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 دمة ـــــــــمق

التحكيم كوسيلة رضائية لتسوية المنازعات بين طرفين، فال يلتزم باالتفاق إال أطرافه المتراضين نشأ 
إال أن األمر يصبح أكثر تعقيدًا في  1عليه. وهو ما انفكت قوانين وفقه التحكيم على تأكيده.

ما ُيثير العمليات التجارية التي تتعد أطرافها وتتعاقب عقودها على ذات العملية التجارية وهو 
الحديث حول امتداد االتفاق إلى أطراف لم توقع على العقد المتضمن لشرط التحكيم إال أنها تلتزم 
باالتفاق وفقًا للعديد من األسس القانونية التي طورتها هيئات التحكيم والمحاكم الوطنية محاولين 

ة التي الزمت تصور القائمين تالفي تلك العقبات المصاحبة لنشأة التحكيم الرضائية وطبيعته الثنائي
على تنظيمه أثناء تشريع إجراءاته وأحكامه. ومن بين األسس القانونية التي تستند إليها هيئات 
التحكيم إللزام غير الموقعين على اتفاق التحكيم نظرية مجموعة الشركات. حيث نعرض في هذا 

فة التجارة الدولية بباريس وأيدها المقال للنظرية التي أرستها إحدى هيئات التحكيم التابعة لغر 
 القضاء الفرنسي، ومدى قبول النظرية في األنظمة القانونية المختلفة.

إال أنه  2نشأت الشركات التجارية في القدم تحت وطأة الحاجة إلى تجميع االموال تحقيقا لربح أكبر،
على شركة واحدة أن تنفرد بتنفيذ المشروعات مع نمو حجم االعمال التجارية بحيث بات عسيرا 

الكبرى التي تتطلب تضافر رؤوس األموال والخبرات والمعرفة ظهرت العديد من أشكال التجمع 
في القانون  Joint Ventureللشركات للتغلب على تلك العقبات، ومثال ذلك فكرة اقتسام المخاطر 

  Consortium، وفكرة الكونسورتيومفي القانون االنجليزي Partnership، وفكرة الشراكة الفرنسي
مجال تطبيقها  وحيث يوجد تجمع للشركات تجد نظرية مجموعة الشركات 3في القانون اإليطالي.

  إلى غير الموقعين. كأحد آليات امتداد اتفاق التحكيم

تجمع عدد من الشركات تتمتع » ، حيث عرفها بعض الفقه بأنهاتعددت تعريفات مجموعة الشركات
فيه كل شركة بشخصية قانونية مستقلة ومتميزة، في حين ال يتمتع هذا التجمع بالشخصية القانونية 

في حين عرفها بعض الفقه بأنها تجمع لعدد من الشركات «. ولكن بوحدة القرارات واالدارة والرقابة
في حين عرفتها إحدى «. القانونية، وكلها خاضعة إلدارة اقتصادية واحدة المستقلة من وجهة النظر

                                                 
 .1محمد فهمي الجوهري، مالحظات في التحكيم التجاري الدولي، بدون تاريخ، ص 1
راجع في نشأة فكرة الشركة وتطورها د. تامر محمود راجي، التنظيم القانوني للشركة متعددة الجنسيات، دراسة  2

 .2٧ص. 2٠1٤-2٠13مقارنة، دار النهضة العربية، طبعة 
 .٧٥لسابق، ص.انظر د. محمد نور شحاته، المرجع ا 3
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استقالل شكلي نشأ نتيجة تكوين أشخاص » هيئات التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بأنها
 1«.معنوية مختلفة بواسطة وحدة توجيه اقتصادية مستقلة ذات سلطة مشتركة

بأنه وحدة اقتصادية ذات إدارة واحدة تتخطي الشخصية القانونية  ويمكننا تعريف مجموعة الشركات 
 المستقلة لشركات المجموعة دون أن تعصف بها.

نما ما يسمى نظرية مجموعة الشركات كفكرة  ومحل الدراسة هنا ليس مجموعة الشركات ذاتها وا 
طاق اتفاق التحكيم إلى أطراف من غير الموقعين عليه. وذلك اقتصادية وقانونية تستخدم في مد ن

عندما نكون بصدد عقد واحد وأطراف متعددة، يثبت لكل منهم شخصية قانونية مستقلة عن 
شخصية الطرف موقع العقد المتضمن في اتفاق التحكيم. ويتعرض المسمى "مجموعة الشركات " 

ى الشركات فقط، ما يجعل مصطلح مجموعة للنقد كونه يعطي انطباعا أن النظرية تطبق عل
 2الشركات عاجزا عن بيان مجال تطبيق النظرية.

قد يمتد اتفاق التحكيم ليشمل أطرافا لم توقع اتفاق التحكيم سواء  فوفقا لنظرية مجموعة الشركات
الكيانات التابعة المتمتعة  كمدعيين أو كمدعى عليهم، مثل الشركة األم والشركة الوليدة أو أي من

بالشخصية القانونية في المجموعة، وقد يمتد االتفاق ليشمل أشخاصا من غير الموقعين من ذوي 
الصلة بمجموعة الشركات مثل المدير العام والمدير التنفيذي وحائزي أغلبية أسهم الشركة أيضا قد 

فكرة  وتعد فكرة مجموعة الشركات 3ة لها.يمتد اتفاق التحكيم ليشمل الدولة أو أحد الكيانات التابع
شائعة في القوانين المالية وبخاصة المتعلقة بالضرائب، وعلى الرغم من أن العديد من قرارات 
التحكيم والمحاكم الوطنية قد أشارت إلى نظرية مجموعة الشركات إال أن القليل منها قد أشار إلى 

                                                 
 : انظر لتعريفات مجموعة الشركات 1

- Ch. Jarrosson, Coventions d'arbitrage et groupes de Société, In: Contras et 

responsabilités, L.G.D.J.P.53. V.Simonart, la personalité morale en droit privé Comparé, 

Bruyant,1995, p.100. Sentence C.C. I, NO 2375/1975, Clunet, 1976, P.973, Obs, Y. 

Derains. 

.2٦مشار إليهم لدى د. عاطف الفقي، المرجع السابق ص   

-YVES DERAINS, IS THERE A GROUP OF COMPANIES DOCTRINE? in 

Multiparty Arbitration, ICC Dossiers, supra note, p.132. 
2
 B. Hanotiau, Complex Arbitration, supra note, P.49 

3
 FERNANDO MANTILLA-SERRANO, MULTIPLE PARTIES AND MULTIPLE 

CONTACTS: DIVERGENT OR COMPARABLE ISSUES? Multiparty Arbitration, 

ICC Dossiers, p.112,113. 
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ذهبت غالبية األحكام إلى تقرير توافر عناصر النظرية في كل قضية على تعريف عام لها فيما 
 1حدة مثل السيطرة االقتصادية الحدي شركات المجموعة على بقية الشركات.

 ونقسم البحث في هذا الموضوع إلى ثالثة مطالب على النحو األتي:

 الشركاتالمطلب األول: السوابق التحكيمية والقضائية المنشئة لنظرية مجموعة 

 المطلب الثاني: نظرية مجموعة الشركات خارج فرنسا

 المطلب الثالث تقدير نظرية مجموعة الشركات

 

 
 املطلب األول: السوابق التحكيمية والقضائية املنشئة لنظرية جمموعة الشركات

إلى هيئات التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية  يعود السبق في إنشاء نظرية مجموعة الشركات
(ICC)  حيث نشأة الفكرة من خالل العديد من السوابق التحكيمية التي دعمتها أحكام القضاء

 الفرنسي. ونعرض هنا لنشأة النظرية في فرنسا وموقف األنظمة القانونية األخرى منها.

 ا:الفرع األول: نشأة النظرية في فرنس

إلى 1٩٧٥2عام  23٧٥بباريس في الدعوى رقم   ICCذهبت هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية 
ضرورة االعتراف باستقاللية المجتمع الدولي لرجال األعمال الذين تحكمهم قواعد خاصة في 

الدولة، وأن عالقاتهم المشتركة، مضيفة أن الشركات التجارية الدولية تخرج عن سلطان قانون 
مفهوم المجموعة يتحدد بعيدا عن االستقالل الشكلي ما يؤدي إلى تكوين شخص اعتباري غير 
ظاهر من خالل وحدة التوجيه االقتصادي المعتمد على القوة المشتركة، وعليه ِاْنَتَهِت هيئة التحكيم 

عته شركات أخرى إلى أن الشركات في مجموعتين من الشركات، أطراف في اتفاق التحكيم الذي وق
 في المجموعتين.

                                                 
1
 Stavros L Brekoulakis, supra note, p.149. 

2
 ICC case no. 2375 of 1975, Collection of ICC Award 1974-1985, P.257, note by Yves 

Derains. 
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إلى ذات النتيجة السابقة حيث  1٤3٤1في الدعوى رقم   ICCفي العام نفسه ِاْنَتَهِت هيئة تحكيم 
ذهبت هيئة التحكيم إلى التأكيد على أن الشركة المتزعمة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات قد 

مشيرة إلى أنه من المألوف في  ة مجموعة الشركاتتفاوضت وأبرمت االتفاق مع الدولة لمصلح
االتفاقيات الصناعية الدولية بذلك الحجم أن تتعامل الدولة مع مجموعة من الشركات أو مع شركة 
كبرى من الشركات متعددة الجنسيات والتي تقوم ألسباب عديدة بإسناد تنفيذ العملية لمجموعة من 

بعة، وِاْنَتَهِت هيئة التحكيم إلى أنه تماشيا مع الواقع االقتصادي فإنه ال يكون في الشركات التا
مقدور المجموعة وال رئيسها أو أي من الشركات األعضاء تجنب امتداد آثار اتفاق التحكيم إليهم 

 مالم يتبين اتجاه نية األطراف إلى ذلك.

 1٩٨2الصادر بباريس عام  ICCة تحكيم على الرغم من األحكام السابق عرضها إال أن قرار هيئ
يعد األشهر ويشير إليه الفقه على أنه المرجع في نشأة نظرية   Dow Chemical 2في دعوي

 ، ذلك أن الحكم قد ساق العناصر الثالثة المؤسسة للنظرية. مجموعة الشركات

  Dow Chemicalوتتلخص وقائع الدعوى في إبرام شركتين من الشركات التابعة ل مجموعة 
-Isover-Saint التي قامت بحوالة العقد الحقا ل Boussois-Isolationلعقدي توزيع مع 

Gobain نشب نزاع متعلق باتفاقي التوزيع المتضمنين لشرطي تحكيم .ICC بدأت الشركتين ،
حدى الشركات  Dow Chemical USAبجانب الشركة األم   Dow Chemicalالتابعتين في وا 

دفع  Isover-Saint-Gobainإجراءات التحكيم ضد، Dow Chemical Franceالتابعة 
المدعى عليه بانتفاء والية هيئة التحكيم في مواجهة غير الموقعين على اتفاق التحكيم، وبعدم قبول 

غير الموقعين. ذهبت هيئة التحكيم إلى تقرير اختصاصها بنظر الدعوى الدعوى التى رفعها 
حيث ذهبت هيئة التحكيم في حكم جزئي إلى رفض الدفوع المقدمة  المرفوعة من غير الموقعين.

من المدعى عليه، قاضية باختصاصها في مواجهة الشركات غير الموقعة التابعة لمجموعة شركات 
Dow Chemical التحكيم إلى أن استقالل اتفاق التحكيم عن العقد األصلي يجيز . وأشارت هيئة

لها أن تقرر نطاق اتفاق التحكيم بالرجوع إلى قانون مختلف عن القانون المتعلق بموضوع النزاع، 
لتطبق القواعد الموضوعية للتجارة الدولية، حيث ذهبت هيئة التحكيم إلى تقرير مفهوم مجموعة 

 تأسيسا على اآلتي: الشركات

                                                 
1
 ICC case no. 1434 of 1975, Collection of ICC Award 1974-1985, P.236, note by Yves 

Derains. 
2
 ICC case no. 4131 of 1982, Dow Chemical v Isover-Saint-Gobain, Collection of ICC 

Award 1974-1985, pp,146 and 464, note by Yves Derains. 
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، والتي تعد عامال أوال: انتماء الشركات الموقعة وغير الموقعة إلى ذات مجموعة الشركات
اقتصاديا يتوجب على هيئة التحكيم أخذه بعين االعتبار عند تصديها لمسألة اختصاصها، وذلك 

 بغض النظر عن الشخصية الخاصة بكل شركة من شركات المجموعة. 

 .ثانيا: اعتبارات التجارة الدولية التي تقضي األخذ بفكرة مجموعة الشركات

ا: النية المشتركة من جميع األطراف الموقعين وغير الموقعين على اللجوء للتحكيم. والتي يمكن ثالث
االستدالل عليها من السياق الفعلى للعالقات التعاقدية الكاشف عن دور فعال لغير الموقعين في 

 1إبرام وتنفيذ العقد.

اف باريس رفضت الطعن طعن المدعى عليه على الحكم الجزئي المذكور إال أن محكمة استئن
وعلى الرغم من تأييد محكمة استئناف باريس  2وأيدت الحكم باختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع.

بشكل أساسي، حيث كانت نية  للحكم إال أنها لم تفعل ذلك استنادا إلى فكرة مجموعة الشركات
ق هي ما تعني المحكمة، ومع ذلك قد أشارت األطراف على النحو الظاهر من سلوكهم والوثائ
 المحكمة إلى فكرة مجموعة الشركات في حكمها.

بعد ذلك الحكم صدرت سلسلة من األحكام عن محكمة استئناف باريس كان بدايتها األحكام 
 Ofer Brothers v ودعوي   Korsnas Marina v. Durand Auzias3الصادرة في دعوي

Tokyo Marineالمحكمة إلى مد نطاق اتفاق التحكيم على أساس أن شرط ، حيث ذهبت ٤
التحكيم المتضمن في عقد دولي يحوز صالحية وفاعلية تتطلب امتداده مباشرة إلى جميع األطراف 
المشاركة في تنفيذ العقد وفي المنازعات التي تنتج عنه، طالما أن دورهم وأنشطتهم في العقد يمكن 

شرط التحكيم ولو لم يكونوا قد وقعوا على العقد المتضمن لشرط  معها افتراض علمهم بوجود ونطاق
التحكيم. ما يعني أن المحكمة قد استندت إلى أن المشاركة يفترض معها العلم باتفاق التحكيم ما 

 يشير إلى القبول به.
                                                 

 التعليق على الحكم راجع: 1
-Stavros L Brekoulakis, supra note, p.150 ؛   YVES DERAINS, IS THERE A GROUP 

OF COMPANIES DOCTRINE? in Multiparty Arbitration, ICC Dossiers, supra note, 

p.133. 
2
 Paris Cour d' appel in Dow Chemical v Isover- Saint-Gobain, Paris Cour d'appel, 21 

October 1983, (1984) Rev. Arb., p. 98. 
3
Paris Cour d' appel in Korsnas Marina v. Durand Auzias, 30 November 1988, [1989] 

Rev. arb. 691. 
4
 Paris Cour d' appel in Ofer Brothers v Tokio Marine, 14 February 1989, Rev. Arb., 

p.691. 
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بشرط التحكيم المتضمن في عقد أبرمه  Cotunavوفي حكم ثالث ذهبت المحكمة إلى إلزام الناقل 
طرفا فيه. واستندت المحكمة في قضائها إلى أن   Cotunavين من الهيئات العامة، ولم تكن إثن

Cotunav  قد قبلت التدخل في تنفيذ العقد كناقل سماه أحد األطراف في العقد المتضمن لشرط
التحكيم، األمر الذي يفترض معه حتما تحدد التزاماتها بالعقد، وقبولها بأحكامه ومن ضمنها شرط 

تحكيم. ويالحظ أن القضاء الفرنسي قد اعتبر المشاركة في تنفيذ العقد قرينة ال تدحض على قبول ال
 1شرط التحكيم.

في حكمها  ذهبت محكمة استئناف مدينة باو إلى االشارة بشكل جلي إلى نظرية مجموعة الشركات
ه قانونا أن شرط التحكيم الذي تقبله فقضت بأنه من المسلم ب 1٩٨٦2نوفمبر  2٦الصادر في 

الذي لعبته في  صراحة شركات في المجموعة يجب أن يلزم بقية الشركات التي تسبب الدور الفعال
لجميع األطراف  وفقًا للنية المشتركة-إبرام وتنفيذ وفسخ العقد المتضمن لشرط التحكيم في ظهورها 

كأطراف حقيقين في العقد أو كمعنين به بالدرجة األولى أو بالنزاع الناتج عنه.  -في اإلجراءات
والواقع أن مجموعة الشركات، لها حقيقة اقتصادية واحدة يجب على المحاكم أخذها في االعتبار 

 فوجودها تعترف به أعراف التجارة الدولية.

 ية مجموعة الشركات:الفرع الثاني:شروط تطبيق نظر 

 العالقة الوثيقة بين شركات المجموعة:أواًل: 

ال يكون كافيا أن يكون كل من الموقع وغير الموقع أطرافا في المجموعة نفسها بل يجب أن يتوافر 
تتخذ شكال بينهما روابط تنظيمية ومالية قوية. األمر الذي يمكن القول بتوفره إذا كانت المجموعة 

تنظيميا يتيح للشركة األم السيطرة على آليات العمل للشركات التابعة لها، أو إذا كانت الشركات 
 التابعة  قد أسست كفروع تنفيذية ألعمال الشركة األم.

والتي نظرتها هيئة التحكيم بغرفة التجارة  1٩٨٩3في عام  ٥٨٩٤في حكم جزئي في الدعوى رقم 
ركة األم لمجموعة من الشركات الفرنسية عقد تأجير تمويلي لمعدات وقعت الش، ICCالدولية 

تضمن اتفاقا للتحكيم. وواقع األمر أن االتفاق المذكور كان عبارة عن اتفاق إطاري تبعه العديد من 

                                                 
1
 Andrea Marco Steingruber, NOTION, NATUREANDEXTENT OF CONSENT IN 

INTERNATIONAL ARBITRATION, p.159,160. 
2
 Pau court of Appeal,26 November 1986, Revue de l'arbitrage (1988) p.153; referred to 

by Yves Derains, supra note, p.134. 
3
 Icc case no 5894 of 1989, (1991)2 (2) ICC Bull 25. 
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التعاقدات بين الشركات التابعة في ِكاَل المجموعتين. رفع البنك األم والبنوك التابعة له دعوى تحكيم 
الفرنسية. قبلت هيئة التحكيم الدعوى بصدد كل من المدعين والمدعى  عة الشركاتضد مجمو 

عليهم غير الموقعين في ِكاَل المجموعتين مبينة أنه على الرغم من أن الشركات التابعة غير 
لى تنفيذه الموقعة لم تكن شركات صورية أنشئت فقط لغرض العقد المذكور، إال أنها قد عملت ع

تحت سيطرة وثيقة من الشركات األم التي اتخذت القرارات المالية والتجارية منفردة أو باالشتراك مع 
 هذه الشركات التابعة.

أيضا ذهبت هيئات التحكيم إلى النظر فيما إذا كانت الشركة األم على درجة كبيرة من التحكم في 
لحصة المملوكة للشركة األم فقط. ففي الدعوى الشركة التابعة، غير معولة في ذلك على مقدار ا

إلى أن التزام الشركة  ، ICCبغرفة التجارة الدولية  ِاْنَتَهِت هيئة التحكيم 1٩٩٨1عام  ٨٩1٠رقم 
٪ من الشركة التابعة، في حين ٥1التابعة باتفاق التحكيم الذي وقعته الشركة األم التي تمتلك 

بعدم التزام الشركة التابعة باتفاق  1٩٩32لعام   ICC ٧1٥٥قضت هيئة التحكيم في الدعوى رقم 
 ٪ منها.٩٠،٩٩التحكيم على الرغم من امتالك الشركة األم لنسبة 

قرر هيئات التحكيم وجود األساس الوثيق لمجموعة الشركات في ضوء تأثير القرارات التي وت
أيضا تستدل هيئات التحكيم  3تتخذها الشركة األم على الموقف المالي والقانوني للشركة التابعة.

د على العالقة الوثيقة بين شركات المجموعة من تشاركها لحقوق الملكية الفكرية واألصول والموار 
أو بعبارة أخرى إذا كانت شركات المجموعة تشكل فيما بينها وحدة اقتصادية وفقا  المالية والبشرية

 1٩٨٨.٤عام   ICC ٥1٠3لما ذهبت إليه هيئة التحكيم في الدعوى رقم 

عادة يقوم األطراف في اتفاق التحكيم بالمطالبة بمد اتفاق التحكيم إلى شخص طبيعي بدال من 
الشخص االعتباري إذا كان الشخص الطبيعي يحوز سلطات إدارية واسعة على الشركة الموقعة 
على اتفاق التحكيم. إال أن لدى هيئات التحكيم اتجاه واضح بعدم مد نطاق اتفاق التحكيم إلى 

ما لم يثبت  المعنوية استنادا إلى نظرية مجموعة الشركات األشخاصالطبيعية بدال من  خاصاألش
ارتكاب الشخص الطبيعي للغش أو اتجاه نيته بشكل واضح إلى االلتزام بشكل شخصي باتفاق 

 ٥التحكيم.
                                                 

1
 ICC case no 8910 of 1998, in Y Derains and hascher (eds), ICC Collection of Arbitral 

Awards 1996-2000 (Kluwer,2003) 569. 
2
 ICC case no 7155 of 1993, ICC Collection of Arbitral Awards 1996-2000, ibid 454. 

3
 ICC Case no 8385 of 1998, ibid 474. 

4
 ICC Case no 5103 of 1988 (1991) 2 (2) ICC Bull 20. 

5
 Stavros L Brekoulakis, supra note, p.155,156. 
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 للشركة غير الموقعة في المفاوضات وتنفيذ أو فسخ العقد المتضمن لشرط التحكيم: ثانياً: الدور الفعال

بمد  للقضاءشركات المجموعة بعالقة وثيقة فيما بينها  ارتباطذهبت هيئات التحكيم إلى عدم كفاية 
اتفاق التحكيم إلى شركة غير موقعة ولكن يجب أن يقترن ذلك بدور فعال للشركة المذكورة في 

لمفاوضات ومرحلة تنفيذ أو فسخ العقد المتضمن لشرط التحكيم.  وتطبيقا لذلك في الدعوى مرحلة ا
في نزاع متعلق بعقد  ICCوالتي نظرتها غرفة التجارة الدولية بباريس  1٩٨٨1عام  ٦٠٠٠رقم 

من توزيع ِاْنَتَهِت هيئة التحكيم إلى إلزام الشركة األم غير الموقعة على العقد بشرط التحكيم المتض
فيه، استنادا إلى المراسالت بين الشركة غير الموقعة وبين المدعي في مرحلة المفاوضات، فضال 
عن اطمئنان هيئة التحكيم إلى أن من يقوم بدور الموزع الحصري لمنتجات المدعي هي الشركة 

إلى  ة هي من تقوم بتنفيذ العقد. وأخيرا أشارت الهيئةاألخيراالخيراألم غير الموقعة،  أي أن 
 تواصل الشركة غير الموقعة مع المدعي لمحاولة الوصول إلى تسوية ودية بعد نشأة النزاع.

، ICCوالتي نظرتها هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية  2٠٠22عام  111٦٠أيضا في دعوى رقم 
ي نشأ نزاع متعلق بعقد إنشاءات بين فرع إلحدي الشركات في فنزويال والتابع لشركة هندسية ف

أمريكا الالتينية من جهة وبين فرع إحدى الشركات الهندسية األوربية في فنزويال من جهة أخرى. 
رفعت الشركة األمريكية الالتينية دعوى تحكيم ضد كل من الشركة األوربية والتي لم توقع على 

عليه العقد المتضمن لشرط التحكيم كمدعي عليه أول، والشركة التابعة لها في فنزويال كمدعي 
ذهبت هيئة التحكيم إلى اختصاصها في مواجهة الشركة األم غير الموقعة استنادا إلى قبولها  ثاني.

الضمني المستمد من سلوكها. فمن ناحية أولى كانت جميع المعامالت القانونية في الفترة من تقديم 
ليها، من ناحية تتم مع الشركة األم المدعى ع 1٩٩٨وحتي توقيع العقد عام  1٩٩٤المناقصة عام 

ثانية أن المفاوضات كانت تتم مع الشركة األم غير الموقعة، فضال عن دفع الشركة األم للمبالغ 
المالية المستحقة عن العقد على األقل في الفترة األولى من التعاقد، وأخير قد وجدت هيئة التحكيم 

 كتين المدعى عليهم.أن الشخص نفسه يشغل منصب المدير التنفيذي للمشروع في ِكاَل الشر 

                                                 
1
 ICC case no. 6000 of 1988 Ct. Bull. 31 (1991). 

2
 ICC Case no 11160 of 2002, (2005) 16 (2) Bull 99. 
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بغرفة التجارة ويجب أن يكون تدخل الشركة غير الموقعة كبير وفعال، ولذلك نجد أن هيئة التحكيم 
قد رفضت مد اتفاق التحكيم إلى  1٩٩٨1لعام  ٧٦1٠و ٧٦٠٤في الدعاوى رقم ، ICCالدولية 

الشركة األم والتي دفع المدعي بإلزامها باتفاق التحكيم المتضمن في عقد برامج تشغيل ألجهزة 
إلكترونية مستندا في ذلك إلى اقتراح الشركة التابعة الموقعة على االتفاق، تعاقد المدعي مع الشركة 

ة الشركة التابعة للمدعي إلى ندوة حول األم إلصالح بعض المشكالت التقنية، فضال عن دعو 
تشغيل البرامج عقدتها الشركة األم. وقد ِاْنَتَهِت هيئة التحكيم إلى عدم كفاية الوقائع المذكورة لتقرير 

للشركة التابعة الموقعة على العقد في  التزام الشركة األم باتفاق التحكيم مؤكدة على الدور الفعال
ه فكانت هي من تتلقي المدفوعات المتعلقة بالعقد وليس الشركة األم فضال عن امتالكها تنفيذ

للمعرفة االزمة لتنفيذ العقد. وذهبت هيئة التحكيم إلى أنه إذا كانت للشركة األم مصلحة ما في 
أيضا العقد وتراقب الشركة التابعة في تنفيذه فإن ذلك ال يكون كافيا في إلزامها باتفاق التحكيم. 

أشارت هيئة التحكيم إلى دعوة المدعي الشركة التابعة فقط عند محاولة الوصول إلى تسوية ودية، 
خطاره للشركة التابعة فقط بفسخ العقد والمطالبة بالتعويض عن األضرار. ولهذا ِاْنَتَهِت هيئة  وا 

 التحكيم إلى أنه لم يكن للشركة األم دور فعال في مرحلتي تنفيذ العقد وفسخه.

ذهبت هيئة التحكيم في ذات االتجاه حيث رفع  2٠٠٠2لعام  ICC 1٠٧٥٨أيضا في الدعوى رقم 
المدعي دعوى التحكيم ضد شركة تابعة مصرية وشركتها األم في نزاع متعلق بتشييد مصنع في 
مصر. حيث زعم المدعي بأن الشركة األم غير الموقعة كان لها دور فعال في مرحلة المفاوضات 

برام العقد مستشهدا على ذلك باالتصاالت المتبادل ة بينه وبين الشركة األم فضال عن تبادل وا 
المستندات وذلك قبل إبرام العقد، واستند المدعي أيضا إلى حضور الشركة األم للمفاوضات 
باإلضافة إلى إخطار الشركة التابعة لها فور توقيع العقد. ذهبت هيئة التحكيم إلى أن الوقائع التي 

ن كانت كاشفة عن مشاركة ا برام العقد إال أنها استدل بها المدعي وا  لشركة األم في المفاوضات وا 
غير كافية في االستدالل على قبول الشركة األم التفاق التحكيم، وأوضحت الهيئة أن الشركة 
التابعة فقط هي من وقعت العقد األمر الذي لم يتحفظ عليه المدعي قابال إياه، فإذا كان المدعي 

 عليه أن يصر على ذلك وقت إبرام العقد.يرغب في توقيع  الشركة األم للعقد كان 

                                                 
1
 ICC award in casees 7604 and 7610 of 1998, J Arnaldez, y Derains, and D Hacher 

(eds), ICC Collection of Arbitral Awards 1996-2000 (Kluwer, 2003) 511, with note D 

Hascher. 
2
 J Arnaldez, y Derains, and D Hacher (eds), ICC Collection of Arbitral Awards 2000-

2007 (Kluwer, 2009) 537. 
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وال يظهر بوضوح من السوابق التحكيمية المتعلقة بالدور الفعال للشركة غير الموقعة ما إذا كان من 
الواجب قيام الشركة المذكورة بدورها الفعال في أي من مراحل إبرام العقد الثالثة، المفاوضات، 

األحكام،  أم أنه يكفي إللزام الشركة غير الموقعة باتفاق التنفيذ، الفسخ، والمشار إليهم في أغلب 
التحكيم قيامها بدور فعال في أي من هذه المراحل؟ حيث ذهب الحكم األشهر في سوابق التحكيم 

إلى اإلشارة إلى هذه المراحل بالتبادل أي   Dow Chemical المتعلقة بنظرية مجموعة الشركات
فعاال في أي من هذه المراحل يكون كافيا لمد شرط التحكيم إلى الشركة غير الموقعة. إال أن دورا 

للشركة غير الموقعة في هذه المراحل  أن أغلبية  السوابق التحكيمية تبحث عن الدور الفعال
الموقع باتفاق التحكيم استنادا ومع ذلك نجد أن أحكاما تحكيمية قد ِاْنَتَهِت إلى إلزام غير  جميعا.

وأحكام أخرى على النقيض ِاْنَتَهِت إلى عدم كفاية االشتراك  1إلى دورها في مرحلة المفاوضات فقط.
 2في المفاوضات للقول بالتزام الشركة غير الموقعة باتفاق التحكيم.

إلى الشركة غير الموقعة يكون من خالل تحليل  ونرى في هذا الصدد أن امتداد اتفاق التحكيم
سلوكها خالل هذه المراحل لمعرفة الصورة التي ظهرت عليها وما إذا كانت مشاركتها في العقد ولو 

 كان ذلك في مرحلة المفاوضات فقط قد خلقت لدى أطراف العقد انطباعا بقبولها والتزامها ببنوده.

 :في اللجوء للتحكيم ثالثًا: النية المشتركة لألطراف

ان توفر الشروط السابق بيانها ال يعني التزام الشركات غير الموقعة باتفاق التحكيم بشكل مباشر. 
ذات طابع رضائي،  ولكن وجود مجموعة الشركات ذات الحقيقة  ذلك أن نظرية مجموعة الشركات

احدة وقيام بعض شركاتها غير الموقعة بدور فعال في إبرام العقد وتنفيذه وفسخه يعد االقتصادية الو 
 على اللجوء للتحكيم. قرينة على اتجاه النية المشتركة لألطراف

ال  يعني  " أن  وجود مجموعة الشركات Fouchard, Gaillard and  Goldmanويشرح "
بالضرورة ان تكون الشركات المختلفة في المجموعة ملتزمة باتفاق التحكيم الموقع من إحدى 
شركات المجموعة، ولكنها تلتزم بموجب النية الحقيقية لألطراف. وقد اكدت أحكام الحقه الطبيعة 

ت وقوعها، الرضائية لالختصاص. فمن الضروري البحث في النية الحقيقية والمشتركة لألطراف وق

                                                 
1
 ICC Case no 6519 of 1991, ICC Collection of Arbitral Awards 1991-1995, ibid 420. 

2
 ICC Case no 6610 of 1991, J Arnaldez, y Derains, and Hascher (eds), ICC Collection 

of Arbitral Awards 1991-1995 (Kluwer 1997)277. 
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أو على اقل تقدير ان االختصاص باألحكام في مواجهة الغير يستند إلى الرضا، على الرغم من  
 1االشارة إلى السياق االقتصادي للمجموعة ولو بلغة اقل تعقيدا.

في تحليله لثالثين عاما من السوابق   Bernard Hanotiauوفي هذا الصدد يذهب األستاذ 
عظم القضايا، التزال المحاكم وهيئات التحكيم تؤسس أحكامها على النية القضائية  إلى أنه في م

ففي معرض تقريرها لنية األطراف تذهب هيئات  2رضاهم بالتحكيم. من ثمو المشتركة لألطراف
حملت المتعاقد على االعتقاد بأن قد  التحكيم إلى التساؤل حول ما إذا كانت مجموعة الشركات

األعضاء غير الموقعين أطرافا في العقد، رغم عدم توقيعهم عليه. األمر الذي يدفع هيئة التحكيم 
في التعامل مع المجموعة من ناحية أولى، وتفسير سلوك أعضاء  إلى تفسير سلوك المتعاقد

 مجموعة الشركات وبخاصة الشركات غير الموقعة من ناحية أخرى.

استندت هيئة التحكيم إلى  C&M Farming Ltd v Peterson Farms Inc. 3في دعوى 
 ص هيئة التحكيمتحليل سلوك المتعاقد وقت إبرام العقد ورفضت دفع المدعى عليهم  بعدم اختصا

كونهم لم يوقعوا على اتفاق التحكيم قاضية بتعويض المدعي عن االضرار التي لحقت به. وقد 
كان عالما وقت إبرام العقد بتعاقده   Petersonأشارت هيئة التحكيم في حكمها إلى أن المدعي 

ركات المجموعة. حيث اعتبرت الهيئة ككل وأن العقد يتضمن كل ش C&Mمع مجموعة شركات 
كان مدركا طوال فترة التفاوض وفي وقت إبرام العقد أنه  Petersonالبائع   في هذا الصدد، أن
 وأن االتفاق ملزم لكل شركات المجموعة.   C&Mيتعامل مع مجموعة 

وما إذا كانت قد حملت  من ناحية أخرى تذهب هيئة التحكيم إلى فحص سلوك مجموعة الشركات
الطرف اآلخر على االعتقاد بشكل معقول بأن شركات المجموعة غير الموقعة أطرافا في العقد. 
وهو ما رفضته المحاكم اإلنجليزية حيث ذهبت إلى أن نظرية مجموعة الشركات ال تعد جزء من 

لعام  ٦٠٠٠في حكم جزئي في الدعوى رقم   ICCالقانون االنجليزي. وقد ذهبت هيئة تحكيم 
إلى أن سلوك الشركة األم غير الموقعة قد أثار لبسا لدى المدعي فيما يتعلق بدورها ودور  1٩٨٨

الشركة التابعة الموقعة على اتفاق التوزيع، خاصة وأن هيئة التحكيم قد وجدت أن الشركة التابعة قد 

                                                 
1
 Fouchard, Gaillard and Goldman on International Commercial Arbitration, supra note, 

at para. 500; Karim Youssef, The Limits of Consent: The right or obligation to arbitrate 

of non-signatories in group of companies,in Multimarty Arbitration, ICC Dossiers, 

supra note,  p.76. 
2
 B. HANOTIAU,Complex Arbitration, supra Note, at para 343. 

3
 ICC Award, on 10 March 2003, C&M Farming Ltd v Peterson Farms Inc. 

(unpublished), referred to by Stavros L Brekoulakis, supra note p.162(90). 
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ة األم غير الموقعة إلى المدعي معترفة أن الشركة ارسلت خطابا كتب على ورق يحمل اسم الشرك
غير الموقعة هي الموزع الفعلى والوحيد. أيضا أشارت هيئة التحكيم إلى إشارة ممثل ِكاَل الشركتين 
 لكونهما الشيء نفسه وأن الشركة األم هي الموزع الحصري في الواليات المتحدة لمنتجات المدعي.

 لشركات خارج فرنساالمطلب الثاني: نظرية مجموعة ا

خارج فرنسا موطن النظرية ونعرض فيما يلي  ويثور التساؤل هنا حول نظرية مجموعة الشركات
 لمجموعة الشركات في بعض األنظمة القانونية:

 الفرع األول: إنجلترا:

ويذهب الفقه في انجلترا إلى أن  1تذهب المحاكم في انجلترا إلى احترام الطبيعة التعاقدية للتحكيم،
تتعارض مع فكرة نسبية آثار التصرفات القانونية. حيث ذهبت المحكمة  نظرية مجموعة الشركات

المذكورة آنفا إلى أن نظرية مجموعة الشركات ال تعد  Peterson Farms2التجارية في دعوى 
، حيث طعنت بيترسون بعدم اختصاص هيئة التحكيم بكامل النزاع لعدم جزء من القانون االنجليزي

من قانون التحكيم  ٦٧توقيع األطراف األخريين في المجموعة على اتفاق التحكيم، استنادًا للمادة 
. حيث أشارت المحكمة إلى ما أكدت عليه المحكمة العليا في دعوى 1٩٩٦اإلنجليزي لعام 

Adams v. Cape Industries3 المتعلق بالنهج المقيد للسوابق القضائية اإلنجليزية فيما يتعلق
بامتداد اتفاق التحكيم إلى الشركات األخرى في مجموعة الشركات. وقد اعتبر بعض الفقه ذلك 
الحكم انتكاسة للمجهودات المتعلقة بإدماج نظرية مجموعة الشركات في قانون التجارة الدولية. إال 

إلى الشركات غير الموقعة إذا  المحكمة التجارية ال يمنع تماما إمكانية امتداد شرط التحكيم أن حكم
فإذا كان القضاء ال يقر بفكرة  ٤كان العقد المتضمن لشرط التحكيم خاضعا للقانون االنجليزي.

ون ممكنا استنادا إلى نظريات  مجموعة الشركات كأساس المتداد اتفاق التحكيم إال أن ذلك يك
 ٥وكشف النقاب. قوانين العقد والشركات مثل الوكالة

                                                 
1
 Sarita Patil Woolhouse, Group of Companies Doctorine and English Arbitration Law, 

Arbitration International, Volume 20 Number 4, LCIA (2004), p.435. 
2
ICC Award, on 10 March 2003, C&M Farming Ltd v Peterson Farms Inc. 

(unpublished), [2004] EWHC 121 (Comm), 62. 
3
 Adams v. Cape Industries [1991] 1 All ER 929, CA. 

4
 B.Hanotiau, Groups of companies, in Multiparty Arbitration, ICC Dossiers, para. 14-

31. 
5
 Andrea Marco Steingraber, supra note, p.161. 
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 الفرع الثاني: سويسرا:

بشكل  لم تتعرض المحاكم السويسرية للكثير من األحكام التي تناقش فكرة مجموعة الشركات
حيث ذهبت هيئة Butec مباشر. وقد تعرضت المحكمة الفيدرالية السويسرية لألمر في دعوى

المنعقدة في جينيف إلى عدم اختصاصها في مواجهة الشركة األم المتعاقدة من  ICCتحكيم 
ركة الباطن مع الموقع على الرغم من حقيقة أن المتعاقد من الباطن عرض نفسه كممثل عن الش

شركة سعودية تابعة لشركة لبنانية نجحت في  Butecاألم في كراسة الشروط وفي العقد. وكانت 
السعودية،  Saipemالتقدم بعطاء لعقد تشييد من الباطن. ولهذا الغرض، ابرمت عقدا مع شركة 

في إجراءات تحكيم  Butec. في نزاع الحق شرعت  SPAاإليطالية Saipemشركة تابعة لشركة 
اإليطالية وشركتها التابعة. قضت هيئة التحكيم بعدم اختصاصها في مواجهة  Saipemضد 

السعودية التي  Saipemتراضت على قصر االتفاق على  Butecالشركة األم منتهية إلى أن 
كانت على علم بالعالقة التعاقدية من  Butec،  وأن Saipem SPAتعاقدت من الباطن مع 
 السعودية. Saipemع الباطن عند إبرام العقد م

عندما عرض األمر على المحكمة الفيدرالية السويسرية ِاْنَتَهِت إلى أن إلزام المدعى عليه غير 
أمر يجب أن يتم على مضض  الموقع على شرط التحكيم استنادًا إلى فكرة مجموعة الشركات

لية المجموعة الثقة على وقائع الدعوى، أو مسئو   Konzern vertrauenshaftungبتطبيق فكرة 
، مؤيدة ما ِانَتَهى إليه وقد قد ِاْنَتَهِت المحكمة الفيدرالية السويسرية إلى رفض امتداد شرط التحكيم

قرار هيئة التحكيم األمر الذي راءه بعض الفقه تعميقا للفجوة بين مذهب مجموعة الشركات في 
 1ين نظيره الوارد في السوابق القضائية الفرنسية.سويسرا وب

 الفرع الثالث: ألمانيا:

لتعارضها مع النظام العام  استقرت المحاكم في ألمانيا على رفض تطبيق نظرية مجموعة الشركات
إلى خالف ذلك في حكم  2٠13نوفمبر  2٧األلماني. إال أن المحكمة العليا الفيدرالية ذهبت في 

تعلقت الدعوى بنزاع بين المدعي الدنماركي المدير ومالك أسهم الشركة )أ(،  أثار جدال فقهيا.
، وبين المدعى عليه شركة هندية ومالك أحد النماذج الصناعية الخاصة بإطارات لمعدات كهربائية

أبرمت الشركة )أ( ممثلة في مديرها اتفاقا مع الشركة  1٩٩٩تعمل في ذات المجال )ب(. في عام 
                                                 

1
 ICC interim awards of 25 October 1994, confirmed by DFT of 29 January 1996 in 

Saudi Butec Ltd et AI Fouzan Trading v. Saudi Arabian Saipem Ltd, unpublished, ASA 

Bulletin 3/1996, 496-507. 
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ة الحق في استخدام النموذج الصناعي المملوك لألولي، وتضمن العقد األخيراألخير)ب( يرخص 
 اتفاقا للتحكيم ينعقد في الهند.

رفع المدعي دعوى قضائية دافعا بانتهاك المدعى عليه لحقوقه الخاصة بالنموذج الصناعي، حيث 
منتجا مشموال بالنموذج الصناعي المملوك  2٠1٠في معرض هانوفر عام  األخيراألخيرعرض 

استمد المدعي  .2٠٠٨للمدعي، وكان الترخيص باستخدام النموذج الصناعي قد ِانَتَهى في عام 
نوفمبر  1٥، وتفويض مالك النموذج له بذلك في قاضاة المدعى عليه من الحوالةحقه في م

يكون للمدعي بموجبه الحق  1٩٩٩، وبموجب اتفاق شفهي بينهما كانا قد توصال إليه عام 2٠1٠
في استغالل النموذج حصريا داخل ألمانيا. دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لتضمن اتفاق 

بين الشركتان )أ( و )ب( لشرط تحكيم. والتزام  1٩٩٩تغالل النموذج الصناعي المبرم عام اس
المدعي باتفاق التحكيم كونه خلفا لمالك النموذج في العقد المتضمن لشرط التحكيم. ذهبت المحكمة 
إلى رفض الدفع بعدم اختصاصها لوجود شرط التحكيم. وأيدت المحكمة االقليمية في براونشفايغ 
قرار محكمة أول درجة. قاضية بعدم التزام المدعي بشرط التحكيم المبرم بين  الشركتان )أ( و 

على النزاع وهو القانون الدنماركي بنظرية مجموعة  )ب(،  لعدم اعتراف القانون الواجب التطبيق
 للنظام العام األلماني. ، معتبرة اياها مخالفةالشركات

ألغت المحكمة االتحادية العليا الحكم السابق، مشيرة إلى أنه يجب أن تقرر المحكمة بادئ األمر ما 
إذا كان مالك النموذج الصناعي ملتزما باتفاق التحكيم. ذلك أن المدعي يستمد حقوقه باإلحالة 

مة العليا بعد تحليل دقيق أن القانون . وِاْنَتَهِت المحك2٠1٠وتفويض مالك النموذج له في عام 
على النزاع، وهو ما يتعين على المحكمة أن تطبقه أيضا فيما  الهندي هو القانون الواجب التطبيق

قد ثبتت له بالحوالة من مالك  األخيراالخيريتعلق بمسألة التزام المدعي باتفاق التحكيم ألن حقوق 
 الصناعي.النموذج 

مع النظام العام األلماني ذهبت المحكمة إلى أن  وفيما يتعلق بتعارض فكرة مجموعة الشركات
( والتي تمنع تطبيق القوانين EGBGBالمادة التمهيدية السادسة من القانون المدني األلماني )

النظام العام األلماني، يجب أال تمنع المحكمة األجنبية إذا ما ِانَتَهى تطبيقها لنتيجة تتعارض مع 
من التحليل والفصل في القانون االجنبي. فاإلجراء الصحيح أن تقوم المحكمة بتحليل القانون 
االجنبي أوال لتقرر بعد ذلك ما إذا كان تطبيق القانون االجنبي يقود إلى نتائج تنتهك النظام العام 

 1األلماني.
                                                 

1
 انظر تفاصيل الدعوى 
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 الفرع الرابع: مصر:

ت هيئة التحكيم بمركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي صراحة نظرية مجموعة تبن
 Sarhankوتتلخص وقائع الدعوى في أن Sarhank  v. Oracle Group 1في دعوى الشركات

وهي شركة تأسست وفقا للقانون المصري، متخذة من القاهرة مقر لها أبرمت عقد مع شركة 
Oracle Systems  وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لOracle Group   بالواليات المتحدة

. تضمن العقد اتفاقا للتحكيم يخضع 1٩٩٧، وتم تجديد العقد سنويا حتى عام 1٩٩1األمريكية عام 
 ازعات التي تثور بين الطرفين للقانون المصري.جميع المن

  Sarhankة على إثر ذلك بإخطاراألخيراألخيرقامت   Systemsو Sarhankثار نزاع بين 
باستعمال حقها في فسخ التعاقد.   Oracle Groupمن خالل إحدى الشركات األخرى التابعة ل

كز القاهرة االقليمي للتحكيم برفع دعوى تحكيم أمام مر   Sarhankقامت  ،1٩٩٨أبريل  2في 
ة قد األخيراألخيرولم تكن  Oracle Groupو  Oracle Systemsالتجاري الدولي ضد كل من 

طالبت الشركة  2وقعت على اتفاق التحكيم أو قامت بتنفيذ أي من االلتزامات المكتوبة في العقد.
بأنها ليست طرفا في  Oracle Groupماليين دوالر أمريكي. دفعت  1٠المدعية بتعويض قدره 

اتفاق التحكيم، حيث أنها لم توقع على اتفاق التحكيم ولم تتراضى عليه، مطالبة بتطبيق القانون 
المصري في هذا الصدد. رفضت هيئة التحكيم المكونة من ثالثة أعضاء الدفع السابق قاضية 

يئة التحكيم حكمها أصدرت ه 1٩٩٩مارس  11باعتبار الشركة األم طرفا في اتفاق التحكيم. في 
دوالر  1،٩٠2،٥٧3،٨٨باألجماع قاضية بإلزام الشركتين المدعى عليهم متضامنين بمبلغ قدره 

أمريكي مشيرة إلى أنه على الرغم من شخصياتها االعتبارية المستقلة، تعتبر الشركات التابعة في 
 لمتضمن في أي اتفاق الحد أطرافها.الواحدة خاضعة لشرط التحكيم ا مجموعة الشركات

التي رفضت الطعن مؤيدة ما ذهبت إليه  على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة  Oracleطعنت 
على حكم محكمة االستئناف أمام محكمة النقض التي أوقفت   Oracleهيئة التحكيم. طعنت 

 22ن الفصل في الطعن. أيدت محكمة النقض الحكم، وفي صدور صيغة الحكم التنفيذية لحي
                                                                                                                                               

-have-agreement-arbitration-an-does-http://kluwerarbitrationblog.com/2014/07/30/when

-of-conflict-vs-doctrine-companies-of-group-the-signatories-non-on-effect-binding-a

policy-public-and-rules-laws/.  
1
مركز القاهرة االقليمي للتحكيم التجاري الدولي،  11/3/1999ضد مجموعة أوراكل جلسة سرحانك  دعوى 

 .1998لسنة  109القضية التحكيمية رقم 
2
 Alexander Meyniel, That Which Must Be named: Rationalizing the Denial of U.S 

Courts with Respect to The Group of Companies Doctrine, Arbitration Brief, Volume 3, 

Issue 1, 2013.p. 30. 

http://kluwerarbitrationblog.com/2014/07/30/when-does-an-arbitration-agreement-have-a-binding-effect-on-non-signatories-the-group-of-companies-doctrine-vs-conflict-of-laws-rules-and-public-policy/
http://kluwerarbitrationblog.com/2014/07/30/when-does-an-arbitration-agreement-have-a-binding-effect-on-non-signatories-the-group-of-companies-doctrine-vs-conflict-of-laws-rules-and-public-policy/
http://kluwerarbitrationblog.com/2014/07/30/when-does-an-arbitration-agreement-have-a-binding-effect-on-non-signatories-the-group-of-companies-doctrine-vs-conflict-of-laws-rules-and-public-policy/
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أصدرت محكمة استئناف القاهرة أمر تنفيذ الحكم. إال أن وقائع الدعوى لم تنتهي  2٠٠٠مارس 
أمام المحاكم المصرية حيث طرح النزاع مرة أخرى على المحاكم في الواليات المتحدة عند طلب 

 رض له عند التعرض لموقف المحاكم في الواليات المتحدة.وهو ما نع 1،تنفيذ الحكم الصادر القاهرة

 في إطار مجموعة الشركات لمسألة امتداد شرط التحكيم أيضا تعرضت محكمة النقض المصرية
من مركز القاهرة االقليمي للتحكيم التجاري الدولي  AD HOCفصلت فيها هيئة تحكيم  2في دعوى

. حيث ذهبت المحكمة إلى أن كون أحد أطراف خصومة التحكيم شركة 2٠٠1يوليو لسنة  ٧في 
ة األخيراألخيرضمن مجموعة شركات تساهم شركة أم في رأس مالها ال يعد دليال على التزام 

التحكيم مالم يثبت أنها تدخلت في تنفيذها أو بالعقود التي تبرمها األولى المشتملة على شرط 
تسببت في وقوع خلط بشأن الملتزم به على نحو تختلط فيه إرادتها مع إرادة الشركة األخرى، وذلك 
كله مع وجوب التحقق من توافر شروط التدخل أو اإلدخال في الخصومة التحكيمية وفقا لطبيعتها 

المطعون ضدها لم تكن طرفا في هذا االتفاق ولم تتدخل  األستثنائية. لما كان ذلك... وأن الشركة
ذ خلص الحكم  في تنفيذه فال يجوز إلزامها بشرط التحكيم الوارد فيه أو إدخالها في خصومته، وا 
المطعون فيه إلى ذلك مرتبا عليه بطالن قرار التحكيم بالنسبة لها فإنه يكون قد التزم صحيح 

 3القانون.

إلى  إمتداد اتفاق التحكيم -بحسب األصل-تقبل  حكمة النقض المصريةويتضح لنا مما سبق أن م
إذا تدخلت في تنفيذ العقد أو أنها قد خلقت بسلوكها خلطا بشأن  الشركة في مجموعة الشركات
ادتها مع إرادة الشركة المتعاقدة. وعلى الرغم مما اشترطته المحكمة التزامها بالعقد، حيث تتداخل إر 

فيها إال أن نهج  من ضرورة مراعاة الطبيعة االستثنائية لخصومة التحكيم، وشروط التدخل واإلدخال
 المحكمة يقترب من نهج النظرية على النحو الذي تبنته هيئات التحكيم والمحاكم في فرنسا.

                                                 
 .33المرجع السابق، ص  1
 .ق ٧2، سنة ٤٧3٠، ٤٧2٩في الطعنين رقما  حكم محكمة النقض المصرية 2
 راجع تفاصيل الحكم، متاح على بوابة محكمة النقض المصرية: 3

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/commercial/Cassation_Court_Commerci

al.aspx  

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/commercial/Cassation_Court_Commercial.aspx
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/commercial/Cassation_Court_Commercial.aspx
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 الفرع الخامس: الواليات المتحدة :

إللزام غير الموقعين على  رفضت المحاكم في الواليات المتحدة تطبيق نظرية مجموعة الشركات
وقد  1فضلة في هذا الصدد اعمال القواعد التقليدية المستمدة من قانون العقد.اتفاق التحكيم، م

إلى  Intergen N. V. v Grinaفي دعوى  ذهبت الدائرة األولى من محكمة االستئناف الفيدرالية
المحاكم في الواليات  لذا نجد أن 2أن محدودية المسئولية تعد حجر األساس في قانون الشركات

المتحدة لم تعترف بفكرة مجموعة الشركات محترمة الشخصية القانونية المستقلة لشركات 
 المجموعة.

إال أن ذلك ال يعني عدم إمكانية مد اتفاق التحكيم إلى أحد األطراف غير الموقع على اتفاق 
اكم في الواليات المتحدة التحكيم، ولكن ذلك يأتي وفقا ألساس قانوني مختلف. حيث تذهب المح

إلى التعامل مع اتفاق التحكيم على أنه عقد تطبق عليه القواعد العامة الخاصة بالعقود مع مراعاة 
المفضلة للتحكيم. وقد تبعت المحاكم ما ِانَتَهى إليه حكم   FAA قواعد قانون التحكيم الفيدرالي

، والذي يعد مرجعا يشار إليه في االستناد إلى النظريات Thomson 3الدائرة الثانية في دعوى 
 الخمس التي سبق وأن أشرنا إليها إللزام غير الموقعين على اتفاق التحكيم. 

في دعوى  الفيدرالية لمسألة مجموعة الشركاتوقد تعرضت الدائرة الثانية بمحكمة االستئناف 
Sarhank Group v. Oracle Corp السابق االشارة إليها. بعد أن أيدت محكمة النقض  ٤

لتنفيذ الحكم قبل محكمة جنوب والية نيويورك، والتي  Sarhankقرار هيئة التحكيم سعت  المصرية
قرار محكمة جنوب والية نيويورك أمام   Oracle Groupاستأنفت  ٥منحتها الصيغة التنفيذية.

  Sarhankباتفاق التحكيم استنادا إلى اخفاق  Oracleالدائرة الثانية، والتي ِاْنَتَهِت إلى عدم التزام 
األمريكي. حيث اوضحت  للتحكيم وفقا لقانون العقود أو قانون الوكالة  Oracleفي إثباتاتجاه نية 

من الفصل التاسع في القانون  2٠2،2٠3المحكمة اختصاصها بنظر الدعوى عمال بالقسمين 

                                                 
1
 Alexandre Meyniel, supra note,p.33. 

2
 Intergen N.V. v. Grina, 344 F.3d 134 (1st Cir. 2003) at 150. 

3
Thomson-csf, S.a., Plaintiff-appellant, v. American Arbitration Association, 

Defendant, evans & Sutherland Computer Corporation, Defendant-appellee, 64 F.3d 

773 (2d Cir. 1995). 
4
 Sarhank Group v. Oracle Corp., 404 F.3d 657 (2d Cir. 2005). 

5
 Sarhank Group v. Oracle Corp., No. 01-civ-1295, 2002 WL 31268635 (S.D.N.Y. 

October 8, 2002). 
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وذهبت المحكمة إلى أن المعيار لتقدير ما إذا كان الحكم  1(.U.S.C. § 202, 203 9االمريكي)
هو تقرير ما ذا كان النزاع قابال  1٩٥٨لعام  األجنبي مخالفا للمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك

للتحكيم من ناحية أولى، وتقرير ما إذا كان الحكم مناقضا لقواعد النظام العام األمريكي. حيث ال 
وأن تقرير  2تكون المحاكم االمريكية مطالبة بتنفيذ األحكام غير القابلة للتحكيم في الواليات المتحدة،

على  Oracleوقابلية النزاع للتحكيم تعني مدى تراضي  3للتحكيم أمر تقرره المحكمة.قابلية النزاع 
التحكيم وما إذا كان من الممكن اعتبارها طرفا في التحكيم. ِاْنَتَهِت المحكمة إلى أنه وفقا لقانون 

نطقية التحكيم الفيدرالي األمريكي ال يجوز إلزام غير الموقع بشرط التحكيم في غياب الوقائع الم
الداعمة والمستندة إلى قانوني العقد والوكالة. وشددت المحكمة على أن الحكم المطعون ضده قد 

 ، وهو ما ترفضه المحاكم في الواليات المتحدة.طبق نظرية مجموعة الشركات

قيام أطراف التحكيم ويوجه بعض الفقه وبحق النقد لحكم الدائرة الثانية ذلك أن الحكم قد تجاهل 
على النزاع وهو القانون المصري. وعليه فإن الحكم إذا ما شكل  بتحديد القانون الواجب التطبيق

مخالفة لقواعد النظام العام األمريكي فإن المحكمة كان يجب أن تولي ذلك بالتحليل الكافي خاصة 
ها لقواعد النظام العام الداخلي هو أمر استثنائي يتطلب من وأن رفض تنفيذ األحكام لمخالفت

 ٤المحكمة التسبيب الكافي.

 المطلب الثالث: تقدير نظرية مجموعة الشركات

 في االتي: يمكننا أن نوجز النقد الموجه إلى نظرية مجموعة الشركات

للنقد كونه يعجز عن بيان نطاق النظرية  المسمى مجموعة الشركاتمن ناحية أولى يتعرض  -ا
كآليه لمد نطاق اتفاق التحكيم إلى أطراف لم توقع عليه، فالنظرية هنا معنية ليس فقط بامتداد اتفاق 

كن التحكيم إلى الشركات غير الموقعة على اتفاق التحكيم في إطار مجموعة الشركات فقط، ول
 تعني بامتداده أيضا إلى األشخاص الطبيعة والدولة. اال أننا نتعرض لذلك بشكل منفصل.

من ناحية ثانية فإنه على الرغم مما ذهبت إليه العديد من قرارات التحكيم والقضاء من إشارة  -ب
حكام لم تؤسس احكامها باالستناد وحقيقتها االقتصادية الواحدة إال أن هذه األ إلى مجموعة الشركات

                                                 
 والتي تحددان انواع الدعاوى الخاضعة التفاقية نيويورك واختصاص المحكمة بالدعاوى الصادرة وفقا لالتفاقية. 1

2
 Parsons & Whittemore Overseas Co. v. Societe Generale de L’Ind. 508 F.2d 969, 974 

(2d Cir.1974) 
3
First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan, 514 U.S. 938 (1995). 

 .يمكن أن تفصل فيها هيئة التحكيم إذا نص اتفاق األطراف على ذلك صراحة إلى أن القابلية للتحكيم ومع ذلك ذهبت المحكمة
4
 Alexandre Meyniel, supra note, p.36. 
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إلى ذلك فقط فالنية المشتركة لألطراف وقبولهم باتفاق التحكيم تظل هي األساس المتداد االتفاق 
إلى غير الموقعين، األمر الذي يعني أن نظرية مجموعة الشركات لم تخرج عن الطابع الرضائي 

إلى إنكار وجود النظرية كأساس قانوني إللزام الغير باتفاق  1للتحكيم. وهو ما دفع جانبا من الفقه
إلى أن أنه ال يجب أخذ حكم محكمة النقض في  2في حين يذهب بعض الفقه األخر التحكيم.
وهو الحكم المؤسس للنظرية على أنه يشكل عرفًا من أعراف التجارة  Dow Chemicalدعوى 

 .ة التجارة الدولية بباريسالدولية وفقا للقانون الفرنسي أو قواعد غرف

على الرضاء المنشئ التفاق  وهو ما يكون مدعاة للتساؤل عن تأثير نظرية مجموعة الشركات
التحكيم. فيذهب بعض الفقه  إلى أن وجود مجموعة الشركات يعطي بعدا خاصا لفكرة الرضا كونه 

 قرينة من الواجب اخذها في االعتبار عند تقرير نطاق اتفاق التحكيم.يمثل 

قد قامت في البدء على عامل اقتصادي وهو تكوين  وعلى الرغم من أن نظرية مجموعة الشركات
 .Dow Chemical Company vمجموعة الشركات لحقيقة اقتصادية واحدة. ففي دعوى 

Isover Saint Gobain  التي سبق وأن عرضنا لها آنفا ذهبت هيئة التحكيم إلى وجوب األخذ
في االعتبار أن وجود حقيقة اقتصادية واحدة يعد األساس لمجموعة الشركات عند البحث في مدى 
اختصاصها. وقد عولت هيئة التحكيم على دور األطراف في المراحل المختلفة للعقد لالنتهاء إلى 

فا حقيقين في العقد أو أنهم معنيين بشكل أساسي بالنزاع الناشئ عن العقد. أنهم يشكلون أطرا
 بموجب دورهم في إبرام وتنفيذ  أو فسخ العقد المتضمن الشرط المذكور، ووفقا للنية المشتركة

ين في العقد أو أنهم معنيين لجميع األطراف في اإلجراءات، يعد األطراف المذكورين أطرافا حقيقي
 3بالنزاع الذي قد ينشا عنه.

لحقيقة اقتصادية واحدة في البدء تلك االهمية ألنه في  وقد اكتسبت فكرة تكوين مجموعة الشركات
ذلك الوقت وفي العديد من األنظمة القانونية كانت الشروط الشكلية المتعلقة بصحة اتفاق التحكيم 

                                                 
1
 B. Hanotiau, supra Note, at para 109, p52. 

2
 Dominique T. Hascher, Complex Arbitration: Issues in Enforcement and Annulment 

Actions of Arbitral Awards Under French Law, in Multiple Party Actions in 

International Arbitration, supra note, p.378. 
3
 "by virtue of their role in the conclusion, performance or termination of the contracts 

containing said clauses, and in accordance with the mutual intention of all parties to the 

proceedings /the parties] appear to have been veritable parties to these contracts or to 

have been principally concerned by them and the disputes to which they may give rise. " 

ICC case no. 4131 of 1982, Dow Chemical v Isover-Saint-Gobain Sigvard Jarvin and 

Yves Derains, Collection of ICC Arbitral Awards 1974-1985 (ICC Publishing/ Kluwer, 

1994) p. 146. 
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كثر صرامة بحيث لم يكن يكفي أن يكون االتفاق مكتوبا في بعض االحيان بل يجب ان يكون أ
موقعا بل وموثقا في أحيان أخرى. أيضا لم يكن الرضا كافيا لالعتراف بوجود وصحة اتفاق 

التزال محل خالف في العديد من األنظمة  التحكيم. أيضا كانت صحة شرط التحكيم باإلحالة
فيما يتعلق  األخيراألخيرالقانونية. إال أن اهمية وجود حقيقة اقتصادية واحدة قد تراجعت في 

بتطبيق نظرية مجموعة الشركات. فذلك العامل االقتصادي قد تراجع لمصلحة عناصر أخرى 
برام العقد و   1تنفيذه أو فسخه.متصلة بالرضا مثل المشاركة في المفاوضات وا 

فالمشاركة في العقد تعد قرينة على معرفة الطرف غير الموقع بوجود شرط التحكيم وبنطاقه واتجاه 
وفي هذه الدعوى  Jaguar .2نيته لاللتزام به. وهو ما ذهبت إليه محكمة استئناف باريس في دعوي

( بعرض تصنيع وبيع عدد محدود من االصدار الجديد Project XJقامت شركة انجليزية )
. قام شخص فرنسي بإبرام عقد مع الشركة لشراء سيارة. أبرم العقد األشخاصلسياراتها لعدد من 

باللغة اإلنجليزية مصحوبًا بترجمة قدمتها شركة جاجوار فرنسا والتي شاركت في إبرام العقد ولكنها 
تحكيم في انجلترا عن طريق محكم وحيد يعينه رئيس الجمعية لم تكن طرفا فيه. تضمن العقد شرط 

القانونية في لندن. إال أن المشتري بعد الدفعة األولى لم يرغب في تملك السيارة وتوقف عن دفع 
خلفها في المصلحة وجاجوار  V2٠٠٠و  Project XJالمبلغ المتبقي ورفع دعوى ضد كل من 
بعدم اختصاص  Project XJبتدائية في نظر النزاع دفع فرنسا. وقبل أن تبدأ محكمة باريس اال

محتجة برغم كونها  V2000المحكمة لتضمن العقد لشرط تحكيم. وهو الدفع نفسه الذي دفعت به 
 لم توقع على اتفاق التحكيم إال أنها ملتزمة به من خالل مشاركتها لسلفها في تنفيذ العقد.

 Projectو  V2000ظر الدعوى. استئنف كل من قضت محكمة باريس االبتدائية باختصاصها بن
XJ  القرار. ألغت محكمة استئناف باريس حكم المحكمة االبتدائية منتهية إلى اختصاص هيئة

ة األخيراالخيروعلى الرغم من عدم توقيع  V2٠٠٠و Project XJفي مواجهة كل من   التحكيم
أنها كانت عالمة به وترجمته وسعت إلى االفادة منه وقد أكدت المحكمة على اتفاق التحكيم إال 

على أنه "في قانون التحكيم الدولي، يمتد أثر شرط التحكيم مباشرة إلى األطراف المشتركة في تنفيذ 
العقد مشترطة أن موقفهم ونشاطهم يقيم القرينة على إدراكهم لوجود ونطاق شرط التحكيم، ولذا فإن 

 يأخذ في اعتباره كل االعتبارات االقتصادية والقانونية للنزاع." للمحكم أن

                                                 
1
 Fernando Mantilla-Serrano, Multiple Parties and Multiple Contracts, Multiparty 

Arbitration, supra note, p.15,16 
2
 Paris Cour d’appel, 7 December 1994, Société V 2000 v. Société Project XJ 220 ITD 

et autre. 
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لم تشترط المحكمة صراحة العلم بشرط التحكيم لتقضي بامتداده إلى غير  Pujol،1في دعوى 
لعقد مع أحد الشركات  Suba & Unicoالموقعين. وتتلخص وقائع الدعوى في إبرام شركة إيطالية 

 Subaلضرب وتوزيع البذور. وقد خول العقد المتضمن لشرط تحكيم   Suba Franceالمتصلة 
France  إبرام عقود متعددة مع عدد من منتجي البذور لتتمكن من الوفاء بالكميات المطلوبة منها

عقدا  Suba France. وعلى ذلك أبرمت Suba & Unicoوفقا للعقد األساسي بينها وبين 
ونص العقد المتضمن على شرط تحكيم على تسليم  Pujolلمكاثرة البذور مع شركة فرنسية 

. نشأ نزاع عن العقد الثاني ما دفع Suba & Unicoة للبذور وتسلم المدفوعات من األخيراالخير
Pujol  إلى طلب التحكيم ضد كل منSuba & Unico وSuba France. 

ِاْنَتَهِت هيئة التحكيم إلى اختصاصها في مواجهة الطرفإن المدعى عليهما، حيث أن الشركتان 
. رفع Pujolشاركت في تنفيذ العقد مع  Suba & Unicoينتميان إلى مجموعة شركات واحدة وأن 

 Subaالمدعى عليهم دعوى أمام محكمة استئناف باريس إللغاء قرار هيئة التحكيم بناء على أن 
& Unico  ليست ملتزمة باتفاق التحكيم، وهو ما رفضته المحكمة مشيرة إلى أن: شرط التحكيم

المتضمن في عقد دولي يحوز صالحية وفاعلية خاصة، ما يستدعي امتداد تطبيقه إلى األطراف 
 2المشاركين في تنفيذ العقد والمنازعات الناشئة عنه.

طرفا في اتفاق التحكيم  Suba & Unico  وبناء على ذلك األساس اعتبرت محكمة االستئناف
 Suba. ولم تشير المحكمة إلى علمSuba Franceو Pujolرغم أنها لم تكن طرفا في العقد بين 

& Unico  باتفاق التحكيم، أيضا لم تجيب المحكمة الطاعنين في عدم وجود مجموعة شركات
غير الموقع على العقد بشرط التحكيم  بينهم معتبرة أن المشاركة في تنفيذ العقد معيار كافي إللزام

 المتضمن فيه.

 
ويظهر من تحليل السوابق التحكيمية والقضائية أن أهمية االعتبارات االقتصادية المتمثلة في تكوين 

لتبين نيتهم في  الشركات لحقيقة اقتصادية واحدة قد تراجعت بشدة لصالح تحليل سلوك األطراف
لتزام بشرط التحكيم. وعلى الرغم من أن تأسيس النظرية على اعتبارات الرضا يضعفها كنظرية اال

                                                 
1
 Paris Cour d’appel, 7 May 2009, Société Suba France et Suba& Unico v. Société Pujol, 

referred to by Fernando Mantilla-Serrano, supra note p.18. 
2
 Ibid., at p.12 “la clause compromissore insérée dans un contrat international a une 

validité et une efficacité propres qui commandent d’en étendre l’application aux parties 

directement impliquées dans l’exécution du contrat et dans les litiges qui peuvent en 

résulter.” 
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إليها وحدها، إال أن ذلك يزيد من قبول النظرية عند  مستقلة يمكن ايعاز اختصاص هيئة التحكيم
تحليل الموضوعي لبنود العقود أو طلب تنفيذ االحكام، ذلك أن الرضا الضمني المستدل عليه من ال

من التحليل الشخصي لسلوك األطراف المتعاقدة يعد أساسا مقبواًل في مختلف األنظمة القانونية. 
التي ترفضها العديد من األنظمة القانونية مثل إنجلترا والواليات  خالفًا لنظرية مجموعة الشركات

 المتحدة االمريكية.
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 دمة ـــــــمق

التحكيم هو وسيلة رضائية يتفق األطراف على اللجوء إليها لتسوية كل أو بعض ما قد ينشأ بينهم 
النزاع عند اتفاق األطراف من منازعات ناتجة عن العالقات التعاقدية بينهم. وال يكون للقضاء نظر 

على التحكيم، وال يجوز الزام غير األطراف باتفاق التحكيم، فرضاء األطراف باالتفاق يشكل حجر 
األساس لنظام التحكيم، ومصدر سلطة المحكم بنظر النزاع. غير أن تطور العمليات التجارية 

ى نشأة فكرة المجموع العقدي أو وكبر حجمها انعكس على اآلليات القانونية المنظمة لها ما أدى إل
مجموعة العقود. حيث يبرم القائمون على المشروع عقودا متعددة تتعاقب أو تتزامن على محل واحد 
ن كان الفرض الغالب تعدد األطراف  وهو تنفيذ المشروع. وقد يصاحب ذلك تعدد أطراف النزاع، وا 

اؤالت المتعلقة بمدى جواز امتداد اتفاق وتعدد العقود في آن واحد. وهو ما أثار العديد ممن التس
التحكيم إلى أطراف لم توقع على العقود التى تضمنت اتفاق التحكيم إال أنهم تربطهم بالمشروع 
عقود تتعلق بتنفيذ العملية التجارية ذاتها. أيضًا يثور التساؤل حول امتداد اتفاق التحكيم إلى العقود 

 م ولم تتضمن اتفاق تحكيم.المترابطة التى وقعها األطراف أنفسه

 ونقسم البحث إلى ثالثة مطالب على النحو اآلتي:

 المطلب األول: مفهوم نظرية مجموعة العقود ونشأتها

 المطلب الثاني: امتداد اتفاق التحكيم إلى غير الموقعين في إطار مجموعة العقود

 عة العقودالمطلب الثالث: السوابق القضائية والتحكيمية المتعلقة بنظرية مجمو 

 
 المطلب األول: مفهوم نظرية مجموعة العقود ونشأتها

في فرنسا في سبعينيات القرن المنصرم، حيث حاول األستاذ  نشأت نظرية مجموعة العقود 
1Teyssié  في رسالته وضع أساس قانوني للدعوي المباشرة، وقد القت النظرية في البدء قبواًل

كبيرًا من القضاء الفرنسي، وأيدتها محكمة النقض الفرنسية في بعض أحكامها قبل أن تتراجع عن 
ى وتتعد المسميات التي يطلقها الفقه عل 2ذلك االتجاه بحيث لم تعد تستند إليها إال في حاالت قليلة.

                                                 
1
 B. Teyssié, Les groupes de contracts, LGDJ, 1975. 

، ص 2٠٠٧المعطي حسين، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة،انظر في عرض ذلك د. داليا عبد  2
2٠1. 
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أو التجمع  الموضوع محل الدارسة فيذهب بعض الفقه إلى تسميتها األسرة العقدية أو سلسلة العقود
  1.العقدي، إال أننا نفضل المسمى األكثر تداواًل واألكثر شمواًل وهو مجموعة العقود

على أنها ترابط عدد من العقود، من حيث الموضوع أو من  ويعرف بعض الفقه مجموعة العقود
ويعرفها بعض الفقه األخر على أنها إسهام عدد من  2لتحقيق هدف تجاري معين. األشخاصناحية 

في حين يذهب بعض الفقه األخر إلى تعريفها  3العقود في تنفيذ االلتزامات الناشئة عن عقد واحد.
بأنها مجموعة من األشخاص يساهمون في تكوين تصرفات قانونية متتالية أو متعاقبة على محل 

 4واحد أو مال واحد أو مترابطة بقصد تحقيق هدف اقتصادي واحد

هي تعاقب أو ترابط عدد من العقود المستقلة عن  ويمكننا إجمال ذلك في أن مجموعة العقود
 5بعضها بين طرفين أو بين عدد من األطراف على ذات المحل أو لتحقيق هدف تجاري واحد.

                                                 
 .12، ص 1٩٩2راجع د. فيصل زكي عبد الواحد، المسئولية المدنية في إطار األسرة العقدية،   1

2
 Fouchard, Gaillard and Goldman on International Commercial Arbitration, supra note, 

p.301. 
 331حسام الدين كامل األهواني، مصادر االلتزام، ص راجع د.  3
راجع د. حسن محمد سليم، النظام القانوني للتحكيم في إطار المجموعة العقدية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  4

. راجع أيضا د. أحمد مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود 22، ص2٠٠٧جامعة عين شمس، 
 .245، ص 2٠٠5ية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية التجارة الدول

وتجدر االشارة إلى أن فكرة المجموعة العقدية تتشابه أحكامها مع بعض النظريات التي سبق وأن تعرضنا لها في  5
 الفصل األول من هذا الباب والتي عولت عليها هيئات التحكيم كآلية قانونية تمكنها من إدراج بعض األطراف غير
الموقعين على اتفاق التحكيم في إجراءات التحكيم. وفي ذلك الصدد نجد أن المجموعة العقدية تختلف عن فكرة 
التنازل عن العقد والذي يتضمن قيام أحد األطراف بالتنازل عن صفته العقدية لشخص من الغير ويحل 

محل األول في جميع االلتزامات والحقوق الناتجة عن العقد. وبذلك يتحول المتنازل إلى شخص من  األخيراألخير 
ملتزما بأحكام ما أبرمه من عقود، فيبقي المقاول مسئواًل أمام  الغير. في حين يبقي كل طرف في مجموعة العقود

مل المقاول من الباطن  إلخالله بااللتزامات الناشئة بموجب رب العمل عن ما التزم به، حتي لو اختصم رب الع
العقد بينه وبين المقاول األصلي. أيضا تختلف فكرة المجموعة العقدية عن حوالة الحق التي يتفق الدائن فيها مع 

لحق شخص من الغير على أن يحل محله في اقتضاء الدين أي أن التزام المدين تجاه الدائن ينتقل بموجب حوالة ا
إلى دائن جديد ليصير الدائن المحيل من الغير بالنسبة للمدين. أيضا في حوالة الدين التي ينتقل فيها الدين من 
المدين إلى شخص أخر يدعي المحال عليه الذي يصبح ملتزما بالدين في مواجهة الدائن. ويصبح المدين األصلي 

أن ذلك ال ينفذ في مواجهة الدائن إال بعد إقراره لها. وهو ما يجعله طرفا في  على من الغير من وقت انعقاد الحوالة
الحوالة األمر الذي يتشابه مع فكرة مجموعة العقود حيث تثبت للدائن عند إقراره بالحوالة صفة الطرف. فإذا رفض 

لغير فيما يتعلق بذلك العقد. الدائن الحوالة تظل أثارها ملزمة لطرفيها  الُمحيل والمحال عليه ويظل الدائن من ا
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إلى نوعين األولى تسمي المجموع العقدي، وهي مجموعة من العقود  وتنقسم مجموعة العقود
العمل عدد من العقود مع عدد من المقاولين لتنفيذ مشروع واحد.  األفقية، ومثال ذلك أن  يبرم رب

. ويتمثل النوع الثاني في تعاقب عدد من العقود بشكل رأسي على محل واحد وتسمي سلسلة العقود
ومثال ذلك قيام رب العمل بالتعاقد مع مقاول الذي يتعاقد بدوره مع مقاول من الباطن وتعاقد 

 1المقاول من الباطن مع أحد الموردين.

المذكورين آنفا من خالل العنصر المشترك  بين نوعي مجموعة العقود Teyssiéويميز األستاذ 
بينهما. فإذا كان العنصر المشترك هو المحل بحيث تتعاقب العقود المختلفة على محل واحد فإننا 

ذا كان العنصر المشترك هو السبب بحيث تتحد عقود المجموعة نكون بصدد سلسلة عقود. أما إ
إلى أن   Teyssieويذهب األستاذ  2من أجل تحقيق ذلك الهدف فإننا نكون بصدد مجموعة عقدية.

تتابع العقود أو تزامنها فضاًل عن اتحادها بغية تنفيذ عملية عقدية واحدة مترابطة يجعلها متحدة في 
أن السلسلة العقدية شأنها في ذلك شأن المجموعة العقدية تدور  Nerétمصيرها. ويضيف األستاذ 

حول مصلحة اقتصادية واحدة، مما من شأنه أن يجعل من كل طرف بأي من هذه العقود طرفًا في 
  3عقد اآلخر.

                                                                                                                                               

وخالفا لما عليه الحال في كل من حوالتي الحق والدين فإن األطراف في العالقات التعاقدية المكونة لمجموعة 
أيضا تتشابه فكرة مجموعة العقود مع  .العقود ال تبرأ ذمتها، ليظل كل من ساهم في إبرام هذه التصرفات طرفًا فيها

بل إن جانبًا من الفقه يرى أن فكرة مجموعة العقود وما تتيح للمتضرر بالعودة على  لغيرفكرة االشتراط لمصلحة ا
الطرف المسئول تعد تطبيقًا لفكرة االشتراط لمصلحة الغير. إال أن وفقا لفكرة مجموعة العقود فإن األطراف في 

قتهم ببعضهم بعضا، ذلك أن الطرف في مجموعة العقود يستمد حقه العقود المكونة لها ال يعدون من الغير في عال
في حين أن غالبية الفقه  في العودة على المتسبب في الضرر من خالل التصرف القانوني الذي ساهم في تكوينه.

من تذهب إلى أن االشتراط لمصلحة الغير يعد استثناء من مبدأ نسبية أثار العقد، حيث يظل المستفيد من العقد 
الغير حتي بقبوله له. ذلك أن المستفيد يستمد حقه في الرجوع على المتعهد مباشرة من عقد االشتراط على نحو ما 
يقره القانون. راجع في التمييز بين مجموعة العقود وبعض آليات تحكيم الطرف الثالث د. حسن محمد سليم، مرجع 

وما بعدها،  ٩بد الواحد، مرجع سبق ذكره، ص ، د. فيصل ذكي ع14٦وما بعدها،  123، 5٨سبق ذكره، ص 
راجع أيضا د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، نظرية االلتزام بوجه عام، الجزء الثالث، ص  وما بعدها. 245ص 

442،552 ،55٦. 
، راجع ٦3، ص 2٠٠٧راجع د. عاطف محمد الفقي، التحكيم التجاري متعدد األطراف، دار النهضة العربية،  1

 .12. محي الدين اسماعيل علم الدين، منصة التحكيم التجاري، الجزء الثاني التحكيم متعدد األطراف، ص أيضا د
 .2٠2انظر د. داليا عبد المعطي حسين، مرجع سابق، ص  2

 .٧4راجع في عرض ذلك د. محمد نور شحاته، المرجع السابق ص   3
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فذهب بعض الفقه مؤيدًا بعدد من أحكام القضاء في  وقد ثار جدل فقهي حول فكرة مجموعة العقود
كل من مصر وفرنسًا إلى رفض فكرة مجموعة العقود. حيث يرى مناهضو الفكرة أن األصل العام 
في المسئولية المدنية هي المسئولية التقصيرية التي تنطبق أحكامها على كل ما لم ينظمه العقد 

في مقدور المقاول من الباطن الرجوع على رب العمل وعلى ذلك ال يكون  1المبرم بين األطراف.
فالعالقة بين الطرفين هي  2.وبين المقاول األصلي األخيراألخيروفقا ألحكام العقد المبرم بين 

 عالقة قانونية يتوجب على رب العمل فيها إثبات خطأ المقاول من الباطن الذي أضر به.

إلى ضرروه األخذ بالتفسير الضيق لمبدأ نسبية آثار  ويذهب معارضو فكرة مجموعة العقود
التصرفات القانونية. فال يكون طرفًا في العقد إال من قام بإبرامه، وعليه يعد من الغير كل من لم 

وقد ذهب مناهضو نظرية  .يبرم العقد حتى ولو ساهم أو تدخل بعد ذلك في الرابطة العقدية
ون للطرف المتضرر من إخالل الغير بالتزاماته التعاقدية االستناد إلى مجموعة العقد إلى أنه يك

قواعد المسئولية التقصيرية على أن يعتبر اإلخالل بااللتزام التعاقدي خطأ تقصيريًا للمتضرر غير 
المتعاقد، فالخطأ التعاقدي يعد خطأ تقصيريًا بالنسبة للغير، فالطرف المتعاقد يتمسك باإلخالل 

ت التعاقدية بوصفها تصرفًا قانونيا في حين يكون للغير االستناد إلى االخالل المذكور بااللتزاما
 3بوصفه واقعة مادية. وعلى ذلك فإن الخطأ العقدي يعد خطأ تقصيريًا في ذات الوقت

إال أن ذلك االتجاه قد تعرض للنقد، فالقول بتطبيق قواعد المسئولية التقصيرية في إطار مجموعة 
المعبر  يعد إهدارا للقيمة اإللزامية للعقود التي أعلى القانون من شأنها معتبرًا إرادة األطراف العقود

عنها في العقد هي المرجع بينهما. فالقول بأن اإلخالل بااللتزام العقدي يمثل في ذات الوقت خطأ 
تقصيريًا يتعارض مع ما استقر عليه الفقه وأحكام القضاء من عدم جواز الخيرة بين المسئوليتين، 

                                                 
 وما بعدها.  1214راجع د. عبد الرازق السنهوري، أثار االلتزام، المجلد الثاني، ص  1
حيث األستاذ السنهوري أن العالقة بين رب العمل والمقاول من الباطن هي عالقة غير مباشرة، ذلك أن رب  2

ن الباطن ليس طرفًا في العمل ليس طرفًا في العقد بين المقاول األصلي والمقاول من الباطن كذلك فإن المقاول م
العقد بين المقاول األصلي ورب العمل، وعلى ذلك ال يكون في مقدور رب العمل مقاضاة المقاول من الباطن إال 

. راجع د. عبد الرازق السنهوري، عن طريق استخدام حقوق مدينه المقاول األصلي من خالل الدعوى غير المباشرة
 .225مقاولة من الباطن ص عقد ال

. انظر أيضا د. فيصل زكي عبد الواحد، المرجع السابق، 3٩انظر د. حسن محمد سليم، مرجع سبق ذكره، ص  3
 .3٧ص 
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ا يؤدي القول أيض 1حيث أن المشرع قد أفرد لكل منهما أحكاما مختلفة بنطاق تطبيق مختلف.
الضمانات التي ارتضاها  بتطبيق أحكام المسئولية التقصيرية في إطار مجموعة العقود إلى إهدار

األطراف عند إبرام تعاقدهما. فإذا كان األطراف قد أدرجوا في العقود المبرمة بينهم شروطا للتحكيم 
األطراف التهرب من التزامه فإن القول بتطبيق قواعد المسئولية التقصيرية يجعل في مقدور أي من 

 بشرط التحكيم.

ونرى أن القول بقصر أطراف العالقة العقدية على مبرميها فقط، وفقا للمعيار التقليدي، دون من 
ساهم أو تدخل فيها إيغال في الشكلية ال يتناسب مع ضرورة تقصي نية األطراف وفقا لقواعد 

لك االتجاه من أن تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية تفسير العقود. إال أن ما يذهب إليه الناقدون لذ
يعد خيارًا غير جائز بين المسئوليتين، وأن ذلك يعد إهدارا للقيمة  في نطاق مجموعة العقود

االلزامية للعقود، هو نقد في غير محله فمقتضي النظرية أن يصبح أطراف العقود المختلفة أطرافًا 
بعضهم بعضا الشتراكهم في مجموعة عقدية واحدة، فلسنا بصدد الخيرة بين نوعي في مواجهة 

المسئولية بل بصدد تطبيق المسئولية العقدية على من كان طرفًا في العقود وتطبيق المسئولية 
التقصيرية كأساس لدعاوى المضرور غير المتعاقد. على أننا نرى أن النقد األبرز لتلك النظرية هو 

 تب عليها من نتائج مخالفة إلرادة األطراف صاحبة السلطان في تنظيم العالقات العقدية.  ما قد يتر 

إلى األخذ بالمفهوم الواسع للطرف في  من ناحية أخرى، يذهب مؤيدو نظرية مجموعة العقود
العالقات التعاقدية، حيث يتحدد مدلول الطرف في العالقة التعاقدية بالنظر ليس فقط إلى مرحلة 
انعقاد الرابطة العقدية ولكن بالنظر أيضًا إلى األعمال الالحقة على انعقاد العقد، أو إلى الحالة 

بعبارة أخرى. ووفقا لما يذهب إليه داعمو فكرة  التي يكون عليها المتضرر لحظة حدوث الضرر
المجموعة العقدية فإن للطرف المتضرر أن يرجع على المسئول وفقا لقواعد المسئولية العقدية 
وعلى ذلك يكون لرب العمل أن يختصم المقاول من الباطن بشكل مباشر وفقا لقواعد المسئولية 

نهما، فتعاقد المقاول األصلي مع أخر من الباطن العقدية على الرغم من عدم وجود عقد مباشر بي
لتنفيذ ما التزم به المقاول األصلي مع رب العمل من شأنه أن ينشئ عالقة عقدية بين رب العمل 

 2والمقاول من الباطن.

                                                 
راجع د. عبد الرازق السنهوري، الوسيط، نظرية االلتزام بوجه عام، الجزء االول، مصادر االلتزام، مرجع سابق  1

 وما بعدها. 4٠د سليم، المرجع السابق ص . انظر أيضًا د. حسن محم٧5٨ص 
2
 .58حسن محمد سليم، المرجع السابق، ص . راجع د 
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 وينادي أنصار ذلك االتجاه بضرورة توحيد النظام القانوني الذي يخضع له أطراف مجموعة العقود
تأسيسا على انعقاد مسئولية المدين وفقا لقواعد المسئولية العقدية بغض النظر عما إذا كان المدعي 
قد تعاقد معه بشكل مباشر أو من خالل من تعاقد معه المدعي، مشترطين مساهمة جميع األطراف 

 في تكوين العالقة العقدية محل النزاع.

وتوافقها مع اعتبارات التجارة   ق فكرة مجموعة العقودوعلى الرغم من الفوائد الناتجة عن تطبي
الدولية  إال أن القول بها على نحو مطلق يؤدي إلى نتائج غير مقبولة. فمن ناحية أولى فإنه ال 
يكون في مقدور المتضرر أن يطالب بالتعويض إال عن األضرار المباشرة والمتوقعة فقط وفقا 

ئولية العقدية التي لم يكن طرفًا مباشرًا في إبرام وثيقتها. فاستناد المتضرر إلى أحكام ألحكام المس
المسئولية التقصيرية يمكنه من المطالبة بالتعويض عن كل األضرار التي يتسبب فيها المخطئ. 
من ناحية أخرى قد ال يعلم المضرور عند رجوعه على المدعى عليه بوجود شرط للتخفيف أو 

من المسئولية األمر الذي يعني إهدارحقه في التعويض بغير علمه، وقد ال يعلم المتضرر  اإلعفاء
بوجود اتفاق للتحكيم في العقد الذي لم يوقع عليه ما يسلبه الحق في رفع الدعوى أمام القضاء وتعد 
تلك الفرضية النقطة الجوهرية هنا. وبناء على ذلك فإن كون األطراف أعضاء في أحد العقود 
المكونة لمجموعة عقدية ال يجعل منهم أطراف ملتزمين بكل أحكامها وهو ما دفع الفقه والقضاء 

 وهيئات التحكيم إلى وضع ضوابط لذلك نعرض لها في المطلب الثاني من هذا المبحث.

 في إطار مجموعة العقود المطلب الثاني: مدى جواز امتداد اتفاق التحكيم

يذهب الفقه في فرنسا إلى التفرقة بين أنواع العقود في إطار المجموعة العقدية مقسمة إياها إلى 
ويقسمها  1عقود مكملة وعقود متعاقبة وعقود أصلية وأخري من الباطن وعقود أصلية وعقود ثانوية.

إلى عقود مترابطة على درجة واحدة من األهمية فال يرتبط أي منها باآلخر   Teyssiéاألستاذ 
بعالقة تبعية وقد تقبل هذه العقود للتجزئة وقد ال تقبل التجزئة. ويعد معيار القابلية للتجزئة هنا هو 
إمكانية إبطال أحد عقود المجموعة دون أن يستتبع ذلك بطالن بقية عقود المجموعة. أيضًا قد 

من عقود تابعة لعقد أصلي، بحيث نكون بصدد عدد من العقود تقل أهميتها  مجموعة العقود تتكون
 2عن العقد األصلي إال أنها تتبعه.

                                                 
1
 L. Aynès, note under Paris court of Appeal (1

st
 suppl. Ch. )29 November 1991, 1993 

Rev. Arb. 617.referred to by B. Hanotiau, Complex Arbitration, supra note, p.102. 
 .2٠3راجع د. داليا عبد المعطي حسين، المرجع السابق، ص  2



 

 

                                                 

 

 

  الباحث / أمحد عبد املنعم              امتداد اتفاق التحكيم إىل غري املوقعني                    ... 

 

31 

طراف، وتثور أيضًا في العقود ثنائية األ في إطار مجموعة العقود تثور مشكلة امتداد شرط التحكيم
في إطار مجموعة العقود يثور في  في إطار العقود متعددة األطراف. لذلك فإن تعدد األطراف

 ثالث فرضيات عقدية:
أوال: يتمثل الفرض األول هنا في توقيع عدد من األطراف لعقود مختلفة بين بعضهم بعضا في 

ق إطار للعمل بينهم أو اتفاق شراكة بينهم أو اتفاق القتسام إطار مشروع معين، مثل توقيع اتفا
 المخاطر.

ثانيا:  وتتمثل الفرضية الثانية في توقيع طرف كرب العمل في مشروع لإلنشاءات عدد من العقود 
االفقية مع عدد األطراف، ومثال ذلك أن يوقع رب العمل عقد مع مدير للمشروع وعقد أخر مع 

شركة لالستشارات الهندسية. ويطلق بعض الفقه على تلك الفرضية التعدد المقاول وعقد أخر مع 
 األفقي للتحكيم.

ثالثًا: خالفًا للفرضية السابقة فإن الفرضية هنا تتمثل في إبرام أحد األطراف لعقد مع طرف أخر 
بدوره بإبرام عقد مع طرف ثالث وهكذا. ومثال ذلك إبرام رب العمل لعقد مع  األخيراألخيرليقوم 

المقاول الذي يبرم بدوره عقدا مع مقاول أو مقاولين من الباطن لتنفيذ العقد بينه وبين رب العمل. 
 1أو التعدد الرأسي لألطراف. وهو ما يطلق عليه بعض الفقه سلسلة العقود

إلى أن التفرقة هنا يجب أن تستند إلى الترابط، فنفرق بين العقود  "برنارد هانوتيو" األستاذويذهب 
المترابطة والعقود غير المترابطة، وتعتبر العقود مترابطة متى اتحدت في عالقاتها االقتصادية أو 

 الوظيفية. ويمكن تقسيم تلك العقود المترابطة إلى نوعين:
المتعاقبة بين ذات الطرفين على أن تكون العقود الالحقة  مجموعة العقودالنوع األول: ويتضمن 

مؤثرة على أحكام السابقة سواء بالتعديل أو مد األجل أو اإلنهاء. وال تعد العقود غير المندرجة 
 تحت أي من الفئتين السابقتين مترابطة.

التي تتحد من أجل تحديد هدف مشترك مثل إبرام عقد أساسي وعقود  النوع الثاني: مجموعة العقود
 2من الباطن.

في البدء تجدر اإلشارة إلى أن بعض حاالت تعدد العقود ال تثير ذات الدرجة من التعقيد الذي تثيره 
بعضها األخر. فمن ناحية أولى قد يتفق األطراف على التحكيم من خالل شرط تحكيم متعدد 

"، Umbrella arbitration agreementطراف، فقد يلجأ األطراف إلبرام اتفاق تحكيم جامع "األ
                                                 

1
 B. Hanotiau, Multiple Parties and Multiple Contracts in International Arbitration, 

Multiple Party Action in International Arbitration, supra note, p. 64. 
2
 B. Hanotiau, Complex Arbitration, supra note, p. 102. 
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وهو ما يجعل من كل أطراف النزاع أطرافًا في اتفاق التحكيم من خالل تراضيهم على الشرط 
 المذكور.

أو أيضا قد يدرج األطراف شرط التحكيم في العقد اإلطار الذي تشير إليه جميع العقود الفردية 
من  التنفيذية. وال يثير شرط التحكيم الوارد في عقد اإلطار مشكلة ما، ذلك أن امتداد شرط التحكيم

العقد اإلطار إلى العقود التنفيذية إنما يستند إلى رضاء األطراف بالشرط وال يستند إلى العالقة بين 
 1العقد اإلطار والعقود التنفيذية.

ذلك النوع من اتفاقات التحكيم ال يعد شائعًا، ذلك أن إبرام شروط تحكيم من تلك النوعية أمر  إال أن
وارد في المشروعات الكبرى، خالفًا للمشروعات الصغيرة الحجم التي يندر أن يبرم األطراف فيها 

األطراف تلك النوعية من شروط التحكيم، لعدم تخيلهم لتلك النوعية من المنازعات أو لعدم رغبة 
في التوسع في إجراءات التحكيم من خالل توقيع شرط تحكيم متعدد األطراف. فقد يكون من 
مصلحة رب العمل أن يقتصر النزاع على العقد بينه وبين المقاول األصلي خالفًا لألخير الذي قد 

المذكور  يود إدخال المقاول من الباطن في إجراءات التحكيم األمر الذي يمكنه من إثبات مسئولية
 عن األضرار.

أيضًا تجدر اإلشارة في ذلك الصدد إلى أن الفقه والقضاء في الواليات المتحدة األمريكية ال يشيرون 
، حيث تنظر المحاكم وهيئات التحكيم األمر متضمنا في جواز ضم إلى فكرة مجموعة العقود

  Consolidation."2" إجراءات التحكيم

                                                 
على فكرة العقد اإلطار  1٩٩٠مارس  2٩ وتطبيقا لذلك أسست محكمة بوبيني التجارية حكمها الصادر في 1

والعقود المنفذة له لتقضي بامتداد شرط التحكيم الوارد في عقدين كانت إحدى الشركات الفرنسية قد أبرمتهما مع 
إحدى الشركات الموريتانية، حيث تعلق العقد األول بإعداد دراسة جدوى حول افتتاح أحد المناجم في موريتانيا، في 

اني باإلعداد للمناقصة واإلعالن عنها. وتضمن العقدين شرطي تحكيم متطابقين يقضيان بتسوية كافة حين تعلق الث
المنازعات أمام غرفة التجارة الدولية بجنيف. إال أن الشركة الفرنسية قامت برفع نزاعها إلى محكمة بوبيني التجارية، 

يم. وهو ما رفضته المحكمة، قاضية بأن العقود مدعية خروج ادعاءاتها من نطاق العقود المتضمنة لشروط التحك
 T.com Bobigny, 29بما في ذلك شرط التحكيم.   الالحقة قد أبرمت تنفيذا للعقد األساسي وتخضع ألحكامها

Mars 1990, Rev. Arb. 1992, P. 66, 2 espèce, note L. Aynès.  انظر د. داليا عبد المعطي .
 .213حسين، المرجع السابق، ص 

2
 B. Hanotiau, Complex Arbitration, supra note, p. 105. 
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بين ذات  في حين أن القضاء الفرنسي قد ذهب في العديد من أحكامه إلى امتداد شرط التحكيم
األطراف داخل المجموعة العقدية الواحدة، عند وجود مجموعة عقدية بين األطراف على أن يكون 

 هناك عالقات عمل معتادة بين طرفي المجموعة.

في إطار التحكيم بالبحث، التذكرة بالطبيعة الرضائية  أيضًا يوجب التعرض لفكرة مجموعة العقود
لتي تعد مصدر سلطة المحكم والمحددة لنطاق اختصاصه وبناء على ذلك فإن محاولة للتحكيم وا

مد نطاق اتفاق التحكيم في غياب التراضي الصريح أو الضمني التفاق التحكيم تبدو عسيرة، وهو 
ما يدفع هيئات التحكيم إلى البحث عن نية األطراف واالستدالل عليها من خالل تحليل وقائع 

 الدعاوى.

بين أطراف المجموعة  تب على النشأة الرضائية للتحكيم أن يعد مانعًا من امتداد اتفاق التحكيمويتر 
العقدية سواء كانت المجموعة منعقدة بين األطراف أنفسهم أو بين أطراف مختلفة، تضمن العقود 

أو أن بعضها يتضمن شروط تحكيم وبعضها األخر يتضمن شروط  لشروط تحكيم مختلفة
اختصاص قضائي، يسمي األطراف فيها محكمة وطنية في أحد الدول لتختص بالفصل في النزاع. 
األمر الذي ال يمكن معه افتراض تراضي األطراف على امتداد اتفاق التحكيم في إطار المجموعة 

وية على عدم قبول األطراف لالمتداد. إال أننا نجد تباينًا في العقدية، بل إن ذلك يشكل قرينة ق
السوابق القضائية والتحكيمية، األمر الذي نعرض له بتحليل بعض تلك األحكام بغية الوصول إلى 

 أساسها القانوني.

 المطلب الثالث: السوابق القضائية والتحكيمية المتعلقة بمجموعة العقود

 :طراف مختلفةالفرع األول:  العقود بين أ

 تضمن العقود لشروط تحكيم متطابقة:أواًل: 

تتمثل الحالة األولى هنا في أن مجموعة من العقود قد أبرمت بين أطراف مختلفة ولكن جميع 
على التحكيم. وبالرجوع إلى قرارات التحكيم في العقود قد تضمنت شروطًا متطابقة أو متماثلة تنص 

هذا الصدد نجد تباينًا في األحكام. ففي إحدى دعاوى التحكيم المنظورة أمام غرفة ميالن للتحكيم 
حيث ِاْنَتَهِت هيئة التحكيم إلى أن مجرد إبرام )أ(  لثالثة  1٩٩٦،1فبراير  2الوطني والدولي في 

افيًا للسماح ل )ب( ببدء إجراءات التحكيم مع )أ( ضد )ج(. عقود متعاقبة ومتماثلة ال يعد ك

                                                 
1
 22 Y.B. Com. Arb. 191 (1997).  
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وتتلخص وقائع الدعوى في إبرام )أ(  لثالثة عقود مع كل من )ب( و )ج( و )د( بهدف التعاون 
في تطوير أحد المنتجات الدوائية، على أن تقسم تكاليف األبحاث الخاصة بالتطوير على األطراف 

ث، تقدم كل من )أ( و )ب( بطلب مشترك لبدء إجراءات التحكيم جميعا. بعد انتهاء مرحلة األبحا
بدفع تكاليف األبحاث المستحقة ل )ب(. دفع المدعى عليه )ب(  األخيراألخيرضد )ج( مطالبين 

بعدم قبول طلب التحكيم وهو ما أجابته فيه هيئة التحكيم التي قضت بعدم اختصاصها لعدم وجود 
و )ج(. وقد اعتبرت هيئة التحكيم أن العقود الثالثة منفصلة  اتفاق تحكيم صحيح بين كل من )ب(

متعدد األطراف. أيضا ذهبت هيئة التحكيم إلى أن تطابق شروط  اً عن بعضها وال تشكل عقدًا واحد
التحكيم الواردة في العقود الثالثة غير متعلق بالموضوع، وبناء على ذلك فإنه ال يكون في مقدور 

 )ب( المشاركة في إجراءات التحكيم في غياب قبول )ج( بذلك.

إلى رفض اعتبار المدعى  1، 1٩٩4لعام  ٧453في الدعوى رقم  ICCأيضا ذهبت هيئة تحكيم 
عليه الثاني طرفًا في اتفاق التحكيم في نزاع تتلخص وقائعه في أن المدعي كان وكياًل حصريًا 
لمبيعات إحدى الشركات األلمانية المنتجة لقطع غيار السيارات في الواليات المتحدة وكندا. 

. رفع المدعي دعوى أمام أحد ICCشرط للتحكيم أمام غرفة التجارة الدولية  وتضمن عقد الوكالة
محاكم الواليات المتحدة األمريكية على إثر فسخ المدعى عليه األول للعقد، ضد الشركة األلمانية 
)المدعى عليه األول(، وأحد مديريها )المدعى عليه الثاني(. دفع المدعى عليهم بشرط التحكيم، 

ته المحكمة قاضية بوقف إجراءات الدعوى واحالتها للتحكيم. األمر الذي يعد قبواًل وهو ما قبل
ضمنيا من المدعى عليه الثاني بشرط التحكيم. وأمام هيئة التحكيم نازع المدعى عليهم في أن 
المدعى عليه الثاني ليس طرفا في اتفاق التحكيم، وهو ما اعترض عليه المدعي مشيرًا إلى 

 ى عليه الثاني بشرط التحكيم أمام المحكمة.احتجاج المدع

أمام المحكمة ال يجعل من المدعى عليه  ذهبت هيئة التحكيم إلى أن االحتجاج بشرط التحكيم 
في إجراءات التحكيم مرهون بقبول المدعى عليه  األخيراألخيرالثاني طرفا في التحكيم، فمشاركة 

ا لم يصدره المذكور. وبناء على ذلك، فإن أي إيجاب من المدعى عليه الثاني الثاني، وهو م
بخضوع الدعاوى ضده للتحكيم يكون باطاًل، لعدم إنتاجه آلثاره. وأي قبول من المدعي بالتحكيم 
ضد المدعى عليه الثاني يكون باطاًل. وال يغير من األمر شيئًا السياسة الُمفضلة للتحكيم في قانون 

 للواليات المتحدة األمريكية.  FAA م الفيدراليالتحكي

                                                 
1
 ICC case no. 7435 of 1994, Collection of ICC Arbitral Awards, 1996-2000, Jean-

Jacques Arnaldez, Yves Derains, Dominique Hascher, p. 94. 
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في تسوية المنازعات الناشئة في إطار أحد العقود ال يحول  ومع ذلك فإن اختصاص هيئة التحكيم
نفاذ اتفاق إبين المحكمين وبين أخذ عقد أخر في االعتبار. وتؤكد السوابق القضائية الفرق بين 

التحكيم الوارد في العقد والفصل في المنازعات الناشئة عنه وبين أخذ هيئة التحكيم لعقد ما في 
في مسألة اختصاصها وفي المسائل المتعلقة بالعقد األول. فعدم اعتبارها وهي بصدد نظرها 

 1اختصاص هيئة التحكيم بعقد ما ال يحول دون أخذها له في اعتبارها.

  ،ICCالتى نظرتها هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية  1٩٩٠في عام  ٦23٠2رقم الدعوى وتعد 
مثاال على إمكانية أخذ هيئة التحكيم في اعتبارها التفاق ال تختص بنظره غير أنه متصل باتفاق 
أخر تختص بنظره. حيث أبرمت حكومة أحد الدول "المالك" عقدًا مع المدعى عليه كمقاول أساسي 

الك لمشروع إنشاء محطة طاقة. وقد أدمج العقد المذكور بنود عقد الفيدك. ووفقا لذلك عين الم
مهندسًا على النحو المبين في العقد. عقب ذلك أبرم المدعى عليه "المقاول" عقدًا من الباطن مع 
المدعي، وأيضًا أدمج العقد من الباطن بنود عقد الفيدك المشار إليها في العقد األساسي، على أن 

المدعى عليه  تطبق في حدود ما يسمح به تطبيق تلك البنود في عقود التوريد. لم يعين المقاول
مهندسًا على غرار ما فعل المالك في العقد األساسي. وقد جاء البند الثالث من العقد من الباطن 
والخاص بالمدفوعات مطابقًا للبند الوارد في العقد األساسي. حيث يربط البند المتعلق بسداد األموال 

 لألموال المستحقة وفقا للعقد من الباطن. األخيراألخيربين قيام المالك بالدفع للمقاول وبين وفاء 
واجه المالك صعوبات مادية هددت استكمال المشروع، إال أن المدعي استكمل العمل في المشروع 

شهر دون أن يحصل على المستحقات الخاصة بذلك، وهو ما دفعه لبدء إجراءات التحكيم  14لمدة 
، إال أن هيئة .  دفع المدعى عليه بعدم اختصاص هيئة التحكيمأمام غرفة التجارة الدولية بباريس

التحكيم قضت باختصاصها بنظر الدعوى وأحقية المدعي في المطالبة بالتعويض عن األعمال 
مطالبا إياها إلغاء  المنجزة. رفع المدعى عليه دعوى أمام المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا

. وعلى الرغم من عدم اختصاص هيئة 1٩٩5نوفمبر  14الحكم، وهو ما رفضته المحكمة في 
بنظر العقد األساسي، إال أنها قد أخذته في اعتبارها من نواح عدة. حيث رفضت هيئة  التحكيم

لية تسوية المنازعات إلى عدم اتباع المدعي آل التحكيم دفع المدعى عليه بعدم اختصاصها استناداً 
من بنود الفيدك. وقد بررت الهيئة رفضها ذلك الدفع بأن المهندس  ٦٧المشار إليها في البند رقم 

الذي عينه المالك وفقًا للعقد الرئيسي ال يقوم بشكل تلقائي بدور المهندس الواجب تعيينه في العالقة 
ن. من ناحية أخرى فصلت هيئة التحكيم بين المقاول المدعى عليه والمدعي وفقًا للعقد من الباط

                                                 
1
 B. Hanotiau, Multiple Parties and Multiple Contracts in International Arbitration, 

Multiple Party Action in International Arbitration, supra note, p. 66. 
2
 ICC case no. 6230 of 1990, 17 Y.B Com. Arb. 164 (1992). 
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مرة المدعى أ، للمدعى عليهخذة في االعتبار طريقة وفاء المالك أفي مطالبة المدعي بالتعويض 
عليه بأن يدفع للمدعي بقدر ما تلقي من المالك. وعلى الرغم من أن المدعى عليه قد حول حصة 

اطن والموردين إال أن هيئة التحكيم ِاْنَتَهِت كبيرة من تلك المدفوعات إلى عدد من المقاولين من الب
إلى أن ذلك ال يجوز استخدامه ضد المدعي طالما أنه لم يرد في ِكاَل العقدين المذكورين ما يوجب 
على المدعى عليه بصفته مقاول أن يحول أموال محددة تلقاها من المالك إلى مقاول من الباطن أو 

 1مورد معين.

 شروط تحكيم مختلفة:تضمن العقود لثانيًا: 

وكانت شروط التحكيم الواردة بها غير متطابقة فإن  بين أطراف مختلفة إذا أبرمت مجموعة العقود
إلزام أطرافها بإجراءات التحكيم الواردة في إحداها يكون كقاعدة عامة غير ممكنًا. وتتعدد األحكام 

 ,Eurodif, Sofidifرفعت ثالث مؤسسات فرنسية " Sofidif 2المؤكدة على ذلك. ففي دعوى 
Cogemaة التجارة الدولية بباريسأمام غرف " مجتمعين  دعوى تحكيم ICC  ضد كل من وكالة

الطاقة الذرية اإليرانية وهيئة االستثمار واالقتصاد والمساعدات الفنية االيرانية وفقا لعقود مختلفة بين 
أطراف مختلفة وتتضمن شروط تحكيم مختلفة، وتعلقت العقود بالتعاون الفرنسي اإليراني في مجال 

. وهو ما يهم بعدم اختصاص هيئة التحكيمتخصيب اليورانيوم. دفعت الهيئتان اإليرانيتان المدعى عل
رفضته الهيئة لتقضي باختصاصها بنظر النزاع. إال أن محكمة استئناف باريس ألغت قرار هيئة 

 التحكيم وهو ما أيدته محكمة النقض.

 31ية في أيضا في إحدى الدعاوى التي فصل فيها القاضي المدني في مدينة احمد آباد الهند
اتفاق مع المدعى عليه األول لتزويدها  .Nirma Ltdحيث أبرمت شركة  2٠٠13أغسطس 

بالمعرفة واإلشراف الالزمين إلنشاء لثالثة غاليات مولدة للبخار الستخدامها لتوليد الطاقة الخاصة 
في لندن. أدرج المدعى عليه األول  ICCتضمن العقد شرط تحكيم  بمصنع للصودا والماء النقي.

عليه األول. أبرمت  ىالمدعى عليه الثاني كشركة تابعة داخل الهند ومملوكة بالكامل للمدع
Nirma  ثالث اتفاقات مع المدعى عليه الثاني بوصفه مهندسًا ومقاول للمشروع عماًل باالتفاق

                                                 
1
 B. Hanotiau, Complex Arbitration, supra note, p. 110.  

2
 Paris Court of Appeal (1 st Suppl. Ch.), 19 December 1986, 1987 Rev. Arb. 359 and 

Cass., 8 March 1988, 1989 Rev. Arb. 481 for reference and comment, see Yves Derains 

and Eric Schwartz, A Guide to the New ICC Rules of Arbitration (Kluwer, 1998) 98. 

Bernard Hanotiau, supra note, p. 114. 
3
 Court No. 11, Civil Miscellaneous Application No. 1 of 2001, Nirma Limited v Lurgi 

Lentjes Energietechnik GmbH (Germany) and Lentjes Energy (India)Pvt.  
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ة شروط للتحكيم في الهند. وعلى أثر نشوء نزاع بين األخيراألخيراألول. تضمنت الثالثة عقود 
إجراءات تحكيم ضد كل من المدعى عليه األول والثاني في الهند. دفع   Nirmaاألطراف بدأت 

، وهو ما قررته هيئة التحكيم وأيده القاضي المدعى عليه األول بعدم اختصاص هيئة التحكيم
 Nirmaآباد. قام المدعى عليه األول على إثر ذلك ببدء إجراءات التحكيم ضد   المدني في احمد

 في لندن وفقا للعقد االول.

ة لتنفيذ العقد األول، وأن العقود األخيراألخيروقد خلصت المحكمة إلى ضرورة العقود الثالثة 
ل تنفيذ االتفاق والمدعى عليه األول بتسهي Nirmaتتداخل فيما بينها، فضاًل عن التزام كل من 

وأقره  Nirmaاألول الذي ينص على تعيين مهندس ومقاول انشاءات ومقاول، وهو ما قامت به 
المدعى عليه األول، الذي ضمن تنفيذ المدعى عليه الثاني اللتزاماته المقررة وفقا للعقود الثالثة 

تضمنت اتفاقات تحكيم  ة قداألخيراألخيرالمذكورة. ولكن يبقي أن العقد األول والعقود الثالثة 
مختلفة، باإلضافة إلى عدم قيام أي دليل على رضاء المدعى عليه األول بالتحكيم في الهند، أو 
برضائه بأي من البنود الواردة في العقود الثالثة كطرف فيهم. وبناء على ذلك رفضت المحكمة ما 

فضال عن رفضها لما ادعته  من إلزام المدعى عليه األول بالتحكيم في الهند، Nirmaطالبت به 
Nirma  من أن المدعى عليه األول قد حاول التنصل من مسئوليته ما يشكل غشًا. وِاْنَتَهِت

المحكمة إلى أنه حتى ولو كان جمع األطراف المختلفة في النزاع الناشئ عن تلك العقود مفضاًل، 
األول أن يحتج بشرط التحكيم الوارد في العقد األول وأن يرفض التحكيم  للمدعى عليهإال أنه يحق 

في الهند. وقد رأت المحكمة أنه ال يوجد في سلوك المدعى عليه ما يبرر تطبيق نظرية فضح 
 1.الشركة المستترة

الدعوى تحكيم نهجًا مغايرًا، ففي سلكت هيئة ال بباريس إال أنه في أحد أحكام غرفة التجارة الدولية

حيث أبرمت المدعية وهي شركة تصميم أزياء فرنسية اتفاق اقتسام  1٩٩٦،2عام  ٨342رقم 
مع المدعى عليها وهي شركة يابانية إلنتاج وتوزيع المالبس  JVAللمخاطر "جوينت فينشر" 

لتصنيع وتوزيع المالبس  JVCأنشئت شركة جوينت فينشر  JVAالجاهزة. وبناء على االتفاق 
الجاهزة في فرنسا واليابان. وفي ذلك اإلطار تم إبرام خمس اتفاقات تنفيذية تعلقت بتراخيص 

وبين  JVCوبين المدعي وبعضها األخر بين  JVCللعالمات التجارية والتوزيع، بعضها بين 
                                                 

1
 B. Hanotiau, Complex Arbitration, supra note, p. 115-116. 

2
 Interim Award (Tokyo, French law) unpublished, analyzed by Francois- Xavier Train, 

Les contracts liés devant l’arbitre du commerce international (Paris: Bibliothéque de 

Droit Privé, LGDJ, 2003, referred to by Bernard Hanotiau, Complex Arbitration, supra 

note, p.117. 
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فضفاضة ومتشابهة إال أنها تشير إلى انعقاد  المدعى عليه. تضمنت جميع العقود شروط تحكيم
الحقا بدأ المدعي إجراءات تحكيم  التحكيم في أماكن مختلفة بالنظر إلى الطرف البادئ بإجراءاته.

مطالبًا  JVAضد المدعى عليه مستندًا إلى شرط التحكيم الوارد في اتفاق الجوينت فينشر 
 المدعى عليه للعقود التنفيذية.بالتعويض عن األضرار التي لحقته كنتيجة لخرق 

وقد ذهب المحكم فيما يتعلق باختصاصه بنظر النزاع إلى انطباق شرط التحكيم الوارد في االتفاق 
التي تتمحور  على العقود التنفيذية معوال في ذلك الصدد على وجود مجموعة العقود JVAاإلطار 

. وقد ِانَتَهى المحكم إلى أن االدعاءات متصلة بعقد اإلطار الذي يعلو JVAحول االتفاق األساسي 
على  JVAبقية العقود األمر الذي يترتب عليه أن ينطبق شرط التحكيم الوارد في اتفاق اإلطار 

المدعي في  أحقيةجميع المنازعات في غياب ما ينص على خالف ذلك. أيضا استخلص المحكم 
مشيرًا إلى أن شركة  JVAالتحكيم الوارد في اتفاق اقتسام المخاطر  االدعاء استنادًا إلى شرط

تعد على نحو ظاهر أداة قانونية لتنفيذ االتفاق بين كل من المدعي  JVCالمخاطر المشتركة 
والمدعى عليه، وأنها ال تتمتع باستقالل حقيقي في مواجهة مؤسسيها. فضاًل عن قيام المدعي 

بالتفاوض والتراضي حول االتفاقات التنفيذية. وعلى ذلك اعتبر  والمدعى عليه في واقع األمر
 المحكم كل من المدعي والمدعى عليه أطرافًا في العقود وشروط التحكيم المتضمنة بها.

ومن الالفت للنظر في ذلك الحكم أن المشرع قد بسط نطاق شرط التحكيم المبرم بين المدعي 
على جميع المنازعات التي أبرمها كل منهما على  JVAوالمدعى عليه في اتفاق الجوينت فينشر 

غير معتد بالشخصية القانونية لألخيرة معتبرًا إياها مجرد أداة  JVCحدة مع شركة الجوينت فينشر 
قانونية، األمر الذي يعني تفسير هيئة التحكيم لتلك االتفاقات المتعددة المختلفة األطراف على أنها 

 اتفاقات ثنائية األطراف.

 ثالثًا: تضمن العقود لشروط تحكيم وشروط اختصاص قضائي:

الفرض هنا أن األطراف في عقدين أطراف مختلفة وأنهم قد ضمنوا أحد العقود شرط تحكيم في 
القاضي الوطني. حين أن العقد األخر قد تضمن شرطًا يسند االختصاص بالفصل في النزاع إلى 

والجلي في ذلك الفرض تعذر جمع أطرافهما في إجراءات تحكيم واحدة. ومثال ذلك ما قررته هيئة 
حيث ذهبت  ٦٩/٨٦،1في الدعوى رقم  1٩٨٧مايو  1٨التحكيم في بولندا في حكمها الصادر في 

من لشرط يسند هيئة التحكيم إلى عدم اختصاصها بنظر العقد المبرم بين المالك والمقاول والمتض

                                                 
1
 14Y.B Com. Arb. 183 (1989).  
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الفصل في المنازعات إلى القاضي المحلي على الرغم باختصاصها بنظر العقد المبرم بين المقاول 
 والمقاول من الباطن والمتضمن لشرط تحكيم.

أيضًا على نحو ما أشرنا آنفا أن ما قد يبدو في البدء عقودًا متعددة بين أطراف مختلفة، قد تفسره 
ئية األطراف تتضمن اتفاقات تحكيم مختلفة وشروط اختصاص قضائي المحكمة على أنه عقود ثنا

ومثال ذلك في دعوى نظرتها محكمة جنوب والية  1مخضعة إياها لشرط التحكيم الوارد في إحداها.
 .Buyers United, Incحيث أبرم كل من  2٠٠3،2نيويورك في الواليات المتحدة في عام 

من  Buyers، بمقتضاه اقترضت  2٠٠1ريل أب 24عقد اقتراض في  .Infotopia Incو
Infotopia  دوالر من خالل بيع األولى سندات إذنيه بنفس التاريخ لألخيرة.  في  5٠٠،٠٠٠مبلغ
على أموال معينة لألخيرة  Infotopiaعقد رهن مع  Sea Sprayأبرمت شركة  2٠٠1أغسطس 

ومن بين تلك التأمينات العينية السندات المذكورة. وقد  Sea Sprayكضمان لدين اقترضته من 
على خضوع المنازعات الناشئة عنه لقانون والية نيويورك وأمام محاكم  األخيراألخيرنص العقد 

شرط تحكيم  Infotopiaو Buyersالوالية والمحاكم الفيدرالية بنيويورك، في حين تضمن العقد بين 
وفقا لقانون التحكيم األمريكي والقواعد التجارية لجمعية  Utahبوالية  South Lakeفي مدنية 

في  .Pail Financial group, Incاتفاق تفاهم مع  Buyers. أبرمت AAAالتحكيم األمريكية 
 Pailقبل أجل استحقاق الدين الخاص بالسندات، ووفقا لذلك االتفاق اشترت  2٠٠1ديسمبر  12

وتسلمت أصل عقد القرض  Pailالدين المستحق ل ب Buyersوأوفت  Infotopiaالسندات من 
أرسلت  2٠٠2نوفمبر  22مضافًا إليه عبارة تفيد الوفاء بااللتزامات المتضمنة بالكامل. إال أنه في 

Sea Spray  خطابا لBuyers  تدعي فيه عدم سريان عملية شراء السندات في مواجهتها كأحد
إجراءات  Buyersفبراير استهلت  1٨. في Infotopia عناصر التأمينات العينية لدينها لدى

على النحو المنصوص عليه في عقد القرض. في حين  South Lakeفي مدينة  AAAتحكيم 
 Pailو Buyersبرفع دعوى أمام المحكمة العليا بوالية نيويورك ضد كل من  Sea Sprayقامت 

أصدرت المحكمة  2٠٠3مارس  11مطالبة بوقف إجراءات التحكيم والتعويض عن األضرار. في 
 أمر بإيقاف إجراءات التحكيم. 

النزاع إلى محكمة جنوب والية نيويورك مستندة إلى تنازع االختصاص. أمرت  Buyersنقلت 
 Seaمحكمة مقاطعة جنوب نيويورك بإلغاء األمر المتعلق بإيقاف إجراءات التحكيم رافضة ادعاء 

                                                 
1
 B. Hanotiau, Complex Arbitration, supra note, p.119. 

2
 Spray Holdings Ltd. V. Pali Fin. Group, Inc., 296 F. Supp. 2d 356 ( S. D. N. Y. 2003); 

29 Y.B. Com. Arb. 990 (2004). 
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Spray  بعدم التزامها باتفاق التحكيم الوارد في عقد القرض بينBuyers وInfotopia  ذلك أن
ضماناتها تعلقت بالسندات فقط كوثيقة منفصلة ومستقلة عن عقد القرض، حيث ذهبت المحكمة 
إلى أن عقد القرض والسندات يشكالن صفقة واحدة، وأن ِكاَل الوثيقتين قد أبرما في ذات اليوم بين 

اف أنفسهم مشيرة إلى أن كالهما يعالج ذات المسالة المتعلقة بالقرض. وقد ِاْنَتَهِت المحكمة األطر 
إلى أن النزاع يدخل في نطاق شرط التحكيم الفضفاض من حيث صياغته والمتضمن في عقد 

كمحال إليه ال يكون لها حقوقًا تتجاوز تلك المقررة  Sea Sprayالقرض. وعلى ذلك فإن 
ة قد تحصلت على السندات كنتيجة التفاق القرض الذي قيد األخيراالخيرلما كانت و  Infotopiaل

حقها في التقاضي قاصرا اياه عن طريق التحكيم فقط، األمر الذي يعني انتقال القيد المذكور 
ال يحق لها المضي في  Sea Sprayوفقا لعقد الضمان، وبناء على ذلك فإن  Sea Sprayل

 1ة.إجراءات الدعوى الحالي

 ٩وفي ذلك الصدد تجدر االشارة إلى سابقة قضائية لمحكمة النقض البلجيكية في أحد أحكامها في 
، حيث ذهبت المحكمة إلى أنه إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة، والتزم بعض أطرافه 1٩٦3مايو 

ون باتفاق تحكيم في حين لم تتضمن اتفاقات بعضهم على شرط تحكيم، فإن المحاكم وحدها تك
المختصة بنظر النزاع كنتيجة لعدم قابلية اتفاق التحكيم للتنفيذ. وقد القي الحكم تأييدًا من الفقه 
البلجيكي. ويتعلق مفهوم عدم القابلية للتجزئة المشار إليه في هذه الدعوى والسابقة على صدور 

ة الناشئة عن النزاع قانون التقاضي البلجيكي بالحالة الوحيدة التي يكون تنفيذ القرارات المنفصل
نفسه مستحيل عماًل. وقد ذهب الفقه إلى ان ذلك قد يترتب عليه بطالن اتفاق التحكيم. وينتقد 

الحكم مشيرًا إلى عدم صحته. حيث يمثل ذلك إهدارًا التفاق التحكيم الذي  "برنارد هانوتيو"األستاذ 
والتي تلزم المحاكم  2أبرمه األطراف، األمر الذي يتعارض مع المادة الثانية من اتفاقية نيويورك

الفقرة الثالثة من الوطنية بإحالة النزاع للتحكيم متى اتفق األطراف على ذلك. وعلى الرغم من أن 
المادة المذكورة قد استثنت من ذلك فرضية قيام الدليل على بطالن اتفاق التحكيم أو عدم فاعليته 
أو عدم قابليته للتطبيق، وهي الدفوع التي يتقدم بها بعض األطراف لمحاولة منع تطبيق شرط 

اختصاص قضائي، وفي التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية عندما يصاحب شروط التحكيم شروط 

                                                 
1
 B. Hanotiau, Complex Arbitration, supra note p. 120. 

بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين األجنبية الموقعة  من اتفاقية نيويورك 3حيث تنص المادة الثانية فقرة 2
على أنه" على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل  1٩5٨يونيو  1٠بتاريخ 

أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك مالم  –اتفاق من األطراف بالمعني الوارد في هذه المادة 
 تبين للمحكمة ان هذا االتفاق باطل أو ال أثر له أو غير قابل للتطبيق."ي
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أحيان أخرى تكون اإلجراءات القضائية قد بدأت بالفعل، إال أن تلك الحجة ال تلقي قبواًل، على 
 1األقل فيما يتعلق بنظر مؤسسة التحكيم لظاهر االتفاق في معرض تقرير اختصاصها.

ال يكون ويذهب الفقه في مصر إلى تبني ذات النهج الذي انتهجته محكمة النقض البلجيكية، ف
ممكنا نظر النزاع غير القابل للتجزئة أمام هيئة التحكيم بالنسبة لألطراف غير الموقعين عليه أو 
األطراف الذي تضمن عقدهم شرط باختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع، وعليه يكون شرط 
التحكيم غير صحيح من حيث الموضوع، وتختص المحاكم الوطنية صاحبة االختصاص األصلي 

  2بنظر النزاع بالكامل.

 إال أن بعضها قد خال من شرط تحكيم: رابعًا: تضمن العقود لشروط تحكيم متطابقة

قد  إال أن عقدًا أو أكثر من مجموعة العقودالفرض هنا أن العقود تتضمن شروط تحكيم متطابقة 
جاء خاليا من شرط للتحكيم. وعند النظر في قرارات التحكيم والقضاء المتعلقة بتلك الفرضية نجد 

لعام  ٨٧٠٨رقم الدعوى تباينا كبيرا يتوقف على الظروف المحيطة بكل دعوى على حدة. في 
ثار نزاع بين ثالث شركات.  ICC ،3التى نظرتها هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية  1٩٩٧

الشركتان )أ( و )ب( المدعون والشركة )ج( المدعى عليها. أسست الشركتان )أ( و )ج( العاملين 
واجهت الشركة )ج(  1٩٨٠. في عام 1٩٧٨في القطاع الصناعي نفسه جوينت فينشر في عام 

كة )أ(. وقعت صعوبات مالية ما دفعها للبحث عن التمويل عبر ستة عقود أبرمتها مع الشر 
الشركات الثالث اتفاق إطاري، واتفاقين لتعديل بعض أحكامه. وقد صور اتفاق اإلطار نتيجة 
االتفاقات الالحقة بين بين )أ( و )ب(، وبين )ب( و )ج( وبين )أ( و)ج(. حيث قامت )أ( بإقراض 

كورة من )ب(  ة باستئجار العقار المذاألخيراألخير)ب( ثمن عقار قامت بشرائه من )ج(، وقامت 
 مع خيار الشراء.

وكان مبلغ اإليجار المدفوع من )ج( إلى )ب( مساويا لمبلغ أقساط )ب( الذي كان يتعين عليه دفعه 
سنة(. وعالوة على  15إلى )أ(، الحائز لرهن العقار. وامتد عقد اإليجار والقرض لنفس المدة )

)ب( كضمان في يد طرف ثالث،  ذلك، خالل فترة القرض وضعت )ج( األسهم التي تمتلكها في
لصالح )أ(. وأخيرا، وعدت )ج( )أ( ايقاف تصنيع فئة معينة من المنتجات متعهدة بشراءها حصرا 

                                                 
1
 B. Hanotiau, Complex Arbitration, supra note, p. 125. 

 .1٦4، ص 2٠٠٦انظر د. فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف،  2
3
ICC case no. 8708, of 1997, Final award (Paris, French and Italian law), unpublished, 

analyzed by Train, supra note, 131, 134, 159, 230, 551, 558, 665, 666, 733. 
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ينص على شموله لجميع النزاعات  ICCعام. وتضمن البروتوكول شرط تحكيم  15من )أ( لمدة 
التي يمكن أن تنشأ بمناسبة تفسير وتطبيق أحد العقود التي تحكم العالقة بين الموقعين على 

مماثل، باستثناء اتفاق  ICCاالتفاق اإلطار. أيضًا تضمنت جميع االتفاقات األخرى شرط تحكيم 
بيع واإليجار في قرض يضمنه عقار. البيع بين )ب( و )ج(. وتعلق النزاع أساسًا بشروط إعادة ال

استنادًا  إلى أن اتفاق اإلطار يتسم بطابع أولي  دفع المدعى عليه بعدم اختصاص هيئة التحكيم
وأنه ال يمكن إعماله بعد دخول االتفاقات التنفيذية حيز التنفيذ، بما في ذلك شرط التحكيم الخاص 

احتج المدعى عليه بأن عقد البيع والشراء هو العقد الوحيد الذي ال يتضمن  به. من ناحية أخرى،
 شرط تحكيم مدعيا داللة ذلك على أن الطرفين ال يرغبان في تقديم هذا االتفاق إلى التحكيم.

إال أن هيئة التحكيم قضت باختصاصها، مقررة أن االتفاقات الستة التي نظمت عناصر العملية 
وعة من العقود على النحو المحدد في اتفاق اإلطار. وبناء على ذلك فإن شرط التجارية تشكل مجم

التحكيم المتضمن في عقد اإلطار يمتد إلى جميع المنازعات الناشئة عن كل عقود المشروع، على 
 .نحو ما اتجهت إليه إرادة األطراف

حيث  ICCالتى نظرتها هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية 1 1٩٩٨لعام  ٨٩1٠رقم  الدعوىوفي 
أبرم المدعي )شركة فرنسية( عقد توزيع مع المدعى عليه األول )شركة إماراتية(، وفقا للقانون 

. وفي اليوم نفسه وقع الفرنسي، وتضمن العقد شرط تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس
المدعي عقد ثالثي األطراف مع كل من المدعى عليه األول والمدعى عليه الثاني وهي  شركة 
إماراتية تملك الشركة األولى أغلبية الحصص فيها. ويقتضي العقد أن تقوم الشركة الثانية بتنفيذ 

ثالث وهو شخص إماراتي عقد التوزيع نيابة عن الشركة األولى، باإلضافة إلى المدعى عليه ال
الجنسية ومالك الشركة المدعى عليها األولى والذي ضمن المدفوعات المستحقة على الشركة الثانية 

ين شرط تحكيم. توقفت الشركة المدعى عليها األخيراألخيروفقا لعقد التوزيع. لم يتضمن العقدين 
بعدم تجديد عقد التوزيع. رفع األولى عن دفع الفواتير المستحقة عليها عندما أبلغها المدعي 

ضد األطراف الثالثة. دفع المدعى عليه  المدعي دعوى تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس
التوزيع  استنادًا إلى أنهما ليسا أطرافا في عقد الثاني والثالث بعدم اختصاص هيئة التحكيم

المتضمن التفاق التحكيم. قررت هيئة التحكيم اختصاصها في مواجهة الطرفين األول والثاني معللة 
المدعى عليهم األول والثاني فضال عن المدعي في  ذلك بما اتجهت إليه النية المشتركة لألطراف
زه من سيطرة المدعى عليه األول على المدعى عليه االلتزام باتفاق التوزيع وهو ما يمكن تميي

                                                 
1
 ICC case no 8910 of 1998, in Y Derains and hascher (eds), ICC Collection of Arbitral 

Awards 1996-2000 (Kluwer,2003) 569; B. Hanotiau, supra note, p.121. 
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فضاًل عن  الثاني. أيضا سببت هيئة التحكيم قرارها باالستناد إلى وجود نظرية مجموعة الشركات
مدعى عليهم وتحديدا العالقات الوثيقة بين العقود التي أبرمها المدعي  وال وجود مجموعة العقود

األول والثاني. إال أن هيئة التحكيم ذهبت إلى عدم اختصاصها في مواجهة الطرف الثالث، مشيرة 
إلى ان تطبيق نظرية مجموعة العقود ال يجعل المدعى عليه الثالث طرفا في اتفاق التحكيم معتبرة 

 ساسي.أن اتفاق الضمان مستقل عن اتفاق التوزيع وال يشترك في تنفيذ االتفاق األ

عن محكمة استئناف باريس في دعوى  1٩٩3مايو  1٩أيضا في أحد األحكام الصادرة في 
Labinal1 والتي تتلخص وقائعها في إبرام كل من )أ( و )ب( عقد جوينت فينشر تضمن شرط ،

، للمنافسة على مناقصة طرحتها هيئة الطيران البريطاني. بعد طرح المناقصة تفاوض ICCتحكيم 
كل من )أ( و )ب( و )ج( لبحث مدى إمكانية تعاونهم والعمل معا في ذلك الصدد، إال أن 
المفاوضات قد باءت بالفشل. توصل )ب( و )ج( إلى تفاهم على حساب )أ(، ما دفع 

إلى بدء إجراءات تحكيم ضد كل من )ب( و )ج( دافعًا بعدم قانونية االتفاق كونه  األخيراألخير
عماًل من أعمال المنافسة غير المشروعة. عند الطعن قضت محكمة أول درجة باختصاصها بنظر 
النزاع، إال أن محكمة االستئناف الغت حكمها قاضية باختصاصها في مواجهة )ج( فقط. منتهية 

لما ادعته )أ( فإن النزاع غير قابل للتجزئة ولذلك فإن الصالت بين النزاعين وكذلك إلى أنه خالفًا 
ما تقتضي مصلحة العدالة، تحتم اعمال هيئة التحكيم لشرط التحكيم الذي تراضت عليه صراحة 

 وقبلته الشركة )أ(.

حة لنظر أيضًا هناك العديد من السوابق القضائية في فرنسا التي تبرز المحاوالت غير الناج
المنازعات الناشئة عن سلسلة رأسية من العالقات التعاقدية في إجراءات تحكيم واحدة. فعلى سبيل 

 21٩٩5مارس 22المثال في إحدى الدعاوى التي فصلت فيها محكمة استئناف باريس في 
 والمتعلقة بنزاع متعدد األطراف ناشئ عن مشروع للتشييد والبناء. حيث رفع رب العمل دعوى في
فرنسا ضد جميع الشركات المشاركة في المشروع بما فيهم الشركة الموردة أللواح األسطح ومصنع 

بعدم اختصاص المحكمة لتضمن العقد بينه وبين الموزع لشرط  األخيراألخيراأللواح المذكورة. دفع 
ته محكمة تحكيم. إال أن المحكمة التجارية قد ِاْنَتَهِت إلى اختصاصها بنظر النزاع وهو ما أيد

االستئناف مشيرة إلى أن شرط التحكيم المدرج في عقد دولي يحوز صالحية وفاعلية بذاته األمر 
الذي يتطلب امتداد تطبيقه إلى األطراف المشاركين في تنفيذ العقد أو في النزاع الناشئ عنه، إذا 

                                                 
1
 Paris Court of Appeals 1

st
 ch. A., 1993 Rev. Arb.645 and note by C. Jarrosson. 
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 Paris court of Appeals 1

st
 Ch. D., SMABTP & AUTRRES C/ soc. Statinor & Autre, 

1997 Rev. Arb. 550. 
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تى ولو كانوا ثبت أن مركزهم ونشاطهم يشكل قرينة على علمهم بوجود وبنطاق شرط التحكيم، ح
وهو ما ال ينطبق على  من غير الموقعين على شرط التحكيم المتضمن فيه الشرط المذكور.

الدعوى المنظورة، ذلك أن رب العمل قد تحصل من خالل مقاول من الباطن على منتجات صنعت 
المقاول  بواسطة شركة ثالثة، ولم يدعي رب العمل علمه بااللتزامات الناشئة عن االتفاق المبرم بين

من الباطن والشركة الثالثة. وبناء على ذلك فإن شرط التحكيم المتضمن في أحد عقود السلسلة 
العقدية ال يمتد إلى بقية المشاركين في العالقات العقدية المذكورة طالما أن متطلبات االمتداد لم 

 تستوفي.

 الفرع الثاني: العقود المبرمة بين األطراف أنفسهم:

 تضمن العقود لشروط تحكيم متطابقة:أواًل: 

عندما تكون العقود مبرمة بين األطراف أنفسهم، وتتضمن شروط تحكيم متطابقة فإن ذلك يعد قرينة 
الوارد في إحداها للبقية. وقد استقرت أحكام هيئات التحكيم والقضاء  قوية على امتداد شرط التحكيم

الفرنسي على القضاء باختصاص هيئات التحكيم بنظر النزاع الناشئ عن عقود مرتبطة بالعقد 
الناشئ عنه النزاع أساسًا إذا تضمنت شروط تحكيم مطابقة للواردة في العقد األول.  وعلى الرغم 

تحكيم غرفة التجارة الدولية قد ذهبت إلى خالف ذلك في الدعوى رقم  من ذلك فقد ذهبت هيئة
حيث أبرم المدعي )الُمرخص( والمدعى عليه )المرخص له( عقد مساعدة  1 1٩٩4عام  ٧٨٩3

تقنية. ادعي المدعي إخالل المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية. دفع المدعى عليه بعدم صحة 
عن عقد أخر أبرم بين األطراف بعد عشرة سنوات من إبرام العقد االدعاءات المذكورة كونها ناشئة 

متطابقة. لم تحدد شروط التحكيم مكان انعقاده، وأشارت  ICCاالول. تضمن العقدان شروط تحكيم 
 إلى المنازعات الناشئة عن تنفيذ وتفسير هذا االتفاق. دفع المدعي بعدم اختصاص هيئة التحكيم
بالنزاع الناشئ عن العقد الثاني، وهو ما قبلته هيئة التحكيم. حيث ذهبت هيئة التحكيم إلى 
اختصاصها استنادا إلى شرط التحكيم الوارد في العقد األول ولذلك فإن اختصاصها يقتصر على 

م قد اعتبرته المنازعات الناشئة عنه فقط. وبعبارة أخرى فإن تضمن كل من العقدين لشرط تحكي
هيئة التحكيم على الرغم من تطابقهما قرينة على انفصال اإلجراءات في كل منهما. وما ذهبت إليه 
هيئة التحكيم هنا يعد مخالفا لما يذهب إليه المحكمون هنا من اعتبار تطابق شروط التحكيم بين 

. غير أن تطابق شروط التحكيم ذات األطراف قرينة على نية األطراف في ضم إجراءات التحكيم

                                                 
1
ICC case no. 7893 of 1994, Partial award (Paris, New York law), unpublished, 

analysed by Train, supra note, p.385. 
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يصحبه اعتبارات أخرى، فتطابق األطراف وترابط العقود والسياق الزمني إلبرامها اعتبارات تأخذها 
هيئات التحكيم بعين االعتبار. والغالب أن تقضي هيئة التحكيم بإختصاصها إذا تضافرت تلك 

 العوامل المذكورة.

 المترابطة التي تخلو إحداها من شرط التحكيم:ثانيًا:العقود  

الفرض هنا أن مجموعة من العقود المترابطة قد أبرمت بين األطراف أنفسهم مضمنين بعضها 
لفرضيات لشروط تحكيم وبعضها األخر ال يتضمن الشرط المذكور. وتعد الفرضية المذكورة من ا

 الذائعة الحدوث، لذا نجد عدد كبير من أحكام هيئات التحكيم والمحاكم الوطنية فيما يتعلق بذلك.

وقد ِاْنَتَهِت المحاكم الوطنية إلى أن العقود المترابطة المبرمة بين األطراف أنفسهم والتي يجد 
رود اتفاق التحكيم في بعضها أساسه في بعضها األخر أو مكماًل له أو منفذا له، ال يحول عدم و 

إحداها بين قيام هيئة التحكيم بنظر النزاع الناشئ عنها جميعًا في إجراءات واحدة. وقد تبنت 
ويذهب بعض الفقه بصدد  1المحاكم الفرنسية ذلك االتجاه حتى فيما يتعلق بالتحكيم المحلي.

حد غير قابل للتجزئة. الفرضية محل البحث إلى ضرورة النظر فيما إذا كانت العقود تشكل كل وا
  2وأن الحل هنا يجب أن يستند إلى نية األطراف.

بامتداد شرط  1٩٩٦3مايو  14وقد قضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في 
بتوقيع عقد توزيع تضمن  TCPو Sigmaالتحكيم، في دعوى تتعلق وقائعها بقيام كل من شركة 

شرط يقضي بتسوية المنازعات المتعلقة بالعقد أو فسخه عن طريق التحكيم. أبرم األطراف اتفاقًا 
يقضي بدفع عمولة اضافية للموزع للمبيعات خارج نطاق عقد  -على أثر نزاع نشأ بينهما-إضافيا 

ع إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة التوزيع. نشأ نزاع متعلق بالعقد الثاني، األمر الذي دفع الموز 
بويني التجارية. قضت المحكمة باختصاصها بنظر النزاع معتبرة أن العقد الثاني ليس مكماًل للعقد 
األول لتعلق كل منهما بعملية تجارية مختلفة، فضاًل عن غياب أية إشارة صريحة في العقد الثاني 

بول األطراف لشرط التحكيم المذكور في إطار العقد لشرط التحكيم الوارد في العقد األول تدل على ق
الثاني. إال أن محكمة النقض الفرنسية ألغت الحكم المذكور مشيرة إلى أن العقد الثاني قد أبرم 

                                                 
1
 Paris court of Appeals, 1

st
 Ch. C, 21 February 2002, 2002 Rev. Arb. 955 and note E. 

Loquin.  
2
 Laurent Aynès 1922 Rev. Arb. 66, at 72. Hanotiau, complex Arbitration, supra note, 

p.133. 
3
 France cour de Cassation, 1 st Civ. Chamber, 14 May 1996, 1997 Rev. Arb. 535. 
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نتيجة األخالل بالعقد األول ما يجعله مكماًل له. ويترتب على ذلك دخول العقد الثاني في نطاق 
 قد األول.تطبيق شرط التحكيم المتضمن في الع

في نزاع متعلق بعقد بيع أسهم تضمن  11٩٩1مارس 5أيضا حكم محكمة النقض الفرنسية  بتاريخ 
ضمان لصالح المشتري. عقب االنتهاء من الحساب الختامي أبرم األطراف أنفسهم اتفاقا أخر بعد 

فع شرط تحكيم. ر  األخيراالخيرمضي شهرين تعلق بمقدار دين البائع. ولم يتضمن االتفاق 
المشتري دعوى قضائية أمام المحاكم الفرنسية. إال أن محكمة النقض الفرنسية قد اعتبرت أن العقد 
الثاني منفذ للعقد األول، وأن العقدان يشكالن كل واحد وهو ما يستتبع امتداد األثر الملزم التفاق 

 التحكيم من العقد األول إلى العقد الثاني.

 2٠٠٠2مارس  3٠ذلك التوجه الحقا في حكمها الصادر في  وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية
وتعلقت الدعوى بعقد بيع أبرمه رجل أعمال مقيم في فرنسا لبيع أسهمه في شركتين لشركة ألمانية. 
تضمن العقد المذكور شرط للتحكيم. ونص العقد أيضا على أن يتحدد ثمن األسهم وفقا لحسابات 

. أبرم األطراف اتفاق ضمان 1٩٩٧ثمن وفقا لحسابات عام وجواز مراجعة ال 1٩٩5الشركة لعام 
مع اثنين من الضامنين الفرنسيين، حيث يحتجز الضامنون مبلغ ثمانية ماليين فرانك كضمان 
لدفعها للبائع بعد تحديد السعر النهائي للبيع. نشأ نزاع بين البائع الفرنسي والمشتري االلماني حول 

مام المحاكم الفرنسية. وطالب البائع ضمن ما طالب به إلزام الثمن، ما دفع إلى رفع دعوى أ
الضامن بتسليمه مبلغ الضمان المذكور آنفا. ولم يتضمن اتفاق الضمان شرط تحكيم، إال أن عقد 
البيع قد أشار إلى بند في عقد الضمان يلزم الضامن بحبس مبلغ الضمان لحين تحديد الثمن 

ن شرط التحكيم المنصوص عليه في عقد البيع يطبق على أي النهائي. دفع المشتري األلماني بأ
منازعات تنشأ عن عقد بيع األسهم، ما يعني انطباقها على عقد الضمان. من ناحية أخرى دفع 
البائع بأن شرط التحكيم ال ينطبق إال على عقد البيع المتضمن للشرط المذكور، ما يعني 

ان. وِاْنَتَهِت محكمة النقض الفرنسية إلى الترابط بين اختصاص المحكمة بالنزاع المتعلق بعقد الضم
اتفاق بيع األسهم واتفاق الضمان لذلك فإن شرط التحكيم المتضمن في العقد األول يسري على 
اتفاق الضمان، وعليه ال يكون من اختصاص المحكمة أن تأمر الضامن بتسليم البائع مبلغ 

 الضمان المذكور.

                                                 
1
 France cour de Cassation Commercial Ch., 1992 Rev. Arb. 66 and note by L. Aynès. 

2
 Kaeuffer v. Bastuck and others, 18 ASA Bull. 381 (2000). 
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 1Glencoreفي دعوى  1٩٩٩نوفمبر  23تئناف باريس في أيضا ما قضت به محكمة اس
وهي شركة هولندية بإبرام عقد مع شركة  Glencoreوتتلخص وقائع هذه الدعوى في قيام 

لبيع شحنة أرز. تضمن العقد شرط تحكيم تنعقد إجراءاته في باريس وفقا  Africكونغولية تدعي 
عادة االموال  Glencoreليم على استعادة للقانون الفرنسي. اتفقت ِكاَل الشركتين قبل التس االرز وا 

ة على استالم الشحنة كنتيجة للحرب الدائرة في الكونغو. وأبرم األخيراألخيرلعدم قدرة  Africل 
 الطرفإن عقدا جديدا ينص على التسوية الجديدة إال أنه خالفا للعقد االول لم يتضمن شرط تحكيم.

إلى بدء إجراءات تحكيم. وقد  Africثارت العديد من الصعوبات عند تنفيذ العقد الثاني ما دفع 
اعتبرت هيئة التحكيم أن العقدين ينتميان إلى العالقة التعاقدية ذاتها ما يترتب عليه اختصاصها 

مع تعويضها عن  Africبإعادة االموال إلى  Glencoreبنظر النزاع. وقضت الهيئة بقيام 
دعوى أمام محكمة استئناف باريس إللغاء قرار التحكيم، وهو ما  Glencoreالخسائر. رفعت 

بافتراض أن العقدين مستقالن عن بعضهما بعضا، فإن ”رفضته هيئة التحكيم منتهية إلى أنه 
عادته بين األطراف  االتفاقات التي أبرمت متعاقبة في غضون أسابيع قليلة، والمتعلقة بالبيع وا 

م تشكل بوضوح عقود مكملة لبعضهما أو على االقل مترابطة، لذا فإنه على الرغم من عدم أنفسه
إشارة الرسائل المتبادلة إلى شرط التحكيم المتبادل في العقد االول أو إلى أية طريقة أخرى لتسوية 

انية ما هي المنازعات المحتملة، إال أنه يظهر من الروابط االقتصادية الوثيقة بين العمليتين أن الث
إال تكملة ومترتبة على األولى، وأن النية الضمنية لألطراف تتطلب امتداد أثر اتفاق التحكيم لكامل 

 2“النزاع بدون تفرقة بين أجزائه التي نشأ عنها النزاع.

