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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 فع  بما ين   حر  ي في الب  ي تجر  الت   مك  والف   يارِ كالن   الميؿِ  ختالؼِ اِ  كاألرضِ  مكاِت الس   ي خمؽِ ػِػف "إف  

 ة  اب  ؿ د  ف ك  ا مِ يي  فِ  ث  ا كب  ي  مكتِ  بعد   و األرض  ا بِ أحي  اء ف  ف م  ماء مِ ف الس  اهلل مِ  ا أنزؿ  كم  اس الن  

 "كف  م  عقِ ي   كـ  ق  لِ  ت  اآلي   كاألرضِ  اءِ م  الس   يف  ب   رِ خ  س  الم   اِب ح  كالس   احِ ي  يؼ الر  صر  كت  

 صدق اهلل العظيم

 

 سورة البقرة من 164إلى163اآلية من
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 شــكــركـمـمــة 

 

عمى ىذا النحك، فمو الحمد هلل الذم مف  عمي بإتماـ ىذه المذكرة ك أعانني عمى إنجازىا 

 الحمد كمو.

الدكتور  بالفضؿ إلى أىؿ الفضؿ، فأنني أقدـ خالص شكرم كتقديرم ألستاذم كاعتراؼ

، لما تفضؿ بو مف إشراؼ عمى مذكرتي ، كما بذلو مف جيد مبارؾ ، عبد الحفيظ طاشور 

 .كما أفادني بو مف تكجييات ك نصائح كاف ليا بالغ األثر في إنجازىا بيذه الصكرة

عبد حسنة  ك شكر كؿ الشكر لألساتذة األفاضؿ أعضاء لجنة مناقشة المذكرة، األستاذ

بذلكه مف جيد في دراستيا  عمى ما محمد اسطرفبو  كاألستاذ رحاب شاديةك األستاذة الحميد 

 بارؾ اهلل فييـ. نافعة،كما قدمكه مف مالحظات ك تكجييات 

 .مف قريب أك بعيد نصيحةبالأك أسدل إلي ال يفكتني أف أشكر كؿ مف قدـ لي مساعدة كما 

 خير الجزاء. عنياهلل  جزاكـ

 

 ةزىر 
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 داءــإى

أىدم ثمرة كدم إلى مف حممتني كىف عمى كىف ليس تسع فقط بؿ العمر كمو إلى مف فاض 

 .أمي الغاليةحناف  صدرىا لطفا ك

قدكتي إلى مف عممني حب الدراسة كساعدني في التقدـ في مشكارم العممي كالذم ىك 

 .والدي العزيزكسندم 

لى أخ خكتيكا   . كاتي كا 

 إلى ركح أخكيا العربي ك حسيف، أىدم ثمرة جيدم.

ني مف قريب ك أصدقائي الذيف ساعدساعدني كثير ككذلؾ  أشكر كؿ مف ى أفكما ال أنس

 أكمف بعيد.

كعرفنا " رحمو اهلل بوسحابة عبد المجيدكما ال أنسى أف أىديا ىذه الثمرة إلى ركح أستاذم " 

 ي.مني بجميمو  الذم تفضؿ بو عم

 

 

 ةزىر  
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 :الـمـقـدمـة

مف البدييي استحالة التفكير في مستقبؿ القانكف الدكلي دكف تصكر المنحنى الذم     

سيأخذه العالـ، فالقانكف ال يتطكر مف مميء ذاتو بؿ ىك مجرد ترجمة لحالة المجتمع كما 

 .(1)اشار إليو  مف قبؿ أرسطك

لذلؾ لقد شاىد القانكف الدكلي تطكر مستمر تجاكز المفاىيـ الكالسيكية التي عرفيا    

القانكف التقميدم، خاصة في الفترة التي تمي الحرب العالمية الثانية، بحيث كانت القكة المؤثرة 

في تشكيؿ قكاعده ك المحرؾ األساسي لو ىي مصمحة الدكؿ متساكية السيادة إف صح 

تتكافؽ أحيانان ك تتناقض أحيانان أخرل، كمف جممة التطكرات التي عرفيا القانكف القكؿ، كالتي 

     الدكلي العاـ ىك ظيكر عدة فركع لو ك مف بيف ىذه الفركع، فرع القانكف الدكلي لمبحار 

 نبني عميو أساس مكضكعنا لككنو يقـك بدراسة البحار.سك الذم 

البحرية الحرة كنكع المالحة فييا معطيان بذلؾ  حيث يقـك ىذا القانكف بتحديد المناطؽ    

   جممة مف االختصاصات السيادية لدكلة عمى كؿ منطقة بحرية، ك التي تزيد كمما اقتربنا 

 مف شاطئ الدكلة إلى أف تصبح سيادة كاممة.

كنتيجة  كنظران لككف بعض أجزاء مف ىذه البحار تخضع لسيادة اإلقميمية لدكؿ معينة ك    

ظيرت الرغبة الممحة لمدكؿ المالحية الكبرل التي خرجت منتصرة مف الحرب العالمية لذلؾ، 

إما عف طريؽ االحتالؿ المباشر، أك الحماية أك عف عمييا الثانية في السيطرة كالييمنة 

                                                             
 أنظر: (1)

DUPUY (R.J) , Dialectique de Droit International, Souveraineté des Etats ,Communauté International 

Humanité ,Pédone , Paris, 1999 ,P.P243-246.  ’et le  Droit de L 
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التي تربط  طريؽ إبراـ اتفاقية دكلية بشأف ىذه األجزاء البحرية، كعمى الخصكص الممرات

كلية، كمحاكلتيـ إقرار ط بمحيط كنقصد بذلؾ المضائؽ كالقنكات الدأك محيبحر ببحر حر 

اعتباره أقدـ دعامة قاـ عميو القانكف  عبرىا، كمف ثمة فإف حؽ المركر عمىحؽ المركر 

ّيتوثل ُذا االخيز      ،لي البحاراأع منطقة كالذم طبؽ ألكؿ كىمة عمىالدكلي لمبحار، 

 لوٌطقت اإلقتصاديت الخالصت، ّهي الوـتـفـق عـليَ فــي القاًْى      فـي الوياٍ البحزيت الْاقعت بعذ ا

 ويت ألي دّلت كوا أًَ ليس ألي دّلت         ـليـيادة اإلقـسـار ال لـحــبـالـذّلي أى هـٌـطـقـت أعـالـي ال 

 .أى تذعي حـقـاً هباشزاً ألي إختصاص إقليوي عليِا أّ إخضاع أي جزاء هٌِا لسيطزتِا
(2)

                   

قد أقر مبدأ حرية المركر لسفف جميع الدكؿ عبر المحيطات كالبحر،  فإف ىذا القانكف لذاا  لذ

باستثناء تمؾ الممرات التي فرض المركر عبرىا بعض القيكد سكاء عمى الدكلة صاحبة 

ؽ بالقانكف اإلقميـ أك السفف األجنبية المارة، ك الجذير بالمالحظة أف ىذا الحؽ العرفي لـ يمح

أفريؿ  20الدكلي المقنف إال مع بدية القرف العشريف، حيث تعتبر اتفاقية برشمكنة المبرمة في 

حؽ المركر كاعتبرتو حؽ كامؿ   ـ المتعمقة بنظاـ الطرؽ المالحية أكؿ اتفاقية تتناكؿ1921

المبرمة في  تفاقية جنيؼتنظـ ىذا الحؽ كإ التي ت بعد ذلؾ اتفاقياتلا، ك تك (3)لسفف االجنبية

مكاد  6التي أفردت  ك طقة المجاكرة،نـ المتعمقة بالبحر االقميمي كالم1958أفريؿ  29

الذم كرد في بادئ األمر  ،المركر البرمء تمخص في حؽيالذم  ك حؽىذا التناكلت فييـ 

                                                             

 أنظر:  

BEKHECHI MOHAMED(A.W),Droit Internationale Public avec Références à la Pratique  Algérienne    

(Territoire et Espaces) ,Office des Publications Universitaires,Algèrie,1987.p130   

        أنظر:  (2)
CARON, DAVID (D), and HARRY (N), SCHREIDER (E.D) bring New law to ocean waters. 

berklyK, CA: law of the sea institutelondon; boston, Maryinus Nijhoff,2004,p 20.                          
(3)

 .108ص،2009 الخمدكنية، دار الجزائر، األكلى، الطبعة لمبحار، الدكلي ،القانكف( جماؿ) الديف محي أنظر: 

 3 
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 ، كقد ألحؽ(4)عمى البحر االقميمي، كالذم اعتبر كقيد عمى السيادة اإلقميمية لدكلة الساحمية

عمى زمرة المضائؽ التي تصؿ بيف أجزاء مف أعالي  16/4ىذا الحؽ أيضان في المادة 

البحار أك تصؿ أجزاء مف أعالي البحار بالبحر االقميمي لدكلة أجنبية) المضائؽ التي تخدـ 

ديسمبر  10كقد تناكلتو اتفاقية االمـ المتحدة  لقانكف البحار المبرمة في  لدكلية(،االمالحة 

مكسع، حيث جعمت بشكؿ مادة ك لكف ىذه المرة تناكلت المضائؽ  16 ـ في1982

           مركر العابرػػالػرئ ك بػمركر الػركر، الػف المػػػػػنظاميف مػع لػضػدكلية تخػؽ الػائػمضػال

عبرىا باتفاقية نكات البحرية فمـ ينظـ حؽ المركر ، أما الق(المستحدث بيذه االتفاقية)

، اتفاقيات خاصة بكؿ كاحدة منيا نكات الميمة فقط بكاسطةكر في القـ، بؿ نظـ المر 1982

 بتشجيع مف الدكؿ المالحية الكبرل. ك كاف ىذا

القنػكات الدكليػة، حاكلػت العديػد مػف  ك نظران لألىمية الكبرل لحؽ المركر عبر المضائؽ ك   

السػػتراتيجية، فػػؽ ك مصػػالحيا ااالػدكؿ المالحيػػة الكبػػرل ضػبط مسػػألة المػػركر مػػف أجػؿ أف يتك 

حيث أنيا طالبة في البداية بتطبيؽ المركر البرمء عبر ىذه المنافذ البحريػة كذلػؾ مػف خػالؿ 

ـ، كلكػػف سػػرعنا مػػا تحػػكؿ إلػػى المطالبػػة بنظػػاـ جديػػد يػػكفر حريػػة المالحػػة دكف 1958اتفاقيػػة 

بػؽ حيػث اسػتحدث نظػاـ المػركر العػابر الػذم يط ـ،1982فػي إتفاقيػة  قيد، ككاف ذلؾ بالفعػؿ

 عمى طائفة مف المضائؽ الدكلية.

، شػجعت ىػذه الػدكؿ إلػى عقػد أنػو لػـ تتناكليػا أم إتفاقيػة عامػة أما القنكات البحريػة بحكػـ    

اتفاقيات تنظـ المركر عبرىا، ك لكي ال يصطدـ ىذا بمبدأ سيادتيا أغرتيا ىذه الػدكؿ بمنحيػا 
                                                             

(4)
لجزء األكؿ، القاىرة، دار النيضة أنظر: الحديثي )عمي خميؿ اسماعيؿ(، القانكف الدكلي العاـ، المبادئ كاألصكؿ، ا 

 118، ص 2010العربية،
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 األىميػػة ىػػي  فػػإف ىػػذه بعػض االختصاصػػات كالسػػمطات فػػي ىػذا المجػػاؿ، كمػػف ىػػذا المنطمػؽ

ك مػا شػجعنا  اختيػاره لنيػؿ شػيادة الماجسػتير، ك كػذلؾ التي دفعتنػي إلػى كتابػة ىػذا المكضػكع

أكثػػػر عمػػػى البحػػػث كالدراسػػػة، ىػػػك االحتكػػػاؾ الحاصػػػؿ بيمنػػػا ىػػػك اتفػػػاقي كضػػػعي ك كاقعيػػػة 

 كىك الشيء أثار فضكلنا العممي كي نقـك بدراستو. التصرؼ،

اإلشاالاليت التااي يطزحِااا  بااز كوحاّلاات هٌااا لتساالي  الضااْاء علاا كوااا أى ُاتااَ الذراعاات تعت   

 هْضْع حق الوزّر عبز الووزاث البحزيت عابقت الذكز.

ىي ما ك إنطالؽ مف كؿ ذلؾ، فإننا سنقـك بدرسة المكضكع الذم يطرح اإلشكالية التالية:    

ؽ كالقنػػػكات أنظمػػة المػػػركر السػػػائدة التػػػي تحكػػػـ النطػػػاؽ القػػػانكني لحػػػؽ المػػػركر عبػػػر المضػػػائ

 البحرية الدكلية؟ كىؿ يكفر ذلؾ قدر مف الحماية الدكلية لدكلة الشاطئية؟

يطرح الكثير مف االشكاليات مف الصعب حصرىا كلكف سنحاكؿ االلماـ ىذا  كمكضكعنا  

 لييا مف خالؿ درستنا لممكضكع فيي:بجكانب األكثر أىمية فييا، أما األىداؼ التي تكصمنا إ

 ت ك التناقضات القانكنية المكجكدة في ظؿ إشكالياتنا المطركحةتكضيح بعض الثغرا -

 .عبر ىذه المنافذ كالتي تدكر حكؿ حؽ المركر 

أما الدراسات السابقة كجدنا رسالة ماجستير في جامعة بف عكنكف تتشابو في الشكؿ مع     

ركزت  تناكلت ىذا المكضكع بشكؿ عاـ ك لككنيا لكف تختمؼ عنو في المحتكل المكضكع ك

ستغالؿعميو في مجاالت أخرل       الثركة المكجكدة فيو كغير ذالؾ. كالصيد كالتمكث كا 

 ت في البدية، كقد ظير ـ1982إال في إتفاقية  تظير بشكؿ جمي لـ أما عف المضائؽ   

ـ المتعمقة بالبحر االقميمي كالمنطقة المجاكرة، في المادة 1958بصفة سطحية في اتفاقية 

رت نظاـ المركر البرمء في المضائؽ فقط كالذم تبمكر في ما بعد كخصص التي ذك 16/4
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ستحداث  نظاـ المركر التي إك  في اإلتفاقية الجديدة )سابقة الذكر( 45إلى  34مكاد مف لو 

العابر، أما القنكات الدكلية لـ ترد بشأنيا أم اتفاقية دكلية عامة، كلـ تتضمنيا اتفاقية 

، كتحت إلحاح الدكؿ المالحية تـ إبراـ اتفاقية خاصة بكؿ قناة ـ1982ـ ك ال اتفاقية 1958

 بحرية ذات األىمية الدكلية.

كأثنػػػػاء درسػػػػتنا لممكضػػػػكع كجيتنػػػػا بعػػػػض الصػػػػعكبات إف لػػػػـ نقػػػػؿ الكثيػػػػر فػػػػي مكتبػػػػات     

بعػػػػض الجامعػػػػات الػػػػذيف رفضػػػػكا جممػػػػة كتفصػػػػيالن أف يمكنكنػػػػا مػػػػف بعػػػػض المراجػػػػع بحجػػػػة 

كػػػػػف نرجػػػػع خػػػػػائبيف فػػػػي بعػػػػػض األحيػػػػاف ككػػػػػف نمجػػػػاء إلػػػػػى ف أننػػػػا ال ننتمػػػػي إلػػػػػى جػػػػامعتيـ

ضػػػػافة إلػػػػى كجػػػػكد نقػػػػص بإ ىػػػػذاالطمبػػػػة الػػػػذيف يقكمػػػػكف بػػػػدكرىـ بإعػػػػارة الخارجيػػػػة لمكتػػػػب، ك 

فػػػػػػي المؤلفػػػػػػات المخصصػػػػػػة فػػػػػػي مكضػػػػػػكع المضػػػػػػائؽ كالقنػػػػػػكات الدكليػػػػػػة التػػػػػػي تعػػػػػػد عمػػػػػػى 

القنػػػػػػكات البحريػػػػػػػة  النظػػػػػػاـ القػػػػػػانكني عنصػػػػػػر األصػػػػػػابع، كالصػػػػػػعكبة األخػػػػػػرل تكمػػػػػػف فػػػػػػي

أك األجنبيػػػػة لػػػػـ العربيػػػػة منيػػػػا بسػػػػبب أف المرجػػػػع سػػػػكاء  يكػػػػاد يكػػػػكف منعػػػػدـ الػػػػذم الدكليػػػػة

ال اـ حيػػػػػػث ، فنجػػػػػػد بعػػػػػػض الكتػػػػػػب تناكلتػػػػػػو باحتشػػػػػػمكسػػػػػػعىػػػػػػذا العنصػػػػػػر بشػػػػػػكؿ تتنػػػػػػاكؿ 

 يتعدل الصفحة أك أربعة صفحات.

 ىامان ألنو شيقان ك القنكات الدكلية مكضكعان  يعد مكضكع المركر عبر المضائؽ كك ليذا    

ذك جكانب متعددة كليذا نتبع في دراستو المنيج التحميمي كالمنيج المقارف كنستعمؿ القياس 

 .تارة أخرل تارة كالمنيج التاريخي

عتمػدنا إلفقػو كالقضػاء مػف ىػذيف الممػريف ك عتمدنا المػنيج القػانكني فػي تحميػؿ مكقػؼ اإف    

الميػػاه اإلقميميػػة يف ىػػذا األخيػػر ك ، كبػػالمضػػيؽ المػنيج المقػػارف فػػي حالػػة التميػػز بػػيف القنػاة ك
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فػي  كما استعممنا المنيج التاريخي في إبراز تطكر نظاـ المركر مف البرمء إلى العابر لدكلة،

 المضائؽ الدكلية .

إلى  ك لككف مكضكع دراستنا مف المكاضيع المتشعبة كالطكيمة بؿ يحتاج كؿ جزء فييا  

 لتركيز عمى ما تتطمبو طبيعة المكضكع.           مذكرة مستقمة غير أننا حاكلنا دراسة ذلؾ با

 ،عمػى غػرار مػا سػبؽ حاكلنػػا تقسػيـ عممنػا ىػذا كفػؽ خطػػة التػي ارتئينػا أنيػا تخػدـ المكضػػكع  

بعنػػػكاف النظػػػاـ القػػػانكني لممضػػػائؽ  (األكؿ )الفصػػؿإلػػػى فصػػػميف تسػػػبقيما مقدمػػػة جاءو قسػػمنف

الدكليػػة كقػػد جػػاء فػػي كػػؿ فصػػؿ مبحثػػاف النظػػاـ القػػانكني لمقنػػكات  (الثػػاني ) الفصػػؿالدكليػػة ك

 المبحػػػث )مفيػػػـك المضػػػائؽ الدكليػػػة ك (المبحػػػث األكؿ )بحيػػػث يتضػػػمف  الفصػػػؿ األكؿ فػػػي 

النظػػػاـ القػػػانكني الػػػذم يحكػػػـ المػػػركر فػػػي المضػػػيؽ أمػػػا الفصػػػؿ الثػػػاني فتضػػػمف فػػػي (الثػػػاني 

لذم يحكـ المركر النظاـ القانكني ا (المبحث الثاني)تعريؼ القنكات الدكلية ك (المبحث األكؿ)

صؿ إلييا مػف خػالؿ افي األخير دراستنا بخاتمة نعرض فييا أىـ النتائج المتك  في القناة لنختـ

 .ىذا البحث
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  الفصل األول

 الدولية النظام القانوني لممضايق

 منذ كقد أدت دكرا دكليا ك إقميميا ميمان  ،المائية في العالـ تعد المضايؽ أىـ الممرات

 خاضعة لمعاىدات دكلية بؿ كانت ك لـ تكف آنذاؾ ،كير التجارة الدكليةفي تط تكف ساىمقر 

ستثناء كانت بعض تخضع لنظاـ  الذم كاف يطبؽ عمى المياه اإلقميمية )المركر البرمء(، كا 

الذم ال يفرض شركط عمى السفف ما داـ مركرىا  (الترانزيتعرفي )المضائؽ تخضع لنظاـ 

يتمتع بو  ذملامكقع استراتيجي لمك نظرا  ،ـ1982قبؿ كضع إتفاقية دكف تكقؼمف سريعا 

 حاكلت التيك  ،الدكؿ الكبرل بيدؼ السيطرة عميو عبر التاريخ ألطماع المضيؽ فقد تعرض

ي يمر عبرىا ىذا التمباشرة في شؤكف الدكؿ  التدخؿ بأساليب مباشرة ك غير ىي األخرل

 .(1)كصؿ رئيسية بيف مختمؼ البحار تبر حمقةإذ تع، صالتيا الضركريةالتاميف مك  الممر

ك أىمية البحار  (2)ؽ تختمؼ في األىمية حسب مكقعيا الجغرافيئالمضايذه فف ذإ 

ر لمدكلة الساحمية إمكانية ػػكفػػو يػكنػكػػلة ػاصػة خػيػجػيػمممضيؽ أىمية استراتػػف ،التي تكصؿ بينيا

لؾ المركر كقت في ذ التحكـ ك ،ر المضيؽجنبية عبمراقبة مركر القكات المسمحة لمدكؿ األ

  ؽػيػضػمػ، لذا سنعالج مكضكع المضائؽ مف خالؿ تحديد مفيـك الكاألزمات بك الحر 

 )المبحث األكؿ(، ثـ نتناكؿ النظاـ القانكني الذم يحكـ المركر في المضيؽ)المبحث الثاني(.  

                                                             
  أنظر: (1)

RUIEZ (D) , Le Droit International Public , 15 Édition ,Menenter, Paris, Dalloz, 2000.p 157. 

  أنظر: (2)
Ibid,p 157. 

9 



  
15 

 
  

 األول المبحث

 قـيـضـمـوم الــيــفـم

يطمؽ عمييا اسـ  ،التي تككف طبيعية ؿ بيف بحريف كتصإف االنقسامات التي 

مف العرؼ  ك ،بحيث تقع ىذه االخيرة في اقميـ دكلة كاحدة أك في اقميـ عدة دكؿ، (1)المضيؽ

، لذا تعتبر مف قبيؿ المياه التي يقع في اقمييا الدكلةقانكف تممؾ  يطبؽ عميياالمياه  ىذه أف

       اؾ ممرات طبيعية اقتضت الضركرة الدكلية كلكف ىن الداخمية كتخضع لسيادة الدكلة،

بغض النظر عف السيادة المطمؽ،  لمبدأ ياعدـ إخضاعقتصادية، سياسية ك ا لالعتبارات ك

 ،مصمحة المجتمع الدكلي تحقيؽ مف أجؿبعض القيكد  ت عمييارضف  لذا يا تابعة لدكلة ككن

     ا سنقـك بتعريؼ المضيؽحرية المالحة داخؿ ىذه الممرات، لذضماف مف خالؿ  كذلؾ 

                                 .كتبياف أنكاعو)المطمب الثاني( ) المطمب األكؿ(،

 األولالمطمب 

 قــيـضـمـف الـريــــــــعــت        

ك بيذا  ،(2)يعرؼ المضيؽ عمى أنو ممر بحرم طبيعي يصؿ بيف جزئيف مف البحار        

ىك  لممضيؽ ، ككاف الدافع إلى ذلؾ عاـ ة إلعطاء تعريؼجرت محاكالت عديد الصدد

تكسيع في مفيـك القانكف الدكلي لمبحارليشمؿ ىذا النكع مف الممرات، خاصة الممرات التي 

سنحاكؿ الخركج بتعريؼ لممضيؽ كؿ ذلؾ مف خالؿ و تستخدـ كطرؽ بحرية تجارية 

                                                             
 .91ص  المرجع السابؽ ،( جماؿ) الديف محيأنظر:  (1)
 الثقافة دار ،عماف، األكلى الطبعة ، لمبحار الدكلي القانكف 6الدكلي القانكف مكسكعة ،( فحسي سييؿ) الفتالكمأنظر:  (2)

 .150،ص 2009، كتكزيع لمنشر
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األكؿ(، ثـ التعريؼ القانكني )الفرع الفقيي لممضيؽ بالكلكج إلى التعريؼ ، كذلؾالدكلي

 ، كأخيران تعريؼ محكمة العدؿ الدكلي لممضيؽ ) الفرع الثالث(.لممضيؽ)الفرع الثاني(

 األولالفرع 

 التعريف الفقيي لممضيق 

محاكلة ضبط تعريفيا ىك لممضيؽ  ك بتفسيرىا التي انشغؿ الفقو المكاضيعمف أىـ         

الفقيية في القانكف  الكتابات كفي المؤتمرات   مناقشاتمحال لمعديد مف ال كاف حيثالدكلي، 

، اتجاه يعرؼ المضيؽ عمى اتجاىيف إلى في ىذا الجاؿ الفقو انقسـحيث  ،الدكلي لمبحار

أم  األخر يعرفو عمى أساس كظيفي كيشترط تكفر فيو بعض الخصائص، كأساس جغرافي 

 أيضان  كي ال يككفك  ه،عبر  تسييؿ المالحة الغرض الذم جعؿ منو مضيؽ دكليان أال كىك

لذا نكرد ىذه  ،األجنبية الدكؿـ جكاز مركر السفف لمدكلة صاحبة المضيؽ أف تحتج بعد

الغائي)الفقرة ك ثـ التعريؼ الجغرافي  )الفقرة األكلى(،التعريؼ المغكم لممضيؽبداء بالتعاريؼ 

 الثانية(.

 الفقرة ألولى

 (1)ويـغـمـف الـالتعري  

مضايؽ ك المضيؽ مثؿ  ولغة جمع ،ح أكلو ككسر الضاد ك تسكيف الياءالمضيؽ بفت      

 ماكف ك األمكر.نقيض السعة كىك مضايؽ مف األ الضيؽ كىك

                                                             
، القاىرة جامعة دكلة، دكتكراه الدكلية، لممالحة المستعممة المضايؽ في المالحة حرية مبدأ ،( عادؿ) خالد حزمةأنظر:  (1)

 .29ص ،1978
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جعميا  ؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يـك الخندؽ عف المضايؽ التيأعف آبي سفياف س    

 الرسكؿ حكؿ يثرب.

كػػاف عمػػى نفػػس المكػػاف إذا  ؽكػػذلؾ تطمػػي الطبيعػػة ك تطمػػؽ عمػػى مكػػاف فػػ فالكممػػة إذف

   نػو قطعػة أمضيؽ مف كؿ شيء، ثػـ أضػيؼ مػف بعػد كالمضيؽ أصميا الضنؾ كىك ال ،محتفر

ؿ كممػة بػرزخ ك البػرزخ ىػك كقػاؿ الػبعض المضػيؽ يقابػ ،رضيفأبيف  تفصؿ البحرمف  ضيقة

قطعػة ضػيقة مػف األرض محصػكرة بػيف بحػريف مكصػكلة ببػر  كىك أيضان  ،شيئيف بيف الحاجز

اليابسة قبؿ أف يشيع  لجزء مف سـكإكقد استعمؿ العرب كممة مضيؽ  ،أك شبو جزيرة ببرببر 

 (1)مف البحر. مؤخرا كجزء

 الفقرة الثانية

 (2)التعريف الجغرافي و الغائي

التعريػػػػؼ  ىمػػػػا:اتجػػػػاىيف رئيسػػػػيف  إلػػػػىالفقػػػػو الػػػػدكلي فػػػػي تعريفػػػػو لممضػػػػيؽ  انقسػػػـ   

لمضيؽ مف الناحية الجغرافية عبارة عف ممر مػائي الغائي )الكظيفي (، فا الجغرافي كالتعريؼ

لالتصػاؼ بكصػفو المضػيؽ مػف لػذلؾ فإنػو يشػترط  ،بحػريف بػيف كيصػؿ (3)بيف إقميميف  يفصؿ

 (4)شركط أىميا: الجغرافية عدة الناحية

 .أف تككف مياه المضيؽ جزاء مف البحر -1

                                                             
 .30 ،المرجع السابؽ، ص(عادؿ) خالد حزمة أنظر: (1)
 .555ص  ،2007 العربية، النيضة دار ، القاىرة العاـ، الدكلي قانكف لدراسة مقدمة  ،(الديف صالح) عامر أنظر: (2)
 أنظر: (3)

 LAPIDOTH (R),Les Dètroit en Droit International, Édtion Pèdone, Paris, 1979 ,p17 
، الجامعية المطبكعات ديكاف الجزائر، ، األكؿ الجزاء لمحدكد، الدكلي القانكف في طكؿالم ،( عمر اهلل) سعد أنظر: (4)

 .291 ص ،2010
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مف صنع  ىذه األخيرة يالككن ،تككف طبيعيا بالتالي تخرج عف مفيكمو القنكات يجب أف -2

، أما المضائؽ تككف لممالحة صالحا ان ممر ككف تل اتيتييئ حفرىا ك تـي القنكات أف ذإ ،اإلنساف

 (1).مف صنع الطبيعة كال دخؿ ليد اإلنساف فييا

 فقد حاكؿ بعض الفقياء تحديد قدر معيف التساع ،أف تككف المياه محدكدة االتساع -3

 (2).تعريؼ الخاص بالمضيؽسندرج ذلؾ في الالمضيؽ كما 

أف تككف فتحة المضيؽ بيف منطقتيف مف األرض فيصؿ بيف منطقتيف مف البحر بحيث  -4

 قتاف البحريتاف ك اتصاؿ األرض.المنط انفصؿ عدـ كجد المضيؽ يؤدم إلى

باإلضػػػػافة إلػػػػى األكصػػػػاؼ الجغرافيػػػػة متقدمػػػػة الػػػػذكر لممضػػػػيؽ بشػػػػرط الفقػػػػو أف يكػػػػكف  -5

 .ة المتجية إلى غير مكانئ سكاحؿ ذلؾ المضيؽلممكصالت الدكلي ممر

كىي  ا "عبارة عف فتحات تكصؿ بحريفكقد عرفيا األستاذ محمد حافظ غانـ عمى أني     

صطناعية ك تشمؿ القنكات". كقد سار عمى نفس ة كتشمؿ المضايؽ الطبيعية أك اإما طبيعي

     أف المضيؽ  يمبير جيدؿقيو الفرنسي جكيرل الف ،االتجاه األستاذ عمي صادؽ أبك ىيفة

مف الناحية الجغرافية ىك "ممر بحرم محصكر بيف جزاءيف مف األرض ميما كانت طبيعة 

  (3)ض كميما كانت سعة الممر المائي".ىذه األر 

                                                             
 البحار لقانكف المتحدة األمـ اتفاقية ك الثالث ،المؤتمر لمبحار الجديد الدكلي ،القانكف( محمد إبراىيـ) الدغمةأنظر:  (1)

 .176 ص ،1998 ، العربية النيضة دار ، ،القاىرة
 .555 ص المرجع السابؽ، ،(صالح الديف عامر) أنظر: (2)
 أحكاـ ضكاء في ىرمز مضيؽ عمى تطبيقية دراسة ، الدكلي لممضيؽ القانكني النظاـ ،( الديف كساـ) العمكة أنظر: (3)

ص  ،2011الرابع، العدد ،(سكريا دمشؽ)القانكنية ك االقتصادية لمعمـك دمشؽ جامعة مجمة ،27 المجمد ، الدكلي القانكف
 .311، 310ص 
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كعرفيػػػػػػا األسػػػػػػتاذ محمػػػػػػد طمعػػػػػػت الغنيمػػػػػػي  بأنيػػػػػػا "ميػػػػػػاه تفصػػػػػػؿ إقميمػػػػػػيف ك تصػػػػػػؿ        

فػػػػػػػي القػػػػػػػانكف الػػػػػػػدكلي إذا تػػػػػػػكفرت لػػػػػػػو  اك أف الممػػػػػػػر المػػػػػػػائي ال يكػػػػػػػكف مضػػػػػػػيق، بحػػػػػػػريف

لػػػؾ أف يكػػػكف الممػػػر لممكصػػػػالت ذفحسػػػب، بػػػؿ يجػػػب إلػػػى جانػػػب  الجغرافيػػػة األكصػػػاؼ

، كىػػػػذا مػػػػا نعنػػػػي بػػػػو (1)المضػػػػيؽ" لػػػػؾذإلػػػػى مػػػػكانئ عمػػػػى شػػػػكاطئ  المتجيػػػػة الدكليػػػػة غيػػػػر

                 .التعريؼ الغائي أك الكظيفي

     ال بػػػػػػد مػػػػػػف تكافرىػػػػػػا كىػػػػػػيصػػػػػػفة يؽ بعػػػػػػض الفقيػػػػػػاء إلػػػػػػى المضػػػػػػ كيضػػػػػػيؼ    ك        

يػػػػػػػرل  الفقيػػػػػػػو "لػػػػػػػكيس  إذ ،-مثممػػػػػػػا أشػػػػػػػرنا سػػػػػػػابقان - الدكليػػػػػػػة عػػػػػػػادة ةأف يسػػػػػػػتخدـ لممالحػػػػػػػ

لي امػػػػػػف أعػػػػػػ "يصػػػػػػؿ بػػػػػػيف جػػػػػػزئييفىػػػػػػي أنػػػػػػو  المضػػػػػػيؽ لػػػػػػو صػػػػػػفة جكىريػػػػػػة أف ،كافريػػػػػػو "

 (2)."عمال لممالحة الدكليةر ك أف يككف مستاالبح

أك شػبو  الدكلي عبارة عػف "ممػر مػائي طبيعػي كيرل  األستاذ "عبد الحؽ دىبي " أف المضيؽ

ء منيػػػا ببحػػػر إقميمػػػي لدكلػػػة أجنبيػػػة بػػػيف جػػػزئييف البحػػػار العاليػػػة أك بػػػيف جػػػز  صػػػؿي ،طبيعػػػي

مػػػيال  12)يسػػػتخدـ لممالحػػػة الدكليػػػة، كال يزيػػػد اتسػػػاعو عمػػػى أتسػػػاع البحػػػار اإلقميميػػػة لمدكلػػػةك 

      عريػػؼ الجغرافػػػي لممضػػيؽ الػػػدكليالمطمػػػة عميػػو "، لػػذا يمكػػػف التأكيػػد أف الت مػػدكؿلأك  بحريػػان(

يقصػد بػو  يؽ الػدكلي فػي االصػطالح الجغرافػي فالمضػ ،مع تعريفو القانكني ال يتفؽ بالضركرة

فػػي حػػيف أف مفيػػـك ، ة "ف اليابسػػػف مػػػػػػيػػيػػؿ بػػيف جزئػصػػػفػف ك يػريػػػػيصػػؿ بػػيف بح "ممػػر مػػائي

                                                             
 .311ص  ،السابؽ المرجع ،( الديف كساـ) العمكة أنظر: :(1)
 .311 ،صنفسو  المرجعأنظر: (2)
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طبيعػي ضػيؽ يسػتخدـ في االصطالح القػانكني ينصػرؼ إلػى كػؿ ممػر مػائي  المضيؽ الدكؿ

                                  (1).ف مف أعالي البحاريصؿ بيف جزئييالدكلية ك  في المالحة

  (2) يمكف استخالص العناصر التالية: ما تقدـ مف الذكر كبناء عمى       

 كف بطريقة طبيعية. أف يككف قد تك   - 

ميو دكلػػػػػة ػؿ عػػػػػطػػػػػػـ أف تػال ييػػػػ بحػػػػػار كي الػالػػػػػف مػػػػػف أعػيػػػػػيػبػػػػػيف جزئ كف مكصػػػػالػكػػػػػأف ي -

 أك أكثر. ةكاحد

 أف يككف مستخدما في المالحة الدكلية لسفف دكؿ العالـ جميعيا. -

 الفرع الثاني

 التعريف القانوني لممضيق الدولي  

محػػػدكد االتسػػػاع، أم ال يزيػػػد مػػػف الناحيػػػة القانكنيػػػة يجػػػب أف يكػػػكف المضػػػيؽ الػػػدكلي        

الػػذم  اإلقميمػػي لمدكلػػة أك الػػدكؿ المطمػػة عميػػو فالمضػػيؽر ة البحػػعمػػى ضػػعؼ مسػػاح واتسػػاع

 عمى امتداده ال يعد مػف المضػايؽ فيو شريط مف البحر العالي تكفرك يلؾ اتساعو عف ذ ديزي

ن ك ؾ ذلػػػأف يكػػػكف  شػػػريطة مػػػا ينطبػػػؽ عميػػػو نظػػػاـ البحػػػر العػػػاليال ينطبػػػؽ عميػػػو نظاميػػػا، كا 

 كغرافير الييػػػد بكاممػػػو ك بالخصػػػائص المالحيػػػة األمنيػػػةا لممالحػػػة االعتياديػػػة صػػػالح الشػػػريط

 .نفسيا

أف المضػػيؽ الػػذم يزيػػد  1930كقػػد تقػػرر فػػي مػػؤتمر القػػانكف الػػدكلي فػػي الىػػام سػػنة       

مػف البحػر العػالي يكػكف فيػو  ك يتػكفر فيػو قطػاع ،عرضو عمى ضعؼ عرض البحر اإلقميمي
                                                             

 .311 ص ،السابؽ المرجع ،( الديف كساـ) العمكة : أنظر:(1)
 .192ص  لمرجع السابؽ،ا ،( جماؿ) الديف محيأنظر: (2)
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لتمػػؾ الحالػػة فيمػػا إذا كػػاف مػػدخؿ  ءاسػػتثنا إال أف ىنػػاؾ ،حػػة الدكليػػةذلػػؾ القطػػاع متاحػػا لممال

اإلقميمػي، كتػػكافر فػي مكػػاف أخػػر  (1)المضػيؽ أك أم نقطػػة فيػو أقػػؿ مػف ضػػعؼ عػرض البحػػر

كىنا ينبغي استخداـ ىذا القطاع ألغراض المالحة ضمف البحر  ،منو قطاع مف البحر العالي

 .ةالمعنياإلقميمي لمدكلة 

أك كمييمػػا معػػا لتعريػػؼ  أك الجغرافػػي لقػػانكنيالمعيػػار ا إال أنػػو ال يكفػػي االعتمػػاد عمػػى       

الػػػكظيفي الػػػذم يعتمػػػد عمػػػى معيػػػار ثالػػػث أال كىػػػك المعيػػػار  البػػػد مػػػف إضػػػافة، إذف المضػػػيؽ

 .أك أىميتيا صرؼ النظر عف كثافة تمؾ المالحةلممالحة الدكلية بؽ استخداـ المضي

ا ضػيقا  فو ممػرا مائيػإلى تعريؼ المضيؽ كفقا ليذا المعيػار بكصػ الفقو جانب مف يذىب      

فػػي  ت البحريػة، كيشػػترط فيػو أف يكػػكف مسػتخدمايف مػػف مجػاالجػزئيل يسػتخدـ لممالحػة الدكليػػة

ك البحار التي يصؿ ؽ األرض التي يقع فييا المضي بيعةط بغض النظر عفالمالحة الدكلية 

حػػة المالال تسػػتخدـ فػػي  ك يف مػػف البحػػاربػػيف جػػزئي يؽ التػػي تصػػؿبينيػػا، إذا أف المضػػافيمػػا 

       ـ لممالحػػػة الداخميػػػةتسػػػتخد ،رىػػػا مػػػف قبيػػػؿ المضػػػائؽ البحريػػػة الدكليػػػةاعتبالدكليػػػة ال يمكػػػف ا

مػر ف المضيؽ عبػارة عػف مالذم يذىب إلى أ لمعرؼ الدكلي اك طبق، (2)بالذات أك دكؿ معينة

كمسػتخدـ لممالحػة الدكليػة ك تمػارس عميػو السػفف  البحػارأعػالي يف مػف مائي يصؿ بػيف جػزئي

  (3) لمركر البرمء.حؽ ا

                                                             
 .312 ص ،المرجع السابؽ (،كساـ الديف) أنظر: العمكة(1)
 .313ص  ،أنظر: : المرجع نفسو(2)
 العمكـ دار ، عنابة الثاني، ،الجزاء لمدكلة الكطني المجاؿ ، العاـ الدكلي ،القانكف( الناصر عبد جماؿ) مانعأنظر: (3)

 .321 ص ،2009، كالتكزيع كالنشر
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ىػك نػص  إف أكؿ نػص يػذكر المضػيؽ ،الدكلي لمبحار مرحمة االتفاقيػةبعد دخكؿ القانكف     

      المؤرخػػػػػةاتفاقيػػػػػة جنيػػػػػؼ المتعمقػػػػػة بحػػػػػر اإلقميمػػػػػي ك المنطقػػػػػة المجػػػػػاكرة مػػػػػف  16/4المػػػػػادة 

         "ال يجػػػػكز تعطيػػػػؿ اسػػػػتخداـ السػػػػفف األجنبيػػػػة لحػػػػؽ المػػػػركر البػػػػػرمءـ1958 أفريػػػػؿ 29فػػػػي

البحر أعمي البحػار بػمف  اصؿ جزءتك في المضائؽ التي تصؿ بيف أجزاء مف أعمي البحار أ

  (1) .بو مادة خاصةىذه االتفاقية  كلكف لـ تفرد لو، "اإلقميمي لدكلة أجنبية

 شػػمكال اكثػر المضػيؽ ك أصػػبح تعريػػؼ اتضػح لي لمبحػػار فقػدكبعػد تطػكر القػػانكف الػدك 

النظػػػػاـ  ىػػػػذه االتفاقيػػػػة فتناكلػػػػت ،ـ1982 ديسػػػػمبر 10خػػػػة فػػػػي المؤر  فػػػػي اتفاقيػػػػة منتكقكبػػػػام

كعرفػػت المضػػايؽ  ،45المػػادة إلػػى غايػػة 34د افػػي الجػػزء الثالػػث مػػف المػػ القػػانكني لممضػػائؽ

ف أعػػالي البحػػار أك منطقػػة ء مػػالتػػي تسػػتخدـ لممالحػػة بػػيف جػػز  المضػػائؽ تمػػؾ :"الدكليػػة بأنيػػا

 .(2)"ة اقتصادية خالصةأك منطق ء مف أعالي البحارك جز  ،خالصةة اقتصادي

   يفرة عف ممر بحرم طبيعي يصؿ بيف جزئيعبا أنو عمى الدكليةتعريؼ المضايؽ  ك

ميال  24شرط أف يككف عرض المضيؽ اقؿ مف  عمىك بيف بحر كمياه داخمية أ مف البحار

نماال يعد مضيقان إذا زاد عمى ذلؾ  أك بحريا بحسب  ا عاؿ  منطقة اقتصادية أك بحر  عد كا 

 (3).لكي يعد مضيقان دكليان  الدكؿ لجميعا يككف المركر فيو حر  أف ثمة يشترط عو كمفاتسا

 

 

                                                             
   .29 ص ،2010 ،البيضاء ارالد ، بمقيس دار الجزائر، لمبحار، الدكلي القانكف في دركس ،( أماؿ) يكسفيأنظر: (1)
 .ـ1982 ديسمبر 10المبرمة في  األمـ المتحدة لقانكف البحاراتفاقية  أنظر: (2)
 لنشر الثقافة دار ، عماف ، األكلى ،الطبعة الثاني الجزاء العاـ، الدكلي القانكف مكسكعة ،( حسيف سييؿ) الفتالكم أنظر:(3)

 .129ص  ،2007 ، كالتكزيع
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 الثالثالفرع 

 تعريف محكمة العدل الدولية لممضيق الدولي    

اىتمت محكمة العدؿ الدكلية بكضع حكـ خاص لممضيؽ الدكلي في قرارىا         

كتتمخص  ،ضيؽ يقع بأكممو في ألبانياأف الممع العمـ  ،(1)ككرفكاالمعركؼ في قضية مضيؽ 

       في أف ألبانيا اطمقت قذائؼ مدفعيتيا عمى السفينتيف التابعتيف لبريطانيا (2)كقائع القضية

لؾ كنتيجة لذ ،1946مام 15المضيؽ في  في المياه اإلقميمية أللبانيا في في أثناء مركرىما

برة عف رأييا بشأف المركر مع 1946 أكت 02احتجاج إلى ألبانيا في  بعثت بريطانيا مذكرة

في المضيؽ ك متمسكة بحقيا ، مخالفة رأم ألبانيا التي تشترط الحصكؿ عمى اإلذف  البرمء

  فتحت النار إف إنذار إلى الحككمة األلبانية في أنيا  كفي نياية مذكرتيا كجيت ،المسبؽ

  (3) عمى السفف البريطانية فإنيا ستعامميا بالمثؿ .

 أرسمت بريطانيا سفينتيف حربيتيف بغرض التأكد مف اإلجراء 1946اكتكبر 22في ك        

تعرضت المدمرتاف "سكما  ككرفكادخكليما البحر اإلقميمي لمضيؽ  كعند ،ألبانياالذم ستتخذه 

 المدمرتاف ر األلغاـ البحرية فيبسبب انفجا ،بشرية ك شديدةمادية  ضرارألػػ راينر" ك "نكالؽ" 

 ،المضيؽقامت كاسحات ألغاـ بريطانية بالكشؼ عف ألغاـ في  1946بر أكتك 12/13في 

 أحيؿ النزاع إلى مجمس األمف الذم أكصى بعرضو عمى محكمة العدؿ الدكلية بكصفو كقد
                                                             

 أنظر: (1)
TCHIKAYA(B),Mèmento de Jurispruddence,Droit International Public ,5 Edition ,Hachette ,Paris, 

,2010.p57 
 أنظر:(1)

MONDANGE(A),La Gestion des Ressources en Eau Douce en Droit International, Mémoire de 

Sèminaire  Droit International Public, Universite de Lyon,Septembre 2009,p24.     

 .149 ص ، المرجع السابؽ،)عدؿ(خالد حزمةأنظر: (3)
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    بناء ، (2)1948مارس  25كقد نظرت المحكمة في المكضكع بتاريخ  ،(1)قانكنيا انزاع

   مسؤكلية ألبانيا عف األضرار 1949 أفريؿ 09في  المحكمة قررتف الطرفيف عمى اتفاؽ

مبدأ حرية المالحة ك مشيرةن  ل ،التي نتجت عف عدـ تبميغ ألبانيا بكجكد األلغاـ في المضيؽ

المقرر عمكما أف مف حؽ الدكلة في زمف السمـ مف نو أحيث قضت  ،في المضايؽ الدكلية

التي تستخدـ  ،البحار يف مف أعاليتربط بيف جزئي ؽ التيائأف تمر سفنيا عبر المض

لمشاطئة خاصة إذا كاف المركر دكف الحاجة إلى إذف مسبؽ مف الدكلة ا لممالحة الدكلية

كليس ليذه األخيرة أف تمنع المركر في المضيؽ في كقت السمـ ما لـ يكجد اتفاؽ  ،بريئا

 .يخالؼ ذلؾ

 (3)الدكليػة رار لممالحػةضايؽ التي تفتح باستممف الم لبانيا يعتبرمضيؽ ككرفكا في أف إ      

          ك التنظيميػػػة لحركػػػة المػػػركر أاإلجػػػراءات الدفاعيػػػة الدكلػػػة مػػػف أف تتخػػػذ ف ىػػػذا ال يمنػػػع لكػػػ ،

    رأم المحكمػػػة مقبػػػكؿ عامػػػة  ك يتبػػػيف أف  ،بيػػػا ك أمنػػػوافػػػي المضػػػيؽ لمحفػػػاظ عمػػػى سػػػالمة تر 

  (4) ك مطابؽ لمعرؼ الدكلي.

                                                             
 .150 ، المرجع السابؽ، ص)عدؿ(خالد حزمة أنظر:(1)

أنظر: ( 2( 

TCHIKAYA(B), op,cit ,p58. 
 أنظر: (3)

MONDANGE(A), op,cit ,p 24.                                                                                                 
 ص إلى 149ص ،، المرجع السابؽ)عادؿ(خالد حزمة مدكتكرللمزيد مف التفاصيؿ حكؿ القضية أنظر لرسالة الدكتكراه  (4)

لمتحدة لقانكف البحار لعاـ ىـ أحكاـ اتفاقية األمـ االقانكف الدكلي لمبحار، دراسة أل ،(صالح الديفعامر) ككذلؾ ،158
 .156إلى  154 ص ،2000 القاىرة، ،دار النيضة العربيةلثانية، االطبعة  ،1982
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      يف ممػػػػر مػػػػائي يصػػػػؿ بػػػػيف جػػػػزئي" كلي عمػػػػى أنػػػػوضػػػػيؽ الػػػػدعرفػػػػت المحكمػػػػة الم كمػػػػا       

 دػكف قػػػكػػػػذا تػػػػيػػب ك"، ةػػػػيػػدكلػػالحة الػػػػمػػراض الػػػػادة فػػي أغػػػػدـ عػخػػػتػػػسػػكي ارػػػػػحػػبػػالي ػالػػػػأعمػػف 

) عنصريف ىما العنصر الجغرافي كالكظيفي. التعريؼشممت 
1

)  
لمضػػيؽ كمػػا يمػػي "ىػػك ممػػر مػػائي كمػػا نستخمصػػو مػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ يمكننػػا أف نعػػرؼ ا     

 كيصػؿ الدكليػة،لممالحػة  ال يزيد اتساعو عف ضػعفي عػرض البحػر اإلقميمػي يسػتخدـ طبيعي

2)."ك منطقة اقتصادية خالصة إقميمياية أك بيف جزء منيا ببحر يف مف البحار العالجزئي بيف
)  

  المطمب الثاني

 .أىميا أنواع المضايق و 

لعاـ  قػانكف البحارل ألمـ المتحدة الػمػنػصػكص عمػيػيا في اتػفػاقػية إف األحػكػاـ الػعامة      

كمع ذلؾ  ،كاجبة التطػبػيػؽ عمى المضايؽ المستخدمة لممػالحة الدكلػية ىي قكاعد ،ـ1982

قد تـ تػنػظػيـ أنماط  ،يتػكجب عمػيػنا االنػتػباه إلى أف معظـ المضػايػؽ ذات األىمية خاصة

المنظمة  رج مف فئة المضايؽكمف ثمة فإنيا تخ ،(3)اتفاقيات خاصةالمركر فييا بمػكجب 

ثـ  سكؼ نتطرؽ إلى أنكاع المضائؽ)الفرع األكؿ(، ك بناء عمى ذلؾ كمو، ،ـ1982تفاقية بإ

 .الكضع القانكني الخاص بأىـ المضائؽ الدكلية )الفرع الثاني(  سةاسنحاكؿ در 

       

 
                                                             

أنظر: ( 1( 
DAILLIER(P)et PELLE(A), Droit International Public ,5 Édition, DELTA ,L.G.D.J,Paris, 1994, p 

1073. 
 .317 ص ،المرجع السابؽ ،(كساـ الديف العمكة) أنظر:(2)
 .157ص  ،لسابؽالمرجع ا ،(الديف صالح) عامر أنظر: (3)
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  األولالفرع  

 ايقـضـمـواع الـأن  

اعتماد  ـ مفلقد اختالؼ الفقو الدكلي في تقسيـ المضائؽ إلى أنكاع مختمفة، فمني       

اتفاقية األمـ  المنصكص عميو فيمعيار القانكني ال منيـ مف اعتمد ، كالمعيار الجغرافي

ك نظران لما يراه الفقو  ،(1)جمع بيف المعياريف ك منيـ مف ،1982المتحدة لقانكف البحار لعاـ 

بيف جزئيف مف أعالي  ف مصمحة الجماعة الدكلية تتركز في المضائؽ التي تصؿمف أ

الحاؿ بالنسبة لممضائؽ المستخدمة لممالحة الدكلية المكصمة بيف جزء مف  ىككما ،البحار

لذا اقتضى األمر إلى ضركرة الفصؿ بيف المضائؽ  ،البحار كمياه إقميمية لدكلة أخرلأعمى 

يمر بيا سفف الدكلة التي المضائؽ المعدة لممالحة الكطنية أم  المعد لممالحة الدكلية ك

لذا إرتئينا أف مف األىمية بماكاف تحديد معالـ كؿ نكع مف أنكاع ، (2)صاحبة المضيؽ فقط

 المضائؽ البعيدة) الفقرة األكلى(، ثـ المضائؽ الكاقعة في المياه الداخمية لدكلةالمضيؽ، بدأ ب

     المضائؽ المتفؽ عمييا بيف الدكؿ المشاطئة ككذلؾ الثانية(،) الفقرة عف الدكؿ المشاطئة

المضائؽ المحصكرة بيف إقميـ دكلة ثـ  )الفقرة الرابعة(،المضائؽ الكطنية الفقرة الثالثة(، ك)

لنخمص في االخير إلى المضائؽ التي تربط بيف بحار  الخامسة(، )الفقرةكجزيرة تابعة ليا

 عامة)الفقرة السادسة(.

                                                             
 النشر ك لطباعة يتراؾ،إ القاىرة األكلى، الطبعة العاـ، الدكلي القانكف في ،الدكلة(الخير أبك أحمد) مصطفي السيد أنظر:(1)

 .351ص.2009كالتكزيع،
 2011الحقكقية، الحمبي منشكرات بيركت، األكلى، الطبعة الدكلي، القانكف في ،البحر(سالمة محمد)الدكيؾ مسمـ أنظر:(2)

   .142ص
 .152، 151ص  .صالمرجع السابؽ، ،( حسيف سييؿ) الفتالكم أنظر:(3)
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 األولى ةالفقر 

 (1).واقعة في المياه الداخمية لدولةالمضائق ال

محصػػكرة بػػيف الميػػاه الكىػػي  ،كىػػي المضػػائؽ الكاقعػػة بػػيف إقمػػيـ دكلػػة كجزيػػرة تابعػػة ليػػا

مثػؿ ىػذه المضػائؽ فػي ف ،خط األساس الذم يقاس منو البحر اإلقميمي ك اإلقميـ البػرم لمػدكؿ

ا كػاف لدكلػة مػا الحػؽ بػدخكؿ فػي حالػة مػا إذ ، أمػالدكؿ حؽ منع أية سفينة إلى الػدخكؿ إلييػا

فإف ىػذا الحػؽ يبقػي ثابػت عمػى الػرغـ مػف اعتبارىػا  ،1982في المضيؽ قبؿ االتفاقية  سفنيا

جكد اتفاقية بيف الدكلػة المضػيؽ ك كذلؾ الحاؿ في حالة ك  ،1982داخمية ك فؽ اتفاقية  مياه

 .فينة تقضى بالسماح لمسفف بالمركردكلة السك 

 ثانيةال الفقرة

 (2) .ضائق البعيدة عن الدول المشاطئةالم

المضػػػائؽ التػػػي تقػػػػع خػػػارج البحػػػػار اإلقميميػػػة لمدكلػػػػة المشػػػاطئة بكصػػػػفيا ميػػػاه منطقػػػػة       

، إف مثػػؿ 1982/ ب مػػف اتفاقيػػة25ممػػادة ل كفػػؽ ، كخالصػػة أك مػػف أعػػالي البحػػار اقتصػػادية

       ، يكجػػػد منفػػػذ أخػػػر غيرىػػػاىرة بحيػػػث ال ايعػػػكد المػػػركر فييػػػا ألسػػػباب قػػػالتػػػي  ىػػػذه المضػػػائؽ

 .مضيؽ ىرمز في خميج  العربيك مف ىذه المضائؽ،  ستخدامياك لك كجد لما جاز ا

 

 

 

                                                             

 
  .152، ص  المرجع السابؽ،( حسيف سييؿ) الفتالكم أنظر:(2)
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 الثالثة الفقرة

 (1) .المضائق المتفق عمييا بين الدول المشاطئة

، بحيػث الدكؿ المشاطئة بشأف العبكر فييابمكجبيا اتفاقيات بيف ت تم التي مضائؽالىي     

       الػػػدكؿ ك ات التػػػي تقػػػاـ بػػػيف الػػػدكؿ المشػػػاطئةالمػػػركر عبرىػػػا إلػػػى تمػػػؾ االتفاقػػػ يخضػػػع نظػػػاـ

األمػـ المتحػدة  اتفاقيػة القكاعػد الػكاردة فػي بغػض النظػر عػف ،أك الدكلة التي يقع بيا المضػيؽ

 . ، كبغض النظر عف نكع المضيؽ كمكاف كقكعو كطرؽ استعمالو1982لعاـ  لقانكف البحار

 الفقرة الرابعة

 (2)ضائق الوطنيةالم

ؽ صالح ػريػكد طػبيف أجزاء مف دكلة أك عدة دكؿ مع كج حصكرةالمضائؽ المك ىي      ك

 ؽػيػضػالم كض ىذاػعػ، إذ يةػصػصادية خالػتػة اقػقػطػيؤدم إلى أعالي البحار أك من ،ةػمالحػمػل

 .مف االتفاقية( 26)المادة الصالح لممالحة الطريؽذلؾ استخداـ ب

 سةالخام الفقرة

 (3) .إقميم دولة وجزيرة تابعة ليا المضائق المحصورة بين

        كىػػػك مضػػػيؽ يقػػػػع بػػػيف إقمػػػيـ دكلػػػػة كجزيػػػرة تابعػػػة ليػػػػا مػػػع كجػػػكد طريػػػػؽ أخػػػر لممػػػػركر     

     39/1مدكلة حؽ منع ىذا المركر كفؽ لمادة ػف ،البحارأعالي  في منطقة اقتصادية خالصة أك

                                                             
 .153، ص المرجع السابؽ ،( حسيف سييؿ) الفتالكم أنظر:(1)
 .153ص ، المرجع نفسو أنظر:(2)
 .153 ص،  المرجع نفسوأنظر: (3)
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فػي إقميميػا بػالمركر بػرغـ مػف كجػكد طريػؽ صػالحة مضػيؽ تفػاؽ مػع الدكلػة التػي يقػع الأك اال

 لممالحة.

 السادسة الفقرة

 (1) .المضائق التي تربط بين البحار

 ،صةػصادية خالػتػة اقػقػنطػم أك ي البحارػالزاء مف أعػط بيف جػربػؽ التي تػمضايػىي ال ك    ك

كىذا ، جبؿ طارؽتصادية خالصة مثؿ مضيؽ منطقة اقأك أعالي البحار مف آخر  زءػج ك

 :نقسـ إلى نكعيفالنكع مف المضائؽ ي

       أم يصػػػػؿ بػػػػيف رقعػػػػة، (2)ك فتحػػػػات تػػػػؤدم إلػػػػى بحػػػػر داخمػػػػيممػػػػرات أ النــــوع األول : أواًل:

 مياىيػا ميػاه ك تخضع الختصاص الدكلة السػاحمية ك تعتبػر مف أعالي البحار ك بحر داخمي

 (3).كفؽ مصالحيا تنظـ المالحةأف  كطنية كليا

كطنيػة بحػرا إقميميػا ك ليسػت ميػاه  لتػاف أك أكثػر تعتبػر مياىػوكانت تطؿ عميػو دك أما إذا      

 .ليا كضعيا التاريخي كانت مياه المضيؽإذا  إال

           ىنػػا جػػرل العػػرؼ ك  ،ك فتحػػات تصػػؿ مػػا بػػيف بحػػريف عػػالييفممػػرات أ : النــوع الثــاني :ثانيــاً 

ك الحاجػػة بػدكف عػائؽ أ ربيػة بػػالمركر البػرمءك حيػة كانػت أالسػػفف تجار أف تتمتػع جميػع  عمػى

 (4).ترخيص مف الدكؿ المضايقة إلى

                                                             
 .153ص ، المرجع السابؽ،( حسيف سييؿ) كمالفتال أنظر:(1)
 مجمس مجمة لمبحار، الجديد الدكلي القانكف قكاعد  ضكء في ىرمز كمضيؽ العربي الخميج ،(عمر محمد) مدني أنظر:(2)

 .18 ص1987 سنة الثامف العيد، الثانية السنة السعكدية، العربية المممكة ، العربية لمدكؿ الخميج التعاكف
 .173ص  ،1996 ، العربية النيضة دار القاىرة،  العاـ، الدكلي ،القانكف( صالح رياض) لعطاا أبك أنظر:(3)
 .18ص  ،المرجع السابؽ ، (محمد عمرأنظر: مدني)(4)
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  بػػالرغـ مػػف الكضػػعية الحيكيػػة لمبمػػداف العربيػػة ، 1958نيػػؼ جو اتفاقيػػة كىػػذا مػػا أخػػذت بػػ     

ميػػاه المقسػػـ عمػػى اللخمػػيج العقبػػة  اتضػػع مضػػيؽ تيػػراف الػػذم يعطػػي منفػػذرفضػػت أف  ك لكػػف

 ىػذا المضػيؽفػي ىذا ما انجر عنو طمب إسرائيؿ لحؽ المػركر البػرم ك  ،(1)لعدة دكؿ اإلقميمية

  (2) تكقيع عمى االتفاقية.الما أدل بمصر إلى عدـ  ىذا ك

خر اتساع البحر اإلقميمي ك البعض اآل فبعضو يتجاكز ،يختمؼ اتساع المضيؽإف       

  (3) اتساع البحر اإلقميمي. مف اقؿ

     فتشكؿ ضفتاف جزاء مف أجزاء الدكلة  ،ميـ دكلة كاحدةإذا كاف المضيؽ كاقعا في إق     

ك بالتالي تككف  ،يف مف أعالي البحار فمياه المضيؽ تعتبر مياه داخميةيصؿ بيف جزئي ال ك

 كقد تقرر   ،طريقة تتكقؼ كمصالحيالمدكلة فميا أف تنظـ المالحة ب السيادة المطمقة تحت

كقد تقصرىا  ،عمى أساس المعاممة بالمثؿ ؿ الدكؿتتعام أك ،المالحة أك تقيدىا بشركط حرية

ذا كاف المضيؽ تطؿ عميو أكثر مف دكلة عمى منفعتيا الكطنية  تباشرف لكؿ دكلة أف فإ، كا 

كعند  ،في إقميميا أم في حدكد المدل المحدد لممػػياه اإلقميػػمية يقع مء الذسيادتيا عمى الجز 

اصؿ بينيا كتعػػيف الحدكد باتفاؽ بيػػف الدكؿ اإلبعاد يرسػػـ خط ف كقكع تداخؿ ك اختػػالط

ف مف أعالي البحار لنسبة لممضيؽ الذم يصؿ بيف جزائييأما با ،المػػشتركة في المػضيؽ

     حتى لك كاف كاقع بأكممو  ،لسفف التابعة لمختمؼ الدكؿ فالمبدأ العاـ ىك حرية المركر

                                                             
أنظر: ( 1( 

DAILLIER)P( et PELLET)A ,(  op,cit,p1072. 
 .29ص  ، المرجع السابؽ،(أماؿ)يكسفي  أنظر:(2)
 .319 ص ،المرجع السابؽ ،(جماؿ عبد الناصرمانع) أنظر:(3)
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حقؽ سالمتيا ي تضع النظـ التأف تيسمح ليا ك  ،ة أك أكثر مف الدكؿفي إقميـ دكلة كاحد

  (1) .المركر في المضيؽ ماية مصالحيا عمى شرط عدـ عرقمةحك 

 اإلقميمػػي البحػػرعػػرض  دما يكػػكف المضػػيؽ يزيػػد عمػػى ضػػعؼإذف الصػػعكبة ال تثػػكر عنػػ    

لي البحػار يخضػع اكبالتالي يتكسط المضيؽ ممػر مػائي فػي مسػاحة مػف أعػ لدكؿ المضائقية،

كضػع  فأألنو يػػعػػػتبر جػزء مػف أعػالي البحػار، لكػف الصػػعػػػكبػػػة تثػار بػػشػػػػ لمبدأ حرية المالحة

تكػػػكف الدكلػػػة السػفػػػػػف الحربيػػػة كقػػػت السمػػػػػػـ ك السػػػفف جميػػػػػعيا كقػػػت الحػػػرب، كخاصػػػة عنػػػدما 

  (2) المضائقية طرؼ في الحرب.

  الفرع الثاني

 مضايق الدولية:الىم نوني لألاالوضع الق

       نظػػػػرا لمكقعيػػػػا الجغرافػػػػي كبػػػػرل لممالحػػػػة الدكليػػػػة ؽ بأىميػػػػة يض المضػػػػاتتمتػػػػع بعػػػػ         

كخمقػت أزمػػات  ،بشػأنيا الدكليػة نازعػاتالمػف  أثػر العديػد ىػذا مػااعتبارىػا ممػرا حيكيػا ك عمػى 

، كمازالػػت تمػػؾ سياسػػية فػػأدل ذلػػؾ إلػػى تنظػػيـ المالحػػة فييػػا بمكجػػب اتفاقيػػات دكليػػة خاصػػة

مػف  أعفتيػاقػد  ـ1982ألف اتفاقيػات  ،(3)االتفاقيػات لتمػؾ المضػائؽ لحػد يكمنػا ىػذا خاضػعت

 ك لتفصيؿ أكثر عمى ىذه المضائؽ نتطرؽ إلى مضيؽ  /ج،35كفؽ لممادة أحكاميا، تطبيؽ 

 

                                                             
 .320، 319ص  ص ،ؽالمرجع الساب ،(جماؿ عبد الناصرمانع)  أنظر:(1)
 .320 ص ،المرجع نفسو أنظر:(2)
                أنظر:(3)

   SELLE (G) ,Annuair Français De Droit International, Volume 2, Nanterre,2003,pris, p3-9. 
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       (1)المضػػايؽ الدانماركيػػةك ،) الفقػػرة الثانيػػة(الفيمضػػيؽ مجػػ ثػػـ ،) الفقػػرة األكلػػى(جبػػؿ طػػارؽ

   .) الفقرة الرابعة(التركيةالمضايؽ كأخيران  ،) الفقرة الثالثة(

 الفقرة األولى

 طارقمضيق جبل 

كيحػػد ، حػػر األبػػيضكميػػاه الب (2)محػػيط األطمسػػي بػػيف ميػػاهجبػػؿ طػػارؽ  يصػػؿ مضػػيؽ       

إقمػػػػيـ ككتػػػػا  كفػػػػي الجنػػػػكب المغػػػػرب ككجبػػػػؿ طػػػػارؽ  شػػػػكاطئ إسػػػػبانيا المضػػػػيؽ مػػػػف الشػػػػماؿ

مػػيال بحريػػا 33ؿ المضػػيؽ غػػرب الطػػرؼ األغػػر ك رأس سػػبارتؿ كيبمػػغ طػػك كفػػي ال ،اإلسػػباني

     أضػػػيؽ أجزائػػػو غػػػرب ككتػػػا كيتػػػراكح فػػػي تمػػػؾ المنطقػػػة ك ،مػػػيال 24حػػػكلي عرضػػػو  ك ،تقريبػػػا

كىػػذا الممػػر ميػػـ لألنػػو أكال يعتبػػر بكبػػة البحػػر األبػػيض ( 3) ،أميػػاؿ ك عشػػرة ؿبػػيف سػػبعة أميػػا

ض المتكسط المتكسط كمف ثمة فيك منفذ ميـ لعبكر جميع سفف العالـ نحك بمداف البحر األبي

 .(4)يك يساعد مياه البحر األبيض عمى التجددفكثانيا 

كىػػػذا مػػػا يؤكػػػده  ،أمػػػاـ جميػػع السػػػفففػػػي المضػػػيؽ دائمػػا  ككانػػت حريػػػة المالحػػػة مكفكلػػػة     

قذيفػػػة عمػػػى السػػػفينة  ؽطػػػالإ جػػػراء 1864فػػػي سػػػنة  بريطانيػػػةصػػػالح لتقػػػرر  الػػػذم التعػػػكيض

                                                             
 ،1995 ،العربية النيضة دار مصر، ، الدكلية المضايؽ في لممالحة القانكني النظاـ ،( سعيد) العبرم سمماف بف أنظر: (1)

 .97 ص
 .102ص  المرجع السابؽ ، ، )جماؿ(محي الديف أنظر:(2)
 أنظر:  (3)

MAREI (N), Le Détroit de Gibraltar, Porte du Monde , Frontière de L’Europe, Analyse et Perspective 

de Territorialité D’Un Espace De Transit, Thèse De Doctorat, Université De Nantes, 412 p.            
1)  أنظر: 

 

BOUSHABA(A.M), L'Algèrie et Le Droit Des Pèches Maritimes,Thèse De Doctorat D'État en Droit 

International Public.Facultè de Droit, Université  Mentouri Constantine,p 04  
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شػػرط التحقػؽ  عالف  مدريد الذم يمػػغيصدر إ 1865ك في سنة  ،"  Mermaid"ة البريطاني

 (1) مف جنسية السفينة أثناء المركر خالؿ المضيؽ .

 هأكػػػدالػػػذم  ك ،حرية المالحة فػي المػضػػيؽ ك حػيػػاده فػي كقػت الحػرب  تقرر مبدأ قد ك        

            الفرنسػػػػػػػػي  -ني ككػػػػػػػػذلؾ االتفػػػػػػػاؽ اإلسػػػػػػػػبا 1904الفرنسػػػػػػػي  سػػػػػػػػنة  ػػػػػػػػػػ الكفػػػػػػػػاؽ البريطػػػػػػػػاني

د كىػػذه األخيػػرة التػػي أصػػبحت ممتزمػػة بنصكصػػو بعػػ ،(2)بشػػأف المغػػرب1912نػػكفمبر  27فػػي 

     1956مػػػام  20المكقػػػع فػػػي الربػػػاط فػػػي  المغربػػػي -بمكجػػػب االتفػػػاؽ الفرنسػػػي االسػػػتقالؿ  

بمكجػب معاىػدة أكترخػت  خرل تحتؿ بريطانيا صخرة جبػؿ طػارؽكمف ناحية أ ،ىذا مف ناحية

مػػػػا بػسػطػػػػػت اخػتػصاصاتػػػػػيا عمػػػػى كػافػػػػػة  لكػػػػف سػرعػػػػػاف  ،دكف أم اختػػػػػصاص 1713 سػػػػنةل

 .(3)1826 المسطحات البحرية المجاكرة منذ

مػف أجػؿ تسػكية  1966إلػى محكمػة العػدؿ الدكليػة سػنة  المجكءك قد اقترحت بريطانيا        

ك قػػد رفضػػت ىػػذه األخيػػرة االقتػػراح ك تمسػػكت بحقيػػا بتطبيػػؽ  ،الخػػالؼ بينيػػا كبػػيف إسػػبانيا

أمػا فيمػا يتعمػؽ بصػخرة جبػؿ طػارؽ ، 1958خط الكسط المقرر بمكجب اتفاقية جنيػؼ  قاعدة

 2070 كضػػات التػػي دعػػت إليػػو الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة بمكجػػب تكصػػياتيا رقػػـ افالمف

مػػا أدل  ىػػك نتيجػػة ك ةتكصػػؿ إلػػى أيػػتلػػـ ، ك إسػػبانيا بػػيف بريطانيػػا 1965ر  ديسػػمب 16فػػي 

  بمكجػب تكصػيتيا ،إعاقػة مػنح اسػتقالؿ لمنطقػة جبػؿ طػارؽ ـعػد أف تنبػو عمػى إلى بالجمعية

  بريطانيػػا إلػػى تقريػػر اسػػتفتاء بكىػػك األمػػر الػػذم دفػػع ، 1966ديسػػمبر 20بتػػاريخ  2231رقػػـ 
                                                             

 .159،صالمرجع السابؽ ، )جماؿ(محي الديف أنظر: (1)
أنظر:  ( 2( 

  DAILLIER)P( et PELLET)A ,(  op,cit,p1072. 
 

