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 الفرع الرابع

 المياه الداخلية
 ـ:المياه الداخلية 2891عرفت المادة الثامنة من اتفاقية قانون البحار لعام  

 (المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط االساس للبحر االقليمي بأنها) 
وتمارس عليهاا جمياع االختصاتاال التاي تمارساها  00 لسيادة الدولة 00وتخضع المياه الداخلية  

  00 وهي تشمل 00 على اقليمها االرضي

 00 الموانئ البحرية و  

 00 الخلجان و 

  00و البحيرات 

  المغلقة وشبه المغلقةالبحار 

 الموانئ البحرية 0 اوال
 00 يقصد بذلك 

 السفن واستقبالها إلرشاد 00 المنشال التي تقيمها الدولة في مواقع معينة من شواطئها  
 00كما اشارت بذلك  00ءا من اقليم الدولة زوهذه المنشات تعتبر ج 

   ابعااد المنشااال  00تعتباار جاامنا ماان السااا   )ماان اتقاقيااة قااانون البحااار بقول ااا(11)المااا

 (التي تشك  جمنا اتيال من النظام المرفئي 00المرفئية 

  ـ:الموانئ البحرية بأن ا 1291وعرفت اتقاقية جنيف الخاصة بالمرافئ البحرية لعام 
 ( هي التي تتردد عليها عادة السفن البحرية والتي تكون معدة لخدماة التجاارة الخارجياة

 (الدوليةللجماعة 

  ويتضح من هذا التعريف اناه ال ينصارإ  ال الاى الماوانئ المفتو اة للتجاارة

 الخارجية
 

  00وتسمح الدول عادة للسفن الخاتة 

  00 بدخول موانئ ا  

   بصقة  ائمية 00او  00 مؤقتةكما تستطيع ان تغلق بعض مواني ا بصور  

  العسكرية ألغراضويكون االغالق الدائم في  الة ما اذا كان المينان مخصصا 

  ة على حرية  خول السقن الخاصة للماوانئ اججنباي 1291وأكدت اتقاقية جنيف لعام

على ان الدولة ليس لها ان تغلق موانيها في وجه  00وقضت في المادة الثانية منها 

 00او  00عان التادابير الصاحية  00ناشائة  في الحاالل االساتثنائية 00التجارة  ال 

 مقتضيال النظام العام
فااي  الااة القااوة   ال 00ان الدولااة رياار ملزمااة بالسااماا للسااقن الحربيااة بااان تر ااو فااي مواني ااا  إج 

 00والتي تضطر في ا السقن الى طلب اجيواء اذا  00 القاهرة

 00 عطب اتابها او  

  المينان مياها داخلية باعتبار ان مياه 00 شديد إلعصارتعرضت  

 00وتخضع السفن االجنبية الموجودة في المينان  

 00 للوائح الخاصة بالمالحة و 

 00 الصحة و 

 00 البوليس و 

  0 التي تضعها الدولة السا لية 00  الكمارك   

 



  0 الخلجان 0ثانيا 

نشاون  00 الاىويادد  هاذا التغلغا   00 مسا ة من البحار تتغلغا  فاي اقلايم الدولاة 00 الخليج هو 

  تكاد تكون محصورة بين االرض 00 مسا ة من البحر
  الخلااي   1299وعرفاات الققاار  الةانيااة ماان المااا   العاشاار  ماان اتقاقيااة قااانون البحااار لعااام

علاى نحاو يجعلاه  00يكون توغله بالقياس الى عارض مدخلاه  00عبارة عن انبعاج واضح المعالم )بأنه

 (ويشك  اكثر من مجرد انحنان للسا   00يحتو  على مياه محصورة بالبر 

تفاوق مساا ة  00او  00 تعاادل 00اذا كانات مساا ته   ال 00ال يعتبر خليجا  00غير ان االنبعاج  

 يرسم عبر مدخ  ذلك االنبعاجنصف دائرة قطرها خط 

 ـ:يأتيوتنقسم الخلجان من  يث قواعد القانون الدولي الى ما  

 

 الخلجان الوطنية 0 أ

  وج يزيد اتساع القتحة التي توصله  00في اقليم  ولة واحد   بأكملهالذي يقع  00 الوطني هوالخليج

 ميل بحري  92بالبحر عن 

  ويخضع لسيادتها  00ويعد الخليج الوطني جمنا من المياه الداخلية للدولة السا لية 

 

