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:  Résumé 

 Le tribunal international 
du droit de la mer dont les vingt et 
un juges ont été élus le 19 octobre 
1996 est l’une des trois institutions 
prévues par la convention de 
Montego Bay. 
La compétence du tribunal est tout 
d’abord examinée; elle lui permet 
d’offrir aux Etats un éventail de 
possibilités : compétence 
obligatoire ; compétence 
consultative ; compétence 
facultative. Sont ensuite étudies les 
respectives de la « politique 
juridique » que le Tribunal devra 
développer pour trouver sa place 
parmi les instances juridique 
internationales. 
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تكون الدولة عن توقیعھا أو تصدیقھا على ھذه االتفاقیة أو انضمامھا إلیھا أو في أي وقت بعد ذلك،  -1
حرة ان تختار بواسطة إعالن مكتوب واحدة أو أكثر من الوسائل التالیة لتسویة المنازعات المتعلقة بتفسیر ھذه 

 .االتفاقیة أو تطبیقھا 

 .السادس المحكمة الدولیة لقانون البحار المنشأة وفقا للمرفق)أ

 .محكمة العدل الدولیة)ب

 .محكمة تحكیم مشكلة وفقا للمرفق السابع)ج

  محكمة تحكیم خاص، مشكلة وفقا للمرفق الثامن لفئة أو أكثر من فئات المنازعات المحددة فیھ )د

بعض أن مصطلح ھي قاع البحار العالیة، : المنطقة الدولیة - 2 أي األرض التي تغمرھا میاه البحار، ویرى ال
ر  " Sea-bed" قاع البحر أفضل من استخدام مصطلح المنطقة ألنھ عام ویشمل جمیع المناطق البحریة أو غی

  .البحریة

ان ار، عم دولي للبح ع، : أنظر في ھذا سھیل حسین الفتالوي، القانون ال ر والتوزی ة للنش ، ص 2009دار الثقاف
239.  

م یجب   -3 ث ل رف، حی ر ط ثار تساؤل حول إمكانیة ترشیح دولة طرف في االتفاقیة مواطني دولة أخرى غی
فقد رشحت النمسا عند أول . النظام األساسي للمحكمة عنھ، وإن كان الواقع العملي یشیر إلى إمكانیة حدوث ذلك

  .یر طرف في االتفاقیةانتخاب للقضاة مواطنا إسرائیلیا لعضویة المحكمة مع أن إسرائیل غ

دراسة تحلیلیة للجوانب التنظیمیة والوظیفیة : أنظر في ھذا، محمد صافي یوسف، المحكمة الدولیة لقانون البحار
  .39، ص2003دار النھضة العربیة، : للمحكمة وألھم األحكام القضائیة الصادرة عنھا القاھرة

  .من النظام األساسي للمحكمة 4فقرة  4المادة   -4

  .من النظام األساسي للمحكمة 1فقرة  5المادة  -5

روت-6 دولي، بی اء ال ذوب، القض ارق المج ذوب وط د المج ة، : محم ي الحقوقی ورات دار الحلب ، 2009منش
  .67ص

  .50محمد صافي یوسف، مرجع سابق، ص -7

  .52المرجع نفسھ، ص -8

  .من الئحة المعاشات) 4، 3، 2، 1(المادة األولى فقرة -9

  .من النظام األساسي للمحكمة 11المادة  -10

  .62محمد صافي یوسف، مرجع سابق، ص -11

ة  -12 أحمد أبو الوفاء، القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولیة والوطنیة وسلوك الدول واتفاقی
  .155، ص 2006دار النھضة العربیة : ، القاھرة1982

  .من الئحة المحكمة1فقرة  30المادة  -13

  .من الئحة المحكمة 1الفقرة  3المادة -14

  .من النظام األساسي للمحكمة 7، 1فقرة  35المادة  -15

  .76محمد صافي یوسف، مرجع سابق، ص  -16

  .168المرجع نفسھ، ص-17

18-Tullio Treves, Le Tribunal International du droit de la mer, début et perspectives, 
Annuaire du droit de la mer, Tom1, Paris : Editions pedone, 1997, P31.                                  
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ار -19 انون البح ة لق ة الدولی راد، المحكم وفیا ش وم : ص وق والعل ة الحق تیر، كلی ذكرة ماجس اق، م ة وآف بدای
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