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 2825 بناء القدرات في مجال شؤون المحيطات وقانون البحار
Capacity-building in the field of Ocean Affairs and 

the law of the Sea 1982 
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  1خوة منتوري قانطينة جامعة اإل
 الملخص:

أنه  إذ االتجاه هذا األخير العقد خال: البحار قانون  شهدها التي التطورات تعكس
عملية  األلفية أدرجت منعطف في القدرات بناء طبع الذي المتجدد الزخم مع تماشيا
 بالمحيطات المتعلقة العضوية باب المفتوحة الرامية غير االاتشارية المتحدة األمم

 ضمن القدرات بناء موضوع مؤخرا أنشئت البحار " العملية االاتشارية" التي وقانون 
 التي للمناقشة ونتيجة . 0222 عام في األو: اجتماعها خال: التي نوقشت المواضيع

 02المؤرخ في   55/7قرارها  العامة، في الجمعية أكدت هذا الموضوع، بشأن جرت
 عبارة "بناء ااتعمل من أو: البحار، وهي وقانون  بالمحيطات المتعلق 0222أكتوبر 

ال و  النامية، للبلدان بالنابة القدرات بناء عليها ينطوي  التي األهمية الخاصة القدرات"،
 كذلك العامة الجمعية وقد شددت النامية الصغيرة الجزرية نموا والدو: البلدان أقلايما 
 من البحرية البيئة لحماية العالمي العمل برنامج في اياق القدرات بناء أهمية على

 العملية دورة خال: القدرات بناء موضوع النظر في بمواصلة وأوصت البرية، األنشطة
 . التالية االاتشارية

المشترك  التراثالمنطقة الدولية؛  ؛البحار والمحيطات ؛بناء القدرات :الكلمات المفتاحية
 .لإلناانية

Abstract 

        Reflect developments in the law of the sea during the last 

decade this direction as it is in line with the renewed momentum 

which was printed capacity building at the turn of the millennium 

mailto:Boualem.boussakra@yahoo.fr
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the United Nations Open-ended Informal Consultative Process on 

Oceans and the law of the Sea "Consultative Process", which was 

recently established the theme of building capacity within the 

topics discussed during the first meeting in 2000. 

         As a result of thediscussion on this subject, the General 

Assembly, in its resolution 55/7 of 20 October 2000 on oceans 

and the law of the Sea, which is the first to use the phrase 

"capacity-building", the special importance of capacity building 

for developing countries, particularly the least developed 

countries and small island developing States. 

          The General Assembly has stressed the importance of 

capacity building in the contexte of the World Program of Action 

for the protection of the Marine Environment frome Land-based 

activities, and recommended further considération of the issue of 

capacity building during the following session of the Consultative 

Process. 

Key Words:Capacity building؛ the seas and oceans ؛   the 

international zone ؛   the common heritage of mankind. 

 :مقدمة
لمفهوم  صار ،1991 في التنفيذ حيز البحار لقانون  المتحدة األمم اتفاقية دخو: منذ
 مؤتمر خال: 01 القرن  أعما: جدو: في بانتين ذلك قبل تبلور الذي القدرات، بناء

 التنفيذية االهتمامات بين األهمية متزايدة مكانة والتنمية بالبيئة المعني األمم المتحدة
 تشهده تطورا مثل يم ذاته حد في المفهوم أن غير المتحدة. لمنظومة األمم الرئياية
 والتعاون  التنمية مجاالت في المتحدة األمم بها تضطلع التي العديدة األنشطة

 مااعدة ضرورة إلى إشارة 05 تضمنت االتفاقية المثا: ابيل فعلى التقنية. والمااعدة
 ا:لمجا في العلمي من البحث هذه اإلشارات شواغلها، وتراوحت ومراعاة النامية الدو:

 البيئة ومشاكل المنطقة ا فيبه المضطلع األنشطة إلى التكنولوجيا، ونقل البحري 
 01القرن  جدو: أعما: على الاابقة العامة الجمعية قرارات فإن البحرية، وبالمثل

 .القدرات بناء خانة في تصنيفها يمكن أنشطة تناولت
أشكا:  معظم بإدراج يامح فضفاض بشكل القدرات بناء مفهوم ُعر ِّف ما وكثيرا

 المااعدة أشكا: عن المفهوم تفصل التي الخاصية وتتمثل. إطاره في التقنية المااعدة
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الوطنية  الكفاءات على وكذلك االاتدامة، عنصر على كلًيا تركيزه في والتعاون األخرى 
 الماتفيدة الجهات تمكين في يتمثل مباشر أثر القدرات بناء على يترتب وبتعبير آخر،

 وااتدامتها. الماتهدفة أداء الوظائف من
واائل تنفيذ أنشطة بناء القدرات والمبادرات في مجا: شؤون المحيطات لذا فماهي 

وماهي االاتخدامات الجديدة الماتدامة للمحيطات، بما فيها حفظ وقانون البحار؟، 
 التنوع البيولوجي لقاع البحار وتنظيمه في األماكن الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية؟

طة انحاو: إبراز واائل تنفيذ أنشولإلجابة على هذه اإلشكاليات من خال: هذا الطرح و 
بناء القدرات والمبادرات في مجا: شؤون المحيطات وقانون البحار، مع اإلشارة إلى 

التنميــة الماــتدامة في الــــدور ، و 1990تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 
منها والحبياة والمتضررة جغرافيا في المنطقة الدولية، ثم  رة الناميةالجزريـــة الصغـــي

وتبيان االاتخدامات الجديدة الماتدامة للمحيطات،  قراءة لقانون البحار والمحيطات
بما فيها حفظ التنوع البيولوجي لقاع البحار وتنظيمه في األماكن الواقعة خارج حدود 

 .الوالية الوطنية
 د من هذه الدرااة، يلزم تقايم هذا إلى مبحثين هي وحتى يتحقق المقصو 

 2825اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحارالمبحث األول: 
 1990المطلب األو:  تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 

 حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجيالفرع األو:  
 البحرية القرصنةالفرع الثاني  

 التنميــة الماــتدامة في الــــدور الجزريـــة الصغـــيرة الناميةالمطلب الثاني  
 القدرات بناء الفرع األو:  أهمية

الفرع الثاني  االاتخدامات الجديدة الماتدامة للمحيطات، بما فيها حفظ التنوع 
 يةالوطنالبيولوجي لقاع البحار وتنظيمه في األماكن الواقعة خارج حدود الوالية 

 المبحث الثاني: بناء القدرات في مجال شؤون المحيطات وقانون البحار
المطلب األو:  االجتماع التشاوري الغير رامي الحادي عشر لألمم المتحدة بشأن 

 0212المحيطات وقانون البحار 
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الفرع األو:  واائل تنفيذ أنشطة بناء القدرات والمبادرات في مجا: شؤون المحيطات 
 البحار وقانون 

الفرع الثاني  توصيات العملية التشاورية غير الرامية للدورة الخاماة والاتين للجمعية 
 العامة لألمم المتحدة

