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 الفرع الخامس

 البحار
  00 تبعا لمدى قربها من اليابسة 00 خمسة اجزاء 00 الى نظامها القانونيتنقسم البحار من حيث 

  ـ:وهي

 00 البحر االقليمي و 

 00 المنطقة المتاخمة و  
 00 المنطقة االقتصادية الخالصة و 

 00 الجرف القاري و 

 اعالي البحار 
 2891وسوف نتناول بإيجاز دراسة النظام القانوني لهذه االقسام في ضوء اتفاقية قانون البحار لعام 

 

  البحر االقليمي 0اوال 

الددح اددزار بحددري م  دد   00اقليمهددا البددري وميااهددا الداخليددة  00تمتددد ادديالة الدولددة خددار   

  بالبحر االقليمي 00لشواطئها يعرف 
ميل  21عرض البحر االقليمي بـ 00 2891وقد ادلت المالة الثالثة من اتفاقية قانون البحار لعار  

 بحري 

 المذي يقما   وهمو الخمط 00 خد  االادا بخط وهمي يسممى  00 ويتحدل البحر االقليمي من الداخل
  00 ابتداًء منه عرض البحر االقليمي

   هي القاعدة السائدة لتحديد خط  00 قاعدة النح انحسار للمياه عن الساال وقت الجزروقد اصبحت

 2891وقد اشارت بذلك المالة الخامسة من اتفاقية قانون البحار لعار  00االسا  

  وفي الحالة التي يوجد في الساال 

  انبعاج عميق وانقطاع او 

  توجد سلسلة من الجزر على امتداد الساحل وعلى مسافة قريبة منه مباشرة 
 منمه عمرض البحمر   فالطريقة التي اعتمدتها اتفاقية قانون البحار فمي رسمم الخمط االسما  المذي يقما

 خطوط االاا  المستقيمة التي تصل بين نقاط مناابة 00االقليمي هي طريقة 
 

 قانوني للبحر االقليميالنظار ال

وقد اكددت للدك المدالة الثانيدة مدن اتفاقيدة قدانون  00يخضع البحر االقليمي لسيادة الدولة الساحلية  

 على ان تمار  هذه السيادة في الحدود الواردة في هذه االتفاقية وفي القانون الدولي 00البحار 

 00وتمتد ايالة الدولة علح  

  االقليمي والحيز الجوي فوق البحر 
 كذلك الى قاعه و 

  باطن ارضه 

 : لمصلحة الم اة الدولية اما 00 إال ان ايالة الدولة علح بحراا االقليمي يرل عليه قيدان اامان 

 ا  المرور البرئ و 

 تقييد الوالية علح السفن االجنبية 

 

 

 

 

 ا  المرور البرئ 0 2



بحمق المممرور البممر  خممرل البحممر  00 اداالية كانددت ار  يددر ادداالية 00تتمتمع سممفن جميممع الممدول  
  00االقليمي 

 ـ:لغرض  00 الم اة خ ل البحر االقليمي 00ويقصد بالمرور البر   

اوفي مرفق مينمائي  00التوقف في مرسى  او 00الداخلية دون الدخول في المياه  00 اجتياز اذا البحر -أ  
 00او  يقع خارج المياه الداخلية

 00 او المرافمق المينائيمة 00 او التوقف في احد هذه المراسي 00 التوجه الح المياه الداخلية او منها -ب  

 او مغادرته 
ولكن اذا ال يعني عدر جواز التوقف في ااالت  00ويشترط في المرور ان يكون متواصر وسريعا  

 :ر وهيمن اتفاقية قانون البحا(29)بينتها الفقرة الثانية المادة  00 معينة

 او  العادية لمقتضيات المرحة 
  حين تستلزمها قوة قاهرة او شدة او 

  تقديم مساعدة الى اشخاص او سفن او طائرات في حالة خطر او شدةلغرض 

 
 بحسن نظامها وأمنها  00 بسلم الدولة الساحلية او ال يضر 00 ويكون المرور بريئا ما لار 

 ـ:السفينة اثناء وجولاا في البحر االقليمي بأي من االنشطة االتيةالا قامت  00 لكنه ال يعتبر بريئا 

 استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية وأي تهديد بالقوة أ 

 سلحة من أي نوع ألتدريب با أي مناورة او 

 أمنها أي عمل يهدف الى جمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية او 

  او امنها أي عمل دعائي يهدف المسا  بدفاع الدولة الساحلية 

 او تحميلها  هاانزال اطرق أي طائرة او 

  اطرق أي جهاز عسكري 

 شخص خرفا لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية او  انزال أي سلعة او عملة وتحميل ا 

