
 

 

 التوصيات والبيان الختامي:

حرب الموانئ: النزاعات المسللل ح   –البيان الختامي الصااااعن ان المرتمن الع لي الي مي 

المنيقع في نحاب جامية إب اليمن  افتناضااااايا ابن وصلللللراف النيوم زي ميزان ال انون ال ولي 

ثان  19  18م الم افق 2022ن فمبن  13  12خالل ي مي السااااااابا   ا حاع ، ZOOMتطبيق  نبيع 

اليمن،  جامية محمع  –،  جامية إب األماني –هـااا، بتن يم من المنال العيمقناطي الينبي بنلين 1444

المغنب، حيث اقع المشاااااااانا ن في المرتمن ج سااااااااتوم الي مية  أج ا  من ا مانة  -الخامس بالنباط 

 الشاااي ب في المنطقة الينبية  منوا اليمن،  وملشاااي ن النابع من ااحسااااس بقضاااايا المجتمياتالي مية  ا

خاصاااااة في  ل ال ن و الع لية الم يلة بالصااااانااا   النلااا  المسااااا حة  انيااساااااا   ثانها ا   

 مجاال  الحياة السااااياسااااية  االوتصاااااعية  ا منية  الصااااحية  الثقافية  االجتمااية ع ن اسااااتثنا ، حيث

 خنج  ت ك المعاخال   النقاشا  بجم ة من الت صيا ؛ يمان انضوا ا   النح  اآلتي:

مطالبة األمم المتحدة بتفعيل دور القانون الدولي والقوانين واالتفاقيات ذات العالقة بالموانئ ومساااااندة  -
حتى يسااااود الساااا م  ذات النفوذحق الشااااعو  سي الااااتقاللية لدارتئا لموانائا بعيداس  ن دطللااااة الدو  

 واألمن الدوليين العالم.
األمم المتحدة بالوقوف مع حق الشااااعي اليمني بلسع و اااااية سال من السااااعودية وا مارات  تفعيل دور -

إيقا  ب والمطالبةنفوذ ديل مشاااااالو   سونه يعد،   ى الموانئ اليمنية ساسة بما سي ذلك جزيلة لااااااقطل  
بالتعويض  ن الضاااالر سضااااال  ن مطالاتئما  ،هذا النفوذ تئمامارلاااايئما لمالعقوبات االقتصااااادية   

 .وسقاس لقوا د القانون الدولي العاماليمنية القائم بساي نفوذها ديل المشلو    ى الموانئ 
والتوجه نحو بناء منطقة حلة الدولي   ى الموانئ  الصلا االلتفادة من الخالف المحتدم بين أطلاف  -

 ء  دن اليمني.سي جنو  الجزيلة العلبية سي مينا

أهمية الاااااااااتلاتيجية  الحماية لما يحم ه من قدٍر  اٍ  من با  المند  مضااااااااايقل ليجاد آليات تضااااااااامن -
حجم التجااارة الاادوليااة العااابلة من االلااه وسااذا لمساااااااااااااااااهمتااه سي تاا مين لماادادات الطاااقااة واللب  بين و 

 من تجارة النف  العالمية. 30ساقت نسبة التعامالت النفطية % حيثالمصدرين والمستوردين، 
ل حد من  با  المند  مضااااااااايقلقانوني بين الدو  المطّ ة   ى اكتما  التواسق اضااااااااالورة العمل   ى  -

حالة  دم االلااااااااااتقلار األمني والت ميل   ى المصااااااااااالة االقتصااااااااااادية والتجارية ل دو  المسااااااااااتفيدة من 
 المضيق.

 با تبارههشاشة الوضع سي اليمن والقلن ا سليقي  تالسيالمنطقة ومنئا اليمن بحكومات دو  ضلورة  -
   ى األهمية االلتلاتيجية لمضيق با  المند .المؤمل العامل األبلز 



 

 

د قئا أمناء الحلو   وتفعيل قوانين القانون الدولي أمناء الحلو  لحماية الموانئ من اال تداء   يئا أ -
 .  ى التجارة الدولية وحلسة االشخاص واالمن الغذائي والنزا ات المس حة حفاظا

ملاقبااة الموانئ لالبالع  ن اا انتئاااكااات تحصاااااااااااااااال امناااء الحلو  والنزا ااات  تكنولوجيااات تطويل -
 .المس حة

