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 الدورة الثالثة والستون
 *من القائمة األولية) أ (٧٣البند 

   احمليطات وقانون البحار
 لبحاراحمليطات وقانون ا  
 **تقرير األمني العام  

  

 موجز 
 مــن قرارهــا ١٤٨أعــد التقريــر احلــايل تلبيــة لطلــب اجلمعيــة العامــة الــوارد يف الفقــرة    

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعيـة يف دورهتـا الثالثـة والـستني تقريـرا شـامال عـن                      ٦٢/٢١٥
 ويقـدم التقريـر أيـضا إىل الـدول          .التطورات واملسائل املتصلة بشؤون احمليطات وقـانون البحـار        

 مـن االتفاقيـة، للنظـر فيـه         ٣١٩األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، عمال باملـادة           
تقريـر األمـني العـام      ”من جانب اجتماع الدول األطراف يف إطار بند جدول األعمال املعنون            

الـدول  هتـم   ات طـابع عـام       الـدول األطـراف عـن مـسائل ذ         إلعـالم  ٣١٩املقدم مبوجـب املـادة      
وسـيتخذ التقريـر فـضال      . “ األمـم املتحـدة لقـانون البحـار        اتفاقيـة ب نشأت فيما يتعلق  األطراف  

 االستـشارية  األمم املتحـدة     عن ذلك أساسا للمناقشة اليت ستجري يف االجتماع التاسع لعملية         
 .غري الرمسية املفتوحة باب العضوية بشأن احمليطات وقانون البحار

 

 

 * A/63/50. 
وأجـزاء خمتـارة مـن      نظرا لتحديد عدد الصفحات، يقتصر هذا التقرير على ملخص ألهم التطورات األخرية              ** 

 .مسامهات الوكاالت والربامج واهليئات املختصة
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.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٥٧-١
.اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واتفاقا تنفيذها -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٨-٦

.حالة االتفاقية واتفاقي تنفيذها -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٨
 مـن٣١٠ و ٢٩٨ و ٢٨٧اإلعالنات والبيانات الـصادرة مبوجـب املـواد          -بـــاء    

ن اتفــاق األمــم املتحــدة لألرصــدة الــسمكية لعــام مــ٤٣االتفاقيــة واملــادة 
١٩٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٩٨-٧

.اجتماع الدول األطراف -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٩
.احليز البحري -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٥٩-١١

حملــة عامــة عــن التطــورات األخــرية املتعلقــة مبمارســات الــدول واملطالبــات -ألف   
.البحرية وتعيني املناطق البحرية               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٩-١١

.ع واإلعالن الواجباإليدا -بـــاء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥١٠
.اهليئات املنشأة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار -رابعا   . . . . . . . . . . . .٣٤١١-١٦

.احملكمة الدولية لقانون البحار -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩١١-١٧
.جلنة حدود اجلرف القاري -بـــاء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤١٢-٢٠
.النظر يف التقارير املقدمة من أستراليا - ١     . . . . . . . . . . . . . . .٢٢١٢-٢١
.النظر يف التقرير املقدم من نيوزيلندا - ٢     . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥١٢-٢٣
النظر يف التقرير املشترك املقدم من إسبانيا وأيرلندا وفرنسا واململكـة - ٣    

.املتحدة لربيطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية                  . . . . . . . . . . . .٢٦١٣
.النظر يف التقرير املقدم من النرويج - ٤     . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨١٣-٢٧
.تقرير املقدم من فرنساالنظر يف ال - ٥     . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠١٤-٢٩
.التقرير املقدم من املكسيك - ٦     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢١٤-٣١
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.البحار   املتحدة لقانون       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٣١٨-٤٣
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.التطورات األخرية يف جمال التكنولوجيا البحرية -جيم    . . . . . . . . . . . .٢٤٦٨٣-٢٣٩

.حفظ املوارد السمكية البحرية وإدارهتا -سابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥٨٨٥-٢٤٧
.التنوع البيولوجي البحري -ثامنا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٠٩١-٢٥٩

نوعالتــدابري املتخــذة مــؤخرا ملعاجلــة األنــشطة والــضغوط فيمــا يتعلــق بــالت   -ألف   
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.تدهور البيئة البحرية الناجم عن أنشطة النقل البحري -جيم    . . . . . . . . . .٢٩٨١٠١-٢٨٨
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.رق احمليط اهلادئجنوب ش - ١٣     . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤٨١٢١-٣٤٧
.حبار جنوب آسيا - ١٤     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤٩١٢٢
.املنظمات اإلقليمية األخرى - ١٥     . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥٣١٢٢-٣٥٠

.تغري املناخ -عاشرا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٣٦٤١٢٤-٣٥٤
.الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥٩١٢٥-٣٥٨
.توكول كيوتوواملتعلقة بتغّير املناخ وبراتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  -بـــاء     .٣٦١١٢٦-٣٦٠
.تطورات أخرى -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦٤١٢٧-٣٦٢
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.التنسيق الدوليانوالتعاون -ثاين عشر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٣٨٣١٣١-٣٧٥
عمليــة األمــم املتحــدة االستــشارية غــري الرمسيــة املفتوحــة العــضوية املتعلقــة -ألف   

.باحمليطات وقانون البحار             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧٦١٣١-٣٧٥
نتظمة لإلبـالغ عـن حالـة البيئـة البحريـة وتقييمهـا علـى الـصعيداملعملية  ال -بـــاء    

.االقتصادية       -  ي، مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية                  العامل . . . . . . . . .٣٨٠١٣٢-٣٧٧
.شبكة احمليطات واملناطق الساحلية -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨٣١٣٣-٣٨١
.لبحار أنشطة بناء القدرات اليت تضطلع هبا شعبة شؤون احمليطات وقانون -ثالث عشر . . . . . .٤٠٣١٣٤-٣٨٤

.أعضاء الوفودتقدمي اإلحاطات إىل  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨٧٣٨٦-٣٨٦
.مرياسينغأبرنامج زمالة هاميلتون شرييل  -بـــاء     . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨٩١٣٦-٣٨٨
. مؤسسة نيبون اليابانية-برنامج زماالت األمم املتحدة  -جيم    . . . . . . . .٣٩٣١٣٦-٣٩٠
.الدورات التدريبية -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩٦١٣٧-٣٩٤
.الربنامج التدرييب إلدارة املناطق البحرية والساحلية - ١     . . . . . . . .٣٩٥١٣٧-٣٩٤
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. من االتفاقية٧٦الدورة التدريبية لتعزيز االمتثال للمادة  - ٢     . . . . .٣٩٦١٣٨
. من االتفاقية٧٦الدورة التدريبية لتعزيز االمتثال للمادة  -هاء    . . . . . . . .٤٠٣١٣٨-٣٩٧
.جلنة حدود اجلرف القاري - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٠٠١٣٨-٣٩٧
ناميــة،الــصندوق االســتئماين للتربعــات ألغــراض مــساعدة البلــدان ال - ٢    

وال سيما أقل البلدان منـوا والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة والـدول
النامية غري الساحلية، على حضور اجتماعات عمليـة األمـم املتحـدة
ــة املفتوحــة بــاب العــضوية املتعلقــة باحمليطــات التــشاورية غــري الرمسي

.وقانون البحار       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٠٢١٣٩-٤٠١
. للمحكمة الدولية لقانون البحار             الصندوق االستئماين للتربعات                - ٣     .٤٠٣١٤٠

.االستنتاجات -رابع عشر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٤٠٦١٤٠-٤٠٤
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 مقدمة -أوال  
 ٦٢/٢١٥  بـشأن اسـتدامة مـصائد األمسـاك، و         ٦٢/١٧٧يغطي قـرارا اجلمعيـة العامـة         - ١

، ٢٠٠٧  ديـسمرب / كـانون األول   ٢٢  و ١٨بشأن احمليطات وقانون البحـار، اللـذان اعتمـدا يف           
 مـن املـسائل املتـصلة باحمليطــات، وينهـضان شـاهدا علـى األمهيــة       رتيـب، طائفـة عريــضة  علـى الت 

املتصلة التزايد لدور اجلمعية العامة باعتبارها املؤسـسة العامليـة ذات االختـصاص يف االضـطالع        
باستعراض وتقييم سنويني لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار وسائر التطـورات املتـصلة              

 احمليطات وقانون البحار؛ وهي مهمـة حـددهتا اجلمعيـة العامـة لنفـسها للمـرة األوىل يف                   بشؤون
كما أن التقرير الشامل الذي يقدمه األمني العام سنويا عـن احمليطـات وقـانون               . ٤٩/٢٨القرار  

البحار يشكل األساس الذي يقوم عليه االستعراض الذي جتريه اجلمعية العامـة، فـضال عـن أيـة            
كــذلك أنــشأت اجلمعيــة العامــة عمليــتني ملــساعدهتا بــشأن بعــض    . رى قــد تطلبــهاتقــارير أخــ

 .جوانب مهمتها ذات الشأن
، فـإن عمليـة األمـم املتحـدة االستـشارية غـري الرمسيـة مفتوحـة بـاب          ١٩٩٩ومنذ عـام    - ٢

، ٥٤/٣٣املنــشأة بــالقرار ) “يةارالعمليــة االستــش”(العــضوية بــشأن احمليطــات وقــانون البحــار 
ــة العامــة للتطــورات احلاصــلة يف     تعمــل ع ــه اجلمعي لــى تيــسري االســتعراض الــسنوي الــذي جتري

شؤون احمليطات وقانون البحـار، وذلـك بـالنظر يف تقريـر األمـني العـام واقتـراح مـسائل بعينـها                      
لكي تنظر فيها اجلمعية العامة، مع االهتمام بتحديد اجملاالت اليت ينبغي أن يتعزز فيهـا التنـسيق                 

وسـتعقد العمليـة    . علـى الـصعيد احلكـومي الـدويل والـصعيد املـشترك بـني الوكـاالت               والتعاون  
ــن     ــرة م ــا التاســع يف الفت ــشارية اجتماعه ــران ٢٧ إىل ٢٣االست ــه /حزي ، وســريكز ٢٠٠٨يوني

 التقريـر األسـاس الـذي       وسيـشكل هـذا   . “األمن والـسالمة البحريـان    ”مناقشاته على موضوع    
 . ومن مث فهو يتضمن فصال موسعا عن ذلك املوضوعستقوم عليه املناقشات يف االجتماع

، أنشأت اجلمعية العامة الفريق العامل املخـصص غـري الرمسـي مفتـوح              ٢٠٠٤ويف عام    - ٣
بــاب العــضوية لدراســة املــسائل املتعلقــة باحملافظــة علــى التنــوع البيولــوجي البحــري يف املنــاطق  

الفريــق العامــل التــابع ”(ة مــستدامة الواقعــة خــارج نطــاق الواليــة الوطنيــة واســتخدامه بطريقــ  
 كمـا سـيعقد،   ٢٠٠٦واجتمـع هـذا الفريـق يف عـام          . ٥٩/٢٤ار  روفقـا للقـ   ) “للجمعية العامـة  
ــالقرار   ــرة مــن   ٦٢/٢١٥عمــال ب ــا آخــر يف الفت ــسان٢٨، اجتماع ــل إىل / ني ــار ٢أبري ــايو /أي م

د األمــني وقــد أعــ. ٦١/٢٢٢ مــن القــرار ٩١ ملناقــشة املــسائل الــيت حتــددت يف الفقــرة ٢٠٠٨
 ).A/62/66/Add.2(العام تقريرا للمساعدة يف إعداد جدول األعمال 

العملية االستشارية والفريق العامل على اجلمعية العامـة يف         اجتماعات  وستعرض نتائج    - ٤
كما ستتاح للجمعية العامة من خالل إضـافة للتقريـر احلـايل، مـشفوعة              . دورهتا الثالثة والستني  
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ات اليت وقعت يف حمافل أخرى منذ إعداد التقريـر احلـايل، معلومـات عـن                مبعلومات عن التطور  
 إىل ١٣الذي سـيعقد يف الفتـرة مـن    (نتائج االجتماع الثامن عشر للدول األطراف يف االتفاقية      

؛ واملشاورات غري الرمسية للدول األطراف يف االتفاق بـشأن تنفيـذ            )٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٠
 مـن   ١٩٨٢ديـسمرب   / كانون األول  ١٠ملتحدة لقانون البحار املؤرخة     ما تضمنته اتفاقية األمم ا    

حفـظ وإدارة األرصـدة الـسمكية املتداخلـة املنـاطق واألرصـدة الـسمكية الكـثرية             أحكام بشأن   
/  آذار١٢ و ١١، املعقـودة يف يـومي   )“اتفـاق األمـم املتحـدة لألرصـدة الـسمكية     ” (االرحتـال 
يف دورهتا احلادية والعـشرين،     ) “اللجنة”(لقاري  ؛ وأعمال جلنة حدود اجلرف ا     ٢٠٠٨مارس  

 .٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٨ و ١٧املعقودة يف يومي 
وقد أصبح عـرض هـذه التطـورات وسـواها مـن التطـورات ذات الـصلة الـيت قـد تـرى                 - ٥

اجلمعية العامة من املناسب تناوهلا يف قراراهتا السنوية عن احمليطـات وقـانون البحـار، مـع جتنـب       
ومثة هنج خمتلفة ميكن النظر فيها يف هـذا الـشأن، منـها             . ه القرارات، أمرا يشكل حتديا    إطالة هذ 

تبــسيط النــصوص احلاليــة للقــرارات وعــدم تركيــز القــرارات الــسنوية املقبلــة إال علــى املــسائل    
املتعلقة بالسياسة اليت نشأت بني الدورات السنوية واليت تتطلـب االهتمـام العاجـل مـن جانـب                  

 .دويلاجملتمع ال
 

 اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واتفاقا تنفيذها -ثانيا  
 حالة االتفاقية واتفاقي تنفيذها -ألف  

 أيــة صــكوك جديــدة  ٢٠٠٧مــايو /، مل تــودع منــذ أيــار ٢٠٠٨مــارس / آذار١لغايــة  - ٦
 عـدد   ولذلك فقـد وقـف    . للتصديق على اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار أو االنضمام إليها         

ف يف االتفـاق املتـصل   وارتفع عدد األطرا .  طرفا، منهم اجلماعة األوروبية    ١٥٥األطراف عند   
اتفــاق اجلــزء احلــادي ”( احلــادي عــشر مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار بتنفيـذ اجلــزء 

أغـسطس  /آب ٧، بعد إيداع صكي التـصديق مـن أوروغـواي والربازيـل يف              ١٣١إىل  ) “عشر
ويف أعقـاب تـصديق مجهوريـة كوريـا يف     . ، علـى الترتيـب    ٢٠٠٧أكتوبر  /األول تشرين   ٢٥ و
، ارتفع عدد األطراف يف اتفاق األمـم املتحـدة لألرصـدة الـسمكية إىل               ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١

 .، مبا يف ذلك اجلماعة األوروبية٦٨
 

ــواد    -باء   ــصادرة مبوجـــب املـ ــات الـ ــات والبيانـ  مـــن ٣١٠ و ٢٩٨ و ٢٨٧اإلعالنـ
 ١٩٩٥ لعام  من اتفاق األمم املتحدة لألرصدة السمكية٤٣ة واملادة االتفاقي

 ٢٨٧أكتوبر، أصدرت ترينيداد وتوبـاغو إعالنـا يف إطـار املـادة             / تشرين األول  ١٧يف   - ٧
يف حالـة عـدم وجـود وسـائل سـلمية           ”من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ذكرت فيـه أنـه            
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مـن  أدنـاه   غو ختتار الوسائل التالية حسب أولويـة ورودهـا          أخرى أو فشلها، فإن ترينيداد وتوبا     
: ألمـــم املتحـــدة لقـــانون البحـــارأجـــل تـــسوية املنازعـــات املتعلقـــة بتفـــسري أو تطبيـــق اتفاقيـــة ا

 .“حمكمة العدل الدولية) ب(احملكمة الدولية لقانون البحار املنشأة وفقا للمرفق السادس؛  )أ(
مكية، أعلنت التفيا واجلمهورية التـشيكية، يف يـومي       وفيما يتعلق باتفاق األرصدة الس     - ٨

، على الترتيـب، أهنمـا قامتـا، باعتبارمهـا دولـتني            ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٢ أبريل و / نيسان ١٢
عضوين يف اجلماعة األوروبية، بتحويل اختصاصهما بالنسبة ملسائل معينة خاضعة لالتفـاق إىل             

ــة  ــة األوروبيـ ــضا ال . اجلماعـ ــدولتان أيـ ــدت الـ ــؤرخني  وأكـ ــسرييني املـ ــانني التفـ ــانون ١٩بيـ  كـ
 .)١( الصادرين عن اجلماعة األوروبية لدى التصديق على االتفاق٢٠٠٣ديسمرب /األول

ــاير / كــانون الثــاين٩ويف  - ٩ ، مســت النمــسا غريهــارد هــافنر وغريهــارد لويبــل   ٢٠٠٨ين
رفــق  مــن امل٢وهيلمــوت تيــشي وهيلمــوت تــورك بــصفتهم مــوفقني وحمكمــني مبوجــب املــادة   

 . من املرفق السابع من االتفاقية٢اخلامس، واملادة 
 

 اجتماع الدول األطراف -جيم  
عقد اجتماع خاص للدول األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة لقـانون البحـار يف املقـر         - ١٠
، النتخـــاب عـــضو يف احملكمـــة الدوليـــة لقـــانون البحـــار ٢٠٠٨ينـــاير / كـــانون الثـــاين٣٠يـــوم

 / آب ١٥يـوم   ) الـصني ( شاغر نشأ نتيجة الستقالة القاضي غوانغجيان تسو         مللء) “احملكمة”(
عـضوا يف احملكمـة لبقيـة       ) الـصني (وانتخـب االجتمـاع اخلـاص غـايو زيغيـو           . ٢٠٠٧أغسطس  

 ).SPLOS/170انظر  (٢٠١١سبتمرب / أيلول٣٠فترة العضوية، اليت تنتهي يف 
 

 احليز البحري -ثالثا  
ات األخرية املتعلقـة مبمارسـات الـدول واملطالبـات البحريـة            حملة عامة عن التطور    -ألف  

 وتعيني املناطق البحرية
، أحالـت   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣يف مذكرة شفوية مؤرخة     . البحر الكارييب  - ١١

ــام املرســوم     ــة إىل األمــني الع ــة الدومينيكي ــؤرخ ٠٧-٦٦اجلمهوري ــار٢٢ امل ــايو / أي ، ٢٠٠٧م
لدومينيكيـة دولـة أرخبيليـة ويتـضمن قائمـة باإلحـداثيات اجلغرافيـة              الذي يعلـن أن اجلمهوريـة ا      

لنقاط خطوط األساس األرخبيلية واحلدود اخلارجية للمنطقـة االقتـصادية اخلالـصة للجمهوريـة            
 ).Law of the Sea Bulletin, No. 65  وwww.un.org/Depts/losانظر (الدومينيكية 

_______________ 

يف املوقـــــــــع “ االتفاقيـــــــــات املتعـــــــــددة األطـــــــــراف املودعـــــــــة لـــــــــدى األمـــــــــني العـــــــــام”انظـــــــــر  )١( 
http//untreaty.un.org/ENGLISH/bible/internetbible/partI/treaty9.asp#Declarations. 
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املشتركة بني الكامريون ونيجرييـا، املنـشأة عمـال         عقدت اللجنة املختلطة    . خليج غينيا  - ١٢
ــالبالغ املــشترك املــؤرخ   ، اجتماعهــا العــادي العــشرين يف  ٢٠٠٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٥ب

وقامــت بدراســة واعتمــاد تقريــري . ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٦ و ١٥أبوجــا يف يــومي 
نـدي  واتماع غري العادي املعقود يف ي     الجاجتماعي الفريق العامل املعين باحلدود البحرية، ومها ا       

يـوم  ، واالجتمـاع احلـادي عـشر املعقـود يف أبوجـا             ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٢٤ و ٢٣يف يومي   
ــاين ١٤ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــذين      . ٢٠٠٧ن ــم املتحــدة ال ــررت أن يكــون مرجــع خــرباء األم وق

ئج ، حيـث يقومـون بنقـل نتـا    WGS84 Datumيساعدون اللجنة هو خمتلف اخلرائط القائمـة يف  
احلسابات املتصلة باإلحداثيات الثابتة املوجودة يف تلك اخلرائط وعرضـها علـى الفريـق العامـل                

 .)٢(املعين باحلدود البحرية لكي يتسىن للفريق اعتماد اخلريطة اليت تبني أقل األخطاء
، أحالـت بـريو إىل   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٤يف مذكرة شفوية مؤرخة     . احمليط اهلادئ  - ١٣

، الـذي  ٢٠٠٧أغـسطس  / آب١٢ املـؤرخ  RE/2007-047رقم  السامياملرسوم ”مة  األمانة العا 
ملنطقـة النفـوذ البحـري لـبريو، الـذي وضـع وفقـا              ) القطـاع اجلنـويب   (عينت فيـه احلـد اخلـارجي        

 ).املرجع نفسه( وللقانون الدويل ٢٨٦٢١ من القانون رقم ٥ و ٤للمادتني 
ــول١٠ويف  - ١٤ ــبتمرب / أيلــ ــيل ٢٠٠٧ســ ــت شــ ــات   ي إىل، وجهــ ــؤون احمليطــ ــعبة شــ  شــ

شفـــــوية بـــشأن القـــانون الـــسامي مذكـــــرة ) “الـــشعبة”(البحـــار يف األمانـــة العامـــة  وقـــانون
 الــصادر عــن بــريو الــذي نــشر علــى موقــع الــشعبة علــى اإلنترنــت، حيــث  RE/2007-047 رقــم

عدم موافقتـها علـى اسـتغالل بـريو هلـذا املوقـع علـى اإلنترنـت                 ”أعربت شيلي يف مذكرهتا عن      
) املرجـع نفـسه    (“تعيني احلدود البحرية السارية مع شيلي     نشر مواقف تتعارض مع معاهدات      ل
 ). أدناه٣٦٩-٣٦٧انظر أيضا الفقرات (

 
 إليداع واإلعالن الواجبا -باء  

ــانون األول٧يف  - ١٥ ــام،  ، أودعـــــت فيجـــــ٢٠٠٧ديـــــسمرب / كـــ ي لـــــدى األمـــــني العـــ
، ٧٥ مــــن املــــادة ٢؛ والفقــــرة ٤٧  مــــن املــــادة٩؛ والفقــــرة ١٦مــــن املــــادة  لفقــــرة وفقــــا
، كمـا وردت     للنقـاط  ات اجلغرافيـة  انون البحار، قوائم حتتوي على نقـاط اإلحـداثي        ق اتفاقية من

قـــــــاليم روتومـــــــا واأل) (البحـــــــار اإلقليميـــــــة(املتعلـــــــق بـــــــاألحواز البحريـــــــة  يف األمـــــــر
ــة ـــني ويف ،)التابعـ ـــني باألمــــــــــ   اجلدولـــ ـــاين املرفقـــــــ ـــواز  األول والثـــــ ـــق باألحـــــــ ر املتعلــــــ

_______________ 

البالغ املعتمد يف االجتماع العشرين للجنة املختلطة املشتركة بني الكامريون ونيجرييا، وهو متـاح يف املوقـع                  )٢( 
www.un.org/unowa/cnmc/prelease/20thm.htm. 
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 انظـــــر() نطقـــــة االقتـــــصادية اخلالـــــصةخطــــــــــــوط األســـــاس األرخبيليـــــة وامل(البحريــــــــــــة 
www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANTIONANDTREATIES/depositpublicity.htm. 

 
 اهليئات املنشأة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار -رابعا  

وحيـث أنـه مـن      . يبني الفصل احلايل التطورات األخرية فيما يتـصل باحملكمـة وباللجنـة            - ١٦
مـايو  / أيـار  ٢٦املقرر أن تنعقد الدورة الرابعة عشرة للسلطة الدولية لقاع البحار يف الفترة مـن               

ــران ٦إىل  ــه /حزي ــسلطة ســتعرض يف إضــافة      ٢٠٠٨يوني ــال ال ــصلة بأعم ــإن التطــورات املت ، ف
 .للتقرير احلايل

 
 احملكمة الدولية لقانون البحار -ألف  

، ٢٠٠٧مـارس   / آذار ١٦ إىل   ٥عقدت احملكمة دورهتا الثالثة والعشرين يف الفترة مـن           - ١٧
ــرة مـــن   ــا الرابعـــة والعـــشرين يف الفتـ وكرســـت . ٢٠٠٧ســـبتمرب / أيلـــول٢٨إىل  ١٧ودورهتـ

الدورتان للمسائل القانونية اليت هلا صلة باألعمال القضائية للمحكمة وسائر املسائل التنظيميـة             
 ٣٧١انظــر أيــضا الفقــرة  (واإلداريــة، مبــا يف ذلــك اســتعراض القواعــد واإلجــراءات القــضائية   

 مـن   ١د البحريـة، وفقـا للفقـرة        وأنشأت احملكمـة غرفـة جديـدة ملنازعـات تعـيني احلـدو            ). أدناه
مجهوريــة ( يونــغ كــيم -كمــا أعــادت انتخــاب الــسيد دوو .  مــن نظامهــا األساســي١٥املــادة 
 .نائبا للمسجل لفترة أخرى مدهتا مخس سنوات) كوريا
 نفاذ اتفاق املقر املربم بني احملكمة وحكومـة مجهوريـة           ٢٠٠٧مايو  / أيار ١وقد بدأ يف     - ١٨

مـــــارس  / آذار٢٩عـــــن طريـــــق رســـــالتني متبـــــادلتني مـــــؤرختني يف     و. أملانيـــــا االحتاديـــــة 
ــسان ١٢ و ــل /ني ــم احملكمــة ومنظمــة     ٢٠٠٧أبري ــشأن التعــاون بــني قل ــرم ترتيــب إداري ب ، أب

 .األغذية والزراعة
وتواصل احملكمة عقد سلسلة حلقاهتا الدراسية بشأن تسوية املنازعات املتـصلة بقـانون       - ١٩

 بالتعاون مـع وكالـة كوريـا للتعـاون الـدويل واملؤسـسة الدوليـة                البحار يف خمتلف مناطق العامل،    
لقــانون البحــار، بغــرض تعميــق فهــم اخلــرباء احلكــوميني العــاملني يف ميــدان الــشؤون البحريــة    
إلجراءات تسوية املنازعات البحرية الواردة يف اجلزء اخلامس عشر من االتفاقية، مـع االهتمـام               

، عقــدت ٢٠٠٧وأثنــاء . اءات رفــع الــدعاوى أمامهــا علــى حنــو خــاص بواليــة احملكمــة وإجــر 
اشـــترك يف تنظيمهـــا كـــل مـــن احملكمـــة واللجنـــة األوقيانوغرافيـــة (حلقـــات عمـــل يف ليربفيـــل 

ــة  ــة الدولي ــو   ) احلكومي ــا ممثل ــستون   ١٧شــارك فيه ــة؛ ويف كينغ ــة أفريقي ــة  ( دول ــها احملكم نظمت
 دولـة مـن     ١٩وحـضرها ممثلـو     ،  )بالتعاون مع حكومة جامايكا والسلطة الدوليـة لقـاع البحـار          

نظمتـــها احملكمـــة بنـــاء علـــى دعـــوة مـــن حكومـــة  (منطقـــة البحـــر الكـــارييب؛ ويف ســـنغافورة  

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANTIONANDTREATIES/depositpublicity.htm
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وعقدت حلقة دراسـية يف البحـرين يف أوائـل          .  دولة آسيوية  ١٨، وشارك فيها ممثلو     )سنغافورة
يـرس  أنس  ي ومن املزمـع عقـد حلقـات دراسـية إقليميـة أخـرى يف كيـب تـاون وبـو                    ٢٠٠٨عام  
، أنــشئ برنــامج لبنــاء القــدرات والتــدريب يف جمــال تــسوية  ٢٠٠٧ويف . انيال خــالل العــامومــ

املنازعات يف إطار االتفاقية، للمستوى األوسط من املسؤولني احلكوميني، بـدعم مـن مؤسـسة               
 .نيبون، اليت خصصت منحة لذلك الغرض

 
 جلنة حدود اجلرف القاري -باء  

ــة يف    - ٢٠ ــشرون للجنـ ــدورة العـ ــدت الـ ــر عقـ ــن   املقـ ــرة مـ ــسطس إىل / آب٢٧يف الفتـ أغـ
وعقـد جـزء    ). CLCS/56، انظـر     الكاملـة  لالطـالع علـى التفاصـيل      (٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول ١٤

انظـر قـرار اجلمعيـة    (أغسطس حسب مـا تقـرر   / آب٣١ إىل ٢٧اجللسات العامة يف الفترة من      
ثــاين والثالــث مــن ، فــضال عــن أيــام بعينــها أثنــاء األســبوعني ال )٤٥، الفقــرة ٦١/٢٢٢العامــة 

وأثناء بقية الدورة، واصـلت اللجنـة الدراسـة         . الدورة تسهيال العتماد مقررات يف حميط رمسي      
وقـد  .  خمتربات نظام املعلومات اجلغرافية وسائر املرافق التقنيـة للـشعبة     يفالتقنية للتقارير املقدمة    

 .ة يف دورهتا العشرينعرضت أدناه التطورات املتصلة بالتقارير قيد النظر من جانب اللجن
 

 النظر يف التقارير املقدمة من أستراليا - ١ 
ــدت جلــ      - ٢١ ــتراليا، عق ــد اس ــب وف ــى طل ــاء عل ــوم    بن ــة ي ــد واللجن ــك الوف سة ضــمت ذل
سـتراليا عـرض   أومـساعدة لألعـضاء اجلـدد يف اللجنـة، أعـاد ممثلـو              . ٢٠٠٧أغسطس  /آب ٢٨

بـل نظـر اللجنـة يف التوصـيات الـيت أعـدهتا        التاسـعة عـشرة ق    الـدورة تقاريرهم الـيت أدلـوا هبـا يف         
 ).٣٢-٢٥، الفقرات CLCS/54انظر (اللجنة الفرعية 

. ونظرت اللجنة تفصيال يف التوصيات اليت أعـدهتا اللجنـة الفرعيـة، منطقـة تلـو منطقـة                  - ٢٢
وقررت اللجنة إرجاء اعتماد التوصيات إىل الدورة احلادية والعشرين نظرا للمـداوالت الـدائرة           

 .مسائل حامسة بعينهاحول 
 

 النظر يف التقرير املقدم من نيوزيلندا - ٢ 
تلقت اللجنة الفرعيـة قبـل انعقـاد الـدورة العـشرين، عـن طريـق األمانـة العامـة، إجابـة                       - ٢٣

 .وافية من نيوزيلندا على االعتبارات واملسائل األولية اليت عرضت يف دورهتا التاسعة عشرة
اصلت اللجنة الفرعيـة نظرهـا يف الـرد املقـدم، ودرسـت املـادة               ويف الدورة العشرين، و    - ٢٤

وعقـدت أربعـة اجتماعـات مـع        . اجلديدة واستعرضت نتائج عملـها يف فتـرة مـا بـني الـدورات             
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ويف هنايـة الـدورة، عرضـت    .  أعـاله ٢٣د نيوزيلندا، الذي عرض الرد املشار إليـه يف الفقـرة     فو
 .ملسائل املعلقة يف الرد املقدم إىل اللجنةاللجنة الفرعية اعتباراهتا األولية بشأن ا

 ٢١وواصلت اللجنة الفرعية النظر يف الرد عندما اجتمعت يف نيويورك يف الفتـرة مـن                 - ٢٥
وستواصـل عملـها فيمـا بـني الـدورات، وأيـضا يف الـدورة               . ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٥إىل  

، مـع خيـار االجتمـاع أيـضا         ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٨ إىل   ٢٤احلادية والعشرين، يف الفترة مـن       
 .)٣(يف األسبوع السابق

 
النظر يف التقرير املشترك املقدم من إسبانيا وأيرلندا وفرنـسا واململكـة املتحـدة لربيطانيـا                 - ٣ 

 العظمي وأيرلندا الشمالية
 وأيـضا يف الـدورة العـشرين، درسـت اللجنـة الفرعيـة املـواد                نيأثناء فترة ما بني الدورت     - ٢٦

وواصـلت دراسـة التقريـر املقـدم عنـدما        . ة املقدمة مـن الوفـود األربعـة اسـتجابة لطلبـها           اإلضافي
، وقــررت عقــد ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين٢٣ إىل ٢١اجتمعــت يف نيويــورك يف الفتــرة مــن 

ارس ويف  مـ / آذار ٢٠ إىل   ١٧اجتماعات أخرى أثناء الدورة احلادية والعـشرين، يف الفتـرة مـن             
 .)٣(٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤يوم 

 
 النظر يف التقرير املقدم من النرويج - ٤ 

، قدمت النـرويج إجابـات علـى مجيـع مـا تبقـى مـن أسـئلة              نيخالل فترة ما بني الدورت     - ٢٧
ــدورة التاســعة عــشرة      ــاء ال ــة أثن ــة الفرعي ــها اللجن ــدة   . طرحت ــة يف ع ــة الفرعي واجتمعــت اللجن

 ملواصلة حتليلـها للبيانـات     ٢٠٠٧تمرب  سب/ أيلول ١٤ إىل   ١٠مناسبات أثناء األسبوع املمتد من      
يت وردت أثنـاء فتـرة      وسائر املواد الواردة يف التقرير املقدم، فضال عن اإلجابات على األسئلة ال           

وخــالل ذلــك األســبوع، اختــذت النــرويج ترتيبــات لقيــام اثــنني مــن ممثلــي    . نيتمــا بــني الــدور
GeoCapبتقدمي الدعم للجنة الفرعية يف استخدام برجميات  GeoCap. 

، نيتر املقدم خالل فترة مـا بـني الـدور         وواصلت اللجنة الفرعية العمل يف دراسة التقري       - ٢٨
فربايـر  /شـباط  ١ينـاير إىل  / كـانون الثـاين  ٢١واجتمعت مرة أخـرى يف نيويـورك يف الفتـرة مـن       

لفتـرة  ومن املقرر أن جتتمع اللجنة الفرعية أثناء الدورة احلاديـة والعـشرين للجنـة، يف ا               . ٢٠٠٨
 .)٣(٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨ إىل ١٥مارس والفترة من / آذار٢٨ إىل ٢٤من 
 

_______________ 

ت تفـصيلية عـن أعمـال       سيتضمن بيان رئـيس اللجنـة الـذي سيـصدر بعـد الـدورة احلاديـة والعـشرين معلومـا                    )٣( 
 .اللجنة الفرعية
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 النظر يف التقرير املقدم من فرنسا - ٥ 
بــدأت اللجنــة يف دورهتــا العــشرين النظــر يف التقريــر اجلزئــي املقــدم مــن فرنــسا بــشأن    - ٢٩

وفـد فرنـسا، عـرض      وتوىل إيلـي جارمـاش، رئـيس        . دونيا اجلديدة يمنطقيت غيانا الفرنسية وكال   
 .٢٠٠٧أغسطس / آب١التقرير يف اجللسة العامة املعقودة يوم 

، CLS/56انظـر   (وأنشأت اللجنة جلنة فرعية جديدة للنظر يف التقرير املقدم من فرنـسا              - ٣٠
وأثنـاء الـدورة العـشرين، عقـدت اللجنـة الفرعيـة            ). ، لالطالع على تـشكيل اللجنـة      ٤٩الفقرة  

وسـتعقد اللجنـة    .  رمسية، وعقـدت اجتماعـا مـع الوفـد الفرنـسي           جلسات رمسية وجلسات غري   
 ١٨إىل   ١٤الفرعية جلستها األوىل الكاملة يف الدورة احلادية والعشرين للجنة، يف الفتـرة مـن               

 .٢٠٠٨أبريل /نيسان
 

 التقرير املقدم من املكسيك - ٦ 
 اجلـرف  ، قدمت املكسيك معلومات إىل اللجنـة بـشأن حـدود          ٢٠٠٧ ديسمرب   ١٣يف   - ٣١

 ميل حبري من خط األساس الذي يقاس منه عرض البحـر اإلقليمـي     ٢٠٠القاري فيما يتجاوز    
والتقريـر اجلزئـي املقـدم مـن املكـسيك هـو تاسـع             . فيما يتعلق باملـضلع الغـريب خللـيج املكـسيك         

 .تقرير تتلقاه اللجنة
مجيــع الــدول عمــم األمـني العــام علـى   ،  مـن النظــام الـداخلي للجنــة  ٥٠ووفقـا للمــادة   - ٣٢

األعضاء يف األمم املتحدة، مبـا فيهـا الـدول األطـراف يف اتفاقيـة قـانون البحـار، إخطـارا بـشأن           
اجلرف القاري، يتضمن موجزا تنفيذيا لـذلك التقريـر ومجيـع اخلـرائط واإلحـداثيات الـيت تـبني                   

ــصل       ــا يت ــاري وم ــة املقترحــة للجــرف الق ــن خطــوط األســاس   احلــدود اخلارجي ــا م ــشر . هب ون
التنفيـــــذي يف موقـــــع اللجنـــــة علـــــى اإلنترنـــــت، الـــــذي تتـــــوىل الـــــشعبة مواالتـــــه  جزاملـــــو

)www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_mex.htm .( ــد أدرج وقـــ
 .موضوع النظر يف القرير املقدم يف جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية والعشرين للجنة

 
 حجم عمل اللجنة - ٧ 

لب االجتماع السابع عشر للدول األطراف إىل الدول الساحلية األطـراف أن تقـدم              ط - ٣٣
إىل األمانة العامة، ألغراض التخطيط للعمل، معلومات عن مـا إذا كانـت تنـوي تقـدمي تقـارير                   

، نــشرت األمانــة العامــة مــذكرة  ٢٠٠٨ينــاير /ويف كــانون الثــاين. إىل اللجنــة ويف أي تــواريخ
علـى  . أو تزمع تقـدمي تقريـر     تقريرا   دولة قدمت    ٤٨، أدرجت فيها    )SPLOS/INF/20(إعالمية  

 ،أن العدد احلقيقـي للتقـارير املقدمـة إىل اللجنـة قـد يكـون خمتلفـا حيـث أن بـضع دول قـدمت                        
ذكرة ال تفيـد بـأن الـدول        كما أن املعلومـات الـيت وردت يف املـ         . تزمع تقدمي تقارير جزئية    ،أو
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ومـن املتوقـع أن تتلقـي األمانـة         .  تزمع تقدمي تقرير إىل اللجنـة      تستجب لرسالة األمانة ال    اليت مل 
وبالنسبة لعدة دول، فـإن     . العامة معلومات إضافية قبل االجتماع الثامن عشر للدول األطراف        

وعليـه  .  هـو هنايـة فتـرة العـشر سـنوات احملـددة لتقـدمي تقريـر إىل اللجنـة          ٢٠٠٩مايو  /شهر أيار 
دود اخلارجيــة للجــرف د إزاء وتــرية التقــدم احملــرز يف تعــيني احلــ فــإن قلــق اجملتمــع الــدويل يتزايــ 

علـى أعمـال اللجنـة، كمـا        معلقـة    أمهيـة شـديدة      هناكو.  ميل حبري  ٢٠٠يتجاوز   اجلاري فيما 
ــاع      ــن االجتمــ ــصادر عــ ــرار الــ ــك القــ ــى ذلــ ــدل علــ ــراف    يــ ــدول األطــ ــشر للــ ــسابع عــ  الــ

 ).SPLOS/162 انظر(
ــا توا    - ٣٤ ــة أهن ــدول النامي ــادة    وأوضــحت بعــض ال ــذ أحكــام امل  ٧٦جــه صــعوبات يف تنفي

ــوارد يف       ــرر ال ــع أخــذ املق ــة، م ــن االتفاقي ــاين م ــق الث ــد   SPLOS/72واملرف ــا ق ــار، وأهن  يف االعتب
وفيمـا يتعلـق حبجـم عمـل اللجنـة،      . تتمكن من االلتزام بفترة السنوات العشر السالفة الذكر     ال

ــة يف    ــة القادمــة، حــسب   فــإن العــدد املتوقــع مــن التقــارير الــيت ســتتلقاها اللجن ــسنوات القليل  ال
املعلومــــات املقدمــــة مــــن احلكومــــات، وتتجلــــى، يف مجلــــة أمــــور، يف املــــذكرة اإلعالميــــة   

)SPLOS/INF/20(                  قد أثارت القلق فيما بني الدول بشأن قـدرة اللجنـة علـى دراسـة التقـارير ،
 ).65  وA/62/PV.64انظر (وتقدمي تعليقاهتا بأكفأ وأسرع طريقة 

 
 األمن والسالمة البحريان -خامسا  

 مقدمة -ألف  
احمليطات والبحار هلما أمهية حيويـة بالنـسبة للنقـل وسـبل العـيش والغـذاء وطائفـة مـن                     - ٣٥

وعليـه فـإن احملافظـة علـى األمـن والـسالمة البحـريني              .  األخـرى  يبضائع وخدمات النظـام البيئـ     
وملا كانت كـل الـدول تتقاسـم        . وتعزيزمها يف احمليطات والبحار أمر أصبح موضع اهتمام فائق        

فإهنـا تتقاسـم أيـضا املـسؤولية عـن          ، الفوائد املستمدة من احمليطات إذا كانت أكثر سالمة وأمنا        
 .التصدي للتهديدات والتحديات الكربى اليت يتعرض هلا األمن والسالمة البحريان

ت إىل حـد كـبري      وإىل وقت قريب، فإن النظم القانونية لألمن والسالمة البحريني كانـ           - ٣٦
علــى أن تلــك الــنظم تتــضمن أهــدافا مــشتركة تتــضافر يف . توضــع مــستقلة أحــدها عــن اآلخــر

فمـن املؤكـد أن احليـز البحـري املـأمون هـو حيـز أكثـر سـالمة؛ والنظـام                     : تعزيز بعضها البعض  
البحري الذي يعطى أولوية للسالمة هو نظام أقل تعرضا للنشاط اإلجرامي وسـائر التهديـدات    

وعلــى ذلــك فــإن اجلهــود املبذولــة لتعزيــز ســواء األمــن البحــري أو الــسالمة    . جهــة لألمــناملو
البحرية تتمخض عن سلسلة مـن اآلثـار تتـوارد بـسرعة علـى تـسيري وتنظـيم أنـشطة أخـرى يف                       
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كما أن تلك النظم تتقاسم احلاجة إىل اجلهود التعاونية على مجيع املـستويات لتعزيـز     . احمليطات
 .ي للتحديات اجلديدةفعاليتها والتصد

. ويهــدف الفــصل احلــايل إىل تيــسري أعمــال العمليــة االستــشارية يف اجتماعهــا التاســع   - ٣٧
والفرع باء الذي يتناول األمن البحري يقدم نظرة عامـة علـى النظـام القـانوين يف ميثـاق األمـم                

اجهة هتديدات حمـددة    املتحدة واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، ويصف التدابري املتخذة ملو         
أمـا الفـرع جـيم الـذي         .)٤(يتعرض هلـا األمـن البحـري، ويلقـى الـضوء علـى التحـديات احلاليـة                

يتناول السالمة البحرية فيقدم نظرة عامة على اإلطار القانوين الدويل للـسالمة البحريـة املتـصل          
 .ات احلاليةباألمر، ويسلط الضوء على التطورات األخرية، ويلقي نظرة عامة على التحدي

ــع       - ٣٨ ــة يف االجتمــاع الراب ــضعة جوانــب للــسالمة البحري ــد جــرى بالفعــل النظــر يف ب وق
ــذلك االجتمــاع      ــصلة ب ــارير املت ــصيلية يف التق ــدمت معلومــات تف ــشارية، وق ــة االست  .)٥(للعملي

وحيث أن هذه هي املرة األوىل اليت تتاح فيها الفرصة لألمم املتحدة للنظـر يف موضـوع األمـن              
ــ ــر تفـــ      البحـ ــو أكثـ ــى حنـ ــوع علـ ــذا املوضـ ــاول هـ ــسيجري تنـ ــافية، فـ ــصورة ضـ صيال يف ري بـ
 .احلايل الفصل

 
 األمن البحري -باء  

فمثلمـا هـو احلـال بالنـسبة        . ليس له تعريف مقبول عمومـا     “ األمن البحري ”مصطلح   - ٣٩
. ، فإن معناه قد خيتلف بـاختالف الـسياق وبـاختالف مـن يـستعملونه              “األمن القومي ”ملفهوم  

األمن البحـري، يف مفهومـه الـضيق، ينطـوي علـى احلمايـة مـن التهديـدات املباشـرة للـسالمة                      و
ريف تـشمل يف  اكمـا أن معظـم التعـ   . اإلقليمية للدولة، مثـل اهلجـوم املـسلح مـن سـفينة حربيـة             

العادة األمن من اجلرائم يف البحـر، مثـل القرصـنة، وتعـرض الـسفن للنـهب املـسلح، واألعمـال                  
 أن الضرر املتعمد وغري املشروع الذي يلحـق بالبيئـة البحريـة، مبـا يف ذلـك مـن                   على. اإلرهابية

جــراء إلقــاء النفايــات وتــصريف امللوثــات مــن الــسفن، واســتنفاد املــوارد الطبيعيــة، مثــل صــيد   
األمساك غري املشروع وغري املبلغ عنه وغـري املـنظم، أمـور ميكـن أيـضا أن هتـدد مـصاحل الـدول،                 

وقد اتبعت هنج خمتلفة حلمايـة األمـن البحـري، حـسب نظـرة الدولـة                . ليةوخباصة الدول الساح  
للمصاحل اليت قد تكون معرضة للتهديد، سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة، نتيجـة لألنـشطة         

 .اليت جتري يف احمليطات والبحار
_______________ 

لن يتطرق الفرع بـاء إىل النظـر يف موضـوع قـانون احلـرب البحريـة، ولـن يقـدم استعراضـا لكـل التهديـدات                            )٤( 
 .املوجهة إىل السالم واألمن الدوليني اليت قد تنطوي على عنصر حبري

 )٥( A/58/65       الرابع    والتقرير عن أعمال العملية االستشارية يف اجتماعها )A/58/95(        ،وقد ركزا، يف مجلـة أمـور ،
 .على سالمة املالحة
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ــة        - ٤٠ ــة تتطلــب رؤي ــدة والبازغ ــدات اجلدي ــدرك أن التهدي ــدويل ي ــد أصــبح اجملتمــع ال ولق
والتهديــدات القائمــة اليــوم ال تعتــرف  . دة لألمــن اجلمــاعي يف القــرن احلــادي والعــشرين جديــ

وتلـك التهديـدات    . باحلدود الوطنية، وهي مترابطة، وجيب التصدي هلا علـى مجيـع املـستويات            
ــي،         ــدهور البيئ ــة، والت ــراض املعدي ــر، واألم ــشمل الفق ــوة، فهــي ت تتجــاوز كــثريا اســتعمال الق

 وانتشار األسلحة البيولوجيـة والكيميائيـة والنوويـة وإمكانيـة اسـتعماهلا،          والصراعات الداخلية، 
وحيث أن تلـك التهديـدات مترابطـة، فـإن الفـشل          .)٦(واإلرهاب، واجلرمية املنظمة عرب الوطنية    

وهنــاك هتديــدات كــثرية لألمــن . يف مواجهــة أحــدها قــد يعمــل علــى تفــاقم خطــر هتديــد آخــر 
 .)٧(يض األمن البشرياجلماعي تنطوي على احتمال تقو

وقـد   .)٨(ويف هذا السياق، حظي تغري املناخ باهتمام هائـل مـن جانـب اجملتمـع الـدويل                 - ٤١
أجرى جملس األمن مناقشته األوىل حول أثـر تغـري املنـاخ علـى الـسالم واألمـن، ودرس خالهلـا                

مــن نظــام وحيــث أن احمليطــات تــشكل مكونــا أساســيا  .)٩(العالقـة بــني الطاقــة واألمــن واملنــاخ 
املناخ، إذ تؤثر بصورة مباشرة على املناخ وتتأثر بـتغريات املنـاخ معـا، فقـد تكـون لـتغري املنـاخ                

 .آثار هامة بالنسبة لألمن البحري

_______________ 

: أمنـا عـامل أكثـر   تقرير الفريـق الرفيـع املـستوى املعـين بالتهديـدات والتحـديات والتغـيري التـابع لألمـني العـام،                  )٦( 
 املوجهـة إىل    يعرف التهديدات  ،)A.05.I.5) A/59/565منشور لألمم املتحدة، رقم املبيع       (مسؤوليتنا املشتركة 

األمن الدويل بأهنا أي حادثة أو عملية تـؤدي إىل وقـوع خـسائر يف األرواح علـى نطـاق واسـع أو احلـد مـن                           
 .فرص احلياة وتلحق الضرر بالدول، بوصفها الوحدات األساسية للنظام الدويل

 )٧( http://ochaonline.un.org/HumanitarianIssues/HumanSecurity/tabid/2421/Default.aspx . وقــــــد اعتمــــــدت
حلقة العمل الرابعة ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحـث بـشأن أمـن البحـار واألمـن البـشري، املعقـودة يف                      

، هنجـا مفاهيميـا أوسـع نطاقــا لتنـاول النطـاق العـاملي املتزايـد لألمـن البــشري،         ٢٠٠٧أكتـوبر  /تـشرين األول 
 Towards a comprehensive security for“انظـر  . لـسياسي يشمل األمن االقتصادي والبيئي، فضال عن األمن ا

seas and oceans” وهو متاح يف املوقع ،http://www.unitar.org/hiroshima/programmes/shs07/index.htm. 
ــر احلــايل         )٨(  ــن التقري ــر م ــصل آخ ــاخ يف ف ــري املن ــر يف موضــوع تغ ــن    . ســيجري النظ ــد م ــى مزي ولالطــالع عل

ــيل، ــض  التفاصـ ـــر أيـ ــرات A/62/66ـــا انظـ ـــرات A/62/66/Add.1 ، و٣٣٦-٣٢٦، الفقـ ، ٢٤١-٢٢٥، الفقــ
تقريـر التنميـة البـشرية      انظر أيـضا برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،            . ٦٤-٥٧، الفقــــرات   A/62/66/Add.2 و

ــة تغـــري املنـــاخ ٢٠٠٨‐٢٠٠٧ ــامل منقـــسم : ، مكافحـ ــدة،   (التـــضامن اإلنـــساين يف عـ منـــشور لألمـــم املتحـ
 .http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008، وهو متاح يف املوقع E.07.III.B.1 بيعامل رقم

 )٩( http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sc9000.doc.htm .  وقـــد شـــككت بعـــض الوفـــود يف دور جملـــس
 .األمن يف هذه املسألة، يف حني رحب بعضها اآلخر بنظر اجمللس فيها
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كما أن اجلديد والقائم من التهديدات والتحديات العابرة للحدود الوطنية أبـرز أمهيـة                - ٤٢
وطـابع التـرابط بـني      .)١٠(جة إىل استجابة منـسقة    التعاون الدويل يف كفالة األمن البحري، واحلا      

 .هذه التهديدات يتطلب األخذ بنهج أكثر تكامال يف التصدي هلا، على مجيع املستويات
 

ــدة       - ١  ــم املتحـ ــة األمـ ــدة واتفاقيـ ــم املتحـ ــاق األمـ ــانوين يف ميثـ ــام القـ ــام للنظـ ــتعراض عـ اسـ
 البحار لقانون
لبحـري مـن عـدد مـن الـصكوك الدوليـة، تنفـذ              يتألف النظـام القـانوين الـدويل لألمـن ا          - ٤٣

 .)١١(كلها يف داخل إطار امليثاق واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار
 ميثاق األمم املتحدة )أ( 

يـورد امليثـاق املبــادئ األساسـية للعالقــات الدوليـة ويــنص علـى صــون الـسالم واألمــن        - ٤٤
دول األعضاء مطالبة باالمتنـاع يف عالقاهتـا   وكل ال . الدوليني، مبا يف ذلك يف احمليطات والبحار      

الدولية عـن التهديـد بـالقوة أو اسـتعماهلا ضـد الـسالمة اإلقليميـة أو االسـتقالل الـسياسي أليـة                    
دولــة، أو علــى أي وجــه آخــر ال يتفــق ومقاصــد األمــم املتحــدة، وبتــسوية منازعاهتــا الدوليــة     

علـى ذلـك احلظـر للتهديـد بـالقوة          يقـوم   ونظـام األمـن اجلمـاعي       ). ٢املـادة   (بالوسائل السلمية   
 .استعماهلا، وعلى املسؤولية األوىل جمللس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني أو
ــن         - ٤٥ ــسالم واألم ــام يف صــون ال ــدور ه ــوم ب ــم املتحــدة تق ــزة أخــرى لألم ــا أن أجه كم