 المطلب الثاني  قراءة لقانون البحار والمحيطات
 قاع البحار وتنظيمه في األماكن الواقعة خارج حدود الوالية الوطنيةالفرع األو:  
 القانوني لتطوير ونقـل التكنولوجيـا البحريةالنظام الفرع الثاني  

 خاتمة
 2825اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحارالمبحث األول: 

ما فتئت األمم المتحدة منذ زمن طويل تتصدر الجهود الرامية إلى ضمان ااتخدام 
البحار والمحيطات ااتخداما تعاونيا والميا ومحددا قانونا، وذلك لصالح البشرية على 
الماتويين الفردي والجماعي. ونتيجة لنداءات عاجلة لوضع نظام دولي فعا: واضح 
المعالم بشأن قاع البحار والمحيطات يتخطى الوالية الوطنية، شهدت عملية امتدت 

عاما إنشاء لجنة األمم المتحدة لقاع البحار، والتوقيع على معاهدة حظر األالحة  15
الجمعية  ، اعتمدتمؤتمر ااتكهولم حو: البيئة اإلناانية النووية في قاع البحر، وفي

العامة إعالنا نص على أن جميع موارد قاع البحار خارج حدود الوالية الوطنية هي 
 .(1)عن الموقع الجغرافي للدو:بصرف النظر  ،تراث مشترك لإلناانية

بوصفها  1990عام  اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار يقف عملها الرائد العتماد
ااعة المائية المشتركة الشلحظة حاامة بالنابة لتواع القانون الدولي ليشمل الموارد 

 ومن خال: ذلك انحاو: عرض حاالت تنفيذها وفق المطلبين التاليين  على كوكبنا.
 .2825المتحدة لقانون البحار  األممالمطلب األول: تنفيذ اتفاقية 

وتعتبر االتفاقية بمثابة "داتور للمحيطات" حيث كانت تتحرك بارعة نحو المشاركة 
عقد األمل على أن جميع الدو: األعضاء في المنظمة االاتشارية ، ويمكن (2)العالمية

لى االتفاقية، وكذلك لتنفيذ االتفاقين، وقد بلغ عدد الدو: األعضاء اوف تنظم قريبا إ
دولة، وهذا دليل على جهود المجتمع  161في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 

http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=97&articleid=1503
http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=97&articleid=1503
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
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ى وتنفيذ النظام القانوني المطبق علولة، إلى االاتفادة القوية والمقب الدولي الرامية
 المحيطات.

من الدوليين، واالاتخدام الماتدام لموارد المحيطات، وضرورة الحفاظ على الالم واأل
 كما ينبغي الحفاظ على االمة االتفاقية على اعتبارها ،والمالحة وحماية البيئة البحرية
 .(3)حجر الزاوية في النظام البحري 

االتفاقية في حل عددا من القضايا الهامة المتعلقة بااتخدام المحيطات وقد ااهمت 
 :والايادة، منها

 تأايس حقوق حرية المالحة. 
  ميال بحريا من الشاطئ 10تم تعيين الحدود البحرية اإلقليمية. 
  ميال بحريا من الشاطئ 022تم تعيين المناطق االقتصادية الخالصة إلى. 
 ميال  052اق حقوق الجرف القاري والتي تصل إلى تم تعيين قواعد لتوايع نط

 .بحريا من الشاطئ
 .حددت قاع البحار والمحيطات على أااس أنه تراث مشترك لإلناانية 
 تم إنشاء الطة دولية لقاع البحار. 
  تم وضع آليات أخرى لحل النزاعات )على ابيل المثا:، لجنة األمم المتحدة لحدود

 (.الجرف القاري 
 حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجيالفرع األول: 

على  ،برنامج البحار اإلقليمية ، وخاصة من خال:برنامج األمم المتحدة للبيئة يعمل
والبحار وتعزيز االاتخدام الاليم للموارد البحرية. تعتبر اتفاقيات حماية المحيطات 

البحار اإلقليمية وخطط عملها اإلطار القانوني الوحيد في العالم لحماية المحيطات 
العمل  امجبرن والبحار على الماتوى اإلقليمي. كما وأنشأ برنامج األمم المتحدة للبيئة

إنها اآللية الحكومية الدولية العالمية .العالمي لحماية البيئة البحرية من األنشطة البرية
الوحيدة التي تعالج بشكل مباشر العالقة بين النظم اإليكولوجية البرية والمياه العذبة 

 .(4)والااحلية

http://unep.org/
http://unep.org/
http://www.unep.org/ecosystemmanagement/water/regionalseas40/
http://www.unep.org/ecosystemmanagement/water/regionalseas40/
http://www.gpa.unep.org/
http://www.gpa.unep.org/
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 من خال:وتناق منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليوناكو 
، برامج البحوث البحرية، وأنظمة الرصد، األوقيانوغرافية الحكومية الدولية اللجنة

 .إدارة المحيطات والمناطق الااحلية وتحاينوتخفيف األخطار، 
البحرية الدولية المؤااة األاااية لألمم المتحدة لتطوير القانون  ةوتعتبر المنظم       

البحري الدولي، حيث تلعب دورا رئيايا في إنشاء إطار تنظيمي للنقل البحري من 
 .خال: تجارة عادلة وفعالة ومعتمدة عالميا

و/أو تدير مجموعة وااعة من المعاهدات، مع  البحرية الدوليةالمنظمة  ضعتو  قدو 
التركيز بوجه خاص على منع تلوث المحيطات والبحار. وتشمل هذه االتفاقيات 

بصيغتها المعدلة  1970لعام  االتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن الافن 
واالتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط لعام  ذي الصلة، 1979ببروتوكو: عام 

1951. 
 البحرية القرصنةالفرع الثاني: 

ترتكــب في البحـــر أعمــــا: القرصنــــة، واللصوصيــــة تشــمل األنشــطة اإلجراميــة الــتي 
ريــب المــهاجرين، واالتجــار غــير المشــروع في تهالماــــلحة ضــــد الاـــــفن، واإلرهـاب، و 

وقد تشمل كذلك مخالفة  .األشخاص والمخدرات والمؤثرات العقلية واألالحة الصغـيرة
يـات، يئة، مثـل القواعد التي تعالج اإلغـراق غـير المشـروع للنفاالقواعد الدولية المتعلقة بالب

واإللقـاء غـير المشـروع للملوثـات مـن الاـفن، أو مخالفـة القواعـد الـــتي تنظم ااتغال: 
 .(5(الموارد البحريـة الحيـة، مثـل صيـد األامـاك غـير المشروع

أعما: القرصنة في الانوات األخيرة قبالة اواحل الصوما: وفي خليج  ازدادتلقد 
وتهدد القرصنة أمن المالحة البحرية على وجه الخصوص من خال: تعريض  عدن،

رفاهية البحارة وأمن المالحة والتجارة. وقد تؤدي هذه األعما: اإلجرامية إلى خاائر 
وحدوث اضطرابات كبيرة في  ائن،كرهفي األرواح وأضرارا مادية أو احتجاز البحارة 