 .160، 159 ص ص ، المرجع السابؽ،(صالح الديفعامر) أنظر:(3)
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ك التػػي ألػػػت  ،1967ديسػػمبر 10 مػػف أجػػؿ أف يقػػػرر الشػػعب مصػػيره فػػػي تمػػؾ المنطقػػة يػػػـك

عامػػة األمػػـ المتحػػدة بتكصػػياتيا رقػػـ الجمعيػػة اللصػػالح بريطانيػػا ك قػػد أدنتػػو  نتيجػػة االسػػتفتاء

ضػػكع جبػػػؿ طػػارؽ يمػػػس الكحػػػدة مقػػررة فػػػي ذلػػػؾ أف مك ، 1967ديسػػػمبر  19بتػػاريخ  2253

ك ىػػك  ،لػػؾ تعمقػػو بحػػؽ تقريػػر المصػػيرك التكامػػؿ  اإلقميمػػي  إلسػػبانيا زيػػادة عمػػى ذ الكطنيػػة

 . (1)ألمر الذم ال يمكف صيانتو إال بعد انتياء الكضع االستعمارما

 ثانيةفقرة الال

 مجيالنمضيق 

المحػػػيط ك  ىػػػك يصػػػؿ بػػػيف المحػػػيط األطمسػػػي ك 1520قػػػد اكتشػػػؼ ىػػػذا المضػػػيؽ عػػػاـ       

كيكتسػب أىميػة  ،ان بحريػ مػيال22ميال بحريا كيتراكح اتساعو إلى 31يبمغ طكلو حكليك  ،اليادم

ء صػغير يقػع فػي أقصػى جػز  إقمػيـ الشػيمي ك ايؽالمضػفي ككنو بديالن لقناة بنمػا كتقػع سػكاحؿ 

كفػػػػي أعقػػػػاب النزعػػػػات اإلقميميػػػػة بػػػػيف الشػػػػيمي ك األرجنتػػػػيف ، (2)شػػػػكاطئ األرجنتينيػػػػةالؽ شػػػػر 

 ،احتػػراـ حريػػة المالحػػة فػػي المضػػيؽأفصػػحت بريطانيػػا عػػف رغبتيػػا فػػي كجػػكب العمػػؿ عمػػى 

مدينػػة   كػػذلؾ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة سػػاندت ىػػذا المطمػػب، كقػػد تػػـ تكقيػػع معاىػػدة فػػيك 

فػي مادتيػا الخامسػة  ، تػنص (3)شيمي ك األرجنتػيف البيف  1881جكيمية 23في  بكينس أيرس

ضػماف حريػة المالحػة لكافػة  ك ،عمى تقرير مبدأ حالة الحياد الدائـ التي كضػع فييػا المضػيؽ

                                                             
 .160 ص ، ، المرجع السابؽ(صالح الديفعامر) أنظر:(1)
 .157ص ،المرجع نفسو أنظر:(2)
 .103 ص ،المرجع السابؽ ،(جماؿ)محي الديف أنظر:(3)
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باتفاؽ عمى تحػريـ كافػة األعمػاؿ الحربيػة  كقد ارتبط ىذا التعيد، (1)السفف ك أماـ جميع الدكؿ

أ الحيػػاد ،ك قػػد تعيػػد كػػال الػػدكلتيف بعػػدـ فػػرض الرسػػـك كالتػػي تتعػػارض مػػع مبػػد ،مػػف الجػػانبيف

 (2)المركر بالمضيؽ. مقابؿ

 الفقرة الثالثة

 يق الدانماركيةامضال

مضيؽ بالت  ك، متر 3800 تتألؼ المضايؽ الدنماركية مف مضيؽ سند كعرضو     

ىمزة كىذه المضايؽ تعتبر ، (3)كيمكمتر 30ك 18بيف  اكالكبير الذم يتراكح عرضيم رالصغي

منتصؼ القرف الثامف عشر   ككانت الدنمرؾ في ،بيف بحر البمطيؽ ك بحر الشماؿ كصؿ

كانت مبنية عمى الفكرة التي  تستكفي رسكما مف السفف التي تجتاز المضيؽ ك بيذه الرسـك 

تتمثؿ في نفقات  التي ك ،عمى السفف ـدكلة الساحمية بسمطة فرض الرسك القديمة يتمتع ال

قدر عمى بعضيا ي، فكاف (4)العكامات كغيرىا مف اإلصالحات يانةص ك ت اإلرشادعمميا

عقد مؤتمر  1857في سنة ، ك خر مقابؿ مركر السفينة ذاتياالبعض اآل أساس الحمكلة ك

تحدة عمى اثر احتجاج الكاليات الم مارؾنىاغف "بناء عمى دعكة الدا - ككبف " دكلي في

 10اره دفع تعكيض لمحككمة الدانماركية مقدعف الرسـك ب عكض، فعمى إبقاء ىذا النظاـ

        1857مارس  14المعقكدة بتاريخ ت معاىدة ألغ ك ،مميكف فرنؾ لصيانة المضيؽ

                                                             
 .158، 157ص  ص ،المرجع السابؽ ،(صالح الديف عامر) أنظر:(1)
 .158المرجع نفسو، ص  أنظر:(2)
 .158ص  ،المرجع نفسو أنظر:(3)

 ) 4 أنظر: (

  DAILLIER)P( et PELLET)A ,(  op,cit,p 1076.  
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 في كجو المالحة الحرة ان البمطيؽ مفتكح يؽ بحرمض ذ ذلؾ الحيفمػنػ  ك أصبح ،ىذه الرسـك

 (1).ربية سكاء في كقت السمـ أك الحربلكافة السفف التجارية ك الح

كالحركب  ، 1870األلمانية سنة ػػػػػػ الحرب الفرنسية  مثؿنشأتا  تيال كبالحر خالؿ ك       

الدانماركية حرة ك مفتكحة  ؽبقيت المضاي، 1905ك  1904الركسية _اليابانية خالؿ سنتيف 

كطكؿ  ىمنذ بدء الحرب العالمية األكلف الحككمة الدنماركية قررت أل ،ربيففي كجو المتحا

 ،ىذه الحرب إغالؽ المضايؽ بكاسطة سدكد مف األلغاـ في مدخؿ كمخارج مضايؽ مدة

كحمفائيا الفرنسيف   فألحقت مف جراء ذلؾ أضرار جسيمة بالمكاصالت البحرية ما بيف ركسيا

  العدؿ الدكلية ضد الدنمرؾ التي بدأت بشككل إلى المحكمة تقدمت فمنداف ،1941في سنة 

السفف بعض  ف ىذا الجسر عرقمة مركر أأف مف شكقد ادعت  ،ببناء جسر فكؽ بمت الكبير

       كتجدر اإلشارة (2) ،بعدكؿ فنمندا عف شككاىا 1992سنة انتيت في  غير أف القضية

حيث لـ تعد تمؾ ب ،إلى أف ىذه المضايؽ قد فقدت أىميتيا بعد إنشاء قناة كييؿ في ألمانيا

                   (3)حر البمطيؽ كبحر الشماؿ لالتصاؿ بيف  ب ةالسبؿ الكحيدىي  المضايؽ 

 ةرابع الفقرة

 المضايق التركية

   فيي تصؿ ما بيف البحر المتكسط  ،ليا أىمية خاصةالمضائؽ التركية ىي األخرل       

كتتمثؿ ىذه المضائؽ في مضيؽ  ،البحر األسكدخاصة الجزء الذم يسمى بحر إيجة ك  ك

                                                             
 .158 ص ،لسابؽ، المرجع ا(صالح الديفأنظر: عامر)(1)

2 أنظر: (  (  

DAILLIER)P( et PELLET)A ,(  op,cit,p1077.   
 159ص  ،، المرجع السابؽ(صالح الديفعامر) أنظر:(3)
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يبمغ  الذم مضيؽ البكسفكر ، ككيمكمتر(7ك 1.8) (1)عرضوكيمكمتر ك  65الدردنيؿ كطكلو 

ف ىذيف بحر بي كيقع ما ،كنصؼ متركيمك  500 كيمك متر ك يتركح عرضو ما بيف 30طكلو 

كقد طرأ عمى نظاميا  (2) ،متركيمك  85متر كعرضو حكالي كيمك  270 مرمره الذم يبمغ طكلو

 .ؼ ) ثالثان(فمتعددة األطرا ،)ثانيان(نائية، ث) أكالن(داخمية ثالث مراحؿ : عبرتعديالت كقد مر 

 النظام التركي الداخمي -أوالً 

 ـ1774حتػى سػنة قائمػة  كانػت نظػاـ التركػي الػداخمي فػي المرحمػة األكلػى التػيالظؿ        

، فالمضػػايؽ التػػي تػػؤدل إلػػى البحػػر المضػػايؽ فػػي كجػػو جميػع  السػػفف دكؿ تمثمػت فػػي إغػػالؽ

ركيػة ك بإمكػاف الدكلػة التركيػة فػتح ك إغػالؽ ىػذه المضػايؽ خاضػعة لمسػيادة التكانػت األسكد 

عمى الفكرة القديمة القائمة بالممكيػة ك كػاف حظػر  ان حسب رغبتيا، لككف أساس ىذا النظاـ مبني

اضعة لسيادة الدكلة )نظػاـ أنيا خ يالحظ المضيؽ نتيجة ليذه الفكرة، كبالتالي ماإلى  الدخكؿ

                                (3).المقيد(المركر 

 .التركي -النظام الثنائي: الروسي  -ثانيا

 ىاعنػػد ،18أصػػبحت ركسػػيا تممػػؾ بعػػض الشػػكاطئ عمػػى البحػػر األسػػكد نيايػػة القػػرف        

المالحػػػة  أصػػػبحت بعػػػد ذلػػػؾ التسػػػميـ بشػػػكؿ تػػػدريجي بالمالحػػػة التجاريػػػة الركسػػػية ثػػػـ أصػػػبح

 (4):كىي كتالي ختمفةكىكذا تعاقب عمى المضايؽ ثالثة أنظمة م ،أجنبية

                                                             
 .160 ص ،، المرجع السابؽ (صالح الديفعامر) أنظر:(1)
 .160 المرجع نفسو، ص  أنظر:(2)
 ،المجمد البصير مطبعة مصر، ، العاـ الدكلي لمقانكف ةالمصري ،المجمة المضايؽ مشكمة ،(كحيد) بيؾ رأفت فكرم أنظر:(3)

 .11، 10ص  ص ،1949 الفرنسي، الجزاء الفيرست الثاني،
 .11ص ، المرجع نفسو أنظر:(4)
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  Kutchuk-Kaïnardji .              كايناردجي -بموجب معاىدة كاوتشوك  (أ

ركسيا مف الحككمة  بمكجبيا حصمت 1774جكيمية  21بتاريخ  عقدت ىذه المعاىدة       

 التركية عمى حؽ مركر السفف التجارية الركسية.

                                                                       .Andrinople نوبل -( معاىدة اندري ب

حؽ  نالت ركسيا مف الحككمة التركية، بيا 1829سبتمبر  14 رخت ىذه المعاىدة فيأ      ر

 التاريخ. ذلؾ منذ لـ يتغير ىذا المبدأ ك ،مركر السفف التجارية التابعة لمختمؼ الجنسيات

                                  .Unkiar-Skelessi اسكمسي -كار ينمعاىدة او ( ج

نصت عمى خطر مركر السفف ، لقد 1833جكيمية  8بتاريخ  عقدت ىذه المعاىدة         

لى حد ىذا التاريخ كاف نظاـ المضايؽ إ ك (1)،الحربية األجنبية باستثناء الركسية ك التركية 

جكيمية   15 تبدؿ اعتبارا مف اتفاقية لندفغير أف طابعو  ،التركية ناتجان عف اتفاقيات ثنائية

 كجاء ىذا التغير بناء عمى احتجاج بريطانيا. 1840

 النظام الدولي. -ثالثاً 

نػػػتج عػػػف معاىػػػدات متعػػػػددة األطػػػراؼ اتجػػػػػو بصػػػكرة مػسػػػػتمرة نحػػػك التػػكسػػػػع حػػػػتى سػػػنة      

حػػػة لسػػػفف ، التػػػي أكػػػدت مبػػػدأ حريػػػة المال1923معاىػػػدة لػػػكزاف لعػػػاـ فػػػي  تكانفتحػػػ ،1936

 .(2)التجارية مع كضع نظاـ خاص لسفف الحربية

 

                                                             
1 أنظر: (  (  

DAILLIER)P( et PELLET)A ,( op,cit,p1075.      
الصيد البحرم ، الجزاء االكؿ ،القاىرة، دار –بحرية المالحة ال –قانكف البحار، المبادلء العامة  العناني )إبراىيـ(، أنظر:(2)

 .156ص،1985الفكر العربي ،
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 (1)1841جويمية  13اتفاقية لندن المعقودة بتاريخ  -ا 

ت مركر كؿ السفف الركسية كغيرىا حػضػر لقد  ،المعػركفػة باسػـ اتفػاقػيػػة المضػائػؽ     

إذا  في حالة كحدة ، إالػيا كحدىالػصػالػح ركس 1833سنة  حعمى االسػتػثػناء المػمػنػك  فقضت

 إجازة المركر.كاف مف حؽ السػمطات منحػيا 

 .1856مارس  30معاىدة باريس المؤرخة في  -ب

حياد  رضت ىذه المعاىدة التي تمت بعد حرب القـرفك  ،ت ىذا النظاـ ك أكممتومفقد دع    

 (2)البحر األسكد.

 .1871مارس  13معاىدة لندن المعقودة بتاريخ  -ج

عقد مؤتمر في لندف بناء حيث  ،1871حياد سارم المفعكؿ إلى غاية اـ النظ ضؿ      

 التي ألغت 1871مارس  13معاىدة لندف المعقكدة بتاريخ ، فتكلد عنو مف ركسياعمى دعكة 

 ،ي كجو السفف الحربية لجميع الدكؿكلكنيا أبقت عمى إغالؽ المضايؽ ف ،األسكد حياد البحر

ظمت  ،كال شرط(3)ىذا النظاـ بال قيد 1878جكيمية  13في معاىدة برليف المؤرخة  تقك أب

السفف  مطمقة مركرك تعارض معارضة  ،تركيا تدافع بقكة عف حقيا في مراقبة المضايؽ

العالمية األكلى  خالؿ الحرب، لكنيا تنكرت فقط التجاريةالحربية ك كانت تحتـر مركر السفف 

 :كذلؾ بػػ الدكلية اللتزامات

                                                             
1 أنظر: (  (  

DAILLIER)P( et PELLET)A ,(  op,cit,p1075. 
 .12 ص ،المرجع السابؽ ، السابؽالمرجع  ،(كحيد )فكرم رأفت بيؾ  أنظر:(2)
 .13، ص المرجع نفسو أنظر: (3)
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 قصػػػفت  المتػػػافالحػػػربيتيف األلمػػػانيتيف غػػػكبف ك براسػػػمك  لمجػػػكء السػػػفينتيف_ مػػػنح حػػػؽ 1     

   فػػػي اليػػػـك ، كذلػػػؾمرفػػػأم بػػػكف ك فيميػػػب فيػػػؿ الفرنسػػػييف فػػػي الجزائػػػر 1914أكت  2بتػػػاريخ 

 السػػػػفينتاففتمقػػػػت  ،ألمانيػػػػا ك تركيػػػػا الػػػػذم عقػػػػدت فيػػػػو معاىػػػػدة التحػػػػالؼ _سػػػػرية _ مػػػػا بػػػػيف

حريػػة مضػػايؽ  ؿ فتمكنتػػا مػػف الفػػرار ك اجتيازىمػػا بكػػؿإسػػطنبك إلػػى  اف األمػػر بػػالمجكءاأللمانيتػػ

كآنذاؾ ادعت الحككمػة التركيػة بأنيػا اشػتراىا مػف ألمانيػا السػفينتيف  ،أكت 10الدردنيؿ بتاريخ 

  (1).تطارد السفينتيف فرفضت دخكؿ السفف دكؿ الحميفة التي كانت

الحيػادم حتػى  ،الػتجػػارية كافػةالػمػػالحة  1914 سػبػتػمػبػر 26ػرت تػركػيا بػتػاريػخ ض_ حػ2    

شيػػػرت تػركػػػيا  1914أكتػػكبر  29فػػي  ، كمالحػقػػػة بػػذلؾ ضػػػررا جػسػيػػػما بػتػػػمكيف ركسػػيا منيػػا

 1915مػػػػارس  18الػحػػػػػرب عمػػػػى الػػػػػدكؿ الحػمػيػػػػػفة فػحاكلػػػػػت ىػػػػذه الػػػػػدكؿ اقػتػحػػػػػاـ المضػػػػايؽ 

 (2) .1916 جػانػفػي 8 إلى غػاية 1915فػيػفػرم  26كاحػتػمػت جػزيػرة غػالػيػبػكلي مػف 

 .1923جويمية 24اتفاقية لوزان المعقودة بتاريخ -د

المضػايؽ عقدت في نفس تاريخ معاىدة الصمح مػع تركيػا، كىػذه االتفاقيػة المتعمقػة بنظػاـ     

 تسكدىا ثالثة مبادئ: حرية المركر كالحياد ك التدكيؿ.

 (3)حرية المرور: -1

 أ القائػػؿ بحريػػة المػػركر ك المالحػػةلممبػػد ان ريػػة التامػػة كفقػػأقػػرت ىػػذه االتفاقيػػة نظػػاـ الح       

     كىػػذه الحريػػة تتمتػػع بيػػا السػػفف ك الطػػائرات الحربيػػة ،عبػػر البحػػر فػػي حػػالتي الحػػرب كالسػػمـ

                                                             
  : المكقع عمى متكفرةدراسات  ،لقانكنية ، القانكف الدكلي البحارمنتدل الحقكؽ كالعمـك ا: أنظر (1)

www.low.zag.com/vbit9695.html 
 .أنظر: نفس المكقع (2)
 .13، صالمرجع السابؽ  ،(كحيد )فكرم رأفت بيؾ ،ك كذلؾ 161المرجع السابؽ، ص ،(صالح الديفأنظر: عامر)(3)
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السػفف الحريػة فيشػترط عمػى أال  الػتحفظ الكحيػد الػذم يعطػي ك ،(1)سػكاءعمػى حػد  ك التجاريػة

فػػي اتجػػاه البحػػر  ،دكلػػة مػػا إدخالػػو إلػػى المضػػايؽتزيػػد القػػكة القصػػكل لألسػػطكؿ الػػذم يمكػػف ل

األسػػكد عػػف قػػػكة الدكلػػة الكاقعػػة عمػػػى شػػكاطئ البحػػػر المقصػػكد مػػف كراء ذلػػػؾ قػػكة األسػػػطكؿ 

ر المضػػايؽ فػػي اتجػػاه البحػػر كىػػذا يتعمػػؽ بتحديػػد حجػػـ السػػفف الحربيػػة التػػي تعبػػ ،السػػكفياتي

لكقػػت الكػػافي ليػػذا الغايػػة فػػي السػػفف الحربيػػة االممنكحػػة أف ال تتجػػاكز مػػدة  كػػذلؾ ك ،األسػػكد

 األكقات العادية.

 التجارية محايدة فعمييا تسييؿ مركر السفف فييا تركيا في الحالة التي تككفأما       

في الحرب أما إذا كانت مشتركة  المقدمة،ك الطائرات الحربية في حدكد الضكابط  كالحربية

 (2)اء.الحربية الخاصة باألعد فمف حقيا أف تمنع مركر السفف

 الحياد -2

 تطبيؽ نظاـ الحياد ىما:لاتفاقية لكزاف ناحيتيف  تظمن لقد    

       يتػػػراكح  كذلػػػؾ عمػػػى بعػػػد ،ؽ الكاقعػػػة حػػػكؿ المضػػػايؽ مػػػف السػػػالحتجريػػػد بعػػػض المنػػػاط _أ 

      ةػػقػػطػػنػػرطة في ىذه المػشالكةػقػركيا بػفي تػتػكػكيمكمترا مف المضايؽ عمى أف ت 50ك 30ما بيف 

الحيػػػاد فػػػي حالػػػة الحػػػرب أم حيػػػاد تركيػػػا امتنػػػاع الػػػدكؿ المتحاربػػػة عػػػف القيػػػاـ بأعمػػػاؿ  _ب 

 عدكانية مف تفتيش السفف ك حجزىا في المضايؽ.

 

                                                             
 أنظر:(1)

SAVIDIS(X),Le Regime de Dètroits ( Biosphore et Dardanelle),Librairies Gènerale de Droit et 

Jurisprudence, 1951, p 91.                                                                                                                
 .161 ص ،المرجع نفسو ،(صالح الديف)عامر  أنظر: (2)
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 التدويل: -3

لمجنػة  مركػزبحيػث يكػكف   ،(1)" المضػايؽلجنػة  "يدعي دكلياأحدثت اتفاقية لكزاف جيازا       

كخالفػػا لمجنػػة التػػي أحػػدثتيا  ،عصػػبة األمػػـ ؼإشػػراتركيػػا تحػػت  نبكؿ تعمػػؿ برئاسػػةطاسػػ فػػي

لػػػـ يكػػػف ليػػػذه لجنػػػة سػػػكل اختصاصػػػات  1920أكت  10بتػػػاريخ (sévèresمعاىػػػدة سػػػافر )

مراقبة المالحة ك تزكيػد مجمػس العصػبة بتقريػر سػنكم عػف المخالفػات ب بحيث كمفت ،محدكدة

كمػػػا يضػػػمف ، ي اتفاقيػػػة لػػػكزاف بػػػإنزاؿ العقكبػػػات فػػػي حالػػػة خػػػرؽ أحكاميػػػاك تقضػػػ ،الحاصػػػمة

نية تػدخؿ أعضػائو الػدائميف مع إمكا، نظاـ المضايؽ الجديد ،جماعية مجمس العصبة بصكرة

 (2)(.18النظاـ)المادة  ىذا أحكاـ لرعاية

 (3) 1936تموز  20اتفاقية مونتريو والمعقودة بتاريخ  -ه 

المنعقػدة  تعديؿ النظػاـ فػي مػؤتمر نػزع السػالحب التي كانت قد طمبت إف الحككمة التركية    

فطالبت  مرة أخرل اصطدمت بمعارضة فرنسا ك أعادت الكرة التيك  ،1933 مام 23 بتاريخ

اتفاقيػة لػكزاف بتعػديؿ المػكقعيف عمػى الػدكؿ  إلى  1936،أفريؿ  11في مذكرة كجيتيا بتاريخ 

        ألنيػػػػػا تتنػػػػػافى  ،تحصػػػػػيف المضػػػػػايؽخاصػػػػػة إلغػػػػػاء القيػػػػػكد المتعمقػػػػػة بحظػػػػػر ال 1923نظػػػػػاـ 

 كضاع الدكلية .جدات األمع مست

                                                             
 .161 ص ،المرجع السابؽ ،(صالح الديفأنظر: عامر) (1)
 :المكقع عمى متكفرة قانكنية، كأبحاث دراسات: أنظر (2)

www.wikibedia.com/gtml. 
 .161 ص المرجع السابؽ، ،(صالح الديفعامر) أنظر: (3)
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     ،1936جكاف 22الطمب عقد مؤتمر دكلي في مكنتريو ك بتاريخ  ىذا بناء عمى     

تتضمف االتفاقية  ك ،1936جكيمية  20يـك حيث كضعت اتفاقية جديدة لممضايؽ كقع عمييا 

عادة التسميح ك إلغاءثالثة   .تدكيؿال مبادئ: نظاـ جديد يجيز حرية المركر، كا 

 (1)نظام الجديد الذي يجيز حرية المرور ال- 1

 ك أىػػـ  ،1923إطػػالؽ حريػػة السػػفف التجاريػػة فػػي ظػػؿ أكضػػاع المقػػرر سػػنة  ى بػػويعنػػ      

 :كتالي مكنتريو ىياتفاقية المبادئ التي تضمنتيا 

 في زمن السمم: -

قػػد  ك الصػػغيرة، الحربيػػة منيػػا ك كافػػة السػػفف التجاريػػةله الحالػػة تشػػمؿ حريػػة المػػركر ذىػػ     

  تمػػؾ ك يتعمػػؽ بالسػػفف الحربيػػة الكبيػػرة التابعػػة لػػدكؿ أخػػرل  ، كىنػػا ألمػػرايػػجػػرل التميػػز فيمػػا بين

سفف كغكاصات ىذه األخيػرة حيث تتمتع  ،تابعة لدكؿ الكاقعة عمى سكاحؿ البحر األسكد التي

أيػػاـ مػػف تػػاريخ  8بحريػػة المػػركر بشػػرط إخطػػار السػػمطات التركيػػة بػػالطرؽ الدبمكماسػػية قبػػؿ 

 زمنيػػة ةال تحػػدد إقامتيػػا بمػػدك  ألػػؼ طػػف15عػػفاإلجماليػػة  ةعمػػى أف ال تزيػػد الحمكلػػ ،كرالعبػػ

    طافيػػةأف تمػػر كىػػي  لػػؾ يتكجػػب عمػػى الغكاصػػاتباإلضػػافة إلػػى ذ ،فػػي البحػػر األسػػكدمعينػػة 

 (2)منفردة . يجب أف تككف النيار ك خالؿمركرىا  ك يتـ 

خػػػرل التػػػي ال تنتمػػػي إلػػػى حػػػكض البحػػػر مػػػدكؿ األالتابعػػػة ل أمػػػا بالنسػػػبة لمسػػػفف الحربيػػػة     

   تسػػعة سػػفف خطػػار المسػػبؽ أف ال يزيػػد عػػددىا عػػففيشػػترط لمركرىػػا إضػػافة إلػػى اإل ،األسػػكد

                                                             
 .161 ص ،المرجع السابؽ  ،(صالح الديفعامر) أنظر: (1)
 .162 ،ص المرجع نفسو  أنظر:(2)
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التػي تزيػد امالت الطػائرات ك السػفف الحربيػة يسػمح بمػركر الغكاصػات كحػ الك  ،دفي كقت كاحػ

                                   سكفييتي.سطكؿ الاأل ا العدد مع ازديادعمى أف يزيد ىذ ،االؼ طف10عف  ياحمكلت

 (1) ي زمن الحرب:ف -

 لقد ميزت اتفاقية مكنتريو بيف حالتيف :     

تكػكف قاصػرة  ا يعنػي أف حريػة المػركرك ىػذ ،ان فػي الحػربا كانت تركيا طرفإذ :الحالة األولى

         ة لألعػػػػداء، مسػػػػاعد ةعمػػػػى السػػػػفف التجاريػػػػة التابعػػػػة لمػػػػدكؿ المحايػػػػدة بشػػػػرط أف ال تقػػػػدـ أيػػػػ

بالنسػػػبة لمػػػركر السػػػفف  مػػػع مصػػػمحيا الدفاعيػػػة ان ه متالئمػػػالمحككمػػػة التركيػػػة أف تتخػػػذ مػػػا تػػػر  ك

 .الحربية

فاألصؿ العاـ ىك حظر  ،ب أم التزاميا الحيادفي الحر  ان إذا لـ تكف تركيا طرف :الحالة الثانية

    25يف فػػػي المػػػادة تالمكجػػػد يفالحػػػالت عػػػة لػػػدكؿ المتحاربػػػة باسػػػتثناءمػػػركر السػػػفف الحربيػػػة التاب

 :كتالي مف االتفاقية ك ىما

  لألحكػاـ المػدة  معتدية كفػؽ ال ربية بصدد تكقيع عقكبة ضد الدكلةحالة قياـ السفف الحاألول :

 . مف عيد عصبة األمـ 16

ـــاني : ، مثػػػؿ معاىػػػدة لممسػػػاعدة المتبادلػػػة بتركيػػػة التػػػي تبعيػػػة السػػػفف لمػػػدكؿ تربطيػػػا ةحالػػػالث

ك ميثػاؽ األطمسػي  ،ك إنجمتػرا ك تركيػا ابيف فرنس 1939أكتكبر 19ة بتاريخ المعقكد المعاىدة

كقػد احتفظػت  ،1951أكتػكبر22الػذم انضػمت إليػو تركيػا بتػاريخ  1949أفريػؿ 4المؤرخ فػي 

                                                             
 .162 ، صالمرجع السابؽ  ،(صالح الديفعامر)  أنظر:(1)
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كف خاضػعة عمى أف تك ،الميددة بالحربما تراه مناسبان في األزمات الدكلية  تركيا بحؽ اتخاذ

 .مـلرقابة مجمس عصبة األ

 (1):تسميح المضيقإنياء التدويل و إعادة  - 2

 أقػػرت اتفاقيػػة مػػكنترك إلغػػاء النظػػاـ  ،دكف صػػعكبة المطمػػب الرئيسػػي لتركيػػابعػػد أف لبػػي      

التنفيذ حالما  ككضعت أحكامو مكضع  ،المتعمؽ بحظر إقامة تحصينات في منطقة المضايؽ

يمـز تركيا أف تقدـ تقرير  ان نص كذلؾ تفاقيةقع النظاـ ككانت لو أثار مباشرة، كقد تضمنت االك  

       ،سػػػنكيا يحتػػػكم عمػػػى البيانػػػات الخاصػػػة بالسػػػفف التػػػي اجتػػػازت المضػػػايؽ خػػػالؿ تمػػػؾ الفتػػػرة

لجنػػػة المضػػػايؽ التػػػي تشػػػكمت سػػػنة  ك بمكجػػػب ذلػػػؾ أيضػػػا حصػػػمت تركيػػػا عمػػػى نػػػص يمغػػػي

 (2)مكضكعيف ىما: ميزىا 1939ؽ التركية منذ ئإف المضا لذا ،1923

 ضوع األولالمو 

 .ترو خالل الحرب العالمية الثانيةتطبيق اتفاقية مون

لػدكؿ ا مكجيػة فػي سػاىرة عمػى تنفيػذىا أصػبحت أداة كانت تركيا اتفاقية مكنترك التي إف     

اتخػػػػذت  1941ارس مػػػ2فػػػي  (3)،سػػػبب الييمنػػػػة األلمانيػػػة عمػػػى بحػػػر ايجػػػػوالحميفػػػة لتركيػػػة ب

مػػا لػػـ تكػػف  ،كجػػو كػػؿ السػػفف التجاريػػة لمضػػايؽ فػػييقضػػى بػػإغالؽ ا الحككمػػة التركيػػة إجػػراءان 

سػػممت لتركيػػا  ةفػػي مػػذكرة مشػػترك كجػػاء ىػػذا مػػزكدة بإجػػازات خاصػػة أك يسػػيرىا بحػػارة أتػػراؾ

 .1941أكت  13بتاريخ 

                                                             
 .164، ص المرجع السابؽ  ،(صالح الديفعامر)    أنظر:(1)
 .164، ص  المرجع نفسو  أنظر:(2)
 األنترنت :  (3)

www.wikibedia.com/html 
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ك بمػػغ أكجػػو قػػد ثػػار نػػزاع كػػؿ ألمانيػػا ك بريطانيػػا مػػف جيػػة ك تركيػػا مػػف جيػػة أخػػرل لك       

 ،الحربيػػة األلمانيػػة الصػػغيرة عبػػر المضػػايؽ حػػكؿ مػػركر السػػفف 1944_1941سػػنتي  خػػالؿ

    8بالسػػفف الصػػغيرة التػػي لػػـ يكػػف نظاميػػا كاضػػحا فػػي ضػػكء المػػادة  يتعمػػؽ األمػػر دئمػػان كىنػػا 

تركيػػا تعػتػبػػػرىا  تك التػػي كانػػ ،1936مػػارس  25البحريػػة المعقػػكدة بتػػاريخ لنػػدف  مػػف معاىػػدة

السػػػػابؽ كنػػػػػاقالت لمجيػػػػػكش فػػػػػي الكاقػػػػػع قػػػػكارب تسػػػػػتعمؿ فػػػػػي  كانػػػػت تجاريػػػػػة ك التػػػػػي ان سػػػػػفن

 ككمطاردات لغكاصات.

لػـ  ،أعادت تركيا فتح المضايؽ في كجو السفف التجارية األجنبيػة 1945جانفي  10في      

 مـ تػدخؿف ،تركيا في1945 فيفرم 23ؿ مف ألمانيا ك الياباف قرار إعالف الحرب عمى كيؤثر 

كىذا أتاح الفرصة لمكاليات  ،لمحمفاء بالنسبة ىذا قرار ميـ  الحرب فعال التزمت الحياد ك كاف

السكفياتي ك تركيا لػـ  االتحاد ربي إلىحالمحممة بالعتاد ال المتحدة ك لبريطانيا بإرساؿ السفف 

 (1)تتخذ ىذه التدابير إال عند تأكده مف ىزيمة ألمانيا.

 الموضوع الثاني

 Montreux  (2) تعديل اتفاقية مونترو

أكت   2 فػػػي االتفػػػاؽ السػػػرم المعقػػػكد فػػػي بػػػكت سػػػداـ بتػػػاريخلقػػػد طػػػرح ىػػػذا المكضػػػكع       

كاالتحػػاد  ،يػػات المتحػػدة كبريطانيػػاالكال كبػػرل الثالثػػة كىػػيبمكجبػػو قػػررت الػػدكؿ ال، ك 1945

الحػيف ينفذ مف ذلؾ  كلكف شيئا لـ ، جؿ تعديؿ نظاـ المضايؽأالسكفيتي إجراءات جديدة مف 

                                                             
 ، المكقع السابؽ.منتدل الحقكؽ كالعمـك القانكنية ، القانكف الدكلي البحار األنترنيت: (1)

www.low.zag.com/vbit9695.html 
 .164 ، صالمرجع السابؽ ،(صالح الديفعامر) أنظر:(2)
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فػي المػذكرتيف المػكجيتيف  ياتية التػي كردتالمقترحػات السػكف بسػبب رفػض تركيػا رفضػا قاطعػا

تطمبػػاف بمػػػنح تركيػػا لالتحػػاد السػػػكفياتي  افتػػمال ك 1946،سػػػبتمبر  24أكت ك  8 ا بتػػاريخليػػ

في مراقبة المضايؽ مف قبػؿ الػدكؿ الكاقعػة عمػى شػكاطئ  قكاعد بحرية في البكسفكر ك بالتفرد

 (1)بعة لو باإلضافة إلى تركيا .أم مف قبؿ االتحاد السكفياتي ك الدكؿ التا ،البحر األسكد

 ك فػي نيايػػة الحػرب البػػاردة تزايػد مػػركر السػفف الحربيػػة السػكفيتية فػػي المضػايؽ التركيػػة      

المقػػررة شػػركط كاألكضػػاع الكلػػـ تمتػػـز السػػمطات السػػكفييتية فػػي بعػػض الحػػاالت ب، زيػػادة كبيػػرة

ت صػػكاريخ بإرسػاؿ حػػامالالكاليػات المتحػػدة  قامػػت 1968ـ فػػي عػاك  ،ة مػكنتركبمكجػب اتفاقيػػ

  كىػػػذا مػػػا أثػػػار احتجػػػاج االتحػػػاد السػػػكفييتي  ،كعبكرىػػػا المضػػػايؽ كالػػػدخكؿ إلػػػي البحػػػر األسػػػكد

 سػػفف تحػػـر مػػركر بػػدكرىا التػػي، ك اتفاقيػػة مػػكنتركعمػػى مخالفػػة نصػػكص  هعمػػى أسػػاس انطػػكاء

اليػػػات لكػػػكف الكاليػػات المتحػػدة مشػػػتركة فػػي الحػػرب الفيتناميػػػة فأجابػػت الك ك  بػػة،المتحار  الػػدكؿ

كمف ثمة فإنيا ال تمتـز بأحكاميا ك مثؿ ىػذه األحػداث  ،االتفاقية في ان المتحدة أنيا ليست طرف

ليتكفػؽ مػع المسػتجدات  ،(2)1936كانت تنبئ  بضركرة إعادة النظر في اتفاقية مػكنترك لعػاـ 

مجاؿ عاب التطكرات التكنكلكجية اليائمة في عمى العالـ بعد تكقيعيا مف أجؿ استي طرأت التي

بعد انييار االتحاد  المفعكؿ حتى ك نافذة التطبيؽ كاجبةكضماف بقائيا  ،بناء السفف ك تسيرىا

        األمريكيػػػػة بمركػػػػػز الػقػػػػػػطب الكاحػػػػد قمػػػػؿ ذلػػػػػؾ  كبػػػػركز الكاليػػػػػات المتحػػػػدة ،السػػػػكفياتي سػػػػابقا

  (3) .الحرب الباردة مف الحساسيات المفرطة التي عرفتيا نياية

                                                             
 .165، ص  المرجع السابؽ ،(صالح الديفعامر)  أنظر:(1)
  أنظر(2)

SAVIDIS(X),op.cit.p102.                                                                                        
 .165، ص المرجع السابؽ ،(صالح الديفعامر)  أنظر:(3)
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  المبحث الثاني

 لنظام القانوني لممرور في المضايقا 

لممضػيؽ فػي حركػة  لقد تنبيت الدكؿ الكبرل عمى امتداد الػزمف لألىميػة االسػتراتيجية        

السػيطرة ك الييمنػة عمييػا سػكاء بفي تنفيػذ اسػتراتيجيتيا  أف ليا فائدة كبرلك  ،المالحة الدكلية

         ،مػػػػؾ المضػػػػائؽرية فػػػػي تكأك بكضػػػػع قكتيػػػػا العسػػػػ ،دكؿ المضػػػػائقيةاحػػػػتالؿ الػػػػعػػػػف طريػػػػؽ 

        (1)أك عػػػف طريػػػؽ ابػػػراـ االتفاقيػػػات الدكليػػػة التػػػي تبػػػيح ليػػػا حػػػؽ المػػػركر عبػػػر تمػػػؾ المضػػػائؽ

حقػػكؽ لمػػدكؿ الناميػػة مقابػػؿ الػػنص عمػػى حريػػة بعػػض الإقػػرار إلػػى  أدل ىػػذا  ،مػػف دكف عػػائؽ

ئؽ الدكليػة مثػؿ كقػد حػدث كػؿ ذلػؾ فػي المضػا ،لعابر كالمركر البػرمء فػي المضػائؽالمركر ا

ك مضػيؽ تيػراف  ،مضيؽ بػاب المنػدب فػي البحػر األحمػر كمضػيؽ ىرمػز فػي الخمػيج العربػي

حيػػث ك  ، (2)بأىميػػة كبيػػرة فػػي المجتمػػع الػػدكلي تمتعػػت المضػػائؽكمنػػذ ذلػػؾ فػػي خمػػيج العقبػػة 

تفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لعػػاـ إلعػػداد ا تحضػػر كانػػت المناقشػػات التػػيأخػػذت كقتػػان كبيػػر فػػي أنيػػا 

النظػاـ القػانكني  لمعرفػة االتفػاقي أم الجانػب الجانػبيػذا يتكجػب عمينػا اإللمػاـ بلذا  ـ،1982

) المطمػػب ونطػػرؽ إلػػى أنػػكاع أنظمػػة المػػركر فيػػثػػـ  ) المطمػػب األكؿ(،لممػػركر فػػي المضػػايؽ

 .الثاني(

 

 

                                                             
 . 347المرجع السابؽ، ص ،(الخير بكأ أحمد) مصطفي السيد  أنظر:(1)
 أنظر: (2)

                VINCENT(PH) , Droit de La Mer , Édition Laruier, 2008 , Pris , p 68.                              
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 المطمب األول

 النظام القانوني لممضايق وفق التفاقية الدولية.  

 حػؽ المػركر فػي المضػيؽ،ىػي  كانت محال لمعديػد مػف النقاشػات ايا التيمف أىـ القض      

لػػذا فػػأم  لممكاصػػالت الدكليػػة، كشػػريافتعتبػػر  ككػػكف ىػػذه المضػػائؽكبسػػبب األىميػػة الكبػػرل 

  (1)يػػػدد مصػػػمحة الػػػدكؿ المالحيػػػة الكبػػػرلبتػػػالي يك يػػػؤثر عمػػػى حركػػػة المالحػػػة  فييػػػاتعطيػػػؿ 

، فقد حكلت المطالبة بنظاـ المركر مضيؽفعممت ىذه األخيرة عمى تقرير حرية المالحة في ال

أف نظػاـ  بحجػة، أكثر حريػةكلكف سرعنا ما تحكؿ إلى المطالبة إلى نظاـ  ،البرمء في البداية

الدكؿ المطمة عمى المضيؽ  لككفسبب أنو يعرقؿ المالحة ك ال، مناسبان المركر البرمء لـ يعد 

الكحيػػد كاألكثػػر أمػػػاف لتحقيػػؽ ىػػػذه  ، ككانػػت الكسػػػيمةمػػػركر السػػفف كتميػػز بينيػػػا دائمػػان  تراقػػب

       التطرؽبػسنالحظ التطكر التاريخي لحؽ المركر لذا  األىداؼ ىي بكاسطة االتفاقيات الدكلية،

عػػػرؼ كاالتفاقيػػػات الدكليػػػة كخاصػػػة اتفاقيػػػة جنيػػػؼ لفػػػي ظػػػؿ اإلػػػى النظػػػاـ القػػػانكني لممضػػػايؽ 

األمػػػـ  ك اتفاقيػػػة الفػػػرع األكؿ(،)ـ1958لعػػػاـ  المنطقػػػة المجػػػاكرة المتعمقػػػة بػػػالبحر اإلقميمػػػي ك

 .) الفرع الثاني(ـ1982 لقانكف البحار 

 

 

 

 
                                                             

 أنظر: (1)
DAILLIER(P) et PELLET (A), op,cit,p 1075.  
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 الفرع األول

 النظام القانوني لممرور في ظل القانون الدولي   

 م.1958العرفي و اتفاقية جنيف  

 عمػػػى الػػػرغـ مػػػف اآلراء  كلي التقميػػػدمدلقػػػد أثػػػار المػػػركر خػػػالؼ كاسػػػعا فػػػي القػػػانكف الػػػ       

     يحرصػػػػكف  ر مػػػف فقيػػػاء القػػػانكف الػػػدكلي كػػػانكافػػػإف الكثيػػػػ ،قيمػػػت بيػػػذا الصػػػددالفقييػػػة التػػػي 

فيمػا عػدا المضػايؽ التػي  عػدـ كجػكد مبػدا عػاـ فيمػا يتعمػؽ بػالمركر فػي المضػيؽ،ل عمى تأكيد

   (1) ينظـ المركر فييا بمكجب اتفاقية خاصة .

 سػػػابؽ  - (2)ارفػػػك لػػػؾ حكػػػـ محكمػػػة العػػػدؿ الدكليػػة فػػػي قضػػػية مضػػػيؽ كك ك يػػأتي بعػػػد ذ       

ا السمـ طالم في كقت ،الذم يعطي حؽ المركر البرمء لمسفف األجنبية عبر المضايؽ -الذكر

كلػػيس ليػػذه األخيػػرة أف ، طئيةدكف إذف مسػػبؽ مػػف الدكلػػة الشػػاأنيػػا مسػػتعممة لممالحػػة الدكليػػة 

  يخالؼ ذلؾ. ان اتفاق ىناؾ فالمركر إذا لـ يك تمنع

         مضػػايؽ التػػي تفػػتح باسػػتمرار لممالحػػة الدكليػػة كلكػػف ال يمنػػعمػػف ال ككرفػػكاإف مضػػيؽ        

         المػػػػػركر ىػػػػػذا الدكلػػػػػة المشػػػػػاطئة لػػػػػو مػػػػػف اتخػػػػػاذ اإلجػػػػػراءات الدفاعيػػػػػة أك التنظيميػػػػػة لحركػػػػػة

 ،(3)إليػو المحكمػة  لمحفػاظ عمػى سػالمة ترابيػا كأمنيػا كىػذا بالضػبط مػا خمصػت ،في المضيؽ

                                                             
 .50 ص ،، المرجع السابؽ)عادؿ(خالد حزمة أنظر:(1)
 .158 إلى 149فحة صمف ال المرجع نفسو،اطمع عمى  1949لمزيد مف المعمكمات حكؿ قضية مضيؽ ككرفكا  (2)
 .314 ص ،المرجع السابؽ ،(جماؿ عبد الناصرمانع) أنظر:(3)
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حكؿ حكـ المتكاصؿ إليو العاـ  ك االستنتاج (1) ،لمعرؼ ان كمطابق كقد اعتبر الفقياء رأييا مقبكالن 

 (2)الدكلي العرفي.  المحكمة بأنو كاشؼ عف قاعدة مف قكاعد القانكف

        كقػػػد تعرضػػػت المحكمػػػة لقضػػػية أخػػػرل كىػػػي قضػػػية المصػػػايد النركيجيػػػة ػػػػػ البريطانيػػػة      

أف يكػػكف  يعػػدك بأنػػو ال ( مقػػررةن مياأنػػدريمتعمػػؽ بالمضػػيؽ )فػػي الجانػػب ال ،1951ديسػػمبر 18

تزكد  يةة ك إرشاديكسائؿ صناعببتييئتو قامت  النركيج الف الدكلية، مف طرؽ المالحة يقاطر 

يخضػػع لقاعػػدة خطػػكط األسػػاس المسػػتقيمة   بػػؿ اعتبرتػػو ميػػاه داخميػػة نركيجيػػة ،بيػػا المالحػػة

  (3) .كرفضت ادعاء بريطانيا

إنيا  ك المنطقة المجاكرة المتعمقة بالبحر اإلقميمي 1958ـ نجد اتفاقيات جنيؼ لعا       

         ففي الكقت ،تفرؽ بيف المركر في البحر اإلقميمي ك المركر في المضايؽ الدكلية

لمسفف األجنبية ك جكاز  تعترؼ فيو لجميع السفف بالمركر البرمء في البحر اإلقميمي  الذم

يجيزىا القانكف الدكلي  الحاالت التي خالؼ ، كعمىو بشرط إعالـ الدكؿ األخرل مسبقاكقف

بيف  دكف تفرقة ،(4)الدكلية ال تجيز إيقاؼ المركر في المضايؽلمبحار فيذه االتفاقية 

 جزأيف مف أعالي ك التي تصؿ بيف  مستعممة لممالحة الدكلية تقميدياالمضايؽ الدكلية ال

،  (5)ستعماليا لممالحة الدكلية الدكلي عمى ا العرؼ أك بيف المضايؽ التي لـ يجرل ،بحارال

كىكذا تككف  ،ة ك البحر اإلقميمي لدكلة أجنبيةمف البحار العالي ك ىي التي تصؿ بيف جزء
                                                             

 .29 ص ،المرجع السابؽ ،(آماؿ)يكسفي  أنظر:(1)
 .155 ص ،، المرجع السابؽ(صالح الديف)أنظر :عامر(2)
 .133 ص ،المرجع السابؽ ،)عادؿ(خالد حزمة أنظر ك كذلؾ ،155 ص ، جع نفسوالمر  أنظر:(3)
 أنظر: (4)

FERRON(O), Le Droit International de La Mer, Voulme1,Libairie Minard, Pris1958,  p p 59-60.         

                                                                                                                 
 .19 ص ،المرجع السابؽ ،(محمد عمرأنظر: مدني)(5)
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في  الرئيسي سببال كىك (1) ،16/4)المادة( االتفاقية قد كسعت مف مفيـك المضيؽ الدكلي

 ان يا لككنيا أضفت حكمإلي ـمتيا مصر عمى التكقيع ك االنضماامتناع الدكؿ العربية كفي مقد

في مؤتمر األمـ  إلسرائيؿ المناصرة لؾ تحت ضغط الدكؿتـ ذقد ك  ،ان لخدمة إسرائيؿخاص

 (2)ليكفؿ ليا حؽ المركر في مضيؽ تيراف . 1958المتحدة 

، لػـ تخصػص مػادة مسػتقمة بػذاتيا لمعالجػة المضػيؽ 1958كالمالحظ أف اتفاقية جنيػؼ      

اسػػػتخداـ السػػػفف  يجػػػكز تعطيػػػؿ"ال  16/4المػػػادة  البػػػرمء اكتفػػػت بربطيػػػا بحػػػؽ المػػػركربػػػؿ 

 (3)في المالحة الدكلية " األجنبية لحؽ المركر البرمء في المضايؽ التي تستعمؿ 

 الفرع الثاني

 1982مضيق و فق اتفاقية منتوقوباي مالنظام القانوني ل 

ة ك االتحػػػػػاد المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػلممالحػػػػػة الدكليػػػػػة فػػػػػي البدايػػػػػة فقػػػػػد تبػػػػػيف كػػػػػؿ مػػػػػف الكاليػػػػػات 

السكفيتي)سػػابؽ( معاصػػرة مػػع أعمػػاؿ لجنػػة االسػػتخدامات السػػمبية لقيعػػاف البحػػار كالمحيطػػات 

مػػيال  بحريػػا بتقريػػر مبػػدأ  اثنػػي عشػػرة أفكػار تػػدعكا إلػػى كجػػكب اقتػػراف امتػػداد البحػػر اإلقميمػي 

 .(4)حرية المالحة في المضايؽ المستخدمة لممالحة الدكلية

مػػيال  لسػػكفيتي كػػاف أكؿ دكلػػة حػػددت بحرىػػا اإلقميمػػي بػػاثني عشػػرةبػػالرغـ مػػف االتحػػاد ا     

 إال أف في مقترحاتيا إشارة إلى خشية  ،بحريا

                                                             
        156ص ،2008كالتكزيع، النشر الثقافة دار ،عماف األكلى، الطبعة لمبحار، الدكلي القانكف ،(الحاج محمد) حمكد أنظر:(1)
 .157، 156ص ص  ،، المرجع السابؽ(صالح الديفعامر) أنظر:(2)
 .1982مف اتفاقية قانكف البحار  38/1المادة  نص راجع (3)
 .155، ص ، المرجع السابؽ(صالح الديف)عامر أنظر:(4)
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بعػػػػض الػػػػدكؿ مػػػػف تحديػػػػد عػػػػرض البحػػػػر اإلقميمػػػػي يػػػػؤدم إلػػػػى التػػػػأثير عمػػػػى حريػػػػة المػػػػركر 

 (1).لممالحة الدكلية لممالحة الدكلية بالمضايؽ المستخدمة 

      أكائػػػؿ المسػػػائؿ التػػػي اسػػػتطاع المػػػؤتمر فػػػي دكرتػػػو األكلػػػىكىػػػذا ىيػػػأ األمػػػر ليكػػػكف مػػػف      

الداعيػة  حقيقػة نػزكؿ عنػد رغبػة الػدكؿ الكبػرل الالػذم كػاف فػي ك  ،محػددا ان أف يبمكر فييػا مكقفػ

      كمػػػف ابػػػرز  ،كفالػػػة حريػػػة المالحػػػة فػػػي المضػػػايؽ المسػػػتخدمة لممالحػػػة الدكليػػػةإلػػػى تػػػاميف ك 

 ،1958باتفاقيػة  المكجػكد ظػاـ جديػد يختمػؼ عػف ذلػؾما كشفت عنو ىذه المرحمة ىك بػركز ن

 لػذا ،كىػك المػركر غيػر المعػاؽ (2)المقػررة فػي أعػالي البحػار الحرة المالحة ك الذم يبمغ مرتبة

لػو أكلػت عنايػة بالمضػيؽ حيػث أفػردت  ،1982تحدة لقانكف البحػار لسػنة تفاقية األمـ المف اإ

  منػػو كذلػػؾ نظػػر الف المضػػايؽ تقػػع  45 ادةإلػػى غايػػة المػػ 34ء الثالػػث منيػػا فػػي المػػكاد الجػػز 

 ان كمػف ثمػة كضػعت أحكامػ ،فاتجيت إلى التفرقػة بػيف حػالتيففي نطاؽ البحر اإلقميمي لدكلة  

 كىػذا مػا (3)سػفف األجنبيػة خػالؿ مركرىػا بالمضػيؽ محؽ المػركر العػابر ل مفصمة أىميا إعطاء

 في ما يمي:     سنتعرض لو

  .المضيؽ بيف جزء مف أعالي البحارحالة ربط الحالة األولى:      

 

 

 

                                                             
 .166ص  ، ، المرجع السابؽ(صالح الديف)عامر : أنظر:(1)
 .169 ، ص المرجع نفسو أنظر(2)
 .322 ص ،المرجع السابؽ ،(جماؿ عبد الناصرأنظر: مانع)(3)
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 .حالة ربط المضيؽ بيف جزء مف أعالي البحارالحالة األولى: 

يكػػكف فييػػا  كالتػػي التػػي تسػػتخدـ مػػف أجػػؿ المالحػػة الدكليػػة فالمضػػايؽ  ،اقتصػػاديةك منطقػػة أ

تمثػػؿ فػػي حريػػة المالحػػة ك ركر يالمػػكىػػذا  (1)،)الترانزيػػت(حػػؽ المػػركر العػػابر  لجميػػع السػػفف

إذا كجػد طريػؽ يعتبػر جػزء أمػا  (2)،حميؽ بغرض العبكر السريع ك المتكاصؿ عبػر المضػيؽالت

مػػػػة مػػػػف حيػػػػث ئفػػػػي المال مػػػػف أعػػػػالي البحػػػػار آك منطقػػػػة اقتصػػػػادية خالصػػػػة يكػػػػكف ممػػػػثال

يكػكف  إنمػا فػي ىػذه الحالػة ك بالتالي ىنا ليس سمب لحؽ السفف ،الخصائص ك الييدركغرافية

 بسػبب كذلػؾ جػؿ المالحػة الدكليػةأتسػتخدـ مػف ي المضايؽ التػي مركرىا بريئان ك ليس عابران ف

   (3)كجكد طريؽ آخر .

منطقة اقتصادية خالصة مضايؽ بيف جزء أعالي البحار أك حالة ربط الالحالة الثانية:      

و نعالبرمء بما يرتبو يطبؽ في ىذه الحالة نظاـ المركر  ،كبيف البحر اإلقميمي لدكلة أجنبية

نو ال يجب ليا أف تكقؼ المركر البرمء في المضيؽ ألم أإال  ،المضائقية مدكلةحقكؽ لال مف

  (4).يا ىذا الحؽ في المياه اإلقميميةفرت الشركط التي تعطيامف األسباب حتي لك تك  سبب

يستثني مف أحكاـ المركر العابر لممضايؽ المنصكص  45طبقان لممادة  الحالة الثالثة:     

 المضيؽ المشكؿ بجزيرة الدكلة الشاطئية لو كببر ىذه الدكلة ككجد 1982،عمييا في اتفاقية 

اقتصادية خالصة  ك طريؽ في منطقةأ ،ف الجزيرة طريؽ في أعالي البحارفي اتجاه البحر م

                                                             
 .1982 مف اتفاقيات قانكف البحار لسنة 37/1المادة نص  راجع(1)
 .322 ، المرجع السابؽ ص(جماؿ عبد الناصرمانع)  أنظر:(2)
 .322 ص ،المرجع نفسو  أنظر:(3)
 .323 ص ،المرجع السابؽ ،(جماؿ عبد الناصر)مانع ككذلؾ  ،292 ، المرجع السابؽ ص)عمر(سعد اهلل أنظر:(4)
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ك بالتالي فيذا  (1)،ك الييدركغرافية قدر مماثؿ مف حيث الخصائص المالحيةليككف مالئما ب

  (2) .المضيؽ يخضع لممركر البرمء

المسػتخدمة لممالحػة الدكليػة التػي يػنظـ المػركر  المضايؽ 1982اتفاقية  ياقد استبعدتفل      

متعمقػة الككانػت معظػـ ىػذه االتفاقػات  (3) ،طكيػؿ فييا بمكجب اتفاقية قائمة ك نافذة منذ زمف 

ىػـ اـ القػانكني ألالنظػفػي   ػػػػػػػان سابقمػا اشػرنا  ػػػػػػػػاسػتراتيجية مثػؿ  بالمضايؽ الكاقعة في منػاطؽ

 تأكػدان  ذلػؾ ككغيرىػا مػف المضػايؽ  التركية ك مضػيؽ  جبػؿ طػارؽ  كىي المضائؽ المضايؽ

 فييا. المركر حرية ضماف عمى

    أكممػػتك  ،قكاعػػد العامػػة المطبقػػة عمػػى المضػػيؽالػػدكؿ الكبػػرل بػػبعض ال حيػػث أخػػذت      

ء الثالػث المضػايؽ بأحكػاـ الجػز ع مػف أخػرل بحيػث ال تتػأثر ىػذه األنػكا بقكاعد ىذه االتفاقيات

خاضػػػعة ألحكػػػاـ  ىػػػذه المضػػػائؽ تركػػػتف ،1982األمػػػـ المتحػػػدة لقػػػانكف البحػػػار  مػػػف اتفاقيػػػة

 .)نظاـ اتفاقي خاص(االتفاقيات المنظمة ليا دكف أف يطرا عمييا أم تغيير

 كرالمر  لمبدأ حرية احترامياتشترؾ في جميعيا األنظمة االتفاقية كخالصة القكؿ أف ىذه      

  ىػػػي األخػػػرل نصػػػت  التػػػي 1801ؿ :اتفاقيػػػة " بيػػػكنس ايػػػرس " لسػػػنة ثػػػم(4)،فػػػي الكقػػػت السػػػمـ

        (5) ،اسػتخدامات عسػكرية فيػوحصينات ك عدـ إقامة تدائمة ك  عمى حياد مضيؽ ماجالف بصفة

                                                             
 .1982نكف البحار لسنة مف اتفاقية قا 38/1المادة  نص راجع(1)
 المطبكعات ديكاف الجزائر، لمدكلة، الكطني المجاؿ العاـ، الدكلي القانكف في محاضرات ،(أحمد) إسكندرم أنظر:(2)

 .292 ص ،، المرجع السابؽ (عمر)سعد هلل ك كذلؾ  ،56ص  ،1998 الجامعية،
أنظر: (  3 (  

DAILLIER(A) et PELLET (A ,(  op,cit,p 1075.  
 .1982/ج مف اتفاقية 35المادة نص  راجع(4)
 .103 ص ،،  المرجع السابؽ( جماؿ) الديف محي أنظر:(5)
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اتبعػت قاعػدة "الخػاص بقيػد العػاـ " قػد  1982 األمـ المتحدة لقانكف البحػار لعػاـ ف اتفاقيةأ ك

 لمنظمة باتفاقيات الدكلية الخاصةإبقاء ىذه المضايؽ ابصراحة  عميو أكدت  ماىذا ك 

 المطمب الثاني

 أنواع أنظمة المرور في المضايق 

لقػانكف البحػار لعػاـ  األمػـ المتحػدة اسػتطعت اتفاقيػة لػألكؿ مػرة فػي تػاريخ قػانكف البحػار      

 ،(1)مركر في المضائؽ الدكليػةبيف حؽ المركر في البحر االقميمي كحؽ ال أف تفرؽ ،ـ1982

   كذلػػؾ مػػف خػػالؿ األحكػػاـ الػػكاردة فػػي االتفاقيػػػة، يػػث جعمػػت ليػػذا األخيػػر نظػػاـ خػػاص بػػػوح

 اإلقميمػيالمركر البرمء في لمبحػر  بيف لـ تميز ـ التي1958عمى خالؼ اتفاقية جنيؼ لعاـ 

نظػػاـ جديػػد  االتفاقيػػة إضػػافة لممػػركر البػػرمء اسػػتحدثتكك  البػػرمء فػػي المضػػائؽ،ك المػػركر 

صػػرار الػػدكؿ المالحيػػة إلكقػػد جػػاء ىػػذا األخيػػر كنتيجػػة  ،ك ىػػك نظػػاـ المػػركر العػػابر لممػػركر

حػػػؽ المػػػركر فػػػي المضػػػيؽ فإذف  إطػػػالؽ حريػػػة العبػػػكر فػػػي المضػػػائؽ الدكليػػػة،عمػػػى  الكبػػػرل

 سػنحاكؿ  كىذا مػا ،) الفرع الثاني(كالمركر البرمء )الفرع األكؿ(يخضع لنظامي المركر العابر

 :يمى مافي  درستو

 : لفرع األولا

 نظام المرور العابر

بعدما كاف نظاـ المركر البرمء ساريان المفعكؿ عمى كؿ المضائؽ باستثناء المضائؽ         

أصبحت  المنظمة باتفاقيات خاصة، ك بعد التطكرات الحاصمة في مجاؿ صناعة السفف

                                                             
 .31يكسفي )أماؿ(، المرجع السابؽ، صأنظر:  (1)
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القكاعد  إعادة النظر فيف الالـز أضحى مىناؾ السفف النككية كالحربية كالتجارية كغيرىا، 

   فجاءت قكاعد المركر العابر بعد صراع كبير، (1)يؽفي المض التي تحكـ مركر تمؾ السفف

قانكف البحار  تفاقيةا كىذه قكاعد نصت عمييا ،بيف الدكؿ الساحمية كالدكؿ المالحية الكبرل

 .1982لعاـ 

           مػػػػػػػركر العػػػػػػػابر ال ينطبػػػػػػػؽ أف نظػػػػػػػاـ ال 1982 تفاقيػػػػػػػةكص انصػػػػػػػجػػػػػػػاء فػػػػػػػي  قػػػػػػػد  ك      

        ف أعػػػػالي البحػػػػارالكاصػػػػمة بػػػػيف جػػػػزء مػػػػك ، المسػػػػتخدمة لممالحػػػػة الدكليػػػػة عمػػػػى المضػػػػايؽ الإ

       ،خالصػػػػة كجػػػػزء أخػػػػرمف أعػػػػالي البحػػػػار أك منطقػػػػة اقتصػػػػادية خالصػػػػة ك منطقػػػػة اقتصػػػػاديةأ

 (2) .كالمركر البرمءىك نظاـ جاء كسط بيف المركر الحر الذم يستعمؿ في أعالي البحار ك 

كلتسميط الضكءعمى نظاـ المركر العابر فإننا سنتناكؿ في مايمي ظيكر فكرة المركر العابر  

 ) الفقرة األكلى(،بعد ذلؾ نتناكؿ تريؼ المركر العابر) الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى

 (3):ظيور فكرة المرور العابر  

عتػػراؼ بيػػذه القاعػػدة كقاعػػدة ك اال ،مػػيال بحريػػا 12إف مػػد عػػرض الميػػاه اإلقميميػػة إلػػى      

ميػػاه زمػػرة المضػػيؽ فػػي  116إدخػػاؿ كقػػد تػػـ  ،ان جديػػدةلة المضػػائؽ أبعػػادأعطػػت مسػػأعرفيػػة 

كىػك مػا   ،خػر ذك أىميػة معتبػرةآلىػك ذك أىميػة لممالحػة الدكليػة  كالػبعض ا امنيا مػ ية،الدكل

                                                             
 :أنظر(1)

  .DAILLIER(P) et PELLET(A), op,cit,p 1076 

 
 .566، المرجع السابؽ، ص ـالعامقدمة في القانكف الدكلي عامر) صالح الديف(، أنظر:(2)
 مذكرة ،1982 لعاـ البحار لقانكف المتحدة األمـ اتفاقية ظؿ في العابر لممركر القانكني ،النظاـ( حميدة) بيمكؿ أنظر:(3)

 .06 ص ،2009 الجزائر، لمقضاء ،العميا الكطنية  المدرسة ، الدراسية السنة نياية
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فػي  قيػة البحػر اإلقميمػي التػي أبػرمػػتجعؿ نظاـ المػركر الػبػرمء الذم كاف ساريا فػي ظػؿ اتفا

يعػد  ك بالتالي لػـ ،10/09/1964ذ بتاريخ ينفتتي دخمت حيز البجنيؼ ك ال 29/04/1958

كالغكاصػات  كافيا لمدكؿ المالحية الكبرل خاصة عندما يتػعػمػؽ األمر بمػركر السػفػػف الحػػربية 

 كتحميؽ الطائرات.

  عمػػػػى بعػػػػض المضػػػػائؽ أصػػػػبح بالنسػػػػبة لمػػػػدكؿ ان إف المػػػركر البػػػػرمء الػػػػذم كػػػػاف مطبقػػػػ      

األساطيؿ  ألنو يحد مف حرية  ،بسب نمك ك تطكر التجارة الدكلية الكبرل غير كاؼ  المالحية 

 في تفسير مف المركنة  ان يعطي نكعىذا ك  ،التي تستطيع أف تجكب المحيطات كالبحار لر الكب

 .(1) ( دكؿ الكبرلل الشاطئية )السمطة التقديريةبعض النصكص عمى حساب الدكؿ 

    لـ تعد صػالحة  ،1958المنصكص عمييا في اتفاقية ما أف قكاعد نظاـ المركر البرمء كب    

ك تزيػد مخػاطر  ،خاصة مع النمك التكنكلكجي السػريعادرة عمى حماية أمنيا ك مصالحيا كال ق

السػػػػفف  السػػػػفف الحاممػػػػة لممػػػػكاد الخطػػػػرة كك  البتػػػػركؿ يع الػػػػذم تخمفػػػػو نػػػػاقالتالسػػػػر  التمػػػػكث

 (2)ما جعؿ الدكؿ تفكر في إعادة النظر في نظاـ المركر البرمء. ، ىذاالنككية.....إلخ

   ،جية التغيرات الحديثةانظر لعدـ قدرة نظاـ المركر البرمء عمى الصمكد في مك       

غير فمقد تـ تخصيص بعض بنكد النص المركب  ،ة ك الصناعةعمى المالح التي طرأت

خالؿ الدكرة السادسة لمؤتمر لألمـ  1977لمتفاكض في نيكيكرؾ عاـ  الذم أعد الرسمي

أك كما  "droit de libre passage"لبحث نظاـ المركر الحر ،المتحدة لقانكف البحار

                                                             
 أنظر: (1)

CAMINOS (H), Le Régime de Dètroit’s dans La Convention des Nation Unies  de 1982, sur le Droit 

de La Mer, R.C.A.D.I ,Volume 205,1987.p 230-235.                                                                                 
 .7، 6ص  ، ص السابؽالمرجع  ،(ميدةحبيمكؿ) أنظر:(2)
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 (1)أم المركر العابر ليطبؽ عمى طائفة  "passage en transite"يسميو البعض بالترانزيت

   مف المضائؽ الدكلية.

العامة لألمـ المتحدة التي اتخذتيا الجمعية  2750في الئحة رقـ: قد جاءتك        

أنو  ك ،قد المؤتمر الثالث لألمـ المتحدةعلدعكة الدكؿ  إلى(25في دكرتيا ) 17/12/1970

صؿ إلى حؿ بشأنيا ىي قضية المضائؽ الدكلية ك النظاـ القانكني االيامة المتك  مف النقاط 

الجزء الثالث منيا ألحكاـ المنظمة  1982فاقية ات، ك قد خصصت فعال لممركر عبرىا

 لممضائؽ المستخدمة لممالحة الدكلية.

 الفقرة الثانية

  المرور العابر تعريف   

كالذم يعني ممارسة حرية  (2) ،نظاـ المركر العابر 1982لقد استحدثت اتفاقية        

  خالؿ المضيؽ الكاصؿسريع رض كحيد كىك العبكر المتكاصؿ ك الالتحميؽ لغ ك المالحة

   مف أعالي البحار  خرآ ك جزء ،ر آك منطقة اقتصادية خالصةمف أعالي البحا بيف جزء

إال أف شرط تكاصؿ المركر كسرعتو ال يمنع المركر خالؿ  ،اقتصادية خالصة ك منطقةأ

 دخكؿ الدكؿ الشاطئية لممضيؽ أك مغادرتيا أك العكدة منيا مع مراعاة شركط بيدؼ  المضيؽ

 (3)الدخكؿ إلى ىذه الدكلة.

                                                             
  7، ص ؽالسابالمرجع  ،(ميدةحبيمكؿ) أنظر:(1)

أنظر: ( 2  (  

RUIEZ (D(, op,cit, p 157. 

 .1982مف اتفاقية  38/2.1 المادةراجع نص  كذلؾك  ،325ص ،المرجع السابؽ (،جماؿمانع) أنظر:(3)
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معػػػػارض لنظػػػػاـ المػػػػركر المطبػػػػؽ فػػػػي المضػػػػايؽ ك  كلقػػػػد اختمفػػػػت أراء الػػػػدكؿ بػػػػيف مؤيػػػػد    

بمبػػػػػػدأ المػػػػػػركر البرمء)الصػػػػػػيف  ان المسػػػػػػتخدمة لممالحػػػػػػة الدكليػػػػػػة، مػػػػػػنيـ مػػػػػػف بقػػػػػػي متمسػػػػػػك

سبانيا....(   (1)كأخرل مؤيدة لنظاـ المركر الجديد ) الكاليات المتحدة األمريكية ....(. ،كا 

مركر ال ينطبؽ ال أنو إلى 1982مف اتفاقية  38الفقرة األكلى مف المادة  كقد أشارت     

 ة لممضيؽ ك ببر ىذه  الدكلةمشاطئمشكال بجزيرة لمدكلة الإذا كاف  ،العابر عمى المضيؽ

ؽ في منطقة اقتصادية ككجد في اتجاه البحر مف الجزيرة طريؽ في أعالي البحار أك في طري

 .(2)قدر مماثؿ مف حيث الخصائص المالحية ك الييدركغرافية بمالئما كف خالصة يك

يجػدر بنػا أف نتعػرض لكاجبػات  ،ك لمعرفة كؿ الجكانػب المتعمقػة بنظػاـ المػركر العػابر       

األجنبيػػػػػة أثنػػػػػاء مركرىػػػػػا مػػػػػركرا عػػػػػابرا فػػػػػي إحػػػػػدل المضػػػػػايؽ المسػػػػػتخدمة لممالحػػػػػة  السػػػػػفف

كجبػات الػدكؿ المطمػة عمػى ىػذه االتفاقيػة ك كػذلؾ حقػكؽ ك  ييػاك التػي تسػرم عم، )أكالن(الدكلية

 .النتائج المترتبة عمى تطبيؽ المركر العابر)ثالثان( )ثانيان(، ثـالمضيؽ

 (3)عابراً  اً أوال: واجبات السفن و الطائرات األجنبية حال مرورىا مرور 

كػػػػػؿ  فػػػي مكاجيػػػة ك الكاجبػػػػػات ،بمجمكعػػػة مػػػػػف االلتزامػػػػػات 1982لقػػػد القػػػت االتفاقيػػػة      

حد أمراعاتيا عند ممارستيا لحػػؽ المركر العابر في  ، كالتي يتكجب عميياالطائرات ك السفػػػػف

                                                             
 ، كما يمييا .16ص ،، المرجع السابؽ(حميدةت، أنظر لممرجع بيمكؿ )لممزيد مف المعمكما  (1)
 .276 ص، 1989العربية، دار النيضة  ،القاىرة الطبعة األكلى، ،كلي لمبحارالقانكف الد ،(حمدأ )أبك الكفاءأنظر: (2)
   .32 ص ،المرجع السابؽ ،(أماؿ )كسفيي أنظر:(3)
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السػػػػفف ك كجبػػػػات عمػػػػى كػػػػؿ سػػػػنعالج فػػػػي مايمي:ال المضايػػػػػػؽ المستخدمػػػػػػة لممالحػػػػة الدكليػػػػة

 (1).عابران  الطائرات المارة مركران 

 ضيؽ أك فكقو. _ أف تمضي دكف إبطاء أثناء مركرىا في الم1

       الؿقك استعماليا فعال ضد سيادة ك است_ أف تمتنع عف أم تيديد باستعماؿ القكة أ2

أك بأم صكرة تشكؿ انتياكا لمبادئ القانكف الدكلي  ،أم مف الدكؿ المطمة عمى المضيؽ

                                             األمـ المتحدة. يثاؽالثابتة في م

  تمتنع عف ممارسة أم نشاط ال يتصؿ بالمركر المتكاصؿ السريع.ج_ أف 

 (2) .عابراً  السفن المارة مروراً  عمى جباتاو  -أ 

 ،أف تػمػتػثػػػؿ لػمػنػظػػػـ ك اإلجػػػراءات ك الممارسػػػات الػدكلػيػػػة الخػاصػػػة بػالػسػػػالمة فػػي البحػػر - 1

 بما في ذلؾ األنظمة الدكلية لمنع االصطدامات في البحر.

