
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحٍاث الدولت الساحلٍت على مناطقها البحرٌت ـص

 فً إطار اتفاقٍت األمم المتحدة لقانىن البحار

 .0891 دٌسمبر  01 مىنتٍغىباي

 



 

2 
 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

وخّسر لمك الفكل لتجري يف » 

 «البحر بأأمره وخّسر لمك الأهنار 



 

3 

 



4 
 

 

 

 

 

 ةــــــــدممقـ
 



 مقـــــدمـــــــــة

5 
 

 ةـــــــــــمقدم

% مكككككككن مكككككككك ل، حواككككككك ا حب لكككككككي،     ككككككك،   ا   ككككككك   ا وتككككككك و    ككككككك  37تشكككككككال حوالككككككك   لككككككك حو   

ن   يككككك  وا اكككك  حب      ككككك  اي كككك  وكككك    ميتكككك   كككك  ليكككك ا ح  ككككك ن  كككك   ت     ميكككك، ا كككك      ماكككك ئ

 كككككلئ  واكككككم » حوقكككك لن حواكككك يم  كككك  م حلكككك  ا يكككك ا  م  كككك  مكككك  ركككك    كككك    وكككك  ت كككك و   كككك  ككككك  ا  اكككك ح يم  

 .1«  حوال  اأم    كلئ  وام حب    حوفلك وتر ي  

 كككك  ا  ككككت حوالكككك   م كككك   مكككك  ا يكككك  مككككن حوم حلككككي  حولك ككككك،  كككك  حو   كككك ت حو  ويكككك،    وككككك ا   كككك      

  ل حومرتمكككككك  حوكككككك  و  امكككككك     كككككك  ا و كككككككا، ولا يكككككك  مككككككن  كككككككاي  و تصكككككك ل  مصكككككك  ح ول كككككك ح  وا يكككككك  مككككككن

 كككككككين حو اي كككككككك، حوم   رككككككك، و  يفككككككك، حوالكككككككك    وككككككك ح. ا  كككككككت مصكككككككك  حخ ول ككككككك  حو ككككككك   حولكككككككك  ر  حوشككككككك   

 ن ؤ ال تكككككك حل حو كككككك رظ حب ككككككم  كككككك  ت  ككككككيم شككككككامصكككككك   ول كككككك  حت  مصكككككك   ولل كككككك  حولكككككك  ر   ا  ككككككت   

 .حوال    ا  حوت  يخ

ا ككككك  حوالككككك   ككككك  تككككك  يخ ملتلككككك  حوشككككك     اككككك ن ت  كككككيم  ل ككككك  اككككك و    و  ميككككك، حوقصككككك   حوتككككك  

 ال تككككك حل    يككككك ت   ح كككككل   حوقككككك   ن حوككككك  و  حوتككككك    ور ككككك  م لككككك   تحو  ل مكككككن حككككككت  و    حككككككت م و   

 . ق    حوق   ن حو  و  اشأن  لكف، ت  يم ش  ن حوال   ملل ح تم م

 ح تصكككك  ي، ولكككك  ل ر ككككل م كككك    تيركككك، و كككك   حب ميكككك، حوا و كككك، ولالكككك  ومكككك   يكككك  مككككن مصكككك و   م يكككك، 

ليككككو ل  وككككت ا كككك  حوكككك  ل  كككك   كككككي  ت    لكككك   ركككك ح   .ملككككل صكككك حأ م كككك   شككككأت حورم  كككك، حو  ويكككك،

لل     وكي  ت    ل   ك ظ   اليت   وللي  ا.  ااي ا من حوال    حوملي  ت  ح 

                                                             

   من ك  ا  ا ح يم.73. حآلي،   1
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مكككك  ا حيكككك، حوقكككك ن حوككككك ا   شكككك  اكككك  ت ت  كككك    اكككك   ر يكككك ا ملكككك  ا وفاكككك ا ليكككك  ا  تملككككك حوالكككك     

   مرم  كككككك، مكككككككن حوكككككك  ل    وفقيكككككك  حو  و كككككك ي ل ف  ككككككككي ظ ل  كككككك   افاكككككك ا ل حوالكككككك  حومفتككككككك   ل مككككككن  كككككك

 ل يكككك، حوم لكككك،  كككك  حوالكككك    ملكككك  ال مككككن لكككك ل ل ح كككك  حوفق يكككك، م حر كككك، حوفق كككك   ح  رليكككك    لكككك    ككككك م 

 حوفقي  ل كل حن ل من ل ل ات ا  ل حوال  حوم لق ل.

حآل ح  حوتككككك  تككككك     وككككك  ل يككككك، حوالككككك    تفككككك ق   ككككك  م تصككككك  حوقككككك ن حوت كككككك   شككككك  اككككك  ت تككككككتق   

 اككككين حوم كككك  ق حوتكككك     كككك   وككككك اككككين حوم كككك  ق حوتكككك  تللكككك  وكككككي  ا حو  وكككك، حوككككك للي،   اليت كككك  ح  ليميكككك،

 ا وتكككك و  تككككم حوتمييكككك  اشككككأن حوالكككك   اككككين  .ت تاكككك  الكككك حخ لكككك حخ تكككككت مل  ا  كككك، حوكككك  ل  لكككك   ككككك ظ حومككككك  حا

  ككككككم للككككك  مفتككككك   ورميككككك  حوككككك  ل   ح  ليمككككك   اككككك وال   ككككككم تللككككك   حو  وككككك، وككككككي  ت     ككككك  مككككك  ي ككككك  

 .    م  ي    اأ  و  حوال  

 اا حيكككككك، حوقكككككك ن حو شكككككك ين اكككككك  ت ت  كككككك  ملكككككك  الت ر يكككككك ا وتق ككككككين ا كككككك    ح كككككك  حوقكككككك   ن حوكككككك  و   

مككككن لكككك ل حومككككؤتم  حب ل وقكككك   ن حوالكككك     وا كككك   0371ولالكككك     ا  ككككت   ل مل  وكككك،  كككك   وككككك ككككك ، 

 ليكككك   كككك  ل  تيركككك، تلكككك    مصكككك و  حوكككك  ل  يمكككك  اي  كككك     حم حو لكككك   لكككك  مكككك  مكككك  واككككو   ن اكككك   ا وفشكككك

ور ككككك، حوقككككك   ن حوككككك  و  مكككككن لكككككك ل  ت   مكككككن حوقككككك ن حو شكككككك ين   يكككككن حككككككت    وككككك  ف يككككك، حو صككككك  حو ككككك 

حومكككككؤتم  حو ككككك    وقككككك   ن حوالككككك    ن تقككككك ن ا ككككك  حوق ح ككككك  حومت لقككككك، ا والككككك      ككككك ح مكككككن لككككك ل حتف  يككككك ت 

  .0391ر ي  حب ا ، وك ، 

   كككك م  مكككك  حوتقكككك م حو لمكككك   حوتا  وكككك ر     كككك     ل ر يكككك ا  ت ل  كككك   وكككك     مكككك،   كككك م  كككك       

اككككك  حوت ميكككك، حوم شكككك  ا   كككك   ككككل ت كككك م  ماكككك   حوكككككي  ا  مل  وكككك، حوكككك  ل   ح تصكككك  ي ر يكككك ين يلققكككك ن و كككك

 كي  ت   ح  ليمي،  ل   ر ح  من حوال    حوملي  ت.
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رككككك   اكككككل  ككككك   حوم  يككككك ت   ت  وككككك    ككككك  ا حو  ككككك   ككككك    ح ككككك  حوقككككك   ن حوككككك  و  ولالككككك     وككككك وك 

 حبمكككككم  حتف  يككككك،  حم مككككك  يقككككك    حو شككككك  كككككك  حت لتككككك  تكككككم حوت صكككككل  وككككك  حومكككككؤتم  حو  وكككككو وقككككك   ن حوالككككك   

 حوتككككككك   0313 يككككككككما   01  لي ككككككك   ككككككك  م  تي  اككككككك ي ارم ياككككككك   ككككككك  حومتلككككككك ا وقككككككك   ن حوالككككككك   حوم  ككككككك 

 حوتكككك  ركككك  ت ا كككك   اايكككك  مككككن حوق ح كككك  م ح ككككق مللقكككك، ا كككك     ،كككككتمكككك  ا  لكككك  ،  وكككك   731تلتكككك ي  لكككك  

   حوال ي،.حوك للي،         كي  ت    ل  م   ق     ل  حو  لح  ا ك ت ا  ت و   حور ي ا  

  0313   وكككككك ، حتف  يككككك، م  تي  اككككك ي وقككككك   ن حوالككككك ككككك   حوم  يككككك ت    ككككك    ككككك    اككككك و     وككككك    

  ق ككككككك   حلتص صككككككك ت   حوككككككككي  ي،  لككككككك  م  ت حوق ح ككككككك  حومت لقككككككك، القككككككك ق حو  وككككككك، حوكككككككك للي، كككككككل حككككككككتر ا

 ككككك  حت   حككككككت  لتلقيكككككق كككككك م،   ليم ككككك       لككككك  حب كككككل ؟ حال تصككككك  ي،حوال يككككك، اللتي ر ت ككككك  حبم يككككك، 

 لككككك  لككككككك   حوكككككك  ل   ح تصكككككك  ي رككككك  ت وت  كككككك   يم كككككك،  ااككككك  ولكككككك  ل حوق يككككك،  م يكككككك     م    كككككك  م   ق ككككك 

 لككككك  حو  وككككك،  حالتف  يككككك،حولككككك يف،؟  مككككك    ككككك  حوتقككككككيم حور يككككك  ولم ككككك  ق حوال يككككك، حوككككك ي رككككك  ت اككككك   ككككك   

ال تلككككككك م  ال    ح  ككككككك   رككككككك   حوتكككككككك ؤل لككككككك ل حوق ح ككككككك  حوم اقككككككك،  حالتف  يككككككك،حوككككككك للي،؟   لككككككك  ح تاككككككك    ن 

 .حالتف  ي، ل  حو  ل حوت  وم تص  ق  ل      

لي ت حو  وكككككك، حوككككككك للي،  لكككككك  م   ق كككككك  حوال يكككككك، مككككككن  شككككككا وي ت  فككككككم مكككككك  ي يكككككك   م لكككككك أ صكككككك  

 كككك  مرككككك ل حوقكككك   ن حوككككك  و   ل صكككك،  ككككك   ن حوالككككك     ال   كككك  وكككككم يلكككك  ا ب ميككككك، حوتكككك  اككككك ن يرككككك   ن 

ليككككو  كككك   ح  .حوتكككك  ياكككك ن كككككاا   حوالكككك  حال تصكككك  ي،ي  و كككك    كككك   ككككل ت حيكككك  حبل كككك   حبم يكككك،  حومشكككك ال 

حوتككككك  تم  ككككك   حو  وكككك، حوكككككك للي، حبم يكككك،  حال تصكككك  ي، مكككك   ركككك    حككككك، تكككككتالم  ككككن مرمكككك أ حوصككككك لي ت 

  لكككك  ملتلكككك  م   ق كككك  حوال يكككك،  ال مكككك  ت لككككق م  كككك  الم يكككك، حواي كككك، حوال يكككك،    حومل   كككك،  لكككك  حو كككك  حت

   حوم ر  ا اتلك حوم   ق.
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اكككككك ن الاكككككك  مكككككن حو  كككككك    لكككككك   كككككككا، ولككككك  ل  حوتكككككك  تشككككككال   حوالككككك   ا و   ككككك ح و  ميكككككك، حوا و ككككك،  

و ككككك م وقككككك   ن حوالككككك   حوككككك  ل  ككككك    ككككك     ح كككك  حتف  يككككك، حبمكككككم حومتلكككك ا  كككك   حوصكككك لي ت حوتككككك  تم  كككككك   

   ل صككككككك،  ككككككك   كككككككل حوت ككككككك  حت حوتككككككك  تشككككككك     حوككككككك  ل  لككككككك  حومككككككككت   حو لمككككككك   حوتا  وككككككك ر  0313

 حبم  حو ي يت ل  م ي ح من حو  حك،  حومت ا ، و  ح حوم ل أ.

وإلل  ككككك، ااككككككل ر ح ككككك  حوم لكككككك أ  مككككك  ي يكككككك   مكككككن تككككككك ؤالت متف  ككككك،  ككككككن حوتكككككك ؤل حوملكككككك  ي   

ح تأي ككككك  حال تمككككك    لككككك  حومككككك  ل حو صكككككف  حوتلليلككككك    وكككككك  ن  اي ككككك، حو  حكككككك،  ككككك  حوتككككك   ملكككككت  لي كككككك  

ام كككك  ل  لكككك   تتفككككق  م لكككك أ حوالككككو اكككك وم  ل حومقكككك  ن  حالكككككت   ، وككككك  فيكككك   ن  كككك ح وككككم يم   كككك  مككككن 

 ت  يل . حوم  ل حو

تقككككك م  ل  و كككك  تقكككككيم  مل ككككك   كككك ح   ككككق ل ككككك، ح تأي كككك     كككك  تلككككك م حوم لكككك أ   قككككككم   م ح كككك ا ومكككك    

   حكت    و   صلين  ال  صل  و  مال ين.

  ت ككككك  ل  ككككك  حوفصكككككل حب ل  حوم ككككك  ق حوال يككككك، حوتككككك  تمككككك  ظ  لي ككككك  حو  وككككك، ككككككي  ا ت مككككك،   اليككككك،   

م لقكككككككك،ن  مفكككككككك  ين حومالككككككككو حب ل  وكككككككككي  ا حو  وكككككككك، حوككككككككك للي،  لكككككككك  مي   كككككككك  حو حلليكككككككك،  حب لايليكككككككك،  

  حومالو حو      ت   ل  ي  ا و  حك، ص لي ت حو  و، حوك للي،  ل  مي     ح  ليمي،.

ل  ككككككك  حوفصكككككككل حو ككككككك     حوم ككككككك  ق حوال يككككككك، حول لككككككك ، و اليككككككك، ملككككككك   ا    ككككككك  حومالكككككككو   ت ككككككك     

حاللتص صككككككك ت حوككككككككي  ي، ول  وككككككك، حوكككككككك للي،  لككككككك  حوم  قككككككك، حومت لمككككككك،  حوم  قككككككك،  حب ل م ككككككك    ت ككككككك  ل

حال تصككككك  ي، حول وصككككك،   مككككك   ككككك  حومالكككككو حو كككككك       ت ككككك  ل صككككك لي ت حو  وككككك، حوكككككك للي،  لككككك  ر   كككككك  

 حوق  ي.

 ككككك  ال تمككككك،   ر  ككككك   ي ككككك    كككككم حو تككككك  ل حوتككككك  ت صكككككل    وي ككككك       ر ككككك  ا ككككك  حوم لكككككق     ي ككككك  ال 

    حبلي  وت  ي      حو  حك،.
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حور كككك  حوكككك ي اكككك و     ي  كككك  ال  كككك  م    كككك   شكككك     حو  يكككك،   وككككك    كككك    ح ل  كككك،    ليكككك ح  ي كككك   فككككم

مكككككن   رككككك   صككككك     لككككك  مككككك  يرككككك     حكككككك،  تمليصككككك    وكككككيظ و ككككك   ال  ن  لكككككتمظ حو ككككك   مكككككن حوقككككك  ي  

 لكككككككا    ن ياكككككك ن  كككككك ح حوالككككككو ا حيكككككك،  لكككككك      ركككككك   واككككككل مككككككن ي مكككككك  حوالككككككو  كككككك  مركككككك ل  كككككك   ن 

   حوال  .
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 الفصل األول

 المناطق البحرية التي تمارس عليها الدولة سيادة تامة 

لقػ  رػ ح ي  ػل حلريػم  رر حيػؿ يم  خ ػل رخيماػلت يالػم رح خقل ػم رلحبػؼ حلػ لؿ رػ ف رؤ ػ  لر ػػم         

ؾ حلرصملح رػ حف ام نه ػم للحالػ ام حل   ػ  ملفقم لرم يقيال ه رصملي م حلخمصلت لب  لبؼ حلاقه حل للي ل حء ي

 لهظ  مح حلريالم رل ير ام ليالم ب يمؾ حلرصملح.رف ح

لسػػ مل لمرلحصػػقح حليةم  ػػل لرصػػ  اح لمزػػ حءت لحي  ػػم  إ نػػمءحح لرػػا حي  ػػم  أ ر ػػل حلريػػم  رمنيرم  ػػم       

حل لؿ ريق م ريرمؾ رسميمح لحس ل ره مت خمصل في ظؿ حليطل  حليكهلللةي حلػي  كػمف لػه أزػ  لحالػح فػي 

لػـ يكػف بػ  سػم رح فػي لالػا حلس مسػ ل رظ ػل   لؿ ة  ػ    لحرؿ حلإلى ةمهب يطل  بلحن  بمهلف حلريم ت 

يمةمي ػػم ح بيصػػم  ل ل  لريطمرمي ػػم  بػػمهلف حلريػػم  حلقػػ  ـ ل  ييػػ   رػػ  ت حليػػيحـ حيةم ػػهت خمصػػل لأهػػه    مػػب

 حألره ل.

حلريػػ  نمػػى  ػػيح حللالػػا أ ى إلػػى حلريػػص نػػف حلرصػػميل حلريػػي كل حلريرم لػػل رػػ ف حلػػ لؿ فػػي حسػػي قؿ       

بػػػ ـ حلرسػػػملح  لحلريػػػص نػػػف بلحنػػػ  بمهله ػػػل  لل ػػػل ليسػػػ    يلػػػؾت ف خالػػػ لح ةػػػيء رػػػف حلريػػػ  لسػػػ م   حل للػػػل 

حليمطئ ل رق    رر   حلق ػل  لالػرمف رصػملح ر  هػل لةرمنػل حلػ لؿ لي كػلح حلريػ  حل ػمـ لي  ػل ح سػي رمؿت 

ل حلريمخرػػػل لحلةػػػ ؼ حلقػػػم   يقسػػػ رم ة  ػػػ احت ظ ػػػ ح نمػػػى إزػػػ   حلرهطقػػػي ػػػص بسػػػرح حلسػػػ م   نمػػػى حلريػػػ  

 .1لحلرهطقل ح بيصم  ل حلخملصل

رف  هم لبا يقس ـ ة    لمري ت ي ص بستـ حلري  إلػى رهػمطؽ رير ػي  نػف ر الػ مت ره ػم رػف يخالػا       

   م رف يخ ج نف س م   حل للل كم لا.ررمي   لس م   حل لللت لره م رف ييره حلخاللع لس م   حل لللت لره 
                                                 

1
 .161 صحلرميؽ حلزملصت  بمئرل حلرقيؽت ( رف02أهظ : حليكؿ  بـ ).  
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 ي  حلرهمطؽ حلري  ل حليي يخالا لسمطمح حل للل حلقمهله ل لحلقالمئ ل يرػم   نم  ػم حل للػل  لنم ه فإف      

لحأل خر م ل )حلرريص حأللؿ(ت كرػم يرػم   صػقي مح رخيماػل نمػى ري  ػم س م ي م حللطه لت كملر م  حل حخم ل 

 حإلبم ري )حلرريص حلزمهي(.

 المبحث األول

 رخبيليةعلى مياهها الداخلية واأل سيادة الدولة 

م لسػ م   حل للػل حلسػميم لت رػف خػقؿ        يرزؿ حلر م  حل حخم ل لحلر ػم  حأل خر م ػل حلرهطقيػمف حألكزػ  خالػلنا

حلهظمـ حلقمهلهي حلرير ي حلخمص ر رمت للكي هي  ؼ نمى را ـل حلر ػم  حل حخم ػل فػي حلقػمهلف حلػ للي لمريػم ت 

ت   رػػػ  لهػػػم أف هيهػػػملؿ رييػػػلى حلر ػػػم  1982لسػػػهل    لرػػػم  لقػػػمهلف حلريػػػم يفػػػي إطػػػم  حيامب ػػػل رلهلخمصػػػل 

حل حخم ػػػػل لطر  ي ػػػػم حلقمهله ػػػػل لصػػػػقي ل حل للػػػػل نم  ػػػػم )حلرطمػػػػب حأللؿ(ت لكػػػػيح را ػػػػـل حلر ػػػػم  حأل خر م ػػػػل 

   م )حلرطمب حلزمهي(.ملطر  ي م حلقمهله ل لس م   حل للل حلسميم ل ن

 المطلب األول

 يةلة الساحلية على مياهها الداخلسيادة الدو 

رهم يي  ػ  را ػـل لرييػلى حلر ػم  إف حلريص في س م   حل للل نمى حلر م  حل حخم ل حليمر ل ل مت  قيالي       

حل حخم ل لحلطر  ل حلقمهله ل ل م )حلا ع حأللؿ(ت زـ حلصقي مح أل س م   حل للػل نمػى  ػي  حلرهطقػل رػف حلريػ  

 ليقلؽ حل لؿ حألخ ى. )حلا ع حلزمهي(ت ييى هقؼ نمى هطمؽ  ي  حلس م   رملهسرل
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 الفرع األول

 ياه الداخلية وطبيعتها القانونيةمحتوى الم

إيح كمهػػح حل للػػل حلسػػميم ل رمسػػيطمني م أف يرسػػط هالي ػػم نمػػى حلرهطقػػل حلريمي ػػل ل ػػم رػػف حلريػػ  نمػػى       

اػلي أل ت فػإف  ػيح حله1ر قا حهطقباػم رػف خػط حألسػم  حلػي   صػؿ رػ ف هقػمط رهمسػرل رػف حليػمط  12حري ح  

حلسمطل يس   كػيلؾ نمػى حلر ػم  حليػي يقػا خمػؼ  ػيح حلخػطت فرػم  ػي حلطر  ػل حلقمهله ػل ل ػي  حلر ػم  لرػم  ػل 

 رييلح م؟

إةمرػل نػػف  ػيح حليسػػمؤؿت سػػهيهملؿ را ػـل حلر ػػم  حل حخم ػػل )حلاقػ   حألللػػى(ت زػػـ هيهػملؿ رييػػلى أل أهػػلحع       

 في حألخ   ريي    حلطر  ل حلقمهله ل ل ي  حلر م . ي  حلر م  )حلاق   حلزمه ل(ت ل ل رم  سرح لهم 

 الفقرة األولى

 مفهوم المياه الداخلية

ييكػػلف حلر ػػم  حل حخم ػػل رػػف رةرػػلع حلر ػػم  حلريصػػل   رػػ ف خػػط حألسػػم  حلػػي   رػػ أ رهػػه ب ػػم  حلريػػ        

...ييػػكؿ »ه: لحليػػي يػػهص نمػػى أهػػ 1982ت ل ػػيح رػػم ي  يػػه حلرػػم   حلزمرهػػل رػػف حيامب ػػل 2حإلبم رػػي لحلسػػميؿ

. «حلر م  حللحب ل نمى حلةمهب حلرلحةه لمر  رف خط حألسػم  لمريػ  حإلبم رػي ةػيء رػف حلر ػم  حل حخم ػل لم للػل

 .1958ل يح رم ي  يه حلرم   حلخمرسل رف حيامب ل ةه ؼ لمري  حإلبم ري لحلرهطقل حلرةمل   ل مـ 

                                                 
 .1982حألرـ حلريي   لقمهلف حلريم  ل مـ  حيامب ل رف  01فق    07 حلرم   حةا:  . 1
 حلزقمفل لمهي    ح تنرمف ص ح  حأللؿتحإل تحلطر ل حألللىت حلقمهلف حل للي لمريم ت  (حليمج رير ) يرل  :أهظ  . 2

 .86ص ت2008 لحليلي ات



 الفصل األول: المناطق البحرية التي تمارس عليها الدولة سيادة تامة

11 

 

ػػم رػػمإلبم ـ حلريػػ   أل حلريػػ         حلػػلطهيت ل ػػي ر ػػم  يلةػػ  ف رػػم رػػ ف حلر ػػم  كرػػم يسػػرى  ػػي  حلرهطقػػل أ الا

 .Baies"1"لحلخمةمف  ""Radesلحأليلح   "Ports"حإلبم ر ل لحليمط  لييرؿ حلرلحه  

حلر ػػم  حلرةػػمل   لم للػػلت حلرلةػػل   رػػف خػػط حألسػػم  إلػػى »ر ػػؿ  لر ػػ  ر ػػ حف" ر ه ػػم: إل   ف ػػم حلاق ػػه "      

 .2«حلري  حإلبم ري

حل حخم ل رف ة ل حل مرسلت رف خط حهيسم  حلر م  لبػح حلةػي ت لييكػلف يػ ل  م  لييكلف ي ل  حلر م       

ل ػل رػم  ت 3 ػيح حلريػ لحلخم ة ل رف خط حألسم  لمريػ  حإلبم رػيت ل ػي رػيلؾ ييطػمرؽ رػا حليػ ل  حل حخم ػل 

رمسػػيزهمء رػػم  ػػل رهصػػلص نم ػػه فػػي حلةػػيء حل حرػػات ييػػكؿ  »رقلل ػػم:  1982رػػف حيامب ػػل  08ر هيػػه حلرػػم   

 .«لر م  حللحب ل نمى حلةمهب حلرلحةه لمر  رف خط حألسم  لمري  حإلبم ري ةيءح رف حلر م  حل حخم ل لم لللح

لحلرقيػػظ أهػػه  ػػيـ ب ػػم  حلريػػ  حإلبم رػػي نهػػ  يػػ  أ هػػى حلةػػي  نمػػى حريػػ ح  حلسػػميؿت ل ػػل رػػم هصػػح       

خػػط حألسػػم  حل ػػم   لق ػػم   ...» :1982 ل ػػمـ لقػػمهلف حلريػػم  حألرػػـ حلرييػػ   رػػف حيامب ػػل 05نم ػػه حلرػػم   

 .  «ن   حلري  حإلبم ري  ل ي  أ هى حلةي  نمى حري ح  حلسميؿ

أرػم فػي يملػػل حهر ػمج نر ػؽ أل لةػػل  سمسػل رػػف حلةػي  نمػى حريػػ ح  حلسػميؿ لنمػى رسػػمفل ب  رػل رهػػه       

ت 4هقػمط رهمسػرلررمي  ت ف يـ ب م  حلريػ  حإلبم رػي لفقاػم لط  قػل خطػلط حألسػم  حلرسػيق رل حليػي يصػؿ رػ ف 

ت أل ي ػػص لحهقطػػمعنر ػػؽ  حهر ػػمج لةػػ  فػػي حلسػػميؿ ي ػػص  » :1982رػػف حيامب ػػل  07ل ػػيح يسػػب حلرػػم   

                                                 
 ت2010حلة    ت   ح  حلةمر ل تحإلسكه   لت س م   حل للل نمى حلري  في حلقمهلف حل للي حل مـت (رير ) س م   :أهظ .  1

 .25ص
 :أهظ .  2

BERRIN (E. R) , les grands problèmes internationaux, Edition Masson Paris, Milan, 
Barcelone, 1995, P 182. 

 .86ت صحلسمرؽت حلر ةا (حليمجرير  ) يرل . أهظ :  3
 .49ت ص2009 ح  حلخم له لت  تحلةيحئ ت حلقمهلف حل للي لمريم ت حلطر ل حألللىت (ةرمؿ) ريي حل  فأهظ : .  4
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حلسػػميؿ لنمػػى رسػػمفل ب  رػػل رهػػه ررميػػ  ت  ةػػلي أف يسػػيخ ـ فػػي  سػػـ  حريػػ ح يلةػػ  سمسػػمل رػػف حلةػػي  نمػػى 

رل حليػػي يصػػؿ رػػ ف خػػط حألسػػم  حلػػي   قػػم  رهػػه نػػ   حلريػػ  حإلبم رػػي ط  قػػل خطػػلط حألسػػم  حلرسػػيق 

 .«هقمط رهمسرل

حلرػػم   (ت أل لةػػل  رصػػب لمه ػػ  )06حلرػػم   لفػػي يػػم ح أخػػ ى أر ي ػػم يملػػل لةػػل  يػػ ب ر ةمه ػػل )      

(ت أل نهػػ  لةػػل  حلرػػلحه  أل حلخمةػػمف 13حلرػػم   ( أل لةػػل  ر يا ػػمح يهيسػػ  نه ػػم حلر ػػم  نهػػ  حلةػػي  )09

 .1982   لقمهلف حلريم  ل مـ رف حيامب ل حألرـ حلريي (11لحلرم   ت10حلرم   )

لحألصؿ في خػط حألسػم ت  ػل حلخػط حلػي   ميقػي نهػ   حل ػمر  رملرػمء فػي أ هػى   ةػمح حلةػي  نمػى       

 .19821رف حيامب ل  05  طلؿ حري ح  سلحيؿ حل للل حلرطمل نمى حلري ت ل ل رم هصح نم ه حلرم 

لػػػـ  1982ل 1958أل حلريقمرمػػػلت فػػػإف حياػػػمب يي  أرػػػم رملهسػػػرل لميػػػ ل  حل حخم ػػػل رػػػ ف حلػػػ لؿ حلريةػػػمل        

ي ملةم حلرلالػلعت لػيح  ركػف ر ملةيػه نػف ط  ػؽ حلييػر ه ررلالػلع يي  ػ  يػ ل  حلريػ  حإلبم رػي رػ ف حلػ لؿ 

فػػي ي  ػػ ف يػػ ل  حلريػػ  حإلبم رػػي رػػ ف  1982رػػف حيامب ػػل  15حلريةػػمل   أل حلريقمرمػػلت لحلػػي  ريزيػػه حلرػػم   

 .2ل ريقصقلف يلحح سلحيؿ ريقمرمل أ للي 

لحللحالح ررم سرؽ حإليم   إل هت لرم حسػيق  نم ػه حل ػ ؼ حلػ للي أف حل رػ   نهػ   سػـ خطػلط حألسػم        

إهرػػم يكػػلف رةػػمؿ حلةػػي    حلرػػ ت لفػػي أ هػػى   ةميػػهت لأف خػػط حألسػػم  إرػػم أف  كػػلف رلحي اػػم يرػػمـ حلرػػلحيح  

رػم  كػلف 3  ؼ رمسـ "خط حألسم  حل م  "لسلحيؿ حل للل ركؿ رم ف  م رف ي م  ج لحهيهمءححت ل ل رم   ت لح 

                                                 
 م حإليامب ل نمى غ   يلؾت  خط حليم ح حليي يهص ف  رمسيزهمء» نمى أهه:  1982رف حيامب ل  05. هصح حلرم    1

حألسم  حل م   لق م  ن   حلري  حإلبم ري  ل ي  أ هى حلةي  نمى حري ح  حلسميؿ كرم  ل رر ف نمى حلخ حئط يحح 
 « .حلرق م  حلكر   حلر ي ؼ ر م  سر م رف برؿ حل للل حلسميم ل

 .1982ـ رف إيامب ل حألرـ حلريي   لقمهلف حلريم  ل م 15.  حةا: هص حلرم    2
 .52ت حلر ةا حلسمرؽت ص(ةرمؿ) ريي حل  فأهظ :  . 3
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رةرلنػػل خطػػلط رسػػيق رل يصػػؿ رػػم رػػ ف حلهقػػمط حلرػػػم ي  نمػػى حلسػػميؿ لفقاػػم لالػػلحرط ليػػ لط ر  هػػل لرػػػا 

 .1ر حنم  ح يةم  حل مـ لمسميؿ

حليػي يهيصػػ  رػ ف حل مرسػػل رػف ة ػػل لرػػ ف  حلر ػػم  لررػم سػػرؽ هخمػص إلػػى أف حلر ػم  حل حخم ػػل  ػي يمػػؾ      

ب م  حلري  حإلبم رػي رػف ة ػل أخػ ىت لرمليػملي فرا ػـل حلر ػم  حل حخم ػل  ػيقمص إيح أخػيهم رط  قػل  ر ح ل خط

حليػ  حأل هػػى لمةػػي  )خػػط حألسػػم  حل ػػم  (ت لبػػ   يسػػا  ػػيح حلرا ػػـل نهػػ رم  ػػيـ ب ػػم  حلريػػ  حإلبم رػػي لفقاػػم 

 لط  قل حلخطلط حلرسيق رل.

 الفقرة الثانية

 محتوى المياه الداخلية

الػمفل إلػى رػػم يقػ ـ رػػف يي  ػ  حلرقصػػل  رملر ػم  حل حخم ػلت فإهػػه  ػ خؿ فػػي هطػمؽ يمػػؾ حلر ػم  كػػيلؾ رمإل      

ػم حلريػم   ت كرػم  ػ خؿ فػي هطمب ػم"Roadstead"لحلر حسػي  ت"Harbours"أل حلر حف   Portsحلرلحه   أ الا

حأله ػػػم  حل لل ػػػلت لحلري ػػػ حح ل  رالػػػم ؽفػػػي هطمب ػػػم حل ؿحل حخم ػػػل لحلريػػػم  حلر مقػػػل ليػػػره حلر مقػػػلت لحليػػػي يػػػ خ

 .2إلى حلقهلحح حل لل لإالمفل 

مرػػلحه  أل حلر حفػػ  ف ػػي نرػػم   نػػف رهاػػي طر  ػػي أل حصػػطهمني  يػػكؿ ركمهاػػم ري  اػػم لمسػػاف لفرملهسػػرل       

 .3لي سل ف ه ليا غ يرللي م أل يهيؿ  كمر م

                                                 
حإلسكه   لت  ت حلقمهلف حل للي حل مـت (أير  خم ال)ت إر ح  ـ (س   رير  ) حل بمؽت (رير ) نر  حلير  سمري أهظ :  . 1

 .189ص ت 2002حلرطر ل حلةمر  لت 
 .96ت ص 2008هي  لحليلي ات رة  لم تت حلقمهلف حل للي حل مـت ر  لح(لل  ) ر طم أهظ : . 2
 .26ت حلر ةا حلسمرؽت ص(رير )س م   أهظ :  . 3
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قرمؿ حلسػاف حلري  ػلت ف ي نرم   نف رلحها ري  ل ي   م حل للل نمى يلحطئ م لية ي م رملرهيآح  سػي      

رم ي ػم حليم  ػل فػي  1982ت لبػ  أيػم ح إلػى يلػؾ حيامب ػل بػمهلف حلريػم  لسػهل 1لي ير  ةيء رػف إبمػ ـ حل للػل

أر ػػػ  حلرهيػػػآح حلر فئ ػػػل ألغػػػ ح  ي  ػػػ ف يػػػ ل  حلريػػػ  حإلبم رػػػيت ي يرػػػ  ةػػػيء رػػػف حلسػػػميؿ »: رقلل ػػػم نيػػ 

ي يرػ  حلرهيػآح حلرقمرػل فػي نػ   حلريػ  لحلةػي  حل حئرل حليػي ييػكؿ ةػيء أصػ ق رػف حلهظػمـ حلر فئػي. ل  

 .«ن ل رف حلرهيآح حلر فئ ل حل حئرلح صطهم

أرػم رملهسػػرل لمر سػػى ف ػػل رهطقػػل ري  ػل يسػػيخ ـ ل سػػل حلسػػاف حليػػي يقيػ ب رػػف حليػػمط ت لنمػػى حلػػ غـ       

ح حلر سػػى فػػي حنيرػػ   1930رػػف أه ػػم بػػ  ير ػػ  نػػف حليػػمط ت إ ت أف حلمةهػػل حلا ن ػػل حلزمه ػػل لرػػؤير    ػػم  

رػف حيامب ػل  12حلر سى حلرػم   لب  هصح نمى  ت2يكـ حلر همء ييى   يهي  هلنم ة   ح رف حلر م  حل حخم ل

ر ػؿ حلسػاف يي خؿ في ي ل  حلري  حإلبم ري حلر حسي حليي يسيخ ـ نػم   لي» رقلل م: لقمهلف حلريم   1982

 .« م خم ج حلي  حلخم ةي لمري  حإلبم ريليا    م ل سل م لحليي يكلف لل  يلؾ لحب ل كم م أل ةيئ

فملريػم  حلر مقػل  ػي يمػؾ  قل ليره حلر مقػلتمكيلؾ   خؿ في هطمؽ حلر م  حل حخم ل كؿ رف حلريم  حلر       

حلريم  حليي يي ط ر ػم أ حالػي  للػل أل أكزػ  ل   كػلف ل ػم حيصػم ا رملريػم  حل مرػلت رزػؿ حلريػ  حألسػل  رػ ف 

 .3فلكميخسيمأي ر ةمف  إ  حفت يل ف ر ف  لس متفمسط ف لحأل  فت لري  ب

أرػػػػم حلريػػػػم  يػػػػره حلر مقػػػػل ف ػػػػي حليػػػػي ييصػػػػؿ ر نػػػػملي حلريػػػػم  ررلغػػػػمي أل رالػػػػ ؽ لييػػػػرؿ كػػػػؿ رػػػػف       

ت لحأليػػلح  ريػػى حيصػػمح رػػملري  حل ػػمليت رمإلالػػمفل إلػػى حلرالػػم ؽ لحليػػي  ػػي نرػػم   نػػف ررػػ  4حلخمةػػمف

                                                 
ح  حلزقمفل لمهي  ركيرل  نرمفت ت 1ت حللس ط في حلقمهلف حل للي حل مـت حلكيمب حلزمهيت ط(حلك  ـنر  ) نملحفأهظ :  .1

 .70ت ص1997 لحليلي ات
 .27ت صت حلر ةا حلسمرؽ(رير ) س م  أهظ : . 2
ت حلقمهلف حل للي حل مـت حلةيء حلزمهيت حلرةمؿ حللطهي لم لللت حلةيحئ ت  ح  حل مـل لمهي  (ةرمؿ نر  حلهمص ) ارمهأهظ : . 3

 .198ت ص2009لحليلي ات 
 .1982رف إيامب ل حألرـ حلريي   لقمهلف حلريم  ل مـ  10رف حلرم    02 حةا: هص حلاق   . 4
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سػػػيخ ره حلػػػ لؿ فػػػي حلرقيػػػل حل لل ػػػلت رزػػػؿ رالػػػ ؽ  ف رػػػف حلريػػػ  حل ػػػمليت يأريػػػ   الػػػ ؽ  صػػػؿ رػػػ ف ةػػػي 

رمةقف لحلي   صؿ ر ف حلري ط حل ػم   لحلريػ ط حألطمسػي ل قػا رػ ف حليػ مي لحأل ةهيػ فت ل رالػ ؽ ةرػؿ 

سػرمه م لرسػػي ر    اطػم ؽ حلػػي   صػؿ رػػ ف حلريػ ط حألطمسػػي لحلريػ  حألرػػ   حلريلسػطت ل قػػ رػ ف حلر ػػ ب لح 

 .1ر  طمه م(ةرؿ طم ؽ حليمر ل لمررمكل حلريي   )

أل را ػػـل حلريػػم  حلر مقػػل حلقهػػلحح حل لل ػػل لحليػػي  ػػي نرػػم   نػػف طػػ ؽ حصػػطهمن لت فػػي ل ػػ خؿ كػػيلؾ       

ررػػػ حح يياػػػ  ليسػػػ  ؿ حلرقيػػػل لحلرلحصػػػقح حل لل ػػػلت رزػػػؿ بهػػػم  حلسػػػل   فػػػي رصػػػ ت لحليػػػي يصػػػؿ حلريػػػ  

 .2ملري ط حل م  حألير  رملري  حألر   حلريلسطت بهم  رهرمت حليي يصؿ حلري ط حألطمسي ر

لررم  ة   يك   فػي حألخ ػ  أف حلر ػم  حل حخم ػل لنمػى حخػيقؼ أهلحن ػمت سػلحء خمةػمف أل رالػم ؽ أل       

بهلحح فإف لم للل حلسميم ل يقلؽ للحةرمح نمى  ي  حلرهطقلت ليرم   نم  م س م ي م حلكمرمػلت  ػي  حلسػ م   

 حلر  ت ليلؾ ريكـ رقصقي م ليلؾ حإلبم ـ.  حليي   يخيمؼ في ييء نف س م   حل للل نمى إبم ر م

  الفرع الثاني

 لة الساحلية على المياه الداخليةسيادة الدو 

لرالػم ؽ لر حسػي  تإيح كمهح لم للل حلسميم ل س م   نمى ر م  م حل حخم ػل رةر ػا أهلحن ػمت رػف رػلحه       

ر ػا حلسػاف حل مرػل أل حلخمصػل رػف لبهلححت ف ي ي   إيف فػي رهػا أل يػ ؾ ي  ػل حلرقيػلت فم ػم أف يرهػا ة

رلحفقي ػم رػف حلسػمطمح حلرخيصػلت كرػم ل ػم أف يرهػا حألةمهػب رػف  خلؿ  ػي  حلر ػم  إ ت ر ػ  حليصػلؿ نمػى 

حلق ػػمـ رملهيػػمطمح حألخػػ ى فػػي ر م  ػػم حل حخم ػػل إ ت رإيه ػػمت كملصػػ   لحلريػػص حل مرػػيت لرهػػمءا نمػػى  ػػيح فػػإف 

إيح كمهػح طقل  قيالي رهم حليط ؽ إلػى حلقلحنػ  حلرطرقػل فػي يملػل رػم ير مف  ي  حلس م   لم للل نمى  ي  حلره
                                                 

 .98حلر ةا حلسمرؽت صت (لل  ) ر طم أهظ : . 1
 .28ت حلر ةا حلسمرؽت ص(رير ) س م  أهظ :  2
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زمه ػل(ت ل ػل حلاقػ   حلحألةهر ل حل مرػل )زـ حلقلحن  حلرطرقل نمى حلساف  تللى(حألاق   حلحلساف حألةهر ل خمصل )

 رم  سرح لهم في حألخ   ريي    س م   حل للل نمى ر م  م حل حخم ل.

  الفقرة األولى

 على السفن األجنبية الخاصةلدولة سيادة ا

حلسػػاف حألةهر ػػل حلخمصػػلت  ػػي حلسػػاف حليػػي  ريمك ػػم حألفػػ ح  لحليػػ كمح حلخمصػػلت ليػػ خؿ الػػره م سػػاف       

 .1حل للل ألغ ح  يةم  ل

لحلساف حلخمصل لرسرب حخيقؼ طر  ي م نف حلساف حل مرلت فإه م يخالا رصػل   نمرػل  خيصػمص       

خػػمص  قالػػي رخػػقؼ يلػػؾت لػػيح فملسػػا هل حلخمصػػل رميرػػل رػػميي حـ ةر ػػا   للػػل حلسػػميؿت رػػم لػػـ  لةػػ  يكػػـ

رػػػم  ي مػػػؽ رػػػ رف حل للػػػل  يلؾكػػػحلصػػػيل لحلةرػػػم ؾ لحليػػػؤلف حلاه ػػػلت ل حلمػػػلحئح لحلقػػػلحه ف حلري مقػػػل رملرقيػػػل ل 

 .2حلسميم لت لخمصل رملهسرل لمساف حليي ي رؿ رملطمبل حلي  ل أل حليي ييرؿ رلح  ري ل أل سمرل

مرؿ    ركف لم للل حلسميم ل غمػؽ يػلحطئ م نمػى حلسػاف حألةهر ػل حلخمصػلت ل ػيح يسػب هػص في حلرق      

لحليي ييػص نمػى ررػ أ ي  ػل حلػ خلؿ لميػلحط  حلري  ػل لمػ لؿ  1923حلرم   حلزمه ل رف ر م    ةه ؼ لسهل 

 .3حلرةمل  ت رم ن ح في يم ح ر  هل رسرب حليرم ل حلصي ل أل ياظ حلهظمـ لرق ح  نمهي

ل خيصػػمص حل للػػل حلسػػميم ل نمػػى حلسػػاف حلخمصػػلت   رػػ  رػػف حلير  ػػي رػػ ف ح خيصػػمص لمهظػػ  فػػي       

 حلرسمئؿ حلر ه لت لح خيصمص لمهظ  في حلرسمئؿ حلةهمئ ل.

