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 المنــــــــــــــــــــــارة

 سلسلة قانونية تهتم بالقانون الدولي للبحار والقانون البحري 

ي بألمانيا تصدر عن              ، بالتعاون العلمي مع  –المركز الديمقراطي العربر ز يعات برلي  مخبر "التشر

ي الجزائر الدولية
 
كلية الحقوق التابع ل "للبحار وأثرها عىل المنظومة القانونية البحرية ف

ان/ الجزائر ز  .بجامعة غلي 

اف السلسلة تصدر تحت يعات “مدير مخير  محمد سعادي أ. د  : إشر التشر

ي الجزائر الدولية للبحار وأثرها عىل المنظومة القانونية البحرية
 فز

 الهيئة التحريرية: 
 )جامعة تلمسان(لطرش  د. عىلي 

ان( ز  د. مسوس عتو )جامعة غلي 
ان( ز  د. شايب بوزيان )جامعة غلي 

  
 المراجعة: 

 الدكتور عىلي لطرش )جامعة تلمسان(
 
 والتنفيــــذ واإلخــــراج تصميم والتنضيـد ال

 أ.سعــادي شــروق

 الهيئة العلمية 
ي جمال )جامعة مستغانم(  أ.د. بونوة دوبر

 أ.د. عباسة جمال )جامعـة مستغانم(
 أ.د. فرحات حمو )جامعـة مستغانم(
 أ.د. زحاف فيصل )جامعـة وهـران(

 أ.د. عبد القادر يوبـي )جامعة سيدي بلعباس(
ان(  ز  د. عيساوي عبد النور )جامعة غلي 

 د. يقرو خالدية )جامعة غليــزان(
ــزان(  د. عليان عدة )جامعة غليـ

 د. صاغور هشام )جامعة غليــزان(
 د. قويدر منقور )جامعة غليــزان(
ــزان(  د. برابح أمينة )جامعة غليـ

ان( ز  د. مفالح عبد الكريم )جامعة غلي 
 تغانم(د. محمد بلبنة )جامعـــة مس

 د. قلوش الطيب )جامعــة الشلف(
 د. بودة محمد )جامعة وهـــران(
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 الكتاب ملخص

لقد أثارت أنظمة المرور البحرية باختالف أشكالها نزاعات دولية، منها المتعلقة      

ي األجزاء البحرية 
ز
سيم الحدود البحرية ومنها المتعلقة بطبيعة نظام المرور البحري ف بير

ي جنيف لعام  من مناطق وممرات
ي أوجدت لهما اتفاقيتر

واتفاقية  8591بحرية، والتر

يعية دولية، ترتب عنها مجموعة من الحقوق  8511مونتيغو باي لعام  حلوال تشر

ي تمارس المالحة. 
امات للدول الساحلية والدول األجنبية التر ز  وااللير

ز نظم المرور البحر   ز بي  ية سواء يحاول هذا الكتاب التعرض ال إشكالية التميي 

ي البحر اإلقليمي للدول أو 
ز
يء العابر سواء ف التقليدية أو الحديثة من خالل المرور الير

اعات القائمة حوله مع ذكر بعض النماذج القضائية الدولية  ز المضايق الدولية واليز

اح حلول تراها الباحثة مناسبة من خالل القواعد القانونية الدولية للبحار  واقير

 ة الدولية. والسوابق القضائي

Résumé 

        Diverses réglementations du trafic maritime ont 

suscité des conflits internationaux, comme la démarcation des 

frontières maritimes et la nature du système de trafic maritime 

dans les parties maritimes des zones et corridors maritimes  . Là 

où les Conventions de Genève de 1958 et de Montego Bay de 

1982 ont créé des solutions législatives internationales à ces 

conflits internationaux, Ce qui s'est traduit par un ensemble de 

droits et d'obligations pour les États côtiers et les pays étrangers 

qui pratiquent la navigation. 

     Cet ouvrage tente d'aborder le problème de la distinction entre 

les systèmes de trafic maritime, qu'ils soient traditionnels ou 

modernes, par transit innocent, que ce soit dans la mer territoriale 

des pays ou dans les détroits internationaux, et les conflits qui 

l'entourent, en mentionnant quelques modèles judiciaires 

internationaux, et en proposant des solutions appropriées par le 

biais des règles juridiques internationales pour les mers et des 

jurisprudences internationales. 
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Summarized 

               Various maritime traffic regulations have sparked 

international disputes, such as the demarcation of maritime 

boundaries and the nature of the maritime traffic system in 

maritime parts of maritime areas and corridors. Where the 

Geneva Conventions of 1958 and Montego Bay of 1982 have 

created international legislative solutions to these international 

conflicts, which resulted in a set of rights and obligations for 

coastal states and foreign countries that practice navigation. 

      This book attempts to address the problem of distinguishing 

between maritime traffic systems, whether traditional or modern, 

through innocent transit, whether in the territorial sea of countries 

or in international straits, and the conflicts that surround it. By 

mentioning some international judicial models, and proposing 

appropriate solutions through international legal rules for the seas 

and international jurisprudence. 
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 مقدمة 
ي البحار  باختالف مجاالتها  

ز
يعتير ما شهدته حركة المالحة البحرية والجوية ف

ي تطور تدوين قواعد القانون الدولي للبحار، الذي ترتب عنه حتمية ترسيم  
ز
سببا ف

ورة توثيق القواعد الدولية العرفية ذات اإلجماع الحدود البحرية  للدول، ما أوجب ضز

، من أجل تجسيد تقسيم المناطق البحرية للدول الساحلية.   العالمي

ز ستستند إليهما هذه   رست المساعي والجهود الدولية بسن أهم اتفاقيتي 
ُ
وقد ك

واتفاقية األمم  9185،1الدراسة، وهما اتفاقية البحر اإلقليمي والمنطقة المتاخمة لسنة 

ز أوجدتا حلوال  لما كان ثائرا من نزاعات  8511،2المتحدة لقانون البحار لسنة  اللتي 

تب عنه  دولية بشأن ترسيم الحدود البحرية للدول الساحلية واألجنبية المارة بها وما يير

امات متبادلة بينهما.  ز  من حقوق والير

ي إطار تنظيم حركة المرور  البحري  للبو  
ز
ارج والطائرات الناقلة، التجارية أو وف

انا بتحديد أنظمة  العسكرية أو الحربية، فقد تم تقسيم المناطق البحرية وترسيمها، اقير

ي يختلف شكلها من 
ي تختلف من منطقة بحرية إل أخرى، والتر

المرور البحرية التر

 األنظمة الكالسيكية )التقليدية( إل الحديثة. 

ي إطار هذه الدراسة تم 
ز
يء ونظام المرور العابر كإحدى  وف اختيار نظام المرور الير

ي كثي  من األحيان يصعب 
ز
أنظمة المرور البحرية، الكالسيكية والحديثة، ذلك أنه ف

يء ونظام المرور العابر يختلفان  ز هذه األنظمة، كما أن نظام المرور الير ز بي  التميي 

ي إحدى الحاالت بخصوص المرور بمنطقة بحري
ز
كان ف ة معينة، فما هي القواعد ويشير

يء ونظام المرور العابر، وما طبيعة المنطقة  الدولية المنطبقة عىل نظام المرور الير

كان بممارسة المالحة فيها؟ ي يشير
 البحرية التر

                                                             

ز 8591أبريل  15المسماة اتفاقية جنيف ل  -1  ي دخلت حي 
، الخاصة بالبحر اإلقليمي والمنطقة المتاخمة، التر

 .8591سبتمير  81النفاذ بتاريــــخ 

ي اعتمدت بتاريــــخ -2 
ي 8511ديسمير  81المسماة اتفاقية مونتيغو باي، التر

ز النفاذ فز ي دخلت حي 
 88، والتر

 .8551جويلية 
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 الفصل األول

يء نموذجا لألنظمة  نظام المرور الير

ي البحار
 الكالسيكية للمرور فز
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 البريء نموذجا لألنظمة الكالسيكية للمرور في البحار نظام المرور: الفصل األول

ي البحار 
ز
ي العالم أحد أقدم أنواع أنظمة المرور ف

ز
يء ف يشكل نظام المرور الير

يعات دولية بشان قانون البحار  ي تعارفت عليه الدول، قبل أن تسن تشر
الدولية، والتر

ا ما أثارت ي كثي 
ة، والتر ي هذه األخي 

ز
نزاعات دولية، ُعرضت عىل  لتنظيم مسألة المرور ف

محكمة العدل الدولية، وأهمها قضية مضيق كورفو، أين أصبحت أحكامها بمثابة قواعد 

ز الدول.  سيم الحدود البحرية بي 
 دولية لير

، أين يعالج أحدهما نظام  ز ولتسليط الضوء عىل هذا البحث، قسمناه إل مبحثي 

ي البحر اإلقليمي والقواعد الدول
ز
يء ف ي تحكمه، بينما نتطرق إل المرور الير

ية التر

ي البحر اإلقليمي من 
ز
يء ف ز الدول حول المرور الير اعات بحرية بي  ز

تطبيقات عملية ليز

 . ي
 خالل المبحث الثابز

 

 نظام المرور البريء في البحر اإلقليمي: المبحث األول

ي البحر اإلقليمي قواعد االتفاقيات الدولية العامة 
ز
يء ف يحكم نظام المرور الير

، وهذا لق ي البحر اإلقليمي
ز
وط وضوابط المالحة البحرية ف ي حددت شر

انون البحار، والتر

ي المطلب األول، 
ز
يء ف ما سيتم تناوله من خالل تسليط الضوء عىل تعريف المرور الير

وطه.  ي لشر
 وتخصيص المطلب الثابز

 

 تعريف المرور البريء:  المطلب األول

( من اتفاقية قانون البحار لسنة 81) يقصد بحق المرور وفقا لما تضمنته المادة 

 للسفن، وهذا لغرض:  3: "المالحة خالل البحر اإلقليمي 8511

                                                             

بحر اإلقليمي كما يىلي "سيادة الدولة تمتد خارج ال 8591و قد عرفت المادة األول من اتفاقية جنيف لسنة  -3 

"، بوسكرة  ي ومياهها الداخلية إل حزام البحر المالصق لشاطئها الذي يوصف بأنه البحر اإلقليمي إقليمها الير
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ي يقع  -
ي مرىس أو مرفأ ميناب 

ز
اجتياز هذا البحر دون دخول المياه الداخلية أو التوقف ف

 خارج المياه الداخلية. 

ي أحد م -
ز
راسيها أو مرافقها أو التوجه  إل المياه الداخلية أو من خاللها أو التوقف ف

 .4المينائية أو مغادرتها "

ي درجت 
ف بها دوليا، والتر يء أحد أنواع المرور البحرية المعير ويعتير  المرور الير

ان مع أحكام اتفاقية قانون  8591عىل تنظيم قواعدها اتفاقية جنيف لسنة  باالقير

ي ال تنطبق إال عىل المالحة البحر 8511البحار لسنة 
ي  ، وقواعده التر

ية، أي أنها تستثتز

ي تتمتع بها السفن 
يء حقا من الحقوق التر المالحة الجوية، حيث يشكل المرور الير

 األجنبية للدول الساحلية وغي  الساحلية وليس رخصة لها. 

أنه "...تتمتع   8511من اتفاقية قانون البحار لسنة  81وحيث نصت المادة 

"، جميع الدول ساحلية كانت أم غي  ساحلية بحق  مرور بريء خالل البحر اإلقليمي

، أين نستخلص منهما أن المرور 8591من اتفاقية جنيف لسنة  89وتقابلها المادة 

يء هو المالحة النشطة المعتادة والمتواصلة للسفن األجنبية خالل البحر اإلقليمي  الير

 الخاضع لسيادة دول أخرى دون دخول المياه الداخلية. 