 أف تمتثؿ لإلجراءات ك الممارسات الخاصة بمنع التمكث مف السػفف كخفضػو ك السػيطرة - 2

  (3) .عميو

بأم  ،تقـك ىذه السفف بما في ذلؾ سفف البحث العممي البحرم كالمسح الييدركغرافية أال   - 3

أنشػػػػطة بحػػػػث أك مسػػػػح دكف الحصػػػػكؿ عمػػػػى إذف مسػػػػبؽ مػػػػف السػػػػمطات الدكلػػػػة المشػػػػاطئة 

 (4).لممضيؽ

                                                             
 .1982مف اتفاقية  39المادة  الفقرة األكلى مفنص  راجع(1)
 .1982مف اتفاقية  39/3المادة  نص راجع(2)
           .185 ص المرجع السابؽ،،العناني ) إبراىيـ ( أنظر:(3)
 .1982مف اتفاقية  40 المادةنص  راجع(4)
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ك نظػػػػػػػػػػػـ  ،أف تحتػػػػػػػػػػػـر مػػػػػػػػػػػا ينطبػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػف تنظيمػػػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػػى الممػػػػػػػػػػػرات البحريػػػػػػػػػػػة - 4

 .(1)تفاقية االمف  41حركة المركر كفؽ لممادة  تقسيـ

 (2)عابراً  المارة مروراً  الطائرات عمى واجبات -ب

ك المطبقة  ،_ أف تراعى قكاعد الطيراف المكضكعة مف قبؿ منظمة الطيراف المدني الدكلية1

أف تمتثؿ الطائرات الحككمية بصكرة اعتيادية لتدابير  أيضان  يجبك  ،عمى الطائرات المدنية

سالمة لالكاجبة  القكاعد مراعاةاطيا في جميع األكقات مع ضركرة ف تقـك بنشأك  ،السالمة ىذه

 المالحة.

_أف ترصد في جميع األكقات الذبذبة لالسمكية المحددة مف قبؿ السمطة المختصة المعنية  2

 لالسمكية الدكلية المخصصة لحاالت الشدة.اة قبة الحركة الجكية أك الذبذبك ذلؾ بمرا ،دكليا

 (3)الغواصات: وجبات -ج 

     الغكاصػػػات بػػػالمركر طافيػػػة فػػػكؽ سػػػطح البحػػػر، بػػػؿ أجػػػازت ليػػػا 1982لػػػـ تمػػػـز اتفاقيػػػة     

 كنجحت في تحقيقو. ،أف تمر غائصة كىك ما سعت الدكؿ المالحية الكبرل إلى إقراره

 وق وواجبات الدول المطمة عمى المضيقثانيا: حق

ة الدكليػػػػة ػلممالحػػػػ دـػتخػػػػػسػمػالؽ ػضايػػػػػمػة عمػػػػى الػمػػػػػطػمدكلة المػلػػػػ 1982ة ػيػػػػػاقػفػطت اتػأعػػػػ    

 كما ألقت عمييا مجمكعة مف الكاجبات عمى النحك التالي: ،(4)الحقكؽ مف مجمكعة

                                                             
 الجزائريكاف المطبكعات الجامعية ،د ،الطبعة الرابعة ،األكؿ الجزء ،مبادئ القانكف الدكلي العاـ ،(محمد)بكسمطاف أنظر:(1)
 .231 ص، 2008 ،
 .1982 مف اتفاقية 39/3المادة نص  راجع(2)
 .12 ص ،ابؽ، المرجع الس(حميدةأنظر: بيمكؿ)(3)
 .329ص  ،، المرجع السابؽ(جماؿ عبد الناصر) مانع أنظر:(4)
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 حقوق الدول المطمة عمى المضيق. -أ

إلى حد كبير بسبب ممارسػة السػفف كؿ المطمة عمى المضيؽ تتأثر لما كانت مصالح الد     

فقد أعطت االتفاقية ليذه الدكؿ مجمكعة  ،الطائرات األجنبية لحقيا في المركر عبر المضيؽك 

يمكنيػػػا مػػػف تنظػػػيـ عمميػػػة  حيػػػثكب ،مػػػف الحقػػػكؽ التػػػي تضػػػمف ليػػػا المحافظػػػة عمػػػى سػػػالمتيا

 (1) :ما يمي كمف ىذه الحقكؽ ،المركر خالؿ المضيؽ

          _ الحػػػػػؽ فػػػػػي إصػػػػػدار القػػػػػكانيف ك األنظمػػػػػة الخاصػػػػػة بػػػػػالمركر العػػػػػابر خػػػػػالؿ المضػػػػػيؽ 1

 األمكر اآلتية: إحدل تتناكؿ التي ك

 (2)مف االتفاقية 41لما تضمنتو المادة  طبقان  مة المالحة ك تنظيـ حركة المركر_ سال

كليػة المطبقػة بخصػكص عمػاؿ األنظمػة الدإكالسػيطرة عميػو مػف خػالؿ  _منػع التمػكث كخفضػو

 (3)غيرىا مف المكاد المؤذية في المضيؽ .تصريؼ الزيت ك الفضالت الزيتية ك 

 كثؽ أدكات الصيد. ك  العشكائي _ فيما يتعمؽ بسفف الصيد، منع الصيد

  ك األنظمػػػػة ،_ تحميػػػؿ أك إنػػػزاؿ آيػػػػة سػػػمعة أك عممػػػة آك شػػػػخص خالفػػػا لمػػػا تقػػػػرره القػػػكانيف

 ،مؾ المتعمقة باليجرة آك بالصحة في الدكؿ المطمة عمػى المضػيؽت آك الضريبية آك الجمركية

                                                             
 القاىرة، ،قية األمـ المتحدة لقانكف البحارالمؤتمر الثالث كاتفا القانكف الدكلي الجديد لمبحار، ،(إبراىيـ محمد)الدغمة أنظر:(1)

 .188 ص، 1998 ، دار النيضة العربية
 .1982مف اتفاقية  41/1المادة نص راجع(2)
 .33 ص ،، المرجع السابؽ(أماؿ )يكسفي أنظر:(3)
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  مػف االتفاقيػة عػدة ضػكابط يجػب مراعاتيػا بشػاف  نفػس المػادةثـ أضػافت  ،(1)42/1المادة كفؽ

 (2):كىي ىذه القكانيف ك تمؾ األنظمة

ترتػب        ف ال يأ ك ،ك فعػال بػيف السػفف األجنبيػةه القكانيف ك تمػؾ األنظمػة قػانكف أ_ أال تميز ىذ

 ك إخالؿ بحؽ المركر العابر كما حددتو االتفاقية.عمى تطبيقيا أك إعاقة أ

                    . السفف األجنبية بيا لقكانيف ك تمؾ األنظمة لكي تعمـأف يتـ اإلعالف الكاجب عف ىذه ا_ 

ؿ المضػيؽ ك تمػؾ األنظمػة عنػد مركرىػا خػال ،ف تحتػـر ىػذه القػكانيفعمى السفف األجنبيػة أ_ 

ك طػػػائرة تتمتػػػع يف أك تمػػػؾ المػػػكائح مػػػف قبػػػؿ سػػػفينة أمػػػركرا عػػػابرا ، كعنػػػد مخالفػػػة ىػػػذه القػػػكان

الدكليػة  تسػجيؿ الطػائرة تتحمػؿ المسػؤكلية ك دكلػةأ ،السيادية فاف دكلػة عمػـ السػفينة بالحصانة

  يػذا التصػرؼلنتيجػة  ،عف أية خسائر أك أضرار تمحؽ بمصالح الدكلة المطمة عمى المضػيؽ

  (3)أك السمكؾ .

ك كػػػػذلؾ الحػػػػؽ فػػػػي تقريػػػػر  ،_ الحػػػػؽ فػػػػي تعيػػػػيف ممػػػػرات بحريػػػػة لممالحػػػػة فػػػػي المضػػػػايؽ2

تعزيػػػػػز  ، مػػػػػف أجػػػػػؿلتقسػػػػػيـ حركػػػػػة المػػػػػركر عنػػػػػدما يكػػػػػكف ىػػػػػذا األمػػػػػر ضػػػػػركريا ةنظمػػػػػاأل

 (4)(.1982مف اتفاقية  41 ممادة ك فؽ ل ) سالمة مركر السفف

                                                             
 .33 ، ص ، المرجع السابؽ(أماؿ )يكسفي  أنظر:(1)
 .1982 مف اتفاقية 42/5.4.3.2المادة  نص راجع(2)
 .325ص السابؽ، ، المرجع (كساـ الديفأنظر: العمكة)(3)
 أنظر: (4)

EL MOR (A),The Regime of Passage in Straits Used for International Navigation,( Revue Egyptienne 

de droit international), Egyptienne Association of International Law , Volume 37, 1981.p 60.   
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 تغيػػرك  التػػي كانػػت معنيػػة مػػف قبػػؿ مػػؾجديػػد بػػدؿ مػػف ت _ الحػػؽ  فػػي إحػػالؿ ممػػرات بحريػػة 3

        بعػػػػػد أف يػػػػػتـ اإلعػػػػػالف الكاجػػػػػب  ،اقتضػػػػػت الظػػػػػركؼ ذلػػػػػؾ إذا، نظػػػػػـ تقسػػػػػيـ حركػػػػػة المػػػػػركر

 (1) عف ىذا اإلجراء.

 وجبات الدولة المطمة عمى المضيق -ب 

      ألقػػػػت االتفاقيػػػػة  ،و الػػػػدكؿ المطمػػػػة عمػػػػى المضػػػػيؽ مػػػػف حقػػػػكؽفػػػػي المقابػػػػؿ مػػػػا تتمتػػػػع بػػػػ    

لػػػدكؿ مجمكعػػػة مػػػف الكاجبػػػات ك االلتزامػػػات التػػػي يمكػػػف استخالصػػػيا مػػػف نػػػص عمػػػى ىػػػذه ا

 .مف االتفاقية 44-43 المادتيف

 ك الػدكؿ ،التزامػا عمػى عػاتؽ كػؿ مػف الػدكؿ المطمػة عمػى المضػيؽ 43فقد ألقػت المػادة  - 1

مػػف كسػػائؿ تيسػػير  ،ف تتعػػاكف عمػػى إقامػػة ك صػػيانة مػػا يمػػـز فػػي المضػػيؽالمسػػتخدمة لػػو بػػأ

ضػػػركرية لمعاكنػػػة مػػػف التحسػػػينات ال يمػػػـز مػػػف ضػػػماف السػػػالمة أك غيػػػر ذلػػػؾمػػػا  المالحػػػة ك

عمػى منػع التمػكث مػف السػفف ك حفظػو  العمؿ أيضان إف يشمؿ ىذا التعاكف ك  ،المالحة الدكلية

 (2) ك السيطرة عميو.

بػاال تعيػؽ  ، التػزاـالتزاما عمى عاتؽ الدكؿ المطمػة عمػى المضػيؽ 44كذلؾ ألقت المادة  - 2

و ك يككف مف شانو لمناسب عف أم خطر تككف عمى عمـ بالعابر ، ككذلؾ اإلعالف ا كرالمر 

نفػس المػادة انػو ال يجػكز لمدكلػة  أيضػان  قررت ك ،أك التحميؽ فكقو في المضيؽ تيديد المالحة

 (3).المشاطئة لممضيؽ أف تكقؼ المركر العابر بأم شكؿ مف األشكاؿ

                                                             
 .329ص ،المرجع السابؽ ، (جماؿ عبد الناصرمانع)  أنظر:(1)
 .1982مف االتفاقية  43المادة نص  راجع (2)
 .331، 330ص  ص ،، المرجع السابؽ(بد الناصرجماؿ عمانع)  أنظر:(3)
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 (1)مرور العابرالنتائج المترتبة عمى تطبيق الثالثًا:

إف مػػػف النتػػػائج المػػػراد الحصػػػكؿ عمييػػػا مػػػف طػػػرؼ الػػػدكؿ الكبػػػرل فػػػي مقػػػدمتيا الكاليػػػات     

دكؿ المالحيػػة مػػىػػي حمايػػة المصػػالح األمنيػػة ل ،التحػػاد السػػكفياتي سػػابقااالمتحػػدة األمريكيػػة ك 

 ،كتتمثػػؿ فػػي تمكػػيف سػػفنيا كطائرتيػػا كغكاصػػاتيا الحربيػػة مػػف المػػركر عبػػر المضػػيؽ ،الكبػػرل

  كػػاف كلمعرفػػة فيمػػا إذا ،مطة فػػي مراقبػػة مركرىػػا أك تكقيفيػػادكلػػة السػػاحمية السػػمأف تكػػكف ل دكف

االتفاقيػػػة قػػػد حمػػػت مصػػػالح الػػػدكؿ المشػػػاطئة أك الػػػدكؿ الممارسػػػة لحػػػؽ األحكػػػاـ الػػػكاردة فػػػي 

رؽ إلى األحكاـ المتعمقػة بكيفيػة ممارسػة حػؽ المػركر طلذا سنعالج ىذا المكضكع بالت ،العبكر

 في ما يمي: كسائميا المالحية مع التركيز عمى خطر ممارسة ىذا الحؽ عبر ،العابر

  (2) عبور السطح الحربية-أ

مف أكثر القضايا التي  ،شاطئةدكلة المممياه اإلقميمية لالإف عبكر السفف الحربية في    

سفف مل ف العرؼ الدكلي ىك الذم قرر المركر البرمءلذا إ ،فييا فقياء القانكف الدكليؼ اختم

        ،كىك األمر الذم ال ينطبؽ عمى السفف الحربية ،التجارية لككنيا أداة تبادؿ تجارم

ييدد سالمتيا كأمنيا  ىذاك  ،سيادة اإلقميميةمل ان تكاجدىا في المياه اإلقميمية يعتبر خرقإف حيث 

كىذا يجعميا تتعرض  ،مطمة عمى خميج أك بحر مغمؽ أك شبو مغمؽ كخاصة إذا كانت

لذا اشترط غالبية الفقياء  ،العسكرم بحريا أك جكيا داخؿ البحر أك الخميج حتماؿ الحشدال

منع المركر رعاية ر الدكلة الساحمية التي مف حقيا أك إخطا عمى ترخيص مسبؽ الحصكؿ

 .لمصالحيا

                                                             
 .31، 30ص ص  ، المرجع السابؽ،(حميدةبيمكؿ )  أنظر:(1)
 .31،  ص المرجع نفسو :أنظر(2)
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يػػػرل  ،1982لعػػػاـ  كفػػػؽ اتفاقيػػػة قػػػانكف البحػػػار سػػػمميةالاسػػػتخداـ البحػػػر لألغػػػراض إف       

اء أنػػػو يجػػػكز لدكلػػػة السػػػاحمية اتخػػػاذ مػػػا يمػػػـز مػػػف التػػػدبير دكف أف تتعسػػػؼ فػػػي بعػػػض الفقيػػػ

سػػمح بػػالمركر فػػي المضػػايؽ الدكليػػة ي   وإال أنػػ، لحػػؽ لحمايػػة أمنيػػا كسػػالمة إقميميػػااسػػتعماؿ ا

أف مػف حػؽ الدكلػة السػاحمية  1910قرر مجتمع القانكف الدكلي في دكرتو عاـ لقد  (1)،البرمء

 التابعة لدكؿ المتحاربة خارج الطرؽ المالحية. السفف الحربية مركر منع

 محكمة العدؿ الدكلية عاـ  عمى بمناسبة قضية مضيؽ ككرفكا المركر مسألةكقد طرحت      

   مكاصػػالت البحريػػة سػػكاء فػػي كقػػت السػػمـالتػػي أكػػدت فػػي حكميػػا عمػػى مبػػدأ حريػػة ال، 1949

إقميميػا ألعمػاؿ تخػالؼ حقػكؽ غيرىػا بعدـ استخداـ ، دكؿ الساحميةالأك الحرب عمى أف تمتـز 

كبيذا تكػكف محكمػة العػدؿ  ،ك أف مركر السفف تـ في إطار ما أقره العرؼ الدكلي ،مف الدكؿ

  ،كحمايػػة حقػػكؽ الدكلػػة األخػػرل قػػد كازت بػػيف ضػػماف حريػػة المالحػػة البحريػػة الدكليػػة الدكليػػة

مػػف المػػركر فػػي الميػػاه لكػػف العديػػد مػػف الػػدكؿ بقيػػت متمسػػكة بحقيػػا فػػي منػػع السػػفف الحربيػػة ك 

كىػػك مػػا أدل إلػػى عػػرض المكضػػكع عمػػى لجنػػة القػػانكف الػػدكلي التابعػػة لييئػػة األمػػـ  ،اإلقميميػػة

      فانقسػػػمت خػػػالؿ المناقشػػػة إلػػػى اتجػػػاىيف أكليمػػػا يػػػذىب إلػػػى أحقيػػػة السػػػفف الحربيػػػة ،المتحػػػدة

الدكؿ السػاحمية  الذم يتمسؾ بحؽي الذم يمثمو االتحاد السكفياتي كالثان ،في المركر دكف قيد

الػدكؿ السػاحمية  عمى ىػذا األسػاس تػـ اعتػراؼك  ،فؽ كمصالحياابما يتك  في تنظيـ ىذا المركر

ثػػػـ طرحػػػت  (2) ،بحقيػػػا فػػػي اشػػػتراط إذف مسػػػبؽ أك مجػػػرد إخطػػػار قبػػػؿ مػػػركر السػػػفف الحربيػػػة

لقػيػػػت مػعػػػارضة مػػف طػػرؼ الػػدكؿ  يا، لػكػػػن1958فػػػي مؤتػمػػػػر جنيػػؼ سػػنة   ان المسألػػػة مجػػػدد
                                                             

 .32، ص  المرجع السابؽ ،(ميدةحبيمكؿ) :أنظر(1)
 .32، ص المرجع نفسو أنظر: (2)
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مػا كىػك  ،ػة مف حػكػـ مباشر في ىذا الخصكصالػغربػية كىػػذا أدل إلػػى خػػركج االتػفػاقػيػة خػالػي

بذلؾ  ترؾ ،بنفس المطمبمرة أخرل نظر لتمسؾ الدكؿ الغربية  1982بالنسبة التفاقية  حدث

 حريػة كالذم انصب كمو حكؿ أماـ اجتياد فقياء القانكف الدكلي ان كاسع جعؿ مجاالن  ، ممااغان فر 

تحػػت  ،أ ،المكجػػكدة بالقسػػـ الفرعػػي(17)أساسػػيـ فػػي ذلػػؾ المػػادةك  ،فػػي المػػركر السػػفف الحربيػػة

" رىنػا بمراعػاة ىػذه مػايمي كرد في نػص ىػذا العنػكاف كعنكاف قكاعد تنطبؽ عمى جميع السفف 

مء ، بحػؽ المػػركر البػػر تػتػمػتػػػع سػفػػػف جػمػيػػع الػػػدكؿ، الػػػساحمية كانػت أك غيػػر سػػاحمية االتفاقيػة

ك ىػػذا يفيػػد أف السفػػػػف الػحػربػيػػػة   ،(32)كىػػذا مػػا يدعمػػو تفسػػير المػػادة ،خػػالؿ البحػػر اإلقميمػػي

  (1)تدخؿ ضمف التعبير جميع السفف التي اعترؼ ليا بحؽ المركر البرمء.

 قػػد تػعػػدت المػػركر البػرمء إلػى نظػاـ المػركر العػػابر، 1982ف الػمالحػػظ أف اتػفػاقػيػػة كمػػ     

كمػػا ىػػذ الحػػاؿ فػػي المػػػركر  ،الػػذم ال يخضػػع لقيػػد اإلخطػػار أك اإلذف الػمػسػبػػػؽ فػػي المضػػايؽ

النظػاـ  ، كبيذا تفقد الدكؿ المشاطػئػة أىـ كسيػمة لمحفاظ عمى أمنيػا ك سالمػػتيا كحػسػػفالبرمء

   ألمػف ، كعمى الرغـ مػف أف المػركر العػابر يخضػع لػبعض الضػكابط إال أنيػا غيػر كافيػة فييا

 دكلة المشاطئة لمضيؽ.ك استقرار ال

 (2)تحميق الطائرات -ب 

تشػػػػػترط ضػػػػػركرة  ،المتعمقػػػػػة بػػػػػالطيراف المػػػػػدني الػػػػػدكلي 1944اتفاقيػػػػػة شػػػػػيكاغكا إف         

مف أجؿ التحميؽ فكؽ إقػمػيـ دكلة، كبما أف المػضػيػؽ جػزاء مػف إقػمػيـ دكلة  عمى إذف الحصكؿ

  قػػػد حصػػػمت عمػػػى إذف مسػػػبؽ كصػػػريح  إال إذا كانػػػت ،فإنػػػو ال يجػػػكز لطػػػائرات التحميػػػؽ فكقػػػو
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       ،الخاصػة بػالبحر اإلقػمػيػػمي ك الػمػنػطػقػػة المتاخمػة 1958ما كػاف معمػكؿ بػو فػي اتفاقيػة كىك 

 ك التي اكػتفت بتػنظيـ المالحة البحرية دكف المالحة الجكية.

متحػدة مقػدمتيا الكاليػات الفػي ظػؿ إصػرار الػدكؿ الكبػرل ك فػي  1982ة أما عػف اتفاقيػ      

جػاءت بػنػصػػكص صػريػحػػة مػؤكػػدة عمػى حػػؽ المػػركر ، األمريكية ك االتحػاد السػكفياتي سابقػػان 

دكف اسػتػثػػناء لػجػمػيػػع السػفف كالطػائرات فػي المضػايؽ (، 38)العػابر غػير الػمعػاؽ فػي الػػمادة 

       بيػػػة فػػػكؽ المضػػػيؽ، فػػػػإف الػسػػػػماح بػتػحمػيػػػػؽ الػػػػطائرات الحر (37)المشػػػار إلػيػيػػػػا فػػػي الػمػػػػادة 

ليػػة خاصػػة فػػي فتػػرة األزمػػات الدك  ،فيػػو خطػػكرة لككنػػو ييػػدد أمػػف ك اسػػتقرار الػػدكؿ المضػػائقية

عطائػو شػرعية دكليػة الحادة ، ككمثاؿ عمى ذلؾ  تحميؽ الطائرات فػكؽ مضػيؽ بػاب المنػدب كا 

عات اإلقميميػػة األنػػو يسػيػػؿ تػدخػػؿ  الػػػدكؿ فػي الػػصر  ،يػشػػكؿ خطػكرة عمػػى الػدكؿ المػضػائػقػيػػة

 (1)كىذا ييدد أمف الدكؿ المضائقية .

 (2) عبور الغواصات تحت الماء  -ج 

      ،عمػػػػى أف المػػػػركر العػػػػابر ىػػػػك حريػػػػة المالحػػػػة1982مػػػػف اتفاقيػػػػة ( 38)نصػػػػت المػػػػادة      

      لي البحػػػار االمػصػطػمػػػػح نػجػػػػده عػػػػادة يػسػتػعػػػػمؿ لػػػػكصؼ الػمػالحػػػػة فػػػي أعػػػ فػػػي ىػػػذا إذا دققنػػػا

 ،األعماؿ القتاليةك كرية حؽ إجراء المناكرات العس مجمكعة مف الحقكؽ منيا،ىك يتضمف  ك

حؽ الصػيػد، مػد األسػالؾ، األنػابػيػب الػبػحػرية، حػريػػة الػطػيػػاراف  التنقيب ك كالبحث أعماؿ  ك

 ككذلؾ حؽ المالحة الغائصة. فػكؽ أعػالي البحار
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يعني تمتع الغكاصات  ،لكصؼ المركر العابر إذف فاستخداـ مصطمح حرية المالحة     

 .(38)لمفيـك المادة  ان تحت الماء كفق عبكر المضائؽ غائصة بحؽ

التي تتحدث عػف تفسػير  ،1969مف معاىدة فينا لقانكف المعاىدات لعاـ 31/1نجد المادة    

قػرة كتضػيؼ الف ،المعاىدات يككف بحسف نية طبؽ المعنى العادم لأللفاظ في إطارىا الخاص

يفسر معنى المفظ حسبا ما اتجيت إليو نية األطراؼ، كبالتالي ىنا  أنو مف نفس المادة الرابعة

لكؿ العػػاـ المقصػػكد بػػو المالحػػة فػػي أعػػالي ديفسػػر تفسػػيرا ضػػيقا، فيػػك ال يعنػػي بالضػػركرة المػػ

نػمػػػا إقػػػرارا لػمػبػػػدأ عػػػاـ كىػػك حريػػة المالحػػة فػػي المضػايػػػؽ الػدكلػيػػػة التػػ ي فػػي نفػػس البػحػػػار، كا 

، 1982مػػػف اتفاقيػػػة 42ادةمػػػالإلػػػى  39ادةمػػػالالكقػػػت يجػػػب أف تخضػػػع لقيػػػكد كضػػػكابط مػػػف 

مػػف نػػكع خػػاص يختمػػؼ عػػف المػػركر البػػرمء المعمػػكؿ بػػو فػػي الميػػاه  فػػالمركر العػػابر ىػػك حػػؽ

  (1).اإلقميمية كيختمؼ عف حرية المالحة المطبقة في أعالي البحار

لػيس  ك، بحكـ تصميميا ىك ليس الطفك فػكؽ السػطحصة العاـ لمالحة الغك اإف الشكؿ       

كىنػا يحػػدث  ،العبكر المتكاصػؿ كالسػريعبػػكالتػزاـ  ،غاضػةتمػر  ك إنمػػاطائفػة  ىػافػي نمػط عبكر 

حػػؽ  ة كيك السػياد ،تنػاقض بػيف ممارسػة الػدكؿ المشػػاطئة لممضػيؽ الختصاصػاتيا التنظيميػة

افو ، إعاقتػػو( ىػػك إنكػػار حػػػؽ ممارسػػة الػػدكؿ لسػػيادتيا)إيق الغكاصػػة الغائصػػة، بحيػػث العبػػكر

      كمػػػا أف مخالفػػػة القػػػكانيف ك أنظمػػػة الػػػدكؿ المشػػػاطئة بشػػػأف المػػػركر العػػػابر ،المػػػركر العػػػابر

إذا ترتػػػب أضػػرار تمحػػػؽ بالدكلػػػة المشػػػاطئة نتيجػػػة ذلػػػؾ  ،ىػػك إثػػػارة لقضػػػية المسػػػؤكلية الدكليػػػة

 خرؽ.     ال

                                                             
 .35 ص،السابؽالمرجع  ،(ميدةحبيمكؿ) أنظر:(1)

65       



  
71 

 
  

         قػػػػػرر لممضػػػػػيؽ المسػػػػػتخدـمكنخمػػػػػص فػػػػػي األخيػػػػػر إلػػػػػى أف نظػػػػػاـ المػػػػػركر العػػػػػابر ال       

     خػػػرلبحػػػار كمنطقػػػة اقتصػػػادية خالصػػػة كجػػػزء آء مػػػف أعػػػالي ابػػػيف جػػػز  ،الدكليػػػة فػػػي المالحػػػة

حربيػػة فػػي العبػػكر  خالصػػة، كالػػذم يتضػػمف حػػؽ السػػفف مػػف أعمػػى البحػػار كمنطقػػة اقتصػػادية

      ،كحػػػػؽ تحميػػػػؽ الطػػػػائرات الحربيػػػػة دكف إذف مسػػػػبؽ أك إخطػػػػار ،أك إذف مسػػػػبؽ دكف إخطػػػػار

       كنيػػا مي ، بحيػػثالكبػػرل ةتحقيػػؽ مصػػالح الػػدكؿ البحريػػمػػا ىػػك إال  الغائصػػة  حػػؽ المالحػػة  ك

 (1)لممضيؽ بما فييا الدكؿ العربية. مف السيطرة عمى الدكؿ المشاطئة

 المرور العابر والتموث البحري -د

االتفاقيػػػات  لقػػػد ازداد االىتمػػػاـ بحمايػػػة البيئػػػة حيػػػث أبرمػػػت فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ العديػػػد مػػػف    

بأكممػػو لحمايػػة  12لجيػػكد بإفرادىػػا الجػػزاء ليػػذه ا متكجػػةن  1982كقػػد جػػاءت اتفاقيػػة  ،الدكليػػة

 بيئة البحريةالحماية  التي أتت بيا االتفاقية مف أجؿ كيفيةالإبراز سنحاكؿ  ، لذاالبيئة البحرية

لتمػػكث اـ مفيػػك كلكػػف قبػػؿ ذلػػؾ نتطػػرؽ إلػػى  ،المػػركر العػػابر عػػفبحػػرم النػػاتج مػػف التمػػكث ال

الحمايػػة القانكنيػػة ب بػػدأ ،ممضػػائؽ مػػف خطػػر التمػػكثل حمايػػةالأىميػػة  نظيػػر هبعػػد البحػػرم ثػػـ

 (2)اإلقميمية كالكطنية لمبيئة البحرية.  ،الدكلية،

 أوال :مفيوم التموث

 مصادر األساسية التي تسبب التمكث،الذكر ك  ،لتمكث البحرماتعريؼ  سنتناكؿ في مايمي    

 . في الحفاظ عمى البيئة البحرية المشاطئة كالدكؿ المستعممة لممضيؽكدكر كؿ مف الدكؿ 
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 تعريف التموث البحري -أ

ف التنظيمػػات التػػي لتمػكث لػػـ يحظػػى باالىتمػاـ المطمػػكبإف ا         ىػػتـإ، إال منػػذ عيػػد قريػب كا 

ت كىػػذا مػػا يبػػدكا كاضػػح فػػي االتفاقيػػة الدكليػػة التػػي عالجػػ و،بػػو كلػػـ تعطػػي أىميػػة كبيػػرة لتعريفػػ

بعػػػض مصػػػادر التمػػػكث كطػػػرؽ إف االىتمػػػاـ انصػػػب جمػػػو عمػػػى تحديػػػد بػػػؿ  ،مكضػػػكع التمػػػكث

 (1)معالجتو.

      ، كبػػػػالرجكعمػػػػر مسػػػػتحيؿ حسػػػػب رأم الػػػػبعضأإف كضػػػػع تعريػػػػؼ عممػػػػي دقيػػػػؽ لتمػػػػكث     

نجد التعريؼ الػذم  ،إلى كثائؽ أعماؿ المنظمات الدكلية كاتفاقيات التي أبرمت في ىذا الشأف

حػػػكؿ تمػػػكث  1965لمجمػػػس االقتصػػػادم كاالجتمػػػاعي لألمػػػـ المتحػػػدة سػػػنة جػػػاء فػػػي تقريػػػر ا

"التمػػكث ىػػك تغيػػر الػػذم يحػػدث بفعػػؿ تػػأثير ، جػػاء كتػػالي تػػدابير المتخػػذة لمكافحتػػوالالكسػػط ك 

تكػػكيف أك فػػي حالػػة الكسػػط عمػػى نحػػك يخػػؿ الالمباشػػر كالغيػػر مباشػػر لألنشػػطة اإلنسػػانية فػػي 

مف المسػتطاع القيػاـ بيػا فػي حالػة الطبيعيػة لػذلؾ ببعض االستعماالت أك األنشطة التي كاف 

  ".الكسط

  (2) التعريف الفقيي-ب

تدخؿ اإلنساف في نظاـ البيئة يسبب ضرر بشػكؿ مباشػر أك غيػر  وتج عننيير كؿ التغ      

، لذا إف التمكث البحرم ىك إحدل كيشمؿ الماء كاليكاء كالتربة كالغذاء ،مباشر لمكائنات الحية

 .تطرا عمى النظاـ البيئيت التي ىذه التغيرا
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لكػػػػف أغمػػػػب  ،كتابػػػػات الفقيػػػػاء بكثػػػػرةعالجتػػػػو االتفاقيػػػػات الدكليػػػػة ك  التمػػػػكث البحػػػػرم إف      

فيمػػا عػػدل االتفاقيػػات اإلقميميػػة مثػػؿ اتفاقيػػة حمايػػة  ،االتفاقيػػات لػػـ تعػػرؼ لنػػا التمػػكث البحػػرم

التػي عرفػت التمػكث  ك ـ،1976فيفػرم  16البحر األبيض المتكسط  مف التمكث المبرمػة فػي 

"يقصػػػد بػػػالتمكث قيػػػاـ اإلنسػػػاف بصػػػكرة مباشػػػرة أك غيػػػر مباشػػػرة  كتػػػالي 2البحػػػرم فػػػي المػػػادة 

سػبب أثػار ضػارة يممػا  ،بإدخاؿ أم مكاد أكليػة أك أيػة صػنكؼ مػف الطاقػة إلػى البيئػة البحريػة

كعػػػائؽ  ،الحيػػػة أك أف تكػػػكف مصػػػدر خطػػػر عمػػػى الصػػػحة البشػػػرية بػػػالمكاردكإلحػػػاؽ الضػػػرر 

نقػػاص ك ، البحريػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ صػػيد األسػػماؾ نشػػطاتلم إفسػػاد لنكعيػػة الميػػاه المسػػتعممة كا 

 .لمدل التمتع بيا "

"يعنػي تمػكث البيئػة البحريػة إدخػاؿ  كما يمػي 1/4في المادة  ـ1982أيضا اتفاقية  وكعرفت    

  مػكاد اإلنساف في البيئػة البحريػة بمػا فػي ذلػؾ مصػاب األنيػار بصػكرة مباشػرة أك غيػر مباشػرة

د الحيػػػة ر أك يحتمػػػؿ أف يػػػنجـ عنيػػػا أثػػػار مؤذيػػػة مثػػػؿ اإلضػػػرار بػػػالمكا ،أك طاقػػػة تػػػنجـ عنيػػػا

عاقػػة ،كالحمايػػة البحريػػة األنشػػطة البحريػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ  كتعػػريض صػػحة البشػػرية لألخطػػار كا 

ك إفسػػػاد صػػػالحية ميػػػاه البحػػػر  ،رشػػػركعة األخػػػرل لمبحػػػاصػػػيد األسػػػماؾ كاالسػػػتخدامات الم

التػزاـ بحمايػة البيئػة  إف ـ1982 اتفاقيػةحسػب  لػذا ،ؿ مػف كسػائؿ المتعػة "ك اإلقػال الستعماؿ

 (1).يشمؿ كافة المناطؽ البحرية دكليالبحرية كالحفاظ عمييا ىك التزاـ 
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 مصادر التموث البحري وجبات وحقوق الدولة المشاطئة في مكافحة التموث: -ثانيًا 

ا التمكث كدكر الدكؿ المشاطئة في حماية المصادر التي يأتي منيسنتناكؿ في مايمي      

 البيئة البحرية.

 مصادر التموث: -أ 

إف مصادر التمكث البحرم متعددة قد نتج عف البيئة األرضية كتصريؼ مياه         

، المخمفات الصناعية السائمة كالكيمائية ك اإلشعاعية، قد يككف ناتج عف البيئة  المجارم

طة ككذلؾ ينتج عف مختمؼ أنش ك غيرىا،مف المصانع  الجكية، كالغازات التي تصدر

 ،  كما ييـ ىنا ىك التمكث الناتج عف السفف كحقكؽ الدكؿ االستغالؿ كالستكشاؼ في البحر

 (1):يتـ عف طريؽ ف السففالناتج ع التمكث ، إذف فالمشاطئة في مكاجية ذلؾ 

 ، كغسؿ الصياريج . ()تفريغ السفف لممياه الصبكرة -1

 التفريغ. فط المتسرب أثناء عممية الشحف كالن -2

 التسرب الناتج عف عيكب في ىيكؿ السفينة. -3

عناصر  ،الضخ كالتصفية كالتدفئة كالعكازؿمخمفات المحركقات الناتجة عف أالت  -4

 ككذا الزيكت المتسربة مف قاع غرؼ اآلالت. ،الكقكد

                                                             
 أنظر:(1)

NATALIE (k), Dispute Settlemnt in The UN Convention in the Law of The sea,Cambridge Studies in 

international And Comparative Law, Lightning Source Uk ltd, Milton keynes UK,20 July 2010.p208 

 
  المياه الصبكرة ىي تمؾ المياه التي تحمميا ناقالت النفط عند مغادرتيا الميناء التفريغ متجو إلى المكانئ الشحف بيدؼ

حفظ تكازنيا حيث تتخمص الناقالت مف تمؾ المياه المحممة ببقايا النفط في أعمى البحار كىذا عند اقترابيا مف ميناء 
    .فالشح
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يحدث في عرض البحر بسبب سكء التمكث الناتج عف الككارث البحرية كالتصادـ الذم  -5

 األحكاؿ الجكية أك اإلرشاد أك اإلىماؿ في قيادة السفف كازدحاـ حركة المركر البحرم.

 عمدم لممكاد الضارة مف طرؼ السففاإلغراؽ ال -6

 (1)حقوق ووجبات الدولة الشاطئية في محاربة التموث البحري -ب 

مضػػػائؽ المسػػػتخدمة كؿ بػػػالمركر فػػػي الإف العػػػرؼ يقضػػػي منػػػذ القػػػديـ لسػػػفف جميػػػع الػػػد      

ذلػػؾ اعترفػػت بحقػػكؽ الػػدكؿ كفػػي مقابػػؿ 1982ةلممالحػػة الدكليػػة، كىػػذا مػػا أكػػدت عميػػو اتفاقيػػ

     أثنػػػػاء المػػػػركر العػػػػابر  ،تمارسػػػػيا عمػػػػى شػػػػكاطئيا لحمايػػػػة أمنيػػػػا كسػػػػالمة إقميميػػػػا المشػػػػاطئة

 ث البحرم.الذم تمارسو السفف كمف ىذه الحقكؽ ىك حماية شكاطئيا مف خطر التمك 

       مػػػػف الجػػػػزاء المتعمػػػػؽ باألحكػػػػاـ التػػػػي تطبػػػػؽ 39/2المػػػػادة  نػػػػص فػػػػي 1982إف اتفاقيػػػػة    

أف تخضػػػع السػػػفف كالغكاصػػػات نصػػػت عمػػػى  ،عمػػػى المضػػػائؽ المسػػػتخدمة لممالحػػػة الدكليػػػة

الممارسة لحؽ المركر العابر لألنظمة ك اإلجراءات كالممارسات الدكلية الخاصة بمنع التمكث 

 (3)كالسيطرة عميو. (2)ك خفضومف السفف أ

 لنفط العمالقةخاص بعد تطكر كظيكر ناقالت ا ،لذا تعتبر السفينة أىـ مصدر لتمكث       

تػػػؤدم إلػػػى إلحػػػاؽ  ، التػػػيفػػػي نقػػػؿ الػػػنفط أك مػػػكاد ذات طبيعػػػة كيميائيػػػة أك نككيػػػةالمسػػػتعممة 

                                                             
 .45 ص ،السابؽالمرجع  ،(حميدةبيمكؿ ) أنظر:(1)
 أنظر: (2)

NATALIE (k), op,cit ,p 208. 
 .1982مف اتفاقية  39/2المادة  راجع نص (3)
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فػي حػد ذاتيػا مسػاس ، كأىميػا ىػك المسػاس بػالثركة السػمكية التػي تعػد الضرر بالبيئة البحريػة

 (1)باألمف الغذائي لمدكلة الشاطئية . 

كنظػػرا لألىميػػة التػػي تكتسػػبيا المضػػائؽ كحجػػـ الحركػػة التػػي تسػػجميا كىػػك مػػا يجعميػػا        

 كىك خطر يزداد حدة فػي المضػائؽ التػي تػؤدم ،ميدد عمى الدكاـ بخطر تمكث البيئة البحرية

 إلى بحار شبو مغمقة كالبحر األبيض المتكسط.

مػف أجػؿ  ،الدكؿ الكاقعة عمى شاطئ المضيؽ تطالب دائما بإيجاد الكسائؿ القانكنية إف      

   ،عقػد مػؤتمرات اإلقميميػة كالدكليػة الػدعكة إلػى كذلػؾ مػف خػالؿ ،الحد مف التمكث كالكقايػة منػو

      تحديػػػد قكاعػػػد المسػػػؤكلية التػػػي تحػػػاكؿ مػػػف خالليػػػاك السػػػعي إلػػػى إصػػػدار تشػػػريعات داخميػػػة 

يػر السػيادم ك تشػجيع التعػاكف غر الناتجػة عػف التمػكث كعمػؿ الػدكؿ لتعكيض عف األضراك ا

  (2)مف أجؿ تفادم التمكث أك عمى األقؿ التقميؿ منو. 

 (3)لتموث البحري خالل المرور العابرحماية المضايق الدولية من ا - ثالثاً 

كالبيئػػة البحريػػة بشػػػكؿ  عنايػػة خاصػػة لحمايػػػة البيئػػة بشػػكؿ عػػاـ 1982لقػػد أكلػػت اتفاقيػػة    

، ة كحمايتيػا مػف التمػكثخاص، لذا عقدت العديد مف المؤتمرات الدكليػة لدراسػة مكضػكع البيئػ

جػػػكاف 16أكليػػا مػػػؤتمر كاشػػػطف لمنػػػع تمكيػػػث البحػػػار الصػػالحة لممالحػػػة الػػػذم انعقػػػد مػػػا بػػػيف 

اتفاقية  ثـ تمتيا ،ـ1935أكتكبر 23اه بالمحركقات في ـ، ثـ مشركع اتفاقية تمكيث المي1926

اتفاقيػػػػػة جنيػػػػػؼ لعػػػػػاـ  ك ـ1954منػػػػػع تمكيػػػػػث البحػػػػػر بػػػػػالنفط التػػػػػي أبرمػػػػػت فػػػػػي لنػػػػػدف عػػػػػاـ 

                                                             
 .45ص  ،السابؽالمرجع  ،(حميدةبيمكؿ )  أنظر:(1)
 .47، ص  المرجع نفسو أنظر:(2)
 .48-47ص ص ،  المرجع نفسو أنظر:(3)
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اتفاقية منع التمكث النػاجـ عػف إغػراؽ النفايػات ك المػكاد األخػرل التػي أبرمػت  ككذلؾ،ـ1958

ـ 1973عػػاـ منػػع التمػػكث مػػف السػػفف )مػػا ربػػكؿ ( ك اتفاقيػػة الدكليػػة ل ،1972فػػي لنػػدف عػػاـ 

ىػػذا عمػػى الصػػعيد  1982لقػػانكف البحػار األمػػـ المتحػػدة كأخيػػرا اتفاقيػة ،فاقيػػاتكغيرىػا مػػف االت

، أمػػا عمػػى الصػػعيد اإلقميمػػي فقػػد أبرمػػت عػػدة اتفاقيػػات نػػذكر الػػبعض منيػػا كاتفاقيػػػة الػػدكلي

كقػػد ألحقػػت  ،1976فيفػػرم 16حمايػة البحػػر األبػػيض المتكسػػط التػػي أبرمػػت فػي برشػػمكنة فػػي 

ما خاص بمنع التمكث الناجـ عف اإلغراؽ مف السفف كالطائرات بيذه االتفاقية بركتككليف أكالى

 ، كقد أنظمتلناجـ البتركؿ كالمكاد األخرلك الثاني خاص بالتعاكف مف أجؿ مكافحة التمكث ا

ىػػذه االتفاقيػػة تعػػد أكثػػر ك  ،إلييػػا الجزائػػر فيمػػا بعػػد كصػػادقة عمػػى البركتكػػكليف الخاصػػيف بيػػا

 .فف دكف تميزشمكؿ مف حيث سريانيا عمى كافة الس

 كالتػي تػتـ مػف خػالؿ كضػع التمػكث التي يعتمد عمييا فػي مكافحػة حيث مصدرمف  امأ      

فػػي تطبيػػؽ أحكاميػػا ضػػمف نظػػاـ  ،لالتفاقيػػة كأنظمػػة داخميػػة فػػي كػػؿ دكلػػة مسػػاندةتشػػريعات 

كضػع قكاعػد قانكنيػة لسػد مػا يشػكب االتفاقيػة أك االتفاقيػات  ك ذلػؾ مػف خػالؿ ،قانكني داخمي

كائح تنفيذيػػػة لتنفيػػػذ االتفاقيػػػات مػػػلا إال مػػػف خػػػالؿ كال يتػػػأتى ذلػػػؾ ،أك فػػػراغ قػػػانكني مػػػف نقػػػص

 (1)الدكلية. 

  تستجيب لتطػكرات الجديػدة ،إف الدكؿ النفطية كانت سابقة لكضع قكاعد في تشريعاتيا       

 (2)في مجاؿ حماية البيئة البحرية مف التمكث كىذه النصكص نكعاف: 

 تمكث البيئة البحرية كتيديد الثركة البحرية. نصكص كقائية تمنع  -
                                                             

 .48، 47ص -ص ،السابؽالمرجع  ،(حميدةبيمكؿ )  أنظر:(1)
 .49ص ،نفسوالمرجع  أنظر:(2)
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 نصكص عقابية تكردىا في عقكد االمتياز التي تمنحيا الدكلة المنتجة لنفط. -

  ،إف الجزائر التي تشرؼ عمى البحر األبيض المتكسط الذم يعتبر بحر شبو مغمؽ  

      ،تتجدد بسرعةلككف المياه فيو ال  ،يعتبر أكثر عرضة لخطر التمكث البيئة البحريةلذا 

مة تتركح بيف الغرامات عقكبات صار  03-83نص القانكف  تضمنفقد  عمى ىذا األساس ك

كالتمكث  ،الحبس بالنسبة لممتسببيف في التمكث البحرم عف طريؽ اإلغراؽ في البحرالمالية ك 

 بالزيت )اليدرككربكرات(.

 ةعػػد ت ىػػي األخػػرل بإنشػػاءقامػػ ،ككتػػدعيـ لسياسػػة الجزائػػر فػػي مجػػاؿ مكافحػػة التمػػكث      

ىيئػػات نػػذكر منيػػا المركػػز الػػكطني لعمميػػات المراقبػػة ك إنقػػاض فػػي البحػػر ،المجمػػس األعمػػى 

،أمانة الدكلية لمبيئػة، المصػالح الكطنيػة لحمايػة السػكاحؿ ، المفتشػية العامػة  CNOSSلمبيئة 

 لمبيئة.

كىػػذا راجػػع  ،البحريػػة تمػػكث البيئػػةداخميػػة تبقػػى غيػػر قػػادرة عمػػى منػػع تمػػؾ النصػػكص ال أف إال

 (1)لألسباب التالية: 

 ضعؼ التعاكف اإلقميمي في ىذا المجاؿ. -

 عدـ جدية الرقابة المفركضة باإلشراؼ عمى حماية البيئة البحرية مف التمكث.-

ك الكشػػػؼ عنػػػو خاصػػػة لػػػدل الػػػدكؿ  ،محدكديػػػة الكسػػػائؿ المسػػػتخدمة فػػػي مكافحػػػة التمػػػكث -

نيو مف ضعؼ اقتصادم ك ىك مػا يػنعكس سػمبا عمػى تطبيػؽ كجاء ىذا نتيجة لما تعا ،النامية

 االتفاقية الدكلية الخاصة بحماية البيئة البحرية مف التمكث.

                                                             
 .50 ص ،السابؽالمرجع  ،(ميدةحبيمكؿ) أنظر:(1)
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        يػػػػػةمبيئػػػػػة البحر لحمايػػػػػة التعتبػػػػػر أكؿ اتفاقيػػػػػة دكليػػػػػة كضػػػػػعت نظػػػػػاـ  1982إف اتفاقيػػػػػة     

 كالتزاماتيػاكلػة ك حددت مجاؿ اختصػاص الد، د قننت الكثير مف المبادئ العامةلق ،مف تمكث

 . في مكاجية التمكث

      39نجد المػادة ػ، فػ(1)دكلػي يقضػي بحمايػة البيئػة البحريػةكقد كضعت ىػذه االتفاقيػة التػزاـ     

باالمتثػاؿ لألنظمػة ك اإلجػراءات مف ذات االتفاقية تنص عمى التزاـ السفف المارة مركر عابر 

  ،ي البحػر كمنػع التمػكث ك السػيطرة عميػػولمنػع المصػادمات فػ، الممارسػات الدكليػة الضػركريةك 

 إذ أف مخالفة ذلؾ يرتب مسؤكلية دكلية لدكلة عمـ السفينة. 

 السمطة المختصة في مكافحة التموث في المضايق الدولية : -رابعًا 

"ال يمػػػػػس نظػػػػػاـ المػػػػػركر خػػػػػالؿ المضػػػػػايؽ  34فػػػػػي المػػػػػادة  1982لقػػػػػد نصػػػػػت اتفاقيػػػػػة     

  ، النظػػاـ القػػانكني لمميػػاهررة فػػي ىػػذا الجػػزء فػػي نػػكاح أخػػرلمقػػالمسػػتخدمة لممالحػػة الدكليػػة ال

   كال ممارسػػػة الدكلػػػة المشػػػاطئة لممضػػػائؽ لسػػػيادتيا أك كالياتيػػػا ،التػػػي تتشػػػكؿ منيػػػا المضػػػائؽ

عمى ىذه المياه كحيزىا الجكم قاعيا ك باطف أرضو"، لػذا تمػارس الدكلػة المشػاطئة كفػؽ ليػذا 

 (2)"ليس في ىذا الجزء ما يمس:  35مادة الجزاء كالياتيا كسيادتيا كما نصت ال

إال إذا أدل تقريػػػر خػػػط  ،أم مسػػػاحات مػػػف  الميػػػاه الداخميػػػة المكجػػػكدة  داخػػػؿ المضػػػيؽ -أ 

    إلػػػى حصػػػر مسػػػاحات مائيػػػة كجعميػػػا ميػػػاه داخميػػػة بعػػػد  7األسػػػاس بالطريقػػػة المبينػػػة بالمػػػادة 

 أف لـ تكف تعتبر كذلؾ مف قبؿ.

                                                             
 .54 ، ص السابؽالمرجع  ،(ميدةحبيمكؿ) أنظر:(1)
 55،ص المرجع نفسو :أنظر(2)
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اه الكاقعػػػة خػػػارج البحػػػر اإلقميمػػػي لمدكلػػػة المشػػػاطئة لممضػػػائؽ أك النظػػػاـ القػػػانكني  لمميػػػ -ب 

 بكصؼ تمؾ المياه مناطؽ اقتصادية خالصة أك مف أعالي البحار.

تحػػت عنػػكاف "الضػػمانات المتعمقػػة بالمضػػائؽ المسػػتخدمة لممالحػػة  233ككػػذلؾ المػػادة      

   تمػػكث عمػػى مػػا يمػػي التػػي تتضػػمف الجػػزء الثػػاني عشػػر المتعمػػؽ بحمايػػة البيئػػة مػػف ال، ك "كليػػةدال

مضػػايؽ المسػػتخدمة لممالحػػة الدكليػػة، مػػا يمػػس النظػػاـ القػػانكني لم 7ك5،6فػػي الفػػركع  لػػيس" 

     القػػػكانيف  10يػػر السػػػفف المشػػار إلييػػػا فػػي الفػػػرع غالسػػػفينة أجنبيػػة مػػػف  عمػػى انػػػو إذا انتيكػػت

ة بػذلؾ ضػرار مسػبب 42/1ك األنظمة المشار إلييا في الفقػرتيف الفػرعيتيف )أ، ب( مػف المػادة 

أك الميػػددة بإلحػػاؽ ىػػذا الضػػرر جػػاز لػػدكؿ المشػػاطئة  ،جسػػيما لمبيئػػة البحريػػة فػػي المضػػائؽ

، كعمييا في ىذه الحالة أف تحتـر أحكاـ ىػذا الفػرع مػف أف تتخذ تنفيذ تدبير المناسبة لممضيؽ

 (1). "اختالؼ الحاؿ يقتضومراعات ما قد 

   قيػػػة أعطػػػت لمػػػدكؿ المشػػػاطئة لممضػػػيؽ الحػػػؽ مػػػف خػػػالؿ ىػػػذه المػػػكاد أف االتفا كالمالحػػػظ    

  كتشػػمؿ ىػػذه السػػيادة حػػؽ الدكلػػة فػػي حمايػػة مياىيػػا  ،فػػي ممارسػػة سػػيادتيا ككالياتيػػا القانكنيػػة

كمػا أعطػت الدكلػة عمػـ  ،12مف التمكث كالقياـ باإلجراءات الالزمػة المنصػكص عمييػا الجػزء 

 مػػف أجػػؿمايػػة البيئػػة البحريػػة السػػفينة أك الدكلػػة السػػاحمية بعػػض االختصاصػػات فػػي مجػػاؿ ح

 الحفاظ عمييا حسب المركز القانكني لممياه الكاقع عمييا التمكث.

   لمقكاعػد  ،عمميػا أك مسػجمة فييػا تحمػؿ السفف التػي امتثاؿتمتـز دكلة عمـ السفينة بضماف     

   ، ظمػػة دكليػػة أك مػػؤتمر دبمكماسػػي عػػاـك المعػػايير الدكليػػة المطبقػػة المكضػػكعة عػػف طريػػؽ من

                                                             
 .55ص   ،السابؽالمرجع  ،(حميدةبيمكؿ )  أنظر:(1)
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البحر كمنع تمكيث  ياقية بما في ذلؾ تدبير السالمة فلمقكانيف كاألنظمة المعتمدة كفؽ لالتف ك

ة ك اتخػػاذ التػػدبير لالزمػػة أنظمػػك يتكجػػب عمػػى دكلػػة العمػػـ اعتمػػاد قػػكانيف ك  ،البيئػػة البحريػػة

 (1).1982اتفاقية  مف 217/2.1بغض النظر عف مكاف كقكع المخالفة كفؽ لممادة  ىالتنفيذ

مف ذات  220حسب المادة  (2)،أما الدكؿ الساحمية فميا نكعاف مف االختصاص     

  ىما: االتفاقية

عنػػػدما تتػػػكفر أسػػػباب كاضػػػحة تػػػدعك إلػػػى االعتقػػػاد بػػػأف السػػػفينة أثنػػػاء مركرىػػػا بػػػالبحر - 1

القكاعد  كفؽ ليذه االتفاقية كاألنظمة ك ،اإلقميمي قد انتيكت قكانيف الدكلة الساحمية ك أنظمتيا

ف تقػـك بتفتػػيش يجػكز ليػا أ ،الدكليػة المنطبقػة لمنػع التمػكث مػف السػفف كحفظػػو كالسػيطرة عميػو

بالنسػػػبة لممخالفػػػات يجػػػكز ليػػػا أف ترفػػػع عمييػػػا دعػػػكل كفػػػؽ لقكانينيػػػا ك ، السػػػفف تفتػػػيش ماديػػػا

 لالحتجاز السفينة المخالفة ىذه في حالة ثبكت المخالفة.

 بػذلؾ حيػث تخػتص البحريػة،لنػاتج عػف الحػكادث ا الضػرر اتخاذ التدابير لالزمة لتجنػب - 2

باتخػاذ كتنفيػذ التػدابير تناسػب ك الضػرر  ك ذلػؾ عمال بالقانكف العرفػيك ىذا الدكلة الساحمية 

 كقكع الحادث البحرم أك أعماؿ تتصؿ بيذا الحادث مف تمكث أك تيديد بالتمكث. الناتج

 ،تكضػح نطػاؽ اإلجػراءات المفركضػة كما يمكننػا القػكؿ بػأف االتفاقيػات عمػى العمػـك لػـ      

 ) تتعمػؽ بإثػػارة المسػػؤكلية كمػاىي نتيجػػة انتيػاؾ نظػػـ كقكاعػد حمايػػة البيئػة البحريػػة مػف التمػػكث

                                                             
 .56، 55ص  صلسابؽ االمرجع  ،(حميدةبيمكؿ ) أنظر:(1)
 .57، ص المرجع نفسو  أنظر:(2)
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كانػت تخشػى التػي  راجػع إلػى الػدكؿ المالحيػة الكبػرل كىػذا في مكجية الدكؿ الممكثػة لمميػاه(،

 (1)اث تمكث بحرم.إحد مف خالؿ سفنيافييا   سببتت التيمف تحمؿ عبئ المسؤكلية 

إذا لـ تمتثؿ السػفف العامػة لقػكانيف ك أنظمػة الدكلػة السػاحمية بشػأف المػركر خػالؿ البحػر      

      كتجاىمػػػػت أم طمػػػػب يقػػػػدـ إلييػػػػا جػػػػاز لدكلػػػػة السػػػػاحمية أف تطمػػػػب إلييػػػػا المغػػػػادرة ،اإلقميمػػػػي

          ليػػػػػة مسػػػػػؤكلية الدك كمػػػػػا تضػػػػػمنت االتفاقيػػػػػة أيضػػػػػا أف تتحمػػػػػؿ دكلػػػػػة العمػػػػػـ ال ،عمػػػػػى الفػػػػػكر

ف سػػػفينة عامػػػة قػػػد قامػػػت إذا اكتشػػػفت أ ،رر يمحػػػؽ بالدكلػػػة السػػػاحميةضػػػأم خسػػػارة أك  عػػػف

       فػإف ىػذه األخيػػر  ،أك سػتكدم إلػى إلحػاؽ ضػرر بالبيئػػة البحريػة لػدكؿ المشػاطئة بأنشػطة أدت

األف  ،ال يمكنيا إتباع نفس اإلجراءات التي تخكليا إييا االتفاقيػة فػي مكاجيػة السػفف الخاصػة

االختصاص بالنسبة لسػفف العامػة يعػكد إلػى دكلػة العمػـ عمػى اعتبارىػا صػاحبة السػيادة عمييػا 

 كحدىا.

 ،أحكاـ المركر العابر كما جاءت منظمة في االتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحارإف       

ا سمطات  فيي ال تعطيي ،غير كافية لحماية أمف ك سالمة الدكلة الساحمية مف ناحية البيئية

    كتمؾ المكجكدة في البحر اإلقميمي، السفف المارة ىسعة تمكنيا مف ممارسة رقابتيا عمكا

إف الدكلة الساحمية ال يمكنيا تكقيؼ السفينة أك الغكاصة أك الطائرة كما ال يمكف لمدكلة لذا 

  (2)منع ىذه األخيرة مف المركر حتى لك تسببت في إلحاؽ الضرر بالبيئة البحرية. 

 

 
                                                             

 .58، ص  السابؽالمرجع  ،(حميدةبيمكؿ ) أنظر:(1)
 .59 ، ص المرجع نفسو أنظر:(2)
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 الفرع الثاني

 نظام المرور البريء  

مضػػػػائؽ لقػػػػد اختمفػػػػت مكاقػػػػؼ الػػػػدكؿ حػػػػكؿ النظػػػػاـ القػػػػانكني الكاجػػػػب التطبيػػػػؽ فػػػػي ال       

 كلكػػػػػف تطبيػػػػػؽ ،يـ مػػػػػف نػػػػػادل بتطبيػػػػػؽ المػػػػػركر العػػػػػابرالمسػػػػػتخدمة لممالحػػػػػة الدكليػػػػػة، مػػػػػن

ات كالتقميػػػؿ مػػػػف سػػػػمط، إلػػػى ىػػػػدـ حػػػؽ المػػػػركر البػػػػرمءبصػػػػكرة أك أخػػػػرل نظػػػػاـ يػػػؤدم  ىػػػذا

بػػػػػأف قكاعػػػػػد  ىػػػػػذه األخيػػػػػرة ك قػػػػػد احتجػػػػػت ، (1) لمشػػػػػاطئة لممضػػػػػيؽ عمػػػػػى مياىيػػػػػاالدكلػػػػػة ا

ـ ،ال تمثػػػػػػؿ سػػػػػػكل الحػػػػػػد 1958المػػػػػػركر التػػػػػػي أتػػػػػػت بيػػػػػػا اتفاقيػػػػػػة البحػػػػػػر اإلقميمػػػػػػي لسػػػػػػنة 

خاصػػػػػػػة بعػػػػػػػد  ،األدنػػػػػػػى الضػػػػػػػركرم لحمايػػػػػػػة أمػػػػػػػف كسػػػػػػػالمة الػػػػػػػدكؿ المشػػػػػػػاطئة لممضػػػػػػػيؽ

بحيػػػث مػػػػركر ىػػػذه األخيػػػػرة يشػػػكؿ خطػػػػران التطػػػكر اليائػػػؿ الػػػػذم عرفتػػػو األسػػػػاطيؿ البحريػػػة، 

 .عمى أمف ك سالمة الدكؿ المشاطئة

عمى نظاـ المركر  تحت إصرار تمؾ الدكؿ، ـ1982أبقت اتفاقية قانكف البحار لعاـ  لذا     

)المضائؽ المستثناة مف تطبيؽ المركر العابربمكجب  38البرمء في الفقرة األكلى مف المادة 

لي البحار أك منطقة اقتصادية امف أع  ،  أك المكجكدة بيف جزء(2)38مف المادة  1الفقرة 

، إذف البد أف نعرج عمى تعريؼ المركر (بيف البحر اإلقميمي لدكلة أجنبيةخالصة ك 

المضايؽ الطبعة القانكنية لممركر البرمء) الفقرة الثانية(، مركر ب )الفقرة األكلى(، ثـالبرمء

الػػدكؿ الػػمػػطالػػبة بالمػركر  دػيػانػ، ثـ أسة(ػثػالػثػرة الػقػفػ) ال المشمكلة بنظاـ المركر البرمء

                                                             
   أنظر:(1)

VINCENT (PH),op,cit.p 62. 
 .24 ص ،السابؽالمرجع  ،(حميدةبيمكؿ )  أنظر:(2)
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ككجباتيا أثناء المركر ؽ الحماية لمدكلة الساحمية ) الفقرة الرابعة(، ك كذلؾ حقك الػبرمء 

) الفقرة السادسة(، الفرؽ بيف المركر العابر ك المركر البرمءالبرمء)الفقرة الخامسة(، ثـ 

 الكضع القانكني في كؿ مف مضيقي تيراف كىرمز) الفقرة السابعة(. إلى  نتطرؽ  كأخيران 

 الفقرة األولى

 (1)تعريف المرور البريء 

 قميميػة  لدكلػة مػا دكف أف يعمػكفقد عرفو الفقو بأنو: "حؽ السػفينة أف تمػر عبػر الميػاه اإل     

عػالـ أجمػع ليػػا ، كالحكمػة فػي تقريػر ىػذا الحػؽ ىػك أف دكؿ الإرادة الدكلػة الشػاطئية ذلػؾ عمػى

 مكف مف استعماؿ البحار ألغراض مشتركة "تممحة في أف ت ك مصمحة مشركعة

مػػركر السػػفف المدنيػػة فػػي البحػػر اإلقميمػػي  ىػػك":المركر البػػرمء االتفػػاقيتيف فػػأمػػا كفػػؽ         

        لدكلػػػػة مػػػػا بػػػػدكف عػػػػائؽ ك مػػػػع إمكانيػػػػة الكقػػػػكع ك الرسػػػػك فػػػػي الميػػػػاه اإلقميميػػػػة فػػػػي الحػػػػدكد

ك إذا اقتضت القكة القػاىرة أك حالػة خطيػرة كفػؽ نػص المػادة أ ،ستمزميا لممالحة العاديةالتي ت

ك مػا  1982مػف اتفاقيػة 19/1لؾ المػادة "ككػذ(2)،مف معاىدة جنيؼ لمبحػر اإلقميمػي 14/4.3

لؾ الثغػػػرة التػػػي تركتيػػػا فػػػي اتفاقيػػػة المػػػادة متداركػػػة بػػػذ أضػػػافتو فػػػي فقرتيػػػا الثانيػػػة مػػػف نفػػػس

يمػس بسػمـ الدكلػة السػاحمية كبحسػف نظاميػا  ان اؿ الضارة التي تعتبر تيديدىي األفع ،ك1958

مػػف األنشػػػطة نشػػاط إذا قامػػت سػػفينة مكجػػكدة فػػي البحػػر اإلقميمػػي بػػأم  كأمنيػػا كىػػك فػػي حالػػة

 (3)التالية:

                                                             
 .24 ص ، السابؽالمرجع  ،(حميدةبيمكؿ )  أنظر:(1)
  .99-98ص ص ،المرجع السابؽ ،( جماؿ) الديف محي نظر:أ(2)
 .32 -24ص -، صالسابؽالمرجع  ،(حميدةبيمكؿ )  أنظر:(3)
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    أم تيػديػػػػد بالقػػػػكة أك استعمػػػػاؿ ليػػػا ضػػػد سػػػػيادة الػدكلػػػػة الػػػػساحمية أك سػػػػالمتيا اإلقػميػػػػمية  -أ 

ك استقالليا السياسي، أك بأية صكرة أخرل انتياكػا لمبػدأ القػانكف الػدكلي المجسػدة فػي ميثػاؽ أ

 .(1)األمـ المتحدة

 أم مناكرات أك تدريب بأسمحة مف أم نكع. -ب 

 أم عمؿ ييدؼ إلى جمع معمكمات تضر بدفاع الدكلة الساحمية أك أمنيا. -ج 

 ة الساحمية أك أمنيا.أم عمؿ عدائي ييدؼ إلى المساس بدفاع الدكل -د

 إطالؽ أم طائرة أك إنزاليا أك تحميميا. -ق 

 إطالؽ أم جياز عسكرم أك إنزالو أك تحميمو. -ك 

دكلػػػة السػػػاحمية عممػػػة شػػػخص خػػػالؼ لقػػػكانيف األنظمػػػة لمتحميػػػؿ أك أنػػػزاؿ أم سػػػمعة أك  -ز 

 الجمركية أك الضريبية أك المتعمقة باليجرة أك الصحة.

 .خطير يخالؼ ىذه االتفاقيةلتمكيث المقصكد ك الأعماؿ اأم عمؿ مف  -ح 

 أم عمؿ مف أنشطة صيد السمؾ . -ط 

  .مسحالالقياـ بأنشطة بحث  -م 

      صالت أك مف المرافؽاأم فعؿ ييدؼ إلى التدخؿ في عمؿ أم الشبكات المك *القياـ ب

 .  األخرل لمدكلة الساحمية أك المنشأة

 كر.خر ليس لو عالقة بالمر آ أم نشاط-ؿ 

 

                                                             
 .32 -24ص -، صالسابؽالمرجع  ،(حميدةبيمكؿ )  أنظر:(1)
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 الفقرة الثانية

 (1)الطبيعة القانونية لممرور البريء 

حيث مارستو الدكؿ منذ القديـ فمـ  ،ذك طبيعة عرفية المركر البرمء يمكف القكؿ أف      

اطئ الدكلة ك التي تخضع بؿ كؿ المياه المجاكرة لشك  ،يكف مربكطان بالمياه اإلقميمية فقط

كما أف مصطمح المركر البرمء ، في المياه اإلقميمية ؽثـ تقمص مجالو كأصبح يطب ،لسيادتيا

ثـ تـ االعتراؼ بو ك تنظيمو في اتفاقيات دكلية بعد ـ، 1860إال في أكاخر سنة  لـ يعرؼ

 الحرب العالمية األكلى فأبرمت الدكؿ المنتصرة اتفاقيات ثنائية تسمح فييا بمركر سفنيا .        

التي نصت عمى أف "يككف ـ 1921أفريؿ20 في ةمكنبعد ذلؾ جاءت اتفاقية برش       

كلكف ىذه الحرية ال تطبؽ إال عمى السفف التجارية دكف  ،المركر في المياه اإلقميمية حران"

ظمت المركر ن ـ1930منيا، ثـ جاءت اتفاقية الىام لعاـ  08السفف الحربية كفؽ المادة 

مادة 13ف االتفاقية تحتكم عمى مع العمـ أ 13إلى 03في المكاد مف  في المياه اإلقميمية

     ك                  .                          فقط

كقػػػد نصػػػت  ،مػػػان كبيػػػران لمسػػػألة المػػػركر البػػػرمءأف االتفاقيػػػة أكلػػػت اىتما يالحػػػظكمػػػا          

فػػي مادتيػػا الرابعػػة عمػػى أنػػو "ال يجػػكز لمدكلػػة المشػػاطئة  إعاقػػة ـ 1970اتفاقيػػة الىػػام لعػػاـ

   كقػػػد اعتبػػػر الفقيػػػاء ىػػػذا بمثابػػػة قيػػػد  ،البػػػرمء لمسػػػفف األجنبيػػػة فػػػي الميػػػاه اإلقميميػػػة "المػػػركر 

كبالتػػػالي لػػػـ تضػػػع  ،عمػػى ممارسػػػة الدكلػػػة السػػػاحمية لسػػيادتيا اإلقميميػػػة عمػػػى البحػػػر اإلقميمػػي

                                                             
 .25-24ص  -المرجع السابؽ، ص ،(حميدةبيمكؿ ) أنظر:(1)
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ىاتيف االتفاقيتيف أم نص يجيز لمدكلػة السػاحمية أف تشػترط عمػى السػفف أخػذ اإلذف مػف أجػؿ 

 .(1)حرىا اإلقميمي الدخكؿ إلى ب

 الفقرة الثالثة

 (2)المضايق المشمولة بنظام المرور البريء 

 حالتيف يطبؽ فييما المركر البرمء في المضايؽ ىما: ـ1982لقد حددت اتفاقية      

 حالة ما إذا كاف المضيؽ قد تككف بيف جزيرة تابعة لمدكلة الشاطئية لممضيؽ  الحالة األولى:

      ككجػػد فػػي اتجػػاه البحػػر مػػف الجزيػػرة طريػػؽ فػػي أعػػالي البحػػار ،ه الدكلػػةك اإلقمػػيـ البػػرم ليػػذ

أك طريػػػؽ فػػػي منطقػػػة اقتصػػػادية خالصػػػة ك كػػػاف ىػػػذا الطريػػػؽ مالئمػػػا ك ممػػػاثال مػػػف حيػػػث 

 (3)الخصائص المالحية الييدركغرافية.