                                                 
 .217ت حلر ةا حلسمرؽت ص(ةرمؿ نر  حلهمص ) رمهاأهظ :  .1
 .92ت حلر ةا حلسمرؽت ص(حليمجرير  ) يرل أهظ :  .2
 .38ت حلر ةا حلسمرؽت ص(رير ) س م  أهظ :  .3
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فرملهسرل لمقالم م حلر ه ل  خالػا حألرػ  أليكػمـ حلقػمهلف حلػ للي حلخػمصت حلري مقػل ريهػميع ح خيصػمص       

ميؿت فإهػػه حل مػػـت إ ت أهػػه لرػػملهظ  للةػػل  حلسػػا هل فػػي حلي ػػي حلس مسػػي ل للػػل حلسػػرػػ ف  للػػل حلسػػميؿ ل للػػل 

ف بػمهلف  للػل حل مػـ  طرػؽ نمػى نقػ  حل رػؿ حلريػ   لحلػ  ف حلريػ   لحلرهمينػمح أ ركف حلقػلؿ رصػل   نمرػل 

رػػ ف  نمػػى حلرهمينػػمح يحح حلطػػمرا حلخػػمص حليػػي يهيػػ  ؾحلري مقػػل ريقػػلؽ ح ري ػػمي حلري  ػػل لحهقالػػمئ مت لكػػيل

 .1أنالمء حلطمبـت أل ر ف  ؤ ء لر ف أيخمص آخ  ف نمى ريف حلسا هل

لرمليػػملي فرملهسػػرل لقخيصػػمص حلرػػ هيت فرػػف حلرقػػ   أف  للػػل حلر هػػمء يكػػلف رخيصػػل إيح كػػمف حلهػػيحع       

م رف خم ج طػمبـ حلسػا هلت لف رػم نػ ح يلػؾ  كػلف  ح خيصػمص لػ ى  للػل حل مػـت أ   للػل ةهسػ ل   ـ يخصا

هلت أ  أف حل للػػل حلسػميم ل   يرػػم   حخيصمصػػ م حلقالػمئي إ ت فػػي حليػ ل  حليػػي  رػػ  ف  ػم رػػم يػػ ص حلسػا 

 .2ررصملي مت أل في يملل رم إيح كمهح في لالا أفالؿ رملهسرل لييق ؽ حل  حلل رف أ   للل أخ ى

لسػػميم ل أف    ةػلي لم للػػل ح: »هحلريػػم  نمػى أهػػ فلقػػمهل  1982رػػف حيامب ػل  28/2لبػ  هصػػح حلرػم         

أل يييةي ػػم ل ػػ   أ   نػػلى ر ه ػػل إ  ف رػػم  ي مػػؽ رم لييحرػػمح حليػػي يلبػػا إةػػ حءحح حليها ػػي الػػ  حلسػػا هل 

للػػل حلسػػميم ل أل ل ػػ   يمػػؾ يييرم ػػم حلسػػا هل أل حلرسػػؤلل مح حليػػي يقػػا نم  ػػم أزهػػمء  يمي ػػم خػػقؿ ر ػػم  حل 

 .«حل يمل

ـ رػػػإة حءحح حليها ػػػي أل حإلةػػػ حءحح حليياظ ػػػل فػػػي حلرسػػػمئؿ لنم ػػػه فإهػػػه    ةػػػلي لم للػػػل حلسػػػميم ل حلق ػػػم      

حلر ه ػػل الػػ  حلسػػاف حألةهر ػػلت إ ت إيح كمهػػح  ػػي  حإلةػػ حءحح خمصػػل رملييحرػػمح أل رسػػؤلل مح حلسػػا هل أزهػػمء 

 .3لحلرقيل ف  مر ل  م في ر م  حل للل حلسميم ل 

                                                 
 .201ت حلر ةا حلسمرؽت ص(س   رير  ) حل بمؽت (رير ) سمري نر  حلير  أهظ :  .1
حلرؤسسل حللطه ل حلةيحئ ت ت حلقمهلف حل للي حل مـ لي ب حليي    حلةيحئ  لت (يرمف)ركم  ت (رير ) رلسمطمفأهظ :  .2

 .242صت 2007لمكيمبت 
 .40ت حلر ةا حلسمرؽت ص(رير ) س م  أهظ :  .3
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أخػ ىت فاػي ف هسػم  يرػا حلقالػمء حلا هسػي أرم رملهسرل لمقالم م حلةهمئ ل ف خيمػؼ حلرلبػؼ رػف  للػل إلػى       

ت لحليػي يقالػػي "Newton" Sally etفػي بالػػ ل  20/11/1806حلايػلى حليػي أصػ   م رةمػػ  حل للػل فػي:

حللبػػمئا فػػي ت لكػػيلؾ حئـ حليػػي ي يكػػب رػػ ف أفػػ ح  حلطػػمبـحلةػػ   الػػمء حلا هسػػي    خػػيص فػػي حلهظػػ  فػػيرػػ ف حلق

 .1حليي ير  حلهظمـ حل حخمي لمسا هل

حلرةهػي نم ػه رػف غ ػ  أفػ ح   لأرم   يكب نمى ظ   حلسا هل رف ة حئـ  كػلف فمنم ػم  خيص ف  للكف      

ت ح أل إخػػق ا رػػمألرف فػػي حلر هػػمءحلةػػ حئـ حليػػي   يكر ػػم حألفػػ ح  فػػي حلرػػ ت أل حليػػي ي يػػب ي   ػػ ا ت لكػػيلؾ حلطػػمبـ

 .2 لحلة حئـ حليي ي يكب نمى ظ   حلسا هلت إيح طمرح حلر لهل رف حلسمطمح حلريملكيح 

أرم حلاقه حإلهةم ي ت فق  حيةه في حلر ح ل إلى يق    ح خيصمص حلرطمؽ ل للل حلر هػمء رملهسػرل لةر ػا       

حللبػػمئا حليػػي ييػػ ص نمػػى ظ ػػ  حلسػػا هل حألةهر ػػل حلرلةػػل   رملر هػػمءت إ ت أف رػػم ةػػ ى نم ػػه ي مرػػؿ حلقالػػمء 

ػػػ م ف رػػػم  ي مػػػؽ رملهظػػػمـ حلػػػ حخمي لمسػػػا هلت حإلهةم ػػػي  ف رػػػم ر ػػػ   ػػػل حلخػػػ لج نمػػػى بمنػػػ   حإلبم ر ػػػلت خصلصا

أفػػ ح  حلطػػمبـت لر ػػيح  كػػلف حلرلبػػؼ حإلهةم ػػي  بػػ  حبيػػ ب رػػف حلرلبػػؼ حلا هسػػيت لبػػ  ل لحل قبػػل رػػ ف حل رتػػمف 

 .3أخيح أكز  ل حل لؿ رم يةم  حلا هسي في ر مرمل حلساف حلخمصل

  لحلقػػلحه ف حليػػي ييػػ   م حل للػػل يخالػػا إلػػى حليػػ حر حلخمصػػل لخقصػػل رػػم سػػرؽ فػػإف حلسػػاف حألةهر ػػل       

حلسػػميم ل صػػميرل حلر هػػمءت فػػي رةػػمؿ حلي كػػل حلرقي ػػل حلسػػميم لت لفػػي رةػػمؿ حلةر كػػل لحلصػػيل لحلسػػقرلت 

 لخمصل حلساف يحح حل فا حلهلل ت لأف أ  إخقؿ ر ي  حلقلحه ف   يب رسؤلل ل نمى  ي  حلساف.

 

                                                 
1
 .93ت حلر ةا حلسمرؽت ص(حليمجرير  )يرل  أهظ : .  
 .93ت صهاسهةا ت حلر  (حليمجرير  )يرل  أهظ :  .2
 .62ت حلر ةا حلسمرؽت ص(ةرمؿ)ريي حل  ف أهظ :  .3
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 الفقرة الثانية 

 العامة  دولة على السفن األجنبيةسيادة ال

حلساف حل مرل  ي حلسػاف حليػي يسػيخ ر م حلسػمطمح حل مرػل لمػ لؿ أل حء خػ رمح نمرػل لل  ػ  أغػ ح        

ػػم ف ػػيح حلهػػلع رػػف حلسػػاف لػػه لالػػا  خيمػػؼ  حليةػم  ت ل ػػي بػػ  يكػػلف سػػاف ي ر ػػل أل سػػاف غ ػػ  ي ر ػػلت لنرلرا

 نف لالا حلساف حلخمصل أزهمء يلحة  م في ر همء  للل أةهر ل.

حلرسمـ ره أف حلسا هل حلي ر ل ك  هل رريمي  لمساف حل مرل فإه م كمهح لاي   طل مػل يسػير  لالػ  م  لرف      

حلقػمهلهي أ هرػم يمتػح رػف فكػ   ح ريػ ح  حإلبم رػي ل للػل حل مػـت لبػ  حبيالػح الػ ل حح يسػف حلر مرمػل حل لل ػل 

 .1إنامء حلسا هل حلي ر ل رف حلل  ل حلقالمئ ل لم للل حلرال ال

فػػػمأللؿ  قصػػػ  رػػػه ح ريزػػػمؿ  م  ةػػػب نػػػ ـ حلخمػػػط رػػػ ف حلخالػػػلع لمقػػػمهلف لحلخالػػػلع لقخيصػػػمصتل هػػػ      

لمقػػػمهلف لحللبػػػلؼ نهػػػ  هلح  ػػػه لألحرػػػ  ت أرػػػم حلزػػػمهي ف قصػػػ  رػػػه حيخػػػمي حإلةػػػ حءحح حلخمصػػػل رملريمسػػػرل نمػػػى 

 رخملاػػل حلقػػػمهلف فػػػي يملػػل ح يكػػػمب رخملاػػػل لػػػهت أ  أف  كػػلف يػػػخص حلقػػػمهلف ريػػؿ رسػػػمءلل نمػػػى رخملايػػػه

 .2لمقمهلف

 ػػيح لبػػ  ةػػ ى حل رػػؿ فػػي حلقػػمهلف لحلررم سػػل حلػػ لل  ف أف حل للػػل حلسػػميم ل   يرػػمها فػػي  خػػلؿ حلسػػاف       

حألةهر ل نمى حخيقؼ ةهس مي م إلى ر م  م حل حخم ل لحل سل ررلحهئ ػمت رػا يلػؾ ف ػي   يقرػؿ رػ خلؿ حلسػاف 

خػمص  ػ رط ر ه ػم لرػ ف  للػل حل مػـت ل ػل حألرػ   حألةهر ل حلي ر ل إ ت ري خ ص خمص ره م أل رلةػل  حياػمؽ

                                                 
حلسا هل حلي ر ل  ي سا هل يمر ل لمقلحح حلرسميل : »1982 ل مـ لقمهلف حلريم  حألرـ حلريي   رف حيامب ل 29حلرم   يهص  .1

 «.للل للل رم  سر ام لييرؿ حل قرمح حلخم ة ل حلرر ي  لمساف حلي ر ل لل م ةهس ل  ي  حل ل 
 .90ت حلر ةا حلسمرؽت ص(حليمجرير  ) يرل أهظ :  .2
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 1923  سػرر   09حلي  أخيح ره ح يامب ػل حلري مقػل رملهظػمـ حلػ للي لمرػلحه  حليةم  ػل حلرر رػل رةه ػؼ فػي 

 .1خقؿ حلرؤير  حلزمهي لقيصمؿ لحل رل ت ي ف حسير  ح حلساف حلي ر ل حألةهر ل رف أيكمر م

 للػػل حل  ػػ  يةم  ػػلت ي ػػص   ييػػ خؿ حل للػػل حلسػػميم ل فػػي يػػؤله مت لهاػػ  حليػػيء  طرػػؽ نمػػى سػػاف حل      

ت "Gassyغمسػي "فػي بالػ ل حلسػا هل حل لرمه ػل  1906ل ل رم أك ح نم ه ريكرل حل هػمئـ حلر  طمه ػل سػهل 

 ػ  يةم  ػلت للػه أف  قرػؿ يطر ػؽ غ ػي  حليػؤلف  حخػؿ سػا هل حل للػل  ي ص  خيص بمئ  حلسا هل ليكلريه في

 .2مي لحليهميؿ نف حليصمهلحلقمهلف حلري

لم للػػل حلسػػميم ل صػػميرل حلر هػػمء حليػػؽ فػػي أف يػػهظـ أل يرهػػا يلحةػػ  حلسػػاف حل مرػػل حألةهر ػػل خمصػػل ل       

حلي ر ػػػل فػػػي رلحهئ ػػػمت فم ػػػم أف ييػػػ   رػػػ   حإلبمرػػػل لنػػػ   حلسػػػاف حليػػػي  ركػػػف يلحةػػػ  م فػػػي رلحهئ ػػػم ليػػػ لط 

 .3لساف حلي ر ل حألةهر ل في ألبمح حلي ب خلل مت لنم   رم يقـل  للل حلر همء ريظ   خلؿ ح

يح ي ص للة  أيػ  حلخػم ة ف نػف حلقػمهلف إلػى سػا هل أةهر ػل رلةػل   رر هػمء ح        -ل للػلت فرػف حلرقػ   لح 

حلييحـ بمئ  حلسا هل يسم ـ حلرةـ  حل م   إلى حلسمطمح حلريم لت ل   لةػ   ػيح ح ليػيحـ  -كقمن   ن ف ل  لل ل 

حلس مسػػػ  ف إ ت فػػػي يملػػػل لةػػػل  حليػػػيحـ ريسػػػم ـ حلرةػػػـ  ل فػػػ  بمئػػػ  حلسػػػا هل يسػػػم ره إلػػػى رملهسػػػرل لمرةػػػ ر ف 

ت لكػؿ رػم ل ػم  ػل  حلسمطمح حلريم لت فػق يرمػؾ  ػي  حلسػمطمح  خػلؿ حلسػا هل لياي يػ م لمقػر  نمػى حلرةػـ 

 .4سملؾ ط  ؽ حلرسؤلل ل حل لل ل

أل حلقالػػػمئي ل للػػػل  قخيصػػػمص حلييػػػ   يي ي رػػػم لرػػػم سػػػرؽ فػػػإف حلسػػػاف حألةهر ػػػل حل مرػػػل   يخالػػػا ل      

حلر همء رػملهظ  إلػى كله ػم رظ ػ ح رػف رظػم   سػمطمح حل للػل حل ػمـت ررػم  سػر  نم  ػم صػال يرز م ػل حل للػلت 

                                                 
 .221ت صحلسمرؽلر ةا ت ح(ةرمؿ نر  حلهمص ) رمهاأهظ :  .1
 .47ت حلر ةا حلسمرؽت ص(رير ) س م  أهظ :  .2
 .63ت حلر ةا حلسمرؽت ص(ةرمؿ) ريي حل  فأهظ :  .3
 .244ت حلر ةا حلسمرؽت ص(يرمف)ركم  ت (رير ) رلسمطمفأهظ :  .4
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إيح رػػم كمهػػح  ػػي  حلسػػاف يميػػـي ر ػػ ـ حلخػػ لج نمػػى حلييػػ   مح حلريم ػػل حلري مقػػل رػػمألرف لحلصػػيل لحلرقيػػل 

   يرل حلر همء.حيي حرم لس م   حل للل حلسميم ل صم

 المطلب الثاني

 الساحلية على مياهها األرخبيلية سيادة الدولة

أل لظػ لؼ ر  هػلت نمػى  با حلة  حفػي رػزقاتحييلف  ر   حل لؿ حليمطئ ل هي ةل لظ لؼ خمصل كػملل       

حلسػػػميم لت  ػػػي  حلرسػػػميمح حلري  ػػػل حل  ػػػ  نم  ػػػل كػػػملةي   ح ري  ػػػل غ ػػػ  رلةػػػل   لػػػ ى كػػػؿ حلػػػ لؿرسػػػميم

 خر قح يي مؽ ر م س م   حل للل حل م  لت كملر م  حل حخم ل رةر ا أهلحن م.لحأل  

حلقػػػمهلف حلػػػ للي لأف يطر ػػػؽ رػػػف  هػػػم يرػػػ ي أ ر ػػػل  ػػػي  حلرسػػػميمح رملهسػػػرل لم للػػػل حلسػػػميم لت خمصػػػل       

 حلري   حليقم    نم  م أر  رف ي هه حلرسم  رملرصملح حلس مس ل لح بيصم  ل لحألره ل ل ي  حل للل.

لررػم   رػػ  حإليػػم   إل ػػه أف حلر ػػم  حأل خر م ػػل ييػػكؿ فئػػل خمصػػل رػػف حلاالػػمء حلريػػ  ت فػػق يخػػيمط رػػا       

 1982حلر ػػػم  حل حخم ػػػل ل  رػػػا حلريػػػ  حإلبم رػػػيت رػػػف  هػػػم ةػػػمءح حيامب ػػػل رلهي  لرػػػم  لقػػػمهلف حلريػػػم  لسػػػهل 

ميح   هػػي را ػػـل حلر ػػم  حأل خر م ػػل إيػػ ى رسػػيي زمح حلقػػمهلف حلػػ للي حل ػػمـت فرػػكت 1ررا ػػـل حل للػػل حأل خر م ػػل

 لحل للل حأل خر م ل؟ لرم ر ى صقي ل حل للل حلسميم ل نمى  ي  حلرهطقل؟

إرمطػػػل حلمزػػػمـ نػػػف را ػػػـل  ػػػي  حلرهطقػػػل حلري  ػػػلت سػػػهيط ؽ فػػػي ر يمػػػل أللػػػى إلػػػى يي  ػػػ   ؿرػػػف أةػػػ      

ـ فػػػي ر يمػػػل زمه ػػػل ه ػػػ   سػػػ م   حلرقصػػػل  رملر ػػػم  حأل خر م ػػػل لرا ػػػـل حل للػػػل حأل خر م ػػػل )حلاػػػ ع حأللؿ(ت زػػػ

ت ل ػل رػم  سػرح لهػم فػي حألخ ػ  )حلاػ ع حلزػمهي( حل للل حلسميم ل نمى  ي  حلرهطقل لنمى  يح حلهلع رف حلر ػم 

 .  مي يرم س م حل للل نمريي    حلطر  ل حلقمهله ل ل ي  حلرهطقل لر ى حلصقي مح حلي
                                                 

 .1982 حألرـ حلريي   لقمهلف حلريم  ل مـ حيامب ل رف 46 حةا: هص حلرم    . 1
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 الفرع األول

 تحديد مفهوم المياه األرخبيلية

ػػػػػم رملر ػػػػم  حأل خر م ػػػػل لحل للػػػػػل إ       يح كمهػػػػح ح يامب ػػػػمح حلسػػػػػمرقل لقػػػػمهلف حلريػػػػم  لػػػػػـ يػػػػلؿ ح يرمرػػػػم خمصا

ت بػػ  أفػػ  ح هظمرػػم رير ػػيح ل ػػيح حلهػػلع رػػف 1982حأل خر م ػػلت فػػإف حيامب ػػل رلهي  لرػػم  لقػػمهلف حلريػػم  لسػػهل 

   ا م لحهي مءا رهظمـ حلرقيل ف  م.ري    ح حلهلع رف حل لؿت ر ءا يحلر م  ل 

 يح حلهظمـ حلقمهلهي حلرير يت لةب نم هػم حليطػ ؽ أل ا إلػى يي  ػ  حلطر  ػل حلقمهله ػل ل ػيح حلهػلع للير مف       

ى(ت زػـ حليطػػ ؽ إلػى ي  ػ ف يػ ل  م حلري  ػل )حلاقػػ   رػف حلر ػم ت ليي  ػ  را ػـل حل للػػل حأل خر م ػل )حلاقػ   حألللػ

 .حلزمه ل(

 الفقرة األولى

 تحديد مفهوم الدولة األرخبيلية والمياه األرخبيلية

حأل خر ؿ  ل نرم   نف رةرلنل رف حلةي ت رمإلالمفل إلػى حلر ػم  حلرريػ   ف رػم رػ ف  ػي  حلةػي ت ررػم       

ييرؿ نم ه رف ر ػملـ لنهمصػ  طر   ػل لز قػل حليػ حرط ر  ػمت ريػى كلهػح  ػي  حلةػي  لأةػيحء حلةػي  لحلر ػم  

ػػػػم ريحيػػػػه رػػػػف حلهػػػػلحيي حلة  حف ػػػػل لح بيصػػػػم  ل لحلر ػػػػملـ حلطر   ػػػػل  حلري حرطػػػػل ر  ػػػػم ك مهاػػػػم لحيػػػػ اح رير ػػػػياح بمئرا

 .1ك مف حللحي  حلرير يللحلس مس ل أل ريى حنير ح يم  خ ام ررزمرل ح

                                                 
 .54ت حلر ةا حلسمرؽت ص(رير ) س م   أهظ : .1
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رػف  هػػم هصػؿ إلػػى را ػـل حأل خر ػػؿت ي ػص ييػػكؿ حلر ػم  حأل خر م ػػل فئػل خمصػػل رػف حلاالػػمء حلريػػ  ت       

يرمػؾ حلر ػم     حل حخم ل ل  را حلري  حإلبم ريت رػم  حرػح حل للػل حأل خر م ػل ل ػم حليػؽ فػيفق يخيمط را حلر م

 .1حل حخم ل لحلري  حإلبم ري

كرم    ؼ حأل خر ؿ نمى أهه  ب ل رف حلري  ر ص ل ررةرلنل رػف حلةػي  حلرةير ػلت زػـ حهيقػؿ  ػيح       

» " رقللػػػه: Evensenلاق ػػػه "إ امهسػػػمف حلي   ػػػؼ إلػػػى حلةػػػي  يحي ػػػم نػػػل   ب ػػػل رػػػف حلريػػػ ت كرػػػم ن فػػػه ح

 .2«طر  ي  ييل  نمى ةي  ي ف أل أكز حأل خر ؿ  ل يكل ف 

  هػػي حأل خر ػػؿ رةرلنػػل رػػف حلةػػي  ررػػم فػػي يلػػؾ أةػػيحء رػػف »  /ب ررػػم  مػػي:46لبػػ  هصػػح حلرػػم         

قام نمػى يػ  ييػكؿ ر ػه حلي حرط ف رم ر ه م لز ةي  حلر م  حللحصمل ر ه م لحلر ملـ حلطر   ل حألخ ى حليي  كلف 

 ي  حلةي  لحلر م  لحلر ملـ حلطر   ل حألخ ى ك مهام ة  حف م لحبيصم  ام لس مس ام بمئرما ريحيهت أل حليػي يكػلف بػ  

 .3« حنير ح كيلؾ رف حللة ل حليم  خ ل

ر ػػيح حلر هػػى فػػإف حل للػػل حأل خر م ػػل فػػي را لر ػػم حلقػػمهلهي  خيمػػؼ لالػػ  م نػػف لالػػا سػػمئ  حلػػ لؿت       

ي هػػي حل للػػل حأل خر م ػػل حل للػػل حليػػي ييكػػلف كم اػػم رػػف أ خر ػػؿ لحيػػ  أل »: ه/أ نمػػى أهػػ46 ػػص ر هػػح حلرػػم   ي

 .4«أكز ت لب  يالـ ةي اح أخ ى

فمل للل حأل خر م ل  ي رةرلنل رف حلةي  ررم فػي يلػؾ أةػيحء حلةػي ت لحلر ػم  حللحصػمل ر ه ػم لحلر ػملـ       

ف رػػػم ر ه ػػػم لز قاػػػمت لنم ػػػه فمل للػػػل حأل خر م ػػػل ييػػػكؿ ليػػػ   ة  حف ػػػل حلطر   ػػػل حألخػػػ ى حليػػػي  كػػػلف حليػػػ حرط 

                                                 
 .1982 حألرـ حلريي   لقمهلف حلريم  ل مـ رف حيامب ل 48ل  50حلرم   هص :  حةا .1
 .338ت حلر ةا حلسمرؽت ص(ةرمؿ نر  حلهمص ) رمهاأهظ :  .2
 .266ت حلر ةا حلسمرؽت ص(فرمي) ركم ت (رير ) رلسمطمفأهظ : . 3
 .1982 حألرـ حلريي   لقمهلف حلريم  ل مـ حيامب ل /ب رف46: حلرم    حةا كيلؾ -  
 ةي   . (7000ت حلا م ر ف)ةي    (6000رف أر ي حل لؿ حليي ييكلف كم م رف أ خر ؿ لحي  أل أكز ت حه له س م) .4
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لس مس ل لحبيصم  ل ريكمرمػلت أل حليػي ييػكؿ ليػ   يم  خ ػل فػي غ ػمب حلر ػم    حألخػ ىت لرمليػملي   ي يرػ  

 .1حلةي  حلركلهل لأل خر ؿ لي حح رهاصمل ل م حري ح حي م حلري  ل حلخمصل ر م

ي رػػػػ ف هػػػػلن ف رػػػػف حلػػػػ لؿ حأل خر م ػػػػلت  لؿ يحح أ خرػػػػ قح سػػػػميم لت ل ػػػػي  لرمليػػػػملي  ركػػػػف أف هر ػػػػ      

حأل خر قح ييصؿ ريمط  حل للل ل  ير  إالمفل طر   لت أ  حل للل حليي  يكػلف إبم ر ػم رػف ةػيء رػف حلقػم   

 ير ه ن   ةي  يكلف أ خر قات ل لؿ يحح حأل خر قح حلري طلت ل ي حليػي  يكػلف إبم ر ػم كمػه رػف أ خر ػؿ 

 .2أكز  لحليي يي ط ر م ر م  حلري  أل حلري ط أل

لنمػػػى الػػػلء رػػػم يقػػػ ـ كمػػػه فػػػإف حلر ػػػم  حأل خر م ػػػل  ػػػي يمػػػؾ حلر ػػػم  حلريصػػػل   رػػػ ف خطػػػلط حألسػػػم        

ل ػػي حلخطػػلط حلريػػ    لمريػػ ط حلرسػػيق رل حليػػي يػػ يرط رػػ ف أر ػػ  هقػػمط حلةػػي  نػػف بمػػب حل للػػل حأل خر م ػػلت 

ريػػ ط أف يكػػلف  ػػي  حلةػػي  لكػػيلؾ حلر ػػم  حللحصػػمل ر ه ػػػم  ت3أل خر ػػؿحلخػػم ةي لرةرلنػػل حلةػػي  حلركلهػػل ل

لكمفػػل حلظػػلح   حلطر   ػػل حألخػػ ى ر يرطػػل ف رػػم ر ه ػػم ح يرمطاػػم يػػ   ح    ركػػف فصػػم م نػػف ر الػػ مت أل أف 

فريػػلحف   ػػي  حليػػ لط  يم  خ ػػل أل لظػػ لؼ ر  هػػل أ خرػػ قا.يكػػلف  ػػي  حلةػػي  بػػ  يػػـ حنيرم  ػػم رػػف حلهمي ػػل حل

رػػم   ػػي  حلةػػي  أ خرػػ قات لأف حلر ػػم  حلريصػػل   ر ه ػػم ييػػكؿ ر ػػم  أ خر م ػػلت لحل للػػل صػػميرل  ػػي   ركػػف حني

 حلر م  يسرى  للل أ خر م ل.

 

 

 

                                                 
 .339ص تحلسمرؽت حلر ةا (همص ةرمؿ نر  حل) رمهاأهظ :  .1
 .195ص تحلر ةا حلسمرؽت (أير  خم ال) إر ح  ـت (س   رير  ) حل بمؽت (رير ) سمري نر  حلير  أهظ :  .2
 .53 ةا حلسمرؽت صت حلر(س م  )هظ : رير  أ .3
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 الفقرة الثانية

 تعيين حدود المياه األرخبيلية

يلةػػػ  صػػػ لرل فػػػي يي  ػػػ  حلةػػػي  لحلر ػػػم  حأل خر م ػػػلت للكػػػف حلط  قػػػل حللي ػػػ   حلرقرللػػػل ليي  ػػػ  م  ػػػي       

حلهقػػمط فػػي أر ػػ  حلةػػي  نػػف   ػػي  حلخطػلط حليػػي يػػ رط رػػم رػػ ف أبصػى حسػي رمؿ خطػػلط حألسػػم  حلرسػػيق رلت

بمب حل للل حأل خر م ػلت لػيح فػإف خطػلط حألسػم  حأل خر م ػل ييػكؿ هقطػل ح هطػقؽ ليي  ػ  رخيمػؼ حلرهػمطؽ 

 .1حلري  ل حلريمطل رمل للل حأل خر م ل رم ن ح ر م  م حل حخم ل

 ػػػي  حلخطػػػلط حلرسػػػيق رل رط  قػػػل ييػػػ ط رػػػملةي  حليػػػي  يكػػػلف ره ػػػم حأل خر ػػػؿ ليصػػػؿ إلػػػى  ل ػػػيـ  سػػػـ      

أكز  ػػم ر ػػ اح نػػف حلر كػػيت لكػػف  ةػػب نمػػى حل للػػل أف ي سػػـ  ػػي  حلخطػػلط لفقاػػم لأليكػػمـ حلخمصػػل ر سػػـ خػػط 

أل  ت09حلر ػػم  حل حخم ػػل لحلريػػ  حإلبم رػػيت فػػي يملػػل لةػػل  رصػػمب لأله ػػم  حلرػػم   حألسػػم  حلامصػػؿ رػػم رػػ ف 

ت ل ػػػل رػػػم هصػػػح نم ػػػه 19822رػػػف حيامب ػػػل بػػػمهلف حلريػػػم  لسػػػهل  11ت أل رػػػلح  حلرػػػم   10حلخمةػػػمف حلرػػػم   

 .19823رف حيامب ل رلهي  لرم  لقمهلف حلريم  لسهل  50حلرم   

ر ػػؿ ريػػ  ت لكػػف  ةػػلي أف ييةػػملي  ػػيح حلطػػلؿ  100لنرلرػػم    ةػػلي أف يي ػػ   ػػي  حلخطػػلط نػػف       

 ييةػػملي رةرػػلع نػػ   خطػػلط حألسػػم  حليػػي يالػػـ أ خرػػ قا رػػمت ليلػػؾ ريػػ ط أف  رػػف  %3رهسػػرل أبصػػم م 

رػػ قا ري  اػػمت لريػػ ط أف   يهيػػ ؼ  ػػي  حلخطػػلط فػػي كػػؿ حأليػػلحؿ نػػف حليػػكؿ حل ػػمـ ليػػمط  حل للػػل  125

                                                 
 .1982 حألرـ حلريي   لقمهلف حلريم  ل مـ رف حيامب لت  47أهظ : هص حلرم    .1
 .83ت حلر ةا حلسمرؽت ص(ريي حل  ف)رمؿ ةهظ : أ .2
حف ي سـ  حخؿ ر م  م حأل خر م ل خطلطم فمصمل لي   ف ي ل  ر م  م  ةلي لم للل حأل خر م ل » : 50هص حلرم    .3

 .«11ل  10ل  9حل حخم ل لفقم لمرلح  
 .169 ( رف بمئرل حلرقيؽت حلرميؽ حلزملصت ص11حليكؿ  بـ )ل ( 10أهظ : حليكؿ  بـ ) -
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حأل خر م ػػلت كرػػم  ةػػب أف   يطرػػؽ  ػػي  حألخ ػػ   هظػػمـ خطػػلط حألسػػم  نمػػى هيػػل  اصػػؿ حلريػػ  حإلبم رػػي 

 .1ف أنملي حلريم  أل نف حلرهطقل ح بيصم  ل حلخملصلل للل أخ ى ن

يح كػػمف ةػػيء رػػف حلر ػػم  حأل خر م       قػػا رػػ ف ةػػيأ ف رػػف  للػػل رةػػمل   لرقصػػقل ررميػػ  ت فػػإف  ػػل لم للػػل  لح 

حليقلؽ حلقمئرل لةر ا حلرصملح حلري لنل حألخ ى حليي رم سي م  ي  حل للل حألخ ػ   يقم ػ  ام فػي  ػي  حلر ػم ت 

 .2قلؽ حلرهصلص نم  م حيامبام ر ف  مي ف حل للي ف يرقى ليييـ لةر ا حلي

هخمػػػص إلػػػى حلقػػػلؿ أف يي  ػػػ  حلر ػػػم  حأل خر م ػػػل لػػػه أ ر ػػػل كر ػػػ  ت ألف يي  ػػػ   ػػػي  حلر ػػػم  نػػػف ط  ػػػؽ       

خطػػػػلط حألسػػػػم  حأل خر م ػػػػل  يػػػػكؿ هقطػػػػل ح هطػػػػقؽ ليي  ػػػػ  رخيمػػػػؼ حلرهػػػػمطؽ حلري  ػػػػل حلريمطػػػػل رمل للػػػػل 

ح  ر م  ػػم حل حخم ػػلت ي ػػػص  ػػيـ يي  ػػػ  حلريػػ  حإلبم رػػي لحلرهطقػػػل ح بيصػػم  ل حلخملصػػػل حأل خر م ػػل نمػػى غػػػ  

 لحلرهطقل حلريمخرل لحلة ؼ حلقم   حهطقبم رف خط حألسم  حأل خر مي.

 الفرع الثاني

 الصالحيات التي تمارسها الدولة على مياهها األرخبيلية

سػػ م   حل للػػل نمػػى حلر ػػم  حلريصػػل   فػػي إطػػم  نمػػى ررػػ أ  1982هصػػح حيامب ػػل بػػمهلف حلريػػم  لسػػهل       

خطػلط حألسػم  حأل خر م ػل ييػح حسػـ حلر ػم  حأل خر م ػلت إي يريػ  يمػؾ حلسػ م   إلػى حلي ػي حلةػل  فػلؽ حلر ػػم  

لى بمن م لرمطف أ ال مت رمإلالمفل إلى حلرلح   حلرلةل   ف  م.  حأل خر م ل لح 

ل حأل خر م ػل يػػؽ ررم سػل سػػ م ي م نمػى  ػػي  حلرهطقػػل لنمػى حلػػ غـ رػف أف  ػػي  ح يامب ػل أنطػػح لم للػػ      

 .1إ ت أه م ب  ح ر   حليقلؽ لم لؿ حألخ ى

                                                 
1

 .173 ( رف بمئرل حلرقيؽت حلرميؽ حلزملصت ص18: حليكؿ  بـ )أهظ .  

 .343ت صحلسمرؽت حلر ةا (ةرمؿ نر  حلهمص ) رمهاهظ : أ .2
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للػػػػى(ت زػػػػـ حلق ػػػػل  حألاقػػػػ   حللنم ػػػػه سػػػػهيهملؿ سػػػػ م   حل للػػػػل حأل خر م ػػػػل نمػػػػى  ػػػػيح حلهػػػػلع رػػػػف حلر ػػػػم  )      

 زمه ل(.حلاق   حللح سيزهمءحح حللح    نمى  ي  حلس م   )

 الفقرة األولى

 ة الدولة على مياهها األرخبيليةسياد

رف حيامب ل  49لم للل حأل خر م ل حلس م   حلكمرمل نمى ر م  م حأل خر م لت  يح رم هصتح نم ه حلرم         

  :"حلهظمـ حلقمهلهي لمر م  حأل خر م ل للمي ي حلةل  فلب م للقمن م لرمطف أ الهييح نهلحف " بمهلف حلريم ت

حلر سلرل لفقم  م  حأل خر م لػي ييص  م خطلط حألسحأل خر م ل إلى حلر م  حلي م   حل للل ػيري  س -1» 

 ت لحليي ي  ؼ رملر م  حأل خر م لت رص ؼ حلهظ  نف نرق م لنف ر   م نف حلسميؿ.47لمرم   

لى حلرلح    -2 يري   ي  حلس م   إلى حلي ي حلةل  فلؽ حلر م  حأل خر م ل لكيلؾ إلى بمن م لرمطف أ اله لح 

 لةل   ف  م.حلر

 يرم    ي  حلس م     هم رر حنم   يح حلةيء. -3

   ر  هظمـ حلر ل  في حلرر حح حلري  ل حأل خر م ل حلرق   في  يح حلةيء في هلحح أخ ىت لالا  -4

حلر م  حأل خر م لت ررم في يلؾ حلرر حح حلري  لت ل  ررم سل حل للل حأل خر م ل لس م ي م نمى  ي  حلر م  

  «.ةل  لبمن م لرمطف أ اله لحلرلح   حلرلةل   ف  ملي ي م حل

خمؼ خطلط حألسم  حأل خر م ل فس م   حل للل حأل خر م ل طرقم ل ي  حلرم   يري  إلى حلر م  حلريصل         

 ليسرى يمؾ حلر م  رملر م  حأل خر م ل ليلؾ رص ؼ حلهظ  نف نرق م لنف ر   م نف حليمط .

                                                                                                                                                         
 .1982 ل مـ رف حيامب ل رلهي  لرم  لقمهلف حلريم  52رف حلرم    01 حةا: هص حلاق   .1
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كػػػـ حلر ػػػم  حل حخم ػػلت ري ػػػص  كػػلف لم للػػػل حأل خر م ػػػل حلسػػ م   حإلبم ر ػػػل حلرطمقػػػل   حلر ػػػم    ي خػػي ي ػػي      

فيكػػلف لم للػػل سػػ م   نمػػى حلر ػػم  حلرريػػ   رػػم رػػ ف رخيمػػؼ حلةػػي   ت نم  ػػم رمنيرم  ػػم ةػػيء رػػف أةػػيحء إبم ر ػػم

 .1زم  م رز لحي مئحلركلهل ل مت ل يح لالرمف أره م لي س   ح يصمؿ رم ر ف رخيمؼ أهيمء م لحسي

حأل خر م ػػل كػػيلؾ نمػػى حلي ػػي حلةػػل  حلػػي    مػػل يمػػؾ حلػػ لؿت لكػػيلؾ نمػػى ليريػػ   ػػي  حلسػػ م   لم للػػل       

ليقس ـ ي كػل حلرػ ل  ليػ ر ف     ف هظـيف ي  ف رر حح ري  ل لط ؽ ةل لت ل بمن م لرم ييح بمن مت فم م أ

 .  2سقرل ر ل  حلساف خقؿ حلقهلحح حلال قل في يمؾ حلرر حح حلري  ل

كرػػم ل ػػم يػػؽ يلب ػػؼ حلرػػ ل  رؤبيػػم  لف ير  ػػي رػػ ف حلسػػاف لالػػ ل   أرػػف حل للػػل ريػػ ط حإلنػػقف نهػػه       

 .3رسرقم

 الفقرة الثانية

 االستثناءات الواردة على هذه السيادة

نمػى حلػػ غـ رػػف خالػػلع حلر ػػم  حأل خر م ػػل لحلر ػػم  حل حخم ػػل لسػػ م   حل للػػل حأل خر م ػػلت إ ت أف  هػػمؾ رػػف       

ليي يق   في  ي  حلر ػم  حأل خر م ػل لمػ لؿ حألخػ ىت  ػي  حليقػلؽ ييػكؿ ب ػل  را لالػل نمػى حلػ لؿ حليقلؽ ح

 حأل خر م ل.

 ي  حلق ل  ييرزؿ فػي يػؽ حلرػ ل  فػي حلر ػم  حأل خر م ػلت ي ػص  يهػلع طرقاػم  يامب ػل بػمهلف حلريػم  إلػى       

 ت ليؽ حلر ل  حأل خر مي.ء  رهلن ف  ئ س  ف  رم يؽ حلر ل  حل

                                                 
 .82ت صحلسمرؽ حلر ةات (ةرمؿ) ريي حل  فأهظ :  .1
 .341ت صت حلر ةا حلسمرؽ(مؿ نر  حلهمص ةر) رمهاهظ : أ .2
 .1982 حألرـ حلريي   لقمهلف حلريم  رف حيامب ل 52 حلرم  رف  02هص حلاق    : حةا .3
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 البريءأواًل: حق المرور 

 53  هػم رر حنػم  حلرػػم    »رقلل ػػم:  ت52/1ت فػي حلرػم   1982لهصػح نم ػه حيامب ػل رلهي  لرػػم  لسػهل      

ييريا ساف ةر ا حلػ لؿ ريػؽ حلرػ ل  حلرػ  ء خػقؿ حلر ػم  حأل خر م ػل لفقػم لماػ ع  50ل لف حإلخقؿ رملرم   

 .1خقؿ حلر م  حأل خر م ل ءف ير  ي رملر ل  حلر  ي ص  ةلي لكؿ سا هل  ل  .«رف حلةيء حلزمهي 3

 ػػيح حلهظػػمـ حلػػي  أخػػيح رػػه ح يامب ػػل ريػػ ف يػػؽ حلسػػاف حألةهر ػػل فػػي ررم سػػل حلرقيػػل حل لل ػػل نرػػ        

حلر ػػم  حأل خر م ػػلت  ػػل هظػػمـ يػػلف قي  ةرػػا رػػ ف رسػػ لل خالػػلع حلر ػػم  حأل خر م ػػل لسػػ م   حل للػػل حأل خر م ػػلت 

 .2حح الرمف ي  ل حلرقيل حل لل ل لن ـ إنمبي مر ف حري مي ل 

خقؿ حلر م  حأل خر م لت لكف  هر ي أف هقيػظ فػي  ػيح  ءلييريا ساف ةر ا حل لؿ ريؽ حلر ل  حلر        

حلصػػػ   أف رػػػف يػػػؽ حل للػػػل حأل خر م ػػػل أف يلبػػػؼ رؤبياػػػم ل لف حلير  ػػػي بمهلهاػػػم أل ف ػػػقا رػػػ ف حلسػػػاف حألةهر ػػػل 

ء لمسػػاف حألةهر ػػل فػػي بطمنػػمح ريػػ    رػػف ر م  ػػم حأل خر م ػػل إيح كػػمف  ػػيح حإل قػػمؼ حل رػػؿ رػػملر ل  حلرػػ  

   .3ال ل  ام ليرم ل أرف يمؾ حل لللت ل   ر أ هامي  يح ح يامؽ إ  ر   أف   مف نهه رمليكؿ حلرطملب

ل لم للػػػػ» :صػػػػ حيل رقلل ػػػػم 1982 حيامب ػػػػلرػػػػف  52حلرػػػػم   حلاقػػػػ   حلزمه ػػػػل رػػػػف  هصػػػػح نم ػػػػه رػػػػم يحل ػػػػ      

حأل خر م ل أف يلبؼ رؤبيػمت  لف حلير  ػي بمهلهػم أل ف ػق رػ ف حلسػاف حألةهر ػلت حل رػؿ رػملر ل  حلرػ  ء لمسػاف 

حألةهر ل في بطمنمح ري    رف ر م  م حأل خر م ل إيح كػمف  ػيح حإل قػمؼ الػ ل  م ليرم ػل أرػف يمػؾ حل للػل. 

