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  لخص امل
وفًقا  ر القانوين لنظام املرور الربيء يف اإلقليم البحري اإلمارايتاإلطا موضوع يتناول البحث

أن املرور  م، وتكمن أمهية الورقة البحثة 3ن١٩٨٢التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 
الربيء حق معرتف به يف الُعرف والفقه الدوليني، وال يعترب رخصة، لذا ال جيب ملمارسته وجوب 

فاقية دولية، كما أن السفن األجنبية أيًضا ليست حباجة إىل موافقة الدولة يف ات ص عليهالن
رور البحري يف املياه ملشكلة بضرورة بيان الضوابط القانونية اليت حتكم عملية املالساحلية. وترتكز ا

فاقية من ات )١٧اإلقليمية لدولة اإلمارات، وبيان مدى االنضباط والسالمة القانونية لنص املادة (
نصت على أن مجيع السفن هلا احلق يف املرور  م اليت١٩٨٢األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

ث على املنهج الوصفي الربيء عرب البحر اإلقليمي ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباح
 ايت،اإلمار لبحري واالستقرائي واالستنباطي لدراسة النموذج القانوين لنظام املرور الربيء يف اإلقليم ا

ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن يعد املرور الربيء حًقا جلميع سفن الدول، كما 
ا ما أكدته اتفاقية قانون البحار لعام أنه يعد قيًدا على اإلقليم البحري لسيادة الدولة، وهذ
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تفاقية هرت اقد أظلو  م ونظمته بشكل حيمي مصاحل الدول الساحلية واملالحة الدولية،١٩٨٢
م املقصود xملرور، وما يتصف به من الرباءة، وذلك خوفًا من حدوث ١٩٨٢قانون البحار لعام 

لربيء، ومن أهم التوصيات ضرورة تعسف من قبل السفن األجنبية يف استخدام حقها يف املرور ا
  مي.اإلقلياحلصول على تصريح وإذن مسبق للسفن احلربية األجنبية قبل مرورها يف البحر 

  
  املرور الربيء، اإلقليم البحري، قانون البحار الكلمات املفتاحية:

  
  

ABSTRACT 
 

The research deals with the subject of the legal framework for the innocent traffic 

system in the UAE maritime region in accordance with the United Nations 

Convention on the Law of the Sea of 1982 AD, and the importance of the research 

paper lies in the fact that innocent passage is a right recognized in international 

custom and jurisprudence, and is not considered a license, so its practice should 

not be stipulated in an agreement. International, and foreign ships also do not need 

the approval of the coastal country. The problem is focused on the necessity to 

clarify the legal controls that govern the maritime passage in the territorial waters 

of the UAE, and the extent of discipline and legal integrity of the text of Article (17) 

of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea which stipulates that 

all ships have the right to innocent passage through the territorial sea and to 

achieve The objectives of the study The researcher relied on the descriptive, 

inductive and deductive approach to study the legal model of the innocent traffic 

system in the UAE maritime region, and one of the most important findings of the 

study is that innocent passage is a right for all state ships, and it is also a 

restriction on the maritime territory of state sovereignty, and this is confirmed by 

the agreement. The Law of the Sea for the year 1982 AD and organized it in a way 

that protects the interests of coastal states and international navigation. The 1982 

Law of the Sea Convention showed what is meant by passage and what is 

characteristic of innocence, for fear of abuse by foreign ships in using their right to 

innocent passage, and one of the most important recommendations is the necessity 

of obtaining The prior permission and permission for foreign warships before their 

passage in the territorial sea. 

 

Key words: innocent passage, maritime territory, law of the sea 

  
  
 



International Conference On Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021)-Online 

Conference 

6th APRIL 2021 

 

66 

 

    املقدمة: 
قيًدا على اإلقليم البحري يعد املرور الربيء حًقا جلميع سفن الدول، كما أنه يعد 

م ونظمته بشكل حيمي مصاحل ١٩٨٢لسيادة الدولة، وهذا ما أكدته اتفاقية قانون البحار لعام 
يث الدول الساحلية واملالحة الدولية، حيث أضافت على هذا احلق جمموعة من القيود القانونية حب

الساحلية بتنظيم ممارسته وفًقا {دف إىل محاية أمن ومصاحل الدولة الساحلية، كما تسمح للدولة 
ملا ورد يف اتفاقية قانون البحار وقواعد القانون الدويل وذلك ضماً� ملالحة دولية آمنة يف ظل 

 . ص١٩٩٨عامر، صالح الدين سلطات الدولة الساحلية يف مواجهة السفن األجنبية. (
٨١.(  

م املقصود xملرور، وما ١٩٨٢األمم املتحدة لقانون البحار لعام ولقد أظهرت اتفاقية  
خبالف ما كان عليه احلال يف ظل اتفاقية جنيف للبحر اإلقليمي واملنطقة  يتصف به من الرباءة، 

م، وذلك خوفًا من حدوث تعسف من قبل السفن األجنبية يف استخدام ١٩٥٨املتامخة لعام 
يف املرور 3نه املالحة البحرية العادية عرب ا�ال البحري الذي يف املرور الربيء، فتم تعر  حقها

خيضع لسيادة الدولة الساحلية، وذلك للعديد من األسباب منها: املرور عرب البحار دون املرور يف 
 التحرك من املياه الداخلية، أو الوقوف يف ميناء يقع خارج نطاق املياه الداخلية، xإلضافة إىل

من  ١٨املادة ة وإليها وكذلك الوقوف يف مرفق أو مرسى معني أو مغادرته. (املياه الداخلي
  )م١٩٨٢اتفاقية قانون البحار 

اإلطار القانوين لنظام املرور الربيء  وبناًء على ذلك، سوف تتناول الباحثة يف موضوع
م يف مبحثني، ١٩٨٢حدة لقانون البحار لعام يف اإلقليم البحري اإلمارايت وفًقا التفاقية األمم املت

خنصص املبحث األول لبيان واجبات السفن والطائرات األجنبية أثناء املرور الربيء يف اإلقليم 
الوالية اجلنائية على ظهر السفينة األجنبية يف اإلقليم  البحري اإلمارايت، ونعرض يف املبحث الثاين

  البحري اإلمارايت، وفًقا لآليت:  
  
والطائرات األجنبية أثناء املرور الربيء يف اإلقليم البحري واجبات السفن  بحث األول:ملا

  اإلمارايت:
تدور الدراسة يف هذا املبحث حول واجبات السفن والطائرات األجنبية أثناء املرور الربيء 

ر الربيء يف اإلقليم البحري اإلمارايت يف مطلبني، من خالل تسليط الضوء على بيان مفهوم املرو 
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وتوضيح قواعد املرور الربيء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف املطلب يف املطلب األول، 
  الثاين، وفًقا لآليت:

  املطلب األول: مفهوم املرور الربيء
قبل تناول أحكام املرور الربيء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة لعله من األفضل 

لعام، وذلك لبيان املقصود مبعاين هذه الربيء يف القانون الدويل ا احلديث بشكل عن معىن املرور
) من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املرور 3نه: "هو ١٨املصطلحات، فقد عرفت املادة (

املالحة املستمرة والسريعة عرب البحر اإلقليمي، اليت ال تعرتيها أي حالة من حاالت الوقوف أو 
عادية، أو يكون من أجل ظرف قاهري، أو من لتوقف ال تقتضيه املالحة الالرسو مادام هذا ا

أجل تقدمي املساعدة إىل أفراد يف حالة خطر، مبعين أن املالحة غري املتواصلة أو البطيئة أو اليت 
  تتخللها حاالت توقف لغري احلاالت املذكورة خترج عن نطاق مفهوم املرور الربيء".