التجارة والمالحة، ووقوع خاائر مالية لمالكي الافن، وزيادة أقااط التأمين والتكاليف 
لحاقاألمنية، وزيادة التكاليف على الماتهلكين والمنتجين،   .(6(ئة البحريةالضرر بالبي وا 

http://www.ioc-unesco.org/
http://www.ioc-unesco.org/
http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
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نية المااعدات اإلنااوتتمثل التداعيات الكبيرة الناتجة عن هجمات القراصنة، منع 
رية اعتمدت المنظمة البحوقد  ،وزيادة تكاليف الشحنات القادمة إلى المناطق المتضررة

قرارات إضافية مكملة لقواعد قانون اتفاقية البحار للتعامل مع  الدولية واألمم المتحدة
 .القرصنة

يث ح –خضعت المحيطات منذ فترة طويلة إلى مبدأ حرية الحركة في البحار وقد 
، ليحد بشكل أاااي من الحقوق الوطنية والوالية 17 ـالوضع هذا المبدأ في القرن 

القضائية على المحيطات في حزام ضيق من البحر يحيط باواحل ذاك البلد. وتم 
اإلعالن عن المااحة المتبقية من البحار على أنها تتمتع بالحرية للجميع وال تنتمي 

لقرن، ا وفي حين ااد هذا الوضع في القرن العشرين بحلو: منتصف بلد.إلى أي 
 .الوطنية على الموارد البحرية االاتحقاقاتبرزت قوة دافعة لتوايع 

وهناك قلق متزايد من آثار أااطيل الصيد لماافات طويلة على األرصدة الامكية 
لقاءالااحلية ومدى حجم التهديد المتمثل في التلوث  الت النفايات من الافن وناق وا 

د طرق البحرية في جميع أنحاء العالم. ويهدالنفط التي تنقل البضائع الضارة في ال
خطر التلوث المنتجعات الااحلية وجميع أشكا: الحياة في المحيطات وتتنافس القوات 

أنحاء العالم فيما بينها للحفاظ على ايطرتها على المياه  المختلفة جميعالبحرية 
 .الاطحية وحتى تحت اطح البحر

 الجزريـــة الصغـــيرة النامية لفي الــــدو التنميــة المســتدامةالمطلب الثاني: 
 اواقتصادياته، (7(لصغيرة الناميةا للمحيطات والبحار تأثـير هـائل علـى الـدو: الجزريـة

وبيئتـها ومناخـها. والمحيطـات ال تـزا: تشـكل المصـدر الغذائـي الرئياـي الـذي يعيـــش 
عليــه العديـد مـن شـعوب هـذه الـدو:. ونظــرا العتمادهــا الشــديد على المحيطات، نفهم 

دراكــا  اــمات للماذا كانت الـدو: وال تـزا: تعلـق أهميـة كبــيرة علــى شــؤون المحيطــات. وا 
الضعـــف االقتصادي والهشاشة البيئيـة لديـها، فـإن بعـض األحكـام الـتي تتنـاو: 
خصـائص جغرافيـة وأوجـه ضعـــف خاصــة تعــزى إلى الــدو: الجزريــة الصغـــيرة الناميـــة 

 فقـد اعتمـدت .واردة في القـــانون الـــدو: والصكوك الرئياية األخـرى غـير الملزمـة
أربعة قرارات  (0222ن )ـا الخاماـة والخماـــيتهالجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة في دور 

http://www.un.org/depts/los/piracy/piracy_documents.htm
http://www.un.org/depts/los/piracy/piracy_documents.htm
http://www.un.org/depts/los/piracy/piracy_legal_framework.htm
http://www.un.org/depts/los/piracy/piracy_legal_framework.htm
http://www.un.org/depts/los/piracy/piracy_legal_framework.htm


ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         8781السنة  70العدد:  70المجلد:  81:الرقم التسلسلي         

 

325 

 

لقرارات ا وشـؤون البحـــار علــى وجــه التحديــد تتعلق بالدو: الجزرية الصغيرة الناميـة
دولـة  11دولـة مـن أصـل  01دقت اصو  .55/9و 55/7و 55/020و 55/020

علــى اتفاقيـة األمـم المتحــدة لقــانون البحــار؛ ووقعــت ثــالث دو:  جزريـة صغـيرة ناميـة
زام. عـرب بعـد عـن موافقتها على االلتـا لم تُ نهجزرية صغيرة نامية، على االتفاقية إال أ

دولـة جزريـة صغـيرة ناميـة طــرف في االتفــاق المتعلــق بتنفيــذ الجــزء الحــادي  01وهناك 
 .االتفاقية عشــر مــن
دقـت/انضمـت إلى اتفـاق األمــم المتحــدة لألرصــدة ادولة الحاليـة الـتي ص 07ومن بين الـ 

منـها إلى الــدو: الجزريــة الصغــيرة الناميــة. إال أن  15، ينتمـي 1995الاــمكية لعــام 
املة المدربة الع ا الوطنية بما في ذلك االفتقـار إلى القوةتهالعوائق المفروضة على قدرا

االت الفنيـة، بـاالقتران مـع محدوديـة مواردهــا الماليــة ال تــزا: تشــكل لمجوالمؤهلة في ا
عوائــق رئياــية في اعيها نحو التنفيذ التام التفاقيـة األمـم المتحـدة لقـانون البحـار 

ــامج مبــادرات لتنفيــذ برنواتفاقـات أخـرى ذات صلـة. وقـد أبـرز إعـالن وحالـة التقـدم وال
ــا هتعمــل التنميــة الماـــتدامة للـــدو: الجزريـة الصغـيرة الناميــة في الماــتقبل الــتي اعتمد

 .1999عام  يا االاتثنائية الثانية والعشرين لألمم المتحـدة فتهالجمعيــة العامة في دور 
ــرا الجزريـة الصغـيرة الناميـة يشــكل عنصتمع الـدولي والـدو: لمجوال يزا: التعاون بين ا

 .هامــا في اــعيها نحــو تحقيــق التنميـة الماـتدامة، بمـا في ذلـك تنميـة مـوارد المحيطـات
للفــزع بــين االلتزامـــات فرق مثير  يوجد .(8(موأكـد علـى ذلـك أيضــا إعــالن مــال وكمـا

تمع مجلأهـــداف ومقاصد التنمية الماتدامة التي اتفق عليها اوالفعـــل. إذ يجـــب تنفيـــذ 
الـدولي، مـن قبيـل اعتمـاد ااـتراتيجيات وطنيـــة للتنميــة الماــتدامة وزيــادة تقديم الدعم 

 .إلى البلدان النامية في الوقت المالئم
 القدرات بناء أهميةالفرع األول: 

اتشارية، اال والعملية العامة الجمعية من كل في الوفود بها أدلت التي البيانات تظهر
 بناء ةبأهمي رااخا إيمانا النفاذ، حيز البحار لقانون  المتحدة األمم اتفاقية دخو: منذ