يف جػػػزء مػػػف أعػػػالي البحػػػار أك منطقػػػة حالػػػة مػػػا إذا كػػػاف المضػػػيؽ يصػػػؿ بػػػ الحالـــة الثانيـــة:

 حيث ال يسرم في ىذه الحالة نظاـ  ،بحر اإلقميمي لدكلة أجنبيةالية خالصة ك بيف اقتصاد

 .(4)المركر العابر كما حددتو االتفاقية 

 المركر البرمءنو ال يجكز كقؼ أمف االتفاقية  45انية مف المادة ىذا كقد قررت الفقرة الث    

يذا يككف نظاـ المركر البرمء عبر كب ،سابقتيفالالمطبؽ عمى المضايؽ الدكلية في الحالتيف 

ء المطبؽ بخصكص البحار المضايؽ الدكلية قد جاء مختمفا عف نظاـ المركر البرم

                                                             
 .25، ص السابؽالمرجع  ،(حميدةبيمكؿ )  أنظر:(1)
                                                                                                                     .24ص  نفسو،المرجع   ظر:أن(2)
                             .                                                                          1982مف االتفاقية  38/1المادة نص  راجع (3)
 .331ص  المرجع السابؽ، (،جماؿ عبد الناصر)مانع  أنظر:(4)
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 طك حيث يمكف لمدكؿ الساحمية أف تكقؼ المركر البرمء عبر بحرىا اإلقميمي بالشر ، اإلقميمية

 (1)مف االتفاقية  25كالضكابط التي تضمنيا الفقرة الثالثة مف المادة 

 ةرابعالفقرة ال

 (2)أسانيد الدول المطالبة بالمرور البريء

عمػػػى المضػػػائؽ  ان ىنػػػاؾ دكؿ تطالػػػب بضػػػركرة اإلبقػػػاء عمػػػى نظػػػاـ المػػػركر البػػػرمء سػػػاري     

ليزيػػا ا، ممػػف بينيػػا إسػػبانيا كالمغػػرب ،لككنيػػا ضػػركرية االسػػتخداـ فػػي المالحػػة الدكليػػة الدكليػػة

تمثػػؿ سػػكل  ـ،1958قيػػة التػػي جػػاءت بيػا اتفا أف قكاعػػد المػركر البػػرمء الػػذيف يػػركفكالصػيف 

الضػػركرم لحمايػػة أمػػف كسػػالمة الػػدكؿ المشػػاطئة لممضػػائؽ خاصػػة بعػػد التطػػكر الحػػد األدنػػى 

كىػذه كميػا  ،الت النفط كالسفف النككية كغيرىااليائؿ في مجاؿ صناعة األساطيؿ البحرية كناق

عمى ضػركرة بقػاء المضػائؽ  ، فمنيـ مف شددعمى سالمة كأمف الدكؿ المضائقية ان تشكؿ خطر 

الكاقعػػة فػػي الميػػاه اإلقميميػػة تحػػت سػػيادة الدكلػػة المشػػاطئة حتػػى كلػػك كانػػت تسػػتعمؿ لممالحػػة 

 الدكلية .

السفف أما  ،إذف السفف التجارية تتمتع بحؽ المركر بشرط أف تراعي نظـ الدكلة الساحمية     

 بد ليا أف تحصؿ عمى إذف مسبؽ.ال الحربية

المؤتمر الثالث عمى مكقفيا عمى أف فكرة المركر  ؿالدكؿ المشاطئة خالفقد بررت      

دكف أف تأخذ  ،دكؿ المطمة عمى المضيؽمتأخذ بعيف االعتبار المصالح الحيكية ل ،العابر

السفف ك كيظير ىذا في ككنيا لـ تفرؽ بيف السفف التجارية  ،بعيف االعتبار المصالح األمنية
                                                             

 .182ص ،المرجع السابؽ ،لمبحارالقانكف الدكلي  ،(صالح الديف عامر عامر)  أنظر:(1)
 .25، ص السابؽالمرجع  ،(حميدةبيمكؿ )  أنظر:(2)

83 



  
89 

 
  

 ،غكاصات الحربية التي يجب أف تبحر طافية فكؽ سطح الماءلـ تعالج كضعية ال ك الحربية

 أم تعطي إشارة بكجكدىا في المياه اإلقميمية عمى األقؿ.

سػػػاع نطػػػاؽ ككػػػذلؾ عمػػػى أف تطبيػػػؽ المػػػركر البػػػرمء يسػػػمح بامتػػػداد التعػػػاكف الػػػدكلي ك ات   

الكاقػػع أنػػو بػػؿ أثبػػت فػػي فيػػك ال يػػؤدل إلػػى إعاقػػة المالحػػة الدكليػػة  ،التبػػادؿ التجػػارم الػػدكلي

 (1)بشكؿ عاـ. ك مرض   مثمر

 (2) موقف الجزائر من مسألة المضائق الدولية *

الكضػع اإلقميمػي  ف مراعػاةبػد مػكأنػو ال ،ر إنو ال يكجد لممضيؽ مفيـك كحيدتعتبر الجزائ     

، كيتبػػيف مػػف خػػالؿ المشػػركع بو مغمػػؽ كالػػدكؿ المسػػتخدمة لممضػػيؽالمشػػاطئة لبحػػر شػػدكلػػة مل

األمريكيػػػة فػػػي كركػػػاس تأييػػػدىا لمكاليػػػات المتحػػػدة ـ 1974جكيميػػػة 23فػػػي  وبػػػ الػػػذم تقػػػدمت

لبحػػػر شػػػبو مغمػػػؽ خػػػاؿ  مػػػف  مشػػػاطئةناميػػػة  لكػػػكف الجزائػػػر دكلػػػة  ،(3)بتطبيػػػؽ حريػػػة المالحػػػة

أف تسػػتفيد مػػف نظػػاـ المػػركر العػػابر لتمكينيػػا مػػف  كبالتػػالي مػػف مصػػمحتيا ،الثػػركات الباطنيػػة

كمػػف جيػة أخػرل تمسػػكيا بػالمركر العػػابر  ،مػف جيػةعبػر مضػػيؽ جبػؿ طػارؽ ىػػذا (4)المػركر 

                                                             
 .27، 26ص  ، صالسابؽالمرجع  ،(حميدةبيمكؿ )  أنظر:(1)
 مشركع نصكص تقدمت بو الجزائر عف طريؽ مندكبيا بخصكص قضية المضائؽ ك المالحة الدكلية عبرىا. (2)
  أنظر:(3)

LARABA(A),L’Algèrie et Le Droit de La Mer ,Thèse de Doctorat D’État, Facultè de Droit,Universitè 

D’Alger,1985.p89-90.                                                                                                                             
أنو يجب مرعات الكضع اإلقميمي لدكلة  ـ1974جكيمة  23ممثؿ الجزائر في التصريح الذم قدمو في  قد كضح (4)

، أما إذا كاف يطبؽ فيو المركر العابرعالي ر شبو مغمقة ببحر أف الممر الذم يربط بحالمشاطئة لبحر شبو مغمؽ بحيث 
 طبؽ المركر البرمء.فينا ي قميمي لدكلة الساحمية ببحر عالييربط البحر اإل
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التي تسعى إلى منع إسرائيؿ مف المالحة في مضػيؽ تيػراف لػذا كجػدت  يعارض الدكؿ العربية

 (1)الجزائر نفسيا مضطرة إلى اتخاذ مكقؼ كسط .

إف المشػػرع الجزائػػرم يميػػز بػػيف المالحػػة التجاريػػة كالمالحػػة العسػػكرية، فيطبػػؽ نظػػاـ المػػركر 

ى األكلى كنظاـ المركر البرمء عمػى الثانيػة فػي المضػائؽ التػي تػربط البحػار العاليػة الحر عم

 .(2)بالبحار الشبو مغمقة

 خامسةالالفقرة 

 أثناء المرور البريءووجباتيا حقوق الحماية لمدولة الساحمية 

 حػػؽ الدكلػػة السػػاحمية بحمايػػة نفسػػيا فػػي مكاجيػػة السػػفف سػػنتناكؿ بالدراسػػة فػػي ىػػذه الفقػػرة    

 في ما يمي: ) ثانيان(ككجباتيا أثناء المركر البرمء ) أكالن(،األجنبية

 (3)حقوق الحماية لدولة الساحمية:واًل : أ

 .مدكلة الساحمية أف تتخذ الخطكات الالزمة  لمنع أم مركر ال يككف برمءل  -1

ي خػػارج رفػػؽ مينػػائفػػي حالػػة السػػفف المتكجيػػة إلػػى الميػػاه الداخميػػة أك تريػػد التكقػػؼ فػػي م - 2

لمدكلػػػة السػػػاحمية الحػػػؽ أيضػػػا فػػػي اتخػػػاذ الخطػػػكات لالزمػػػة لمنػػػع أم خػػػرؽ  ،الميػػػاه الداخميػػػة

لمشػػػركط التػػػي يخضػػػع ليػػػا دخػػػكؿ تمػػػؾ السػػػػفف إلػػػى الميػػػاه الداخميػػػة أك تكقفيػػػا فػػػي المرافػػػػؽ 

 المينائية.

                                                             
 .27 ص ،السابؽالمرجع  ،(حميدةبيمكؿ )  أنظر:(1)
 . 187ص ،مكد )محمد الحاج(، المرجع السابؽأنظر: ح (2)
 .27 ص ،السابؽالمرجع  ،(حميدةبيمكؿ ) :أنظر (3)
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ؿ العمػػ نكنػػا أك فعػػال بػػيف السػػفف األجنبيػػةدكف تمييػػز قا لمدكلػػة السػػاحمية أف تكقػػؼ مؤقتػػان  -3

اؼ إذا كػاف ىػذا اإليقػ ،بالمركر البرمء لمسفف األجنبية في قطعات محددة مف بحرىا اإلقميمي

بمػا فػي ذلػؾ المنػاكرات باألسػمحة ، كال يبػدأ ىػذا اإليقػاؼ إال  ضركريا لحماية أمػف تمػؾ الدكلػة

 بعد أف يعمف عنو اإلعالف الكاجب .

     (1) لبريءا ولة الساحمية فيما يتعمق بالمرورواجبات الدثانيًا :

أف عمػػى الدكلػػة السػػاحمية أف ال تعيػػؽ المػػركر  24القاعػػدة العامػػة المحػػددة فػػي المػػادة       

       ، كتمتنػػػػػع بصػػػػػكرة خاصػػػػػة بفػػػػػرض شػػػػػركط سػػػػػفف األجنبيػػػػػة عبػػػػػر بحرىػػػػػا اإلقميمػػػػػيالبػػػػػرمء لم

        عمػػػػى السػػػػفف األجنبيػػػػة يكػػػػكف أثرىػػػػا العممػػػػي إنكػػػػار حػػػػؽ المػػػػركر البػػػػرمء عمػػػػى تمػػػػؾ السػػػػفف 

بو، أك التمييز القانكني أك الفعمي ضد سفف أية دكلة أك ضد السفف التي تحمؿ    أك اإلخالؿ

، كأيضػػا أف تقػػـك بػػاإلعالف المناسػػب عمػػى أم أخػػرل أك منيػػا أك لحسػػابيابضػػاعة إلػػى دكلػػة 

    (2) .خطر ييدد المالحة عبر بحرىا اإلقميمي تعمـ بكجكده

تتمثػؿ  ـ1982لسػنة  قػانكف البحػار اتفاقيػة مػف 26ة كىناؾ التزامات أخرل حددتيا المػاد     

أف تطمب  اإلقميمي، كيمكففي عدـ جكاز فرض رسـك عمى السفف لمجرد مركرىا عبر بحرىا 

  .رسـك بالنسبة لمسفف التي تقدـ ليا خدمات بشرط أف يككف ىذا اإلجراء غير تمييزم

  :الوالية الجنائية عمى ظير سفينة أجنبية -أ  

فإنػو ال ينبغػي لمدكلػة السػاحمية ممارسػة الكاليػة الجنائيػة عمػى ظيػر  27/2.1لممادة  كفقا     

                                                             
 .34-33.ص يكسفي )أماؿ( المرجع السابؽ، صأنظر: (1)
 .1982مف اتفاقية  24المادة نص  راجع (2)
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مػػف أجػػؿ تكقيػػؼ أم شػػخص أك إجػػراء أم تحقيػػؽ  ،سػػفينة أجنبيػػة مػػارة عبػػر بحرىػػا اإلقميمػػي

  (1): ر السفينة إال في الحاالت اآلتيةبصدد أم جريمة ا رتكبت عمى ظي

 .الساحمية إذا امتدت نتائج الجريمة إلى الدكلة -1

 .إذا كانت الجريمة مف نكع يخؿ بسمـ البمد أك بحسف النظاـ في البحر اإلقميمي -2

إذا طمػػػب ربػػػػاف السػػػفينة أك ممثػػػػؿ دبمكماسػػػي أك مكظػػػػؼ قنصػػػمي لدكلػػػػة العمػػػـ مسػػػػاعدة  -3

 .السمطات المحمية

     ادغيػػػر المشػػػركع بالمخػػػدرات أك المػػػك  اإلتجػػػارإذا كانػػػت ىػػػذه التػػػدابير الالزمػػػة لمكافحػػػة  -4

 .التي تؤثر عمى العقؿ

كلكف يمكف لمدكلة الساحمية أف تتخذ اإلجراءات التي تػأذف بيػا قكانينيػا إلجػراء تكقيػؼ        

أك تحقيػؽ عمػى ظيػر سػفينة أجنبيػة مػارة خػػالؿ البحػر اإلقميمػي بعػد مغػادرة مياىيػا الداخميػػة، 

راعػات مصػالح المالحػة عنػد عمػى الدكلػة السػاحمية م ،27ككذلؾ فػي الفقػرة الرابعػة مػف المػادة

 (2) قياميا بالنظر فيما إذا كاف ينبغي إجراء أم تكقيؼ أك في كيفية إجراء ذلؾ التكقيؼ فقط.

 الوالية المدنية إزاء السفن األجنبية -ب 

تكقػػؼ سػػفينة أجنبيػػة مػػػارة  فإنػػو ال ينبغػػي لمدكلػػة السػػاحمية أف 28كفقػػا لػػنص المػػادة         

تعمػؽ أك أف تحك ؿ دكف اتجاىيػا لغػرض ممارسػة كاليتيػا المدنيػة فيمػا ي ،خالؿ بحرىا اإلقميمي

كمػػا ال يجػػكز لمدكلػػة السػػاحمية القيػػاـ بػػإجراءات التنفيػػذ  ،بشػػخص مكجػػكد عمػػى ظيػػر السػػفينة

                                                             
 .1982مف إتفاقية قانكف البحار لعاـ ـ 1/ 27 المادة راجع نص(1)
 .34-33أنظر: يكسفي )أماؿ( المرجع السابؽ، ص.ص (2)
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إال فيمػػػا يتعمػػػؽ بااللتزامػػػات التػػػي  ،(1)بط السػػػفينة أك احتجازىػػػا لغػػػرض أم دعػػػكل مدنيػػػةػضػػػ

، ؿ ميػػاه الدكلػػة السػػاحميةي تقػػع عمييػػا أثنػػاء رحمتيػػا خػػالتتحمميػػا السػػفينة أك المسػػؤكليات التػػ

ل مدنيػػة ضػػد أم سػػفينة كلكػػف يمكػػف لمدكلػػة السػػاحمية اتخػػاذ إجػػراءات التنفيػػذ لغػػرض أم دعػػك 

 .أك مارة بو أك أف تحتجزىا بعد مغادرة المياه الداخمية ،في بحرىا اإلقميمي ةن أجنبية راسي

   (2).وضعية السفن الحربية -ج 

تحمؿ العالقات الخارجية المميزة ، ك كات المسمحة لدكلة ماينة الحربية ىي تابعة لمقالسف     

بؿ الحككمة ق ، كتككف تحت إمرة ضابط معيف رسميا مفجنسية ىذه الدكلة نتيجة لحمميا

، كيظير اسمو في قائمة الخدمة كيشغميا طاقـ مف األشخاص خاضع المالكة لتمؾ السفينة

 المسمحة النظامية. لقكاعد االنضباط لمقكات 

بشأف المركر  ،كفي حاؿ عدـ امتثاؿ أية سفينة حربية لقكانيف كأنظمة الدكلة الساحمية    

عبر البحر اإلقميمي أك تجاىمت أم طمب يقدـ إلييا لالمتثاؿ لتمؾ القكانيف كاألنظمة جاز 

  .لمدكلة الساحمية أنتطمب إلييا مغادرة بحرىا اإلقميمي عمى الفكر

حالة ما إذا تضررت الدكلة الساحمية نتيجة عدـ امتثاؿ السفف الحربية أك الحككمية كفي     

فإف المسؤكلية الدكلية تتحمميا دكلة  ،المستعممة ألغراض غير تجارية تابعة لدكلة أخرل

  .العمـ

 

                                                             
)أعالي البحار، الفضاء الخارجي(، مذكرة  عاـالمناطؽ المشتركة في ضؿ القانكف الدكلي الاؿ(، نضأنظر: بكعكف )(1)

 .20-19ص.ص  2014-1،2013 ماجستير في القانكف الدكلي العاـ ، جامعة قسنطينة
 .602-601أنظر: إبراىيـ محمد العناني، المرجع السابؽ،ص ص (2)
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 ةسسادالالفقرة 

 (1)الفرق بين المرور العابر و المرور البريء:  

مثػػػؿ فػػػي إعطػػػاء الحػػػؽ لجميػػػع يت -كمػػػا سػػػبؽ أف أكضػػػحنا  - إذا كػػػاف المػػػركر العػػػابر      

حيػػث ، دكف أيػػة قيػػكد لممالحػػة الدكليػػة ةيؽ المسػػتخدمامػػركر عبػػر المضػػمالطػػائرات لالسػػفف ك 

سػػفنا  تك سػكاء كانػػ ؿ المضػيؽ أك خػػالؿ البحػر اإلقميمػػيتمتػـز السػػفف المػارة مػػركرا بريئػا خػػال

     ك سػػػالمة الػػػدكؿ السػػػاحمية مػػػف أحمايػػػة جػػػؿ أيػػػكد التنظيميػػػة مػػػف تجاريػػة أك حربيػػػة بػػػبعض الق

     فػػي البحػػر اإلقميمػػي  عنػػد مركرىػػا مػػركرا بريئػػان  ت األجنبيػػةكمػػا تمتػػـز الغكاصػػا ،ك مصػػالحيا

ك أف تمػارس حػؽ المػركر  ،تككف طافية عمػى سػطح المػاء بحيث أف تحصؿ عمى إذف مسبؽ

 .(2)البرمء غير المعاؽ عبر المضايؽ المستخدمة لممالحة الدكلية 

يمكػػف بمػػكرة أىػػـ الفػػركؽ بػػيف ىػػذيف النػػكعيف مػػف المػػركر فػػي النقػػاط  ى ذلػػؾك بنػػاء عمػػ       

 التالية:

ا_ أف حػػػػؽ المػػػػركر العػػػػابر يعطػػػػي حػػػػؽ المػػػػركر لمسػػػػفف األجنبيػػػػة خػػػػالؿ المضػػػػيؽ، ككػػػػذلؾ 

          ىػػػػػػاغير ، كيعطػػػػػي كػػػػػػذلؾ لمغكاصػػػػػػات ك حػػػػػػؽ التحميػػػػػػؽ ك المػػػػػركر فػػػػػػكؽ المضػػػػػػيؽ طػػػػػائراتمل

راط أف تكػػكف طافيػػة عمػػى سػػطح غاطسػػة الحػػؽ فػػي العبػػكر المضػػيؽ دكف اشػػتمػػف المركبػػات ال

    سػػكاء كػػاف فػػي البحػػر اإلقميمػػي ،مءكمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي المػػركر البػػر ك رافعػػة عمميػػا ، أالمػػاء 

 .(3)لممالحة الدكلية  ةك في المضايؽ المستخدمأ

                                                             
 .29، 28ص  ص، السابؽالمرجع  ،(حميدةبيمكؿ ) أنظر:(1)
 .182 ص ،السابؽ المرجع، (صالح الديفأنظر: عامر)(2)
 .99ص   ،السابؽ ، المرجع)جماؿ(محي الديف  أنظر:(3)

89 



  
95 

 
  

أثنػػاء الرسػػك ك فف أك الغكاصػػات الحػػؽ فػػي التكقيػػؼ أب_ إذا كػػاف المػػركر البػػرمء يعطػػي لسػػ

زمت إذا كاف ذلؾ متماشيا مػع متطمبػات المالحػة العاديػة أك اسػتم ،مركرىا في البحر اإلقميمي

        ر عمػػػػى خػػػػالؼ ذلػػػػؾ ال يعطػػػػي لمسػػػػفينة، فػػػػاف المػػػػركر العػػػػابالقػػػػكة القػػػػاىرة أك حالػػػػة ضػػػػركرة

      كتجػػػدر بنػػػا اإلشػػػارة (1)سػػػبب مػػػف األسػػػباب  لغكاصػػػة الحػػػؽ فػػػي التكقػػػؼ أك الرسػػػك ألمك اأ

 (2)أف المركر البرمء عبر المضايؽ ال يجكز إيقافو  إلى 

لمسػفف   ج_ انو ال يجػكز لمدكلػة المطمػة عمػى المضػيؽ أف تكقػؼ المػركر العػابر سػكاء بالنسػبة

 اإلقميمػػي كذلػػؾ خػػالؼ الحػػاؿ بالنسػػبة لممػػركر البػػرمء فػػي البحػػر، أك الطػائرات أك الغكاصػػات

المػػػركر فػػػي األحػػػكاؿ ك بالشػػػركط التػػػي حػػػددتيا  حتػػػي يجػػػكز لمدكلػػػة السػػػاحمية أف تكقػػػؼ ىػػػذا

 (3)االتفاقية.

         المػػػركر العػػػابر المالحػػػة البحريػػػة كالمالحػػػة الجكيػػػة فيقتصػػػر المػػػركر البػػػرمء  يشػػػمؿ -     

 (4)عمى المالحة البحرية.

    سمطة الدكلة في سف القكانيف ك أنظمة تتعمؽ بتنظيـ المركر البػرمء أكسػع مػف سػمطتيا -   

 أجاز النص لدكلة الساحمية فرض مقابؿ خدمات تقدـ إلى السفف أثناء ،لمركر العابرفي ا

 

 

                                                             
 .99 ، ص السابؽ ، المرجع)جماؿ(محي الديف أنظر:(1)
دمة لدراسة القانكف مق ،كذلؾ د. صالح الديف عامرك  ؛331ص  ،، المرجع السابؽ(جماؿ عبد الناصرمانع ) أنظر:(2)

 .571 ص ،المرجع السابؽ، الدكلي العاـ
 .177 ص ،، المرجع السابؽ (رياض صالح)أبك العطا نظر:أ(3)
 .20 ص ،المرجع السابؽ(حمد عمر)م مدني أنظر:(4)
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 (1)مركر البرمء ك لـ يرد مثؿ ىذا النص في المركر العابر.ال 

    المػػػركر البػػػرمء بينمػػػا قػػػرب المػػػركر العػػػابر مػػػفت أرادت أف 39ك كخالصػػػة إف المػػػادة      

      جػػكد قيػػكدمػػف نظػػاـ المػػركر الحػػر لعػػدـ ك  قتػػربي المػػركر العػػابرأخػػذ نظػػاـ  ،لػػؾفػػي مقابػػؿ ذ

كالمالحػػػظ أف االتفاقيػػػة  ،أك شػػػركط أكثػػػر مػػػف الكاجػػػب التػػػي تقتػػػرف عػػػادة بممارسػػػة  أم حػػػؽ

تػػي تكصػػؿ خػػتالؼ طبيعػػة الميػػاه الال جػػاء كنتيجػػةالمضػػايؽ  عبػػر اعتمػػدت نظػػاميف لممالحػػة

  (2). حة الدكليةالمالكىي عبرىا  الدكؿ لممركركحاجة  ،تمؾ المضايؽ يابينفيما 

 ةسابعالفقرة 

 الوضع القانوني في كل من مضيقي تيران وىرمز:  

      الخػػػػاص بكػػػػؿ ال يسػػػػعنا الحػػػػديث عػػػػف المضػػػػائؽ دكف التطػػػػرؽ إلػػػػى الكضػػػػع القػػػػانكني      

إبراز النظاـ القانكني الػذم ب ىك ما يسمح لناك  )ثانيان(ىرمزمضيؽ  ك ،) أكالن(مف مضيؽ تيراف

 ما. مني كؿ   ىيسرم عم

 (3)الوضع القانوني لمضيق تيران -والً أ

كبػػا كيصػػؿ بينػػو كبػػيف جنGolfe d’Akaba (4)يقػػع المضػػيؽ فػػي مػػدخؿ الخمػػيج العقبػػة      

ك  ،جزيػرة 35يكجد عمى مدخمة الجنكبي العديد مف الجزر يبمغ عددىا حكلي  ،البحر األحمر

مػػػدخؿ الخمػػػيج بػػػو عػػػدة الالتػػػيف تتحكمػػػاف فػػػي  أكبػػػر ىػػػذه الجػػػزر جزيػػػر ضػػػافر كتيػػػراف كىمػػػا
                                                             

 .1982مف االتفاقية  41المادة نص   راجع (1)
  )2 أنظر: (

 DAILLIER )P( et PELLET)A ,(  op,cit,p1075. 
 

 .183، 182ص ص  ،، المرجع السابؽ(، القانكف الدكلي لمبحارصالح الديفعامر) أنظر:(3)
  أنظر:(4)

VINCENT (PH) ,op,cit,p68. 
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ك المػػدخؿ الكحيػػد الصػػالح  إال أف ىػػذه المػػداخؿ ال تصػػمح لكجػػكد الشػػعب المرجانيػػة  ،مػػداخؿ

 كنظػر لكجػكد مجمكعػة ،ىك الذم يقع بيف جزيرة تيراف ك شبو جزيػرة سػيناء المصػرية لممالحة

ف ك الشعب المرجانية أدل إلى كجكد ممريف مالحييف ك لكف إحػدل ىػذه الممػري مف الصخكر

الثػاني مػف خمػؼ جزيرتػي ك  ،"ENTERPRISE"األنتربرايز ريصمح فقط لممالحة كيسمى مم

فيػك ممػر يكػاد  ،دية ليس بيذا الممػر عالمػات إرشػادتيراف ك ضافر بالقرب مف شاطئ السعك 

  (1) يككف مجيكؿ مف الصعب أف تعبره السفينة في النيار.

و المممكػػة العربيػػة السػػعكدية األردف ك تشػػمؿ سػػكاحم ،مػػيال بحريػػا 99يبمػػغ طػػكؿ الخمػػيج      

سرائيؿ، مصر ك يبمغ أكبػر عػرض لػو مػا بػيف ك  مػيال بحريػا، فػالمركر فػي المضػيؽ  17-16ا 

إسرائيؿ كالتي كانت بدكرىا  كذلؾ منذ قياـ دكلة، ار الكثير مف المشاكؿ ك الصعكباتتيراف أث

عمػؿ القػانكف الػدكلي ك ذلػؾ خػالؿ فتػرة  ،تؤكد عمي حقيػا فػي المػركر فػي المضػيؽ ك الخمػيج

ي مػػؤتمر ك بمسػػاعدة الػدكؿ المؤيػػدة ليػا فػػ ـ1958إلعػداد مشػػركع اتفاقيػة قػػانكف البحػار لعػػاـ 

ر فػػي االتفاقيػػػة الخاصػػة بػػػالبح 16/4 فقػػد انطػػػكت المػػادة 1956، األكؿ لقػػانكف البحػػار عػػػاـ

الرابطػػة  اإلقميميػػة ك المنطقػػة المتاخمػػة إلػػى اإلشػػارة بعػػدـ إعاقػػة المػػركر البػػرمء فػػي المضػػيؽ 

 (2) بيف جزء أعالي البحار ك بحر اإلقميمي لدكلة أجنبية .

       ك ىذا، 1967المالحة اإلسرائيمية في مام كقد تـ غمقو لألسباب أمنية في كجو      

        ما أدل إلى اندالع حرب ك التي انتيت باحتالؿ القكات اإلسرائيمية لشبو جزيرة سناء

                                                             
 .168 ص ،، المرجع السابؽ(إبراىيـ) العناني أنظر:(1)
 .185-183 ، ص، المرجع السابؽ(صالح الديفعامر) أنظر:(2)
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عندما أصدر مجمس األمف القرار رقـ ك  ،مضيؽ تيراف كخميج العقبةتيا عمي سيطر   ك بالتالي

 (1)ما يمي:  ىسكية مشكمة الشرؽ األكسط  أكد عمبشأف ت 1967نكفمبر  22في  242

 ضماف حرية المالحة في الممرات المائية الدكلية في المنطقة.  - أ 

 جاء 1979مارس  26اإلسرائيمية في كاشنطف  -عند إبراـ معاىدة السالـ المصرية - ب

"يعتبر الطرفاف أف المضيؽ تيراف ك خمج العقبة مف الممرات المائية الدكلية  5/2في المادة 

، كما يحتـر ؼ لحرية المالحة أك العبكر الجكمالمفتكحة لكافة الدكؿ دكف عائؽ أك إيقا

لى أرضيو عبر مضيؽ تيراف  الطرفاف حؽ كؿ منيما في المالحة ك العبكر الجكم مف كا 

      لتطبيؽ أحكاـ كبذات الشأف بادرت إسرائيؿ إلى القكؿ بأف المجاؿ (2)"،خميج العقبةك 

بشأف المضايؽ المستخدمة لممالحة الدكلية   1982ء الثالث مف اتفاقية التي كردت في الجز 

         5/2عمى أساس أف ىذا المضيؽ كخميج العقبة تحكمو المادة  ،عمى مضيؽ تيراف

كمف ثـ فإنو يخرج مف دائرة المضايؽ التي تحكميا  ،اإلسرائيمية–ـ المصريةمف معاىدة السال

 (3): استخالص النقاط التالية االتفاقية الجديدة كيمكف

لػـ يسػتعمؿ تعبيػر المػركر العػابر الػذم اسػتحدثتو اتفاقيػة  5/2نص المػادة أف بالرغـ مف  -1

 ىػػػذا يػػػؤدم بنػػػا إلػػػى طػػػرح يػػػةاسػػػتخداـ تعبيػػػر طػػػرؽ المالحػػػة الدكل ك 1982منتكقكبػػػام عػػػاـ 

       ىػػػؿ كػػػاف مقصػػػد األطػػػراؼ أف كػػػؿ مػػػف مضػػػيؽ تيػػػراف كخمػػػيج العقبػػػة جػػػزءتػػػالي :السػػػؤاؿ ال

                                                             
 .188-186، ص ، المرجع السابؽ(إبراىيـالعناني ) أنظر:(1)
 .1979 اإلسرائيمية -اتفاقية السالـ المصرية  أنظر:(2)
 .189، 188 ص صالسابؽ،  ، المرجعف(صالح الديأنظر: عامر)(3)
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 مػػف أعمػػى البحػػار تمػػارس فييػػا كافػػة الحريػػات المقػػرر فػػي أعمػػى البحػػار عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ

 المناكرات البحرية العسكرية.

    ركف إلػػى المضػػػيؽ عمػػػى أسػػػاسأف أطػػراؼ المعاىػػػدة كػػػانكا ينظػػػيظيػػػر مػػف خػػػالؿ ذلػػػؾ      

مبدأ المركر عبر المضايؽ  إرادة األطراؼ إلى تقرير انصرفت قدك  ،أنو مياه إقميمية المصرية

مػػػف اتفاقيػػػة جنيػػػؼ المتعمقػػػة بػػػالبحر  16/4مبػػػدأ المػػػركر البػػػرمء المقػػػرر فػػػي المػػػادة  يتجػػػاكز

       5/2فػػػػؽ لممػػػػادة كالمالحػػػػظ ىنػػػػا أف ىػػػػذا المػػػػركر المطبػػػػؽ ك  ،اإلقميمػػػػي ك المنطقػػػػة المتاخمػػػػة

    اإلسػػػرائيمية فيػػػك يتكفػػػؽ تمامػػػا مػػػع مضػػػمكف المػػػركر العػػػابر –مػػف معاىػػػدة السػػػالـ المصػػػرية 

في أنو ال يجكز أف يعاؽ ككذلؾ أنو يجب أف يككف  ـ،1982مف اتفاقية  38/2.1في المادة 

ف المػػػركر فػػي مضػػػيؽ تيػػػراف غيػػػر ، كمػػػا نسػػػتنج مػػف ذلػػػؾ أصػػؿ كالسػػػريع فػػػي المضػػيؽاالمتك 

 (1) .اؽمع

تقػيـ نظػػاـ خػاص لممػػركر ال  5/2اإلسػرائيمية فػػي المػادة  -معاىػدة السػالـ المصػػرية إف - 2 

     /ج مػػػػف اتفاقيػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة لقػػػػانكف البحػػػػار35حسػػػػب مفيػػػػـك المػػػػادة ك  ،عبػػػػر المضػػػػيؽ

ا التي تستبعد المضائؽ التي تنظـ المركر فييا االتفاقات القائمة كالنافذة منذ زمف طكيؿ، لكني

         أم التػػػػػزاـ الػػػػػذم يحكػػػػػـ العالقػػػػػة بػػػػػيف الطػػػػػرفيف المتعاقػػػػػديف لكػػػػػي نطبػػػػػؽ أف كضػػػػػعت مبػػػػػدأ

أف تكػػكف الػػدكؿ طػػرؼ فػػي تممػػؾ االتفاقػػات لكػػي نقػػكؿ عنيػػا أنشػػأت يجػػب  ، لػػذاىػػذه االتفاقػػات

كمف ىذا المنطمػؽ ال يمكػف القػكؿ بػأف مضػيؽ تيػراف يخضػع لنظػاـ دكلػي  ،نظاـ دكلي خاص

     المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية كجزيرتػػػا ضػػػافر ك تيػػػراف تقعػػػاف  مػػػفكػػػال خػػػاص عمػػػى أسػػػاس أف

                                                             
 .189 ص ،السابؽ ، المرجعف(صالح الديعامر) أنظر:(1)

94 



  
100 

 
  

 في الضفة األخرل لممضػيؽ ك األردف تشػطئ الخمػيج فيمػا لػـ يككنػا طػرؼ فػي ىػذه المعاىػدة 

 .         (1)ال تمتزماف بأحكامياك بتالي 

 ر عبػػراإلسػػرائيمية اكتفػػت بتقريػػر مبػػدأ عػػاـ بشػػأف المػػرك  -إف معاىػػدة السػػالـ المصػػرية - 3 

كلػػـ تبػػيف كجبػػات السػػفف كالطػػائرات أثنػػاء مركرىػػا فػػي المضػػيؽ كىػػك الحػػاؿ بالنسػػبة  ،المضػػيؽ

 لكجبات كحقكؽ الدكؿ المشاطئة.                                  

  كمػػا يمكػػف القػػكؿ أف إرادة األطػػراؼ كانػػت متجيػػة إلػػى اعتبػػار المضػػيؽ جػػزء مػػف الخمػػيج    

  اختصاصػػات مػػف مجمكعػػة ـيسػػمأف المعاىػػدة قامػػت بت ذلػػؾك  ،الػػذم يشػػطئ اإلقمػػيـ المصػػرم

 ، تتعمػؽ بػإقميـ الدكلػة المصػرية التػي منيػةاألرة رك لضػاككػاف مقصػدىـ  ،إلى سمطات المصػرية

     إف النظػػػاـ المقػػػرر ":34/1المعبػػػر عنيػػػا كفػػػؽ المػػػادة  المضػػػائؽ ك ىػػػذا ينػػػدرج تحػػػت طائفػػػة

         تتشػػػػػكؿ منيػػػػػا انكنيػػػػػة لمميػػػػػاه التػػػػػي فػػػػػي المضػػػػػائؽ ال يػػػػػؤدم إلػػػػػى التػػػػػأثير عمػػػػػى  طبيعػػػػػة الق

 ."ىذه المضائؽ

        المبػػػدأ العػػػاـ التػػػي جػػػػاءت أف خمػػػػيج العقبػػػة ىػػػك كخالصػػػة القػػػكؿ حػػػكؿ مضػػػيؽ تيػػػراف     

ال تتعػػػارض جممػػػة ك تفصػػػيال  ،اإلسػػػرائيمية -معاىػػػدة السػػػالـ المصػػػرية مػػػف 5/2بػػػو المػػػادة 

    جميكريػػػة مصػػػر العربيػػػة رسػػػميا  عبػػػرتكقػػػد  ،44إلػػػى 39مػػػف كالمبػػػادئ المػػػذككرة فػػػي المػػػكاد

عف ىذا في اإلعالف الذم أرفقتو بكثائؽ تصديقيا عمى االتفاقية األمـ المتحدة لقػانكف البحػار 

 (2) بشأف المركر في المضيؽ 1983جكيمية 11بتاريخ

                                                             
 .190 ،189 ص ص ،السابؽ ، المرجعف(صالح الديعامر)  أنظر:(1)
 .192-190 ص نفسو ، المرجع أنظر:(2)
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 (1)ىرمزالوضع القانوني الخاص بمضيق - ثانياً 

زء الشػػػمالي الغربػػػي لخمػػػيج بػػػي ك الجػػػيقػػػع مضػػػيؽ ىرمػػػز فػػػي الجػػػزء الشػػػرقي لمخمػػػيج العر     

ك تكجػد فػي مػدخؿ المضػيؽ  ،ك سمطنة عماف جنكبا ،تطؿ عميو إيراف شماال ك شرقاك ، عماف

، ،ىرمػز، سػالمة كبناتيػا ، فػػاركر الراؾ)قشػػـ ىنجػاـ، ك ىي عػدة جػزر باتجػاه الخمػيج العربػي

تتحكـ  التي سرل، أبك مكسى ، طنب الصغرل كطنب الكبرل ( كىذه الجزر ىي ،فاركر بني

مػػيال  26غ عػػرض أكبرىػػا حػػكلي ك التػػي يبمػػ ،فػػي الممػػرات المالحيػػة الرئيسػػية عبػػر المضػػيؽ

      اإليػرانػػػػية كبػػػػيف مػػػا يسػػػػمى الراؾكيقػػػع ىػػػذا المػػػػمر مػػػا بيػػػػف الجػػػػنكب الػػػػغربي لجػػػػزيرة  ،بحريػػػا

يؽ إف المضػػ ،"perforated rack" الصػػخرة المثقكبػػة فػي طػػرؼ شػػبو جزيػػرة مسػػندـ العمانيػة

عمػاف ك البحػر دم إلى البحار المفتكحة في خميج نفذ الكحيد لمخميج العربي المؤ مىرمز ىك ال

قميمػػػػي لمػػػػػدكلتيف فميػػػػػاه المضػػػػيؽ تػػػػدخؿ بأكمميػػػػا فػػػػػي البحػػػػر اإل ،المحػػػػيط الينػػػػدمالعربػػػػي ك 

مػيال فػي تقسػـ بحرىمػا  12ىي سمطنة عمػاف ك إيػراف كالمتػاف تأخػذف معيػارك  ،المشاطيئتيف لو

     أخػػػرل يصػػػؿ المضػػػيؽ بػػػيف جػػػزء  ، كمػػػف جيػػػةىػػػذا مػػػف جيػػػة 1982اتفاقيػػػة  اإلقميمػػػي كفػػػؽ

 ،مػػػف أعػػػالي البحػػػار كجػػػزء مػػػف منػػػاطؽ اقتصػػػادية خالصػػػة  لدكلػػػة المشػػػاطئة لمخمػػػيج العربػػػي

 كبالتالي تعتبر مف المضائؽ المستخدمة لممالحة الدكلية ك ينطبؽ في شأنيا نظاـ المركر.

 سنشػػير إلػػى نقػػاط  ،المضػػيؽ الػػذم يسػػكد المػػركر فػػي قبػػؿ التطػػرؽ إلػػى النظػػاـ القػػانكني    

 (2) التي تخص المركر في المضيؽ:أساسية 

                                                             
 .17 ص ،المرجع السابؽ ،)عمر(مدني أنظر:(1)
 .21-17صص  نفسو، لمرجعا أنظر:(2)
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الممػػر الرئيسػػي الصػػالح لممالحػػة بمضػػيؽ ىرمػػز ىػػك ذلػػؾ الممػػر الكاقػػع بػػيف جزيػػرة الراؾ -أ 

  مػػيال أمػػا عرضػػو يصػػؿ 15لممػػر حػػكلي يبمػػغ طػػكؿ ىػػذا ا ،كبػػيف شػػبو جزيػػرة مسػػندـ العمانيػػة

    إال أف شػػػركة المالحػػػة الدكليػػػة فضػػػمت اسػػػتخداـ الممػػػر الصػػػغير يقػػػع ،مػػػيال 26إلػػػى حػػػكلي 

، يبمغ طػكؿ الممػر جزر مسندـ بدال مف الممر الرئيسيبيف جزيرة قكيف الصغرل كبيف إحدل 

 أميؿ تقريبا.  5ميال كيصؿ عرضو إلى  11حكلي 

مبػدأ ، كضػؿ فػي مضػيؽ ىرمػز إف العرؼ كالتعامؿ الدكلي كاف يحكماف حرية المالحػة -ب 

الحرية المطمقة يحكمو حتى األف لـ يمقى أم اعتراض عممي، كىك ما يؤدم إلى كجكد قاعدة 

 16فػػي المػػادة  1958جنيػػؼ عػػاـ  فاتفاقيػػة ،فيػػة تقضػػي بعػػدـ إعاقػػة المػػركر عبػػرهقانكنيػػة عر 

تػػػنص عمػػػى عػػػدـ إيقػػػاؼ المػػػركر البػػػرمء لسػػػفف فػػػي الممػػػرات المسػػػتعممة مػػػف أجػػػؿ المالحػػػة 

 ؽ عمى مضيؽ ىرمز.كىذا ينطب ،الدكلية

كػػاف المسػػائؿ المطركحػػة فػػي إطػػار جامعػػة الػػدكؿ  ،كمػػا أف المػػركر عبػػر مضػػيؽ ىرمػػز -ج 

يػػنص عمػػى مبػػدأ  1309/1972فػػي  2978العربيػػة كصػػدر قػػرار فػػي ذلػػؾ الشػػأف تحػػت رقػػـ 

                                حرية المالحة فيو.

كبالتػػالي تخضػػػع ألحكػػاـ القػػػانكف  ،ضػػػيؽال تكجػػد اتفاقيػػة إقميميػػػة تػػنظـ المػػػركر فػػي الم - ق

 (1) لمبحار. الدكلي

      مػػف النقػػاط سػػابقة الػػذكر أف النظػػاـ المطبػػؽ عمػػى المضػػيؽ ىػػك نظػػاـ المػػركر العػػابر ك     

كبالتالي يخضع إلى أحكاـ الكاردة فػي الجػزاء الثالػث المتعمػؽ  ،1982الذم جاءت بو اتفاقية 

                                                             
 .22، ص ، المرجع السابؽ)عمر(مدني أنظر:(1)
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    ، إذف إف مضػػػيؽ ىرمػػػز(45إلػػػى  34ة )المػػػكاد مػػػف ة الدكليػػػبالمضػػػائؽ المسػػػتخدمة لممالحػػػ

كعمػػى أسػػاس انعػػداـ اتفاقيػػة  ،ىػك ممػػر مػػائي دكلػػي تخضػػع فيػػو المالحػػة لقكاعػد قانكنيػػة دكليػػة

إقميمية بيف الػدكؿ المشػاطئة كالػدكؿ المعنيػة تػنظـ المالحػة فيػو حيػث كػاف يحكمػو فػي البدايػة 

عمػى  يطبؽ عميو نظػاـ المػركر العػابرأصبح  ـ1982كلكف بعد مجيء اتفاقية  ،المركر الحر

القيكد المنصػػكص عمييػػا شػػرط أف يكػػكف المػػركر سػػمميا مػػع التػػزاـ السػػفف كالطػػائرات المػػارة بػػ

، ككػػذلؾ ال يكجػػد مػػا يحػػكؿ دكف أبػػراـ اتفػػاؽ بػػيف الػػدكؿ المشػػاطئة لممضػػيؽ كالػػدكؿ باالتفاقيػػة

بكضػػع تنظػػيـ خػػاص  ،المطمػػة عمػػى الخمػػيج العربػػي كغيرىػػا مػػف الػػدكؿ المعنيػػة بيػػذا المػػركر

 لممركر كعمى أف ال يمس ذلؾ بمبادئ العامة لممركر عبر المضائؽ الدكلية كالتي تنص بعدـ

كىػػػك الغػػػرض  ـ1982 ك تكفػػؿ الغػػػرض الػػػذم جػػاءت مػػػف أجمػػػو اتفاقيػػة ،التمييػػز بػػػيف الػػػدكؿ

 (1).السممي

 

 

 

                                                             
 .25 ،24ص  ص ،، المرجع السابؽ)عمر(مدني  أنظر:(1)
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 الثانيالفصل 

 .الدولية لمقنواتالنظام القانوني 

، ىتمػاـ الػدكلي مثممػا ىػي عميػو األفاال محػؿ في بداية األمػر البحرية القنكات تكف لـ        

  القنػػاة تقػػع لكػػكفكعمػػى ىػػذا  أسػػاس  ،التجػػارمرحالت حيػػث ظيػػر ىػػذا االىتمػػاـ منػػذ ازديػػاد الػػ

    كبطبيعػػػة الحػػػاؿ  ،سػػػيادة المطمقػػػة لتمػػػؾ الدكلػػػةمفػػػي إقمػػػيـ دكلػػػة معينػػػة ىػػػذا يجعميػػػا خاضػػػعة ل

 .ـ1982تفاقية إك ،(1)اتفاقيةيا لـ تنظم البحرية القنكات أف ىذا راجع إلى

بما أف المركر داخؿ القناة في ىػذه الحالػة يجعميػا تخضػع مػف حيػث اإلدارة إلػى دكلػة  ك     

كنظػػر لخصكصػػية كػػؿ إقمػػيـ يصػػعب  ،اإلقمػػيـ كىػػذا مػػف الصػػعب تحقيػػؽ قاعػػدة حريػػة المػػركر

 .(2)دةكضع اتفاقية مكحدة كما يصعب استبعد مبدأ السيا

 ،الكاجػب تنظيميػػا باتفاقيػػة مػػف كنظػػرا ألىميتيػػا الدكليػة كػػاف البحريػة لكػف بعػػض القنػػكات     

كمػع التطػكر  ،لبدايػة تخػص مالحػة السػفف التجاريػةالتي كانت في اتنظـ أحكاؿ المالحة فييا 

كالسػػفف الحربيػػة  ،مػػف السػػفف التجاريػػة العمالقػػة ةفػػي المجػػاؿ الصػػناعي كظيػػكر أنػػكاع جديػػد

 ألنو قد ييدد أمف كسالمة ،قالت النفط ىذا يجعؿ األمر جد ميـ كخطر في نفس الكقتكنا

 

 

                                                             
  أنظر:(1)

DAILLIER )P( et PELLET)A ,(  op,cit,p1129. 
  أنظر:(2)

VAN EYSINGA(W)  , Les Fleuves et Les Canaux Internationaux, bibl, Visseriana,Leyde, Volum 2, 

1924, p123. 
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   ان تشػكؿ خطػر التػي ىػي فػي ذاتيػا ، (1)السػفف الحربيػةمػركر  اإلقميـ سػكاء مػف حيػث التمػكث أك 

كىػذا مػػا  ،كمػف خػالؿ ذلػؾ كمػو سػػنحاكؿ دراسػة النظػاـ القػانكني لمقنػكت البحريػة ،عمػى اإلقمػيـ

لتطرؽ إلى مفيـك القنكات الدكلية ك أىميا ) المبحث األكؿ(، ثـ النظاـ القانكني يقتضي منا ا

 الذم يحكـ المركر في القناة) المبحث الثاني(.

  لمبحث االولا

 .وأىميا مفيوم القنوات الدولية

خػػط الػذم يقػػاس ابتػداء منػو البحػػر اإلقميمػي، تعتبػػر التػػي تقػع داخػؿ يػاه الداخميػة المإف       

أف ، كيمكػػف لدكلػػة (2)كامػػؿ اختصاصػػاتيا اتباشػػر عمييػػفيػػي ، مػػف إقمػػيـ الدكلػػة يتجػػزأ جػػزاء ال

كال يقيػػدىا  ،أك أف تحتكػػر لنفسػػيا المالحػػة منػػع السػػفف األجنبيػػة مػػف الػػدخكؿ إلػػى ىػػذه الميػػاهت

كبالخصػػكص  ،القنػػكات الداخميػػة كمػػف ىػػذه الميػػاه ،جػػاءت بشػػأنيايػػرد فػػي اتفاقيػػة مػػا   ل سػػك 

اـ نظػػتخضػػع ل فػػي مجمميػػا كالتػػي ،تػػنظـ المػػركر فييػػا اتفاقيػػةكرد بشػػأنيا التػػي  منيػػا الدكليػػة

 فػي عػف نظػاـ المػركرىذا يختمػؼ  ، كلسفف األجنبيةامركر المركر البرمء الذم يضمف حؽ 

كتميزىػا عػف لػذا سػنتناكؿ مفيػـك القنػاة  ،لككنيا تخضع لنظاـ المػركر العػابر المضائؽ الدكلية

المنظمػة باتفاقيػات ك  ذات األىمية االستراتيجية الدكلية كاتالقن ) المطمب األكؿ(، كالمضيؽ

  ) المطمب الثاني(.

 
                                                             

 أنظر:(1)
SIEGFRIED(A), Les Canaux International et Les Grandes Voies  Maritimes, Mondiales R.C.A.D.I 

,Pris, volume 74,1949 ,pp19-20. 
 أنظر:(2)

p22,Ibid 
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 المطمب األول

 .وتميزىا عن المضيق مفيوم القناة 

     ضػػػع لسػػػيادة الدكلػػػػة اخخميػػػة البؽ كقمنػػػا أف القنػػػػاة تعتبػػػر مػػػف قبيػػػؿ الميػػػػاه الداسػػػكمػػػا        

جميػػع اختصاصػػاتيا التشػػريعية كالقضػػائية  أم أف لدكلػػة أف تمػػارس ،(1)التػػي تقػػع فػػي إقميميػػا

   ك سػػػمطة العقػػػاب عمػػػى السػػػفف المخالفػػػة لمقػػػانكف ككػػػذلؾ األشػػػخاص المتكاجػػػديف ، كالتنفيذيػػػة 

 التػػي تطالػػب فييػػا، عمػػى خػػالؼ المضػػائؽ الدكليػػة ، حكميػػا حكػػـ اإلقمػػيـ البػػرمإقميميػػاعمػػى 

إذف  لمسؤكلية الدكليػة،ؽ سمطة العقاب عف طريؽ إثارة ايتستطيع تطبمف دكف أف بالتعكيض 

 ) الفػػػرع األكؿ(لقنػػاة الدكليػػػة عػػػف طريػػؽ تعريفيػػػاا مفيػػػـك إبػػرازسػػػنحاكؿ مػػف خػػػالؿ كػػؿ ذلػػػؾ 

 .) الفرع الثاني(بياف في أنظمة المركرايزىا عف المضيؽ الذم ربما يتشيكتم

 الفرع األول

 اةــنــقــف الــريــعـت  

         حفػػػػرت ػػػػػػ لتسػػػػييؿ ميمػػػػة المالحػػػػة ػػػػػػ  (2)تعػػػػرؼ القنػػػػاة عمػػػػى أنيػػػػا مضػػػػايؽ اصػػػػطناعية     

 فيي تصؿ بيف مساحتيف بحريتيف قابمتيف لممالحة ،ك المكصالت البحرية الدكلية

  (3).في األغمب األحياف المالحة تككف في البحار ك

                                                             
  أنظر:(1)

p23. ,cit,SIEGFRIED(A), op  
  أنظر:(2)

HENRY (J) et FRENCOIS (X.B),Manule de Droit Internatoinal Public (Droit des Gens) 

,A,Dousseau,1912,Blgeque, p317. 
 ،2008 ؤسسة الجامعية لمدراسة كالتكزيع،الم، بيركت األكلى،الطبعة  ،القانكف الدكلي العاـ ،(كليد)بيطار أنظر:(3)

 .289ص
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      حفرىػػا فػػي إقمػػيـ دكلػػة أيضػػا الفقػػو الغربػػي عمػػى أنيػػا طػػرؽ مائيػػة اصػػطناعية تػػـ يػػاعرفيك      

كىػذه القنػاة  (1) ،مالحػة الدكليػةمخر تسػييؿ للؾ إيصاال لبحريف حريف احدىما باآلكذ ،أك أكثر

القنكات التػي )الفقرة األكلى(، ثـ  بيف أنيار كطنية في ما كىي تصؿ)2)احدة تحفر في أرض ك 

 قنكات التي تصؿ بيف بحار عامػة)الفقرة الثانية(، كبعد ذلؾ التصؿ أنيار كطنية بأنيار دكلية

 الفقػػػرة الرابعػػػة(، كأخيػػػران )ةعامػػػ راأنيػػػار دكليػػػة ببحػػػ القنػػػكات التػػػي تصػػػؿ الثػػػة(، ثػػػـ)الفقػػػرة الث

 (الػقػػنػػكات التي تصؿ ما بيف البحار )الفقرة الخامسة

 الفقرة األولى

 .القنوات التي تصل بين أنيار وطنية

      ىػػػػي ميػػػػاه داخميػػػػة خالصػػػػة تنطبػػػػؽ فػػػػي حقيػػػػا أحكػػػػاـ األنيػػػػار الكطنيػػػػة  ىػػػػذه القنػػػػكات      

         كعػػدـ ضػػماف المالحػػة المائيػػة ،يػػةالتػػي بػػدكرىا تطبػػؽ عمييػػا السػػيادة الخالصػػة لمدكلػػة اإلقميم

 سفف األجنبية داخميا مثاؿ :قناة الفكلجا.محاؿ مف األحكاؿ للك البريئة منيا ألم  ك

 الفقرة الثانية

 .ي تصل أنيار وطنية بأنيار دوليةالقنوات الت

ير غيػػر أف الجػػد ،ؽ الػػدكؿ المتاخمػػة ليػػاداخميػػة خالصػػة فػػي حػػ ىػػذه القنػػكات تعػػد مياىيػػا    

األنيػػػار الدكليػػػة عمػػػى أسػػػاس أحكػػػاـ اتفاقيػػػة  ىػػػذه القنػػػكات قػػػد تطبػػػؽ عمييػػػا احكػػػـ بالػػػذكر أف

                                                             
 .192، المرجع السابؽ، ص (جماؿ عبد الناصر) مانع أنظر:(1)
 ،، القاىرةالطبعة األكلى، قسـ الثاني أشخاص القانكف الدكليأصكؿ القانكف الدكلي العاـ، ال، (ـز محمدحا) عتمـ أنظر:(2)

 .183 ،182 ص ص ،2001دار النيضة العربية،
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حكػاـ األإال إذا كاف النيػر الػدكلي مػنظـ باتفػاؽ دكلػي خػاص فػي ىػذه الحالػة نطبػؽ ، برشمكنة

 الخاصة بذلؾ النير مثاؿ : قناة اإليزؿ. 

 الثالثة لفقرةا

 .القنوات التي تصل بين بحار عامة

بػيف أجػزاء البحػار  (1)لممكاصالت الدكليػة ان فيي تنصرؼ إلى أىمية فائقة لككنيا تعد طرق     

المشمكلة بحرية المالحة الدكلية، فيي تتشابو جزئيا مع المضػايؽ الكطنيػة التػي تصػؿ  العامة

 األجنبية.مسفف المركر ل مف البحار العامة كالتي تضمف حؽبيف أجزاء 

 ،في حؽ ىػذا النػكع مػف القنػكات قاعػدة عامػة أنيػا تعػد مػف قبيػؿ الميػاه الداخميػةكرد  كقد     

 إنكار ضماف المالحة داخميا حتى كلك كانت بريئة. الدكلة بمفيـك أخر تسطيع

رضػػييا ممكيػػة اإلقميميػػة لمقنػػاة فيػػذ الممكيػػة تعػػكد إلػػى التػػي اخترقػػت أالك ال خػػالؼ حػػكؿ     

 (2)لسيادتيا .  كتخضع

 الفقرة الرابعة

 .ةعام راأنيار دولية ببح القنوات التي تصل

طبػؽ عمييػا األحكػاـ الخاصػة فإنػو ي ، لػذاتصؿ بػيف أنيػار دكليػة كبحػر عػاـىذه القنكات      

 باألنيار الدكلية مثاؿ :قناة المكنجكدكؾ.

 

                                                             
  أنظر:(1)

HENRY(J) et FRENCOIS (X.B),op ,cit,p318. 
 .105 ص ،، المرجع السابؽ)جماؿ( محي الديف أنظر:(2)
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 الفقرة الخامسة

 ة.ــيــدولــوات الــنــقـال

 ،صػناعية أنيا مضايؽ لذا مف الناحية الجغرافية تعتبر ،ىي قنكات تصؿ ما بيف البحر      

النيػر  الػدكلي مثػؿ الػرايف فيػي عػادة تأخػذ حكػـ كات التػي تػدخؿ ضػمف نظػاـ نيػرلذا فإف القن

 ،المالحػة يػةأما مف الناحية القانكنيػة فاإلشػكالػػية تػثػػكر بصػدد مػسػالػػة حر  ،الدكلي الذم ترتبط
مالحػػػة ال تسػػػييال لشػػػؤكف -كىػػػك التعريػػػؼ الػػػكظيفي  -يػػػا أم كػػػاف الغػػػرض مػػػف شػػػقيا  في (1)

    ،(2)تكػػاليؼ فيػػذا يسػػتدعي السػػماح لجميػػع السػػفف بػػالمركر فييػػاالالدكليػػة اختصػػار المسػػافات ك 

 ما سندرجو ضمف المطمب المتعمؽ بحؽ المركر كتنظيمو. ىذا ك

  (3):ةالخصائص التالي استخالصيمكف ؿ ما سبؽ مف خال    

 .أم اإلنساف ىك الذم تدخؿ في شقياقناة تككنت بطريقة صناعية  -أ 

نيا عمى ألؾ تكصؼ ك مع ذ ،فال تكجد قناة تمر بدكؿ متعددةتقع في إقميـ دكلة كاحدة  -ب 

 دكلية.

 أك إذا كانت تربط بيف نيريف داخمييف أك نير ،تعتبر قناة دكليةلتربط بيف بحريف حريف  -ج 

 .تبر قناة كطنيةتع ركبح يداخم

 كخفض تكاليفيا. ،حفرة لتسييؿ المالحة - د

                                                             
 .107ص ، 1975  المعارؼ، منشأة ، اإلسكندرية الجديد، أبعاده في الدكلي القانكف ،(طمعت دمحم) الغنيمي أنظر:(1)
 .105 ص ،المرجع السابؽ ،)جماؿ(محي الديف أنظر:(2)
 .144 صالمرجع السابؽ، ، القانكف الدكلي لمبحار 6مكسعة القانكف الدكلي  ،(سييؿ حسيف)الفتالكم  أنظر:(3)
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   غيػػر محػػدكدة بػػزمف ك إال اعتبػػرت قنػػاة داخميػػة مثممػػا  ،تكػػكف صػػالحة لممالحػػة الدكليػػة - ق

 فقػط فػي السػنة يػـك(1)165 ىك الحاؿ لقناة البحر البمطػي التػي تصػمح لممالحػة القصػير خػالؿ

 (2)ؿ .أف تدك  القناة داخمية إلى هتبقى الميا

فإف القنكات الدكلية تحتؿ  ،عدد القنكات قميؿ بالمقارنة مع المضايؽ أف كعمى الرغـ مف     

 (3)مكانة ىامة في حركة المالحة الدكلية 

 الفرع الثاني

 (4)تميز القناة عن المضيق 

 عػدة فػركؽ  أنػو يكجػد إال ،مػف المضػيؽ ك القنػاة يصػالف بحػريف مف المتفػؽ عميػو أف كػال    

عػف طريػؽ  ، ك ذلػؾ (5)القناة تككف دائما صناعية أم مف فعؿ إنساف أف تمؾ الفركؽ يفبمف 

تالي ليست مثػؿ المضػيؽ الػذم يتكػكف المف البحار ك ب جزأيفف بي  تكاصالن ؽ كي تحقحفرىا ل

 بشكؿ طبيعي.

       فػػػي األحكػػػاـ القانكنيػػػة التػػػي تتطبػػػؽ عمػػػى كػػػؿ مػػػف القنػػػاة البحريػػػة ةؽ الكاضػػػحك ككػػػذلؾ الفػػػر 

               (6) ،لمقنػػكات الدكليػػة ان قانكنيػػ ان لػػـ تضػػع نظامػػ ـ1982أف اتفاقيػػة  راجػػع إلػػىكىػػذا  ،المضػػيؽ ك

                                                             
 .107المرجع السابؽ ، ص ،(طمعت محمد) الغنيمي (1)
 .148المرجع السابؽ ، ص مسمـ الدكيؾ)محمد سالمة(، (2)
 .192 المرجع السابؽ ،ص (،عبد الناصر )جماؿ مانعأنظر: (3)
 .506 ص ،، المرجع السابؽدمة لدراسة القانكف الدكلي العاـمق ،(صالح الديفعامر) أنظر:(4)
  أنظر:(5)

LAPIDOTH (R) ,op,cit, p31. 
 .145 ص ، المرجع السابؽ ،(سييؿ حسيف) الفتالكم: أنظر(6)
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نمػػػا تركػػػت ذلػػػؾ لقكاعػػػد القػػػانكف الػػػدكلي بػػػؿ العكػػػس اىتمػػػت كنظمػػػت القكاعػػػد التػػػي تحكػػػـ  كا 

                                                                    (1) .45 إلى 35المادةؽ مف المضي

   سػػػفف التجاريػػػة مفيمػػػا يخػػػص المػػػركر البػػػرمء فيػػػي تشػػػترؾ مػػػع المضػػػيؽ بالنسػػػبة لأمػػػا       

 لػػػػذم يسػػػػمح بمػػػػركر السػػػػفف ك الطػػػػائراتعمػػػػى خػػػػالؼ المضػػػػيؽ ا ،دكف الحربيػػػػة كالطػػػػائرات

ف الطائرات ك السفف الحربية كالغكاصػات تحتػاج إلػى إذف ك ذلؾ أل ـ،1982بمقتضى أحكاـ 

قيػاس األحكػاـ  اليفي إقمػيـ دكؿ كبالتػ قعتاأف القناة ك  أساس عمى ،احبة اإلقميـدكلة صمف ال

يتكجػب عمػى ىػذا النػكع مػف السػفف كالطػائرات  ،الكاردة بشاف المياه الداخمية ك الميػاه اإلقميميػة

أف تخضػػع لرخصػػة مػػف الدكلػػة باسػػتثناء الػػدكؿ التػػي بينيػػا كبػػيف دكلػػة القنػػاة اتفاقيػػة فػػي ذات 

 .الشأف

   قت القنػػػاة أك ش ػػػ ىػػػاعبر مػػػر كبمػػػا أف القنػػػاة البحريػػػة تعػػػد جػػػزاء مػػػف إقمػػػيـ الدكلػػػة التػػػي ت      

ؿ القنػػاة أم يتػػدك  إلػػى حػػيف  ،عمػػى أرضػػيا فاألصػػؿ فػػي أنيػػا خاضػػعة لكافػػة مظػػاىر السػػيادة

ال يعنػػي  ؿ القنػػاةيتػػدك  ك ،كضػػع بعػػض االلتزامػػات عمػػى عػػاتؽ الدكلػػة كالتػػي تمػػر عبرىػػا القنػػاة

 .(2)اإلقميـ عمىاختصاصاتيا  مف الدكلة فاحرم

فإنػو  ،ف إقمػيـ دكلػة كاحػدةاألصؿ فػي المضػيؽ حتػى لػك كػاف يفصػؿ بػيف جػزائييف مػ إف      

بحػػار حتػػى لككػػاف أحػػد مػػف أجػػزاء ال جػػزاءيفقػػانكف الػػدكلي مػػاداـ يصػػؿ بػػيف ال أِلحكػػاـيخضػػع 

                                                             
  أنظر:(1)

VINCENT (PH),op,cit,p75. 
  أنظر:(2)

LAPIDOTH (R) ,op,cit,p33. 
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بينمػا  ،الدكلػة كاحػدة أف القناة تخترؽ إقمػيـ ك اختالؼ أخر ىك (1)،بحرا إقميميا الجزائييفىذيف 

  .كاحدة أك يقع بيف دكلتيف فاكثرالدكلة الالمضيؽ يستطيع أف يقع جمو في إقميـ 

 المطمب الثاني

 ىم القنوات الدولية .أل النظام القانوني

كجػػب تنظػػيـ المالحػػة فييػػا، لػػذا  تكجػػد فػػي الكاقػػع الػػدكلي قنػػكات ليػػا أىميػػة اسػػتراتيجية      

حػؽ المػركر فػي القنػاة، مف  تستفيد الدكؿ، بحيث كص ىذا الشأفبخصدكلية  أبرمت اتفاقيات

     (2)حمايػػة أمػف كسػػالمة إقميميػػا ة القنػاة بعػػض االختصاصػات مػػف أجػؿالدكلػة صػػاحبمػع مػػنح 

التػػي تراىػػا  التػػي تخكليػػا إييػػا االتفاقيػػة الخاصػػة بالقنػػاة ك اإلجػػراءات ك ذلػػؾ مػػف خػػالؿ اتخػػاذ

  ،السػيادةجػاد نػكع مػف التػكازف بػيف حريػة المػركر كمبػدأ عمػى إي تعمػؿ االتفاقيػة بحيث، مناسبة

جعػؿ  لكػف اخػتالؼ الػنظـك يحكـ المػركر فػي القنػاة،  جرت المحاكلة عمى إيجاد نظاـ عاـك 

، بػدأ النظاـ القػانكني لكػؿ قنػاة عمػى حػدل سدر سنلذا  ،تعميـ نظاـ قانكني مكحد مف الصعب

 فرع الثاني(، ك أخيران فناة كييؿ )الفرع الثالث(.بقناة السكيس) الفرع االكؿ(، ثـ قناة بنما )ال

 الفرع األول

   ســـويــــســـاة الـــنــــق  

تقػػع  كتكصػػؿ البحػػر األبػػيض المتكسػػط بػػالبحر األحمػػر ك ،كمػػـ160يبمػػغ طػػكؿ القنػػاة        

كلقد تػـ إنشػاؤىا عمػى يػد شػركة  ـ،1869كافتتحت لممالحة عاـ ، قميـ المصرماإلفي  بأكمميا

                                                             
 .507 ص ،، المرجع السابؽ(صالح الديفعامر) أنظر:(1)
 أنظر: (2)

NYS (E) ,Le Droit International, Les Principes, Les Théories, Les Fait ,Mlè, Weissenbruch 

,Brithane,1921,p516.                                                                                                                      
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دكلػػػة مصػػػر تابعػػػة  آنػػػذاؾككانػػػت  ،(1)سػػػي "فردينانػػػد دكليسػػػبيس"نبيػػػة بػػػإدارة المينػػػدس الفرنأج

 (2)شػػػػا ىػػػػك الػػػػذم مػػػػنح امتيػػػػاز حفػػػػر القنػػػػاة الإلمبراطكريػػػػة العثمانيػػػػة ك الخػػػػديكم إسػػػػماعيؿ ب

كقػد نػص  ـ،1856كالمعػدؿ فػي  ـ1854فرماف  بمقتضى ،ساىمةليا ليذه الشركة الم  كاستغال

القنػػػاة  حريػػة المالحػػة فػػي ، كنػػص أيضػػان عمػػػىعػػاـ 99مػػدة االمتيػػػاز كػػكفالفرمػػاف عمػػى أف ت

اصػػة عمػػى المػػركر بالقنػػاة عمػػى أف تقػػـك الشػػركة بمػػنح رسػػـك خ ،لجميػػع السػػفف دكف اسػػتثناء

  (3) .مع الحككمة المصرية باالتفاؽ

 رأكد سيادة مص ،أصدر الباب العالي فرماف أقر فيو بامتياز الممنكح ـ1866كفي سنة      

      كاعتػػػراؼ الحككمػػػة المصػػػرية بحػػػؽ تنظػػػيـ المالحػػػة ،القنػػػاة كحريػػػة المالحػػػة فػػػي القنػػػاةعمػػػى 

نػاة بعػد انتيػاء مػدة حقيػا فػي اسػترداد القالحريػة كب أبشرط احتػراـ مبػد ،اتيافي القناة كفي ممحق

 (4).ة مف األرباح طكاؿ فترة االمتيازلؾ الحصكؿ عمى نسبة معينككذ ،االمتياز

مصر ، كلكف احتالؿ بريطانيا ليـ خاصمدة طكيمة دكف تنظ لممالحة كبقيتك افتتحت القناة 

عسكرية كامتناع بريطانيا عف دفع الرسـك إثر الكاستعمؿ القناة لألغراض  ـ،1882في عاـ 

ناة كتاميف كىذا نبو الدكؿ األجنبية إلى كجكب ك ضع نظاـ دكلي لحماية الق ،احتجاج الشركة

في  القسطنطينية كقيع اتفاقيةانتيت بت المفاكضات ، كبعدلحرية المالحة خالليا

سبانيا كىكلندا )بيف  ـ29/10/1888 يطاليا كا  تركيا كفرنسا ك بريطانيا كألمانيا ك النمسا كا 

                                                             
  .443ص  ،2007 ، منشأة المعارؼ ،، اإلسكندريةاألكؿ الجزء، القانكف الدكلي العاـ ،(عبد الكريـعمكاف ) أنظر:(1)
 أنظر: (2)

   NYS (E) ,op,cit, p521.                                                                                       
                                                                                                .339، 338، ص ص 2003 الحمبي،منشكرات  بيركت، ،المجذكب) محمد(، القانكف الدكلي العاـأنظر: (3)
 .339 ، ص المرجع نفسوأنظر: (4)

109 
 



  
115 

 
  

بحيث كضعت ىذه االتفاقية نظاـ المالحة في القناة كبمقتضى معاىدة لكزاف  ،(كركسيا

  فانتقمت  ،صر لتصبح دكلة مستقمةمصالح السيادة لبمكجبيا عمى  تنازلت تركياـ، 1923

كحصمت (1)ـ،1888إلى ىذه األخيرة جميع الحقكؽ ك االلتزامات التي كانت مقررة في اتفاقية 

ك بعد ما عرضنا في ىذا الفرع  ، (2)ـ1919عمى اعتراؼ مف ألمانيا بمكجب معاىدة فرسام 

ذه القناة بدأ مكجز عف قناة السكيس سكؼ نستكمؿ مابقي مف العناصر التي تتعمؽ بي

في ما بعد تأميـ كىي إتفاقية القسطنطينية )الفقرة األكلى(، ثـ أال باإلتفاقية التي تحكميا 

          القناة )الفقرة الثانية(.