يء ي البحر اإلقليمي  ويقصد بالمرور  الير
ز
، ممارسة المالحة البحرية عير البحر 5ف

، دون الوصول إل المياه الداخلية أو بقصد الخروج من هذه المياه إل أعالي  اإلقليمي

                                                                                                                                                                             

،  مجلة الدراسات القانونية  ي ضوء أحكام القانون الدولي
، تطور حرية أعالي البحار  فز ي

بوعالم، قرطي العياىسر

 .81، ص. 1189، جوان 11كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة األغواط، العدد   والسياسية،

ي 
، فما الداعي من ذكر مرجع  8591المادة األول من اتفاقية جنيف لسنة مالحظة: إن ورد هذا التعريف فز

يــــع الدولي فقط، وخصوصا أنه ال توجد صياغة فنية أخرى
، بل األجدر ذكر مصدر هذا التشر ز لهذا  الباحثي 

يعي 
ي التعريف التشر التعريف من طرفهما. وبالعكس يمكن للباحث من بسطتيه العلمية واللغوية أن يير

 بتعريف آخر من عنده، كما يمكن تدوين تعاريف فقهية أخرى من باب الجودة. 

ي القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزيــــع، عمان،  -4 
ز فز ، الوجي  ي

، ص. 9111غازي حسن صباريتز

189. 
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ي المادة الثالثة من اتفاقية قانون البحار لسنة  .6البحار
ز
: تمتد 8511ووفقا لما ورد ف

وعليه ال يجوز للدولة الساحلية إطالقا  7( ميال بحريا،81مساحة البحر اإلقليمي إل )

ي جميع الحاالت أن تطالب ببحر إقليمي يزيد عرضه عن 
ز
ميال بحريا مقيسا من 81وف

ي اتفاقية قانون البحار. 
ز
  8خطوط األساس المقررة ف

يء عىل البحر اإلقليمي  قد خضع  ولكن اقتصار تطبيق قاعدة المرور الير

الداخلية بموجب تطورات األحداث الدولية، عىل الستثناءات مست أجزاء من المياه 

ة إل سيادة الدولة الساحلية بموجب المادة ) ( من 1/1الرغم من خضوع هذه األخي 

، كما تنطبق هذه 8591( من اتفاقية جنيف لعام 9/1والمادة ) 8511اتفاقية سنة 

 االستثناءات عىل أجزاء من أعالي البحار لنفس السبب. 

ي البحر اإلقليمي وكذلك نص قانون ال
ز
يء ف بحار عىل تطبيق نظام المرور الير

ي 
الخالي من التضاريس البحرية، كما نص أيضا عىل تطبيق هذا النظام عىل المضايق التر

 من أعالي البحار أو جزء  من أعالي البحار وجزءا من البحر اإلقليمي 
ز ز جزئي  تربط بي 

ز جزء ، 8591( من اتفاقية جنيف لسنة 89/1بموجب المادة ) ي تربط بي 
أو المضايق التر

من أعالي البحار والمنطقة االقتصادية الخالصة بالبحر اإلقليمي بموجب المادة 

يء أيضا عىل المياه 8511/ب( من اتفاقية قانون البحار 19/8) ، كما ينطبق المرور الير

                                                                                                                                                                             

البحر اإلقليمي هو  جزء من البحر المتصل بإقليم الدولة، أي مساحة من البحر مالصقة لشواط  الدولة  -5 

ي ضوء 
وممتدة نحو البحر العام، عىلي ابراهيم مطر، سالمة  المالحة الدولية وحق حماية المياه اإلقليمية فز

، 88/18/1118، تاريــــخ التصفح 81، ص. www.bahethcenter.net، -إيران نموذجا -القانون الدولي 

81:89. 

ي لإلقليم البحري للدول الساحلية وفقا التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار   -6 
كميلة أعراب ، النظام القانوبز

ي 8511
القانون واألشة والتنمية اإلدارية،  ، مجلة الدراسات والحوث القانونية، مخير الدراسات والبحوث فز

 .131، 138، ص. ص. 1181،العدد الرابع، 3كلية الحقوق، جامعة المسيلة، المجلد 

، 1111محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء األول، دار الغرب للنشر والتوزيــــع، وهران، -7 

 .819ص،

اإلقليمي ومنطقتها المتاخمة، المجلة اإلفريقية للدراسات سعاد حسان، مظاهر سيادة الدولة عىل بحرها  -8 

 .19، ص. 1181، ديسمير 11، العدد 18القانونية والسياسية، جامعة أحمد درارية، أدرار، الجزائر، المجلد 

http://www.bahethcenter.net/
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وط المنصوص عليها  ي تمتد  إليها سيادة الدولة أيضا،  بموجب الشر
ي األرخبيلية التر

ز
ف

ز )  8511.9( من اتفاقية قانون البحار لعام 93( و)91المادتي 

 

 شروط المرور البريء:  المطلب الثاني

وط معينة أوجبتها المادة ) ط لكي يكون المرور البحري بريئا توافر شر
( 85يشير

: 8511من اتفاقية قانون البحار لسنة  ي تتمثل فيما يىلي
 ، والتر

يكون المرور شيعا و متواصال بدون  الشعة و الحركة المتواصلة: أي أن -1

توقف، إال إذا اضطرت مقتضيات المالحة العادية عكس ذلك أو كانت هناك 

قوة قاهرة أو حالة شدة، أو فرضت الظروف تقديم المساعدة إل أشخاص 

( 81/1أو سفن أو طائرات تعرضت ألخطار، بموجب ما نصت عليه المادة )

،حيث يجب عىل ربان السفينة تقديم 8511من اتفاقية قانون البحار لسنة 

ي البحار معرضا لخطر الضياع وكذلك تقديم 
ز
المساعدة ألي شخص وجد ف

ز  ي حال عطبها أو حدوث تصادم بي 
ز
المساعدة للسفينة وطاقمها وركابها ف

ي حدود عقالنية . 
ز
 السفن، وهذه المساعدة اإلنسانية تكون ف

اءة  -2 اءة : حيث يجب أن تتوفر صفة الير ي صفة الير
ز
ي تتمثل ف

ي المرور، والتر
ز
ف

وعة وغي  العدائية، وذلك وفقا لما أدرجته المادة ) ( من 85الصفة المشر

، إذ "يكون المرور بريئا مادام ال يضز بسلم 8511اتفاقية قانون البحار لسنة 

                                                             

ز ما يفرضه الواقع وما  -9  عبد الغفور بوسنة، قضايا المرور والعبور عير المضايق واألرخبيالت الدولية بي 

، 8تفاقية مونتيغوباي، مجلة العلوم اإلنسانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة تمليه ا

 . 91، ص. 1181،ديسمير 38المجلد ب، العدد 
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الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها، ويتم المرور طبقا لهذه االتفاقية 

دولي األخرى"ولقواعد القانون ال
10. 

وبالمقابل قد يكون مرور السفن األجنبية ضارا بسلم الدول الساحلية أو بحسن 

ي البحر  اإلقليمي بواحد أو أكير 
ز
ة عند مرورها ف نظامها أو بأمنها، متر قامت هذه األخي 

 من األنشطة التالية: 

أو أي تهديد باستعمال القوة أو استعمالها فعال ضد سيادة الدولة الساحلية  .أ

، أو بأي صورة قد تشكل انتهاكا لمبادئ  سالمتها اإلقليمية أو استقاللها السياىسي

ي ميثاق األمم المتحد. 
ز
 القانون الدولي الثابتة ف

 أي مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوع كان.  .ب

 أي عمل يهدف لجمع معلومات تضز بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها.  .ت

ي يهدف إل المساس ب .ث
 دفاع الدولة الساحلية أو أمنها. أي عمل عداب 

 إطالق أي طائرة أو إنزالها أو تحميلها.  .ج

 إطالق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله.  .ح

ز وأنظمة الدولة الساحلية  .خ تحميل أو إنزال سلعة أو عملة أو شخص خالفا لقواني 

يبية أو المتعلقة  بالهجرة أو الصحة.   الجمركية أو الضز

المقصود والخطي  بما يخالف أحكام هذه  أي عمل من أعمال التلوث .د

 .11االتفاقية. 

 أي نشاط من أنشطة صيد السمك.  .ذ

 أي أنشطة متعلقة بالبحث أو المسح.  .ر

                                                             

ي البحار  الدولية، مجلة الحقوق والعلوم -10 
عبد الغفور بوسنة، اتفاقية مونتيغوباي وقضايا المرور  والعبور فز

، سبتمير 31العدد الثالث، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجلفة،  السياسية، المجلد العاشر

 .131، ص. 1181

اضية السورية، -11  محمد هواش، ريم عبود، القانون الدولي للبحار، موسوعة الجامعة االفير

pedia.svuonline.org .89، ص. 
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ي عمل أي من شبكات المواصالت أو من المرافق أو   .ز
ز
أي فعل يهدف إل التدخل ف

 المنشآت األخرى للدولة الساحلية. 

ة بالمرور.  .س  أي نشاط آخر ليس له عالقة مباشر

( من اتفاقية قانون البحار 11إضافة إل ما سبق ذكره، فقد أضافت المادة )و  

م بأن تمر عير 8511لسنة  ز
، حكما خاصا بالغواصات والمركبات الغاطسة، حيث تلير

 البحر اإلقليمي للدولة الساحلية و هي طافية ورافعة لعلمها. 

اما آخر عىل ، ال8511( من اتفاقية قانون البحار لسنة 13كما نصت المادة ) ز ير

ها من  ي تحمل موادا نووية أوغي 
ي تعمل بالطاقة النووية، أو تلك التر

السفن األجنبية التر

 12المواد ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية حال مرورها بالبحر اإلقليمي مرورا بريئا،

وذلك بأن تحمل من الوثائق وأن تراعي من التدابي  الوقائية الخاصة ما قررته االتفاقات 

 13الدولية فيما يتعلق بهذه السفن. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

، 8511المتحدة لقانون البحار لعام محمد األبيض، الحدود البحرية الجزائرية عىل ضوء اتفاقية األمم  -12 

، كلية الحقوق، جامعة الجزائر   .81،81، ص. ص. 1189، 1181،  8مذكرة ماجستي 

ي البحار العالية والغاية -13 
، االستثناءات العرفية واالتفاقية عىل اختصاص دولة العلم فز سنان طالب القاىسي

ي للعلوم القانونية والسياسية، ة، جامعة دمشق،  منها، مجلة المحقق الحلتر ، 1189العدد األول، السنة العاشر

 .339ص. 
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 خريطة توضيحية للمياه اإلقليمية
 

14 

 

 حول المرور البريء في البحر اإلقليمي لنزاعات بحرية تطبيقات : المبحث الثاني

ت أمام محكمة العدل الدولية،   اع حول مضيق كورفو أول قضية  أثي  ز
يعتير اليز

ي البحر 
ز
ز ألبانيا وبريطانيا حول طبيعة نظام المرور ف اع الذي ثار بي  ز

ي إطار اليز
ز
وذلك ف

، ولذلك سيتم توضيح وقائع هذه القضية و ما توصلت إليه محكمة العدل  اإلقليمي

ي هذا ا
ز
 لمبحث. الدولية بشأنها من نتائج ف

 

 وقائع قضية مضيق كورفو: المطلب األول

ي أثارت جدال دوليا بخصوص  
تعتير قضية مضيق كورفو من أهم القضايا التر

 من أعالي 
ز ي تربط جزئي 

ي البحر اإلقليمي أو المضايق التر
ز
يء للسفن األجنبية ف المرور الير

ي 
ز
، حيث تتلخص وقائع هذه القضية ف البحار أو جزء  من أعالي البحار والبحر اإلقليمي

                                                             

www.aljazira.net- 14 
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ز أن المدفعية الساحلية أللبانيا  ز حربيتي  قامت بإطالق قذائف مدفعيتها عىل سفينتي 

ي مضيق كورفو بتاريــــخ 
ز
ي المياه اإلقليمية أللبانيا ف

ز
ي أثناء مرورهما ف

ز
يطانيا ف ز لير  89تابعتي 

ي أوت 8519ماي 
ز
يطانية مذكرة احتجاج أللبانيا ف ، ونتيجة لذلك بعثت الحكومة الير

ي 8519
ز
بي   ف المضايق، داحضة بذلك وجهة نظر ، موضحة فيها رأيها بشأن المرور الير

اف بريطانيا بأي حق  ط الحصول عىل إذن مسبق، ومؤكدة عدم اعير ي تشير
ألبانيا التر

ي 
ز
ي المضيق المذكور، ومتمسكة بحقها ف

ز
وط عىل حركة المرور ف ي وضع أي شر

ز
أللبانيا ف

ز ج عد طرقا للتجارة البحرية الدولية بي 
ُ
ي ت
ي المضايق الدولية التر

ز
يء ف ز من المرور الير زئي 

ي 
ز
أعالي البحار،  حيث وجهت بريطانيا إنذارا إل حكومة ألبانيا مفاده المعاملة بالمثل ف

 حال تكرر هكذا مواقف. 