 .«ةبر   أف   مف نهه حإلنقف حللح ل   ر أ هامي  يح حإل قمؼ إ 

                                                 
 1982لفقم لر م    حلر ل  ر لف ن بمل حلساف أل حلطمئ حح نف حلرقيل حل م  ل »   ؼ حلر ل  حأل خر مي نمى أهه:  .1

ير  لحلس  ا رف هقطل في أنملي حلريم  أل هقطل في حلرهطقل ح بيصم  ل حلخملصل لهقطل ر  ؼ حل رل  حلرس لقمهلف حلريم ت
 لقمهلف حلريم (. 1982رف حيامب ل  53ل 52)حلرم   ت «أخ ى في أنملي حلريم  أل حلرهطقل ح بيصم  ل حلخملصل

 .345ت حلر ةا حلسمرؽت ص(ةرمؿ نر  حلهمص ) رمها أهظ :. 2
 .85ت حلر ةا حلسمرؽت ص(مؿةر) ريي حل  فأهظ :  .3
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 للػػػل حأل خر م ػػػل حليػػػؽ فػػػي لبػػػؼ حل رػػػؿ رػػػملر ل  حلرػػػ  ء لايػػػ   رؤبيػػػل رػػػف ر م  ػػػم حأل خر م ػػػل م ػػيح لل      

لمسػػاف حألةهر ػػل كرػػم يلباػػه فػػي ري  ػػم حإلبم رػػيت للكػػف يػػ  طل أف  كػػلف  ػػيح حإل قػػمؼ لايػػ   رؤبيػػلت لأف  ػػيـ 

  ام ليرم ػل أرػف يمػؾ حل للػل لأف    ػيـ ر ف كمفل حلساف  لف ير  ي ف مي أل بػمهلهي ر ه رػمت لأف  كػلف الػ ل 

 .1إ ت ر   حإلنقف نهه رلبح كمؼ  

 ثانًيا : حق المرور األرخبيلي

ػػم ليق قػػل أف حل للػػل       ػػم لسػػ م   حل للػػل حأل خر م ػػل نمػػى ر م  ػػم حأل خر م ػػل لر حنػػم  لرصػػملي م لح   حكا حيي حرا

لةل ل خػقؿ حللبػلؼ فػي ر م  ػم حإلبم ر ػلت رهيػح حأل خر م ل  ي حألهسب ليي    حلرر حح حلري  ل لحلط ؽ ح

لم للػػل حأل خر م ػػػل سػػػمطل يي  ػػػ   ػػي  حلررػػػ حح حلري  ػػػل لحلطػػػ ؽ حلةل ػػػل  1982حيامب ػػل بػػػمهلف حلريػػػم  لسػػػهل 

لحلريػػػػ  حإلبم رػػػػي لرػػػػ ل  حلسػػػػاف لحلطػػػػمئ حح رػػػػ ل اح ريلحصػػػػقا لسػػػػ   ام خػػػػقؿ أل فػػػػلؽ ر م  ػػػػم حأل خر م ػػػػل 

 .2حلرقصؽ ل م

 يػػػره يػػػؽ حلرػػػ ل  حل ػػػمر  فػػػي  ""Droit de passage archipélagique   حأل خر مػػػيلحلرػػ ل       

ت ي ػػػص  كػػػلف 1982رػػػف حيامب ػػػل بػػػمهلف حلريػػػم  لسػػػهل  53ت حلػػػي  هصػػػح نم ػػػه حلرػػػم   3حلرالػػػم ؽ حل لل ػػػل

ت ل ػػيح حأل خر ػػؿ لحلرػ ل  فػػي حلررػػ حح حلري  ػػل لحلطػػ ؽ حلةل ػػل رػػ ل اح ريلحصػقا لسػػ   ام  لف ير  ػػي رػػف  للػػ

لم للػل حأل خر م ػل أف ييػ   ررػ حح لط بػم ةل ػل » حليػي ةػمء ف  ػم:  53للى رف حلرم   ب هص حلاق   حأليس

فلب ػػم رقئرػػل لرػػ ل  حلسػػاف لحلطػػمئ حح حألةهر ػػل رػػ ل ح ريلحصػػق لسػػ   م خػػقؿ أل فػػلؽ ر م  ػػم حأل خر م ػػل 

 .«لحلري  حإلبم ري حلرقصؽ ل م

                                                 
 .203ت صحلر ةا حلسمرؽت (إر ح  ـ) أير  خم الت (س   رير  ) حل بمؽت (رير ) سمري نر  حلير  أهظ :  .1
 .59ت حلر ةا حلسمرؽت ص(س م  )رير   أهظ : .2
 .1982رف إيامب ل  53رف حلرم    3 حةا: هص حلاق    .3
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حسػيخ حـ  ػي  حلسػمطل  ةػلي لمسػاف لحلطػمئ حح فػي  ػي  حليملػل  لفي يملل يخمؼ حل لؿ حأل خر م ػل نػف      

ررم سل يػؽ حلرػ ل  فػي حلررػ حح حلري  ػل لحلةل ػل حأل خر م ػلت خػقؿ حلطػ ؽ حلرسػيخ رل نػم   فػي حلرقيػل 

ر هػػػه فػػي ةر ػػػا حليػػم ح ييريػػػا حلسػػػاف  1982لسػػهل  حلريػػػم ت ل ػػػل رػػم أكػػػ ح نم ػػه حيامب ػػػل بػػمهلف 1حل لل ػػل

 .2 ي ريؽ حلر ل  في  ي  حلرر ححلحلطمئ حح  لف ير 

لرػػف حلةػػػ    رملػػػيك  أف يي  ػػػ   ػػي  حلررػػػ حح ل ػػػي  حلطػػػ ؽ  ػػػيـ رط  قػػل يػػػكم ل ر  هػػػل هصػػػح نم  ػػػم       

حيامب ػػل بػػمهلف حلريػػم ت فمم للػػل حأل خر م ػػل أف يالػػا هظرػػم ليقسػػ ـ ي كػػل حلرػػ ل  ليػػ ر ف سػػقرل رػػ ل  حلسػػاف 

حلرر حح لهظـ ليقس ـ ي كل حلر ل  حليي سػرؽ لأف يػ  ي م إيح ت كرم ل م سمطل ي     3حلقهلحح حلال قلنر  

 .53حبيالح حلظ لؼ يلؾت ري ط حإلنقف نف  يح حلي    ت ل ل رم هصح نم ه حلاق   حلسمر ل رف حلرم   

ييػػػـ  حألهظرػػػل حل لل ػػػل يأف  ةػػػب يي  ػػػ   ػػػي  حلررػػػ حح أل حسػػػير حل مت  فػػػي يملػػػل تلفػػػي كميػػػم حليػػػملي ف      

في  ػيح حليػ فت كرػم  ةػب نم  ػم أف يي ػؿ رسػ لل حليي  ػ  لح سػير حؿ إلػى حلرهظرػل حل لل ػل  حلري م ؼ نم  م

حلرخيصل  نيرم  م لل   ليمؾ حلرهظرل أف ي ير  أ  رف يمؾ حلرسػمئؿ إ ت رػم  ػيـ ح ياػمؽ نم ػه رػا حلػ لؿ 

 .4حأل خر م لت لل ي  حألخ    سمطل حألخي ررم حنير يه حلرهظرل حلرخيصل أل يسير له

لفػػي رقمرػػؿ رػػم ييريػػا رػػه حل للػػل حأل خر م ػػل رػػف سػػمطمح رصػػ   يق  ػػ  يػػؽ حلرػػ ل  حأل خر مػػيت لرػػم       

يييرؿ ره رف لحةرمح في  يح حلي ف فإهه  ةب نمػى حلسػاف حلرػم   فػي حلر ػم  حأل خر م ػل أف يييػـ  حلررػ حح 

 .5حلخمصل رملرر حح حلري  ل لهظـ يقس ـ ي كل حلر ل 

                                                 
 .86ص تحلسمرؽت حلر ةا (ةرمؿ) ريي حل  فأهظ :  .1
 .1982رف حيامب ل رلهي  لرم  لقمهلف حلريم  لسهل  59هص حلرم    : حةا .2
 .1982لسهل لقمهلف حلريم   رلهي  لرم  رف حيامب ل 53رف حلرم    6ل  5هص حلاق ي ف : حةا  .3
 .1982رف حيامب ل رلهي  لرم  لقمهلف حلريم  لسهل  53رف حلرم    09هص حلاق    : حةا .4
 .1982رف حيامب ل رلهي  لرم  لقمهلف حلريم  لسهل  53رف حلرم    11حلاق   هص  : حةا .5
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حلساف لحلطمئ حح حلرم   في حلر م  حأل خر م ل ررم يميـي ره حلسػاف لحلطػمئ حح حلرػم   رػ ل اح  كرم يميـي  ي       

 .19822رف حيامب ل  54ت ل ل رم ةمء في هص حلرم   1حلرسيخ رل لمرقيل حل لل لنمر اح في حلرالم ؽ 

أللؿ   يهطرػػؽ ررػػم سػػرؽ  يالػػح أف حلاػػم ؽ رػػ ف حلرػػ ل  حلرػػ  ء لحلرػػ ل  حأل خر مػػي  كرػػف فػػي أف ح      

أيكمره إ  نمى حلريػ  حإلبم رػي لم للػل حلقم  ػل أل حلةي  ػلت ر هرػم حلرػ ل  حأل خر مػي  كرػف فػي أف ررم سػيه 

يػػػػيـ فػػػػػي حلرهطقػػػػل حليػػػػػي ييلحةػػػػ  خمػػػػػؼ خطػػػػلط حألسػػػػػم  حلرسػػػػيخ رل لق ػػػػػم  ح ريػػػػ ح حح حلري  ػػػػػل لم للػػػػػل 

 صؽ خطلط حألسم  لييلحة  أرمر م.ت أ  حلر م  حأل خر م ل لكيلؾ في حلرهطقل حليي يق3حأل خر م ل

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
 .89ت صحلسمرؽت حلر ةا (ةرمؿ) ريي حل  فأهظ :  .1
حةرمح حلساف لحلطمئ حح أزهمء ر ل  م رل  لحلري مقل 1982ي  لرم  لقمهلف حلريم  لسهل رف حيامب ل رله 54يهص حلرم     .2

حل للل حأل خر م ل لبلحه ف لأهظرل حل للل حأل خر م ل ري ف حلر ل  في حلرر حح حلري  ل لأهيطل حلريص لحلرسح للحةرمح 
ت را ر حنم  رم  قيال ه حخيقؼ حليمؿت نمى حلر ل  في حلرر حح 44ل 42ل 40ل 39يهطرؽ حلرلح  : » هحأل خر م ل نمى أه
 «.حلري  ل حأل خر م ل

 .350ص ت حلر ةا حلسمرؽت(ةرمؿ نر  حلهمص ) رمها: أهظ  3
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 المبحث الثاني

 صالحيات الدولة الساحلية على مياىيا اإلقليمية

،إل1البحرراإلاليمي رر إللبإلالبحرراإلالهررمحم إل رربإل ية رررإلةيمي يرررإلبحايرررإل هةرر رإلللررباة إلال بلرررإلالهررمحمير

ب رر إلكلررمإلان  رر ا إلال ررمل إللميمررياإلالبحررادإلبال يررموإلال اسميرررإللم بلرررإلالهررمحمير،إلر رربإلي  رر إللرراية مإللمبحرراإلباا إل

إلاي إللم بلرإلالهمحمير اليمياإلاأل

بي إلل ماإل بيبعإلا  ر ا إل ركوإلال ية ررإل ربإلالبحراإلسهر رمإلبريبإلالر ب ،إلر ر إلاميرتإلبرر إلالر ب إل را إللبإل

 ررركاإلالحررر إل مبرررتإللم بلررررإل ررربإل يةمررر إلاس ةمةررر مإلالررر اسم ،إلبيي رررمإليرررا إلالررربر إلا سررراإللبإل ح يررر إلالبحررراإل

إل إلإلري مإلبمل باع إلالراريرإلبان فمييراليمي  إل بإل همئ إلال ميببإلال بل إلال  إليجبإلعمىإلال بلرإلانل زااإل

بل ررمإلاررمبإلاأل رراإلارركلم،إلر ررمإل رر إلحرر ب إلالبحرراإلاليمي رر  إلب ررمإل رربإل رر  إلهرريم ةإلال بلرررإلعمررىإلبحا رررمإل

إلاليمي  إلر إلةةماإل كوإلالح ب  

عررربإل ررركيبإلال هرررمنليب،إلهرررري يمب إلبمل ااهررررإلرررر إل ررركاإلال بحررررثإلا  ررر ا إلبحررر ب إلالبحررراإلاليمي رررر إلةجمبررررإل

ل بلرإلالهمحميرإلعمرىإل ركوإلال ية ررإل)ال ةمربإلال رمي (،إلليرةر إلةرباةإل  ام مررإلعربإل)ال ةمبإلاألب (،إلبهيم ةإلا

إلا   ا إلالبحاإلاليمي  إلبهيم ةإلال بلرإلعميه 

إل

إل

                                                 
إل 74،إلال اجعإلالهمب ،إلص( ح  )هرم دإل;إلليظا إل1
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 المطلب األول

 امتداد وحدود البحر اإلقليمي

لمبحررراإلاليمي ررر إلل  يررررإلبملاررررإل ررربإلاليمحيررررإلال بليررررإللبإلال اسميررررإلبهررربا إلبمليهررربرإللم هررريياإلال جرررمادإللبإل

،إلا رمإللرهإلل  يررإلاركلمإلعمرىإل هر ب إلالرهيرمتإلال بليررإلري رمإلبريبإل1ل همئ إلال  رم رإلبمأل بإلال بل الةح إللبإلا

ا هررمعإلالبحرراإلاليمي رر إلبإلإلا  رر ا إل ح يرر  ريرريبإلحرر ب إلالبحرراإلاليمي رر إل)الفرراعإلاألب (،إل رراإلالرر ب ،إلل رركاإلييبارر إل

إل)الفاعإلال مي (،إللمبيبفإلعمىإلا   ا إلبح ب إلالبحاإلاليمي   

 الفرع األول

 حدود البحر اإلقليمي تحديد

»إلل ررميببإلالبحررما،إلبررر إل م   ررمإلال مييرررإلب رايررفإللمبحرراإلاليمي رر ،إلةكإليملررت;إلإل2:93ل رر إلجررم تإلا فمييرررإل

   رر إلهرريم ةإلال بلرررإلالهررمحميرإلسررماجإلةيمي  ررمإلالبررادإلبإل يم  ررمإلال اسميررر،إللبإل يم  ررمإلاألاسبيميرررإلةكاإلاميررتإل بلرررإل

إل «مي  بحادإل هة إليرافإلبملبحاإلاليلاسبيميرإلةلىإلحزااإل

 رركوإلال ية رررإل رربإلالبحرراإل ررماإلحبل ررمإلسررهفإل بلرر إلررر إل ح يرر إلحرر ب  مإلبا  رر ا  مإلررر إلعررا إلالبحررا،إل

إل ميير( ف اةإلالف اةإللبلى(،إل اإلح ب وإلالسماجيرإل)الالبحاإلاليمي  إلال اسميرإل)بري مإليم إلي را إللح ب إل

إل

إل

إل
                                                 

إل 231،إلال اجعإلالهمب ،إلص(ج م )إل ح إلال يبليظا;إلإل إل1
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 الفقرة األولى

 الحدود الداخلية للبحر اإلقليمي )خط األساس(

 "La ligneإلسرةإلاألهرمأإللبإلسرةإلال معر ة"إل;رليمي  إل بإلال اس إلبسرةإلب  ر إليهر ىإلبري ح  إلالبحاإلا

de base – The base lineإلبسرةإلاألهرمأإل ربإلالسرةإلالركدإليبر لإل يرهإلييرمأإلالبحراإلاليمي ر إليحربإل"إل،

 رركاإلالسررةإلإل،1لعررمل إلالبحررما،إللبإل رربإلالسررةإلالرركدإليفةرر إلالبحرراإلاليمي رر إلعرربإلاليمبهرررإللبإلعرربإلال يررموإلال اسميررر

إلعمل إلالبحما ال همن ،إل بإللّدإلي ةرإللبإلسةإليب لإل يهإلال يمأإلر إلا جموإللإلهاحإلحبلالكدإلية

إلب بإل مإلهي يمبلهإل بمع مإل بإلسه إل مإليم ;إل

 أواًل : خطوط األساس العادية

مأإلالبحراإلاليمي ر إل ربإلل يرىإلحر إلنيحهرماإلال رم إل ربإلالهرمح ،إلبير إليرل  إلاه  اإلالرافإلال بل إلعمىإلي

ب رربإل ررمإل،إل2:692مل رررإل رربإلا فمييرررإلالبحرراإلاليمي رر ،إلبال ية رررإلال جررمباةإللهرريرإللارر تإل رركوإلال معرر ةإلال ررم ةإلال 

رررمإلا فمييررررإليرررميببإلالبحرررماإللهررريرإل بمهررر  يم إل»إلحيرررثإليّةرررتإلال رررم ةإلالسم هررررإلعمرررىإل رررمإليمررر ;إل2:93لا  رررهإلليي 

الحمنتإلال  إل يصإلري مإل كوإلان فمييرإلعمىإلغياإلكلرم،إلسرةإلاألهرمأإلالررم دإلل يرمأإلعرا إلالبحراإلاليمي ر إل

إل« الجزاإلعمىإلا   ا إلالهمح إل بإلل يى

                                                 
إل 212،إلال اجعإلالهمب ،إلص(الحمج ح  إل)إلح ب إل;ليظا إل1
 ااإلع مب،إلإلال ميببإلال بل إلال رمةا،إلالا مبإلال مي ،إلالبهيةإلر إلال ميببإلال بل إلالرما،إل،(عب إلالاايا)إلعمبابليظا;إلإل 2

إل 99،إلص3118إللميلاإلبال بزيع،ال  مررإل
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اليمبهرررإلبيررتإلليةررىإلالجررزا،إلبيرر إللةرربحتإل رركوإلإلعررببسررةإلاألهررمأإلالرررم دإل رربإلسررةإلايحهررماإلال يررموإل

ال مع ةإل  إلال مع ةإلالهمئ ةإلر إلالف هإلبال رم  إلال بلييب،إلب كاإليري إللبإلسةإلاألهمأإلالرم دإل ربإلالسرةإلالركدإل

إل 1ابإلبابزوإلب جمبيفهيبازدإلهمح إلال بلرإلبي برهإلر إل س مفإل رمايجهإلالةبيريرإلبل م

رمإلسمةرر،إلرهيرهإلإل2:93ال ر إليرااتإلل رمإلا فمييررإلإلب بإل مإليري إلليهإلر إلغياإلالحمنتإلانه  يمئيرإل لحام  

يبرر لإلييررمأإلالبحرراإلاليمي رر إل رربإلنسرراإلي ةرررإل يحهرراإلعي ررمإلال يررموإلبيررتإلالجررزا،إلبلبإلالبحرراإلاليمي رر إليبرر لإل رربإل

رر إل س مرفإل رمايجرهإلالةبيريررإلب  بررهإلرر إلل ررمابإل ركوإلال ية ررإللبإلالي ةررإلال ر إل ربازدإللرمة إلال بلررإلب بازيرهإل

إل 2بابزوإلب جمبيفه

 ا: خطوط األساس المستقيمةثانيً 

مإليعسركإلبرريبإلانع برماإل بال ه ىإلبرإل;إل"سةإلاألا "،إلحيثإلي امإلجزاإلالبحرا،إلب ربإلياهراإلسة رمإل هر  ي  

ابيجيرررررإلالي ررررب اتإلالبررررمازة،إلب رررربإلالحرررر إلال  رررر اإل رررربإلةررررافإل حا رررررإلالررررر  إلال بليرررررإلررررر إلييرررريرإلال ةررررمئ إلالي

ب هرر ر  إل رركوإلالةاي رررإلعيرر  مإلياررببإلررر إلالهررمح إل،إل2:62 يهرر باإلإل29البايةمييرررإلررر إلحا  ررمإلالةررم اإلررر إل

ايبرررمجإلع يرر إللبإلاي ةررمع،إللبإلحيررثإل بجرر إلهمهررمرإل رربإلالجررزاإلعمررىإلا  رر ا إلالهررمح إلبعمررىإل هررمررإليايبرررإل يررهإل

إل 3 بملاة

ب بل رم;إلإل2:93البحرماإللهريرإلإلب بإل مإليةتإلعميرهإلالف راةإلاألبلرىإل ربإلال رم ةإلالهرمبررإل ربإلا فمييررإليرميبب

حيثإليبج إلرر إلالهرمح إلايبررمجإلع ير إللبإلاي ةرمع،إللبإلحيرثإل بجر إلهمهرمرإل ربإلالجرزاإلعمرىإلا  ر ا إلالهرمح إل»

                                                 
إل 213،إلصالهمب ،إلال اجعإل(الحمج ح  إل)إلح ب ليظاإل;إلإل 1

إل 279إل(إل بإليمئ رإلال هح ،إلال مح إلال ملث،إلص19ليظا;إلاللا إلاياإل) -
إل 247،إلال اجعإلالهمب ،إلص(ج م )إل ح إلال يبليظا;إلإل 2
  :9،إلال اجعإلالهمب ،إلص(عب إلالاايا)إلعمبابليظا;إلإل 3
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بعمررىإل هررمررإليايبرررإل يررهإل بملرراة،إليجرربزإللبإل هرر س اإلررر إلاهرراإلسررةإلاألهررمأإلالرركدإلي ررمأإل يررهإلعررا إلالبحرراإل

إل« مهبراليمي  إلةاي رإلسةبةإلاألهمأإلال ه  ي رإلال  إل ة إلبيبإلي مةإل ي

ب  ررباإلةاي رررإلالسةرربةإلال هرر  ي رإلعمررىإلالررابةإلبرريبإلالسةرربةإلال هرر  ي رإلال بةررمرإلبرريبإلالي ررمةإلالبررمازةإل

إل2:93ب بإلسه إل ااهرإلال م ةإلالهمبررإل بإلا فمييررإليرميببإلالبحرماإللهريرإلإل،1عمىإلالهمح إلبيتإلليةىإلالجزا

إلإل2 يهحظإللي مإلبيرتإل ج بعرإل بإلاللابةإللاهاإل كوإلالسةبة

لبإل اررببإلال هرررمحمتإلبإلإل هررر  ي رإلعرربإلان جررموإلالرررماإللمهررمح لبإلنإل سرراجإل رركوإلالسةرربةإلالحيررثإليجرربإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

البحايرإلال  إل  عإل اس إليةم إلالسةربةإلال هر  ي رإل ا بةررإلبرمليمياإلالبرادإلاا بمة رمإلب ي  رمإلامري رمإللار إل سيرعإلليظرماإل

  3ال يموإلال اسمير

البحراإلعربإلز إلالبحراإلاليمي ر إلل بلررإل رمإللبإلنإلين دإلاهاإل ركوإلالسةربةإلال هر  ي رإلةلرىإلعراكلمإليجبإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

عي إلاهاإل كوإلالسةبة،إليجبإل ااعرمةإلال زايرمإلاني ةرم يرإللميمرياإلبإلإل 4الرمل إللبإلعبإلال ية رإلاني ةم يرإلالسملةر

عي  مإلين دإلاهراإلالسةربةإلال هر  ي رإلةلرىإلاي ةرمعإل،إلبإل5بال  إل ظ اإلح ي   مإلبل  ي  مإلجميرإلبمنه ر م إل يكإلال  يا

رمإلرر إل ركوإلإل يمي  إللبإلالبحاإلالررمل إلبير  مإلا يرموإل اسميرر،إلررهبإلحر إلال راباإلالبرادلجزا إل بإلالبحاإلال يظر إليمئ  

إل 6ال يمو

                                                 

إل :9،إلصالهمب جعإلاإلل اإل،(لااياعب إلا)إلعمباب;إلليظاإل1.
إل 214إل،213،إلصإلصالهمب ،ال اجعإلإل(الحمج ح  إل)إلح ب ;إلليظاإل 2
إل 2:93إلإلاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالبحماإللرماإل بإلا فمييرإل18 بإلال م ةإلإل14ااجع;إليصإلالف اةإلإل 3
إل 2:93إلاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالبحماإللرماإل بإلا فمييرإل18 بإلال م ةإلإل17ااجع;إليصإلالف اةإلإل 4
إل 2:93إلاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالبحماإللرماإل بإلا فمييرإل18 بإلال م ةإلإل16ااجع;إليصإلالف اةإلإل 5
إل 377،إلال اجعإلالهمب ،إلص(ج م إلعب إلاليمةا)إل ميع;إلليظاإل 6
إل
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سهةرإل مإلهب إلرهبإلةاي رإلسةبةإلاألهمأإلال ه  ي رإل ةب إلر إلحمنتإل رييرإليةتإلعمي رمإلا فمييررإل

إل     إلري مإليم ;إل2:93ياببمدإلل ميببإلالبحماإللهيرإل  بي

ال  إلي سم إلالهمح إلايبرمجإلع ي إللبإلاي ةمع،إلب ر إلالحملررإلال ر إلب  إلالحملرإلإلحملرإلالهمح إلال  راج;  2

إل2:93ياررببإلري ررمإلالهررمح إلغيرراإل  هررمبد،إلب رربإل ررمإليةررتإلعميررهإلالف رراةإلاألبلررىإل رربإلال ررم ةإلالهررمبررإل رربإلا فمييرررإل

إلل ميببإلالبحماإلالهملفإلكاا م 

ببإل ركوإلبحيرثإل ارإلحملرإلالهمح إلالكدإل بج إلعمىإلا   ا وإلهمهمرإل بإلالجزاإلبعمىإل همررإليايبررإل يره;  3

الجزاإل  يرم اةإلبيايبررإل يرهإلب   ر ةإلعمرىإلةبلره،إللرايةرإللبإلنإل يحرافإل ركوإلالسةربةإلعربإلان جرموإلالررماإللمهرمح ،إل

  1 بإليفأإلان فمييرإل12الف اةإلإل18ب كوإلالحملرإليةتإلعمي مإلال م ةإل

ب ر إلحملررإلالي راإلالركدإليةربإلرر إلالبحراإل بملراةإل  ر إلي راإلإل;2حملرإلالر ل مإلالي ايررإل) ةرمبإلاألي رما(  4

لكدإليةبإلر إلالبحاإلاألبي إلال  بهة،إلبي راإلاأل رمزببإلالركدإليةربإلرر إلال حريةإلاألةميةر ،إل يرمإليارببإلاليي إلا

مإلبريبإلي ة ر إلل يرىإلالجرزاإلعمرىإليرف  إلالي راإلرر إلي رمةإلال  مئرهإلبرملبحا ،إلبير إلعملجرتإل3سةإلاألهمأإلسة مإل هر  ي  

  2:93 بإلا فمييرإلإل:1 كوإلال هعلرإلال م ةإل

يحر  إلسرةإلاألهرمأإلال هر  ياإل ربإلي ة ر إلل يرىإلالجرزاإلعير إلإل يرمإلل بلررإلباحر ة;إلال مبرررإلحملرإلالسمجمب  5

ال رر س إلالةبيررر إللمسمرريضإلعمررىإليررف يهإلبسررةإل هرر  ياإلبيررتإلايحهررماإلال يررموإلبيررتإلالجررزا،إللررايةرإللّنإلبزيرر إلاّ هررمعإل

                                                 
1

  279إل(إل بإليمئ رإلال هح ،إلال مح إلال ملث،إلص:1ليظا;إلاللا إلاياإل).  
2

  :27إل ملث،إلص(إل بإليمئ رإلال هح ،إلال مح إلال21ليظا;إلاللا إلاياإل)إل. 
  217،إلال اجعإلالهمب ،إلص(الحمج ح  إل)إلح ب ;إلليظاإل 3



 الفصل األول: المناطق البحرية التي تمارس عليها الدولة سيادة تامة

04 

 

 يه إلبحاي م،إلل مإلةكاإل جمبزإلان همعإلكلمإلرهبإلالحر إلي ر إلعبراإلر حررإلالسمريضإل ربإلال ارمبإلالركدإلإل35 كوإلالف حرإلعبإل

 إل 1 يه إلبحاي مإلر ةإل35 همررإلبيبإلاليف يبإل اببإلريهإلال

بي إلياببإللمسميضإللا اإل بإل  س إلباح إلبهببإلبجب إلع ةإلجرزاإلرر إل  سمره،إلرفر إل ركوإلالحملررإلياهراإليةرفإلإلإلإلإلإل 

 ائاةإلعمىإليةاإليرم  إلةبلهإل ج بعرإللةبا إلالسةبةإلال اهب رإلعباإلال  اس إلال س مفر،إلب حهربإل هرمررإلالجرزاإل

  2رإلالسميضإلا مإللبإلاميتإلجز إل بإل همح هإلال مئيرال بجب ةإل اس إلالسميضإلي بإل همح

،إلال معر ةإل2:93 ربإلا فمييررإلاأل راإلال  حر ةإلل رميببإلالبحرماإللهريرإلإل22ي إلبييتإلال م ةإلإل;3حملرإلال باي   6

ألغاا إل ريريبإلحر ب إلالبحراإلاليمي ر ،إل ر براإلجرز إل ربإلالهرمح إلإل»إل،إلحيثإليةتإل;ال  إل ةب إلر إلحملرإلال باي 

 ررر،إلال رر إل لررا إلجررز إللةرريه إل رربإلاليظررماإلال ارئرر ،إلبنإل ر برراإلال يلررلتإلال مئ رررإلررر إللبررر إلال يلررلتإلال ارئيرررإلال ائ

 « عا إلالبحاإلبالجزاإلانةةيمعيرإل بإلال يللتإلال ارئيرإلال ائ ر

لبرر إللجرزا إلإلعربإلبيم إلعمىإل كاإلاليص،إلرهيهإلي  إلسة رمإل هر  ي  مإل ربإلي رمةإلالحربافإلالسماجيررإلال ر إل برر 

مإللميظماإلر إلال ييم إل   إللاةفرإلاال يلعةإلال ائ رإل إل 4ال ارئ ل ح ي إلبال فايغإلبال  إل ر إلجز إل     

بيب لإلييمأإلعا إلالبحاإلاليمي  إل بإل كاإلالسةإلر إلا جموإللعمل إلالبحرما،إلب رمإلباا إل ركاإلالسرةإليحربإلإل

إلإلإل 1ال ييم إلب يللتإلال بلرإلال ائ رإلمبج إلب يالباإلير إل يم  مإل اسميرإل

                                                 
إل 2:93إلاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالبحماإللرما بإلا فمييرإلإل21ااجع;إليصإلال م ةإلإل 1

إل :27إل(إل بإليمئ رإلال هح ،إلال مح إلال ملث،إلص22ليظا;إلاللا إلاياإل) -
إل 373،إلال اجعإلالهمب ،إلص(ج م إلعب إلاليمةا)إل ميعليظا;إلإل 2

  281إل(إل بإليمئ رإلال هح ،إلال مح إلال ملث،إلص23للا إلاياإل)ليظا;إلا -
3

  281إل(إل بإليمئ رإلال هح ،إلال مح إلال ملث،إلص24ليظا;إلاللا إلاياإل)إل. 

إل 374،إلصالهمب ال اجعإل،إل(ج م إلعب إلاليمةا)إل ميعليظا;إل إل4
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 يررراإلبرررر إلالةرررببمت،إلسمةررررإلبليرررهإلنإل رربإل ررركوإلان فمييررررإلي ارربإللبإليإل22بيهحررظإللبإليرررصإلال رررم ةإل

ي اررربإلال عاررر إل ررربإلالةرررفرإلال ائ ررررإلل ررركوإلال يلرررلت،إلا رررمإللبإلالررريصإللررراإليلررراإلةلرررىإل"ال اايبرررمت"إلبمليرررمررإلةلرررىإل

إل 2 بإليفأإلان فمييرإل91بإلإل71"ال يللت"إلبإل"الجزاإلانةةيمعير"إلعمىإلغاااإلال م  يبإل

 الفقرة الثانية 

 الحدود الخارجية للبحر اإلقليمي

رإل ح يررر إلالحررر ب إلالسماجيررررإللمبحررراإلاليمي ررر إل ررربإلال هرررمئ إلال   ررررإلرررر إلال رررميببإلالررر بل إل ر بررراإل هرررعلإل

ة إلاألسا ،إلا مإلل مإلايرامهمتإلعمىإلح ب إلالر ب إلاألسرا ،إلل ركاإلملمبحما،إلألي مإل ن اإلعمىإل ح ي إلهمئاإلال ي

ال  جررمباةإلإلبجرربإلال فايرر إلبرريبإلحملرررإلالبحرراإلالبايررعإلررر إل بلرررإلباحرر ةإل)لبن(،إلبحرر ب إلالبحرراإلاليمي رر إلبرريبإلالرر ب 

 بال   مبمرإل) مييم( إل

 أوال: حالة البحر الواقع في دولة واحدة

  بررعإلرررر إل ح يرر إلالحررر ب إلالسماجيررررإللمبحرراإلاليمي ررر إلةرررا إل ررهث;إلالةاي ررررإلاألبلرررىإل رر إلةاي ررررإلالسرررةإل

ال رررربازدإللج يررررعإل راجررررمتإلبايحيررررم اتإلالهررررمح ،إلب رررركوإلالةاي رررررإلنإلي ارررربإللبإل هرررر ر  إلررررر إلالهررررباح إلا يرررراةإل

لةاي ررررإلال مييررررإلر ررر إلةاي ررررإلالسةررربةإلال هررر  ي رإلال بازيررررإللسةررربةإلاألهرررمأإلال اهرررب رإلعمرررىإلال رررمايض،إلل رررمإلا

                                                                                                                                                         
ايا رمإلباهرب مإلبال ر إل ارببإللربنإلل ميببإلالبحرماإلال ااهر إلال ر إل هر س اإلعرم ةإلل ح ير إلالهرفبإلب فإل2:93ل  إلاه بر تإلا فمييرإلإل 1

ي رمإلاع با  ررمإل كلرمإلبايرررإلجزئيرمإللبإلاميررمإلسرماجإلالحر إلالسررماج إللمبحراإلاليمي ر إل ربإلاهرر س ا  مإللارا إلاهراإلسةرربةإلاألهرمأ،إلبا 
  بإليفأإلان فميير إل23 اسمرإلر إلح ب إلالبحاإلاليمي  ،إلب كاإلحهبإلال م ةإل

إل 217،إلال اجعإلالهمب ،إلص(الحمج ح  إل)إلح ب ليظا;إلإل 2
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ررمإلعمررىإل هررمررإل الهررمح ،إلل ررمإلالةاي رررإلال مل رررإلر رر إلةاي رررإل يحررىإلال  ررمأ،إللبإلةاي رررإلاأليررباأإلال رر إل اررببإل ائ  

إل إلإل1 بإلسةإلاألهمأإلنإل   إلعبإل   إلالبحاإلاليمي  إللم بلر

بير إللزالرتإلإل،2:672ال ميببإلال بل إلرر إل  ايا رمإللهريرإلإلتإلب مإللجيرب كوإلالةاي رإلاألسياةإل  إلال  إللسك

 رركاإلال بيرربع،إلحيررثإلييررتإلبررعبإلإلارر إلاللررابمإلحررب إل2:93ال ررم ةإلالاابررررإل رربإلا فمييرررإليررميببإلالبحررماإللهرريرإل

الحرر إلالسررماج إللمبحرراإلاليمي رر إل رربإلالسررةإلالرركدإلياررببإلبررر إلارر إلي ةرررإلعميررهإلعرربإلليررابإلي ةرررإلعمررىإلإل»إليارربب;

إل « إلالبحاإلاليمي  همأإل همبي مإللراإلسةإلاأل

ب اركاإل اررببإل رركوإلال رم ةإليرر إللسرركتإلبةاي ررإل يحيررىإلال  ررمأإلال ر إل  ررباإلعمررىإلاهراإلليررباأإل ائرراةإليةررفإل

يةا رمإلعررا إلالبحرراإلاليمي رر إلاع بررما اإل رربإلي ررمةإلبررمازةإلررر إلالهررمح إلعيرر إلليةررىإلالجررزا،إلببرركلمإلي اررببإلالحرر إل

إل 3السماج إل بإل ج بعإل كوإلاأليباأ

إللرررماإل إللمبحرراإلاليمي رر إلررر إلحملرررإلبجررب إلجزيرراة،إلبا فمييرررإلجييررفبيرر إل  ر رر إل لررامرإلاهرراإلالحرر إلالسررماج

مإلب مإل2:93إلياببمدإللهير باكاإلا فمييرإل بيإل2:69   يحمبإلالجزياةإلبحا اإلةيمي ي مإلسمة 
إل 4

السماج إللمبحراإلاليمي ر إللمجزيراةإل ربإلالحر إلالسرماج إللمبحراإللميمي ر إلل ركوإلال بلررإلةكاإلب يمإلياببإلالح إل

همررإل زير إلعربإليررفإلعرا إلالبحراإلاليمي ر إلل مرمإلال بلرر،إلل رمإلةكاإلاميرتإللا راإلاميتإل كوإلالجزياةإلنإل بر إل 

إل 1 بإل كوإلال همررإلرهبإلحزااإلالبحاإلاليمي  إلل كوإلالجزياةإلياببإل يفةهإلعبإلالبحاإلاليمي  إلالبادإللم بلر

                                                 
إل 1:،إلصل اجعإلالهمب اإل،(عب إلالاايا)عمبابإليظا;إللإل 1
إلليظا;إلإل 2

Rapport de la commission du droit international (8éme session en 1956) in l'annuaire de la 
commission du droit international 1956 vol.II.Nation-Unies 2005.                                                                                                

إل 229،إلصالهمب ،إلال اجعإل(الحمج ح  إل)إلح ب ليظا;إلإل 3
إل 2:93 بإلا فمييرإلاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالبحماإللرماإلإل232ااجع;إليصإلال م ةإلإل 4
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ّي ررمإل ل ررمإلال ا فرررمتإلال رر إل يحةرراإلعي ررمإلال يررموإلبيررتإلالجررزاإلرررهإلياررببإلل ررمإلبحرراإلةيمي رر إلسررمصإلب ررم،إلبا 

لبإل اهاإل ي مإلسةبةإلاألهمأإلةكاإلليي تإلعمي مإل يللتإللبإل يماات،إللبإلةكاإلحظ إل ر إلسةربةإلاألهرمأإلي ابإل

إل 2 ي مإلبمع اافإل بل 

،إلباركلمإل3ب ه  يىإلالجزاإلانةرةيمعيرإلبال اايبرمتإل ربإلاألحارماإلالهرمب رإلألي رمإلنإل    رعإلببحراإلةيمي ر 

لبايرررإلررب إلحم رمتإل اجمييررإللبإلالجرزاإلل رمإلبمليهربرإللمجرزاإلاإل،4الحم إلبمليهبرإلل يللتإلالبحرثإلالرم ر إلالبحراد

ال حمةرإلبلرمبإل اجميير،إلررهبإلسرةإلاألهرمأإليارببإلحر إلل يرىإلالجرزاإللملرربإلال اجمييررإلبم جرموإلالبحرا،إلح رىإل

إل 5ةكاإلامبإل كاإلالح إليبر إلعبإلاليمياإلالجزادإلب همررإل زي إلعبإلعا إلالبحاإلاليمي  

 بلةين الدول المتجاورة أو المتقاثانيا: حدود البحر اإلقليمي ب

نإلي اإل بيبعإل ح ي إلالبحاإلاليمي  إلبيبإلال ب إلال  جمباةإللبإلال   مبمرإلةلامن إلرر إلالبيرعإلانع يرم دإل

لمهررباح ،إلةنإلإللبإلالةرررببرإل  ررماإلعيرر  مإل اررببإلهررباح إلالرر ب إلال  جررمباةإلا يرراةإلال  رربأإللبإلانيحيررم ،إلبحيررثإل

بحررراإلال بجرررب إلبررريبإلالررر بل يبإل رررن اإلحررر ب إلالبحررراإلاليمي ررر إلألحررر   مإلرررر إلاألسرررا ،إللبإلعيررر  مإلي ررر إلعرررا إلال

إل 6ال   مبم يبإلعبإلعا إلالبحايبإلاليمي ييبإلل م يبإلال بل يب

                                                                                                                                                         
إل 229،إلصيفهه،إلال اجعإل(الحمج ح  إل)إلح ب ليظا;إلإل 1
إل 2:93إلاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالبحماإللرماإلالهمبررإل بإلا فمييرااجع;إليصإلالف اةإلالاابررإل بإلال م ةإلإل 2
إل 2:93إلاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالبحماإللرماإل بإلا فمييرإل71 بإلال م ةإلإل9ااجع;إليصإلالف اةإلإل 3
  2:93إلاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالبحماإللرماإل بإلا فمييرإل:36ااجع;إليصإلال م ةإلإل 4
  2:93 ح ةإلل ميببإلالبحماإللرماإلاأل اإلال إل بإلا فمييرإل7ااجع;إليصإلال م ةإلإل 5
إل 5:،إلص2:94،إلال ميببإلال بل إلالج ي إللمبحما،إلال م اة،إل ااإلالي يرإلالرابير،إل(ةباا يا)إل ح  إلال  ارإلليظا;إل 6
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بر إلالحملرإلالرم يرإليب لإلييمأإلةب إلالبحاإلاليمي  إلل بل يبإل  جمبا يبإلاب  ا إل ربإلحر ب إل بلررإل جرمباةإل

ريرهإلبعبررم إل بإلج رإلبيي   إلبح ب إل بلررإل جرمباةإللسرا إل ربإلالج ررإلال مييرر،إللدإلبسرةإل هر  ياإل برر إلار إلي ةررإل

إل 1  همبيرإلعبإلسة إلاألهمأإللم بل يب

ل مإلبمليهبرإللم ب إلال   مبمرإل ح  إلالحر ب إلالسماجيررإللمبحرايبإلاليمي يريبإلل  رمإلبسرةإللبإلسةربةإل هر  ي رإل

إل 2 بر إلبعبرم إل  همبيرإلعبإلسة إلاألهمأإللم بل يب

بإلييررمأإلالبحرراإل يرره،إللإل25ررر إلال ررم ةإلإل2:67ب رركاإل ررمإللا  ررهإللجيرررإلال ررميببإلالرر بل إلررر إل  ايا ررمإللهرريرإل

إل 3اليمي  إلبيبإل بل يبإل  جمبا يبإليح  إلبم فم إلبيي  م

كاإللاإل ابإل يممإلظابفإلسمةرإل بااإل ح ي  اإلنسا،إلرهيهإليح  إلب ةبي إل بر لإلإل بر إلحملرإلع اإلان فم إلبا 

لمي مةإلاألا اإلياب مإل بإلسة إلاألهمأإلال  إليح  إلايةهيرمإل ي رمإلعرا إلالبحراإلاليمي ر إللار إلإل4البر إلال  همبد

إل 2:935 كاإلالح إلالكدإلجم تإلبهإلا فمييرإلاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالبحماإللرماإللا إل بلر،إلبإل

إل

إل

إل

                                                 
إل 214،إلال اجعإلالهمب ،إلص(عب إلالاايا)عمبابإلليظا;إلإل 1

إل 282إل(إل بإليمئ رإلال هح ،إلال مح إلال ملث،إلص25ليظا;إلاللا إلاياإل) -
إلإل;ليظاإل 2

Rapport de la commission du droit international, (8éme session en 1956) in l'annuaire de la 
commission du droit international, 1956 vol.II.Nation-Unies 2005. 

إل 93،إلال اجعإلالهمب ،إلص( ح  )إلهرم دليظا;إلإل 3
4

  283إلص(إل بإليمئ رإلال هح ،إلال مح إلال ملث،إل26ليظا;إلاللا إلاياإل).  

إل 2:93 بإلا فمييرإلاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالبحماإللرماإلإل26ااجع;إليصإلال م ةإلإل 5
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 الفرع الثاني

 اتساع البحر اإلقليمي

 ر باإلرااةإلا همعإلالبحاإلاليمي  إل  إلالي ةرإلال  إلبل إل ي رمإلب ةرباإلرر إلرما رمإلال رميببإلالر بل إللمبحرماإل

لررىإلاس ةمةررم  مإلبايمب  ررم،إل رركوإلال ية رررإل،إلب ريررىإللبإلياررببإللم بلرررإلالهررمحميرإل ية رررإلبحايرررإل سيررعإلة1با  رره

إلال  إلاميتإل ح إلسهفإل بل إلر إل ح ي إل  ا مإلنع بمااتإلل ييرإلباي ةم يرإلري مإلبيبإلال ب  

ةإلف رراإلالبلررى(إل رراإلانع بررماإلاني ةررم دإل)األف رراةإلالاات،إلهرري يمب إلانع بررماإلاأل يرر إل)بل بيررمبإل رركوإلانع بررم

إل ميير( ال

 الفقرة األولى

 االعتبار األمني

م إل رركاإلانع بررماإلب بمررباإلعمررىإليرر إلر  ررم إلال ررابإلالاابررعإلعلرراإلبهررم إلةلررىإل ي ةررفإلال ررابإلالرلررايبإلل رر إلهرر

  ايب رررم،إلب ررركاإل رررمإلي ررراجاإلاغبررررإلاررر إل بلررررإلهرررمحميرإلرررر إلالهررريةاةإلعمرررىإللابررراإلجرررز إل  اررربإل ررربإلال يرررموإلال جرررمباةإل

سيمع مإللهيم   مإلبهمةمي م إل 2ليمي  مإلبا 

يررتإل ر  رر إلعمررىإللبإلال بلرررإلالهررمحميرإلل ررمإلحرر إل يرركإلال رر ا،إلحيررثإلامبيرر إلاميررتإل رركوإلال لررامرإل ةابحرررإل

،إلبير إلب يرتإلراراةإلال بلير دإل3الهيةاةإلعمىإلبحا رمإلاليمي ر إلةلرىإلال هرمررإلال ر إلي اربإللم بلررإللبإل هريةاإلعمي رم

                                                 
إلليظا;إل 1

BEKHECHI (M.A), Droit international public avec références à la pratique algérienne 
« territoire et espaces », Algérie, Office des publications universitaires, 1987, p157. 

إل 99،إلال اجعإلالهمب ،إلص(عمباب)ليظا;إلعب إلالااياإلإل 2
إل 317،إلصال اجعإلالهمب ،إل(ةباا يا)إللح  إلسميفر،إل( ح  إلهري )إلال يم ،إل( ح  )إلهم  إلعب إلالح ي ليظا;إلإل 3
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إل2813هريرإلإل"الهريةاةإلعمرىإلالبحراإل"إل"De Dominis Marisرر إلا مبرهإل"Bijnkershoeck" "بيياالربمإل

لسركتإل ركوإلالفاراةإلبعبرر إلببمل رمل إلإل 1،إل ر إلالفاراةإلال هريةاةإلنيركام ي   إلهمةرإلال بلرإلعي إلي ميرإليبةإلهرهح م

إل   إل ة إلةلي مإليكيفرإلال  رع،إلحيثإليااإللبإلالبحاإلاليمي  إلي   إلةلىإللبر إل   إل ة إلةليهإليكيفرإلال  رع 

بعميهإلي ي إل ركاإلال بر لإلال  مير دإلالركدإلهرم إلح رىإللبائر إلال رابإلالحرمل ،إلبرعبإلهرمةرإلال بلررإلنإل   ر إلةّنإل

إل 2محمتإلالبحايرإلال  إل هيةاإلعمي مإلهيةاةإلررميرإلاب  ا إل بإلةيمي  مإلالبادعمىإلال ه

ل كاإلاميتإل كوإلال همحمتإل ح  إلعمرىإللهرمأإلال ر  إلالركدإلي رعإلرر إل ا رىإلال  رريررإلبالركدإلير اوإلالف يرهإل

إل 3ب ه رإلل يم إلبحايرإل2893رإلير إل نلفهإلال يلباإلهإل"Galiani""يمليمي "إل

ررر إلإل29:5 ررماأإلإل42 ةإلالهرر رإلل يررم إلررر إل با ررهإلببررمايأإلررر إلبيي ررمإليررم إل ر رر إلال ررميببإلالرر بل إلب معرر

إل إلإل4ال م ةإلال ميير

،إلحيررثإليررصإلعمررىإلة امييرررإل رر إلالبحرراإل2:39لبتإلإل39بال رر إللارر إلعمي ررمإلررر إل باةإلهرر با بلاإلب ررماي إل

إل 5اليمي  إللا اإل بإل ه رإلل يم إلر إلال م ةإلال مل رإل يه

                                                 
إل 218،إلال اجعإلالهمب ،إلص(الحمج ح  إل)إلح ب ليظا;إلإل 1
عملاإلإل،الابيت،إلال جمأإلالبةي إللم  مررإلبالفيببإلبا  اب،إل،إلال هحرإلبعمباإلالبحماإلعي إلالراب(ليبا)إلعب إلالرمياإلليظا;إل 2

إل إلإل294،إلص:2:8إلال رارر،
  76،إلال اجعإلالهمب ،إلص( ح  )هرم دإلليظا;إلإل 3
إلليظا;إلإلإلإل 4

Résolution: Institut de droit international, Session de Paris du 31 Mars 1894, «Règles sur la 
définition en le régime de la mer territoriale». 