 الخلجان الدولية 0 ب

  00وهي التي تقع في اقليم  ولة واحد  او 

  00في اقاليم اكةر من  ولة 

  ميل  92ويزيد اتساع فتحت ا على 

  يعتباار الخلااي   وليااا اذا  ا ت  00 2891واساتنادا الااى تعريااف المااادة العاشاارة مان اتفاقيااة
 عن مسا ة دائرة نصف قطرها يساو  مدى البحر االقليمي للدولةمساحته 

 فيما عدا المسا ة التي تدخ  فاي  00 وتعتبر هذه الخلجان جمنا من المناطق االقتصادية الخالصة

 قع في اقليمها الخليجيالبحر االقليمي للدولة التي 

 

 الخلجان التاريخية 0 ج

 بسايادة الدولاة علاى بعاخ الخلجاان التاي تتجااوة الفتحاة  00 جرى العرإ الدولي على االعتاراإ

  00 مي   12التي توتلها بالبحر عن 

  وهي عباار  عان خلجاان ا اتمر و اع  00 التاريخية او الحيويةبالخلجان وهذه الخلجان المعروفة

 ون اعتراض من جاناب الادول اجخار   00اليد للدولة الساحلية علي ا واختصاص ا ب ا مد  طويلة 
 ومن امةلة الخلجان التاريخية 

 00 خلي  قابس في تونس و 

 00 خلي  هد ون في كندا  
  فلندا خلي 

 00 المياه الداخلية للدولة السا ليةوتعتبر هذه الخلجان جمنا من  00 

 البحيرال 0 ثالثا

وال تكااون متصاالة  00 او اكثاار 00 دولااة بأراضاايمحاطااة  00 وهااي مسااا ال واسااعة ماان المياااه 

  بالبحار
 مةل 00 تخضع لسيادتها الكاملة فأنها 00  ولة واحد  بإقليمتقع البحير  كانت  وإذا 

  بحير  كوم في ايطاليا 

تخضااع لسايادة كاا  منهمااا ضاامن  فأنهااا 00 او اكةاار 00  ولتاين 00 بأرا ااياماا اذا كاناات محاطااة  

  دود تعين عادة وفقا لخط وهمي يمر من منتصف البحيرة

 



 البحار المغلقة وشبه المغلقة 0 رابعا

 00وهي اما بحار تحيط ب ا اجرض من جميع الج ات وتسمى بالبحار المغلقة او  

 اليابسة وتتصل بالبحر وتسمى بالبحار شبه المغلقةبحار ممتد  في  
 

 البحار المغلقة 0أ

  كالبحر الميت في اجر ن  00 ال اتصال لها بالبحارالتي وهي  

 00 و كم البحر المغلق انه  

  00 في اراضي دولة وا دة فهو يعتبر بأكملهاذا كان يقع 

 00من اقليم ا ويعتبر  جزءا 

  شانه في ذلك شان اقليم الدولة االرضي  00جزءا من  يا ت ا 

  يخضااع لساايادة الاادول  00امااا اذا كااان البحاار المغلااق واقعااا فااي اقلاايم اكثاار ماان دولااة فانااه

 المحيطة به 

  00بمقتضى اتقاقات  تعقد ل ذا الغرض مةال ذلك  00ويتم تنظيم المالحة والصيد فيه 

  قا وبين ايران بخصوص بحار بين اجتحا  السوفيتي  اب 1291المعاهد  المعقو   عام
  00 قزوين حيث نصت على

o  هاذا اجتجااه  وتأياد 00تمتع الطرفين بحرية المالحة فيه على ا اس المساوات

بالساقن العائاد  لرعاياا  التاي حصارت المالحاة 1211بالمعاهد  المعقاو   عاام 
 الدولتين 