 الفقرة االولى

 .(3)اتفاقية القسطنطينية

 عمػػػػػى أنيػػػػػااالتفاقيػػػػة  تياالػػػػػذم كصػػػػػف لقنػػػػػاة السػػػػكيس يمكػػػػف تمخػػػػػيص النظػػػػاـ القػػػػػانكني     

حيػػػػػث سػػػػػكؼ نتطػػػػػرؽ إلػػػػػى حريػػػػػة المالحػػػػػة فػػػػػي القنػػػػػاة) أكالن(، ثػػػػػـ  ، (4)دسػػػػػتكرثابػػػػػة بم ابػػػػػةب

حػػػػػػؽ المسػػػػػػاكات فػػػػػػي كبعػػػػػػد ذلػػػػػػؾ ) ثانيػػػػػػان(، سػػػػػػالمة المالحػػػػػػة كقػػػػػػت الحػػػػػػربإلػػػػػػى ضػػػػػػماف 

 )رابعان(.ناة جزاء ال يتجزأ مف مصرقال ك أخيران أف ) ثالثان(،المركر

 

  

                                                             
 .443 ، المرجع السابؽ ، ص(عبد الكريـ)أنظر: عمكاف(1)
 .443 ص ،المرجع نفسو أنظر:(2)
  أنظر:(3)

HENRY (J) et FRENCOIS (X.B),op ,cit,p319. 
  أنظر:(4)

NYS (E), op,cit,p.p.523-526 
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 (1)  .حرية المالحة في القناة :أوال

   ،كقػػػت السػػػمـ كالحػػػربفػػػي  يػػػاجميع دكؿلمػػػلمػػػركر السػػػفف التجاريػػػة كالحربيػػػة  ةتفػػػتح القنػػػا     

 (.1)المادة  .عمى أف تتعيد الدكؿ بأف ال تقـك بأم عمؿ مف شأنو عرقمة المالحة في القناة

 (2).: ضمان سالمة المالحة وقت الحربثانيا

   أك إتيػػاف أم عمػػؿ  ،ةلقيػػاـ بػػأم عمػػؿ عػػدكاني فػػي القنػػاباأف تمتنػػع  الػػدكؿ المتحاربػػةعمػػى     

 .أميؿ بحرية 3تييا حتى مسافة أك إحدل فتح ،يعرقؿ المالحة فييا مف شأنو أف

ك إنزاؿ أ ،كيمنع عمى الدكؿ المتحاربة أخذ أك إنزاؿ أم ذخائر أك القياـ بميمة حربية     

      لؾككذ ،ةييا إال في حالة الضركرة المالحأك من الجنكد في القناة أك في أحد مكانئيا

عمى السفف المركر في القناة في مدة قصيرة كفي كقت ممكف دكف أف تمكث في مينائي بكر 

  ( 5ك 4)المادة  (3) .المالحةإال في حالة ضركرة ، ساعة 24ر مف أك السكيس أكث سعيد

  :حق المساوات في المرور :ثالثا

        يػػػػزال يجػػػػكز التم ،مػػػػا يتعمػػػػؽ بػػػػالمركر فػػػػي القنػػػػاةفيحقػػػػكؽ متسػػػػاكية فػػػػي جميػػػػع الػػػػدكؿ      

كمػا ال يحػؽ لمػدكؿ المتعاىػدة فػي الحصػكؿ عمػى أيػة مزايػا ، في المعاىػدة بػيف دكلػة أك أخػرل

 .منيا 12ك1تيفممادل كفؽ إقميمية أك امتيازات أخرل تتعمؽ بالقناة

 

                                                             
 ر:ظأن(1)

VAN MENSBRUGGHE (Y),Les Garanties de La Liberté  de Navigation dans Le Canal de 

Suez,L.G.D.J.1964 ,p 430.                                                                                                               
 .443 ، صلسابؽ، المرجع ا(عبد الكريـعمكاف) أنظر:(2)
 .443 ، ص المرجع نفسو أنظر:(3)
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 (1) :رابعا: القناة جزاء ال يتجزأ من مصر

كقد اعترفت المعاىدات  ،قميـ المصرممكجكدة بأكمميا في اإل عمى اعتبار أنياكىذا       

     بأف القناة جزاء مف مصر ،بريطانيا بيف مصر ك ـ1932الدكلية مف بينيا معاىدة عاـ 

 .ادئكقد احترمت الدكؿ بصكرة عامة ىذه المب ،ىي صاحبة السيادة عمييا ك

ككذلؾ ـ، 1905القناة  عبر الحربية ركسيةالسفف اء الحرب الركسية اليابانية مرت أثن       

     ،(1912-1911ميبية اإليطالية سنتي )الالحربية اإليطالية في الحرب ػػ  عبرتيا السفف

 .أثناء الحرب العالمية األكلى إال النظاـ القانكني لمقناة لمخالفة فمـ يعترض

  ـ األلماف كاألتراؾ قناة السكيس فقامت بريطانيا بغمقيا اجى ـ1915فيفرم  03ففي      

كبعد  ،أمياؿ مف القناة 3عمى بعد  كفرضت التفتيش عمى جميع السفف ،األعداء في كجو

 .الحرب عاد العمؿ بنظاـ الدكلي

، منحػػت بريطانيػػا حػػؽ االحتفػػاظ بػػالقكات العسػػكرية فػػي جػػكار القنػػاة ـ1932إف معاىػػدة         

      ،نػػػاةعػػػاـ لحمايػػػة الق20مدة ػلػػػؾ لػػػأالؼ جنػػػدم كذ 10بمػػػغ فػػػي كقػػػت السػػػمـ يمكػػػف أف ت بحيػػػث

  (2)عمػى حمايػة القنػاة كحػػده  ان ك التعػاكف مػع الجػيش المصػرم إلػى أف يصػبح ىػذا األخيػر قػادر 

 24ي فػػ ك ،قبػػؿ أف تعمػػف مصػػر الحػػرب عمػػى الػػدكؿ المحػػكر ،خػػالؿ الحػػرب العالميػػة الثانيػػة

 رة ػتػػزت فػيػكقد تم ،كرػػػػػحػمػت بيا دكؿ الػامػة قػكيػارات جغ رػتعرضت القناة لعش 1945فيفرم 

 

                                                             
 .340، المرجع السابؽ، ص )محمد( المجذكب أنظر:(1)
 .340 ص ، المرجع نفسوأنظر: (2)
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 (1)بثالثة عكامؿ التالية: ـ1956إلى ـ 1945ما بعد الحرب الممتدة مف العاـ    

 عمى الصعيد العسكري-أ 

أصدرت مصر  ـ1951في عاـ  ، كمصر بإجالء الجيكش البريطانية عف القناة طالبت     

 .1932عدة قكانيف أبطمت بمكجبيا معاىدة 

                طػػػػػػػػرفيف بتكقيػػػػػػػػع اتفاقيػػػػػػػػة اإلجػػػػػػػػالء بعػػػػػػػػد الثػػػػػػػػكرة المصػػػػػػػػرية جػػػػػػػػرت مفاكضػػػػػػػػات بػػػػػػػػيف    

خػر آ يكفعػال أجمػ ،شػير20التي نصػت عمػى إتمػاـ إجػالء خػالؿ فتػرة  ـ1954نكفمبر19في 

 .ـ1956مام 13جندم في 

 عمى الصعيد اإلداري -ب 

كتـ ذلؾ فعال باتفاؽ  ،ان في إدارة الشركةممتاز  ان طالبت مصر شركة القناة بمنحيا مركز       

 .ـ1949 سنة

 عمى الصعيد القانوني -ج

  كقد أثرتيا إسرائيؿ لتجبر مصر ،ؽ بمفيـك حرية المالحة في القناةقد أثيرت مشكمة تتعم     

 رفعػػت إسػػرائيؿ األمػػر إلػػى مجمػػس األمػػف ـ،1951عمػػى فػػتح القنػػاة فػػي كجػػو سػػفنيا فػػي سػػنة 

     سػػفف اإلسػػرائيميةكمنػػع ال ،مالحػػة فػػي القنػػاةالمصػػر عمػػى كاحتجػػت عمػػى القيػػكد التػػي فرضػػتيا 

قيػاـ زيػارة ك التفتػيش لمتأكػد مػف عػدـ عبكر القناة البحريػة ك احتجػت عمػى ممارسػة حػؽ ال مف

 .ة بتيريب مكاد حربية إلى إسرائيؿالسفف المحايد

                                                             
 .341 ،340ص ، ص، المرجع السابؽ )محمد( المجذكب أنظر:(1)
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    ـ1949فيفرم  24مصر بتاريخ  كقد أكدت إسرائيؿ أف اليدنة المكقعة بينيا كبيف      

 1888أف اليدنة لـ تنيي الحرب، كأضافت أف اتفاقية  الحرب كلكف مصر أكدت قد أنيت

دعا فيو إلى رفع القيكد  ان ، برغـ مف أف األمف أصدر قرار منحت ليا حؽ الدفاع عف نفسيا

نفسيا  فقد أصرت مصر عمى إقفاؿ القناة في كجو سفف العدك معتبرة ،عف السفف اإلسرائيمية

ـ يذ القرار بحجة أف إسرائيؿ لـ تقعف تنف، كقد بررت امتناعيا في حالة الحرب مع إسرائيؿ

  (1).بتنفيذ قرارات األمـ المتحدة المتعمقة بفمسطيف

 .تأميم قناة السويسالفقرة الثانية: 

 ك التعميػػػر فػػػي أعقػػػاب جػػػالء القػػػكات البريطانيػػػة عػػػف مصػػػر كسػػػحب البنػػػؾ الػػػدكلي لإلنشػػػاء

جكيميػة 26لمصػرية فػي أصػدرت الحككمػة اف ،لغرض خاص لتمكيؿ عممية إنشاء السد العػالي

 ،قنػاة السػكيسالقاضػي بتػأميـ الشػركة العالميػة ل(2) 1956لسػنة  285القانكف المػرقـ  ـ1956
 (4)لؾ عمى النقاط التالية:كقد استندت مصر في ذ(3)

ك بالتػػالي تخضػػع لجميػػع القػػكانيف  ،إف شػػركة العالميػػة لمقنػػاة ىػػي شػػركة مسػػاىمة مصػػرية -1

       الػػػػذم صػػػػادؽ  -سػػػػابؽ الػػػػذكر -ا مػػػػف الفرمػػػػاف العثمػػػػانيأنيػػػػا تسػػػػتمد كجكدىػػػػ كالمصػػػػرية، 

بمػا أف الشػركة كالػذم جػاء فػي محتػكاه،  ـ بيف كالي مصر كالميندس الفرنسيعمى العقد المبر 

    ،العالميػػة لمقنػػاة السػػكيس البحريػػة ىػػي شػػركة مصػػرية فيػػي خاضػػعة لقػػكانيف الػػبالد كعاداتيػػا 

                                                             
 .341 ، ص، المرجع السابؽ)محمد(المجذكب أنظر:(1)
 أنظر:(2)

  .VINCENT (PH) ,op,cit,p75 

 .445 ، ص، المرجع السابؽ(عبد الكريـ)عمكافأنظر:(3)
  أنظر:(4)

SELLE (G),La nationalization de Canal de Suez et Le Droit International,Facultè de Droit,Volume 

2,Pris 1956,p.p.03-19.                                                                                                                    
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لؾ نفػػس ككػذ ، الفصػؿ فييػا المحػاكـ المصػريةأمػا المنازعػات التػي تنشػأ فػي مصػر فتخػػتص ب

لقػكانيف الػبالد  ان الشيء في المنازعات التي قد تنشأ بػيف الحككمػة ك الشػركة كيقضػي فييػا طبقػ

 (1) .المصرية

مف معتبر  ك كانت الشركة تستغؿ مرفؽ المركر في القناة بنيابة عف الحككمة المصرية - 2

، لمدكلة يازباشرة أك بالكساطة عف طريؽ االمتأف المرفؽ يككف مف حؽ دكلة مصر تسييره م

لؾ أك لـ يرد و منحة منيا سكاء كرد نص صريح بذلؾ عمى أساس أنالحؽ في استرداده كذ

 .في عقد االمتياز

      باإلضػػػافة إلػػػى أف الشػػػركة كانػػػت كسػػػيمة فػػػي يػػػد االسػػػتعمار، ككانػػػت تصػػػرفاتيا جافػػػة  - 3

 االقتصػادم يـ الشػركة خطػكة حاسػمة نحػك التحػررأمال تميؽ بمكانة الحككمػة ك بالتػالي فػإف تػ

   اردةإضػافة إلػى أف الشػركة أخمفػت عػف الكفػاء بكثيػر مػف التزاماتيػا الرئيسػية الػك  ك كالسياسي،

لػؾ كعػدىا بتحكيػؿ بحيػرة التمسػاح إلػى مينػاء داخمػي لالسػتقباؿ أكبػر في صػؾ االمتيػاز مػف ذ

 كأىممت ميناء بكرسعيد. ،فالسف

كالذم يتعمؽ  ـ1888اللتزامات الكاردة في اتفاقية اميـ ال يتعارض مع تأالكذلؾ إف  - 4

 (2) فإف الحككمة المصرية ستستمر في تأميف ىذه الحرية. ،المالحةبحرية 

خرجت  ـ، الذم1957أكتكبر30العدكاف الثالثي  التأميـ إثر إجراء احتجت الشركة عمى    

خر ح آكألحػقػت بػتػصػريػ ـ،1957فػريػؿ أ 24منو مصر منتصرة  ك أصػدرت  تػصػريحػا فػي

                                                             
 .342 ، صالمرجع السابؽ ،)محمد( المجذكب أنظر:(1)
 .342 ص،  المرجع نفسو أنظر:(2)
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    لؾ في ذ تعزم ، كقداتفاقية القسطنطينية عبرت فيو عف احتراـ ـ1957جكاف 18في 

 (1)أمنيا صالحا يربط الشعكب كيخدـ قضية السالـ  ان عمى جعؿ القناة ممر 

      و من تكطمب ،تصريح إلى األميف العاـ األمـ المتحدة ت الدكلة المصريةأرسمقد ك    

 (2)كتتمخص مجمؿ أحكامو في ما يمي:  ،أف يسجمو ككثيقة دكلية

  .احتراـ اتفاقية القسطنطينية فيما يخص حرية المالحة في القناة -أ 

 ،المفاكضاتة تتـ عف طريؽ دك أم زيا ،بقاء رسـك المركر مثمما كانت عميو سابؽ -ب 

 التحكيـ.كعند انعداـ الكصكؿ إلى اتفاؽ يحؿ بطريقة 

مف مجمكع  %25ليا تتعيد الحككمة المصرية بصيانة كتطكير القناة كتخصص -ج 

 مف أجؿ صيانتيا كتحسينيا. اإلرادات

 .مة أنشأتيا مصر يـك تأميـ القناةإدارة القناة بكاسطة ىيئة مستق - د

      فترفع فيما يخص رفع الشكاكم المتعمقة  بالتفرقة في المعاممة أك بالئحة  القناة -ق 

في حالة عدـ التكصؿ إلى حؿ يمكف عرض المسألة عمى محكمة ك ، قناة السكيس ى ىيئةإل

 التحكيـ.

 ،لميثاؽ األمـ المتحدة ان طبق ـ1888تسكية المنازعات التي تنشأ بخصكص اتفاقية  - ك

إذا لـ  ،فاقية عمى محكمة العدؿ الدكليةالفات حكؿ تفسير أك تطبيؽ نصكص االتتعرض الخ

  .Cji]] الدكلية العدؿ  لمحكمةكف مصر قد قبمت بالكالية الجبرية كبيذا تك تحؿ بطرؽ أخرل

                                                             
 .343 ، ص المرجع السابؽ ،)محمد( المجذكب أنظر:(1)
 .343 ص المرجع نفسو، أنظر:(2)
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ناة كسدىا فالعدكاف أدل إلى غمؽ الق ،كلإلشارة أنو في أعقاب تأميـ شركة القناة       

، كبعد تكقؼ العدكاف قامت األمـ المتحدة بتطيير القناة ك إعادة بإغراؽ بعض السفف فييا

كصكؿ  ـ ك1968كاستقر الكضع حتى حصكؿ العدكاف في جكاف  (1)،المالحية إلييا الحركة

ك احتالؿ جزيرة سيناء ك قد تعطؿ فييا المالحة مف جديد  ،جية الشرقية لمقناةماإلسرائيمييف ل

ت حككمة الرئيس المصرم أنكر السادات قفعندما ك  ـ،1975د فتحيا إال في عاـ يك لـ يع

 .نيا بالعبكر مف ك إلى إسرائيؿعمى تكقيع اتفاؽ مع إسرائيؿ يسمح لسف

       ثػػـ جػػاء اتفػػاؽ" كامػػب ديفيػػد " كمعاىػػد الصػػمح بػػيف الحكػػكمتيف المصػػرية ك اإلسػػرائيمية     

بػػػحرية  ك اإلسرائػػػيمي اسػتخداـ القػػػناةكتكػرس حػؽ العػد ،التي تمغي حالػة الحػرب بػيف الطػرفيف

 (2)تامة.

 الثانيلفرع ا

 ــنـــــــمـــــــــاقـــــــــنــــــــــاة بــــ 

كتقع القنػاة فػي إقمػيـ  ،كتصؿ المحيط األطمسي بالمحيط اليادم ،كمـ 81 قناة بنما طكؿ     

كػػاف  ك ،(4)ـ1888-ـ1882اـ فيمػا بػػيف األعػػك  بػػدأت شػركة فرنسػػية بحفرىػػا (3)،جميكريػة بنمػػا

 ،حػدة األمريكيػةلكاليات المت، كلكنيا لـ تستمر بسب أطماع امستشارىادكليسبيس " " الميندس

                                                             
 .344 ص ،، المرجع السابؽمحمد( )المجذكب أنظر:(1)
  أنظر:(2)

LAPIDOTH(R),The Suez Canal , The Gulf of Suezand The Treaty of Peace,1979 Between Egypt and 

Israil,Mèl bindschedler,1980,pp 617-625. 
  أنظر:(3)

PERRUCHOUD,(R),Le  Règime de Neutralitè de Canal de Panama ,I.U.H.E.I, P.U.F,1983, p 342.       

                                                                                                                                    
  أنظر:(4)

VINCENT (PH),op,cit,p77 
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         ؽ القنػػػػاة كتدشػػػػينيا لػػػػؾ قامػػػػت الدكلػػػػة بإبعػػػػاد الشػػػػركة ك الحمػػػػكؿ محميػػػػا ك إنيػػػػاء شػػػػكبعػػػػد ذ

لػؾ التػاريخ أصػبحت دكلػة بنمػا تمػارس سػيادتيا عمييػا ك كأنيػا جػزاء مػف كمف ذ ـ،1914في 

 إقميميا.

      اميػػػا محػػػػددك إنمػػػا نظ ،إف القنػػػاة ال تخضػػػع لنظػػػاـ دكلػػػي شػػػبيو بنظػػػاـ قنػػػاة السػػػكيس      

 (1):معاىدتيف ثنائيتيففي 

   بيف الكاليات المتحدة األمريكية(2)فكت ( )ىام ػػ بكنسـ1901نكفمبر 18:المعاىدة األولى   

اة ك اإلشراؼ ك التي نصت عمى أف تقـك الكاليات المتحدة بإنشاء القن ،ك بريطانيا العظمى

الحربية  ا حرة لجميع السفف التجارية ك، شريطة أف تككف المالحة  فييعمييا كالدفاع عنيا

 .لكؿ الدكؿ

ػػػ بكنػك فػاريال ( بػيف الكاليػات المتحػدة األمريكيػة )ىاي ـ1903نكفمبر18:المعاىدة الثانية     

كشػػجعتيا  ،بنمػػا الثػػكرة ضػػد ككلكمبيػػا كقػػد عقػػدت فػػي أعقػػاب إعػػالف مقاطعػػة ،كجميكريػػة بنمػػا

   لماديػػػة ك العسػػػكرية مػػػف أجػػػؿ أف تتنػػػازؿت االمسػػػاعدا كاشػػػنطف عمػػػى االنفصػػػاؿ كقػػػدمت ليػػػا

 .(3)عمى القناة

     ية قطعة مف األرض تشؽ فيذه المعاىدة األخيرة تمنح الكاليات المتحدة األمريك     

   ماليف دكالر مضاؼ إلييا مبمغ سنكم قدره ربع مميكف دكالر  10مقابؿ مبمغ  ،فييا قناة

                                                             
 .345 ،344 ص ص ، المرجع السابؽ،)محمد( المجذكب أنظر:(1)
 أنظر:(2)

KLINGHOFER (V),L’Elargissement du Canal de Panama, Master II Droit Maritime et des 

Transports,Faculte De Droit Et de Science Politique D’aix-Marseill ,Promotion 2007/2008.p21. 
  أنظر:(3)

NYS (E),op,cit,p12. 
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كيتميز النظاـ  (1) ،ة كشرط حرية المالحة فيياعمى شرط بقاء القناة ممؾ لمكاليات المتحد

 (2)المكضكع لقناة باألمكر التالية: 

نظاـ  ، فيك(3)إف نظاميا لـ يتفؽ عميو في كثيقة دكلية كما ىك الحاؿ لقناة السكيس -أوالً 

   دكؿ )الكاليات المتحدة كبريطانيا ك بنما (،كقد استنتج البعض  كضعتو كاتفقت عميو ثالث

سفف الدكؿ غير المكقعة عمى المعاىدتيف يات المتحدة غمؽ القناة في كجو الكالأف مف حؽ 

إال أف ىذا يتعارض كمبادئ  ،دة ال تمـز إال ىذه الدكؿ الثالثعمى أساس أف ىذه المعاى

 .القانكف الدكلي العاـ

لػػػؾ لصػػالح الكاليػػػات ككػػػاف كػػؿ ذ ،ىر السػػػيادة عمػػى القنػػاةحرمػػػت بنمػػا مػػف كػػػؿ مظػػا- ثانيــاً 

قامػػػػػة التحصػػػػػينات ،دة األمريكيػػػػػة ألنيػػػػػا تتػػػػػكلى كحػػػػػدىا إدارة القنػػػػػاةالمتحػػػػػ         كالػػػػػدفاع عنيػػػػػا كا 

 (4)قبة بنما لذلؾ .اعمى ضفتييا مف دكف مر 

بػػػػؿ إف السػػػػمطات األمريكيػػػػة تمػػػػارس بعػػػػض  ،كلػػػػـ يتكقػػػػؼ ىػػػػذا األمػػػػر إلػػػػى ىػػػػذا الحػػػػد      

    القنػػػاة كقػػػد أدل ذلػػػؾ بحجػػػة حمايػػػة ،فػػػي األراضػػػي البنميػػػة خػػػارج القنػػػاة الصػػػالحيات األمنيػػػة

 فػطػنػػامت كاشػػق ـ1962، كفي عاـ (5)التي نظميا الكطنيكف في بنما بعض االضطراباتإلى 

  

                                                             
 .112 ص ،المرجع السابؽ ،)جماؿ( محي الديف أنظر:(1)
 .345 ، ص، المرجع السابؽ)محمد( المجذكب أنظر:(2)
  نظر:أ(3)

KLINGHOFER (V),op,cit,p23. 
 .112 ص ،المرجع السابؽ ،)جماؿ( محي الديف أنظر:(4)
  أنظر:(5)

SLACK (B); et MCCALLA(R), « Le Canal de Panama à un Carrefour Géopolitique, Réalités 

Commerciales et Environnement », Etudes Internationales, Volume 36, N°2, Juin 2003,253-p256.  
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 (1)البنامي إلى جانب العمـ األمريكي في منطقة القناة.  برفع العمـ

السمـ يقضي بحرية المركر في زمف  ان تيف سبؽ ذكرىما لـ تتضمنا نصلمإف المعاىدتيف ا    

كىذا ما أدل بالكاليات  ،المتعمقة بقناة السكيس ـ1888في اتفاقية  ىك الحاؿ كما ،الحربك 

ففرضت بعض القيكد عمى حرية المركر في القناة في فترة  ،استغالؿ الكضع إلى  المتحدة

الحرب، بسبب العالقات المتردية بيف الكاليات المتحدة األمريكية كانت ىذه األخيرة تسارع 

دفع يالذم  تعكيضال ةكذلؾ بالتنازؿ عف بعض االمتيازات كزياد ،كمة بنماالسترضاء حك

 .(2)لحككمة بنما 

ألغت بمكجبيا معاىدة  ـ1936مارس 2كقد عقدت الدكلتاف معاىدة جديد بتاريخ      

 .تتعمؽ بضماف استقالؿ بنما عف الكاليات المتحدة األمريكية ةكىذه المعاىدة الجديد ـ،1903

   بير االحترازيػػة اباتخػػاذ التػػد ـ1936مػػف اتفاقيػػة  10فػػي المػػادة  عيػػدت الػػدكلتافت كقػػد        

مسػػاف بسػػالمة أك فػػي حالػػة تيديػػد باالعتػػداء ي ،ك الدفاعيػػة عػػف القنػػاة فػػي حالػػة نشػػكب حػػرب

 (3).الجميكرية أك القناة

ة الكفػػػاؽ كالتعػػػاكف معاىػػػدة جديػػػدة سػػػميت بمعاىػػػد ـ1955جػػػانفي  25فػػػي  كقػػػد عقػػػدت     

    ، كارتفعػػػت ألػػػؼ 430مػػػف ربػػػع مميػػػكف دكالر إلػػػى  التعكيضػػػات السػػػنكية التػػػي زادت بػػػادؿالمت

                                                             
 .346-345 ص -، المرجع السابؽ، ص)محمد( المجذكب أنظر:(1)
 .113 ص ،المرجع السابؽ ،)جماؿ( محي الديف أنظر:(2)
 .346 ص ،، المرجع السابؽ)محمد( المجذكب أنظر:(3)
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اضػػػػطرت الحككمػػػػة البنميػػػػة مجػػػػاراة الػػػػرأم العػػػػاـ  ـ، كقػػػػد1964إلػػػػى تقريػػػػب المميػػػػكنيف عػػػػاـ 

 (1)بإلغاء تأجير القناة كطرد الكاليات المتحدة األمريكية منيا . المطالب

       الضػػػػػغط عمػػػػػى كاشػػػػػنطف إلػػػػػى إجػػػػػراء مفاكضػػػػػات  إلػػػػػى كبسػػػػػبب كثػػػػػرة المظػػػػػاىرات أدل     

 1977سػبتمبر  07تمخػض عنيػا تكقيػع معاىػدتيف فػي  ،سػنة 13مع الحككمة البنمية دامت 
الػدكؿ  انضػماـقنػاة ك الثانيػة متعمقػة بتشػريع تنطكياف عمى كثيقتػيف األكلػى تتعمػؽ بػإدارة ال ،(2)

 (3)كتالي:  المعاىدتيف ىي ىاتاتضمنكأبرز المبادئ التي  ، إلييا كالحياد الدائـ لمقناة

              ةالتنازؿ تدريجيا لبنما عف إدارة القناة عمى أف تعكد ممكية القناة إلييا كامم -أ

 .   (4) 2000في أكؿ

 حديدية.فئ كسكؾ اممارسة بنما السيادة كاستخداـ ما يقع فييا مف مر  -ب 

 .االقتصادية لبنما تحقيؽ التنمية كجكب إسياـ عائدات القناة في -ج 

القناة حتى نياية القرف  احتفاظ الكاليات المتحدة األمريكية بمسؤكلية الدفاع عف -د 

 .العشريف

 ؿػػصػشرياف دكلي يػبغية االحتفاظ بيا ك ،2000تطبؽ نظاـ الحياد عمى القناة بعد عاـ  -ق 

 بيف القارات.
                                                             

 .114 -113 ص -ص ،السابؽ ، المرجع)جماؿ( الديفمحي  أنظر:(1)
  أنظر:(2)

KLINGHOFER (V),op,cit,p27. 

 
 أنظر:(3)

Treaty Concerning The Permanent Neutrality Operation Of The Panama Canal in 07 September 1977. 

 أنظر:(4)
RAUZDUEL(S.C) « Panama : le Canal Retrouvé », Politique Internationale, N°87, Printemps 2000 

p.240.  
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بعػػد عرضػػيا عمػػى الكػػكنجرس  (1)ـ1979فػػي عػػاـ  حيػػز التطبيػػؽدخمػػت ىػػذه االتفاقيػػة       

الػػػذم أدخػػػؿ بعػػػض التعػػػديالت أسػػػاءت لػػػركح المعاىػػػدة كتركػػػت لكاشػػػنطف ىػػػامش  ،األمريكػػػي

 (2).لتحايؿ كالتأكيؿا

        ،لبنمػػاالقػػكانيف األمريكيػة قمصػػت مػػف حجػػـ االمتيػازات الماليػػة الممنكحػػة  كبػالرغـ مػػف أف     

ة في أمريكػا الكسػطى ك االسػتغناء نيائيػا بتزاز كاشنطف بشؽ قناك عمى الرغـ مف الضغط ك ا

بدية ي ىذا لـ يحؿ دكف االحتفاؿ بتسمـ إدارة القناة مف أمريكا كتـ ىذا بالفعؿ ف ،عف قناة بنما

 (3). 2000سنة 

 الفرع الثالث

  ل ـــيـــيـــاة كـــنــــق 

 قناة غميـكب ىتقع برمتيا في األرضي األلمانية، كتسم، ك كمـ 98 قناة كييؿ طكؿيقدر       

"Guillaume"  لألغػراض اسػتراتيجية حفرتيػا ألمانيػا  ،بحػر الشػماؿبكىي تصؿ بحر البمطيػؽ

حػػة الدكليػة عمػػى اعتبػػار كقػػد اسػػتعممت بعػد ذلػػؾ لممال ـ،1895كالعػاـ  ـ1885مػا بػػيف العػػاـ 

-ـ1907لممكاصػػػالت بػػػيف البحػػػريف كسػػػعت القنػػػاة كثيػػػرا مػػػا بػػػيف عػػػامي  أقصػػػر طريػػػؽأنيػػػا 

المركر فييػا بػسػفف مداخميا خاضعا لسيادة ألمانيا التػي كانػت ال تسػمح ل ان ت ممر كظم ـ،1915

                                                             
 أنظر: (1)

BRAGALE( M.A), « The Panama Canal in transition : Steaming Towards the 21
st 

Century », Bulletin 

of the Permanent International Association of navigation Congresses, N°98, 1998, p.39-45. 
  أنظر:(1)

GRACIA PENALOZA (E), « Le statut juridique des ports panaméens », Mémoire de                           

Master 2,  CDMT – Université Aix-Marseille III,pris,2005. 
 .115 ص ،المرجع السابؽ ،)جماؿ( محي الديف أنظر:(3)
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 قنػاة بمكجػب المػكادالأيػف تػـ نظػاـ تػدكيؿ  ـ،1919رسـك معينػة إلػى غايػة إال بإجازة خاصة ك 

 . (1)مف معاىدة فرسام 386حتى   380 مف

لسفف التجارية في كجو ا عمى فتح القناة عمى قدـ المساكاة 380كقد نصت المادة      

ىذا  كمع المساكاة في الرسـك لمجميع ك (2)،في حالة سمـ مع ألمانيا  مدكؿ التي ىيكالحربية ل

النظاـ الحر أكممتو عدة نصكص قضت عمى إقامة التحصينات في جكار القناة حسب 

       مسألة المالحة  "كيمبمدكف"كقد أثيرت ىذه المادة في قضية  (3)،مف االتفاقية 195المادة

كيمبمدكف سفينة بريطانية كانت تحمؿ شحنة حربية فرنسية إلى بكلكنيا التي كانت )في القناة 

القناة كىك ما كاف محال لحكـ  حينيا في حرب مع ركسيا ، فمنعتيا ألمانيا مف المركر عبر

كىذا ما سنراه في المطمب الخاص بمصادر النظاـ القانكني لمقناة  (4)،محكمة العدؿ الدكلية

 .(لدكليةا

أصدرت الحككمة األلمانية انفراديا مذكرة ألغت بمكجبيا جميع البنػكد  ـ1936عاـ  في       

  المتعمقة باألنيار ك القنكات الدكليػة التػي نصػت عمييػا معاىػدة الصػمح كاعتبػرت ألمانيػا القنػاة

ابتػداء مركر السفف الحربية األجنبية إلى إجػازة خاصػة  كأخضع ،نظاـ دكلي لأليتال تخضع 

كلػػـ يتغيػػر ىػػذا المكقػػؼ إال بعػػد ىزيمػػة ألمانيػػا فػػي الحػػرب العالميػػة الثانيػػة  1937مػػف  العػػاـ 

  (5) .إلى سابؽ عيده النظاـ ةكعكد

                                                             
  أنظر:(1)

MAUPAS (J), Le Canal de Kiel, R.D.I,1937,pp 49-55. 
 .115 ص ،المرجع السابؽ ،)جماؿ( محي الديف أنظر:(2)
 .347ص ، المرجع السابؽ،)محمد( المجذكب أنظر:(3)
 .116 ص ،المرجع السابؽ ،)جماؿ( محي الديف أنظر:(4)
 .347 ص ،، المرجع السابؽ)محمد( المجذكب أنظر:(5)
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  المبحث الثاني

 النظام القانوني لممرور في القناة. 

التي تخترؽ  تعكد لمدكلة في األصؿ ال خالؼ حكؿ ممكية اإلقميمية لمقناة، فيي         

داخميا  المالحة حرية مسألة تثيرالقانكنية الناحية  مف رضيا كتخضع لسيادتيا، غير أفأ

  الغرض مف شؽ القناة ىك تسييؿ المالحة ك اختصار المسافاتك إذا كاف ، )حؽ المركر(

    لشركة  كأ ك دفع رسكـ لمدكلة ح لجميع السفف بالمركربطبيعة الحاؿ يسمف ،(1)ليؼاك التك

النظاـ القانكني لممركر  لذا سنحاكؿ دراسة، ر القناة كالتي تتكلى أمر صيانتياالتي قامت بحف

ك أىـ  ،)الطمب األكؿ(المركر حؽ تنظيـ في حؽالمف لو تبياف  في القناة مف خاللو 

 .) المطمب الثاني(في مشركعيتو ىذا الحؽ المصادر التي يستند عمييا

 لمطمب األولا

 حق المرور وتنظيمو في القناة.  

ىػػذا يجعػػؿ مػػف الصػػعب تحقيػػؽ المػػركر عبػػر  ،بمػػا أف القنػػاة تقػػع فػػي إقمػػيـ دكلػػة كاحػػدة      

    إذا كػػاف مبػػدأ حريػػة المالحػػةفػػ ،تنػػادم بمبػػدأ السػػيادة كد قاعػػدة عرفيػػة ثابتػػةذلػػؾ لكجػػ إقميميػػا

ىػػذا يػػؤدم حتمػػا إلػػى صػػراع بػػيف الػػدكؿ المالحيػػة  ،أصػػبح عرفػػان ممزمػػان  فػػي ىػػذه القنػػكات قػػد

الدكلػة صػاحبة القنػاة، سػعت إلػى إيجػاد الحمػكؿ السػريعة كالتػي مػف شػأنيا أف ترضػي الكبرل ك 

كعمى ىذا األساس سنحاكؿ دراسة  ،الطرفيف، بحيث مف خالليا تسعى إلى تنظيـ حؽ المركر

 ) الفرع الثاني(. تنظيمو ك كيؼ يتـ) الفرع األكؿ(، حؽ المركر 

                                                             
 116،ص المرجع السابؽ ،)جماؿ( محي الديف أنظر:(1)
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 الفرع األول

 رورـــمــــق الــــح 

 ىػػي قاعػػدة ك ،لبحػػر اإلقميمػػي لدكلػػة مػػاعبػػكر اك نظػػاـ تسػػتعممو السػػفف األجنبيػػة لىػػ         

" اسػػتعماؿ السػػفف لمبحػػار اإلقميميػػة كقػػد عرفػػو مػػؤتمر تقنػػيف الىػػام بأنػػو، عامػػة أصػػميا عرفػػي

   دكف قصػػػػد إتيػػػػاف بأعمػػػػاؿ تضػػػػر بػػػػأمف الدكلػػػػة السػػػػاحمية أك سياسػػػػتيا العامػػػػة أك مصػػػػالحيا

ف قبؿ الدكؿ المنتصرة مف الحرب العالمية األكلى قػاـ العديػد مػنيـ م ك في حركة   ،(1)المالية "

بػػإبراـ اتفاقيػػات ثنائيػػة تػػنص عمػػى السػػماح لسػػفنيا بػػالمركر ك أبسػػط مثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ اتفاقيػػة 

"sèveres "فرسػػام كاتفاقيػػة السػػالـ مػػع تركيػػا ك اتفاقيػػة  ،1920أكت 10المبرمػػة يػػـك  سػػافر

     1921أفريػػػؿ 20كاتفاقيػػػة برشػػػمكنة المبرمػػػة بتػػػاريخ  )السػػػالـ مػػػع ألمانيػػػا (،1919جػػػكاف  18

كلكػف ىػذه حريػة ال تنطبػؽ االتفاقيػة  المػركر فػي الميػاه حػران مف ذات  02حيث جعمت المادة 

 .منيا 08لممادة  ان إال عمى السفف التجارية دكف السفف الحربية كفق

ر فػي الميػاه اإلقميميػة نظمػت المػرك  ـ ك1930ثـ جاءت بعػد ذلػؾ اتفاقيػة الىػام لعػاـ        

     ،فقػػط ةمػػاد 13مػػع العمػػـ أف ىػػذه االتفاقيػػة ال تحتػػكم إال عمػػى  13إلػػى  03فػػي المػػكاد مػػف 

مػػف اتفاقيػػة  04ككػػذلؾ المػػادة ، ىميػػة كبػػرل لمسػػألة المػػركر البػػرمءأ تػػكلي يػػاىػػذا مػػا يجعم ك

البػػرمء  كالتػػي أشػػارت إلػػى الػػدكؿ المشػػاطئة بػػأف ال يجػػكز ليػػا إعاقػػة المػػركر ـ1970الىػػام

المنطقػة د اتفاقية جنيؼ لمبحر اإلقميمػي ك كأتت فيما بع (2) ،لمسفف األجنبية في المياه اإلقميمية

                                                             
 .23 ص المرجع السابؽ، ،)حميدة( بيمكؿ أنظر:(1)
 .23 ص ،المرجع نفسو أنظر:(2)
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" سػػفف كػػؿ  بقكليػػا 14/1حػػؽ المػػركر فػػي المػػادة حػػدث عػػف تالتػػي ت ـ1958المتاخمػػة لعػػاـ 

 ."لبحر اإلقميميالدكؿ سكاء كانت ساحمية أك غير ساحمية تتمتع بحؽ المركر عبر ا

        منيػػػػا أف يكػػػػكف المػػػػركر بػػػػرمء مػػػػاداـ ال يضػػػػر بسػػػػمـ الدكلػػػػة  14/2 أضػػػػافة المػػػػادةك      

ك تأتي بعد ذلؾ  19/1بأمف الدكلة الساحمية كىك ما نصت عميو المادة سف نظاميا أك أك بح

        فييػػا قػػد اسػػتدركت اليفػػكات التػػي كقعػػت ف بػػذلؾيػػة كتحػػدد لنػػا األفعػػاؿ الضػػارة كتكػػك الفقػػرة الثان

 (1).1958اقية في اتف

كيعتبره الفقياء قيد عمى ممارسة الدكلة  ،ان كليس امتياز  ان كبذلؾ يككف المركر البرمء حق      

 .يا اإلقميمية عمى البحر اإلقميميالشاطئية لسيادت

ككذلؾ  ،) الفقرة األكلى(ك القاعدة العامة تنصرؼ إلى اعتبار القنكات مياه داخمية خالصة   

 ة )الفقرة الثانية(.بية داخؿ القنكات الكاصمة بيف بحار عامالمالحة األجن إنكار

 ولىالفقرة أل 

 انصراف ىذه القنوات إلى مياه داخمية خالصة.

        تعػػػد مػػػف ضػػػمف الميػػػاه الداخميػػػة مياىيػػػا القنػػػاة تشػػػؽ فػػػي إقمػػػيـ البػػػرم لمدكلػػػة فػػػإف بمػػػأف    

     مثػؿ قنػاة السػكيس التػي تقػع ،منفػس القكاعػد الممارسػة عمػى إقمػيـ البػر  عمييػا ك بالتالي تطبؽ

مياىيػػا ميػػاه داخميػػة خالصػػة كفػػؽ لمػػا أكػػده مجمػػس  تالتػػي عػػدك  ،فػػي إقمػػيـ مصػػرم متيػػابر 

 ء ال يتجػػزأ فتػػكل أصػػدرىا معتبػػر أف  القنػػاة جػػز بصػػدد  ـ1953مػػام 10الدكلػػة المصػػرم فػػي 

 مف مصر.

                                                             
 .25 ، صالمرجع السابؽ  ،ميدة()ح بيمكؿ أنظر:(1)
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 الفقرة الثانية

 بحار عامةل القنوات الواصمة بين المالحة األجنبية داخ إنكار

 ،تعػد ميػاه داخميػة خالصػة إال أنيػا القنكات التي تصؿ بيف البحار العامة ك برغـ مف أف     

عػدـ إحيػاء  يىػك  إلػى قاعػدة عامػة فػي شػأف الميػاه الداخميػة خضػكعيا لػؾذعمػى رتب مما يت

ف سػفمأم التزاـ قانكني دكلي في مكاجية الدكلة اإلقميمية بضماف حؽ المركر البرمء داخميػا ل

 .(1)األجنبية

  ،تضػػمف حػػؽ المػػركر البػػرمءفػػي حقيقػػة األمػػر عػػدـ كجػػكد اتفاقيػػة عامػػة ك شػػارعة إف        

          ،تػػػػى كلػػػػك كانػػػػت بريئػػػػة لسػػػػفف األجنبيػػػػةحػػػػة داخػػػػؿ القنػػػػاة حإنكػػػػار لممالرتػػػػب عنػػػػو تكىػػػػذا ي

إال إذا ظيػػػرت قاعػػػدة عرفيػػػة تقضػػػي بخػػػالؼ ذلػػػؾ )حكػػػـ محكمػػػة العػػػدؿ الدائمػػػة فػػػي قضػػػية 

  دكف(.كيمبم

سػفف التجاريػة لجميػع مأما االستثناء في ما يخص القنػكات الدكليػة ىػي حريػة المالحػة ل       

كىػذا نظػرا  (2)،مثميػا مثػؿ المضػيؽ ـسفف حؽ المركر البرمء في القناة زمف السػممأم ل ،الدكؿ

أم بعػض القنػكات اسػتبعدت مػف لكػف  ك ،القتصاد الدكلي لذا يستمـز فتحياا في القناة ألىمية

         لكػػػػي يػػػػتمكف مػػػػف االسػػػػتفادة منيػػػػا حتػػػػى أثنػػػػاء العػػػػدكاف مػػػػف أجػػػػؿ حمايتيػػػػا  اط عػػػػدائينشػػػػ

مػػف الػتػدمػيػػػر أك أم تمػػؼ قػػد يتسػػبب ليػػا، كلكػػف ىػػذا ال يعنػػي كضػػع القنػػاة  فػػي حالػػة الحيػػاد 

                                                             
 185.184 ، صالمرجع السابؽ، ص ،(حاـز محمدعمتـ)أنظر: (1)
 .108ص  ،، المرجع السابؽ(محمد طمعت) أنظر: الغنيمي(2)
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بالمعنى التقميدم ، ال نيا ال تغمؽ في كجو السفف الحربية كتكػكف مفتكحػة لمجميػع عمػى شػرط 

 (1) الدكؿ المكقعة .مصمحة 

كالبعض األخر  ،نكع مف حؽ االرتفاؽ لبعض أنو ينشألمصمحة الغير فيرل ا أما اشتراط     

 ،مػى حكمػو بالنسػبة لمقػانكف الػداخمييرل أف ىذا الشػرط فػي القػانكف الػدكلي يخضػع لمقيػاس ع

يكػكف  أف ان يػحتمك لػيس  عينيػان ان فأف النظػرة القائمػة باالشػتراط لمصػمحة الغيػر ينشػأ حقػ ان كعمكم

لتزامػػات التػػي تمقييػػا المعاىػػدة عمػػى عػػاتؽ االكمػػف ىػػذا المنطمػػؽ فػػإف  ،ىػػذا الحػػؽ حػػؽ ارتفػػاؽ

، إذ أف عػػػدـ احتػػػراـ تمػػػؾ المػػػركر فػػػي القنػػػاةالػػػدكؿ األطػػػراؼ شػػػرط لمػػػنح الػػػدكؿ الغيػػػر حػػػؽ 

    كمػػا سػػبؽ(2)االلتزامػػات يسػػمح لدكلػػة صػػاحبة السػػيادة بػػأف تمنػػع المػػركر عمػػى السػػفف المخالفػػة

 ك أف أشرنا.

      تفاقيػػػػات دكليػػػػةاالمقػػػػررة فػػػػي الإف المالحػػػػة فػػػػي القنػػػػكات الثالثػػػػة تخضػػػػع لألنظمػػػػة         

سػفف مفيي تتشابو كميػا فػي تقريػر مبػدأ حريػة المالحػة فػي القنػاة البحريػة ل التي كقعت بشأنيا،

اة في مكاجية غالؽ القنسمـ أما الحرب فيجكز إاللؾ كقت كذ ،التجارية التابعة لكؿ دكؿ العالـ

    بكامػػؿ مظػػاىر سػػيادتيا التػػي ال تتعػػارض  كتحػػتفظ دكلػػة التػػي تمػػر عبرىػػا القنػػاة ،سػػفف العػػدك

 (3)مع حرية المالحة .

القنػػػاة الحػػػؽ فػػػي منػػػع المػػػركر فييػػػا،  أمػػػا السػػػفف الحربيػػػة فاألصػػػؿ أف الدكلػػػة صػػػاحبة      

إال أنو اسػتقر الػرام  ،لسففاعتداء محتمؿ مف قبؿ ىذه ا كتجنبا لأللعمى سالمتيا لممحافظة 

                                                             
 .109-108ص  -ص ،، المرجع السابؽ (محمد طمعتالغنيمي ) أنظر:(1)
 .109 -108ص  -، صأنظر: المرجع نفسو(2)
 .442ص  ، المرجع السابؽ،(يـعبد الكر ) عمكافأنظر: (3)
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ككذلؾ عمى السػفف أف تمتػـز  بعػد  ،لمركر شريطة إعالـ مسؤكلي القناةبالسماح ليذه السفف با

مػف القػنػػاة كػقاعػػدة  ذك أف ال تػتػخػػ ،القياـ بأم عػمػؿ حػربي في الػقػنػػاة أك فػي إحػدل ضػفػتػػيػيػػا

 (1)لػتػنفػيػذ عممياتيا العسكرية 

ـز الغكاصػػػات تػػػتم ، كىػػػي أفينػػػاؾ قاعػػػدة مسػػػتقرة فػػػي القػػػانكف الػػػدكليفصػػػات أمػػػا الغكا      

 مف اتفاقية جنيؼ لسنة 14/6كفؽ لممادة  ،باإلبحار في البحر اإلقميمي طافية ك رافعة عمميا

ك التػػػي جػػػاءت فػػػي البػػػاب المتعمػػػؽ  ،طقػػػة المتاخمػػػةالمتعمقػػػة بػػػالبحر اإلقميمػػػي كالمن ـ1958

نمػا قرينػة عمػى عػدـ لصػفة البػراءة ك  ان بحد ذاتػو ال يعتبػر خرقػبمفيـك المركر البرمء فالغطس  ا 

 ان كفقػالغيػر بػرمء،  المػركر اإلجراءات الضػركرية لمنػع كعمى الدكلة الساحمية أف تتخذ ،البراءة

ألنػشػطػػػة الػمػذكػػػكرة فػػي الػمػػػادة اإذا أتػػػت بػأحػػػد  ـ كنفػػس الشػػيء1982مػػف اتفاقيػػة  30 مػػادةلم

تمػر  عمييػا أف ممركر العابر في المضػيؽل ك ىك الحاؿ بالنسبة (2)،يػةمف نػفػس االتفػاقػ 19/2

طافية أما في المناطؽ التي لدكلة كامؿ السيادة عمييا فيي تخضع إلجازة مف الدكلة صػاحبة 

 اإلقميـ.

أبقػت السػيادة التامػة  1944لعاـ  ؽ فكؽ القناة فإف اتفاقية شيكاغكأما بخصكص التحمي      

مػػف اتفاقيػػة جنيػػؼ  02لممػػادة  ان كفقػػ ،إقميميػػا البػػرم كالبحػػرم كاء التػػي تعمػػكمدكلػػة عمػػى األجػػل

"سػػيادة الدكلػػة السػػاحمية تمتػػد إلػػى المجػػاؿ الكاقػػع فػػكؽ البحػػر  ـ كالتػػي تػػنص عمػػى أف1958

                                                             
 .58ص  ، المرجع السابؽ،(أحمد) إسكندرمأنظر: (1)
 .145 ، المرجع السابؽ، ص(إبراىيـ) أنظر: العناني(2)
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ة أم تخضػػع لسػمطة التقديريػػ ،ـ1982مػف اتفاقيػة  02/02لمػػادة مػػا تناكلتػو اكىػذا  ،اإلقميمػي"

 (1)التفاقية الطيراف المدني.مة لدكلة باستثناء الدكؿ المنض

 فػػي مجمميػػػا الحػػػريتيف الالتػػيف كانتػػػا فػػي اتفاقيػػػة بػػػاريس كقػػد تضػػػمنت اتفاقيػػة شػػػيكاغك      

       المػػػركر لألسػػػباب العسػػػكرية ك دكاعػػػي المصػػػمحة العمكميػػػة بمػػػا فييمػػػا جػػػكاز تقيػػػد ـ،1919

   (2).بيا طائرات الحربية فميا كضع خاصخطر التحميؽ في مناطؽ معينة أما ال ك

  الثانيالفرع 

 رور.ــمــم الــيــظـــنــت  

أف حؽ المركر فػي األصػؿ كػاف عبػارة عػف قاعػدة عرفيػة، كقػد سػعت سابقا  الحظنالقد       

إلػػى إبػػراـ معاىػػدات ثنائيػػة تػػنص عمػػى السػػماح  ،الػػدكؿ المنتصػػرة مػػف الحػػرب العالميػػة الثانيػػة

بػؿ سػعت  ،كغيرىا مف القنػكات في قناة السكيسمثمما حدث  ،لسفنيا بالمركر في ىذه القنكات

     أف الغػػػرض مػػػف حفرىػػػا  بحجػػػة ،محاكلػػػة السػػػيطرة عمػػػى ىػػػذه المنافػػػذ البحريػػػة تمػػؾ الػػػدكؿ إلػػػى

     االنتقػػػاؿ  فػػػي التػػػي ال تأخػػػذ كقػػػت كبيػػػر أنيػػػا الطػػػرؽ الكحيػػػدةك  ىػػػك تسػػػييؿ المالحػػػة الدكليػػػة

     كلكػػػف ارسػػػة التجػػػارة الدكليػػػة ك مم بحػػػر عػػػاـ إلػػػى بحػػػر أخػػػر مػػػف أك،مػػػف محػػػيط إلػػػى محػػػيط 

ك إلماطػػػة المثػػػاـ عػػػف مكضػػػكع تنظػػػيـ  ،تنظػػػيـ المػػػركرفػػػي مجمميػػػا تحتػػػاج إلػػػى  ىػػػذه العمميػػػة

) الفقػػػػرة ىنػػػػاؾ معاىػػػػدة أك اتفاقيػػػػة خاصػػػػة بالقنػػػػاةالمػػػػركر سػػػػكؼ نتطػػػػرؽ إلػػػػى فيمػػػػا إذا كػػػػاف 

 (.)الفقرة الثانيةكانت المالحة في القناة خاضعة التفاؽ دكلياألكلى(،ك فيما 

  
                                                             

 .515ص  ،، المرجع السابؽ(جماؿ عبد الناصرأنظر: مانع )(1)
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 الفقرة األولى

 .خاصة بالقناة ا لم يكن ىناك معاىدة أو اتفاقيةإذ

   كالتػػي يحػػؽ ليػػا  ،لسػػيادة الدكلػػة صػػاحبة اإلقمػػيـ ىػػذه الحالػػة تبقػػي االتفاقيػػة خاضػػعة فػػي     

  ك تفػرض الرسػـك  تشػاءفتسػمح بالمالحػة لمػف  ،كمصػمحتيا ان أف تتصرؼ بالقناة بما تراه مناسػب

نمػػػػػػا ل يقصػػػػػػد بيػػػػػػذه الرسػػػػػػـك عػػػػػػبك ال التػػػػػػي تناسػػػػػػبيا  دكلػػػػػػة صػػػػػػاحبة السػػػػػػيادة ماالرتفػػػػػػاؽ كا 

تتخػػذ فػػي زمػػف كتمػػنح حػػؽ األفضػػمية لمػػف تحػػب ك  (1))اختصاصػػات متعمقػػة بالسػػيادة(،مطمقةال

كىػك الحػاؿ  (2)،الدفاعيػة ةبير العسػكرياتتخػذ كامػؿ التػد إلى جانب ذلؾ ،ان الحرب ما تراه مناسب

افتتحػت ىػذه  )البحػر األيػكنيلتي تصؿ بػيف بحػر إيجػة ك ا (3)اليكناف في ثنيبالنسبة لقناة ككر 

ء مػػف اإلقمػػيـ اليكنػػاني كمػػـ كىػػي تعػػد جػػز  6.2كطكليػػا ـ  1893ـ القنػػاة لممالحػػة البحريػػة عػػا

ناف عمى أية معاىػدة فردىا تنظيـ المالحة فييا كلـ تكقع اليك مبحيث تتكلى الحككمة اليكنانية ب

  (4) .(السفف اليكنانية أم أنيا ذات أىمية داخمية اإلضافة أنيا مقتصرة عمى، بدكلية بشأنيا

   فيػػذا ال يتعػػارض مػػع حريػػة المالحػػة  ،الدكلػػة صػػاحبة السػػيادة عمػػى القنػػاة دامػػت ك مػػا      

كممارسػة السػمطات التنفيذيػػة كالقضػائية الختصاصػػاتيا  ،ؽ تشػريعاتيا الكطنيػػةيػػمػف حيػث تطب

بػػػنفس األكضػػػاع المطبقػػػة عمػػػى السػػػفف  ،ة فييػػػاسػػػفف األجنبيػػػة العػػػابرة لمقنػػػاة أك الراسػػػيلعمػػػى ا

  (5) .بالمياه الداخمية حة الخاصالمكجكدة في مكانييا  ككذلؾ نظاـ المالاألجنبية 

                                                             
 .193 ص ،، المرجع السابؽ(جماؿ عبد الناصرأنظر: مانع )(1)
 .337المرجع السابؽ، ص  ،)محمد( المجذكبأنظر: (2)
 .346المرجع السابؽ، ص ،(الخير أبك أحمد) مصطفي السيد أنظر:(3)
 .107ص ، المرجع السابؽ،(محمد طمعتأنظر: الغنيمي)(4)
 .507ص السابؽ،المرجع  ،(صالح الديفعامر)أنظر: (5)
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 الفقرة الثانية

 .إذا كانت المالحة في القناة خاضعة التفاق دولي

لدكلة غير أنو يفرض عمى ىذه ا ،دكلة صاحبة اإلقميـمىنا تبقى السيادة عمى القناة ل      

كىذا حاؿ جميع القنكات  ،المالحةالتقيد ببعض االلتزامات الدكلية كاليدؼ منو ضماف حرية 

كالتي تعكد بالمنفعة عمى التجارة الدكلية  ،األجنبية في شقيا رية التي أسيمت الدكؿالبح

ا مف صالحياتي لذا فإف التدكيؿ في ىذه الحالة ال يعني حرماف الدكلة صاحبة اإلقميـ، بأسرىا

نما ييدؼ إلى كضع عمى عاتقيا ب ،كسيادتيا عض االلتزامات مف تسييؿ مركر السفف كا 

 (1)خدمة لممالحة الدكلية. األجنبية

ضماف حرية  يماأكل  (2) ،بيف مبدأيفلمقناة يحاكؿ التكفيؽ  ي لممركر فيالنظاـ القانكنإف       

كد كانػت فػي األصػؿ سػبب لكجػ بؿ ك ،لككف ىذه القنكات تعتبر عماد المالحة الدكلية المركر

لكػػكف  ،لقنػػاةدكلػة التػػي تمػػر عبرىػا اميتعمػػؽ بػػاحتراـ السػيادة اإلقميميػػة ل ايمػثانيك  ،ىػذه الممػػرات

    ، بحيػػث ىػػذه األخيػػر ىػػي التػػي تسػػير مباشػػرة عمػػى تنظػػيـتػػأميـ الممػػر ىػػذه الدكلػػة تميػػؿ نحػػك

 (3) .عبر الممر المركر ةإدار ك 

  فيجػػكز إغػػالؽ القنػػاة  ،فييػػا ان كػػكف الدكلػػة صػػاحبة القنػػاة طرفػػفػػي حالػػة الحػػرب التػػي ت أمػػا     

، حيػػث أف ألمانيػػا قضػػية كيمبمػدكفعمػػى ذلػؾ  ك كأحسػػف مثػاؿ ،فػي كجػػو السػفف التابعػػة لمعػدك

 يا.في حرب معالدكؿ التي كانت  أغمقت القناة في كجو

                                                             
 .338ص  ، المرجع السابؽ،)محمد( المجذكبأنظر: (1)
 .129 ، المرجع السابؽ، ص(جماؿ عبد الناصرمانع)أنظر: (2)
 .192، ص المرجع نفسوأنظر: (3)

 132 



  
138 

 
  

يبقى  القنكات في ىذا النكع مف تمتع بحرية العبكرت التي السفف الحربيةفي حالة عبكر ك     

القناة أك مصالح  كسالمة الدكلة ك أف ال تقـك بأم عمؿ ييدد أمفيقضي ب التزاـيا عمى عاتق

 (1) فييا. المالحة ةعرقمب أف ال تقـك ىذه األخير ،الدكلة اإلقميمية

 المطمب الثاني

 .القناة الدوليةأىم مصادر نظام المرور في  

عمػػى أسػػاس أف األعػػراؼ سػػاىمت  ،بالدرجػػة األكلػػى يعتبػػر قػػانكف البحػػار قػػانكف عرفيػػا       

مف جية أخرل االتفاقيات الدكلية التي ساىمت ىذا مف جية، ك  19في إنشائو مع بدية القرف

       لمحػػػػاكـ الدكليػػػػة كدكرىػػػػا اقػػػػرارات حكػػػػاـ أككػػػػذلؾ  ،فػػػػي تطػػػػكير القػػػػانكف الػػػػدكلي بشػػػػكؿ كبيػػػػر

       و فػػػي مصػػػادر القػػػانكف الػػػدكلي العػػػاـمػػا درسػػػنحسػػػب ، ك البحريػػػةفػػي إنشػػػاء القاعػػػدة العرفيػػػة 

اعتمػدكا  ك الػذيف ،مصػادر القػانكف الػدكليلإليو فقياء القػانكف الػدكلي فػي تػرتيبيـ  ىباذ ك ما

أىػـ إبػراز سػنحاكؿ  ىػذابنػاء عمػى  ك ،مف النظػاـ األساسػي لمحكمػة العػدؿ الدائمػة 38المادة 

تخضػػع فػػي حكميػػا باعتبارىػػا  لبحريػػةالنظػػاـ القػػانكني لمقنػػكات ايسػػتند عمييػػا  التػػي مصػػادرال

أحكػاـ  ،) الفػرع األكؿ(تفاقيػات الدكليػةااللقكاعد قانكف البحار، فحاكلنا التركيز عمى العرؼ ك 

 .) الفرع الثاني(محاكـ الدكليةالقرارات  ك

 

 

 

                                                             
 .289، المرجع السابؽ، ص )كليد( بيطارأنظر: (1)
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 األولالفرع 

 .االتفاقية الدولية العرف الدولي و  

الػذم اعتمػدتػػو الػدكؿ فػي األسػاس قبػؿ الحػرب يتبيف لنا مف خالؿ الدراسة أف الشكؿ         

  ك ىي كسيمة اعتمدتيا ىي االتػفػاقػيػة ،العالمية األكلى لتنظيـ المسائؿ المتعمقة بحرية المالحة

           ،ذا لػيػشػمػػػػػػؿ الػقػنػػػػػػكات الدكليػػػػػةمصػػػػػالحيا كقػػػػػد امػتػػػػػػدا ىػػػػػل تان حػمػايػػػػػػالػػػػػدكؿ المالحيػػػػػة الكبػػػػػرل 

يػػػناؾ قػػػنكات بحػػػرية تػمػثػػػؿ أىػمػيػػػة ف ،حػػدةااة تػخػتػػػرؽ إقػمػػػيـ دكلػػة ك رغـ مػػف أف القػنػػػالػػعمػػى  ك

ىذا األمػر أدل إلػى إبػراـ معاىػدات أك االستػراتػيػجػيػة، ك  دكلػيػة سػكاء مػف الػنػاحػيػة االقػتػصػاديػة

يعتبػر األسػمكب االتفػاقي فػي تسػيير حيػث  (1)،القنػكاتعبػر ىػذه ان لحريػة المالحػة دكلية ضػمان

   تنظػػيـ العالقػػةفػػي تنظػػيـ حريػػة المالحػػة أك  فػػي ىػػك السػػائد فػػي العػػالـ سػػكاء نػػكات الدكليػػة الق

 . (2)ك الدكلة الغير بيف دكلة اإلقميـ

     دكلية الخاصة بكؿ قناة عمى إيجاد نكع التفاقيات االككما رأينا في السابؽ تعمؿ       

اصة بكؿ قناة ك اختالؼ را لألىمية الخبيف حرية المركر كمبدأ السيادة فمذا نظ ،مف التكازف

      (3) ،قنكات الدكليةمل ة تعميـ نظاـ قانكني مكحديستبعد مسأل ،كؿ قناةبالخاصة  الترتيبات

 ان خاص ان قانكني ان لـ تضع نظام ـ1982ىذا إضافة إلى أف اتفاقية قانكف البحار لعاـ  ك

نما تركت ذلؾ لقكاعد القانكف الد ،بالقنكات الدكلية  كؿ قناةل كضعت كلي، كما نراه عمميا أفكا 

                                                             
 .179 المرجع السابؽ، ص ،(رياض صالح) أبك العطاأنظر: (1)
 .193 ص السابؽ،المرجع  ،(جماؿ عبد الناصر) مانع أنظر: (2)
 .192 ، ص نفسوالمرجع أنظر: (3)
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جاءت لضماف  ـ1888أكتكبر29فاتفاقية القسطنطينية المبرمة في  (1) ،اتفاقية خاصة بيا

التي جاءت 1903نكفمبر 18فاريال (ػػ كاتفاقية )ىام ػػ بكنك  ،المالحة داخؿ قناة السكيس

 كؿ الحمفاء مع حككمة ألمانياالد المبرمة بيف معاىدة فرسام أخيران ك  ،ة بنمابغرض إنشاء قنا

  (2).متعمقة بإقرار الصمح بيف ألمانيا كالدكؿ الحمفاء ـ1919جكيمية 28في 

بػنػما دكلة ك ،في مػكاجػيػة الػدكؿ الػمسػتضعػفة تجاء كما نستخمصو أف المعاىدات        

ػاـ الػكاردة اتػفػاقػية كمأ أف األحػك ،اإلمبػراطػكرية العثمانيةك لػدكؿ التي خارت قكاىا كألمانيا كا

االتفاقيات  ـ اعتبرىا عامة الفقياء كالباحثكف بمثابة نمكذج لجميع1888الػقسػطنطينية عاـ 

 (3)األخرل الخاصة بالقنكات الدكلية.

  الفرع الثاني

 األحكام والقرارات الصادرة عمى المحاكم الدولية. 

        القضػائية بمثابػة مصػادر مسػػاعدةارات مػع أف قػانكف محكمػة العػدؿ الدكليػة يعتبػػر القػر        

       بػػػر ىامػػػة جػػػدا كغالبػػػا تمحكمػػػة العػػػدؿ الدكليػػػة تعفػػػإف أحكػػػاـ  ،تشػػػكيؿ القاعػػػدة القانكنيػػػة فػػػي

، كبالرغـ مف أف الدكلػة ما تكصؼ ىذه األحكاـ عمى أنيا تأكيد ك تكريس لقاعدة عرفية دكلية

حالػة الرات أك األحكػاـ ممزمػة ليػا إال فػي حرة في أف تفعؿ أك تػرؾ شػئ معػيف ك ال تعتبػر قػرا

                                                             
 .145 ، المرجع السابؽ، ص(سييؿ حسيف)الفتالكم أنظر: (1)
 .187 -186ص  -، المرجع السابؽ، ص(حاـز محمد)أنظر: عتمـ(2)
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التي تتعمؽ بالناحية العسػكرية ك تشػمؿ األخطػار التػي تيػدد سػفف الػدكؿ االخػرل التػي تسػتفاد 

 .(1)مف العبكر أك المركر البريئ ك أبسط مثاؿ عمى ذلؾ حكـ كيمبمكدف

           نصػػػػػػكص معاىػػػػػػدة فارسػػػػػػيىػػػػػػي  ىاتفسػػػػػػير  ةمػػػػػػلممحك التػػػػػػي أتػػػػػػيح األحكػػػػػػاـ مػػػػػػف إف        

"Wimbledon"فػػػػي حكػػػػـ
 المػػػػؤجرة لشػػػػركة بقضػػػػية السػػػػفينة البريطانيػػػػةالشػػػػيير الخػػػػاص  (2)

تحمؿ شحنة ذخيرة لبكلكنيا التي كانت  في القناة بحجة أنيا رمف المرك  ،فرنسية منعتيا ألمانيا

محكمػة كفرنسا ىذا اإلجراء كرفعػت النػزاع إلػى  بريطانيا فاستنكرت ،في حالة حرب مع ركسيا

ككػػذلؾ حالػػة الحيػػاد  ،ء مػػف إقميميػػاكػػكف القنػػاة جػػز ألمانيػػا مكقفيػػا ل ؿ الدكليػػة كقػػد بػػررتالعػػد

ادعت أنيا إذا سمحت ليػذه السػفف بػالمركر  ، كقدكلكنيةالممتـز بيا إزاء الحركب الركسية ػػ الب

 (3) تعتبر في حالة خرؽ لمبدأ الحياد.