                                                 
1
 Paris Cour d'appel, Glencore 23 November 1999.Société Glencore Grain Rotterdam 

BV v. Société Afric, Paris Cour d'appel, Glencore 23 November 1999. See the original 

French version in Revue de l'Arbitrage (2000) p. 501, and the commentary by Xiao-

Ying Li-Kotovtchikhine. 
2
 Ibid., at p. 503-504 emphasis added: […] à les supposer même juridiquement 

indépendants l'un de l'autre, les accords successivement conclus à quelques semaines 

d'intervalle[…] qui concernaient la vente et la «reprise» entre les mêmes parties d'une 

mème marchandise ont constitué à l'évidence des conventions complémentaires ou à 

tout le moins connexes, que dès lors et même si l'échange de téléfax intervenus […] ne 

fait pas référence à la clause compromissoire figurant dans l'accord initial ni d'ailleurs à 

aucune autre forme de règlement des litiges éventuels, il se déduit des liens 

économiques étroits existant entre les deux phases de l'opération dont la seconde […] 

n'était que la suite et la conséquence de première, que la volonté implicite des parties a 

été nécessairement d'étendre les effets de la clause compromissoire à l'ensemble du 

contentieux aux composantes indissociables, pouvant survenir entre elles à propos de 

leur exécution.  
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وتتلخص وقائع  2٠٠٦1مارس  2٩بتاريخ  أيضا في نزاع فصلت فيه محكمة استئناف القاهرة
الدعوى في عقد مقاولة أبرمته إحدى شركات السياحة مع شركة مقاوالت لتشييد قرية سياحية. 
تضمن العقد شرط تحكيم أمام مركز القاهرة اإلقليمي. نتيجة لتأخر المقاول في تنفيذ المشروع، 

اءات التحكيم. طلب إلى بدء إجر  األخيراألخيرأبلغت شركة السياحة المقاول بإنهاء العقد، ما دفع 
األطراف وقف إجراءات التحكيم، محاولين الوصل لتسوية ودية، مبرمين عدد من مذكرات التفاهم. 
إال أن إجراءات التحكيم قد استؤنفت عقب فشل المسعى الودي. دفعت شركة السياحة بعدم 

ت التفاهم عن العقد األصلي وخلوها من شرط تأسيسًا على استقالل مذكرا اختصاص هيئة التحكيم
التحكيم، وهو ما رفضته هيئة التحكيم قاضية باختصاصها. طعنت شركة السياحة ببطالن قرار 
التحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة مدعية خروج هيئة التحكيم عن نطاق اتفاق التحكيم. رفضت 

أبرمها األطراف ناشئة عن العقد األساسي المحكمة الطعن مشيرة إلى أن مذكرات التفاهم التي 
ومتصلة به، أيضا أشارت المحكمة إلى عدم وجود ما يفيد اتجاه نية األطراف إلى إلغاء اتفاق 
التحكيم الوارد في العقد األساسي أو تعديله لذا "فإن النعي بأن مذكرات التفاهم المعقودة بين 

أنها تمثل اتفاقات مستقلة عن عقد األساس وتخرج ب -أثناء فترة تعليق إجراءات التحكيم-الطرفين 
 عن نطاق شرط التحكيم الوارد به يكون في غير محله".

 Fletamentosوقد سارت المحاكم اإلنجليزية في ذات االتجاه، حيث قضت المحكمة في دعوى 
Maritimos SA v. Effjohn International BV2  حيث قضت المحكمة بتطبيق شرط التحكيم

الوارد في عقد الشراكة بين كل المدعي والمدعى عليه والمتعلق بإنشاء شركة للرحالت البحرية على 
النزاع الثاني والمتعلق بشراء سفينة وغير متضمن التفاق تحكيم، مستندة إلى أن شراء السفينة من 

 تفاق التحكيم.المسائل المتعلقة بعقد الشراكة والمتضمن ال

من العقد األول إلى العقد  من ناحية أخرى ذهب القضاء في فرنسا إلى رفض امتداد شرط التحكيم
الثاني المبرم بين األطراف أنفسهم إذا كان العقدين مستقلين عن بعضهما تمامًا. ومثال ذلك ما 

حيث أبرمت شركة  1٩٩٠يونيو  21لصادر في ذهبت إليه محكمة استئناف باريس في حكمها ا
فرنسية عقد توزيع حصري لحاسبات آلية مع شركة فنزويلية. تضمن العقد المذكور شرط تحكيم. 

                                                 
. راجع في عرض ذلك د. داليا 2٠٠٦مارس  2٩، 133لسنة  3٧دعوى رقم  ٩1، دائرة محكمة استئناف القاهرة 1

 .2٠٧عبد المعطي حسين، مرجع سابق، ص 
 

2
 Fletamentos Maritimos SA v. Effjohn International BV, [1996] 2 Lloyd’s Rep 304; 15 

ASA Bull. 1997, 131. 
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بعد ذلك أبرمت الشركتان عقدًا منفصاًل لصيانة بعض المنتجات في االكوادور بعيدًا عن عقد 
لعقد األول على النزاع الناشئ عن عقد التوزيع. رفضت المحكمة تطبيق شرط التحكيم الوارد في ا

 1الصيانة الستقاللهما عن بعضهما.

وعلى صعيد قرارات التحكيم تذهب هيئات التحكيم في السوابق التحكيمية إلى مد نطاق اختصاصها 
إلى العقود المترابطة التي أبرمها األطراف أنفسهم والتي ال تتضمن شروط تحكيم، طالما أن العقود 

ة  ال تتضمن شروط اختصاص قضائي تقضي باختصاص المحاكم الوطنية بنظر األخيراألخير
النزاع. وتأخذ هيئة التحكيم في اعتبارها أن العقود الخالية من اتفاق التحكيم قد أبرمت تطبيقا للعقود 
المتضمنة لشرط التحكيم أو أنها تعدل من أحكامها. ويعد ذلك االتجاه غالبا على الرغم من وجود 

 2حكام تخالف ذلك.أ

تطبيقا لذلك نجد العديد من األحكام التي ِاْنَتَهِت فيها هيئة التحكيم إلى اختصاصها بنظر النزاع 
على الرغم من عدم تضمن بعض العقود لشرط تحكيم. ويسهل األمر عندما يدرج األطراف في 

عقود الالحقة، إال أنه سلسلة عقدية شرط التحكيم مشيرين إلى انطباقه على كافة المنازعات في ال
يندر أن يشير األطراف صراحة إلى شرط التحكيم الوارد في العقد األساسي في جميع عقود 

1٩٩43لعام  554٦رقم  الدعوىالالحقة.  ففي 
التى نظرتها هيئة التحكيم بغرفة التجارة  

الوارد في عقدين للبيع  قررت هيئة التحكيم المنعقدة في جينيف امتداد شرط التحكيم  ICCالدولية
والناشئ عنهما النزاع أساسا إلى اتفاق تسوية ال حق أبرمه األطراف. حيث اعتبرت هيئة التحكيم 

ة إلى العالقة المباشرة بين اتفاق أن اتفاق التسوية يعدل االلتزامات الواردة في العقد األساسي، مشير 
التسوية والعقود األصلية المتضمنة لشرط التحكيم. وأشارت هيئة التحكيم إلى أن شروط التحكيم 
المتضمنة في عقود البيع عادة ال يتم تطبيقها على العقود الالحقة بين األطراف أنفسهم عندما ال 

 4ألصلي.يكن هناك عالقة وثيقة بين العقد الجديد والعقد ا
                                                 

1
 B. Hanotiau, complex Arbitration, supra note, p.136. 

2
 Hanotiau, id., p.141. 

3
ICC case no. 5546, of 1994, Final award, unpublished, cited by Train, supra note, P. 49, 

referred to by Hanotiau, id., p. 145. 
4
مضت هيئات التحكيم على ذات النهج في العديد من أحكامها، راجع على سبيل المثال: وقد   

ICC case no 5759 of 1989, 18 Y.B. Com. Arb. 34 (1993) cited by Train, supra note, p. 

50; ICC case no 5675 of 1988, final award, unpublished, cited by Train, id, at No. 130; 

Paris Court of Appeal, 1
st
 Suppl. Ch., 28 February 1992, 1992, Rev. Arb. 649 and note 

by Choen; ICC case no. 5954 of 1991, final award, unpublished, cited by Train, id., No. 

256-258; ICC case no. 7210 of 1994, final award, unpublished, analyesd by Train, id., 

Nos. 133, 160 and 742; ICC case no. 4367, interim award of 16 November 1984, 11 

Y.B. Com. Arb. 134 (1986). 
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لتقرير  11٩٨٦لعام  511٧رقم الدعوى في  بغرفة التجارة الدولية بباريس أيضًا ذهبت هيئة التحكيم
اختصاصها بنظر النزاع غير المتضمن لشرط تحكيم في نزاع تعلق بعقدين أبرمهما األطراف 

متطابقين لدراسة وتجهيز بناء مصنع للمواسير في المكسيك. تضمن ِكاَل العقدين لشرطي تحكيم 
وفقا لقواعد التحكيم بغرفة التجارة الدولية. وأثناء تنفيذ المشروع أتبع األطراف العقود بطلبات متعلقة 

بنظر اثنان من الطلبات لعدم  بالعقود المذكورة. دفع المدعى عليه بعدم اختصاص هيئة التحكيم
تحكيم لم تجب المدعى عليه قاضية باختصاصها بنظر تضمنهما لشروط تحكيم. إال أن هيئة ال

الطلبات لعدم استقاللهما عن العقود األصلية. حيث اعتبرت المحكمة أن الطلبات المذكورة مكملة 
للعقود ومعدلة لها ما يجعلها جزء ال يتجزأ منها. وقد يختلف الحكم إذا تبين أن نية األطراف قد 

ات من خالل ايراد حكم جديد في العقد المعدل أو المكمل وهو اتجهت لتغيير طريقة تسوية المنازع
 ما يعني تحليل هيئة التحكيم لنية األطراف للوقوف على رغبتهم الحقيقية.

 قررت  ICCالتى نظرتها هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية  1٩٩٦2عام  ٨23٠رقم الدعوى في 
اختصاصها لجميع العقود المبرمة بين األطراف على الرغم من أن هيئة المنعقدة في باريس بمد ال

عقدًا واحدا فقط تضمن شرط تحكيم. حيث أبرمت الشركة أ )المدعي( مدفوعة برغبتها في 
االستحواذ على أغلبية المشاركين في الشركة ب )المدعى عليه الرابع( مذكرة تفاهم مع حائزي 

الثاني والثالث( وقد حدد االتفاق المذكور شروط التفاوض أغلبية االسهم )المدعى عليهم األول و 
على االستحواذ. ولم تنص مذكرة التفاهم ال على طبيعة العقود وال على عدد االتفاقات الالزمة 
لتنفيذها. تم إبرام العديد من االتفاقات الالحقة، ونشأ نزاع حول الموقف المالي لشركة من الشركات 

منها المدعى عليهم االول والثاني والثالث. أيدت هيئة التحكيم التي اشتراها المدعي ويض
اختصاصها فيما يتعلق بجميع العقود وفي مواجهة جميع األطراف في إجراءات التحكيم على أساس 
أن شرط التحكيم الوارد في مذكرة التفاهم ينص على التحكيم في جميع المنازعات الناشئة عنه. 

ف األطراف من العملية كلها والتي ال يمكن إنجازها إال من خالل حيث أوضحت مذكرة التفاهم هد
 العقود الالحق إبرامها.

حيث أيدت  .ويعد الترابط يبين العقود أساسًا المتداد شرط التحكيم إلى العقود التي لم تتضمنه
عالقة الوثيقة المحكمة االتحادية العليا في المانيا ما ِاْنَتَهِت إليه محكمة استئناف نورمبرج من أن ال

                                                 
1
 ICC case no. 5117 of 1986, ICC Awards, supra note, at 275, note by Y. Derains; 

Hanotiau, supra note, P. 148. 
2
 ICC case no. 8230 of 1996, Final award, unpublished, analysed by Train, id., No 132-

134 and 164. 
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. لتقضي األخيراالخيرمن االول إلى  بين عقد البيع وعقد االقتراض تبرر امتداد شرط التحكيم
 1باختصاص محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة والصناعة في صوفي بنظر النزاع.

غالبًا ما يكون من العقد األساسي إلى العقود التابعة أو حتى من  ورغما من أن امتداد شرط التحكيم
أحد العقود إلى عقد مساو له في األهمية، إال أن هيئة التحكيم التابعة لمركز تسوية منازعات 

ذهبت إلى الحكم  Soabi v. Republic of Senegal 2االستثمار)اإلكسيد( في دعوى 
باختصاصها بنظر النزاع الناشئ والمتعلق بإنشاء وحدات سكنية بين حكومة السنغال واحدي 
الشركات البنمية. حيث أبرم األطراف عقدين تعلق األول بإنشاء الوحدات السكنية والثاني ببرنامج 

ن العقدين شرط التنفيذ والحصول على قرض وفقا لقانون االستثمار السنغالي. لم يتضمن أي م
بإنشاء مصنع لمواد البناء الالزمة لتنفيذ  Soabiتحكيم. أبرم الطرفإن عقدا ثالثًا تعلق بقيام 

شرط تحكيم أمام مركز تسوية منازعات االستثمار)اإلكسيد(.  األخيراألخيرالمشروع، وتضمن العقد 
تحكيم أمام اإلكسيد، دعوى  Soabiنشأ نزاع بين الطرفين تعلق ببناء الوحدات السكنية. رفعت 

بالنزاع لخروجه عن نطاق شرط التحكيم الوارد  دفعت حكومة السنغال بعدم اختصاص هيئة التحكيم
في عقد تشييد المصنع. إال أن هيئة التحكيم قضت باختصاصها بنظر النزاع مشيرة إلى أن العقود 

اق عقد تشيد المصنع المتضمن لشرط التحكيم، وأن المبرمة بين األطراف تدخل ضمنا في نط
النزاع متعلق بتنفيذه أو بالحقوق وااللتزامات الناشئة عنه، ما يعني انطباق شرط التحكيم عليه. وقد 
أشارت هيئة التحكيم إلى أن األطراف قد وضعوا تصور حول كيفية تنفيذ المشروع مبرمين ثالثة 

 شاء مواد البناء المرحلة األولى لتنفيذ المشروع.عقود في ذلك الصدد، تمثل عملية إن

ن شكلت مخطط  3قرار هيئة التحكيم -وبحق-وقد انتقد العديد من الفقهاء ذلك أن العقود الثالثة وا 
عقدي واحد إال أن المنطق يقتضي إدماج عقد المصنع مع العقدين األولين المتعلقين بكامل 

عند وروده في العقد األول إلى بقية  المشروع وليس العكس. فيكون مقبواًل امتداد شرط التحكيم
لعقد المتعلق ببناء المصنع فقط لشرط التحكيم وهو عقد تعلق بتنفيذ جزء العقود الالحقة. فتضمن ا

من المشروع ال يبرر امتداد شرط التحكيم إلى العقود المتعلقة بالمشروع كله. أيضًا فإن العالقة بين 
من العقود األساسية  العقود الالحقة أو المكملة للعقد األساسي ال تبرر وحدها امتداد شرط التحكيم

للعقود المذكورة، ذلك أن هيئة التحكيم يجب أن تنظر إلى نية األطراف ومدي قبولها إلخضاع 
                                                 

1
 Award of 1 October 1980, 12 Y.B. Com. Arb. 84 (1987). 

2
 ICSID Case No. ARB/82/1, Soabi v. Republic of Senegal 17 Y.B. Com. Arb. 42 

(1992). 
3
 Gaillard, id. P.216; Train, supra note, no. 92; Hanotiau, supra note, p. 143; see also the 

dissenting opinion of arbitrator M.K. Mbaye in 6 ICSID Review, p.233. 
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النزاع الناشئ عن العقد االضافي لشرط التحكيم الوارد في العقد األساسي. وقد ذهبت هيئات تحكيم 
 1غرفة التجارة الدولية في العديد من أحكامها إلى ذلك.

1٩٩٦2عام  ٨42٠رقم  الدعوىية أخرى ذهب المحكم في من ناح
التى نظرتها هيئة التحكيم  

من عقد للوكالة بين طرفين إلى عقدين  إلى رفض امتداد شرط التحكيم  ICCبغرفة التجارة الدولية
أخرين أبرمهما ذات األطراف بعد مضي أربع سنوات على إبرام العقد االول. حيث أشار المحكم 
إلى أن التحكيم يكون صحيحا في المنازعات الناشئة عن العقود الثانوية أو الالحقة غير المتضمنة 

عدلة أو منفذة للعقد األساسي المتضمن لشرط لشرط تحكيم إذا كانت العقود المذكورة مكملة أو م
التحكيم. إال أن المحكم ِانَتَهى من خالل تحليل وقائع الدعوى إلى عدم اختصاصه بنظر العقدين 

ين كونهما عقدين مستقلين عن العقد االول وينشئان التزامات وواجبات جديدة على األخيراألخير
 عاتق األطراف.

األطراف عقد وكالة، تعهد الوكيل بموجبه الترويج لمنتجات  وتتلخص وقائع الدعوى في أبرم
 االصيل في أحد البلدان العربية وتلقي الوكيل نسبة من العقد مقابل خدماته. تضمن عقد الوكالة

. أبرم األطراف بعد ذلك عقدين الحقين لم يتضمنا شرط تحكيم، حيث وضع ICCشرط تحكيم 
مكاتب الوكيل في البلد العربي تحت تصرف األصيل بهدف تنفيذ عقد توريد العقد األول موظفي و 

أبرمه مع طرف ثالث. في حين ارتبط العقد الثاني بالعقد االول، وينص على مسئولية الوكيل عن 
االعمال المتعددة الالزمة لتنفيذ عقد التوريد مثل الشحن والتخليص الجمركي. بدء الوكيل إجراءات 

انعقدت هيئة التحكيم في  3 بعمولته، مستندًا في ذلك لعقد والوكالة والعقدين الالحقين.تحكيم مطالبا 
جينيف مشكلة من محكم واحد. رفض المحكم سماع االدعاءات المتعلقة بالعقدين الالحقين لعدم 
اختصاصه، معتبرا أن العقدان الالحقان ال يكمالن وال يعدالن العالقة العقدية السابقة عليهما. 

مختلفة عن الواردة في عقد  ولكنهما يشكالن عالقة تعاقدية جديدة تنص على واجبات والتزامات
  4.الوكالة

                                                 
1
 ICC case nos 7844 of 1994, 7305 of 1993.and ICC case no. 8420 of 1996, Partial 

award  
2
 ICC case no. 8420 of 1996, Partial award, 25 Y.B. Com. Arb. 382 (2000). 

3
 Partial award, unpublished, commented by Train, id. At Nos 73, 78 and 80.  

4
 Cited by Train, id at No. 80. 

التي نظرتها هيئة التحكيم بغرفة التجارة  ٧3٠5انظر أيضا في ذات االتجاه قرار هيئة التحكيم في الدعوى رقم 
إلى عقد اإليجار من الباطن غير المرتبط بعقد  امتداد شرط التحكيمحيث رفضت هيئة التحكيم   ICCالدولية 
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في بعض الدعاوى القليلة نجد أن المتطلبات القانونية المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم تؤثر بصورة 
التى نظرتها هيئة  1٩٩31عام  ٧154رقم الدعوى كبيرة على قرار هيئة التحكيم النهائي. ففي 

أبرم مالك سفينة وصانع للسفن أربعة عقود، تضمنت ثالثة   ICCالتحكيم بغرفة التجارة الدولية 
في العقد  . نازع صانع السفن في اختصاص هيئة التحكيمICCعقود منهم على شروط تحكيم 

الرابع غير المتضمن لشرط تحكيم. تعلق األمر من وجهة نظر هيئة التحكيم بما إذا كان من 
الممكن القبول بشرط التحكيم الضمني استنادًا إلى ممارسات معينة، أو ما إذا كان من الممكن 

ون السويسري وهو قانون مكان انعقاد . وبالرجوع إلى القانالقبول بوجود شرط التحكيم باإلحالة
إجراءات التحكيم، أجابت هيئة التحكيم على السؤالين المذكورين بالنفي، قاضية بعدم اختصاصها 
بنظر العقد الرابع. حيث ذهبت هيئة التحكيم إلى أن شرط التحكيم الضمني غير كافي وفقا للمادة 

. أيضًا ذهبت من اتفاقية نيويورك 2ثانية فقرة من القانون الدولي الخاص السويسري والمادة ال 1٧٨
المذكورة إلى ضرورة أن يكون العقد المتضمن اإلحالة إلى شرط  1٧٨هيئة التحكيم في ظل المادة 

التحكيم والوثيقة المحال إليها مظهرين لطبيعة النص. وهو ما ال يتضمنه العقد المتنازع عليه. 
ال تجيز الخضوع لشرط التحكيم الضمني المبني على عالقات  1٧٨فإن المادة وبعبارة أخرى 

تجارية سابقة أو اتفاقات سابقة تضمنت شرط التحكيم. إال أن المحاكم السويسرية بعد ذلك قد 
 2خففت من حدة المتطلبات الشكلية المتعلقة بكتابة شرط التحكيم وهو أشرنا إليه سابقًا.

من أحد عقود المجموعة إلى  القضائية والتحكيمية أن امتداد شرط التحكيمويتضح من السوابق 
أخرى لم تتضمن شرط التحكيم هو أمر جائز بشكل عام، إال أنه يشترط لذلك فضاًل عن انعقاد 

عقود غير العقود بين األطراف أنفسهم أن تترابط العقود حول ذات العملية التجارية وأن تكون ال
المتضمنة لشرط التحكيم الحقة على العقد المتضمن للشرط المذكور. أيضًا يجب أن يكون العقد 
الخالي من اتفاق التحكيم منفذًا أو معداًل أو مكماًل لاللتزامات والحقوق الواردة في العقد المتضمن 

ف أنفسهم فإن ذلك يحول لشرط التحكيم. ولكن إذا كانت العقود منشئة اللتزامات جديدة بين األطرا
 دون امتداد شرط التحكيم.

                                                                                                                                               

الخدمات، وامتداده للنزاعات الناشئة عن اتفاقات التفويض واستبدال العاملين. حيث اعتبرت هيئة التحكيم االتفاقات 
 .األخيراألخير شرط التحكيم الوارد في العقد  المذكورة ضرورية لتنفيذ اتفاق الخدمات، ما يعني دخولها في نطاق

Final award, unpublished, commented by Train, id. At Nos 74,81,166,219,229 and 695. 

Hanotiau, id. P. 151. 
1
 ICC case no. 7154 of 1993, 2 ICC Awards, supra note 16, at 555 and note by Y. 

Derains. 
2
 Swiss Federal Court of 16 October 2003, referred to by Hanotiau, id., p.53. 
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إلى عقد مكمل أو معدل أو منهي لعقد  وواقع األمر فإننا نتفق مع الرأي بأن امتداد شرط التحكيم
سابق ولو كان مستقاًل من الناحية الشكلية عن سلفه، ال يتطلب البحث في نية األطراف تحريا 

ك أن العقد الالحق ال يعد عقدًا جديدًا إنما يعد جزء من العقد األساسي. وهو ما يستقيم لرضاهم ذل
إذا اتفق الطرفإن على جميع المسائل » من أنه من القانون المدني المصري ٩5مع حكم المادة 

بعد ولم يشترطان أن العقد ال يتم  الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما
 1«.عند عدم االتفاق عليها اعتبر العقد قد تم

 تضمن العقود لشروط تحكيم مختلفة: ثالثًا:

تضمن كل منها شرط تحكيم مختلف  المبرمة بين األطراف أنفسهم الفرضية هنا أن مجموعة العقود
عن الشرط الموجود في األخر أو أن أحدها قد تضمن شرطا لتحديد أحد المحاكم الوطنية كمختصة 

برم حيث أ 2٠٠2.2أبريل  11بنظر النزاع. ومثال ذلك حكم محكمة استئناف باريس بتاريخ 
العالمية  JDAللبرمجيات و JDAاألطراف اتفاق إطاري وثالثة اتفاقات ملحقة، بمقتضاها قامت 

ترخيص استغالل برمجيات وتزويدها بالعديد من الخدمات المتعلقة بالتطبيق. بعد ذلك  Kiabiبمنح 
طار بثالثة أسابيع أبرم األطراف ملحق رابع لتوضيح شروط استغالل الترخيص. تضمن اتفاق اإل

وبهيئة تحكيم ثالثية. من ناحية   شرط تحكيم حر ينعقد باللغة الفرنسية وفقا لقواعد األونسيترال
أخرى تضمن الملحق الرابع شرط تحكيم حر مماثل للشرط المذكور في عقد اإلطار وفقا لقواعد 

تشكل هيئة التحكيم من محكم فرد أو من ثالثة محكمين. أيضا األونسيترال ، إال أنه ينص على أن 
نص الشرط المذكور على أن تنعقد إجراءات التحكيم في باريس مع إجرائها باللغة اإلنجليزية وهي 
اللغة المكتوب بها الملحق الرابع. وقد حدد كل من عقد اإلطار وملحقه الرابع المحاكم الفرنسية 

 لتحكيم الوارد في الملحق الرابع وفي اتفاق اإلطار بشكل غير واضح.كمختصة فيما يتعلق بشرط ا

العالمية. قضت هيئة التحكيم  JDAللبرمجيات و JDAإجراءات التحكيم ضد كل من  Kiabiبدأت 
في حكم جزئي باختصاصها بنظر النزاع الناشئ عن شرطي التحكيم، وبأن تكون اللغة الفرنسية 
هي لغة اإلجراءات فيما يتعلق باتفاق اإلطار ومالحقه الثالثة، واللغة الفرنسية هي لغة إجراءات 

تخدام ِكاَل اللغتين سواء في المرافعات التحكيم بالنسبة للملحق الرابع. وسمحت الهيئة لألطراف باس
أو في الوثائق المقدمة. رفع المدعى عليهم دعوى قضائية مطالبًا إلغاء الحكم الجزئي لهيئة 

                                                 
. انظر أيضا د. داليا عبد المعطي، مرجع 1٧٠-1٦٩راجع في عرض ذلك د. فتحي والي، مرجع سابق، ص  1

 .22٠سابق، ص 
2
 Paris Court of Appeal, Frist Ch. C., 2003 Rev. Arb., 1252 and note by Train. 
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إلى  1التحكيم. وهو ما رفضته محكمة استئناف باريس. حيث ذهبت المحكمة وفقا للسوابق القضائية
ى اتفاق التحكيم ال يفسد مضمون اعتبار أن شرط االختصاص القضائي الذي لم يشير إل

استنادًا إلى شرطي التحكيم. مشيرة إلى أن  . وأيدت المحكمة اختصاص هيئة التحكيماألخيراألخير
لشرطي التحكيم المذكورين نطاق تطبيق مختلف لذا فإن النزاع الناشئ عن عقد اإلطار وملحقاته 
الثالثة يدخالن في نطاق شرط التحكيم المتضمن في عقد اإلطار، في حين أن النزاع الناشئ عن 

من فيه. أيضا أقرت المحكمة ما ِاْنَتَهِت إليه الملحق الرابع يدخل في نطاق شرط التحكيم المتض
 هيئة التحكيم فيما يتعلق باللغة.

الحكم، مشيرًا إلى أن القول بعدم تطابق شروط  Trainوفي تعليقه على الحكم، يؤيد األستاذ 
التحكيم ال يكون من خالل اختالف أحد عناصرها فقط. حيث يتحدد مقدار التوافق بالنظر إلى نية 

فيما يتعلق بنطاق تطبيق شروط التحكيم المختلفة. أو بعبارة أخرى، يجب تقرير ما إذا األطراف 
كانت نية األطراف قد عدلت عن مد نطاق شرط التحكيم إلى بقية العقود االخرى عند النص على 

إذا تعلق . فتعتبر العقود متعارضة شروط تحكيم مختلفة في عقود أخرى من مجموعة العقود
االختالف بعناصر جوهرية في اتفاق التحكيم، مثل نوع التحكيم مؤسسي أم تحكيم حر، وعدد 
المحكمين، ومكان انعقاد جلسات التحكيم، وطريقة تعيين المحكمين. أما إذا تعلق االختالف بين 

عض شروط التحكيم بعناصر ثانوية مثل القانون واجب التطبيق على وقائع النزاع أو إتباع ب
الخطوات قبل بدء إجراءات التحكيم، فإن شروط التحكيم هنا تعد متطابقة. وعلى الرغم من أهمية 
لغة إجراءات التحكيم إال أن محكمة استئناف باريس قد اعتبرت أن اختالفها ال يجعل شروط 

ْنَتَهِت إليه التحكيم مختلفة. وقد أقرت المحكمة فيما يتعلق بمسألة اللغة وبالنظر لوقائع الدعوى ما اِ 
هيئة التحكيم من السماح للمحتكمين باستخدام اللغتين اإلنجليزية والفرنسية. إال أنه عادة ما ينظر 

 2إلى اختالف لغة التحكيم كداللة قوية على اختالف شروط التحكيم.

                                                 
 انظر على سبيل المثال: 1

 Paris Court of Appeal, 18 April 1989, 1990 Rev. Arb., 915, with note by JH. M. and 
C Paris, l December 1995, 1996 Rev. Arb. 6, with note by J-M. Talau; Paris, 11 
January 1995 cited by D. Cohen Arbitrage et groupes de contracts, 1997 Rev. Arb. 
471,490, footnote 52. confirmed by Cass. Civ. 2d 26 November 1997, 1997 Rev Arb. 
544. 
2 2003 Rev. Arb., 1252 and note by Train. referred to by Hanotiau, supra note, p.138. 
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عندما يتضمن أحد العقود شرط تحكيم ويتضمن عقد أخر أبرمه األطراف أنفسهم شرط تحكيم أخر 
طابق لألول، فإن هيئة التحكيم تقبل اختصاصها مبدئيا استنادًا إلى أحد الشرطين فقط. إال غير م

1٩٩31عام  ٧352رقم  الدعوىأن ذلك ال يمثل قاعدة، وهو ما تبرهن عليه 
التى نظرتها هيئة  

حيث أبرم األطراف في الخصومة عقدين، تعلق األول ببرنامج   ICCالتحكيم بغرفة التجارة الدولية 
على أن ُيطبق القانون  ICCتأمين على السيارات المؤجرة في بلجيكا وتضمن شرط تحكيم 

البلجيكي. في حين تعلق العقد الثاني باتفاق إعادة تأمين شامل وتضمن شرط تحكيم حر يعطي 
عن نص الشرط على أن يكون المحكمين من مديري  المحكمين سلطة التسوية الودية للنزاع فضالً 

أو رؤساء شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين. وقد ذهبت هيئة التحكيم المنعقدة في بروكسل 
في ظل عدم تطابق شرطا التحكيم إلى اختصاصها بنظر المسائل الناشئة عن العقد الثاني فقط 

المنصوص عليه في العقد  ICCة في نطاق شرط تحكيم األخيراألخيرإلى الحد الذي تدخل فيه 
االول ولم يكن مشموال بشرط تحكيم خاص متضمن في العقد الثاني. أو بعبارة أخرى، فإنه يتعين 
على هيئة التحكيم أن تقرر ما إذا كانت نية األطراف قد اتجهت فعاًل ألن يكون شرط التحكيم الحر 

ِت هيئة التحكيم إلى اختصاصها بنظر النزاع بالكامل، مهدرة أثر جزء من عالقتهم التعاقدية. وِاْنَتهَ 
شرط التحكيم الحر. حيث ذهبت هيئة التحكيم إلى أن برنامج التأمين قد أدمج اتفاق إعادة التأمين 

. فكال العقدين يجد أساسه في األخر. وقد األخيراالخيرمن خالل غرضه الواسع واالشارة إلى 
غير المرجح أن يكون األطراف قد أرادوا حقا هيئتين تحكيم مختلفتين الحظ المحكمون أنه من 

وقانونين وطنيين مختلفين لتنفيذ اتفاقين جد مترابطين. فال يمكن أن يكون األطراف قد أرادوا أن 
تقضي هيئة تحكيم بصحة العقد االول وتقضي هيئة تحكيم أخر ببطالن العقد االخر. أيضًا فضاًل 

األطراف على شرط التحكيم الحر كانت محل شك فإن شرط التحكيم  عن حقيقة أن تراضي
المذكور نفسه معيب، حيث حدد األطراف كاتب العدل في بروكسل كسلطة تعيين للمحكمين حال 
تقاعس أحد األطراف عن التعيين، وهي وظيفة ال وجود لها. وبناء على ذلك وباإلضافة إلى عدم 

دة التأمين للتجزئة قضت هيئة التحكيم باختصاصها بنظر النزاع قابلية برنامج التأمين واتفاق إعا
 .األخيراالخيربالكامل سواء نشأ عن العقد األول أو عن العقد 

تتضمن شروط تحكيم  من ناحية أخرى يصبح األمر أكثر يسرًا إذا كانت العقود في سلسلة العقود
متضاربة إال أن النزاع ناشئ عن عقد واحد يتضمن شرط تحكيم يعول عليه المدعي لبدء إجراءات 

1٩٩52عام  ٧٩2٨رقم  الدعوىالتحكيم. ففي 
التى نظرتها هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية  

                                                 
1
 ICC case no. 7325 of 1993, Final award, unpublished, cited by Train, id., No. 727. 

2
 ICC case no. 7928 of 1995, Final award, unpublished, cited by Train, id., no. 662; 

Hanotiau, id., at 338. 
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ICC   أبرم المدعى عليه )شركة اسبانية( عقدا رئيسيا مع الشركة أ. عقب ذلك أبرما عقدًا من
مع المدعي )شركة فرنسية(. تحدد نطاق العمل المتعاقد عليه من الباطن في  1٩٩2الباطن عام 

، ولكن تفاصيل وبنود التسليم وردت في طلب تجاري الحق. تم تسليم 1٩٩2ملحق التفاق عام 
 أن الدفع لم يتم. بدأ المدعي إجراءات التحكيم على أساس شرط التحكيم الوارد في الطلبات إال

الطلب الذي يحيل إلى الشروط الواردة في االتفاق األساسي بين المدعى عليه والشركة أ. وتشير 
دون أن تحدد مكان انعقاد التحكيم، أو  ICCهذه الشروط إلى التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية 

. عينت "المحكمة" في المحكمين. وقد أشارت الشروط المذكورة إلى تطبيق القانون الفرنسي عدد
محكم فرد لنظر النزاع في باريس. دفع المدعى عليه بعدم اختصاص   ICCغرفة التجارة الدولية 

في  ICCي العقد من الباطن يشير إلى التحكيم وفقا لقواعد ألن شرط التحكيم الوارد ف هيئة التحكيم
مدريد. إال أن المحكم قضى باختصاصه مشيرا إلى تعلق النزاع بدفع ثمن البضائع المستلمة. وعلى 

بين كل من المدعي والمدعى عليه قد  1٩٩2الرغم من تضمن العقد من الباطن المبرم عام 
محددة، إال أن تفاصيل ذلك التعهد وبنود الدفع قد  تضمن تعهد المدعى عليه للمدعي بأعمال

تحددت بالطلب التجاري الالحق، لذلك فإن المرجع في تلك العالقة العقدية يكون للطلب التجاري 
 .1٩٩2وليس لعقد عام 

 رابعًا: تضمن العقود لشروط تحكيم وشروط اختصاص قضائي:

ذهبت المحاكم الفرنسية إلى تغليب شرط التحكيم على شرط االختصاص القضائي إذا أبرم 
األطراف أنفسهم عددًا من العقود تضمن أحدها شرط اختصاص قضائي متعارض مع شرط 
التحكيم الوارد في بقية العقود أو في عقد اإلطار، معتبرة أن لشرط االختصاص القضائي طابع 

  1ليه إفراغ شرط التحكيم من مضمونه.احتياطي ال يترتب ع

في دعوى  2 1٩٩1نوفمبر  2٩حيث قضت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر بتاريخ 
تعلقت بعقدين تضمن أحدهما شرط تحكيم في حين تضمن األخر شرط اختصاص قضائي. حيث 

توحيد شبكة  أبرم إثنين من موزعي السيارات عقد إطار تضمن شرط تحكيم. اتفق الطرفإن على
ة إلدارة األخيراألخيرالتوزيع الخاصة بهم في فرنسا والعهد بها إلى شركة أخرى مبرمين عقدًا مع 

بعد عامين من توقيع العقد األول. وتضمن العقد الثاني  األخيراألخيرأعمالهم. وقع األطراف العقد 

                                                 
 .21٩راجع داليا عبد المعطي حسين، مرجع سابق، ص  1

2
 1

st
 Suppl Ch., 29 November 1991, Société Distribuution Chardonnet v. Société Fait 

Auto France,1993 Rev. Arb. 617 and note by L. Aynès. 
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باريس عند  شرط يعطي االختصاص بنظر النزاعات لمحاكم باريس. قضت محكمة استئناف
في وجود اتفاق اإلطار الذي يشكل االتفاق  مقررة أنه عرض النزاع عليها اختصاص هيئة التحكيم

األساسي بين األطراف، وعقد اإلدارة الموقع كتنفيذ لعقد اإلطار ووفقا للشروط واألحكام المنصوص 
لعقود تشكل بالمجمل مجموعة عقود، يعد عقد اإلدارة عليها فيه، فإنه يجدر اإلشارة إلى أن هذه ا

في العقد  وسيلة لتنفيذ عقد اإلطار فيها. ويعد شرط التحكيم كاشف عن النية المشتركة لألطراف
 فيما يتعلق بالمنازعات الناشئة عن العقد المذكور، وخاصة تلك المتعلقة بفسخ عقد اإلدارة المبرم

أكثر اتساعًا  لهذا فإن نطاق شرط التحكيم كتعبير عن إرادة األطراف كتنفيذ لعقد اإلطار المذكور.
من شرط االختصاص القضائي، لذلك فإنه يخول المحكمين السلطة الالزمة للفصل في النزاع، 

استبعاد تدخل محاكم الدولة، بينما يعين شرط االختصاص القضائي المحكمة المختصة  من ثمو
 جغرافيًا بنظر النزاع.

الطرفين قدا وقعا عقدين لعدم رغبتهما في  إلى أن Aynèsوفي تعليقه على الحكم، يشير األستاذ 
عامين على إبرامهما تنفيذ االتفاق من خالل عقد واحد. فضاًل عن إبرامهما للعقد الثاني بعد مضي 

للعقد األول. لذلك يتعين على المحكمة أن تقرر ما إذا كان النزاع من النوع الذي يرد في عقل 
. وهو ما يعني أن تنظر المحكمة من األخيراألخيراألطراف في عقد اإلطار عند إبرامهم للعقد 

ضروري إبرام عقد إضافي ناحية أولى لما إذا كان عقد اإلطار قابل للتنفيذ بذاته أم أنه من ال
ذا كانت هناك ضرورة إلبرام عقود الحقة، فهل نشأ النزاع الذي اتجهت نية األطراف  لتنفيذه؟ وا 
إلخضاعه للتحكيم عن تلك العقود الالحقة؟ من ناحية أخرى يجب تحليل النزاع وما إذا كانت 

 1عناصره مما اتفق عليه األطراف في اتفاق اإلطار.

ة استئناف باريس للنقد، فما ذهبت إليه المحكمة يكون مقبواًل إذا كان وقد تعرض حكم محكم
االتفاق الثاني جاء خلو من شرط االختصاص القضائي. أما وقد نص األطراف على شرط 
االختصاص القضائي فإنه يتعين على المحكمة أن تقضي باختصاصها. وهو ما ذهبت إليه 

عقدًا  Thomsonمع  ACADIحيث وقعت  2 1٩٨٧ديسمبر  ٩المحكمة في أحد أحكامها بتاريخ 
عدم جودة البرامج وتوقفت عن دفع  ACADIلتوريد برامج خاصة لسماسرة األوراق المالية. ادعت 

ة إلى بدء إجراءات تحكيم وفقا لشرط التحكيم الوارد األخيراألخير، ما دفع Thomsonمستحقات 

                                                 
 .٦22ص المرجع السابق  1

2 1 st ch. urg., 9 December 1987, G.I.E. Acadi v. Thomson Answare, 1988 Rev. Arb. 
573, note G. Pluyette. 
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في العقد األول بين األطراف. لم يتضمن أي من العقود الالحقة شرطا للتحكيم. من ناحية أخرى 
دعوى أمام محكمة باريس االبتدائية مطالبة بفسخ جميع العقود والتعويض عن  ACADIرفعت 

االضرار. قضت المحكمة بعدم اختصاصها مستندة إلى شرط التحكيم الوارد في العقد األول 
ه لجميع المنازعات الناشئة عن العقد، وأن العقود الالحقة مترابطة مع العقد االول وشمول نطاق

معتبرة أن إبرامها قد جاء تنفيذا للعقد األول. إال أن محكمة استئناف باريس ألغت الحكم قاضية 
باختصاصها بالنظر في النزاع. وقد أشارت المحكمة إلى أن أحد العقود الالحقة قد تضمن شرطا 

باختصاص محاكم باريس. حيث ذهبت المحكمة إلى أن الشرط الجديد ال يمكن تفسيره إال  يقضي
كتنازل عن شرط التحكيم األصلي، طالما أن األطراف كانوا مدركين أن المنازعات التي قد تنشأ 

 1عن تلك االتفاقات المتعددة غير قابلة للتجزئة.

لعديد من أحكامها لتلك المسألة. ففي من ناحية أخرى، فإن هيئات التحكيم قد تعرضت في ا
1٩٨32لعام  43٩2رقم  الدعوى

قضت   ICCالتى نظرتها هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية  
هيئة التحكيم بعدم اختصاصها بمسائل ناشئة عن العقد الثانوي والمتضمن إلحالة عامة لبنود العقد 
األساسي، استنادًا لشرط التحكيم الوارد في العقد األساسي وذلك لتضمن العقد الثانوي لشرط يعطي 

مصنع للعوارض االختصاص القضائي لمحكمة جاجنو بألمانيا. وكان العقد األساسي متعلق ببناء 
الخراسانية. في حين تعلق العقد الثانوي بطلب منشار صناعي، ويمكن اعتباره ملحق للعقد االول. 
وقد أشارت الهيئة  إلى أن شرط التحكيم يجب أن يفسر بشكل مقيد نظرًا لشرط االختصاص 

 العقد الثاني.القضائي الوارد في العقد الثاني. ورفضت هيئة التحكيم أن تمد نطاق اختصاصها إلى 

التى نظرتها هيئة التحكيم بغرفة التجارة  1٩٩43لعام  ٦٩٩٨رقم الدعوى من ناحية أخرى، في 

حيث تعلقت وقائع الدعوى بعقد تسوية أبرمه األطراف عقب نزاع متعلق بعملية  ،ICCالدولية 
دارة فندق في موناكو. أحال اتفاق التسوية إلى شرط تحكيم ينص  تجارية معقدة خاصة بتشييد وا 
على تسوية كافة المنازعات الناشئة عن هذا االتفاق واالتفاقات المتعلقة بتنفيذ بنودها... ما لم 

على خالف ذلك. إال أن أحد االتفاقات الوارد في خطاب بتاريخ اليوم نفسه موقع من  ينص صراحة
المرسل وقام المرسل إليه بالتوقيع تحت عبارة "اطلعت وقبلت"، وتضمن الخطاب المذكور نص 
يتراضى فيه األطراف على اختصاص محكمة هامبورج بألمانيا بأية دعاوى ترفع لتنفيذ بنود ذلك 

                                                 
1
 B. Hanotiau, supra note, p.140. 

2
 ICC case no. 4329 of 1983, 1 ICC Awards, supra note, at 473 and note by Y. Derains. 

3
ICC case no. 6998 of 1994, Final award, 21 Y.B. Com. Arb. 54 (1994) cited by Train, 

id., no. 561, 563 and 564. 



 

 

                                                 

 

 

  الباحث / أمحد عبد املنعم              امتداد اتفاق التحكيم إىل غري املوقعني                    ... 

 

60 

ت هيئة التحكيم المنعقدة في باريس والتي طبقت قوانين موناكو وألمانيا، أن القبول االتفاق. ذهب
أحادي الجانب الختصاص محكمة الدولة ال يشكل تنازاًل عن شرط التحكيم طالما أنه لم يستبعد 
اللجوء إلى التحكيم. وِاْنَتَهِت هيئة التحكيم إلى أنه على الرغم من النص على نصوص مختلفة في 

اق التنفيذ المتنازع عليه إال أن لم يستبعد التحكيم، فهي فقط تعطي المدعي اختيار لمقاضاة اتف
المدعى عليه في هامبورج، باإلضافة إلى التحكيم. وبناء عليه قررت هيئة التحكيم اختصاصها 

 1بنظر اتفاق التنفيذ معتبرة أن األطراف قد استنفذوا حق االختيار لصالح التحكيم.

1٩٧52لعام  22٧2رقم  ىالدعووفي 
أبرم   ،ICCالتى نظرتها هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية  

األطراف عقدين تضمن أحدهما شرط تحكيم، وتضمن األخر شرط يعطي االختصاص لمحاكم 
الدولة. وقد ذهبت هيئة التحكيم المنعقدة في باريس إلى ضرورة احترام نية األطراف، حتى ولو كان 

التوجه إلى أن  3 "برنارد هانوتيو"النزاع غير قابل للتجزئة من الناحية الموضوعية. ويذهب األستاذ 
ن كان النزاع غير قابل للتجزئة يشكل االتجاه الغالب في  الخاص بتغليب نية األطراف حتى وا 

 أغلب أحكام هيئات التحكيم، خالفًا لما عليه الحال في المحاكم الوطنية.

ونرى أنه يجب النظر إلى عاملين في ذلك الصدد، فمن ناحية أولى يجب النظر إلى السياق 
قود المتضمنة لشرط التحكيم والعقود المتضمنة لشرط االختصاص القضائي، الزمني إلبرام الع

للتمييز بين التضارب والعدول. ذلك أن إبرام العقود في فترة زمنية قصيرة جدا يغلب اعتباره تضاربا 
التى نظرتها هيئة التحكيم بغرفة  1٩٩4عام  ٦٩٨٨رقم الدعوى مثال ذلك -في نية األطراف 

يمكن معه القول إن األطراف قد قصدوا أن يكون لشرط االختصاص  - ICCالتجارة الدولية 
أما إذا كانت الفترة الزمنية بين  4القضائي طابع احتياطي ما لم يشيروا صراحة إلى خالف ذلك.

                                                 
1
 B.Hanotiau, Complex Arbitration, supra note, p. 153. 

2
ICC. case no. 2272 of 1975, Y.B. Com. Arb. 151 (1997), I ICC Awards, supra note, 

p.11. cited by Train, no. 598. Hanotiau, id., 153 and 154. 
3
 B. Hanotiau, id., p.154. 

ذي يتفق فيه األطراف على تطبيق القانون وقد ذهبت هيئة التحكيم في إحدى الدعاوى إلى عدم تعارض البند ال 4
المصري على تفسير وتنفيذ العقد من جميع الوجوه، وعلى قبول الطرفين للخضوع الختصاص محاكم القاهرة. حيث 
ذهبت الهيئة إلى ضرورة تفسيره في ضوء البند السابق الذي أخذ بالتحكيم كوسيلة لفض المنازعات، وأن القول 

تب عليه بطالن شرط التحكيم يعد إهدارًا إلرادة األطراف الصريحة والواضحة. قضية رقم بتعارض البندين ما يتر 
تحكيم حر، راجع قرارات التحكيم، مركز القاهرة االقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الجزء الثالث،  1٩٩٨عام  1٠٩

تعارض ظاهري بين بندين في  . وعلى الرغم من أن الحكم المذكور يعالج1٠اعداد د. محي الدين علم الدين، ص 
في العقود المتضمنة للشروط المختلفة،  العقد نفسه إال أننا نراه ذو داللة عندما يبدوا للناظر تعارض ارادة األطراف

 حيث يجب تفسير ذلك التضارب على ذلك النحو. 
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العقود متباعدة بشكل يمكن معه القول إن األطراف قد عدلوا عن عرض نزاعهم على التحكيم فإن 
ا إلى النظر في العامل الثاني، وهو النظر إلى طبيعة العقد المتضمن لشرط االختصاص ذلك يقودن

القضائي وعالقته بالعقد األساسي. فإذا كان العقد منفذًا ومكماًل للعقد األساسي إال أن النزاع الناشئ 
رط عنه قابل للتجزئة عن النزاع األصلي أو أن النزاع متعلق بالكامل بالعقد المذكور فإن ش

االختصاص القضائي يكون نافذًا فيما يتعلق بالعقد المتضمن فيه. أما إذا كان النزاع غير قابل 
للتجزئة فإن نية األطراف التي يمكن استقرائها من وقائع وظروف إبرام العقود تكون واجبة األخذ في 

التحكيم،  االعتبار لمعرفة ما إذا كان شرط االختصاص القضائي يمثل عدواًل من األطراف عن
فيعرض كامل النزاع على القضاء الوطني، أم أنه تضارب غير مقصود فيعرض كامل النزاع على 

 هيئة التحكيم.

 اخذ هيئة التحكيم للعقود غير المختصة بنظرها في اعتبارها:

المترابطة قد تضمن شروطا مختلفة للتحكيم أو تضمن إحداها شرط الفرض هنا أن عددًا من العقود 
اختصاص قضائي، فيفرق المحكمون بين القضاء باالختصاص بنظر النزاع وتطبيق شرط التحكيم 

بنظر النزاع فال يكون لها الفصل فيه أو تفسيره،  المتضمن به وبين عدم اختصاص هيئة التحكيم
أن ذلك ال يحول بينها وبين أخذ ذلك العقد غير المختصة بنظره في اعتبارها كأحد الوقائع  إال

 المادية ذات الداللة لمعرفة ظروف وسياق العقد المختصة أساسًا بنظره.

والتي نظرت أمام مركز تسوية منازعات االستثمار  Klöckner v. Cameroon 1في دعوى 
ICSID  حيث أبرمت الشركة االلمانية عقد إطار وعقد توريد مع جمهورية الكاميرون لبناء مصنع

أسمدة في الكاميرون. تضمن العقدان شرط تحكيم امام اإلكسيد. أبرم الطرفإن أيضا عقد إدارة إال 
مصنع  . تورد وتشييد الشركة االلمانية بمقتضي العقود المذكورةICCأنه تضمن شرط تحكيم 

لألسمدة، وعقب ذلك تتولي شركة جوينت فينشر تشغيل المصنع، تكون الشركة االلمانية مسئولة 
عن االدارة الفنية والتجارية فيها. تم إغالق المصنع لعدم كفاية الطلب على اإلنتاج تحت إدارة 

توريدات ة دعوى تحكيم مطالبة بالرصيد المستحق كثمن لاألخيراالخيرالشركة االلمانية. رفعت 
المصنع. ادعت الكاميرون بدورها سوء إدارة الشركة للمصنع. نص اتفاق اإلطار على مسئولية 

Klöckner .الفنية والتجارية في إدارة الشركة وعلى تأكيد اتفاق االدارة لتلك المسئولية 

                                                 
1
 Klöckner v. Cameroon Arbitral award of 21 October 1983, 10, Y.B. Com. Arb. 71 (1985) and 

ICSID annulment decision of 3 May 1985, 11 Y.B. Com. Arb. 162 (1986). 
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بنظر ادعاءات الكاميرون المضادة والمتعلقة بسوء إدارة  وفيما يتعلق بمدى اختصاص هيئة التحكيم
(، وما إذا كان النزاع تختص به هيئة اإلكسيد أم هيئة Socaméالشركة االلمانية لشركة االسمدة )

وفقا لشرط التحكيم المتضمن في عقد االدارة. ِاْنَتَهِت الهيئة إلى اختصاصها بنظر  ICCتحكيم 
عن تنفيذ الشركة االلمانية لاللتزامات المنصوص عليها في العقد األساسي والمتعلقة النزاع الناشئ 

باإلدارة الفنية والتجارية، والمنصوص عليها أيضا في عقد اإلدارة. مشيرة إلى عدم اختصاصها 
على قرار هيئة  Klöcknerبنظر النزاع الناشئ باألساس وبالكامل عن عقد االدارة نفسه. طعنت 

ما  ICCمدعية تعلق النزاع بإدارة الشركة التي ينظمها عقد االدارة المتضمن لشرط تحكيم  التحكيم
 يمثل مخالفة إلرادة األطراف. وهو ما رفضته الهيئة المختصة بنظر الطعن، مشيرة إلى االتي:

ا ( آنفاذ أثر عقد االدارة )والذي يتضمن تفسيره(، وهو م1انه من المالئم التفرقة بين جانبين: )
( أخذ ذات العقد في االعتبار 2، وبين )األخيراالخيريخرج عن نطاق هيئة التحكيم وفقا للرأي 

ألغراض تفسير وتنفيذ العقد األساسي ولفهم السياق العام للعالقة بين األطراف في التحكيم. وكما 
وضروري وال يتضح من نهج هيئات التحكيم الدولية، فإن ذلك النوع الثاني جائز تماما، وطبيعي 

يحول دونه عدم اختصاص الهيئة بعقد االدارة. على العكس من ذلك، فإن النوع األول غير جائز 
لهيئة التحكيم غير المختصة، كما يعبر الحكم صراحة بأن " هيئة التحكيم تفتقر لالختصاص 

 1للحكم في عقد االدارة نفسه أو في تفسيره".

 الخاتمة:

أن السوابق المذكورة لم تؤسس إلزام األطراف  نجد والتحكيمية اآلنفة، إلى السوابق القضائية بالنظر
. فعلى الرغم من إشارة بعضها غير الموقعين على شرط التحكيم استنادًا إلى نظرية مجموعة العقود

إلى تشكيل العقود لمجموع عقدي إال أن األحكام قد تباينت ما بين قبول امتداد التحكيم وما بين 
رفض االمتداد. إال أن ذلك التناقض في األحكام يكون مفهوما عند النظر إلى نهجها، حيث ذهبت 

                                                 
1
 It is appropriate to distinguish between two aspects: (i) giving effect (which includes 

interpretation) to the management contract, which escapes the jurisdiction of the 

tribunal in the latter's opinion, and (ii) taking the s contract into consideration for the 

purposes of interpretation and application of the protocol of agreement and in order to 

understand the general context of the relationship between the parties to the arbitration. 

As the consistent practice of international arbitral tribunals demonstrates, the second 

type of activity is perfectly possible, normal and called-for and need not be inhibited by 

the lack of jurisdiction of the tribunal over the management contract. By contrast, the 

first type of activity is not open to a tribunal lacking jurisdiction, as the award itself 

expressly recognizes: "the tribunal lacks jurisdiction to rule on the management contract 

itself or on its interpretation”. Hanotiau, id., at 340. 
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دى داللة تلك الوقائع على قبول هيئات التحكيم إلى تحليل وقائع كل دعوى على حدة ناظرة م
في إطار مجموعة عقود  األطراف لشرط التحكيم. فنجد بعض األحكام تقرر امتداد شرط التحكيم

بين أطراف مختلفة مستندة في ذلك إلى تحليل الوقائع المفضي إلى عدم االعتداد باستقالل 
د ما يجعلنا بصدد عقود ثنائية أبرمها األطراف أنفسهم. من الشخصية القانونية لبعض أطراف العقو 

ناحية أخرى نجد بعض األحكام قد رفضت امتداد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود إلى باقي 
ردة في الختالف موضوعها أو الختالف شروط التحكيم الوا العقود المبرمة بين األطراف أنفسهم

 العقود المتعددة من حيث صياغتها ومدلولها على الرغم من وحدة الموضوع.

تشكل أساسًا قانونيًا يمكن االستناد إليه إللزام األطراف  لذلك يتعذر القول بأن فكرة مجموعة العقود
. فمجموعة العقود التحكيمبإجراءات التحكيم، فمجرد اتحاد العقود في المحل ال يبرر امتداد شرط 

 -على ما بين الفكرتين من اختالفات-، فإن تشكيل كالهما كما هو الحال في مجموعة الشركات
لنظرية عامة ال يكون إال إذا حال بديلين للرضا وهو ما لم يقل به أحد. فرضاء األطراف بشرط 

ال هو األصل العام حتى في إطار فكرتي مجموعة العقود ومجموعة الشركات. وهو التحكيم ال يز 
ما نجده جليا في األحكام الرافضة لالمتداد لما تظهره وقائع النزاع ضمنا أو صياغة اتفاقاتها 

محكمة  فإذا جاءت صياغة شرط التحكيم صراحة لنية األطراف الرافضة للتحكيم بصدد نزاع محدد.
ومحددة لألطراف وللنزاع بشكل قاطع فإن ذلك يجعل مسألة االمتداد متعذرة. أيضا يعد قرينة على 
عدم قبول األطراف لالمتداد إذا تضاربت شروط التحكيم بشكل ال يمكن معه القول باتجاه نية 

اكن مختلفة وفقا األطراف المتداد اتفاق التحكيم، كإيراد شروط تحكيم تنص على التحكيم في أم
لقوانين وباستخدام لغات مختلفة. من ناحية أخرى يكون امتداد شرط التحكيم يسيرًا إذا أشارت وقائع 
الدعوى إلى رضاء األطراف بالتحكيم، أو إذا كانت شروط التحكيم متطابقة بين أطراف المنازعات 

 المترابطة بعينهم.

 يتحدد بالنظر إلى العوامل اآلتية: في إطار مجموعة العقود ويمكننا القول أن امتداد شرط التحكيم

 إبرام العقود بين ذات األطراف أو وجود عالقات عمل تربط بين األطراف 
 ترابط العقود واتحادها في المحل 
 تطابق وتماثل شروط التحكيم الواردة في العقود 
  إلبرام العقود، فالفاصل الزمني بين العقود يمكن أخذه في االعتبار فيما السياق الزمني

 يتعلق بعالقة العقود ببعضها بعضا.
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 عــــــــالمراج
اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية. دار النهضة  احمد مخلوف، -

 .2٠٠5العربية، 
 .1٩٩2-1٩٩1 االلتزام،، مصادر حسام الدين كامل األهواني -

جامعة -رسالة دكتوراه ، النظام القانوني للتحكيم في إطار المجموعة العقدية،حسن محمد سليم -
 .2٠٠٧القاهرة، 

،  التراضي كأساس التفاق التحكيم، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة داليا عبدالمعطي حسين -
 .2٠٠٧القاهرة، 

 .2٠٠٧دار النهضة العربية،  اري متعدد األطراف،، التحكيم التجعاطف محمد الفقي -

 ، الوسيط في شرح القانون المدني،  دار احياء التراث العربي، بدن تاريخ.عبدالرزاق السنهوري -
 .2٠٠٦،  قانون التحكيم في النظرية والتطبيق. منشأة المعارف، فتحي والي -

 .1٩٩2 األسرة العقدية،، المسئولية المدنية في إطار فيصل ذكي عبدالواحد -

 .1٩٩٦دار النهضة العربية،  ، مفهوم الغير في اتفاق التحكيم، محمد نور شحاته -
 منصة التحكيم التجاري، الجزء الثاني التحكيم متعدد األطراف، ، الدينمحي الدين اسماعيل علم -

 بدون تاريخ.
 

 المراجع اإلنجليزية
- Permanent Court of Arbitration, ed. Multiple Party Action in 
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 مقدمة

رررح  يب  بححررريبرا بحةت حع رررم  ي  ترررطتعم ية ترررم تطحرررتا بحرررربيب بحعرطترررم عرررتخ بحررربيا بححرررحر تم يقاياة
بحةتالارر م عةيعرريح بحررربيب بحقحطختررم حةقت ررا بحةيررحمي بحعرطتررمط رتررو تتررببقا ةمححرر  بيحتررتخ  ي 

هح بحعرطتم ط يقب تعتخ ةخ إربى بحبطبحرح   يرر طعةرح  كثط ةخ بحبيا بحةت حع م  ي بحتي تتالاي ةيحم 
( قعرتم عرتخ بيا 156( قعرتم تتل ري عتربترب بحةيرحمي بحعرطترم ط ةيهرح  300كحخ هيحك  كثط ةرخ  
 ( قعتم عتخ بيا حيبر هح ةتالا م.144حيبر هح ةت حع م ي  

تفاررا عرتخ بحرربيا  ةرح -غححعةررح  -يب  ب كحير  بحرربيب بحعطتررم ي تثترط بحلبتررب ةرخ بحةنررحكا    يهرح 
يعلعهح عةلححا يبعرم ط فإخ بحربيب بحعرطترم يكرذ  حرك   حكييهرح ي ت تارط ي رل بحربيحتتخ بح ترتخ 
تفار هةح ررب عررط  ط عرا تةترب  حرك إحرل عررحقي بيا بحلرححا   حر حك تلرب ية ترم تطحرتا بحرربيب بحعرطتررم 

يرح  بحتري يطعر  ي رل عتخ بحبيا ةخ  ها ةيعييح  بح رحييخ بحربيحي يبحتري تحرعع  فري  كثرط بحي ب
ررح فري تحرريتم بحلبتررب ةررخ بحي بيرح  بحترري تينرر  عررتخ  بح عرح  بحرربيحي ط رتررو حلر  هرر ب ب قتررط بيطةب ةهةة
بحرربيا عحررع  تطحررتا بحررربيب بحعرطتررم ط ي حررك عححفاررا فررل هرر ل بحي بيررح  حاررحح  بحمررطا بحرر    ت رربا 

بحعرررحط إحررل ةيررحمي عرطتررمط  ب بحررم بح حيييتررم بحرححررةم  ي بح حملررم... يتتعررةخ قررحييخ بحعرررحط ت حررتا
يترررربب هررر ب بح رررحييخ ر ررريي ييبخعرررح  بحررربيا ط يكررر حك بححرررفخ بحتررري ترةرررا ي ةهرررح فررري ت رررك بحةيرررحمي 

ا تمححررر  ععررررحط إق تةترررم عرررت م تحرررتمتا ةةحطحرررم حرررتحبتهح بحكحة رررم 1945يكحيررر  بحررربيا قعرررا حررريم 
يى بحرر   تل يهررحط ي تهررحط حرريب  ي ررل قررحح بحعرررط يةررح تررر  بح ررحح يي ررل يةرريب بحةتررحل يبحفعررح  بحخرر

يتتع رررل علرررب  حرررك بحةرتمرررح  ي يرررححي بحعررررحطط رترررو ترةرررل ةعرررب  رطترررم بحعررررحط ر ررريي بيحرررتقببا 
 يبيحتغالا حخةتا بحبيا.

يحكررخ حررطيحخ ةررح تغتررط هرر ب بحيعررا عبطخررم كعتررطك يتتخررم ت رربا بحتكييحي تررح بحتررل  يخررب  يحررح ا 
 ةححتم ةخ تم.خبتبك يحتغالا ةيبطب بحةرتمح  بحةتحرم يبحتي تر ي ييب ب 

يقب عب   بيبيرح ب  بحيميترم ح ةمححعرم عرححر يي بححرتحبتم يكتنرحا يبحرتغالا ةريبطب ةرح تحرةل 
بحارحبط « تطيةرحخ»ط يبح   حيتربو يير ير ةح ت بةيةح ةا إيالخ بحرط تذ ب ةطتكري  عححخطا بح حط 

ا يبحرر    ي ررخ  يا ةررطك بحيقررحا بح ررحيييي ح خررطا بح ررحط  ط رتررو يرر  1945حررعتةعط حرريم  28فررل 
بإليرررالخ ي رررل  يرررر ح ال فرررل بحررررحي  بحترررل تكررريخ فتهرررح بحخرررطا بح رررحط  علتررربةب يرررخ نررريبم  بحييترررح  

تم يتةتب إحل نيبم  بيحم  قطى ط فإخ بحربيب تخ   خ تتربب عتخ بحييتح  بحةترربك بحةتربك ب ةطتك
 ب ةطتكتم يبحبيا بحةليتم عةح تتفي ةا ةعحبئ بحلببحم ال.
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يي   ابيط إيالخ تطيةحخ ط تعلتر ببيح ب  ةةحث م ةخ خحي  آقط ةخ بحبيا . يقرب مريط  
حط  هررر ب بحةعرررب  ط رترررو  نرررحط  بحةرررحبك ا بحقحارررم عرررححخطا بح ررر1958بتفحقترررم خيترررا بحارررحبطك حررريم 

بحححبحررم إحررل  خ ررربيب بحخررطا بح ررحط  عررتخ بحرربيا بحةت حع ررم  ي بحةتخررحيطك حرريا تتررربب عحيتفررحي فتةررح 
عتيهةح ط يفل رححم يبا يخيب بتفرحي  ي حرا تكرخ هيرحك قرم رربيب ةعرططةب عقرطيا قحارم ط فرإخ قرم 

 بحربيب هي قم بحيحم  ي قم بحعلب بحةتححي .

ط  بثيتح ينطك  بيحم ةؤتةط ياعم ب ةرا حت يرتخ قيبيرب بح رحييخ بحربيحي ط فرإخ بحربيا عتيةح رع
بيحررمط  ةررح  86ا ررريبحي 1958بحتررل  حررهة  فررل ةررؤتةط ب ةررا بحةتررربك ب يا ح ررحييخ بحعرررحط حرريم 

بيحررمط  150اط  بب يررببهح إحررل 1973بحرربيا بحتررل  حررهة  فررل بحةررؤتةط بحثححررو ح ررحييخ بحعرررحط حرريم 
ل يخررريب يررربب كعترررط ةرررخ بحررربيا بحةحرررت  م فرررل بحيقررر  بحرحعرررطط فعرررالة يرررخ ب هةترررم يتطخرررا  حرررك إحررر

بحةت بتبك حةيبطب بحعرحطط عافم قحام بحعتطيا يبحغح  بحمعتلي يبح ت  يرحخم بحبيا حرةحتم بحةاحتب 
 بحنحم تم ةخ  خا بحتقببا يبحتيفحح نليعهح.

خ كحيررر  علررر  يقرررب تعيررر  بيا ةرررربيبك بح رررحييخ بحررر    قرررطل بحةرررؤتةط ب يا ح رررح ييخ بحعررررحطط يب 
 ياي  ه ب بيتفحي تنتط إحل برتةحي  تميطل فل بحةحت عا .

رررح عححةرررحبك بحححبحرررم ةرررخ بتفحقترررم خيترررا بحارررحبطك حررريم  يقرررب قرررا تربترررب بحرررربيب بحعرطترررم ةركيةة
ا رتررل بيل ررب بحةررؤتةط بحثححررو ح ررحييخ بحعرررحطط يعررب  بيهتةررحا عكتفتررم تربتررب  ي تطحررتا بحررربيب 1958
ةرررخ بحررربيا بحةت حع رررم  ي بحةتخرررحيطك يب حرررذ بحترررل ت ررريا ي تهرررح هررر ب بحتربترررب ط يي رررب بحةرررؤتةط  بحعرطتررم

بيطب  تة  فتهح ةفحيعح  ميت م تطعي يخ ثةحيي حييب  ط  يم  بحبيا يقتةح ثةتيةح ح تر ي ةخ  خ 
 ه ل بحيثت م تلعط يخ طغعحتها قعا  خ تفتت  ح تيقتا يبحتابتي.

 رررل إيرررببب ةنرررحطتا  طعرررا بتفحقترررح  طفلتهرررح إحرررل بحخةلترررم بحلحةرررم يقرررب تةكيررر  بح خيرررم بح ح ةرررم ي
ا إحررل 1957فعطبتررط  21( فررل 11  1105ا ط يقررب بيرر  بحخةلتررم بحلحةررم فررل قطبطهررح بحةررطقا 1956

 ا تيحب يير تعّيل  طعا بتفحقتح  يهي ح ر1958ي ب ةؤتةط بع يةححي يحا 

 .ح بتفحقتم بحعرط بإلق تةي يبحةيم م بحةتحقةم  ب يحلر 

 ر يبحثحيتمح بتفحقتم بحعرط بحلححي .

 ر يبحثححثمح بتفحقتم بحاتب يرةحتم بحةيبطب بحرتم فل بحعرط بحلححي .

 ر يبحطبعلمح بتفحقتم بحخطا بح حطى.
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ا. يعرا ررب حي بيرح  بحرربيب بحعرطترم 1958يقب رحيح  بحبيا فل ةؤتةط خيترا ح عررحط حلرحا 
ةيررحمي بحعرطتررم بحتررل تقعررا ححررتحبك بحرربيا كررححعرط بإلق تةرري يبيبيررح ب  بححررتحبتم بحةت برةررم ي ررل بح

يبحةيم ررم بحةتحقةررم يبحخررطا بح ررحطى يمعتلررم بحر رريي بحتررل تةحطحررهح بحبيحررم ط يعررح ق  بحلةررا ي ررل 
كتفترررم تربترررب بحةيرررحمي بحعرطترررم يتحررريتم بحي بيرررح  بحةتل  رررم عتربتررربهح فرررل رححرررم بحررربيا بحةتخرررحيطك  ي 

 بحةت حع م .

بيتفحقترررح  فرررل تيقرررتا بحةحرررح ا بحةتل  رررم عحح رررحييخ بحررربيحي ح عررررحط يتحررريتم  إي  خ إقفرررحي هررر ل
بفرا بحربيا إحرل بيحرتةطبط فرل بحعررو يرخ قيبيرب تلرحح  ةحر حم  -بحي بيح  بحةتل  م عححربيب بحعرطترم 

تطحتا بحربيب بحعرطتم عتخ بحبيا ط عنكا تعةخ حكا بيحم ححر تم ر هح فل بحتةترا عرإق تا عررط ط ي 
ترحرررا ي بيرررح  بحرررربيب بحعرطترررم عمطت رررم حررر ةتم تمعت ةرررح حةعرررب  ررررا بحةيح يرررح  عرررححمطي  يعرررا قيبيرررب

 بحح ةتم يرقط بحتلةحا بح يك .

ا تعيرر  ب ةررا بحةتررربك بتفحقتررم ب ةررا بحةتررربك ح ررحييخ بحعرررحط فررل إمررحط ةررؤتةط 1982يفررل حرريم 
رترو تيحر  بيتفحقترم  ا ط1994ب ةا بحةترربك بحثححرو ح رحييخ بحعررحطط يبحتري بق ر  رتر  بحيفرح  حريم 

تربتب بحةيحمي بحعرطتم بحتل تةحطذ ي تهح حتحبك ة تبك  عررط إق تةري( يبحةيرحمي بحترل تةرحطذ ي تهرح 
 ر يي حتحبتم  بحةيم م بحةتحقةم ط بحةيم م بيقتاحبتم بحقححام ط بحخطا بح حطى( .

يخ بحعرحط ةح حم ا ح حي1982يقب تيحيا بحفطح ب يا ةخ بحخ   بحقحةذ ينط فل بيتفحقتم يحا 
تحرريتم ةيح يررح  بحررربيب بحعرطتررم عررتخ بحرربيا ةررخ قررالا ةرري  بحرطتررم ح رربيا ب مررطبا فررل بح خرري  إحررل 

 بحيحت م بحح ةتم بحتل تتا بيتفحي فتةح عتيهح ي ل بقتتحطهح.

ييخب فل بحفطح بحثحيي ةخ بحخ   بحقحةذ ينط  ير خح  تر  يييبخ البإلخطب ب  بإلح بةترم بحترل 
( ي ررل  يررر ح الفررل رححررم يرربا تحرريتم بحيرر بح فررل 286بطب  ة  ةررمال يبحترري يارر  ةحبتررر  تررؤبى إحررل قررط 

إمحط بحفطح ب يا ط ترحا بحي بح عيح  ي ل م      مرطا إحرل بحةركةرم  ب  بيقتارح  عةيخر  
( ةرخ بتفحقترم ب ةرا بحةترربك ح رحييخ بحعررحط عححةركةرم بحبيحترم 287ه ب بحفطح ط يبحتي ررببتهح بحةرحبك  

بحعرحط بحةين ك يف ةح ح ةطفي بحححبذ  ي ةركةم بحلبا بحبيحتم  ي ةركةرم بحتركرتا ةنرك م يف ةرح ح حييخ 
ح ةطفي بحححعاال ط رتو تلب ه ل بحخهح  بح عح تم هي بحةقتام حتحيتم ي بيرح  بحرربيب بحعرطترم ةرح 

حيي ةرخ حا تتفي  مطبا بحي بح ي ل إقعحح بحي بح إحل إخطب  بحتيفتي بحةياي  ي تر فل بحفرطح بحثر
 بحةطفي بحقحةذ.
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يقررب رحيحرر  بحع ررببخ بحارريحيتم  ثيررح  ةررؤتةط ب ةررا بحةتررربك بحثححررو ح ررحييخ بحعرررحط يعررا يقررحا 
قحيييي بيحي تةكيهح ةخ بحتكنحا يبحتغالا بحةيم م بحبيحتم حاححرهح ط يحكخ بحبيا بحيحةتم ةيلتهرح 

كنررحا يبحررتغالا بحةيم ررم ةررخ تر ترري ةاطعهررح ط يية رر  ي ررل يعررا يقررحا قررحيييي ترريقا ية تررم بحت
بحبيحترم عررححتيب   عررتخ ةارر رم بحع رببخ بحيحةتررم يةارر رم بحع ررببخ بحاريحيتم بحةت بةررم ط عتررب  خ بحع ررببخ 
بحاررريحيتم ع ترررحبك بحييترررح  بحةترررربك ب ةطتكترررم حرررا تيبفررري ي رررل بحيقرررحا بح رررحيييي بحررر   يطب فرررل بحخررر   

اط يعب   ه ل بحع رببخ فرل إارببط 1982حا بحرحب  ينط ةخ بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحط ي
 تنطتلح  بيفطببتم تيقا بحتكنحا يبحتغالا بحةيم م بحبيحتم.

يعححمعا ف ب  بى ه ب بحتيحفذ عتخ بحبيا بحغيتم يبحبيحم بحف تطك إحل ربيو تلحط  فل بحةاحح  
 ييني  قالفح  عتخ بحبيا ةةح تهبب بحح ا يب ةخ بحبيحتتخ.

 ه ل بحبطبحم. يه ب ةح حيتربو يير فل

ةخ يحف ررم بح رريا  خ تكررطط ةربى  هةتررم بحعرررحط ح عنررطتم ةيرر  فخررط بحتررحطت ط  هةترم بحةيعرريح  بحبطبحررم(ح
إ ب حا تلب ه ل بحةيم م ةق يةح هح الة ح ثطيك بححةكتم فل قبةرم بحعنرطتم ةير  عرب  بحق ت رم رترل ب خ ط 

يبحةرتمرح  كةريطب ح محقرم ينرتل  يريبح عا  قهط   عرحو بحتي ت  بحربتثم ب هةترم بحلقةرل ح عررحط 
٪ ةرخ 70بحةلحبخط يةخ  خا ه ب عب   بحربيا تيقرط إحرل بحعررحط يبحةرتمرح  بحترل تنركا  كثرط ةرخ 

 كةل ا طخح  ح عنطتم حرا   ةح  بحغ ب  يبحمحقم ي غتطهح . -بحةححرم بإلخةححتم ح كطك ب طعتم 

بحربيا ط يةرخ  عرط  يريبري بحرتغالا  يعححمعا ت ك بحثرطيب  تتحرع  فرل بحكثترط ةرخ بحةنركال  عرتخ
بحعرحط هي بحةاحتب بحةحتبتةم  ي بحةارحتب بحثحعترم ي هرا ةرح تيتخرر هر ل بحةارحتب هري بإلحرفي  يبحةررحط 
يبح ؤحؤ يبحةطخحخط يحكخ حألحا قب  ثحط  ه ل بحةاحتب ةنكال  ةل بك فل ةخحا بح حييخ بحربيحيط يب  ب 

بيحرم بححرحر تم ةم ري بحرطترم فرل بحت يرتخ بحقرح  عححةارحتب كحخ ةرخ بحةعرحبئ بحترل ي تتيرح ح فتهرح  خ ح 
بحتل ت ا فرل ةتحههرح بحببق ترم  ي فرل عرطهرح بإلق تةري عحيتعحطهرح تتةترا عرري بححرتحبك يرري بحة كترم ي رل 
ه ل بحةيم م ط فإخ بحيعا تقت ا عححيحعم حخ   ةخ  يرححي بحعررحطط يقرب خرطى بحلارطا بحربيحي ي رل  خ 

تةت ك بحثطيك بحةح تم بحكح يم فل ه ب بحخ   بح   ي تقعا ححتحبتهح ط يحكرخ هر ب بحبيا بحححر تم حهح  خ 
بحتة ك تتلحط  ةا ةعب  ةخ بحةعحبئ بحةحت طك بيحتةح ط يهي ةعب  رطتم  يححي بحعرحطط يحلا  هرا ةنرك م 

هر ل  قحيييتم  ثحطهح بحتغالا ه ل بحةاحتب ةنك م تكتترا بحيعرا بح رحيييي ح رحح بحعررط بحر   تثعر  فيقرر
 بحةاحتبط يها ه ب بح حح ني  ي ةححك حر؟!

 كةح قحا فحيتا فل بح طخ بحثحةخ ينط يحتب حعتا هتطح  فل بحلاط بحربتو.
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ه ب عححيحعم إحل بحثطيك بحرتيبيتم. ي ةح إ ب تمطقيح إحل بحثطيك بحةلبيتم فتيخب ةلحبخ كثترطك ي رل 
يبحفحفيط يي رب بحةيخيتر ط يقرب بحرتمحي   خهر ك قحح بحعرطط يةح تر  بح حح كححفرا يبحعتطيا يبحغح  

بحخررذ يبحرفررط بحربتثررم  خ تكتنررا تيررحعتا غيتررم خرربةب ط ي عررر  ةحرر حم تطحررتا بحررربيب بحعرطتررم عررتخ 
بحرربيا يعلعررهحط يعتيهررح يعررتخ  يررححي بحعرررحط ةررخ بحةحررح ا بحقمتررطك بحتررل ترتررا بحةكحيررم ب يحررل فررل 

 قحييخ بحعرحط بحبيحي فل  تحةيح ه ل.

 دراسةأهداف ال

تتخحب  هببا ه ل بحبطبحم فرل تيعرت  ةربى  هةترم ةحر حم تطحرتا بحرربيب بحعرطترم عرتخ بحربيا ط حةرح 
قب تحععر إهةحا  حك ةخ ربيو تيتطب  عرتخ بحربيا   حر ب تهربا هر ل بحبطبحرم ي رل يةرا إمرحط قرحيييي 

ي  إحررل بحيحررح ا تررربب كتفتررم تطحررتا بحررربيب بحعرطتررم عررتخ بحرربيا ط يب  ب تلرر ط  ت ررك بحلة تررم كتفتررم بح خرر
بححررر ةتم حررريب  كحيررر  بححتححرررتم  ي بح عرررح تم عغرررط  تحررريتم بحيررر بح بحرررربيب  بحعررررط  تحررريتم رححرررةم 

 ييهح تم ي عمطت م ح ةتم آةيم . 

 يي تر ف ب تا ت حتا بطبحتيح ه ل إحل ثالثم فاياح

 حهح.بحفاا ب ياح بحتميط بحتحطتقي حتطحتا بحربيب بحعرطتم عتخ بحبيا يبحت اتا بح حيييي 

 بحفاا بحثحييح تطحتا بحربيب بحعرطتم عتخ بحبيا فل بحق ت  بحلطعي.

بحفاررا بحثححرروح بيط بح عررح  بحرربيحي فررل تحرريتم بحةيح يررح  بحةتل  ررم عتطحررتا بحررربيب بحعرطتررم عررتخ 
 بحبيا .

 

 

 

 ح رربحةام رح  بحةحتقبةم 

 بحنحم  ح هي بحتحعذ ي ل ميا رحفم ةرتم  ي عرط  ي عرتطك  ي يهط.  -1
بحةتررحل بإلق تةتررم ح ةيررحمي ةررخ ةتررحل بحعرررحط يبحةرتمررح  يبحترري تةت ررك بحبيحررم بححررحر تم بححررتحبك  -2

بحكحة ررم ي تهررح ط يتتعررةخ هرر ل بحر رريي بحررتركا فررل بحاررتب يبحةالرررم يبحنرررخ بحعرررط  يرراليك 
 ي ل بحتثةحط بحةاحبط بحعرطتم يبحتغالا بحثطيب  بحةح تم بحمعتلتم بحةيخيبك فتهح.
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ذح هي قم ت حذ بعتبب  ةخ بحعرط بإلق تةي حع ب ةحط يتلتعرط بحةترحل بحترل ق فرر ةترحل قم ب حح -3
إق تةترررم ح بيحرررم بححرررحر تم ط يقرررم ب حرررحذ يعرررحطك يرررخ قرررم ةحرررت تا تارررا عرررتخ طؤيذ بحي رررحم 
بحعحط ك حنحم  بحبيحم ط عنطم  ي تعلب يخ بيتخحل بحلحا ح نحم  ي خ تكريخ بحةترحل بحترل ق فرر 

 كفحتم عتحعحم ت ك بحبيحم.ةتا م عةح فتر بح
بحعررررط بإلق تةررريح يمرررحي عررررط  تةترررب عرررتخ بححرررحرا يبحعررررط بحلرررحا ط يتلتعرررط قملرررم ةرررخ بإلق رررتا  -4

ةغةريطك عححةتررحل ط تةرحطذ ي تهررح بحبيحررم حرتحبك كحة ررم ة تربك عررري بحةررطيط بحعرطىط يحهررح  خ ترريقا 
 بحاتب ين يخ بحخةحطك.

ةرررتالة عرطتةررحط يتةرررحطذ ي تهرررح بحبيحرررم  24ةحرررحفم بحةيم ررم بحةالر رررمح هررري ةيم رررم عرطتررم تةترررب ح -5
بححرررحر تم علررر  بححررر مح  حرررتحبك غترررط كحة رررمط يهرررلح تيقرررتا بحهخرررطك يبحرفرررحق ي رررل بحاررررم 

 يبحةيبطب بحرتمط يتيقتا بحخةحطك يبحعطب  .
بحةيم م بيقتاحبتم بحقححامح هي ةيم م عرطتم تةحطذ ي تهح بحبيحرم بححرحر تم ر يقةرح قحارم  -6

ببطك يرفررق بحةرريبطب بحرتررمط يتةتررب حةحررحفم  فررل بيحررتغالا ةتررا  200يبيحتكنررحا يبحررتلةحا يب 
 عرط  ة حةم ةخ قم ب ححذ بح   تعب  ةيهح قتحذ بحعرط بإلق تةي.

بحعرط بحلححيح هي خ   ةخ بحعرط تقعا حيقحا قحيييي ة بيجط بحخ   ب يا يهري يةريب بحةرح   -7
حيعا بحتب يي ح حتحبك بإلق تةتمط يتتةتا عيقحا قحطج بحعرط بإلق تةيط يهي غتط قحعا عمعتلتر 

بحتبيتا بحح عي بح   ت يا ي تر بحرطتح  بحح  يقحييخ بحل اط يبحخ   ب قط يهي بح حح يعحمخ 
بح حح قحطج بحعررط بإلق تةريط يهري قحعرا حيعرا بحترب عةرح تفحرط رري بحبيحرم فرل بحةارح ب ب عربك 

 ي.يبحتغالا ةيحخا بإليفحي قحطج بحعرط بإلق تة
بيةتببب بح حطىح هي قحح بحعررط يةرح ترترر ةرخ بحةحرحرم بحةةتربك ترر  بحةرح  بحةخرحيطك ح نرحم   -8

قررحطج يمررحي بحعرررط بإلق تةرري رتررل يةرري ةررح تي ةتررط  ي إحررل  علررب ةررخ  حررك ةتررل كررحخ يةرري 
بحةتررحل تحررة  عححررتغالا بحةرريبطب بحمعتلتررم ح ةحررحرم بحةرر كيطك بيخ يطق ررم بحةالرررم  ي بحاررتب  ي 

م ي ل بحةريبطب بحرترم ح عررطط يي إحرل بحتربقا فرل ب عررحو بحل ةترم بحترل تخرطى ع ارب بحةرحفق
تلةررتا ينررطهح يي إحررل يطق ررم يعررا  ي اررتحيم ب حررالك يب يحعترر  بحةيعررييم ي ررل بيةتررببب 

 بح حطى.
 .بحةتحل ب طقعت تمح هي بحةتحل بحتل تةت   عححخ ط بحةت حع م بحةتخحيطك ةثا ب طقعتا ب يبييتحل -9

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                 

 

 

  ر أمحد عبد التواب الباحث / عم                   ترسيم احلدود البحريه بني الدول                    ... 

 

73 

 

 

 

 بحفارررا ب يا 

 بحتميط بحتحطتقي حتطحتا بحربيب بحعرطتم عتخ بحبيا

 يبحت اتا بح حيييي حهح

 بحةعرو ب يا ح بحتميط بحتحطتقي حتطحتا بحربيب بحعرطتم عتخ بحبيا

ح رب كحير  بحعررحط ررطك فرل بحفترطك بحترل حرع   ةرتالب بحةحرت  ر ي ترر بححرالا ر يرترل ةيتاررا 
ح عمعتلتر ح خةتا.بح طيخ بحيحمل   ح خةتا ط يكحخ بحعرط ةفتيرة

 يحيتيحيا فل ه ب بحةعرو تطحتا بحربيب بحعرطتم فل ثالو فتطب  ح ر

 ح حع   بتفحقتتي خيتا .ب يحلر 

 ح يحاط  ه ل بيتفحقتم ي تة  يف ةح حهح  . يبحثحيتمر 

ثررالو ةمححرر  هرري  ح يحاررط  بتفحقتررم ب ةررا بحةتررربك ح ررحييخ بحعرررحط ي حررك ةررخ قررالا يب قتررطكررر 
 كححتححي ح

 المطلب األول

 م1958ترسيم الحدود البحرية بين الدول قبل اتفاقيتي جنيف لعام 

ةررخ بحةل رريا  خ بحررربيب بحعرطتررم قررب بتعررر  ةلححةهررح يعررط ةطبرررا  ةيتررم ةتلررببك حليبةررا كثتررطك 
بحعرحط ررطك فرل بحفترطك ةتببق م ط ةيهح بححتححتم يبحلحكطتم يبحتحطتقتم يبيقتاحبتم يغتطهحط ف ب كحي  

بحتررل حررع   ةررتالب بحةحررت  ر ي تررر بححررالا ر  يرتررل ةيتاررا بح ررطيخ بحيحررملط رتررو بحررت ط ةعررب  
بحرطتم ةي  يهحتم بح طخ بحثحةخ ينط  ةةح بفا بحف ر يبح عح  يبحتلحةا بحبيحي فل بح طخ بحلنطتخ إحل 

ححرررتحبك    خرر   ةرررخ  يرررححي بححررتط فرررل بتخررحل تربترررب بحررربيب بحعرطترررم ح رربيا ط يطفررر     ببيررح  عح
بحعرحطط ة حعا بييتطبا ح بيا بحححر تم عر يي حتحبتم ي ل بحةيحمي بحةخحيطك ححيبر هح بيخ تربتب 

 معتلم ت ك بحر يي  ي بةتببب ت ك ب خ ب .

( إي  يرر 273( ي  22ا فرل بحةرحبتتخ  1919كةح تخحب ةعب  رطتم بحعرحط فرل بتفحقترم فطحرح  
عحيتعحطهرررح يحررت م ح ةيبارررال  بحتخحطتررم يةاررربطةب ح ثررطب ط ي ةرررا ب بتررحب ب هةترررم  يقررطةب  هةترررم بحعرررحط

بإلحتطبتتختم بحترل تتةترا عهرح بحربيا بححرحر تم قهرط  بحلبترب ةرخ بحي بيرح  يبيبيرح ب  رريا بححرتحبك 
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بحعرطتم ح بيا ي ل بحةيحمي بحعرطتم بحةخحيطك حهحط ةةح  بى إحل يني  بحاطبيح  يبحرطي  بحببةتم 
 بحبيا بحتخحطتم .عتخ 

يتخحرررب   يحرررل بحةررررحيي  حتطحرررتا بحرررربيب بحعرطترررم فرررل بييترررطبا ح بيحرررم بححرررحر تم عحرررتحبتهح 
بحعرطتم ي ل بحةيرحمي بحعرطترم بحةخرحيطك حهرح فرل رربيب ةربى م  رم بحةربفا إي  خ هر ل بحةحرحفم كحير  

 م.يحعتم ط يفل يهحتم بح طخ بحثحةخ ينط تا تربتب بحةححفم عثالثم  ةتحا عرطت

ا  اربط  بحخةلتررم بحلحةرم حلارعم ب ةرا قررطبطةب  نرحط  فترر إحرل  يررر 1924 ت ريا حريم  22يفرل 
طغعم فل  تحبك ةححهةم ياعم ب ةا بحطبغعم فل بحتبيتخ بحةعمطب ح  حييخ بحبيحيط فإيهح تم   ةرخ 
ةخ رررذ بحلارررعم  خ تررربيي إحرررل بختةرررحح حخيرررم ةرررخ بحقعرررطب  تةث ررريخ فرررل ةخةرررييها بحةررربيتح  يبحررريقا 

 حيييتررم بحط تحررتم ط تكرريخ ةهةتهررح إيررببب قح ةررم عةيعررييح  بح ررحييخ بحرربيحي بحتررل تعرربي  خ تيقتةهررح بح
عحتفحي بيحري  ةرط ةطغري  فترر ط يتةكرتخ بحتر تري يبطبحرم طبيب بحركيةرح  ي رل هر ل بح ح ةرمط يفلرالة 

ا يبختةلر  فرل خيترا فرل إعطترا 1924كرحييخ ب يا حريم  11 حا ةخ ذ بحلاعم ه ل بح خيم فل 
ا يبقتحط  قح ةم ةؤقتم ع رب ينط ةيعييةح ةخ ةيعييح  بح حييخ بحبيحيط كةح نك   1925حيم 

ا 1926حخيررم فطيتررم إليررببب  عرررحو يبطبحررح  يررخ كررا ةيعرريح ةررخ هرر ل بحةيعررييح ط يفررل تيررحتط 
ي ررررب  بح خيررررم بيطتهررررح بحثحيتررررم يعرثرررر  بحت ررررحطتط بحتررررل قرررربةتهح بح خيررررم بحفطيتررررم ط يقررررطط   خ تطحررررا 

يب ا تتل رري عحررعلم ةيعررييح  تحررتم ا ط تهررحط يقررطط  ي ررل عرري  هرر ل بحررطبيب  خ تلررب بحركيةررح  قرر
ح كحفتةررح ح ترربيتخ ط يقررب قررطط   قح ةررم يهح تررم عححةيعررييح  بحتررل تلتعررط ر فررل ط تهررح  ر يحعررخم يعررخة

ا بقتتررحط ثالثررم ةيعررييح  ح ةررؤتةط ب يا حترربيتخ 1972حررعتةعط  27بحخةلتررم بحلحةررم ح لاررعم فررل 
 .(1 كحخ  ربهح ةيعيح بحيقحا بح حيييي ح ةتحل بإلق تةتمبح حييخ بحبيحي 

ا ي ب ةؤتةط يهح  حتبيتخ بح حييخ بحبيحي عإنطبا ياعم ب ةاط يحا تتياا 1930يفل حيم 
بحةؤتةط إحل    بتفحي عن خ بحةتحل بإلق تةتم ط إ  بتع  يخيب بقتالا خيهط  فل يخهح  بحيقرط . 

 .(2 حعرط بإلق تةي ةخ  طعلم إحل حتم  ةتحايكحي  ب ق تم تمحح  عتربتب بتححح ب

ا ف ررب عررحبط  علرر  بحرربيا عحتقررح  ةيبقررا إتخحعتررم 1930يحكررخ عررححطغا ةررخ فنررا ةررؤتةط يهررح 
ا خررط   يا قمرريك طحررةتم 1942فعطبتررط يررحا  26كحيرر  عةثحعررم تمرريتط  ركررحا قررحييخ بحعرررحطط ففرري 

عقارري  ق ررت  عحطتررح بحرر   تفاررا ةررخ قعررا إيخ تررطب يفيرر يتال ييرربةح ي رربتح ةلحهرربك عحطتررح ط ي حررك 

                                                 
 .17ب حتح  بحبكتيط/ ةفتب نهح ط ي تط بحتل تا بحلححي ححع ةحح بح حييخ بحبيحي بحخبتب ح عرحطط    (1 

 .18ب حتح  بحبكتيط/ ةفتب نهح ط ي تط بحتل تا بحلححي ححع ةحح بح حييخ بحبيحي بحخبتب ح عرحطط    (2 
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( يبتف ر  بحرربيحتحخ ي رل ت حرتا قررحح بحعررط يةرح تررر  قرحح ق ررت  Triniteفير يتال يرخ خ تررطك تطتيترل  
 عحطتح قحطج بحةتحل بإلق تةتم يبييتفحح ةخ ةاحبطل.

يقررب قررا ب ةررط ي تثتررط بقتالفةررح  ي ي حنةررح رتررل قررط  بيتهررح  بحرررط  بحلححةتررم بحثحيتررم ط ف ررب كررحخ 
قحعررلةح ححررتحبك بحبيحررم بحنررحم تم فررل يمررحي يررط  عرطهررح بإلق تةرري عياررفر ةررخ  ط  بحبيحررم  بح ررحح

بحنحم تم بح   تغةطل بحةتحل يبح   تقعا ححتحبتهح يتتخم حقعيح بحعرط بإلق تةي  بتر ححتحبك بحبيحم 
رح تنرة هةح يارا  يرححي بحعرر حط بحنحم تم .  ةح فتةح تتلبى  حك بحيمحي ف ب كحخ بحعررط يقحيرر  تعة

 يتقعلحخ حألركحا بح حيييتم بحة ططك فل بح حييخ بحبيحي حتيقتا بحعرحط بحلححتم.

غتط  خ بحت با بحل ةي فل  ي ح  بحررط  بحلححةترم بحثحيترم خلرا فرل ةتيرحيا بحربيا  خ تيتفرا عةرح 
فررل قررحح بحعرررط يةررح تررر  بح ررحح ةررخ ثررطيب  ط فينرر   فكررطك ةؤببهررح  خ تفاررا عررتخ بحةطكرر  بح ررحيييي 

عرحط بحلححتم يبحةطكر  بح رحيييي ح رحح هر ل بحعررحطط يحةرح ترر  هر ب بح رحح ط يحةرح كرحخ بييررببط حةتحل بح
فل قحح بحعرط ي تيخب إي ةتاالة عنيبم  ةقت ا بحبيا ط ف ب  ه   ارح  بحفكرطك إحرل  خ تكريخ 

لررححي قرحح بحعرررط يةررح ترتررر تحعلةررح فرل بحررتغالحر ح بيحررم بحنررحم تم بحةالارر م ط فرل رررتخ تقررا بحعرررط بح
 قحعلةح حيقحا بحعرط بحلححي .

يقرررب يخرررب  هررر ل بحفكرررطك بحةعتكرررطك قعررريية ةرررخ  اررررح  بحةاررر رم ط ف اررربط  بحييترررح  بحةترررربك 
ا إياليةررررح  اررررع  تلررررطا عححررررا  إيررررالخ تطيةررررحخ( اررررطر  1945حررررعتةعط يررررحا  28ب ةطتكترررم فررررل 

ارري حنرريبم  بحبيحررم عة تعررحل عرر خ ةرريبطب بحثررطيك فررل قررحح بحعرررط بحلررححي يةررح ترتررر فررل بحخرر   بحةال
بحححر تم تقعا حبب طك بقتاحاهح يحتمطتهح ط عياا  خ ه ب بح حح تلب بةتربببةب حنريبم  بحييترح  

 بحةتربك ب ةطتكتم ط يةخ ثاَّ تلب خ  ةب ةيهح ط يحا تثط بحبيا    بيتطب  عب إيالخ .
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 المطلب الثاني

 جنيف للجرف القارى ترسيم الحدود البحرية بين الدول وفًقا التفاقيتي
 م1958والبحر اإلقليمي 

فررل  (1 يححخرر  بتفحقتررم خيتررا ةحرر حم تربتررب بحةيررحمي بحعرطتررم عررتخ بحرربيا بحةت حع ررم يبحةتالارر م
( ةرخ بتفحقترم بحخرطا بح رحط  بح ترتخ بيتي ترح ةر هعةح 6( ةخ بتفحقتم بحعرط بإلق تةي يبحةرحبك  12بحةحبك  

بحرربيا ط يتفتررب هرر ل بحةرريبب  خ بحتطحررتا تررتا عحتفررحي عررتخ بحرربيا يبررربةب فررل تطحررتا بحررربيب بحعرطتررم عررتخ 
بحةليتم ط فإ ب حا تتياا بحبيا إحل بتفحي ط فإخ قحيبك قم بحيحم عححيحعم ح ربيا بحةت حع رم بحنريبم  
يقم ب علحب بحةتححيتم عححيحعم ح ربيا بحةتالار م هري بحترل تمعري ةرح حرا تيخرب قرطيا قحارم تعرطط 

تخ بحرربيا بحةليتررم تلررب رخررط بح بيتررم فررل هررحتتخ بحةررحبتتخط يعةيخعررر تررتا بيتةررحب بحةقححفررم ط فحيتفررحي عرر
قرررم بحيحرررم  ي تحرررحيى بحعلرررب  ي بحرررتعلحبهةح عححرررتلةحا مطت رررم  ي مرررطي  قرررطىط كةرررح تةكرررخ تخيررر  
بحتلةحا قمل بحيحم يتححيى بحعلب إ ب ةح يخب  هيحك قطيا قحام تعطط  حك ط كةح تتعر   خ 

تحرحيى بحعلرب( حرتذ إح بةتةرح يفري  ركرحا هرحتتخ بحةرحبتتخ  يقرب  -م بحيحم تمعتي هحتتخ بحمطت تتخ  ق
 ( بحقحام عححعرط بإلق تةي بححيب بحتحطتقي .13 عحف  بحةحبك  

 ةررح إ ب كحيرر  بحرربيا بحةت حع ررم  ي بحةتالارر م حتحرر  مطفةررح فررل بتفررحقتتي خيتررا ط فررإخ هرر ل بحرربيا 
طحا ربيب بيةتببب بح رحطىط يقرب خرح   حرك فرل  حتح  ةخعطك ي ل  خ ت عا ركا بحةحبك بحححبحم عن خ

ركا ةركةم بحلبا بحبيحتم  ثيح  يقطهح فرل قعرتم بيةترببب بح رحطى حعررط بحنرةحا . يح رب  هر  بحركرا 
ا إحرل  خ تربترب بيةترببب بح رحطى تخر   خ ترتا عحيتفرحي 1969فعطبترط  20بحاحبط ةرخ بحةركةرم فرل 

 حط بحقطيا بحةطتعمم .يف ةح ح يبيب بحلببحم ةا ب ق  فل بييتع
( ةررخ بتفررحقتتي خيتررا يبححررحعي بإلنررحطك إحتهةررح  خ بحمررطي 12(ط  6يتفهررا ةررخ  ركررحا بحةررحبتتخ  

يهررل ةررخ بحمررطي بحهيبحررتم  -بحةتعلررم حتطحررتا بحررربيب بحعرطتررم هرري قحيرربك قررم بحيحررم يتحررحيى بحعلررب 
حلرربا بحبيحتررم قحيرربك يبيتفررحيط ثررا بحقررطيا يبييتعررحطب  بحقحاررمط يقررب  عررحف  ةركةررم ب -ح ت حررتا 

 يحيا يتلط  حه ل بحمطي تعحيةح .« بحةعحبئ بحةيافم»
 

                                                 
 .257ب حتح  بحبكتيط ةفتب نهح ط ي تط بحتل تا بحلححي ححع ةحح بح حييخ بحبيحي بحخبتب ح عرحطط    (1 
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 الفرع األول : الطرق الهندسية للتقسيم

ا ي ررل  خ تطحررا 1958( ةررخ بتفحقتررم بحخررطا بح ررحطى حلررحا 6 نررحط  بحف ررطك ب يحررل ةررخ بحةررحبك  
يفرل رححرم يربا بيتفرحي يب  ب بحربيب بحفحا م عتخ بحبيا بحةت حع م عة تعل بتفرحي تعطةرر هر ل بحربيا ط 

حا تكخ هيحك قطيا قحام تعرطط يةرا تربترب آقرط تكريخ بحررب هري قرم بحيحرم بحر   تكريخ خةترا 
ي حمررر ي ررل ةحررحفح  ةتحررحيتم ةررخ  قررط  ي ررم فررل قررم ب حررحذ بحرر   تعررب  ةيررر قتررحذ يررط  بحعرررط 

 بإلق تةي حكا ةخ ه ل بحبيا.

ح تتفري يقيبيرب بحلببحرم فرل بحتربتربط يةرخ يتطى عل  بحف هح   خ ه ل بحمطي هي ب ةثرا    يهر
َثاَّ تلرب قحيربك ةم  رم يتمعري ت  ح تةرح فرل ررححتي يربا بيتفرحي ي رل مطت رم  قرطى ح تربتربط يييرب يربا 
يخرريب قررطيا قحاررم تتم رر  تمعترري قحيرربك تربتررب  قررطىط يتررطى بحررعل  ب قررط  خ قحيرربك تحررحيى 

بحرررتعببحهح عمطت رررم  قرررطىط ف ألمرررطبا رررري  بحعلرررب تلرررب قحيررربك بتفحقترررم  ي مطت رررم فيترررم ح تربترررب تةكرررخ
 بيحتفح  ييب تمعت هح ةتل طغعيب فل  حك . 

 الفــرع الثـانـــي : االتفـــــاق

تلررب بيتفررحي خرريهط بحلالقررح  بحبيحتررم عررتخ بحرربيا ط يبحغحتررم بحتررل تحررلل إحتهررح عغتررم رفررق ب ةررخ 
 هةتم ةح حم تلتتخ بحرربيب بحعرطترم فهري يبحح ا بحبيحتتخ يبحتعلحب ةقحمط بحرط  ييتالتهح   ييقطةب 

بحترل بير  إحرل إقهرحط  هةترم بيتفرحي فرل تربترب بحةيرحمي بحعرطترم حريب  عححيحرعم ح عررط بإلق تةري  ي 
بحخطا بح رحطىط يبيتعرحطل خريهط ي حرحذ قيبيرب بحتربترب بحر   قهرط خ تةرح فرل ارتحغم  ركرحا بحةرحبتتخ 

 فحقتم بحخطا بح حطى.( ةخ بت6( ةخ بتفحقتم بحعرط بإلق تةي ي  12 

يفررل رححرررم يررربا تةكررخ بحررربيا ةرررخ بحتيارررا إحررل بتفرررحي ف رررتذ ح رربيا  خ ترررربب بةتررربببهح بح رررحطى 
عرررإخطب  ةيفرررطب ط يةرررخ ثَررراَّ فرررال تكررريخ  ةحةهرررح حررريى بحة ترررب ةرررخ بحةفحيعرررح   ي بيتفرررحي ي رررل إرححرررم 

 بحةيعيح ح تركتا  ي حةركةم بحلبا بحبيحتم.

 رات الخاصةالفرع الثالث : الظروف واالعتبا

تلررب فكررطك بحقررطيا بحقحاررم ةررخ بحةعررحبئ بحتررل  ثررحط  كثتررطةب ةررخ بحةيحقنررح  يبحةخررحبي   ثيررح  
( ةرررخ بتفحقترررم 2-6/1( ةرررخ بتفحقترررم بحعررررط بإلق تةررريط يبحةرررحبك  12/2بحتفرررحي  رررريا يررر  بحةرررحبك  

ارم تطخرا بحخطا بح حطىط يتتع  ةخ ةيحقنم هحتتخ بحةحبتتخ  خ ةعرطط إترطبب قحيربك بييتعرحطب  بحقح
إحل ةح قب تؤبتر تمعتري قرم تحرحيى بحعلرب  ي قرم بحيحرم فرل علر  بحررحي  ةرخ  عرطبط عححغرم فرل 
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تطحرررتا بحرررربيب بحعرطترررم حرررعل  بحررربيا حخةررريبل ييررربا قحع تترررر حةال ةرررم بحقرررطيا بحقحارررم عحححررريبرا 
قحاررم بحري  ي ررل ةطبيرحك هرر ل بييتعرحطب  بح -بحرتيحبةب إحررل طيل بحلببحرم  -بحةقت فرم ط ةةرح بقتعررل 

بحتل تحة  عإةكرحخ تمعتري قرم تربترب آقرط عربية ةرخ قرم تحرحيى بحعلرب  ي ةطتعمةرح عرر ط ييقرطةب حلربا 
يعرررريل هرررر ب بحرررري  فررررل بحةررررحبتتخ بححررررحعي بإلنررررحطك إحتهةررررح بتخررررر ط ى ح  رررريا  خ يعررررحطك البييتعررررحطب  

ع ير ت اب بحقحامال تتحا حكي تنةا كحفم بحاليعح  بحتل تيبخر بحتربتب فتةح بتخر آقط إحل بح يا 
عحييتعررحطب  بحقحاررم بححررةح  بيحررتثيح تم ح حررحرا كيخرريب خرر ط  ي ةخررحطى ةالرتررم  ي يخرريب ر رريا 

 عتطيا  ي غح  ةنتطكم ت ا يعط بحربيب بحثحعتم.

يقررب  قرر   ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم فررل قعررتم عرررط بحنررةحا عفكررطك بحقررطيا بحقحاررم ط إي  يررر 
ح  ة تررر ي تهررح تمعت هررح حةعررحبئ عررححيقط إحررل غةرري  هرر ل بحفكررطك ف ررب بيتي رر  تف حررتطةب حهررح  كثررط بتحررحية

ررح حرررا ةحررح ا بحررربيب بحعرطتررم ي اررعغ  ي تهررح تحررةتم  كحفررم بحقررطيا »بحلببحررم بحتررل بتقرر تهح  حححة
يتةكخ بح يا إخ ةفهيا ه ل بحلعحطك ي تتحا فرح  حكي تنرةا بحقرطيا « بحةطتعمم  ي يثت م بحا م

 حقطيا بحةتل  م عتربتب بحربيب بحعرطتم .بحقحام عا تتلببل إحل برتيب  كحفم ب
 

 الفرع الرابع : المبادئ المنصفة

ح رب قهرط هر ب بحتلعتررط فرل ركرا ةركةرم بحلرربا بحبيحترم  ثيرح  يقطهرح فررل قعرتم عررط بحنررةحاط إ  
ي ل بحطغا ةخ ةةت بتر بحكعتطك ينتيح بحتلةححر إي  خ تمعت ر « تححيى بحعلب»تعتخ ح ةركةم  خ ةعب  

م تؤبى فل عل  ب رتحخ إحل يتح   غتط يحبحم كةح هي بحررحا عححيحرعم ححريبرا بحربيا عايطك ةم  
بحةم ررم ي ررل عرررط بحنررةحاط رتررو بححررحرا بحةرررب  حهيحيرربب يبححررحرا بحة لررط  حةحيتررحط ف ررب بيتةررب  
بحةركةم ي ل بحلببحم حتارت  خةيب قحيبك تححيى بحعلب كمطت م يرتبك حتربتب بحربيب يف ةرح يتفحقترم 

ا . ي بحةعحبئ بحةيافم هي بح يبيب بحتل ي تليل ععححمم بإلياحا كايطك ةخ ايط بحلببحرم خيت
بحةرررببك  ي تليررل عححعررطيطك تمعترري ةعررب  بحةحررحيبك ط عررا ت اررب عهررح ةخةييررم بحةعررحبئ يبحمررطي بحتررل 

بحعطى بيخ تؤبى تمعت هح إحل تربتب يمحي بيةتببب بح حطى حكا بيحم عحيتعحطل بةتبببةب معتلتةح إلق تةهح 
  خ تتعةخ تلبتةح ي ل بيةتببب بحمعتلي إلق تا بيحم  قطى.

 ي عةليرررل آقرررط هررري ةخةييرررم بحيحرررح ا بحترررل ترررتا تمعت هرررح ةترررل تررريبفط  قرررطيا  ي بيتعرررحطب  
 قحام تيري ع خ تطحا بحربيب بحعرطتم حالةتبببب  بح حطتم يف ةح حةح تتفي يةعحبئ بإلياحا.
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 المطلب الثالث

 حدود البحرية وفًقا التفاقية األمم المتحدة لقانون البحارقواعد تعيين ال

قهط  ثيح  ةفحيعح  يبيطب  بحةؤتةط بحثححو ح حييخ بحعرحط  خ ةيعيح تطحتا بحرربيب بحعرطترم 
  ها ي ال  بح عحتح بحتل يبخه  بحةؤتةط  ي حك يقطةب حتعحط  بحةاحح  عتخ بحبيا .

تةط يربا بحرتةكخ ةرخ بحتيارا إحرل ارتغم ةيرربك ي قهرط  بحةيحقنرح  رترل بحربيطك بحلحنرطك ح ةرؤ 
رررح علرررب ةمححعرررم بحبيحرررم  حارررتحغم بحةررريبب بحةتل  رررم عةحررر حم تطحرررتا بحرررربيب بحعرطترررم عرررتخ بحررربيا قاياة
عححةيم م بيقتاحبتم بحقححام يبحخطا بح حطىط يتطخا ه ب بحقالا إحل يربا بيتفرحي ي رل بحةلرحتتط 

 خةييح  بحيحم يبحةعحبئ بحةيافم.بحيبخ  بحتقببةهح فل بحتربتبط رتو تتلحط  ة

ي قتطةب طؤى  يرر ةرخ ب فعرا تفرحبى  كرط قرم بحيحرم يبحةعرحبئ بحةيارفم فرل بحارتحغم بحخبتربك 
حرعتةعط حريم  22عترحطت   A/conf.62/4.78بحتل قهط  فل ةنطيح بيتفحقتم بحارحبط فرل بحيثت رم 

ترررررتا تلتررررتخ رررررربيب بحةيم رررررم » ( ي ررررل  يرررررر 74/83( ةرررررخ بحةرررررحبك  1ا رتررررو تررررري  بحف ررررطك  1981
بيقتارحبتم بحقححارم / بحخررطا بح رحطى عرتخ بحرربيا  ب  بححريبرا بحةت حع رم  ي بحةتالارر م يرخ مطترري 

ا ب حححري حةركةرم ( ةرخ بحيقرح38بيتفحي ي ل  ححذ بح حييخ بحبيحي ط كةرح  نرتط إحترر فرل بحةرحبك  
 .(1 بحلبا بحبيحتم عغتم بحتياا إحل را ةياا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .300ب حتح  بحبكتيط ةفتب نهح ط ي تط بحتل تا بحلححي ححع ةحح بح حييخ بحبيحي بحخبتب ح عرحطط    (1 
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يي ل  حك تكيخ تلتتخ ربيب بحعرط بإلق تةي عرتخ بيحترتخ ةت رحع تتخ  ي ةتالار تتخ ي رل بحيرري 
 بحتححي حرر

 الفرع األول

 تعيين حدود البحر اإلقليمي بين دولتين متقابلتين أو متالصقتين

يفرريب بحرربيا ييررب ةيحقنررم تلتررتخ ررربيب بحعرررط بإلق تةرري عررتخ بحرربيا حررا تكررخ هيررحك قررالا عررتخ 
بحةت حع م  ي بحةتالا م عحع  يبا بةتببب بحعرط بإلق تةي تخحل بحعرط بحلححيط يعححترححي ي ترؤثط كثترطةب 

 ي ل بحبيا بحةت حع م  ي بحةتالا م.

يتفحقترم عحيتعحطهرح ( ةرخ ب15يي تر فإير كحخ ةخ بححها ي ل بحيفيب بحةيبف م ي ل ير  بحةرحبك  
 ( ةخ بيتفحقتم ح15ةخطب ت كتب ح حيبك ةحت طك فل بحلطا بحبيحي ط ي خح  في ي  بحةحبك  

الرتو تكيخ حيبرا بيحتتخ ةت حع تتخ  ي ةتالا تتخ ط ي تري    ةخ بحبيحتتخ فل رحا يربا 
م بحر   تكريخ يخيب بتفحي عتيهةح ي ل قالا  حركط  خ تةرب عرطهرح بإلق تةري إحرل  علرب ةرخ قرم بحيحر

كررا ي مررم ي تررر ةتحررحيتم فررل علرربهح ييررب  قررط  بحي ررحم ي ررل قررم ب حررحذ بحرر   ت ررحذ ةيررر يررط  
بحعررط بإلق تةري حكررا ةرخ بحرربيحتتخط غترط  خ هرر ب بحركرا ي تيمعري رتررو تكريخ ةررخ بحعرطيط  عحررع  

بحعررررط بإلق تةررري حكرررا ةرررخ بحررربيحتتخ عمطت رررم  (1 حررريب ترررحطتقي  ي قرررطيا قحارررم  قرررطى تلترررتخ رررربيب
 «.ححا ه ب بحركاتق

 

                                                 
 .301بحةطخا بحححعيط    (1 
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 الفرع الثاني

 تعيين حدود المنطقة االقتصادية الخالصة

 )الجرف القارى( بين دولتين متقابلتين أو متالصقتين

( بحقحارم عتلتررتخ ررربيب بحعرررط 15كةرح  كطيررح حررحع ةح  يرر كررحخ هيررحك ت تتررب يبحرا حرري  بحةررحبك  
( بحقحاررم عتلتررتخ ررربيب بحةيم ررم 74بإلق تةرريط إي  يررر ثررحط قررالا نرربتب عححيحررعم حاررتحغم بحةررحبك  

( 83بيقتاحبتم بحقححام عتخ بحبيا  ب  بححيبرا بحةت حع م  ي بحةتالا م ط يك حك اتحغم بحةحبك  
بحقحام عتلتتخ ربيب بحخرطا بح رحطى . ف  رب بحةرؤتةط بحثححرو ةرخ تخير  بحقالفرح  رريا ير  هرحتتخ 

غتهحط يتررطك  ةررط تلتررتخ بحررربيب إحررل بحةررحبتتخ عتفحبتررر  كررط قررم بحيحررم يةعررحبئ بإلياررحا ييررب اررتح
 بيتفحي مع ةح ح يبيب بح حييخ بحبيحي عهبا بحتياا إحل ر يا ةيافم .

 وفيما يلي نص هاتين المادتين:

ترررتا تلتررررتخ ررررربيب بحةيم رررم بيقتاررررحبتم بحقححاررررم  بحخررررطا بح رررحطى( عررررتخ بحرررربيا  ب  بححرررريبرا  -1
بح حييخ بحبيحي ط كةح  نتط إحتر فل بحةرحبك بحةت حع م  ي بحةتالا م يخ مطتي بيتفحي ي ل  ححذ 

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم ةخ  خا بحتياا إحل را ةياا.38 

إ ب تلرر ط بحتياررا إحررل بتفررحي فررل غعرريخ فتررطك ةل يحررم ةررخ بحرر ةخ حخرر   بحرربيا بحةليتررم إحررل  -2
 بإلخطب ب  بحةياي  ي تهح فل بحخ   بحقحةذ ينط.

( تعررر ا بحررربيا 1ا إحرررل بتفرررحي يف ةرررح حةرررح هررري ةياررري  ي ترررر فرررل بحف رررطك  فرررل بيتقرررحط بحتياررر -3
بحةليترررم عرررطيل ةرررخ بحتفرررحها قارررحطى خهررربهح ح ررربقيا فرررل تطتتعرررح  ةؤقترررم  ب  مرررحعا ية ررري 
 يتلةا قالا ه ل بحفتطك ي ل يبا تلطت  بحتياا إحل بيتفحي بحيهح ي ح قمط  ي إيحقتر.

تفارا فرل بحةحرح ا بحةتار م عتلترتخ رربيب بحةيم رم ييب يخيب بتفحي يحف  عتخ بحبيا بحةليتم  -4
 «.بيقتاحبتم بحقححام يف ةح  ركحا  حك بيتفحي

يعه ب تكيخ بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحط قب ح ك  ةح كةح ةقت فةح يخ بتفحقتم خيتا حلحا 
 ا عن خ تطحتا بحربيب بحعرطتم عتخ بحبيا بحةت حع م  ي بحةتالا م.1958

ا ي رل بيتفرحي 1958ل بيتفحقترم بحخبتربك بحترل حهرح بحغ عرم ي رل بتفحقترم خيترا حلرحا يبيتةب  فر
ك حيبك يرتبك حتطحتا بحربيب بحعرطتم ط يحا تنط بيتفحقتم إحل بح يبيب ب قطى بحتل يطب  فل بتفحقتم 

 خيتا ةثا قحيبك قم بحيحم يتححيى بحعلب يةطبيحك بحقطيا يبييتعحطب  . 
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حتر بيتفحقتم بحخبتبك هي بحطغعم فل  خ تتا تلتتخ بحربيب بحعرطترم عحيتفرحي يبحهبا بح   تحلل إ
ررريا يحررح ا تلتررتخ بحررربيب بيخ تربترربهح ةحررع ةح    خ بيتفررحي تلررب خرريهط بحلالقررح  بحبيحتررم يبحغحتررم 

 بحتل تحلل إحتهح كحفم بحبيا عغتم رفق ب ةخ يبحح ا بحبيحتتخ .

م ي تليرررل عررررحا ةرررخ ب رررريبا يررربا خررريب  تلترررتخ بحرررربيب كةرررح  خ هررر ب بيتخرررحل بحخبترررب حالتفحقتررر
ا   خ هر ل بح يبيرب تلرب ةاربطةب ةرخ ةارحبط بح رحييخ 1958عحح يبيب بحيبطبك فرل بتفحقترم خيترا حلرحا 

بحبيحي. يعه ب تخي  ح بيا بحةليتم بيحتلحيم فل تلتتخ بحربيب بحعرطتم عقم بحيحم  ي تحرحيى بحعلرب 
يبييتعحطب  بحقحام  ي كحفم بحقرطيا بحةطتعمرم  ي يثت رم بحار م  ي   ي بحتعلحبهةح ةطبيحك ح قطيا

عححتقببا ةخةييم  قطى ةخ بحمطي تؤبى ح تر تي يف ةح ح ةعحبئ بحةيافم كغحتم تعتغتهح كحفرم بحربيا 
ح تياررا إحررل رررا ةياررا عةحرر حم تطحررتا بحررربيب بحعرطتررم عتيهةررح بيخ بحيقررط إحررل  هةتررم  ي  يحيتررم 

 خ بحتقببا  ربهةح  ي يبب ةيهح تؤبى إحل بحغحتم بحةم يعم.ةلتحط ي ل آقط ةتل كح

 



 

 

                                                 

 

 

  ر أمحد عبد التواب الباحث / عم                   ترسيم احلدود البحريه بني الدول                    ... 

 

83 

 المبحث الثاني

 التأصيل القانونى لمسألة ترسيم الحدود البحرية بين الدول

تنرررتط هيرررح إحرررل بحررربيا  ب  بحنررريبم  بحةت حع رررم  ي بحةتخرررحيطكط « Neighbouv»إخ ك ةرررم خرررحط 
يعيح  ي رل  حرك فرإخ بحةحرحرح  بحةليترم هري بحعررط بإلق تةري ط بحخرطا بح رحطىط بحةيم رم بيقتارحبتم 

 يةرخ ثَراَّ فإييرحبحقححام عحإلعحفم إحل بحةيرحمي ب قرطى بحترل ت را ترر  بقتارح  بحربيا بححرحر تم. 
 خ قالا ثالثم ةمحح  يهي كححتححيححيا يتيحيا ه ب بحةعرو ة

 المطلب األول

 تحديد حدود البحر اإلقليمي

ا 1952 ثرررحط ةيعررريح تربترررب رررربيب بحعررررط بإلق تةررري بهتةرررحا حخيرررم بح رررحييخ بحررربيحي ةيررر  حررريم 
 يقحارررررررررم عححيحرررررررررعم ح ررررررررربيا بحةتخرررررررررحيطكط يقرررررررررب بقترررررررررطل بحة رررررررررطط بحقرررررررررح  ح خيرررررررررم بححرررررررررتب فطبيحررررررررريب

 A.Francois 1) ب ةتحررحي حتفاررا بحعرررحط بإلق تةتررم حكررال بحرربيا بحةت حع ررم  ي بحهيحيررب  طحررا قررم علرر
 بحةتخحيطكط ةح حا تكخ هيحك نكا قح  ح نحم  تعطط بحعببتم ةخ  حك بحنكا بحقح .

يتتطك مطت م تربتب قم بحعلب بحةتححي  حكا بيحم حكا  خ ب  بحةيحمي بحعرطتم بحتل ت ا عحح ط  
يبحتي تلتعط  كثط قطعةرح ةرخ نرحم   ي قرم ب حرحذ  ةخ نيبم هح  ي ةخ قم  ححذ عرطهح بإلق تةيط

    بيحم  قطى .

ا يبحة با إحل حخيم بح رحييخ 1953يقب  هع  حخيم بحقعطب  فل ت طتطهح بيحتنحط  بحاحبط حيم 
بحرربيحي  يرررر ح عححيحرررعم ح ررربيا بحةت حع ررم تترررربب بحرررربيب بحبيحترررم عرررتخ بيحتررتخ تيبخرررر نرررحم  كرررا ةيهةرررح 

يبحرر   تكرريخ كررا ي مررم فتررر ي ررل علررب ةتحررحي ةررخ قمرريم  حررحذ بحبيحررم  ب قررطى ييررب قررم بحيحررم ط
بحةليتررم ط كةررح  عررحف  بح خيررم  يررر قررب تيخررب قررطيا قحاررم ةثررا ر رريي بحاررتب يبحةالرررم يبحترري قررب 

 .(2 تلبا بحربيب ةخ قم ب ححذ
ح ف ب قطط  بح خيم ط  ير إ ب حا تكخ بحربيب بحححر تم قب تربب   وفيما يتعلق بالدول المتجاورة

ةرررخ قعرررا ط فتخررر   خ تطحرررا مع ةرررح حةعرررب  بحعلرررب بحةتحرررحي  ةرررخ بحقمررريم بحنرررحم تم بحةلتيرررمط ي عرررحف  

                                                 
 بيقط فل  حكح (1 

- Boggs: Delimitation of seaword Areas under National Jurisdiction AJ.IL 1951 Vol 45. 
p 240. 

 بيقط فل  حكح (2 

- Whiteman, Digest of International Law, Vol 4 pp 307 et seq. 
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بح خيم  ير فل بحلبتب ةخ بحرحي  قب ي تؤبى ه ب إحل را يحبا ط يبحر   قرب ترتا بحتيارا إحترر يرخ 
حرررا ترررتا إغفرررحا بحةفهررريةتخ بحةررر بيختخ بح ررر تخ تعرررةيهةح إيرررالخ تطيةرررحخ مطتررري بحةفحيعرررح  ط هررر ب ي 

 بيتفحي بحةتعحبا يةعحبئ بحلببحم .

( ةيهح تعةي  بح يبيب بحقحام 12ا فل بحةحبك  1958يكةح  كطيح آيفةح  خ بتفحقتم خيتا ححيم 
تحطتقترم ط  ي عتربتب بحربيب بحعرطتم فل بحعرط بإلق تةريط رترو يطب عهرح فرل رححرم يربا يخريب ر ريي 

ةح إ ب كحي  هيحك قطيا قحام تتم   رالة آقطط فإير ي تخي  ح بيا بحةت حع م  ي بحةتخرحيطك بيخ 
بحيايا إحل بتفحي فتةح عتيهةح  خ تةب عرحطهح بإلق تةتم فتةح يطب  قم بحيحرم يبحتري تكريخ كرا ي مرم 

 بإلق تةي حك تح بحبيحتتخ. فتر ي ل علب ةتححي ةخ  قط  ي حم قميم ب ححذ بحتل ت حذ فتهح بحعرط

ح إي  يرر ي تيخرب بحترا إطنرحب  عححيحرعم  يب  ب كحخ بحةعب  ب يا فل ه ل بحارتحغم عحرتمةح ييبعررة
ح قطيا بحقحام بحتل تعطط بحعببتم ةيهرح ح ترحذ بحعررط بإلق تةري ط يةرح إ ب كحير  هر ل بحعببترم ةةكيرم 

 حررك عةيخرر  ةلحهرربك ط  ي ةررح إ ب كررحخ  حررك ف ررم فررل رححررم تيبفرري بحرربيا بحةت حع ررم  ي بحةتخررحيطك ي ررل 
عيررح  ي ررل عررغم قررحيييي ةررخ  رررب ب مررطبا قعررا ب قررطط يي ررل    رررحا فررإخ ةةحطحررم بحرربيا هرري 

 .(1 بحةطنب بحيرتب حإلخحعم ي ل ه ل ب ح  م

( بحتررل تةرر  بحةيبف ررم ي تهررح فررل خيتررا تخترر  ي ررل 12يتخرربط بإلنررحطك إحررل  خ يرر  بحةررحبك  
 تةررري عرررتخ بحررربيا بحةت حع رررم  ي بحةتخرررحيطك ي رررل  حرررحذ ب قررر  ع حيررربك قرررم ةيعررريح تربترررب بحعررررط بإلق

 .(2 بحيحم إي إ  بتفي ب مطبا ي ل يكذ  حك

ا بحقحام عححعرط بإلق تةري قرب  قر   ع حيربك قرم بحيحرم 1958يبحيبقا  خ بتفحقتم خيتا ححيم 
خ ينررتط إحررل كتررا تررا كةلتررحط حتربتررب بحررربيب عررتخ بحرربيا بحةت حع ررم  ي بحةتخررحيطك ط يتحررتبيل  حررك  

 ب ق  عه ل بح حيبك.

( إحررل بحليبةررا بحةتل  ررم عتربتررب بحعرررحط بإلق تةتررم فررل بحةعررحتي ةررخ Gidel نررحط بحف تررر خترربا  
يحرتم يربك بحربيا بحنرحم تم ط هريح ة رحذ بحةرببقا ط بحيعرا بح رحيييي ح رتر  بحةرطتعم عححةيبارال  

لحب بحختي  فل  يححي بحعررحط فرل بحيقر  بحر   فل بحةعتي ط يك حك بح يبيب بحقحام بحةتل  م عححتع
 تتببقا فتر ةيحمي بحعرحط بإلق تةتم يخ بحةبقا.

                                                 
 بيقط فل  حكح (1 

- O'connell the international law of the sea, vol IT, edited by I.A shearer, clarendon 
press 1984, p. 673. 

 .674ةطخا ححعيط    (2 
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كةح ت طط  ختبا(  خ قحيبك بحلنطك  ةتحا عححيحعم ح ق خحخ تتةتا عةت ك بحرب بحةيربك يبحتي يف ةرح 
قا حرربيب ح يبيب بح حييخ بحبيحي بحلطفي تححيى علا بحعرط بإلق تةي ط يب  ب كحخ هيرحك نرطتم ةتربب

بحعرطتخ بإلق تةتتخ بحةت حع تخ ط فإيهح تكيخ ةنرتطكم عرتخ بحربيحتتخ ةرح حرا تتف رح ي رل ررا حقرم بحيحرم 
 1). 

هررري بحتةتتررر  عرررتخ بحةعرررحتي بحترررل  1953ط  1952كةرررح  خ بحةنرررطيح بحررر   قبةرررر فطبيحررريب حررريم 
ففررري بحرححرررم تفاررا إق تةررري بيحترررتخ  ي  كثررط يبحةعرررحتي بحترررل تفارررا خرر  تخ ةرررخ إق رررتا بيحررم يبرررربكط 

ب يحررل حرريا تمعرري يارري  تربتررب بحعرررط بإلق تةرري ح نرريبم  بحةت حع ررم ط فررل بحرححررم ب يحررل حرريا 
تمعرري يارري  تربتررب بحعرررط بإلق تةرري ح نرريبم  بحةت حع ررم ط فررل بحرححررم بحتررل تكرريخ يررط  بحةعررتي 

حير  بحةترحل  قا ةخ بتححح يطعي بحعرطتخ بإلق تةتتخ ح بيا بحةت حع م ط يفرل بحررحي  ب قرطىط إ ب ك
تفاررا عرررطتخ إق تةتررتخ فإيهررح تلررب ةررخ  يررححي بحعرررحط عححررتثيح  بحةيم ررم بحةرارريطك عةررح ي ت تررب يررخ 
ةت تخ فل بحلط  عحيتعحطهح ةيم م ةغ  م. يفل ك ترح بحررححتتخ فرإخ بحةترحل بحةليترم حتحر  ةترحل ببق ترم 

 يحكيهح ةتحل إق تةتم.

رتررو تكرريخ حرريبرا »حييخ بحعرررحط إحررل  يرررح ( ةررخ بيتفحقتررم بحخبترربك ح رر15يقررب  نررحط  بحةررحبك  
بيحتتخ ةت حع م  ي ةتالا م ي تري    ةخ بحبيحتتخ فل رححم يبا يخيب بتفحي عتيهةح ي ل قرالا 
 حررك ط  خ تةررب عرطهررح بإلق تةرري إحررل  علررب ةررخ قررم بحيحررم بحرر   تكرريخ كررا ي مررم ي تررر ةتحررحيتم فررل 

يط  بحعرط بإلق تةي حكا ةخ بحربيحتتخط  علبهح يخ  قط  بحي حم ي ل قم ب ححذ بح   ت حذ ةير
غتررط  خ هرر ب بحركررا ي تيمعرري رررتخ تكرريخ بحعررطيط  عحررع  حرريب تررحطتقي  ي قررطيا قحاررم  قررطى 

 «.تلتتخ ربيب بحعرط بإلق تةي حكا ةخ بحبيحتتخ عمطت م تقححا ه ب بحركا

ك يةرح كرحخ يحكخ تثيط بحتححؤا يخ حع  يبا تغتتط ةلتحط بحعرط بإلق تةي فل بيتفحقتم بحخبترب
 ا  حيك عةح هي ةتعا فل بح يبيب بحتل تركا بحخطا بح حطى؟!1958ي تر فل بتفحقتم خيتا ححيم 

يكحيررر  بإلخحعرررم هررري رترررل ي ترررربو ق رررم عرررتخ بح يبيرررب بحترررل تركرررا بحعررررط بإلق تةررري يف ةرررح 
ىط حكيرر ةتالة... كةح كحخ قحح بحعرط بإلق تةي تيتةي ةخ قعرا ح خرطا بح رحط  12حالتفحقتم بحخبتبك إحل 

 تيتةل ب خ ح عرط بإلق تةلط يعةليل آقط  اع  بحعرط بإلق تةي تةثا يربك يبربك.

( ةررخ بتفحقتررم ب ةررا بحةتررربك ح عرررحط يعررا بحعرررحط 123 - 122ي قتررطةب ف ررب تعررةي  بحةحبتررحخ  
( ي ل تلطتا بحعرط بحةغ ري  ي نرعر بحةغ ري ع يررح 122بحةغ  م  ي نعر بحةغ  م رتو يا  بحةحبك  

ح  ي عرطةبط ترتم عر بيحترحخ  ي  كثرط يتتارا ععررط آقرط  ي عرححةرتم عيبحرمم التلي ح  ي ريعة ل ق تخة
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ررح ةررخ بحعرررحط بإلق تةتررم يبحةيررحمي بيقتاررحبتم بحقححاررم حرربيحتتخ  ةيفرر  عررتي  ي تترر حا ك تأررح  ي  حححة
 ححر تتتخ  ي  كثطال.

ةرا علعرهحط رترو  ( ي رل يخري  تلرحيخ بحربيا بحنرحم تم حهر ل بحعررحط123كةح يا  بحةرحبك  
ةخ ه ل بحعرحط ةخ عتيهحح بحعرط ب حيبط  40تخ   خ تلحةا كقيبهط ح ريبا بح حطتم. تيخب ريبحي 

 ق ت  بحةكحتكط ق ت  بحعيغحاط بحعرط ب عت  بحةتيحمط عرط بحتحعحخط عرط عهطي .

يطك يحكخ حا تنط بحري  إحرل كتفترم بحرتغالا بحةريبطب غترط بحرترم فرل هر ل بحعررحط. عةرح تفترب عرط 
تلرررحيخ بحرررربيا بحنررررحم تم فررررل بحررررتقطبج بحةرررريبطب بحةلبيترررم بحةيخرررريبك فررررل بحعرررررحط بحةخررررحيطك حنرررريبم هح 

 .(1 يبقتححةهح يف ةح حألحذ بحتل تتربب فتةح عتيهةح
 المطلب الثاني

 تحديد حدود الجرف القارى 
 الفرع األول

 مراحل تطور صياغة قاعدة التحديد
 م1958من اتفاقية الجرف القارى عام 

حا تكخ هيحك قيبيب ة ططك حتربتب ةيحمي بحعرط بإلق تةل عححيحعم ح بيا بحةت حع م  ي بحةتخرحيطك ط 
يعححت كتررب حرررا تكرررخ هيرررحك قيبيرررب قحارررم عتربترررب ةيرررحمي بحخرررطا بح رررحطى رترررل قرررحا بحرررط تذ ب ةطتكررري 

ترم ا بحقح  عححر يي بحقححام ح ييتح  بحةتربك ب ةطتك1945حعتةعط يحا  28عإاببط إيالخ فل 
كةررح  كررط فررل بحررتغالا ةرريبطب قررحح بحعرررط يةررح تررر  بح ررحح فررل ةيم ررم بحخررطا بح ررحطى  ةررحا نرريبم هحط 

ح فل بإليالخح   تعة

 ير فل رححم بةتببب بحخطا بح حطى ح ييتح  بحةتربك إحل نريبم  بيحرم  قرطى  ي تنرتطك فترر ةرا 
بحةليتررم عةررح تتفرري يةعررحبئ بيحررم ةخررحيطك فررإخ بحررربيب حرريا تتررربب ةررخ قعررا بحييتررح  بحةتررربك يبحبيحررم 

 .(2 بحلببحم

ا  كرررب  ةركةرررم بحلررربا بحبيحترررم بحةفهررريةتخ بحررريبطبتخ عرررإيالخ تطيةرررحخ قيبيرررب 1969يفرررل حررريم 
 بحتربتب عحيتفحي بحةنتطكط  ي عةح تتفي ةا ةعحبئ بحلببحم.

                                                 
 244اط   1983بيقط فل  حكح بكتيط االل يحةطط بح رحييخ بحربيحي بحخبترب ح عررحطط ببط بحيهعرم بحةارطتم  (1 

- 245. 

 بيقط فل  حكح (2 

- Hollick the truman proclamation, VAJ.Int, L., 1976 vol. 17, p 23. 
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يحررا تكررخ طخررحا بحف ررر ةهتةررتخط قررالا بححررييب  ب يحررل حتمرريط يقطتررم بحخررطا بح ررحطى عةيعرريح 
حررربيبط ةفعرر تخ بحتطكترر  ي ررل ب حررحذ بح ررحيييي حمعتلررم بيبيررح ب  ي ررل بحخررطا بح ررحطىط تربتررب ب

يي ل بحرب بحعرط  بحةحةيل عر فل ت ك بيبيح ب ط كةح كحي  ةةحطحرح  بحربيا فرل نركا تنرطتلح  
يبتفحقح  ق ت رمط يتطخرا  حرك إحرل  خ بحركيةرح  ط   يربا يخريب حرع  تتيرحيا ةيح يرح  برتةححترم فرل 

ا  خ إيرببب ةنرطيح فرل 1950ط يقرب بحرتيتخ  حخيرم بح رحييخ بحربيحي حريم (1 حةريبطب بحرححترمبحتغالا ب
  حك بحيق  ح يبيب قحام تتل ي عربيب بحخطا بح حطى ةخطب ةح حم ف هتم.

يقرررب  نرررحط  حخيرررم بح رررحييخ بحررربيحي إحرررل  هةترررم إتخرررحب ارررتحغم حطحرررا بحرررربيب بحبيحترررم فرررل بحةترررحل 
رح حتربترب بحخرطيا بح حطترم بحقحارم عربيحتتخ ةنرحم تتخ  بإلق تةتم ح بياط يبحتي تةكرخ  خ تحرتقبا  تعة

 حيفذ بحخطا بح حطى.

ح عححيحعم حالتفحي بحةنتطكط يعححيحعم حالقتالا ريا ةعب   كةح  عحف  حخيم بح حييخ بحبيحي ياأ
بحعلررب بحةتحررحي  رتيةررح تكرريخ حرر حك ةعررطط فررل رححررم بحقررطيا بحقحاررم. يبحترري يارر  ي ررل  خ ررربيب 

 حطى تخ   خ تترربب عحيتفرحي ط يفرل رححرم يربا يخريب بيتفرحي تمعري ةعرب  بحعلرب بحةتحرحي  بحخطا بح
 ةح حا تكخ هيحك قطيا قحام.

يبحبحتا بحيرتب بح    نحط  إحتر بح خيم فل معتلم بحقطيا بحقحام هي بحتق ي يخ ةعرب  بحعلرب 
ةالرترررمط كةرررح بحةتحرررحي  فرررل رححرررم يخررريب نررركا غترررط يرررحبى ح نرررحم ط يكررر حك يخررريب خررر ط يقيررريب  

ا ي  ر  بح خيرم فرل 1956 عحف  بحخيم  ير تخ   خ تؤق  بح حيبك عرعل  ةرخ بحةطييرمط يفرل حريم 
ت طتطهررح بحيهررح ي حةنررطيح بحةررحبك  خ بحتررريا يررخ ةعررب  بحعلررب بحةتحررحي  قررب تعرربي يررحبيةط يةررخ ثَرراَّ فررإخ 

 بح حيبك بحتل ت طط  تتحا عححةطييم.

ي  ك تح بحبيحتحخ ة تيلتتخ عححربيب بحتل تي  ي تهح قم يقب قطط بحةيبي  بحعطتمحيي  ير حي كح
بحطحاط ف تح  هيحك عطيطك ح ةفحيعح ط يةا  حك فإخ قم ب ححذ ةح با تلتعرط ي مرم عببترمط كةرح 
 نرررحط ةةثرررا بحييترررح  بحةترررربك إحرررل  خ قرررم بحيحرررم  ي بحعلرررب بحةتحرررحي ط كةلترررحط ةيعررريييط تلتعرررط 

 حم بحقطيا بحقحام.ةطنبةب فل بحيايا إحل بتفحي رتل فل رح

بيحرم  63ي قتطةب تة  بحةيبف م ي تهح يقهط  كةحبك ححبحم فل بتفحقتم بحخرطا بح رحطى ع اريب  
 عب ي ني  يبةتيحح بيحتتخ يخ بحتايت .
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 وتنص المادة السادسة على أنه:

رتو تكيخ بحخطا بح حطى ةخحيطةب  قححتا بيحترتخ  ي  كثرط يبحتري تت حعرا نريبم هحط فرإخ رربيب  -1
بحخررطا بح ررحطى حرريا تتررربب عحيتفررحي فتةررح عتيهررحط يفررل رححررم يرربا يخرريب بتفررحي يةررح حررا تكررخ 
هيحك قم ربيب آقط ةعططةب حقطيا قحام ط فإخ قم بحربيب هي قم بحيحم يبحر   تكريخ 
كا ي مم فتر ي ل علب ةتححي ةخ  قط  ي حم قميم ب ححذ بحتل ت حذ ةيهح بتححح بحةةط 

 بإلق تةل حكا بيحم.

تكيخ يفذ بحخطا بح حطى ةخحيطةب  قححتا بيحتتخ ةتخحيطتتخط فرإخ رربيب بحخرطا بح رحطى  رتو -2
حرريا تتررربب عحيتفررحي ةررح حررا تكررخ هيررحك قررم آقررط ةعررططةب عقررطيا قحاررمط يحرريا تتررربب 
بحربيب عتمعتي ةعب  بحعلب بحةتححي  ةخ  قط  ي حم قميم ب ححذ بحتل ت حذ ةيهح يرط  

 بحعرط بإلق تةل حكا بيحم.

يفررل تربتررب ررربيب بحخررطا بح ررحطى فررإخ    قمرريم تطحررا عةررح تتفرري يبحةعررحبئ بحةيعرررم فررل  -3
ةررخ هرر ل بحةررحبك تخرر   خ تتررربب عررححطخيح إحررل بحقررطب م يبحقرريبهط بحخغطبفتررم  2ط  1بحف ررطتتخ 

 كةح هي ةيخيبك فل تحطت  ةلتخط يحتنحط إحل  حك عي حم ةرببك يثحعتم ي ل ب ط .
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 الفرع الثاني

 لجرف القارى وفًقا لمبادئ العدالةتحديد حدود ا

ا حرا تنرط ارطبرم إحرل ةعرحبئ 1958إ ب كحي  بحةرحبك بحححبحرم ةرخ بتفحقترم بحخرطا بح رحطى حريم 
بحلببحررم ط إي  خ بحةفهرريا ب يحررل حهرر ب بحةعررب  عححيحررعم ح رربيا ب مررطبا فررل ت ررك بيتفحقتررم يبحرربيا غتررط 

ح فل بح عتتتخ بحةتل  تتخ عتحيت م ربيب بحخطا بح حطىط فعالة يخ  خ إيالخ ب مطبا  اع  يبعرة
  تطيةحخ( قب  نحط اطبرم إحل تحيتم بحربيب عحيتفحي بحةنتطك  ي عةح تتفي ةا ةعحبئ بحلببحم .

ح ي حرررك يرررخ مطتررري بحةلحهررربب  بحترررل تعطةهرررح ب مرررطبا حتربترررب بحخرررطا  تربترررب بحرررربيب عحيتفرررحي  ( 
يةثرحا  حرك بيتفحقتترحخ بحترل يقلتهةرح  حةحيترح بحغطعترم  بح حطى يف ةح ح ةحبك بحححبحرم ةرخ بتفحقترم خيترا ط

ا ةرا كرا ةرخ بحربيةحطك يهيحيربب حتيفتر  بحقمريم بإلطنرحبتم بحترل تعرةيتهح 1971تيرحتط حريم  28فرل 
 ا .1969 ركحا ةركةم بحلبا بحبيحتم فل قعحتح عرط بحنةحا حيم 

ا حتربترررب رررربيب 1971بتحرررةعط حررريم  17يكررر حك بيتفرررحي بحةيقرررا عرررتخ  يبييتحرررتح يتحت يررربب فرررل 
 بحخطا بح حطى فل بحخ   بحنةححل ةخ ةعتي ة  حي فل عرط  يبةحخ .

ا حتربترب رربيب قرحح بحعررط فرل 1972 كتيعط حيم  9يقب يقا بتفحي عتخ  حتطبحتح يبيبييتحتح فل 
يترررا بحتفرررحي  ي رررل  حرررحذ ةعرررحبئ بحلببحرررم يف ةرررح  يعرررحح تعرررحطتذ قرررحح   Arafuraتتةررريط يعررررحط 

 بحعرط.

بتحررةعط  17خطتياليررب بحةيقررا فررل  -بح رريا كرر حك عحتعررحح ةعررحبئ بحلببحررم فررل بتفررحي كيرربب يتةكررخ 
 ا رتو تة  بحةفحيعح  ي ل  ححذ ةعحبئ بحلببحم يف ةح  يعحح تعحطتذ قحح بحعرط.1973حيم 

بتحرةعط حريم  17خطتياليرب بحةيقرا  -يتةكخ بح ريا كر حك عحتعرحح ةعرحبئ بحلببحرم فرل بتفرحي كيربب 
 بحةفحيعح  ي ل  ححذ بحترطك يخ قم بحعلب بحةتححي  فل بحةيحمي بحنةححتم. ا رتو تة 1973

ا عرتخ خحةعترح يبححريغحا يقحارم عححيحرعم 1975تييتري يرحا  4ك حك بتفحقتم بحرربيب بحةيقلرم فرل 
ح خرر   بحخيرريعي ةررخ بححررحرا ح رربيحتتخ فررل بحةيم ررم بح طتعررم ةررخ بحنررحم  يبحترري كحيرر  ةرررالة ح تفررحي  

 عتخ بحمطفتخ عةح تتفي يةعحبئ بحلببحم. 
ط رتو خح  عاطب ها  خ بحبيا حهح رري يقب كحي  ه ل بحمطت م ةرا ي ب ةخ خحي  عل  بحف هح 

تربترررب بحرررربيب عحيتفرررحيط حررريب   نرررحط  بحةرررحبك بحححبحرررم إحرررل  حرررك  ا يط ي يهرررح تطبيرررل ييرررب بحتربترررب 
 .(1 عحيتفحي ةح تتيحح  يتتال ا ةا ةاححرهح بحقحام

                                                 
 .228ا ح بكتيط/ يعتا ر ةيط ببط بحيهعم بحلطعتمط  1978بيةتببب بح حط  يبح يبيب بحربتثم ح  حييخ بحبيحي ح عرحط  (1 
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يتررطى آقرررطيخ  خ بحةررحبك بحححبحرررم حررا تيعررر  بحمطت رررم  ي بحةلررحتتط بحترررل تةكررخ بتعحيهرررح حتلترررتخ 
بيب يخ مطتي بيتفحي عتخ بحبيا . ي عحفيب إحرل  حرك  يرر تةكرخ  خ تتربقا بييتعرحطب  بححتححرتم بحر

 .(1 ح ت ثتط فل بحتربتب بحلحبا ح ربيب عتخ بحبيا
يقرررب  هرررر  ط ى آقررررط إحررررل  خ تربتررررب بحررررربيب يرررخ مطترررري بيتفررررحي حررررتذ يحررررت م إح بةتررررم ح رررربيا 

يةح هي   يحت م بقتتحطتم تتيقا ي ل طغعم ب مطبا .ب مطبا تتلتخ ي تها بح خي  إحتهحط يب 
 

 الفرع الثالث
 دور االمتداد الطبيعي فـي تحديد الجرف القارى

إخ بحيقتفرررم ب حححرررتم حةعرررب  بيةترررببب بحمعتلررري تقيترررا بحررربيا ارررالرتم بحةمححعرررم عةيرررحمي 
تمرا فتهرح بحخطا بح حطى يحتذ بحرتقببةهح ك حيربك ح تةبتربط يتثرحط ةنرك م بحتربترب فرل بحةيبقرا بحترل 

إق ررتا بيحتررتخ  ي  كثررط ي ررل ةيم ررم يبررربك ةررخ بحخررطا بح ررحطىط يبحترري تةكررخ بح رريا خغطبفتأررح إيهررح تلررب 
بةترربببةب معتلتةررح حإلق ررتا فررل كررا ةررخ بحرربيا بحةليتررم يرتيةررح تكرريخ هيررحك يرر بح ررريا بيةتررببب بحمعتلرري 

حةرا ةحرحيب فرل بحتربتربط حكال بحمرطفتخ فرل بحخرطا بح رحطى تتيقرا بحلةرا عةعرب  بيةترببب بحمعتلري كل
 يةخ َثاَّ تحتقبا ةعحبئ بيتفحي بحةنتطك يبحلببحم ك ححذ يرتب ح تربتب.