إلليظا;إل 5
Résolution: Institut de droit international, session de Stockholm du 28 Aout 1928, «Projet de 
règlement relatif à la mer territoriale en temps de paix».                                                                                                                       
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البحراإلاليمي ر إلبهرببإلعر اإلا فرم إلإلحرب إل ح ير إل2:41بل مإلرل إل رن  اإلن رمدإلل رميببإلالبحرماإللهريرإل

 يرر إلبحرراد،إلبيرر إلليرر   مإلإل23ل يررم إلبلسرركتإلابهرريمإلبم  رر ا إلإل15الرر ب ،إلحيررثإلةملبررتإلالرر ب إلالهرراي يمريرإلبررر;إل

إل 1ع ةإل ب إل بإلةراي يمإلبنهيمإلبال ب إلاللاييرإلل باٍعإلل ييرإللا اإل ي مإلاي ةم ير

الف رراةإلإل35ال  مس ررإلبرر إل م   رمإلرر إلا فمييررإلالبحرراإلاليمي ر إلبال ية ررإلإل2:69جرم إل رن  اإلجييرفإل راإل

إلل ميببإلالبحماإلر إل م   مإلال مل ر إل2:93 ي ،إلبال  إلااا  مإلا فمييرإلإل23ب مع ةإللسا إله يتإلب مع ةإلإل13

 لثانيةاالفقرة 

 االعتبار االقتصادي

ل  إللّ تإلال ةبااتإلالرم يرإلبانب امااتإلال ك مررإل رمإلبريبإلالحرابيبإلالررمل ي يبإلاألبلرىإلبال مييرر،إلهربا إلرر إل

م إلال هميحإللبإلر إل جم إلاه اه إلال راباتإلال ر إليزسراإلب رمإلالبحراإلببمةيرهإلبمل بلررإلالهرمحميرإلةلرىإلال ااجرررإل ج

إل 2الجكايرإلل بايف مإلةزا إلال  ماهرإلال  إلاميتإلهمئ ةإلنهي مإلر إل ح ي إلعا إلالبحاإلالبةي 

ةمييرررمإلرررر إلبيررر إل بيرررتإل ررركاإلال بيرررفإلالررر ب إلالاابيررررإلالابرررا ،إلبسمةررررإلالبنيرررمتإلال  حررر ةإلاأل ايايررررإلبباي

 ر عباإلنيركامإلةلرىإلاع  رم إليمعر ةإلال ه ررإلل يرم إلح رىإلإلمامي رإلب يم،إلبال2:69لبحماإللهيرإلل ميببإلا ن  اإلجييفإل

ررر إلحرريبإل،إل ر  ابإل رربإلاهرر اه إللابرراإل هررمحرإل  ايرررإل رربإلالبحررماإليظررا اإلل ررمإل  ماررهإل رربإلة امييررمتإل  ييرررإلعمليررر

إلإلإل 3 ي إلبحادإل311  ابإلبة إلةلىإلإل  عباإلةلىإل  إلالبحاإلاليمي  إلةلىإللبر إلح اميتإلال ب إلاليريفرإل

                                                 
إل 7:ال اجعإلالهمب ،إلص،إل( ح  ةباا ياإل)إلال  ارليظا;إلإل 1
إلليظا;إل 2

 .VERHOEVEN (J), Droit international public, Bruxelles, Editions larcier, 2000, p527إل
إل 226،إلال اجعإلالهمب ،إلص(الحمج ح  إل)إلح ب ليظا;إلإل 3

إل ي إلبحادإلنيكام;إلليبيايم،إلاألاجي يب،إلةابا با،إلبالباازي  إل311بم   ا إلإل بإلال ب إلال  إللسكت -
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بيبررااإلليةررماإل رركاإلان جررموإل رربيف اإل رربإللبإل بهرريعإلالبحرراإلاليمي رر إليهرر حإلل رركوإلالرر ب إلبي اي ررمإل رربإل

ال حمرظررررإلعمرررىإلال ررراباتإلالحيررررإلبغيررراإلالحيررررإلال بجرررب ةإلرررر إل ررركوإلال ية رررر،إلحيرررثإلي  ةررراإلاهررر اهل مإلعمرررىإل

عررم هإللهمهرريمإلررر إل ح يرر إل بيف ررمإل رربإل رركاإل،إلحيررثإلاررمبإلالةرري إلبمليهرربرإللهررامبإل رركوإلالرر ب إلي  رر إل1 باةيي ررم

إل 2ال بيبع

لىإلغميرإلةباااإلا فمييرإلاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالبحماإللهيرإل ،إللرجرتإلالا يراإل2:93ا إل  وإلال رةيمتإلبا 

 رربإلالرر ب إللبإل ر  رر إلررر إل لررايرم  مإلا  رر ا اتإل  بمييرررإللمبحرراإلاليمي رر إل اابحررتإلإل ررمإلبرريبإلال ه رررإلل يررم إلةلررىإل

إل ي إلبحاد إل311

يجحتإلري مإلرلمتإلريهإلهمب   مإلر إلج عإلالر ب إلإل2:93لهيرإلإليرإلاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالبحمالابإلا فمي

،إلبرر إل3 ريهإلبحايرمإلاهر فإلن هرمعإلالبحراإلاليمي ر ،إلبل ر إللسركتإلغملبيررإلالر ب إلب ركوإلال معر ةإل23حب إل ر  إل

 رررمإللاررر إل بلررررإلالحررر إلرررر إللبإل حررر  إلعرررا إلبحاإل» ررركاإلاللرررعبإليةرررتإلال رررم ةإلال مل ررررإل ررربإلان فمييررررإلعمرررىإللب;إل

إل « يهإلبحايمإل  يهرإل بإلسةبةإلاألهمأإلال  ااةإلبر  مإلل كوإلان فمييرإل23اليمي  إلب همررإل

 المطلب الثاني

 سيادة الدولة على بحرىا اإلقليمي

اليمي  إلالسميعإلل مإلبجبإل ح ير إلالةبيرررإلال ميبييررإللمبحراإل مإلهيم ةإلال بلرإلالهمحميرإلعمىإلبحاإلإلل ح ي 

إلاليمي   

                                                 

،إلال ميببإلال بل إللمبحما،إل ااهرإلأل اإللحاماإلا فمييرإلاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالبحماإللرماإل(ةهحإلال يب)عم اإلليظا;إلإل 1
إل 29،إلص2:94إلال م اة،إل ااإلالي يرإلالرابير،إل،2:93

إل 244عإلالهمب ،إلص،إلال اج(ج م )إل ح إلال يبليظا;إلإل 2
إل 337،إلال اجعإلالهمب ،إلص( ح  )إلببهمةمبليظا;إلإل 3



 الفصل األول: المناطق البحرية التي تمارس عليها الدولة سيادة تامة

44 

 

رر إلإل)الفراعإلاألب (،إل ،إل   ااإل   إلهيم ةإلال بلرإلعمرىإل ركوإلال ية ررإل ربإلالبحرابايةهيمإل بإل كاإلال ح ي

إل  مب إلانع اافإلبح ب إلال ب إلاألسا إلبال  إل لا إلييب إل ا إلعمىإل كوإلالهيم ةإل)الفاعإلال مي ( 

 الفرع األول

 الطبيعة القانونية للبحر اإلقليمي وسيادة الدولة عليو

 إلاألهررمأإلال ررميبي إلالرركدإليسررب إللم بلرررإل  ماهرررإلةررهحيم  مإلي ةرر إلبملةبيررررإلال ميبييرررإللمبحرراإلاليمي رر

ل كاإلهي يمب إلالةبيررإلال ميبييرإللمبحاإلاليمي  إل)الف اةإلاألبلرى(،إل راإلهريم ةإلال بلررإلإلال ميبييرإلعمىإل كوإلال ية ر،

إلالهمحميرإلعميهإل)الف اةإلال ميير( 

 الفقرة األولى

 الطبيعة القانونية للبحر اإلقليمي

إلر إل ح ي إلالةبيررإلال ميبييرإللمبحاإلاليمي  إلةلىإليه يبإلائيهييرررررررررررب يي هاإلالف هإلال بل إل

لعرمل إلالبحرماإل)لبن (،إلبال رمي إلير براوإلجرز  إل ربإللبإلاألب إلير باإلالبحاإلاليمي ر إلجرز  إل ربإلالبحراإلالررمل إل

إلةيمياإلال بلرإل) ميي م( 

 ر اإلقليمي جزًء من أعالي البحارأواًل: االتجاه الذي يعتبر البح

 رركاإلان جررموإلسرره إلال ررابإلالهررمبعإلعلررا،إلبباارربإلالفارراإلال مئرر إلبحايرررإلالبحررما،إلةكإليررا إل يمةررابإلإلظ ررا

ررمإلعرربإل  رركاإلان جررموإلعمررىإلاسرر هفإل عهيهرر اإللبإلالبحرراإلاليمي رر إل رربإل ية رررإللعةيررتإللم بلرررإلالهررمحميرإل ربيي 
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بإلي ير إلال  برم  إلبرحيرثإلي بر إلليةرماإل ركاإلالرالدإلبفاراةإلال يرمز إلبال إلاع اار مإلب اميي مإلعبإل ب لإلحايرإلالبحرما،

إل 1حايرإلال هحرإلبالهيم ة

إلبي إلظ اتإل هثإليظايمتإلر إل كاإلان جموإل;

;إلبيا إلالف يهإلربل إللبإلالح ب إلال  إل    عإلب مإلال بلرإلعمرىإلبحا رمإلاليمي ر إلـ نظرية الحق السيادي1

يرمإل  رماأإل  إلاس ةمةمتإل يح مإلةيم مإلال ميببإلال بل إلل  ايي مإل بإلح ميرإليفه مإلبي مبإلب مئ م،إلرمل بلرإل 

بررر إلالح ررب إلال  رم رررإلبملايمبرررإلررر إلاللررنببإلالرهرراايرإلبالةررحيرإلبالج اايرررإلعمررىإل رركوإلال ية رررإلبمع بما ررمإل

إل 2يايبرإل بإللباةئ مإلنإلبمع بما مإلجز  إل بإلةيمي  م

ــ نظريــة االرتفاقــات الســاحلية2 إل"للبيرراإل بإلنإلباا يرر "إل;إل رر إلاليظايرررإلال رر إلجررم إلب ررمإلالف يررهإلالفايهرر إلـ

"De la pradelle"إلر إلي ميرإلال ابإلال مهعإلعلا إل

بالررركدإلير  ررر إللبإلالبحررراإلاررر إل  ام ررر إلنإلي اررربإل جزئ ررره،إلب ررربإل ارررّاإلنإلي ةرررباإلسيررربعهإللررريظاإليميبييررررإل

إل 3ب بإلاأل اإلالكدإليجر إلالبحاإلاليمي  إلسميعإلل باع إلالحايرإلال ر افإلب مإلبلعبإللعمل إلالبحما جزلة،إل

 برراإلالبحرراإل لررمع مإليسيررعإللهرريم ةإلال ج  ررعإلر إلاألبلررى ببمل ررمل إلرررهبإل رركوإلاليظايرررإل هرر ي إلةلررىإلراررا يب

  ررب إلبررعبإللرريأإللم بلرررإلالهررمحميرإلررر إلالبحرراإلاليمي رر إلهررب إل ج بعرررإل رربإلانا فميررمتإلإلال مييررربإل الرر بل إلبحرر و 

إل 4ر ة،إلالرهاايرإلبالج اايرإلبالةحير

                                                 
إل 29،إلصالهمب ،إلال اجعإل(ةهحإلال يب)إلعم اليظا;إلإل 1
إل 26،إلال اجعإلالهمب ،إلص( ح  ةباا ياإل)ال  ارإلإل إلليظا;إل2
إلليظا;إلإل 3

BEKHECHI (M.A), op, cit, p299. 
إل
إل 353،إلصالهمب ،إلال اجعإل(ج م إلعب إلاليمةا) ميعإلليظا;إلإل 4
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"،إلبير  رر إللبإلG.Scelle";إلي ررزعاإل رركوإلاليظايرررإلالف يررهإلجررباجإلهررم إلـــ نظريــة الملايــة العامــة الدوليــة3

بعميرهإلرمريأإللم بلررإلإل"إلعماإل بل إل ه    اإلاني هإل بإلالبح ةإلالةبيريرإللمبحا،Domaineبحاإلاليمي  إل ممإل"ال

الهمحميرإللبإل  ماأإل ربإلةرهحيمتإلعمرىإل مرمإلال ية ررإلةنإلب ر اإل رمإل هر حإلبرهإلالج معررإلال بليررإلعمرىإللهرمأإل

إل 1لبإل جمبا  مإللكلمإلالبحاإل سب إلل مإلام  يمزإلانه فم ةإل بإلبر إلال ه يهت

 كوإلاليظايمتإلنيتإلي   اإلباهر مإل بإلليةماإلاليظايمتإلاألسا إللبإل بإلجميبإلر  م إلال ميببإلالر بل إلا إل

ا سايب،إلعمىإلاع بماإللبإليظاي  إلانا فميمتإلالهمحميرإلبيظايررإلال مايررإلال لر اارإل  رمإلبج رمبإللر مررإلباحر ة،إل

إلابي  مإلير باابإلالبحماإل ممإل لمعإليرب إللمج معرإلال بلير 

ايرإلالح إلالهيم د،إلب عإلكلمإليج إلل مإل جهي  اإلر إليرميببإلالبحرماإلي   ر إلرر إلراراةإليظلييمإلا مإلاي   تإل

إل 2لم بلرإلالهمحميرإلي إلال مبثإلالبحادالح ميرإلالكا يرإلال ر افإلب مإل

 حر اإلقليمي جزء من إقليم الدولةثانًيا: االتجاه الذي يعتبر الب

إلبيي هاإل كاإلان جموإلةلىإليظاي يب;

;إلبال ر إلهرم تإلير ي  مإلعير إلالاب رمب،إلالركيبإلبرملاغاإل ربإلحـر اإلقليمـيبـ نظريـة حـق الملايـة علـى ال 2

إل 3اع اار اإلبحايرإلالبحماإلر  إلاع باباإلالبحاإلاألبي إلال  بهةإلبحياةإلاب ميير

                                                 
،إل:::2،إلالهاي اير،إل ااإلاليلا،إلال ميببإلال بل إللمبحماإلبال لاهتإلالبحايرإلالرابيرإل،(عب إلال يرا)إل ح  إل اب ليظا;إلإل 1

إل 226ص
إل 235،إلال اجعإلالهمب ،إلص(الحمج ح  إل)إلح ب ليظا;إلإل 2
إل 97،إلصالهمب إل،إلال اجعإل( ح  )إلهرم دليظا;إلإل 3
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إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلسمةررررررةكإلاع برررراتإل رررركوإلاليظايرررررإلالبحرررراإلاليمي رررر إليةررررررإل رررربإلةيمررررياإلال بلررررر،إلر رررر إلعهيرررررإل مايرررررإل

" "Dominiumر  ررماأإلال بلرررإلالهررمحميرإلحرر إلال مايرررإلعمررىإلال يررموإلإل،الهررمحميرإلررر إلح ررب إلالةرري إلبال هحرررإل

إل 1بال هحراليمي يرإلب  إل  حااإلا مإل لم إلر إلر حهإللبإلغم هإلباح اماإلالةي إل

 كوإلاليظايرإللاإل فمحإلر إلةييمعإللغمبإلالف هإلنه حمل  مإلال م ير،إلألبإلال  مرمإليهر بجبإلالحيرمزة،إلبالحيرمزةإل

مرىإللبإلعهيررإلال بلررإلبرمليمياإل ر إلعهيررإلهريم ةإلاس ةرمصإلبليهرتإلنإلي ابإللبإل  ح ر إلرر إلالبحرا،إلريره إلع

إل إلإل2عهيرإل ماير

;إللر  إلليةرماإل ركوإلاليظايررإلييمعررإل فم  رمإللبإلالبحراإلـ نظريـة سـيادة الدولـة علـى البحـر اإلقليمـي 2

إلاليمي  إلجز إل بإلةيمياإل بلرإلاللمة ،إلحيثإلير باإللبإللم بلرإلح إلالهيم ةإلبليأإلح إلال ماير 

لبإل فررا إلهررريم   مإلعمرررىإل رركاإلالجرررز إل رربإلالبحرررماإلبرررمل بةإلب هرر ةيعإللبإل فرررا إلعميرررهإلرمل بلرررإل هررر ةيعإل

ب ر باإل كوإلاليظايرإلاألا اإليببن إلبيبإلاليظايمتإلاألسرا ،إلبير إللار إل ر ر إلال رميببإلالر بل إل ركوإل،إلالايمبرإلالام مر

إلإل 2:393بب بجبإلياااإله با بلاإلإل29:5اليظايرإلب اااإلبمايأإل

 الفقرة الثانية

 احلية على البحر اإلقليميسيادة الدولة الس

    رررعإلال بلررررإلالهرررمحميرإل ررربإلحيرررثإلال بررر ل،إلعمرررىإلبحا رررمإلاليمي ررر إلبام ررر إلالهررريم ة،إل ررركوإلالهررريم ةإلال ررر إل

الركدإليرصإلعمرىإلهريم ةإلإل29:5ب ايرإل بإلياااإل ر  إلال ميببإلال بل إلبر باةإلبرمايأإللهريرإلإل ني  مإلج يعإلال ب ،

                                                 
،إل6::2الرابير،إلإلي ير ااإلالإل، ميببإلال بل إلالرما،إلالةبررإلالاابرر،إلال م اة،إل    رإلل ااهرإلال(ةهحإلال يب)إلعم اليظا;إل إل1

  :62صإل
2
  356،إلصالهمب ،إلال اجعإل(ج م إلعب إلاليمةا) ميعإلليظا;إل.  
إل 99،إلصالهمب ،إلال اجعإل( ح  )إلهرم دليظا;إلإل 3
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،إلبيرراااإل باةإلل هرر ا ااإل2:39 باةإلهرر با بلاإللهرريرإلبيرراااإلإل،1ال بلرررإلعمررىإلبحا ررمإلاليمي رر إلررر إل م  ررهإلاألبلررى

إل 2ر إلبي وإلاألب إل2:68لهيرإل

عمرىإلهريم ةإلال بلررإلالهرمحميرإلعمرىإلبحا رمإلاليمي ر ،إلب ررززإل ركاإلإل2:41ا رمإللار إل رن  اإلن رمدإللهريرإل

إل 3ر إل م   مإلاألبلىإل2:69مي  إلبال ية رإلال  مس رإلعماإلمبحاإلاليلر إلا فمييرإلجييفإلان جموإل

مررىإلبحا ررمإلاليمي رر إل ر برراإلهرريم ةإلسملةررر،إلحيررثإل  ررماأإلج مرررإل رربإلانس ةمةررمتإلرهرريم ةإلال بلرررإلع

ب رربإلالرر باإلالرركدإلهررب إلبلبإلاّاهررهإلإلالسملةرررإلهرربا إلررر إلال جررم إلاني ةررم دإللبإلررر إل جررم إلاليرربةإلبالبرربليأ،

إل 4ال يم إلال بل إلر إل يمهبمتإلل ى

بلررإلعمرىإلةيمي  رمإلالبررادإلعمرىإلهريم ةإلال إل2:93بير إللار تإلالف راةإلاألبلرىإل ربإلال رم ةإلال مييررإل رربإلا فمييررإل

إل 5بهيم   مإلعمىإلبحا مإلاليمي  إلبيفأإلال ه ب 

ب  رررماأإل رررركوإلالهرررريم ةإلررررر إلاليةررررمييبإلال لرررراير إلبال يررررمئ ،إلرمل بلرررررإلالهررررمحميرإل    ررررعإلبمنس ةررررمصإل

،إلحيررثإل حرر فظإلال بلرررإلبح  ررمإلررر إل1ال لرراير إلعمررىإلبحا ررمإلاليمي رر ،إلسمةرررإلررر إل جررم إلالج ررمامإلباليرراائب

                                                 
إلليظا;إل إل1

Résolution: Institut de droit international, Session de Paris du 31 Mars 1894, «Règles sur la 
définition en le régime de la mer territoriale».                           

2
  . أنظر: 

Résolution: Institut de droit international, session de Stockholm du 28 Aout 1928, «Projet de 
règlement relatif à la mer territoriale en temps de paix».  

    إلهيم ةإلال بلرإلةلىإللبر إلح ب إلإل»إل يصإلال م ةإلاألبلىإل بإلا فمييرإلجييفإللمبحاإلاليمي  إلبال ية رإلال  مس رإلعمىإلليه;إل 3
ةيمي  مإلب يم  مإلال اسمير،إلح ىإل ية رإلالبحاإلال هة إلللباةئ مإلبال رابفإلبمهاإلالبحاإلاليمي  ،إلب  ماأإل كوإلالهيم ةإلر إل

إل «ان فمييرإلبر إلظ إلال ميببإلال بل إلظ إللابةإلح    مإل با إل كوإل
إلليظا;إل 4

Recueil des arrêts de la cour internationale de justice, (AFF. Du Detroit de Corfou 
Royaume-Uni/Albanie 09 Avr 1949),P 04.                                          

إل 2:93رإليميببإلالبحماإللهيرإل بإلا فمييإل13يصإلالف اةإلاألبلىإل بإلال م ةإلإل;ااجعإل 5
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لرىإليةمي رمإلالج اار ،إلريرهإلعربإلراير مإلالايمبررإلا سمكإلال  ابياإلالافيم رإلب يعإل  ايبإلاأل با إلبالبيمئعإل ربإلبا 

عمررىإل ررمإلي ررتإلبملةررمرإلبلررنببإلال جرراةإلغيرراإلاللرراعير،إلا ررمإلل ررمإلحرر إل ف ررييإلالهررفبإلب ةررم اةإلاأل رربا إلغيرراإل

يزا إلالر ببمتإلبمل  ابيب  إلال لابعر،إلبا 

مإلاليمي يرررررإلبرررر إلحررر إلاح اررررماوإل  رررمبيررر إلاع رررافإل ائ رررمإللم بلرررررإلالهرررمحميرإلبحررر إل يظررررياإلالةررري إلرررر إل ي

لر ب إلالايرا،إللبإلرر إلإللاعميم م،إلبي جه إل كاإلالح إلة مإلب بجبإلا فم إل بلر إل يرمئ ،إللبإلب بجربإلح رب إل مايسيرر

إل 2ةةماإلا فمييرإلج معيرإلةيمي ير

ا مإلي ي بإل كاإلالح إلاكلمإل ح ي إلالر ببمتإلي إل بإليسملفإل كوإلال يظي رمتإلرملةري إلاألجيبر إلغيراإل

إل 3 فم إلير  إلبيبإلال بلرإلالهمحميرإلبال ب إلاألجيبيرإلال ريير ه بحإلبهإلةّنإلب بجبإلا

ل مإلبمليهبرإللهس ةمصإلال يمئ إلر    عإلبهإلال بلرإلالهمحميرإلعمىإلبحا مإلاليمي  إلبرملاغاإل ربإل  يير  مإل

 رربإلإل39بإل38بربر إلال يرب ،إلبي يرحإل ركاإلانس ةرمصإل ربإلسرره إلاهر س ااإلالفرر إل"نإلييبار "إلرر إلال رم  يبإل

يبإلبملبنيرررر،إلحيرررثإللاا إلالررريصإللبإليجرررر إل ررربإلانس ةرررمصإل ررربإلال معررر ةإلب ررربإلعررر اإلال  رم  رررإل2:93ا فمييررررإل

إل 4انس ةمصإلانه  يم 

ررمإللاا ةإلال بلرررإليفهرر م،إلب رربإل ررمإل ب يررمإلالرريصإليجررر إل  ماهرررإلال بلرررإللهس ةررمصإلال يررمئ إلل ررا اإل  ابا 

إل 5ي عب مإلةلىإل  ماه هإلةّنإلر إلالحمنتإلالباا ةإلر إلالّيصإل ااعمةإلل ةمحرإلال هحرإلال بلير

                                                                                                                                                         
إل 238ال اجعإلالهمب ،إلص،إل(الحمج ح  إل)إلح ب ليظا;إلإل 1
إل 355صإل،4::2إلال م اة،إلال ااإلالجم رير،ال ميببإلال بل إلالرما،إلإل،( ح  )ال ج ببإلليظا;إلإل 2
  333،إلال اجعإلالهمب ،إلص( ح  )إلم  إلعب إلالح ي هليظا;إلإل 3
إل 238،إلصيفهه،إلال اجعإل(الحمج ح  إل)إلح ب ليظا;إلإل4
إل 215،إلال اجعإلالهمب ،إلص(ه ي )إلحهيبإلالف هبدإلليظا;إل5
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ةكبإلرهرريم ةإلال بلرررإلالهررمحميرإلعمررىإلبحا ررمإلاليمي رر إل رربإلبهررةإلحاب   ررمإلالهرريةاةإلعمررىإلاليمررياإلبعمرررىإل

األلررررسمصإلال بجررررب يبإلعمررررىإلاليمرررريا،إلبلبإل ةبرررر إليباييي ررررمإلبلبا ا ررررمإلعمررررىإلةيمي  ررررمإلبعمررررىإلاأللررررسمصإل رررربإل

الح ررب إلإل رربإلةبيريرريبإلبللررسمصإل ريرربييب،إلا ررمإل رربإلحّ  ررمإل يررعإلليرررإل بلرررإل رربإل  ماهرررالرربةيييبإلباألجميررب،إل

إلالهيم يرإلعمىإلبحا مإلاليمي   

ر رررركوإلالهرررريم ةإل ر برررراإلسملةرررررإللم بلرررررإلالهررررمحميرإل رررربإلاليررررمحي يبإلالي ةررررم يرإلباأل ييررررر،إلر  ررررماأإل رررركوإل

الةهحيمتإل بإلاليمحيرإلالي ةم يرإلرر إل هرمئ إلالةري إلباهر اه إلال رباا إلال ر ييرر،إلل رمإل ربإلاليمحيررإلاأل ييررإل

إل 1ةحرإلالرم رإلباأل بر     إلر إل هعلرإلال هحرإلبالج مامإلبال

ب كاإل مإلاّاه هإل حا رإلالر  إلال بليرإلر إلييريرإلاليلرمةمتإلالرهراايرإلبغيراإلالرهراايرإلبييارمااغباإلهريرإل

إل 2:972

إل

إل

إل

                                                 
إل 3:،إلال اجعإلالهمب ،إلص( ح  )إلهرم دليظا;إلإل1
إلليظا;إل2

Recueil des arrêts de la cour internationale de justice, (AFF. Des activités militaires et 
paramilitaires au Nicaraguaإل en contre celui-ci, Nicaragua/Etats unies 27 juin 1986) 
1986,P111. 

،إلال  إللياتإلسا إل1986عماإل  حا رإلالر  إلال بليريييرإلييامااجباإلي إلالبنيمتإلال  ح ةإل  إليييرإلعايتإلعمىإلإل-إل
بب فسي إلال باي إلر إل ييامااجبالم ميببإلال بل إل بإلسه إل عاإلال رمايرإلال همحرإلر إلالحابإلي إلحاب رإل البنيمتإلال  ح ة

رعإلل ايامإلةلىإلار إلالحااإلالةم ا،إل  مإل ،إلالبنيمتإلال  ح ةإلاأل ايايري إلإلييامااجباحا تإلال حا رإللةملحإلإل،ييامااجبا
إل  إل بلياتإلال حا رإلبعبإلالبنيمتإلال  ح ةإليم تإلبمه س ااإلال بةإلبلا إلغياإللاع 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1986
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 الفرع الثاني

 القيود الواردة على سيادة الدولة على بحرىا اإلقليمي

،إل1حا رمإلاليمي ر ل رميببإلالبحرماإلبهريم ةإلال بلررإلالهرمحميرإلعمرىإلبإل2:93بإل2:69 عإلاع راافإلا فرميي  إل

ةّنإللي  مإليي  مإل كوإلالهيم ةإلببر إلال يب إلال  إل   يي مإل ةمحرإلالج معررإلال بليررإلرر إلير مبإللابراإلير اإل ربإل

إلحايرإلال هحر 

)الف ررراةإلاألبلرررى(،إل ررراإل اارررزإلالهرررفبإلإل ل بيرررمبإلكلرررم،إلهررري يمب إلال يررر إلاألب إلال  رمررر إلبحررر إلال ررراباإلالبررراد

إل)الف اةإلال ميير( األجيبيرإلل يم إل باج  مإلر إلالبحاإلاليمي  إل

 الفقرة األولى

 للسفن األجنبية ءحق المرور البري

ي ابإللم بلرإلالهرمحميرإلب رمإلل رمإل ربإلهريم ةإلعمرىإلبحا رمإلاليمي ر إللبإل ةريعإل لرايرمتإلب يظي رمتإل ريظاإل

،إل ببإلال همأإلبح إلال راباإلالبراد،إلبي اربإل بيرمبإل ركاإلال راباإل ربإلسره إل2ب  مإلال اباإلر إل يم  مإلاليمي ير

إلوإلبلابةهإل)لبن (،إل اإل ح ي إلح ب إلال بلرإلالهمحميرإلر إل باج رإل كاإلال اباإلةكاإلارمبإلغيراإلبراد  ح ي إل ح با

إل ) ميي م(

إل

إل

                                                 
إل 238،إلال اجعإلالهمب ،إلص(الحمج ح  إل)إلح ب ليظا;إل إل1
إل 338،إلال اجعإلالهمب ،إلص( ح  )إلهمةمبببإلليظا;إلإل 2
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 وشروطو ءأواًل: محتوى المرور البري

  ير إلبرعبإلالبحراإلاليمي ر إليسيرعإلإل2:93ةكاإلاميتإلال مع ةإلال  إلياا  مإلا فمييرإليرميببإلالبحرماإللهريرإل

 بملرراةإل رركوإلال بلرررإللةررهحيم  مإلعمررىإلالبحرراإلاليمي رر إليسيررعإلإلب ررااإلل بلرررإلالهررمحمير،إلرهيررهإل رربإلال لهرريم ةإلال

إللم ي إلال ةةمحإلعمىإل ه ي هإلبح إلال اباإلالباد  

بي ة إلب كاإلالح إلال هحرإلعبراإلالبحراإلاليمي ر إلبمليهربرإللمهرفبإلال مبرررإللج يرعإلالر ب ،إلب ةر إلاس راا إل

إل 1كلمإلالبحاإل ببإلالبةب إلةلىإلال يموإلال اسمير

ر إلال ميببإلالر بل إلالرارر إلعبراإل ةرباإلإل" le passage inoffinisif "إل باإلالبادبل  إل عا إل ب لإلال اإل

يررررميببإلالبحررررماإلاررررا إلرررررر إلن عررررم اتإلبررررر إلالرررر ب إلررررر إل عايرررر إلهرررريم   مإلعمررررىإل هررررمحرإلباهررررررإل رررربإلالبحررررماإل

إل 2بال حيةمت

 ،إللمهرفبإلاألجيبيرررإلرر إلالبحراإلاليمي ررإلم إلل رمإلرر إلا فمييرمتإليررميببإلالبحرما،إلر ر إلاع براإلال رراباإلالبراد إلح ر

هربررإل ربإل با  رم،إلال  رم رإلبملبحاإلاليمي  إلبال ية رإلال  مس رإلإل2:69حيثإلإللرا تإللهإلا فمييرإلجييفإللهيرإل

إل27الهررمايرإلحملي ررمإلال رر إلاّاهررتإللم بيرربعإلإل2:93لهرريرإلعررهبةإلعمررىإلا فمييرررإلاأل رراإلال  حرر ةإلل ررميببإلالبحررماإل

إل 3 م ة

                                                 
إل 2:93لبحماإللهيرإل ميببإلااأل اإلال  ح ةإلل بإلا فمييرإلإل28ااجعإل;إليصإلال م ةإلإل 1
  239الحمج(،إلال اجعإلالهمب ،إلص ح  إل)ح ب إلإلليظا;إل 2
إل 2:69 بإلا فمييرإلجييفإلحب إلالبحاإلاليمي  إلبال ية رإلال  مس رإللهيرإلإل31ةلىإلإل25يصإلال با إل ب;إلإل;ااجعإل 3
إل 2:93 بإلا فمييرإلاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالبحماإللرماإلإل43ةلىإلإل28يصإلال با إل ب;إل;إلااجعإل-إلإل
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ررمإل ببإل  ييررزإللمهررفبإلاألجيبيرررإل ررر إلالبحرراإلاليمي رر ،إلبلرريأإللم بلرررإلبير برراإلال رراباإلالبرراد إلح ررمإلسملة 

لبإل ر ا إلعميهإللبإل  يره،إلر بإلنإلي ةمبإلال اسيصإلال هب إل بإلةار مإلبنإليه بجبإلالريصإلعميرهإلالهمحميرإل

إل 1ر إلا فم إلسمصإليبااإلبيبإلال ب إلالهمحميرإلب بلرإلالرما

 م يرإلبيل اةإلر إلال اباإلالباد إللبإلياببإل ابا اإل جا  اإلبلبإلي ةفإلبملباا ة،إلبي إللسكتإلال م ةإلال

،إلبي إليةتإل عإلبر إلاليمرمتإل2:69لحاماإلال م ةإلالاابررإلعلاإل بإلا فمييرإلإل2:93علاإل بإلا فمييرإل

إلإلعمىإلليه;

إلال اباإليري إلال هحرإلسه إلالبحاإلاليمي  إللاا ;إل-2»إل

اج يمزإل كاإلالبحاإل ببإل سب إلال يموإلال اسميرإللبإلال بيفإلر إل اهىإللبإلر إل ار إل ييمئ إلي عإلسماجإلإلإل-ل

إلمير ال يموإلال اس

لبإلال بجهإلةلىإلال يموإلال اسميرإللبإل ي مإللبإلال بيفإلر إللح إل كوإلال ااه إللبإلال اار إلال ييمئيرإللبإلإلإل-ب

إل ام ا ه 

إلعمىإلال بيفإلبالاهبإلبلابإلر ةإلب  اياببإلال اباإل  باةهإلبهايرم إلب عإل كاإلرهبإلال اباإليل   إلإلإل-3إل

،إللبإلحيبإل ه مز  مإليبةإليم اةإللبإلحملرإلل ة،إللبإلإل مإلياببإل كاإلال بيفإلبالاهبإل بإل   ييمتإلال هحرإلالرم ير

إل« إلحيبإليابيمبإللاا إل   ياإلال همع ةإلةلىإلللسمصإللبإلهفبإللبإلةمئااتإلر إلحملرإلسةاإللبإلل ة

 ر إلال راباإلبإلإل،منتررررربب بجبإلالف اةإلاألبلىإل ربإلال رم ةإلال م يررإلعلراإلير اإلال راباإلالبراد إلرر إل رهثإلح

ال رر باإل رربإللعررمل إلالبحررماإلبال رراباإلسرره إلالبحرراإلبإلإلال اسميررر حرراإلاليمي رر إل ببإلالبةررب إلةلررىإلال يررموإلباإلالبررع

السرابجإل ربإل،إلباركاإلالاهربإلرر إللحر إل بايئ رمإللبإل ااهري ماليمي  إلبايررإلالبةرب إلةلرىإلال يرموإلال اسميررإل ربإللجر إل

إلحاإلاليمي   بال يموإلال اسميرإلبال اباإلعباإلال

                                                 
إل 234،إلال اجعإلالهمب ،إلص(ج م )إل ح إلال يبليظا;إلإل 1
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بيررفإلال نيررتإلبالاهرربإلررر إلبلارربإلي اربإللبإليلرر  إلعمررىإلال إلبيجربإللبإلياررببإلال رراباإل  باةرره إلبهرراير م،

البحاإلاليمي  إلر إلحملرإلالياباةإلال محرإلاليم جرإلعبإليبةإليم اةإللبإل حيرإللبإليةر إل  ر ياإل هرمع ةإلأللرسمصإل

إل 1ر إلحملرإلسةالبإللهفبإل

ال راباإلإل2:93 رميببإلالبحرماإللررماإلاأل اإلال  حر ةإلل بإلا فمييرإلإل:2بي إلعارتإلالف اةإلاألبلىإل بإلال م ةإل

يفررأإلال رايررفإلإلييرراإلبهررماإلال بلرررإلالهررمحميرإللبإلبحهرربإليظم  ررمإللبإلبع ي ررم،إلب رربالبرراد إلبعيررهإلال رراباإلالرركدإلنإل

إلإل 2:692إللرماإلالكدإلجم تإلبهإلا فمييرإلجييف

يابتإل رايف مإللم اباإلالبراد إلببيرمبإلالحرمنتإلال ر إليارببإلري رمإلال راباإلغيراإلبراد إلإل:2غياإللبإلال م ةإل

إل إل2:693س رإللرماإلب كاإلالكدإللاإل فرمهإلا فمييرإلجييفإللمبحاإلاليمي  إلبال ية رإلال  م

عمىإل كوإلالحمنتإلإل2:93ا فمييرإليميببإلالبحماإللرماإل بإلإل:2ر  إليةتإلالف اةإلال مييرإل بإلال م ةإل

ير باإل اباإلهفييرإللجيبيرإليمااإلبهماإلال بلرإلالهمحميرإللبإلبحهبإليظم  مإللبإلبع ي مإلةكاإليم تإلإل»;إلب بل م

إلير;إلالهفييرإلل يم إلبجب  مإلر إلالبحاإلاليمي  إلبعدإل بإلاأليلةرإلال مل

إل لدإل   ي إلبمل بةإللبإللدإلاه ر م إلل مإلي إلهيم ةإلال بلرإلالهمحميرإللبإلهه   مإلاليمي يرإللبإلاه  هل مإل-ل

إل ال جه ةإلر إل ي م إلاأل اإلال  ح ةإلالهيمه ،إللبإلبعيرإلةباةإللسا إلاي  مامإلل بم ئإلال ميببإلال بل 

إل يمباةإللبإل  ايبإلبعهمحرإل بإللدإليبعلدإل إل-ب

إل ب رمعإلال بلرإلالهمحميرإللبإلل ي مإلمب متإل يالدإلع  إلي  فإلةلىإلج عإل رإل-ج

إل  ملدإلع  إل عمئ إلي  فإلةلىإلال همأإلب رمعإلال بلرإلالهمحميرإللبإلل يإل- 

                                                 
إلاإل ب رإللمةبمعرإلباليلاإلبال بزيع، اإل،الجزائا،إلالبحاإلاألبي إلال  بهةإلبيبإلالهيم ةإلبالحاير،إل(عب إلال م ا)لابم إلليظا;إلإل 1

إل 86،إلص:311
إل 2:69 بإلا فمييرإلجييفإللمبحاإلاليمي  إلبال ية رإلال  مس رإللرماإلإل25ااجع;إليصإلال م ةإلإل 2
3
 .436،إلصالهمب ،إلال اجعإل(ج م إلعب إلاليمةا) ميعإلليظا;إل.  
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إل لدإلةمئاةإللبإلةيزال مإللبإل ح يم مإلةةه إل- ر

إل ج مزإلعهاادإللبإلةيزالهإللبإل ح يمهةةه إللدإلإل-ب

 بلرإلالهمحميرإلالج اايرإللبإل ح ي إللبإلةيزا إللدإلهمررإللبإلع مرإللبإللسصإلسهرمإلل باييبإلبليظ رإلالإل-ز

إلاليايبيرإللبإلال  رم رإلبمل جاةإللبإلالةحر 

إللدإلع  إل بإللع م إلال مبيثإلال  ةب إلبالسةياإليسملفإل كوإلان فميير إل-ح

إللدإل بإلليلةرإلةي إلاله م إل-ة

إلال يماإلبعيلةرإلبحثإللبإل هح إل- 

ال يللتإلاألسا إللدإلرر إلي  فإلةلىإلال  س إلر إلع  إللدإل بإللبامتإلال باةهتإللبإل بإلال اار إللبإلإل-م

إللم بلرإلالهمحمير 

إل «ساإلليهتإللهإلعهيرإل بملاةإلبمل ابالدإليلمةإلنإل- 

رررهبإلعرررب إلإل2:69 ررربإلا فمييرررإلجييرررفإللمبحرراإلاليمي رر إلبال ية ررررإلال  مس رررإللررررماإلإل25ال ررم ةإلرحهرربإل

بعمرىإل ربإل رعإلعمرىإلعرم  إلال بلررإلالهرمحمير،إلبمع برماإللبإلاألةر إل ربإلبراا ةإلال راباإلية بمتإلع اإلباا ةإلال اباإل

ر بيرعإلإل2:93 رميببإلالبحرماإللررماإلاأل راإلال  حر ةإللا فمييررإل ربإلإل:2ع إلالرارأإللبإلي برتإلكلرم،إلبيي رمإلال رم ةإلي إّل

إل 1عب إلال بمتإلعمىإل بلرإلعماإلالهفيير

بعمررىإلالهررفييرإلال ررماةإل ررابا اإلبايئ ررمإللبإل  بررتإلبعي ررمإللرراإل ا ارربإلع رره إل رربإلاألع ررم إلال رر إلاع با  ررمإلال ررم ةإل

إلال كاباةإل ابا اإلغياإلباد  

                                                 
إل 236،إلصالهمب ،إلال اجعإل(ج م )إل ح إلال يبليظا;إلإل1
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إلان فميير بإلإل31مإلري مإلي رم إلب اباإلالاباةمتإلر إلالبحاإلاليمي  إلر  إل ةملبرإلب   يىإلال م ةإلل إلإلإلإل

إل 1بعبإل ةفبإلعمىإلهةحإلال م إلب ظ اإلعم  مإلل يم إل  ماهرإلح  مإلر إلال اباإلالباد 

الاباةمتإلإلب حتإلعيبابإل"إل2:93 ميببإلالبحماإللرماإلاأل اإلال  ح ةإللا فمييرإل بإلإل31حيثإل يصإلال م ةإلإلإلإلإل

عمىإلالاباةمتإلبال اابمتإلالامةهرإلاألسا إللبإل بحاإلةمريرإلباارررإل»"إلبعيه;إلاابمتإلالامةهرإلاألسا إلبال 

إل« عم  مإلحيبإل اببإلر إلالبحاإلاليمي  

ا ررمإلي  يرر إلال رراباإلالبرراد إلبمليهرربرإللمهررفبإلالسمةرررإلبملةرري إلان   ررم إللم ررباييبإلبالمرربائحإلال رر إل ةرر ا مإلإلإلإلإل

ّنإلاع براإل ابا رمإلغيراإلال بلرإلالهمحميرإلبال  رم رإلب يعإل كوإلال هفبإل بإل  ماهرإلالةي إلرر إلالبحراإلاليمي ر ،إلبا 

إل 2باد 

ل ررمإلبسةرربصإلالهررفبإلاليببيرررإللبإلال رر إل ح رر إل رربا إلةلرررمعيرإلر رر إللسيررر  مإلان فمييرررإلنل زا ررمتإلبررر إل

الهز رريبإلل يررم إل  ماهرر  مإللحرر إلال رراباإل    رر إللهمهررمإلررر إليرراباةإللسرركإلالحيةرررإلبالحرركاإلال رم رر اتإلال بليرررإل

يجبزإلبةفرإلسمةرإللبإليفرا إلعمرىإلاليرميهتإلبالهرفبإلإل»عمىإلليه;إلإل13ر اةإلإل33ر  إليةتإلال م ةإلإل 3الباد 

ال ررر إل ر ررر إلبرررمل بةإلاليببيررررإلبالهرررفبإلال ررر إل ح ررر إل ررربا إليببيررررإللبإلغيا رررمإل ررربإلال ررربا إلبال ي جرررمتإلكاتإلالةبيرررررإل

إل «السةاةإللبإلال نكيرإللبإل  ةاإل ابا مإلعمىإل ممإلال  ااتإلالبحاير

 ررعإل ااعررمةإلالمرربائحإلال  رم رررإلالبرراد إللهررفبإلالحابيرررإلاألجيبيرررإلررر إلال رراباإلبيفررأإلال باعرر إل ةبرر إلعمررىإلا

إل 4بمل ابا

                                                 
إل 89،إلال اجعإلالهمب ،إلص(عب إلال م ا)إللابم ليظا;إلإل 1
إل 2:93 بإلا فمييرإلاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالبحماإللرماإلإل32ااجع;إليصإلال م ةإلإل 2
إل :8صإل،فههي،إلال اجعإل(عب إلال م ا)إللابم ليظا;إلإل 3
  2:93 بإلا فمييرإلاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالبحماإلإلإل33ااجع;إليصإلال م ةإلإل 4
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إلفي مواجية المرور غير البريء ثانًيا: حقوق الدولة الساحلية

عيرر  مإلنإل  رربراإللرررابةإلالبرراا ةإلرررر إلال ررابا،إليررررب إللم بلرررإلالهررمحميرإلح  رررمإلررر إلالهررريم ةإلالام مرررإلعمرررىإل

إل 1ال  إل  يعإلكلمإلال اباإلبحا مإلاليمي  ،إلبر إلا سمكإلالجاا ات

،إلبال ر إل2:93لررماإلإل بإلا فمييرإلاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالبحماإل12ر اةإلإل36ب كاإل مإليّةتإلعميهإلال م ةإل

لم بلرإلالهرمحميرإللبإل  سركإلرر إلبحا رمإلاليمي ر إلالسةرباتإلالهز ررإلل يرعإللّدإل راباإلنإليارببإلإل» يصإلعمىإللب;إل

إل 2«بايئ م

يرإلاألجيبيرررإلال رر إلبررم اتإلبسررا إللررابةإلال رراباإلالبرراد ،إلا ررمإلبعميررهإلل ارربإللم بلرررإلالهررمحميرإلةررا إلالهررفي

بني  ررمإلالجيمئيرررإل  ررىإلاررمبإل بيرربعإلاني  ررممإلبايررررإليميبييرررإل حا رررإلررر إلال ررميببإلالرر اسم إليجرربزإلل ررمإل حايررمإل

إل 3لم بلرإلالهمحميرإللبإلا سمكإل  ابياإل يم ةإل عإل ااعمةإللاةإلال يمهبإلبيبإلالفر إلبا ةإلالفر 

م إلعرماإلرر إلال رميببإلالر بل إلنإليبرااإلةّنإلرر إلحرمنتإلسمةررإلبنإل مجرعإلةليرهإلل مإلاه ر م إلال ربةإلر ربإلاهر  ي

ال بلرإلةّنإلبر إلاجبع مإلةلىإللحاماإل ي م إلاأل اإلال  ح ةإلباليةبصإلال  رم رإلبمل بيبعإلال  ي يرإلرر إلا فمييررإل

إل 2:934رماإللاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالبحماإل

إلال ة دإللم اباإلغياإل إل   ي  م إلليي  إلالهمحمير الباد إلعباإلحا مبإلالهفييرإلال سمرإل بإلبيح إللم بلر

إلالس  متإلال ارئير إل بإلامرر إلبلبإل حا  م إل بايئ م إلبعبإل ام إلر إلبج  م إلال اسمير، إلال يمو إل مإل سبل م إلب ب ،

ر إلإل»بعيه;إلإل2:93 بإلا فمييرإلاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالبحماإللرماإلإل36 بإلال م ةإلإل13الف اةإلإلتإلعميهية

                                                 
1

  244(،إلال اجعإلالهمب ،إلصالحمجإل ح  )ح ب إلإلليظا;.  