تـسوية املنازعـات    وفيمـا يتعلـق ب    . الدوليني، مبا يف ذلك اجلمعية العامـة وحمكمـة العـدل الدوليـة            
بــالطرق الــسلمية، فــإن الفــصل الــسادس مــن امليثــاق يطلــب مــن أطــراف أي نــزاع مــن شــأن     
استمراره أن يعرض صون السالم واألمن الدوليني للخطر التماس حل بالوسـائل الـسلمية الـيت                 

 .يقع عليها اختيارها
 

 اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار )ب( 
 املتحـدة لقـانون البحـار باسـتخدام البحـار واملنطقـة يف األغـراض                تقضي اتفاقيـة األمـم     - ٤٦

وتبني اإلطار القانوين الذي جيـب أن تنفـذ     . )٣٠١ و   ١٤١ و   ١٣٨ و   ٨٨أي املواد    (السلمية
ــسيادية        ــا بــني احلقــوق ال ــا دقيق ــيم توازن ــشطة يف احمليطــات والبحــار، وتق ــع األن ــه مجي يف داخل

_______________ 

 أقر مبا للتعاون الفعال فيما بني الدول للوقـوف يف وجـه التهديـدات               ٢٠٠٥ مؤمتر القمة العاملي لعام      كما أن  )١٠( 
 .٧٢ و ٧، الفقرتان ٦٠/١العابرة للحدود الوطنية من أمهية لألمن اجلماعي، انظر قرار اجلمعية العامة 

 .ك غري امللزمة ذات الصلةالفرع التايل ال يقدم استعراضا شامال جلميع الصكوك امللزمة والصكو )١١( 
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ل دولـة يف خمتلـف املنـاطق البحريـة مـن ناحيـة، وواجباهتـا                والوالية واحلريات اليت تتمتـع هبـا كـ        
 .والتزاماهتا من ناحية أخرى

وتنص االتفاقية على إفساح اجملال ملختلـف اسـتعماالت احمليطـات وأيـضا علـى تـسوية                  - ٤٧
وتنطبـق أحكامهـا فيمـا يتعلـق بكـل األنـشطة،            . املنازعات بشأن إسناد حقوق الدول وواليتها     

 ٨٧  و٧٨  و٥٩ و) ٣ (٥٨ و) ٢ (٥٦أي املــــواد ( أو مدنيــــة ســــواء أكانــــت عــــسكرية  
 ).١٤٧ و

ودول العلــم تــضطلع بــدور شــديد األمهيــة يف األمــن البحــري، حيــث أهنــا مطالبــة           - ٤٨
باملمارسة الفعالة للوالية واملراقبـة يف الـشؤون اإلداريـة والتقنيـة واالجتماعيـة علـى الـسفن الـيت                    

فالـة أن تكـون تـصرفات سـفنها وفقـا للقواعـد الـسارية               وتسأل دول العلم عن ك    . ترفع علمها 
 .للقانون الدويل، أينما كان موقع وجود تلك السفن

ويف البحر اإلقليمي، فـإن الـدول الـساحلية تتمتـع بالـسيادة، فيمـا تتمتـع سـائر الـدول                      - ٤٩
ن على أنـه ميكـن منـع مـرور الـسفن األجنبيـة إذا كـان خمـال بالـسالم وحـس          . حبق املرور الربيء  

وتــرد يف اجلــزء الثــاين مــن اتفاقيــة قــانون البحــار حقــوق   . النظــام واألمــن يف الدولــة الــساحلية 
وواجبات ووالية الدول يف البحر اإلقليمـي، مبـا يف ذلـك فيمـا يتعلـق بـاملرور الـربيء وممارسـة                      

وهنــاك أحكـام معينــة تنطبــق أيــضا علــى حــق املــرور  . الواليـة اجلنائيــة علــى مــنت ســفينة أجنبيــة 
ويف املنطقة املتامخة، ميكـن للدولـة الـساحلية أن متـارس            ). ٥٢املادة  (يء يف املياه األرخبيلية     الرب

املراقبة الالزمة ملنع ومعاقبة خرق قوانينها وأنظمتها اجلمركيـة أو الـضريبية أو اخلاصـة بـاهلجرة                 
 ).٣٣املادة (أو الصحية داخل إقليمها أو حبرها اإلقليمي 

 الــذي حيكــم املــضائق املــستخدمة يف املالحــة الدوليــة يــرد يف اجلــزء    والنظــام القــانوين - ٥٠
وهنـاك أحكـام   . الثالث مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار، وخباصـة حـق املـرور العـابر               

معينة تنطبق أيضا، مع إجراء مـا يلـزم مـن تعـديالت، علـى املـرور يف ممـرات البحـر األرخبيلـي                    
 ).٥٤املادة (

ة االقتصادية اخلالـصة، تتمتـع الـدول الـساحلية حبقـوق سـيادية علـى املـوارد                  ويف املنطق  - ٥١
ــتخدام جــزر اصــطناعية، ومنــش          ــشاء واس ــا يتعلــق بإن ــة فيم ــع بالوالي ــا تتمت ــة، كم ت آالطبيعي

، والبحــث العلمــي البحــري، ومحايــة  )مبــا يف ذلــك إنــشاء منــاطق ســالمة معقولــة (وتركيبــات 
قانون البحار على إنفـاذ قـوانني وأنظمـة الدولـة الـساحلية             وتنص اتفاقية   . وحفظ البيئة البحرية  

ــسفن        ــصعود إىل ال ــا يف ذلــك ال ــة، مب ــاملوارد احلي ــق ب ــصة فيمــا يتعل ــصادية اخلال يف املنطقــة االقت
، وفيمــا يتعلــق حبمايــة )اجلــزء اخلــامس(وتفتيــشها واحتجازهــا وإقامــة دعــاوى قــضائية ضــدها  

 ). أدناه١٠٩انظر أيضا الفقرة () اجلزء الثاين عشر(وحفظ البيئة البحرية 
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وتتمتع سفن كـل الـدول حبريـة املالحـة والتحليـق يف املنطقـة االقتـصادية اخلالـصة ويف                    - ٥٢
أعــايل البحــار، فــضال عــن اســتعماالت مــشروعة دوليــا أخــرى للبحــر تتــصل بتلــك احلريــات     

م القـانوين املتـصل   ويتضمن اجلزء السابع من االتفاقية النظـا . وتتمشى مع سائر أحكام االتفاقية 
، وقمـع   ) أدنـاه  ٥٧انظر الفقـرة    (بأعايل البحار، مبا يف ذلك أحكام حمددة تتعلق بقمع القرصنة           

كمـا يـنص علـى    ).  أدنـاه ٨٣انظـر الفقـرة   (االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقليـة      
 أمهيــة خاصــة يف ، وكلــها هلــا)١١١املــادة (وحــق املطــاردة احلثيثــة ) ١١٠املــادة (حــق الزيــارة 

وتنص االتفاقية على أن إجراءات اإلنفاذ ضـد الـسفن األجنبيـة ال ميكـن               . سياق األمن البحري  
أن متارس إال بالسفن احلربية، والطائرات احلربية وسائر السفن والطائرات اليت حتمـل عالمـات               

 .)١٢(واضحة وميكن التعرف عليها تفيد بأهنا تقوم خبدمة حكومية ومرخص هلا بعمل ذلك
وأخريا، تنص اتفاقيـة قـانون البحـار علـى تـسوية املنازعـات بالوسـائل الـسلمية وعلـى                     - ٥٣

وهنـــاك ). اجلـــزء اخلـــامس عـــشر(اإلجـــراءات اإللزاميـــة الـــيت تترتـــب عليهـــا قـــرارات ملزمـــة  
ن البحـــري ســـيجري تناوهلـــا يف   أخـــرى تتـــصل بـــبعض التهديـــدات احملـــددة لألمـــ      أحكـــام
 . أدناه٢الفرعي  القسم

 
 التصدي لتهديدات حمددة لألمن البحري - ٢ 

 أعمال القرصنة والنهب املسلح اليت ترتكب ضد السفن )أ( 
عاد عدد أحداث القرصنة والنهب املسلح إىل التزايد مرة أخـرى، ومثـة منـاطق بعينـها                  - ٥٤

وأعمال القرصنة والنهب املسلح اليت ترتكب ضد الـسفن هتـدد           . من العامل شديدة التأثر بذلك    
ــضها، علــى وجــه اخلــصوص، ســالمة    األ  وأمــن املالحــة والتجــارة  البحــارةمــن البحــري بتعري

وقــد تــؤدي هــذه اجلــرائم إىل وقــوع خــسائر يف األرواح أو إىل األذى البــدين أو إىل    . للخطــر
 كرهـائن، والتعطيـل اخلطـري للتجـارة واملالحـة، وإحلـاق خـسائر ماليـة بأصـحاب                   البحـارة أخذ  

 التـــأمني وتكـــاليف األمـــن، وارتفـــاع التكـــاليف الـــيت يتحملـــها  وزيـــادة أقـــساط ،)١٣(الـــسفن
ــة    ــة البحري ــستهلكون واملنتجــون، واإلضــرار بالبيئ ــا    . امل ــب عليه ــداءات تترت ــك االعت ــل تل ومث

_______________ 

انظـر  (ينص عدد من األحكام على اإلنفاذ وحقوق وواجبات وشروط حمـدد أخـرى تتـصل بالـسفن احلربيـة                     )١٢( 
 علـى أنـه إذا مل متتثـل         ٣٠وتـنص املـادة     ). ٢٣٦،  ٢٢٤،  ١١١-١١٠،  ١٠٧،  ١٠٢،  ٩٥،  ٣٢-٢٩املواد  

خالل البحر اإلقليمـي وجتاهلـت أي طلـب يوجـه         سفينة حربية لقوانني وأنظمة الدولة الساحلية بشأن املرور         
 .إليها لالمتثال لتلك القوانني، جاز للدولة الساحلية أن تطلب منها مغادرة البحر اإلقليمي على الفور

السفن املخطوفة تطلق عليها أحيانـا أمسـاء جديـدة، ويعـاد طالؤهـا وتعطـى أوراق تـسجيل وسـندات شـحن                        )١٣( 
 بـشأن  A.923(22) (2001)شكلة، اعتمـدت مجعيـة املنظمـة البحريـة الدوليـة القـرار       وفيما يتعلق هبذه امل. مزيفة

 .تدابري منع تسجيل السفن الومهية
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زيــادة تكــاليف تــؤدي إىل عواقــب واســعة النطــاق، إذ حتــول دون تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية و 
ــاطق املتــ     ــستقبال إىل املن ــيت ترســل م ــشحنات ال ــك أن أحــداث القرصــنة     .)١٤(أثرةال ــال ذل ومث

والنــهب املــسلح الــيت وقعــت يف اآلونــة األخــرية ضــد الــسفن الراســية قــرب ســاحل الــصومال    
وصول شحنات معونات األغذية الـيت متـس إليهـا احلاجـة املقدمـة مـن برنـامج األغذيـة                    عطلت  
 ).١٠٥-١٠٤، الفقرات A/62/66/Add.1انظر (العاملي 
ط العنــف بأحــداث أعمــال القرصــنة والنــهب املــسلح الــيت ترتكــب ضــد ويتزايــد ارتبــا - ٥٥

الــسفن، وقــد تقــع علــى عــاتق اجملــرمني املــنظمني جيــدا املــسؤولية عــن بعــض أشــد االعتــداءات 
 على أعمـال    BADAويركز مشروع اإلنتربول املسمى     ). ١٨٠، الفقرة   A/56/58انظر  (تعقيدا  

، وقــد صــمم لتحديــد أعــضاء العــصابات، القرصــنة والنــهب املــسلح الــيت ترتكــب ضــد الــسفن
والتسلــسل اهلرمــي القــائم، ومنــاطق ممارســة العمــل، وأســلوب التــشغيل، والــصالت مــع ســائر  

 .)١٥(األنشطة اإلجرامية
 من أحـداث القرصـنة والنـهب        ٤ ٤٤٦وقد أبلغت املنظمة البحرية الدولية عن وقوع         - ٥٦

والحظ املكتـب البحـري    . )١٦(١٩٨٤م  املسلح يف البحر منذ أن بدأت جتميع إحصاءات يف عا         
 يف املائــة يف أحــداث القرصــنة ١٠الــدويل التــابع لغرفــة التجــارة الدوليــة حــدوث زيــادة بنــسبة  

ــا إىل  ٢٠٠٦ باملقارنــة بعــام ٢٠٠٧والنــهب املــسلح املبلــغ عنــها يف عــام   ، وعــزي ذلــك جزئي
ــداث      ــادة يف أحـــ ــدوث زيـــ ــن حـــ ــضال عـــ ــصومال، فـــ ــا والـــ ــبرية يف نيجرييـــ ــادة الكـــ  الزيـــ

تقلـل اإلحـصاءات املتاحـة مـن شـأن اتـساع املـشكلة، حيـث حيجـم أصـحاب               ورمبا.)١٧(العنف

_______________ 

ــام      )١٤(  ــيت وقعــت يف ع ــداءات ال ــادة امللحوظــة لالعت ــن    ٢٠٠٧الزي ــداد عــشرات اآلالف م  عرضــت للخطــر إم
 .)مسامهة من برنامج األغذية العاملي(الصوماليني باملعونة اإلنسانية 

 .مسامهة من اإلنتربول )١٥( 
، مت  ٢٠٠٧ويف األشهر العشرة األوىل مـن عـام         . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠اإلحصاءات اجملمعة حىت     )١٦( 

، وغـرب   )٥٨(، وشـرق أفريقيـا      )٥٩(حبر الـصني اجلنـويب      :  حدثا يف املناطق التالية    ٢٥١اإلبالغ عن وقوع    
، )٧(، وحبــر العــرب )١٠(، ومــضايق ملقــا )٢٠(يكــا اجلنوبيــة ، وأمر)٤١(، واحملــيط اهلنــدي )٤٨(أفريقيــا 

املنظمـة البحريـة الدوليـة، تقـارير        ) (١(، وحبـر الـشمال      )٣(، والبحر األبيض املتوسط     )٤(واخلليج الفارسي   
 MSC.4/Circ. 105عن أعمال القرصنة والنهب املسلح اليت ترتكب ضد السفن، التقارير الفـصلية والـشهرية،   

 ).111  و110  و106 و
أبلغ املكتب عن حدوث نقص يف أحداث القرصنة يف آسيا بسبب زيادة اليقظة وأعمال الدورية مـن جانـب     )١٧( 

كما اعترب من االجتاهات اإلجيابية اختاذ تدابري جديدة مثل مرافقة األسطول الفرنسي لسفن             . الدول الساحلية 
والقـوات البحريـة األجنبيـة العاملـة بـالقرب مـن سـاحل              املعونة الغذائية وزيادة التعاون بـني الدولـة الـساحلية           

 املكتــب البحــري الــدويل، أعمــال القرصــنة والنــهب املــسلح الــيت   -انظــر غرفــة التجــارة الدوليــة  . الــصومال
 .٢٠٠٧التقرير السنوي : ترتكب ضد السفن
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 وزيـادة أقـساط     السفن عن اإلبالغ عن األحداث نظرا ملا ينجم عن ذلك مـن تعطيـل األعمـال               
 . شركات التأمني إىل تسوية مثل تلك املطالبات يف طي الكتمانكما تنحو. التأمني
تحـدة لقـانون البحـار علـى أن علـى الـدول واجـب التعـاون إىل                  وتنص اتفاقية األمم امل    - ٥٧

، وعلـى أن هلـا واليـة عامـة يف أعـايل البحـار               )١٠٠املـادة   (أقصى حد ممكـن يف قمـع القرصـنة          
لضبط أية سفينة أو طائرة قرصنة أو أية سفينة أو طائرة أخذت بطريق القرصنة وكانت واقعـة                 

ا من األشخاص وتضبط ما فيها مـن املمتلكـات          حتت سيطرة القراصنة وأن تقبض على من فيه       
 )).٢ (٥٨املادة (وتنطبق تلك األحكام أيضا على املنطقة االقتصادية اخلالصة ). ١٠٥املادة (

وفيما يتعلق بأعمال النهب املسلح اليت ترتكب ضد السفن يف املياه الداخلية أو البحـر               - ٥٨
ــدول   ــة مــن ال ــسؤولية األ  ،)١٨(اإلقليمــي لدول ــإن امل ــدول    ف ــى عــاتق ال ــاذ تقــع عل وىل عــن اإلنف

قمـع  والنهب املسلح الـذي تتعـرض لـه الـسفن يـشكل أيـضا جرميـة مبوجـب اتفاقيـة                     . الساحلية
اتفاقية قمـع األعمـال      (١٩٨٨ لعام   األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية       

ــضا الفقــرة  ) (غــري املــشروعة  ــاه٦٨انظــر أي ــة األمــم  مبوجــب ، ويف بعــض احلــاالت  ) أدن اتفاقي
 .٢٠٠٠ لعام املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

وقــد شــجعت اجلمعيــة العامــة الــدول مــرارا علــى التعــاون يف جمــال التــصدي للقرصــنة   - ٥٩
انظر، مـثال، قـرار اجلمعيـة       (والنهب املسلح يف البحر يف قراراهتا بشأن احمليطات وقانون البحار           

وكان التنسيق والتعاون يف مكافحـة أعمـال القرصـنة          ). ٦٢ و ٦١لفقرتان  ، ا ٦٢/٢١٥العامة  
والنهب املسلح اليت ترتكب ضد السفن جماال من جماالت التركيـز يف االجتمـاع الثـاين للعمليـة                  

 ).A/56/121انظر (االستشارية 
د كما شجع كل من املنظمة البحرية الدوليـة وبرنـامج األغذيـة العـاملي علـى قيـام مزيـ                    - ٦٠

من التعاون بني الدول الساحلية ودول العلم وسائر الدول للحد من أحداث القرصـنة بـالقرب         
ــرار جملــس األمــن  . )١٩(مــن ســاحل الــصومال  ــة  )٢٠٠٧ (١٧٧٢ويف ق ، فــإن اجمللــس، يف مجل

_______________ 

ار املنظمــة البحريــة قــر(مدونــة ممارســات التحقيــق يف جــرائم القرصــنة والنــهب املــسلح املرتكبــة ضــد الــسفن   )١٨( 
أي عمل غري مشروع من أعمـال العنـف   ”تعرف النهب املسلح ضد السفن بأنه ) A.922(22) (2001)الدولية 

، ُيرتكـب ضـد سـفينة       ‘القرصـنة ’أو االحتجاز، أو أي عمل من أعمال النهب أو التهديـد بالـسلب، خبـالف                
 .“ذه اجلرائمهل نسبةبالدولة ما والية أشخاص أو ممتلكات على متنها، يف نطاق  أو

 بشأن أعمال القرصنة والنـهب املـسلح الـيت ترتكـب ضـد      A.1002 (25)يف قرار مجعية املنظمة البحرية الدولية  )١٩( 
، طلبـت اجلمعيـة، يف      ٢٠٠٧نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٩السفن الراسية بالقرب من ساحل الصومال، املؤرخ        

 للصومال املوافقة على دخول السفن احلربية أو الطـائرات احلربيـة         مجلة أمور، إىل احلكومة االحتادية االنتقالية     
أو أيـة ســفن أو طـائرات أخــرى حتمـل عالمــات واضــحة وميكـن التعــرف عليهـا تفيــد بأهنـا تعمــل يف خدمــة       
احلكومة، تقوم بالعمل يف احمليط اهلندي، إىل حبرها اإلقليمي عندما تقـوم بعمليـات ضـد القراصـنة أو املـشتبه                     

مــن القراصــنة واللــصوص املــسلحني الــذين يعرضــون ســالمة احليــاة يف البحــر للخطــر؛ وحثــت بقــوة  يف أهنــم 
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أمور، شجع الدول األعضاء الـيت هلـا سـفن حربيـة وطـائرات عـسكرية تعمـل يف امليـاه الدوليـة                       
اخم لساحل الصومال أن تتـوخى اليقظـة إزاء أي عمـل مـن أعمـال القرصـنة                  واجملال اجلوي املت  

 .وأن تتخذ التدابري املناسبة حلماية النقل البحري التجاري، وال سيما نقل املعونة اإلنسانية
ومساعدة مـن املنظمـة البحريـة الدوليـة يف تنفيـذ الـصكوك الدوليـة، أصـدرت املنظمـة               - ٦١

كي الـسفن ومـشغليها وربابنتـها وطواقمهـا بـشأن منـع أعمـال        تعميمات تتضمن توجيهات ملال  
القرصنة والنهب املسلح الـيت تتعـرض هلـا الـسفن وقمعهـا، وتوصـيات للحكومـات ملنـع وقمـع                     

كمـا اعتمـدت مدونـة ممارسـات         .)٢٠(أعمال القرصنة والنهب املسلح اليت ترتكب ضد الـسفن        
). A.922 (22)القـرار  (ــــــة ضــــــد الـسفن    للتحقيق يف جرائم القرصنة والنهـــب املـسلح املرتكب 

كما تعقد املنظمة حلقات دراسية وبرامج تدريب إقليميـة ملـساعدة الـدول علـى وضـع اإلطـار             
وأصدرت اللجنـة البحريـة الدوليـة مـشروع قـانون           . الوطين املناسب ملكافحة مثل تلك اجلرائم     

 أن املنظمـة الدوليـة للــشرطة   كمـا  .)٢١(وطـين منـوذجي بـشأن أعمـال القرصـنة والنــهب املـسلح      
أعلنت يف اآلونة األخرية اعتزامها افتتاح قاعدة بيانات عاملية بشأن الـسفن            ) اإلنتربول(اجلنائية  
 .)١٥(املسروقة

ي اختـاذ طائفـة خمتلفـة مـن التـدابري لتعزيـز التعـاون علـى الـصعيدين اإلقليمـي                 وخِّوقد تُـ   - ٦٢
القرصــنة والــسطو أعمــال إلقليمــي بــشأن مكافحــة اتفــاق التعــاون اومثــال ذلــك أن . والثنــائي
 يـنص علـى قيـام الـدول األطـراف باختـاذ تـدابري لقمـع                 ضد السفن يف آسيا   اليت ترتكب   املسلح  

كل من أعمال القرصنة والنهب املسلح اليت ترتكب ضد السفن، وتقاسـم املعلومـات، وتبـادل            
التــابع التفــاق التعــاون اإلقليمــي  ويــزاول مركــز تقاســم املعلومــات  . تقــدمي املــساعدة القانونيــة

العمل باعتباره مركزا لتبـادل املعلومـات بـشأن أحـداث القرصـنة والنـهب املـسلح الـيت تقـع يف            
وعالوة على ذلك، فإن الشبكة املتكاملة دون اإلقليمية خلفـر الـسواحل املزمـع              . البحر يف آسيا  

 خفـر الـسواحل املـشاركة       إنشاؤها لدى املنظمة البحرية لغرب ووسط أفريقيا ستـسمح لـسفن          
مواصلة مطاردهتا للسفن املشتبه يف قيامهـا بأعمـال قرصـنة أو هنـب مـسلح بالتوغـل يف البحـار                     

__________ 

احلكومة على اختـاذ طائفـة مـن اإلجـراءات فيمـا يتعلـق بأعمـال القرصـنة والنـهب املـسلح الـيت ترتكـب ضـد                   
ملنطقـة أن تقـوم   السفن اليت حيق هلا أن ترفع علمها يف املياه القريبة من ساحل الصومال؛ وأهابت حبكومـات ا       

 .بإبرام وتنفيذ اتفاقات إقليمية ملنع وردع وقمع أعمال القرصنة والنهب املسلح اليت ترتكب ضد السفن
 )٢٠( MSC/Circ.622/Rev.1و  MSC/Circ.623/Rev.3 .  ــيم ــذييل للتعمـ ــد أرفـــق كتـ ــاق Rev.1/622وقـ ــشروع اتفـ  مـ

 .إقليمي بشأن التعاون يف منع وقمع مثل تلك األعمال
 . للجنة البحرية الدولية٢٠٠٠ولية عام ح )٢١( 
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كمـا جيـري النظـر يف إبـرام          .)٢٢(اإلقليمية للدول األعـضاء األخـرى، مـن أجـل تـسهيل اإلنفـاذ             
لــيت ترتكــب صــنة والنــهب املــسلح ا بــشأن أعمــال القر)٢٣(اتفــاق إقليمــي لغــريب احملــيط اهلنــدي

 .السفن ضد
 

 ت البحرية وسائر املصاحل البحريةآاألعمال اإلرهابية اليت متس النقل البحري واملنش )ب( 
النقل البحري واملنشئات البحرية وسائر املصاحل البحرية ميكن أن تكون أهدافا حمتملـة              - ٦٣

عة االنتـشار ومـن مث      وهذه االعتداءات ميكن أن تترتب عليهـا آثـار واسـ          . لالعتداءات اإلرهابية 
 .)٢٤(فهي تشكل هتديدا ضخما لألمن البحري

 صـكا إقليميـا، تغطـي طائفـة واسـعة مـن اجلـرائم        ١٤  صـكا عامليـا و     ١٦وهناك حاليا    - ٦٤
وفيمـا يتعلـق حتديـدا باألعمـال اإلرهابيـة الـيت متـس        ). ١٢٠، الفقرة A/62/160انظر (اإلرهابية  

ــة وســائر    ــشئات البحري ــل البحــري واملن ــصكوك التاليــ    النق ــراز ال ــة، ميكــن إب ــصاحل البحري : ة امل
اتفاقيــة قمــع األعمــال غــري املــشروعة  ) ب( ؛ واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة األرواح يف البحــر  )أ(

الربوتوكول املتعلـق بقمـع األعمـال غـري املـشروعة املوجهـة             ) ج( ؛ و ٢٠٠٥وبروتوكوهلا لعام   
كمـا أن  . ٢٠٠٥ القـاري وبروتوكولـه لعـام    املوجودة على اجلـرف  ضد سالمة املنشآت الثابتة

مما له صلة خاصة باملوضوع أحكام اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار بـشأن ممارسـة دولـة                      
ــدو     ــذها الـ ــن أن تتخـ ــيت ميكـ ــاذ الـ ــدابري اإلنفـ ــة وتـ ــم للمراقبـ ــة  العلـ ــر (ل مبوجـــب االتفاقيـ انظـ

 ). أعاله٥٣-٤٦ الفقرات
 االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة األرواح يف البحـر         مس مـن    إن أحكاما معينة من الفـصل اخلـا        - ٦٥

، )تدابري خاصة لتعزيـز األمـن البحـري        (٢ -، فضال عن الفصل احلادي عشر       )سالمة املالحة (
فالفـصل اخلـامس يـنص    . قد وضعت، إىل حد كبري، من أجل مواجهة خطر األعمال اإلرهابية          

 حتديــد هويــة الــسفن  ، ونظــمالــنظم اآلليــة للمعلومــات: علــى نــوعني مــن نظــم رصــد الــسفن 
ويــشترط علــى الــسفن املعنيــة أن تكــون جمهــزة بنظــام آيل للمعلومــات لبــث . عــن بعــد وتتبعهــا

معلومات عن هوية السفينة ونوعها وموقعهـا وجمراهـا وسـرعتها وحالتـها املالحيـة وغـري ذلـك                 
_______________ 

وقد اعتمـدت اجلمعيـة العامـة لـوزراء املنظمـة البحريـة لغـرب ووسـط                . www.mowca.org/news3-e.htmانظر   )٢٢( 
أفريقيــا يف اآلونــة األخــرية قــرارا يــشكل األســاس لوضــع خطــط عمــل لتنفيــذ مهــام الــشبكة املتكاملــة خلفــر    

 ).١-)ج (١٢، الفقرة LEG 93/13رية الدولية انظر وثيقة املنظمة البح(السواحل 
 اجتمـاع دون إقليمـي بـشأن أعمـال       ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١٨ إىل   ١٤سيعقد يف دار الـسالم يف الفتـرة مـن            )٢٣( 

 .القرصنة والنهب املسلح اليت ترتكب ضد السفن يف غريب احمليط اهلندي
ــة ملن    )٢٤(  ــة النقــل البحــري التابع ــر جلن ـــال، تقري ـــر، مثـ ــون    انظـ ــصادي املعن ــدان االقت ــة يف املي ظمــة التعــاون والتنمي

“Security in maritime transport: risk factors and economic impact”٢٠٠٣يوليه /، متوز. 
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 حيثمـا وقات إال   من املعلومات املتصلة بالسالمة، على أن يكون ذلك النظام عامال يف مجيع األ            
 .نص االتفاقات أو القواعد أو املعايري الدولية على محاية املعلومات املالحيةت

 نافـذة   عـن بعـد     حتديد هوية الـسفن وتتبعهـا       بشأن نظم  V/19/1وقد أصبحت القاعدة     - ٦٦
 كـــانون  ٣١، وهـــي تنطبـــق علـــى الـــسفن املبنيـــة يف     ٢٠٠٨ينـــاير  / كـــانون الثـــاين ١يـــوم 
أو بعد ذلك حسب جدول مرحلـي للتنفيـذ بالنـسبة للـسفن املبنيـة قبـل             ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
ومـىت دخلـت االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة األرواح يف البحـر              . ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٣١

 فــإن حكوماهتــا املتعاقــدة ســتتلقى معلومــات عــن الــسفن املبحــرة يف حــدود )٢٥(مرحلــة التنفيــذ
حلها، لكي تقوم برصد تقدم سري السفن وحتديـد          ميل حبري من سا    ١ ٠٠٠مسافة ال تتجاوز    

ــدا علــى األمــن البحــري، فــضال عــن املــساعدة يف عمليــات البحــث        الــسفن الــيت تفــرض هتدي
ويف تـشرين   ). ٧٠-٦٦، الفقـرات    A/61/63/Add.1  أدنـاه و   ١٩١انظر أيضا الفقـرة     (واإلنقاذ  
ة البحرية الدولية عـددا مـن       ، اختذت جلنة السالمة البحرية التابعة للمنظم      ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

انظـر وثيقـة املنظمـة البحريـة         (عن بعـد   حتديد هوية السفن وتتبعها   القرارات لكفالة تنفيذ نظام     
 ).٦/٩٦-٦/٨١، الفقرات MSC/83/28الدولية 

 من اتفاقية محاية األرواح يف البحـر جمموعـة مـن التـدابري              ٢ -ويتضمن الفصل العاشر     - ٦٧
مــن البحــري علــى مــنت الــسفن أو يف اجملــاالت املــشتركة بــني الــسفن   الــيت ترمــي إىل تعزيــز األ

 يف ذلـك اشـتراطات إلزاميـة علـى الـسفن بـأن متتثـل املدونـة الدوليـة ألمـن الـسفن                        اواملرافئ، مب 
وتـشترط  ). ، املرفـق ٢، املرفـق األول، قـرار املـؤمتر      SOLAS/CONF.5.34انظر  (واملرافق املرفئية   

رافــق املرفئيــة االضــطالع بعمــل تقييمــات أمنيــة، ووضــع خطــط  تلــك املدونــة علــى الــسفن وامل
ورغـم أن املدونـة ال تنطبـق علـى املنـشئات            . أمنية، وتعـني ضـباط أمـن لإلشـراف علـى التنفيـذ            

 من اجلزء باء يشري إىل أنه ينبغي للـدول          ١٩-٤، فإن التوجيه    ) أعاله ٥١انظر الفقرة   (البحرية  
وعـالوة   .)٢٦(نصات الثابتة والعائمة ووحدات احلفر البحرية     إنشاء تدابري أمنية مناسبة حلماية امل     

شـجعت املنظمـة البحريـة      ، على ذلك، فأثناء املـؤمتر اخلـامس التفاقيـة محايـة األرواح يف البحـر              
الدوليــة الدولــة علــى تيــسري التــشغيل املتبــادل بــني تلــك التــدابري واملدونــة الدوليــة ألمــن الــسفن 

 ).٧، قرار املؤمتر ٢، املرفق SOLAS CONF.5/34انظر (واملرافق املرفئية 

_______________ 

 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣٠من املزمع أن تدخل مرحلة التنفيذ اعتبارا من  )٢٥( 
كمــا . ١٦٠-١٥٨، الفقــرات A/59/62 ؛ و١٠٨-١٠٤ت ، الفقــراA/58/65ملزيــد مــن املعلومــات، انظــر     )٢٦( 

تعكف املنظمة البحرية الدوليـة علـى النظـر يف اجلوانـب األمنيـة لتـشغيل الـسفن الـيت ال تـدخل ضـمن نطـاق                           
 من اتفاقية محاية األرواح يف البحر واملدونة الدولية ألمـن الـسفن واملرافـق املرفئيـة؛ انظـر                   ٢ -الفصل العاشر   

 .دناه أ١٢٠أيضا الفقرة 
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الغرض الرئيسي من اتفاقية قمع األعمال غري املـشروعة هـو كفالـة اختـاذ اإلجـراءات                 و - ٦٨
ــك          ــا يف ذل ــسفن، مب ــشروعة ضــد ال ــاال غــري م ــون أعم ــذين يرتكب املناســبة ضــد األشــخاص ال

املوجـودين علـى    االستيالء على السفن بـالقوة، وأعمـال العنـف الـيت ترتكـب ضـد األشـخاص                  
ومـىت  . منت السفن، ووضع أجهزة علـى مـنت سـفينة تنطـوي علـى احتمـال تـدمريها أو إتالفهـا         

احتجزت الدول األطراف هؤالء األشخاص، كان عليها أن حتاكم اجملـرمني املـشتبه يف أمـرهم                 
، كما تنص اتفاقية قمع األعمال غـري املـشروعة علـى تبـادل املـساعدة           . أو تسليمهم إىل بلداهنم   

ويطبــق . والتعــاون يف منــع وقــوع جــرائم، وعلــى تقاســم املعلومــات بــني الــدول األطــراف        
بروتوكول قمع األعمال غري املشروعة الكثري مـن أحكـام االتفاقيـة علـى اجلـرائم الـيت ترتكـب                    

 . أو ضد هذه املنصاتعلى املنصات الثابتة اليت تكون واقعة على اجلرف القاري
، فإهنمــا ســيعمالن علــى توســيع نطــاق قائمــة ٢٠٠٥ويل عــام ومــىت بــدأ نفــاذ بروتوكــ - ٦٩

اجلـرائم القائمــة مبوجــب اتفاقيـة قمــع األعمــال غـري املــشروعة وبروتوكــول قمـع األعمــال غــري     
وسـتدخل اتفاقيـة قمـع األعمـال غـري          . املشروعة لتشمل عددا من األعمـال اإلرهابيـة اإلضـافية         

اسـتخدام سـفينة بطريقـة تـؤدي إىل حـدوث           : ياملشروعة يف عداد  اجلرائم بعد تعديلـها مـا يلـ           
وفاة أو إصابة خطرية أو ضرر، وذلك بصورة متعمـدة وغـري مـشروعة، حيـث يكـون الغـرض                    
هو ختويف السكان، أو إجبار حكومـة أو منظمـة دوليـة علـى القيـام، أو االمتنـاع عـن القيـام،                  

 سـفينة عـن     بأي تصرف؛ والقيام بصورة متعمدة وغري مشروعة بنقـل شـخص آخـر علـى مـنت                
علــم بــأن ذلــك الــشخص قــد ارتكــب جرميــة مبوجــب اتفاقيــة قمــع األعمــال غــري املــشروعة أو 

انظـر أيـضا    (واحدة من االتفاقيات الدوليـة التـسع املناهـضة لإلرهـاب الـوارد بياهنـا يف مرفقهـا                   
 يتـضمن أحكامـا بـشأن الـصعود     ٢٠٠٥ومن امللحـوظ أن بروتوكـول عـام        ).  أدناه ٧٧الفقرة  

ن من جانب دولة طرف ليـست دولـة علـم إذا كانـت تـوفرت أسـباب معقولـة حتمـل         إىل السف 
على الشك يف أن السفينة أو الشخص املوجود علـى متنـها يـشترك، أو اشـترك فعـال، أو علـى                      

ــة    ــدرج حتــت االتفاقي ــشترك يف ارتكــاب جرميــة تن ــصعود   . وشــك أن ي ومــع خــضوع ذلــك ال
وجيب الوفـاء بعـدد     . إال مبوافقة صرحية من دولة العلم     الستثناءات معينة، فإنه ال جيوز القيام به        

ــة طــرف باختــاذ مثــل تلــك اإلجــراءات     ، A/61/63انظــر أيــضا (مــن الــضمانات إذا قامــت دول
 ).١٠٠-٩٦الفقرات 

د اعتمد جملس األمن عددا مـن القـرارات الـيت تـنص علـى اختـاذ طائفـة واسـعة مـن                        وق - ٧٠
ــدويل    ــدابري ملواجهــة اإلرهــاب ال ــرارات  ))٢٠٠١ (١٣٧٣، مــثال، القــرار  انظــر(الت ــها ق ، ومن

تفرض التزامات حمددة على الدول مبنع وقمع األعمـال اإلرهابيـة الـيت متـس الـسفن واملنـشئات                   
ــة   ــصاحل البحريـ ــائر املـ ــة وسـ ــرارين  . البحريـ ــك أن القـ ــال ذلـ  ١٥٢٦ و) ٢٠٠٦ (١٧٣٥ومثـ

ما يتصل هبـا مـن مـواد إىل         ، يطلبان من الدول منع توريد أو بيع أو نقل أية أسلحة و            )٢٠٠٤(
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ارســتها لإلرهــاب باســتعمال ســفن أفــراد ومجاعــات ومؤســسات وكيانــات بعينــها يــشتبه يف مم
كمــا اعتمــدت اجلمعيــة العامــة قــرارات خمتلفــة تتــصل مبنــع وقمــع    . طــائرات حتمــل علمهــا  أو

صـــــــــكوك هامـــــــــة ملكافحـــــــــة اإلرهـــــــــاب  األعمـــــــــال اإلرهابيـــــــــة، فـــــــــضال عـــــــــن  
 ).www.un.org/terrorism/ga انظر(

وعلى الصعيد اإلقليمي، فـإن الـصكوك الـيت تتنـاول األعمـال اإلرهابيـة تـشمل اتفاقيـة              - ٧١
رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا ملكافحــة اإلرهــاب والربوتوكــول اإلضــايف لالتفاقيــة اإلقليميــة  

وكالمهـا يـضم اجلـرائم الـواردة      ،)٢٧(قمع اإلرهاب لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي بشأن
اقيات دولية أخرى ملكافحة اإلرهاب، مبـا يف ذلـك اتفاقيـة قمـع األعمـال غـري املـشروعة                    يف اتف 

ــشروعة    ــال غــري امل ــع األعم ــات     . وبروتوكــول قم ــات والترتيب ــن االتفاق ــدد م ــرم ع وأخــريا، أب
ومثال ذلك أن مبـادرة أمـن احلاويـات هـي ترتيـب تعـاوين معقـود                 . واملبادرات التعاونية الثنائية  

 بلـدا آخـر     ٣٢مـن املـوانئ املـشاركة حاليـا يف           ٥٧ يات املتحدة األمريكيـة و    بني حكومة الوال  
هبدف حتسني أمن احلاويات عن طريـق حتديـد وفـرز احلاويـات عاليـة اخلطـورة ومنـع التالعـب           

كــذلك أبــرم عــدد ). /http://www.cbp.gov/xp/cgov/border_security/sbiانظــر (أثنــاء الرحلــة 
 ).www.state.gov/t/isn/c12386.htmانظر، مثال، (عود إىل السفن من االتفاقيات الثنائية للص

 
 االجتار غري املشروع باألسلحة وأسلحة الدمار الشامل )ج( 

ــة         - ٧٢ ــصغرية واألســلحة البيولوجي ــق البحــر باألســلحة ال ــشروع عــن طري االجتــار غــري امل
 د أقر جملس األمن بـأن     وق. والكيمائية والنووية يشكل أحد التهديدات الرئيسية لألمن البحري       

انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة قـد أدى إىل عرقلـة التـسوية الـسلمية                  
ــصراعات       للمنازعــات ــد تلــك ال ــة أم ــسلحة وســاهم يف إطال ــها تتطــور إىل صــراعات م  وجعل
ــة العامــة أيــضا بــأن   ). S/PRST/2005/7انظــر  (املــسلحة ــة وســلمت اجلمعي  غيــاب معــايري دولي

 الــرتاعموحــدة بــشأن اســترياد األســلحة التقليديــة وتــصديرها ونقلــها يــشكل عــامال يــسهم يف  
وتشريد السكان واجلرميـة واإلرهـاب، ممـا يقـوض دعـائم الـسالم واملـصاحلة والـسالمة واألمـن                    

 ).، الديباجة٦١/٨٤انظر قرار اجلمعية العامة  (واالستقرار والتنمية املستدامة
 البيولوجيـة والكيميائيـة والنوويـة، عقـدت الوكالـة الدوليـة للطاقـة               ويف حالة األسـلحة    - ٧٣

التجربـة اجلماعيـة وطريـق    : املؤمتر الدويل املعين باالجتـار غـري املـشروع   الذرية يف اآلونة األخرية     
، وقــد ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٢ إىل ١٩، وذلــك يف إدنــربغ، يف الفتــرة مــن املــستقبل

_______________ 

كمـا أن اتفاقيـة الرابطـة تـضم اجلـرائم املدرجـة       . www.saarc.sec.org  وwww.aseansec.org19250 .htmانظـر   )٢٧( 
 .٢٠٠٥يف بروتوكويل عام 
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ة أمور، إىل أن االجتار غري املشروع باملواد النووية ال يزال يـثري قلقـا         خلص ذلك املؤمتر، يف مجل    
دوليا، وأن اجلهود جيب أن تتواصل إلنشاء نظم فعالة ملراقبة حركة املواد النووية وسـائر املـواد         

وقـــد أكـــدت قاعــدة بيانـــات االجتـــار غـــري املــشروع التابعـــة للوكالـــة وقـــوع    .)٢٨(اإلشــعاعية 
نطــوت علــى احليــازة غــري مــشروعة ملــواد نوويــة وأنــشطة إجراميــة   حــادث ا٢٧٥جمموعــه  مــا

، أبلغـت  ٢٠٠٦ديـسمرب  / وكـانون الثـاين  ١٩٩٣يناير /تتصل هبا يف الفترة ما بني كانون األول   
 .)٢٩(عن الكثري منها دول البحر األسود الساحلية

يـة  ومن الصعاب اليت تكتنف مراقبة حتركات األسلحة علـى الـصعيد الـدويل عـدم كفا          - ٧٤
واتفاقيــة قــانون البحــار توجــب علــى دول   .)٣٠(الــضوابط مــن جانــب دول العلــم ودول املينــاء 

وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن أحكامهـا     . العلم ممارسة رقابـة فعالـة علـى الـسفن الـيت ترفـع علمهـا              
ــة،          ــة يف البحــار األرخبيلي ــرات البحري ــرور يف املم ــابر، وامل ــرور الع ــربيء، وامل ــرور ال ــشأن امل ب

ق املتامخة، أحكام شديدة الصلة مبنع االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية وأسـلحة           واملناط
 .الدمار الشامل

علـى   ؛)٣١(واالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية حيكمه عدد مـن الـصكوك الدوليـة         - ٧٥
ن أنه ال يوجد يف الوقت احلاضر صك عاملي ملراقبة األسلحة الصغرية، حيكم حتديـدا االجتـار عـ                 

وقـد اعتمـد جملـس األمـن عـددا مـن القـرارات للحـد مـن االجتـار غـري املــشروع            . طريـق البحـر  
، الـذي أذن لقـوة األمـم املتحـدة     )٢٠٠٦ (١٧٠١باألسلحة عـن طريـق البحـر، ومنـها القـرار            

_______________ 

 .www.pub.iaea.org/MTCD/Meetings/PDFplus/2007/cn154/EdingburghFindings.pdfانظر  )٢٨( 
 )٢٩( IAEA Illicit Trafficking Database releases latest aggregate statistics, Staff Report, 11 September 2007 ،

 Conclusions resulting from؛ http://www.iae.org/NewsCenter/News/2007/itdb.htmlوهـو متـاح يف املوقـع    

the International Seminar “How can the Black Sea Region contribute to improved global Security?” ،
، وأعماهلـا متاحـة يف   ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ٩ إىل ٧وهي حلقة دراسية عقدت يف بوخارست يف الفترة من  

 .http://www.nonproliferation.ro/pagini/conclusions-and-recommendations.phpاملوقع 
ا املـــــؤرخ  خامـــــس٥٤/٥٤تقريــــر فريـــــق اخلـــــرباء احلكـــــوميني املنـــــشأ عمــــال بقـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة    )٣٠( 

، A/CONF.192./PC/33(“ غريةــــــة الـــــصــــــــــاألسلح”، واملعنـــــون ١٩٩٩ديـــــسمرب /األول كـــــانون ١٥
 ).٨٠-٧٩  و٣١ الفقرات

بروتوكول مكافحة صنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا وذخائرهـا واالجتـار هبـا بـصورة                   انظر، مثال،    )٣١( 
ــم املتحــد     ــة األم ــشروعة، املكمــل التفاقي ــة   غــري م ــة عــرب الوطني ــة املنظم ــة  ة ملكافحــة اجلرمي ــة اجلماع ؛ واتفاقي

اخلفيفة وذخائرهـا واملـواد األخـرى ذات     االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة باألسلحة الصغرية واألسلحة
واملـواد األخـرى ذات    الصلة؛ واتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة صنع األسلحة النارية والذخرية واملتفجـرات 

الصلة واالجتار هبا بطريقـة غـري مـشروعة؛ وبروتوكـول نـريويب ملنـع األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة يف                   
 .والقرن األفريقي ومراقبتها واحلد منها منطقة البحريات الكربى
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املؤقتــة يف لبنــان بــأن تــساعد الــسلطات اللبنانيــة يف قمــع االجتــار غــري املــشروع باألســلحة عــن  
 ).٩٧، الفقرة A/62/66/Add.1انظر (داخل املياه اإلقليمية اللبنانية طريق البحر يف 

وقــد اختــذت أيــضا مبــادرات دوليــة عديــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع باألســلحة   - ٧٦
الصغرية، مبا يف ذلـك برنـامج العمـل ملنـع االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة                      

وقد ). ، الفصل الرابعA/Conf.192/15انظر (ه والقضاء عليه جوانبه ومكافحت اخلفيفة من مجيع
ــة       ــام والي ــه األمــني الع ــذي عين ــق اخلــرباء احلكــوميني ال نطــاق الدوى واجلــ حبــثأســندت لفري

 معـايري دوليـة موحـدة       يـضع صـك شـامل وملـزم قانونـا         األولية فيما يتعلق بإعداد     رامترات  ابالو
ها، وتقـدمي تقريـر عـن ذلـك إىل اجلمعيـة العامـة يف               السترياد األسلحة التقليدية وتصديرها ونقلـ     

 ).٢، الفقرة ٦١/٨٩انظر قرار اجلمعية العامة (الثالثة والستني دورهتا 
ــدات         - ٧٧ ــن املعاهـ ــدد مـ ــه عـ ــة حيكمـ ــة والنوويـ ــة والكيميائيـ ــلحة البيولوجيـ ــل األسـ ونقـ

ــة   ــواد النوويـ ــة للمـ ــة املاديـ ــة احلمايـ ــها اتفاقيـ ــافة إىل .)٣٢(املتخصـــصة، منـ ــإن وباإلضـ  ذلـــك، فـ
 التفاقيـة قمـع األعمـال غـري املـشروعة سـُيدخل يف عـداد اجلـرائم نقـل                    ٢٠٠٥بروتوكول عـام    

أيــة مــواد متفجــرة أو إشــعاعية، عــن علــم بــأن املقــصود منــها هــو    ) ١: (يلــي علــى ســفينة  مــا
ــرض        ــذلك، لغ ــد ب ــضرر، أو التهدي ــاة أو اإلصــابة اجلــسيمة أو ال ــسبب يف الوف اســتخدامها للت

 مــن الــسكان، أو إرغــام حكومــة أو منظمــة دوليــة علــى القيــام بتــصرف مــا أو  ختويــف مجاعــة
سالح بيولوجي أو كيميائي أو نووي عن علم بأنه سـالح مـن             ) ٢(االمتناع عن القيام به؛ أو      

أية مادة مصدرية، أو مادة انـشطارية خاصـة أو معـدات أو مـواد مـصممة                 ) ٣(هذا النوع؛ أو    
 استخدام أو إنتاج مادة انشطارية خاصة بقـصد اسـتعماهلا           أو معدة خصيصا من أجل جتهيز أو      

يف نــشاط تفجــريي نــووي أو يف أي نــشاط نــووي آخــر ال خيــضع للــضمانات عمــال باتفــاق     
أيــة معــدات أو مــواد أو برجميــات ) ٤(الــضمانات الــشامل للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة؛ أو 

ة يف تـصميم أو صـناعة أو إيـصال         ما يتصل بذلك من تكنولوجيات تساهم إىل درجـة كـبري           أو
 .سالح بيولوجي أو كيميائي أو نووي، بقصد أن يكون استخدامه هلذا الغرض

اتفاقيــة حظــر وهنــاك اتفاقــات دوليــة، مثــل معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة، و  - ٧٨
والتكــسينية وتــدمري تلــك ) البيولوجيــة(اســتحداث وإنتــاج وتكــديس األســلحة البكتريولوجيــة 

، واتفاقية حظر اسـتحداث وإنتـاج وتكـديس واسـتخدام األسـلحة الكيميائيـة وتـدمري                 سلحةاأل
تلك األسـلحة، تفـرض قيـودا أو حظـرا علـى نقـل األسـلحة البيولوجيـة والكيميائيـة والنوويـة،                      

ومثــال ذلــك أن كــل طــرف يف اتفاقيــة األســلحة  . ميكــن أن تنطبــق أيــضا يف الــسياق البحــري 
 التدابري الالزمة ملنع األشخاص الطبيعـيني أو االعتبـاريني يف أي مكـان           الكيميائية عليه أن يتخذ   

_______________ 

 .http://disarmament.un.org/treatystatus.nsfتنص اتفاقيات نزع السالح أيضا على قيود؛ انظر  )٣٢( 
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يف أراضيه أو يف أي مكان خيضع لواليته على حنـو يعتـرف بـه القـانون الـدويل مـن القيـام بـأي                      
نشاط ُيحظر على الدولة الطرف القيـام بـه مبوجـب االتفاقيـة؛ وعليـه عـدم الـسماح بالقيـام يف                     

ي نشاط ُيحظر على الدولـة الطـرف القيـام بـه مبوجـب االتفاقيـة؛                أي مكان خيضع لسيطرته بأ    
وأن يوسع نطاق تشريعاته اجلزائية لكي تشمل كل نشاط ُيحظر على الدولة الطرف القيام بـه                
ــه يف أي مكــان مــن جانــب أشــخاص طبيعــيني حيملــون       ــتم االضــطالع ب ــة، ي مبوجــب االتفاقي

ن الدول األطراف يف اتفاقية األسـلحة الكيميائيـة         وقد أُملح إىل أ   . جنسيته، وفقا للقانون الدويل   
قــد يكــون عليهــا التــزام عــام باختــاذ تــدابري العتــراض، أو تــسهيل اعتــراض، أي نقــل لألســلحة  
الكيميائيـة أو املــواد الكيميائيــة يتعــارض مــع أحكــام تلــك االتفاقيــة، إمــا بــصفتها دول علــم أو  

ون املنـصوص عليـه يف االتفاقيـة جيـوز أن ينفـذ،      بصفتها دوال ساحلية؛ وأن االلتزام العـام بالتعـا     
 .)٣٣(يف مجلة أمور، بإبرام اتفاقات للصعود إىل السفن

أن اجمللـس دعـا الـدول إىل        ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠وكان ممـا نـص عليـه قـرار جملـس األمـن               - ٧٩
إلنفاذ القـانون ومواصـلة العمـل       مناسبة  وبذل جهود فعالة    مناسبة  وضع ضوابط حدودية فعالة     

ي إىل الكشف عن أنشطة االجتار باألسلحة البيولوجية والكيميائية والنوويـة والسمـسرة          هبا ترم 
كـذلك  . فيها بصورة غري مشروعة مع جهات ليست من الدول، وردعها ومنعهـا ومكافحتـها    

دعا مجيع الدول إىل اختاذ إجراءات تعاونية ملنـع االجتـار غـري املـشروع هبـذه األسـلحة ووسـائل           
 .)٣٤( هبا من موادإيصاهلا وما يتصل

وقـــد أنـــشئ عـــدد مـــن أنظمـــة ضـــوابط التـــصدير ملنـــع انتـــشار األســـلحة البيولوجيـــة  - ٨٠
والكيميائية والنووية ووسائل إيصاهلا، ومـن ذلـك جمموعـة أسـتراليا، ونظـام مراقبـة تكنولوجيـا               

 ).http://disarmament.un.org/wmd/expctrl.htmlانظر (القذائف، وترتيب فاسينار، وجلنة زانغر 
واملبادرة األمنية ملكافحة االنتشار ترتيب تعاوين معقود فيمـا بـني بعـض الـدول لوضـع        - ٨١

أساس منسق ميكن من خالله ردع واعتراض شحنات أسلحة الدمار الـشامل، ونظـم إيـصاهلا،             
وما يتصل هبا من مواد، إىل الدول واجلهـات مـن غـري الـدول ومنـها ممـا يعتـرب سـببا يـستوجب                       

وتأخـذ   .)٣٥(ا يتعلق باالنتشار، وفقا جملموعة من مبادئ متفق عليها من مبادئ احلظر           القلق فيم 
_______________ 

 .انظر أيضا املادة السابعة من اتفاقية األسلحة الكيميائية. امهة من منظمة حظر األسلحة الكيميائيةمس )٣٣( 
) ٢٠٠٤ (١٥٤٠عقد مكتب األمـم املتحـدة لـشؤون نـزع الـسالح حلقـة عملـه الثانيـة حـول تنفيـذ القـرار                          )٣٤( 

ــومي   ــابورون يف يــــــــ ــاين ٢٨ و ٢٧وذلــــــــــك يف غــــــــ ــشرين الثــــــــ ــوفمرب / تــــــــ ــر . ٢٠٠٧نــــــــ انظــــــــ
http://www.un.org/news/Press/docs2007/afr1624.doc.htm. 

