
 



 

 القضائية بحكم تيران وصنافير ئأهم المباد

 

وعضوية ي الدكرور يىبرئاسة المستشار يح باألمس أصدرت محكمة القضاء اإلداري

 يالمركز المصر يحكما تاريخيا لصالح محام ،درويش وعبد المجيد المقنن يالمستشارين سام

عالء أحمد سيف، وعمرو لصالح و ،يومالك عدل يللحقوق االقتصادية واالجتماعية خالد عل

سيلى، وليلى سويف، وأهداف ا، وأحمد دومة، وصابر بركات، ومنى مينا، وعادل ويعل

 812آخرين )، وناجى رشاد ويفس، ومنى ي، وأسماء عليىسويف، وحسام مؤنس، وكارم يح

 :ـمنطوقه ب يوالقاض ،قضائية 07لسنة  66144الدعوى  ي( فاطاعن

 .اموباختصاصها بنظره ييناختصاصها والئيا بنظر الدعو برفض الدفع بعدم  أوال:"

بقبول الدعويين شكال وببطالن توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر  :ثانيا 
تيران وصنافير للمملكة العربية  جزيرتيالمتضمنة التنازل عن  6102 سنة ابريلفي  العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة

وضمن حدود الدولة  ي المصر  ي الجزيرتين ضمن اإلقليم البر هاتين خصها استمرار أالسعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار 
على النحو المبين وذلك شكل لصالح أية دولة أخرى  يبأالمصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما 

 ".وألزمت جهة اإلدارة المصاريف ابباألسب

تمسكت به هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة  يالذ يهذا وقد رفضت المحكمة الدفع الرئيس
 حكمها:في  والئيا بنظر هذا النزاع إعماال لنظرية أعمال السيادة، وذكرت

نما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسيا مع ن أعمال السيادة ليست إطبقا لما قضت به المحكمة اإلدارية العليا ف"أنه  نظرية جامدة وا 
حكم المحكمة )مدراج الديمقراطية في  النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولةفي  الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها

حظر في  يضاف إلي ذلك أن الدستور الحالي .(60/3/6104ق ع جلسة  95لسنة  04832الطعن رقم في  اإلدارية العليا
ومن ثم فاألصل هو اختصاص القضاء بنظر جميع  ،منه تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء 59المادة 

الطعون التي توجه ضد أي عمل أو قرار يصدر عن جهة اإلدارة وال يخرج عن رقابته إال ما يصدق عليه من هذه األعمال أو 
من  00والمادة  0596لسنة  32من قانون السلطة القضائية رقم  09ما لنص المادة القرارات أنه من أعمال السيادة وذلك التزا

ولما كانت نصوص هذين القانونين قد خلت من تحديد جامع مانع لما سمي بأعمال  0596لسنة  39قانون مجلس الدولة رقم 
يما يصدره من أحكام ويقرره من مبادئ السيادة أو الضوابط والعناصر التي يستدل بها عليها فمن ثم كان علي القضاء وحده ف

أخذا بعين االعتبار أن  ،تحديد ما يدخل من األعمال أو القرارات ضمن هذه األعمال وما يخرج عنها هفي كل حالة علي حد
من  59عدم اختصاص القضاء بنظر هذه األعمال أو القرارات هو محض استثناء من الحظر المشار إليه بنص المادة 

 ."يتوسع في تفسيره والاألصل في تفسير النصوص أن االستثناء ال يقاس عليه  وأن ،الدستور

 :حيث ذكرت ،ال يجوز التحصن بنظرية أعمال السيادة لإلفالت من الرقابة القضائيةكما أكدت المحكمة أ



من الدستور ومدي  090صحيح تطبيق نص المادة  والثابت من األوراق أن موضوع الدعويين مسألة قانونية خالصة تدور حول"
مشروعية التوقيع علي االتفاق المطعون عليه بما يتضمنه من التنازل عن الجزيرتين المذكورتين في ضوء النصوص القانونية 
والالئحية واالتفاقيات التي تحكم وضعهما والظروف التاريخية والواقعية المحيطة بهما علي ما سيرد تفصيله وال شك أن ما يتعلق 

والسيادة الثابتة عليه هو شأن كل مواطن في مصر والشعب وحده هو صاحب السيادة يمارسها ويحميها وهو مصدر الوطن  أرضب
هذا الوطن أو النيل من  أرضومن ثم فإن التنازل عن جزء من  ،من الدستور 3السلطات ويصون وحدته الوطنية طبقا لنص المادة 
سالف الذكر الذي أخذت به أحكام مجلس الدولة إلدراج عمل من أعمال اإلدارة  سيادته ليس من المسائل التي ينطبق عليها المناط

 .......أو قرار ضمن طائفة أعمال السيادة والنأي به بعيدا عن رقابة القضاء

ومن حيث إنه حتى يمكن لجهة اإلدارة التمسك بنظرية أعمال السيادة لمنع القضاء من نظر عمل من أعمالها فان أول شروط 
وأن يكون مستوفيا لالشتراطات التي يقررها الدستور  ،اختصاصهافي  داخال يتلك النظرية هو أن يكون العمل القانون أعمال