عرب البحر اإلقليمي، أما املالحة ية ثابة مالحة للسفن األجنبويعترب املرور الربيء مب
فيقصد �ا عبور السفينة خالل البحر اإلقليمي، أما xلنسبة للسفن الوطنية، سواء أكانت 
حكومية أو خاصة، فإن هلا حق املالحة يف حبرها اإلقليمي كحق من حقوق الدولة على 

لداخلية، وللسفن األجنبية ا الوطنية طبقا لقوانينها اأراضيها، والدولة حرة يف تنظيم مالحة سفنه
اجتياز البحر اإلقليمي، دون الدخول للمياه الداخلية، وال جيوز التوقف يف مرسي، أو ميناء يقع 
خارج املياه الداخلية، غري أن هذا املرور جيب أن يكون ضرورً� لغرض الوصول إىل ميناء أو 

ل هذا احلق أو التعسف رية أخرى؛ وليس لغرض استغالاجتياز للبحر للخروج إىل منطقة حب
  )٢٩١. ص ٢٠٢١املزروعي، سعيد xستعمال احلق. (

إن السفن األجنبية لديها إمكانية التوجه من املياه الداخلية أو إليها، xإلضافة إىل حرية 
ولة الساحلية، السفن يف الوقوف يف املراسي أو املوانئ أو مغادر{ا، والتوجه للمياه الداخلية للد

املرور لغرض الوصول إىل ميناء الدولة الساحلية ألغراض الشحن وليس ألغراض  وجيب أن يكون
استخدام هذا احلق، كما البد من مالحظة طبيعة العالقات بني الدولة الساحلية ودولة علم 

خلية، إال إذا  السفينة اليت تريد الدخول للمياه الداخلية، وال تسمح الدول xستخدام مياهها الدا
اق بني الدولتني xستخدام املياه الداخلية يسمح هلا xستخدام هذه املياه، وإن كان كان هناك اتف

م، وينبغي أن يكون املرور متواصًال ١٩٨٢هذا االتفاق معقوًدا قبل عقد اتفاقية قانون البحار عام 
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يتطلب وقف السفينة وسريًعا، إال إذا كان التوقف من مقتضيات املالحة أو قوة قاهرة 
  )٢٠٢. ص ٢٠٠٩فتالوي، سهيل حسني الفيها.(

أما مىت يكون املرور بريًئا ومىت يكون غري ذلك، فإن حتديده معتمد يف الدرجة األوىل 
على نشاط السفينة يف منطقة البحر اإلقليمي، فارتكاب السفينة ألحد األفعال املنصوص عليها 

م يرتتب عليه اعتبار ١٩٨٢عام مم املتحدة لقانون البحار ل) من اتفاقية األ١٩/٢يف نص املادة (
مرور السفينة مرورًا غري بريء، مما جيعل الدول الساحلية متلك احلق يف منع هذا املرور غري الربيء؛ 
فهذه األفعال تشمل التهديد xستعمال القوة أو التدريب xألسلحة، التجسس، التخريب، 

إنزال أو حتميل أي سلعة أو  ل أي طائرة أو معدة عسكرية،إطالق اإلشاعات، إنزال أو حتمي
عملة أو شخص، خالفًا لقوانني اجلمارك أو اهلجرة يف الدولة الساحلية، التلويث املقصود، صيد 
السمك، البحث العلمي واملسح البحري، التدخل يف عمل شبكات املواصالت أو غريها من 

ن، حسين موسى حمـمد رضواالقة مباشرة xملرور. (املرافق أو القيام 3ي نشاط آخر ليس له ع
  )٤٥. ص. ٢٠١٣

ويعد مرور السفن األجنبية يف البحر اإلقليمي مبثابة حق، أي أن مرورها ال يرضخ 
لسلطة الدولة الساحلية التقديرية كما أن أمر السماح به أو حجبه عن السفن األجنبية يعد غري 

لى الدولة الساحلية أن تيسر لدولة الساحلية من الواجب عمهم، ومبعىن آخر، أنه يعارضه التزام ا
  )٢٩٢. ص ٢٠٢١املزروعي، سعيد (سبل املرور وال تعوقه. 

) من معاهدة جنيف أنه تتمتع مجيع السفن التابعة للدول ١٤وقد جاء يف املادة (
كما جاء يف   الساحلية وغري الساحلية حبق املرور الربيء عرب البحر اإلقليمي يف حدود هذه املواد،

من معاهدة جنيف أن املرور يشمل الرسو والوقوف ولكن يف  )١٤من نص املادة ( الفقرة الثالثة
حالة كو»م �جتني عن املالحة العادية، أو يعترب وجودمها ضرورة ملحة مرتتبة على حمنة طارئة 

إلقليمي للدولة مثًال. وحىت يتم إثبات حق السفينة األجنبية يف املرور الربيء خالل البحر ا
بد أن يكون مرورًا بريئاً، واملقصود من ذلك أال يشمل املرور يف البحر اإلقليمي الساحلية ال

  ) ٣٤٩. ص ١٩٩٣(الدقاق، حمـمد السعيد إخالًال xلنظام العام أو 3من الدولة. 
م)، حيث ١٩٨٢) من اتفاقية عام (١٧وقد جاء حق املرور الربيء للدول يف املادة (

اء كانت ساحلية أو غري ساحلية ختضع هلذه االتفاقية، ادة على أن: مجيع الدول سو نصت امل
xإلضافة إىل مشول االتفاقية أحكاًما تتعلق مبسألة املرور الربيء، ويقصد، أن الغرض من مرور 



International Conference On Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021)-Online 

Conference 

6th APRIL 2021 

 

69 

 

املالحة هو املرور عرب هذا البحر بدون الدخول إىل املناطق اليت ترسو فيها السفن أو املياه 
  )Ahmed, Arif 2017. p. 28(ياه الداخلية. لية، أو منافذ تقع خارج املالداخ

  
  املطلب الثاين: قواعد املرور الربيء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

قواعد ومتطلبات املرور الربيء xختالف الوسائط املارة يف البحر يف دولة اإلمارات ختتلف 
  ايل: اإلقليمي للدولة، وذلك على التفصيل الت

  
  

  أوًال: السفن التجارية األجنبية: 
متارس السفن األجنبية حق املرور حيث جيب أن تلتزم xلقوانني واألنظمة اليت سنتها الدولة 

خلي والقواعد األخرى للقانون الدويل، وعلى وجه اخلصوص، مع الساحلية، وفًقا هلذا النظام الدا
، وتنص القوانني على أن الدولة الساحلية جيب أال تعوق القوانني واألنظمة املتعلقة xلنقل واملالحة

