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 اعالي البحار 0 خامسا

 :تعريفه 0 1
جميع اجزاا   00 الجزء علىتنطبق احكام هذا ) من اتفاقية قانون البحار بالقول(  68)عرفته المادة 

 00البحر التي ال تشملها 

  ال تشزملها الميزا   اوالميزا  الاالليزة لاةلزة  زا اوالبحر االقليمزي او المنطقة االقتصادية الخالصة
 االرلبيلية لاةلة ارلبيلية 

جميبب  الببفول فببي المنطقببة  وال يترتببع علببى هببذد المببادة ص  انتقبباا للحريببا  التببي تتمتبب  ب ببا

 (86)وفقا للمادةصة لاالقتصادية الخا

 

 الطبيعة القانونية لمبفص حرية اعالي البحار 0 1

  00 من المبادئ االساسية المستقرة في القانون الفولي 

  ةهذا يعني ان اعالي البحار ال تخضع  00ان اعالي البحار تكون حرة الستعمال جميع الاةل

 (78)كما اشارت بذلك المادة تنتفع بها على قام المساةاة نةلكل دةلة ا 00لسلطة اية دةلة 
 

 :ويترتع على مبفا اعالي البحار بعض النتائج اهم ا  

 ان جميع الاةل بما فيها الاةل الحبيسة الحق في استعمال اعالي البحار 0أ
 ال يمكن ألية دةلة ان تمنع الاةل االلرى  ن استعمال اعالي البحار 0ب 

 تمارس حرية اعالي البحار ةفقا للشرةط التي بينتها اتفاقية قانون البحار ةقواعا القانون الاةلي االلرى 0ج 

يجب على الاةل عنا استعمالها ألعالي البحار  راعاة  صالح الاةل االلرى في  مارستها لحرية اعالي  0د 
 البحار 

 يجب استخاام اعالي البحار لإلغراض السلمية 0هـ

 

 :من اتفاقية قانون البحار محتوى مبفص اعالي البحار بستة عناصر هي( 68)المادة وقف حفد  

 حرية المالحة   0ص

 حرية التحليق0ب 

 حرية وض  الكيبال  وخطوط االنابيع المغمورة   0ج

 حرية اقامة الجزر االصطناعية وغيرها من المنشا   0د 

    0حرية صيف االسماك  0هـ 

 حرية البحث العلمي 0و 
 

 المنطقة الفولية  0 3
المعانية ةجميع الموارد  00ان قاع البحر ةالمحيطات الواقع لارج الوالية االقليمية للاةل الساحلية  

بر تراث  شترك تتع(المنطقة الفولية ) ةالتي تعرف باسم00 تحته او قاع البحرالموجودة فيها على 
 لإلنسانية 

 :المبادئ التي تحكم المنطقة وهي  2861وقف نظمت اتفاقية قانون البحار لعام  

الحقوق السيادية على جا   ن  00اة  00الاةلية  ةاة تمارس السياد 00 ال يجوز ألية دةلة ان تاعي 0أ
 المنطقة اة  واردها

 عام جواز تملك أي جا   ن المنطقة ةثرةاتها 0ب 

 ان يتم استغالل هذ  الثرةات لصالح البشرية جمعا   0ج
 لألغراض السلمية الخالصة تخصيص المنطقة 0د

 



 : يأتييتلخص بما الستثمار هذد المنطقة  االتفاقية اما النظام القانوني الذ  وضعته 

   راقبة استخراج ةاستغالل ثرةات قيعان البحار  ن قبل السلطة الاةلية 0أ 

ة ةالشركات الذي يجيا للاةل ةالمؤسسات الحكو ي 00 اعتماد نظام االستكشاف ةاالستثمار المتوازي 0ب

 الخاصة استكشاف ةاستثمار المنطقة بصورة  توازية  ع السلطة الاةلية
 اعتماد نظام المساهمات ةالتعويضات للاةل ةالشركات التي تستخرج ةتستغل ثرةات المنطقة 0ج

 قيام السلطة الاةلية بمكافحة االثار السلبية التي تحاثها عملية استخراج ةاستغالل ثرةات ةقيعان البحار 0د

 

 الوض  القانوني للسفن في اعالي البحار -2

 جنسية السفن 0ص

 ر سفن ترفع علمها في اعالي البحار يالحق في ان تسي 00ساحلية اة غير ساحلية  لكل دةلة  
  رها ياسم يمياها عن غةيكون لكل سفينة عادة 

  00التززي تلززام لمززنح جنسززيتها للسززفن  00كززل دةلززة تحايززا الشززرةط الززااللي لقززانون الةيتززولى 

