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_  وان تم الحدٌث عنهاالتً سبق  - ظام المرور البريءنظرا لعدم مقدرة قواعد ن

التً طرأت على المالحة وصناعة  الحدٌثة التغٌراتعلى الصمود فً مواجهة 

الدولً والعالقات الدولٌة بمختلف  السفن، والتطورات الحاصلة على مستوى القانون

حول ضرورة مختلف الدول  أنواعها، مما أدى بهذا النظام إلى إثارة جدل حاد بٌن

تعوٌضه بنظام بدٌل أكثر مالئمة لواقع العالقات الدولٌة المتجددة،  استمراره أو

باستحداث نظام المرور  2891قامت اتفاقٌة قانون البحار لعام  ونتٌجة لهذا الجدال،

حرٌة المالحة والتحلٌق لغرض وحٌد  "على انه )منها  89المادة  حٌث عرفتهالعابر،

جزء من أعالً البحار أو منطقة  هو العبور المتواصل والسرٌع فً المضٌق بٌن

اقتصادٌة خالصة. غٌر أن  اقتصادٌة خالصة وجزء آخر من أعالً البحار أو منطقة

رض الدخول إلى لغ تطلب تواصل العبور وسرعته ال ٌمنع المرور خالل مضٌق

الدخول إلى  دولة مشاطئة للمضٌق أو مغادرتها أو العودة منها، مع مراعاة شروط

 . ) تلك الدولة

 :بما ٌلً المرور البريء نظام عنٌختلف المرور العابر  نظام غٌر أن

والمالحة الجوٌة معا، فً حٌن ٌقتصر المرور العابر ٌشمل المالحة البحرٌة . 2 -

 . البريء على المالحة البحرٌة للسفن فحسب المرور

المرور البريء ٌسمح بالتوقف والرسو فً ظروف معٌنة فً حٌن أن المرور  2 .

 .ٌسمح بالتوقف والرسو  العابر ال

 فوق تطفو بأن العابر المرور لحق ممارستها أثناء ملزمة غٌر الغواصات نا. 8

أعالمها خالف لنظام المرور البرئ الذي ٌلزم الغواصات ان  رافعة الماء سطح

 تكون طافٌة .

 ستطٌع الدولة الساحلٌة فً المرور البريء، أن تحدد خطوط مالحٌة معٌنة، أوت. 4

تقرر تقسٌم حركة المرور، مع أخذ توصٌات المنظمات الدولٌة المختصة بعٌن 



أنها ال تستطٌع القٌام بذلك فً المرور العابر إال بعد عرض حٌن  االعتبار، فً

 . المختصة األمر على المنظمة الدولٌة

 المصادر التً ٌمكن الرجوع الٌها :

 . أحمد عطٌة، القانون الدولً العامد. أبو الخٌر . 2

 . مة لدراسة القانون الدولً العامد. صالح الدٌن عامر، مقد. 1

 . د. إبراهٌم محمد العنانً، القانون الدولً العام. 8

 