ام الوسائل املتاحة هلا لضمان احرتام املرور املرور الربيء يف البحر اإلقليمي، حيث جيب استخد
إلقليمي، وجيب أن ال يسمح xستخدام البحر يف أعمال تتعارض مع حقوق الربيء يف البحر ا

لساحلية إعطاء معلومات عن أي خماطر للمالحة اليت الدول األخرى، كما جيب على الدولة ا
 United Nations. 2005. Articles concerning theلديها معرفة �ا. (

Law of the Sea with commentaries 1956. p. 273(   
) من القانون االحتادي اإلمارايت بشأن تعيني املناطق البحرية ٥/١وقد أعادت املادة (

لعربية املتحدة، التأكيد على حق السفن التجارية األجنبية يف املرور الربيء خالل لدولة اإلمارات ا
مني )، فقد ارÏى املشرع عدم تض٤ة، كما هو احلال يف صياغة املادة (البحر اإلقليمي للدول

الصياغة تفاصيل كثرية يف شأن أحكام املرور الربيء وإمنا آثر اإلحالة ألحكام هذا احلق املتعارف 
يف القانون الدويل العام، ويف هذه احلالة ميكن الرجوع لألحكام الواردة يف القسمني (أ)  عليه

ار xعتبار أن هذه لثالث من اجلزء الثاين من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحو(ب) من الفرع ا
 .Shaw, M(األحكام قد أصبحت، أو يف طريقها إىل أن تصبح، جزءًا من الُعرف الدويل. 

1997. p. 402 .(  
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: أن هذا التوجه من املشرع اإلمارايت من شأنه أن يزيد من درجة التوافق وترى الباحثة
ة لدولة اإلمارات العربية بشأن تعيني املناطق البحري١٩٩٣) لسنة ١٩بني القانون االحتادي رقم (

  املتحدة وبني األحكام الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار.
  سفن احلربية األجنبية:ا: الsنيً 

) من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار على تعريف ٢٩لقد احتوت املادة (  
قوات املسلحة لدولة حمددة، ويكون للسفينة البحرية حيث عرفتها االتفاقية 3»ا: "سفينة تتبع ال

السفينة حتت سلطة واضًحا عليها من اخلارج عالمات متيزها ومتيز جنسية الدولة، وتكون هذه 
سبة ضابط حمدد قامت احلكومة بتعيينه بشكل رمسي، ويكون امسه موجوًدا يف قائمة اخلدمة املنا

االنضباط وااللتزام يف القوات  أو ما يوافقها، ويعمل �ا طاقم من األفراد خيضعون لقواعد
  )٣٢ص.  ٢٠١٨(حمـمد هواش ورمي عبود املسلحة". 

احلربية xملرور xملياه  م، حق السفن١٩٨٢بحار لعام وقد نظمت اتفاقية قانون ال
اإلقليمية للدول وليس للدولة الساحلية، أن متنع سفينة حربية من املرور مبياهها اإلقليمية، إال إذا 

القانون الدويل وقوانني الدولة الساحلية، وتطبق القواعد اخلاصة xملرور الربيء على خالفت قواعد 
ا على السفن احلربية، وتستطيع السفن احلربية من دخول البحر اإلقليمي السفن التجارية نفسه

ق القواعد نفسها املتعلقة مبرور السفن التجارية، وعندما متر للدولة الساحلية �دف املرور وتطبي
السفن احلربية يف البحر اإلقليمي لدولة فإن عليها مراعاة االلتزام بقواعد املرور، وال تدخل السفينة 

حر اإلقليمي لدولة إال لغرض خمصص، وال جيوز الدخول غري املفيد أو املثمر، وجيب مراعاة، الب
ه احلالة ال بني دولة السفينة والدولة الساحلية نزاع عسكري مسلح، ففي هذ ما إذا كان هناك

. ٢٠٠٩(الفتالوي، سهيل حسني. جيوز للسفينة الدخول للبحر اإلقليمي للدولة الساحلية. 
  )٢٠٨ص 

) مرور السفن احلربية األجنبية خالل البحر ٥وقد علقت الفقرة الثانية من املادة (
 اإلقليمي للدولة على حصوهلا على إذن مسبق من السلطات املختصة يف الدولة، فاحلديث عن
موقف دولة اإلمارات العربية املتحدة من هذه املسألة يدعو� للحديث عن حقيقة ثبوت أو عدم 

ر الربيء للسفن احلربية يف البحر اإلقليمي، لعلها ليست مبالغة يف القول، إن ثبوت حق املرو 
  العام. احلربية تعد واحدة من أكثر املسائل خالفًا يف القانون الدويلمسألة املرور الربيء للسفن 
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م بني اململكة املتحدة وألبانيا جتنبت احملكمة إعطاء ١٩٤٩ففي قضية قناة كورفو لعام 
اخلالف، وقالت عن هذا املوضوع يف سياق حكمها 3نه: "ليس من الضروري يف رأي يف هذا 

ال العام، األكثر اختالفًا بني األطراف، بشأن مدى أحقية الدول يف مثل هذه الظروف حبث السؤ 
انون الدويل يف إرسال سفنها احلربية يف وقت السلم خالل البحار اإلقليمية اليت ال تتضمن الق

  )٢٤. ص. ٢٠٠١حامد حليس ي، مطر (النيادمضائق". 
وميكن القول، أن ثبوت هذا احلق للسفن احلربية األجنبية يتنازعه يف القانون الدويل 

  اجتاهان:
ربية xملرور الربيء خالل البحر اإلقليمي، ويشرتط يرى عدم وجود حق للسفن احل :االجتاه األول

ي هذا الصدد ذكر األستاذ "روت" يف ملرورها احلصول على إذن مسبق من الدولة الساحلية، فف
والوال�ت املتحدة م بني اململكة املتحدة ١٩١٠سياق مرافعته يف قضية مصائد األمساك لعام 

ن تبحر يف منطقة البحر اإلقليمي بدون إذن مسبق من األمريكية أن السفن احلربية ال جيوز هلا أ
    ن الدولة الساحلية.الدولة الساحلية؛ وذلك أل»ا تشكل {ديًدا لسالمة وأم

القانون وxملثل ذهب األستاذ "جوسيب" إىل القول 3ن القواعد الثابتة واملستقرة يف  
الدويل تشري إىل عدم متتع السفن احلربية حبق قانوين مطلق xملرور يف البحر اإلقليمي للدولة 

مبعىن آخر أن األستاذ  الساحلية أكثر من حالة قيام جيش لدولة ما xملرور يف إقليم دولة أخرى،
ن من الدولة "جوسيب" يرى ضرورة أن يتوقف مرور السفن األجنبية يف البحر اإلقليمي على إذ

الساحلية، xملثل ذهب القاضي "أزيفيدو" يف رأيه املخالف يف قضية قناة كورفو 3نه ال يوجد 
   ية.ُعرف مستقر يف القانون الدويل ينص على حق املرور الربيء للسفن احلرب