يقررها الدستور أو وقعت  التيأهدرت الشروط  فإذا ثبت انها غير مختصة به أو أن جهة اإلدارة ،يفرضهاومتجنبا المحظورات التي 
ذا  ،أن تستتر خلف ستر أعمال السيادة لمنع القضاء من بسط رقابة المشروعية على عملهافي الحظر الذي يفرضه فال يجوز لها  وا 

على تسليم ال ريب فيه بحدوث واقعة  ي نطو يإنما  ،كان دفع الحاضر عن جهة اإلدارة بعدم اختصاص المحكمة والئيا بنظر الدعوى 
تيران  جزيرتيالذي تتنازل فيه مصر عن  6102ابريل في  سعوديةاالتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية ال

 ."الوزراءوصنافير للمملكة العربية السعودية وذلك على النحو الوارد ببيان مجلس 

المصرية ويبطل كل  يراضوأكد الحكم أن الدستور الجديد خلق واقعا دستوريا جديدا يحظر التنازل عن ال 
 :اتفاقية تخالف أحكامه، حيث ذكر

على الحكم بعدم االختصاص بنظر معظم الدعاوى  ي جرى قضاء محكمة القضاء اإلدار  0590وفى ظل العمل بأحكام دستور "
فقد تضمن الدستور  ،جديد ي مصر قد تغير وجد واقع دستور في  ي المقامة طعنا على المعاهدات الدولية إال أن الواقع الدستور 

وفى جميع األحوال ال يجوز إبرام أية معاهدات تخالف أحكام الدستور ) :( على أن090المادة )الفقرة األخيرة من في  النص يالحال
 :فقرتها األخيرة على انهفي  تنص 6106( من دستور 039وكانت المادة ) (جزء من إقليم الدولة يأو يترتب عليها التنازل عن أ

أما  ،إقرار المعاهداتفي  الشعب والشورى  يقيد على سلطة مجلسحيث ورد ال (معاهدة تخالف أحكام الدستور يوال يجوز إقرار أ)
شمل من مصطلح إقرار أعم و أ فقد ورد فيه الحظر على االبرام ومصطلح إبرام المعاهدات  ي( من الدستور الحال090نص المادة )

ليها كل عمل من أعمال إبرام ( من الدستور يمتد إلى السلطة التنفيذية فهو يحظر ع090المادة )في  المعاهدات والحظر الوارد
جزء من إقليم الدولة  يالمعاهدات الدولية بما فيها التوقيع عليها إذا كانت المعاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أ

ومقصود ليجنب الدولة والمواطنين مخاطر إبرام اتفاقيات  يوذلك حتى ال ترتبط الدولة باتفاقيات من هذا النوع وهو حظر وقائ
 ،جزء من إقليم الدولة وليمنع السلطة التنفيذية من االقتراب من مثل هذه االتفاقيات يتخالف الدستور أو تؤدى إلى التنازل على أ

وجب على السلطة التنفيذية قبل ظروف أو مبررات وهو ما ي ينه حظر مطلق وال استثناء فيه وال مجال للتحلل منه تحت أأكما 
فإن تبين لها أن االتفاقية مخالفة  ،اتفاقية أن تدرسها دراسة دقيقة وافية للتأكد من خلوها من القيدين المشار إليهما يالتوقيع على أ

ذلك احترام وضمن الدستور ب ،للدستور أو تؤدى إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة وجب عليها أن تحجم عن التوقيع عليها
وحرمه بالمعنى  يكما قصد التأكيد على أن إلقليم الدولة قداسة بالمعنى الوطن ،أحكامه وعدم جواز خرقها عن طريق اتفاقيات دولية



وأرسى الدستور بذلك فكرة االختصاص الممنوع أو  ،جزء منه يوانه يشكل وحده واحدة وال سبيل إلى التنازل عن أ يالقانون
 ."مجال إبرام المعاهدات الدوليةفي  طة التنفيذيةالمحظور على السل

حق الجيال القادمة وال يملك رئيس  وأن الرض ،هو مصدر السيادةوحده كما ذهب الحكم إلى أن الشعب 
 منها: يءالجمهورية أو رئيس الوزراء أو مجلس النواب التنازل عن ش

يترتب عليها  التي كما حظر إبرام المعاهدات ،المعاهدات الدوليةففرض الدستور احترام أحكامه ولم يجز مخالفته عن طريق "
الن التنازل عن جزء من إقليم الدولة يزيل سيادتها عليه ويخرجه من نطاق إقليمها ومن  ،التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة

نما ورد على اإلبرام  ،حدودها إذ يمتنع وفقا له  –كما سلف تفصيله  –وهذا الحظر لم يرد على إقرار هذا النوع من االتفاقيات وا 
مواجهة السلطة التنفيذية وفى مواجهة في  وال الموافقة عليها وال التصديق عليها ويسرى هذا الحظر ،توقيع هذا النوع من االتفاقيات

فمنع الدستور السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب  ،اجهة جمعية الناخبين من أبناء الشعبالسلطة التشريعية وفى مو 
سياسية ذلك أن إقليم الدولة ليس  مالءماتعليها النزول عن جزء من إقليم الدولة حتى ال تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو 