 الوفود أثارت ذلك، عن وفضال . منها االاتفادة ترتقب أنها إلى القدرات، وتشير
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 نتيجة وذلك ،(9)القضايا من عريضة طائفة في النظر اياق القدرات في بناء موضوع
           .قطاعات لعدة الشاملة لطبيعتها
 على االتفاقية تنفيذ ضرورة شملته ما بين من األو: المقام في القضايا هذه وشملت

 االتفاقية من االاتفادة إتاحة شأنه من يكون  وطني تشريع اعتماد موحد، وضرورة نحو
 الخطوة تكون  وبذلك. بموجبها المفروضة االلتزامات من تنص عليه بما والوفاء

 على الدو: قدرة تحاين أجل من القدرات بناء الصدد هي هذا في التالية المنطقية
 هيكلية تدابير اتخاذ إلى الحاجة على الوفود ذلك، شددت عن وفضال. والتنفيذ الرصد
 برامج وضع وكذلك الموظفين، وتدريب المؤااية والمالية، األحوا: تحاين إلى ترمي
 القصور بأوجه يتعلق الااحلية والبحرية، وفيما للمناطق المتكاملة إلدارة مثال فنية

 ضرورة الوفود من العديد القدرات، أكدت بناء عملية تاتهدفها أن ينبغي التي الهيكلية
 ُيعد الذي الصلة، األمر واالجتماعات ذات المنتديات في النامية الدو: حضور زيادة
 تتناولها التي جميع األنشطة في هادفة مشاركة الدو: هذه اركةلمش مابقا شرطا

 التقنية من الناحيتين التعقيد من كبير قدر على تنطوي  التي تلك ايما وال االتفاقية،
 للجرف القاري. الخارجية الحدود بتعيين المتعلقة الطلبات ملفات إعداد مثل والعلمية،

فيها  تحتاج التي االتلمجا أحد باعتباره ا:لمجا هذا صراحة إلى وفود عدة أشارت وقد
 .(10)المااعدة

بنقل  يتعلق فيما القدرات بناء إلى حاجتها إلى االنتباه كذلك الدو: وقد ااترعت
 وتنمية تكلفة؛ األكثر وبالتالي بيئيا، األالم التكنولوجيات والايما البحرية، التكنولوجيا

الجغرافية؛  اإلحداثيات وقوائم البحرية الخرائط وا عداد البحرية، والعلوم األاماك؛ مصايد
 .البيانات على والحصو:

وع التن حفظ فيها بما للمحيطات، المستدامة الجديدة االستخداماتالفرع الثاني: 
 يةالوطن حدود الوالية خارج الواقعة األماكن في وتنظيمه البحار لقاع البيولوجي

 البحار خارج لقاع الغني البيولوجي بالتنوع المتزايد الوعي أدى الحديثة الانوات في
إلى  التنوع لهذا البشرية األنشطة بتهديد المتعلقة والمشاغل ،الوطنية الوالية حدود

 تنفيذ خطة أوصت وقد .والتنظيم الحفظ مجالي في القائمة للترتيبات أدق تمحيص
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 البحرية المناطق على إنتاجية المحافظة” بـ الماتدامة للتنمية العالمي المؤتمر نتائج
 التي ذلك المناطق في بما البيولوجي تنوعها وعلى للخطر المعر ضة الهامة والااحلية

 النهج ااتخدام مختلف وتياير تنمية ”وبـ ،“وخارجها الوطنية الوالية حدود داخل تقع
 في المماراات الضارة على والقضاء اإليكولوجي، النظام نهج ذلك في بما واألدوات،

قامة األاماك، صيد مجا: الدولي  القانون  مع يتاق نحو على محمية، بحرية مناطق وا 
 .(11(0210 عام بحلو: الممثلة الشبكات ذلك في بما العلمية، المعلومات إلى وياتند

أكدت  ،(12(الرابع اجتماعها في التشاورية العملية أقرته التي التوصيات إلى وااتنادا
 عاجلة بصورة الدولي تمعلمجا يعالج أن ضرورة مجددا المتحدة لألمم العامة الجمعية

 الحاجة األخص وعلى ،الوطنية الوالية حدود خارج البيولوجي بالتنوع القضايا المتصلة
 بإدماج علمي، أااس على القيام، طريقها عن يمكن التي الابل ”في النظر إلى

 والشعب البحرية للجبا: البحري  البيولوجي التنوع ددُتهالتي  المخاطر معالجة وتحاين
 اطح تحت الموجودة التضاريس من ذلك الباردة وغير المياه في الواقعة المرجانية

 للتنمية العالمي القمة مؤتمر العامة مجددا توصية الجمعية أكدت وكذلك .(13(ءالما
 أيضا وردت جوهانابرغ، التي خطة تنفيذ من) ج (00 الفقرة في الواردة االجتماعية

 يونيه/حزيران في المعقود اجتماعها الرابع في االاتشارية العملية توصيات في
0220)14). 

 الوطنية في الوالية حدود خارج البحار لقاع البيولوجي التنوع ماألة نوقشت وكذلك
 بالمشورة المعنية الفرعية الهيئة أعما: إلى وااتنادا البيولوجي. التنوع اتفاقية اياق

 عددا االجتماع اتخذ لألطراف، الاابع لالجتماع التابعة والتكنولوجية العلمية والتقنية
 وتنظيم بحفظ الصلة ذات األخرى  البنود ومن ،الموضوع ذابه الصلة ذات المقررات من

 البحرية. البيئة وحفظ بحماية المتعلقة تلك الوطنية حدود الوالية خارج البيولوجي التنوع
 عاما التزاما الدو: جميع على البحار اتفاقية قانون  من عشر الثاني الجزء ويفرض
 .(15(البحرية المناطق جميع في البحرية البيئة وحفظ بحماية
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 البحار.المحيطات وقانون شؤون مجال  فيالمبحث الثاني: بناء القدرات 
انعقد االجتماع التشاوري المفتوح وغير الرامي لألمم المتحدة بشأن المحيطات والبحار 

التشاورية غير الرامية برنامج المقارنات الدولية الحادي  )العمليةوالذي امي فيما بعد 
وعلى  ،0212يونيو  05-01في مقر األمم المتحدة في نيويورك في الفترة من  عشر(

ومن خال: ذلك  ،71/61ة لألمم المتحدة في قرارها النحو الذي قررته الجمعية العام
 ذلك من خال: المطلبين التاليين  انتناو:

 نسمي الحادي عشر لألمم المتحدة بشأاالجتماع التشاوري الغير ر  المطلب األول:
 .5121المحيطات وقانون البحار 

، وكان االجتماع 0212المتحدة في نيويورك انة  األمموقد انعقد االجتماع في مقر 
من  (دون ماكاي)من الانغا:، وكذا الافير  (بو: بادجي)المشترك برئااة الافير 

وقد ركزت المناقشات على بناء القدرات في مجا: شؤون المحيطات وقانون نيوزيلندا، 
اته على ع في نقاشوالتي اعتمد االجتما البحار، بما في ذلك ما تعلق بالعلوم البحرية.