ز بغرض التأكد من  8519أكتوبر 11وبتاريــــخ    ز حربيتي  أرسلت بريطانيا سفينتي 

 اإلجراء الذي ستتخذه ألبانيا، وعند دخولهما البحر اإلقليمي لمضيق كورفو تعرضت

ار شديدة بسبب ارتطامهما بألغام بحرية،  " و"توالق" ألضز المدمرتان "سوما رييز

ي 11وخلف الحادث )
ز
قامت بريطانيا  8519نوفمير  83و 81( ضحية بريطانية، وف

ي المضيق
ز
، حيث قامت برفع 15بالكشف عن األلغام بواسطة كاسحات ألغام بريطانية ف

ز منهما إل جزيرة م11) ز أنهما من صنع ( لغما، وأخذت اثني  الطا لفحصهما، أين تبي 

، ولكن التحقيق عير شهادة األشخاص الذين شاهدوا عملية زرع األلغام كان  ي
ألمابز

 . يطانية بوقت قصي   مفاده أن وضعها قد تم قبل عبور السفن الحربية الير

                                                             

ي للمضيق الدولي ياش الحويش، وسام الدين العكلة،  -15 
دراسة تطبيقية عىل مضيق هرمز  –النظام القانوبز

، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد  ي ضوء أحكام القانون الدولي
العدد الرابع،  ،11فز

 .389،389، ص. ص. 1188
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 إحالة النزاع حول مضيق كورفو  إلى محكمة العدل الدولية: المطلب الثاني

اع إل مجلس األمن الدولي الذي أوىص بعرضه عىل محكمة العدل وقد أحيل ال  ز يز

اع بتاريــــخ 16الدولية باعتباره نزاعا قانونيا ز ي هذا اليز
ز
مارس  19، وقد نظرت المحكمة ف

ز 8511 ة من خالل حكمها الصادر سنة 17، بناء عىل اتفاق الطرفي  ، حيث هذه األخي 

ام دو8515 ز ي الوفاء بالير
ز
، حيث كان يفرض عليها إخطار الدول ، بينت إخفاق ألبانيا ف لي

ي المضيق، وبالتالي فإن 
ز
ي تستخدم سفنها مضيق كورفو، بقيامها بوضع ألغام بحرية ف

التر

وع دوليا بامتناعها عن إعالم الدول  مسؤولية ألبانيا قائمة وفقا لنظرية العمل غي  المشر

ي المضيق. 
ز
  18األخرى باألخطار الموجودة ف

ي مفاده أن الدول 
ي حكمها إل مبدأ قانوبز

ز
كما أشارت محكمة العدل الدولية ف

ي عبور 
ز
ي وقت السلم ف

ز
ف به بصورة عامة لها الحق ف طبقا ألحكام العرف الدولي والمعير

 من أعالي البحار  دون 
ز ز جزئي  ي تصل بي 

ي المضايق الدولية التر
ز
سفنها العسكرية ف

يطة أن يكون المرور بريئا، وما لم الحصول عىل إذن مسبق من الدول الشاط ئية، شر

ي بخالف ذلك فليس من حق الدول الشاطئية أن تمنع 
توجد معاهدة دولية تقضز

ي وقت السلم. 
ز
ي المضايق الدولية ف

ز
   19المرور ف

 

 

 

                                                             

، www.un.org/law/avlأنطونيو أوغوستو كانسادوترينيداد، النظام األساىسي لمحكمة العدل الدولية،  -16 

 .81:13، 1111مارس  13، تاريــــخ التصفح 3ص. 

 .381السابق، ص. ياش الحويش، المرجع وسام الدين العكلة،  -17 

، مجلة األستاذ الباحث للدراسات -18  ي
ي تطوير اختصاصها القضاب 

عطوي خالد، دور محكمة العدل الدولية فز

، 1181القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، المجلد األول، العدد الثامن،

 .811ص. 

 19-  . ز  المرجع والموضع السابقي 

http://www.un.org/law/avl
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ي 
 الفصل الثان 

نظام المرور العابر نموذجا لألنظمة 

ي البحار
 الحديثة للمرور فز
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 المرور العابر نموذجا لألنظمة الحديثة للمرور في البحار نظام: الفصل الثاني

ي البحار الدولية أحد التصنيفات الحديثة ألنظمة المرور  
ز
يعتير المرور العابر  ف

ي إطار ما أدرجته االتفاقيات المعنية بقانون البحار، وهذا النوع من المرور 
ز
البحرية، ف

ز الدول بموجب ما سنته البحري يشمل إحدى  مناطق ترسيم الحدود  البحرية بي 

القواعد الدولية لقانون البحار، حيث هذه المناطق البحرية تسم بالمضايق البحرية أو 

ا ما أثارت نزاعات دولية.  ي كثي 
 الممرات المائية الدولية، والتر

، أين خصصت أولهما للتعريف بنظام  ز ولذلك تم تقسيم هذا الفصل إل مبحثي 

ي 
ز
ي لمعالجة المرور العابر ف

المضايق الدولية والقواعد المنطبقة عليه، و خصصت الثابز

ي 
اعات الدولية التر ز ي المضايق الدولية.  أهم اليز

ز
ت بشأن تطبيق نظام المرور العابر ف  أثي 

 

 المرور العابر في المضايق الدولية:  المبحث األول

لسنة  لقد نظمت االتفاقيات الدولية لقانون البحار، وخصوصا اتفاقية جنيف 

ي المضايق الدولية  8511واتفاقية قانون البحار لسنة  8591
ز
مسألة المرور العابر ف

ي أنظمة 
ر
ه عن باف ز ، وقد خصته بقواعد تمي  ز ي نطاق المالحة والتحليق الدوليي 

ز
وأسسه ف

ي هذا المبحث. 
ز
  المرور البحرية األخرى، وهو ما سيتم توضيحه ف

 

 المرور العابر مفهوم :األول المطلب

ز البحث حول  تعريف هذا سوف نسلط الضوء عىل مفهوم المرور العابر من خالل تركي 

ي الفرع األول ، ثم التطرق إل أصناف المضايق الدولية حسب الجغرافيا 
ز
األخي  ف

ي . 
ي الفرع الثابز

ز
 السياسية  ف
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 تعريف المرور العابر: األول فرعال

ي مادتها  8511عرفت اتفاقية قانون البحار لسنة  
ز
: 31)ف   ( المرور العابر كما يىلي

" المرور العابر هو أن تمارس وفقا لهذا الجزء حرية المالحة والتحليق لغرض وحيد، هو 

 جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية 
ز ي المضيق بي 

ز
العبور المتواصل والشيــــع ف

لب تواصل العبور وشعته ال يمنع المرور خالل المضيق لغر 
ُّ
ض خالصة، غي  أن تط

وط  الدخول إل دولة مشاطئة للمضيق أو مغادرتها أو العودة منها، مع مراعاة شر

  20الدخول لتلك الدولة. 

( من اتفاقية جنيف للبحر اإلقليمي والمنطقة 89/1وقد عرفت المادة ) 

ي الذي يخدم المالحة الدولية ويصل 8591المتاخمة لعام 
المضيق أنه "الممر الماب 

( من 31بجزء آخر للبحر اإلقليمي لدولة أجنبية"، وعرفت المادة )جزءا من البحر العام 

ز جزء من  8511اتفاقية قانون البحار  لسنة  المضايق المستخدمة للمالحة الدولية بي 

أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية 

  21خالصة. 

ز المح ا هناك تناقضونالحظ أن  والذي  1توى المسطر عليه والتهميش رقم بي 

قد جاءت خالية من أي نص يتضمن تعريفا  8511اتفاقية قانون البحار ل مفاده أن 

 .  للمضيق الدولي

                                                             

ي المضائق الدولية، مجلة جامعة الشارقة للعلوم عامر م -20 
، رنا عبود، نظام المرور العابر فز اجد العجمي

 .91، ص. 1185، يونيو 8،العدد 89القانونية، المجلد 

، لكنها  8511أما اتفاقية قانون البحار ل -21  فقد جاءت خالية من أي نص يتضمن تعريفا للمضيق الدولي

ايق المستخدمة للمالحة الدولية، لكنها حددت نطاقها، إذ نصت المادة خصصت الجزء الثالث منها للمض

 جزء من أعالي البحار أو منطقة 31)
ز ( منها "يطبق هذا الفرع عىل المضايق المستعملة  للمالحة الدولية بي 

ر اقتصادية خالصة، وجزء من آخر من أعالي البحار،أو منطقة اقتصادية خالصة"، لغيمة فضيلة، أنظمة المرو 

ي وزو،  ز ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تي  ي البحار، مذكرة ماجستي 
 .11، ص. 1189فز
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 أصناف المضايق الدولية: الثاني فرعال 

 تقسم المضايق الدولية إل ثالثة أصناف: 

ز هذا من ناحية المنهجية ال يمكن أن نضم تقسيم المضايق إل  ي مير
ز
التعريف ف

المطلب ألنه يشي  إل تعريف المرور العابر فقط، وعليه إما أن نخصص له عنوانا آخر 

ي الهامش . 
ز
 أو نكتب محتواه ف

 داخليةالمياه الأعالي البحار والمضايق الواصلة بين  :الصنف األول

 أعالي البحار من جهة ومياه  
ز ي تصل بي 

ز
ي يجعلها موقعها الجغراف

المضايق التر

ز البحر األسود  وبحر  تش( الذي يربط بي  داخلية من جهة أخرى، مثل مضيق )كي 

ي إقليم دولة واحدة، أو يقع 
ز
"آزوف"، وهذا الصنف من المضايق إما يقع كليا ف

ز بالكامل.  ز ساحليتي  ي سيادة لدولتي 
 ضمن منطقتر

 و البحر اإلقليمي للدولةأعالي البحار المضايق الواصلة بين الصنف الثاني:     

ي هذه الحالة تطبق 
ز
ي تصل بحر إقليمي لدولة ما وأعالي البحار، وف

المضايق التر

ي المادة )
ز
ي وردت ف

( من اتفاقية جنيف للبحر اإلقليمي 89/1القاعدة العامة التر

ا عىل المضايق من صنف نظام المرور ، ويطبق نصه8591والمنطقة المتاخمة لعام 

يء، حيث استثنت المادة ) ( من اتفاقية قانون البحار هذا النوع من 19/8الير

المضايق، ما عدا هذا الصنف من المضايق المستخدمة للمالحة الدولية، غي  أن 

ي أثناء تجاوزها 19/8المادة )
ز
يء عىل السفن ف /ب( قد أقرت تطبيق نظام المرور الير

ي هذا الموقف ضغوطا هذا ال
نوع من المضايق وليس نظام المرور العابر، وقد لقر

 ومواقفا من قبل عدة دول. 