ويف  فريى ثبوت احلق يف املرور الربيء للسفن احلربية كثبوته للسفن التجارية، :أما االجتاه الثاين
بورك" بوجوب عدم التمييز يف قواعد املرور واإلحبار بني "ماكدو غال"و"ذلك يقول كل من 

  )٢٤. ص. ٢٠٠١السفن التجارية والسفن احلربية. (النيادي، مطر حامد حليس 
هو إال انعكاس للخالف أن اخلالف بني فقهاء القانون الدويل ما  حثة:البا وترى

فالدول الصغرية والدول اليت كانت تشكل ما يسمى xلكتلة  الدائر بني الدول يف هذا الصدد،
الشرقية ترى ضرورة احلصول على تصريح مسبق للسفن احلربية األجنبية قبل مرورها يف البحر 

طيل احلربية لك كان موقف الدول الكربى ذات البوارج واألسااإلقليمي، على النقيض من ذ
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املتواجدة يف مناطق خمتلفة من العامل اليت كانت وال تزال تنادي بوجوب املساواة بني السفن احلربية 
  والسفن التجارية يف أن كال منهما يتمتع حبق املرور الربيء بدون إذن أو حىت إشعار مسبق.

يف هذا املوضوع: د ثالثة أراء خمتلفة االتفاقيتني أدى إىل وجو وهذا النقص التشريعي يف 
) من اتفاقية جنيف للبحر ١٤األول، يقضي 3ن تعبري "مجيع السفن" الوارد يف نص املادة (

يشمل كل السفن حربية كانت أو جتارية، وxلتايل تتمتع  ١٩٥٨اإلقليمي واملنطقة املالصقة لعام 
ى أن تعبري كل السفن أما الرأي الثاين، فري  احلق يف املرور الربيء.السفن احلربية مثل التجارية 

يقصد به السفن التجارية فقط وال يشمل يف التفسري السفن احلربية. وذلك ألن تقرير منح السفن 
احلربية حق املرور الربيء أمر يف غاية األمهية، وكان وال يزال حمل خالف كبري من الدول، لذلك 

ضمين، وإمنا ينبغي النص عليه ق xملرور الربيء هلذا النوع من السفن بشكل ال يتصور ثبوت احل
أما الرأي الثالث واألخري، فنجد أن كًال من اتفاقييت عام  صراحة ملنع أي لبس أو غموض.

م ال تتضمنان أي نص يف املسألة، وxلتايل ينبغي الرجوع إىل أحكام ١٩٨٢م وعام ١٩٥٨
نون الدويل ولكن ن. أن هذا الرأي صحيح عند كثري من فقهاء القاالُعرف الدويل يف هذا الشأ

املشكلة يف قبوله؛ أنه ال توجد قواعد Ûبتة ومستقرة يف الُعرف الدويل فيما يتعلق مبرور السفن 
. ص ٢٠٢١املزروعي، سعيد ( احلربية يف البحر اإلقليمي واملسألة حمل خالف كبري بني الدول.

١٥٠ (  
اع مباشر عند لدول على جتنب الدخول يف نز جرت العادة بني ا ويف ظل هذا اخلالف

رغبة إحدى القطع البحرية يف البحر اإلقليمي لدولة أخرى، فإذا كانت الدولة الساحلية ال 
تشرتط إذن مسبق للمرور فإن السفينة احلربية تُبحر دون أن حتصل على إذن، أما إذا كانت 

ستوى الدخول إىل حبرها اإلقليمي فإن اتصاًال على مالدولة الساحلية تشرتط إذن مسبق قبل 
 منخفض عن طريق القنوات الدبلوماسية يتم لتأمني هذا اإلذن الذي ال يرفض يف العادة.

  )٢٨. ص. ٢٠٠١(النيادي، مطر حامد حليس 
م جتلى اخلالف بوضوح بني ١٩٥٨ويف مؤمتر األمم املتحدة األول لقانون البحار لعام 

ث أدى هذا اخلالف إىل الفشل حول ثبوت حق املرور الربيء للسفن احلربية، حيالدول املشاركة 
يف التوصل إىل اتفاق أو صيغة توفيقية يف هذا املوضوع أو اعتماد االقرتاح املعد من قبل جلنة 
القانون الدويل والذي حبكم أن يكون مرور السفن احلربية بناًء على إذن من السلطات يف الدولة 

ؤمتر ترتب عليه عدم وجود نص هذا الفشل الذي أصاب الدول اليت شاركت يف املالساحلية، 
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يتعلق �ذا األمر يف اتفاقية جنيف للبحر اإلقليمي واملنطقة املالصقة، كذلك يف مؤمتر األمم 
املتحدة فضلت الدول املشاركة ترك املوضوع غامًضا دون اإلقدام على إجياد نص واضح يفصل يف 

منطقة البحر اإلقليمي. حول وجود حق للمرور الربيء للسفن احلربية يف اخلالف احلاصل 
  ) ٧٠. ص ٢٠٠٨(اهلييت، سهري الرباهيم حاجم 

م يف شأن ١٩٨٩الروسي املشرتك لعام  –م صدر التصريح األمريكي ١٩٨٩ويف عام 
السفن مبا فيها  –املرور الربيء، فقد نصت الفقرة الثانية من هذا التصريح على حق كل السفن 

تتمتع حبق املرور الربيء خالل  –ليح أو وسيلة الدفع احلربية وبغض النظر عن احلمولة أو التس
البحر اإلقليمي وفًقا ألحكام القانون الدويل، وال يشرتط هلذا املرور إشعار مسبق أو إذن مسبق. 

  )٢٩٩. ص ٢٠٢١املزروعي، سعيد (
تعديل ألحكام الُعرف الدويل يف أن هذا النص ال يشكل إضافة أو  وترى الباحثة: 

  ال ميكن االعتداد به ضد أي دولة أخرى ما مل تعلن التزامها به. هذا ا�ال، و 
ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة ويف األحوال العادية يتم احلصول على إذن xملرور 

سفينة قع للاملتو  يوًما من موعد الوصول ١٥عن طريق وزارة اخلارجية مبوجب طلب يقدم قبل 
ساعة من موعد الوصول املتوقع  ٧٢فيكفي أن يقدم الطلب قبل  احلربية، أما األحوال االستثنائية

للسفينة احلربية، حيث تقوم سفارة دولة العلم لدى الدولة بتقدمي بيا�ت عن السفينة احلربية وفًقا 
ا هذا النموذج بيا�ت عن للنموذج املعد من قبل وزارة اخلارجية، من بني البيا�ت اليت يتضمنه

واسم قائدها وعدد الضباط واملالحني على متنها ونوع األسلحة اليت عليها، جنسية ونوع البارجة 
وتتوىل اجلهات املختصة يف الدولة التحقق من صحة هذه البيا�ت قبل إصدار اإلذن xملرور. 