   البحار شبه المغلقة 0 ب

  كالبحر االسود وبحر اةوإ  00 مضيق  او 00ممر  00هي التي تتص  بالبحار بواسطة 

 00 واحد  اعتبر كان البحر واقعا برمته في اقليم  ولة فإذا  

 00 جزءا من اقليم ا و  

  يخضع لسيا ت ا 

 00 بشرط ان تكون  

  00 اخلة ايضا في اقليم الدولة  00القتحة التي توصله بالمنطقة اجقتصا ية الخالصة 

  00او  قليمياالضعف البحر وان ج يتجاو  اتساع ا عن 

  مةل بحر ا وف  00عن المساحة المقرر  للخلجان الوطنية 

  00اما اذا تجاو ت القتحة هذا القدر او 

   كانت تقع في اقليم  ولة اخر 

  اعالي البحار  00اعتبر البحر جزءا من المنطقة اجقتصا ية الخالصة او 

  00فيما عدا ما يدخ  منه بحدود البحر االقليمي 

 00 وكذلك الحال اذا كان البحر واقعا في اقليم اكثر من دولة 00

 الفرع الخامس

 الممرال البحرية
  00 وهي تلك الفتحال التي تفص  بحرين وهي 

  00 واما صناعية وتشمل القنوات 
 المضايقطبيعية وتشمل  أما 

 

  ألقنوال 0 اوال
  00 بقصد تيسير المال ة الدولية 00  يص  بين بحرين 00 عن ممر مائي تناعيوهي عبارة  

  00وتعد القنا  جزءا من اقليم الدولة التي تمر في ا  



  وتخضع لسيا ت ا 

وان منقعت اا ج تقتصار علاى الدولاة التاي تمار  00ولما كانت القنوات من طرق المواصالت الدولياة  

بواساطة  00فقد نظمت شؤون المالحة في ا  00 بأ رهاعلى التجار  الدولية  وإنما 00في ارا ي ا 

 االتفاقال الدولية 

  00 وتوجد في العالم ثالث قنوال ذال اهمية دولية هي 

 00 قنا  السويس و 

 00 قنا  بنما و  

  ونظمت كل قنا  باتقاقية خاصة 00 قنا  كيبل 
 

 المضايق 0 ثانيا

وال يتجاوة اتسااعه عان ضاعف عارض البحار  00 يص  بين بحرينهو ممر مائي طبيعي المضيق  

  االقليمي

  ـ:المضايق بين ثالثة انواع من  2891وقد ميمل اتفاقية قانون البحار عام  

 بين جمن من اعالي البحار او منطقاة اقتصاادية خالصاة 00 المستخدمة للمال ة الدولية المضايق 0 اوال

 منطقة اقتصادية خالصةوجمنا من اعالي البحار او  00

ووجاد  فاي اتجااه  00 بار هاذه الدولاةبو 00 المضايق المشكلة بجميرة للدولاة المشااطئة للمضايق 0 ثانيا
يكون مالئماا  00طريق في منطقة اقتصا ية خالصة  00 او 00 البحر من الجزير  طريق في اعالي البحار

 الهيدوغرافية و المال ية بقدر مماثل من حيث الخصائص 

البحر وبين  00 منطقة اقتصادية خالصة 00 او 00 الموجودة بين جمن من اعالي البحار المضايق 0 لثاثا

 االقليمي لدولة اجنبية 

يحكماان هاذه االناواع الثالثاة مان المضاايق  00كما وضعت اتفاقية قانون البحار نظاامين للمال اة  

 ـ: هما

 00 نظام المرور العابر و  

  الذ  ال يجوة وقفه البر ننظام المرور  
  التااي تاربط جاازء ماان اعااالي  00 النااوع االول مان المضااايق علااى 00وطبقات نظااام الماارور العاابر

 البحار او منطقة اقتصا ية خالصة وجزءا من اعالي البحار او منطقة اقتصا ية خالصة 

  على النوعين االخيرين  00وطبقت نظام المرور البرئ الذ  ال يجوة وقفه 
  00أي  00 المتوات  السريعهو العبور  00والمرور العابر  

 00 و مرور جميع الطائرات والسقن بكافة انواع ا  
  00 ون تمييز بين الدول  

  لغرض عبور المضيق فقط  00مرورا  متواصال  ريعا 

 الشادة او  اااللالتوقف الاذ  تفرضاه باستثنان  00 كان سبب أل  التوقف بمعنى انه ال يجوة 

 القوة القاهرة 

  00ممارسته على ارادة الدولة السا لية  لذا ال تتوقف 00  والمرور العابر  ق وليس رخصة 

  00 على تلك الدولة ان تمتنع عن عرقلته وان بل 
  الطيران  و المال ةعن أي خطر ي د   باإلعالنان تقوم 

جمياااع السااافن  29-21 – 20 -98فاااي موادهاااا  2891قاااانون البحاااار لعاااام  كماااا الممااات اتفاقياااة  