، ويدرس (، الذي يصف احتياجات بناء القدرات للدو:A/69/65العام ) األمينتقرير 
واائل لتنفيذ أنشطة بناء القدرات والمبادرات، ويالط الضوء على تحديات وفرص 

 التنفيذ في الطريق إلى األمام.
إلى ضرورة مواجهة التهديدات المتزايدة، والضغوط الوااعة التي  اإلشارةحيث تجدر 

تواجه المحيطات في العالم، وبناء القدرات الالزمة للتعامل مع شؤون المحيطات وقانون 
ن عدم توفر تلك القدرات يمك أونقص  أنالبحار، بما في ذلك العلوم البحرية، حيث 

ا، النامية منه أومتضررة جغرافيا،  أوالدو: اواء كانت ااحلية  إمكاناتد من تحُ  أن
 ، من التلوثمن حماية المحيطات ومواردها من طائفة وااعة من التهديدات والضغوط

البحري، وفقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والجرائم المرتكبة في البحر وغير 
 .(16(د غير المنظمةالمشروعة وغير المبلغ عنها، وكذا عمليات الصي
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ات في مجال شؤون المحيط الفرع األول: وسائل تنفيذ أنشطة بناء القدرات والمبادرات
 وقانون البحار.

وقد الط الضوء خال: المناقشات التي دارت في االجتماع التشاوري المفتوح وغير 
التنفيذ ، على تحديات وفرص 0212الرامي في مقر األمم المتحدة في نيويورك انة 

 والتي نذكرها كما يلي 
/ البحث عن كيفية تحاين القدرات الوطنية واإلقليمية، بما في ذلك بناء المؤااات 1

 من أجل التنفيذ الفعا: لقانون البحار؛
 ؛تالماتويا/ اتخاذ التدابير لتعزيز التعاون والتنايق على جميع 0

 النقاشات التي دارت في مقر األمم المتحدة حو: المواضيع التالية  توقد تمحور 
  تقييم الحاجة إلى بناء القدرات في مجا: شؤون المحيطات وقانون البحار، بما

 في ذلك العلوم البحرية؛
  تقديم نهج جديد ألفضل المماراات والفرص لتحاين بناء القدرات في

 المحيطات وقانون البحار؛
 ة عن أنشطة بناء القدرات والمبادرات في شؤون المحيطات إعطاء فكرة عام

 وقانون البحار بما في ذلك العلوم البحرية، ونقل التكنولوجيا؛
 ما ب التحديات لتحقيق القدرة الفعالة لبناء في شؤون المحيطات وقانون البحار

 في ذلك العلوم البحرية، ونقل التكنولوجيا؛
العملية التشاورية الغير رامية لألمم المتحدة واوف تقعد الجلاة الثانية عشر من 

 01-02المتعلقة بالمحيطات في مقر األمم المتحدة في نيويورك في الفترة الممتدة من 
 7ي ف 07/65من قرار الجمعية العامة  "001" و"009، وفقا للفقرة "0211يونيو 

 .ارانون البحن تقرير األمين العام عن المحيطات وقفي مداوالتها بشأ 0212ديامبر 
واوف تركز العملية التشاورية على المااهمة في التقييم في اياق مؤتمر األمم المتحدة 
للتنمية الماتدامة، والتقدم المحرز حتى اآلن والثغرات المتبقية في نتائج مؤتمر القمة 

 الرئياية المتعلقة "بالتنمية الماتدامة والتصدي للتحديات الجديدة والناشئة".
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لثاني: توصيات العملية التشاورية غير الرسمية للدورة الخامسة والستين الفرع ا
 للجمعية العامة لألمم المتحدة.

 المحيطات وقانون البحار بشأنالمتحدة  لألممالتقرير الانوي الشامل لألمين العام 
  يفحص مدى

ونطاق بناء القدرات في حين يقدم لمحة عامة عن احتياجات بناء القدرات  أهمية أوال:
 ،للدو: في مجا: العلوم البحرية وغيرها من مجاالت شؤون المحيطات وقانون البحار

واالاتعراضات الحالية ألنشطة بناء القدرات والمبادرات في هذه المجاالت، وكذا 
 ايما البلدان األقل نموا والدو: الجزرية د من قدرات الدو:، والالتحديات التي قد تحُ 

د لالاتفادة من موار  الحبياة منها والمتضررة جغرافيا، الصغيرة والدو: النامية،
 المحيطات والبحار، وتمكينهم من تنفيذ االتفاقية وغيرها من الصكوك القانونية.

وم في مجا: العلويالحظ التقرير أن زيادة قدرة الدو: وال ايما الدو: النامية ثانيا: 
البحرية، يمكن أن يعزز الفهم العلمي للمحيطات ككل ويحقق دعما للتنمية الماتدامة 
وإلدارة الموارد البحرية على الصعيد العالمي، ويشدد التقرير أيضا على بناء القدرات 
بين الدو: النامية اوف يعود بالفائدة على المجتمع الدولي. كما يقدم التقرير تقييم 

للقدرات الحالية واحتياجات الدو: في شؤون المحيطات وقانون البحار، بما في شامل 
ذلك العلوم البحرية ونقل التكنولوجيا، وابل تعزيز تلك القدرات ليكون بذلك نقطة 

 انطالق أاااية لتطوير برامج بناء القدرات الماتدامة.
يم وجهات النظر إلى ، الدو: على تقد71/61الجمعية العامة وفقا للقرار  دعت ثالثا:

األمين العام على اللبنات األاااية للعملية المنتظمة للتقرير العالمي وتقييم حالة البيئة 
 البحرية، بما في ذلك الجوانب االجتماعية واالقتصادية.

المتحدة  ألممامااعدة الجمعية العامة في ااتعراضها الانوي وتقييم وتنفيذ اتفاقية رابعا: 
والتطورات األخرى المتعلقة بشؤون المحيطات وقانون البحار.  1990لقانون البحار 

التقرير لمحة عامة عن التحديات التي ال تزا: تواجه المجتمع الدولي في مجا:  مويقد
التنمية الماتدامة للمحيطات واألنشطة البحرية في المحيطات والبحار. وبوجه خاص 

مصائد عب المرجانية و نظم االيكولوجية البحرية الهشة، مثل الشُ ما يجري من تهديد لل
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وغير المبلغ عنه وغير صيد غير المشروع األاماك الهامة، االاتغال: المفرط، وال
 المنظم، والتلوث البحري وغيرها من اإلجراءات.