نما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط في اتفاقية من هذا النوع الن  يكما منع الدستور مجلس النواب من الموافقة على أ ،هملكا لها وا 
ولم  ،وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة األصيل ،هأرضأعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن 

الن  ،استفتاء عامفي  ن أي جزء من إقليم الدولةع يهيئة الناخبين سلطة الموافقة على التخلفي  يجعل الدستور للشعب ممثال
وكل عمل حظره الدستور ال يجوز لسلطة  ،يمكن أن تؤدى إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة التيالدستور أوصد جميع األبواب 

نما تخص األمة  أرضف ،أو ألحد أن يجيزه سبقت وستبقى  عاشت عليها أجيال التيالوطن ال تخص جيال واحدا من المصريين وا 
ارواحهم واريقت دماؤهم  لما كان عليه أسالفهم ممن بذلوا امتدادا مهدا ألجيال قادمة يقع عليها أيضا واجب الدفاع عن هذه األمة

ن حماية إقليم الدولة ووحدة أجزء منه خاصة و  يلذلك منع الدستور التنازل عن أ ،دفاعا عنهو  واختلطت بتراب هذا الوطن حماية له
الدولة أيا كان عمله أو موقعه داخل سلطة ما  يعنق كل مواطن من مواطنفي  يوقانون ي يه هو التزام وواجب دستور أراضوسالمة 

 ."الدستور أو القوانينفي  بالده قبل أن يحضه على ذلك نص أرض ، وقد جُبل المواطن على حمايةأو فردا عاديا

 :حيث أكد أن قانون البحارل الدولية تفاقيةال ة الجزيرتين استنادا لوذهب الحكم لمصري

 ،تتبع الدولة التييشكل جزءا من قارة من القارات كما يشمل الجزر  الذي ي ومن حيث إن اإلقليم البرى للدولة يشمل اإلقليم القار "
للدولة فيشمل المياه  ي أما اإلقليم البحر  ،تتكون طبيعيا وتحاط بالماء من جميع الجهات وتعلو عليه رضوالجزيرة رقعة من األ

 التيو  01/06/0586بجاميكا بتاريخ  يمونتيجوبفي  الموقعة -وقد وضعت اتفاقية قانون البحار ي، الداخلية للدولة والبحر اإلقليم
ولها قوة  – 3/9/0589بالموافقة عليها ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ  0584لسنة  039صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 

 يأن تحدد عرض بحرها اإلقليمفي  ( لكل دولة الحق4وأعطت المادة ) ،يقواعد تحديد وقياس البحر اإلقليم –مصر في  القانون 
هو حد أدنى الَجزر  ي( أن خط األساس العاد9المادة )في  وبينت ،ة من خطوط األساسميال بحريا مقيس 06بمسافة ال تتجاوز 

وخطوط األساس  ،على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسميا من قبل الدولة الساحلية
انبعاج عميق وانقطاع أو حيث توجد سلسلة من  الساحلفي  خطوط مستقيمة تصل بين نقاط مناسبة حيث يوجد يالمستقيمة ه

ولكل جزيرة تتبع دولة  ،( من االتفاقية9وذلك على التفصيل الوارد بالمادة ) ،الجزر على امتداد الساحل أو على مسافة قريبة منه



فاقية المشار إليها على ( من االت09باعتبارها جزء من إقليم الدولة وتنص المادة ) يمن الدول خط أساس يقاس منه البحر اإلقليم
حال عدم وجود اتفاق بينهما على خالف ذلك في  حيث تكون سواحل دولتين متقابلة أو متالصقة ال يحق ألى من الدولتين) :أن

بعدها عن اقرب النقاط على خط األساس في  تكون كل نقطة عليه متساوية الذيإلى ابعد من الخط الوسط  يأن تمد بحرها اإلقليم
 يبسبب سند تاريخ ي لكل من الدولتين غير أن هذا الحكم ال ينطبق حيث يكون من الضرور  يس منه عرض البحر اإلقليميقا الذي

ولم تتضمن تلك االتفاقية عند تحديد  (لكل من الدولتين بطريقة تخالف هذا الحكم يأو ظروف خاصة تعيين حدود البحر اإلقليم
إلى دولة أخرى  -ومنه الجزر –ا يجبر دولة على التنازل عن جزء من إقليمها البرى بين دولتين أو أكثر م يحدود البحر اإلقليم

ذا ما تضمن اتفاق بين دولتين ولو كان ينظم حدود البحر  ،الن االتفاقية تسرى على البحار وليس على اإلقليم البرى للدولة وا 
بينهما نصا خاصا بالتنازل عن جزء من اإلقليم البرى لدولة إلى دولة أخرى فان هذا التنازل ال صلة له بتحديد البحر  ياإلقليم
نما هو ،وال باتفاقية قانون البحار ياإلقليم حقيقته عمل يتعلق بالتنازل عن جزء من اإلقليم البرى للدولة وبتعديل الحدود البرية في  وا 
تيران  جزيرتيتنازل مصر عن  6102ابريل في  اق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعوقد تضمن اتف ،للدولة