إل 2:69 بإلا فمييرإلجييفإللمبحاإلاليمي  إلبال ية رإلال  مس رإللرماإلإل27يصإلال م ةإلإل;ااجعإل 2
إل 397،إلال اجعإلالهمب ،إلص(ج م إلعب إلاليمةا)إل ميعليظا;إلإل 3
إل 245،إلصإلفههي،إلال اجعإل(الحمج ح  إل)إلح ب ليظا;إلإل 4
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إلال ا إلةلىإلال يمو إلال  بج ر إلالهفب إلال اسمير،إلحملر إلال بيفإلر إل ار إل ييمئ إلسماجإلال يمو إلال  إل اي  إللب سمير

لم بلرإلالهمحميرإلالح إللييمإلر إلا سمكإلالسةباتإلالهز رإلل يعإللدإلسا إللملابةإلال  إليسيعإلل مإل سب إل ممإل

إل «الهفبإلةلىإلال يموإلال اسميرإللبإل بيف مإلر إلال اار إلال ييمئير

 ربإلإل36باإلالباد إلر إلبحا مإلاليمي  ،إلبرر إلال رم ةإل كاإلب بإلح إلال بلرإلالهمحميرإلبيفإل  ماهرإلال اإل

ل رميببإلالبحرما،إلةكاإلارمبإلكلرمإلالبيرفإليراباي مإللح ميررإلل ربإلإل2:93إلررمالاأل اإلال  ح ةإلل رميببإلالبحرماإلإلا فميير

إلإلإل 1 ممإلال بلر،إلب مإلر إلكلمإلال يمبااتإلبمألهمحر

م بلررإلالهرمحميرإللبإل بيرفإللإل» بإليفأإلان فمييرإلب بل رم;إلإل36 بإلال م ةإلإل14الف اةإلب بإل مإليةتإلعميهإل

 ني م،إل ببإل  ييزإليميبيمإللبإلررهإلبيبإلالهرفبإلاألجيبيرر،إلالر ر إلبرمل اباإلالبراد إللمهرفبإلاألجيبيررإلرر إليةمعرمتإل

 ح  ةإل ربإلبحا رمإلاليمي ر إلةكاإلارمبإل ركاإلالي رمفإليرابايمإللح ميررإلل ربإل مرمإلال بلرر،إلب رمإلرر إلكلرمإلال يرمبااتإل

إل« بر إللبإليرمبإلعيهإلالعهبإلالباجببمألهمحر إلبنإليب لإليفمكإل كاإلالي مفإلةنإل

ح  ةإلبنإليلر  إلار إللبإلي  ةاإلال يعإلعمىإليةمعمتإل  ريير،إل بإلبيي مإلإللابةبي اإل كاإلالي مفإلبر إل

رمإليلرر  إلج يررعإلالهرفبإلاألجيبيرررإل ببإل  ييرزإلبيي ررمإليميبي رمإللبإلرررره  ،إلبلييرمإلالبحراإلاليمي رر  ا ررمإلإللبإلياررببإلعم  

،إلبمليرمررإلةلرىإلبجرببإلب رمإلرر إلكلرمإلال يرمبااتإلبمألهرمحرإلل بلرراإلياببإلالبيفإلياباي مإللح ميرإلل ربإللبيجبإل

إل 2،إلبلبإلياببإل كاإلالي مفإل ني معيهإليب إلالب  إلبهالعهبإل

                                                 
1

  246،إلصإللهمب ا،إلال اجعإل(الحمج ح  إل)إلح ب ليظا;إل.  
إل 398،إلال اجعإلالهمب ،إلص(ج م إلعب إلاليمةا)إل ميعليظا;إلإل 2
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ل ررمإلبمليهرربرإللم يررمي إلال بليرررإلرهيررهإلي ارربإللم بلرررإلالهررمحميرإلبررر إلحملرررإلاليرراباةإلال ةررب إل  ييرر إلحررر إل

 يرهإلاميرر،إلب ركاإلعبراإلراير مإلل  رااتإلإلال اباإلالباد إلعباإلال  س إلر إل يظياإلحاارإلال هحرإلريهإلبلابإل بب

إل 1سمةرإلبحاارإلالهفب

 الفقرة الثانية

 مراز السفن األجنبية أثناء تواجدىا في البحر اإلقليمي

ةّنإللبإل رركاإلالحرر إلنإليرفي ررمإل ررربإلالهررفبإلاألجيبيرررإل هرر ةيعإلال رراباإلررر إلالبحرراإلاليمي رر إل ررابا اإلبايئ ررم،إل

إل ير مإلال بلرإلالهمحمير إلالسيبعإلةلىإل ج بعرإل بإلال باع إلبال يظي متإلال  

 ررعإل رركاإلرررهبإلالهررفبإلالسمةرررإلبالهررفبإلالرم رررإلنإلي   رررمبإلبرريفأإلال ااررزإلال ررميبي إلعيرر إلبجب   ررمإلررر إل

إلالبحاإلاليمي  ،إلر مإل  إلال رمياإلال ةب رإلعمىإلا إلهفيير 

ةجمبرررإلعرربإل رركاإلال هررمن ،إلي يررمب إلال باعرر إلال ةب رررإلعمررىإلالهررفبإلالسمةرررإل)لبن (،إل رراإلال باعرر إلال ةب رررإل

إلفبإلالرم رإل) ميي م( هالعمىإل

 لقواعد المطبقة على السفن الخاصةأواًل: ا

ب ررر إل مرررمإلالهرررفبإلال  مباررررإللكرررراا إللبإلالحاب رررمتإلب ارررببإل سةةررررإلألغررراا إل جمايررررإللبإلألغررراا إل

يجرربإلال فايرررإلبرريبإلال يرر ابإلال لرراير إلبال يرر ابإلإلبل راررررإلال باعرر إلال ةب رررإلعمررىإلارر إلهررفييرإل،إل2سمةرررإللسررا 

إلال يمئ  

                                                 
إل :39،إلصلهمب ا،إلال اجعإل(ج م إلعب إلاليمةا)إل ميعليظا;إلإل 1
إل 2:،إلال اجعإلالهمب ،إلص(عب إلالاايا)إلعمبابليظا;إلإل 2
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فرتإلالران إلبال  ماهرمتإلال بليررإلحرب إل بيربعإل يرمزعإلال رباييبإلال ةب ررإلم;إلل ر إلاس شريعيـ الميدان الت1

عمررىإلظ رراإلالهررفيير،إللارربإلالررااجحإللبإلالهررفييرإلاألجيبيرررإلل يررم إلةبحما ررمإلسرره إلالبحرراإلاليمي رر إللم بلرررإلالهررمحميرإل

إل 1يسيعإلاليظماإلال ميبي إلالهمادإلعمىإل  ي مإلل بلرإلالرما

مظ ررإللمحيرمةإلعمرىإل ر بإلالهرفييرإللايراإليرميببإلال بلررإلال ر إلهرجمتإلرر إللبإل سيعإلال باعر إلاليةكإلنإلير  إل

اعمي  مإلب حتإلايمب  م،إلب بإل رمإللسركإلبرهإلال يرم إلاأل ايار إلرر إلال راااإلالةرم اإلعربإلال حا ررإلالفي االيررإلالرميرمإل

،إلبالرركدإللارر تإل رربإلسهلررهإلعمررىإل رركاإلال بيررفإلا جررموإلالهررفبإلاألجيبيرررإلال بجررب ةإلررر إل2:74ريفررادإلإل29ب ررماي إل

إل 2أل ايايرال باي إلا

عمرىإل ر بإلالهرفييرإل ر إلال رباييبإل،إلرهبإلال باييبإلالهمايرإلال فررب إل2:93بإل2:69ل مإلبمليهبرإلن فميي  إل

بالف ررراةإلإل2:69 ررربإلا فمييررررإلإل28باأليظ ررررإلال ررر إل هررري مإلال بلررررإلالهرررمحمير،إلب ررركاإلبر  رررمإللم فهرررياإلالباهرررعإللم رررم ةإل

   رر إلالهرفبإلاألجيبيررإلال رر إل  رماأإلحرر إلإل»ال ر إل ريصإلعمررىإلليره;إلإل2:93 ربإلا فمييرررإلإل32الاابرررإل ربإلال ررم ةإل

ب رمإلال اباإلالباد إلسه إلالبحاإلاليمي  إللج يعإل كوإلال باييبإلباأليظ رإلبلج يعإلاأليظ ررإلال بليررإلال  ببلررإلع 

إل «بلعبإل يعإلال ةم  متإلر إلالبحا

ي ررب إلةلررىإلعرر اإلاع  ررم وإلةّنإللّبإل رركاإلال فهررياإل بررملغإلريررهإلبيررن دإلةلررىإلحمررب إلغيرراإل ر بلررر،إلاأل رراإلالرركدإل

بيب بإللبإلال رم  إلال بل إلهماإلعمىإل ةبي إليباييبإل بلرإلالرماإلعمىإلاألع م إلال ميبييررإلال ر إل  رعإل إلىإلةةهيهعم

إل 3عمىإلظ اإلالهفيير

                                                 
إل 422،إلال اجعإلالهمب ،إلص(ج م إلعب إلاليمةا)إل ميعليظا;إلإل 1
إل 259،إلال اجعإلالهمب ،إلص(الحمج ح  إل)إلح ب ليظا;إلإل 2
إل :31صإل،3116 ااإليةاإللمةبمعرإلباليلا،إلإلال م اة،إل بم د إلال ميببإلال بل إلال رمةا،إل،(ع ا)إلحهبإلع أليظا;إلإل 3
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 ررركاإلبيحررر إللم بلررررإلالهرررمحميرإل ةرررما ةإلالهرررفبإلاألجيبيررررإلالسمةررررإل)الهرررفبإلال جمايرررر(،إلب بييف رررمإلب هرررميةإل

ظ رإلال اسميرإللم بلرإلالهمحمير،إلب بإل مإليهر ىإلبحر إلع ببرإلعمي م،إلةكاإل مإلسملفتإل كوإلاألسياةإلال لايرمتإلباألي

إل 1ال ةما ةإلبال  بع

بيبإلال يرميمإلالجيمئيررإلبال يرميمإلال  ييرر،إللركاإلإل2:93بإل2:69ل  إل يزتإلا فميي مإلإل;ـ الميدان القضائي2

إلبجبإلال فاي إلري مإلي رم إلبمنس ةمصإلالجيمئ إلبال  ي إلبمليهبرإللمهفبإلالسمةرإلاألجيبير 

ــا   ـــ االختصــاج الجن بنيرررإلال بلرررإلإل2:93 رربإلا فمييرررإليررميببإلالبحررماإللهرريرإلإل38;إلحرر  تإلال ررم ةإلئيأ

رر إلحرمنتإل رييرر،إل ربإلحراإلاليمي ر إلبالهمحميرإلر إلاأل باإلالجيمئيرإلعمىإلالهرفبإلاألجيبيررإلعربإل ابا رمإلرر إلال

مر إللبإلةكاإلاميتإلالجاي رإل ربإليربعإليسر إلبهرماإلالببر إلحملرإل مإل،إلةلىإلال بلرإلالهمحميربيي مإلا   ا إلي مئضإلالجاي رإل

ةكاإلةمربإلاّبرمبإلالهرفييرإللبإلال   ر إلال بمب مهر إللبإل بظرفإلييةرم إلإلباكلمإلبحهبإلاليظماإلر إلالبحاإلاليمي   

ةكاإلاميرتإل ركوإلال ر ابياإلنز ررإلل امرحررإلان جرماإل،إلبلييمإلرر إلحملررإل رمإلالرماإل همع ةإلالهمةمتإلال حميرل بلرإلإل

إل 2غياإلاللاع إلبمل سكااتإللبإلال با إلال  إل ن اإلعمىإلالر  

                                                 
إلاا ابتإللإللم بلرإلالهمحميرإل ةما ةح إليإل;إلحيثال  بعإلبال ةما ةإل 1 ح إلالهفبإلاألجيبيرإل ةما وإلح ي رإلر إللعمل إلالبحماإلةكا

ح إلال يمة إلالسميررإللبني  مإلع هإلير إلسايمإلل باييبإلال بلرإلبلحاماإلل كوإلالهفييرإلل يم إلبجب  مإلر إلال يموإلال اسميرإللبإلر إل
إليظ  مإللبإللبائح مإلبكلمإل ةبي مإللمرافإلال بل إلبال ميببإلال بل إللمبحماإلبكلمإلللابةإلب  ;

إل اببإلالهفييرإلاألجيبيرإللبإل -2 إلعي  م إلال ةما ة إل كو إلال اسميرإللبإلالبحاإلاليمي  إللبإلللبإل ب ل إل اس إلال يمو ح إلزبااي م
إلال ية رإلال  مس رإللم بلرإلال مئ رإلبمل ةما ة إل

إللاإل ي ةع إلال ةما ةاميتإلإلةكاإلةننإليجبزإل باةمهإلال ةما ةإلسماجإلالبحاإلاليمي  إلابإلال ية رإلال  مس رإل -3
ةب يهإلبمل بيفإل بإل همررإل ه ةيعإلري مإلالهفييرإلاألجيبيرإلإللب إلال ةما ةإلةنإلبر إلةعةم إلالماوإليبئيرإلنإليجبزإلب  -4

إللبإل ا إللبإل ه عإلانلماو إل
الةمئااتإلال  إلإللبغيا مإل بإلالهفبإلإللبةمئااتإلعهاايرإلإللبهفبإلإلةننإليجبزإللبإل  ماأإلح إلال ةما ةإلالح ي رإل -5

إل يرإلب عكببإلل م إلر إلس  هإلحابإلإللي م   إلعمىإلإلبايحر ح  إلعه متإل
إللبإلةلي مال  إل ي   إلإللم بلرإلاليمي  البحاإلإلم ةما   ال  إل جادإلإلالهفييرب جا إل سب إلإلالح ي رإلال ةما ة ي   إلح إل -6

إل األسا إلاليمي  إللم ب البحاإل
إل 2:،إلال اجعإلالهمب ،إلص(عب إلالاايا)إلعمبابليظا;إلإل 2
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م ةكاإلاا ابتإلالجاي رإلعمىإل ر بإلهرفييرإللجيبيررإلل يرم إلبجب  رمإلرر إلال يرموإلال اسميررإليبر إلاي  مل رمإلةلرىإلإلليي 

الهمحميرإلا سمكإلج يعإلالسةرباتإلال ر إل رعكبإلب رمإليباييي رمإللجراا إلالبحاإلاليمي  ،إلرف إل كوإلالحملرإليح إللم بلرإل

إل 1 بييفإللبإل ح ي إلعمىإلظ اإل ممإلالهفيير

جرربزإللم بلرررإلالهررمحميرإللبإل حجررزإللبإل حررب إل جررا إلهررفييرإللجيبيرررإلنإليإلب ـ االختصــاج المــدني:إلإلإلإل

ا ررمإلنإلإل،2  رراإلررر إلبحا ررمإلاليمي رر إلب ةرر إل  ماهرررإلبني  ررمإلال  ييرررإل جررموإللررسصإل بجررب إلعمررىإلظ رراإلالهررفيير

يجررربزإللم بلرررررإلالهررررمحميرإللبإل بملرررراإلةجررراا اتإلال يفيرررركإليرررر إلالهررررفبإلاألجيبيررررإللبإللبإل حجز ررررمإلباررررا إل بملرررراةإل

ي رمرر إلبمنل زا ررمتإلال رر إلاا بةررتإلب ررمإلالهررفييرإلببمل هررنبليمتإلال رر إل ح م  ررمإلل يررم إللبإلإلةجرراا اتإل  ييرررإلةّنإلري ررم

إل إلإل3بهببإل ابا مإلر إلالبحاإلاليمي  

رررمإلرررر إلحررر إلال بلررررإلالهرررمحميرإلرررر إللبإل ح جرررزإللبإل بيرررفإلالهرررفييرإلاألجيبيررررإلن سرررمكإل بنإليرررن اإلكلرررمإلليي 

الهمحميرإلبهببإلال زا متإل  تإلر إلال يرموإلإلةجاا اتإل  ييرإلي  مإلةكاإلاميتإل كوإلالهفييرإليم  رإل بإل يموإلال بلر

إل 4ال اسمير،إللبإلةكاإلاميتإلالهفييرإلي إلاهتإلر إلالبحاإلاليمي  

 لقواعد المطبقة على السفن العامةثانًيا: ا

إلي يزإلر إل كاإلال جم إلبيبإلالهفبإلالحابيرإلببيبإلالهفبإلالرم رإلاألسا إلغياإلالحابير 

إل2 إلرإلالسفن الحربية:ر إلب   إلالحابير إلالهفيير إلب  إل    ع إلحّمت، إلليي م إلالام مر إلبملحةمير إلالس  ر  

إلال  يا، إل يك إلر إلال ميببإلال بل إلالرما إلال اهسر إلإلال مع ة إلال م ة إللا تإلعميه إلاأل اإلإل43ب بإل م  بإلا فميير

                                                 
إل 262ص،إلال اجعإلالهمب إل،(الحمج ح  إل)إلح ب ليظا;إلإل 1
إل 239صإل،إلال اجعإلالهمب ،(ج م )إل ح إلال يبا;إلليظإل 2
إل :22،إلال اجعإلالهمب ،إلص(ه ي )إلحهيبإلالف هبدليظا;إلإل 3
مإل;إليصإلال م ةإلإل-إلإل إل 2:93حماإللرماإلب بإلا فمييرإلاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالإلإل39ااجعإلليي 
إل 3:،إلال اجعإلالهمب ،إلص(عب إلالاايا)إلعمبابليظا;إلإل 4
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إل إللرما إلالبحما إلل ميبب إل"إلإل2:93ال  ح ة إلاألس حتإلعيباب إلالحاب ير إلبالهفب إلالحابير إلالهفب ا إلحةميمت

إلبال ه ر مرإلألغاا إلغياإل جماير إلانهإل»إل بل م;" إلع ا إلان فميير، إلر ليأإلر إل كو ال هاإلإل  يم اتإلالباا ة

 مإلي أإلالحةميمتإلال  إل    عإلب مإلالهفبإلالحابيرإلبالهفبإلالحاب يرإلإل42بإل41الفاع إل"للف"إلبر إلال م  يبإل

إل «األسا إلال ه ر مرإلألغاا إلغياإل جماير

  راإلببحا رمإلاليمي ر إلالحةرب إلبي ابإللم بلرإلالهمحميرإللبإل فا إلعمىإلالهفبإلالحابيررإلاألجيبيررإلح رىإل

 بإلياااإل ر  إلال رميببإلالر بل إلبر باةإلبرمايأإلإل35عمىإل ةايحإللبإلةسةماإل هب ،إلب بإل مإليّةتإلعميهإلال م ةإل

إل 29:51

ا رررمإلي اررربإللبإليسيرررعإلال ررراباإلالبررراد إللمهرررفبإلالحابيررررإللررربر إلال باعررر إلالسمةررررإل ررربإلةرررافإلال بلررررإل

 إلال بلرإلالهمحميرإلحب إلال اباإلببحا رمإلاليمي ر إلبعر اإلالهمحمير،إلبر إلحملرإلع اإلاح اااإلالهفييرإلالحابيرإلل باع

إل 2ا   م إل كوإلالهفييرإلجمزإللمهمةمتإلال حميرإللبإل ةمبإلةلي مإل ام اةإلالبحاإلاليمي  إلعمىإلالفبا

ب  ح  إل بلرإلالهفييرإلال هنبليرإلال بليررإلعربإللدإلسهرماةإللبإليرااإليمحر إلبمل بلررإلالهرمحميرإلي يجررإلعر اإل

،إلبغيا رررمإل ررربإليباعررر إل2:93ررررماإللال بلررررإلالهرررمحميرإلبن فمييررررإليرررميببإلالبحرررماإلا   رررم إلالهرررفييرإلل رررباييبإلبليظ ررررإل

إل 3ال ميببإلال بل 

ب  إلالهفبإلال مبررإللم بلرإلال سةةرإلألغاا إلعيراإل جمايرر،إلب ر إلالهرفبإلإلالسفن العامة األخرى:رإل3

إل 1ال  مبارإللمحاب متإلاألجيبيرإلب سةةرإللس  رإلعم ر،إلاهفبإلالةي إلبالي  إلالحاب  إلبهفبإلال ه لفيمت

                                                 
إل 225همب ،إلص،إلال اجعإلال( ح  )إلهرم دليظا;إلإل 1
إل 263،إلال اجعإلالهمب ،إلص(الحمجإل ح  )إلح ب ليظا;إلإل 2
  2:93 بإلا فمييرإلاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالبحماإللرماإلإل41يصإلال م ةإل;إلااجعإلإل-إلإل
إل إل233،إلصالهمب إل،إلال اجع(ه ي )إلحهيبإلالف هبدليظا;إلإل 3
إل 2:93 بإلا فمييرإلاأل اإلال  ح ةإلل ميببإلالبحماإللرماإلإل42ااجعإل;إليصإلال م ةإلإل-إلإل
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بج يرعإلالحةرميمتإلال ر إلي اا رمإلل رمإلال رميببإلإل2:93 بإلا فمييرإلإل43ب    عإل كوإلالهفبإلب بجبإلال م ةإل

ال بل ،إلب  إلعمىإلالر باإليفرأإلحةرميمتإلالهرفبإلالحابيرر،إلةّنإللّي رمإل ربإليمحيررإللسرا إل مز ررإلبمل  ير إلبرمل باييبإل

إلباأليظ رإلال  رم رإلبمل اباإلالباد  

جراا إلالحجرزإلبال يفيرك،إلهربا إللاميرتإلرر إلةرإلبملحةرميرإلال  ييررإل ربإلب    عإل كوإلالهفبإلاألجيبيرإلالحاب ي

ال يرررموإلال اسميررررإللاإلرررر إلالبحررراإلاليمي ررر إلةب  رررمإلن فمييررررإلحةرررميمتإلالررر ب إلب   مام  رررمإل ررربإلالبنيررررإلال يرررمئيرإل

إل 31182ال ر ب ةإلعماإل

                                                                                                                                                         
إل 225،إلصالهمب ،إلال اجعإل( ح  )إلهرم دليظا;إلإل 1
إل 232،إلصلهمب ا،إلال اجعإل(ه ي )إلحهيبإلالف هبدليظا;إلإل 2
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 خالصة الفصل األول

الواقعععننا  عععلن ضعععلومنولعععنن لدمععع نل عععمنمعععلنقععع م لينتعععسنالم عععلدونال ض  ععع نالدععع ندمعععل  نت   عععلنال ولععع ن

نف نالفصمناألوم.نالسلض   نس ل ةندلم ن)وال  نمد ق (ن ملنت ل لي

ف ق نتللج علنفع نالم ضعألناألومنمعسن  اسعد لالنالصعاض ل نالدع ندمل سع لنال ولع نت علنم لي علنال ا   ع ن

األج   عععع نالولمعععع ننس النومععع لنسعععع ل ةنال ولعععع نت عععلنالسععععفأل      ععع نم   عععع سند  وعععع نومضدعععولنالم ععععلينال ا   ععععوا

نوال لص نف نيذينالم دق .

األ      ععع نودو ععع سنضععع و يل.ننمعععسن عععامندض  ععع نمف عععوةنل عععلنول  ولععع و ّ  عععلند  وععع نالم عععليناأل      ععع ن

يذينالم دق نمسن عامنم ع انالسع ل ةنت   علالن عةنودوص  لنإللنمجموعنالصاض ل نالد ندمل س لنال ول نت لن

دد ق علنإلعلناالسععد  لاا نالعوا  ةنت ععلنيعذينالسع ل ةنوالدعع نددم عمنفعع ناضدع اةناالدفلق عل نالسععل ق نوضعونالمعع و ن

ال ععع عانت ععع نيعععذينالم عععليالنو عععذلانضعععونالمععع و نالوعععل  نت ععع نالم عععليناأل      ععع نوفلعععلايلنالجعععوعنل دعععل  ا ن

ناألج    .

 عع الندد و ععلنفعع نالمد عع نالضعع  ألنإلععلنصععاض ل نال ولعع نالسععلض   نت ععلنم لي ععلنا ق  من ععةنقل  ععلنم دععو

ن2891امدعع ا نوضعع و نال ضعع نا ق  معع نفعع نإدععل نادفلق عع ناألمععةنالمدضعع ةنلقععل وسنال ضععل نلوععلةننإلععلناألومنم عع 

 ع نقل مع نم ان ض  لن لمد ا نل  ض نا ق  م النوولو ن ذلانض انل  افل نالدع ن لن21والد ن س  نم  ان

ق ععمنإ عع اةنيععذيناالدفلق عع النمععسن ععامندض  عع نالضعع و ن واسععد ن دععودناألسععل ننضععومنامدعع ا نال ضعع نا ق  معع 

الول  ععع نوالمسعععدق م نودو ععع سنالضععع و ن ععع سنالععع ومنالمدقل  ععع نوالمدجعععلو ةالنوالددععع ونإلعععلنادسعععلعنال ضععع نا ق  مععع ن

نلاتد ل ا ناألم   نواالقدصل   .
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وفععع نالمد ععع نال عععل  ند لول عععلنسععع ل ةنال ولععع نت عععلن ض يعععلنا ق  مععع الندد و عععلننالد  وععع نالقل و  ععع نل  ضععع ن

العذعن ود ع ينجعزانمعسنإق ع ةنال ولع النواالدجعلينا ق  م نمسن امناالدجلينالذعن ود  ينجزانمسناتلل نال ضل الن

فعع نفق د ععلنن2891دعع ندلععو لنادفلق عع نمعع و ابن دمدععننال ولعع نالسععلض   نت ععلن ض يععلنا ق  معع ن  لمععمنالسعع ل ةنوال

ن.األوللنمسنالمل ةننال ل   ن  ف نالمسدولنمننس ل د لنت لنإق  م لنال  ع

مععسن ععامنضععونالمعع و نال عع عانن ععةندو لعع لنل ق ععو نالععوا  ةنت ععلنسعع ل ةنال ولعع نت ععلن ض يععلنا ق  معع 

ل ولع نالسعلض   نفع نمواج ع نل سعفسناألج   ع النم ع ز سند  وع نيعذانالمع و نولع ود نل ع ن  عوسن    بعلالنوضعونا

يعذانالمعع و نإذان ععلسنر عع ن ع عاالنمعع و بان للق عع نال ععل  نالمدم عمنفعع نم  ععزنالسععفسناألج   ع نا  ععلاندواجعع يلنفعع ن

ال ضعع نا ق  معع نمععسن ععامند  ععلسنالقواتعع نالمد قعع نت ععلنالسععفسنال لصعع نفعع نالم عع اسنالدلعع  و نوالقلععل  الن

نور  نالض    .نو ذلانالسفسنالولم ن أ وات لنالسفسنالض    
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 الفصل الثاني

 المناطق البحرية الخاضعة لوالية محدودة

تسعع الاولةوععسلاوسععمن خسل ععللهععلللت  اإلععملو ونعع لاطر خ ععللة عع ضلسععخط تإلمل  خعع ل ععللن مخععسل  سععإلمل

أ  ًخعملةارتاعملًخمفل إلعللسع طسلاولةوععسلتلتاع ل  عالطعة لاو  طلعسل ععللاوونع ل لعطفلأقلأللط عم ل  عمط لأهعع  ل

لتلفلر وإلملأةلو لطمل   فلخ اللأللتاةللو لةوسلس طسل  خإلم؟ه فلاوون لاطر خ للتهت فلومه

لاطر خ ععل سععطنمتلون خععسلتةيععلل ععلل  طلععسله ععفلاوونعع للولععللاسععتل لاوةاععًلنموًخععمل  ععالأللط ععم 

للاولز عسلو  نم ظعسل  عالاخم إلعم لةللت م سل  خإلعملاولةوعسلو عضلاصهتاماعمت طعة لاو  عمط لام عتلنتعالةان

لفلة للةو لاو  طلسلاو تمه س 8591ملصت مرخسلي خفلو مقلت تو ليزءل للأ موللاوونم لطولًل

ةت اخً ععملو لةوععسل ععللاص  عع اللومسععتيلللارتاععمل لولععمعلاوونعع لة ععملتنتعع ل ععللاو  ععمط لاول خوععسلظإلعع تل

 لةرعععلل8591 اععع ةلاويععع فلاولعععم  لةنععع لاولةوعععسل  خععع فلةرعععللاسعععتل تلطعععة لاو اععع ةل عععلل  عععسلاصت مرخعععسلو عععمقل

همواععسلاوتععللت تععللإوععالاو  طلععسلاصرتاععملخسلاول8511 تنععلةلولععم ةللاوونععم لو ععمقلاسععتنل تلات مرخععسلاا ععقلاو

ل 1 خللون  ل سم سل مئتل

خوععلةلأللا تععلاللسعع طسلاولةوععسلإوععالطععة لاو  ععمط لخظإلعع لا  ععملاععمللو لةوععسلنميععسلو  م سععسلو ععضلطععة ل

سفل  ععملطععللطععة لاوسعع طمتل  ععاليععزءل ععللاو خععم لأةلرععمعلاوونعع فلسععةاءلام ععتلطععة لاونميععسلأ  خععسلأةلارتاععملخ

لاو  مط لة مل ةعلطة لاوالنخمتلاوتللت م سإلملاولةوسل  خإلم؟

                                                 
ل 198او  يًلاوسمو فلصلف(ي ملل وللاو ما )ل م ًأ ظ :لل1
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إيموسل للطةالاوتسمؤلفلسةفل تط  ل علل  ن عسلأةوعالإوعالاصهتاماعمتلاوسعخملخسلو لةوعسلاوسعمن خسل

  ال  طلتخإلملاو تمه سلةاو  طلسلاصرتاملخسلاوهمواعسل)او ونعثلااةل(فل عقل علل  ن عسل م خعسل نعمةللت عمةلل

نخمتلاولةوععسلاوسععمن خسل  ععالي  إلععملاولععم  ل)او ونععثلاو ععم ل(فلةطععةل ععملخسعع دلو ععمل ععللااهخعع لوتنلخععللاععل

لاوطوخ سلاولم ة خسلوإلة لاو  مط لة ل لسخملةلاولةوسل  خإلم 

 المبحث األول

 االختصاصات السيادية لمدولة الساحمية عمى المنطقة المتاخمة

 والمنطقة االقتصادية الخالصة

ت توعع لاط خععسلاوونعع لة ععملخنتةخعع ل ععلل عع ةاتلنخععسلة  ل خععسفلةنععخللتةيإلععتلإ الةللنععخللوععلأتلاوععلةل

اوعلةللإوعالاوونععثل علل  ععمط لأهع  لرخعع لاوونع لاطر خ ععللاوعة لخهاععًلو سعخملةلاوةط خععسلاوام  عسفلاوتععل تل

زخعملةل  عال  إلعةقلاوسعخملةل  ععالاوونع ل  إلةً عمل هع لت  علل ععلل  إلعةقلداونلعة لاوسعخملخسدلأةلداصهتاماععمتل

سخملخسدفل للط ملأهةتلاولةللتونثل علل  م سعسلو عضلاوسع طمتلأةلاو رموعسل  عالنع خطل عللاوونع لخ عللاو

اوون لاطر خ لفلةهماسل للاو خملخللاوي  اخسلةاوانخسلةاصرتاملخسفل ظإل ل ملخسع الومو  طلعسلاو تمه عسل

لأةلاو يمة ةلةاو  طلسلاصرتاملخسلاوهمواس 

إوععالاو  طلععسلاو تمه ععسلةاععلنخسلاولةوععسل  خإلععمل)او ط ععبللو ت اععخللأا عع ل ععللطععةالاو ةاععةعل تطعع  

لااةل(فل قلاو  طلسلاصرتاملخسلاوهمواسلة ظم إلملاولم ة لل)او ط بلاو م ل( 

ل

ل
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 المطمب األول

 المنطقة المتاخمة وصالحية الدولة عميها

 ععم سل  طلععسل لاععلسلد تمه ععسدلو ونعع لاطر خ ععللتلاخيععمللل اعع ةلاو  طلععسلاو تمه ععسلتت نععة لنععةللإ

طوخ عسل  خإلملاولةوسلو ضلنلة لاو رموسل لل خملخلل  خ سفلةطةالويخسلتة خ لاون مخسلونؤة إلملاو هت  عسفل  عمل

لاولةوسل  خإلم؟لطة لاو  طلس؟لة ملطللس طمت

وتنلخللطوخ سلطة لاو  طلسلخست زقل  ملاوتط  لإوالاوتطعة لاوتعم خهللو اع ةلاو  طلعسلاو تمه عسلةتنلخعلل

ل(فل قلس طمتلاولةوسلاوسمن خسل  الطة لاو  طلسل)او  علاو م ل( نلةلطمل)او  علااةل

 الفرع األول

 التطور التاريخي لفكرة المنطقة المتاخمة وتحديد حدودها

ارت  ععتلاوععلةللوععدللا تععلالل سععمنسلاوونعع لاطر خ ععللصلتا ععللواعع مللأ ععللاولةوععسلاوسععمن خسفل ععموتا تل

ف اخفلظإل تل ا ةلطعة لاو  طلعس؟لةاخعفلخعتقل1ون طملاطر خ لأةلاو  طلسلاو لالسلول ا ةلاو  طلسلاو تمه س

لتنلخلطم؟

 عععلل  ن عععسلأةوعععالاوتطعععة لاوتعععم خهللو اععع ةلو ةرعععةفل  عععالطعععة لاو لعععمطلاعععلل  إلعععمل  عععالنعععل فل ت عععمةلل

لاو  طلسلاو تمه سل)او ل ةلاو م خس( لتنلخلاو  طلسلاو تمه سل)او ل ةلااةوا(فلة لل  ن سل م خسل

ل

ل
                                                 

ل 118فلاو  يًلاوسمو فلص( ن ل)لوةس طملأ ظ :ل لل1
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 الفقرة األولى

 ر التاريخي لفكرة المنطقة المتاخمةالتطو 

خ يًلتداخلل  إلعةقلاو  طلعسلاو تمه عسل عللاو  م سعسلاولةوخعسلإوعالاولع للاو عم لل نع فلنعخللأاعل تل

فلةاوتععللسعع نتلو ةيوإلععملو سعع للاوو خطم خععسلHovering Law 1 "ولععةا خللاطنمطععسلدلو خطم خععمل ععملسعع لل

 عععالاوسععع للااي وخعععسلاو نعععوةطسلهعععم جلاوونعععع لو  م سعععسل رموعععسلةظخ خعععسل ناعععة ةل عععللاويم عععبلاوي  اععععلفل 

ل 2اطر خ للو    اسلاوة لامللخلل لاتسم  لو ل سلأ خمللون خس

ل8955 ععم سلل21ةطععللةاتلاو  م سععسلاوتععللا تإليتإلععملاوةصخععمتلاو تنععلةلاا  خاخععسلو اععلا طملرععم ةلل

خطموخعععملسععع سلفلةل8151فلامسعععوم خملسععع سل85وتتو إلعععملاو لخعععلل عععللاوعععلةللأةاهععع لاولععع للفلوععع  سلاويمخعععس فل8151ان

فل عععقلاسعععت  تل اععع ةلإ نعععمءلاو  طلعععسلاو تمه عععسل وععع لاوتنععع خ متلاوةط خعععسلوام عععسلاوعععلةلل8525ة ةسعععخملسععع سل

ل 85123اوسمن خسفلنخثلا ت فلومو ولأل لل ؤت  ل اوسلاا قلوس سل

أاععلتلاوععلةلل  ععالطععة لاو اعع ةفلةسعع  تلاوععلةللل8512ةنععخللا  لععملل ععؤت  لصطععم ل ععلل  ععسلاوسعع سل

وععسلاوسععمن خسل ععلل  م سععسلو ععضلاصهتاماععمتل ععلل  طلععسل يععمة ةلوون طععملاطر خ ععللويخععسلن مخععسلونعع لاولةل

اا عقلاو تنعلةلهعللللةطعةلاا ع لاوعة لتعقلتداخعل ل عللظعللأ  إلملة امونإلملاواعنخسلةاواع خوخسلةاوي  اخعس 

ل 85914او ؤت  لااةللولم ةللاوونم لس سل

                                                 
ل 11فلص8511ةوللاويلخللو ونم فللا لاو إلاسلاو  وخسفلاولمط ةفلفلاولم ةللاول(الحلاولخل)ل م  أ ظ :ل لل1
ل 15فلاو  يًلاوسمو فلص( وللاولمل )لن وملأ ظ :ل ل2
ل 812فلاو  يًلاوسمو فلص( ن ل)لس مل أ ظ :ل ل3
فلأاةللاولم ةللاولةوللاو مقفل  ندةلاو  م ففلاطسا ل خسف)ولةللس سل ن (فلصل( ن ل)لسم لل وللاون خلأ ظ :ل ل4

ل 119لف111ص
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فل علل ملتإلعملاو مو عسلةاو ل عخلفل  عسل ظعمقل8511و مقللرللأهةتلات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم ةل

واععلللف8591 ععللات مرخععسلاوونعع لاطر خ ععللةاو  طلععسلاو تمه ععسلوسعع سلل11او  طلععسلاو تمه ععسلاوععةا لل ععللاو ععملةل

ه ععسلود و ععسلة نعع خلل ععخللم عع رخللأسمسععخخللا  ععخلل لععط لااةللخت  عع لوتنلخععلل ععل لاو  طلععسلاو تل ععًلةيععةل

 ععلقلاوعع صل  ععالط خلععسللاو ععم لةلطلااسععمسلاوععة لخلععمسل  عع ل عع ضلاوونعع لاطر خ ععل لون خععملا توععم ال ععللهعع

ل 1 سقلنلةللاو  طلسلاو تمه سلوخللاولةللاو تلمو سلأةلاو يمة ة

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  ال ملخ ل:ل8511اا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقللات مرخس للل11 للل اتلاو ملةل

و لةوسلاوسمن خسفل لل  طلسل تمه سلوون طملاطر خ للت  فلومو  طلسلاو تمه سفلأللت م سلاوسخط ةلل-8ل»

لاولز سل للأيل:

لموإلي ةلأةلاوانسللاهللإر خ إلملأة  ًله  لرةا خ إلملةأ ظ تإلملاوي  اخسلأةلاوا خوخسلأةلاو ت  لسلول-أ

للللون طملاطر خ ل 

ل ةا خللةاا ظ سلاو ةاة ةلأ ل لنالللاهللإر خ إلملأةلون طملاطر خ لاو  مروسل  الأ له  لو لل-ب

 خللون خمل للهطةطلااسمسلاوتللخلمسل  إلملل11صلخيةزلأللت تللاو  طلسلاو تمه سلإوالأو لل للل-1

ل«   ضلاوون لاطر خ ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
                                                 

ل 189فلاو  يًلاوسمو فلص(اونمج ن لل)لن ةلأ ظ :ل ل1
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 الفقرة الثانية

 تحديد المنطقة المتاخمة

 ونععع لاطر خ ععللو لةوعععسلاوسعععمن خسلة لاعععلسلوععع فلت عععم سل  خإلعععملاو  طلععسلاو تمه عععسلطعععلل  طلعععسلتموخعععسلو

اولةوععسلو ععضلاصهتاماععمتلاولز ععسلو  نم ظععسل  ععالاخم إلععمفلة ععلل ععقل   إلععملتلععًل ععلل  طلععسلون خععسلولةوععسل

ل 1و ون لاطر خ للسمن خسلت لل ومن ةلاونلةللاوهم يخس

 لو سم سل  خ سفلأ ل  طلعسل علل إللليزءل للاوون لاو مقلخ تللو للاوون لاطر خ لل نةلأ موللاوونم

او  طلععسلاو تمه ععسلأةلاو  طلععسلاو لاععلسلأةللأخاععملةتسعع افلأ ععموللاوونععم لتيععمة ل ومنعع ةلاوونعع لاطر خ ععل

ةتةيععللطعععة لاو  طلعععسل  عععالاو يعععمللل 2او  طلععسلاو ا  عععسفل إلعععلل يعععمة ةلة تمه ععسلة لاعععلسلو ونععع لاطر خ عععل

ل 3سل  خ سل للاوون لاو مقاوون  لاو  تلل للنلةللاوون لاطر خ للنتال سم 

او ت  لعععسلوعععموون لاطر خ عععللةاو  طلعععسلل8591صت مرخعععسلي خعععفلو عععمقلل11 عععللاو عععملةلل21ةة لعععملو  لععع ةل

 عخللون خعمل لخسعسل عللل81او تمه سفلصلخيةزلو لةوسلأللت للل عللاتسعمعلطعة لاو  طلعسلإوعال عملة اءل سعم سل

ل 4هطةطلااسمس

ل11   إلملنللتل ل لاو  طلسلاو تمه سلونعلةللل8511ونم لوس سلأ ملات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاو

فلةو ععملأللاصت مرخععسلنععللتل5 ععخًللون ًخععملا توععم ال ععللهععطلااسععمسلاوععة لخلععمسل  عع ل عع ضلاوونعع لاطر خ ععل

                                                 
فلصلصل1229فل  يقل للاولم ةللاولةوللاو  ما فللخةاللاو طوة متلاويم  خسفلاويزائ ف(   )لس للاهللأ ظ :ل ل1

ل 892لف815
ل 111فلاو  يًلاوسمو فلص( ن ل)لسم لل وللاون خلأ ظ :ل ل2
ل 881وسمو فلصفلاو  يًلا( ن ل)لس مل أ ظ :ل ل3
4

  191فلصاوسمو فلاو  يًل(ي ملل وللاو ما )ل م ًأ ظ :ل.  

  8511 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل11 للاو ملةلل21 صلاو ل ةلل: ايً ل5
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  عللةوع لخاعةلل ع ضلاوونع لاطر خ عللطعللاونعلةللل  عخًللون ًخعمل81للو ملصلختيعمةزل  ضلاوون لاطر خ 

ل 1او تمه سلاولاه خسلو   طلس

ةخسععيلل ععلل سععدوسلتنلخععللاو  طلععسلاو تمه ععسلوععخللاوععلةوتخللةاتلاوسععمن خللاو تلععمو خللأةلاو تيععمة خلفل

وز ععتلاواعع تلنخععمللطععةالاو ةاععةعفلةوععقلخاععللةوعع لل8511و ععمقللاا ععقلاو تنععلةلولععم ةللاوونععم لللات مرخععسأ

سلاوامل ةل للاو عؤت  لاو موعثلولعم ةللراةً ال  إلملاللاو سدوسلسو لةتط رتلإوخإلملة خلسلاصتيمطمتلاو ئخسخ

فلة  خ ل  للساةتلاصت مرخسل ايًلإوال لقل روسلاوة ةللاو نم اسلاوزخملةل علل8591أاتةو لل89اوونم ل لل

ل 2ت لخللاو  مةامتلاوتلل   تل  انللن يسلهللللة اتلاو ؤت  لاو هت  س

ل ل للاو ملة لاو مو س لتولالاو ل ة ل للات مرخسلي خفلو مل11ةطاةا لوموون لاطر خ للل8591ق او ت  لس

سماتسل للتنلخللاو  طلسلاو تمه سلةصلتت م ضلل8511ةاو  طلسلاو تمه سل م ةةلاو   ةللطمو ملأللات مرخسل

ل مرخمتلةاصت مرمتلاولةوخسلااه    لرسلومصت ومو سوسلولطةالاوت سخ ل188 ًلأنام إلم لنخثلتؤاللاو ملةل

لت صل ل  ةالإة لةتنت لاو ملة لدطة  لااه  ل لاولةوخس لةاصت مرمت لومصت مرخمت لأ لداو لرس لللل:   ا

لاوونم لل-8» لولم ةل لي خف لات مرخمت ل  ا لاوي وس ل خإلمف لااط اف لاولةل لوخل ل خ م لاصت مرخسف لوإلة  تاةل

ل 8591 خسمل/أو خلل مقلل15ر سل للاو ةل

نئسل للات مرمتلأه  لتت منالصلتيخ لطة لاصت مرخسل للنلة لاولةللااط افلةاوتزا متإلملاو مل-1لل

لأةل  الة مئإلم ًلطة لاصت مرخسلةصلتؤ  ل  الت تًللةللأ ة لعوموتزا متإلملو ةيبلطلط افلأه  لونلةرإلم

ل« اصت مرخس

                                                 
1

  185فلاو  يًلاوسمو فلص(اونمج ن لل)لن ةلأ ظ :ل.  

