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 والمحيطات وفي باطن أرضيما والمهقف الدولي منيا( قاع البحار

 م.د. بذير عبد الهاحد صاحب سعد
 كريم المذيداني ا.د.علي دمحم
 كلية  ابن رشد للعهم اإلندانية -جامعة بغداد 

 الملخص
أدركت القػػ الكبخػ أن التفاىسات ووضع استخاتيجية واضحة لمعالقة بيغ القػػ الكبخػ 
)الشػوية( ىي وحجىا مغ يحافع عمى الشفػذ الحؼ تستمكو عمى مختمف األصعجة، وشيجت نياية 

ة تتعمق بشدع الدالح والحج مغ انتذار األسمحة الشػوية، أثسخت الدتيشات مفاوضات مخكدة ومحجد
عغ تػؾيع عجد مغ السعاىجات، كان مغ بيشيا معاىجة حطخ ومشع األسمحة الشػوية في قاع البحار 
والسحيصات وباشغ أراضييسا، والتي كانت ثسخة جيػد دولية رافقيا تصػر عمسي واكتذاف ثخوات 

 ىائمة في تمظ السشاشق.
ألمع الستحجة دور مسيد وواضح في دعع ىحا التػجو، إذ عقجت السؤتسخ األول لقانػن كان ل

، ثع أنذأت المجان الستخررة في استكذاف واستثسار الثخوات 8958البحار في جشيف عام 
 8969السجػدة في قاع البحار والسحيصات والتي عسمت بالتعاون مع مؤتسخ ندع الدالح مشح عام

ػلة دون حجوث سباق لمتدمح في تمظ السشصقة، كسا ناقذت السقتخحات وكثفت جيػدىا لمحيم
األمخيكية الخاصة بعقج معاىجة لحطخ األسمحة الشػوية في قاع البحار والسحيصات  -الدػفيتية

شباط  88وتحليل الرعاب وإيجاد الحمػل السالئسة حتى كثخت تمظ الجيػد عغ تػؾيع السعاىجة في 
واحتػت عمى ديباجة وأحجػ عذخ مادة وأكجت أن ىجفيا  8971يار أ 88وبجأ نفاذىا في  8978

األساس صيانة الدمع العالسي وتحقيق حجة التػتخ الجولي وتػشيج العالقات بيغ الجول واستبعاد ؾيعان 
 البحار والسحيصات وباشغ أراضييا مغ نصاق سباق التدمح.
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Seabed Treat (Treaty on the Prohibition and Prevention of 

Nuclear Weapons and other weapons of mass destruction on the 

seabed, oceans, in their land and in the international position on them) 

Assist. Lect.Bashir Abdel Wahid S. 

Prof. Dr. Ali Muhammad Karim Al-Mashhadani 

University of Baghdad - Ibn Rushd College for Human Sciences 

Abstract 

The major powers realized that only understandings and a clear 

strategy for the relationship between the major (nuclear) powers maintained 

the influence they possessed at various levels, and at the end of the 1960s 

saw focused and specific negotiations on disarmament and non-

proliferation, resulting in the signing of a number of treaties, including the 

Treaty on the Prohibition and Prevention of Nuclear Weapons on the 

seabed, oceans and the interior of their territories, which were the result of 

international efforts accompanied by scientific development and the 

discovery of vast wealth in those areas. 

The United Nations played a distinctive and clear role in supporting 

this trend, holding the first Conference on the Law of the Sea in Geneva in 

1958, then establishing specialized committees in the exploration and 

investment of riches on the seabed and oceans that have worked in 

cooperation with the Conference on Disarmament since 1969 and 

intensifying their efforts to prevent an arms race in that region, and 

discussed Soviet-American proposals for a treaty to ban nuclear weapons on 

the seabed and oceans, overcome difficulties and find appropriate solutions 

so many Efforts to sign the Treaty on 11 February 1971, which came into 

force on 18 May 1972, contained a preamble and eleven articles, and 

stressed that its main objective was to maintain world peace, to achieve 

international tension, to strengthen relations between States and to exclude 

the bottoms of the seas and oceans and the interior of their territory from the 

arms race. 
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 المقدمة
مثل إنذاء السشصقة الخالية مغ األسمحة الشػوية أحج الدبل التي ضيخت كشتيجة لتغييخ التقجم 
نحػ ندع الدالح العالسي، وبشاًء عمى الجيػد الخامية لحطخ التجارب الشػوية ونطخًا لسا يشصػؼ 

امتجاد سباق التدمح الشػوؼ إلى قاع البحار والسحيصات وتيجيج البذخية والدمع واألمغ  احتسال
الجولييغ، فقج فصشت الجول إلى األىسية البالغة لدخعة االتفاق عمى حطخ األسمحة الشػوية وأسمحة 

 التجميخ الذامل في قاع البحار وباشغ تخبتيسا، وقرخ استقالليا عمى األغخاض الدمسية.
األمع الستحجة الجيػد الجولية في ىحا االتجاه، إذ عقجت السؤتسخات وأصجرت الجسعية أبجت 

العامة القخارات وأنذأت المجان الستخررة في مشاقذة كيؽية الحج مغ األسمحة الشػوية والتقميجية في 
 قاع البحار والسحيصات.

ة الرخاع الجولي احتػػ البحث عمى مقجمة وثالث محاور وخاتسة، بيغ السحػر األول شبيع
لمديصخة عمى ؾيعان البحار والسحيصات ودور األمع الستحجة في محاولة تشطيع ذلظ الرخاع حتى 

، وما ىي أىع قخارات الجسعية العامة بيحا الخرػص. أما السحػر الثاني فكخس لجراسة 8969عام
المجان الستخررة السفاوضات عقج معاىجة حطخ األسمحة في قاع البحار في إشار األمع الستحجة و 

 في أما السحػر الثالث فتزسغ تػؾيع السعاىجة وأىع ما جاء في ديباجتيا ومػادىا األحجػ عذخ.
اعتسج البحث عمى مرادر عجيجة ومتشػعة، أىسيا الػثائق األمخيكية السشذػدة وقخارات 

دػفيتي والسذاريع ال -الجسعية العامة لألمع الستحجة والتي أعصت ترػرًا دؾيقًا عغ السػقف األمخيكي
السقجمة ومػقف األمع الستحجة مشيا كسا اعتسج البحث عمى الكتب العخبية واألجشبية والسجاالت 

 األكاديسية والتي أغشت البحث بالسعمػمات التفريمية.
شبيعة الرخاع الجولي لمديصخة عمى ؾيعان البحار والسحيصات ودور األمع الستحجة في محاولة تشطيع 

 :8969تى عامذلظ الرخاع ح
كان لمتقجم العمسي والتقشي الكبيخ في أعقاب الحخب العالسية الثانية وما أدػ إليو مغ الكذف 
عغ الثخوات اليائمة في ؾيعان البحار والسحيصات، وفي السياه التي تعمػىا، وبكسيات تديج عغ ما ىػ 

، وتعخف (8)الثخوات وبعائجتييامعخوف عمى سصح اليابدة أثخ مباشخ في زيادة اىتسام الجول بتمظ 
. وكانت (1)(Continental Shelfؾيعان البحار والسحيصات وما تحتيا باسع االمتجاد القارؼ )

تخزع الجول الذاشئية في نصاق عخض بحخىا اإلقميسي وما يتجاوز ذلظ يخزع لألحكام القانػنية 
 . (3)الخاصة بأعالي البحار وذلظ حتى نياية الحخب العالسية الثانية



معاٍدة قاع البحار )معاٍدة حظر وميع األسلحة اليووية وغريٍا مً أسلحة التدمري الشامل يف قاع 

 البحار واحمليطات ويف باطً أرضَنا واملوقف الدولي ميَا(

                                                                                 املشَداىيا.د.علي حمند كريه                                             و.د. بشري عبد الواحد صاحب 

 

   و(2222كاىوٌ االول  – 33العدد ملحق )  لة دراسات ااريخيةجم 
523 

 

523 

حاولت الجول الكبخػ والرشاعية التي تستمظ أساشيل تجارية ومشاشق نفػذ واسعة، ضسان 
مرالحيا االقترادية واالستخاتيجية الستسثمة في السحافطة عمى حخيتيا في السالحة، وحخية العسل 