 الفرع الرابع

 التناسب –المبادئ التى تحكم تحديد الجرف القارى البعد المتساوي 

بحتيححررر  ةرررخ قرررالا قعرررحتح عررررط بحنرررةحا  -ح رررب قهرررط ةعررربآخ يرررحبيخ يهةرررح بحعلرررب بحةتحرررحي  
ي فطيحل يكال بحةعب تخ ةال ةتخ حفكطك بحتربتب بحلحبا ح خرطا بح رحطى ي رل  حرحذ  خ يبحتركتا ب يخ 

كرال بحةعرب تخ ت يةرحخ ي رل بفتررطب   حرحذ تيعر  يتعرطط حر مم بحبيحررم بحنرحم تم ي رل كرا بحةيررحمي 
 .(2 بحعرطتمط بفتطب   خ بإلق تا بحعطى تحتمط ي ل بإلق تا بحعرطى

                                                 
 ةطخا ححعيط بحافرم يفحهح. (1 

 كط  ةركةم بحلبا بحبيحتم فل قعتم بحةاحتب  خ عل  بييتعحطب  ب حححرتم بحةال ةرم حمعتلرم بحعررط بإلق تةري  (2 
تةكخ  خ تةب بحةرحكا ع حذ كحفتم ح ركا فل ةيعيح بحتربتبط يةخ عتخ ه ل بييتعحطب  ف رب قححر  بحةركةرم إخح 

ال ي عحف  بحةركةم  خ البحعط هي بحر   تقريا بحبيحرم البحتعلتم بح ات م ح عرط بإلق تةي تقعا ححتمطك بإلق تا بحعط 
 بحححر تم بحري فل بحةتحل بحعلتبك يخ نيبم رالط بيقط فل  حكح

Fisheriec case, ICJ Reports, 1974, p 139. 
يكحخ هيحك بيتعحط  حححري آقرط هري بحلالقرم بحيثت رم بحةيخريبك عرتخ ةيرحمي عرطترم ةلتيرم يبحتكيتيرح  بحعطترم بحتري 

 ترتم عه ل بحةيحمي بحعرطتم. بيقط فل  حك قعتم بحةاحتب.ت حا  ي 
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ررط يقرحح بحعررط ةرخ بإلق رتا بحعرط ط يت ريا آقرطح ت ريا يت يا ةعب  بحتيحح  ي رل  حرحذ قرط  بحع
 بحتيحح  ي ل  ححذ كةتم بإلق تا ب طعي  ي بحنحم  بح   تيبخر بحعرط بحلحا.

يتتم ررر  بح رررحييخ بحررربيحي بحلطفررري ط بحرررتقببا كرررال بحةعرررب تخ ةلةرررح حعرررةحخ يببحرررم تربترررب بحخرررطا 
ح بحلببحرم  ي يربا بحلببحرم فإيهرح تترربب بح حطى. يتعب  بحمطت م بحتل ححب  عإينرح  قرم علرب ةتحرحي .  ةر

عة حطيررم ةيررحمي قررحح بحعرررط بحتررل تقرر  كررا بيحررم عرر ميبا قمرريم بحنرريبم  بحقحاررم عهررحط يب  ب كررحخ 
ةلبا ةيحمي قحح بحعرط ي ميبا بحقميم بحنحم تم  قا ةخ بحيحعم ط فإخ قم بحعلب بحةتحرحي  تكريخ 

حترل حرعع  يربا بحتيححر  يت يتةهرحط ةيعا تحرحؤا ط يفرل قرا هر ل بحقرطيا تخر  تربترب بحليبةرا ب
يرتيةح تكيخ حه ل بحليبةا ت ثتط ي ل قم بحعلب بحةتححي  فتخ  بحتعلحبهح ةخ قم بحرربيب بحيهرح ي 

  ي بحلحبا.

يي ع  ةركةم بحلبا بحبيحتم ي ل قعحتح عرط بحنةحا ط ع يهح حا تنك  عبةب فل  خ مطت رم بحعلرب 
ررح ط ي خ يحررح ا بحتربتررب ب قررطى حررتذ حهررح يفررذ بحةال ةررم بحةتحررحي  هرري مطت ررم ةال ةررم ح تربتررب تةحةة

ط ي كرررررب  ةركةرررررم بحتركرررررتا فرررررل بحيررررر بح ب يخ ررررري فطيحرررررل ر ت رررررم هررررر ل (1 بحلة ترررررمط ياررررررم بحتمعتررررري
ط يةرررا  حررركط  عرررحف  ك ترررح بحةركةترررتخ  خ ةعرررب  بحعلرررب بحةتحرررحي  تحرررتقبا ف رررم رتيةرررح (2 بحةالرقرررح 

تخ  يرررر ةرررخ بحةرتةرررا  خ ترررؤبى تمعتررري بحعلرررب ترررؤبى إحرررل يتتخرررم يحبحرررم . يبحرررتيتخ  ك ترررح بحةركةتررر
بحةتحرحي  إحرل يترح   غترط يحبحرم رتيةرح تحرتقبا حطحرا بحرربيب بححرحر تم ح بيحرم بحةتخرحيطك ط  كثرط ةررخ 
بحتقببةر فل طحا ربيب قم بحيحم ح بيا بحةت حع مط يي ت يا ه ب بحتةتت  ي ل  ححذ بيقتالا فل 

كررخ ي ررل  حررحذ بيقررتالا فررل بحقررطيا بحخغطبفتررم بحتررل بحيقررحا بح ررحيييي بحةمعرري فررل بحةرريقفتخ . يح
 .(3 تلةا فتهح بحيقحا بح حيييي بحةمعي

                                                                                                                                               

يفرري قعررحتح عرررط بحنررةحا قححرر  بحةركةررمح إخ بحررري بح ررحيييي بحرر   تقيحررر بح ررحييخ بحرربيحي ح رربيا بحنررحم تم فررل 
ةخحا بحخطا بح حط  بيتعحط ةيحمي قحح بحعرط خ  ةب ةرخ بإلق رتا بحر   تحرتمط ي ترر بحبيحرم بحنرحم تمط عةرح تليري 

ح حهرر ب بإلق ررتا تررر    يررر يحرري  يررر ةغمررل عححةتررحل إي  يررر تلتعررط بةترربببةب  ي بحررتةطبطةب حإلق ررتا ب طعرري.    بتحررحية
 بحعرط.

 بيقط فلح
North sea continental shelf cases Op Cit at 23 

 .23بيقط قعحتح بحخطا بح حط  حعرط بحنةحاط ةطخا ححعيط    (1 

 .85 طك بيقط قعتم بحتركتا ب يخ ي فطيحي ف (2 

 .238بيقط قعتم بحتركتا ب يخ ي فطيحي ف طك  (3 
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ففرري رححررم بحرربيا بحةت حع ررمط تت حعررا بيةتررببب بحمعتلرري ح رربيحتتخ ةررا علعررر يتتررببقا ةمع ةررح حةررح 
 هع  إحتر ةركةم بحلبا بحبيحتم ط فتةكخ  خ تتربب بيةتببب يخ مطتي قرم بحيحرم يتتخحهرا يخريب 
بحخ ط بحاغتطك يبحاقيط يبحعطي ب  بحححر تم بحاغتطك يتربو يبا بحتيحح  تخطتفةح فتةكخ بحتعلحبل 
عيحررح ا  قررطى ط يتخرر   خ تتطترر  ي ررل هرر ب بحقررم ت حررتةةح ةتحررحيتةح ح ةيررحمي بحقحاررم بحةلتيررم .  ةررح 

طى بحترل عححيحعم ح بيا بحةتخحيطك فرإخ يربا بييتقرحا بحقفترا حقرم بحنرحم  ي رل ةيرحمي بحخرطا بح رح
يمع ةح حركا ةركةم  (1 تق  كا بيحم تتعقا ت  ح تأح ك ةح كعط  ةححفم بحربيب بحةةتبك ةخ بحنحم 

 بحتركتا تلكذ ه ل بحةالرقح  ر ت م خغطبفتم عبتهتم... 

يتلتعررط ةعررب  بحعلررب بحةتحررحي  ي ررل خحيرر  كعتررط ةررخ ب هةتررم فررل تربتررب ررربيب بحخررطا بح ررحطى عررتخ 
ب تيرطا قم بحعلب بحةتححي  يخ  هببفر ةخ بحيق  بحر   تتطتر  ي رل تمعتري بحبيا بحةتخحيطكط يحكخ ق

 يتح   غتط يحبحم رتل يحي كحخ بحتقببةر ي ل خحي  ةخ ب هةتم حتر تي بحتربتب بحلحبا.

يمع ةح حةح  هع  إحتر ةركةم بحتركتا فإخ كالة ةخ ةةحطحرم بحبيحرم يبح يبيرب بح حيييترم بحترل تركرا 
إحرل  يرر فرل بحةيبقرا بحترل ترؤبى بحليبةرا بحخغطبفترم  ي بحقرطيا ب قرطى إحرل بحخطا بح حطى تنرتطبخ 

إرببو بيرطبا فل قرم بحعلرب بحةتحرحي ط تخر  بحتفكترط فرل ررا عيحرت م تلربا  ي تغترط مطت رم بحعلرب 
رح ح تربتربط يتتم ر  بحلببحرم بحت  ترا ةرخ آثرحط يربا  بحةتححي  عبية ةرخ بح خري  إحرل ةلترحط ةقت را تةحةة

قرررم بحعلرررب بحةتحرررحي ط يغححعةرررح ةرررح تكررريخ  حرررك فرررل قرررا قرررطيا ةلتيرررم ةثرررا بحليبةرررا بحتيححررر  فرررل 
 .(2 بحخغطبفتم

 الفرع الخامس : مبدأ التناسب

بحلحبحم  ي غترط بحلحبحرم  -ت با ةعب  بحتيحح  ةلتحطةب حتربتب ب ثحط بحةل يحم  ي غتط بحةل يحم 
حي ط يتحتقبا ه ب بحةعب  عافم  حححرتم ح قيبهط بحخغطبفتم  ي بحتايطب  بحنك تم حمطت م بحعلب بحةتح

يقتتحط ةح إ ب كحي  قيبهط خغطبفتم ةلتيم حهح آثحط غتط ةيححعم ي رل قرم بحعلرب بحةتحرحي ط يرترو 
تررؤبى بيرطبفهررح إحررل  عررطبط غتررط يحبحررم عإررربى بحرربيا بحةليتررم ط يب  ب ررربو هرر ب فررإخ ت  تررا ب عررطبط 

لتررحط بحةيعررييي حتربتررب ةررح إ ب كحيرر  مطت ررم حتكرريخ عررطيطتةح حلررالج يرربا بحتيححرر  ط يتحررتقبا بحة
بحعلب بحةتححي  تؤبى إحل يبا تيحح  ط يعيح  ي رل  حرك يترح   غترط يحبحرم فرل بحلالقرم عرتخ ةيرحمي 

                                                 
كةررح نررطر  ةركةررم بحتركررتاح ال يررر عتيةررح فررل رححررم  49ط 37بيقررط قعررحتح بحخررطا بح ررحط  فررل عرررط بحنررةحا    (1 

بحرربيا بحةت حع ررم تررربو قررم بحيحررم ت حررتةةح يررحبية فررإخ قررم بحعلررب بحةتحررحي  بححررحر ي بحرر   تةتررب قررحطج بحنررحم  
حع   ثط بيرطبا بحقيبهط بحخغطبفتم حةححفم كعتطك ةخ نيبم  بحبيا بحةتخحيطك ف ب تطت  ي تر تربتب غتط يحبا ع

 .10بحتركتا ب يخ ي فطيحي ف طك  –بحفطبتم 

 .36ةطخا ححعي    collinsبيقط فل  (2 
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بحخطا بح حطى ي ميبا قميم بحنحم  بحةقاام ح بيا بحةتخحيطك. يب  ب كحي  ةلربي   مريبا قرم 
ي ررل ةعررب  بحعلررب بحةتحررحي  حتحرر  ت طتعةررح  بحنرحم  يةيررحمي بحخررطا بحتررل تقرر  كررا بيحررم يبحترري ت رريا

يفذ بحني ط فإخ قم بحربيب تكيخ ةرا نك ةخ بحيحرتم بح حيييتمط يتخ  إيمح  ب هةتم حقميم 
 عبت م.

يقم بحربيب بحعبتا يبحةيحح  هي بحقم بح   تتفي ةرا بح رحييخ بحربيحي بحلطفري يبحر   تل را ةرخ 
ط يي تةكرخ تخحهررا بحيبقرا بحخغطبفري ح خرريبط (1 ييربا بحتيححر  يرخ مطترري آقرط غترط بحتكرريتخ بحخغطبفر

بحرر   ت رريا ي ررل  حررحذ ةعررب  بحعلررب بحةتحررحي  يتحررتقبا مطت ررم بحخرريبط هيررح حتر ترري تربتررب يررحبا فررل 
بحرررحي  بحتررل تررربو فتهررح بحقرريبهط بحخغطبفتررم ترر ثتطةب ةيرطفةررح ي ررل قررم بحعلررب بحةتحررحي  عإينررح  قررم 

ح رحطىط يقرم تتخحهرا بحقريبهط بحخغطبفترم بحترل ترربو ربيب تةكخ ي ل علب ةتححي ةخ قرم بحرربيب ب
ت ثتطةب ةيرطفةح يتلمل مطت م ياا بحت ثتط  هةتم حكا ةخ بح ط  يبحتر ثتط بحةيررطا حقريبهط خغطبفترم 
ةلتيررم يتيعرر  قررم بحررربيب يخرريب تيححرر  ةتمرريط عررتخ ةلرربي  ةحررحرح  بحخررطا بحةي يررم ي مرريبا 

 .(2 قميم نيبم  بحبيا بحةتخحيطك

حطك إحل  خ بحتقببا ةعب  بحتيحح  يقتتحط يببحم مطت م بحعلب بحةتححي  فرل بحتربترب يتخبط بإلن
تميط  عايطك عمت م ط ف را تر كط هر ب بحةعرب  فرل إيرالخ تطيةرحخ يي فرل بحةرحبك بحححبحرم ةرخ بتفحقترم 
بحخررطا بح ررحطىط يي فررل ب يةررحا بحترعررتطتم حت ررك بحةررحبكط يحكررخ قهررط هرر ب بحةعررب  فررل قعررحتح عرررط 

حا ط يبحترري قررطط  فتررر ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم  خ ةررح تخرر   خ تؤقرر  فررل بييتعررحط ييررب بحتربتررب بحنررة
بحلررحبا حررربيب بحخررطا بح ررحطى هرري يياررط بحبطخررم بحةل يحررم ةررخ بحتيححرر  عررتخ رررب ةحررحرح  بحخررطا 

 بح حطى بحتل تق  بحبيحم بحححر تم يميا نيبم هح ة تحم ةخ بيتخحل بحلحا حقم بحنحم  .
 الفقهاء رأيهم فى استخدام مبدأ التناسب بأنه: وقد أبدى بعض

قب تين  يببحم  ي يبا يببحم قم بحعلب بحةتححي  عة حطيرم بحةحرحرح  بحترل تعرةهح كرا بيحرم 
ةخ بحقميم بحنحم تم بحتحعلم حت ك بحبيحم ط يتخ   خ تعا بحتربتب بحارت  حقم بحرربيب بححرحر ي 

بحنرريبم  ح رربيا بحةليتررم عررححي بحط يهكرر ب إ ب ةحررحرح  قررحح بحعرررط عرريفذ يحررعم ةلرربا  مرريبا قمرريم 
كحير  ةلرربي  ةحرحرح  قررحح بحعرررط ي مريبا قمرريم بحنررحم  حتحر  ت طتعةررح بحررربيب يفحرهحط فررإخ قررم 

                                                 
يكرر حك قعررحتح بحخررطا بح ررحط  فرري عرررط بحنررةحا  229ط 224ط 101بيقررط قعررتم بحتركررتا ب يخ رري فطيحرري ف ررطب   (1 

 .49ةطخا ححعيط   

 .54حنةحا ةطخا ححعي   بيقط قعحتح بحخطا بح حط  حعرط ب (2 
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بحربيب بحة تطل تلتعط ةرا نكط يةخ بحةها فرل ت رك بحةيبقرا ط إقرطبط قمريم عبت رم يبحتري قرب ترؤبى 
 .(1 إحل ةلبي   رحخ

 ة إلى أنه:وفى هذا المجال تجدر اإلشار 

 ي تلتعط بحتيحح  ةابطةب حة كتم ةححرح  بحخطا بح حطى . -1

 ي تةكخ تخحها بحر ح ي بحخغطبفتم بحتل تنةا بحةيريتح  يبحعطي ب  فل بحنحم .-2

قرررب تتم ررر  بحلببحرررمط تلررربتا مطت رررم بحعلرررب بحةتحرررحي  يحرررتذ  علحبهرررحط هررر ب يي تيخرررب ةعرررطط  -3
عمطت رررم خحةررربك ةةحث رررم ت ررريا ي رررل ةلررربي   مررريبا إلررررالا مطت رررم خحةررربك ح علرررب بحةتحرررحي  

 .(2 بحنحم  ة حطيم عةححرح  بحخطا بح حطى بحتل تخ   خ تقا  حكا بيحم

 الفرع السادس
 تحديد الحدود برسم الخط المطابق للواقع

 مع األخذ في االعتبار الظروف المناسبة

بتب يرحبا ح خرطا بح رحطى تةكخ بإلخحعم ي ل ةح إ ب كحي  مطت م بحعلب بحةتححي  تؤبى إحل تر
ي رررل عررري  بحقرررطيا بحخغطبفترررم يبحقرررطيا ب قرررطى بحةيححرررعم حكرررا رححرررم قحارررمط يتتم ررر  بحلببحرررم 
بحتر تي ةخ كا بحقطيا بحةيححعم يت بتطهح يب ق  عهح فل بييتعرحط ييرب طحرا قرم بحرربيب بحيهرح يط 

ةيححرررعةح إمالقةرررحط يحكرررخ حتحررر  كرررا بحقرررطيا ةيححرررعم عبطخرررم ةتحرررحيتم ط يقرررب ي تكررريخ بحرررعل  ةيهرررح 
ح  يررر ي تةكرررخ يعررا قح ةرررم يهح تررم عرررححقطيا بحةيححررعم ط رترررو تيخررب ةخةييرررم ةرررخ  ي اررع  يبعررررة

 بحليبةا بحةقت فم قب تكيخ ةيححعم فل رحي  ةلتيم .

إي  يررر ي تيخررب قتررب قررحيييي ي ررل بييتعررحطب  بحتررل تتلررتخ ي ررل بحرربيا ب قرر  عهررح ح تر رري ةررخ 
 تمعت ها حإلخطب ب  بحلحبحم .

يعةيب يررم بحليبةررا ةرررا بحعرررو ط تعرربي عررطيطك ب قرر  عح نرركحا بحةقت فررم بحتررل تتاررا علعررهح 
عررررححييبري بحختيحيختررررم يب قررررطى عح نرررركحا بحةقت فررررم بحتررررل تتاررررا علعررررهح عررررححييبري بحختيحيختررررم ط 
يب قررطى عح نرركحا بحخغطبفتررم ح ةيقررا يثححررو عفكررطك بحطيبحرر  ط يةررخ بحةلت ررب  خ هرر ل بحةلررحتتط غتررط 

 بك ك تم ط يحكخ تةكخ بيتعحطهح  حححةح كحفتةح ح  طبط بح   تتال ا ةا بحيعا بحيبقلي.ةرب

                                                 
 .37ةطخا ححعي    collinsبيقط فل  (1 

 .38 - 37ةطخا ححعي    collinsبيقط فل  (2 
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 ح ر بحقيبهط بحخغطبفتم كقطيا ةيححعم -1

يتنرركا بحقرريبهط بحخغطبفتررم غتررط بحلحبتررم بحةخةييررم بحط تحررتم ح قررطيا بحةيححررعمط يفررل بحيبقررا 
ةفرحهتا خغطبفترمط فةعرب  بحعلرب بحةتحرحي  بحتيححر  هري  بتهرح  -فإخ بحةعحبئ ب حححتم ح علرب بحةتحرحي  

ت يا ي ل بح ط  ةخ بحنحم ط يةعرب  بحتيححر  ت ريا ي رل  مريبا قمريم بحنرحم ط يقرب  نرحط  حخيرم 
ا إحل بحرحخم حيخيب ي  تتل ي عححتريا ةخ قرم بحعلرب بحةتحرحي  يبحر ى 1953بح حييخ بحبيحي حيم 

 ب خ ط.تحت  ةر  ى ةقحهط نك تم بحتثيح تم ح نيبم  يك حك يخي 

يقب قطط  ةركةم بحلبا بحبيحتم فل قعحتح عرط بحنرةحا  خ بحنركا بحلرحا ح نريبم ... يكر حك 
 .(1  ى قيبهط قحام  ي غتط يحبتم تخ   خ تؤق  فل بييتعحط ييب تربتب ربيب بحخطا بح حطى

كةرررح تحرررتمط بييتعرررحطب  بحخغطبفترررم ي رررل كرررا ةرررخ قرررطبط يتحرررعت  ةركةرررم بحتركرررتا فرررل بحيررر بح 
فطيحررلط يقررطط   ركررحا بحةركةررتخ  خ بحت رريذ فررل قررم بحنررحم  يبحررطؤيذ بحعرطتررم يبحرربحتح  –ب يخ رري 

يةيبقا بحخ ط قب تكيخ قطيفةح ةيححعم تحت  ا بحتريا يخ قرم بحعلرب بحةتحرحي ط كةرح تلتعرط بحقريبهط 
 بحخغطبفتم قطيفةح ةيححعم تخ  بحتي بحهح ييب تربتب قم بحربيب بحيهح ي.

تطةب كحةالة تعا ياتعةح ةتفحيتةح ةخ ةيم م قحح بحعرط ةرا بحي بح إحل يإليمح  ت ك بحقيبهط ت ث
 إربى بحبيا بحةتيح يم.

 بحتكيتخ بحختيحيخل كقطيا ةيححعمح -2

 نرررحط  ةركةرررم بحلررربا بحبيحترررم فرررل قعرررحتح عررررط بحنرررةحاط إحرررل  خ بحقرررطيا بحختيحيخترررم حرررا تثعررر  
 حألحعح  ب تتمحبحقطيا بحخغطبفتم  هةتتهح فل تر تي تربتب يحبا ح خطا بح حطىط كةح  ثعتتر 

  خ بحتكيتخ بحختيحيخي حتذ حر يالقم عحيرطبا قم بحعلب بحةتححي .  ييةح

ررح عححغةررح فررل بحةؤحفررح  ط رتررو  كررب  ةركةررم بحلرربا  ثحيتةررحح ح رري بحتكرريتخ بحختيحرريخي ح خررطا بهتةحةة
بحبيحتم ي رل قريب  بحخرطا عحيتعرحطل بيةترببب بحمعتلري حإلق رتا ب طعري بحر    يررل عرححقيبهط 

 بحخغطبفتم.

قررطط  ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم  خ ةيم ررم بحخرطا ةيفارر م يررخ نررحم  بحيررطيت ط عررري   ثححثةرحح
 .(2 ت  يبح   ي تةكخ بح يا ع   ةيمي معتلي إيهح ةخحيطك ح خطا  ي تلتعط بةتبببل بحمعتليبحيطي 

                                                 
 .54قعحتح بحخطا بح حط  حعرط بحنةحا ةطخا ححعي    (1 

 .32قعحتح بحخطا بح حط  في عرط بحنةحا ةطخا ححعي    (2 
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ه ب يقب مع   ةركةم بحتركتا فل قعتم بحتركتا ب يخ ي فطيحل ةح تيحح  ةخ كرال بيةترببب 
بحمعتلررري يبحقررريبهط بحخغطبفترررم بحقحارررم حتربترررب بحخرررطا بح رررحطىط ف رررب  يعرررر  بحةركةرررم  خ ةيرررحمي 

را بحير بح حريا تلتعرط بيةترببب بحمعتلري حك ترح بحربيحتتخ ط ي خ بحت ةرا فرل إيكرحطب  بحخرطا بحخطا ة
بحتل حا ت ما بيحرتةطبطتم بحختيحيخترم ح خرطا حريا تخرطى عرب بيتخرحل بحلرحا حةةحطحرم بحبيحرم ي رل 

 .(1 بحخطا بح حطى فل بححييب  بح طتعم

ا رررري  بحيرررطيت  فرررل تربترررب يقرررب يرقررر  بحةركةرررم  خ بحةة كرررم بحةترررربك يبف ررر  ي رررل تخحهررر
ط يقررب طفعرر  بحةركةررم رخررم عطتمحيتررح عحيتعررحط ةيم ررم بحتارربح (2 ررربيب خطفهررح بح ررحطى ةررا بحيررطيت 

Hurd Deep  بحرررب بحمعتلرري حتربتررب خحيرر  ةررخ ررربيب بحخررطا بح ررحطى عررتخ بحةة كررم بحةتررربك يفطيحررح
  حارحح  قرحهطك ةثرا يحا تخب بحةركةم    حع  قحيييي ح تغحعي يخ تمعتري مطت رم بحعلرب بحةتحرحي 

 ةيم م بحتابح.

هررررا تخرررر   ي تقهررررط قررررم بحعلررررب بحةتحررررحي  ح ةركةررررمط عحيتعررررحطل بحقررررم »ينررررطر  بحةركةررررمح
بحةيحح  ح ربيب فرل    ةيم رم. طعةرح تلتعرط علر  بحقريبهط بحخغطبفترم قطيفةرح قحارم ط تعرطط يخريب 

بحلحبحررمط يبحترري تتم رر  ررربيب  قررطى يف ةررح ح ةررحبك بحححبحررم عررححتق ي يررخ مطت ررم بحعلررب بحةتحررحي  غتررط 
بحررتقببا علرر  بحمررطي ب قررطى يف ةررح ح  ررحييخ بحرربيحي بحلطفرريط يتتطترر  ي ررل  حررك  خ    ررربيب عبت ررم 
حرررتكيخ حهرررح ةعرررطط يبرررربط إةررررح بحقرررطيا بحقحارررم  ي تاررررت  يرررربا بحلببحرررم بحترررل حرررععتر بحقررررطيا 

 .(3 بحقحام

كةررم بحلرربا بحبيحتررم هرري يررربك بحقررطا بحةيححرر  ب قررط بحرر    ثعتتررر ةر يررربك بحطيبحرر  بحةلبيتررمح -3
بحطيبحرررر  بحةلبيتررررمط يقررررب نررررطر  بحةركةررررم ح  خ هرررر ب بحلحةررررا تعررررةخ تخيرررر  ةقررررحمط بحعررررطط  ي 
بيحررتغالا بححررت  رتيةررح تعحيررب ررربيب بحخررطا بح ررحطى عررتخ طيبحرر  ةلبيتررم يبررربكط ي كررط  بحةركةررم 

رررح بحيحرررح ا بحةقت فرررم حررررا بحةنرررك م ةتثرررحا كرررا ةرررخ  حةحيترررح ط يعح(4 ب مرررطبا عررر يها كرررحييب تل ةررريخ تةحةة
بيترحبتم يبحبيةحطك ح طبط بحةركةم فل تربتب ربيب بحخطا بح حطىط ف ب تيح ي يخ بحتةحرك عححرتقببا 
بحليبةا بحخغطبفتم حكي تتةكخ بحبيةحطك ةخ بيرتفحق ععل  ةيحمي بحخطا بح حطى بحتل تةحطذ فتهح 

 ية تح  بحتي ت ط .

                                                 
 .107قعتم تركتا ب يخ ي فطيحي ف طك  (1 

 بحف طك يفحهح.ةطخا ححعي  (2 

 .108ةطخا ححعي ف طك  (3 

 .51قعحتح بحخطا بح حط  في عرط بحنةحا ةطخا ححعي    (4 
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ا يتلتعررط هرر ل 1909بحبب ةررم فررل هرر ل بح عررتم حرريم  ركةرر  ةركةررم بحتركررتا قعررتم خررطتذ عحببطيررحح
بح عررتم إطنررحبتمط  يهررح تيعرر   خ بيحررتقببا بحتررحطتقي يبحتعلتررم بيقتاررحبتم ط طعةررح تعررطط بييرررطبا 
بحقفتا يخ قرم بحرربيب بحعررط  بح رح ا ي رل بييتعرحطب  بحخغطبفترم يرربهحط ففري يهحترم بح رطخ بحتححرا 

تتل ي عتربتب ةيقا ربيبهةح بحعرطتم فل نيبم  خطتذ عحببطيح ينط ثحط ي بح عتخ بحيطيت  يبححيتب 
بحتل كحي  غيتم عححخةعط ط يقب م   ةخ ةركةرم بحتركرتا ت طترط ةرح إ ب كحير  بحرربيب بحعرطترم ثحعترم 

ا . يقررب قررطط  بحةركةررم  خ 1961ك تةررح  ي خ  تةررح يف ةررح حةلحهرربك بحررربيب بحةعطةررم عررتخ بحرربيحتتخ يررحا 
ح ط يت ا نيبم  خطتذ عحببطيح يطب  ه ل بحي مم بحربيب ةرببك عححةلحهب ك ط يحكخ ةيقلهح حتذ يبعرة

يعلررب طفرر  مطت ررم بحعلررب بحةتحررحي    يهررح حررا تر رري نررطيتم كحفتررم فررل بح ررحييخ بحرربيحي قررالا بح ررطخ 
بححررحعا ينررطط يعيررح  ي ررل  حررك ي تةكررخ  خ تكرريخ فررل  هررخ بحةفحيعررتخ ح ةلحهرربكط يةررخ ثَرراَّ قررطط  

يةيبتأررح ي ررل بيتخررحل بحلررحا ح نررحم ط ي كررط  بحةركةررم  خ هرر ل بحمطت ررم تتفرري بحةركةررم طحررا بحقررم 
 تةحةةح ةا  فكحط بح حييخ بححح ب يق  إعطبا بحةلحهبك.

يةغرر ى ركررا بحتركرررتا فررل قعررتم خرررطتذ عحببطيررح عححيحرررعم حتربتررب بحررربيب بحعرطترررم فررل بيتفحقترررم 
ا بحقرررم بحرررححي. بحقرررم بحرر   حتطحرررا بحخبترربك ح ررحييخ بحعررررحط هرري بحرررتقببةهح ح قررطيا بحيبقلترررم حطحرر

يةيبتأح ي ل بحنحم ط يبح ى قما نيبم  خطتذ عحببطيحط يبح   تلتعط غترط ةيححر  حكرال بحمرطفتخط 
يةررخ ثَرراَّ قررطط  بحةركةررم بييرررطبا بطخررم يبررربك يررخ بحقررم بحلةرريب  خغطبفتأررح حاررحح  بححرريتبط  ةررح 

  بحتحطتقتررم يبحتعلتررم بيقتاررحبتم يبحر رريي ب حررعح  بحط تحررتم يتخررحل بحتغتتررط ف ررب كحيرر  بيحررتقببةح
بحةكتحررعمط ييرقرر  بحةركةررم  خ ةاررحتب بحخةعررطى هررل  هررا ةاررحتب ب حررةحك ي ررل نرريبم  خررطتذ 
عحببطيحط ي خ اتحبى بححيتب قحةيب عاتب بحخةعطى فرل نريبم  خرطتذ عحببطيرح حفترطك ميت رم ةرخ بحر ةخ 

ي ل نيبم  خرطتذ عحببطيرح كرحخ  كثرط  كثط ةخ قعيير ح يطيت ط كةح يرق  بحةركةم  خ بحاتب 
فرل بحيرطيت ط يعت طتررط هر ل بحيقرح ا ف ررب  Hovlerفرل بححرريتب  كثرط ةرخ حرركحخ  Koster هةترم ححركحخ 

 ت طط تمعتي بحةعب  عإتخح  ييف ةح حه ب بحةعب .

يخررح   يةررحا  ررح يهرري قتررحا بححرريتب عإيفررحي ةعررحح  مح  ررم يب  ررح قررطا آقررط تلتعررط ةال ةة يهيررحك  تعة
قررححتا ةرررا بحيرر بح ةثررا إقحةررم بحةينررا  يبحنررةيبيطب  يبح رريبط  بحةعررت م بيخ برتخررحج ةتيييررم فررل ب 

ررح ةررا  ةررخ خحيرر  بحيررطيت ط يقررطط  بحةركةررم  خ تقارر  نرريبم  خررطتذ عحببطيررح ح حرريتب تتفرري تةحةة
 رحررخ بحقررطيا بحيبقلتررم. كةررح ط   بحةركةررم  خ هرر ل بحقررطيا بحيبقلتررم تلررب كرربحتا ترربيا بييرررطبا 

ررح ي ررل بحليبةررا بحخغطبفتررم عرربية ةررخ بحةاررحبط بحةحررت  م ح ررري فررل بإلق ررتا بحقفتررا فررل قررم ت رر يا تةحةة
إحل  Skjottegruncleبحعرطىط يقب بتعر   يحيتم ه ل بحليبةا فل نطل بحةركةم بحغطت  ععةهح 
 قرررا  Skjottegruncleبحيرررطيت ط نرررحم  ارررتب آقرررط ةخرررحيط حقرررم بحرررربيبط ييرقررر  بحةركةرررم  خ 
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يب  ب كررحخ اررتحبي بححررريتب تاررمحبيخ هيررحك حةرربك ميت رررم  كثررط ةررخ طيحترررح   هةتررم ةررخ خررطتذ عحببطيرررح
بحيرررطيت  إي  يهرررح حرررا تحرررتعلب بحارررتحبتخ بحيرررطيتختتخ ةرررخ بحارررتب هيرررحكط رترررو نرررحطكيب فرررل ةارررحتب 

 بحخةعطى  كثط ةخ بحاتب فل خطتذ عحببطيح.

بتفرحي  ةح ةيعيح ةيبطب بحاتب فتخ   خ ترا ةخ قالا بحةفحيعح  بحتل تخطى ح تياا إحرل 
 ريا بإلخطب ب  بحةم يعم حرفق يتيةتم يبحتغالا بحةيبطب يترطك ةةحطحم بحبيحم فل ه ب بيتخحل.

تررطبخ حرريم  ا ي ررل تلرربتا قررم بحعلررب 1968يةررخ يحرتررم  قررطى ف ررب يبف رر  كررا ةررخ بححررليبتم يب 
كةرررح يبف ررر  بحعررررطتخ يرررحا  (1 بحةتحرررحي  إليمرررح  يارررت  ةتحرررحي ةرررخ ةقررر يخ بح تررر  حك ترررح بحررربيحتتخ

ا ي ل عا بحةيم م بححببحتم فل ةيم م بحخطا بحةتيح ح ح حليبتم فل ة حعا راريحهح ي رل 1958
 يات  ةتححي ةخ بحبقا بحاحفل بحيحت  ةخ بحتغالا ت ك بحةيم م.

يبح ى  Grisbadarnaبحر يي بحتحطتقتمح ت طط بحةعب  بح   تيع  بحر يي بحتحطتقتم فل قعتم  -4
ا يرر بح بحررربيب بحعرطتررم عررتخ بحيررطيت  يبححرريتب ي ررل 1909م رحررة  فتررر ةركةررم بحتركررتا بحبيحتررم حرري

 خ رححرم ب نرتح  بحةيخريبك »ي اع  ةخ بحةعحبئ بحثحعتم فل بح حييخ بحربيحي  Grisbadarnaنحم  
رح فرل  رححتةح يبحتل يخب  ةي  ةبك ميت م تخ  يبا تغتتطهح إي ع قا قبط ةةكخ يت كب ه ب بحةعب   تعة

ح  حعرريط يرتيةررح ررربب  بححرريتب يبحيررطيت  ررربيب خطفهةررح  (2 حةيفارراقعررتم عرررط بحنررةحا فررل بحررط ى ب
ا ف ب بعتلبب يخ قم بحعلب بحةتحرحي  حت قر ب فرل بيتعحطهةرح بحقرم بحة رطط 1968بح حطى علب  حك يحا 

 .Grisbadarnaفل تركتا 

 

                                                 
(1) Young Equitable solutions for off shore Boundaries the 1968 Saudi – Iran 

Agreement A.J.IL 1970 vol 64 p 152 – 153. 
 .80 – 79فل قعحتح عرط بحنةحا    Jessupبيقط بحط   بحةيفاا ح  حعي  (2 
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 الفرع السابع

 التناسب -إيضاح طريقة البعد المتساوي 

بحتيححرر  حتربتررب بحررربيب بححررحر تم ح خرررطا  -حررحي إخ بحررتلةحا ةررح تحررةل مطت ررم بحعلررب بحةت
فطيحرل فرل ةيم رم  -بح حطىط قب تيعرر  عححتربترب بحر ى  خطترر ةركةرم بحتركرتا فرل بحير بح ب يخ ري 

ب م يمررررلط بحتررررل تةتررررب ةررررخ بحخحيرررر  بحغطعررررل ح  يررررحا بإليخ ترررر ىط يبحتررررل تارررر  علترررربةب فررررل بحةرررررتم 
هرح بحةة كرم بحةترربك ط ةرخ  خ بحةرحبك بحححبحرم ب م يمي. ف ب طفع  بحةركةم بحرخرم بحترل تر طي  ع

ةررخ بتفحقتررم بحخررطا بح ررحطى تتم رر  تمعت ةررح ت  ح تأررح حمطت ررم بحعلررب بحةتحررحي ط يت رريا هرر ب بحررطف  خ  تأررح 
ي ررل  حررحذ  خ نرريبم  فطيحررح يبحةة كررم بحةتررربك حهررح يالقررم حررحر تم عةيم ررم بحخررطا بحيبحررلم ةرررا 

 تخ   خ تكيخ بحبيحم بيية ةت حع م. بحي بحط يحي  ير ةخ بحيحرتم بح حيييتم

ييتتخم ح حكط فإخ  تم ةقحهط خغطبفتم غتط يحبترم تتم ر  تلربتالة فرل قرم بحعلرب بحةتحرحي . 
ررحط بحرخررم بحفطيحررتمط عررتخ  نررتح   قررطىط عيخرري  قتررحا بحتربتررب ي ررل ةعررب   كةررح طفعرر  بحةركةررم  تعة

 بحتيحح  عححطخيح إحل ميا قميم بحنيبم  . 

ةرتالة ةرخ  31فرل عطتمحيترح  Scillyف ب يقرط  بحةركةرم إحرل ةيقرا خر ط  يفل ركا بحتركتاط
ةترررا ةرررخ بحنرررحم  بحفطيحرررل حتكررريتخ قرررطيا  14٫1بحفطيحرررتم  Ushantبحنرررحم  بإليخ تررر  ط خررر ط 

 Brittanyقحارررررم. يمع ةرررررح حةرررررح  هعررررر  إحترررررر بحةركةرررررمط فرررررإخ بحعرررررطي  ب كعرررررط خهرررررم بحغرررررط  حخررررر ط 
Peninsula and Scilly  بحتررل حهررح يفررذ بيتخررحل ييرررطبا قررم بحعلررب بحةتحررحي  كعررطي  بحررتثيح ي

ةةتررب فررل بحعرررط يبحرر   تلتررطا عررر ك رررب ب نرركحا بحهحةررم ح قررطيا بحقحاررم. يي  رر  بحةركةررم  حرركط 
عر ت ررم  خ بحعررطي  بحكعتررط  ط  بحةة كررم بحةتررربك فررل ب م يمرريط تخرر   خ تكرريخ بحيتتخررم بحمعتلتررم 

بحخطا بح حطىط ةرا ب قر  فرل بييتعرحطط عر خ بحربيحتتخ ةتار تحخ عريفذ  إليمح هح ةححرح   كعط ةخ
 بحخطاط ةا نيبم  حتح  ةقت فم بحةلححا فل بيةتببب يبتححح ةةحثا فل يالقتهةح عححخطا.

فل تربتب ربيب بحعلب  Scillyيتثيط حؤبا ط إحل    ةبى تةكخ إيمح  بحفلححتم بحكحة م حخ ط 
يتكيخ حر آثحط غتط ةيححعم عتخ بحبيحتتخ ؟ يقب ر    بحةركةمط ةح  بحةتححي ط عةح ي تنيل بحربيب

تةكخ  خ تلتعط تربتبةب يحبية ح ربيبط عطحا قمل علب ةتححيتتخط  ربهةح ت ق  فل بييتعحط خ ط 
Scilly  ط يب قط تتخحه هح. يعلب  حك ت حا بحةيم م بحيبقلم عتخ قمل بحعلب بحةتححي ط يهك ب

ك تمط فإخ ه ب حيا تؤبى إحل إيحبك  Scillies. يحتخحها خ ط Scillyتلمل يفذ ت ثتط حخ ط 
بحتنكتا بحخغطبفي. يعإيمح ها بحفلححتم بحكحة مط فإخ ه ب حيا تؤبى إحل تخحها ب ثط بييرطبفي 

 حةيعا ه ل بحخ ط ي ل قم بحعلب بحةتححي . 
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 الظروف الخاصة

ا ي رل  خ تربترب رربيب بحخرطا 1958تي  بحةحبك بحححبحم ةخ بتفحقتم بحخطا بح حطى حلحا 
بح حطى عقرم بحيحرم عححيحرعم ح ربيا بحةت حع رم يقرم بحعلرب بحةتحرحي  عححيحرعم ح ربيا بحةتخرحيطك فرل رححرم 

 يبا يخيب قم آقط تعططل قطيا قحام.

 فةح هي بحة ايب عححقطيا بحقحام؟

ي ا تربترب يبعر  يارطت  حةرح هر1958ي تيخب فل ي  بحةحبك بحححبحم ةخ بتفحقتم خيترا 
بحة ارريب عررححقطيا بحقحاررم ي ررل بحررطغا ةررخ  هةتتهررح فررل تربتررب بحررربيب بحعرطتررمط يةررخ ثَرراَّ ترر ه  
بحعل  إحرل بح ريا عر خ هر ل بحفكرطك ةحرتةبك ةرخ بحرحخرم إحرل ب قر  فرل بييتعرحط عح نركحا بحخغطبفترم 

 يبحر ح ي بحختيحيختم بححح بك فل بحةيم م بحةليتم رتل تةكخ  خ تتر ي بحتربتب بحلحبا.

ييتيحيا عل  بحقطيا ب قطى غتط بحخغطبفتم يبحختيحيختم ييربك بحطيبحر  بحةلبيترم يبحر ريي 
 بحتحطتقتم بحتل  كطيحهح آيفةح يهلح

تلررب بحخرر ط  رررب بحليبةررا ب كثررط نررتييةح يبحترري تعررطط بحقررطيا بحقحاررمط يقحاررم يقررحا بحخ تطكح -1
ل تةرحطذ بححرتحبك ي رل هر ل بحخر طط رتيةح تكريخ هر ل بحخر ط علتربك يرخ بحنرحم  بحط تحري ح بيحرم بحتر

يحيا تؤبى بحتقببا ت ك بحخ ط كي حم  حححتم حطحا قم بحيحم  ي قم بحعلب بحةتححي  إحل يتح   
غترط يحبحرم رتيةرح تكريخ هر ل بحخر ط  قرط  حنريبم  بحبيحرم بحة حع رم ةرخ نريبم  بحبيحرم بحترل تةررحطذ 

 بححتحبك ي ل ت ك بحخ ط.

ا حيقحا بحخ ط ييب تربتب بحخطا بح حطى فرل بح يرحا 1977يقب تلطع  ةركةم بحتركتا حيم 
بإليخ تر ىط ييخررب   خ بحخر ط بإليخ ت تررم بحتحعلررم ح ركيةرم بحعطتمحيتررم يبح طتعررم ةرخ بحنررحم  بحفطيحرري 

 .(1 تةثا قطيفةح قحام 

ةررتالة  12يبحتررل تررطق  عححررتقببا قررم بحيحررمط بيخ إيمررح     ترر ثتط حت ررك بحخرر ط عححررتثيح  
بحخررطا بح ررحطىط كةررح  خ يخرريب بحخرر ط فررل قعررحتح عرررط بحنررةحا حررا تررؤثط فررل  كةيم ررم بقتاررح  فررل

 .(2 ية تم بحتربتب

يقب  ثتط  ثيح  بحةؤتةط بحثححو ح حييخ بحعرحط ةيعيح بيحتر حي يبح   تتعةخ  خ كا خ ترطك 
 تحتري فل  خ تكيخ حهح خطفهح بح حطى بحقح  عهح يةيم تهح بيقتاحبتم.

                                                 
 .Masshiro   43يك حك  47ةطخا ححعي    Yukio Shimadaبيقط  (1 

 يفذ ةطخا ححعي بحافرم يفحهح. (2 
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( ةيهح ي رلح ال يرر حرتذ 121/3بحخبتبك ح حييخ بحعرحط تي  بحةحبك طقا  غتط  خ فل بيتفحقتم 
ح اررقيط بحترررل ي تهت رري بحرررتةطبط بححرركيل بحعنرررطتم  ي بحرررتةطبط رتررحك بقتارررحبتم قحاررم عهرررح ةيم رررم 

 بقتاحبتم قححام  ي خطا قحط ال.
ييقرررحا بحخررر ط بحترررل « كقرررطيا قحارررم»يفرررل هررر ب بحةخرررحا تتلرررتخ بحتفطقرررم عرررتخ يقرررحا بحخ ترررطك 

( ةرخ بيتفحقترم بحخبتربك ح رحييخ بحعررحط 406ةل ح بيحم ب طقعت تم. فححبيحم ب طقعت ترم مع ةرح ح ةرحبك  تيت
هل بحبيحم بحتل تتكيخ ةخ ةخةييم ةخ بحخ ط عةح فتهرح  خر ب  بحخر ط بحترل تتارا عححةترحل يبحقريبهط 

 بحمعتلتم ب قطى.
هرح يبحقريبهط بحمعتلترم ب قرطى يفل قا  حك بحتلطتا فإخ بحخر ط بحترل تترببقا بحةترحل فتةرح عتي

رح  طعرتأح تقعرا ح ياري  ب قرطى ةرخ بيتفحقترمط  ح بيحم ب طقعت تم تلتعط ةخ بحيحرترم بح حيييترم إق تةة
 .(1 يح حك ي تةكخ بحيقط إحتهح كقطيا قحام  ي قطيا تؤبى إحل يبا بحلببحم

 21في يربب يبححريتب فرل  يتر ري  حرك فرل بيتفحقترم بحةعطةرم عرتخ بحتربتب بحححعي كقطيا قحارمح -2
ا حتربتب بحخطا بح حطى عرتخ بحربيحتتخط رترو ترا بحتربترب ةرخ قرم بحيحرم بحة رطط 1972حعتةعط يحا 

 .(2 فل بتفحقتتتخ ححع تتخ عتخ يفذ ب مطبا
 ب ق  فل بييتعحط عةلبا  ميبا قميم بحنحم ح -3

طة  بحبيحتحخ بتفحقترم فرل ييب تربتب بحخطا بح حطى فل ق ت  عحكحى عتخ فطيحح ي حعحيتح ف ب  ع
ا يبحتي عة تعحهح يبف   بحبيحتحخ ي ل قم بحربيب بح   ت حا ةححرم بحق رت  1974تيحتط يحا  29

 .1٫5 - 1عتخ فطيحح ي حعحيتح عةلبا 
 .(3 يتةكخ تر تي ه ل بحيحعم ةخ بحقميم بحنحم تم بحايحيتم ح بيحتتخ

 
 
 
 
 
 

                                                 
 ةطخا ححعي بحافرم يفحهح. (1 

 2) Masshiro    43ةطخا ححعي. 

 ةطخا ححعي يفذ بحافرم. (3 
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 الفرع التاسع
 لالتفاقية الجديدة لقانون البحار تحديد حدود الجرف القارى وفًقا

( ةخ بيتفحقتم بحخبتربك ح رحييخ بحعررحط ي رل  يرر ترتا تلترتخ رربيب بحخرطا 83/1يا  بحةحبك  
بح رررحطى عرررتخ بحررربيا  ب  بححررريبرا بحةت حع رررم  ي بحةتالاررر م يرررخ مطتررري بيتفرررحي ي رررل  حرررحذ بح رررحييخ 

ا بحبيحتم ةخ  خا بحتياا إحل را ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلب 38بحبيحي كةح  نتط إحتر فل 
 ةياا.

يتالررررق حيرررح ةرررخ هررر ب بحررري   خ بحتربترررب  ي بحتطحرررتا تخرررطى عحيتفرررحيط يهررر ب تليرررل  خ بحررربيا 
 بحةليتم هي بحتل حيا تقتحط مطتي تطحتا بحربيب.

 المطلب الثالث

 تحديد حدود المنطقة االقتصادية الخالصة

 التحديدالفرع األول : دور العوامل الجغرافية فـى 

تةكررخ بح رريا عيخرريب ةخةييررم يبفررطك ةررخ قيبيررب بح ررحييخ بحرربيحي تتل رري عتربتررب ررربيب بحخررطا 
بح ررحطى عررتخ بحرربيا بحةتخررحيطك  ي بحةت حع ررمط إي  خ بح ررحييخ بحةتل رري عتربتررب ررربيب بحةيم ررم بيقتاررحبتم 

حيا بحةيعرريح بحقححاررم تلتعررط فررل ةطر ررم بحعرربب ك ط كةررح ي تيخررب قحيرربك بتفحقتررم  ي ركررا قعررح ي تتيرر
عافم ةعحنطك فعالة يرخ  خ ةةحطحرم بحربيا فرل هر ب بحةخرحا ةتنرلعم يةتفطقرمط رترو  عرطا يربب ق ترا 

 ةخ بيتفحقح .

 خحةلم حتةيخ عيحتفحط عفي يتال(ح  خ  ى كتحخ حتححري عةرح فتهرح  Kaldoneيت يا ب حتح  
رترو تفترط  ب خ إخرطب  بحةحتلةطب  يبحبيا بحةتربك تةكرخ  خ تمححر  تخبترب بحةيرحمي بيقتارحبتم 

 بتفحقتم عححيحعم ح عرط بحكحطتعي ف م. 1 - 5ةفحيعح  فل ريبحي 

يةررخ ثَرراَّ تةكررخ تخةترررا بحةعررحبئ ب حححررتم حتربترررب ررربيب هرر ل بحةيرررحمي بحخبترربك ةةررح تقيحرررر 
ب طب  بح حيييتررم ح ررربيا بححرررحر تم فررل كرررا بحةيرررحمي بحعرطتررم يبحتررري تعرررةيهح بح ررحييخ بيتفرررحي يبحلطفررري 

 ررري عححةيرررحمي بحعرطترررم ب قرررطىط يكررر حك ةرررخ ب ركرررحا بح عرررح تم بحترررل تيعررر  بحةعرررحبئ بحلحةرررم بحةتل
 بحةتل  م عحقتاح  بحبيا ي ل بحةيحمي بحعرطتم فل ةخحا بيحتغالا يبإلببطك يرفق بحةيبطب.

يتنررتط كررا هرر ل بحليبةررا إحررل  خ ةرريه  بحتربتررب ت رريا  حححةررح ي ررل بحليبةررا بحخغطبفتررمط يبحرر   
حةررريه  بحةحرررتقبا فرررل تربترررب رررربيب بحخرررطا بح رررحطى. يفرررل بحيبقرررا  خ بقتارررح  بحبيحرررم تتنرررحعر ةرررا ب

بحححر تم ي ل ةيم تهح بيقتاحبتم ت يا ي ل  ححذ يالقم إق تةهرح بحعرطى عرححعرطط هر ل بحلالقرم  ب  
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معتلررم خغطبفتررم عاررفم  حححررتمط يتلتعررط بيفتررطب  بحرر   ترر ه  إحررل  خ بإلق ررتا ب طعرري تررتركا فررل 
رررررط  هرررري ب حررررحذ بح ررررحيييي يقتاررررح  بحبيحررررم بححررررحر تم ي ررررل كررررا بحةيررررحمي بحعرطتررررم بإلق ررررتا بحع
 بحةخحيطك.

بحر ى بحرتقبا ةعرب  بحطقحعرم « Hvgo Guotius»يتطخا  ححذ ه ل بحفكطك إحل ياط بحف ترر 
 .(1 بحفلححم ةخ ب ط  حتعطتط حتحبك بحبيحم ي ل إق تةهح بحعرطى

حإلق ررتا ب طعرري ح بيحررم بححررحر تم   خ بيتفحقررح  هرر ب يتلتعررط كررا بحةيررحمي بحعرطتررم بةترربببةب 
يبحتاطترح  يبحةؤحفح  بحةتل  رم عرححخطا بح رحطى تنرتط إحرل ت رك بحةيم رم عحيتعحطهرح ةخرحيطك حنريبم  

 بحبيحم يةالا م حه ل بحنيبم  .

تتا تلتتخ ربيب »( ةخ بيتفحقتم بحخبتبك ح حييخ بحعرحط ي ل  يرح 74ه ب يقب يا  بحةحبك  
بيقتاررحبتم بحقححاررم عررتخ بحرربيا  ب  بححرريبرا بحةت حع ررم  ي بحةتالارر م يررخ مطترري بيتفررحي  بحةيم ررم

( ةررخ بحيقررحا ب حححرري حةركةررم بحلرربا 38ي ررل  حررحذ بح ررحييخ بحرربيحل كةررح  نررتط إحتررر فررل بحةررحبك  
يةررخ هرر ب بحرري  تتعررتخ  خ بحتربتررب تخرر   خ تكرريخ «. بحبيحتررم ةررخ  خررا بحتياررا إحررل رررا ةياررا

عرررحبئ بحلببحرررمط يتحرررتقبا فرررل بحتربترررب قرررم بحيحرررم  ي بحعلرررب بحةتحرررحي  ك ةرررح كرررحخ  حرررك ةتيبف ةرررح ةرررا ة
 ةيححعةح ةا ب ق  فل بييتعحط عكا بحقطيا بححح بك فل بحةيم م.

يتةكخ بح يا ع خ بح يبيب بحةتا م عتربتب ربيب بحةيم م بيقتارحبتم بحقححارم هري فرل خيهطهرح 
بح حطىط كةح  خ يخي  بحتفحي  عرحخ بحيتم ي ل  حرحذ  ت ك بح يبيب بحةمع م فل تربتب ربيب بحخطا

بح حييخ بحبيحي حتر تري ررا يرحبا تكةرخ فرل خريهط هر ب بح رحييخ   يحر حك فرإخ ةعرحبئ بحلببحرم فرل بحعلرب 
بحتيحح  تلتعط ةيححعم تةحةةح ح ةيم تتخط يب  ب كحي  بيتعحطب  بحقطيا بحقحارم ح ةيم ترتخ  -بحةتححي  

 ةال ةم حك تح بحةيم تتخ هي بحقطيا بحخغطبفتم. يبربكط فإخ بحقطيا ب كثط
 يمحي بحةيم م بيقتاحبتمح

تنررةا بحةيم رررم بيقتارررحبتم قرررحح بحعرررط يةرررح ترررر  بح رررحح يبحةتررحل بحةخرررحيطك فتةرررح يطب  بحعررررط 
بإلق تةررل يبحترري ي ت تررب ي ررل ةررح تي ةتررا ةررخ بحنررحم ط عتيةررح بحخررطا بح ررحطى تنررةا قررحح بحعرررط يةررح 
تررر  بح ررحح فتةررح يطب  بحعرررط بإلق تةررلط يتةتررب إحررل ةررح تي ةتررا ةررخ بحنررحم   ي ت تررب ي ررل  حرركط يب  ب 

 إي  يهةح تقت فحخ فل يبك  نتح ححي  هيحك تنحعهح  عتخ بحةيم م بيقتاحبتم يبحخطا بح حطى ك
  ييةح حا تبقا بحةتحل بحةخحيطك فل يمحي بحخطا بح حطى. -

                                                 
 .51ةطخا ححعي    collinsبيقط فل  (1 
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ةترا ةرخ بحنرحم ط عتيةرح تةكرخ  خ  200ثحيتةح ح ي تةتب بحةيم م بيقتاحبتم إحل ةرح يطب   -
 ةتا. 200ل تةتب بحخطا بح حطى إحل ةح ت تب ي 

ثححثررح ح حررا تخررط    إنررحطك إحررل ةكييررح  قررحح بحعرررط فررل بحةيم ررم بيقتاررحبتمط عتيةررح فاهررا  -
 . (1 بحخطا بح حطى ي ل  ير تنكا بةتبببةب معتلتةح حإلق تا ب طعي ح بيحم بحححر تم

يب  ب كحي  بحياي  بحةتةحث م قب اتغ  حتربتب بحربيب فل كال بحيقحةتخ إي  ير تيخرب ةرا 
 عل  بحاليعح  فل ةخحا تربتب ب خ ب  بحةقت فمح حك 

 ييةح تلتعررط بحةرريبطب بحرتررم بحةيخرريبك فررل بحةتررحل بحةخررحيطك ح ةيم ررم بيقتاررحبتم ي ررل قرربط ةررخ 
ب هةتررمط يعححتررححي تررربب عمطت ررم ةلتيررمط يحكررخ حررتكيخ هيررحك اررليعم فررل تربتررب بحةرريبطب غتررط بحرتررم 

 بحةيخيبك فل بحخطا بح حطى.
ةتراط فرإخ تربترب بحةيم رم بيقتارحبتم  400تكريخ بيحترحخ ةت حع ترحخ  كثرط ةرخ ثحيتةحح رتيةح 

تكيخ غتط عطيط ط عتيةح تخبتب بحخطا بح رحطى عرتخ هرحتتخ بحربيحتتخ بحةتخرحيطتتخ فرل قرا  ى يقرحا 
ح فتةح يطب    ةتا عححيحعم ح خطا بح حطى. 200تكيخ عطيطتأح  تعة

بحتكيتخ بحختيحيخي يفل تعحطتذ قحح بحعرط تعلةح ثححثةحح  ي تةكخ  خ تثحط قالا فل ت بتط 
حةح إ ب كحخ قحح بحعرط حتلتعط ةيم م بقتاحبتم  ي خطفةح قحطتأح ؟ يقحام عححيحعم ح تكيتخ بحختيحيخي 
ييخيب عل  بحةق يخ بحةلبيي فترط فرإ ب كرحخ يخريب  ى ةرخ هر ل بحليبةرا ي رل خحير  ةرخ ب هةترم 

ةكررخ إهةررحا هرر ل بحليبةررا  خ قررحح بحعرررط تةكررخ  خ تلتعررط حةخحيطتررر قررم بحررربيب بحةفتررط ط فهررا ت
 تحعلةح ح ةيم م بيقتاحبتم عبية ةخ تعلتتر ح خطا بح حطى؟

يب  ب كرررحخ تربترررب بحرررربيب ةتةرررحثالة فرررل كرررال بحيقرررحةتخط فإيرررر تخررر  بحتلحةرررا ةرررا ت رررك بحليبةرررا 
ةح ب تتا تلطترا بحيقرحا عحيتعحطهح خ  ةب ةخ كا بحقطيا بححح بك فل بحيمحي بحةليلط يب  ب كحخ  حكط ح

بح حيييل ح حح بحعرط فل ةححرم عرطتم ةلتيم عمطت م ةقت فرم فرل كرال بحيقرحةتخط يعتيةرح تقرا معتلرم 
قحح بحعرط ككتحخ ةحب  ثحعتم إي  خ بحمحعا بحايحيي حهح تقت ا ةخ يقحا  قط.  يخهم يقطيح عالب 

 بحةححفم هي بححع (.

 

 

 
                                                 

 بيقط فلح (1 

Masahiro, op. cit, p 45. 
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عةح  خ ةححرح  بحخطا بح حطى يبحةيم م بيقتاحبتم بحقححام تتةحثا ةخ بحيحرترم بحخغطبفترم 
ةترراط فإيهررح فررل غححرر  ب ررريبا تةثررا بتحررحح  200يحكررخ قررب تةتررب بحةيم ررم بيقتاررحبتم إحررل ةحررحفم 

يبحةيم ررررم بحخررررطا بح ررررحطى. يعيررررح ة ي ررررل  حررررك ف ررررب تحررررتقبا يفررررذ بحقررررم حكررررا ةررررخ بحخررررطا بح ررررحطى 
بيقتاررحبتمط يحررتذ هرر ب عررححمعا قحيرربك ة  ةررمط يتتم رر  إينررح  بحةيم ررم بيقتاررحبتم تلطتررا ررربيبهح 

 عيبحمم بحبيا بحححر تم بحةليتم فعالة يخ تيحتا بحلبتب ةخ بحربيب بحعرطتم بحةيخيبك.

 ةلتحط بحتربتبح

ربترب بحرربيب عرتخ ( ةخ بيتفحقترم بحخبتربك ح رحييخ بحعررحط كتفترم ت83ط 74تعةي  بحةحبتحخ  
بحرررربيا  ب  بحنرررريبم  بحةت حع ررررم  ي بحةتخررررحيطك فررررل كررررا ةررررخ بحةيم ررررم بيقتاررررحبتم يبحخررررطا بح ررررحطىط 

 يتتعةخ هحتحخ بحةحبتحخ يفذ بحليحاط بحةتل  م عةلتحط بحتربتب يبحتي تتةثا فل ب تيح

    إخطب  ح تربتب تخ   خ تخطى عحيتفحي. -1

 ةطبيحك ةعحبئ بحلببحم. -2

خ بحياررحخ بحخبتررببخ إحررل  خ بحتربتررب تخرر   خ تخررطى عحيتفررحيط يقررب تيحررب  هرر ل يتنررتط هرر ب
ا بحقحارم عرححخطا بح ررحطى ط فهري قحيربك إخطب ترمط يحكيهرح تلعرط يررخ 1958بح حيربك يرخ بتفحقترم حريم 

 «. خ كا تربتب خبتب تخ   خ تكيخ ةتف ةح ي تر»ةعب  خبتب يهيح 

م ط ف ررب تررا بحرري  ي تهررح فررل بيتفحقتررم بحخبترربك  ةررح بحةعررب  بحثررحيي  يهرري ةطبيررحك ةعررحبئ بحلببحرر
خ كحيررر  ةعرررحبئ  ح رررحييخ بحعررررحط بيخ بإلنرررحطك إحرررل قمررريم بحعلرررب بحةتحرررحي   ي بحقرررطيا بحقحارررمط يب 
ح ي تر ةخ بحةحبك بحححبحرم ةرخ بتفحقترم  بحلببحم تتعةخ ه تخ بحلياطتخ ي ل يكذ ةح كحخ ةياياة

 ا.1958خيتا حلحا 

حةفحيعح  ي ل خحي  كعتط ةخ ب هةتمط يةخ ثَراَّ تةكرخ  خ يقب كحخ ةلتحط بحتخبتب قالا ب
 ( فتةح ت يح83ط  74يحتق   ي  بحةحبتتخ  

( بإلنرررحطك إحرررل ة كترررم بحر ررريي بححرررتحبتم ي رررل بحةررريبطب  كثرررط ةرررخ 83ط 74تيحيحررر  بحةحبترررحخ   -1
 بححتحبك ي ل بحةيم م  بتهح.

هرري ةيارري  ي تررر فررل حرريا تخررطى ةفحيعررح  بحررربيب ي ررل  حررحذ بح ررحييخ بحرربيحي كةررح  -2
( ةرررخ بحيقرررحا ب حححررري حةركةرررم بحلررربا بحبيحترررمط رترررو تهررربا بحةفحيعرررح  إحرررل 38بحةرررحبك  

 تر تي بحرا بحلحبا.
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( إحل تحهتا بحةفحيعح  يتر تي بحةبييرم فرل تربترب بحرربيب ةرخ 83ط  74تهبا بحةحبتحخ   -3
 تفحقتم.قالا يقحا تحيتم بحةيح يح  بحةياي  ي تر فل بحخ   بحقحةذ ينط ةخ بي

( ح ح م ةخ 83ط  74فل رححم يبا بحتياا إحل بتفحي تعةي  بحف طك بحثححثم ةخ بحةحبتتخ   -4
بحتيقتةررح  بحةؤقتررم  ب  بحمعتلررم بحلة تررم ط يبحترري تهرربا إحررل تر ترري بحةيفلررم بحةتعحبحررم فررل 
ةيحمي بحربيب ةرا بحي بحط يه ب بحتلحيخ  فعا ةخ بحرا بحعبتاط يهي ر ريي بححرتحبك ي رل 

 حةتحل بحةخحيطك.ب

ررح يهرري فررل رححررم يرربا بحتياررا إحررل بتفررحي قررالا فتررطك 83ط 74 قتررطةب تعررا بحةحبتررحخ   -5 ( بحت بةة
ةل يحررررم تتلررررتخ بح خرررري  إحررررل إررررربى يحررررح ا بحتحرررريتم ح ةيح يررررح ط يبحةيارررري  ي تهررررح فررررل 
بيتفحقتررمط يتتلررتخ قررالا هرر ل بحفتررطك بحتياررا إحررل بحتيقتةررح  يبحترري تالةررا عهررح عاررفم ةؤقتررم 

 رببك عفتطك  ةيتم رتل تطفا بحي بح ح  عح .ية

 
 الفصل الثانى

 نزاعات الحدود البحرية بين الدول فى الخليج العربى

 المبحث األول

 النزاعات الحدودية فى الخليج العربى وأسبابها

هررل بحي بيررح  بإلق تةتررم بحتررل يقلرر  عررتخ بحرربيا بحيبقلررم ببقررا ررربيب بحق ررت  بحلطعررل يبحيبقررا 
 آحتح يتنةا ه ل بحبياح خيي  غط  قحطك

بحكيت  يبحةة كم بحلطعتم بححليبتم يبحعرطتخ يقمط يبإلةحطب  بحلطعتم بحةتربك يح ميم يةحخ 
تطبخ.  يبحلطبي يب 

ف ب  ق   قحهطك عطي  كتحيح  ةحت  م ايطك بحبيحم عححةفهيا بحةلحاط عححتنركا فرل بحريمخ 
ثةحيتررم فررل  ي ررح  بحرررط  بحلححةتررم ب يحررلط بحلطعررلط إ  تلرريب عررببتتهح إحررل ةررح علررب بيهتررحط بححرر مم بحل

يتلحقةر   هةتتهررح علررب تررطط غححعتررم ب قمررحط بحلطعترم ةررخ بححررتمطك ب خيعترم  بتفحقتررم حررحتكذ عتكرري( 
يبحررتطببب بحررت الحهح فررل بححررييب  بحتححتررم حيهحتررم بحرررط  بحلححةتررم بحثحيتررمط إ  إخ ةلقررا بحرربيا بحلطعتررم 

كةح تتةثا فل إمحط ب ةا بحةتربك إحرل  قرا ةرخ يارا قرطخط تليب يعيتتهح فل بحةخةييم بحبيحتمط 
يكحخ معتلتأح  خ تاحر  ينر ك كرا كترحخ بيحرل خبترب ةيبخهرم عرطيطك ررا ةنركال ط علعرهح يرحخا 
يخ بحتيب خ بحبيحل حيب  عححيحعم ح ربيب بحعرطتمط  ي فتةح تتل ي عححتلهبب  بحبيحتم بحححع مط يبحرعل  
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رررح رتيررر بك  ي بحرررتخب ي ررر  ب قرررط تتيرررحيا بحلالقرررح  ةرررا بحرررب يا بحةخرررحيطك يتارررفتم ةرررح قرررب تكررريخ قح ةة
 .(1 بيحت الا ةخ قعحتح تثتط قالفةح فل بحط ى يبحةاحح  يتتم   بحترببو ر يا ةيححعم

قعررا بكتنررحا ثررطيب  بحعرررط ةررخ بحرريفم يغتررطل كررحخ ةفهرريا بحررربيب بحطحررةتم عررتخ بيا بحق ررت  
إحررل يرربك حتححررتم ةترر ك غح ترم يررخ بيا بحق ررت  يبقتاررط  بحلطعرل ي تليررل حهررح بحكثترطط يكررحخ بحرريي  

 بحح مم بحةيقةم إحل بححتحبك ي ل بحةطبف  يبحيبرح .

 

                                                 
 .2001تييتي  2ارتفم بحنطي ب يحم ينط في  –بحربيب بححتححتم فل ي بيح  بحبيا بحلطعتم  (1 
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 المطلب األول

 النزاعات الحدودية فى الخليج العربى

يبحترل  عطةر   (1 ا1922كحي   يا ية تم حتطحتا بحربيب عتخ بحبيا فل ةلحهبك بحل تط يرحا 
حكيت  يبححليبتمط يقب  بى بحتيقتا ي رل بيةتترح ب  بحيفمترم ب يحرل فرل حتطحتا بحربيب عتخ بحلطبي يب

ثالثتيتح  بح طخ بحلنطتخ إحل بحبفا يري تطحتا ربيب بحبياط يحكرخ حلربا تطحرتا بحرربيب بحعرطترم حت رك 
بحبيا ةي  يق  ةعكط ترطك بحفرط  ةفتيررم حينري  بحقرالا يقحارم فرل ةيرحمي ر ريا بحريفم ب كثرط 

 قتةم.

اط رترررو ياررر   قررريب  ت يبهرررح 1971بيا بحق رررت  ي رررل رححرررر رترررل يرررحا  يبحرررتةط يعرررا
عطتمحيتررح إلطحررح  بححررالا يبحيقررحا فررل ةيم ررم بحق ررت ط يعررب  ةحررؤيحي عطتمحيتررح بحتركررتا فررل بحةنررحخطب  
بحةر ترررمط يعلرررب بيحررررح  هررر ل بح ررريب  بطتفلررر  بحةمححعرررح  بإلق تةترررم بح بتةرررم يبحلررربب ب  بح ع ترررم إحرررل 

 بححم .

بيب بحعطتم فل نعر بحخ تطك بحلطعترم  كثرط ةطييرمط إ  إيهرح ترربب  يف ةرح حةيرحمي يب  ب كحي  بحر
طيل بح عح اط حكخ تاحيب بحتيحفذ ي ل بحةيبطب يبحعرو يخ هيتم يميتمط يي ل ب ق  فل غتح  
بإلمحط ب ةيل بحفلحاط  بى إحل تبهيط بحلالقرح  عرتخ بحربياط كةرح  خ بحتلترتا بإلق تةرل يبحرحخرم إحرل 

 يايا إحل ةاحبط بحمحقم بحتةط فرل  طح عر يط بحتريتط عرتخ بحربيا يبإلعرطبط ع ربطتهح ي رل ةفهيا ح
تمعترري بيتفحقتررح  عحإلعررحفم إحررل بحطؤتررم بحةقت فررم حالرتتحخررح  ب ةيتررم يبحقررطيا بحخترري بحررتطبتتختم 

 بحةقت فم.

ثرط ثررطب ة  ةرح بحرربيب بحعرطتررم كحير   كثرط تل ترربةب يقرطةب  يررر تتعرةخ بحةيرحمي بيقتاررحبتم ب ك
يبحتررررل ترترررريى ي ررررل بحرررريفمط يبحرررر ى يرررر   ةررررخ بحةقررررحيا بحةتعحبحررررم يتاررررلتب يرررربا بحث ررررم عررررتخ بيا 

 .(2 بحةيم م

 

                                                 
 .2105بغحمذ  31بحتميط بححتححي إلةحطك بحكيت  يةنكالتهح بحربيبتم ة حتا ةخ بحارطب  بم ا ي تر فل  (1 

 .ةطك  بحيحميط (2 
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 الفرع األول

 نزاع إيران والبحرين

ا يهرل يعرحطك يرخ ةخةييرم ةرخ بحخر ط ت را فرل بحق رت  1971يحح  بحعرطتخ بحت الحهح يرحا 
ررح ةرح كحير  بحعررطتخ ي مرم ير بح كعترطك عتيهررح بحلطعرلط يتركةهرح آا ق تفرم عيقرحا ة كرل بحرتيطىط يب ب ةة

تطبخ ةخ خهم  قطىط تيحي  ي ل بححتمطك ي ل بحعرطتخ يركةهح بحكثتط ةخ  يبيا بحق ت  ةخ خهم يب 
ا 1521بح عح ا رتل برت تهح بإلةعطبميطتم بحعطتغححتم فل  يج ةخبهح بح ارتط يحرعتأحط ي حرك فرل بحلرحا 

ررح فررل حررعتا بححررتمطك ي ررل مررطي بحتخررحطكط يحةررح  فررا قحةرر  بحبيحررم بحاررفيتم عررحرتالا  حةرربك ثةررحيتخ يحةة
رررررح بحرررررتمحي   حرررررطك آا ق تفرررررم  خ تحرررررتمط ي رررررل بحخ ترررررطك  181اط يعلرررررب 1602بحعررررررطتخ فرررررل  يحةة

ا رترل تيةيرح هر ب ةرا فترطب  ةت ملرم ةرخ بحررطي  ةرا بح ريب  1783يتحتق اهح حتةتب ركةهح ةرخ 
 .(1 بحلةحيتم يغتطهح

طك آا ق تفرررم ي رررل بحعررررطتخ رحيحررر  فرررحطذ  خ تمرررطي  ى عرررح  يفرررل بححرررييب  بحتححترررم ححرررتم
تةكيهررح ةررخ بحلرريبك حعحررم حررتمطتهح ي ررل بحعرررطتخط ي حررك فررل ح حرر م ميت ررم ةررخ ب رررببو ةررخ  هةهررح 

اط يقرب 1820برتخحج فحطذ ي ل إعطبا عطتمحيتح ةلحهبب  حالا ةا بحححرا بحلطعلط يةيهح بحعرطتخ 
طذ  ي عررر ةرررحيي  عررالب فررحطذ ةهحخةررم بحعرررطتخ يةرحيحررم  بى إعررطبا هرر ل بحةلحهرربك إحررل برتخررحج فررح
اط يحكررخ هرر ل بحةرررحيي  عررح   1836اط 1823اط 1820فررط  بححررتمطك يبحيفرري  ي تهررح فررل  يرريبا 

عححفنا عحرع  بحربيا يبحةحرحيبك بحعطتمحيترم ح عررطتخط يقرب ببَّير  بحركيةرح  بحفحطحرتم بحةتتححترم بح يبترم 
 -ا 1852 ل بحعرطتخ. يفل ه ب ت يا بحطرححم ختةذ تتيبيطعير   يبحتحخحطتم  ر تتهح فل بححتمطك ي

 ا(ح1897

ا رررحيا نررحل فررحطذ بححررتمطك ي ررل بحعرررطتخط يي ررل بحررطغا ةررخ  خ ببَّيررح ل 1867فررل بحلررحا »
بحيرتب حتر تي ه ب ب ةط هي تكطبط بيبيح ب  بحفحطحتم عن خ تعلتم بحعرطتخ حهح فل يهب بحارفيتتخ 

 .(2 «كحخ تلةا ي ل ةححيبك عل  ب مطبا عب بحعل  ب قطإي  ير فل بحيق  يفحرط 

قعررا ةخررل   حررطك آا ق تفررم يةررخ يحاررطها ةررخ بح عح ررا  -كحيرر  بحغححعتررم ةررخ حرركحخ بحعرررطتخ 
ةخ بحنتلم بحلط ط يقب بيت ح آا ق تفم ركا بحعرطتخ ةخ بحفطذط يقرب رربث   -بحلطعتم إحل بحعرطتخ 

نررلطيخ عرر خ ر رريقها ةهرربيطك يبنررتكيب  يهررا تلررحييخ ةلررحطك فررل هرر ب بحارربب يقررا قحررا ةررخ بحنررتلم ت
 بحتةتت  يبححقطك ييبا إتال  بيهتةحا بحال ي ععل  ةح تتل ي عححةةحطحح  بحبتيتم يغتطهح.

                                                 
تطبخح بحتينحي بحتيتطط ةطك  بحخ تطك ح بطبحح ط ينط  (1   .2104 غحمذ  26بحةححفم عتخ بحعرطتخ يب 

تطبخ تبقا ةطر م خبتبكط ينط في  (2   .2002حعتةعط 18يالقح  بحعرطتخ يب 
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قحةرر  إتررطبخ عححعررغم ع طتلررم ترحررتخ  يعررحح بحنررتلم علررب  خ بحت مرر  هرر ب بحترر ةط ي طحرر   
رررح إحرررل بحركيةرررم بإلتمححترررم ييررب ةح قحةررر  إرررربى مرررح طب  ب قترررطك عةرحيحرررم بحركيةررم بإلتطبيترررم برتخحخة

اط يفل يق   عكرط عرحبط  1940قاا بحةينا  بحيفمتم بحعرطتيتم  عحخ بحرط  بحلححةتم بحثحيتم يحا 
ا عإثحطك ةيعيح تعلتم بحعرطتخ حهح فرل يارعم ب ةراط ي كرب  فرل 1927إتطبخ فل نهط ييفةعط يحا 

طتخ فررل ةلقررا يارريط بحتررحطت ط يي رر  بيتهررح  بحةرر كطك بحتررل قرربةتهح  يهررح كحيرر  بحةحررتمطك ي ررل بحعررر
بحررررط  بحلححةترررم بحثحيترررم نررري  بحاررررحفم بإلتطبيترررم رة رررم كعترررطك عرررب عطتمحيترررح تمححررر  فتهرررح عحححرررتحبك 

 بإلتطبيتم ي ل بحعرطتخ.

ا  عرررط   خطتررربك يترررطي  إترررطبخ بحرررربتو بحررر ى  بحرررل عرررر ي ترررط 1945حرررعتةعط يرررحا  21يفرررل 
لط يبحرر ى مححرر  فتررر بحييتررح  بحةتررربك ب ةطتكتررم عححتطتررو فررل بحقحطختررم بإلتطبيررل فررل بحةخ ررذ بحيتررحع

 بحتقطبج بحيفم ةخ بحر يا بحعرطتيتم يقطةب ح ر يي بإلتطبيتم فل بحعرطتخ.

رحيح  إتطبخ علب  حك تكطتذ تعلتم بحعرطتخ حهح ةخ قالا بح تحا علبك قميب  يكحي   عرط  
 ه ل بحقميب ح

ا قرررطبطةب ت عرررل عتررربطتذ تعلترررم بحعررررطتخ 1946 يهرررح  اررربط  ي بطك بحتطعترررم يبحتل رررتا فرررل يرررحا 
ا ةطحيةةح ت عرل عر خ 1946إلتطبخ فل بحةببطذط كةح  ابط ةخ ذ بحي طب  بإلتطبيل فل إعطتا يحا 

تقعا إيترحج بحر ريا بحيفمترم فرل بحعررطتخ يبحر ى ترتا تاربتطل إحرل بحقرحطج حريفذ بإلخرطب ب  بحةتعلرم 
رح فرل يرحا عر ا قرطبطةب ت عرل 1946ي نطكم بحعتطيا ب يخ ري فحطحرتمط ي اربط بحعطحةرحخ بإلتطبيرل  تعة

حرل بحعررطتخط  عحتقح  بإلخطب ب  بحال ةم حتمعتي بحطحيا بحعطتبتم ي ل بحطحح ا بحارحبطك يبحريبطبك ةرخ يب 
حعرطتيتررررم ييبارررر   بحركيةررررم بإلتطبيتررررم بحعررررغم علرررربا بيتررررطبا بحركيةررررم بإلتطبيتررررم عخرررريب ب  بححررررفط ب

بحقحارررم عح نرررقح  بحررر تخ ت يطييهرررح ةرررخ بحعررررطتخط ييعرررل  بحركيةرررم بإلتطبيترررم فرررل حرررعتةعط يرررحا 
ا يحطعررر  إترررطبخ 1949ا قرررطب م خغطبفترررم خبتررربك تعرررتخ تعلترررم بحعررررطتخ إلترررطبخط يفرررل يرررحا 1948

 ةنررحطكم بحعرررطتخ فررل بحةررؤتةطب  بحبيحتررمط فحرتخرر  إتررطبخ حرربى بحةررؤتةط بيقتاررحبى ب حررتيى بحةيل ررب
ا عكطبتنل يحبى بتررحب بحعطترب بحربيحل ي رل قعريا بحعررطتخ يعريةب فرل هر تخ بحةيعرطتخ 1949فل يحا 

بحررربيحتتخط يياررر   بييتطبعرررح  بإلتطبيترررم إحرررل ررررب بييترررطب  ي رررل يطيب بحرررا بحعررررطتخ عرررتخ بيا 
ا قرررطبطةب 1957بحق رررت  فرررل علررر  يثرررح ي ب ةرررا بحةترررربك. ي اررربط ةخ رررذ بحررري طب  بإلتطبيرررل فرررل يرررحا 

ععا بحعرطتخط ي حك طبأب ي ل قتحا بحةيحةم عإبقحا تلبتال  ي رل قرحييخ بحخرتل بحر ى اربط  ت عل
ا يا  ي ل يبا خيب  ةي  بحخيحتم بحعرطتيتم إي حةخ تكيخ حبتر ة كتح  غتط ةي يحرم 1938يحا 

عنطم إخحبتر بح غم بحلطعتم ي خ تكيخ ة تةةح فل بحرعالب عارفم ةحرتةطك حةرح ي ت را يرخ ينرط حرييب . 
كةح طفعر  إترطبخ بتفحقترم بحتلرحيخ بيقتارحبتم بحةيقلرم عرتخ بحةة كرم بحلطعترم بححرليبتم يبحعررطتخ يرحا 
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اط يبيتعط  إتطبخ بحةنرطيح بححرليبى عإقحةرم خحرط ترطعم عرتخ بحةة كرم يبحعررطتخ عةي حرم إخرطب  1958
 .(1 تتق ل بححليبتم إلرعحم  ى ةرحيحم ت يا عهح إتطبخ حعا بحعرطتخ

 ي يررر  عطتمحيترررح يتتهرررح بييحررررح  ةرررخ نرررطي بححررريتذ يقحةررر  عححتطتتررر  ا 1968يفرررل يرررحا 
حلة تم تح تا يبحتالا ةا بحركيةح  بحةر تم  فتخبب  آةحا إتطبخ فرل إيرحبك بحةمححعرم ععرا بحعررطتخ 
فحتف   ةا عطتمحيتح ي ل ت بتا م   ةنتطك إحل ب ةا بحةتربك عححتفتح  نل  بحعرطتخ إخ كحخ تطتب 

عرررةحا إحرررل إترررطبخط ب ةررط بحررر ى تطتررر  ي ترررر تنررركتا علثررم ةرررخ ب ةرررا بحةترررربك حهررر ب بيحررت الا  ا بيي
 بحغط ط يقب حعي رحكا بحعرطتخ آي بك يتحل عخ ح ةحخ آا ق تفم.

ا يبحةتعررةخ  خ بحغححعتررم 1970إعطتررا  30قرربة  علثررم ب ةررا بحةتررربك ت طتطهررح بحيهررح ل فررل 
يبتحيرحتها تؤتررب يتطترب إقحةررم بيحرم يطعتررم  ب  بححرحر م ححركحخ بحعرررطتخ عةقت را بيتةررح بتها يمريب فها 
ا ياقةر  ةقرحهطب  فرل بحعررطتخ عرة  1979حتحبك ةحت  مط يعلب يخحل بحثيطك بإلتطبيترم فرل فعطبترط 

يبك آيا حت تتب بحثيطك بإلحالةتمط يت بة  يبك نقاتح  نتلتم كعترطك علطتعرم إحرل بحركيةرم كرحخ 
 تخ ي ل غطبط بحيقحا فل إتطبخ.ةخ  ها ةمححعهح إقحةم يقحا إحالةل فل بحعرط 

يحا ي ل تيحل آا ق تفم بحح مم فل بحعالبط ي اي خ  200عتيةح كحي  بحعرطتخ ترتفا عةطيط 
 ا يخ ةرحيحم بي ال  قحبهح هحبى بحةبطذ.1981فل  يبقط يحا 

يقررررب اررررطل ط ررررتذ ي طب  بحعرررررطتخ ع يررررر ي تيخررررب فررررل بحعرررررطتخ قمررررط ببق ررررلط ي خ بحقمررررط 
يةيرر   حرك بحرررتخ ارحط ةررخ بحةلرطيا  خ بحكثتررط ةرخ ب رررببو بحةحّحرم عررح ةخ  بحقرحطخل هرري إترطبخ ط

فررل بحعرررطتخ تايحرر  إحررل خهررح  قحطختررمط ي خ هرر ل بحخهررح  حررا تكررخ حرريى إتررطبخ يبحةيقةررح  بحتحعلررم 
 .(2 حهح

 

                                                 
 .2105 غحمذ  7إتطبخ يبحق ت  حححم عيح  ينط فل  (1 

 31ةطكرر  بحق ررت  بحلطعرري ح بطبحررح  بم ررا ي تررر فررل  يطقررم عرثتررمح إتررطبخ يبحق ررت  .. يرربي ر ت رري  ا ارربتي قفرري (2 
 .2105تيحتط 
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 الفرع الثانى

 الجزر اإلمارتية الثالث

اررغطى ييررب ةرربقا ت ررا بحخرر ط بإلةحطتتررم يهررلح خ تررطك  عرري ةيحررل يميرر  بحكعررطى يميرر  بح
ةعررتي هطةرر  فررل بحق ررت  بحلطعررلط يبحرر ى تلتعررط ةررخ  هررا بحةعررحتي يبحةةررطب  بحةح تررم بحرتيتررم فررل 
بحلححاط يحه ل بحخ ط  هةتم ختيعيحتتتكتم يختيبقتارحبتم كعترطك   يهرحا  ب  ةيقرا خغطبفرل ةهرا تريفط 

م يبحثرررطيب  بحةيخةترررم بحرةحترررم بيحرررتطبتتختم بحلحررركطتمط كةرررح  خ هررر ل بحخررر ط غيترررم عرررححثطيب  بحعرطتررر
يبحيفمتم يبحيبرح  بح طبيتم بحقعرطب ط يتر قط عححةترحل بحل عرم ةةرح خل هرح هربفةح حألمةرحح بيحرتلةحطتم 
إق تةتأح يبيحتأح مت م قطيخ ق   بحخ ط قحعلم ح حتحبك بحلطعتم بحةتةث م عإةحطك ط ذ بحقتةم يبحنحطقمط 

ةرخ ةيم رم بحق رت  بحلطعرلط رترو يفر   بح ريب   يبحتةط  ه ل بححتحبك رتل ترحطت  بيحررح  عطتمحيترح
بإلتطبيتم بحتهبتبب  بحل يتم بحتل  م  هح نحل إترطبخ عقاري  غر ي بحخر ط يبرتالحهرحط يبرت ر  بحخر ط 

اط ي حك قعا ححيح  ةخ إيالخ قتحا بيحم بإلةحطب  بحلطعتم بحةتربك 1971ييفةعط  30فل فخط تيا 
 1). 

حلطعترررم بحةترررربك تررررحيا بحرررتلحبك بحخررر ط بحةرت رررم عكحفرررم يةيررر   حرررك بحترررحطت  يبيحرررم بإلةرررحطب  ب
بححعا يبحيحح ا بحح ةتمط يبيتعط   حرك ر أرح نرطيتأح تحطتقتأرحط يعححة حعرا ترطى إترطبخ  خ بحخر ط خر   ي 
خ  يهرررح قحةررر  عححرررتطخحح بحخررر ط بحةغتارررعم إحرررل بحررريمخ ب ا حرررتذ إي يب  تتخررر   ةرررخ تطبعهرررح يكتحيهرررحط يب 

 غتط قحع م ح ي حل.قعتم حتحبتهح ي ل بحخ ط 

يتطى إتطبخ  خ بحتلحبك خ ط  عل ةيحل يمي  بحكعطى يمي  بحاغطى ر هح بحةنطيحط عا 
ت ه   علب ةخ  حك  رتو تلتعرط  خ حريبرا يخر ط بحق رت  بحلطعرل ك هرح ة رك حرعالب فرحطذ بحترحطتقل 

 .(2 بح ى تخ  بحتلحبتر

ا يررل بحةررتالبى حكيهررح فررل يترر يا  يهررح كحيرر  تحررتمط ي ررل بحخرر   بحةرت ررم قعررا بح ررطخ بححررحع
يهبى بح يبتم يبح حطخحطتم فيعر  بح يبحرا حتركةريب بحخر ط بحرثالو يكر حك ةتيرح  حيغرم  حيخرم(ط ي حرك 
 يهررح كحيرر  غتررط قررحبطك ي ررل اررب بحهخةررح  بحتررل كحيرر  تمررحا هرر ل بحةيررحمي عحررع  يرربا بةتالكهررح 

 بحخ ط بحثالوح ب حميا بحعرطى بحفحياط يتلتةب إتطبخ فل ببيح هح ي ل ة كتتهح حت ك

                                                 
 14بحخر ط بإلةحطبتترم بحةرت ررم عرتخ بحرري بإلةررحطبتي يبحتلير  بإلتطبيريط ةطكرر  بحة ةرحك ح بطبحرح  يبحعررريو ينرط فررل  (1 

 .2013بكتيعط 

 .2012إعطتا  12بحخ تطك ي  ينط فل  –ت حطتط يريبطب  بحخ ط بإلةحطبتتم بحثالو  (2 



 

 

                                                 

 

 

  ر أمحد عبد التواب الباحث / عم                   ترسيم احلدود البحريه بني الدول                    ... 

 

113 

 خ بحةارررحح  بيحرررتطبتتختم يب ةيترررم فرررل بحق رررت  بحلطعرررل تتم ررر  حرررتحبك إتطبيترررم ي رررل بحخررر ط  -1
 بحثالو.

  خ بحخ ط بحثالو كحي  تر  بححتحبك بإلتطبيتم قعا بيرتالا بحعطتمحيل عثةحيتخ يحةةح. -2

حخهرم بحة حع رم تتةحررك  خ بحقرطب م بحعطتمحيترم تقهرط بحخر ط بحةرت رم خرر  ةب ةرخ  طبعرتهحط فرل ب -3
 (1 بإلةررحطب  بحلطعتررم بحةتررربك ع ر تتهررح عررحةتالك بحخرر ط بحررثالو يترريطب علرر  بحنرريبهب يبحعررطبهتخ

 بحتل تبيا تةحكهح عححخ ط يةيهحح

ا طحررححم طحررةتم ةررخ رررحكا قيبحررا بححررحرا تؤكررب تعلتررم 1864 خ بححرر مح  بحعطتمحيتررم ت  رر  يررحا  -1
 ى ياتط عييغتط حر ةخ  خبببل ب يب ا.خ ط  عي ةيحل يمي  بحكعطى يمي  بحاغط 

ا  كب بحة رتا بحعطتمرحيل فرل عينرهط علرب بررتالا ب رريب   خ خ تطترل مير  1879فل يحا  -2
ا طفر  ررحكا بحنرحطقم ةري  بةتترح  حنرطكم 1898يحيغم تحعلتحخ ححتحبك بح يبحرا  يفرل يرحا 

 .(2  خيعتم ح تي ت  يخ عل   ييبح بحةلحبخ بحةيخيبك فل عحمخ  ط  خ تطك  عل ةيحل 

ا طيرل رفرا تبنرتخ 1918حا بح ححرةل ررحكا ط ذ بحقتةرم فرل يرحا  خ بحنت  ةرةب عخ قح -3
ي ل خ تطك مي  بحكعطى يكحخ تطبف ر رتي بك بحةلتةب بحعطتمحيل فرل بحق رت  يقح رب بحعرطترم 

 .(3 بحعطتمحيتم 

ا ت رررياح إخ ة كترررم ميررر  1928هيرررحك يثت رررم ارررحبطك ةرررخ ي بطك بحهيرررب بحعطتمحيترررم فرررل يرررحا  -4
 ذ بحقتةرررررم ةيرررر  بيفارررررححهح يررررخ إةرررررحطك بحنررررحطقم يرررررحا بحكعررررطى يميررررر  بحاررررغطى تلررررريب حررررط 

 .(4 ا1921

ا مححع  إتطبخ عححت خحط خ تطتل مي  بحكعطى يمير  بحارغطى ةرخ ط ذ 1930يفل يحا  -5
ا حررا تكررخ هيررحك إتطبيررل يبرررب ت ررتا فررل خ تررطك 1963بحقتةررم يطفعرر  ب قتررطكط يرتررل يررحا 

بإلتطبيل إحل بحخ تطك علب تيقتا   عل ةيحلط يعب  بحت ببا بإلتطبيتتخ ةا بقيا قيب  بحختل
ةررحطك بحنررحطقمط ي خ ركررحا بحنررحطقم يط ذ بحقتةررم فطعرريب طحرريةةح  ةرر كطك بحتفررحها عررتخ إتررطبخ يب 
حييتم ي ل ب ينمم بيقتاحبتم بحتل كحخ ت يا عهح حكحخ بحخ ط بحثالو ةي  ةم را بح رطخ 

                                                 
تطبخ ارتفم بحترطتط ينط فل  –بحخ ط بإلةحطبتتم بحةرت م  (1   .2015ةحطذ  29ةيبخهم آخ م عتخ بحلط  يب 

 .2102حعتةعط  05مهطبخ بحخ ط بإلةحطبتتم بحةرت م إتطبيتم حألعب بحلطعتم ي   (2 

ةرررحطذ  30يطعررري إتررطبخ ح خحةلرررم بحلطعترررم بحخررر ط بحثالثرررم فرررل  طقعترررا هطةرر  حتحررر  ةرت رررم يي إةحطبتترررم حرررعييتةك  (3 
2105. 

 .2105ةحطذ  31بحخ ط بحثالو بحةرت م ري ي تةي ط ةيحييم بإلةحطب ط بم ا ي تر فل  (4 
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خةررا بح ؤحررؤ  بحثررحةخ ينررط بحةررتالبىط هرر ل بحطحرريا كحيرر  تنررةا اررتب ب حررةحك يبحغرري  ح
ط قحا بحنت  قححرب ررحكا بحنرحطقم عةري  تارطت  حعيرح  ةيرحطك 1912يبحطيل يغتطهحط فل يحا 

ا تررا ةرري  بةتتررح ب  ح تي ترر  يررخ بحرريفم 1937ح حررفخ ي ررل خ تررطك ميرر  بحكعررطىط فررل يررحا 
 .(1 يبحغح  فل خ تطك  عل ةيحل يبحةتحل بإلق تةتم بحتحعلم حهح إحل نطكم عتطيحتيا كتةتح ل

ط بإلتطبيتريخ علرب بيتهرح  ررط  بحق رت  ب يحرل ةرا بحلرطبي تيحرتا بيحرتقببا بحلحركطى يقب قط 
حخ تطك  عي ةيحل فياعيب فتهح ايبطت  ةعحبك ح حفخ ي قحةيب فتهح قحيبك ح رطذ بحثيطى يفت  ةح عرطتةح 

تطبيتررمط ثررا عررب يب عةعررحت م بحعلثررم بحتل تةتررم بحلطعتررم يرقررطيب بقرريا  فطببهررح إحررل بحخ تررطك بيخ ت نررتطك إ
ي قتررطةب قتررطيب حرركحخ بحخ تررطك بحلررط  عررتخ بحمررطب يقعرريا بحخيحررتم بإلتطبيتررمط طفعرر  بإلةررحطب  بحلطعتررم 
بحةترربك برررتالا إتررطبخ حخ طهررح بحررثالو ييطعرر  قعررتتهح ي ررل ب ةررا بحةتررربك إلاررطبطهح ي ررل تخيرر  

م يعرط بحةفحيعرح  بحةيبخهم ةا بيحم إحالةتمط يرحيا قحبك بإلةحطب  ةطبطةب إقيحح مهطبخ عررا بح عرت
بحةعحنرررطك  ي ةركةرررم بحلررربا بحبيحترررمط حكرررخ ب قترررطك كرررطط  طفعرررهحط ةلتعرررطك  خ حرررتحبتهح ي رررل بحخررر ط 

ا 1992بحررثالو حتحرر  ةرررا ي ررحلط يتةرر  عححفلررا ية تررم تفررحي  فررل  عرري قعررل عررتخ بحمررطفتخ يررحا 
ح   .(2 حكيهح حا تا   ى يخحلط يقحة  حيطتح عيححمم ةنحعهم بيته  عححفنا  تعة

 الفرع الثالث

 البحرين وقطر

ا رتيةح هحخة  بح يب  بح مطتم ةيم رم 1937تليب تحطت  بحي بح بحعرطتيل بح مطى إحل يحا 
بح عررحطك بحتررل كحيرر  تحعلررم ح عرررطتخ يبحيبقلررم عررةخ نررعر بحخ تررطك بح مطتررم فررل بحيحرتررم بحنررةححتم بحغطعتررم 

 . (3 ةيهح

بحة رط ب ار ل  ا ق تفرم ب حرطك بحرحكةرم  يف ةح ح عررطتخ فرإخ قمرط حرا تكترا عرحيت بح بح عرحطك 
فل بحعرطتخط عا حل  ح حتمطك ي ل ةخةييم خ ط ريبط يخ تطك فنر  بحربتعا يخر ط  قرطى ارغتطك 

ا ترربق   عطتمحيتررح بحتررل 1937تحعلررم ح عرررطتخ تنرركا فررل ةخةييهررح ث ررو ةحررحرم بحعرررطتخط فررل يررحا 
ر بحخ تررطك بحلطعتررم فررل بحيرر بح عررتخ كحير  تفررط  رةحتتهررح ي ررل  خرر ب  يبحررلم فررل بحنرحم  بحنررطقل حنررع

قمط يبحعرطتخط يتة  تحيتم بحي بح يتطحتا بحربيب بحعرطتم عتيهةح ي ل بحيري بح ى ةح با قح ةةح رتل 
ا  ي ح  قمط قيبتهح ي ل خ تطك فن  بحبتعا بحعرطتيتم يبحترل ت را 1986بحتياط يفل نهط إعطتا يحا 

                                                 
بتحرةعط  1خ ط بإلةحطب  بحةرتاط ر ح ي تحطتقتم يقحيييتم تفع  الب كح ت ال بإلتطبيتمط بحةارط  بحترياط ينرط فري  (1 

2012. 

 .2014بتحةعط  4بحخ ط بإلةحطبتتم بحثالو كي  إتطبخ بيحتطبتتخي يب ةيي حححم عيح  ينط فل  (2 

 .2001ةحطذ  16تحطت  بحي بح عتخ قمط يبحعرطتخ عي عي حي  ييالتخط ينط فل  (3 



 

 

                                                 

 

 

  ر أمحد عبد التواب الباحث / عم                   ترسيم احلدود البحريه بني الدول                    ... 

 

115 

ةررخ بحةرريقفتخ ييةررحا بحعيررح   29مط رتررو برتخرر   إحررل بحنررةحا بحنررطقل ةررخ خ تررطك بحعرررطتخ بحط تحررت
بحررر تخ كرررحييب تلة ررريخ فرررل إينرررح  ةقفرررط حنرررطم بححررريبراط يتررربق   بححرررليبتم فتةرررح علررربط رترررو  ب  

 . (1 يححمتهح يرتيب  بحقالا

يفل فتطك ير م يخرر  بححرليبتم فرل تنركتا حخيرم ثالثترم عط ححرم بحة رك فهرب عرخ يعرببحل ت  
يتحررل عررخ حرر ةحخ آا ق تفررم ي ةتررط قمررط ق تفررم عررخ رةررب آا ثررحيل  ييعرريتم كررا ةررخ  ةتررط بحعرررطتخ

 هبفهح بحعرو يخ را يبى ح قالا.

ا يبفري بحمطفرحخ عنركا ةعرب ل ي رل إمرحط ةعرحبئ بحررا بقتطرترر بححرليبتم 1987يفل يحا  
يبحرر ى يرر  ي ررل  يرررح إ ب حررا ترريخ  بحةفحيعررح  عررتخ بحمررطفتخ ح تياررا إحررل بتفحقتررم نررحة م حتحرريتم 

ا بحمطفحخ عإخطب  ةفحيعح  ير م حت طتط  فعا بححعا ح يايا إحل تحيتم يخ مطتي بحقالاط ت ي 
 بح حييخ بحبيحل.

ا بحتغ   قمط بح ةرم بحق تخترم بحترل بيل رب  فرل بحبيررم 1990يت يا بحعرطتخ إير فل يحا 
حعررررو ةحررر حم بررررتالا بحلرررطبي ح كيتررر ط ييخرررر  فرررل بيتررر بح تيقترررا بحعررررطتخ ي رررل بتفرررحي عيرررح ة ي رررل 
بحةعررحبئ بحتررل بقتطرهررح بحة ررك فهررب يبحرر ى عةيخعررر  تتررر  بحفطاررم   ةررحا بححررليبتم إلتخررحب رررا بحيرر بح 
بحربيبى عتخ بحع بتخط ي ل  خ تحة  حكال بحمطفتخ عطفا بحي بح إحل ةركةم بحلبا بحبيحتم فل يهحى 

حررررحمم ا ةتحرررر رم عهرررر ب بيتفررررحي يبيخ بإليررررالخ طحررررةتأح يررررخ فنررررا بحي 1991تيحترررري  8عهيحيرررربب فررررل 
بححررليبتم تيخهرر  قمررط عنرركا ةيفررطب إحررل ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم فررل يهررحى بحتررل تلررب  ي ررل حرر مم 
قعح تم فرل إمرحط ةيقةرم ب ةرا بحةترربك يمححعر  بحةركةرم ت تترب طغعتهرح فرل إيرالخ بححرتحبك بح مطترم 

يررحبك تطحررتا بحررربيب بحعرطتررم بحفحارر م عرر تخ ي ررل خرر ط ررريبط يخ تطتررل فنرر  بحرربتعا يقملررم خررطببك يب 
 .(2 قتلحخ ب طبعل يبحةتحل بحالا م حهح يبحلح بك حكا ةخ قمط يبحعرطتخ

 كترررريعط  14ا ت رررربة  بحعرررررطتخ عم رررر  يتعلتررررر عرررراقط فررررل 1991 غحررررمذ يررررحا  8يفررررل  
ا حرربى ةحررخا ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم مليرر  فتهةررح ع حررحذ بيقتاررح  بحرر ى بحررتيب  إحتررر 1991

 حل بحةركةم.قمطط كةح بيتطع  ي ل ت با قمط عنكا ةيفطب إ

                                                 
ةرررحطذ  16يرررط  ترررحطتقي حتح حرررا بحيررر بح بحرررربيب  عرررتخ قمرررط يبحعررررطتخط اررررتفم بحنرررطي ب يحرررمط ينرررط فرررل  (1 

2001. 

ةرحطذ  16بحةركةم بحبيحتم تربب بحربيب بحعرطتم يتيهي بحقالا عتخ بحةيحةم يبحبيرمط ارتفم بحخ تطكط ينط فل  (2 
2001. 



 

 

                                                 

 

 

  ر أمحد عبد التواب الباحث / عم                   ترسيم احلدود البحريه بني الدول                    ... 

 

116 

يفررل بحيقرر   بتررر قرربة  بحعرررطتخ م عةررح حتعررةتخ بح عررتم ةمححعتهررح هررل عةيم ررم بح عررحطك بحتررل 
ا عحإلعحفم إحل ةيبقا هتبب  بح ؤحؤ يةاح ب ب حرةحك يعلر  بحي رحم  ب  1937برت تهح قمط يحا 
 بحلالقم عححربيب.

ي ق تفررم عررخ ا بنررتب بحقررالا عررتخ بحمررطفتخ ي رر  إيررالخ  ةتررط قمررط بححررحع1992يفررل يررحا 
كت ي ةتطط ةةح تليل نرةيا  4404رةب آا ثحيل قطبطةب ت عل عتربتب ربيب بحةتحل بإلق تةتم حعالبل عر 

 ريبحل ينط خ ط يبقلم تر  بححتحبك بحعرطتيتم عةخ بحربيب بح مطتم.

ا حت بتا قمط يثح  هح ح ةركةمط 1992حعتةعط  28يقب ربب  ةركةم بحلبا بحبيحتم تحطت   
 حعتةعط ةييبةب حت بتا بحعرطتخ يثح  هح. 29تيا بحتححل كةح ربب  بح

ررررررح رررررريا بحقررررررالا بح ررررررح ا عنرررررر خ  (1 1994يفرررررل تيحترررررري    ارررررربط  بحةركةرررررم بحبيحتررررررم ركةة
بقتاحاهح يقعيحهح بحيقط فل قعتم تربتب بحرربيب بحعرطترم يبحةحرح ا بإلق تةترم عرتخ بحربيحتتخط رترو 

فررل خةتررا بحي ررحم بحتررل قررحا ي تهررح بحقررالا يبحتررل  قع رر  بحةركةررم بحاررتغم بحعرطتيتررم بحةمححعررم عررححيقط
  اع  يببهح قةذ ي حم يهلح

هتربب  بحؤحرؤ  -بح عرحطك  -قميم  ححذ ب طقعترا -فن  بحبتعا ييتخ خطببك -خ ط ريبط  
يةارررح ب ب حرررةحك بححرررحعرم يغتطهرررح ةرررخ بحةحرررح ا  ب  بحلالقرررم عححرررربيب بحعرطترررمط يرررربب  بحةركةرررم 

 ب يهح تأح حت بتا بحمطفتخ خةتا ي حم بحقالا يخيبيعر ح ةركةم.ا ةييبة 1994ييفةعط  30تحطت  

 اررررربط  ةركةرررررم بحلررررربا بحبيحترررررم فرررررل يهرررررحى ركةهرررررح بحيهرررررح ل  2001ةرررررحطذ  17يفرررررل  
 عقاي  بحي بح بحربيبى عتخ بحعرطتخ يقمط يهيح

ت طط عإخةحح بحةركةم  خ بيحم قمط حهح بححتحبك ي ل بح عحطك يت طط بحةركةرم  خ ح عررطتخ » 
حررتحبك ي ررل خرر ط ررريبط يعحإلخةررحح ترر كط بحةركةررم عرر خ حررفخ بيحررم قمررط  حهررح فررل بحةتررحل بإلق تةتررم بح

ح عرررطتخ عررتخ خرر ط ررريبط يبحخرر ط بحعرطتيتررم ب قررطى ررري بحةررطيط بححرر ةل بحرر ى ترري  ي تررر بح ررحييخ 
 بحبيحل بحمعتلل.

ي رل خ ترطك ي خ ح مط بححتحبك ي ل خ ترطك خيرحخ عةرح فتهرح عةخختيرحخ.. ي خ ح عررطتخ بححرتحبك 
 قملم خطببل...

                                                 
 .2015بغحمذ  31ة حتا ةخ بحارطب  بم ا ي ترط فل  –بحي بح بحربيب  عتخ قمط يبحعرطتخ  (1 
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يك حك عحإلخةرحح خ ترطك فنر  بحربتعا ترر  حرتحبك بيحرم قمرطط يقرطط  بحةركةرم عر خ بحرربيب 
بحعرطتم بحةيربك بحتل ت حا بحةيحمي بيقتاحبتم بحراطتم ح مط يبحعرطتخ تخر   خ ترربب يف ةرح ح ف رطك 

 .(1 ةخ بح حييخ 250طقا 
 الفرع الرابع

 السعودية واإلمارات

ا  ترررب  عطتمحيترررح 1971بيحرررم بإلةرررحطب  بحلطعترررم بحةترررربك ي رررل بحرررت الحهح يرررحا  علررب راررريا
إمححررم ررربيبهح غطعةررح رتررل ررربيب قمررطط فررل رررتخ  خ بحةة كررم بحلطعتررم بححررليبتم ببيرر  ة كتتهررح حت ررك 

 .(2 ب طبعل يتربث  يخ  يهح بحبيحم بحيرتبك بحتل ترح ى قمط

تيهررح يعرتخ بإلةررحطب  بيخ ي را قمررط ا يقلر  بححررليبتم ي رل بتفررحي حرطى ع1974يفرل يررحا  
اط يقب ةي  ه ب بيتفحي بححليبتم ححر ل نطقل قيط بحلبتب فل ة حعا 1995يحا تاينط إي فل يحا 

تيح حهرررح يرررخ يبررررم بحعطيررريط يهرررل ب خ بحلرررتخ فرررل بحةيم رررم بحةتيرررح ح ي تهرررح ةيررر  بح رررطخ بحتححرررا ينرررط 
 ميم يةرحخ يبيحرم بإلةرحطب  بحلطعترم بحةترربكط بحةتالبى عتخ بح عح ا ةخ بحةة كم بحلطعتم بححرليبتم يحر

يكحيرر  قررطيا بيتفررحي  خ بإلةررحطب  بحتررل رارر   ي ررل بحررت الحهح قعررا  حررك عررثالو حررييب  كحيرر  
ررررح ةررررخ تعلررررح  بيتفررررحي  تعرررررو يررررخ بيتررررطبا بيحررررل يةقررررطج عرررررطى فررررل خيرررري  بحق ررررت ط يكررررحخ  تعة

 تهرح عتيهةرح يبحر ى تيرت   كثرط تقات  يح بب  ر ا نتعم بحيفمل فل بحةيم م بحربيبتم بحةتيرح ح ي
 .(3 ةخ ة تيخ عطةتا فل بحتيا ح ة كم بحلطعتم بححليبتم

ا قحمل  بإلةحطب  عبيا ةخ يةحخ يكلالةم ي ل بيرتخرحج ةرؤتةط ي طب  1999يفل يحا 
بحقحطختم يبحيفم حبيا ةخ ذ بحتلرحيخ بحق تخرل فرل بححرليبتم يبحر ى بيل رب عرححت بةخ ةرا تبنرتخ ر را 

م بحنتعم ع طتلم  خ بحبيحرم بحةعرتفم ي تنرطك بإلةرحطب  فرل ت ححرا يح ربب  بحريفم ةرخ ح يفم فل ةيم 
 .(4 ا1974ه ب بحر ا ي ل بحطغا ةخ بتفحي يحا 

 يررحب  بيحررم بإلةررحطب  مررطل قعررتم بحررربيب بحعرطتررم ةررا بحةة كررم بحلطعتررم  2006يفررل يررحا  
ح ترريحل ق تفررم عررخ  بتررب ركررا اط يييرربة1974بححررليبتم حالبيررح   يهررح حررا تاررحبي ةم  ةررح ي ررل بتفررحي 

                                                 
 .2001ةحطذ  17خ ط ريبط ح عرطتخ يبح عحطك يفن  بحبتعا ح مط حيتذ بيفي ينط فل  (1 

 21بحتيحفذ يبحقالفح  بحربيبتم عتخ بيا ةخ ذ بحتلرحيخ بحق تخري ةطكر  بحيرحميط ح بطبحرح  يب عررحو ينرط فرل  (2 
 .2012حعتةعط 

تييترري  16حححررم عيحرر ط ينررط فررل  –ة فررح  تقعررطك يررخ بحقررالا بحةحررتتط يطب  بحترررححا بححررليب  بإلةررحطبتي  6 (3 
2015. 

 .2015إعطتا  15قالفح  قبتةم ةتخببك نؤيخ ق تختمط ينط فل  (4 
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ا عرريفذ ب هةتررم بحتررل  ييهررح يبحرربل يفررل  يا  تررحطك حررر ح طتررح  1974بإلةررحطب  حررا تلتعررط بتفررحي يررحا 
 ا مطل ةنك م بحربيب ةخ خبتب ي ل ركحا بححليبتم.2006كرحكا حبيحم بإلةحطب  يحا 

عتيهح يعتخ بيحم ا  يقف  بححليبتم آيا بحنحريح  ييب بحةلعط بحربيبى 2009يفل تييتي 
بإلةحطب  كيتتخم ح تيتطب ط ي يعر   حك ي ل  ير خ   ةخ تل ت  بحطقحعم ي ل بقيا بححتحطب  ةرخ 
بإلةررررحطب  إحررررل  طبعررررتهح ي اررررعر  بحي بيررررح  بحربيبترررررم بححررررحر تم ةررررا بححررررليبتم رححررررةم عححيحرررررعم 

 ا ةخ حةح حن يخ بحربيب.2009حإلةحطب ط فل  ي ح   حك  قحة  بإلةحطب  فل 

تمرريتط يةررا هرر ب بحةخ ررذ بحرر ى كررحخ ةحرر يية رتررل  حررك بحيقرر  يررخ بحةيعرريح عقررطب م يتررا 
طحررةتم ةمعييررم فررل  عرري قعررل قررالا بححررييب  ب قتررطك ي تقهررط فتهررح بحتغتتررطب  بحتررل مررط   ي ررل 

 ا.1974بحربيب عة تعل بتفحي يحا 

ي را بحغرح  يقب  بب بحتيتط عرتخ بححرليبتم يبإلةرحطب  عحرع  بحتلرحيخ عرتخ قمرط يبإلةرحطب  فرل  
 بحمعتلل بح مطى إحل بيحم بإلةحطب  يخ مطتي  طبعل قحح  بححليبتم إيهح ة ك حهح.

 ع رر   2010يقررب  بى تفررحقا بحترريتط إحررل رحبثررم عرطتررم عررتخ بححررليبتم يبإلةررحطب ط ففررل ةررحطذ 
يررخ هخرريا ي ررل قررحط  حررليبى يبيت ررحا بثيررتخ ةررخ رررطذ بحررربيب بحعرررطى بححررليبى ةررخ قعررا قررحط  

حبيحم بإلةحطب  فل ببقرا بحةيرحمي بحةتيرح ح ي تهرح ي رل بحرربيب بحعرطترم بحةنرتطكمط يترا رطبحم تحعلم 
بحتح تم بحل يل ي ل بحرحبو طغا ةرحيحم بحمطفتخ إلحكحترط ي حرك ي رل  خ بحقالفرح  عرتخ بححرليبتم 

 يبإلةحطب  عن خ بحربيب بحةنتطكم عتيهةح حا تيتر.

ح عيح  خحط عرتخ عحإلعحفم إحل ةلحطعم بححليبتم ةخ قم  يحعت   بحغح ط ف ب يحطع   تعة
 بإلةحطب  يقمط بيمالقةح فل قيحهح ع ير تةط ةخ فيي بحةتحل بإلق تةتم بححليبتم.

 الفرع الخامس

 السعودية وقطر

تليب خ يط بحلالقح  عتخ قمط يبححليبتم ةي  عببتم بح طخ بحلنرطتخ بحةرتالبى ييربةح مححعر  
ةخ إق تا ب رحح ط ثا تا تيقتا بتفحي ت عل عتطحتا بحرربيب  بححليبتم ععا قمط حهح عحيتعحطهح خ  ةب

اط يحكرخ ب ةريط تفحقةر  عرتخ بحع ربتخ ةير  رحبثرم بحقفريذط يرحا 1965عتخ بححليبتم يقمط فل يحا 
ا  ية  بحركيةم بح مطتم ع خ قعت م آا ةطك ححيب  بح يب  بححليبتم فل ت رك بحرحبثرم يقحةر  1992

 .(1 عةيبخهم بح يك بح مطتم

                                                 
 .2001ةحطذ  21بححليبتم يقمط تيقلحخ بتفحقةح ربيبتةح عي عي حي  ييالتخط ينط فل  (1 
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ب رحيح  بحح مح  بححليبتم برتريب  ب  ةرم فرل يقر  يرري يرخ مطتري بحتطعرح  علر  يق
طخررحا قعت ررم آا ةررطك يبحررتةححم علعررها بحةيخرريبتخ فررل قمررط عرحرر  بحطيبتررم بح مطتررمط فررإخ بححررليبتم 

ا عررب بحركيةررم بح مطتررم 1995يةررب  إحررل بحررتغالا علرر   فررطبب بح عت ررم فررل ية تررم بيي ررال  يررحا 
ب حررعي ق تفررم آا ثررحخط يتع ررل ةنررك م قعت ررم آا ةررطك خرر  ةب ةررخ بحقررالا بح مررطى  عححتلررحيخ ةررا ب ةتررط

 بححليبى عةخ ة فح   قطى حا ترحا علب.
ا  ي ررخ بحع ررببخ طحررةتأح يررخ بيتفررحي ي ررل إيهررح  تطحررتا 1996يفررل بححررحعا ةررخ إعطتررا يررحا 

 ح  فرل بحطترح  خةرا بحربيب عتيهةح يبحت يحا  يةحا بح خيم بحفيتم بحربيبتم بحةنتطكمط ي حك ي   ح
ب ةتط يعب بهلل عخ يعب بحل ت  عي تط بحقحطختم بح مطى رةب عخ خححا عخ خعرط آا ثرحيل بحر ى رةرا 

 يقتهح طحححم قمتم ةخ  ةتط بيحم قمط بحنت  رةب عخ ق تفم آا ثحيل تتل ي عه ب بحةيعيح.
بحةييطك فرل يي   قةم حليبتم قمطتم ثيح تم عطيحتم ةاطتم ابط عتحخ ةنتطك فل بحةبتيم  

ا  ثةرررط  ةحرررحيتر يرررخ تيقترررا بتفرررحي تيهرررل بحقرررالا بحرررربيبى عرررتخ بحمرررطفتخط 1992بتحرررةعط  20
ا 1965ينك   حخيم حليبتم قمطتم ةنتطكم يف ةح ح ةحبك بحقحةحم ةخ بيتفحقتم تيحم عهح تيفت  بتفحي 

 .(1 عخةتا عييبل ي ركحةر يةح خح  فل بحعتحخ بحةنتطك
ا 1996تطك يرخ ي بطترل بحقحطخترم فرل بحع ربتخ فرل يرحا يقب ابط عتحخ حرليبى قمرطى ةنر

 ي خ بتفحي بحخحيعتخ ي ل إيهح  تطحتا بحربيب عتيهةح يبحت يحا  يةحا بح خيم بحفيتم بحةنتطكم إليهح  
بقتتحط إربى نطكح  بحةح  بحلححةتم ييعا بحةيبافح  بحفيتم ح  تحا عةح  يتربتب بحي حم بحربيبتم 

 عتخ بحع بتخ ي ل بحمعتلم.
ا بقتحط  بح ةم بحق تختم بحتل بيل ب  فل ةح م خةتا عخ إعطبهتا 1996يفل بتحةعط يحا 

ررح حةخ ررذ بحتلررحيخ بحق تخررل ة حعررا ةطنرر  قمررط فررل  حررك بحرررتخ يعررببحطرةخ عررخ  بحرخررتالخ  ةتيةررح يحةة
رةرررب بحغمترررمط فرررحرت   ةترررط قمرررط رةرررب عرررخ ق تفرررم ي رررل  حرررك يقرررحما بحخ حرررم بحقتحةترررم ح ةرررم ةحررر م 

 حررك بحيقرر ط يةةررح  بب فررل ب  ةررم بحةرحيحررم بيي العتررم بحفحنرر م ي ررل ب ةتررط رةررب بحتررل  بحق تختررم فررل
 .(2 1995طتعهح يبحبل ب ةتط ق تفم حلتةح ح ليبك إحل بحركا علب بي ال  بعير ي تر يحا 

يطغا  خ ب ةتط بحححعي طت  ةرحيحم بيي ال  يهي ةيخريب فرل  عري قعرل يبحرتلحخ ع مرطتتخ 
ةيخررريبتخ فرررل  عررري قعرررل يآقرررطتخ ببقرررا قمرررط إي  خ بحبيررررم بيتعرررط   خ حرررعل  ةرررخ  تعحيرررر كرررحييب 

ب مطبا بححليبتم تبةب فل  حكط يةخ هيح عب   ب  ةم بحر ت تم بحترل نرهب  بحكثترط ةرخ بإلنركححتح  

                                                 
 ا.2001حطذ ة 21قمط يبححليبتم تيقلحخ ي ل بتفحقتم يهح تم حتطحتا بحربيبط بحخ تطك ي ط ينط فل  (1 

رررحط بحنرررطي  35بححرررليبتم يقمرررط تيقلرررحخ بحتررريا ي رررل قطتمرررم يهح ترررم حقرررالا رررربيب  عرررتخ بحع ررربتخ ببا حةررربك  (2  يحةة
 ا.2001ةحطذ  20ب يحمط ينط فل 
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يبحررتقبة  قمررط يحررح ا بإليررالا بحةيحي ررم ح حررليبتم يقحةرر  عرربيةهح ةححتةررح يكررحخ ح يررحك بحخ تررطك بيط 
ا تمرطي عطيرحة  ت تف ترييل عثترر بح يرحك 2002بحقرالا بححرليبى بح مرطىط ففرل يرحا ةريطى فل   ةم 

حةؤحذ بحةة كم يعب بحل ت  آا حليب ي بى ه ب بحعطيرحة  ححرر  بححرليبتم حرفتطهح ارحح  بحملتةرل 
 ةخ بحبيرم بيخ إيالخ.

 طحررا  ةتررط قمررط علررب ت ررك ب  ةررم عفتررطك ط ررتذ بحرري طب  يي تررط بحقحطختررم رةررب عررخ خححررا عررخ 
ح فت  افرم خبتبك فل بحلالقح  ةا بحةة كرمط ي خ تكرا يحرح ا خ عتط آا ثحيل إحل بححليبتم يحطعة

بإليرررالا بح مطترررم يررررخ بحتمرررطي حنرررر ؤيهحط يترررحعا  ةتررررط قمرررط ية ررررر إليرررحبك بحلالقررررح  بحمعتلترررم ةررررا 
 بححليبتم يبحت ط  إحتهح رتخ قحا ع تحطتر ح حليبتم.

ط بتفحقتم إليهح  ي بح رربيبى قرا يحح ةرح ا يقل  بححليبتم يقم2001ةحطذ يحا  20يفل 
 عتخ بحع بتخ ميبا قةحم يثالثتخ يحةةح.

يخط  ةطبحا بحتيقتا فل بحبيرم عرعيط حليب بحفتاا يرةب عخ خححا عخ خعط آا ثرحيلط 
ررح حتحرريتم بحقررالا ي ررل ررربيب عرطتررم  يتترر حا بيتفحقتررم ةررخ قةحررم ينررط يثت ررم يقطتمررم تلتعررط  حححة

كت ي ةتطةب 60هح يعطتم عتخ بحع بتخ ميح
 1). 

 الفرع السادس

 السعودية والكويت

ا بإليخ ت تم بحلثةحيتمط ثا تربب  ةطك  قطى فل 1913تربب  ربيب بحكيت  رح  بتفحقتم 
ا بحتررل غتررط  فررل بحررربيب بحخييعتررم ح كيترر ط يعلررب هرر ل بيتفحقتررم علنررطتخ 1922بتفحقتررم بحل تررط يررحا 

رررح ترررا ي رررب بتفحقترررم ارررببقم يرحرررخ خررريبط ع ةبتيرررم خررربكط يرعرررط يح عةرررح يرررخ بحكيتررر  ي ترررط إيخ ترررطب يحةة
هخطتةرح يعر حك تيتهرل ةنرك م بحرربيب  1402بحةفي  حبى بححليبتم ثا تعلتهح بتفحقتم  قطى فل يرحا 

 .(2 بححليبتم بحكيتتتم

ا ييرب ةيم رم بحييتارت  1964 ةح فتةح تتل ي عححةيم رم بحةرحتربك ف رب ترا ت حرتةهح فرل يرحا 
فاحط بحخيري  ترر  بحةحر يحتم بإلببطترم ح حرليبتمط يبحنرةحا ترر  إببطك بحكيتر ط فتةرح بحرتةط عرحمخ 

                                                 
يةركةم بحلبا بحبيحتم  يه  ي بيحتهح  1913تحطت  قمط ب حيب تخحل بحق ت  ... عب     ةحتهح ةا بححليبتم يحا  (1 

 ا.2015 غحمذ  31اط ابى بحع بط بم ا ي تر فل 1992يحا ةا بحعرطتخط 

 ا.2015 غحمذ  5بحق ت  بحخبتب ينط فل  –تفحقا بحقالا بحيفمي عتخ بححليبتم يبحكيت  يي ر يا قطتعم  (2 
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ح ةررخ بحقفخررل فررل  بحعرررط يبحيفرربك ي ررل  ب ط  بحرر   ترترريى ي ررل كةتررح  هح  ررم ةررخ بحرريفم ةنررحية
 .(1 بحتحعحم

ا عنر خ ر را بحةيم رم بحةنرتطكمط يكحير   حرحذ بحةنرك م 2007ييقا قالا فل عببتم يرحا 
ا رتررل يررحا  2009هرري  خ بحكيترر  حررا تكررخ طبعررتم يررخ تةبتررب بححررليبتم يةتتررح  نررتفطيخ فررل يررحا 

اط ي خ بححرررليبتم يقلررر  ي رررب بحتةبترررب بيخ بحتنرررحطك بحكيتررر  ةةرررح  غعررر  بحخحيررر  بحكررريتتلط 2039
ت عررل م عررح  بحلةررا بحكيتتتررم. يقررب رحيحرر  بححررليبتم يبحكيترر  رررا هرر ب بحقررالا  فححنررطكم تررطف   خ

 كثرط ةررخ ةرطك عهرربا إيرحبك بإليتررحج فرل بحةيم ررم بحةرحتربكط غتررط  خ بحقرالا قهررط ح حرم  فررل ةررحتي 
ا علررب  خ كررحخ غتررط ةقهررط ح ل ررخط يةررح  بحرر  بحةعحرثررح  خحطتررم حرررا ب  ةررم يبحتياررا إحررل 2015

 فخل يبحيفطك.بتفحي تلتب بإليتحج ح ق

ةحتي ح ةطك ب يحل حةبك  حرعييتخ إلخرطب   يةرحا بحارتحيمط  11يخطى إغالي ر ا بحيفطك فل 
ةحتي قحح  ةتربثم عححا نطكم بحريفم ب ةطتكترم نرتفطيخ إخ ر را بحريفطك حرتقا ةتيقفةرح  27يحكخ فل 

ح  ةرا حرتخ را بحةنكال  بحتل تليي بحتنرغتاط يكنرف  بحنرطكم يرخ  يهرح يخر   يرخ ررا بحي بير
 .(2 بحكيت  بحتل تتل ي  حححةح عر يي بحتنغتا

 الفرع السابع

 الكويت والعراق

ا عةيخرر  بحةلحهرربك 1913خررح   يا تطحررتا ح ررربيب عررتخ بحكيترر  يبحبيحررم بحلثةحيتررم فررل يررحا 
يثةحيترمط يبحتري تعرةي  بيترطبا بحلثةرحيتتخ عححرت الا بحكيتر  يتطحرتا بحرربيبط يقرب يار  -ب يخ ي

ةررخ بحةلحهرربك ي ررل  خ تعررب  قررم إنررحطب  بحررربيب ةررخ ةرربقا قرريط بح عتررط فررل بحنررةحا بحةررحبك بححررحعلم 
يتةررط ةعحنررطك إحررل خيرري   ا قاررط ياررفيبخ يخعررا حرريحا رتررل يببى بحعررحمخط ي خ تكرريخ تعلتررم خرر ط 
عيعتحخ ييطعم يف تكح يقحطيل يةحكحخ ح كيت ط يعتي  بحةحبك بحححبحرم  خ تعلترم بح عح را بحببق رم عرةخ 

خررا ح كيترر . علررب بيتهررح  بحرررط  بحلححةتررم ب يحررل يه تةررم بحلثةررحيتتخ برت رر  عطتمحيتررح هرر ل بحررربيب تط 
ا 1923ب طبعررل بحلثةحيتررم فررل بحلررطبيط  يقررب مححرر   ةتررط بحكيترر   رةررب بحخررحعط بحاررعحل فررل إعطتررا 

عر خ تكرريخ بحررربيب هرل  بتهررح بحتررل كحيرر   ةرخ بحلثةررحيتتخط يقررب طب بحةيربي  بححررحةل عررححلطبي بححررتب / 
 كيكذ ي ل م   بحكيت  عحيتطبا بحركيةم بحعطتمحيتم عه ل بحربيب.عتطذ 

                                                 
 غحرررمذ  31بحررربيب بحكيتتترررم ترررحطت  بحكيتررر  بحقرررم بح ةيررريط ع  رررا يعرررب بحةححرررك ق رررا بحتةتةررري بم رررا ي تررررط فرررل  (1 

 ا.2015

 ا.2015 غحمذ  5بحلطعي بحخبتب ينط فل  –بححليبتم يبحكيت  قالا تهبط ياا ة تيخ عطةتا يفم تيةتةح  (2 
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ف ب حل  عطتمحيتح عتلةب تاغتط ةتيح  بحلطبي ي ل بحق ت  حكل ي تهبب  ى ركيةرم يطبقترم 
 .(1 ةحت ع تم بحيفي  يبححتمطك بحعطتمحيتم ي ل بحق ت 

عححرربيب عرتخ بحكيتر  ا بيتطا ط تذ ي طب  بحلطبي ييطى بححرتلب 1932تيحتي يحا  21يفل 
ا بيتررطبا بحلررطبي طحررةتأح عححررت الا بحكيترر  يعححررربيب بحلطبقتررم 1963 كترريعط يررحا  4يبحلررطبي. يفررل 

ط 1932 غحرمذ يرحا  10تيحتريط يكر حك  21بحكيتتتم كةح هل ةعتيم عتعرحبا بحطحرح ا بحةتعحبحرم فرل 
بحارعحل ةرخ قرالا تيقترا  عتخ ط تذ ي طب  بحلرطبي يريطى بححرلتب يررحكا بحكيتر  بحنرت   رةرب بحخرحعط

ةرعط ةنرتطك عرتخ بحكيتر  يبحلرطبي ةرخ قرالا بختةرحح رعرطل كراي ةرخ بحط تحرتخ آير بكط يفرل يرحا 
ا نرركا ةخ ررذ ب ةررخ حخيررم حتطحررتا بحررربيب عررتخ بحع رربتخ ييبفرري بحلررطبي ي ررل بيحترر با ع ررطبطب  1991

تخ بحكيتر  يبحلرطبي حتطحرتا بحرربيب عر 833ا  ابط قرطبط ةخ رذ ب ةرخ طقرا 1993بح خيمط يفل يحا 
 .(2 1994يبيتطف  بحكيت  عر فتةح بيتطف  بحلطبي عحح طبط فل يحا 

ا بحررت    بحكيترر  يررخ عطتمحيتررحط يعلررب  حررعيح يبرررب ةررخ إيررالخ بحررت الا 1961يفررل تييترري 
بحكيترر ط ي ررب يعررب بحكررطتا قححررا ةررؤتةطةب ارررفتأح فررل عغررببب تمححرر  فتررر بحكيترر  ةهررببةب عححررتقببا بح رريك 

 حك   ةم حتححتم عتخ بحكيت  يبحلطبي ياطف  ع  ةم يعب بحكطتا قححا.حتيبحا ع 

رتو قحة  بح تحبك بحلطبقترم عمرطل فكرطك  خ بحكيتر  كحير  خر  ةب ةرخ بحلرطبيط ي يرر ترا بقتمرحح 
ررح بحررتغالا ترر بةخ هرر ب بحاررطبح ةررا  هرر ب بحخرر   ةررخ قعررا بإلةعطتححتررم بحغطعتررم رحرر  تلعتطهررحط يتررا  تعة

 يحلط يكحي  ببيح ب  يعرب بحكرطتا قححرا تتطكر  عر خ بحكيتر  كحير  خر  ةب  رببو بيتفحعم ف حمتخ ب
 ةخ بحلطبي يقحا عفا هح بيحتلةحط بحعطتمحيل ي ل بحطغا ةخ بحت الحتم بحكيت  يخ بحركا بحلثةحيل.

يقحةرر  خحةلررم بحرربيا بحلطعتررم عححترربقا حةيبخهررم تهبترربب  يعررب بحكررطتا قححررا ي طحرر   قررريب  
ا 1963 كترريعط  4ةهيطتررم بحلطعتررم بحةتررربك يبححرريببخ إحررل بحكيترر ط يفررل يطعتررم ةررخ بححررليبتم يبحخ

ةررحطذ يررحا  20بيتررطا بحلررطبي طحررةتأح عححررت الا بحكيترر  يبيتطبفهررح عححررربيب بحلطبقتررم بحكيتتتررمط يفررل 
ا هررررحخا بحخررررتل بحلطبقررررل ةطكرررر ةب ررررربيبتأح تحعلةررررح ح كيترررر  فتةررررح تلررررطا عرحبثررررم بييترررربب  ي ررررل 1973

 .(3 حك قتا خيبتتخ ةخ كال بحخحيعتخبحاحةتمط ييت  يخ  

                                                 
 ا.2010ييفةعط  9بحخ تطك ي ط ينط فل  –خبا ريا تطحتا بحربيب عتخ بحلطبي يبحكيت   (1 

حرررعتةعط  23غرررببب ينرررط فرررل بحكيتتترررم علرررب   ةرررم بحق رررت  بحثحيترررمط ك ترررم بح رررحييخ خحةلرررم ع –تطحرررتا بحرررربيب بحلطبقترررم  (2 
 ا.2013

ةخ ررم بحتنررطتا يبح عرح ط ةخ ررم فارر تم  –تطحرتا بحررربيب بحلطبقتررم بحكيتتترم فررل عرري  قرطبطب  ةخ ررذ ب ةررخ بحربيحي  (3 
 ا.2015 غحمذ  31بم ا ي ترط فل 
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ا ييرربةح نرري  بح رريب  بحلطبقتررم 1990 غحررمذ  2يبحررتةط بحيعررا ي ررل هرر ب بحترريتط رتررل 
ع تررحبك بحررط تذ اررببا رحررتخ ية تحتهررح بحلحرركطتم ي ررل بحكيترر  يبيتهرر  هرر ل بحلة تررم عححررتتال  بح رريب  

تنرك   ركيةرم اريطتم   غحرمذ ةرخ يفرذ بحنرهطط ثرا 4بحلطبقتم ي ل كحةا ب طبعل بحكيتتتم فرل 
 9عط ححررم بحل ترررب/ يررال  رحرررتخ ترررر  ةحررةل خةهيطترررم بحكيترر ط ثرررا  ي يررر  بحركيةررم بحلطبقترررم تررريا 

حغح  خةتا بححفحطب  بحبيحترم فرل بحكيتر  إحرل خحير  إيرالخ 1990 غحمذ  ا عا بحكيت  ح لطبي يب 
تالا بحلطبقرررل ح لرررطبي يتغتترررط  حرررةح  بحنررريبطح يبحةينرررا ط يبحرررتةط بيرررر 19بحكيتررر  بحةرحفقرررم طقرررا 

ا علرب ررط  بحق رت  1991فعطبترط  26نرهيطط يبيتهرل بيررتالا عترطترط بحكيتر  فرل  7ح كيت  فتطك 
 .(1 بحثحيتم

 الفرع الثامن

 واحة البريمى

تةثا بحتيحفذ عتخ بح يى بححتححتم ي ل يبرم بحعطتةل ةي  بح طخ بححرحعا ينرط بحةرتالبى عرتخ 
ح ميم ةح م ي  ةم ب عحعرتم فرل يةرحخ بحببق ترم يعرتخ  بح يبحا ي ةطب  ححرا يةحخ يةنحتقهح يعتخ

 عطتمحيتحط يكحخ كا مطا ةخ ه ل ب مطبا تلةا حاححرهح يتغتط ترححفحتر عرح  ب ريبا.

يقب  ثحط  قعتم بحعطتةل علب بحرط  بحلححةتم بحثحيترم قالفةرح نربتبةب عرتخ ب مرطبا بحةتيح يرمط 
حنطك يخ مطتي بحةة كم بحلطعتم بححليبتم بحتل مطر  يبقا ب ةطتكتيخ مطفةح ةهتةةح عايطك غتط ةع

ر هررح عة كتررم هرر ل ب طبعررلط فررل رررتخ يخررا بحعطتمررحيتيخ عحتقررح  إخررطب ب  ةعررحبك عححررا رررحكا  عرري 
قعلط يكحخ قهيط بحيفم فل  طبعل يةحخ حععةح  حححتأح فل تلةي بحقالا يتعقةر يقتحا بيتفحعم 

إلةحةرررم يبحترررل  قةررربهح بإليخ تررر  يقررريب  حررر ميم ا عرررب بحتررربقا فرررل نررر يخ ب1950يررربك قعح رررا يرررحا 
ةح مط يقرب ارحط  إةحةرم يةرحخ فرل ةحرتها بحقةحرتيتح  علرب كنرا برتتحمرح  عتطيحترم كعترطك فتهرح 
ةتببيةح حاطبح تيحفحل رحب عتخ عطتمحيتح بحتل ةحطح  بحعغم ي ل بإلةحةم يخ مطتي ح ميم ةح م 

ةرررحطب  حرررحرا يةرررحخ  بإلةرررحطب  بحلطعترررم بحةترررربك فتةررر ا يعرررتخ بحييترررح  بحةترررربك 1970ح علرررب (يرررحا يب 
ا بحتيح  بححرليبتم ي رل يبررم بحعطتةرل 1952ب ةطتكتم يبحةة كم بحلطعتم بححليبتم فل ر تطبخ يحا 
ا عهخريا بحرتلحب  فترر بحيبررم عححرتقببا 1954ةا كا بيتفحقح  بحححع مط فطب  عطتمحيتح فرل ةم را 

يع تررحبك عررعحم يفيتررتخ عطتمررحيتتخ يقررتا نررع  فاررح ا ةحرر رم ةررخ حرر ميم ةحرر م يةنررتقم  عرري قعررل 
 .(2 بحرط  ي ل بحةيم م

                                                 
 ا.2004 كتيعط  3بحخ تطك ي ط ينط فل  –رط  بحق ت  بحثحيتم  (1 

 ا.2015 غحمذ  31ي تر فل  بحةيحييم بحنحة م بم ا –بحعطتةي  (2 



 

 

                                                 

 

 

  ر أمحد عبد التواب الباحث / عم                   ترسيم احلدود البحريه بني الدول                    ... 

 

124 

ا إحررل بتفحقتررم تحرريتم حرر ةتم ح قررالاط يت ررطط طحررةتأح  خ تي رر  1954ثررا تياررا فررل تةرري  
بحعطتمحيتيخ يخ بحعترطيا فرل بح حرا بحنرةححل ةرخ بحيبررمط فرل ررتخ تي ر  ب ةطتكتريخ ييرر فرل بح حرا 

بحبيا بحتل تيح ي  ي ل حتحبتهح تيا   فتةح عتيهح إحل را حةنرك م بحخييعل ةخ بحيبرمط  ةح عن خ 
ا بقتعل إحرحي ثالو قطى ةيهح عحر ميم يةرحخط يهرل بحعطتةرل يارلطل يرةححرم يبححرعا 1971يحا 

 .(1 بحعحقتح  تعل  بيحم بإلةحطب  بحلطعتم بحةترب

 الفرع التاسع

 اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان

ي رل يبررم بحعطتةرل عرتخ يةرحخ يبإلةرحطب  بحلطعترم بحةترربك يبحةة كرم بحلطعترم  علب بي عح  بحي بح
ا ربو ي بح خبتب علرب ثرالو حرييب  يعححتربترب فرل نرهط تنرطتخ بحثرحيل يرحا 1974بححليبتم فل يحا 

اط ييبةح  ي ي  يةحخ يخ ي بح عتيهح يعتخ إةحطك ط ذ بحقتةمط يهل يبربك ةخ بإلةرحطب  بححرعا 1977
كت رري  16ترررحب بإلةررحطب  بحيبقلررم ةررخ نررعر خ تررطك ةحرريباط يتتل رري بحيرر بح عة مررا عمرريا ب يعررح  فررل ب

ةتطةب ي ل ة طعم ةخ ةعرتي هطةر  بكتنرف  فترر ةق ييرح  كعترطك ةرخ بحريفم يعلثر  يةرحخ ع ريب  ةنرحل 
 .(2 يحفتيم رطعتم ةمححعم ع خ تيقا ط ذ بحقتةم إيتحج بحيفم فل بحةكحخ

بتم يبيحررم بحكيترر  ر رريية يحررم تعررةي  رتررح ك ةنررتطكم يقررب يطعرر  بحةة كررم بحلطعتررم بححررلي 
ح ةيم م ينطبكم فرل ب طعرحل ةرخ بحريفم  بتفرحي ةنرحعر عححر ى هري قرح ا عرتخ بحةة كرم بحلطعترم بححرليبتم 

 يبحكيت  في بحةيم م بحةرحتبك(.

يكحخ ةخ عرةخ ت رك بحر ريا إخرطب  بحرتفتح  نرعلل عرتخ حركحخ بحةيم رم  ي بحتيخرر بحةنرتطك 
 .يري بحتركتا

يبتفررري  يةرررح  يةرررحخ يبإلةرررحطب  بحلطعترررم بحةترررربك ةرررا يهحترررم بحةمرررحا فرررل نرررهط  ترررحط يرررحا  
كت رري ةتررطةب ةررخ ررربيبهح بحةنررتطكمط يفررل نررهط تةرري  يررحا  330ا ي ررل تطحررتا خرر   ةهررا تع رر  1996
كت ي ةتطةب  272ا يقَّا بحع ببخ ي ل بتفحي حتطحتا بحربيب بحةتع تم عميا 2008

 3). 

                                                 
قحيبك ةل يةح  بحة ك قححرب  –يتح   بيتفحقتم بحتي يقل  عتخ بحةة كم بحلطعتم بححليبتم يبإلةحطب  بحلطعتم بحةتربك  (1 

 ا.2015 غحمذ  31بم ا ي تر فل  -

بحتررربتح  ب ةيتررم بحترري تيبخههررح بيا بحق ررت  بحلطعرري تررطتعم عححلالقررح  فتةررح عتيهررح يتؤخخهررح ةمررحةا بححررتمطك ي ررل  (2 
 ا.2013إعطتا  5بح بذ بحلطعي ينط فل  –ر يا بحيفم يبحقايةح  بحتحطتقتم 

ةرررحتي  12فررل  ينررط -بتخحهررح  ع  ررا خةررحا ةق ررريا  – علررحب بتفحقتررم بحررربيب عرررتخ بيحررم بإلةررحطب  يحرر ميم يةرررحخ  (3 
 ا.1999
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عررب   بإلةررحطب  بحلطعتررم بحةتررربك عيررح  حرريط ي ررل بحررربيب ةررا يةررحخ  يفررل بححررييب  ب قتررطك
 كلح ي  ةيل حةيا بحتهطت  يبحهخطك غتط بح حيييتم.

ي يطعرر  يةررحخ يررخ بحررتتح هح ةررخ  حررك بحرررتخ ط ثررا رقررط  يةررحخ فررل نررهط تنررطتخ بحثررحيل  
ق تةترم يبيخ ا ي ل بححفخ بحةيم  م ةخ بإلةحطب  بحلطعتم بحةتربك بحبقيا إحرل ةتحههرح بإل2010يحا 

ا  فحب  يةحخ ع يهح كنف  ق ترم تخحرذ 2011 خ ت با تفحتطةب طحةتأح حه ل بحقميكط يفل عببتم يحا 
تحعلرررم حإلةرررحطب  ي رررل  طبعرررتهحط يببيررر  عررر خ بحق ترررم تحرررلل إحرررل خةرررا بحةل يةرررح  يرررخ بحةؤححرررح  

عةحررررحيبك  بحركيةتررررم يبحلحرررركطتم فررررل حرررر ميم يةررررحخط يحكررررخ بحرررربيحتتخ تغ عتررررحخ ي ررررل ب  ةررررم بحةؤقتررررم
ا ياررا بححرر محخ قررحعيذ فررل  تررحطك طحررةتم إحررل بإلةررحطب  2011ييحررحمم ةررخ بحكيترر ط يفررل تةرري  

 .(1 بحلطعتم بحةتربك فل إنحطك قيتم حرا بحقالا بحمحطئ 

 بحةم   بحثحيل

  حعح  يني  بحي بيح  ي ل تطحتا بحربيب عتخ بحبيا فل بحق ت  بحلطعل

عتيهح   ةح  عحع  تطحتا بحربيبط ف رب يرحب ح حرم  ححييب  ميت م تلتل بحبيا بحلطعتم فتةح 
 -كةررح  كطيررح فررل بحةم رر  بححررحعي  -ةررخ خبتررب بحيرر بح عررتخ  ارررح  بح غررم بحيبررربك يبحهيتررم بحيبررربك 

ي حك علرب تحر تا بححر مم بحةارطتم خ تطترل تترطبخ ياريحفتط ح ةة كرم بحلطعترم بححرليبتمط يب ةرط بحر ى 
با عححيثح ي يبحقطب م بحةتعحطعم علعهح ت ريا إخ تحع  فل طف  نلعل كعتط فل ةاط احرعر خ

تتطبخ ياريحفتط ةارطتتحخط يعلعرهح تلمرل بحةة كرم بحرري فرل رترح ك بحخ ترطتتخ بحريبقلتتخ فرل بحعررط 
 ب رةطط يهيح يتحح ا ةح ب حعح  بحتل  ب  إحل بحي بح ريا بحربيب فل بحلححا؟

 

                                                 
 ا.2011ةحطذ  5ينط فل  -بحتيا بحححعا  –بح عذ بحكيتتتم تكنا تفحاتا بحةاححرم عتخ بإلةحطب  ييةحخ  (1 
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 الفرع األول

 الدولة العثمانية

إخ بيحرتلةحط هري بححرع  بحط تحرل فرل   ةرم  - حرتح  بحخغطبفترح  -خت يا بحبكتيط/ فحت  رحر
قرطبط  تطحتا بحربيب عتخ بحبيا بحلطعتم فل قا تعحط  ةيبقفر ةخ تطحتا بحربيب عتخ بحربيا بحلطعترم يب 
ربيب بحبيا ثا بحتطبخرا ييهرح يتغتتطهرح  ي تلربت هحط يةرخ  عرط  ب ةث رم ي رل  حرك ةرح قحةر  عرر بحبيحرم 

ركةهح علب  خ بقتمل  حرتيح  عححكحةرا ةرخ قطتمرم ةارط يعرةتهح ح حرتمطك بحتطكترم بحلثةحيتم قالا 
اط يعلب عرغيم ةرخ عطتمحيترح بحرتلحب  ةارط حرتيح ط حكرخ بحبيحرم بحلثةحيترم بيتعرط   خ 1892يحا 

 بحل عم ي ا بحطنطبل حتحتح  طبٍ  ةاطتم  إتال  بإلحطب ت تم رححتةح(.

بتفحقترررم ةررا ةاررط ي يرررحب  إحتهررح  ا بحطنررطبل ييعرررل  ي عطةرر  بحبيحررم بحلثةحيترررم علررب  حررك 
رح  خ  تتطبخ يايحفتط تر  بححتحبك بحةاطتمط يتعتا بحبكتيط/ فحت   ير ةرخ هيرح عرب  بح غرم قاياة
رح عر خ ةاررط قرب رار   يررخ  بحبيحرم بحلثةحيترم قحرة  ررربيب ةارط  كثرط ةررخ ةرطك ةةرح تلمررل بيمعحية

 مطتي بحعغيم ي ل  ط  حتح  ةخ ر هح.