في القناة عمى أساس نصكص بخصكص منع المركر  ،ء ألمانيافرفضت المحكمة ادعا      

ال تبيح أللمانيا منع مركر السفف معاىدة فرسام، حيث فسرت المحكمة بأف ىذه النصكص 

 (4)إال في حالتيف: في القناةاألجنبية 

 ف السفينة تابعة لدكلة في حالة حرب مع ألمانيا.ػػ إ1

 ػػ المنع يككف لضركرة أمنية، جمركية ك صحية.2

                                                             
  أنظر:(1)

PELLET(A) , Judicial Settlement of  International Disputes ,The Max Planck  Encyclopedia of Public 

International  Law ,Volume VI, University Press ,Landen,2011 .P582 

 .1923أكت  17حكـ كيمبمدكف في أنظر: (2)
 .348، المرجع السابؽ، ص )محمد(المجذكبأنظر:  (3)
 .349 -348ص  -ص ، المرجع نفسو(4)
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يجعؿ  ـ،1920ة تتمثؿ في أف ألمانيا قد أصدرت قانكف داخمي سنة ككقائع ىذه القضي     

تسمح أف ال ك  ،ألمانيا في حالة حياد دائـ حتى اتجاه الحرب التي اندلعت بيف ركسيا كبكلندا

جاءت  ـ،1921ماس 21، ك في ضييااالسفف كالشحنات المحمكلة بالعتاد عبر أر  كرر بم

نيا كمستأجرة بكاسطة شركة فرنسية لنقؿ األسمحة سفينة كيمبمدكف كىي سفينة مممككة لبريطا

فرفضت السمطات األلمانية السماح ة، بكلندا عبر قناة كييؿ األلمانيفي طريقيا إلى  ،كالذخائر

يؽ اليا بالعكدة ك المركر عبر المض سمحت ذلؾ أشير، كبعد 6ليا بالمركر كاحتجزتيا لمدة 

ة خسائر فادحة جراء االحتجاز األلماني ك طكؿ ىذه السفين لحقت كقد ،الدنماركية إلى بكلندا

 مف معاىدة 380جب نص المادة بمك  ،مف تدكيؿ قناة كييؿ بسبب أنيا لـ تستفيد الرحمة كىذا

كالتي نصت عمى أف : قناة كييؿ كالممرات المؤدية إلييا تعد  ـ،1919فرسام المبرمة سنة 

ـ المساكاة لجميع الدكؿ كعمى قد ،بيةكمفتكحة أماـ السفف التجارية كالسفف الحر  ان حرة دائم

 (1)في سالـ مع ألمانيا. كالتي ىي

 ك تضامنت معيما إيطاليا ك الياباف بطمب ،كعمى إثر ذلؾ تقدمت فرنسا ك بريطانيا        

        ك اتيمت فيو ألمانيا بأف احتجازىا لسفنية كمنعيا ،إلى محكمة العدؿ الدكلية الدائمة

مف اتفاقية  فرسام  380كفؽ المادة  ،لمبدأ المالحة الحرة في القناة ان فمخال يعد المركرمف 

        بأف تمجأ لمثؿ ىذا الفعؿ مستقبالكأال تعكد  ،دفع تعكيض مناسبأف ت كعمى ألمانيا

 الفعؿ أيدت المحكمة ىذا الرأم مقررة بك  ،حمؿ مف التزاماتيا الدكليةتإلى قكانينيا الداخمية لت

      كحكمت ،إلى تشريعاتيا ان كنيا الحد مف نطاؽ التزاماتيا الدكلية استناديم الأف الدكلة 
                                                             

مجمة المفكر، العدد  ،ات كالقانكف الداخميبيف االتفاقيمكقؼ القضاء الدكلي مف التعارض  ،( حسينة) شركافأنظر: (1)
 .188-187ص  -، ص2007، بسكرة –الثالث، جامعة محمد خيضر 
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 380عمى الرغـ مف أف محكمة العدؿ الدائمة لـ تفسر نصك  ،لشركة عمى ألمانيا بالتعكيض

 (1) لكف القاضي األلماني فعؿ ذلؾ. ػػ ارتفاؽ ػػ عمى أنو حؽ

 في عممية التقارب ،عدؿ الدكلية الدائمةتكمف أىمية االجتياد الصادر عف محكمة اللذا       

، عمى قناة السكيس ك قناة بنما ان التي أقرىا بيف القكاعد المطبقة عمى القنكات الدكلية خصكص

لمقنكات  ،عامان  ان المحكمة أقرت كلك بصكرة ضمنية بكجكد نظاـ دكلي يتضمف قانكن فينا

   (2) .عمى حرية المركر فييا ك استخداميا ان الدكلية مبني
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 ة:ـمـاتـخـال

في ختاـ بحثنا يجدر بنا أف نشير إلى أف مكضكع حؽ المركر عبر المضائؽ كالقنكات  

تعتبر كذلؾ راجع إلى أف ىذه الممرات  ،مكانة ميمة في قكاعد القانكف الدكلي أخذالدكلية 

ت الدكؿ المالحية الكبرل بؿ تعدت أكثر مف ذلؾ، حيث أصبح، عصب التجارة الدكلية

المؤتمر الثالث  إليو انتيى ماكىذا  ،تنادم بحؽ مركر كؿ أنكاع السفف سكاء تجارية أك حربية

ديسمبر 10األمـ المتحدة لمقانكف البحار في  بعقد اتفاقيةج الذم تك  ألمـ المتحدة ل

ف نظامي  مي النظاـ المركر العابر الذم يختمؼ عالتي كانت أكؿ اتفاقية نصت ع،1982

        كجبات ومف خالل ان حددتمت لو قكاعد خاصة ضع ك، المركر البرمء كالمركر الحر

ككذلؾ  ،دكؿ المشاطئةجبات الاك حقكؽ  ك ،كؿ مف السفف كالطائرات المارة مركر عابر

المضائؽ  ىفقط عم نطاؽ تطبيؽ ىذا النظاـ الذم يسرم كما حددت ،الغكاصات الممارسة لو

     كجغرافي  الكظيفيالتالية: المعيار  معايرالتحدد عمى أساس  كلي كالتيالدذات الطابع 

 قانكني .ك 

    نجد أف المركر العابر ىك نظاـ مستقؿ كمتميز 1982بالعكدة إلى أحكاـ اتفاقية      

ككنو يتطمب المركر المتكاصؿ كالسريع دكف التكقؼ ك الرسك ك ذلؾ ل، عف المركر البرمء

د التدقيؽ في مفيـك كعن دكؿ ،التميز بيف الجميع السفف كالطائرات دكف كىك يسرم عمى ،

      سكل، المشاطئة لممضيؽ  ةالدكلأمف عمى ان شكؿ خطر نجده ي ،المركرىذا النكع مف 

 أك الناحية البيئية.  مف الناحية األمنية
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يشكبيا بعض  وبعض االىتماـ ، إال أن 1982لقد أضفت اتفاقية  مف الناحية األمنية ف     

ك سالمة الدكؿ المشاطئة  ال تكفر الحماية لالزمة لضماف أمفالنقائص ، كلعؿ أىميا أنيا 

        ةلجميع السفف دكف تميز بيف السفف التجاريبالمركر  عمى أساس أنيا تسمح،لممضيؽ 

ك السفف الحربية ، كما أف مركر الغكاصات كىي غائصة دكف إلزاميا في ذلؾ بأف تمر 

ىذه الغكاصة حربية  بحيث تسطيع أف تككف ،في المركر العابر ىذا يشكؿ أكبر خطر طافية

أك تجسسيو ك ىك الحاؿ بالنسبة لمطائرة التي أعطتيا الحؽ بالتحميؽ فكؽ المضيؽ دكف قيد 

 أك شرط.

عات ك الحركب استعماؿ المضائؽ كحمقة اكقد أثبت التاريخ في العديد مف الصر        

مضيؽ تيراف ك خميج  ك أحسف مثاؿ  ،ضرر بفعؿ ذلؾك كانت تت ،كبكصؿ في ىذه الحر 

 العقبة.

إضافة إلى أف ىذه االتفاقية جعمت السفف ك الطائرات ك الغكاصات الحككمية تتمتع       

( ، كىك ما يجعؿ الدكؿ جزائييف بالحصانة السيادية )أم جعؿ دكلة العمـ ىي المختصة

ة لمقكاعد ب السفف كالطائرات كالغكاصات المخالفالمشاطئة غير مختصة في حالة ارتكا

الدكلة المشاطئة ال يجكز ليا إتباع نفس اإلجراءات في مكاجية ف كاألنظمة المعمكؿ بيا ،

 السفف الخاصة .

     أما مف الناحية البيئية فإف عدـ التفريؽ بيف السفف الحاممة لمكاد خطرة أك مشعة      

ط العمالقة ك إعطائيا جميع الحؽ في ممارسة المركر العابر أك سفف نككية أك ناقالت النف

 قد يتسبب في إلحاؽ أضرر بميغة بالبيئة البحرية.
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كأماـ ىذا الكضع كاف لبد مف كضع قكاعد خاصة باالتفاقية ثـ عمى أساسيا نستطيع       

 ئة البحرية إقامة مسؤكلية دكلية عمى دكلة العمـ في حالة خرؽ األحكاـ المتعمقة بحماية البي

أك بإقميـ الدكلة المشاطئة لممضيؽ جراء استعماليا حؽ المركر ، كما أف االتفاقية فرضت 

كاجب مراعات مصمحة المالحة المتمثمة في  ، كبعض القيكد عمى الدكلة المشاطئة لممضيؽ

          )عدـ تعريض سالمة المالحة الدكلية ك السفف الممارسة ليا ألم خطرأم  الدكلية

 (.أف الدكلة ال يجكز ليا سكل فرض العقكبات المالية ك

        كمف خالؿ ما سبؽ نستنج أف المركر جاء لمصمحة الدكؿ المالحية الكبرل      

سياسية ك أمنية لدكؿ  كألنو يخدـ مصالح اقتصادية  ،عمى حساب الدكؿ المشاطئة لممضيؽ

ال يمكف ك  ،ض مع سيادة الدكلة المشاطئةالمالحية ، كككنو يتمتع بأكلكية التطبيؽ عند التعار 

 لدكؿ إيقافو ك إعاقتو ميما لحقيا مف ضرر في أم حاؿ مف األحكاؿ.

    تحتاج  1982ككذلؾ االتفاقية  ،حيث إف أحكاـ المركر العابر تحتاج إلى مراجعة     

 فلتي يمكإلى تعديؿ يكاكب التطكرات الحاصمة في مجاؿ المالحة البحرية، كمف النقاط ا

 إعادة النظر فييا ما يمي:

ػػ إخضاع السفف الحربية ككذلؾ السفف الحاممة لممكاد المشعة ك النفطية أك مكاد أخرل  1

 خطرة لشرط اإلذف المسبؽ مف طرؼ الدكلة المشاطئة حماية لألمف كالسمـ فييا.

ذف مسبؽ ػػ إلزاـ الغكصة المدنية ك الحربية بأف تمر طافية فكؽ الماء أك الحصكؿ عمى إ 2

 بالمركر غاصة مع إلزاميا بإعطاء إشارة تحدد زمف مركرىا في المياه.
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ػػ إلزاـ الطائرات في الحصكؿ عمى إذف مسبؽ بالتحميؽ ك إلزاميا بأف تسمؾ ممرات جكية  3

 خاصة تحددىا الدكلة المشاطئة لممضيؽ.

مصػػػػػػػادرة ردع ك ػػػػػػػػ عػػػػػػػدـ االكتفػػػػػػػاء بالعقكبػػػػػػة الماديػػػػػػػة ك الػػػػػػػنص عمػػػػػػى العقكبػػػػػػػات أكثػػػػػػػر   4

 .السفف ك مسائمة  طاقميا في حالة ما إذا كانت المخالقة عمدية

      ػػ إعطاء الدكؿ المشاطئة قدر أكبر مف الحرية في حالة خرؽ السفف أك الغكاصات 5 

  أك الطائرات نظاـ المركر عبر المضيؽ خاصة في المركر العابر في مجاؿ إدارة الدعاكم

لدكؿ المشاطئة بكقؼ الدعكل التي أقمتيا إذا ما رفعت دكلة ، كرفع القيد المتعمؽ بإلزاـ ا

  العمـ دعكل مماثمة خالؿ ستة أشير مف تاريخ رفع الدعكل األكلى، ألف المتضرر الكحيد

 ىنا ىك الدكؿ المشاطئة لممضيؽ مف جراء ذلؾ الخرؽ.

لحاؿ اك ىك ،1958جنيؼ األربعة لعاـ  تفاقيةاال تتضمنياأما القنكات الدكلية لـ        

 ،يحاكلو القانكف الدكلي لمبحار ما جؿ،ككما رأينا مف خالؿ بحثنا أف 1982بالنسبة التفاقية 

  األكؿ يتعمؽ بضماف حرية المركر التي ىي عماد المالحة الدكلية ،ىك التكفيؽ بيف أمريف 

 يتعمؽ بسيادة الدكلة التي تمر عبرىاكالثاني  ،كانت أصؿ سبب في كجكد القنكات ك التي

صعب تعميـ نظاـ مكحد كىذا يجعؿ مف الالقناة، كبما أف كؿ قناة ليا نكع مف الخصكصية 

 تعنى بو كؿ القنكات.

بخصكص ىذا الش أف، لتتدارؾ  كعامة لذا إننا ننادم بضركرة إبراـ اتفاقية دكلية جديدة      

ك تعديميا كفؽ أ ،لممضايؽحدث في النظاـ القانكني  مثمما 1982 النقص المكجكد في اتفاقية

كضع نظاـ قانكني خاص تتعمؽ ب كعامة دخاؿ قكاعد جديدإ،كذلؾ بالمعطيات الدكلية الراىنة 
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سكاء  ،مة الدكؿ التي تمر عبرىا القناةينظـ القنكات المالحية الدكلية مع مراعات أمف كسال

ينبغي  كذلؾ الغكاصات التي  مف حيث قكاعد الخاصة بالمركر السفف التجارية ك الحربية ك

في جميع األحكاؿ الحصكؿ عمى إذف مسبؽ مف دكلة القناة أك السفف الحككمية أك السفف 

التي تمتمؾ الحصانة بصفة عامة يتكجب عمييا احتراـ النظـ كالقكاعد المطبقة عمى المركر 

 في القناة.

لقناة امف الناحية البيئية يجب أف تضع قكاعد صارمة تطبقيا دكلة صاحبة فإف  ،ك عميو     

 الغكاصات، ك خطرة ك السفف الحربيةجميع السفف بما فييا ناقالت البتركؿ ك المكاد ال عمى

     كعمى ىذه السفف أف تحتـر نظـ الدكلة كأف تتبع القكانيف الخاصة بتنظيـ المركر داخؿ القناة.
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 .(1)معاىدة اآلستانة

 م1888 سنة أكتوبر/األول تشرين 29

مبراطػػػػكر كايرلنػػػػدا، العظمػػػػى، بريطانيػػػػا ممػػػػؾ جاللػػػػة إف  ألبانيػػػػا، إمبراطػػػػكر كجاللػػػػة الينػػػػد كا 
 ىنغاريػػػػػػا، كممػػػػػػؾ. إلػػػػػػخ... بكىيمػػػػػػا كممػػػػػػؾ النمسػػػػػػا، إمبراطػػػػػػكر كجاللػػػػػػة كممػػػػػػؾ    بركسػػػػػػيا،

 ممؾ إسبانيا. كجاللة

 إيطاليػػػػػا، ممػػػػػؾ كجاللػػػػػة فرنسػػػػػا، جميكريػػػػػة كرئػػػػػيس المممكػػػػػة، عمػػػػػى الكصػػػػػية كباسػػػػػـ الممكػػػػػة
 كجاللػػػػػػػة الركسػػػػػػػية الػػػػػػػدكؿ إمبراطػػػػػػػكر كجاللػػػػػػػة لكسػػػػػػػمبكرج، ىكلنػػػػػػػدا، كدكؽ ممػػػػػػػؾ اللػػػػػػػةكج

 العثمانية. الدكلة إمبراطكر

 جميػػػع حريػػػة لضػػػماف نيػػػائي نظػػػاـ بكضػػػع خػػػاص بيػػػنيـ فيمػػػا اتفػػػاؽ إبػػػراـ فػػػي مػػػنيـ رغبػػػة
 القنػػػػاة فػػػػي المػػػػركر نظػػػػاـ تكميػػػػؿ كفػػػػي كقػػػػت كػػػػؿ فػػػػي السػػػػكيس قنػػػػاة اسػػػػتعماؿ فػػػػي الػػػػدكؿ

 مػػػػػػػارس 18 بتػػػػػػػاريخ العػػػػػػػالي البػػػػػػػاب مػػػػػػػف الصػػػػػػػادر الفرمػػػػػػػاف بمقتضػػػػػػػى المقػػػػػػػررة المػػػػػػػذككرة
 ليػػػػػػػػـ ممثمػػػػػػػػيف عينػػػػػػػػكا قػػػػػػػػد - الخػػػػػػػػديكم سػػػػػػػػمك منحيػػػػػػػػا التػػػػػػػػي لمشػػػػػػػػركط كالمؤيػػػػػػػػد 1886

 عمى المكاد اآلتية: االعتماد أكراؽ تقديـ بعد اتفقكا الذيف... بعد المذككريف

1)  مادة )  

 زمػػػػف فػػػػي كمػػػػا السػػػػمـ زمػػػػف فػػػػي كمفتكحػػػػة حػػػػرة دائمػػػػة بصػػػػفة البحريػػػػة السػػػػكيس قنػػػػاة تظػػػػؿ
 . جنسياتيا بيف تمييز بدكف كالحربية التجارية السفف لجميع الحػػػػػػػرب

 مسػػػػػاس أم إلحػػػػػاؽ عػػػػػدـ عمػػػػػى الػػػػػدكؿ العظمػػػػػى المتعاقػػػػػدة اتفقػػػػػت فقػػػػػد ذلػػػػػؾ عمػػػػػى كبنػػػػػاءن 
 خاضػػػػعة القنػػػػاة تكػػػػكف كلػػػػف فػػػػي الحػػػػرب، أك السػػػػمـ زمػػػػف فػػػػي سػػػػكاء القنػػػػاة اسػػػػتعماؿ بحريػػػػة
 الحربي. الحصار حؽ الستعماؿ مطمقا

                                                             
  1763 عاـ مف األكؿ الجزء ،"ةالفمسطيني بالقضية خاصة كأكراؽ كثائؽ مجمكعة: فمسطيف كثائؽ ممؼ: "المصدر (2)

 .66-63ص ،( 1969 لالستعالمات، العامة الييئة القكمي، اإلرشاد كزارة: القاىرة) ، 1949 عاـ إلى
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 (2)مادة

 كضػػػركرتيا العذبػػػة الميػػػاه قنػػػاة لػػػزـك مػػػف تعممػػػو لمػػػا نظػػػرا المتعاقػػػدة، العظمػػػى الػػػدكؿ تقػػػرر
 السػػػػػكيس قنػػػػػاة شػػػػػركة قبػػػػػؿ الخػػػػػديكم سػػػػػمك بتعيػػػػػدات عممػػػػػا أحيطػػػػػت أنيػػػػػا البحريػػػػػة لمقنػػػػػاة

 فػػػػػػي عمييػػػػػػا المنصػػػػػػكص التعيػػػػػػدات كىػػػػػػي العذبػػػػػػة، الميػػػػػػاه بقنػػػػػػاة يخػػػػػػتص فيمػػػػػػا العالميػػػػػػة
 مػػػػػػكاد كأربػػػػػػع ديباجػػػػػػة عمػػػػػػى كالمشػػػػػػتمؿ 1863 سػػػػػػنة مػػػػػػارس 18 اريخبتػػػػػػ المبػػػػػػـر االتفػػػػػػاؽ
 أيػػػػػػة إتيػػػػػػاف عػػػػػػدـ ك مشػػػػػػتقاتيا ك القنػػػػػػاة بسػػػػػػالمة المسػػػػػػاس بعػػػػػػدـ العظمػػػػػػى الػػػػػػدكؿ كتتعيػػػػػػد
 .لسدىا محاكلة

3)  مادة )  

كاألعماؿ كالمباني كالمنشآت بالميمات المساس بعدـ أيضا المتعاقدة العظمى الدكؿ تتعيد  

 العذبة  المياه كقناة البحرية بالقناة الخاصة

4)  مادة )  

 السػػػػفف لمػػػػركر ذلػػػػؾ كػػػػاف كلػػػػك حػػػػرا طريقػػػػا الحػػػػرب زمػػػػف فػػػػي تظػػػػؿ البحريػػػػة القنػػػػاة أف بمػػػػا
 اتفقػػػػػت قػػػػػد المعاىػػػػػدة ىػػػػػذه مػػػػػف األكلػػػػػى بالمػػػػػادة عمػػػػػال المتحاربػػػػػة لمػػػػػدكؿ التابعػػػػػة الحربيػػػػػة
 أك الحػػػػػػرب حقػػػػػكؽ مػػػػػف حػػػػػؽ أم اسػػػػػتعماؿ جػػػػػػكاز عػػػػػدـ المتعاقػػػػػدة عمػػػػػى العظمػػػػػى الػػػػػدكؿ
 فػػػػي أك القنػػػػاة فػػػػي المالحػػػػة حريػػػػة تعطيػػػػؿ شػػػػأنو مػػػػف عمػػػػؿ أم أك عػػػػدائي فعػػػػؿ أم إتيػػػػاف

 المػػػكانئ ىػػػذه مػػػف أميػػػاؿ بحريػػػة ثالثػػػة قطرىػػػا نصػػػؼ دائػػػرة فػػػي أك إلييػػػا المكصػػػمة المػػػكانئ
 الحربيػػػػة البػػػػكارج عمػػػػى المتحاربػػػػة كيمتنػػػػع الػػػػدكؿ إحػػػػدل العثمانيػػػػة الدكلػػػػة كانػػػػت كلػػػػك حتػػػػى

 عمميػػػػػػػات إلييػػػػػػػا المؤديػػػػػػػة المػػػػػػػكانئ فػػػػػػػي أك اةالقنػػػػػػػ داخػػػػػػػؿ تباشػػػػػػػر، أف المتحاربػػػػػػػة لمػػػػػػػدكؿ
 القنػػػػاة فػػػػي المػػػػذككرة السػػػػفف مػػػػركر كيػػػػتـ جػػػػدا، الضػػػػركرم بالقػػػػدر إال التخػػػػزيف أك التمػػػػكيف

 لضػػػػركرة إال الكقػػػػكؼ ليػػػػا يجػػػػكز كال بيػػػػا، المعمػػػػكؿ لألنظمػػػػة كفقػػػػا ممكػػػػف زمػػػػف أقصػػػػر فػػػػي
 خمػػػػيج يفػػػػ أك بكرسػػػػعيد فػػػػي بقائيػػػػا مػػػػدة تزيػػػػد أف يجػػػػكز كال..  العمػػػػؿ مصػػػػمحة بيػػػػا قضػػػػت

 عمييػػػػا يجػػػػب الحالػػػػة ىػػػػذه كفػػػػي الجبػػػػرم، التكقػػػػؼ حالػػػػة إال فػػػػي سػػػػاعة 24 عمػػػػى السػػػػكيس
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 سػػػػػفينة خػػػػػركج بػػػػػيف سػػػػػاعة 24 أف تمضػػػػػي كيجػػػػػب.. ممكنػػػػػة. فرصػػػػػة أقػػػػػرب فػػػػػي الرحيػػػػػؿ
 بػػػػػيف سػػػػػاعة 24 أخػػػػػرل تمضػػػػػي سػػػػػفينة قيػػػػػاـ كبػػػػػيف الػػػػػدخكؿ مػػػػػكاني إحػػػػػدل مػػػػػف متحاربػػػػػة
أخػػػػرل تابعػػػػة لمػػػػدكؿ  سػػػػفينة يػػػػاـق كبػػػػيف الػػػػدخكؿ مػػػػكاني إحػػػػدل مػػػػف متحاربػػػػة سػػػػفينة خػػػػركج
 معادية.

5)  مادة )  

 المػػػػػػكانئ أك القنػػػػػػاة فػػػػػػي تنػػػػػػزؿ أك تأخػػػػػػذ أف الحػػػػػػرب زمػػػػػػف فػػػػػػي األعػػػػػػداء لػػػػػػدكؿ يجػػػػػػكز ال
 طػػػػارئ مػػػػانع حػػػػدكث حالػػػػة فػػػػي أنػػػػو غيػػػػر حربيػػػػة كأدكات معػػػػدات أك جيكشػػػػا إلييػػػػا المؤديػػػػة

 تدفعػػػػػػا عمػػػػػػى الػػػػػػدخكؿ مػػػػػػكاني فػػػػػػي الجيػػػػػػكش نػػػػػػزكؿ بركػػػػػػكب أك اإلذف يجػػػػػػكز القنػػػػػػاة فػػػػػػي
 بيـ. الخاصة الحربية مع الميمات رجؿ ألؼ الكاحدة الدفعة تتعدل ال بحيث

6)  مادة )  

 التابعػػػػػػة الحربيػػػػػػة لمسػػػػػػفف المكضػػػػػػكع نفسػػػػػػو لمنظػػػػػػاـ األحػػػػػػكاؿ جميػػػػػػع فػػػػػػي الغنػػػػػػائـ تخضػػػػػػع
 لمدكؿ المتحاربة.

7)  مادة )  

 التمسػػػػػػاح ترعػػػػػػة ذلػػػػػػؾ فػػػػػي بمػػػػػػا القنػػػػػػاة ميػػػػػاه فػػػػػػي حربيػػػػػػة سػػػػػفنا تبقػػػػػػي أف لمػػػػػػدكؿ يجػػػػػكز ال
 إلػػػػػػػى المؤديػػػػػػػة المػػػػػػػكانئ فػػػػػػػي تقػػػػػػػؼ أف الحربيػػػػػػػة لمسػػػػػػػفف يجػػػػػػػكز كلكػػػػػػػف المػػػػػػػرة، حيػػػػػػػراتكالب

 الػػػػػػدكؿ عمػػػػػػى كيمتنػػػػػػع دكلػػػػػػة لكػػػػػػؿ اثنػػػػػػيف عػػػػػػددىا أال يتجػػػػػػاكز بشػػػػػػرط كالسػػػػػػكيس بكرسػػػػػػعيد
 الحؽ. ىذا استعماؿ المتحاربة

8)  مادة )  

 تنفيػػػػػذىا عمػػػػػى السػػػػػير بمصػػػػػر منػػػػػدكبييا إلػػػػػى المعاىػػػػػدة ىػػػػػذه عمػػػػػى المكقعػػػػػة الػػػػػدكؿ تتعيػػػػػد
 لةحا كفي
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 المنػػػػػدكبكف يجتمػػػػػع فييػػػػػا المػػػػػركر حريػػػػػة أك القنػػػػػاة سػػػػػالمة تيديػػػػػد شػػػػػأنو مػػػػػف أمػػػػػر حػػػػػدكث
 الالزمػػػػػػة، المعاينػػػػػػة إلجػػػػػػراء عميػػػػػدىـ برياسػػػػػػة مػػػػػػنيـ ثالثػػػػػػة طمػػػػػب بنػػػػػػاءن عمػػػػػػى المػػػػػذككركف

 الكفيمػػػػة اإلجػػػػراءات لتتخػػػػذ يركنػػػػو الػػػػذم بػػػػالخطر الحضػػػػرة الخديكيػػػػة حككمػػػػة إبػػػػالغ كعمػػػػييـ
 السػػػنة فػػػي مػػػرة المنػػػدكبكف يجتمػػػع حػػػاؿ كػػػؿ كعمػػػى الواسػػػتعم كحريػػػة القنػػػاة حمايػػػة بضػػػماف
 برياسػػػػػػة األخيػػػػػػرة االجتماعػػػػػػات ىػػػػػػذه كتعقػػػػػػد حسػػػػػػنا، تنفيػػػػػػذا المعاىػػػػػػدة تنفيػػػػػػذ مػػػػػػف لمتثبػػػػػػت
 القكمسػػػػير كيجػػػػكز أيضػػػػا الغػػػػرض، ليػػػػذا العثمانيػػػػة السػػػػمطة حككمػػػػة تعينػػػػو خػػػػاص قكمسػػػػير
 غيػػػػػػػاب حالػػػػػػػة فػػػػػػػي الرياسػػػػػػػة لػػػػػػػو كتكػػػػػػكف كػػػػػػػذلؾ، االجتمػػػػػػػاع حضػػػػػػػكر الخديكيػػػػػػػة الحضػػػػػػرة
 عمػػػػؿ كػػػػؿ بإزالػػػػة خػػػػاص بنػػػػكع المطالبػػػػة المػػػػذككريف لممنػػػػدكبيف كيحػػػػؽ العثمػػػػاني القكمسػػػػير

 كضػػػػػماف المالحػػػػػة حريػػػػػة يمػػػػػس أف شػػػػػأنو مػػػػػف القنػػػػػاة ضػػػػػفتي عمػػػػػى كػػػػػؿ اجتمػػػػػاع فػػػػػض أك
 التامة. سالمتيا

9)  مادة )  

 المقػػػػررة كالشػػػػركط الفرمانػػػػات مػػػػف المسػػػػتمدة سػػػػمطتيا حػػػػدكد فػػػػي المصػػػػرية الحككمػػػػة تتخػػػػذ
 عػػػػدـ حالػػػػة كفػػػػي.المعاىػػػػدة ىػػػػذه تنفيػػػػذ لضػػػػماف الضػػػػركرية التػػػػدابير لحاليػػػػةا المعاىػػػػدة فػػػػي

 تسػػػػػػػتعيف بالدكلػػػػػػػة أف عمييػػػػػػػا يجػػػػػػػب المصػػػػػػػرية الحككمػػػػػػػة لػػػػػػػدل الكافيػػػػػػػة الكسػػػػػػػائؿ تػػػػػػػكافر
بػػػالغ النػػػداء، ىػػػذا إلجابػػػة الالزمػػػة التػػػدابير اتخػػػاذ عمييػػػا يكػػػكف التػػػي العثمانيػػػة  إلػػػى ذلػػػؾ كا 
 تتشػػػػاكر المػػػػزـك كعنػػػػد 1885 مػػػػارس 12 فػػػػي المػػػػؤرخ لنػػػػدف تصػػػػريح عمػػػػى المكقعػػػػة الػػػػدكؿ
 التػػػػػي التػػػػػدابير مػػػػػع 8 ك 7 ك 5 ك 4 المػػػػػكاد أحكػػػػػاـ تتعػػػػػارض الصػػػػػدد كال ىػػػػػذا فػػػػػي معيػػػػػا
 المادة.... بيذه عمالن  ستتخذ

10)  مادة )  

 عظمػػػػػة يػػػػػرل قػػػػػد التػػػػػي التػػػػػدابير مػػػػػع 8 ك 7 ك 5 ك 4 المػػػػػكاد أحكػػػػػاـ تتعػػػػػارض ال كػػػػػذلؾ
 بكاسػػػػطة ليضػػػػعا اإلمبراطكريػػػػة لجاللػػػػةا صػػػػاحب باسػػػػـ اتخاذىػػػػا الخػػػػديكم كسػػػػمك السػػػػمطاف
 العاـ. األمف كصيانة مصر عف الدفاع الممنكحة، الفرمانات حدكد كفي قكاتيما
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ذا  اسػػػػػػتعماؿ ضػػػػػػركرة الخػػػػػػديكم سػػػػػػمك أك السػػػػػػمطاف اإلمبراطكريػػػػػػة العظمػػػػػػة صػػػػػػاحب رأل كا 
 أف العثمانيػػػػػة اإلمبراطكريػػػػػة حككمػػػػػة عمػػػػى يجػػػػػب المػػػػػادة بيػػػػذه المبينػػػػػة االسػػػػػتثنائية الحقػػػػكؽ

 الدكؿ المكقعة عمى تصريح لندف. بذلؾ طرتخ

 مػػػػػػع إطالقػػػػػػا تتعػػػػػػارض ال المػػػػػػذككرة األربػػػػػػع المػػػػػػكاد أحكػػػػػػاـ أف أيضػػػػػػا عميػػػػػػو المتفػػػػػػؽ كمػػػػػػف
 تضػػػػػػػمف لكػػػػػػػي اتخاذىػػػػػػػا ضػػػػػػػركرة العثمانيػػػػػػػة اإلمبراطكريػػػػػػػة حككمػػػػػػػة تػػػػػػػرل التػػػػػػػدابير التػػػػػػػي

 مػػػػػػف الشػػػػػػرقي الجانػػػػػػب عمػػػػػػى الكاقعػػػػػػة ممتمكاتيػػػػػػا عػػػػػػف الخاصػػػػػػة الػػػػػػدفاع قكاتيػػػػػػا بكاسػػػػػػطة
 .البحر

11)  مادة )  

 المػػػػادتيف فػػػػي عنيػػػػا المنصػػػػكص الحػػػػاالت فػػػػي تتخػػػػذ التػػػػي التػػػػدابير تتعػػػػارض أف يجػػػػكز ال
 القناة. استعماؿ حرية مع المعاىدة ىذه مف 1،10

 لـــــنص خالفـــــا المقامـــــة الدائمـــــة االســـــتحكامات إنشـــــاء يظـــــل المـــــذكورة الحـــــاالت وفـــــي
                                                محظورا.                                  المادة الثامنة

12)  مادة )  

 المبػػػػدأ ذلػػػػؾ القنػػػػاة اسػػػػتعماؿ بحريػػػػة الخػػػػاص المسػػػػاكاة لمبػػػػدأ تطبيقػػػػا - المتعاقػػػػدة الػػػػدكؿ إف
 ألحػػػػدىما يجػػػػكز ال أنػػػػو عمػػػػى اتفقػػػػت كقػػػػد - الحاليػػػػة المعاىػػػػدة دعػػػػائـ إحػػػػدل يعتبػػػػر الػػػػذم

 تبػػػػػـر التػػػػػي الدكليػػػػػة االتفاقػػػػػات فػػػػػي تيػػػػػازاتام أك تجاريػػػػػة أك إقميميػػػػػة مزايػػػػػا عمػػػػػى الحصػػػػػكؿ
 بالقناة. يتعمؽ فيما مستقبال

 إقميمية. سيادة ذات كدكلة تركيا بحقكؽ األحكاؿ جميع في كيحتفظ
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13)  مادة )  

التػػػػي  السػػػػيادة حقػػػػكؽ تمػػػػس ال المعاىػػػػدة ىػػػػذه فػػػػي عنيػػػػا المنصػػػػكص االلتزامػػػػات عػػػػدا فيمػػػػا
 مػػػػػف المسػػػػػتمدة ديكم كامتيازاتػػػػػولصػػػػػاحب العظمػػػػػة السػػػػػمطاف كحقػػػػػكؽ صػػػػػاحب السػػػػػمك الخػػػػػ

 الفرمانات.

14)  مادة )    

 غيػػػػػػر المعاىػػػػػػدة ىػػػػػذه فػػػػػػي المبينػػػػػة التعيػػػػػػدات بػػػػػػأف المتعاقػػػػػدة العظمػػػػػػى الػػػػػدكؿ اتفقػػػػػػت قػػػػػد
 العالمية. السكيس قناة لشركة الممنكح بمدة االمتياز محددة

15)  مادة )   

 فػػػػي بيػػػػا ؿالمعمػػػػك  الصػػػػحية التػػػػدابير مػػػػع المعاىػػػػدة ىػػػػذه نصػػػػكص تتعػػػػارض أف يجػػػػكز ال
 مصر.

16)  مادة )  

 تكقػػػػػع لػػػػػـ التػػػػي الػػػػػدكؿ عمػػػػػـ إلػػػػى المعاىػػػػػدة ىػػػػذه بػػػػػإبالغ المتعاقػػػػػدة العظمػػػػى الػػػػػدكؿ تتعيػػػػد
 إلييا. االنضماـ إلى مع دعكتيا عمييا

17)  مادة )   

 قبػػػػؿ أك شػػػػير خػػػػالؿ اآلسػػػػتانة فػػػػي التصػػػػديقات تبػػػػادؿ كيػػػػتـ المعاىػػػػدة ىػػػػذه عمػػػػى يصػػػػدؽ
ثباتػػػػػا ذلػػػػؾ  بخػػػػػاتـ كختمكىػػػػػا المفكضػػػػكف المنػػػػػدكبكف عمييػػػػػا قػػػػعك  قػػػػػد تقػػػػػدـ لمػػػػا إف أمكػػػػػف. كا 

 شاراتيـ.  
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عادة النشر حقكؽ جميع الفمسطينية، الدراسات مؤسسة  الدراسات لمؤسسة محفكظة التكزيع كا 
 عبر كذلؾ المؤسسة إدارة مف بإذف إال إلكتركنيا تكزيعيا أك نشرىا كال يمكف الفمسطينية،

 :لتاليا البريدم العنكاف إلى الكتابة

ipsbrt@palestine‐studies.org 

 :المصدر ذكر يرجى االستخداـ كعند الفردم لالستخداـ طبعيا أك الكثيقة ىذه تحميؿ يمكف

http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx 
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 الدائمة الدولي العدل محكمة عن الصادرة والفتاوى األحكام موجز

 ”يمبمدونو “ البخارية السفينة

 1923 أغسطس/آب 17 مؤرخ حكم

 (1 الرقم ألف، )السمسة

ـــــة الدائمـــــة ) ـــــدل الولي ـــــر الســـــنوي األول لمحكمـــــة الع ـــــاير  1التقري ـــــاني / ين كـــــانون الث
ـــــرقم 1925حزيـــــران / يونيـــــو  1922-15 -163، الصـــــفحات 1(،السمســـــة ىـــــاء ، ال

168 

 ك القنػػػػػكات البحريػػػػػة؛المائيػػػػػة الداخميػػػػػة  الطػػػػػرؽ ؛نظػػػػػاـ قنػػػػػاة كييػػػػػؿ –) مقبكليػػػػػة الػػػػػدعكل  
الحيػػػػػػػاد      –التفسػػػػػػػير الضػػػػػػػيؽ  –األطػػػػػػػراؼ المتحاربػػػػػػػة ك المحايػػػػػػػدة  ؛كالحػػػػػػػرب كقػػػػػػت السػػػػػػػمـ
مػػػػػػف النظػػػػػػاـ األساسػػػػػػي لممحكمػػػػػػة يتكقػػػػػػؼ  63حػػػػػػؽ التػػػػػػدخؿ بمكجػػػػػػب المػػػػػػادة  -ك السػػػػػػيادة

 عمى المسائؿ الكقائعية فقط(.

 القضية: خمفية

مػػػػػؤجرة لفتػػػػػرة محػػػػػددة لمشػػػػػركة  كانػػػػػت سػػػػػفينة بخاريػػػػػة إنجميزيػػػػػة تػػػػػدعى " ككيمبمػػػػػدكف "،    
) المسػػػػتأجركف المتحػػػػدكف(، قػػػػد حممػػػػت فػػػػي  Les Affréteurs réunis الفرنسػػػػية 

بشػػػػػػػػػحنة مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػذخائر ك معػػػػػػػػػدات المػػػػػػػػػدفعيات ،1921آذار / مػػػػػػػػػارس  سػػػػػػػػػالكنيكا، فػػػػػػػػػي
المرسػػػػمة إلػػػػى القاعػػػػدة البحريػػػػة البكلنديػػػػة فػػػػي دانزيػػػػغ، كعنػػػػدما كصػػػػمت السػػػػفينة فػػػػي رحمتيػػػػا 

لػػػػـ يسػػػػػمح ليػػػػػا مػػػػػدير المػػػػػركر ، مسػػػػتندا فػػػػػي ذلػػػػػؾ إلػػػػػى األكامػػػػػر  إلػػػػى مػػػػػدخؿ قنػػػػػاة كييػػػػػؿ،
البكلنديػػػػة ك إلػػػػى مػػػػا تمقػػػػػاه  –المتعمقػػػػة بالحيػػػػاد األلمػػػػاني الصػػػػادرة بشػػػػأف الحػػػػػرب الركسػػػػية 

 مف تعميمات.

كطمػػػػػػب السػػػػػػفير الفرنسػػػػػػي فػػػػػػي بػػػػػػرليف مػػػػػػف الحككمػػػػػػة األلمانيػػػػػػة سػػػػػػحب ىػػػػػػذا الحظػػػػػػر         
مػػػػػف  380المركر عبػػػػػر القنػػػػػاة ، كفػػػػػؽ لممػػػػػادة ك السػػػػػماح لمسػػػػػفينة البخاريػػػػػة "كيمبمػػػػػدكف" بػػػػػ
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معاىػػػػػػدة فرسػػػػػػام .ك ردا عمػػػػػػى طمبػػػػػػو، أبمػػػػػػغ أف الحككمػػػػػػة األلمانيػػػػػػة ال يمكنيػػػػػػا أف تسػػػػػػمح 
لسػػػػػفينة محممػػػػػة بػػػػػذخائر ك معػػػػػدات مدفعيػػػػػة مرسػػػػػمة إلػػػػػى البعثػػػػػة العسػػػػػكرية البكلنديػػػػػة فػػػػػي 

ك  25خيف دانزيػػػػػغ بػػػػػالمركر عبػػػػػر القنػػػػػاة، األف األمػػػػػريف متعمقػػػػػيف بالحيػػػػػاد األلمػػػػػاني المػػػػػؤر 
تمػػػػػكز/ أبريػػػػػؿ، يحضػػػػػراف اف عبػػػػػكر شػػػػػحنات مػػػػػف ىػػػػػذا النػػػػػكع متجيػػػػػة إلػػػػػى بكلنػػػػػدة أك  30

مػػػػػػف معاىػػػػػػدة فرسػػػػػػام ال تحػػػػػػكؿ دكف تطبيػػػػػػؽ ىػػػػػػذيف األمػػػػػػريف  380ركسػػػػػػيا، كألف المػػػػػػادة 
 عمى قناة كييؿ.

إلػػػػػى القبطػػػػػاف  Les Affréteurs réunisكدكف االنتظػػػػار أكثػػػػػر، أبرقػػػػت شػػػػػركة     
يكاصػػػػػؿ رحمتػػػػػو عبػػػػر المضػػػػػائؽ الدنماركيػػػػة، ك انطمقػػػػػت السػػػػػفينة  "كيمبمػػػػدكف" أمػػػػػرة إيػػػػاه أف

نيسػػػػػػػاف/أبريؿ، ك مػػػػػػػركرا بسػػػػػػػكاغف، كصػػػػػػػمت إلػػػػػػػى دانزيػػػػػػػغ، كىػػػػػػػك المينػػػػػػػاء الػػػػػػػذم  1فػػػػػػػي 
نيسػػػػػاف/ أبريػػػػػؿ، كىكػػػػػذا فقػػػػػد احتجػػػػػزت لمػػػػػدة أحػػػػػد عشػػػػػرة يكمػػػػػا، يضػػػػػاؼ  6تقصػػػػػده ، فػػػػػي 

 إلييا يكماف بسبب انحراؼ مسار الرحمة.

 الدعكل: إقامة عريضة 

نفػػػػػػػس الكقػػػػػػػت، نشػػػػػػػأت عػػػػػػػف ىػػػػػػػذا الحػػػػػػػادث مفاكضػػػػػػػات بػػػػػػػيف مػػػػػػػؤتمر السػػػػػػػفراء         فػػػػػػػي    
ك حككمػػػػػػة بػػػػػػػرليف، كلكػػػػػػػف ىػػػػػػذه المفكضػػػػػػػات، التػػػػػػػي بػػػػػػػدا كاضػػػػػػحا خػػػػػػػالؿ التنػػػػػػػاقض بػػػػػػػيف 
كجيػػػػػػات نظػػػػػػر الطػػػػػػرفيف كاحتجػػػػػػت فييػػػػػػا ألمانيػػػػػػا، ردا عمػػػػػػى احتجػػػػػػاج الػػػػػػدكؿ المتحالفػػػػػػة، 

ا ك بكلنػػػػػدا، لػػػػػـ تسػػػػػفر بحقكقيػػػػػا ككجباتيػػػػػا باعتبارىػػػػػا طرفػػػػػا محايػػػػػد فػػػػػي الحػػػػػرب بػػػػػيف ركسػػػػػي
عػػػػػػػػػف آيػػػػػػػػػة نتيجػػػػػػػػػة، ك إذ ذاؾ، قػػػػػػػػػررت الحككمػػػػػػػػػة البريطانيػػػػػػػػػة ك الفرنسػػػػػػػػػية ك االيطاليػػػػػػػػػة       

أف ترفػػػػػػع األمػػػػػػر  -متبعػػػػػػة بػػػػػػذلؾ مسػػػػػػارا اقترحتػػػػػػو الحككمػػػػػػة األلمانيػػػػػػة نفسػػػػػػيا -ك اليابانيػػػػػػة
الػػػػػػذم أدل إلػػػػػػى إجػػػػػػراء ىػػػػػػذه المفاكضػػػػػػات أمػػػػػػاـ الييئػػػػػػة القضػػػػػػائية التػػػػػػي أنشػػػػػػأتيا عصػػػػػػبة 

مػػػػػف معاىػػػػػدة  386إلػػػػػى  380امػػػػػؿ، فػػػػػي جممػػػػػة أمػػػػػكر، مػػػػػع أم انتيػػػػػاؾ لممػػػػػكاد األمػػػػػـ لمتع
 فرسام أك أم خالؼ بشأف تفسيرىا، أم إلى محكمة العدؿ الدكلية الدائمة.
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، فػػػػػػػػإف 1923كػػػػػػػػانكف الثػػػػػػػػاني / ينػػػػػػػػاير  16ككفقػػػػػػػػا لعريضػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذه الػػػػػػػػدكؿ المؤرخػػػػػػػػة    
بمػػػػػػدكف" بحريػػػػػػة السػػػػػػمطات األلمانيػػػػػػة مخطئػػػػػػة فػػػػػػي عػػػػػػدـ السػػػػػػماح لمسػػػػػػفينة البخاريػػػػػػة " كيم

دخػػػػػػكؿ قنػػػػػػاة كييػػػػػػؿ، ك الحككمػػػػػػة األلمانيػػػػػػة ممزمػػػػػػة بتعكيضػػػػػػيا عػػػػػػف الضػػػػػػرر الػػػػػػذم لحػػػػػػؽ 
فرنكػػػػػا ك  174084بالسػػػػػفينة المػػػػػذككرة نتيجػػػػػة ليػػػػػذا اإلجػػػػػراء، كذلػػػػػؾ عمػػػػػى النحػػػػػك التػػػػػالي:

آذار/ مػػػػػػػارس  20فػػػػػػػي المائػػػػػػػة سػػػػػػػنكيان اعتبػػػػػػػارا مػػػػػػػف  6سػػػػػػػنتيما، مػػػػػػػع فائػػػػػػػدة بنسػػػػػػػبة  86
 ؿ الفترة المحددة، طكلب بفكائد غير مكقكتة.، ك في حالة عدـ الدفع خال1921

 طمب اإلذف بالتدخؿ     

كدكؿ األعضػػػػػػػاء فػػػػػػػي عصػػػػػػػبة األمػػػػػػػـ كالػػػػػػػدكؿ أرسػػػػػػػؿ الطمػػػػػػػب إلػػػػػػػى الحككمػػػػػػػة األلمانيػػػػػػػة 
.كقػػػػدمت الحككمػػػػة االربعػػػػة 1المكقعػػػػة عمػػػػى معػػػػادة فرسػػػػام، التػػػػي تتضػػػػمف الػػػػدعكم تفسػػػػيرىا

، كردان، أجػػػػػػب عنيمػػػػػػا صػػػػػػاحبة الػػػػػػدعكم، خػػػػػػالؿ المػػػػػػدة التػػػػػػي حػػػػػػددتيا المحكمػػػػػػة، دعػػػػػػكل
الطػػػػػرؼ المػػػػػدعى عميػػػػػػو بػػػػػدعكل مضػػػػػػادة ك مػػػػػذكرة تعقيبيػػػػػػة. كعػػػػػالكة عمػػػػػػى ذلػػػػػؾ، قامػػػػػػت 

مػػػػػػػف النظػػػػػػػػاـ  63الحككمػػػػػػػة البكلنديػػػػػػػة، مسػػػػػػػػتندة فػػػػػػػي مطمبيػػػػػػػا فػػػػػػػػي نيايػػػػػػػة إلػػػػػػػى المػػػػػػػػادة 
األساسػػػػػي، الػػػػػذم نػػػػػص عمػػػػػى أنػػػػػو كممػػػػػا أثيػػػػػرة مسػػػػػألة تتعمػػػػػؽ بتفسػػػػػير اتفاقيػػػػػة تضػػػػػـ بػػػػػيف 

لقضػػػػػػية، فػػػػػػإف ليػػػػػػذه الػػػػػػدكؿ الحػػػػػػؽ فػػػػػػي التػػػػػػدخؿ فػػػػػػي أطرفيػػػػػػا دكؿ غيػػػػػػر تمػػػػػػؾ المعنيػػػػػػة با
 اإلجراءات القضائية، بتقديـ طمب لإلذف ليا بالتدخؿ.

ك أدرجػػػػػت قضػػػػػية "كيمبمػػػػػدكف" فػػػػػي القضػػػػػايا المعركضػػػػػة عمػػػػػى الجمسػػػػػة)العادية( الثالثػػػػػة    
. كالقضػػػػػاء الػػػػػذيف حضػػػػػركا ىػػػػػذه 1923أيمػػػػػكؿ/ سػػػػػبتمبر 15لممحكمػػػػػة، التػػػػػي افتحػػػػػت فػػػػػي 

 الجمسة ىـ كالتالي:
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 السيداف             لكدر، رئيسان       

 كيس، نائبان لمرئيس                         

 المكرد                فينمي،     

 السادة               نيكىكلـ،     

 مكر،                         

 دم بكستامانتي،                         

 ألتاميرا،                        

 أكدا،                        

 أنزيمكتي،                       

 ىكبير،                       

 كانغ.                       

ك مػػػػػػػف أعضػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػة المحكمػػػػػػػة البركفيسػػػػػػػكر شػػػػػػػككينغ، الػػػػػػػذم عينتػػػػػػػو ألمانيػػػػػػػا ليػػػػػػػذا     
الغػػػػػػػرض بصػػػػػػػفتيا طرفػػػػػػػا فػػػػػػػي الػػػػػػػدعكل، مسػػػػػػػتخدمة حقيػػػػػػػا فػػػػػػػي اختيػػػػػػػار قػػػػػػػاض يحمػػػػػػػؿ 

 1نسيتيا.ج

 حكـ تمييدم بشأف طمب اإلذف بالتدخؿ  

كػػػػاف عمػػػػى المحكمػػػػة أكال قبػػػػؿ كػػػػؿ شػػػػيء أف تنظػػػػر فػػػػي الطمػػػػب الػػػػذم قدمتػػػػو بكلنػػػػدا        
، كبعػػػػػػػػد االسػػػػػػػػتماع لمالحظػػػػػػػػات 1923حزيراف/يكنيػػػػػػػػك 28لػػػػػػػػإلذف ليػػػػػػػػا بالتػػػػػػػػدخؿ. كفػػػػػػػػي 

 كاسػػػػػػتنتاجات المػػػػػػدعي ك المػػػػػػدعى عميػػػػػػو ك المتػػػػػػدخؿ، كبعػػػػػػد تأكيػػػػػػد أف الػػػػػػدعكل تتضػػػػػػمف
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فػػػػي الكاقػػػػع تفسػػػػير بنػػػػكد معينػػػػة مػػػػف معاىػػػػدة فرسػػػػام ك أف بكلنػػػػدا إحػػػػدل الػػػػدكؿ األطػػػػراؼ 
فػػػػي تمػػػػػؾ المعاىػػػػػدة، قبمػػػػػت المحكمػػػػة الطمػػػػػب. كباالنتقػػػػػاؿ بعػػػػػد ذلػػػػؾ إلػػػػػى الػػػػػدعكل نفسػػػػػيا، 
اسػػػػػػتمعت المحكمػػػػػػة إلػػػػػػى بيانػػػػػػات ك كػػػػػػالء الحككمػػػػػػات المعنيػػػػػػة، ك أصػػػػػػدرت حكميػػػػػػا فػػػػػػي 

 .1923أب / أغسطس 17

                                             * 

                                  *                 * 

 حكـ المحكمة) تحميؿ(   

تػػػػذكر المحكمػػػػة فػػػػي بدايػػػػة الحكػػػػـ أنيػػػػا تقبػػػػؿ الػػػػدعكل رغػػػػـ أنػػػػو ال يمكػػػػف لجميػػػػع المػػػػدعيف  
تقػػػػػديـ مػػػػػا يثبػػػػػت المسػػػػػاس بمصػػػػػالحيـ الماليػػػػػة؛ ألنػػػػػو مػػػػػف الكاضػػػػػح أف ليػػػػػـ مصػػػػػمحة فػػػػػي 

 حكاـ معاىدة فرسام المتعمقة بقناة كييؿ.تنفيذ أ

ك باالنتقػػػػاؿ بعػػػػد ذلػػػػؾ إلػػػػى حيثيػػػػات القضػػػػية، تخمػػػػص المحكمػػػػة، بعػػػػد تحميػػػػؿ ىػػػػذه        
لػػػيس فييػػػا أم مجػػػػاؿ لمشػػػؾ. فػػػإف القنػػػػاة لػػػـ تعػػػد طريقػػػػان  380األحكػػػاـ، إلػػػى أحكػػػاـ المػػػػادة 

الػػػػة مػػػػركر سػػػػفف مالحيػػػػان دخميػػػػا خاصػػػػا بألمانيػػػػا يتػػػػرؾ اسػػػػتخدامو لمسػػػػمطتيا التقديريػػػػة فػػػػي ح
لدكلػػػػػةأخرل غيػػػػػر مشػػػػػاطئة ليػػػػػا. ك تنطبػػػػػؽ ىػػػػػذه القاعػػػػػدة أيضػػػػػا فػػػػػي حالػػػػػة حيػػػػػاد ألمانيػػػػػا. 

، كمفػػػػػاده أنػػػػػو يتعػػػػػيف عمػػػػػى السػػػػػفينة، مػػػػػف أجػػػػػؿ 380ذلػػػػػؾ أف الػػػػػتحفظ الػػػػػكارد فػػػػػي المػػػػػادة 
االسػػػتفادة مػػػػف حقػػػػكؽ دخػػػكؿ القنػػػػاة، أف ترفػػػػع عمػػػػـ دكلػػػة فػػػػي حالػػػػة سػػػمـ مػػػػع ألمانيػػػػا، يبػػػػيف 

تحسػػػػػبكا الحتمػػػػػاؿ أف تكػػػػػكف ألمانيػػػػػا طرفػػػػػا متحاربػػػػػا. ك إذا كػػػػػاف  أف كاضػػػػػعي المعاىػػػػػدة قػػػػػد
األمػػػػر يسػػػػتمـز أف تعػػػػدؿ أيضػػػػا شػػػػركط دخػػػػكؿ القنػػػػاة فػػػػي حالػػػػة كجػػػػكد نػػػػزاع بػػػػيف مػػػػا زالتػػػػا 

 في حالة سمـ مع ألمانيا، فإف المعاىدة كانت ستشير إلى ذلؾ.

اعػػػػػدة لكنيػػػػا لػػػػـ تػػػػنص عمػػػػى ذلػػػػؾ، ك الشػػػػؾ أف ىػػػػذا اإلغفػػػػاؿ متعمػػػػد. كعميػػػػو، فػػػػإف الق   
العامػػػػة القاضػػػػية بحريػػػػة المػػػػركر تنطبػػػػؽ أيضػػػػا فػػػػي حالػػػػة حيػػػػاد ألمانيػػػػا. طمػػػػا أف تكػػػػريس 
قسػػػػػـ خػػػػػاص مػػػػػف المعاىػػػػػدة لقنػػػػػاة كييػػػػػػؿ، ككػػػػػكف بنػػػػػكد معينػػػػػة تتعمػػػػػؽ بػػػػػالطرؽ المالحيػػػػػػة 
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الداخميػػػػة فػػػػي ألمانيػػػػا قػػػػد كػػػػررت فػػػػي ىػػػػذا القسػػػػـ، يظيػػػػر أف األحكػػػػاـ المتعمقػػػػة بيػػػػذه القنػػػػاة 
لمسػػػػػتمدة مػػػػػف مػػػػػكاد أخػػػػػرل مػػػػػف المعاىػػػػػدة، كالمتعمقػػػػػة عمػػػػػى قائمػػػػػة بػػػػػذاتيا، ك أف المبػػػػػادئ ا

سػػػػػػبيؿ المثػػػػػػاؿ بالشػػػػػػركط التػػػػػػي تحكػػػػػػـ الطػػػػػػرؽ المائيػػػػػػة الداخميػػػػػػة فػػػػػػي حالػػػػػػة حيػػػػػػاد الدكلػػػػػػة 
 المشاطئة، ليس المقصكد أف ت طب ؽ عمى القناة. 

كالشػػػػػؾ أف البنػػػػػد قيػػػػػد النظػػػػػر يضػػػػػع قيػػػػػدا ىامػػػػػا عمػػػػػى ممارسػػػػػة ألمانيػػػػػا لحقكقيػػػػػا السػػػػػيادة   
ال سػػػػيما فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بحقػػػػكؽ دكلػػػػة محايػػػػدة كقػػػػت الحػػػػرب. كتقػػػػر المحكمػػػػة  عمػػػػى القنػػػػاة، ك

بػػػػػأف ذلػػػػػؾ يشػػػػػكؿ سػػػػػببا كافيػػػػػا لتفسػػػػػير ىػػػػػذا البنػػػػػد عمػػػػػى نطػػػػػاؽ ضػػػػػيؽ، فػػػػػي حالػػػػػة الشػػػػػؾ.             
ك لكػػػػف ال يمكػػػػف المضػػػػي بيػػػػذا التفسػػػػير الضػػػػيؽ إلػػػػى حػػػػد يتعػػػػارض مػػػػع العبػػػػارة الصػػػػريحة 

 لممادة.

بػػػػػػار التخمػػػػػػي عػػػػػػف الحقػػػػػػكؽ المػػػػػػذككرة أمػػػػػػرا غيػػػػػػر ك عػػػػػػالكة عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ، ال يمكػػػػػػف اعت    
مقبػػػػكؿ ألسػػػػباب تتصػػػػؿ بسػػػػيادة ألمانيػػػػا؛ ذلػػػػؾ أف المحكمػػػػة ال تػػػػرل فػػػػي إبػػػػراـ أم معاىػػػػدة 
تتعيػػػػػد بمكجبيػػػػػا دكلػػػػػة مػػػػػا بالقيػػػػػاـ أك عػػػػػدـ القيػػػػػاـ بعمػػػػػؿ معػػػػػيف تخميػػػػػا عػػػػػف سػػػػػيادتيا؛ بػػػػػؿ 
 عمػػػػى العكػػػػس مػػػػف ذلػػػػؾ، فحػػػػؽ الػػػػدخكؿ فػػػػي ارتباطػػػػات دكليػػػػة ىػػػػي سػػػػمة مرتبطػػػػة بسػػػػيادة
الػػػػػدكؿ. كمػػػػػػا تػػػػػػرل المحكمػػػػػػة فػػػػػػي المقارنػػػػػػة بػػػػػػيف النظػػػػػػاـ الجديػػػػػػد لقنػػػػػػاة كييػػػػػػؿ ك األنظمػػػػػػة 
المطابقػػػػػػػة عمػػػػػػػى الطػػػػػػػرؽ المائيػػػػػػػة االصػػػػػػػطناعية التػػػػػػػي تػػػػػػػربط بحػػػػػػػريف مفتػػػػػػػكحيف ك تشػػػػػػػبو 
المضػػػػػائؽ الطبيعيػػػػػة، دلػػػػػيال عمػػػػػى أنػػػػػو حتػػػػػى مػػػػػركر السػػػػػفف الحربيػػػػػة ألطػػػػػراؼ متحاربػػػػػة ال 

دة التػػػػػي تقػػػػػع قنػػػػػاة كييػػػػػؿ ضػػػػػمف كاليتيػػػػػا يعػػػػػرض لمخطػػػػػر حيػػػػػاد الدكلػػػػػة الدكلػػػػػة ذات السػػػػػيا
القضػػػػائية. كعػػػػالكة عمػػػػى ذلػػػػؾ، فػػػػإف رئػػػػيس الكفػػػػد األلمػػػػاني اعتػػػػرؼ بػػػػذلؾ صػػػػراحة عنػػػػدما 
ذكػػػر فػػػي مػػػػذكرة مكجيػػػة إلػػػػى الػػػرئيس السػػػفراء أف الحككمػػػػة األلمانيػػػة ادعػػػػت تطبيػػػؽ أمػػػػرم 
الحيػػػػػاد عمػػػػػى السػػػػػفف التجاريػػػػػة دكف السػػػػػفف الحربيػػػػػة؛ ك األحػػػػػرل أف مػػػػػركر سػػػػػفف محايػػػػػدة 

حمػػػػػػؿ سػػػػػػمعا حربيػػػػػػة ميربػػػػػػة ال يمكػػػػػػف أف يشػػػػػػكؿ إخػػػػػػالال مػػػػػػف جانػػػػػػب ألمانيػػػػػػا بكاجباتيػػػػػػا ت
 باعتبارىا طرفا محايدا.
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كتػػػػػرل المحكمػػػػػة أف ألمانيػػػػػا تتمتػػػػػع بكامػػػػػؿ الحريػػػػػة فػػػػػي تنظػػػػػيـ حيادىػػػػػا إزاء الحػػػػػرب        
البكلنديػػػػػػة، ك لكػػػػػػف بشػػػػػػرط احتػػػػػػراـ التزماتيػػػػػػا التعاقديػػػػػػة كعػػػػػػدـ المسػػػػػػاس بيػػػػػػا،  –الركسػػػػػػية 

ات تتمثػػػؿ فػػػي ىػػػذه الحالػػػة فػػػي تمػػػؾ التػػػي دخمػػػت فييػػػا ألمانيػػػا فػػػي فرسػػػام فػػػي كىػػػي التزامػػػ
. ك تتضػػػػػػمف ىػػػػػػذه االلتزامػػػػػػات الكاجػػػػػػب الثابػػػػػػت الػػػػػػذم يقتضػػػػػػي 1919حزيراف/يكنيػػػػػػو  28

السػػػػماح بمػػػػركر سػػػػفينة" كيمبمػػػػدف" عبػػػػر قنػػػػاة كييػػػػؿ، ككاجباتيػػػػا بإعتبارىػػػػا طرفػػػػا محايػػػػدا ال 
 تمزميا بمنع السفينة مف المركر.

يتعمػػػػػػػؽ بػػػػػػػاإللتزاـ بػػػػػػػدفع التعػػػػػػػكيض المترتػػػػػػػب عمػػػػػػػى ىػػػػػػػذا االسػػػػػػػتنتاج الػػػػػػػذم  ك فيمػػػػػػػا     
خصػػػػػمت إليػػػػػػو، فػػػػػإف المحكمػػػػػػة تحكػػػػػـ لصػػػػػػالح المػػػػػدعيف، إال فيمػػػػػػا يتعمػػػػػؽ بنقػػػػػػاط معينػػػػػػة. 
أكال، رفػػػػػض المطالبػػػػػة المتعمقػػػػػة بحصػػػػػة السػػػػػفينة فػػػػػي المصػػػػػركفات العامػػػػػة لمشػػػػػركة التػػػػػي 

ت حت سػػػػب مػػػػف كقػػػػت كصػػػػكؿ سػػػػفينة اسػػػػتأجرتيا. ثانيػػػػا، تػػػػرل المحكمػػػػة أف الفكائػػػػد ينبغػػػػي أال 
"كيمبمػػػػدف" إلػػػػى مػػػػدخؿ قنػػػػاة كييػػػػؿ، ك إنمػػػػا مػػػػف تػػػػاريخ الحكػػػػـ الػػػػذم يمػػػػـز ألمانيػػػػا بالػػػػدفع. ك 
أخيػػػػران، فػػػػإف المحكمػػػػة ال تقضػػػػي بػػػػدفع فكائػػػػد غيػػػػر مكقكتػػػػة بمعػػػػدؿ أعمػػػػى فػػػػي حػػػػاؿ عػػػػدـ 
االمتثػػػػػاؿ لمحكػػػػػـ، ذلػػػػػؾ أنػػػػػو ال يمكػػػػػف لممحكمػػػػػة، ك ال يمكػػػػػف ليػػػػػا، التفكيػػػػػر فػػػػػي مثػػػػػؿ ىػػػػػذا 

 حتماؿ.اال

 اآلراء المخالفة

لػػػػػـ يػػػػػتمكف قاضػػػػػياف، ىمػػػػػا السػػػػػيداف أنزيمػػػػػكتي ك ىػػػػػكبر، مػػػػػف االتفػػػػػاؽ مػػػػػع مػػػػػا كرد         
فػػػػػي الحكػػػػػـ الػػػػػذم أصػػػػػدرتو المحكمػػػػػة، فأصػػػػػدرا رأيػػػػػا مخالفػػػػػان. ككػػػػػاف البركفيسػػػػػكر شػػػػػككينغ، 

 القاضي الكطني، في نفس الكضع، فأصدر ىك األخر رأيا منفصال.      

   1ديف أنزيمكتي ك ىكبر*الرأم المخالؼ لمسي  

أنزيمػػػػػكتي ك ىػػػػػكبر أف الفػػػػػرؽ الجػػػػػكىرم بػػػػػيف كجيػػػػػة نظرىمػػػػػا كتمػػػػػؾ يشػػػػػرح السػػػػػيداف        
التػػػػي أعربػػػػت عنيػػػػا األغمبيػػػػة يتعمػػػػؽ بنقطػػػػة تػػػػؤثر عمػػػػى تفسػػػػير االتفاقيػػػػات الدكليػػػػة بشػػػػكؿ 

                                                             
.
 هْجز أعذتَ شعبت التذّيي التابعت لولتب األهن الوتحذة للشؤّى القاًًْيت.  *
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عػػػاـ. ككفقػػػا ليمػػػا، فػػػإف السػػػؤاؿ الػػػذم ينبغػػػي حسػػػمو ىػػػك: ىػػػؿ تنطبػػػؽ أيضػػػا بنػػػكد معاىػػػدة 
لمتعمقػػػػة بقنػػػػاة كييػػػػؿ فػػػػي حالػػػػة حيػػػػاد ألمانيػػػػا، أـ أنيػػػػا ال تتنػػػػاكؿ إال الظػػػػركؼ، أم فرسػػػػام ا

 حالة السمـ، دكف أف يؤثر ذلؾ عمى حقكؽ ككجبات الحياد.

كيشػػػػػػير السػػػػػػيداف أنزيمػػػػػػكتي ك ىػػػػػػكبر إلػػػػػػى أنػػػػػػو، مػػػػػػف أجػػػػػػؿ تفسػػػػػػير االتفاقيػػػػػػات الدكليػػػػػػة،   
ؼ المتعاقػػػػػدة عبػػػػػارة يجػػػػػب مراعػػػػػاة الطػػػػػابع المعقػػػػػد لمعالقػػػػػات بػػػػػيف الػػػػػدكؿ ك كػػػػػكف األطػػػػػرا

عػػػػف كيانػػػػات سياسػػػػية مسػػػػتقمة. كصػػػػحيح أنػػػػو عنػػػػدما تكػػػػكف صػػػػيغة معاىػػػػدة مػػػػا كاضػػػػحة، 
يجػػػػب القبػػػػػكؿ بمعناىػػػػػا الحرفػػػػي كمػػػػػا ىػػػػػك، دكف حصػػػػػره أك تكسػػػػيع نطاقػػػػػو، لكػػػػػف يجػػػػػب أال 
يفتػػػػػرض أف المقصػػػػػكد ىػػػػػك التعبيػػػػػر عػػػػػف فكػػػػػرة تػػػػػؤدم إلػػػػػى نتػػػػػائج متناقضػػػػػة أك مسػػػػػتحيمة، 

 كؼ، عمى أنيا تتجاكز نية األطراؼ.أك يجب اعتبارىا، في ىذه الظر 

ك يػػػػػذكر السػػػػػيداف أنزيمػػػػػكتي ك ىػػػػػكبر بػػػػػأف االتفاقيػػػػػات الدكليػػػػػة، ك عمػػػػػى األخػػػػػص تمػػػػػؾ     
المتعمقػػػػػػة بالتجػػػػػػارة ك االتصػػػػػػاالت، تبرميػػػػػػا األطػػػػػػراؼ عمكمػػػػػػا ك ىػػػػػػي تأخػػػػػػذ فػػػػػػي اعتبارىػػػػػػا 
ظػػػػػركؼ السػػػػػمـ العاديػػػػػة. ك إذا اضػػػػػطرت دكلػػػػػة محايػػػػػدة أك متحاربػػػػػة ، بسػػػػػبب حػػػػػرب مػػػػػا، 

اتخػػػػاذ تػػػػدابير اسػػػػتثنائية تػػػػؤثر مؤقتػػػػا عمػػػػى تطبيػػػػؽ ىػػػػذه االتفاقيػػػػات مػػػػف أجػػػػؿ حمايػػػػة إلػػػػى 
حيادىػػػػػا أك الػػػػػػدفاع عػػػػػػف نفسػػػػػػيا، فإنػػػػػػو يحػػػػػػؽ ليػػػػػا أف تفعػػػػػػؿ ذلػػػػػػؾ حتػػػػػػى لػػػػػػك لػػػػػػـ تتضػػػػػػمف 

 االتفاقية أم تحفظات صريحة. 

ك يقػػػػػر صػػػػػاحبا ىػػػػػذا الػػػػػرأم المخػػػػػالؼ المشػػػػػترؾ بأنػػػػػو يجػػػػػكز لدكلػػػػػة مػػػػػا أف تػػػػػدخؿ فػػػػػي    
ى حريتيػػػػػػػا فػػػػػػػي اتخػػػػػػػاذ إجػػػػػػػراءات إزاء الحػػػػػػػركب الػػػػػػػدائرة بػػػػػػػيف دكؿ ارتباطػػػػػػػات تػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػ

أخػػػػرل. ك لكػػػػف ال يمكػػػػف أبػػػػدا افتػػػػراض كجػػػػكد ارتباطػػػػات مػػػػف ىػػػػذا النػػػػكع، بػػػػالنظر إلػػػػى مػػػػا 
قػػػػػػد يترتػػػػػػب عمييػػػػػػا مػػػػػػف عكاقػػػػػػب كخيمػػػػػػة كحػػػػػػؽ الدكلػػػػػػة فػػػػػػي اتبػػػػػػاع المسػػػػػػار الػػػػػػذم تعتبػػػػػػره 

فػػػػػػي غايػػػػػػة  األنسػػػػػػب لالسػػػػػػتجابة لمتطمبػػػػػػات أمنيػػػػػػا ك الحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى سػػػػػػالمتيا، ىػػػػػػك حػػػػػػؽ
األىميػػػة بحيػػػث أنػػػو فػػػػي حالػػػة الشػػػؾ، ال يمكػػػػف تفسػػػير الشػػػركط التعاىديػػػػة عمػػػى أنيػػػا تحػػػػد 
مػػػف ىػػػذا الحػػػػؽ، حتػػػى لػػػػك كانػػػت ىػػػػذه الشػػػركط ال تتعػػػارض مػػػػع ىػػػذا التفسػػػػير. كفػػػي حػػػػيف 
أف ىػػػػػذا االعتبػػػػػار لػػػػػف يكػػػػػكف مجػػػػػديان فػػػػػي حػػػػػاؿ كجػػػػػكد حكػػػػػـ قػػػػػاطع يشػػػػػير صػػػػػراحة إلػػػػػى 
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جػػػػكد ألم حكػػػػـ مػػػػف ىػػػػذا القبيػػػػؿ فػػػػي معاىػػػػدة الظػػػػركؼ الناشػػػػئة عػػػػف حػػػػرب مػػػػا، فإنػػػػو ال ك 
 فرسام.