 بكل أنواع أنظمة المرور ألغراض المالحة الدولية اجتياز السفن مضايق الصنف الثالث:  

 من أعالي البحار أو إنها 
ز ز جزئي  ي تصل بي 

المضايق المستخدمة للمالحة الدولية التر

 منطقة اقتصادية خالصة وجزء من أعالي البحار أو 
ز  جزء من أعالي البحار أو بي 

ز بي 
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منطقة اقتصادية خالصة، ومثل هذا النوع من المضايق ينطبق عىل اجتياز السفن 

 المرور العابر.  أنظمة  عله ألغراض المالحة الدولية بكل أنوا 

وباعتبار المرور العابر هو حرية المالحة إال أنها تختلف عن حرية المالحة   

ي ذلك القسم من البحار المعروف بأعالي البحار أو 
ز
المعطاة للسفن وكذلك للطائرات ف

المنطقة االقتصادية الخالصة، فهذه الحرية ممنوحة لغرض وحيد هو المرور عير 

عىل وجه الشعة وبصورة متواصلة ومتتابعة من جهة إل أخرى، ما  المضيق واجتيازه

ر أن المرور العابر هو ممارسة حرية المالحة والتحليق بقصد العبور المتواصل  يير

ي المضايق الدولية المستخدمة للمالحة الدولية، وهذا ما ال 
ز
والمستمر والشيــــع ف

المطلة عىل المضيق، مادام هذا  يتعارض مع الغرض المتمثل بالدخول أو مغادرة الدول

ز الدخول إل هذه الدول  الدخول هو عبور متواصل وشيــــع ومادام متوافقا مع قواني 

   22المشاطئة للمضيق. 

ي استعمال 
ز
ما يتضح مما سبق أن المرور العابر يعطي الحق للسفن والطائرات ف

يطة ، شر  أن يكون العبور شيعا ومتواصال.  مياه المضيق الدولي

 

 في المضايق الدولية العابر الحاالت التي ال ينطبق فيها نظام المرور:  المطلب الثاني  

 : ي المضايق الدولية وتتمثل فيما يىلي
ز
 توجد حاالت ال ينطبق فيها نظام المرور العابر ف

ز جزيرة تابعة  .أ ال تنطبق أحكام المرور العابر عىل أي مضيق يكون واقعا بي 

ي اتجاه البحر من للدولة المشاطئة للمضيق وبر 
ز
هذه الدولة، طالما وجد ف

الجزيرة طريق ألعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة، يكون مالئما 

ز الير  ي صالحيته لها للجزء من المضيق المحصور بي 
ز
للمالحة ومماثال ف

ي المادة  
ز
والجزيرة، من حيث الخصائص الهيدروغرافية، بناء عىل ما ورد ف

 ون البحار. /أ( من اتفاقية قان31)
                                                             

 .381وسام الدين العكلة، ياش الحويش، المرجع السابق، ص. ص.  -22 
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 جزء من أعالي  .ب
ز ي تصل بي 

ال ينطبق نظام المرور العابر عىل المضايق التر

ز البحر اإلقليمي لدولة أجنبية، إذ  البحار  أو منطقة اقتصادية خالصة وبي 

يء، حيث ال يجوز  ي هذه الحالة أحكام المرور الير
ز
ينطبق عىل المرور ف

ألحوال، كما هو واضح للدولة المطلة عىل المضيق أن تمنعه بأي حال من ا

 ( من اتفاقية قانون البحار. 35من نص المادة )

ي ينظم المرور فيها  جزئيا أو   .ت
ال ينطبق نظام المرور العابر عىل المضايق التر

كليا، بموجب اتفاقات دولية قائمة ونافذة منذ زمن طويل و متصلة عىل 

ي الم
ز
/ج( 39ادة )وجه التحديد بمثل هذه المضايق، وذلك استنادا لما ورد ف

 23من اتفاقية قانون البحار. 

ي المضايق الدولية بنظام 
ز
ولذلك ال ينفرد تطبيق نظام المرور البحري ف

ي المضايق 
ز
يء أيضا ف المرور العابر فقط، و إنما يندرج نظام المرور الير

 البحرية. 

ي المضايق الدولية عىل 
ز
وعىل هذا األساس ال تقتض حركة المرور والمالحة ف

يء. المرور ال  عابر فقط، بل تشمل نوعا آخر من أنظمة المرور البحرية، وهو المرور الير

 

 نظام المرور البريء في المضايق الدولية:  المطلب الثالث

ي 
ي المضايق الدولية منبثق من النظام القانوبز

ز
ي للمالحة ف

ز
يعتير النظام العرف

، و قد عالجت اتفاقية جنيف للبحر اإلقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام للبحر اإلقليمي

ي المضايق الدولية،بموجب المادة ) 8591
ز
، أين 24(89/1موضوع المالحة البحرية ف

                                                             

، مدخل إل القانون الدولي العام، قانون المعاهدات، القانون الدولي للبحار، دار روائع  -23 
مأمون مصطقز

ي  لل
 .119، ص. 1111نشر والتوزيــــع، األردن، مجدالبز

( من اتفاقية جنيف للبحر اإلقليمي والمنطقة المتاخمة عىل أنه "ال يجوز إيقاف 89/1تنص المادة ) -24 

 جزء من البحر العالي وجزء آخر 
ز ي الممرات المستخدمة للمالحة الدولية بي 

يء للسفن األجنبية فز المرور الير

 قليمي لدولة أجنبية". من البحر العالي أو البحر اإل
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وط فرضتها عىل السفن استنادا  يء مقابل شر م الدول الساحلية بضمان المرور الير ز
تلير

 .8591لنص المادة الرابعة من اتفاقية جنيف للبحر اإلقليمي والمنطقة المتاخمة لعام 

ي تقديرها وقد م
ز
نحت هذه المادة للدول المشاطئة للمضيق صالحيات واسعة ف

يء، فإن  ي بعدم جواز وقف المرور غي  الير
ي المرور، مع أن النص يقضز

ز
اءة ف لطبيعة الير

يء، ألنها  ي أن الدولة المضائقية تستطيع وقف المرور غي  الير
ز
المفهوم المخالف يكمن ف

ي تقدير براءة المرور،
ز
ي منع أو  صاحبة السلطة ف

ز
فهي تستطيع أن تلعب دورا مهما ف

ي المضيق بحجة عدم براءة هذا المرور. 
ز
 عرقلة المالحة ف

فقد وضعت نظاما معدال لنظام   8511أما بالنسبة التفاقية قانون البحار لسنة 

ي المادة )
ز
يء وفقا لما أدرجته ف : 19المرور الير  ( منها، والمتضمن لما يىلي

يء - ي المضايق المستخدمة للمالحة الدولية  ينطبق نظام المرور الير
ز
ف

 (.31/8والمستثناة من تطبيق نظام المرور العابر بموجب المادة )

ي المضايق المستخدمة للمالحة الدولية  -
ز
يء ف ينطبق نظام المرور الير

ز   جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وبي 
ز الموجودة بي 

يء خالل البحر اإلقليمي لدولة أجنبية، وال ي وقف نظام المرور الير

 . 25هذه المضايق

يء عىل المضايق المستخدمة للمالحة  وبموجب ذلك ينطبق نظام المرور الير

الدولية، وكذلك إذا كان المضيق يتكون من اإلقليم اليابس للدولة وجزيرة تابعة لها، 

ونفس النظام ينطبق إذا وجد اتجاه الجزيرة طريقا إل البحر العالي أو طريقا يمر بمنطقة 

ات اقتصادية خالصة تتوافر فيه خص ز ائص مالئمة ومماثلة من حيث المالحة والممي 

                                                             

، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة  -25  ي للمالحة البحرية، مذكرة ماجستي 
، 8سماحة بلوط، النظام القانوبز

 .838،831ص. ص.  1181،1189
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الهيدروغرافية ، وكذلك إذا  كان المضيق يربط البحر اإلقليمي لدولة مع جزء من البحر 

العالي  أو المنطقة االقتصادية الخالصة لدولة أخرى 
26. 

 

 واجبات السفن والطائرات أثناء المرور العابر:  المطلب الرابع

ت خالل مرورها العابر بمجموعة من الحقوق، تقابلها تتمتع السفن والطائرا

كة، حيث سنسلط الضوء عليها من  تبة بصفة فردية أو مشير امات المير ز جملة من اإللير

 : ز ز التاليي   خالل الفرعي 

 

 خالل ممارستها لحق المرور العابرزامات المشتركة للسفن والطائرات االلت : الفرع األول

كة للسفن والطائرات خالل ممارستها لحق المرور   امات المشير ز تتمثل مختلف االلير

 : ي
ز
 العابر ف

ي دون إبطاء خالل المضيق أو فوقه.  -
 أن تمضز

أن تمتنع عن أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة  -

 .  المشاطئة للمضيق، أو سالمتها اإلقليمية أو استقاللها السياىسي

ن أي أنشطة غي  تلك الالزمة لألشكال المعتادة لعبورها أن تمتنع ع -

وريا بسبب قوة قاهرة أو حالة  المتواصل والشيــــع، إال إذا أصبح ذلك ضز

 شدة. 

 

                                                             

، دراسة خالد أحمد -26  ي ق العربر
ي منطقة المشر

األسمر ،جيوسياسية المضايق البحرية وأثرها عىل الضاع فز

ي هرمز وباب المندب حالة مستقبل امدادات ال
ي مضيقر

ي 1181،1113طاقة فز . المركز الديمقراطي العربر

اتيجية، االقتصادية والسياسية، الطبعة األول،  ، ألمانيا، ص. 1185للدراسات االسير ز  .11برلي 
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 واجبات السفن أثناء المرور العابر: الفرع الثاني

ام بأن تمتثل لألنظمة  ز ي المضايق الدولية االلير
ز
تقع عىل السفن أثناء مرورها العابر ف

ي السفن والسيطرة 
ز
واالجراءات والممارسات الدولية المقبولة عموما لمنع التلوث ف

 27عليها. 

 واجبات الطائرات المارة مرورا عابرا: الفرع الثالث

يجب عىل الطائرات أثناء ممارستها للمالحة الجوية ومرورها العابر للمضيق الدولي أن  

 : م بما يىلي
ز  تلير

ي الدولية، وأن مراعاة القواعد الموضوعة من  -
ان المدبز قبل منظمة الطي 

تمتثل الطائرات الحكومية بصورة اعتيادية لتدابي  السالمة هذه، و تقوم 

ي جميع األوقات مع المراعاة الواجبة لسالمة المالحة. 
ز
  28بنشاطها ف

ي جميع األوقات الذبذبة الالسلكية المحددة من قبل   -
ز
أن ترصد ف

حركة الجوية أو الذبذبة الالسلكية السلطة المختصة دوليا لمراقبة ال

 الدولية لحاالت الشدة. 