 .(4)والتشقل ألساشيميا العدكخية في أوقات األزمات الدياسية
سابقة لخمق نطام قانػني ججيج  8945ىارؼ تخومان عام كان ترخيح الخئيذ األمخيكي 

إذ أكج  سخعان ما احتحت بو العجيج مغ الجول وجعمت مشو عخفًا قانػنيًا في إشار القانػن الجولي
الترخيح عمى أن حكػمة الػاليات الستحجة تعتبخ الثخوات الصبيعية السػجػدة في قاع البحخ وباشغ 

القارؼ الحؼ تعمػه مياه البحخ العالي، والسجاور لداحل الػاليات ذلظ القاع وفي مشصقة الجخف 
 .(5)الستحجة، مسمػكة لمػاليات الستحجة وخاضعة لػاليتيا وإدارتيا

أما الجول الشامية التي تذكل الغالبية العطسى مغ السجتسع الجولي فأنيا كانت تجج في مج 
كسا أن ىحا مغ شأنو أن يبعجىا عغ الجخػل في  بحارىا اإلقميسية حساية القترادياتيا وأمشيا القػمي،

عسمية تشافذ الستثسار ىحه السشاشق مع الجول الكبخػ، إذ أنيا أعجد مغ أن تحتسل مشافدة كيحه 
 .(6)بدبب تأخخىا العمسي والتكشػلػجي وضعف إمكانياتيا السادية

سجال الججيج مغ ونطخًا لسا يشصػؼ عميو احتساالت امتجاد سباق التدمح الشػوؼ إلى ىحا ال
أخصار وتيجيج البذخية والدمع واألمغ الجولييغ، فقج فصشت الجول إلى األىسية البالغة لدخعة االتفاق 
عمى حطخ وصشع األسمحة الشػوية وأسمحة التجميخ الذامل في ؾيعان البحار والسحيصات وباشغ 

 .(7)تخبتيسا، وقرخ استغالليا عمى األغخاض الدمسية
 88لعام لألمع الستحجة يػثانت في رسالتو إلى مؤتسخ لجشة الثسان عذخ في وقج أيج األميغ ا

"أنو ال يهجد أي دليل على أن امتداد سباق التدلح إلى ىذه ىحا االتجاه حيغ قال:  8958آذار 
 . (8)المناطق سيزيد من األمن الدولي بل يذير إلى العكس من ذلك"

وتشاولت لجانو معشى  8958ار جشيف عام عقج مؤتسخ األول لألمع الستحجة لقانػن البح
 :(9)الجخف القارؼ والسشصقة الستاخسة وأعالي البحار وعقجت عمى أثخه أربعة معاىجات ىي

، أقخت ؼيو مبجأ السداواة بيغ 8958نيدان  18اتفاؾية جشيف ألعالي البحار عقجت في  -8
ادغ اختراص دولة الجول الداحمية وغيخ الداحمية في ىحا التخاث السذتخك مع تحجيج مب

 ( مادة.33العمع عمى البػاخخ والدفغ وما يتختب عمييا مغ مدؤولية وضست )
 8958نيدان  18اتفاؾية جشيف لمبحخ اإلقميسي والسشصقة الستاخسة: وقعت ىحه االتفاؾية في  -1

( ميل وجعمت بجاية تحجيجه مغ خصػط 81( مادة وحجدت البحخ اإلقميسي بـ)31وضست )
التفاؾية مشصقة أخخػ ىي السشصقة الستاخسة التي تكػن ما وراء البحخ األساس وأضافت ا
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اإلقميسي الزيق بحيث تسكغ الجول ذات البحخ اإلقميسي الزيق مغ أن تػسع السشاشق 
 الخاضعة لدمصاتيا ضسانًا لمجفاع عغ مرالحيا.

رؼ وحجدت مفيػم االمتجاد القا 8958نيدان  19اتفاؾية جشيف لمجخف القارؼ: وقعت في  -3
والحؼ يسثل امتجاد اليابدة تحت قاع البحخ لسا يحػيو مغ مػارد معجنية وشاقة أصبحت 
وسائل استغالليا متػفخة بتصػر التكشػلػجيا، وكانت تسثل السصمب األساس ألغمب الجول في 
تحجيج الجخف القارؼ ليا، وحجدت السادة إمكانية بدط الجول واليتيا القانػنية إلى جخفيا 

 باششة أو أحؿية استغاللو.القارؼ أو 
نيدان  19اتفاؾية جشيف لمريج والحفاظ عمى السػاد البيػلػجية في أعالي البحار، وقعت في  -4

 ( مادة، وحجدت شخيقة االستغالل العقالني لمسػارد الحية.11وتكػنت مغ ) 8958
انعكاسيا أثسخت الجيػد الجولية في عقج الدتيشات عغ مجسػعة مغ االتفاؾيات الجولية، كان 

ذو أثخ كبيخ في البحث عغ اتفاؾيات أخخػ مذابية في بيئة أو مشصقة ججيجة خالية مغ الدكان 
وكانت ىحه الجيػد متػافقة مع جيػد دولية أخخػ في مجال معاىجات أخخػ، ومغ ثع فأن معاىجة 

ل ؾيعان البحار ، إذ أن استعسا(80)قاع البحار لع تكغ إال تأكيجًا وامتجادًا شبيعيًا لالتجاه الدابق
والسحيصات في تخديغ األسمحة الشػوية وغيخىا مغ أسمحة الجمار الذامل، كان يذكل خصخًا جديسًا 
عمى مدتقبل اإلندانية، وألن الؿيعان بالحات مغ العسق بجرجة ال تدسح بخصج واكتذاف القػاعج التي 

مل وأن ىحه الرعػبة كفيمة تخدن فييا وتصمق مشيا تمظ األنػاع السختمفة مغ أسمحة الجمار الذا
 .(88)بسزاعفة الذكػك الستبادلة، وبالتالي تيجيج الدمع واألمغ الجولييغ

بجأ اىتسام األمع الستحجة بالتدايج في بحث مػضػع الثخوات السػجػدة في ؾيعان البحار 
و والسحيصات، خارج حجود الػالية الػششية لمجول عقب االقتخاح الخسسي الحؼ قجمو الفخيج بارد

(Alfred Pardo( )81  مشجوب مالصا في الجسعية العامة لألمع 8999حديخان  89-8984شباط )
، والحؼ شالب ؼيو بإضافة فقخة ججيجة إلى ججول أعسال الجسعية العامة 8967آب  87الستحجة في 

ؾيعان  لألمع الستحجة لجورتيا الثانية والعذخيغ لمبحث في إصجار إعالن لمسبادغ واتفاؾية تتعمق بحجخ
. أدػ (81)البحار والسحيصات الػاقعة خارج حجود الػالية اإلقميسية، واستخجام ثخواتيا لسرمحة البذخية

اقتخاح باردو وخصابو إلى ردود فعل متفاوتة بيغ الجول، فبيشسا ذىب عجد مغ الجول إلى تأييجه، 
 بػضع فكخة ؾيعان البحار والسحيصات تحت سمصة وإدارة وكالة دولية.

الػاليات الستحجة وبخيصانيا وفخندا بتبشي مػقفًا ححرًا لمسصالبة بزخورة دراسة ذلظ  اكتفت
االقتخاح ومشاقذتو بذكل واسع، مبيشة أنيا السخة األولى التي يبحث فييا ىحا السػضػع في إشار األمع 

كيل لجشة الستحجة وأن السػضػع معقج وواسع، وأنو مغ الخصأ اإلسخاع في تقخيخه وأن األمخ يتصمب تذ
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بيشسا عارضت دول أخخػ ىحا  (83)(AnointerGovernmentalمغ الخبخاء أو لجشة حكػمية )
االتجاه باعتبار ان ؾيعان البحار والسحيصات تخاثًا عامًا لإلندانية، وشالبػا بإجخاء دراسات مػسعة 

لجشة فخعية  8967أيمػل  88. ونتيجة لحلظ أنذأت األمع الستحجة في (84)قبل اتخاذ أؼ قخار
( عزػًا لجراسة االستخجامات الدمسية لقاع البحار والسحيصات خارج حجود 35متخررة مغ )

 . (85)(The ad hot Committee) الػالية لمجول وتعخف اختراراً 
والخاص بإنذاء المجشة ما  8967كانػن األول  88( الرادر بتاريخ 1340وتزسغ القخار )     
 :(86)يمي
إنذاء لجشة خاصة معشية بجراسة استخجام قاع البحار والسحيصات السػجػدة خارج حجود  -8

 .(87)الػالية القػمية في األغخاض الدمسية
الصمب مغ المجشة الخاصة السذكمة أن تعج بالتذاور مع األميغ العام دراسة تقجم إلى  -1

 ( تتزسغ ما يمي:13الجورة ) الجسعية العامة لمشطخ فييا في
بحث الشذاشات الساضية والحاضخة الستعمقة بقاع البحار والسحيصات والسباشخة مغ  -أ 

قبل األمع الستحجة والػكاالت الستخررة والػكالة الجولية لمصاقة الحرية والييئات 
 الحكػمية األخخػ وكحلظ االتفاؾيات الجولية الدارية السترمة بتمظ السشصقة.