قحةر  بيحرم بححرليبتم عةحرحيبك عطتمحيترح ية حعرا ت رك بحةحرحيبك بحترل قربةتهح  ا1926ييحا  
بحةة كررررم حعطتمحيتررررح ف ررررب عررررب   بحةة كررررم ععررررا بحخ تررررطتتخ  طبعررررتهحط يحكررررخ عررررلا بح رررريب  بحعرطتررررم 
بححررليبتم يقتهررح رررحا بيخ  حررك يق رر  تررر  بححررتحبك بحةاررطتمط يةررا قهرريط ب  ةررم ةررخ خبتررب ي ررل 

تلررببك حررربيب ةاررط قررالا ركررا بحبيحررم بحلثةحيتررم إحررل ب قرر  يبحررطب فتةررح بححررم   ب  بحت حررتةح  بحة
 تتل ي عري ةاط  ي بححليبتم فل بةتالك تتطبخ يايحفتط.

 الفرع الثانى

 اتفاقية سايكس بيكو

ا كرررحخ هيرررحك بتفرررحي يتفرررحها حرررطى عرررتخ فطيحرررح يبحةة كرررم بحةترررربك عةارررحبقم ةرررخ 1916يرررحا 
م بحهرالا بحقارت  عررتخ فطيحرح يبحةة كرم بحةترربك  عطتمحيتررح( بإلةعطبميطترم بحطيحرتم ي رل بقتحررحا ةيم ر

حتربتررب ةيررحمي بحيفرري  فررل غررط  آحررتح علررب تهررحيى بحبيحررم بحلثةحيتررم بحةحررتمطك ي ررل هرر ل بحةيم ررم فررل 
 بحرط  بحلححةتم ب يحل.

ا عةفحيعررح  1916ا يةررحتي يررحا 1915يتررا بحيارريا إحررل هرر ل بيتفحقتررم عررتخ يرريفةعط يررحا 
حررل بحفطيحررل فطبيحرريب خرريطج عتكرري يبحعطتمررحيل ةررحط حررحتكذط يكحيرر  ي ررل ارريطك حررطتم عررتخ بحبع يةح
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تعحبا يثح ي تفحها عتخ ي بطب  قحطختم فطيحح يعطتمحيتح يطيحتح بح تاطتم آي بكط يح ب تا بحكنا يخ 
 ا.1917بيتفحي عيايا بحنتييتتخ إحل حبك بحركا فل طيحتح يحا 

عنرركا  حححرل عةيخرر  بيتفررحيط يرارر   فطيحررح يح رب تررا ت حررتا ةيم ررم عرالب بحنررحا يبحلررطبي  
 ي ل بحخ   ب كعط ةخ بحخيحل بحغطعل ةخ بحهالا  حيطتح يحعيحخ يةيم م بحةياا فل عالب بحلطبي(.

 ةح عطتمحيتح فحةتب  ةيحمي حتمطتهح ةخ مطا عالب بحنحا بحخييعل ةتيحلةح عحيتخحل نرطقةح  
بحق رت  بحلطعرل يبحةيم رم بحفطيحرتم فرل حريطتحط كةرح حتعا عغببب يبحعاطك يخةتا بحةيحمي بحيبقلرم عرتخ 

ت ررطط  خ ت ررا ف حررمتخ تررر  إببطك بيحتررم تررتا بيتفررحي ي تهررح عححتنررحيط عررتخ عطتمحيتررح يفطيحررح يطيحررتحط 
يحكخ بيتفحي ي  ي ل ةي  عطتمحيتح ةتيح ل رتفح ييكح ي ل  خ تكيخ حفطيحرح رطترم بحرتقببا ةتيرح  

 حعرررا بحرررتقببا ةتيرررح  ب حررركيبييم بحررر ى كرررحخ حرررت ا فرررل ري تهرررح رتفرررحط يةيرررر  فطيحرررح حعطتمحيترررح عححة
ير ةحط يتقفتفةح حإلرطبج بح ى  ات  عر بحفطيحتيخ يبحعطتمحيتيخ علب كنا ه ل بيتفحقتم يييب ع فيط 

ا حتيعر  ع هخرم ةقففرم  غرطب  بححرتمطك بحعطتمحيترم ي رل 1922ابط كتح  تنطنا ب عت  يرحا 
حررحتكذ عتكرري تررا بحت كتررب ي تررر ةخررببةب فررل ةررؤتةط حررحخ طتةرري يررحا ف حررمتخط إي  خ ةرترريى بتفحقتررم 

ر تررطبخ  24ا يعلرربهح  قررط ةخ ررذ ياررعم ب ةررا يثررح ي بييترربب  ي ررل بحةيررحمي بحةليتررم فررل 1920
عررلحا حرريطتحط يي ررب  فررل 1922 ا بتفحقتررم 1923ا إلطعررح   تررحتيطك يبحررتكةحية حةقمررم ت حررتا يب 

حترل  قرط  فرل ةلحهربك حرتفطط يترا عةيخر  ةلحهربك حري بخ يطف  عححا ةلحهبك حري بخ حتلربتا بحرربيب ب
بحتيررح ا يررخ ب قررححتا بححرريطتم بحنررةححتم حتطكتررح ب تحتيطكتررم إعررحفم إحررل علرر  بحةيررحمي بحتررل كحيرر  قررب 

  يمت  ح تييحخ فل ةلحهبك حيبخ بحححع م.

حرتم يقحة  ه ل بيتفحقتم يةح تعلهح حيطتح بحكعطى  ي بحةنطي بحلطعل إحل بيا يكتحيح  حتح
 كطح  بحربيب بحةطحيةم عةيخ  ه ل بيتفحقتم يبيتفحقتح  بحيحخةم ييهح.

 ا.1932بحلطبي بح ى بحت ا يحا  -

حعيحخ بحت ا ككتحخ  -ا 1946ةيم م بييتبب  بحفطيحل ي ل حيطتح  حيطتح بحت    فل تةح يحا  -
 ب قححتا بححيطتم بحنةححتم عة  حبيحم تطكتح(. -ا 1943ةحت ا يحا 

بيتهل   -ا 1946م بييتبب  بحعطتمحيل ي ل ف حمتخ  ب طبخ بحت ا ككتحخ ةحت ا يحا ةيم  -
ا ي خ ررل بحعطتمررحيتيخ 1948 تررحط  14ةفلرريا اررك بيترربب  ياررعم ب ةررا ي ررل ف حررمتخ ترريا 

ييهح حكخ فل بحتريا بحترححل  ي رخ قترحا إحرطب تا فريي  خر ب  كعترطك ةرخ رربيب بييتربب  بحعطتمرحيل 
 ح يقب عب  بحاطبح بحلطعل بإلحطب ت ل(.ي ل ف حمتخ يةخ رتيه
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 الفرع الثالث

 النفط

 بى بكتنررحا بحرريفم فررل ةيم ررم بحق ررت  بحلطعررل إحررل يرر بح عررتخ بيا بحةيم ررم بحةرتمررم ررريا 
بحرررربيب علرررب  خ كرررحخ ب ةرررط  كثرررط ةطييرررمط يتترررربب مع ةرررح ح يقرررحا بح ع رررل يبحلنرررح ط بحترررل تحررركخ هررر ل 

ا ي ررل خرر ط ررريبط بحتررل تحررتمط ي تهررح 1930يبحعرررطتخ يررحا بحةيررحميط يكةررح  كطيررح آيفةررح يرر بح قمررط 
بحعرطتخط يححيب بكتنحا ةيحعا خبتبك ح يفم ي ل بحتةطبط بحير بح ححرييب  ي رل بحرربيب بحعرطترم عرتخ 

ا يفل بححعلتيتح  ربو 1986بحع بتخط كةح برت   قمط خ تطك فن  بحبتعا بحقحعلم ح عرطتخ يحا 
رح ير بح يةرحخ ي بح عتخ بححليبتم يقمط ي ل ةيم م  قيفيذ بحعطتم بحغيتم عححيفمط كةرح ي ييحرل  تعة

ح ةخ  حعح  بحي بح بحلطبقل بحكيتتل ييبةح  يبإلةحطب  يبححليبتم ريا يبرم بحعطتةلط يكحخ بحيفم  تعة
ا حةررربك حرررعلم  نرررهطط رترررو بتهرررا بحلرررطبي بحكيتررر  قعرررا  ترررحا ةرررخ 1990برت ررر  بحلرررطبي بحكيتررر  يرررحا 
 حتي ت  غتط بحنطيل فل ر يا عتطيا تحعلم ح حتحبك بحلطبقتم.بحرط  عتيهةح ع يهح ت يا عح

 الفرع الرابع

 تعرج الشواطئ والمياه اإلقليمية

إخ  غ   بحربيب بحعرطتم تتا رحةهح يخ مطتي بحتركتا بحبيحلط يتطخا  حرك إحرل ةرح تحرةل 
يكةررح  عتلررطج بحعرررحط ييرربا بحررت حةتهح  ةةررح تاررل  طحررا قررم ب حررحذ بحةحررتقبا فررل تطحررتا بحررربيبط

يل ا  خ بحي بح ي ل بحربيب بحعرطتم تكيخ  كعرط ي كثرط تل تربةب ةرخ ي بيرح  بحرربيب بحعطترم   خ بحعررط 
 بب ةةح تتعةخ بحكثتط ةخ بحثطيب  بحمعتلتم بحتل تليب عفح بك بقتاحبتم كعتطك ي ل بحعالب.

 الفرع الخامس

 تضارب الخرائط والوثائق

حط حررربيب بحع ررببخ بحلطعتررم إحررل تعررحط  بحقررطب م  ب  بحت حررتةح  بحةقت فررم ةررخ قرريى بيحررتلة
بحتررل تتعررةخ ررربيبةب ةقت فررم حألقمررحط بحلطعتررمط ب ةررط بحرر ى تررؤبى إحررل ترر خت  بحاررطبح ررريا ةيررحمي 

فرل خةترا بحارطبيح  رريا بحرربيب تة رك كرا » بحتةحذط يتعتا ب حتح  بحربكتيط/ فرحت  رحرخ  يرر 
ترب ةرخ ب  ةرم يتارل  بحياريا حررا عحرع  مطا يثح ي يقطب م  قط  فل ر عح   ةيتم ةقت فم ت  

ميرر   -تةحررك كررا مررطا عيخهررم يقررطلط يعررط  ةثررحا ي ررل  حررك عررححخ ط بإلةحطبتتررم  ميرر  بحكعررطى 
 عرري ةيحررل( يبحتررل تحررتمط ي تهررح إتررطبخ يكررال بحمررطفتخ حبتررر يثررح ي يقررطب م عرر خ بحخرر ط  -بحاررغطى 

 بحثالو خ   ةخ  طبعتر.
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 الفرع السادس

 القبائل والعصبيات

بيتنط  بحي يم بح ع تم فل ةيحمي بحربيب عتخ بحبيا بحلطعتمط يتحع   حك فرل تلةتري  حمححةح
بحقررالا عحررع  بحتلارر ط يتحررتقبا هرر ل بح عح ررا خرر يطةب تحطتقتررم قبتةررم إلثعررح  تعلتررم ب ط  حهرررحط 
يةثحا ي ل  حك بحقالا ريا ةث و رالت  عتخ ةاط يبححيببخط إ  تؤكرب قعح را بحنرحطتم بححريببيتم 

 حيببخ حةث و رالت  يعححة حعا تطف  بح عح ا بحةاطتم  بحلعحعبك( ه ب بح يا.ة كتم بح
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 المبحث الثاني

 نزاعات الدول الحدودية فى المضايق المستخدمة للمالحة البحرية

 )مضيق هرمز كمثال(

 مطلب أول

 المضائق المستخدمة فى المالحة البحرية

 فى ظل اتفاقية المؤتمر الثالث لقانون البحار

بحةعررتي.. ةةررط تفاررا عررتخ خرر  تخ ةررخ بحتحعحررم يتاررا عررتخ طقلتررتخ ةررخ بحعرررطط يتنررتطم 
 حياا بحةعتي فل بحةتحل تيبفط ةح ت يح

  خ تكيخ خ  ةب ةخ بحعرط. -1 

 ي تكررريخ قرررب تكررريخ عمطت رررم اررريحيتمط  ى  خ بحةعرررتي تخررر   خ تكررريخ ةخرررطى معتلتأرررح ةرررا  -2
ح ح ةالرررم  ي تيفررل ييررر ياررا بحةعررتيط مححةررح  خ ةالرقررم  خ تهت ررم بحةةررط حتكرريخ اررححرة

 ت ك بحتهت م حا تيمي ي ل إينح  عببتم ح ةةط عرتو تلتعط قيحك.

  خ تكيخ ةربيب بيتححح. -3

يتي حا بحةعحتي ةخ خهرم بحيقرط بحخغطبفترم إحرل يرييتخح ب يا تارا عرتخ عررط يرحا يعررط 
حق رت  بحلطعرل(ط يكر حك ببق ي ةثا ةعتي هطة  بح ى تفاا عتخ بحةرتم بحهيربى  يعررط بحلرط   ب

 ةعتي كطتل بح ى تاا عتخ بحعرط ب حيب يعرط   يا.

يبحييح بحثرحيلح تارا عرتخ خر  تخ ةرخ بحعررحط بحةفتيررم ةثرا  ةعرتي ةرحختالخ( بحر   تارا 
عتخ بحةرتم بحهحبى يبحةرتم ب م يملط يةعتي  خعا محطي( بحر ى تارا عرتخ بحةررتم ب م يمرل 

فترم بيتححح ح ةعتيط فعلعهح  قا ةخ بتحرحح بحعررط بإلق تةرل يبحعرط ب عت  بحةتيحمط يتقت ا 
 يعلعهح تتخحي  بتححير بتححح بحعرط بإلق تةل.

يكررحخ ةيعرريح بحةالرررم فررل بحةعررح ي ةررخ  هررا بحةيبعررتا بحتررل ي  رر  ي تهررح بحرربيا بحكعررطى 
 هةتررم كعررطى حةحرررحذ بحةيعرريح عةاررححرهح بحرتيترررمط يقررب بقت فررر  ةيبقررا بحرربيا فرررل نرر خ بحتيقرررتا 

ح حيييل ح ةعح ي عايطك رحبك رترل ببقرا بحةخةييرم بإلق تةترم بحيبرربكط يفتةرح ت رل  هرا بيتخحهرح  ب
بحترل حررحب   يةرحا بحةررؤتةط بحثححررو ح رحييخ بحعرررحط فررل بيطبترر بحةقت فررم ييررب ةيحقنرم ةيعرريح بحيقررحا 
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م بتخحهررح  بح رحيييل ح ةعرح ي ببقرا بح خيرم بحثحيتررم فرل بحربيطك بحثحيترم ةرخ بحةررؤتةطط يكحير  هيرحك حرت
 تةكخ ت قتاهح ي ل بحيري بحتححلح

 يحهررررحح ت رررريا عرررر خ بحةعررررح ي بحةحررررتلة م فررررل بحةالرررررم بحبيحتررررم يبحيبقلررررم فررررل يمررررحي بحعرررررط  
بإلق تةرل ح بيحرم  ي بحبيحرم بححرحر تم ي تلرربي كييهرح خر  ةب ةرخ إق رتا بحبيحررمط تةترب ي ترر ر ريي بححررتحبك 

فرررل هررر ل بحةعرررح ي عحعرررمطبب يقهرررط  فح بترررر  عكرررا  علحبهرررحط يقرررب قرررا رررري بحةرررطيط بحعرررطى  ةمع ةرررح
 بحيبعرم فل قبةم بحةالرم بحبيحتم.

يحا تعا بحبيا بحححر تم ي تر قتيبةب ترب يةالة ةخ تمعت رط عا رطا  ي رل  خ تكفرا فرل 
رح ح ةرطيط تطيرل ةارحح  بحةالررم بحبيحترمط يكر حك ي تقرا عر ةخ بحبيحرم بححرحر تمط يقرب  ةعح  هح يقحةة

يا بحةم م ي ل بحةعتي بحيبرب ي ل تلحييهح فتةح عتيهح حتيقتا إببطك بحةرطيط فترر  حفط بحلةا عتخ بحب
تخيعةح  تم يطبقتا قب تلما حتطل يتبف ر بحةيتقاط يتطى ه ب بيتخحل  خ تيقتا بحةالرم فل بحةعح ي 
  بحةحررتلة م فررل بحةالرررم بحبيحتررم حررخ تع رر  بحغحتررم بحةطخرريك ةيرررط إي إ ب كفررا عمطت ررم ةتيب يررم ةاررحح

بحخةحيم بحبيحتم ةخ يحرتم يةاحح  بحبيا بحححر تم ةخ يحرتم  قطىط يتتةثا ه ل بحاتغم بحةتيب يرم 
فل ري بحةطيط بحعط   بح ى تلتعط  ححذ بحيقحا بحت  تبى ح ةالرم يعط بحعرط بإلق تةلط يةخ بحبيا 

تررطبخ يحررطى بحةؤترربك حهرر ب بيتخررحل  تحتاليررب يبحعحكحررتحخ يخحةعتررح يةححت تررح يحررتطبحتيخ ي حعحي تررح يتررييذ يب 
 ييكح يتي بيتح يبححيتب يبحف عتخ يبحةغط  يغحيح ييةحخ يةاط ييتختطتح(.

ثحيتهررحح ت ررطط رطتررم بحةالرررم  ي  رطتررم بحةررطيط بحرررط( فررل بحةعررح ي بحةحررتلة م فررل بحةالرررم 
ط يبحعر -بحبيحتمط حيب  ت ك بحتل تاا عتخ خ  تخ ةخ  يححل بحعرحط  ي عتخ خ   ةخ  يححل بحعرحط 

بإلق تةل حبيحم  خيعتمط يقب تعي  بحييتح  بحةتربك ب ةطتكتم ه ب بيتخحل يببفل  يير عإاطبط ببقرا 
بحةررؤتةطط ي كررط ةيرربيعهح  خ عررةحخ رطتررم بحةالرررم يعررط هرر ل بحةعررح ي يترتهررح يفيقهررح نررطم ح عرريا 

حححر تم ر يي حتحبك بحييتح  بحةتربك ب ةطتكتم حفكطك بحةيم م بيقتاحبتم بحتل تعحنط ي تهح بحبيحم ب
ةحيلم ةخ  خا بحتغالا ةيبطبهح بحمعتلترم يبحتي تر  ييهرحط يقرب  ترب   حةحيترح بيترحبترم يفطيحرح رطترم 
بحةالررررم بحعرطترررم يعرررط بحةعرررح ي بحةحرررتلة م فرررل بحةالررررم بحبيحترررمط ة رررططك  خ بحيقرررحا بح رررحيييل حرررري 

بيحتررمط عررا هرري تلترر  ةررخ يحرتررم بحةررطيط بحعررطى  فتهررح ي تكفررا عمطت ررم ةيعررييتم ةاررحح  بحةالرررم بح
 يحررلح  خ بحبيحررم بححررحر تم تحررتمتا يقررا بحةررطيط بحعررطى  فررل هرر ل بحةعررح يط يةررخ يحرتررم  قررطى  خ 

 تربتب بحمعتلم بحعطت م ح ةطيط تقعا يحي خ  تةح ح ح مم بحت بتطتم ح بيحم بحححر تم.

بحبيحتررررم تعلةررررح  ثححثهررررحح ت رررريا هرررر ب بيتخررررحل عررررححتةتت  عررررتخ بحةعررررح ي بحةحررررتلة م فررررل بحةالرررررم
حةيقلهحط فةح تلتعط ةيهح ةبقالة ةخ  يححل بحعرحط إحل بحعرط بإلق تةل حبيحم  خيعتم تت طط ي ترر رري 
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بحةرررطيط بحعرررطى  يي تخررري  يقفرررر يةرررح تارررا ةيهرررح عرررتخ خررر  تخ ةرررخ  يرررححل بحعررررحط تت رررطط ي ترررر رطترررم 
ر تم  ي ع يب رهررح بحةتل  ررم بحةالرررم بحعرطتررم يبحخيتررمط عنررطم  ي تقررا هرر ل بحرطتررم عرر ةخ بحبيحررم بححررح

ععررةحخ حررالةم بحةالرررم يةيررا بحت رريوط يتفحررط بحرربيا بحةؤترربك حهرر ب بيتخررحل يهررل  بحةة كررم بحةتررربك 
يبيتررررررررحب بححررررررريفتتل حرررررررحع ةح يبحةخرررررررط ي حةحيترررررررح بحبتةيقطبمترررررررم يةيغيحترررررررح ي تحررررررر يبل يكيعرررررررح يع غحطترررررررح 

ا بح ررررحيييل ح ةعررررح ي بحةحررررتلة م فررررل يتنتكيحرررر يفحكتح يعيحيرررربل ي يكطبيتررررح(ط يةيقفهررررح هرررر ب عرررر خ بحيقررررح
بحةالرم بحبيحتم عتخ خ  تخ ةخ  يرححل بحعررحط ترطتعم عرطترم بحعررحطط إ  إخ ةار رم بحربيا خةتلةرح  خ 

 تقا مطي بحةالرم بحعرطتم يبحخيتم ةفتيرم يعط ه ل بحةعح ي حعيبقطهح يمح طبتهح.

حعرررحط يبحعرررط بإلق تةررل  ةررح بحةعررح ي بحةحررتلة م فررل بحةالرررم بحبيحتررم عررتخ خرر   ةررخ  يررححل ب
حبيحم  خيعتمط فإخ ةاحح  بحبيا فل بحةالرم ي تقهط عيفذ بح يك بحترل تع غهرح فرل بحةعرح ي بحةيار م 

 عتخ خ  تخ ةخ  يححي بحعرحطط يحه ب تلتعط بحيقحا بح حيييل حري بحةطيط بحعطى  كحفتةح فتهح.

تيفت تأرح تكفرا رطترم بحةالررم يبحمترطبخ فرل طبعلهحح يتببفا يير بحبيةحطك يفي يربب عحيتعرحطل ررالة 
بحةعح ي بحتل ت تب يطعهح ي ل حتم  ةتحا عرطتمط يبحةحتلة م فل بحةالرم بحبيحترم عرتخ خر  تخ ةرخ 
 يححل بحعرحطط ي ل  خ تعحنط رطتم بحةالررم بحعرطترم يبحخيترم يعرط هر ل بحةعرح ي  غرطب  بحةرطيط 

قررط ةيهررح  ي يارريية إحررل إررربى بحرربيا بحةم ررم ي ررل بحلررحعط فتهررح عررتخ خرر   ةررخ  يررححل بحعرررحط يخرر   آ
 بحةعتي.

يعححيحررعم إحرررل بحةعررح ي بحترررل ي ت ترررب يطعررهح ي رررل حررتم  ةترررحا عرطترررم ت ررحذ ةرررخ قمررريم 
بح حيبكط فإخ بحيقحا بح رحيييل حرري بحةرطيط بحعرطى  تيمعري ي تهرح يي تخري  يقفرر ةم  ةرحط ي حرحذ هر ب 

بحعررت مط ي خ بحةالرررم فررل هرر ب بحيرريح ةررخ بحةعررح ي  بيتخررحل  خ بحةررطيط حررا تعحنررط قررم فررل بحةعررح ي
تعحنرط ي رل  ةترحا ق ت رم ةرخ حريبرا بحربياط ي خ بحيقرحا بح رحيييل حرري بحةرطيط بحعرطى  قرب تمريط فررل 
بحةعررح ي بحعررت م ي ررل ةررط بححرريتخ فررل إمررحط قرريبيتخ بحبيحررم بححررحر تم يحيب رهررح ي يعررحيهح بحةر تررم 

 طتم.يبحتهبا بب ةةح قبةم ةاحح  بحةالرم بحعر

قحةحهحح يتعيتر بحخ ب ط بحتل تطى ت طتط رطتم بحةطيط بحلحعط حةار رم بححرفخ بحتخحطترم بحترل 
تت ربا إحرل عررط نررعر ةغ ري  ي تقرطج ةيرر يعررط بحةعرح ي بحةحرتلة م فرل بحةالرررم بحبيحترم عرتخ خرر  تخ 

م ي ل ه ب ةخ  يححل بحعرحطط عنطم  خ تكيخ بحةعح ي بحة كيطك بحيرتبك حيفح  بحبيا بحححر تم بحةم 
بحعرط إحرل خير  بحةررتمط يتتةترا بححرفخ ب خيعترم بحتخحطترم عرطترم بحةرطيط بحلرحعط ةرا ةطبيرحك بح ريب   
ررح  خ تتقررر  بحتررببعتط بحعررطيطتم بحتررل تكفررا ترريقل إررررببو  ى  بحبيحتررم بحةتل  ررم عةيررا بحتاررحباط ي تعة

 عطط عححبيا بحةم م ي ل بحةعح ي بحة كيطك.
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فررل بحةعررح ي بحتررل تركةهررح رححتةررح بتفحقررح  بيحتررمط كةررح ي تتةتررا  يي تحررطى رطتررم بحةررطيط بحلررحعط
عه ل بحرطتم بححفخ ب خيعتم بحرطعتم  ي بححفخ ب خيعتم بحركيةتم بحةببطك  غطب  غتط تخحطتمط عرا تتةترا 
هرر ل بححررفخ ف ررم عححيقررحا بح ررحيييل حررري بحةررطيط بحعررطى  يتعحنررط بحةالرررم بحعرطتررم فررل إمررحط  ركحةررر يعةررح 

 ةاحح  بحةنطييم ح بيحم بحححر تم يةاحح   ةيهح بح يةل عيخر قح .تكفا بح

ححبحهحح يتتةثرا فتةرح ت ربة  عرر إرربى ينرطك بيا يطعترم ةرخ عتيهرح بحلرطبي يبحخ ب رط يقمرط 
يبإلةررحطب  بحلطعتررم بحةتررربك يبححررليبتم يبحكيترر  يحرريطتح ةررخ ةنررطيح ح ةررؤتةط تلررطا بحةعررح ي بحتررل 

هررح ت ررك بحتررل خررطى بحلررطا ي ررل بحررتلةححهح فررل بحةالرررم بحبيحتررم عررتخ تحررطى ي تهررح  ركررحا بيتفحقتررم ع ي
 خ  تخ ةخ  يححل بحعرحط.

حرررا تيررررحقل بح خيررررم بحثحيتررررم فررررل بحرررربيطك بحثححثررررم فررررل بحةررررؤتةط بحثححررررو ح ررررحييخ بحعرررررحط ةيعرررريح 
بحةعح ي بحةحتقبةم ح ةالرم بحبيحتمط يحكخ فل عببتم بحبيطك بحطبعلم يييب ةيحقنرم ةيعريح بحةعرح ي 

ررر  ةححت تررح ررر ا هرر ب بحخرر   ةررخ بيتفحقتررم ييعررا يقررحا قررح  ح ةعررح يط ي حررك ح قررطيج ةررخ بقتط 
 بحمطتي بحةحبيب بح ى يا   إحتر بحةيحقنح  ريا ه ب بحةيعيح.

 يقب ححب  بحةيحقنح  بتخحهحخح

ح تؤتررب بحةررطيط بحلررحعط كةررح هرري  يبطب فررل بحرري  بحيرتررب غتررط بحطحررةل ح تفررحي  بحخرر   ب يا
 (.44-34بحثحيل  بحةيبب 

 ح كةح هي ةربب عححيحعم ح عرط بإلق تةل.بحثحيل

كحير  بحيفريب بحلطعترم  (1 ( ةخ بحي  بحيرتب غترط بحطحرةل ح تفرحي 44يييب ةيحقنم بحةحبك  
ق  ررم ةررخ يخيبهررح ييمعحقهررح ي ررل ةعررتي تتررطبخط يحرر ب ت رربة  بحيفرريب بحلطعتررم عررحقتطبل تتعررةخ إحغررح  

 بحف ط   ( ةخ ه ل بحةحبك.

  فررل بحرربيطك بحقحةحررم فررل إمررحط بحرري  بحيرتررب بحةرري   إي  خ هيححررك علرر  يببط  ةيحقنررح
 بحتلبتال  ت بة  عهح بيا ةلتيم يهلح

                                                 
 (ح44بحةحبك   (1 

 تمعي يقحا بحةطيط بحعطى  يف ةح ح فطح بحثححو ةخ بحخ   بحثححو فل بحةعح ي بحةحتقبةم ح ةالرم بحبيحتم عتخح -1
بحعررررحط بحلححترررم  ي ةيم رررم بقتارررحبتم قححارررم يطقلرررم  قرررطى ةرررخ بحعررررحط بحلححترررم  ي ةيم رررم   ( طقلرررم يبرررربك ةرررخ 

 بقتاحبتم قححام يبب بحةعح ي بحتل تمعي فتهح يقحا بحةطيط بحلحعط.
   ( طقلم يبربك ةخ بحعرحط بحلححتم  ي ةيم م بقتاحبتم قححام يبحعرط بإلق تةل حبيحم  خيعتم.

 ور البرىء عبر هذه المضائق.وال يجوز وقف العمل بحق المر -2
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 ( ي ل بحيخر ب تلح432بحةنطيح بحلطعل عتلبتا ي  بحةحبك   -1

  ( تحرطى ي رل بحةعرح ي بحةحرتلة م فرل بحةالررم بحبيحتررم عرتخ خر   ةرخ  يرححل بحعررحط  ي ةيم ررم 
بحعرط بإلق تةل حبيحم  خيعتم يقحا بحةطيط بحعرطى  ي رل بحيرري بحةياري  بقتاحبتم قححام ي 

 ي تر فل بحفطح بحثححو ةخ بحفاا ب يا.

  ( يتمعررري كررر حك يقرررحا بحةرررطيط بحعرررطى  بحةنرررحط إحترررر فرررل بحف رررطك ب يحرررل ةرررخ هررر ل بحةرررحبك ي رررل 
ط بحلرحعطط ( ةرخ بحقعريح حيقرحا بحةرطي 37بحةعح ي بحترل بحرتعلبتهح بحف رطك ب يحرل ةرخ بحةرحبك  

 يفل ه ل بحرححم ي تخي  يقا بحةطيط بحعطى  يعط ه ب بحييح ةخ بحةعح ي .

 ةنطيح خةهيطتم بحتةخ بحغطعتم عإعحفم ةحبك خبتبك فل يهحتم بحفاا بحقح  عححةعح ي. -2

( يكر ب إعرحفم ةرحبك خبتربك علرب 40/1ط 38/4ط 37/3ط 23/2ة تطرح  ةححت ترح عتلربتا بحةريبب   -3
( تتل ري 41ل ي عححةعح ي  ب  بحاتغم بحقحامط يكر ب ةرحبك  قرطى علرب بحةرحبك  ( تت40بحةحبك  

 عححتليت  يخ بحعطط بح ى تات  بحبيحم بحةعح  تم.

( حاليتررررطبا ح بيحررررم بحةعررررح  تم عررررري م رررر  بإل خ  ي 37/1بيقتررررطبل بحاررررتيل عتلرررربتا بحةررررحبك   -4
 بإلقمحط بحةحعي فتةح تتل ي عةطيط بحعيبقط بحرطعتم.

 ( ةخ بحي  بحةي  .40تي بيتح عر ا بحةحبك   بقتطبل -5

 ( حتاع  ي ل بحيري بحتححلح37بقتطبل  فغحيحتحخ عتلبتا بحةحبك   -6

تتةترررا بححرررفخ يبحمرررح ط  بحتحعلرررم حخةترررا بحررربيا بححرررحر تم كحيررر   ا بحةغ  رررم عرررري بحةرررطيط »
 «.بحلحعط

 يقب عط  ةخ بحةيحقنح  بتخحهحخح

بحتررل تررطف  بحاررتغم بحرححتررم ح رري  بحةرري   يبحتررل تررطى ب ياح يهرري بتخررحل بحرربيا بحةعررح  تم 
 يهح حا ت   عنرل  خبترب عححيحرعم حري  خيتراط ي يهرح حرا تلكرذ بحةالرقرح  بحترل  عربتهح هر ل بحربيا 

 قالا بحبيطك بحححع م.

يبحثحيلح تطى  خ بحاتحغم بحخبتبك تلكذ تيب يةح ة عيية عتخ ةارحح  بحةختةرا بحربيحل بحةةث رم 
 بحبيحتم يةاحح  بحبيا بحةعح  تم بحرطتام ي ل  ةيهح يحتحبتهح.فل رطتم بحةالرم 
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 يقب تخ   يخ ه ل بيتخحهح  ييب بحةيحقنم ي حم تفات تم ثالوح 

  ( معتلررم بحةررطيط فررل بحةعررح يح يقررب  كررب  بحرربيا فررل هرر ب بحةخررحا ةيبقفهررح بححررحع مط رتررو  تررب 
فررري بحةالررررم بحبيحترررم ةيهرررح  يررربب ةرررخ بحررربيا يقرررحا بحةرررطيط بحعرررطى  يعرررط بحةعرررح ي بحةحرررتلة م

 يبييتحرتحط يي ررل بحلكرذ يبف ر  بيا  قررطى ي رل يقررحا  –إترطبخ  -تي بيتررح  -بحرتةخ  -بحارتخ 
 يعط بحةعح ي ةل يم ةيبف تهح ي ل بحي  بحةي  .« بحةطيط بحلحعط» رطتم بحةطيط  ي 

ي إحررل   ( معتلررم بححررفخ بحلررحعطك فررل بحةعررح يط يقررب  قهررط  بحةيحقنررح   خ هيررحك بتخحهةررح ترربي
بيتعرحط ةررطيط بححررفخ بحتخحطتررم ةررطيطةب عطت ةررح ي ترترحج إحررل إ خ  ي إقمررحط ةحررعيط فررل رررتخ  خ 
ةررطيط بححررفخ بحرطعتررم ي تةكررخ  خ تفتررط  فتررر بحعررطب كط يةررخ ثَرراَّ يعررب  خ تنررتطم عححيحررعم حررر 
بإل خ  ي بإلقمحط بححرحعي حبيحرم بحةعرتيط يقرب تعير  كرا ةرخ بحارتخ يبحرتةخ هر ب بيتخرحل إي 

خ بتخحهةررح ثحيتةررحح يررحبى ععررطيطك يرربا بحتفطقررم فتةررح عررتخ بححررفخ بحتخحطتررم يبحرطعتررم فتةررح تتل رري  
عيقحا بحةطيط ةؤكبةب ري بحةطيط بحلحعط عححيحعم حهح خةتلةح يعط بحةعح ي بحةحتقبةم ح ةالرم 

 بحبيحتم.

ا  ج( يقحا بحتر تي فيي بحةعرح يح يقرب يرحب  علر  بحربيا يقحارم بيا بحةعرح ي عيخري  يرب
بإلنحطك إحل ةيعيح يقحا تر تي بحمح طب  فيي بحةعح ي عحيتعرحط  خ هر ب بحةيعريح حرتذ حرر 

 -بحف عررتخ  -كيطتررح  - حررعحيتح  -إتررطبخ  -ةيعررا فررل بتفحقتررم ةتل  ررم ع ررحييخ بحعرررحط   بحاررتخ 
 يبييتحررررتح ( فررررل رررررتخ  خ بيية  قررررطى يعاررررفم قحاررررم بحييتررررح  بحةتررررربك  -بحررررتةخ  -ةاررررط 

 حب بححيفتتل  حر  ي ل عطيطك بإلنحطك إحل ه ل بحرطتم فل بيتفحقتم.ب ةطتكتم يبيتر

يفل يهحتم بحبيطك بحححبحم ةخ بحةؤتةط بقتطر  يبب ةخ بحبيا بحةعرح  تم علر  بحتلربتال  
 فل بحي  بحتفحي  فل رعطك ةيبيعتخ يخح

 - يررربب في -كيررربب  -بحةة كرررم بحةترررربك  -بحييترررح  بحةترررربك ب ةطتكترررم  - بيتررررحب بححررريفتتل 
 -ب طخيتررررتخ  -بحرررربيةحطك  -تطكتررررح  -نررررت ل  -فطيحرررح  - حةحيتررررح بيترحبتررررم  -تي بيتررررح  -تيغحرررالفتح 

 -بحارريةحا  - يبييتحررتح  -ةححت تررح  -بحتييررحخ  -يةررحخ  -ةاررط  -بحةغررط   - حررعحيتح  - يكطبيتررح 
 بحتةخ (.

ط   يقررطةب يي ررل يكررذ ةررح كررحخ تطتخررل ةررخ هرر ب بيختةررححط فررإخ بحةيحقنررح  حررا تررؤب إحررل ت ررح
حتةحرررك بحررربيا بحةالرترررم بحكعرررطى عححارررة  بحترررحا تخرررحل ةرررح ت ررربة  عرررر علررر  بحررربيا بحةعرررح  تم ةرررخ 
ةنرررطييح  خبتررربكط يعررر حك يعرررط  ت رررك بحررربيا بحةالرترررم بحكعرررطى عمطتررري غترررط ةعحنرررط يرررخ تةحررركهح 

 عياي  بحي  بحةي   بحتفحيعل كةح هي ةبيخ بيخ تلبتا.
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 ختةحح فتةح ت لحيتةكخ ت قت  بحةيقا كةح عط  فل ه ب بي

فتةح تتل ري عيقرحا بحةالررم فرل بحةعرح ي بحترل تارا عرتخ عررطتخ يرححتتخط فرإخ بتخرحل بحربيا  -1 
بحةعرح  تم تررت ق  فررل ترر ةتخ يرريح ةررخ بإلنررطبا حهررح ي ررل بحةعررح ي بحررل تمررا ي تهررح قحاررم 
خ كحير   فتةرح تتل ري عحححرفخ يبحمرح طب  بحرطعترمط يهرل عهر ب تربيي إحرل يقرحا بحةرطيط بحعرطى  يب 
ت بة  قالا بيختةحح ععل  بحة تطرح   هةهرح ة تطررح   حرعحيتح يبحةغرط  عنر خ بحةريبب ةرخ 

( تتةت  ع عريا فكرطك بحةرطيط بحلرحعط ةرخ رترو بحةعرب ط يحكرخ تارط ي رل تربترب 42( إحل  33 
ه ب بحيقحا عة تعل نطيم ةيعييتم تطى  يهح تر ي  ةخ بحبيا بحةم م ي ل بحةعح يط  ةرح 

 ط حهح بحييتح  بحةتربك ب ةطتكتم ف ب  اط  ي ل فكطك بحةطيط بحلحعط. بحبيا بحكعطى يي ل

 ةح فتةح تتل ي عححةعح ي بحتل تاا عتخ عرط يححل يعرط إق تةل  ةعتي تتطبخ( ف ب  ي رخ  -2
ررح تقت ررا يررخ  ةيرربي  خةهيطتررم ةاررط بحلطعتررم  خ حهرر ل بحةعررح ي يييتررم قحاررم تفررط  يقحةة

تخ عرررطتخ يررححتتخط يمححرر  عتمعترري بحةررطيط بحعررطى   حررك بحرر ى تركررا بحةعررح ي بحتررل تاررا عرر
(ط  ى خرريب  إت ررحا بحةررطيط فررل 43عاررفم يحةررم ي ررل بحةعررح ي بحتررل تتررربو ييهررح بحةررحبك  

بحرررحي  بحتررل ت طهررح بيتفحقتررم ح ةررطيط بحعررطى  فررل بحعرررط بإلق تةررلط ةةررح تحررتبيل ررر ا بحف ررطك 
  ب بحري.( بحتل ترطا بحبيحم بحححر تم ةخ ه43بحثحيتم ةخ بحةحبك  

يفل بحبيطك بحححعلم بختةل  بح خيم يبك بختةحيح  غتط طحةتم يقطط  بحتلطب  ياري  
بحةيبب كةح قهط  فل بحي  بحةطك ط يقربة  بحربيا يربك بقتطبررح  ةقت فرم حرا ترتةكخ بح خيرم بحثحيترم 

م ةرخ ةخ بحيقط فتهحط يقب كحي   ها بحة تطرح  ت ك بحة بةم ةخ  حرعحيتح يبحةغرط  يبحتييرحخ يةخةيير
إحررل  43بحرربيا بحلطعتررم عنرر خ يقررحا بحةالرررم فررل بحةعررح ي بحةحررتقبةم ح ةالرررم بحبيحتررم  بحةرريبب ةررخ 

(ط يةررخ بحةل رريا  خ بحرري  بحةطكرر  غتررط بحطحررةل ح تفررحي  قررب  قررط يقررحا بحةررطيط بحلررحعط ح حررفخ 45
يهري  يتر تي بحمح طب  بحتخحطتم يبحلحركطتم فرل بحةعرح ي بحترل تارا عرتخ خر  تخ ةرخ  يرححل بحعررحطط

( ةا يعا عل  بيحت بةرح  ي رل 38يقحا ت طط رطتم ه ب بحةطيط حخةتا بححفخ يبحمح طب   بحةحبك 
 (.39بححفخ يبحمح طب   ثيح  بحةطيط  بحةحبك 

يع حك حا ت ق  عيقحا بحةطيط بحعطى  بح ى بتف   ي تر بحبيا بحةم م ي ل ه ل بحةعح ي فل 
بيا إنررطبفةح  كثررط ي ررل بحةررطيط يي ت ررطل عححيحررعم ح حررفخ بيطك كطبكررحذط يهرري بحيقررحا بحرر ى تتررت  حهرر ل بحرر

 بحرطعتم إي عإ خ ةحعي ةخ ه ل بحبيا  ي ي ل ب قا إقمحطهح عححةطيط.
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ررررح  خ هرررر ب بحرررري  قررررب  قرررر  عيقررررحا بحةررررطيط بحعررررطى  عححيحررررعم ح ةررررطيط فررررل  يةررررخ بحةل رررريا  تعة
ا بيحرم بحةعرتي ةرخ بحةعح ي بحتل تارا عرتخ عررط يرححل يعررط إق تةرل  ةعرتي تترطبخ( إي  يرر ررط 

 (.45ري إت حا ه ب بحةطيط  بحةحبك 
يييررب بحتفررحي  ررريا هرر ب بحةيعرريح فررل بحرربيطك بحرححتررم قرربة  يرربك بقتطبرررح   هةهررح بقتررطبل 

ا يتتطكررررر  1978إعطترررررا  26يبحارررررحبطك عترررررحطت   c.2/informalmeeting/4 حرررررعحيتح فرررررل بحيثت رررررم 
ط عحيتعررحط  خ هرر ب بحةيعرريح حررتذ ةر ررر بيقتررطبل ررريا عررطيطك ررر ا بإلنررحطك إحررل تر ترري بحمررح طب 

بتفحقتررم ح ررحييخ بحعرررحطط ي يررر طغررا بحتنررحعر فررل  ركررحا بحةالرررم بحعرطتررم يبحةالرررم بحخيتررم فررل علرر  
 بحييبرل فإخ  ركحةهةح ةقت فم ةخ رتو ب اا يبحتفحاتا.

ا تنررتطم بإل خ بحاررطت  حتر ترري بحمررح طب  1994هرر ب إحررل خحيرر   خ بتفحقتررم نررتكحغي حلررحا  
عتررم فرريي  قررححتا بحرربياط يي تغترر  يررخ بحرر هخ ةرربى بحقمرريطك بحتررل تهرربب  ةررخ بيا بحةعررح ي ةررخ بحرط 

 خطب  تر تي بحمح طب  بحلحكطتم فيي ةعح  هح بيخ إ خ اطت   ي رتل إقمحط عححةطيط.
ك حك تعةي  بحيثت م عل  بإلعحفح  عححيحعم حأليةحا بحةرطةرم بحترل تةتيرا ي رل بححرفتيم 

 ( ةخ بحي .39 ثيح  ةطيطهح بحلحعط يبحتل خح   فل  بحةحبك  ب خيعتم  خ ت يا عهح
ك حك قبة  بحةغط  ةخةييم بقتطبرح  تتطك  ريا بحة ترب ةرخ بحتربترب يبإلعرحفح  عححيحرعم 
حأليةحا بحةرطةم ي ل بححفتيم  ثيح  ةطيطهح بحلحعط فل بحةعتي  ي ت ك بحةرطةرم ي رل بحمرح طك  ثيرح  

 تر ت هح فيي بحةعتي.
حطك هيرررح إحرررل  خ بيا  بحةعرررح ي حرررا تلرررب تترررربو يرررخ بحةرررطيط بحعرررطى  كيقرررحا يتخررربط بإلنررر

ح ةالرم فل بحةعح ي بحتل تاا عرطتخ يححتتخط كةح  خ ةلحطعتهح بحنبتبك حيقحا بحةطيط بحلحعط قب 
قفرر  إحرررل ررررب كعتررطط ي ارررعر  م عحتهرررح تتطكررر  عححبطخررم ب يحرررل رررريا رارريحهح ي رررل بحة ترررب ةرررخ 

 .بحعةحيح  فل قا ه ب بحيقحا
رح  خ بحةخةييرم بحلطعترم فرل بحةرؤتةط حرا تتفري ي رل يخهرم يقرط يبرربك فرل  يةخ بحةل ريا  تعة
هرر ب بحةيعرريحط إ  تؤتررب بيا بحق ررت  يقحاررم بحلررطبي يبححررليبتم يقررحا بحةررطيط بحلررحعط عررةحيةح حرطتررم 

 بيت حا يحقال  بحعتطيا.
يقررحا بحةررطيط فررل رررتخ تؤتررب بحرربيا بحةم ررم ي ررل بحةعررح ي يعححرر ب  يةررحخ يبحررتةخ يبحةغررط  

 بحعطى  ييتعحطب   ةخ ه ل بحبيا.
 ةررح عححيحررعم ح ةعررح ي بحتررل تاررا عررتخ عرررط يررححل يعررتخ عرررط إق تةررل  ةعررتي تتررطبخ( ف ررب  

رح  بيتط  ةيبي  إحطب تا ي ل بحتفطقم عتخ  ييبح بحةعح يط يبيتعرط بحري  بحةطكر  قرب قرححا  ركحةة
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ا بحقحارم عرححعرط بإلق تةرل 1958خيترا حلرحا ( ةخ بتفحقتم 16/4يطفتم ةحت طكط يك ب ركا بحةحبك  
 يبحةيم م بحةالا م يمحح  ع خ تحيب يقحا بحةطيط بحلحعط كا بحةعح ي.

 بحيقحا بح حيييل ح ةعح ي فل قا بيتفحقتمح
علب بحبيطك بحححعلم  يه  بح خيم بحةقتام ةيحقنتهح ريا بحيقحا بح حيييل ح ةعرح يط ياربط 

ررح ح ةعررح ي بحةحررتقبةم ح ةالرررم  1تي ررت  / بحرري  بحةطكرر  غتررط بحطحررةل ح تفررحي  ط تتعررةخ  ركحةة
( تلكذ بيتخحهح  بحغححعرم عرتخ بحربيا بحةتفحيعرمط يقرب ق ر  هر ل 45( إحل  34بحبيحتم فل بحةيبب  

بحةرريبب عرربيخ تغتتررط يررخ إاررببط بحيارري  بحتفحيعررتم  بحلبترربك بحتررل ارربط  علررب هرر ب بحرري ط رتررل 
بحترل يبف ر  ي تهرح بحربيا فرل بحربيطك بحرحبترم ينرطك. يتحرلل قهط  هر ل بحةريبب فرل ةنرطيح بيتفحقترم 

( إحرل يعرا يقرحا كحةرا 35 - 34ب ركحا بحتل تعةيتهح بيتفحقتم فل بحخر   بحثححرو ةرخ  بحةرحبتتخ 
 ح ةعح ي بحةحتقبةم ح ةالرم بحبيحتم.

( ةررخ بيتفحقتررم عرر خ يقررحا بحةررطيط فررل بحةعررح ي ي تةررذ  36ط 35ط 34ف ررب عتيرر  بحةرريبب  
حا بح رررحيييل ح ةترررحل بحترررل تتنررركا ةيهرررح هررر ل بحةعرررح ي يي ةةحطحرررم بحررربيا بحةنرررحم م ح ةعرررح ي بحيقررر

ححرررتحبتهحط  ي يي تيقرررط ي رررل هررر ل بحةترررحل يرت هرررح بحخررريى يقحيهرررح يعرررحمخ  طعرررر  ي ةحرررحرح  بحةترررحل 
ا بحببق تررم بحةيخرريبك ببقررا بحةعررتي  ي بحيقررحا بح ررحيييل ح ةتررحل بحيبقلررم قررحطج بحعرررحط بإلق تةتررم ح رربي 

بحةنرررحم م ح ةعرررح ي عيارررا ت رررك بحةترررحل ةيرررحمي بقتارررحبتم قححارررم  ي ةرررخ  يرررححل بحعررررحط  ي  ترررم 
 بتفحقح  بيحتم قح ةم ييحف ك ةي   ةخ ميتا.

 بحةطيط بحلحعطح 
تةكخ بح يا ع خ بتفحقتم ب ةرا بحةترربك ح رحييخ بحعررحط بحرتربث  يقرحا بحةرطيط بحلرحعط حتمعري 

 ( ةخ بيتفحقتمح37بحعرطتم يبحتل رببتهح بحةحبك  ي ل بحةعح ي بحةحتقبةم فل بحةالرم 
ع يهح بحةعح ي بحةحتقبةم ح ةالرم بحبيحتم عتخ خ   ةخ  يرححل بحعررحط  ي ةيم رم بقتارحبتم 

 قححام يخ   آقط ةخ  يححل بحعرحط  ي ةيم م بقتاحبتم قححام.
 ( بحةطيط بحلحعط ييا  ي ل  يرح38/2يقب يطف  بيتفحقتم فل بحةحبك  

بحلررحعط هرري  خ تةررحطذ يف ةررح حهرر ب بحخرر   رطتررم بحةالرررم يبحتر ترري حغررط  يرتررب هرري  بحةررطيط»
بحلعيط بحةتيباا بححطتا فل بحةعتي عتخ خ   ةخ  يححل بحعرحط  ي ةيم م بقتاحبتم قححام يخ   
آقط ةخ  يححل بحعرحط  ي ةيم م بقتاحبتم قححامط غتط  خ تم   تيباا بحلعيط يعحطيم ي تةيا 

حةعتي حغط  بحبقيا إحل بيحم ةنحم م ح ةعرتي  ي ةغحبطتهرح  ي بحلريبك ةيهرحط ةرا بحةطيط قالا ب
 ةطبيحك نطيم بحبقيا إحل ت ك بحبيحمال.
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( ري بحةطيط بحلحعط ييعل  عيبعم يحتلةححرط يقع  ع ير تتةتا 38/1ييطف  بحةحبك  
حلررحعط بحرر ى ي ( عررري بحةررطيط ب37خةتررا بححررفخ يبحمررح طب  فررل بحةعررح ي بحةنررحط إحتهررح فررل بحةررحبك  

تخرري   خ تلررحيط إي  خ بحةررطيط بحلررحعط ي تيمعرري إ ب كررحخ بحةعررتي ةنرركالة عخ تررطك ح بيحررم بحةنررحم م 
ح ةعتي يعتب ه ل بحبيحمط ييخب فل بتخحل بحعرط ةخ بحخ ترطك مطتري فرل  يرححل بحعررحط  ي مطتري فرل 

رح ع ربط ةةحثرا ةرخ رترو بحقارح   بحةالر ترم يبحهتبطيغطبفترمط ةيم م بقتاحبتم قححام تكيخ ةال ةة
 يفل ه ل بحرححم تقعا بحةطيط فل  حك ح يبيب بحةطيط بحعطى  يف ةح ح  يبيب بحلحةم .

( ةخ بيتفحقتم يبخعح  بححفخ يبحمح طب   ثيح  بحةطيط بحلحعط يةرخ  هرا 39يتعةي  بحةحبك  
يررخ  ى يبخعررح  هرر ل بححررفخ يبحمررح طب  عرر خ تةعررل بيخ إعمررح  قررالا بحةعررتي  ي فيقررر ي خ تةتيررا 

تهبترررب عرررحح يك  ي  ى بحرررتلةحا حهرررح عرررب حرررتحبك بحبيحرررم بحنرررحم تم ح ةعرررتي  ي حرررالةتهح بإلق تةترررم  ي 
بحت الحهح بححتححلط ي خ تةتثا حأليقةم يبإلخطب ب  يبحةةحطحح  بحبيحتم بحة عيحم يبحةتا م عحححرالةم 

 تم.( ةخ بيتفحق39فل بحعرط يغتط  حك ةخ بحيبخعح  بحةياي  ي تهح فل بحةحبك  

 ر يي ييبخعح  بحبيا بحةم م ي ل بحةعتيح

إخ بيتفحقترررم ةيرررر  بححرررفخ يبحمرررح طب  رررري بحةرررطيط بحلرررحعط فرررل بحةعرررح ي بحةحرررتقبةم فرررل 
بحةالرم بحبيحتمط ي ح ة  بحبيحم بحةنحم م ح ةعتي علبا إيحقم هر ب بحةرطيطط يفرل ة حعرا هر ب بيحتر با 

عح مح  يبقتاحاح  تتل ي عرححةةطب  بحعرطترم  يبحري قب ح ة  بيتفحقتم ح بيحم بحةنحم م ح ةعتي
ارررببط بح ررريبيتخ ييعرررا  يقةرررم عنررر خ بحةرررطيط بحلرررحعطط  ييقرررا ت حرررتا رطكرررم بحةرررطيط فرررل بحةعرررح ي يب 

( ةررخ بيتفحقترم حت ررطط رري بحبيحررم بحةنرحم م ح ةعررح ي فرل  خ تلررتخ ح ةالررم فررل 41يخرح   بحةرحبك  
رح بحةعح ي ةةطب  ةالرتمط ي خ ت طط ةخ بحيقا ةح تكفا  ت حتا رطكم بحةرطيط رتثةرح تكريخ  حرك ي ةة

حتل ترر  حررالةم بحةررطيط يعررط بحةعررتي ييعررل  بحعرريبعم يبحررربيب حةةحطحررم هرر ل بححرر مم ةررخ خحيرر  
 بحبيحم بحححر تم ي ل بحيخر بحيبطب فل ه ل بحةحبك.

( ةررخ بيتفحقتررم  يمرر  بحبيحررم بحةنررحم م ح ةعررتي بحررري فررل  خ تارربط 42كةررح  خ بحةررحبك   
يتلتةرب ةرخ ب يقةرم بحترل تتل ري عرححةطيط بحلرحعط ةرح تعرةخ حرالةم بحةالررم يبحةرحفقرم  ةخ بح يبيتخ

ي ل بحعت م بحعرطتم يةح تكفرا رةحترم بحةارحح  بحخةطكترم  ي بحعرطب عتم  ي بحةتل  رم عنر يخ بحهخرطك  ي 
 بحارم.

طيط (  ها يبخعح  بحبيحم بحةنحم م ح ةعتي ي ح ةتهح علبا إيحقم بحة44يقب  يطب  بحةحبك   
( 43بحلررحعط يرطةحيهرررح ةرررخ بحرررري فرررل يقرررا هررر ب بحةرررطيط  ى حرررع  ةرررخ ب حرررعح . كةرررح  خ بحةرررحبك  

 ح ةر  بحرربيا بحةحرتقبةم ح ةعررتي يبحبيحرم بحةنررحم م  خ تتلرحيخ ي ررل تحرهتا بحةالرررم يةيرا بحت رريو 
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ي حك عإقحةرم يارتحيم ةرح ت ر ا فرل بحةعرتي ةرخ يحرح ا تتحرتط بحةالررم يعرةحخ بححرالةم يغترط  حرك 
 بحترحتيح  بحطبةتم إحل تحهتا بحةالرم بحبيحتم.  ةخ

 بحةعح ي بحتل تمعي ي تهح يقحا بحةطيط بحعطى ح

 ( ةخ بيتفحقتم بحةعح ي بحتل تيمعي ي تهح يقحا بحةطيط بحعطى  يهلح45ربب  بحةحبك  

(ط  ى إ ب كرحخ 38( ةخ بحةحبك  1  ( بحةحتثيحك ةخ تمعتي يقحا بحةطيط بحلحعط عةيخ  بحف طك   
بحةعتي ةنكالة عخ تطك ح بيحرم بحةنرحم م ح ةعرتي يعترب هر ل بحبيحرم ييخرب فرل بتخرحل بحعررط 
رح  ةخ بحخ تطك مطتي في  يححل بحعرحط  ي مطتي فل ةيم م بقتارحبتم قرحح ط تكريخ ةال ةة

 خ رتو بحقاح   بحةالرتم يبحهتبطيغطبفتم.ع بط ةةحثا ة

  (  ي بحةيخيب عتخ خ   ةخ  يححل بحعرحط  ي ةيم م بقتاحبتم قححام يعرتخ بحعررط بإلق تةرل 
 حبيحم  خيعتم  ةعتي تتطبخ(.

يفررل بحرررححتتخ ي تخرري  يقررا بحةررطيط بحعررطى  فررل بحةعررتي يعححررتثيح  هرر ب بح تررب تحررطى ي ررل 
  فررل ررربيبل ي يعررحير بحتررل يطب  فررل بحفررطح بحثححررو ةررخ بحخرر   هرر ل بحةعررح ي يقررحا بحةررطيط بحعررطى

 بحثحيل ةخ بيتفحقتم.

 بحفطي عتخ بحةطيط بحلحعط يبحةطيط بحعطى ح

هرري إيمررح  بحرطتررم حخةتررا بححررفخ يبحمررح طب  يعررط  -كةررح حررعي ي خ  كطيررح  -بحةررطيط بحلررحعط 
 ي بإلقمحط بحححعي رتل يحي  بحةعتي بحةحتقبا ح ةالرم بحبيحتم يبحتر تي فيقر بيخ  ى قتب كحإل خ

 كحي  بحغيباح  ةعرطك تر  حم  بحةح .

 ةح بحةطيط بحعطى  فهي عقالا بحةطيط بحلحعط تفرط  ي رل بحةرطيط فرل بحةعرتي  ي بحعررط  
بإلق تةل قتيبةب تيقتةتم عححيحعم ح حفخ بحتخحطتم يك ب بححفخ بحرطعتم يبحمح طب  ب خيعتمط ي حك رفحقةح 

يحرم بححرحر تم يةارححرهحط كةرح  يرر تعرا بح يبيرب بحترل تكفرا ةطبقعرم بحغيبارح  ي ل  ةخ يحالةم بحب
 ثيرررح  ترطكهرررح فرررل بحعررررط بإلق تةرررل يتحرررتيخ  بحراررريا ي رررل إ خ ةحرررعي عةطيطهرررحط ي خ تكررريخ هررر ب 

 بحةطيط يهل محفتم ي ل حم  بحةح .

 يفتةح ت ل  ها بحفطيي عتخ بحةطيط بحلحعط يبحةطيط بحعطى ح

تتخحي  بحةطيط بحعطى  فل إثعرح  رري بحتر تري ح مرح طب  ارطبرم ييعريل   خ بحةطيط بحلحعط -1
قحما يري بحغيبارح  يغتطهرح ةرخ بحةطكعرح  بحغحمحرم فرل يعريط بحةعرتي غترط ة ترب عنرطم 
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 خ تكيخ محفتم يطبفلم بحل ا كةح هي بحرحا عححيحعم ح ةطيط بحعطى ط يهي  ةط رطا  بحبيا 
 تم ي ل بحتنبتب ي تر قالا بحةفحيعح .بحكعطى يقحام بحييتح  بحةتربك ب ةطتك

يقحا بحةطيط بحلحعط ي تحة  ح حفتيم  ي بحغيبام عححتيقا  ي بحطحي  ى حع  ةخ ب حعح   -2
 ي ل قالا بحرحا عححيحعم ح ةطيط بحعطى .

 ير ي تخي  ح بيحرم بحةنرحم م ح ةعرتي إيحقرم بحةرطيط بحلرحعط فرل اريطل بحةقت فرم ترر  ةترحل  -3
ارررررح ( يفيقهرررررح  بححررررفخ( يفرررررل هيب هرررررح  بحمررررح طب ( يةقححفرررررم  ى ةرررررخ ت رررررك بحةعررررتي  بحغيب

بحةطكعرح  حالحت بةرح  بحترل تفطعرهح بيتفحقترم ي ررل ةرخ تعحنرط رري بحةرطيط بحلرحعطط يي تقرريا 
بحبيحررم بحررري فررل إت ررحا بحةررطيط بحلررحعط كةررح هرري بحنرر خ عححيحررعم ح ةررطيط بحعررطى  يحكيهررح تطترر  

 م.بحةح يحتم بحبيحتم يخ ه ل بحةقححف

إ ب كررررحخ بحةعررررتي خرررر  ةب ةررررخ بحعرررررط بإلق تةررررل ي تررررريا بيخ إةكررررحخ ب قرررر  عيقررررحا بحةررررطيط  -4
بحعطى    خ ةخ تة ك ب كثط تة ك ب قاط فةخ بحةتايط فل رحي  ةلتيم  خ تل خ بححفتيم 
 ي بحغيبارررم  يهرررح تعحنرررط بحةرررطيط يف ةرررح حيقرررحا بحةرررطيط بحعرررطى  إ ب تلطعررر  حقرررطيا تفرررط  

بحطحيط يفل ه ل بحرححم تتلتخ ي ل  بحغيبارم  خ تمفري ي خ تطفرا  يالةهرح ي تهح بحتيقا  ي 
ح ح يبيررب بحةررطيط بحعررطى ط ي حررك فررل غتررط رررحي  بح رريك بح ررحهطك  ي رححررم بحنرربك بحتررل  بياررتحية

 /خر( ةخ بيتفحقتم.39 نحط  إحتهح بحةحبك  

 المطلب الثانى

 مضيق هرمز

تررطب خط يبحرر ى تررطعم بحق ررت  بحلطعررل ععرررط تلررب ةعررتي هطةرر  بحرر ى ت ررا عررتخ حرر ميم يةررحخ يب 
 كت ي ةتطةب. 60بحلط   رب  ها بحةةطب  بحةح تم بيحتطبتتختم فل بحلححاط يتع   يط  بحةعتي 

يهرري بحةيفرر  بحعرررطى بحيرتررب ح لررطبي يبحكيترر  يبحعرررطتخ يقمررطط تمررا ي تررر ةررخ بحنررةحا إتررطبخ 
بحترررل تنرررطا ي رررل رطكرررم  ةرحفقرررم عيررربط يعرررحذ( يةرررخ بحخيررري  حررر ميم يةرررحخ  ةرحفقرررم ةحررريبا( ي 
 بحةالرم بحعرطتم فتر عحيتعحط  خ ةةط بححفخ ت تل عةخ ةتحههح بإلق تةتم.

  بحتحةتم(ح

عح  بحنرطي »حتيحمر ةة كم هطة  بح بتةم يبحتل بنتهط  عححا « هطة »يحاةِّل بحةعتي عر 
« طةرر ه» رررب ة رريك عررالب فررحطذط كرر حك إحررل بحررا بحخ تررطك « هطةرر »بححرررط الط كةررح يحررع  تحررةتتر حررر 
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بحترحعا إلترطبخ بحتريا يحرعالب فرحطذ حرحع ةح يحرةل بحتريا ةعرتي يهرط « إق تا ةكطبخ»بحيبقلم ي ل ححرا 
 بحتحعا إلتطبخ.« ةتتح »

  بح حييخ بحبيحل(ح

ةخ بحةعح ي بحةحرتقبةم ةرخ  -كةح  كطيح ححع ةح  -تلتعط بحةعتي فل يقط بح حييخ بحبيحل 
رطتررم فررل بحةررطيط بحلررحعط ةررحببا ي تعررط عحررالةم بحرربيا  خررا بحةالرررم بحبيحتررمط يحكررا بححررفخ بحررري يبح

 بحححر تم  ي تةذ يقحةهح  ي  ةيهح.

ا تررا بيتةررحب بيتفحقتررم بحبيحتررم ح ررحييخ بحعرررحطط ي حررك ةررخ خهررم 1982إعطتررا يررحا  30يفررل  
تتةترا خةترا »( ةيهحط يهرل كرح تلح 38بحبيا بحةم م ي ل بحعرحطط يتقعا بحةعتي حي  بحةحبك  

بححفخ بحلحعطك ح ةعح ي بحبيحتم عةح فتهح ةعتي هطة  عري بحةطيط بيخ  ى يطبقتا حيب  كحي  ه ل 
 «. ي بحيحقال  تخحطتم  ي يحكطتم بححفخ

  ب علحب بحخغطبفتم(ح

تعا بحةعتي يببةب ةخ بحخر ط بحارغتطك غترط بحة هيحرمط  كعطهرح خ ترطك قحرا بإلتطبيترم يخ ترطك 
يطك يخ تررطك هطةررر  إعررحفم إحرررل بحررثالو خررر ط بحةتيررح ح ي تهرررح عررتخ إترررطبخ يبإلةررحطب   ميررر  بحكعرررطى 

 يمي  بحاغطى ي عي ةيحل(.

ا ف رمط يتع ر  يرط  60كا ييرب  عرتي ي مرم( يية رر  34كا   50ةعتي يتع   يط  بح
يحق م يفم تيةتةح عةلبا يحق م يفم  30إحل  20ةتا عرطىط يتلعطل ةخ  2ةةطى بحبقيا يبحقطيج فتر 

 ٪ ةخ بحي م بحةي يا عرطةب ي ل ةحتيى بحلححا.40بقح ي فل ححيح  بح طيك ةرة م عيري  6كا 

  بحي بيح  يعط بحتحطت (ح

( رحيحرر  إتررطبخ قررالا بحةررؤتةطتخ ب يا 1960 -1958ةررؤتةط قررحييخ بحعرررحط  خيتررا  فررل
يبحثحيل ييل حبهةح حيعا  قحييخ بحعرحط( يبح  بخ يا بب تر  طبترم ب ةرا بحةترربك بحةمححعرم عر هرح فرل 
بإلنطبا ي ل ةعتي هطة  عحيتعحطل ت ا عةخ ةتحههرح بإلق تةترمط إي  خ م عهرح قيعرا عرححطف  ك ترم 

 ا.1982طك بحثححثم رتل خح  بح حييخ بحبيحل حرةحتم بحةعح ي بحعرطتم فل إعطتا يح ة

ييقرررطةب حةيقرررا بحةعرررتي بيحرررتطبتتخلط فإيرررر حرررا تحرررتما بإلفرررال  يعرررط بحترررحطت  ةرررخ ب مةرررحح 
ق تةتأررح  ياررطبح بحرربيا بحكعررطى ح حررتمطك ي ترررط فةيرر  بح ررطخ بححررحعا قعررا بحةررتالب يهرري ت لرر  بيطةب بيحتأررح يب 

رح ةهةأح   حها فرل بحتخرحطك بحبيحترمط يقرب قعرا حالررتالا بحعطتغرححل ثرا حرح ط بحربيا ب يطيعترم قاياة
 عطتمحيتح حتيتنط بحنطكح  بحغطعتم بحةتيحفحم يتتطبخا ب ةخ ةا غ يب  بح طبايم.
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ررح ةررخ قعررا بيا  يكةررح  كطيررح  خ ةعررتي هطةرر  تلررب ةررخ  هررا ينررطك ةعررح ي ي كثطهررح بهتةحةة
 ةعت ةح تتي ييخ يعط ةتحهر يةرتمحتر يه ل بحةعح ي بحلنطك هلح 120بحلححا بحتل ترتيى ي ل 

ةعررررتي ف يطتررررببط يةعررررتي بيفررررطط يةعررررتي حررررحخبب ط يةعررررتي ةي ةعترررريط يةعررررتي عررررح  
بحةيرررررب ط يةعرررررتي خعرررررا مرررررحطيط يةعرررررتي ة  رررررمط يةعرررررتي حيةعررررريطكط يةعرررررتي حررررري يط يةعرررررتي 

 بحعيحفيطط يةعتي بحبطييتاط ي قتطةب ةعتي هطة .

 ي ع هةتتهرررح بيحرررتطبتتختم يبححتححرررتم يبيقتارررحبتم ي رررل بحةحرررتيى رتررو يطفررر  هررر ل بحةعرررح
 بحلححةل.

ة تيخ عطةتا ةخ بحيفم بحقحا تةرط  17يتلتعط ةعتي هطة  يطقم قيك حبى إتطبخ حكيخ قطبعم 
ببطك ةل يةح  بحمحقم ب ةطتكتم.«  يعك»ةير تيةتةح يفي  طقحا حةيقةم بحع ببخ بحةابطك ح عتطيا   يب 

ييقطةب حألهةترم بحعححغرم حةعرتي هطةر  ف رب تيبحر  يكثرط  ب مةرحح ةير  يرحا يةخ قبتا ب  ا 
ا رترو قررحا بحعطتغرححل  فييحرري بى  حعريكتطك عةهحخةررم خ ترطك هطةرر  حت حرتذ ق لررم فتهرح ي حررها 1507

هرر ب بحغرر ي ع تررحبك بحهتةيررم بحعطتغححتررم بحكحة ررم ي ررل بحتخررحطك بحتررل تةررط يعررط بحق ررت  بحلطعررل عررتخ بحهيررب 
خ بيحتتال  ي ل هطة  يتتخم قمم حة ك بحعطتغحا ةحييتا ب يا بح ى  طبب يطق م تخحطك ي يطيعحط يكح

بحةح ةتخ فل بحةرتم بحهيبى ةخ قالا برتالا كاٍّ ةخ يبخ حلطق م بحتخحطك يعط بيحكيبطتم يهطةر  
 حلطق م بحتخحطك يعط عتطي  ية  ح ح حتمطك ي ل بحتخحطك ةا بحاتخ.

ي ببكييهررح يرررتالا بحراررخ بحةيخرريب فررل حرر مطى حتررتا بححررتمطك ي طحررا  حررميية ع تررحبك تطحررتح
ا  ةرح ع تررم ب حررميا ف رب تيخررر إحرل بحهيررب يع ترر  1507ي رل ةرربقا بحعررط ب رةررطط ي حررك فرل يررحا 

 يبك حفخ ع تحبك  حعيكتطك.

بحرر ى بحررتةط فررل طر تررر إحررل بحهيررب حتهررحخا خ تررطك « تطحررتتحي»يررخ «  حعرريكتطك»ثررا بيفاررا  
بقا بحق ررت  بحيرترربط يبحررتيحل ي تهررح يتةكررخ ةررخ خلررا ة ررك هطةرر  قحعررلةح هطةرر  ي ررل بحةعررتي ةرر

 حة ك بحعطتغحا فعالة يخ بحةيبف م ي ل عيح  راخ عححتقببا بحتب بحلحة م بحةر تم.

حكخ علب ععلم  تحا ةخ بحت طبط بحعطتغرححتتخ فرل بحخ ترطك يارا يفرب فرحطذ ترةرا طحرححم ةرخ 
تخ عرررربفا بحخ تررررم ح ررررح  ع ررررح ها فررررل بحخ تررررطكط فخررررح  طب بحنررررحل إحررررةحيتا نررررحل  تمححرررر  فتهررررح بحعطتغررررححت

 ع خ بحخ تم بحيرتبك بحتل حتراا ي تهح بحافيتيخ ية كها هلح«  حعيكتطك»

قرر ب ا بحةررببفا يطاررح  بحعيررحبيط يهيررح عررب  بحيرر بح عررتخ بحعطتغررححتتخ يبحنررحلط فحررحطح  حعرريكتطك 
كحةرا محقةرر عححلةرا فرل بحعيرح  فل  يةحا عيح  بحراخ ترحعةح  ى ي بح يحكطى ةا بحفطذط ي طغرا 
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ا يكررحخ ة ررططةب فررل بحعببتررم عإقحةررم 1507 كترريعط  27ةهةررح بقت فرر  طتررعهاط رتررو عررب  فررل عيح ررر ترريا 
 رحةتم يت يتبهح عححطخحا.

حكير حا تتةكخ ةخ بيرتفرحق عهرح عحرع  بحة حيةرم يقيعرر ةلطكرم ةرا ب هرححل بحةر ترتخ عربيا 
اط كةح  خ بين حي بحلبتب ةخ ععحمر يبحخييب بح تخ عرب يب 1508ةخ  نتحل هطة ط يكحخ  حك فل تيحتط 

تعت يخ  طيةح ع يعحيها عحرع  قحريك  حعريكتطك  ةةرح  حرفط يرخ ررحي  تةرطب قرب  ب  إحرل ررب بحتراةط 
 حعريكتطك »ةا بحح مح  بحةر تم فل بحخ تطك عبلط يقب فط ثالثم ععحم ةخ طخححر إحل بحهيربط ف را تخرب 

ررح علررب بنررتببب بحرررط يي رر  بحةررؤخ يترربةتط كحفررم  حررميحر يرربب عرربةب ةررخ بيياررتحح حطغعررم طخح حررر قاياة
 حفتيتتخ ةةح بعمطل إحل بييحرح  يخ بحةبتيم علب يبك  تحا يتق تر يخ بحراخ.

يرتررل فررل ب يقررح  ب قتررطك حررا تحرر ا بحةعررتي ةررخ بحي بيررح  بحتررل ت رريا عررتخ بحرربيا طغعررم فررل 
 بححتمطك ي تر.

ة تريخ عطةترا ةرخ بحريفم بحقرحا  17طقم قيك حهح حكيخ قطبعم يعححيحعم إلتطبخ تلتعط بحةعتي ي  
 تةط ةخ قالحر تيةتةح يفي  طقحا ةيقةم  يعك.

يقررررب قررررطج بحررررط تذ بإلتطبيررررل بححررررحعي رحررررخ طيرررررحيل عتهبترررربل عررررإغالي بحةعررررتي طبأب ي ررررل 
بحل يعررح  ب ةطتكتررم عررب عررالبلط يهرري ةررح تليررل ةيررا تارربتط كةتررح  هح  ررم ةررخ بحرريفم بحقررحا ح لررححا 

 حتحع  ع  ةم يبطتفحح  حلحط بحيفم.يب

يفل رحا يف   إتطبخ تهبتببتهح ي غ    رطكم بحةالررم فرل ةعرتي هطةر  حرتؤبى  حرك إحرل 
بطتفحح  حلحط بحيفم يبحغح  بحمعتلل فل ب حيبي بحلححةتمط إعحفم إحل بحتحع  فل بيهترحط بقتارحبب  

  يقا بحةالررم فرل ةعرتي هطةر  عل  بحبيا بحتل تلتةب ي ل ه ل بحيبطبب  فل بقتاحبهحط يحتفت
بحعح  ي ل إةكحيتم يني  ةيبخهم يحكطتم ةا بيا بحلححا بحكعطى قحام بحتل تيخب قملهرح بحعرطترم 

 عكثحفم قط  بحةعتي.

ا ةا عب  تمعتي بحل يعح  بيقتاحبتم ب ةطتكتم ي ل إترطبخ اربَّي ةخ رذ 2012يفل يحا 
 قال  بحيفم بحقحا يحكير حا تايف .بحنيطى بإلتطبيل ي ل ةنطيح حغ ي بحةعتي  ةحا يح
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 الفصل الثالث

 تسوية نزاعات الحدود البحرية فى إطار القضاء الدولى

 المبحث األول

 تسوية نزاعات الحدود البحرية فى إطار محكمة العدل الدولية

 بحةم   ب ياح بقتاح  ةركةم بحلبا بحبيحتم.

 بحبيحتم.بحةم   بحثحييح بإلخطب ب   ةحا ةركةم بحلبا 

بحةم   بحثححوح ي بح بحرربيب بحعرطترم عرتخ حتعترح يةححمرح ك ررب تمعت رح  تحريتم بحي بيرح  فرل 
 إمحط ةركةم بحلبيا بحبيحتم.

 المطلب األول

 اختصاص محكمة العدل الدولية

تعحنررط ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم يررييتخ ةررخ بيقتاحاررح  هةررح بيقتاررح  بح عررح ل   يية( 
بإلفتح ل  ثحيتةح(  ح حك حيا يتيحيا كالة ةيهةح ي ل ربك عنركا ةفارا  يبيقتاح  بيحتنحطى  ي

ةا بحتطكت  ي رل بحيقتفرم بح عرح تم ح ةركةرمط ح يقريا ي رل ةربى بقتارح  ةركةرم بحلربا بحبيحترم 
 ا.1982عيقط ةيح يح  بحربيب بحعرطتم ييالقتهح عحتفحقتم ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحط حلحا 

 لحبيقتاح  بح عح  - يية 

ح ررربيا يرررربهح »( ةرررخ بحيقرررحا ب حححرررل ح ةركةررم  يررررح 34ترري  بحف رررطك ب يحرررل ةرررخ بحةررحبك  
 «.بحري فل  خ تكيخ  مطبفةح فل بحبيحيى بحتل تطفا إحل بحةركةم

يةررخ هررر ب بحررري  تتعرررتخ  يرررر حرررتذ حألفررطبب يي ح ةيقةرررح  بحبيحترررم بح خررري  إحرررل ةركةرررم بحلررربا 
ح ربيا »( ةرخ بحيقرحا ب حححرل ح ةركةرم يقرطط   خح 35بك  بحبيحتمط ثا خح   بحف طك ب يحل ةخ بحةح

 «.بحتل هل  مطبا فل ه ب بحيقحا ب حححل  خ تت حعيب حبى بحةركةم
يي تر فإخ ةركةم بحلبا بحبيحتم خل   بقتاحاهح ت تاط ف م ي ل بحبيا يربهحط يتطخا 

رري بح خري  إحرل بحةررحكا  ه ل بح حيربك إحرل بحفكرطك بحترل حرحب  بحف رر بحت  تربىط يهرل  خ ح ربيا يرربهح
ط غترط  خ هر ل بحفكرطك حرا تلرب ة عيحرم (1 ي ل بيتعحط  يهح ب نقح  بحيرتبك ح  حييخ بحربيحل (1 بحبيحتم

                                                 
 ةاط. –ب. ي ي احبي  عي هتاط بح حييخ بحبيحي بحلحاط بحمعلم بحقحةحم ط ببط بحيهعم بحلطعتمط بح حهطك  (1 
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ب خ إحل رب كعتطط ي حك علرب قهريط بحةيقةرح  بحبيحترم يبييترطبا حهرح عححنقارتم بحبيحترمط يقتحةهرح 
خ حا تفريي  رتحيةرح ةرح ت ريا عرر ب حربيا قحارم فرل ةخرحا إينرح  قيبيرب بح رحييخ عبيط ة ةيذ تتححيى يب 

 .(2 بحبيحل يبحت ثتط فل حتط بحلالقح  بحبيحتم
ط عرترو تحرة  ح ةيقةررح  (3  (34حهر ب قهرط بتخرحل تيرحبى عتلربتا بحف رطك ب يحرل ةرخ بحةرحبك  

 بحبيحتم ع خ تكيخ مطفةح فل بحي بيح  بح عح تم  ةحا بحةركةم.
تة ررك ررري بحت حعررل  ةررحا ةركةررم بحلرربا بحبيحتررمط  يتخرربط بإلنررحطك إحررل  يررر حتحرر  كررا بحرربيا

ف  رررب يررر  بحيقرررحا ب حححرررل ح ةركةرررم ي رررل  خ ح ررربيا ب مرررطبا فرررل هررر ب بحيقرررحا  خ تت حعرررل  ةرررحا 
 بحةركةم يتربب ةخ ذ ب ةخ بحنطيم بحتل تخي  عةيخعهح ححح ط بحبيا  خ تت حعل  ةحةهح.

 حثالثم  ييبح ةخ بحبياحيعيح ة ي ل  حك تكيخ طفا بحبييى  ةحا بحةركةم ر أح 
   (  يعح  ب ةا بحةتربك  ي بحبيا بحتل تيعا حلعيتم ب ةا بحةتربك علب  حك.

( ةرخ ةتثرحي ب ةرا بحةترربك ع يحهرحح 73يتؤكب  حك ةح يا  ي تر بحف رطك ب يحرل ةرخ بحةرحبك  
بحلرربا التلتعررط خةتررا  يعررح  ب ةررا بحةتررربك عركررا يعرريتتها  مطبفةررح فررل بحيقررحا ب حححررل حةركةررم 

 ال.(4 بحبيحتم
  ( بحرررربيا بحتررررل بيعررررة  ح يقررررحا ب حححررررل ح ةركةررررم بيخ  خ تكرررريخ  يعررررح  فررررل ب ةررررا 

( بحف رطك بحثحيترم ةرخ ةتثرحي ب ةراط ي حرك يف ةرح ح نرطيم بحترل تررببهح 93بحةتربك إيةرحية حري  بحةرحبك  
 .(5 بحخةلتم بحلحةم حكا رححم عيح  ي ل تياتم ةخ ذ ب ةخ

ا 1946حلحةررررم هرررر ل بحنررررطيم ع ررررطبط  ارررربطتر فررررل بتحررررةعط حرررريم رتررررو ررررربب  بحخةلتررررم ب 
 بحةتةث م فتةح ت لح

 تلهب بحبيحم غتط بحلعي عح ةا بحةتربك ع عيا  ركحا بحيقحا ب حححل ح ةركةم. - 

                                                                                                                                               
ط 1973ب. ةرةرررب م لررر  بحغيتةررريط بحغيتةررري فرررل قرررحييخ بححرررالا  ب.م( ةينررر ك بحةلرررحطاط بإلحررركيبطتمط ةارررطط  (1 

 619. 

 .204ط   1957ا بحبيحيط  ب. م( ببط بحفكط بحلطعي ةاطط ب. إعطبهتا بحليحييط بحتيقت (2 

 ب. رةب بحطنتب ط ةركةم بحلبا بحبيحتم عتخ  هةتم بحتربتو يةقحمط بحتحتتذط ةخ م بححتححم بحبيحتم. (3 

خحةلم بحةيايطكط ةاط  –ب. يعب بحل ت  ةقتةطط قحييخ بحةيقةح  بحبيحتم البحيقطتم بحلحةمال  ب.م( ك تم بحر يي  (4 
. ب. ةرةرررب ق ترررا بحةيحرررلط بحيقتفرررم بح عرررح تم ح ةيقةرررح  بحبيحترررمط بحمعلرررم ب يحرررل ببط يب رررا 321ط   2000

 .19ط   2003ح ينطط ب طبخ 

ط 2005ب. ةامفل إعطبهتا ق ترا آحترح  بحرةحترم بحبيحترم حر ريي بإليحرحخط ببط بحيهعرم بحلطعترمط بح رحهطكط ةارط  (5 
  326. 
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قعيحهرررح ح ركرررا بحارررحبط ةرررخ بحةركةرررم فرررل بح عرررتم بحترررل تكررريخ مطفةرررح فتهرررحط ي يرررر فرررل رححرررم  -
ح بحركراط ف  مرطا ب قرط  خ ت خر  إحرل ةخ رذ ب ةرخ بةتيحيهح يرخ بح ترحا عةرح تفطعرر ي تهر
 يتقح  ةح تطبل عطيطتأح حتيفت  بحركا.

 بحةححهةم فل يف ح  بحةركةم عحح بط بح ى ترببل بحخةلتم بحلحةم. - 

 ج( بحبيا بحتل حا تيعا ح يقحا ب حححل ح ةركةم عنطم بتعحح بح يبيب بحتل رببهح ةخ رذ 
 ا يبحةتةث م فتةح ت لح1946كتيعط   15ب ةخ فل قطبطل بحاحبط فل 

عطيطك إقمحط حخا بحةركةم ع عريا هر ل بحربيا يقتارح  بحةركةرم يف ةرح حةتثرحي ب ةرا  - 
 بحةتربك يبحيقحا ب حححل ح ةركةم.

 بحتلهب عتيفت  ركا بحةركةم عرحخ يتم. - 

 .(1 ( ةخ ةتثحي ب ةا بحةتربك94قعيا بيحت بةح  بحيبطبك فل بحةحبك   -

بإلنررحطك إحررل  خ بيقتاررح  بح عررح ل ح ةركةررم ب اررا فتررر  يررر بقتتررحطط حكررخ قررب يتخرربط 
 تيل ب بيقتاح  بإلح بةل ح ةركةم يهي ةح حيا تتا بحتمطي إحتر.

 بيقتاح  بيقتتحطىح -1

ييتررم ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم فررل ب اررا هررل ييتررم بقتتحطتررم يحتحرر  خعطتررمط يتحررتيب يخرريب 
بحلبا بحبيحتم إحل ر ت م  خ بح عح  بحبيحل حا تاا علب إحل بحبطخم بحترل بحييتم بيقتتحطتم حةركةم 

ياررا إحتهررح بح عررح  بحرريميلط فررإ ب كررحخ يررط  يرر بح ةررح  ةررحا بح عررح  بحرريميل تتم رر  ةيبف ررم كررا 
 ب مطبا بحةتيح يم.

 .(2 فإير فل ةخحا بح عح  بحبيحل يعب ةخ بتفحي ه ل ب مطبا

( عر خح التنررةا ييتررم 36م فررل بحف رطك ب يحررل ةرخ بحةررحبك  يح رب  خررح  بحيقرحا ب حححررل ح ةركةر
بحةركةررم خةتررا بح عررحتح بحتررل تلطعررهح ي تهررح بحةت حعرريخط كةررح تنررةا خةتررا بحةحررح ا بحةيارري  

 ي تهح عافم قحام فل ةتثحي ب ةا بحةتربك  ي فل بحةلحهبب  يبيتفحقتح  بحةلةيا عهحال.

                                                 
ح تةم ةيحيييط بحتحيتم بحح ةتم ح ي بيح  بحبيحتم فرل إمرحط ةركةرم بحلربا بحبيحترم ةر كطك حيترا نرهحبك بحةحخحرتتط  (1 

 .30ط   2008/  2007فل بح حييخ بحلحاط خحةلم رحتعم عخ عي ي ي بحن ا 

ط   1967ةارط ب. ةرةب رحفق غرحياط بحةيقةرح  بحبيحترمط بحمعلرم بحثححثرمط ةمعلرم بحيهعرم بحخبتربكط بح رحهطكط  (2 
 .36ط   2006. ب.  رةب ع  ححا بح عح  بحبيحيط بحمعلم بحثحيتمط ببط هيةم بحخ ب طط 293
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قر  اريطك بتفرحي يتطبعرل ب مرطبا يتتع  ةخ ه ب  خ بيقتاح  بيقتترحطى تخر   خ ت 
 .(1 بحةتيح يمط حكخ ي تنتطم فل  حك  خ تكيخ ه ب بيتفحي قعا  ي علب يخيب بحي بح

( ةخ بحيقحا ب حححل ح ةركةم تؤكرب  خ ييترم بحةركةرم 36في  بحف طك ب يحل ةخ بحةحبك   
ح ي ررل يطعررهح ي تهررحط بقتتحطتررم  اررالةط فررال تلررط  ي ررل بحةركةررم إي بحةيح يررح  بحتررل تتفرري  مطبفهرر

 ه ب ةح قططتر ةركةم بحلبا بحبيحتم بحبب ةم فل يهب ياعم ب ةا ع يحهحح

ةخ بحة طط فل بح حييخ بحبيحل  ير ي تةكخ إحر با بيحرم عربيخ طعرحهح علرط  ةيح يحتهرح ةرا »
 .(2 «بحبيا ب قطى ح يححمم  ي بحتركتا  ي  تم يحت م  قطى ةخ يحح ا بحرا بحح ةل

إخ ةيبف رم »ةم بحلبا بحبيحتم ه ب بحةعب  فتةح تتل ي عححت حعرل  ةحةهرح ع يحهرحح كةح  تب  ةرك
 «ب مطبا فرل بحير بح  حرحذ ييترم بحةركةرم فرل بحةحرح ا بح عرح تم ي حرك ييرب يقطهرح قعرتم كيطفريط

 3). 

إ ةب فحقتاررح  بحةركةررم فررل يقررط بحيرر بح تتيقررا ي ررل قعرريا يطعررل بحرربيا يهرر ب بح عرريا  ي 
  نكحا ط تحتمح بحطعح ت ق  ثالثم

  ( قعيا  مطبا بحي بح عةيخ  بتفحي قح  إرححم ةح حم ةلتيم ةتيح ح ي تهح عتيها إحرل بحةركةرمط 
ط ي حرك (4 يفل ه ل بحرححم فإخ بحةح حم تلط  ي ل بحةركةم عةخرطب إقمحطهرح عحيتفرحي بحقرح 

يح يررح   خ بيتفحقترح  بحقحاررم تلررب ب حررحذ بحرر ى يطعرر  عةيخعررر  غ رر  ةيح يررح  بحررربيب ية
 بححتحبك بإلق تةتم ي ل ةركةم بحلبا بحبيحتم.

                                                 
ب. ةيتارررط حررررلتب رةرررريبكط ةركةررررم بحلررربا بحبيحتررررمط بحمعلررررم ب يحررررلط ببط بحفكرررط بحخررررحةليط بإلحرررركيبطتمط ةاررررط  (1 

 .232ط   2012

  بحربيحتتخ فرل تحريتم بحةيح يرح  بحربيبترم بحعرطترمط ب. رحيل ةيحل ةرةب طعيبخط بيط بحتركتا بحبيحي يبح عرح (2 
 .469ط   2013بحمعلررررررررررررم ب يحررررررررررررلطط ببط بحفكررررررررررررط يبح ررررررررررررحييخ ح ينررررررررررررط يبحتي ترررررررررررراط بحةيارررررررررررريطكط ةاررررررررررررط 

ب.  نررطا يطفررح  حرر تةحخ  عرري رخررح كط بحيحررتم فررل قررحييخ بحتيقررتا بحرربيحيط بحمعلررم بحثحيتررم ببط بحيهعررم بحلطعتررمط 
ب. ارررالل بحررربتخ يرررحةطط ة بةرررم حبطبحرررح  بح رررحييخ بحررربيحي بحلرررحاط  .529ط   2007/  2006بح رررحهطك ةارررط 

. ب. خلفرررط يعرررب بححرررالاط بحةيقةرررح  937ط   1995بحمعلرررم بحثحيترررمط ببط بحيهعرررم بحلطعترررمط بح رررحهطك ةارررطط 
 .440ط   1999بحبيحتمط بحمعلم بحححبحمط ببط بحيهعم بحلطعتمط بح حهطك ةاطط 

 .42 – 41ط   2006معلم بحثحيتمط ببط هيةم بحخ ب طط ب.  رةب ع  ححاط بح عح  بحبيحيط بح (3 

ب. فتاا يعب بحطرةخ ي ي مرط بح حييخ بحربيحي يةيح يرح  بحرربيبط بحمعلرم بحثحيترمط ببط ب ةرتخ ح ينرط يبحتي تراط  (4 
 .231ط   1999ةاط 
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تكطتهريذ  ط يقعرتم إق رتا بحرربيب عرتخ هيحيربب يعخ تكرحط (1 يقب ربو ه ب فل قعرتم ةيكترط يب 
 23يبح عررتم بحقحاررم ع ررطبط تركررتا بحررربيب عررتخ هيرربيطبذ ييتكررحطغيب بحرر ى  ارربطل ة ررك  حررعحيتح فررل 

حعررررط بحنرررةحا عرررتخ  حةحيترررح بيترحبترررم ةرررخ يحرترررم اط يقعرررتم تربترررب بحخرررطا بح رررحطى 1906بتحرررةعط 
ط يقعررتم (3 ط يقعررتم تربتررب بحخررطا بح ررحطى عررتخ حتعتررح يتررييذ(2 يبحرربيةحطك يهيحيرربب ةررخ يحرتررم  قررطى

عرتخ كيربب « ةرحتخ»تربتب بحخطا بح رحطى عرتخ حتعترح يةححمرحط يقعرتم تربترب بحرربيب بحعرطترم فرل ق رت  
 ي بح ربيب عيطكتيح فححي يةححل.ط يقعتم (4 يبحييتح  بحةتربك ب ةطتكتم

  ( يخ مطتي ي  فل ةلحهبك ثيح تم  ي خةحيتم تةري  ةركةرم بحلربا بحبيحترم بيقتارح   فرل 
يقررط بحيرر بحط فررتةكخ ح رربيا  خ ت عررا بقتاررح  بحةركةررم عححيحررعم ح ةيح يررح  بحتررل حتينرر  فررل 

 بحةحت عا  ي تتلهب عححةثيا  ةحا بحةركةم إ ب ةح ين  ي بح ةح.

بحرحي  فإخ بحةح حم تلط  يحبك ي ل بحةركةم يخ مطتي م   ةخ خحي  بيحم فل ه ل  
 .(5 عب  قطىط يتكيخ ه ل ب قتطك ة  ةم عححةثيا  ةحا بحةركةم

 ج( بحطعل بحعرةيل إ ب حرا تلترط  بحبيحرم بحةربيل ي تهرح ي رل بيقتارح ط رترو تةكرخ حبيحرم 
بيحترم ةرخ غترط  خ ترارا بتفرحي  خ تطفا بييى عافم ةعحنرطك  ةرحا ةركةرم بحلربا بح« ةبيتم»

إ  تحرررتمتا بحةركةرررم  خ تل رررب حيفحرررهح « بحةررربيل ي تهرررح»فرررل هررر ب بحنررر خ ةرررا بحبيحرررم ب قرررطى 
بيقتاح  فل رححم ةرح إ ب قع ر  بحبيحرم بحةربيل ي تهرح بحرعريط  ةرحا بحةركةرمط  ي إ ب قع ر  
 ب ةيحقنرررم ةعرررةيخ بحيررر بح ةرررخ مرررطا بحةركةرررم ةرررخ غترررط  ى بيترررطب  ي رررل إارررببط قرررطبط عهررر

. يةرخ ب ةث رم بحعرحط ك بحترل تطكر  فرل هر ب بححرتحي قعرتم ةعرتي كيطفريط رترو  ححر  (6 بحن خ
ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم بقتاحاررهح عيررح ة ي ررل حرر يك  حعحيتررحط يبحةتةثررا فررل ت ررك بحطحررح ا بحترررل 

                                                 
ق تةترم  مطيررم ة بةرم حيترا يةحط كيحمط بح تةم بح حيييتم ح قطب م فرل بحتحريتم بحترحكةترم ح ةيح يرح  بحربيبترم يبإل (1 

 .146ط   2011نهحبك بحبكتيطبلط خحةلم فطرح  يعحذط حمتا 

 .433ب. يعتا  رةب ر ةيط بيةتببب بح حط  يبح يبيب بحربتثم ح  حييخ بحبيحي ح عرحطط    (2 

يحتعترحط بحةخ رم ب.  رةب  عي بحيفحط بحتل تي ي ل ركا ةركةرم بحلربا بحبيحترم فرل قعرتم بيةترببب بح رحط  عرتخ ترييذ  (3 
 .212 – 210ط   1982ط ةاط 38بحةاطتم ح  حييخ بحبيحي بحةخ ب 

ب.  رةررب  عرري بحيفررحط بحتل ترري ي ررل قعررتم الق ررت  ةررحتخال عررتخ بحييتررح  بحةتررربك ب ةطتكتررم يكيررببط بحةخ ررم بحةاررطتم  (4 
 .37 – 35ط   1982ح  حييخ بحبيحيط ةاط 

  بحررربيحيط بحمعلرررم ب يحرررلط ةينررريطب  بحر عررريط عترررطي ط حعيرررحخط ب. ةرةرررب بحةخررر ي  يب. مرررحطي بحةخررر ي  بح عرررح (5 
 .70ط   2009

 .34ح تةم ةيحيييط ةطخا ححعيط    (6 
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اط رتررو فهةرر  ةيهررح بحةركةررم  يهررح تةثررا قعرريية 1947تيحترري  2علثرر  عهررح إحررل بحةركةررم عتررحطت  
 .(1 قتاحاهح ةخ قعا  حعحيتحعةيتأح ي

حكخ تتعحبط حيح بحتححؤا بحتححل بح ى تطتعم عححيبقا بحلة ل يتبيط ريا بحيعاط رتيةح تم ر  
إررربى بحرربيا ييتررم بحةركةررم عححفاررا فررل يرر بح قررح ا عتيهررح يعررتخ بيحررم  قررطىط غتررط  خ هرر ل ب قتررطك 

 تطف  بح خي  إحل بحةركةم؟

 حححرررل ح ةركةرررم تررري  ي رررل  خ ييتتهرررح بقتتحطترررم يحإلخحعرررم ي رررل  حرررك ت رررطط  خ بحيقرررحا ب
 عةليل  ير ي تخي  إح با بحبيا عحح خي  إحتهحط حكخ هيح يعب  خ تتةت  عتخ فطعتخح

 ب ياح يهي  خ تكيخ هيحك بتفحي قح  عتخ بحبيا بحةتيح يم تفتب ع عيحهح حييتم بحةركةم.

 يبحثحيلح  ي تيخب ةثا ه ب بحلةا بح حيييل.

( ةرخ بحيقرحا ب حححرل ح ةركةرمح  يرر 53ب ياح ت طط بحف طك ب يحل ةخ بحةحبك  ففل بحفط  
إ ب تق رررا  ررررب بحمرررطفتخ يرررخ بحرعررريط  ي يخررر  يرررخ بحررربفحح يرررخ ةررربيحلط خرررح  ح مرررطا ب قرررط  خ 

 تم   إحل بحةركةم  خ تركا حر هي عم عحتر.

هررر ب بحلةرررا  تليرررل  حرررك  خ هيرررحك يةرررالة قحيييتأرررح تةررري  بحةركةرررم بيقتارررح  عيقرررط بحيررر بحط
بح حيييل قب تتق  نكا يثت م احبطك يخ بحبيحتتخ بحةليتتتخ  ي ةيبف م احبطك يرخ كرا يبرربك ةيهةرحط 

( ةرخ بحيقرحا ب حححرل ح ةركةرم بحر ى 36ةثا بإليرالخ ع عريا بيقتارح  بإلح بةرل تمعت ةرح ح ةرحبك  
 .(2 تةكخ بيتعحطل  يا يه م  حححةح تةكخ  خ تحتيب إحتر بقتاح  بحةركةم

 ةررح بحفررط  بحثررحيلح فهرري يرربا يخرريب يةررا قررحيييل بتفررحقل عررتخ  مررطبا بحةيح يررمط ففررل هرر ل 
ررح إحررل  بحرححررم ي تؤتررب بحبيحررم بحةبيتررم م عهررح بحررتيحبةب إحررل  ى يةررا قررحيييل تةكررخ  خ تةرري  بقتاحاة
بحةركةرررمط حكيهرررح تكتفرررل عترررطك بيقتترررحط إحرررل بحبيحرررم بحةررربيل ي تهرررح ح تلعترررط يرررخ قعيحهرررح يحرررتةطبط 

 طب ب   ةحا بحةركةم يةثحا  حك.بإلخ

ترررطبخ رررريا خررر ط  عررري ةيحرررل يميررر  بحكعرررطى يميررر   بحيررر بح عرررتخ بيحرررم بإلةرررحطب  بحةترررربك يب 
بحاغطىط ف ب م ع  ب يحل ةخ بحةركةم قعيا بحييتم عيقرط بحير بحط حكرخ إترطبخ حرا تت ربا عرا طفعر  

 بح خي  إحل بحةركةم حتحيتم بحي بح.
                                                 

ب. يعب بحل ت  ةرةب حطرحخط بيط ةركةم بحلبا بحبيحتم فل را بحةيح يح  بحبيحتم يةعحبئ بح رحييخ بحربيحي بحلرحا  (1 
 .20ط   1986ةا بحتمعتي ي ل ةنك م بحنطي ب يحمط بحمعلم بحثحيتمط ببط بحيهعم بحلطعتمط بح حهطك ةاطط 

ط 2002( ببط بحيهعررم بحلطعتررمط بح ررحهطك ةاررطط ب. ةرةررب ةرةرريب حمفررلط تحرريتم ةيح يررح  بحررربيب بحعرطتررم  ب.م (2 
  378. 
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 ب  هر ل بحرححرم؟ بيحرم مرطا فرل ير بح قرحيييل بيحرل تتل ري فةح هي بحيعا بح حيييل بحربيحل إ
عححررربيب بحعرطتررم عتيهررح يعررتخ بيحررم  قررطىط  عررب  إرررببهةح اررطبرم طغعتهررح فررل يطعررر ي ررل ةركةررم 

 بحلبا بحبيحتم فل رتخ تطف  بحبيحم ب قطى اطبرم بح خي  إحل بحةركةم.

 بحط فررإخ يرربا يحةررح كررحخ  حررحذ بقتاررح  بحةركةررم تتيقررا ي ررل تطبعررل كررا  مررطبا بحيرر
يخرريب هرر ب بحتطبعررل ةررخ خحيرر   رررب ب مررطبا تلمتررر بحررري فررل يرربا بحةثرريا  ةررحا بحةركةررمط إ  تلررب 
ةيقفةح ةنطييةح فل إمحط بحتميط بحررححل ح  رحييخ بحربيحلط رترو تر ه  غححعترم بحف رر إحرل  خ بحةركةرم 

بحرر ه  بحةحررتيحل  قررب يهخرر  هرر ب بحةحرر ك فررل قعررح هح عنرر خ بحيرر بح عررتخ إتمححتررح ي حعحيتررح ررريا قتةررم
اط رتررو يطعرر  إتمححتررح ب ةررط  ةررحا بحةركةررم عتيةررح 1943ي تهررح ةررخ قعررا ب حعررحخ فررل طيةررح يررحا 

 طفع   حعحيتح بحةثيا  ةحا بحةركةم.

 .(1 يقطط  بحةركةم  ير ي تةكيهح بحفاا فل بحي بح فل غتح   رب ب مطبا يبيخ ةيبف تر

 بيقتاح  بإلخعحطىح -2

بإلح بةل  ي بحييتم بحخعطتم  خ ةركةم بحلبا بحبيحتم تقت  عححيقط فل ت اب عحيقتاح  
 .(2 بحي بح ةتل طفلر إحتهح  رب ب مطبا عغ  بحيقط يخ طعح بحمطا ب قط  ي يبا بطتعح ر

إ  تكررريخ بيقتارررح  إح بةتأرررح ح ةركةرررم فرررل رححرررم يخررريب بتفحقترررح  عرررتخ ب مرررطبا بحةتيح يرررم 
ل يط  ةرح ترتةرا  خ تينر  ةرخ بحةيح يرح  عرتخ  مطبفهرح عنر خ تتعةخ ةحح ا ةلتيم تي  فتهح ي 

 .(3 تمعتي  ي تفحتط ه ل بيتفحقتح  ي ل ةركةم بحلبا بحبيحتم

ا عرررتخ بحكيتررر  يبحةة كرررم بحلطعترررم 1965تيحتررري  7ةرررخ هررر ل بيتفحقترررح  بإليفرررحي بحةيقَّرررا فرررل 
 بيتفحي ي ل ب تلح( ةخ ه ل 22بححليبتم عن خ ت حتا بحةيم م بحةرحتبكط ف ب يا  بحةحبك  

ال إ ب ين  قالا فل تفحتط ه ب بيتفحي  ي فل تمعت ر  ي فل بحر ريي  ي بيحت بةرح  بحيحنر م 
ييررر يبحةتطتعررم فررل  ةررم  ى ةرررخ بحمررطفتخ بحةتلحقرربتخ فإيهةررح تحرررلتحخ حتحرريتم  حررك بحقررالا عرررححمطي 

 بحيبتم عةح فل  حك بيحتخح  إحل بحخحةلم بحلطعتم.

إحررل تحرريتم ح قررالا عررححمطي بححررحع م تلررط  بحقررالا ي ررل ةركةررم  يب  ب ةررح تلرر ط بحتياررا 
 بحلبا بحبيحتم.

                                                 
 ب.  رةب ع  ححاط بح عح  بحبيحيط ةطخا ححعي. (1 

 .36ح تةم ةيحيييط ةطخا ححعيط    (2 

 .110 – 109ب.  رةب ع  ححاط بح عح  بحبيحيط ةطخا ححعيط    (3 
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يت عا بحمطفحخ بحةتلحقببخ بيقتاح  بإلح بةل حةركةم بحلبا بحبيحتم فل ه ب بحقاي ال  
 1). 

رح حةركةرم بحلربا بحبيحترم عرإيالخ بيحرم ةلتيرم يرخ قعريا  كةح تكيخ بيقتاح  إخعحطتأرح  تعة
عررححيقط فررل بحةيح يررح  بح حيييتررم بحتررل تينرر  فتهررح يعررتخ بيحررم  قررطى ت عررا كرر حك بقتاررح  بحةركةررم 

ط يهرر ب ةررح يارر  ي تررر بحف ررطك بحثحيتررم ةررخ بحةررحبك (2 بقتاررح  بحةركةررم عررححيقط فررل هرر ل بحةيح يررح 
( ةخ بحيقحا ب حححل ح ةركةم إ  قطط  ح بيا ب مطبا فرل هر ب بحيقرحا ب حححرل ح ةركةرم  خ 36 

ع يهح ع ب  تاطترهح ه ب يعبيخ رحخم إحرل بتفرحي قرح  ت رط ح ةركةرم عييتتهرح تاطل فل  ى يق  
بحخعطتم فل يقط خةتا بحةيح يح  بح حيييتم بحتل ت يا عتيهح يعتخ بيا ت عا بيحتر با يفحرر ةترل كحير  

 ه ل بحةيح يح  بح حيييتم تتل ي عححةحح ا ب تتمح

   ( تفحتط ةلحهبك ةخ بحةلحهبب .

 ةحح ا بح حييخ بحبيحل.   (  تم ةح حم ةخ

  ج( تر تي يبقلم ةخ بحيقح ا بحتل إ ب ثعت  كحي  بيتهحكةح يحت با بيحل.

  ب( ييح بحتليت  بحةتطت  ي ل بيتهحك بحت با بيحل يةبى بحتليت .

يقرررررب تاررررربط بحتارررررطترح  ع عررررريا بيقتارررررح  بإلح بةرررررل ح ةركةرررررم ةم  رررررم  ي ةارررررريعم 
 .(3 عترفقح   ي ة تبك عةبك ةلتيم

عححطغا ةخ  خ  كثرط ةرخ قةحرتخ بيحرم قرب  اربط  تارطترح  عةيخر  بحعيرب بيقتترحط  حكخ 
إي  ير حا تلط  ي رل بحةركةرم ي رل هر ب ب حرحذ حريى يربب ق ترا ةرخ بح عرحتح بحةتار م عححرربيبط 

عتحررررحي  -عررررتخ غتيتررررح  1989تيحترررري  31يهررررل قعررررتم بحةلعررررب يقعررررتم قررررطبط بحتركررررتا بحاررررحبط فررررل 
بحعررطى فرل ةيم رم خطتياليررب يخرحخ ةرحتخ يقعرتم بحرربيب بحعطترم يبحعرطتررم يبححريغحاط يقعرتم بحتربترب 

 . (4 عتخ بحكحةتطيخ ييتختطتح

                                                 
 .235ب. فتاا يعب بحطرةخ ي ي مرط ةطخا ححعيط    (1 

عينطك اعطتيمط ب حتح  بحلححةترم حرةحترم ر ريي بإليحرحخط ةر كطك تقرطج حيترا نرهحبك بحةحخحرتتط فرل إمرحط ةبطحرم  (2 
 .65 – 64ط   2011/  2010بحبكتيطبلط خحةلم عحخي ةقتحطط ييحعم 

ط   1977ةارطط  –ب. ةرةب م ل  بحغيتةيط ب ركحا بحلحةرم فرل قرحييخ ب ةراط ةينر ك بحةلرحطاط بإلحركيبطتم  (3 
732. 

ط بحمعلرم بحثحيترمط ببط بحيهعرم بحلطعترمط بح رحهطك 2005 – 2001ب.  رةب  عي بحيفحط قعح  ةركةم بحلبا بحبيحترم  (4 
.  رةررررب ي رررري ترتررررل رحررررخ بحلةررررحبط بحتركررررتا فررررل ةيح يررررح  بحررررربيب 75 – 69ط   2007 – 2006ةاررررطط 
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يحلا بحترفقرح  يبح تريب بحترل ت رري عححتارطترح  بحترل تاربط عةيخر  بحعيرب بيقتترحطى ةرخ 
عتخ ب حرعح  بحترل خل ر  بحربيا تفعرا يرط  ةيح يحتهرح ي رل  حرحذ بتفحقرح  قحارم فةرثالة قعرتم 

تكطتهيذةيكتت ط يبح عتم بحقحارم ع رطبط تركرتا بحرربيب عرتخ هيربيطبذ ييتكرحطخيب بحر ى  اربطل (1 ط يب 
اط  رت تررح إحررل ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم عةيخرر  بتفحقررح  قحاررم 1906بتحررةعط  23ة ررك  حررعحيتح فررل 

عررررححطغا ةررررخ  خ  مررررطبا هرررر ل بح عررررحتح كررررحييب قررررب  ارررربطيب تاررررطترح  ع عرررريا بيقتاررررح  بإلح بةررررل 
 .(2 ( ةخ بحيقحا ب حححل36  بحف طك بحثحيتم ةخ بحةحبك  ح ةركةم عةيخ

حكررخ بحخرربتط عححةالرقررم  خ  تأررح ةررخ بحتاررطترح  بحتررل ارربط  عةيخرر  بحعيررب بيقتتررحطى حررا 
تحررتثخ اررطبرم ةيح يررح  بحررربيب بحعرطتررم ةررخ قعرريا بيقتاررح  بإلح بةررل حةركةررم بحلرربا بحبيحتررمط 

بحررتقببةهح يحررتعلحب ةيح يررح  بحررربيب ةررخ  يحكررخ  حر رر  عررعل  هرر ل بحتاررطترح  ترفقررح  تةكررخ
قعرريا بيقتاررح  بإلح بةررل ح ةركةررمط ةررخ هرر ل بحترفقررح  بحررترفق بحرر ى خررطى بحلررطا ي ررل تحررةتتر 

 .(3 عححترفق بحت  ح ل

حكخ عةح  خ ةيح يح  بحربيب بحعرطتم يحبك حهح تحطت  ميتاط فهيحك ييح آقط ةرخ بحترفقرح  
بيب بحعرطترم ةرخ قعريا بيقتارح  بإلح بةرل حةركةرم بحلربا تةكخ بحتقببةهح يحتعلحب ةيح يح  بحرر

بحبيحتررمط ف ررب قاررط  علرر  بحرربيا قعيحهررح ي ررل بحةيح يررح  بحتررل تينرر  يررخ  يعررحح  ي يقررح ا ير ررم 
 حتحطت  تاطت  قعيحهح.

غتط  خ بحةركةم  ف ر  إحل رب ةح فل ت تتب ه ب بحترفق ييبةح قطط  فل عل   ركحةهرح  
 ير حكل تلتعط بحي بح ححع ةح ي ل حطتحخ بحتاطت  تيعغل  خ  تكيخ ت ك ب يعحح  ي بحيقرح ا بححرحع م 

ب ط كةررح ي تنررتطم إلرححررم قعررتم ةررح إحررل ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم عةيخرر  بحعيرر(4 هررل فلررالة حررع  بحيرر بح
بيقتتررحطى بحررتيفح  بحةفحيعررح  بحبع يةححررتم  ييةط ففررل قعررتم بحررربيب بحعطتررم يبحعرطتررم عررتخ بحكررحةتطيخ 

 ييتختطتحح

ح ي ل بقتاح  بحةركةرم ةرؤببل  يرر حفترطك  حريم ي رل ب قرا قعرا  24 ثحط  يتختطتح بيتطبعة
رررح عتحررريتم كرررا ةحرررح ا بحررررب يب يعرررط ب حترررم ت ررربتا يطتعرررم بحررربييى قعرررا بحمرررطفتخ فرررل تلحة هةرررح بحت بةة

                                                                                                                                               

طتتطترحط  مطيررم حيترا بطخرم بحعرطتمط بطبحم تمعت تم ي رل بحتركرتا فري خر ط رحرتخ يبحرربيب بحعرطترم عرت خ بحرتةخ يب 
 .208ط   2006بحبكتيطبل فل بحر ييط خحةلم بح حهطكط ةاط 

 .146يةحط كيحمط ةطخا ححعيط    (1 

 .209 – 207ط   2005ب.  رةب ع  ححاط بحتركتا بحبيحي  ب.م(ط ببط بحهيةمط بحخ ب ط  (2 

 .237ب. فتاا يعب بحطرةخ ي ي مرط ةطخا ححعيط    (3 

 .238حةطخا بحححعيط   ب (4 
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بحثيح ترم بح ح ةررمط يقححر  يتختطتررح إيرر قررب ترا بحتياررا إحرل بتفررحي عرةيل عررحح خي  عنركا ةررحيا إحرل ةثررا 
ط حكخ بحكحةتطيخ بفل  ع خ بحهت ح  بحثيح تم بحتل (1 ه ل ب حتم يبيةتيحح يخ بييتةحب ي ل بحةركةم

خ كحي  ةؤقترم يحرا ت را  ترم هت رح  تلحة   ةا بحكثتط ةخ بحاليعح  بحربيبتم بحتل عط   عتخ بحع بت
ةؤححتم بب ةمط يي تيخرب بتفرحي ارطت   ي عرةيل عرتخ بحمرطفتخ عإحرعحص بقتارح  ةرحيا ي رل ةثرا 
هرر ل بحهت ررح ط يييرربةح يطعرر  بحر ررح ي بحةتارر م عححةيعرريح ي ررل بحةركةررمط قححرر  إخ بحةفحيعررح  

 ل ةحرتيتح  ةقت فرم نرة   عتخ بحع بتخ عن خ تطحتا  ةط تربتب بحربيب قب تة  فل  مط ةقت فم يي
اط ثرا قملر  رترل 1975ا إحرل 1970طؤحح  بيا يي طب  قحطختم يقعطب  قالا بحفتطك بحةةتبك ةرخ 

ط رترو  يرحب  بحةركةرم إحرل ب  هررحخ  خ بحةفحيعرح  يبحتحريتم بح عرح تم قرب يرربب  (2 ا1991يرحا 
 .(3 يح ( ةخ ةتثحي ب ةا بحةتربك كيحح ا ح تحيتم بحح ةتم ح ةيح  33فل بحةحبك  

ثا يرق  بحةركةم  ير ي تيخب فل بحةتثحي يي فل بح حييخ بحبيحل  ى قحيبك يحةرم ةؤببهرح 
 خ بحتيفح  بحةفحيعرح  بحبع يةححرتم تنركا نرطمةح ةحرع ةح إلرححرم  ةرط ةرح إحرل بحةركةرمط كةرح ي تيخرب 

تختطترح  ي ( ةرخ بحيقرحا ب حححرل ح ةركةرمط يحرا تنرتةا إياليرح  ي36نرطم ةحرعي كهر ب فرل بحةرحبك  
بحكحةتطيخ يخ ت بتا يطتعم بحبييى ي ل ترفق ترتيى ي ل نطم ةحعي ةرخ هر ب بحيريحط ي عرحف  
بحةركةم  خ ةرحيحم بحبيحتتخ تحيتم ةحح ا بحربيب بحتل تفاا عتيهةح ةخ قالا بيتاحي  بحثيح تم 

عط آقرط يعيخرر ي تليل عةيةح  خ  تأح ةيهةح قب بحتعلب برتةحا يط   ى ي بح ربيب تقار  ةحا ةي
 .(4 قح  ةركةم بحلبا بحبيحتم

ا  رحح  بحلبتب ةخ بحبيا بحكثترط 1982يقعا إعطبا بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحط حلحا 
ةخ ةيح يح  تلتتخ بحربيب بحعرطترم إحرل ةركةرم بحلربيا بحبيحترم عحيتعحطهرح بحخهرح  بح عرح ي حةيقةرم 

ا 1969  تلترتخ بيةترببب بح رحطى فرل عررط بحنرةحا يرحا ب ةا بحةتربكط يكرحخ ةرخ  هرا هر ل بحةيح يرح
عتخ هيحيبب يبحبيةحطك ي حةحيتح يبحر ى قربة  فترر بحةركةرم ةعرب  بيةترببب بحمعتلرل حتعطترط حرتحبك بحبيحرم 

 .(5 ي ل بةتبببهح بح حطى

كةح يقط  ةركةم بحلبا بحبيحتم بحلبتب ةخ ةيح يرح  بحرربيب بحعرطترم ب قرطىط ةثرا بحير بح  
تررب بحررربيب بحعرطتررم عررتخ طيةحيتررح ي يكطبيتررح فررل بحعرررط ب حرريبط يكرر حك بحيرر بح عررتخ بححرر فحبيط ررريا ترب

                                                 
 .239ب. فتاا يعب بحطرةخ ي ي مرط بحةطخا بحححعيط    (1 

 .70 – 69ط ةطخا ححعيط   2005 – 2001ب.  رةب  عي بحيفحط قعح  ةركةم بحلبا بحبيحتم  (2 

ط ب. يعررب بحل ترر  بحلنررةحي  ي ب. ي رري  عرري هررحييط فرر  بحي بيررح  بحبيحتررم عررححمطي بححرر ةتمط بحمعلررم ب يحررلط بب (3 
 .11ط   2010بحق بييتم ح ينط يبحتي تاط بحخ ب ط 

 .238ب. فتاا يعب بحطرةخ ي ي مرط ةطخا ححعيط    (4 

 .385ب. ةرةب ةرةيب حمفلط ةطخا ححعيط    (5 
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يبحهيرربط يط ذ بحيرر بح بحعررطى يبحعرررطى عررتخ يتكررحطخيب يكيحيةعتررح يكرر حك بحيرر بح عررتخ بحكررحةتطيخ ييتختطتررح 
 .(1 يغتطهح

ي رررل  ( ةيهرررح ارررطبرم287ا ح رررحييخ بحعررررحط حتررري  فرررل بحةرررحبك  1982ثرررا خرررح   بتفحقترررم  
بقتاررح  ةركةررم بحلرربيا بحبيحتررم عيقررط ةيح يررح  قررحييخ بحعرررحطط رتررو قررطط  فررل ف طتهررح ب يحررل 
 ير ح ال تكيخ بحبيحم ييب تيقتلهح  ي تابت هح ي ل ه ل بيتفحقتم  ي بيعةحةهح إحتهح  ي فرل  ى يقر  

م حتحرريتم علررب  حرركط بحرطتررم فررل  خ تقتررحط عيبحررمم إيررالخ ةكترري  يبررربك  ي  كثررط ةررخ بحيحررح ا بحتححترر
 بحةيح يح  بحةتل  م عتفحتط ه ل بيتفحقتم  ي تمعت هحح

   ( بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط بحةين ك يف ةح ح ةطفي بحححبذ. 

   ( ةركةم بحلبا بحبيحتمال.

عررر حك تكررريخ بقتارررح  ةركةرررم بحلررربا بحبيحترررم عيقرررط ةيح يرررح  قرررحييخ بحعررررحط ةنرررحطةب إحترررر 
بحعررحط ي رل يرري خلرا بيتفحقترم ةطتعمرم بطتعحمةرح يثت ةرح عةركةرم ا ح رحييخ 1982اطبرم فل بتفحقترم 

فةي   حك بحتحطت  يرتل يقتيح بحرححل فا   بحةركةم فل بحلبتب ةخ بح عحتح عن خ  (2 بحلبا بحبيحتمط
 (3 ا1982تطحتا بحربيب بحعرطتم عتخ بحبياط ةثا ي بح حتعتح يتييذ ريا بيةتببب بح حطى عتيهةح يحا 

ا يبحي بح عتخ حتعتح يةححمح 1984بحييتح  بحةتربك ب ةطتكتم يكيبب ريا ق ت  ةحتخ يحا يبحي بح عتخ 
رتو  طح  بحةركةم ةرخ قرالا ت رك بح عرحتح  (5 ا 2001يعتخ قمط يبحعرطتخ يحا  (4 ا1985يحا 

 .(6 بحلبتب ةخ بحةعحبئ بحلحةم حتحيتم ةيح يح  بحربيب بحعرطتم

 بيقتاح  بيحتنحطىح -ثحيتةح

م بحلرربا بحبيحتررم بقتاررح  آقررط عخحيرر  بقتاررح  بحفاررا فررل بحي بيررح  بحبيحتررمط حةركةرر
تتةثررا فررل بيقتاررح  بإلفتررح لط  ى إاررببط ب طب  بيحتنررحطتم فررل بحةحررح ا بح حيييتررم بحتررل تم رر  

                                                 
 .457ب. رحيي ةيحل ةرةب طعيبخط ةطخا ححعيط    (1 

 .386ب. ةرةب ةرةيب حمفلط ةطخا ححعيط    (2 

ب. يعب بحةل  يعب بحغفحط يخاط تربترب بحرربيب بحعرطترم يف ةرح حالتفحقترم بحخبتربك ح رحييخ بحعررحطط بحمعلرم بحثحيترمط ببط  (3 
 .205 – 197ط   2007بحيهعم بحلطعتمط بح حهطك ةاطط 

ط خحةلرم عقتم قيترمط بحتحريتم بح عرح تم حي بيرح  بحرربيب بحعرطترمط ةر كطك حيترا بطخرم بحةحخحرتتط فرل بح رحييخ بحلرحا (4 
 .65ط   2008/  2007رحتعم عيي عي ي يط بحن ا 

 .21 – 11ط ةطخا ححعيط   2005 – 2001ب.  رةب  عي بحيفحط قعح  ةركةم بحلبا بحبيحتم  (5 

 .489ب. رحيي ةيحل ةرةب طعيبخط ةطخا ححعيط    (6 
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فتهح ةخ بحةركةم بإلفاحل يخ ط ى بح حييخ عابب ي بح ةلتخ  ي عن خ يخهرح  بحيقرط بحةتلحطعرمط 
 .(1 رحا بحي بح  ي بحتطخت  عتخ يخهح  بحيقطيةح تحتتعا  حك ةخ 

يقب يقا ةتثحي ب ةرا بحةترربك ي ركرحا بحفارا بحطبعرا ةرخ بحيقرحا ب حححرل ح ةركةرم بحيقتفرم 
 ( ةخ بحةتثحي تي  ي ل  يرح96ط رتو يخب بحف طك ب يحل ةخ بحةحبك  (2 بإلفتح تم ح ةركةم

ةركةم بحلربا بحبيحترم إفترح ل  فرل  ى ةخ بحخةلتم بحلحةم  ي ةخ ذ ب ةخ  خ تم   إحل »
 «. تم ةح حم قحيييتم

ثررا خررح   بحف ررطك بحثحيتررم ةررخ بحةررحبك  يفحررهح ف عررحف  خهررح   قررطى تةيرهررح بحخةلتررم بحلحةررم 
 ح(3 بحري فل م   آطب  بحتنحطتم فل بحةحح ا بح حيييتم بحببق تم فل يمحي  يةححهح ع يحهح

تعمم عهح ةةخ تخي   خ ت  خ حهح بحخةلتم يححح ط فطيح بحهت م يبحيكحي  بحةتقاام بحةط »
رررح ةرررخ بحةركةرررم إفتح هرررح فتةرررح تلرررط  حهرررح ةرررخ بحةحرررح ا  بحلحةرررم عررر حك فرررل  ى يقررر   خ تم ررر   تعة

 «.بح حيييتم بحببق م فل يمحي  يةححهح

 ( ةيررررر ترررري  ي ررررل  يرررررح 65 ةررررح بحيقررررحا ب حححررررل حةركةررررم بحلرررربيا بحبيحتررررم فيخررررب بحةررررحبك  
ةح حم قحيييتم عيح ة ي ل م    تم هت م طق  حهح ةتثحي ب ةرا بحةترربك ح ةركةم  خ تفتل فل  تم » 

 «.عححتفتح هح  ي راا بحتطقت  حهح ع حك مع ةح  ركحا بحةتثحي بحة كيط

تتعررتخ حيررح ةررخ قررالا تر تررا هرر ل بحيارري   خ بقتاررح  بحةركةررم ة ارريط ي ررل بحةحررح ا 
ةح تتفي ب مطبا ي ل يطعر ةخ  ط ي حك عقالا بيقتاح  بح عح ل بح ى تنةا كا(4 بح حيييتم

ح  ي بيح  ي ل بحةركةمط حيب  كحي  ه ل بحي بيح   ب  محعا قحيييل  ي رتل حتححلط يتتع   تعة
يةرررح هرررل ة رررططك ف رررم حارررحح  بحةيقةرررح    خ بحيقتفرررم بإلفتح ترررم حتحررر  ةفتيررررم ح ررربيا يي حألفرررطببط يب 

 .(5 بحبيحتم

                                                 
 –بإلق ررتا  –ي بحربيا ييبخعحتهرح ر ري  –ب. حرهتا رحرتخ بحفرتالي  يب. غححر  يريببك ريبةربكط بح رحييخ بحربيحي بحلرحا  (1 

ب طبخ  –بحبع يةححررتمط بحخرر   بحثررحييط بحمعلررم ب يحررلط ببط بحث حفررم ح ينررط يبحتي ترراط يةررحخ  –بحةيح يررح  بحبيحتررم 
 .195 – 194ط   2007

 .380ب. ةرةب ةرةيب حمفيط ةطخا ححعيط    (2 

ب. ةرةررب رحررخ بإلعتررحط ط بحةيقةررح  بحبيحتررم يفكررطك بحركيةررح  بحلححةتررم  ب.م( بحهت ررم بحةاررطتم بحلحةررم ح كتررح ط  (3 
 .347ط   1978ةاط 

 .523ب. ةرةب ححةي يعب بحرةتب ي ب. ةرةب حلتب بحبقحيط ةطخا ححعيط    (4 

. 21ط بح ررحهطك ةاررط  ب.  (   ب.  رةررب ةرةررب طفلرر ط ةركةررم بحلرربا بإلحررالةتم  ب. م( ببط بحيهعررم بحلطعتررم (5 
 .28 – 27ب. ةرةب ق تا بحةيحلط ةطخا ححعيط   
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 بحهت ح  بحةقيحم عم   بحفتيىح -1

( ةررخ ةتثررحي ب ةررا بحةتررربك ي ررل  يرررح عإةكررحخ بحخةلتررم 96حثحيتررم ةررخ بحةررحبك  يارر  بحف ررطك ب
بحلحةررم يةخ ررذ ب ةررخ ي خهرر ك هت ررم ب ةررا بحةتررربك ي غ رر  بحيكررحي  بحبيحتررم بحةتقااررم  خ تم رر  
ط تةرح بحتنرحطتأح ةرخ ةركةرم بحلربا بحبيحترم ي ررل نرطم  خ ترطق  حهرح بحخةلترم بحلحةرمط رترو طقارر  

ي م رررر  ت ررررك ب طب  بيحتنررررحطتم ح ةخ ررررذ بيقتاررررحبى يبيختةررررحيل يةخ ررررذ بحخةلتررررم بحلحةررررم عررررر
بحياحتم يبح خيم بحةؤقتم ح خةلتم بحلحةم يحخيم ةطبخلم  ركحا بحةركةرم بإلببطترم ط كةرح   ير  حغححعترم 

 .(1 بحيكحي  بحةتقاام يبحةطتعمم عح ةا بحةتربك عيفذ بحري

ا ياعم ب ةاط رترو حرا تة رك م ر  ط ى يتلتعط ه ب بحيعا خبتبةب حا تكخ حر يخيب فل ق
بحتنحطى ةخ بحةركةم بحبب ةم ح لبا بحبيحل حيى ةخ ذ بحلارعم يبحخةلترم بحلحةرم ف رمط كةرح تخربط 
ررح إحررل  خ بحخةلتررم بحلحةررم حررا تقرريا رتررل ب خ حألةررتخ بحلررحا عحيتعررحطل ي ررل ط ذ ب ةحيررم  بإلنررحطك  تعة

 .(2 ك م   آطب  بحتنحطتم ةخ ةركةم بحلبا بحبيحتمبحلحةمط يهل  رب ب خه ك بحط تحتم حألةا بحةترب

كةررح تررا إقاررح  بحرربيا ةررخ ةخررحا بيقتاررح  بإلفتررح ل ح ةركةررمط يهرري ب ةررط بحرر ى يارر  
ي تر بحةحبك بحطبعلم ينطك ةخ يهرب يارعم ب ةراط يقرب  ع رل ي ترر فرل قرا بحيقرحا ب حححرل حةركةرم 

حررععحترط  حررك  يررر فررل رححررم يقرريح يرر بح بحلرربا بحبيحتررمط رتررو تعرربي رحرر  يبعررلتم ع يررر ةعررطط يحررر ة
ةلتخط يرحيا  رب  مطبا بحي بح م   ط ى بحتنحطى ةخ بحةركةمط فإخ ه ب بحتاطا تخعط بحمرطا 
ب قررط إحررل ةررح تحررةل عررح ةط بحيبقررا بح عررح لط يهرري بحيعررا بحرر ى تحررتبيل بيقتاررح  بإلخعررحطى 

 .(3 ح ةركةم

حتنحطى عافم حيتمط ف رب ترؤبى هر ب ةخ خهم  قطى حا تحة  ح بيا بحةليتم م   بحط ى بي
بإلخطب  إحل يقيح بحق م بحكحةا عتخ بحيقتفم بح عح تم يبحيقتفم بإلفتح تم ح ةركةمط يهي ب ةرط بحر ى 

 .(4 رط  يبعلي بحيقحا ب حححل ي ل عطيطك فا ر يخ علعر بحعل 

                                                 
بحمعلم بحثححثمط ببط بحكت  بح حيييتم  –ب. ةامفل  رةب فؤببط بح حييخ بحبيحي بحلحاط البح حيبك بحبيحتمال بحخ   ب يا  (1 

يحيط  ب.م( ببط بحيهعم . ب. يعب بححالا ةيايط بحنتي ط بح عح  يبحتركتا بحب234ط   2005بح حهطك ةاط 
 .13ط   2010بحلطعتمط بح حهطك ةاط 

 .73. ب.  رةب ع  ححاط بح عح  بحبيحيط ةطخا ححعيط  42ح تةم ةيحيييط ةطخا ححعيط    (2 

 .46 – 42ح تةم ةيحيييط ةطخا ححعيط    (3 

 .28ب. ةرةب ق تا بحةيحلط ةطخا ححعيط    (4 
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يرخ يربا  حه ب فإخ إقطبط ري بحةيقةح  بحبيحتم فل م   بإلفتح  تعبي ك يرر إخرطب  تليتعرل
إةكحيتم ه ل بحةيقةح  فل طفا بييى قعح تم  ةحا ةركةم بحلبا بحبيحتم طغرا  خ بحةيقةرح  بحبيحترم 

 تلتعط ةخ  نقح  بح حييخ بحبيحل بحلحا إحل خحي  بحبيا. 

يةخ ثَراَّ تةكرخ بح ريا إخ ةركةرم بحلربا بحبيحترم ةرخ قرالا ةةحطحرتهح ح يقتفرم بيحتنرحطتم حرا 
حربيب بحعرطتم عحيتعحطهح ي بيح  تثيط عتخ بيحترتخ  ي  كثرط يتتخرم إقارح  تحها فل تحيتم ةيح يح  ب

 بحبيا ةخ ةخحا بيقتاح  بإلفتح ل حةركةم بحلبا بحبيحتم.

 بح تةم بح حيييتم حفتيى بحةركةمح -2

إخ ةيعيح بح تةم بح حيييتم حفتيى بحةركةم تبيط ريا ةبى إح بةتتهح كييهح ةخطب بحتنحطب  
ةركةررم فررل نرركا آطب  تلمررل فتهررح يخهررم يقطهررح ررريا بحةحرر حم بحةلطيعررم ي تهررح قحيييتررم تارربطهح بح

 يف ةح  ركحا بح حييخ بحبيحل يةاحبطل.

« ب طب  بيحتنحطتم بإلح بةتم»يهيح يعب ةخ بحتةتت  عتخ ب طب  بيحتنحطتم بحتل تم ي ي تهح 
  بحتنحطتم ةخ بحةركةم بفرا فلبا تةتا بحبيا عاالرتم م   آطب« ب طب  بيحتنحطتم بحلحبتم»يعتخ 

علرر  بحرربيا يبحةيقةررح  بحبيحتررم إحررل تعررةتخ يرربب ةررخ بتفحقتحتهررح بحتررل تعطةهررح ةررا علعررهح بحررعل  
ررربى بحرربيا ب يعررح  إحررل  نررطمةح ت عررل عررحح خي  فررل رححررم  ى قررالا تينرر  عررتخ بحةيقةررم بحبيحتررم يب 

 .(1 ح حكال بحمطفتخةركةم بحلبا بحبيحتم حم   ط ى بحتنحطىط يع خ ه ب بحط ى تكيخ ة  ةة 

فح طب  بيحتنحطتم بإلح بةتم هل ت ك بحترل تتفري ي رل م عهرح عة تعرل بتفحقترم ةل ريبك ةحرع ةح 
 يت ط  مطبفهح عإح بةتم بحط ى بيحتنحطى حها علب ابيطل.

 ةح ب طب  بيحتنحطتم بحلحبتم فتةكخ بح يا إخ بحةةحطحم بحلة تم قب تيبتط  ي ل بح خي  إحتهرح 
 ثم هلح غطب  ثال

  ( قب تخطى بح خي  إحل بحط ى بيحتنحطى كر ببك ح راريا ي رل تفحرتط طحرةل  ركرحا يياري  
ةتثررحي ب ةررا بحةتررربك  ي حيارري  بحةلحهرربب  بحةينرر م ح يكررحي  بحبيحتررم بحةتقااررمط ةثررا 

ا بحةتل رري ع عرريا  تررم بيحررم فررل يعرريتم 1948بحررط ى بيحتنررحطى حةركةررم بحلرربا بحبيحتررم حلررحا 
 .(2 بكب ةا بحةتر

                                                 
 .31بحةطخا بحححعيط    (1 

 .88ع  ححاط بح عح  بحبيحيط ةطخا ححعيط   ب.  رةب  (2 
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  ( قررب تررتا بح خرري  حررتطب  بيحتنررحطتم عغتررم ةلطفررم علرر  بحخيبيرر  يبحةحررح ا بحةطتعمررم عيقررح ا 
 يبقتاحاح  ب خه ك يبحهت ح  بحة  يخ حهح م   ه ل ب طب .

ةررررخ عتيهررررح ب طب  بيحتنررررحطتم بحتررررل  ارررربطتهح ةركةررررم بحلرررربيا بحبيحتررررم عقارررري  تفحررررتط 
 .(1 ا1950ةلحهبب  بحح ا يحا 

 بحعبتهل  خ تتا م   ط ى بحتنحطى عغتم بحتخال   ةط  ى معتلم قحيييتم ةرعم. ج( ةخ 

ا بحةتل ي عنطيتم بحتهبتب عح ح رم 1996ةثا بحط ى بيحتنحطى حةركةم بحلبا بحبيحتم يحا 
 .(2 بحيييتم  ي عححتلةححهح

يتخرربط بإلنررحطك  خ ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم حتحرر  ة  ةررم عإيمررح  ط ى بحتنررحطى ك ةررح م رر  
 ةيهح  حكط ف ب تطف  إيمح  ةثا ه ب بحط ى ةطبيحك حة تعتح  بحةال ةم ييبا بحتيحح .

ك خ تكيخ ةيعيح بحفتيى ي تبقا فل ةخحا بح حييخ  ي تتل ي عححنؤيخ بحببق تم ح بيحمط  ي 
كرحخ ت تعررل بحفارا فررل ةعرةيخ بحيرر بحط يةرخ ثَرراَّ تةكرخ بح رريا إخ ب طب  بيحتنرحطتم بحتررل تارربطهح 

. فرححط ى بيحتنرحطى (3 ي تتةتا ع يك قحيييتم ة  ةمط فهل ي ترري  قريك بحنرل  بحة عرل فترربحةركةم 
ي ت  ا بحةركةم يفحهح فل رححم ةح إ ب يط  ي تهح يفذ بحي بح ح فارا فتررط إ  إخ فتيبهرح ي تتةترا 

حطكط ةثرا ةرح إي  ير بحتثيح ة تكيخ حتطب  بيحتنرحطتم ارعغم إح بةترم كةرح حرع   بإلنر (4 عرختم  ةحةهح
ا بحةتل  رم عحيةتترح ب  يبإليفرح ب  بحترل تتةترا عهرح ةيقةرم 1946( ةرخ بتفحقترم 8 هع  إحتر بحةحبك  

 ب ةا بحةتربك يبحتل تي  ي لح

 خ  ى قررالا تثرريط عررتخ بحةيقةررم ي رررب  يعررح هح ررريا تفحررتط هرر ل بيتفحقتررم  ي تمعت هررح »
تنحطتأح ة  ةةح حألمطباةرحا إحل ةركةم بحلبا بحبيحتم حتابط فتر ط تةح بح

 5). 

ييقرررطةب حتةترررا هررر ل ب طب  عححمرررحعا بإلقيرررحيل يبإلحررر با بحةليررريى ةةرررح تررربفا بحررربيا إحرررل بحنرررليط 
 .(6 عإح بةتتهح يتيفت هح

                                                 
 .89بحةطخا بحححعيط    (1 

طعررح عيحرريلط ةنررطييتم بحتهبتررب  ي بحررتقببا ب حرر رم بحيييتررم ي ررل عرري  بحررط   بيحتنررحط  بحاررحبط يررخ ةركةررم  (2 
ةلرررم ط طحررححم حيتررا نررهحبك بحةحخحرررتتط فرري بح ررحييخ بحرربيحي يبحلالقررح  بحبيحتررمط خح8/7/1996بحلرربا بحبيحتررم فرري 

 .101ط   2002بحخ ب طط 

 .224ب. خةحا يعب بحيحاط ةحياط بحتيقتا بحبيحيط ةطخا ححعيط    (3 

 .745ب. ةرةب م ل  بحغيتةيط ب ركحا بحلحةم فل قحييخ ب ةاط ةطخا ححعيط    (4 

 .99ب.  رةب ع  ححاط بح عح  بحبيحيط ةطخا ححعيط    (5 

 .91ب.  رةب ع  ححاط بح عح  بحبيحيط بحةطخا بحححعيط    (6 



 

 

                                                 

 

 

  ر أمحد عبد التواب الباحث / عم                   ترسيم احلدود البحريه بني الدول                    ... 

 

160 

 المطلب الثانى

 اإلجراءات أمام محكمة العدل الدولية

بيطةب  ةرررخ بحثحعررر   خ كرررا قعرررتم تحرررتط يف ةرررح حة تعرررتح  إخطب ترررم ةررررببكط يت لررر  بإلخرررطب ب 
رررررح ةرررررخ بحيرررررحرتتتخ بحيقطترررررم يبحلة ترررررمط إ  ةرررررخ قالحهرررررح ترررررتا بحةرحفقرررررم ي رررررل ر ررررريي ب مرررررطبا  ةهةة

ط فةتررل تةرر  إرححررم بحيرر بح  ةررحا ةركةررم بحلرربا بحبيحتررمط تخرر   خ تتعررا عنرر ير بإلخررطب ب  (1 بحةتيح يررم
ةهح بحتررل طحرررةهح بحيقرررحا ب حححرررل يي ررررم بحةركةرررمط يةررخ بحةالررررق ي رررل ت رررك بإلخرررطب ب  بحترررل طحررر

بحيقحا ب حححل يي ررم بحةركةرمط  يرر قارب ةيهرح تتحرتط بحت حعرل ي رل ب مرطبا بحةتيح يرمط يبتعرحح 
 عحررم بحيحررح ا فررل بيحتخررح  إحررل بحةركةررمط كةررح  خ هرر ل بإلخررطب ب  قررب  ررربث  تمرريطةب فررل ب يقةررم 

ياطى بحتخبتب بح حيييتم عنكا تكحب تكيخ كحةالةط ي حك ةخ قالا بحةةحطحم بحتل ت ق  فل بيتعحطهح ي
ط يةةرح ي نرك فترر  خ بطبحرم بحتحريتم بححر ةتم حي بيرح  بحرربيب بحعرطترم فرل إمرحط ةركةرم (2 يبحتغتتط

بحلررربا بحبيحترررم تفرررط  ي تهرررح بحتمرررطي إحرررل كتفترررم طفرررا بحررربييى  ةرررحا بحةركةرررم   يية(ط يبح رررحييخ بحررر ى 
 ركا  ثححثةح(.تمع ر بحةركةم ي ل بحي بح بحةلطي  ي تهح  ثحيتةح(ط يكتفتم إاببط بح

 طفا بح عحتح يبحةطبفلم  ةحا بحةركةمح - يية 

تطفرا بحرربييى  ةررحا ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم إةرح عيبحررمم إيررالخ بيتفررحي بحقررح  إحررل بحةحررخا 
بح ى عة تعحل يبفي ب مطبا ي ل إرححم بحي بح إحل بحةركةمط  ي عيبحمم م   كتحعل ة با ةخ قعا 

بحةركةررم ةؤحررذ ي ررل نررطم بيقتاررح  بإلح بةررل ح ةركةررم رحرر   رررب  مررطبا بحيرر بح إحررل ةحررخا 
( ةررخ بحيقررحا ب حححررل ح ةركةررمط يتخرر  فررل ك تررح بحرررححتتخ تلتررتخ ةيعرريح بحيرر بح 36يرر  بحةررحبك  

 .(3 يعتحخ بحةتيح يتخ

ت يا بحةحخا فيطةب عإيالخ بيتفحي بحقح   ي بحم   ح ةليتتخ عر
رح  يعرح  ب ةرا (4  ط ي تعة

 ةرررتخ بحلرررحاط كةرررح تقمرررط عرررر  ترررم بيحرررم  قرررطى حهرررح يخرررر فرررل بحرعررريط  ةرررحا بحةترررربك يرررخ مطتررري ب
 .(5 بحةركةم

                                                 
 .404ب.  رةب  عي بحيفحط بحيحتم فل قحييخ بحةيقةح  بحبيحتمط ةطخا ححعيط    (1 

 .477ب. رحيل ةيحل ةرةب طعيبخط ةطخا ححعيط    (2 

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.1/  40طبخا بحةحبك   (3 

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.2/  40 طبخا بحةحبك  (4 

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.3/  40طبخا بحةحبك   (5 
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تةثررررا  مرررررطبا بحيرررر بح  ةرررررحا بحةركةررررم عيبحرررررمم يكررررال   ةرررررحا بحةركةررررمط يحهرررررا  خ تحرررررتلتييب 
عةحتنررحطتخ  ي ةرررحةتخط يتتةتررا يكررال  بحةتيررح يتخ يةحتنررحطيها يةرررحةيها  ةررحا بحةركةررم عححة بتررح 

 .(1 بب  يبخعحتها عرطتم يبحت الايبإليفح ب  بحال ةم  

يت قررر  ةركةرررم بحلررربا بحبيحترررم فرررل يقحةهرررح عةعرررب  ياليترررم بحخ حرررح ط فتقمرررط بحررربيا يب ةرررا 
بحةتررررربكط يتةكررررخ ح خةهرررريط ةنررررحهبك بححررررتط فتهررررح ةررررح حررررا تت ررررطط يكررررذ  حررررك  ي تم رررر   حررررك ةررررخ 

 .(2 بحةت حعتخ

 يتي حا إخطب ب  بحةطبفلم  ةحا بحةركةم إحل قحةتخح

 فلم بحكتحعتمحبحةطب -1

تنرةا إخرطب ب  بحةطبفلرم بحكتحعترم ةرح ت رربا ح ةركةرم يح قاريا ةرخ بحةر كطب  يةرخ بإلخحعررح  
ي تهح يبحطبيب إ ب بقتعل بحرحاط كةح تنةا خةتا بحةحتيبب  يب يطبي بحتل تؤتبهحط يترتا ت ربتا  حرك 

ت بةررر  رررب  مررطبا عيبحررمم بحةحررخا ي ررل بحكتفتررمط يفررل بحةيبيتررب بحتررل ت ططهررح بحةركةررمط كررا ةحررتيب 
 .(3 بحبييى تطحا ةير يحقم إحل بحمطا ب قط ةابي ي تهح عةمحع تهح حألاا

 بحةطبفلم بحنفيتمح -2

تنررةا بحةطبفلررم بحنررفيتم بحررتةحح بحةركةررم إحررل نررهحبك بحنررهيب ي قرريبا بحقعررطب  يبحةحتنررحطتخ 
 .(4 نفيتميبحيكال  يبحةرحةتخ يعلبةح تحتكةا بحبييى إخطب بتهح تربب تيا ح ةطبفلم بح

تتيحل ط تذ بحةركةم إببطك بحخ حح  يييب يخريب ةرحيا حبترر تتييهرح يح عررط يب  ب تلر ط خ ريذ 
. يتررريقا بحةركةررم بإلخرررطب ب  بحال ةررم ححرررتط (5  تهةررح ترريحل  يةرررحا بحط ححررم  قررربا بح عررحك بحرحعررطتخ

بحتل تححيب ي ل بح عحتحط يتلتخ ح ةت حعتخ نكا ت بتا بحم عح  يةتلحب ت بتةهحط كةح تربب بحيحت م 
ت  ل بحعتحيح ط يتخي  ح ةركةم يحي قعا عب  بحةطبفلم  خ تم   ةخ بحيكال  ت بتا  ى ةحتيب  ي عتحخ 

 .(6 يةح ت ا ةخ بيةتيحح يخ إخحعم م عهح تثعتر طحةتأح

                                                 
 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.42طبخا بحةحبك   (1 

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.46طبخا بحةحبك   (2 

 .478ب طعيبخط ةطخا ححعيط   ب. رحيل ةيحل ةرة (3 

 .268ب. يعب بحةل  يعب بحغفحط يخاط بحتيقتا بحبيحيط ةطخا ححعيط    (4 

( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلربا 45. طبخا بحةحبك  293ب. ياحا ةرةب  رةب  يحتيط بحتيقتا بحبيحيط    (5 
 بحبيحتم.