 

 العابر في المضايق البحريةللمرور  عملية لنزاعات بحرية تطبيقات: المبحث الثاني

ي المضايق الدولية عدة إشكاالت ونزاعات دولية 
ز
أثارت مسألة المرور العابر ف

ي المضايق الدولية، إذ هن
ز
ي ميل بخصوص نظام المالحة والتحليق ف

ز مئة ومئتر اك بي 

ي أغلبها عير اتفاقيات دولية عامة وخاصة، ومن أهم 
ز
بحري تم تنظيم المالحة ف

ي ثارت حولها نزاعات ترسيم الحدود البحرية وتنظيم المالحة 
المضايق الدولية التر

                                                             

 .891،898سماحة بلوط، المرجع السابق، ص. ص.  -27 

، رنا عبود، المرجع السابق، ص.ص.  -28   .13،18عامر ماجد العجمي
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 31مضيق البوسفور والدردنيل، 30مضيق مالقا، 29البحرية والجوية مضيق ماجالن،

ان،  33باب المندب، مضيق 32مضيق جبل طارق،   35مضيق هرمز.  34مضيق تي 

 وقد تم تخصيص هذا المبحث لدراسة حالة مضيق جبل طارق ومضيق هرمز  

ز   .من خالل مطلبي 

 

 حالة مضيق جبل طارق:  المطلب األول

ز البحر األبيض المتوسط و بقية  ي رئيسي بي 
يعتير مضيق جبل طارق مجرى ماب 

ميناءا من جانب كثي  من البواخر وسفن الشحن دول العالم، و لذلك يستخدم بوصفه 

ي تبحر طويال،
اته.  36التر ز ي وممي 

ز
 37وقد أصبح ممرا مائيا مهما بالنظر لموقعه الجغراف

                                                             

ي للقارة األمريكية.  -29   يربط المحيط األطلسي بالمحيط الهادئ عند الطرف الجنوبر

ي المحيط الهندي، وتخضع المالحة فيه لنصوص اتفاقية عام  -30 
ز 8511يقع فز يا  أندونيسيا م بي  ز ومالي 

 وسنغافورة. 

كية. حيث يربط مضيق -31  ي الير
ي األراىصز

، ويربط مرمرة البحر األسود ببحر البوسفور وتقع جميعها فز

 بالبحر المتوسط.  مرمرة بحر الدردنيل مضيق

 32-  . ز البحر المتوسط والمحيط األطلسي  الذي يصل بي 

ي واليمن.  أثيوبياالذي يصل البحر األحمر ببحر العرب ضمن المحيط الهندي، وتطل عليه  -33 
 وجيبوبر

ي شمال البحر األحمر ويصله بخليج العقبة، -34 
 أعالي  و يقع فز

ز  البحار والبحار اإلقليمية للسعودية يربط بي 

ز المحتلة.  ي ضوء أحكام ومض واألردن وفلسطي 
ان فز عصام أحمد غريب، مشكلة المرور عير مضايق تي 

 .1، ص. www.eastlaw.comالقانون الدولي ومبادئ معاهدة السالم، 

 35-  ، ي  .  وتطل عليه إيران وسلطنة عمانيقع عند مدخل الخليج العربر

http://www.eastlaw.com/
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يطانيا  ، تديره المملكة المتحدة لير ي
حيث جبل طارق إقليم غي  متمتع بالحكم الذابر

ز العظم وإيرلندا الشمالية، ووفقا للدولة القائمة باإلدارة، فإن  أساس العالقة الحالية بي 

ي دستور كل 
ز
ي مكرس ف

حكومة المملكة المتحدة وأقاليمها غي  المتمتعة بالحكم الذابر

إقليم، وقد تنازلت إسبانيا عن السيادة عىل جبل طارق للملكة المتحدة بموجب 

ي عام 
ز
، ومعها عن السيادة عىل المياه اإلقليمية المنبثقة من 8183معاهدة أوتريخت ف

من المعاهدة لم  81ة عىل األرض، وتزعم إسبانيا من جانبها أنها بموجب المادة السياد

 تتنازل إال عن مدينة جبل طارق وقلعته  ومينائه دفاعاته وحصنه. 

ي   ي الغربر وإقليم جبل طارق  شبه جزيرة ضيقة تمتد جنوبا من الساحل الجنوبر

جبل طارق عىل الجانب اآلخر ( كلم، ويقابل 8،9إلسبانيا، ويصله بها برزخ يناهز طوله )

ي عىل مسافة )
اس( اإلسبابز ( كلم غربا، وتقع قارة إفريقيا  1من الخليج ميناء )ألجيسي 

(كلم جنوب مضيق جبل طارق، ووفقا للدولة القائمة باإلدارة تبلغ 31عىل مسافة)

ي تطالب بالسيادة عىل اإلقليم ،1(كلم9،1مساحة منطقة جبل طارق )
 ووفقا إلسبانيا التر

زخ والمياه الواقعة قبالة  1( كلم،1،1تبلغ )فهي  فيما ال تزال القضايا المتصلة بالير

  38سواحل جبل طارق موضع نزاع. 

ا لكونه البوابة الوحيدة  ز وعليه يحتل مضيق جبل طارق موقعا جغرافيا متمي 

ز البحر األبيض المتوسط )الجزء األول  ي الوحيد الذي يجمع بي 
المكونة للممر الماب 

ي ألعالي البحار(، باإلضافة إل كون ألع
الي البحار( والمحيط األطلسي )وهو الجزء الثابز

مياهه ال تندرج ضمن المياه الداخلية، كما ال تتعدى الحد األقض للمياه اإلقليمية، 

                                                                                                                                                                             

تقرير اللجنة المعنية  بحالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة المقدم للجمعية  - 36 

 .8، ص. A/AC.109/2001/10، 1118ماي  81العامة لألمم المتحدة، 

، 1113ماي  1لمتحدة،  تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي المقدم للجمعية العامة لألمم ا -37 

E/2003/45 .1، ص. 

تقرير اللجنة المعنية بحالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة المقدم للجمعية  -38 

 .3، ص. A/AC.109/2017/8،1181مارس 1العامة لألمم المتحدة،
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وهذا ما يجعله مضيقا يندرج ضمن المضايق المستعملة للمالحة الدولية قياسا عىل 

 المتعلق بمضيق )كورفو(.  قرار محكمة العدل الدولية

ي 
ز
ز خطي األساس لكل من اسبانيا والمغرب ف إذ تمتد المنطقة البحرية الواقعة بي 

ز بناء عىل المرسوم  بالنسبة  8519لسنة  1.19.388مضيق جبل طارق والمحددتي 

بالنسبة إلسبانيا، من النقطة الجغرافية  8511لعام  1981.11للمغرب، والمرسوم رقم 

مز لها ب )أ( وصوال للنقطة المقابلة  المقابلة لطرف ي سي 
ي الضفة المغربية والتر

ز
الفرط ف

بوة )ج( مرورا بالنقطة المقابلة لطرف القوارب )ب(، ويعلو هذه النقاط 
ّ
لطرف الل

ي  الضفة اإلسبانية هي 
ز
( و (cabo Trafalag )الثالثة ثالثة نقاط أخرى مقابلة ف

َ
 Isla))أ

Tarifa) ( ثم )َب(Isla Tarifa A Punta Del Acebuche  حيث تبلغ ،)َج( )

( ما يقدر ب )
َ
ز )أ( و النقطة )أ ز النقطتي  ميال بحريا(أي  9،119المسافة الواعقة بي 

ز )ب(   و)َب( تبلغ )  81،181) ز أن المسافة بي  ي حي 
ز
ميال بحريا( أي )  1،139كلم(،  ف

ز )ج( و)َج(، ووفقا   39كلم(،  1،181 ز النقطتي  لهذه القياسات فإن اتساع وهي نفسها بي 

عرض مضيق جبل طارق ال يتجاوز الحد األقض التساع المياه اإلقليمية لكل من 

ميل بحري(،   11ميل بحري( أي بمجموع )  81إسبانيا والمغرب اللذان يأخذان ب )

ميال بحريا(، دون  9،119وهو المعدل الذي يقل عنه أقض عرض مضيق جبل طارق )

ميال بحريا(، و استنادا لهذه  1،139ميل بحري ) (11عن )فيه  أن يقل أدبز اتساع

ي تصنيف 
ز
القياسات فإن مضيق جبل طارق يستجيب لمعايي  محكمة العدل الدولية ف

ها ز من يستخدمها للمالحة الدولية من غي   المضايق،بي 

 

 

                                                             

 مقتضيات القانون الدولي  عبد اإلله درف، مكانة المضايق الدولية المستخدمة للمالحة الدولية -39 
ز بي 

ات العالقات الدولية  ي للدراسات  –ومتغي  دراسة حالة مضيق جبل طارق، المركز الديمقراطي العربر

ز ألمانيا،  اتيجية والسياسية، برلي 
 .193،191، ص. ص. 1181االسير
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 خريطة توضيحية لمضيق جبل طارق:
 

  .أ
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 حالة مضيق هرمز: المطلب الثاني 

يعتير مضيق هرمز من المضائق الدولية ذات الموقع الجيو اقتصادي، 

، والجيوبوليتيكي  الذي أثار نزاعات ومشاكل دولية، نظرا ألهميته القصوى  ي اتيجر االسير

ضمن نطاق القانون الدولي للبحار، ولذلك يجب تعريفه ثم توضيح نظام الحقوق 

 المنطبقة بشأنه.  للعبور فيه ضمن نطاق القواعد القانونية الدولية

 

 تعريف مضيق هرمز: الفرع األول

ز من البحار العالية،       ز أو رقعتي  ز مسطحي  ي يصل بي 
مضيق هرمز عبارة عن ممر ماب 

ي والمحيط الهندي من جهة  ي من جهة وخليج ُعمان والبحر العربر حيث الخليج العربر

اه البحار العالية أخرى، ويربط  مضيق هرمز مياه البحار العالية لخليج ُعمان بمي

ي 
ز
ي وُعمان ف

ر
ف ي الشمال والشمال الشر

ز
ز إيران ف ، ويقع المضيق بي  ي للخليج العربر

ي لجزيرة "كيشيم" مع جزر 
ر
ف الجنوب، وتتألف شواطئه الشمالية من الجزء الشر

ي والشمال   الغربر
ز "الراك وهينجام"، وأما  شواطئه الجنوبية فتتألف من الساحلي 

ي األرض الرئيسية لُعمان، ويبلغ لشبه جزيرة "موزاندام" ال
ز
ي أقض الشمال ف

ز
واقعة ف

ي االتجاه الشمالي نحو 
ز
ي خليج ُعمان ف

ز
ميال، ويضيق  31عرض الطريق إل المضيق ف

ز جزيرة " الراك"  11،19حتر يصل عرضه إل  قية بي  ميال عند النهاية الشمالية الشر

ي تبعد حوالي 
ي االتجاه الش 1،91وجزيرة "كوين" التر

ز
مالي لشبه ميل ف

ي لجزيرة  41جزيرة
ر
ف ي شبه الجزيرة هذه والساحل الشر

ز
موزاندام، ثم يبلغ العرض ف

ز يبلغ طول جزيرة  "كيشيم" نحو  11"كيشيم" نحو  ي حي 
ز
ميال، وتقع  91ميال، ف

ي مفصولة عنه بواسطة مضيق "كالرانس" وهو مضيق ضيق 
بموازاة الساحل اإليرابز

وتقع ، أميال 9اعها من جانب إل آخر نحو ومعقد، أما جزيرة "هوجام" فيبلغ اتس

، ويبلغ طول جزيرة "الراك" نحو  ي
ر
ف ي الشر ميل  9،91بمحاذاة وسط الساحل الجنوبر

                                                             