 أي عمل من اعمال التلويث المقصود او من انشطة الصيد والبحث والمسح 
 00 ان ال تعيق المرور البر  للسفن االجنبية عبر بحرها االقليمي  00 ويجب علح الدولة الساالية 

 وعليها ان تعلن عن أي خطر على المرحة تعلم بوجوده داخل بحرها االقليمي 

اقددوا الحمايددة للدولددة السدداالية  2891لعددار  مددن اتفاقيددة قددانون البحددار (12)وقددد ادددلت المددالة  

 ـ:بالنسبة الاتعمال ا  المرور البرئ علح النحو االتي

 لمنع أي مرور ال يكون بريئاللدولة الساحلية ان تتخذ في بحرها االقليمي الخطوات الرزمة  0 2

الحمق فمي  00قليممي على السفن المتوجهة الى المياه الداخليمة عبمر بحرهما اال للدولة الساحلية يكون 0 1
أي خددرا للشددروط التددي يخ ددع لهددا لخددول تلددك السددفن الددح الميدداه  00اتخمماا الخطمموات الرزمممة لمنممع 

 الداخلية او توقفها في المراف  المينائية

 للدولة الساحلية ان توقف مؤقتا دون تمييز بين السفن االجنبية العمل بالمرور البر  للسفن االجنبية  0 3

 00ااا كان هذا االيقاف ضروريا لحماية امن تلك الدولة  00 دة من بحرها االقليميفي قطعات محد 00

 0 بشرط ان تعلن مقدما اذا االيقاف

إال ان  00وتتمتع جميع السفن بما في للك السفن الحربية بح  المرور البرئ في البحدر االقليمدي  

تبحر طافية ورافعة لعلمها  00ان من اتفاقية قانون البحار اشترطت بالنسبة للغوا ات (10)المالة 

ويجوز للدولة ان تطلب من السفن الحربية مغادرة البحر االقليمي  00 حين تكون في البحر االقليمي
 مخالفتها لقوانين وأنظمة الدولة الساالية 00 في حالة

 

 قيد الوالية علح السفن 0 1

و  00على السفن التجارية  00 والوالية المدنية 00الوالية الجنائية  00ميزت اتفاقية قانون البحار بين 

 المارة في البحر االقليمي لدولة اجنبية 00السفن الحكومية المستعملة ألغراض تجارية 

 



 الوالية الجنائية علح ظهر السفن االجنبية 0أ

 00االجنبية والية الدولة الساحلية في االمور الجنائية على السفن  00من االتفاقية (12)حددت المادة 

 ـ:عند مرورها في البحر االقليمي بالحاالت االتية

 ااا امتدت نتائج الجريمة الى الدولة الساحلية(2)
 ااا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم البلد او بحسن النظام في البحر االقليمي(1)

 تدخل الدولة الساحلية 00 موظف قنصلي لدولة العلم او الممثل الدبلوماسي او ربان السفينةااا طلب (3)

الممواد التمي  او ضروريا لمكافحة االتجار غير المشمروع بالمخمدرات 00ااا كان تدخل الدولة الساحلية (4)
 تؤثر بالعقل

 السفن االجنبيةإزاء  مدنيةالوالية ال 0ب

لسمفن ان تممار  الواليمة المدنيمة ازاء ا 00مدن االتفاقيدة (19)ال يح  للدولدة السداالية وفقدا للمدالة 
 :إال في الحالتين التاليتين 00 االجنبية المارة ببحرها االقليمي

 00ضد أي  00لغرض أي لعوى مدنية  00توقيع اجراءات التنفيذ ( 2)

  سفينة اجنبية راسية في بحرهما االقليممي او مماره خرلمه او ان تحتجزهما بعمد مغمادرة الميماه الداخليمة
 وفقا لقوانينها

  00او اجزاا لغرض أي لعوى مدنية  00 ضد السفينة االجنبية التنفيذتوقيع اجراءات ( 1)

  تتعلق بااللتزامات التي تتحملها السفينة او 

  المسؤوليات التي تقع عليها اثناء رحلتها خرل المياه الداخلية للدولة الساحلية او 

  لغرض تلك الرحلة 

فأنهدا  00 تعملة أل راض  يدر تجاريدةاما بالنسبة للسفن الحربية والسفن الحكومية االخرى المس 

 00من االتفاقية (31)تتمتع وفقا للمالة

  بااتثناء ا  تلك الدولدة  00بحصانة كاملة تمنع تدخل الدولة الساالية بشؤونها منعا باتا