وتتعرض المحكمة  ،وصنافير إلى المملكة العربية السعودية على النحو الوارد ببيان مجلس الوزراء المرفق صورته بملف الدعوى 
 "مصرفي  يوفقا للقانون الداخل لبيان مدى مشروعية التوقيع على االتفاق المتضمن التنازل

 وذهبت المحكمة إلى أن حقائق التاريخ تؤكد مصرية الجزيرتين، حيث ذكرت:

نماا ساجلت ي الشهر العقاار في  نها ال تسجلأمة المصرية كلها و الوطن ملك لأل أرضأن  " ناه أساجل التااريخ و فاي  كعقاارات األفاراد وا 
موقعهاا فاي  يضلوا أو ينسوا ومان حياث إن مصار دولاة مناذ أكثار مان خمساة االف عااماثباتها شهادة شاهد أو شهود قد في  ال يقبل

كما تعرضت لغزو أو احتالل واختلفت أوضاعها القانونياة  يأراضاوقات قوتها إلى ما حولها من في  المعلوم للكافة وزادت مساحتها
تياران وصانافير والجازر  جزيرتايريخ وارتبطات سايناء و كال مراحال التاافاي  وقت وظال إقليمهاا متميازا يأفي  لكنها لم تزل من الوجود

 جزيرتايوقاد طبقات مصار القاوانين واللاوائح المصارية علاى  ،خليج السويس والبحر األحمار بمصار ارتبااط الجازء بالكالفي  المصرية
 4فااي  وتضاامنت الالئحااة المختصااة بكيفيااة سااير مصاالحة الصااحة الصااادرة يتيااران وصاانافير ومنهااا اللااوائح الخاصااة بااالحجر الصااح

السااواحل المصاارية الممتاادة علااى البحاار فااي  ضاابط وربااط مااا يتعلااق بالصااحة البحريااة والكورنتينااات)( 01المااادة )فااي  0880يناااير 
..( وعااددت .ب الصااحةية ماان جهااة الصااحراء تحااال علااى عهاادة نظااار مكاتاارضاااالباايض المتوسااط والبحاار األحماار وفااى الحاادود األ

 ومكتاب الوجاه المجعاول مؤقتاا مكتاب حاوض الساويس ومحطاة عياون موساى)( مكاتب الصحة من الدرجة األولى ومنهاا 06المادة )
( منهاا علاى 0وقاد نصات الماادة ) 0883ابريال سانة  6فاي  كما طبقت علاى الجزيارتين الالئحاة الجمركياة الصاادرة (الطور.....في 
( 6كماا تضامنت الماادة ) ،(مااركلجلوالممالاك المجااورة تعتبار خطاا  ي ح والحدود الفاصالة باين القطار المصار سواحل البحر المال)أن 

 ....( حياث وقعات الجزيرتاان.)... تمتد حادود المراقباة علاى السافن حتاى مساافة عشارة كيلاو متارات مان السااحل من تلك الالئحة أن
هجرية الموافاق أول  0463شعبان سنة  4في  رفحفي  وتضمنت االتفاقية الموقع عليها والمتبادلة ،نطاق تطبيق الئحة الجماركفي 

باين والياة  ي الخديوياة الجليلاة المصارية بشاان تعياين خاط فاصال إدار  يالدولة العلية )تركياا( ومنادوب يبين مندوب 0512أكتوبر سنة 
يباادأ الخااط الفاصاال االداري كمااا هااو مبااين )( علااى أن 0المااادة )ي فاا متصاارفية القاادس وبااين شاابه جزياارة طااور سااينا الاانصو  الحجاااز

ويمتد إلى قمة جبل فورت ماراَ على رؤوس  ةبالخريطة المرفقة بهذه االتفاقية من راس طابه الكائنة على الساحل الغربي لخليج العقب
المشار إليه هو  ي وقد أصبح الخط اإلدار  (البحر األبيض المتوسط مارا بتلة خرائب على ساحل البحر ئ..... إلى شاط.جبال طابه



تيران وصانافير مان  جزيرتينص يترتب عليه خروج  سولم تتضمن االتفاقية المشار إليها أ ،خط الحدود الدولية لمصر مع فلسطين
تضامن كتااب  كماا ،ورد االتفااق بشاأنها التايكما أن الجزيرتين تقعاان عناد مادخل خلايج العقباة بعيادا عان المنطقاة  ،الحدود المصرية

فااي  المادارس المصارية المطبااوع بمصالحة المسااحة والمنااجم علااى نفقاة وزارة المعاارف العمومياةفاي  للادنيا السااتعماله يأطلاس ابتادائ
اطلعت المحكمة على اصاله وأرفاق بملاف الادعوى صاورة مان خريطاة  الذيو  0549والمعاد طبعه عام  0566المطبوع عام و  مصر

والثابات مان صاورة كتااب مادير عاام مصالحة الحادود  ،المصارية يراضاتيران وصنافير ضمن األ يرتيجز مصر الواردة به وتضمنت 
والخريطاة المرفقاة باه ردا علاى كتااب الاوزارة الخااص بطلاب عادم  يإلى مادير مكتاب وزيار الادفاع الاوطن 6/2/0534بالنيابة بتاريخ 