شػاحي العمسية والتقشية واالقترادية والقانػنية وغيخىا السترجؼ لو بيحه بيان ال -ب 
 السدألة.

إشارة إلى الػسائل العسمية الالزمة لتعديد التعاون الجولي في مياديغ استكذاف وحفع  -3
واستخجام قاع البحار والسحيصات وباشغ أرضيا، بسجلػليا السحجد في عشػان البشج الخارجي 

ة ومػاردىا مع مخاعاة اآلراء التي أبجتيا الجول األعزاء واالقتخاحات الخاص بيحه السدأل
التي قجمتيا أثشاء نطخ ىحه السدألة في الجورة الثانية والعذخيغ لمجسعية العامة كسا شمبت 

 مغ األميغ العام ما يمي:
إرسال نز ىحه القخار إلى حكػمات جسيع الجول األعزاء استعالمًا آلرائيا حػل  -أ 

 السػضػع.
 إحالة محاضخ المجشة األولى الستعمقة بسشاقذة ىحه السدألة إلى المجشة الخاصة. -ب 
تدويج المجشة الخاصة بكل السداعجة السشاسبة، بسا في ذلظ مػافاتيا بتاريخ  -ج 

( وقخار السجمذ 1871الجراسات السزصمع بيا عساًل بقخار الجسعية العامة )
ترمة بيحه السدألة التي قج وبالػثائق الس (88)(8881االقترادؼ واالجتساعي )

 تدوده بيا الييئات التابعة لسشطسة األمع الستحجة لمتخبية والعمػم والثقافة.
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دعػة الػكاالت الستخررة والػكالة الجولية لمصاقة الحرية والييئات الحكػمية  -د 
 الجولية، إلى التعاون التام مع المجشة الخاصة في تشفيح ىحا القخار.

ثالث مخات،  8968عام  (89)( The ad hoc committeeار )اجتسعت لجشة قاع البح
في نيػيػرك، بيشسا  8968تسػز  9حديخان إلى  87والثانية مغ  8968آذار  17-88األولى مغ )

( ونطخت في االستخجامات 8968آب  30-89عقجت الجمدة الثالثة في ريػدؼ جانيخ ومغ )
ل واسع بتصبيق تجابيخ الحج مغ التدمح في قاع السدتقبمية لقاع البحار والسحيصات، كسا اىتست بذك

وضيخت ثالث اتجاىات رئيدية حػل فكخة إنذاء جياز أو سمصة دولية وكيؽية الحج مغ  (10)البحخ
 :(18)التدمح مغ تمظ السشصقة وىي

االتجاه األول: يحىب إلى تأييج اقتخاح مالصا بزخورة أنذاء سمصة دولية إلدارة السشصقة 
 استكذافيا واستثسارىا.واإلشخاف عمى 

االتجاه الثاني: عارض فكخة أنذاء أؼ شكل مغ أشكال التشطيع الجولي إلدارة السشصقة 
وثخواتيا، ويخػ ضخورة اإلسخاع في إقخار السبادغ القانػنية التي مغ شأنيا تصػيخ التعاون الجولي 

 رمحة جسيع الذعػب.القائع عمى قجم السداواة في سبيل استكذاف واستثسار السشصقة وفقًا لس
االتجاه الثالث: ضخورة الؿيام بجراسات شاممة ومػسعة لفكخة إقامة جياز دولي  يشطع ويجيخ 
األنذصة الػاقعة في السشصقة لزسان ؾيامو بالذكل الحؼ يزسغ تأييج وقبػل جسيع الجول، وأشار 

لسخحمة التي يسكغ معيا مؤيجو ىحا االتجاه إلى أن السباحثات بيغ الجول الكبخػ لع ترل بعج إلى ا
ؾيام جيػد مذتخكة إلنذاء مثل ذلظ الجياز واضصالعو بسثل تمظ السيام، إال أنو مع ىحا يسكغ 
التػصل وعغ شخيق الجسعية العامة إلى اتخاذ قخار يتع مغ خاللو إقخار مبجأ ضخورة إقامة مثل ىحا 

 الجياز في السدتقبل.
كانػن األول  18( في 1467ع الستحجة القخار )وبشاء عمى ذلظ أصجرت الجسعية العامة لألم

، يػصي بإنذاء لجشة دائسة لالستعساالت الدمسية بقاع البحار والسحيصات الػاقعة خارج 8968
حجود الػالية الػششية، لتػاصل الجراسة التي كانت قج ابتجأت بيا المجشة )الفخعية( حػل إمكانية إنذاء 

الثخوات السػجػدة في قاع البحار والسحيصات الػاقعة وراء جياز دولي لتذجيع استكذاف واستثسار 
 .(11)الػالية الػششية، واستعسال تمظ الثخوات لفائجة البذخية

وتشفيحًا لمقخار أعاله أنذأت لجشة استخجام قاع البحار والسحيصات السػجػدة خارج حجود الػالية 
 . (13)القػمية في األغخاض الدمسية

قفيا مغ البجاية مغ اقتخاح تجخيج قاع البحخ مغ الدالح بأنو حجدت الػاليات الستحجة مػ 
سيكػن ضارًا باألمغ القػمي األمخيكي بدبب تأثيخه عمى أنطسة السخاؾبة الحخجة تحت الساء في 
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الػاليات الستحجة وسيتصمب حجد قاع البحخ لألغخاض الدمسية تحجيجًا دؾيقًا لسعشى ىحا التخصيط، 
غ الجراسة قبل تحجيج مػقف الػاليات الستحجة بذأن اقتخاح األغخاض وأكجت بأن السصمػب مديج م

الدمسية ولحلظ فأن مغ مرمحة الػاليات الستحجة أن تتبشى بذكل عاجل سياسة خاصة لرالح 
التفاوض عمى معاىجة لحطخ نذخ األسمحة الشػوية أو غيخىا مغ أسمحة الجمار الذامل في قاع 

تية والتي قجمت في االجتساع التشطيسي لمجشة األمع الستحجة . كانت السبادرة الدػفيي(14)البحخ
والتي اقتخح االتحاد الدػفييتي فييا أن تتبشي الجسعية  8968تسػز  18السخررة لقاع البحار في 

العام لألمع الستحجة حطخ األنذصة العدكخية وكحلظ األسمحة الشػوية في قاع البحار والسحيصات أول 
 .(15)ررة في ىحا الذأنخصػات عقج اتفاؾية متخ

أكجت الػاليات الستحجة بأن اقتخاح الحج مغ أسمحة قاع البحخ ىػ اإلجخاء األكثخ قبػاًل في 
ضػء اإلعالن الدػفييتي، وأبجت رغبتيا في مشاقذتو بالتفريل. وتػقعت أن يحطى االقتخاح 

 . (16)الدػفييتي بتأييج واسع مغ الجول الغيخ نػوية
لذعػر الستراعج نحػ سياسة االنفخاج في العالقات الجولية، وأخح ازدياد ا 8969شيج عام 

 .(17)التقارب يذيج إشكااًل متعجدة مغ السبادالت واالتفاقات الجبمػماسية
بخيصاني، إذ تبادل نيكدػن وولدغ الخسائل التي عبخت عغ  -بتقارب أمخيكي 8969بجأ عام 

. كسا بجأ نيكدػن سمصاتو بالتػجو نحػ (18)البمجيغالخغبة الحؿيؿية في إقامة العالقات الستيشة بيغ 
الدياسة الخارجية إلنياء الحخب الفيتشامية والحج مغ األسمحة االستخاتيجية ولكشو أدرك أن األمخ لغ 

عغ  8969يتحقق دون التفاىع مع االتحاد الدػفييتي فأعمغ في مؤتسخ صحفي في كانػن الثاني 
 .(19)يػعي والبجء بعرخ الػفاقانتياء عرخ السػاجية مع العالع الذ

 السفاوضات عقج معاىجة حطخ األسمحة في قاع البحار في إشار األمع الستحجة والمجان الستخررة
واتفق  8969( ثع تػسعت عزػيتيا عام 8969-8961استسخ عسل لجشة الثسان عذخ مغ )

 Conference Of The Committee onعمى تغييخ االسع إلى مؤتسخ ندع الدالح )
Disarmament)(30). 