 .انتئاكات ل تجارة الدولية او تعطي ئالوقو   ومنعا ز  الموانئ  ن الحلو   بقاء نشاطئا  اديا  -
العالقة باالهتمام بالمتضاالرين من الحل  والحصااار وتوسيل لااال الحماية ضاالورة قيام الجئات ذات  -

 من المخاطل المحدقة بمستقال اللهم وتمكينئم من حصولئم   ى مصادر آمنة ل دال.
  .جلائم ا بادة الجماعيةحل  الموانئ ضمن  لطارالجلائم التي تمارس ضمن  تضمين -
ن ممارلااااة أا من األسعا  الاللنسااااانية والتي تتساااااي بمعاناة شااااديدة ل مدنيين تؤدا للى الت كيد   ى أ -

أضاالار بالصااحة الجساادية أو العق ية تعد لحد   ااور النفوذ ديل المشاالو    ى الموانئ والتي يمكن 
جلائم ضااااد ا نسااااانية الواردة ضاااامن أحكام النلام األلااااالااااي ل محكمة التكييفئا   ى أنئا جليمة من 

 جنائية الدولية والداا ة سي ااتصا ه تبعاس لذلك. ال
يعد توجيه هجوم نحو أا ميناء لحد  جلائم الحل  الداا ة سي ااتصااااااص المحكمة الجنائية الدولية  -

 وإحد   ور النفوذ ديل المشلو    ى الموانئ طبقاس لقوا د وأحكام القانون الدولي العام.
يؤدا للى تجويع المدنيين  قد حصاااااااار أا ميناء سي منع ااتصااااااااص المحكمة الجنائية الدوليةتفعيل  -

جلائم الحل  التي يحلل  ويندرج تحتيعد من  ااااااااااااااور النفوذ ديل المشاااااااااااااالو    ى الموانئ كونه 
 ارتكابئا.

جليمة العدوان من ضمن الجلائم التي يتصور ارتكابئا سي ظل حل  الموانئ وذلك وسقا ل مادة  لدراج -
ل محكمة الجنائية الدولية والتي ا تمدت الصاااااور الموجودة سي قلار ( مكلر من النلام األلاااااالاااااي 8)

 م.1974ديسمال من العام  14د( المؤرخ سي  3314الجمعية العامة لألمم المتحدة )
ة ييت بإضاسة م حق بلوتوسو أحكام النلام األلالي ل محكمة الجنائية الدولية  معالجة قصور بعض -

الحاالت التي تكون سيئا دولة أجناية مشاااااتلسة سي نزا  مسااااا ة ديل المجا  أمام البحث واالمبات  ن 
دولي موجود سي دولة أال  وإداا  مثل ت ك التداالت ضااااامن جلائم الحل  التي يتم سيئا ااضاااااا  
ملتكايئا ل قضااااء الدولي سون ذلك يسااااهم سي حف  األمن والسااا م الدوليين وملا اة مادأ المسااااواة بين 

 رية قائمة   ى مادأ المناسسة المشلو ة.الدو  وتوسيل بياة تجا
وجو  ل ادة النلل سي الصاااور التي تعد ضااامن جلائم العدوان بحيث يجي أن تتضااامن ساسة الصاااور  -

 واالقتصااادية، التي تمارلاائا دو  ضااد دو  أال  بغلط بساا  نفوذها وتحقيق مصااالحئا الساايالااية،
اواة بين الدو  ومن ت ك الصااااااااااور سلط بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي العام واا ااااااااااة مادأ المساااااااااا

 الحصار الس اي   ى الدو  ديل الساح ية أو التي ال تمت ك موانئ.
 .العقوبات االقتصادية من مج س األمن ضلورة لشلاك الجمعية العمومية سي لقلار تطايق -



 

 

النص   ى جلائم دولية جنائية تعاقي والبحث  ن انشااااااااااااء اتفاقية تتضااااااااااامن الع مية  قد المؤتملات  -
القادة واللؤلااااء سي حا  قاموا بارتكا  أو التوجيه   ى ارتكا  أا أ ما  ديل مشااالو ة تسااااهم سي 

  لا ئا مع الدو  األال    ى الموانئ الدولية. لطارالضغ    ى الدو  النامية وذلك ضمن 
ن داا ية تنلم تفاقيات دولية وقوانيالمشل ين الوطنيين سي تشليع االمجتمع الدولي سكل و    ى -