 ةلتسجيلها في اقليمها 
 ترفع علمها  نةتكون للسفن جنسية الاةلة التي يحق لها ا 

  ةتصار كل دةلة للسفن التي  نحتها حق رفع علمها الوثائق الاالة على ذلك 

 ينة تحت علم دةلة ةاحاة فقط ةتبحر كل سف 
  ةال يجوز لها ان تغير علمها إال في حالة نقل حقيقي للملكية اة تغيير التسجيل 

 ةاذا ابحرت تحت علمي دةلتين اة اكثر تعا ل  عا لة السفينة عايمة الجنسية 

 

 اختصاا دولة العلم  0ب 

 ( 59- 59م)ل علمها إال لوالية الاةلة التي تحم 00 ال تخضع السفن في اعالي البحار 

  ةهذ  القاعاة  طبقة  بالنسبة 
 للسفن الحربية  ألنها تمثل سيادة الاةلة بشكل كا ل ة 

 كذلك الحال بالنسبة للسفن العا ة التي تتمتع في  ركا  ماثل لمركا السفن الحربية 

 
االستثنا ات ا ا السفن الخاصة فأنها تخضع بصورة عا ة لوالية الاةلة التي تحمل علمها عاا بعض  

 (59م):  هي االتفاقية اة العرفية ةهذ  االستثنا ات

 :صلقرصنة0  1
  ةهي اعمال العنف ةالسلب ةاالحتجاز ضا االشخاص ةاأل وال التي تقوم بها سفينة اة طائرة

 لاصة في اعالي البحار فقا اةصت االتفاقية على تعاةن جميع الاةل لقمعها

  االعمال االتيةوتتحفد اعمال القرصنة بأ  عمل من: 

    ص  عمل غير قانوني من اعمال العنف او االحتجاز او ص  عمل سلع يرتكع ألغراض خاصة  0ص      

 ـ:من قبل طاقم او ركاب سفينة خاصة او طائرة خاصة ويكون موج ا                    

ظهر  ضا سفينة اة طائرة الرى اة ضا اشخاص اة  متلكات على 00في اعالي البحار (2)
 السفينة اة على  تن تلك الطائرة

 ت في  كان يقع لارج ةالية اية دةلةاضا سفينة اة طائرة اة اشخاص اة  متلك(1)

 ص  عمل من اعمال االشتراك الطوعي في تشغيل سفينة او طائرة م  العلم بوقائ  تضفي على تلك      0ب   

 السفينة او الطائرة صفة القرصنة          

 ب او        -ا  عمل يحرض على ارتكاب احف االعمال الموصوفة في احفى الفقرتين الفرعيتين ص 0ج 

 يس ل عن عمف ارتكاب ا                  

اذا ارتكبت اعمال القرصنة سفينة حربية اة سفينة اة طائرة حكو ية تمرد طاقمها ةاستولى على ز ام  

 حكم االعمال التي ترتكبها سفينة اة طائرة السفينة اة الطائرة اعتبرت هذ  االعمال في
 



ةيجوز لكل دةلة ان تقوم بضبط السفينة اة الطائرة التي تمارس القرصنة بغض النظر عن جنسيتها  
 ةان تقبض على  ن فيها  ن االشخاص ةتضبط  ا فيها  ن الممتلكات 

 

ةيجب ان يتم الضبط بواسطة السفن الحربية اة الطائرات العسكرية اة غيرها  ن السفن ةالطائرات  
  0التي تحمل عال ات ةاضحة تال على انها في لا ة حكو ية ة أذةن لها بذلك 

  ةعنا ا يتم ضبط سفينة اة طائرة بشبهة القرصنة دةن  بررات كافية تتحمل الاةلة التي قا ت

سؤةلية دفع التعويض عن الخسائر ةاالضرار التي تصيب السفينة بسبب هذا بعملية الضبط  
  0الضبط 

  ةيكون  ن التصاص  حاكم الاةلة التي قا ت بعملية الضبط  حاكمة السفينة المحجوزة

 ة حاكمة طاقمها ةايقاع العقاب ةفقا إلجرا اتها القضائية
 

 صلمطاردة الحثيثة 0 ثانيا 

لالعتقاد بان سزفينة اجنبيزة انتهكزت  00تصة للاةلة الساحلية اسباب ةجيهه اذا كان لاى السلطات المخ 
 00قوانين ةأنظمة هذ  الاةلة 