 حبيحتم.( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا ب48طبخا بحةحبك   (6 
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كةررح حهررح فررل  ى يقرر   خ تلهررب إحررل فررطب  ي خةحيررم  ي ةكترر   ي حخيررم  ي  تررم هت ررم  قررطى 
ي فل ةح حم ةحط  ي  خ تم   ةخ  ى ةةخ  كطيب إعبب  ط تر فل  ةط ةخ ب ةريط تقتحطهح ح  تحا عتر ت

عافتر قعتطةب فيتأحط يتخطى  ثيح  يقط بحبييى ةيحقنم بحنهيب يبحقعطب  عححنطيم بحتل تعيتهرح بحةركةرم 
. علب  خ تفطص بحريكال  يبحةحتنرحطيخ يبحةررحةيخ ةرخ يرط  (1 ( ةخ ي رتهح بحببق تم30فل بحةحبك  

بح عرررتم تل ررررخ ط ررررتذ بحةركةرررم قفررررا عررررح  بحةطبفلرررح  يتق رررري بحةركةررررم ح ةببيحرررم فررررل بحركررررا يتكرررريخ 
 .(2 بحةببيي  حطتم ي تخي  إ بيتهح

ي ثيح  يقط بحةركةم ح بييى قرب تلتطعرهح علر  بحل عرح  يهري ةرح تم ري ي تهرح عرحإلخطب ب  
عررتم ةمطيرررم  ةحةهرررح ط  ى بحةحررح ا بحترررل ترربيل بحةركةررم ح فارررا فتهررح ي ررل هرررحةل ق(3 بحلحطعررم

 يبإلخطب ب  بحلحطعم  ةحا ةركةم بحلبا بحبيحتم ةتلببك  هةهحح

   ( بإلخطب ب  بحترفقتم  بحتببعتط بحةؤقتم(ح

( ةررخ بحيقرحا ب حححرل ح ةركةررم ةركةرم بحلربا بحبيحتررم 41ةيرر  بحف رطك ب يحررل ةرخ بحةرحبك  
  حرفق ر يي  مطبا بحبييى إحل  خ ح مم ب ةط عححتببعتط بحةؤقتم بحتل تخ  بتقح هح ييب بيقتعح

تتا بحفاا فتهح عنكا يهح لط ي ل  خ تع   فيطةب  مرطبا بحربييى يةخ رذ ب ةرخ عححترببعتط بحترل ترطى 
 .(4 بتقح هح

يقررب بحررتقبة  بحةركةررم حرر مم ت طتررط تررببعتط ةؤقتررم فررل قعررتم بحررربيب عررتخ عيطكتيررح فححرري  
يخ ييتختطتررررح حألةررررط عيقررررا ب يةررررحا بحرطعتررررم يةررررححل يقعررررتم بحررررربيب بحعطتررررم يبحعرطتررررم عررررتخ بحكررررحةتط 

يبيحرح  بح ريب  بحةترحطعرم إحرل بحةيبقرا بحترل كحير  تنرغ هح قعرا عرب  ت رك ب يةرحا  ي ق را قمريم 
ط يةا  خ م   ت طتط بحتببعتط بحةؤقتم قب خح  فل بح عتم ب يحل ةرخ بحمرطفتخط يفرل بحثحيترم (5 ةلتيم

عررتتتخ  يررر عغرر  بحيقررط يررخ م عررح   مررطبا بحيرر بح ةررخ بحكررحةتطيخ إي  خ بحةركةررم  كررب  فررل بح 
( ةخ بحيقحا ب حححل ح مم ت طتط تببعتط ةؤقتم 41تربتب تببعتط ةؤقتمط فإيهح تة ك عةيخ  بحةحبك  

حةيرررا تفرررحقا بحةيقرررا  ي تيحرررتا يمرررحي بحيررر بح ةترررل قرررطط   خ بحقرررطيا تحرررتيخ   حررركط ي يعرررر  
بحترل تةكرخ  خ تركرا عهرح  ى ةرخ بحمرطفتخط بحةركةرم  خ بحهربا بحر ى تطةرل إحترر هري رفرق بحر ريي 

                                                 
 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.50طبخا بحةحبك   (1 

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.54طبخا بحةحبك   (2 

 طبخا بحخ   البال ةخ ي رم ةركةم بحلبا بحبيحتم. (3 

 ( ةخ ي رم ةركةم بحلبا بحبيحتم.74ط 73طبخا بحةحبتتخ   (4 

 .240ب. فتاا يعب بحطرةخ ي ي مرط ةطخا ححعيط    (5 
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( ةخ بحال رم تتت  حهح 75كةح  كط  بحةركةم فل قعتم بحربيب عتخ بحكحةتطيخ ييتختطتح  خ بحةحبك  
 .(1 تربتب تببعتط ةؤقتم ةقت فم يخ بحةم يعم

   ( تبقا بحغتطح

فرل قعرتم  إ ب ط   بيحم ةرح  خ حهرح ةار رم  ب  معتلرم قحيييترم تةكرخ  خ ترؤثط فتهرح بحركرا
( ةرخ بحيقرحا ب حححرل  خ 62ةلطيعم  ةحا ةركةم بحلربا بحبيحترمط فإيرر تخري  حهرح عةيخر  بحةرحبك  

 .(2 ت با م عةح ح حةحل حهح عححتبقا

إي  يررر تتلررتخ ي ررل بحبيحررم مححعررم بحترربقا  خ تررربب فررل م رر  بحترربقا بحة رربا إحررل بحةركةررم 
حعرررم بحتررربقا  يهرررح قح ةرررم عتيهرررح يعرررتخ  مرررطبا بحةاررر رم  ب  بحمعتلرررم بح حيييترررم بحترررل ترررطى بحبيحرررم مح

بح عتمط ي خ ت با م   بحتبقا فل  قط  يق  ةةكخ قعا بيتهح  ةييب إقفحا عرح  بحةطبفلرم بحقمترمط 
خ كحخ ةخ بحخح   ح ةركةم  خ ت عا فل قطيا بحتثيح تم م عةح ت با فل يق  يري  .(3 يب 

ح تربقا فرل ي بيرح  بحرربيب بحعرطترمط يح ب قابة  حةركةم بحلبا بحبيحترم بحلبترب ةرخ بحم عرح  
ففرل قعرتم تربترب رربيب بحخرطا بح رحطى عرتخ تررييذ يحتعترح قربة  ةححمرح م عةرح ح تربقاط حكرخ بحةركةررم 

ط كةررح (4 طفعرر    خ ةححمررح حررا تثعرر   خ حهررح ةارر رم قحيييتررم تةكررخ  خ تترر ثط عررححركا فررل بح عررتم
ح م   بحتبقا بح ى قبةتر إتمححتح فل ق عرتم تربترب رربيب بحخرطا بح رحطى عرتخ طفع  بحةركةم  تعة

حتعتح يةححمحط  خ إتمححتح كحير  فرل بحيبقرا تم ر  ةرخ بحةركةرم بييترطبا عرححر يي بحتري تمححر  عهرح 
يحتذ ةخطب عةحخ يبا تر ثط ت رك بحر ريي عرححركا بحر ى قرب تاربطل فرل بح عرتم بحةلطيعرم  ةحةهرحط 

حخ حتفعرل إحرل مرطل ير بح خبترب عربيخ ح حك كرحخ ةرخ ط ى بحةركةرم  خ بححرةحل إلتمححترح عححتربقا كر
 .(5 ةيبف م ب مطبا

غتط  خ قعتم ير بح بحرربيب بحعطترم يبحخ طترم عرتخ بححر فحبيط يهيربيطبذ تةثرا  يا قعرتم فرل 
ترررحطت  ةركةرررم بحلررربا بحبيحترررم يفرررل ترررحطت  حرررحع تهح ةركةرررم بحلررربا بحبيحترررم بحبب ةرررم تخرررح  فتهرررح م ررر  

ححلط إ  يخب  بحغطفم فل ت ك بح عرتم  خ يتكرحطخيب قرب ( ةخ بحيقحا ب ح62بحتبقا عةيخ  بحةحبك  
 قهرط  ةارر رم  ب  معتلررم قحيييتررم تةكرخ  خ تترر ثط عخرر   ةررخ بحركرا فررل ةيعرريح بح عررتم عححيحررعم 

                                                 
 .241بحةطخا يفحرط    (1 

ط 2011ب. يحررت م نررحعيط بحرريخت  فررل قيبيررب بحةيح يررح   ةررحا ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم  ب.م( ببط بحهيةررمط بحخ ب ررطط  (2 
  104 – 105. 

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.81طبخا بحةحبك   (3 

 .239اا يعب بحطرةخ ي ي مرط ةطخا ححعيط   ب. فت (4 

 .208 – 207ب.  رةب  عي بحيفحط بحتل تي ي ل قعتم بيةتببب بح حط  عتخ حتعتح يةححمحط ةطخا ححعيط   (5 
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ح يقحا بح حيييل حةتحل ق ت  فييحتكح ف مط يحكيهح حا تقهرط  ى ةار رم تةكرخ  خ تتر ثط عر ى قرطبط قرب 
تربتب ت ك بحةتحل  ي بحةيرحمي بحعرطترم قرحطج بحق رت   ي بحيعرا تم   إحل بحغطفم بتقح ل فتةح تتل ي ع

 .(1 بح حيييل ح خ ط فل بحق ت 

رتررو قررطط  بحغطفررم  خ بحبيحررم بحتررل تحررة  حهررح عححترربقا فررل قعررتم ةررح ي تاررع  عرر حك مطفةررح 
فرررل ت رررك بح عرررتم   خ بحركرررا عغترررط  حرررك حتنررركا بيرطبفةرررح كعترررطةب يرررخ ةعرررب  بحطعرررح بحررر ى ت ررريا ي ترررر 
بيقتارررح ط يق اررر  بحغطفرررم كررر حك ةرررخ  خ يخرررحل م ررر  بحتررربقا ي تحرررتيخ  إثعرررح  يخررريب اررر م 
بقتارررح  اررررترم عرررتخ ب مرررطبا يبحبيحرررم مححعرررم بحتررربقاط يييررربةح يقرررط  بحةركةرررم فرررل ةيعررريح 
بح عتم تلطع  بحغطفرم حةحر حم  ثرط بحركرا ي رل بحبيحرم بحةتبق رمط يقرطط   يرر مححةرح  خ يتكرحطغيب حرا 

ح  إحل  يرر فرل تكخ مطفةح فل بح  عتمط فإخ ب ثط بحة  ا ح ركا ي تةتب إحتهحط كةح ق ا  بحغطفم  تعة
عي  قطيا بح عتم فرإخ بحركرا حرتذ حرر عححيحرعم حيتكرحطغيب قريك ب ةرط بحة عرل عرر.  ةرح فتةرح تتل ري 
عررري بحبيحررم بحةتبق ررم قححرر  بحغطفررم إخ يتكررحطغيب كبيحررم ةتبق ررم حهررح بحررري فررل  خ تحررتةا إحتهررحط يهرر ب 

( ةخ بحال رمط يتنةا ت بتا عتحخ قمرل يةالرقرح  رريا ةيعريح بحتربقا 58ري تيقةر بحةحبك  بح
 .(2  ثيح  بحةطبفلم بحنفيتم

يتخررربط بإلنرررحطك إحرررل  خ بحةركةرررم تعحنرررط إخطب بتهرررح يرررحبك عحح غرررح  بحطحرررةتم يهرررل بحفطيحرررتم 
حرتم  ي بح غرم بإليخ ت ترم يبإليخ ت تمط فإ ب بتفري بحمطفرحخ ي رل  خ تحرتط إخرطب ب  بح عرتم عحح غرم بحفطي

ابط بحركا عحح غم بحةتفري ي تهرحط فرإ ب حرا تكرخ ثةرم بتفرحي ي رل تلترتخ بح غرم بحترل تحرتلةا فرل يقرط 
بحرربييى خررح   مررطبا بحرربييى  خ تحررتلة يب فررل بحةطبفلررح  بح غررم بحتررل تفعرر يخ بحررتلةححهح ةررخ عررتخ 

بإليخ ت ترررمط ترررربب بحةركةرررم  ى هرررحتتخ بح غترررتخط فرررل هررر ل بحرححرررم تاررربط بحركرررا عرررحح غتتخ بحفطيحرررتم ي 
بحياررتخ تلررب بحرري  بحطحررةلط كةررح تخترر  بحةركةررم حةررخ تم رر  ةررخ بحةت حعررتخ بحررتلةحا حغررم غتررط 

 .(3 بحفطيحتم  ي بإليخ ت تم

 بح حييخ بحيبخ  بحتمعتي  ةحا ةركةم بحلبا بحبيحتمح -ثحيتةح

بحةركةرم ييرب بحفارا تتعةخ بحيقحا ب حححل ح ةركةم بح يبيرب بح حيييترم بحةلتةربك ةرخ مرطا 
 ( ةخ بحيقحا ب حححل ح ةركةم ي ل  خح38فل بحي بح بحةلطي  ي تهحط ف ب يا  بحةحبك  

                                                 
بححر فحبيط عرب هيربيطبذ  م ر   –ب.  رةب  عي بحيفحط بحتل تي ي ل قعتم ي بح  بحربيب بحعطتم يبحخ طتم يبحعرطتم  (1 

 .137 - 136ط   1990ط ةاط 46( بحةاطتم ح  حييخ بحبيحي بحةخ ب تبقا يتكحطخيب

 .240ب. فتاا يعب بحطرةخ ي ي مرط ةطخا ححعيط    (2 

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.39طبخا بحةحبك   (3 
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يقتفررم بحةركةررم هررل بحفاررا فررل بحي بيررح  بحتررل تطفررا إحتهررح يف ةررح  ركررحا بح ررحييخ بحرربيحل يهررل  -1
 تمعي فل ه ب بحن خح

تطفةح عهح اطبرم ةخ خحي  بحبيا   ( بيتفحقح  بحبيحتم بحلحةم يبحقحام بحتل تعا قيبيب ةل
 بحةتيح يم.

   ( بحلحبب  بحبيحتم بحةطيتم بحةلتعطك عةثحعم قحييخ با ي تر تيبتط بيحتلةحا.

  ج( ةعحبئ بح حييخ بحبيحل بحلحا بحتل  قطتهح ب ةا بحةتربك.

  ب(  ركحا بحةرحكا ية به  كعحط بحةؤحفتخ فل بح حييخ بحلحا فل ةقت را ب ةراط يتلتعرط هر ب
 (.59 ي  بك ةابطةب برتتحمتأح ح يبيب بح حييخ ي حك ةا ةطبيحك  ركحا بحةحبك  

ي تتطترر  ي ررل بحرري  بحةت رربا  كررطل  ى  إقررالا عةررح ح ةركةررم ةررخ حرر مم بحفاررا يف ةررح حةعررحبئ  -2 
بحلررربا يبإليارررحا ةترررل يبفررري  مرررطبا بحررربييى ي رررل  حررركط إي  يرررر تخررربط بإلنرررحطك إحرررل  خ 

( 38بيحل ي تيرارط ف رم فرل بحةارحبط بحريبطب  كطهرح فرل بحةرحبك  ةاحبط قيبيرب بح رحييخ بحر
ةرررخ بحيقرررحا ب حححرررل ح ةركةرررمط فعخحيررر  هررر ل بحةارررحبط هيرررحك ب يةرررحا بح حيييترررم بحارررحبطك 
عررحإلطببك بحةيفررطبك يب يةررحا بح حيييتررم بحاررحبطك يررخ بحةيقةررح  بحبيحتررمط ي يررر ي ررل بحررطغا ةررخ 

ا ب حححرررل ح ةركةرررمط إي  يرررر تخررري  ح ةركةرررم ( ةرررخ بحيقرررح38بحتربترررب بحررريبطب فرررل بحةرررحبك  
بيحرررتيحب فرررل  ركحةهرررح يآطب هرررح بيحتنرررحطتم إحرررل هررر ل بحةارررحبطط ف  رررب تعرررةي  بحلبترررب ةرررخ 
ب ركحا يب طب  بيحتنحطتم بحاحبطك يخ بحةركةم بإلنحطك إحل قطبطب  بحةيقةح  بحبيحترم يةرح 

ب ةررخ قطبطبتهرررح إحرررل ب يةرررحا ترتيتررر ةرررخ قيبيرررب قحيييتررمط كررر حك بحرررتيب  بحةركةررم فرررل بحلبتررر
 .(1 بح حيييتم بحاحبطك عحإلطببك بحةيفطبك 

تفاررا ةركةررم بحلررربا بحبيحتررم فرررل بحي بيررح  بحةلطيعررم ي تهرررح يفرري قيبيرررب بح ررحييخ بحررربيحل 
( ةررخ بحيقررحا ب حححررلط يحرريرحيا ةررخ قررالا ةررح ترر تل بحتلررط  38بحةيارري  ي تهررح فررل بحةررحبك  
ةخ قعا بحةركةم ةا تح تم بحعي  ي ل بح يبيرب بح حيييترم بحةمع رم  عإتخح  ح  يبيب بح حيييتم بحةلتةبك

 ةخ قعا بحةركةم فل تحيتم بحربيب بحعرطتم عافم قحام.

   ( بحةاحبط بحطحةتم ح  حييخ بحبيحل بحلحاح

                                                 
 رط  ب. (ط   ب. عخ يرحةط تييحريط قرحييخ بحةختةرا بحربيحي بحةلحارط  ب.م( بتريبخ بحةمعييرح  بحخحةلترم بحخ ب (1 

 .212. ب. ي ي احبي  عي هتاط ةطخا ححعيط   195
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ت اررب عححةاررحبط بحطحررةتم ح  ررحييخ بحرربيحل بحلررحا بح يبيررب بح حيييتررم بحتررل ت خرر  إحتهررح بحةركةررم 
( ةررررخ بحيقررررحا 38ل بح عررررتم بحةلطيعررررم  ةحةهررررحط يتتعرررر  ةررررخ يرررر  بحةررررحبك  ةعحنررررطك حتمعت هررررح ي رررر

ب حححل ح ةركةم  خ بحةاحبط بحطحةتم ح  حييخ بحربيحل بحلرحا هرل بيتفحقرح  بحبيحترم يبحلرطا بحربيحل 
 يهل كح تلح (1 يبحةعحبئ بحلحةم ح  حييخ

 بيتفحقح  بحبيحتم  بحةلحهبب (ح -1

ط تحررل بحرر ى ت خرر  إحتررر ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم حتمعت ررر تلررب بحةلحهرربب  بحبيحتررم بحةارربط بح 
ي ل بحي بح بحةلطي   ةحةهحط يتةكخ تلطتا بحةلحهبك ي ل  يهح بتفحي تعرطا كتحعرم عرتخ نقارتخ  ي 
 كثط ةخ  نقح  بح حييخ بحبيحلط ع اب إرببو آثحط قحيييتم يتقعا  ركرحا بح رحييخ بحربيحل حريب  

 .(2 ي تأح كحي  بحتحةتم بحتل تم ي ي تر تا بيتفحي فل يثت م يبربك  ي  كثط

تي حررررا بحةلحهرررربب  بحبيحتررررم ي ررررل رحرررر  بحةلررررحتتط بحةلتةرررربكط فهررررل ةررررخ رتررررو  مطبفهررررح إةررررح 
ط يةرررخ رترررو ب ثرررط بحررر ى تتلررربى ب مرررطبا بحةتلحقررربك إحرررل (3 ةلحهررربب  ثيح ترررم  ي ةلحهررربب  خةحيترررم

كرريخ بحهرربا ةيهررح حررخ قيبيررب  نررقح  بح ررحييخ بحرربيحل ب قررطتخط فتحررةل بحةلحهرربك بحنررحطيم رررتخ ت
بيحتم خبتبك حتيقتا بحلالقح  عتخ  مطبفهحط يتحةل عححل بتم رتخ ت تاط  ثطهح ي ل  مطبفهح إ  تكيخ 

 .(4 بحهبا ةخ إعطبةهح ةخطب ق ي بحت بةح  بيحتم ي ل يحتي  مطبفهح تمعت ةح ح  يبيب بحبيحتم بح ح ةم

( ةررررخ بحيقررررحا ب حححرررري 38( ةررررخ بحةررررحبك  /   1إ  تي حرررا بحةلحهرررربب  بحبيحتررررم يف ةررررح ح ف ررررطك  
ح ةركةم ةخ رتو ةخحا بحةلحهربك بحبيحترم يب نرقح  بحقحعرلتخ  ركحةهرح إحرلح ةلحهربب  يحةرمط 
يت اب عهح بحةلحهبب  بحنحطيم يبحتي تكيخ خةحيتم تقعا  ركحةهح ب نقح  بح تخ كرحييب مرطا 

يتعررا قيبيررب حهررح اررفم  (5 ا خةتلةررحفتهررح عحإلعررحفم إحررل ب نررقح  ب قررطتخ عحيتعررحطها تهةرريخ بحرربي 
بحلةيةتمط يةخ  ها بحةلحهبب  بحلحةم في ةخحا بح حييخ بحبيحي ح عرحط يبحتري حلعر  بيطةب  حححرتةح فري 
تحرريتم ي بيررح  بحررربيب بحعرطتررم  ةررحا ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم عحيتعحطهررح قييرر   هررا ب يررطبا يبحةعررحبئ 

ا بحةتل  ررم 1958بحررربيب بحعرطتررم بتفحقتررم خيتررا حلررحا بحبيحتررم بحةمع ررم فرري بحتحرريتم بححرر ةتم حي بيررح  
                                                 

 – 16ط   2011/  2010ب. تيحررفي  ةررحاط بطيذ فرري بح ررحييخ بحرربيحي بحلررحاط  ب.م(ط ببط ع  ررتذ بحخ ب رررطط  (1 
17. 

 .1969( ةخ بتفحقتم فتتيح ح حييخ بحةلحهبب  ححيم 1/  2طبخا بحةحبك   (2 

حييخ بحرربيحي بحلررحا بحةرربقا يبحةاررحبطط بحخرر   ب ياط  ب.م(ط ببط بحل رريا ح ينررط ب. خةررحا يعررب بحيحاررط ةررحياط بح رر (3 
 .63ط   2005يبحتي تاط بحخ ب طط 

 .64بحةطخا بحححعيط    (4 

ب. خلفررط يعررب بححررالاط بيط بحةلحهرربب  بحنررحطيم فررل ركررا بحلالقررح  بحبيحتررمط بحةخ ررم بحةاررطتم ح  ررحييخ بحرربيحي ط  (5 
 .61ط   1971ط ةاط 27بحةخ م 



 

 

                                                 

 

 

  ر أمحد عبد التواب الباحث / عم                   ترسيم احلدود البحريه بني الدول                    ... 

 

167 

عححعرط بإلق تةي يبحةيم م بحةتحقةم يبحةتل  م عححخطا بح حط  يبحتي ر   ةر هح بتفحقتم ب ةا بحةتربك 
ا  ةح بحةلحهبك بحقحامط فهي ت ك بحتي تتل ي عتيقرتا رححرم قحيييترم بحربيا 1982ح حييخ بحعرحط حلحا 
 .(1 ب عتخ ب مطبا بحةتلحقبك يت اب عهح بحةلحهبك بحل بتم  ي بحثيح تمبحةتلحقبك يتطت  آثحطة 

يح ةلحهرربب  بحلحةررم بيط كعتررط فرري تحرريتم بحي بيررح  بحبيحتررم  ةررحا ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم  خ 
ةركةرررم بحلررربا بحبيحترررم ت خررر  إحرررل تمعت هرررح ي رررل بحيررر بح بحةلرررطي   ةحةهرررح قعرررا    ةاررربط غترررط  خ 

ررح تفرريي بحةلحهرربب  بحلحةررم ي حررك عحررع   خ بحةلحهرربب  بحلحةررم تمعترري بحةلحهرربب  بحقحاررم تخرر ب فطاة
 ةحت با يببهح ق تا ة حطيم علبب بحةلحهبب  بحقحام.

 بحلطا بحبيحيح -2

تا اب عححلحبب  بحبيحترم بحةطيترم بحةلتعرطك عةثحعرم قرحييخ با ي ترر تريبتط بيحرتلةحا  ي بحلرطا 
بحةختةا بحبيحي يتتخم حتط بحربيا ي تهرح  ةربةب مريتالة هيح ةخةييم بح يبيب بح حيييتم بحتي ين   في 

 .(2 فححت ط  يت كب  في عةتط بحبيا يه ل بح يبيب ة  ةم ييبخعم بيتعحح

يتا ارررب  (3 يح ترررحا بحلرررطا بحررربيحي يعرررب ةرررخ تررريبفط يكيرررحخ  رررربهةحح ةرررحب ط يب قرررطح ةليررري 
عررححطكخ بحةررحب  ح لررطا بحرربيحي تكررطبط يبقلررم ةلتيررمط هرر ب بحتكررطبط تررؤبى إحررل يررحبب  بختةحيتررم بيحتررم 
ي حك عحيتعحط بحبيا حةخةييم ةخ قيبيب بحح يك إةح عمطت م ح عتم كحةتيحيهح يخ إتتحخ ح يك ةربب 

ةح عمطت م إتخحعتم كحح تحا عح يك ةلتخ  .(4 يب 

ي بييتطبا بحعةيي ةخ خحي   نقح  بح حييخ بحبيحي يخ  ةح بحطكخ بحةليي  ح لطا فتلي
مطترري بيت ررحبها عرر خ بححرر يك  ي بححررحع م بحةلتررحبك ة  ةررم ةررخ بحيحرتررم بح حيييتررم    بيتررطبفها عتررريبفط 

 .(5 يياط بإلح با ح  حيبك بحبيحتم

يتلتعررط بحلررطا بحرربيحي ب هررا تحطتقتةررح عررتخ ةاررحبط بح ررحييخ بحرربيحي بحلررحا يعررح ق  بح ررحييخ 
بحرربيحي بحعرررط  ف ررب كررحخ ححرر يك بحرربيا بحعرطتررم  ثررط ط تحرري فرري تمرريط هرر ب بح ررحييخط رتررو حررحهة  

                                                 
 .66ب. خةحا يعب بحيحاط ةحياط بح حييخ بحبيحي بحلحاط بحخ   ب ياط ةطخا ححعيط    (1 

 .229 – 228بحةطخا يفحرط    (2 

 .52 – 49ب. تيحفي  ةحاط ةطخا ححعيط    (3 

ط ببط بحغط  ح ينط يبحتي تاط بحخ ب طط   2008ب. ةرةب عي ح محخط ةعحبئ بح حييخ بحبيحي بحلحاط بحخ   ب يا  (4 
46 – 49. 

 .240 - 239ب. خةحا يعب بحيحاط ةحياط بح حييخ بحبيحي بحلحاط بحخ   ب ياط ةطخا ححعيط    (5 
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ب يطبا بحبيحتم في ةخحا بح حييخ بحبيحي ح عرحط في تحيتم ي بيرح  بحرربيب بحعرطترم ةةرح بفرا بحربيا 
 .(1 إحل تبيتخ ه ل بح يبيب بحلطفتم في بيتفحقتح  بحبيحتم ح حييخ بحعرحط

ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم تمعترري بحلررطا بحرربيحي ييررب فارر هح فرري قعررتم بحخررطا رتررو حررا تغفررا 
بح رحط  حعررط بحنرةحاط قعرتم بحةارح ب بحيطيتخترمط قعرتم عررط إتخرر يفري قعرتم بحخرطا بح رحط  عرتخ 
حتعتح يتييذ إ   كب  ةركةم بحلبا بحبيحتم عةيححعم بحفاا في ي بيح  بحربيب بحعرطتم ي ل بحلالقم 

بتفحقترررح  قرررحييخ بحعررررحطط ففررري قطبطهرررح فررري قعرررتم بحخرررطا بح رررحط  حعررررط بحنرررةحا عررتخ بحلرررطا بحررربيحي ي 
ط ت رر ا كحفررم  يعررح  بحخةلتررم بحبيحتررم ةررخ رتررو  يررر 1958بحةركةررم  كررب   خ    ركررا فرري بتفحقتررم 

 (2 تتعةخ  ي تخحرب قحيربك ةرخ قيبيرب بح رحييخ بحلطفري بحةيخريبك حرحع ةح  يبحتري هري فري مطتري بحينري 
 خ ةيم رررم بحارررتب قرررب تخحرررب  فررري بححرررييب  »بحةارررح ب بحيطيتخترررم قححررر  ح  يفررري قطبطهرررح فررري قعرررتم

يفررل قطبطهررح فرري قعررتم بحةاررح ب بحيطيتختررم قححرر  ح « ب قتررطك فرري بح ررحييخ بحلطفرري يررخ مطترري بحينرري 
إخ ةيم ررم بحاررتب قررب تخحررب  فرري بححررييب  ب قتررطك فرري بح ررحييخ بحلطفرري يررخ مطترري بحنررليط بحلررحا »

اط كةررح يطب فرري قررطبط ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم 1960تةط خيتررا حلررحا بحرر   قهررط فرري بحةررؤتةط    ةررؤ 
ي تةكررخ »ا  يررر ح 1982ررريا بحخررطا بح ررحط  عررتخ تررييذ يحتعتررح عارربب بتفحقتررم قررحييخ بحعرررحط حلررحا 

إهةحا ركرا فري ةنرطيح بتفحقترم إ ب كرحخ تحرتق   ةيرر  خ بيطهرح ت ر ا  يعرح  بحخةحيرم بحبيحترم ةرخ 
بح ررررحييخ بحلطفرررري بحةيخرررريبك حررررحع ةح  ي بحترررري فرررري مطت هررررح إحررررل رتررررو كييررررر تخحررررب قحيرررربك ةررررخ قيبيررررب 

 .(3 «بحيخيب

 بحةعحبئ بحلحةم ح  حييخ ح -3

ررح فري بتفحقتررم بيحترم  ي فرري بحلرطا بحرربيحي حكري ترحررا  إ ب حرا تخررب بح حعري بحرربيحي  ةحةرر ياة
ح رب ثرحط بحي بح ففي ه ل بحرححم تمعي بح حعي ةعحبئ بح رحييخ بحلحةرم ي رل بحير بح بحةلطيعرم ي تررط ي 

 .(4 خببا ف هي كعتط ريا بحة ايب عححةعحبئ بحلحةم ح  حييخ بحتي  قطتهح ب ةا بحةتةبتيم
فةرريها ةررخ قررحاح  يهررح قيبيررب بحر رريي بحمعتلتررم يةرريها ةررخ قررحاح ع يهررح قيبيررب بحلببحررم إي  يررر 

ح  رحييخ ( ةرخ بحيقرحا ب حححري ح ةركةرم تةكييرح بح ريا عر خ بحةعرحبئ بحلحةرم 38عححت طب  ي  بحةرحبك  

                                                 
ب طبخ  –يحرررلط ببط بحث حفرررم ح ينرررط يبحتي تررراط يةرررحخ ب. ةرةرررب بحررررحج رةررريبط بح رررحييخ بحررربيحي ح عررررحطط بحمعلرررم ب  (1 

 .36ط   2008

 .52ح تةم ةيحيييط ةطخا ححعيط    (2 

 .38 – 37ب. ةرةب بحرحج رةيبط ةطخا ححعيط    (3 

ب. ةفتب نهح ط بحةعحبئ بحلحةم ح  حييخ عيافهح ةابط ح  حييخ بحبيحيط بحةخ م بحةاطتم ح  حييخ بحبيحيط بحةخ ب   (4 
 .1ط   1967ةاط  23
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قيبيرررب بح رررحييخ بحرررببق ي بيخ غتطهرررح بحتررري تةكرررخ تمعت هرررح يقرررطةب حلةيةتتهرررح فررري يمرررحي ح» ت ارررب عهرررح 
 .(1 «بحلالقح  بحبيحتم 

 ةرح عنرر خ ةفهرريا يعررحطك ب ةرا بحةتةبتيررم فإيهررح ةلتررحط ةررطخ حكريخ بحغررط  كررحخ تلتعررط بييتةررح  
ه ل بحلعرحطك تخر   خ تقتفري عحقتفرح   إحل بحترعط ي ل ب ةا بحغطعتم يربهح بيخ حيبهح يبحيبقاط إخ

بيحتلةحط في بحلححا يترا ةر هح بحةعحبئ بحلحةرم ح  رحييخ بحةلترطا عهرح فري بحريقا بح حيييترم بحببق ترم 
 .(2 ح بيا بحةحت  م

يقررب  حررهة  بحةعررحبئ بحلحةررم ح  ررحييخ فرري تحرريتم بحلبتررب ةررخ بحي بيررح  بحبيحتررم  ةررحا ةركةررم 
يتم ي بيررح  بحررربيب بحعرطتررمط رتررو يةررب  بحةركةررم فرري رررحا بحلرربا بحبيحتررم قحاررم فرري ةخررحا تحرر

غترررح  بحررري  بيتفرررحقي  ي بحلطفررري ي رررل بحعررررو فررري بحةعرررحبئ بحلحةرررم ح  رررحييخ حتمعت هرررح ي رررل بحيررر بح 
 بحةلطي   ةحةهحط رتو بيتةب  في بحلبتب ةخ قطبطبتهح ي ل بحةعحبئ بحلحةم ح  حييخ ي هةهحح

 ح(3   ( ةعب  بحتطبعي
 يهررح ييررب » ةررتخال عررتخ بحييتررح  بحةتررربك ب ةطتكتررم يكيرربب قررطط  بحرربب طك ح ففرري قعررتم ق ررت  ال

 .(4 قتحةهح عححةهةم بحةيك م إحتهح فإيهح ت ت ا عةح بتفي ي تر ب مطبا
كةرح قرطط  بحةركةرم فري م ر  بحتفحرتط بحة رربا ةرخ ترييذ عنر خ بحركرا بحارحبط ةرخ ةركةررم 

 خ  حرحذ بقتارح  بحةركةرم تحرتيب إحرل ح » ا في قعتم بيةتببب بح رحط 1982بحلبا بحبيحتم يحا 
 «.ةيبف م  مطبا بحي بح

كةررح قررطط  بحةركةررم فرري م رر  بحتفحررتط بحة رربا ةررخ تررييذ عرر خ بحركررا بحاررحبط ةررخ ةركةررم 
 خ  ححذ بقتاح  بحةركةم تحرتيب إحرل » ا في قعتم بيةتببب بح حط  ح 1982بحلبا بحبيحتم يحا 

 .(5 «ةيبف م  مطبا بحي بح

 ح(1 بحيتم  ( ةعب  رحخ 

                                                 
 .255ب. خةحا يعب بحيحاط ةحياط بح حييخ بحبيحي بحلحاط بحخ   ب ياط ةطخا ححعيط    (1 

 .255بحةطخا يفحرط    (2 

ةرةرريب قتررط   رةررب عيييرررط  ثررط بحررتقببا بحمحقررم بحيييتررم ي ررل بحلالقررح  بحبيحتررم يبحررتطبتتختم بحكت تررتخط  مطيرررم  (3 
. ب.  رةرب  عري بحيفرحط بحةلحهربب  بحبيحترم فرل 71ط  1967ة بةم حيتا بطخرم بحربكتيطبلط خحةلرم بح رحهطك ةارطط 

 .63 – 62هطكط ةاط  ب. (   بحنطتلم بإلحالةتمط بحمعلم ب يحلط ببط بحيهعم بحلطعتمط بح ح

ب. يعررب بحكررطتا يرري  ق تفررمط  ركررحا بح عررح  بحرربيحي يبيطهررح فرري إطحررح  قيبيررب بحلررطا بحرربيحي يبحةعررحبئ بحلحةررم  (4 
 .145ط  2009ح  حييخ  ب.م( ببط بحخحةلم بحخبتبك ح ينطط بإلحكيبطتمط ةاط 

 .149بحةطخا يفحرط    (5 
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ففري قعررتم ةارحتب ب حررةحك عرتخ بحةة كررم بحةترربك يخةهيطتررم  حةحيترح بيترحبتررم عرب  تحرر يبب 
تخرر  ي ررل »ا  يررر ح 1974خيت تررر  25قررطط  ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم فرري ركةهررح بحاررحبط عتررحطت  

 .(2 «ب مطبا بحثالثم بحبقيا في بحةفحيعح  عرحخ يتم عهبا إتخحب را يحبا حقالفحتهح

   برتطبا بحر يي بحةكتحعمح ج( ةعب

عررطيطك »ففرري يرر بح بحررربيب بحعطتررم يبحخ طتررم عررتخ بححرر فحبيط يهيرربيطبذ  كررب  بحرربب طك ي ررل ح 
 .(3 «تيفت  بإلخطب ب  ةا بيرتطبا بحكحةا ح ر يي بحةكتحعم

عحإلعحفم إحل بيتةحبهح ةعب  بيقتتحط بحرط ح يحح ا بحح ةتم حتحيتم بحةيح يرح  بحبيحترم يكر حك 
بيةتيحح يخ بحتقببا بح يك في بحلالقح  بحبيحتم يةعب  حرةي بح رحييخ بحربيحي ي رل بح رحييخ بحرببق ي ةعب  

يةعررب  ثعررح  يبحررت طبط بحررربيب بحبيحتررم ففرري يرر بح بحررربيب عررتخ بححرر فحبيط يهيرربيطبذ  نررحطب  بحرربب طك بحترري 
حةيطيثرررررم يرررررخ بحرررر   تليررررري حررررطتحخ بحرررررربيب بإلببطتررررم ب L’uti Possidetisيقررررط  بحيررررر بح إحررررل ةعرررررب  

 يررر حةررح كحيرر  هيررحك ر رريي ب مررطبا بحةتيح يررم تررا بكتحررحعهح يتتخررم » بيحررتلةحط يقررطط  بحةركةررم ح 
حتيبطثهررح يررخ  حررعحيتح عحيتعحطهررح كحيرر  بححرر مم بحةحررتلةطك حكررا بإلق ررتا حرريب  فرري بحعررط  ي فرري بحعرررط فررإخ 

 .(4 « حك بحةعب  تيمعي ي ل ةتحل بحق ت  يي ل بإلق تا بحعط 

 بط بيرتتحمتم ح  حييخ بحبيحي بحلحاحبحةاح - 

تا اررب عححةاررحبط بيرتتحمتررم ح  ررحييخ بحرربيحي بحلررحا بح يبيررب بحترري ت خرر  إحتهررح ةركةررم بحلرربا 
 بحبيحتم حتحتبا ي ل يخيب قحيبك قحيييتم ةلتيم تمع هح ي ل بحي بح بحةلطي   ةحةهح يتنةاح

  ركحا بحةرحكاح -1

( ةرررخ بحيقرررحا 38/ب ةرررخ بحةرررحبك  1بيرتترررحمي فررري بحف رررطك يطب  بإلنرررحطك إحرررل هررر ب بحةاررربط 
ب حححرري ح ةركةررم فل رررل بحررطغا ةرررخ  خ بححرريبعي بح عرررح تم غتررط ة  ةرررم إي  يررر تةكرررخ بحطخرريح إحتهرررح 

 حالحتبيا ي ل ةحهي قح ا يةمعي ةخ قيبيب بح حييخ بحبيحي يحتفحتط ةح هي غحة .

                                                                                                                                               
بحيترم فري بحةلرحةال  بحةبيترمط  مطيررم ة بةرم حيترا بطخرم بحربكتيطبلط خحةلرم بححتب عبي ط يقطتم يحةم حةعب  رحخ  (1 

 .50 – 10ط   1989بح حهطكط ةاط 

 .181 – 174ب. يعب بحكطتا يي  ق تفمط ةطخا ححعيط    (2 

 .173 - 168بحةطخا يفحرط    (3 

 .89 – 74بح حييخ بحبيحي ح ربيب الب حذ يبحتمعت ح الط ةطخا ححعيط    –ب. يةط حلببهلل  (4 
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بح ررحييخ كةررح قملرر  نرريمةح كعتررطةب فرري يح ررب  حررهة  ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم فرري ت كتررب برتررطبا 
 .(1 ةخحا حب بحفطبص يب  بحم بحغةي  يبح ايط في قيبيب بح حييخ بحبيحي

إي  يررر عببتررم يعررب  خ ينررتط إحررل  خ بحرربيط بحط تحرري    ةركةررم بيحتررم حرريب  كحيرر  ةركةررم 
خ بح ررح ا تركرتا  ي قعررح  بيحري هرري تحريتم بحةيح يررح  بحتري ت رربا حهرح يررخ مطتري تمعترري حرتحبك بح ررحيي 

يق  يط  بحي بح يةخ ثا ت تاط يقتفرم بح حعري  ي بحةركرا ي رل تمعتري يبتعرحح بح حيربك بح حيييترم 
يحتذ بعتببيهح إي  خ ه ب بحتمعتي ترةا في ثيحتحل تفحرتطةب حةفهريا بح حيربك بح حيييترم يةربى ةال ةتهرح 

ي ةخرررحا تمرريتط قيبيرررب  ح تمعترري ي ررل بحيررر بح حرر ب تلرررب هرر ل بحتفحرررتطب  ةارربط إثرررطب  عررحح  ب هةترررم فرر
ط حر ب ي تلرب تخرحي  ح يبقرا بح ريا عر خ بح عرح  (2 بح حييخ بحبيحي عحح  ب ثط في تميتط غححعتم قيبيبهح

ت ل  بيطةب ةريطتةح في إطحح  بح يبيب بحةتل  رم عتلترتخ بحرربيب بحعرطترمط رترو  طحر   ركرحا  -بحبيحي 
ط رتو حا تكخ بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط بح عح  بحبيحي ةتةث م في  ركحا ةركةم بحلبا بحبيحتم

بحلبتب ةرخ بحةعرحبئ بح حيييترم بحةهةرم فتةرح تتل ري عتلترتخ بحرربيب بحعرطترم عرتخ بحربيا  -قب  ين   علب 
 ب  بححيبرا بحةت حع م  ي بحةتالا م يبحتي كحخ حهح  ثط عحح  في ارتحغم بح يبيرب بحريبطبك فري بتفحقترم 

ا تتةثا  هةهح فيح ةعب  ب ط  تتركا فري بحعررط يتحرتمط 1982ط يحا ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرح
ي ترررررط يةعررررب  قمرررريم ب حررررحذ بحةحررررت تةمط يةعررررب  بيةتررررببب بحمعتلرررريط يةعررررب  ثعررررح  ييهحتررررم بحررررربيب 
بحعرطترررمط يةعرررب  بيحرررتقالا بحررربيحي فررري ةلحهررربب  بحرررربيب بحعرطترررمط يةعرررب  حكرررا ةرررح عري تررررط يةعرررب  

 بحتيحح .

 بحف ر بحبيحيح -2

ي تلتعط بحف ر بحبيحي ةابطةب  ا تةح ح  حييخ بحبيحي  خ كعحط بحف هح  يبحنطبل ي تة كيخ    
ح محخ حفط  آطب ها ي ل بحبيا يي ل ه ب بيتعط بحف ر ةابطةب برتتحمتةح ح  حييخ بحربيحي بحلرحا تطخرا 

ةهرح يتفحرتطهح فرإ ب إحتر قعرحك ةركةرم بحلربا بحبيحترم حالحرتلحيم عرر يح تلرطا ي رل بح يبيرب بحبيحترم يفه
 .(3 كحي  ب طب  بحف هتم ي تؤبى إحل ق ي قيبيب قحيييتم فإيهح تححها ةححهةم كعتطك في بحكنا ييهح

إي  خ آطب  بحف هح  كثتطةب ةح تححيب ي رل بعترببح قيبيرب خبتربك  ي تينر  بح حيربك بحخبتربك حريب  
 .(4 ي تهح بحبيا يخ مطتي تكطبط بحلةا عهح  ي عت طتطهح عةخ ياي  ةلحهبك تاحبي

                                                 
 . 263ب. خةحا يعب بحيحاط ةحياط بح حييخ بحبيحي بحلحاط بحخ   ب ياط ةطخا ححعيط   (1 

 .489ب. رحخ ةيحل ةرةب طعيبخط ةطخا ححعيط    (2 

 .264لحاط بحخ   ب ياط ةطخا ححعيط   ب. خةحا يعب بحيحاط ةحياط بح حييخ بحبيحي بح (3 

 ط 1973ب. رحررررريي خرررررحعطط بح رررررحييخ بحررررربيحي بحلرررررحاط بحمعلرررررم ب يحرررررلط ببط بحيهعرررررم بحلطعترررررمط بح رررررحهطكط ةارررررطط  (4 
  30 – 35. 
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 بحركا يف ةح حةعحبئ بحلبا يبإلياحاح -3

( ةخ بحيقحا ب حححي ح ةركةم  ير ةرخ رري  مرطبا 38تتع  ةخ بحف طك بحثحيتم ةخ بحةحبك  
بحيرر بح  خ تتف رريب ي ررل  خ ت رريا بحةركةررم عححفاررا فرري بحيرر بح بحةلررطي  ي تهررح مع ةررح حةعررحبئ بحلرربا 

بيحي ية تعي ه ب بحركا  ير تةكرخ ح ةركةرم  خ تحرتعلب قيبيرب يبإلياحا يبحتعلحب قيبيب بح حييخ بح
 .(1 بح حييخ بحيعلي بحتي تلتعطهح غتط يحبحم ةتي قيحهح  مطبا ه ل بحح مم ييف   ي ل ةةحطحتهح

غتط  ير ي تخ  بحق م عتخ االرتم بحفاا يفي بحلبا يبإلياحا يرححرم تمعتري بحةعرحبئ 
رح ةرا رححرم تمعتري بحةعرحبئ بحةيارفم ح  رحييخ بحلحةم ح  حييخ بحبيحي بحتي  قطتهح ب  ةا بحةتةبتيرم ي تعة

 بحبيحي.

يت ه  خحي  ةخ بحف ر إحل  خ ةعحبئ بحلبا يبإلياحا تياطا ةفهيةهح عافم يحةم إحل 
ت رك بح يبيررب بحترري تكتنرفهح بحل ررا يترريري عهررح بحعرةتط يتطنررب إحتهررح بحيقرط بحاررح   يبحرر يي بح ررحيييي 

با بحكحةيررم فري بحرريفذ يبححرح بك فرري كررا يارط يت رريا ي رل خحيرر  قيبيررب بححر تا يهرري تتفري يطيل بحلرر
فححةتتعا ح حيبعي بح عح تم  (2 بح حييخ بحيعلي يتطةي إحل تلبت هح يبحر يا ةر هح في عل  ب ريبا

بحةتل  رررم عي بيرررح  بحرررربيب بحعرطترررم تخرررب  خ ةعرررحبئ بحلررربا يبإليارررحا عحتررر  ت لررر  بيطةب ةريطتةرررح فررري 
يتةكرررخ ت قرررت  بحيقتفرررم بحتررري تؤبتهرررح قيبيرررب بحلببحرررم فررري  (3 ح ةرررخ بحي بيرررح تحررريتم ةثرررا هررر ب بحيررري 

ةيح يرررح  بحرررربيب بحعرطترررم فررري  خ بحةركةرررم ت ررريا عإيةرررحا هررر ل بحةعرررحبئ كمطت رررم يقتترررحط عرررتخ يررربك 
تفحررتطب  ح يارري  بحةم رري  تمعت هررح ي ررل بحيرر بح ح تياررا إحررل بحتفحررتط بححرر تا يبحرر   تعرربي  كثررط 

 .(4 ببحمتيبف ةح ةا ةتم عح  بحل

كةررح  خ قيبيررب بحلببحررم تةكررخ تمعت هررح ةررخ قعررا بحةركةررم حتغمتررم بحرري   بحرريبطبك فرري علرر  
بح يبيررب بح حيييتررم عةليررل  خ ت رريا بحةركةررم عتمعترري قيبيررب بح ررحييخ حكيهررح فرري بحيقرر   بتررر يي ررل قرربا 

بئ بحلحةم ح  رحييخ بحةححيبك ت يا عتمعتي قيبيب بح حييخ بحيعلي بتفحقتةح  ي يطفتةح  ي ةحتةبةب ةخ بحةعح
ررح تةكررخ ح ةركةررم  خ تمعرري قيبيررب قررب تكرريخ يكحررتم فرري  ركحةهررح تحررتةبهح ةررخ ةعررحبئ بحلرربا  ي تعة

                                                 
 .60 – 59ب. ةرةب عي ح محخط ةعحبئ بح حييخ بحبيحي بحلحاط ةطخا ححعيط    (1 

 .265حي بحلحاط بحخ   ب ياط ةطخا ححعيط  ب. خةحا يعب بحيحاط ةحياط بح حييخ بحبي  (2 

طعح بغعحطط آحتح  تحيتم ةيح يح  بحربيب بحلطعتمط طحرححم حيترا نرهحبك بحةحخحرتتط فرل بح رحييخ بحربيحي يبحلالقرح   (3 
 .10ط   2003/  2002بحبيحتمط خحةلم بحخ ب طط بحخ ب ط 

يقةرررح  بحبيحترررمط بحمعلرررم بحلرررح طكط ببط . ب. ةفترررب نرررهح ط بحة207ب. ةرةرررب ةرةررريب حمفرررلط ةطخرررا حرررحعيط    (4 
 .307ط   1990بحيهعم بحلطعتمط بح حهطكط ةاط 
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يبإليارررحا يتتر ررري  حرررك إةرررح حتغمترررم فرررطي   ي يالقرررح  حرررا تكرررخ ةتيقلرررم ييرررب يعرررا بحياررري  
 .(1 بح حيييتم  ي عحع  يبا كفحتم ه ل بحياي 

بيطةب عررحح  ب هةتررم فرري تارررت  بح ررحييخ يفرري هرر ل  ي قتررطةب تةكررخ بح ررياح قيبيررب بحلببحررم ت لرر 
بحرححم ت يا بحةركةرم عححرتعلحب قيبيرب بح رحييخ بحيعرلي إ ب ةرح تعرتخ ةقححفتهرح ييتعرحطب  بحلببحرم كر خ 
تتطت  ي ل إيةححهح ق ا  رب بحمطفتخ يفي هر ل بحرححرم ت ريا بحةركةرم عححفارا فري بحير بح عيرح ة ي رل 

 .(2 حتياا إحل را ةياا حخةتا ب مطباقيبيب بحلببحم رتل تتحيل حهح ب

يح ررب تعيرر  ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم قحيرربك ةعررحبئ بحلرربا يبإلياررحا  ثيررح  يقطهررح حيرر بح تلتررتخ 
ا رررتخ قررطط   خ تلتررتخ بحررربيب بحعرطتررم تخرر   خ تررتا 1969ررربيب بيةتررببب بح ررحط  حعرررط بحنررةحا 

 .(3 طيا  ب  بحا معحيتفحي يف ةح حةعحبئ بحلبا يبإلياحا يةا ةطبيحك خةتا بحق

 ركا ةركةم بحلبا بحبيحتمح -ثححثةح 

علرررب بيتهرررح  إخرررطب ب  بحةطبفلرررم يعلرررب  خ تفررررطص بحررريكال  يبحةحتنرررحطيخ ةرررخ يرررط  بح عررررتم 
يتيتهررري عررر حك بإلخرررطب ب  بحنرررفيتم يبحكتحعترررم  ةرررحا بحةركةرررم تل رررخ ط رررتذ بحةركةرررم قترررحا بحةطبفلرررح  

 .(4 تةهتبةب إلاببط بحركايتيحر  بحةركةم ح ةببيحم حطةب في بحركا 

يتارربط بحةركةررم ركةهررح فرري خةتررا بح عررحتح بحةلطيعررم ي تهررح ع غ عتررم بح عررحك بحرحعررطتخ 
ي ل  ي ت ا يببها يخ تحلم يفي رححم تححي  ب ايب  تطخ  خحي  بحرط تذ  ي ةرخ تييعرر  ت ريا 

بحةركةررم ة حةررر( يتررتا بحيمرري عررححركا فرري خ حررم ي يتررمط كةررح تخرر   خ تيعرر  بحركررا بحاررحبط يررخ 
ب حعح  بحتي عيل ي تهح عحيتعحطهح ةؤححم ي ل بح يبيب بح حيييترم بحتري مع تهرح بحةركةرم ي رل بحير بح 

 .(5 بحةلطي   ةحةهح

                                                 
 .343ب. االل بحبتخ يحةطط ة بةم حبطبحم بح حييخ بحبيحي بحلحاط ةطخا ححعيط    (1 

م(ط ب.  حررحةم ةرةررب كحةررا يةررحطكط بحيقررحا بح ررحيييي يحررتغالا بحثررطيب  بحةلبيتررم بحةةترربك يعررط بحررربيب بحبيحتررم  ب. (2 
 .214ط   1960 ب.خ(ط 

ب.  رةرررررب رحرررررتخ بحطنرررررتب ط بحيقتفرررررم بإلفتح ترررررم حةركةرررررم بحلررررربا بحبيحترررررم يبيطهرررررح فرررررل تفحرررررتط يتمررررريتط حررررر مح   (3 
ط 1993يبقتاحاررح  ب خهرر ك بححتححررتم حألةررا بحةتررربك  ب.م( بحهت ررم بحةاررطتم بحلحةررم ح كتررح ط بح ررحهطكط ةاررط 

  260. 

 ححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.( ةخ بحيقحا ب ح54طبخا بحةحبك   (4 

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.55طبخا بحةحبك   (5 
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بحيرر بح يتارربط بحركررا  ةررح  (1 إحررل خحيرر  إح بةتررم تعررةير  حررةح  بح عررحك بحرر تخ فارر يب فرري
ا بيتفرحي تارربط بحركرا عررحح غتتخ عحح غرم بحفطيحرتم  ي بإليخ ت تررم رحر  بتفرحي ب مررطبا يفري رححررم يرب
يفري رححرم يربا اربيط بحركرا  (2 بحفطيحتم يبإليخ ت تم ةلةح يتربب بحةركةم  تهةح تالرب بحري  بحطحرةي

عإخةحح قعرحك بحةركةرم ترري حكرا قحعري  خ تاربط عتحيةرح ةحرت الة عط ترر يتتقر  هر ب بحعترحخ إةرح نركا 
ررح ة تفتةررح حط ترر  ي نرركا بحررط   بييفرطبب  إ ب كررحخ ط   بح حعرري  بإليرالخ بحرر   تعررةير بح حعري ة قاة

رح فري  حرعحعر  ي فري اربيطك ط   ةقرححا إ ب كرحخ ط    ةتف ةح ةا بحركا بحاحبط فري ةعرةيير ةلحطعة
 .(3 بح حعي ةقححفةح ح ركا في ةيميقر ي حعحعر ي ل رب حيب 

 يتلتعررط بحركررا بحاررحبط ةررخ ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم يهح تةررح غتررط قحعررا    مطت ررم ةررخ مررطي
بحملررررخ غتررررط  خ بحركررررا بحاررررحبط يررررخ بحةركةررررم حررررتذ حررررر قرررريك ة  ةررررم إي عححيحررررعم  مررررطبا بحيرررر بح 

 .(4 يعقاي  يفذ بحي بح بح   فا   فتر بحةركةم

رتو تتلهب كا يعي ةخ  يعح  ب ةا بحةتربك  خ تي ا ي ل ركرا ةركةرم بحلربا بحبيحترم 
عتم ةح يرخ بح ترحا عةرح تفرط  ي ترر في  تم قعتم تكيخ فتهح مطا يب  ب بةتيا  رب بحةت حعتخ في ق

 ركا بحةركةم فححمطا ب قط بح خي  إحل ةخ ذ ب ةخ.

يبح   ت ا ي ل يحت ر  خ ت با تياتحتر  ي تابط قرطبط عححترببعتط بحتري تخر  بتقح هرح حتيفتر  
ي ررل  يررر تةكررخ  مررطبا بحيرر بح فرري رححررم ارربيط بحركررا ةنرريعةح عررححغةي  يبإلعهررحا  ي  (5 هرر ب بحركررا
فرري  1982فتفررط  يررحا  24يةثررحا ي ررل  حررك م رر  ةطبخلررم يتفحررتط بحركررا بحاررحبط فرري بحتيررحق  

قعررتم تلتررتخ ررربيب بحخررطا بح ررحط  عررتخ تررييذ يحتعتررح بحرر   ارربط فتررر ركررا ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم 
 .(6 ا1985بتحةعط  10عتحطت  

كةرح تخري   مرطبا بحير بح م رر  بحتةرحذ إيرحبك بحيقرط فرري بحركرا بحارحبط يرخ بحةركةررم إ ب 
كتنرررف  يبقلرررم خبتررربك يرححرررةم فررري بحيررر بح عنرررطم  خ تكررريخ هررر ل بحيبقلرررم ةخهيحرررم ح ةركةرررم يقررر  ب

إاببطهح ح ركا ي يَّ تكيخ خها بحمطا بح   تم   إيرحبك بحيقرط يرحت  يرخ إهةححرر ي يَّ تكريخ خه رم 
                                                 

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.56طبخا بحةحبك   (1 

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.39طبخا بحةحبك   (2 

 .139ب. يحت م نحعيط ةطخا ححعيط    (3 

ب. بحقتررط بح نرريط إنرركححتم تيفترر   ركررحا بحةرررحكا بحبيحتررم عررتخ بحرري  يبحيبقرراط بحمعلررم ب يحررلط بحةؤححررم بحخحةلتررم  (4 
 .10ط   2000ح بطبحح  يبحينط يبحتي تاط عتطي ط حعيحخ 

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.59طبخا بحةحبك   (5 

ب. رحررتخ ريفرري يةررطط بيط ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم كةركةررم ملررخ  ب.م(ط ببط بحيهعررم بحلطعتررمط بح ررحهطكط ةاررط  (6 
 .223 ب. (ط   
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 ح يبقلررررم يحنررررل  يررررخ إهةححرررررط ي خ تررررتا بكتنررررحا بحيبقلررررم بحخبترررربك بحرححررررةم فرررري بحيرررر بح قررررالا  خررررا
 نرهط ةرخ ترحطت   6حييب  ةخ تحطت  إاببط بحركاط ي خ تتا ت بتا بحم   فري   خرا  10تخحي  ي ت

ي ح م ر ر في م   بحتةحذ إيحبك بحيقط.  بكتنحا بحيبقلم يب 

 

 

 المطلب الثالث

 تسوية نزاع ليبيا ومالطا على الحدود بينهما في إطار محكمة العدل الدولية

حخهررح  بح عررح ي بحرربيحي اررحر  بحقعررطك بح حيييتررم فرري عةررح  خ ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم تلتعررط ب
تحيتم ةيح يح  قحييخ بحعرحطط ح ب ت يا بحلبتب ةخ بحبيا عرحح خي  إحتهرح حفر  ةيح يحتهرح عنر خ تطحرتا 
بحررربيب بحعرطتررم عتيهرررحط يةررخ قرررالا هرر ل بحررررحي  بحترري تلررط  ي رررل بحةركةررم ح فارررا فتهررح قررربة  

بح حيييتم بحهحةم في ةخحا قحييخ بحعرحط قحارم فتةرح تتل ري  ةركةم بحلبا بحبيحتم بحلبتب ةخ بحةعحبئ
عتلتتخ بحربيب بحعرطتم بحتي كحخ حهح تر ثتطةب عححغةرح حريب  فري ياري  بيتفحقترح  بحبيحترم  ي فري ةخرحا 

 .(1 بحةةحطحح  بحلة تم عتخ بحبيا بحعرطتم

رتررو  حررهة  ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم فرري تحرريتم بحلبتررب ةررخ ي بيررح  بحررربيب بحعرطتررم يةررخ 
ا يبحيررر بح بحرررربيب  بحعرطترررم عرررتخ بحهيررربيطبذ 1951 نرررهط ةرررح يرررط  ي تهرررح قعرررتم بحةارررح ب ححررريم 

ا يي بح بحربيب بحعرطتم حعرط بحنةحا عتخ كالة ةخ  حةحيتح بيترحبترم يبحربيةحطك 1960فتيكحطغيب ححيم 
ا يكررر حك يررر بح تلترررتخ بحرررربيب بحعرطترررم فررري ق رررت  الةرررتخال عرررتخ بحييترررح  بحةترررربك 1969حلرررحا  يهيحيررربب

 .(2 ا 1982ب ةطتكتم يكيبب حلحا 

يةخ بح عحتح بحةلحاطك في ةخحا بحربيب بحعرطتم فهي يبتبك يةخ  هةهح ير بح تلترتخ رربيب 
رطترم عرتخ حتعترح يةححمرح يرحا اط يير بح تلترتخ بحرربيب بحع1982بيةتببب بح رحط  عرتخ ترييذ يحتعترح يرحا 

 ا.1985

يبحرر   حرريتيحيحر ك رررب بحتمعت ررح  بحلة تررم حتحرريتم ي بيررح  بحررربيب بحعرطتررم فرري إمررحط ةركةررم 
 بحلبا بحبيحتم عني  ةخ بحتفاتاح

 بحي بح بحربيب  بحعرط  عتخ حتعتح يةححمحح -

                                                 
 .378ب. ةرةب ةرةيب حمفيط ةطخا ححعيط    (1 

 .457ب. رحيي ةيحل ةرةب طعيبخط ةطخا ححعيط    (2 
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إي  خ  كةرررح حرررعي بح ررريا تلرررب ي بيرررح  بحرررربيب بحبيحترررم ةرررخ  هرررا ي ارررل  بحي بيرررح  بحبيحترررم
ي بيح  بحربيب بحعرطتم تكتحي  هةتم قحام يقطةب حبقتهح ةخ خهم يبطتعحمهح عكا ةخ بح حييخ بحبيحي 
ح عرررحط يبح ررحييخ بحرربيحي ح ررربيب ةررخ خهررم  قررطىط إ  تتم رر  تحرريتم هرر ل بحي بيررح  بحبيحتررم بيحررتلحيم 

ةرخ بحةيح يرح  بحبيحترم  عكا ةخ بح حيييتخ ةخ قعا بحخهم بح عرح تم بحبيحترم بحةقتارم عررا هر ب بحيريح
يةخ عرتخ قعرحتح بحرربيب بحعرطترم بحتري  ثرحط  بهتةرحا بحةخةييرم بحبيحترم ت رك بحةتل  رم عتربترب بحخرطا 

 .(1 بح حط  عتخ بحبيا بحةتخحيطك  ي بحةت حع م

قرحح بحعررط » ا بحقحام عححخطا بح رحط  بيةترببب بح رحط  ع يرر ح 1958يرتو يطف  بتفحقتم 
فررري بحةحرررحرح  بحةح ترررم بحةتحقةرررم ح نرررحم  بحكح يرررم قرررحطج ةيم رررم بحعررررط  يب ط  ترررر  قرررحح بحعررررط

بإلق تةرري ي حررك إحررل يةرري بحةتررحل بحةتحقةررم يع رربط ةررح تحررة   حررك عححررتغالا بحةرريبطب بحمعتلتررم حت رررك 
 .(2 «بحةيحمي

ا ةلتحط آقط حتلطترا بحخرطا بح رحط  هري ةلترحط بحلةري بحر   ترا 1958كةح  عحف  بتفحقتم 
  ي  علب عحح بط بح   تحة  عححتغالا بحةيبطب بحمعتلتم حت ك بحةيحمي. تربتبل عةح تي ةتط

ررح 1982 ةررح بتفحقتررم ب ةررا بحةتررربك ح ررحييخ بحعرررحط حلررحا  ا ف ررب  يمرر  ح خررطا بح ررحط  ةفهيةة
تنررةا قررحح يعررحمخ » ( فرري ف طتهررح ب يحررل ي ررل  خ بحخررطا بح ررحط  ح 76ةغررحتطةب رتررو يارر  بحةررحبك  
ي تةتب إحل ةح يطب  بحعرط بإلق تةري فري خةترا  يررح  بيةترببب بحمعتلري  ط  بحةححرح  بحةغةيطك بحت

ةترا عررط  ةرخ  200إلق تا ت ك بحبيحم بحعرط  رترل بحمرطا بحقرحطخي ح رحفرم بح حطترمط  ي إحرل ةحرحفم 
بحقمرريم بحترري ت ررحذ ةيهررح يررط  بحعرررط بإلق تةرري إ ب حررا تكررخ بحمررطا بحقررحطخي ح رحفررم بح حطتررم تةتررب 

 .(3 «إحل ت ك بحةححفم
كةررح  حررهة  ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم فرري إمررحط تحرريتتهح ح لبتررب ةررخ ي بيررح  تربتررب بيةتررببب 
بح ررحط  عررتخ بحرربيا بحةتخررحيطك  ي بحةت حع ررم إحررل تطحررت  ةفهرريا بحخررطا بح ررحط  ةررخ خهررم يتكررطتذ خة ررم 

قعرتم ةخ بحةعحبئ بحتي تركا تربتبل عححيحرعم ح ربيا بحةتخرحيطك  ي بحةت حع رم ةرخ خهرم  قرطىط يتلتعرط 
ا رخرررط ب حرررحذ فررري تعيررري 1969بحخرررطا بح رررحط  حعررررط بحنرررةحا بحتررري فاررر   فتهرررح بحةركةرررم يرررحا 

 .(4 بحةركةم ح  يبيب يبحةعحبئ بح حيييتم بحتي تركا بيةتببب بح حط 
                                                 

حالتفحقترررم بحخبتررربك ح رررحييخ بحعررررحطط ةطخرررا حرررحعيط  ب. يعرررب بحةلررر  يعرررب بحغفرررحط يخررراط تربترررب بحرررربيب بحعرطترررم يف ةرررح (1 
 69. 

يعب بحةيلا ببيبط بح حييخ بحبيحي ح عرحط يبحةنكال  بحعرطتم بحلطعتمط بحمعلم ب يحلط ةين ك بحةلحطا بإلحركيبطتمط  (2 
 .90ط   1999ةاط 

 .139ب. يةط حلب بهللط بح حييخ بحبيحي ح ربيبط بحخ   بحثحييط ةطخا ححعيط    (3 

 .457 – 445ب. يعتا  رةب ر ةيط ةطخا ححعيط    (4 
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كةح يط  ي ل بحةركةم فتةح علب بحلبترب ةرخ بح عرحتح بحةتل  رم عتربترب بحخرطا بح رحط  فتةرح 
 3بحر   فار   فترر بحةركةرم عترحطت  « حتعتح يةححمح»حيطك ةخ عتيهح ي بح عتخ بحبيا بحةت حع م  ي بحةتخ

عرررتخ بحررربيحتتخ رررريا تلترررتخ بيةترررببب بح رررحط  حكرررا ةيهرررح يهررر ب ةرررح  (1 رترررو ينررر  يررر بح 1985تيرررحتط 
 حيرحيا بطبحتر في ه ب بحفطح.

 يط  بحي بح عتخ حتعتح يةححمح  ةحا ةركةم بحلبا بحبيحتمح - يية 
ةححمررح يحتعتررح ررريا تربتررب بحخررطا بح ررحط  حكررا ةررخ بحمررطفتخط رتررو تةثررا قررحا يرر بح عررتخ كررا ةررخ 

بحقالا  حححةح في ببيح  ةححمح بحةكييم ةخ خ ط عر خ حنريبم هح عرطي  خرحيعي فري خةترا بيتخحهرح  كةرح 
 .(2 محح  ععطيطك بحتةتت  عتخ بحبيحم بحةكييم ةخ خ ط يبحخ ط بحةطتعمم عبيحم قحطتم

إحل بطخم يطعر ي ل ةركةم بحلبا بحبيحتم يه ب ةرح تخحرب يتاحيب بحقالا عتخ بحمطفتخ 
ا بح   بيتهل إحل إرححم بحي بح بح ح ا عتيهةح 1976ةحتي  23في بيتفحي بحةعطا عتخ مطفي بحي بح في 

 .(3 إحل ةركةم بحلبا بحبيحتم ةخ  خا بحفاا فتر عنكا يهح ل
 ميحبقتاح  ةركةم بحلبا بحبيحتم في بحي بح بح تعي بحةحح - يية 

حررريرحيا بطبحرررم بقتارررح  ةركةرررم بحلررربا بحبيحترررم فررري بحيررر بح بح تعررري بحةرررححمي ةرررخ قرررالا 
بحتمطي إحل كتفتم بيل حب بقتاح  بحةركةم عيقط بحي بح ك حك بحتمطي إحل م   تبقا إتمححتةح في 

 قعتم بيةتببب بح حط  عتخ حتعتح يةححمح.

 بيل حب بقتاح  بحةركةم ح -1

ا قررحا بحمطفررحخ علررط  بحيرر بح 1976ةررحتي  23تررح يةححمررح فرري عة تعررل بتفررحي ةعررطا عررتخ حتع
بحقح  عحيةتببب بح حط  عتيهةح ي ل ةركةم بحلبا بحبيحتمط رتو قحة  كا ةخ حتعترح يةححمرح عترحطت  

ا عإطحررحا إقمررحط حةركةررم بحلرربا بحبيحتررم بحةتعررةخ بيتفررحي بحقررح  بحةعررطا عتيهةررح 1982تيحترري  19
 .(4  ةحا بحةركةمعغط  مطل بحي بح بح ح ا عتيهةح 

يكحخ  ها ةح تعةير ه ب بيتفحي هي فاا بحةركةم في حؤبا قابا ةخ كرال بحمرطفتخط رترو 
 يا  بحةحبك ب يحل ةير ي ل ةح ت يح

                                                 
 .232 – 231ب. فتاا يعب بحطرةخ ي ي مرط ةطخا ححعيط    (1 

ب. ةرةب يعب بحطرةخ بحبحيقيط بحيقحا بح حيييي ح خ ط في بح حييخ بحبيحي ح عررحطط  ب.م(ط ببط بحيهعرم بحلطعترمط  (2 
 .565ط   2009بح حهطكط ةاطط 

بحتل تي ي ل قعتم بيةتببب بح حط  عتخ حتعتح يةححمح  بحركا فرل بحةيعريح(ط بحةارطتم ح  رحييخ ب.  رةب  عي بحيفحط  (3 
 .272ط   1985ط ةاط 41بحبيحي بحةخ ب 

 .67عقتم قيتمط ةطخا ححعيط    (4 
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 تم   بحمطفحخ ةخ بحةركةم بحفاا في بححؤبا ب تيح»

 ةررح هرري ةعررحبئ يقيبيررب بح ررحييخ بحرربيحي يبخعررم بحتمعترري ي ررل تربتررب ةيم ررم بيةتررببب بح ررحط 
بحقحام عححخةهيطتم بحلطعتم يكتا تةكرخ تمعتري هر ل بحةعرحبئ يبح يبيرب ةرخ بحيحرترم بحلة ترم عيبحرمم 

 «.مطفي بح عتم حكي تحتمتليب تربتب ه ل بحةيحمي عال اليعم يخ مطتي بيتفحي

ةرررخ بيتفرررحي بحقرررح  بحةعرررطا عرررتخ بحمرررطفتخ ي رررل ةرررح ت ررري ح  (1 ياررر  علررربهح بحةرررحبك بحثححثرررم
ةم بحلبا بحبيحتم ركةهرح حرت يا ركيةرم خةهيطترم ةححمرح يركيةرم بحخةهيطترم عةخطب  خ تابط ةرك»

بحلطعترررم بح تعترررم عرررإخطب  ةفحيعرررح  ةرررخ  خرررا تربترررب بحةيرررحمي بحقحارررم عحيةتررربببب  بحعرطترررم بح حطترررم 
عطبا بتفحي حه ب بحغط  مع ةح حركا بحةركةم   .(2 «بحتحعلم حكا ةيهةح يب 

بحةحررح ا بإلخطب تررم ف ررب تعررةيتهح بحةررحبتتخ بحثحيتررم  ةررح بقرريا بيتفررحي بحقررح  رترر  بحتيفترر  ي 
 يبحطبعلم ةخ بيتفحي.

عةخطب يط  بحي بح ي ل ةركةرم بحلربا بحبيحترم ةرخ قاعرا بحمرطفتخ عةيخر  بيتفرحي بحقرح  
عب   بحةركةم بحيقط فتةح ةبى بقتاحاهح عيقط بحي بح بحةلطي   ةحةهرح فري  بحف رطك ب يحرل ةرخ 

م تؤكرب  خ ييترم بحةركةرم بقتتحطترم  ارالة يةرببا بحير بح يرط  ي تهرح ( ةرخ يقرحا بحةركةر36بحةحبك  
 .(3 عةيخ  بتفحي قح  فهيح تيل ب بقتاح  بحةركةم عيقط بحي بح

حكررخ بإلنرركحا يقررا فتةررح تتل رري عةرربى  ي ررربيب بقتاحاررهح عيقررط بحيرر بح هررا هرري ةقتاررم 
تلررربى بقتاحارررهح طحرررا رررربيب ف رررم عتربترررب بحةعرررحبئ يبح يبيرررب بح رررحييخ بحررربيحي بحيبخعرررم بحتمعتررري  ا ت

 بيةتببب بح حط  عتخ بحمطفتخ؟

ف رررب بتفررري بحمطفرررحخ ي رررل تربترررب بحةركةرررم ح ةعرررحبئ يبح يبيرررب بحيبخعرررم بحتمعتررري ي رررل تربترررب 
بحخررطا بح ررحط  حكيهةررح بقت فررح ررريا بحمطت ررم بحترري تررربب ةررخ قالحهررح بحةركةررم بحتمعترري بحلة رري حهرر ل 

 بح يبيب يبحةعحبئ.

تيفترر  بحةركةررم بحةعررحبئ يبح يبيررب بحيبخعررم بحتمعترري ية تةررح عطحررا  رتررو  هعرر  ةححمررح إحررل  خ
عربيخ »بحةركةم ربيب بيةتببب بح حط  ي ل  ححذ  خ بح عتم تهربا إحرل بححرةحل ح مرطفتخ عححتربترب 

ب ةط بح   تتم   ةخ بحةركةم  خ تطحا قمةح ةلتيةح يف ةرح ح  يبيرب يبحةعرحبئ بحةيححرعمط  ةرح « اليعم

                                                 
   ب.  رةب  عي بحيفحط بحتل تي ي ل قعتم بيةتببب بح حط  عتخ حتعتح يةححمح  بحركا فل بحةيعيح(ط ةطخا ححعيط (1 

272. 

 .273بحةطخا يفحرط    (2 

 .219ب. طنحب يحطا بححتبط ةطخا ححعيط    (3 
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يةح تتطك  حك يتفرحي بحمرطفتخ حتعتح فتطى  خ ةهة م بحةركةم ي تةتب إحل بحطحا بحفل ي حقم بحربيب يب 
 .(1 ةحتيبتخ في  حك إحل ركا بحةركةم

يقب بيته  بحةركةم علب بطبحم ييبتح بحمطفتخ في بيتفحي بحقح  بح   بحتةب  ةير ييتحتهح 
تمعترري ةعررحبئ يقيبيررب بح ررحييخ عحيتعررحط  يهررح قررب بيترر   خ ت ررطط ةررخ بحيحرتررم بحلة تررم كتررا تةكررخ 

بحبيحي بحتي تةكخ  خ تيمعي عةح تةكِّرخ بحمطفحخ ةخ تربتب بيةتببب بح حط  يخ مطتي بيتفحي يعبيخ 
 «.اليعم

فإيهررح تخرر  عححعررطيطك  خ تررربب بحمطت ررم  ي بحمررطي بحترري تتطترر  يفرري بيت حبهررح ةررخ تمعترري 
هح غترررط ةةيييرررم عةيخررر  بيتفرررحي بحقرررح  بح يبيرررب يبحةعرررحبئ بحةال ةرررم يعححترررححي فإيهرررح بيتعرررط  يفحررر

 .(2 عةيخ   ركحا بيتفحي ةخ  خ تطحا قم بحربيب

علب بيل حب بيقتاح  بح عح ي حةركةم بحلبا بحبيحترم عيقرط بحير بح بح تعري بحةرححمي ييقرطةب 
حلبا يخيب    قحٍ  ترةا خيحرتم    ةرخ بحربيحتتخ ف رب نرطي  كرا ةرخ بحربيحتتخ فري بيحرتفحبك ةرخ 

( ةرخ بحيقرحا ب حححري ح ةركةرم يقحةترح فلرالة عتلترتخ قرحٍ  قرح  تةثرا 31حيتم ةخ بحةحبك  بحف طك بحث
يقررب بيترررط  بقتاررح  بحةركةررم فرري بحفاررا فرري يرر بح تلترررتخ  (3 كررا ةيهةررح فرري تنرركتا بحةركةررم

بيةتررببب بح رررحط  عرررتخ حتعتررح يةححمرررحط ةحررر حم  يحترررم  قررطى تةث ررر  فررري م ررر  ترربقا إتمححترررح فررري قعرررتم 
  عررتخ حتعتررح يةححمررح يهرري ةررح بفررا بحةركةررم إحررل بحفاررا فرري هرر ل بحةحرر حم ب يحتررم قعررا بيةتررببب بح ررحط 

 بحيقط في ةيعيح بحي بح.

 م   تبقا إتمححتح في قعتم بيةتببب بح حط  عتخ حتعتح يةححمح ح -2

كةررح حررعي بح رريا ف ررب بيتررط  ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم  ثيررح  بحفاررا فرري يرر بح تلتررتخ بيةتررببب 
يةححمح ةح حم  يحتم  قطى تةث   في م   تبقا إتمححتح فري قعرتم بيةترببب بح رحط   بح حط  عتخ حتعتح

عرررتخ حتعترررح يةححمرررح قعرررا بحةتلرررحب بحررر   رببترررر بحةركةرررم حت ررربتا بحةررر كطب  بحةعرررحبك ةرررخ مرررطا بحررربيا 
( ةررررررخ بحيقررررررحا ب حححرررررري 62ا بحررررررتيحبب ح ةررررررحبك  1983 كترررررريعط  26بحةتيح يررررررم بحرررررر   تررررررربب عترررررريا 

 .(4 ح ةركةم

                                                 
ب.  رةب  عي بحيفحط بحتل تي ي ل قعتم بيةتببب بح حط  عتخ حتعتح يةححمح  بحركا فل بحةيعيح(ط ةطخا ححعيط    (1 

272. 

 .273بحةطخا يفحرط    (2 

 .259بحةطخا يفحرط    (3 

 .260بحةطخا يفحرط    (4 
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بححررع  ب حححرري حترربقا إتمححتررح إحررل بيت حبهررح  خ بحفاررا فرري بحيرر بح بحةمررطيل ي ررل  يتطخررا
بحةركةررم حررتؤثط ي ررل ر يقهررح يةاررححرهح بح حيييتررم يقررطةب  خ إلتمححتررح ررربيبةب عرطتررم تيبخررر كررالة ةررخ 

ررح إحررل فكررطك بحةارر رم بح حيييتررم حتعطتررط م رر  ترربق هح فرري  (1 حتعتررح يةححمررح رتررو بحررتيب  إتمححتررح  حححة
ا  خ قطط   ير 1981ييى ب ا تم بحةطفييم  ةحا بحةركةم ط  حك  ير قب حعي ح ةركةم في يحا بحب

ي رررل بحبيحرررم بحتررري تم ررر  بحتررربقا  خ تثعررر  يخررريب ةاررر رم قحيييترررم تةكرررخ  خ تتررر ثط عركرررا بحةركةرررم 
يتتةثا ةا رم إتمححتح في ه ل بح عتم في  خ ت ق  بحةركةم فري  (2 بحاحبط في بح عتم بحةمطيرم

تعررحط بحةاررحح  بح حيييتررم بإلتمححتررم عححيحررعم ح ةيررحمي بحترري تمححرر  عهررح ب مررطبا ب ارر تيخ فررري بيي
 .(3 «بحي بح ي حك حتفحب  بييتبب  ةخ مطفي بحي بح ي ل بحةيحمي بحتحعلم حهح

إ  تت ق  ببيح ب  إتمححتح  حححةح في برترطبا يرةحترم ر يقهرح بححرتحبتم ي رل علر  ةيرحمي 
ي تهررح فرري بح عررتم بحةلطيعررم  ةررحا بحةركةررم ي خ بحهرربا ةررخ م عهررح بإل خ  بحخررطا بح ررحط  بحةتيررح ح

عححترربقا هرري ةررخ  خررا بححررةحل حهررح ح رربفحح يررخ ت ررك بحر رريي حكرري ترررتم ي ةررح بحةركةررم يب مررطبا 
عحررتحبتهح ي ررل علرر  بحةيررحمي ةرررا بحيرر بح رتررل تيحتهررح بحةركةررم بييتعررحط بحيبخرر  فرري ركةهررح ي خ 

بحرم بحال ةرم ععرةحخ  ي تنرةا بتفرحي تلترتخ بحرربيب بحر   حرتعطا عرتخ تةي  ح مطفتخ بحتيعرترح  يب 
 .(4 بحمطفتخ بحتيحبةب ي ل ركا بحةركةم    ةيم م حهح ي تهح ر يي حتحبتم

ررح إحررل  خ يرر  بحةررحبك   ( ةررخ بحيقررحا ب حححرري ح ةركةررم تكفرري 62كةررح  هعرر  إتمححتةررح  تعة
يرر بح ب ارر تتخ ح ترربقا فرري بحيرر بح ةرررا حيررربل بيخ بحرحخررم إحررل    تررطبٍ   ي بتفررحٍي ةررا مطفرري بح

 بحفاا  ةحا بحةركةم . 
 ةح بحمطفتخ ب ا تتخ في بح عتم ف ب بحتيبب إحرل خة رم ةرخ بحرخر  يبحربفيح حررو بحةركةرم 

 ي ل طف  م   بحتبقا بحة با ةخ إتمححتح تةث   في ح 
طفري بحير بح رريا  ير قعا ت ربتا م عهرح حرا ت عرا إتمححترح عرإخطب   ترم ةفحيعرح  عتيهرح يعرتخ م -1

 .(5 تربتب بيةتببب بح حط  ح ةيحمي بحةتيح ح ي تهح يعححتححي حا تثط    ي بح عتيها

                                                 
 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.62طبخا بحةحبك   (1 

 ( ةخ ي رم ةركةم بحلبا بحبيحتم.81طبخا بحةحبك   (2 

ب.  رةب  عي بحيفحط بحتل تي ي ل قعتم بيةتببب بح حط  عتخ حتعتح يةححمح  بحركا فل بحةيعيح(ط ةطخا ححعيط    (3 
259. 

 .263بحةطخا يفحرط    (4 

 .195ط   1991 – 1948 ركحا يفتحيى ةركةم بحلبا بحبيحتمط  ةيخ  (5 

http//www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum194001991.pdf.le02-03-2014. 
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ي تترريبفط إلتمححتررح ةارر رم ر ت تررم فرري بحترربقا ي ررل  حررحذ  يررر ي تيخررب  تررم حررحع م  ةررحا  -2
بحةركةررم تعررطط ترربق هحط كةررح  خ    تنررحعر ةررا بح ررحييخ بحررببق ي غتررط خررح    خ هرر ب ب قتررط 

 يا ي ل ةعب  بيقتارح  بإلخعرحط  عتيهةرح بقتارح  بحةركةرم ت ريا ي رل  حرحذ بحطعرح ت
 فهي بقتاح  بقتتحط .

 خ يحررعتم تربتررب بيةتررببب بح ررحط  تؤكرربل بحلبتررب ةررخ  ركررحا بح عررح  يبحتركررتا بحرربيحي فعررالة  -3
( ةرررخ بحيقرررحا ب حححررري بحتررري تؤكرررب يررربا رخترررم 59يرررخ  خ ر ررريي إتمححترررح ترةتهرررح بحةرررحبك  

 ركحا قاعا بحغتط مع ةح حةعب  يحعتم ب ثط.ب 
إ ب كحي  إتمححتح ت تطل بحبفحح يخ ةاححرهح في عل  ةيحمي بيةتببب بح حط  فإخ إرحمرم  -4

كمطا في بح عتم  -بحةركةم ي ةةح ع حك ي تلب تبقالة يب  ب كحي  تطتب  خ تمطل ةاححرهح 
 رر  بحترربقا  خ بقتاررح  فررإخ  حررك تلررب قعررتم خبترربك ترررتا طفرر  م -عررب حتعتررح يةححمررح 

بحةركةررررم ت رررريا ي ررررل بحتطبعرررري بحةنررررتطك يبحةتعررررحبا ح رررربيا بحةتيح يررررم يبيل ررررحب بيقتاررررح  
 .(1 ح ةركةم تتم    ححذ تحتيب إحتر

 كترريعط  24بيتهرر  ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم علررب بطبحررم م رر  بحترربقا بحة رربا ةررخ إتمححتررح فرري 
 عح  ب تتمحا إحل طف  م   بحتبقا بحة با ةخ إتمححتح حألح1982

 خ م ر  إتمححترح ةررخ بحةركةرم تلترتخ ررربيب بيةترببب بح رحط  عررتخ حتعترح يةححمرح بيخ بحةحررحذ 
عححةيحمي بحعرطتم بحتي تةحطذ ي تهح إتمححتح ر يي حتحبتمط تالب في يقط بحةركةم  يهح حتفارا فري 

 ي بح عتخ إتمححتح ةخ خهم ي رب مطفي بحي بح ب ا تتخ  ي ك تهةح ةخ خهم  قطى.
خ بقتاح  بحةركةم ت يا ي رل  حرحذ بحطعرح بحر   ي حرعذ فتررط حر حك طفعر  بحةركةرم  

رررح كحفتةررح يقتاحارررهةح  خ  حرررك تليررري  خ هررر ل بحةرررحبك 62بحرخررم بح ح  رررم عررر خ بحةرررحبك   ( تنررركا  حححة
تنرركا بحررتثيح ة ي ررل بحةعررحبئ بحترري تركررا بقتاررح  بحةركةررم كةعررب  بحتطبعرري يةعررب  بحةحررحيبك عررتخ 

 حتعحبا.بحبيا يةعب  ب
ك حك ط   بحةركةم  ير ييبةح تم   بحبيحم بحةتبق م ةخ بحةركةم  خ تلمتهرح بحر ريي بحتري 
تبيتهح فإير تتلتخ ي تهح في ه ل بحرححرم  خ ت خر  إحرل طفرا بيريى  ار تم  ةرحا بحةركةرم تمححر  فتهرح 

 .(2 عه ل بحر يي ي خ تم   ةخ بحةركةم إخ ح ا ب ةط عا بح عتتتخ

                                                 
ب.  رةب  عي بحيفحط بحتل تي ي ل قعتم بيةتببب بح حط  عتخ حتعتح يةححمح  بحركا فل بحةيعيح(ط ةطخا ححعيط    (1 

264. 

 .269 - 265بحةطخا يفحرط    (2 
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( 59بحةركةم ي تعتط عةاحح  ير يي إتمححتح عةخ يحرتم تكطذ بحةحبك  ي قتطةب إخ ركا 
ةررخ بحيقررحا ب حححرري ح ةركةررم رةحتررم حر رريي إتمححتررح عت طتطهررح ةعررب  ب ثررط بحيحررعي حألركررحا بح عررح تم 
يةخ يحرتم  قطى حت ق  بحةركةم في ركةهح كيبقلم يخيب بيحرم  قرطى حهرح ر ريي فري  ب  بحةيم رم 

 بحةتيح ح ي تهح.
يهيررحك » ب ةرح  كبترر ةركةرم بحلربا بحبيحترم بحبب ةرم فري قعرتم خطتياليرب بحنرطقتم ع يحهرح ح هر 

مطا آقط تخ   خ ت ق ل في بيتعحطهح  تم ةركةرم تفارا فري بححرتحبك ي رل إق رتا ةلرتخ يهري بح ربط 
ح ح مم  قطى  «.بح   تمحح  عحححتحبك  تعة

ا بحرر   حتارربطل ح فاررا رترو ررربب  بحةركةررم ي ررل إثرط هرر ب بإلخررطب  بحلررحط  يمرحي بحركرر
في بحي بح ةؤكبك  خ تلتتخ بحربيب بحةتيقي في بيتفحي بحقح  تتارا ف رم عةيرحمي بحخرطا بح رحط  
بحتي تق  بحمطفتخ ةا بحتعلحب بحةيحمي بحتي قب تق  بيحرم ثححثرمط طغرا  خ مطفري بحير بح قرب م عرح 

ةرررح إي  خ بحةركةرررم ةرررخ بحةركةرررم يررربا قارررط ركةهرررح ي رررل بحةيرررحمي بحةتيرررح ح ي تهرررح فررري ببيح بته
طفع   حك بحتيحبةب حةح  عبتر إتمححتح ةخ بهتةحا عححي بح يقاط  يمحي ركةهح ي ل ةيرحمي بحخرطا 

 بح حط  بحتحعلم حمطفي بحي بح بيخ غتطهح.
 م عح  يببيح ب  مطفي بحي بحح -ثحيتةح

بحتررري علررب  خ قرررطط  ةركةررم بحلررربا بحبيحتررم قعررريا بحييتررم ي رررل بحيرر بح يبحيقرررط فرري بحةمححعرررم 
 كتررريعط  26ا يرررربب  بحةركةرررم ترررحطت  1976ةرررحتي  23ت ررربة  عهرررح كرررا ةرررخ حتعترررح يةححمرررح عترررحطت  

ا حت رربتا بحةرر كطب  يبحةرر كطب  بحةعررحبك عرر حك عررب    يحررل بحةطبرررا حرررا بحيرر بح  ةررحا بحةركةررم 1976
 .(1 يبحةتةث م في إعبب  م عح  يببيح ب  بحمطفتخ

ح مررررطفتخ عةررررح تررررربيةهح ةررررخ ةرررر كطب  كتحعترررررم يقررررب ت ححرررر  بحم عررررح  يبيبيرررررح ب  بحيهح تررررم 
 يةحتيبب  ي ل بحيخر بحتححيح

 م عح  يببيح ب  حتعتحح -1

ترررت ق  م عرررح  يببيرررح  حتعترررح بحيهح ترررم بحة بةرررم إحرررل بحةركةرررم علرررب طفررر  كرررا بيبيرررح ب  
 يبحم عح  بحةقححفمح

                                                 
ب.  رةب  عي بحيفحط بحتل تي ي ل قعتم بيةتببب بح حط  عتخ حتعتح يةححمح  بحركا فل بحةيعيح(ط ةطخا ححعيط    (1 

272. 
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  فري بييتعرحط ةرا ب قر (1 إخ بحتربتب تخ   خ ترتا يرخ مطتري بيتفرحي يف ةرح ح ةعرحبئ بحلحبحرم -  
 كا بحقطيا بحقحام عةح تؤبى إحل بحيايا إحل يتتخم يحبحم.

 خ تكيخ  ححذ بحري فيي ةيحمي بيةتببب بح رحط  بحقحارم عكرا مرطا هري بيةترببب بح رحط   - 
 .(2 حألقححتا بحعطتم بحقحام عححمطفتخ ببقا يتر  بحةح 

كررا ةيررحمي بيةتررببب بح ررحط  تخرر   خ تررتا بحتربتررب عمطت ررم تتررطك حكررا مررطا ع رربط بإلةكررحخ  -ج
إلق تةررر بحعررط  ببقررا يتررر  بحةررح  بيخ  خ تررؤبى  حررك إحررل بييترربب  ي ررل بيةتررببب بحمعتلرري 

 ح مطا ب قط.

ي ررل  (3  عررحف  حتعتررح  خ ةررخ بيةتررببب بحمعتلرري تلتعررط ةلتررحطةب حتربتررب ةيررحمي بيةتررببب بح ررحط  -ب
خيهطتم ت حا ةيحمي بيةتببب بح رحط   ححذ  ير تيخب في قحح بحعرط يةح ترتر يبا بحتةطبطتم 

 إحل بةتبببتخ معتلتتخ ةتةت تخ تنكالخ بةتببب بإلق تا بحعط  ح مطفتخ.

يكةررح  نررحط  إحررل ي مررم ةهةررم تتل رري عححرححررم بحمعتلتررم ح بيحررم رتررو  هعرر  حتعتررح  خ بحةعررحبئ  -هررر
حيررر  تة رررك بحلحبحرررم ي ت تعررري  خ تلحةرررا بحبيحرررم بحتررري تة رررك مررريية عرررلتفةح ح نرررحم  كةرررح حررري ك

 نحم  يبحا.

ي رل بحيعرا بحخغطبفري بحقرح  عرححي بح  خ ت قر  بحتربترب  (4 إ  تليي تمعتي بحةعرحبئ بحلحبحرم
في يتخ بييتعرحط بيقتالفرح  بحهحةرم فري مريا بحنريبم  فري بتخرحل بحةيم رم بحتري حرتخط  فتهرح هر ب 

 .(5 بحتربتب

م بحتيححر  بحةل يحرم بحتري تخر   خ  قتطةب مححع  حتعتح  خ ترتطا بحتربتب فري هر ل بح عرتم بطخر -ي
تقهطهح    تربتب تا يف ةح ح ةعحبئ بحلحبحم عتخ ةبى بيةتببب بح رحط  بحقرح  عكرا بيحرم ةلتيرم 
يميا بح محح بحنحم  بحيبخ   ق ل في بييتعحط عححيقط إحرل    تربترب آقرط عرتخ بحربيا فري 

 بحةيم م يفحهح.

                                                 
 .53ب. يةط حلب بهللط بح حييخ بحبيحي ح ربيبط بحخ   بحثحييط ةطخا ححعيط    (1 

 .69عقتم قيتمط ةطخا ححعيط    (2 

قحبط  رةب يعرب بحيلتةريط بيط ةركةرم بحلربا بحبيحترم فرل تمعتري ةعرحبئ تحريتم ةيح يرح  بحرربيب بحبيحترمط بحمعلرم  (3 
 .213ب يحلط ببط بحةلطفمط عتطي ط حعيحخط   

 .53ب. يةط حلب بهللط بح حييخ بحبيحي ح ربيبط بحخ   بحثحييط ةطخا ححعيط    (4 

 .70 - 69بحةطخا يفحرط    (5 
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ةتحرررحيتم  ي ةعرررب  بحعلرررب بحةتحرررحي  تكررريخ كةرررح  هعررر  حتعترررح إحرررل  خ تمعتررري مطت رررم بحةحرررحفم بح
ة  ةةح يحرخ ترؤب  إحرل يتتخرم يحبحرم عرححيقط إحرل بحقرطيا بحقحارم بحتري تررتم عحح عرتم ةررا بحير بح 
ي ير تةكخ تمعتي ةعحبئ يقيبيب بح حييخ بحبيحي عيبحمم  مطبا بحي بح ح يايا إحل يتتخم يحبحم ةا 

ب قررطى بحقحاررم عحح عررتم يررخ مطترري بيتفررحي  ب قرر  فرري بييتعررحط ح ليحاررط بحةحبتررم يكررا بحقررطيا
 .(1 عتربتب تتا ببقا ييف ةح حالتخحل بحلحا حةيم م بحح يمط كةح هي ةلطيفم في ه ل بح عتم

 م عح  يببيح ب  ةححمحح -2

تتخحررب م عررح  يببيررح ب  ةححمررح بحيهح تررم بحة بةررم إحررل بحةركةررم علررب طفرر  كررا بيبيررح ب  
 يبحم عح  بحةقححفم فتةح ت يح

 خ تتا تربتب ةيحمي بيةتببب بح حط  عتيهح يحتعتح يف ةح ح  حييخ بحبيحي ح يايا إحرل ررا يرحبا  - 
 .(2 مع ةح حةح ت عي عر قيبيب بح حييخ بحبيحي بحيبخعم بحتمعتي

إخ ه ل بحةعحبئ يبح يبيب ةرخ بحيحرترم بحلة ترم حرتتطخا عطحرا قرم يحرم تكريخ كرا ي مرم ةيرر  - 
ب كثط قطعةح ةخ قميم ب ححذ بحقحام عةححمرح ييالةرم بيرحرحط ي ل ةححفم ةتححيتم ح ي حم 

بحةتررحل ح نررحم  بح تعرري تلرريب  حررك إحررل يخرريب يقررحا حتلتررتخ بحررربيب تتخررحي  بحررربيب بحعطتررم إحررل 
 .(3 بيةتبببب  بحعرطتم ةيهح ةيحمي بيةتببب بح حط  عتخ بحمطفتخ

بحةحررحفم ةعتيرررم  خ  حرررحذ   خ تكرريخ  حرررحذ بحررري ي رررل بحخررطا بح رررحط  ةحرررتيبةب ي ررل ةلترررحط -ج
يةرح يف ةرح حةحرحفم ةلتيرم ةرخ  بيةتببب بحمعتلي حا تالب ب خ ترح  ي ل  ححذ ةليرحل بحةرحب  يب 
بحنحم  ي خ بحةليي بحةحب  ي ت ل  بيطةب إي عححيحعم ح بيا بحتي تةتب خطفهح بح حط  إحل  كثط 

رتررل ررربيب بحهررحةل ةتررا ةةررح تةكيهررح ةررخ ةةحطحررم ر يقهررح ي ررل بيةتررببب بح ررحط   200ةررخ 
 بح حط .

تخ   خ ترتطا يتطبيي تربتب بيةتببب بح رحط  حربيحتتخ قرطيا بقتارحبتم قحارم ي يهرح تفت رط  -ب
حةيبطب بحمحقم يبرتتحخحتهح كبيحم ةكييم ةخ خ ط يك حك  ينمم بحاتب بحتي تةحطحهح كا  حك 

 .تخ   خ تتا ةطبيحتر ةخ قعا بحةركةم ةخ  خا بحيايا إحل را يحبا يةياا

                                                 
 .71تمط ةطخا ححعيط   عقتم قي  (1 

 .21ب. يةط حلب بهللط بح حييخ بحبيحي ح ربيبط بحخ   بحثحييط ةطخا ححعيط    (2 

 .70عقتم قيتمط ةطخا ححعيط    (3 
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ي قتطةب ت بة  عم   تةثا في يخي  بحتفطقم عتخ بحبيحم بح حطتم يبحبيحم بحةكييم ةخ خ ط فري  -هر
 .(1 تربتب بحخطا بح حط  يهي م   ةنتطك عتخ بحبيحتتخ

 ركا ةركةم بحلبا بحبيحتم في بحي بح بح تعي بحةححميح -ثحيتةح

حتري تعرةي  بحرخر  يب حرحيتب علب بيتهح  بحمرطفتخ ةرخ ت ربتا ةر كطبتهةح بحةكتيعرم يبحنرفهتم ب
بحتي تحتيب إحتهح كا مطا في تبيتا ةمححعر يببيح بتر بحةتل  م عةيعيح بحي بح ف ب قحةر  بحةركةرم 
عبطبحررم ةلة ررم حهرر ل بحةرر كطب  ةررخ  خررا بحيارريا إحررل تربتررب ةعررحبئ يقيبيررب بح ررحييخ بحرربيحي يبخعررم 

ل خحير  بحقرطيا بحتري تيعغري  خ تؤقر  بحتمعتي ي ل تربتب ةيم رم بيةترببب بح رحط  عرتخ بحربيحتتخ إحر
علتخ بييتعحط عغتم بحتياا إحل يتتخم ةيافم تيار   بحةركةرم إحرل بحفارا فري هر ب بحير بح بح رح ا 

 .(2 ا1985تيحتط  3عتخ حتعتح يةححمح ريا تربتب ةيم م بحخطا بح حط  عةيخ  ركةهح بحاحبط في 

 ةعةيخ ركا ةركةم بحلبا بحبيحتم ح  -

ا ركةهرح فري بحير بح بح تعري بحةرححمي 1985تيرحتط يرحا  3با بحبيحتم في  ابط  ةركةم بحل
 اريب  ةررببك عر حك ةعرحبئ  3اريتةح ة حعرا  14عن خ تربتب بيةترببب بح رحط  عرتخ بحمرطفتخ ع غ عترم 

يقيبيررب بح ررحييخ بحرربيحي يبخعررم بحتمعترري ي ررل تربتررب ةيم ررم بيةتررببب بح ررحط  عررتخ بحرربيحتتخ يبحقررطيا 
 ح(3   علتخ بييتعحط عغتم بحتياا إحل يتتخم ةيافم ي ل بحيخر ب تيبحتي تيعغي  خ تؤق

 ةعحبئ يقيبيب بح حييخ بحبيحي بحتي تيمعي ي ل تلتتخ ربيب بيةتببب بح حط  عتخ بحمطفتخح -1

ةتررا ةررخ حررحرا  200قررطط  بحةركةررم  خ تررتا تربتررب بحخررطا بح ررحط  حكررا ةررخ بحمررطفتخ ي ررل  - 
تةب    ةلتحط حتلتتخ ربيب ةيم رم بحخرطا بح رحط  ةرخ ةعرب  بحمطا بحةليي إ  ي تةكخ  خ تح
 بيةتببب بحمعتلي عةليحل بحةحب  .

ةتا ةرخ حرحرا بحمرطا بحةليري  200 يَّ ت تب يط  بحخطا بح حط  حكا ةخ بحمطفتخ ي ل  - 
إ  ي تةكررررخ  خ تحررررتةب    ةلتررررحط حتلتررررتخ ررررربيب ةيم ررررم بحخررررطا بح ررررحط  ةررررخ ةعررررب  بيةتررررببب 

 بحةحب  .بحمعتلي عةليحل 
بحقطيا يبحليبةا بحتي تيعغي  خ تؤقر  فري بحرحرعحخ فري بحتيارا إحرل تلترتخ ةيارا ح رربيب  -2

 في ه ل بح عتم بحتححتمح

                                                 
 .285ب.  رةب  عي بحيفحط بحتل تي ي ل قعتم بيةتببب بح حط  عتخ حتعتح يةححمحط ةطخا ححعيط   (1 

 .71عقتم قيتمط ةطخا ححعيط    (2 

 .200ط   1991 – 1948خةييم  ركحا يفتحيى ةركةم بحلبا بحبيحتم ة (3 

http//www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum1948-1991.pdf.le02-03-2014. 



 

 

                                                 

 

 

  ر أمحد عبد التواب الباحث / عم                   ترسيم احلدود البحريه بني الدول                    ... 

 

186 

 بحتعحطتذ بحلحةم حححر ي مطفي بحي بح يبحةححفم بحفحا م عتيهةح. - 
 بحفطي عتخ ميا ححر ي مطا بحي بح يبحةححفم بحفحا م عتيهةح. - 
ي بحتيححر  فري تلترتخ بحرربيب عرتخ مريا ةيرحمي بحخرطا بح رحط  بحتري تخي     ق ا ةفطم ف -ج

رررح عحيتخرررحل بحلرررحا حقرررم  تقررر  بحبيحرررم بححرررحر تم يمررريا بحخررر      بحلالقرررم ةرررخ حرررحر هح ة تحة
 بحححرا.

عغتم بحتياا إحل يتتخم ةيافم ع خ تتا طحا في بحةطر م ب يحل ةخ بحلة تم قم يحرم تكريخ  -3
يخ يالةم بحخ ط ي ل بحححرا    بحلالقم حةححمح  عححتثيح   كا ي مم ي تر ةتححيتم بحعلبتخ

خ ترررطك ف ف رررم( ييالةرررم بحخررر ط ي رررل بححرررحرا    بحلالقرررم ح تعترررح ثرررا تكررريخ  حرررك بحقرررم قحعرررلةح 
 ح تلبتا في عي  بحقطيا يبحليبةا بحةرببك ح فةح.

ي رل قرم  بقت رم 18في بحةطر م بحثحيتم ترتا تلربتا قرم بحيحرم عي را  حرك بحقرم نرةحية ةحرحفم  -4
بحلط  رتل تنكا هر ب بحقرم بحةي ريا ييب ر  قرم بحرربيب عرتخ ةيم رم بحخرطا بح رحط  حمطفري 

 بحي بح.
يتخبط بإلنحطك إحل  خ بحم   بحةنتطك عتخ بحربيحتتخ بحةتةثرا فري يخري  بحتفطقرم عرتخ بحبيحرم 

قررالا بح حطترم يبحبيحرم بحةكييرم ةرخ خر ط فري تربترب بحخرطا بح رحط  تهطعر  بحةركةرم ةرخ رحرا هر ب بح
ع عحقم ف طط   خ ةححمح عحيتعحطهح بيحرم ةحرت  م تتكريخ ةرخ خر ط فرإخ بحلالقرم عرتخ نريبم هح ينريبم  

 بحبيا بحةخحيطك حهح تخ   خ تكيخ ةقت فم يةح حي كحي  خ   ةخ  طبعي يبربك ةخ ه ل بحبيا.
فححةح حم في يقط بحةركةم ي تتل ي عبيحم تتكيخ ةخ ةخةييم خ ط حهرح يعرا قرح  فتةرح 

ي عتربتب خطفهح بح حط  عا  تحبك ي ل  حك حا ت ق  بحةركةرم فري بيتعحطهرح إرربلي بحخر ط بحتحعلرم تتل 
 .(1 ييب تربتبهح حقم بحيحم« خ تطك ف ف م»حةححمح يهي 

 قيبيب يةعحبئ بح حييخ بحبيحي بحةلتةبك ةخ قعا بحةركةمح -

ح تعرري بحةررححمي عنررر خ عححيحررعم ح  يبيررب بح حيييتررم بحةلتةرربك ةررخ بحةركةرررم ح فاررا فرري بحيرر بح ب
تربتب ةيم م بحخطا بح حط  بتفي بحمطفحخ ي ل  خ تركا بحي بح عحح حييخ بحبيحي بحلطفي يةخ بحةل يا 

ا بحقحارم عرححخطا بح رحط  عتيةرح حتعترح حتحر  مطفةرح فتهرح يقرب يقَّررا 1958 خ ةححمرح مرطا فري بتفحقترم 
ا يحكرخ حرا تربقا هر ل بيتفحقترم رتر  1982بحمطفحخ ي رل بتفحقترم ب ةرا بحةترربك ح رحييخ بحعررحط حلرحا 

                                                 
ب.  رةب  عي بحيفحط بحتل تي ي ل قعتم بيةتببب بح حط  عتخ حتعتح يةححمح  بحركا فل بحةيعيح(ط ةطخا ححعيط    (1 

286. 
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غترررط  خ مطفررري بحيررر بح ةتف رررحخ ي رررل بيتعرررحط علررر   (1 بحيفرررح  علرررب حلررربا تررريبفط بحتاررربت ح  بحال ةرررم
  ركحةهح عةثحعم تلعتط يخ بح حييخ بحلطفي.

حكخ بقت فح ريا تربتب  ركحةهح بحتي تلب عةثحعم قيبيرب يطفترم يعرححيقط إحرل ب هةترم بحكعرطى 
ف ب قطط  ةركةم بحلبا بحبيحتم ب ق  ع يبيبهح ي ل  ححذ  يهرح قيبيرب يطفترم قحارم  حه ل بيتفحقتم

ي خ بيتفحي بحقح  بحةعطا عتخ مطفي بحي بح عإرححم بحي بح إحتهح حتذ فتر  بيل تربترب ح  رحييخ يبخر  
 ب  قررريك ة  ةرررم عرررتخ  -بحتمعتررري ي رررل ةيعررريح بحيررر بح كةرررح ي تيخرررب    ةلحهررربك ثيح ترررم  ي خةحيترررم 

 خ خيهط بح حييخ بحبيحي بحلطفي تخ  عرثرر فري  -يف ةح ح ةركةم  -رتو  ير ةخ بحثحع   (2 طفتخبحم
بحة ررحا ب يا فرري بححرر يك بحفل رري يبحلياررط بحةليرري     ةرربى بحنررليط عإح بةتتررر عححيحررعم ح رربيا رتررل 

يبيرب بحلطفترم طغا  خ بيتفحقتح  بحةتلببك ب مطا تةكخ  خ تكيخ حهح بيطةب هحةةح في ت يرتخ يتربترب بح 
ا رتل يحي حا 1982 ي رتل تلبت هح يتميتطهح ح حك قطط  بحةركةم  خ ت ق  علتخ بييتعحط بتفحقتم 

 .(3 تثطهح مطفح بحي بح ي ل  ححذ  يهح ي  بتفحقي بيتةبتر ب غ عتم بحححر م ةخ بيا بحلححا

تمعتري بتفحقترم إي  خ ةح تةكخ ةالرقتر فري قعرتم بيةترببب بح رحط  عرتخ حتعترح يةححمرح عنر خ 
ا بحقالا بح   ثحط عتخ بح عرحك  يفحرها عةربى إح بةترم هر ل بيتفحقترم رترو 1982قحييخ بحعرحط حلحا 

ا يبحترري 1982( ةررخ بتفحقتررم قررحييخ بحعرررحط حلررحا 76إحررل  خ يرر  بحةررحبك  « حررتكةحطب» هرر  بح حعرري 
بحعرررط  ةتررا عرررط  ت ررحذ ةررخ قررم ب حررحذ بحترري ت ررحذ ةيررر 200ررربب  يررط  بحخررطا بح ررحط  عررر 

ح يطفتةح  ير  350بإلق تةي ح بيحم بحنحم تم ةا إةكحيتم بةتبببل بحتثيح ة إحل  ةتا عرط  ي تلتعط ياة
ي تيخب بتفحقتم عتخ بحبيا ت طط  حكط كةرح ي تيخرب  ركرحا قعرح تم  ي    ةةحطحرم بيحترم تؤكرب تريبفط 

إحرل بحري  « ةيحر ط» حعري بحلياط بحةليي  ح لطا بحبيحي عححيحعم حهر ل بحةرحبكط فري ررتخ  هر  بح
بحةرر كيط تنرركا خرر   ةررخ بح ررحييخ بحرربيحي بحلطفرري ت رر ا  مررطبا بحيرر بح إحررل  خ  غ عتررم قعررحك بحةركةررم 

ا ي رررل قعرررتم بيةترررببب 1982 هعرريب إحرررل تمعتررري قيبيرررب بتفحقتررم ب ةرررا بحةترررربك ح رررحييخ بحعرررحط حلرررحا 
ط رتررو تعررةي  (4 ببب بح ررحط بح ررحط  عررتخ حتعتررح يةححمررح قحاررم فتةررح تتل رري ع حررحذ بحررري ي ررل بيةترر

 ا تلطتا بحخطا بح حط  عياهح ي لح1982( بححححفم بح كط ةخ بتفحقتم 76بحةحبك  

                                                 
 .1982( ةخ بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحط حلحا 308  طبخا بحةحبك (1 

ب.  رةب  عي بحيفحط بحتل تي ي ل قعتم بيةتببب بح حط  عتخ حتعتح يةححمح  بحركا فل بحةيعيح(ط ةطخا ححعيط    (2 
276. 

 ط1984طط ط ةارررر40ب.  رةررررب  عرررري بحيفررررحط ةركةررررم بحلرررربا بحبيحتررررمط بحةخ ررررم بحةاررررطتم ح  ررررحييخ بحرررربيحيط بحةخ ررررب  (3 
  274 - 275. 

 .72عقتم قيتمط ةطخا ححعيط    (4 
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تنةا بحخرطا بح رحط     بيحرم حرحر تم قرحح يعرحمخ  ط  بحةحرحرح  بحةغةريطك بحتري تةترب »
رترل بحمرطا  إحل ةح يطب  عرطهح بإلق تةي في خةتا  يرح  بيةتببب بحمعتلي إلق تا ت ك بحبيحرم بحعرط 

ةتا عرط  ةخ قميم ب ححذ بحتي ت حذ ةيهح يرط   200بحقحطخي ح رحفم بح حطتم  ي إحل ةححفم 
 «.بحعرط بإلق تةي إ ب حا تكخ بحمطا بحقحطخي ح رحفم بح حطتم تةتب إحل ت ك بحةححفم

ا يار  ي رل  خ 1982( ةرخ بتفحقترم قرحييخ بحعررحط ححريم 83كةح تخبط بإلنحطك  خ بحةرحبك  
ربيب بحخطا بح حط  عتخ بحبيا  يب  بححيبرا بحةت حع م  ي بحةتالا م تتا يرخ مطتري بيتفرحي تلتتخ 

( ةخ بحيقحا ب حححري حةركةرم بحلربا بحبيحترم 38ي ل ب ححذ بح حييخ بحبيحي كةح  نتط في بحةحبك  
ةخ  خا بحتياا إحل را ةياا يب  ب تل ط بحتياا إحل بتفحي في غعيخ فتطك ةل يحرم ةرخ بحر ةخ 

 .(1  خ  بحبيا بحةتيح يم بإلخطب ب  بحةياي  ي تهح في بحخ   بحقحةذ ينطت

 ةررح عححيحررعم حةعررحبئ بح ررحييخ بحرربيحي بحةلتةرربك ةررخ قاعررا بحةركةررم ح فاررا فرري بحيرر بح فتخرربط 
بإلنحطك إحل  خ مطفي بحير بح بقت فرح رريا  حرحذ بحرري ي رل بيةترببب بح رحط ط رترو  هعر  حتعترح إحرل 

بب بحمعتلي حإلق رتا بحعرط  ببقرا يترر  بحعررط عحيتعرحطل تنركا  حرحذ بحرري ي رل بحتةحك عةعب  بيةتب
ةيررحمي بيةتررببب بح ررحط  بحترري تتعررا كررا ةررخ بحمررطفتخط رتررو بيتةررب  ةعررب  بيةتررببب بحمعتلرري عةليررحل 
بحةررررحب  بحرررر   تتعررررةخ بحخيبيرررر  بحخغطبفتررررم يبحختيحيختررررم يبحختيةيطفيحيختررررم حكييررررر تلتعررررط ب حررررحذ 

  ل بحخطا بح حط  .بحعطيط     ري ي

عتيةررح تةحررك  ةححمرررح عةعررب  بحةحررحفم بحةتحرررحيتم عحيتعررحطل تنرركا  حرررحذ بحررري ي ررل بيةترررببب 
يةرح  بح حط  ي ل قالا ةعب  بيةتببب بحمعتلي بح   حا تالب ب خ ترح  ي ل  حرحذ ةليرحل بحةرحب  يب 

ححيحررعم ح ربيا بحترري تةتررب يف ةرح حةحررحفم ةلتيرم ةررخ بحنرحم  ي خ هرر ب بحةليري بحةررحب  ي ت لر  بيطةب إي ع
ةتراط رترو تةكيهرح رتي ر   خ تةرحطذ ر يقةرح ي رل بيةترببب بح رحط   200خطفهح بح حط  إحرل  كثرط ةرخ 

رررح ةعرررب  بحةحرررحفم بحةتحرررحيتم ةعرررب  ةرررخ ةعرررحبئ  رترررل رررربيب بحهرررحةل بح رررحط ط كةرررح بيتعرررط  ةححمرررح  تعة
حر   طفعرر حتعترح ي رل  حرحذ بح حييخ بحبيحي بحلطفي بحتري تخر  ي رل بحةركةرم تمعت هرح يهري ب ةرط ب

 علب. (2 ا حا تبقا رت  بحيفح 1982 خ بتفحقتم 

إي  خ بحةركةم  ق   ةح تةحك  عر ةححمح ييربةح طفعر  ب قر  عةلترحط بيةترببب بحمعتلري 
 بح   برتخ  عر حتعتح.

                                                 
بحخرري (ط بحخرر    –بحعرررط   –ب. خةررحا يعررب بحيحاررط ةررحياط بح ررحييخ بحرربيحي بحلررحاط بحةخررحا بحرريميي ح بيحررم  بحعررط   (1 

 .394ط   2009بحثحييط  ب.م(ط ببط بحل يا ح ينط يبحتي تاط بحخ ب ط 

ب.  رةب  عي بحيفحط بحتل تي ي ل قعتم بيةتببب بح حط  عتخ حتعتح يةححمح  بحركا فل بحةيعيح(ط ةطخا ححعيط    (2 
280. 
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رتو قطط  بحةركةرم  خ بةترببب بحةيم رم بيقتارحبتم بحخرح   قحيييةرح يبحترحعا  ترم بيحرم تنركا 
بحقرررطيا يثت رررم بحاررر م عتلترررتخ ررررب بحخرررطا بح رررحط  بحقرررح  عهررر ل بحبيحرررم تخررر   خ ت قررر  فررري  ررررب 

بييتعحط ييب تلتتخ ه ب بحرب  خ بحر يي بحتي تتةتا عهح  ترم بيحرم ي رل خطفهرح بح رحط  هري بحر ريي 
 بحةيخرريبك ي ررل قررحح يةررح تررر  قررحح بحعرررط  تررم ةيم ررم بقتاررحبتم تةكررخ  خ تمححرر  عهررح عررتخ  خ  حررك

يةررح تليرري  خ  ي تليرري  خ ةفهرريا بحخررطا بح ررحط   اررع  ةحررتغطقةح فرري ةفهرريا بحةيم ررم بيقتاررحبتم يب 
 هةترررم كعترررطك تخررر   خ تقارررر  حلحةرررا بحةحرررحفم ةررررخ بححرررحرا بح رررحط  بحررر   تنررررتطك فترررر كرررا ةررررخ 

 .(1 بحةفهيةتخ

خ كحيرر  قررب ةححرر  حألقرر  عةعررب  بحةحررحفم بحةتحررحيتم إي  يهررح  غتررط  خ ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم يب 
إحرررل  خ هررر ل بحمطت رررم حتحررر  إخعحطترررم حتربترررب بيةتررربببب  بح حطترررم  خ  حرررك تليررري تعيررري فكرررطك  يعهررر 

اط رترو  نرحط  بحةركةرم  خ 1969بحت حط  بحةم ي بحتي طفعتهح بحةركةم في قعتم عررط بحنرةحا 
ة تعرتح  بح عرتم هري بحتري ترربب بحةعرحبئ بح حيييترم بحيبخعرم بحتمعتري ةرخ  خرا بحياريا إحرل تربترب 

ببب  بح حطتم عتخ بحبيا بحةتخحيطك  ي بحةت حع مط كةح  خ تمعتي ةعب  بحةححفم بحةتححيتم تخر   خ بيةتب
تتا فري حرتحي بحةعرحبئ بحلحبحرم ب قرطى بحتري تيمعري ي رل بحقرطيا بحقحارم عرححي بح بحتري ترؤبى إحرل 

 .(2 تلبتا بحقم بحة تطل

 ةررحا بحةركةررم بحرر     ةررح عقارري  ةعررب  بححرر يك بحالررري بحرر    ثتررط ةررخ قعررا مطفرري بحيرر بح
تا اب عرر كرا ةرح تاربط يرخ  مرطبا بحير بح ةرخ تارطترح  عتحيرح   ي قرطب م إحرل خحير  ةرح تتعحبحرر 
ب مطبا ةخ ةطبحال  عحإلعحفم إحل  يةحا بححتحبك بحتي تعحنطهح بحبيا ب مطبا في بحةيحمي ةرا 

 بحي بح.

  ح رربيا عاررفم يحةررم  ي إ  تالررب بححرر يك بحالررري فرري ةخررحا تربتررب بيةترربببب  بحعرطتررم حرريب
 مطبا بحي بح عافم قحام تلتعط كحنا يخ يتم ب نقح  بح حيييتم عقاري  تمعتري  ترم قحيربك 

إي  خ مطفي بحي بح بقت فح ريا ةحهترم يتفحرتط  (3 قحيييتم بتفحقتم  ي يطفتم يتربتب ةببهح يةعةييهح
ررح ةررح تتل رري عيعررا ةعررب  بحةحررحفم بحةتحررحيتم فرري بح رر حييخ بحرربيحي فتررطى حتعتررح  خ هرر ب بححرر يك قاياة

ا بحقحارم 1958( ةرخ بتفحقترم 5بحح يك بحالري عتخ بيقتفح  بحتبطتخي ح تةتت  بح    كطتر بحةحبك  

                                                 
 .75عقتم قيتمط ةطخا ححعيط    (1 

ب.  رةب  عي بحيفحط بحتل تي ي ل قعتم بيةتببب بح حط  عتخ حتعتح يةححمح  بحركا فل بحةيعيح(ط ةطخا ححعيط    (2 
282. 

ب. ةفتب نرهح  يةارمفل حرتب يعرب بحرطرةخط بحخيبير  بح حيييترم حتحريتم ي بيرح  بحرربيب بحبيحترمط بحمعلرم ب يحرلط  (3 
 .244ط   1994ببط بحيهعم بحلطعتمط بح حهطكط ةاط 
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عررححخطا بح ررحط  عررتخ بحرربيا بحةتخررحيطك  ي بحةت حع ررم ي ررل قررالا ةححمررح بحترري بتخهرر  إحررل  خ بححرر يك 
ح عحيتعرررحطل تنررركا إنرررحطك ارررطترم بحالرررري تخررر  يررربا بحيقرررط إحترررر ك حيررربك يطفترررم فررري ررررب  بترررر إيةررر

يقب ق ا  ةركةم بحلربا بحبيحترم إحرل  يرر حرتذ حربتهح  بيرل  (1 ييبعرم يبحتالة ختبةب حةلحتتط بحلببحم
نكا عقاي   هةتم ةعب  بحح يك بحالري ح بيا حكيهح تطى  خ ه ب بحح يك ي تكفري إلثعرح  يخريب 

 ي  ترم مطت رم  قرطى عارفم إخعحطترمط كةرح ي  قحيبك ةليتم ترتا بح خي  إحل مطت م بحةححفم بحةتحرحيتم
تةكرررخ رترررل حلررربب بيتفحقترررح  بحتررري تحرررتيب إحتهرررح ةححمرررح يبحتررري تحرررتقبا مطت رررم بحةحرررحفم بحةتحرررحيتم  ي 
بحةححفم بحةتححيتم بحةلبَّحم يف ةح ح قطيا  خ تثع  يخيب ه ل بح حيربك عرححطغا ةرخ إةكحيترم إيتحخهرح فري 

 .(2 عل  بحقطيا يتتخم يحبحم

ه  بحةركةم في ركةهح علب بطبحم يتر ترا ةميحرم ح رخر  يب بحرم بحة بةرم قاعرا ةححمرح إ  بيت
يحتعتررح إحررل تمعترري خة ررم ةررخ بحةعررحبئ ح يارريا إحررل رررا يررحبا إحررل خحيرر  بحةعررحبئ بح حيييتررم بححررحعي 
بحتمطي إحتهح فةيهح ةعرب  بحرربيب بحةيطيثرم  ي بحرربيب بحةيفر ك فل رل بحرطغا ةرخ  يرر ي تيخرب ررب حرحعي 

خ بحمررطفتخ إي  خ بحةركةررم بفتطعرر   خ رررب بحخررطا بح ررحط  عررتخ إتمححتررح يحتعتررح تةتررب إحررل رررب ةررح عررت
خيرري  قررم بحيحررم عررتخ حرريبرا خ تررطك ارر  تم يحتعتررح يةررح كحيرر  ةححمررح بيحررم ةحررت  م فةررخ بحةل رريا 
بحركررا عرر خ بحرررب بحلررحبا عررتخ حتعتررح يةححمررح تخرر   خ تكرريخ خيرري  قررم بحيحررم بحة ارريط عررتخ خ تررطك 

 .(3 يحتعتحا  تم 

كرر حك تيارر   بحةركةررم إحررل  خ ةعررب  بحتيححرر  بحرر   كررحخ ةرررا خرربا يي ررحل عررتخ بحمررطفتخ 
حتذ هيرحك    حرع  تةيلهرح ةرخ بحرتقببا ةلترحط بحتيححر  بحر   تتةثرا فري تربترب بحةيرحمي بحةيححرعم 

 كرب يبحنيبم  بحةيححعم ح خطا بح حط  بحتي تخ  ةيرهح حكرا مرطاط ي قترطةب ة حطيرم هر ل بحلالقرح  ح ت
 ةخ يببحم بحتربتب عتخ بحنيبم  بحةتخحيطك.

إ  نك فتر  خ تر تي ييح ةرخ بحتيححر  عرتخ مريا بحنريبم  يةربى بيةترببب بح رحط  بحقرح  
رررح فررري ركةهرررح ب قررر  عةعرررب  بحلحةرررا  عهرررح تلتعرررط ةتف ةرررح ةرررا تر تررري بحلببحرررمط كةرررح قرررطط  بحةركةرررم  تعة
بحخغطبفي علبةح  هة تر في بحةطر م ب يحل ةخ مطل بحي بح ي تهح إ  بيتعط   خ تةترا بحخ ترطك عارفم 

بيحم ي تليي تخحها بحتفحي  بحكعتط في ميا بحححرا عححيحعم ح بيحتتخ بح حطتم يبحخ تطتم عحيتعحطهةح بح
يحةالخ يثت حخ بحا م عتلتتخ بحرب بحعرط  تعطط ةلحة رم ةتفحيترم عرتخ بحربيحتتخ حر حك ي رل بحرطغا ةرخ 

                                                 
ب.  رةب  عي بحيفحط بحتل تي ي ل قعتم بيةتببب بح حط  عتخ حتعتح يةححمح  بحركا فل بحةيعيح(ط ةطخا ححعيط    (1 

277. 

 .76عقتم قيتمط ةطخا ححعيط    (2 

 .170ب. ةفتب نهح  يةامفل حتب يعب بحطرةخط ةطخا ححعيط    (3 
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ح ح تيارا إحرل  خ خ تطك ةححمح تتةتا عافم بحبيحم فإخ بحةركةم يربح  يرخ قرم بحيحرم حارحح  حتعتر
 .(1 را يحبا

 المبحث الثاني
 تسوية نزاعات الحدود البحرية في إطار المحكمة الدولة لقانون البحار

 ةم    ياح بقتاح  بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.
 ةم   ثحخح بإلخطب ب   ةحا بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.

بحتمعت رح  حتحريتم بحي بيرح  فري إمرحط ةم   ثححوح تحيتم ير بح عريخالبتل يةحتيةرحط ك ررب 
 بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.

 المطلب األول
 اختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار

تةرررحطذ بحةركةرررم بحبيحترررم ح رررحييخ بحعررررحط كهت رررم قعرررح تم بيحترررم نررر يهح نررر خ ةركةرررم بحلررربا 
  ثحيتةح(.بحبيحتم يييحخ ةخ بيقتاحاح   ربهةح قعح ي   يية( يب قط بحتنحط  

حررر حك حررريا يتيرررحيا فررري هررر ب بحفرررطح كرررا ةيهةرررح ةرررا بحتطكتررر  ي رررل بيقتارررح  بح عرررح ي 
ح ةركةررم بحبيحتررم ح ررحييخ بحعرررحط حتربتررب ةرربى بقتاررح  بحةركةررم عيقررط ةيح يررح  بحررربيب بحعرطتررم 

يخ عحيتعحط  خ بحربيب بحعرطتم  رب  ها بحليبةا بحتي بفل  بحبيا إحل تعيي بتفحقم ب ةا بحةترربك ح رحي
 بحعرحط يبحتفكتط في إينح  ه ب بحخهح  بح عح ي بحبيحي.

 بيقتاح  بح عح يح - يية 
عححررت طب  ب ركررحا بحرريبطبك عحيتفحقتررم حررححفم بحرر كط يبحيقررحا ب حححرري ح ةركةررم تتعرر  حيررح  خ 
بيقتاح  بح عح ي تي حا إحل قحةتخط ب ياح تتل ي عححكتحيح  بحتي تري حر بح خي  إحل بحةركةم 

 حعي  ةحةهح يهي ةح تم ي ي تر بيقتاح  بحنقاي يبحثحييح تتل ي عميب ا بحي بيرح  بحتري يبحت
يهرري ةررح  (2 تقررت  بحةركةررم عيقطهررح يبحفاررا فتهررح يهرري ةررح تم رري ي تهررح بيقتاررح  بحةيعررييي

 حيا تتا بحتمطي إحتر ةخ قالا ةح ت يح
 بيقتاح  بحنقايح -1

                                                 
 .632ب. ةرةب يعب بحطرةخ بحبحيقيط ةطخا ححعيط    (1 

 .532ب. رحيي ةيحل ةرةب طعيبخط ةطخا ححعيط    (2 
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خ بحعررحط يبررب ةرخ  هرا بحتمريطب  بحتري تنكا بيقتاح  بحنقاري ح ةركةرم بحبيحرم ح رحيي 
يطفهررح بح عررح  بحرربيحيط رتررو إخ ررري بحت حعرري  ةررحا بحةركةررم غتررط ةتررحل ف ررم ح رربيا ب مررطبا فرري 

يةح حكتحيح   قطى  .(1 بيتفحقتم يب 
 بحبيا بحتي حهح بحري في بحت حعي  ةحا بحةركةم ح - 

 كط يبحف رطك ب يحرل ةرخ بحةرحبك ( ةرخ بيتفحقترم بححرححفم بحر291تي  بحف طك ب يحي ةخ بحةرحبك  
( ةررخ بحيقررحا ب حححرري ح ةركةرررم  خ بح خرري  إحررل بحةركةررم ةترررحل ح رربيا ب مررطبا فرري بيتفحقترررم 20 

يحلررا بحتحررحؤا بحرر   تثررحط فرري هرر ب بحنرر خ تتخحررب فرري ةحهتررم بحبيحررم بحمررطا فرري بيتفحقتررم فهررا هرر ب 
التفحقترم  ا تةترب حتنرةا كتحيرح  بحةام   قحاط ي رل بحربيا كحة رم بححرتحبك بحتري تارحبي  ي تريقا ح

  قطى؟

عححطخيح إحل  ركحا بحةحبك ب يحل ةرخ بيتفحقترم فرإخ ةارم   بحربيا ب مرطبا ت ارب عرر إحرل 
خحي  بحبيا بحتي قع   بيحت با عه ل بيتفحقتم يبحتي تكيخ بيتفحقتم يحف ك عححيحعم حهرح علر  بحكتحيرح  

يحرل  ج إحرل ي( ةرخ بيتفحقترم عحيتعرحط  يرر تةكيهرح  خ ( فري ف طتهرح ب 305بحتي  نحط  إحتهح بحةرحبك  
 تاتط مطفةح عحيتفحقتم يتتةثا في ح

خةتا بحبيا بحةتةتلم عححركا بح بتي يبحةطتعمم بحتي بقترحط  هر ب بحةطكر  عفلرا ت طترط بحةارتط  -
( يبحتري حهرح 15- ب 1514تر  إنطبا ب ةرا بحةترربك يعةيبف تهرح يف ةرح ح رطبط بحخةلترم بحلحةرم 

بقتارررح  فررري بحةحرررح ا بحتررري تقعرررا حهررر ل بيتفحقترررم عةرررح فررري  حرررك بقتارررح  بحررربقيا فررري 
 ةلحهبب  عابب ت ك بحةحح ا.

خةتررررا بحرررربيا بحةتةتلررررم عررررححركا بحرررر بتي يبحةطتعمررررم بحترررري تكرررريخ حهررررح يف ةررررح حارررركيك بطتعحمهررررح  -
بقتارررح  فررري بحةحرررح ا بحتررري تقعرررا حهررر ل بيتفحقترررم عةرررح فررري  حرررك بقتارررح  بحررربقيا فررري 

 عابب ت ك بحةحح ا. ةلحهبب 

خةتا ب قححتا بحتي تتةتا عححركا بح بتي بحببق ي بحترحا يتلترطا حهرح ب ةرا بحةترربك عهر ل بحارفم  -
( يبحتري حهرح 15- ب 1514يحكيهح حرا ترارا ي رل بحرت الحهح بحترحا يفري قرطبط بحخةلترم بحلحةرم 

يا فررري بقتارررح  فررري بحةحرررح ا بحتررري تقعرررا حهررر ل بيتفحقترررم عةرررح فررري  حرررك بقتارررح  بحررربق
 ةلحهبب  عابب ت ك بحةحح ا.

 بحةيقةح  بحبيحتم يف ةح ح ةطفي بحتححا ةخ بيتفحقتمح - 
                                                 

طهرررررح فرررررل تفحرررررتط يتمررررريتط حررررر مح  ب.  رةرررررب رحرررررتخ بحطنرررررتب ط بحيقتفرررررم بإلفتح ترررررم حةركةرررررم بحلررررربا بحبيحترررررم يبي  (1 
 .79يبقتاحاح  ب خه ك بححتححتم حألةا بحةتربكط ةطخا ححعيط   
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إخ ري بحت حعي  ةرحا بحةركةرم حرتذ قحارطةب ي رل بحربيا كحة رم بححرتحبك حألقرححتا بحةتةتلرم عرححركا 
رررح ح ةيقةرررح  بحبيحترررم يعررر حك تكررريخ بحةركةرررم بحبيحترررم ح رررحييخ ب يةرررح ترررا ةيررررر  تعة حعررررحط قرررب بحررر بتي ف رررم يب 

 .(1 تخحي   بحي ب بح   تلطع  حر ةركةم بحلبا بحبيحتم عن خ ةخ حر ري بحت حعي  ةحةهح

يقب يقَّا بحةطفي بحتححا ةخ بيتفحقتم بحنطيم يبحعيبعم بحال ةم تيبفطهح فري بحةيقةرم بحبيحترم 
 .(2 رتل تةكخ قعيحهح مطفةح في بيتفحقتم يعححتححي تري حهح بح خي  إحل بحةركةم

تخي   تم ةيقةم بيحتم  خ ت ط بيتفحقتم طحةتةح  ي  خ تريقا إحتهرح يتارع  ةرخ ثَراَّ مطفةرح فال 
 فتهح عافم يهح تم إي إ ب بختةا نطمحخ  حححتحخح

رررح عححيحرررعم حرررعل   -1  خ تكررريخ بحررربيا ب يعرررح  فررري بحةيقةرررم قرررب يبف ررريب ي رررل ةيرهرررح بقتاحاة
عرررإعطبا بحةلحهرربب  بحتررري تتل رري عهررر ل بحةحررح ا بحتررري تيقةهررح بيتفحقترررم عةررح فتهرررح بيقتاررح  

 .(3 بحةحح ا

  خ تكيخ غححعتم بحبيا ب يعح  في بحةيقةم قب احبقيب ي ل بيتفحقتم  ي بيعةيب إحتهح. -2

يييب إترببح بحيثت رم بحقحارم عإقطبطهرح بحطحرةي  ي عحيعرةحةهح حالتفحقترم  يفري    يقر  يرري 
م إيالخ ةكتي  احبط ييهح يبرربك  ي  كثرط ةرخ علب  حك تحتمتا بحةيقةم بحبيحتم  خ تقتحط عيبحم

(   ( ي ج( ي ب( حتحرريتم بحةيح يررح  287بحيحررح ا بحةيارري  ي تهررح فرري بحف ررطك ب يحررل ةررخ بحةررحبك  
 .(4 بحةتل  م عتفحتط  ي تمعتي بيتفحقتم

عةليل بحتعلحب ةركةم بحلبا بحبيحتم ةخ عتخ بحيحح ا بحتري تخري  ح ةيقةرم بحبيحترم بقتتحطهرح 
ةيح يحتهح بحةتل  م عتمعتي  ي تفحتط بيتفحقتمط تتفي تةحةةح ةا ةح ت عي عر بحف طك ب يحل ةخ  حتحيتم
يبحر ت ررم  يررر إ ب كحيرر  بح تةررم بحلة تررم  (5 ( ةررخ بحيقررحا ب حححرري حةركةررم بحلرربا بحبيحتررم34بحةررحبك  

ا عرررحح خي  إحرررل ح حرررةحل حألقرررححتا بحةتةتلرررم عرررححركا بحررر بتي يبحتررري حرررا ترارررا علرررب ي رررل بحرررت الحهح بحترررح
بحةركةررم بحبيحتررم ح ررحييخ بحعرررحط قررب تعررح ح  إحررل رررب علتررب ي ررل إثررط رارريا بحغححعتررم بحلقةرري ةررخ 
ب قررححتا ي ررل بحررت الحهح يتكيتيهررح حرربيا  ب  حررتحبك فررطخ ةرري  بحةيقةررح  بحبيحتررم ررري بحت حعرري  ةررحا 

                                                 
ب. ارالل بحرربتخ يررحةطط بح ررحييخ بحرربيحي بحخبتررب ح عرررحطط بطبحررم  هررا  ركررحا بتفحقتررم ب ةررا بحةتررربك  قررحييخ بحعرررحط  (1 

 .594ط ةطخا ححعيط   1982بحلحا 

 .169  ب. ةرةب احفي تيحاط ةطخا ححعيط  (2 

 .193ب. يحةط حححا بحراتيحخط ةطخا ححعيط    (3 

 .194بحةطخا يفحرط    (4 

ب. ةرةررررب بححررررتب بحرررربقحي يب. ةاررررمفل حررررالةم رحررررتخط بحةيقةررررح  بحبيحتررررم بحةلحاررررطك  ب.م( ةينرررر ك بحةلررررحطاط  (5 
 .213بإلحكيبطتمط ةاط  ب. (ط   
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بيتخحهرح  بحربتثرم فري ه ل بحةركةم تلتعرط عرال نرك  ةرطةب ةحرتربثةح فري بح رحييخ بحربيحي بحلرحا تيبكر  
 .(1 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم34ه ب بح حييخ بحتي تيحب  ععطيطك تلبتا بحةحبك  

 بحكتحيح  ب قط  بحتي تري حهح بحت حعي  ةحا بحةركةم ح -ج

إخ رري بحت حعري  ةررحا بحةركةرم بحبيحتررم ح رحييخ بحعرررحط حرتذ ةترر ك ة اريطك ف ررم ي رل بحرربيا 
بيتفحقترررم يب قررححتا بحةتةتلرررم عرررححركا بحرر بتي يبحةيقةرررح  بحبيحترررم ةتررل تررريبفط  بحنرررطيم  ب مررطبا فررري

 بحيبطبك في بحةطفي بحتححا.

إ   خ بحةركةررم بحبيحتررم ح ررحييخ بحعرررحط ةفتيرررم  ةررحا بحكتحيررح  ب قررطى غتررط بحرربيا ب مررطبا 
اررطبرم فرري بحخرر   فرري بيتفحقتررم إ  تررا بح خرري  إحتهررح فرري    قعررتم ةررخ بح عررحتح بحةيارري  ي تهررح 

بحرررررحب  ينررررط ةررررخ بيتفحقتررررم  ي فرررري    قعررررتم ترررررحا إحررررل بحةركةررررم يف ةررررح    بتفررررحي آقررررط تةرررري  
 .(2 بيقتاح  ح ةركةم يت ع ر خةتا  مطبا بحي بح

 بيقتاح  بحةيعيييح -2

إخ بطبحررم بيقتاررح  بح عررح ي ح ةركةررم بحبيحتررم ح ررحييخ بحعرررحط ت تعرري ةيررح عرربب ك تربتررب 
يبفطهررح ييل ررحب بيقتاررح  ح ةركةررم ثررا تربتررب ميب ررا بحةيح يررح  بحترري ترربقا فرري بحنررطيم بحررال ا ت

 بحةركةم.

 نطيم بيل حب بيقتاح  ح ةركةمح - 

رتل تيل ب بيقتاح  ح ةركةم عيقط بحةيح يح  بحةلطيعم ي تهح يعب ةخ تيبفط نرطمتخ 
حتحريتم بحير بحط ثحيتهةرحح  حححتتخط  يحهةحح غتح     بحت با ت عي عحح خي  إحل يحت م قعح تم  قرطى 

 عطيطك بحتيفحب بحمطي بح حيييتم بحببق تم.

بحنرررطم ب ياح يررربا يخررريب بحتررر با ت عررري عرررحح خي  إحرررل يحرررت م قعرررح تم  قرررطى تررري  بحةرررحبك 
إ ب كحي  بحبيا ب مطبا بحتي هي  مطبا في ي بح تتل ي عتفحرتط ح» ( ةخ بيتفحقتم ي ل  ير 282 

ه ل بيتفحقترم  ي تمعت هرح قرب يبف ر  يرخ مطتري بتفرحي يرحا  ي إق تةري  ي ثيرح ي  ي ع ترم مطت رم  قرطى 
 خ تقعا ه ب بحي بح عيح ة ي ل م      مطا في بحي بح إلخطب  تؤبى إحل قرطبط ة ر ا تيمعري  ي ل

 حك بإلخرطب  عربية ةرخ بإلخرطب ب  بحةياري  ي تهرح فري هر ب بحخر   ةرح حرا تتفري ب مرطبا ي رل غترط 
 حك يي تر فإخ بح خري  إحرل بحةركةرم بحبيحترم ح رحييخ بحعررحط  ي    ةرخ بحةررحكا ب قرطى بحةياري  

                                                 
 .195ب. ةرةب احفي تيحاط ةطخا ححعيط    (1 

 .391ب. يعب بح حبط ةرةيب ةرةب ةرةيبط ةطخا ححعيط    (2 
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( ةررخ بيتفحقتررم ةنررطيم علرربا يخرريب بحترر با ي ررل يررحتي ب مررطبا بحةتيح يرررم 287 تهررح فرري بحةررحبك  ي
 .(1 ت عي عإقعحح بحي بح  تم ةركةم  قطى

رتررو تحررتفحب ةررخ هرر ل بحةررحبك  يررر فتةررح تقرر  تحرريتم بحةيح يررح  بحةتل  ررم عتمعترري  ي تفحررتط 
حتري تقتحطهرح بحةتيرح ييخ  يحيترم ي رل يحرح ا بيتفحقتم فإخ ه ل ب قتطك تةي  يحح ا بحتحيتم بحة  ةم ب

 .(2 بحتحيتم بحة  ةم بحتي تي  ي تهح بحخ   بحقحةذ ينط ةخ بيتفحقتم
 بحتيفحب بحمطي بح حيييتم بحببق تمح -بحنطم بحثحيي

ي تخرري  إرححررم    يرر بح عررتخ بيا  مررطبا » ( ةررخ بيتفحقتررم ي ررل  يرررح 295ترري  بحةررحبك  
 ي تمعت هرح إحرل بإلخرطب ب  بحةياري  ي تهرح فري هر ب بحفرطح إي علرب  خ  تتل ي عتفحتط هر ل بيتفحقترم

 تكيخ بحمطي بح حيييتم بحببق تم قب بحتيفب  يفي ةح ت عل عر بح حييخ بحبيحي.
( ةررخ بيتفحقتررم ي تلتعررط ةينرر  حركررا خبتررب ف  ررب حررعي 295يتخرربط بإلنررحطك  خ يرر  بحةررحبك  

م بفتطهحيررربا عرررتخ حيتحرررطب يبحييترررح  بحةترررربك يرررحا حةركةرررم بحلررربا بحبيحترررم  خ  نرررحط  عةيححرررعم قعرررت
ا إحررل  خ بح حيرربك بح حعررتم ععررطيطك بحررتيفحب مررطي بحملررخ بحببق تررم قعررا بح خرري  إحررل بحيحررح ا 1959

بحبيحتم حتحيتم بحةيح يح  تلتعط قحيبك ةحت طك في بح حييخ بحبيحي بحلطفي تتلتخ تمعت هح بيخ بحرحخم 
بح حيرربك قعررا بح خرري  إحررل    ةررخ يحررح ا بحتحرريتم بحةيارري  إحررل يرر  بتفررحقي غتررط  خ تمعترري هرر ل 

( ةخ بيتفحقتم قب  ثحط بحلبتب ةرخ بإلنركححتح  قرالا ةفحيعرح  ةرؤتةط ب ةرا 287ي تهح في بحةحبك  
بحةترربك بحثححرو ح ررحييخ بحعررحط إحررل بحررب بحر   ررربب عرححةؤتةطتخ إحررل إبطبخهرح فري بيتفحقتررم علرب ررر فهح 

 يبك ةطب .
ةطيخ ع خ ةخ ن خ إيةرحا هر ل بح حيربك ير ح بيحرت الحتم يرخ بح عرح  بحربيحي ف ب  ه  بحةؤت

يخل ر تحعلةح يبرتتحمتةح ح  عح  بحيميي إي  يها بتف يب في يهحتم بحةمحا ي ل إبطبج ه ل بح حيربك فري 
بيتفحقتم ةا ةرحيحم ةيرهح بحاتحغم بحتي تخل هح تمعي ف رم ي رل بحةيح يرح  بحتري تكريخ ةرخ رترو 

ؤححم ي ل رةحتم ةا رم قحام يي تمعي ي ل بحةيح يرح  بحتري تينر  عارفم ةعحنرطك عرتخ ين تهح ة
 .(3 بحبيا ب ةط بح   تليي قاط تمعتي ه ل بح حيبك ي ل بييى بحرةحتم بحبع يةححتم

                                                 
ب. حححي حححا بحرحجط قحييخ بحعرحط بحخبتب عتخ بحت  تب يبحتخبتبط بحمعلرم ب يحرلط ةلهرب بإليةرح  بحلطعريط عترطي ط  (1 

 .682 – 681ط   1987حعيحخط 

 .394ب. يعب بح حبط ةرةيب ةرةب ةرةيبط ةطخا ححعيط    (2 

بحيفررحط بح ررحييخ بحرربيحي ح عرررحط ي ررل عرري   ركررحا بحةرررحكا بحبيحتررم يبحيميتررم يحرر يك بحرربيا يبتفحقتررم ب.  رةررب  عرري  (3 
 .166ط   2006ط بحمعلم ب يحلط ببط بحيهعم بحلطعتمط بح حهطكط ةاطط 1982
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( ةخ بيتفحقتم خح   غترط يبعررم فتةرح تتل ري ع ارط تمعتري 295كةح  خ اتحغم بحةحبك  
يةرحا قحيربك عرطيطك بحرتيفحب بحمرطي بح حيييترم  بح حيبك حححفم بح كط ي رل رححرم بحرةحترم بحبع يةححرتم يب 

بحببق تررررم فرررري إمررررحط بحةيح يررررح  بحترررري تتل رررري عتفحررررتط  ي تمعترررري بيتفحقتررررم تخرررر   خ تررررتا فرررري عرررري  
 ح(1 بحةالرقتتخ بحتححتتتخ

ي تةكخ عافم يحةم يط  عل  بحةيح يح  بحةتل  م عتمعتي  ي تفحتط بيتفحقتم ي ل بح عح   -
حيميي ي ها ةثحا تةكخ  خ يحيقر في ه ب بحن خ بحةيح يح  بحتي تيار  ي رل ةةحطحرم بحبيحرم ب

بححررحر تم حر يقهررح بححررتحبتم  ي حييتتهررح ي ررل بحةيررحمي بحعرطتررم بحةقت فررم  ي بحةيح يررح  بحةتارر م 
 عححربيب بحعرطتم.

يطعرهح ي رل بح عرح   يرتل عححيحعم ح ةيح يح  بحةتل  م عتمعتي  ي تفحتط بيتفحقتم يبحتي تةكخ -
بحرررببق ي فإيرررر ةرررخ غترررط بحةتاررريط بنرررتطبم بحرررتيفحب بحمرررطي بح حيييترررم بحببق ترررم قعرررا بح خررري  إحرررل 
بح عررح  بحرربيحي إي رتيةررح تتل رري ب ةررط عرربييى بحرةحتررم بحبع يةححررتم    ييرربةح تكرريخ بحعررطط 

 بحةمحح  عإاالرر يبقلةح ي ل  رب طيحتح بحبيحم يحتذ ي تهح عافم ةعحنطك.

ةخحا إيةحا ه ل بح حيبك ي ل بييى بحرةحتم بحبع يةححتم تتفي ةا ةح بحت ط  ي تر يقاط 
( ةررخ بيتفحقترمط رترو  نررحط  295 ركرحا بح رحييخ بحربيحي بحلررحا يبحتري  رححر  ي تهررح ارطبرم بحةرحبك  

 .(2 إحل  خ تمعتي ه ل بح حيبك تخ   خ تتا يفي ةح ت عل عر بح حييخ بحبيحي

 عهح بحةركةمحبحةيح يح  بحتي تقت   - 

يةرح  تقت  بحةركةم عححفاا حتذ ف م في بحةيح يح  بحةتل  م عتفحتط  ي تمعتي بيتفحقترم يب 
ح في بحةيح يح  بحةتل  م عتفحتط  ي تمعتي    بتفرحي آقرط تتارا ع هرببا بيتفحقترم إ ب ةرح بتفري   تعة

ح  فرررإخ  مطبفرررر ي رررل  حرررك يب  ب ثرررحط قرررالا رررريا بقتارررح  بحةركةرررم عيقرررط    ةرررخ هررر ل بحةيح يررر
 يهي ةح حيتمطي إحترح (3 بحةركةم  بتهح هي بحتي تفاا في ه ب بحقالا

 بحةيح يح  بحةتل  م عتفحتط  ي تمعتي بيتفحقتمح -

تقت  بحةركةم عيقط    ي بح ترتا يطعرر ي تهرح مع ةرح ح خر   بحقرحةذ ينرط ةرخ بيتفحقترم 
ي تتل ي عحتفحي بحخ   بحرحب  ينط حيب  تل ي عتفحتط بيتفحقتم  ي تمعت هح إحل خحي  بحةيح يح  بحت

ةرررخ بيتفحقترررم حكرررخ بححرررؤبا بحررر   تةكرررخ مطررررر فررري هررر ب بحاررربب هرررا تقرررت  بحةركةرررم عيقرررط خةترررا 
                                                 

 .179 - 178ب. ةرةب احفي تيحاط ةطخا ححعيط    (1 

 .197يحةط حححا بحراتيحخط ةطخا ححعيط    (2 

 .395بح حبط ةرةيب ةرةب ةرةيبط ةطخا ححعيط    ب. يعب (3 
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بحةيح يح  بحةتل  م عتفحتط  ي تمعتي بيتفحقتم  ا  خ هيحك ةيح يح  تةكخ بحتعلحبهح ةخ بقتاح  
 بحةركةم ؟ 

   بحقرحةذ ينرط ةرخ بيتفحقترم بحةليريخ تتع  ةخ ب ركحا بحيبطبك في بحفطح بحثححو ةرخ بحخر
إخ هيرحك ةيح يرح  ةلتيرم تةكرخ  مرطبا بيتفحقترم « ربيب بيمعحي بحفرطح بحثرحيي يبيحرتثيح ب  ةيرر»عر

 يبا إقعحيهح يقتاح  بحةركةم .