   )٢٨. ص. ٢٠٠١(النيادي، مطر حامد حليس 
  وسفن املالحة الغاطسة:sلثًا: مرور الغواصات 

الحة الغاطسة وكذلك الغواصات يف البحر اإلقليمي لدولة إن عملية مرور سفن امل
 اإلمارات العربية املتحدة تستلزم احلصول على تصريح من السلطات اليت ختتص �ذا الشأن،

) ١٩ادي رقم () من القانون االحت٥وعندما يتم إعطاء هذا التصريح Ïيت الفقرة الثالثة من املادة (
بحرية لدولة اإلمارات العربية املتحدة لتنص على ضرورة أن بشأن تعيني املناطق ال١٩٩٣لسنة 

يكون إحبار السفن طافية وأن يكون علمها مرفوًعا أثناء عبور البحر اإلقليمي للدولة، تطابق هذه 
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م فيما ١٩٨٢) من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار عام ٢٠الفقرة ما جاء يف نص املادة (
  صول على تصريح مسبق. عدا اجلزء اخلاص بوجوب احل

إن شرط احلصول على إذن مسبق هلذه الوسائط جاء متناسًقا مع االجتاه العام يف 
القانون االحتادي الذي قصر حق املرور الربيء على السفن التجارية فقط، وإلزام غريها من 

ولة الوسائط البحرية بضرورة احلصول على إذن مسبق كشرط إلحبارها خالل البحر اإلقليمي لد
  اإلمارات العربية املتحدة.

  رابًعا: السفن األجنبية اليت تدار �لطاقة النووية أو تلك اليت حتمل مواد نووية أو سامة:
متثل السفن اليت تعمل xستخدام الطاقة النووية أو حتمل مواد نووية مشعة خطرًا 

، لذلك فإنه من جسيًما على الدول الساحلية، بسبب القلق من حدوث تسريبات هلذه املواد
الضروري xلنسبة هلذه السفن أن يكون لديها وÛئق خاصة �ا وتراعي التدابري الوقائية اخلاصة 
xحلماية من هذه املواد. فجميع السفن اليت تعمل، أو حتمل مواد خطرة جيب، أن حتمل من 

مواجهة الوÛئق ما يدل على ضمان السالمة واألمان من تسرب هذه املواد، والقدرة على 
احلاالت الطارئة، كما حتمل السفينة الوÛئق اليت تدل على عائدة املواد اخلطرة اليت حتملها 
ونوعيتها وخطور{ا، وأن السفينة مؤهلة حلمل مثل هذه املواد. وال جيوز ملثل هذه السفن رمي 

  )٢٢٠. ص ٢٠٠٩الفتالوي، سهيل حسني. (خملفات نووية يف املياه اإلقليمية ألية دولة. 
) من القانون ٥ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة نصت الفقرة األخرية من املادة (

بشأن تعيني املناطق البحرية لدولة اإلمارات العربية املتحدة على  ١٩٩٣) لسنة ١٩االحتادي (
وجوب قيام السفن األجنبية اليت تدار xلطاقة النووية، أو تلك اليت حتمل مواد نووية أو سامة 

Ý لدخول واملرور يف البحر اإلقليمي لدولةx شعار السلطات املختصة يف الدولة مسبًقا برغبتها
  اإلمارات العربية املتحدة. 

إن اشرتاط اإلشعار وليس االستئذان يفيد أن املشرع اإلقليمي اإلمارايت يسمح مبرور 
جة إىل اإلشعار قبل املرور يف هذا النوع من الوسائط من حيث املبدأ مسبًقا برغبتها xملرور، فاحلا

البحر اإلقليمي يربره أن مرور هذه الوسائط البحرية قد يشكل خطرًا على البيئة يف الدولة ملا 
حتمله من مواد نووية أو سامة، لذلك ورغبة من املشرع اإلمارايت يف اختاذ اإلجراءات االحرتازية 

ط من شأنه أن ينتج عنه أي تسرب الضرورية ملنع وقوع أي حوادث هلذا النوع، من الوسائ
إشعاعي يف املنطقة ألزم القانون االحتادي هذه الوسائط البحرية اليت تدار xلطاقة النووية أو تلك 
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اليت حتمل مواد نووية أو سامة بوجوب إشعار السلطات املختصة يف الدولة مسبًقا برغبتها يف 
. ص ٢٠٢١املزروعي، سعيد املتحدة. ( دخول منطقة البحر اإلقليمي لدولة اإلمارات العربية

٣٠٢(  
ومن اإلجراءات االحرتازية اليت ميكن للدولة القيام �ا تعيني ممرات مائية داخل منطقة 

البحر اإلقليمي للدولة، كما أن اشرتاط البحر اإلقليمي لتسلكها هذه الوسائط خالل إحبارها يف 
هة أي طارئ قد حيدث هلذا النوع من اإلشعار املسبق يعطي الدولة كذلك القدرة على مواج

السفن، كما أنه مينح السلطات املختصة يف الدولة الفرصة للرد على االستفسارات اليت قد يثريها 
(النيادي، مطر  هذا النوع من السفن.أو اإلشاعات اليت قد يتناقلها اجلمهور عند مرور مثل 

  )٣٣ -  ٣٢. ص. ٢٠٠١حامد حليس 
م ١٩٨٢اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  وعلى من عدم وجود نص يف

)، إال أنه ١٩) من القانون االحتادي رقم (٥يضاهي ما مت ذكره يف نص الفقرة األخرية من املادة (
اإلمارايت قد تعدى على االتفاقية املذكورة، حيث أعطت املادة من غري املقبول أن يُقال أن املشرع 

لدولة الساحلية كامل حقها يف حتديد ممرات مائية معينة تقع داخل ) من هذه االتفاقية ل٢ /٢٢(
البحر اإلقليمي لتبحر منها السفن اليت تعمل xلطاقة النووية، أو اليت حتمل مواد نووية مشعة 

) من االتفاقية أوجبت على هذا النوع من ٢٣ر، أيًضا أن املادة (خطرية، ومن اجلدير xلذك
ل معها مجيع الوÛئق اخلاصة xملواد النووية والسامة وأن تلتزم جبميع الوسائط البحرية اليت حتم

حمـمد ( اإلجراءات االحرتازية اليت تطبقها الدولة الساحلية على مرور هذا النوع من الوسائط.
    ).٦٣. ص. ١٩٩٣فى سالمة حسني السعيد الدقاق، مصط

احية العملية إذا مل يكن من االتفاقية ال ميكن من الن ٢٣و ٢٢/٢إن تطبيق املادتني 
لدى الدولة علم مسبق برغبة إحدى هذه السفن اليت تدار xلطاقة النووية أو تلك اليت حتمل مواد 

ربية املتحدة مل تُنكر على هذه الفئة نووية أو سامة xملرور يف حبرها اإلقليمي، فدولة اإلمارات الع
ت إشعارها مسبًقا برغبة هذه السفن من السفن احلق يف املرور، ولكن كإجراء احرتازي طلب

xإلحبار خالل حبرها اإلقليمي، وهذا التوجه من املشرع اإلمارايت ال يشكل خرقًا ألحكام اتفاقية 
  اولة لتطبيق أحكامها.م، بل هو حم١٩٨٢األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

 العربية املتحدة:خامًسا: حتليق الطائرات فوق منطقة البحر اإلقليمي لدولة اإلمارات 
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لعله ال يوجد جديد يف تقرير هذه احلرية، فهي مسألة مسلم �ا بني الدول قبل اتفاقية 
دة املبادئ جنيف، ومع ذلك ففي تضمني االتفاقية هذه احلرية ما يشري إىل أمهية االعرتاف بوح