فاي  وتضامنت الخريطاة المرفقاة تحدياد مكاان المنااورات ،ج العقباةخلايفي  ستجرى مناورة حرب التياعاقة تحركات القوات البريطانية 
وهااو األماار  ،ساابيل ذلااكفااي  اتخااذت التاايوقااد تضاامن الكتاااب االشااارة إلااى اإلجااراءات  ،مضاايق تيااران وعلااى جاازء ماان جزياارة تيااران

 .المستفاد منه أن القوات البريطانية اخطرت مصر صاحبة السيادة على تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورات

إلاى السافينة  05/0/0591الصاادر مان وزارة الحربياة والبحرياة المصارية بتااريخ  048الثابات مان صاورة أمار العملياات رقام كما أن 
كماا أن الثاباات مان صااورة كتاااب  ،ل قاوة عسااكرية إلاى جزياارة تياران وانشاااء محطاة إشااارات بحرياة بااالجزيرةنااه خااص بتوصاايأمطارو  

فبراير  66أمير البحار قائد عام بحرية جاللة الملك )ملك مصر والسودان( إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ 
الموجاودة بطاباا وجازر فرعاون  يشان تموين قوات سال  الحادود الملكاي ف ( ردا على كتابه0839) 06/4/00برقم ع  0591سنة 

والثابت من صورة كتاب وكيل وزارة الخارجية  1تيران وصنافير  جزيرتيوتيران وصنافير، وهو ما يثبت وجود القوات المصرية على 
شااان ملكيااة جزياارة تيااران انااه تضاامن أن ردا علااى كتاااب الااوزارة ب 62/6/0591المصاارية إلااى وكياال وزارة الحربيااة المصاارية المااؤرخ 

فبراياار ساانة فااي  0/3-605كمااا تضاامن كتاااب وكياال وزارة الماليااة المصاارية رقاام  ،المصاارية يراضااالجزياارة تاادخل ضاامن تحديااد األ
قد بينات علاى  0549الطبعة األولى لسنة  ي أن مجموعة خرائط القطر المصر  ،شان الرد على السؤال حول جزيرة تيرانفي  0591
محاال  -وخااتم كتابااه بااان جزياارة تيااران ،تيااران وصاانافير الااواقعتين عنااد ماادخل خلاايج العقبااة تفاصاايل االرتفاعااات بكاال منهمااا جزيرتااي
مان الكتاب المشاار إليهاا بالمساتندات المقدماة و  ،وقاد ارفقات صاورة مان هاذا الكتااب ،المصارية يراضاتدخل ضمن تحديد األ -السؤال

مساح  ماااااباس 0539الية سانة اااااااااااادر من وزارة الماااااااااااااااب الصاااااان الكتااااااااااكما تضم ،ق 91سنة ل 34822الدعوى رقم في  من المدعى
وفقاا  32صافحة فاي  اسام تياران survey of Egypt – index to place names -اكناااااااااااااااء األمااااااااااااااابأسم الاااااااااسج -لمصار

بعااد ان اطلعاات  9/2/6102ق بجلسااة  91لساانة  34822الاادعوى رقاام فااي  أودعهااا الماادعى التاايللثاباات ماان حافظااة المسااتندات 
 "المحكمة على اصل الكتاب

 ،مارست حقوو  السويادة علوى الجزيورتين دون أن يزاحمهوا أحود التيالدولة  يأن مصر ه يوأكد الحكم القضائ
 :ن، حيث ذكرضحت بدماء أبنائها دفاعا عن الجزيرتي التي يوه

 08/0/0590فاي  الوقاائع المصاريةفاي  ونشار 09/0/0590كما صادر المرساوم بشاان الميااه اإلقليمياة للمملكاة المصارية بتااريخ " 
الميااه باين البار  -...........ج-ب ............-أ :المملكاة يأراضافاي  تشامل الميااه الداخلاة):( على أن3المادة )في  نص الذيو 

ال يبعاد احاداها  التايباين الجازر المصارية  التايالميااه  -جزيرة مصرية ال تبعد عن البر أكثر مان اثناى عشار مايال بحرياا د أيوبين 
الميااه الداخلياة  للمملكة فيما يلاى ييقع البحر الساحل) :( على أن9المادة )في  ونص (من اثنى عشر ميال بحريا بأكثرعن األخرى 
وطبقا لهذا المرسوم فان المياه باين جزيارة صانافير وجزيارة تياران والميااه  (اتجاه البحر إلى مسافة ستة اميال بحريةفي  للمملكة ويمتد

م مايال بحرياا بموجاب قارار رئايس الجمهورياة رقا 06تم مد البحر االقليمي الاى مساافة و  ،سيناء مياه داخلية مصريةو  بين جزيرة تيران
حداثا مألت الدنيا وشاغلت النااس حياث فرضات مصار حصاارا أومنذ منتصف القرن العشرين شهدت الجزيرتان ، 0598لسنة  081