  بالطلب الح تلك السفينة مغالرة بحراا االقليمي فورا
 

 المنطقة المتاخمة 0ثانيا 

وتممار  فيهما الدولمة السماحلية السمميطرة  00مباشمرة البحمر االقليممي همي منطقمة ممن البحمار تجماور  
 :الرزمة من اجل منع خرق انظمتها المتعلقة 

 بالشؤون الكمركية والضريبة والصحة والهجرة 

ميل  12بما ال يتجاوز  00اتساع المنطقة المتاخمة  00 2891وقد ادلت اتفاقية قانون البحار لعار  

أي ان اتسمماع هممذه  00 اددا  الددذي يقددا  مندده عددرض البحددر االقليمدديبحددري اعتبددارا مددن خدد  اال

  00ميل بحري  21المنطقة بعد طرح البحر االقليمي منها يكون 

فهي ال تخ ع لسيالة الدولة  00وتعتبر المنطقة المتاخمة جزءا من المنطقة االقتصالية الخالصة  

  00بحار حرية ال أمبدمن حيث االسا  وإنما يطبق عليها  00الساالية 

والمتعلقددة بددالحقوا  00مممن اتفاقيممة قممانون البحممار ( 65)ممما عممدا االسممتثناءات التممي اوردتهمما المممادة 

 السيالية للدولة الساالية في المنطقة االقتصالية الخالصة 

من اتفاقية قانون البحار السيطرة (33)وتمار  الدولة الساالية في المنطقة المتاخمة وفقا للمالة  

 :اجل ال زمة من 

  منع خرق قوانينها وأنظمتها الكمركية او الضريبية او المتعلقة بمالهجرة او الصمحة داخمل اقليمهما او

 بحرها االقليمي

 واألنظمة المذكورة حاصل داخل اقليمها او بحرها االقليمي المعاقبة على أي خرق للقوانين 
 

 

 

 المنطقة االقتصالية الخالصة 0ثالثا 



ويحكمهدا النظدار القدانوني المميدز  00ومرصمقة لمه  00وهي المنطقة الواقعة وراء البحر االقليممي  

  2891الذي اقرته اتفاقية قانون  البحار لعار 

بمدا ال  00عمرض المنطقمة االقتصمادية الخالصمة  00 من اتفاقية قانون البحار( 62)لقد حددت المادة 

أي ان  00 بحري من خطوط االاا  التي يقدا  منهدا عدرض البحدر االقليمدي ميل 100يزيد عن 
 ميل بحري299يكون  عرض هذه المنطقة بعد طرح البحر االقليمي منها

   من االتفاقية اقوا الدولة الساالية علح المنطقة االقتصالية الخالصة الح( 25) وقسمت المالة 

 00 حقوق سيادية و 

 00 حقوق والية و 

  وواجبات اخرىالى حقوق 
 

   : الحقوا السيالية 0 2
 لغرض  00هي الحقوق التي تمنح للدولة الساحلية  

  ـ:وغير الحية للمياه التي 00استكشاف واستغرل الموارد الطبيعية الحية 

  00وإدارتها  00وحفظ هذه الموارد  00و باطن ارضه  00ولقاع البحر  00تعلو قاع البحر  
 نتمماج كإلرستكشمماف واالسممتغرل االقتصمماديين للمنطقممة  00طة االخممرى و كممذلك فيممما يتعلممق باألنشمم

 الرياح التيارات والطاقة من المياه و

 
   0 اقوا الوالية 0 1

 00 فيما يتعلق 

 بإقامة واستعمال الجزر االصطناعية والمنشات والتركيبات و 
 إجراء البحث العلمي والبحري و 

  حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها 

 
 ومنها نص عليه بقية احكام هذه االتفاقية تكل ما  00 اما الحقوا والواجبات االخرى فهي 0 3

بينمت ان جميمع المدول السماحلية كانمت او  00 اقدوا وواجبدات الددول االخدرى( 29)المدالةما جاء ب 

 00تتمتع بحرية  00غير ساحلية 

  المرحة والتحليق ووضع الكابرت وخطوط االنابيب المغمورة و 

  كتلممك  00غيممر الممك مممما يتصممل بهممذه الحريممات مممن وجممه اسممتخدام البحممر المشممروعة دوليمما
 المرتبطة بتشغيل السفن والطائرات والكابرت وخطوط االنابيب المغمورة

 
على الدولة الساحلية عند ممارستها لحقوقها  00 من االتفاقية(226الى  99)وما قضت به المواد من  

وتتصمرف  00ن تتولى الرعاية الواجبة لحقوق الدول االخرى وواجباتهما ا 00وأدائها لواجباتها  00