القواعد اخلاصة اليت تنظم وفًقا هلا أنشطة الدول يف ا�االت املختلفة، وهنا يضع الفقه نفس 
من ذلك خضوع األفعال واجلرائم اليت ترتكب على ظهر  -xالختصاص يف مناطق البحر العايل 

  الطائرة الختصاص الدولة املسجلة فيها الطائرة. 
اتفاقية طوكيو اليت تعاقب على األفعال اليت ترتكب وقد Ïكدت هذه القواعد مبقتضى 

xختاذ كافة التدابري م واليت ألزمت األطراف 1972عام سبتمرب  ١٤فوق الطائرات واملنعقدة يف 
الكفيلة بتأكيد ممارستها هلذه التدابري: ومل جتز االتفاقية للدول األخرى أن تتدخل يف حرية الطريان 
املقررة للطائرات فوق البحار العالية، إال يف احلاالت اليت يكون الفعل فيها قد وقع من أو ضد 

(عبد مات املتعلقة بسالمة الطريان. إضرارًا �ا، أو كان ميس التنظيأحد رعا�ها، أو أحدث 
  )٥٧٧. ص ١٩٩٦السالم، جعفر. 

وال يوجد يف القانون الدويل حق للطائرات األجنبية جتارية كانت أو حكومية xلتحليق 
 .R.Y(فوق منطقة البحر اإلقليمي مماثل حلق املرور الربيء املقرر للسفن التجارية. 

Jennings .1998. p. 1104(  
م قصرت هذا احلق ١٩٨٢من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام ) ١٧فاملادة (

يف احلصول  على السفن دون الطائرات، وعليه يتوقف حتليق الطائرات فوق منطقة البحر اإلقليمي
 على تصريح مسبق من السلطات املختصة يف الدولة، وهذا يعين أنه يف حالة دخول إحدى

حر اإلقليمي للدولة بدون احلصول على إذن مسبق تكون بذلك الطائرات ا�ال اجلوي فوق الب
قد اخرتقت ا�ال اجلوي للدولة، وxلتايل، حيق للدولة التصدي هلا وإرغامها على اهلبوط يف أحد 
 مطارا{ا للتحقيق معها عن أسباب اخرتاقها للمجال اجلوي، وهلا أن تستخدم القدر الضروري

وألغراض املرور ميكن إذن اعتبار احلدود اخلارجية ملنطقة البحر  من القوة العسكرية لتحقيق ذلك،
اإلقليمي على أ»ا احلدود اليت حيظر على الطائرات األجنبية جتاوزها بدون إذًا مسبق من 

  )٣٠٧. ص ٢٠٢١املزروعي، سعيد السلطات املختصة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. (
) من اتفاقية شيكاغو للطريان املدين لسنة ٥تثىن من ذلك، ما قررته املادة (ويس

م من حق الطائرات التجارية، اليت ال تكون من ضمن جدول الرحالت املتفق عليه، ١٩٤٤
للدولة األعضاء يف االتفاقية يف اهلبوط لغري األراضي التجارية أو xملرور العابر فوق أقاليم الدول 
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لى إذن مسبق، وذلك بشرط انصياعها ألي تفاقية من غري احلاجة للحصول عاألعضاء يف اال
طلب يصدر من سلطات الدول اليت تعرب فوق أقاليمها xهلبوط. وعلى الرغم من وجود نص 

) يف اتفاقية شيكاغو إال أن عدًدا من الدول مثل األرجنتني وأسرتاليا ال تلتزم وُتِصر على ٥املادة (
ة غري املنتظمة جبدول رحالت. يف ظل هذا ور أو التحليق للطائرات التجاريطلب إذن مسبق للمر 

املوقف جند أن كثريًا من الدول تلجأ إىل الدخول يف اتفاقيات ثنائية، وعلى هذا احلق لضمان 
   تطبيق مبدأ املعاملة xملثل.

قيات ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة قامت وزارة املواصالت بعقد عدد من االتفا
، واليت كان من بني بنودها نص جييز ملؤسسات النقل اجلوي املعينة من الثنائية بشأن النقل اجلوي

وزارة املواصالت xلدولة Ýصدار تصاريح العبور واهلبوط هلذا النوع من  -قبل طريف االتفاقية 
خر ألغراض غري بعبور إقليم الطرف اآلخر للهبوط فيه، وxهلبوط يف إقليم الطرف اآل -الطائرات

x هلبوط ألسباب ال تتعلق بتحميل أو تنزيل الركاب أو البضائع أو الربيد، أي جتارية، ويقصد
من اتفاقية شيكاغو لسنة  ٩٦(املادة: ألسباب فنية أو لتلك املتعلق مبالئمة عملية الطريان. 

١٩٤٤(  
ئع فيمكن أما xلنسبة لتشغيل جدول رحالت مدنية بني بلدين لنقل الركاب والبضا

صيل مثل هذه الرحالت يف اتفاقيات بينهما، كاالتفاقية املوقعة بني دولة للدول االتفاق على تفا
ج على /٢/١اإلمارات العربية املتحدة وسور� يف شأن النقل اجلوي بينهما واليت تنص يف املادة 

تعاقد اآلخر بقصد حق مؤسسة النقل اجلوي بني كل من املتعاقدين يف اهلبوط يف إقليم الطرف امل
  يشمله النقل اجلوي الدويل من ركاب وشحن وبريد.  إنزال وأخذ ما

وتقوم وزارة املواصالت يف الدولة مبنح اإلذن بدخول ا�ال اجلوي للدولة واهلبوط يف أحد 
املطارات احملددة يف اتفاقية تشغيل جدول الرحالت، وإزاء مرور الطائرات احلكومية مبا فيها 

وxلتايل، فإن عبورها للمجال اجلوي لدولة اإلمارات  فإن اتفاقية شيكاغو ال تشملها، العسكرية،
العربية املتحدة أو هبوطها يف أحد مطارا{ا خيضع لشرط احلصول على إذن مسبق من وزارة 

  طبًقا ملبدأ املعاملة xملثل هذا التصريح xلعبور أو اهلبوط قد يكون مبقابل أو بدون. اخلارجية،
تقدمي طلب لوزارة اخلارجية وفق النموذج املعد لذلك، وم قنصلية دولة تسجيل الطائرة بوتق

والذي يتضمن ضرورة اإلدالء ببيا�ت عن الطائرة من بينها حتديد املسار اجلوي الذي ستسلكه 
الطائرة واالرتفاع الذي ستكون عليه وåريخ ووقت الدخول 3جواء دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
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الطائرة حتمل ذخائر أو أسلحة أو معدات إلكرتونية تصويرية  والقصد من الرحلة، وما إذا كانت
  )٣٦- ٣٥. ص ٢٠٠١(النيادي، مطر حامد حليس .أو عسكرية. 