رترررو ترررطى بحرررعل   خ ةررري  بحررربيا ب مرررطبا بحرررري فررري يررربا إقعرررحح علررر  بحةيح يرررح  
حثرررحيي ةرررخ بحخررر   بحقرررحةذ ينرررط عارررفم يحةرررم قرررب خرررح  حإلخرررطب ب  بحةياررري  ي تهرررح فررري بحفرررطح ب

ح تقفتا ةخ ربك بح حيرب بحلحةرم بحتري ت عري علربا إةكحيترم إعربب  ترفقرح  ي رل ب ركرحا بحريبطبك فري 
 .(1 بيتفحقتم

فقررالا ةفحيعررح  ةررؤتةط ب ةررا بحةتررربك بحثححررو ح ررحييخ بحعرررحط كحيرر  يتررم بحةفحيعررتخ تتخررر 
ةيح يرح  بحةتل  رم عححعررحط فري عطيتيكريا ترتا إحرحقرر عحيتفحقترم إحل يعا ب ركحا بحقحام عتحريتم بح

 يتكيخ بييعةحا إحتر بقتتحطتةح.

ب ةط بح   ةخ ن ير خلا بحركا بحقح  عرقط إعبب  ترفقرح  ي رل  ركرحا بيتفحقترم غترط 
يخ حكيرر بعتربب ة ةرخ بيطك كحطبكرحذ عرب  تتكر (2 قحعا ح تمعتي ي ل ب ركرحا بحةتار م عتحريتم بحةيح يرح 

بتخررحل قرري  تيررحب  عإبةررحج ب ركررحا بحقحاررم عتحرريتم بحةيح يررح  عررةخ بيتفحقتررم يبحلرربيا يررخ فكررطك 
بحعطيتيكرررريا بيقتتررررحط  ةةررررح تتطترررر  ييررررر رقررررط إعرررربب  بحترفقررررح  ي ررررل ب ركررررحا بحقحاررررم عتحرررريتم 

 بحةيح يح .

 يةررخ هيرررح خررح  بحتفكترررط فرري بححرررةحل ح رربيا ب مرررطبا فرري بيتفحقترررم عإةكحيتررم بحرررتثيح  علررر 
بحةيح يح  بحةتل  م عتفحتط  ي تمعتي بيتفحقتم ةخ بقتاح  بحةرحكةم بحةياي  ي تهح فري بحفرطح 
بحثررحيي ةررخ بحخرر   بحقررحةذ ينررط كة حعررا إلبةررحج  ركررحا هرر ب بحخرر   فرري بيتفحقتررم يقعررييهح حةعررب  
رقررط بحترفقررح  يقررب ررربب  بيتفحقتررم بحةيح يررح  بحترري تةكررخ بحررتعلحبهح ةررخ بقتاررح  بحةرحكةررم 

 .(3 ياي  ي تهح في بحفطح بحثحيي ةخ بحخ   بحقحةذ ينطبحة

 بحةيح يح  بحةتل  م عتفحتط  ي تمعتي    بتفحي تتاا ع هببا بيتفحقتم ح -

                                                 
 .184ب. ةرةب احفي تيحاط ةطخا ححعيط    (1 

 .193يحةط حححا بحراتيحخط ةطخا ححعيط    (2 

 .185ب. ةرةب احفي تيحاط ةطخا ححعيط    (3 
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تكريخ    ةركةرم ةنرحط »( ةخ بيتفحقتم فري ف طتهرح بحثحيترم ي رل  يرر ح 288يا  بحةحبك  
عتفحررتط  ي تمعترري بتفررحي بيحرري    ( بقتاررح  كرر حك فرري    يرر بح تتل رري 287إحتهررح فرري بحةررحبك  

 «.ا م ع غطب  ه ل بيتفحقتم ترحا إحتهح يف ةح حالتفحي

( ةررخ بحيقررحا ب حححرري ح ةركةررم ي ررل بحركررا بحرريبطب فرري بحف ررطك بحثحيتررم 22يقررب  كررب  بحةررحبك  
تخري  إ ب بتفري ي رل  حرك خةترا » ( ةرخ بيتفحقترم بحتري يار  ارطبرم ي رل  يرر ح 288ةخ بحةحبك  
ي ةلحهرربك  ي بتفحقتررم يحفرر ك تتل رري عححةيعرريح بحرر   تتيحيحررر هرر ل بيتفحقتررم  خ ترررحا إحررل ب مررطبا فرر

 «.بحةركةم يف ةح حه ب بيتفحي    ي بح تتل ي عتفحتط  ي تمعتي ت ك بحةلحهبك  ي بيتفحقتم

ةخ ثا فإخ بقتاح  بحةركةم عيقط بحةيح يح  بحةتل  م عتمعتي  ي تفحتط    بتفحي بيحري 
 طب  بيتفحقتم إيةح تتيقا ي ل نطمتخ  حححتتخحآقط تتاا ع غ

ب ياح  خ تتل ي بيتفحي بحبيحي ع رب بحةيبعتا بحتي تتيحيحهرح بيتفحقترمط كر خ تتل ري بيتفرحي 
بحبيحي بحر   تةري  بيقتارح  ح ةركةرم ي رل حرعتا بحةثرحا ي بحرارط عححرربيب بحعرطترم  ي عر ريي 

ي عححرررتغالا بحثررطيب  غتررط بحرترررم بحكحةيررم فرري قرررحح يبقتاحاررح  بحرربيا بححرررحر تم يغتررط بححررحر تم  
 بحعرحط يبحةرتمح   ي عغتطهح ةخ بحةيبعتا بحةتا م عححعرحط.

بحثرررحييح  خ تتفررري خةترررا  مرررطبا بيتفرررحي بحررربيحي ب قرررط ي رررل بقتارررح  بحةركةرررم عيقرررط 
 .(1 بحةيح يح  بحتي تتل ي عتمعتي  ركحا ه ب بيتفحي بحبيحي

 بحةركةم قح  بقتاح ح -

فري رححرم ينري  قرالا » ( في ف طتهح بحطبعلرم ةرخ بيتفحقترم ي رل  يرر ح 288حةحبك  يا  ب
 «.ريا ةح إ ب كحي  ةركةم  ب  بقتاح  ترحا ب ةط ع طبط تتق ل ت ك بحةركةم 

يةخ َثاَّ فإير في رححم قتحا ي بح ريا ةبى بقتاح  بحةركةم عيقط ي بح ةح فإخ بحةركةم 
   عححفاا في بقتاحاهح عيقط بحي بح ةخ يبةر.بحبيحتم ح حييخ بحعرحط  بتهح تقت

إ  تلب بحركا بحيبطب في بحةحبك بححححفم بح كط ةعب  كطحتر ةير   ةرخ غترط قطتر   ركرحا ةررحكا 
بحتركتا بحبيحتم إحل خحي  بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم بحبب ةم يبحتي ر ر  ةر هرح ةركةرم 

 .(2 ( ةخ يقحةهح ب حححي36حف طك بحححبحم ةخ  بحلبا بحبيحتم بحتي تعيتر هي ب قطى في ب

                                                 
 .395ب. يعب بح حبط ةرةيب ةرةب ةرةيبط ةطخا ححعيط    (1 

 ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحط. ةخ بتفحقتم 4/  288طبخا بحةحبك  (2 
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علرب بطبحررم بيقتاررح  بح عررح ي ح ةركةرم بحبيحتررم ح ررحييخ بحعرررحط عارفم ةرريخ ك فررإخ تتلررتخ 
مطل بحتححؤا بحتححي ةح ةبى بقتاح  بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط عححفاا في ي بيرح  بحرربيب 

 عرحط؟بحعرطتم في إمحط بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح حييخ بح

كةح  كطيح  خ بحرربيب بحعرطترم ةرخ  هرا بحةيبعرتا بحتري بهتةر  بتفحقترم ب ةرا بحةترربك ح رحييخ 
بحعرحط عةلححختهحط رتو ربب  بيتفحقتم بحةيحمي بحعرطتم بحقحعلم ححتحبك بحبيحم بحححر تم ةخ ةترحل 

بحربيا بححرحر تم  ببق تم يايية إحل بحةيم م بيقتاحبتم ييعل  بح يبيب يبحةعرحبئ بحتري تتلرتخ ي رل
 .(1 بحةتخحيطك  ي بحةت حع م بيحتطنحب عهح ييب تلتتخ ربيبهح بحعرطتم

يقب خح  بحخ   بحقحةذ ينط ةخ بيتفحقتم علييبخ تحيتم بحةيح يح  حتربب ب حتح  يبحةعحبئ 
 بحيبخرر  بحت تررب عهررح فرري رررا بحةيح يررح  بحةتل  ررم عتفحررتط بيتفحقتررم  ي تمعت هررحط إ  ةررخ قررالا بحررت طب 

 .(2 ةؤببل تةكخ تربتب ةبى بقتاح  بحةركةم عتحيتم ه ب بحايا ةخ بحي بيح  بحعرطتم

رترررو كطحررر  بيتفحقترررم فررري بحفرررطح ب يا ةرررخ خ  هرررح بحقرررحةذ ينرررط ةعرررب  بحتحررريتم بححررر ةتم 
يتررطك بحرطتررم  مررطبا بحيرر بح فرري  (3 ح ةيح يررح  بحعرررط  بحترري تلررب ي بيررح  بحررربيب  رررب  هررا  ارريحفهح

حرررر ةتم حتحرررريتم بحةيح يررررح  بحعرطتررررم كرررر حك خل رررر  بيتفحقتررررم قعرررريح بحةيح يررررح   بقتتررررحط    يحررررت م
حإلخررطب ب  بحتحرريتم بإلح بةتررم بحترري تررؤبى إحررل قررطبطب  ة  ةررم يبحترري تلررب بحةركةررم بحبيحتررم  (4 بحعرطتررم

 ح حييخ بحعرحط  رب آحتتهح ةل  م ي ل نطيم تتةثا فيح

تا بقتتحطهح ةرخ قرع ها  ي بي عرح  بحررب يبا تياا  مطبا بحي بح إحل تحيتتر عححيحت م بحتي 
إحرررل  (5 بح ةيرري بحرر   حررعي حألمرررطبا تربترربل رتررل تةكرررخ إقعررحح بحيرر بح حهررر ل بإلخررطب ب  بإلح بةتررم

خحيررر  بنرررتطبم يررربا يخررريب بتفحقترررم بيحترررم عرررتخ  مرررطبا بحيررر بح ترررربب كتفترررم تحررريتتر ثرررا خرررح   بحةرررحبك 
 ( في بحفطح بحثحيي ةخ بيتفحقتم حتي  ي ل  ير ح 286 

تررحا    ير بح تتل ري عتفحرتط هر ل بيتفحقترم  ي تمعت هرح ييرب يربا « 3»طهيةح عةطبيحك بحفطح »
عيرررح ة ي رررل م ررر     مرررطا فررري بحيررر بح إحرررل بحةركةرررم  ب  « 1»بحتيارررا إحرررل تحررريتم يف ةرررح ح فرررطح 

 «.بيقتاح  عةيخ  ه ب بحفطح

                                                 
 ب. يعرررب بحةلررر  يعرررب بحغفرررحط يخررراط تربترررب بحرررربيب بحعرطترررم يف ةرررح حالتفحقترررم بحخبتررربك ح رررحييخ بحعررررحطط ةطخرررا حرررحعيط (1 

  10 - 11. 

 .533ب. رحيي ةيحل ةرةب طعيبخط ةطخا ححعيط    (2 

 ( ةخ بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحط.279طبخا بحةحبك   (3 

 ( ةخ بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحط.280طبخا بحةحبك   (4 

 ( ةخ بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحط.282طبخا بحةحبك   (5 
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هح  ي تاربت هح ي رل ( حححفم بح كط ةخ بيتفحقتم حألمطبا ييب تيقتل287يقب تطك  بحةحبك  
بيتفحقتررم  ي بيعررةحةهح إحتهررح  ي فرري    يقرر  علررب  حررك رطتررم بقتتررحط    يحررت م ةررخ يحررح ا بحتحرريتم 

 بحتي رببتهح بحةحبك ةخ بحف طك بحفطيتم   ( إحل  ب( يبحتي تالب بحةركةم بحبيحتم  رب ه ل بحقتحطب .

  بحرربيب بحعرطترم فإيرر يعةح  خ تححؤحيح تتل ي عةبى بقتاح  هر ل بحةركةرم عيقرط ةيح يرح
تةكخ بح يا  خ بقتاح  بحةركةم عيقط ه ب بحايا ةخ بحي بيح  تتيقا ي ل إطببك مطفي بحير بح 

( ةرخ فطيهرح 298( ةخ بيتفحقتم غترط  يرر تخربط بإلنرحطك  خ بيتفحقترم فري ةحبتهرح  287مع ةح ح ةحبك  
 «.يبيحتثيح ب  2ربيب بيمعحي بحفطح »بحثححو بحةلييخ عر 

 تررم بيحررم ييررب تيقتلهررح   ي تارربت هح ي ررل هرر ل بيتفحقتررم  ي بيعررةحةهح إحتهررح  ي فرري   خرح  
   يق  علب  حك  خ تل خ كتحعتةح  يهرح ي ت عرا يبرربةب  ي  كثرط ةرخ بإلخرطب ب  بحةياري  ي تهرح فري 

ح  بحفرطح بحثررحيي يبحتري تلررب بحةركةررم بحبيحترم ح ررحييخ بحعرررحط  ررب هرر ل بإلخررطب ب  فتةرح تتل رري عححةيح يرر
( بحترري تركررا تلتررتخ ررربيب بحعرررط بإلق تةرري عررتخ بحرربيا  ب  15بحةتل  ررم عتفحررتط  ي تمعترري بحةرريبب  

( بحتي تليي عتلتتخ رربيب بحةيم رم بيقتارحبتم بحقححارم 74بححيبرا بحةتخحيطك  ي بحةت حع م يبحةحبك  
تخ رررربيب بحخرررطا ( بحتررري تتل ررري عتلتررر83عرررتخ بحررربيا  ب  بححررريبرا بحةت حع رررم  ي بحةتخرررحيطك يبحةرررحبك  

 ي بحةيح يرررح  بحتررري تتل ررري عححق خرررحخ  ي  (1 بح رررحط  عرررتخ بحررربيا  ب  بححررريبرا بحةت حع رررم  ي بحةتخرررحيطك
بححرريبب  بحتحطتقتررم عنررطم  خ ت عررا بحبيحررم بحترري  ارربط   حررك بإليررالخ فرري رححررم ينرري  يرر بح ررربيب  

فحيعرررح  بحرررتةط  عرررتخ عرررط  علرررب بقررريا بيتفحقتررم رتررر  بحيفرررح  يحرررا تررتا بحتيارررا إحرررل بتفحقرررم علررب ة
ب مرررطبا فترررطك ةل يحرررم ةرررخ بحررر ةخ عإقعرررحح بحيررر بح عيرررح ة ي رررل م ررر     مرررطا ح تيفتررري بحررر   يقرررا 

 . (2  ركحةر بحفطح بحثحيي ةخ بحةطفي بحقحةذ ةخ بيتفحقتم

 بيقتاح  بيحتنحط ح -ثحيتةح

تةررري   ي ترتررري  بيتفحقترررم  ي بحيقرررحا ب حححررري ح ةركةرررم بحبيحترررم ح رررحييخ بحعررررحط ي رررل ركرررا
 .(3 ح ةركةم عكحةا هت تهح بيقتاح  إلعبب  ب طب  بيحتنحطتم

رترررو ترررطى بحرررعل   خ بححرررع  بحررر   تكةرررخ يطب  ق يهةرررح ةرررخ  ى إنرررحطك ي رررل بيقتارررح  
بيحتنرحط  ح ةركةرم إيةررح تتخحرب فري طغعررم يبعرلي بتفحقتررم ب ةرا بحةترربك ح  ررحييخ يبحيقرحا ب حححرري 

                                                 
 .274ب. ةرةب ةرةيب حمفيط ةطخا ححعيط    (1 

 .103يحةط حححا بحراتيحخط ةطخا ححعيط    (2 

 .195ب. ةرةب احفي تيحاط ةطخا ححعيط    (3 
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م عهر ل بحةهةرم بحتري تةكرخ  خ تنركا ير   ث ترا ي تهرح إ ب ةرح ح ةركةم في يبا إث حا كحهرا بحةركةر
 .(1  ق يح في يتخ بييتعحط  يهح تتكيخ ةخ يبرب يينطتخ قحعتةح

يي ررل بحررطغا ةررخ  خ بيتفحقتررم يبحيقررحا ب حححرري ح ةركةررم حررا تةيرررح ح ةركةررم عكحةررا هت تهررح 
ترقررط ي ررل بحةركةررم حرر مم إاررببط آطب  بحتنررحطتم فإيهةررح فرري بحيقرر  يفحررر تق رريبخ ةررخ    يرر  

بحبيحتررم ح ررحييخ بحعرررحط ةررخ إاررببط آطب  بحتنررحطتم ةةررح ررربب عال رررم بحةركةررم  خ ترري  فرري ةحبتهررح 
 ( ي ل  يرح138 

تخرري  ح ةركةررم  خ تعرربى ط ى بحتنررحط  عنرر خ ةحرر حم قحيييتررم إ ب كررحخ هيررحك بتفررحي بيحررري  -1
بحرارررريا ي ررررل ط   ةتل رررري عرررر غطب  بيتفحقتررررم ترررري  ي ررررل يخررررر بحتربتررررب ي ررررل إةكحيتررررم 

 بحتنحط  ةخ بحةركةم.

ترررحا م ررر  بحرارريا ي رررل بحررط ى بيحتنرررحط  إحررل بحةركةرررم ةررخ قعرررا    هت ررم  ي خهرررح   -2
 اطل حر  ي حهح ع حك عةيخ  بيتفحي بح   حة  عت بتا بحم   ح ةركةم.

تتلتخ  خ تمعي بحةركةم يهي عابب إعبب  ط ى بحتنحط  بإلخطب ب  بحةياي  ي تهح في  -3
 ( ةخ ي رم بحةركةم .137رتل  130بب  بحةي 

تتعرر  ةررخ يرر  بحةررحبك حررححفم بحرر كط  خ بحةركةررم بحبيحتررم ح ررحييخ بحعرررحط ي تتةتررا عحرر مم 
يةح يعب ةخ تريبفط نرطيم ررببتهح بحةرحبك   ( 138ةم  م في ةخحا ةعحنطتهح يقتاحاهح بإلفتح ي يب 

 ةخ ي رم بحةركةم تتخحب فيح

بيتفررحي تكرريخ بحرربيا بحةليتررم قررب يبف رر  ي ررل ةرري  بحةركةررم  يخرريب بتفررحي بيحرري يعةيخرر   حررك -
 ح مم إاببط فتيى.

 خ تكرريخ بحخهررح   ي بحهت ررم بحرر   ت رربا حم رر  بحررط   بيحتنررحط  ةررخ بحةركةررم قررب اررطل حررر عرر حك 
 عةيخ  بتفحي بيحي.

  خ تكيخ بحةح حم ةيعيح بحفتيى ةح حم قحيييتم. -

بحةركةرم ييرب إارببطهح آطب  بحتنرحطتم فهري  ب  فتةح تق  بإلخطب ب  بحتري تخر   خ تتعلهرح  -
بإلخطب ب  بحتي تتعا يحبك عابب ب طب  بيحتنحطتم بحاحبطك يخ غط  تحريتم ةيح يرح  قرحح 
بحعرررحطط  ةررح عححيحررعم ح  تةررم بح حيييتررم حررتطب  بيحتنررحطتم بحاررحبطك يررخ بحةركةررم بحبيحتررم ح ررحييخ 

                                                 
 .109يحةط حححا بحراتيحخط ةطخا ححعيط    (1 
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حتنررررحطتم بحارررحبطك يرررخ ةركةرررم بحلرررربا بحعررررحط فهررري تلرررب غتررررط ة  ةرررم نررر يهح نررر خ ب طب  بي
 .(1 بحبيحتم

 
 المطلب الثاني

 اإلجراءات أمام المحكمة الدولية لقانون البحار

رتل تتا بح خي  إحل بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط يعرب ةرخ بتعرحح خة رم بإلخرطب ب  يار  
م إحررل خحيرر  ي رررم ي تهررح كررا ةررخ بتفحقتررم ب ةررا بحةتررربك ح ررحييخ بحعرررحط يبحيقررحا ب حححرري ح ةركةرر

بحةركةررم تتحررا هررر ل بإلخررطب ب  عيرريح ةرررخ بحتل تررب يبحتنررل  ي حرررك ةررخ ترريا ت ررربتا بحم رر  إحررل غحترررم 
 بحفاا فتر عةيخ  ركا.

يح تلررطا ي ررل هرر ل بإلخررطب ب  بحيبخرر  بيتعررحح ح فاررا فرري بحي بيررح  ةررخ مررطا بحةركةررم 
  يية(ط يبح ررحييخ بحرر   تمعرري ةررخ بحبيحتررم ح ررحييخ بحعرررحط حرريتمطي حكتفتررم طفررا بحرربييى  ةررحا بحةركةررم 

قعا بحةركةم ح فاا فري بحير بح بحةلرطي   ةحةهرح  ثحيتةرح(ط يفري بحقترحا إحرل بحركرا بحارحبط ةرخ قعرا 
 بحةركةم  ثححثةح(.

 طفا بحبييى يبحةطبفلم  ةحا بحةركةمح - يية 

يخ تطفا بحبييى  ةحا بحةركةم عت بتا  رب بحةتيح يتخ م   كترحعي إحرل ةحرخا بحةركةرم يتكر
 حك في رححم حرعي بارببط إياليرح  ةرخ مرطا ب مرطبا بحةتيح يرم ت عري ع عريا بحةركةرم كيحرت م 

 ي يرخ مطتري إقمرحط  (2  ي كإربى بحيحح ا بححر ةتم حتحريتم بحةيح يرح  بحةتل  رم عتمعتري  ي عتفحرتط
ةحررخا بحةركةررم عحيتفررحي بحقررح  بحةعررطا عررتخ ب مررطبا بحةتيح يررم علررب ينرري  بحيرر بح يبحرر   ت عرري 
عحقتارح  بحةركةررم بحبيحتررم ح رحييخ بحعرررحط عيقررطل فري رححررم يرربا إارببط ب مررطبا إلياليررح  قعرريا 

 .(3 بقتاح  بحةركةم

يتخرر   خ تنررتةا م رر  إقحةررم بحرربييى  ي بإلقمررحط عحيتفررحي بحقررح  ي ررل تربتررب  مررطبا 
بحيررر بح يةيعررريير ي خ تنرررتط ع ررربط بإلةكرررحخ إحرررل ب حرررحذ بح رررحيييي بحررر   تطتكررر  ي ترررر بقتارررح  

 .(4 بحةركةم عيقط بحي بح ي خ تتعةخ ياليك ي ل  حك ةيخ  ح يقح ا بحتي تحتيب ي تهح
                                                 

 .203ب. ةرةب احفي تيحاط ةطخا ححعيط    (1 

 ( ةخ بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحط.1/ 287طبخا بحةحبك   (2 

 .396ب. يعب بح حبط ةرةيب ةرةب ةرةيبط ةطخا ححعيط    (3 

 حط.( ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعر54طبخا بحةحبك   (4 
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تررريبح بحم ررر  بحكترررحعي  ي بإلقمرررحط عحيتفرررحي بحقرررح  حررربى حرررخا بحةركةرررم عحح غرررم بحطحرررةتم 
 .(1 ح ةركةم يفي رححم إتببير ع غم  قطى فإير تخ   خ تطفي عتطخةم عحح غم بحطحةتم ح ةركةم

فيطةب عإطححا يحقم ةخ بحم   إحل ب مرطبا بحةربيل ي تهرح  ةرح إ ب ترا  يت يا حخا بحةركةم
طفا بحبييى عةيخ  إقمرحط بحةركةرم عحيتفرحي بحقرح  عرتخ ب مرطبا بحةتيح يرم ي رل يرط  بحير بح 
ي ل بحةركةم بحبيحترم ح رحييخ بحعررحط يت ريا بحةحرخا فري هر ل بحرححرم فريطةب عإطحرحا يحرقم ةرخ بيتفرحي 

 .(2 قطىإحل  مطبا بحي بح ب 

تةثا  مطبا بحي بح عيبحمم يكال هراط إ  عةخرطب طفرا بحربييى  ةرحا بحةركةرم حريب  كرحخ  حرك 
عيبحرررمم ت ررربتا م ررر  كترررحعي حةحرررخا بحةركةرررم  ي ةرررخ قرررالا إقمرررحطل عحيتفرررحي بحقرررح  فرررإخ يكرررال  
 ب مررطبا هررا بحرر   تتيحرريخ يتحعررم يررخ ةرريك تها بحرربفحح يرريها يت رربتا خةتررا بحيثررح ي بحال ةررم ح ةركةررم
يتحررهتالة ح تررحةها عرربيطها فإيررر تتلررتخ ي ررل يكررال  بحقارريا  خ تكرريخ حهررا ةيميةررح ةقتررحطةب فرري بحةبتيررم 

 .(3 بحتي تيخب عهح ة ط بحةركةم  ي علحاةم بحبيحم بحتي تيخب عهح ه ب بحة ط

يتخبط بإلنحطك فري هر ب بحة رحا  يرر فري رححرم إقحةرم بحربييى  ةرحا بحةركةرم بحرتيحبةب إحرل بتفرحي 
يحررتذ بحررتيحبةب إحررل بيتفحقتررم فررإخ بحم رر  بحكتررحعي بحة رربا ح ةحررخا  ي بإلقمررحط عحيتفررحي بيحرري آقررط 

 (4 بحقررح  حغررط  إقحةررم بحرربييى تخرر   خ تكرريخ ةاررريعةح عارريطك معرري ب اررا ةررخ هرر ب بيتفررحي
 يتي حا إخطب ب  بحةطبفلم  ةحا بحةركةم إحل قحةتخح

 بحةطبفلم بحكتحعتمح -1

 با ح ةركةم يبحقايا ةخ بحة كطب  يةخ بإلخحعح  ي تهح ثرا تنةا بإلخطب ب  بحكتحعتم ةح ت
 .(5 بحطبيب إ ب   ي  بحةركةم ع حك إحل خحي  ةح ت بةر  مطبا بحبييى ةخ يثح ي يةحتيبب  تؤتبهح

في رححم إقحةم بحبييى عيبحمم م   كتحعي فإخ بحةحتيبب  بحتي ت با قالا ةطر م بحةطبفلم 
بةهح بحةرربيي ثررا بحةرر كطك بحخيبعتررم ةررخ قعررا بحةرربيي ي تررر يتةكررخ بحكتحعتررم تنررةا عححتطتترر  ةرر كطك ت رر

                                                 
 ( ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.43طبخا بحةحبك   (1 

ط   1990ب. إعررطبهتا ةرةررب بحليررحييط قررحييخ بحعرررحطط  ب.م( بحخرر   بحثررحييط ببط بحفكررط بحلطعرريط بح ررحهطكط ةاررط  (2 
328 – 329. 

 .398ب. يعب بح حبط ةرةيب ةرةب ةرةيبط ةطخا ححعيط    (3 

 ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط. (2/  55طبخا بحةحبك   (4 

( ةررخ ي ررررم بحةركةررم بحبيحترررم ح ررحييخ بحعررررحط. ب. إعررطبهتا ةرةرررب بحليررحييط قرررحييخ بحعررررحطط 2/  33طبخررا بحةرررحبك   (5 
 .430ةطخا ححعيط   
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يرخ مطتري  (1 ح ةركةم  خ ت  خ عت بتا طبيب ةخ بحةبيي  ي بحةبيل ي تر  ةح في رححرم طفرا بحربييى
إقمحط بحةحخا عحيتفحي بحقح  فإخ ه ب بيتفحي هي بح   تربب يبب بحةحتيبب  بحتي حت با قرالا 

ح إي إ ب قرطط  بحةركةرم يكرذ  حرك علرب تنرحيطهح ةرا ب مرطبا فري هر ب ه ل بحةطر رم يتطتتر  ت ربتةه
 .(2 بحن خ

يعةخررطب ت  رري ةحررخا بحةركةررم ح يثررح ي يبحةحررتيبب  ةررخ قعررا ب مررطبا بحةتيح يررم فإيررر ت ررا 
 .(3 ي ل يحت ر تع ت  ايطك معي ب اا  مطبا بحي بح ب قطى

ر ررم بإلخررطب ب  بحكتحعتررم يقعررا كةررح تتلررتخ ي ررل بحةركةررم  خ تختةررا عةخررطب بييتهررح  ةررخ ةط 
بييت ررحا إحررل ةطر ررم بإلخررطب ب  بحنررفيتم حتةكررتخ بح عررحك ةررخ تعررحبا ب طب  ررريا بحةحررتيبب  بحكتحعتررم 

 .(4 بحتي تا ت بتةهح ةخ قعا بحقايا ريا حتط بحبييى

 بحةطبخلم بحنفهتمح -2

بحنررررهيب تنررررةا بإلخررررطب ب  بحنررررفهي بحررررتةحح بحةركةررررم ح رررريكال  يبحةحتنررررحطتخ يبحةرررررحةتخ ي 
 .(5 يبحقعطب 

يتخرر  ي ررل بحةركةررم تربتررب تررحطت  بإلخررطب ب  بحنررفهتم عةخررطب إياليهررح يررخ بيتهررح  ةطر ررم 
بإلخطب ب  بحكتحعتم يكرب  قال ت ت ا بحةركةم عتلتتخ ه ب بحتحطت  قالا ةبك بححتم  نرهط بحتري ت ري 

يبييتعحطب  ةح تبيي إحل  بييتهح  ةخ ةطر م بحةطبفلم بحكتحعتم إي إ ب بيتعط   خ هيحك ةخ بحقطيا
قالا  حكط رتو تحرتمتا  خ ت رطط فري رححرم بحعرطيطك ت خترا عرب  هر ل بإلخرطب ب   ي رترل إت حفهرح 

 .(6 علب بحعب  فتهح

يتتلررتخ ي ررل بحةركةررم ييررب بتقح هررح ح ررطبط عررب  بإلخررطب ب  بحنررفهتم  ي ت خت هررح  ي بحررتكةححهح 
يتعررحط ةررح تعبييررر ةررخ طغعررح  فرري هرر ب بحنرر خ ي خ  خ تتنررحيط ةررا ب مررطبا بحةتيح يررم يت قرر  علررتخ بي

تل ب بحةركةم خ ححتهح يتقح   ي يحتكةحا بإلخطب ب  بحنفهتم بيخ ت قتط غتط ةعطط إيةرحية ح ةعرب  

                                                 
 ( ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.60طبخا بحةحبك   (1 

بحتيقتا بحبيحيط بحتيقتا بحبيحي البحيقطتم بحلحةم حألةا بحةتربكالط ةطخا ححعيط    ب. يعب بحةل  يعب بحغفحط يخاط (2 
 ( ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.61. طبخا بحةحبك  268

 ( ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.66طبخا بحةحبك   (3 

 ( ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.68طبخا بحةحبك   (4 

 .400ب. يعب بح حبط ةرةيب ةرةب ةرةيبط ةطخا ححعيط    (5 

 ( ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.1/  69طبخا بحةحبك   (6 
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بحررر   تركرررا بإلخرررطب ب   ةرررحا بحةركةرررم يبح حعررري ععرررطيطك بححرررتط فررري بإلخرررطب ب  بيخ تررر قتط غترررط 
 .(1 ةفتب

عرب  ةطر رم بحةطبفلرم بحنرفهتم  خ ت ريا عإرحمرم حررخا كةرح تخر  ي رل كرا مرطا ةتيرح ح قعرا 
بحةركةم ي ةةح عيحح ا بإلثعرح  بحةرطبب ت ربتةهح حت تترب يخهرم يقرطل يعلرب تنرحيط بحةركةرم ةرا بحقاريا 
تررربب بحةركةررم بحيقررحا بحرر   حررتركا ت رربتا يحررح ا بإلثعررح  يحررةحح بحنررهيب يبحقعررطب  إحررل خحيرر  يرربب 

 .(2 خ عححا كا مطابحةحتنحطتخ يبحةرحةتخ بح تخ حتتربثي 

يتكيخ خ حح  بحةركةم ي يتم ك حيربك يحةرم إي إ ب قرطط  بحةركةرم غترط  حرك  ي إ ب م ر  
يح ةركةررم  (3 بحةتيررح ييخ فرري    يقرر  يرربا بححررةحل ح خةهرريط عرعرريط كررا بحةيحقنررح   ي خرر   ةيهررح

حي ررحم بحترري قعررا عررب  بحةيحقنررح   ي قالحهررح  خ تررربب بحي ررحم بحقحاررم بحترري ي ررل ب مررطبا بطبحررتهح يب
تلتعط  ير قب تة  ةيحقنتهح عافم كحفتمط كةح تكرخ ح رط تذ  ي  ى يعري آقرط تيخترر    حرؤبا ترطبل 

 .(4 عطيط  حيكال  بحقايا يةرحةتها قالا بحةيحقنح 

يتكرريخ بحةطبفلررح  يبحتاررطترح  فرري بحةركةررم عإررربى بح غتررتخ بحطحررةتتتخ ح ةركةررم يةتطخةررم 
قببا حغم غتط بح غم بحطحةتم فإير ت ا ي رل يرحتي بحمرطا بحةليري ح غم بحطحةتم بحثحيتم يفي رححم بحت

بتقرررح  بحترررببعتط بحال ةرررم حعرررةحخ تطخةتهرررح إلرررربى بح غترررتخ بحطحرررةتتتخ يي رررل ةحرررخا بحةركةرررم بتقرررح  
 .(5 ةحت  ا ةخ بإلخطب ب  ح ت كب ةخ بقم بحتطخةم يكا  حك ي ل يف م ه ب بحمطا

خ ةررخ ت رربتا ةطبفلررحتها ييررط  ةقت ررا بحرخرر  يييررب بيتهررح  بحرريكال  يبحةرررحةتخ يبحةحتنررحطت
يب حررحيتب بحترري تطييهررح عررطيطك ي ررل هت ررم بحةركةررم ثررا تل رري بحررط تذ بيتهررح  بإلخررطب ب  بحنررفيتم ةررا 

 .(6 ع ح  يكال  بحقايا تر  تاطا بحةركةم يتياطا بحةركةم ح ةببيحم

ي تتم ر   خ تفارا إي  ير  ثيح  يقرط بحير بح ةرخ قاعرا بحةركةرم قرب تلتطعرهح علر  بحةحرح ا بحتر
فتهررح بحةركةررم قعررا فارر هح فرري ةيعرريح بحيرر بح يهرري ةررح تم رري ي تهررح عررحإلخطب ب  بحلحطعررم يتتخحررب  هررا 

 بإلخطب ب  بحلحطعم بحتي تةكخ  خ تمطل  ةحا بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط فتةح ت يح

 بحتببعتط بحةؤقتمح - 
                                                 

 ( ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.2/  96طبخا بحةحبك   (1 

 ( ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.1/  75ك  طبخا بحةحب (2 

 ( ةخ بحيقحا ب حححي ح ةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.26طبخا بحةحبك   (3 

 .221ب. ةرةب احفي تيحاط ةطخا ححعيط    (4 

 ( ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.1/  85طبخا بحةحبك   (5 

 .223يحةط حححا بحراتيحخط ةطخا ححعيط    (6 
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هح بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط فري ت اب عححتببعتط بحترفقتم بإلخطب ب  بحيقتتم بحتي تتق 
رححررم بيحررتلخحا عيررح  ي ررل م رر  ب مررطبا بحةتيح يررم عهرربا  بحرفررحق ي ررل بحر رريي بحةتيررح ح ي تهررح 
ييررربا بإلعرررطبط عرررححةطبك  بح حيييترررم ح ةتيرررح يتخ  ي حةيرررا إحررررحي عرررطط خحرررتا عححعت رررم بحعرطترررم حررررتخ 

 .(1 بحفاا في بحي بح عركا يهح ي

ي  بيتفحقترم يي ررم بحةركةرم بحبيحترم ح رحييخ بحعررحط يكر حك ب يبةرط يةخ قالا بطبحم يا
بحارررحبطك يرررخ بحةركةرررم حررريب  بحتررري بحرررتخحع  فتهرررح حم ررر  بحبيحرررم عفرررط  بحترررببعتط بحةيقترررم  ي بحتررري 
طفعررر  م عهرررح تتعرررتخ عرررطيطك تررريبفط خة رررم ةرررخ بحنرررطيم رترررل تررر ةط بحةركةرررم عفرررط  بإلخرررطب ب  

خ تعرو ةبى تيبفطهح قعا إاببطهح  ةطهح عحيحتخحعم  ي بحرطف  بحترفقتم يبحتي ت ا ي ل بحةركةم  
 يتتةثا ه ل بحنطيم فتةح ت يح

 بيقتاح  عةيعيح بحي بحح -1

إ ب  رتررا يررر بح رحررر  » ( ةرررخ بيتفحقتررم ي رررل  يرررر ح 290ترري  بحف رررطك ب يحرررل ةررخ بحةرررحبك  
    ي عةيخرر  ب ارريا إحررل  تررم ةركةررم تررطى عارريطك ةعب تررم  يهررح  ب  بقتاررح  عةيخرر  هرر ب بحخرر

بحفطح بحقحةذ ةخ بحخ   بحرحب  ينط تخي  حه ل بحةركةم  خ تفط   ترم ترببعتط ةؤقترم تلتعطهرح فري 
بحقررطيا بح ح ةررم ةيححررعم حارريخ ر رريي كررا ةررخ  مررطبا بحيرر بح  ي ةيررا إحرررحي عررطط خررب  عححعت ررم 

 «.بحعرطتم عحيتقحط بح طبط بحيهح ل

عحيتقررحط تنرركتا ةركةررم بحتركررتا بحترري  »( فرري ف طتهررح بحقحةحررم  يررر ح 290يتعررتا بحةررحبك  
 رتررا بحيرر بح إحتهررح عةيخرر  هرر ب بحفررطح تخرري   ترررم ةركةررم تتفرري ي تهررح ب مررطبا  ي فرري رححررم يررربا 
بحتياا إحل ةثا ه ب بيتفحي في غعيخ  حعييتخ ةخ تحطت  م   بحتببعتط بحةؤقتم تخري  ح ةركةرم 

ينمم في بحةيم م  خ تفرط  ترببعتط ةيقترم  ي بحبيحتم ح حييخ بحعرحط  ي حغطفم قحح بحعرحط عححيحعم حأل
تلررربحهح  ي ت غتهرررح يف ةرررح حهررر ل بحةرررحبك إ ب ط   عاررريطك ةعب ترررم  خ بحةركةرررم بحتررري حتنررركا حرررتكيخ  ب  

 بقتاح  ي خ بحافم بحلحخ م ح رححم تتم    حك.

يح ةركةررم بحترري  رتررا إحتهررح بحيرر بح عةخررطب تنرركت هح  خ تلرربا  ي ت غررل  ي تؤكررب ت ررك بحتررببعتط 
( ةخ 290عححت طب  بحف طك ب يحل يبحقحةحم ةخ ي  بحةحبك   4إحل  1حةؤقتم ةتاطفم مع ةح ح ف طب  ب

بيتفحقترررم يحرررتيت   خ بيتفحقترررم ياررر  ي رررل ررررححتتخ تقرررت  فتهرررح بحةركةرررم عححعرررو فررري م ررر  بتقرررح  

                                                 
 .487ب. ةرةب ةرةيب حمفلط ةطخا ححعيط    (1 
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خر   بحتببعتط بحةؤقتمط بحرححم ب يحل ييبةح تقت  بحةركةم عححفاا فري ةيعريح بحير بح فري إمرحط بح
 .(1 بحقحةذ ينط  ي بحخ   بحقحةذ ةخ بحفطح بحرحب  ينط ةخ بيتفحقتم

يبحرححررم بحثحيتررم ييرربةح تقررت  ةركةررم بحتركررتا يبحترري تررتا تنرركت هح يف ةررح ح ةطفرري بححررحعا ةررخ 
بيتفحقتم عححفاا في ةيعيح بحير بح يتقمرط  ررب ب مرطبا بحمرطا ب قرط عطغعترر فري فرط  ترببعتط 

ةيعرريح يتةرر  ي ررل  حررك بإلقمررحط  حررعييتخ بيخ بحتياررا إحررل بحخهررم ةؤقتررم حرررتخ بحفاررا فرري بح
 .(2 بحتي تفاا م   ب ةط عفط  إخطب ب  ترفقتم

 بحةرحفقم ي ل ر يي ب مطبا  ي حةيا عطط خحتا قب ت ري عححعت م بحعرطتمح -2

تخرر   خ تكرريخ بحهرربا بحةررطبب تر ت ررر ةررخ فررط  بإلخررطب ب  بحترفقتررم هرري بحةرحفقررم ي ررل 
ب مررطبا بحةتيح يررم  ي ةيررا عررطط خحررتا قررب ت ررري عححعت ررم بحعرطتررم حرررتخ ارربيط ركررا يهررح ي ر رريي 

عةليل  خ بحةركةم تحتمتا فط  ترببعتط ةيقترم حرةحترم بحعت رم بحعرطترم رترل يحري حرا تم ر  بحمطفرحخ 
 .(3 بحةتيح يحخ  حك

 بيحتلخحاح -3

ثححثةررح  ي يهرري ترريفط يياررط ( ةررخ بيتفحقتررم نررطمةح 290 عررحف  بحف ررطك بحقحةحررم ةررخ بحةررحبك  
 بيحتلخحا إ  تلب نطمةح  حححتةح تخ  ي ل بحةركةم بحت كب ةخ تيبفطل قعا فط  بحتببعتط بحةؤقتم.

يقررب بحررتقبة  بحةركةررم بحبيحتررم حرر محتهح فرري بحعرر  فرري م عررح  فررط  تررببعتط ةؤقتررم مع ةررح 
غح عتخ حرحي  فيحرت  يخر ط ( ةخ بيتفحقتم حيب  في قعتم حفتيم ححت290ح ف طك ب يحل ةخ بحةحبك  

عرررتخ حرررحي  فيحرررت  يخررر ط غطتيرررحبتخ عرررب بحةة كرررم  Louisaغطتيرررحبتخ عرررب غتيترررح يقعرررتم بححرررفتم 
ررح ي بيررح  تتل رري عفررط  بحتررببعتط بحةؤقتررم يف ةررح ح ف ررطك بحقحةحررم  (4 بإلحررعحيتم كةررح يقررط  بحةركةررم  تعة

ببطك بحت290ةرررخ بحةرررحبك   ييرررم بحخييعترررم  ب  بح يرررحيا ( ةرررخ بيتفحقترررم ةيهرررحح بحيررر بح بحقرررح  عرفرررق يب 
عررتخ إتطحيرربب عررب بحةة كررم بحةتررربك  moxبح طقررح  عررتخ بحررتطبحتح ييتي حيرربب عررب بحتحعررحخ قعررتم ةارريا 

 .(5 يقعتم بحتاالل ب طبعي عتخ ةححت تح يحيغحفيطب
                                                 

 .536ب. رحيل ةيحل ةرةب طعيبخط ةطخا ححعيط    (1 

ب. يعرررب بحةلررر  يعرررب بحغفرررحط يخررراط بيتخحهرررح  بحربتثرررم فرررل بح رررحييخ بحررربيحي بحخبترررب ح عررررحط  ب.م(ط ببط بحيهعرررم  (2 
 .233   ط1990بحلطعتمط بح حهطكط ةاط 

 .488ب. ةرةب ةرةيب حمفلط ةطخا ححعيط    (3 

ب. يعررب بحل ترر  ةقتةررط يعررب بحهررحب ط بح عررح  بحرربيحي بحةحررتلخا ةرحيحررم حاررتحغم يقطتررم يحةررم ررريا بإلخررطب ب   (4 
 .84ط  1990بحترفقتم فل بح حييخ بحبيحي  ب.م(ط ببط بحيهعم بحلطعتمط بح حهطكط ةاط 

 .489حعيط   ب. ةرةب ةرةيب حمفلط ةطخا ح (5 
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 بإلخطب ب  ب يحتمح - 

ةتم طغعررم ةررخ يبعررلي بيتفحقتررم فرري تنررختا بحرربيا ب مررطبا ي ررل بح خرري  إحررل بحيحررح ا بححرر 
حتحيتم بحةيح يح  بحةتل  م عتمعتي  ي تفحتط بيتفحقتم يعافم قحارم ي رل بقتترحط تحريتتهح عيبحرمم 

( ةخ بيتفحقتم تا بحي  ي ل آحتم ةخ ن يهح ةيرا 287إربى بحةرحكا بحةياي  ي تهح في بحةحبك  
حربيا بحتري بحتلحا في بح خري  إحرل هر ل بحةررحكا ةرخ قرالا ت ربتا إبيرح ب  غترط ةعرططك قحيييةرح عرب ب

 .(1 حعي ي ي ي  قعيا بقتاح  يبربك ةيهح  ي  كثط

( 287( ةخ بيتفحقتم    ةخ بحةرحكا بحةنحط إحتهح في بحةرحبك  294رتو طقا  بحةحبك  
ةخ بيتفحقتم ع خ تفاا  يية يقعا فراهح حةيعيح بحي بح في ةح حم ةح إ ب كحخ بحم   بحة ربا إحتهرح 

( ةرخ بيتفحقترم تنركا تلحرفةح فري بحرتلةحا رري 297هح فري بحةرحبك  فتةح تق  بحةيح يح  بحةنحط إحت
بح خي  إحل ه ل بحةرحكا يب  ب قطط  بحةركةم  خ بيبيح  تنركا تلحرفةح فري بحرتلةحا بحمرطي بح حيييترم 
 ي غتررط ةحررتيب إحررل  حررذ حرر تةم فرري بحقررحهط تخرر  ي تهررح بيةتيررحح يررخ بتقررح     إخررطب  آقررط فرري 

تح  ةررررح إ ب قررررطط  يكررررذ  حررررك فإيررررر تخرررر  ي تهررررح بيحررررتةطبط فرررري بحيرررر بح ينررررمعر ةررررخ خرررربيا بح عررررح
 .(2 بإلخطب ب  ح فاا فل بحبييى

 بحبفيح ب يحتمح -ج

تا اررب عهررح كررا بفررا  يحرري تةكررخ  رررب  مررطبا بحيرر بح إثحطتررر  ةررحا بحةركةررم حرريب  تل رري علرربا 
بحتري تةكرخ  بقتارح  بحةركةرم  ي علربا بحرتيفحب مرطي بحملرخ ب يحترم  ي غترطل ةرخ بحةحرح ا ب يحترم

إثحطتهح  ةحةهح يتتلتخ بحفاا فتهرح قعرا بحتمرطي إحرل ةيعريح بحير بحط تخر   خ ت ربا بحربفا كتحعتةرح فري 
يتفارا بحةركةرم فري بحربفا ب يا عةيخر  ركرا  (3 ةبك  قاحهح تحليخ تيةةح ةرخ ترحطت  طفرا بحربييى

 ي تنكا بفلةح  يحتةح. احبط ييهح ت طط فتر قعيا بحبفا  ي طفعر  ي تل خ  خ بحبفا بحةمطيل  ةحةهح

يفي رححم طف  بحةركةم ح بفا بحة با  ةحةهح  ي بيتعرحطل بفلةرح  يحتةرح ت را ي رل يحت هرح تربترب 
 .(4 ةييب يحتكةحا إخطب ب  بحبييى بحكتحعتم يبحنفهتم

 تبقا بحغتطح -ب

                                                 
 .225ب. ةرةب احفي تيحاط ةطخا ححعيط    (1 

 .227بحةطخا يفحرط    (2 

 ( ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.1/  97طبخا بحةحبك   (3 

 .230ب. ةرةب احفي تيحاط ةطخا ححعيط    (4 
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 إخ ب ركرررحا بحررريبطبك عححيقرررحا ب حرررحذ ح ةركةرررم بحبيحترررم ح رررحييخ بحعررررحط يي رتهرررح تةتررر  عرررتخ
 يييتخ ةخ م عح  بحتبقاح

( ةرخ بحيقرحا ب حححري ح ةركةرم 31بحييح ب يا ح هي بحم   بحتبقا بحةؤحذ ي ل بحةرحبك  
عرتو حكا بيحم مطا في بتفحقتم ب ةا ح حييخ بحعرحط يغتط مطا في بحير بح  خ ت ربا م ر  بحتربقا 

 .(1 إ ب ط   حهح ةا رم  ب  معتلم قحيييتم تةكخ  خ تت ثط عححركا

رح ك قارل ررب بعتربب  ةرخ ترحطت  يعرا يتخ    خ تيبح بحم   بحتبقا في قرالا ثالثرتخ تيةة
 .(2 ة كطك بحطب تر  تاطا ب مطبا إي إ ب قطط  بحةركةم قالا  حك

( ةررررخ بحيقررررحا ب حححرررري 32 ةررررح بحيرررريح بحثررررحييح هرررري م رررر  بحترررربقا بحةؤحررررذ ي ررررل بحةررررحبك  
بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح رحييخ بحعررحط  ي بتفحقترم ح ةركةم ييبةح تتل ي ب ةط عةح حم تفحتط  ي تمعتي 

 بيحتم  قطى.

يب  ب قع رر  بحةركةررم م رر  بحترربقا كررحخ بحركررا بحفحاررا فرري بحةيعرريح ة رر ا ح بيحررم بحةتبق ررم 
 .(3 ع بط ةح تتاا عححةح حم بحتي تبق   ت ك بحبيحم بحمطا عن يهح

 بحتيح ا يخ بحبييىح -هر 

ي بحرربييى بحةمطيرررم ي تهررح تخرري   مررطبا بحيرر بح قعررا إاررببط بحةركةررم حركةهررح بحيهررح ي فرر
في    يق   خ تع غيب بحةركةم كتحعتةح عحتفحقها ريا بحتيح ا يخ بحبييى يتابط بحةركةم  ةط تثع  

 .(4 فتر بحتيح ا يتك ا بحةحخا عنم  بح عتم ةخ بحخبيا

  ةح إ ب كحخ بحتيح ا قب قبةر بحةبيي فتكيخ  ةحا رححتتخح

 ي ةا رم بحتحختا بحتيح ا قعرا  خ ت ريا بحةربيي ي ترر عر   إخرطب  هيرح ب يحلح في رححم ت 
تاربط بحةركةررم  ةرط تثعرر  فترر بحتيررح ا يترر ةط بحةحرخا عنررم  بح عرتم ةررخ بحخربيا يت رريا بحةحررخا 

 عتع ت  ايطك ةخ ب ةط إحل بحةبيي ي تر.

ح فرررإخ يبحثحيترررمح فررري رححرررم إ ب خرررح  بحتيرررح ا علرررب  خ تكررريخ بحةررربيي ي ترررر قرررب قرررحا عرررإخطب  ةررر
بحةركةررم تةيررا بحةرربيل ي تررر ةرربك حت رربتا بيتطبعررر يفرري رححررم ةررح إ ب حررا ت رربا بيتررطب  فرري ب خررحا 

                                                 
 .537ب. رحيي ةيحل ةرةب طعيبخط ةطخا ححعيط    (1 

 .235ب. يعب بحةل  يعب بحغفحط يخاط بيتخحهح  بحربتثم فل بح حييخ بحبيحي بحخبتب ح عرحطط ةطخا ححعيط    (2 

ب. اررالل بحرربتخ يررحةطط بح ررحييخ بحرربيحي بحخبتررب ح عرررحطط بطبحررم  هررا  ركررحا بتفحقتررم ب ةررا بحةتررربك ح ررحييخ بحعرررحط  (3 
 .598ط ةطخا ححعيط   1982حلحا 

 ( ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.2/  101طبخا بحةحبك   (4 
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بحةةييررم حرر  اربط  بحةركةرم  ةطهرح ةرا تك تررا بحةحرخا عنرم  بح عرتم ةرخ بحخربيا حكرخ إ ب قرربا 
بحةرربيي ي تررر بيتطبعررر قررالا ب خررحا بحةرررببك ةررخ مررطا بحةركةررم فررإخ بحرربييى تحررتةط يقطهررح ةررخ 

 .(1 ا بحةركةمقع

يتخررربط بإلنرررحطك إحرررل  خ بإلخرررطب ب  بحتررري تتعرررا  ةرررحا بحغرررطا ررررتخ ةعحنرررطتهح يقتاحارررهح 
 .(2 بح عح ي كهت م كحة م

 بح حييخ يبخ  بحتمعتي  ةحا بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحطح -ثحيتةح

قعرا ( ةخ بحيقحا ب حححي ح ةركةم بح يبيرب بح حيييترم يبخعرم بحتمعتري ةرخ 23ربب  بحةحبك  
بحةركةررم بحبيحترررم ح ررحييخ بحعررررحط ييرررب فارر هح فررري بحةيح يررح  بحةلطيعرررم ي تهرررح عياررهح ي رررل  يرررر ح 

 («.293تفاا بحةركةم في خةتا بحةيح يح  يبحم عح  يف ةح ح ةحبك  »

 ( ةخ بيتفحقتم يخبهح تي  ي ل  يرح293يعححطخيح ح ةحبك  

بيتفحقتررم يقيبيرب بح ررحييخ بحرربيحي تمعري بحةركةررم  ب  بيقتارح  عةيخرر  هرر ب بحفرطح هرر ل » -1
 غتط بحةتيحفتم ةا ه ل بيتفحقتم.

عةح ح ةركةم ةخ ح مم ح ع  في قعتم يف ةح حةعرحبئ بحلربا يبإليارحا  -( 1ي تقا بحف طك   -2
 «.إ ب بتف   ب مطبا ي ل  حك

لتةرربك ( ةررخ بيتفحقتررم  خ بح يبيررب بح حيييتررم بحة293يتحررتفحب ةررخ ب ركررحا بحرريبطبك فرري بحةررحبك  
ةخ قعا بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط ح فاا في بحي بيح  بحبيحتم  ةحةهرح هري  ركرحا بتفحقترم ب ةرا 
بحةترررربك ح رررحييخ بحعررررحط يقيبيرررب بح رررحييخ بحررربيحي ب قرررطى بحتررري ي تتلرررحط  ةرررا بيتفحقترررم كةرررح تةكرررخ 

بحةتيررح ييخ ي ررل ح ةركةررم تمعترري ةعررحبئ بحلرربا يبإلياررحا ي ررل بحيرر بح بحةلررطي  ي تهررح إ ب بتفرري 
 .(3  حك

يي تر فإخ بح يا ع خ بحةركةم تمعي قيبيب بح حييخ بحبيحي غتط بحةتيحفتم ةا  ركحا بيتفحقتم 
ت اررب عررر  خ بحةركةرررم تمعرري بح يبيرررب بح حيييتررم بحبيحتررم بحتررري تتل رري عةيعررريح بحيرر بح  ب  بحةاررربط 

بحرربيحي  ي ةررخ  ركررحا بحةرررحكا  ي  بيتفررحقي  ي بحلطفرري  ي ت ررك بحةحررت حك ةررخ بحةعررحبئ بحلحةررم ح  ررحييخ
 .(4 قطبطب  بحةيقةح   ي غتطهح ةخ ةاحبط بح حييخ بحبيحي

                                                 
 .239ب. ةرةب احفي تيحاط ةطخا ححعيط    (1 

 .530ب. رحيي ةيحل ةرةب طعيبخط ةطخا ححعيط    (2 

 .190ب. ةرةب احفي تيحاط ةطخا ححعيط    (3 

 .534ب. رحيي ةيحل ةرةب طعيبخط ةطخا ححعيط    (4 



 

 

                                                 

 

 

  ر أمحد عبد التواب الباحث / عم                   ترسيم احلدود البحريه بني الدول                    ... 

 

211 

يب  ب كحخ بحف ر بحبيحي ةحرت ط ي رل يربا يخريب تربطج عرتخ ةارحبط بح رحييخ بحربيحي بحلرحا ةةرح 
تليرري تحررحي  بح تةررم بح حيييتررم ح  يبيررب بحبيحتررم بحةحررت حك ةررخ    ةررخ هرر ل بحةاررحبط إي  يررر تتعرر  حيررح 

( ةخ بيتفحقتم  خ بح حيبك بح حيييتم بحةنت م ةخ بيتفحقتم تحرةي ةرخ رترو 293عححت طب  ي  بحةحبك  
تحةتتهح بح حيييتم ي ل بح يبيرب بح حيييترم بحةنرت م ةرخ بحةارحبط ب قرطى ح  رحييخ بحربيحيط ب ةرط بحر   

ييخ بحررربيحي بحتررري تتطتررر  ي ترررر ةررري   يحيترررم ح يبيرررب بيتفحقترررم فررري بحتمعتررري ييررربا تمعتررري قيبيرررب بح رررح
 .(1 تتلحط  ةلهح

حرر حك فةترري يررط  ي ررل بحةركةررم بحبيحتررم ح ررحييخ بحعرررحط يرر بح ررربيب  عرررط  فإيررر تتلررتخ 
ررح بحةررحبك   ( بحترري تركررا تلتررتخ 15ي تهررح تمعترري قيبيررب بيتفحقتررم بحترري تركررا بحررربيب بحعرطتررم قاياة

( بحتررري تليررري 74ع رررم يبحةرررحبك  رررربيب بحعررررط بإلق تةررري عرررتخ بحررربيا  ب  بححررريبرا بحةتخرررحيطك  ي بحةت ح
عتلترررتخ رررربيب بحةيم رررم بيقتارررحبتم بحقححارررم عرررتخ بحررربيا  ب  بححررريبرا بحةت حع رررم  ي بحةتخرررحيطك إحرررل 
خحي  قيبيب بح حييخ بحبيحي ب قطى بحتي تيقا بحربيب بحعرطترم عنرطم يربا ةقححفتهرح حالتفحقترم كييهرح 

 .(2 تنكا بحنطتلم بحلحةم في ةخحا بحةيح يح  بحعرطتم

يب  ب كررررحخ تخرررر  ي ررررل بحةركةررررم  خ تحررررت ي بح ررررحييخ بحرررر   تمع ررررر ي ررررل خةتررررا بحةيح يررررح  
بحةلطيعم ي تهح ةخ ب ركحا بحيبطبك في بيتفحقتم يةخ  ركحا بح حييخ بحبيحي ب قطى غتط ةتلحطعم 
ةلهررح فررإخ هرر ب ي تةرري  بحةركةررم ةررخ بحفاررا فرري بحيرر بح يف ةررح حةعررحبئ بحلرربا يبإلياررحا ةتررل بتفرري 

 .(3 حي بح ي ل  حك مطبا ب

فحححررةحل ح ةركةررم عررحح خي  إحررل ةعررحبئ بحلرربا يبإلياررحا ح فاررا فرري بحي بيررح  بحةلطيعررم 
ي تهح تةكيهح ةخ بح خي  إحل ه ل بحةعحبئ ححرب بحري   بحةيخريب فري بح يبيرب بح حيييترم يةيبخهرم رححرم 

حرحع م حتمعت هرح قحارم  بحفطبص بح رحيييي كةرح تحرتلة هح بح حعري ييرب تفحرتطل ح  يبيرب بح حيييترم كةطر رم
 .(4 في ةخحا ي بيح  بحربيب بحعرطتم ةخ  خا بحيايا إحل را يحبا يةياا

 ركا بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحطح -ثححثةح 

علب بي عح  ةطر تي بإلخطب ب  بحةكتيعم يبحنفيتم يبيتهح   مطبا بحي بح ةخ يط  بيريبها 

                                                 
 .226  يحةط حححا بحراتيحخط ةطخا ححعيط  (1 

 .479ب. ةرةب ةرةيب حمفلط ةطخا ححعيط    (2 

 .228يحةط حححا بحراتيحخط ةطخا ححعيط    (3 

 .429ب. االل بحبتخ يحةطط ة بةم حبطبحم بح حييخ بحبيحي بحلحاط ةطخا ححعيط    (4 
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ةيححررعم تل ررخ ط ررتذ بحةركةررم قفررا عررح  بحةطبفلررم يبيت ررحا يت رربتا بحرخرر  يب بحررم يبحرربفيح بحترري تطييهررح 
 .(1 بحهت م ح ةببيحم

تررتا بحةررببيي  عاررفم حررطتم يتخرر   خ تع رري كرر حك إي  يررر تخرري  ح ةركةررم  خ تينررط فرري    
 .(2 يق  كا  ي خ   ةخ ةببييتهح عنطم  ي تتل ي عححةحح ا بح عح تم  ي تحة  عينطهح

تهح ي حك ي   بح طب ك بحثحيتم حةنطيح بحركا يبحةتكييم ةرخ يرتيةح تيتهي بحةركةم ةخ ةببيي
قةحررم قعررحك ةررخ بحرر تخ نررحطكيب فرري يقررط بح عررتم تررتا بقتتررحطها ع ررطبط اررحبط يررخ ب غ عتررم بحةم  ررم 
ح حل ب خ حم ي يتم حتاليك بحركا يتتا إقمحط  مطبا  ح عحك بحةركةم بحرحعطتخ تربب بحةركةم تحطتقة

 .(3 تا بحيمي عححركا في خ حم ي يتمبح عتم عتحطت  بحخ حمط رتو ت

تابط بحةركةم ركةهح في بحي بح بحةلطي  ي تهح ع غ عتم قعحك بحةركةم بحرحعرطتخ يفري 
 .(4 رححم تححي  ب ايب  تكيخ ح ط تذ  ي َةخ تييعر ةخ  يعح  بحةركةم بحاي  بحةطخ 

   خ تاربط يب  ب حا تكخ ركا بحةركةم احبطةب ك ر  ي علعر عإخةحح بح عحك تري حكا قرح
عتحيةح ةحت الة عط تر بحقح  تنكا ه ب بحعتحخ ط تةح فطبتةح إ ب كحخ بح حعي بح    اربطل تتفري ةرا بحركرا 
فرري ةيم ررريل يحكيرررر تلحطعرررر فرري ب حرررعح  بحتررري عيررري ي تهرررح بحركررا  ي ط تةرررح ةقححفةرررح إ ب كرررحخ بح حعررري 

 .(5 تقححا بحركا في بحةيميي يب حعح  ي ل رب حيب 

احبط يخ بحةركةم ن ير ن خ  ركحا بح عح  بحبيحي ع ير ركرا يهرح ي غترط يتتةت  بحركا بح
 قحعا حالحت يحا ةةح تتطت  يير عطيطك تيفت ل عةخطب ابيطل يخ بحةركةم.

رتو ت ت ا ب مطبا بحةتيح يم عتيفت  بحركا عةخرطب بحيمري عرر يي تةترب هر ل بح ريك بحة  ةرم إي 
ي  ي رل بحةركةرم إيةرحية حةعرب  ب ثرط بحيحرعي حألركرحا  مطبا بحي بح ف م يفي ربيب بحير بح بحةلرط 

يب  ب كحخ بحركا بحارحبط ةرخ بحةركةرم تتةترا ع تةرم إح بةترم فرإخ تيفتر ل تتيقرا ي رل إطببك  (6 بح عح تم
يرحررخ يتررم بحبيحررم بحةركرريا ي تهررحط رتررو حررا ترري  بيتفحقتررم  ي بحيقررحا ب حححرري ح ةركةررم ي ررل  تررم 

 (7 حط ه ل بحبيحم ي ل تيفت  بحركا فري رححرم يربا بحتيفتر  بيقتترحط عةحيح   ي آحتح  ةخ ن يهح إخع
                                                 

(1) Mouldi Mnarsit M, op, cit, p. 36. 
 .257ب. ةرةب احفي تيحاط ةطخا ححعيط    (2 

 .235ب. يعب بحةل  يعب بحغفحط يخاط بيتخحهح  بحربتثم فل بح حييخ بحبيحي بحخبتب ح عرحطط ةطخا ححعيط   (3 

 .538ب. رحيي ةيحل ةرةب طعيبخط ةطخا ححعيط    (4 

 .234يحةط حححا بحراتيحخط ةطخا ححعيط    (5 

 .81ب. رحتخ ريفي يةطط ةطخا ححعيط    (6 

 .265عيط   ب. ةرةب احفي تيحاط ةطخا حح (7 
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فرررال تع ررري  ةرررحا بحبيحرررم بحةركررريا حارررححرهح إي بح خررري  إحرررل بحمرررطي يبحيحرررح ا بححتححرررتم حررررو بحبيحرررم 
بحةركيا ي تهح ي ل تيفت  بحركرا فري رححرم بةتيحيهرح يرخ تيفتر ل  ي بح خري  إحرل بحعرغيم بيقتارحبتم 

 .(1  ي بححتححتم

يب  ب ثحط ي بح ريا ةليي بحركا  ي يمحقر تحتمتا كا مطا ةتيح ح  خ تم   ةخ بحةركةم 
تفحتطل عةيخ  يطتعم إ ب قبا بحم   عافم ةيفطبك  ي تع تر  بحةركةرم عحيتفرحي بحقرح  بحةعرطا عرتخ 

 .(2 ب مطبا عغتم م   تفحتط بحركا ةخ بحةركةم ي ل  خ تربب عبقم بحي حم بحةتيح ح فتهح

م رر  ةطبخلررم بحركررا بحاررحبط يررخ بحةركةررم    ت رربتا بحتةررحذ إيررحبك بحيقررط فرري  كةررح تةكررخ
 رححم بكتنحا يبقلم خبتبك علب ابيطل ةتي تيبفط  بحنطيم بحتححتمح

 خ تكيخ بحيبقلم بحخبتبك ةخهيحم ح ةركةم يكر حك بحمرطا بحةتيرح ح بحر   تم ر  بحةطبخلرم قعرا  -
 بحيمي عححركا.

 يخ إهةححر.  ي تكيخ خها  حك بحمطا يحت  -

 خ تكيخ حه ل بحيبقلم ت ثتط خيهط  في بحبييى عرتو حي كحي  تل ا عهح قعا بحفارا فتهرح حةرح  -
 خح  ركةهح في بحةيعيح ي ل ه ب بحيري.

تخ  ت بتا م   ةطبخلم بحركا قالا ةبك حتم  نهط ي ل ب كثط ةرخ ترحطت  بكتنرحا بحيبقلرم  -
 .(3 ت  ابيط بحركابحخبتبك يقعا بيتهح  ةبك ينط حييب  ةخ تحط 

 

 

                                                 
 .540ب. رحيي ةيحل ةرةب طعيبخط ةطخا ححعيط    (1 

 .406ب. يعب بح حبط ةرةيب ةرةب ةرةيبط ةطخا ححعيط    (2 

 .366ب. يعب بحةيلا ببيبط ةطخا ححعيط    (3 
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 المطلب الثالث

 تسوية نزاع بنغالديش وماينمار في إطار المحكمة الدولية لقانون البحار

ا حرررحهة  بحةركةرررم بحبيحترررم ح رررحييخ بحعررررحط عحيتعحطهرررح خهرررح  1997ةيررر  عرررب  ية هرررح يرررحا 
بحعررحط قعح ي بيحي تقت  عححفاا فري بحةيح يرح  بحعرطترم فري تحريتم بحلبترب ةرخ ةيح يرح  قرحييخ 

 .(1 ةقففم ع حك بحل   ي ل ةركةم بحلبا بحبيحتم

رررح عرطتةرررح يةرررخ  نرررهط  22رترررو فاررر   بحةركةرررم إحررري غحترررم كتحعرررم هررر ل ب حرررمط فررري  ي بية
ا 1997عررتخ حررحي  فتحرري  يخطتيررحبتخ يررحا « حررحتغح»بح عررحتح بحترري مطررر   ةحةهررح قعررتم بححررفتيم 

بحةمطيررم  ةحةهرح عرتخ م عرح  بإلفرطبج  بحتي تالرب  يا قعرتم مطرر   ةرحا بحةركةرم يتييير  بح عرحتح
 .(2 بحفيط  ي ل بححفخ يميبقةهح يقعحتح بحاتب بحعرط  يبتقح  بحتببعتط بحترفقتم

 ةررح عححيحررعم حي بيررح  بحررربيب بحعرطتررم ف ررا تلررط  ي تهررح إي يرر بح ررربيب  عرررط  يبرررب يررحا 
حةعرو بطبحم بحي بح ا عتخ ةحتيةحط يعيغالبتل في ق ت  عيغحا ح حك حيرحيا ةخ قالا ه ب ب2009

 بحربيب  بحعرط  عتخ عيغالبتل يةحتيةحط ي حك ةخ قالا بحفطيتخ بحتححتتخح

 بحفطح ب ياح يط  بحي بح عتخ عيغالبتل يةحتيةحط  ةحا بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.

 بحفطح بحثحيي ح ركا بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط في بحي بح عتخ عيغالبتل يةحتيةحط.
 األول الفرع

 يط  بحي بح عتخ عيغالبتل يةحتيةحط  ةحا بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط

تلتعررررط بحررررربيب بحعرطتررررم عررررتخ عرررريغالبتل يةحتيةررررحط  يا يرررر بح ررررربيب  عرررررط  يررررط  ي ررررل 
 بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.

بتب يتتل ي بحي بح عةيعيح تربتب بحربيب بحعرطتم عتخ بحبيحتتخ في ق ت  عيغحا ةخ قالا تر
بحةركةرررم ح عررررط بإلق تةررري يبحةيم رررم بيقتارررحبتم بحقححارررم عحإلعرررحفم إحرررل بحخرررطا بح رررحط  حكرررا ةرررخ 

 .(3 بحبيحتتخ

                                                 
 .110عقتم قيتمط ةطخا ححعيط    (1 

 .271- 237ب. ةرةب احفي تيحاط ةطخا ححعيط    (2 

(3) Tribunal international Du Droit de la Mer (AO) affaire no 16, Differend relatif a la 
delimation de la frontiere maritime entre. 
Le Bangladesh et le Myanmar dans le Golfe du Bengale (Arret) 14 mars 2012 p 21, 
sur le site http://www.itlos.org,le 20-10-2013. 
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يت ا بحةيم رم بحعرطترم بحةتيرح ح ي تهرح فري بحنرةحا بحنرطقي حق رت  عيغرحا بحر   ت را عربيطل فري 
كرا ةرخ حرتطييكح ة تيخ كت يةتط ةطعرا تررتم عرر  2٫2بحنةحا بحنطقي ح ةرتم بحهيب  يتع   ةححرتر 

 يبحهيب يعيغالبتل يةحتيةحط.

اط رتو  ابط  ةحتيةحط قحييخ ربب  فتر 1968يتطخا حع  بحي ح عتخ بحمطفتخ إحل حيم 
ةتا عرط  تةتب ةخ قميم ب ححذ بحةحت تةم بحتي قحة  عطحةهح ثا  اربط   12عرطهح بإلق تةي عر

ةيم رم بيقتارحبتم بحقححارم يخطفهرح ةترا عررط  يرربب  بح 24قحييخ ربب  عرر بحةيم رم بحةتحقةرم عرر
ا إي  خ عريغالبتل 1968ةترا عررط  ةرخ قمريم ب حرحذ بححرحعي تربتربهح ةرخ يرحا  200بح حط  عر

( ةررخ بتفحقتررم ب ةررا بحةتررربك 7بيتطعرر  ي ررل تربتررب ةحتيةررحط ررربيبهح بحعرطتررم بيخ برتررطبا بحةررحبك  
يتةحررك  علرربا بيتطبفهررح عححررربيب ح ررحييخ بحعرررحط بحترري تررربب كتفتررم طحررا قمرريم ب حررحذ بحةحررت تةم 

بحعرطتررم بحترري طحررةتهح ةحتيةررحط كييهررح ةقححفررم ح  ررحييخ بحرربيحي يقعررا إرححررم بحيرر بح ي ررل بحةركةررم بقررا 
 ا.2010ا إحل يحا 1974بحمطفحخ في ةفحيعح  بةتب  ةخ يحا 

خيي  ةرخ يرحا  6اط ي1986ا إحل يحا 1974خيي  ةخ بحةفحيعح  بةتب  ةخ يحا  8
 ا.2010 ا إحل يحا2008

إحررل  20يفري إمرحط بحخيحرم بحثحيترم ةرخ بحةفحيعرح  بحةيل رربك فري بكرح عرتخ مطفري بحير بح ةرخ 
ا تتل ي عتربتب 1974ييفةعط  23ا يقَّلح ةةثال بحبيحتتخ ي ل ةرعط بتفحي في 1974ييفةعط  25

ا عحرع  1986بحعرط بإلق تةي عرتخ عريغالبتل يةحتيةرحط ثرا بي ملر  بحةفحيعرح  عرتخ بحمرطفتخ يرحا 
بقررتالا بحمررطفتخ ررريا مطت ررم طحررا قمرريم ب حررحذ يطغعررم عرريغالبتل فرري بحرارريا ي ررل بحخررطا 

 ةتا عرط . 200بح حط  تتخحي  

 31ا يفررري إمرررحط بحخيحرررم ب يحرررل بحةيل ررربك بكرررح ةرررخ 2008علرررب بحرررت يحا بحةفحيعرررح  يرررحا 
تتل ي عتربتب ا يقَّلح ةةثال بحبيحتتخ في قتحا ه ل بحخيحم ةرعط بتفحي 2008إعطتا  31ةحطذ إحل 

بحرررربيب بحعرطترررم عرررتخ بحمرررطفتخ يبحرررتةط  علررربهح بحةفحيعرررح  عرررتخ بحمرررطفتخ حكرررخ بيخ خررربيى عحرررع  
( 121بقتالا كا ةخ بحمطفتخ ريا مطت م طحا قميم ب ححذ فبيحم عريغالبتل تتةحرك عححةرحبك  

ي ررل ةررخ بتفحقتررم ب ةررا بحةتررربك ح ررحييخ بحعرررحط حطحررا قمرريم ب حررحذ فرري رررتخ تاررط بيحررم ةحتيةررحط 
 .(1 ( ةخ بيتفحقتم7تمعتي بحةحبك  

                                                 
(1) Mémoire du Bangladesh: 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case-no-16/memoire-
bangladesh,le7-10-2013. 
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يحررلتةح ةررخ عرريغالبتل يحتكنررحا يبحررتغالا بحةرريبطب بحمعتلتررم فرري ق ررت  عيغررحا ف ررب قررطط  
بح خي  إحل بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعررحط حيعرا رربةب حهر ب بحير بح بحرربيب  بحر   بحرتةط ةرح تخرحي  

يبطب بحمعتلتم بحةيخيبك فري ق رت  عيغرحا يحةةح رتو اطل ي تط قحطختم عيغالبتل في ت ححا بحة 30
 ي ل  ححذ بحلببحم يبحرفحق ي ل بحلالقم بحيبتم ةا ةحتيةحط.

 بقتاح  بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط في بحي بح عتخ عيغالبتل يةحتيةحطح - يية 

ا يخهررر  ي بطك قحطخترررم عررريغالبتل م ررر  كترررحعي إحرررل ط رررتذ 2009بتحرررةعط  13فررري ترررحطت  
 خ كا ةخ عيغالبتل يةحتيةحط قب قعال بقتاح  بحةركةم بحبيحتم ح رحييخ بحعررحط  بحةركةم إلقمحطل

ح فاا في بحي بح بحربيب  بحعرط  بح ح ا عتخ بحبيحتتخ فري ق رت  عيغرحا عةيخر  بإلياليرح  بحارحبطك 
( ةرررخ بيتفحقترررم إ  تعرررةخ بإلياليرررتخط ب ياح 287يرررخ بحررربيحتتخ مع ةرررح ح ف رررطك ب يحرررل ةرررخ بحةرررحبك  

بتحرررةعط  12اط يبحثرررحييح بحارررحبط يرررخ ةحتيةرررحط فررري 2009يررريفةعط  4يرررخ عررريغالبتل فررري بحارررحبط 
ا بإلقطبط عحقتاح  بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط عححفارا فري ير بح بحرربيب بحعرطترم بح رح ا 2009

عررتخ بحرربيحتتخط رتررو م عرر  عرريغالبتل ةررخ بحةركةررم بحبيحتررم ح ررحييخ بحعرررحط بحترربقا ح فاررا فرري هرر ب 
( ةررخ بيتفحقتررم ي خ تحرريتتر 287يب  عحيتعحطهررح بحخهررم بح عررح تم بحةقتاررم مع ةررح ح ةررحبك  بحيرر بح بحرررب

 ( ةخ بيتفحقتم.74ط76ط83( يبحةيبب  15تتم   تفحتط يتمعتي بحةحبك  

 200كةح  ي ي  عريغالبتل بقتارح  بحةركةرم فري تربترب بحخرطا بح رحط  إحرل ةرح تتخرحي  
غترررط  خ ةحتيةرررحط  قمرررط   (1 بحعررررط بإلق تةررري ةترررا عررررط  ةرررخ قمررريم ب حرررحذ بحتررري ت رررحذ ةيهرررح

بحةركةررم  خ بحيرر بح بحةلررطي   ةحةهررح تتل رري عتربتررب كررا ةررخ بحعرررط بإلق تةرري يبحةيم ررم بيقتاررحبتم 
بحقححاررم يبحخررطا بح ررحط  حمطفرري بحيرر بح فرري ق ررت  عيغررحا ي عررحف   يهررح ي تلت ررب  خ تربتررب بحخررطا 

قا فررري بقتارررح  بحةركةرررم ي يرررر إ ب قرررطط  ةترررا عررررط  ترررب 200بح رررحط  حعررريغالبتل إحرررل ةرررح يطب  
ةتررا عرررط  فرررإخ  200بحةركةررم  يررر ترربقا عررةخ بقتاحاررهح تربتررب بحخررطا بح ررحط  إحررل ةررح يطب  

 ةحتيةحط تطى  ير ةخ غتط بحةيحح   خ تةحطذ بحةركةم ه ب بيقتاح  عححيحعم حه ل بح عتم.

إقمررحط إحرررل حرررخا ا قررحا حرررفتط ةحتيةرررحط حررب   حةحيترررح عتيخترررر 2010تيرررحتط  14يفرري ترررحطت  
بحةركةم حتل ةر  عطحححم ةيخهرم إحترر ةرخ ي بطك قحطخترم عريغالبتل ي طحر   ةثت تهرح إحرل ب ةرتخ بحلرحا 
حةيقةم ب ةا بحةتربك تتعةخ إقمحطهح عحر  ةحتيةحط حإليالخ بح   حعي ي خ  ابطتر مع ةح ح ف طك 

م بحبيحترم ح رحييخ بحعررحط ثرا ( ةخ بيتفحقتم يبحر   تةري  بيقتارح  ح ةركةر287ب يحل ةخ بحةحبك  

                                                 
(1) Mémoire du Bangladesh: 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case-no-16/memoire-
bangladesh,le7-10-2013. 
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قحا ةحخا بحةركةم عإطحرحا يحرقم ةرخ بإلقمرحط بحر   تتعرةخ حرر  ةحتيةرحط حإليرالخ بحر   حرعي 
ا يخر يكتا عيغالبتل طحرححم إحرل حرخا بحةركةرم 2010تيحتط  18 خ  ابطتر إحل عيغالبتل يفي 

حررتذ ةررخ نرر ير تتةثررا ةعررةييهح فرري  خ حررر  ةحتيةررحط حإليررالخ بحرر   تةرري  بيقتاررح  ح ةركةررم 
 .(1 ( ةخ بيتفحقتم287ح   بيقتاح  ةخ بحةركةم مع ةح ح ف طك بحححبحم يبحححعلم ةخ بحةحبك  

ثرررا خرررح  بيط بحةركةرررم حت رررطط بقتاحارررهح ةرررخ يبةرررر فررر هع  إحرررل  خ كرررا ةرررخ عررريغالبتل 
 27يةحتيةحط مطا في بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحطط رتو ابق  عيغالبتل ي ل بيتفحقترم 

ا  ةرح ةحتيةرحط ف رب 2001 غحرمذ  26ا يبق   بيتفحقترم رتر  بحيفرح  عححيحرعم حهرح فري 2001تيحتي 
 ا.1996ةحتي  21حعي  خ احبق  ي تهح في 

اط كةح يرق  بحةركةم  خ 1996تييتي  20يبق   بيتفحقتم رت  بحيفح  في ةيبخهتهح في 
( ةررخ بيتفحقتررم يقَررعاال 287ةررخ بحةررحبك   كررا ةررخ مطفرري بحيرر بح قررب  ارربطب بإليررالخ مع ةررح ح ف ررطك ب يحررل

بقتاررح  بحةركةرررم عررححيقط فررري بحيرر بح بحرررربيب  بحعرررط  عرررتخ بحرربيحتتخ فررري ق ررت  عيغرررحا ي خ هررر ل 
يي تررر  2009بتحررةعط  14بإلياليررح  بق رر  رترر  بحيفررح  قعررا مررطل بح عررتم ي ررل بحةركةررم عتررحطت  

يقررحا ب حححرري ح ةركةررم فررإخ بحةركةررم ( ةررخ بح21( ةررخ بيتفحقتررم يبحةررحبك  286فإيررر مع ةررح ح ةررحبك  
تقررت  عيقررط    يرر بح  ي م رر  ت رربا ةررخ بحمررطفتخ مع ةررح حالتفحقتررم قحاررم  خ بحيرر بح بحرررححي تتم رر  

 ( ةخ بيتفحقتم.15ط74ط76ط83ةخ بحةركةم تفحتط يتمعتي بحةيبب  

كةررح  عررحف  بحةركةررم  خ مطفرري بحيرر بح ت ررطبخ اررطبرم عحقتاررح  بحةركةررم عيقررط بحيرر بح 
  بح ح ا عتخ بحربيحتتخ حتربترب بحعررط بإلق تةري يبحةيم رم بيقتارحبتم بحقححارم يبحخرطا بح رحط  بحربيب

ةتا عرط  ة تحم ةخ قمريم ب حرحذ بحتري ت رحذ ةيهرح بحعررط بإلق تةري يي ترر فرإخ  200في ربيب 
 بحةركةم ت ط عحقتاحاهح عيقط بحي بح بحةمطيل ي تهح.

عتخحب في هرا تقرت  بحةركةرم عتربترب  حكخ بإلنكحا بح   مطل ريا بقتاح  بحةركةم
ةترررا  200ةترررا عرطتةرررح  ا  خ بقتاحارررهح تيرارررط فررري رررربيب  200بحخرررطا بح رررحط  إحرررل ةرررح يطب  

 عرط ؟

إخ بإلخحعررم ي ررل هرر ب بححررؤبا بحرر   حررعي  خ مطرتررر بحةركةررم ي ررل مطفرري بحيرر بح ةررخ  خررا 
 تهرررح كرررا ةرررخ ةحتيةرررحط بحرررتمالح ط تهةرررح تتم ررر   يية بحتلرررط  إحرررل بحرخررر  يب بحرررم بحتررري بحرررتيب  ي

                                                 
(1) Mémoire du Bangladesh: 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case-no-16/memoire-
bangladesh,le7-10-2013. 
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يعريغالبتل حت تترب يخهرم يقرطل ثرا يتمرطي إحرل إخحعررم بحةركةرم ي رل هر ب بححرؤبا فحار م فري  حرك فرري 
 ةح حم بقتاحاهح.

يكةررح حررعي بح رريا  خ كررا ةررخ مطفرري بحيرر بح قررب قَررعاال بقتاررح  بحةركةررم ةررخ  خررا تربتررب 
ت فرررح رررريا ةرررح ب إ ب كحيررر  إي  يهةرررح بق (1 ةترررا عررررط  200بحخرررطا بح رررحط  عرررتخ بحررربيحتتخ فررري رررربيب 

ةتا عرط  يب  ب كحخ بيقتاح  تيل ب  200بحةركةم تقت  عتربتب بيةتببب بح حط  إحل ةح تخحي  
 ح ةركةم فها حت طط بحةركةم ةةحطحتر عححيحعم حه ل بح عتم؟

يةح  فححعيحعم حةحتيةحط ي تلتط  كةعب  ي ل بقتاح  بحةركةم في تربتب بحخطا بح حط  يب 
 .(2 ةتا عرط  يةح تخحي   حك تقطج يخ بقتاحاهح 200بتبل فتةح تخحي  تلتط  ي ل تر

يتعرتا ةحتيةررحط  خ ةحر حم بقتاررح  بحةركةرم فرري تربترب بحخررطا بح رحط  فتةررح تخررحي  
ةتررا عرررط  ي تمررطل فرري قعررتم بحرررحا  خ بحررربيب بحعرطتررم حعرريغالبتل تيتهرري رتررل قعررا  200

ذ بحةلةريا عهرح ح ترحذ بحعررط بإلق تةري ةتا عرط  ة حةم ةخ قميم ب حرح 200بحيايا إحل 
كةح تط  ةحتيةحط  ير ي ل فرط  ت طترط بحةركةرم يقتاحارهح يقتحةهرح ح تخبترب بيةترببب بح رحط  

ةتا فإخ  حك ةخ ن ير بحةححذ عبيخ نك عر يي بيا  قطى غتط  200حعيغالبتل فتةح تخحي  
حةلترررطا عهرررح حررربيا فررري مرررطا فررري بحيررر بح بحررررححي بحةمرررطيل  ةحةهرررح يكررر حك بحةحرررحذ عرررححر يي ب

بحةيم رررم عحيتعرررحط قرررحح بحعررررحط يبحةرتمرررح  ترررطبو ةنرررتطك حإليحرررحيتم كةرررح  خ بحرررربيب بحقحطخترررم 
ح خرررطا بح رررحط  حرررا ترررتا تربتررربهح علرررب عيرررح ة ي رررل تيارررتح  حخيرررم رررربيب بحخرررطا بح رررحط  بحةينررر ك 

  تمعةيخرررر  بحةطفرررري بحثررررحيي ةررررخ بتفحقتررررم ب ةررررا بحةتررررربك ح ررررحييخ بحعرررررحط يبحةركةررررم كخهررررم قعررررح
ي تحرررتمتا تربترررب بحخرررطا بح رررحط  ي رررل  حرررحذ بفتطبعررري بيخ تربترررب ةحرررعي ح رررربيب بحقحطخترررم 

ةترررا تتم ررر  برترررطبا نرررطيم  200ح خررطا بح رررحط   حرررك  خ بحراررريا ي رررل خرررطا قررحط  تتخرررحي  
( ةررخ بيتفحقتررم علررب تيبفطهررح ييعررب ةررخ يررط  بحةل يةررح  ي ررل حخيررم 76ةحررع م رررببتهح بحةررحبك  
( ةرخ بيتفحقترم يحتربيتا 76حتمالح ط تهح مع ةح ح ف طك بحثحةيم ةرخ بحةرحبك  ربيب بحخطا بح حط  ي

ةيقفهح ريا يربا إةكحيترم بحةركةرم تربترب بحخرطا بح رحط  بيخ برترطبا بإلخرطب ب  بححرححفم بحر كط 
ا فرري قعررتم بحررربيب بحعرطتررم عررتخ 1992تييتررر  10بحررتيب  إحررل بحركررا بحتركتةرري بحاررحبط فرري 

                                                 
(1) Compromis (Notification soumise par le bangladesh) 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case-no-16/Notification-
bangladesh,le12-10-2013. 

(2) Contre- Mémoire De l'union Du myanmar: 
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case-no-16/Contre- Mémoire - 
myanmar.pdf,le12-06-2014. 
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خ بحةركةم ي تحتمتا  خ تاربط ركةهرح ي رل  حرحذ بفتطبعري بيخ كيبب يفطيحح بح   تعةخ  
 ةطبيحك بحنطيم يبإلخطب ب  بحتي ت ططهح بح حييخ بحبيحي في ةخحا بحربيب بحعرطتم.

ررح بحررتيب  ةحتيةررحط إحررل بحركررا بحاررحبط يررخ ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم فرري قعررتم بحررربيب  ي تعة
خ بةتيلرر  ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم يررخ تربتررب بحعرطتررم عررتخ هيرربيطبذ ييتكررحطغيب فرري عرررط بحكررحطتعي رررت

ةتررا عرررط  عررتخ هيرربيطبذ ييتكررحطغيب بحررتيحبةب إحررل  خ حخيررم ررربيب  200بحخررطا بح ررحط  فتةررح تتخررحي  
بحخررطا بح ررحط  حررا تعرربا علررب تياررتحتهح فتةررح تقرر  تربتررب بحخررطا بح ررحط  عررتخ بحمررطفتخ فتةررح تتخررحي  

قررطط  بقتاحاررهح فرري تربتررب بحخررطا  ةتررا عرررط  ي عررحف  ةحتيةررحط  خ بحةركةررم رتررل يحرري 200
ةترررا عررررط  فإيهرررح ي تحرررتمتا ةةحطحرررم هررر ب بيقتارررح  رترررل تحرررتيفي  200بح رررحط   فتةرررح تخرررحي  

( ةرخ بيتفحقترم يترتا بحرتمالح ط   حخيرم رربيب بحخرطا 76عيغالبتل بحنرطيم بحةررببك مع ةرح ح ةرحبك  
 .(1 بح حط 

ةرخ بيتفحقترم  76  مع ةرح ح ةرحبك  ةح عيغالبتل ي ل قالا ةحتيةرحط ترطى  خ بحةركةرم تقرت
ةترا عررط  ي حرك  خ  200عيقط بحي بح بح رح ا عرتخ بحربيحتتخ رريا تربترب بحخرطا بح رحط  فتةرح تخرحي  

بتفحقتررم ب ةررا بحةتررربك ح ررحييخ بحعرررحط ي ت ررتا    تةترر  عقارري  بيقتاررح  ييرربةح تتل رري ب ةررط 
( ةرخ 83ل بحةحرحفم يكر حك بحةرحبك  ةترا عررط   ي ييربةح تتخرحي  هر  200عححخطا بح حط  في ربيب 

 .(2 بيتفحقتم تتك ا يخ تربتب بحخطا بح حط  عافم يحةم بيخ إقحةم ه ب بحتةتت 

يطبةب ي ررل قرريا ةحتيةررحط  خ ةحرر حم بقتاررح  بحةركةررم عتربتررب بحخررطا بح ررحط  فتةررح تتخررحي  
حعيغالبتل ي  ةتا عرط  ي تمطل في ه ل بح عتم  خ بحمطا بحقحطخي ح رحفم بح حطتم 200ةححفم 

 ةتا عرط . 200تاا رتل ةححفم 

كةرررح ارررطر  عررريغالبتل  خ هررر ب بححرررع  بحررر   بحرررتيب  إحترررر ةحتيةرررحط ةعيررري ي رررل فطعرررتم 
ةتررا عرررط  فررإخ بحمررطا  200ةؤببهررح  يررر عةخررطب تربتررب بحةيم ررم بيقتاررحبتم بحقححاررم حعرريغالبتل عررر

بحةركةرم ي تةكيهرح ب قر  عرر ةترا عررط ط ي خ  200بحقحطخي ح رحفرم بح حطترم حرخ تارا رترل ةحرحفم 
إي إ ب قع   ةحع ةح بيبيح ب  بحة بةم ةخ قاعا ةحتيةحط يبحتي تبيي إحل يعرا قرم ةتحرحي  ب علرحب 

                                                 
(1) Tribunal international Du Droit de la Mer, affaire no 16, Differend relatif a la 

delimation de la frontiere maritime entre le bangladesh et le myanmar dans le golfe 
du Bengale (Arret), p 108, sur le site: http://www.itlos.org,le 20-10-2013. 

(2) Compromis (Notification soumise par le bangladesh) 
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case-no-16/Notification-
bangladesh,le12-10-2013. 
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ةتررا عرررط  ي خ ب قرر  عهرر ب تتم رر  ةررخ بحةركةررم تخحهررا بحقررطيا بحقحاررم بحترري  200فرري ررربيب 
 طفتخ في ق ت  عيغحا.تم   ةيهح عيغالبتل ةطبيحتهح ييب تربتب بحربيب بحعرطتم عتخ بحم

يتعتا عيغالبتل  ير عححيحرعم يبيرح ب  ةحتيةرحط بحةتةث رم فري بحةحرحذ عر ريي بحغترط فرإخ 
ةتا عرط  حتذ ةخ ن ير بحةححذ عر يي     200تربتب بحربيب بحعرطتم عتخ بحبيحتتخ فتةح تتخحي  

 بيا  قطى غتط مطفي بحي بح.

طفي بحي بح يحتذ فترر    ةحرحذ عر ريي ي حك  خ بحركا بح   تابطل بحةركةم ت  ا ف م م
( فرري ف طتهررح بحثحيتررم ةررخ بحيقررحا ب حححرري 33بحغتررط يةررالة عةعررب  يحررعتم آثررحط ب ركررحا مع ةررح ح ةررحبك  

 .(1 ح ةركةم

رح إحرل  خ قريا ةحتيةرحط عر خ تربترب بحخرطا بح رحط  حعريغالبتل فتةرح  كةح  ه  عريغالبتل  تعة
بحربيا فري بحةيم رم فرإخ هر ب تتيرحق  ةرا بحم ر  بحر   ةتا عررط  فترر ةحرحذ عر ريي  200تتخحي  

 200قبةتر ةحتيةحط إحل حخيم ربيب بحخطا بح حط  يبح   قاب بحراريا ي رل خرطا قرحط  تتخرحي  
ةتا عرط  ةةح تبا عةيةح ي ل  خ بحمطا بحقحطخي ح رحفم بح حطتم حعيغالبتل رتل في رححم تخحي  

 يبحةرتمح .ةتا عرط  ي تنكا    ةححذ ع حح بحعرحط  200

ي عررحف  عرريغالبتل  يررر فتةررح تقرر  بحةيررحمي بحعرطتررم بحةنررتطك ةررا بحهيررب فإيهررح تتفرري ةررا 
خ كحيرر  ي تحررتمتا تربتررب بحررربيب بحعرطتررم عررتخ ةحتيةررحط يبحهيررب ي عرريغالبتل  ةحتيةررحط  خ بحةركةررم يب 

ح ةرا تعرةتخ كيخ بحهيب حتذ مطفةح في بحي بح ي  يهح تةكيهح تربتب بحرربيب بحعرطترم عرتخ مطفري بحير ب
 ركةهح بحةعحبئ بحلحةم بحتي تةكخ بيحتخح  إحتهح ييب تربتب بحربيب ةا بحهيب.

فررل بحقتررحا بتخهرر  عرريغالبتل إحررل بحت كتررب ي ررل  يررر ي تيخررب    يرر بح فررل بيقتاررح  عررتخ 
بحةركةررم بحبيحتررم ح ررحييخ بحعرررحط يحخيررم ررربيب بحخررطا بح ررحط  فتةررح تقرر  تربتررب بحخررطا بح ررحط  عررا 

تالررب بقتاحاررحتهةح ةتكحة ررم ي حررك  خ بح خيررم تعررب  ط تهررح فتةررح تقرر  تربتررب بحخررطا ي ررل بحلكررذ 
 ةتا عرط  فل رححم يبا يخيب ي بح عتخ بحمطفتخ. 200بح حط  ييبةح تتخحي  

 ةح فل رححم قتحا ي بح فإخ بح خيم ي ت با    تياتح  ريا كتفترم تربتربل رترل ترتا تحريتم 
قعرررح تم  ي تركتةترررم تقتحطهرررح  مرررطبا بحيررر بح يةرررخ ثَررراَّ فرررإخ بحيررر بح ةرررخ قاعرررا بحةركةرررم  ي    خهرررم 

 .(2 بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط هي بحةقتام فل ه ل بحرححم

                                                 
(1) Mémoire du Bangladesh: 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case-no-16/memoire-
bangladesh,le7-10-2013. 

(1) Mémoire du Bangladesh: 
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ثرررا خرررح  بيط بحةركةرررم حت رررطط ةررربى بقتاحارررهح ةرررخ يبةرررر ي خ قرررطط  بقتاحارررهح فهرررا 
 حتةحطحر فل ه ل بح عتم  ا ي؟

ةرخ بيتفحقترم يطفر  بحخرطا بح رحط  ( 76رتو كي مم  يحل  هع  بحةركةرم إحرل  خ بحةرحبك  
( ةرخ بيتفحقترم فرإخ بحبيحرم بححرحر تم تةرحطذ 77عافم يحةم يمع ةح ح ف طك ب يحل يبحثحيترم ةرخ بحةرحبك  

ةتررا  200ر رريي حررتحبتم ي ررل خطفهررح بح ررحط  بيخ إقحةررم    تةتترر  عررتخ بحخررطا بح ررحط  فرري ررربيب 
( ةخ بيتفحقتم تعةي  تربتب 83بحةحبك  ةتا عرط ط ك حك  200عرط   ي بحخطا بح حط  فتةح يطب  

 بحخطا بح حط  عتخ بحبيا بحححر تم بحةت حع م  ي بحةتخحيطك بيخ إقحةم ه ب بحتةتت .

يي تر فإخ بحةركةم قطط   يهح ةقتام عتربتب بحخطا  يهح ةقتارم عتربترب بحخرطا بح رحط  
م ي رل ببيرح ب  يبفريح كرا عافم يحةم بيخ بييتببب عه ب بحتةتت  حكيهح حرترحيا ةرخ قرالا بإلخحعر

 ةخح الةحتيةحط يعيغالبتلال ت طتط ها حتةحطذ بقتاحاهح عححيحعم حه ل بح عتم  ا ي؟

 200يعررب   بحةركةررم عررححطب ي ررل ببيررح  ةحتيةررحط  خ بحخررطا بح ررحط  حعرريغالبتل ي تتخررحي  
بهررح ةتررا عرررط  ةل  ررم  حررك عرر خ بحةيررحمي بحعرطتررم بحترري تةررحطذ عرريغالبتل ر رريي حررتحبتم ي ررل ةيبط 

 ةتا عرط . 200بحمعتلتم ةححفتهح  قا ةخ 

رترررو ترررطى بحةركةرررم  خ هررر ب بيبيرررح  حرررتذ حرررر     حرررحذ قرررحيييي ةرررح ببةررر  بتفحقترررم ب ةرررا 
بحةتررربك ح ررحييخ بحعرررحط تحررة     بيحررم حررحر تم عححرارريا ي ررل ةيم ررم بقتاررحبتم قححاررم يخررطا 

 ةتا عرط . 200قحط  قب تتخحي   رتحيةح 

ب بيبيرررح  حرررتذ حرررر     حرررحذ قرررحيييي ةرررح ببةررر  بتفحقترررم ب ةرررا رترررو ترررطى بحةركةرررم  خ هررر 
بحةتررربك ح ررحييخ بحعرررحط تحررة     بيحررم حررحر تم عححرارريا ي ررل ةيم ررم بقتاررحبتم قححاررم يخررطا 

 ةتا عرط  يي تر فإيهح تحتعلب ب ق  عر. 200قحط  قب تتخحي   رتحيةح 

بحةتةثررررا فررررل  خ ةةحطحررررم ثررررا بيت  رررر  بحةركةررررم حبطبحررررم بيبيررررح  بحة رررربا ةررررخ قعررررا ةحتيةررررحط ي 
بحةركةرم يقتاحاررهح فتررر ةحررحذ عر ريي بحغتررطط رتررو  هعرر  بحةركةررم  يرر مع ةررح ح ف ررطك بحثحيتررم ةررخ 

( ةررخ يقحةهرح ب حححرري فرإخ بحركررا بحارحبط ييهررح ي تكريخ حررر    قريك ة  ةررم إي عححيحررعم 33بحةرحبك  
 ح رررحط  ةرررخ قعرررا بحةركةرررميي ترررر فرررإخ تربترررب بحخرررطا ب (1  مرررطبا بحيررر بح يعاررربب  حرررك بحيررر بح يفحرررر

ي تةكخ ع   رحا ةخ ب ريبا  خ تةذ ر يي بحغتط  خ بحةركةم ت ا ي ل يحت هح ف  بحي بح ةخ 

                                                                                                                                               
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case-no-16/memoire-
bangladesh,le7-10-2013. 

 .18ب. رحتخ ريفي يةطط ةطخا ححعيط    (1 
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قالا تربتب تربتب كتفتم طحا قرم بحرربيب بحر   تيتهري ةرببل عةخرطب بحةحرحذ عر ريي بحغترط بحر   ي 
 تالب مطفةح فل بحي بح.

 رري عححةيم ررم القررحح بحعرررحط يبحةرتمررح ال يتعررتا بحةركةررم فتةررح تقرر  ببيررح  ةحتيةررحط بحةتل
 يرر مع ةررح ح تياررتم بحة بةررم ةررخ حخيررم ررربيب بحخررطا بح رحط  عيررح ة ي ررل بحم عررح  بحة بةررم حهررح ةررخ قاعررا 

ةتررا عرررط  حررتذ فتررر     200مطفرري بحيرر بح فررإخ بح خيررم تؤكررب  خ تربتررب بحخررطا بح ررحط  فتةررح يطب  
ةرتمح  ثا بيت    بحةركةم ح طب ي ل بححرؤبا ةححذ عححر يي بحةلتطا عهح حبيا فل قحح بحعرحط يبح

بحةتةثا فل  خ ةةحطحرم بحةركةرم يقتاحارهح فرل هر ل بح عرتم ةل ري ي رل نرطمتخط تتةثرا بحنرطم 
 ب ياح فل  خ ت يا كا ةخ عيغالبتل يةحتيةحط عتربتب بحرب بحقحطخي عخطفهح بح حط .

ححم ةح إ ب تخرحي  بحخرطا يبحنطم بحثحييح هي بحتمالح ط   حخيم ربيب بحخطا بح حط  فل ر
 ةتا عرط . 200بح حط  ةححفم 

رتو قحح  بحةركةم ح طب ي ل ه ب بححؤبا  ير ييبةح تكريخ بحةيم رم بحعرطترم ةيعريح بحير بح 
حرا ترتا علرب تربتررب رربيبهح بحقحطخترم فهر ب ي تةيررا بحةركةرم ةرخ يعرا رررب ح ير بح يرخ مطتري تربتررب 

حررل  خ ةركةررم بحلربا بحبيحتررم فررل يربب ةررخ بح عررحتح كتفترم طحررا هرر ل بحرربيبط رتررو  هعرر  بحةركةرم إ
بححررحع م بحترري فارر   فتهررح حررا تلتعررط يرربا يخرريب بتفررحي عررتخ  مررطبا بحيرر بح ررريا كتفتررم طحررا قمرريم 

 .(1 ب ححذ رح الة تريا بيخ تبقا بحةركةم حيعا رب ح ي بح

يفي بحقتحا ع ل ح ةركةم  خ تبطذ ةح حم تلحط  بقتاحارهح ةرا بقتارح  حخيرم رربيب 
خطا بح حط ط رتو  هع  بحةركةرم إحرل  خ بإلخحعرم ي رل هر ب بححرؤبا ت تعري ةيهرح تفحرتط بتفحقترم بح

ب ةررا بحةتررربك عرحررخ بحيتررم ةررخ  خررا بحيارريا إحررل بحيتررم بحةنررتطكم حألمررطبا بحةتلحقرربك مع ةررح ح ةررحبك 
 .(2 ( ةخ بتفحقتم فتتيح ح حييخ بحةلحهبب 31 

بيتفحقتررم فإيررر تتلررتخ ي ررل بحبيحررم بححررحر تم رتررل ( ةررخ 76فمع ةررح ح ف ررطك بحثحةيررم ةررخ بحةررحبك  
ةتررا عرررط  يهح تررم ية  ةررم  خ ت رربا بحةل يةررح  بحةتل  ررم  200تكرريخ ررربيب خطفهررح بح ررحط  فتةررح يطب  

عررربيب بحخررطا بح ررحط  إحررل حخيررم ررربيب بحخررطا بح ررحط  ةررخ  خررا  خ تلمرري بح خيررم تياررتحتهح ررريا 

                                                 
(2) Tribunal international Du Droit de la Mer, affaire no 16, Differend relatif a la 

delimation de la frontiere maritime entre le bangladesh et le myanmar dans le golfe 
du Bengale (Arret), p 108, sur le site: http://www.itlos.org,le 20-10-2013. 

 .183 - 172ط   ةطخا ححعيب. خةحا يعب بحيحاط ةحياط بح حييخ بحبيحي بحلحاط بحخ   ب ياط  (2 
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رررح يفلرررحية فرررل إمرررحط يي  (1 بحتربترررب بحررر   قحةررر  عرررر بحبيحرررم بححرررحر تم ترررر فرررإخ بح خيرررم ت لررر  بيطةب ةهةة
 ةتا عرط . 200بيتفحقتم فهي تتةتا عحقتاح  تربتب بحخطا بح حط  يقحام قحطج 

فت رربتةهح حتياررتح  إتخحعتررم تخلررا بحتربتررب ة رر ا ييهررح ي حخةتررا بحرربيا حرر حك تتنرركا بح خيررم 
ل ةررررحبك بحختيحيختررررح يفرررري ةتررررببخ ( ةررررخ بحةطفرررري بحثررررحيي ةررررخ بيتفحقتررررم ةررررخ قعررررطب  فرررر2مع ةررررح ح ةررررحبك  

بحةححرح  بحعرطتمط كةح  خ بحةحبك بحثححثم ةرخ بحةطفري يفحرر يار  ي رل  خ يقتفرم بح خيرم تتةثرا فرل 
بطبحررم بحعتحيررح  يبحةرريبطب ب قررطى بحترري ت رربةهح بحرربيا بححررحر تم فتةررح تتل رري عححررربيب بحقحطختررم ح خررطا 

ةتا عرط  ةخ  خا ت بتا تياتحتهح ريا  200 بح حط  فل بحةيحمي بحتي تةتب فتهح ت ك بحربيب يطب 
 .(2 ( ةخ بيتفحقتم76ه ل بحعتحيح  يبحةيبطب بحة بةم إحتهح مع ةح ح ةحبك  

ي هع  بحةركةم فل تفحتطهح حالتفحقتم  خ هيحك فطي يبع  عتخ تلتتخ ربيب بحخطا بح حط  
بيتفحقترم يتربترب بحررربيب  ( ةرخ83عرتخ بحربيا  ب  بححريبرا بحةت حع رم  ي بحةتالار م عةيخر  بحةرحبك  

( ةرخ بيتفحقترم ت تارط 76( ةرخ بيتفحقترم فمع ةرح ح ةرحبك  76بحقحطختم ح رحفم بح حطترم عةيخر  بحةرحبك  
يقتفم بح خيم ي ل ةي  تياتح  ح بيحم بحححر تم ييب تربتبهح ح ربيب بحقحطختم ح خطا بح حط  بيخ 

حةت حع م  ي بحةتخحيطك ي خ تحيتم بحي بح بح   قرب بحةححذ عتربتب بحربيب بحعرطتم عتخ بحبيا بحححر تم ب
خرطب ب  تحريتتر بحةرحبك  تين  ييب تربتب بحربيب بحعرطتم عتخ بحبيا بحححر تم قب تيح  تيقرتا ةطبررا يب 

 ( ةخ بيتفحقتم يبحخ   بحقحةذ ينط ةيهح.83 

يةرحط فل تر ف ب قرطط  بحةركةرم  يرر مححةرح كرحخ هيرحك ير بح قرح ا عرتخ كرا ةرخ عريغالبتل يةحت
ةتررا عرررط ط فررإخ  200ررريا تطحررتا بحررربيب بحعرطتررم يعرر ق  ررريا تربتررب بحخررطا بح ررحط  فتةررح يطب  
( ةررخ 287( يبحةررحبك  83بحةركةررم ت ررطط بقتاحاررهح عيقررط هرر ب بحيرر بح ييعررا رررب حررر مع ةررح ح ةررحبك  

 بيتفحقتم.

 م عح  يببيح ب  مطفي بحي بحح -ثحيتةح

ا إلرححم بح عرتم إحرل 2009بتحةعط  13عتحطت  عةخطب ت بتا بحم   بحكتحعي ةخ عيغالبتل 
بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحطط ف ب قحا ةحخا بحةركةم عتحختا بح عرتم فرل خربيا بح عرحتح عترحطت  

ا حتع   ع حك يبب بح عحتح بحةلطيعم ي ل بحةركةم حتم ينط قعتم رتل  حك 2009بتحةعط  14
 .(3 بحيق 

                                                 
 .379ط   ةطخا ححعيب. خةحا يعب بحيحاط ةحياط بح حييخ بحبيحي بحلحاط بحخ   بحثحييط  (1 

 .381 – 380بحةطخا يفحرط    (2 

(1) Compromis (Notification soumise par le bangladesh) 
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ركةرررم عإقمرررحط ب ةرررتخ بحلرررحا حألةرررا بحةترررربك قرررحا ةحرررخا بحة 2009بتحرررةعط  17يعترررحطت  
يخر بإلقمحط يفحهح إحل بحبيا  2009بتحةعط  22عحح عتم بحتي تا يطعهح  ةحا بحةركةم يعتحطت  

( ةررخ بحيقررحا 24ب مررطبا فررل بتفحقتررم ب ةررا بحةتررربك ح ررحييخ بحعرررحط مع ةررح ح ف ررطك بحثححثررم ةررخ بحةررحبك  
ك قحطختررم عرريغالبتل إقمررحطةب إحررل ط ررتذ بحةركةررم ا يخهرر  ي بط 2009بتحررةعط  22ب حححرريط يفرري 

إليالةر ع حةح  يكال هرح يةحتنرحطتهح بحر تخ حرتتيحيخ بحربفحح ييهرح يترالل بإلقمرحط بحةيخرر ةرخ ي بطك 
ا حت ررريا هررري ب قرررطى عررربيطهح عإقمرررحط بحةركةرررم عةرررخ 2009بتحرررةعط  23قحطخترررم ةحتيةرررحط عترررحطت  

 حتتيحل ةهةم بحبفحح يخ ةاححرهح.

كررررا ةررررخ ةحتيةررررحط يعرررريغالبتل حرررريكال ها يةحتنررررحطتها ي ررررب ط ررررتذ بحةركةررررم يعلررررب تربتررررب 
ا ةرخ  خرا 2010تيرحتط  26إحرل  25ةيحقنح  ةرا ةةث ري بحمرطفتخ بحةتيرح يتخ بحرتةط  تريةتخ ةرخ 

 بحتنحطتها ريا كتفتم حتط بحةطبفلح  بحكتحعتم يتحطت  إتببح بحة كطب .

 1ا ربب عةيخعر 2010تيحتط  28ي ابط ط تذ بحةركةم ي   ه ل بحةيحقنح   ةط عتحطت  
ا ترحطت  إترببح ةر كطك 2010بتحرةعط  1ا كتحطت  إلتببح بحة كطب  ةخ قاعا عريغالبتل ي2010تيحتي 

بحررطب ةررخ مررطا ةحتيةررحط ثررا قررحا ةحررخا بحةركةررم عإقمررحط مطفرري بحيرر بح عررح ةط بحاررحبط يررخ ط ررتذ 
ط إترررببح مطفررري بحيررر بح بحةركةرررم ةرررخ  خرررا إترررببح بحةررر كطب  فرررل ب خرررا بحةرررربب يتطتررر  يرررخ بإلقمرررح

 .(1 ح ة كطب  فل بحتحطت  بحةربب

ثررا علررب بحتنررحطك ط ررتذ بحةركةررم حةةث رري كررا ةررخ ةحتيةررحط يعرريغالبتل ررربب عةيخرر  ب ةررط 
ةررحطذ  15ا تررحطت  إتررببح بحةرر كطك بحخيبعتررم ةررخ قاعررا عرريغالبتل فرري 2010ةررحطذ  17بحاررحبط فررل 

خ قعا ةحتيةرحط علربهح قرحا ةحرخا بحةركةرم تحطت  إتببح ة كطك بحطب ة 2011تيحتي  1يتحطت   2011
عإقمحط مطفي بحي بح عح ةط بحاحبط يرخ ط رتذ بحةركةرم إلترببح بحةر كطب  فرل ب خرا بحةرربب يهري 

 ةح تا فلالة.

إي  يررر يتتخررم يرربا برترريب  تنرركت م بحةركةررم بحترري تيقررط فررل بحيرر بح بحررربيب  بحعرررط  عررتخ 
 ترةا مطفي بحي بح. عيغالبتل يةحتيةحط فل ق ت  عيغحا ي ل    قح ٍ 

يعلررب بيتهررح  ةطر ررم بحةطبفلررم  (2 ف ررب تةحررك كررا ةررخ بحمررطفتخ عر ررر فررل تلتررتخ قحعرري قررح 
بحكتحعتررم ي ررب ط ررتذ بحةركةررم ةنررحيطب  ةررا ةةث رري مطفرري بحيرر بح ةررخ  خررا تيقررتا ةطر ررم بحةطبفلررح  
                                                                                                                                               

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case-no-16/Notification-
bangladesh,le12-10-2013. 

 ( ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.60ط 59طبخا بحةحبتتخ   (1 

 ةخ بحيقحا ب حححي ح ةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.( 17طبخا بحةحبك   (2 
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بحارحبط فري  بحنفهتم بحتي ت ري ةطر رم بحةطبفلرح  بحكتحعترم تطتر  ييهرح إارببط ط رتذ بحةركةرم حألةرط
 .(1 ا2011حعتةعط  8ا حتربتب تحطت  بفتتحل بحةطبفلح  بحنفيتم في 2011 غحمذ  19

   ( م عح  يببيح ب  عيغالبتلح

تررررت ق  م عررررح  يببيررررح ب  عرررريغالبتل بحة بةررررم إحررررل بحةركةررررم علررررب طفرررر  كررررا بحم عررررح  
 يبيبيح ب  بحةقححفم فيح

ةرررخ قرررم ب حرررحذ بحةتفررري ي ترررر فرررل بحعررررط بإلق تةررري حكرررا ةرررخ عررريغالبتل يةحتيةرررحط ت رررحذ  -1
ا يبحةنرركا ةررخ 2008ا يبحةارربي ي تررر ةررخ قاعررا بحمررطفتخ يررحا 1974ةرعررط بتفررحي حرريم 

 حعلم ي حم ربب  إرببثتحتهح عةيخ  ةرعط بيتفحي بحححعي بح كط.

ا إحل بتفرحي رريا كتفترم طحرا 1974فرح  عيغالبتل فإخ مطفي بحي بح تياال فل ييفةعط    
ةير بحعررط بإلق تةري ح مرطفتخ فرل إمرحط بحخيحرم بحثحيترم ح ةفحيعرح   قم ب ححذ بح   ت حذ

فل نكا ةرعط بتفحي ي عحف  عيغالبتل  يهح قبة  ةنطيح بتفحقتم إحرل ةحتيةرحط تتعرةخ 
ةح تا بيتفحي ي تر فل ةرعط بيتفحي ريا تربتب بحعرط بإلق تةي ي خ بةتيحح ةحتيةحط يخ 

يةررح إحررل طغعتهررح فررل يعررا بتفحقتررم تيقتررا ةنررطيح بيتفحقتررم ي تلرريب إحررل طفعرر هح ةعررةيير يب 
نررحة م تتعررةخ تربتررب خةتررا بحةيررحمي بحعرطتررم بحةتيررح ح ي تهررح عررتخ بحمررطفتخط رتررو بحررتيحبةب 
حعرريغالبتل فررإخ ةحرر حم تربتررب ررربيب بحعرررط بإلق تةرري عررتخ بحع رربتخ بيتعررط  بعترربب ة ةررخ يررحا 

ط يحرا ت ربا    ةرخ ةحتيةرحط ا ةح حم ةيتهتم عتخ بحمطفتخ تايَخر  عتيقترا  حرك بحةرعر1974
رح ي رل ةرح ترا بيتفرحي ي ترر يرحا  رح  34ا إي  يرر علرب ةرطيط 1974 ي عيغالبتل بيتطبعة يحةة

 ي ل تعيي بحبيحتتخ حه ب بحةرعط اطر  ةحتيةحط  ير ي تةكخ بيتعحطل يفح  عتخ بحبيحتتخ.

طتر  ييهرح ا تلتعط عةثحعم بتفحقتم بيحتم ت1974كح تعتا عيغالبتل  خ ةرعط بتفحي يحا 
 ر يي يبحت بةح  عححيحعم حكا ةخ مطفي بحي بح.

( ةرررخ بتفحقترررم ب ةرررا بحةترررربك ح رررحييخ 15ي هعررر  إحرررل بيتعرررحطل بتفرررحي بيحررري عةفهررريا بحةرررحبك  
إحررل خحيرر   حررك تةحرك  عرريغالبتل عيخرريب بتفررحي عررةيي عرتخ بحمررطفتخ ررريا ررربيب تربتررب  (2 بحعررحط

 بحعرط بإلق تةي.
                                                 

 ( ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.45طبخا بحةحبك   (1 

(1) Mémoire du Bangladesh: 
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case-no-16/memoire-
bangladesh,le7-10-2014. 
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علم حقررم ب حررحذ بحرر   تررا تربترربل عةيخرر  ةرعررط بيتفررحي يررحا بيمالقةررح ةررخ بحي مررم بححررح -2
ا فإخ بحربيب بحعرطتم عرتخ عريغالبتل يةحتيةرحط تتعرا فرل خةترا بيتخحهرح  إحرل غحترم 1974

  رح  ةح هي ةربب فل ة كطك عيغالبتل.   17بحيايا إحل بحي مم بحتي برببثتحتهح 

ةترا عررط   200ةحتيةرحط إحرل ةحرحفم ةخ هر ل بحي مرم تةترب بحرربيب بحعرطترم عرتخ عريغالبتل ي  -3
ة تحم ةخ قميم ب ححذ بحلحبتم بحتي ت حذ ةيهح بحعرط بإلق تةي يبحتي حعي تربتربهح فرل 

 ةرعط بيتفحي بحححعي بح كط.

ةمححعررررم عرررريغالبتل ح ةركةررررم بحبيحتررررم ح ررررحييخ بحعرررررحط عتلتررررتخ قررررم يرتررررب حتربتررررب بحةيم ررررم  -4
تةحنتةح ةا بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعررحط  بيقتاحبتم يبحخطا بح حط  حكا ةخ بحمطفتخ

 ي ركحا بح عح  بحبيحي فل ةخحا ي بيح  بحربيب بحعرطتم.

( ةرخ بيتفحقترم 15طف  عيغالبتل بيتعحط خ تطك ححي  ةحطتخ قطا قح  عةفهريا بحةرحبك   -5
 تتطت  يير بحتعلحب ةعب  قم بحيحم حطحا ربيب بحعرط بإلق تةي عتخ بحبيحتتخ.

 ( ةخ بيتفحقتم بحتي تي  ي ل  خح121  عيغالبتل عتمعتي بحةحبك  يتةحك

 بحخ تطك هي طقلم ةخ ب ط  ةتكييم معتلتةح يةرحمم عححةح  يتل ي ي تر فل رححم بحةب. -

( تررررربب بحعرررررط بإلق تةرررري ح خ تررررطك يةيم تهررررح 3عححررررتثيح  ةررررح هرررري ةيارررري  ي تررررر فررررل بحف ررررطك   -
م يخطفهح بح حط  يف ةرح  ركرحا هر ل بيتفحقترم بحةيمع رم بحةتحقةم يةيم تهح بيقتاحبتم بحقححا

 ي ل ب قححتا بحعطتم ب قطى.

 حتذ ح اقيط بحتي ي تهي  بحتةطبط بححكخ بحعنطتم  ي بحتةطبط رتحك بقتاحبتم قحام عهح -

 ةيم م بقتاحبتم قححام  ي خطا قحط .

ب فرل طحرا قرم ب حرحذ طف  عيغالبتل تمعتي بحةركةم حةعب  قرم بحيحرم بحةتحرحي  ب علرح -6
بح   تتربب مع ةح حربيب بحةيم م بيقتاحبتم بحقححام يبحخطا بح حط  عرتخ بحربيحتتخ ةؤححرم 
طفعهح حه ب بحةعب  كيير ي تؤب  إحل يتتخم يحبحم يترطةهح ةخ بحرايا ي رل خرطا قرحط  

 .(1 ةتا عرط  200تتخحي  ةححفتر 

طبيحك بحةركةم ييب تربتبهح حقميم ةتا عرط  ية 200بحرايا ي ل خطا قحط  تتخحي   -7
ب حررحذ بحقررطيا بحقحاررم حعرريغالبتلط كةررح تيفرري عرريغالبتل إةكحيتررم تةتررا ةحتيةررحط عخررطا 

                                                 
(1) Mémoire du Bangladesh: 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case-no-16/memoire-
bangladesh,le7-10-2014. 
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ةتررا عرررط  حلرربا بحررتتفح هح بحنررطم بحرريبطب فررل بحف ررطك ب يحررل ةررخ بحةررحبك  200قررحط  تتخررحي  
 ( حححفم بح كط.76 

إحرررل غحترررم هررر ل بحةحرررحفم يتةحرررك  يبحةتةثرررا فرررل يررربا يخررريب بةترررببب معتلررري إلق تةهرررح بحعرررط  
عررريغالبتل عرررححةفهيا بحةرررحب  حةعرررب  بيةترررببب بحمعتلررري كةلترررحط يرترررب يةترررببب بحخرررطا بح رررحط  إحرررل ةرررح 

 ةتا عرط . 200تتخحي  ةححفم 

   ( م عح  يببيح ب  ةحتيةحطح

تعرررةي  ةررر كطك بحرررطب يبحةررر كطك بحتل تعترررم بحة بةرررم ةرررخ مرررطا ةحتيةرررحط بحم عرررح  يبيبيرررح ب  
 علب طف  كا ةخ بيبيح ب  يبحم عح  بحةقححفمح بحتححتم

بحربيب بحعرطترم عرتخ ةحتيةرحط يعريغالبتل تةترب ةرخ بحي مرم   ( إحرل بحي مرم  ج( مع ةرح حةرح هري  -1
 ةربب فل ة كطك بحطب بحة بةم ةخ قاعا ةحتيةحط.

حغطعري بيمالي ةخ بحي مم  ج( بحربيب بحعرطتم تتعا بحقم بحةتحرحي  ب علرحب عحتخرحل بحخيري  ب -2
 إحل غحتم بحيايا إحل بحةيحمي بحعرطتم حبيا غتط مطا فل بحي بح.

( ةخ بيتفحقترم عرا 15ا بتفحقةح عةفهيا بحةحبك  1974يبا بيتعحط ةحتيةحط ةرعط بتفحي يحا  -3
إيةح هي ةربب تطخةم ح ةطر م بحتي يا   إحتهح بحةفحيعح  عتخ بحمطفتخ بحتي تا بحرت يحفهح 

 ا.2008ةخببةب يحا 

 كررررب  ةحتيةررررحط  خ ركيةتهررررح طفعرررر  بحتيقتررررا  ي بحتارررربتي ي ررررل    بتفحقتررررم تتل رررري  رتررررو
عتربتررب  ي تطحررتا ح ررربيب بحعرطتررم عررتخ بحمررطفتخ إي إ ب كحيرر  تتعررةخ تربترربةب نررحةالة حكررا بحةيررحمي 

 بحعرطتم بحةتيح ح ي تهح.

كةرررح  عرررحف  ةحتيةرررحط  خ ةرعرررط بيتفرررحي كرررحخ يفرررح ل عرررتخ بحمرررطفتخ ةل ررري ي رررل نرررطمتخط 
يحهةررحح عررةحخ عرريغالبتل بحةررطيط بحرررط يغتررط بحة تررب ح حررفخ بحتحعلررم حبيحررم ةحتيةررحط بحةتخهررم ح ةتررحل  

 بإلق تةتم حبيحم عيغالبتل بحةرتمم عخ تطك ححي  ةحطتخ.

يثحيتهةررررحح هرررري ةيبف ررررم بيحررررم ةحتيةررررحط ي ررررل ةنررررطيح بيتفحقتررررم بحرررر   يطعررررتر ي تهررررح بيحررررم 
 تعةير ةرعط بيتفحي. ا يبحتي تعي  ةح1974ييفةعط  20عيغالبتل فل 

يتعررررتا ةحتيةررررحط  خ ةرعررررط بيتفررررحي بحرررر   تحررررتيب إحتررررر عرررريغالبتل حتربتررررب ررررربيب بحعرررررط 
بإلق تةي عتيهةح حا تتا بحتابتي ي تر مع ةح حألنكحا  ي بإلخرطب ب  بحبحرتيطتم بححرحطتم بحةفلريا حريب  
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خرريب    بتفررحي ةررخ مطفهررح  ي ةررخ مررطا عرريغالبتلط كةررح  خ ةحتيةررحط  هعرر  إحررل يرربا بييتررطبا عي 
 عةيي عتخ بحمطفتخ ريا ربيب بحعرط بإلق تةي.

تةحررك ةحتيةررحط عم رر  عرريغالبتل بحةتةثررا فررل طحررا قررم يرتررب حتربتررب بحةيم ررم بيقتاررحبتم  -4
 بحقححام يبحخطا بح حط  حكا ةخ بحبيحتتخ.

م ةمححعم ةحتيةحط ع يةحا ةعب  قم بحيحم كمطت م حتربتب ربيب بحةيم م بيقتاحبتم بحقححا -5
يبحخطا بح حط  حكا ةخ بحبيحتتخ ي خ طف  عيغالبتل تمعتي ه ب بحةعب  عرخم  ير ي ترؤب  

 إحل را يحبا يةياا غتط ةؤحذ.

عا  ير هي بحةعب  بحيبخ  بحتمعتي عححيحعم حهر ل بح عرتم يبحيرترب بحر   ةرخ نر ير تر تري ررا 
 يحبا يةياا.

مع ةرح ح ف رطك بحثحيترم ةرخ بحةرحبك تةحك  ةحتيةحط عر خ خ ترطك حرحي  ةرحطتخ تنركا قرطا قرح   -6
( ةررخ بيتفحقتررم ييعررب ةررخ  قرر ل علررتخ بييتعررحط ييررب تطحررتا قمرريم ب حررحذ بحترري ت ررحذ 15 

 ةيهح بحعرط بإلق تةي حكا ةخ بحبيحتتخ ي ةيهح تريا بيخ تمعتي ةعب  بحةححفم بحةتححيتم.

حرحذ بحتري ةترا عررط  ة رحذ ةرخ قمريم ب  200بحخطا بح حط  حعيغالبتل ي تاا رترل  -7
يةخ َثاَّ يبا إةكحيتم  2008ا بح   احبي ي تر بحمطفتخ يحا 1974رببهح ةرعط بتفحي 

ةتررا عرررط  يةمححعررم ةحتيةررحط عخررطا قررحط   200بحررتفحبتهح ةررخ خررطا قررحط  تتخررحي  ةحررحفم 
 200ةتا عرط  ةا ت كتبهح ي ل  خ رحفتهح بح حطتم تةترب إحرل ةحرحفم تتخرحي   200تتخحي  

( ةرخ بيتفحقترمط ي قترطةب تخربط بإلنرحطك إحرل  خ 76 ف رطك بحطبعلرم ةرخ بحةرحبك  ةتا عررط  مع ةرح ح
بيحرررررم ةحتيةرررررحط عرررررةي  فررررري ةررررر كطتهح تةحررررركهح عر هرررررح فرررررل تلررررربتا م عحتهرررررح قرررررالا حرررررتط 

 .(1 بحةرحكةم
 الفرع الثاني

 حكم المحكمة الدولية لقانون البحار فى النزاع بين بنغالديش وماينمار

ت ربتا ةطبفلرحتها بحةكتيعرم يبحنرفهتم بحتري تعرةي  م عرح  يببيرح ب  علب بيتهح  بحمطفتخ ةخ 
كرررا مرررطا ةبيةرررم عرررححرخ  يب حرررحيتب بحتررري تحرررتيب إحتهرررح كرررا مرررطا قرررطط  بحةركةرررم بييت رررحا إحرررل 
بحةببيحم ةخ  خا بطبحم كرا ةرح قبةرر مطفري بحير بح يبحتيارا إحرل يعرا ررب ح ير بح بحةمرطيل  ةحةهرح 

                                                 
(1) Duplique de la Republique De l'union Du Myanmar: 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case-no-16/ duplique - 
myanmar.pdf,le14-06-2014. 
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تخ عرررريغالبتل يةحتيةررررحط عغررررط  بحيارررريا إحررررل رررررا يررررحبا ةررررخ قررررالا تطحررررتا بحررررربيب بحعرطتررررم عرررر
 .(1 يةياا

ح حك حيرحيا ةخ قالا ه ب بحةم   بحتمطي فل بحفطح ب يا إحلح ةعةيخ بحركا بحارحبط 
يخ بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط يفي بحفرطح بحثرحيي إحرلح بح يبيرب بح حيييترم يةعرحبئ بح رحييخ بحربيحي 

 ل بحي بح.بحتي بيتةبتهح بحةركةم ح فاا ف

 ةعةيخ ركا بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحطح - يية 

ا ركةهرررح فرررل بحيررر بح عرررتخ 2012ةرررحطذ  14 اررربط  بحةركةرررم بحبيحترررم ح رررحييخ بحعررررحط فرررل 
رررح علررب فنرررا  30عرريغالبتل يةحتيةرررحط فررل ق رررت  عيغررحا يبعرررلم عرر حك رررربةب ح يرر بح ببا  كثرررط ةررخ  يحةة

تربترررب بحرررربيب بحعرطترررم عرررتخ بحمرررطفتخ فعلرررب  خ قرررطط  بحةفحيعرررح  عرررتخ بحررربيحتتخ فرررل بحياررريا إحرررل 
بحةركةم عحإلخةحح بقتاحارهح فرل تطحرتا بحرربيب بحعرطترم عرتخ بحمرطفتخ فرل بحعررط بإلق تةري يكر حك 
بحةيم رم بيقتارحبتم بحقححاررم يبحخرطا بح ررحط  إحرل خحير  ت طتررط بقتاحارهح عتربتررب بحخرطا بح ررحط  

ح ة حعررا ارري  يبرررب ثررا بيت  رر  إحررل تربتررب بحررربيب ارريتة  21ةتررا عرررط  ع غ عتررم  200فتةررح تخررحي  
 بحعرطتم عتخ بحبيحتتخ ي ل بحيري ب تيح

   ( تربتب بحعرط بإلق تةيح

ايتةح ة حعا ايتتخ إحل يبا يخيب بتفرحي عرتخ بحمرطفتخ تتل ري  20 هع  بحةركةم ع غ عتم 
 ح حييخ بحعرحط.( ةخ بتفحقتم ب ةا بحةتربك 15عتربتب بحعرط بإلق تةي عةفهيا بحةحبك  

 ( ةخ بيتفحقتم ي ل  يرح15رتو تي  بحةحبك  

التكرريخ حرريبرا بيحتررتخ ةت ررحع تتخ  ي ةتالارر تتخ ي ترررري    ةررخ بحرربيحتتخ فررل رررحا يررربا 
يخيب بتفحي عتيهةح ي ل قالا  حك  خ تةرب عرطهرح بإلق تةري إحرل  علرب ةرخ بحقرم بحيحرم بحر   تكريخ 

بحي حم ي ل قم ب ححذ بح   ت حذ ةير يط  بحعرط  كا ي مم ي تر ةتححيتم فل علبهح يخ  قط 
 بإلق تةي حكا ةخ بحبيحتتخ.

غتررط  خ هررر ب بحركرررا ي تيمعرري ررررتخ تكررريخ ةررخ بحعرررطيطى عحرررع  حرريب ترررحطتقي  ي قرررطيا 
قحاررم  قررطى تكرريخ ةررخ نرر يهح تلتررتخ ررربيب بحعرررط بإلق تةرري حكررا ةررخ بحرربيحتتخ عمطت ررم تقررححا هرر ب 

 بحركاال.

                                                 
 ( ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.42طبخا بحةحبك   (1 
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بحعرحط ييب بطبحرتهح حةيعريح تربترب رربيب بحعررط بإلق تةري بهتةر   فححةركةم بحبيحتم ح حييخ
فررل بحةطر ررم ب يحررل عمررطل ب حرر  م ب تتررمح هررا حررعي حمطفرري بحيرر بح  خ قررحةيب عتربتررب بحعرررط بإلق تةرري 

 ا؟2008ا ييحا 1974ييبةح يقَّليب ي ل ةرعط  بيتفحي حلحا 

ب بتفرحي عرةيي عرتخ بحمرطفتخ  ي  ا هيحك تربتب ح عرط بإلق تةي عتخ بحمطفتخ يرحت  يرخ يخري 
 عركا بحيبقا؟

بحةركةرررم فرررل إخحعتهرررح يرررخ بححرررؤبا بحةتل ررري عتربترررب بحعررررط بإلق تةررري عرررتخ بحررربيحتتخ عةيخررر  
عب   تعرو يخ ةيقا بحمطفتخ ةخ ةرعط بيتفحي ةرخ قرالا تر ترا  1974ةرعط بيتفحي حلحا 

و يرقررر  تةحرررك عررريغالبتل ببيرررح ب  يم عرررح  كرررا ةيهةرررح بحةتل  رررم عتربترررب بحعررررط بإلق تةررريط رتررر
عححتربتب بح   تعةير ةرعط بيتفحي حربيب بحعرط بإلق تةي عتخ بحبيحتتخ يبيتعحطل رح  عيغالبتل 

( ةرخ بيتفحقترم يتةحركهح ع يرر تلرب بتفحقةرح بيحتةرح عكرا ةرح تطتعرر ةرخ آثرحط مع ةرح 15بتفحقةح عةفهيا بحةرحبك  
ط عررر كحتفررحي بيحرري تررربب ررربيب بحعرررط بإلق تةرري ح  ررحييخ بحرربيحي يفرري بحيقرر  يفحررر ي تلتررطا  ةحتيةررح

يةح فل يقطهح هي ةخطب بيلكحذ ح ةطر م بحتي يا   إحتهح بحةفحيعح  يي تالب مع ةح  عتخ بحمطفتخ يب 
 ح  حييخ بحبيحي بتفحقةح ةيت   ثحطل.

فهررر ب بحةرعرررط تعرررةخ تربترررب رررربيب بحعررررط بإلق تةررري عرررتخ بحمرررطفتخ إي  خ ةحتيةرررحط ي  ررر  
هح تررم ي ررل ةرعررط بيتفررحي ي ررل نررطم تةثررا فررل عررةحخ عرريغالبتل بحةررطيط بحرررط يغتررط ةيبف تهررح بحي

بحة تب ح حفخ بحتحعلم حبيحم ةحتيةحط بحةتخهرم ح ةترحل بإلق تةترم حبيحرم عريغالبتل بحةرتمرم عخ ترطك حرحي  
ةرررحطتخ غترررط  خ بيحرررم عررريغالبتل يبف ررر  ي رررل كتفترررم تربترررب بحعررررط بإلق تةررري بحررر   تعرررةير ةرعرررط 

ا 1974ا يترفق  ي ل نطم بيحم ةحتيةحطط كةح تعةخ ةرعط بيتفرحي حلرحا 1974ا بيتفحي حلح
رررح تلهرررب مطفررري بحيررر بح عةيباررر م بحتفرررحي  عغترررم بحتيارررا إحرررل تربترررب بحرررربيب بحعرطترررم ح ةيم رررم   تعة

 بيقتاحبتم بحقححام يبحخطا بح حط  عتخ بحمطفتخ.

بتب بحعررط بإلق تةري ا يطع  عيغالبتل ةنطيح بتفحقتم تتعةخ تر1974ييفةعط  20يفي 
عتخ بحمطفتخ ي ل ركيةم ةحتيةحط ةخ  خا بحبقيا فرل بحةفحيعرح  ح قرطيج عارتغم يهح ترم حالتفرحي 
رريا بحتربترب بحيهرح ي حرربيب بحعررط بإلق تةري عررتخ بحمرطفتخ يعلرب بحرت يحا بحةفحيعرح  عرتخ بحمررطفتخ 

ب مطبا عقاي  ا يقا كا ةخ بحمطفتخ ي ل ةرعط بيتفحي بح   تعةخ بقتطبرح  2008يحا 
 تربتب بحةيم م بيقتاحبتم بحقححام يبحخطا بح حط .

إي  خ بحةركةم علب بطبحتهح يتر ت هح حكا ةخ م عح  ية بيا بحمطفتخ ريا بيتعحط ةرعط 
( ةخ بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح رحييخ بحعررحط ق ار  فرل 15ا بتفحقةح بيحتةح عةفهيا بحةحبك  1974بتفحي 
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ت اب عر بحتياا عتخ بحبيا بحححر تم بحةتيح يم إحل اتغم قحيييترم تطتعرتهح ركةهح إحل  خ بيتفحي 
يةح معتلم بيتفحي يةعةيير هي بح   تربب.   مطفي بحي بح فححتحةتم ي تها يب 

( ةخ بيتفحقتم  ي بتفحقةح بيحتةرح عةفهريا بح رحييخ 15ها تلب ةرعط بيتفحي بتفحقةح بيحتةح عةفهيا بحةحبك  
 بحبيحي  ا ي؟

ال عررتخ بحتحعررحخ يطيحررتح بحترري  هعرر  Hoshinmaruتطنررب  بحةركةررم فررل تر ت هررح ع عررتم البح
فتهح بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط إحل بيتعحط بحتاطت  بحنرفهي ح مرطفتخ  ي بحةرعرط بحر    يبترر 
بح خيم بحةنتطكم عرتخ بحربيحتتخ عةثحعرم بتفرحي بيحري عرتخ بحمرطفتخ ةرخ نر ير  خ تطتر  ر ريي يبحت بةرح  

 .(1 يحتي مطفتر ي ل

ح إحل قعرتم بحرربيب بحعرطترم يبحةحرح ا بإلق تةترم عرتخ بحعررطتخ يقمرط رترو  كةح بحتيب   تعة
بتخهررر  ةركةرررم بحلررربا بحبيحترررم فرررل ركةهرررح إحرررل بيتعرررحط  خ بيتفرررحي بحررربيحي تةكرررخ  خ ت قررر   نررركحا 

 .(2 ةقت فم كةح تةكخ  خ ترةا تحةتح  ةتيييم ك حك قب تكيخ فل ايطك بتفحي عةيي

ا 1974 تررر ف ررب بيتهرر  بحةركةررم بحبيحتررم ح ررحييخ بحعرررحط إحررل بيتعررحط ةرعررط بتفررحي يررحا يي
ةخطب تطخةم ح ةطر م بحتي يا   إحتهح بحةفحيعح  عرتخ بحمرطفتخ يي تلرب بتفحقةرح بيحتةرح عةفهريا بحةرحبك 

 ( ةخ بيتفحقتم بحتيحبةب ح ةام رح  بحتي تعةيهح بيتفحي يبح   تطت  يخ تفحرتطهح بحرتقال 15 
إطببك بحمطفتخ فل بحيايا إحل بتفحي نرحةا عقاري  تربترب بحرربيب بحعرطترم عرتخ بحمرطفتخ بيمالقةرح 
ةررخ بحعرررط بإلق تةرري إحررل غحتررم بحيارريا إحررل بحخررطا بح ررحط  فةحتيةررحط يعررط  ةيرر  عببتررم بحةفحيعررح  
بةب يررخ طغعتهررح فررل إعررطبا بتفررحي بيحرري تتعررةخ يعررا رررب ح يرر بح بح ررح ا عررتخ بحمررطفتخ يي تتعررةخ تربترر

خ  تةح ح ربيب بحعرطتم عتخ بحمطفتخ ك حك بيتطبا عيغالبتل عإتببيهح حبى ركيةم عريغالبتل ةنرطيح 
بتفحقتررم تتعررةخ تربتررب بحعرررط بإلق تةررري تؤكررب  خ ةرعررط بيتفررحي ي تةكرررخ عرر   رررحا ةررخ ب رررريبا 

 .(3 بييتببب حر كحتفحي بيحي  خ ةةثا بيحم ةحتيةحط بح   يقا ةرعط بيتفحي حا تكخ ةؤهالة 

كةرررح  عرررحف  بحةركةرررم  خ كرررال بحمرررطفتخ حرررا تاررربقح ي ترررر مع ةرررح حأليعرررحح يبإلخرررطب ب  
يقَّررا يررحا  بحبحررتيطتم بحةلةرريا عهررح فررل كررا بيحررم يي تررر فححةركةررم تحررتيت   خ ةرعررط بيتفررحي بحةا

يةررررح ةخررررطب ت كتررررب حةرعررررط بتفررررحي يررررحا 2008 ا ي تطترررر  هرررري ب قرررر      ثررررط كحتفررررحي بيحرررري يب 
 ا.1974

                                                 
(1) https://www.itlos.org/index.php?id=106&L=1,le4-2-2014. 

 .216 – 215ب. ةرةب رحخ بح ححةيط ةطخا ححعيط    (2 

 .1969( ةخ بتفحقتم فتتيح ح حييخ بحةلحهبب  ححيم 7طبخا بحةحبك   (3 
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حةركةم حإلخحعم يخ بححؤبا بحثحيي بح   مطرتر عةيححعم بطبحتهح ةيعيح تربترب ثا بيت    ب
 بحعرط بإلق تةي عتخ بحمطفتخ يبحةتةثا فيح

ها ح يك كرا ةرخ ةحتيةرحط يعريغالبتل تترطخا يخريب بتفرحي عرةيي  ي عركرا بحيبقرا تتعرةخ 
 تربتب بحعرط بإلق تةي عتخ بحع بتخ؟

 ي عركا بحيبقا عتخ بحمطفتخ عقاي  تربتب رتو تةحك  عيغالبتل عيخيب بتفحي عةيي 
بحعرط بإلق تةي إ  إخ كا ةيهةح تعحم حتحبتهح يطقحعتهح ي ل بحعرط بإلق تةي حةبك ي ت ا يخ ثالثتخ 
ررح مع ةررح حةررح تياررا إحتررر بحمررطفتخ ةررخ قررالا بحةفحيعررح ط كةررح  يهررح تحررة  ح حررفخ بحتحعلررم حبيحررم  يحةة

 .(1 تةتم بحةرتمم عخ تطك ححي  ةحطتخةحتيةحط عححةطيط بحعط  فل ةتحههح بإلق 

يحت كتب يخيب بتفحي عةيي عتخ بحمطفتخ ريا ربيب بحعررط بإلق تةري يةرب  عريغالبتل إحرل 
ا بيتةرربيب ي ررل هرر ب بحتربتررب فررل 1974ترربيتا ببيح هررح عنررهحبك بحاررتحبتخ بحرر تخ قررححيب  يهررا ةيرر  يررحا 
حرحي  ةرحطتخ يحرحرا ةحتيةرحط حر حك ف رب ةةحطحم ينحمها فل بحةيم م بحعرطتم بحةرايطك عرتخ خ ترطك 

خ بيت ررحب حرربى بحاررتحبتخ  خ هرر ل بحةيم ررم بحعرطتررم هرري بحةتررحل بإلق تةتررم حعرريغالبتل يي ررل هرر ب  تكرريَّ
 ب ححذ رببيب ةيحمي بحاتب.

يعةخرطب تخررحي  بحارتحبيخ حهرر ب بحقررم بحةتفري ي تررر عرتخ بحمررطفتخ كررحخ طخرحا بححرريبرا حبيحررم 
 عررحف  عرريغالبتل  يررر إخ كحيرر  هرر ل بحةتررحل بإلق تةتررم تحعلررم حةحتيةررحط ةحتيةررحط تتلطعرريخ حهررا. كةررح 

 ا م ع  تطقت  ةخ بيحم ةحتيةحط ح  تحا عححتكنحا بحةيم م؟2008تيحتط  16ف ةح ب عتحطت  

يةررررح  إي  خ ةحتيةررررحط يفرررر  يخرررريب    بتفررررحي عررررتخ ب مررررطبا ررررريا تربتررررب بحعرررررط بإلق تةرررري يب 
ا يبحررر   ي تةكرررخ  خ تتطتررر  ييرررر    بتفرررحي 1974ا بحررربيحتتخ يقلترررح ف رررم ي رررل ةرعرررط بتفرررحي يرررح

عةيي  ي عركا بحيبقا عقاي  تربتب ربيب بحعرط بإلق تةي ي خ ةحتيةحط إحرل غحترم بحتريا حرا ت عرا 
ع   تربتب حربيب عرطهح بإلق تةي ي خ ببيح  عيغالبتل ةةحطحم حتحبتهح يطقحعتهح ي ل ةيم رم عرطترم 

ط بحةطيط بحعط   ي تانكا بحتالة ي رل يخريب بتفرحي عرةيي عرتخ ةلتيم يةةحطحم بححفخ بحتحعلم حةحتيةح
 .(2 ب مطبا تتعةخ ه ب بحتربتب

                                                 
(2) Mémoire du Bangladesh: 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case-no-16/memoire-
bangladesh,le7-10-2014. 