كيؤكػػػػػد السػػػػػيداف أنزيمػػػػػكتي ك ىػػػػػكبر، أف عبػػػػػارة "دكؿ فػػػػػي حالػػػػػة السػػػػػمـ مػػػػػع ألمانيػػػػػا" ال      
تعنػػػػػي بالضػػػػػركرة أنػػػػػو يحػػػػػؽ لمػػػػػدكؿ التػػػػػي ليسػػػػػت فػػػػػي حالػػػػػة حػػػػػرب معيػػػػػا أف تسػػػػػتفيد فػػػػػي 

ي كالمػػػػػػػكاد التػػػػػػػي تمييػػػػػػػا، بػػػػػػػؿ تعنػػػػػػػ 380جميػػػػػػػع الظػػػػػػػركؼ الممكنػػػػػػػة مػػػػػػػف أحكػػػػػػػاـ المػػػػػػػادة 
بػػػػاألحرل أف حالػػػػػة السػػػػمـ ىػػػػػي الشػػػػرط الػػػػػذم يتكقػػػػػؼ عميػػػػو تطبيػػػػػؽ ىػػػػذه األحكػػػػػاـ. ك بعػػػػػد 

فػػػػػػي عالقتيػػػػػا بأحكػػػػػاـ أخػػػػػرل كردت فػػػػػػي نفػػػػػس القسػػػػػـ، يخمػػػػػػص  380النظػػػػػر فػػػػػي المػػػػػادة 
أنزيمػػػػػكتي ك ىػػػػػكبر إلػػػػػى اسػػػػػتنتاج مفػػػػػاده أف االلتزامػػػػػات التػػػػػي تعيػػػػػدت بيػػػػػا ألمانيػػػػػا لمحفػػػػػاظ 

يػػػػا مفتكحػػػػة أمػػػػاـ سػػػػفف الػػػػدكؿ التػػػػي ىػػػػي فػػػػي عمػػػػى حريػػػػة المالحػػػػة فػػػػي قنػػػػاة كييػػػػؿ ك إبقائ
سػػػػػمـ معيػػػػػػا ال تسػػػػػػتبعد حقيػػػػػػا فػػػػػػي اتخػػػػػاذ التػػػػػػدابير الالزمػػػػػػة لحمايػػػػػػة مصػػػػػػالحيا باعتبارىػػػػػػا 
دكلػػػػػة متحاربػػػػػة أك محايػػػػػدة. كىػػػػػذا ال يعنػػػػػي أف حريػػػػػة المالحػػػػػة فػػػػػي القنػػػػػاة ليسػػػػػت متاحػػػػػة 
كقػػػػػت الحػػػػػرب أيضػػػػػا، بػػػػػؿ يعنػػػػػي أف ىػػػػػذه الحريػػػػػة سػػػػػتككف عندئػػػػػذ بالضػػػػػركرة محػػػػػدكدة إمػػػػػا 

سػػػػػبب متطمبػػػػػات الػػػػػدفاع الػػػػػكطني، إذا كانػػػػػت ألمانيػػػػػا دكلػػػػػة متحاربػػػػػة، أك بسػػػػػبب التػػػػػدابير ب
التػػػػي قػػػػد تتخػػػػذىا، إذا كانػػػػت دكلػػػػة محايػػػػػدة. كبالتػػػػالي، فػػػػإف الكضػػػػع القػػػػانكني لقنػػػػاة كييػػػػػؿ 

 يشبو كضع الطرؽ المالحية الداخمية ذات األىمية الدكلية.

سػػػػػػؤاؿ الكحيػػػػػػد الػػػػػػذم ينبغػػػػػػي ككفقػػػػػػا لصػػػػػػاحبي ىػػػػػػذا الػػػػػػرأم المخػػػػػػالؼ المشػػػػػػترؾ، فػػػػػػإف ال   
حسػػػػمو ىػػػػك مػػػػا إذا كػػػػاف تطبيػػػػؽ أنظمػػػػة الحيػػػػاد التػػػػي اعتمػػػػدتيا ألمانيػػػػا عمػػػػى كييػػػػؿ إجػػػػراء 
تعسػػػػػفيا ات خػػػػػذا ال لشػػػػػيء إال لعرقمػػػػػة حركػػػػػة المػػػػػركر. كخمصػػػػػا إلػػػػػى أف ىػػػػػذه الحجػػػػػة تبػػػػػدك 

 مستحيمة، بالنظر إلى خطكرة الكضع السياسي الدكلي في ذلؾ الكقت.

داف أنزيمػػػػػكتي ك ىػػػػػكبر أنػػػػػو فػػػػػي حػػػػػاؿ تبنػػػػػي الػػػػػرأم القائػػػػػؿ بػػػػػأف ك أخيػػػػػران، يػػػػػذكر السػػػػػي   
مػػػػركر أم سػػػػفينة عبػػػػر قنػػػػاة كييػػػػؿ ال ينتيػػػػؾ حيػػػػاد ألمانيػػػػا، فإنيمػػػػا يشػػػػعراف بأنيمػػػػا ممػػػػزميف 
بإبػػػػػػداء تحفػػػػػػظ إزاء االعتػػػػػػراؼ بػػػػػػالحؽ فػػػػػػي الحمايػػػػػػة الدكليػػػػػػة لنقػػػػػػؿ السػػػػػػمع الميربػػػػػػة. ك ال 

ايػػػػػدة بخيػػػػػار قمػػػػػع االتجػػػػػار فػػػػػي جػػػػداؿ فػػػػػي أف القػػػػػانكف الػػػػػدكلي الحػػػػػالي يسػػػػػمح لمػػػػػدكؿ المح
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السػػػػػػمع الميربػػػػػػة، ك السػػػػػػيما األسػػػػػػمحة ك الػػػػػػذخائر، كنقميػػػػػػا داخػػػػػػؿ أراضػػػػػػييا أك التغاضػػػػػػي 
عػػػػف ذلػػػػؾ. كليػػػػذا السػػػػبب، يبػػػػدك أنػػػػو مػػػػف الصػػػػعب إقػػػػرار حػػػػؽ كاجػػػػب النفػػػػاذ قانكنػػػػا، بػػػػيف 
الػػػػػدكؿ المحايػػػػػدة، فػػػػػي االتجػػػػػار بالسػػػػػمع الميربػػػػػة ك نقميػػػػػا، فػػػػػي حػػػػػيف أف المصػػػػػالح نفسػػػػػيا 

 ضد دكلة محاربة. غير محمية

     1الرأم المخالؼ لمسيد شككينغ*    

يػػػػذكر السػػػػيد شػػػػككينغ أف الحػػػػؽ فػػػػي حريػػػػة المػػػػركر عبػػػػر قنػػػػاة كييػػػػؿ يتخػػػػذ بػػػػال شػػػػؾ       
شػػػػػػكؿ االرتفػػػػػػاؽ العػػػػػػاـ، كيشػػػػػػير إلػػػػػػى أنػػػػػػو يجػػػػػػب تفسػػػػػػير المعاىػػػػػػدات المتعمقػػػػػػة باالرتفػػػػػػاؽ 

رس عمػػػػػى أراضػػػػػي دكلػػػػػػة بمعنيػػػػػا الضػػػػػيؽ، أم أف االرتفػػػػػاؽ، باعتبػػػػػػاره حقػػػػػا اسػػػػػتثنائيا يمػػػػػػا
أجنبيػػػػػة، ينبغػػػػػي أال يمػػػػػس سػػػػػيادة تمػػػػػؾ الدكلػػػػػة إال فػػػػػي أدنػػػػػى حػػػػػد ممكػػػػػف، ك يعػػػػػرب عػػػػػف 

، مػػػػػػف أجػػػػػػؿ 380شػػػػػػككؾ جديػػػػػػة فيمػػػػػػا كػػػػػػاف ينبغػػػػػػي أللمانيػػػػػػا فػػػػػػي الكاقػػػػػػع بمكجػػػػػػب المػػػػػػادة 
حمايػػػػة مصػػػػالحيا كعنػػػػدما تكػػػػكف متحاربػػػػا أك محايػػػػدا، أف تفقػػػػد حقيػػػػا فػػػػي أف تتخػػػػذ أيضػػػػا 

مػػػػػػف المػػػػػػادة  2لقنػػػػػػاة، غيػػػػػػر منصػػػػػػكص عمييػػػػػػا فػػػػػػي الفقػػػػػػرة تػػػػػػدابير خاصػػػػػػة فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ با
، ضػػػػد سػػػػفف تابعػػػػة لػػػػدكؿ أخػػػػرل غيػػػػر أعػػػػدائيا، فالقنػػػػاة تقػػػػع ضػػػػمف الكاليػػػػة القضػػػػائية 381

أللمانيػػػػػػا، ك لػػػػػػـ ت حي ػػػػػػد، بػػػػػػؿ إف اسػػػػػػتخداميا قػػػػػػاد الػػػػػػدكؿ، شػػػػػػانيا فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ شػػػػػػأف الطػػػػػػرؽ 
تػػػػدابير خاصػػػػة المائيػػػػة الداخميػػػػة الكبػػػػرل، كلػػػػـ يػػػػتـ التخمػػػػي صػػػػراحة عػػػػف الحػػػػؽ فػػػػي اتخػػػػاذ 

 كقت الحرب أك الحياد.

ك يشػػػػػػػير السػػػػػػػػيد شػػػػػػػػككينغ  إلػػػػػػػى أف الػػػػػػػػدكؿ المسػػػػػػػػتفيدة مػػػػػػػف حػػػػػػػػؽ االرتفػػػػػػػػاؽ ممزمػػػػػػػػة     
باالسػػػػػتعماؿ المػػػػػدني اتجػػػػػاه الدكلػػػػػػة المكمفػػػػػة بػػػػػو، كيجػػػػػب فػػػػػػي جميػػػػػع األحػػػػػكاؿ أف تراعػػػػػػي 
المصػػػػالح الحيكيػػػػة لمدكلػػػػة المكمفػػػػة. كفػػػػي الكقػػػػت الحػػػػالي، فػػػػإف المصػػػػالح الحيكيػػػػة أللمانيػػػػا 

د فرضػػػػػت عمييػػػػػا االلتػػػػػزاـ بحيػػػػػاد تػػػػػاـ كمطمػػػػػؽ. ك لػػػػػـ تغمػػػػػب ألمانيػػػػػا، فػػػػػي تصػػػػػرفيا ذاؾ، قػػػػ

                                                             

 هْجز أعذتَ شعبت التذّيي التابعت لولتب األهن الوتحذة للشؤّى القاًًْيت.  *
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حقػػػػان خاصػػػػان تفرضػػػػو الضػػػػركرة عمػػػػى التزاماتيػػػػا التعاقديػػػػة، بػػػػؿ إنيػػػػا فقػػػػط اسػػػػتخدمت القيػػػػكد 
 الطبيعية التي يخضع ليا كؿ ارتفاؽ.

 -ياكىػػػػي ركسػػػػػ -ك يشػػػػير السػػػػيد شػػػػككينغ أيضػػػػان إلػػػػى أف إحػػػػدل الػػػػدكلتيف المتحػػػػاربتيف    
لػػػػـ تشػػػػػارؾ فػػػػي معاىػػػػػدة فرسػػػػػام، ك أف ألمانيػػػػا بالتػػػػػالي ممزمػػػػػة بالكفػػػػاء بكاجباتيػػػػػا اتجاىيػػػػػا 

 باعتبارىا طرفان محايدان.

المتعمقػػػػػػػة بحقػػػػػػػكؽ  1907مػػػػػػػف اتفاقيػػػػػػػة الىػػػػػػػام لعػػػػػػػاـ  7ك  2كاسػػػػػػػتنادا إلػػػػػػػى المػػػػػػػادتيف    
ككاجبػػػػػات الػػػػػدكؿ المحايػػػػػدة ك األشػػػػػخاص المحايػػػػػديف فػػػػػي الحػػػػػرب البريػػػػػة، يخمػػػػػص السػػػػػيد 

نغ  إلػػػػػػى اف مػػػػػػركر سػػػػػػفينة "كيمبمػػػػػػدف" ال يتماشػػػػػػى ككاجبػػػػػػات ألمانيػػػػػػا اتجػػػػػػاه ركسػػػػػػيا شػػػػػػككي
باعتبارىػػػػا طرفػػػػان محايػػػػدان. كيشػػػػير كػػػػذلؾ إلػػػػى أنػػػػو ال يمكػػػػف أف تكػػػػكف نيػػػػة الػػػػدكؿ المنتصػػػػرة 
إلػػػػزاـ ألمانيػػػػا، مػػػػػف خػػػػالؿ معاىػػػػػدة فرسػػػػام، بارتكػػػػاب مخالفػػػػػات ضػػػػد دكلػػػػػة أخػػػػرل، ك أنػػػػػو 

ـز قانكنػػػػػان لمقيػػػػػاـ بأعمػػػػػاؿ مػػػػػف شػػػػػأنيا أف تنتيػػػػػؾ ال يمكػػػػػف الػػػػػدخكؿ فػػػػػي التػػػػػزاـ تعاقػػػػػدم ممػػػػػ
 حقكؽ األطراؼ األخرل.

                                                                                   * 

                                  *                     * 

 أثار الحكـ

فػػػػػػػي  1923أب/ أغسػػػػػػػطس  17فػػػػػػػي  بنػػػػػػػاء عمػػػػػػػى الحكػػػػػػػـ الػػػػػػػذم أصػػػػػػػدرتو المحكمػػػػػػػة    
"كيمبمػػػػػػػدف"، طالبػػػػػػػت الحككمػػػػػػػة األلمانيػػػػػػػة مػػػػػػػف لجنػػػػػػػة الضػػػػػػػمانات التابعػػػػػػػة لمجنػػػػػػػة قضػػػػػػػية 

تشػػػػػػريف  5التعكيضػػػػػػات، عػػػػػػف طريػػػػػػؽ المجنػػػػػػة المعاينػػػػػػة بأعبػػػػػػاء الحػػػػػػرب ) مػػػػػػذكرة مؤرخػػػػػػة 
(، المكافقػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى دفػػػػػػػػػع التعكيضػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػددتيا المحكمػػػػػػػػػة.                 1923األكؿ/ أكتػػػػػػػػػكبر

، تمقػػػػػت الحككمػػػػػة ردان سػػػػػمبيان أبمػػػػػغ بػػػػػو الػػػػػكزير 1923تشػػػػػريف الثػػػػػاني/نكفمبر  20ي كفػػػػػ   ك
          .1923كانكف األكؿ / ديسمبر  6األلماني في الىام رئيس قمـ المحكمة في 
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 ديفيد كامب معاىدة نص

سرائيؿ مصر بيف السالـ معاىدة الرسمي االسـ  كالقطاع، الضفة في الذاتي الحكـ كاتفاؽ كا 
 ـ1978سبتمبر 17 التاريخ ةالقاىر 

 مػػػػػػػع عربيػػػػػػػة دكلػػػػػػػة كقعتيػػػػػػػا التػػػػػػػي االتفاقػػػػػػػات أكؿ ديفيػػػػػػػد كامػػػػػػػب منتجػػػػػػػع اتفػػػػػػػاؽ          
 لمراعػػػػي كلقػػػػاءات كجػػػػكالت عديػػػػدة سػػػػجاالت تكقيعػػػػو قبػػػػؿ يشػػػػيد كالػػػػذم الصػػػػييكني الكيػػػػاف

 كنسػػػػػبت بالمكككيػػػػػة المػػػػػداكالت ىػػػػػذه اثرىػػػػػا عمػػػػػى سػػػػػميت كقػػػػػد خارجيتػػػػػو ككزيػػػػػر األمريكػػػػػي
 مقػػػػػر كنقػػػػػؿ مصػػػػػر العربيػػػػػة الػػػػػدكؿ قاطعػػػػػت اثرىػػػػػا كعمػػػػػى اليػػػػػاتؼ بمكماسػػػػػيةد أيضػػػػػان  إلييػػػػػا
 . تكنس إلى القاىرة مف العربية الدكؿ جامعة

 إسرائيؿ دكلة العربية كبيف مصر جميكرية بيف السالـ معاىدة   

سػػػػػرائيؿ مصػػػػػر بػػػػػيف السػػػػػالـ معاىػػػػػدة المصػػػػػرية، الخارجيػػػػػة كزارة"  الػػػػػذاتي الحكػػػػػـ كاتفػػػػػاؽ كا 
  "47 - 43 ص ،1979 لقاىرة،ا كالقطاع، الضفة في

 إسرائيؿ كدكلة العربية مصر جميكرية السالـ بيف معاىدة

 الديباجة

  إسرائيؿ.. دكلة كحككمة العربية مصر جميكرية حككمة أف

 األكسػػػػط الشػػػػرؽ فػػػػي كدائػػػػـ كشػػػػامؿ عػػػػادؿ سػػػػالـ إلقامػػػػة الماسػػػػة بالضػػػػركرة منيمػػػػا اقتناعػػػػا
  .. 338ك 242 األمف مجمس لقرارم كفقا

 فػػػػػي عميػػػػػو المتفػػػػػؽ األكسػػػػػط الشػػػػػرؽ فػػػػػي السػػػػػالـ بإطػػػػػار"  التزاميمػػػػػا جديػػػػػد مػػػػػف دافتؤكػػػػػ إذ
  .. 1978 سبتمبر 17 في المؤرخ ،"  ديفيد كامب

ذ  بػػػػيف لػػػػيس لمسػػػػالـ، أساسػػػػا يكػػػػكف أف بػػػػو قصػػػػد إنمػػػػا إليػػػػو المشػػػػار اإلطػػػػار أف تالحظػػػاف كا 
سػػػػػرائيؿ مصػػػػػر  فيمػػػػػا كػػػػػؿ العػػػػػرب جيرانيػػػػػا مػػػػػف كأم إسػػػػػرائيؿ بػػػػػيف أيضػػػػػا بػػػػػؿ فحسػػػػػب، كا 
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األسػػػػاس،  ىػػػػذا عمػػػػى معيػػػا السػػػػالـ أجػػػػؿ مػػػف لمتفػػػػاكض اسػػػػتعداد عمػػػى يكػػػػكف ممػػػػف يخصػػػو
قامػػػػة بينيمػػػػا الحػػػػرب حالػػػػة إنيػػػػاء فػػػػي منيمػػػػا كرغبػػػػة  فػػػػي دكلػػػػة كػػػػؿ فيػػػػو تسػػػػتطيع سػػػػالـ كا 
   .. أمف في تعيش أف المنطقة

سػػػػػرائيؿ مصػػػػػر بػػػػػيف سػػػػػالـ معاىػػػػػدة عقػػػػػد بػػػػػأف منيمػػػػػا كاقتناعػػػػػا  فػػػػػي ىامػػػػػة خطػػػػػكة يعتبػػػػػر كا 
 اإلسػػػػػػرائيمي العربػػػػػي لمنػػػػػػزاع تسػػػػػكية إلػػػػػػى كالتكصػػػػػؿ المنطقػػػػػػة فػػػػػي شػػػػػػامؿال السػػػػػالـ طريػػػػػؽ
 .. نكاحيو بكافة

ذ  مػػػػع السػػػػالـ عمميػػػػة فػػػػي االشػػػػتراؾ إلػػػػى النػػػػزاع فػػػػي األخػػػػرل العربيػػػػة األطػػػػراؼ تػػػػدعكاف كا 
 ..  بيا كاسترشادا آنفا إلييا المشار السالـ إطار مبادئ أساس عمى إسرائيؿ

ذ  األمػػػػػػػـ لميثػػػػػػاؽ كفقػػػػػػػا بينيمػػػػػػا كالتعػػػػػػػاكف الكديػػػػػػة العالقػػػػػػػات إنمػػػػػػاء فػػػػػػػي أيضػػػػػػا ترغبػػػػػػاف كا 
 ..  السمـ كقت في الدكلية العالقات تحكـ التي الدكلي القانكف كمبادئ المتحدة

 اإلطػػػػار تنفيػػػػذ مػػػػف لسػػػػيادتيما الحػػػػرة ممارسػػػػتيما بمقتضػػػػى التاليػػػػة األحكػػػػاـ عمػػػػى اتفقتػػػػا قػػػػد
سرائيؿ مصر بيف السالـ معاىدة بعقد الخاص  .. كا 

 األولى المادة

 التصػػػػديؽ كثػػػػائؽ تبػػػػادؿ عنػػػػد بينيمػػػػا السػػػػالـ كيقػػػػاـ الطػػػػرفيف بػػػػيف الحػػػػرب حالػػػػة تنتيػػػػي -1
 . المعاىدة ىذه عمى

 الحػػػػػدكد كراء مػػػػػا إلػػػػػى سػػػػػيناء مػػػػػف كالمػػػػػدنييف المسػػػػػمحة قكاتيػػػػػا كافػػػػػة إسػػػػػرائيؿ تسػػػػػحب -2
 بيػػػػذه الممحػػػػؽ بػػػػالبركتكككؿ كارد ىػػػػك كمػػػػا االنتػػػػداب، تحػػػػت كفمسػػػػطيف مصػػػػر بػػػػيف الدكليػػػػة
 . سيناء عمى الكاممة سيادتيا ممارسة مصر كتستأنؼ(  األكؿ ؽالممح)  المعاىدة

 يقػػػػػػػػيـ األكؿ، الممحػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػي عميػػػػػػػػو المنصػػػػػػػػكص المرحمػػػػػػػػي االنسػػػػػػػػحاب إتمػػػػػػػػاـ عنػػػػػػػػد -3
 (.  3 فقرة)  الثالثة لممادة طبقا بينيما ككدية طبيعية عالقات الطرفاف
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 الثانية المادة

سػػػػرائيؿ مصػػػػر بػػػػيف الدائمػػػػة الحػػػػدكد أف  مصػػػػر بػػػػيف بيػػػػا المعتػػػػرؼ ليػػػػةالدك  الحػػػػدكد ىػػػػي كا 
 دكف كذلػػػػػػؾ الثػػػػػاني الممحػػػػػؽ فػػػػػػي بالخريطػػػػػة كاضػػػػػح ىػػػػػك كمػػػػػػا االنتػػػػػداب تحػػػػػت كفمسػػػػػطيف
 ال مصػػػػػكنة الحػػػػػدكد ىػػػػػذه بػػػػػأف الطرفػػػػػاف كيقػػػػػر. غػػػػػزة قطػػػػػاع بكضػػػػػع يتعمػػػػػؽ بمػػػػػا المسػػػػػاس

 مياىػػػػػو ذلػػػػػؾ فػػػػػي بمػػػػػا اآلخػػػػػر الطػػػػػرؼ أراضػػػػػي سػػػػػالمة احتػػػػػراـ منيمػػػػػا كػػػػػؿ كيتعيػػػػػد تمػػػػػس
 . الجكم كمجالو اإلقميمية

 الثالثة مادةال

 الػػػػػدكلي القػػػػػانكف كمبػػػػػادئ المتحػػػػػدة األمػػػػػـ ميثػػػػػاؽ أحكػػػػػاـ بينيمػػػػػا فيمػػػػػا الطرفػػػػػاف يطبػػػػػؽ -1
 : خاصة كبصفة السمـ، كقت في الدكؿ بيف العالقات تحكـ التي

 كاسػػػػػػػػتقاللو أراضػػػػػػػػيو كسػػػػػػػػالمة اآلخػػػػػػػػر سػػػػػػػػيادة منيمػػػػػػػػا كػػػػػػػػؿ كيحتػػػػػػػػـر الطرفػػػػػػػػاف يقػػػػػػػػر(  أ
 . السياسي

 حػػػػدكده داخػػػؿ سػػػػالـ فػػػي يعػػػػيش أف فػػػي اآلخػػػػر حػػػؽ منيمػػػػا كػػػؿ كيحتػػػػـر الطرفػػػاف يقػػػر( ب
 . بيا كالمعترؼ اآلمنة

 أحػػػػػػػدىما اسػػػػػػػتخداميا، أك القػػػػػػػكة باسػػػػػػػتخداـ التيديػػػػػػػد عػػػػػػػف باالمتنػػػػػػػاع الطرفػػػػػػػاف يتعيػػػػػػد(  ج
 تنشػػػػػػأ التػػػػػػي المنازعػػػػػػات كافػػػػػػة كبحػػػػػػؿ مباشػػػػػػر، غيػػػػػػر أك مباشػػػػػػر نحػػػػػػك عمػػػػػػى اآلخػػػػػػر ضػػػػػػد
 . السممية بالكسائؿ بينيما

 األفعػػػػػػاؿ أك الحػػػػػرب أفعػػػػػاؿ مػػػػػف فعػػػػػؿ صػػػػػدكر ـعػػػػػد يكفػػػػػؿ بػػػػػأف طػػػػػرؼ كػػػػػؿ يتعيػػػػػد - 2
 قػػػػػػػػكات بكاسػػػػػػػػطة أك أراضػػػػػػػػيو داخػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف بيػػػػػػػػا التيديػػػػػػػػد أك العنػػػػػػػػؼ أفعػػػػػػػػاؿ أك العدكانيػػػػػػػػة
 الممتمكػػػػػات أك المػػػػػكاطنيف أك السػػػػػكاف ضػػػػػد أراضػػػػػيو عمػػػػػى مرابطػػػػػة أك لسػػػػػيطرتو خاضػػػػػعة
 التحػػػػػريض  أك التنظػػػػػيـ عػػػػػف باالمتنػػػػػاع طػػػػػرؼ كػػػػػؿ يتعػػػػػد كمػػػػػا. اآلخػػػػػر بػػػػػالطرؼ الخاصػػػػػة

 النشػػػػػاط أك العدكانيػػػػػة الحػػػػػرب أفعػػػػػاؿ مػػػػػف فعػػػػػؿ فػػػػػي االشػػػػػتراؾ أك المسػػػػػاعدة أك رةاإلثػػػػػا أك
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 بػػػػػأف يتعيػػػػػد كمػػػػا. مكػػػػػاف أم فػػػػي اآلخػػػػػر الطػػػػػرؼ ضػػػػد المكجيػػػػػة العنػػػػؼ أفعػػػػػاؿ أك اليػػػػداـ
 . لممحاكمة األفعاؿ ىذه مثؿ مرتكبي تقديـ يكفؿ

 ستضػػػػػػػػػمف بينيمػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػتقاـ التػػػػػػػػػي الطبيعيػػػػػػػػػة العالقػػػػػػػػػات أف عمػػػػػػػػػى الطرفػػػػػػػػػاف يتفػػػػػػػػػؽ - 3
نيػػػػػػػػاء كالثقافيػػػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػػادية الدبمكماسػػػػػػػػية كالعالقػػػػػػػػات الكامػػػػػػػػؿ راؼاالعتػػػػػػػػ  المقاطعػػػػػػػػة كا 

 األفػػػػػػػػراد انتقػػػػػػػاؿ حريػػػػػػػة ضػػػػػػػػد المفركضػػػػػػػة المتميػػػػػػػزة الطػػػػػػػػابع ذات كالحػػػػػػػكاجز االقتصػػػػػػػادية
 الخاضػػػػػعيف اآلخػػػػػر الطػػػػػرؼ مػػػػػكاطني تمتػػػػػع يكفػػػػػؿ بػػػػػأف طػػػػػرؼ كػػػػػؿ يتعيػػػػػد كمػػػػػا. كالسػػػػػمع

 بيػػػػػػذه الممحػػػػػػؽ البركتككػػػػػػكؿ عكبكضػػػػػػ القانكنيػػػػػة الضػػػػػػمانات بكافػػػػػػة القضػػػػػػائي لالختصػػػػػاص
 بالتكصػػػػػػيؿ - بمقتضػػػػػػاىا الطرفػػػػػػاف يتعيػػػػػػد التػػػػػػي الطريقػػػػػػة(  الثالػػػػػػث الممحػػػػػػؽ)  المعاىػػػػػػدة

 . المعاىدة ليذه األخرل األحكاـ تنفيذ مع بالتكازم كذلؾ العالقات ىذه إقامة إلى

 الرابعة المادة

 تقػػػػػاـ التبػػػػػادؿ أسػػػػػاس عمػػػػػى كذلػػػػػؾ الطػػػػػرفيف لكمػػػػػى لألمػػػػػف األقصػػػػػى الحػػػػػد تػػػػػكفير بغيػػػػػة-1
 األراضػػػػػػػي فػػػػػػػي التسػػػػػػػميح محػػػػػػػدكدة منػػػػػػػاطؽ ذلػػػػػػػؾ فػػػػػػػي بمػػػػػػػا عمييػػػػػػػا متفػػػػػػػؽ أمػػػػػػػف ترتيبػػػػػػات
 الترتيبػػػػات كىػػػػذه المتحػػػػدة األمػػػػـ مػػػػف كمػػػػراقبيف متحػػػػدة أمػػػػـ كقػػػػكات اإلسػػػػرائيمية أك المصػػػػرية
 ترتيبػػػػات أيػػػػة ككػػػػذلؾ األكؿ الممحػػػػؽ فػػػػي كالتكقيػػػػت الطبيعػػػػة حيػػػػث مػػػػف تفصػػػػيال مكضػػػػحة

 . الطرفاف عمييا يكقع قد أخرل أمف

 بػػػػػالممحؽ المكضػػػػحة المنػػػػاطؽ فػػػػي المتحػػػػدة األمػػػػـ أفػػػػراد تمركػػػػز عمػػػػى الطرفػػػػاف يتفػػػػؽ -2
 ىػػػػػػؤالء سػػػػػػحب أف كعمػػػػػػى األفػػػػػػراد ىػػػػػػؤالء سػػػػػػحب يطمبػػػػػػا أال عمػػػػػػى الطرفػػػػػػاف كيتفػػػػػػؽ األكؿ
 التصػػػػكيت ذلػػػػؾ فػػػػي بمػػػػا المتحػػػػدة لألمػػػػـ التػػػػابع األمػػػػف مجمػػػػس بمكافقػػػػة إال يػػػػتـ لػػػػف األفػػػػراد

 عمػػػػػػى الطرفػػػػػػاف يتفػػػػػػؽ لػػػػػػـ مػػػػػػا كذلػػػػػػؾ لمجمسبػػػػػػا الػػػػػػدائميف الخمسػػػػػػة لألعضػػػػػػاء اإليجػػػػػػابي
 . ذلؾ خالؼ

 فػػػػي عميػػػػو منصػػػػكص ىػػػػك لمػػػػا كفقػػػػا المعاىػػػػدة ىػػػػذه تنفيػػػػذ لتسػػػػييؿ مشػػػػتركة لجنػػػػة تنشػػػػأ -3
 . األكؿ الممحؽ
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 المنصػػػػػكص األمػػػػػف ترتيبػػػػػات فػػػػػي النظػػػػػر إعػػػػػادة الطػػػػػرفيف أحػػػػػد طمػػػػػب عمػػػػػى بنػػػػػاء يػػػػػتـ -4
 . لطرفيفا باتفاؽ كتعديميا المادة ىذه مف 2 ،1 الفقرتيف في عمييا

 الخامسة المادة

لييػػػػػػا إسػػػػػػرائيؿ مػػػػػػف المتجيػػػػػػة كالشػػػػػػحنات اإلسػػػػػػرائيمية السػػػػػػفف تتمتػػػػػػع -1  المػػػػػػركر بحػػػػػػؽ كا 
 األبػػػػػػػيض كالبحػػػػػػػر السػػػػػػػكيس خمػػػػػػػيج مػػػػػػػف كػػػػػػػؿ فػػػػػػػي كمػػػػػػػداخميا السػػػػػػػكيس قنػػػػػػػاة فػػػػػػػي الحػػػػػػػر

. الػػػػػدكؿ جميػػػػػع عمػػػػػى المنطبقػػػػػة 1888 لعػػػػػاـ القسػػػػػطنطينية اتفاقيػػػػػة ألحكػػػػػاـ كفقػػػػػا المتكسػػػػػط
 كالشػػػػػػحنات كالسػػػػػػفف األشػػػػػػخاص ككػػػػػػذلؾ كشػػػػػػحناتيا كسػػػػػػفنيا ئيؿإسػػػػػػرا رعايػػػػػػا يعامػػػػػػؿ كمػػػػػػا

لييػػػػػػػا إسػػػػػػػرائيؿ مػػػػػػػف المتجيػػػػػػػة  المتعمقػػػػػػػة الشػػػػػػػئكف كافػػػػػػػة فػػػػػػػي بػػػػػػػالتميز تتسػػػػػػػـ ال معاممػػػػػػػة كا 
 . القناة باستخداـ

 الدكليػػػػػػػة المائيػػػػػػة الممػػػػػػرات مػػػػػػف العقبػػػػػػة كخمػػػػػػػيج تيػػػػػػراف مضػػػػػػيؽ أف الطرفػػػػػػاف يعتبػػػػػػر - 2
 كمػػػػػػا. الجػػػػػػكم العبػػػػػػكر أك المالحػػػػػػة ةلحريػػػػػػ إيقػػػػػػاؼ أك عػػػػػػائؽ دكف الػػػػػػدكؿ لكافػػػػػػة المفتكحػػػػػػة

لػػػػػى مػػػػف الجػػػػػكم كالعبػػػػػكر المالحػػػػة فػػػػػي منيمػػػػػا كػػػػؿ حػػػػػؽ الطرفػػػػػاف يحتػػػػـر  عبػػػػػر أراضػػػػػيو كا 
 . العقبة كخميج تيراف مضيؽ

 السادسة المادة

 كالتزامػػػػػػػات بحقػػػػػػػكؽ يمػػػػػػػس نحػػػػػػػك عمػػػػػػػى تفسػػػػػػػيرىا يجػػػػػػػكز كال المعاىػػػػػػػدة ىػػػػػػػذه تمػػػػػػػس ال -1
 . المتحدة األمـ لميثاؽ كفقا الطرفيف

 المعاىػػػػػػدة ىػػػػػػذه عػػػػػػف الناشػػػػػػئة التزاماتيمػػػػػػا نيػػػػػػو بحسػػػػػػف ينفػػػػػػذا بػػػػػػأف الطرفػػػػػػاف يتعيػػػػػػد - 2
 كبشػػػػػػكؿ آخػػػػػػر طػػػػػػرؼ جانػػػػػػب مػػػػػػف فعػػػػػػؿ عػػػػػػف امتنػػػػػػاع أك فعػػػػػػؿ أم عػػػػػػف النظػػػػػػر بصػػػػػػرؼ
 . المعاىدة ىذه خارج كثيقة آية عف مستقؿ
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 احكػػػػاـ عالقاتيمػػػػا فػػػػي تنطبػػػػؽ لكػػػػي الالزمػػػػة التػػػػدابير كافػػػػة يتخػػػػذا بػػػػأف يتعيػػػػداف كمػػػػا -3
 األخطػػػػػار تقػػػػػديـ ذلػػػػؾ فػػػػػي بمػػػػػا أطرافيػػػػا مػػػػػف يككنػػػػػاف التػػػػي األطػػػػػراؼ دةالمتعػػػػػد االتفاقيػػػػات
 . االتفاقيات ىذه لمثؿ األخرل اإليداع ك جيات المتحدة لألمـ العاـ لألميف المناسب

 . المعاىدة ىذه مع يتعارض التزامات أم في الدخكؿ بعدـ الطرفاف يتعيد - 4

 حالػػػػػة فػػػػػي بأنػػػػػو الطرفػػػػػاف يقػػػػػر المتحػػػػػدة األمػػػػػـ ميثػػػػػاؽ مػػػػػف 103 المػػػػػادة مراعػػػػػاة مػػػػػع - 5
 التزاماتيمػػػػػػػا مػػػػػػػف كأم المعاىػػػػػػػدة ىػػػػػػػذه بمكجػػػػػػػب األطػػػػػػػراؼ التزامػػػػػػػات بػػػػػػػيف تنػػػػػػػاقض كجػػػػػػػكد

 . كنافذة ممزمة تككف المعاىدة ىذه عف الناشئة االلتزامات فإف األخرل،

 السابعة المادة

 . المفاكضة طريؽ عف المعاىدة ىذه تفسير أك تطبيؽ بشأف الخالفات تحؿ -1

 تحػػػػاؿ أك بػػػػالتكفيؽ فتحػػػػؿ المفاكضػػػػة طريػػػػؽ عػػػػف الخالفػػػػات ىػػػػذه حػػػػؿ يتيسػػػػر لػػػػـ إذا - 2
 . التحكيـ إلى

 الثامنة المادة

 . المالية المطالبات لكافة المتبادلة لمتسكية مطالبات لجنة إنشاء عمى الطرفاف يتفؽ

 التاسعة المادة

 . عمييا التصديؽ كثائؽ تبادؿ عند المفعكؿ نافذة المعاىدة ىذه تصبح -1

سػػػػػػػرائيؿ مصػػػػػػر بػػػػػػيف المعقػػػػػػػكد االتفػػػػػػاؽ محػػػػػػؿ المعاىػػػػػػػدة ىػػػػػػذه حػػػػػػؿت -2  سػػػػػػػبتمبر فػػػػػػي كا 
1975 . 

 يتجػػػػزأ ال جػػػػزءا المعاىػػػػدة بيػػػػذه الممحقػػػػة كالخػػػػرائط كالمالحػػػػؽ البركتككػػػػكالت كافػػػػة تعػػػػد -3
 . منيا
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 ألحكػػػػػػاـ كفقػػػػػػا لتسػػػػػػجيميا المعاىػػػػػػدة بيػػػػػػذه المتحػػػػػػدة لألمػػػػػػـ العػػػػػػاـ األمػػػػػػيف إخطػػػػػػار يػػػػػػتـ -4
 . المتحدة ـاألم ميثاؽ مف 102 المادة

 سػػػػػنة الثػػػػػاني ربيػػػػػع 27 ـ،1979 سػػػػػنة مػػػػػارس 26 فػػػػػي س.  م.  د كاشػػػػػنطف فػػػػػي حػػػػػررت
 جميعيػػػػػػػا كتعتبػػػػػػػر كاإلنجميزيػػػػػػػة، كالعبريػػػػػػػة العربيػػػػػػػة بالمغػػػػػػػات نسػػػػػػػخ ثػػػػػػػالث مػػػػػػػف ىػػػػػػػػ1399

 الػػػػػذم ىػػػػػك اإلنجميػػػػػزم الػػػػػنص فيكػػػػػكف التفسػػػػير فػػػػػي الخػػػػػالؼ حالػػػػػة كفػػػػػي الحجيػػػػػة متسػػػػاكية
 .بو يعتد

 مصر جميكرية حككمة عف

  السادات نكرأ محمد

 إسرائيؿ دكلة حككمة عف

  بيجيف مناحـ،

 التكقيع شيد

 كارتر جيمي

  األمريكية المتحدة الكاليات رئيس

 المكقعكف

  السادات انكر محمد الرئيس

 بيجيف مناحـ اإلسرائيمي الكزراء كرئيس

  كارتر جيمي األمريكي كالرئيس

 األعضاء الدكؿ

 األمريكية المتحدة ياتالكال اسرائيؿ،، العربية مصر جميكرية
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 الثالث الجزء

 الدولية لممالحة المستخدمة المضائق

 عامة أحكام - 1 الفرع

 34 المادة

 مضائؽ تشكؿ التي لممياه القانكني النظاـ

 الدكلية. لممالحة مستخدمة

ال يمػػػػػػػػػس نظػػػػػػػػػاـ المػػػػػػػػػركر خػػػػػػػػػالؿ المضػػػػػػػػػائؽ المسػػػػػػػػػتخدمة لممالحػػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػػة  - 1      
نػػػكاح أخػػػرل، النظػػػاـ القػػػانكني لمميػػػاه التػػػي تتشػػػكؿ منيػػػا ىػػػذه المقػػػرر فػػػي ىػػػذا الجػػػزء، فػػػي 

المضػػػػػػػائؽ ك ال ممارسػػػػػػػة الػػػػػػػدكؿ المشػػػػػػػاطئة لممضػػػػػػػائؽ لسػػػػػػػيادتيا أك كاليتيػػػػػػػا عمػػػػػػػى ىػػػػػػػذه 
 المياه ك حيزىا الجكم ك قاعيا ك باطف أرضو.

تمػػػػػػػارس الػػػػػػػدكؿ المشػػػػػػػػاطئة لممضػػػػػػػائؽ سػػػػػػػػيادتيا ك كاليتيػػػػػػػا رىنػػػػػػػػا بمراعػػػػػػػة ىػػػػػػػػذا  – 2    
 انكف الدكلي األخرل.الجزاء ك قكاعد الق

 35المادة 

 نطاؽ ىذا الجزء

 ليس في ىذا الجزاء ما يمس:        

)أ(     أم مسػػػػػػػاحات مػػػػػػػف الميػػػػػػػاه الداخميػػػػػػػػة المكجػػػػػػػكدة داخػػػػػػػؿ مضػػػػػػػػيؽ، إال أدل         
إلػػػػى حصػػػػر مسػػػػاحات  7تقريػػػػر خػػػػط األسػػػػاس المسػػػػتقيـ كفقػػػػا لمطريقػػػػة المبينػػػػة فػػػػي المػػػػادة 

 أف تعتبر كذلؾ مف قبؿ؛مائية ك جعميا مياه داخمية بعد 
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)ب(   أك النظػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػانكني لمميػػػػػػػػػاه الكاقعػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػارج البحػػػػػػػػػار اإلقميميػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػدكؿ        
المشػػػػػػػاطئة لممضػػػػػػػائؽ بكصػػػػػػػؼ تمػػػػػػػؾ الميػػػػػػػاه منػػػػػػػاطؽ اقتصػػػػػػػادية خالصػػػػػػػة أك مػػػػػػػف أعمػػػػػػػى 

 البحار؛

)ج( أك النظػػػػػاـ القػػػػػانكني فػػػػػي المضػػػػػائؽ التػػػػػي تػػػػػنظـ المػػػػػركر فييػػػػػا، كميػػػػػا أك جزئيػػػػػا،       
دكليػػػػة قائمػػػػة كنافػػػػذة منػػػػذ زمػػػػف طكيػػػػؿ ، كمتصػػػػمة عمػػػػى كجػػػػو التحديػػػػد بمثػػػػؿ ىػػػػذه اتفاقػػػػات 
 المضائؽ.

 36المادة

 طرؽ أعمى البحار أك الطرؽ التي تمر

 بمناطؽ اقتصادية خالصة عبر مضائؽ

 مستخدمة لممالحة الدكلية.

ال ينطبػػػػؽ ىػػػػذا الجػػػػزء عمػػػػى أم مضػػػػيؽ مسػػػػتخدـ لممالحػػػػة الدكليػػػػة إذا كجػػػػد خػػػػالؿ ذلػػػػؾ   
ريػػػػػػؽ فػػػػػي أعمػػػػػػى البحػػػػػار أك طريػػػػػػؽ يمػػػػػر بمنطقػػػػػػة اقتصػػػػػادية خالصػػػػػػة يكػػػػػػكف المضػػػػػيؽ ط

مالئمػػػػػا بقػػػػػدر مماثػػػػػؿ مػػػػػف حيػػػػػث الخصػػػػػائص المالحيػػػػػة ك الييدركغرافيػػػػػة، كتنطبػػػػػؽ عمػػػػػى 
ىػػػػػذه الطػػػػػرؽ األجػػػػػزاء األخػػػػػرل ذات الصػػػػػمة مػػػػػف ىػػػػػذه االتفاقيػػػػػة، بمػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ األحكػػػػػاـ 

 المتعمقة بحرية المالحة كحرية التحميؽ.
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 رور العابرالم -2الفرع 

 37المادة 

 نطاؽ ىذه الفرع

ينطبػػؽ ىػػػذا الفػػرع عمػػػى المضػػائؽ المسػػػتخدمة لممالحػػػة الدكليػػة بػػػيف جػػزء مػػػف أعػػػالي        
البحػػػار أك منطقػػػة اقتصػػػادية خالصػػػة ك جػػػزء آخػػػر مػػػف أعػػػالي البحػػػار أك منطقػػػة اقتصػػػادية 

 خالصة.

 38المادة 

 حؽ المركر العابر

بحؽ المركر  37ات في المضائقالمشار إلييا في المادة تتمتع جميع السفف ك الطائر  -1     
العػػابر الػػػذم ال يجػػػكز أف يعػػػاؽ. إال أف المػػػركر العػػػابر ال ينطبػػػؽ إذا كػػػاف المضػػػيؽ مشػػػكال 
بجزيرة لمدكلة المشاطئة لممضيؽ ك ببر ىذه الدكلة ككجػد فػي اتجػاه البحػر مػف الجزيػرة طريػؽ 

لصػة يكػكف مالئمػا بقػدر مماثػؿ مػف حيػث في أعالي البحار أك طريؽ فػي منطقػة اقتصاديةخا
 الخصائص المالحية ك الييدركغرافية.

المركر العابر ىك أف تمارس كفقا ليذا الجزاء حرية المالحة كالتحميؽ لغرض كحيد ىك  -2  
العبػػػكر المتكاصػػػؿ السػػػريع فػػػي المضػػػيؽ بػػػيف جػػػزء مػػػف أعػػػالي البحػػػار أك منطقػػػة اقتصػػػادية 

ك سػػػرعتو ال يمنػػػع المػػػركر خػػػالؿ المضػػػيؽ لغػػػرض  خالصػػػة.غير أف تطمػػػب تكاصػػػؿ العبػػػكر
الدخكؿ إلى دكلة مشػاطئة لممضػيؽ أك مغادرتيػا أك العػكدة منيػا، مػع مرعػات شػركط الػدخكؿ 

 إلى تمؾ الدكلة.

يبقػى أم نشػػاط ال يكػكف ممارسػػة لحػؽ المػػركر العػػابر فػي أم مضػػيؽ خاضػعا لمػػا فػػي  -3  
 ىذه االتفاقية مف أحكاـ أخرل منطبقة.
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 39المادة 

 كاجبات السفف كالطائرات أثناء المركر العابر

 عمى السفف كالطائرات، أثناء ممارستيا حؽ المركر العابر: -1   

 )أ( أف تمضي دكف إبطاء خالؿ المضيؽ أك فكقو؛       

)ب( أف تمتنػػع عػػف أم تيديػػد بػػالقكة أك أم اسػػتعماؿ ليػػا ضػػد سػػيادة الدكلػػة المشػػاطئة       
قميميػػة أك اسػػتقالليا السياسػػي، أك بأيػػة صػػكرة أخػػرل انتياكػػا لمبػػادئ لممضػػيؽ أك سػػالمتيا اإل

 القانكف الدكلي المجسدة في ميثاؽ األمـ المتحدة؛

)ج( أف تمتنػع عػػف أيػػة أنشػػطة غيػػر تمػؾ المالزمػػة لألشػػكاؿ المعتػػادة لعبكرىػػا المتكاصػػؿ      
 كالسريع، إال إذا أصبح ذلؾ ضركريا بسبب قكة قاىرة أك حالة شدة؛

 )د( أف تمتثؿ لما يتصؿ باألمر مف أحكاـ أخرل في ىذا الجزء.     

 عمى السفف المارة مركرا عابرا: -2

)أ( أف تمتثػػؿ لألنظمػػة ك اإلجػػراءات ك الممارسػػات الدكليػػة المقبكلػػة عمكمػػا لمسػػالمة فػػي      
 البحر، بما في ذلؾ األنظمة الدكلية لمنع المصادمات في البحر؛

ظمػػة ك االجػػراءات كالممارسػػات الدكليػػة المقبكلػػة عمكمػػا لمنػػع التمػػكث )ب( أف تمتثػػؿ لألن    
 مف السفف ك خفضو ك السيطرة عميو.

 عمى السفف المارة مركرا عابرا: -3

)أ( أف تراعي قكاعد الجك المكضكعة مف قبؿ مف منظمة الطيراف المدني الدكية ك النطبقة    
ميػػة بصػػكرة اعتياديػػة لتػػدبير السػػالمة ىػػذه، عمػػى الطػػائرات المدنيػػة؛ ك تمتثػػؿ الطػػائرات الحكك 

 كتقـك بنشاطيا في جميع األكقات مع إيالءالمراعاة الكاجبة لسالمة المالحة؛
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)ب( أف ترصػػد فػػي جميػػع األكقػػات الذبذبػػة الالسػػمكية المحػػددة مػػف قبػػؿ السػػمطة المختصػػة   
 مخصصة لحاالت الشدة.المعينة دكليا لمراقبة الحركة الجكية، أك الذبذبة الالسمكية الدكلية ال

 40المادة 

 أنشطة البحث ك المسح

لػيس لمسػفف األجنبيػػة، بمػا فػي ذلػػؾ سػفف البحػث العممػػي البحػرم كالمسػح الييػػدركغرافي،      
أف تقـك أثناء مركرىا العابر بأيػة أنشػطة بحػث أك مسػح دكف إذف سػابؽ مػف الػدكؿ المشػاطئة 

 لممضائؽ.

 41المادة 

 يـ حركة المػػركرالممرات البحرية ك نظـ تقس

 في المضائؽ المستخدمة لممالحة الدكلية

لمدكؿ المشاطئة لممضائؽ، طبقا ليذا الجزاء، أف تعيف لممالحة في المضائؽ ممػرات  -1    
 بحرية ك أف تقرر نظما لتقسيـ حركة حيف يككف ذلؾ الزما لتعزيز سالمة مركر السفف.

ؼ ذلػػػؾ، كبعػػػد أف تعمػػػف عػػػف قرارىػػػا ك ليػػػذه الػػػدكؿ أف تحػػػؿ، عنػػػدما تقضػػػي الظػػػرك  -2   
اإلعػػالف الكاجػػب، ممػػرات بحريػػة أخػػرل ك نظمػػا أخػػرل لتقسػػيـ حركػػة المػػركر التػػي كانػػت قػػد 

 عينتيا أك قررتيا مف قبؿ.

تتطابؽ ىذه الممرات البحرية ك نظـ تقسيـ حركة المػركر مػع األنظمػة الدكليػة المقبكلػة  -3  
 عمكما.

، قبػػؿ تعيػػيف الممػػرات البحريػػة أك إسػػتبداليا أك تقريػػر تحيػػؿ الػػدكؿ المشػػاطئة لممضػػائؽ -4  
نظـ تقسيـ حركة المركر أ استبداليا،مقترحاتيا إلى المنظمة الدكلية المختصة بغية إعتمادىا. 
ك ليس لممنظمة أف تعتمد مف الممرات البحرية أك نظـ تقسيـ حركة المركر إال ما يتـ االتفاؽ 
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يجػػكز ليػػذه الػػدكؿ بعػػد ذلػػؾ أف تعينيػػا أك تقررىػػا أك  عميػػو مػػع الػػدكؿ المشػػاطئة لممضػػائؽ. ك
 تستبدليا.

حيف يتعمؽ األمر بمضيؽ تقترح فيو ممرات بحرية أك نظـ تقسيـ حركة المركر خػالؿ  -5   
مياه دكلتيف أك أكثر مػف الػدكؿ المشػاطئة لػذلؾ المضػيؽ، تتعػاكف الػدكؿ المعنيػة فػي صػياغة 

 المختصة. المقترحات بالتشاكر مع المنظمة الدكلية

تبػػيف الػػدكؿ المشػػاطئة لممضػػائؽ بكضػػكح جميػػع الممػػرات البحريػػة ك نظػػـ تقسػػيـ حركػػة  -6  
 المركر التي تعينيا أك تقررىا في خرائط يعمف عنيا اإلعالف الكاجب.

تحتـر السفف المارة مركرا عابرا ما ينطبؽ مف الممػرات البحريػة كمػف نظػـ تقسػيـ حركػة  -7  
 ذه المادة.المركر المقررة كفقا لي

 42المادة 

 قكانيف ك أنظمة الدكؿ المشاطئة لممضائؽ 

 بشأف المركر العابر

رىنا بمراعاة أحكاـ ىذا الفرع، يجػكز لمػدكؿ المشػاطئة أف تعتمػد ك أنظمػة بشػأف المػركر  -1 
 العابرفي المضائؽ، تتناكؿ األمكر التالية كميا أك بعضيا:

 ؛41ر البحرم كما ىك منصكص عميو في المادة )أ( سالمةالمالحة كتنظيـ حركة المرك      

)ب( منػػػع التمػػػكث ك خفضػػػو ك السػػػيطرة عميػػػو بإعمػػػاؿ األنظمػػػة الدكليػػػة المنطبقػػػة بشػػػأف     
 تصريؼ الزيت ك الفضالت الزيتية كغيرىا مف المكاد المؤذية في المضيؽ؛

 د؛)ج( فيما يتعمؽ بسفف الصيد، منع الصيد بما في ذلؾ تطمب كسؽ أدكات الصي    

)د( تحميػػػػؿ أك إنػػػػزاؿ أم سػػػػمعة أك عممػػػػة أك شػػػػخص خػػػػالؼ لمقػػػػكانيف ك أنظمػػػػة الػػػػدكؿ     
 المشاطئة الجمركية أك الضريبة أك المتعمقة باليجرة أك الصحة.

176 



  
182 

 
  

ال تميز ىذه القكانيف ك األنظمة، قانكنا أك فعال، بيف السفف األجنبية، كال يكػكف األثػر  -2   
مػػػركر العػػػابر كمػػػا تػػػـ تعريفػػػو فػػػي ىػػػذا الفػػػرع أك إعاقتػػػو        العممػػػي لتطبيقيػػػا ىػػػك إنكػػػار حػػػؽ ال

 أك االخالؿ بو.

 تعمف الدكؿ المشاطئة لممضائؽ اإلعالف الكاجب عف جميع ىذه القكانيف ك األنظمة. -3   

 تمتثؿ السفف األجنبية ليذه القكانيف ك األنظمة عند ممارستيا حؽ المركر العابر. -4   

ئرة تتمتػع بالحصػػانة السػيادية عمػػى نحػك يخػػالؼ ىػذه القػػكانيف  عنػد تصػػرؼ سػفينة أك طػػا -5 
ك األنظمة أك غيرىا مف أحكاـ ىذا الجزء، تتحمػؿ دكلػة عمػـ السػفينة أك دكلػة تسػجيؿ الطػائرة 

 المسؤكلية الدكلية عف أية خسارة أك ضرر يمحؽ بالدكلة المشاطئة لممضائؽ نتيجة ذلؾ.

 43المادة

 سالمة كسائؿ تيسير المالحة كضماف ال

 كغير ذلؾ مف التحسينات، كمنع التمكث

 كخفضو ك السيطرة عميو  

ينبغػػػي لػمػػػػدكلة الػمػسػتػخػدمػػػػة لػمػضػيػػػػؽ ك الػػػدكؿ المػشػاطػئػػػػة لػػػو أف تػتعػػػػاكف، عػػػف طريػػػؽ      
 تفاؽ:اإل

)أ( عمى إقامة ك صيانة ما يمـز في المضيؽ مف كسائؿ تيسير المالحة ك ضماف السالمة  
 ف التحسينات لمعاكنة المالحة الدكلية؛أك غير ذلؾ م

 )ب( ك عمى منع التمكث مف السفف كخفضو ك السيطرة عميو.
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 44المادة 

 كاجبات الدكؿ المشاطئة لممضائؽ

ال تعيػػؽ الػػػدكؿ المشػػػاطئة لممضػػػائؽ المػػػركر العػػابر، كتقػػػـك بػػػاإلعالف المناسػػػب عػػػف أم     
اخؿ المضيؽ أك فكقو. ك ال يكقؼ المركر خطر يككف ليا عمـ بو ييدد المالحة أك التحميؽ د

 العابر.

 المرور البريء -3الفرع 

 45المادة 

 المركر البرمء

مػػػػف الجػػػػزاء الثػػػػاني، فػػػػي المضػػػػائؽ  2ينطبػػػػؽ نظػػػػاـ المػػػػركر البػػػػرمء، كفقػػػػا لمفػػػػرع  -1     
 المستخدمة لممالحة الدكلية:

 ؛38مف المادة  1ة )أ( المستثناة مف تطبيؽ نظاـ المركر العابر، بمكجب الفقر        

)ب( أك المكجكدة بيف جزء مف أعمي البحار أك منطقة اقتصادية خالصػة ك بػيف البحػر       
 اإلقميمي لدكلة أجنبية.

 ال يكقؼ المركر البرمء خالؿ ىذه المضائؽ. -2   
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TRADUCTION - TRANSLATION CONVENTION 

REGARDING THE 

REGIME OF THE STRAITS SIGNED AT MONTREUX, JULY 

20 TH, 1936 
French official text communicated by the Permanent Delegate of Turkey to the 

League of Nations. The registration of this Convention took place December 

11th, 1936. 

HIS MAJESTY THE KING OF THE BULGARIANS, THE PRESIDENT OF 

THE FRENCH REPUBLIC, HIS MAJESTY THE KING OF GREAT 

BRITAIN, IRELAND AND THE BRITISH DOMINIONS BEYOND THE 

SEAS, EMPEROR OF INDIA, HIS MAJESTY THE KING OF THE 

HELLENES, HIS MAJESTY THE EMPEROR OF JAPAN, HIS MAJESTY 

THE KING OF ROMANIA, THE PRESIDENT OF THE TURKISH 

REPUBLIC, THE CENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE OF THE UNION 

OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS, AND HIS MAJESTY THE KING OF 

YUGOSLAVIA. 

Desiring to regulate transit and navigation in the Straits of the Dardanelles, the 

Sea of Marmora and the Bosphorus comprised under the general term "Straits" 

in such manner as to safeguard, within the framework of Turkish security and of 

the security, in the Black Sea, of the riparian States, the principle enshrined in 

Article 23 of the Treaty3 of Peace signed at Lausanne on the 24th July, 1923; 

Have resolved to replace by the present Convention the Convention4 signed at 

Lausanne on the 24th, July, 1923, and have appointed as their PIenipotentiaries: 

HIS MAJESTY THE KlNG OF THE BULGARIANS: 

Dr. Nicolas P. NICOLAEV, Minister Plenipotentiary, Secretary-General of the 

Ministry of Foreign Affairs and of Cults; 

M. Pierre NEICOV, Minister Plenipotentiary, Director of Political Affairs at the 

Ministry of Foreign Affairs and of Cults; 

THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC: 

M. PAUL - BONCOUR, Senator, Permanent Delegate of France to the League 

of Nations, former President of the Council, former Minister for Foreign Affairs, 

Chevalier of the Legion of Honour, Croix de Guerre; M. Henri PONSOT, 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the French Republic at 

Angora, Grand Officer of the Legion of Honour; 

HlS MAJESTY THE KING OF GREAT BRITAIN, IRELAND AND THE 

BRITISH DOMINIONS BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA: 

FOR GREAT BRITAIN AND NORTHERN lRELAND AND ALL PARTS OF 

THE BRITISH EMPlRE WHICH ARE NOT SEPARATE MEMBERS OF THE 

LEAGUE OF NATIONS; The Right Honourable Lord STANLEY, P.C., M.C., 

M.P., Parliamentary Secretary to the Admiralty; 

FOR THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA: 

The Right Honourable Stanley Melborurne BRUCE, C.H., M.C., High 

Commissioner for the Commonwealth af Australia in London: 

HIS MAJESTY THE KING OF THE HELLENES: 
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M. Nicolas POLITIS, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of 

Greece in Paris, former Minister for Foreign Affairs; M. Raoul BIBICA 

ROSETTI, Permanent Delegate of Greece to the League of Nations; 

HIS MAJESTY THE EMPEROR OF JAPAN: M. Naotake SATO, Jusammi, 

Grand-Cordon of the Order of the Rising Sun, Ambassador Extaordinary and 

Plenipotentiary in Paris; M. Masa-aki HOTTA, Jushii, Second Class of the 

Order of the Order of the Rising Sun, Envoy Extraordinary and Minister 

Plenipotentiary at Berne; HIS MAJESTY THE KING OF ROUMANIA: 

M. Nicolas TITULESCO, Minister Secretary of State for the Department of 

Foreign Affairs; M. Constantin CONTZECO, Minister Plenipotentiary, Delegate 

of Roumania to the European and International Commissions of the Danube; 

M. M. Vespasien PELLA; Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at 

The Hague: 

THE PRESIDENT OF THE TURKISH REPUBLIC: 

Dr. RÜÞTÜ ARAS, Minister for Foreign Affairs, Deputy for Smyrna: 

M. Suad DAVAZ, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the 

Turkish Republic in Paris: 

M. Numan MENEMENCIOdLU, Ambassador of Turkey, Secretary-General of 

the Ministry for Foreign 

Affairs; M. Asim GÜNDÜZ, General Commariding an Army Corps, Deputy 

Chief of the General Staff; M. Necmeddin SADAK, Permanent Delegate of 

Turkey to the Legue of Nations, Deputy for Sivas, Rapporteur for the 

Commiflee of Foreign Affairs; THE CENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE 

OF THE UNION OF SOVIET SOCIALlST REPUBLICS: 

M. Maxime LITVINOFF, Member of the Central Executive Committee of the 

Union of Soviet Socialist Republics, People's Commissar for Foreign Affairs; 

HIS MAJESTY THE KING OF YUGOSLAVIA: 

M. Ivan SOUBBOTITCH, Permanent Delegate of the Kingdom of Yugoslavia 

to the League of Nations; Who, after having exhibited their full powers, found in 

good and due form, have agreed on the following provisions: 

Article 1. 

The High Contracting Parties recognise and affirm the principle of freedom of 

transit and navigation by sea in the Straits. 

The exercise of this freedom shall henceforth be regulated by the provisions of 

the present Convention. 

SECTION I. 

MERCHANT VESSELS. 

Article 2. 
In time of peace, merchant vessels shall enjoy complete freedom of transit and 

navigation in the Straits, by day and by night, under any flag and with any kind 

of cargo, without any formalities, except as provided in Article 3 below. No 

taxes or charges other than those authorized by Annex I to the present 

Convention shall be levied by the Turkish authorities on these vessels when 

passing in transit without calling at a port in the Straits. 
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In order to facilitate the collection of these taxes or charges merchant vessels 

passing through the Straits shall communicate to the officials at the stations 

referred to in Article 3 their name, nationality, tonnage, destination and last port 

of call (provenance). Pilotage and towage remain optional. 

Article 3. 

All ships entering the Straits by the Aegean Sea or by the Black Sea shall stop at 

a sanitary station near the entrance to the Straits for the purposes of the sanitary 

control prescibed by Turkish law within the framework of international sanitary 

regulations. This control, in the case of ships posse-sing a clean bill of health or 

presenting a declaration of health testifying that they do not fall within the scope 

of the provisions of the second paragraph of the present Article, shall be carried 

out by day and by night with all possible speed, and the vessels in question shall 

not be required to make any other stop during their passage through the' Straits. 

Vessels which have on board cases of plague, cholera, yellow fever exanthemic 

typhus or smallpox, or which have had such cases on board during the previous 

seven days, and vessels which have left an infected port within less than five 

times twenty-four hours shall stop at the sanitary stations indicated in the 

preceding paragraph in order to embark such sanitary guards as the Turkish 

Authorities may direct. No tax or charge shall be levied in respect of these 

sanitary guard and they shall be disembarked at a sanitary station on departure 

from the Straits. 

Article 4. 
In time of war, Turkey not being belligerent, merchant vessels, under any flag or 

with any kind of cargo, shall enjoy freedom of transit and navigation in the 

Straits subject to the provisions of Articles 2 and 3. 

Pilotage and towage remain optional. 

Article 5. 

In time of war, Turkey being belligerent, merchant vessels not belonging to a 

country at war with Turkey shall enjoy freedom of transit and navigation in the 

Straits on condition that they do not in any way assist the enemy. 

Such vessels shall enter the Straits by day and their transit shall be effected by 

the route which shall in each case be indicated by the Turkish authorities. 

Article 6. 

Should Turkey consider herself to be threatened with imminent danger of war, 

the provisions of Article 2 shall nevertheless continue to be applied except that 

vessels must enter the Straits by day and their transit must be effected by the 

route which shall, in each case1 be indicated by the Turkish authorities. 

Pilotage may, in this case, be made obligatory but no charge shal be levied. 

Article 7. 

The term "merchant vessels" applies to all vessels which are not covered by 

Section II of the present Convention. 
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SECTION II. 

VESSELS OF WAR 

Article 8. 

For the purposes of the present Convention, the definitions of vessels of war and 

of their specification together with those relating to the calculation of tonnage 

shall be as set forth in Annex II to the present Convention 

Article 9 

Naval auxiliary vessels specifically designed for the carriage of fuel, liquid or 

nonliquid, shall not be subject to the provisions of Article 13 regarding 

notification, nor shall they be counted for the purpose of calculating the tonnage 

which is subject to limitation under Articles 14 and 18, on condition that they 

shall pass through the Straits singly. They shall, however, continue to be on the 

same footing as vessels of war for the purpose of the remaining provisions 

governing transit. 

The auxiliary vessels specified in the preceding paragraph shall only be entitled 

to benefit by the exceptional status therein contemplated if their armament does 

not include: for use against floating targets, more than two guns of a maximum 

calibre of 105 milimetres: for use against aerial targets, more than two guns of a 

maximum calibre of 75 mili metres. 

Article 10. 
In time of peace, light surface vessels, minor war vessels and auxiliary vessels, 

whether belonging to Black Sea or non-Black Sea Powers, and whatever their 

flag, shall enjoy freedom fo transit through the Straits withhout any taxes or 

charges whatever, provided that such transit is begun during daylight and subject 

to the conditions laid down in Article 13 and the Articles following thereafter. 

Vessels of war other than those which fall within the categories specified in the 

preceding pragraph shall only enjoy a right of transit under the special 

conditions provided by Articles 11 and 12. 

Article 11. 

Black Sea Powers may send through the Straits capital ships of tonnage greater 

than that laid down in the first paragraph of Article 14, on condition that these 

vessels pass through the Straits singly, escorted by not more than two destroyers. 

Article 12. 

Black Sea Powers shall have the right to send through the Straits, for the 

purpose of rejoining their base, submarines constructed or purchased outside the 

Black Sea, provided that adequate notice of the laying down or purchase of such 

submarines shallI have been given to Turkey. 

Submarines belonging to the said Powers shall also be entitled to pass through 

the Straits to be repaired in dockyards outside the Black Sea on condition that 

detailed information on the matter is given to Turkey. 

In either case, the said submarines must travel by day and on the surface, and 

must pass though theStraits singly. 
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Article 13. 

The transit of vessels of war through the Straits shall be preceded by a 

notification given to the Turkish Government through the diplomatic channel. 

Ihe normal p*iod of notice shall be eight days, but it is desirable that in the case 

at non-Black Sea Powers this period should be increased to fifteen days. 

The notification shall specify the destination, name, type and number of the 

vessels, as also the date of entry for the outward passage and, if necessary, for 

the return journey. Any change of date shall be subject to three days' notice. 

Entry into the Straits for the outward passage shall take place within a period of 

five days form the date given in the original notification. After the expiry of this 

period, a new notification shall be given under the same conditions as for the 

original notification. 

When effecting transit, the commander of the naval force shall without being 

under any obligation to stop, communicate to a signal station at the entrance to 

the Dardanelles or the Bosphorus the exact composition of the force under his 

orders. 

Article 14. 

The maximum aggregate tonnage of all foreign naval forces which may be in 

course of transit through the Straits shall not exceed 15.000 tons, except in the 

cases provided for in Article 11 and in Annex Ill to the present Convention. 

The forces specified in the preceding paragraph shall not, however, comprise 

more than nine vessels. 

Vessels, whether belonging to Black Sea or non-Black Sea Powers, paying visits 

to a port in the Straits, in accordance with the provisions of Article 17, shall not 

be included in this tonnage. 

Neither shall vessels of war which have suffered damage during their passage 

through the Straits be included in this tonnage; such vessels, while undergoing 

repair, shall be subject to any special provisions relating to security laid down by 

Turkey. 

Article 15. 
Vessels of war in transit through the Straits shall in no circumstances make use 

of any aircraft which they may be carrying. 

Article 16. 

Vessels of war in transit through the Straits shall not, except in the event of 

damage or peril of the sea, remain therein longer than is necessary for them to 

effect the passage. 

Article 17. 

Nothing in the provisions of the preceding Articles shall prevent a naval force of 

any tonnage or composition from paying a courtesy visit of limited duration to a 

port in the Straits, at the invitation of the Turkish Government. Any such force 

must leave the Straits by the same route as that by which it entered unless it 

fulfils the conditions required for passage in transit through the Straits as laid 

downby Articles 10,14 and 18. 

 

Article 18. 
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(1) The aggregate tonnage which non-Black Sea Powers may have in that sea in 

time of peace shall be limited as follows: 

(a) Except as provided in paragraph (b) below, the aggregate tonnage of the said 

Powers shall not exceed 30.000 tons; (b) If at any time the tonnage ot the 

strongest fleet in the Black Sea shall exceed by at least 10.000 tons the tonnage 

of the strongest fleet in that sea at the date of the signature of the present 

Convention, the aggregate tonnage of 30.000 tons mentioned in paragrahp (a) 

shall be increased by the same amount, up to a maximum of 45,000 tons. For 

this purpose, each Black Sea Power shall, in conformity with Annex IV to the 

present Convention, inform the Turkish Govrnment, on the 1 st January and the 

1st July of each year, of the total tonnage of its fleet in the Black Sea; and the 

Turkish Government shall transmit this information to the other High 

Contracting Parties and to the Secretary- General of the League of Nations; (c) 

The tonnage which any one non-Black Sea Power may have in the Black Sea 

shall be limited to two-thirds of the aggregate tonnage provided for in 

paragraphs (a) and (b) above; (d) In the event, however, of one or more non-

Black Sea Powers desiring to send naval forces into the Black Sea, for a 

humanitarian purpose, the said forces, which shall in no case exceed 8.000 tons 

Altogether, shall be allowed to enter the Black Sea without having to give the 

notification provided for in Article 13 of the present Convention, provided an 

authorisation is obtained from the Turkish Government in the following 

circumstances: if the figure of the aggregate tonnage specified in paragraphs (a) 

and (b) above has not been reaached and will not be exceeded by the despatch of 

the forces which it is desired to send, the Turkish Government shall grant the 

said authorisation within the shortest possible time after receiving the request 

which has been addressed to it; if the said figure has already been reached or if 

the despatch of the forces which it is desired to send will cause it to be 

exceeded, the Turkish Government will immediately inform the other Black Sea 

Powers of the request for authorisation, and if the said Powers make no 

objection within twenty-four hours of having received this information, the 

Turkish Government shall, within forty-eight hours at the latest, inform the 

Interested Powers of the reply which it has decided to make to their request. 

Any further entry into the Black Sea of naval forces of non-Black Sea Powers 

shall only be effected within the available limits of the aggregate tonnage 

provided for in paragraphs (a) and (b) above. 

(2) Vessels of war belonging to non-Black Sea Powers shall not remain in the 

Black Sea more than twenty-one days, whatever be the object of their presence 

there. 

Article 19. 

In time of war, Turkey not being belligerent, warships shall enjoy complete 

freedom of transit andnavigation through the Straits under the same conditions 

as those laid down in Article 10 to 18. 

Vessels of war belonging to belligerent Powers shall not however, pass through 

the Straits except in cases arising out of the application of Article 25 of the 

present Convention, and in cases of assistance rendered to a State victim of 
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aggression in virtue of a treaty of mutual assistance binding-Turkey, concluded 

within the framework of the Covenant of the League of Nations, and registered 

and published in accordance with the provisions of Article 18 of the Covenant. 

In the exceptional cases provided for in the preceding paragraph, the limitations 

laid down in Article 10 to 18 of the present Convention shall not be applicable. 

Notwithstanding the prohibition of passage laid down in paragraph 2 above, 

vessels of war belonging to belligerent Powers, whether they are Black Sea 

Powers or not, which have become separated from their bases, may return 

thereto. 

Vessels of war belonging to belligerent Powers shall not make any capture, 

exercise the right of visit and search, or carry out any hostile act in the Straits. 

Article 20. 
In time of war, Turkey being belligerent, the provisions of Articles 10 to 18 shall 

not be applicable; the passage of warships shall be left entirely to the discretion 

of the Turkish Government. 

Article 21. 
Should Turkey consider herself to be threatened with imminent danger of war 

she shall have the right to apply the provisions of Article 20 of the present 

Convention. 