 قراءة لقانون البحار والمحيطات. المطلب الثاني:
ديامبر  7نظرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الخاماة والاتين في  حيث

حو: " المحيطات وقانون البحار". واعتمدت  األعما:في هذا البند من جدو:  0212
اماك الماتدامة بما من خال: ذلك على قرارين هما المحيطات والبحار، ومصائد األ

المتعلقة  1995ة األمم المتحدة لقانون البحار ألحكام اتفاقي تنفيذيالتفاق في ذلك اال
دارة األرصدة الامكية المتداخلة المناطق واألرصدة الامكية الكثيرة الترحا:  بحفظ وا 

 واوف نتناو: ذلك من خال: الفرعين التاليين  والصكوك ذات الصلة.
 ةالوطنيقاع البحار وتنظيمه في األماكن الواقعة خارج حدود الوالية  :األول الفرع

حيث تركز النقاش في االجتماع الحادي عشر للعملية التشاورية غير الرامية المتعلقة 
ببناء القدرات على مجاالت شؤون المحيطات وقانون البحار، بما في ذلك العلوم 

لى جانبها الدو البحرية. مثل أنشطة بناء القدرات، بخاصة قدرات الدو: النامية : ، وا 
ذ اتفاقية األمم من تنفيصبح مشاركتها االقتصادية أكثر فعالية. بحيث ت غير الااحلية،

المتحدة لقانون البحار واالاتفادة من االاتخدام والتنمية الماتدامين للبحار والمحيطات 
ومواردها، وضرورة كفالة الدو: الجزرية النامية الصغيرة إلى كامل نطاق المهارات 

ن بناء القدرات هو الشرط أو  ،(17(األغراضالتي تتام بأهمية أاااية في تحقيق هذه 
قليميا وعالميا. وينبغي  الرئياي لتحقيق التنمية الماتدامة للمحيطات والبحار وطنيا وا 

المؤااات والمعايير، وتزويد البلدان األقل نموا باألدوات الالزمة األولوية لتعزيز  إعطاء
 االتفاقية.البشرية والتقنية لتحقيق االاتفادة الكاملة من 

 .الدولية المنطقة: أوال
( للنظام 191( إلى)100في الجزء الحـادي عشر المواد من ) 1990تعرضت اتفـاقية 

القانوني للمنطقة وموقعها ولتعيين حدودها الخارجية وللالوك العام للدو: فيها، فأوضح 
عـالي في أ  هذا الجزء من االتفاقية بأن المنطقة عبارة عن مااحة أو امتداد بحري يقع
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وتشمل هذه المنطقة قاع البحار  ،(18(البحار خاضعة لمبدأ التراث المشترك لإلناانية
 .وباطن أرضها فيما يتعدى الجرف القاري للدو:

لتكون فرصة للدو: النامية والدو: الحبياة لتأكيد  1990وجاءت اتفاقية األمم المتحدة 
انية جعل المنطقة تراثا مشتركا لإلنالموقفها الجماعي اتجاه الدو: الصناعية الكبرى، 

ويعتمد هذا المبدأ على مشاركة جميع الدو: بما فيها الدو: الحبياة في إدارة  ،جمعاء
الدولية، وفي نفس الاياق عبرت مجموع الدو: عن حماية  وااتغال: هذه المنطقة

 .(19(الحماية البيئية للبيئة البحرية للدو: مجتمعة
، المنطقة في المادة األولى منها بأنها " 1990المتحدة لعام عرفت اتفاقية األمم  حيث

، ومن خال: (20("قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الوالية الوطنية
هذا التعريف يتبين أن المنطقة ال تشمل قيعان البحار والمحيطات التي تدخل في والية 

، من المحيطات المناطق الشااعة ااحلية، فالمنطقة الدولية ال توجد إال في أي دولة
( من االتفاقية 96مع نهاية الحد الخارجي للجرف القاري المحدد طبقا للمادة )

 .(21(الجديدة
أشارت الجمعية العامة في قراراتها الانوية المتعلقة بقانون البحار والمحيطات،  وقد

لى القرارات األخرى التي 0211ديامبر  01بتاريخ   66/001ومن بينها القرار  ، وا 
 .(22(فيما يتعلق باتفاقية األمم المتحدة لقانون البحارلها أهميتها 

نحو  وااتخدامه على بدرااــة المــاائل المتــصلة بحفــظ التنــوع البيولــوجي البحــري 
أكيـد أن االتفاقيـة توعلى ال ،(23(ماتدام في المناطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة

اإلطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خالله جميع األنشطة في المحيطات  تـضع
الـوطني  عيدالصكأااس للعمل والتعاون على  ااتراتيجيةبأهمية  ـا تتـامنهوأ والبحار،

وأنه يلزم الحفاظ على طابعها الموحد، علـى  البحري، واإلقليمـي والعـالمي في القطـاع
من  17المعني بالبيئة والتنمية في الفصل  نحـو مـا أقـره أيـضا مـؤتمر األمـم المتحـدة

 .(24(01جدو: أعما: القرن 
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 الدولية فيما يتعلق باألنشطة في المنطقة: ثانيا
االاتشاري بشأن  رأيها 0211فبراير  1أصدرت غرفة منازعات قاع البحار في 

ماؤوليات والتزامات الدو: الراعية لألشخاص والكيانات فيما يتعلق باألنشطة في 
ي أالمنطقة. الرأي هو القرار األو: من غرفة منازعات قاع البحار في المحكمة والر 

ومن بينهم  الغرفة،أحد عشر قاضيا من والمكونة من .االاتشاري األو: المقدم إليها
 ي االاتشاري أعلى الر  باإلجماعوقد وافق الكل ، الجزائرمن  بوعالم بوغطاية

وهي المنطقة التي أنشئت بموجب اتفاقية األمم  '،بااترداد الموارد من 'المنطقة المتعلق
المتحدة لقانون البحار وقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الوالية 

وتتم إدارة  .(25(المنطقة ومواردها تكون تراثا مشتركا للبشرية بأن تعلن والتيالوطنية. 
لدولية من قبل الالطة ا الفلزات،مثل العقيدات والكبريتيدات المتعددة  المنطقة،موارد 
                          البحار. لقاع

هذه الالطة تنظم التعدين في أعماق البحار والمااعي الرامية إلى ضمان          
تعمل الالطة الدولية على تقاام العوائد المالية وغيرها من و  حماية البيئة البحرية.

قرة الفرعية وفقا للف ،العوائد الماتمدة من المنطقة تقااما منصفا عن طريق آلية مناابة
وقد أنشأت هيئة  ،(26(( من اتفاقية قانون البحار162" من المادة )0"و" من الفقرة "

البلدان من و لوائح للتنقيب عن العقيدات على حد اواء والكبريتيدات المتعددة الفلزات.
صين وفرناا تشمل الوالتي موارد المنطقة لالفعل في التنقيب أو االاتكشاف المشاركة ب

 وكوبا، يا،بلغار ومجموعة من  ،واالتحاد الرواي ،وألمانيا والهند واليابان وجمهورية كوريا
ألة الماؤولية أثيرت ماقد . و والوفاكيا ،واالتحاد الرواي ،والجمهورية التشيكية وبولندا

وماؤولية الدو: التي ترعى الجهات التي تمارس أنشطة التعدين في المنطقة في عام 
ى هت هذه المناقشات بالتوافق علنتوا ،والتي نوقشت خال: اجتماعات الالطة ،0229

 م إلى المجلس لطلب فتوى من الدائرة المختصة. االقتراح الذي تقد

ية في للموارد الحية البحر  وبالناــبة للمجـــا: البرنـــامجي لالاـــتخدام الماـــتدام          
أن  01من جدو: أعمـا: القـرن  17الفصل  قـترحي أعالي البحار والمحافظة عليها،