(2) Contre- Mémoire De l'union Du myanmar: 
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case-no-16/Contre- Mémoire - 
myanmar.pdf,le12-06-2014. 
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يتياررر   بحةركةرررم علرررب تر ترررا ببيرررح ب  بحمرررطفتخ إحرررل  خ نرررهحبك بحارررتحبتخ بحتررري قررربةتهح 
عررريغالبتل ي تةكرررخ بييترررببب عهرررح كررربحتا كرررحٍا حيخررريب بتفرررحي عرررةيي عرررتخ بحمرررطفتخ كررر حك بتخهررر  

بيبيح  بحة با ةخ عيغالبتل ريا يخيب ه ب بحييح ةخ بيتفحي حا تؤتبل  بحرم كحفترم  بحةركةم إحل  خ
يفي ه ب بحتيب  إحل ركا ةركةم بحلبا بحبيحتم فل قعتم بحرربيب بحعرطترم عرتَّخ فرل بحعررط بحكرحطتعي 

 .(1 بح   تعةخ  خ ب بحم بحتي تثع  يخيب بتفحي عةيي يعب  خ تكيخ  بحم ة يلم

كةررم إحررل بحةطر ررم بحثحيتررم يهرري تربتررب ررربيب بحعرررط بإلق تةرري عررتخ بحرربيحتتخط ثررا بيت  رر  بحةر
ارريتةح ة حعررا ارري  يبرررب ي ررل تربتررب بحعرررط بإلق تةرري حكررا ةررخ  21رتررو قررطط  بحةركةررم ع غ عتررم 

ط  20بحترري إرررببثتحتهح  1ةتررا عررط  يبحرر   تةترب ةررخ بحي مرم  12عريغالبتل يةحتيةررحط عرر  ط  42ْ   ْ15 
ط ا ةرخ خةترا بيتخحهرح  ياريية إحرل بحي مرم 1996طبا  خ بتف ريب ي تهرح يرحا  بحتي حرعي حألمر   8 ْ 

ط  0بحتي إرببثتحتهح  2طقا  ط  29ْ  ط  20ْ    عحتخحل بحنطي.   92ْ 

فقم ب ححذ بح   ت حذ ةير بحعرط بإلق تةي حكا ةخ عيغالبتل يةحتيةحط هي قرم ةنرتطك 
علررحب عررتخ خ تررطك حررحي  ةرررحطتخ تترحررخ فررل قررم بحيحررم بحرر   تنرركا يررخ طعررم بحي ررحم بحةتحررحيتم ب 

ط  1بحتي إرببثتحتهح  8يةحتيةحط يايية إحل بحي مم طقا  ط  46ْ  ط  22ْ   ْ92 .  ْ 

 تربتب ربيب بحةيم م بيقتاحبتم بحقححامح -ثحيتةح

 خ قرررم بحرررربيب بحةنرررتطك عررررتخ  1اررريتةح ة حعرررا  21قرررطط  بحةركةرررم فرررل ركةهرررح ع غ عترررم 
بحتي إرببثتحتهح  10إحل بحي مم طقا  9  ةخ بحي مم طقا ةحتيةحط يعيغالبتل تةتب فل خةتا بيتخحهح

ط  3 ط  6ْ  ط  13ْ  ط  6ط نررةحية ي    20ْ  ط  7ْ  ط  0ْ  ط نررطقةح ثررا تةتررب قررم بحررربيب بحةنررتطك    92ْ 
ط  0بحتررررري إرررررببثتحتهح  11ةررررخ بحي مرررررم طقررررا  ط  32ْ  ط  3ْ  ط  8ط نرررررةحية ي    20ْ  ط  31ْ  ط  50ْ   ْ

 ط نطقةح.   91

قم بحرربيب بحةنرتطك عرتخ ةحتيةرحط يعريغالبتل تةترب فرل خةترا  11يبيمالقةح ةخ بحي مم طقا 
ةتررا عرررط  ة تحررم ةررخ قمرريم ب حررحذ بحترري ت ررحذ ةيهررح  200بيتخحهررح  إحررل غحتررم بحيارريا إحررل 

. ةرررببك عرر حك قررم بحررربيب بحةنررتطك عررتخ بحرربيحتتخ بحرر   (2 يررط  بحعرررط بإلق تةرري حبيحررم عرريغالبتل
ةتررا عرررط  ةتةث ررم  200م حكررا ةررخ بحمررطفتخ فررل ررربيب تتررربب عةيخعررر بحةيم ررم بيقتاررحبتم بحقححارر

ح م رر  بحةنررتطك حكررا ةررخ مطفرري بحيرر بح بحةتةثررا فررل طحررا قررم يرتررب عررتخ بحرربيحتتخ حتربتررب بحةيم ررم 

                                                 
 .181 – 180يةحط كيحمط ةطخا ححعيط    (1 

 .1982( ةخ بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحط ححيم 7ط 5طبخا بحةحبتتخ   (2 
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بيقتاررحبتم يبحخررطا بح ررحط  حكررا ةررخ عرريغالبتل يةحتيةررحط تةحنررتةح ةررا بتفحقتررم ب ةررا بحةتررربك ح ررحييخ 
  بح بحربيب بحعرطتم.بحعرحط ي ركحا بح عح  بحبيحي فل ةخحا ي

فححةركةرررم بحبيحترررم ح رررحييخ بحعررررحط علرررب بيتهح هرررح ةرررخ تربترررب رررربيب بحعررررط بإلق تةررري ح مرررطفتخ 
بيت    حتربتب ربيب بحةيم م بيقتاحبتم بحقححام فبطح  بحم   بحةنتطك حكا ةخ بحمرطفتخ كي مرم 

طا بح ررحط  يقررطط  عببترم ةررخ  خرا طحررا قرم يرتررب حتربتررب رربيب بحةيم ررم بيقتارحبتم بحقححاررم يبحخر
 تمعت ر.

ثررررا بيت  رررر  إحررررل تربتررررب مطت ررررم طحررررا قررررم ب حررررحذ بحرررر   تتررررربب عةيخعررررر ررررربيب بحةيم ررررم 
بيقتارررحبتم عرررتخ بحمرررطفتخ ةرررخ قرررالا بطبحرررم ببيرررح ب  يم عرررح  كرررا ةرررخ بحررربيحتتخ يت طترررط بحمطت رررم 

 ب يح  عححيحعم ح  عتم بحةمطيرم  ةحةهح.

حتمعتي هي بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحط فطغا بتفحي بحمطفتخ ي ل  خ بح حييخ يبخ  ب
يقيبيررب بح ررحييخ بحرربيحي بحترري ي تتلررحط  ةررا هرر ل بيتفحقتررم إي  يهةررح بقت فررح ررريا مطت ررم طحررا قررم 

 ب ححذ.

إ  إخ عيغالبتل بتخه  إحل  خ ةعب  قم بحيحم بحةتححيى ب علحب هي بحةلةيا عر فل رححم 
را يحبا إي  ير عححيحعم حه ل بح عرتم فرإخ ب قر  عةعرب  يخيب قطيا قحام ةخ  خا بحتياا إحل 

 قم بحيحم ي تؤب  عايطك قحملم ي ل بحيايا إحل را يحبا.

ةحررتيبك فررل  حررك إحررل قررطبط ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم فررل قعررتم عرررط بحنررةحا عتيةررح ةحتيةررحط قررب 
ك فرل تةحك  عتمعتي ةعب  قم بحيحم ةؤكربك ارالرتتر ح ياريا إحرل ررا يرحبا يةيارا ةحتطنرب

  حك عركا ةركةم بحلبا بحبيحتم فل قعتم بحربيب بحعرطتم عتخ هيبيطبذ ييتكحطغيب.

إي  خ بحةركةم فل رحةهح ح تلحط  بح ح ا عتخ بحمطفتخ ريا مطت م طحا قم ب ححذ ف رب 
بتخهرر  بحةركةررم إحررل  خ بيتفحقتررم قررب بنررتطم   خ تكرريخ تربتررب ررربيب كررا ةررخ بحةيم ررم بيقتاررحبتم 

  ةمحع ةح ح  حييخ بحبيحي ةخ  خا بحيايا إحل را يرحبا بيخ تربترب بحمطت رم بحيبخعرم يبحخطا بح حط 
بيتعحح ح يايا إحل را يحبا يةياا يبحتيب  في تحع  ركةهح ي ل كا ةخ بحف طك ب يحرل ةرخ 

 ( ةخ بيتفحقتم بحتي تي  ي ل  يرح74بحةحبك  

ب  بححرررريبرا بحةت حع ررررم  ي التررررتا تلتررررتخ ررررربيب بحةيم ررررم بيقتاررررحبتم بحقححاررررم عررررتخ بحرررربيا  
( ةررخ 38بحةتالارر م يررخ مطترري بيتفررحي ي ررل  حررحذ بح ررحييخ بحرربيحيط كةررح  نررتط إحتررر فررل بحةررحبك  

 بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم ةخ  خا بحتياا إحل را ةياا.
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( ةرررخ بيتفحقتررم حرررححفم بحرر كط بحتررري يارر  عقاررري  83يكرر حك بحف رررطك ب يحررل ةرررخ بحةررحبك  
بح رررحط  عرررتخ بحررربيا  ب  بححررريبرا بحةت حع رررم  ي بحةتالاررر م يرررخ مطتررري بيتفرررحي ي رررل  تربترررب بحخرررطا

( ةررخ بحيقررحا ب حححرري حةركةررم بحلرربا بحبيحتررم 38 حررحذ بح ررحييخ بحرربيحي كةررح  نررتط إحتررر فررل بحةررحبك  
 ةخ  خا بحتياا إحل را ةيااال.

  عقاررري  ( ةرررخ بيتفحقتررم حرررححفم بحرر كط بحتررري يارر83يكرر حك بحف رررطك ب يحررل ةرررخ بحةررحبك  
تربترررب بحخرررطا بح رررحط  عرررتخ بحررربيا  ب  بححررريبرا بحةت حع رررم  ي بحةتالاررر م يرررخ مطتررري بيتفرررحي ي رررل 

( ةرخ بحيقرحا ب حححري حةركةرم بحلربا بحبيحترم 38 ححذ بح حييخ بحبيحيط كةرح  نرتط إحترر فرل بحةرحبك  
 .(1 ةخ  خا بحتياا إحل را ةياا

يحتم ححهة  إحل خحي  قطبطب  ةرحكا رتو  هع  بحةركةم إحل  خ  ركحا ةركةم بحلبا بحب
بحتركررتا بحبيحتررم فررل تمرريتط ةعررحبئ بح ررحييخ بحرربيحي بحترري تركررا تحرريتم ي بيررح  بحررربيب بحعرطتررم ةررخ 

 قالا إطحح  خة م ةخ بحةعحبئ بح حيييتم بحتي تةكخ بيحتطنحب عهح رح  كا قعتم ي ل ربك.

بحترري  هعرر  فتهررح ةركةررم  رتررو تلررب قعررتم بحخررطا بح ررحط  حعرررط بحنررةحا ةررخ  يب ررا بح عررحتح
بحلبا بحبيحتم إحل بحت كتب ي ل  خ بحةعحبئ بحةلتةربك فرل تربترب بحرربيب بحعرطترم غترط ة  ةرم ي خ قرم 

 .(2 بحيحم فل رب  بتر قب تؤب  إحل را غتط يحبا

ح حك بيته  بحةركةم إحل  خ بحمطت م بحتي تةكخ تمعت هح عححيحعم ح  عرتم بحةمطيررم  ةحةهرح 
حم ةا ةطبيحك بحقرطيا بحقحارم  ب  بحار م فتمعتري ةعرب  قرم بحيحرم فرل هر ل هي مطت م قم بحي 

بح عررتم تتم رر  بيحتطنررحب ع ركررحا بح عررح  بحرربيحي فررل ةخررحا ي بيررح  بحررربيب بحعرطتررم بحترري تنررتطم 
حتمعترري هرر ب بحةعررب  كةطر ررم  يحررل طحررا قررم يحررم ةؤقرر  ةلتةرربةب فررل  حررك ي ررل بحمعتلررم بحخغطبفتررم 

  بحطتحعرررتم ثرررا عةخرررطب طحرررا بحقرررم بحةتحرررحي  ب علرررحب ترررتا بييت رررحا إحرررل ححررريبرا بحمرررطفتخ يبحرحرررحعح
بحةطر ررم بحثحيتررم يب قتررطك بحترري تتم رر  تربتررب بحقررطيا بحقحاررم عكررا بيحررم يتلرربتا هرر ب بحقررم ي ررل 

  حححهح ةخ  خا بحيايا إحل را ةياا ييحبا ح مطفتخ.

ركةهررح  خ بحمطت ررم يعرر حك يعررل  بحةركةررم ررربةب ح تلررحط  بح ررح ا عررتخ بحمررطفتخ ةؤكرربك فررل 
بحيبخعررم بيتعررحح حطحررا قررم ب حررحذ حتربتررب بحررربيب بحعرطتررم عررتخ بحمررطفتخ يعررب  خ تررتا بقتتحطهررح ي ررل 

                                                 
(1) Tribunal international Du Droit de la Mer, affaire no 16, Differend relatif a la 

delimation de la frontiere maritime entre le bangladesh et le myanmar dans le golfe 
du Bengale (Arret), p 108, sur le site: http://www.itlos.org,le 20-10-2013. 

 .379ب. ةرةب بحرحج رةيبط ةطخا ححعيط    (2 
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عي  بحقطيا بحقحام عكا قعتم ي خ بحةلتحط بحيرتب بح   تطخ  مطت م ي رل  قرطى هري بحياريا 
 إحل را يحبا يةياا.

 تربتب بحخطا بح حط ح -ثححثةح

عتخ عيغالبتل يةحتيةرحط تتم ر  ةرخ بحةركةرم تفحرتط يتمعتري كرا ةرخ تربتب بحخطا بح حط  
( ةخ بيتفحقتم فعلب  خ قطط  بحةركةم بقتاحاهح عرححيقط فرل ةيعريح بحخرطا 83ي 76بحةحبتتخ  

ةتا عرط  علب بحتيح ح بح   يقا عتخ عيغالبتل بحتي تةحك   200بح حط  عتخ بحمطفتخ فتةح تتخحي  
حييخ بحعررررحط يةحتيةرررحط بحتررري بيتطعررر  ي رررل بقتارررح  بحةركةرررم عحقتارررح  بحةركةرررم بحبيحترررم ح ررر

بح رحط  إي  خ بحةركةرم يرقر  ةرخ  (1 يبيتعطتهح ةح حم تيبطج عةخ بقتاح  حخيم ربيب بحخرطا
( ةررخ بيتفحقتررم  يهررح تتعررةخ ييحاررط قحيييتررم يي ةتررم ي خ بحتفحررتط 76قررالا تر ت هررح حرري  بحةررحبك  

يبحتمعتي بحارترتخ حه ل بحةرحبك تتم ر  إحريحب بحةهةرم حخهرم قحيييترم يي ةترم فرإ ب كحير  حخيرم رربيب 
تيارررتح  يتتخرررم ترةت هرررح ةحرررؤيحتم  بحخرررطا بح رررحط  خهرررح  ي ةررري يت يررري ت تارررط بيطل ي رررل إارررببط
( ةررخ بيتفحقتررم عيررح  ي ررل بحم عررح  76بطبحررم بحةنررحكا بحل ةتررم يبحت يتررم بحترري تثتطهررح تمعترري بحةررحبك  

 بحة بةم ةخ بحبيا بحححر تم.

( ةيهرح بحتري 76فإخ بحةركةم هرل بحةقتارم عتفحرتط يتمعتري بيتفحقترم عةرح فرل  حرك بحةرحبك  
ةتررم  ي بحررتلحيم عررححقعطب  فررل هرر ب بحةخررحا يعححيحررعم حهرر ل بح عررتم فررإخ عإةكحيهررح بطبحررم بحةلمتررح  بحل 

يةرح بإلنركحا  بحةنكاا عتخ بحبيحتتخ ي تتل ي عححةخحا بحل ةي ح حح بحعرط يعحمخ  ط  ق ت  عيغرحا يب 
( ةرررخ بيتفحقترررم يعححبطخرررم ب يحرررل ي رررل تفحرررتط ةارررم   البيةترررببب 76تياررر  ي رررل تفحرررتط بحةرررحبك  

 حبيحم بحعط ال.بحمعتلي إلق تا ت ك ب

بحرريبطب فررل بحف ررطك بحثحيتررم ةررخ بحةررحبك حررححفم بحرر كط يتربتررب بحلالقررم عررتخ بحف ررطك ب يحررل يبحف ررطك 
بحطبعلم ةخ يفرذ بحةرحبك بحتري تتل ري عتربترب بحمرطا بحقرحطخي ح خرطا بح رحط  فرل رححرم ةرح إ ب بةترب  

 ةتا عرط . 200بحرحفم بح حطتم إحل ةح تتخحي  

رررو ةرربى إةكحيتررم تةتررا كررا ةررخ بحمررطفتخ عخررطا قررحط  تتخررحي  ثررا بيت  رر  بحةركةررم إحررل ع
ةتا عرط  فل قا بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحطط رتو إخ كا ةخ عيغالبتل يةحتيةحط  200

ةتا عرط  ةا إيكحط كا ةيهةح حرري  200قب تةحكح عر هةح فل بحرايا ي ل خطا قحط  تتخحي  
 ( ةخ بيتفحقتم.76تخم تق ا نطيم بحةحبك  بحمطا ب قط فل بحرايا ي ل ه ب بحري يت

                                                 
 1)
Mémoire du Bangladesh: 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case-no-16/memoire-
bangladesh,le7-10-2014. 
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( ةرررخ بيتفحقترررم يبيتعرررط  يفحرررهح 76فعررريغالبتل قرررب تةحرررك  عرررححف طك ب يحرررل حررري  بحةرررحبك  
بحيرترربك بحترري تةكررخ حهررح بحتةتررا عخررطا قررحط  فررل ررربيب هرر ل بحةحررحرم بحررتيحبةب إحررل بحةفهرريا بحةررحب  

ب قرطى عر هرح فرل بحتةترا عخرطا قرحط   ط عتيةرح يفر  ةحتيةرحط  حرك يتةحرك  هري(1 حالةتببب بحمعتلري
ةتررا عرررط  يحفتررم بيتعررحط بيةتررببب بحمعتلرري عةفهيةررر بحةررحب  هرري بحةلتررحط بحيرتررب  200فتةررح تتخررحي  

يةرح بتفحقترم ب ةرا بحةترربك ح رحييخ بحعررحط قرب  200ح رايا ي ل خطا قحط  فتةح يطب   ةتا عرط  يب 
يعحمخ  ط  بحةححرح  بحةغةيطك  تم بيحم  يا  اطبرم فل تلطتفهح ح خطا بح حط   ير تنةا قحح

ححر تم تةتب إحل ةح يطب  عرطهح بإلق تةي فل خةتا  يرح  بيةتببب بحمعتلي إلق تا بحبيحم بحعط  رترل 
 بحمطا بحقحطخي ح رحفم بح حطتم.

ي خ بحتلةحا ةام   بيةتببب بحمعتلي ةخطب ةارم   قرحيييي بحرتلة تر بحةركةرم حتلطترا 
حرر  بحةلتررحط بحيرتررب حتربتررب ررربيب بحخررطا بح ررحط  يبحرربحتا ي ررل  حررك بحف ررطك بحطبعلررم بحخررطا بح ررحط  يحت

ررح يياررطةب 76ةررخ بحةررحبك   ( يبحترري تعررةي  ةفهرريا بحمررطا بحقررحطخي ح رحفررم بح حطتررم يبحرر   تالررب  تعة
 حححررتةح فررل تربتررب بحخررطا بح ررحط  يهرري ةررح تةحنرر  ةلررر بحةركةررم بحبيحتررم ح ررحييخ بحعرررحط علررب تر ت هررح 

 200ا ةخ مطفي بحي بح عت طتطهرح إةكحيترم كرا ةيهةرح عرححتةتا عخرطا قرحط  تتخرحي  ةحرحفتر حةيقا ك
 ةتا عرط .

ثررا علرربهح بتخهرر  بحةركةررم إحررل تربتررب بحمطت ررم بحةتعلررم حتربتررب ررربيب بحخررطا بح ررحط  عررتخ 
بحرربيحتتخ ةررخ قررالا بقتتحطهةررح حةعررب  قررم بحيحررم ةررا برتررطبا بحقررطيا بحقحاررم  ب  بحارر م عمطفرري 

ةؤكررربك ي رررل  خ بيةترررببب بح رررحط  ةرررح هررري إي بيةترررببب بحمعتلررري حإلق رررتا بحعرررط  ي خ هررر ب بحقرررم بحيررر بح 
 ةتححي  ب علحب هي بحقم يفحر بح   تتربب عةيخعر بحةيم م بيقتاحبتم بحقححام.

 ارريب   خ  3ارريتةح ة حعررا  19يي تررر ف ررب قررطط  بحةركةررم بحبيحتررم ح ررحييخ بحعرررحط ع غ عتررم 
ةترا عررط  بيمالقةرح ةرخ  200عريغالبتل يةحتيةرحط تةترب إحرل ةحرحفم تتخرحي  بحخطا بح رحط  حكرا ةرخ 

فررل خةتررا بيتخحهررح  يارريية إحررل بحةيررحمي بحعرطتررم بحترري تةررحطذ ي تهررح بيا  قررطى  11بحي مررم طقررا 
ر رريي حررتحبتم يبعررلم عركةهررح هرر ب رررب حيرر بح قررح ا عررتخ بيحتررتخ ةكطحررم عرر حك ةعررب  بحتحرريتم بححرر ةتم 

 ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحط فل خ  هح بحقحةذ ينط بح   تكفَّا عتيقتا بحتحيتم بح   كطحتر بتفحقتم ب
 .(2 بحح ةتم ح ةيح يح  بحقحام عتطحتا بحربيب بحعرطتم عتخ بحبيا

                                                 
 1)
Duplique de la Republique De l'union Du Myanmar: 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case-no-16/ duplique - 
myanmar.pdf,le1-6-2014. 

(1) Tribunal international Du Droit de la Mer, affaire no 16, Differend relatif a la 
delimation de la frontiere maritime entre le bangladesh et le myanmar dans le golfe 
du Bengale (Arret), p 108, sur le site: http://www.itlos.org,le 20-10-2013. 
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 رأينا الخاص

تنرررتط بحةررريبب بح حيييترررم بحةتل  رررم عححةيعررريح إحرررل  خ بحليبةرررا بحخغطبفترررم هرررل  كثرررط بحقرررطيا 
طترم عرتخ بحربياط يت ر ا تلربتا قرم بحعلرب بحةتحرحي ف رم فرل رححرم يخريب ةال ةم فل تطحتا بحرربيب بحعر

ييبةررا خغطبفتررم غتررط يحبتررم يبحتررل تررؤبى إحررل برتحررح  ياررت  غتررط ةيححرر  ةررخ ةيم ررم قررحح بحعرررط 
ةرا بحعرو بحةتل  م عبيحم ةلتيم ييب برتحح   حك بحقمط يتكيخ بحليبةرا بحختيحيخترم ةيححرعم ف رم 

 يحتةطبطتم ب حححتم ح خطا.ييبةح تيخب بيكححط ةةت  فل ب

يتةكررخ  خ تتم رر  بيحررتقببا بحتررحطتقل يبحرررححل حقررم بحعلررب بحةتحررحي  تلرربتال  مفتفررم ييررب 
ةيعررا بحررتلةحا بحقررم يطعةررح تكرريخ هيررحك ر رريا  قررطى ةتحرررم فررل ت ررك بحرررحي  ةثررا علرر   يرريبح 

 بإلببطك بحةنتطكم  ي بيحتفحبك ةخ ةيطب قطت  ةخ قم بحربيب.

ررح ةررح تتعررةير كةررح ترربية   يحي  تررم بحلحةررا بحخغطبفررل عةةحطحررم بحرربيا يقررطبطب  بحتركررتا ي تعة
عل  بحيقطتح  ةثاح يقطتم بحخطا بح حطىط ف تذ ةخ بحةل يا يي ةخ بحلببحم  خ تلمل  هةتم  قا 
ب  خ تلمرررل علررر  بحةيرررحمي بحعطترررم غترررط بحهحةرررم  ْة حلالقرررم بحعرررط عرررححعرطط يحرررتذ ةرررخ  بحةل ررريا  تررر ة

تاررررطا بحبيحررم ةرررخ ةيرررحمي خطفترررم هحةرررم عحررع  علررر  بحقررريبهط غترررط بحلحبترررم  بحفلححتررمط يفرررل بحة حعرررا
ح نررحم ط يتتم رر  بح ررحييخ بحرربيحل بحلطفررل ب قرر  فررل بييتعررحط عررححقيبهط بحخغطبفتررم ييررب طحررا قررم 

 بحربيب بحلحبا.
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حريي خرحعطط بح رحييخ بحرربيحي بحلرحاط بحمعلرم ب يحرلط ببط بحيهعررم بحلطعترمط بح رحهطكط ةاررطط ر .55
1973. 

رحتخ ريفي يةطط بيط ةركةم بحلبا بحبيحتم كةركةم ملخ  ب.م(ط ببط بحيهعم بحلطعترمط  .56
 بح حهطكط ةاط  ب. (.

 .2015إعطتا  15قالفح  قبتةم ةتخببك نؤيخ ق تختمط ينط فل  .57

حتم تيفتررر   ركررحا بحةررررحكا بحبيحترررم عرررتخ بحرري  يبحيبقررراط بحمعلرررم ب يحرررلط بحقتررط بح نررريط إنررركح .58
 .2000بحةؤححم بحخحةلتم ح بطبحح  يبحينط يبحتي تاط عتطي ط حعيحخ 

 ا.1983بكتيط االل يحةطط بح حييخ بحبيحي بحخبتب ح عرحطط ببط بحيهعم بحةاطتم  .59

 فل قعتم عرط بحنةحا. Ammounبحط   بحةقححا ح  حعي يةيخ  .60

 فل قعحتح عرط بحنةحا. Jessup   بحةيفاا ح  حعي بحط  .61

طعررح عيحرريلط ةنررطييتم بحتهبتررب  ي بحررتقببا ب حرر رم بحيييتررم ي ررل عرري  بحررط   بيحتنررحط   .62
ط طحرررححم حيترررا نرررهحبك بحةحخحرررتتط فررري 8/7/1996بحارررحبط يرررخ ةركةرررم بحلررربا بحبيحترررم فررري 

 .2002بح حييخ بحبيحي يبحلالقح  بحبيحتمط خحةلم بحخ ب طط 

بغعرررحطط آحترررح  تحررريتم ةيح يرررح  بحرررربيب بحلطعترررمط طحرررححم حيترررا نرررهحبك بحةحخحرررتتط فرررل طعرررح  .63
 .2003/  2002بح حييخ بحبيحي يبحلالقح  بحبيحتمط خحةلم بحخ ب طط بحخ ب ط 

حححي حححا بحرحجط قحييخ بحعرحط بحخبتب عتخ بحت  تب يبحتخبتبط بحمعلم ب يحلط ةلهب بإليةح   .64
 .1987بحلطعيط عتطي ط حعيحخط 

حححم عيح ط  –حتم ة فح  تقعطك يخ بحقالا بحةحتتط يطب  بحترححا بححليب  بإلةحطبتي  .65
 .2015تييتي  16ينط فل 

 5بحلطعي بحخبتب ينط فل  –بححليبتم يبحكيت  قالا تهبط ياا ة تيخ عطةتا يفم تيةتةح  .66
 ا.2015 غحمذ 

 .2001ةحطذ  21فل  بححليبتم يقمط تيقلحخ بتفحقةح ربيبتةح عي عي حي  ييالتخط ينط .67

 35بححليبتم يقمط تيقلحخ بحتيا ي ل قطتمم يهح تم حقالا ربيب  عرتخ بحع ربتخ ببا حةربك  .68
 ا.2001ةحطذ  20يحةةحط بحنطي ب يحمط ينط فل 



 

 

                                                 

 

 

  ر أمحد عبد التواب الباحث / عم                   ترسيم احلدود البحريه بني الدول                    ... 

 

245 

حرر تةم ةيحرريييط بحتحرريتم بححرر ةتم ح ي بيررح  بحبيحتررم فررل إمررحط ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم ةرر كطك  .69
/  2007لرررحاط خحةلرررم رحرررتعم عرررخ عررري ي ررري بحنررر ا حيترررا نرررهحبك بحةحخحرررتتط فرررل بح رررحييخ بح

2008. 

ر يي بحبيا ييبخعحتهرح  –حهتا رحتخ بحفتالي  يغحح  ييببك ريبةبكط بح حييخ بحبيحي بحلحا  .70
بحبع يةححرررتمط بحخررر   بحثرررحييط بحمعلرررم ب يحرررلط ببط بحث حفرررم  –بحةيح يرررح  بحبيحترررم  –بإلق ررتا  –

 .2007ب طبخ  –ح ينط يبحتي تاط يةحخ 

عرربي ط يقطتررم يحةررم حةعررب  رحررخ بحيتررم فرري بحةلررحةال  بحةبيتررمط  مطيرررم ة بةررم حيتررا  بححررتب .71
 .1989بطخم بحبكتيطبلط خحةلم بح حهطكط ةاط 

اررالل بحرربتخ يررحةطط ة بةررم حبطبحررح  بح ررحييخ بحرربيحي بحلررحاط بحمعلررم بحثحيتررمط ببط بحيهعررم  .72
 .1995بحلطعتمط بح حهطك ةاطط 

 .2102حعتةعط  05طبيتم حألعب بحلطعتم ي  مهطبخ بحخ ط بإلةحطبتتم بحةرت م إت .73

يعب بححالا ةيايط بحنتي ط بح عح  يبحتركتا بحربيحيط  ب.م( ببط بحيهعرم بحلطعترمط بح رحهطك  .74
 .2010ةاط 

يعررب بحل ترر  بحلنررةحي  ي ي رري  عرري هررحييط فرر  بحي بيررح  بحبيحتررم عررححمطي بححرر ةتمط بحمعلررم  .75
 .2010 ب يحلط ببط بحق بييتم ح ينط يبحتي تاط بحخ ب ط

يعررب بحل ترر  ةرةررب حررطرحخط بيط ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم فررل رررا بحةيح يررح  بحبيحتررم يةعررحبئ  .76
بح حييخ بحبيحي بحلحا ةا بحتمعتي ي ل ةنرك م بحنرطي ب يحرمط بحمعلرم بحثحيترمط ببط بحيهعرم 

 .1986بحلطعتمط بح حهطك ةاطط 

ارتحغم يقطترم يحةررم يعرب بحل تر  ةقتةررط يعرب بحهرحب ط بح عررح  بحربيحي بحةحرتلخا ةرحيحررم ح .77
ريا بإلخطب ب  بحترفقترم فرل بح رحييخ بحربيحي  ب.م(ط ببط بحيهعرم بحلطعترمط بح رحهطكط ةارط 

 .84ط  1990

 –يعررررب بحل ترررر  ةقتةررررطط قررررحييخ بحةيقةررررح  بحبيحتررررم البحيقطتررررم بحلحةررررمال  ب.م( ك تررررم بحر رررريي  .78
 2000خحةلم بحةيايطكط ةاط 

يطهررح فرري إطحررح  قيبيررب بحلررطا بحرربيحي يعررب بحكررطتا يرري  ق تفررمط  ركررحا بح عررح  بحرربيحي يب .79
 .2009يبحةعحبئ بحلحةم ح  حييخ  ب.م( ببط بحخحةلم بحخبتبك ح ينطط بإلحكيبطتمط ةاط 
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يعب بحةل  يعرب بحغفرحط يخراط بيتخحهرح  بحربتثرم فرل بح رحييخ بحربيحي بحخبترب ح عررحط  ب.م(ط  .80
 .1990ببط بحيهعم بحلطعتمط بح حهطكط ةاط 

خرراط تربتررب بحررربيب بحعرطتررم يف ةررح حالتفحقتررم بحخبترربك ح ررحييخ بحعرررحطط يعررب بحةلرر  يعررب بحغفررحط ي .81
 .2007بحمعلم بحثحيتمط ببط بحيهعم بحلطعتمط بح حهطك ةاطط 

يعب بحةل  يعب بحغفحط يخاط فل تربتب بحربيب بحعرطتم يف ةرح حالتفحقترم بحخبتربك ح رحييخ بحعررحط  .82
2007. 

نكال  بحعرطتم بحلطعتمط بحمعلرم ب يحرلط ةينر ك يعب بحةيلا ببيبط بح حييخ بحبيحي ح عرحط يبحة .83
 .1999بحةلحطا بإلحكيبطتمط ةاط 

يط  تحطتقي حتح حا بحي بح بحربيب  عتخ قمرط يبحعررطتخط اررتفم بحنرطي ب يحرمط ينرط  .84
 .2001ةحطذ  16فل 

 ياحا ةرةب  رةب  يحتيط بحتيقتا بحبيحي. .85

تطبخ تبقا ةطر م خبتبك ينط في  .86  .2002حعتةعط 18يالقح  بحعرطتخ يب 

ي ررري ارررحبي  عررري هتررراط بح رررحييخ بحررربيحي بحلرررحاط بحمعلرررم بحقحةحرررم ط ببط بحيهعرررم بحلطعترررمط  .87
 ةاط. –بح حهطك 

يةحط كيحمط بح تةم بح حيييتم ح قطب م فل بحتحريتم بحترحكةترم ح ةيح يرح  بحربيبترم يبإلق تةترم  .88
 .2011 مطيرم ة بةم حيتا نهحبك بحبكتيطبلط خحةلم فطرح  يعحذط حمتا 

تاا يعب بحطرةخ ي ي مرط بح حييخ بحبيحي يةيح يح  بحربيبط بحمعلم بحثحيتمط ببط ب ةتخ ف .89
 .1999ح ينط يبحتي تاط ةاط 

قررحبط  رةررب يعررب بحيلتةرريط بيط ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم فررل تمعترري ةعررحبئ تحرريتم ةيح يررح   .90
 بحربيب بحبيحتمط بحمعلم ب يحلط ببط بحةلطفمط عتطي ط حعيحخ.

ينرط فرل  -بحتريا بححرحعا  –تكنا تفحاتا بحةاححرم عتخ بإلةحطب  ييةحخ  بح عذ بحكيتتتم .91
 ا.2011ةحطذ  5

 .238قعتم بحتركتا ب يخ ي فطيحي ف طك  .92

 .85قعتم بحتركتا ب يخ ي فطيحي ف طك  .93

 .107قعتم تركتا ب يخ ي فطيحي ف طك  .94
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ةحطذ  21ط فل قمط يبححليبتم تيقلحخ ي ل بتفحقتم يهح تم حتطحتا بحربيبط بحخ تطك ي ط ين .95
 ا.2001

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.39بحةحبك   .96

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.1/  40بحةحبك   .97

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.2/  40بحةحبك   .98

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.3/  40بحةحبك   .99

 حيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.( ةخ ب42بحةحبك   .100

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.45بحةحبك   .101

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.46بحةحبك   .102

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.48بحةحبك   .103

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.50بحةحبك   .104

 ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.( 54بحةحبك   .105

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.55بحةحبك   .106

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.56بحةحبك   .107

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.59بحةحبك   .108

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.62بحةحبك   .109

 ( ةخ بحيقحا ب حححي حةركةم بحلبا بحبيحتم.81بحةحبك   .110

 ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط. 2/  101بحةحبك  .111

 ةخ بحيقحا ب حححي ح ةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط. 17بحةحبك  .112

 .1969ةخ بتفحقتم فتتيح ح حييخ بحةلحهبب  ححيم  1/  2بحةحبك  .113

 حتم ح حييخ بحعرحط.ةخ بحيقحا ب حححي ح ةركةم بحبي  26بحةحبك  .114

 ةخ بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحط. 279بحةحبك  .115

 ةخ بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحط. 280بحةحبك  .116
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 ةخ بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحط. 282بحةحبك  .117

 ةخ بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحط. 1/  287بحةحبك  .118

 ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحط.ةخ بتفحقتم  4/  288بحةحبك  .119

 .1982ةخ بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحط حلحا  308بحةحبك  .120

 ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط. 42بحةحبك  .121

 ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط. 43بحةحبك  .122

 ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط. 45بحةحبك  .123

 ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.ةخ  54بحةحبك  .124

 ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط. 2/  55بحةحبك  .125

 ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط. 60بحةحبك  .126

 ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط. 61بحةحبك  .127

 ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط. 66بحةحبك  .128

  رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط.ةخ ي 68بحةحبك  .129

 ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط. 1/  69بحةحبك  .130

 .1969ةخ بتفحقتم فتتيح ح حييخ بحةلحهبب  ححيم  7بحةحبك  .131

 ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط. 1/  75بحةحبك  .132

 ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط. 1/  85بحةحبك  .133

 ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط. 2/  96ك بحةحب .134

 ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط. 1/  97بحةحبك  .135

 .1982ةخ بتفحقتم ب ةا بحةتربك ح حييخ بحعرحط ححيم  7ط 5بحةحبتتخ  .136

 ةخ ي رم بحةركةم بحبيحتم ح حييخ بحعرحط. 60ط 59بحةحبتتخ  .137

 لبا بحبيحتم.ةخ ي رم ةركةم بح 74ط 73بحةحبتتخ  .138
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بحةركةررررم بحبيحتررررم تررررربب بحررررربيب بحعرطتررررم يتيهرررري بحقررررالا عررررتخ بحةيحةررررم يبحبيرررررمط ارررررتفم  .139
 .2001ةحطذ  16بحخ تطكط ينط فل 

ةرةررب بحرررحج رةرريبط بح ررحييخ بحرربيحي ح عرررحطط بحمعلررم ب يحررلط ببط بحث حفررم ح ينررط يبحتي ترراط  .140
 .2008ب طبخ  –يةحخ 

رحررتخط بحةيقةررح  بحبيحتررم بحةلحاررطك  ب.م( ةينرر ك ةرةررب بححررتب بحرربقحي يةاررمفل حررالةم  .141
 بحةلحطاط بإلحكيبطتمط ةاط  ب. (.

ةرةرررب بحةخررر ي  يمرررحطي بحةخررر ي  بح عرررح  بحررربيحيط بحمعلرررم ب يحرررلط ةينررريطب  بحر عررريط  .142
 .2009عتطي ط حعيحخط 

ط ببط بحغرررط  ح ينرررط 2008ةرةرررب عررري حررر محخط ةعرررحبئ بح رررحييخ بحررربيحي بحلرررحاط بحخررر   ب يا  .143
 بحخ ب ط.يبحتي تاط 

ةرةررب رررحفق غررحياط بحةيقةررح  بحبيحتررمط بحمعلررم بحثححثررمط ةمعلررم بحيهعررم بحخبترربكط بح ررحهطكط  .144
 .1967ةاط 

ةرةرب رحررخ بإلعترحط ط بحةيقةررح  بحبيحترم يفكررطك بحركيةرح  بحلححةتررم  ب.م( بحهت رم بحةاررطتم  .145
 .1978بحلحةم ح كتح ط ةاط 

مط بحمعلم ب يحل ببط يب را ح ينرطط ةرةب ق تا بحةيحلط بحيقتفم بح عح تم ح ةيقةح  بحبيحت .146
 .2003ب طبخ 

 –ةرةررب م لرر  بحغيتةرريط ب ركررحا بحلحةررم فررل قررحييخ ب ةرراط ةينرر ك بحةلررحطاط بإلحرركيبطتم  .147
 .1977ةاطط 

ةرةرررب م لررر  بحغيتةررريط بحغيتةررري فرررل قرررحييخ بححرررالا  ب.م( ةينررر ك بحةلرررحطاط بإلحررركيبطتمط  .148
 .1973ةاطط 

 ررحيييي ح خرر ط فرري بح ررحييخ بحرربيحي ح عرررحطط  ب.م(ط ةرةررب يعررب بحررطرةخ بحبحرريقيط بحيقررحا بح .149
 .2009ببط بحيهعم بحلطعتمط بح حهطكط ةاطط 

ةرةررب ةرةرريب حمفررلط تحرريتم ةيح يررح  بحررربيب بحعرطتررم  ب.م( ببط بحيهعررم بحلطعتررمط بح ررحهطك  .150
 .2002ةاطط 
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ختم ةرةريب قترط   رةرب عيييررط  ثرط بحرتقببا بحمحقرم بحيييترم ي رل بحلالقرح  بحبيحترم يبحررتطبتت .151
 .1967بحكت تتخط  مطيرم ة بةم حيتا بطخم بحبكتيطبلط خحةلم بح حهطك ةاطط 

 ةطك  بحيحميط .152

تطبخح بحتينحي بحتريتطط ةطكر  بحخ ترطك ح بطبحرح ط ينرط  .153  غحرمذ  26بحةححفم عتخ بحعرطتخ يب 
2104. 

 ةامفل إعطبهتا ق تا آحتح  بحرةحتم بحبيحتم حر يي بإليححخط ببط بحيهعم بحلطعتمط بح حهطكط .154
 .2005ةاط 

بحمعلرم بحثححثرمط  –ةامفل  رةب فؤببط بح حييخ بحربيحي بحلرحاط البح حيربك بحبيحترمال بحخر   ب يا  .155
 .2005ببط بحكت  بح حيييتم بح حهطك ةاط 

ةفتب نهح  يةامفل حتب يعب بحطرةخط بحخيبي  بح حيييتم حتحيتم ي بيرح  بحرربيب بحبيحترمط  .156
 .1994بح حهطكط ةاط بحمعلم ب يحلط ببط بحيهعم بحلطعتمط 

ةفترررب نرررهح ط بحةعرررحبئ بحلحةرررم ح  رررحييخ عيارررفهح ةاررربط ح  رررحييخ بحررربيحيط بحةخ رررم بحةارررطتم  .157
 .1967ةاط  23ح  حييخ بحبيحيط بحةخ ب 

ةفترررب نرررهح ط بحةيقةرررح  بحبيحترررمط بحمعلرررم بحلحنرررطكط ببط بحيهعرررم بحلطعترررمط بح رررحهطكط ةارررط  .158
1990. 

حمعلرررررم ب يحرررررلط ببط بحفكرررررط بحخرررررحةليط ةيتارررررط حرررررلتب رةررررريبكط ةركةرررررم بحلررررربا بحبيحترررررمط ب .159
 .2012بإلحكيبطتمط ةاط 

 .1991 – 1948ةيخ   ركحا يفتحيى ةركةم بحلبا بحبيحتمط  .160

ا ببط بحيهعررم 1978يعتررا ر ةرريط بيةتررببب بح ررحط  يبح يبيررب بحربتثررم ح  ررحييخ بحرربيحي ح عرررحط  .161
 بحلطعتم.

قحيبك  –إلةحطب  بحلطعتم بحةتربك يتح   بيتفحقتم بحتي يقل  عتخ بحةة كم بحلطعتم بححليبتم يب .162
 ا.2015 غحمذ  31بم ا ي تر فل  -ةل يةح  بحة ك قححب 

بغحررمذ  31ة حتررا ةررخ بحارررطب  بم ررا ي ترررط فررل  –بحيرر بح بحررربيب  عررتخ قمررط يبحعرررطتخ  .163
2015. 
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يطقم عرثترمح إترطبخ يبحق رت  .. يربي ر ت ري  ا اربتي قفري ةطكر  بحق رت  بحلطعري ح بطبحرح   .164
 .2105تيحتط  31بم ا ي تر فل 

يحررت م نررحعيط بحرريخت  فررل قيبيررب بحةيح يررح   ةررحا ةركةررم بحلرربا بحبيحتررم  ب.م( ببط بحهيةررمط  .165
 .2011بحخ ب طط 

/  2010تيحررررفي  ةررررحاط بطيذ فرررري بح ررررحييخ بحرررربيحي بحلررررحاط  ب.م(ط ببط ع  ررررتذ بحخ ب ررررطط  .166
2011. 
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 مقدمـــة

تسعت مداركه ، أن يكون ملمًا بكافة العلوم  يصعب على أى شخص مهما زاد علمه وا 
والفنون ، ولكن هناك من هو عالم ومتخصص في علم معين من هذه العلوم والفنون ، فالقاضي 

تحقيق العدل ، وال يجوز له  يكمن علمه وثقافته في المسائل القانونية ، ومهمة القاضي هي
ال عد منكرًا للعدالة  .(1)اإلمتناع عن الفصل في قضية معروضه عليه وا 

ولكن ماذا يفعل القاضي إذا كانت القضية المعروضة عليه ، يتوقف الفصل فيها على 
 بعض المسائل الفنية أو العلمية ، التي تخرج عن نطاق علمه واختصاصه ؟

القاضي ال يستطيع أن يفصل في مثل هذه المسائل ، إستنادًا إلى بداية نشير إلى أن 
ال كان ذلك مبطاًل لحكمه ، ألنه من قبيل القضاء بعلمه الشخصي وهو ما ال  معارفه الخاصة وا 

 . (2)يجوز حرًصا على حيدة القاضي واحتراًما لحقوق الدفاع
فة والخبرة أي بمن لديهم ولحل هذا المأزق أجازت التشريعات إستعانة القاضي بأهل المعر 

 معرفة متخصصة بالمسائل العلمية والفنية لمعرفة رأيهم مما يساعده على اإلدراك 
 والفهم الصحيح لوقائع المنازعة ومن ثم الفصل في القضية ويطلق على هؤالء األشخاص 

اََِّثر ٍ اوَلَا، وحينئذ يصدق قوله اهلل تعالى(3)إسم "الخبراء" وعلى ما يقومون به " بالخبرة " اِثْلُن َ َن َُِّئ اَُن


(4). 

لقد عرفت الخبرة قديًما وتطور دورها مع تطور القانون الرومانى ، لمعاونة القاضي في 
المسائل الشائكة ، ثم تأثر به القانون الفرنسي ، فاعتمد الخبرة كإجراء من إجراءات اإلثبات ، 

                                                 

غير األحوال  ) إذا امتنع أحد القضاه في 1937لسنة  58من قانون العقوبات رقم  122أنظر : نص المادة (1)
بنص المادة  –المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة ال تزيد عن مائتي جنيه( ، ويعد القاضى منكًرا للعدالة 

إذا امتنع عن اإلجابة على عريضة قدمت له أو عن الفصل في قضية صالحة  –من قانون المرافعات  494/2
 للحكم .

القاضي عن القضاء بعلمه الشخصي في قانون المرافعات ، منشأة  أنظر : د / نبيل إسماعيل عمر ، امتناع(2)
 وما بعدها . 64، ص  1989المعارف باألسكندرية ، 

أنظر : د / علي الشحات الحديدي ، دور الخبير الفني في الخصومة ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراة ، جامعة (3)
قانون الخبرة الكويتي في المازعات المدنية ، أنظر : د / عاصم عجيلة ،  2، ص  1989القاهرة ،عام 

 . 1م ، منشأة المعارف باإلسكندرية ، ص  2012والتجارية ، الطبعة األولى ، 
 .14سورة فاطر ، اآلية رقم  (4)
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ة القاضي بالخبير ، كما في قوله وكذلك أجاز الفقه اإلسالمي منذ عصوره األولى ، استعان
لتنملاَلاتَعللَمنونَااتعالى : َاالذئكل ٍثاإثنلاكَن فَاسلأَلنوااأَهُل

(1). 
وفي مصر اجتازت الخبرة مراحل مختلفة ، حيث بدأت ولم يكن لها قانون ينظمها، حتى 

لسنة  96قم ، وأخيًرا القانون ر  1933لسنة  75ثم القانون رقم  1909لسنة  1صدر القانون رقم 
 المنظم للخبرة حتى اآلن.  1952

 أهمية البحث: 
تتجلى أهمية البحث من خالل أهمية دور الخبرة في القضاء ، والذي يتعاظم يوًما بعد يوم 
، حيث يندر أن يكون هناك دعوى قضائية تحتوي على مسألة فنية أو علمية ، إال ويتم ندب خبير 

بداء الرأي ب شأنها ، من الناحية العملية كثيًرا ما يتجه إلى األخذ برأي الخبير إلجراء الخبرة فيها وا 
 .(2)الذي إختاره نظًرا لعدم إمكانية تقدير رأيه من الوجهة الفنية والعلمية

 منهج البحث:
نتبع في هذا البحث المنهج الوصفي وذلك من خالل إستعراض مفهوم الخبرة ، وطبيعتها 

 القانونية ، وسيتم تداول هذا البحث وفق المخطط اآلتي : 
صطالًحا.  المبحث األول -  : مفهوم الخبرة القضائية لغة وا 
 : التكييف القانوني للخبرة القضائية. المبحث الثانى -

 

 المبحث األول
 خبرة القضائية لغة واصطالًحامفهوم ال

من األهمية في منهج البحث ، أن تبدأ الدراسة بالتعريف للموضوع محله ، وبذلك تتضح 
 معالمه و تتحدد أبعاده.

ن كان معظمها  تعددت تعريفات الخبرة القضائية ، سواء في اللغة أو في اإلصطالح ، وا 
نزاع قضائي وبه مسألة فنية أو علمية إن لم يكن جلها يدور حول مضمون واحد ، وهو وجود 

 تتجاوز معرفة وثقافة القاضي، والزمة للفصل في الدعوى، وأخيًرا يصدر بها حكم.
 لذلك نقسم الدراسة في هذا المبحث على مطلبين:

 تعريف الخبرة لغة. المطلب األول : 
 تعريف الخبرة إصطالًحا. المطلب الثانى : 

                                                 

 . 43( سورة النحل ، اآلية رقم 1)
درجة الدكتوراه ، من كلية أنظر : د/ أمال عثمان ، الخبرة فى المسائل الجنائية ، دراسة مقارنة ، رسالة لنيل ( 2)

 ما بعدها . 83، مطابع دار الشعب ، ص  1964الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 
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 المطلب األول

 ـةتعريف الخبـرة لغـ
من الخبر أي النبأ ، يقال أخبار وأخابير ورجل خابر وخبير وخبر )بفتح الخاء الخبرة لغة 

وكسر الباء المشددة( أي عالم به، وأخبر خبورة أي أنبأه ما فيه ، والخبر والخبرة بكسرهما ويضمان 
 .(1)العلم بالشئ كالألخبار والتخبر

ال عن الخبر ، والخبر بالضم هو العلم وأخبره بكذا أي أنبأه به ، واإلستخبار أي السؤ 
 .(2)بالشيء والخبير هو العالم 

ويقال: َخِبره أي عرفه على حقيقته ، ويقال من أين خبرت هذا األمر أي من أين علمت 
. وعلى هذا فالخبرة تعني العلم بالشيء ، وخبرت األمر (3)به، فالخبير هو الذي يختبر الشيء بعلمه

 قيقته.أي علمته وعرفته على ح
والخبير هو ذلك الشخص العالم بكنه ذلك الشئ والمطلع على حقيقته. والخبير اسم من 

 اسماء اهلل الحسنى ورد بالقرآن الكريم في مواضع عديدة وهو العالم بكل ما كان وما يكون .
االلعَ ٍلشثاقال تعالى :  اعَلَى ااسلتَوَى اثنمَّ اأََُّام  افثياسثتَّةث َهنمَا ابَرَل اوََِا َرلضَ اوَاْلل االسَّمَاوَاتث الَّذثياََلَقَ

ال ٍَّحلمَننافَاسلأَللابثهثاََِّثر ًٍاا
(4). 

 ، أي إسأل عنه خبيًرا ُيخبر. فَاسلأَللابثهثاََِّثر ًٍااوقوله تعالى: 
نََاِثْلوقوله تعالى : َُِّئ ُناََِّثر ٍ اوََلاَُن

(5). 
(، أنه ال يخفى عنه األخبار ظاهرها وباطنها ، ال في السموات وال في ومعنى الخبير )

 .(6)األرض ، فهو العالم بما كان وما يكون ال تخفى عليه خافية 

                                                 

هـ (، مؤسسة  817القاموس المحيط، ) ت  –أنظر : مجد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي (1)
 . 184،  183،فصل الخاء ، ص  1987الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان ، الطبعة الثانية، 

ترتيب محمود خاطر ، وتحقيق محمد بن أبى بكر عبد القادر الرازى ،  –أنظر في ذلك : مختار الصحاح  (2)
 . 168، مؤسسة الرسالة ، بيروت، لبنان ، ص 1985وضبط حمزه فتح اهلل ، طبعة 

، 5أنظر: األستاذ/ جمال الدين محمد بن مكرم بن على ابن منظور االنصارى، لسان العرب إلبن منظور، ج  (3)
 وما بعدها . 308هـ ، ص  1419المؤسسة العربية للتاليف والنشر ،

 . 59سورة الفرقان ، أية (4)
 .14سورة فاطر، أيه ( 5)
أنظر: أحمد محمد رفعت ، المسئولية المدنية للخبير القضائى ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الزقازيق (6)
 . 6، ص  2014، 
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: انها العلم ببواطن األمور وحقائق األشياء بالمعرفة والتجربة ، كما  وقيل أيًضا في الخبرة
 ض الفقهاء بلفظ البصيرة وبعضهم بلفظ المعرفة.عبر عنها بع

 . (1)والمعرفة هي إدراك الشئ على ما هو عليه وهي مسبوقة بجهل
 

 المطلب الثاني

 تعريف الخبرة إصطالًحا
( ، قد تختلف في ( L`expertise Judiciaireهناك تعريفات عديدة للخبرة القضائية 

 األلفاظ أو العبارات ولكن مضمونها واحد. 
فقد يكون موضوع النزاع مسأله فنية في الطب أو الزراعة أو الهندسة أو المحاسبة أو غير 
ذلك من الفنون ، التي ال يدركها القاضي بحسب تخصصه وثقافته العامة ، فيلجأ فيها إلى تكليف 
بداء الرأي فيها، حتى تتضح الرؤيا بشأنها، فيسهل على  خبير مختص بهذه المسألة ، للفحص وا 

 اضي الوصول للحقيقة ، والفصل في الدعوى.الق
 وفيما يلى بعض التعريفات للخبرة القضائية:

: هي وسيلة من وسائل اإلثبات التي تهدف إلى كشف بعض الدالئل أو تحديد مدلولها الخبـرة  -
 .(2)باإلستعانة بالمعلومات العلمية

ينعت  -: بأنها إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص مختص وأيضًا تعرف الخبرة  -
بمهمة محددة تتعلق بواقعة أو وقائع مادية يستلزم البحث عنها أو تقديرها أو على  -بالخبير 

العموم إبداء رأى يتعلق بها علًما أو فًنا ال يتوافر في الشخص العادي ، ليقدم له بياًنا أو رأًيا 
 . (3)اضي الوصول إليه وحده فنًيا ال يستطيع الق

                                                 

(
1

اض مكتبة لبنان ، ساحة ري –التعريفات  –ه (  816-740أنظر: علي بن محمد الشريف الجرجانى ) (
 . 239، ص  1969 –بيروت  –المصلح 

(
2

أنظر : د.أحمد فتحى سرور ، الوسيط فى قانون اإلجراءات الجنائية ،الجزء األول ، دار النهضة العربية ، (
 . 457،  ص  1980القاهرة ، 

(
3

ضاة الموضوع الخبرة فى المواد المدنية والتجارية ، دراسة إنتقادية ألحكام ق –أنظر: د. محمود جمال الدين زكى (
وما بعدها، بتصرف، وأنظر فى نفس المعنى:  11م، ص 1990-هـ1410بندب الخبراء ، مطبعة جامعة القاهرة ،

،  19، ص 1968، لسنة  43عادل حافظ غانم ، الخبرة فى مجال اإلثبات الجنائى ، مجلة األمن العام ، رقم 
20 . 
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: بأنها االستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي أو المحقق في مجال وكذلك تعرف الخبرة  -
اإلثبات لمساعدته في تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية عملية 

 .(1)عمله وثقافته ال تتوافر في القاضي لدى عضو السلطة القضائية المختص بحكم

لذا أجازت التشريعات إستعانة القاضي بأهل المعرفة والعلم، ممن لديهم معرفة متخصصة  
 .(2)بالمسائل العلمية والفنية، لمعرفة رأيهم مما يساعده على اإلدراك والفهم الصحيح لوقائع المنازعة

 و بالمعنى نفسه قالت محكمة النقض المصرية :
الدعوى، هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين، إن ندب خبير في 

يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة، وال شأن له بالفصل في نزاع قانوني، فهذا من 
صميم واجب القاضي، وال يجوز له التخلي عنه، وأن المناط في إتخاذ الحكم من تقرير الخبير 

قد استند في تقريره إلى أسباب تكفي لحمل النتيجة التي انتهى دلياًل في الدعوى، أن يكون الخبير 
 .(3)إليها، وتصلح رًدا على ما يثيره الخصوم من دفوع جوهرية

: كل شخص له دراية خاصة بمسألة من المسائل ، فيلجأ إلى الخبرة كلما  ويعرف الخبير 
نفسه الكفاءة العلمية  قامت في الدعوى مسألة يتطلب حلها معلومات خاصة ال يأنس القاضي من

 .(4)أو الفنية لها
 كما يعرف أيًضا :

إن الخبير مساعٌد للقاضي، حيث يعاونه في مرحلة التقدير إذا كان هناك مسائل فنية أو  
علمية، ال يستطيع القاضي تقديرها بنفسه، فيتدخل الخبير ليكمل معلوماته ، ويزوده بالتقدير الفني 

 .(5)ضى بالحكم الذى يريد إصدارهحتى تتكون القناعة لدى القا
، يتضح أن هناك عناصر أساسية مطلوبة للجوء إلى وعليه ومن خالل هذه التعريفات 

 الخبرة القضائية هي كاآلتي :
                                                 

(
1

: د / محمد حسام لطفى ، النظرية العامة لإللتزام ، ، وبذات المعنى  3د.أمال عثمان ، مرجع سابق ، ص (
 . 190، ص  2007المصادر ، األحكام ، اإلثبات ، ب د ن ، القاهرة ، 

(
2

 مجلة جامعة النجاح لألبحاث  –اإلثبات بالمعاينة و الخبرة فى الفقه و القانون  –أنظر : جمال الكيالنى (
 285-283ص  2002-1-لعددا 16فلسطين ، المجلد  –) العلوم اإلنسانيه ( 

(
3

 4عدد  56س  –مجلة هيئة قضايا الدولة  – 2012/  10/1ق جلسة  71/ 1915الطعن  –نقض مدني (
 . 120ص  2012إكتوبر / ديسمبر 

(
4

ندب الخبراء في المجالين الجنائي و المدني .الطبعة الثالثة ، دار محمود  –أنظر : مصطفى مجدي هرجة (
 . 6،ص  2000للنشر و التوزيع ، عام 

(
5

 .12 -10بحث منشور على اإلنترنت ص –عمل الخبير في المواد المدنيه والتجاريه –عمر عماد عبد المنعم(
http://www.nufooz-com/ar/media/get/other/ 

http://www.nufooz-com/ar/media/get/other/
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 وجود نزاع قضائي .  -1
 أن يتضمن النزاع مسألة علمية أو فنية . -2

 عامة .أن تكون المسألة العلمية أو الفنية ، تتجاوز معرفة القاضي وثقافته ال -3

 أن تكون هذه المسألة العلمية أو الفنية الزمة للفصل في الدعوى . -4

 أن يصدر بها حكم من السلطة القضائية المختصة . -5

، قد خلت من تعريف جامع للخبرة يشمل كل عناصرها األساسية ونرى أن التعريفات السابقة
 فيالحظ أن :

دالئل أو تحديد مدلولها ، في حين أن : قد قصر الغرض من الخبرة في كشف التعريف األول -
الخبرة قد تكون أيضا لتقدير دليل قائم أو تفسيره ، أو بيان لوقائع مادية ، كما لم يبين 

 التعريف من الذي يعهد إليه بهذه األعمال الفنية .
: قصر أعمال الخبرة في بحث وتقدير الوقائع المادية ، في حين أن أعمال والتعريف الثانى -

بداء الرأي في المسائل العلمية والفنية .الخبر   ة تشمل أيضًا فحص وا 
كذلك التعريف الثالث ، لم يتطرق إلى الشخص أو الجهة التي تقوم بهذا العمل الفني ، كما قصر 

 الخبرة على تقدير المسائل الفنية.
 ولذلك نرى أن يكون تعريف الخبرة القضائية : 
السلطة القضائية، بقصد الحصول على رأي في  اإلستشارة الفنية التي يلجأ لها عضو

 مسألة فنية أو علمية، تخرج عن ثقافته العامة وتخصصه، عن طريق أهل الخبرة واإلختصاص .
شخص لديه معلومات فنية خاصة ، يستعين القاضي برأيه في المسائل  إًذا الخبير هو : 

 لومات .التي يستلزم تحقيقها وتقديرها توافر تلك الخبرة وهذه المع
لسنة  25لذلك أدرج المشرع الخبرة في قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 

 96، ضمن أدلة اإلثبات وفي باب مستقل، وتنظيمها بقانون خاص هو المرسوم بقانون  1968
 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء. 1952لسنة 
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 المبحث الثاني
القضائيةالتكييف القانوني للخبرة   

 إختلف الفقهاء حول تحديد الطبيعة القانونية للخبرة :
حيث يرى بعض الفقه ، أن الخبرة هي نوع من الشهادة ، ألن كاًل من الخبير والشاهد 
يحلفان اليمين ، ويقران بما أدركاه أمام السلطة القضائية ، وفريق آخر من الفقه ، يرى أن الخبرة 

ن ما هي وسيلة لتقدير وتقييم دليل قائم وموجود أصاًل ، ورأي ثالث من ليست دليل إثبات مستقل ، وا 
الفقه يرى أن الخبرة تعد إجراًء مساعًدا للقاضي ، وأن الخبير مساعد للقاضي ، وأما الرأى الرابع 

 فيرى أن الخبرة وسيلة إثبات مستقلة ، ولها خصوصيتها وما يميزها عن وسائل اإلثبات األخرى .

 المبحث إلى أربعة مطالب : لذلك نقسم هذا
 : الخبرة نوع من الشهادة. المطلب األول -

 :الخبرة وسيلة لتقدير و تقييم دليل. المطلب الثاني -
 :الخبرة إجراء مساعد للقاضي. المطلب الثالث -
 : الخبرة وسيلة إثبات خاصة. المطلب الرابع -

 

 المطلب األول
 الخبرة نوع من الشهادة

الخبرة هي نوع من الشهادة ، و من ثم فهي كشهادة الشهود، فيقال :أن (1)يرى بعض الفقه
 أن الخبرة شهادة فنية .

وذلك إستناًدا إلى أن الشاهد والخبير كالهما تستعين به السلطة القضائية ليقرر أمامها بما أدركه 
واإلدعاء من أمور في سبيل الوصول إلى الحقيقة ، وهذا ما حدا بالبعض إلى الخلط بين النظامين 

 .(2)بأن الخبرة ليست إال نوع من الشهادة "

فيرى هذا الجانب من الفقه أن الخبير يعد شاهًدا فنًيا، ألنه يشهد بأمور يكون تقديرها فنًيا ، 
وهذا النوع من الشهادة يساعد القاضي على تكوين رأيه في النزاع المعروض، وهذه األمور نجد 

كذلك القانون اإلنجليزي ، الذي  –كانت الخبرة تختلط بالشهادة  جذورها في القانون الروماني، حيث
يخلط بين الخبير والشاهد في الوقت الحاضر، حيث يعتبر الخبير شاهًدا ، حيث ال يعرف النظام 

                                                 

(
1

خبرة الطب الشرعى في المسائل المدنية ، دراسة  -نصر مرجع سابق ، د/  سيد قرنى أمين –د/ آمال عثمان (
 . 1995مقارمة بالشريعة االسالمية ، رسالة دكتوراة ، جامعة القاهرة فرع بنى سويف ، 

(
2

 . 36أنظر : د / أمال عثمان ، مرجع سابق ، ص (
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اإلنجليزي نظام الخبرة المعروف في النظام الالتيني ) التشريع المصري والفرنسي ومن حذا 
 . (1)حذوهما ( 

كاًل من الخبير والشاهد يساعد القاضي ويسهل مأموريته فيجب أن يتوافر في كاًل  كما يرى أن -
 .(2)منهما الموضوعية والحياد والنزاهة وعدم المحاباة أو التأثر بالعوامل الشخصية " 

إضافة لما سبق يوجد تشابه بين الخبير والشاهد في عدة أمور أخرى ، فالقاضي يستعين 
صل في النزاع المطروح أمامه ، وكالهما يجب صدور حكم به ، سواء بهما في بعض األمور للف

حكم بندب خبير أو إلجراء تحقيق ، وأن يتضمن هذا الحكم تحديًدا دقيًقا للوقائع أو المسائل محل 
ن رأي كليهما )الخبير والشاهد( غير  الخبرة أو التحقيق ، والموعد المضروب إلنجاز العمل ، وا 

 به على إقتناع القاضي.ملزم ، يتوقف األخذ 
كما أن كاًل من الخبير والشاهد يحلف اليمين ، ويجب أن تتوفر فيه األهلية ، وأن يكون 

 من الغير ، بمعنى ال يجوز أن يقوم أي منهما بدوره في خصومة هو طرف فيها.
 وقد تعرض الرأي بأن الخبرة نوع من الشهادة للنقد من بعض الفقه:

بطبيعة الحال، وال يمكن اإلستعاضة عنهم بغيرهم ، أما الخبراء فعددهم ألن الشهود محددون  -1
، فقد ال يشهد (3)غير محدود وللقاضي أن ينتخب من يشاء منهم ، كما يمكنه استبدالهم بغيرهم

أما الخبير فيبدي رأيه في مئات بل آالف القضايا ، الشاهد في قضايا أخرى طوال حياته، 
 مره الوظيفي.القضية تلو االخرى خالل ع

الشاهد شاءت ظروفه أن يكون متواجًدا في مسرح األحداث ، أما الخبير شخص دخل في – 2
الدعوى بتكليف رسمي من القاضي لما له من دراية في مجال تخصصه ، فتكون إفادته ذات 

 .(4)صبغة فنية وليست روائية كما الشاهد 

                                                 

(
1

 .39أنظر : سيد قرني أمين نصر ، مرجع سابق ، ص (
(

2
 ، الخبرة أمام القضاة ، دراسة تطبيقية على خبراء وزارة العدل ، دراسة انظر : أسامة أحمد محمد جاد اهلل(

 50، ص  2018دكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة المنوفية ، 
(

3
، دار التراث العربى ،  1976أنظر : المستشار جندى عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ،الجزء األول ،(
لقانوني للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية ، دراسة تحليلية ، د/ خالد جمال أحمد حسن ، النظام ا223ص

 . 33-32في ظل قانون اإلثبات المصري وقانون اإلثبات البحريني ، دار النهضة العربية ، ب ت ن ،  ص 
(

4
ية ، أنظر : د/ محمود نجيب حسنى ، االختصاص واالثبات في قانون االجراءات الجنائية ، دار النهضة العرب(

 . 124، ص 1992طبعة 
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ع في النزاع المطروح أمامها، يتطلب معرفة تلجأ المحكمة إلى الخبرة، إذا كان إيضاح الموضو  –3
فنية أو علمية، بينما تأمر المحكمة بالشهادة ، إذا كان المقصود الوقوف على حقيقة األشياء 

 .(1)والوقائع التفصيلية التي يختلف عليها الخصوم 
ما تكون  إن الشهادة تؤدى أمام القاضى شفاهة ، وال يتلقى عنها الشاهد أي مقابل ،  بينما عادة–4

الخبرة مكتوبة ، وذلك ال يمنع من جواز أن يبدي الخبير رأيه شفاهة ، وفي هذه الحالة أيًضا 
 يظل خبيًرا وليس شاهًدا .

أما الخبير فإنه يتلقى أتعاب عن خبرته تسمى أمانة خبير كما في حال خبراء الجدول ، وتودع هذه 
 ل .األمانة الخزانة العامة حال ندب خبراء وزارة العد

 يشترط في الخبير األهلية المدنية الكاملة ، أما الشاهد يكفي إتمامه الخامسة عشر من عمره .-5
ولكل هذه االختالفات ننأى بالخبرة عن اعتبارها من قبيل الشهادة ، ولذلك وردت الخبرة في قانون 

مستقل ضمن أدلة اإلثبات في باب  1968لسنة  25اإلثبات في المواد المدنية والتجارية 
 ومنفصل عن باب شهادة الشهود.

 

 المطلب الثانى

 الخبرة وسيلة لتقدير وتقييم دليل

أن الخبرة وسيلة لتقدير وتقييم دليل مطروح على القضاء، وليست  (2)يرى جانب من الفقه
وسيلة إثبات مستقلة مثل وسائل اإلثبات األخرى، كشهادة الشهود، فهي ال تمثل دلياًل لإلثبات في 

 تها.حد ذا

نما وظيفتها تتجلى في تقييم دليل مطروح  حيث ال تقوم منفردة وليس لها وجود مستقل، وا 
 . (3)على المحكمة ، حيث أنها ال تخلق دلياًل ، وذلك على خالف الحال في وسائل اإلثبات األخرى

وعملية التقدير الفني هى المهمة األصلية التي تطبع الخبرة بمظهرها وتميزها عن وسائل 
إلثبات ، وعلى ذلك فإن إستقالل الخبير وسلطته في التقدير يحددان طبيعة إجراء التحقيق المحال ا

                                                 

بحث منشور على االنترنت ، مرجع سابق –عمل الخبير في المواد المدنية و التجارية  –عمر عماد عبد المنعم  (1)
 11-10، ص 

http://www.nufooz.com/ar/media/get/other/ 
يطالي ، موتولسكي ، مشار إليه في : د / علي الشحات الحديدي ، مرجع سابق ، ص أنظر : التقرير اإل(2)

102 . 
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم   –اإلثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه و القانون  -أنظر : جمال الكيالني (3)

 . 280، ص  16اإلنسانيه(، فلسطين ، مرجع سابق ،  المجلد

http://www.nufooz.com/ar/media/get/other/
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عليه ، فالخبرة ال يأمر بها إال لتقدير عناصر الواقع التي يتضمنها النزاع ويستعين القاضي بتقدير 
جودة ومقدمة في ، وتفترض أن تكون االدلة مو (1)الخبير في هذا الشأن ليتسنى له الحكم في الدعوى

 . (2)الدعوى من قبل
لذلك فقد أجاز المشرع للقاضي أن يستعين بالخبراء لإلستفادة بآرائهم ، لما يتوافر لديهم من 
أهلية خاصة في توضيح ما صعب عليه فهمه ، فعمل الخبير تبًعا لذلك يتناول إثبات دليل قائم في 

ل اإلثبات األخرى التي يقصد منها جمع الدعوى من قبل ، والخبرة بهذا تختلف عن سائر وسائ
األدلة في الدعوى ، بل يؤكد أنصار هذا الرأي وجهة نظرهم قائلين : بأن الخبرة تستخدم حديثًا في 

 .(3)تقدير مدى سالمة األدلة مثل الشهادة واالعتراف 
 ومن كل ما سبق يمكن القول : إن الخبير يقوم بخدمة عامة ، وأن الخبرة ليست وسيلة من
وسائل اإلثبات ، بل أنها تقدير فني للوقائع بهدف التيسير على القاضي ومساعدته في تكوين 

 .(4)إقتناعه ليتسنى له الفصل في النزاع
ن كانت أحياًنا بمثابة تقدير وتقييم دليل قائم في  ويؤخذ على هذا الرأي : أن الخبرة وا 

الدعوى ، إال أنها في حاالت أخرى كثيرة تكون إثبات حالة واقعية في مسألة فنية أو علمية ، أو 
رأي فني في مسائل علمية ، ومن ثم تمثل الخبرة وسيلة إثبات مستقلة ، بل إنها أحياًنا تكون وسيلة 

دة في إثبات ما يدعيه في بعض القضايا ، التي يمكن للخصم من خاللها إثبات المدعي الوحي
دعواه من خالل قيام الخبير بأعمال علمية وفنية ، وتقديمه آراء ونتائج في تقريره يعتمد عليها وتعد 
حاسمة في إنهاء النزاع ، سواء أكانت أعمال الخبرة فحص مسائل واقعية أم إبداء الرأي في بعض 

 ئل الفنية أو العلمية .المسا
ولذلك لم يأخذ المشرع في مصر وفرنسا بهذا الرأي ، حيث اعتبر الخبرة وسيلة مستقلة من 
ن كان من المقرر   –وسائل اإلثبات ، وهو ما أيدته أيًضا أحكام محكمة النقض فقد قضت : وا 

المخولة لقاضي أن تعيين الخبير في الدعوى من الرخص  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
                                                 

 ، نقاًل عن موتولسكي. 102أنظر : د/ علي الشحات الحديدي ، مرجع سابق ، ص (1)
 Motulsky (H.) : Le respect des droits de la defense en procedure civile melanges en 

l"honneur de paul Roubier paris,Dalloz , 1961,P.18. 
، مشار إليه في د/ علي الشحات الحديدي 295ص -ر اإليطالي التقري –الخبرة في األنظمة القانونية األوروبية (2)

 102، دور الخبير الفني في الخصومة ، مرجع سابق ، ص 
، وأنظر في نفس المعنى :  د / محمود محمد محمود عبد اهلل  18أنظر : د/ أمال عثمان ، مرجع سابق ، ص (3)

رنة ، رسالة لنيل درجة دكتوراه ، أكاديمية الشرطة ، كلية دراسة تحليلية مقا –، األسس العلمية والتطبيقية للبصمات 
 . 31، القاهرة ،ص  1991الدراسات العليا ، 

 .181أنظر :أسامة أحمد محمد جاد اهلل  ، مرجع سابق ، ص (4)
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الموضوع إال أنه إذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة في اإلثبات فال يجوز 
 .(1)للمحكمة اإلعراض عن تحقيقه دون سبب مقبول 

إال أن هناك خصيصة تنفرد بها الخبرة بالنظر لوسائل اإلثبات أمام القضاء ، وهي أن 
ليست المحكمة أو مساعدوها ، وتقدم وسائل اإلثبات من الخصوم هم المكلفين أساًسا باإلثبات و 

الخصم تحت مسئوليته الخاصة ، وقد يوفق الخصم أو ال يوفق في إقامة الدليل الذي يتمسك به ، 
وعلى ذلك توجد هنا مصلحة خاصة للخصوم في إجراءات اإلثبات ، وعلى العكس من ذلك نجد 

ترا ( يستمد وجوده من المحكمة فهو يتعاون مع أن الخبير في كل التشريعات ) باستثناء إنجل
 القاضي ويقدم له المساعدة الفنية .

 
 المطلب الثالث

 الخبرة إجراء مساعد للقاضي

، أن الخبرة مجرد إجراء مساعد للقاضي أي أنها تخرج عن نطاق (2)يرى جانب من الفقه
يستعين به القاضى إلبداء الرأي كونها وسيلة إثبات مستقلة ، ففي نظر هذا الرأى الخبرة هي إجراء 

 في المسائل الفنية أو العلمية.

ويستدلون على ذلك بأن أمر اللجوء أو االستعانة بالخبرة ، هو سلطة تقديرية للقاضي، فقد 
يلجأ إليها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم ، بدليل أن القاضي حر في اللجوء إليها من 

 يرد بتقرير الخبير ، وعليه يرى هذا الفقه أن الخبير مساعد للقاضي. عدمه كما أنه غير ملزم بما
فالقاضي يستعين بالخبير، لمساعدته في استجالء بعض النقاط الفنية والتقنية فهو بهذه 

 .(3)الصفة يعد مساعًدا للقاضي
وأن الخبير يعاون القاضي في مرحلة التقدير، إذا كان هناك مسائل فنية أو علمية ال 

يع القاضي تقديرها بنفسه ، فيتدخل الخبير ليكمل معلوماته ويزوده بالتقدير الفني حتى تتكون يستط
 .(1)القناعة لدى القاضي بالحكم الذى يريد إصداره

                                                 

، مجموعة أحكام النقض ، س  1967-5-25، ونقض  1986/ 13/1ق ، جلسة  55لسنة  522الطعن رقم (1)
 . 726، ص  144، رقم  18
عمل  –الخبرة في قانون اإلجراءات الجنائية المصري ، عمر عماد عبد المنعم -أنظر : مدحت جورجي ماسبيرو(2)

 المسئولية التأديبية للخبير القضائي. –الخبير فى المواد المدنية و التجارية ، عبد السالم بوهوش 
بحث منشور على اإلنترنت  –دراسة مقارنة  –قضائي المسئولية التأديبية للخبير ال –أنظر : عبد السالم بوهوش (3)

 83ص
ttp://www.arablegalnet.org/public/Arabmagazine/PDF/b3. Bdf 
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ولكن إذا كان الخبراء مساعدين للقضاة وال يمكن االستغناء عنهم كلية ، فمن السئ أن 
...وفي عبارة أخرى ال يجوز أن تتحول الخبرة  يلجأ القاضي للخبير ليتجنب بذل الجهد الضروري

 .(2)إلى وسيلة للقاضي يلقى بها مهمته على غيره
فالخبرة تمد القاضي بالمعلومات الفنية والعلمية الالزمة، التي تمكنه من إصدار حكمه على 

 .(3)الواقعة محل الدعوى، األمر الذي يتضح معه أنها إجراء مساعد للقاضي في تأدية عمله
 وفي دراسة سابقة خلصت إلى اآلتي :

إن الخبير يقوم بخدمة عامة ، وأن الخبرة ليست وسيلة من وسائل اإلثبات بل إنها تقدير 
فني للوقائع يهدف للتيسير على القاضي ومساعدته في تكوين إقتناعه ليتسنى له الفصل في 

 . (4)النزاع
يث أدرجوا الخبراء بين معاوني ، ح(5)وقد أخذ بهذه الفكرة بعض شراح القانون المدني

 .(6)القضاء

 131في المادة  1972لسنة  46من قانون السلطة القضائية ، رقم  131لذلك فقد جاء في المادة 
على أن أعوان القضاة هم المحامون والخبراء وأمناء –(1) 2006لسنة  142المعدل بالقانون رقم  –

 السر والكتبة والمحضرون والمترجمون .

                                                                                                                                               

 .12-10مرجع سابق ص  –أنظر : عمر عماد عبد المنعم  (1)
 . 14أنظر : د/ محمود جمال الدين زكي  ، مرجع سابق ، ص(2)
اإلجراءات الجنائية المصري ، رسالة لنيل درجة الماجستير من كلية الخبرة في قانون  –مدحت جورجي ماسبيرو (3)

 . 23م ، ص  2004الحقوق جامعة القاهرة ،
 .181أنظر : أسامة احمد محمد جاد اهلل ، مرجع سابق ، ص (4)
،  قواعد المرافعات في التشريع المصرى المقارن ، القاهرة -راجع / محمد العشماوى ود/عبد الوهاب العشماوى (5)

، د/ رمزى سيف ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية 192، الجزء االول ، ص 1957المطبعة النموذجية ، 
، د/ محمد 19، د/ أمال عثمان ، مرجع سابق ، ص107، ص 1961والتجارية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،
، د/ 194ه، ص 1353اهلل الياس نورى وأوالده ، مطبعة فتح  1940حامد فهمى ، المرافعات المدنية والتجارية ،

المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي في مصر ، مطبعة االعتماد ، القاهرة  -عبد الحميد ابو هيف 
، ص 1987، د/ فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، مكتبة رجال القضاء ، ط  234، ص 1921،

، 1951الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية ، دار النشر للجامعات المصرية  –قاوى ، د/ عبد المنعم الشر  217
 . 95مرجع سابق ، ص   -، د/ علي الشحات الحديدي  145ص 

 . 166أنظر : أسامة أحمد محمد جاد اهلل ، مرجع سابق ، ص (6)
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 لى هذا الرأى :ويؤخذ ع
أن كل إجراء أو دليل يساعد فى حل النزاع هو بمثابة عامل مساعد للقاضي فى إنهاء 
النزاع ، فهذا ال يمنع من أن تكون الخبرة وسيلة إثبات خاصة  ) مثل شهادة الشهود ( من خالل 

تعاقبت تقارير بالرأى فى مسائل فنية و علمية متخصصة تخرج عن نطاق علم وثقافة القاضي وقد 
على هذا المعنى ، وأخذ المشرع به فى قانون اإلثبات بوضع الخبرة فى باب مستقل (2)أحكام النقض

 ضمن أدلة اإلثبات .
ومن ثم يجب التفرقة بين الخبرة كونها وسيلة إثبات ، وبين الخبير الذى يقوم بأعمال الخبرة 

 ، ووصفه بأنه مساعد أومعاون للقاضي .
ن كنا نرى أن الخبي ر يختلف عنهم ، ألنه شريك مع القاضى ، فالقاضى يتكفل بالشق وا 

القانونى ويمتنع عليه أن يشق طريقه فى المسائل الفنية البحتة ، بل يعهد بها إلى خبير 
متخصص، وفى المقابل يمتنع على الخبير إبداء الرأى في المسائل القانونية التى هى من 

 اختصاص القاضي وحده.
ر له مركزه الخاص ، دون حاجة إلى إضافته ألي فئة أخرى لها لذلك نرى أن الخبي

 مسماها وأعمالها التي تختلف عن أعمال الخبرة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               

، وفي نفس المعنى أنظر:  2006لسنة  142المعدل بالقانون رقم  1972لسنة  46قانون السلطة القضائية رقم (1)
محمد حلمي عبد القادر ، أعوان القاضي وظاهرة البطء في التقاضي ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة 

 . 317،  316القاهرة ، ص 
عام ، الدائرة الجنائية ، الجزء  25، مجموعة القواعد القانونية في  1955-11-7ق ، فى  25/ 660الطعن (2)
 . 178، ق 1151، ص  20ق ، س  35/ 82، الطعن رقم  1969-11-4، نقض مدنى  538ول ، ص األ
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 المطلب الرابع

 الخبرة وسيلة إثبات خاصة
 

في الفقه أن الخبرة وسيلة إثبات خاصة ، تتطلب معرفة و دراية و  (1)يرى اإلتجاه الغالب
تخصص ، ال تتوافر لدى القاضى ، بحكم تخصصه وثقافته العامة ، فهى قد تكون تقييم لدليل 
بداء الرأى فى  مطروح أو إكتشافوقائع مجهولة ، أو إثبات لحالة أو واقع  أو تفسير وتوضيح وا 

ية، بحكم ما لديه من دراية وتخصص ، حيث ال يستطيع القاضى بعض المسائل الفنية أو العلم
 تقديرها بنفسه.

فقد أشار رأي في دراسة سابقة إلى أن الخبرة طريق من طرق اإلثبات فى المسائل الفنية 
التى يحتاج القاضى إلى بحثها عن طريق خبير فني متخصص ، وذلك حتى يستطيع القضاء فى 

 .(2)من هنا كانت الخبرة وسيلة إثبات مستقلة ، ولها ذاتيتها الخاصة  المنازعة المطروحة امامه ...
كما أشير إلى أن نقطة دماء أو لعاب أو آثار منى أو غيرها ، قد تساهم في معرفة حقائق يعتمد 

 .(3)عليها القاضي ، في الوصول للحقيقة

ع أصحاب هذه ومن ثم فهي بمثابة دليل فني يثبت من خالل تقرير الطبيب الشرعي ، بتتب
 اآلثار بما يمكن القاضي من الوصول إلى الحقيقة .

وأن الخبرة وسيلة إثبات خاصة تهدف إلى التعرف على وقائع مجهولة من خالل الواقع 
 .  (4)المعلوم

: إذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو  (5)كذلك وطبًقا لما قضت به محكمة النقض
للمحكمة اإلعراض عن تحقيقه دون سبب مقبول ، لما في وسيلته الوحيدة في اإلثبات فال يجوز 
 ذلك من مصادرة لحقه في هذا الشأن . 

 

                                                 

مرجع سابق ، عدلي عبد الباقي ، شرح قانون اإلجراءات الجنائية ، دار النشر –أنظر :  سيد قرني أمين نصر (1)
 محكمة النقض .، وقد ساير هذا اإلتجاه القانون المصري وأحكام  255ص  2ج  1952للجامعات المصريه 

 . 255أنظر : عدلي عبد الباقي ، مرجع سابق ، ص (2)
 مرجع سابق . –أنظر : سيد قرنى أمين نصر (3)
الخبرة الجنائية فى مسائل الطب الشرعى ، دار المطبوعات الجامعية ، االسكندرية ،  –د/ عبد الحميد الشواربى (4)

 . 13، ص  1986
 قضائية . 55لسنة  522، الطعن رقم  1986-1-13نقض (5)



 

 

                                                 

 

 

 احل أمحد صالباحث / عادل         الطبيعة القانونية للخربة القضائية                                   ... 

 

267 

إن قانون االثبات ورد في ثمانية أبواب ، وقد أورد الخبرة في الباب الثامن من ضمن أدلة  -
المقضي اإلثبات ، بعد األحكام العامة واألدلة الكتابية وشهادة الشهود والقرائن وحجية األمر 

 واإلقرار واالستجواب واليمين والمعاينة .

أي أن المشرع المصري قد جعل الخبرة وسيلة مستقلة من وسائل اإلثبات ، ونظمها في المواد من  
، بأن رأي الخبير الفني الذى يورده (1)، وأيضًا استقرت محكمة النقض المصرية عليه 162:  135

 دليل إثبات. في تقريره أو يدلي به أمام القاضي هو
ذا كانت تقارير الخبراء تحل بالضرورة مشكلة عبء اإلثبات، إال أن هناك خصيصة  وا 
تنفرد بها الخبرة بالنظر لوسائل اإلثبات أمام القضاء، وهي أن الخصوم هم المكلفون أساًسا 
ة باإلثبات وليست المحكمة أو مساعديها، وتقدم وسائل اإلثبات من الخصم على مسئوليته الخاص

وقد يوفق الخصم أو ال يوفق في إقامة الدليل الذى يتمسك به ، وعلى ذلك توجد هنا مصلحة 
خاصة للخصوم في إجراءات اإلثبات ، وعلى العكس من ذلك نجد أن الخبير في كل التشريعات 

 . (2))باستثناء إنجلترا( يستمد وجوده من المحكمة، فهو يتعاون مع القاضي ويقدم له المساعدة الفنية
 

 مفاد كل ما سبق : 
إن الخبرة وسيلة إثبات مستقلة ولها خصوصيتها ، فالخبير مهمته أن يقدم المعونة إلى 

 القاضي في المسائل الفنية التي تخرج عن تخصص القاضي وثقافته العامة .
وهي مهمة ذات طابع قضائي ، حيث يدخل الخبير الدعوى بناء على حكم أو قرار 

مهمته تحت إشراف القاضى ، كما أن تقريره يخضع لتقدير القاضي، لذلك تسمى قضائي ، ويؤدي 
 الخبرة القضائية ، ومن يقوم بها بإسم الخبير القضائي .

ومن ثم يحق للقاضي االستعانة بالخبير في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب 
صول إليها ، لذلك يقال في الفقه إذا نقاط فنية ال تشملها معارفه ، أو وقائع مادية يشق عليه الو 

كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة في اإلثبات ، فال يجوز للمحكمة اإلعراض عن 
 تحقيقه دون سبب مقبول.

                                                 

-11-4، نقض مدنى  69، ق  319، ص  26، س  1975-3-3في  40لسنة  207انظر : الطعن (1)
 178، ق 1151، ص 20ق ، مجموعة أحكام  النقض ، س  35لسنة  82الطعن  1969

. 18و موتولسكى ، سابق ص  295التقرير اإليطالى ، ص –راجع الخبرة فى األنظمة القانونية االوروبية (2)
Motulsky (H.) . 
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ونرى أن اإلتجاه األخير وهو أن الخبرة وسيلة إثبات خاصة ، بمعنى إنها وسيلة إثبات 
 صحيح . مستقلة ولها خصوصيتها ، هو االتجاه ال
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ي ، ترتيب محمود خاطر ، وتحقيق و محمد بن أبي بكر عبد القادر الراز  –مختار الصحاح  -4
 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .1985ضبط حمزة فتح اهلل ، طبعة 

 المراجع القانونية :  -ثانًيا 

 المراجع القانونية العامة : –أ 
د.أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية ، الجزء األول ، دار النهضة العربية  -1

 . 1980 ، القاهرة ،

 ، دار التراث العربي .1976المستشار / جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، الجزء األول ،  -2

د/ رمزي سيف ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، القاهرة ، دار النهضة  -3
 . 1969العربية ، طبعة   

والنظام القضائي في مصر ، مطبعة المرافعات المدنية والتجارية -د/ عبد الحميد ابو هيف  -4
 .1921االعتماد، القاهرة ،

الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية ، دار النشر للجامعات  –د/ عبد المنعم الشرقاوي  -5
  1951المصرية ، 

 1952عدلي عبد الباقي ، شرح قانون اإلجراءات الجنائية ، دار النشر للجامعات المصرية  -6
 . 2ج
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 . 1987الوسيط في قانون القضاء المدني ، مكتبة رجال القضاء ، ط  د/ فتحي والي ، -7

قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن ،  -محمد العشماوي ود/ عبد الوهاب العشماوي  -8
 . 1957القاهرة ، المطبعة النموزجية ، 

ري واوالده د/ محمد حامد فهمي ، المرافعات المدنية والتجارية ، مطبعة فتح اهلل إلياس نو  -9
 م . 1940ه ،1353

د / محمد حسام لطفى ، النظرية العامة لإللتزام ، المصادر ، األحكام ، اإلثبات ، ب د ن ،  -10
 . 190، ص  2007القاهرة ، 

د/ محمود نجيب حسني ، االختصاص واإلثبات في قانون اإلجراءات الجنائية ، دار النهضة  -11
 1992العربية ، طبعة 

 ية المتخصصة :   المراجع القانون -ب 

د / خالد جمال أحمد حسن ، النظام القانوني للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية ، دراسة  -1
تحليلية في ظل قانون اإلثبات المصرى وقانون اإلثبات البحريني، دار النهضة العربية ، بدون 

 تاريخ نشر .

ت المدنية والتجارية ، الطبعة األولى ، د / عاصم عجيلة ، قانون الخبرة الكويتي في المازعا -2
 م ، منشأة المعارف باإلسكندرية . 2012ه ، 1413

الخبرة الجنائية في مسائل الطب الشرعي ، دار المطبوعات الجامعية  –د/ عبد الحميد الشواربي  -3
 . 1986، االسكندرية ، 

راسة انتقادية ألحكام قضاة الخبرة في المواد المدنية والتجارية ، د –د. محمود جمال الدين زكي  -4
   1990 -ه  1410الموضوع بندب الخبراء ، مطبعة جامعة القاهرة ، 

ندب الخبراء في المجالين الجنائي والمدني . الطبعة الثالثة ، دار محمود  –مصطفى مجدي هرجة  -5
 . 2000للنشر والتوزيع ، عام 

لشخصي في قانون المرافعات ، د / نبيل إسماعيل عمر ، امتناع القاضي عن القضاء بعلمه ا -6
 . 1989منشأة المعارف باألسكندرية ، 
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 ثالثًا : الرسائل العلمية 

أحمد محمد رفعت ، المسئولية المدنية للخبير القضائي ، رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة  -1
 . 2014الزقازيق ، 

تطبيقية على خبراء وزارة العدل ، دراسة أسامة أحمد محمد جاد اهلل ، الخبرة أمام القضاة ، دراسة  -2
 . 2018دكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة المنوفية ، 

د.أمال عثمان ، الخبرة في المسائل الجنائية ، دراسة مقارنة ، رسالة لنيل درجة الدكتوراة ، من كلية  -3
 ،، مطابع دار الشعب . 1964الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 

برة الطب الشرعي في المسائل المدنية ، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية سيد قرني أمين نصر، خ -4
 . 1995، رسالة دكتوراة ، جامعة القاهرة فرع بني سويف ، 

د / علي الشحات الحديدي ، دور الخبير الفني في الخصومة ، دراسة مقارنة ، رسالة لنيل درجة  -5
 . 1989النهضة العربية ، الدكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، دار 

دراسة تحليلية مقارنة ،  –د / محمود محمد محمود عبد اهلل ، األسس العلمية والتطبيقية للبصمات  -6
 ، القاهرة . 1991رسالة لنيل درجة دكتوراة ، أكاديمية الشرطة ، كلية الدراسات العليا ، 

مصري ، رسالة لنيل درجة الخبرة في قانون اإلجراءات الجنائية ال –مدحت جورجي ماسبيرو  -7
 23م ، ص  2004الماجستير من كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،

 المجالت العلمية : -رابًعا 
،  جمال  2002-1العدد  16مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ، فلسطين ، المجلد  -1

 اإلثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون . -الكيالني 
 . 2012أكتوبر / ديسمبر  4عدد  56س  –يئة قضايا الدولة مجلة ه -2

 

 بحوث على اإلنترنت : -خامًسا 
بحث منشور على  –دراسة مقارنة  –المسئولية التأديبية للخبير القضائي  –عبد السالم بوهوش  -1

 .83اإلنترنت ص
http://www.arablegalnet.org/public/Arabmagazine/PDF/b3 

بحث منشور على  –عمل الخبير في المواد المدنية والتجارية  –عمر عماد عبد المنعم  -2
 . 12 -10اإلنترنت ص 

http://www.nufooz-com/ar/media/get/other/ 
 

http://www.arablegalnet.org/public/Arabmagazine/PDF/b3
http://www.nufooz-com/ar/media/get/other/
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 سادًسا : القوانين .

 .2006لسنة  142المعدل بالقانون رقم  1972لسنة  46قانون السلطة القضائية  -1

 .1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم  -2

 
دارة الخبراء :  -سابًعا   مجموعات األحكام القضائية وا 

 عاًما ، جزء أول. مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسة وعشرين  -1

 بمحكمة النقض المصرية . –المكتب الفني   –مجموعة أحكام النقض المصري   -2
 
 

 المراجع األجنبية : -ثامًنا 
1- Motulsky (H.) : Le respect des droits de la defense en procedure civile 

melanges en l"honneur de paul   Roubier paris,Dalloz , 1961,P.18.       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حبث بعنوان

 

 ـد اإلداري ــــــديـل العقـــــة تعــــــسلط

وفقًا لقانون التعاقدات اجلديد 

 مقدم إىل

 احلقوق جامعة املنيا  كلية

 القانون العــــام ) ادارى (  
 

 

 أنس جعفر محمد األستاذ الدكتور/ 

  بنى سويف جامعة –المتفرغ بكلية الحقوق  العامأستاذ القانون 
 

 
 الباحث/ محمد مصطفى أبو ضيف   
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 ـة ــــــمقدمـ

األصل فى عقود القانون الخاص سريان مبدأ العقد شريعة المتعاقدين  فال يجوز نقصه أو  
تعديله إال باتفاق الطرفين فتخضع العقود في القانون الخاص لمبدأ ثبات العقد واستقراره ، وعدم 

خال أي القدرة علي تغييره أو تعديله إال باتفاق الطرفين فالسائد فى القانون الخاص أنه ال يجوز إد
تعديل علي العقد أو فسخه إال باتفاق الطرفين أو استنادًا إلي نص في القانون فالعقد يعتبر عماًل 

 .(1)قانونيًا مستقرًا ال يجوز تعديله أو فسخه إال باتفاق آخر بين أطرافه
بينما تعتبر سلطة اإلدارة في تعديل العقد اإلداري من أهم ما يميز هذه العقود عن غيرها  

، ولألدارة علي خالف مبادئ القانون الخاص التي تقتضي بأن العقد (2)عقود القانون الخاصمن 
شريعة المتعاقدين حق تعديل شروط العقد بإرادتها المنفردة دون حاجة إلي موافقة الطرف اآلخر 

ارة خاصة فيما يتعلق بمدي األداءات المطلوبة زيادة أو نقصًا في حدود معينة وهذا الحق مقرر لإلد
في فرنسا ومصر دون حاجة إلي النص عليه صراحة في العقد بل ال يجوز لإلدارة أن تتنازل عنه 

ن كان مدي سلطة التعديل يختلف كذلك من عقد آلخر  . (3)وا 
 وترتيبًا على ما تقدم تم تقسيم هذا البحث إلي أربع مباحث على النحو التالي: 

 تعديل العقد اإلداري بإرادتها المنفردة.المبحث األول : وجود سلطة اإلدارة في  -

 المبحث الثاني: أساس سلطة اإلدارة في التعديل االنفرادي.  -

 المبحث الثالث : الضوابط والقيود لممارسة سلطة التعديل االنفرادي.  -

 المبحث الرابع : نطاق سلطة اإلدارة في التعديل االنفرادي.  -
 

  

                                                 

السيد فتوح محمد هنداوي ، القاضي اإلداري والتوازن المالي في العقود اإلدارية ، دراسة مقارنة ، الطبعة  ( د. 1)
 . 136، ص  2016األولي ، المركز القومي لإلصدارات القانونية ، 

 .274، ص  2004العقود اإلدارية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، ( د. جابر جاد نصار ، 2)
 . 218م ، ص2016د. ماجد راغب الحلو ، العقود اإلدارية ، دار الجامعة الجديدة ،  (3)
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 المبحث األول 
 عديل العقد اإلداري بإرادتها المنفردة وجود سلطة اإلدارة في ت

ال خالف حول حق اإلدارة في تعديل شروط العقد إذا وجد نصًا يبيح لها ذلك ، حيث أن  
األمر ال يعد وأن يكون تطبيقًا لشرط تعاقدي ولكن األمر يدق إذا لم يرد بالعقد نصًا يعطي لإلدارة 

إلي ثالث اتجاهات أولها ينكر إعطاء اإلدارة هذا الحق حيث انقسم الفقه الفرنسي في هذا الشأن 
حق تعديل عقودها اإلدارية ، وثانيها : وهو الرأي الراجح يؤيد إعطاء هذا الحق ، وثالثهما : مذهبًا 
لتزام المرافق العامة دون سواهما ،  وسطًا حين قصر حق التعديل علي عقدي األشغال العامة وا 

علي تأييد حق اإلدارة في تعديل العقود اإلدارية حتي ولو لم والرأي الراجح في الفقه المصري يقوم 
 . (1)ينص علي ذلك في العقد أو في دفاتر الشروط

كما استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي علي أحقية جهة اإلدارة في تعديل عقودها بإدارتها  
للترام والتي أقرت فيها م بشأن الشركة الفرنسية العامة 1910المنفردة فقد عمل بهذا المبدأ عام 

المحكمة مشروعية تعديل ساعات العمل بمرفق النقل دون موافقة المتعاقد وبهذا الحكم أنهي مجلس 
الدولة الخالف الفقهي حول اإلدارة في سلطة التعديل األنفرادي حال عدم النص عليها في العقد 

يقًا للقواعد العامة المطبقة علي حيث أوضح في ذلك الحكم بأن سلطة التعديل االنفرادي تعتبر تطب
العقود اإلدارية وأخذ بالرأي الغالب في الفقه بشرط أال يتصل التعديل لجوهر العقد واختالل توازنه 
وبذلك يكون مجلس الدولة الفرنسي حسم الخالف الفقهي حول وجود سلطة التعديل االنفرادي ، 

لعام في تعديل العقد بأرادته المنفردة شريطة وأقر بوجود سلطة التعديل اإلنفرادي وأحقية الشخص ا
أال يمس هذا التعديل الجوانب المالية واالقتصادية في العقد وفي مقابل ذلك للمتعاقد الحق في 

 .(2)التعويض إذا ترتب علي هذا التعديل ضررًا للمتعاقد وبمصالحه الخاصة
المصري مؤكدًا علي حق استقر مجلس الدولة المصري فقد أخذ بالرأي الراجح في الفقه  

اإلدارة في تعديل عقودها بإرادتها المنفردة ولو لم ينص علي ذلك في العقد أو في دفاتر الشروط، 
أن " سلطة جهة اإلدارة في  30/6/1957حيث ذهبت محكمة القضاء اإلداري في حكمها الصادر 

قود اإلدارية بل هي أبرز تعديل العقد أو في تعديل طريقة تنفيذه هي الطابع الرئيسي لنظام الع
الخصائص التي تميز نظام العقود اإلدارية عن نظام العقود المدنية ومقتضي هذه السلطة أن جهة 

                                                 

المنازعات ، في ضوء  –التنفيذ  –اإلبرام  ،األسس العامة للعقود اإلدارية ( د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ، 1)
ه ، دار الكتب الفانونية، أحكام القضاء المصري ووفقًا ألحكام قانون المناقصات والمزايدات وأحدث تعديالت

 . 262ص  ، 2005
 .  144( د. السيد فتوح محمد هنداوي ، المرجع السابق ، ص 2)
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اإلدارة تملك من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة علي خالف المألوف في معامالت األفراد فيما 
متعاقد معها علي نحو وبصورة لم تكن بينهم حق تعديل العقد أثناء تنفيذه وتعديل مدي التزامات ال

معروفة وقت إبرام العقد فتزيد من أعباء الطرف اآلخر أو تنقصها كلما اقتضت حاجة المرفق أو 
المصلحة العامة هذا التعديل ومن غير أن يحتج عليها بقاعدة الحق المكتسب أو بقاعدة العقد 

وهي من القواعد المقررة في مجال القانون  شريعة المتعاقدين فال يجوز تعديله إال بأتفاق الطرفين
الخاص ذلك أن طبيعة العقود اإلدارية وأهدافها وقيامهما علي فكرة استمرار المرافق العامة تفرض 
مقدمًا حصول تغيير في ظروف العقد ومالبساته وطرق تنفيذه تبعًا لمقتضيات سير المرفق وأن 

إبرام العقد إلي ضرورة الوفاء بحاجة المرفق  التعاقد يتم علي أساس أن الطرفين انصرفت عند
وتحقيق المصلحة العامة مما يترتب عليه أن جهة اإلدارة هي صاحبة االختصاص في تنظيم 
المرفق وتحديد قواعد تسييره تملك حق التعديل بما يوائم هذه الضرورة ويحقق تلك المصلحة وهي 

رتكب خطأ ولكنها تستعمل حقًا ومن ثم كانت في ممارستها سلطة التعديل ال تخرج عن العقد وال ت
سلطة التعديل مستمدة ال من نصوص العقد فحسب بل من طبيعة المرفق واتصال العقد به ووجوب 
شرافها عليه بما يحقق المصلحة العامة فإذا  الحرص علي انتظام سيره واستدامة تعهد اإلدارة له وا 

ال يكون إال مجرد تنظيم لسلطة التعديل وبيان  ما أشارت نصوص العقد علي هذا التعديل فأن ذلك
أوضاع وأحوال ممارستها وما يترتب علي ذلك دون أن يكون في ذلك مساس بالحق األصيل 
المقرر لجهة اإلدارة في تعديله لذلك أن من المقرر أن جهة اإلدارة نفسها ال يجوز أن تتنازل عن 

 .(1)ممارسة هذه السلطة ألنها تتعلق بالنظام العام "
وهذا الحكم لم يكتف باإلشارة إلي حق اإلدارة في القيام بتعديل العقد دونما اشتراط نص  

يجيز لها ذلك بل ذهب إلي أن هذا الحق يتعلق بالنظام العام بحيث لو ورد بالعقد نص يحظره يعد 
 .(2)ة كافةنصًا باطاًل لمخالفته للمبادئ العامة للقانون اإلداري التي تخضع لها العقود اإلداري

والخاص ببطالن عقد  22/6/2010وقضت محكمة القضاء اإلداري في حكمها الصادر  
بيع مشروع )مدينتي( بمدينة القاهرة الكبري حيث قضت : )... وحيث إن قضاء المحكمة اإلدارية 
العليا قد تواتر علي أن العقد اإلداري شأنه شأن العقد المدني من حيث العناصر األساسية 

نه .. إذا كفتي المتعاقدين غير متكافئة في العقد اإلداري تغليبًا للمصلحة العامة علي لتكوي
المصلحة الفردية مما يجعل لإلدارة سلطة مراقبة تنفيذ شروط العقد وتوجيه أعمال التنفيذ واختيار 

                                                 

المشار إليه في كتاب د. جابر جاد نصار، المرجع  30/6/1957( حكم محكمة القضاء اإلداري الصادر في 1)
 .  277السابق ، ص 

 . 263السابق ، ص ( د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ، المرجع 2)
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ها طريقته وحق تعديل شروطه المتعلقة بسير المرفق وتنظيمه والخدمة التي يؤديها وذلك بإرادت
المنفردة حسبما تقتضيه المصلحة العامة دون أن يتحدي الطرف اآلخر بقاعدة أن العقد شريعة 

 . (1)المتعاقدين ( 
بأن : ) الجهة  30/3/2004وأكدت ذلك المحكمة اإلدارية العليا في حكمها الصادر  

ت األفراد فيما اإلدارية تملك من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة علي خالف المألوف في معامال
بينهم حق تعديل العقد أثناء تنفيذه وتعديل مدي التزامات المتعاقد معها أو تنقصها وتتناول األعمال 
أو الكميات المتعاقد عليها بالزيادة أو النقصان علي خالف ما ينص عليه العقد ، وذلك كلما 

ها بقاعدة الحق المكتسب أو اقتضت حاجة المرفق هذا التعديل من غير أن يحتج عليها المتعاقد مع
 . (2)بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ( 

أما عن موقف التشريع المصري اعترف المشرع المصري بحق التعديل االنفرادي لإلدارة  
الخاص  1947لسنة  129ومؤيدًا في ذلك مجلس الدولة وتأييد غالبية الفقه ، فالقانون رقم 

لمادة )الخامسة( علي : " لمانح اإللتزام دائمًا متي اقتضت ذلك بالتزامات المرافق العامة نص في ا
المنفعة العامة أن يعدل من تلقاء نفسه أركان تنظيم المرفق العام موضوع االلتزام أو قواعد 
استغالله وبوجه خاص قوائم األسعار الخاصة به وذلك مع مراعاة حق الملتزم في التعويض أن 

 .(3)كان له محل "
في  2018لسنة  182نون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ثم جاء قا 
( والتي تنص علي : " إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم 46المادة)

%( من كمية 25التعاقد يكون للجهة اإلدارية أن تعدل عقودها بالزيادة أو النقص بما ال يجاوز )
%( من كمية كل بند لباقي العقود بذات الشروط 15اوالت وبما ال يجاوز )كل بند لعقود المق

والمواصفات واألسعار علي أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات مضمون ذلك، ويتعين لتعديل 
العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة أو مجلس الوزراء بحسب األحوال ووجود االعتماد 

ال يؤثر ذلك علي أولوية المتعاقد في المالي الالزم وأن يصدر ال تعديل خالل فترة سريان العقد وا 
ترتيب عطائه وأن تعدل مدة العقد األصلي إذا تطلب األمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة 

 . (4)والنقص"

                                                 

 .22/6/2010ق بتاريخ  63لسنة  1622حكم محكمة القضاء اإلداري في الطعن رقم ( 1)
 . 30/3/2004ق . ع ، بتاريخ  46لسنة  4656( حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم 1)
 مة.م الخاص بالتزامات المرافق العا1947( لسنة 129( المادة )الخامسة( من قانون رقم )3)
 .2018لسنة  182( من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 46( نص المادة )4)
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 182ثم جاءت الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 
 ( التي تقرر أيضًا الحق في تعديل شروط العقد والتي نصت علي : 96في المادة )2018لسنة 

) يجب علي الجهة اإلدارية تحديد احتياجاتها الفعلية والضرورية لسير العمل علي أساس دراسة 
واقعية وموضوعية ومع ذلك إذا استجدت أثناء التنفيذ ما يوجب تعديل العقد فيتم التعديل بما ال 

%( من كمية كل بند لباقي 15%( من كمية كل بند لعقد المقاوالت وبما ال يجاوز )25) يجاوز
العقود مع تضمين شروط الطرح مضمون ذلك مع تعديل المدة المناسبة أو البرنامج الزمني بحسب 
 األحوال للتوريد ، أو التنفيذ وبما يتناسب مع حجم التعديل علي أن تراعي إدارة التعاقدات اآلتي : 

 وجود ضرورة وأسباب داعمة لتلك التعديالت. -1

على  –بحسب األحوال  –الحصول علي موافقة السلطة المختصة أو مجلس الوزراء  -2
 التعديل. 

أن تكون تلك التعديالت علي بنود العقد األصلي ذاته وبالشروط والمواصفات ذاتها  -3
 واألسعار المتعاقد عليها. 

 إعداد ملحق للعقد متضمنًا تلك التعديالت.  -4

 الحصول من اإلدارة المالية علي سماح البند في حالة التعديل بالزيادة .  -5

 أن يكون التعديل خالل مدة تنفيذ العقد وال يدخل فيها مدة الضمان.  -6

 أال يؤثر ذلك علي أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه.  -7

يق تلك التعديالت والمستندات المؤيدة  لها وحفظها بملف علي أن تتولي إدارة التعاقدات توث
 . (1)العملية ويتم النشر عن القيمة النهائية للعقد بعد التعديل علي بوابة التعاقدات العامة 

 أذن فيشترط في جميع حاالت تعديل العقد ما يلي : 
 الحصول علي موافقة السلطة المختصة أو مجلس الوزراء بحسب األحوال.  -1

 وجود االعتماد المالي الالزم.  -2

 أن يصدر التعديل خالل فترة سريانه العقد. -3

 أال يؤثر ذلك علي أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه. -4

 أن تعديل مدة العقد األصلي إذا تطلب األمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص. -5

 
 

                                                 

 692( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار رقم 96( المادة )1)
 . 2019لسنة 
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 المبحث الثاني 
 فرادي أساس سلطة اإلدارة في التعديل االن

اختلف الرأي حول االساس القانوني لسلطة اإلدارة في تعديل عقودها اإلدارية فذهب جانب  
من الفقه إلي تأسيس هذا الحق علي أساس فكرة السلطة العامة وذهب جانب آخر إلي فكرة الرابطة 

 التعاقدية بين اإلدارة والمتعاقد.
 قد اإلداري : السلطة العامة كأساس لحق اإلدارة في تعديل الع -1

أستند هذا الرأي علي أساس أن القرارات التي تصدرها اإلدارة بصدد تعديل عقودها ال 
تستمد من نصوص العقد فهي ليست امتيازًا تعاقديًا بل هي مستمدة من نصوص القانون ومن ثم 

ممارستها في  ، وال يجوز لإلدارة أن تتنازل عنها أو تتفق علي عدم(1)يتعلق هذا الحق بالنظام العام 
 .(2)عقودها اإلدارية

 الرابطة التعاقدية كأساس لحق اإلدارة في تعديل العقد اإلداري :   -2
أنصار هذا الرأي يعتمدون علي مقتضيات المنفعة العامة أو ضرورات المرفق العام ،  

والمنفعة العامة حيث تري الغالبية من الفقه الفرنسي والمصري ويساندها القضاء بأن المرفق العام 
 . (3)هي األساس القانوني لسلطة اإلدارة في تعديل العقد اإلداري

أن " طبيعة العقود  22/3/1970وهذا ما أكدته محكمة القضاء اإلداري في حكمها الصادر 
اإلدارية وأهدافها تفترض مقدمًا حدوث تغير في ظروف العقد ومالبساته وطرائق تنفيذه تبعًا 

مرفق العام ، وأن التعاقد في تلك العقود يتم علي أساس أن نية الطرفين قد لمقتضيات سير ال
انصرف عند التعاقد إلي ضرورة الوفاء بحاجة المرفق وتحقق المصلحة العامة ومن شأن ذلك أن 
يكون لجهة اإلدارة وهي صاحبة الحق في تنظيم المرفق وتحديد قواعد تسييره حق تعديل العقد بما 

ورة وتحقيق تلك المصلحة ومن هنا يثبت حق اإلدارة في التعديل بغير حاجة إلي يوائم هذه الضر 
النص عليه في العقد فإذا ما أشارت نصوص العقد صراحة إلي هذا الحق فال يكون ذلك إال مجرد 

 . (4)تنظيم سلطة التعديل وبيان أحوال ممارستها

                                                 

 . 220، ص 1973ة في العقود اإلدارية ، دار النهضة العربية ، ( د. أحمد عثمان عياد ، مظاهر السلطة العام1)
 . 279( د. جابر جاد نصار ، المرجع السابق ، ص2)
سلطة اإلدارة في توقيع الجزاءات علي المتعاقدين معها في العقود اإلدارية وضوابطها ، ( د. طارق سلطان ، 3)

 . 90، ص  2010دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 
المشار إليه في كتاب د.السيد فتوح محمد هنداوي، المرجع  22/3/1970( حكم محكمة القضاء اإلداري الصادر 4)

 . 156السابق ، ص 



 

 

                                                 

 

 

 حممد مصطفى أبو ضيفالباحث /                  سلطـة تعديـل العقـد اإلداري                    ... 

   ضيف

 

278 

تعديل عقودها اإلدارية باإلرادة ويبدو أن حاجات المرافق العامة كأساس لسلطة اإلدارة في  
المنفردة هو األساس الذي يتفق مع الواقع العملي والمنطق القانوني السليم وهو ما يؤيد معظم الفقه 

 . (1)الفرنسي والمصري
 المبحث الثالث 

 الضوابط والقيود لممارسة سلطة التعديل اإلنفرادي
سلطة اإلدارة في تعديل عقودها اإلدارية بإرادتها المنفردة تسري علي جميع العقود اإلدارية  

ولكنها ليست مطلقة من كل قيد بل ترد عليها مجموعة من القيود منها ما يرتب البطالن علي 
العقد مخالفتها ، فتعتبر القرارات الصادرة مخالفة للقانون ويستطيع المتعاقد طلب الغاءها من قاضي 

كما يمكن االمتناع عن تنفيذ التعديل غير المشروع ومنها ما يرتب علي مخالفتها حق المتعاقد في 
 طلب الفسخ ومن ثم يمكن القول أن القيود التي ترد علي سلطة اإلدارة في تعديل قيودها نوعان: 

 القيود التي يترتب عليها بطالن التعديل:  -1
إلجراءات التي تتخذها اإلدارة بتعديل عقودها بإرادتها وهى الشروط المتصلة بمشروعية ا 

 : (2)المنفردة ويتعين لصحة هذه اإلجراءات طبقًا للسائد في الفقه والقضاء مراعاة الشروط اآلتية 
 الشرط األول: اقتصار التعديل علي الشروط المتعلقة بالمرفق العام : 

روط العقد المتصلة بالمرفق العام سلطة اإلدارة في تعديل عقودها يجب أن تقتصر علي ش
ويتعلق بإحتياجاته وكيفية إشباع احتياجات األفراد ومن أمثلة تلك الشروط أسلوب العمل بالمرفق 
وطريقة تنفيذ العقد اإلداري والجداول الزمنية لمعدالت التنفيذ والجوانب الفنية واإلدارية للتنفيذ فهذه 

دتها المنفردة دون توقف علي رضا المتعاقد ودون اللجوء إلي الشروط تستطيع اإلدارة أن تعدلها بإرا
القضاء أما الشروط األخري المتعلقة بتنظيم المصالح المالية للمتعاقد مثل أجرة المستحق عن 
عملية أو ثمن السلع والخدمات التي تقدمها اإلدارة أو األرباح التي تحقق له من ممارسة نشاطه 

ها له اإلدارة فهي ال تتعلق بسير المرفق العام ومن ثم ال يجوز لإلدارة أن والمزايا المالية التي تمنح
ال كانت قرارات اإلدارة في هذا الشأن مخالفة للقانون وواجبة اإللغاء  . (3)تعدلها بإرادتها المنفردة وا 

                                                 

لسنة  89العقود اإلدارية ، آثار العقد اإلداري وفقًا للقانون رقم ( د. جمال عثمان جبريل ،د. إبراهيم محمد علي ، 1)
 2001، دار النهضة العربية،  1998لسنة  1367بقرار وزير المالية رقم والئحته التنفيذية الصادرة  1998

 . 74، ص   2002 -
مبادئ وأحكام العقود اإلدارية في مجال النظرية والتطبيق ، دار النهضة العربية  ( د. محمد عبدالعال السناري ، 2)

 .  198، ص ، بدون تاريخ نشر 
العقد اإلداري في التشريع والقضاء في اليمن ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه، ( د. مطيع علي حمود جبير، 3)

 . 444، ص   2006
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حيث تقول : "  16/12/1956حيث قضت محكمة القضاء اإلداري في حكمها الصادر  
طلق بل يرد عليها قيود منها أن تقتصر علي نصوص العقد المتصلة بالمرفق هذه السلطة ليست م

ن سلطة التعديل ال تطبق بقرار واحد في جميع العقود بل تختلف بأختالف  العام ومقتضياته وا 
العقود علي أساس مدي مساهمة المتعاقد مع اإلدارة في تسيير المرفق ، بمعني أنه إذا كانت هذه 

ود اإللتزام اعتبارًا بأن لإلدارة االختصاص األول واألصيل في تسييرها فأنها السلطة تبرز في عق
تكون في أضيق الحدود ، حيث يكون موضوع العقد مساهمة من جانب المتعاقد في تسير المرفق 

 . (1)العام بطريق غير مباشر كما هو الشأن في عقود التوريد
عدم السماح لإلدارة في مجال عقود  حيث استقر أيضًا قضاء مجلس الدولة الفرنسي علي 

األشغال العامة والتوريد بتعديل الشروط المالية الواردة في تلك العقود بصرف النظر عن تغير 
 . (2)الظروف

 الشرط الثاني : أن يكون التعديل في موضوع العقد وال يخرج عنه : 
امات جديدة علي المتعاقد فوفقًا لهذا القيد ال يجوز لإلدارة المتعاقدة أن تقوم بفرض التز  

معها ال صلة لها بالعقد األصلي أو تؤدي إلي تغيير جوهر موضوع العقد ، بحيث يفاجأ المتعاقد 
أنه أمام عقد جديد فنطاق التعديل ينبغي اقتصاره علي أعمال من ذات جنس ونوع األعمال المتفق 

ال كان قرارها في هذا الشأن باطاًل ويكون بوسع المتع اقد االمتناع عن تنفيذه دون أن تملك عليها وا 
 . (3)اإلدارة توقيع جزاءات عليه

إال أن بعض الفقهاء أورد بعض األمثلة التي يمكن االستهداء بها في هذا التمييز فإذا كان  
موضوع العقد مثاًل توريد علف للحيوانات فال يجوز لإلدارة تعديل شروطه بألزام المتعهد بتوريد مواد 

 . (4)زمة للسيارات بحجة أن الجيش أستبدل الخيول بسيارات للنقلالوقود الال
 الشرط الثالث : أن تصدر قرارات التعديل في حدود المبدأ العام للمشروعية اإلدارية : 

يجب أن يصدر قرار اإلدارة بالتعديل مستوفيًا ألركان المشروعية اإلدارية أي من شخص  
لمقررة ووفقًا للقواعد القانونية أو الالئحية التي تحكم هذا مختص بإصداره وفي الشكل واإلجراءات ا

الموضوع وأن يستهدف تحقيق الصالح العام فإذا كانت بعض شروط العقد اإلداري قد تقررت 

                                                 

، المشار إليه في كتاب د. جابر جاد نصار ،  16/12/1956( حكم محكمة القضاء اإلداري الصادر في 1)
 .  280المرجع السابق ، ص 

 .  107مرجع السابق ، ص ( د. جمال عثمان جبريل ، د. إبراهيم محمد علي ، ال2)
 .  165( د. السيد فتوح محمد هنداوي ، المرجع السابق ، ص 3)
 .  204( د. محمد عبدالعال السناري ، المرجع السابق ، ص 4)
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ال خرجت علي مبدأ  بنصوص قانونية أو الئحية فإن اإلدارة ال تستطيع تعديل هذه الشروط وا 
 . (1)ون الطعن باإللغاء علي هذه اإلجراءات أمام قاضي العقدالمشروعية ، وكان قرارها باطاًل ، ويك

وقد أخذ مجلس الدولة المصري بشرط المشروعية ، حيث قضت للمحكمة اإلدارية العليا  
بأن " النص الذي يحدد بأتفاق المتعاقدين في العقود اإلدارية  17/1/1970في حكمها الصادر 

ال يمنع قانونًا من االتفاق علي تعديله فإذا ما تالقت  وأن كان يفيد كأصل عام طرفيه إال أن ذلك
إرادة السلطة اإلدارية المختصة بأبرام العقد األصلي صريحة وقاطعة مع اإلدارة المتعاقد معها علي 

 . (2)تعديل الثمن كان واجب النفاذ وامتنع الخروج عليه إال في حدود القانون
 

 رر تعديل العقد : الشرط الرابع : حدوث تغيير في الظروف يب
يتعين لصحة قيام اإلدارة بتعديل العقد اإلداري تستجد ظروف الحقة إلبرام العقد تستوجب  

ممارسة اإلدارة لتلك السلطة ، وعلي ذلك فأن بقاء الظروف التي أبرم في ظلها العقد علي حالها، 
البد من توافرها فيشترط يحول بين اإلدارة والقيام بالتعديل ، حيث أن لكل سلطة دواعي استعمال 

حتي تستطيع اإلدارة إعمال سلطتها في تعديل العقد اإلداري أن تكون الظروف التي كانت قائمة 
وقت إبرامه قد تغيرت عما كانت عليه قبل ذلك ، ألن األساس في حق التعديل هو ما تقتضي به 

شك في أن الظروف القائمة المصلحة العامة من وجوب سير المرافق العامة بإنتظام وأطراد وأنه ال
في ذلك الوقت إذا تغيرت في هذه الظروف بعد ذلك بحيث لم تعد شروط إبرام العقد مالئمة لحسن 
سير المرفق فإنه يكون لإلدارة حق تعديل العقد بما يحقق مصلحة المرفق تماشيًا مع الظروف 

لل من التزاماتها التي تنشأ عن الجديدة والقول بغير ذلك يؤدي إلي إطالق الحرية لإلدارة في التح
 . (3)العقود التي تبرمها وهو ما يتعارض مع المبادي المسلم بها

 ( القيود التي يترتب علي مخالفتها حق المتعاقد في فسخ العقد: 2) 
إلي جانب القيود السابقة والتي يترتب علي مخالفتها بطالن التعديل ، فهناك قيود يترتب  

بطالن التعديل بل يحق للمتعاقد طلب فسخ العقد مع أحقيته في طلب  علي مخالفتها ليس فقط
 التعويض إن كان له وجه وذلك في الحاالت اآلتية : 

 

                                                 

 .  205( المرجع السابق ، ص1)
. إبراهيم المشار إليه كتاب د. جمال عثمان جبريل ، د 17/1/1970( حكم المحكمة اإلدارية العليا الصادر في 2)

 .  112محمد علي ، المرجع السابق ، ص 
 . 268( د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص 3)
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 تجاوز اإلدارة نطاق التعديل المحدد بالعقد أو دفاترالشروط والمحددة قانونًا :   -1
التي تقوم بها اإلدارة فإذا نص في العقد أو دفاتر الشروط بتحديد الحد األقصي للتعديالت  

وقرر حق المتعاقد في فسخ العقد حال تجاوزها فال يسوغ لإلدارة أن تتجاوز في تعديالتها هذا الحد 
ال كان للمتعاقد الحق في طلب فسخ العقد مثال ذلك ما نصت عليه المادة ) ( من 31( ، )30وا 

متعاقد في طلب الفسخ إذا دفاتر الشروط العامة للكباري والطرق في فرنسا والتي قررت حق ال
 .(1)تجاوزت اإلدارة نطاق التعديل المنصوص عليه في دفاتر الشروط

 فرض أعباء جديدة علي المتعاقد تؤدي إلي إرهاقه وتجاوز إمكانياته الفنية أو المالية:   -2
طاقته إذا كانت التعديالت التي تفرضها اإلدارة من شأنها إرهاق المتعاقد وتحميله بما يفوق  

المالية واالقتصادية أو إمكانياته الفنية فإن المتعاقد يكون له الحق في طلب فسخ العقد تأسيسًا علي 
أن التعويض الذي تلتزم به جهة اإلدارة في مقابل حقها في التعديل ال يكفي لجبر الضرر الذي نشأ 

علق بإمكانياته وقدراته الفنية عن هذا التعديل فالمتعاقد قد أبرم العقد وفي اعتباره أوضاع معينة تت
ال جاز له طلب  والمالية ، ومن ثم فال يجوز لإلدارة أن ترهقه بما يجاوز هذه اإلمكانيات والقدرات وا 

 . (2)فسخ العقد
 قلب اقتصاديات العقد :  -3

يشترط في التعديل الذي تقوم به اإلدارة أن يكون في الحدود الطبيعية والمعقولة من حيث  
هميتها في نطاق موضوع العقد فوفقًا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة نوعها وأ

( المشار إليها سابقًا " يكون للجهة اإلدارية أن تعدل 46طبقا لنص المادة) 2018( لسنة 182رقم )
ال %( من كمية كل بند لعقود المقاوالت ، وبما 25عقودها بالزيادة أو النقص وبما ال يجاوز )

%( من كمية كل بند لباقي العقود بذات الشروط والمواصفات واألسعار علي أن 15يجاوز له )
 تتضمن كراسة الشروط والمواصفات مضمون ذلك".

فمهما كانت سلطة اإلدارة في التعديل وفق مقتضيات المصلحة العامة فيجب علي اإلدارة  
ليقبله لو عرض عليه عند التعاقد ألول مرة إال تفرض عليه تعديالت يجعله أمام عقد جديد ما كان 

، كما أن المتعاقد إنما يقبل التعاقد علي ضوء إمكانياته المالية والفنية فعلي اإلدارة عند إجراء 
 . (3)التعديل أن تحرص علي عدم قلب اقتصاديات رأسًا علي عقب

                                                 

 .  173( د. السيد فتوح محمد هنداوي ، المرجع السابق ، ص 1)
 . 210( د. محمد عبدالعال السناري ، المرجع السابق ، ص 2)
 .  448بق ، ص ( د. مطيع علي حمود جبير ، المرجع السا3)
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" سلطة التعديل م علي أن  6/6/2004حيث قضت المحكمة اإلدارية العليا فيحكمها الصادر  
ليست سلطة مطلقة بل ترد عليها قيود معينة تقتضيها ضرورة التوفيق بين المصلحة العامة والمصالح 
الفردية للمتعاقدين معها ومن هذه القيود ما يتصل بمقدار أو نطاق التعديل وما يترتب عليه من أعباء 

أن تكون هذه األعباء في الحدود جديدة تقع علي عاتق المتعاقد نتيجة لسلطة التعديل إذ يتعين 
الطبيعية والمعقولة ، من حيث نوعها وأهميتها في نطاق موضوع العقد بحيث ال تتجاوز إمكانيات 

 . (1)عقب المتعاقد الفنية والمالية ومن شأنها أن تقلب اقتصاديًا العقد رأسًا علي
 

 المبحث الرابع
 نطاق سلطة اإلدارة في التعديل االنفرادي 

سلطة اإلدارة في التعديل االنفرادي للعقد يشمل حق اإلدارة في تعديل التزامات نطاق  
المتعاقد معها من حيث مقدارها ، ومن حيث طرق ووسائل التنفيذ أو من حيث مدة التنفيذ ذاتها إذ 

 يحق لإلدارة بإرادتها المنفردة تعديل شروط التنفيذ المتفق عليها في العقد في جميع المجاالت. 
 التعديل في مقدار التزامات المتعاقد:   -1

( من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والتي سبق 46نصت المادة) 
%( 25اإلشارة إليها علي أنه " للجهة اإلدارية أن تعدل عقودها بالزيادة أو النقص بما ال يجاوز )

من كمية كل بند لباقي العقود بذات  %(15من كمية كل بند لعقود المقاوالت وبما ال يجاوز )
 الشروط والمواصفات واألسعار علي أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات مضمون ذلك ". 

( في فقرتها األولي من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي 117كما نصت المادة ) 
ر واألوزان الواردة بجداول الفئات هي مقادير تبرمها الجهات العامة والسابق اإلشارة إليها علي ) المقادي

وأوزان تقريبية قابلة للزيادة أو النقص تبعًا لطبيعة العملية والغرض منها وهو بيان مقدار العمل بصفة 
عامة والمبالغ التي تسدد للمقاول وتكون علي أساس الكميات التي تنفذ فعاًل سواء أكانت تلك الكميات 

في العمل طبقًا لبنود العقد ويجب  بالمقايسة اإلبتدائية أو عن تغيرات أدخلتأقل أم أكثر من الوارد 
 في جميع الحاالت أال يؤثر ذلك علي أولوية المقاول في ترتيب عطائه ( . 

تستطيع اإلدارة أن تعدل من مقدار التزامات المتعاقد معها ذلك بزيادتها أو انقاصها  
ت وليس علي نوعها، حيث تكون الزيادة أو االنتقاص والتعديل هنا يرد علي مقدار اإللتزاما

المطلوبة من نفس طبيعة اإللتزامات المزادة أو المنقوصة وهذا الحق ثابت لإلدارة في كل العقود 

                                                 

 .  6/4/2004ق. ع بتاريخ  46لسنة  4527حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم ( 1)
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اإلدارية ، فلها أن تأمر بالتوسع في المرفق المدار عن طريق االلتزام أو بزيادة أو بانتقاص حجم 
 . (1)أو كمية التوريدات المتفق علي تسليمها األشغال المتفق عليها في العقد

ففي عقد اإللتزام قضي مجلس الدولة الفرنسي علي الرغم من وجود شرط صريح يحدد  
الحد األقصي إللتزامات المتعاقد في النزاع الشهير في قضية ترام مارسيليا أن اإلدارة رغم وجود 

رادتها المنفردة علي الملتزم أن يسير عدد شرط في العقد يحدد عدد رحالت القطارات ، أن تفرض بإ
 .(2)إضافيًا من القطارات يوميًا زيادة عند الحد األقصي المحدد في العقد

السابق اإلشاره إليه  30/6/1957وفى مصر حكم محكمة القضاء اإلداري الصادر في  
ع الرئيسي لنظام بأن : " سلطة جهة اإلدارة في تعديل العقد أو في تعديل طريقة تنفيذه هي الطاب

العقود اإلدارية بل هي أبرز الخصائص التي تميز نظام العقود اإلدارية ومقتضي هذه السلطة أن 
جهة اإلدارة تملك من جانبها وحدها تعديل مدي التزامات المتعاقد معها علي نحو وبصورة لم تكن 

اقتضت حاجة المرفق أو معروفة وقت إبرام العقد فتزيد من أعباء الطرف اآلخر أو تنقصها كلما 
 المصلحة العامة هذا التعديل.

وفي عقود التوريد ينطبق هذا التعديل فلإلدارة أن تفرض علي المتعاقد معها توريد كميات  
تزيد عن تلك المنصوص عليها في العقود وقد تطلب كميات أقل من الحد األدني المنصوص عليها 

في هذا الصدد يجري قضاء مجلس الدولة الفرنسي أن ، ويلتزم المتعاقد بتنفيذ هذه التعديالت و 
القضاء ال ينظر في صحة اإلجراء الخاص بطلب التعديل من جانب اإلدارة بل أن عمله يقتصر 
في هذه الحالة علي الحكم بالتعويض للمتعاقد أن كان له مقتضي ، حيث قضي مجلس الدولة 

 . (3)إلي أربع كاسحات إال سبب انتهاء القتالالفرنسي بأن وزير الدفاع لم يلجأ إلي تخفيض العدد 
 التعديل في وسائل التنفيذ : -2

تستطيع اإلدارة أن تطلب من المتعاقد معها أن يغير من األساليب أو الوسائل التي  
يستخدمها في تنفيذ التزاماته التعاقدية فلإلدارة أن تطلب تطبيق أسلوب أو طريقة فنية معينة في 
التنفيذ كاستعمال مادة افضل أو وسيلة أفضل للصناعة أو البناء بداًل من تلك المنصوص عليها 

لعقد ونجد مثل هذه التعديالت بكثرة في مجال عقد االمتياز ففي قضية شركة الغاز الحديثة في ا

                                                 

 .191( د. محمد عبدالعال السناري ، المرجع السابق ، ص 1)
 . 92( د. جمال عثمان جبريل ، د. إبراهيم محمد علي ، المرجع السابق ، ص 2)
 .  95( المرجع السابق ، ص 3)
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الملتزمة باإلنارة وطلب البلدية المتعاقدة أن تستبدل الغاز بالكهرباء في عملية اإلنارة رغم عدم 
 . (1)النص في العقد علي ذلك

ات األصلية دون أن تغير وفي عقد األشغال العامة تستطيع اإلدارة أن تعدل المشروع 
موضوع العقد فلها أن تطلب إدخال التعديالت في طرق تنفيذ العقد فقد يتبين أثناء تنفيذ العقد 
اكتشافات جديدة تسمح باستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة أو أكثر اقتصادًا من تلك المتفق عليها 

والذي  23/2/1999ها الصادرفي في العقد وهو ما ذهبت إليه المحكمة اإلدارية العليا في حكم
جاء فيه : " وبعد أن شرع المتعاقد في التنفيذ أوقفته الجهة اإلدارية عن العمل إلجراء تعديل في 

من وجوب تنفيذ خطة اإليواء  24/6/1986الرسومات لتتماشي مع ما طلبه مجلس مدينة رفح في 
 . (2)العاجل في حالة الكوارث العامة إلضافة بدروم للمباني

وفي عقد التوريد فإن التعديل في طرق ووسائل التنفيذ ليس لها أهمية فيما يتعلق بعقود  
التوريد العادية أو الجارية أما فيما يتعلق بعقود التوريد الصناعية كعقود تصليح األسلحة أو بناء 

يها فيها السفن فقد أقر مجلس الدولة الفرنسي سلطة اإلدارة في تعديل وسائل التنفيذ المنصوص عل
(3) . 

 التعديل في مدة التنفيذ:   -3
يمكن لإلدارة أن تعدل مدة التنفيذ المتفق عليها في العقد سواء بتقصيرها أو بتمديدها متي  

اقتضي الصالح العام ذلك ، فتستطيع اإلدارة أن تطلب من المورد أو المقاول أن يتم التوريد أو أن 
متفق عليها أو تأجيلها أو تأخير تنفيذها عن المدد المتفق تتم األشغال في مدة أقصر من المدد ال

عليها في العقد كلما استوجبت الظروف والمصلحة العامة ذلك بل أن اإلدارة تستطيع أن تنهي 
 .(4)العقد بفسخه دون خطأ من جانب المتعاقد إذا ما تطلبت ذلك المصلحة العامة

ففي عقد التزام المرافق العامة فالتعديل في فترة تنفيذ العقد غير متصور فيها نظرًا لكون  
الشروط المتعلقة بمدة االلتزام ليست من الشروط المتعلقة بالمرفق العام بل تدخل في نطاق الشروط 

ما تعاقدت التعاقدية والتي ال تستطيع اإلدارة أن تستقل بتعديلها دون الرجوع للطرف اآلخر فإذا 
اإلدارة مع الملتزم علي أساس استغالل المرفق لمدة معينة فليس لإلدارة أن تسحب المرفق من 

                                                 

 . 100المرجع السابق ، ص ( 1)
 . 23/2/1999ق . ع بتاريخ  42لسنة  2316(  حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم 2)
 . 194( د. محمد عبدالعال السناري ، المرجع السابق ، ص 3)
 . 455( د. مطيع علي حمود جبير ، المرجع السابق ، ص 4)
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عطائه لملتزم آخر قبل نهاية المدة المتفق عليها ، إال أن ذلك ال يحول بينها  الملتزم األصلي وا 
 . (1)وبين استرداد المرفق العام قبل نهاية مدة العقد

شهيرة في مصر إلنهاء عقد امتياز قبل الميعاد المحدد في عقد  ولدينا صورة تاريخية 
 1956لسنة  285اإللتزام وهو إنهاء عقد امتياز الشركة العالمية لقناة السويس بمقتضي قانون رقم 

وتأميم هذه الشركة هو إجراء قانوني منفصل عن إجراء إنهاء اإلمتياز فاألمر يعني من الناحية 
ن الدولة أنهت عقد االمتياز الذي أبرمته مع هذه الشركة قبل الميعاد المحدد له القانونية والواقعية أ

 . (2)وتولت بنفسها إدارة مرفق القناة الذي كان موضوع عقد االمتياز
أما إذا اقتضت الحاجات العاجلة للمرفق أن يتم التوريد أو أن تتم األشغال في مدة أقصر  

اإلدارة تستطيع أن تأمر بأتخاذ اإلجراءات الالزمة لإلسراع في  من المدة المتفق عليها في العقد فإن
التنفيذ وعلي عكس ذلك قد تستجوب الظروف وقف األعمال أو تأخير تنفيذها عن المدد المتفق 
عليها في العقد فاإلدارة بسبب ظروف الحرب تستطيع أن تأمر بتأخير تنفيذ األعمال أو بوقف 

 . (3)عدم كفاية اعتمادات الميزانية تنفيذها كما تستطيع أيضًا بسبب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .201السابق ، ص ( د. السيد فتوح محمد هنداوي ، المرجع 1)
 . 102( د. جمال عثمان جبريل ، د. إبراهيم محمد علي ، المرجع السابق ، ص 2)
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 الخاتمـــة 

مما تقدم يتضح أن سلطة اإلدارة في التعديل االنفرادي للعقود اإلدارية تتعلق بالنظام العام  
أي ال يجوز االتفاق علي حظر هذه السلطة في العقد أو تنازل اإلدارة عن هذه السلطة فكل اتفاق 

باطاًل لمخالفته للمبادئ العامة للقانون اإلداري التي تخضع لها العقود  يحظر هذه السلطة يعد
اإلدارية كافة وتختلف سلطة اإلدارة في التعديل من عقد آلخر فنجدها في بعض العقود تزيد 
سلطتها وفي بعض عقود تقل سلطتها وايضًا سلطة اإلدارة في التعديل ليست مطلقة بل مقيدة 

 ها يمكن أن تؤدي إلي بطالن هذا التعديل أو حق المتعاقد في فسخ العقد.بضوابط وقيود إذا خالفت
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 قائمة المراجع المعتمد عليها 
 أواًل : المراجع العلمية : 

د. أحمد عثمان عياد ، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية ، دار النهضة العربية،   -1
 .1973القاهرة ، 

اإلدارية ،الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د. جابر جاد نصار ، العقود  -2
2004. 

د. جمال عثمان جبريل ، د. إبراهيم محمد علي ، العقود اإلدارية ، آثار العقد اإلداري وفقًا  -3
لسنة  1367م والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1998لسنة  89للقانون رقم 

 . 2002عربية ، القاهرة ، ، دار النهضة ال 1998

د. السيد فتوح محمد هنداوي ، القاضي اإلداري والتوازن المالي في العقود اإلدارية ، دراسة  -4
 .2016مقارنة ، الطبعة األولي ، المركز القومي لإلصدارات القانونية ، القاهرة ، 

ي العقود اإلدارية د. طارق سلطان ، سلطة اإلدارة في توقيع الجزاءات علي المتعاقدين معها ف -5
 . 2010وضوابطها ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

المنازعات  –التنفيذ  –د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ، األسس العامة للعقود اإلدارية ، اإلبرام  -6
،  في ضوء أحكام القضاء المصري ووفقًا ألحكام قانون المناقصات والمزايدات وأحدث تعديالته

 .  2005دار الكتب القانونية ، المحلة الكبري ، 

 .2016د. ماجد راغب الحلو ، العقود اإلدارية ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكدرية ،  -7

د. محمد عبدالعال السناري، مبادئ وأحكام العقود اإلدارية في مجال النظرية والتطبيق، دار  -8
 .  النهضة العربية ، القاهرة ) بدون تاريخ نشر (

 ثانيًا: رسائل الدكتوراه : 
الباحث . مطيع علي حمود جبير ،العقد اإلداري بين التشريع والقضاء في اليمن ، دراسة  -1

 .  2006مقارنة ، رسالة دكتوراه  ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 

 ثالثًا: الدوريات : 
 .  2018مكرر )د( ، السنة الحادية والستون ، أكتوبر  39الجريدة الرسمية ، العدد  -1

 .  2019هـ ، أكتوبر،  139تابع )ب( السنة  244جريدة الوقائع المصرية ، العدد  -2
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 دمةــــالمق
 تمهيد وتقسيم

هي عبارة عن وحدات اقتصادية قائمة بذاتها، تخضع لسيطرة موحدة من أجل  الشركات العالمية
 .تحقيق استراتيجية إنتاجية عالمية موحدة

العالميةهو أنها تعمل تحت سيطرة مركزية موحدة، وفي إطار استراتيجية وأهم ما يميز الشركات 
عالمية كلية، تهدف في نهاية االمر إلى زيادة أرباح الشركة األم، ومن ثم فإن نشاط الشركات 
الوليدة في المجاالت المختلفة ال يتحدد وفقا لمقتضيات السياسيات القومية للدولة المضيفة، لكن 

مصلحة المشروع المتعدد الجنسيات، والتي تختلط بمصلحة الشركة األم المسيطرة،  تبعا لما تقتضيه
والشركة األم والشركات الوليدة قد تتخذ أشكااًل مختلفة بما يتناسب مع استراتيجية الشركة األم وبما 

 .يحقق مصالحها
ضًا السياسية في حيث إن الشركات العالمية ُتعد من أهم الظواهر القانونية واالقتصادية بل و أي

عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تشكل الشركات العالمية ظاهرة كونية جديدة تتعدى 
المفاهيم القانونية التقليدية، فالشركات دولية النشاط لها كيان يتعدى الحدود اإلقليمية للدول التي 

 .تعمل فيها
لتحدث نوعًا من االحتكارات في قطاعات  وقد انتشرت هذه الشركات العالمية على مستوى العالم

اقتصادية متعددة، حيث إن كثيرًا من تشريعات الدول ليست بها قواعد قانونية، تحكم هذا النوع من 
الشركات، األمر الذي أدى إلى استغالل تلك الشركات العالمية إلى تحقيق مصالحها؛ نتيجة التباين 

مهتمة بما يسببه نشاط تلك الشركات العالمية من آثار بين هذه التشريعات لتحقيق مصالحها وغير، 
 .سلبية داخل مجتمعات تلك الدول

ويرجع ظهور تلك النوعية من الشركات إلى منظومة اإلندماج بين شركتين أو أكثر لدولتين 
مختلفتين، أو أكثر، مما أدى إلى تكوين وحدات اقتصادية عمالقة، وبدوره ساعد على التطور 

 .التقني في دول العالم المتقدمالتكنولوجي و 
 أهمية البحث

وتلعب تلك الشركات دورًا رئيسا آخر متمثاًل فى مساعدة كثير من دول العالم النامية من إتاحة 
الفرص الختراق السوق العالمية، ومثال ذلك: هى تجربة النمور االسيوية فى جنوب شرق آسيا، 

الشركات دولية النشاط حتى تستطيع تلك الدول أن تخرج ولذلك فعلى البلدان النامية أن تجذب تلك 
من بوتقة إنتاج السلع األولية واالستخراجية إلى الصناعات األكثر فائدة من ناحية القيمة 

 .التصديرية
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والدول العربية لم تستفد كثيرًا من هذه الشركات فى تنمية وتطوير قدراتها التكنولوجية وكل ماقامت 
نولوجيا الجاهزة، وذلك للتصنيع من أجل التصدير و قد قامت هذه الشركات بة هو إستيراد التك

العالمية بدور رئيسى فى تعميق مفهوم العالمية من خالل الدفع فى توحيد التنافس فى أسواق السلع 
 . والخدمات واإلتصاالت والمواصالت

اصة النامية منها فى ومن العوامل التى أدت إلى انتشار الشركات العالمية هى رغبة الدول، وخ
تشجيع اإلستثمارات من خالل تلك الشركات إلفتقارها لرأس المال الالزم لبرامج التنمية، واإلحتياج 

 ( 1 ) . للخبرات الفنية والتقنية واإلدارية
وهذه النوعية من الكيانات االقتصادية العمالقة تتخطى عند ممارستها ألنشطتها النطاق اإلقليمي 

هياكل تلك الكيانات بدرجة عالية من التنظيم، حيث أغلب ما تدار هذه الشركات  الدولي، وتتسم
 . من دول الموطن األصلي باألسلوب المركزي، الذي يوجد فيها المركز الرئيسي للشركة األم

وهذه الشركات دولية النشاط تتكون من شركة أم تتمركز في دولة ما وتسمى بدولة المركز الرئيسي 
 .وع وشركات وليدة تابعة لهذه الشركة األم في دول أخرى تسمى بالدول المضيفةويوجد لها فر 

وهدف هذه الشركات العالمية هو الحصول على أكبر قدر من اإلعفاءات الجمركية، واالمتيازات 
واألرباح، وهذه الشركات ال يوجد لها أي والء ألي دولة رغم أنتمائها لدول العالم الكبرى المتقدمة، 

يوجد بها المركز الرئيسي للشركة األم ولهذه الشركات العالمية دور إقتصادى يؤدي إلى والتي 
التأثير في مراكز صنع القرار السياسي في الدول التي تمارس النشاط االقتصادي بداخلها وخاصة 

ق ويرجع ذلك إلى حجم األرباح السنوية التي تحققها تلك الشركات، قد يفو  .( 2)الدول النامية منها
 .حجم الناتج القومي لكثير من الدول

األمر الى كان يقتضى معة تسليط الضوء على هذة النوعية من الشركات لدورها الهام فى 
 . اإلقتصاد العالمى والوطنى

 ثاهداف البح
 :يهدف هذا البحث إلى مايلى

 . معرفة التكوين القانونى للشركات العالمية(1
 . أساليب تكوين الشركات العالمية(2
 . تأثير تلك الشركات العالمية على اإلقتصاد الوطنى والدولى(3

                                                 
1)  (Honri batiffol et paul lagarde,droit international prive/t.i, op. cit. ,p. 229      et s. 

رسالة الدكتوراه، كلية د. بدر على بن على الجمرة : ضمانات االستثمار وفقًا للقانونين المصري واليمني،  (2
   م2012الحقوق، جامعة القاهرة، 



 

 

                                                 

 

 

   اخلالق رجب عبد/ أمحد  عقيد دكتور     التشكيل القانونى للشركات العاملية                   ... 