Vessels which have passed through the Straits before Turkey has made use of 

the powers conferred upon her by tbe preceding paragraph, and which thus find 

themselves separated from their bases, may return thereto. It is, however, 

understood that Turkey may deny this right to vessels of war belonging to the 

State whose attitude has given rise to the application of the present Article. 

Should the Turkish Government make use of the powers conferred by the first 

paragraph of the present Article, a notification to that effect shall be addressed to 

the High Contracting Parties and to the Secretary-General of the League of 

Nations. 

If the Council of the League of Natiobs decide by a majority of two-thirds that 

the measures thus taken by Turkey are not justified, and if such should also be 

the opiniontdf the majority of the High Contracting Parties signatories to the 

present Convention, the Turkish Government undertakes to discontinue the 

measures in question as also any measures which may have been taken under 

Article 6 of the present Convention. 

Article 22. 

Vessels of war which have on board cases of plague, cholera, yellow fever, 

exanthematic typhus or smallpox or which have had such cases on board within 

the last seven days and vessels of war which have left an infected port within 

less than five times twenty-four hdurs must pass through the Straits in 

quarantine and apply by the means on board such prophylactic measures as are 

necessary in order to prevent any possibility of the Straits being infected. 
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SECTION III. 

AIRCRAFT 

Article 23. 

In order to assure the passage of civil aircraft between the Mediterranean and the 

Black Sea, the Turkish Government will indicate the air routes available for this 

purpose, outside the forbidden zones which may be established in the Straits. 

Civil aircraft may use these routes, provided that they give the Turkish 

Government, as regards occasional flights, a notification of three days, and as 

regards flights on regular services, a general notification of the dates of passage. 

The Turkish Government moreover undertake, notwithstanding any 

remilitarisation of the Straits, to furnish the necessary facilities for the safe 

passage of civil aircraft authorised under the air regulations in force in Turkey to 

fly across Turkish territory between Europe and Asia. The route which is to be 

Followed in the Straits zone by aircraft which have obtained an authorisation 

shall be indicated from time to time. 

SECTION IV 

GENERAL PROVISIONS 

Article 24. 
The functions of the International Commission set up under the Convention 

relating to the r6gime of the Straits of the 24th July, 1923, are hereby transferred 

to the Turkish Government. 

The Turkish Government undertake to collect statistics and to furnish 

information concerning the application of Article 11,12, 14 and 18 of the present 

Convention. 

They will supervise the execution of all the provisions of the present Convention 

relating to the passage of vessels of war through the Straits. 

As soon as they have been notified of the intended passage through the Straits of 

a foreign naval force the Turkish Government shall inform the representatives at 

Angora of the High Contracting Parties of the composition of that force, its 

tonnage, the date fixed for its entry into the Straits, and, if necessary, the 

probable date of its return. 

The Turkish Government shall address to the Secretary-General of the League 

of Nations and to the High Contracting Parties an annual report giving details 

regarding the movements of foreign vessels of war through the Straits and 

furnishing all information which may be of service to commerce and navigation, 

both by sea and by air, for which provision is made in the present Convention. 

Article 25. 

Nothing in the present Convention shall prejudice the rights and obligations of 

Turkey, or of any of the other High Contracting Parties members of the League 

of Nations, arising out of the Covenant the League of Nations. 
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SECTION V. 

FINAL PROVISIONS 

Article 26. 

The present Convention shall be ratified as soon as possible. 

The ratifications shalli be deposited in the archives of the Government of the 

French Republic in Paris. 

The Japanese Government shall be entitled to inform the Government of the 

French Republic through their diplomatic representative in Paris that the 

ratification has been given, and in that case they shall transmit the instrument of 

ratification as soon as possible. 

A proce s-verbal of the deposit of ratifications shall be drawn up as soon as six 

instruments of ratification, including that of Turkey, shall have been deposited. 

For this purpose the notification provided for in the preceding paragraph shall be 

taken as the equivalent of the deposit of an instrument of ratification. 

The present Convention shall come into force on the date of the said proce s-

verbal. 

The French Government will transmit to all the High Contracting Parties an 

authentic copy of the proce s-verbal provided for in the preceding paragraph and 

of the proces-verbaux of deposit of any subsequent ratifications. 

Article 27. 
The present Convention shall, as from the date of its entry into force, be open to 

accession by any Power signatory to the Treaty of Peace at Lausanne signed on 

the 24th July, 1923. 

Each accession shall be notified through the diplomatic channel, to the 

Government of the French Republic, and by the latter to all the High Contracting 

Parties. 

Accessions shall come into force as from the date of notification to the French 

Government. 

Article 28. 

The present Convention shall remain in force for twenty years from the date of 

its entry into force. 

The principle of freedom of transit and navigation affirmed in Article 1 of the 

present Convention shall however continue without limit of time. 

If, two years prior to the expiry of the said period of twenty years, no High 

Contracting Party shall have given notice of denunciation to the French 

Government the present Convention shall continue in force until two years after 

such notice shall have been given. Any such notice shall be communicated by 

the French Government to the High Contracting Parties. 

In the event of the present Convention being denounced in accordance with the 

provisions of the present Article, the High Contracting Parties agree to be 

represented at a conference for the purpose of concluding a new Convention. 
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Article 29. 

At the expiry of each period of  five years from the date of the entry into force of 

the present Convention each of the High Contracting Parties shall be entitled to 

initiate a proposal for amending one or more of the provisions of the present 

Convention. 

To be valid, any request for revision formulated by one of the High Contracting 

Parties must be supported, in the case of modifications to Articles 14 or 18 by 

one other High Contracting Party, and, in the case of modifications to any other 

Article, by two other High Contacting Parties. 

Any request for revision thus supported must be notified to all the High 

Contracting Parties three months prior to the expiry of the current period of five 

years. This notification shall contain details of the proposed amendments and the 

reasons which have given rise to them. 

Should it be found imposible to reach an agreement on these proposals through 

the diplomatic channel, the High Contracting Parties agree to be represented at a 

conference to be summoned for this purpose. 

Such a conference may only take decisions by a unanimous vote, except as 

regards cases of revision involving Articles 14 and 18, for which a majority of 

three-quartes of the High Contracting Parties shall be sufficient. 

The said majority shall include three-quartes of the High Contracting Parties 

which are Black Sea Powers, including Turkey. 

In witness whereof, the above-mentioned Plenipotentiaries have signed the 

present Convention. 

Done at Montreux the 20th July, 1936, in eleven copies, of which the first copy, 

to which the seals of the PlenipotenUaries have been affixed, will be deposited 

in the archives of the Government of the French Republic and of which the 

remaining copies have been transmitted to the signatory Powers. 

(L. S.) N. P. NICOLAEV 

(L. S.) Pierre NEICOV 

(L.S.) J. PAUL-BONCOUR 

(L.S.) H. PONSOT 

(L. S.) STANLEY 

(L.S.) S. M. BRUCE 

(L. S.) N. POLITIS 

(L. S.) Raoul BIBICA ROSETTI 

The undersigned, Plenipotentiaries of Japon, declare, in the name of their 

Government, that the provisions of the present Convention do not in any sense 

modify the position of Japan as a State not a member of the League of Nations, 

whether in relation to the Covenant of the League of Nations or in regard to 

treaties of mutual assistance concluded within the framework of the said 

Covenant, and that in particular Japan reserves full liberty of interpretation as 

regard the provisions of Articles 19 and 25 so far as they concern that Covenant 

and those treaties. 

(L. S.) N. SATO 

(L. S.) Massa-aki HOTTA 
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(L. S.) N. TITULESCO. 

(L. S.) Cons. CONTZESCO 

(L. S.) V. V. PELLA 

(L. S.) Dr. R. ARAS 

(L. S.) Suad DAVAZ 

(L. ~r N. MENEMENCiOGLU 

(L. S.) Asim GÜNDÜZ 

(L. S.) N. SADAK 

(L. S.) Maxime LITVINOFF 

(L. S.) Dr. I. V. SOUBBOTITCH 

ANNEX I. 

1. The taxes and charges which may be levied in accordance with Article 2 of 

the present Convention shall be those set forh in the following table Any 

reductions in these taxes or charges which the Turkish Goveriment maygrant 

shall be applied without any distinction based on the flag of the vessel: 

Amount of tax or charge to be levied on each ton of netregister tonnage Francs 

gold 1 

(a) Sanitary Control Stations 0.075 

(b) Lighthouses, Light and Channel Buoys: 

Up to 800 tons 0.42 

Above 800 tons 0.21 

(c) Life Saving Services, including Life-boats, Rocket Stations, 

Fog Sirens, Direction-finding Stations, and any Light 

Buoys not comprised in (b) above, or other similar installations 0.10 

2. The taxes and charges set forth in the table attached to paragraph I of the 

present Annex shall apply in respect of a return voyage through the Straits (that 

is to say a voyage from the Aegean Sea to the Black Sea and return back to the 

Aegean Sea or else a voyage through the Straits from the Black Sea to the 

Aegean Sea followed by a return voyage into the Black Sea); if, however, a 

merchant vessel renters the Straits with the object of returning into the Aegean 

Sea or to the Black Sea, as the case may be, more than six months after the date 

of entry into the Straits for the outward voyage, such vessel may be called upon 

to pay these taxes and charges a second time, provided no distinction is made 

based on the flag of the vessel. 

3. If, on the outward voyage, a merchant vessel declares an intention of not 

returning, it shall only be obliged as regards the taxes and charges provided for 

in paragraphs (b) and (c) of the first paragraph of the present Annex, to pay half 

the tariff indicated. 

4. The taxes and charges set forth in the table attached to the first paragraph of 

the present Annex, which are not to be greater than is necessary to cover the cost 

of maintaining the services not be increased or added to except in accordance 

with the the provisions of Article 29 of the present Convention. They shall be 

payable in gold francs or in Turkish currency at the rate of exchange prevailing 

on the date of payment. 
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5. Merchant vessels may be required to pay taxes and charges for optional 

services, such as pilotage and towage, when any such service shall have been 

duly rendered by the Turkish authorities at the request of the agent or master of 

any such vessel. The Turkish Government will publish from time to time the 

tariff of the taxes and charges to be levied for such optional services. 

6. These tariffs shall not be increased in cases in the event of the said services 

being made obligatory by reason of the application of Article 5. 

ANNEX Il 

A. STANDARD DISPLACEMENT 

(1) The standard displacement of a surface vessel is the displacement of the 

vessel, complete, fully manned, engined, and equipped ready for sea, including 

all armament and ammunition, equipment, autfit, provisions and fresh water for 

crew, miscellaneous stores and implements of every description that are 

intended to be carried in war, but without fuel or reserve feed water on board. 

(2) The standard displacement of a submarine is the surface displacement of the 

vessel complete (exclusive of the water in' non-watertight structure), fully 

manned engined and equipped ready for sea, including all armament and 

ammunition equipment, outfit, provisions for crew, miscellaneous stores and 

implements of very' description that are intended to be carried in war, but 

without fuel, lubricating oil, fresh water or ballast water of any kind on board. 

(3) The wordon" except in the expression "metric tons" denotes the ton of 2.240 

lb (1.016 kilos). 

B. CATEGORIES 

(1) Capital ships are surface vessels of war belonging to one of the two 

following sub-categories: 

(a) Surface vessels of war, other than aircraft-carriers, auxilliary vessels, or 

capital ships of subcategory  

(b) the standard displacement of which exceeds 10.000 tons (10.160 metric tons) 

or which carry a gun with a calibre exceeding 8 in. (203 mm.); 

(b) Surface vessels of war, other than aircraft-carriers, the standard displacement 

of which does not exceed 8.000 tons (8.128 metric tons) and which carry a gun 

with a calibre exceeding 8 in. (203mm.). 

(2) Aircraft-Carriers are surface vessels of war, whatever their displacement, 

designed or adapted primarily for the purpose of carrying and opeI The wording 

of the present Annex is taken from the London Naval Treaty of March 25th, 

1936. 

 Rating aircraft at sea. The fitting of a landing-on or flying-offdeck on any 

vessel of war, provided such vessel has not been designed or adapted primarily 

for the purpose of carrying and operating aircraft at sea, shall not cause any 

vessel to fitted to be classified inthe category of aircraft-carrier. 

The category of aircraft-carrier is divided into two sub-categories as follows: 

(a) Vessels fitted with a flight deck, from which aircraft can take off, or on 

which aircraft can land from the air; (b) Vessels not fitted with a flight deck as 

described in (a) above. 
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(3) Light Surface Vessels are surface vessels of war other than aircraft-carriers, 

minor war vessels of auxiliary vessels, the standard displacement of which 

exceeds 100 ton (102 metric tons) and does not exceed 10.000 tons (10.160 

metric tons), and which do not carry a gun with a calibre exceeding 8 in. 

(103 mm.). 

The category of light surface vessels is divided into three subcategories as 

follows: 

(a) Vessels which carry a gun with a calibre exceeding 6.1 in. (155 mm.); 

(b) Vessels which do not carry a gun with a calibre exceeding 

6.1 In (155 mm.) and the standard displacement of which exceeds 

3.000 tons (3.048 metric tons); 

(c) Vessels which do not carry a gun with a calibre exceeding 

6.1 In (155 mm.) and the standard displacement of which does not exceed 

3.000 (3.048 metric tons). 

(4) Submarines are all vessels designed to operate below the surface of the sea. 

(5) Minor War Vessels are surface vessels of war, other than auxiliary vessels, 

the standard displacement of which exceeds 100 tons (102 metric tons) and does 

not exceed 2.000 tons (2.032 metric tons), provided they have none of the 

following characteristics: 

(a) Mount a gun with a calibre exceeding 6.1 in (155 mm.); 

(b) Are designed or fitted to launch torpedoes; 

(c) Are designed for a speed greater than twenty knots. 

(6) Auxiliary Vessels are naval surface vessels the standard displacement of 

which exceeds 100 tons (102 metric tons), which are normally employed on 

fleet duties or as troop transports, or in some other way than as fighting ships, 

and which are not specifically built as fighting ships, provided they have none of 

the following characteristics: 

(a) Mount a gun with a calibre exceeding 6.1 in (155 mm.); 

(b) Mount more than eight guns with a calibre exceeding 3 in (76 mm.); 

(c) Are designed or fitted to launch torpedoes; 

(d) Are designed for protection by armour plate: 

(e) Are designed for a speed greater than twenty-eight knots; 

(f) Are designed or adapted primarily for operating aircraft at sea; 

(g) Mount more than two aircraft-lauching apparatus. 

C. OVER-AGE 

Vessels of the following categories and sub-categories shall be deemed to be 

"over-age" when the undermentioned number of years have elapsed since 

completion: 

(a) Capital ships 26 years; 

(b) Aircraft-carriers 20 years; 

(c) Light surface vessels, sub-categories (a) and (b): 

(i) If laid down before 1st January, 1920 16 years; 

(ii) If laid down after 31st December, 1919 20 years; 

(d) Light surface vessels, sub-category (c) 16 years; 

(e) Submarines 13 years; 

191 



  
197 

 
  

ANNEX III 

It is agreed that, of the three over-age training ships, as indicated below, 

belonging to the Japanese Fleet, two units may be allowed to visit ports in the 

Straits at the same time. 

The aggregate tonnage sidered as being equivalent toof these two vessels shall in 

this case be con-15.000 tons. 

9.240 lVx2O mm. 

Asama 20-X-1896 18-111-1899 

Xlix 150 mm. IV x 200 mm. 

Yakumo l-IX-1898 20-VI-1 900 9.010 

Xlix 150 mm. 

9.180 IV x 200 mm. 

Iwale Il-XI-1 898 18-111-1901 

XIV x 150 mm. 

ANNEX IV. 

1. The categories and sub-categories of vessels to be included in the calculation 

of the total tonnage of the Black Sea Powers provided for in Article 18 of the 

present Convention are the following: 

Capital Ships: 

Sub-category (a); Sub-category (b); 

Aircraft-Carrier: 

Sub-category (a); Sub-category (b); 

Light Surface Vessels: 

Sub-category (a); Sub-category (b); Sub-category (c); 

Submarines: 

As defined in Annex II to the present Convention. 

The displacement which is to be taken into consideration in the calculation of 

the tonnage is the standard displacement as defined in Annex II. Only those 

vessels shall be taken into consideration which are not over-age according to the 

definition contained in the said Annex. 

2. The notification provided for in Article 18, paragraph (b), shall also include 

the total tonnage of vessels belonging to the categories and subcategories 

mentioned in paragraph I of the present Annex. 

PROTOCOL 
At the moment of signing the Convention bearing this day's date, the 

undersigned Plenipotentiaries declare for their respective Governments that they 

accept the following provisions: 

(1) Turkey may immediately remilitarise the zone of the Straits as defined in the 

Preamble to the said Convention. 

(2) As from the 15th August, 1936, the Turkish Government shall provisionally 

apply the r6gime specified in the said Convention. 

(3) The present Protocol shall enter into force as from this day's date. 

Done at Montreux the 20th July, 1936. 

 

 

192 
 



  
198 

 
  

N. P. NICOLAEV 

Pierre NEICOV 

J. PAUL-BONCOUR 

H. PONSOT 

STANLEY 

S. M. BRUCE 

N. POLITIS 

Raoul BIBICA ROSETTI 

N. SATO (ad referendum) 

Massa-aki HOTTA (ad referendum) 

N. TITULESCO 

Cons. CONTZESCO 

V. V. PELLA 

Dr. R. ARAS 

Suad DAVAZ 

N. MENEMENCIOGLU 

Asim GÜNDÜZ 

N. SADAK 

Maxime LITVINOFF 
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Convention for the Construction of a Ship Canal (Hay-

Bunau Varilla Treaty) , November 18, 1903. 
Convention for the Construction of a Ship Canal (Hay-Bunau-Varilla Treaty), 

November 18, 1903  

Art 1 Art 2 Art 3 Art 4 Art 5 Art 6 Art 7 Art 8 Art 9 

Art 10 Art 11 Art 12 Art 13 Art 14 Art 15 Art 16 Art 17 Art 18 

Art 19 Art 20 Art 21 Art 22 Art 23 Art 24 Art 25 Art 26  

 

Concluded November 18, 1903; ratification advised by the Senate February 23, 

1904; ratified by President February 25,1904; ratifications exchanged February 

26, 1904; proclaimed February 26, 1904. (U.S. Stats., vol. 33.) 

 

     The United States of America and the Republic of Panama being desirous to 

insure the construction of a ship canal across the Isthmus of Panama to connect 

the Atlantic and Pacific oceans, and the Congress of the United States of 

America having passed an act approved June 28, 1902, in furtherance of that 

object, by which the President of the United States is authorized to acquire 

within a reasonable time the control of the necessary territory of the Republic of 

Colombia, and the sovereignty of such territory being actually vested in the 

Republic of Panama, the high contracting parties have resolved for that purpose 

to conclude a convention and have accordingly appointed as their 

plenipotentiaries.  

The President of the United States of America, John Hay, Secretary of State, and  

The Government of the Republic of Panama, Philippe Bunau-Varilla, Envoy 

Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the Republic of Panama, 

thereunto specially empowered by said government, who after communicating 

with each other their respective full powers, found to be in good and due form, 

have agreed upon and concluded the following articles:  

ARTICLE I 

The United States guarantees and will maintain the independence of the 

Republic of Panama.  

ARTICLE II 

The Republic of Panama grants to the United States in perpetuity the use, 

occupation and control of a zone of land and land under water for the 

construction maintenance, operation, sanitation and protection of said Canal of 

the width of ten miles extending to the distance of five miles on each side of the 

center line of the route of the Canal to be constructed; the said zone beginning in 

the Caribbean Sea three marine miles from mean low water mark and extending 

to and across the Isthmus of Panama into the Pacific ocean to a distance of three 

marine miles from mean low water mark with the proviso that the cities of 

Panama and Colon and the harbors adjacent to said cities, which are included 

within the boundaries of the zone above described, shall not be included within 

this grant. The Republic of Panama further grants to the United States in 

perpetuity the use, occupation and control of any other lands and waters outside 
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of the zone above described which may be necessary and convenient for the 

construction, maintenance, operation, sanitation and protection of the said Canal 

or of any auxiliary canals or other works necessary and convenient for the 

construction, maintenance, operation, sanitation and protection of the said 

enterprise.  

     The Republic of Panama further grants in like manner to the United States in 

perpetuity all islands within the limits of the zone above described and in 

addition thereto the group of small islands in the Bay of  Panama, named, 

Perico, Naos. Culebra and Flamenco.  

ARTICLE III 

The Republic of Panama grants to the United States all the rights, power and 

authority within the zone mentioned and described in Article II of this 

agreement and within the limits of all auxiliary lands and waters mentioned and 

described in said Article II which the United States would possess and exercise 

if it were the sovereign of the territory within which said lands and waters are 

located to the entire exclusion of the exercise by the Republic of Panama of any 

such sovereign rights, power or authority.  

ARTICLE IV 

As rights subsidiary to the above grants the Republic of Panama grants in 

perpetuity to the United States the right to use the rivers, streams, lakes and 

other bodies of water within its limits for navigation, the supply of water or 

water-power or other purposes, so far as the use of said rivers, streams, lakes 

and bodies of water and the waters thereof may be necessary and convenient for 

the construction, maintenance, operation, sanitation and protection of the said 

Canal.  

ARTICLE V 

The Republic of Panama grants to the United States in perpetuity a monopoly 

for the construction, maintenance and operation of any system of 

communication by means of canal or railroad across its territory between the 

Caribbean Sea and the Pacific ocean.  

ARTICLE VI 

The grants herein contained shall in no manner invalidate the titles or rights of 

private land holders or owners of private property in the said zone or in or to any 

of the lands or waters granted to the United States by the provisions of any 

Article of this treaty, nor shall they interfere with the rights of way over the 

public roads passing through the said zone or over any of the said lands or 

waters unless said rights of way or private rights shall conflict with rights herein 

granted to the United States in which case. the rights of the United States shall 

be superior. All damages caused to the owners of private lands or private 

property of any kind by reason of the grants contained in this treaty or by reason 

of the operations of the United States, its agents or employees, or by reason of 

the construction, maintenance, operation, sanitation and protection of the said 

Canal or of the works of sanitation and protection herein provided for, shall be 

appraised and settled by a joint Commission appointed by the Governments of 

the United States and the Republic of Panama, whose decisions as to such 
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damages shall be final and whose awards as to such damages shall be paid solely 

by the United States. No part of the work on said Canal or the Panama railroad 

or on any auxiliary works relating thereto and authorized by the terms of this 

treaty shall be prevented, delayed or impeded by or pending such proceedings to 

ascertain such damages. The appraisal of said private lands and private property 

and the assessment of damages to them shall be based upon their value before 

the date of this convention.  

ARTICLE VII 

The Republic of Panama grants to the United States within the limits of the 

cities of Panama and Colon and their adjacent harbors and within the territory 

adjacent thereto the right to acquire by purchase or by the exercise of the right of 

eminent domain, any lands, buildings, water rights or other properties necessary 

and convenient for the construction, maintenance, operation and protection of 

the Canal and of any works of sanitation, such as the collection and disposition 

of sewage and the distribution of water in the said cities of Panama and Colon, 

which in the discretion of the United States may be necessary and convenient for 

the construction, maintenance, operation, sanitation and protection of the said 

Canal and railroad. All such works of sanitation, collection and disposition of 

sewage and distribution of water in the cities of Panama and Colon shall be 

made at the expense of the United States, and the Government of the United 

States, its agents or nominees shall be authorized to impose and collect water 

rates and sewerage rates which shall be sufficient to provide for the payment of 

interest and the amortization of the principal of the cost of said works within a 

period of fifty years and upon the expiration of said term of fifty years the 

system of sewers and water works shall revert to and become the properties of 

the cities of Panama and Colon respectively, and the use of the water shall be 

free to the inhabitants of Panama and Colon, except to the extent that water rates 

may be necessary for the operation and maintenance of said system of sewers 

and water.  

The Republic of Panama agrees that the cities of Panama and Colon shall 

comply in perpetuity with the sanitary ordinances whether of a preventive or 

curative character prescribed by the United States and in case the Government of 

Panama is unable or fails in its duty to enforce this compliance by the cities of 

Panama and Colon with the sanitary ordinances of the United States the 

Republic of Panama grants to the United States the right and authority to enforce 

the same.  

The same right and authority are granted to the United States for the 

maintenance of public order in the cities of Panama and Colon and the territories 

and harbors adjacent thereto in case the Republic of Panama should not be, in 

the judgment of the United States, able to maintain such order.  

ARTICLE VIII 

The Republic of Panama grants to the United States all rights which it now has 

or hereafter may acquire to bee property of the New Panama Canal Company 

and the Panama Railroad Company as a result of the transfer of sovereignty 

from the Republic of Colombia to the Republic of Panama over the Isthmus of 
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Panama and authorizes the New Panama Canal Company to sell and transfer to 

the United States its rights, privileges, properties and concessions as well as the 

Panama Railroad and all the shares or part of the shares of that company; lot the 

public lands situated outside of the zone described in Article II of this treaty now 

included in the concessions to both said enterprises and not required in the 

construction or operation of the Canal shall revert to the Republic of Panama 

except any property now owned by or in the possession of said companies 

within Panama or Colon or the ports or terminals thereof.  

ARTICLE IX 

The United States agrees that the ports at either entrance of the Canal and the 

waters thereof, and the Republic of Panama agrees that the towns of Panama and 

Colon shall be free for all time so that there shall not be imposed or collected 

custom house tolls, tonnage, anchorage, lighthouse, wharf, pilot, or quarantine 

dues or any other charges or taxes of any kind upon any vessel using or passing 

through the Canal or belonging to or employed by the United States, directly or 

indirectly, in connection with the construction, maintenance, operation, 

sanitation and protection of the main Canal, or auxiliary works, or upon the 

cargo, officers, crew, or passengers of any such vessels, except such tolls and 

charges as may be imposed by the United States for the use of the Canal and 

other works, and except tolls and charges imposed by the Republic of Panama 

upon merchandise destined to be introduced for the consumption of the rest of 

the Republic of Panama, and upon vessels touching at the ports of Colon and 

Panama and which do not cross the Canal.  

The Government of the Republic of Panama shall have the right to establish in 

such ports and in the towns of Panama and Colon such houses and guards as it 

may deem necessary to collect duties on importations destined to other portions 

of Panama and to prevent contraband trade. The United States  Shall have the 

right to make use of the towns and harbors of Panama and Colon as places of 

anchorage, and for making repairs, for loading, unloading, depositing, or 

transshipping cargoes either in transit or destined for the service of the Canal 

and for other works pertaining to the Canal.  

ARTICLE X 

The Republic of Panama agrees that there shall not be imposed any taxes, 

national, municipal, departmental, or of any other class, upon the Canal, the 

railways and auxiliary works, tugs and other vessels employed in bye service of 

the Canal, store houses, work shops, offices, quarters for laborers, factories of 

all kinds, warehouses, wharves, machinery and other works, property, and 

effects appertaining to the Canal or railroad and auxiliary works, or their officers 

or employees, situated within the cities of Panama and Colon, and that there 

shall not be imposed contributions or charges of a personal character of any kind 

upon officers, employees, laborers, and other individuals in the service of the 

Canal and railroad and auxiliary works.  

ARTICLE XI 

The United States agrees that the official dispatches of the Government of the 

Republic of Panama shall be transmitted over any telegraph and telephone lines 
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established for canal purposes and used for public and private business at rates 

not higher than those required from officials in the service of the United States.  

ARTICLE XII 

The Government of the Republic of Panama shall permit the immigration and 

free access to the lands and workshops of the Canal and its auxiliary works of all 

employees and workmen of Whatever nationality under contract to work upon 

or seeking employment upon or in any wise connected with the said Canal and 

its auxiliary works, with their respective families, and all such persons shall be 

free and exempt from the military service of the Republic of Panama.  

ARTICLE XIII 

The United States may import at any time into the said zone and auxiliary lands, 

free of custom duties, imposts, taxes, or other charges, and without any 

restrictions, any and all vessels, dredges, engines, cars, machinery, tools, 

explosives, materials, supplies, and other articles necessary and convenient in 

the construction, maintenance, operation, sanitation and protection of the Canal 

and auxiliary works, and all provisions, medicines, clothing, supplies and other 

things necessary and convenient for the officers, employees, workmen and 

laborers in the service and employ of the United States and for their families. If 

any such articles are disposed of for use outside of the zone and auxiliary lands 

granted to the United States and within the territory of the Republic, they shall 

be subject to the same import or other duties as like articles imported under the 

laws of the Republic of Panama.  

ARTICLE XIV 

As the price or compensation for the rights, powers and privileges granted in this 

convention by the Republic of Panama to the United States, the Government of 

the United States agrees to pay to the Republic of Panama the sum of ten million 

dollars ($10,000,000) in gold coin of the United States on the exchange of the 

ratification of this convention and also an annual payment during the life of this 

convention of two hundred and fifty thousand dollars ($250,000) in like gold 

coin, beginning nine years after the date aforesaid.  

The provisions of this Article shall be in addition to all other benefits assured to 

the Republic of Panama under this convention.  

But no delay or difference opinion under this Article or any other provisions of 

this treaty shall affect or interrupt the full operation and effect of this convention 

in all other respects.  

ARTICLE XV 

The joint commission referred to in Article VI shall be established as follows:  

The President of the United States shall nominate two persons and the President 

of the Republic of Panama shall nominate two persons and they shall proceed to 

a decision; but in case of disagreement of the Commission (by reason of their 

being equally divided in conclusion) an umpire shall be appointed by tire two 

Governments who shall render the decision. In the event of the death, absence, 

or incapacity of a Commissioner or Umpire, or of his omitting, declining or 

ceasing to act, his place shall be filled by the appointment of another person in 
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the manner above indicated. All decisions by a majority of the Commission or 

by the Umpire shall be final.  

ARTICLE XVI 

The two Governments shall make adequate provision by future agreement for 

the pursuit, capture, imprisonment, detention and delivery within said zone and 

auxiliary lands to the authorities of the Republic of Panama of persons charged 

with the commitment of crimes, felonies or misdemeanors without said zone and 

for the pursuit, capture, imprisonment, detention and delivery without said zone 

to the authorities of the United States of persons charged with the commitment 

of crimes, felonies and misdemeanors within said zone and auxiliary lands.  

ARTICLE XVII 

The Republic of Panama grants to the United States the use of all the ports of the 

Republic open to commerce as places of refuge for any vessels employed in the 

Canal enterprise, and for all vessels passing or bound to pass through the Canal 

which may be in distress and be driven to seek refuge in said ports. Such vessels 

shall be exempt from anchorage and tonnage dues on the part of the Republic of 

Panama.  

ARTICLE XVIII 

The Canal, when constructed, and the entrances thereto shall be neutral in 

perpetuity, and shall be opened upon the terms provided for by Section I of 

Article three of, and in conformity with all the stipulations of, the treaty entered 

into by the Governments of the United States and Great Britain on November 

18,1901.  

ARTICLE XIX 

The Government of the Republic of Panama shall have the right to transport 

over the Canal its vessels and its troops and munitions of war in such vessels at 

all times without paying charges of any kind. The exemption is to be extended to 

the auxiliary railway for the transportation of persons in the service of the 

Republic of Panama, or of the police force charged with the preservation of 

public order outside of said zone, as well as to their baggage, munitions of war 

and supplies.  

ARTICLE XX 

If by virtue of any existing treaty in relation to the territory of the Isthmus of 

Panama, whereof the obligations shall descend or be assumed by the Republic of 

Panama, there may be any privilege or concession in favor the Government or 

the citizens and subjects of a third power relative to an interoceanic means of 

communication which in any of its terms may be incompatible with the terms of 

the present convention, the Republic of Panama agrees to cancel or modify such 

treaty in due form, for which purpose it shall give to the said third power the 

requisite notification within the term of four months from the date of the present 

convention, and in case the existing treaty contains no clause permitting its 

modification or annulment, the Republic of Panama agrees to procure its 

modification or annulment in such form that there shall not exist any conflict 

with the stipulations of the present convention.  
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ARTICLE XXI 

The rights and privileges granted by the Republic of Panama to the United 

States in the preceding Articles are understood to be free of all anterior debts, 

liens, trusts, or liabilities, or concessions or privileges to other Governments, 

corporations, syndicates or individuals, and consequently, if there should arise 

any claims on account of the present concessions and privileges or otherwise, 

the claimants shall resort to the Government of the Republic of Panama and not 

to the United States for any indemnity or compromise which may be required.  

ARTICLE XXII 

The Republic of Panama renounces and grants to the United States the 

participation to which it might be entitled in the future earnings of the Canal 

under Article XV of the concessionary contract with Lucien N. B. Wyse now 

owned by the New Panama Canal Company and any and all other rights or 

claims of a pecuniary nature arising under or relating to said concession, or 

arising under or relating to the concessions to the Panama Railroad Company or 

any extension or modification thereof; and it likewise renounces, confirms and 

grants to the United States, now and hereafter, all the rights and property 

reserved in the said concessions which otherwise would belong to Panama at or 

before the expiration of the terms of ninety-nine years of the concessions 

granted to or held by the above mentioned party and companies, and all right, 

title and interest which it now has or many hereafter have, in and to the lands, 

canal, works, property and rights held by the said companies under said 

concessions or otherwise, and acquired or to be acquired by the United States 

from or through the New Panama Canal Company, including any property and 

rights which might or may in the future either by lapse of time, forfeiture or 

otherwise, revert to the Republic of Panama, under any contracts or concessions, 

with said Wyse, the Universal Panama Canal Company, the Panama Railroad 

Company and the New Panama Canal Company.  

The aforesaid rights and property shall be and are free and released from any 

present or reversionary interest in or claims of Panama and the title of the United 

States thereto upon consummation of the contemplated purchase by the United 

States from the New Panama Canal (company, shall be absolute, so far as 

concerns the Republic of Panama, excepting always the rights of the Republic 

specifically secured under this treaty.  

ARTICLE XXIII 

If it should become necessary at any time to employ armed forces for the safety 

or protection of the Canal, or of the ships that make use of the same, or the 

railways and auxiliary works, the United States shall have the right, at all times 

and in its discretion, to use its police and its land and naval forces or to establish 

fortifications for these purposes.  

ARTICLE XXIV 

No change either in the Government or in the laws and treaties of the Republic 

of Panama shall, without the consent of the United States, affect any right of the 

United States under the present convention, or under any treaty stipulation 
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between the two countries that now exists or may hereafter exist touching the 

subject matter of this convention.  

If the Republic of Panama shall hereafter enter as a constituent into any other 

Government or into any union or confederation of states, so as to merge her 

sovereignty or independence in such Government, union or confederation, the 

rights of the United States under this convention shall not be in any respect 

lessened or impaired.  

ARTICLE XXV 

For the better performance of the engagements of this convention and to the end 

of the efficient protection of the Canal and the preservation of its neutrality, the 

Government of the Republic of Panama will sell or lease to the United States 

lands adequate and necessary for naval or coaling stations on the Pacific coast 

and on the western Caribbean coast of the Republic at certain points to be agreed 

upon with the President of the United States.  

ARTICLE XXVI 

This convention when signed by the Plenipotentiaries of the Contracting Parties 

shall be ratified by the respective Governments and the ratifications shall be 

exchanged at Washington at the earliest date possible.  

In faith whereof the respective Plenipotentiaries have signed the present 

convention in duplicate and have hereunto affixed their respective seals.  

Done at the City of Washington the 18th day of November in the year of our 

Lord nineteen hundred and three.  

JOHN HAY [SEAL]  

 

P. BUNAU VARILLA [SEAL] 
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Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour 

internationale de Justice. Document non officiel 

           L'affaire du détroit de Corfou (Royaume-Uni de Grande 
Bretagne-Albanie) est née des incidents Survenus le 22 octobre 1946 

dans le détroit de Corfou:                                                                                                                                                                    

         Deux Contre-torpilleurs britanniques. Ayant heurté des mines  

dans les eaux albanaises, furent gravement avariés par les explosions 

qui se produisirent. Le Royaume-Uni saisit d'abord le Conseil de 

sécurité des Nations Unies, qui, par résolution du 9 avril 1947, 

recommanda aux deux Gouvernements de soumettre le différend à la 

Cour. Le Royaume-Uni déposa alors une requête, qui, à la suite d'une 

exception d’irrecevabilité  de l'Albanie, fit l'objet d'un arrêt, en date 

dci 25 mars 1948, par lequel la Cour s'est déclarée compétente. Le 

même jour, les deux parties conclurent un compromis, invitant la Cour 

à se prononcer sur les ques1:ions sui suivantes: 

1. L'Albanie est-elle responsable des explosions, et y a-1:-il des 

réparations à donner ? 

2. Le Royaume-Uni a-t-il violé le droit international par les actions de 

sa marine dans les eaux albanaises, en premier lieu. Le jour où se sont 

produites les explosions, et, en second lieu, les 12 et 13 novembre 

1946, lorsqu'il fut procédé au déminage du détroit ?  

      Dans son arrêt , la Cour, sur, la première question, conclut, par 11 

voix contre 5. que l'Albanie était responsable Sur la seconde question, 

elle conclut. Par 14 voix contre 2, que le Royaume-Uni n'a pas violé la  

souveraineté albanaise le 22 octobre, mais, a l'unanimité qu'il l'a 

violée les 12 et 13 novembre, cette dernière constatation, d'ailleurs. 

Constituant en elle-même une satisfaction appropriée. 

* 

*                      * 

     Les faits sont les suivants. Le 22 octobre 1946, deux croiseurs et 

deux contre-torpilleurs britanniques venant du sud, s'engagèrent dans 
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le détroit nord de Corfou. Le chenal qu'ils suivaient et qui se trouvait 

dans les eaux albanaises était considéré comme sûr : il avait été 

déminé en 1944 et vérifié en 1945. Un des contre-torpilleurs, le 

Saumarez, arrivé à la hauteur de Saranda, heurta une mine et fut 

gravement avarié. L'autre contre torpilleur, le Volage, fut envoyé à 

son aide et, alors qu'il le remorquait, heurta également une mine et 

subit de sérieux dommages. 

 Quarante-cinq officiers et matelots britanniques moururent et 

quarante-deux autres  furent blessés. 

      Un  incident était déjà survenu dans ces eaux le 15 mai 19416 : 

une batterie albanaise avait tiré dans la direction de deux croiseurs 

anglais. Le Gouvernement du Royaume-Uni avait protesté, en faisant 

valoir que le passage innocent des navires dans un détroit est reconnu 

par le droit international; le Gouvernement albanais avait répondu clue 

les navires étrangers؛ de guerre ou de commerce, rie pouvaient 

pénétrer dans ses eaux territoriales sans en avoir reçu l'autorisation; et, 

le 2 août 1946, le Gouvernement du Royaume-Uni avait rc5pliqué que 

si le feu était à nouveau ouvert sur un navire britannique en passage, 

celui-ci riposterait. Enfin, le 21 septembre 1946, l'Amirauté de 

Londres avait adressé au commandant en chef britannique en 

Méditerranée de télégramme suivant (traduction) : 

     "L'établissement de relations diplomatiques avec l'Albanie est de 

nouveau examiné par le Gouvernement de Sa Majesté, qui désire 

savoir si le Gouvernement albanais a appris à se conduire. Veillez 

faire connaître si des navires placés sous votre commandement  sont 

passés par le détroit nord de Corfou  depuis le mois d'août et, dans le 

cas contraire, si votre intention est qu'ils passent d'ici peu par ce 

détroit." 

       A la suite des explosions du 22 octobre, le Gouvernement du 

Royaume-Uni adressa à Tirana une note faisant part de son intention 

de procéder à bref délai au déminage du détroit. La réponse fut que le 

consentement serait donné seulement si l'opération envisagée se 
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déroulait en dehors des eaux territoriales albanaises et que tout 

déminage dans ces eaux serait tenu pour une violation de la 

souveraineté de l'Albanie. 

     Le déminage par la marine britannique eut lieu les12 et 13 

novembre 1946, dans les eaux territoriales albanaises et en se limitant 

au chenal antérieurement déminé. Vingt-deux mines amarrées furent 

détachées; elles appartenaient au type allemand GY. 

* 

*                       * 

       La première question posée par le compromis est celle de la 

responsabilité de l'Albanie, selon le droit  international, pour les 

explosions du 22 octobre 1946. La Cour établit d'abord que les 

explosions ont été causées par des mines appartenant au champ de 

mines découvert le 13 novembre. En effet, il n'est pas contesté que ce 

champ de mines ait été récemment mouillé; c'est dans le chenal,                                                                                                                                                          

antérieurement déminé et vérifié et qui pouvait être considéré comme 

sûr, que se produisirent  les explosions; la nature des avaries montre 

qu'elles sont dues à des mines du même type que celle s 'draguées le 

13 novembre; enfin, l'hypothèse que le mouillage des mines 

découvertes le 13 novembre aurait eu lieu après les explosions du 22 

octobre est trop invraisemblable pour être retenue.  

     Cela étant, quel serait le fondement juridique de la responsabilité 

de l'Albanie ? La Cour ne s'attache pas à la suggestion que l'Albanie 

elle-même aurait mouillé les mines : suggestion énoncée seulement 

pour mémoire, non appuyée de preuves, et qui ne se concilie pas avec 

le fait, incontesté, que, sur tout le littoral albanais, il y a seulement 

quelques barques et quelques canots à moteur. Mais le Royaume-Uni 

a plaidé la connivence de l'Albanie : le mouillage aurait été fait par 

deux navires de guerre yougoslave. à la demande de l'Albanie, ou avec 

son acquiescement. La Cour estime que la preuve de cette collusion 

n'a pas été apportée. Une imputation d'une gravité aussi exceptionnelle 

contre un Etat exigerait un degré de certitude qui n'est pas atteint ici, 
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et la provenance des mines mouillées dans les eaux albanaises reste 

conjecturale.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Le    Le  Royaume-Uni a également plaidé que, quels qu'en fussent les 

auteurs, le mouillage n'a pu être effectué sans que l'Albanie en eût 

connaissance. Certes, le seul fait que les mines se trouvaient. dans les 

eaux albanaises ne justifie ni responsabilité prima  facies ni 

déplacement du fardeau de la preuve. En revanche. Il résulte du 

contrôle exclusif exercé par un Etat dans les limites de ses frontières 

qu'il peut être impossible de faire la preuve des faits d'où découlerait 

sa responsabilité en cas d'une violation du droit international. 

   L'Etat victime doit alors pouvoir recourir plus largement aux 

présomptions de fait. Indices ou preuves circonstancielles, ces moyens 

de preuve indirecte devant être considérés comme particulièrement 

efficaces quand ils s'appuient sur une série de faits qui s'enchaînent et 

qui conduisent logiquement à une même conclusion. 

       Or. En l'espèce. Deux ordres de faits, qui se corroborent 

mutuellement. Entrent en considération. 

     Le premier est l'attitude du Gouvernement albanais. Avant et après 

la catastrophe. Le mouillage a eu lieu pendant la période où il 

manifestait la volonté d'exercer une surveillance jalouse dans ses eaux 

et où il exigeait un permis pour y entrer, poussant parfois la vigilance 

jusqu'à l'emploi de la force : ce qui rend a priori peu vraisemblable 

l'allégation d'ignorance. Mais, en outre, quand il a eu pleine 

connaissance de I ‘existence d'un champ de mines, il a protesté 

énergiquement contre les activités de la flotte britannique et non 

contre le mouillage qui, cependant, à le supposer exécuté sans son 

assentiment, eut été une violation particulièrement grave de sa 

souveraineté; il n'a pas notifié à la navigation I ‘existence du champ de 

mines, comme l'exige le droit international: il n'a procédé à aucune 

des mesures internes d'instruction judiciaire qui auraient paru 

s'imposer en pareil cas. Ces attitudes ne s'expliquent que si, ayant eu 

connaissance du mouillage, le Gouvernement albanais a entendu 

maintenir cachées les circonstances dans lesquelles il s'est effectué. 
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     Le second ordre de faits a trait aux possibilités d'observer le 

mouillage de la côte albanaise. Géographiquement,  le lieu se prête à 

une surveillance étroite : il est entouré de hauteurs offrant d'excellents 

points d'observation et se trouve à proximité immédiate de la côte (la 

mine la plus proche en était à 500 m). L'opération même du mouillage, 

raisonnée et méthodique, a obligé les mouilleurs à rester de deux 

heures à deux, heures et demie dans les eaux situées entre le cap 

Kiephali et le monastère St. Georges. A cet égard, les experts navals 

nommés par la Cour ont, après enquête et expériences faites sur les 

lieux, déclaré considérer comme indiscutable que. si des postes de 

veille normaux étaient maintenus au cap Kiephali. au cap Denta et au 

monastère St. Georges, si ces postes étaient munis de jumelles et si les 

conditions atmosphériques étaient normales pour cette région, les 

opérations de mouillage auraient dû être observées par ces postes. 

L'existence d'un poste de veille au cap Denta n'est pas établie; mais se 

fondant sur les déclarations du Gouvernement albanais que des postes 

existaient aux deux autres points, la Cour relève dans le rapport de ses 

experts les conclusions suivantes : dans l'hypothèse d'un mouillage 

effectué : 1) du nord au sud, les mouilleurs de mines auraient été 

aperçus du cap Kiephali: 2) du sud au nord. ils auraient été observé du 

monastère St. Georges et du cap Kiephali. 

    le l'ensemble des faits et constatations relatées ci-dessus, la Cour 

conclut que le mouillage n'a pu échapper à la connaissance de 

l'Albanie. Quant aux obligations qui dérivaient pour elle de cette 

connaissance. elles ne sont pas contestées. Elle devait prévenir la 

navigation et. en particulier, avertir du danger les navires qui 

s'avançaient dans le détroit le 32 octobre. En fait, rien ne fut tenté par 

elle pour prévenir la catastrophe. ces graves omissions engageant la 

responsabilité internationale. 

    Ide compromis demande à la Cour s'il y a, de ce chef, pour 

l'Albanie le "cas de réparations à donner" au Royaume-Uni. Ce texte a 

fait naître certains doutes : la Cour peut-elle non seulement statuer sur 

le principe des réparations, mais aussi en fixer le montant ? La Cour 
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conclut affirmativement et, dans une ordonnance spéciale, fixe des 

délais pour permettre aux parties de lui présenter leurs vues en la 

matière. 

* 

*                      * 

        La Cour passe ensuite à la seconde question du compromis : Le 

Royaume-Uni a-t-il violé la souveraineté albanaise le 22 octobre 1946 

ou les 12 et 13 novembre 1946 ? 

      La prétention de l'Albanie de soumettre le passage à une 

autorisation se heurte au principe généralement admis que les Etats, en 

temps de paix, possèdent le droit de faire passer leurs navires de 

guerre dans des détroits qui servent. aux fins de la navigation 

internationale, à mettre en communication deux parties de la haute 

mer, pourvu que le passage soit innocent. Le détroit de Corfou 

appartient géographiquement à cette catégorie. même s'il est d'une 

importance secondaire (en ce sens qu'il n'est pas une route qu'il faille 

nécessairement emprunter pour se rendre de l'une à l'autre des parties 

de la haute mer) et abstraction faite du volume du trafic qui 

l'emprunte. D'ailleurs. un fait particulièrement important est qu'il 

constitue une frontière entre l'Albanie et la Grèce, une partie du détroit 

étant entièrement comprise dans les eaux territoriales de ces Etats. 11 

est vrai que les relations entre eux n'étaient pas normales, la Grèce 

ayant présenté des revendications territoriales précisément sur une 

partie de la côte le long du détroit. Toutefois, la Cour estime que 

l'Albanie, eu égard à ces circonstances exceptionnelles, aurait été 

fondée à règlementer le passage, mais ne pouvait ni l'interdire ni 

l'assujettir à une autorisation spéciale. 

   L'Albanie a nié que le passage du 22 octobre fut innocent : il se 

serait agi d'une mission politique dont les modalités d'exécution - 

nombre de navires, formation, armement, manœuvres. etc. – 

démontrent l'intention d'intimider. La Cour examine les différentes 

allégations albanaises dans la mesure où elles lui semblent: être 
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pertinente. Sa conclusion est que le passage était innocent et dans son 

principe même, puisqu'il avait pour objet d'affirmer un droit 

injustement refusé, et quant à ses modalités d'exécution. Lesquelles 

n'étaient pas déraisonnables. Notamment si l'on se rappelle Les coups 

de canon du 15 mai. 

      Pour ce qui est de l'opération des 17 et 13 novembre, Elle fut 

exécutée contre la volonté clairement affirmée gouvernement 

albanais: elle ne peut s'autoriser de l'assentiment des organisations 

internationales de déminage: elle ne peut se justifier par l'exercice du 

droit de passage innocent. Le Royaume-Uni a avancé  qu'elle avait eu 

pour but de saisir le plus rapidement possible les mines, par crainte 

qu'elles ne fussent enlevées par les auteurs du mouillage ou par les 

autorités albanaises : il se serait agi soit d'une application particulière 

et novelle de la théorie de l'intervention, 1'Etiit intervenant agissant 

pour faciliter la tâche de la justice internationale, soit d'un procédé 

d'autoprotection, ou self-help. La Cour n'admet pas ces thèses. Le 

prétendu droit d'intervention ne peut  être envisagé par elle que 

comme la manifestation d'une politique de force qui ne saurait trouver 

aucune place dans le droit international. Quant à la notion du self-

help.  

       La Cour ne peut pas non plus l'admettre: entre Etats indépendants. 

Le respect de la souveraineté nationale est l'une des bases essentielles  

des rapports internationaux. 

           Certes La carence complète du Gouvernement albanais au le 

lendemain des explosions et le caractère dilatoire de ses notes di- 

Aromatiques constituent pour le Royaume-Uni des circonstances 

atténuantes. Néanmoins, pour assurer l'intégrité  du droit international 

dont elle est l'organe, la Cour doit constater que l'action de la marine 

de guerre britannique a violé la souveraineté de l'Albanie.                   

Cette    
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     Cette constatation correspond à la demande faite au nom de 

l'Albanie par son Conseil et constitue en elle-même une : satisfaction 

appropriée. 

* 

*                       * 

A l'arrêt de la Cour sont jointes une déclaration et  les opinions 

dissidentes de MM. Alvarez. Winiarski, Zoricic, Badawi Pacha, 

Krylov et Azevedo. Juges, ainsi que de M. Ecer. Juge ad hoc. 
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 :المراجع قائمة

 :العربية بالمغة المراجع أوال:

 :الكتب -أ 

 الكتب العامة: -1

                          ،العربيػػػػػػة النيضػػػػػػة دار ،القػػػػػػاىرة ، العػػػػػػاـ الػػػػػػدكلي (،القػػػػػػانكف صػػػػػػالح )ريػػػػػػاض العطػػػػػػا أبػػػػػػك

1996. 1996. 

 الجزائر،    ،لمدكلة الكطني ،المجاؿ العاـ الدكلي القانكف في محاضرات ، أحمد() إسكندرم

 .1998 الجامعية، المطبكعات ديكاف جزائر،لا      اؿ

     الجػػػػػػزء كاألصػػػػػػكؿ، المبػػػػػػادئ العػػػػػػاـ، الػػػػػػدكلي القػػػػػػانكف ،(اسػػػػػػماعيؿ خميػػػػػػؿ عمػػػػػػي) الحػػػػػػديثي

 .2010لعربية،ا النيضة دار القاىرة،ألكؿ، ا       ا

  األكلػػػػػى،  )أحمػػػػػد أبػػػػػك الخير(،الدكلػػػػػة فػػػػػي القػػػػػانكف الػػػػػدكلي العػػػػػاـ، الطبعػػػػػةالسػػػػيد مصػػػػػطفي 

 .2009إيتراؾ لطباعة ك النشر كالتكزيع،، لقاىرةا       ا

 المعارؼ، منشأة ، اإلسكندرية الجديد، أبعاده يػػف يػػدكلػػال كفػػانػػقػػال ،طمعت( ي )محمدػمػيػػنػػالغ

           1975 . 

  األكلى، ةػعػبػطػ،ال الثاني زاءػ،الج اـػالع الدكلي انكفػػقػػال ةػػكعػػكسػم، ( فػػيػػسػػح ؿػػيػيػالفتالكم )س

 .2007 ، كالتكزيع لنشر الثقافة دار، عماف          

                       ،الحمبػػػػػػػػػػػػػي منشػػػػػػػػػػػػػكرات بيػػػػػػػػػػػػػركت، ، العػػػػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػػػػدكلي القػػػػػػػػػػػػػانكف ،المجػػػػػػػػػػػػػذكب) محمػػػػػػػػػػػػػد(

2         2003 .  
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، الرابعػػػػػػة الطبعػػػػػػة ،األكؿ الجػػػػػػزاء ،اـػػػػػػػػعػػال الػػػػػػدكلي القػػػػػػانكف مبػػػػػػادئ، ( بكسػػػػػػمطاف) محمػػػػػػد

 .2008 يكاف المطبكعات الجامعية،د ،الجزائر    رػػزائػالج

 يةػػػػػػػػعػػالجام سةػالمؤسػػػػػ، بيػػػػػركت األكلػػػػػى، الطبعػػػػػة،  العػػػػػاـ الػػػػػدكلي القػػػػػانكف، بيطػػػػػار )كليػػػػػد(

 .2008 ع،كالتكزي ةػػػراسلمد        لمد

  ر، الجزائػػػػػػػ ، األكؿ الجػػػػػػػزاء لمحػػػػػػػدكد، الػػػػػػػدكلي القػػػػػػػانكف فػػػػػػػي المطػػػػػػػكؿ،  عمػػػػػػػر( )اهلل سػػػػػػػعد

 .2010 المطبكعات الجاميعة،ديكاف    يكاف د

 النيضػػػػػة دارالقػػػػػاىرة ،  ،العػػػػػاـ الػػػػػدكلي قػػػػػانكف لدراسػػػػػة مقدمػػػػػة،   الػػػػػديف( )صػػػػػالح عػػػػػامر

 .2007ة،ػػػيػػربػػعال      اؿ

 القػػػػػانكف أشػػػػػخاص الثػػػػػاني القسػػػػػـ ، العػػػػػاـ الػػػػػدكلي قػػػػػانكفال أصػػػػػكؿ،  محمػػػػػد( عػػػػػتمـ )حػػػػػاـز

 .2001 ، العربية النيضة دارالقاىرة ،  ، األكلى الطبعة يػػػػدكلال      اؿ

   منشػػػػػػػػػػػػػػأةاإلسػػػػػػػػػػػػػػكندرية ، ،األكؿ الجزاء،العػػػػػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػػػػػدكلي القػػػػػػػػػػػػػػانكف،الكريـ( عمكاف)عبػػػػػػػػػػػػػػد

  .2007،معارؼالاالالمعارف

 ،الجػػػػػزاء لمدكلػػػػػة الػػػػػكطني المجػػػػػاؿ ، العػػػػػاـ الػػػػػدكلي ،القػػػػػانكف (الناصػػػػػر عبػػػػػد جمػػػػػاؿ) مػػػػػانع

 .2009، كالتكزيع كالنشر العمـك دار ، عنابة يػػػانػالث     ػػثػػػال

 بيػػػػػركت، األكلػػػػػى، ةػعػػػػػػػبػػطػػي، الػػػػػػػػدكلػػكف الػانػػػػػػقػي الػر فػػػػػػحػػػػػػبػمسػػػػػمـ الدكيؾ)محمػػػػػد سالمة(،ال

 2011الحمبي الحقكقية، منشكرات    منش
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 الكتب المتخصصة:-2

 النيضػػػػػة دار القػػػػػاىرة، ، األكلػػػػػى الطبعػػػػػة ،لمبحػػػػػار الػػػػػدكلي القػػػػػانكف، (أحمػػػػػد) لكفػػػػػاءا أبػػػػػك 

 .1989،عربيةال        اؿ

 اتفاقيػػػػة ك الثالػػػػث ،المػػػػؤتمر مبحارػلػػػػ دػػػػػػديػػجػػال يػػػػػػدكلػػال كفػػػػػػانػػقػػال، محمػػػػد( )إبػػػػراىيـ الدغمػػػػة

 .1998 ، ةالعربي النيضة دارالبحار،القاىرة ،  لقانكف المتحدة مـاأل       اؿ

        الصػػػػػػػيد ػػػػػػػػ البحريػػػػػػػة المالحػػػػػػػة ػػػػػػػػ العامػػػػػػػة المبػػػػػػػادئ البحػػػػػػػار، قػػػػػػػانكف، ( إبػػػػػػػراىيـ )العنػػػػػػػاني

 .1985، العربي الفكر دار ،،القاىرة،األكؿ الجزاء ،بحرمال       اؿ

    الطبعػة األكلػػى لمبحػار، الػدكلي القػانكف 6الػدكلي القػانكف مكسػكعة ، حسػيف( الفػتالكم )سػييؿ

 .2009 ، كتكزيع لمنشر الثقافة دار ،عماف       اؿ

            الدكليػػػػػػػػة المضػػػػػػػػايؽ فػػػػػػػػي لممالحػػػػػػػػة القػػػػػػػػانكني النظػػػػػػػػاـ ، العبػػػػػػػػرم) سػػػػػػػػعيد( سػػػػػػػػمماف بػػػػػػػػف 

 .1995 ، العربية النيضة دار ،القاىرة ،دكليلاا اؿ

الثقافػػػػػػػػػة  دار األكلى،عمػػػػػػػػػاف ، الطبعػػػػػػػػػة حمكد)محمػػػػػػػػػد الحاج(،القػػػػػػػػػانكف الػػػػػػػػػدكلي لمبحػػػػػػػػػار،

 .2008يع،لنشر كالتكز   ا   لنشر

   األمػػػػػػػـ اتفاقيػػػػػػػة أحكػػػػػػػاـ الىػػػػػػػـ دراسػػػػػػػة ، لمبحػػػػػػػار الػػػػػػػدكلي القانكف،الػػػػػػػديف( عػػػػػػػامر) صػػػػػػػالح

      النيضػػػػػة ،دار، القػػػػػاىرة الثانيػػػػػة الطبعػػػػػة، 1982 لعػػػػػاـ حارػػػػػػػبػػال كفػػػػػػػانػػقػػل دةػالمتحػػػػػ حػػػػػػػتػػمالػػا

 . 2000 ، العربية       اؿ

 دارالجزائػػػػػػػػػر ، األكلػػػػػػػػػى، الطبعػػػػػػػػػة ،لمبحػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػدكلي القػػػػػػػػػانكف، ( )جمػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػديف محػػػػػػػػػي

 .2009 ،لخمدكنيةا     الخمدكني
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 بمقػػػػػػيس، دارالػػػػػػدار البيضػػػػػػاء ، ، لمبحػػػػػػار، الػػػػػػدكلي القػػػػػػانكف فػػػػػػي دركس، ( أمػػػػػػاؿ )يكسػػػػػػفي

2010.     2010.        

 الجامعية المذكرات و الرسائل -ب 

      ضػػػػػػكء فػػػػػػي الكػػػػػػكيتي اإلقميمػػػػػػي البحػػػػػػر قيػػػػػػاس مشػػػػػػاكؿ ،ناصػػػػػػر( راشػػػػػػد محمػػػػػػد النعيمػػػػػػي)

 .2010،الككيت ،األكسط الشرؽ جامعة،، رسالة ماجستيرالدكلي لقانكفا         ا

 لقػػػػانكف المتحػػػػدة ـػاألمػػػػ اتفاقيػػػػة ظػػػػؿ فػػػػي العػػػػابر لممػػػػركر القػػػػانكني (،النظػػػػاـ ة)حميػػػػد بيمػػػػكؿ

  اػيػػػػػػػمػالعالكطنيػػػػػة ،  مدرسػػػػػةال ، الدراسػػػػػية السػػػػػنة نيايػػػػػة مػػػػػذكرة،1982 لعػػػػػاـالبحػػػػػار    الػػػػػب 

 .2009قضاء الجزائر،لم      لؿ

الفضاء  بكعكف )نضاؿ( ، المناطؽ المشتركة في ظؿ القانكف الدكلي العاـ ) أعمى البحار،

 .1،2014مذكرة ماجستير في القانكف الكلي العاـ، جامعة قسنطينة الخارجي(،

، الدكليػػػػة لممالحػػػػة المسػػػػتعممة المضػػػػايؽ فػػػػي المالحػػػػة حريػػػػة مبػػػػدأ، ( عػػػػادؿ) خالػػػػدحزمػػػػة 

 .1978، القاىرة جامعة، دكلةدكتكراه    دؾ

 المقالت -ج 

                                 عمػػػػػػػى تطبيقيػػػػػػػة دراسػػػػػػػة،  الػػػػػػػدكلي لممضػػػػػػػيؽ القػػػػػػػانكني النظػػػػػػػاـ، ( الػػػػػػػديف العمكػػػػػػػة )كسػػػػػػػاـ

                         مجمػػػػػػػة ،27المجمػػػػػػػد  ، الػػػػػػػدكلي القػػػػػػػانكف أحكػػػػػػػاـ ضػػػػػػػكاء فػػػػػػػي ىرمػػػػػػػز ضػػػػػػػيؽم          ـ

        العػػػػػػػػػدد ،(سػػػػػػػػػكريا دمشػػػػػػػػػؽ)القانكنيػػػػػػػػػة ك صػػػػػػػػػاديةاالقت لمعمػػػػػػػػػـك دمشػػػػػػػػػؽ امعػػػػػػػػػةج         ج

 .2010،لرابعا          ا
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 كالقػػػػػػانكف االتفاقيػػػػػػات بػػػػػػيف التعػػػػػػارض مػػػػػػف الػػػػػػدكلي القضػػػػػػاء مكقػػػػػػؼ،  (حسػػػػػػينة )شػػػػػػركاف

                                 ،الثالػػػػػػث العػػػػػػدد (،بسػػػػػػكرة )خيضػػػػػػر محمػػػػػػد جامعػػػػػػة ، المفكػػػػػػر مجمػػػػػػة ،لػػػػػػداخميا    الػػػػػػداخ

،         2007. 

             الػػػػػػػدكلي لمقػػػػػػػانكف المصػػػػػػػرية المجمػػػػػػػة، المضػػػػػػػايؽ مشػػػػػػػكمة،  )كحيػػػػػػػد( بيػػػػػػػؾ رأفػػػػػػػت فكػػػػػػػرم

 ،                      الفرنسػػػػػػػي الجػػػػػػػزاء الفيرسػػػػػػػت ،،المجمد الثػػػػػػػانيالبصػػػػػػػير طبعػػػػػػػة، مالقػػػػػػػاىرة ، لعػػػػػػػاـا      ا

،      1949. 

    الػدكلي الجديػد القػانكف قكاعػد  ضػكء فػي ىرمػز كمضػيؽ العربػي الخميج ،(عمر محمد) مدني

  السػنةالسػعكدية،  لعربيةا ، المممكة العربية لمدكؿ الخميج التعاكف مجمس مجمة ،ممبحارلدكليا ا

  .1987 سنة الثامف العيد ثانيةال    اؿ

 :الدولية المواثيق -د

 :االتفاقيات -1

  .)الخاصة بتنظيـ قناة السكيس(29/10/1888القسطنطينية  معاىدة   

) المبػػػػػادئ العامػػػػػػة التػػػػػي يسػػػػػتند إلييػػػػػػا الػػػػػدكؿ فػػػػػػي 1945 لعػػػػػاـ المتحػػػػػػدة ـاألمػػػػػ ميثػػػػػاؽ   

 .الحفاظ عمى السمـ األمف الدكلييف(

المتاخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  المنطقػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ك اإلقميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبحر جنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ المتعمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة    

 .المتعمقة بنظاـ المركر البرمء في المضائؽ( 16/4)المادة 29/04/1958

)المػػػػػػػادة الخػامػسػػػػػػػػػة مػػنػػػػػػػػػيا 17/09/1978 مصػػػػػػػريةال ػػػػػػػػػ اإلسػػػػػػػرائيمية السػػػػػػػالـ معاىػػػػػػػدة   

                                                      الػػتػػي تػػعػػطػي الحؽ بالمركر الحر لسفف اإلسرائمية في قناة السكيس(.
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)الجػػػػػػػػػزاء الثالػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػف 1982ديسػػػػػػػػػمبر10 البحػػػػػػػػػار لقػػػػػػػػػانكف المتحػػػػػػػػػدة األمػػػػػػػػػـ اتفاقيػػػػػػػػػة   

إلػػػػػػى  34دمة لممالحػػػػػػة الدكليػػػػػػة مػػػػػػف المػػػػػػادة خالمضػػػػػػائؽ المسػػػػػػت يتنػػػػػػاكؿ ذمػػػػػػػػة الػػػػػػػػيػػاقػفػاالت

  (.45المادة 

 :الدولية العدل محكمة أحكام -2

 أكت 17(التػػػػي ىجمػػػػت فػػػػي قنػػػػاة كييػػػػؿ كيمبمػػػػدكف سػػػػفينة) الدكليػػػػة العػػػػدؿ محكمػػػػة حكػػػػـ   

1923. 

 :االلكترونية المواقع ـــو 

 .الحرة المكسكعة كيبيديا، ك مكسكعة ك تركيا

                          .www.wikibedia.com/html  

 . البحار الدكلي القانكف ، القانكنية كالعمـك الحقكؽ منتدل

    .www.low.zag.com/vbit9695.html 

 الفرنسية: بالمغة الكتب -ثانياً 
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A-Conventions et Traités: 

   Convention de Constantinople Le 29/10/1888(un Traité Que Relate 

a la Navigation Dans Le Canal de Suze).  

   Convention Montreux 20/07/1936.)Convention For the Construction 

of ship canal Hay-bunau-varilla –treaty in 18th,November ,1903(.    

   Treaty Concerning The Permanent Neutrality Operation Of The 

Panama Canal in 07 September 1977(The United States of America 

and the Republic of Panama have doing this Treaty  about navigation 

in the canal.) 

    Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer du 10 

décembre 1982 (P. Eisenmann, Documentation Française, N.E.D. n° 

4703/4704, 1982 ) L’ article 35 a L’ article 45 sur la navigation dans 

les dètroit international.)  

B- Arrêt de Cour Internationale de Justice: 

    Affaire de Dètroit de Corou(FOND)Arrêt du 9 avril 1949 

(Royaume-Uni de Grande-Bretagne – Albanie  ( est née des incidents 

survenus  le 22 octobre 1946 dans le détroit de Corfou. 

:Principaux sites Internet consultés  

    Le Memoire de seminaire de Mondange Adrien ,2009 est sur le site 

Internet : 

International Law Of Waterway Project, Addressing the future of 

waterwaylaw and policy in the 21st century [en ligne.                         

.// http://internationalwaterwaylaw.org/index.html // 

(Site regroupant des publications juridiques, relatant l’actualité de 

droit la mer sur les espace concerne).                                                 

http://internationalwaterwaylaw.org/index.html /
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United Nations.< www.un.org >.(Site des Nations Unies, sur le 

Quel sont notamment disponibles les traités et conventions.) et 

aussi la (Convention de Constantinople) sur le Site suivent: 

http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx. 
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 الممخص

فكانت األكلػى عمػى  ،لمضيؽ بمرحمتيفالخاص بالمركر في ا القانكف مر تحديد النظاـ       

كالمنطقػػػة  مػػػف اتفاقيػػة جنيػػػؼ المتعمقػػػة بػػػالبحر اإلقميمػػػي 16شػػكؿ إشػػػارة سػػػطحية فػػػي المػػػادة 

ىػػػي تقنينػػػو ضػػػمف اتفاقيػػػة االمػػػـ المتحػػػدة لقػػػانكف ك  كالمرحمػػػة الثانيػػػة، ـ1958لسػػػنة  المجػػػاكرة

الثالػػػث تحػػػت عنػػػكاف المضػػػائؽ المسػػػتخدمة الجػػػزء  حيػػػث خصػػػص لػػػو ـ1982البحػػػار لسػػػنة 

كقػد تضػمنت ىػذه االتفاقيػة أحكػاـ ك ضػكابط   ،45إلػى المػادة  34ية مػف المػادة لممالحة الدكل

كالخػاص  ، سػكاء المػركر البػرمء أك المػركر العػابرخاصػة بنظػاـ المػركر المطبػؽ مػف خالليػا

 بكؿ نكع مف أنكاع السفف )السفف التجارية كالسفف الحربية(.

عمػػى الػػرغـ مػػف أىميتيػػا كلككنيػػا أصػػبحت منافػػذ ضػػركرية  ،أمػػا القنػػكات البحريػػة الدكليػػة     

           ضػػػػمف اتفاقيػػػػة عامػػػػة  تنظػػػػيـ المػػػػركر فييػػػػا إال أنػػػػو لػػػػـ يػػػػتـ  ،كطػػػػرؽ تجاريػػػػة دكليػػػػة ىامػػػػة

كالسػبب راجػػع إلػى قمتيػػا كاخػتالؼ طبيعتيػػا  ،ـ1982اتفاقيػة  قػػانكف البحػار لعػػاـ  ضػمفك ال 

 خاص بكؿ كاحدة منيا.  لممركر كالقانكنية مما استكجب كضع نظاـ قانكنيالجغرافية 
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Résumé: 

    Sélectionnez système a adopté la Loi sur la circulation dans le détroit en deux 

phases, la première sous la forme d'une référence à l'article 16 de la Convention 

de Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë de 1958 et la deuxième 

phase et est codifié dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 

de 1982 où il a partie III sous le détroit de titre utilisé pour la navigation 

internationale tirée de l'article 43 à l'article 45, les dispositions de la Convention 

ont comprenait et contrôles de système de circulation spéciales appliquées, si 

passage inoffensif ou transiter a transport en commun et pour chaque type de 

Types de navires (navires marchands et navires de guerre). 

     International Maritime canaux, malgré leur importance et deviennent 

indispensables ports et routes commerciales internationales importantes, mais 

aucun trafic au sein de la Convention générale et pas sous la Loi de 1982 de la 

Convention de la mer, la raison était en raison de la rareté et la nature 

géographique et juridique différente, ce qui a nécessité l'élaboration d'un régime 

juridique pour le trafic privé. 
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Summary: 

    Select system passed the law on traffic in the Strait in two phases, the first in 

the form of a reference in article 16 of the Geneva Convention on the territorial 

sea and the contiguous zone of 1958, and the second phase and is codified under 

the United Nations Convention on the law of the sea of 1982 where he part III 

under the title straits used for international navigation from article 43 to article 

45, the provisions of the Convention have included and special traffic system 

controls applied, whether innocent passage or transit and for each type of Types 

of ships (merchant ships and warships). 

     International Maritime channels, despite their importance and becoming 

essential ports and important international trade routes, but no traffic within the 

General Convention and not under the 1982 law of the Sea Convention, the 

reason was due to the scarcity and different geographical and legal nature, 

necessitating the development of a legal regime for private traffic. 
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