ي إلغالق مضيق هرمز من  -41 
، مركز جاويد منتظران، دراسة الوضع القانوبز قبل إيران بموجب القانون الدولي

 .www.bayancenter.org، 1،ص. 1181البيان للدراسات والتخطيط، 
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ي من طرف جزيرة  1،19أين تقع عىل بعد  نحو 
ر
ف ي الشر ي االتجاه الجنوبر

ز
ميل ف

ض المالحة بعض الصعوبات داخل مضيق هرمز، وال توجد موابز  أو  "كيشيم"، وتعير

ي  أرصفة
ي األراىصز

ز
يل إال بعض األرصفة عند مدينة "بندر عباس" ف ز للتحميل والتيز

ي المنطقة معالم طبيعية يمكن قياس حدود البحر اإلقليمي 
ز
اإليرانية، كما ال يوجد ف

 .42منها 

 

   خريطة توضيحية لمضيق هرمز

43 

 

 

 
                                                             

 .385المرجع السابق، ص.  ياش الحويش،وسام الدين العكلة،  -42 
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44 

 

 الدولي للبحار النظام القانوني للمالحة في مضيق هرمز بموجب القانون: الفرع الثاني

 جزأين من أعالي 
ز ي تصل بي 

ي نطاق المضايق الدولية التر
ز
يدخل مضيق هرمز  ف

، لذلك فإنه يخضع لنظام المرور العابر  ز ز خالصتي  ز اقتصاديتي  ز منطقتي  البحار أو بي 

يء، ذلك أن مضيق  8511وفقا التفاقية قانون البحار لسنة  وليس لنظام المرور  الير

ي د
ز أراىصز ز من مياه هرمز يقع بي  ز جزئي  ي الوقت نفسه يربط بي 

ز
ي إيران وُعمان، وف

ولتر

، لذلك تنطبق عليه حالة المضيق  ي البحار العالية، وهي خليج ُعمان ومياه الخليج العربر

ي هذه  الحالة خاضعا لسيادة الدول الساحلية 
ز
، فيكون ف ز ي دولتي 

ز أراىصز الذي يقع بي 

الوسط لمجرى المياه حسب اتساع  واختصاصها بمقدار بحارها اإلقليمية أو إل خط

 المضيق. 
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ي حدود  
ز
ميال بحريا فإنه يقع ضمن المياه  13ونظرا ألن اتساع المضيق ف

ز من البحار العالية فإنه يخضع  ز جزئي  اإلقليمية اإليرانية والعمانية،  ولكونه يربط بي 

ز لمرور المالحة الدولية، أي المرور العابر دون حاجة إل إجازة مسبقة من ال دولتي 

، ز وبذلك يعد مضيق هرمز من الناحية القانونية من المضايق الدولية  45الساحليتي 

ي تخضع لنظام المرور العابر الذي ال تحتاج فيه السفن بما فيها الحربية إل إذن 
التر

 46مسبق لعبوره. 

 النظام القانوني للمالحة في مضيق هرمز: الفرع الثالث

ز البحرية اإليرانية فإن إيران لم تنظم إل اتفاقية قانون البحار  بموجب القواني 

، حيث اكتفت بالتوقيع عليها، ولكنها بالمقابل انضمت إل  اتفاقية جنيف 8511لسنة 

للبحر اإلقليمي والمنطقة المتاخمة، وعليه فإن نظام المرور  الساري عىل  8591لعام 

يء، ولذلك يمكن إليران أن تفر  وطها وقوانينها مضيق هرمز هو نظام المرور الير ض شر

ي أقرتها عام 
ي تدخل مياهها اإلقليمية و أن تطبق  8539التر

عىل السفن الخارجية التر

قانون المالحة اآلمنة عليه، لذلك فدخول البوارج الحربية التابعة للدول األخرى ضمن 

المالحة اآلمنة أو توقفها يجب أن يحوز عىل الموافقة المسبقة من إيران، ويجب أن 

ز  قبل ثمانية أيام عىل األقل من دخولها المياه يطلع  ز اإليرانيي  عىل ذلك المسؤولي 

ي المياه اإلقليمية اإليرانية وفق 
ز
اإلقليمية، فالبوارج الحربية الخارجية يمكنها المالحة ف

المرور اآلمن، وعىل الغواصات أن تبحر فوق سطح الماء فقط، إال إذا كانت هذه 

ز واإلجراءات القطعات الحربية  تابعة لد ي هذه الحالة ستطبق القواني 
ز
ولة عدوة، وف

ز الدولية الخاصة بأيام الحرب والدول  المحايدة.   الخاصة بالبالد  والقواني 

                                                             

، در  -45  ي اتيجر ز حشوف، منطقة الخليج، المكانة والبعد الجيوسير اتيجية للنظام ياسي  ات االسير ي المؤشر
اسة فز

، دفاتر السياسية والقانون، جامعة الوادي، العدد  ي  .398ص.  1185، جوان 85اإلقليمي الخليجر

 .1جاويد منتظران، المرجع السابق،ص.    -46 
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ز حدود  ي هذا النطاق تنص المادة السادسة من بروتوكول إصالح قانون تعيي 
ز
وف

ه الداخلية الذي المياه الساحلية والمنطقة المتاخمة إليران، الخاص بخط المبدأ والميا

ز  8595أفريل   81وافقت عليه الحكومة اإليرانية بتاريــــخ  عىل أنه "إن المياه الواقعة بي 

ي ال تبعد 
ز الجزر اإليرانية التر ميال بحريا عن بعضها  81الساحل وخط المبدأ بي 

ز اإلحساس بالخطر الذي 47البعض ، هي مياه إقليمية إيرانية، وعىل هذا األساس وحي 

ي أن تتخذ قراراتها المستقلة تجاه مياهها يهدد مصالح
ز
ها وأمنها فإن إليران كامل الحق ف

اإلقليمية،  ومن ضمنها مضيق هرمز، بناءا عىل مصالحها الوطنية واألمنية، وباالستناد 

ي أن 
ز
ز الدولية الخاصة بالبحار ف عىل أصل استقالل البالد، واإلرادة الوطنية والقواني 

ي جزء من مضيق هرمز الذي يقع تقوم بما يناسبها من "تعل
ز
يق" حركة المالحة البحرية ف

 .48ضمن نطاق المياه اإلقليمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .5جاويد منتظران، المرجع السابق، ص.  -47 

ز جاويد منتظران، المرجع -48  .  ي  ز  السابقي 
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 خاتمة
 

   :  من خالل هذه الدراسة تم التوصل إل ما يىلي

ي البحار،  -
ز
يء يعتير نظاما كالسيكيا تقليديا للمرور ف أن نظام المرور الير

، حيث يقتض عىل المالحة البحرية، وينطبق عىل  البحر اإلقليمي

ي مجال القانون الدولي للبحار. 
ز
 باعتباره أقدم قاعدة عرفية دولية ف

يء إستثناًءا عىل المضايق الدولية  - كما ينطبق نظام المرور الير

المستخدمة للمالحة الدولية المستثناة من تطبيق نظام المرور العابر، 

ي المضايق الدولية
ز
  .ألن األصل هو المرور العابر ف

يء أيضا عىل المضايق الدولية المستخدمة كما ي - نطبق المرور الير

 جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية 
ز للمالحة الدولية الموجودة بي 

 خالصة والبحر اإلقليمي لدولة أجنبية. 

اك مع نظام   - ي المضايق الدولية يعتير نقطة اشير
ز
يء ف وانطباق المرور الير

ي المضايق الدولي
ز
وطه المرور العابر ف ة رغم اختالف وضعية المرور وشر

  .بينهما

ي المضايق المستخدمة للمالحة الدولية يعتير  -
ز
وأن نظام المرور العابر ف

 نظاما حديثا ألنظمة المرور البحرية. 

ت بشأن أنظمة المرور البحرية،  - ي أثي 
اعات الدولية التر ز اما بالنسبة لليز

بحري عرض عىل  فعديدة وأشهرها قضية مضيق كورفو، كأول نزاع دولي 

ي قضت فيه بحكم تحول إل قاعدة قانونية 
محكمة العدل الدولية، و التر

ي تطبيق القواعد  الدولية للمالحة البحرية والجوية 
ز
دولية، ُيستند إليها ف

ي 
ز
اعات الدولية ف ز بقت بعدها عىل أشهر اليز

ُ
ي المضايق الدولية، حيث ط

ز
ف

ي جبل طارق ومضيق هرمز. 
 هذا المجال كقضيتر
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 اجعالمر
 

 االتفاقيات:  .8

ي 8591أبريل  15اتفاقية جنيف ل  -
، الخاصة بالبحر اإلقليمي والمنطقة المتاخمة، التر

ز النفاذ بتاريــــخ   .8591سبتمير  81دخلت حي 

ي اعتمدت بتاريــــخ -
ز 8511ديسمير  81اتفاقية مونتيغو باي،  التر ي دخلت حي 

، والتر

ي 
ز
 .8551جويلية  88النفاذ ف

 

 المؤلفات:  .2

، مدخل إل القانون الدولي العام، قانون المعاهدات، القانون الدولي مأمون  -
مصطقز

ي  للنشر والتوزيــــع، األردن، 
 .1111للبحار، دار روائع مجدالبز

محمد بو سلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء األول، دار الغرب للنشر  -

 . 1111والتوزيــــع، وهران، 

ي منطقة خالد أحمد األسمر ،جيوسياسية ا -
ز
لمضايق البحرية وأثرها عىل الضاع ف

ي هرمز وباب المندب 
ي مضيقر

ز
، دراسة حالة مستقبل امدادات الطاقة ف ي ق العربر

المشر

اتيجية، االقتصادية 1181،1113 ي للدراسات االسير . المركز الديمقراطي العربر

، ألمانيا. 1185والسياسية، الطبعة األول،  ز  برلي 

ز مقتضيات عبد اإلله درف، مكانة  - المضايق الدولية المستخدمة للمالحة الدولية بي 

ات العالقات الدولية  دراسة حالة مضيق جبل طارق، المركز  –القانون الدولي ومتغي 

ز ألمانيا،  اتيجية والسياسية، برلي 
ي للدراسات االسير  .1181الديمقراطي العربر

ي القانون الدولي العام، دا -
ز
ز ف ، الوجي  ي

ر الثقافة للنشر والتوزيــــع، غازي حسن صباريتز

 .1119عمان، 
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 المقاالت:  .3

ي ضوء أحكام القانون  -
ز
، تطور حرية أعالي البحار ف ي

بوسكرة بوعالم، قرطي العياىسر

،  مجلة الدراسات القانونية و السياسية، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  الدولي

 .1189، جوان 11جامعة األغواط، العدد 

ي للمضيق الدولي ياش الحويش، وسام الدين العكلة،  -
دراسة تطبيقية  –النظام القانوبز

، مجلة جامعة دمشق للعلوم  ي ضوء أحكام القانون الدولي
ز
عىل مضيق هرمز ف

 . 1188، العدد الرابع، 11االقتصادية والقانونية، المجلد 

ات - ي المؤشر
ز
، دراسة ف ي اتيجر ز حشوف، منطقة الخليج، المكانة والبعد الجيوسير ياسي 

، دفاتر السياسية والقانون، جامعة الوادي، العدد ا ي اتيجية للنظام اإلقليمي الخليجر السير

 .1185، جوان 85

ي لإلقليم البحري للدول الساحلية وفقا التفاقية األمم   -
كميلة أعراب، النظام القانوبز

، مجلة الدراسات والحوث القانونية، مخير الدراسات و 8511المتحدة لقانون البحار 

ي القانون واألشة والتنمية اإلدارية، كلية الحقوق ، جامعة المسيلة، المجلد ال
ز
بحوث ف