ل 199فلصاوسمو فلاو  يًل(ي ملل وللاو ما )ل م ًأ ظ :ل ل2
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اوسععمو لةا طععمفلةطوععتلل8591 عللات مرخععسلي خععفلو عمقلل11 ععللاو ععملةلل21ةوعمو يةعلإوععال ععصلاو لع ةل

فلةطعةال علل1هطلاوةسطلة  الأسمسل ولألاوو للاو تسعمة للرمل لإوالأ  لت سقلنلةللاو  طلسلاو تمه سلا ط

لرخمبلات م ل  مئللخلاللوهلفلةو  

ة  ة ععمل عع للاو  طلععسلاو تمه ععسلتنععلللوهععطلةط ععلل  ععلل إلمخععسلاوونعع لاطر خ ععللةطععةلهععطل ععةاز لوهععطل

اسععمسلةت تإلعللوهعطلةط ععللخعةاز لهعطلالفااسعمسلاو عمل لأةل ي عةعلاوهطععةطلاو سعتلخ سلةطعةلهععطلاوولاخعس

ل 2او مل لأةلهطةطلااسمسلاو ستلخ سل لليإلسلاوون لاو مقلاهطل إلمخس

 الفرع الثاني

 سمطات الدولة الساحمية عمى منطقتها المتاخمة

رعع ا لإر خ إلععملاووعع  فللاو ععملام ععتلاوععلةللصلتسععتطخًلةاععًلنععلةللةااععنسلو إلمخععسلون طععملاطر خ ععلل  عع

خععسلونعلةللاولةوععسلاوون خعسلةطعللاوونعع لاطر خ عللو لةوععسلاعمللصوعللأللتاععةللط عم لسعع طمتلت نعللاوسع للااي و

ل 3اوسمن خسفل للط خ لن مخسلت  لاونلةلل للهم يإلملةوخسل لللاه إلم

وإلةالةيبلةيةللو ضلاوس طمتلت م سإلملاولةوسلاوسمن خسل للأيلل لقله  لرةا خ إلملةأ ظ تإلمفل  عمل

لأقلطللتن لل يمصتل نللةل لط؟طوخ سلطة لاوسخملةل  الطة لاو  طلس؟لةطللطة لاوسخملةل م سل

لللللوإليموععععسل ععععللطععععة لاوتسععععمؤصتفل ت ععععمةلل ععععلل  ن ععععسلأةوععععالطوخ ععععسلسععععخملةلاولةوععععسل  ععععالطععععة لاو  طلععععس

)او لعع ةلااةوععا(فلة ععلل  ن ععسل م خععسل يععمصتلسععخملةلاولةوععسلاوسععمن خسل  ععالاو  طلععسلاو تمه ععسل)او لعع ةلاو م خععس(فل

لنتال لفل  ال طم لطة لاوس طس 

                                                 
  8591 للات مرخسلي خفلو ون لاطر خ للةاو  طلسلاو تمه سلو مقلل11 للاو ملةلل21 صلاو ل ةلل: ايًل 1
ل 111فلاو  يًلاوسمو فلص(سم لل وللاون خل)أ ظ :ل ن للل 2
  819فلاو  يًلاوسمو فلص(سإلخل)لنسخللاو تلة ل:أ ظ ل 3
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 لىالفقرة األو 

 طبيعة سمطة الدولة الساحمية عمى منطقتها المتاخمة

وعععقلخيخععع لإ نعععمءلاو  طلعععسلاو تمه عععسلطوخ عععسلاو خعععم لاوتعععللتتاعععةلل  إلعععمفلإةلولخعععتليعععزءل عععلل خعععم لاوونععع ل

وتاععودليععزًءل ععلل خععم لاو  طلععسلاصرتاععملخسلل8511او ععمولفلةرععللتطععة لةاععًلطععة لاو خععم ل ععللظععللات مرخععسل

سععخملةلإر خ خعسلو لةوعسلاوسععمن خسفلةواعللطعة لااهخعع ةلت  ع لاهتاماععمتللاوهمواعسفلة  خع ل إلععللوخسعتل  طلعس

ل 1تس دلوإلملوموةرمخسلأةلر ًلاو همو متلاوتللخ اللأللت تابل لل  مط لةا تلتنتلسخملتإلم

وةالتهت فلطوخ سلس طسلاولةوسلاوسمن خسل  ال  طلتإلملاو تمه سل عللسع طمتإلمل  عالون طعملاطر خ علفل

وتععللأسسععتل ععللأي إلععمل اعع ةلاو  طلععسلاو تمه ععسفلةوموتععمولل إلععلل  طلععسلت ععم سلنخععثلت ناعع ل ععللااطععلافلا

ل 2  خإلملاولةوسلاوسمن خسلاوو ضل للاهتامامتإلملاوسخملخس

ةت للطة لاو  طلسلاسعت  مءل  عالاوونع لاو عمقلاوعة لخسعخط ل  خع لرم علةلن خعسلاو لنعسلاوون خعسفل  عال

 عسفل مولةوعسلط عملصلتت تعًلوموسعخملةلاوام  عسل  عالطعة ل اسلاوون لاطر خ للاوة لخهاعًلوسعخملةلاولةوعسلاوام 

اوهماعععسلوععععموإلي ةلةاواععععنسلةاواعععع ائبلاو  طلعععسفل  ععععللنلإلععععمل لعععطل  ععععًلةر ععععًلاطهعععلللوتةاز إلععععملةوةائنإلععععمل

ل 85113 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل28 ل ةلل11ةاوي  اسفلةطةالنسبل صلاو ملةل

                                                 
  181فلاو  يًلاوسمو فلص(اونمج ن لل)لن ةلل:أ ظ ل 1
ل 111فلاو  يًلاوسمو فلص( ن ل)لسم لل وللاون خلظ :لأ ل 2
للللللللو لةوسلاوسمن خسفل لل  طلسل تمه سلوون طملل-8»:   ال ملخ لل8511 للات مرخسلل11 للاو ملةلل28ت صلاو ل ةلل 3

لاطر خ للت  فلومو  طلسلاو تمه سفلأللت م سلاوسخط ةلاولز سل للأيل:
لملاوي  اخسلأةلاوا خوخسلأةلاو ت  لسلوموإلي ةلأةلاوانسللاهللإر خ إلملأةلون طملاطر خ ل   ًله  لرةا خ إلملةأ ظ تإلل-ألللل
ل« او  مروسل  الأ له  لو لةا خللةاا ظ سلاو ةاة ةلأ ل لنالللاهللإر خ إلملأةلون طملاطر خ لل-بلللل
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 خ خععسلاوتععللتسعع دلوإلععملو  م سععسلراععمئإلملةصلنلةرإلععملاوسععخملخسفلةوا إلععملةوموتععموللوععخسلو لةوععسلسعع طسلإر

ت ت عع ل لعععطل  م سعععسلسععع طمتلإلا خعععسلو ةرمخعععسلةر عععًلاو همو عععمتلاو  تاوعععسل عععة لاو اعععمءاتلاو ةاعععة سلتنعععتل

ل 1سخملتإلم

  ع لود ع لخ اعللو لةوعسلل11فل عللاو عملةل8591ةطةل ملرموتلو لوي سلاولم ةللاولةولل للتل خ طملوس سل

ن خسلأللت ععم سل ععللطععة لاو  طلععسلاو  اروععسلاواعع ة خسل ععللأيععللاوةرمخععسل ععلل همو ععمتلرةا خ إلععملاووةوخسععخسلاوسععم

ةاوي  اخععسلةاواعع خوخسلةاواععنخسلنععةللإر خ إلععملأةل ععللون طععملاطر خ ععلفلةاععةو لر ععًلاو همو ععمتلوإلععة لاولععةا خلل

ل 2سل  الإر خ إلملأةلون طملاطر خ ل   سإلملاو لت ل

او  اروعععسللأة ععع للو لةوعععسلاوسععمن خسلنععع ل  م سعععسلاطنععع افلاوعععلزقلل8591قلةنسععبلات مرخعععسلي خعععفلو عععم

اولز ععسلأةلاو  ععًلول  ععمللاو نت  ععسلاوةرععةعلأةلاوةار ععسل  ععًلل ععلل طععم لإر ععخقلاولةوععسلأةلون طععملاطر خ ععلللةلل

 عمو ل ةلفل8511او  طلسلاو تمه سفلةطةالاولةللخ طوع لأخاعمل  عالات مرخعسلاا عقلاو تنعلةلولعم ةللاوونعم لو عمقل

ةطلل وم ةلةااعنسلصلتلوعللأ للتستهلقل وم ةلدلاهللإر خ إلملأةلون طملاطر خ لدفل11ااةوال)أ(ل للاو ملةل

ل 3ت سخ 

تيخعزلل121فلة عللاو لع ةلاو م خعسل عللاو عملةل8511رخ لأللات مرخسلاا عقلاو تنعلةلولعم ةللاوونعم لو عمقل

ةأللت تع ضلألل ععللنععدللا تنععمللطععة لل عع  لةاوتععم خهلو لةوعسلاوسععمن خسل  اروععسلتيععم ةلاانعخمءلةاتلاوطععموًلاا

                                                 
  191فلاو  يًلاوسمو فلص(ي ملل وللاو ما )ل م ًأ ظ :لل 1
ل:أ ظ ل 2

Rapport de la commission du droit international (08ème session en 1956):In L'Annuaire de la 
commission du droit international 1956 vol.II.Nations Unies 2005.                                                                                            

ل 811فلاو  يًلاوسمو فلص(ل ن )لس مل أ ظ :لل 3
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 لةطاعةال1اانخمءل للرعمعلاوونع ل عللاو  طلعسلاو تمه عسللةلل ةا لتإلعملأللخسع  ل عللهع  لرةا خ إلعملةأ ظ تإلعم

ل 2تاةللاولةوسلاوسمن خسلرلل لتلتن خ إلملإوالاو  طلسلاو تمه س

متإلملاوتنععع خ خسلةاوت ظخ خعععسللاهعععللةرعععلليععع تلاو  م سعععسلاولةوخعععسل  عععال  م سعععسلاولةوعععسلاوسعععمن خسلوسععع ط

او  طلسلاو تمه سفلنخثلخ تزقلاويخ لومنت ا إلم ل عخ اللو لةوعسلاوسعمن خسل  م سعسلسع طمتلاصسعتخلءلةاولعوضل

ل 3ةتةرخًلاويزاءل  الاوس للااي وخس

لةوخسلو لةوسلاوسمن خسلةصخسلرم ة خسل  الاوي ائقلاوتللتلًل  الاوسع للااي وخعسل عللطعة لاو  طلعسلا عم

وإلمل للاوون لاطر خ علفلةطعةالطولعملولسعت  مءاتلاوعةا لةل  عالناعم سلاوسع للااي وخعسل عللاولاعمخملاوي مئخعسل

 اتلةاو  لةاول ا سفل   لةوسلاوسمن خسلسع طسل لنلتإلعمل عللاو  طلعسلةةاو ل خسفل لالاوس للاوتللتتمي لومو ه

ل 4او تمه سلأةل للأ ل  طلسلأه  

 الفقرة الثانية

 الدولة الساحمية عمى منطقتها المتاخمة مجاالت سيادة

فلةاوتعلل ل عتل8511 عللات مرخعسلاا عقلاو تنعلةلولعم ةللاوونعم لو عمقلل11 عللاو عملةلل28ونسبلاو ل ةل

او ت  لععسلوععموون لاطر خ ععللةاو  طلععسلل8591 ععللات مرخععسلي خععفلو ععمقلل11 ععللاو ععملةلل28ن  خععملأناععمقلاو لعع ةل

 تعع فلوإلععملاولععم ةللاوععلةوللو  م سععسلأخععسلسعع طسلرععللت خعع لن خععسلاو لنععسلصلخلاو تمه ععسفل عع للاولةوععسلاوسععمن خس

  ععًلهعع  لرةا خ إلععملةأ ظ تإلععملاوي  اخععسلأةلاواعع خوخسلأةلاو ت  لععسلوععموإلي ةلأةلاواععنسللرخعع لت عع لاوتععللتا ععل

                                                 
  8511 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل121 للاو ملةلل21 صلاو ل ةلل: ايًل 1
ل 189فلاو  يًلاوسمو فلص(اونمج ن لل)لن ةلأ ظ :لل 2
ل 819فلصاوسمو لفلاو  يًل( ن ل)لس مل أ ظ :لل 3
ل 819فلاو  يًلاوسمو فلص(سإلخل)لنسخللاو تلة أ ظ :لل 4
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  مروسلأ له  لولةا خ إلملةأ ظ تإلملاو ةاة ةلأ عل فلإةالناعللإام سلإوالللاهللإر خ إلملأةلون طملاطر خ ل 

ل 1ةالاص تإلم للاهللإر خ إلملأةلون طملاطر خ لط

وإلعععملسععخملةل  عععالاو  طلعععسلاو تمه ععسفلوعععللوإلعععمل لععطلنععع ل  م سعععسلةوموتععمولل ععع للاولةوعععسلاوسععمن خسلوعععخسل

 عللتعد خلللةتتي الطة لاصهتامامتل للراعمخملاا علفلةطعةلنع لاولةوعسلاوسعمن خسل 2اهتامامتلهماس

خسلةاولامئخسل عللنعمللناعةللتاعملقلوعخللاوسع لفلةاعةو لن مخعسل للاو منخسلاطلا للسل سلاو لنسلاوون خس

أ للاولةوسل للهللل  ًلاوس للاون وخسلأةلنتالاوتيم خسلأةلتن خع لاوطعمئ اتل علللهعةللطعة لاو  طلعسل علل

(فل8591/8511ظععع ةفلهماعععسفل    عععملأ نعععدتل   سعععمل  عععمط ل نظعععة ةلأ  عععمءلنععع بلاوتن خععع لاويزائ خعععسل)

ل 85113خسلأ  مءلأز سلاةوملةاوةصخمتلاو تنلةلاا  خا

ةاععةو لاولاععمخملاوي  اخععسلةاو موخععسفل  ععللنلإلععملت تععخشلاوسعع للة اععمل تإلملةنيزطععملة اععمل ةلاو ععةالل

ل 4او   ة سلةتةرخًلاو لةومتلاو موخسلةاونهاخس

ا عععملتتي عععالطعععة لاصهتاماعععمتل عععلل يعععمللن عععظلاواعععنسلاو م عععسفلةطعععةالوسعععوبلا تنعععم لاا ععع اضل

 إلععملةت ل إلععملاوسعع للااي وخععسفلونخععثلصلخسعع دلوموععلهةللاخععسلواععمئًلأةلأ عع اللإص لاو  لخععسلاوتععللخ اععللأللتن 

 تنعلللاولةوعسلاوسعمن خسل  طلعسلوإلنع افلاواعنلفللإةالامللنم للونإلملةلطوخسلت خللتناخ  ل للاا  اضف

و رم ععسل  طلععسل تمه ععسلوإلععةالاويعع ضلةوا إلعععملل8591 ععلل  مطععلةلي خعععفلوسعع سلل81ةطععةل ععملأيمزتعع لاو ععملةل

                                                 
  191فلاو  يًلاوسمو فلص(ي ملل وللاو ما )ل م ًأ ظ :لل 1
ل 111فلاو  يًلاوسمو فلص( ن ل)لوةس طملأ ظ :لل 2
ل 815فلاو  يًلاوسمو فلص( ن ل)لس مل أ ظ :لل 3
ل 898فلاو  يًلاوسمو فلص(ي مل)ل نللاولخلأ ظ :لل 4
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إوععالل-لهماععسلو   موععسلااي وخععسل-ومطاععم سلإوععال ام نععسلاوإليعع ةلرخعع لاونعع  خسلل 1ت طلأللتاععةلل ؤرتععستنعع

ل 2أ اإلملةاوتللرللتتسوبل للاو لخلل للاو نالتلاصيت م خسلةاا  خسللاهللاوولل

لل  ملسو ل ست تجلودللاو  طلسلاو تمه سلصلتلهللا لل يمللاوسخملةلاطر خ خسلو لةوعسلاوسعمن خسلاوتع

لةةوع فل3صلت م سل  خإلملنلةرملسخملخسفلوللتت تًلاولةوسلوالنخمتلةظخ خسل لط لأ لاهتاماعمتلسعخملخس

لوي ضل  ًلأةلر ًلاو همو متلاو  تاوسل للاو يمصتلاوةار سلتنتلسخملتإلم 

 المطمب الثاني

 طبيعة المنطقة االقتصادية ونظامها القانوني

و مو خعسلاو م خعسفلأ ع  لاواوخع لهماعسل  عالاونع ةبلاوتعللولللامللو ة للاوعة لاعمنبلا تإلعمءلاونع بلا

 م تل للاستنةاةلز  ةل للاولةللاولةخسل  ال لل  اتإلمفل ولأتلطة لاون ةبلو للت ززل ا ةلاولةوعسلاوةط خعسل

وععدللتسعع الونععتالاوةسععمئللةصسععخ ملاوسعع  خسل  إلععمل  ععالاسععت لاللسععخملتإلمل  ععال  ةاتإلععملةاو  ععلل  ععالاعع ملل

 ععملوعع  لل طلععسلاوتععللت تو طععمل يموإلععملاونخععة لةا تععلالطملاوطوخ ععللاو تععمهقلوسععةان إلمفلةطععةنلةرإلععمل ععللطععة لاو 

ل 4 طمووسلطة لاولةللاو تخسل للإ نمءل  طلسلارتاملخسلهمواس

وإلنمطعععسلوإلعععةالاو ةاعععةعفلسععععةفل تطععع  ل عععلل  ن ععععسلأةوعععالإوعععالتطععععة ل اععع ةلاو  طلعععسلاصرتاععععملخسل

او ظععمقلاولععم ة للو   طلععسلاصرتاععملخسللسل م خععسل نععمةللتنلخععلاوهمواععسلةتنلخععلطمل)او عع علااةل(فل ععقل ععلل  ن عع

                                                 
ل 812فلصاوسمو فلاو  يًل( ن ل)لس مل أ ظ :لل 1
2

  898فلاو  يًلاوسمو فلص(ي مل)ل نللاولخلأ ظ :ل.  
ل 58فلاو  يًلاوسمو فلص( وللاولمل )لن وملأ ظ :لل 3
  121فلاو  يًلاوسمو فلص(ي ملل وللاو ما )ل م ًأ ظ :لل 4
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اوهمواععسل)او عع علاو ععم ل(فلو لععفل  ععلل ععل لاععلنخمتلاولةوععسل  ععال  طلتإلععملاصرتاععملخسل ععلل ةايإلععسلاوععلةلل

لاويخ  

 الفرع األول

 تطور فكرة المنطقة االقتصادية الخالصة وتحديد حدودها وامتدادها

وون خسلةت لخللاتسمعلاوي فلاولم  لو مئلةلاولةللاو م خسلوعللتزخعلل عللإةالام تلاوزخملةل للاو سمنمتلا

  اعععتإلملاعععللتععع إلضلولطعععم للاوت  خعععسلةاصرتاعععملفلاعععمللصوعععلل  خإلعععمل عععللإخيعععملل اععع ةليلخعععلةلتسعععتطخًلوإلعععمل

اصست ملةل للطة لاو  ةاتفل ظإل تل ا ةلاو  طلعسلاصرتاعملخسلاوهمواعسلا  إلعةقليلخعلل عللاو منخعسلاولم ة خعسل

ل اولةوخس

للللللللو عععععملاعععععمللاا ععععع لاععععععةو فل    عععععملسعععععةفل تطعععععع  لإوعععععال نعععععدةل اعععععع ةلاو  طلعععععسلاصرتاعععععملخسلاوهمواععععععسل

ل)او ل ةلااةوا(فل قل ت مةلل  إلةقلةنلةللةا تلاللاو  طلسلاصرتاملخسلاوهمواسل)او ل ةلاو م خس( 

 الفقرة األولى

 ةصة فكرة المنطقة االقتصادية الخالنشأ

سلخعالألل اع ةلاو  طلعسلاصرتاعملخسلاوهمواعسلطعللةوخعلةلةارعًلة  م سعسللةوخت  ل ل لاولم ةللاولةولل  

فل   ععالاواعع خللاطر خ ععللةاو  ععلل8511فلروععللأللخععتقلتو خإلععمل ععللاولععم ةللاوععلةوللواعع سل إلمئخععسلسعع سلإر خ خععس

للأةوععال ل ععدلاو اعع ةلإوععالاط ل ععخللاواععمل خلل ععللاوعع ئخسلاا  خاععللطععم  ل اوععلةوللخ يععًلاوسععو ل ععللتاععة 

ل 85191سوت و لل11 لللTrumanمللت ة 

                                                 
ل 125فلاو  يًلاوسمو فلص(ي ملل وللاو ما )ل م ًأ ظ :لل 1
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ةتا للاط لللااةلل طمووسلاوةصخمتلاو تنلةلاا  خاخعسلوموةصخعسلةاو رموعسل  عالاو ع ةاتلاوتعللخزهع ل

وإلعملاويع فلاولععم  فلةتاع للاو عم للت ععةخضل ئمسعللو ناة عسلاا  خاخععسلوعدللتاعل لةتتهععةلاطيع اءاتلاوتععلل

اونخعععسلاو تةايعععلةل عععللأ عععموللاوونعععم لاو نمةخعععسلوسعععةانلللت اطعععملاععع ة خسل عععللأيعععللاون عععمظلةن مخعععسلاو عععةا ل

خنظعع ل خإلعملاواععخلللفلةطعةال ععللط خع لإ نععمءل  طلعسل تمه عسلو سععةانللاا  خاخعساوةصخعمتلاو تنعلةلاا  خاخععس

ل لل1ومستيلللاو ةا للاوون خسلاونخسلوإلمل الاللاوس للااي وخسلرخ لاو  هص 

 عللو عة ةل  إلعةقلاو  طلعسلاصرتاعملخسلاوهمواعسفلنخعثلةرللامللوإلعةالاط علللتعد خ ل  عالولخعسلاوعلةلل

ل 2أ طالاون لو ةصخمتلاو تنلةلاا  خاخسل للت ظخقلاواخلل لل  طلسل للاوون لاو مقلاو يمة ةلونةاطئإلم

ةاوةارععًلألل ععلًلالاوخععً ال ععللاوععلةللانهععةةل ععللاو  ععةلوععلأتلت ظعع لإوععالاخ خععسلاو نم ظععسل  ععالاو عع ةاتل

خمسععًخمل ئخسععًخمفلةطععةل ععملنععلالوإلععة لاوععلةللإوععالإ ععملةلاو ظعع ل خ ععمليعع تل  خعع ل ععللاوطوخ خععسلوةاعع إلملطععلً ملس

اوس محلومواخلل لليم بلأسمطخللاولةللاوا م خسلاو تلل سلومول بل للنةاطئإلملتنعتلنع م لن خعسلأ عمولل

ل 3اوونم 

ة ةلهعلللاوعلل"Njenga"   عللاخ خعملدا يخ يعمدلل8598 ل للطة لاو ا ةلاةلل  ةل لليم  للةوللل و ل

 سخةخسلاو   للةل للاةوة وةفل  ل ملأ  للألل عللاو ت عخللاو ظع للاا  ةلاوس ةخسلو ي سلاولم ة خسلاصستنم خس

إوالاو  طلسلاصرتاعملخسلوةاع إلمل طمرعملخاعةللو لةوعسلاوسعمن خسلأللتاعل لونعد  لتاعم خدلاواعخلل علل لموعلل

ل 4ناةوإلمل  ال سم لاتل  خس

                                                 
للاونمل لةاو ل ةلفلاوي  خسلاو ا خسلو لم ةللفلاو ي سلاو ا خسلو لم ةللاولةولفلاو ي ( ن لإو اطخقل)لاو  م لأ ظ :لل 1

ل 812فلص8599اولةولفل
ل 819فلاو  يًلاوسمو فلص( ن ل)لس مل أ ظ :لل 2
ل 51فلاو  يًلاوسمو فلص( وللاوا خق)ل  ةالأ ظ :لل 3
ل 111فلاو  يًلاوسمو فلص(   )لس للاهللأ ظ :لل 4
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حلختاعع للت  خ ععمل م ععملةأا عع لنعع ةصلصهتاععمصللةوععسلاونععمط ل ععقل ععمللةتلععلقل  ععسلاو  ععلةبلوععمرت ال

لة ةلاو ي ععسلاولم ة خععسلاصستنععم خسلاوتععللا  لععلتل ععللصرععةسل) خيخ خععم(للق  ععالاو  طلععسلاصرتاععملخسلةةوعع لأ ععم

فلنخععثلرعع  لأللاو  طلععسلاصرتاععملخسلخاععةللو لةوععسلاونععمطئخسل  خإلععملاهتاععمصلهععموصل8591 ععلليععم  لل

ل 1ةيخسلةاو  ل خس  الام سلاو ةا للاووخةو

 ععلل اعع ةللاو اعع ةل  ععلل  ععلةبلاخ خععملرععللتععد  لو ععمل  اعع ل  ععلةومل  ععزةخللةخوععلةلأللطععةالاوتطععة ل

أ عععمقلوي عععسلاصسعععتهلا متلاوسععع  خسلولعععمعلاوونععع فل عععللارتععع احلنعععةلل اععع ةلاو  طلعععسلل8598ة موطعععسل عععللأةتل

 تيععللةلةرخعع لاو تيععللةلاو ةيععةلةلاصرتاعملخسلةاوععة لرعع  لأللو لةوععسلاونععمطئخسلنلةرععملسععخملخسل  ععالاو ععةا للاو

ل 2ومو خم لةرمعلاوون لةومطللت وت ل للاو  طلسلاو يمة ةلوون طملاطر خ ل

وي ععسلاصسععتهلا متلاوسعع  خسلولععمعلاوونععم للقةسعع  ملل ععملةيععلتلطععة لاا اععم لت وخعع ال نععللال  إلععملأ ععم

تاععملخسفل ععقليععمءلةاو نخطععمت لنخععثلتلععل تلة ععةللإ  خلخععسل لخععلةلو نعع ة متل اععةصلنععةللاو  طلععسلاصر

فلةأ خعععلل8591 ععم سلل11إ ععلللاوةنععلةلاط  خلخععسلونععدللرععم ةللاوونععم لاوعععة لتععق لإرعع ا  ل ععللألخسععمومومل ععلل

فلوخ صل للا انسلرمط سل  التدخخعللاوعلةللاط  خلخعسلطرع ا ل اع ةل8591ليةالل88تداخل ل لل للخنةل لل

لةوعسلاوسعمن خسل خإلعملسعخملةللائ عسل  عالاعلل خعللونع  فلةخاعةللو ل122او  طلسلاصرتاعملخسلاوتعللصلتتيعمةزل

ل لل3 ةا لطملاووخةوةيخسلةاو  ل خس

اولتخ خععسلة نوععتلو ععضلةولخععتلطععة لاا اععم لاويلخععلةلت نخوععمل ععلليم ععبلاوععلةللانسععخةخسلةلةللأ  خاععمل

 خععللونعع  فلل122ةلل92اوععلةللوإلععة لاا اععم فل لععللأ   ععتلو ععضلاوععلةللااة وخععسل  ععمط لاععخللتتعع اةحلوععخلل

خ و لالةاو ع ةخجلةاوسعةخللةاطتنعمللاوسعة خمتلفلة عللأ  خاعملاونع موخسلاعللانلأخس  لالةاو   اسلاو تنلةلةلا مل   تل

                                                 
ل 59فلاو  يًلاوسمو فلص( وللاوا خق)ل  ةالأ ظ :لل 1
ل 818صلاو  يًلاوسمو فلف( ن لإو اطخقل)لاو  م ل ظ :لأل 2
ل 59فلص  س فلاو  يًل( وللاوا خق)ل  ةالأ ظ :لل 3
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 للاوةصخمتلاو تنلةلاا  خاخسلةا لافلةا تل عتلإوعال سعخمل عًلإ علللاوخموعمل لةولعلل أتلطعة لاوعلةلل عللإرع ا ل

ل ل1إر خ لل نللل للون لاو  طلسلاصرتاملخسلاوهمواسل ة مل للاوا لسل ًللةللاو موقلاو موث

أ ملاولةللاو  وخعسلاات عسلسخمسعخسلإر خ خعسفل اعملل ةر إلعملإزاءلإ نعمءلاو  طلعسلاصرتاعملخسلاسعمئ لاوعلةلل

  فلةخ يًلطةالاصهتلفلإوال علقلت م عللااةاعمعلاوسمن خسفلنخثلاتو تلاتيمطمتل هت  سلوالللطةالاا

ة تخيععسلوععةو لل ن خععسل ععللنخععثلااةوةخععسلوععل لاععلل  إلععماويي ا خععسلوإلععة لاوععلةللةاععةالإوععالأط خععسلاو عع ةاتلاوو

ا لسعع تلاوتنعع خ متلاوةط خععسلاو  وخععسلإوععال ي ععة تخلفل ي ة ععسلأةوععالت عع ضلسععخملتإلمل  ععال يععمصتلون خععسل

 خعععللونععع  لاعععمو ي بلةاوعععخ للةيخوعععةتللص عععتلاإلقل يعععةةل  عععالونعععم ل  تةنعععس لل122  اعععإلملإوعععالخاعععلل

 خععللونعع  لاسععة خمفلاويزائعع فلل122ال يععمصتلأرععلل ععللة ي ة ععسل م خععسل أتل عع ضل ععةعل ععللاوسععخملةل  عع

تععة سفلوخوخععملة اعع لةوو ععملفلاوسععةلالفلاا للفلاوسعع ةلخسفلاوونعع خلفلرطعع فلاواةخععتلةاو عع ا لططلوإلععمل  ععال

ل لل2ونم لنو ل ي لس

ةختادلو مل للهلللتن خلل ندةل اع ةلاو  طلعسلاصرتاعملخسل  عالاو سعتة لاوعلةوللأ إلعملةوخعلةل ةارعفل

ل  خلخسلةلةللأ  خاملاولتخ خسلةي خ إلمل للاولةللانهةةل للاو  ةلةاونلخ سلاصستلللل  ةا  اولةللاط

ة  خ لنس تلاو سدوسلودللا تلعلل  إلعةقلاو  طلعسلاصرتاعملخسلاوهمواعسل عللاو  م سعسلةاوةارعًلاوعلةولفل

ل8511وونعععم لو عععمقلإوعععالاولم عععلةلاولم ة خعععسلاولةوخعععسلوعععدللأ ععع لتلوهاةاعععإلملات مرخعععسلاا عععقلاو تنعععلةلولعععم ةللا

ل 3أنام ملهماسلوإلمفل ظ تلو ةيوإلملنلة لةةايومتلي خًلاولةللاوسمن خسل  إلملةرخ لاوسمن خس

                                                 
ل 191فلاو  يًلاوسمو فلص(اونمجل ن ل)لن ةلأ ظ :لل 1
ل 189فلاو  يًلاوسمو فلص(ي ملل وللاو ما )ل م ًأ ظ :لل 2
ل 8511او تنلةلولم ةللاوونم لو مقل للات مرخسلاا قلل18إوالاو ملةلل19 صلاو ةالل للل: ايًل 3
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و ععمًءل  ععالطععةالختاععدلوععدلل نععةءلاو  طلععسلاصرتاععملخسلوععقلخاععللخسععت للإوععالسعع ة للةوععلل اععط للأةل

 اعععلل عععلل نعععدةلطعععة ل عع فللةوعععللسعععمئلفل  عععالرععع ا لاوونععع لاطر خ عععللأةلاو  طلعععسلاو تمه عععسفلةان  عععملخ عععةللاو

لاو  طلسلإوال ةحلاولم ةللاولةوللاو مقلاوتللتلوللاوتطةخ لةاوتدر قل ًلنميخمتلاوي م سلاولةوخس 

 الفقرة الثانية

 مفهوم المنطقة االقتصادية الخالصة وتحديد حدودها

وتهعتقلفل1و ظعمقلرعم ة للرعمئقلوةاتع لهعمصلومو  طلعسلاصرتاعملخسلوللليمءلاو ؤت  لاو موثلولم ةللاوونم 

ةتؤسعععسلو اععع ةلاو  طلعععسلل(99إوعععالل99 عععملةل)ل18 عععللاويعععزءلاوهعععم سلوإلعععملةاو تاعععةلل عععللل8511  مطعععلةل

 خعللونع  ل عللهعطلااسعمسلةااع سلوعةو ل ظم عملهماعملوإلعم لل122اصرتاملخسلاوهمواسلاو نعللةلو سعم سل

لةرة مل  النلخلسلطة لاو  طلسلة ل لا تلالطملس ت مةللتوم ملا ملخ ل:

لاصرتاملخسلاوهمواسل)أةًص(فلتنلخللنلةللةا تلاللطة لاو  طلسل) م ًخم(   إلةقلاو  طلسل

 فهوم المنطقة االقتصادية الخالصةأواًل: م

  طلعسلةار عسلة اءلاوونع لاطر خ عللل»خ  فلاو ل لاو  ما لاو  طلسلاصرتاملخسلاوهمواعسل  عالأ إلعم:ل

اوتععللخلععمسل  إلععمل عع ضلاوونعع لل خععللونعع  ل ععللهطععةطلااسععمسل122ة لاععلسلوعع فلةصلت تععللاا عع ل ععلل

 سعمنسل عللأ ععموللاوونعم ل لاعلسلو  خععم لاطر خ خعسلو لةوععسلل»فلا عملخ   إلععملاوعو ضلانهع لود إلععم:ل«اطر خ عل

ل8511اوسععمن خسلةت تععللهم يإلععمفلةتهاععًلو ظععمقلرععم ة للنللتعع لات مرخععسلاا ععقلاو تنععلةلولععم ةللاوونععم لوسعع سل

ل 2«ن خسلةنلة لةن خمتلاولةللااه  خن لل  الوخمللنلة لةاهتامامتلاولةوسلاوسم

                                                 
  119فلاو  يًلاوسمو فلص( ن ل)لوةس طملأ ظ :لل 1
ل 111فلاو  يًلاوسمو فلص(ي ملل وللاو ما )ل م ًأ ظ :لل 2
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خعزلتنعتل  عةاللاو ظعمقلاولعم ة للاو  ةل للات مرخسلاا قلاو تنلةلولعم ةللاوونعم لل99ةرلل   تإلملاو ملةل

او  طلسلاصرتاملخسلاوهمواسلطلل  طلسلةار عسلة اءلاوونع لاطر خ عللل»ود إلم:للو   طلسلاصرتاملخسلاوهمواس

ل «ة لالسلو 

او  طلعععسلاصرتاعععملخسلاوهمواعععسلطعععللاعععللاو  عععمط لاوون خعععسلاوتعععللت  اإلعععملاولةوعععسللوإلعععةالاو  إلعععةقلتاعععود

اوسمن خسل  الاوونع فلةتاعقلطعة لاو  طلعسلاعلل عللاوونع لاطر خ عللةاو  طلعسلاو تمه عسلةاو  طلعسلاوتعللت خإلعمل

ل 1إوالاونللاوة لخنلللاولةوسلاوسمن خس

رتاعععملخسلاوهمواعععسلت اععع فلإوعععالختاعععدل عععللاعععللطعععةالوعععدللط عععم لات مرعععمل م عععمل  عععالأللاو  طلعععسلاص

اولطعععمعلاوونععع  لاوةارعععًلة اءلاوونععع لاطر خ عععللةاو لاععع لوععع فلةاوعععة لو لةوعععسلاوسعععمن خسل  خععع لو عععضلاونلعععة ل

ل 2ت م سإلملوي ضلارتامل 

 إللل  طلسلةار سل  الاونلةللاوهم يخسلو ون لاطر خ عللو لةوعسلاوسعمن خسلة لاعلسلوع فلةصلخ اعللألل

 لاوتعلاءل عللهطعةطلااسعمسلاوتعللخلعمسل  إلعمل ع ضلاوونع لاطر خ علفلةطعلل خللون لل122ت تللأا  ل لل

 خعللونع  لل122تناللولخًلل للاو  طلسلاو تمه سل عللنخعثلاو طعم لاو اعم لفلاللا تعلالطمل  عال سعم سل

ل 3خي للالل للاو  طلسلاو تمه سلةاوون لاطر خ لللاهللنلةللت  لاو  طلسلةيزءل للاوون لاو مول

او  طلسلصلت م سلاولةوسلاوسمن خسل  خإلعملسعخملتإلملإص ل عللاو يعمللاصرتاعمل ل لعطفلأ للة لل قَّل إلة 

ل 4او ةيةلةل خإلمل لل يمللاست  م لاو  ةاتلاونخسلةاو  ل خسلةاووت ةوخسل

                                                 
ل 819فلاو  يًلاوسمو فلص(سإلخل)لنسخللاو تلة أ ظ :لل 1
ل 811فلاو  يًلاوسمو فلص( ن لإو اطخقل)لاو  م لأ ظ :لل 2
ل 111فلاو  يًلاوسمو فلص(   )لس للاهللأ ظ :لل 3
ل 8511اا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل للات مرخسل91 صلاو ملةلل: ايًل 4
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  طلععسل ععللاوونعع ل ت خععزةلتتععمهقلاوونعع لاطر خ ععللو لةوععسلل»ة    إلععملاوععلاتة لسععم لل وععللاون خععللود إلععم:ل

وععال ععملخزخععلل ععلل ععمئتلل خععللونعع  ل ععللهععطلااسععمسلاو ععمل لأةل ي ععةعلهطععةطلااسععمسلاوسععمن خسلةت تععللإ

ل 1«او ستلخ س

ةاوتععللتنعععاللاوسععع للاولعععم ة للوإلعععة لل8511ةوععمو يةعلإوعععالات مرخعععسلاا عععقلاو تنععلةلولعععم ةللاوونعععم لو عععمقل

وإلععة لل ععللطععة لاصت مرخععسفل تةاععللإوععالتلععلخقلت  خععفلرععم ة لل99ةل99او  طلععسفلة ععللهععللل ععصلاو ععملتخلل

او  طلسلاصرتاملخسلاوهمواسلطلل  طلسلةار سلة اءلاوون لاطر خ للة لاعلسلوع لل»او  طلسلخت  لل للأل:ل

 عللهطعةطلااسعمسلاوتعللخلعمسل  إلعملل2 خعللونع  ل122خنا إلمل ظمقلرم ة لل  خزفلصلت تللإوالأا  ل لل

ل«   ضلاوون لاطر خ ل

 لصةتداد المنطقة االقتصادية الخاثانًيا: حدود وام

ونعععدلل اعععع ةلاو  طلععععسلاصرتاععععملخسلاوهمواععععسلإوععععالاتيإلعععتل  ظععععقلاصرت انععععمتلةاو نعععع ة متلاو لل ععععسل

 خععللل122اتسععم إلمل علللتنلخعلطملومو  طلعسلاوون خععسلاو يعمة ةلو ونع لاطر خ ععللولةوعسلاونععمط فلةاوتعللصلخزخعل

ل 3 لمسسل للهطلااسمسلاوة لخولأل   لرخمسل  ضلاوون لاطر خ للون  

صلت تعععللاو  طلعععسلل» عععللات مرخعععسلاا عععقلاو تنعععلةلولعععم ةللاوونعععم لرععع  تلأ ععع :لل99او عععملةللوعععةال يعععللأل

ونع  ل عللهطعةطلااسعمسلاوتعللخلعمسل  إلعمل ع ضلاوونع للل خعلل122اصرتاملخسلاوهمواسلإوالأا ع ل علل

ل« اطر خ ل

                                                 
ل 111فلاو  يًلاوسمو فلص( ن ل) وللاون خلللسم لأ ظ :لل 1
 خامل خللون  لا  ضلو   طلسلاصرتاملخسلاوهمواسلخ ةللإوالاو  م سسلاوتلللأوتل  خإلمللةللأ ل122خ يدلألل ا ةلل 2

لاوون  لاو س ال لاوتخم  لامللخنللطم لر خسف لإوال  مط لاخل لاوةاةل لاواخملخل ل ل لت اخلل  مخمطم ل للهلل اولتخ خس
Humboldtل خللون   ل122اوة لخ  لروموسلسةان إلمل  الاو نخطلاوإلمل ل  الو للل

ل 182فلاو  يًلاوسمو فلص( ن لإو اطخقل)لاو  م لأ ظ :لل 3
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 خعللونع  ل عللهعطلااسعمسفلل122او  طلعسلاصرتاعملخسلاوهمواعسلو سعم سلل99ولللنللل صلاو ملةل

 خللون  ل لل إلمخعسلاوونع لاطر خ علفلنخعثلت تعلل عللاوهعطلل811و   الرخمًسمل للاوون لاطر خ للو سم سل

اوععةط للاو وععخللو إلمخععسلاوونعع لاطر خ ععللإوععالهععطلةط ععلل هعع فلةتهععتصلاولةوععسلوتنلخععل لونعع طلأص لختيعععمةزل

ل 1 خللون  ل للهطلااسمسلاو مل لأةل ي ةعلهطةطلااسمسلاو ستلخ سل122

 سدوسلاوتنلخللصلتط حلإنامًصفلهماسلو لةللاوسعمن خسلاوتعللتطعلل  عالونعم ل  تةنعسفلواعلللرخ لأل

اواعع ةوسلت ععم ل  ععل ملخت  عع لاا عع لوتنلخععلل  طلععسلارتاععملخسلهمواععسلوععخلللةللسععمن خسلتطععلل  ععالونععم ل

لأةلاوتلمول ل ملخي لل للسةان إلمل للةاًلاوتيمةل ي لسلأةلنو ل ي لسفل  

نللوإلعة لاو نعالتل علل عصلاو عملةلل8511اا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلوإلةال يلل صلات مرخسل

للللللللفل  اععععتل  عععال ععععملخ ععععل:ل2 ععععلل  عععللطععععة لاونعععمصتلإتوم إلععععمفلةاوتعععللرعععع  تلو ةيوإلعععملااناععععمقلاوةايعععبل91

لت خخللنلةللاو  طلسلاصرتاملخسلاوهمواسلوخللاولةللةاتلاوسةانللاو تلمو سلأةلاو تلالسلل»

خللنعلةللاو  طلعسلاصرتاعملخسلاوهمواعسلوعخللاوعلةللةاتلاوسعةانللاو تلمو عسلأةلاو تلاعلسلختقلت خل-8

 عللاو ظعمقلااسمسعللو نا عسلل11 للط خ لاصت م ل  الأسمسلاولم ةللاولةولفلا ملأنخ لإوخع ل عللاو عملةل

لاو لللاولةوخسفل للايللاوتةاللإوالنلل  اف 

  لةوعععسل عععللاوعععز لفلويعععدتلاوعععلةللاو   خعععسلإوعععاللإةالت عععة لاوتةاعععللإوعععالات عععم ل عععللراعععةلل تععع ةل-1

لاطي اءاتلاو  اةصل  خإلمل للاويزءلاوهم سل ن  

فلتوععةللاوععلةللاو   خععسل8 ععللا تظععم لاوتةاععللإوععالات ععم لة لععملو ععملطععةل  اععةصل  خعع ل ععللاو لعع ةلل-1

للطعة لو ةحل للاوت مطقلةاوت مةللرام  ليإلةلطملو لهةلل للت تخومتل ؤرتسلةاتلطموًل   لفلةت  للهل
                                                 

ل 111فلاو  يًلاوسمو فلص( ن ل)لخلسم لل وللاون أ ظ :لل 1
  899فلاو  يًلاوسمو فلص( ن ل)لس مل أ ظ :لل 2
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او ت ةلاص تلموخسل  ال لقلت  خضلاوتةاللإوالاصت م لاو إلمئللو هط لأةلإ مرت  لةصلت طة لطعة لاوت تخوعمتل

ل  الأ ل سمسلود  لت خخللاونللاو إلمئل 

  ععللةيععةللات ععم ل م ععةلوععخللاوععلةللاو   خععسفلخ اععلل ععللاو سععمئللاو تاعع سلوت خععخللنععلةللاو  طلععسلل-1

ل «نامقلةو لاصت م اصرتاملخسلاوهمواسلة لملا

 للهلللاو صلاوسمو ل يللأ  لخت خلل  الاولةللاو تلمو سلأةلاو تيمة ةلتنلخعلل  مطلإلعملاصرتاعملخسل

ل11اوهمواسلومت م لختقل  الأسمسل  افلة عملللة ًلعملولةا عللاولعم ةللاوعلةولفلا عملأنعخ لإوخع ل عللاو عملةل

ل  للاو ظمقلااسمسللو نا سلاو لللاولةوخس

ونععدللتنلخععللاونععلةللل8511أاتععةو لل81للرعع ا ل نا ععسلاو ععلللاولةوخععسلاواععمل ل ععل:لنخععثليععمءل ععل

أللاولم علةل»دلوخللالل للا لالةاوةصخمتلاو تنعلةلاا  خاخعس:لGolfe du Maineاوون خسل لله خجلاو مخللد

م ععلةلاوتععللتلاععللوتلسععخقلاونععلةللوععخللةاتلاوسععةانللاو تلمو ععسلأةلاو تيععمة ةل ععللط خعع لاصت ععم فلإ  ععملطععللر

ل 1«ةايوسلاطتومعلاة إلملاولم لةلااا  ل لئ سل ًلاولم ةللاولةوللاو مق

ةوموتععمولل   عع لخت ععخلل  ععالطععة لاوععلةلل ععلل  ععللطععة لاونععمصتلاوونععثل ععللرةا ععللاو  مطععلاتلاولةوخععسل

اولعم  فلاو م ةةلةرةا للاو  فلاولةوللةاو وملئلاو م سلو لم ةلفلامصتيم لإوالاولةا للاو ت  لعسلوتنلخعللاويع فل

ةاوتللاست لتل للةو لهطلاوةسطل لل  للطاةالنمصتفلومطام سلإوالرةا للاو ع فلاوعلةولفلةاوتعللنعمةلل

                                                 

فل ةرًل  ازلت  خفلة مطخسلاو  طلسلاصرتاملخسلاوهمواسلفو  طلسلاصرتاملخسلاوهمواسافل(همولل)ل ن للاوي مولأ ظ :لل 1
  تة  ل  الاو اوط:ل 1282او ة لو ل اسمتفل

http://www.alnoor.se/article.asp?id=97573 

http://www.alnoor.se/author.asp?id=3385
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اولاععععمءلاوععععلةوللاستهلاععععإلمل  ععععللناععععقل نا ععععسلاوتناععععخقلاو   سععععخسلاوو خطم خععععسلواععععلللاو ععععزاعلوععععخلل   سععععمل

ل 85991يةاللل12ةو خطم خملوندللاوي فلاولم  لةاوامل ل لل

ط ععملرععمئقل  ععال  خععم لاو سععم سفلةطععةلأ عع ل ن ععةلل ععللنععللةاتعع لو ععملخت خععزلوعع لطععةاللة  خععم لاوتنلخععل

 عععللنخعععثلتةزخعععًلاو  عععمط للععععععلإوعععالنعععلل عععمعععععلاو  خعععم ل عععللةاعععةحل عععم ًلا لوعععوسلأةلتنمخعععللة خععع ل لاوعععسل

اصرتاملخسلوموتسمة لوخللي خًلاولةللاونمطئخسلاوتللتس دلنعةاطئإلمل عللنخعثلاصتسعمعلوعةو فلةطعةلأ اعلل

أةلاو  خعععم لاويي ا عععللةنعععل فل عععللنخعععثلأ ععع لخخسععع لتنلخعععللاو  طلعععسللهعععةلو  خعععم ل  ععع لاو خعععم لةنعععل  عععللاا

ل 2اصرتاملخسلاوهمواسلوالللةوسلت خخً ملةااًنملة   ًخم

ة  خ ل  لل ا ةلاو  طلسلاصرتاملخسلاوهمواسلت ولليزًءل عللاوتطعة لاصرتاعمل لو  يت  عمتلاو م خعسفل

وإلعملة خسل للاولم ةللاولةوللاو ت  ع لوموونعم لوإلعمل ظم إلعملاولعم ة للاوهعمصلنخثلولأتلاولةللتط لإلملا  ةلرم 

ةتهاًلإوالتنلخلل ل لفلس تل للهلو لطة لاو يت  متلودللخاةللوإلملاون ل للاوناعةلل  عالاو عةا لل

لومرلل  مطلإلملااه   ل للاونخسلةاستيلللاو  ةاتلاو  ل خسل  الر ا ل ملتت تًلو 

ل

ل

ل

ل

                                                 
فلاولم ةللاولةوللاويلخللو ونم فلل اسسلاطقلأنامقلات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقل(الحلاولخل)ل م  أ ظ :لل 1

ل 111صلف8511لا لاو إلاسلاو  وخسفلفلفلاولمط ة8511
ل 182فلاو  يًلاوسمو فلص(طخقإو ا ن لل)لاو  م لأ ظ :لل 2
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 الفرع الثاني

 ام القانوني لممنطقة االقتصادية الخالصةالنظ

و ملام تلطوخ سلاوسخملةلاوتللت م سإلملاولةوعسل عللاو  طلعسلاصرتاعملخسلاوهمواعسلطوخ عسلةظخ خعسل   خعسلونتعسل

رمئ سل  الانت اقلنلة لاولةللاويخ ل للطة لاو  طلسفل تالا ت  تلوإلملطعة لااهخع ةلومسعتئ م طملوي  عسل علل

ل 1سوخللاونا للةللأللتزان إلملأخسللةوساصهتامامتلت م سإلمل  ال

ة  خععع ل ععع للاو ظعععمقلاولعععم ة للو   طلعععسلاصرتاعععملخسلاوهمواعععسلطعععةل وعععم ةل عععلل ي ة عععسل عععللاونلعععة ل

ةاوةايوعععمتلاوتعععللت م سعععإلملاولةوعععسلاوسعععمن خسل عععلليإلعععسفلةاوعععلةللااهععع  لاوسعععمن خسلةرخععع لاوسعععمن خسل عععلليإلعععسل

نلعععة لاولةوععععسلاوسعععمن خسلةةايومتإلععععمل عععللاو  طلععععسلأهععع  فلةوموتعععموللسعععع  موجلطعععةالاو ةاععععةعلاععع لل لعععع تخلفل

اصرتاملخسلاوهمواسل)او ل ةلااةوا(فلةنلة لةةايومتلاولةللااه  ل للطة لاو  طلعسل)او لع ةلاو م خعس(فلةطعةل

ل ملخس دلو مل للااهخ لو    سل مل ل لطة لاونلة ؟

 الفقرة األولى

 حقوق الدولة الساحمية في المنطقة االقتصادية الخالصة

 للات مرخسلاا قلاو تنعلةلولعم ةللاوونعم لواع سلأسمسعخسلنلعة لاولةوعسلاوسعمن خسل عللل91س تلاو ملةلر

او  طلعسلاصرتاعملخسلاوهمواعسلإوعال علثلأ عةاعل ئخسعخسلنععللتإلملو لعلا ل عملو لةوعسل عللاهتاماعمتل عللاععلل

سع ت مةللاونلعة لل خلالل لل خملخللاو نعمطل عللاو  طلعسلإوعالنلعة لسعخملخسلةةصخعسلةنلعة لةةايوعمتلأهع  ف

اوسععخملخسل)أةًص(فل ععقلةصخععسلاولةوععسلاوسععمن خسل ععللاو  طلععسلاصرتاععملخسلاوهمواععسل) م ًخععم(فلة ععللااهخعع ل ت ععمةلل

لنلة لاولةوسلاوسمن خسلةةايومتإلملااه  ل للطة لاو  طلسل) مو ًم( 

                                                 
ل 119فلاو  يًلاوسمو فلص(ي ملل وللاو ما )ل م ًل:أ ظ ل 1
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لة في المنطقة االقتصادية الخالصةأواًل: الحقوق السيادية لمدولة الساحمي

ونلععععة لسععععخملخسلويعععع ضلاستانععععمفلل8511 ععععللات مرخععععسلل191ولةوععععسلاوسععععمن خسلة ًلععععملو  ععععملةلتت تععععًلا

ةاسععتيلللاو ععةا للاوطوخ خعععسلاونخععسل  إلععملةرخععع لاونخععسلو  خععم لاوتعععللت  ععةلرععمعلاوونععع فلةتت تععًلوعع  سلاونلعععة ل

فلويعع ضلاو نم ظععسل  ععالاو عع ةاتلاوطوخ خععسلوإلععة لاو  طلععسلةاععةو ل ععملخت  عع لوما نععطسلااهعع  لولستانععم