 دول اتفاقـات ثنائيـة   ٨ دولـة تـشارك يف املبـادرة، ووقعـت     ٨٦، كانـت  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٩حىت   )٣٥( 
ــادرة     ــا يف املبــ للــــصعود إىل الــــسفن مــــع الواليــــات املتحــــدة يف ســــياق مبــــادئ احلظــــر املنــــصوص عليهــ

)http://www.state.gov/t/isn/c10390/htm.( 
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الدول املشاركة على عاتقها التزاما بأن تتخذ إجـراءات للـصعود إىل الـسفن الـيت ترفـع علمهـا                    
وتفتيشها إذا توفر قدر معقول من الشك يف أهنـا حتمـل أسـلحة دمـار شـامل، وأن تنظـر جـديا                       

قـة يف ظـل الظـروف املناسـبة لقيـام دول أخـرى بالـصعود إىل الـسفن الـيت ترفـع                      يف إعطاء املواف  
علمها وتفتيشها، وبأن توقـف وتقـوم بتفتـيش الـسفن الـيت يـشتبه بقـدر معقـول يف أهنـا تـزاول                        

وقـد أُعـرب عـن      . االجتار غري املشروع يف مياههـا الداخليـة وحبرهـا اإلقليمـي واملنطقـة املتامخـة               
ــادرة    ــشأن املبـ ــاوف بـ ــشار   خمـ ــة االنتـ ــة ملكافحـ ــثال،  (األمنيـ ــر، مـ ــرة A/62/133انظـ ؛ ٧، الفقـ

 ).١٦٤، الفقرة SPLOS/1184 ؛ و٨٥، الفقرة SPLOS/148 و
 

 االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية )د( 
االجتار غـري املـشروع باملخـدرات واملـؤثرات العقليـة عـن طريـق البحـر يـشكل هتديـدا                      - ٨٢

 يف املائــة مــن جممــوع كميــة ٧٠وذكــرت التقــارير أن مــا يقــرب مــن . بحــريخطــريا لألمــن ال
وسـفن الـصيد، وقـوارب      . )٣٦(املخدرات املضبوطة جترى مصادرته إما أثناء نقلها حبرا أو بعـده          

الرتهة وسفن احلاويات هي الوسائل الـيت حتظـى بتفـضيل خـاص مـن جانـب عـصابات االجتـار                    
ــر (باملخــدرات  ــني     ). UNODC/HONLAC/2007/3انظ ــاء املخــدرات ب ــا جيــري إخف ــا م وغالب

 وتوفر سفن الـصيد     ،)٣٦(شحنات البضائع املشروعة على سفن احلاويات دون علم من البحارة         
ــالوقود واملــؤن يف عــرض البحــر يف آن معــا     ــزود ب وتقــوم عــصابات  . وســيلة للنقــل وإعــادة الت

اإلفـالت مـن الكـشف      املخدرات بصورة منتظمة بتغيري أمنـاط النقـل وطـرق املالحـة مـن أجـل                 
 ).UNODC/HONLAC/2006/5انظر (وتلبية الطلب يف أسواق املخدرات 

واتفاقية قانون البحار تفرض على دول العلم ممارسـة الرقابـة الفعالـة علـى الـسفن الـيت                 - ٨٣
وبالنسبة حلقوق اإلنفاذ للدول الساحلية، فـإن األحكـام املتعلقـة بـاملرور الـربيء،               . ترفع علمها 

العابر، واملرور يف املمرات البحرية للبحار األرخبيلية، واملنطقة املتامخة، وحق املطـاردة            واملرور  
ويف أعــايل البحــار وفيمــا يتعلــق باملنطقــة االقتــصادية   . احلثيثــة، كلــها وثيقــة الــصلة باملوضــوع  

اخلالصة، تفرض اتفاقية قانون البحار على كل الدول أن تتعاون يف قمع االجتـار غـري املـشروع                 
باملخدرات واملـؤثرات العقليـة الـذي تـشارك فيـه الـسفن، وتـنص علـى أن تلـتمس دولـة العلـم                        
تعاون سـائر الـدول إذا تـوفرت لـدى تلـك الدولـة أسـباب معقولـة حتملـها علـى االعتقـاد بـأن                          

كمــا تــنص االتفاقيــة علــى    ). ١٠٨ املــادة(ســفينة ترفــع علمهــا متــارس مثــل ذلــك النــشاط       
 .الزيارة حق

_______________ 

 )٣٦( Aune, B. R., “Maritime drug trafficking: an underrated problem متـــــــــاح فـــــــــــي املوقــــــــــــــع ،
http://unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1990-01-01_1_page008.html . انظــــر أيــــضا

World Drug Report 2006)  املتحدة، رقم املبيع منشور لألممE.06.X1.10اجمللدان األول والثاين ،.( 
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تفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع باملخــدرات واملــؤثرات اوتطلــب  - ٨٤
مـن دولـة العلـم أن تفـرض واليتـها علـى اجلـرائم الـيت             ) اتفاقية املخـدرات   (١٩٨٨العقلية لعام   

 ١٠٨ منها تعمل علـى تنفيـذ املـادة          ١٧و املادة    .)٣٧(ترتكب على منت السفن اليت ترفع علمها      
دولـة طـرف ليـست هـي دولـة العلـم            حار، وهـي تـنص علـى إمكانيـة قيـام            من اتفاقية قانون الب   

ــة املالحــة       إذا ــة حتملــها علــى االشــتباه يف أن ســفينة متــارس حري ــديها أســباب معقول تــوفرت ل
تنخــرط يف االجتــار غــري املــشروع بطلــب تأكيــد التــسجيل مــن دولــة العلــم، فــإذا تأكــد ذلــك    

وجيب أن يأخذ كـل     . ملناسبة فيما يتعلق بالسفينة   التسجيل أن تلتمس اإلذن باختاذ اإلجراءات ا      
إجراء يتخذ يف االعتبار حقوق والتزامات الدول الـساحلية وممارسـتها للواليـة مبوجـب اتفاقيـة                 

 .قانون البحار
ــادة     - ٨٥ ــذ املـ ــسهيل تنفيـ ــان لتـ ــد اتفاقـ ــي، اعتمـ ــصعيد اإلقليمـ ــة ١٧وعلـــى الـ ــن اتفاقيـ  مـ

ل إنفـاذ القـانون تتـصل باالجتـار باملخـدرات عـن             املخدرات، وملعاجلة مسائل أخـرى مـن مـسائ        
 املتعلــق باالجتــار غــري املــشروع عــن طريــق  ١٩٩٥واتفــاق جملــس أوروبــا لعــام  . طريــق البحــر

األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري املـشروع باملخـدرات          من اتفاقيـة ١٧املنفذ للمادة ، البحر
يف قمـع االجتـار البحـري واجلـوي غـري       بـشأن التعـاون      ٢٠٠٣واملؤثرات العقليـة، واتفـاق عـام        

واملؤثرات العقلية يف منطقة البحر الكارييب، ينـصان كالمهـا علـى إمكانيـة      املشروع باملخدرات
قيام دولة طرف ليـست هـي دولـة العلـم بالـصعود إىل الـسفن املـشتبه فيهـا وتفتيـشها إذا كـان                         

سبقا علـى موافقـة دولـة العلـم         وال يلـزم احلـصول مـ      . موقعها باجتـاه البحـر اإلقليمـي ألي دولـة         
مبوجب اتفاق البحر الكـارييب إال إذا قامـت دولـة العلـم بتوجيـه إخطـار حمـدد إىل الوديـع مبثـل                  

 .هذا الطلب
كما أن اتفاقات وترتيبات ثنائية عديدة تشجع التعـاون يف قمـع االجتـار غـري املـشروع         - ٨٦

يــات املتحــدة األمريكيــة ينــشئ باملخــدرات، ومثــال ذلــك اتفــاق مــربم بــني كوســتاريكا والوال 
برناجمـا مـشتركا للـصعود إىل الـسفن إنفـاذا للقــانون مـن أجـل تـسهيل اإلنفـاذ والتـرخيص بــه،           
وتبادل املعلومات يف حينه عن طريق اإلنترنت بـني إكـوادور وكولومبيـا بـشأن حركـة الـسفن                   

 ).٦٦، الفقرة UNODC/HONLAC/2007/3انظر ( أساسية بياناتوما يتصل بذلك من 

_______________ 

هناك صكوك دولية أخـرى ال تتـضمن أحكامـا حمـددة بـشأن االجتـار غـري املـشروع عـن طريـق البحـر، منـها                  )٣٧( 
 .١٩٧١ لعام االتفاقية املتعلقة باملؤثرات العقلية، و١٩٦١ لعام االتفاقية الوحيدة للمخدرات
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ــة         - ٨٧ ــذ اتفاقي ــشأ يف تنفي ــيت تن ــة ال ــشاكل العملي ــاول امل ــدول يف تن ــساعدة ال ــدا عــن م وع
، فــإن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين )٣٨(١٧ املخــدرات، مثــل شــرط تأكيــد التــسجيل يف املــادة 

باملخدرات واجلرمية يعمل أيضا علـى تـشجيع التعـاون وتبـادل املعلومـات فيمـا بـني الوكـاالت                    
ويركـز ذلـك الربنـامج علـى        . ري املـشروع مـن خـالل برناجمـه ملراقبـة احلاويـات            بشأن االجتار غـ   

مـساعدة وكـاالت إنفــاذ القـانون للبلـدان الناميــة يف حتديـد حاويـات البــضائع عاليـة اخلطــورة،        
ــة    ــا يف أربعــة بلــدان بــصفة جتريبي ــادل    .)٣٩(وجيــري تنفيــذه حالي كمــا أنــشأ املكتــب قنــوات لتب

 إرسـال وتلقـي اإلنـذارات فيمـا يتعلـق حبركـة احلاويـات املـشتبه                 املعلومات لتمكني الـدول مـن     
فيها، ووضع مشروعا للتعاون يف إنفاذ القانون وتبادل املعلومات ملكافحة االجتـار بالكوكـايني              
 فيمــــــــا بــــــــني أمريكــــــــا الالتينيــــــــة وغــــــــرب أفريقيــــــــا بتحــــــــسني قــــــــدرات احلظــــــــر 

)UNODC/HONLAC/2007/2 ــان ــدت املنظ. )١٣ و ١١، الفقرتــ ــادئ  واعتمــ ــضا مبــ ــة أيــ مــ
توجيهية منقحة ملنع وقمع هتريب املخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية علـى مـنت              

 .)٤٠(السفن املشاركة يف حركة املالحة البحرية الدولية
وقــد شــدد رؤســاء الوكــاالت الوطنيــة إلنفــاذ قــوانني املخــدرات علــى احلاجــة إىل           - ٨٨

ــة مــشتركة أو منــسقة مــع    ــشركاء اإلقليمــيني، فــضال عــن التنــسيق فيمــا بــني    دوريــات حبري ال
ــال    ــاون يف جمـــــــ ــز التعـــــــ ــاالت وتعزيـــــــ ــصعيد   الوكـــــــ ــى الـــــــ ــانون علـــــــ ــاذ القـــــــ إنفـــــــ

؛ ١٠، الفقـرة  UNODC/HONLAC/2006/5؛  ٥، الفقـرة    UNODC/HONLAP/2006/5( الدويل
UNODC/HONEURO/2007/5 ــرة ــرة UNODC/HONLAF/2005/5؛ ٤، الفقــ ويف ). ٣، الفقــ

ارييب وأمريكا الالتينية مت االضطالع بعـدد مـن املبـادرات التعاونيـة أو التـدابري                منطقة البحر الك  
وباملثـل،  ). UNDOC/HONLAC/2007/3لالطالع على مزيد من التفاصيل،انظر أيضا       (الوطنية  

 املخـدرات باعتبـاره مركـز    -ففي أوروبا، برزت أمهية دور املركز التشغيلي للتحليـل البحـري      
ويف أفريقيا، فإن التعـاون الوثيـق بـني سـلطات           .)٤١(ومات والتنسيق التشغيلي  تنسيق لتبادل املعل  

_______________ 

 من اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة          ١٧ليل العملي للسلطات الوطنية املختصة مبوجب املادة        نشر املكتب الد   )٣٨( 
تـدرييب بـشأن إنفـاذ القـوانني املتعلقـة         الليل  ، والـد  ١٩٨٨االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقليـة،        

املخــدرات بجتــار غــري املــشروع التعليــق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اال ؛ وباملخــدرات املنقولــة حبــرا
 )).A.98.XI.5) .E/CN.7/590ألمم املتحدة، رقم املبيع لمنشور  (١٩٨٨ ،واملؤثرات العقلية

 .مسامهة من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية )٣٩( 
 ٣-٧ ة ، الفقـر FAL 34/19تقرير جلنة التيـسري عـن دورهتـا الرابعـة والـثالثني، وثيقـة املنظمـة البحريـة الدوليـة           )٤٠( 

 .)FAL.9(34(القرار  (٢واملرفق 
 )٤١( UNODC/HONEURO/2007/5 ــة مــشتركة بــني     .  ج٢، الفقــرة واملركــز التــشغيلي هــو فرقــة عمــل غــري رمسي

وهـي تتـألف مـن إسـبانيا وأيرلنـدا      . احلكومات أنشئت ملعاجلة هتريب املخدرات إىل أوروبا عن طريـق البحـر           
 .نسا واململكة املتحدة وهولنداوإيطاليا والربتغال وفر
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لطات يف أوروبــا، أمــر أدى إىل إنفــاذ القــانون، فــضال عــن القيــام بعمليــات مــشتركة مــع الــس   
ــبط ــة      ضـ ــعة للرقابـ ــواد اخلاضـ ــن املـ ــبرية مـ ــات كـ ــر (كميـ ، UNDOC/HONLAF/2005/5انظـ

ط اهلــادئ، تتعــاون الــدول ملكافحــة االجتــار غــري   ويف آســيا ومنطقــة احملــي ). ١٠ و ٨ الفقــرتني
ــادرات ا   ــة مــــن املبــ ــراف  املــــشروع باملخــــدرات مــــن خــــالل طائفــ ــددة األطــ ــة واملتعــ لثنائيــ

 ).١٤  و١٠-٨، الفقرات UNDOC/HONLAP/2007/5 انظر(
 

 هتريب األشخاص واالجتار هبم عن طريق البحر )هـ( 
ان كـل عـام بـدون تـرخيص، مبـا يف            ال تزال أعداد كبرية مـن األشـخاص تـدخل البلـد            - ٨٩

وأسـباب اهلجـرة الـسرية متباينـة        . )٤٢(بون وضـحايا االجتـار باألشـخاص      هرَُّمـذلك املهاجرون ال  
ــهاكات حقــوق اإلنــسان، واحلرمــان االقتــصادي، واســتنفاد       ــرتاع، وانت وتــشمل الفــرار مــن ال

 الــيت تــنجم عــن واهلجــرة الــسرية تنطــوي عــادة علــى خمــاطر مجــة، مثــل تلــك . املــوارد الطبيعيــة
القـوارب غـري الـصاحلة للمالحـة، أو الظـروف الالإنـسانية علـى ظهـر الـسفينة، أو عــن          /الـسفن 

ويتنـاول الفـرع جـيم أدنـاه التحـديات احلاليـة املتـصلة        . ختلي املهربني عن األشـخاص يف البحـر    
 .مبعاملة األشخاص الذين جيري إنقاذهم يف البحر

 يف اهلجـرة الـسرية، فـضال عـن اسـتغالل املهـاجرين              ويف خضم املخاوف بشأن الزيادة     - ٩٠
وإساءة معاملتهم يف هذه احلاالت، أقر اجملتمع الدويل باحلاجة إىل اختاذ إجـراءات عاجلـة علـى                 

وبلـدان املقـصد بالـذات      . )٤٣(مجيع املستويات ملكافحة االجتار باألشـخاص وهتريـب املهـاجرين         
 . واهلجرة ومكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةمهتمة مبواالة تطبيق ضوابط فعالة على احلدود

_______________ 

وقد استخدم عـدد مل     . نظرا لطبيعة هذا النشاط فإنه يصعب تقدير عدد األشخاص الذين يشملهم هذا األمر             )٤٢( 
وتـشري التقـديرات إىل     . ٢٠٠٦يسبق له مثيل من األشخاص الطريق البحري لعبـور احلـدود الدوليـة سـرا يف                 

 ١٨ ٠٠٠ إىل إسبانيا وإيطاليا واليونان واليمن بلغ عـددهم          ٢٠٠٧أن عدد األشخاص الذين وصلوا يف عام        
ــب ٢٩ ٥٠٠  و١٣ ٠٠٠  و١٩ ٩٠٠ و ــى الترتي ــاهتم      . ، عل ــن وف ــغ ع ــذين أبل ــدد األشــخاص ال ــان ع وك
ــو، علـــــــى الترتيـــــــب،   أو ــر  (١ ٤٠٠  و١٥٩  و٤٧١  و٣٦٠فقـــــــدهم هـــــ -www.unhcr.org/cgiانظـــــ

bin/texis/vtx/home .(  أن الثلثني فقط من أفارقـة جنـوب الـصحراء البـالغ عـددهم      وتشري التقديرات أيضا إىل
 الذين حياولون كل عام الوصول إىل االحتاد األورويب عن طريق البحر عرب أقرب نقاط للـدخول       ٣٠٠ ٠٠٠

 تضاعف أكثـر مـن   ٢٠٠٦وتشري التقارير إىل أن عدد املسافرين خلسة يف عام       . هم الذين ينجحون يف ذلك    
.  من املـسافرين خلـسة     ٣٠٠ ٠٠٠ حادث انطوى على     ٢٤٤، مع وقوع    ٢٠٠٥ام  ثالث مرات باملقارنة بع   

ويقــــدر أن عــــدد  ). ٧١ و ٧٠، الفقــــرتني A/62/66 ، و١١١ و ١١٠، الفقــــرتني A/58/65انظــــر أيــــضا  
ــراوح بــني       ــة يت ــذين جيــري االجتــار هبــم علــى الــصعيد العــاملي عــرب احلــدود الوطني  ٦٠٠ ٠٠٠األشــخاص ال

 عـن قـانون محايـة ضـحايا االجتـار باألشـخاص والعنـف لعـام                 ٢٠٠٥قريـر عـام     انظر ت .  سنويا ٨٠٠ ٠٠٠ و
 .www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005االجتار باألشخاص، وهو متاح يف املوقع : ٢٠٠٠

 .١٧، الفقرة )A/61/515 (احلوار الرفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية والتنميةانظر موجز  )٤٣( 
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وإطار القانون والـسياسة املنطبـق علـى اهلجـرة الدوليـة عـن طريـق البحـر إطـار متعـدد                       - ٩١
األوجــه ويــشمل القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان، وقــانون الالجــئني، والقــانون املنطبــق علــى  

وتفـرض اتفاقيـة قـانون البحـار علـى           .)٤٤(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، فضال عـن قـانون البحـار          
وفيمـا يتعلـق بإعمـال حقـوق        . دول العلم ممارسة الرقابة الفعالة علـى الـسفن الـيت ترفـع علمهـا              

الدول األخرى، فإن األحكام بشأن املرور الـربيء، واملـرور العـابر، واملـرور يف ممـرات البحـار                   
ة، وحق الزيارة، أحكـام وثيقـة الـصلة مبنـع           األرخبيلية، واملنطقة املتامخة، وحق املطاردة الساخن     

 .هتريب األشخاص
والصكوك املتصلة بتهريب األشخاص واالجتار هبم تشمل بروتوكول مكافحة هتريـب             - ٩٢

، وبروتوكــول منــع وقمــع  )بروتوكــول املهــاجرين(املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو   
) بروتوكول االجتـار باألشـخاص    (بة عليه   واملعاق، وخباصة النساء واألطفال  ، االجتار باألشخاص 

ــة       ــدود الوطنيـ ــابرة للحـ ــة العـ ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــل التفاقيـ . )٤٥(املكمـ
وبروتوكول املهاجرين يبيح لدولة طرف ليست هي دولة العلم الصعود إىل سفينة متـارس حـق         

تباه يف أهنـا تقـوم بتـهريب    حرية املالحة أو تفتيشها أو اختاذ إجراءات أخـرى ضـدها عنـد االشـ          
مهاجرين عن طريق البحر، وذلك بترخيص مـن دولـة العلـم ومـع اخلـضوع لـضمانات معينـة،                    
تتعلـق مـثال بــسالمة األشـخاص املوجـودين علــى مـنت الـسفينة ومعاملتــهم اإلنـسانية، وحقــوق        

ــساحلية   ــدول الـ ــة الـ ــات وواليـ ــوق     .)٤٦(وواجبـ ــى احلقـ ــؤثر علـ ــا يـ ــول مـ ــيس يف الربوتوكـ ولـ
تزامات األخرى للـدول واألفـراد مبوجـب القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك القـانون اإلنـساين                     واالل

 ١٩٥١الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان، وخباصــة، يف حالــة االنطبــاق، اتفاقيــة عــام  
ــدأ عــدم اإل  ١٩٦٧وبروتوكــول  ــشأن مركــز الالجــئني ومب ــا هــو   ، ب عــادة القــسرية حــسب م

 .فيها وارد

_______________ 

. www.ohchr.orgعلومـات بـشأن املعاهــدات األساسـية التـسع حلقــوق اإلنـسان، انظــر      انظـر لالطـالع علــى م   )٤٤( 
 وبروتوكوهلا لعـام     املتعلقة مبركز الالجئني   ١٩٥١اتفاقية عام والصكان الرئيسيان لقانون الالجئني الدويل مها       

 ).٣٣املادة  (وأهم وسائل احلماية القانونية لالجئني هي حظر الطرد أو اإلعادة القسرية لالجئني. ١٩٦٧
الــدليالن التــشريعيان ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة بــشأن تنفيــذ بروتوكــول املهــاجرين     )٤٥( 

والقــانون الــدويل ال يتــضمن . www.unodc.orgوبروتوكـول مكافحــة االجتــار باألشــخاص متاحــان يف املوقــع  
 ).٢٥، الفقرة E/CN.4/2008/82(“ للمهاجر”تعريفا عاما 

 ١٧ من بروتوكـول املهـاجرين مـصاغة علـى غـرار املـادة               ٨واملادة  . ٢٣٣ – ٢٢٨، الفقرات   A/56/58انظر   )٤٦( 
 ). أعاله٨٤انظر الفقرة (من اتفاقية املخدرات 
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التزامات أخرى، يفـرض بروتوكـول االجتـار باألشـخاص علـى الـدول اختـاذ                ويف مجلة    - ٩٣
إجراءات ملنع استخدام مركبات النقل التجاري يف ارتكاب جرائم اجتار باألشـخاص، وتزويـد     

 .الضحايا باملساعدة واحلماية
 ١٩٨٨وقبل اعتماد بروتوكـول املهـاجرين، وافقـت املنظمـة البحريـة الدوليـة يف عـام                   - ٩٤

املرتبطــة باالجتــار باملهــاجرين ابري مؤقتــة غــري ملزمــة ملكافحــة املمارســات غــري املأمونــة علــى تــد
وتعــاجل تلــك التــدابري ممارســات غــري   ). MSC/CIRC/896/Rev.1(نقلــهم عــن طريــق البحــر   أو

االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة األرواح يف        مأمونة معينة تنطوي على تشغيل سـفينة، مثـل انتـهاكات            
. طـرا جـسيما علـى أرواح وصـحة األشـخاص املوجـودين علـى مـنت الـسفينة                  ، تشكل خ  البحر

ــة املرتبطــة باالجتــار       كمــا أن املنظمــة تنــشر تقــارير نــصف ســنوية عــن املمارســات غــري املأمون
 ).http://www.imo.orgانظر (باملهاجرين أو نقلهم عن طريق البحر 

، الفقـرات   A/57/57انظر أيـضا    (ة  وتتناول اتفاقية تسهيل حركة املالحة البحرية الدولي       - ٩٥
املسائل املتصلة باملسافرين خلـسة، مبـا يف ذلـك التعـاون مـن أجـل منـع أحـداث                    ) ١٧٠-١٦٤

املسافرين خلسة، وواجبات الربابنة يف تـوفري الرعايـة للمـسافرين خلـسة، وتوزيـع املـسؤوليات                 
ــسة    ــسافرين خل ــشاف وجــود امل ــا ملبــ   . بعــد اكت ــدابري وفق ــق تلــك الت ــة وجيــب تطبي ادئ احلماي

وتنـشر املنظمـة    . املنصوص عليها يف الصكوك الدوليـة، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق مبركـز الالجـئني                  
 ).http://www.imo.orgانظر (سفر خلسة ية تقارير ربع سنوية عن أحداث الالبحرية الدول

ىل زيـادة التعـاون بـني الـدول،         وقد أدت مشاكل املهاجرين خلسة عـن طريـق البحـر إ            - ٩٦
مراقبـة حـدود بلـدان      ) ١: (يف ذلك الدول األفريقيـة واألوروبيـة، وهـو يركـز علـى مـا يلـي                 مبا

تعزيـز قـدرات بلـدان     ) ٢( و ؛)٤٧(الوصول ورصدها ومنع الـرحالت الـسرية عـن طريـق البحـر            
ــة؛         ــصكوك الدولي ــة مبوجــب ال ــاجون إىل احلماي ــذين حيت ــد األشــخاص ال ــشأ يف جمــال حتدي املن

معاجلــــة األســــباب اجلذريــــة ) ٤( ل القنــــوات القانونيــــة؛ وإدارة اهلجــــرة مــــن خــــال )٣( و
 وقد عقد املؤمتر الوزاري األول ألوروبـا والبحـر األبـيض املتوسـط بـشأن اهلجـرة                  )٤٨(.للهجرة

، ومشلـت االسـتنتاجات الوزاريـة املتفـق عليهـا التزامـات فيمــا       ٢٠٠٧نـوفمرب  /يف تـشرين الثـاين  
ونيــة، واهلجــرة غــري القانونيــة، واهلجــرة والتنميــة يتعلــق بعــدد مــن املواضــيع تــشمل اهلجــرة القان

http://www.eu2007.pt/UE/vEN/Noticias_Documentos/20071199Conclusoeseuromed.htm. 

_______________ 

مثال ذلك أن الوكالة األوروبية ملراقبـة احلـدود أنـشأت دوريـات مـشتركة مـع بـضع دول أفريقيـة مـن أجـل                           )٤٧( 
 .ار يف مراحلها األوىل يف بلدان املنشأوقف وردع عمليات االجت

انظـر أيـضا    . انظر، مثال، الـشراكة بـني البلـدان األفريقيـة واالحتـاد األورويب بـشأن اهلجـرة واحلـراك والعمالـة                     )٤٨( 
A/58/56 ؛ و١١١، الفقرة A/62/66 ٧٥ و ٧٤، الفقرتان. 
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اهلجـــرة ”ويف ذلـــك الـــسياق، فـــإن أحـــد التحـــديات الـــيت تواجـــه الـــدول يتمثـــل يف   - ٩٧
احلقـوق مبوجـب القـانون     ، أي وصول أشخاص يتمتعون بأنواع خمتلفة من احلماية و         “املختلطة

الــدويل، واحلاجــة إىل كفالــة تــوفري احلمايــة الكاملــة لألشــخاص الــذين هلــم احلــق يف مثــل هــذه  
 ). أدناه٢٢١  و١٥٤  و١٣٢انظر أيضا الفقرات  ()٤٩(األنواع من احلماية واحلقوق

 
 صيد األمساك غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم )و( 

ذائي باعتبــاره ميثــل أحــد التهديــدات الرئيــسية للــسالم واألمــن   حــدد عــدم األمــن الغــ  - ٩٨
ويف إطار قطاع صيد األمساك، فإن االستغالل املفـرط         ). ٥٢، الفقرة   A/59/565انظر  (الدوليني  

للموارد السمكية ال يزال يشكل حتديا رئيسيا بالنسبة لتحقيق اسـتدامة مـصائد األمسـاك، ومـن               
 .غذائي يف أحناء العاملمث فهو يساهم يف انعدام األمن ال

ومن املسلم بـه متامـا أن أحـد األسـباب الرئيـسية لإلفـراط يف صـيد األمسـاك هـو صـيد                         - ٩٩
وتنطوي أنشطة صيد األمسـاك املـذكورة       . )٥٠(األمساك غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم       

دة لألغذيـة   انظـر وثيقـة منظمـة األمـم املتحـ         (على شبكات معقـدة مـن اإلجـراءات والكيانـات           
، تعمل على تقـويض اجلهـود الدوليـة يف جمـال احلفـظ واإلدارة، كمـا                 )COFI/2007/7والزراعة  

أهنا تعوق إحراز تقدم يف حتقيق األمن الغذائي للسكان احملتاجني ودعـم سـبل العـيش املـستدامة        
فضال عن استراتيجيات التخفيف مـن حـدة الفقـر بالنـسبة لـصائدي األمسـاك وجمتمعـات صـيد                    

 .ألمساك، وال سيما يف البلدان الناميةا
وجيــرى اإلبــالغ يف منــاطق خمتلفــة مــن العــامل عــن وقــوع أنــشطة لــصيد األمســاك غــري   - ١٠٠

املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم، وهي متارس يف أعايل البحـار ويف داخـل الواليـة الوطنيـة                   
ل غـري أعـضاء يف منظمــات   ضاء ودووتقـوم هبـا سـفن صــيد تابعـة لـدول أعـ      . للـدول الـساحلية  

كمــا أن بعــض األنــشطة املــذكور ارتــبط باجلرميــة . ترتيبــات إقليميــة إلدارة مــصائد األمســاك أو
وبأنـــشطة غـــري مــشروعة أخـــرى، مثـــل إجــراءات جتنـــب الكـــشف   ) املرجـــع نفــسه (املنظمــة  

_______________ 

 .مسامهة من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني )٤٩( 
 قدرت قيمة الصيد املستقى من صيد األمساك غري املـشروع وغـري املبلـغ عنـه وغـري املـنظم مبـا                       ٢٠٠٥م  يف عا  )٥٠( 

ــني   ــراوح ب ــات املتحــدة   ٩,٥  و٤,٢يت ــني دوالرات الوالي ــن بالي ــشروع     .  م ــري امل ــصيد غ ــة ال ــدرت قيم وق
قيا جنوب الـصحراء بنحـو      املبلغ عنه وغري املنظم يف املنطقة االقتصادية اخلالصة للدول الساحلية يف أفري            وغري
 يف املائـة مـن الـصيد الـذي يـصل إىل الـرب يف                ١٩ من باليني دوالرات الواليات املتحدة، أي مـا يعـادل            ٠,٩

 Marine Resources Assessment Group Ltd, Review of Impact of Illegal, Unreported and(تلـك املنطقـة   

Unregulated Fishing on Developing Countries: Final Report, 2005, para. 6.1    والتقريـر متـاح يف املوقـع ،
http://high-seas.org.( 
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 وقـد يكـون   .)٥١(والرشاوى والفساد، واستخدام املقاومة املسلحة يف رصد العمليات وتنفيـذها     
االحتمال الراجح أيضا أن مشغلي السفن اليت متارس صـيد األمسـاك غـري املـشروع وغـري املبلـغ                     
عنه وغري املنظم هو تقويض القواعد واألنظمـة الدوليـة الـيت حتكـم سـالمة املالحـة، واألحـوال                    

 .العمالية، وسالمة صائدي األمساك
اك غـري املـشروع وغـري املبلـغ       وأحد العوامل الرئيسية اليت تؤدي إىل نشوء صـيد األمسـ           - ١٠١

عنه وغري املنظم هو استمرار انعـدام املراقبـة الفعالـة مـن جانـب الـدول علـى سـفن الـصيد الـيت                         
كمــا أن تلــك األنــشطة تتواصــل بــسبب الزيــادات يف الطلــب علــى األمســاك        . ترفــع علمهــا 

). C2003/21انظـــر وثيقـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة لألغذيـــة والزراعـــة  (واملنتجـــات الـــسمكية 
ــة، فــإن عــدم القــدرة علــى ممارســة الرصــد       وبالنــسبة للــدول الــساحلية، وخباصــة الــدول النامي
واملراقبة واإلشراف بصورة فعالة على أنشطة صـيد األمسـاك يف املنـاطق الدخلـة ضـمن واليتـها                   

انظـر  (الوطنية يهيئ بيئة يزدهر فيها صيد األمسـاك غـري املـشروع وغـري املبلـغ عنـه وغـري املـنظم                  
ونظــرا للطبيعــة املعقــدة لتلــك األنــشطة، فــإن القــضاء علــى صــيد    ).  أدنــاه١٢٧يــضا الفقــرة أ

األمســاك غــري املــشروع وغــري املبلــغ عنــه وغــري املــنظم يتطلــب، يف مجلــة أمــور، التنفيــذ الفعــال   
انظــر أيــضا (ملــسؤوليات والتزامــات دول العلــم، وتــدابري دول املينــاء، وتــدابري تتــصل بالــسوق  

 ).الفصل احلايل والفصل السابع أدناه من ٣الفرع 
 ويــوفر عــدد مــن الــصكوك الدوليــة القائمــة إطــارا علــى صــعيد القــانون والــسياسات    - ١٠٢

واتفاقية األمم املتحـدة لقـانون   . ملواجهة صيد األمساك غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم   
لية باختـاذ تـدابري إزاء الـسفن الـيت     البحار تضع اإلطار القانوين لقيام دول العلـم والـدول الـساح          

وهي تفرض على دول العلم ممارسة املراقبة الفعالـة علـى الـسفن    . متارس ذلك النوع من الصيد   
اليت ترفع علمها، ودول العلم مطالبة بأن تتخذ ما قد يكـون ضـروريا مـن التـدابري بالنـسبة إىل                      

 أو أن تتعـاون مـع الـدول األخـرى           رعايا كل منها من أجل حفظ املوارد احلية ألعايل البحـار،          
ويف البحــر اإلقليمــي، واملــضائق املــستخدمة يف املالحــة  ). ١١٧ املــادة(يف اختــاذ تلــك التــدابري 

الدولية، ومياه البحار األرخبيلية، واملنطقـة االقتـصادية اخلالـصة، ميكـن للدولـة الـساحلية اختـاذ                  
 .تدابري إنفاذ لكفالة االمتثال لقوانينها وأنظمتها

_______________ 

 )٥١( “Closing the net: Stopping illegal fishing on the high seas”, 2006      التقريـر اخلتـامي لفرقـة العمـل بقيـادة ،
 ٢يل البحـــار، الفـــصل وزاريـــة عـــن صـــيد األمســـاك غـــري املـــشروع وغـــري املبلـــغ عنـــه وغـــري املـــنظم يف أعـــا  

 .www.high-seas.org، وهو متاح يف املوقع ٦١ والصفحة
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ــام      - ١٠٣ ــة والزراعــة لع ــسمكية واتفــاق منظمــة األغذي  واتفــاق األمــم املتحــدة لألرصــدة ال
ــدابري الدوليــة للحفــظ واإلدارة        ل١٩٩٣ ــصيد يف أعــايل البحــار للت ــز امتثــال ســفن ال  )٥٢(تعزي

يتضمنان أيضا أحكاما تؤكد على مـسؤوليات دول العلـم، والتـدابري املتخـذة مـن جانـب دول         
وفيمـا يتعلـق    . اون الدويل ملواجهـة املمارسـات غـري املـستدامة لـصيد األمسـاك             امليناء، وأمهية التع  

بالتدابري اليت تتخذ من جانب دول امليناء، فـإن اتفـاق األرصـدة الـسمكية يفـرض علـى الـدول                     
األطراف واجب اختاذ تدابري، وفقا للقانون الدويل، لتعزيـز فعاليـة تـدابري احلفـظ واإلدارة علـى                  

كمــا يــنص اتفــاق األرصــدة الــسمكية علــى وضــع . يــة واإلقليميــة والعامليــةالــصعد دون اإلقليم
الترتيبـات اإلقليميـة إلدارة     /املنظمـات خمططات إنفاذ تعاونية دون إقليمية وإقليمية داخل نطاق         

 تــشمل اإلنفــاذ مـن جانــب الــدول الــيت ليـست دول علــم، مــع خــضوع ذلــك   مـصائد األمســاك 
 ).٢٢ و ٢١املادتان (لضمانات معينة 

 وتــشمل الــصكوك غــري امللزمــة ذات الــصلة باملوضــوع، الــيت ترمــي إىل معاجلــة صــيد   - ١٠٤
ــه وغــري املــنظم،      ــغ عن ــة األمســاك غــري املــشروع وغــري املبل ــسلوك   ل١٩٩٥عــام مدون قواعــد ال

 الصادرة عن منظمة األغذيـة والزراعـة، وخطـة العمـل الدوليـة              األمساك املتسم باملسؤولية   لصيد
والقـضاء عليـه    يد األمساك غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم وردعـه  ملنع ص٢٠٠١لعام 

، الفقـــــــــرات Corr.1  وA/59/63انظـــــــر (الــيت اعتمــــــدت يف إطــــــار مدونــة قواعــد الــسلوك  
 بـشأن تـدابري دول املينـاء        ٢٠٠٥، واخلطة النموذجية ملنظمة األغذية والزراعـة لعـام          )٨٥-٥٣

 A/CONF.210/2006/1انظـر  (املبلغ عنـه وغـري املـنظم     األمساك غري املشروع وغريملكافحة صيد 
 ).٢٧٥، الفقرة Corr.1 و

الترتيبات اإلقليميـة إلدارة مـصائد األمسـاك طائفـة          / كذلك اعتمدت الدول واملنظمات    - ١٠٥
املبلـغ   ريخمتلفة من التدابري املتعددة األوجه والتكميلية ملكافحة صـيد األمسـاك غـري املـشروع وغـ     

ــنظم    ــري املـ ــه وغـ ــرات   (عنـ ــسه، الفقـ ــع نفـ  ٢٨٤-٢٧٦  و٢٧٣-٢٦٨  و٢٦٦-٢٥٨املرجـ
مثـل  (وتشمل تلك التدابري تدابري رصد مـصائد األمسـاك وضـبطها ومراقبتـها              ). ٢٩١-٢٨٦ و

أنظمــة الــصعود إىل الــسفن وتفتيــشها، ومــا يــسمى بــالقوائم الــسلبية والقــوائم اإلجيابيــة لــسفن  
ية أو متصلة بالتجارة ترمي إىل منع األمساك ومنتجـات األمسـاك املـستمدة              ، وتدابري سوق  )الصيد

انظـر  (املبلـغ عنـه وغـري املـنظم مـن الوصـول إىل الـسوق         من صيد األمسـاك غـري املـشروع وغـري    
ومثة أداة هامة هي قيـام الـدول بـالتحقيق مـع األشـخاص لـدى        ).  أدناه ٢٥٨  و ٢٥٧الفقرتني  

، الفقـرات   Corr.1  و A/CONF.210/2006/1انظـر   (رة وحماكمتهم   انتهاكهم تدابري احلفظ واإلدا   
وطرحت يف اآلونة األخرية مقترحـات ملعاجلـة عـدم كفايـة املراقبـة مـن جانـب                  ). ٢٩١-٢٨٥

_______________ 

 .٥٢-٤١، الفقرات Corr.1  وA/59/63لالطالع على عرض عام التفاق االمتثال، انظر  )٥٢( 
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دول العلم، تشمل إمكانيـة القيـام يف إطـار منظمـة األغذيـة والزراعـة بوضـع معـايري ألداء دول                    
تـستويف تلـك    الـسفن الـيت ترفـع أعـالم دول ال       العلم، فضال عـن إمكانيـة اختـاذ إجـراءات ضـد             

 ). أدناه٢٥١  و٢٥٠انظر الفقرتني (املعايري 
 وقامت دول امليناء يف اآلونة األخرية بتكثيف جهودها إما فرديا أو مجاعيا من خـالل                - ١٠٦

الترتيبات اإلقليمية إلدارة مصائد األمساك لوضع تـدابري منـها رفـض تقـدمي اخلـدمات                /املنظمات
الترتيبــات لــسفن الــصيد الــيت متــارس صــيد  /ئيــة للــسفن املدرجــة يف قــوائم تلــك املنظمــات املرف

. )١٢٠  و١١٦، الفقـرتني  A/62/260انظـر  (املبلغ عنه وغري املنظم  األمساك غري املشروع وغري
كما قررت منظمة األغذية والزراعة وضع صك ملزم قانونـا بـشأن املعـايري الـدنيا للتـدابري الـيت              

ــة    تتخــذها دو ــى أســاس اخلطــة النموذجي ــاء، عل ــرة A/62/66/Add.1انظــر (ل املين ، ١١٧، الفق
وتتعــاون منظمــة األغذيــة والزراعــة واملنظمــة البحريــة  ).  أدنــاه٢٥٤  و٢٥٣وأيــضا الفقــرتني 

الدولية ومنظمة العمل الدولية يف وضع صكوك تنص على سالمة سفن الصيد وأحـوال العمـل         
وممــا لــه صــلة باملوضــوع أيــضا قيــام ).  أدنــاه٢١١  و١٧٤تني انظــر الفقــر(بالنــسبة للــصيادين 

االتفاقيـة  املنظمة البحرية الدوليـة بوضـع تـدابري أمنيـة فيمـا يتـصل بالـسفن اخلارجـة عـن نطـاق                       
 ). أدناه١٢٠انظر الفقرة (ر، مبا يف ذلك سفن الصيد الدولية حلماية األرواح يف البح

 
 يئة البحريةاإلضرار املتعمد وغري املشروع بالب )ز( 

ــة ميكــن أن هتــدد األمــن البحــري بطــرق خمتلفــة    - ١٠٧ .  انتــهاكات القــوانني واألنظمــة البيئي
ــة،       ــها فقــدان املوائــل البحري ــدة، من ــار تلــك االنتــهاكات يف أشــكال عدي وميكــن أن تتبــدى آث
وانقـــراض األنـــواع، وتقلـــص حـــصيلة صـــيد الـــسمك، وابيـــضاض املرجـــان، ونقـــص التنـــوع 

 من مث أن تؤثر بصورة مباشرة على املصاحل االجتماعية واالقتـصادية للـدول              البيولوجي، وميكن 
ــساحلية ــاقم أســباب أخــرى     . ال ــرتاع املباشــر، أو إىل تف ــؤدي ذلــك إىل نــشوب ال وميكــن أن ي

ــة        ــاط اإلنتاجيــ ــم واحنطــ ــة ورداءة احلكــ ــراض املعديــ ــرة واألمــ ــر واهلجــ ــل الفقــ ــرتاع، مثــ للــ
 .)٥٣(االقتصادية

 ميكــن أن يــؤدي بذاتــه إىل هتديــد األمــن البحــري، غــري أن        علــى أن كــل خــرق ال  - ١٠٨
اإلضرار املقصود وغري املشروع بالبيئـة البحريـة ميكـن أن حيـدث علـى نطـاق جيعلـه يهـدد أمـن           

ــر  ــة أو أكث ــرة   . ()٥٤(دول ــضا الفق ــر أي ــاه٣٠٧انظ ــة     ).  أدن ــة املنظم ــني اجلرمي ــصلة ب ــا أن ال كم
_______________ 

 )٥٣( North Atlantic Treaty Organization (NATO), The Environment and Security ــع ــاح يف املوقـ ، متـ
http://www.nato.int. 

، أطلقت القوات العسكرية العراقية كميات ضخمة من النفط اخلـام يف اخللـيج              ١٩٩١يناير  /يف كانون الثاين   )٥٤( 
وتسبب االنسكاب النفطي الناتج عن ذلـك، الـذي اعتـرب أسـوأ حـادث مـن نوعـه يف التـاريخ، يف                       . الفارسي
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ذلــك مــن األعمــال الــيت يــضطلع هبــا  والتلــوث أصــبحت تتزايــد وضــوحا، كمــا يــستدل علــى  
 .)٥٥(اإلنتربول
 ويـــنص عـــدد مـــن الـــصكوك الدوليـــة علـــى محايـــة وحفـــظ البيئـــة البحريـــة وتنوعهـــا - ١٠٩

، لالطــالع علــى عــرض عــام للــصكوك     ٤٩٦-٢٧٧، الفقــرات A/57/57انظــر (البيولــوجي 
ل التـدابري الالزمـة   املعنية، واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار تقضي بأن على الدول اختـاذ كـ             

وتـنص  ) اجلـزء الثـاين عـشر   (ملنع تلوث البيئة البحرية مـن أي مـصدر وخفـضه والـسيطرة عليـه               
علــى حقــوق اإلنفــاذ لــدول العلــم ودول املينــاء والــدول الــساحلية، الــيت ختــضع جملموعــة مــن     

 ).٧ و ٦اجلزء الثاين عشر، الفرعان (الضمانات 
فاقيـة الدوليـة ملنـع التلـوث النـاجم عـن الـسفن لعـام                 والتصريف من السفن تنظمـه االت      - ١١٠
وإغــراق ). ٧٣/٧٨االتفاقيــة ( املتعلــق هبــا ١٩٧٨، بــصيغتها املعدلــة بربوتوكــول عــام  ١٩٧٣

اتفاقيــة منــع التلــوث و) ٢١٦  و٢١٠املادتــان (النفايــات تتناولــه حتديــدا اتفاقيــة قــانون البحــار 
 ١٩٩٦، وبروتوكوهلـا لعــام  ١٩٧٢ عـام البحـري النـاجم عـن إغـراق النفايـات ومـواد أخـرى ل       

 ).٢٩١  و٢٩٠، الفقرتني A/62/66انظر أيضا (
 ويتنــاول عــدد مــن الــصكوك الدوليــة الــضرر الــذي يلحــق البيئــة يف ســياق األنــشطة     - ١١١

ومثال ذلـك أن األطـراف يف اتفاقيـة حظـر اسـتخدام تقنيـات التغـيري يف         . العسكرية واملنازعات 
أخرى تتعهد بعـدم اسـتخدام تقنيـات التغـيري يف      ية أغراض عدائيةالبيئة ألغراض عسكرية أو أل

ــشار          ــار واســعة االنت ــها آث ــنجم عن ــة أخــرى ت ــة أغــراض عدائي ــة ألغــراض عــسكرية أو أي البيئ
 )٥٦(طويلة األمد أو حادة كوسيلة لتدمري أي طرف آخر أو إحلـاق الـضرر أو اإلصـابات بـه         أو
 ). أعاله٦٩انظر أيضا الفقرة (

__________ 

وقـد أعـاد جملـس األمـن،        . ة يف اخلليج الفارسي   إحلاق أضرار بالغة باألحياء الربية والنظم اإليكولوجية البحري       
ــراره  ــن أي خــسارة مباشــرة       )١٩٩١ (٦٨٧يف ق ــدويل ع ــانون ال ــضى الق ــسؤول مبقت ــراق م ــد أن الع ، تأكي

 ).مبا يف ذلك الضرر الالحق بالبيئة واستنفاد املوارد الطبيعية(ضرر مباشر  أو
 )٥٥( Interpol Pollution Crimes Working Group, Assessing the Links between Organized Crime and Pollution Crimes, 

June 2006 متاح يف املوقع ،www.interpol.int/Public/EnviornmentalCrime/Pollution/OrganizedCrime.pdf.  
ــة ُيقــصد هبــا    )٥٦(  ــة إلحــداث تغــيري  ”تقنيــات التغــيري يف البيئ ــة تقني ــا  -أي ــأثري املتعمــد يف العملي ت  عــن طريــق الت

 يف دينامية الكرة األرضية أو تركيبها أو تشكيلها، مبا يف ذلك جمموعـات أحيائهـا احملليـة وغالفهـا          - الطبيعية
املــادة (“ الــصخري وغالفهــا املــائي وغالفهــا اجلــوي، أو يف ديناميــة الفــضاء اخلــارجي أو تركيبــه أو تــشكيله

ــة ــنجم عــن اســتعمال    ). الثاني ــة الظــواهر الــيت ميكــن أن ت أمــواج الــسونامي؛ : مثــل تلــك التقنيــات ومــن أمثل
وحدوث اختالل يف التوازن اإليكولوجي ملنطقـة مـن املنـاطق؛ والتغـيريات الـيت تطـرأ علـى التيـارات احمليطيـة                       

). http://disarmament.un.org/TreatyStatus.nsf، يف املوقـع  Understandings regarding the Conventionانظـر  (
رى لــه أمهيتــه يف هــذا الــسياق، ومنــها اتفاقيــة األســلحة البيولوجيــة، واتفاقيــة  ومثــة عــدد مــن الــصكوك األخــ 
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 اختــاذ مبــادرات عديــدة علــى الــصعيد الــدويل ملكافحــة إحلــاق الــضرر بالبيئــة    وجيــري- ١١٢
ــة علــى حنــو متعمــد وغــري مــشروع   ــوزاري الــسادس ملنطقــة الــسالم   . البحري ويف االجتمــاع ال

والتعاون يف جنوب احمليط األطلسي اعتمد أعضاؤها إعالن لواندا اخلتامي وخطة عمـل لوانـدا               
 تعزيــز”، واالثنــان يــشجعان أعــضاء املنطقــة علــى )ل والثــاين، املرفقــان األوA/61/1019انظــر (

الســـتطالع القـــدرات املؤســـسية القائمـــة ملكافحـــة انـــسكاب الفـــضالت  املـــشاريع املـــشتركة 
ويف منطقــة البحـر األســود، اكتمـل بنجـاح مــشروع جتـرييب ملراقبــة     . )٥٧(“التكـسينية وإغراقهـا  

ح أساسـا لتعزيـز قـدرات املنطقـة         حركة السفن ويشمل نظام معلومـات بـشأن التلـوث، سيـصب           
ويف منطقـة حبـر البلطيـق، جيـري اختـاذ عـدد مـن               . يف تعقب التصريف غري القـانوين مـن الـسفن         

املبــادرات لتعزيــز رصــد تنفيــذ الــسفن للقواعــد الدوليــة، مبــا يف ذلــك نظــام للتنبــؤ بــاالجنراف     
ئـة البحريـة يف منطقـة حبـر     النفطي تكمله معلومات من نظام املعلومات التلقائي للجنة محاية البي      

، يف أعقــاب عقــد ترتيبــات مــع الوكالــة  ٢٠٠٧وعــالوة علــى ذلــك، جــرى يف عــام  . البلطيــق
األوروبية للسالمة البحرية، توسيع نطاق املراقبة الساتلية لبحر البلطيـق بغـرض حتـسني كـشف                

منتظمـة  ويف حبر الشمال، تقوم الدول بعمليات       . )٥٨(حاالت االنسكاب النفطي غري املشروعة    
للمراقبة اجلوية، حتقيقا جلملة أهداف منها ردع السفن واملنشآت البحرية عـن انتـهاك القواعـد                

ــوث      ــة التلــــــــ ــا ملكافحــــــــ ــا دوليــــــــ ــق عليهــــــــ ــة املتفــــــــ ــايري الدوليــــــــ ــر (واملعــــــــ انظــــــــ
www.bonnagreement.org/eng/html/welcome.html.( 

ــة ا     - ١١٣ ــسادس عــشر ملنظم ــي ال ــصادي والبيئ ــدى االقت ــد ركــز املنت ــاون يف   وق ــن والتع ألم
: التعــاون بــشأن املمــرات املائيــة البحريــة والداخليــة يف منطقــة املنظمــة”أوروبــا علــى موضــوع 