 .1181،العدد الرابع، 3

سعاد حسان، مظاهر سيادة الدولة عىل بحرها اإلقليمي ومنطقتها المتاخمة، المجلة  -

جلد اإلفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد درارية، أدرار، الجزائر، الم

 . 1181، ديسمير 11، العدد 18

ي -
ز
، االستثناءات العرفية واالتفاقية عىل اختصاص دولة العلم ف سنان طالب القاىسي

ي للعلوم القانونية و السياسية، العدد  البحار العالية والغاية منها، مجلة المحقق الحلتر

ة، جامعة دمشق،   .1189األول، السنة العاشر

، رنا عب - ي المضائق الدولية، مجلة جامعة عامر ماجد العجمي
ز
ود، نظام المرور العابر ف

 .1185، يونيو 8،العدد 89الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 
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ز ما  - عبد الغفور بوسنة، قضايا المرور والعبور عير المضايق واألرخبيالت الدولية بي 

كلية الحقوق   يفرضه الواقع وما تمليه اتفاقية مونتيغوباي، مجلة العلوم اإلنسانية،

 .  1181،ديسمير 38، المجلد ب، العدد 8والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة 

ي البحار الدولية،  -
ز
عبد الغفور بوسنة، اتفاقية مونتيغوباي و قضايا المرور  والعبور ف

، العدد الثالث، كلية الحقوق والعلوم  مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد العاشر

 .1181سبتمير 31عة الجلفة، السياسية، جام

، مجلة األستاذ  - ي
ي تطوير اختصاصها القضاب 

ز
عطوي خالد، دور محكمة العدل الدولية ف

الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .1181المسيلة، المجلد األول، العدد الثامن،

 

 .المذكرات: 4

البحرية الجزائرية عىل ضوء اتفاقية األمم المتحدة لقانون محمد األبيض، الحدود  -

، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 8511البحار لعام   .1189، 1181،  8، مذكرة ماجستي 

، كلية الحقوق،  - ي للمالحة البحرية، مذكرة ماجستي 
سماحة بلوط، النظام القانوبز

 .1181،1189، 8جامعة قسنطينة 

، كلية الحقوق والعلوم لغيمة فضيلة، أنظمة ا - ي البحار، مذكرة ماجستي 
ز
لمرور ف

ي وزو،  ز  . 1189السياسية، جامعة تي 

 . التقارير: 5

تقرير اللجنة المعنية  بحالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب  -  

، 1118ماي  81المستعمرة المقدم للجمعية العامة لألمم المتحدة، 

A/AC.109/2001/10. 
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 1تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي المقدم للجمعية العامة لألمم المتحدة،   -

 .E/2003/45، 1113ماي 

تقرير اللجنة المعنية  بحالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب  -

مارس  1المستعمرة المقدم للجمعية العامة لألمم المتحدة، 

1181،A/AC.109/2017/8. 

نت: اجع مواقع مر . 6  اإلنبر

أنطونيو أوغوستو كانسادوترينيداد، النظام األساىسي لمحكمة العدل الدولية،  -

www.un.org/law/avl 81:13، 1111مارس  13، تاريــــخ التصفح. 

ي إلغالق مضيق هرمز من قبل إيران بموجب  -
جاويد منتظران، دراسة الوضع القانوبز

، مركز البيان للدراسات والتخطيط،  ، 1181القانون الدولي

www.bayancenter.org 81:19، 11/11/1118، تاريــــخ التصفح. 

ي ضوء أحكام القانون الدولي  عصام أحمد غريب، مشكلة المرور عير  -
ز
ان ف مضايق تي 

، 11/11/1118التصفح  ،تاريــــخwww.eastlaw.comومبادئ معاهدة السالم، 

89:19. 

ي ضوء  -
ز
عىلي ابراهيم مطر، سالمة  المالحة الدولية و حق حماية المياه اإلقليمية ف

تاريــــخ التصفح ، www.bahethcenter.net، -إيران نموذجا -القانون الدولي 

11/18/1118 ،81:91. 

اضية محمد هواش، ريم عبود، القانون الدولي للبحار، موسو  - عة الجامعة االفير

 السورية، 

pedia.svuonline.org،88/18/1118. 

 

http://www.un.org/law/avl
http://www.un.org/law/avl
http://www.bayancenter.org/
http://www.bayancenter.org/
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ة الذاتية للكاتبة:   السبر

 

 خالدية الدكتورة يقرو 

 الجنسيةجزائرية 

ة  قسم )أ(  أستاذة محاضز

ان/ الجزائر ز  بكلية الحقوق  جامعة  غلي 

ي : 
وبز يد اإللكير  khalidayekrou@gmail.comالير

 

 أوال: الشهادات المتحصل عليها: 

 بلعباس، الجزائر.  بسيدي 8555بكالوريا علوم الطبيعة والحياة دورة جوان  -

ي الحقوق من كلية الحقوق جامعة الجياللي ليابس بسيدي بلعباس،  -
ز
ليسانس ف

 .1113الجزائر، سنة 

ي الحقوق، تخصص القانون العام بتقدير قريب من الحسن من كلية  -
ز
ماجستي  ف

 ، الجزائر. 11/81/1111الحقوق والعلوم السياسية جامعة وهران بتاريــــخ 

ي الحقوق، ت-
ز
ف دكتوراه ف خصص القانون العام، االختيار حقوق اإلنسان، بتقدير مشر

محمد بن أحمد، الجزائر، 1جدا، من كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 

 .11/11/1189بتاريــــخ 

.، من كلية الحقوق 81/18/1181التأهيل الجامعي لرتبة أستاذ محاضز )أ( بتاريــــخ  -

 تيارت.  والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون،

 

 ثانيا: مهام علمية: 

mailto:khalidayekrou@gmail.com


شاكلية إلمتيزي  إدلكتورة يقرو خادلية         )إملرور إلربيء وإملرور إلعابر منوذجا( ية وإحلديثةبني نظم إملرور إلبحرية إلالكس يك إ 

 

42 

  

 

برلين -إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا   

يعية الجزائرية - يعات الدولية للبحار وأثره عىل المنظومة التشر رئيس فرقة بمخير التشر

ان.  –جامعة أحمد زبانة  -بكلية الحقوق والعلوم السياسية ز  غلي 

ي القانون الجزائري والقانون  -
ز
عضو بمخير الحماية القانونية  واالجتماعية للطفل ف

ة    1، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة وهران 1181إل 1181المقارن، من الفير

 محمد بن أحمد، الجزائر. 

ي  -
ي والعلوم الجنائية للموسم الثابز

، 1181مسؤول تخصص ماسير القانون الجناب 

ان، الجزائر. –عي أحمد زبانة العلوم القانونية واإلدارية المركز الجام بمعهد  ز   غلي 

، 1181،1189،1189مسؤول تخصص ماسير تخصص قانون خاص للسنوات  -

ان، الجزائر. –بمعهد العلوم القانونية واإلدارية المركز الجامعي أحمد زبانة  ز  غلي 

دارية المركز الجامعي أحمد زبانة عضو بالمجلس العلمي بمعهد العلوم القانونية واإل  -

ان، الجزائر. – ز  غلي 

عضو لجنة تحكيم بمجلة القانون، ، تصدر عن معهد الحقوق والعلوم السياسية،  -

ان، الجزائر.  –المركز الجامعي أحمد زبانة  ز  غلي 

عضو لجنة تحكيم بمجلة دفاتر مخير حقوق الطفل،  تصدر عن مخير الحماية  -

ي القانون الجزائري والقانون المقارن، كلية الحقوق  القانونية واالجتماعية
ز
للطفل ف

 محمد بن أحمد، الجزائر.  1والعلوم السياسية، جامعة وهران 

عضو هيئة التحرير  دفاتر مخير حقوق الطفل،  تصدر عن مخير الحماية القانونية و  -

ي القانون الجزائري والقانون المقارن، كلية الحقوق 
ز
والعلوم االجتماعية للطفل ف

 محمد بن أحمد، الجزائر.  1السياسية، جامعة وهران 

عضو لجنة تحيكم بمجلة الدراسات القانونية المقارنة، تصدر عن مخير القانون  -

  الشلف. -جامعة حسيبة بن بوعىلي  –ة الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسي

يعات  - الدولية للبحار و عضو لجنة تحكيم  بمجلة قانون البحار، تصدر عن مخير التشر

يعية الجزائرية، كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة  –أثرها عىل المنظومة التشر

ان. –أحمد زبانة  ز  غلي 

 ثالثا: األعمال العلمية: 
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ي التظاهرات العلمية: 8
ز
 _ المشاركة ف

ي الموسوم ب " المدن الذكية الهندسة و  -
اىصز ي االفير

ي الملتقر الوطتز
ز
المشاركة ف

، من طرف كلية الحقوق و العلوم السياسية، 1118جوان 11المنظم يوم  المقاصد"،

ان، مداخلة موسومة بـ: "معيقات –قسم العلوم السياسية، جامعة أحمد زبانة  ز غلي 

ي البلدان النامية وفقا لتقارير اللجنة المعنية بتسخي  
ز
تنفيذ تقنيات المدن الذكية ف

 العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية". 

ي الندوة الوطنية الموسومة بـ: "دستور الجمهورية الجديدة من منظور الم-
ز
شاركة ف

حات" والمنظمة يوم  من طرف 1111فيفري  85النخب الجامعية، التصورات والمقير

ان، مداخلة موسومة ب –خلية اإلعالم واالتصال بالمركز الجامعي أحمد زبانة  ز غلي 

رات المراجعة الدستورية و القيود الوار   دة عليها". "مير

ي إرساء قواعد -
ز
ي اليوم الدراىسي حول: "دور العملية االنتخابية ف

ز
المشاركة ف

الديمقراطية واالستقرار" المنظم من قبل قسم العلوم السياسية بالمركز الجامعي 

ان، الجزائر،  ز ، مداخلة بعنوان: "الطبيعة القانونية لالنتخابات 1185ديسمير  9غلي 

 وآثارها". 

ي  -
ز
ي عملية المشاركة  المشاركة ف

ز
اليوم الدراىسي حول: "الطالب الجامعي  ودوره ف

ي الجزائر"، المنظم من قبل مخير الدراسات االجتماعية والنفسية 
ز
االنتخابية ف

ان،  ز وبولوجية بالمركز الجامعي غلي 
،  مداخلة بعنوان: "نطاق 1185فيفري  81واألنير

ي االنتخاب". 
ز
ة الجزائرية ف  الدسير

ي  -
ز
ز الواقع والمأمول" المنظم من المشاركة ف  الدولي حول: "عمالة األطفال بي 

الملتقر

، مداخلة بعنوان: "إشكالية 1181نوفمير  18،11، 1قبل كلية الحقوق جامعة البليدة 

لية".  ز  الحماية والدولية والداخلية لألطفال عمال الخدمة الميز

 الدولي حول: "الحماية القانونية لأل  -
ي الملتقر

ز
يعات الجزائرية المشاركة ف ي التشر

ز
شة ف

ي الحقوق لجامعة الجلفة 
ي المواثيق الدولية"، المنظم من قبل كليتر

ز
كية وف والير

ي 1181نوفمير  88و 81وجامعة إسطنبول 
ز
، مداخلة بعنوان: "نظام األشة البديلة ف

يعات الجزائرية".   الصكوك الدولية وأثره عىل التشر
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ي حول: " -
ي الملتقر الوطتز

ز
ي ضوء المشاركة ف

ز
حماية الطفولة من مخاطر المعلوماتية ف

يعات الوطنية"، المنظم بمعهد العلوم القانونية واإلدارية،  المواثيق الدولية والتشر

ان،  ز ، مداخلة بعنوان: 1181نوفمير  19المركز الجامعي أحمد زبانة غلي 

ي لأل 
ابز اتيجيات األممية والدولية لمكافحة االستغالل اإلباحي السيير  طفال". "االسير

المشاركة باليوم الدراىسي حول: "الحماية القانونية لألطفال ذوي االحتياجات  -

الخاصة" ، المنظم بمعهد العلوم القانونية واإلدارية، المركز الجامعي أحمد زبانة 

ان،  ز ، مداخلة بعنوان: "اللجنة الدولية المعنية بحقوق 1181ديسمير  81غلي 

 األشخاص ذوي اإلعاقة". 