ل 2ةاصستيلللاصرتامل فلا  تمجلاوطمرسل للاو خم لةاوتخم اتلةاو خمح

فل خلةل ععع لةوعععسلاوسعععمن خسل عععللطعععة لاو  طلعععسلونسعععبل ةاعععة إلملإوعععالواوسعععخملخسلنلعععة لاوةخ اععللتلسعععخقل

لمل  الاوناللانتل: س تةوالتوخم إل

دارتهااستكشاف واستغالل ا -1  لموارد الطبيعية وحفظها وا 

اولعمعلأةلوعمطلللاأةل  عل للاوطوخ خسلام سلاو  ةاتلاونخسلاو ةيعةلةل عللاو  عةللاو عمئلةاو لاةللومو ةا

ل11فلة لعملو  عملةل3 ارلةلا للاو  ةاتلاونخةا خعس ومتخسفلةصلتلهللاا ةاعلانولةلأةلاواونخةا خسل  إلملةاواولمعفل

ل 8511يةوم لولم ةللاوونم لو مقلخ للات مرخسل ة ت

لا تإلعععمفلةخ  ععععلللةخنععع للنعععع لاولةوعععسلاوسععععمن خس  عععللطععععة لاو ععع ةاتلاستانععععم إلملةاسعععتيلوإلملةن ظإلععععملةان

اصستانععمفلط ععملي خععًلاطيعع اءاتلاوتععللتتهععةطملاولةوععسلاوسععمن خسلو لخععمقلومو سععدلاونععم للو لطم ععمتلاو هت  ععسل

                                                 
ل 8511 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل91 ايً:ل صلاو ل ةلااةوال)أ(ل للاو ملةلل 1
لأ ظ :ل 2

 .RUZIE (D), Droit international public, Dalloz Paris, P149ل
او لاةللوما ةاعلانولة لود إلملاوامئ متلاوتللتاةلل للاو  ن سلاوتللخ اللي خإلملل8511 للات مرخسلل99ةل   تلاو ملل 3

 خإلمفلإ ملرخ ل تن اسلة ةيةلةل  الرمعلاوون لأةلتنت فلأةلرخ لرمل ةل  الاون اسلإصلةطلل  الاتاملل مل للائقلولمعل
لاوون لأةلومطللأ ا  
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 للاو  طلسلو ت  فل  النخمةلةن اسلاوتي  متلاوس اخسلة    سلظ ة إلملةطوخ عسلوخئتإلعملةتسعإلخللإيع اءاتل

ل 1ن ظإلم

للام ععتلةاولةوععسلاوسععمن خسل ععلل يععملل اسععتيلللاو ععةا للاونخععسل ععلل  طلتإلععملاصرتاععملخسلاوهمواععسفلةان

وعو ضلاولخعةلفللوعللتاعةلل  ل عسلنلةرإلمل ةسة سلو  عةاللاوسعخملةلاو م  عسفلإص لأ إلعملصلتومنع طملواع سل ط لعسف

ي عمسلاوون خعسفلوموت عمةللاونخثلتسإل لاولةوسل  الن مخسلاو نعخطلاوونع  لةاوتسعخخ لاو نعخللةاون عمظل  عالا

ل 2ةاوت سخ ل ًلاو  ظ متلاولةوخسلاو هتاسلصسخ مل لل يمللاواخل

وعععقلتلتاععع ل عععللت عععلالطملونلعععة لاولةوعععسلل8511ة يععللأللات مرخعععسلاا عععقلاو تنعععلةلولعععم ةللاوونعععم لو ععمقل

اوسمن خسل  الاو ع ةاتلاوطوخ خعسلاونخعسلاو ةيعةلةل عللاو  طلعسلاصرتاعملخسلاوهمواعسل  عال عملة لل عللاو عملةل

تنعععتلل  إلععمل18فلوععللت مةوععتلطععة لاونلععة لةوهماععسلنعع لاواععخللونععلءل ععللاوت اععخللو ةيععبلاو ععملةل91

ل 3  ةاللن ظلاو ةا للاونخس

للسععع نتلو  مخعععملاوعععلةللاويخععع لومواعععخلل عععللاو  طلعععسلاصرتاعععملخسل ةخلنعععظل  عععملتلعععلقلأللاصت مرخعععسلةان

اوهمواسلو لةوعسلاوسعمن خسفل   إلعملي  عتلوإلعة لااهخع ةل خ عملخت  ع لومسعتيلللاو ع ةاتلاوطوخ خعسلاونخعسلواعة ةل

ة عللل 4موعسل  عالطعةالاونع خطلاوعة لخومنع  ل  مخعملاوعلةللاويخع  م سفلةومواخللواعة ةلهماعسفلاعلنخسلاو ر

أيعععللتسعععإلخلل   خعععسلاصسعععتيلللةاوانعععفل   ععع لخ اعععللو لةوعععسلاوسعععمن خسلنععع لاتهعععمةلام عععسلاوتعععلاوخ لاو  لةوعععسل

ل 5صاتنمفلةاستيلللاو ةا للاوطوخ خسل للاو  طلس

                                                 
ل 191و  يًلاوسمو فلصفلا(اونمج ن لل)لن ةلأ ظ :لل 1
ل 111فلاو  يًلاوسمو فلص(ي ملل وللاو ما )ل م ًأ ظ :لل 2
3

  8511 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل18او ملةل ل ايً:ل صل 
  911او  يًلاوسمو فلصلف(الحلاولخل)ل م  أ ظ :لل 4
ل 811فلاو  يًلاوسمو فلص( ن لإو اطخقل)لاو  م لأ ظ :لل 5
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ةاسعتهلاقلاو  نع تلةاويعز للقلة عللأللتيخعزلةتع ظقلإرم عسلةتنعيخلاوي ضلوإلملاون ل للأللتلعخةوإلةال

ل 8511 للات مرخسلل28 ل ةلل12وةو فلةطةل مل اتل  خ لاو ملةلاصاط م خسلةااو خسلاوا ة خسل

لا ةلاو ععععةا للاونخععععسل ععععللاو  طلععععسل طععععةالةتتععععةوالاولةوععععسلاوسععععمن خسلةاععععًلاا ظ ععععسلاوهماععععسلون ععععظلةان

لليم عععبل  مخمطعععملة  مخعععملاوعععلةللةاوتعععللخت عععخلل  ا متإلعععمل  عععلل  م سعععسلاواعععخلل عععللاو  طلعععسل عععلفاصرتاعععملخس

إاعععلا للاععع للطعععة لاا ظ عععسلاوهماعععسلة عععلفل1ااهععع  لاو اععع حلوإلعععقلوعععةو ل عععلليم عععبلاولةوعععسلاونعععمطئخس

اوت اهخصلو اخملخللةتل خ لاا ةاعلاوتللخيةزلاخلطمفلةتنلخللناصلاواعخللةت ظعخقل ةاسع  لةرطم متع ل

 م لةرخ طعععمل عععللاا عععةاعلاوتعععللخسععع دلة ة خعععسلألةاتلاواعععخللاو سععع ةحلوإلعععمفلةتنلخعععللأ  عععم لةأنيعععمقلااسععع

ل 2واخلطم

او لاعععةللون عععظلاو عععةا للاونخعععسلود ععع ل ي ة عععسلل18ةرعععللنعععللتلاو ل تعععمللاو م خعععسلةاو مو عععسل عععللاو عععملةل

اوتلاوخ لاوتللتؤل لإوال لقلت  ضلولمءلاو ةا للاونخسل للاو  طلسلاصرتاعملخسلاوهمواعسلوهطع لاصسعتيللل

لا عملرمو عسلو علةاق لر عسمةلأةلتنلخعلطملو سعتةخمتلخ اعللأللتعل لأراعالاو   طلةاةللأ الةلاا ةاعلاو يت ع

فل18أةا تلاصت مرخسلإوالاولةوسلاوسمن خسل إل سلاتهمةلإي اءاتلاون ظلة ًلملو ن ةطلاوتعللنعللتإلمل عللاو عةالل

ل 85113 للات مرخسلل91ةل19

 ععععلل ععععللهععععلللطععععةالختنععععلللوععععدللنعععع لاولةوععععسلاوسععععمن خسل نععععللل ععععللنخععععثلاويعععع ضل ععععلل ي ة ععععسل

اوالنخمتلطللاصستانعمفلةاصسعتيلللةاون عظلةاطلا ةفل عللنخعثلاو ةاعةعلطعةلاو عةا للاوطوخ خعسلاونخعسل

لةرخ لاونخس 

 
                                                 

ل 852فلصاوسمو فلاو  يًل( ن لإو اطخقل)لاو  م ل :لأ ظل 1
ل 8511 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل11 ايً:ل صلاو ملةلل 2
ل 191فلاو  يًلاوسمو فلص(اونمج ن لل)لن ةلأ ظ :لل 3
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دارتهااستكشاف واستغالل الموارد الط -2  بيعية غير الحية وحفظها وا 

نعمفلام عللاونع ل عللااتللاولةوعسلاوسعمن خسلل8511  نتلات مرخسلاا عقلاو تنعلةلولعم ةللاوونعم لو عمقل

لاصرتاملخسلاوهمواس للةاستيلللاو ةا للاوطوخ خسلرخ لاونخسل للاو  طلس

نعع لاولةوععسلاوسععمن خسلسععةاءلواععة ةل ومنعع ةل ععللط خعع لأيإلزتإلععمللExplorationةخلاععللومصستانععمفل

ة ةاط خإلمفلأةلرخ ل ومن ةل للط خ لاوتع هخصلوعلةللأهع  لأةلنع اسلأي وخعسلوع ي اءل سعدلنعم للو   طلعسل

وهمواسلأةلو  مط ل  خ سل  إلملو ي اءلي خًلاا  مللاوتعللختط وإلعملاستانعمفلاو ع ةاتلت إلخعًلالاصرتاملخسلا

ل 1صستيلوإلم

ام ععععسلاو نععععمطمتللExploitation ععععللنععععخللخلاععععللو   خععععسلاسععععتيلللاو ععععةا للاوطوخ خععععسلرخعععع لاونخععععسل

ةاوععسلاو  ععمللفلسععةاءلت عع  لاو ةيععةلةل ععة لرععمعلةاا  ععمللاولز ععسلصسععته اجلاو عع ةاتلاو  ل خععسفل  ععللتن خععللةان

ل 2 للومطللطةالاولمعاو  طلسفلأةل ملخسته جل

ةتيل لاطنم ةلإوالأللاستانمفلاو ةا للرخ لاونخسلاوتللتزه لوإلملاو  طلسلاصرتاملخسفلتهاعًل علل

فلةطععةلاو وععلألاوععة لسععو لةأللرموععتلوعع ل نا ععسل3 ظم إلععملاولععم ة للو ععملطععةل   ععةللوعع لومو سععوسلو يعع فلاولععم  

 ععللاو ععزاعلاوععة لي ععًلوخوخععملة موطععملنععةللتنلخععللل8519يععةاللل12 ععللر ا طععملاواععمل ل ععلللاو ععلللاولةوخععس

  4اوي فلاولم  لوخ إل م

                                                 
  91فلاو  يًلاوسمو فلاولم ةللاولةوللاويلخللو ونم فلص(الحلاولخل)ل م  أ ظ :لل 1
  129فلاو  يًلاوسمو فل لل سلول اسسلاولم ةللاولةوللاو مقفلص(الحلاولخل)ل م  أ ظ :لل 2
ل 191او  يًلاوسمو فلصلف(ي ملل وللاو ما )ل م ًأ ظ :لل 3
 أ ظ :ل 4

Cour internationale de justice, Affaire de la délimitation du plateau continental (Libye/Malta), 
Arrêt du 03 juin 1985, Recueil 1985,p 33.                                                                                                                                     
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ةط م ليم بل للاو ل لخ  لأ  لصلخةيلل   لوخللاو  طلعسلاصرتاعملخسلاوهمواعسلةاويع فلاولعم  ل خ عمل

ولعم  لإوعال سعم متلتتيعمةزلا تعلاللخت   لو ةا للاولمعلةومطللاولمعلإصل للاانةاللاوتعللخ تعلل خإلعملاويع فلا

ل 1او  طلسلاصرتاملخسلاوهمواس

ة ععللط ععملخ اععللاوت  خعع لوععخللطوخ ععسلاونلععة لاوسععخملخسلاوتععللتت تععًلوإلععملاولةوععسلاوسععمن خسل  ععالاو عع ةاتل

اونخعععسل عععللاو  طلعععسلاصرتاعععملخسلاوهمواعععسلةنلةرإلعععملاوسعععخملخسل  عععالاو ععع ةاتلرخععع لاونخعععسل عععللطعععة لاو  طلعععسفل

 عللأ لةاعفلأةلرخععلفل عللنعخللنلةرإلعملاوسععخملخسل  عالاو ع ةاتلرخعع للةتاعةللنلةرععمل يع لل ومو سعوسلولةوعا

اونخسلطللنلة لهمواسفلأ لإةالوقلتلقلاولةوسلاوسمن خسلومستانم إلمل للخيةزلانللأللخلعةقلوإلعة لاا نعطسل

ل 2 ةا لسلا خنسل  إلمولةلل

 ايععًلوةيععةللنعع لوععو ضلاوععلةلللفل عع للةيععةللطععةالاو عع  لوععخللاونلععة لاوسععخملخس8511ةة لععملصت مرخععسل

ااهععع  فل  عععللتعععةا  لنععع ةطل  خ عععسل عععلل نعععم اسلاولةوعععسلاوسعععمن خسل عععللاسعععتيلللاو ععع ةاتلاونخعععسلو  طلتإلعععمل

 عللل92ةلل15اصرتاملخسلاوهمواسفلةهماسلاولةللرخ لاوسمن خسلةاولةللاو تاع  ةليي ا خعملة لعملو  عملتخلل

ل 3 لل  سلاصت مرخسل99   ةاتلرخ لاونخسلة لملو  ملةلطة لاصت مرخسفلة لقلةيةلل  للطةالاون لومو سوسلو

 ية الخالصةثانًيا: والية الدولة الساحمية في المنطقة االقتصاد

و لةوسلاوسمن خسلن لةصخسل  الاو  طلسلاصرتاملخسلاوهمواسفلأ لن لإن افلة  اروسلةت ظخقلسةاءل

 للاوت هخصلو لوةو ل للروللاولةوسلاوسمن خسفل للنموسلرخم إلملوإلة لاا نطسفلأةل للنموسلرخمقلاويخ لوإلملو

                                                 
  125او  يًلاوسمو فلصلف لل سلول اسسلاولم ةللاولةوللاو مقلف(الحلاولخل)ل م  أ ظ :لل 1
  111فلاو  يًلاوسمو فلص(اونمجل ن ل)لن ةلأ ظ :لل 2
  8511 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل99ةل92فل15 ايً:ل صلاو ةال:لل 3
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فلاوونثلاو   للاوون  فلةلةاست  مللاويز لاصاط م خسلةاو  ن تلةاوت اخومتلو رم سلةطة لاا نطسلتت   

ل.1ن مخسلاووخئسلاوون خسلةاون مظل  خإلمةل

 االصطناعية والمنشآت والتركيبات إقامة الجزرـ 1

 ععللاو  طلععسللأللو لةوععسلاوسععمن خس  ععالل8511 ععللات مرخععسلل91 اععتلاو لعع ةلااةوععال)ب(ل ععللاو ععملةل

ة لاصت مرخععسل خ ععملةصخععسل  ععالاوةيعع لاو  اععةصل  خعع ل ععللااناععمقلةاتلاواعع سل ععللطععاصرتاععملخسلاوهمواععسل

ن مخععسلفلةاععةالاوونععثلاو   ععللاوونعع  فلةلةاسععتيلللاويععز لاصاععط م خسلةاو  نعع تلةاوت اخوععمتل رم ععسخت  عع لو

لظل  خإلم اووخئسلاوون خسلةاون م

وخللاويز لاصاط م خسلةاو  ن تلةاوت اخومتفلإص لأ  لوقلخ  للأنامً عملهماعسلل91ةخ خزل صلاو ملةل

واعععلل  إلعععم لة عععللاو   عععةقلأللاويعععز لاصاعععط م خسلطعععللاو  نععع تلاو لم عععسل  عععالرعععمعلاوونععع لةت  عععةل خمطععع ل

  ل خععسل ععللاوونععم فلة هااععسلارعع اضلاوتن خععللةاوت  خععرفلأةلارعع اضلاستانععمفلةاسععته اجلاو عع ةاتلاو

ل 2  ال اسلاويز لاوطوخ خسلاوتللطلل ر سل للاا ضل تاة سلطوخ خم

ل12ة ظععً الو ععملو لةوععسلاوسععمن خسل ععللةصخععسل ععللطععةالاو خععلالفل لععللأرعع تلوإلععملاو لعع ةلااةوععال ععللاو ععملةل

 تلدوعععمون للةللرخ طعععمل عععللأللتلعععخقلة عععللأللتيخعععزلةتععع ظقلإرم عععسلةتنعععيخللةاسعععتهلاقدلطعععة لاويعععز لةاو  نععع

ل 3ةاوت اخومتفلةطةلن لو لةوسلاوسمن خسلتستهل  لةنلطملةرللتس دلو يخ لاو نم اسل للطةا

ا ملو لةوسلاوسمن خسلةصخسلهمواسل  الطة لاويعز لاصاعط م خسلةاو  نع تلةاوت اخوعمتفلو عمل عللةوع ل

ل 1 سلةاوإلي ةاوةصخسلاو ت  لسلومولةا خللةاا ظ سلاوي  اخسلةاوا خوخسلةاوانخسلةرةا خللةأ ظ سلاوسل

                                                 
 ل 8511 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل91)ب(فل للاو ملةلل8 ايً:ل صلاو ل ةلل.1
  111او  يًلاوسمو فلصل(فاونمج ن لل)لن ةلأ ظ :لل 2
  191فلاو  يًلاوسمو فلص(ي ملل وللاو ما )ل م ً :لأ ظل 3
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ةو لةوععسلاوسععمن خسفلنععخللتلتاععللاواعع ة ةلأللتلععخقلنععةللاويععز لاصاععط م خسلةاو  نعع تلةاوت اخوععمتل

(ل ت لنةوإلمفلةخيبل  عالي خعًلاوسع للااي وخعسلأللتنتع قل  عمط ل922  مط لسل سل  لةوسلصلتتيمةزل)

اصاععععط م خسلةاو  نعععع تللاوسععععل سلةأللتطوعععع لاو  ععععمخخ لاولةوخععععسل خ ععععملخت  عععع لومو لنععععسل ععععلليععععةا لاويععععز 

لةاوت اخوععمتلة  ععمط لاوسععل سلنةوإلععملإةالت تععبل  ععالةوعع لإ مرععسلاسععتهلاقلاو  عع اتلاوون خععسلاو  تعع فلود إلععم

ل 2يةط خسلو  لنس

ةوخسلو يز لاصاط م خسلةاو  نع تلةاوت اخوعمتلاوتعللتلخ إلعملاولةوعسلاوسعمن خسلإر عخقلونع  لأةلاونلعة ل

  8511 للات مرخسلل12 للاو ملةلل21طةالنسبل صلاو ل ةلاو ت توسل  الةاًلاويز لاوطوخ خسفلةل

 لمنطقة االقتصادية الخالصةالبحث العممي البحري في ا ـ2

ةخلاعععللوععع لإيععع اءلاول اسعععمتلأةلأخعععسلأ  عععمللتي خوخعععسل تاععع سلوإلعععملتإلعععلفلإوعععالزخعععملةل    عععسلاط سعععملل

موونعثلاو   علل عللطعة لاو  طلعسفلوطوخ سلاو  طلسلة ملتنتةخ  لةو لةوعسلاوسعمن خسلةصخعسلهمواعسل خ عملخت  ع لو

ةتوعععلةلأط خعععسلاوونعععةثلاو   خعععسل عععلل خعععم لاو  طلعععسلةرم إلعععملة عععملتنعععتلاولعععمعلخنعععالل م عععلل سعععم لةلوتسعععخخ ل

فل  للط خ لاوونثلاو   للخعتقلاوت ع فل  عالهاعمئصلاو عةا لل3 نمطمتلاوانفلةاصستيلللاصرتاملخخل

لاوطوخ خسلة ة خمتإلملةأنيم إلم 

                                                                                                                                                         
  8511اا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقل للات مرخسلل12 للاو ملةلل21 ايً:ل صلاو ل ةلل 1
  8511او تنلةلولم ةللاوونم لو مقلات مرخسلاا قل للل12 للاو ملةلل29لف21فل29فل21فل21 صلاو ل ات:لل: ايًل 2
  851فلاو  يًلاوسمو فلص( ن ل اطخقلإو)لاو  م لأ ظ :لل 3
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 خعسلااسعع م لةن اعسلاو عةا للاونخعسلاو تن اععسلةاو موتعسلةاو ع ةاتلاوتعللتاعع إلملةرعللتنع للااونعمثلاوون

او  طلعسلاصرتاعملخسلأةلاو  عمط لااهع  فلةوعخسل عللاواع ة ةلإرم عسل ؤسسعمتلاوونعثلاو   علل عللاو  طلععسل

ل 1اصرتاملخسلاوهمواسفلةان  ملتاةللأ  موإلملةتيم وإلمل للطة لاو  طلس

 عععللات مرخعععسلل91للاوونعععثلاو   عععللاوونععع  لة لل عععلل عععصلاو عععملةلةاطرععع ا لونععع لاولةوعععسلاوسعععمن خسل ععع

 عععلل  ععسلاصت مرخععسلوتةاعععخدلانوخععسلاولم ة خععسلاوتععللخعععتقلة لععملوإلععمل  م سعععسلل111فلا ععمل  خععتلاو ععملةل8511

 ل 2اولةوسلاوسمن خسلنلإلمل للاولخمقلوموونثلاو   لفلأةلاوت هخصلو لويخ طمل للاولةللأةلاو  ظ مت

لرية في المنطقة االقتصادية الخالصة والحفاظ عميهاحماية البيئة البح ـ3

تعععععلهللاوسعععع للااي وخعععععسلاو  طلععععسلاصرتاعععععملخسلاوهمواععععسلةاو  عععععمط لااهعععع  لاوتمو عععععسلو لةوعععععسل  ععععل مل

رععللخععؤل لتسعع وإلملإوععالتإللخععللاووخئععسللت ععةثلاو خععم فلأةلأ إلععملتن ععلل ععةاللاوسععمن خسفل   إلععملرموًوععمل ععملتععؤ  ل ععل

لاوس للاوتللت ةثل للوخئتإلم اوون خسفلوإلةالت  لل  ال  ًل

لللللخ  ععلل» ت ععةثلاووخئععسلاوون خععسلود عع :ل8511ةرععلل    ععتلاو لعع ةلاو او ععسل ععللاو ععملةلااةوععال ععللات مرخععسل

دلإلهمللاط سملل للاووخئعسلاوون خعسفلو عمل عللةوع ل اعمبلاا إلعم فلواعة ةل ومنع ةلأةللت ةثلاووخئسلاوون خسلد

ةلخنت عللأللتع يقل  إلعمل  عم ل ؤةخعسفل  عللاطاع ا لوعمو ةا للاونخعسلرخ ل ومن ةفل ةاللأةلطمرسلتع يقل  إلعملأ

ل«.ةاونخمةلاوون خسفلةت  خضلاوانسلاوون خسلولهطم 

تتهعةلاوعلةللي خعًل عملخ عزقل عللاوتعلاوخ لو  عًلل» لل ل تإلعملااةوعال  عالأ ع :لل851ا مل اتلاو ملةل

سععتهلاقلاوتا ةوةيخععمتلاوةار ععسلتنععتلةه ععضلت ععةثلاووخئععسلاوون خععسلةاوسععخط ةل  ععالطععةالاوت ععةثلاو ععمتجل ععللا

                                                 
  811فلاو  يًلاوسمو فلص(سإلخل)لنسخللاو تلة أ ظ :لل 1
2

  8511ات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقل للل111 للاو ملةلل21 ايً:ل صلاو ل ةل.  
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ةصختإلملأةل رموتإلملأةل للإلهمللأ ةاعلر خوسلأةليلخلةفلرالالأةل  امل  اليزءل  خلل للاووخئعسلاوون خعسل

ل« خ اللأللتسوبل خإلملتيخخ اتلاوخ ةلةام ةلوت  لاووخئس

 خسل ععللنلععة لة ععللهععلللطععةالاوت  خععفلختوععخللو ععمل ععل لاص توععمطلاوة خعع لوععخلل ععملتلعع  لو لةوععسلاوسععمن

سععخملخسل خ عععملختاعععللومستانعععمفلةاسعععتيلللاو عععةا للاوطوخ خعععسل عععللطعععة لاو  طلعععسفلة  نإلعععملةصخعععسل خ عععملخت  ععع ل

ل 1أةلته خ  لسلاوون خسلةاو  لل  ال  ًلت ة إلمون مخسلاووخئ

ةوموتموللخ اللاولةللأللةصخسلاولةوسلون مخسلاووخئسلاوون خسلتسته صل للنلإلعمل  عالاو عةا للاوطوخ خعسل

و لةوسلاوسمن خسلونلعة ل موتعسل  عال عةا للاو  طلعسل ع لللتاملخسلاوهمواسفل طمو ملرللا ت فاو  طلسلاصرل ل

ةوعع لخ طععة ل  ععالاص تعع افلوإلععملومتهععمةل ععملخ ععزقل ععللإيعع اءاتلو  ععًلاطاعع ا لوإلععة لاو ععةا للة ععللةوعع ل  ععًل

ل 2اوت ةثلة ام نت لوام سلاوةسمئل

اولةوعسل  ز عسلون مخعسلاووخئعسلاوون خعسلةاون عمظلل»أ ع :لل  عال8511 للات مرخسلل851ةرلل اتلاو ملةل

فلة  خ ل  للطعة لاو عملةلرعللرعة تل علل ةرعفلاولةوعسلاو تله عسل  عالنسعمبللةوعسلاو  عقلوعل ءلأ لنعالل«م  خإل

ل للأنامللاوت ةثلاوون   

اوسمن خسلاوت مةلل ًلاوعلةللااهع  لةاو  ظ عمتلاولةوخعسلاو تهااعسل علل يعمللن مخعسللةخ اللو لةوس

ات مرخعععسلاا ععقلاو تنععلةلولععم ةللاوونععم لاو ععع علاو ععم لل ععللاويععزءلاو ععم لل نععع لوعع لووخئععسلاوون خععسفلةرععللأ عع لتلا

ل 3او ت   لوموت مةللاو مو للةاطر خ للةاو  ل جلتنتل  ةاللدن مخسلاووخئسلاوون خسلةاون مظل  خإلمد

                                                 
  191فلاو  يًلاوسمو فلص(اونمج ن لل)لن ةلأ ظ :لل 1
  851فل859و  يًلاوسمو فلصلصفلا( ن لإو اطخقل)لاو  م لأ ظ :لل 2
  8511 للات مرخسلاا قلاو تنللولم ةللاوونم لو مقلل855ةلل851فل859 ايً:ل صلاو ةال:لل 3



 المناطق البحرية الخاضعة لوالية محدودة  :الفصل الثاني
 

887 

 

وت ععةثل ععللاو  طلععسلا عملخنعع لو لةوععسلاوسعمن خسلةاععًلرععةا خللةأ ظ ععسلهماعسلو  ععًلةه ععضلة ام نعسلا

 ل إل ععملاععملل اععل لطععةالاوت ععةثلة ععللأ ل خععلالل ععلل خععملخللاوت ععةثلاوونعع  فلسععةاءل1اصرتاععملخسلاوهمواععس

ل 2ت ةثل للاويةلأةل للاوس للأةل لل امل لو خس

 ى في المنطقة االقتصادية الخالصةثالثًا: حقوق الدولة الساحمية وواجباتها األخر 

لة لو لةوسل  ال  طلتإلملاصرتاملخسفل ع للوإلعة لاولةوعسلةصخعسلإواليم بل ملسو ل للاهتامامتلةن

همواسل لل  م سسلاو نمطمتلااهع  لاوتعللتيع  لويع ضلاصستانعمفلةاصسعتيلللاصرتاعملخخللو   طلعسفل

ا  تعععمجلاوطمرعععسل عععللاو خعععم لةاوتخعععم اتلةاو خعععمحفلةطعععةالخ  عععللأللو لةوعععسلاوسعععمن خسل  عععال  طلتإلعععملاصرتاعععملخسل

خععسل خ ععملختاععللوت ظععخقلة  م سععسلة رموععسلأ ل نععمطل ععللاو  طلععسلخإلععلفلإوععالاصستانععمفلاهتاماععمتلا   ال

ل 3ةاصستيلللاصرتاملخخللةلةللأللخاةلل لاةً ال  الاو ةا للاوطوخ خسل للاو  طلس

فل91ولععم ةللاوونععم لطععة لاونلععة لةاوةايوععمتل ععللطععة لاو  طلععسل ععللاو ععملةلل8511ةرععلل ظ ععتلات مرخععسل

طععة لاو ععملةلةأناععمقلاصت مرخععسلااهعع  فل يععللأللط ععم لنلةًرععملأهعع  لو لةوععسلةةايوععمتللواععلل ععلل  اي ععسلأناععمق

لأهععع  لتلعععًل  عععال متلإلعععمفل عععمو ل ةلااةوعععال)ج(ل عععلل  عععسلاو عععملةلتتنعععلثل عععللاونلعععة لةاوةايوعععمتلااهععع  

لةاو لاعةللوععمونلة لااهع  لو لةوععسلاوسععمن خسل عللاو  طلععسلاصرتاععملخسلاو  اعةصل  خإلععمل عللطععة لاصت مرخععس 

لةتت هصلأسمًسمل ل:لاوهمواسلطللاونلة لاوتللت م سإلملاولةوسلاوسمن خسلسةخسل ًلاولةللااه  ف

                                                 
  8511 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل121 ايً:ل صلاو ملةلل 1
  112فلصاوسمو فلاو  يًل(اونمج ن لل)لن ةللأ ظ :ل 2
  851فلاو  يًلاوسمو فلص( ن لخقلإو اط)لاو  م لأ ظ :لل 3
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فل  عال8511 علل ل تإلعملااةوعال عللات مرخعسلل91نخعثلتع صلاو عملةل فنع لاوت تعًلون خعمتلاوونعم ـ 1

اواعععمولتلةاو ت  لععسلومو لنعععسلةاوتن خعع لةةاعععًلل19ت تععًلي خعععًلاوععلةللومون خعععمتلاو نععم لإوخإلعععمل ععللاو عععملةل

ل 1 لاستهلاقلاوون لاو ن ة سللةوًخمةهطةطلاا موخبلاو ي ة ةلةرخ لةو ل  ملختاللوإلة لاون خمتل للأةي

ةطةالخ  للأللو لةوسلاوسمن خسلايخ طمل عللاوعلةلفلاونع ل عللتسعخخ لاوسع للاوتعللت  عًل   إلعمل عللطعة ل

لوتن خ  او  طلسفلةاو لنسل خإلملةةاًلاوامولتلةهطةطلاا موخبلاو ي ة ةلةا

ةطةال  للا تإلعم لاوسع خ سلااي وخعسلولعةا خللةأ ظ عسلاولةوعسل فاون ل للاو طم لةلاو ست  ةلأةلاون خ سـ 2

 ععللات مرخععسلاا ععقلل888اوسععمن خسلاو ت  لععسلومو  طلععسلاصرتاععملخسلاوهمواععسفلة عع لاونعع ةطلاوععةا لةل ععللاو ععملةل

ل 2او تنلةلولم ةللاوونم 

وسلو  ًلة  مروسلة لللاو رخ ل للاوسع للاو عدةةللوإلعملو  عًل   إلعمل عللاون ل للاتهمةلاوتلاوخ لاو  ملـ3

لات مرخعععسلاا عععق عععللل55ةطعععةالة ًلعععملو نععع ةطلاو  اعععةصل  خإلعععمل عععللاو عععملةللف3  طلتإلعععملاصرتاعععملخسلاوهمواعععس

تتهةلالللةوسلتلاوخ ل  موسلو  ًلة  مروسل لعللاو رخع ل عللل»ت ص:لةاوتللل8511او تنللولم ةللاوونم لو مقل

او دةةللوإلملو  ًل   إلملةو  ًلاصستهلاقلرخ لاو ن ةعلو   إلمل للطةالاوي ض لةأ ل وعللخ يعدل  عاللاوس ل

ل« ظإل لأخسلس خ سلأخملاملل   إلمفلخاودلن الوناقلاوةارً

 علل  طلتإلعملاصرتاعملخسلاوهمواعسفلة ع لاونع ةطللاون ل للر عًلاووعثلاطةا عللرخع لاو اع حلوع لـ4

ل 85114 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل825ةاانامقلاوةا لةل للاو ملةل

                                                 
  111فلاو  يًلاوسمو فلص(اونمج ن لل)لن ةلأ ظ :لل 1
ل 111فلاو  يًلاوسمو فلص(ي ملل وللاو ما )ل م ًأ ظ :لل 2

  8511ات مرخسلاا قلاو تنللولم ةللاوونم لو مقل للل888:ل صلاو ملةلأخامل ايًععععععل
  111صفل  س فلاو  يًل(اونمج ن لل)لن ةلأ ظ :لل 3
  8511 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل825 ايً:ل صلاو ملةلل 4
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ة ع لاونع ةطلةااناعمقلاوعةا لةللف عللاو  طلعسلاصرتاعملخسلاوهمواعسلاون ل للزخم ةلاوسع للااي وخعسلـ5

ل 85111 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل882 للاو ملةل

 ععللل829ةل822وععةا لةل ععلل ععصلاو ععملتخللة عع لاونعع ةطلةااناععمقلال:اونعع ل ععلل نم وععسلاول اعع سلـــ6

ل 85112ات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقل

استانعععمفلل خ عععملخهعععص اونععع ل عععللت  خعععةلاولعععةا خللةاا ظ عععسلاو ت  لعععسلو  م سعععسلنلةرإلعععملاوسعععخملخسلــــ7

ل 3ةاستيلللةن ظلاو ةا للاونخسل للاو  طلسلاصرتاملخسلاوهمواس

او  طلسلاصرتاملخسلاوهمواسلوو ضلاونلة فلصلخ  علل ط ًلعملأللخلعًللإللاستئ م لاولةوسلاوسمن خسل ل

  ععال ععمت لطععة لاولةوععسل ععلل لموععللت ت إلععملوععمونلة لاو لعع  ةلوإلععملي  ععسل ععللاوةايوععمتلو ةيععبلات مرخععسلرععم ةلل

لل وةرةفل  لطملةاصوتزاقلومنت ا إلمفلخ ويللوإلملا8511اوونم لو مقل

نلة لطة لااهخ ةلو لقل امل ةل مت لاولةوسلاوسمن خسل للةخ اللإي مللطة لاوةايومتلاو  لمةل  ال

 للات مرخسلل91سل للاو ملةلنسبل صلاو ل ةلاو م خفلةطةال ل للاو  طلسلاصرتاملخسلاوهمواسااه للاولةل

 مولةوسلاوسمن خسلل 4ةاوتللت زقلاولةوسلاوسمن خسلوةيةبلانت اقلنلة لاولةللااه  ل للطة لاو  طلسل8511

لقلاوت سفل للاست  مللنلةرإلمل للطة لاو  طلسلوناللخؤل لإوالاطا ا لونلة لاولةلل ل ةةلإوال 

                                                 
  8511 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل882 ايً:ل صلاو ملةلل 1
ل 111صفلاوسمو فلاو  يًل(اونمج ن لل)لن ةلأ ظ :لل 2

  8511 قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقل للات مرخسلاال829ةلل822:ل صلاو ملتخل:لأخامل ايًلعععععع
  8511 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل91 ايً:ل صلاو ملةلل 3
4

  8511 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل91او ملةلاو ل ةلاو م خسل لل ايً:ل صل.  
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ل لااه  ف لاو ملة لاوة لأالت  لاو ولأ لتنتل  ةالل122ةطة لةاوت سفل للل لل  سلاصت مرخس لاو خس نسل

لل 1است  مللاون 

  نتل ةرل .اوهمواسلو لقلإ مرسلاو لنسلاولةوخسل للاو  طلسلاصرتاملخسلا ملت تزقلاولةوسلاوسمن خس

ل لارتاملخسلهمواسلايزءل لتطًل للأ موللاوونم لل8511ات مرخس ل  طلس لاوسمن خس لاوونم لاولةوس ولم ةل

تستان إلملةتستيلل ةا لطمل لموللاوتزاقلطة لاولةوسلومنت اقلن خسلاو لنسلاولةوخسل خإلمفلة  خ ليمءتلاو ملةل

لاوتاة ل91 لوإلةا لنم  س لاصت مرخس لطة  لأ2 ل لنخث لاو  طلسلف ل ل لاو لنس لن خس لاولةل لوي خً ر  ت

اولةوسلاوسمن خسلوي  سل للاصوتزا متلاوتللل8511 للات مرخسلل12اصرتاملخسلاوهمواسفلا ملأةيوتلاو ملةل

  3تإللفلإوال لقلإ مرسلاو لنسلاولةوخس

للةاعًل  عال ععمت ل لع لفونسعللإلا ةلةاسعتيلللاو ع ةاتلاوطوخ خعسلاونخعسةت تعزقلاولةوعسلاوسعمن خسلاعةو للللللل

ولعم ةللل8511اولةوسل لقلت ع ضلاو ع ةاتلاوطوخ خعسلاونخعسلوهطع لاصسعتيلللاو  ع طفلوإلعةالةاع تلات مرخعسل

تلع  لرعل تإلمللأللا عملوإلعمل 4سلاوسمن خسلوإللفلن ظلطة لاو عةا لاوونم لي  سل للاصوتزا متل  ال مت لاولةو

                                                 
ل 111فلاو  يًلاوسمو فلص(اونمج ن لل)لن ةلأ ظ :لل 1
  8511 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل122:ل صلاو ملةلأخاملايً لعععععلل
 للاو  طلسلاصرتاملخسلل»  الأ  :لل8511 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل91 للاو ملةلل28ت صلاو ل ةل ل2

امقلةاتلاوا سل للطة لاصت مرخسلومون خمتلاوهمواسلتت تًلي خًلاولةلفلسمن خسلام تلأةلرخ لسمن خسلة ط ملو  ا مةلاان
ةاو ت  لسلومو لنسلةاوتن خ لةةاًلاوامولتلةهطةطلاا موخبلاو ي ة ةلةرخ لةو ل  ملختاللل19او نم لإوخإلمل للاو ملةل

 موخبلوإلة لاون خمتل للأةي لاستهلاقلاوون لاو ن ة سللةوخملات  لاو  توطسلوتنيخللاوس للةاوطمئ اتلةاوامولتلةهطةطلاا
  «او ي ة ةفلةاو ت لسل ًلاانامقلااه  ل للطة لاصت مرخس

ل 111فلاو  يًلاوسمو فلص(ي ملل وللاو ما )ل م ًأ ظ :لل 3
  8511 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل12:ل صلاو ملةلأخامل ايًل-
4

  8511مقل للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو ل18 ايً:ل صلاو ملةل.  
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ةطعللاوتعللتلع  لةيعةللاو عمئضلة لعلا  لةاخ خعسلل  الي للاو ةا للاونخسل علل  طلتإلعملاصرتاعملخسلاوهمواعسف

  85111 للات مرخسلل11 نم اسلاولةللااه  لولست ملةل للطةالاو مئضفلةطةل مل ظ ت لاو ملةل

 ععللات مرخععسلاا ععقلل851 مولةوععسلاوسععمن خسل  ز ععسلون مخععسلاووخئععسلاوون خععسلة عع لاو ععملةلإوععالطععةال إاععم س

ت تععزقلو  طععمءل ةا لتإلععمل  ععالإيعع اءلاوونععثلاو   ععلل ععلل  طلتإلععملفلا ععمل8511او تنععلةلولععم ةللاوونععم لو ععمقل

اصرتاعععملخسلاوهمواعععسلو عععلةللااهععع  لأةلاو  ظ عععمتلاولةوخعععسلاو هتاعععسفل تعععالاعععملل ةاعععةعلاوونعععثلخت  ععع ل

وعمط لللاوةايعبل عللاوهع ائطلا عملت تعزقلأخاعملل 2ودر اضلس  خسلةخإللفلإوالزخملةلاو    سلومووخئسلاوون خس

خمتلاويي ا خععسلاوتععللتوععخللهطععةطلاونععللاوهععم يللو   طلععسلاصرتاععملخسلاوهمواععسفلةهطععةطلأةلرععةائقلاطنععلا 

ل 3اوتنلخلل ًلاولةللاو يمة ةل  اله ائطلةاتل لخمسل لئق

  ملسو لختادلو ملأللاولةوسلاوسمن خسلة ًلملصت مرخعسلاا عقلاو تنعلةلولعم ةللاوونعم  ل   إلعملتت تعًل  عال

سلةةصخعسلويع ضلاستانعمفلةاسعتيلللاو عةا للاوطوخ خعسلاونخعسل  إلعملةرخع ل  طلتإلملاصرتاعملخسلونلعة لسعخملخ

ت تععزقلوععو ضلاصوتزا ععمتلةتت تععًلوعع  سلاونلععة لويعع ضلاو نم ظععسل  ععالطععة لاو ععةا لفل ععللاو لموععلللف4اونخععس

ان لاولةللااه  ل للاستيللل ع ةاتلطعة لاو  طلعسلاوزائعلةل عللاولعل اتلاصسعتيلوخسلو لةوعسلاو   خعسفلةطعةل

ل وًلأسمًسمل للا ة ةلاستيلللاو  ةاتلاونخسلاستيلصل لل ًخم ن لخ

ل

ل

                                                 
ل 811فلاو  يًلاوسمو فلص(سإلخل)لنسخللاو تلة أ ظ :لل 1
  8511 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل11:ل صلاو ملةلأخامل ايًل-
  119فلاو  يًلاوسمو فلص(اونمج ن لل)لن ةلأ ظ :لل 2
  191فلصاوسمو فلاو  يًل(ي ملل وللاو ما )ل م ًأ ظ :لل 3
  881فلاو  يًلاوسمو فلص( وللاولمل )لن وملأ ظ :لل 4
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 الفقرة الثانية

 حقوق وواجبات الدول األخرى في المنطقة االقتصادية الخالصة

وععلةلل  خ ععسفلرخعع لاولةوععسلاوسععمن خسفلنلععة لل8511 توععتلات مرخععسلاا ععقلاو تنععلةلولععم ةللاوونععم لو ععمقل

سلاصرتاعملخسلاوهمواعسل تععالتعةا  تلنع ةطل  خ عسل عللت ع لاوعلةللة ععلل  عالاو عةا للاوطوخ خعسلاونخعسلو   طلع

وإلععةالسععةفل تطعع  لإوععالنلععة لةةايوععمتلاوععلةللااهعع  ل ععللطععة لاو  طلععسل ععلل لطتععخلللف1او  طلععسلاو   خععس

أسمسععختخلفلنلععة لةةايوععمتلاوععلةللاويخعع ل ععللاو  طلععسلاصرتاععملخسلاوهمواععسل)أةًص(فل ععقلنلععة لاوععلةللرخعع ل

لاو تا  ةليي ا ًخمل للطة لاو  طلسل) م ًخم( اوسمن خسلةاولةلل

 ا في المنطقة االقتصادية الخالصةأواًل: حقوق الدول الغير وواجباته

تت  عللنلعة لةةايوعمتلاوعلةللااهع  لا طلًرعمل علل اع ةلاونلعة لاوسعخملخسفل مولةوعسلاوسعمن خسلوعخسلوإلععمل

ااهععع  ل نت ظعععسلونلةرإلعععملاوتل خلخعععسلسعععخملةلام  عععسل عععلل  طلتإلعععملاصرتاعععملخسلاوهمواعععسفلنخعععثلتولعععالاوعععلةلل

او ت   ععسل ععلل  م سععسلأر ععبلاون خععمتلاو ت   ععسل ععلل وععلألن خععسلاوونعع لاو ععمقفلةاععةالنلععة ليلخععلةلتت  ععلل ععلل

ل 2استيلللاو مئضل للاو  ةاتلاونخس

اططعم لاو عمقلاوعة لخ اعللل8511 للطةالاو  ط  ل سع تلات مرخعسلاا عقلاو تنعلةلولعم ةللاوونعم لو عمقل

 علللة  خ عسًلوو ضلاولةللاويخ ل للأللتنم  ل للاو  ةاتلاونخعسلو   طلعسلاصرتاعملخسلاوهمواعسفل للهلو ل

ل 3اوةرتلةات لاصوتزا متلةاوةايومتلاو  لمةل  ال مت لت  لاولةلل للطة لاو  طلس

                                                 
  111فلاو  يًلاوسمو فلص(اونمجل ن ل)لن ةلأ ظ :لل 1
  111فلاو  يًلاوسمو فلص( ن ل)لوةس طملأ ظ :لل 2
  59فلاو  يًلاوسمو فلص( وللاوا خق)ل  ةالأ ظ :لل 3



 المناطق البحرية الخاضعة لوالية محدودة  :الفصل الثاني
 

888 

 

ن خعمتلاوعلةللااهع  لل91 علل ملتإلعملل8511ةرللتا  تلات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونعم لو عمقل

ةاو ت   سل للت تًلطة لاولةللون خسلاو لنسلةاوتن خ لةةاعًلاواعمولتللف1طلسلاصرتاملخسلاوهمواس للاو  

ةةاعًلاا موخععبلاو ي ععة ةلةرخع لةوعع ل  ععملختاعللوإلععة لاون خععمتل عللأةيعع لاسععتهلاقلاوونع لاو نعع ة سللةوخععمل

لاموونثلاو   لل  ًل 

ةالام عععتلاوعععلةوتخللاوسعععمن ختخلل تيعععمة تخلفل  اعععلل  إل عععملاو نلعععة لاو موتعععسل عععللاو  طلعععسلاصرتاعععملخسلةان

اوتمو سلوإلعمفلرخع لأللو عضلاونلعة لاوتعللخت ت عمللوإلعمل عللاو  طلعسلاصرتاعملخسلاوهمواعسلرعللتاعةلل ت اوطعسل

اوسع اخسل ع ةةل تن اعسفلةأللاسعتيلوإلملةلاو نم ظعسل  خإلعملل  ملختط بلاوت مةللوخ إل مفلة للةو ل ع للاو ع ةة

ختط بلاوت مةللوخللاولةوتخللونالل ومن لأةل للط خع لاو  ظ عمتلاولةوخعسلختط بلاوت مةللوخ إل مفلةطةال مل