ــة اإلقليمي االقتضــاء، المنظمــات الدوليــة، دون تدعمـها في ذلـــك، عنــد و  تتعـاون الـدو:،
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واإلقليميــة والعالميــة ذات الصلـــة، علـــى وضـــع أو تطويـر نظـم وهيـاكل مؤااـية للرصـد 
 .ريـةالبح وكذلـك قـدرات بحثيـة مـن أجـــل تقديــر عــدد المــوارد الحيــة والمراقبــة واإلشــراف،

 أن القـدرة 17فيوضح الفصل أمـا في مـا يتعلـق بالتنميـة الماـتدامة للجـزر الصغــيرة، 
رة لـذا، وجب إعادة هيكلة القدمحـدودة. الكلية لدو: الجزر النامية الصغيرة اتظل دائما 

الحالية لكي تاتجيب بشكل أنجع مع االحتياجات الفورية للتنميـة الماـتدامة واإلدارة 
 .(27(ـةالمتكامل

لتأكيد  ي فإنها تعيد تأكيد دورها المركز  فيمـا يتعلـق بحفـظ التنـوع البيولـوجي البحـري و 
ااــتخدامه علــى نحــو مـاتدام في المنــاطق الواقعــة خــارج نطـاق الواليــة الوطنيــة، 

ة المعنيا الدو: والمنظمات والهيئات الحكومية الدولية به وتالحــظ األعما: التي تقوم
وتدعوها إلى اإلاهام، كل في مجا: اختصاصه، في درااتها  بـشأن هـذه المـاائل،

 .(28(لهذه الماائل
 النظام القانوني لتطوير ونقـل التكنولوجيـا البحريةالفرع الثاني: 

يا البحرية تم بتنمية التكنولوجي تهترُِّد أحكام اتفاقية األمــم المتحـدة لقـانون البحـار الـت
عشــر. وتنــص االتفاقيــة علــى النــهوض بتنميــة  ونقلها أاااا في الجـزء الرابـع

واألهــم مــن ذلــــك أن االتفاقية تنص أيضا على  .(29(البحريــة ونقلــها التكنولوجيــا
ى العلوم والتكنولوجيا البحرية الـتي قـد تحتـاج إل النهوض بتنمية قدرة الــدو: في مجـا:

لـدو: غـير ا في هـذا الميـدان وتطلبــها، وال اــيما الــدو: الناميــة بمــا فيــها ماـاعدة فنيـة
بااتكشــاف المــوارد البحريــة  الاـاحلية والـدو: المتضـررة جغرافيـا، فيمـا يتعلــق

دار   ـــالبحث العلمـــيها وبوبحمايــة البيئــة البحريــة والحفــاظ عليــ ــاتهوااــتغاللها وحفظــها وا 
، وذلــــك االتفاقيــــة شية معاالبحري وبغير ذلك من األنشطة في البيئة البحرية المتم

 .(30(بغيــــة اإلاــــراع بالتنميــــة االجتماعيـــــة واالقتصادية للدو: الناميـة
ن في والتناــيق الدوليــيوتشـدد اتفاقيـة األمـم المتحـــدة لقــانون البحــار علــى التعــاون 

وجيـــا ويتــم التعــاون الـــدولي لتنميـــة ونقـــل التكنول ،تنميــة التكنولوجيـــا البحريـــة ونقلــها
البحرية، كلما كان ذلك عمليـا ومنااـبا، عـن طريـق مـا هـو قـائم مـن الـبرامج الثنائيـة أو 

كذلـك عـن طريـق برامـج مواـعة وجديـدة لتياــير اإلقليميــة أو المتعــددة األطــراف، و 
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التمويـــل و  البحــث العلمي البحري ونقل التكنولوجيا البحرية، خاصـة في ميـادين جديـــدة،
 .(31(الـــــدولي المنااــــب لعمليــــات البحــــث واالاـــتحداث في مجـــا: شـــؤون المحيطـــات

ن طريـق المنظمـات الدوليـة، علـى وضع مبادئ توجيهية تعمل الدو: مباشرة أو عـكما 
ومعايير وماتويات مقبولة عموما لنقل التكنولوجيا البحرية علـى أاـاس ثنـائي أو في 
إطـار المنظمـات الدوليــة والمحــافل األخــرى، واضعــة في االعتبــار علــى وجــــه 

 .(32(تهاالخصوص مصالح الدو: النامية وحاجا
ميـدان نقــل التكنولوجيــا البحريــة تاــعى الــدو: إلى ضمــان قيــام المنظمــات الدوليــة  وفي

بتناــيق أنشــطتها في هــــذا الميـــدان، بمـا في ذلـك أيـة برامـج إقليميـة أو دوليـــة، آخــذة 
: ـدو: غـــير الاـاحلية والـدو في االعتبــار مصــالح وحاجــات الــدو: الناميــــة، وال اـــيما الــ

 .(33(المتضـررة جغرافيـــا
وتحـدد اتفاقيـة األمـم المتحــدة لقــانون البحــار إنشــاء مراكز علمية وتكنولوجية بحرية 
قليمية كـإجراء مـهم لتنميـة التكنولوجيـا ونقلـها. وتعمـل الــدو:، مباشــرة أو عــن  وطنية وا 

المختصة والالطة الدولية لقـاع البحـار، على إنشاء مراكز طريق المنظمة الدولية 
وطنية للبحث العلمي التكنولوجي البحري وتقوية المراكز الوطنية القائمة، وال ايما في 
الـدو: الاـاحلية الناميـة، مـن أجـل حفـظ قيـام الدولـة الاـاحلية الناميـة بـإجراء البحث 

الوطنيـة علـى االاـتفادة مـن مواردهـا  تهاـز قدراالعلمي البحري والنـهوض بـه وتعزي
 .)34(البحريـة والحفـاظ عليـها لمـا فيــه منفعتــها االقتصاديــة

 خاتمة
لتكون فرصة للدو: النامية والدو: الحبياة لتأكيد  1990جاءت اتفاقية األمم المتحدة 

ناانية تراثا مشتركا لإلجعل المنطقة لموقفها الجماعي اتجاه الدو: الصناعية الكبرى، 
حيث تجدر اإلشارة إلى ضرورة مواجهة التهديدات المتزايدة، والضغوط الوااعة  ،جمعاء

التي تواجه المحيطات في العالم، وبناء القدرات الالزمة للتعامل مع شؤون المحيطات 
 أو نقل التكنولوجيا للدو: في مجا: العلوم البحرية،ب ما تعلق منهاوقانون البحار، 

حيث أن نقص أو عدم توفر تلك القدرات يمكن أن تُحد من  المحيطات والبحار،
اقية وقد حددت اتف متضررة جغرافيا،حبياة أو إمكانات الدو: اواء كانت ااحلية أو 
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مراكز علمية وتكنولوجيا بحرية وطنية  إنشاء 1990األمم المتحدة لقانون البحار 
قليمية كإجراء مهم لتنمية التكنولوج  .يا ونقلهاوا 