 (38)واتفق مسثمي االتحاد الدػفييتي والػاليات الستحجة األمخيكية عمى ضع ثسانية أعزاء ججد
 86( في 1601وأيجت األمع الستحجة االتفاق الحؼ تع التػصل عميو بسػجب قخارىا السخقع )

 .(31)( عزػاً 16وبحلظ أصبح عجد أعزاء السؤتسخ ) 8969أيمػل
إشار األمع الستحجة لمحيمػلة دون حجوث سباق التدمح في قاع البحار بجأت جيػد مكثفة في 

مذخوع معاىجة يشز عمى حطخ  8969آذار  88والسحيصات عشجما قجم االتحاد الدػفييتي في 
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 11ثع تقجمت الػاليات الستحجة في  (33)وضع األسمحة الشػوية والتقميجية في قاع البحار والسحيصات
 . (34)آخخ يشز عمى حطخ وضع األسمحة الشػوية وحجىابسذخوع معاىجة  8969مايذ 

 8969تذخيغ األول  87ونتيجة لمسفاوضات بيغ الجولتيغ تسكشتا مغ تقجيع مذخوع مػحج في 
إلى مؤتسخ لجشة ندع الدالح تحطخ وضع أسمحة نػوية أو غيخىا مغ أسمحة التجميخ الذامل أو أؼ 

عت خريرًا لخدن أو تجخيب أو استعسال مثل ـياكل أو مشذآت لإلشالق أو أية مخافق أخخػ وض
 8958تمظ األسمحة عمى قاع البحار ؼيسا وراء السشصقة السشرػص عمييا في اتفاؾية جشيف لعام 

بذأن البحخ اإلقميسي والسشصقة السجاورة وقج وضع ىحا السذخوع قيج الجراسة السدتؽيزة في مؤتسخ 
 .(35)لجشة ندع الدالح

القخار  8969كانػن األول  85عامة لألم الستحجة، وأصجرت في تػاصمت دراسة الجسعية ال
 :(36)( وتزسغ ما يمي1574)

إن الجسعية العامة تؤكج أن التقجم التقشي يجعل تجريجيًا قاع البحار والسحيصات بكاممو في  -8
 متشاول اإلندان وقاباًل لالستغالل لألغخاض الدمسية.

ية وحجىا واستغالل مػاردىا لتحقيق فائجة وجػب استخجام ىحه السشصقة في األغخاض الدمس -1
 اإلندانية.

يتختب عمى الجول واألشخاص االمتشاع عغ مباشخة جسيع نذاشات استغالل مػارد مشصقة  -3
 قاع البحار والسحيصات وباشغ أرضيا السػجػديغ خارج حجود الػالية القػمية.

 متابعة تقاريخ لجشة استخجام قاع البحار والسحيصات. -4
اآلراء بذأن فائجة الؿيام بعقج مؤتسخ عغ قانػن البحار ودراسة الشطع الخاصة استصالع  -5

بأعالي البحار والعتبة القارية، البحخ اإلقميسي، السشصقة الستاخسة لمػصػل إلى تعخيف دقيق 
 ومقبػل دوليًا لسشصقة قاع البحار والسحيصات السػجػدة خارج حجود الػالية القػمية.

ح في بحثيا ليحا السػضػع مذكمتيغ رئيدتيغ األولى تترل بالسجػ واجيت لجشة ندع الدال
الجغخافي الحؼ يذسمو الحطخ والثانية تشرخف إلى نػع إجخاءات الخقابة الجولية التي يجب االعتساد 

. ؼبالشدبة لمسذكمة األولى (37)عمييا لزسان عجم انتياك التعيجات التي تشز عمييا السعاىجة الججيجة
عام محبحًا لتػسيع نصاق الحطخ ليذسل أكبخ مداحة مسكشة مغ ؾيعان البحار كان االتجاه ال

والسحيصات مغ العالع بحيث ال يدتثشى مغ ذلظ إال الذخيط الداحمي السالصق لحجود الجولة وكان 
اليجف مغ االستثشاء في ىحه الحجود الجغخاؼية الزيقة، ىػ الخغبة في كفالة األمغ لمجول الداحمية 

حخمانيا مغ حقيا في الجفاع عغ مياىيا اإلقميسية وذلظ بسػجب اختراصات الديادة وذلظ بعجم 
. أما بالشدبة لسذكمة الخقابة الجولية وشبيعة إجخاءاتيا ووسائميا فقج (38)التي يقخرىا القانػن الجولي
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يصة تبيغ مغ مشاقذات لجشة ندع الدالح الحاجة إلى إيجاد نطام مغ اإلجخاءات الخقابية الفعالة شخ 
اال تقف ىحه اإلجخاءات عائقًا في وجو االستغالل الدمسي لمسػارد الصبيعية الكامشة في ؾيعان البحار 

 .(39)والسحيصات
وبعج  8969تذخيغ األول  30قجم االتحاد الدػفييتي والػاليات الستحجة األمخيكية في 

، البخازيل، الدػيج، مذاورات مدتؽيزة مع عجد مغ أعزاء لجشة ندع الدالح اآلخخيغ )األرجشتيغ
. أكج االتحاد (40)كشجا، السكديظ( نز مذخوع معاىجة مشقح ججيج يتكػن مغ ديباجة وعذخ مػاد

الدػفييتي لجػ تقجيع مذخوع السعاىجة الججيج إلى الحاجة إلى استبعاد السشصقة الكبيخة لقاع البحار 
حة الشػوية، وأوضح أن السذخوع والسحيصات مغ سباق التدمح واتخاذ الخصػة األولى باستبعاد األسم

الججيج يأخح بعيغ االعتبار االقتخاحات التي قجمتيا عجد كبيخ مغ الجول رسسيًا وبذكل غيخ رسسي 
 .(48)( لمجسعية العامة لألم الستحجة14في كل مغ مؤتسخ لجشة ندع الدالح والجورة )

 :(41)رئيدية ىي وأشار االتحاد الدػفييتي بأن التغيخات الخئيدة تترل بأربعة أحكام
 السشصقة التي تسثميا السعاىجة. -8
 التحقق مغ االلتدام بأحكاميا. -1
العالقة بيغ االلتدامات السزصمع بيا بسػجب السعاىجة وغيخىا مغ االلتدامات الجولية  -3

 ألشخاف السعاىجة.
 صمة السعاىجة باالتفاقات الجولية الستعمقة بإنذاء مشاشق خالية مغ األسمحة الشػوية. -4

لػاليات الستحجة أن الشز الججيج لسذخوع السعاىجة يسثل تػازنًا دؾيقًا وعاداًل بيغ أكجت ا
مختمف السرالح وأن مؤتسخ لجشة ندع الدالح يشبغي أن يجرس بعشاية كيؽية تحقيق أىجاف السعاىجة 

، وخالل مشاقذة السذخوع أعخب الكثيخ مغ أعزاء مؤتسخ لجشة ندع (43)دون اإلخالل بيحا التػازن 
الح عغ ارتياحيع لسذخوع السعاىجة السشقح الججيج،  في حيغ رأػ آخخون أنو يسكغ تزسيغ الد

، وأكجوا عمى ضخورة تزسيغ (44)الشز وزيادة إيزاح أحكامو عغ شخيق تعجيالت إضاؼية معيشة
السعاىجة مادة بذأن مػاصمة السفاوضات بػية التػصل إلى حطخ يكػن أكثخ شسػاًل، إذ ذكخت 