  
  املبحث الثاين: الوالية اجلنائية على ظهر السفينة األجنبية يف اإلقليم البحري اإلمارايت  

، إال أن متتع هذه السفن يف البحر اإلقليمي مرورًا بر�ً  إن السفن األجنبية هلا حق املرور
�ذا احلق ال يعفيها من اخلضوع إىل جمموعة قواعد والتعليمات اليت تضعها الدولة الساحلية، واليت 
تكون غايتها محاية نفسها من األخطار وضمان سالمة مالحتها الدولية وضمان سريها بصوره 

ة على ظهر السفينة األجنبية يف لك، سوف نتناول الوالية اجلنائيقانونية وصحيحة. وبناًء على ذ
  اإلقليم البحري اإلمارايت من خالل اآليت: 

  
  املطلب األول: نظام اإلقليم البحري اإلمارايت يف ظل القانون االحتادي

بشأن تعيني املناطق البحرية لدولة  م١٩٩٣) لسنة ١٩وفًقا للقانون االحتادي رقم (
)" فيما خيص سيادة الدولة على إقليمها الربي ٤/١عربية املتحدة، تنص املادة (اإلمارات ال

ومياهها الداخلية إىل أنه: "ميتد ليشمل البحر اإلقليمي وقاع البحر وما حتت القاع xإلضافة إىل 
احليز اجلوي أعاله، ووفًقا هلذا القانون وقواعد القانون الدويل متارس الدولة سياد{ا على البحر 

  نون وقواعد القانون الدول ".وفقاً ألحكام هذا القا اإلقليمي
ويتبني من تلك املادة، أن املشرع اإلمارايت مل يوضح بشكل تفصيلي سيادة الدولة على 
منطقة البحر اإلقليمي، بل اكتفى xملواد املذكورة يف القانون االحتادي وقواعد القانون الدويل العام 

حيث تتمثل تلك املمارسة يف أحكام  سة سياد{ا على حبرها اإلقليمي،اليت تقر للدولة حق ممار 
القانون الدويل العام يف الوالية التنفيذية والتشريعية، فالوالية التشريعية xلقانون الدويل هي حق 
الدولة الساحلية يف أن تصدر القوانني واألنظمة اليت تلتزم السفن مبراعا{ا أثناء وجودها يف البحر 

م جمموعة ١٩٨٢ن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام ) م٢١ليمي. كما جاء يف املادة (اإلق
مسائل ميكن للدولة أن تصدر فيها عدة قوانني وأنظمة منها، محاية الكابالت وخطوط األ�بيب، 

لق التلوث، املالحة، اجلمارك، الثروة السمكية، اهلجرة والصحة، والبحث العلمي، أما فيما يتع
قمها أو بنائها أو معدا{ا، فتلك القوانني غري ملزمة للسفن بتصميم السفن األجنبية أو طا

  األجنبية إال إذا كانت {دف إىل تطبيق معايري دولية.
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  املطلب الثاين: الوالية التنفيذية للسفن التجارية األجنبية يف دولة اإلمارات:

ة اإلمارات العربية املتحدة، م لدول١٩٨١صدر القانون التجاري البحري لسنة 
م اخلاص ١٩٧٣) لعام x٦إلضافة إىل قانون تعيني املناطق البحرية، والقانون االحتادي رقم (

م للدخول واإلقامة لألجانب، ١٩٩٦) لعام x١٣هلجرة واإلقامة، والقانون االحتادي رقم (
ية الثروات املائية احلية م �دف استثمار وصيانة وتنم١٩٩٩) لسنة ٢٣م (والقانون االحتادي رق

م حلماية البيئة وتنميتها، وحظر استخدام الصنادل ١٩٩٩) لسنة ٢٤والقانون االحتادي رقم (
البحرية والسفن والناقالت كمستودعات عائمة لتخزين أو لنقل النفط ومشتقاته وذلك يف قرار 

م خيتص ١٩٩٨عام  )١١٠در وزير املواصالت xلدولة قرارًا رقم (جملس الوزراء، أيًضا أص
xلشروط اليت تتعلق Ýعطاء تصريح املالحة جلميع السفن اليت تعمل يف البحر اإلقليمي للدولة 

  سواء أكانت هذه السفن وطنية أم أجنبية.
عية وذلك لذلك فإن الوالية التنفيذية للدولة الساحلية أكثر تقييًدا من الوالية التشري

الية الدولة علم السفينة بشكل يعرقل املرور الربيء للحد من حاالت التعدي والتدخل يف و 
للسفن التجارية األجنبية، وقد عدد القانون احلاالت اليت يسمح فيها للدولة الساحلية تنفيذ 

بية األخرى قوانينها الوطنية على ظهر السفن التجارية األجنبية، كما حتظى السفن احلكومية واحلر 
من اتفاقية األمم  ٣٢(املادة: الية التنفيذية للدولة الساحلية. ألغراض غري جتارية حبصانة من الو 

  )١٩٨٢املتحدة لقانون البحار لعام 
ولكن إذا مل ختضع تلك السفن لقوانني الدولة الساحلية فلها احلق أن تطالبها مبغادرة 

طلب بقدر ضروري إذا ما رفضت هذه السفن اخلضوع ل حبرها اإلقليمي فورًا، وهلا استعمال القوة
  )١٩٨٢من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  ٣٠(املادة:  الدولة الساحلية. 

) وتنقسم الوالية التنفيذية للسفن ١٥٠. ص ٢٠٢١املزروعي، سعيد ووفًقا لدراسة (
  ية، تتمثل كل منهما فيما يلي: التجارية األجنبية يف دولة اإلمارات إىل والية مدنية وجنائ

    يف حالة: إلمارات العربية املتحدة حق الوالية اجلنائية على ظهر سفينة أجنبيةمتارس دولة ا ) أ(
 عدم السماح xملرور غري الربيء ألي سفينة أجنبية. . ١
الدولة بشأن منع وخفض التلوث من السفن إذا قامت السفينة xلتعدي على قوانني وأنظمة  . ٢

 قتصادية اخلالصةوالسيطرة عليه يف منطقة البحر اإلقليمي أو املنطقة اال
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إذا مت انتهاك قوانني وأنظمة الدولة من قبل سفينة واخلاصة xملوارد احلية واستكشافها  . ٣
) ٩(املادتني (لصة. املنطقة االقتصادية اخلا واستغالهلا وحفظ وإدار{ا يف البحر اإلقليمي أو

  )١٩٩٣) لسنة ١٩) من القانون االحتادي رقم (١٥و(
وأخلت اجلرمية بسلم أو بنظام البحر  ة على ظهر السفينة علىإذا أثرت اجلرمية املرتكب . ٤

  اإلقليمي. 
إذا طلب رxن السفينة أو ممثل دبلوماسي للدولة اليت ترفع السفينة علمها تدخل السلطات  . ٥

  املختصة يف الدولة.
) من قانون العقوxت االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ١٨وقد احتوت املادة (

م على بعض احلاالت، أما احلاالت األخرى فقد مت فيها ذكر القوانني اليت تتعلق ١٩٨٧لعام 
م، وقانون ١٩٩٩م، وقانون محاية البيئة وتنميتها لسنة ١٩٩٣بتحديد املناطق البحرية لسنة 