 :يلي بما التوصية يجدر ثم ومن
 حدودعلى ال نزاعات أي وتاوية البحرية مناطقها حدود تعيين إلى الدو: تاعى1- 

 اورة؛لمجا الدو: مع البحرية
و أ اإلدارية أو التقنية بالقدرة تتمتع ال قد الدو: بعض أن المفهوم من أنه على2-

األمم  تقوم أن الضروري  من أنه في الابب هو وهذا االتفاقية. لتنفيذ الالزمة المالية
عالمي  منظا وضمان الدو: لفرادى المااعدة بتوفير األخرى  الدولية والمنظمات المتحدة
 .للمحيطات متكامل

لبلدان ل الثالث الفئات في الداعمة الايااات لتعزيز والمتابعة الرصد توفير3- 
 اإلنمائيين؛ وشركائها

 ة؛الحكومية الدولي العمليات في نموا البلدان أقل جانب من الفعالة المشاركة دعم4- 
العابر  لللنق نظم إنشاء إلى ترمي معينة ومبادرات تدابير تنفيذ وتنايق رصد5- 

 النامية؛ العابر النقل وبلدان الااحلية غير البلدان في الكفء
 لى الفئاتع بالنفع يعود بما محددة مجاالت في الجنوب بلدان بين التعاون  تعزيز6- 

 .هذه الثالث
 .الصغيرة النامية الجزرية للدو: المحددة األولويات تنفيذ7- 

 الهوامش والمراجع المعتمدة

الدو: »  ،عبد هللا األشعلوانظر   .1990 من االتفاقية الجديدة 112المادة  -(1)
 ة مجلة الحقوق والشريع ،«الحبياة ومؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار 

 .005ص. ،1991، الانة الخاماة، فيفري 1ع. ،جامعة الكويت
ع، العلمي للنشر والتوزيخالد جاار غفري، القانون البحري، عمان  دار اإلعصار -(2)

 .50، ص  0217
 .RES/A/34/51، الوثيقة  51الدورة  ،الجمعية العامة لألمم المتحدة -(3)
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زازة لخضر، أحكام الماؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي، الجزائر   -(4) 
 .010، ص  0211دار الهدى، 

عياات راضية، القرصنة البحرية وانعكاااتها على األمن البحري، راالة لنيل  -(5)
شهادة الماجاتير في القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو  كلية الحقوق 

 وما يليها. 06والعلوم الايااية، ص 
 .50خالد جاار غفري، القانون البحري، المرجع الاابق، ص   -(6)
بناء على قائمـة قـامت إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة باألمم المتحدة  -(7)

قليمـا بوصفـها مـن الدو: الجزرية الصغيرة الناميـة؛  11بتجميعها، تـرد  دولـة وا 
 .تقرير الجمعية العامة لألمم المتحدةانظـر المرفـق الاـادس مـن 

من القائمة  10ورة الااداة والخماين، بند األمــم المتحـدة، قرار الجمعية، الد -(8)
 .90، ص  0221مارس A ،29/59/56األولية المحيطات وقانون البحار، 

من القائمة  51والخماين، بند  التااعةاألمــم المتحـدة، قرار الجمعية، الدورة  -(9)
 .01، ص  0221مارس  A ،21/60/59األولية المحيطات وقانون البحار، 

من القائمة  51والخماين، بند  التااعةالمتحـدة، قرار الجمعية، الدورة األمــم  -(10)
 .05، ص  0221مارس  A ،21/60/59األولية المحيطات وقانون البحار، 

 جنوب جوهانابرغ، الماتدامة، للتنمية المعني العالمي القمة مؤتمر تقرير -(11)
المتحدة، رقم ، )منشورات األمم 0220ابتمبر21-أغاطس/آب 06 افريقيا،
 )أ(00،المرفق،الفقرة0والتصويب، الفصل األو:، القراررقم E.03.II.A.1 المبيع،

 .))ج و
 (.02، )الجزء ألف، الفقرة A/58/95األمــم المتحـدة،  -(12)

 .50، 51، الفقرتان 59/012قرار الجمعية العامة، -(13)
 (.00، )الجزء ألف، الفقرة A/58/95األمــم المتحـدة،  -(14)

 .190اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، المادة -(15)
 .10خالد جاار غفري، القانون البحري، المرجع الاابق، ص  -(16)
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من القائمة  10األمــم المتحـدة، قرار الجمعية، الدورة الااداة والخماين، بند  -(17)
 109، ص  0221مارس  A ،29/59/56األولية المحيطات وقانون البحار، 

 يليها.وما 
(18(Patrick Daillier; Alain Pellet , Droit International Public. 

Paris, 1994, P.1119.                                                             
الحماية الدولية لحقوق الدو: الحبياة في  ،عبد الرؤوف جاد حاين عيوش -(19)

بأحكام الشريعة    "درااة مقارنة1990ظل اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار عام 
جامعة القاهرة  كلية الحقوق،  ،أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ،اإلاالمية "

 . 019ص. ،0229
(20(Le Droit De La Mer, La notion de patrimoine commun de 

l'humanité, Nation Unites :New York, 

1997,p.1.                                    

. بيروت  معهد 1اااي االم الحاج. قانون البحار بين التقليد والتجديد. ط -(21)
 .171ص. ،1997اإلنماء العربي، 

 .01060، الرقم 1833األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد  -(22)
(23)-A/67/95.:المرفق، الفرع األو ، 
 .55/0القرار  -(24)
النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء  ،عبد القادر محمود محمد محمود -(25)

القاهرة  دار النهضة العربية،  ،1990اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لانة 
 .019ص.، 0229

المنازعات البحرية وآليات تاويتها، منازعات الثروة  ،محمد محان النجار -(26)
البحرية، منازعات تاوية الحدود البحرية الدولية، األنهار الدولية والبيئة البحرية، 

اإلاكندرية  دار المطبوعات الجامعية،  ،منازعات النقل البحري، التحكيم البحري 
 .127ص   ،0217

من القائمة  10لدورة الااداة والخماين، بند األمــم المتحـدة، قرار الجمعية، ا -(27)
 .101، المرجع الاابق، ص 56/59Aاألولية المحيطات وقانون البحار، 
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"أ" من جدو:  75األمم المتحـدة، قرار الجمعية، الدورة الاابعة والاتين، بند  -(28)
 . 10، ص 0210افريل  A/RES/67/78 ،19 ،األعما:

 .1990" من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 1فقرة " 066المادة  -(29)
 .1990" من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 0فقرة " 066المادة -(30)
 .1990من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  072لمادة ا -(31)
 .1990من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  071لمادة ا -(32)
 .1990من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  070لمادة ا -(33)
من القائمة  10األمــم المتحـدة، قرار الجمعية، الدورة الااداة والخماين، بند  -(34)

 .111، ص  A ،0221/59/56األولية المحيطات وقانون البحار، 