حجج التي قجمت لتبخيخ تجخيج مشصقة قاع البحار مغ األسمحة الشػوية بجاًل مغ السكديظ أن ال
تجخيجىا مغ األسمحة بأنػاعيا يسثل حافدًا لدباق تدمح غيخ نػوؼ لغ يؤثخ عمى الجول الشػوية فقط 

 .(45)بل وكحلظ الجول الغيخ الشػوية
سفاوضات وأنيا تعتبخ كسا أشارت بػلشجا إلى أن السذخوع لع يتزسغ مادة بذأن استسخار ال

مذخوع السعاىجة الخصػة األولى نحػ تجخيج مشصقة قاع البحار والسحيصات مغ األسمحة تجخيجًا تامًا 
وحثت مؤتسخ لجشة ندع الدالح عمى إبقاء مدألة ندع الدالح عمى ججول أعساليا، وشالبت باتخاذ 
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إدراج مادة في السعاىجة تمدم  . ودعت الدػيج إلى(46)مديج مغ تجابيخ ندع الدالح مغ قاع البحار
األشخاف بسػاصمة السفاوضات بػية التػصل إلى مديج مغ تجابيخ الحطخ في قاع البحار، وأكجت أن 
مثل ىحا التعيج سيعدز ؾيسة السعاىجة إلى حج كبيخ، وقج أيجت كل مغ تذيكػسمػفاكيا والجسيػرية 

ت السكديظ والبخازيل والجسيػرية العخبية العخبية الستحجة ورومانيا االقتخاح الدػيجؼ. كسا اقتخح
 .  (47)الستحجة بيان عالقة السعاىجة بالسعاىجات األخخػ السيسا معاىجة مشع انتذار األسمحة الشػوية

وقجم أعزاء غيخ مشحازيغ ىع )اثيػبيا، باكدتان، بػرما، الجسيػرية العخبية الستحجة، الدػيج، 
ورقة عسل تزسشت اقتخاحًا بذأن تزسيغ السعاىجة مادة السغخب، السكديظ، نيجيخيا، يػغدالؼيا( 

 .(48)تشز عمى استسخار السفاوضات بذأن السديج مغ تجابيخ ندع الدالح لقاع البحار والسحيصات
أجخػ االتحاد الدػفييتي والػاليات الستحجة السذاورات الشيائية مع أعزاء المجشة بذأن 

، وتزسغ جػىخ معطع 8970إلى المجشة في أيمػل الرياغة الجؾيقة لشز السذخوع السقتخح وقجم 
التعجيالت واالقتخاحات التي قجمت في البيانات التي عخضت في الجمدات العامة وفي السذاورات 
التي جخت مع العجيج مغ الجول. وأعخب االتحاد الدػفييتي عغ أممو في أن تقخ المجشة السذخوع 

ت الػاليات الستحجة أن تكػن السعاىجة بذكميا السشقح ( كسا أعخب15السشقح الججيج، وتقجمو لمجورة )
مقبػلة مغ الجسيع، وعمى أثخ ذلظ قجم مذخوع السعاىجة بػصفو جدءًا مغ التقخيخ الشيائي لمجشة في 

، قجم إلى الجسعية العامة مذخوع قخار مػضػع قاع 8970تذخيغ الثاني  6وفي  (49)8970أيمػل 8
( دولة مغ الجول األعزاء في مقجمتيا الػاليات الستحجة األمخيكية واالتحاد 37البحار تبشتو )

 .(50)الدػفيتي
جخت مشاقذة مذخوع القخار الشيائية برػرة مفرمة، حتى حطى بسػافقة األغمبية، وعخض 

معارض( وامتشاع  1( مؤيجيغ و)804عجىا في الجسعية العامة، وكانت نتيجة الترػيت )لمترػيت ب
 8970كانػن األول  7في  1660، وأصجرت الجسعية العامة القخار (58)دولتيغ عغ الترػيت

 :(51)وتزسغ ما يمي
اقتشاع األمع الستحجة بأن مشع أؼ سباق لمتدمح الشػوؼ يكػن ميجانو قاع البحار والسحيصات  -8

خجم مرالح صيانة الدمع العالسي، وتخؽيف التػتخ الجولي، وتػشيج العالقات الػدية بيغ ي
 الجول.

تخحب الجسعية العامة بشز معاىجة حطخ األسمحة الشػوية وغيخىا مغ أسمحة التجميخ  -1
الذامل عمى قاع البحار والسحيصات وفي باشغ أرضيا، واقتشاعًا مشيا بأن تمظ السعاىجة 

 اق األمع الستحجة ومبادئو.تخجم مقاصج ميث
 تصمب إلى الحكػمات الػديعة عخض السعاىجة لمترجيق والتػزيع في أقخب وقت مسكغ. -3
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 تعخب عغ أمميا في أن يتع االنزسام إلى السعاىجة عمى أوسع نصاق مسكغ. -4
يتزح مسا سبق أن السعاىجة اعتسجت عمى جانبيغ أساسيغ وىسا الػضع الجولي ووصػل 

الدػفيتية السعتسجة عمى أسذ ججيجة في  -البخيصانية -، والعالقات األمخيكيةنيكدػن إلى الحكع
التعاون الجولي والجانب اآلخخ ىػ نجاح الجول الثالث واألمع الستحجة في إقخار عجد مغ السعاىجات 

قج  8963التي كانت ركيدة قامت عمييا مفاوضات عقج معاىجة قاع البحار، السيسا أن معاىجة عام
ات مذابية الجػ والفزاء الخارجي وباشغ البحار ثع جاءت معاىجة عجم االنتذار الشػوؼ حجدت بيئ

 لتبيغ عمى اتفاق يحج مغ االنتذار الشػوؼ يرب في مرمحة األمغ والدمع الجولييغ. 8968لعام 
 تػؾيع السعاىجة وأىع ما جاء في ديباجتيا ومػادىا األحجػ عذخ

عذخة مادة، جاء في ديباجتيا بأن مشع سباق التدمح احتػت السعاىجة عمى ديباجة وأحجػ 
الشػوؼ في قاع البحار والسحيصات يخجم مرالح صيانة الدمع العالسي، ويحفف حجة التػتخ الجولي، 
ويداىع في تػشيج العالقات بيغ الجول ويذكل خصػة في استبعاد قاع البحار والسحيصات وباشغ 

ىحه السعاىجة يذكل خصػة نحػ عقج معاىجة لشدع الدالح أراضييا مغ نصاق سباق التدمح، وأن عقج 
الكامل في ضل مخاؾبة دولية دؾيقة وفعالة، كسا أكجت الجيباجة بأن ىحه السعاىجة تخجم مقاصج ميثاق 
األمع الستحجة ومبادئو بصخيقة تتفق ومبادغ القانػن الجولي وذلظ مغ غيخ السداس بحخيات أعالي 

 .(53)البحار
ألولى مغ السعاىجة، أن تتعيج الجول األشخاف في السعاىجة بأن ال تؿيع أو جاء في السادة ا

تزع عمى قاع البحار والسحيصات وفي باشغ أرضيا ؼيسا وراء الحج الخارجي لسشصقة ما مغ مشاشق 
قاع البحخ، أية أسمحة نػوية أو أؼ أنػاع أخخػ مغ أسمحة التجميخ الذامل، وال مباني وال مشذآت 

ألؼ مخافق أخخػ معجة عمى وجو التحجيج لخدن أو تجخيب أو استعسال مثل تمظ لألشالق وال 
 .(54)األسمحة

وضحت السادة الثانية الحج الخارجي لسشصقة قاع البحار باثشي عذخ مياًل وجاء ذلظ مصابقًا 
نيدان  19لسا جاء في اتفاؾية البحخ اإلقميسي والسشصقة الستآخسة، السػقع عمييا في جشيف مغ 

وأعصت السادة الثالثة الحق لكل دولة مغ الجول األشخاف في السعاىجة أن تثبت عغ شخيق  8958
السخاؾبة ما تقػم بو الجول األخخػ األشخاف في نذاشات في قاع البحار والسحيصات وفي باشغ 