منظماة االمام المتحادة وتمساكت مصار بسايادتها علاى في  واثير الموضوع ،مضيق تيرانفي  بحريا على إسرائيل ومنعتها من المرور
صادر قارار و  0592كما احتلت إسارائيل سايناء وجزيرتاي تياران وصانافير عاام  ،لية مصريةجزيرة تيران وبان المضيق يعد مياها داخ

مااان  0599بداياااة عاااام فاااي  وانساااحبت إسااارائيل ،متضااامنا مطالباااة إسااارائيل باالنساااحاب 0592المتحااادة عاااام  لألمااامالجمعياااة العاماااة 
كماا قبلات  ،المصارية دون غيرهاا مان الادول العربياة راضايوقاع علاى األ 0592ومعلوم أن عادوان  ،احتلتها التيالمصرية  راضياأل

 جزيرتايواحتلات إسارائيل سايناء و ، ي المصاريةراضامصر وجود قوات الطوارئ الدولية في اطار ممارسة حقوقها في السايادة علاى األ
بالموافقااة  0595لساانة  094ثاام وقعاات اتفاقيااة السااالم مااع إساارائيل وصاادر قاارار رئاايس الجمهوريااة رقاام  ،0529تيااران وصاانافير عااام 

، وقاد تضامنت هاذه االتفاقياة انساحاب إسارائيل إلاى ماا وراء الحادود الدولياة باين 09/3/0595عليها ونشار بالجريادة الرسامية بتااريخ 
نف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سايناء طبقاا لانص الفقارة الثانياة مان الماادة األولاى تأن تسأو  ،مصر وفلسطين تحت االنتداب

العباور الجاوي و  كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من االتفاقية ذاتها االتفاق بين البلدين على حق المالحاة ،االتفاقيةمن 
فااان  ،وترتيباات األمان والخريطاة المرفقاة باه والملحاق باالتفاقياة اإلساارائيليوطبقاا للبرتوكاول الخااص باالنساحاب  ،عبار مضايق تياران

بشااان الموافقااة علااى  0584لسانة  039وقاد صاادر قاارار رئايس الجمهوريااة رقاام  ،افير تقعاان ضاامن المنطقااة )ج(تيااران وصاان جزيرتاي
وتضامن  3/9/0559فاي  والمنشور بالجريدة الرسمية 0/06/0586بجاميكا بتاريخ  يمونتيجوبفي  وقعت التياتفاقية قانون البحار 

حفاظاا علاى المصاالح الوطنياة المصارية ساترفق جمهورياة مصار ) ناهأعلاى المادة الثانياة مناه في  موافقة مصر على االتفاقية ونص
في  إعالن بشان المرور -9... .-0 :من االتفاقية 401العربية مع وثيقة تصديقها إعالنات حول الموضوعات التالية إعماال للمادة 

العربيااة إذ تصاادق علااى اتفاقيااة االماام جمهوريااة مصاار ).....( وتضاامن اإلعااالن المشااار إليااه أن -2مضاايق تيااران وخلاايج العقبااة. 
معاهااادة الساااالم فاااي  منهاااا تعلااان: أن ماااا ورد 401المتحااادة لقاااانون البحاااار والمعبااار عنهاااا فيماااا بعاااد باالتفاقياااة واعمااااال لحكااام الماااادة 

عااام إطااار التنظاايم الفااي  مضاايق تيااران وخلاايج العقبااة يساايرفااي  ماان نااص خاااص بااالمرور 0595المصاارية االساارائيلية المبرمااة عااام 
لمياااه المضاايق وماان  يللمضااايق كمااا ورد بااالجزء الثالااث ماان االتفاقيااة بمااا يتضاامنه هااذا التنظاايم ماان عاادم المساااس بالنظااام القااانون

وان  ،يويستفاد من هذا اإلعالن أن مصر تمسكت بان مضيق تياران مضايق وطنا (واجبات تكفل سالمة وحسن نظام دولة المضيق
وقااد تضاامن قاارار رئاايس  .مصاارية خاضااعة لساايادتها أرضجزياارة تيااران هااي فااي  ساايناء أوفااي  تقااع علااى جانبيااه سااواء التااي رضاأل

 ،ومرفقاتاااه تحدياااد خطاااوط األسااااس التاااي تقااااس منهاااا المنااااطق البحرياااة لجمهورياااة مصااار العربياااة 0551لسااانة  69الجمهورياااة رقااام 
ة أو تقرياار أي حقااوق لاادول أخاارى علااى بحسااب غرضااه لاام يتضاامن التنااازل عاان أي جاازء ماان االقلاايم البااري لجمهوريااة مصاار العربيااو 

 60/4/0586فاي  الوقاائع المصاريةفاي  المنشاور 0586لسانة  361كما صدر قارار وزيار الداخلياة رقام  .صنافيرو  الجزيرتين تيران
تنشااأ نقطااة شاارطة مسااتديمة بجزياارة تيااران تتبااع سااانت )ن: أ( علااى 0المااادة )فااي  بإنشاااء نقطااة شاارطة مسااتديمة بجزياارة تيااران ونااص

 تيران وصنافير( جزيرتيلسنة سيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة تيران ويشمل اختصاصها  كاترين بمحافظة جنوب