كما أن اجلوانب املتصلة باألمن والـسالمة البحـريني مت تناوهلـا            . )٥٩(“ ومحاية البيئة  زيادة األمن 
كل البيئيـة الـيت هتـدد،       يف إطار مبادرة البيئة واألمن، الـيت تعمـل مـن أجـل تقيـيم ومعاجلـة املـشا                  

أو الــصحة البــشرية /أو الــسالم و/أو االســتقرار االجتمــاعي و/يتــصور أهنــا هتــدد، األمــن و  أو
ســبل العــيش املــستدامة، يف داخــل احلــدود الوطنيــة وعربهــا يف املنــاطق املعرضــة لنــشوب    أو/و

نـوب أوروبــا  وأجـرت املبـادرة تقييمـات للـصالت القائمــة بـني البيئـة واألمـن يف ج       . املنازعـات 
كمـا أن األمـن البيئـي ميثـل أحـد أربعـة مواضـيع               . )٦٠(الشرقية، وجنوب القوقاز، ووسط آسـيا     

__________ 

حظــر وضــع األســلحة النوويــة وغريهــا مــن أســلحة الــدمار الــشامل يف البحــار  األســلحة الكيميائيــة، ومعاهــدة 
 .ويف باطن أرضها واحمليطات

 . أدناه١٤١قرة انظر أيضا الف. مسامهة من إدارة الشؤون السياسية باألمانة العامة )٥٧( 
 .جلنة محاية البيئة البحرية يف منطقة حبر البلطيقمسامهة من  )٥٨( 
 .مسامهة من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا )٥٩( 
 .http://www.envsec.orgاملرجع نفسه؛ انظر أيضا  )٦٠( 
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ويف ذلك السياق، عقد مؤمتران إقليميان ملنطقـة البحـر األبـيض املتوسـط      . ملبادرة أمن احمليطات  
ــامي    ــربى يف عــ ــارييب الكــ ــر الكــ ــة البحــ ــى الترتيــــب  ٢٠٠٦  و٢٠٠٥ومنطقــ ــر (، علــ انظــ

http://www.acops.orgو  http://www.osi-int.org.( 
 

 التحديات الراهنة لألمن البحري - ٣ 
 يتخذ اجملتمع الدويل إجراءات على مجيع املستويات ملواجهة التهديـدات الـيت يتعـرض               - ١١٤

هلا األمن البحري، على أن األمر حيتاج إىل اختاذ مزيـد مـن اإلجـراءات، وال سـيما فيمـا يتعلـق              
اإلطــار القــانوين الــدويل؛ وتقويــة تنفيــذ تــدابري األمــن البحــري؛ وبنــاء القــدرات   بتعزيــز فعاليــة 

كمــا أن املخــاوف املتــصلة باآلثـار احملتملــة لتــدابري حتــسني األمــن البحــري  . والتعـاون والتنــسيق 
والعوامـل االقتـصادية واالجتماعيـة والـسياسية الـيت تكمـن وراء التهديـدات               . حتتاج إىل اهتمام  

ألمن البحري، مبـا فيهـا الفقـر والـرتاع وسـوء اإلدارة واالفتقـار إىل القـدرات، هلـا               املوجهة إىل ا  
 .أمهيتها أيضا وجيب معاجلتها، وإن كان الفصل احلايل ال يشملها بصورة جامعة

 
 تعزيز فعالية اإلطار القانوين الدويل )أ( 

ملتـصل بـاألمن البحـري     اجلهـود املبذولـة حاليـا لتعزيـز فعاليـة اإلطـار القـانوين الـدويل ا        - ١١٥
تركـز علــى زيــادة املـشاركة يف الــصكوك الدوليــة املتــصلة باملوضـوع، ووضــع اإلطــار القــانوين    
لتنفيـذ وإعمـال تلـك الــصكوك علـى مجيـع املـستويات، وصــوغ قواعـد وأنظمـة دوليـة إضــافية          

 .تتصل باألمن البحري، وتعزيز قدرات الدول
ألمـم املتحـدة لقـانون البحـار، حتظـى بالفعـل          ورغم أن بعض الصكوك، مثـل اتفاقيـة ا         - ١١٦

باملشاركة الواسعة، فإن صكوكا أخرى تتصل باألمن البحـري حباجـة إىل مزيـد مـن املـشاركة                  
وقـد أهابـت اجلمعيـة العامـة مـرارا بالـدول أن تنـضم أطرافـا إىل                  . من أجـل النـهوض بفاعليتـها      

حـري، وأن تتخـذ تـدابري لكفالـة         اتفاقية قانون البحـار وسـائر الـصكوك ذات الـصلة بـاألمن الب             
ــال  ــذها الفع ــن       . تنفي ــا إىل صــكوك األم ــضمام أطراف ــة يف االن ــدول الراغب ــد ال ــن املهــم تزوي وم

ــدابري       ــذ الفعــال ألحكامهــا واختــاذ ت البحــري باملــساعدة واملــوارد الالزمــة للمــشاركة يف التنفي
 .لتحقيق ذلك

 وطنيـا لتنفيـذ وإعمـال القواعـد          ومن زاويـة التنفيـذ، مـن املهـم أن تـضع الـدول إطـارا                - ١١٧
وبوجه خاص، قد تسن الـدول تـشريعات تطبـق          . واملعايري املنطبقة الواردة يف الصكوك الدولية     

وستـستفيد الـدول الـساحلية    . على السفن اليت ترفع علمهـا، بغـض النظـر عـن مكـان وجودهـا        
الـصعود إليهـا،    من وجود إطار قانوين يسمح هلا بـاعتراض الـسفن الـيت هتـدد األمـن البحـري و                  

يف احلــدود الــيت جييزهــا القــانون الــدويل، فــضال عــن التحقيــق مــع املخــالفني املــشتبه فــيهم            
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كذلك فإن التعاون والتنسيق فيما بني املشرعني والـسلطات الوطنيـة املـشاركة يف              . وحماكمتهم
اليـة  إنفاذ تدابري األمن البحري والقطاع الصناعي اخلاص ميكن أيـضا أن يعمـل علـى حتـسني فع                

 .وميكن أن يسهل بناء القدرات إنشاء إطار قانوين وطين. التشريع
 واألدلة التشريعية والقوانني النموذجية، فضال عن بـرامج التـدريب للمـشرعني وسـائر        - ١١٨

. أنواع املساعدة التقنية، ميكن أيـضا أن تـؤدي دورا هامـا يف تـشجيع وضـع تـشريعات التنفيـذ                    
دور املنظمـات الدوليـة، مثـل املنظمـة البحريـة الدوليـة ومنظمـة               ويف ذلك الـشأن، ينبغـي إبـراز         

ــة تــشريعية      ــة ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، يف إعــداد أدل العمــل الدولي
 .وقوانني منوذجية وإرشادات بشأن تنفيذ صكوك األمن البحري

. املتـصل بـاألمن البحـري      وتبذل اجلهود أيضا ملواصلة تطـوير اإلطـار القـانوين الـدويل              - ١١٩
ومت بالفعل استكمال بعض الصكوك القائمة بواسطة بروتوكوالت إضافية أو اتفاقـات إقليميـة              

كمــا أن بعــض الــدول قــام بــإبرام اتفاقــات  ).  أعــاله٨٥  و٧١  و٦٤  و٦٢انظــر الفقــرات (
 ).أعاله ٨٦  و٧١انظر الفقرتني (ثنائية ملواجهة التهديدات اليت يتعرض هلا األمن البحري 

 ٧٦  و ٦٢انظـر الفقـرات     ( وتوجد أيضا صكوك جديدة قيد النظر أو اإلعـداد حاليـا             - ١٢٠
ــاله١٠٦ و ــادئ      ).  أعـ ــع مبـ ــى وضـ ــة تعكـــف علـ ــة الدوليـ ــة البحريـ ــك أن املنظمـ ــال ذلـ ومثـ

غـري ملزمـة بـشأن ترتيبـات الــسالمة للـسفن الـيت ال تـدخل يف نطـاق الفـصل احلــادي           توجيهيـة 
، الـصفحات  MSC 83/28انظـر  (الدوليـة ألمـن الـسفن واملرافـق املرفئيـة       واملدونــــــة  ٢ - عـشر 
وقـد حثــت اجلمعيــة العامــة الــدول أيـضا علــى أن تقــوم، بالتعــاون مــع املنظمــة   . )٦١()٢٥-١٨

البحريــة الدوليــة، بتحــسني محايــة املنــشئات البحريــة باعتمــاد تــدابري بــشأن منــع األفعــال الــيت     
ها والتحقيـق فيهـا، وبتنفيـذ تلـك التـدابري مـن خـالل               ترتكب ضد تلـك املنـشآت واإلبـالغ عنـ         

 ).٦٢، الفقرة ٦٢/٢١٥قرار اجلمعية العامة (التشريع الوطين لكفالة اإلنفاذ السليم والكايف 
 

 تعزيز تنفيذ تدابري األمن البحري )ب( 
 تعزيــز تنفيــذ الــصكوك الدوليــة املتــصلة بــاألمن البحــري ال يــزال يــشكل حتــديا كــبريا  - ١٢١
ويف القرارات اليت تصدرها اجلمعيـة العامـة سـنويا بـشأن احمليطـات              .  اجملتمع الدويل اليوم   يواجه

وقانون البحار وبشأن استدامة مصائد األمساك، أهابـت اجلمعيـة العامـة مـرارا بالـدول أن تنفـذ                 
). ٧٦  و ٦٧  و ٥٣املرجـع نفـسه، الفقـرات       (بفعالية الصكوك الدولية املتصلة باألمن البحري       

ض احلاالت، فإن املشاكل املتصلة بالتنفيذ تـنجم عـن عـدم كفايـة املـوارد أو القـدرات،            ويف بع 

_______________ 

 .مسامهة من املنظمة البحرية الدولية )٦١( 
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بيـد أنـه يف     . ولذلك فإن املساعدة التقنية أو املالية من الدول أو املنظمات الدولية أمـر مطلـوب              
 .حاالت أخرى، يتضح يف مستوى التنفيذ مستوى االلتزام السياسي

ــذ صــكوك األمــن   .  التنفيــذ مــن جانــب دول العلــم - ١٢٢ لــدول العلــم دور حمــوري يف تنفي
البحري، وجيب أن تكفل هذه الدول متكنها مـن ممارسـة مـسؤولياهتا فيمـا يتعلـق بالـسفن الـيت                     
حيق هلا أن ترفع علمها قبل تسجيلها ألي سفينة، ويف سـياق الـصيد يف أعـايل البحـار، قبـل أن                     

دول وقد حثت اجلمعيـة العامـة       . )٦٢(رترخص باستخدام سفينة ألغراض الصيد يف أعايل البحا       
فر فيها إدارة حبرية فعالة وأطر قانونية مناسبة على إنشاء أو تعزيز ما يلـزم مـن      االعلم اليت ال تتو   

ــة مبــسؤولياهتا         ــصورة فعال ــد ب ــاذ تكفــل التقي ــدرات إنف ــشريعية وق ــدرات ت هياكــل أساســية وق
ريثما يـتم اختـاذ تلـك اإلجـراءات، يف          ، وعلى النظر،    وتنفيذها وإعماهلا مبوجب القانون الدويل    

رفض منح حق رفع علمها لسفن جديـدة أو تعليـق سـجالهتا أو عـدم فـتح سـجالت جديـدة،                      
 بدول العلم ودول امليناء أن تتخذ، وفقا للقانون الدويل، مجيع التدابري الالزمة ملنـع               قد أهابت و

ــيت    ــسفن ال ــشغيل ال ــة   ت ــايري املطلوب ــستويف املع ــسه، (ال ت ــرة املرجــع نف ــصل  ). ٧٨ الفق ــا يت ومم
االجتمــاع التــشاوري املخــصص الــذي باملوضــوع أيــضا االعتبــارات واملالحظــات املقدمــة مــن 

والـذي دعتـه املنظمـة البحريـة الدوليـة إىل االنعقـاد يف عـام                ضم كبار ممثلـي املنظمـات الدوليـة         
ب علـى عـدم   ، مبا يف ذلك النتائج اليت ميكن أن تترت“الصلة احلقيقية ”لبحث موضوع    ٢٠٠٥

 ).، املرفقA/61/160انظر (تقيد دول العلم بواجباهتا والتزاماهتا 
فهـي  .  وعملية تسجيل السفن تشكل عنصرا رئيـسيا يف تنفيـذ مـسؤوليات دول العلـم      - ١٢٣

تتيح فرصة لدول العلم لكـي تتحقـق مـن التقيـد بـالقوانني الوطنيـة والدوليـة، ومنـع رفـع العلـم            
وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن املعلومـات الـيت جتمـع             . )٦٣(عدم التقيـد  على السفن اليت عرف عنها      

أثناء عملية التسجيل حتتاج إليها الدول أثناء اختاذ إجراءات اإلنفاذ ضـد الـسفن املـستخدمة يف                 
أنــشطة غــري مــشروعة ويف أيــة حماكمــة تــتم الحقــا، وميكــن أن تــستخدم أيــضا لتوســيع نطــاق   

ألة هامــة أخــرى هــي اكتمــال قــوائم التــسجيل،  وهنــاك مــس. مــساءلة مــالك ومــشغلي الــسفن 

_______________ 

واتفاق األمم املتحدة لألرصدة السمكية يفرض على الـدول         . ٩٤، املادة   اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار     )٦٢( 
 ).١٨املادة (األطراف االحتفاظ بسجل وطين لسفن الصيد املرخص هلا بالصيد يف أعايل البحار 

يف سياق مصائد األمساك، اقترح وضع سجل عاملي شامل لسفن الصيد للمساعدة يف مكافحة ممارسـة إعـادة      )٦٣( 
وفيما يتعلق بإمكانية اختاذ تدابري ملواجهة عدم التقيد، الحظ جملس املنظمة البحريـة الدوليـة أن          . مرفع األعال 

تعليق التسجيل ميكن أن يؤدي إىل عكس النتائج املرجوة وأن يؤدي إىل إعادة التسجيل لـدى بلـدان ال تفـي               
، A/62/66انظـر   (ة قـانون البحـار       املنـصوص عليهـا يف اتفاقيـ       “صلة احلقيقيـة  ال”على النحو السليم بـمتطلبات     

 ).٥٨الفقرة 
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ال تــضم أحيانــا الــسفن الــصغرية أو ســفن الــصيد، الــيت يتزايــد اعتبارهــا مــصدرا للقلــق يف   الــيت
 .األمن جمال
 وقد تسعى دول العلم إىل تعزيز قدرهتا علـى تنفيـذ االلتزامـات الدوليـة بطلـب تعـاون             - ١٢٤

 العلم أن جتمـع أدلـة كافيـة وغـري ذلـك مـن               ومثال ذلك أنه قد يصعب على دولة      . دول أخرى 
املعلومــات الالزمــة للمحاكمــة أو الختــاذ إجــراءات إداريــة للمعاقبــة فيمــا يتعلــق باألفعــال غــري   
املــشروعة املرتكبــة خــارج املنطقــة القريبــة مــن شــواطئها دون تعــاون مــن جانــب دول أخــرى   

نص بعـض الـصكوك الدوليـة علـى         وت). من اتفاقية قانون البحار   ) ٥ (٢١٧انظر، مثال، املادة    (
انظـر الفقـرات    (إمكانية موافقة دول العلم على صعود دول أخرى إىل السفن اليت ترفع علمها              

وميكن إعطاء تلك املوافقة يف كل حالة على حـدة،          ).  أعاله ١٠٣  و ٩٢  و ٨٥  و ٨٤  و ٦٩
 .مقدما يف ظروف معينة، بشروط أو بغري شروط أو

تلعـب دول املينـاء دورا تكميليـا هامـا يف تعزيـز األمـن               . ة امليناء  املراقبة من جانب دول    - ١٢٥
البحري، حيـث أن الـسفن وبـضائعها وأفـراد حبارهتـا تطـاهلم بـسهولة يـد الـسلطات احلكوميـة                      

على أن قدرة دول امليناء على اختاذ تـدابري فعالـة لتعزيـز األمـن البحـري       . أثناء الوجود يف امليناء   
ــى   ــور، عل ــة أم ــف، يف مجل ــات     تتوق ــاذ، والترتيب ــدرات اإلنف ــشريعي والتنظيمــي، وق  اإلطــار الت

وتبادل املعلومات بـني الـدول ميكـن أيـضا أن يـساعد دول املينـاء                . التعاونية مع الدول األخرى   
على الوقوف على وقت دخول السفن أو األفـراد املـشتبه يف قيـامهم بأنـشطة حمظـورة أو علـى                  

رسـة املراقبـة الفعالـة مـن جانـب دول املينـاء ميكـن أن                وعـدم مما  . وجودهم يف ميناء من املـوانئ     
، ميكن فيها، مثال، هتريب األشخاص والبضائع بـسهولة،         )٥١(“موانئ مالءمة ”يؤدي إىل ظهور  

وميكن ملشغلي سفن صيد األمساك غري املشروع وغري املبلغ عنـه وغـري املـنظم إنـزال الـصيد إىل                    
انظر الفقـرة   (ذلك ألن ضوابط اإلنفاذ حمدودة      الرب وإعادة شحن الصيد من سفينة إىل أخرى و        

وينبغي تشجيع تبادل االطالع على التجارب وأفضل املمارسات من خـالل           . )٦٤() أدناه ٢٥٢
إصدار مبادئ توجيهية وتقدمي بـرامج تـدريب بـشأن إجـراءات التـدابري الـيت تتخـذ مـن جانـب           

 ). أدناه١٩٦  و١٩٥انظر الفقرتني (دول امليناء 
 إيـالء االعتبـار الواجـب لـدى وضـع وتنفيـذ التـدابري الـيت تتخـذها دول املينـاء                       وينبغي - ١٢٦

. ألثرها على النقل البحري والتجارة الدولية، فضال عـن صـحة البحـارة وسـالمتهم ورعايتـهم                

_______________ 

الفقـرتني   و) صيد األمساك غري املـشروع وغـري املبلـغ عنـه وغـري املـنظم            (٢٥٤-٢٥٢  و ١٠٦يرد يف الفقرات     )٦٤( 
 من التقرير احلايل وصف للتدابري اليت تتخذ من جانب دول امليناء فما يتعلق بالنوع املذكور مـن                 ١٩٦  و ١٩٥

 .سياق السالمة البحرية واحلماية البيئيةصيد األمساك ويف 
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وينبغي أن تنفذ تدابري األمـن البحـري يف املـوانئ بطريقـة منـصفة وغـري متييزيـة للمحافظـة علـى               
 . أدىن حد من تعطيل التجارةشرعيتها والتقليل إىل

تنص اتفاقية قانون البحـار وسـائر الـصكوك علـى     .  التنفيذ من جانب الدول الساحلية   - ١٢٧
ممارســة الــدول الــساحلية للواليــة التــشريعية واإلنفاذيــة يف البحــر اإلقليمــي، وممارســتها بالنــسبة 

.  االقتـصادية اخلالـصة أيـضا      لبعض هتديدات حمددة لألمـن البحـري يف املنطقـة املتامخـة واملنطقـة             
علــى أن بعــض الــدول الناميــة تنقــصه القــدرات الالزمــة ملمارســة واليتــه يف ذلــك الــشأن،           

انظــر أيــضا الفقــرات (الــذي ميكــن أن تترتــب عليــه آثــار جــسيمة علــى األمــن البحــري    األمــر
كنـها  ومثال ذلك أن الدول الـساحلية، وخباصـة الـدول الناميـة، الـيت ال مي               ).  أدناه ١٣٧-١٣٣

رصد ومراقبة أنشطة صيد األمساك يف املناطق الداخلة ضمن واليتها الوطنية رمبا هتيئ عـن غـري                 
كـذلك  . قصد بيئة ميكن أن يزدهر فيها صيد األمساك غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم              
القتـصادية  فإن السفن املشتبه يف ارتكاهبا ألعمال غري مشروعة يف أعـايل البحـار أو يف املنطقـة ا                

اخلالصة لدولة ساحلية ميكن أن حتاول تاليف اإلنفـاذ بالـدخول يف البحـر اإلقليمـي لدولـة لـيس                    
 .لديها قدرة على اإلنفاذ

 وتبادل املعلومات، مبـا يف ذلـك قـوائم الـسفن الـيت سـبق هلـا أن مارسـت أنـشطة غـري                         - ١٢٨
باملثـل، فـإن الـدوريات    و. مشروعة، ميكن أن يساعد الدول يف حتديد السفن الواجـب رصـدها          

أو أنشطة اإلنفاذ املشتركة، مثل تلك املتوخاة يف إطـار شـبكة حـرس الـسواحل املتكاملـة دون                   
اإلقليمية املتوخى إنشاؤها لدى املنظمة البحريـة لغـرب ووسـط أفريقيـا، ميكـن أيـضا أن تعمـل                    

ق دول تلـك املنظمـة      ومن املتوقع أن حتق   ).  أعاله ٦٢انظر الفقرة   (على حتسني التنفيذ واإلنفاذ     
اإلنفاذ بـصورة أكثـر كفـاءة بتكـاليف خمفـضة مـن خـالل تـسيري الـدوريات املـشتركة يف رقعـة               
كـبرية مــن اخلــط الـساحلي والــسماح للــدول املــشاركة مبواصـلة إجــراءات اإلنفــاذ بالتوغــل يف    

وسـتهدف الـدوريات املـشتركة للمنظمـة إىل القـضاء           . البحر اإلقليمـي لدولـة مـشاركة أخـرى        
لـى طائفـة عريـضة مـن املخـاوف الـيت تكتنـف األمـن البحـري، مبـا يف ذلـك أعمـال القرصــنة             ع

والنهب املسلح اليت ترتكـب ضـد الـسفن، والتلـوث، والـصيد غـري املـشروع، واهلجـرة الـسرية              
 ).٦٢، الفقرة A/61/63/Add.1انظر (

لبحـري بـسبب عـدم       ويف احلاالت اليت ميكن أن يعاق فيها تنفيذ وإنفاذ تدابري األمـن ا             - ١٢٩
ــة          ــة مرن ــهج تعاوني ــة، ميكــن األخــذ بن ــاطق البحري ــيني املن ــشأن تع ــدول ب ــني ال ــاق ب وجــود اتف

ــى ــدول         عل ــوق ال ــشتركة دون اإلخــالل حبق ــدات امل ــة التهدي ــي ملواجه ــائي أو إقليم أســاس ثن
 .باألمر املهتمة
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. ألمـن البحـري   من املهم إجراء تقييمات من أجـل تعزيـز تنفيـذ تـدابري ا             .  تقييم التنفيذ  - ١٣٠
وكـثريا  . وهذه التقييمات توفر أيضا طريقة مفيدة لتحديد العقبات اليت تعتـرض التنفيـذ الفعـال            

واملعلومـات  . ما ميكن قياس مستوى التنفيذ من التقارير اليت تقدمها الدول واملنظمـات الدوليـة             
والتقـارير  .  الـشأن  اليت تقدمها املنظمات غري احلكومية ميكن أيضا أن تكون هلا فائدهتا يف ذلك            

اإللزامية، من قبيل التقارير املطلوبة مبوجب العديد من قرارات جملس األمـن، ميكـن أن تـشكل                 
ومثـال ذلـك أن املديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب               . أيضا أساسا إلجراء ذلك التقييم    

ــن        ــس األم ــرار جمل ــدول لق ــذ ال ــى رصــد تنفي ــل   ). ٢٠٠١ (١٣٧٣تركــز عل ــوم بعم وهــي تق
تقييمــات للتقــارير املقدمــة مــن الــدول األعــضاء وتقــوم بزيــارات إىل البلــدان، مبوافقــة الدولــة     
املعنية، بغيـة تقيـيم مـا إذا كانـت هنـاك حاجـة إىل مـساعدة تقنيـة أو تـدابري أخـرى للمـساعدة                          

وهي تـساهم عـالوة     . )٦٥(، واقتراح احللول يف ذلك الشأن     )٢٠٠١ (١٣٧٣على تنفيذ القرار    
ديد وتشجيع أفضل املمارسات الدولية املتـصلة باملوضـوع، واملـدونات واملعـايري         على ذلك بتح  

 .اليت قد ترغب الدول يف اعتمادها لكفالة التنفيذ الفعال للقرار
ــيم       - ١٣١ ــا يف تقي ــضا أن تلعــب دورا هام ــة ميكــن أي ــة الطوعي ــيش واملراجع ــات التفت  وعملي

ومثـل تلـك   ).  أدنـاه ١٩٤  و١٩٣لفقـرتني  انظر أيضا ا(مستوى تنفيذ الصكوك املتصلة باألمر   
التقييمــات ميكــن أن تــشري إىل اجلوانــب الــيت ميكــن فيهــا حتــسني األداء، وأن تــساعد يف توجيــه  

ومثال ذلك أنه طلب إىل املنظمة البحرية الدولية يف اآلونة األخـرية النظـر   . تدابري بناء القدرات  
عــضاء لكــي يــشمل املــسائل املتــصلة  يف أمــر توســيع نطــاق نظــام املراجعــة الطــوعي للــدول األ  

قـــرار مجعيـــة املنظمـــة (بـــاألمن البحـــري ووظـــائف أخـــرى غـــري مـــشمولة يف الوقـــت احلـــايل   
A.975(24) .((  وعــدا عــن إمكانيــة وضــع معــايري لتقيــيم أداء دول العلــم) ١٠٥انظــر الفقــرتني 

 بــالنظر يف ، فقــد اقتــرح أن تقــوم منظمــة األغذيــة والزراعــة أيــضا ) مــن التقريــر احلــايل٢٥٠ و
وضع نظام للمراجعة بشأن التزامات الدول املتعلقة بـإدارة مـصائد األمسـاك بـصفتها دول علـم                  

 .)٦٦(ودول ميناء ودوال ساحلية ودول سوق
ــدابري األمــن البحــري       - ١٣٢ ــذ ت ــدى تنفي ــار ل ــضا أن تؤخــذ يف االعتب  وأخــريا، مــن املهــم أي

ويف .  األفـراد والكيانـات والـدول   الضمانات املنصوص عليها يف بضعة صـكوك حلمايـة مـصاحل         
سياق األمن البحري، فإن تلك الضمانات تعرب عن احلاجة إىل املوازنـة بـني اجلهـود الراميـة إىل          
التــصدي للتهديــدات املوجهــة إىل األمــن البحــري واحملافظــة علــى حقــوق ومــصاحل الـــدول          

_______________ 

 .مسامهة من املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب )٦٥( 
تقرير الدورة الثانية للفريق العامل املخصص املشترك بني منظمة األغذيـة والزراعـة واملنظمـة البحريـة الدوليـة                  )٦٦( 

 ١٨-١٦املنظــم واملسائـــــل ذات الـصـــــلة، رومـــــا،        األمساك غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري        واملعين بصيد   
 ).، املرفقMSC 83/INF.12وثيقة املنظمة البحرية الدولية  (٢٠٠٧يوليه /متوز
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ن واألشـخاص الـذين     الساحلية ودول العلـم يف خمتلـف املنـاطق البحريـة، وكفالـة سـالمة الـسف                
 ٦٩انظـر، مـثال، الفقـرات       (على متنها، ومحاية حقـوق األشـخاص املقـررة يف القـانون الـدويل               

 ). من التقرير احلايل١٥٦  و١٥٣  و١٠٩  و١٠٣  و٩٢ و
 تعزيز بناء القدرات )ج( 

 كما ذكر أعاله، حتتاج الدول إىل املساعدة واملوارد لكـي تـشارك يف صـكوك األمـن                  - ١٣٣
وبينمــا يوجــد بالفعــل عــدد مــن املبــادرات .  وتعتمــد تــدابري للتنفيــذ الفعــال ألحكامهــاالبحــري

النافذة لتحـسني قـدرات الـدول، فـإن احلاجـة مـستمرة إىل مـساعدة الـدول الناميـة علـى اختـاذ                        
ــالنظر إىل مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن تكــاليف واحلاجــة إىل      تــدابري تتــصل بــاألمن البحــري، ب

ــا  املعــارف املتخصــصة أو ا  ــة، واملعــدات، والتكنولوجي ــة الفني ــر  . لدراي ــادرات األكث ــادة املب وزي
استهدافا لبنـاء القـدرات أمـر مـن شـأنه أن ميكـن مجيـع الـدول مـن املـسامهة بـصورة أفـضل يف                           

ويف ذلك الشأن، حثت اجلمعية العامة الدول مرارا على اختـاذ إجـراءات   . صون األمن البحري  
، ٦٢/٢١٥انظـر مـثال القـرار    ( ذلك يف سياق األمـن البحـري   فيما يتعلق ببناء القدرات، مبا يف  

 ).٦٢الفقرة 
.  ومما له أمهيته أيضا ضرورة أن يتوفر لدى الدول مـا يلـزم مـن قـدرات إنفـاذ القـانون       - ١٣٤

ــة       ــدان النامي ــدى البل ــق ل ــسي للقل ــوارد مــصدر رئي ــاذ وامل ــدرات اإلنف ــار إىل ق ــدمي . فاالفتق وتق
وأحيانــا . دات أو التكنولوجيــا ميكـن أن يعمــل علــى حتــسني قــدراهتا املـساعدة املاليــة ونقــل املعــ 

تتوافر لدول العلم املعـدات أو املـوارد الالزمـة لرصـد ومراقبـة سـفنها ومـن مث كفالـة التقيـد                         ال
ويف ذلـك الـشأن، فـإن التكنولوجيـا احلديثـة ميكـن أن حتـسن بدرجـة كـبرية            . بالتزاماهتا الدولية 

ودول املينـاء تواجـه عراقيـل اقتـصادية         . سفن وجعلـها يف املتنـاول     توافر املعلومـات عـن تلـك الـ        
وتكنولوجية متنعها من التفتيش الفعال على البضائع، أما الدول الـساحلية فتحتـاج إىل معـدات               
ومــوارد متخصــصة للــتمكن مــن رصــد الــسفن، مبــا يف ذلــك الــزوارق عاليــة الــسرعة، وحتديــد  

والـدول اجلزريـة الـصغرية      . ا ختالف القوانني واللوائح   وتعقب واحتجاز السفن اليت يشتبه يف أهن      
والـسفن  . النامية بوجه خاص حتتاج إىل حتسني قدرهتا على رصد ومراقبة سفن الصيد األجنبيـة  

اليت متارس صـيد األمسـاك غـري املـشروع وغـري املبلـغ عنـه وغـري املـنظم تنحـو إىل االجنـذاب إىل                          
ــدرات اإلنفــ     ــيت تكــون ق ــساحلية ال ــاطق ال ــا حمــدودة  املن ــرتني  (اذ فيه  ١٢٧  و١١٠انظــر الفق

وقـد حيمـل االفتقـار إىل املـوارد بعـض الـدول الـساحلية علـى ممارسـة الرقابـة فيمـا                       . )٦٧()أعاله
 .يتعلق بتهديدات معينة على حساب هتديدات أخرى

_______________ 

أبلغت إندونيسيا يف اآلونة األخرية عن أنه نظرا لعدم كفاية موارد اإلنفـاذ، فـإن اخلـسائر النامجـة عـن الـصيد         )٦٧( 
 بليـون روبيـة إندونيـسية يف     ٨٧٥قريبة من مقاطعة سومطرة الشمالية تقدر مبـا قيمتـه           غري املشروع يف املياه ال    

 .www.kompas.com) و Kompas Cyber Media, 22 January 2008(كل عام 
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ــوات       - ١٣٥ ــا القن ــوات املتعــددة األطــراف وإم ــا القن  وميكــن تقــدمي املــساعدة مــن خــالل إم
 برنـامج زوارق الـدوريات يف احملـيط اهلـادئ         من األمثلة القريبة على املـساعدة الثنائيـة         و. الثنائية

ــادئ يف جمــال الرصــد البحــري         ــدان جــزر احملــيط اهل ــدرات بل ــشئ لتحــسني ق ــذي أن انظــر (ال
A/62/260 ؛ وتقــدمي معــدات وزوارق دوريــة مــن الواليــات املتحــدة )١٧٦  و١٧٥، الفقــرتني

 .)٦٨(ألمن البحريني  يف منطقة جنوب شرق آسياإلندونيسيا لدعم الدفاع وا
ــن خــالل        - ١٣٦ ــارف املتخصــصة م ــة واملع ــة الفني ــار إىل الدراي ــضا معاجلــة االفتق  وميكــن أي

التــدريب وغــريه مــن بــرامج بنــاء القــدرات، وإعــداد أدلــة بــشأن الــسياسات، وتقــدمي مــشورة    
دويل ومنظمـة اجلمـارك العامليـة       ومثال ذلك أن البنك ال    . اخلرباء وسائر أشكال املساعدة التقنية    

وغريمها من املنظمات الدولية تعكف على النظـر يف وضـع جمموعـة أدوات بـشأن أمـن سلـسلة            
والربنـامج املتكامـل    . اإلمداد إلعالم السلطات احلكومية والصناعة بالتطورات اليت تقع ميـدانيا         

تقدمي املـساعدة التقنيـة للـدول       للتعاون التقين، التابع للمنظمة البحرية الدولية، هو أحد مصادر          
 ٢ - النامية وبناء القدرات فيها فيما يتعلـق بالتـدابري املطلوبـــــة مبوجـب الفـصل احلـادي عـشر                  

.  واملدونـة الدوليـة ألمـن الـسفن واملرافـق املرفئيـة            االتفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحـر      من  
ت دراسية إقليمية حول األمـن البحـري        وقامت املنظمة البحرية كجزء من أنشطتها بعقد حلقا       

ــة   ــرى معنيـ ــرامج   . )٦٩(مبـــشاركة مـــن منظمـــات أخـ ــا بـ ــة حاليـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــدم منظمـ وتقـ
املنظمـة البحريـة الدوليـة بـشأن        /حلقات عمل حول تنفيذ مدونة منظمة العمل الدوليـة        /تدريب

واجلرميــة ويقــدم مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات      . )٧٠()٢٠٠٤(األمــن يف املــوانئ  
املساعدة التقنية أيضا ملكافحة االجتار غـري املـشروع باملخـدرات واملـؤثرات العقليـة، واألعمـال               
اإلرهابية اليت تتطاول على النقل البحـري واملنـشآت البحريـة ومـصاحل حبريـة أخـرى، واالجتـار                   

ار جمموعـة أدوات ملكافحـة االجتـ      باألشخاص، وذلك من خالل مجلـة أمـور منـها قيامهـا بنـشر               
 .، ومن خالل املبادرة العاملية لألمم املتحدة ملكافحة االجتار بالبشرباألشخاص

 واألخــذ بنــهج متكامــل يف جمــال األمــن البحــري ميثــل وســيلة أخــرى لتعزيــز قــدرات    - ١٣٧
ــام بأنــشطة مــشتركة لإلنفــاذ علــى     . الــدول ومثــال ذلــك أن تــسيري دوريــات مــشتركة أو القي

قليمي بالنسبة ألكثر مـن هتديـد واحـد لألمـن البحـري أمـر ميكـن                 الصعيدين دون اإلقليمي واإل   
_______________ 

 على اإلنترنـت،  The Jakarta Post، موقع “ زورق دورية للشرطة اإلندونيسية١٥الواليات املتحدة تعطي ” )٦٨( 
ــاين ١٧ ــ/ كــانون الث ــة ”؛ ٢٠٠٨اير ين ــسيا حكوم ــات    إندوني ــة مــن الوالي ــع رادارات مقدم ــيم ســبعة مواق تق

 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٢، وكالة أنباء أنترا، “املتحدة
، ويف البحـــرين يف ٢٠٠٦أكتـــوبر /عقـــدت حلقتـــان دراســـيتان إقليميتـــان يف الـــسنغال يف تـــشرين األول      )٦٩( 

 .٩٦، الفقرة A/62/66/Add.1  و٢٣-١٩/١٧-١٧ت ، الفقراMSC 82/24انظر . ٢٠٠٧أبريل /نيسان
 .مسامهة من منظمة العمل الدولية )٧٠( 
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 مـن   ١٣٩  و ١٢٨انظـر الفقـرتني     (أن حيقق اإلنفاذ علـى حنـو أكثـر كفـاءة وبتكـاليف خمفـضة                
 ). احلايلالتقرير

 
 حتسني التعاون والتنسيق فيما يتعلق باألمن البحري )د( 

ن أن يـــؤدي دورا حيويـــا يف حتــسني التعـــاون علـــى الـــصعيدين الــوطين والـــدويل ميكـــ   - ١٣٨
مواجهة حتديات األمن البحري، مبا يف ذلك ما يتعلـق بتنفيـذ وإنفـاذ الـصكوك الدوليـة وتعزيـز                

وقد دأبت اجلمعية العامة على حث الدول، يف سياق قراراهتـا بـشأن احمليطـات               . قدرات الدول 
يتعلـق    مبا يف ذلـك مـا      وقانون البحار، على اختاذ تدابري لتحسني التعاون على مجيع املستويات،         

 .باألمن البحري
 وآليات التعاون اخلاصة أو الرمسية ميكن أن تسهل تنفيذ الصكوك الدوليـة وأن حتـصر                - ١٣٩

يف الوقت نفسه التكاليف املرتبطة هبا يف أدىن حد، وذلك جبملة طرق منـها إتاحـة التـشارك يف            
منظمــة دول شــرقي ل األعــضاء يف ومثــال ذلــك أن الــدو. املعلومــات واملــوارد والدرايــة الفنيــة

تقوم بتنفيذ تدخالهتا األمنيـة البحريـة مـن خـالل نظـام             ) بالتعاون مع بربادوس   (البحر الكارييب 
ويـشجع  . األمن اإلقليمي، وهو اتفـاق دويل للـدفاع واألمـن يف منطقـة شـرقي البحـر الكـارييب         

ــدا     ــدول األعــضاء يف مكافحــة التهدي ت املوجهــة إىل األمــن  ذلــك النظــام التعــاون فيمــا بــني ال
الــوطين، ومنــع واعتــراض االجتــار غــري املــشروع باملخــدرات، ومراقبــة اهلجــرة، ومحايــة مــصائد 
األمساك، ومراقبة التلوث، والبحث واإلنقاذ، ويف محاية املنـشآت البحريـة واملنطقـة االقتـصادية               

ركة، واإلغاثــة يف كمــا يقــدم النظــام التــدريب علــى العمليــات الربيــة والبحريــة املــشت . اخلالــصة
حــاالت الكــوارث، وعمليــات مكافحــة املخــدرات ومكافحــة اإلرهــاب ومجــع املعلومــات         

ومتارس الـدول األعـضاء يف رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا التعـاون                  . )٧١(االستخبارية وتبادهلا 
على نطاق واسع بشأن مسائل األمن البحري، وهي تعكف على النظـر يف إنـشاء حمفـل حبـري         

بــادل األفكــار بــشأن مــسائل األمــن البحـري واملــسائل العريــضة اجلامعــة مثــل محايــة  للرابطـة، لت 
. البيئة، وصيد األمساك غري املشروع وغري املبلغ عنه وغـري املـنظم، والتـهريب، والنقـل البحـري                 

وقد أبرزت الدول األعضاء احلاجة إىل األخذ بنهج منسق، مبا يف ذلك التعاون بني الوكـاالت                
 .)٧٢(طاعات اخلاصةاحلكومية والق

_______________ 

 .منظمة دول شرقي البحر الكارييبمسامهة من  )٧١( 
مسامهة من رابطة أمم جنـوب  . شددت الدول األعضاء أيضا على أمهية معاجلة األسباب اجلذرية للتهديدات         )٧٢( 

 .شرق آسيا
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 وفيما يتعلق مبصائد األمساك يف أعايل البحار، وقع تطور هام هـو إنـشاء شـبكة دوليـة                   - ١٤٠
ــز التعــاون ومجــع املعلومــات وتبادهلــا بــني           ــة للجنــة الــسالمة البحريــة، تــسعى إىل تعزي طوعي

 اإلقليمـي  ويقـدم اتفـاق التعـاون   . املؤسسات الوطنية املشاركة يف أنشطة جلنة الـسالمة البحريـة    
بشأن مكافحة القرصنة والنهب املسلح ضد الـسفن يف آسـيا ومركـزه لتبـادل املعلومـات مثـاال                   
قريبا على تبادل املعلومـات مـن أجـل مكافحـة أعمـال القرصـنة والنـهب املـسلح الـيت ترتكـب                       

 .ضد السفن
وارد  والدوريات املشتركة ميكن أن تعمل على زيادة تعزيـز األمـن وعلـى احلـد مـن املـ          - ١٤١

وتــشمل األمثلــة علــى ذلــك الــدوريات املــشتركة الــيت تقــوم هبــا دول منظمــة   . الالزمــة للــدول
حلف مشال األطلسي؛ والوكالة األوروبية إلدارة التعاون يف العمليـات علـى احلـدود اخلارجيـة                

يف االحتاد األورويب وبـضع دول أفريقيـة؛ والـشبكة املتكاملـة حلـرس الـسواحل        للدول األعضاء
 ١٢٨  و٦٢انظــر الفقــرتني (رح إنــشاؤها لــدى املنظمــة البحريــة لغــرب ووســط أفريقيــا   املقتــ
وهناك أمثلة عديدة على ممارسات أو دوريات حبرية مـشتركة أخـرى علـى الـصعيدين                ). أعاله

ومثــل تلــك األنــشطة املــشتركة ال تتــصدى فحــسب لتهديــدات حمــددة . )٧٣(اإلقليمــي والثنــائي
ضا مبثابـة تـدابري لبنـاء الثقـة، األمـر الـذي يعمـل علـى حتـسني                  لألمن البحري، بل هـي تعمـل أيـ        

وقد عملت مناطق السالم البحريـة يف بعـض احلـاالت كمنطلقـات للتعـاون اإلقليمـي                 . التعاون
، ) أعـاله ١١٢انظـر الفقـرة    (وخطـة عمـل لوانـدا       . بشأن مسائل األمـن البحـري غـري التقليديـة         
تعاون واإلجراءات املشتركة على الـصعيد اإلقليمـي     مثال، تدعو، يف مجلة أمور، إىل مزيد من ال        

سعيا إىل منع اجلرمية ومكافحة األنشطة غري املـشروعة مـن قبيـل االجتـار باملخـدرات، واالجتـار                   
غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة، فـضال عـن جـرائم أخـرى عـابرة للحـدود           

لتحسني املراقبة من جانـب دول العلـم، ومحايـة          كما تدعو إىل اختاذ تدابري      . الوطنية، والقرصنة 
وتعزيز حقوق اإلنسان للبحارة، ومكافحـة اإلغـراق غـري املـشروع، والتـصدي لـصيد األمسـاك                

 .)٧٤(غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم
 وعلى الصعيد الوطين، قد يكون حتسني التنسيق بني السلطات احلكوميـة املعنيـة أحـد                - ١٤٢

 فعاليـة مـن حيـث التكـاليف لتـسهيل القيـام علـى حنـو فعـال بوضـع وتنفيـذ تـدابري                         أكثر الطرق 
ومثــال ذلــك أن حتــسني التعــاون بــني الوكــاالت الوطنيــة إلنفــاذ القــانون         . لألمــن البحــري 

_______________ 

البحرية للجزائر وفرنسا قامـت مبنـاورات مـشتركة للرصـد واألمـن البحـري يف الفتـرة                  مثال ذلك أن القوات      )٧٣( 
القوات البحرية الفرنسية واجلزائريـة تقـوم مبنـاورات مـشتركة           ”. ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٩ إىل   ١٥من  

 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣١، وكالة األنباء الفرنسية، باريس، “يف البحر األبيض املتوسط
 ,Surya Subedi, Land and Maritime Zones of Peace in International Law (Oxford, Clarendon Pressانظـر   )٧٤( 

1996.( 
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التنظيمية ميكن أن يسهل وضع قواعد وأنظمة أكثـر كفـاءة، وأن يكفـل              /والوكاالت التشريعية 
وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن التعـاون       . ه التدابري يف االجتاه الصحيح    التوزيع السليم للموارد وتوجي   

ــادرات األمــن        ــذ مب بــني خمتلــف وكــاالت إنفــاذ القــانون والقــوات املــسلحة املــشاركة يف تنفي
 .البحري يساعد على استعمال املوارد بكفاءة وعلى حتسني الفعالية العامة لعمليات اإلنفاذ

وتقــدم طائفــة . ا دورا هامــا يف تعزيــز األمــن البحــري واملنظمــات الدوليــة تلعــب أيــض- ١٤٣
عريضة من املنظمات الدولية املساعدة يف وضـع وتنفيـذ صـكوك األمـن البحـري، وكـذلك يف                   

 .مبادرات بناء القدرات، وفقا لوالية كل منها
 وللتعــاون والتنــسيق بــني املنظمــات الدوليــة أمهيتــه يف جتنــب ازدواج العمــل، وجتميــع   - ١٤٤

وجيـري  . والدراية الفنية، واحلد من التكاليف، واستقاء الفوائد من ختصصات املنظمات         املوارد  
حاليا تنفيذ عدد من املبادرات التعاونية يف ذلك الشأن، وقد ازداد بدرجة كبرية االتـصال بـني                 

 .املنظمات الدولية الناشطة يف جمال األمن البحري
الترتيبـات اإلقليميـة    /ن والتنسيق بني املنظمات    وفيما يتعلق مبصائد األمساك، فإن للتعاو      - ١٤٥

إلدارة مصائد األمساك أمهيته اخلاصة يف مكافحة صـيد األمسـاك غـري املـشروع وغـري املبلـغ عنـه                     
وقـد مت القيـام     . وغري املنظم نظرا لطابع تلـك األنـشطة مـن حيـث أهنـا داخلـة يف عـدة واليـات                    

 االعتــراف املتبــادل بقــوائم الــسفن الــيت بالفعــل جبهــود تعاونيــة كــبرية، وذلــك مــثال مــن خــالل
متارس صيد األمساك غري املـشروع وغـري املبلـغ عنـه وغـري املـنظم ووضـع قائمـة مـشتركة لتلـك                 

وأهابــت اجلمعيــة العامــة مــرارا  ). ٤٤، الفقــرة ٦٢/١٧٧انظــر قــرار اجلمعيــة العامــة  (الــسفن 
ــشاء منظمــات     ــشأن بإن ــاون يف ذلــك ال ــدول أن تعــزز التع ــات /بال ــة إلدارة مــصائد  ترتيب إقليمي

، وببذل اجلهود لتعزيز وحتـديث      )٧٥(األمساك يف مناطق أعايل البحار غري اخلاضعة للتنظيم حاليا        
 .)٧٦(الترتيبات والتدابري اليت تعتمدها/واليات تلك املنظمات

 وإذا كان قد أحرز الكثري من التقـدم يف تعزيـز التعـاون والتنـسيق، فـإن األمـر يـستلزم         - ١٤٦
زيد من اجلهود املتضافرة لتقوية التعاون فيما بني الدول على مجيع املـستويات، ولكفالـة         بذل امل 

قيــام صــالت أفــضل بــني خمتلــف الوكــاالت واملنظمــات املعنيــة بقطاعــات خمتلفــة علــى الــصعد   
 .الوطنية واإلقليمية والعاملية

 
_______________ 

ترتيبات إقليمية جديدة إلدارة مصائد األمساك، انظـر      /لالطالع على تفاصيل اجلهود املبذولة إلنشاء منظمات       )٧٥( 
A/62/66/Add.1 ١٣٤-١٣١، الفقرات. 

 ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ٢٦-٢٢ملؤمتر االستعراضي التفاق األمم املتحـدة لألرصـدة الـسمكية، نيويـورك،             نتائج ا  )٧٦( 
)A/CONF.210/2006/15( ــرة ـــق، الفقـ ـــة  ٣٢، املرفــــ ـــة العامـــــــ ــرار اجلمعيـــــ ــرات ٦١/١٠٥، وقـ  ٦٦، الفقـ
 ).٧٥-٧٠ و
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 األثر احملتمل لتدابري حتسني األمن البحري )هـ( 
البحري ميكن أن تنسحب بآثار على األفراد والـدول والـصناعة البحريـة              تدابري األمن    - ١٤٧

وســيتعرض القــسم الفرعــي احلــايل لدراســة بعــض تلــك اآلثــار مــن الزوايــا          . بطــرق خمتلفــة 
 .االقتصادية واإلنسانية والبيئية

 
 األثر االقتصادي ‘١’ 

ــدابري للتــصدي للتهديــدات الــيت تواجــه األ   - ١٤٨ ــادرة إىل تطبيــق ت مــن البحــري أمــر   إن املب
تترتــب عليــه فوائــد كمــا تترتــب عليــه تكــاليف بالنــسبة للــدول والــصناعة ويف خامتــة املطــاف    

والتكـــاليف املباشـــرة ميكـــن أن تنـــشأ مـــن اهلياكـــل األساســـية العامـــة اجلديـــدة،  . املـــستهلكني
ــا، ونــشوء احتياجــات إضــافية إىل مــوظفني وإىل تقــدمي     واملعــدات، واالســتثمار يف التكنولوجي

وقــد تــشمل التكــاليف غــري املباشــرة تعــرض النقــل   . لتــدريب لتنــاول مــسائل األمــن البحــري ا
علـى  . )٧٧(البحري للتأخري وتعطيل التدفقات التجارية بسبب زيادة تكاليف النقل واملعـامالت          

أن تدابري األمن البحري ميكن أيضا أن تنجم عنها فوائد مباشـرة وغـري مباشـرة، تعـوض بعـض                   
حري، ومن ذلك الزيادات الـيت تطـرأ علـى كفـاءة املـوانئ وعمليـات سلـسلة        تكاليف األمن الب 

أمـا التكـاليف الـيت تترتـب        . )٧٨(اإلمداد، وختفيض التكاليف فيما يتعلـق بالتـأمني ومنـع الـسرقة           
 .على التقاعس عن التصدي لألخطار املتصلة باألمر فيصعب تقديرها

ا لتعزيــز النقــل البحــري وأمــن سلــسلة  والدراســات بــشأن التــدابري الــيت بــدأ العمــل هبــ - ١٤٩
ومثـال ذلـك أن   . اإلمداد ميكن أن توفر مؤشـرا علـى التكـاليف احملتملـة لتـدابري األمـن البحـري        

التكاليف العاملية لتنفيذ املدونة الدولية ألمن السفن واملرافـق املرفئيـة تقـدر علـى وجـه التقريـب                   
 ٠,٤يــات املتحــدة يف البدايــة، وبــني   مــن باليــني دوالرات الوال٢,٣ و ١,١مبــا يتــراوح بــني  

 وتقــدر أعبــاء التقيــد الــيت يتحملــها مــشغلو الــسفن ) ٧٩( بليــون دوالر ســنويا بعــد ذلــك٠,٩ و
غـري  . )٨٠( بليون دوالر سـنويا بعـد ذلـك        ٠,٧٣ بليون دوالر يف البداية، و       ١,٢ال يقل عن     مبا

_______________ 

 The economic consequences of terrorism” Economic“منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي،       )٧٧( 

Department working paper (ECO/WKP (2000)20). 
ــدويل   )٧٨(  ــك ال ــن البن ــسامهة م ــصادي، احلاشــية       . م ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــر منظم ــضا تقري انظــر أي

 .أعاله ٢٤
 Maritime Security: ISPS Code implementation, costs and Relatedمـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة،       )٧٩( 

Financing, 2007) UNCTAD/SDTE/TLB/2007/1( والتقرير متاح يف املوقع ،www.unctad.org. 
 . أعاله٢٤تقرير منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، احلاشية  )٨٠( 
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لـى بـضعة سـنتات لكـل طـن          أن آثار املدونة على تكاليف مناولة البضائع تقـدر بأهنـا تقتـصر ع             
 .)٨١( قدما٢٠من البضائع وعلى بضعة دوالرات لكل حاوية تعادل سعتها 

ــة البحــر         - ١٥٠ ــة ومنطق ــا الالتيني ــصادية ألمريك ــة االقت ــا اللجن ــة أجرهت ــد حــددت دراس  وق
، ووضعت تقـديرا للتكـاليف والوفـورات املترتبـة          )٨٢(الكارييب ستة جوانب حامسة ألمن املوانئ     

وخلـصت الدراسـة إىل    . ابري بالنسبة إىل سلسلة اإلمداد يف منطقة أمريكا الالتينية        على هذه التد  
 دوالرا إىل تكلفـة حاويـة للمنتجـات الغذائيـة،           ١٥٨,٨٢أن التدابري من شأهنا أن تضيف مبلغ        

 ٨٤ دوالرا إىل ٦١٤,٨٥ولكنــها ســتؤدي إىل فائــدة عامــة بالنــسبة لكــل حاويــة تتــراوح مــن  
 .)٨٣(العتبار الوفورات النامجة عن حتسني العمليات واهلياكل األساسيةدوالرا مىت أخذت يف ا

 واعتمــدت منظمــة اجلمــارك العامليــة يف اآلونــة األخــرية قــرارا أعربــت فيــه عــن القلــق   - ١٥١
، ويقـضي   ٢٠١٢يوليـه   /بشأن اشتراط جديد مـن الواليـات املتحـدة، يـسري اعتبـارا مـن متـوز                

جيب أن ختضع لعملية مسح باألشعة السينية يف املـوانئ          بأن كل البضائع املشحونة يف حاويات       
األجنبيــة قبــل شــحنها إىل الواليــات املتحــدة، باإلضــافة إىل أن املــسح بنــسبة مائــة يف املائــة مــن 
ــؤدي إىل        ــة، وأن يقحــم حــاجزا غــري مجركــي للتجــارة، وأن ي ــضر بالتجــارة العاملي شــأنه أن ي

 مرافـق التخـزين، واكتظـاظ املـوانئ، وأن          حدوث تأخريات غري معقولـة، وزيـادة الطلـب علـى          
 .)٨٤(يفرض صعابا حادة على التجارة الدولية

 ورمبا كان تطبيق تدابري التنفيـذ مكلفـا، غـري أن التخلـف عـن تنفيـذ تلـك التـدابري قـد                  - ١٥٢
تترتــب عليــه أيـــضا آثــار اقتـــصادية أوســع نطاقـــا، مثــل تقليـــل قــدرة التجـــارة والنقــل علـــى        

ن النامية بالذات تتحمل أعباء مالية ثقيلة، ميكن معاجلتها جزئيا من خـالل             والبلدا. )٨٥(املنافسة
وزيادة قدرات تلـك الـدول علـى تنفيـذ التـدابري، مبـا يف ذلـك مـن خـالل                . تدابري بناء القدرات  

_______________ 

 .مسامهة من البنك الدويل )٨١( 
والضوابط الـيت حتكـم إمكانيـة الوصـول، ووجـود معـدات غـري إقحاميـة للكـشف،          منوذج التشغيل يف امليناء،    )٨٢( 

 ,Sgut, Martin. ووجود آليات للوقف، وبرجمة مواعيد وصول ومغادرة البضائع، وحالة الـضوابط اجلمركيـة  

“Efectos econỏmicos de las nuevas medidas de protecciỏn maritime y portuaria”, CEPAL-Serie 

Recursos naturales e infrastructura, n.117)  منــشور لألمــم املتحــدة، رقــم املبيــعS.06.II.6.140( متــاح يف ،
 .www.eclac.org/publicaciones/xml/7/27037/lcl2615e.pdfاملوقع 

 .على أساس قيمة احلاوية )٨٣( 
، والفريـق االستـشاري للقطـاع    القرار املشترك الصادر عن جلنـة الـسياسات التابعـة جمللـس التعـاون اجلمركـي               )٨٤( 

إطــار معــايري تــأمني وتيــسري التجــارة العامليــة ملنظمــة اجلمــارك العامليــة واالشــتراط القــانوين مــن اخلــاص بــشأن 
جانــب الواليــات املتحــدة بــأن ختــضع كــل احلاويــات للمــسح بنــسبة مائــة يف املائــة وقــت التــصدير، أملــايت،     

 .٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٦
 .من مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةمسامهة  )٨٥( 
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املساعدة املالية والتقنية، ميكن أن يقلل من ذلك العبء الواقـع علـى كاهـل الـدول الناميـة وأن                    
 ). أعاله١٣٧-١٣٣انظر أيضا الفقرات (ي عامليا حيسن األمن البحر

 
 األثر على الناس ‘٢’ 

 أوىل اهتمام كبري يف احملافل الدوليـة لـضرورة مراعـاة الـدول حلقـوق اإلنـسان الدوليـة                    - ١٥٣
ــدات املوجهــة إىل األمــن البحــري      ــدابري ملكافحــة كــل التهدي ــدى اختــاذ ت ــه  . ل ــال ذلــك أن ومث

ة، فــإن الفريــق الرفيــع املــستوى املعــين بالتهديــدات والتحــديات  يتعلــق باألعمــال اإلرهابيــ فيمــا
والتغــيري أوصــى بوضــع صــكوك أفــضل للتعــاون يف مكافحــة اإلرهــاب عامليــا وذلــك يف داخــل  

كـذلك  ). ١٤٨، الفقـرة    A/59/565انظـر   (إطار قانوين حيترم احلريات املدنية وحقوق اإلنـسان         
دابري الــيت تتخــذ ملكافحــة اإلرهــاب بــسائر  أقــر جملــس األمــن بــضرورة كفالــة الــدول تقيــد التــ  

االلتزامــات الــيت يقــضي هبــا القــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك حقــوق اإلنــسان وقــانون الالجــئني     
، ويف اآلونـة األخـرية يف قـرار اجلمعيـة           )٢٠٠٥ (١٦٢٤والقانون اإلنـساين، وذلـك يف القـرار         

 .٦٢/١٥٩العامة 
لــصكوك الدوليــة بــضرورة محايــة حقــوق   كــذلك يــرد اإلقــرار صــراحة يف عــدد مــن ا - ١٥٤

اإلنسان لدى اختاذ تدابري للتصدي للتهديدات املوجهة لألمن البحري، مبا يف ذلك بروتوكـول              
 ٦٩انظـر الفقـرتني     ( التفاقية قمع األعمال غـري املـشروعة وبروتوكـول املهـاجرين             ٢٠٠٥عام  
 ). أعاله٩٢ و

 مباشـرة للتهديـدات املوجهـة إىل األمـن     ميكن أن يتعـرض البحـارة    .  األثر على البحارة   - ١٥٥
البحـري، مبــا يف ذلــك أعمــال القرصـنة والنــهب املــسلح للــسفن، وقـد ُيطــالبون مبكافحــة تلــك    

 .)٨٦(يف حماربة اإلرهاب“شركاء”ومثال ذلك أن البحارة يوصفون بأهنم . التهديدات
قـدمي محايـة     وقد ُحثت الدول على أن تأخذ يف احلسبان العنـصر البـشري، وضـرورة ت               - ١٥٦

خاصة للبحارة، واألمهية احلامسة لإلذن بالرتول إىل اليابسة لـدى تنفيـذ أحكـام املدونـة الدوليـة                  
ألمن السفن واملرافق املرفئية، األمر الـذي يـضمن محايـة احلقـوق واحلريـات األساسـية للبحـارة                   

وحــق البحــارة يف احلــصول علــى إذن . حــسب مــا هــي منــصوص عليهــا يف الــصكوك الدوليــة 
بالرتول إىل اليابسة معترف بـه حتديـدا يف اتفاقيـة تـسهيل حركـة املـرور البحـري الدوليـة، الـيت                       
حتظــر علــى الــدول مطالبــة البحــارة باحلــصول علــى تأشــرية أو إذن خــاص لغــرض الــرتول إىل    

علــى أن البحــارة األجانــب ال يــزال يطلــب منــهم يف بعــض احلــاالت احلــصول علــى    . اليابــسة
ون تكاليف املتطلبات اإلجرائيـة للحـصول علـى تلـك التأشـرية تعجيزيـة أو         تأشرية، وأحيانا تك  

_______________ 

 .www.imo.org، متاح يف املوقع ”IMO 2004: Focus on Maritime Security“انظر  )٨٦( 
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) املنقحـة (وترمـي اتفاقيـة وثـائق هويـة البحـارة           . )٨٧(صعبة عمليا مما حيول دون احلصول عليهـا       
إىل تعزيـز أمـن املـوانئ بكفالـة حيـازة           ) ١٨٥اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم           (٢٠٠٣لعام  

ــت   ــة تثب ــائق هوي ــصورة  ” البحــارة لوث ــهم ب ــق اإلجيــايب  هويت ــة للتحق ــسهيل   “ قابل ــن أجــل ت م
ــهم ــة       . حركت ــإن مــن شــأن التــصديق الواســع النطــاق علــى هــذه االتفاقي ــصدد، ف ويف ذلــك ال

 .)٨٨(وتنفيذها الفعال أن يعمل على حتسني تعزيز فعاليتها والنهوض باألمن البحري

أن اجملـرمني واإلرهـابيني      وازدياد فرض القيود علـى البحـارة اسـتجابة للمخـاوف مـن               - ١٥٧
. )٨٩(قد يفلحون يف الوصول إىل السفن متخفني كبحـارة، قـد يـؤثر سـلبا علـى صـاحل البحـارة        

ويف ذلــك الــشأن نــشرت املنظمــة البحريــة الدوليــة إرشــادات بــشأن اإلذن بــالرتول إىل اليابــسة 
انظــــر (والوصــــول إىل الــــسفن مبقتــــضى املدونــــة الدوليــــة ألمــــن الــــسفن واملرافــــق املرفئيــــة  

MSC/Circ.1112(        ــني ــوازن ب ــة ت ــة إقام ــق املرفئي ــتمس املراف ــة أن تل ــى أمهي ــث شــددت عل ، حي
وأبرزت أن التركيز بصورة مفـردة علـى        . احتياجات األمن واحتياجات السفن وطواقم حبارهتا     

أمن املرافق املرفئية يتعارض مع نص وروح املدونـة ومـن شـأنه أن تترتـب عليـه نتـائج جـسيمة                      
 .نقل البحري الدويلعلى نظام ال

 ومثة خماوف تتصل بذلك مـن أن نتـائج تنفيـذ املدونـة الـيت ستنـسحب علـى البحـارة،                     - ١٥٨
ــا ــادة األجــر        مب ــدريب، وعــدم زي ــة الت ــسؤولية وعــبء العمــل، وعــدم كفاي ــادة امل يف ذلــك زي
ونتيجـة لتلـك   . )٨٧(يتناسب مع ذلـك، أمـر كـان لـه أثـر ضـار علـى أداء البحـارة وصـاحلهم                 مبا
ثــار، فــإن جاذبيــة العمــل يف البحــر كمهنــة قــد تــضمحل، كمــا أن تفــاقم مــشكلة التوظيــف  اآل

واالحتفاظ باألفراد املؤهلني قد تؤثر سلبيا على أمن وسالمة النقـل البحـري الـدويل يف األجـل                  
 ). أدناه٢١٧انظر أيضا الفقرة (الطويل 

 
 األثر على البيئة البحرية ‘٣’ 

. تتخذ لتحـسني األمـن البحـري علـى البيئـة البحريـة بطـرق شـىت                 قد تؤثر التدابري اليت      - ١٥٩
فاستعمال األجهزة والتقنيات الصوتية لكشف وتعقـب ورصـد الـسفن قـد حيـدث اضـطرابات                  

_______________ 

 :International Transport Workers’ Federation, Out of sight, out of mindمسامهة من منظمة العمل الدوليـة،   )٨٧( 

Seafarers, Fishers & Human Rights, June 2006, p.34. 
 .٨٧، الفقرة A/60/63انظر أيضا . ٢٠٠٥فرباير /بدأ نفاذ االتفاقية يف شباط )٨٨( 
 )٨٩( International Transport Workers’ Federation Report, note 87, at pp 33-34.  
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وباإلضـافة إىل ذلـك،     . )٩٠(يف البيئة البحرية وتنجم عنه آثار ضـارة علـى املـوارد احليـة البحريـة               
زة الــسالمة واألمــن عنــد ســطح احمليطــات   فــإن اختبــار األجهــزة العــسكرية وغريهــا مــن أجهــ   

حتتــه، فــضال عــن الــتخلص غــري املــأمون مــن الــسفن احلربيــة وخباصــة الغواصــات الــيت تــسري   أو
 .بالطاقة النووية اليت أخرجت من اخلدمة، أمور تشكل أيضا أسبابا تدعو إىل القلق

 أمور، أن تبقي قيـد       واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار تفرض على الدول، يف مجلة          - ١٦٠
الرصد آثار األنشطة الـيت تـتم يف نطـاق سـيطرهتا لتحديـد مـا إذا كـان مـن احملتمـل أن تتـسبب                          

ــة     ــة البحري ــوث البيئ ــشطة يف تل ــك األن ــان (تل ــق أحكــام   ). ٢٠٦ و ٢٠٤املادت ــا ال تنطب وبينم
كوميـة  االتفاقية بشأن محاية وحفظ البيئة البحرية على أي سفن حربيـة وغريهـا مـن الـسفن احل        

الــيت جيــري تــشغيلها ألغــراض غــري جتاريــة، فإنــه يــتعني علــى كــل دولــة مــع ذلــك أن تــضمن،   
بواسطة اعتماد تدابري مناسبة ال ختل بعمليات وإمكانات تشغيل تلك السفن أو الطـائرات، أن               

 ).٢٣٦املادة (تتصرف هذه السفن أو الطائرات على حنو يتمشى مع االتفاقية 
 

 ريةالسالمة البح -جيم  
 ينصب االهتمام بالدرجـة األوىل يف الـسالمة البحريـة علـى كفالـة سـالمة األرواح يف            - ١٦١

وصـناعة النقـل البحـري تـضطلع بـدور      . البحر، وسالمة املالحة، ومحاية وحفظ البيئـة البحريـة      
: مهيمن يف ذلك الصدد، وجيـب اسـتيفاء عـدة شـروط قبـل أن تعتـرب الـسفينة مأمونـة للمالحـة               

ــم      جيــب مرا إذ ــها بانتظــام، وجتهيزهــا علــى النحــو املالئ ــسفن، ومعاينت ــاء ال ــسالمة يف بن عــاة ال
، وتزويــدها مبــا يكفــي مــن العــاملني؛ وجيــب أن )وذلــك مــثال بــاخلرائط واملنــشورات املالحيــة(

يكون طاقم حبارهتا حسن التدريب؛ وجيب رص البضائع على النحو السليم؛ وجيب أن يكـون               
واجلهود اليت تبذل لتحسني الـسالمة البحريـة        . االت يتسم بالكفاءة  على منت السفينة نظام اتص    

يف تلــك الــصناعة جهــود شــديدة األمهيــة نظــرا ملــا هلــا مــن شــأن كــبري بالنــسبة للتجــارة العامليــة  
 .)٩١(والتنمية االقتصادية والتخفيف من حدة الفقر

رق املالحيــة  كمــا أن املالحــة اآلمنــة وذات الكفــاءة تتوقــف علــى ســالمة وأمــن الطــ   - ١٦٢
ففي حالة وقـوع إصـابات      . والدول الساحلية هلا دور هام يف ذلك الشأن       . وخلوها من اجلرمية  

أو حــوادث يف البحــر، يــصبح وجــود نظــام فعــال للبحــث واإلنقــاذ أمــرا بــالغ األمهيــة لكفالــة    
_______________ 

 العامة علـى إجـراء    وقد شجعت اجلمعية  . ١٩٥-١٩٠، الفقرات   A/62/66/Add.1انظر أيضا، يف مجلة أمور،       )٩٠( 
ــار   ــة   دراســات آلث ــة احلي ــوارد البحري ــى امل ــضجيج يف احمليطــات عل ــرار    ال ــار وذلــك يف الق  والنظــر يف هــذه اآلث

 ). أدناه٣٠١انظر أيضا الفقرة  (١٢٠، الفقرة ٦٢/٢١٥
بحــري االحتــاد الــدويل للنقــل البحــري إىل أن صــناعة النقــل ال/تــشري تقــديرات الغرفــة الدوليــة للنقــل البحــري )٩١( 

 )www.marisec.orgانظر ( يف املائة من التجارة العاملية ٩٠الدولية تولت نقل ما يربو على 
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والـتحكم يف التلـوث النـاتج عـن مثـل تلـك اإلصـابات أو احلـوادث         . سالمة األرواح يف البحـر  
قــف علــى تــوافر قــدرات ذات كفــاءة لالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ وقيــام تعــاون فعــال  يتو
 .بني الدول فيما
، )٩٢( ويقــدم الفــرع التــايل استعراضــا عامــا لإلطــار القــانوين الــدويل للــسالمة البحريــة  - ١٦٣
 .يقدم وصفا للتطورات األخرية والتحديات الراهنة كما

 
 لدويلاستعراض عام لإلطار القانوين ا - ١ 

 وضعت جمموعة شاملة من القواعد واألنظمـة العامليـة لتـوفري األدوات الالزمـة حلمايـة              - ١٦٤
واالتفاقيــة حتــدد حقــوق  . الــسالمة البحريــة يف داخــل اإلطــار القــانوين التفاقيــة قــانون البحــار  

 .وواجبات الدول فيما يتعلق بالسالمة البحرية، وخباصة واجبات دول العلم
ى مر الوقت تنظيم األنشطة املتصلة بالسالمة البحرية داخل إطار عـدد مـن               وقد مت عل   - ١٦٥

وال سـيما مـن خـالل جلنتـها للـسالمة           ، منظمات األمم املتحدة، ومنها املنظمة البحرية الدوليـة       
البحريــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، واملنظمــة اهليدروغرافيــة الدوليــة، والوكالــة الدوليــة للطاقــة   

 .الذرية
مل االتفاقيات العاملية اليت وضعتها املنظمة البحرية الدوليـة فيمـا يتعلـق بالـسالمة                وتش - ١٦٦

، واالتفاقية الدولية ملنـع التلـوث مـن الـسفن،           االتفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحر     البحرية  
، واالتفاقيـة الدوليـة     ١٩٧٢، واتفاقية األنظمة الدولية ملنـع التـصادم يف البحـر،            ١٩٧٣/١٩٧٨

االتفاقيــة الدوليــة ملعــايري التــدريب     ، و)اتفاقيــة خطــوط احلمولــة    (١٩٦٦طــوط احلمولــة،  خل
ونطــاق تطبيــق تلــك االتفاقيــات مقــصور علــى ســفن   . والتــرخيص واملراقبــة املتعلقــة بالبحــارة 

ومل يبـدأ بعـد نفـاذ صـكوك تطبـق علـى سـفن               . الصيد بسبب االستثناءات أو متطلبات احلجـم      
ــام  الـــصيد وتـــدريب الـــصيادين،  ــة ١٩٩٣ مثـــل بروتوكـــول تورميولينـــوس لعـ  املتـــصل باتفاقيـ

االتفاقيــة الدوليــة ملعــايري التــدريب  ، و١٩٧٧تورميولينــوس الدوليــة لــسالمة ســفن الــصيد لعــام  
 .١٩٩٥، والترخيص واملراقبة املتعلقة بالبحارة

ري  ومثة بـضع اتفاقيـات عامليـة حتكـم أحـوال عمـل البحـارة، مثـل اتفاقيـة النقـل البحـ                       - ١٦٧
 مــن ٦٨ توحــد وتــستكمل ٢٠٠٦واتفاقيــة العمــل البحــري لعــام  ). املعــايري الــدنيا(التجــاري 

_______________ 

ــة       )٩٢(  ــسالمة البحري ــصلة بال ــا لكــل الــصكوك امللزمــة وغــري امللزمــة املت . ال يقــدم الفــرع احلــايل استعراضــا جامع
 Implications of the United Nations Convention on the Law of“ولالطالع على مزيد من املعلومـات، انظـر   

the Sea for international Maritime Organizations” (LEG/MISC.5)    وهـو متـاح يف املوقـع ،www.imo.org .
 . أعاله٣٨انظر أيضا الفقرة 
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 الدعامــة”ومــىت يبــدأ نفــاذ تلــك االتفاقيــة، ســتكون  . معــايري العمــل الدوليــة املتــصلة بالبحــارة 
ــ ــة      “ ةالرابع ـــة العالي ـــري ذي النوعيــــ ـــل البحــــ ــيم النقـــ ــدويل لتنظ ــام ال ــر (للنظ ، A/61/63انظ

وفيمـا يتعلـق مبـصائد األمسـاك، فـإن اتفاقيـة العمـل يف صـيد األمسـاك لعـام                 ). ٧٩-٧٧الفقرات  
ستقضي مىت بدأ نفاذها بتوفري أحـوال عمـل         ) ١٨٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       (٢٠٠٧

، A/62/66/Add.1انظـــر أيـــضا . (ومعيـــشة الئقـــة للـــصيادين وبالتـــشغيل اآلمـــن لـــسفن الـــصيد
 ).٨٤-٧٧ الفقرات
ومتطلبـات نقـل املـواد املـشعة        .  ومثة عدد مـن الـصكوك يتـصل بنقـل البـضائع اخلطـرة              - ١٦٨

منصوص عليها يف املدونة البحرية الدولية للبضائع اخلطرة واملدونة الدولية لسالمة نقـل الوقـود    
النووي املستنفد والبلوتونيوم والنفايـات شـديدة اإلشـعاع علـى مـنت الـسفن، وكالمهـا إلزامـي                   

وأنظمة الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة للنقـل    التفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحر   امبوجب  
 .املأمون للمواد املشعة

 وتــشمل االتفاقيــات الدوليــة الــيت تتــضمن تــدابري ملراقبــة التلــوث البحــري النــاجم عــن - ١٦٩
عنـد وقـوع حـوادث      االتفاقية الدوليـة املتعلقـة بالتـدخل يف أعـايل البحـار             وقوع حوادث حبرية    

بالتـدخل يف أعـايل      املتعلـق    ١٩٧٣، وبروتوكوهلـا لعـام      ١٩٦٩، لعـام    تلويث نفطي ملياه البحـر    
 املتعلقـة   ١٩٩٠ لعـام    االتفاقيـة الدوليـة   ، و البحار يف حاالت التلـوث البحـري مبـواد غـري نفطيـة            

بــشأن  ٢٠٠٠ وبروتوكوهلــا لعــام بالتأهــب واالســتجابة والتعــاون يف مكافحــة التلــوث النفطــي
التأهب واالستجابة والتعاون يف مكافحة حوادث التلوث باملواد اخلطرة أو السمية، واالتفاقيـة             

ومثة أيضا بضعة صكوك اعتمدت على الصعيد اإلقليمي بـشأن          . ١٩٨٩الدولية لالنتشال لعام    
 .)٩٣(التعاون يف مكافحة التلوث بالنفط واملواد األخرى يف حاالت الطوارئ

ــضع - ١٧٠ ــا أن ب ــساعدة        كم ــدمي امل ــاذ وتق ــدا البحــث واإلنق ــاول حتدي ــة تتن ــات عاملي  اتفاقي
ــها    ــروبني، من ــة األرواح يف البحــر   لألشــخاص املك ــة حلماي ــة الدولي ــة البحــث  االتفاقي ، واتفاقي

 . واالتفاقية الدولية لالنتشال١٩٧٩واإلنقاذ لعام 
 

 التطورات األخرية املتصلة بالسالمة البحرية - ٢ 
مـــع الـــدويل باختـــاذ إجـــراءات علـــى مجيـــع املـــستويات لتحـــسني الـــسالمة   يقـــوم اجملت- ١٧١

ــة، ــشأن      البحري ــك ال ــايل التطــورات األخــرية يف ذل ــرع الت ــستعرض الف ــان يف  . وسي ــرد بي ومل ي
مثـــل االتـــصاالت ومنـــاطق الـــسالمة حـــول (الفـــرع لـــبعض جوانـــب الـــسالمة البحريـــة  هـــذا

_______________ 

ــبيل املثــــــال، بروتوكــــــوالت بعــــــض االتفاقيــــــات البحريــــــة اإلقليميــــــة يف املوقــــــع     )٩٣(  انظــــــر، علــــــى ســــ
http://www.unep.org/regionalseas. 
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 A/58/65( أو لتناوهلـا يف تقـارير سـابقة          نظـرا لـضيق املـساحة     ) البحريـة وإزالـة احلطـام      املنشآت
 ).Add.1  وA/62/66 و
 

 سالمة السفن )أ( 
ــا    - ١٧٢ ــاء الـــسفن وجتهيزهـ ــا بـــشأن بنـ ــة دوليـ ــراءات واملمارســـات املقبولـ ــة واإلجـ  األنظمـ

االتفاقيــة الدوليــة وصــالحيتها للمالحــة تــرد يف صــكوك املنظمــة البحريــة الدوليــة، مبــا يف ذلــك 
، واتفاقية خطوط احلمولة، واالتفاقية الدولية ملنع التلوث من الـسفن،           بحرحلماية األرواح يف ال   

وتعكف املنظمة على وضع معايري جديدة لبنـاء الـسفن مـصوغة علـى أسـاس          . ١٩٧٣/١٩٧٨
األهداف، لكفالة متشي معايري أجسام السفن اليت تضعها مجعيـات التـصنيف وسـائر املنظمـات                

. تطلبــات الوظيفيـة الــيت تقررهــا املنظمــة البحريــة الدوليــة املعتـرف هبــا مــع أهــداف الــسالمة وامل 
وجيري حاليا وضع مشروع تعـديالت لالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة األرواح يف البحـر تـنص علـى                    
التطبيق اإللزامي للمعايري القائمة على األهداف على ناقالت الـسوائب ونـاقالت الـنفظ، ومـن                

كمـا وافقـت املنظمـة    .  هبـا مـن مبـادئ توجيهيـة     مـع مـا يـرتبط    ٢٠٠٩املقرر اعتمادها يف عـام      
، MSC 8/28(البحرية الدولية على خطـة عمـل ملواصـلة تطـوير املعـايري القائمـة علـى األهـداف         

 ).٥/٧٧ إىل ٥/٤٢الفقرات من 
 وقد أكملت املنظمة البحرية الدولية إجـراء اسـتعراض شـامل لـسالمة سـفن الركـاب                  - ١٧٣

التفاقية الدوليـة حلمايـة األرواح يف البحـر، الـيت تـشدد بدرجـة               والتعديالت املترتبة على ذلك ل    
أكرب على منع وقوع خـسارة يف األرواح، وتـصميم سـفن الركـاب مـستقبال علـى حنـو يـسهم                      

وقــد وافقــت جلنــة . ٢٠١٠يف حتــسني القــدرة علــى البقــاء، ومــن املتوقــع بــدء نفاذهــا يف عــام   
ء لنظم االنتشال لكل أنواع الـسفن، العتمادهـا       السالمة البحرية على وضع معايري إلزامية لألدا      

، Al-Salam Boccaccio 98ونتيجـة لفقـد األرواح علـى مـنت عبـارة الركـاب       . ٢٠١٢يف عـام  
اليت انقلبت يف البحر األمحـر بعـد أن انـدلعت فيهـا النـار، مـن املتوقـع أن تعتمـد جلنـة الـسالمة                           

ــة حلمايــ      ــة الدولي ــديالت لالتفاقي ــام تع ــذا الع ــة ه ــاه    البحري ــراكم مي ــع ت ة األرواح يف البحــر ملن
املرجـع نفـسه، الفقـرات      (مكافحة احلريق يف األماكن املغلقة املخصصة للحمـوالت املدحرجـة           

 ).٢٠-٢٥ إىل ١٨-٢٥ و من ٢٨-٣
 وحيث أن بروتوكول تورميولينوس غري نافذ املفعول وال ينطبق إال على سـفن الـصيد                - ١٧٤

 يف املائـة مـن أسـطول صـيد األمســاك يف     ٤ وهـي متثــل حنـو    متـرا أو أكثـر،  ٢٤الـيت يبلـغ طوهلـا    
، وضعت منظمة األغذية والزراعة واملنظمـة البحريـة الدوليـة ومنظمـة العمـل الدوليـة                 )٩٤(العامل

_______________ 

يف الدورة الثانية للفريـق العامـل املخـصص املـشترك بـني منظمـة األغذيـة والزراعـة واملنظمـة البحريـة الدوليـة                         )٩٤( 
 األمساك غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم واألمور املتصلة بذلك، ناقشت املنظمتـان اختـاذ                 واملعين بصيد 
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صــكوكا غــري ملزمــة بــشأن ســالمة ســفن الــصيد، مبــا يف ذلــك الــسفن الــيت يقــل طوهلــا عــن       
اعــة مبــادئ توجيهيــة بــشأن أفــضل  كمــا اقتــرح أن تــضع منظمــة األغذيــة والزر . )٩٥(متــرا ٢٤

املمارسات للسالمة يف البحر وأن تقوم جلنـة مـصائد األمسـاك التابعـة ملنظمـة األغذيـة والزراعـة          
مدونـة قواعـد الـسلوك لـصيد        بالنظر يف وضع خطة عمل دولية بشأن املوضوع يف داخل إطار            

 .)٩٦(األمساك املتسم باملسؤولية
 

 ، واملعاملة العادلةتدريب البحارة، وأحوال العمل )ب( 
بــالنظر إىل أمهيــة العنــصر البــشري يف إدارة شــؤون     .  التــدريب وإصــدار التــراخيص  - ١٧٥

الــسالمة، وبوجــه خــاص احلاجــة إىل االحتفــاظ مبعيــار عــاملي لتــدريب البحــارة، تقــوم املنظمــة  
 والتـرخيص  البحرية الدولية على حنو منتظم بتنقيح واستكمال االتفاقية الدولية ملعايري التـدريب    

، وافقـت جلنـة الـسالمة البحريـة علـى االضـطالع             ٢٠٠٧ويف عـام    . واملراقبة املتعلقـة بالبحـارة    
ــع أن يكتمــل يف عــام      ــة، مــن املتوق ، مــن أجــل أخــذ  ٢٠١٠باســتعراض شــامل لتلــك االتفاقي

ــة ملواجهــة       ــة هــذه االتفاقي ــة كفاي ــدة واملبتكــرة يف احلــسبان، وكفال ــدريب اجلدي ــهجيات الت من
ويف شـأن مـصائد األمسـاك، وضـعت     . )٦١( اجلديدة اليت تواجه صناعة النقـل البحـري     التحديات

الوثيقـة التوجيهيـة    منظمة األغذيـة والزراعـة واملنظمـة البحريـة الدوليـة ومنظمـة العمـل الدوليـة                  
 نظرا إىل أن االتفاقية الدولية املتعلقـة        اخلاصة بتدريب أفراد سفن الصيد وإصدار التراخيص هلم       

 .تدريب طواقم سفن الصيد وإصدار تراخيصهم ليست سارية املفعولمبعايري 
ثارت املخاوف بـشأن سـوء أحـوال العمـل علـى مـنت              .  أحوال العمل واملعاملة العادلة    - ١٧٦

بعض السفن، وأحداث التخلـي عـن البحـارة، وجتـرمي البحـارة واحتجـازهم يف أعقـاب وقـوع                    
-١٥٥انظــر الفقــرات (ن بــالرتول إىل اليابـسة  حـوادث حبريـــــــة، والقيــود املفروضـة علــى اإلذ  

وسـوء األحـوال وعـدم احتـرام االلتزامـات          ). ٢٨، الفقرة   A/60/63/Add.2انظر  ) ( أعاله ١٥٨
التعاقدية أمران هلما نتائج سـلبية علـى الـروح املعنويـة للبحـارة ممـا يهيـئ بيئـة تـؤدي إىل نـشوء                         

__________ 

االتفاقية الدولية املتعلقة مبعايري تـدريب طـواقم سـفن          وتوكول تورميولينوس و  تدابري تعاونية لتسهيل بدء نفاذ بر     
 علـى   ٢٠٠٧ووافقـت جلنـة الـسالمة البحريـة يف عـام            ).  أعاله ٦٦انظر احلاشية   (الصيد وإصدار تراخيصهم    

ة مـن   أن تقوم املنظمة البحرية الدولية، بالتشاور مع منظمـة األغذيـة والزراعـة، باسـتطالع اخليـارات املقترحـ                  
 )١٥/٤٤، الفقرة MSC 83/28(الفريق العامل املشترك يف ذلك الشأن 

ــة والزراعــة   )٩٥(  ــصيد،    . مــسامهة مــن منظمــة األغذي ــصيادين وســفن ال ــة املنقحــة لــسالمة ال ، ٢٠٠٥انظــر املدون
وجيـري أيـضا وضـع معـايري     . ٢٠٠٥واملبادئ التوجيهية الطوعية لتصميم وبناء وجتهيز سفن الصيد الصغرية،      

 . مترا وسفن الصيد اليت ليس هلا سطح١٢يدة لسفن الصيد اليت هلا سطح ويقل طوهلا عن جد
، ٢٠٠٧مارس  / آذار ٩-٥،  تقرير الدورة السابعة والعشرين للجنة مصائد األمساك      منظمة األغذية والزراعة،     )٩٦( 

 .٨٢، الفقرة )FIEL/R830(En) (٨٣٠تقرير منظمة األغذية والزراعة، الرقم 
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ملعاملة العادلـة للبحـارة والـصيادين وهتيئـة         والعمل على توفري أحوال العمل الالئقة وا      . احلوادث
 .بيئة عمل ساملة أمور جوهرية للسالمة البحرية

 تغطـي مجيـع العناصـر الالزمـة لتهيئـة بيئـة عمـل               ٢٠٠٦ واتفاقية العمل البحـري لعـام        - ١٧٧
الئقة للبحارة وُتسّن نظاما إلصدار التراخيص يقضي بأن تفي أحوال العمل على مـنت الـسفينة    

كما تنشئ االتفاقيـة نظامـا شـامال لإلنفـاذ والتقيـد يـستند إىل القـائم                 .  مبتطلبات االتفاقية  املعنية
 حتدد شـروطا    ٢٠٠٧واتفاقية العمل يف صيد األمساك لعام       . من الترتيبات اإلقليمية لدول امليناء    

دنيا ألحوال عمل الصيادين يف سـفن الـصيد وتـشمل أحكامـا بـشأن اإلنفـاذ مـن جانـب دول                       
، الفقـرات  A/62/66/Add.1؛ و ٩٧-٧٧، الفقرات  A/61/63انظر أيضا    ()٧٠(دول امليناء العلم و 
ومىت بدأ نفـاذ كـل مـن اتفاقيـة العمـل البحـري واتفاقيـة العمـل يف صـيد األمسـاك،                  ). ٨٤-٧٨

فإهنمــا ســتعمالن علــى إدخــال حتــسني كــبري علــى املعــايري العماليــة بالنــسبة للبحــارة وصــائدي   
وقـد شـجعت    . )٩٧( املنتظر أن يكون هلما أثر إجيايب علـى الـسالمة البحريـة            األمساك وبالتايل من  

 .٦٢/٢١٥اجلمعية العامة الدول على أن تصبح أطرافا يف هاتني االتفاقيتني يف قرارها 
 مبــادئ التوجيهيــة بــشأن املعاملــة العادلــة للبحــارة يف حالــة وقــوع حــادث حبــري    ولل- ١٧٨

، الـيت اعتمـدهتا املنظمـة البحريـة الدوليـة           )، املرفق الثاين  ١٢/٩١وثيقة املنظمة البحرية الدولية     (
، تقـر بـأن البحـارة حيتـاجون إىل محايـة خاصـة، ويقـصد هبـا                  ٢٠٠٦ومنظمة العمل الدوليـة يف      

ــق أو        ــاء أي حتقي ــوع حــادث حبــري وأثن ــة يف أعقــاب وق ــة عادل ــة البحــارة معامل ــة معامل كفال
انظــر أيــضا (ازهم ملــدة أطــول ممــا يلــزم  احتجــاز مــن جانــب الــسلطات العامــة، وعــدم احتجــ  

A/61/63/Add.1 ــرات ــام ). ٥٣-٥١، الفق ــة للمنظمــة   ٢٠٠٧ويف ع ــة القانوني ، وافقــت اللجن
البحرية الدولية على أنه ينبغي إعادة دعوة فريق اخلرباء العامل املخصص املعين باملعاملة العادلـة               

أنه سيكون من املناسـب اكتـساب خـربة         للبحارة إىل االنعقاد لرصد تنفيذ املبادئ التوجيهية، و       
انظـر وثيقـة املنظمـة    (فيما يتعلق باملبادئ التوجيهيـة قبـل النظـر يف إدخـال أيـة تنقيحـات عليهـا                  

 ).٩-٥، الفقرة LEG 93/13البحرية الدولية 
بيانـات   قاعـدة   من إنـشاء   ٢٠٠٥ وتدابري التصدي حلوادث التخلي تشمل ما مت يف عام           - ١٧٩

). http://www.ilo.org/dyn/seafarersBrowse.Home?p_lang=enانظـر   (غ عنها   عن األحداث املبل  
 فرباير فريـق اخلـرباء العامـل املخـصص املـشترك بـني املنظمـة              /ويف االجتماع الذي عقده يف شباط     

البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية املعـين باملـسؤولية والتعـويض فيمـا خيـتص باملطالبـات يف                  
حارة واألضرار الشخصية اليت تلحـق هبـم والتخلـي عنـهم، أعـرب الفريـق عـن                  حاالت وفاة الب  

_______________ 

مـسامهة  (دت منظمة العمل الدولية خطة عمل مخـسية للتـصديق علـى اتفاقيـة العمـل البحـري وتنفيـذها               اعتم )٩٧( 
 ).من منظمة العمل الدولية
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ومـن املقـرر أن جيتمـع الفريـق     . التزامه بوضع حلـول إلزاميـة طويلـة األجـل للمـسألة قيـد نظـره              
 .٢٠٠٨يونيه /العامل املشترك مرة أخرى يف حزيران

 
 نقل البضائع اخلطرة )ج( 

ــة بــص   - ١٨٠ ــة الدولي ــة     تقــوم املنظمــة البحري ــة الدولي ــة البحري فة مــستمرة باســتكمال املدون
للبضائع اخلطرة ملواءمتها مع توصـيات األمـم املتحـدة بـشأن نقـل البـضائع اخلطـرة، الـيت حتـدد                      

وسـتنظر جلنـة الـسالمة البحريـة يف إدخـال تعـديالت             . املتطلبات األساسية لكـل وسـائط النقـل       
 ).MSC 84/4/2 (٢٠٠٨على املدونة يف عام 

الدورة احلادية واخلمسني للمؤمتر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، املعقـودة                 ويف   - ١٨١
، نوه املؤمتر بالتقدم احملرز يف تنفيذ خطـة العمـل املتعلقـة بـسالمة نقـل                 ٢٠٠٧سبتمرب  /يف أيلول 

واعتــرف املــؤمتر باملخــاوف بــشأن الــضرر احملتمــل حدوثــه يف حالــة وقــوع    . )٩٨(املــواد املــشعة
، وشـدد   )٩٩(ادث أثناء النقل البحري للمواد املشعة، مبا ذلك تلـوث البيئـة البحريـة             حادثة أو ح  

على أمهية وجود آليات بشأن املسؤولية لكفالة توقي اإلضـرار بالـصحة البـشرية والبيئـة فـضال                   
ورحـب املـؤمتر باملمارسـة      . عن اخلسائر االقتصادية الفعلية النامجة عن وقوع حادثـة أو حـادث           

عـض الـدول ومـشغلي النقـل البحـري قبـل عمليـة الـشحن، والـيت تتمثـل يف تزويـد                    اليت تتبعها ب  
الدول الساحلية مبعلومات وإجابات يف وقت سابق للشحن لغرض مواجهـة املخـاوف املتعلقـة               

كذلك رحب باملناقـشات الـيت تـدور علـى          . بالسالمة واألمن، مبا يف ذلك االستعداد للطوارئ      
البحري والدول الساحلية صاحبة الشأن حول املسائل الـيت تـثري           الصعيد الثنائي بني دول النقل      

وأثـىن املـؤمتر علـى الـدول        . لديها قلقا مشتركا فيما يتعلق بسالمة النقل البحري للمواد املـشعة          
ــذ           ــى أن تنف ــة وشــجعها عل ــدمها الوكال ــيت تق ــيم ال ــن خــدمات التقي ــستفيد م ــيت ت ــضاء ال األع

كما شجع سائر الدول علـى االسـتفادة مـن          . ا ذلك التوصيات واالقتراحات اليت يتمخض عنه    
 .خدمات التقييم اليت تقدمها الوكالة

 مـن اسـتكمال حـصرها للمـواد املـشعة الـيت             ٢٠٠٨ وتتوقع الوكالة أن تنتهي يف عـام         - ١٨٢
وبغيـة مواجهـة التحـدي      . تدخل البيئة البحرية، وسيكون هـو األسـاس لتقيـيم األثـر اإلشـعاعي             

_______________ 

 )٩٨( “Measures to strengthen international cooperation in nuclear, radiation and transport safety and waste 

management”لطاقة الذرية ، وثيقة الوكالة الدولية لGC(51)/RES/11. 
أعــرب أيــضا عــن خمــاوف يف الــبالغ الــصادر عــن مــؤمتر رؤســاء حكومــات اجلماعــة الكاريبيــة لــدى اختتــام   )٩٩( 

، بـورت اوف سـبني، وهـو متـاح          ٢٠٠٦ شـباط    ١٠ و ٩االجتماع السابع عشر يف فترة ما بني الـدورات،          
ــبالغ الــصادر عــن احملفــ www.caricom.orgيف املوقــع  ــثالثني جلــزر احملــيط اهلــادئ، فيجــي،   ، وال ل الــسابع وال

 ).، املرفقA/61/558 (٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٥ و ٢٤
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أنـشأت الوكالـة   ، )٦٣، الفقـرة  A/61/63انظـر   (ض شـحن املـواد املـشعة        املتمثل يف حاالت رفـ    
جلنة توجيهية دوليـة قامـت بوضـع خطـة عمـل دوليـة شـاملة، تـشمل بعـض األنـشطة الـيت مـن                          

 .)١٠٠(شأهنا أن حتد كثريا من حاالت رفض الشحن
  مــن٥٩ و ٥٨ وقــد تناولــت اجلمعيــة العامــة مــسألة نقــل املــواد املــشعة يف الفقــرتني    - ١٨٣

 .٦٢/٢١٥قرارها 
 

 سالمة املالحة )د( 
ملــسح بعمليــات اوآمنــة للمالحــة وتــوافر تغطيــة دقيقــة وكافيــة   وجــود طــرق مأمونــة  - ١٨٤

ــة    ــدروغرايف وأحــدث املعلومــات املالحي ــاة  مــن العوامــل احلامســة لــ  اهلي  يفسالمة املالحــة واحلي
 ). أدناه٢١٥انظر أيضا الفقرة  ( محاية وحفظ البيئة البحرية، فضال عنالبحر
عمليـــات املـــسح اهليـــدروغرايف واخلـــرائط .  واخلـــرائط املالحيـــةملـــسح اهليـــدروغرايف ا- ١٨٥

املالحية تلعب دورا حامسا يف حتديد املخاطر اليت تتعرض هلا املالحـة، وتـوفر معلومـات لوضـع                  
عـدات  ويف ضوء التحـسينات التكنولوجيـة يف امل       . التدابري الالزمة لتحسني املالحة وكفالة أمنها     

والتقنيــات املــستخدمة يف عمليــات املــسح اهليــدروغرايف، تقــوم املنظمــة اهليدروغرافيــة الدوليــة   
كمــا أهنــا . باســتعراض معايريهــا اخلاصــة بعمليــات املــسح اهليــدروغرايف توخيــا لتعزيــز الــسالمة

 تعمــل مــع املنظمــة البحريــة ودوهلــا األعــضاء لكــي تكــون التغطيــة املالئمــة بــاخلرائط املالحيــة    
، يف حالة إدخال املنظمة البحرية الدوليـة لـشروط النقـل            ٢٠١٠اإللكترونية جاهزة حبلول عام     

، A/62/66/Add.1انظــر (اإللزاميــة املتعلقــة بــالنظم اإللكترونيــة لعــرض اخلــرائط واملعلومــات       
كما أن منظمة العمل الدولية وضعت برناجما لبناء القدرات والتـدريب يرمـي إىل           ). ٦٧ الفقرة
وهـي تـشجع الـدول الـيت        . دة الدول الناميـة علـى إنـشاء أو تعزيـز قـدراهتا اهليدروغرافيـة              مساع

 .)١٠١(تنضم بعد إىل املنظمة اهليدروغرافية الدولية على أن تفعل ذلك مل
 كمــا يتعــاون البنــك الــدويل ومرفــق البيئــة العامليــة واملنظمــة البحريــة الدوليــة يف تنفيــذ  - ١٨٦

 مـن أجـل النـهوض       كترونيـة حبريـة إقليميـة يف حبـار شـرق آسـيا            إلنشاء شبكة ال  مشروع جديد   
باخلــدمات البحريــة، وحتــسني ســالمة وأمــن املالحــة، وتــشجيع محايــة البيئــة البحريــة والتنميــة    

ووافــق االجتمــاع . املــستدامة واســتخدام املــوارد الــساحلية والبحريــة ملــضيقي ملقــا وســنغافورة
ــام   ــة للمـــشروع يف عـ ــة التوجيهيـ ــة لتنفيـــذ املـــشروع   ٢٠٠٧األول للجنـ ــة املنقحـ  علـــى اخلطـ

ومـن  . وميزانيته، ونطاق خدمات املسح اهليدروغرايف لنظام تقـسيم حركـة املـرور يف املـضيقني             
_______________ 

 .مسامهة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية )١٠٠(
 .مسامهة من املنظمة اهليدروغرافية الدولية )١٠١(
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ــشبكة         ــي لنظــام ال ــان عمل ــة للمــضيقني وإجــراء بي ــة اإللكتروني ــشاء اخلــرائط املالحي ــع إن املتوق
 جيري أيـضا اقتـراح شـبكات        ويف مناطق أخرى،  . )١٠٢(٢٠١٠اإللكترونية البحرية حوايل عام     

 .)١٠٣(إلكترونية حبرية من أجل حتسني سالمة املالحة ومنع التلوث البحري
ــة - ١٨٧ ــة اســتراتيجية     .  املالحــة اإللكتروني ــى وضــع رؤي ــة عل ــسالمة البحري ــة ال وافقــت جلن

عريضة للمالحة اإللكترونية، تـضم اسـتخدام التكنولوجيـات اجلديـدة بطريقـة منظمـة وتكفـل                 
 مبا يتمشى مع تكنولوجيات وخدمات االتصاالت املالحية املتاحة بالفعـل، بغـرض              استخدامها

وضع نظام جامع ودقيق ومأمون وفعال من حيث التكلفـة ينطـوي علـى إمكانيـة تقـدمي تغطيـة         
وتعزيزا لـدعائم املالحـة     ). ٦٦، الفقرة   A/62/66/Add.1انظر  (عاملية للسفن من مجيع األحجام      

نة السالمة البحريـة معـايري منقحـة ألداء مـسجالت بيانـات الـرحالت           اإللكترونية، اعتمدت جل  
 البحريـــة املوجـــودة علـــى مـــنت الـــسفن، ومـــسجالت البيانـــات املبـــسطة للـــرحالت، والـــنظم  

، وقـوارب النجـاة، وأجهـزة اإلرسـال اخلاصـة بالبحـث              لعرض اخلرائط واملعلومات   ةلكترونياإل
 .)٦١(واإلنقاذ، والنظم املتكاملة للمالحة

ــة  - ١٨٨ ــة الدوليـ ــستخدمة يف املالحـ ــرق املـ ــام   .  الطـ ــة بانتظـ ــة الدوليـ ــة البحريـ ــوم املنظمـ تقـ
باستعراض النظم القائمة لطرق السفن أو نظم اإلبالغ وتعتمـد نظمـا جديـدة لتحـسني سـالمة             
ــاطق الــيت متتنــع فيهــا حركــة       ــاطق املكتظــة باحلركــة، أو املن ــاطق االلتقــاء، أو املن املالحــة يف من

وتلــك الــنظم لتحديــد الطــرق واإلبــالغ  .  عــن املنــاطق البحريــة احلــساسة بيئيــا الــسفن، فــضال
. وغريها من التدابري ميكن أن تشكل تدابري محاية مساعدة للمنـاطق البحريـة شـديدة احلـساسية           

، اعتمـــدت جلنـــة الـــسالمة البحريـــة عـــددا مـــن نظـــم حتديـــد طـــرق الـــسفن  ٢٠٠٧ويف عـــام 
صلة باألمر اليت سبق أن وافقت عليها اللجنة الفرعية املعنيـة           وغري ذلك من التدابري املت     واإلبالغ

 ١-١٤، الفقـرات مـن   MSC 83/28(بسالمة املالحة البحرية التابعـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة     
 ).١٥-١٤إىل 
بالتعـاون مـع املنظمـة البحريـة الدوليـة، دعـت         .  املضائق املستخدمة يف املالحة الدوليـة      - ١٨٩

 بــشأن الــسالمة واألمــن ٢٠٠٧ة وماليزيــا اجتماعــا إىل االنعقــاد يف عــام  إندونيــسيا وســنغافور
وصـدر عـن االجتمـاع بيـان سـنغافورة، الـذي شـدد            . ومحاية البيئة يف مضيقي ملقا وسنغافورة     

على ضرورة مواصلة دعم أعمال فريـق اخلـرباء التقنـيني الثالثـي املعـين بـسالمة املالحـة، فـضال                     

_______________ 

 .مسامهة من املنظمة البحرية الدولية والبنك الدويل )١٠٢(
 أن مبــادرة أمــن احمليطــات وضــعت مــشاريع بــشأن شــبكة إلكترونيــة حبريــة لطريــق حبــر الــشمال، مثــال ذلــك )١٠٣(

وتقيـيم األخطـار املرتبطــة بالزيـادة يف النقــل البحـري للــنفط والغـاز الطبيعـي عــن طريـق اجلــسر القطـيب وحبــر         
 ).http://www.osi.int.org/proyectos.aspانظر (الشمال 
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شأهتا الـدول الـساحلية لتـشجيع احلـوار والتعـاون الوثيـق بـني الـدول                 عن اآللية التعاونية الـيت أنـ      
الساحلية والدول املستخدمة وصـناعة النقـل البحـري وسـائر أصـحاب املـصلحة بـشأن سـالمة               

وقــد رحبــت اجلمعيــة العامــة يف    ). ، املرفــقA/62/518انظــر (املالحــة البحريــة ومحايــة البيئــة    
 مـن   ٤٣صفة رمسية بإنشاء آلية التعاون وفقـا للمـادة           بالقيام ب  ٦٢/٢١٥ من قرارها    ٧٥ الفقرة

 .اتفاقية قانون البحار
 وفيما يتعلق مبضيق توريس، ال يزال اإلعراب عن القلق مستمرا بشأن إدخـال النظـام                - ١٩٠

، ٢٠٠٦اإللزامي إلرشاد السفن يف املـضيق مـن جانـب أسـتراليا وبـابوا غينيـا اجلديـدة يف عـام               
ــا ــة   مب ــون    يف ذلــك يف اجلمعي ــد املعن ــا يف البن ــاء نظره ــة أثن ــانون البحــار ”العام . “احمليطــات وق

وختتلف اآلراء حول ما إذا كان النظام اإللزامي إلرشاد السفن يتفق مـع اتفاقيـة قـانون البحـار                 
)A.60/63 ــان ــرة A/60/63/Add.2؛ و ١٢٦ و ١٢٥، الفقرتـــ ، A/61/63/Add.1؛ و ٦٢، الفقـــ

 ).77 و A/62/PV.65؛ و ٢٨٢قرة ، الفA/62/66؛ و ٩٦ و ٩٥الفقرتان 
 تواصـل املنظمـة البحريـة الدوليـة أعماهلـا      .عـن بعـد   حتديد هويـة الـسفن وتتبعهـا     نظام - ١٩١

املتعلقة بإنشاء نظـام لتحديـد هويـة الـسفن وتتبعهـا عـن بعـد مـن أجـل تعزيـز الـسالمة واألمـن                     
شــخاص املكــروبني يف ومحايــة البيئــة، مبــا يف ذلــك عمليــات البحــث واإلنقــاذ فيمــا يتعلــق باأل   

، الحظـت جلنـة الـسالمة البحريـة، أن      ٢٠٠٧ويف عـام    ).  أعاله ٣٢انظر الفقرة   (عرض البحر   
استعمال معلومات نظام حتديد هوية السفن وتتبعهـا عـن بعـد ألغـراض الـسالمة ومحايـة البيئـة                    
ــسمح للحكومــات        ــررت أن ت ــنظم القائمــة، وق ــضيف قيمــة كــبرية لل ــة مــن شــأنه أن ي البحري

عاقدة أن تطلب وتتلقى وتستعمل معلومات حتديد هويـة الـسفن وتتبعهـا عـن بعـد ألغـراض        املت
 .)١٠٤(السالمة ومحاية البيئة

 
 التنفيذ واإلنفاذ )هـ( 

كمـا هـو احلـال يف الـصكوك الدوليـة املتـصلة بـاألمن            . التنفيذ مـن جانـب دول العلـم         - ١٩٢
وىل عن كفالة التنفيـذ واإلنفـاذ الفعـالني         البحري، فإن دول العلم تقع على عاتقها املسؤولية األ        

 ١٢٤ - ١٢٢انظـر أيـضـــــا الفقــــــــرات       (للقواعد واملعايري الدولية املتعلقة بالـسالمة البحريـة         
ــة مــن جانــب دول العلــم ميكــن أن جيعــل صــناعة النقــل     ). أعــاله ــة الفعال وعــدم ممارســة املراقب