 وجاءت السادة الخابعة لتبيغ أنو ليذ (55)أرضيا، بذخط أن ال تؤدؼ تمظ السخاؾبة إلى إعاقة الشذاشات
في السعاىجة ما يسيل مػقف أؼ دولة شخف ؼيسا يتعمق باالتفاؾيات الجولية القائسة، بسا فييا اتفاؾية 

بذأن البحخ اإلقميسي والسشصقة الستآخسة وتعيجت أشخاف السعاىجة في السادة الخامدة  8958جشيف 
دون حجوث سباق  بسػاصمة التفاوض بحدغ نية ؼيسا يتعمق بالتجابيخ األخخػ لشدع الدالح لمحيمػلة
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تدمح في قاع البحار والسحيصات وباشغ أرضيا ومشعت السادة الدادسة أشخاف السعاىجة مغ اقتخاح 
. أما السادة (56)أؼ تعجيالت عمييا إال إذا حرمت عمى  قبػل أغمبية الجول األشخاف في السعاىجة

ج التحقيق، فأنيا أكجت الدابعة فحجدت وبقرج التأكج مغ أن مقاصج ديباجة السعاىجة وأحكاميا قي
عمى ضخورة عقج مؤتسخ في جشيف بعج انقزاء خسذ سشػات عمى نفاذ السعاىجة، ويؤخح في عيغ 
االعتبار التصػرات التي تترل بالسػضػع وحجدت السادة الثامشة إجخاءات االندحاب مغ السعاىجة 

ا الجول األشخاف في بيشسا أكجت السادة التاسعة عمى عجم السداس بااللتدامات التي تزصمع بي
السعاىجة بسػجب وثائق دولية تشز عمى إنذاء مشاشق خالية مغ األسمحة الشػوية وحجدت السادتيغ 

 .(57)العاشخة والحادية عذخ اإلجخاءات التشطيسية الخاصة بالتػؾيع والترجيق عمى السعاىجة
الثالث: في عػاصع الحكػمات الػديعة  8978شباط  88عخضت السعاىجة لمتػؾيع في 

 .(58)8971أيار  88االتحاد الدػفييتي والسسمكة الستحجة والػاليات الستحجة األمخيكية وبجأ نفاذىا في 
مثمت السعاىجة مخحمة أخخػ مغ مخاحل نجاح الجبمػماسية الجولية في تػؾيع االتفاؾيات الجولية، 

خخ لمجسعية العامة لألمع السيسا وأنيا جاءت بتػافق أكثخ الجول السػقعة عمييا، ومثمت نجاحًا آ
الستحجة في تشديق الجيػد الجولية في سبيل الحفاظ عمى األمغ والدمع الجولييغ، مع مالحطة 

الدػفيتي عمى مجسل الحخكة الجولية، فتػافقيسا يعشي حخكة الجيػد  -استسخار التأثيخ األمخيكي
ع مغ تجخل الجول الشامية واقتخاحاتيا الجولية أكثخ والتشافخ والتشافذ يعشي تعصيميا، كحلظ فأنو وبالخغ

السيسة، لع يكغ تأثيخىا واضح السعالع واستسخت تمظ الجول تخزع برػرة أو بأخخػ لدياسة 
 القصبيغ.

واصمت األمع الستحجة اىتساميا بالػضع القانػني لقاع البحار والسحيصات وبحثو عمى ضػء 
د األمع الستحجة عغ إصجار إعالن بالسبادغ التصػرات العمسية والتكشػلػجية الحجيثة، وأسفخت جيػ 

كانػن  87التي تحكع قاع البحار والسحيصات وباشغ تخبتيسا، الػاقع خارج حجود الػالية اإلقميسية في 
 :(59). وىحه السبادغ ىي8970األول 

مػارد قاع البحار والسحيصات وباشغ أرضيا السػجػديغ خارج حجود الػالية القػمية تخاث  -8
 انية.مذتخك لإلند

أن السشصقة لغ تكػن محاًل لتسمظ الجول أو األشخاص، وال يجػز ألية دولة تجعي أو تسارس  -1
 الديادة أو الحقػق الديادية عمى أؼ جدء مشيا.

تكػن جسيع الشذاشات الستعمقة باستكذاف مػارد السشصقة واستغالليا والشذاشات األخخػ  -3
 نذاؤه.السترمة بحلظ خاضعة لمشطام الجولي الحؼ سيجخؼ أ
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تكػن السشصقة مفتػحة لالستخجام في األغخاض الدمسية وحجىا لجسيع الجول، ساحمية كانت  -4
 أم غيخ ساحمية، دون تسييد، وفقًا لمشطام الجولي الحؼ سيجخؼ إنذاؤه.

تكػن ترخفات الجول في السشصقة متفقة ومبادغ وقػاعج القانػن الجولي بسا فييا ميثاق األمع  -5
غ القانػن الجولي الستعمقة بالعالقات الػدية والتعاون بيغ الجول وفقًا الستحجة وإعالن مباد

وذلظ  8970تذخيغ األول  14لسيثاق األمع الستحجة، الحؼ اعتسجتو الجسعية العامة في 
 حخصًا عمى صيانة الدمع واألمغ الجولييغ وتعديد التعاون الجولي والتفاىع الستبادل.

ػاردىا لرالح اإلندانية قاشبة، برخف الشطخ عغ يجخؼ استكذاف السشصقة واستغالل م -6
السػقع الجغخافي لمجول، ساحمية كانت أم غيخ ساحمية مع مخاعاة خاصة لرالح البمجان 

 الستشامية وحاجاتيا.
تخرز السشصقة لألغخاض الدمسية وحجىا، مع عجم اإلخالل بأية تجابيخ مشصؿية عمى  -7

تفاق عمييا في إشار السفاوضات الجولية في مشصقة أوسع تع االتفاق عمييا أو قج يتع اال
ميجان ندع الدالح، ويعقج في أقخب وقت مسكغ اتفاق دولي مغ أجل التشفيح الفعال ليحا 

 السبجأ وكخصػة نحػ إخخاج قاع البحار والسحيصات وباشغ أرضيا مغ سباق التدمح.
، إنذاء نطام دولي يتع بسقتزى معاىجة دولية ذات صفة عالسية يجخؼ االتفاق العام عمييا -8

يشصبق عمى السشصقة ومػاردىا ويتزسغ إقامة الجياز الجولي السشاسب لتشفيح أحكامو، وذلظ 
 استشادًا إلى مبادغ ىحا اإلعالن.

تقػم الجول بتعديد التعاون الجولي في البحث العمسي لألغخاض الدمسية وحجىا، عغ شخيق  -9
يشتسػن إلى بمجان مختمفة، وتجعع  االشتخاك في بخامج دولية وتذجيع األشخاص الحيغ

 الصاقات البحثية لجػ البمجان الستشامية، ونذخ بخامج البحػث السختمفة بذكل فعال.
اتخاذ التجابيخ السشاسبة العتساد وتصبيق قػاعج ومعاييخ وإجخاءات دولية في تشفيح األنذصة  -80

 الستعمقة بسػارد السشصقة.
يجخؼ إنذاؤه، باتخاذ التجابيخ السشاسبة العتساد تقػم الجول وفقًا لمشطام الجولي الحؼ س -88

وتصبيق قػاعج ومعاييخ وإجخاءات دولية بالتعاون في سبيل اعتسادىا وتصبيقيا، مغ أجل 
تحقيق غايات عجة، في مقجمتيا مشع التمػث وحساية السػارد الصبيعية لمسشصقة ومشع الزخر 

 عغ الثخوة الشباتية والحيػانية في البيئة البحخية.
تكػن كل دولة مدؤولة عغ تأميغ مباشخة الشذاشات في السشصقة وفقًا لمشطام الجولي الحؼ  -81

سيجخؼ انذاؤه، بسا في ذلظ الشذاشات الستعمقة بسػارد السشصقة، سػاء باشخت تمظ الشذاشات 
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وكاالت حكػمية أو ىيئات غيخ حكػمية تخزع لػالية الجولة أو تعسل لحدابيا أو بإشخاف 
 ػالية الجولة أو يعسمػن لحدابيا.أشخاص يخزػن ل

يقػم األشخاف في أؼ نداع يتعمق بالشذاشات السرصمح بيا في السشصقة وبسػاردىا بتدػية  -83
( مغ ميثاق األمع الستحجة، وما قج يتفق 33ذلظ الشداع باتخاذ التجابيخ السحكػرة في السادة )