: األشكال الجديدة و  - ي حول: "اإلتجار بالبشر
ي المؤتمر الدولي  الثابز

ز
المشاركة ف

التحديات الراهنة"، المنظم من قبل مخير الدولة واإلجرام المنظم وكلية الحقوق و 

، 1181أبريل  81،89البويرة، الجزائر، –العلوم السياسية بجامعة آكىلي محند أولحاج 

ي باإلتجار باألشخاص السيما النساء و األطفال    مداخلة بعنوان: "المقرر الخاص
المعتز

 كآلية أممية لمكافحة اإلتجار باألشخاص". 

ز النظرية والتطبيق"، - ي حول: "ترقية حقوق المرأة بي 
ي الملتقر الوطتز

ز
المشاركة ف

ان،  ز المنظم بمعهد العلوم القانونية واإلدارية، المركز الجامعي أحمد زبانة غلي 

ة 1181 مارس 1،9الجزائر، ، مداخلة بعنوان: "آثار االتفاقيات الدولية عىل الدسير

 الجزائرية لحقوق المرأة". 

ي  -
ي منطقة الساحل اإلفريقر

ز
ي اليوم الدراىسي حول: "الجريمة المنظمة ف

ز
المشاركة ف

"، المنظم من قبل قسم العلوم السياسية، المركز الجامعي  ي
وأثرها عىل األمن اإلنسابز

ان،  ز ام 1181مارس  9الجزائر، يوم أحمد زبانة غلي  ز ، مداخلة بعنوان: "مدى االلير

يعي الجزائري باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة". 
 الدستوري والتشر

ي الجزائر -
ز
بوي ف ي حول: "النظام الير

ي الملتقر الوطتز
ز
تنصيب المناهج -المشاركة ف

ز النصوص والواقع"، المنظم من قبل كلية ا لحقوق والعلوم السياسية، الجديدة بي 

، مداخلة بعنوان: " أثر 1181ديسمير  1، أحمد بن أحمد، يوم 1جامعة وهران 

بوية".  ي التعليم عىل إصالح المنظومة الير
ز
ة الجزائرية للحق ف  الدسير
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ي  -
ز
ي والتنمية المستدامة ف

 الدولي حول: "رهانات األمن البيت 
ي الملتقر

ز
المشاركة ف

يعات الوطنية والم واثيق الدولية"، المنظم من قبل كلية الحقوق والعلوم التشر

، مداخلة بعنوان: "تهديدات 1181نوفمير  89،89السياسية، جامعة الشلف، يومي 

تبة عن االستخدامات العسكرية لألسلحة المحظورة دوليا".  ي المير
 األمن البيت 

ي حول: "آليات الحماية الوطنية والدولي -
ي الملتقر الوطتز

ز
ة للطفل"، المشاركة ف

، 1181نوفمير  1المنظم من قبل كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قالمة، يوم 

ي البغاء 
ز
ي بمسألة بيع األطفال واستغاللهم ف

مداخلة بعنوان: "المقرر الخاص المعتز

 والمواد اإلباحية كآلية أممية لحماية األطفال من البيع واالستغالل". 

ي  -
ي الملتقر الوطتز

ز
ز استفحال الظاهرة وسبل  المشاركة ف حول: "تهريب األشخاص بي 

التصدي"، المنظم من قبل كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بجاية، الجزائر، 

، مداخلة بعنوان: "فرق العمل األممية المعنية بمكافحة تهريب 1181أكتوبر  81يوم 

ي إطار تنفيذ برنامج األمم المتحدة لمكافحة الجريمة
ز
 المنظمة".  األشخاص ف

ي حول: "حقوق اإلنسان واقع وتحديات"، المنظم من  -
ي الملتقر الوطتز

ز
المشاركة ف

مارس 11،11، الجزائر، أيام 8جامعة الجزائر -طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية

 ، مداخلة بعنوان: "فرق العمل األممية المعنية باإلتجار باألشخاص". 1181

ي ح -
ي الملتقر الوطتز

ز
ي المشاركة ف

ز
ي الستخدام تقنية المعلومات ف

ول: "اإلطار القانوبز

يــــع الجزائري" المنظم بمعهد العلوم القانونية واإلدارية، المركز الجامعي أحمد 
التشر

ان، الجزائر، أيام  ز ، مداخلة بعنوان: "اإلنتهاكات 1181فيفري  11،11زبانة غلي 

 نت". الجنائية المعلوماتية الواقعة عىل األطفال عير شبكة األنير 

ي السابع حول: "الجرائم الماسة باألطفال -
ي الملتقر الوطتز

ز
ي -المشاركة ف

البعد الوقاب 

ي المنظومة القانونية "، المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
ز
والردعي ف

ز 1189نوفمير  13،11جامعة الشلف، أيام  ز بي  ، مداخلة بعنوان: "إشكالية التميي 

ي المواثيق الدولية". اإلتجار باألطفال وبي
ز
 عهم ف

ي القانون  -
ز
ي الندوة الفكرية حول حماية حقوق الطفل ف

ز
، المنظم 81-89المشاركة ف

ان، بتاريــــخ –من قبل معهد الحقوق والعلوم السياسية المركز الجامعي أحمد زبانة  ز غلي 
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ي نطاق القانون 81/19/1189
ز
، مداخلة بعنوان: "مبدأ المصالح الفضىل للطفل ف

89-81." 

ي  -
ز
ي ترقية الممارسة السياسية ف

ز
يــــع ف ي حول: "دور التشر

ي الملتقر الوطتز
ز
المشاركة ف

ان بتاريــــخ –الجزائر"، معهد العلوم القانونية واإلدارية، المركز الجامعي أحمد زبانة  ز غلي 

ي نطاق 1189ديسمير  11،13
ز
، مداخلة بعنوان: "وضعية الحقوق السياسية للمرأة ف

  ".13-81القانون العضوي 

عية"، المنظم من طرف  -  الدولي حول: "الطفل والهجرة غي  الشر
ي الملتقر

ز
المشاركة ف

نوفمير 89،89محمد بن أحمد، بتاريــــخ  1مخير الطفل كلية الحقوق جامعة وهران

 ، ، مداخلة بعنوان: "جريمة تهريب القض بطريقة غي  قانونية". 1189

ي المائدة المستديرة حول: "مؤسسات  -
ز
ة"، المشاركة ف إستقبال الطفولة الصغي 

محمد بن أحمد بتاريــــخ  1المنظم من طرف مخير الطفل كلية الحقوق جامعة وهران

ز بمؤسسات استقبال 11/18/1189 ، مداخلة بعنوان: "حق األطفال المودعي 

ي الصحة". 
ز
ة ف  الطفولة الصغي 

ي المائدة المستديرة حول "آثار الطالق بالنسبة لألطفال"، ال -
ز
منظم من المشاركة ف

محمد بن أحمد بتاريــــخ  1طرف مخير الطفل كلية الحقوق جامعة وهران

، مداخلة بعنوان: "احتفاظ الطفل بعالقات شخصية مع أبويه 19/19/1181

ز الحق واإلنتهاك" .  ز بي   المنفصلي 

ي الجزائر"،  -
ز
يعية لإلستثمار ف ي حول: "الحوافز التشر

ي الملتقر الوطتز
ز
المشاركة ف

-المركز الجامعي أحمد زبانة  -هد العلوم القانونية واإلدارية المنظم من طرف مع

ان، بتاريــــخ  ز ي ترقية 1181نوفمير 11،18غلي 
ز
، مداخلة بعنوان: "دور البنوك ف

 اإلستثمار". 

ي حول: "آليات التغلب والتخفيف من حدة المشكالت  -
ي الملتقر الوطتز

ز
المشاركة ف

اك مع مخير  البيئية"، المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم
السياسية باإلشير

ي جامعة تيارت، بتاريــــخ 
يعات حماية النظام البيت  ي تشر

ز
، 11،13/19/1188البحث ف

 مداخلة بعنوان: "اليورانيوم المخضب جريمة بحق البيئة". 
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ي اليوم الدراىسي حول: "التكنولوجيا الحديثة والقانون الجزائري"، المنظم  -
ز
المشاركة ف

ان،  -انونية واإلدارية من طرف معهد العلوم الق ز المركز الجامعي أحمد زبانة غلي 

، مداخلة بعنوان: "اإلستغالل الجنسي لألطفال عير شبكة 19/1181/ 11بتاريــــخ

نت".   اإلنير

 

 _ المقاالت العلمية: 1

ي إطار االجراءات األممية الخاصة"،  -
ز
"حماية و ترقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ف

، تصدر 1118، جوان 8، العدد 1انونية المقارنة، المجلدمنشور بمجلة الدراسات الق

عن مخير القانون الخاص، بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن 

، الشلف، الجزائر.   بوعىلي

يعات  - ي التشر
ز
" إشكالية  األشة البديلة ضمن التحديات المعاضة لألشة المسلمة ف

، تصدر 1181، 1مجلد  8وق الطفل العدد العربية"، منشور بمجلة دفاتر مخير حق

 .1عن مخير حقوق الطفل، كلية الحقوق جامعة وهران 

ي إطار تنفيذ برنامج األمم  -
ز
"فرق العمل األممية المعنية بمكافحة تهريب المهاجرين ف

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة" منشور بمجلة الدراسات حول فعلية القاعدة 

، تصدر عن مخير فعلية القاعدة القانونية، كلية الحقوق، 1181، 1القانونية، عدد 

 جامعة بجاية. 

"فرق العمل األممية المعنية باإلتجار باألشخاص"، منشور  بالمجلة الجزائرية  -

، تصدر عن كلية الحقوق، 1181للعلوم القانونية االقتصادية والسياسية، عدد خاص 

 جامعة الجزائر، الجزائر. 

ي نطاق  "اآلثار البيئية -
ز
تبة عن االستخدام العسكري لليورانيوم المنضب ف المير

ي 
ز
ي وحقوق اإلنسان"، منشور بمجلة البحوث العلمية ف

القانون الدولي اإلنسابز

يعات البيئية، العدد السابع  يعات حماية 1189التشر ي تشر
ز
، تصدر عن مخير البحث ف

، كلية الحقوق والعلوم السياسية  ي
 الجزائر.  -خلدون بتيارتجامعة ابن –النظام البيت 
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نت" منشور بمجلة القانون، العدد  - ، 3"اإلستغالل الجنسي لألطفال عير شبكة اإلنير

ان،  –أحمد زبانة –المركز الجامعي  –، تصدر عن معهد الحقوق 1181جوان  ز غلي 

 الجزائر. 

 

 _ المؤلفات: 3

مطبوعة جامعية موسومة ب "القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة"  -

، معهد العلوم 1189،1189حقوق ل.م.د للموسم الجامعي  الالموجهة لطلبة 

ان، الجزائر. –القانونية و اإلدارية المركز الجامعي أحمد زبانة  ز  غلي 

 

  

 

 

 

 

 

  