الماادة فاي  ويانص 3/9/0586الوقاائع المصارية بتااريخ فاي  والمنشاور 0586لسانة  829وصدر قرار وزيار الداخلياة رقام  -
ماان قساام شاارطة سااانت كاااترين إلااى قساام شاارطة شاارم تنقاال تبعيااة نقطااة شاارطة جزياارة تيااران المسااتديمة ): ( منااه علااى أن6)

   (الشيخ بمحافظة جنوب سيناء
 الاذيو  00/9/0586والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ  0586لسنة  396رقم  يوصدر قرار وزير الزراعة واألمن الغذائ -

صاااايد الطيااااور يحظااار )( علااااى أن: 0)الماااادة فااااي  وناااص 0522لساااانة  94ديباجتاااه إلااااى قاااانون الزراعااااة رقااام فااااي  اشاااار
 (منطقة جزيرة تيران –ج  :سيناء يالمناطق التالية بمحافظتفي  والحيوانات بكافة انواعها

باعتبار منطقة سااحل  62/2/0586المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ  0586لسنة  090وصدر قرار وزير السياحة رقم  -
ن طابا شماال حتى راس محمد جنوبا والجزر الواقعة منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة م (خليج العقبة)جنوب سيناء 

وزارة السااياحة علااى  بإشااراف 0594لساانة  6مجااال تطبيااق أحكااام القااانون رقاام فااي  داخاال المياااه اإلقليميااة منطقااة سااياحية
 .المناطق السياحية واستغاللها



مان باين  -6.. .) :االيضااحية أنشاان المحمياات الطبيعياة وتضامنت مذكرتاه فاي  0584لسنة  016وصدر القانون رقم  -
 (....خليج العقبةفي  المناطق المقتر  جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران

بإنشاااء  62/00/0584والمنشااور بالوقااائع المصاارية بتاااريخ  0584لساانة  0128وصاادر قاارار رئاايس مجلااس الااوزراء رقاام  -
 .جنوب سيناءتيران وصنافير بمحافظة  جزيرتيمنطقة راس محمد و في  محمية طبيعية

متضااامنا  4/8/0552والمنشاااور بالوقاااائع المصااارية بتااااريخ  0552لسااانة  6149وصااادر قااارار رئااايس مجلاااس الاااوزراء رقااام  -
 .شان المحميات الطبيعيةفي  0584لسنة  016تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقا للقانون رقم  جزيرتياستمرار 

والمنشاااور بالوقاااائع المصااارية بتااااريخ  0582لسااانة  429دفاع رقااام كماااا صااادر قااارار نائاااب رئااايس مجلاااس الاااوزراء ووزيااار الااا -
ال يجااوز تملكهااا  التاايالصااحراوية  راضاايذات االهميااة العسااكرية ماان األ االسااتراتيجيةتحديااد المناااطق  بشااأن 4/0/0598

كاام ماان الساااحل وكااذا  61" تعتباار المياااه االقليميااة وبعمااق  ،/د( ماان الشااروط العامااة الملحااق بهااذا القاارار2وتضاامن البنااد )
أي مطالاب أو مشاروعات بهاا " وقاد  ىيلزم تصديق القوات المسلحة عل استراتيجيةالجزر الواقعة في هذه المساحة مناطق 

  خضع ألحكام هذا القرار جزيرتي تيران وصنافير

المااودع ملااف الاادعوى خريطااة  6119لعسااكرية بااوزارة الاادفاع عااام كمااا تضاامن أطلااس مصاار والعااالم الصااادر ماان إدارة المساااحة ا .
كماااا تضااامن شااارحا  ،تياااران وصااانافير ضااامن حااادود الدولاااة المصااارية وتتبعاااان محافظاااة جناااوب سااايناء جزيرتااايأن  تضااامنو  سااايناء

الشاايخ بإنشاااء قساام ثااان شاارطة شاارم  6109لساانة  81صاادر قاارار وزياار الداخليااة رقاام و  .لخصااائص الجزياارتين ومساااحة كاال جزياارة
ينشأ بمديرية امان ) :( منه على أن0المادة )في  وينص 09/6/6109بمديرية امن جنوب سيناء والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 

جزيارة  –جزيارة صانافير  ... :ي... يشامل نطااق قسام ثاان شارطة شارم الشايخ علاى ماا يلا.جنوب سيناء قسام ثاان شارطة شارم الشايخ
 6109لسااانة  936وصااادر قااارار مسااااعد وزيااار الداخلياااة لقطااااع مصااالحة األحاااوال المدنياااة رقااام  .(....ةمرساااى بريكااا يواد –تياااران 

ينشأ باإدارة شارطة األحاوال المدنياة بجناوب ) :( على أن0المادة )في  ينص الذيو  02/4/6109والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 
... يشامل نطااق .مقره منطقة نبق فصال من النطاق الجغرافي لقسام ساجل مادني شارم الشايخ شرم الشيخ ثان يسيناء قسم سجل مدن

 ...(.ةمرسى بريك يواد –جزيرة تيران  –.... جزيرة صنافير . :يسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلاختصاص ق