  00 والطائرال اثنان ممارستها  ق المرور العابر
  أي ا تعمال ل ا  اد  ايا   الدولاة المشااطئة للمضايق او 00او  ان تمتنع عن أي ت ديد بالقو

 ا تقالل ا السيا ي  00  المت ا اجقليمية او  00

  فاي  المقبولاة عموماا للساالمة الممار ات الدولية 00 و اإلجراءات 00 و لألنظمةوان تمتةل
 بما في ذك اجنظمة الدولية لمنع المصا مات في البحر  00البحر 



  الممار اات الدولياة المقبولاة عموماا لمناع  00 و اإلجاراءات 00 و لألنظماةوان تمتةل ايضا

  0 قضهخالتلوث من السقن و

  المدنيوعلى الطائرات ان تراعي قواعد الجو المو وعة من قبل منظمة الطيران 
 بما في ذلك  قن البحاث العلماي البحاري والمساح ال يادروررافي  00منعت السقن اججنبية و

دون اذن ساابق مان الادول  00انشاطة بحاث او مساح  بأياةان تقوم اثناء مرورها العاابر  00

 المشاطئة للمضايق

 ان تتعاون من اجل اقامة وصيانة  00الدول المستخدمة لمضيق والدول المشاطئة له  وألزمت

ومنااع التلاوث ماان الساقن وخقضااه و اامان الساالمة  00ماا يلازم ماان و اائل تيسااير المالحاة 

 والسيطر  عليه
  لضاامان  00ان تساان القااوانين واةنظمااة  00وأجااا ت اجتقاقيااة للاادول المشاااطئة للمضااايق

 اقن الصايد والشاؤون وتنظايم نشااط  00 المة المالحة وتنظيم حركة المرور ومنع التلوث 

 المتعلقة بالضرائب وال جر  والصحة  ون تمييز بين السقن
 

  البار نلنظاام المارور ( 21 )يخضاعان وفقاا للماا   فأن ماا 00 قاياما الناوعين االخارين مان المضا 

  00الذ  ال يجوة وقفه 

  مان  ياث عادم جاواة وقفاه   ال 00 ختلف عن المرور البرئيومن المعلوم ان هذا النظام ال

  خالل هذه المضايق
 00 من  يث ان المرور العابر يشم  00 انه يختلف عن المرور العابر  ال  

  المالحة البحرية والجوية 

  في حين يقتصر المرور البرئ على المالحة البحرية فقط 

  في حين ان اا تساتطيع  00كما ج يجو  للدولة المشاطئة وقف او اعاقة المرور العابر

 0في حاجت المرور البرئ الذي تعتقد بعدم برائته او لضرورات امنية 
 المضااايقعلااى  11ان اجحكااام الخاصااة بالمضااايق الااوار   فااي اجتقاقيااة ج تنطبااق وفااق المااا    إج 

 :اجتية

  اخليااةمياااه المضااايق التااي جتصاال بااين بحاارين وواقعااة فااي اقلاايم  ولااة واحااد  التااي تعتباار مياه ااا  0 اوج
 كالمضايق التي تؤ ي الى بحر مغلق

حيث يتوفر في اا جازء  00المضايق العريضة التي تزيد اتساع ا عن  عف مساحة البحر اجقليمي  0ثانيا  

نطبق علي ا نظاام البحار ي وإنما هذه اجتقاقية ةحكام تخضع وبالتالي ج 00خالصة القتصا ية اجمنطقة المن 
 العالي 

 00اتقاقااات  وليااة قائمااة ونافااذ  منااذ  ماان طوياال جمئيااا او  كلياااالمضااايق التااي تاانظم المالحااة في ااا  0 ثالةااا
 كالمضايق التركية والدانماركية ومضيق ماجالن وجبل طارق

  1299التي تخضع جتقاقية قانون البحار لعام  المضايقومن  

 00 مضيق باب المندب و 

 مضيق هرمز 

  ه تتصل الدول قطري العربي وعن  ويعد مضيق هرمز المنقذ البحري الوحيد الذي يقضي الى الخلي
 البحار  بأعاليالعربية الخليجية 

 من اعالي  جزأينويربط  00مضيق  ولي مستخدم للمالحة الدولية  00 هو وعليه فان مضيق هرمم

التي ينطبق  المضايقوهو ب ذا الوصف يدخل في صنف  00البحار في الخلي  العربي وخلي  عمان 
 علي ا نظام المرور العابر

 

 

 



 