 لسشازعات.عميو الشطام الجولي الحؼ سيجخؼ انذاؤه مغ إجخاءات التدػية ا
إلى عقج مؤتسخ  8970كانػن األول  87( في 1750كسا دعت الجسعية العامة في القخار )

عغ قانػن البحار وشمبت مغ األميغ العام لألمع الستحجة أن يتعاون مع مؤتسخ األمع الستحجة لمتجارة 
إلى واإلنساء والػكاالت الستخررة والسشطسات السخترة األخخػ لتحقيق ىحا اليجف، ودعت 

اإلعجاد ليحا السؤتسخ لزسان نجاحو، وأن أعسال المجان التحزيخية يجب أن تبجأ في أقخب وقت بعج 
( لمجسعية العامة مع االستفادة مغ الخبخة الستجسعة لجػ لجشة استخجام قاع البحار 15الجورة )انتياء 

 .(60)والسحيصات السػجػد خارج حجود الػالية القػمية
بػجو عام إنجازًا ىامًا حتى وأن كان محجودًا وستديج أىسيتو برػرة اعتبخ مذخوع السعاىجة 

مصخدة، كسا عبخ أغمب السػقعيغ عمى السعاىجة عغ ارتياحيع لخوح الػفاق التي أسفخت عغ تزسيغ 
السذخوع التعجيالت التي عكدت اتفاق الخأؼ العام الحؼ تع تحؿيقو عمى ىحا األساس وىحه السعاىجة 

والتي حطخت إجخاء التجارؼ الحرية تحت الساء، ثع جاءت  8963ة مػسكػ لدشة تعج مكسمة  لسعاىج
ىحه السعاىجة وحخمت تخديغ أو زرع األسمحة الشػوية في قاع البحار والسحيصات، مسا يجعل ليحه 

، كسا أكج عجد (68)السعاىجة أىسية كبيخة في البيشان القانػني الجولي لمحج مغ انتذار األسمحة  الشػوية
( عغ األىسية التي 8973-8978عزاء مؤتسخ لجشة الدالح خالل السجة السستجة بيغ عامي )مغ أ 

يعمقػنيا عمى مػاصمة التفاوض شبقًا لمسادة الخامدة مغ السعاىجة بذأن التجابيخ األخخػ في ندع 
ورغع ذلظ اثيخت بعس االنتقادات لمسعاىجة إذ رأت فخندا أن مذخوع السعاىجة لع يأخح  (61)الدالح

بعيغ االعتبار بالجرجة الكاؼية حق الجول الداحمية في الجفاع وأنو ال يشز عمى تجخيج مشصقة قاع 
 .(63)البحار مغ األسمحة أو عمى نطام دولي حؿيقي لمسخاؾبة

وبحلظ تكػن مشطسة األمع الستحجة قج حققت نجاحًا آخخ إلى مذاريعيا الستعمقة بالحج مغ ندع 
لدمع الجولييغ، واثسخت جيػد المجان السذكمة ومحاولة احتػاء جسيع الدالح والحفاظ عمى األمغ وا

اآلراء والحث عمى التقارب بيغ الجول وتقخيب وجيات الشطخ ومعالجة االختالفات ومحاولة نقل 
بعزيا إلى مخاحل الحقة، ورغع ذلظ فأن السدتفيج األكبخ مغ كل ذلظ ىي القػػ الشػوية الكبيخة التي 

ر التصػر االقترادؼ الشاتج عغ االستخجام الدمسي لمصاقة الشػوية لسرالحيا، استسخت في جشى ثسا
 في حيغ كانت دول العالع الثالث تعاني مغ أزمات سياسية واقترادية دولية خالل تمظ السجة.
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 الخاتسة واالستشتاجات:
التدمح أدت األمع الستحجة دورًا رئيديًا وواضحًا في السحاوالت الخامية إلى الحج مغ سباق  -8

الجولي برػرة عامة وفي ؾيعان البحار والسحيصات وباشغ أراضييا عمى وجو الخرػص، 
إذ شكمت المجان السختمفة وعسمت عمى إيجاد الريغ السالئسة لمػصػل إلى معاىجة ليحا 
الخرػص كسا عسمت عمى تقخيب وجيات الشطخ وحل السذاكل العالقة بيغ الػاليات 

د الدػفيتي حػل السذاريع السقجمة مشيسا حتى أثسخت تمظ الجيػد الستحجة األمخيكية واالتحا
 عغ تػؾيع معاىجة متخررة في ىحا الجانب.

كان التصػر االقترادؼ واكتذاف الثخوات اليائمة في مشاشق ؾيعان البحار والسحيصات  -1
ألمع عاماًل أساسيًا في اىتسام القػػ الكبخػ في عسمية استقالل تمظ السشاشق رافقيا اىتسام ا

الستحجة بتشطيع عسمية استغالل تمظ السشاشق واستثسارىا لخجمة اإلندانية وأبعادىا عغ 
 محاوالت تخديغ األسمحة الشػوية أو أجخاء التجارب السيسا أنيا مشاشق مييئة لحلظ.

استسخت االنعكاسات اإليجابية لدياسة التػازن الجولي والػفاق خالل تمظ السجة والتي أثخت  -3
في تدييل سيخ مفاوضات الحج مغ األسمحة في تمظ السشاشق السيسا التقارب  بذكل مباشخ

 الدػفيتي األمخيكي.
أدت الجول الالنػوية دورًا نذصًا خالل مفاوضات تػؾيع السعاىجة مغ خالل إبجاء اآلراء  -4

والسقتخحات وشكمت ضغصًا دوليًا عمى تمظ الجول في بعس األحيان وأخحت الجول الكبخػ 
 لسقتخحات.ببعس تمظ ا

  يػامرال
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 .38-16، ص8971الستحجة، نيػيػرك، 

 .980، ص1007معيج ستػكيػلع ألبحاث الدالم الجولي، التدمح وندع الدالح، الكتاب الدشػؼ،  (53)
(، 8970كانػن األول  86-أيمػل 85األمع الستحجة، مجسػعة القخارات التي اتخحتيا الجسعية العامة لمسجة ) (54)
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68معسخ تختيب عبج الحافع، السرجر الدابق، ص  
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270, Geneva, October 30, 1969. 

5. F.R.U.S, 1969-1976, Vol. E.2, Draft Treaty Submitted to The 
Eighteen Nation Disbarment Committee, No.246, Washington, May 
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6. F.R.U.S, 1969-1976, Vol. XE.2, (Eighteen. Nation Disarmament 
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9. F.R.U.S, Vol. XE.2, Telegram 2548 From The Mission to The 
United Nations to The Department of State, No.280, New York, 
October 19, 1970. 



معاٍدة قاع البحار )معاٍدة حظر وميع األسلحة اليووية وغريٍا مً أسلحة التدمري الشامل يف قاع 

 البحار واحمليطات ويف باطً أرضَنا واملوقف الدولي ميَا(

                                                                                 املشَداىيا.د.علي حمند كريه                                             و.د. بشري عبد الواحد صاحب 

 

   و(2222كاىوٌ االول  – 33العدد ملحق )  لة دراسات ااريخيةجم 
542 

 

542 
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12. F.R.U.S, Vol.E.2, Telegram 3043 From The Mission in Geneva to 
The Department of State, No. 282, Geneva, September 4, 1970. 
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األمع الستحجة، إدارة شؤون ندع الدالح، تقخيخ األميغ العام، سباق التدمح البحخؼ، األمع  .1

    .8976الستحجة، نيػيػرك، 
 -8969أيمػل  86ات التي أتخحتيا الجسعية لمسجة )األمع الستحجة، الجسعية العامة، القخار  .3

)مدألة تخريز قاع البحار  1574(، السجمج األول، القخار 8969كانػن األول  87
، 8969كانػن األول  85والسحيصات وباشغ أرضيا السػجػديغ تحت أعالي البحار( 

 .8978(، نيػيػرك، A/7630) 30السمحق رقع 
أيمػل  85ة، مجسػعة القخارات التي اتخحتيا الجسعية العامة )األمع الستحجة، الجسعية العام .4

)تخريز قاع البحار  1750(، السجمج الثاني، القخار 8970كانػن األول  8970-87
والسحيصات وباشغ أرضيا السػجػديغ تحت أعالي البحار خارج حجود الػالية القػمية الحالية 

حة اإلندانية وعقج مؤتسخ عغ قانػن لألغخاض الدمسية وحجىا، واستخجام مػاردىا لسرم
 .8971(، نيػيػرك A/8628، ممحق رقع )8970كانػن األول  87البحار(، 

األمع الستحجة، القخارات التي اتخحتيا الجسعية العامة في دورتيا الثانية والعذخيغ، السجمج  .5
 1340(، القخارA/6016) 86(  السمحق رقع 8967كانػن األول  89-أيمػل 89األول )

)بحث مدألة تخريز قاع البحار والسحيصات وباشغ أراضييا واستخجام مػاردىا لسرمحة 
 .8968اإلندانية(، نيػيػرك، 
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، السمحق رقع 8969األمع الستحجة، الػثائق الخسسية لمجشة شؤون ندع الدالح لعام  .6
(Rev.3 ،نيػيػرك ،)8970. 