 00 يجب  ان تباأ هذ  المطارد  عنا ا تكون 

  00 السفينة االجنبية اة  
  للاةلززة احززا زةارقهززا دالززل  ياههززا االقليميززة اة الاالليززة اة االرلبيليززة اة المنطقززة المتالمززة

 القائمة بالمطاردة 

 اذا كانت المطاردة لم تنقط  00 وال يجوز مواصلة المطاردة خارج ا إال 

وينطبق حق المطاردة على ما يق  في المنطقة االقتصادية الخالصة او على الجرف القار   

 من انت اكا  لقوانين الفولة الساحلية وانظمت ا المتعلقة ب اتين المنطقتين
 

 00مطاردة الحثيثة قا باأت إال ةال تعتبر ال 

  تستطيع  عها السفينة االجنبيزة ان  00 بعا اعطا  اشارة ضوئية اة صوتية بالتوقف  ن  سافة

 ةيطبق نفس الشي  بالنسبة للطائرات  00ترى االشارة اة تسمعها 
 ن قبزل السزفن ةالطزائرات الحربيزة للاةلزة السزاحلية اة  زن  ةال يجوز ان تحصل المطاردة اال 

 السفن ةالطائرات المخصصة لهذا الغرض  ن قبل تلك الاةلة

  وتنت ي المطاردة الحثيثة بمجرد دخول السفينة المطاردة البحر االقليمي للفولبة التبي تنتمبي

 الي ا او لفولة اخرى 

  00ةإذا ضبطت السفينة المخالفة 

 00انئ الاةلة الساحلية لمحاكمتها اقتيات الى  و  

  وإذا تبببين ان المطبباردة كانببت بببفون مبببرر تعببين علببى الفولببة المطبباردة تعببويض كببل

 خسارة او ضرر ينتج عن ذلك

 حق الزيارة 0ثالثا

 00 التجارية في اعالي البحار اذا كانت تفقا السفن يجوز للسفن الحربية 

   ل في القرصنة اة مالسفن تعهناك اسباب  عقولة لالشتبا  في كون هذ 

  اة 0000تجارة الرقيق 

 البث االذاعي غير المصرح به اة 

 ان السفينة باةن جنسية اة 

  ان تكون السزفينة فزي الحقيقزة  زن نفزس جنسزية السزفينة الحربيزة ةلزو انهزا ترفزع علمزا اجنبيزا اة
 ترفض اظهار علمها

 



راءا  للتأكبف مببن حبق السبفينة فبي رفبب  وفبي الحباال  السبابقة يمكبن للسببفن الحربيبة ان تتخبذ االجب 

 علم ا 

  00الى السفينة المشتبه بها ةلهذا الغرض يجوز لها ان ترسل  زةرقا بقيادة ضابط  

 فيمكن للسفينة الحربية ان تباشر الفحص على ظهزر  00الوثائق  ةإذا استمر االشتبا  بعا تاقيق
  00 السفينة  ع  راعاة جميع االعتبارات الممكنة

ثبت ان السفينة التي فتشت لم ترتكع ص  عمل من االعمال السابقة فيجع ان تعوض عن ص   اما اذا 

 خسارة تلحق ب ا 

 

 البث االذاعي غير المصرح به من اعالي البحار  0رابعا 

بنية  00 ن  نشأة في اعالي البحار  او ن سفينة 00التلفايونية  اوا به ارسال االذاعات الصوتية يقص 
 على ان يستثنى نفاءا  االستغاثة 00بما يخالف االنظمة الاةلية  00استقبالها  ن عا ة الجمهور 

 00ا ام  ةيجوز ان يحاكم الشخص الذي يعمل في البث االذاعي غير المصرح به 

 حاكم دةلة علم السفينة اة  
 دةلة تسجيل المنشأة اة 

 الشخص  ن رعاياها اة  الاةلة التي يكون 

 اية دةلة يمكن استقبال البث فيها اة 
 اية دةلة يشكل هذا البث تشويشا على اتصاالتها الالسلكية المصرح به 

 

 حظر نقل الرقيق  0خامسا 

  00تتخذ كل دةلة تاابير فعالة لمنع ة عاقبة نقل الرقيق في السفن المأذةن لها ان ترفع علمها  

 المشرةع لعلمها في هذا الغرضةلمنع االستخاام غير  

 

 صالتجار غير المشروع بالمخفرا  0سادسا 

 00جميع الزاةل فزي قمزع االتجزار غيزر المشزرةع بالمخزارات ةالمزواد التزي تزؤثر علزى العقزل  تتعاةن 

 بواسطة السفن في اعالي البحار بما يخالف االتفاقيات الاةلية
 