 

290 

 . أسلوب عمل تلك الشركات العالمية(4
 . دور تلك الشركات فى تطوير اإلستثمار األجنبى المباشر(5
 

 إشكالية البحث
أصبح اإلستثمار هو عصب كل القطاعات فى الدولة، ألنه بتضاعف اإلستثمارات يؤدى 

لدخل القومى الذى يعتبر هو الممول الرئيسى ألغلب قطاعات ذلك إلى زيادة ا
الدولة، وعلية يمثل جذب اإلستثمارات األجنبية أهمية كبرى للدول النامية، وألن 
هذة اإلستثمارات ستلعب دور هام فى تطوير إستثمار تلك الدول من خالل نقل 

إلستثمارية للدول التكنولوجيا، األمر الذى يستتبع أن تتسم السياسة التشريعية ا
النامية بالمرونة وبالتطور الذى يحض على جذب المزيد من اإلستثمارات وبما 
اليخل بإستقاللية الدولة، أو بحقوقها، التى هى فى األصل حقوق المجتمع بجميع 

 .فئاته، ودخول تلك الدول فى أحالف إقليمية ودولية لتطوير اإلستثمار بها
ت ضرورة ملحة، نظرًا للدور الذي تلعبه في تنمية دول وأصبح للتعامل مع هذه الشركا

العالم الثالث والدول النامية، وما يتجاوز ذلك الدور في جوانب الحياة االجتماعية 
 . والسياسية لدول العالم النامي

 
 منهجية البحث

 
المضيفة إن لإلستثمار األجنبى المباشر وخاصة الشركات العالميةدورًا كبيرًا على الدول النامية 

لتلك اإلستثمارات من حيث آثاره على النمو واإلنتاج ونقل التكنولوجيا، حتى أصبحت اإلستثمارات 
 . األجنبية المباشرة أفضل أهمية من التجارة التقليدية

ونحن في هذه الدراسة سوف نتطرق لدراسة تلك النوعية من الشركات،و الشركة األم، والشركات 
لقي نظرة على ذلك التكامل والتنظيم القانوني بين تلك الشركات واالستراتيجية الوليدة التابعة لها، ون

العامة التي تضعها تلك الشركات لتحقيق مصالحها، وعليه فتقتضي الدراسة أن نبحث التكوين 
القانوني لتنظيم الشركات العالمية، وبناءعليه سوف نقسم الدراسة في هذا الفصل إلى المبحثين 

 :اآلتيين
 . : التنظيم القانوني لتكوين الشركات العالمية حث األولالمب

  : مسئولية الشركة األم عن تنظيم الشركات الوليدةالمبحث الثاني
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 المبحث األول

 التنظيم القانوني لتكوين الشركات العالمية
 :تمهيد وتقسيم

لدولى الراهن،وهى تشكل الشركات العالمية اليوم القوة المحركة فى النظام االقتصادى والسياسى ا
تعد من الناحية اإلقتصادية مهمة فى مجال العالقات الدولية، بحيث إنها تمثل اليوم إحدى القوى 
المؤثرة فى صنع األحداث والتحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية فى العالم المعاصر،كما 

ى أهم النشاطات أضحت تلك الشركات تتحكم فى موارد طبيعية هائلة، وتسيطر مباشرة عل
االقتصادية فى كل المجتمعات فى العالم،وقد دفع تعاظم نفوذ هذه الشركات إلى إيجاد نوع من 

 . االندماج بين الوحدات االنتاجية والمؤسسات المالية والمصرفية العالمية على الصعيد العالمى
خالل شبكة معقدة من  وتعد الشركات العالمية قوة هائلة فى االقتصاد العالمى،وتمارس عملها من

الهياكل التنظيمية، وتنخرط فى عمليات اإلنتاج الدولى وفق نظام عالمى متكامل، يكون تحت 
إداراتها ما يقارب ثلث اإلنتاج العالمى،كما تعد الشركات دولية النشاط المحرك الرئيسى لظاهرة 

ول العالم اليوم،ويكون ظهور العولمة التى تمثل المحدد األساسى لمسار النمو والتنمية فى مختلف د
الشركات العالمية الشكل الجديد لتنظيم النشاط االقتصادى الدولى ،وأخذت هذه الشركات تسيطر 

 . على العالم،مخترقة كافة مناطق السيادة الوطنية
إن التركيبة القانونية للشركات العالمية تتألف من عنصرين اقتصاديين، يكمالن بعضها وهما أوال: 

وهذان العنصران هما المكونان األساسي للشركات العالمية، ( 1)األم وثانيا: الشركات الوليدة الشركة
 :وعليه سوف نتطرق لهذين المكونين من خالل المطالب اآلتية

 .األشكال القانونية المختلفة لتكوين الشركات العالمية المطلب األول:
 .التنظيم القانونى للشركة األم المطلب الثانى:

 . التنظيم القانونى للشركة التابعة طلب الثالث:الم
 
 
 
 
 

                                                 
   . 23م، ص2014أ.د سميحة القليوبى: الشركات التجارية، الطبعة السادسة، دار النهة العربية، القاهرة،(1
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 المطلب األول
 األشكال القانونية المختلفة لتكوين الشركات العالمية

 تمهيد وتقسيم
إن الشركات العالمية تتخذ عدة أشكال قانونية مختلفة، يمكن من خالل تلك األشكال التعرف على 

الشركات، وتمييزها عن غيرها من الشركات، والتى قد تتشابه المنظومة القانونية لتلك النوعية من 
 :معها فى المنظومة القانونية، وسوف نقوم بشرح كل شكل على حدة، وذلك من خالل الفروع التالية

 .اإلندماج الدولى للشركات الفرع األول:
 . تكوين شركات وليدة الفرع الثانى:
 . السيطرة على شركات قائمة الفرع الثالث:

 
 الفرع األول

 اإلندماج الدولى للشركات
إن عملية االندماج هي عملية امتزاج تتم بين شركتين أو أكثر لهما نفس الغرض بحيث تصبح تلك 
الشركتان، شركة واحدة في كيان واحد، وتكون السيطرة هنا للشركة التي قامت بعملية الدمج بحيث 

ي شركة واحدة، وامتزاج الذمم المالية لتلك تفني الشخصية المعنوية لتلك الشركات وامتزاجها ف
الشركات في الذمة المالية للشركة المهيمنة والمسيطرة، والتي اندمجت تلك الشركات تحت لوائها 

 (1 ).وسيطرتها
ووفقًا لقانون التجارة الفرنسى فإن عملية الدمج يمكن أن تتم بين الشركات المحدودة، وشركات 

ألوربية المسجلة فى فرنسا، والشركات ذات المسئولية المحدودة وفقًا التوصية باألسهم والشركات ا
 .م2005أكتوبر  26للقرار الصادر عن البرلمان األوربى فى 

واالندماج يعتبر إحدى الطرق القانونية التى يتم من خاللها عمل توحيد لتلك الشركات، وقد يحدث 
اإلنتاجى، وينتجان نفس المنتج، وقد  هذا اإلندماج عن طريق دمج شركتين تقوم بنفس المستوى

يكون من خالل اندماج شركتين تقوم بإنتاج سلع مكملة لكل منها، بحيث تصبح الشركات تحت 
 ( 2).إدارة موحدة بهدف الرغبة فى السيطرة من قبل تلك الشركات

                                                 
1 م، دار النهضة 1994د/ محمد عثمان إسماعيل، استراتيجيات اإلدارة الدولية والمتعددة الجنسيات القاهرة، (
   .30 ة، صـالعربي

   .353د/حسن محمد هند: مدى مسؤولية الشركة االم عن ديون شركاتها الوليدة..، دار النهضة، القاهرة،،ص (2
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كات وهذا اإلندماج بين الشركات يمثل أحد األشكال العصرية العالمية مما أدى إلى ظهور الشر 
دولية النشاط ذات الطابع الدولى الواسع االنتشار، كى تتمكن من القدرة على المنافسة ،والواليات 
المتحدة األمريكية من أوائل الدول التى قامت بدمج الشركات قى شركات ضخمة ذات موارد مالية 

وتنبهت ضخمة ومشاريع عمالقة حتى اصبحت تلك الشركات الدولية تسيطر على السوق العالمية،
 . الى ذلك الدول األوربية فقامت بنفس األسلوب مما ولد نوعًا من المنافسة التجارية واألقتصادية

وقد عرفته أستاذتنا الدكتورة سميحة القليوبى اإلندماج بأنة : " إجتماع شركتين أو اكثر فى شركة 
لقانونية لصالح واحدة سواء بانضمام شركة إلى أخرى،حيث تفقد الشركة المندمجة شخصيتها ا

الشركة المندمجة فيها أو الدامجة، وهو مايسمى اإلندماج بطريق الضم أو بانحالل شركتين لتكوين 
 ( 1). "شركة جديدة على أنقاضها، وهو مايسمى باالندماج بطريق المزج

وقد عرف بعض فقهاء القانون اإلندماج بأنه :"إفناء شركة أو أكثر فى شركة أخرى أو إفناء 
ن أو أكثر وقيام شركة بنقل أموال الشركات التى فنيت إليها" ،كما يمكن تعريفها بانه: "عقد شركتي

بين شركتين أو أكثر ،يترتب عليه زوال الشخصية المعنوية للشركة أو الشركات المندمجة، وتنتقل 
ية كافة أصولها وخصومها إلى الشركة الدامجة ،أو تنحل بمقتضاه شركتان أو أكثر فتزول الشخص

المعنوية لكل منهما، وتكونان شركة واحدة جديدة لها شخصية معنوية مستقلة،وتنتقل كافة األوصول 
 . "والخصوم إلى الشركة الجديدة

وتتجلى أهمية اإلندماج فى توفير رءوس األموال الكافية والقادرة على تحقيق أهداف الشركات، 
اج يعد سبيال للشركات للخالص من اإلنهيار وتوحيد اإلدارات، وفتح اسواق جديدة ،كما ان اإلندم

واإلفالس، وكذلك يعمل اإلندماج على تقوية اقتصاد الدولة وزيادة رءوس األموال القوية التى تمكنها 
 .من المحافظة على أسواقها الداخلية، وفتح أسواق جديدة

                                                 
  :أنظر المادة رقم(L236-25) 6من قانون التجارة الفرنسى  (1

Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés 
européennes immatriculées en France, les sociétés par actions simplifiées peuvent 
participer, avec une ou plusieurs  sociétés ressortissant du champ d'application du 
paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 2005 / 56 / CE du Parlement européen et 
du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de 
capitaux et immatriculées dans un ou plusieurs autres Etats membres de la 
Communauté européenne, à une opération de européenne, à une opération de fusion 
dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par 

celles non contraires ) .des sections 1 à 3 du présent chapitre 
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ركة ،فقد وتلجاء الشركات إلى سياسة اإلندماج ألسباب متنوعة تختلف باختالف ظروف كل ش
يكون الدافع  لتحقيق التكامل، أو بدافع المنافسة، وقد يكون اللجوء الى االندماج لعالج حالة 
الشركات المتعثرة ،حيث تلجأ الشركات، والتى تعانى من األزمات االقتصادية او من الديون إلى 

قد يتم اللجوء طريق االندماج مع شركة أخرى ذات امكانيات اقتصادية عالية وادارية افضل ،او 
إلى االندماج بين الشركات بغية تحقيق مصالح وطنية لحماية االقتصاد الوطنى، والحفاظ على 
الدولة من التعرض للظروف االقتصادية التى قد تعصف بها، وقد يكون السبب والدافع الحقيقى 

 ( 1).لالندماج هو الرغبة فى السيطرة واألحتكار
د تكون من خالل ضم، أو استحواذ شركة لمجموعة شركات، وهو وهناك أساليب لعملية الدمج، فق

األكثر شيوعًا في الدول الرأسمالية، وقد يكون عملية الدمج من خالل مزج تلك الشركات في شركة 
واحدة، وما يستتبعه ذلك من انحالل تلك الشركات، وتكوين شركة جديدة تماما حيث تنقضى 

فيها، وتزول الشخصية األعتبارية لكل منها، وهذا النوع من الشركة أو الشركات األخرى المندمجة 
 . االندماج يكون مكلفا وباهظ التكاليف نتيجة لنقل األصول وما يستتبعها من فرض ضرائب ورسوم

وفي الشركات دولية النشاط يكون االندماج بين شركتين أو أكثر مختلفة الجنسية، وقد يكون من 
حدى الشركات أو أكثر والتي تتواجد خالل اندماج إحدى الشركات الت ي تحمل جنسية دولة معينة وا 

في نفس أرض هذه الدولة، وهذا االندماج يعد اندماجًا داخليًا حيث إنه تم بين شركتين أو أكثر من 
جنسية واحدة، وهذا النوع من االندماج يعتبر اندماج داخليًا حيث أنه بين شركتين أو أكثر من 

يتم اندماج فروع ووكاالت الشركات األجنبية العاملة فى دولة ما تكون قائمة  جنسية واحدة، حيث قد
على أراضيها، وتنقضى تلك الفروع والوكاالت، وتزول الشخصية المعنوية لكل منها، وهذا النوع من 
االندماج تلجأ إليه الشركات العالمية للقضاء على منافسيها في السوق أو أن يتم هذا االندماج 

 . لتكوين اقتصاديات قومية كبرى كشركات وطنية كبيرة لمواجهة الشركات العالمية الداخلي
 :قد يكون القصد من إندماج الشركات تحقيق العديد من األهداف ومن هذه األهداف

التوسع فى المنافسة خارج إقليم الدولة من خالل قيام فرع أو فروع الشركة خارج االقليم من -
االندماج مع شركات تحمل جنسيات أخرى متواجدة فى تلك األماكن، من أجل السيطرة على 

 . (2 )السوق

                                                 
نقسامها" دراسة مقارنة بين القانون المصرى والقانون الفرنسى"،الطبعة   (17 حسنى المصرى: إندماج الشركات وا 
 10 م، مكتبةالنهضة المصرية، ص1986األولى 

   .109،ص2002د/حسام عيسى:الشركات المتعددة الجنسيات.، رسالة دكتوراة  (2



 

 

                                                 

 

 

   اخلالق رجب عبد/ أمحد  عقيد دكتور     التشكيل القانونى للشركات العاملية                   ... 

 

295 

التغلب على شركات منافسة تعمل فى نفس المجال، وذلك عن طريق تغيير قوى المنافسة فى -
لسوق، من خالل إندماج يحدث بين عدد من الشركات التى تحمل جنسيات مختلفة مما يؤدى إلى ا

 . ظهور الشركات دولية النشاط
وهذا االندماج كوسيلة لتكوين الشركات دولية النشاط  قد يكون لمواجهة المنافسة القوية من شركات 

إن استمرار الشركات فراًد لن يمكنها أخرى دولية النشاط، والتى تسيطر على السوق العالمية  حيث 
من منافسة الشركات التجارية، باإلضافة إلى أن االندماج يكون وسيلة تحقق اإلستمرارية لتلك 

 . ( 1)األنواع من الشركات
وقد نص المشرع المصرى على عملية االندماج بين الشركات فى قانون الشركات المصرى رقم 

( على انه: يجوز بقرار من الوزير المختص 130رقم ) ،حيث نص فى المادة1981لسنة  159
الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها، والشركات ذات المسئولية المحدودة 
،وشركات التضامن، سواء أكانت مصرية أو مع هذه الشركات يجوز تكوين شركة مصرية جديدة 

( 132،ونصت المادة رقم )1998لسنة  3قم تعتبر فى حكم الشركات المدمجة، والمعدل بالقانون ر 
على أن تعتبر الشركة الناتجة عن اإلندماج خلفًا للشركة المندمجة وتحل محلها قانونيًا فيما لها من 
حقوق، وما عليها من التزامات فى حدود ماتم األتفاق عليه فى عقد األندماج مع عدم اإلخالل 

ات القانون يتم االندماج بقرار يصدر من الجمعية العامة ( من ذ135بحقوق الدائنين، ووفقًا للمادة )
غير العادية لكل من الشركتين المندمجة والمندمج فيها، أو من جماعة الشركاء الذين يملكون 

 . أغلبية رأس المال
ووفقًا لقانون التجارة الفرنسى فإن قرار اإلندماج من قبل الجمعية العمومية غير العادية لكل شركة 

فى عملية اإلندماج ، يخضع إن وجدت فى كل من الشركات المشاركة فى عملية اإلندماج، تشارك 
ويكون لمجالس اإلدارة  ,( 2)للتصديق من قبل إجتماعات خاصة للمساهمين فى الشركات المدمجة

                                                 
نقسامها" دراسة مقارنة بين القانون الفرنسى والمصرى"، الطبعة األولى،  (19 د/حسنى المصرى، إندماج الشركات وا 

  15م، مكتبة النهضة المصرية،ص1986
2:  (L236-9) إنظر المادة10م 2011مايو  17 رقم  من قانون التجارة الفرنسى والمعدل فى ) 

Les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération 
informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l'assemblée générale prévue 
au premier alinéa, de toute modification importante de leur actif et de leur passif 
intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la reunion 
des assemblées générales mentionnées au même alinéa. 
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أو إدارة كل شركة المشاركة فى عملية الدمج بإبالغ المساهمين قبل إجتماع مجلس اإلدارة العام 
لتزاماتها للشركة ويتم تعيين  ,( 1)الناتجة من عملية اإلندماج من أى تغيير جوهرى فى أصولها وا 

 . مفوض لعملية الدمج
وكذلك وفقًا لقانون التجارة الفرنسى فإنه ليس من الضرورى الموافقة على اإلندماج من قبل الجمعية 

مساهمى الشركة يمثلون على العامة غير العادية للشركة المالكة، حيث يمكن لواحد أو أكثر من 
%( من رأس المال أن يطلب إلى المحكمة تعيين ممثل ألغراض عقد إجتماع الجمعية 5األقل )

 (2 ) . العامة غير العادية للشركة بغرض الحصول على حكم بالموافقة على عملية الدمج
ستطيع المنافسة ونرى أن عملية اإلندماج إذا كانت مدروسة بشكل جيد، يؤدى إلى تكوين شركات ت

واختراق األسواق المختلفة، كما أن األندماج والتكتل مع الشركات العالمية فيه فوائد متعددة 
لألقتصاد الوطنى ،من بينها توطين التكنولوجيا المتقدمة ،كما ان األندماج يعد الحل األمثل 

عدم قدرتها على  للشركات والمؤسسات التى تواجه أزمات مالية أو وضعًا ماليًا صعبًا نتيجة
الصمود او المنافسة أمام األقوياء،فاإلندماج يحقق لها البقاء، بينما المواجهة باألوضاع التى هى 
عليها قد يخرجها من السوق، ولكى يكون االندماج صحيحا يجب ان يصدر به قرار صحيح من 

بد من دراسة كل الشركات الداخلة فيه، حيث إن عمليات اإلندماج ليست كلها ناجحة، ولذلك ال
عملية على حدة للتعرف على فرص النجاح قبل الشروع فى عملية الدمج، وأن يسبق ذلك إتفاق 
مثبت وموثق بين أصحاب الشركات التى سيتم دمجها حتى التظهر خالفات فيما بعد وهو أمر قد 

على األقتصاد  يؤدى إلى الدعوة الى فك اإلرتباط، وهى عملية مكلفة جدًا ،وقد تكون آثارها وخيمة
                                                 

1: (L236-10) ظر(إن11م 2011مايو  17،المادة رقم من قانون التجارة الفرنسى والمعدل فى 
La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à 
l'unanimité, par 
les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération.A cette fin, les 
actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la 
remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer 
sur le projet de fusion. 

2: (L236-11-1) إنظر12م 2011مايو  17المادة رقم  من قانون التجارة الفرنسى والمعدل فى) 
Il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de 
la société absorbante. 
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 
5 % du capital social peut générale extraordinaire de la société absorbante pour 
qu'elle seprononce sur l'approbation de la fusion .  
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الوطنى، وعلى مختلف األطراف فى عملية الدمج الفاشلة، وأن عملية اإلندماج يمكن أن تتم 
أو مايمكن أن يطلق عليها )اإلبتالع(،  ( 1) بواسطة احدى طريقتين، األولى: وهى طريقة الضم

ة الشركة وعن طريقها يتم حل شركة أو أكثر، والحاق أصولها الى شركة أخرى، وتفنى معه شخصي
أو الشركات المندمجة داخل شخصية الشركة الدامجة، وأما الطريقة الثانية فهى طريقة المزج،ويتم 
من خاللها حل شركتين أو أكثر، ويتكون على أنقاضها شركة جديدة تكون لها شخصية منفصلة 
ة عن شخصية الشركات التى تم حلها، وتنتقل أصول وموجودات الشركات المنحلة الى الشرك

 . الجديدة
كمانرى انه يمكن تعريف االندماج بأنه: "القيام بنقل كافة اسهم وحصص شركة أخرى قائمة، فيزيد 
دارة  رأسمالها بقيمة هذه األسهم والحصص بحيث تتحمل الشركة القائمة وضع استراتيجية وا 

مسئولة عن  الشركتين معًا فى ظل إدارة واحدة، وكذلك تحمل التزامات الشركة المندمجة، وتكون
 . "المطالبة بحقوقها فى ظل إدارة واحدة تسيطر عليها الشركة الدامجة

وهناك إشكالية هامة فيما يتعلق بانتقال واندماج أصول الذمة المالية وديون الشركة المندمجة إلى 
الشركة القائمة بعملية الدمج، حيث إن كثيرًا من التشريعات تقوم بعملية الدمج مع انتقال أصول 
وديون الشركة المندمجة إلى أصول وديون الشركة الدامجة دون أية مشاكل، لكن هناك العديد من 
التشريعات التي ال تقبل مبدأ االنتقال لألصول والديون من الشركة، أو الشركات المندمجة إلى 
 الشركتين الدامجة إال باتباع بعض اإلجراءات، ومنها: موافقة الدائن مثل التشريع المصري،
باإلضافة إلى أن كثير من الدول قد تقتصر إعفاء الضرائب على االندماج الداخلي، أومن خالل 
قيام شركات وطنية بابتالع واستحواذ شركات أجنبية من أجنبية من أجل تشجيع عملية االندماج 

ؤدي بسبب العوائق التي تشكلها الضرائب لعملية الدمج، وما يزيد من ديون الشركة المتكونة مما ي
إلى أن يعوق نشاطها االقتصادي نتيجة لتحملها أعباء مالية إضافية لزيادة األصول وما يستتبعه 

 . من زيادة الضرائب
ووفقًا لقانون التجارة الفرنسى فإنه يتم دمج حسابات الشركات الخاضعة لسيطرة الشركة األم، ويتم 

همين اآلخرين أو أفراد من الشركة توحيد حسابات الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة مع المسا
األم نسبيًا، كما تحتسب حسابات الشركات الخاضعة التى تمارس عليها الشركة األم تأثيرًا  كبيرًا 

وتوجد حاالت وفقًا لقانون التجارة الفرنسى أنه مع سيطرة  ,(2 )بإستخدام طريقة حقوق الملكية

                                                 
أنظر د/خليل فيكتور تادرس، المركز المسيطر فى السوق المعنية على ضوء أحكام قوانين حماية المنافسة  (113

  .ومايليها 36م،ص2007دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  -ومنع الممارسات اإلحتكارية
2: (L233-18)14 م2004ديسمبر  22فى  المادة رقم إنظر من قانون التجارة الفرنسى والمعدلة) 
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المالية، وهو وحدات أو أسهم الشركة التابعة الشركة األم فال تتم دمج بعض أو أجزاء من الذمة 
 (1 ). التى تقام للتصفية الحقاً 

 الفرع الثاني
 تكوين شركات وليدة على المستوى الدولى

لقد رأينا فيما سبق كيف أن عملية االندماج الدولي تكتنفها العديد من الصعوبات القانونية والسياسية 
وين الشركات العالمية، وبالفعل فإن عمليات االندماج بحيث ال يمكن اعتباره األداة المثلى لتك

الدولي قليلة الحدوث في العمل، حيث تفضل الشركات الكبرى استخدام أدوات وأساليب قانونية 
مختلفة الوسيلة النتقالها إلى العالمية، وأهم هذه األساليب جميعا هو تكوين شركات وليدة جديدة 

 . على المستوى العالمي
لقانون التجارة الفرنسى فإنه يتحقق اإلندماج  وتتكوين شركة جديدة من خالل الموافقة على ووفقًا 

ذلك فى إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لكل من الشركات التى زالت نتيجة إندماجها فى 
 . (2 )شركة جديدة

                                                                                                                                               

Modifié par Ordonnance n°20041382 du 20 décembre 2004 art. 
  
2 JORF 22 décembre 2004 Les comptes des entreprises placées sous le contrôle 
exclusif de la société consolidante sont consolidés par intégration globale. 
Les comptes des entreprises contrôlées conjointement avec d'autres actionnaires ou- 
associés par la société consolidante sont consolidés par intégration proportionnelle. 
Les comptes des entreprises sur lesquelles la société consolidante exerce une 
influence notable sont consolidés par mise en equivalence. 
 
1: (L233-21) (إنظر15 2009يناير 22المادة رقم من قانون التجارة الفرنسى والمعدلة فى   
Les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle 
du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué 
par les entreprises comprises dans la consolidation. 
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions prévues aux premier et 
deuxième alinéas de l'article L. 12314.  
2:(L236-12) (إنظر16م 2011مايو  17والمعدلة فى المادة رقم  من قانون التجارة الفرنسى   
Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société nouvelle, celleci 
peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent. 
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ذين الشرطين : أن ولقيام الشركة األم بتكوين شركات وليدة يتطلب توافر شرطين هامين، وأول ه
 .يكون للشركة األم كامل الحقوق وفقا للقانون الوطني فى تملك أسهم شركة أخرى

والشرط الثاني : أن يكون للشركة األم األجنبية السيطرة على الشركة الوليدة، على إقليم دولة معينة 
 .من خالل تملك نسبة عالية من أسهمها

يب متعددة فى تكوين شركاتها الوليدة وذلك من خالل والشركة األم تستطيع اإلعتماد على أسال
اإلقتراض من السوق الداخلية للدولة المضيفة للشركة الوليدة بإصدار سندات، تطرح لإلكتتاب 
العام، أو بإصدار أسهم جديدة، تستخدم حصيلتها فى تمويل تلك الشركات الوليدة، ولكن  يعتمد 

دير رءوس األموال للخارج، ويمكن لتلك الشركات الوليدة ذلك على أن الدولة التضع قيودًا على تص
بحكم أنها تحمل جنسية الدولة المضيفة وما يستتبع ذلك من تمتعها بنفس حقوق الشركات الوطنية، 

إال ان ذلك قد يحدث  ,( 1)حيث تستطيع اللجوء لإلقتراض من السوق المحلية وتمويل نشاطها
األصل تسعى إلجتذاب الشركات دولية النشاط  و بدورها ضررًا للدولة المضيفة، حيث انها فى 

تساهم تلك الشركات فى دخول رءوس األموال األجنبية، نظرًا لضعف المدخرات الوطنية لتلك 
الدول، وليس حدوث العكس من قيام الشركات الوليدة التابعة لتلك الشركات العالمية من اإلقتراض 

أجل تكوين تلك الشركات الوليدة، أو تمويل نشاطها،  من مدخرات الدولة المضيفة الضعيفة من
ولذلك فإن بعض التشريعات تلجأ إلى وضع بعض القيود والعراقيل على تملك الشركات األجنبية 
ألسهم شركات وليدة مقامة فى الدول المضيفة لتلك الشركات الوليدة، ومن ذلك فرض قيود على 

شركة أجنبية فى اإلقتراض من األسواق الشركة الوليدة والتى تكون خاضعة لسيطرة 
المحلية ،والهدف من ذلك هو الضغط على الشركات الوليدة ،للجوء الى شركاتها األم، للحصول 
على التمويل الذى تحتاجه بداًل من االلتجاء إلى السوق المحلية ،وذلك حماية لميزان المدفوعات 

صل أن الدول تسمح للشركات األجنبية للدولة من خالل منع تصدير األموال خارج البالد،فاأل
 . بتملك أسهم الشركات العاملة على أراضيها من أجل جذب رءوس األموال وليس العكس

وهناك قيود أخرى تلجأ إليها بعض التشريعات، وذلك من تحديد نسبة من كم المال المسموح به 
لإلقتراض من السوق المحليه، أو تحديد نسبة معينة لمساهمة الشركات األجنبية فى رأسمال 

م والذى حدد 1973الشركات الوطنية العاملة على أراضيها،كالقانون المكسيكى الصادر فى فبراير 
                                                                                                                                               

Dans tous les cas, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé par 
l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui disparaissent. Il n'y a 
pas lieu à- approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle. 

نقسامها -د.حسنى المصرى (17   1  -نة بين القانون الفرنسى والمصرىدراسة مقار  -إندماج الشركات وا 
 . 43م، ص1986مكتبة النهضة المصرية، الطبعة األولى، 
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%، وكذلك القانون 49ة االستثمار األجنبى فى الشركات الوطنية العاملة على اراضيها بنسبةنسب
م والخاص بتنظيم استثمارات غير األردنيين نسبة تملك او مساهمة 2000لسنة  54األردنى رقم 

 . المستثمر غير األردنى فى القطاعات واألنشطة التى يحددها القانون
ها أشخاصًا قانونية في تملك أسهم بعضها فقد أصبح من المبادئ وال شك أن حق الشركات بصفت

المسلم بها في معظم القوانين الوضعية المعاصرة، ونفس الشىء يمكن أن يقال بالنسبة للشرط 
الثاني، حيث ال نكاد نجد في معظم التشريعات التجارية القائمة أي عوائق جدية، تحول دون 

أخرى، بل إن بعض هذه التشريعات يسمح بتكوين شركة السيطرة المالية لشركة على شركة 
الشخص الواحد بما يترتب على ذلك من إمكانية تملك الشركة األم لكل أسهم شركتها الوليدة، 

 . ( 1) والسيطرة عليها بالتالي سيطرة كاملة
ريعات، ويمكن القول: إن النظام القانوني للشركة الوليدة التابعة لشركة أجنبية، في ظل بعض التش

تتمتع بنظام قانوني أفضل نسبيًا وأكثر تحررًا منه بالنسبة للشركة الوليدة التابعة للشركات الوطنية 
 . الخالصة

وملكية رءوس أموال الشركة الوليدة هي من أهم القضايا التي يظهر فيها بوضوح التعارض بين 
 مصالح الشركات دولية النشاط ومصالح الدول المضيفة، حيث

ات الشركات العالميةتقوم على أساس االنفراد بملكية أسهم شركاتها الوليدة على النطاق إن سياس
العالمي وعلى نبذ فكرة المشروعات المشتركة بما تقتضيه من مشاركة رءوس األموال المحلية في 

م إذ إن هذا يؤدى إلى تهديد سيطرة وهيمنة الشركة األ ( 2) الدول المضيفة في هذه الشركات الوليدة
 . على شركاتها الوليدة، بما يتعارض مع رغبة الشركة األم فى السيطرة الكاملة على الشركة الوليدة

والشركات العالمية تفضل عدم اللجوء إلى أسلوب المشروعات المشتركة مع الشركات المحلية ،لكن 
 فى بعض الحاالت قد تضطر هذه الشركات إلى سلوك هذا الطريق، كما لو اقتضى تنفيذ
اإلستراتيجية اإلنتاجية للشركة المسيطرة على شركة أخرى قائمة في دولة أخرى، إذ قد ال تستطيع 
الشركة األم شراء كل أسهم الشركة المراد السيطرة عليها، وتضطر بالتالي إلى االكتفاء بالقدر 

ات الالزم لتحقيق تلك السيطرة. ولكن يبقى االتجاه العام لهذه الشركات هو رفض المشروع
المشتركة، ويعكس هذا تماما ما نجده من االتجاه العام لسياسة الدول المضيفة المستوردة للشركات 

                                                 
1  (Economic Relations, Ralph H.Folsom And Michael Wallace Gordon, THOMSON 
WEST . 

كلية  –د/ حسين هند: مسئولية الشركة األم عن ديون شركاتها الوليدة في مجموعة الشركات، رسالة دكتوراه  (218
 .وما يليها 358م ، صـ 1997 –الحقوق جامعة القاهرة 
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العالمية، نحو تشجيع المشروعات المشتركة كأسلوب للتعاون لتكوين الشركات الوليدة، ويظهر هذا 
تثمارات رءوس االتجاه واضحًا أكثر في سياسة الدول النامية كما تعكسها تشريعاتها المنظمة الس

 . األموال األجنبية
إال أن قدرة الدول المضيفة الفعلية على الرقابة على نشاطات الشركة العالمية العاملة على أراضيها 
لى الخبرات  محدودة للغاية، خاصة أن الدول المضيفة للشركات في حاجة إلى رءوس األموال، وا 

 . يةالفنية والتكنولوجية التي تحتكرها الشركات العالم
وأن تكوين شركات وليدة في دول تسمح تشريعاتها بذلك من شأنه أن يكسب لهذه الشركات 
الشخصية المعنوية، ويكسبها االسم والموطن، وكل اآلثار التي ترتب الشخصية القانونية باإلضافة 
إلى حقها في االقتراض من السوق المحلية لتمويل نشاطاتها، وهذا األمر يختلف من دولة إلى 

 . أخرى
وقد تحدث إشكالية أخرى تتمثل فى أنه قد يثور نزاع بين الشركة متعددة الجنسيات وبين ممثلى 
األقلية فى الشركة الوليدة فيما يتعلق بسياسة الشركة األم فى توزيع صادراتها بالسوق، فقد تعمد 

ى، أو إلى تحديد الشركة األم فى التصدير إلى أسواق معينة على بعض شركاتها الوليدة دون االخر 
نسبة اإلنتاج على بعض شركاتها الوليدة وذلك وفقًا ألسباب استراتيجية تجدها الشركة األم، األمر 
الذى قد يؤدى الى اإلضرار بمصالح هذة الشركات، ومن َثّم بالمساهمين ،األمر الذى تفضل معه 

رأسمالية المحلية فى الشركات دولية النشاط الدخول قدر اإلمكان فى مشروعات مشتركة مع ال
 .الدولة المضيفة، وتفضيل اإلنفراد بملكية اسهم شركاتها الوليدة

 الفرع الثالث
 السيطرة على شركات قائمة

% من 50ويقصد بالسيطرة فى مجال الشركات هو" قيام إحدى الشركات بتملك نسبة تزيد عن 
ر عليها تابعة للشركة أسهم شركة أخرى، األمر الذى يستتبع معه أن تكون الشركة المسيط

 ."المسيطرة، وتنفذ إستراتيجيتها اإلقتصادية، وتخضع لقرارات مجلس إدارة الشركة المسيطرة
قد تلجأ الشركات دولية النشاط إلى نظام السيطرة على شركات أخرى تكون قائمة، وذلك من أجل 

ة المسيطر عليها، أو غير االستفادة من الحصول على تكنولوجيا، أو مواد أولية وسلع تنتجها الشرك
 . ( 1)ذلك من األسباب

                                                 
مسؤولية الشركة االم عن ديون شركاتها الوليدة فى مجموعة الشركات،رسالة دكتوراة،كلية  د/حسن هند:مدى (119
  . ومايليها 358ص-م1997-جامعة القاهرة-الحقوق
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ووفقًا لقانون التجارة الفرنسى فإن السيطرة  يمكن أن تكون مشتركة، فهى:  "تقاسم السيطرة على 
 . ( 1)"شركة تعمل باإلشتراك مع عدد محدود من الشركاء، أو المساهمين
سلوب تكوين شركات وليدة جديدة، إن االستراتيجية التي تتبعها الشركات العالمية ليس فقط في أ

نما قد تلجأ هذه الشركات إلى السيطرة على شركات أخرى قائمة بالفعل، وتحويلها إلى شركات  وا 
تابعة، ولعل هذا األسلوب قد يصبح ضروريا في بعض األحيان لو كان األمر يتعلق بالحصول 

حيث تصبح السيطرة على مثل  على مواد، أو سلع وسيطة، تنتجها الشركة المراد لسيطرة عليها، 
 . هذه الشركة أمرًا حيويًا والزما لتحقيق التكامل الرأسي

ومهما كانت األسباب االقتصادية التي تدفع  الشركات العالمية إلى السيطرة على غيرها من 
الشركات القائمة بالفعل، فهي ال تستطيع إال أن تسلك أحد طريقين لتحقيق هذا الغرض؛ فإما أن 

إلى االستيالء عنوة )السيطرة( أي برغم المساهمين المسيطرين على الشركة، وذلك على النحو تلجأ 
الذي تتم فيها االنقالبات السياسية للسيطرة على مقاليد الحكم، ويطلق على هذه الطريقة فى الفقه 

ما أن تلجأ إلى السيطرة على الشركة "بالطريق الس لمي" عن الفرنسي السيطرة بطريقة االنقالب، وا 
طريق االتفاق مع مجموعة من المساهمين المسيطرين على نقل السيطرة إليها، ،و يجب أال يكون 

% من أسهمها، إذ يستحيل في هذه 50المساهمون المسيطرون على الشركة مالكين ألكثر من 
 :الحالة نقل السيطرة دون موافقتهم ولكي تنجح هذه الطريقة البد من توفر شرطين

 . يتم شراء أسهم لشركة في وقت قصير، وبطريقة ال تثير الشكوك بالنسبة للمساهمين األول : أن
الثاني : شراء األسهم بطريقة ال يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق المالي كثيرا، حتى ال تزيد من 

اليب التكلفة المالية لعملية االستيالء، وقد ساعد في إتمام مثل هذه العمليات هو تطور  فنون وأس
 . (2 )التعامل في البورصات اليوم

 :طرق السيطرة-
و كما قلنا فإن السيطرة على شركات قائمة من قبل الشركات دولية النشاط ال يكون إال من خالل 

 ."طريقتين، األولى: نطلق عليها السيطرة "عنوة" و الثانية نطلق عليها السيطرة "السلمية
 

                                                 
1: (L233-16) إنظر20م 2003أغسطس  1المادة رقم  من قانون التجارة الفرنسى والمعدلة فى) 

Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun 
par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent 

de leur accord 
م، دار النهضة العربية، 1994د/ يحى عبد الرحمن رضا: الجوانب القانونية لمجموعة الشركات عبر الوطنية، (2
  425ص
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 أواًل: السيطرة عنوة
الطريقة فإن السيطرة تتحقق من خالل قيام بعض المساهمين المسيطرين الذين وفقا لهذه   

% بما يسمى )سيطرة األقلية( في  50يساهمون في رأسمال الشركة المسيطر عليها بنسبة تقل عن 
 . ( 1)حين تكون باقي األسهم موزعة على عدد كبير من المساهمين الصغار

لسيطرة بالضغط على الشركة المراد السيطرة عليها وتقوم الشركات العالمية بتحقيق تلك ا 
من خالل شراء أسهم تلك الشركة عن طريق وسطاء، ويشترط لنجاح عملية السيطرة ،أن تتم فى 
سرية أو من خالل وسطاء محدودين ذى ثقة، وهم يلجئون الى كثير من األساليب الفنية فى السوق 

لشراء بسرعة عالية، وبصورة مفاجئة دون أن يالحظ لتحقيق تلك السيطرة ومن أمثلة ذلك: أن يتم ا
باقي المساهمين ذلك حتى ال يستطيعوا أن يتخذوا أي إجراءات مضادة، تمكنهم من إيقاف تلك 
السيطرة عن طريق شراء أسهم الشركة لحسابهم، أو عمل جبهة مضادة من صغار المساهمين ضد 

 . تلك السيطرة
الذي ال يؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك األسهم، األمر الذي قد أو أن يتم شراء األسهم باألسلوب 

يؤدي إلى زيادة ذلك من التكلفة التي تقع فوق كاهل الشركة دولية النشاط ومن أجل تحقيق ذلك 
البد أن تتوافر األسهم، وأن يكون لكثير من المساهمين الرغبة في التخلي عن ملكية تلك األسهم 

 .ة النشاط من شراء تلك األسهم والسيطرة على الشركةحتى تستطيع تلك الشركة دولي
ومن جانبنا نرى هنا ان تلك األساليب التى تستعمل فى السيطرة على شركات قائمة بتلك الطريقة 
التى تتسم بما يطلق علية اسلوب الخطف،أرى أنه اليمثل أى نوع من العدالة الواجب توافرها لجميع 

ت اقتصادية كبرى ،كما أنة فى اعتقادنا أن ذلك يمكن أن يمثل الشركات من إمكانية تكوين كيانا
نوعًا من التدليس على المساهمين المسيطرين أصاًل على الشركة المراد السيطرة عليها،مما قد 
يضر بهؤالء المساهمين ،باإلضافة الى ان سيطرة بعض الشركات دولية النشاط من السيطرة على 

لتحكم فى اإلقتصاد القومى للدول المضيفة من خالل بعض الشركات بهذه الطرق يؤدى الى ا
الوسطاء والعمالء المحليين، لذلك نرى أن عملية سيطرة أى شركة على أخرى يجب أن تتم تحت 

 .إشراف الدولة المضيفة ،وأن تتم فى جو من العالنية حفاظًا لحقوق المساهمين
ا في شراء أسهم الشركة المراد وقد تقوم الشركة العالمية باإلعالن صراحًا عن رغبته 

السيطرة عليها، وتقدم عرضًا معينًا في مدة زمنية محددة، وبسعر محدد أو مبادلة هذه األسهم 
بأسهم الشركة دولية النشاط مقدمة العرض فيما يطلق عليه الفقه )بالعرض العام لشراء األسهم أو 

                                                 
م، دار 1994يحى عبد الرحمن رضا، الجوانب القانونية لمجموعات الشركات عبر الوطنية،طبعة  انظر د/ (1

  ومايليها 434النهضة العربية، ص
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د شراؤها والعرض العام يتقدم به شخص مبادلتها( ويكون ذلك بتحديد حد أدنى لعدد األسهم المرا
 . طبيعي أو معنوي، ويكون السعر المقدم يزيد على سعر السهم في البورصة

وفي فرنسا يكون تقديم الطلب إلى السلطة المشرفة على عمليات البورصة في إنجلترا، يقدم  
عن صاحب الطلب إلى مجلس إدارة البورصة، ويكون من خالل أحد البنوك الذي يكون وكيال 

العرض، ونجد أنه من الصعوبة لبعض الجهات المسئولة من التأكد تطابق السعر المحدد بالعرض 
مع القيمة الحقيقية للسهم، وذلك بسبب عدم كفاية المعلومات التي تنشرها الشركات عن نشاطها 

 . مما يصعب تقدير أصولها
لعام وذلك في حالة عدم وفرة وعادة ما تلجأ الشركات العالمية لطريقة الشراء بالعرض ا 

األموال السائلة لشراء أسهم الشركات المراد السيطرة عليها، وعلى صاحب العرض بمجرد إعالن 
رغبته عن شراء األسهم في العرض المقدم منه أن ينشر كافة التفصيالت الخاصة بعرضه، ويعلمها 

بأي وسيلة إعالنية؛ كالنشر في لباقي المساهمين، واألهداف التي يبتغيها من عرضه، ويكون ذلك 
الصحف واسعة االنتشار مثاًل، كما قد يلجأ المساهمون المسيطرون على الشركة بالعمل على 
المحافظة على سيطرتهم تلك، ومواجهة خطط غيرهم من المنافسين، وذلك عن طريق شراء عدد 

 . كبير من أسهم الشركة
الجهات المعنية التحقيق في مدى توافر ومع انتهاء العرض المحدد للعرض العام تتولى  

الحد األدنى لعدد األسهم المطلوب شراؤها، فإذا لم تتوافر سقط العرض، ويمكن خالل قيد األسهم 
بالبورصة أن يتم تقديم عرض آخر منافس، األمر الذي يكون استفادة للمساهمين  العاديين من 

 . العرض الذي سوف يقدم سعرا أعلى
 :بالطريق السلميثانيًا: السيطرة 

ترغب الشركات العالميةعند فشلهم في السيطرة على الشركة من خالل االستيالء عنوة فترغب فى 
اللجوء إلى استخدام الطريق السلمي للسيطرة على الشركة وهو ما يطلق عليها النقل أو حوالة 

 . السيطرة
موعة من المساهمين ويقصد بتلك الطريقة هو قيام شخص طبيعي أو معنوي باالتفاق مع مج

 .مسيطرين على شركة ما بنقل تلك السيطرة إلى ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي
وعملية نقل السيطرة هذه قد تأخذ أحد شكلين؛ إما نقل سيطرة جزئية ،وفي هذه الحالة تكون 

ركة، السيطرة مقسمة بين المساهمين األوائل السابقين الذين كانوا يسيطرون سيطرة كاملة على الش
وبين المساهمين الجدد والذين تقاسموا تلك السيطرة مع المساهمين السابقين، وقد تكون عملية نقل 
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السيطرة كاملة، وفي هذه الحالة يتم نقل كامل السيطرة من المساهمين القدامى إلى المساهمين 
 . الجدد، وهي األكثر شيوعا في مجال الشركات العالمية

القدامى للتخلي عن السيطرة على الشركة لمصلحة شركة أخرى وذلك وعادة ما يلجأ المساهمون 
بسبب العجز عن منافسة تلك الشركة األخرى، أو أن العرض المقدم من المساهمين الجدد له من 
اإلغراء بما يفضل معه المساهمون القدامى التخلي عن تلك السيطرة، وال تتضمن أغلب التشريعات 

فمعظم التشريعات المعاصرة تتضمن إجراءات  ,( 1)ة أو حوالة السيطرةأي تنظيم لعملية نقل السيطر 
تعمل على تنظيم عملية نقل السيطرة من أجل المحافظة على مصالح أطراف العملية وخاصة 

 .مساهمي ودائني الشركة المندمجة
ونخلص مما سبق إلى أن عملية السيطرة فى الشركات تسير بطرق عشوائية غير منظمة، تعتمد 

ى القوة الشرائية، دون مراعاة للمصلحة اإلقتصادية للدول التى تمت على أرضها عملية السيطرة، عل
مما قد يؤثر بالسلب على اقتصاديات تلك الدول وعدم توافر الفرص لشركات أخرى، قد ال يتوافر 

ل عملية لديها القوة الشرائية على الرغم من أنها تملك إستراتيجية إقتصادية تريد تحقيقها من خال
 . السيطرة بما يفيد اقتصاد الدولة المقام على أرضها الشركة المراد السيطرة عليها

وعلية أرى أنه يجب على التشريعات الوطنية تنظيم عملية سيطرة الشركات،وأن تعتمد على المنفعة 
ت الوطنية من خالل ضمان عملية السيطرة من تحقيق فائدة لالقتصاد الوطنى، وليس فقط عمليا

عشوائية تمكن شركات دولية من السيطرة على شركات وطنية اعتمادًا على توافر القوة الشرائية 
للسيطرة بما يحقق أرباح طائلة للشركات العالمية نتيجة إحتكار سلع معينة تنتجها تلك الشركات 

لتى الوطنية بفضل عمليات السيطرة تلك بما يستتبع ذلك من حدوث ضرر على إقتصاديات الدول ا
 . تم السيطرة على شركاتها الوطنية وعلى أراضيها

 المطلب الثاني
 التنظيم القانوني للشركة األم

 تمهيد وتقسيم
إن معرفة التنظيم القانونى للشركة األم يعتبر هو األساس فى فهم التنظيم القانونى للشركات 

العامة للشركة العالمية، ومن العالميةعامة؛ وذلك ألن الشركة األم هى التى تضع اإلستراتيجية 
خاللها تتخذ كافة القرارات الهامة، وعليه فسوف نسلط الضوء على التنظيم القانونى للشركة األم من 

 :خالل الفروع التالية

                                                 
 م، دار الفكر العربي، صـ2004د/ حسام الدين عبد الغني الصغير: النظام القانوني الندماج الشركات،طبعة  (1
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 . إنشاء توابع للشركة األم الفرع األول:
 . إنشاء شركات وليدة الفرع الثانى:
 . م القابضةالمنظومة القانونية للشركة األ الفرع الثالث:

 الفرع األول
 إنشاء توابع للشركة االم

متى تتكون شركات تابعة للشركة األم تعد فروعا لها، وتعد هذه الفروع مكملة في نشاطها للشركة 
األم داخل الدول المضيفة دون أن تكون لها شخصية قانونية مستقلة، وتقوم الشركة األم بوضع 

ليها الشركة التابعة، وتكوين تلك الشركات التابعة على أراضي إستراتيجية الشركة التابعة  وتسير ع
الدولة المضيفة يمكنها من اكتساب جنسية تلك الدول، مما يمكنها من سهولة التعامل مع سلطات 
تلك الدولة وقوانينها، األمر الذي يساعد في تسهيل نشاط الشركة، ويحقق استراتيجية الشركة األم 

تقليل المصروفات المالية عند إنتاج السلع بسبب رخص األيدي العاملة في  التجارية، باإلضافة إلى
تلك البلدان المضيفة، وكذلك عدم الحاجة إلى القيام بعمليات شحن ونقل السلع أو دفع رسوم 
جمركية نتيجة لقيام تلك الشركات التابعة بإنتاج نفس السلع التي تنتجها الشركة األم على أراضي 

 .مضيفة، وبسهولة توزيعها في البالد المجاورةتلك البلدان ال
ويمكن تعريف الشركات التابعة بأنها: " شركات تزاول نشاطًا إنتاجيًا فى دول مختلف وتخضع 
لسيطرة شركة واحدة، تعرف بالشركة األم، وهى التى تتحكم فى إدارتها ووضع إستراتيجيتها 

خدمات خارج دولة إنشائها، وتمتلك عناصر اإلنتاجية" أو يمكن تعريفها بأنها: " شركات تقدم 
 ."إنتاجية، وتخضع لسيطرة شركة تتولى توحيد شكل إدارتها ورسم خطط إنتاجها

ومن هذين التعرفين نرى أن الشركة األم تسيطر  على الشركة التابعة اداريًا وماليًا، فهى عالقة فى 
دارية، وبالنظر لهذه العالقة من جا نب الشركة التابعة ،فإنها يمكن ان طبيعتها عالقة مالية وا 

داريًا، وبنظرة أخرى من  تتصف بأنها عالقة تبعية، ألن الشركة التابعة تتبع الشركة األم ماليًا وا 
خالل الشركة األم فإن العالقة يمكن أن تتصف بأنها عالقة سيطرة؛ حيث إن الشركة األم تسيطر 

داريًا على الشركات التابعة لها  .ماليًا وا 
ًا لقانون الشركات الفرنسى عندما تمتلك شركة أكثر من نصف رأس مال الشركة الثانية، فإن ووفق

الشركة الثانية تكون تابعة للشركة األولى، والتى تكون بمثابة الشركة األم لها، ولضمان التزام 
لتابعة الشركات التابعة إلستراتيجية الشركة األم فإنها تتولى تعيين أعضاء مجلس ادارة الشركة ا

لغرض السيطرة عليها، من خالل وضع السياسة األستثمارية والمالية ، ووضع الخطة اإلنتاجية، 
%( أو أكثر 51وللسيطرة على ادارة الشركة التابعة يكون من خالل ان َتَملُّك الشركة األم لنسبة )
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ارة الشركة من أسهم الشركة التابعة فتستطيع بذلك ان تستحوذ على أغلب األصوات فى مجلس إد
التابعة، وقد يكون ذلك من خالل نص نظام الشركة التابعة على أن الشركة األم القابضة لها الحق 

 .فى تعيين مجلس ادارتهاأو عزله، فتحقق بذلك السيطرة اإلدارية
وليس من الضرورى أن تعمل الشركة األم وشركتها التابعة فى نفس المكان، أو فى نفس العمل 

إنه من الممكن أن تكون الشركتان متنافستين فى السوق،وتستطيع الشركة األم التجارى ،حتى 
توجيه الشركة التابعة بما يخدم مصالحها،وتنتشر الشركات التابعة فى دول عديدة، قد تكون بعيدة 
جغرافيا عن الشركة األم،لكنها تدور فى فلكها، وتعمل على تطبيق الخطة اإلقتصادية التى تضعها 

قابضة االم،ومصدر العالقة بين الشركة األم وشركاتها التابعة هو ماتملكة الشركة األم من الشركة ال
أسهم فى رءوس أموال تلك الشركات،األمر الذى ُيمكن الشركة األم من السيطرة عليها،بحيث تعمل 
الشركات التابعة وفق خطة عمل شاملة تضعها الشركة األم لتحقيق المزيد من األرباح وتعمل 

شركة األم على ادارة إستراتيجية معينة، تلتزم بها جميع الشركات التابعة بحيث تحقق جهود تلك ال
الشركات المنتشرة فى العديد من دول العالم دون إعتبار لمصالحها الذاتية، أو لمصالح الدول 

ة األم المضيفة التى تعمل فى تلك الشركات،ومن هنا جاءت المركزية اإلدارية التى تمارسها الشرك
 .( 1)فيما يتعلق بشركاتها التابعة

وتتدخل الشركة االم فى السياسة المالية للشركة التابعة ،كما تفرض عليها رقابة مستمرة،وفى 
قراض الشركة التابعة، وتقوم بتوحيد الموازنة المالية  المقابل فهى أى الشركة األم تقوم بتمويل وا 

التابعة األخرى للشركة األم بما يخدم اإلستراتيجية العامة للشركة التابعة مع مثيالتها من الشركات 
التى وضعتها الشركة األم لجميع الشركات التابعة،كما تحدد الشركة األم لكل من شركاتها التابعة 
مقدار األرباح التى يتم احتجازها كإحتياطى نقدى،وتحتكر الشركة األم سلطة إصدار القرارات 

 .رغبة الشركة التابعةالمالية حتى ولو خالف ذلك 
والشخصية القانونية للشركة التابعة ال أهمية لها فى عالقتها بالشركة األم؛ حيث إن الشركة األم 
تعامل الشركة التابعة على أنها جزء، أو فرع تابع لها دون اكتراث باالستقالل القانونى لتلك 

 .الشركات التابعة

                                                 
1:(L233-1) إنظر24ة الفرنسى المادة رقم  من قانون التجار) 

Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la 
seconde est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme filiale de la 

première 
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سية الشركة األم وتحديد تلك الشخصية يسهل الكثير وتستمد هذه الشركات التابعة جنسيتها من جن
 .من المشكالت عند قيام الشركة األم بإنشاء شركات تابعة، أو شركات وليدة

والشركة األم تهتم بالقرارات ذات الطابع اإلستراتيجى التى تتعلق بالجوانب األساسية لنشاطات 
تركها فى أغلب األمور لمجالس إدارات تلك  الشركة التابعة،أما القرارات ذات الطابع التنفيذى فيتم

الشركات، وذلك يختلف من حالة ألخرى ،حسب اإلستراتيجية التى تضعها الشركة األم لشركاتها 
التابعة، ومن هنا فإن الشركة األم تقوى من مراقبتها اإلدارية لتلك الشركات التابعة، بحيث التترك 

كاتها التابعة فى إدارة شئونها،أو أن تتوسع فى تلك لها اال النذر اليسير من اإلستقاللية لشر 
اإلستقاللية، وذلك يعتمد على التزام الشركة التابعة بتعليمات الشركة األم، فاإلدارة المركزية من قبل 
الشركة األم لشركاتها التابعة ،تكاد تلغى دور مجالس إدارات تلك الشركات التابعة،حيث تتحول 

ت إلى مجرد وسيط بين الشركة األم وبين الشركة التابعة لنقل تعليمات مجالس ادارات تلك الشركا
 .اإلدارة المركزية من قبل الشركة األم

والحقيقة وان كانت الشركة األم تسيطر على ادارة الشركة التابعة فإن ذلك ال يعنى أنها تتمكن من 
كون ذلك عندما تتملك الشركة السيطرة على جميع مفاصل الشركة التابعة وأجهزة الشركة التابعة، وي

األم نسبة غير كبيرة من أسهم الشركة التابعة، إال أنه يمكنها من السيطرة على قرارات الشركة 
التابعة بتلك األغلبية البسيطة، وذلك من خالل ممثليها فى مجلس ادارة الشركة التابعة، وهذه 

ة األم فى رأسمال الشركة التابعة، وتنتفى الرقابة تزداد شيئًا فشيئًا كلما زادت نسبة مساهمة الشرك
أهمية تلك الرقابة فى حالة ملكية الشركة األم لرأسمال الشركة التابعة لها بالكامل، حيث سيكون 
اعضاء مجلس اإلدارة ممن عينتهم الشركة األم، لذلك فإنهم سيديرون الشركة التابعة وفقًا 

 .مصالحهالإلستراتيجية التى تضعها الشركة األم لتحقيق 
وال يوجد نص يمنع الشركة األم من استخدام موجودات الشركة التابعة، أو استخدام العالمات 
التجارية المملوكة للشركة التابعة ، فإستخدام الشركة األم ألموال الشركة التابعة اليعارضها أى نص 

ى حدوث إختالط من النصوص التى تنظم الشركات القابضة األم، ونرى أن ذلك يمكن ان يؤدى ال
بين الشخصية المعنوية للشركة التابعة والشخصية المعنوية للشركة األم القابضة التى تسيطر 

 .عليها
ومن جانبنا نرى حتى نتجنب هذا اإلختالط البد للمشرع من تنظيم أسلوب استخدام الشركة األم 

تم من خاللها ابرام اتفاقات القابضة لألموال المادية والمعنوية لشركتها التابعة بنصوص قانونية ي
بين الشركة األم والشركة التابعة لها، يمكنها من استغالل أموالها المادية والمعنوية، وذلك حفاظًا 
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على تأكيد الشخصية المعنوية المستقلة للشركة التابعة؛ حتى التتحول إلى فرع للشركة األم 
 .( 1)القابضة

لعالقة بين الشركة األم والشركات التابعة لها فى ويتعين على المشرع المصرى أيضًا تنظيم ا
الشركات دولية النشاط، وتنظيمها تنظيمًا دقيقًا وبنصوص واضحة وصريحة، ووفقًا لتلك السيطرة 
المالية واإلدارية من قبل الشركة األم على شركاتها التابعة، فتحدد بتلك السيطرة إستراتيجية الشركة 

و أدى ذلك إلى اإلضرار بالدولة المضيفة،كتحويل معظم أو كل األرباح التابعة واإللتزام بها حتى ل
التى تحققها تلك الشركات التابعة إلى دول الشركة األم، األمر الذى يوجب على المشرع المصرى 
تنظيم هذة العالقة قانونًا بالشكل الذى يضمن عدم اإلضرار باالقتصاد المصرى وذلك عندما تباشر 

 .ها على األراضى المصريةتلك الشركات نشاط
 

 الفرع الثاني
 إنشاء شركات وليدة

عند قيام الشركة األم بإنشاء شركات وليدة، فإن هذه الشركات تكتسب شخصية اعتبارية مستقلة 
عن الشركة األم، والشركة األم تكون لها كامل السيطرة على الشركة  الوليدة، تمكنها من السيطرة 

 .على الشركة الوليدة
تتكون تلك الملكية لشركة وطنية بحيث تمتلك أسهمًا من شركة وطنية، وتلجأ كثير من وقد 

الشركات األجنبية لذلك في حالة وجود منافسة كبيرة من شركة وطنية، فتعمل على شراء أسهم في 
تلك الشركة ،وتتكون شركة وليدة تابعة للشركة األجنبية األم من أجل احتواء تلك المنافسة، أو من 

اء جميع أسهم الشركة الوطنية ،وتقوم بتوجيه سياستها االقتصادية بما يحقق ويتوافق مع السياسة شر 
االقتصادية للشركة األم المالكة لتلك األسهم، وهنا تتحقق تلك السيطرة ،وتتحقق فكرة الشركة الوليدة 

 .نتيجة المتالك جزء هام، أو كل أسهم الشركة مع توجيه سياستها االقتصادية
ي حالة إيجاد صعوبة من الشركة األم في امتالك الكم المناسب من أسهم الشركة بما يمكنها من وف

السيطرة على تلك الشركة لعوامل اقتصادية أو سياسية داخل الدولة المضيفة، أو لعدم سماح قوانين 
تحقيق  الدولة، أو قوانين الشركة من إمتالك تلك الكمية من أسهم الشركة فقد يتم ذلك من خالل

اغلبيه في التصويت داخل مجلس إدارة الشركة المراد السيطرة عليها وتوجيه سياستها ويطلق الفقه 

                                                 
القانون المصرى والمقارن، مرجع  طبيعتها وأحكامها فى-د/ محمد شوقى أحمد شاهين : الشركات المشتركة (1

  30سابق، ص
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القانوني على تلك السيطرة )بالقبض( وبالتالي تكون الشركة المسيطرة هي الشركة القابضة وبالتالي 
 . ( 1)تكون الشركة األم هي الشركة القابضة

سمًا وموطنًا، ويكون والشركة األم يمكنها إنشاء شر  كات وليدة، وتكتسب شخصية معنوية مستقلة وا 
لها حقوق مالية مثل حق اإلقتراض من األسواق المحلية لتمويل نشاطاتها ،وتستطيع الشركة األم 
إنشاء تلك الشركات الوليدة من خالل إصدار سندات تطرح لالكتئاب العام، أو عن طريق إصدار 

ول فرضت قيودًا على حق الشركات الوليدة، والتى تخضع لسيطرة أسهم جديدة إال أن بعض الد
أجنبية حتى تجبر تلك الشركات على االقتراض من الشركة األم، وذلك فى حالة إحتياج هذة الدول 

 .لرءوس األموال بدآل من اللجوء إلى السوق المحلى
على الصعيد العالمي  إن أهم ما يميز الشركات العالمية، هو خضوع الشركات الوليدة المنتشرة

دارية موحدة، تشكل ضرورة حيوية لتحقيق االستراتيجية اإلنتاجية العالمية الموحدة  لسيطرة مالية وا 
للشركات دولية النشاط، وتلك االستراتيجية التي تقدم على أساس خدمة مصالح المشروع المتعدد 

المسيطرة دونما اعتبار للمصالح  الجنسيات ككل والتي تختلط في نهاية األمر بمصالح الشركة األم
 .الجزئية للشركات الوليدة

وهناك العديد من األساليب التي تتبعها الشركات العالمية لتحقيق استراتيجيتها، وذلك في أغلب 
األحيان على حساب الدول المضيفة، و هذه األساليب على تنوعها واختالفها إنما تعتمد في نهاية 

كة األم من سيطرة على الذمم المالية بشركاتها الوليدة، األمر الذي يتيح األمر على ما تمارسه الشر 
لها أن تطبق على هذه الذمم، حيث تستطيع الشركة األم المسيطرة، وفقا لما تقتضيه مصلحتها أن 
تنقل األرباح واألصول المالية المختلفة من شركة إلى أخرى، وذلك من خالل عمليات المبادلة التي 

ه الشركات أو من خالل العقود األخرى التي تبرمها الشركات الوليدة فيما بينها، أو بينها تتم بين هذ
وبين الشركة األم، أو تعيد ذلك من الطرق األخرى، وال شك أن انتقال األرباح واألصول المالية من 

شركة شركة وليدة إلى أخرى بهذه األساليب من شأنه اإلضرار بمصالح المساهمين المحليين في ال
األولى،وذلك بالطبع يفرض وجود مثل هؤالء المساهمين أي في تلك الحالة التي تمارس الشركة 

 .دولية النشاط فيها نشاطها في إطار مشروع مشترك
ال شك أن االستراتيجية العالمية الكلية للشركات العالمية، القائمة على أساس تحقيق مصلحة 

ئية للشركات الوليدة، فإن من شأنها أيضا في كثير من الشركة األم، دون اعتبار للمصالح الجز 
األحيان، األضرار بمصالح دائني هذه الشركات، وأن المخاطر التي يتعرض لها الدائنون ترجع إلى 
التداخل، أو االختالط بين الذمم المالية للشركات الوليدة والشركات األم، بما يترتب على ذلك من 

                                                 
  189م، ص2009د / زينب محمد الجداوى: الشركات المتعددة الجنسيات،جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، (1
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ية من شركة ألخرى على النحو الذي أشرنا إليه، وفقا لما تقتضيه إمكانية انتقال األصول المال
مصلحة المشروع متعدد الجنسيات، أي في نهاية األمر وفقا لما تقتضيه مصلحة الشركة األم، كل 
هذا في الوقت الذي يقتصر فيه ضمان دائني الشركة الوليدة على أموالها دون غيرها، اعتبارها 

ذمته المالية المنفصلة، وأن هذه المشكلة ترجع إلى ذلك التفاوت القائم في  شخصًا معنويًا مستقاًل له
 معظم التشريعات التجارية الوضعية المعاصرة بين الواقع والقانون فيما يتعلق بمجموعات الشركات

(1 ). 
وللشركة الوليدة شخصية معنوية مستقلة، لها ذمتها المالية المنفصلة عن ذمة الشركة األم 

ة، وذلك يعني عدم مسئولية الشركة األم عن ديون وليداتها، وعلى الرغم مما تؤدي إليه المسيطر 
السيطرة في واقع األمر من مساس باستغالل الشركات الوليدة من الناحيتين اإلدارية والمالية، وما 
زال القانون الوضعي في معظم دول العالم، ينظر إلى هذه الشركات باعتبارها كيانات قانونية 

لكل منها إرادتها الحرة المستقلة، وذمتها المالية المنفصلة، ومن َثّم تستطيع الشركة األم  ( 2)مستقلة
أن تمارس سيطرتها على الذمم المالية لشركاتها الوليدة بالطرق واألساليب التي ذكرناها، دون أن 

 .الوليدةتقابل هذه السلطة أية مسئولية استثنائية عن ديون والتزامات هذه الشركات 
ولكي يمكن توفير حماية حقيقية لدائني الشركات الوليدة فالبد من النظر إلى مجموعة الشركات 
باعتبارها وحدة متكاملة، ترتبط السلطة فيها بالمسئولية، بما يترتب على ذلك من ضرورة اعتبار 

شركات الوليدة بما الشركة األم مسئولة عن ديون شركاتها الوليدة، وتتداخل فيها الذمم المالية لل
يترتب على ذلك من ضرورة اعتبار دائني الشركات دائنين للمجموعة كلها، إال أن مثل هذا الحل 
حتى بفرض إقراره على المستوى الداخلي، سوف يبقى عديم الفاعلية بالنسبة للشركات دولية النشاط 

 .لجديد بنظام قانوني موحدعلى المستوى الدولي، وذلك لعدم إمكانية ربط هذا الكيان القانوني ا
ن االستراتيجية العالمية للشركات دولية النشاط قد تتعارض مع مصالح العاملين في الوحدات  وا 
اإلنتاجية التي تقوم الشركات الوليدة على إدارتها، ويمكن أن تؤدي هذه االستراتيجية الكلية إلى 

 .التضحية بمصالح الشركات الوليدة، وبمصالح العاملين فيها
فقد تقتضي مصلحة الشركات دولية النشاط األم مثال إغالق بعض أسواق التصدير أمام إحدى 
شركاتها الوليدة لحساب شركة وليدة أخرى، وذلك ألسباب ضريبية أو اقتصادية أو سياسية، بما 

                                                 
1  (-International investment arbitration (substantive principles) Campbell Mclachlan, 

oxford press. 
دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، -طفى: حماية أقلية المساهمين فى شركات المساهمةد/ أحمد بركات مص (2

  .ومابعدها 26م، ص2008



 

 

                                                 

 

 

   اخلالق رجب عبد/ أمحد  عقيد دكتور     التشكيل القانونى للشركات العاملية                   ... 

 

312 

يترتب على ذلك الضرورة إغالق بعض منشآت الشركة التي أغلقت أسواق التصدير أمامها، 
 .هاوتسريح عمال

في الواقع أن مصدر الخطر الرئيسي الذي يهدد مصالح العاملين في الشركات الوليدة كما هو 
الحال بالنسبة لدائني ومساهمي هذه الشركات، يمكن من إخضاع كل القرارات الخاصة بنشاط هذه 
الشركات لمقتضيات المصلحة الكلية للمشروع متعدد الجنسيات بما يؤدي إليه ذلك في كثير من 
األحيان إلى التضحية بمصالح بعض الشركات الوليدة وبمصالح العاملين فيها لصالح المشروع 

 . ( 1)متعدد الجنسيات ككل
ولذلك فليس من الغريب أن يسلك فقهاء قانون العمل الذين يعكفون على دراسة أفضل السبل 

، أن يسلكوا نفس السبيل لحماية مصالح العاملين في الوحدات اإلنتاجية التابعة للشركات العالمية
الذي سلكه فقهاء القانون التجاري بالنسبة لمساهمي ودائني الشركات الوليدة، ونعني بذلك محاولة 
تجاوز الحدود القانونية التي تفصل الشركات الوليدة المختلفة بينها وبين الشركة األم، تلك الحدود 

والتي لم يعد تعبر عن الواقع الفعلي المتمثل  التي تقيمها النظرية التقليدية في الشخصية المعنوية،
 .في وحدة المشروع متعدد الجنسيات على المستوى العالمي

وأيًا كان قدر الحماية التي يمكن توفيرها للعاملين في الشركات الوليدة، باستخدام هذا األسلوب 
القانوني القائم،  الفني أو ذاك، سوف تبقى الشركات دولية النشاط بتركيبتها الحالية، ونظامها

مصدرًا للعديد من المشاكل العمالية، فالشركة األم هي التي تتولى بالفعل إصدار كافة القرارات 
 .الهامة التي تمس وجود نشاط الوحدات اإلنتاجية المنتشرة في كافة أنحاء العالم
وال قوة في هذا الشأن، أما الشركات الوليدة القائمة على إدارة هذه الوحدات اإلنتاجية فال حول لها 

ويؤدي هذا الوضع في الكثير من األحيان الى تعقد المنازعات العمالية التي تثور داخل الشركات 
الوليدة نظرًا لعدم وجود السلطة الحقيقية التي يمكن التفاوض معها من أجل الوصول إلى حلول 

 .لمثل هذه النزاعات
 

 
 
 
 

                                                 
مسئولية الشركة األم األجنبية -د/ شريف محمد غانم: اإلفالس الدولى لمجموعة الشركات المتعددة الجنسيات (128

 .ومابعدها 117نشر، صم، دار الجامعة الجديدة لل2006عن ديون شركاتها الوليدة،
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 الفرع الثالث
 للشركة األم القابضةالمنظومة القانونية 

 
 أواًل: المفهوم القانوني للشركة القابضة

 تعريف الشركة القابضة-أ 
اليوجد تعريف محدد يطلق علي الشركة القابضة، غير أن الكثير من فقهاء القانون يطلق عليها 
مسمى "الشركة األم" حيث إن هذه الشركة األم تساهم فى انشاء شركة او شركات اخرى تخضع 

ها، وتسمى بالشركة الوليدة أو الشركة التابعة،وذلك من خالل قيام تلك الشركة القابضة األم لسيطرت
بتملك نسبة كبيرة من رأسمال الشركة التابعة، بحيث تستطيع السيطرة على اإلدارة وتقوم بتوجيه 

 .سياسة الشركة التابعة
شركة أم تسيطر على  و الشركة القابضة ما هي إال مجموعة اقتصادية متكاملة، تتكون من

مجموعة من الشركات التابعة، وبناء عليه نستطيع إن نقول أن الشركة القابضةهي: "تلك الشركة 
األم، والتي تسيطر على مجموعة من الشركات التابعة، وقد يطلق على الشركة القابضة وبأنها: 

ريق تملك نسبة هي الشركة المسيطرة ،والتي تتولى السيطرة على مجموعة من الشركات عن ط
 . ( 1)"كبيرة من رأسمال تلك الشركات

ويعرفها بعض فقهاء القانون بأنها: " الشركة التى تؤسس شركة وليدة أى تابعة لها، وتكون الشركة 
الوليدة مملوكة لها، أو تؤسس شركة تابعة مملوكة لها باألشتراك مع رأسمال وطنى أو أجنبى، 

 ."وتكون تابعة لها
دارتها ويعرفها رأى آخ ر بأنها: "شركة يكون نشاطها الرئيسى أو الوحيد تملك حافظة أوراق مالية، وا 

 ."تمثل مشاركتها فى رأسمال شركات أخرى، ويطلق عليه بالشركات الوليدة
ويعرف البعض الشركة القابضة بأنها:" الشركة التي تسيطر على شركة أخرى بحيث تتولى األولى 

يعرف البعض الشركة القابضة بأنها شركة تملك أسهمًا في عدة شركات إدارة تلك الشركة الثانية. و 
أخرى تسمى بالشركات التابعة بالقدر الكافي الذي يمكنها من السيطرة على إدارة الشركة وهى التى 

دارتها  ."تتولى إدارة الشركات التابعة، وكيفية تسيير أمور الشركات التابعة وا 
لشركات التابعة قد تكون بينهما وحدة في المصالح، وقد تختلف والشركة القابضة المسيطرة على ا

ألغراض الشركة القابضة والشركات التابعة، ولكن يوجد فيما بينهم رغم اختالف الفرص وحدة 

                                                 
د/حسن محمد هند :مدى مسؤولية الشركة األم عن ديون شركاتها الوليدة فى فى مجموعة الشركات مع اشارة  (129

 51م،ص1997خاصة الى الشركة المتعددة القوميات،رسالة دكتوراة،جامعة عين شمس،
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اقتصادية متكاملة؛ وقد يعرف البعض اآلخر الشركة القابضة بأنها :)شركة يكون نشاطها الرئيسي 
دارتها تمثل مشاركتها في رأس مال شركات أخرى، يطلق أو الوحيد تملك محفظة أوراق ما لية، وا 

 . ( 1) (عليها بالشركة الوليدة
وتختلف أوجه النظر بالنسبة للشركة القابضة، حيث يراها البعض بأنها الشركة األم التي تسيطر 
أم على شركة أو شركات تابعة عن طريق تملك أسهما في رأسمالها، ويراها جانب آخر بأنها شركة 

تسيطر على شركة، أو شركات تابعة عن طريق تمكنها من توجيه الشركة التابعة فى االتجاه الذي 
يحقق مصالحها، ويرى الفقه الفرنسي أن الشخصية المعنوية للشركة التابعة تختلف عن الشخصية 

خيرة هي المعنوية للشركة األم، إال أن الشركة التابعة تكون خاضعة للشركة األم بحكم أن هذه األ
 .صاحبة القرار

ويرى جانب آخر من الفقه الفرنسي أن الشركة القابضة هى مجموعة من الشركات منفصلة قانونا، 
قامت إحداهما وهي الشركة األم، أو الشركة المسيطرة ولها القدرة على فرض قراراتها على الشركات 

تتاب فيها، ويذهب رأي آخر األخرى من خالل شراء اسهم تلك الشركات المسيطر عليها، أو االك
في الفقه الفرنسي إلى تعريف الشركة القابضة بأنها شركة تملك أسهما في عدة شركات أخرى 
تسمى بالشركات التابعة بالقدر الكافي الذي يمكنها من السيطرة على إدارة الشركة، بتقرير من الذي 

 .لشركة التابعةيتولى إدارة الشركات التابعة، وكيفية تسيير أو إدارة أمور ا
وقد عرفها البعض بأنها ذلك النوع من الشركات الذي يكون غرضه الوحيد ممارسة السيطرة على 
شركات أخرى عن طريق تملك حصص في رءوس أموالها دون أن يباشر أي نشاط صناعي أو 

 .تجاري أو مالي
لنظر اليها للشركة ويرجع االختالف فى تعريف الشركة القابضة إلى اختالف الزاوية التى يتم ا

القابضة، فنرى أن جانبًا من الفقة"األنجلوأمريكى" يرى أن الشركة القابضة هى سيطرة الشركة األم 
على الشركة التابعة، من خالل تملكها لنسبة كبيرة من أسهم رأسمال الشركة التابعة، بينما يرى 

ى شركتها التابعة من خالل جانب آخر من الفقة أن الشركة القابضة هى سيطرة الشركة األم عل
أحتكارها لحق تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة للحصول على أغلبية األصوات فى 
مجلس ادارتها وتوجية سياسة الشركة التابعة بما يخدم مصالحها، بينما يرى الفقة الفرنسى أن 

ية للشركة التابعة عن المعيار فى تعريف الشركة القابضة يرجع الى استقاللية الشخصية المعنو 
الشخصية المعنوية للشركة األم، حيث يرى الشركة القابضة بأنها:"شركات منفصلة قانونًا عن 
بعضها، وترتبط فى الوقت ذاتة ببعضها البعض، وتعتبر إحداها شركة أم أو شركة مسيطرة ترتبط 

                                                 
  51ة ،نفس المرجع السابق، صد/ حسن محمد هند: مدى مسئولية الشركة األم عن ديون شركتها الوليد (1
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ى تجد نفسها فى مركز بها القدرة على فرض وحدة القرار على الشركات األعضاء فى المجموعه الت
الخاضع، ذلك انة يمكن للشركات ان تستخدم اموالها فى شراء اسهم شركات أخرى أو اإلكتتاب 

 .فيها وقد يكون هذا الشرا إما بهدف توظيف المال أو بقصد ممارسة نفوذ مناسب
 ومن خالل هذة التعريفات نستطيع أن نحصر مفهوم الشركة القابضة فى أنها شركة تستوعب أى
شركة تجارية، سواء أكانت شركة اشخاص أو أموال، ويكون لها حق السيطرة على الشركات 
األخرى التابعة لها ،عن طريق تملك الشركة القابضة ألغلبية األسهم ذات األصوات فى الشركة 
التابعة لها، ومن ثم تتمكن الشركة القابضة من اختيار أغلب أعضاء مجلس ادارة الشركة التابعة، 

ون قادرة على السيطرة على الشركة التابعة، وذلك بتوجية سياستها، وتعيين وعزل معظم أعضاء فتك
مجلس إدارتها ،إن لم يكن جميعهم وذلك إلمتالكها لهذه النسبة العالية  التى تمكنها من التصويت 

 . ( 1)فى مجلس ادارة الشركة التابعة بما يخدم مصالحها
م والخاص بإصدار 1991( لسنة 203( من القانون رقم)1قم )والمشرع المصري نص فى المادة ر 

قانون شركات قطاع األعمال العام على أن الشركة القابضة تأخذ شكل شركة المساهمة، وتعتبر 
من أشخاص القانون الخاص، وتتولى الشركة القابضة إستثمار أموال الشركة التابعة، كما يكون 

 :من أجل تحقيق أغراضها القيام بمايلى (2للشركة القابضة وفقًا للمادة رقم )
 .تأسيس شركات مساهمة بمفردها ،أو باالشتراك مع األشخاص اإلعتبارية أو األفراد-1
 .شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأسمالها-2
وأية  تكوين وادارة محفظة األوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات-3

 .أصول مالية أخرى
م على أن )الشركة تعتبر تابعة فى 1991( لسنة 203( من القانون رقم )16وتنص المادة رقم )

% من رأس مالها 51تطبيق أحكام هذا القانون على الشركة التى يكون إلحدى الشركات القابضة
% 51ن السابق إذا إمتلكت على األقل( وبناء على تلك المادة فإن الشركة تعتبر قابضة وفقًا للقانو 

 .على األقل من أسهم الشركة التابعة
 :وفي رأيي أنه لكي تعتبر الشركة قابضة البد من توافر عدة عناصر، وهي كالتالي

 
 .وجود شركة تسيطر على مجموعة من الشركات يطلق عليها الشركة األم-1 
وجود شركات تسيطر عليها من قبل الشركة األم ويطلق عليها شركة تابعة أو شركة -2 

 . وليدة

                                                 
  57د/ محمد سمير الشرقاوى: الشركات المتعددة القوميات والشركة القابضة كوسيلة لتطبيقها، مرجع سابق، ص (1
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أن تسيطر الشركة األم على الشركة التابعة عن طريق تملك نسبة كبيرة من أسهمها فى -3 
 .حق التصويت في هذه الشركة

 .أن تتمتع الشركة التابعة بشخصية قانونية مستقلة عن الشركة األم-4 
قد أن هذا التعريف يعتبر تعريفًا جامعًا وشاماًل للشركة القابضة ويؤكده وجود فكرة السيطرة من ونعت

 .قبل شركة على شركة أخرى وبالطرق المتعارف عليها لتحقيق تلك السيطرة
 :التمييز بين الشركة القابضة وغيرها من الشركات-ب

خرى نتيجة لوجود نوع من التكتل قد تتشابه الشركة القابضة في مفهومها مع مفهوم شركات أ
االقتصادي في تلك الشركات، وكذلك نوع من التقارب أدى إلى اختالط المفهوم، وعليه سوف نقوم 

 :بتوضيح الفرق فيما بينهم على النحو التالي
 :تمييز الشركة القابضة عن الشركة دولية النشاط -1

وتدير شركات تابعة لها في دول أخرى فتعد في الشركة القابضة تكون الشركة األم في دولة معينة، 
 .( 1) بذلك شركة متعددة الجنسيات إال أن هناك فروقًا بين الشركة القابضة والشركة دولية النشاط

فالشركة دولية النشاط نرى أنها كيان اقتصادي، يتكون من وحدات اقتصادية تأخذ أشكاال مختلفة، 
رأسه مدير يقوم بإدارة عدد من الشركات في دول متعددة، قد يكون المركز الرئيسي شركة أو مكتبا ي

ويرى البعض أن الشركات دولية النشاط هي عبارة عن كيانات متعددة لكل منها هويته المستقلة 
 . ( 2)وموطنه المستقل، إال أنها جميعا تخضع إلدارة مركزية واحدة

تنظمها قواعد قانونية معينة، كما أن الشركات دولية النشاط قد تنشأ من خالل شركات متعددة 
كالشركة القابضة، وقد تنشأ عن عالقة تعاقدية نتيجة الحتياج إحدى الدول إلى تقنية معينة أو 
أموال متوفرة لدى دولة أخرى، فيتم التعاقد بينهما لالستثمار في مشروع اقتصادي في دولة ثالثة، 

ية بين اكثر من دولة وعليه فنجد هنا أن وقد تنشأ الشركات الدولية النشاط من خالل اتفاقية دول
 .الشركات دولية النشاط مفهومها أكبر وأوسع نطاقا من مفهوم الشركة القابضة

ويبرز إختالف آخر بين النوعين من الشركات، فعلى الرغم من التشابه بينهم من حيث أن كلتيهما 
شركات، فإنهما يختلفان فى أن تقوم على وحدة القيادة والهيمنة مما يؤدي إلى اختالط مفهومي ال

نطاق نشاط الشركة القابضة يكون داخل إقليم الدولة الواحدة بينما في الشركات دولية النشاط ورغم 
اتخاذها لنفس أساليب الشركات القابضة إال أن نشاطها يمتد إلى إقليم أو أقاليم دول أخرى، كما أن 

                                                 
د. نزيهة عبد المقصود مبروك: اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية دارسة مقارنة، دار الفكر  1

  ( .م2013الجامعي، اإلسكندرية، 
  65 د/ سمير الشرقاوي، مرجع سابق، صـ (2
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نها قانونا، أما في الشركات دولية النشاط الشركة القابضة تسيطر على شركات تابعة مستقلة ع
فتهيمن على شركات قد تكون مستقلة عنها قانونا، وقد تسيطر على كيانات تسمى فروع تندمج 

 .شخصيتها في شخصية الشركة األم
 :تمييز الشركة القابضة عن شركة االستثمار -2

أسهمًا في شركة أو شركات  كال من الشركة األم في الشركة القابضة وفي شركة االستثمار تمتلك
أخرى، ولكن يوجد فارق جوهري َبّين، وهو أن الشركة األم في الشركة القابضة هدفها من امتالك 
تلك األسهم هو فرض الهيمنة والسيطرة على تلك الشركات، أما بالنسبة للشركات االستثمارية فإن 

لشركات األخرى هو االستثمار بهدف الشركة األم فيها يكون الهدف من امتالكها لتلك األسهم في ا
الحصول على نسبة من األرباح، وعليه فإن المعيار هنا هو السيطرة، وعليه فإذا توافرت فيه 
السيطرة كانت الشركة هنا قابضة، ويرى كثير من فقهاء القانون أنه إذا كانت هذه النسبة عالية من 

سيطرة، أما إذا كانت النسبة أقل فإن أصل رأس مال الشركة كان معناه ذلك هو التوجه نحو ال
 .المؤشر يدل على نية االستثمار

وأنا أنتقد هذه النتيجة فقد تملك شركة االستثمار النسبية العالية من أسهم الشركة دون أن يكون 
لديها القصد أو النية فى السيطرة ، وفي رأيي أن نية السيطرة وكشفها من خالل نسبة تملك األسهم 

ل قيام الشركة األم بتوجيه قرارات الشركة من خالل تملكها لتلك النسبة العالية من تكون من خال
 .األسهم
 :تمييز بين الشركة القابضة والشركة الشقيقة -3

تكون الشركة شقيقة لشركة أخرى وذلك فى حالة إذا كان أعضاء مجلس اإلدارة فى أحد الشركتين 
مع أن كال الشركتين مستقتلين عن بعضهما،لكن هو نفس أعضاء مجلس اإلدارة للشركة األخرى 

الصفة التى تميز الشركة القابضة عن الشركة الشقيقة، هى سيطرة الشركة األم على الشركة التابعة 
 .أو الوليدة

 -:( 1)التمييز بين الشركة القابضة واتفاق المنتجين -4
ون الهدف من هذا اإلتفاق وضع إتفاق المنتجين هو عبارة عن اتفاق يتم بين شركتين أو أكثر، ويك

استراتيجية موحدة بشأن موضوعات تخص الشركتين، مثل اإلتفاق على توحيد األسعار، أو تقسيم 
السيطرة على السوق جغرافيًا فيما بينهم، أو تحديد اإلنتاج فيما بينهم، أو التعامل فى سلع معينة، 

                                                 
د/مروان بدرى اإلبراهيم،:طبيعة العالقة بين كل من الشركة القابضة والشركة المتعددة الجنسيات من جهة  (133

م، بحث منشور بجامعة عمان العربية لدراسات العليا،عمان، 2007والشركة التابعة لكل منها من جهة أخرى،
 81ص
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قيام الكثير من الدول بسن قوانين تمنع لكن هذا النوع من اإلتفاقات ال يجد موضع قدم له بسبب 
 .اإلحتكار، أو تمنع اإلتفاقات التى تمنع المنافسة المشروعة بين الشركات

 :ثانيا: األساليب القانونية المتبعة لسيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة لها
 :ا( تملك الشركة القابضة لنسبة كبيرة او أغلبية أسهم الشركة التابعة)

حتى تتم سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة لها فالبد أن تمتلك عددًا من األسهم أو 
الحصص فى رأس مال تلك الشركة بالقدر الذى يمكنها من الحصول على عدد كبير من األصوات 
داخل مجلس إدارة هذه الشركة أو داخل جمعيتها العمومية مما يمكنها من سيطرتها على سلطة 

القرار داخل تلك الشركة، ويكون ذلك بحيازة لعدد من األسهم والحصص من رأس مال اتخاذ 
 .%50 الشركة التابعة، يتجاوز

م بانه عرف 1989م المعدل فى سنة 1948ونرى فى قانون الشركات االنجليزى الصادر فى 
كة أو الشركة القابضة بأنها:)الشركة القابضة هى التى تملك اكثر من نصف اسهم رأس مال شر 

 .(شركات أخرى أو تسيطر على تشكيل مجلس إدارتها
م فى تعريفه للشركة القابضة 1966يوليو  24وينص قانون الشركات الفرنسى الصادر فى 

بأنها:)حين تحوز مباشرة أو بصورة غير مباشرة جزًء من رأس مال شركة أخرى يعطيها أغلبية 
 . (1 )(حقوق التصويت فى الهيئة العامة للشركة

يظهر من تلك التعاريف أن إحدى الوسائل التى تمكن الشركة القابضة من السيطرة على شركة و 
% من راس مال تلك الشركة مما يمكنها بذلك من 50تابعة هو تملكها لنسبة تعلو على اكثر من 

تعيين مجلس إدارة الشركة التابعة، وهذا المجلس يعمل بتوجية من الشركة القابضة رغم تمتع 
 .التابعة من الناحية القانونية بشخصية قانونية مستقلة الشركة

ويكون تملك تلك النسبة من رأس مال الشركة)نسبة األغلبية( أثناء مرحلة تأسيس الشركة فتدخل 
الشركة القابضة كشريك فى الشركة التابعة أى أن تكون من المؤسسين لتلك الشركة، أو يكون تملك 

لشركة التابعة، ويكون ذلك إما من خالل المشاركة باالكتتاب عند نسبة االغلبية تلك بعد تاسيس ا
زيادة رأسمال الشركة المراد السيطرة عليها،أو اإلكتتاب فى السندات الصادرة عن الشركة التابعة، ثم 

 .يتم تحويل تلك السندات الى اسهم
حيث إن االكتتاب يمكن المكتتب من الحق فى التصويت، ويحقق بذلك سيطرة إذا ماكان هذا 
االكتتاب قد وصل لحد يمكنه من الحصول على أكبر قدر من التصويت،أما عند االكتتاب فى 

                                                 
دراسة مقارنة، مقدمة إستكمااًل لمتطلبات -د القاضى، النظام القانونى للشركة القابضةد/أنيس صالح محم (134

 34م، جامعة عدن بالجمهورية اليمنية، ص2004درجة الماجستير فى القانون الخاص،
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السندات فهى مجرد دين فى ذمة الشركة التابعة فإذا ماتحولت إلى اسهم أدى ذلك الى زيادة فى 
شركة التابعة الصادر منها ذلك االكتتاب، وتتحول تلك السندات من مجرد دين فى ذمة رأس مال ال

الشركة التابعة مصدرة االكتتاب إلى أسهم رأسمال ترتب لمالكها الحق فى التصويت واالرباح مما 
 .يؤدى الى تحقيق السيطرة المنشودة

تأسيسها تقوم الشركة القابضة  وقد يكون تملك نسبة األغلبية هذه عن طريق شراء أسهم شركة، تم
بشراء االسهم وحصص رأس مال تلك الشركة، بالقدر الذى يمكن الشركة القابضة من الهيمنة 

 .والسيطرة على تلك الشركة، ويكون الشراء مقابل نقود أو سندات أو أسهم تصدر عنه
ر عدد من وتقوم الشركة القابضة بالعمل على شراء أية أسهم تمكنها من الحصول على أكب

االصوات مما يمكنها من تكوين األغلبية فى تحقيق السيطرة المرجوة، وقد تكون هذة األسهم متعددة 
األصوات ،أو مايطلق عليها)األسهم الممتازة(،أما إذا كانت تلك األسهم الممتازة عديمة األصوات، 

لشرائها، ألنها ال  وتقتصر ميزتها على أولوية الحصول على األرباح فال تسعى الشركة القابضة
تمكنها من الحصول على اصوات تستأثر بأغلبية التصويت داخل الجمعية العمومية للشركة التابعة 

 .( 1)مما اليمكنها من فرض السيطرة المطلوبة
وقد تتحقق تلك الهيمنة والتملك بأسلوب غير مباشر عن طريق قيام شركة قابضة على شركة 

تابعة بالقبض على شركة ثانية، وتقوم هذه الشركة الثانية بالقبض على تابعة، ثم تقوم تلك الشركة ال
شركة ثالثة، تكون تابعة للشركة الثانية، وهكذا،وتسمى الشركة القابضة األولى فى هذة الحالة 
)بالشركة القابضة العليا( وتكون بذلك تلك الشركة القابضة األولى مسيطرة على جميع الشركات 

لشركات تابعة للشركة القابضة األولى ،وقد تقوم الشركة القابضة بتعيين األخرى وتكون تلك ا
شخص طبيعى أو إعتبارى أو أكثر يقومون بتملك أغلب حصص شركات اخرى بحيث يصبح ذلك 
الشخص الطبيعى أو االعتبارى وسيطًا للشركة القابضة، ومنفذ لتعليماتها، فيتحقق بذلك للشركة 

ألغلبية رأس مال تلك الشركات من خالل هؤالء الوسطاء، وهذا مانراه  القابضة التملك غير المباشر
موجودا بواسطة الشركات دولية النشاط من خالل قيامها بتاسيس شركات وسيطة داخل كل منطقة 
جغرافية، وتقوم هذه الشركات الوسيطة بتكوين شركات أخرى أو السيطرة على شركات أخرى فى 

قة الجغرافية، فتصبح بذلك تلك الشركات دولية النشاط وهى الشركة دولة أو اكثر داخل تلك المنط
 .القابضة العليا للشركات الوسيطة ولتلك الشركات التابعة للشركات الوسيطة
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 :ب(السيطرة على ادارة الشركة التابعة)
حيث تستطيع الشركة القابضة من فرض سيطرتها وهيمنتها على إدارة الشركة الوليدة أو المراد 

% أو أكثر من أسهم تلك الشركة المراد 51السيطرة عليها من خالل تملك الشركة القابضة لنسبة 
السيطرة عليها،مما يمكنها من االستحواذ على غالبية األصوات داخل جمعيتها العمومية فتستطيع 

 .التحكم فى قرارات الشركة التابعة وعزل وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة
رة على قرارات إدارة الشركة التابعة دون الحاجة إلى تملك نسبة الغالبية فى وقد تتحقق تلك السيط

أسهم الشركة التابعة وذلك من خالل أن ينص على ذلك فى نظام الشركة التابعة بأن تتولى الشركة 
القابضة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة، أو عزلهم أو تملكها لنسبة أغلبية األصوات داخل مجلس 

ومية أو من خالل إبرام اتفاقيات تعاقدية بين الشركة القابضة والشركة التابعة، تمكنها جمعيتها العم
من تحقيق تلك السيطرةعلى مجلس إدارة تلك الشركة التابعة مما يمكنها من توجيه سياستها 

 .واستراتيجيتها بما يتوافق مع مصالح الشركة القابضة
)إذا كان فى وسع الشركة تعيين أو عزل أغلب ويذهب راى فى الفقة الى ان الشركة تعد قابضة

اعضاء مجلس ادارة الشركة المراد السيطرة عليها أو كلهم ،ودون الحاجة الى موافقة أى مساهم 
آخر،أو إذا كان تعيين أعضاء مجلس ادارة الشركة التى تعتبر تابعة، يقتضى موافقة الشركة التى 

أعضاء مجلس اإلدارة فى الشركة المراد السيطرة ينظر إليها كشركة قابضة، أو إذا كان تعيين 
عليهايتم بطريقة تلقائية لتعيين اعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة، نتيجة النص فى نظام الشركة 
المراد السيطرة عليها،على أن يعتبر أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة كلهم أو معظمهم أعضاء 

 .(طرة عليهاأيضا لمجلس إدارة الشركة المراد السي
% 50ويرى جانب آخر من الفقة انه يمكن للشركة القابضة السيطرة رغم ملكيتها لنسبة أقل من 

من رأس مال الشركة التابعة بناء على اتفاقيات تعاقدية بين المساهميين وذلك فيما إذا لم يكن لهم 
سياسة الشركة التابعة، دراية بسياسات الشركة ،أو عدم رغبتهم فى االنغماس فى األمور اإلدارية ل

 .( 1)وأن جل رغبتهم هو الحصول على أعلى نسبة من األرباح
وتقول أستاذتنا الجليلة الدكتورة سميحة القليوبى: إن تلك السيطرة  قد تكون بأسلوب االندماج، وهو 
أن يحصل اتفاق بين شركتين أو أكثر على حل نفسيهما، وتنقل موجودات كل منهما وديونهما إلى 

شركة الجديدة التى يتم انشاؤها على أنقاض الشركة المنحلة ،وهذا االندماج يحدث عادة بين ال
شركة وطنية وأخرى أجنبية، ثم تتبع الشركتان الى شركة أخرى موجودة فى الخارج، مما ينشأ عنة 

 .شركة دولية النشاط
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 :لهاثالثا:اآلثار القانونية لسيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة 

للشركة القابضة السلطة فى فرض سيطرتها اإلدارية والمالية على الشركة التابعة لها، على الرغم 
من استقالل الشخصية المعنوية للشركة التابعة عن الشخصية المعنوية للشركة القابضة، وهو 

ة تجاة استقالل قانونى فقط اليمت للواقع بشىء،وهذا مايؤدى الى حدوث مسئولية للشركة القابض
 .الشركة التابعة لها

 :ا( اآلثار القانونية الدارة الشركة القابضة للشركة التابعة لها)
ن تملك الشركة  حيث ان الشركة القابضة تعتبر مسئولة باعتبارها مديرا للشركة التابعة لها، وا 

اء مجلس القابضة لنسبة األغلبية أو لكل أسهم الشركة التابعة لها مكنها من تعيين او عزل أعض
ادارة الشركة التابعة  لها ،وكذلك مكنها من السيطرة على إدارتها بحيث اننا يمكن أن نصفها 
بالمدير وأن مايقوم بة المدير من تصرفات تتعلق بالشركة، ويكون من ضمن صالحياتة ينصرف 

 .أثره الى الشركة
ون الشركة التابعة لها فيما الشركة القابضة مسئولة عن دي ( 1)كما اعتبرت محكمة السين الفرنسية

يعرف بهيمنة "سيد المشروع"، حيث تهيمن الشركة األم القابضة على مقدرات تلك الشركة 
م أن السيطرة اإلدارية 1938يونيو  8التابعة ،حيث قضت هذه المحكمة فى حكمها الصادر فى 

يجعل مديرى الشركة التى تمارسها الشركة القابضة على الشركة التابعة لها او عن طريق وسيط، 
التابعة يخضعون عندما يمارسون نشاطهم، لسيطرة مجلس ادارة الشركة األم ،فتبدو الشركة التابعة 
كواجهة للشركة األم ،وبما أن الشركة األم تمتلك معظم رأس مال الشركة الوليدة فتبدو ذمتها المالية 

 .بارباحها وخسائرها واحدة فى الشركتينمختلطة مع الذمة المالية للشركة الوليدة وتبدو الميزانية 
وتقوم الشركة القابضة بالتعبير عن إرادتها من خالل شخص طبيعى، يتولى ادارة الشركة التابعة 
وبناء على ماتملكه الشركة القابضة من نسبة كبيرة من أسهم وحصص الشركة التابعة ،فهى تقوم 

كة التابعة، وبالتالى تكون مسئولة عن بتعيين اشخاص يقومون بتمثيلها فى مجلس ادارة الشر 
 .تصرفاتهم

 :ب(مسئولية الشركة القابضة كمساهم فى الشركة التابعة)
للشركة القابضة مسئولية قانونية باعتبارها مساهما كبيرا فى الشركة التابعة،حيث إن الشركة 

زانية الشركة القابضة القابضة والشركة التابعة يمثالن معًا وحدة اقتصادية متكاملة، تمتزج فيها مي

                                                 
،الحكم المشار إلية فى حسن محمد هند،مسئولية الشركة 1938يونيو،8انظر:حكم محكمة السين التجارية، (137

 82القابضة عن ديون شركاتها الوليدة.....مرجع سابق،ص



 

 

                                                 

 

 

   اخلالق رجب عبد/ أمحد  عقيد دكتور     التشكيل القانونى للشركات العاملية                   ... 

 

322 

والشركة التابعة،فتعتبر بذلك ميزانية الشركة القابضة هى فى حقيقة األمر جمع  ميزانيتها وميزانية 
 .الشركة التابعة

حيث يؤدى ذلك االمتزاج بين ميزانيتى الشركة القابضة والشركة التابعة إلى مسئولية الشركة 
دى إلى اتجاه البعض إلى القول بأنه يحق للمحكمة فى القابضة تجاة ديون الشركة التابعة،وهذا ماأ

حالة تحقق ديون على احدى الشركات التابعة أن تتخذ إجراءات جماعية ضد مجموعة الشركات 
المكونة للشركة القابضة،باعتبارها وحدة اقتصادية واحدة،على الرغم من اعتبار كّل منهما شركة 

 .شخصية رمزية ليس لها واقع مستقلة ،إال أن هذه الشخصية المعنوية هى
وعندما تقوم الشركة القابضة بتحويل أرباح الشركة التابعة إلى حساباتها الخاصة فهى بذلك تتحمل 
المسئولية عن ديون الشركة التابعة لها، وذلك نتيجة ألن ميزانية الشركة القابضة والشركة التابعة 

 .( 1) تجتمعان فى حسابات الشركة القابضة
فإن هذا المزج المالى واالقتصادى للشركتين القابضة والتابعة جعل من الشركة القابضة وعليه 

مسئولة عن ديون الشركة التابعة،وعمليا اليتم اللجوء بمطالبة الشركة القابضة بتسديد ديون الشركة 
تابعة التابعة إذا كان الوضع المالى للشركة التابعة جيدا، أما إذا كان الوضع المالى للشركة ال

 .متدهورًا فيتم مطالبة الشركة القابضة بتلك الديون بناء على وحدة المسؤولية المالية بين الشركتين
وفى رأيى انة مع أن األساس هو استقالل الشخصية المعنوية عن شخصية الشركة القابضة فإنة 

شركة القابضة مع اليكفى مسئولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة بسبب امتزاج مالية ال
مالية الشركة التابعة فقط، بل البد أيضًا أن يتوافر شرطًا آخر وهو تحقيق السيطرة المالية واإلدارية 
على الشركة التابعة من قبل الشركة القابضة، والتى بسبب تلك السيطرة تقوم الشركة القابضة 

 .بتوجيه السياسة المالية للشركة التابعة
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
اسات نظرية وتطبيقية، الفصل التنمية االقتصادية در -أ.د. محمد عبد العزيز عجمية وآخرون (38 1

 2006 السادس، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية،
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 المطلب الثالث
 التنظيم القانوني للشركة التابعة

 أواًل: تعريف الشركة التابعة
الشركة التابعة هي  تلك الشركة التي يتم السيطرة عليها من قبل الشركة األم ويطلق على الشركة 
التابعة أيضا الشركة الوليدة، فسواء أكان اسمها شركة تابعة، أو شركة وليدة فكال األسمين يدالن 

سيطرة عليها من قبل الشركة القابضة، فهى شركة ممتلكة من شركة مستقلة اكبر على شركة يتم ال
 . منها، تمتلك جميع او معظم أسهم رأس مالها

ن اتفقوا على ضرورة توافر عنصر التبعية  وقد ثار خالف في الفقه حول تعريف الشركة التابعة وا 
ن اختلفو فى االسا س  الذى بناء عليه يتم تبرير تلك بين الشركة التابعة والشركة المتبوعة، وا 

التبعية، ويذهب البعض أن هذا األساس قد يكون سببه المنظومة التعاقدية التي تمت بين الشركة 
التابعة والشركة المتبوعة، ويذهب البعض اآلخر إلى أن أساس هذه التبعية هي قيام الشركة 

عملية المساهمة حيث وفقا لهذا الرأي  المتبوعة بتأسيس الشركة التابعة من بدايتها بغض النظر عن
 . أنها ليست إال عملية استئثار مالي

ونحن النتفق مع ذلك الرأي، حيث إن تأسيس الشركة قد يساهم فيه أكثر من شخص اعتباري، 
ووفقا لهذا الرأي تكون تبعية الشركة على المشاع بين هؤالء المؤسسين وال يوجد جهة معينة تولى 

% حتى يمكن 50ى أنه يجب حيازة مساهمة الشركة المتبعة لنسبة تعلو عن تلك السيطرة، وأر 
 .تبرير سببية التبعية والهيمنة وهو ما يذهب إليه الكثير من الفقه القانوني

ويرى جانب من الفقه أن أساس تحقيق عملية التبعية هي القيام بحالة الهيمنة والسيطرة، وذلك عند 
لشركة التابعة، ونحن كما سبق أن قلنا ليس من الضروري أن يكون قيام الشركة المتبوعة بتأسيس ا

 .المشاركة في التأسيس سببا إليجاد عالقة التبعية
ويذهب رأي في الفقه إلى أن مساهمة شركة في رأس مال شركة أخرى، قد ال يقصد به السيطرة أو 

نما الهدف من هذه التبعية والمساهمة هو م جرد االستثمار المالي، وقد الهيمنة على هذه الشركة، وا 
يكون الهدف من تلك المساهمة  إيجاد نوع من العالقة التي تربط بين الشركتين عن طريق قيام 
شركة بالمشاركة في تأسيس تلك الشركة، وقيامها بشراء حصص مناسبة من أسهم تلك الشركة، 

من إمكانية السيطرة  وقيامها بشراء حصص مناسبة من أسهم تلك الشركة في البورصة ما يمكنها
على تلك الشركة، والتحكم في قرارات الشركة من خالل توجيه مجلس إدارتها، فتنشأ من الشركتين 
عالقتان، أوالهما هي عالقة مادية من خالل مساهمة شركة في تأسيس شركة أو امتالك نسبة 
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لشركة األولى بالسيطرة مالئمة من أسهم تلك الشركة الثانية، وعالقة أخرى شخصية تتمثل في قيام ا
 .على الشركة األخرى

ويرى جانب من الفقه في تعريف الشركة التابعة بأنها: "تلك التي تخضع للسيطرة المالية المستثمرة 
والمستقرة لشركة أخرى، والمقصود بالسيطرة المالية هي تلك التي تنتج عن تملك نسبة معينة من 

ه أن الشركة التابعة هي الشركة التي تنشأ بينها وبين رأس مال الشركة، ويرى جانب آخر من الفق
شركة أخرى، تمتلك الشركة األخرى لنسبة كبيرة من أسهم الشركة التابعة والمشاركة في تأسيسها 

 . (1 ) "وقيام تلك الشركة األخرى في إدارة الشركة التابعة وتوجيه قرارات جمعيتها العمومية
كل اتجاه فنحن نرى أن المفهوم األفضل لتعريف الشركة التابعة  ولتعدد تلك التعريفات وفقا لنظرة

هو ذلك التعريف الذي يتبناه كثير من الفقه وهو )أن الشركة التابعة هى التي تخضع لسيطرة شركة 
أخرى، وذلك لقيام األخيرة بتملك كل وأغلب أسهم أو حصص رأس مال الشركة األولى، أو بسيطرة 

ادارة الشركة التابعة التى تتولى اتخاذ القرار والتحكم في قراراتها  الشركة القابضة على مجلس
 .)وتوجيه سياسة الشركة التابعة بما يخدم مصالحها

( من اتفاقية روما المنشئة للسوق األوربية المشتركة بأنها تلك الشركة التي 58وقد عرفتها المادة )
واإلجراءات المنصوص عليها في الدول  تساهم في شركة أخرى، وأنها يجب أن تنشأ وفق الشكليات

 .( )األعضاء، ويجب أن يكون مركز إدارتها الرئيسي في دولة من دول السوق األوربية المشتركة
في تعريفه للشركة التابعة إلى  1981لسنة  159وذهب المشرع المصري في قانون الشركات رقم 

التي تسيطر عليها شركة أخرى تابعة أن تلك الشركة توجد في ثالث حاالت، األولى: هي الشركة 
للشركة القابضة المسيطرة، والثانية: هي الشركة التي يصدر بشأنها حكم قضائي يخول الشركة حق 
السيطرة عليها من حيث اإلدارة والثالثة : هي الشركة التي يصدر بشأنها حكم قضائي يخول لشركة 

 .أخرى السيطرة عليها تنفيذا التفاقيات معينة
م الخاص بقانون شركات قطاع األعمال  1991( لسنة 203ها أيضا القانون المصري رقم )وعرف 

( بأنها: هى التي يكون إلحدى الشركات 16العام فى الباب األول )الشركات التابعة( المادة رقم )
% من رأسمالها على األقل بمفردها أو باالشتراك مع شركة أو شركات قابضة أخرى، 51القابضة 
اص اعتبارية عامة، وفي الحالة األخيرة يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد أو أشخ

الشركة القابضة وتقوم تلك الشركة القابضة بإستثمار اموال الشركة التابعة، وعليه فإنة وفقًا لتلك 
% على األقل من 51المادة فى القانون السابق، فإن الشركة تعد تابعة إذا إمتلكت شركة قابضة ل

 .سهمهاأ
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 ثانيًا: سمات الشركة التابعة
 خضوعها لسيطرة الشركة القابضة -أ    

إن خضوع الشركة التابعة لسيطرة الشركة القابضة يعد من أهم صفات الشركة التابعة، وهي أساس 
نعتها بالتبعية، وتخضع الشركة التابعة للشركة القابضة من خالل أما تملك الشركة القابضة لكل أو 

أسهمها وحصصها ،أو من خالل قيام الشركة القابضة بالتحكم في مجلس إدارة أغلب 
فالشركة القابضة تعمل على زيادة ارباحها من خالل تطبيق استراتيجية موحدة تسيطر ,( 1)الشركة

بها على جميع شركاتها التابعة بحيث يؤدى تضافر جهود تلك الشركات التابعة والمنتشرة فى العديد 
لم دون أعتبار لمصالحها الذاتية او لمصالح الدول المضيفة التى تعمل فيها تلك من دول العا

 .الشركات، ومن هنا يظهر تدخل الشركة القابضة فى ادارة الشركات التابعة المالية واإلدارية
ومن أهم مميزات الشركات التى تترأسها الشركة القابضة هى وحدة السيطرة التى تمارسها الشركة 

لى شركاتها التابعة، وهو ماتفرضه األستراتيجية الدولية من الناحية األقتصادية، القابضة ع
فالشركات التابعة هى فى حقيقة األمر مجرد منظومات اقتصادية يكمل بعضها البعض اقتصاديًا 
،وتسير وفق األستراتيجية التى تضعها الشركة القابضة، وذلك يتضح من المركزية اإلدارية التى 

شركة القابضة فى إدارة شركاتها التابعة من خالل الهيمنة على مختلف أوجه نشاط تتبعها ال
شركاتها التابعة،عن طريق احتكار سلطة إصدار القرارات المتعلقة بنشاط هذه الشركات التابعة، 
وهذه اإلدارة المركزية تحتمها،ان كل شركة من هذه الشركات التابعة تختص بمرحلة انتاجية جزئية 

ر مشروع واحد، تشرف عليه الشركة القابضة ،مما يقتضى التنسيق بين نشاطات هذه فى إطا
الشركات المنتشرة فى العديد من دول العالم من أجل تنفيذ الستراتيجية األنتاجية التى تضعها 

 .الشركة القابضة
خالل وعليه فإن الشركات القابضة تتدخل من اجل السيطرة على إدارة الشركات التابعة لها من 

مايسمى بمركزية السيطرة اإلدارية ،وليس معنى ذلك أن الشركة القابضة فى سيطرتها فى اتخاذ 
القرارات بشأن شركاتها الوليدة أنها تتخذ كل القرارات اليومية والمتعلقة بإدارة شئون الشركة التابعة 

وانب األساسية للشركة ولكنها ال تحتكر إال القرارات ذات الطابع اإلستراتيجى، والتى تتعلق بالج
التابعة دون القرارات ذات الطابع التنفيذى التى تترك فى العادة لمجالس ادارات الشركة التابعة، 
والشركات القابضة عندما تتولى السياسة العامة لنشاط شركاتها التابعة، فإن ذلك يكون من خالل 

المعلومات التى توفرها الشركات ماتوفره تلك الشركات التابعة من دراسات وتحليالت بناء على 
 .التابعة
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وعليه فإنه البد أن تتوافر لدى الشركة القابضة نية السيطرة على الشركة التابعة من خالل ملكيتها 
ألغلب أسهمها أو كلها وليس فقد نية توظيف األموال، وكذلك االستئثار بسلطة إصدار القرارات 

في قرارات الشركة التابعة بما يتناسب مع استراتيجية  وتعين أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم والتحكم
 . ( 1)الشركة القابضة

والشركة القابضة عند وضع استراتيجيتها اإلقتصادية للشركات التابعة لها فإنها تقوم بدور الرقابة 
المستمرة والمنتظمة على شركاتها التابعة ،حتى تتحقق من قيام شركاتها التابعة بتنفيذ هذه 

تيجية، من خالل القيام بعمليات تقييم أداء هذه الشركات بصورة منتظمة، ولتسهيل مهمة األسترا
الشركة القابضة فى عملية الرقابة ،تقوم الشركات التابعة بإتباع نفس األساليب المحاسبية التى 

 .تتبعها الشركة القابضة، أو أن تضع الشركة التابعة حساباتها بعملة الشركة القابضة
القابضة ورغم كونها المسيطر على الشركة التابعة ، فإن ذلك اليعنى أنها تسيطر على والشركة 

جميع مقدرات الشركة التابعة، وذلك يتضح عند تملك الشركة القابضة لنسبة غير كبيرة من أسهم 
الشركة التابعة، إال أنها تستطيع السيطرة على قرارات مجلس إدارة الشركة التابعة بأغلبية بسيطة، 
وفى حالة امتالك الشركة القابضة لكل اسهم الشركة التابعة فال يكون هناك مجال ألهمية الرقابة، 
ألنه فى تلك الحالة يقوم أعضاء مجلس ادارة الشركة التابعة، والذين يكونون فى الغلب من 

الشركة مساهمى الشركة القابضة ،سيقومون بإدارة الشركة التابعة وفقًا لإلستراتيجية التى تضعها 
 .( 2) القابضة

 الشخصية المعنوية للشركة التابعة -ب
تتمتع الشركة التابعة بنوع من االستقالل القانوني حيث يكون لها وجود قانوني مستقل كاالسم أو 
العنوان والذي يميزها عن غيرها من المنشآت األخرى، وخضوعها ألحكام قانونية مختلفة عن 

 .الشركة القابضة
حيث إنه من اآلثار المترتبة على الشخصية المعنوية للشركة التابعة أن يكون لها جنسية، ويتبنى 
الفقه معايير مختلفة لتحديد جنسية الشركة، فقد يكون معيار الجنسية بمكان نشاط الشركة أى أن 

مكان الشركة تأخذ جنسية الدولة التى تعمل على أراضيها،بينما يذهب معيار آخر إلى اعتماد 
وجود المقر الرئيسى للشركة،حيث تأخذ جنسية دولة المقر ،وقد يكون معيار الجنسية هى جنسية 
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رأس المال، وعلية فإن جنسية الشركة هى جنسية الدولة التى ظهرت فيها الشركة بموجب قوانينها، 
 .وبناء عليه فال ترابط بين جنسية الشركة وجنسية الشركاء

ركة هو الموطن،وبالنسبة للشركة فإن موطنها هو المكان الذى يوجد ومن الشخصية المعنوية للش
فيه المركز الرئيسى للشركة، ويفيد الموطن كعنوان للشركة أو المراسالت، أو إقامة الدعاوى أو 

 .تحديد المحكمة المختصة بالدعاوى القضائية، أو اإلفالس
ية للشركة القابضة، أو من الذمة المالية وتتمتع الشركة التابعة بذمة مالية مستقلة عن الذمة المال

للشركاء والمساهمين المكونين لها، كما تتمتع بأهلية قانونية في الحدود واألغراض التي حددها 
القانون، وكذلك اكتسابها للحقوق، وتحملها لاللتزامات التي تقع عليها بمناسبة ممارستها لنشاطها، 

 .التأسيس الذي قام بإنشائها وفي حدود األغراض التي حددهاوكذلك تتمتع بأهلية قانونية وفقا لعقد 
ويترتب على أن للشركة التابعة ذمة مالية مستقلة ،أن أ موال الشركة ملك للشركة، وال تعد مااًل 
شائعًا بين الشركاء،كما أن أموال الشركة ضمان لدائنيها،فليس بمقدور دائنى الشركاءالحجز عليها 

ك المدين حصة فى رأس المال ،كما التجرى المقاصة بين دين الشركة اعتمادًا على أن للشري
وديون الشركاء،كما اليتبع افالس الشركاء إفالس الشركة، أو أن يتبع افالس الشركة إفالس 

 .الشركاء؛ألن لكل من الشركة والشركاء شخصيته وامواله المستقلة
له ما لألشخاص الطبيعيين، فيفرض على كما تتمتع الشركة التابعة باألهلية؛ ألنها تصبح شخصًا 

الشركة واجبات، ويكون لها حقوق، وأن تتملك، والقدرة على الدخول فى روابط قانونية، وأن تقيم 
الدعاوى على اآلخريين، وأن تكون طرفًا فى الخصومات ، وفى ممارسة الشركة لتلك المهام فإن 

كالمدير المفوض، أما العقوبات السالبة ذلك يكون من خالل من يمثلها من األشخاص الطبيعيين 
للحرية فال يتصور أن تقع على شخص الشركة، ولكن يتم توقيعها على األشخاص الذين أدى 

 .فعلهم لفرض العقوبة
واذا كان األصل هو احترام استقالل الشخصية المعنوية لكل من الشركة القابضة والشركة 

واقتصادى بين الشركتين بسبب سيطرة الشركة القابضة على التابعة ،فإنه قد يحدث تداخل مالى 
الشركة التابعة، مما يجعل من الشركة القابضة مسؤاًل عن ديون شركتها التابعة، وفى الواقع ان 
دائنى الشركة التابعة ال يلجئون إلى تحصيل حقوقهم من الشركة القابضة إذا ماكان الوضع المالى 

ه من تسديد الديون للدائنين، أما إذا كان الوضع المالى للشركة التابعة للشركة التابعة جيدًا، ويمكن
متدهورًا فإن الدائنين يطالبون الشركة القابضة بحقوقهم وديونهم قبل الشركة التابعة ،وفقًا لوحدة 

 .المسئولية بين الشركة القابضة وشركتها التابعة
 



 

 

                                                 

 

 

   اخلالق رجب عبد/ أمحد  عقيد دكتور     التشكيل القانونى للشركات العاملية                   ... 

 

328 

 تمييز الشركة التابعة عن غيرها من الشركات -ج
تتشابه الشركة التابعة مع غيرها من الشركات األخرى كأفرع الشركات أو الشركات المشتركة، حيث 

 :والتي سوف تبرز الفوارق فيما بينها كالتالي
 الشركة التابعة وفروع الشركات-1

فى الواقع يوجد تشابه بين الشركة التابعة والفرع من حيث إن كلتا الشركتين سواء التابعة أو الفرع 
لسيطرة الشركة القابضة، وقيام الشركتين بتحقيق استراتيجية الشركة القابضة من خالل تلك تخضع 

السيطرة والهيمنة، ومع ذلك فهناك اختالف جوهري فيما بينهم، وذلك يتمثل في مدى االستقالل 
القانوني لكلتا الشركتين عن الشركة القابضة، فبالنسبة للشركة التابعة فهي تتمتع باالستقالل 
القانوني عن الشركة القابضة رغم امتالك الشركة القابضة ألغلب أو كل أسهمها، ويظهر هذا 
االستقالل القانوني من خالل أنها تتمتع بأهلية اكتساب الحقوق ،وتحمل االلتزامات وتمتعها بذمة 

 . (1 ) مالية مستقلة عن الشركة القابضة ،وكذلك استقاللية قانونية في الجنسية
بة للفرع فإنها ال تتمتع بأي شخصية معنوية أو استقالل قانوني، حيث إن الشركة الفرع أما بالنس

ليس لها ذمة مالية مستقلة، وليس لها إسم مستقل، أو جنسية مستقلة حيث تأخذ نفس جنسية 
ي الشركة القابضة التي تتبعها، وتمتزج الذمة المالية للشركة الفرع بالذمة المالية للشركة القابضة الت

 .تتبعها الشركة الفرع، فالشركة الفرع ما هي إال جزء غير منفصل عن الشركة األم
 الشركة التابعة والشركة المشتركة-2

والشركة المشتركة هو عبارة عن تعاون اقتصادي مشترك لتحقيق أغراض اقتصادية يكون بين 
بارية أو طبيعية، شركتين أو أكثر أو بين حكومات فيما بعضها، أو بين حكومات وأشخاص اعت

ويكون لكل شركة أو لكل مجموعة من الشركات ،أو األشخاص االعتبارين، أو الطبيعيين استقالله 
االقتصادي والقانوني، ويكون الهدف من هذا التعاون االقتصادي هو إنشاء مشروع مشترك، مثل: 

الشركاء يكونون مد خط أنابيب البترول عبر عدد من الدول، وفي هذا النوع من الشركات فإن 
متساويين في سلطة إصدار القرارات، فال تستطيع شركة أن تستأثر بأي قرار، أو أن تتحكم في 
إدارة الشركة األخرى، أو في إدارة المشروع المشترك، وهذا بخالف الشركة التابعة التي تتبع الشركة 

 .القابضة وتخضع لسيطرة الشركة القابضة من خالل التحكم في قراراتها
 عدم جواز المشاركة التبادلية بين الشركة التابعة والشركة القابضة-3

تستطيع الشركة التابعة أن تمتلك أسهم الشركة األخرى لدرجة أنه يمكن أن تكون هذه الشركة 
التابعة هي شركة قابضة لشركة أو شركات أخرى لتملكها أغلب أو كل أسهم تلك الشركة إال أنه 
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ركة التابعة ألسهم الشركة القابضة التي تسيطر وتهيمن عليها، والتي يحذر قبول تملك هذه الش
تمتلك فيها أغلب أو كل أسهمها حيث إذا سمح بذلك من شأنه أن يلغي فكرة الشركة القابضة، وما 
تقوم علية من اغراض،وعليه فال يجوز للشركة التابعة أن تمتلك أسهمًا في الشركة القابضة، يمكنها 

 .أصوات داخل الجمعية العمومية للشركة القابضةمن الحصول على 
إال أننا نجد في القانون  التجارة الفرنسي أنه يحظر تلك المشاركة التبادلية بين الشركة القابضة 
والتابعة، لكنه يسمح بتلك المشاركة، والتى تتمثل في حق الشركة التابعة تملك نسبة من أسهم 

1 )%10 الشركة القابضة فيما ال يتجاوز ويسري هذا الخطر بالنسبة لشركات المساهمة  .(
 .والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات األشخاص

ونحن يمكن أن نتفق مع المشرع الفرنسي في حالة واحدة فقط هى أن تكون تلك النسبة التي حددها 
ة على % ال يؤثر على قدرة الشركة القابضة على الهيمنة أو السيطر 10المشرع الفرنسي وهي 

 .الشركة التابعة، وال يكون لتملك الشركة التابعة لتلك النسبة أي تأثير في قرارات الشركة القابضة
وبالنسبة للمشرع المصري نرى أنه لم يرد أي حظر على هذا النوع من التبادلية بين الشركة 

ى مصراعيه القابضة والشركة التابعة ،وهذا األمر يمثل خطورة من حيث أنه قد يفتح الباب عل
 .للتحايل

واألصل هو إمكانية تملك أى شركة السهم فى رأس مال أى شركة أخرى وهذا ما يؤدى الى تبعية 
إحدى الشركتين لألخرى ،ولكن لو ساهمت كلتا الشركتين فى رأس مال الشركة األخرى فإن ذلك 

انعدام فكرة استقالل سوف يؤدى إلى اإلطاحة بإستقالل الشخصية المعنوية للشركتين ،وبالتالى إلى 
الشخصية المعنوية للشركة التابعة، حيث إنه فى تلك الحالة سوف تسعى كل شركة إلى السيطرة 
على الشركة األخرى، وسيكون لكل شركة استراتيجيتها المختلفة، والتى قد تكون مضادة لسياسة 

وفى حالة ما إذا الشركة األخرى، وستحاول كل شركة فرض استراتيجيتها على الشركة األخرى، 
كان هناك اتفاق بين الشركتين فإن ذلك يؤدى إلى حدوث حالة من احتكار السلطة ، مما سيؤدى 
إلى تحقيق مصالح أعضاء مجالس اإلدارة  والمساهمين الكبار فى الشركتين، والتضحية بمصالح 

انتفاء فكرة سيطرة بقية المساهمين، وكل ذلك سيتنافى مع فكرة استقالل الشخصية المعنوية، وكذلك 
الشركة القابضة على الشركة التابعة، ولذلك تدخل المشرع فى بعض الدول والتى حظرت المشاركة 

                                                 
1:(L233-30)  إنظر42الفرنسى المادة رقم  من قانون التجارة) 

Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une 
société par actions détenant une fraction de son capital supérieure à 10 %, elle ne 
peut détenir- d'actions émises par cette dernière. 
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من قانون الشركات االنكليزى لسنة  27التبادلية بين الشركتين التابعة والقابضة، حيث قررت المادة 
ء فى الشركة القابضة، ويعد م بأنه: )ليس للشركة التابعة أو لمن ترشحهم أن يكونوا أعضا1948

 .(باطاًل كل انتقال لألسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة
والحكمة من قاعدة عدم جواز تملك الشركة التابعة أسهمًا فى الشركة القابضة هو أن تظل السيطرة 

فاليجوز أن يكون للشركة القابضة على الشركة التابعة، مع إحتفاظ كل منهما بشخصيته المعنوية، 
 .للشركة التابعة أسهم فى الشركة القابضة تعطى لها الحق فى توجية سياسة إدارة الشركة القابضة

وعليه فإذا ماتملكت إحدى الشركات اسهمًا فى شركة أخرى ،ثم أصبحت الشركة األولى تابعة 
كون لها الحق فى للشركة الثانية ، فتتوقف عضوية الشركة التابعة فى الشركة القابضة ،وال ي

حضور جلسات مجلس ادارة الشركة القابضة، أو اإلشتراك فى التصويت على قراراتها، ولكن 
يقتصر حق الشركة التابعة فى الحصول على نسبة من أرباح الشركة القابضة ،بحسب قيمة 
أسهمها والحق فى التصرف فى هذه األسهم، وهو ماذهب اليه قانون الشركات االنكليزى لسنة 

 . 2006 والمعدل بقانون الشركات لسنة 1985
وال يوجد قانون واحد يبيح للشركات التابعة أن تساهم فى راس مال شركاتها القابضة، كما فى قانون 

م ،حيث أجاز لشركات 1991اال فى قانون شركات التأمين الكندى لسنة  ,(1 )التجارة الفرنسى
ا القابضة، وذلك بموجب المادة الثالثة من تعديل التأمين التابعة أن تساهم فى رأس مال شركاته

م،حيث نص على أنه: )يمكن ألى شركة أن 21/5/1992قانون شركات التأمين الصادر فى 
تسمح إلحدى شركاتها التابعة أن تملك أو تحوز أسهمًا فيها إذا كانت القيمة اإلجمالية للسهم التى 

 . (% من رأس المال النظامى للشركة1تجاوز تملكها، أو تحوزها جميع شركاتها التابعة ال ت

                                                 
1:(L233-30)  إنظر43قانون التجارة الفرنسى المادة رقم  من) 

Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une 
société par actions détenant une fraction de son capital supérieure à 10 %, elle ne 

peut détenir- d'actions émises par cette dernière. 
Si elle vient à en posséder, elle doit les aliéner dans le délai fixé par décret en 

Conseil- d'Etat et elle ne peut, de leur chef, exercer le droit de vote. 
Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une 
société par actions détenant une fraction de son capital égale ou inférieure à 10 %, 
elle ne peut- détenir qu'une fraction égale ou inférieure à 10 % des actions émises 

par cette dernière. 
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اال أنه من المالحظ على نص القانون الكندى أنه وضع حدًا لنسبة تملك الشركة التابعة ألسهم فى 
% من رأس مال الشركة القابضة، وهذه النسبة اليمكن 1رأسمال الشركة القابضة بحيث التزيد عن 
 .على شركاتها التابعةأن تؤثر فى إدارة أو رقابة الشركة القابضة 

ومن جانبنا نرى أنة اذا تطلبت الظروف ومن خالل بعض اإلستثناءات من أن تمتلك الشركة 
التابعة أسهمًا فى الشركة القابضة فال مانع فى أن يجيز المشرع ذلك، ولكن فى حاالت الضرورة 

 .الكندى السابق الذكرفقط، وعلى سبيل اإلستثناء، وأن تكون بنسبة ضئيلة كما هو فى القانون 
 :ثالثًا: اآلثار القانونية النقضاء أو انسحاب الشركة القابضة على الشركة التابعة

 :أثر انقضاء الشركة القابضة -أ
إن الشركة القابضة مثلها مثل باقي الشركات، فقد تنقضى ألي سبب من األسباب التي تؤدي إلى 

إجراءات تصفية الشركة، ثم انحاللها، ويكون  انقضاء الشركات، مما يؤدي ذلك إلى الدخول في
انقضاء الشركة القابضة سواء أكان باالتفاق أو من خالل حكم قضائي، أو بسبب بطالن الشركة، 
أو إذا كان انقضاء الشركة بسبب انتهاء عقد الشركة، وذلك فى حالة ما إذا كان العقد محدد المدة، 

اذا انتهى الغرض الذى قامت الشركة من أجله،أو تنتهى ولم يتفق الشركاء على مد أجل الشركة،أو 
الشركة بهالك جميع مالها، أو جزء كبير منه بحيث ال يبقى فائدة من استمرارها،او هالك حصة 
معينة بالذات، وذلك: كبراءة اختراع التستطيع الشركة مباشرة نشاطها بدونها أو استعمال عالمة 

نى؛ بسبب أنها تخص شخص آخر،أو فى حالة أفالس تجارية اتضح أن استعمالها غير قانو 
لى أن تنقض الشركة تظل الشركة القابضة محتفظة بشخصيتها المعنوية   . ( 1) الشركة، وا 

فالشخصية القانونية للشركة التنتهى بمجرد إنقضائها،إال أن هذه الشخصية القانونية التصلح بإبرام  
صلح هذة الشخصية القانونية إال بالقدر الذى يهدف إلى التعاقدات، والمعامالت القانونية، حيث الت

إتمام عمليات التصفية،ومن ذلك احتفاظ الشركة باسمها ومركز إدارتها وجنسيتها وموطنها،وكذلك 
تتمتع بأهلية التقاضى ورفع الدعاوى،كما تظل حصص الشركاء مملوكة للشركة، فال يجوز الحجز 

شركة خالل فترة التصفية، فى حال ما إذا توقفت عن سداد عليها، كما انه يجوز إشهار إفالس ال
ديونها. أما بالنسبة للشركة التابعة لتلك الشركة القابضة فبحكم تبعيتها لتلك الشركة القابضة فإنها 
تتبعها أيضا في اآلثار القانونية المترتبة على انقضاء الشركة القابضة حسب الطريقة التى تستحوذ 

ركة التابعة وحسب الطريقة التي تسيطر بها الشركة القابضة على إدارة الشركة وتهيمن بها على الش
 .التابعة

                                                 
  134م، دار النهضة العربية، ص2006د/ رضا السيد عبد الحميد: الشركات التجارية فى القانون المصرى، (1
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إن سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة يكون من خالل أمرين؛ إما تكون تلك المسيطرة 
ما أن يكون من خالل هيمنة  بواسطة تملك الشركة القابضة ألغلب أسهم الشركة التابعة أو كلها، وا 

لشركة القابضة على اتخاذ القرار في الشركة التابعة نتيجة التفاق تعاقدي بينهما بغض النظر عن ا
 .قيمة مساهمة الشركة القابضة في رأس مال الشركة التابعة

وبالنسبة للحالة األولى فإذا كانت الشركة القابضة تملك الجزء األكبر من رأس مال الشركة التابعة، 
ة القابضة وقام المستثمرون ببيع أسهم في الشركة التابعة، وحل محلهم فإنه إذا انقضت الشرك

مساهمون جدد، تظل الشركة التابعة محتفظة باستقاللها القانوني، وال تنقض الشركة التابعة، وكل 
ما في األمر أن تنقضي سيطرة الشركة القابضة عليها، وتستمر الشركة التابعة في نشاطها، أما إذا 

ن على تصفية الشركة القابضة أن يحصلوا على نصيبهم في رأس مال الشركة التابعة أراد القائمو 
فإن ذلك يؤدي بالتبعية إلى انقضاء الشركة التابعة، أما إذا كانت الشركة القابضة تملك كل أسهم 
 الشركة التابعة وقام الشركاء في الشركة القابضة ببيع نصيبهم إلى شركاء أخرين فإن الشركة التابعة
تظل محتفظة  بكيانها القانونى، أما إذا رغبوا فى استرداد نصيبهم في الشركة التابعة فإن  ذلك 
يؤدى بالتبعية إلى انقضاء الشركة التابعة، وفى حالة إذا ما كانت الشركة القابضة تملك لجزءًا كبيرًا 

انقضاء مساهمتها فى من رأس مال الشركة التابعة فإن إنقضاء الشركة القابضة يؤدى بالتبعية الى 
الشركة التابعة بالقدر الذى تساهم به فى رأس مالها، ويمكن فى هذه الحالة أن يستمر الكيان 
القانونى للشركة التابعة فى حالة إذا ماقامت الشركة القابضة ببيع اسهمها فى الشركة التابعة الى 

الشركة التابعة، أما إذا  اشخاص آخرين وتزول بذلك أى هيمنة أو سيطرة للشركة القابضة على
أصر الشركاء فى الشركة القابضة على انقضاء الشركة وتصفيتها فإن الشركة التابعة تنتهى 

 .وتصفى تبعًا النقضاء وتصفية الشركة القابضة
أما في الحالة الثانية وهي هيمنة الشركة القابضة على الشركة التابعة  من خالل التحكم والسيطرة 

كة التابعة دون اعتبار إلى قيمة مساهمة الشركة القابضة في رأس مال الشركة على قرارات الشر 
التابعة، فإن انقضاء الشركة القابضة ال يؤدي إلى انقضاء الشركة التابعة بل تتمتع بشخصيتها 
 .القانونية المستقلة، وكل ما في األمر أن يزول هيمنة وسيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة

بة السم الشركة التابعة في حالة انقضاء الشركة القابضة، وظلت الشركة التابعة مستمرة في وبالنس
نشاطها نتيجة إلحالل مساهمين جدد مكان مساهمي الشركة القابضة، فإنه يتعين تعديل اسمها من 
 غير أن يتضمن ذلك التعديل أي إشارة إلى الشركة القابضة المنقضية، وبما يتفق مع اسم الشركة

 .القابضة الجديدة
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 أثر انسحاب الشركة القابضة-ب
قد تقرر الشركة القابضة األنسحاب من الشركة التابعة ألى سبب من أسباب اإلنسحاب، لكن البد 
أن أالينطوى هذا اإلنسحاب عن غش، كما لو انسحبت شركة قابضة حتى تفسح المجال لشركة 

و المعنويين من السيطرة على الشركة التابعة قابضة أخرى ،أو مجموعة من األشخاص الطبيعيين أ
بما يضر بحقوق المساهمين اآلخرين بالشركة التابعة، أو أن يتم هذا اإلنسحاب فى وقت غير 
الئق، كأن يتم فى وقت تمر فية الشركة التابعة بظرووف مالية سيئة ،وتحتاج لتضافر جهود 

تلك الصعاب، بما يمكن أن يضر بحقوق الشركة القابضة الراغبة فى اإلنسحاب من أجل إجتياز 
المساهمين االخرين أو بدائنى الشركة التابعة، حيث إن الشركة القابضة قد تلجأ لإلنسحاب هربًا 
من إلتزاماتها تجاه مديونات الشركة التابعة بحكم سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة، 

مديونات الشركة التابعة تجاة الغير، إلمتزاج  والذى يؤدى إلى ثبات مسئولية الشركة القابضة عن
 .الزمة المالية للشركتين، وفى رأيى أن هذا يخضع لتقدير قاضى الموضوع

التابعة، فإنه يجب التفرقة بين  (1 )في حالة إذا قررت الشركة القابضة االنسحاب من شركتها
الشركة التابعة لشريك آخر،  حالتين، األولى :وهي قيام الشركة القابضة بالتنازل عن أسهمها في

فإذا كان هذا الشريك اآلخر شركة قابضة، فإن الشركة التابعة تذهب تبعيتها من الشركة القابضة 
األولى إلى الشركة القابضة الثانية، التي حلت محل األولى، أما إذا كان الشريك مجموعة من 

ن الشركة التابعة تفقد وضعيتها المساهمين، سواء أكانوا أشخاص معنويين أو أشخاص طبيعيين فإ
وتفقد صفتها القانونية كشركة تابعة، وتستمر في نشاطها كشركة لها استقاللها القانوني، وفي الحالة 
الثانية: فإن انسحاب الشركة القابضة وطلبها السترداد قيمة األسهم التي تمتلكها في رأس مال 

 .ء الشركة التابعةالشركة التابعة، فإن ذلك يؤدي إلى انحالل وانقضا
وبالنسبة إلسم الشركة فإنه في حالة إنسحاب الشركة القابضة، وحل محلها شركة قابضة أخرى، 
فإن الشركة التابعة تقوم بتغيير اسمها بما يتفق مع الوضع الجديد  بتبعيتها للشركة القابضة 

 تملك سيطرة على الجديدة، أما إذا كان االنسحاب لصالح أشخاص معنوية أو طبيعية متعددة ال
الشركة التابعة، فإنها تعدل اسمها بما هو يتناسب مع الحالة الجديدة وبما يبعد شبهة تبعيتها للشركة 

 .القابضة التي انسحبت
ونخلص مما سبق إلى أن هناك أشكااًل قانونية مختلفة لتكوين الشركات دولية النشاط، قد تكون من 

ولهم نفس الغرض، وتتكون شركة جديدة بفضل ذلك  خالل اإلندماج بين شركتين، أو أكثر،

                                                 
1 يس صالح محمد القاضى: النظام القانونى للشركة القابضة،دراسة مقارنة، جامعة عدن بالجمهورية ان (

  97م، ص2004اليمنية،
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اإلندماج، تكون تحت سيطرة إحدى الشركات المندمجة، وقد يقع ذلك اإلندماج بين شركات مختلفة 
الجنسية، ويختفى مع هذا اإلندماج الشخصية المعنوية لتلك الشركات لتتكون شركة جديدة، لها 

 . وية للشركات المنحلة فى عملية اإلندماجشخصية معنوية جديدة تختلف عن الشخصية المعن
وقد تتكون الشركات دولية النشاط من خالل سيطرة شركة تسمى "بالشركة األم" على شركة أو 
مجموعة من الشركات تسمى " بالشركات الوليدة، أو الشركات التابعة "، وتكون هذه السيطرة من 

هم رأس مال الشركات الوليدة أو التابعة، خالل قيام تلك الشركة األم بشراء نسبة عالية من أس
وتتحكم الشركة األم فى الذمة المالية لتلك الشركات، وتتحكم فى القرارات اإلستراتيجية لتلك 
الشركات بما يخدم مصلحة الشركة األم، وينتج من تلك السيطرة تولد كيان إقتصادى له شخصية 

الشركات الوليدة أو التابعة، وقد يكون لها فروع  معنوية مستقله تندمج فيها الشخصية المعنوية لتلك
تنتشر فى عدد من الدول، وقد إختلف الكثير من فقهاء القانون واإلقتصاد فى مدى تمتع هذه 

 .الشركات الوليدة أو التابعة بالشخصية المعنوية المستقلة عن الشخصية المعنوية للشركة األم
على شركات أخرى تكون قائمة، من أجل اإلستفادة من وقد تلجأ الشركات العالمية إلى السيطرة  

الحصول على تكنولوجيا أو مواد أولية وسلع قد تنتجها الشركة القائمة المسيطر عليها، وقد يكون 
% من رأس مال الشركة القائمة، وقد 50ذلك من قيام الشركة األم بالسيطرة على نسبة التقل عن 

وى باالتفاق مع مجموعة من المساهمين مسيطرين على يكون من خالل قيام شخص طبيعى أو معن
والشركة األم تتعامل مع  ,( 1)شركة ما بنقل تلك السيطرة إلى ذلك الشخص الطبيعى أو المعنوى

الشركة التابعة على أنها جزء من الشركة األم، ويكون للشركة األم التدخل فى السياسة المالية 
قراض الشركة التابعة من للشركة التابعة والرقابة المستمرة عل يها، وفى المقابل فهى تقوم بتمويل وا 

 . خالل توحيد الذمة المالية للشركة األم والشركة التابعة
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 ةــــالخاتم
نرى من خالل استعراضنا للكتب والبحوث التي تناولت موضوع الشركات العالمية،أن هناك جهدا 

ن اختلفت وجهات نظرهم تبعا عمليا وعلميا كبيرا، قد بذل من قبل األسات ذة )الكتاب والباحثين( وا 
لمدارسهم الفكرية والسياسية ، غير أن جميعهم تناولوا الموضوع بمنهجية علمية، جعلوها أكثر 

 .استيعابا للدارس والباحث
ونالحظ أن الشركات العالمية تدرك مقدار القوة التي في يدها، فإنها تلعب بشروط أفضل وأيسر، 

تعمل الشركات المسيطرة وبشكل متزايد على أن تحدد وبدقة قدرتها على نقل األموال وعمليًا 
التجارية، وتقرر بنفسها أين تستثمر وتنتج؟ وأين تدفع الضرائب؟ وهي تضع هذه المواقع المحتملة 
بعضها ضد بعض، وتترك محاولة إيقاف التدفق السياسي بتقديم المغريات لهذه الشركات لإلبقاء 

انعها للتقليل من التكلفة السياسية واالجتماعية إلغالق هذه المصانع، ولكن دون أي على مص
ضمانات بعيدة المدى بعدم نقل هذه الشركات في النهاية، وتبدو الحكومات الوطنية عاجزة وبشكل 

 .متزايد، أمام الشركات العمالقة التي تجاوزت الحدود الوطنية منذ زمن بعيد
كر الدور الهام الذى تؤديه الشركات العالمية فى تطوير األقتصاد العالمى، وال يستطيع أحد أن ين

األمر الذى بسببه تخشاها العديد من الدول من ان يستفحل هذا التأثير من قبل تلك الشركات على 
إقتصادها ومايتبعه ذلك من تأثير على قرارها السياسى، وذلك بسبب ضخامة حجم تلك الشركات 

 .ائلوتمتعها بنفوذ ه
ونرى أن وجود هذه الشركات فى حياة مختلف الدول أضحى أمرًا الزمًا وحتميًا ال مفر  

منه، واليمكن تجنبه بل ان الدول تحبذ السير فى اتجاه المزيد من الضمانات واألمتيازات التى 
تمنحها المشروعات، أو االستثمارات الدولية الراغبة فى العمل على أراضيها ؛بغية جلب رءوس 
األموال إليها ،ولو كان ذلك بالتضاد مع المبادىء القانونية التى يفترض إتباعها ،أو على حساب 

 .السيادة الوطنية دون وضع أى ضوابط قانونية لها
وقد كان لزامًا علينا أن نفند بعض الجوانب التى تثار حول الشركات العالمية من حيث تعريفها 

إدارتها من خالل شرح للتنظيم القانونى لهذه الشركات، ،ونشأتها ،وهيكلها التنظيمى وأسلوب 
وعالقتها بفروعها، وبشركاتها الوليدة فى البلدان األخرى، ومدى الترابط اإلستراتيجى واإلدارى بين 

 . الشركة األم والشركات الوليدة التابعة لها
بحثين، األول: منه تكلمنا وقد تطرقنا للمكونات القانونية لتنظيم الشركات العالمية، وتم تقسيمها لم

فيه عن التنظيم القانونى لتكوين الشركات العالمية، وفى هذا المبحث تكلمنا عن األشكال القانونية 
المختلفة لتكوين الشركات العالمية، وتتخذ عدة أشكال، وهى: اإلندماج: وهى عملية تتم بين 
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ركات األخرى المندمجة معها بحيث شركتين أو أكثر، وتقوم إحدى هذه الشركات بالسيطرة على الش
تفنى الشخصية المعنوية لتلك الشركات ، وتتكون شركة جديدة ذات شخصية معنوية جديدة، 
وتمتزج الذمم المالية لتلك الشركات فى الكيان الجديد، أو تتكون شركات وليدة على المستوى الدولى 

ول أخرى من خالل تملك نسبة عن طريق قيام شركة بالسيطرة على شركة أو شركات أخرى فى د
عالية من أسهم تلك الشركات المسيطر عليها، وقد تتكون شركات من خالل السيطرة على شركات 

% من أسهم تلك الشركات، وهى تسمى بالسيطرة عنوة ،أو من 50قائمة عن طريق تملك أكثر من 
تنظيم القانونى للشركة خالل اإلتفاق مع باقى المساهمين فى الشركات األخرى، ثم تحدثنا عن ال

األم، وذلك من خالل إنشاء شركات تابعة لتلك الشركة األم، أو إنشاء شركات وليدة لها شخصيتها 
 . اإلعتبارية المستقلة

ثم تطرقنا للحديث عن المنظومة القانونية للشركة األم القابضة، وتحدثنا عن تعريف  
كاملة، تتكون من شركة أم، تسيطر على الشركة القابضة وهى عبارة عن مجموعة إقتصادية مت

مجموعة من الشركات التابعة، واألساليب القانونية المتبعة لسيطرة الشركة القابضة على الشركات 
التابعة لها، وكذلك اآلثار القانونية لسيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة لها، ثم تحدثنا عن 

الل تعريف الشركة التابعة، وكذلك مواصفاتها من خالل التنظيم القانونى للشركة التابعة، من خ
خضوعها لسيطرة الشركة القابضة وتمتعها بنوع من اإلستقالل القانونى كاإلسم، والعنوان ، 
والجنسية، وتمتعها بذمة مالية مستقلة  عن ذمة الشركاء المساهمين، وتمتعها باألهلية فيفرض 

 .اآلثار القانونية إلنقضاء أو إنسحاب الشركة القابضةعليها واجبات ولها حقوق، ثم تحدثنا عن 
ويبقى موضوع الشركات العالمية مفتوحًا للمزيد من المعالجات والتحقيقات خاصة جوانبها 
االجتماعية ،وتأثيراتها على االقتصاد الوطني للبلدان المضيفة معالجة النهوض باقتصاديات البلدان 

بطرق أكثر عملية، وتجنب اإلهدار والتنقيص للمدخرات والثروات النامية وخاصة البلدان العربية، و 
الطبيعية في هذه المتطورة صناعية.البلدان والحفاظ على البيئة والتنمية المستديمة، وفي معالجة 

 .الفجوة الواسعة بين هذه البلدان والبلدان المتقدمة
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 التوصيات
ختراق األسواق ضرورة إهتمام الدولة بعملية إندماج الشركات، -1  حتى تستطيع المنافسة وا 

األخرى، وذلك لتوطين التكنولوجيا المتقدمة، ومن أجل المحافظة على الصناعة الوطنية بمواجهة 
 .التكتالت اإلقتصادية الكبرى

يجب على المشرع المصرى النص صراحًة على عدم جواز المشاركة التبادلية بين -2  
حتى تحتفظ كل شركة بشخصيتها المعنوية فال يجوز أن يكون  الشركة القابضة والشركة التابعة؛

 .للشركة التابعة أسهم فى الشركة القابضة تمكنها من توجية سياسة الشركة القابضة
% من 20أنة يتوجب على المشرع المصرى من أن يزيد من النسبة المئوية، وهى -3 

نسبة من ديونها حتى يتم مساءلة الشركة موجودات الشركة الوليدة، والتى ال تستطيع إستيفاء تلك ال
األم عن خطئها أو تعسفها فى اإلدارة، ألنة كلما زادت تلك النسبة مكن ذلك من ردع الشركة األم، 
وأن يتم إجبار مجلس إدارتها على العمل على حسن إتخاذ قراراتها، وعدم تعسفها فى إتخاذ القرار؛ 

كن بسبب زهد يسببها تستهين الشركة األم بقراراتها التى ألن تلك النسب المئوية أرى أنها زهيدة يم
 .تتخذها وتؤثر بذلك على شركتها الوليدة

يجب على المشرع المصرى وضع التشريعات التى تنظم مسئولية الشركة األم عن شركاتها -4
األم التابعة لها ؛ألن هذة الشركات الدولية النشاط تستغل نقص التشريعات لتنظيم مسئولية الشركة 

 .تجاه شركاتها التابعة ،وكذلك فى الدول النامية
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 :ثانيا:األبحاث المتخصصة و الرسائل العلمية
التنمية االقتصادية دراسات نظرية وتطبيقية، -أ.د. محمد عبد العزيز عجمية وآخرون - 

  2006 الفصل السادس، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية،



 

 

                                                 

 

 

   اخلالق رجب عبد/ أمحد  عقيد دكتور     التشكيل القانونى للشركات العاملية                   ... 

 

339 

 -نظرية الحق، مكتبة الجالء د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، المدخل للعلوم القانونية- 
 .م1997المنصورة، 

القانون الدولي الخاص بالجنسية ومركز األجانب دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية، -
 .م2010

 :ثانيا:األبحاث المتخصصة و الرسائل العلمية
د. تامر محمد راجي: التنظيم القانوني للشركات دولية النشاط، رسالة دكتوراه ، كلية - 

 .م2013الحقوق جامعة القاهرة، 
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