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  بشأن قانون البحار1958اتفاقيات جنيف لعام 
 

مياه ال، نظام 1949 في عام  المعقودة األولىا في دورته،اختارت لجنة القانون الدولي 
قائمة الموضوعات أدرجت الثاني منهما في لتدوين، و موضوعين لأعالي البحارنظام اإلقليمية و

المؤرخ ) 4-د (374معية العامة في القرار بناء على توصية الجو. التي ينبغي إعطاؤها األولوية
، أضيف موضوع المياه اإلقليمية إلى قائمة الموضوعات ذات 1949 ديسمبر/آانون األول 6

لموضوع  المعين خاص المقررالوالية السيد فرنسوا،  نطاقوُوسِّع . 1951األولوية في عام 
في هذه اللجنة نظرت و. ياإلقليمالبحر شمل أيضا موضوع ي، ل1949أعالي البحار في عام 

، 1956إلى  1950 ، المعقودة في األعوام منالثامنةإلى الثانية من تها ادورالموضوعات في 
الحكومات والمنظمات المقدمة من  تقارير المقرر الخاص والمعلومات استنادا إلىعلى التوالي، 

 جمعية العامة في دورتها الخامسةوقدمت اللجنة إلى ال. الوثائق التي أعدتها األمانة العامةوالدولية 
 بالجرف القاري ومصائد األسماك والمنطقة المتعلقةالمسودات النهائية  1953 في عام المعقودة
 آانون 7المؤرخ ) 7-د (798القرار بموجب ،  قضتالجمعية العامةإال أّن . المتاخمة
المشاآل المتصلة رست حتى تكون اللجنة قد تدا اإلجراءات جميع بإرجاء، 1953 ديسمبر/األول

دول أعضاء مسألة الجرف عشر عرضت و. على حد سواءالمياه اإلقليمية بأعالي البحار وب
، ولكن الجمعية أرجأت 1954في عام  المعقودة التاسعةتها القاري على الجمعية العامة في دور

، 1954 ديسمبر/ آانون األول14المؤرخ ) 9-د (899قرار بالمرة أخرى جميع اإلجراءات 
ونظام المياه اإلقليمية وجميع  اللجنة أن تقدم تقريرها النهائي عن نظام أعالي البحارإلى وطلبت 
 .1956في عام  دورتها الحادية عشرةبحلول موعد انعقاد لجمعية المتصلة بهما إلى االمشاآل 

 
 وفي الدورة . البحر اإلقليميعن، اعتمدت اللجنة تقريرها النهائي 1956في عام و 

 بحيثمنهجية واحدة مجموعة المواد المتعلقة بقانون البحار في ُأدرجت جميع مشاريع ، فسهان
توصية بعقد مشفوعة بدمت المسودة إلى الجمعية العامة وُق. تشكل مسودة نهائية لقانون البحار

). A/CN.4/104انظر تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة، (مؤتمر للمفوضين 
قد في جنيف في الفترة ، ُع1957فبراير / شباط21 المؤرخ )11-د (1105عقب اعتماد القرار و

قانون البحار، الذي لاألمم المتحدة  مؤتمر 1958أبريل /نيسان 27فبراير إلى /شباط 24من 
دراسة قانون على والية المؤتمر نصت ،  المذآورفقا للقراروو. ة دولونست وثمانشارآت فيه 

  في ضوء الجوانبفقط، بل أيضاالمتصلة به للمشاآل  في ضوء الجوانب القانونيةال البحار 
في أو اتفاقية أو أآثر  في  أعمالهد نتائجيتجسعلى التقنية والبيولوجية واالقتصادية والسياسية، و

 . صك آخر مالئم
 

 وفتح باب التوقيع 1958أبريل /نيسان 29أربع اتفاقيات منفصلة في واعتمد المؤتمر  
 جميع الدول أمامتح باب االنضمام إليها ، وبعد ذلك ُف1958أآتوبر /تشرين األول 31حتى عليها 

 التي تدعوها األعضاء في األمم المتحدة، فضال عن غيرها من الدول والوآاالت المتخصصة
اتفاقية البحر اإلقليمي والمنطقة : فيها، وهذه االتفاقيات هيتصبح طرفا ألن الجمعية العامة 

دخلت حيز ( واتفاقية أعالي البحار؛ )1964سبتمبر /أيلول 10في  التنفيذدخلت حيز (لمتاخمة ا
 عالي البحارأل وحفظ الموارد الحية األسماكاتفاقية صيد و ؛)1962سبتمبر /أيلول 30التنفيذ في 

دخلت حيز التنفيذ في ( واتفاقية الجرف القاري ؛)1966مارس /آذار 20دخلت حيز التنفيذ في (
متعلق للتوقيع  بروتوآول اختياري ، اعُتمدوباإلضافة إلى ذلك). 1964 يونيه/حزيران 10

 .1962سبتمبر /أيلول 30حيز التنفيذ في  بالتسوية اإللزامية للمنازعات، دخل
 