أنــشأت  ويف ذلــك الــشأن،. لبحريــةالبحــري عرضــة لإلســاءات وميكــن أن يقــوض الــسالمة ا  
املنظمة البحرية الدولية الربنـامج املتكامـل للتعـاون ملـساعدة البلـدان علـى بنـاء قـدراهتا البـشرية                     

_______________ 

 اســتخدام معلومــات حتديــد هويــة الــسفن وتتبعهــا عــن بعــد ألغــراض الــسالمة    بــشأن(MSC.242983القــرار  )١٠٤(
 .٩٦-٦ إىل ٨١-٦، الفقرات من MSC 83/28 ومحاية البيئة؛ و
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 ٢٠٠٦وفيمـا بـني عـامي    . واملؤسسية من أجل التنفيذ املوحد والفعال إلطار املنظمة التنظيمـي   
راسـية وحلقـات عمـل علـى      بعثـة استـشارية وعقـد حلقـات د    ٣٦، مت االضطالع بــ    ٢٠٠٧ و

 .)٦١(الصعيدين الوطين والدويل
 وصكوك املنظمة البحرية الدولية اليت هتدف إىل تقويـة التنفيـذ مـن جانـب دول العلـم         - ١٩٣

ــع التلــوث      ــة إلدارة التــشغيل اآلمــن للــسفن ومن ــة الدولي ــة إلدارة  (تــشمل املدون ــة الدولي املدون
ــسالمة ــات اخلاصــة لنظــ  )ال ــيت حتــدد املتطلب ــة املنتظمــة،   ، ال ــات املراجع ــسالمة وعملي ام إدارة ال

 الــيت تــنص علــى معــايري املراجعــة مدونــة تنفيــذ الــصكوك اإللزاميــة للمنظمــة البحريــة الدوليــة،و
 . يف املنظمةملراجعة الطوعية للدول األعضاء اخبطةيتعلق  فيما
لـصكوك   وتنص خطة املراجعة الطوعية على تقييم ورصد واستعراض مـستوى تنفيـذ ا       - ١٩٤

اإللزاميــة للمنظمــة املتــصلة بالــسالمة البحريــة والتلــوث مــن الــسفن وذلــك مــن جانــب الــدول   
ولـدى اكتمـال عمليـة املراجعـة، ُتـزَّود الدولـة            . بصفتها دول علـم ودول مينـاء ودوال سـاحلية         

ــة إدارهتــا وتنفيــذها للــصكوك املــشمولة باخلطــة      العــضو بتقيــيم شــامل وموضــوعي ملــدى فعالي
ومنــذ بدايــة عمليــات املراجعــة ). ٧٢، الفقــرة A/62/66/Add.1 و ٥٩، الفقــرة A/62/66 انظــر(

ــول ــت بنجــاح  ٢٠٠٦ســبتمرب /يف أيل ــة ١٨، أجري ــة مراجع ــدت .  عملي ــضوا  ١٦وأب ــة ع  دول
مجيـع دول   وقد شجعت اجلمعية العامـة      . )٦١(أخرى استعدادها رمسيا للخضوع لعملية املراجعة     

 ).٧٩، الفقرة ٦٢/٢١٥انظر القرار  (ية املراجعةالعلم على أن ختضع نفسها طوعا لعمل
أصـبح الـدور التكميلـي الـذي تـضطلع بـه دول املينـاء               . املراقبة من جانب دول املينـاء       - ١٩٥

. )١٠٥(يــزداد أمهيــة يف ضــوء ختلــف بعــض دول العلــم عــن ممارســة الرقابــة الفعالــة علــى ســفنها  
 التنفيــذ الفعــال للــصكوك الدوليــة  وللمراقبــة مــن جانــب دول املينــاء دور هــام يف العمــل علــى  

وجيـري حاليـا تنفيـذ تـسعة اتفاقـات إقليميـة         . املتعلقة مبعايري السالمة واأليدي العاملـة والتلـوث       
، وتواصـل الـدول املـشتركة تنـسيق أنـشطتها، وذلـك             )١٠٦(بشأن املراقبة من جانب دول املينـاء      

_______________ 

اجمللـس البحـري البلطيقـي والـدويل،        ( ٢٠٠٧يستدل من جدول صناعة النقل البحري ألداء سفن العلم لعام            )١٠٥(
ة الدوليــة للنقــل البحــري، والرابطــة الدوليــة ملــالك ســفن نقــل    واالحتــاد الــدويل للنقــل البحــري التــابع للغرفــ  

ــاً  ١٢أن ) اجلافـــة، والرابطـــة الدوليـــة ملـــالك نـــاقالت الـــنفط املـــستقلني   البـــضائع  مـــن دول العلـــم هلـــا حاليـ
، A/58/95 ؛ و٩٣و  ٩٢ والفقــرتني ٨٨ - ٨٥، الفقــــــرات A/58/65انظــر أيــضــــا (سلبيــــــة  أداء مؤشــرات
 ).١٢ - ٩الفقرات 

ــة    )١٠٦( ــاهم التالي ــذكرات التف ــاريس   : اعُتمــدت م ــاهم ب ــذكرة تف ــار   )١٩٨٢(م ــا دل م ــاق فيني ؛ )١٩٩٢(؛ واتف
؛ ومذكرة تفاهم البحر األبـيض      )١٩٩٦(؛ ومذكرة تفاهم البحر الكارييب      )١٩٩٣(ومذكرة تفاهم طوكيو    

؛ ومــذكرة )١٩٩٩(؛ ومــذكرة تفـاهم أبوجــا  )١٩٩٨(؛ ومــذكرة تفــاهم احملـيط اهلنــدي  )١٩٩٧(املتوسـط  
 ).٢٠٠٤) (الرياض(؛ ومذكرة تفاهم جملس التعاون اخلليجي )٢٠٠٠(تفاهم البحر األسود 
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فاقـات اإلقليميـة، لزيـادة كفـاء     مثال من خالل محالت التفتيش املركزة املـشتركة بـني هـذه االت          
 ).٦١، الفقرة A/62/66انظر أيضا  ()١٠٧(استخدام املوارد واملعلومات

 وتشجع املنظمة البحرية الدولية تبادل املعلومات بني سـلطات املراقبـة يف دول املينـاء،      - ١٩٦
ي فــضال عــن شــفافية البيانــات البحريــة مــن خــالل وضــع نظــام املنظمــة البحريــة الدوليــة العــامل  

املتكامل ملعلومات النقل البحري وتسعى حاليا إىل حتقيق التكامل والتواؤم بـني أنـشطة املراقبـة                
وقـد اعُتمـدت يف اآلونـة األخـرية مدونـة           ). ٦٠املرجـع نفـسه، الفقـرة       (من جانب دول املينـاء      

للممارســـات اجليـــدة الســـتعمال ضـــباط املراقبـــة يف دول املينـــاء، كمـــا أن إجـــراءات املراقبـــة   
جانب دول امليناء فيما بني األنظمة اإلقليمية للمراقبة مـن جانـب دول املينـاء ختـضع حاليـا                    من

كـذلك تقـدم املنظمـة املـساعدة التقنيـة للبلـدان الناميـة مـن أجـل إنـشاء                    . )٦١(الستعراض شامل 
ة قدرات وطنية فعالة للمراقبة من جانب دول امليناء، أو آليات إقليميـة للتعـاون يف جمـال املراقبـ                  

 .من جانب دول امليناء
 وقــد شــرع الربنــامج اإلقليمــي للــشراكات يف جمــال اإلدارة البيئيــة لبحــار شــرق آســيا - ١٩٧

املــشترك بــني مرفــق البيئــة العامليــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واملنظمــة البحريــة الدوليــة     
دمي املـساعدة للمـوانئ     املرحلة الثانيـة مـن مـشروعه لوضـع دليـل ملراجعـة سـالمة املـوانئ بتقـ                   يف
ــة        يف ــة واملتعلق ــات املرفئي ــة يف العملي ــق بالبيئ ــسالمة والرف ــإلدارة تكفــل ال ــة ل ــشاء نظــم رمسي إن

ومحاية صحة موظفي املوانئ والسكان اجملـاورين هلـا، وذلـك مـن خـالل أمـور منـها                  .بالبضائع،
 .)١٠٨(وضع مدونة إلدارة البيئة والسالمة والصحة يف املوانئ

 ألشخاص الذي يتم إنقاذهم يف البحرمعاملة ا )و( 
 خياطر كثريون بـأرواحهم مـن أجـل اهلجـرة سـرا عـن طريـق البحـر مـن بلـد إىل آخـر                          - ١٩٨

والطــابع احملفــوف باملخــاطر ملثــل تلــك الــرحالت وعــدد   ).  أعــاله٩٧ - ٨٩انظــر الفقــرات (
 احلــــوادث الــــيت تنطــــوي علــــى اإلنقــــاذ أو علــــى اهلــــالك يف البحــــر يؤكــــدان أمهيــــة نظــــام 

 .واإلنقاذ البحث

_______________ 

ــامي         )١٠٧( ــشتركة يف ع ــو حبمــالت م ــاريس وطوكي ــاهم ب ــذكريت تف ــار م  ٢٠٠٧  و٢٠٠٦مت االضــطالع يف إط
 عـن الـسفن واملدونـة       اجل عمليات التفتيش يف إطـار املرفـق األول لالتفاقيـة الدوليـة ملنـع التلـوث النـاجم                   من

 فيمـا يتعلـق بـسالمة       ٢٠٠٨ومـن املزمـع القيـام حبملـة أخـرى يف عـام              . الدولية إلدارة السالمة، علـى التـوايل      
كمـا أجريـت يف وقـت واحـد محـالت           ). ، الفـصل اخلـامس    االتفاقية الدولية حلمايـة األرواح يف البحـر       (املالحة  

ــة إلدارة الــس   ــها ٢٠٠٧المة قامــت هبــا منظمــات أخــرى يف عــام   تفتــيش مركــزة يف إطــار املدونــة الدولي ، ومن
 .مذكرات تفاهم البحر األسود والبحر األبيض املتوسط واحمليط اهلندي

 .مسامهة مقدمة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )١٠٨(
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ــد      - ١٩٩ ــا يف البحــر مــن التقالي ــه مكروب ــر علي  وواجــب مــد يــد املــساعدة ألي شــخص يعث
انظـر الفقـرة    (البحرية املستقرة ومبدأ من مبادئ القانون الدويل يتجسد يف عدد مـن الـصكوك               

 .٩٨، مبا يف ذلك اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، املادة ) أعاله١٧٠
ــا- ٢٠٠ ــة    ٢٠٠٤م  ويف عـ ــاقييت محايـ ــديالت التفـ ــة تعـ ــة الدوليـ ــة البحريـ ، اعتمـــدت املنظمـ

يف البحر والبحث واإلنقاذ لتوضيح مسؤوليات كـل األطـراف املـشتركة يف أي حالـة                 األرواح
. إنقاذ، وخباصة لكفالة تـوفري مكـان آمـن إلجـالء األشـخاص الـذي يـتم إنقـاذهم مـن الـسفينة                      

ة التنــــسيق والتعــــاون لكفالــــة إعفــــاء ربابنــــة التعــــديالت علــــى األطــــراف ممارســــ وتفــــرض
ــسفن ــذين الـ ــفنهم     الـ ــر إىل سـ ــروبني يف البحـ ــخاص املكـ ــعود األشـ ــساعدة يف صـ ــدمون املـ يقـ

التزاماهتم، مع تـوخي عـدم احنـراف الـسفينة هلـذا الـسبب عـن رحلتـها املقـصودة إال بـأدىن                        من
. واح يف البحـر للخطـر     أال يؤدي هذا اإلعفاء إىل زيادة تعريض سـالمة األر          قدر ممكن، بشرط  

منطقـة البحـث واإلنقـاذ حتمـل املـسؤولية األوىل عـن كفالـة                الطرف املـسؤول عـن     وجيب على 
تتسىن مساعدة الناجني علـى مغـادرة الـسفينة املـساعدة وإيـصاهلم              حدوث ذلك التعاون، لكي   

 أقـرب  وجيـب علـى الطـرف املعـين اختـاذ الترتيبـات الالزمـة هلـذه املغـادرة يف         . إىل مكان مأمون  
واعتمـدت املنظمـة أيـضا املبـادئ التوجيهيـة ملعاملـة األشـخاص الـذين يـتم                  . وقت ممكن عمليـا   

كمــا نــشرت املنظمــة   . البحــر، وهــي تــوفر إرشــادات بــشأن تنفيــذ التعــديالت       إنقــاذهم يف
ــة ــون     وجلن ــدليل املعن ــسان ال ــاذ يف البحــر ”األمــم املتحــدة حلقــوق اإلن ــضمن  “اإلنق ــذي يت ، ال

ــادئ ــئني    واملمار املبـــــ ــاجرين والالجـــــ ــى املهـــــ ــق علـــــ ــة التطبيـــــ ــات الواجبـــــ ــر (ســـــ انظـــــ
http://www.imo.org/faciliatation/mainframe/asp?topic_id=1437.( 

 علــى أن إحجــام بعــض الــدول الــساحلية عــن إنــزال األشــخاص الــذين يــتم إنقــاذهم    - ٢٠١
د أثـار  البحر وفرضها لشروط مـسبقة لرتوهلـم أو جـزاءات علـى شـركات النقـل البحـري قـ                 يف

وتعكـف املنظمـة البحريـة الدوليـة       . القلق من احتمال أن ُيـضعف ذلـك نظـام البحـث واإلنقـاذ             
اآلن على دراسة مـا يتعلـق بـاألمر مـن اإلجـراءات اإلداريـة لـدى دوهلـا األعـضاء وعلـى النظـر                         

إعــداد إرشــادات إضــافية ميكــن أن تكــون هلــا فائــدهتا يف كفالــة إنــزال األشــخاص الــذين مت   يف
 .)٦١ (م يف البحر بطريقة منظمة وسريعة من السفينةإنقاذه
 اجتماعـات للخـرباء واجتماعـا       مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني        وقد عقدت    - ٢٠٢

ــة األخــرية فيمــا يتعلــق بنظــام البحــث       ملمثلــي الــدول ملناقــشة التحــديات الــيت نــشأت يف اآلون
مليـات الـدعم أيـضا مـن االجتماعـات          ولقيـت هـذه الع    . واإلنقاذ، مبا يف ذلـك محايـة الالجـئني        

. املشتركة بني الوكاالت الـيت عقـدت بـشأن معاملـة األشـخاص الـذين يـتم إنقـاذهم يف البحـر                     
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 النتــائج الرئيــسية )١٠٩(٢٠٠٧وحــدد االجتمــاع املــشترك بــني الوكــاالت الــذي عقــد يف عــام   
ت نتــائج وقــد نوقــش. مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئنيانبثقــت مــن اجتماعــات  الــيت

االجتمـاع املـشترك بـني الوكـاالت أثنـاء احلـوار الـذي أجـراه املفـوض الـسامي بـشأن حتـديات             
، والذي ركز على موضـوع محايـة الالجـئني واحللـول     ٢٠٠٧ديسمرب /احلماية يف كانون الثاين   
 .)١١٠(الدائمة واهلجرة الدولية

 
 اإلصابات أو احلوادث البحرية والتلوث البحري )ز( 

نات عن اإلصابات أو احلوادث البحرية متوافرة حاليـا يف النظـام العـاملي املتكامـل                 البيا - ٢٠٣
فعنــد وقــوع إصــابة أو حادثــة، ). http://gisis.imo.org/publicانظــر (ملعلومــات النقــل البحــري 

وقد شجعت اجلمعية العامـة    . جيوز أن يطلب إىل الدول توفري مكان تلجأ إليه السفينة املكروبة          
وضــع خطــط وحتديــد إجــراءات لتنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة البحريــة          الــدول علــى  

ــة ــساعدة      الدولي ــاج إىل م ــيت حتت ــسفن ال ــا ال ــيت تلتجــئ إليه ــاكن ال ــشأن األم ــرار املنظمــة  . ب وق
خــــدمات املــــساعدة البحريــــة يلــــتمس حتديــــد نقطــــة وحيــــدة لالتــــصال يف الــــدول   بــــشأن

شاركني يف أي إجــــراء للمتابعــــة  تطلبــــها الــــسفن املكروبــــة وغريهــــا مــــن املــــ      الــــساحلية
 ).١٥٧ و ١٥٦، الفقرتني A/59/62 انظر(

يف إطــــار اتفاقيــــة قــــانون البحــــار .  التحقيــــق يف اإلصــــابات أو احلــــوادث البحريــــة - ٢٠٤
االتفاقيـة الدوليـة   (، ومـا يتـصل بـاألمر مـن اتفاقيـات املنظمـة البحريـة الدوليـة            ))٧( ٩٤ املادة(

التفاقية الدولية خلطـوط احلمولـة، واالتفاقيـة الدوليـة ملنـع التلـوث              ، وا حلماية األرواح يف البحر   
، وضــعت املنظمــة خطــة لإلبــالغ عــن وقــوع اإلصــابات  )١٩٧٣/١٩٧٨النــاجم عــن الــسفن 

، وافقــت جلنــة الــسالمة البحريــة ٢٠٠٧ويف عــام . )١١١(وإرشــادات بــشأن إجــراءات التحقيــق
ــة املمارســات واملعــايري واملما   ــة املوصــى هبــا إلجــراء   علــى مــشروع جديــد ملدون رســات الدولي

التحقيقات املتعلقة بالسالمة يف حاالت اإلصابات البحرية أو احلوادث البحريـة، بغيـة اعتمـاده               
_______________ 

 ئنيمفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـ     شارك يف هـذه االجتماعـات ممثلـون مـن املنظمـة البحريـة الدوليـة و                )١٠٩(
املنظمـة  ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، والـشعبة، و         

 .، ومنظمة العمل الدوليةالدولية للهجرة
. www.unhcr.org/protect/PROTECTION/476146702.pdfملخـــــص الـــــرئيس للحـــــوار متـــــاح يف املوقـــــع       )١١٠(

خطة عمل : محاية الالجئني واهلجرة املختلطة   ” مفوضية شؤون الالجئني املعنونة      نوقشت أثناء احلوار خطة    وقد
 ملعاجلة هـذه املـسائل يف بلـدان املنـشأ           ، اليت حتدد اجملاالت الرئيسية اليت يلزم فيها اختاذ إجراءات         “نقاط ١٠من  

 .والعبور واملقصد
ــابات واحلــــوادث البحريــــة الــــواردة يف ا   )١١١( ــرار مدونــــة التحقيــــق يف اإلصــ ، بــــصيغتها املعدلــــة A.849(20)لقــ

 .A.884(21) بالقرار
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 للنـــــص علـــــى     رـــــ التفاقيـة الدوليـة حلمايـة األرواح يف البح         باعتبـاره تعـديال ل     ٢٠٠٨يف عام   
وســتوفر ). ٢٣-١٥ إىل ٥-١٥رات مــن ، الفقــMSC 83/28انظــر (تطبيقـــــها اإللزامــــــــي  

املدونة اجلديـدة هنجـا موحـداً تأخـذ بـه الـدول إلجـراء التحقيقـات بـشأن الـسالمة البحريـة يف                  
 حبريـة   ةإصـاب ”وتقـضي املدونـة بـإجراء حتقيـق يف كـل            . حاالت اإلصابات واحلـوادث البحريـة     

حـاالت اإلصـابات    ، وتوصي بإجراء حتقيق بشأن الـسالمة البحريـة يف           )١١٢( “شديدة اخلطورة 
ــح         ــة، إذا ُرّج ــم ألي ســفينة معني ــة العل ــة األخــرى، وذلــك مــن جانــب دول واحلــوادث البحري

التحقيــق ســيوفر معلومــات ميكــن اســتخدامها يف منــع حــدوث إصــابات أو حــوادث حبريــة   أن
 ).FS 15/18انظر وثيقة املنظمة البحرية الدولية (مستقبال 
جيـري اآلن االضـطالع   . ات أو احلـوادث البحريـة   التلوث البحري الناجم عـن اإلصـاب       - ٢٠٥

ــة          ــن إصــابات أو حــوادث حبري ــع م ــا يق ــسبب م ــوث البحــري ب ــة ملعاجلــة التل ــشطة خمتلف . بأن
أنشأت املنظمة البحرية الدولية، بالتعاون مع برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة، مراكـز إقليميـة                  فقد

املركـز اإلقليمـي لالسـتجابة      (ملتوسـط   لتنسيق أنشطة مكافحة التلوث يف منطقة البحر األبيض ا        
املركـز  (، ويف منطقة البحر الكارييب الكـربى        )يف حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري      

، )اإلقليمـــي للمعلومـــات والتـــدريب علـــى حـــاالت الطـــوارئ الناشـــئة عـــن التلـــوث البحـــري
يط حلـاالت   وضعت دلـيال عـن التلـوث النفطـي، يتـضمن إرشـادات بـشأن املنـع، والتخطـ                   كما

الطوارئ، واالنتشال، ومكافحـة االنـسكاب النفطـي، واجلوانـب اإلداريـة لالسـتجابة حلـاالت                
 )٦١(التلــوث النفطــي، ومبــادئ إرشــادية ألخــذ العينــات مــن االنــسكاب النفطــي واكتــشافه        

ويواصل مركز االستجابة حلاالت الطوارئ تنفيذ االستراتيجية اإلقليميـة ملنـع التلـوث البحـري               
 عن السفن والتـصدي لـه، الـيت اعتمـدهتا الـدول املتعاقـدة يف اتفاقيـة برشـلونة مـن أجـل                        الناجم

ــام   أن ــول ع ــام  ٢٠١٥تتحقــق، حبل ــع  ٢٠٠٢، أهــداف بروتوكــول ع ــاون يف من ــق بالتع  املتعل
التلوث الناجم عن السفن، والقيام، يف حاالت الطـوارئ، مبكافحـة التلـوث يف البحـر األبـيض                  

 .)١١٣(املتوسط
ــات       وجيــر- ٢٠٦ ــاءة عملي ــدريبات لتحــسني كف ــواع مــن الت ــدة أن ي االضــطالع بانتظــام بع

االستجابة يف البحر وذلك حتت رعاية طائفة خمتلفة من املنظمات اإلقليمية، ومنـها جلنـة محايـة                 
وتوصــية جلنــة حبــر البلطيــق  . )١١٤(البيئــة البحريــة يف منطقــة حبــر البلطيــق وجلنــة البحــر األســود  

_______________ 

بأهنا إصابة حبرية تنطوي على اخلسارة التامة للـسفينة أو الوفـاة            “ اإلصابة البحرية الشديدة اخلطورة   ”ُعرِّفت   )١١٢(
 .أو اإلضرار الشديد بالبيئة

 .مسامهة مقدمة من برنامج األمم املتحدة للبيئة )١١٣(
 .جلنة محاية البيئة البحرية يف منطقة حبر البلطيق وجلنة البحر األسودان من مسامهتان مقدمت )١١٤(
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تــوفر هنجــا يتكــون مــن خطــوات “ اإلقليمــي يف ميــدان االســتجابة  دونتعزيــز التعــاون”بــشأن
لتحسني كفـاءة قـدرات االسـتجابة يف حبـر البلطيـق، مـع التركيـز علـى حتقيـق التأهـب الكامـل                  
ملواجهــة حــاالت االنــسكاب النفطــي املتوســطة احلجــم، الــيت تــؤثر علــى أكثــر مــن بلــد واحــد  

شاكل التـصدي حلـاالت االنـسكاب النفطـي         ومعاجلـةً ملـ   . وحتتاج إىل استجابة من تلك البلدان     
يف األحــوال الثلجيــة يف حبــر البلطيــق، ســيجري تعزيــز التعــاون بــني جلنــة محايــة البيئــة البحريــة    

 .)٥٨(منطقة حبر البلطيق واإلدارة البلطيقية لتكسري الثلوج يف
 ويف إطــار برنــامج شــراكات اإلدارة البيئيــة لبحــار شــرق آســيا، صــدر بيــان مــشترك    - ٢٠٧
 بــشأن شــراكة التعــاون يف التأهــب والتــصدي حلــاالت االنــسكاب النفطــي        ٢٠٠٦عــام  يف
خليج تايلند يتضمن اتفاقا ثالثيا فيما بني احلكومات، يلزم البلـدان املـشاركة بتبـادل الـدعم               يف

 .)١٠٨(واملساعدة يف مكافحة االنسكاب النفطي يف منطقة خليج تايلند
لعامليــة، وقــام البنــك الــدويل بوضــع وإدارة عــدة مــشاريع  وبالتعــاون مــع مرفــق البيئــة ا- ٢٠٨

لدعم بناء القدرات يف جمايل التأهب حلاالت االنسكاب النفطي والتخطـيط للطـوارئ يف عـدة                
ولكــن املرفــق أهنــي اآلن مــن الناحيــة الفعليــة دعمــه ملنــع التلــوث البحــري    . منــاطق مــن العــامل 

انظـــر الفقـــرة   ()١١٥ (عـــين بامليـــاه الدوليـــة  مبوجـــب اســـتراتيجيته اجلديـــدة جملـــال التركيـــز امل    
 ).أدناه ٢٢٤

 
 التحديات احلالية اليت تواجه السالمة البحرية - ٣ 

وسـيبني الفـرع   .  حتسني السالمة البحرية يتطلب االهتمام املـستمر مـن اجملتمـع الـدويل     - ٢٠٩
 الفقـرات   انظـر (التايل بعض التحـديات الراهنـة الـيت يتـصل الكـثري منـها أيـضا بـاألمن البحـري                     

وحسب ما ذكر أعاله، فإن نظامي األمـن البحـري والـسالمة البحريـة              ).  أعاله ١٦٠ - ١١٤
هلما أهداف مشتركة متعاضدة، واجلهـود الدوليـة الـيت تبـذل لتعزيـز أحـد النظـامني تنـتج عنـها                     

 .عادة حتسينات لآلخر
 تعزيز فعالية اإلطار القانوين الدويل )أ( 

ملة وضخمة من القواعد واألنظمة الدولية تعىن بأمر الـسالمة           توجد حاليا جمموعة شا    - ٢١٠
وفــضالً عــن احلاجــة إىل املــشاركة العريــضة يف مجيــع االتفاقيــات املتــصلة بــاألمر،         . البحريــة

املهــم أن يكــون لــدى الــدول فهــم موحــد للقواعــد واألنظمــة، وأن ُيجــرى تطبيقهــا أيــضاً   مــن
ــام ا     ــع النظـ ــشى مـ ــا يتمـ ــسقة مبـ ــدة ومتـ ــصورة موحـ ــة   بـ ــيما اتفاقيـ ــساري، وال سـ ــانوين الـ لقـ

 .البحار قانون
_______________ 

 .مسامهة مقدمة من البنك الدويل )١١٥(
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 وقد أبرزت التطورات اليت وقعت يف اآلونة األخرية الـدور احلاسـم للعنـصر اإلنـساين                 - ٢١١
ــدريب الكــايف،         ــة، والت ــشة الئق ــل ومعي ــوافر أحــوال عم ــة، واحلاجــة إىل ت ــسالمة البحري يف ال

والتـصديق  ).  أعـاله  ١٧٩ - ١٧٥لفقـرات   انظر ا (واملعاملة املنصفة للبحارة وصيادي األمساك      
، واتفاقيـة العمـل يف صـيد األمسـاك          ٢٠٠٦على نطاق واسع على اتفاقيـة العمـل البحـري لعـام             

، سيسهل بدء نفاذمهـا يف وقـت مبكـر، وسـريجع تنفيـذمها بالفائـدة علـى البحـارة                   ٢٠٠٧لعام  
كمـا أن زيـادة     .  البحرية وصيادي األمساك، مما يقدم يف خامتة املطاف مسامهة هامة يف السالمة          

املشاركة يف الـصكوك الدوليـة املتـصلة باملوضـوع الـيت تـنص علـى تـدريب الـصيادين وسـالمة                      
ســفن الــصيد، وال ســيما الــصكوك الــيت مل يبــدأ نفاذهــا بعــد، ومنــها بروتوكــول تورميولينــوس   

تراخيـصهم،   واالتفاقية الدولية املتعلقة مبعايري تدريب طواقم سفن الصيد وإصـدار            ١٩٩٣ لعام
وقـد شـددت منظمـة األمـم     . أمر من شأنه أيضا أن يساهم بـصورة كـبرية يف الـسالمة البحريـة             

علـى احلاجــة إىل تـوافر تأييــد سياسـي قــوي للمبـادرات الــيت تعمــل      املتحـدة لألغذيــة والزراعـة  
وهــي تــرى أن وضــع خطــة عمــل دوليــة بــشأن . حتــسني ســالمة ســفن الــصيد والــصيادين علــى

قواعــد الــسلوك لــصيد األمســاك املتــسم باملــسؤولية ل  املنظمــةمدونــةحــر يف إطــار الــسالمة يف الب
تنطبق على السفن بكافة أحجامها ميكن أن يتيح فرصة ملعاجلـة مـسألة الـسالمة بطريقـة شـاملة       

 .)٩٦() أعاله١٧٤انظر الفقرة (وأن يصبح معلماً رئيسياً آخر على طريق حتسني السالمة 
 

  السالمة البحريةتقوية تنفيذ تدابري )ب( 
 كما هـو احلـال بالنـسبة لألمـن البحـري، فـإن تقويـة تنفيـذ الـصكوك الدوليـة املتـصلة                        - ٢١٢

وباملثـل، فـإن انعـدام املراقبـة الفعالـة مـن جانـب دول العلـم                 . بالسالمة البحرية متثل حتديا كبريا    
 .شديداوما يترتب على ذلك من إضعاف لنظام السالمة البحرية، ال يزال يثري قلقا 

إذا كــان متوســط عــدد حــاالت االنــسكاب النفطــي  . التنفيــذ مــن جانــب دول العلــم - ٢١٣
، فــإن اإلصــابات البحريــة مــستمرة يف احلــدوث بــشيء )١١٦( طــن قــد قــل٧٠٠ّالــذي يتجــاوز 

وهــذه احلــوادث ال تقــع نتيجــة لعــدم كفايــة التنظــيم علــى الــصعيد العــاملي  . )١١٧(االنتظــام مــن
خلطأ البشري، وقد تنـشأ أيـضا عـن عـدم صـالحية الـسفن للمالحـة،               مرجعها أساسا هو ا    وإمنا

_______________ 

ــة  ٣,٧ ســنويا يف الــسبعينات إىل ٢٥مــن مــا يربــو علــى   )١١٦(  IMO’s“انظــر ( يف العقــد األول مــن األلفيــة الثاني

response to current environmental challenges - Background paper for the World Maritime Day, 2007” ،
 .http://imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D19508/9536-WMD.pdfمتاحة يف املوقع 

كمــا يتــضح مــن حــوادث االنــسكاب النفطــي الكــربى الــيت وقعــت يف البحــر األســود وبــالقرب مــن ســاحل   )١١٧(
 Black Sea faces ‘catastrophe’” BBC“انظـر .  ضـمن حـوادث أخـرى   مجهوريـة كوريـا يف اآلونـة األخـرية،    

News, 3 November 2007 يف املوقــع ،http://news/bbc.co.uk/2hi/europe/7092071.stmو ،“Oil spill after 

South Kores collision” ،7 December 2007  يف املوقعhttp://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7132349.stm. 
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ونواحي القصور يف املمارسات اإلدارية، وكلـها أمـور قابلـة للتحـسني بتقويـة التنفيـذ واإلنفـاذ         
 ).٣٦، الفقرة A/58/65انظر (من جانب دول العلم، وبناء القدرات 

التقيـد املـستمر باألنظمـة الدوليـة      وقد مت التشديد يف عدد من احملافل علـى احلاجـة إىل     - ٢١٤
أيا كان املكان الذي تعمل فيه السفينة، بغض النظر عن مناط التسجيل أو العلـم، ولكـن يلـزم                   

ويكمــن جــزء مــن احلــل يف تــوخي املزيــد  . )١١٨(بــذل املزيــد مــن اجلهــود لعــالج هــذه املــسألة  
 جـرى التـشديد     كـذلك ).  أعـاله  ١٢٣انظـر الفقـرة     (اليقظة والـشفافية يف تـسجيل الـسفن          من

، A/59/62نظــر ا(يف صــناعة النقــل البحــري “ الــسالمة”أو “ التقيــد”علــى أمهيــة إجيــاد ثقافــة 
كما يلزم لدول العلـم أن تـستعمل األدوات املتـوافرة           ). ٥٢، الفقرة   A/61/160  و ١٣٩الفقرة  

 عـضاء لمراجعـة الطوعيـة للـدول األ      ل  املنظمـة  خطـة على حنو أفضل لتقييم فعاليتها، مبا يف ذلـك          
ــة    . )١١٩() أعــاله١٩٤  و١٩٣انظــر الفقــرتني  ( ــضاً عقــد دورة دراســية منوذجي ــرح أي ــد اقُت وق

مشتركة حـول التنفيـذ مـن جانـب دول العلـم تغطـي كـل مـسؤوليات دول العلـم الـيت تـدخل                         
وبعــض دول العلــم، ). ٥٣، الفقــرة A/61/160انظــر (ضــمن اختــصاصات خمتلــف الوكــاالت  

ــيس لد   ــة، ل ــدول النامي ــذ وإنفــاذ     وخباصــة ال ــه ســوى هياكــل أساســية حمــدودة مــن أجــل تنفي ي
ــها تقــدمي        ــز القــدرات، بطــرق من ــزم أيــضا تعزي ــه يل الــصكوك املتــصلة باملوضــوع، ومــن مث فإن

 .املساعدة املالية والتقنية، ونقل التكنولوجيا، وبرامج التدريب
شاطئة للمـضائق  الدول الساحلية، مبا يف ذلك الدول املـ     . الدول الساحلية ودول امليناء    - ٢١٥

الدوليــة املــستخدمة يف املالحــة الدوليــة والــدول األرخبيليــة، هلــا دور هــام يف حتــسني الــسالمة    
البحرية، بوسائل منها اإلعالن عن ما تعلم وجـوده مـن خمـاطر تواجـه املالحـة، وإنـشاء ممـرات          

بـالغ  وتساهم نظم حتديـد مـسارات الـسفن، ونظـم اإل          . تقسيم حركة املرور  حبرية وخمططات ل  
عن السفن، وخدمات حركة مرور السفن، فضال عن تدابري أخرى، يف توفري الـسالمة للحيـاة                

ــة      ــة البحري ــة البيئ ــرة A/58/65انظــر (يف البحــر، وســالمة املالحــة وكفاءهتــا، ومحاي ، ٣٥، الفق
ويفترض يف بعـض التـدابري الـسالفة الـذكر تـوافر قـدرات             ). ٢١١واتفاقية قانون البحار، املادة     

ويف املــضائق املــستخدمة يف املالحــة  . وغرافيــة، ال تكــون متاحــة دائمــا يف الــدول الناميــة  هيدر

_______________ 

، وتقرير االجتماع التشاوري املخصص لكبـار ممثلـي   ٥٩ - ٥٧، الفقرات A/62/66انظر، على سبيل املثال،   )١١٨(
 ) ، املرفقA/61/160(“ الصلة احلقيقية”املنظمات الدولية لبحث موضوع 

ل العلـم عـل التطـوع بقبـول املراجعـة، ودعـت مجعيـة املنظمـة البحريـة الدوليـة                     تشجع اجلمعية العامة كل دو     )١١٩(
الدول األعضاء يف املنظمة إىل مواصلة تسمية مراجعني مؤهلني وإىل تشجيع الدول األعـضاء يف املنظمـة الـيت         

، ٦٢/٢١٥انظـر القـرار     (مل تتطوع بعد بقبول عمليات املراجعة على أن تفعل ذلـك يف أقـرب فرصـة ممكنـة                   
 ).٧٩الفقرة 
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الدولية، ينبغي للدول املستعملة للمضائق والدول املـشاطئة هلـا أن تتعـاون بـشأن أدوات تـأمني                  
 .السالمة وغريها من التحسينات، وبشأن منع التلوث واحلد منه ومكافحته

ر الــدول الــساحلية ودول املينــاء فيمــا يتعلــق باإلنفــاذ، وخباصــة    ومــن املهــم تعزيــز دو- ٢١٦
ضــوء ختلــف بعــض دول العلــم عــن ممارســة الرقابــة الفعالــة علــى الــسفن الــيت ترفــع علمهــا     يف
 والفقـرتني  ٨٨ - ٨٥، الفقـرات  A/58/65انظـر أيـضا   ) ( أعـاله ١٩٦  و١٩٥الفقـرتني   انظـر (

ذلــــك أن زيــــادة التنــــسيق والتعــــاون  ومثــــال ). ١٢ - ٩، الفقــــرات A/58/95  و٩٣  و٩٢
االتفاقات اإلقليمية بشأن املراقبة من جانب دول امليناء، مبـا يف ذلـك مـن خـالل احلمـالت                   بني

املشتركة، ميكن أن تكـون مكملـة بقـدر أكـرب جلهـود التنفيـذ واإلنفـاذ مـن جانـب دول العلـم                        
 .حتسن السالمة البحرية بوجه عام وأن
تأثرت أحوال عمل ومعيشة البحارة والصيادين سـلبيا باخنفـاض          . البحارة والصيادون  - ٢١٧

عدد أفراد الطواقم العاملة علـى مـنت الـسفن بـسبب زيـادة األمتتـة؛ وزيـادة مـسؤوليات األمـن؛               
ــة        ــادة العزل ــنجم عــن ذلــك مــن زي ــا ي ــسة وم ــالرتول إىل الياب وصــعوبات احلــصول علــى إذن ب

ــة؛ وجتــرمي البحــارة واحتجــازهم يف أعقــ    ــة  االجتماعي ــوع حــوادث حبري ؛ وحــاالت )٧٠(اب وق
ونتيجة لـذلك، تكتنـف املـشاكل تـدبري     . )١٢٠(االنتهاك املستمر حلقوق اإلنسان وحقوق العمل  

ومثـال ذلـك أن هنـاك اآلن نقـصا حـادا ومتزايـدا يف ضـباط املالحـة                   . العاملني واالحتفـاظ هبـم    
 .)٧٠(وضباط اهلندسة املؤهلني ذوي اخلربة

يد األمســاك، يــسهم ازديــاد املنافــسة علــى املــوارد بــسبب التــوافر  ويف جمــال صــناعة صــ - ٢١٨
املفرط للطاقـات واملغـاالة يف صـيد األمسـاك، انعـدام الـسالمة يف عمليـات الـصيد، مبـا يف ذلـك                        

 .)١٢١(تقليل حجم الطواقم ورداءة الصيانة للسفن واملعدات
ــة لل      - ٢١٩ ــوفري أحــوال الئق ــى ت ــنص عل ــيت ت ــصكوك ال ــال لل ــذ الفع ــشة والعمــل   والتنفي معي

 .واملعاملة املنصفة للبحارة والصيادين أمر من شأنه أن يساعد على حتسني السالمة البحرية
ينـشأ عـدد مـن التحـديات يف سـياق          . معاملة األشخاص الذين يتم إنقـاذهم يف البحـر         - ٢٢٠

ومـن تلـك التحـديات ضـرورة أن تكفـل دول            . معاملة األشخاص الذين يتم إنقاذهم يف البحر      
ــدويل بإنقــاذ األشــخاص املكــروبني       الع ــه القــانون ال ــااللتزام الــذي يقــضي ب ــة ب ــد الربابن لــم تقي
كما أن إحجام بعض الدول الساحلية عـن الـسماح بـإنزال            ). ٨٤، الفقرة   A/61/63(البحر   يف

األشخاص الذين يتم إنقاذهم إىل الرب أو فرض شروط مـسبقة هلـذا اإلنـزال أو فـرض غرامـات                    
_______________ 

 .، مرجع سبق ذكره٢٠٠٦يونيه /تقرير صادر عن االحتاد الدويل لعمال النقل، حزيران )١٢٠(
 .مسامهة مقدمة من منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )١٢١(
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البحـري، أمـور ميكــن أن ُتـضعف سـالمة نظــام البحـث واإلنقـاذ، فــضال       علـى شـركات النقــل   
). املرجـع نفـسه   (احلقوق وأوجه احلماية الـيت يقررهـا القـانون الـدويل للـذين يـتم إنقـاذهم                   عن

وقد أهابت اجلمعية العامة بالدول أن تتعاون على كفالة إيصال األشخاص الذين يتم إنقـاذهم                
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التنفيـذ الفعـال         لدول على   حثت ا  و يف البحر إىل مكان آمن،    

ــة       ــة للبحــث واإلنقــاذ يف البحــر وعلــى االتفاقي ــة الدولي للتعــديالت الــيت أدخلــت علــى االتفاقي
ــة األرواح يف البحــر   ــة حلماي ــرار  (الدولي ــرة ٦٢/٢١٥الق ــى   ). ٧٧، الفق ــشديد عل ــا مت الت كم

 حالـة عاملـة، فـضال عـن ضـرورة الوضـوح بـشأن               ضرورة أن تكون مرافق البحث واإلنقاذ يف      
التزامــات الــدول فيمــا يتعلــق بالبحــث واإلنقــاذ واإلنــزال إىل الــرب، وخباصــة يف احلــاالت الــيت     

 .)٤٩(تعلن فيها أقرب دولة ساحلية منطقة معينة للبحث واإلنقاذ مل
ــة احلقــوق الــيت تقررهــا الــصكوك ال     - ٢٢١ ــة  كمــا يلــزم بــذل املزيــد مــن اجلهــود حلماي دولي

ويف ذلـك  . لألشخاص الذين يتم إنقاذهم، وخباصة قانون الالجـئني وصـكوك حقـوق اإلنـسان           
الــشأن، أثــريت بعــض الــشواغل بــشأن اإلجــراءات الــيت ممكــن أن حتــول دون إجــراء تقييمــات   
ــراد        ــضع األف ــوق الالجــئني وملتمــسي اللجــوء، وت ــة للحــاالت، وأن ُتعــرض للخطــر حق فردي

. عيد األشـخاص قـسراً إىل بلـدان قـد يتعرضـون فيهـا خلطـر التعـذيب        االحتجاز اجلربي، وت  قيد
وهنــاك أيــضا خطــر إعــادة األفــراد الــذين يهربــون مــن االضــطهاد إىل بلــدهم األصــلي بذريعــة    

 .)١٢٢(ضلوعهم يف عمليات اجتار أو هتريب
 تقوية بناء القدرات )ج( 

ــة إىل حتــسني   - ٢٢٢ ــة الرامي ــوافر   مــن العوامــل احلامســة يف اجلهــود الدولي ــة ت  الــسالمة البحري
. اإلطــار القــانوين واإلداري الــالزم لكفالــة تنفيــذ وإنفــاذ الــصكوك الدوليــة املتــصلة باملوضــوع  

ويلزم بذل جهـود أكـرب ملـساعدة البلـدان الناميـة يف هـذا اجملـال، علـى أن يـشمل ذلـك صـياغة                          
 .التشريعات الوطنية ووضع هنج متكامل للسالمة البحرية

وض بالقدرات من خالل تدابري منها مثال تقـدمي املـساعدة املاليـة والتقنيـة،      وميكن النه  - ٢٢٣
ــا، وبــرامج التــدريب  وميكــن أن تــسهم حلقــات العمــل وبعثــات التــدريب   . ونقــل التكنولوجي

تقدمها املنظمات احلكومية الدولية يف تقوية القدرات البشرية واملؤسسية من أجـل التنفيـذ               اليت
ــة بوجــه عــام     املوحــد والفعــال للــصكوك ا  ــة وبالتــايل املــسامهة يف حتقيــق الــسالمة البحري لدولي

 ). أعاله١٩٦  و١٨٦  و١٨٥مثال، الفقرات  انظر،(

_______________ 

 .مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسانمسامهة مقدمة من  )١٢٢(
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 وال يزال من املـسائل الرئيـسية عـدم وجـود آليـة متويـل مـزودة مبـا يكفـي مـن املـوارد                          - ٢٢٤
ا يف جمــال دعــم وتتمتــع باالســتقرار ملــساعدة البلــدان الناميــة الــساحلية علــى الوفــاء مبــسؤولياهت  

ومثة أنشطة، مثـل إجـراء عمليـات املـسح اهليـدروغرايف أو نـشر               . املالحة املأمونة والسليمة بيئيا   
معينات مالحية متطورة ونظـم معلومـات عـن حركـة الـسفن، هـي أنـشطة غـري مـدرة للـدخل                       
ــا        ــة، وعموم ــاج إىل اســتثمار أمــوال كــبرية فيهــا، وإىل مــستوى عــال مــن القــدرات الفني وحتت

واحلاجة ماسة إىل حتديد آلية بديلـة لتمويـل املـنح لـدى مرفـق البيئـة            . يغطيها القطاع اخلاص   ال
 )١١٥(العامليـــة ميكـــن أن تقـــوم بـــدور مماثـــل حمفـــز وجـــامع فيمـــا يتعلـــق مبنـــع التلـــوث البحـــري

 ). أعاله٢٠٨الفقرة  انظر(
 

 حتسني التعاون والتنسيق فيما يتصل بالسالمة البحرية )د( 
ــسالمة       حتــسني- ٢٢٥ ــستويات ميكــن أن ينــهض كــثريا بال ــع امل ــى مجي ــسيق عل ــاون والتن  التع

ومثــال ذلــك أن حتــسني الكفــاءة يف االســتجابة  . البحريــة، ويــشمل ذلــك جمــال بنــاء القــدرات 
حلوادث التلوث البحري الواسعة النطاق ميكن أن يتحقق بإجراء تدريبات ومن خـالل حتـسني               

 .التنسيق على الصعيد اإلقليمي
 وقد أُملح إىل أن هناك حاجة إىل تعزيز التفاهم وحتسني املمارسـة يف مـستوى التعـاون                  - ٢٢٦

والتنسيق بني الوكاالت الرئيسية املـشاركة يف خـدمات االتـصاالت اخلاصـة بالـسالمة البحريـة            
ــة بالنـــسبة لـــسالمة األرواح      ــة لتلـــك اخلـــدمات، وهـــي جوهريـ ــبقية كافيـ ــاء أسـ ــة إعطـ لكفالـ

واسـتمرار الـضغوط علـى اسـتخدام النطـاق التـرددي الالسـلكي جلميـع                . واملمتلكات يف البحر  
األغــراض يــؤدي إىل احتمــال نــشوء مــشاكل بــشأن إعــادة ختــصيص النطــاق الــذي تــستخدمه   

وحيــث أن . حاليــا اخلــدمات الــساتلية ألغــراض مواجهــة الــشدائد البحريــة والــسالمة البحريــة  
واتل جديدة، فإن تطوير اسـتعمال النطـاق        الطريقة الوحيدة لتغيري تلك اخلدمات هي إطالق س       

 .)١٢٣(الترددي يتطلب توافر قدر كبري من الفهم املتخصص واإلدارة احلريصة
 ويف سياق عمليات اإلنقاذ، فإن حتسني التعاون والتنسيق أمر حيوي مـن أجـل جتنـب                 - ٢٢٧

ــوادث     ــك احلــ ــل تلــ ــتجابة ملثــ ــأخريات يف االســ ــوع تــ ــضا   ()٤٩(وقــ ــر أيــ  MSC 83/27/6انظــ
ــرات A/61/63/Add.1 و ــستقبال   ). ٦٠ - ٥٥، الفقـ ــذل مـ ــود الـــيت تبـ ــد أُملـــح إىل أن اجلهـ وقـ

لتحسني نظام البحـث واإلنقـاذ ينبغـي أن تـشمل التعـاون مـع الـدول الـيت لـديها منـاطق كـبرية               
لدرجة غري متناسبة للبحث واإلنقـاذ، وتقـدمي الـدعم للـدول الـيت حتتـاج إىل القـدرات الالزمـة                     

كمـا أن اجلهـود التعاونيـة    ). MSC 83/27/6انظـر أيـضا    ()٤٩(حـث واإلنقـاذ  إلجراء عمليات الب
_______________ 

 .مسامهة مقدمة من جلنة السالمة البحرية )١٢٣(
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ــة ملواجهــة احلــاالت الــصعبة لإلنقــاذ يف البحــر    ــة مطلوب وميكــن أن تقــوم هــذه اجلهــود   . الدولي
 .ترتيبات تقاسم األعباء على
 ورغم أن اهلجرة الدولية عن طريق البحـر تفـرض حتـديات فريـدة خاصـة هبـا، وذلـك                     - ٢٢٨

 حــاالت اإلنقــاذ يف البحــر، فإنــه ينبغــي النظــر إليهــا أيــضا يف داخــل الــسياق العــريض    مــثال يف
 ). أعاله٩٧  و٩٦انظر الفقرتني (للهجرة الدولية، ويدخل يف ذلك معاجلة أسباهبا اجلذرية 

 
 العلوم والتكنولوجيا البحرية -سادسا  

د مـن املعلومـات والتحلـيالت        تتزايد الدعوة يف خمتلـف احملافـل الدوليـة إىل تـوفري املزيـ              - ٢٢٩
ــسياسات وصــنع القــرارات    ــر ال ــة دعمــا لعمليــات تقري ــسامهان  . العلمي ــا ي ــالعلم والتكنولوجي ف

ــا     يف ــا البيولـــوجي ونظمهـ ــة وتنوعهـ ــة البحريـ ــة واإلدارة املـــستدامة للبيئـ تعزيـــز الفهـــم واملعرفـ
التـسونامي والظـواهر   وهلما أمهيتهما احلامسة بالنـسبة إلنـشاء نظـم إنـذار بـأمواج              . اإليكولوجية

وتطـوير  . األخرى مثـل ظـاهرة النينيـو، وكـذلك بالنـسبة للتخفيـف مـن آثـار حـوادث التلـوث                    
برامج للعلـوم والتكنولوجيـا البحريـة يـدعم عمليـات مثـل العمليـة املنتظمـة لإلبـالغ عـن حالـة                       

القتـصادية   ا-البيئة البحرية وتقييمهـا علـى الـصعيد العـاملي، مبـا يف ذلـك اجلوانـب االجتماعيـة             
اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة      ومثـال ذلـك أن      ). أدناه ٣٨٠-٣٧٧انظر الفقرات   (
 وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وشـبكات حبثيـة مثـل شـبكة تعـداد األحيـاء                    تابعة لليونسكو ال

حلـايل  ويصف الفصل ا  . البحرية، تساهم يف تطوير عدد من برامج العلوم والتكنولوجيا البحرية         
التطـــــورات الـــــيت اســـــتجدت مـــــؤخراً فيمـــــا يتعلـــــق بـــــبعض الـــــربامج العلميـــــة الراســـــخة 

 .اجلديدة والتكنولوجيات
 العلوم البحرية -ألف  

ــة واصــلت . النظــام العــاملي لرصــد احمليطــات  - ٢٣٠ ــة الدولي ــة احلكومي ــة األوقيانوغرافي  اللجن
 العامليـة لألرصـاد اجلويـة وبرنـامج     تطوير النظام العاملي لرصـد احمليطـات باالشـتراك مـع املنظمـة      

. )٩٠ ، الفقـــرةA/60/63/Add.2انظـــر أيـــضا (األمـــم املتحـــدة للبيئـــة واجمللـــس الـــدويل للعلـــوم 
ــشر ٢٠٠٧عــام  ويف ــرة A/57/57انظــر ( طــوف مــن طــراز أرغــو   ٣ ٠٠٠، مت ن ) ٥٣٣، الفق

ــسطح إىل عمــق       ــد مــن ال ــاس درجــات احلــرارة وامللوحــة يف نطــاق ميت ــر٢ ٠٠٠لقي . )١٢٤( مت
رفــع مــستوى نــسبة كــبرية مــن حمطــات النظــام املوجــودة علــى مــستوى ســطح البحــر             ومت

علـى حنـو يكفـل توصـيل البيانـات يف الوقـت احلقيقـي ألغـراض                 ) ٣١٩نفسه، الفقـرة     املرجع(

_______________ 

 . التابعة لليونسكواللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدوليةمسامهة مقدمة من  )١٢٤(
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وهـذه البيانـات هلـا أمهيتـها أيـضا      . التنبيه إىل األحـوال املتطرفـة يف املنـاطق الـساحلية واإلقليميـة            
 .ة البحريةبالنسبة للصناع

يف حـني أن مـن املعتـاد لربنـامج          . التبادل الدويل للبيانـات واملعلومـات األوقيانوغرافيـة        - ٢٣١
التبادل الدويل للبيانات واملعلومات األوقيانوغرافية أن يعاجل البيانـات األوقيانوغرافيـة الفيزيائيـة             

ات الكيميائيـة والبيولوجيـة     بنمط متأخر عن الوقت احلقيقي، فـإن احلاجـة إىل آليـة مماثلـة للبيانـ               
 بوضـع اخلطـة االسـتراتيجية    اللجنة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة      للمحيطات أدت إىل قيام     