ل 2او تهااس

أ طعععتلو عععلةللاويخععع لنلةًرعععمل عععللاو  طلعععسلل8511ة  عععالاوععع رقل عععللأللات مرخعععسلرعععم ةللاوونعععم لو عععمقل

لاصرتاملخسلاوهمواسلو لةوسلاوسمن خسفلإص لأللطة لاونلعة لةاون خعمتل لخعلةفلنخعثلت تعزقلسع للةطعمئ اتلطعة 

ل 3اولةللومنت اقلاولةا خللةاوت ظخ متلاوتللتا إلملاولةوسلاوسمن خس

 ساحمية والدول المتضررة جغرافًياثانًيا: حقوق وواجبات الدول غير ال

تست لل طمووسلاوعلةللرخع لاوسعمن خسلةاوعلةللاو تاع  ةليي ا ًخعملوعو ضلاونلعة ل عللاو ع ةاتلاونخعسل علل

للي خعًلاوععلةللاوسعمن خسلو  عمط لارتاععملخسلهمواعسلخعؤل لإوععالاو  عمط لاصرتاعملخسلاوهمواعسلإوععالأللإ عل

تنةخعععلل سععععمنمتلةاسعععع سل عععللاوونعععع لاو ععععموللإوععععال  عععمط لةط خععععسفلطععععةالاطنعععامللاععععملل ةاععععةعلو   مرنععععسل

 عللات مرخعسلاا عقلاو تنعلةلل92ةل15ةاو  مةاسل للاو ؤت  لاو موثلولم ةللاوونم فلا تإلالواخمرسلاو عملتخلل
                                                 

  8511 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل91 ايً:ل صلاو ملةلل 1
  811فل819فلاو  يًلاوسمو فلصلص(سإلخل)لنسخللاو تلة  :لأ ظل 2
  811فلاو  يًلاوسمو فلص( ن ل)لس مل أ ظ :لل 3
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ةاو تععخللا ت  تععملوإلععة لاوععلةللاويخعع لونعع لاو نععم اسل ععللاسععتيلللاو عع ةاتلاونخععسللف8511ولععم ةللاوونععم لو ععمق

 1و   مط لاصرتاملخسلاوهمواسلو لةللاو يمة ة 

ةرللاستل تلاصت مرخسل  ال  دلاولةللاونوخسعسلنع لاو نعم اسل علل عمئضلاو ع ةاتلاونخعسلاو تعة  ةل علل

ل 2لل  سلاو  طلسللةللاطر خ خسلأةلاطر خ خساو  طلسلاصرتاملخسلاوهمواسلو لةللاوسمن خسلاوةار سل 

ختاععدلو ععملوععدللاونلععة للف3نعع لاولةوععسلرخعع لاوسععمن خساوععة لخععتا قل ععللل15او ععملةللة ععللهععللل ععص

إلعملاولةوعسلاوسعمن خسلةنععلطملةان  عملت تعللإوعالنعلل عملإوعالاوعلةللرخعع لواعملخسل عللطعة لاو  طلعسلصلتسعتد  لاصرت

اوععلةللاو يععمة ةلت تاععزل  ععالاسععتيلللاو ععةا للاونخععسل ععللاو  طلععسفلاوسععمن خسلاو يععمة ةفلا ععملأللنلععة لطععة ل

اولةللاو   خسفلا ملأللاولةللرخ لاونعمطئخسلأةلاونوخسعسلصللو  إلمتةتهاًلوت ظخقلختقلة ًلملصت مرمتلهماسل

تست خلل للن لاو نم اسل للاستيلللاو  ةاتلاونخسلإص ل للاو  مط لاصرتاعملخسلاوهمواعسلو علةللاوسعمن خسل

ل 4 للاو  ةلأخًاملو يمة ةلةاو تلل سا

عععتلاو عععملةل   عععالاوعععلةللاوتعععللت ت عععللوناعععقل ةر إلعععملاويي ا عععلل  عععالاو ععع ةاتلاونخعععسلل92 عععللنعععخلل ا 

او ةيعةلةل ععلل  طلععسلارتاععملخسلهمواععسلولةوععسلأهع  لأةلاوععلةللاوتععللصلتسععتطخًلاو طمووععسلو  طلععسلارتاععملخسل

ل 5همواسلام خسل ظً الوةا إلملاويي ا ل

خسلاوةايومتلاوتللتلًل  الطة لاولةلفل  للاصت مرخعسلأوز تإلعملو عة خلل  إلعمفلةايوعمتل م عسلأ مل لل من

و علقلاوتعد خ ل  عاللاةاوتعللت  عل91لل اعتل  خإلعملاو عملةلتلًل  ال  ةقلاولةلل للطة لاو  طلسفلات ع لاوتع

                                                 
  121فلاو  يًلاوسمو فلص(اونمج ن لل)لن ةلأ ظ :لل 1
  811فلاو  يًلاوسمو فلص(ي مل)ل نللاولخلأ ظ :لل 2
3

  8511و مقل للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لل15 ايً:ل صلاو ملةل.  
  122فلاو  يًلاوسمو فلص( ن لإو اطخقل)لاو  م لأ ظ :لل 4
ل 889فلاو  يًلاوسمو فلص( وللاولمل )لن وملأ ظ :لل 5

  8511 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل92 صلاو ملةلعععععععل ايًلأخام:ل
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 ظ عسلاوتعللتاع إلملاولعةا خللةاانلعة لاولةوعسلاوسعمن خسل  عال  طلتإلعمفل اعًلل عللاوتعزاقلطعة لاوعلةللوعمنت اقل

ل 1اولةوسلاوسمن خسل لل  طلتإلمفل لةةل  الل ءلاللأنامللاوت ةثلاوون  لةاو  لل  الاوةرمخسلةاوتل خلل   

                                                 
ل 111فل111فلاو  يًلاوسمو فلصلص(ي ملل وللاو ما )ل م ًأ ظ :لل 1

  8511 للات مرخسلاا قلاو تنلةلولم ةللاوونم لو مقلل851ةلل851لتخل صلاو ملععععععل ايًلأخام:ل
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 خالصة الفصل الثاني

نخلصصصن دصصصت ا لهصصصانف ل صصص ل لللقصصصن الصصصي يت لل صصصفن ت للصصصا لر هااصصص ل    صصص   هصصصهفاه  ادف هصصص ف للا لصصص  

ي  لللقصصصه  ا  للدنخ صصص  ليةاقصصصفاه  للخفلقصصص   لل صصص ل لل صصصف  ا  ف له  فصصصر مصصصن دصصصت للدنخ صصص  للدافخدصصص للهصصص

 لص  للهصصف له  هله صصفا    صصانف يت فا قصلنف الصصي ا اهصصا دل ص ن مصصن دنخ صص   نصص ل للقصا هفا للاصصر ادف هصص ف للا

هصصص أل لرخهصصص س ادصصصف و قصصصا هفا  ىهلهصصص  ف صصصخ هلصصصي دنخ ا صصصف للدافخدصصص    صصص   دنصصص  ي  ةدصصص  للدخفللصصصفا 

 للد ام   فر ه أل للدنخ  .

 ا قصصلنف الصصي ا اهصصا للخ هاصص  لل فن نهصص  للدنخ صص  ليةاقصصفاه  للخفلقصص ا دصصت  هصص  ين صصف دنخ صص   لهصصاس 

ناه صص  للاخصص   للاصصا ه ر لل صصفن ت للصصا لرا  اخ ةنصصف  2891ل صصفن ت لل  صصف  لاصصفن خل ا صصف لالفةهصص  لردصصن للدا صصاس 

الصصي نصص ل لل  صص   للاصصر ادف هصص ف للا لصص  للهصصف له  هلصصي هصص أل للدنخ صص  دصصت  هصص  ين صصف   صص   هصصهفاه   لههصصا 

هصصهفاس مفدلصص ا ادصصف و  فل صصا  للمصصففر للد ففىصص   لهصصا ان اصص  لا للدنخ صص  ليةاقصصفاه  للخفلقصص ا  دصصت هنصصف 

 للا ن لل ه  ا  ي اادا    ا  لل     دان   ه  للد     لها ان لللفئ  دت ه أل للا  لا لل ه . فإت

ا لر للاصفنا  يت ا اهصا مدف اخ ةنف الصي دل ص ن لل ص ل لل صف   دصت  هص  نتصواه  اخص  أل فصر لل صفن ت للص

هص أل للدنخ ص  لل   هص  هخلص  لاصاس داصفهه  دخاللص   صفخاال للد ةص  لل   لفصر للا لص  للهصف له ا دص  ادمفنهص  

ااخن ل ن   ا ا لل  ل لل ف   م  فز  ةف ص  فصر هدلهص  اا هصا لل صا للخصف  ر لل ص ل لل صف    ف  صف ر مصفن 

 .2891لالفةه  لردن للدا اس ل فن ت لل  ف  لافن 

 يت لل فن ت للا لر لل  ف  ه    للا ل  للهف له     ة ف ههفاه  هلصي   ف صف لل صف    ه دل صف للازلدصفاا 

 يت هصص أل لل  صص   هصصر   صص   هصصهفاه  ي ه صص ز ر صصا لل هصصفن   صصف  صصا ت د لف صص  للا لصص  للهصصف له ا  ين صصف   صص   

ل اس هلصي   ص   للا لص  للهصف له   للاصر ااال  يهفه ف    ر ليهامتفل  ليها ان.  فإللفف  الي لل ه ا لل  
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صصصف الصصصي   صص      هصصصفا ل خصصص هت دصصصت   صص  لردصصصن  ليلازلدصصصفا  لل ل  صصصفا للاصصر ي ةاا صصصف لالفةهصصص    اد اهصصف يهفه 

 هلي هفا  للا ل  للهف له  دت     يخ ى. 2891 للدا اس ل فن ت لل  ف  لافن
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 ةــــالخاتم

لقدداهتمددلبهتلبدددسهباالتيدد هلددلد الهتلايلدد هتليددادم  هبمددةهفياإقادداهتلبدال دد ه دد هإإدداالهتل ا  دد هت فددبه

هبفييل غيبايهبجفا كا.ه7891ا يفبالهه71ه:تلفلداةهلقايينهتلبداالهتلفؤالخ ه  

إب عد هد سهلبهليض حهتلإب ع هتلقاييي  هلمفياإقهتلبدال  هتلخاضع هليال د هفإمقد هلمايلد هتليدادم   هيه

فدد ههاددا مدد اهتليال دد  هياالتيدد هتلفيدداإقهتلخاضددع هليال دد هفددداياةهيدقدديقهيتخللالددالهتلايلدد هتليددادم  هبم 

ه.فنهخللههإلةهباةهيلائجهلدا اهداياهيتفلاتاهكلهم اهتلفياإق هليخمصه  هت خ ال

دلهيتللد هبدال  هتفلدالهإل اداهيد ااةهتلايلد هتليدادم  همد هلمدههتلف دااهتلقال بد هفدنهتليداهفيإق أنهأيلهه

أإمقهبم ااهليف  هتلف ااهتلاتخم   هد سهلمايل هتليادم  هفباشالةهجف د هتخللالدالااهييدمإالااهتلفقدالالةهلاداه

لخضدد هتليدد نهت جيب دد هإلددةهتللدداتب اله مادداهبدد لههأنهه. دد هجدد يهاله لجدد أهفددنهإ مدد بهتلايلدد بابلبدداالهتلف ددااهتلاتخم

تليدادم   هي د هفجدالهتلجفالكد هيتللدد هيتليدلف  هه ه  هفجالهتلدالكد هتلفلد د م يتلقيتي نهتلل هلدااماه

كفددداههيخالددد هتليددد نه تلهتلدددا  هتليدددييي هيأنهأيهإخدددللهباددد اهتلقددديتي نه اللددد هفيدددؤيل  هبمدددةهمددد اهتليددد ن.

فيدد هتليد نهت جيب دد هفدنهاخدديلهمد اهتلف ددااهأيهأنهلدلكدالهلي يددااهيالبا امداهتلفلددد ه  ادا هياله ق دداماهه فكيادا

هتل ا   هلكينه اهتاللبإلهباا.  ه لههييىهفاه اه الاه  ه

نهتلي نهت جيب د هتلعافد هالهلخضد هللخللداصهتللشدال ع هأيهتلقضدائ هلايلد هتلف يدايهبدالي الهإلدةهيأ

كييادداهف اددالتهفددنهف ددامالهيددمإالهتلايلدد هتلعدداب هففدداه يددبةهبم ادداهلدد  هلفا م دد هتلايلدد  هإ تهفدداهكايددلهمدد اه

فلعمقد هبدا فنهيتللدد هيتلفلدد هتدلالتفداهليد ااةهتلايلد هتلي نهلمل بهبعابهتلخاليجهبمةهتللشال عالهتلفدم  هتل

هتليادم  هلادب هتلف ياي.
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  هتلجغالت دد هفدداًل هأيهل دداليوهتبعدداهتلددايلهتلشدداإئ  هيل جدد هل دداليوهخالدد هكدداليهيليلددمياهإلددةهأنهههههه

بمددةهفيددادالهبدال دد هج ددالهفيجددياةهلدداىهكددلهتلددايلهتليددادم   همدد اهتلفيددادالهتلبدال دد هتلغ ددالهللددي الههفع يدد 

تلاتخم د هبجف د ههاداف امتليدادم  هلفافداهكيد االااهبمدةهللعمدقهباداهيد ااةهتلايلد ههاا  هكالج الهيت الخب للب

لقدايينهتلبدداالههت فدبهتلفلدداةهف ايبهتلايل هت الخب م  هكف ايبهجا اهجايلهبههتل ا   هفنهمياه االه أييتباا

بأياداهتلايلد هتللد هللكدينهكمً داهأيهج ئً داهفدنهيأ الالهلههي افاه اييي اهفلف ً ت هفنهخدللهلعال  اداهه7891لعابه

 .أالخب لهيتداهأيهأكاال هي اهلضبهج اًلتهأخالى

أبإلهلااهتلي ااةهتلكافمد هبمدةهتلد د هتلجدييه ديقهف اماداهت الخب م د هيبمدةه اباداهيبداإنهأالضدااهيهه

ااهيتللدد هلشددكلهيتلفدديتالاهتلفيجددياةه  اددا.هي دداهلددبهتلليي ددههإلددةهتلدقدديقهتللدد هلقددالالهلمددايلهت خددالىه دد همدد اهتلف دد

ف اليضدد هبمددةهتلايلدد هت الخب م دد هفددنهدقدد هتلفدداليالهتلبددالييهيت الخب مدد هيدددقهتلفدداليالهتلعدداباله دد همدد اههت  ددياًه

هتلف اا.

لإلشدكال الهتلقاييي د هبمدةههاًهلي  ق دهددلًهه7891تل ا   هت فبهتلفلداةهلقايينهتلبداالهلعدابهلهضعيههكفا

دديلهفيضدياهتلبددالهتي م فد  هد دسهجدايلهللفداههايل فيليىهتل قههيتلقايينهتلايل  نه ضلهبنهتلقضايهتل

إلدددةهدددد تبهبدددداليهفللدددقه عدددالوهبدددالبدالهيددد ااةهتلايلددد هتليدددادم  هخددداالجهإ م فاددداهتلبددداليهيف اماددداهتلاتخم ددد ه

هيتلف ااهت الخب م  هفنهف ايبهتلف ااهتي م ف  .تي م ف  ه الم هب لههتلف ااهتلاتخم  ه

يجدددله  فدداه شددمله  ددههيددابقالااهفددنهه7891نهتلبددداالهلعددابهتل ا  دد هت فددبهتلفلددداةهلقدداييهيبادد تهلكددينه

هف لهبداليهكيدقوهالليدااهتلبددالهتي م فد  هكفداىه جفد ه71تالل ا  الهتلايل  ه  هجف هتلايلهديلهفاىه

هتلفع اال نهت في هيتال للااي.هب ن

لدددةهجايددد ه لدددهه  هلمايلددد هتليدددادم  هيددد ااةهخاللددد هفدددنهتليددداد ل نهتال للددداا  دددانهتالل ا  ددد هأبإدددلهيت 

يت في   ه لفداال همد اهتللدلد الهفدنهتلياد د هتال للداا  ه د هفيدائلهتللد اهيتيدلغللهتلفديتالاهتلفعاي د  ه
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أفاهفنهتلياد  هت في  ه للفاله  هفيدأل هتلفلدد هيتلجفداالههيتللدد هتلعافد هيت فدن هيأنهمد اهتليد ااةهمد ه

 د ه لدههاله ق داماهيهه لقديبهباداهتلايلد ه د هيإدا  نهلشدال ع هي ضدائ تلل هفنهجفم هتالخللالالهتلخالل ه

هييىهتلفاليالهتلبالييهلمي نهت جيب  هيفالك هم اهت خ الةهأايايهليتجاماهبالبدالهتي م ف .

هفيإقدد هلال دد هلمبدددالهتي م فدد هلمايلدد هتليددادم  هيفللددق هلددهأ دداللهبيجددياهيبمددةهتلددالجبهفددنهتالل ا  دد ه

بعددداهتالخللالدددالهتلل فددد هلمفدا  ددد هبمدددةهتليدددادم  ه هبم اددداهتلايلددد هتلفيإقددد هتلفلاخفددد هلفددداالهليدددفةه

يفاهلااه قدإهففااليد هتخللالدالهخالد هتلفيإق م اهي ااةهكافم هبمةهمياهل  هلمايل ههأيهه هإالك اياا  هيت 

 تلهإب ع هي     هلال  هللفاله  هتلي ا د هأيهفعا بد هجدالتئبهييب د هإ تهلدبكهتاللكاباداهاتخدلهيإا اداهتلديإي  ه

هللد الهللعمقه قإهبالجفالك هأيهتلضالتئ هأيهتلاجالةهأيهتللد .ه ا 

يج ددالههتلإب ع دد هتلد دد هادداااليتلدقدديقهتلايلدد هتليددادم  هبمددةهلدفا دد ههيدلددةهلكلفددلهتلضددفاي هتلدق ق دد هههههه

افلدداتاهك كددالةهتلفيإقدد هتال للدداا  هتلخاللدد هلهأيجددالهتالل ا  دد ه قدداتلفيجددياةهخمددوهبدالمدداهتي م فدد  ههتلد دد 

بدددنهليت دددقهبددد نهفإالددد هدال ددد هتلفلدددد هتلايل ددد هيت خددد هبعددد نهتالبلبددداالهدقددديقهتلايلددد هه ددداهيدددلجبدددداليهجا

جا اةهخمقلااهتل ا   هت فدبهتلفلدداةهلقدايينهتلبدداالهلعدابههكفيإق تال للاا   ه الفيإق هتال للاا  هتلخالل ه

تلبددددالهإلدددةهيدددميههايلددد هفضدددإالاهأيهبدددالوهايلددد هيدددائا هبمدددةهجدددالتالههئاايشددديه ددد ه يدددلياهلدددبه كدددنهه7891

يفاه عياهتل ضله  هيشأةهم اهتلفيإق هإلةهاليحهتلقدايينهتلدايل هتلعدابهتللد ه تي م ف هأيهتلفيإق هتلفلاخف  هيت 

هلقبلهتللإي الهيتللأ مبهف هداج الهتلجفاب هتلايل  .

تال للدداا  هللفلدد هبدقدديقهيدد اا  هييال دد هبمددةهتلفيإقدد هتلايلدد هتليددادم  هي دداهأيضدددلهتالل ا  دد هبددأنههههههه

 دد همددد اهتلفيإقدد هفيدددلفاةهفددنهمددد اهتلدقددديق هلدد  هيلددد  هيدد ااةهكافمددد  هيباللددال ه دددانهتخللالدددالااهتلخال

يلفاال هبالقاالهتلكدا  هلمفدا  د هيتاليدلغللهلاد اهتلفديتالاهتلد د هيج دالهتلد د  هيلمدايلهتلغ دالهتللفلد هبدبعاه

هتلدقيقهفالهدال  هتلفاليالهيتل ائاهفنهتلااليتلهتلد  .



 الـــخــاتــــمــــة
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تل ا  دد هجددايلههادم  هبجدد يهفددنهادداليتله ددااهتلبددداالهتلفجددايالةهليدديتدمااتيددلئااالهتلايلدد هتليددي دد هيددب له

 كالةهتلجالوهتلقااليهل يدله دامالةهجغالت  د هأيهج يليج د هللؤكاهبأنهه7891قايينهتلبداالهلعابهلت فبهتلفلداةه

ه.االيتلهتلإب ع  هتلل ه دلييهبم اا قإ هبلهميه امالةهت للاا  هي اًلتهلم

تلقدددااليهل  دددلهتالللبايدددالهتلدالدددم هيليدددداهتلفي دددوهفدددنهمددد اهأدكاًفددداهجا ددداةهلمجدددالوههلضدددعيهلددد لهه

لمايلدد هتليددادم  هبم ددههلددلد الهخاللدد هيدلددال  هيفايعدد هيمدد هبدد لههتبإددلهبددأنهتلفيإقدد هفددنهتلبدددال.ه

هههأ ال هفاهلكينهإلةهتلي ااةهتلكافم  ه ا هدقيقهي اا  هخالل .

بيدداهفالتجعلادداهليلدديصهه7891هأنهتل ا  دد هت فددبهتلفلددداةهلقددايينهتلبددداالهلعددابيتلجددا الهبالدد كالهميدداه

تلدقيقهتلفلعمق هبالايل هتليادم  هبمةهجال ااهتلقااليهت للاللهبمةهتلجيتيد هتال للداا  هيلدبهللإدالقهالهفدنه

  ال  هيالهفنهبع اهإلةهتلجيتي هتلعيكال  ه  هم اهتلفيإق .

تللفمددههإلددةهلق  دداهتلدال د هي   دداهفددنهدلفدداهاهيددبقه ددانهتاللجددااهتلددا سه دد ه ددايينهتلبددداالهيد ؤايهيففد

يتلي ااةهبمةهتلفجااللهتلبدال  هتيإلً اهفنهتبلبداالتلهأفي د هيت للداا   ه الاداوهيتدداهمديهتليد إالة هيلمدداه

فنهم تهالهباهفنهتلمجييهإلةهإيشايه يتباه اييي د هبشدكلهجفداب هي د هشدكلهتل ا  دالهجفاب د هبدالهتلقيتبداه

دددداالهإلدددةهتلمجدددانهتلقاييي ددد هبددداالهبدددنهت جاددد ةهتلقاييي ددد هتالي التا ددد  هأيهإ كدددالهفافددد هإيشدددايه يتبددداه دددايينهتلب

هتلي اي  .
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 األولالملحق 

الصيد غير المأذون به في المناطق الخاضعة للوالية الوطنية وأثره قرار الجمعية العامة "

 "على الموارد البحرية الحية في محيطات وبحار العالم

› 
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 الثانيالملحق 
 2991سبتمبر  21القاري الدورة الثانية بتاريخ  لجنة حدود الجرف
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 الثالثالممحق 
 2:93أشكال توضح قياسات المناطق البحرية في إطار إتفاقية 

 ; نطاقات الوالية البحرية التي تطالب بها الدول12الشكل رقم 
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جزء من إقميم الدولة وفقا إلتفاقية األمم ; المناطق البحرية التي تعد 13الشكل رقم 
 2:93المتحدة لقانون البحار لعام 
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ميال بحريا وفقا إلتفاقية األمم المتحدة  35; حالة خميج تتسع فتحته إلى 14شكل رقم 
  2:93لقانون البحار لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



366 
 

وجود مجموعة من الجزر الواقعة ; قياس البحر اإلقميمي في حالة 16و  15شكل رقم 
وفقا إلتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  أو محيطة بها فوق شعاب مرجانية

2:93 
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تعيين خط األساس في حالة وجود ضحضاح يقع عمى مسافة أقل من  ;17الشكل رقم 
 2:93ميال بحريا من الساحل وفقا إلتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  23

 

 

 

 

 

 

ضحضاح يقع عمى مسافة أقل من تعيين خط األساس في حالة وجود ;  18الشكل رقم 
وفقا إلتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  يةالساحملمدولة ميال بحريا من جزيرة تابعة  23

 2:93لعام 
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; تعيين خط األساس في حالة الساحل الذي يتخممه انبعاج عميق أو 19الشكل رقم 
 2:93انقطاع وفقا إلتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

 

 

 

 

 

 

 

; قياس البحر اإلقميمي في حالة وجود الجزر المتناثرة والقريبة من الساحل :1الشكل رقم 
 2:93بالخطوط المستقيمة وفقا إلتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 
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; قياس البحر اإلقميمي في حالة مصاب األنهار وفقا إلتفاقية األمم المتحدة 21الشكل رقم 
 2:93لعام  لقانون البحار

 

 

 

 

 

 

 

 

قياس البحر اإلقميمي في حالة الخمجان التابعة لمدولة الساحمية وفقا ; 22الشكل رقم 
 2:93إلتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 
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; قياس البحر اإلقميمي في حالة وجود خميج به عدة مداخل بسبب وجود 23الشكل رقم 
 2:93األمم المتحدة لقانون البحار لعام جزر في مدخمه وفقا إلتفاقية 

 

 

 

 

 

 

 

; خط األساس المستقيم في حالة الموانيء البحرية وفقا إلتفاقية األمم 24الشكل رقم 
 2:93المتحدة لقانون البحار لعام 
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قياس المناطق البحرية في حالة طريقة الخط المتساوي األبعاد في ; 25الشكل رقم 
 2:93المتجاورتين وفقا إلتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام الدولتين 
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; طريقة الخط المتساوي األبعاد في قياس البحر اإلقميمي في حالة الدولتين 26الشكل رقم 
 2:93المتقابمتين وفقا إلتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

 

 

 

 

 

 

 

البحر اإلقميمي في حالة الجزيرة الواقعة في منأى عن اليابسة وفقا ; قياس 27الشكل رقم 
 2:93إلتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 
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; حالة الجزيرة التابعة لمدولة الساحمية والتي تقع خارج نطاق بحرها 28الشكل رقم 
 2:93اإلقميمي وفقا إلتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

; يبين كيفية قياس البحر اإلقميمي في حالة الدولة األرخبيمية وفقا إلتفاقية 29الشكل رقم 
 2:93األمم المتحدة لقانون البحار لعام 
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من إتفاقية األمم  87; يتضمن رسم بياني لممعايير المعتمدة بالمادة :2الشكل رقم 
 2:93المتحدة لقانون البحار لعام 
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; يبين خطوط الوسط المتساوية األبعاد وفقا إلتفاقية األمم المتحدة لقانون 31الشكل رقم 
 2:93البحار لعام 
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 ; يبين قياسات المناطق البحرية الخاضعة لمدولة الساحمية32الشكل رقم 
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 عـــــة المراجـــــقائم

 بالمغة العربية: أوال:

  :الكتب -1

، القانون الدولي لمبحار عمى ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية وسموك الدول (دــــــــمـــــــــأح) وفاـــــــو الــــــــأب 

 .2006، الطبعة الثانية ، القاىرة ، دار النيضة العربية، 1982واتفاقية 

دار النيضة العربية،  ،، الوسيط في القانون الدولي العام، الطبعة الرابعة، القاىرة(دــــــــمـــــــــأح) وفاـــــــو الــــــــأب 

2004. 

، دراسات في القانون الدولي العام، دار اليدى، عين مميمة، الجزائر، (صالح الدين) أحمد أحمدي 

2002. 

، محاضرات في القانون الدولي العام )المجال الوطني لمدولة(، الجزائر، ديوان (دـمــــــــــــأح)كندري ـــــــــــــسإ 

 .1998المطبوعات الجامعية، 

بـــــجـــــــــــــاوي )مــــــــــحمـــد(، من أجل نظام اقتصادي دولي جديد، الجزائر، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع،  

1980. 

، منشأة اإلسكندرية، مصر، 7انون الدولي العام في السمم والحرب، ط ، الق(محمد) البشير الشافعي 

2000. 

، القانون الدولي العام وحرب التحرير الجزائرية، الجزائر، المؤسسة (حمان) ، بكاي(محمد) انـطـــمــــــــــــــــــبوس 

 .2007الوطنية لمكتاب، 

 .1995دات الدولية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ، فعالية المعاى(محمد)ان ـطـــمــــــــــــــــــبوس
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، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء األول، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، (محمد) انـطـــمــــــــــــــــــبوس 

2008. 

 .2008ت، مجد لمنشر والتوزيع، ، القانون الدولي العام، بيرو (دـــــــيــــــول) ارــــــــــــــــــطـــــــيـــب

جـــــــــــــــابر الراوي )إبراىيم(، الوضع القانوني لممنطقة االقتصادية الخالصة، تونس، مطبعة المنطقة العربية 

 .1989لمتربية والثقافة والعموم، 

واألمن القومي العربي، الطبعة األولى، بيروت، المؤسسة ، التنظيم القانوني لمبحار (مــــــــميــــــــــــــــــس)داد ـــــــــــــــــــــــح

 .1994الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، 

 .2005، مباديء القانون الدولي المعاصر، القاىرة، دار نصر لمطباعة والنشر، (رــــعم)ن عدس ــــــــــحس

ل، قانون البحار الدولي في زمن السمم، ، موسوعة في قوانين البحر، الجزء األو (ىــــفــطــمص)اوي ــفنــالح

 .1962القاىرة، دار الينا لمطباعة والتوزيع، 

، القانون الدولي لمبحار، الطبعة األولى، عمان، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، (اجـــــــالح محمد) ودــــحم

2008. 

اإلسكندرية، دار المطبوعات  ، القانون الدولي المعاصر،(مصطفى)، سالمة حسين(عيدــــــمحمد س) الدقاق

 .1997 الجامعية،

 .1983، القانون الدولي الجديد لمبحار، القاىرة، دار النيضة العربية، (مدـــــمح مـــــإبراىي) غةــالدم

 ، أصول القانون الدولي العام، اإلسكندرية، منشأة المعارف، )بدون سنة نشر(.(محمد) سامي عبد الحميد

، القانون الدولي العام، اإلسكندرية، (إبراىيم)، أحمد خميفة(الدقاق)، محمد سعيد(دمحم)سامي عبد الحميد

 .2002المطبعة الجامعية، 

 ، سيادة الدولة عمى البحر في القانون الدولي العام، اإلسكندرية، دار الجامعة(دـــمــحـــم) اديــــــعـــــــــس

 .2010الجديدة، 
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 ، المطول في القانون الدولي لمحدود، الجزء الثاني، الجزائر، ديوان المطبوعات(رــــــمـــــع) عد اهللــــــــــــــس

 .2010الجامعية، 

، معجم في القانون الدولي المعاصر، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، (رـــــــــمــــــع) عد اهللـــــــــــــــــــس

2005. 

دولي لمبحار، الطبعة األولى، اإلصدار األول عمان، دار الثقافة لمنشر ، القانون ال(حسين)ييل الفتالوي ــس

 .2009والتوزيع، 

، غالب عواد حوامدة، موسوعة القانون الدولي العام، الجزء الثاني، عمان، دار (حسين) ييل الفتالويــس

 .2007الثقافة لمنشر والتوزيع، 

توسط بين السيادة والحرية، الجزائر، دار ىومة لمطباعة والنشر ، البحر األبيض الم(عبد القادر)ربال ـــــــــــــش

 .2009والتوزيع، 

 .1995، اإلسكندريـة، منشـأة المعـارف ، 12، القانون الدولـي العـام ،ط (عمي) صـادق أبو ىيـف

 .2007، الوجيز في القانون الدولي العام، عمان، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، (حسن غازي)صباريني 

، محاضرات في القانون الدولي العام )المسؤولية الدولية، المنازعات الدولية، (رــــــــــــمـــــــع) دوقـــــــــــــــــص

 .1994الحماية الدولية لحقوق اإلنسان(، الجزائر، 

 .1976، القانون الدولي البحري في أبعاده الجديدة، اإلسكندرية، منشأة المعارف، (محمد)طمعت الغنيمي

 .1991، القانون الدولي العام، اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، (محمد)طمعت الغنيمي

، الوسيط في قانون السالم، القانون الدولي العام أو قانون األمم زمن السمم، منشأة (محمد)طمعت الغنيمي

 .1993المعارف، اإلسكندرية، 

 .1989دراسة مقارنة، اإلسكندرية، منشأة المعارف،  ، قانون السالم في اإلسالم،(محمد)طمعت الغنيمي

 .2001، دون ناشر، عمان، 1، القانون الدولي العام في ثوبو الجديد، ط(رشاد) يدـــــــــــــــعارف الس
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، القانون الدولي لمبحار، دراسة ألىم أحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار (صالح الدين) رـــــــــعام 

 .1983، القاىرة، دار النيضة العربية، 1982لعام 

، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، الطبعة الرابعة، القاىرة، دار النيضة (صالح الدين) رـــــــــعام 

 .1995العربية، 

، موسوعة المصطمحات السياسية والفمسفية والدولية، بيروت، دار النيضة (ناظم)عبد الواحد الجاسور 

 .2008العربية، 

، محاضرات في المسؤولية الدولية، الجزائر، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، (عبد العزيز) شاويــالع 

2006. 

 .2006، شركة العاتك ، بغداد ،  6، القانون الدولي العام ، ط(امــــــــــــــصـــع) ةـــــــطيـــــالع 
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 المقــــــاالت: -3
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 .A/456/53 :الوثيقة

، بعنوان )المحيطات وقانون البحار(، 2002مارس  07 تقرير األمين العام لألمم المتحدة الصادر في

 .A/57/57الوثيقة: 
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 10، اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 48/263قرار الجمعية العامة رقم 
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 مواقع االنترنت:  -5
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 11.................................................ثانًيا : حق المرور األرخبيمي.              

  11 ..........................الدولة الساحمية عمى مياىيا اإلقميمية. صالحياتالمبحث الثاني:   
 13........................................... المطمب األول: امتداد وحدود البحر اإلقميمي.    

 13........................................... .يد حدود البحر اإلقميميالفرع األول: تحد        
 11... ..................الحدود الداخمية لمبحر اإلقميمي )خط األساس(. الفقرة األولى:           

 11. ..............................................أوال: خطوط األساس العادية.                
 11............................................ثانيا: خطوط األساس المستقيمة.                
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 41... .................................الحدود الخارجية لمبحر اإلقميمي. الفقرة الثانية:           
 41.......................................أوال: حالة البحر الواقع في دولة واحدة.                
 42. .................ثانيا: حدود البحر اإلقميمي بين الدول المتجاورة أو المتقابمة.                

 43.. ................................................الفرع الثاني: اتساع البحر اإلقميمي        
 43... ................................................بار األمني.الفقرة األولى: االعت           
  41.................................................االقتصاديالفقرة الثانية: االعتبار            

 23 .......................................اإلقميمي. ىابحر سيادة الدولة عمى المطمب الثاني:     
  21......................الفرع األول: الطبيعة القانونية لمبحر اإلقميمي وسيادة الدولة عميو        

 21. ..............................الفقرة األولى: الطبيعة القانونية لمبحر اإلقميمي.               

 21.............جزء من أعالي البحار.أوال: االتجاه الذي يعتبر البحر اإلقميمي                   

 21.. ...........ثانيا: االتجاه الذي يعتبر البحر اإلقميمي جزء من إقميم الدولة.                   
 24.... ................. الفقرة الثانية: سيادة الدولة الساحمية عمى البحر اإلقميمي.               

  21..... ...............يود الواردة عمى سيادة الدولة عمى بحرىا اإلقميمي.الفرع الثاني: الق        
 21. .............................حق المرور البريء لمسفن األجنبيةالفقرة األولى:                

 21. .....................................أوال: محتوى المرور البريء وشروطو.                  
 14.... ............ثانيا: حقوق الدولة الساحمية في مواجية المرور غير البريء.                  

 11............الفقرة الثانية: مركز السفن األجنبية أثناء تواجدىا في البحر اإلقميمي.               
  11. .................................أوال: القواعد المطبقة عمى السفن الخاصة.                  
 11 ....................................ثانيا: القواعد المطبقة عمى السفن العامة.                 

 31............................................الفصل األول............................ خالصة
  32. .............................محدودة المناطق الخاضعة لواليةالفصل الثاني: المناطق البحرية 

 االقتصاديةالمتاخمة والمنطقة  ةمنطقالعمى  الساحمية السيادية لمدولة االختصاصاتالمبحث األول:   
 31......................... ..........................................................الخالصة.

 33..................................المطمب األول: المنطقة المتاخمة وصالحية الدولة عمييا.    
 33....................الفرع األول: التطور التاريخي لفكرة المنطقة المتاخمة وتحديد حدودىا.       

 31.................................الفقرة األولى: التطور التاريخي لفكرة المنطقة المتاخمة.         
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 13...............................................الفقرة الثانية: تحديد المنطقة المتاخمة.         
 11. .........................الفرع الثاني: سمطات الدولة الساحمية عمى المنطقة المتاخمة.       

 11. ...........................الدولة عمى المنطقة المتاخمة.الفقرة األولى: طبيعة سيادة          
 12.... .......................الفقرة الثانية: مجاالت سيادة الدولة عمى المنطقة المتاخمة.         

  13... ..........................ونظاميا القانوني. االقتصاديةالمطمب الثاني: طبيعة المنطقة     
 11.. .......وامتدادىاالخالصة وتحديد حدودىا  االقتصاديةالفرع األول: تطور فكرة المنطقة        

 11.. .............................الخالصة. االقتصاديةالفقرة األولى: نشأة فكرة المنطقة          
 11. ....................الخالصة وتحديد حدودىا االقتصاديةالفقرة الثانية: مفيوم المنطقة          

 11...... ...................................الخالصة. االقتصاديةأوال: مفيوم المنطقة            
 14. ..........................الخالصة. االقتصاديةالمنطقة  وامتدادثانيا: تحديد حدود            

  11.. ...........................الخالصة. االقتصاديةطقة الفرع الثاني: النظام القانوني لممن       
 11. .....الخالصة. االقتصاديةحقوق الدولة الساحمية وواجباتيا في المنطقة  الفقرة األولى:         

 11... ..........الخالصة. االقتصاديةأوال: الحقوق السيادية لمدولة الساحمية في المنطقة            
 131... ...................الخالصة. االقتصاديةثانيا: والية الدولة الساحمية في المنطقة            

 131. ......الخالصة. االقتصاديةثالثا: حقوق الدولة الساحمية وواجباتيا األخرى المنطقة            
   111. .......الخالصة. االقتصاديةالمنطقة في حقوق وواجبات الدول األخرى الفقرة الثانية:          

 111............... الخالصة. االقتصاديةأوال: حقوق الدول الغير وواجباتيا في المنطقة            
 114... ............ثانيا: حقوق وواجبات الدول غير الساحمية والدول المتضررة جغرافيا.           

 113. ............................جرفيا القاري. المبحث الثاني: صالحيات الدولة الساحمية عمى  
 113...................................... الجرف القاري. حدود وامتدادالمطمب األول: تحديد     

  111... ........................................نشوء وتطور فكرة الجرف القاري الفرع األول:     
 111.. ...............................مفيومو في أعمال لجنة القانون الدولي :الفقرة األولى       
 111........................... .......1121مفيومو في اتفاقية جنيف لعام  الفقرة الثانية:       
الفقرة الثالثة: مفيوم الجرف القاري في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام        
1111............................................................................. .......111  
 112.. ...................................................تحديد الجرف القاري الفرع الثاني:     

 111............ .................المعايير المعتمدة في تحديد الجرف القاري الفقرة األولى:       
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 113................................. أوال: معيار االمتداد الطبيعي أو الجيومورفولوجي          
 113.. ...........................................................ثانيا: معيار المسافة          
 111... .......................................................ثالثا: المعيار الجيولوجي          

 113..............................................لجنة حدود الجرف القاري الفقرة الثانية:       
 111......................الحقوق السيادية لمدولة الساحمية عمى جرفيا القاري.المطمب الثاني:     

   111. ..الطبيعة القانونية لوالية الدولة الساحمية عمى الجرف القاري وحقوقيا عميوع األول: الفر      
 111. ..............الطبيعة القانونية لوالية الدولة الساحمية عمى جرفيا القاري الفقرة األولى:       
  114............. ...................حقوق الدولة الساحمية في الجرف القاري الفقرة الثانية:       

 114............. .....................أوال: الحق في استكشاف واستغالل الجرف القاري         
 111............................. حقوق الدولة الساحمية األخرى في الجرف القاريثانيا:          

 111. ...........ية الدولة الساحمية عمى جرفيا القاريالقيود الواردة عمى صالح الفرع الثاني:      
 111.......... ...................واجبات الدولة الساحمية في الجرف القاري الفقرة األولى:        

 111 ................................أواًل: االلتزام بعدم إعاقة المالحتين البحرية والجوية          
 143... ثانًيا: االلتزام باحترام حقوق الدولة األخرى في وضع الكابالت واألنابيب المغمورة          
 143.... ...............ثالثًا: االلتزام بدفع اإلتاوة المفروضة عمى استغالل الجرف القاري          
 141................. .................الدول الغير في الجرف القاري حقوق الفقرة الثانية:        

 141.......................... ..................................أواًل: الحقوق المباشرة          
 141........................... .............................ثانًيا: الحقوق غير المباشرة         
 144................................... .............الفصل الثاني...................... خالصة

 141............................. .......................................................خاتمةال
 121.......................... ..............المالحق............................................

 133......... ......................................................................جعقائمة المرا
 111 ....................فيرس المحتويات........................................................
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 صــــــــــملخ

( قد منحت 0891ديسمبر  01رغم أن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار )اتفاقية مونتيغوباي لـ 

الدولة الساحمية كامل الصالحيات التي تسمح ليا بممارسة سمطتيا عمى مياىيا الداخمية، إال أن ىذه 

يبة من المياه الداخمية: البحر االقميمي االتفاقية قد قيدت تمك الصالحيات ببعض القيود في المناطق القر 

والمياه األرخبيمية. وىو ما يجسده حق المرور البريء وحق المرور األرخبيمي المقررين لصالح السفن 

 األجنبية. 

ولضمان سالمة الدولة الساحمية من الناحية األمنية، الصحية واالقتصادية، فإن سيادة الدولة تمتد 

، كما تمتد بحوالي »المنطقة المتاخمة  «ميل بحري إلى منطقة تسمى  01يمي بـ إلى ما وراء البحر اإلقم

، إال أن الدولة الساحمية ال تمارس »المنطقة االقتصادية الخالصة  «ميل بحري إلى منطقة اسميا  089

ماية كامل سيادتيا عمى ىذه المناطق، بل عمييا أن تتقيد بمجموعة من الحقوق السيادية التي تسمح ليا بح

 مصالحيا األمنية واالقتصادية.

ولمسماح لمدولة الساحمية من احتكار االستغالل االقتصادي لقاع البحر الموجود تحت ىذه  المناطق       

. وتتمتع الدولة »الجرف القاري  «المجاورة، كرست اتفاقية مونتيغوباي نظاما خاصا تجسد في فكرة 

ة خالصة ومانعة، إن لم تتمكن من ممارستيا، ال يمكن ألي دولة الساحمية في جرفيا القاري بحقوق سيادي

 القيام بذلك دون رضا ىذه الدولة الساحمية.

غير أنو، عمى الرغم من اختالف الصالحيات التي تمارسيا الدولة الساحمية بين سيادة كاممة 

ية، كما ستزيد من ومجموعة محدودة من الحقوق السيادية، فإن ىذه الصالحيات ستؤدي إلى تقييد الحر 

    التممك والسيادة عمى أسس أمنية أو اقتصادية. 
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Résumé 

Bien que la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer 

(Convention de Montego bay du 10 décembre 1982) a donné à l’Etat côtier tous 

les pouvoirs qui lui permettent d’exercer son autorité sur ses eaux intérieures, 

Cependant, cette convention a limité ces pouvoirs par certaines restrictions dans 

les zones proches des eaux intérieures : la mer territoriale et archipélagique. 

Cela se traduit à travers le droit du passage inoffensif et le droit de passage 

archipélagique au profil des navires étrangers. 

Et pour garantir l’intégrité de l’Etat côtier sur le plan sécuritaire, sanitaire 

et économique, la souveraineté de l’Etat s’étend au-delà de la mer territoriale par 

12 miles nautiques vers une zone appelée « la zone contiguë », et s’étend par 

environ 198 miles nautiques vers une deuxième zone « la zone économique 

exclusive ». Toutefois, l’Etat côtier n’exercice pas toute sa souveraineté sur ces 

zones, car elle doit se limiter à un ensemble des droits souverains qui lui 

permettent de protéger ces intérêts sécuritaires et économiques. 

   Et pour permettre à l’Etat côtier de monopoliser l’exploitation économique 

des fonds marins au-dessus de ces zones limitrophes, la convention de Montego 

bay a consacré un régime spécial qui se concrétise par la conception du « plateau 

continental », l’Etat côtier jouit dans son plateau continental des droits 

souverains pures et exclusives, car , même s’il n’a pas pu les exercer, aucun 

pays peut le faire sans le consentement de cet Etat côtier. 

Néanmoins, Nonobstant la variété des pouvoirs exercés par l’Etat côtier 

entre une souveraineté absolue et un ensemble limité des droits souverains, ces 

pouvoirs conduisent à une restriction de la liberté, et accroît l’appropriation et la 

souveraineté sur des bases sécuritaires ou économiques. 
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Summary 

Although the United Nations Convention on the Law of the Sea (Montego 

Bay Convention of 10 December 1982) gave the coastal State all the powers 

which enable it to exercise its authority over its internal waters, however, this 

agreement limited by restrictions such powers in areas near inland waters: 

territorial and archipelagic sea. This is reflected through the right of innocent 

passage and archipelagic sea lanes passage to the profile of foreign vessels. 

And to ensure the integrity of the coastal State in terms of security, health 

and economic, the sovereignty of the State extends beyond the territorial sea of 

12 nautical miles to an area called the "contiguous zone" and extends about 198 

nautical miles to a second zone "exclusive economic zone". However, the 

coastal State does not exercise its full sovereignty over these areas, as it should 

be limited to a set of sovereign rights that enable it to protect security and 

economic interests. 

And to enable the coastal state to monopolize the economic exploitation 

of the seabed beyond the border areas, the Montego Bay Convention devoted a 

special regime which is reflected in the design of the "continental shelf", the 

state coastal enjoys in its continental shelf and exclusive pure sovereign rights, 

because even if he could not exercise this right, no country can do so without the 

consent of the coastal State. 

However, notwithstanding the variety of powers exercised by the coastal 

state between absolute sovereignty and a limited set of sovereign rights, these 

powers led to a restriction of freedom, and increases ownership and sovereignty 

over economic or security bases. 
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