العالجية لمواجئة حل  اللقابية و ن مسائل ووضع اآلليات الوقائية و ما يتع ق بئا مالموانئ البحلية و 
 .الموانئ والحد منئا

ظاهلة الصلا  الدولي   ى الموانئ ضمن بلامج التع يم المدني والعسكلا  راجالدو  لضاسة أو لد   ى -
 .الص ة وأحكامئا وسقاس ل قانون الدولي والوطني ونشل المع ومات ذات

ا التخدام الموانئ البحلية سسالح أو ورقة ضغ  سي نزا اتئا الدولية أي منع يالدول  ى المجتمع  -
 .تجاريةكانت طايعتئا مس حة أو مدنية و 

ص القانون الدولي ل طة االاتصاص القضائي لمحكمة العد  الدولية ليشمل أشخاع نو ي بتولي -
 . دم قصله   ى الدو  سق عام جميعاس و ال

 لا ات النفوذ وا لتغال  درالة ومناقشة ظاهلة النزا  الدولي و ب القياماألمم المتحدة وأجئزتئا   ى  -
إالاجئا التصويت   يئا و ل ما يتع ق بئذه اللاهلة و إ داد اتفاقية دولية اا ة تنلم س  ى الموانئ و 
 .للى الوجود

للغاء التفاضل سي  ضوية مج س األمن الدولي وإلغاء حق الفيتو )النقض( حتى ال تستخدم  ضلورة -
هذه الدو  دائمة العضوية حقئا سي النقض سي  لق ة قلارات المج س أو التعمالئا فيما يخدم 

 المج س..مصالحئا الشخصية سي المسائل المعلوضة   ى 
اهم  سونئا تعد مناسلاد المجتمع لتلبية األمنية لد  ابتلليخ قيم المؤلسات المجتمعية ضلورة قيام  -

المتط بات االلالية التي تللخ حماية العالقة المنطقية بينئا سي تحصينئم من لدراك آمار ساسة 
اللواهل ومن أهمئا المجا  األمني، وبما يمكن من ا لئام سي حماية المجتمع والتقلاره مما يفلط 

رها سي تلليخ التلبية األمنية، وتلليخ القيم األمنية لد  أسلاد المجتمع   ى ساسة المؤلسات القيام بدو 
 .ووقايتئم من االنحلاسات األمنية

  ى المجتمع الدولي القيام بواجبه تجاه حماية حلية النقل والتنقل ل مسا دات ا نسانية بما سي ذلك  -
التنمية الزراعية والتنمية المستدامة  المواد الغذائية والمست زمات الصحية والدوائية ومواد الداا ة سي

 ل شعو ، لمنع معاناة الشعو  من ويالت الكوارث الصحية والغذائية وديلها.



 

 

وجود قضاء مختص سي القضايا البحلية   ى مستو  المحاكم التجارية وااللتاناف ضلورة تفعيل  -
 التجارية ومحكمة النقض ضلورة مفيدة الات سي قضايا الموانئ.

وذلك  ال تبسي  المساطل الخا ة بالمادة البحلية رسيزة مئمة  لاللتثمارتشجيع القطا  الخاص  -
 لتنليم مجا  الموانئ.

ضلورة قيام دو  المنطقة من االلتفادة من اآلمار ا يجابية لألزمة اللولية األوسلانية سي تحسين  -
المتاحة أمامئا وتحويل التئديدات للى بياتئا الداا ية ومعالجة نقاط ضعفئا بااللتفادة من الفلص 

 سلص لذا ما ارادت تحقيق أهداسئا نحو االلتقلار والنمو والتطور لشعوبئا.
تداعيات حل  الموانئ بين روليا وأوسلانيا سي تعليض األمن الغذائي لمنع وضع آليات حماية دولية  -

 ، ة ألعار القمةاديز  وبما ال يؤمل سيالعالمي ل خطل، 
القمة لالحا التلاتيجيا ومعيارا يحدد ا طفاف الدو  مع أو ضد تمع الدولي اللتخدام تجليم المج -

 اللولية األوسلانية. أحد أطلاف هذه الحل 
 "" وهللا الموفق

حرب الموانئ: النزاعات المسلحة وصراع النفوذ  -صادر عن المؤتمر الدولي العلمي
 في ميزان القانون الدولي 

 هـ 1444ربيع ثان  19م 2022نوفمبر  13بتاريخ 