ــران      ــة يف حزي ــة اللجن ــيت اعتمــدهتا مجعي ــة، ال ــات واملعلومــات األوقيانوغرافي ــه /إلدارة البيان يوني
وختـزين البيانـات عـن طائفـة        جتهيـز   ) ١: (وترمي هذه االستراتيجية إىل حتقيق ما يلـي       . ٢٠٠٧

ــق؛ و       ــا وحــسنة التوثي ــايري وأشــكال ســليمة علمي ــا ملع ــتغريات وفق ــع ) ٢( متنوعــة مــن امل توزي
ــتغريات      ــن امل ــة م ــة متنوع ــى طائف ــات عل ــة  (البيان ــت ) األرصــاد واملخرجــات النموذجي يف الوق

احلقيقـــي ويف أوقـــات متـــأخرة حـــسب احتياجـــات فئـــات املـــستعملني وقـــدراهتم التقنيـــة؛         
متكني املـستعملني الـذين ميلكـون طائفـة عريـضة مـن اإلمكانيـات مـن الوصـول بطريقـة                    )٣( و

مبــا يف ذلــك التنبــؤات (ذات كفــاءة إىل البيانــات عــن املــتغريات األساســية واملنتجــات املــشتقة   
واألنشطة األساسية اجلاري تطويرهـا هـي وضـع اتفـاق دويل بـشأن        ). والتنبيهات والتحذيرات 

تـوفر إمكانيـة    ) www.oceandataportal.net(ء بوابة الكترونيـة لبيانـات احمليطـات         املعايري؛ وإنشا 
الوصـــول إىل جمموعـــات وخمزونـــات البيانـــات البحريـــة مـــن املراكـــز األوقيانوغرافيـــة الوطنيـــة  
ــشاف         ــيح اكت ــة، وتت ــات األوقيانوغرافي ــات واملعلوم ــدويل للبيان ــادل ال ــشمولة يف شــبكة التب امل

ويرمــي ذلــك النظــام . لوصــول إليهــا عــن طريــق خــدمات علــى اإلنترنــتالبيانــات وتقييمهــا وا
تــسهيل إمكانيــة الوصــول إل البيانــات مــن جانــب طائفــة عريــضة مــن املــستعملني وبالتــايل   إىل
 .تطوير منتجات وخدمات للبيانات دعم
ــضارة  - ٢٣٢ ــاين  . تكــاثر الطحالــب ال ــاير /يف حلقــة عمــل عقــدت يف كــانون الث ، ٢٠٠٨ين

ــة عمــ  ــدأت فرق ــوخى      ب ــضارة، مــن املت ــة يف وضــع نظــام للمعلومــات عــن الطحالــب ال ل دولي
ــسامة      أن ــاثر الطحالـــب الـ ــشأن تكـ ــات بـ ــات واملعلومـ ــوفري البيانـ ــام الرئيـــسي لتـ يـــصبح النظـ
حميطات العامل على أساس البيانات الـيت تـرد مـن عمليـات الرصـد الوطنيـة والدرايـة العلميـة            يف

يتيح النظـام تبـادل املعلومـات العامليـة وسـيقوم علـى كـل               كما سـ  . اليت يقدمها اخلرباء الوطنيون   
من منتجات بيانات اللجنة األوقيانوغرافية احلكوميـة الدوليـة بـشأن أحـداث ظهـور الطحالـب                 
الضارة وتصنيفها ونظم رصد تكاثر الطحالب الضارة، وعلـى العناصـر اجلديـدة الـيت سـيجري         

ري وضــع نظــام املعلومــات املتعلقــة    وجيــ. تطويرهــا بــشأن وجــود األنــواع وحتديــدها عامليــا     
بالطحالب الضارة بالتعـاون مـع اجمللـس الـدويل الستكـشاف البحـار، ومنظمـة العلـوم البحريـة           
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نظـام املعلومـات اجلغرافيـة      لشمال احمليط اهلادئ، واجلمعية الدولية لدراسة الطحالب الضارة، و        
 .)١٢٤(، ودائرة معارف احلياةاحليوية اخلاصة باحمليطات

بـدأ برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة واملركـز العـاملي لرصـد            . التنوع البيولـوجي البحـري     - ٢٣٣
 الــذي أنــشأه نظــام املعلومــات اجلغرافيــة احليويــة اخلاصــة باحمليطــاتحفــظ الطبيعــة التعــاون مــع 

 مـــن أجـــل تبـــادل وتقاســـم البيانـــات املـــسندة جغرافيـــا )١١٣( البحريـــةاألحيـــاءتعـــداد برنـــامج 
وذلك مـثال عـن الـنظم االيكولوجيـة املعرضـة للخطـر يف امليـاه                (يولوجي البحري   التنوع الب  عن

العميقة مثل الشعاب املرجانية يف املياه الباردة، أو البيانات اليت تستجد يف إطـار خمتلـف بـرامج        
بغية حتسني متكن مجيع أصحاب املصلحة من الوصول إليها عـن طريـق             ) تعداد األحياء البحرية  

 ).www.coreocean.org/?dev2go.webانظر  ((www.iobis.org)اإلنترنت 
 

 نظم اإلنذار املبكر -باء  
 يف دورة عـام     .والتخفيف من آثارها   سونامي يف احمليط اهلندي   التنظام اإلنذار بأمواج     - ٢٣٤
اإلنــذار بــأمواج التــسونامي يف احملــيط اهلنــدي  لفريــق التنــسيق احلكــومي الــدويل لنظــام ٢٠٠٧

والتخفيف من آثارها، قـررت الـدول األعـضاء يف الفريـق أن تكـون التغطيـة اإلقليميـة الكاملـة             
، وقعـــت اللجنـــة  ٢٠٠٧ديـــسمرب /ويف كـــانون األول. ٢٠٠٨متـــوافرة حبلـــول هنايـــة عـــام    

ــع      ــا م ــسكو اتفاق ــة لليون ــة التابع ــة الدولي ــة احلكومي ــصاالت  األوقيانوغرافي ــة لالت املنظمــة الدولي
البحريــــة بواســــطة الــــسواتل، وهــــي منظمــــة رائــــدة لالتــــصاالت الــــساتلية العامليــــة املتنقلــــة 

وذلــك مــن أجــل مواصــلة ترقيــة وحتــسني وســائل إيــصال        ) http://portal/unesco.org انظــر(
البيانــات فيمــا يقــارب الوقــت احلقيقــي عــن مــستوى ســطح البحــر يف احملــيط اهلنــدي لتأكيــد     

 .حدوث أمواج التسونامي
 وكـــــــان الزلـــــــزال الـــــــذي وقـــــــع يف جنـــــــوب غـــــــرب ســـــــومطرة يف احملـــــــيط   - ٢٣٥

 درجــــات مبقيــــاس مقــــدار  ٨,٤ وبلغــــت قوتــــه ٢٠٠٧ســــبتمرب /أيلــــول ١٢ يــــوم اهلنــــدي
ــزم ــا العـــ ــذار       ومـــ ــام اإلنـــ ــارا لنظـــ ــسونامي اختبـــ ــواج التـــ ــن أمـــ ــه مـــ ــتج عنـــ ــر . (نـــ انظـــ

http://nctr.pme/noas.gov/sumatra20070912.html .(        فقد استجاب حلالة الطـوارئ بـأن حـدد
.  دقائق املركـز الـسطحي واملركـز اجلـويف للزلـزال ووضـع تقـديرا دقيقـا لقوتـه                   ٤,٣يف غضون   

ويـستدل مـن حتليـل    . وعالوة علـى ذلـك، صـدرت يف غـضون سـت دقـائق إنـذارات للـسكان           
درجـة  دولـة، فوصـفت    ٢٨ دولـة مـن أصـل    ٢٤للردود اليت وردت على استبيان أجابت عليه        

تأهبــها للحــدث ووعيهــا بــه، أنــه بعــد مــرور ثــالث ســنوات علــى أمــواج التــسونامي املــدمرة     
 .، يقترب النظام حالياً من مرحلة النضج التشغيلي٢٠٠٤شهدها احمليط اهلندي يف عام  اليت

http://www.coreocean.org/?dev2go.web
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كـــان زلـــزال بيـــسكو الـــذي .  احملـــيط اهلـــادئسونامي يفالتـــنظـــام اإلنـــذار بـــأمواج  - ٢٣٦
 درجــات مبقيــاس ٨,٠ وبلغــت قوتــه ٢٠٠٧أغــسطس / آب١٥و يــوم بــالقرب مــن بــري  وقــع

ــدار ــام       مقـ ــى النظـ ــا علـ ــالزم إدخاهلـ ــالتغيريات الـ ــا بـ ــذكريا قويـ ــر تـ ــبريا ذكّـ ــدثا كـ ــزم، حـ العـ
انظــــــــر (وهــــــــو أقــــــــدم نظــــــــام قــــــــائم لإلنــــــــذار بــــــــأمواج التــــــــسونامي  املــــــــذكور،

www.eeri.org/lfe/pdf/peru_pisco_eeri_preliminary_reconnaissance.pdf( .  ــذا ــان هــــ وكــــ
وقـد دلـت العلـوم    . النظام قد صمم ابتداًء لإلنذار بأمواج التسونامي الناشئة من مـصادر بعيـدة   

والتكنولوجيا احملسنة على أن أخطار أمواج التـسونامي الناشـئة مـن مـصادر قريبـة حتتـاج أيـضا            
محايــة وإجــراء تغــيريات يف النــشر وحتــسني التكنولوجيــا أمــران حامســان لتحــسني . إىل مواجهــة

 .األرواح وسبل العيش يف منطقة احمليط اهلادئ، وخباصة يف جنوب احمليط اهلادئ
 وقد وضع مركز اإلنذار بأمواج التسونامي يف احمليط اهلـادئ خطـة اتـصاالت للمرفـق         - ٢٣٧

وحـسب تلــك  . املؤقـت لتقـدمي املعلومـات اإلرشـادية ملنطقـة البحـر الكـارييب واملنـاطق اجملـاورة         
البيانــات االهتزازيــة املتــوافرة حاليــا مــن املنطقــة إجــراء تقيــيم أويل للزلــزال         اخلطــة، ســتتيح  

ومــع زيــادة عــدد .  دقيقــة مــن حــدوث الــصدع ٢٠  دقــائق و١٠غــضون مــا يتــراوح بــني   يف
وبيانــات مــستوى ســطح البحــر املتاحــة حاليــا مــن املنطقــة . احملطــات، ســيقل وقــت االســتجابة

عار حدوث أمواج التسونامي وقياس حجمها اسـتقاء        تكفي للقيام على وجه السرعة باستش      ال
علـى أنـه مت يف اآلونـة األخـرية نـشر مقـاييس يف عمـق احملـيط                . من كل منـاطق املـصدر احملتملـة       

ينـاير  /وحـىت كـانون الثـاين     . ومن املزمـع نـشر مقـاييس سـاحلية جديـدة لتحـسني هـذه التغطيـة                
ني مراكــز تنــسيق لإلنــذار بــأمواج   بلــدا يف منطقــة البحــر الكــارييب بتعــي ٢٢، قــام حنــو ٢٠٠٨

 .التسونامي وجهات اتصال وطنية بشأن التسونامي
مشال شرق احمليط األطلسي والبحر األبـيض       سونامي يف   الت بأمواج    املبكر نظام اإلنذار  - ٢٣٨

قـرر فريـق التنـسيق احلكـومي الـدويل املعـين            . والتخفيـف مـن آثارهـا     املتوسط والبحـار املتـصلة      
ــام يف دورتــ  ــاين  بالنظ ــشرين الث ــودة يف ت ــوفمرب /ه املعق ــت   )١٢٥( ٢٠٠٧ن ــشكل مؤق ــتم، ب  أن ي

الـيت وضـعها   ) SeisComp3(، اختبـار منظومـة الربجميـات       ٢٠٠٨وخالل الربـع األول مـن عـام         
مركـــز البحـــث الـــوطين لعلـــوم األرض يف أملانيـــا مـــن أجـــل احملـــيط اهلنـــدي وذلـــك يف شـــبكة 

وعلى أساس نتائج ذلك االختبـار      . )١٢٤(ج التسونامي املراكز اإلقليمية األولية لإلنذار بأموا     من
املكثـــف، ســـتقوم فرقـــة عمـــل بوضـــع توصـــيات بـــشأن الـــشكل النـــهائي للنظـــام يف أواســـط   

وباإلضـافة  . ، ستشمل أيضا مقترحـات بـشأن الـشركاء احملـتملني وآليـات التمويـل              ٢٠٠٨ عام
املبكـر بـأمواج التـسونامي يف       إىل ذلك، أقر االحتـاد األورويب باحلاجـة إىل إنـشاء نظـام لإلنـذار                

_______________ 

)١٢٥( ICG/NEAMTWS IV؛ انظر أيضا ٢٠٠٧نوفمرب /، تشرين الثاينwww.ioc-tsunami.org/index/php. 
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ــذي           ــام ال ــى النظ ــيقوم عل ــيض املتوســط س ــة البحــر األب ــسي ومنطق مشــال شــرق احملــيط األطل
ــع ــة    يف وضـــ ــة الدوليـــ ــة احلكوميـــ ــة األوقيانوغرافيـــ ــار اللجنـــ ــا اجمللـــــس  . إطـــ ــذلك دعـــ كـــ

والـــدول األعـــضاء إىل املـــسامهة يف األعمـــال اجلاريـــة يف األمـــم املتحـــدة   األوروبيـــة املفوضـــية
مـــــــــشاريع البحـــــــــث والتطـــــــــوير املتـــــــــصلة باملوضـــــــــوع      طريـــــــــق دعـــــــــم  عـــــــــن

 ).http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st15/st15479.en07.pdf.انظر(
 

 التطورات األخرية يف جمال التكنولوجيا البحرية -جيم  
 تـستخدم هـذه املركبـات     . املركبات املستقلة غـري املأهولـة العاملـة حتـت سـطح البحـر              - ٢٣٩

منـــذ فتـــرة يف مجـــع البيانـــات مـــن بعـــد، وإن كانـــت متثـــل تكنولوجيـــا متـــر بعمليـــات تطـــوير  
وقــد أطلقــت إحــدى تلــك املركبــات يف اآلونــة األخــرية بواســطة غواصــة    . مــستمرة وتوســيع
انظــــــــــر (غاطــــــــــسة ومت إنزاهلــــــــــا باســــــــــتعمال ذراع آيل مــــــــــن الغواصــــــــــة  وهــــــــــي

www.boeing.com/news/releases/2007/q4/071126b_nr.htm .(ــانون األول ــسمرب /ويف كــ ديــ
، أطلق منوذج أويل رفيق بالبيئة من هذه املركبات، وهو يواصـل العمـل بـدون انقطـاع                  ٢٠٠٧

انظــر (منــذ ذلــك الوقــت يف مهمــة جلمــع البيانــات ميكــن أن تــدوم فتــرة تــصل إىل ســتة أشــهر   
www.whoi.edu/page.do?pid=7545&tid=282&cid=37008&ci=162 .(  وجيــــري دفــــع هــــذه

وقـد نـشر    . املركبة احلرارية بسحب الطاقة من فارق درجـة احلـرارة بـني خمتلـف طبقـات امليـاه                 
هـذه املركبـات حـول حيـد غاكيـل يف احملـيط             ) املرجع نفـسه  (معهد وودز هول األوقيانوغرايف     

 .املتجمد الشمايل يف أول عملية حبث عن احلياة يف هذه البيئة الفريدة يف قاع البحر
، ٢٠٠٨يونيـه   /، املقرر إطالقه يف حزيران    ٢ -الساتل جيسون   . ار من بعد    االستشع - ٢٤٠

ــسون    ــساتل جيــ ــل الــ ــيحل حمــ ــر    ١ -ســ ــطح البحــ ــاع ســ ــاس ارتفــ ــة لقيــ ــر ( يف مهمــ انظــ
www.jason.oceaobs.com/html/missions/jason2/welcome_uk.html .(  وستــــشمل احلمولــــة

، الـذي سـيقيس   ٣ -اع بوسـيدون   الفعالة للساتل أجهزة جديدة وحمسنة، منـها مقيـاس االرتفـ          
ارتفــاع مــستوى ســطح البحــر بدقــة تقــارب بــضعة ســنتيمترات، وارتفــاع األمــواج، وســرعة    

وســيمكن هــذا اجلهــاز مــن حتــسني القياســات وخباصــة فــوق املنــاطق الــساحلية، وامليــاه . الــريح
 يف ٩٠ وســيغطي ١ -وســيكون مــدار الــساتل هــو نفــسه مــدار جيــسون . الداخليــة، والثلــوج

واهلـدف مـن الـساتل هـو إنتـاج بيانـات            .  أيـام  ١٠ائة مـن حميطـات العـامل يف دورة تقـل عـن              امل
جيدة النوعية عن قياس االرتفاع مـن أجـل دراسـة التباينـات الطويلـة األجـل ملـستويات سـطح                     

وسـتدمج البيانـات يف منـاذج    . يف ذلـك التباينـات يف متوسـط مـستوى سـطح البحـر             البحر، مبـا  
يما يقارب الوقت احلقيقي، وسُتطبق يف دراسة املناخ، والتنبـؤات الفـصلية،            لتنبؤات احمليطات ف  

وبعـد مرحلـة طـريان      . يف ذلك ظاهرة النينيو والظواهر املماثلة، ويف دراسات حميطية أخـرى           مبا
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 إىل  ١ -، سـيتم حتويـل الـساتل جيـسون          ٢ -مدهتا حوايل ستة أشهر لتأهيل الـساتل جيـسون          
 .مدار جديد

 تطــوير تقنيــة جديــدة باســتعمال جهــاز الــرادار املتقــدم ذي الفتحــة التركيبيــة   وقــد مت - ٢٤١
لوكالة الفضاء األوروبية على منت الـساتل إنفيـسات للحـصول علـى معلومـات عـن ديناميـات                   

وقــــد ). www.esa.int/easCP/SEMZRQEMKBF_indes_0.htmlانظــــر (التيــــارات احمليطيــــة  
، يف )١٢٦( والتيارات السطحية على ظـاهرة إزاحـة دوبلـر   حددت هذه التقنية كيفية تأثري الرياح 

وجتـري دراسـة ديناميـات التيـارات احمليطيـة          . املوجات الكهرمغنطيسية املنعكسة من سطح املاء     
 .ملا هلا من دور يف جماالت األحوال اجلوية واملناخ ونقل امللوثات

تـأثر بطريقـة مماثلـة،     طـالء أبـدان الـسفن وغريهـا مـن األسـطح الـيت ت              .  النقل البحـري    - ٢٤٢
ــام     ــة يف عـــ ــا النانويـــ ــل األورويب للتكنولوجيـــ ــه يف احملفـــ ــن عنـــ ــذي أعلـــ ــر  (٢٠٠٧الـــ انظـــ

http://www.euronanoforum2007.eu (      وهـذا الطـالء    . مت صنعه باستعمال التكنولوجيـا النانويـة
اق مينع الكائنات العضوية البحريـة، مثـل الطحالـب واحليوانـات البحريـة القـشرية، مـن االلتـص                  

بالــسطح، ويعمــل عــن طريــق وضــع جــسيمات الكربــون النانويــة يف الطــالء فتختــرق الــسطح   
املطلي على املستوى اجلزيئي وميكن أن تسبب كسح الكائنات العـضوية الـضارة بفعـل حركـة      

 ). أدناه٢٩٠انظر أيضا الفقرة (السفينة 
ــاس كميــات أكــسيدات     - ٢٤٣ ــا لقي ــارات لتطــوير تكنولوجي الكربيــت    وقــد أجريــت اختب

ــداخن الــــــــــــسفن     والنتــــــــــــروجني يف االنبعاثــــــــــــات الــــــــــــيت ختــــــــــــرج مــــــــــــن مــــــــــ
ــر( ). chalmersnyheter.chambers.se/chalmers03/English/Article.jsp?article=9899 انظـــــــــــ

ــشمس        ــضوء ال ــيال ضــوئيا ل ــة، أحــدها جهــاز جيــري حتل ــستخدم يف التجــارب أجهــزة جوي وت
ومـن املتوقـع أن ُتفلـح       . املباشـر للغـازات   سطح املاء، ويقوم جهاز آخـر بالتحليـل          املنعكس من 

التكنولوجيــا يف الــتمكني مــن رصــد فــرادى الــسفن ويف حتقيــق ختفيــضات يف االنبعاثــات    هــذه
الــصادرة منــها متــشيا مــع األنظمــة املنــصوص عليهــا يف املرفــق الــسادس لالتفاقيــة الدوليــة ملنــع    

 .التلوث الناجم عن السفن
ــا . الكــبالت املغمــورة   - ٢٤٤ ــدأ بن ــه  ب ــصاالت طول ــل ات ــدان  ١٣ ٧٠٠ء كب ــربط البل ــومتر ل  كيل

 باهلند والشرق األوسط وأوروبا، ومن املتوقـع اكتمالـه حبلـول أوائـل              )١٢٧(األفريقية اجلنوبية والشرقية  
توقع أن متكِّن سعة الكبل اجلديد البالغـة  وال يوجد يف املنطقة سوى كبل وحيد ومن امل   . ٢٠٠٩عام  

_______________ 

املوجـة  ظاهرة دوبلر هي التغري يف تردد وطول املوجة كما يستـشعرمها مراقـب متحـرك بالنـسبة  إىل مـصدر                       )١٢٦(
)eb.wikipedia.org/wiki/Doppler-effect.( 

 .تشمل البلدان اليت سيتم ربطها مجهورية ترتانيا املتحدة وجنوب أفريقيا وكينيا ومدغشقر وموزامبيق )١٢٧(
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 تريابايت يف الثانية من استعمال النطاق الترددي بتكاليف زهيدة وإزالة االختناق الـذي تعـاين       ١,٢٨
 انظـــر(منـــه اهلياكـــل األساســـية يف املنطقـــة حاليـــا، وبالتـــايل تـــشجيع النمـــو االقتـــصادي اإلقليمـــي   

www.tycotelecom.com/AboutUs/content.asp?page=view&type=Press&id=301.( 
، الذي يوجـد  AquaBuOY 2.0النموذج األويل جلهاز الطاقة املوجية .   الطاقة املوجية - ٢٤٥

ــة        ــة الرأســية للطاق ــشمالية، يعمــل بتحويــل املركب ــالقرب مــن ســاحل أمريكــا ال ــة ب ــد التجرب قي
ئ عـن طريـق خطـوط للنقـل         احلركية لألمواج إىل انضغاط ملياه حبرية مع بث الطاقة إىل الـشاط           

وتــستخدم هــذه التجــارب لتطــوير ). www.finavera.com/en/homeانظــر (حتــت ســطح البحــر 
ــاء لالســتعمال التجــاري حبلــول عــام        ــد الكهرب ــايل مــن النظــام، مــع التخطــيط لتولي الطــراز الت

وسيجري نشر حموالت الطاقة املوجية كمصفوفة من العوامات على عكس العنفـات            . ٢٠١٠
ة األكثر اتساما بالصبغة التقليدية، اليت أعاقت تقدم هذا املصدر مـن مـصادر الطاقـة ألنـه                   الرحيي

وســتكون حمــوالت الطاقــة املوجيــة، املركبــة علــى عوامــات مالحيــة، . يبــدو غــري مقبــول مجاليــا
مرئية ملستخدمي البحر وستكون قادرة على البقاء يف البيئـة احمليطيـة لعـدد مـن العقـود ولكنـها                     

 . ملحوظة بشكل بارز من الشاطئلن تكون
ــة    - ٢٤٦ ــدفع الرحيي ــوة ال ــة   . ق ــسفينة التجاري ــها  Beluga Skysailsخاضــت ال ــة محولت  البالغ
 طن جتربة رحلـة العـودة مـن أملانيـا إىل فرتويـال باسـتخدام تكنولوجيـا جديـدة لقـوة                      ١٠ ٠٠٠

 الــسفن الــشراعية الــدفع الرحييــة، فيمــا ُيعــد أول اختبــار عملــي هلــا وعلــى إمكانيــة عــودة عــصر
واســـتخدمت هـــذه الرحلـــة الـــيت كانـــت ). www.skysails.info/index.php?id=6&l=1انظـــر (

 متـرا مربعـا بـاالقتران بالـدفع التقليـدي، وُيتوقـع             ١٦٠األوىل من نوعها طائرة ورقية مساحتها       
لـسائدة،   يف املائة تبعا لألحوال الرحيية ا      ١٠يقل عن    ال أن خيفض ذلك من استهالك الوقود مبا      

 . يف املائة أثناء احلاالت الرحيية املثلى٥٠مع التنبؤ بتقديرات تصل إىل
 
 حفظ املوارد السمكية البحرية وإدارهتا -سابعا  

 ١٣ عامــا علــى اعتمــاد اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار و ٢٦  بعــد مــرور حنــو - ٢٤٧
 الـصادرة عـن منظمـة     سم باملـسؤولية  مدونة قواعد السلوك لصيد األمسـاك املتـ       عاما على اعتماد    

فـاإلفراط  . يزال حتسني إدارة مصائد األمساك يـشكل حتـديا عامليـا أساسـيا             األغذية والزراعة، ال  
يف صيد األمساك، وصيد األمساك غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املـنظم، وممارسـات الـصيد                 

درا للقلـق لـدى صـناعة الـصيد     تزال مستمرة يف منـاطق عديـدة وتـشكل مـص       املتلفة، أنشطة ال  
 ٢٠٠٦جـاء يف تقريـر منظمـة األغذيـة والزراعـة لعـام              وحـسب مـا   . وبالنسبة للمجتمع الدويل  
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، فإن كـثريا مـن األرصـدة الـسمكية أصـبح مـستغال بالكامـل                )١٢٨(عن مصائد األمساك يف العامل    
ــة، أو  أو ــة مفرط ــُتنفد، أو بدرج ــا      اس ــو م ــتنفاد، وه ــن االس ــايف م ــور التع ــد  يوجــد يف ط يؤك

مكـن  املصول  للمحـ قـصى   احلـد األ  ننـا وصـلنا إىل      مالحظات طرحت يف وقت سـابق وتـرجح أ        
 . حميطات العامليفمن األمساك الطليقة 

  ومثة بضعة صكوك تشجع صيد األمسـاك املتـسم باملـسؤولية وترمـي إىل تعزيـز التقيـد                    - ٢٤٨
وهــذه الــصكوك ). اله أعــ١٠٤-١٠٢انظــر أيــضا الفقــرات (بتــدابري احلفــظ واإلدارة الدوليــة 

ــاء واملنظمــات     ــم ودول املين ــة إىل دول العل ــسؤوليات هام ــسند م ــة إلدارة  /ت ــات اإلقليمي الترتيب
. مــصائد األمســاك لكفالــة اســتدامة مــصائد األمســاك ومكافحــة ممارســات الــصيد غــري املــستدامة

ني نقـص تنفيـذها قـد قلـل مـن فعاليتـها يف حتـس               ومن املؤسف أن عدم تنفيذ هـذه الـصكوك أو         
ونتيجـة لـذلك جيـري    . حوكمة مصائد األمساك يف حتقيق اإلدارة املـستدامة لألرصـدة الـسمكية     

الترتيبـات اإلقليميـة إلدارة مـصائد       /طرح بعض املبادرات اجلديدة من جانب الدول واملنظمات       
األمســاك مــن أجــل كفالــة تقيــد ســفن الــصيد علــى حنــو فعــال بتــدابري احلفــظ واإلدارة الدوليــة،  

فري محاية أفضل للنظم اإليكولوجيـة البحريـة الـضعيفة وللتنـوع البيولـوجي البحـري          وكذلك تو 
 .ويعرض الفصل احلايل بعض األمثلة على ذلك).  أدناه٣١٣ و ٣١١انظر أيضا الفقرتني (

يتناول الفصل اخلامس أعاله الدور احلاسم الذي تـضطلع         . حنو تقييم أداء دول العلم      - ٢٤٩
 تقيـد الـسفن الـيت ترفـع علمهـا بتـدابري احلفـظ واإلدارة، وعـدم ممارسـة                    به دول العلم يف كفالة    

بعض دول العلم للمراقبة الفعالة على سفنها يف سياق صيد األمساك غـري املـشروع وغـري املبلـغ                   
ــنظم   ــه وغــري امل ــرات  (عن ــسود ). ١٣١ و ١٢٣ و ١٢٢ و ١٠٢ و ١٠١ و ٤٨انظــر الفق وي

ختـضع ملراقبـة فعالـة مـن جانـب           عايل البحـار الـيت ال     حاليا رأي يذهب إىل أن سفن الصيد يف أ        
دول علمها يصح أن تتعرض لتوقيع جزاءات عليها من جانب الـدول األخـرى، إذا حـدث أن                  

 .خالفت تدابري احلفظ واإلدارة الدولية
، يف إثــر دعــوات طالبــت بـصوغ عمليــات مناســبة لتقيــيم أداء دول  ٢٠٠٧  ويف عـام  - ٢٥٠

ض اتفاق األمم املتحدة لألرصـدة الـسمكية ومـن جانـب اجلمعيـة العامـة                العلم يف مؤمتر استعرا   
ــر ( ــرة  A/CONF.210/2006/15انظ ــق، الفق ــة   )ز (٤٣، املرف ــة العام ــرار اجلمعي ، ٦١/١٠٥، وق

ــرة  ــرار ٤١الفقـ ــرة ٦٢/١٧٧، والقـ ــة    )٤١، الفقـ ــاك إىل منظمـ ــصائد األمسـ ــة مـ ــت جلنـ ، طلبـ
ورة للخــرباء لوضــع معــايري تقيــيم أداء دول  والزراعــة أن تنظــر يف إمكانيــة عقــد مــشا  األغذيــة

_______________ 

، والتقريـر متـاح يف   ٢٠٠٧منظمة األغذية والزراعة، حالة مصائد األمساك وتربيـة املائيـات يف العـامل، رومـا،               )١٢٨(
 .http://www.fao.orgاملوقع 
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العلــم، وكــذلك دراســة إمكانيــة اختــاذ إجــراءات ضــد الــسفن الــيت ترفــع أعــالم دول غــري            
 .)١٢٩(للمعايري مستوفية
  والــــصكوك الدوليــــة القائمــــة املتــــصلة باملوضــــوع تــــنص بالفعــــل علــــى مقــــاييس  - ٢٥١
انظـر الفقـرات    (يد اليت ترفـع أعالمهـا       لتقييم ممارسة دول العلم للمراقبة على سفن الص        ومعايري
ويتوقع أن تساعد هـذه الـصكوك مـشاورة اخلـرباء الـيت سـتعقد مـستقبال               ).  أعاله ١٠٥-١٠٢

دولــة  أو“ نموذجيــةالعلــم اللدولــة ”علــى حتديــد معــايري لتقيــيم أداء دول العلــم ورســم صــورة 
ازيــة للتقييمــات اجلاريــة وتقيــيم أداء دول العلــم ينظــر إليــه عمومــا كعمليــة مو. العلــم املــسؤولة

 .الترتيبات اإلقليمية إلدارة مصائد األمساك/بالفعل ألداء املنظمات
جيـري تنفيــذ تــدابري دول املينـاء علــى الــصعيد اإلقليمــي يف   . تطـور تــدابري دول املينــاء   - ٢٥٢

يـة  الترتيبـات اإلقليميـة إلدارة مـصائد األمسـاك باعتبارهـا آليـات إضـافية وتكميل               /إطار املنظمات 
جلنة مـصائد األمسـاك يف مشـال    (ملواجهة صيد األمساك غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم     

هيئـة حفـظ    ، و منظمة مصائد األمساك يف مشال غـريب احملـيط األطلـسي          ، و شرق احمليط األطلسي  
 ١٠٦ و ١٠٣انظـر الفقـرات     )) (أنتاركتيكـا (املوارد البحرية احلية يف القارة املتجمدة اجلنوبيـة         

يف ذلـك    كما أوىل االهتمام لفوائد التدابري املتوائمة لدول املينـاء، مبـا          ).  أعاله ١٢٦ و   ١٢٥و  
صــيد مــن جانــب الــسفن الــيت متــارس “التنقــل بــني املــوانئ”وممارســة “ مــوانئ املالءمــة”إلغــاء 

 األمساك غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم بنيـة جتنـب التفتـيش الـدقيق مـن جانـب دول                    
 ). أعاله١٢٥انظر أيضا الفقرة (امليناء 
  وقد أوصى املؤمتر االستعراضي التفاق األمم املتحدة لألرصدة الـسمكية بـأن تعتمـد                - ٢٥٣

مـن أجـل مكافحـة صـيد األمسـاك غـري املـشروع              “ يلزم مـن تـدابري دول املينـاء        كل ما ”الدول  
كمـا دعـا    .  املـستوى اإلقليمـي    وغري املبلغ عنـه وغـري املـنظم وتـشجيع تطبيـق معـايري دنيـا علـى                 

املؤمتر منظمة األغذية والزراعـة إىل وضـع صـك ملـزم قانونـا بـشأن املعـايري الـدنيا لتـدابري دول                       
ومـــن مث عقـــدت منظمـــة األغذيـــة  )). د (٤٣، الفقـــرة A/CONF.210/2006/15انظـــر (املينـــاء 

ىل اخلطــة  لوضــع مــشروع ذلــك الــصك، اســتنادا إ ٢٠٠٧والزراعــة مــشاورة للخــرباء يف عــام  
 بشأن تدابري دول امليناء ملكافحة صـيد األمسـاك غـري املـشروع              ٢٠٠٥النموذجية للمنظمة لعام    

ــه وغــري املــنظم   ــة يف إطــار املنظمــة بوضــع الــصك    . )١٣٠(وغــري املبلــغ عن وســتقوم مــشاورة تقني
، وســيعرض علــى جلنــة مــصائد األمســاك للموافقــة ٢٠٠٨يونيــه /صــيغته النهائيــة يف حزيــران يف
 .٢٠٠٩ عام يف

_______________ 

 .٧١أعاله، يف الفقرة ) ٩٦(منظمة األغذية والزراعة، احلاشية  )١٢٩(
 .R856 (En)(FIEL)انظر وثيقة منظمة األغذية والزراعة  )١٣٠(
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ــا لتــدابري دول املينــاء تــسري علــى ســفن الــصيد     - ٢٥٤   وحيــدد مــشروع الــصك معــايري دني
وحيـدد  . )١٣١(األجنبية، كما تسري يف ظـروف حمـددة علـى سـفن الـصيد الوطنيـة لدولـة املينـاء                   

مــشروع الــصك أيــضا احلقــوق والواجبــات األساســية لــدول املينــاء فيمــا يتعلــق بــسفن الــصيد   
ويتضمن مشروع الصك أحكاما بـشأن املتطلبـات املـسبقة لـذلك            .  موانئها األجنبية اليت تدخل  

الدخول؛ والظروف اليت جتيز رفـض اسـتعمال املينـاء؛ واملعلومـات املتعلقـة بالـسفن الراسـية يف                   
يف ذلك الواجبات العامـة لدولـة املينـاء املتـصلة بعمليـات تفتـيش                املوانئ وعمليات تفتيشها، مبا   

ات مع الدول األخـرى، واإلجـراءات الـيت تتخـذها دول املينـاء، وتقـارير              السفن وتبادل املعلوم  
وهــو يــشري إىل واجبــات ومــسؤوليات دول العلــم يف التعــاون مــع ســلطات . عمليــات التفتــيش

الترتيبـات اإلقليميـة إلدارة    /دولة امليناء، فضال عن كفالة التقيد بالتدابري اليت تعتمدها املنظمـات          
. مــشروع الــصك أيــضا أحكامــا تتنــاول متطلبــات الــدول الناميــة   ويتــضمن . مــصائد األمســاك

يؤيد املشروع اآلليات اخلاصـة بتـسوية املنازعـات بالوسـائل الـسلمية املنـصوص عليهـا يف                   كما
 .اجلزء الثامن من اتفاق األمم املتحدة لألرصدة السمكية

لقـانون البيئـة والتنميـة     أحد املبادئ الرئيسية    . تقييم األثر البيئي ألنشطة صيد األمساك       - ٢٥٥
املستدامة هو اشتراط إجراء تقييم لألثـر البيئـي لألنـشطة املزمعـة الـيت يـرجح أن تنـسحب بـأثر                      

وفيمــا يتعلــق بأنــشطة صــيد األمســاك، فــإن اتفــاق األمــم املتحــدة  . )١٣٢(ســليب كــبري علــى البيئــة
ري صـيد األمسـاك،   لألرصدة السمكية، يفرض على الدول، تطبيقاً للنهج التحوطي، أن تقيم تـأث           

وغــريه مــن األنــشطة البــشرية، والعوامــل البيئيــة، علــى األرصــدة الــسمكية املــستهدفة واألنــواع 
ــسه        ــوجي نف ــيت تنتمــي إىل النظــام اإليكول ــا ال ــدة عليه ــا واملعتم ــادة (املرتبطــة هب ــن  )د( ٥امل م

كمـــا يطلـــب مـــن الـــدول، يف مجلـــة أمـــور، أن تـــضع بـــرامج جلمـــع البيانـــات         ). االتفـــاق
البحــوث بغــرض تقيــيم أثــر صــيد األمســاك علــى األنــواع غــري املــستهدفة، وأن تعتمــد     راءوإجــ

اخلطط اليت تلزم لضمان حفظ تلك األنواع وحلماية املوائل الـيت تكـون موضـع اهتمـام خـاص                   
وقد بـرزت احلاجـة إىل تقيـيم األثـر البيئـي املترتـب علـى كـل                 ). من االتفاق ) د) (٣ (٦املادة  (

نشطة اليت حيتمل أن تؤثر على البيئة البحرية كموضـوع مهـيمن ومتكـرر يف               االستعماالت واأل 

_______________ 

أو مركـب مـن نـوع       ليشمل أي قـارب أو سـفينة        “ سفينة الصيد ”نطاق تعريف   ) و (١وسَّع مشروع املادة     )١٣١(
د أو أنـشطة متـصلة هبـا، وتـدخل يف ذلـك أي سـفن داعمـة أو سـفن تربيـد أو              آخر تستخدم يف أنشطة الـصي     

 .سفن نقل والسفن املشاركة يف عمليات الصيد
 من إعالن ريو؛ انظر أيضا اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واتفاقية تقيـيم األثـر البيئـي يف إطـار                     ١٧املبدأ   )١٣٢(

 .عرب حدودي
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بــشأن حوكمــة ٢٠٠٧أكتــوبر /حلقــة العمــل الــيت عقــدت يف اآلونــة األخــرية يف تــشرين األول
 .)١٣٣(أعايل البحار يف القرن احلادي والعشرين

مسـاك،   بـشأن اسـتدامة مـصائد األ   ٦١/١٠٥  وقد أهابـت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا             - ٢٥٦
الترتيبات اإلقليمية إلدارة مصائد األمساك، أن تتخـذ عـددا مـن التـدابري              /بدول العلم واملنظمات  

ومتابعــةً لــذلك، عقــدت منظمــة األغذيــة والزراعــة، يف تــشرين  . بــشأن الــصيد يف قــاع البحــار
، مشاورة للخرباء لوضع مـشروع مبـادئ توجيهيـة دوليـة إلدارة مـصائد          ٢٠٠٧أكتوبر  /األول
وإقرارا باآلثـار الـسلبية احملتملـة ألنـشطة الـصيد يف امليـاه العميقـة        . ه العميقة يف أعايل البحار   امليا

على النظم اإليكولوجية البحرية الضعيفة والتنوع البيولوجي البحـري، يوجـه مـشروع املبـادئ             
ات الفئــجوانــب الــضعف يف ”التوجيهيــة االنتبــاه إىل أمهيــة تقيــيم األثــر البيئــي، ويــشري إىل أن  

ــة واملوائـــل جيـــب أن ُتقَـــّيم   ــة  (“ الـــسكانية واجملتمعـــات احملليـ ــة والزراعـ ــة األغذيـ ــة منظمـ وثيقـ
TC:DSF/2008/2 ــام دول العلــم   ). ٤٧ و ٤٣، الفقرتــان ــادئ بقي ومــن مث يوصــي مــشروع املب

إذا كـان مـن احملتمـل أن تترتـب علـى أنـشطة صـيد              بإجراء تقييمات من أجل الوقوف على مـا       
وينبغـي أن يتنـاول هـذا التقيـيم لألثـر، بالنــسبة      . ة جـسيمة يف منطقـة بعينـها   األمسـاك آثـار ضـار   

للمنطقة املعنية، يف مجلة أمور، أنواع الصيد الذي سيتم االضطالع به؛ واألنـشطة غـري املتـصلة               
بـصيد األمسـاك؛ ونــسبة اجملموعـات الـسكانية واجملتمعــات احملليـة واملوائـل املعرضــة خلطـر التــأثر        

 وخطر احتواء املنطقة على نظم إيكولوجية حبرية معرضة للخطـر، وخطـر تـأثر               بصيد األمساك؛ 
ــأثريات أو    ــنظم بأنــشطة الــصيد؛ والتــدابري الالزمــة لتجنــب الت احلــد منــها إىل مــستوى   تلــك ال

وجيب تكرار تقيـيم األثـر يف الفتـرات املناسـبة لطبيعـة      . جيعلها تسفر عن تأثريات سلبية هامة      ال
تغـريات يف مـصائد      عنـد حـدوث تغـريات طبيعيـة أو         م اإليكولوجيـة، أو   مصائد األمسـاك والـنظ    

 ).٤٧املرجع نفسه، الفقرة (األنشطة األخرى يف املنطقة  األمساك أو
. الترتيبات اإلقليمية إلدارة مصائد األمساك للتـدابري املتـصلة بالتجـارة          /  تنفيذ املنظمات   - ٢٥٧

شروع وغـري املبلـغ عنـه وغـري املـنظم هـو أساسـا               الدافع إىل ممارسة أنشطة صيد األمساك غري املـ        
بقيـت   املكاسب االقتصادية واحلوافز اليت تغري باالخنراط يف تلـك األنـشطة، الـيت ستـستمر مـا              

ــيني   ــصلة بالتجــارة،    . تــشكل مــشروعا مرحبــا ملزاوليهــا املعن ــدابري املت ــإن اســتعمال الت ومــن مث ف
ــة الـــسالمة    ــة للجنـ ــة للخطـــط التقليديـ ــدابري تكميليـ ــا   كتـ ــبح ميثـــل ســـالحا قويـ ــة، أصـ البحريـ

الترتيبات اإلقليميـة إلدارة مـصائد األمسـاك يف مكافحـة الـصيد غـري املـشروع وغـري          /للمنظمات

_______________ 

 الرؤساء املـشاركون حللقـة العمـل بـشأن حوكمـة أعـايل البحـار يف القـرن احلـادي                    التقرير املوجز الذي أعده    )١٣٣(
 .، اليت عقدت مببادرة من االحتاد العاملي حلفظ الطبيعة٢٠٠٧أكتوبر /والعشرين، تشرين األول
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وتشكل هذه التدابري جزءا مـن اسـتراتيجية جديـدة ترمـي إىل رفـع               . )١٣٤(املبلغ عنه وغري املنظم   
وغـري املـنظم والقـضاء علـى        تكاليف ممارسة نشاط صيد األمساك غري املشروع وغري املبلـغ عنـه             
الترتيبـات  /وقيـام املنظمـات   . األرباح اليت جينيها املستفيدون من ذلك النـوع مـن صـيد األمسـاك             

هيئة حفظ املـوارد البحريـة احليـة يف القـارة املتجمـدة اجلنوبيـة       (اإلقليمية إلدارة مصائد األمساك   
اللجنـة الدوليـة حلفـظ تـون احملـيط           ،جلنة البلدان األمريكية لسمك التون املداري     ،  )أنتاركتيكا(

جلنـة مـصائد األمسـاك يف       ،  منظمـة مـصائد األمسـاك يف مشـال غـرب احملـيط األطلـسي              ،  األطلسي
بنـشر قـوائم    ) ، جلنة مصائد األمساك يف غرب ووسط احمليط اهلـادئ         مشال شرق احمليط األطلسي   

اتيجية اجلديـدة، حيـث     علنية بالسفن اليت تزاول ذلك الصيد، هو نقطـة االنطـالق هلـذه االسـتر              
املنتجات الـسمكية    أنه حيدو بدول امليناء والدول املستوردة ودول األسواق إىل منع األمساك أو           

اليت يشتبه يف أن مـصدرها هـو صـيد األمسـاك غـري املـشروع وغـري املبلـغ عنـه وغـري املـنظم مـن                      
جنـة  لل) قائمـة الـسلبية   ال( إىل القائمـة بـاء       Polestarوضم سـفينة التربيـد      . الوصول إىل األسواق  

 ملـا تقـوم بـه مـن أنـشطة النقـل مـن سـفينة إىل                  مصائد األمساك يف مشـال شـرق احملـيط األطلـسي          
أخرى باالشتراك مع سفن صيد األمساك من النوع املذكور يف املنطقة التنظيمية للجنـة، ينـهض      

اك إىل إدراج الـسفن  الترتيبات اإلقليمية إلدارة مـصائد األمسـ  /دليال على فعالية التجاء املنظمات   
ونتيجة إلدراج سفينة التربيـد    . اليت تزاول النوع املشار إليه من صيد األمساك يف القوائم السلبية          

Polestar                يف القوائم السلبية، ُمنعـت مـن الـدخول إىل مـوانئ يف جنـوب آسـيا وأوروبـا ومشـال
يف املغـــرب هـــي ، واحتجـــزت يف خامتـــة املطـــاف ٢٠٠٦أفريقيـــا وأمريكـــا الـــشمالية يف عـــام 

جلنــة مــصائد األمســاك يف مشــال شــرق  نــشرة صــحفية صــادرة عــن   (٢٠٠٧ومحولتــها يف عــام 
 ).٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٨، احمليط األطلسي

  ونتيجــة الســتراتيجية املنظمــات اإلقليميــة إلدارة مــصائد األمســاك، الــتمس عــدد مــن  - ٢٥٨
دارة مــصائد األمســاك التعــاون علــى  الترتيبــات اإلقليميــة إل/الــدول غــري األعــضاء يف املنظمــات 

ولـدى العديـد مـن      . الترتيبـات املـذكورة   /أساس التمتع مبركز الدول غري األعضاء مع املنظمات       
تلك املنظمات أحكام تـسري علـى غـري األعـضاء ويـشجع الـبعض منـها الـدول غـري األعـضاء                       

طرف، شريطة أن تؤكـد     أن تطلب التمتع مبركز الدولة املتعاونة غري ال        على أن تنضم أطرافا أو    
يف الطلبـــات املقدمـــة منــــها التزامهـــا بــــاحترام تـــدابري احلفـــظ واإلدارة املعمــــول هبـــا لــــدى       

ويف املقابل، تتلقى تلك الـدول جـزءا مـن      . الترتيبات اإلقليمية إلدارة مصائد األمساك    /املنظمات
ارهــا باعتب“ حــصص تعــاون” جممــوع كميــة الــصيد املــسموح بــه باعتبارهــا أعــضاء جــددا، أو

_______________ 

، رومـــــا، )FIEL.R837(تقريـــــر االجتمـــــاع األول لـــــشبكة أمنـــــاء اهليئـــــات اإلقليميـــــة ملـــــصائد األمســـــاك  )١٣٤(
انظـر أيـضا    . ٥٤، تقرير منظمة األغذية والزراعة عن مصائد األمسـاك، الـرقم            ٢٠٠٧مارس  /ذارآ ١٣ و ١٢

 . أعاله١٠٥الفقرة 
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مـن  ) ٣ (١١٩وممـا لـه أمهيـة خاصـة يف هـذا الـشأن، أحكـام املـادة                  . دوال متعاونة غري أعـضاء    
مــن اتفــاق األمــم املتحــدة  ) ٣ (١٧و ) ٣( ٨ اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار واملــادتني  

 .لألرصدة السمكية
 

 التنوع البيولوجي البحري -ثامنا  
. )١٣٥(بيولــوجي البحــري مثــارا لقلــق اجملتمــع الــدويل   ال يــزال معــدل فقــدان التنــوع ال- ٢٥٩

مـؤمتر القمـة    ونتيجة لذلك، وأيـضا يف ضـوء اقتـراب الوفـاء باملواعيـد واألهـداف الـيت حـددها                    
، )١٣٦( مــن خطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ ٣٢ إىل ٣٠ يف الفقــرات مــن العــاملي للتنميــة املــستدامة 

وع البيولوجي البحـري واسـتخدامه      يزال حفظ التن   ، ال )١٣٧(وغريه من هيئات تقرير السياسات    
وسـيتوىل اجتمـاع للفريـق    . على حنو مستدام حمورا هاما للمناقـشات يف خمتلـف احملافـل الدوليـة        

) www.un.org/Depts/losلالطـالع علــى مزيــد مـن املعلومــات، انظــر   (العامـل للجمعيــة العامــة  
 علـى حنـو مـستدام فيمـا         مناقشة املسائل املتصلة حبفـظ التنـوع البيولـوجي البحـري واسـتخدامه            

 .٦١/٢٢٢ من القرار ٩١يتجاوز املناطق اخلاضعة للوالية الوطنية، اليت ُحددت يف الفقرة 
 

ــالتنوع       -ألف   ــق بـ ــا يتعلـ ــضغوط فيمـ ــشطة والـ ــة األنـ ــؤخرا ملعاجلـ ــذة مـ ــدابري املتخـ التـ
 البحري البيولوجي

رعيـة املعنيـة باملـشورة      ، نظر االجتماع الثالث عشر للهيئة الف      ٢٠٠٨فرباير  /  يف شباط   - ٢٦٠
العلميــة والتقنيــة والتكنولوجيــة التفاقيــة التنــوع البيولــوجي يف موضــوع التنــوع البيولــوجي         
البحري والساحلي، وبوجه خاص اخليارات املتاحة ملنع التـأثريات النامجـة عـن بعـض األنـشطة                 

يري اإليكولوجيـة   على موائل حبرية خمتارة يف قاع البحار والتخفيـف مـن تلـك التـأثريات، واملعـا                
انظـر الفقـرة     ( اجلغـرايف  - ونظـم التـصنيف البيولـوجي     للمناطق البحرية اليت حتتاج إىل احلماية،       

_______________ 

 - التنـوع البيولـوجي مـن أجـل التنميـة       -انظر أعمال مؤمتر األمم املتحدة بشأن النظم اإليكولوجيـة والبـشر             )١٣٥(
 .٢٠٠٧ عام  وما بعده، الذي انعقد يف النرويج يف٢٠١٠الطريق إىل عام 

تقرير مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة،           (خطة التنفيذ الصادرة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة           )١٣٦(
منـشور لألمـم املتحـدة، رقـم      (٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلـول  ٤ ‐أغسطس  / آب ٢٦جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،    

 ).٣٢ - ٣٠، املرفق، الفقرات ٢الفصل األول، القرار )  والتصويبA.03.II.Aاملبيع 
مل يكن تقرير االجتمـاع متـوافرا وقـت كتابـة هـذا التقريـر، ولـذلك اسـُتعمل يف الـنص رقـم اإلحالـة املؤقـت                     )١٣٧(

 .للتوصيات
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وقد ووفق على عدد من التوصيات، سيتم النظر فيهـا مـرة أخـرى يف االجتمـاع                 ).  أدناه ٣١٠
 .)١٣٨ (٢٠٠٨مايو /التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف أيار

  وأوصى االجتماع بـأن يطلـب االجتمـاع التاسـع ملـؤمتر الـدول األطـراف إىل األمـني             - ٢٦١
التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي االضـطالع، بالتعـاون مـع الـدول واملنظمـات ذات الـصلة،             
بعدد من الدراسات حبيث تصبح متاحة للنظر فيها يف االجتماعات املقبلة للهيئـة الفرعيـة، قبـل          

، حيــث ســتقوم بــإجراء اســتعراض متعمــق لربنــامج العمــل    ٢٠١٠ العاشــر يف عــام االجتمــاع
وتـــشمل تلـــك الدراســـات مجـــع وتوليـــف املعلومـــات العلميـــة املتاحـــة  . البحـــري والـــساحلي

آثـار ممارسـات صـيد األمسـاك املتلفـة وصـيد األمسـاك غـري املـشروع وغـري املبلـغ عنـه                        : يلي عما
ــوجي و    ــوع البيول ــى التن ــنظم عل ــة     وغــري امل ــدور منظمــة األغذي ــرار ب ــع اإلق ــة، م ــل البحري املوائ

انظـر أيـضا   (والزراعة يف هذا اجملال؛ والتسميد املباشر للمحيطات الناجم عن األنشطة البـشرية    
UNEP/CBD/SBSTTA/13/L.5(  مــع اإلقــرار بــدور املنظمــة البحريــة الدوليــة يف هــذا امليــدان؛ ،

انظـر أيـضا   (لى التنـوع البيولـوجي البحـري    وحتميض احمليطات، فضال عن تأثريات كل ذلك ع   
UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/11.( 

  ودعت اهليئة الفرعيـة، يف مجلـة أمـور، إىل التعـاون يف وضـع وتطبيـق خيـارات فعالـة                       - ٢٦٢
أخــرى ملنــع وختفيــف التــأثريات الــسلبية الــيت تلحقهــا األنــشطة البــشرية مبوائــل خمتــارة يف قــاع   

االجتماع التاسع الدول واملنظمات علـى االضـطالع ببحـوث          وأوصت بأن حيث    . )١٣٩(البحار
أخرى من أجل حتـسني تفهـم التنـوع البيولـوجي البحـري، وخباصـة يف موائـل حبريـة خمتـارة يف                    

يف ذلـك وضـع قـوائم حـصر وخطـوط            قاع البحار واملناطق البحرية اليت حتتاج إىل احلماية، مبا        
التنـوع البيولـوجي، مـع إيـالء اهتمـام خـاص       أساس لالسـتعمال يف املـساعدة علـى تقيـيم حالـة       

ــسبيا     ــة ن ــة اجملهول ــل احليوي ــة واملوائ ــنظم اإليكولوجي ــاء    . لل ــسألة بن ــت التوصــيات م ــا تناول كم
القدرات يف البلـدان الناميـة وتـشجيع املـشاركة الكاملـة والفعالـة جملتمعـات الـسكان األصـليني                    

 .والسكان احملليني لدى إنشاء مناطق حممية حبرية جديدة
 

 املبادرات املتخذة بشأن نظم إيكولوجية حمددة -باء  
من أجل زيادة الوعي بقيمة الشعاب املرجانية وحلفز النـاس علـى            .   الشعاب املرجانية   - ٢٦٣

 سـنة دوليـة     ٢٠٠٨اختاذ إجـراءات حلمايتـها، أعلنـت املبـادرة الدوليـة للـشعاب املرجانيـة سـنة                  
_______________ 

 وافـق علـى حتقيـق    ٢٠٠٢مثال ذلـك أن مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي الـذي انعقـد يف عـام                    )١٣٨(
 .٢٠١٠التنوع البيولوجي حبلول عام خفض ضخم يف معدل فقدان 

شــعبة ، تقريــر أعدتــه اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي بالتعــاون مــع   UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/13انظــر أيــضا  )١٣٩(
 .شؤون احمليطات وقانون البحار باألمم املتحدة
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 ترمـي إىل    ٢٠٠٩-٢٠٠٧بـادرة خطـة عمـل للفتـرة         كما اقترحت أمانـة امل    . للشعاب املرجانية 
كفالــة بقــاء الــشعاب املرجانيــة والــنظم اإليكولوجيــة املتــصلة هبــا علــى األجــل الطويــل وكفالــة 
ــدابري         ــالل تـ ــن خـ ــل مـ ــى التحمـ ــدرهتا علـ ــواالة قـ ــة ومـ ــك برعايـ ــها، وذلـ ــها وانتعاشـ إنتاجيتـ

ي انعقــــد يف كــــانون ويف االجتمــــاع العــــام للمبــــادرة الــــذ. )١٤٠(واحلفــــظ واإلدارة التوعيــــة
، حــددت املبــادرة الــسياحة املــستدامة، وإدارة مــصائد األمســاك علــى حنــو   ٢٠٠٨ ينــاير/الثــاين

وتقـوم  . )١٤١(مستدام، وإنشاء مناطق حممية حبريـة باعتبارهـا وسـائل حلمايـة الـشعاب املرجانيـة           
 محايـة   املبادرة بتجميع جمموعة أدوات ووضع برنامج تدريب مـن أجـل اإلنفـاذ املوحـد لتـدابري                

الشعاب املرجانية وإجراء التحقيقات بشأن املوارد البحرية، ميكن تكييفهما لالسـتعمال يف أيـة              
 .)١١٣(منطقة كربى للشعاب املرجانية

  ويقوم برنامج األمم املتحدة للبيئة حاليا، بالتعاون مع الشبكة العاملية لرصد الـشعاب              - ٢٦٤
ث الربيــة علــى صــحة الــشعاب املرجانيــة وقــدرة  املرجانيــة، باســتعراض تــأثريات مــصادر التلــو 

الشعاب على التحمل يف مواجهة التهديـدات األخـرى، كالتهديـدات الناشـئة عـن تغـري املنـاخ                   
 تقريـر يتــضمن دراسـات إفراديــة مـستقاة مــن خمتلــف    ٢٠٠٨وسينــشر يف أواخـر عــام  . العـاملي 

 .)١١٣(الدول الساحلية
برنـامج   مؤسـسة متعاونـة بـدعم    ٤٠يئـة العامليـة و     وتقوم شـراكة عامليـة تـضم مرفـق الب         - ٢٦٥

ليكـون هاديـا لعمليـات اإلدارة وتقريـر     بشأن الشعاب املرجانيـة   لبحوث املوجهة وبناء القدرات ا
ــتراليا           ــة يف أس ــوق الكائن ــز التف ــك مراك ــشمل ذل ــة، وي ــشعاب املرجاني ــسياسات الــيت متــس ال ال

 خلص العلماء العـاملون يف إطـار الـشراكة يف           وقد. ومجهورية ترتانيا املتحدة والفلبني واملكسيك    
اآلونة األخرية إىل أنه طبقا ألشد سيناريوهات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنـاخ اتـساما                
بالصبغة احملافظة، سيؤدي حتميض احمليطات وزيادة درجات حرارة البحر، مقتـرنني باإلجهـادات            

وحـسب  . ، إىل نتـائج مـدمرة بالنـسبة للـشعاب املرجانيـة           الفيزيائية والنامجة عن األنشطة البـشرية     
. أقل السيناريوهات اتساما بالصبغة احملافظة، سـيختفي أكثـر مـن نـصف شـعاب العـامل املرجانيـة                  

وسيحتاج األمر إىل بذل جهود أكرب من أجـل إدارة هـذه الـنظم اإليكولوجيـة بطريقـة مـستدامة                    
 )٨١(.ك اإلجهاداتوذلك لبناء قدرهتا على التحمل يف مواجهة تل

ــاع البحــار    - ٢٦٦ ــة يف ق ــنظم اإليكولوجي ــات وخطــط عمــل البحــار    . ال ــو اتفاقي ــق ممثل واف
اإلقليميــة يف اجتمــاعهم العــاملي التاســع علــى مــضاعفة األنــشطة املــضطلع هبــا دعمــا خلطــة           

_______________ 

انظـر  . راح خطـة العمـل    تعكف الرئاسة احلالية للمبادرة، املشتركة بني الواليات املتحدة واملكسيك، على اقت           )١٤٠(
www.icriforum.org/secretariat/gmdc/pdf/GM_DC_Sec_Plan_Action.pdf. 