(، Rev3، السمحق )8969عاماألمع الستحجة، الػثائق الخسسية لمجشة شؤون ندع الدالح ل .7
 .8970(، نيػيػرك، CCD,270الػثيقة )

 87 -8970أيمػل  85األمع الستحجة، مجسػعة القخارات التي أتخحت الجسعية العامة، ) .8
 .8970، نيػيػرك، 1660(، القخار 8970كانػن األول 

ثة والعذخيغ، األمع الستحجة، مجسػعة القخارات التي اتخحتيا الجسعية العامة في دورتيا الثال .9
(، القخار A/7630) 30(، السمحق رقع 8968كانػن األول  87 –أيمػل  86السجمج األول )

)بحث مدألة تخريز قاع البحار والسحيصات وباشغ أرضيا السػجػد تحت أعالي  1467
البحار خارج حجود الػالية القػمية الحالية لألغخاض الدمسية واستخجام مػاردىا لسرمحة 

 .8968كانػن األول  18 اإلندانية(،
األمع الستحجة، مجسػعة القخارات التي اتخحتيا الجسعية العامة في دورتيا الخابعة والعذخيغ،  .80

(، القخار A/7630) 30( السمحق رقع 8969كانػن األول  87-أيمػل  86السجمج الثاني، )
 .8978، نيػيػرك 8969كانػن األول  86، )مدألة ندع الدالح الكامل(، 1601

األمع الستحجة، مجسػعة القخارات التي اتخحتيا الجسعية العامة لألمع الستحجة، )القخارات التي  .88
( السجمج الثاني، القخار 8970كانػن األول  87-8970أيمػل  85اتخحتيا الجسعية العامة 

)إعالن السبادغ السشطسة عمى قاع البحار والسحيصات وباشغ أرضيا السػجػديغ  1749
 .8971(، نيػيػرك، A/3028) 18ػالية القػمية(، السمحق رقع خارج حجود ال

كانػن  86-أيمػل 85األمع الستحجة، مجسػعة القخارات التي اتخحتيا الجسعية العامة لمسجة ) .81
 .1660(، القخار 8970األول 

، )الجراسة التي أعجتيا الدكختارية 8969تقخيخ لجشة االستخجامات الدمسية لقاع البحار لدشة  .83
(، ممحق 13)ج(، الجورة ) 1476ة لألمع الستحجة استشادًا إلى القخار الجسعية العامة العام
 .89، ص8970(، نيػيػرك 81(، الفقخة )A/7622رقع )

الجسعية العامة لألمع الستحجة، مجسػعة القخارات التي اتخحتيا الجسعية العامة لمسجة بيغ  .84
)معاىجة حطخ  1660القخار (، السجمج األول، 8970كانػن األول  87 -أيمػل 85)

األسمحة الشػوية وغيخىا مغ أسمحة التجميخ الذامل عمى قاع البحار والسحيصات وفي باشغ 
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(؛ األمع الستحجة، نيػيػرك، A/8028) 18، السمحق 8970كانػن األول 7أرضيا(، 
8971. 
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يع العشابي، قانػن البحار، ج .86  .8985، دار الفكخ العخبي، القاىخة، 8إبخـا
يع دمحم الجغسة، القانػن الجولي الججيج لمبحار، السؤتسخ الثالث واتفاؾية األمع الستحجة  .87 إبخـا

 .8983حار، دار الشيزة العخبية، بيخوت، لقانػن الب
أكخم الػتخؼ، قػاعج ججيجة الستغالل قاع البحار والسحيصات، "مجمة العجالة"، العجد الدادس،  .88

 .8976الدشة الثانية، بغجاد، 
 .8995أميغ سبخ، الدالم والتدمح الشػوؼ، مصبعة عكخمة، دمذق،  .89
،  1، ج8العالسية الثانية إلى اليػم، جج. ب، دروزيل، التاريخ الجبمػماسي مغ الحخب  .10

 .8987تخجسة: نػر الجيغ حاشػم، دار الفكخ، دمذق، 
 . 8969حامج سمصان، القانػن الجولي في أوقات الدمع، د.م، القاىخة،  .18
سعج أكخم الػتخؼ، قػاعج ججيجة الستقالل ؾيعان البحار والسحيصات، مجمة )العجالة(، العجد  .11

 .8976اد، األول، الدشة األولى، بغج
سعج عبج الكخيع العصار، الشطام القانػني االستكذاف واستثسار ؾيعان البحار والسحيصات  .13

 .8977وباششيا خارج حجود الػالية الػششية، بغجاد، 
سعج عبج الكخيع العصار، الشطام القانػني الستكذاف ؾيعان البحار والسحيصات وباششيا  .14

 .8977م، بغجاد، الػاقعة خارج حجود الػالية الػششية، د. 
 .8993، 1سميع الحدشي، مبادغ الخؤوساء األمخيكان، دار اإلسالم لمشذخ، ط .15
 87-أيمػل 86مجسػعة القخارات التي اتخحتيا الجسعية العامة في دورتيا الثالثة والعذخيغ ) .16

 (.1476(، القخار )8968كانػن األول 
لسشطسة العخبية لمتخبية والثقافة مجسػعة باحثيغ، قانػن البحار الججيج والسرالح العخبية، ا .17

 .8989والعمػم، معيج البحػث والجراسات العخبية، تػنذ، 
 .8983محكخات الخئيذ نيكدػن، الحخب الحؿيؿية، تخجسة: سييل رزكار، د. م، دمذق،  .18



معاٍدة قاع البحار )معاٍدة حظر وميع األسلحة اليووية وغريٍا مً أسلحة التدمري الشامل يف قاع 

 البحار واحمليطات ويف باطً أرضَنا واملوقف الدولي ميَا(

                                                                                 املشَداىيا.د.علي حمند كريه                                             و.د. بشري عبد الواحد صاحب 

 

   و(2222كاىوٌ االول  – 33العدد ملحق )  لة دراسات ااريخيةجم 
546 

 

546 

                                                                                                                                                                            

، السكتبة األنكمػ مرخية، 8مرصفى الحفشاوؼ، قانػن البحار الجولي في زمغ الدمع، ج .19
 .8963القاىخة، 

 .1007ستػكيػلع ألبحاث الدالم الجولي، التدمح وندع الدالح، الكتاب الدشػؼ، معيج  .30
 الشتائج االقترادية واالجتساعية لدباق التدمح والشفقات العدكخية، إدارة شؤون  .38
 .8983ندع الدالح، األمع الستحجة، نيػيػرك،  .31
 8975ىمدشكي الدػفيتي في ضػء مؤتسخ  -وسام ىادؼ عكار التسيسي، التقارب األميخكي .33

 .1010، دار السعتد لمشذخ والتػزيع، عسان، 8"دراسة تاريخية"، ط
  8974-8969البخيصانية -يدخػ عساد سعيج الصو، العالقات األمخيكية .34

 سادسًا. البحػث السشذػرة
الدػفيتي واألسمحة االستخاتيجية، مجمة "الدياسة  -إسساعيل صبخؼ مقمج، الػفاق األمخيكي .8

 8971، كانػن األول، القاىخة، 30، العجد8الجولية"، الدشة
أكخم الػتخؼ، مؤتسخ قانػن البحار، مجمة العجالة، العجد األول، الدشة األولى، بغجاد،  .1

8975. 