 م.١٩٩٩محاية وتنمية الثروات املائية احلية لسنة استغالل و 
ن البحار، xإلضافة للحاالت السابقة د) من اتفاقية قانو /٢٧/١كما جاء يف املادة (

حالة خمتلفة مل ترد يف التشريعات الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وهي حق الدولة 
م األمر ملكافحة االجتار غري املشروع xملخدرات الساحلية يف إجراء حتقيق على ظهر السفينة إذا لز 

  أو املواد املؤثرة على العقل. 
الفقرة يف اتفاقية قانون البحار هو تعزيز اجلهود الدولية ملكافحة فالدافع لتلك 

املخدرات وكان الباحث èمل من املشروع اإلمارايت أنه من األوىل أن يضيف تلك الفقرة يف 
 يعين ذلك أن القانون يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يقيد السلطات التشريعات الوطنية. وال
تحقيق على ظهر سفينة مارة يف حبرها اإلقليمي إذا ما اعتقد أن هناك املختصة xلدولة يف ال

ممارسة لعملية االجتار غري املشرع يف املخدرات. فللدولة هذا احلق طبًقا لنصوص اتفاقية األمم 
م، حيث تنص ١٩٨٩ة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة املتحدة ملكافح

نه حيق ألي طرف لديه أسباب معقولة لالعتقاد يف ممارسة أي من السفن على أ ١٧/٣املادة 
األجنبية اليت هلا حق املالحة xإلجتار غري املشروع أن تتخذ التدابري الالزمة جتاه السفينة بعد أخذ 

م. ١٩٩٠وقد انضمت دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل تلك االتفاقية عام  ،دولة العلمموافقة 
  )١٩٩٠) لسنة ٥٥االحتادي رقم ( (املرسوم
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وللسلطات املختصة بدولة اإلمارات العربية املتحدة اختاذ إجراءات تقرها القوانني الوطنية 
اإلقليمي بعد مغادرة املياه الداخلية  إليقاف أو التحقيق على ظهر سفينة أجنبية مارة يف البحر

ادة النفط أو أي من مشتقا{ا بشكل مثل إيقاف سفينة أجنبية للتحقق من عدم نقلها مل للدولة،
  م. ١٩٩٨) لسنة ٥خمالف لقرار جملس الوزراء رقم (

  (ب) تقتصر الوالية املدنية للدولة جتاه السفن التجارية األجنبية على عدة أحوال منها:
أن لدولة اإلمارات حق إجراءات التنفيذ على السفينة أو املسؤوليات اليت تفرض عليها  . ١

  لك الرحلة أو أثناء الرحلة عرب مياه الدولة الساحلية. بسبب اهلدف من ت
حق دولة اإلمارات يف تطبيق إجراءات التنفيذ تبًعا لقوانينها �دف دعوى مدنية ضد أي  . ٢

  منطقة البحر اإلقليمي. سفينة جتارية أجنبية متواجدة يف
يف غري تلك وليس للدولة الساحلية احلق يف ممارسة واليتها املدنية على سفينة أجنبية 

) عدم شرعية ٢٨/١األحوال، وقد جاء يف نص اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار xملادة (
السفينة األجنبية املارة يف  ممارسة الوالية املدنية على ظهر السفينة من خالل إيقاف أو حتويل اجتاه
دنية جتاه السفن التجارية البحر اإلقليمي للدولة، ومت األخذ �ذا التقييد يف ممارسة الوالية امل

األجنبية من قبل التشريعات الوطنية لبعض الدول، وعلى سبيل املثال، فقد نصت دولة اإلمارات 
البحري على قصر احلجز على السفينة يف  من القانون التجاري ١١٥/١العربية املتحدة يف املادة 
 حالة الوفاء بدين حبري.

  
  اخلامتة:

ار القانوين لنظام املرور الربيء يف اإلقليم البحري اإلمارايت وفًقا يتناول البحث موضوع اإلط
م، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ١٩٨٢التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

املرور الربيء حًقا جلميع سفن الدول، كما أنه يعد قيًدا على اإلقليم البحري لسيادة  أن يعد
م ونظمته بشكل حيمي مصاحل الدول ١٩٨٢ما أكدته اتفاقية قانون البحار لعام الدولة، وهذا 

م املقصود xملرور، وما ١٩٨٢الساحلية واملالحة الدولية، ولقد أظهرت اتفاقية قانون البحار لعام 
تصف به من الرباءة، وذلك خوفًا من حدوث تعسف من قبل السفن األجنبية يف استخدام ي

يء، ويُعّد املرور بريًئا طاملا أنه مل ميس سلم الدولة الساحلية أو حسن نظامها حقها يف املرور الرب 
  وأمنها بضرر.
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قبل  ومن أهم التوصيات ضرورة احلصول على تصريح وإذن مسبق للسفن احلربية األجنبية
مرورها يف البحر اإلقليمي، وجيب تضمني قواعد القانون التجاري البحري أحكاًما خاصة xملناطق 

  لبحرية يف القانون البحري الدويل وتنظيم العالقات الناشئة بينها.ا
 
  

  قائمة املراجع واملصادر:
  أوال: املراجع املتخصصة �للغة العربية

ويل اجلديد للبحار: دراسة ألهم أحكام اتفاقية . القانون الد١٩٩٨عامر، صالح الدين.  . ١
 ار النهضة.م. القاهرة: د١٩٨٢األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

 . القانون الدويل للبحار. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.  ٢٠٠٩الفتالوي، سهيل حسني.  . ٢
ية منازعات . دور التحكيم والقضاء الدوليني يف تسو ٢٠١٣رضوان، حسين موسى حمـمد.  . ٣

 احلدود البحرية. املنصورة: دار الفكر والقانون.
الدويل للمناطق البحرية وتطبيقاته يف دولة اإلمارات  املزروعي، سيعد سامل. التنظيم القانوين . ٤

 العربية املتحدة. اإلمارات. دار احلافظ.
: الدار . القانون الدويل العام. بريوت١٩٩٣حمـمد السعيد الدقاق ومصطفى سالمة حسني.  . ٥

 اجلامعية. 
الفرتاضية . القانون الدويل للبحار. سور�: منشورات اجلامعة ا٢٠١٨حمـمد هواش ورمي عبود.  . ٦

 السورية. 
. املناطق البحرية لدولة اإلمارات العربية املتحدة: دراسة ٢٠٠١.النيادي، مطر حامد حليس  . ٧

 مقارنة: أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار وتشريعات الدول ا�اورة.
 . املسؤولية الدولية عن الضرر البيئي. دمشق: دار٢٠٠٨اهلييت، سهري إبراهيم حاجم.  . ٨

 رسالن.
 ون الدويل العام. القاهرة: دار النهضة العربية. . مبادئ القان١٩٩٦عبد السالم، جعفر.  . ٩

  sنًيا: الرسائل العلمية (الدكتوراة واملاجستري)
. األحكام التوفيقية التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ١٩٨٢لعمامري عصاد.  . ١

 ي.. (رسالة دكتوراه). جامعة مولود معمر ١٩٨٢لسنة 
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