 على نحو يتفق مع احكام هذه االتفاقية 
 يدر السداالية والمت دررة  00من اتفاقية قانون البحمار بحمق المدول (20 – 58)وقد اقرت المادتان 

  00  في المشاركة علح ااا  منصف 00 جغرافيا

  الممموارد الحيممة للمنمماطق االقتصممادية الخالصممة للدولممة  فممي اسممتغرل جممزء مناسممب مممن فممائ
  الساحلية الواقعة في نفس المنطقة دون االقليمية او االقليمية

  

  خا ددة  00إال ان اددذا الحدد  قددد افددرو مددن محتددواه الحقيقددي بعددد تقييددده بالعديددد مددن القيددول

رل الحيددة المتعلقتددين بحفددم المددوا(51- 52)اخ دداع مماراددة اددذا الحدد  ألاكددار المددالتين

  0واالنتفاع بها التي تقرراا الدول الساالية 
 

 



 الجرف القاري  0رابعا 

  او قاع وباطن ارض المسااات المغمورة التي تمتد الح ما وراء البحر االقليمي 
  ولهذه المنطقة اهمية كبرى بالنسبة الستغرل الثروات الطبيعية المستقرة في قاع البحمر وراء

 البحر االقليمي
عنمدما اصمدر المرئيس االمريكمي  00بدا االهتمام بالجر ف القاري بعمد الحمرا العالميمة الثانيمة ولقد  

اكومدة الواليدات المتحددة االمريكيدة تعتبدر )2846ترومان تصريحه الخاص بمالجرف القماري عمام 

المددوارل الطبيعيددة لبدداطن وقدداع الجددرف القدداري تحددت البحددر العددالي والم  ددقة لسددواال الواليددات 

 (دة تابعة لها ومح  لسلطتها والارتهاالمتح

النفط وغيمره ممن المعمادن تحمت  اكتشاف تحت تأثير 00وعقب هذا التصريح اصدرت بع  الدول  

 000مثل المكسيك واألرجنتين وبنما  وغيرها تصريحات مماثلة  00القاع  
 

  00الجرف القاري  2891من اتفاقية قانون البحار لعام (25)وقد عرفت المادة  

 انها توسعت في مد الوالية الوطنية على اجزاء كبيرة من البحار  00يرحظ على هذه المادة و
 322راجع ص 00التي تمتد لتحتوي  00تصل الى نهاية الحافة القارية 

 الجرف القاري و 
 االنحدار القاري و 

 الحماالت فمي ميمل بحمري  100حتى العمق الكبير او الى مسافة  00فاع القاري  تاالر

 التي ال تصل فيها الحافة القارية الى تلك المسافة 
 

النحو بممن اتفاقية قانون البحار حقوق الدولة السماحلية علمى الجمرف القماري ( 22)ولقد حددت المادة 

 ـ: االتي
تمار  الدولة الساحلية حقوقما سميادية علمى الجمرف القماري ألغمراض استكشمافه واسمتغرل مموارده  -2

 الطبيعية

  00خالصة بمعنح (2)لحقوا المشار اليها في الفقرةتكون ا -1

  ااا لم تقم الدولة الساحلية باستكشاف الجرف القاري واستغرل موارده الطبيعيمة فمر يجموز الحمد

 0ان يقوم بهذه االنشطة بدون موافقة صريحة من الدولة الساحلية 

 ل فعلدي او اكمدي وال علددح أي اادت 00ال تتوقمف حقموق الدولمة السمماحلية علمى الجمرف القماري علممى  - 3

 اع ن  ريح 
على ان تقرير تلك الحقوق للدولمة السماحلية علمى الجمرف القماري يجمب ان ال يخمل بالنظمام القمانوني  

 للمياه العلوية او للحيز الجوي فوق تلك المياه 
غيرهما  على المرحمة و ها على الجرف القاري لحقوقممارسة الدولة الساحلية تتعدى  كما يجب ان ال 

 0 حقوق وحريات الدول األخرىمن 

  

كما ادلت االتفاقية المدوارل الطبيعيدة التدي تنفدرل الددول السداالية باادتغ لها فدي الجدرف القداري  

 بأنها 

 وباطن ارضها  00الحية لقاع البحار غير وغيرها من الموارد  الموارد المعدنية 
  االنواع االبدة أي الباقية باستمرار على قاع البحر او باإلضافة الى الكائنات الحية التي تنتمي الى

 تحته او غير قادرة على الحركة

ويح  للدولة الساالية ااتغ ل باطن االرض عن طري  افر االنفاا ايا كان ارتفاع الماء فوا  

 باطن االرض

  

 

 