 رضاأل ىفاإن الواقاع الحاصال علا ،الجزيارتينومن حيث أنه فضال عماا سابق تفصايله مان اعتباارات قانونياة وتاريخياة تثبات مصارية 
الجزياارتين بالفعاال حقااوق ساايادة كاملااة ال يزاحمهااا فااي ذلااك أحااد لدرجااة أن مصاار  ىمنااذ زماان بعيااد أن الدولااة المصاارية تمااارس علاا

 "مصرية أراضضحت بدماء ابنائها دفاعا عن الجزيرتين وهو ما يفصح افصاحا جهيرا عن أنهما 

وأن الووزعم بوقوعهمووا  ،نيمصووريت تيووران وصوونافير طبقووا للقووانون والقضوواء الوودوليين الحكووم حيثياتووه بوو نويختووتم 
 :وحيث قضى ب يخالف الدستور، اقليمية السعودية زعماإل هضمن الميا

مصرية مان ضامن  اأرض صنافيرجزيرة تيران وجزيرة  كل ما تقدم يتضح أنه من المقطوع به أن كال من ىنزوال علومن حيث إنه  "
 ،وقااد مارساات مصاار الساايادة علااى الجزياارتين بصاافة دائمااة ومسااتمرة ،وتقعااان ضاامن حاادود الدولااة المصاارية ،مصاارل البااري  اإلقلاايم

القاانون والقضااء فاي  كما أن سيادة مصر عليها متحققة طبقا للمعاايير المساتقر عليهاا ،وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية
يكاون ماا قاام مان ثام و . التناازل عنهماامان الدساتور الحاالي  (090)حكم الفقرة األخيرة من المادة التزاما ب تبعا لذلك يحظرو  ،يينالدول

 6102ابريال فاي  به ممثل الحكومة المصرية من التوقياع علاى اتفاقياة ترسايم الحادود البحرياة باين مصار والمملكاة العربياة الساعودية
لكاة العربياة الساعودية بحجاة انهماا تقعاان داخال الميااه اإلقليمياة الساعودية قاد انطاوى متضمنت تناازل مصار عان الجزيارتين للم التيو 

هااذا التنااازل المحظااور خلااف اتفاااق علااى ترساايم الحاادود  تبطلااه وذلااك علااي الاارغم ماان محاولااة سااترعلااى مخالفااة جساايمة للدسااتور 
جازء  يال يجاوز أن يمتاد اثاره إلاى أ ي لايم البارى المصار الن ترسيم الحدود البحرية مع دولة ال يتصال إقليمهاا البارى ماع اإلق ،البحرية



يتعااين الحكاام باابطالن توقيااع ممثاال الحكومااة المصاارية بناااء عليااه و  ،تيااران وصاانافير جزيرتااييشاامل  الااذي ي المصاار  البااري  ماان اإلقلاايم
 "على االتفاقية المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار

لكونه يقع  ايدول اوليس مضيق يتيران مضيق وطنأكد الحكم على حقيقة تاريخية بأن مضيق و
 :بأن يالمصرية، حيث قض راضيبالكامل ضمن األ

تفصل بين جزيرة تيران وسيناء  التيوكذلك المياه ، تفصل بين جزيرة تيران وجزيرة صنافير مياها داخلية مصرية التيتظل المياه  "
المصرية من الناحيتين مع استمرار حقوق مصر عليه بوصفها  راضيواستمرار مضيق تيران واقعا داخل األ ،مياها داخلية مصرية

 " هذا الشأنفي  صول الدبلوماسية المتبعةواأل يينا لقانون المعاهدات وقواعد القانون الدوليدولة المضيق وفقا لقواعد معاهدة ف

 يالذحكم و الحيثيات التاريخية لهذا ال ي للحقو  االقتصادية واالجتماعية للشعب المصر  ي المركز المصر  يهديو 
يؤكد كما  .ب ن الشعب وحده هو مصدر السلطات مؤكدا ،عد انتصارا استثنائيا للمشروعية وسيادة القانون ي

حكم اإلدارية ستستكمل بصدور  التيطريق االنتصار لحقو  الجيال القادمة و المركز أن الحكم خطوة على 
 يحيث أن طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم سيفتح الباب لجولة جديدة من الصراع القانونالنهائي، العليا 

نزاعا  ومن المتوقع أن تشهد الساحة السياسية المصرية من أجل الت كيد على مصرية الجزيرتين. يوالقضائ
الفصل بين هذه  يقضائية، تشريعية( بش ن مبدأ قانونيا ودستوريا بين سلطات الدولة الثالث )تنفيذية،

ش ن هذه القضية، خاصة أن من هي السلطة صاحبة الكلمة العليا في أيضا  ،التوزان المرن بينهاو السلطات 
وكيل البرلمان أعاد مرة أخرى إطال  عبارة "المجلس سيد قراره" أثناء تعقيبه على حكم مجلس الدولة، فضال 

إلى أن رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب ليس من حقهم التوقيع على أي عن أن الحكم قد أشار 
 اتفاقية تنال من الرض المصرية.

 

 

 

 

 