 .مل يكن تقرير االجتماع متوافرا وقت كتابة هذا التقرير )١٤١(
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جوهانسربغ للتنفيذ والتزام جاكارتا يف إطار اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي، والقيـام بوجـه خـاص            
ــوجي البحــري، ومحايــة مكوناتــه الرئيــسية،          ــد املــسائل احليويــة املتــصلة بــالتنوع البيول بتحدي
وتشجيع استعماله على حنو مستدام، مع التركيز على مجلة أمور منها محاية التنـوع البيولـوجي         
البحري فيما يتجاوز نطاق الوالية الوطنية، والتنوع البيولوجي يف أعماق البحار علـى النطـاق               

 .)١١٣()٣١٩انظر الفقرة (قليمي اإل
  وقــام برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة واملركــز العــاملي لرصــد حفــظ الطبيعــة، بالتعــاون  - ٢٦٧
ــع ــاق البحــار     م ــشروع األورويب لبحــوث أعم ــى     (امل ــة عل ــة احلرج ــنظم اإليكولوجي حبــوث ال

، بنــــشر تقريــــر شــــامل بــــشأن اجلوانــــب )مــــشروع هريمــــس) (البحــــار األوروبيــــة حــــواف
ــةاال ــنظم      - جتماعي ــوجي وال ــالتنوع البيول ــة ب ــة املتعلق ــب اإلدارة واحلوكم ــصادية وجوان  االقت

اإليكولوجية يف قاع البحار والنظم اإليكولوجية يف أعايل البحار، يقـدم معلومـات وإرشـادات          
عن مواقـع الـنظم اإليكولوجيـة الـضعيفة يف امليـاه العميقـة وأعـايل البحـار، والـسلع واخلـدمات                      

تعرضــها للخطــر مــن  جيــة واالجتماعيــة واالقتــصادية الــيت توفرهــا، وكيفيــة تأثرهــا أو اإليكولو
 .)١١٣(املستجدة وتغري املناخ جراء األنشطة القائمة أو

 
 التدابري اخلاصة بأنواع معينة من الكائنات احلية -جيم  

 احليتانيات - ١ 
 نظـرا ملـا حققتـه       ٢٠٠٨ إىل عـام     ٢٠٠٧  مددت سنة الدلفني اليت احتفل هبا يف عـام            - ٢٦٨

ــن جنــاح   ــظ     ). www.yod2007.orgانظــر (م ــاق حلف ــشروع اتف ــثال، إىل وضــع م ــد أدت، م فق
احليتانيات الصغرية وخرفـان البحـر يف منطقـة غـرب أفريقيـا ومـشاريع خطـط عمـل مـن أجـل                       

وعندما ُسينجز هذا االتفاق، سيكون واحدا من أكرب اتفاقات حفـظ احليتانيـات          . هذه األنواع 
 .)١٤٢(ث مدى التغطية اجلغرافيةمن حي
، أصــبح االتفــاق املتعلــق حبفــظ احليتانيــات     ٢٠٠٨فربايــر / شــباط ٣  واعتبــارا مــن  - ٢٦٩

الصغرية يف حبر البلطيق وحبـر الـشمال سـاريا أيـضا علـى مشـال شـرق احملـيط األطلـسي والبحـر                  
صغرية يف حبــر التفــاق املتعلــق حبفــظ احليتانيــات الــا(األيرلنــدي، كمــا يتجلــى مــن امســه اجلديــد 

ــق  ــر     البلطيـ ــدي وحبـ ــر األيرلنـ ــسي والبحـ ــيط األطلـ ــرق احملـ ــال شـ ــشمالومشـ ــضا  الـ ــر أيـ ؛ انظـ
A/62/66/Add.1   عقـدت حلقـات عمـل بـشأن معـايري           ٢٠٠٧ويف أثنـاء عـام      ). ١٤٩، الفقرة ،

ــشأن       ــة، وكــذلك ب ــدييات البحري ــة للحيتانيــات والث ــة البحري ــاطق احملمي ــسبة للمن ــار بالن االختي
_______________ 

مـسامهة مقدمـة مـن برنـامج األمـم املتحـد            . ٢٠٠٧، أكتوبر   “غرب أفريقيا تتكلم عن احليتانيات وموائلها     ” )١٤٢(
 . حفظ األنواع املهاجرةاتفاقية/للبيئة
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احليتانيات الصغرية يف منطقـة حبـر البلطيـق وحبـر الـشمال، واخلـصائص اجلينيـة               تكوين جتمعات   
 .خلرتير البحر وتكوين جتمعاته يف حبر البلطيق

التفــاق املتعلــق حبفــظ احليتانيــات الــصغرية يف حبــر البلطيــق    واعتمــدت األطــراف يف ا- ٢٧٠
دة للحفظ فيمـا يتعلـق       خطة جدي  الشمالومشال شرق احمليط األطلسي والبحر األيرلندي وحبر        

واختذت األطراف أيضا قـرارات بـشأن       . ٢٠٠٧أكتوبر  /مبنطقة البحر األسود يف تشرين األول     
 واحليتان ذات الزعانف يف البحر األبيض املتوسط ووافقـت علـى            الدلفني الشائع القصري املنقار   

جيهيــة واعتمــدت األطــراف مبــادئ تو. تــضمني نــص االتفــاق حظــرا للــشباك البحريــة العائمــة
خمتلفــة، وخباصــة بــشأن إنقــاذ احليوانــات املكروبــة، والتجميــع املركــزي لعينــات األنــسجة مــن   
احليوانات اليت جتنح إىل الـرب، وإطـالق احليتانيـات إىل بيئتـها الطبيعيـة، والـضوضاء النامجـة عـن                     

 ملـشغلي  “ومسـة ”وقـرر االجتمـاع أيـضا حتديـد     ).  أدنـاه ٣٠٠انظـر الفقـرة   (األنـشطة البـشرية   
وسائل مشاهدة احليتان مـن أجـل تـشجيع مـشاهدة احليتـان بطريقـة مـستدامة، كمـا اعتمـدت                     
ــادئ        ــات، ومب ــة للحيتاني ــة البحري ــاطق احملمي ــة باملن ــار وصــياغة املقترحــات املتعلق ــايري الختي مع

 .)١٤٣(توجيهية إلنشاء وإدارة املناطق احملمية البحرية

أكـرب وأحجـام أضـخم، فـضال عـن           أدى تطور السفن إىل سرعات       .صدمات السفن   - ٢٧١
ــسفن           ــة باصــطدام ال ــشأن املخــاطر املرتبط ــواغل ب ــارة ش ــسفن، إىل إث ــرور ال ــة م ــاد حرك ازدي

، سـتنظر  ٢٠٠٨مـارس  /ويف آذار . )١٤٤(باحليتانيات، الذي يعرف أيضا باسـم صـدمات الـسفن         
افة بنـد جديـد     جلنة محاية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية يف اقتراح يدعو إىل إضـ             

إىل برنامج عملها بشأن تدابري التقليل إىل أدىن حد من خماطر اصطدام السفن باحليتانيات بغيـة                
ــسألة      ــذه املـ ــسقة هلـ ــسقة واملتـ ــة املنـ ــسهيل املعاجلـ ــر (تـ ــرة MEPC 55/23انظـ ، ١٥-٢٢، الفقـ

 وكانت جلنـة الـسالمة البحريـة قـد اعتمـدت يف املاضـي تـدابري مـن قبيـل         ). MERC 57/18/2 و
وضع نظم إلزامية لإلبالغ عن السفن، من أجل منع اصطدام السفن باحليتـان املـسماة باحليتـان         

، لالطــالع ٦٨، الفقــرة A/62/66/Add.1  و١٦٦، الفقــرة A/54/429انظــر (احلقيقيــة الــشمالية 
علــى االقتــراح الــذي وافقــت عليــه اللجنــة الفرعيــة لــسالمة املالحــة التابعــة للمنظمــة البحريــة     

 ).الدولية
  وعلى الصعيد اإلقليمي، جيري معاجلة مـسألة اصـطدام الـسفن باحليتانيـات، يف مجلـة                  - ٢٧٢

انظـر  (أمور، يف سياق االتفاق املتعلق حبفظ احليتانيات الـصغرية يف حبـر البلطيـق وحبـر الـشمال                   
_______________ 

ومشـال  التفاق املتعلق حبفظ احليتانيات الصغرية يف حبر البلطيق         تقرير االجتماع الثالث لألطراف املتعاقدة يف ا       )١٤٣(
 .الشمالشرق احمليط األطلسي والبحر األيرلندي وحبر 

 .اللجنة الدولية لشؤون صيد احليتانمسامهة مقدمة من  )١٤٤(
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A/62/66/Add.1   واالتفاق املتعلق حبفظ احليتانيات يف البحـر األسـود       ) ١٩٢  و ١٤٨، الفقرتني
البحر األبيض املتوسط واملنطقة املتامخة من احمليط األطلسي، حيـث مـن املتوقـع إنـشاء شـبكة                  و

ــادل           ــسهيل تب ــسفن وت ــشأن صــدمات ال ــات ب ــدة بيان ــاء قاع ــة بن ــيض املتوســط بغي للبحــر األب
أمــا تــدابري التخفيــف الــيت اقترحــت أثنــاء حلقــة العمــل الــيت . املعلومـات والتــشارك يف البيانــات 

 بــشأن صــدمات الــسفن للحيتــان الكــبرية يف البحــر األبــيض املتوســط ٢٠٠٥ انعقــدت يف عــام
فستوضع ابتداء موضع االختبار يف مناطق مستهدفة، وإذا ثبتت كفاءهتا سُيقترح تنفيذها علـى               

 .)١٤٥(نطاق أوسع
 

 األنواع املهاجرة األخرى - ٢ 
 بـشأن حفـظ    نفـاذ مـذكرة تفـاهم   ٢٠٠٧أكتـوبر  / تشرين األول٣١بدأ يف  . األطوم  - ٢٧٣

وموائلها يف مجيع أحنـاء نطاقهـا، مت وضـعها يف    ) الثدييات البحرية آكلة العشب(وإدارة األطوم   
كمـا أن تلـك االتفاقيـة تـدعم وضـع إسـتراتيجية وطنيـة حلفـظ         . إطار اتفاقيـة األنـواع املهـاجرة    

ألسـراب  ، ووضع خطة عمل بالنسبة      ٢٠٠٨األطوم، من املتوقع االنتهاء منها حبلول هناية عام         
 .األطوم يف إندونيسيا

 ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٨أبرمت مـذكرة تفـاهم جديـدة يف         . فقمة الراهب   - ٢٧٤
حلماية أرصدة فقمة الراهب يف شرقي احمليط األطلسي، وهي تـوفر إطـاراً خلطـة عمـل إلنعـاش                   

اصـة حلفـظ    واإلجراء الرئيسي الذي تتوخاه اخلطة هو إنشاء شبكة مـن املنـاطق اخل            . هذا النوع 
 .فقمة الراهب بغية املساعدة على استعادة أرصدهتا

ــاين . مســاك القــرش   أ- ٢٧٥ ــاير /عقــد يف كــانون الث ــشجيع التعــاون يف  ٢٠٠٧ين  اجتمــاع لت
ووافقـــت . حفـــظ أمســـاك القـــرش املهـــاجرة، وذلـــك حتـــت مظلـــة اتفاقيـــة األنـــواع املهـــاجرة   

 حلمايــة مســك ٢٠٠٨يف عــام احلكومــات، مــن حيــث املبــدأ، علــى وضــع اتفــاق عــاملي جديــد  
ــا يف          ــيض الكــبري، املدرجــة حالي ــرش األب ــون، ومســك الق ــرش النُّ ــشمس، ومســك ق ــرش املت الق

سيكون من املمكن لدول النطـاق أن تـضيف أنواعـاً أخـرى      . تذييالت اتفاقية األنواع املهاجرة   
 .إىل نطاق االتفاق

إدارة الـسالحف البحريـة     يف إطار مذكرة التفاهم بشأن حفظ و      . السالحف البحرية   - ٢٧٦
ــة لرصــد هجــرة        ــوب شــرق آســيا، تواصــلت اجلهــود املبذول ــدي وجن ــها يف احملــيط اهلن وموائل

ويف أعقــاب توقيــع جنــوب  . ٢٠٠٧الــسالحف، ومت القيــام مببــادرات للتوعيــة العامــة يف عــام   
 أفريقيــا علــى مــذكرة التفــاهم املتعلقــة بتــدابري الــسالحف البحريــة يف ســاحل احملــيط األطلــسي  

_______________ 

 .اتفاقية حفظ األنواع املهاجرة/ برنامج األمم املتحدة للبيئةمسامهة مقدمة من )١٤٥(
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، أصـبحت اآلن مجيـع دول النطـاق األفريقيـة البـالغ             ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ألفريقيا يف   
 . دولة من الدول املوقعة على مذكرة التفاهم٢٣عددها 

 
 املوارد اجلينية -دال  

ــامن       - ٢٧٧ ــائج االجتمــاع الث ــستني نت ــة وال ــا الثاني ــالنظر يف دورهت ــة ب ــة العام  تناولــت اجلمعي
، )A/62/169(“ املـوارد اجلينيـة البحريـة     ”رية بشأن املوضوع حمل التركيز، وهـو        للعملية التشاو 

. ٦٢/٢١٥ مـــن قـــرار اجلمعيـــة  ١٣٦ إىل ١٣٤ويـــرد ذكـــر هـــذه النتـــائج يف الفقـــرات مـــن   
املوارد اجلينية البحرية يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، فـسينظر فيهـا الفريـق                 أما

 ). أعاله٣انظر الفقرة  (٢٠٠٨ة العامة يف اجتماعه الذي سيعقد يف عام العامل التابع للجمعي
 وكان موضوع االستخدام املسؤول للتنوع البيولوجي البحري يف جمال صيد األمسـاك            - ٢٧٨

وتربية املائيات أحد املواضيع احملورية للدورة احلادية عشرة للجنة املعنية بتسخري املوارد اجلينيـة               
وقـد أدرجـت اللجنـة    . الزراعة التابعة ملنظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة     لفائدة األغذية و  

موضوع املوارد اجلينية املائيـة يف برنـامج عملـها املتعـدد الـسنوات ودعـت إىل إتبـاع هنـج قـائم                       
وأوصــت اللجنــة أيــضا بــأن تــصدر منظمــة . علــى النظــام االيكولــوجي يف معاجلــة هــذه املــسألة

دئ توجيهية بـشأن إدارة املـوارد اجلينيـة يف جمـال تربيـة املائيـات، يف إطـار                   األغذية والزراعة مبا  
وتعـد املنظمـة حاليـا أيـضا     . سلسلة املبادئ التوجيهيـة التقنيـة لـصيد األمسـاك املتـسم باملـسؤولية            

استعراضا للحالة واالجتاهات السائدة بشأن املوارد اجلينية البحرية يف مـصائد األمسـاك البحريـة               
 البحار ويف جمال تربيـة املائيـات، ويـرجح أن يـساعد هـذا االسـتعراض علـى حتديـد          ويف أعماق 

املسائل واألولويات واآلثار الرئيسية على صـعيد الـسياسات بالنـسبة إىل اجملتمـع الـدويل وفيمـا                  
يتعلق حتديدا بأعمـال منظمـة األغذيـة والزراعـة واللجنـة املعنيـة بتـسخري املـوارد اجلينيـة لفائـدة                      

 .)١٤٦(والزراعةاألغذية 
 وواصل الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالوصول إىل املـوارد وتقاسـم       - ٢٧٩

ينــاير /املنــافع املنــشأ يف إطــار اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، يف اجتماعــه املعقــود يف كــانون الثــاين 
ك مـن حيـث     ، مناقشة وضع نظام دويل بشأن الوصول إىل املوارد وتقاسم املنافع، وذل           ٢٠٠٨

وسـتدرس توصـيات الفريـق العامـل مـن          . طبيعة هذا النظام ونطاقه وأهدافه وعناصـره الرئيـسية        
 .جانب االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف

 وقـــــام معهـــــد الدراســـــات املتقدمـــــة جبامعـــــة األمـــــم املتحـــــدة بإعـــــداد أدوات مرجعيـــــة - ٢٨٠
ــشبكة علـــــــى ــة أن   الـــــ ــوجي يف منطقـــــ ــشأن التنقيـــــــب البيولـــــ ــة بـــــ ــا العامليـــــ ــر (تاركتيكـــــ انظـــــ

_______________ 

 . مسامهة مقدمة من منظمة األغذية والزراعة )١٤٦(
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http://www.bioprospector.org/bioprospector/antarctica/search.jsp ( ويف بلــدان جــزر احملــيط اهلــادئ
وتـــــشمل هـــــذه األدوات ) http://www.bioprospector.org/bioprospector/pacific/search.jspانظـــــر (

، )مبـا يف ذلـك قاعـدة للبيانـات        (قـتني   املرجعية تقييما حلالـة أنـشطة التنقيـب البيولـوجي يف هـاتني املنط             
ومــواد مرجعيــة تتــصل بالتــشريعات، والــسياسات، وتقــدير القــيم االقتــصادية، والوصــول إىل املــوارد   

 حتلـيال شـامال للتنقيـب     ٢٠٠٨ويتوقـع املعهـد أن ينـشر يف عـام           . وتقاسم املنـافع، واملعـارف التقليديـة      
ــن حيــث     ــشمالية م ــة ال ــة القطبي ــوجي يف املنطق ــرباءات    البيول ــات ال ــك بيان ــا يف ذل ــه، مب ــه ونطاق طبيعت

 .)١٤٧(ومعلومات عن الشركات الناشطة يف اجملاالت البحرية يف املنطقة القطبية الشمالية
 

 محاية البيئة البحرية وحفظها والتنمية املستدامة -تاسعا  
 مقدمة -ألف  

ىل الرفـاه البـشري      تشكل موارد احمليطات وأوجه استخدامها عنصرا جوهريا بالنسبة إ         - ٢٨١
.  والنقل وإنتاج الطاقة واسـتخراج املـوارد       ةوالتنمية البشرية، مبا يف ذلك األمن الغذائي والصح       

ومن مث فـإن التنميـة املـستدامة للمحيطـات والبحـار أمـر ضـروري لكفالـة متتـع البـشرية برخـاء                        
 يف اســتغالل بيــد أن أوجــه االســتخدام غــري املــستدام للمحيطــات، مثــل اإلفــراط. طويــل األمــد

املوارد البحرية، وخباصة األرصدة السمكية، إىل جانب التأثريات النامجة عن تغـري املنـاخ بفعـل                
األنشطة البشرية، ما برحت حتـدث تغـريات يف حالـة حميطاتنـا وحبارنـا ال يقتـصر تأثريهـا علـى                      

ومـن املـرجح أن     . البيئة الطبيعية وحدها بل ينال أيضا مـن الرفـاه البـشري والتنميـة االقتـصادية               
ولـذا فـإن احلاجـة ماسـة إىل اختـاذ           .  اقتـصادية هائلـة    -تكون هلذا التغـيريات عواقـب اجتماعيـة         

إجراءات عاملية متضافرة ملعاجلة األسباب اجلذرية لذلك، إىل جانـب اجلهـود احملليـة الـيت ميكـن                  
 هــو والتعــاون الفعــال علــى مجيــع املــستويات . )١٤٨(أن تقلــل مــن درجــة تعــرض البــشر للخطــر 

املدخل الرئيـسي إىل التنميـة املـستدامة للمحيطـات والبحـار، وكـذلك إشـراك مجيـع األطـراف                    
 .املناسبة صاحبة املصلحة، وال سيما يف سياق هنج عماده النظام اإليكولوجي

 ومن مث فإنه يف حني أن الـدول هـي الـيت تقـع علـى كاهلـها املـسؤولية األساسـية عنـد                - ٢٨٢
ــصناعة، باعتبارهــا     صــوغ النظــام الواجــب التط  ــذه علــى الوجــه الفعــال، فــإن ال بيــق وعــن تنفي

مستخدما رئيسيا للمحيطـات، هلـا دورهـا اهلـام يف اجلهـود الدوليـة الراميـة إىل معاجلـة املـسائل                      
ويذكر يف هذا الصدد أن اجمللس العـاملي        . البيئية البحرية والتنمية املستدامة للمحيطات والبحار     

_______________ 

 .مسامهة مقدمة من جامعة األمم املتحدة )١٤٧(
، ٢٠٠٧، )GEO4(تـسخري البيئـة ألغـراض التنميـة     : برنامج األمم املتحدة للبيئة، توقعات البيئة العامليـة      : انظر )١٤٨(

 .٤ل الفص
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مبـسؤولية الـشركات   ” لقطاع األعمال التجارية والصناعة معين  للمحيطات، وهو حتالف دويل   
، )www.globalcompact.org(ويعمل يف إطار االتفاق العـاملي لألمـم املتحـدة           “ بشأن احمليطات 

يــشارك حاليــا يف جمموعــة متناميــة مــن املــشاريع حتقيقــا إلســهام القطــاع اخلــاص يف رعايــة          
 .)١٤٩(البحار
خر دور هـام يف التـرويج هلـذه النـهج املتكاملـة جبملـة وسـائل         وللمجتمع املدين هو اآل    - ٢٨٣

ومثـال ذلـك املـؤمتر    . من بينها التوعية وتكثيف احلوارات فيما بـني األطـراف صـاحبة املـصلحة      
العاملي الرابع املعين باحمليطات والسواحل واجلذر الذي سينظمه املنتدى العاملي املعين باحمليطـات          

، وسـريكز علـى النـهوض بـإدارة الـنظم           ٢٠٠٨أبريل  /ي يف نيسان  والسواحل واجلذر، يف هانو   
 . يف سياق تغري املناخ٢٠١٠اإليكولوجية واإلدارة املتكاملة للسواحل واحمليطات حبلول عام 

 
 التلوث الناجم عن األنشطة الربية -باء  

ود يف  يف املائــة مــن محــل التلــوث املوجــ٨٠ تنــاهز النــسبة النامجــة عــن األنــشطة الربيــة - ٢٨٤
كمــا أن البيئــة البحريــة معرضــة للخطــر بفعــل الــتغريات املاديــة للمنطقــة الــساحلية،  . احمليطــات

انظـر  (يف ذلك تدمري املوانئ ذات األمهية احليويـة للحفـاظ علـى صـحة الـنظم االيكولوجيـة                    مبا
http://www.gpa.unep.org (  وتتــراوح النــسبة الــيت تــسهم إســهاما مباشــرا يف التلويــث البحــري

وكثري مـن الـصناعات   .  يف املائة٤٠ إىل ٣٥الساحلي من سكان املناطق احلضرية يف العامل من  
ويف بعـض احلـاالت، وخباصـة يف البلـدان الناميـة،            . العاملة يوجد على امتداد املنـاطق الـساحلية       

ــا املــستخدمة، ونقــص الــوعي، ضــمن مجلــة      تــؤدي حمدوديــة املــوارد املاليــة، وقــدم التكنولوجي
خرى، إىل الصرف بـال ضـابط للنفايـات الـسائلة الـصناعية املعاجلـة مبـستوى رديء أو           أسباب أ 

غري املعاجلة أصـال يف القنـوات واألهنـار والـبحريات املتامخـة لتلـك األنـشطة، فيـنجم عـن ذلـك                        
وهـذه وغريهـا    . )١٥٠(إختام املياه باملغذيات وحدوث حاالت دورية من التكاثر الطحلـيب الـضار           

ة على النظم الساحلية تتطلب توافر االلتزام اجلاد واختـاذ إجـراءات وقائيـة              من الضغوط الشديد  
ويرد أدناه عرض لبعض مبادرات منظومة األمم املتحدة املتخذة مـؤخرا           . على مجيع املستويات  

يف هذا الصدد، بينما يرد عرض للمبادرات املتخذة على الـصعيد اإلقليمـي يف الفـرع زاي مـن                   
 .هذا الفصل

_______________ 

على سبيل املثال، قام اجمللس العاملي للمحيطات باستعراض األولويات واألطراف صاحبة املـصلحة واملـسائل                 )١٤٩(
املتعلقة باستدامة احمليطات من أجل رابطة صناعة النفط الدولية املعنيـة بالبيئـة وحفظهـا، وتنظـيم حلقـة عمـل             

يئيــة للمــوانئ، وذلــك خــالل املــؤمتر الــسنوي املعنــون بــشأن التعــاون فيمــا بــني الــصناعات يف جمــال اإلدارة الب
 .“موانئ إيكولوجية/موانئ خضراء”

 ).اليونيدو(مسامهة مقدمة من منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  )١٥٠(
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عرضــت الــدورة الثانيــة لالجتمــاع االستعراضــي احلكــومي الــدول املعــين بتنفيــذ   وقــد - ٢٨٥
 ٢٠٠٦أكتـوبر   /برنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية يف تـشرين األول            

، ومت )١٧٤-١٧٢، الفقــرات A/62/66/Add.1، و ٢٧٢ - ٢٦٨، الفقــرات A/62/66انظــر (
د لربنامج العمل العاملي يركز على تعميم مراعاة الربنامج وعلـى        يف تلك الدورة إقرار هنج جدي     

ومــن مث فــإن مكتــب تنــسيق برنــامج العمــل العــاملي . التمويــل وتعزيــز التــشريعات واملؤســسات
التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة يركز حاليا على كفالة أن تكون اجلهود اليت تبـذهلا الـسلطات                 

كامل يف العمليات اإلمنائية الوطنية ذات الصلة، وذلـك جبملـة وسـائل             الوطنية مندجمة على حنو مت    
). www.gpa.unep.org/content.html?id=388%in=6انظــر (منــها عقــد حلقــات تدريبيــة إقليميــة  

 وأنشأ املكتب أيضا شراكة تضم األطراف املتعددة صاحبة املصلحة وهتـدف إىل معاجلـة املـصادر            
ت اليت تؤثر تأثريا مباشرا علـى صـحة البـشر ورفـاههم وعلـى البيئـة،           الثابتة وغري الثابتة للمغذيا   

 .)١١٣(مبا يف ذلك النظم االيكولوجية البحرية ومستجمعات املياه املرتبطة هبا
ــامج األمــم      - ٢٨٦ ــاء القــدرات لربن ــدريب وبن  وأحــد اجملــاالت الــيت تركــز عليهــا أنــشطة الت

هـو تعزيـز قـدرات الـسلطات احملليـة علـى            ) دةموئل األمم املتحـ   (املتحدة للمستوطنات البشرية    
التخطيط البيئي واإلدارة البيئية، وال سيما فيما يتعلـق بامليـاه وإدارة الـصرف الـصحي ومعاجلـة               
النفايات الصلبة، بوصف ذلك جـزءا مـن هنـج متكامـل إزاء أهـداف احلـد مـن الفقـر وختفيـف                       

ملتحــدة ومــصرف التنميــة اآلســيوي وقــد أبــرم موئــل األمــم ا. آثــار تغــري املنــاخ والتكيــف معهــا
ومـن  . شراكة فيما بينهما لتحسني حالة الصرف الـصحي يف بلـدات ومـدن دلتـا هنـر امليكونـغ                  

املبادرات األخرى يف هـذا اجملـال حتـسني حالـة امليـاه والـصرف الـصحي يف املـدن الـساحلية يف                       
أجـل املـدن الواقعـة      أفريقيا وآسيا، وتقدمي الدعم ألنشطة رسم السياسات وبنـاء القـدرات مـن              

 .)١٥١(يف املنطقة القطبية الشمالية
، مع شركائها، علـى إعـداد    )اليونيدو( وتعكف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية        - ٢٨٧

تنفيــذ إصــالحات سياســاتية : مــشاريع ملعاجلــة محــل التلــوث العــاملي هتــدف إىل تعزيــز مــا يلــي  
ــن       ــوطين للحــد م ــصعيد ال ــى ال ــة ومؤســسية عل ــة   وقانوني ــات النتروجيني ــة للملوث ــصادر الربي امل

ــة يف       ــل االبتكاري ــارات التموي ــة وخي ــشاريع البياني ــستهلكة لألكــسجني؛ وامل والفوســفورية وامل
التـشييد يف األراضـي الرطبـة    /قطاعات الزراعة واإلدارة احملليـة والـصناعة يف عمليـات اإلصـالح        

وتـشدد  . يف إجياد احللـول الالزمـة     من أجل احلد من التلوث؛ وإشراك جمتمع األنشطة التجارية          
أيـضا علـى ضـرورة تعزيـز قـدرة البلـدان الناميـة علـى اسـتغالل التكنولوجيـات الـسليمة               اليونيدو  

 .)١٥٠(بيئيا
_______________ 

 .مسامهة مقدمة من موئل األمم املتحدة )١٥١(
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 تدهور البيئة البحرية الناجم عن أنشطة النقل البحري -جيم  
ت منـها    ميكن ألنشطة النقل البحـري أن تلحـق أضـرارا بالبيئـة البحريـة يف عـدة حـاال                   - ٢٨٨

على سبيل املثال حـاالت احلـوادث؛ وعمليـات التـصريف املرتبطـة بتـشغيل الـسفن؛ وعمليـات             
التصريف غري القانونية؛ واألضرار املاديـة؛ وتـصريف ميـاه الـصابورة؛ واسـتخدام مـواد الطـالء                  

 تالــسامة املــضادة للحــشف علــى أبــواب الــسفن؛ واحلــشف اإلحيــائي؛ واالصــطدام بالثــدييا    
ا أن االنبعاثات امللوثة للهواء وانبعاثـات غـازات الدفيئـة الناجتـة مـن الـسفن ميكـن                   كم. البحرية

 .أن تؤثر تأثريا سيئا على البيئة البحرية
 ولدى وقوع أي حادثة، يتعني اختـاذ إجـراءات عاجلـة وفعالـة ملكافحـة التلـوث علـى                    - ٢٨٩

تعــاون يف حــاالت التلــوث النحــو املنــصوص عليــه يف االتفاقيــة الدوليــة للتأهــب واالســتجابة وال
ومـن املهـم أيـضا يف هـذا الـصدد      . ٢٠٠٠ وبروتوكول هذه االتفاقية لعام    ١٩٩٠النفطي لعام   

الــصكوك الــيت تــساعد علــى حتديــد املــسؤولية عمــا يقــع مــن أضــرار وعلــى حتديــد التعويــضات 
 .املرتبطة هبا

 
 الوقاية واملكافحة - ١ 

ي مزيدا مـن القـوة ببـدء نفـاذ االتفاقيـة الدوليـة        للنقل البحر  سيكتسب النظام القانوين   - ٢٩٠
ــنظم الــضارة املــضادة للحــشف املــستعملة يف الــسفن، وذلــك يف     ــة ال ســبتمرب /أيلــول ١٧ملراقب

فاعتبــارا مـــن ذلـــك التــاريخ، لـــن يكـــون مــسموحا للـــسفن أن تـــستعمل املركبـــات    . ٢٠٠٨
بيــد لآلفــات احليويــة؛ العــضوية القــصديرية أو تعيــد اســتعماهلا يف نظامهــا املــضاد للحــشف كم 

ــا     وســـيكون حمظـــورا علـــى الـــسفن أن حتمـــل هـــذه املركبـــات علـــى أبـــداهنا أو علـــى أجزائهـ
أسطحها اخلارجية، وسيتعني على السفن اليت حتمل بالفعل على أبداهنا مركبات مـن تلـك،                أو

استعمال طالء يـشكل حـاجز لتلـك املركبـات حيـول دون تـسرهبا مـن الـنظم املخالفـة املـضادة                       
ــنظم    . شف الــيت يغطيهــا ذلــك الطــالء للحــ ــة أيــضا حتــدد آليــة لتقيــيم وتقــدير ال وهــذه االتفاقي

األخــرى املــضادة للحــشف واحليلولــة دون احتمــال اســتعمال مــواد ضــارة أخــرى مــستقبال يف  
، املتاحـة لالطـالع    ٣٠/٢٠٠٧املنظمة البحرية الدوليـة، اإلحاطـة الـصحفية         : انظر(تلك النظم   

 ). أعاله٢٤٢انظر أيضا الفقرة (؛ )www.imo.orgيف املوقع 
 وقد أهابت اجلمعية العامة بالـدول الـيت مل تـصدق أو تـنظم بعـد إىل االتفاقيـة الدوليـة               - ٢٩١

 أن تفعـل ذلـك تيـسريا لبـدء نفـاذ            ٢٠٠٤ملراقبة وتصريف مياه صابورة السفن ورواسبها لعـام         
 الـسفن اجلديـدة حبلـول عـام         وتقضي هذه االتفاقية، ضـمن مجلـة أمـور، بـأن تـستويف            . ةاالتفاقي
ــه بــشأن ميــاه الــصابورة يف الئحتــها دال  ٢٠٠٩ ــالنظر إىل . ٢- معيــار األداء املنــصوص علي وب

عــدم التــيقن مــن أن التكنولوجيــا املعتمــدة الالزمــة لــذلك ســتكون متاحــة علــى الفــور للــسفن   
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، الـذي   A.1005 K) 25(، اختذت مجعية املنظمة البحريـة الدوليـة القـرار    ٢٠٠٩املنشأة يف عام 
 قدم مكعـب    ٥ ٠٠٠ اليت تقل سعة مياه الصابورة فيها عن         ٢٠٠٩يلزم السفن املنشأة يف عام      

، ودعـت جلنـة محايـة البيئـة البحريـة           ٢٠١١بأن تركب نظاما ملعاجلة مياه الصابورة حبلول عام         
ة انظــر املنظمــة البحريــة الدوليــة، اإلحاطــ    (إىل أن تــستعرض ذلــك القــرار علــى حنــو متتــابع      

 ).٥١/٢٠٠٧الصحفية 
 ومـن التطـورات األخـرى الـيت اسـتجدت يف اآلونـة األخـرية واسـتهدفت محايـة البيئــة          - ٢٩٢

البحريـة مـن أنـشطة النقـل البحـري قيـام جلنـة محايـة البيئـة البحريـة باسـتعراض املرفـق اخلــامس             
ــة ( ــق بالقمامـ ــسفن      ) املتعلـ ــن الـ ــاجم عـ ــري النـ ــوث البحـ ــع التلـ ــة ملنـ ــة الدوليـ ــر ا(لالتفاقيـ نظـ

MEPC/57/5/1(           ؛ واألعمال املضطلع هبا علـى الـصعيدين الـدويل واإلقليمـي يف سـياق االتفاقيـة
 ٢٠٠٠الدوليــة للتأهــب واالســتجابة والتعــاون يف حــاالت التلــوث النفطــي وبروتوكوهلــا لعــام 

ونظرا إىل أن جلنة محاية البيئـة البحريـة         ).  أدناه ٣٤٤ و   ٣٤٣ و   ٣٣١ و   ٣٣٠انظر الفقرات   (
، فإن املعلومات املتعلقة هبذه التطـورات وغريهـا سـيفاد هبـا يف              ٢٠٠٨مارس  / يف آذار  ستجتمع

 ). أعاله٢٧١انظر أيضا الفقرة (اإلضافة اليت ستصدر هلذا التقرير 
 

 املسؤولية والتعويض - ٢ 
 هناك نظام دويل متت صياغته بإشراف املنظمة البحرية الدولية حيكم عمليـة التعـويض               - ٢٩٣

 لالتفاقيـة   ١٩٩٢بروتوكـول عـام     : لتلوث النامجة عن السفن، ويشمل هـذا النظـام        عن أضرار ا  
اتفاقيـة   (١٩٦٩الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية عن الضرر الناجم عن التلويـث النفطـي لعـام               

 لالتفاقية الدوليـة املتعلقـة بإنـشاء        ١٩٩٢؛ وبروتوكول عام    )١٥٢()١٩٩٢املسؤولية املدنية لعام    
الــصندوق  (١٩٧١للتعــويض عــن األضــرار النامجــة عــن التلويــث النفطــي لعــام  صــندوق دويل 

الـذي ترتـب علـى اعتمـاده إلغـاء صـندوق            ) ١٩٩٢الدويل للتعويض عن التلويث النفطي لعام       
 املتعلق بإنشاء صندوق تكميلي للتعـويض عـن األضـرار           ٢٠٠٣؛ وبروتوكول عام    ١٩٧١عام  

ــ(النامجــة عــن التلويــث النفطــي   ــة املتعلقــة  )صندوق التكميلــيبروتوكــول ال ــة الدولي ؛ واالتفاقي
باملسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل املواد اخلطرة والضارة عـن طريـق البحـر لعـام                 

 .)١٥٣(، واليت مل تدخل بعد حيز النفاذ١٩٩٦

_______________ 

بري مـن الـدول بفـسخ اتفاقيـة         وقـد قـام عـدد كـ       . ١٩٩٦مـايو   / أيـار  ٣٠ يف   ١٩٩٢بدأ نفاذ بروتوكول عـام       )١٥٢(
 .١٩٦٩املسؤولية املدنية لعام 

 .http://ww.iopcfund.org/intor.htmلالطالع على وصف جلميع االتفاقيات ذات الصلة، انظر  )١٥٣(
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 أحـاط اجمللـس اإلداري لـصندوق        - الصناديق الدولية للتعويض عـن التلويـث النفطـي           - ٢٩٤
 علما بالتطورات املؤدية إىل إهناء الصندوق، واليت ستحدث فور تسوية مجيـع             )١٥٤(١٩٧١عام  

املطالبات الناشئة عن احلوادث اليت مل يفصل فيها بعد وتوزيع أي أصول متبقية توزيعـا منـصفا            
 وإهنـاء صـندوق     71FUND/AC.22/18انظر  (على األشخاص الذين قدموا مسامهات للصندوق       

 علمـا يف هـذا الـصدد باملـسائل          يوأحاط اجمللـس اإلدار   )). 71FUND/AC.22/13 (١٩٧١عام  
، وذلك باإلجراءات املعتـزم اختاذهـا       )١٥٥(الناشئة عن عدم تقدمي تقارير النفط من جانب الدول        

 .إزاء اجلهات املسامهة اليت عليها متأخرات
ــصلة حبــوادث إيريكــا   ١٩٩٢ وواصــل صــندوق عــام  - ٢٩٥ ــسائل املت ــسا، ( النظــر يف امل فرن
ــا، ( كوانــغ مــني ٧، ورقــم )٢٠٠٣إســبانيا، (، وبريــستيج )١٩٩٩ ــة كوري ، )٢٠٠٥مجهوري

ــبني، (وســوالر وان  ــارو  )٢٠٠٦الفل ــان، (، وشوســاي م ــة   ). ٢٠٠٦الياب ــق حبادث ــا يتعل وفيم
لنقـد مقابـل   ل”سوالر وان، قررت اللجنة التنفيذية عدم مقبولية مطالبة مقدمـة بتكلفـة برنـامج        

يف من املشقة االقتصادية، ألن األعمال املضطلع هبا ال صلة هلـا            شرع يف تنفيذه للتخف   “ العمل
وفيمــا يتــصل حبادثــة شوســاي مــارو، لــوحظ أن املبلــغ التقــديري  . بتــدابري التنظيــف أو الوقايــة

للتعويــضات املطالــب هبــا، مبــا يف ذلــك عمليــات التنظيــف يف البحــر وعلــى الــشاطئ، وتنظيــف 
عــات األعــشاب البحريــة، يتوقــع أن يتجــاوز املبلــغ  أبــدان الــسفن، واألضــرار الــيت حلقــت بزرا 

ــام     ــة لعــ ــسؤولية املدنيــ ــة املــ ــق مبوجــــب اتفاقيــ  92FUND/EXC.37/9 (١٩٩٢احلــــدي املنطبــ
 ).92FUND/EXC.37/10 و

 التوجيهيــة ئ املــشروع املــنقح للمبــاد١٩٩٢ واعتمــد اجمللــس اإلداري لــصندوق عــام - ٢٩٦
صـيد األمسـاك وتربيـة األحيـاء البحريـة وجتهيـز        التقنية بـشأن طـرق تقيـيم اخلـسائر يف قطاعـات             

. األمساك كي يستعملها خرباء الصندوق يف تقيـيم املطالبـات املتـصلة بالـصيد الكفـايف لألمسـاك                  
واعتمد اجمللس أيضا بغرض اإلدراج يف دليل الـصندوق املتعلـق باملطالبـات جمموعـة مـن معـايري             

 التــدابري الوقائيــة، هبــدف تيــسري النظــر يف درجــة املقبوليــة املتــصلة باملطالبــات املتعلقــة بتكــاليف
ــة،          ــسفن الغارق ــن ال ــشبثة م ــنفط ال ــات ال ــة خملف ــا إلزال ــضطلع هب ــات امل ــة للعملي ــة العام املعقولي

_______________ 

 71FUND/AC.21/5يرد سجل مقـررات الـدورتني احلاديـة والعـرين والثانيـة والعـشرين للمجلـس اإلداري يف                     )١٥٤(
 .، على التوايل 71FUND/AC.22/18و

 مسامهات من الكيانات املوجودة يف الـدول األعـضاء، الـيت تتلقـى              ١٩٩٢ و   ١٩٧١يتقاضى صندوقا عامي     )١٥٥(
، يف غـضون سـنة بعـد        )نفـط املـسامهات   ( ملن مـن الـنفط اخلـام أو زيـت الوقـود الثقيـل                ١٥٠ ٠٠٠أكثر من   

قارير عن كميـات الـنفط  املتلقـاة، وبـذا يتـاح      وتزود الدول األعضاء األمانة العامة بت. النقل عن طريق البحر 
 .للصندوقني إرسال الفواتري ذات الصلة إىل كل جهة مسامهة
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ــق ــات      وحتقيـــ ــذه العمليـــ ــاليف هـــ ــة بتكـــ ــات املقدمـــ ــساوية للمطالبـــ ــة املتـــ ــر (املعاملـــ انظـــ
92FUND/AC3/A/ES.12/1492  وFUND/AC.12/28.( 

 واملعـين بالتـدابري     ١٩٩٢ريق العامل ملا بني الدورات والتابع لصندوق عام          وواصل الف  - ٢٩٧
غـري التقنيــة لتعزيـز جــودة النقــل البحـري للــنفط النظـر يف الــصلة احملتملــة بـني التــأمني اإللزامــي      
للمسؤولية قبل الغري والنقل البحري غري املستوىف للمعايري، مبا يف ذلك ما يوجد على املـستوى                

وامل قانونية تبـيح جلهـات التـأمني البحـري ونـوادي مكافحـة التلـوث والتعـويض                  الوطين من ع  
ــات اخلاصــة         ــصاح عــن املعلوم ــصلة اإلف ــة ذات ال ــال التجاري ــن األعم ــا م عــن أضــراره وغريه

ونظــر الفريــق العامــل أيــضا فيمــا إن كانــت قــوانني  . بــالعمالء أو تلزمهــا بــذلك أو متنعهــا منــه 
سبان احلاجة إىل التدابري اليت تشجع على اجلودة يف جمال النقـل            وممارسات املنافسة تأخذ يف احل    

 .٢٠٠٨ومن املنتظر أن ينجز الفريق أعماله حبلول هناية عام . البحري للنفط
 االتفاقيــة الدوليــة املتعلقــة باملــسؤولية والتعــويض عــن الــضرر النــاجم عــن نقــل املــواد    - ٢٩٨

وقد قـررت   . تفاقية حاليا تسع دول متعاقدة     يوجد هلذه اال   -اخلطرة والضارة عن طريق البحر      
مجعية الصناديق الدولية للتعويض عـن التلويـث النفطـي إنـشاء فريـق للمناقـشة يكلـف بدراسـة                    
األسباب الرئيسية للمسائل اليت حتول دون بدء نفاذ االتفاقية، وأي مـسائل ذات طبيعـة إداريـة                 

لزمـة قانونـا هلـذه املـسائل يف شـكل           ميكن أن تيسر تنفيذ االتفاقيـة، وبتحديـد وصـوغ حلـول م            
وأعربـــت اللجنـــة القانونيـــة للمنظمـــة البحريـــة الدوليـــة عـــن  . مـــشروع بروتوكـــول لالتفاقيـــة

 .استعدادها للنظر يف أي مقترحات بناء على نتائج مناقشات ذلك الفريق
 

 الضوضاء يف احمليطات -دال  
اء يف احمليطــات علــى البيئــة  جتــري معاجلــة الــشواغل املتــصلة بــاخلطر احملتمــل للــضوض    - ٢٩٩

البحرية يف عدد من املنتديات، اليت ما برحـت تـدعو إىل االضـطالع بأنـشطة البحـث والرصـد                    
ومـن  . وبذل اجلهود من أجل تقليل تعرض املوارد احلية خلطر اآلثار السلبية إىل أدىن حد ممكن              

 البيئـة البحريـة لـشمال    ذلك علـى سـبيل املثـال أن جلنـة التنـوع البيولـوجي التابعـة للجنـة محايـة              
شرق احمليط األطلسي تعكف حاليا على إعـداد اسـتعراض شـامل لتـأثري األصـوات الناجتـة عـن                    

 .)١٥٦(األنشطة البشرية حتت سطح املاء يف البيئة البحرية

_______________ 

تـشرين  (قدم مشروع أويل لذلك االستعراض إىل اجتماع للفريق العامل املعين باألثر البيئي لألنشطة البـشرية    )١٥٦(
 املوقـــع EIHA07/8/1_E انظـــر ولالطـــالع علـــى حمـــضر مـــوجز لـــذلك االجتمـــاع،  ) ٢٠٠٧أكتـــوبر /األول

www.ospar.org/eng/html/welcome.html. 
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أما اجتماع األطراف يف االتفـاق املتعلـق حبفـظ احليتانيـات يف البحـر األسـود والبحـر                    - ٣٠٠
، فقـد   ) أعـاله  ٢٧٠انظـر أيـضا الفقـرة       (طقة املتامخة من احملـيط األطلـسي        األبيض املتوسط واملن  

الــضوضاء الناجتــة عــن األنــشطة يهيــة ملعاجلــة تــأثري جاملبــادئ التو” املعنــون ١٠-٣اختــذ القــرار 
البشرية علـى الثـدييات البحريـة يف منطقـة االتفـاق املتعلـق حبفـظ احليتانيـات يف البحـر األسـود                       

، الذي تـضمن مجلـة أمـور منـها     “ط واملنطقة املتامخة من احمليط األطلسي    والبحر األبيض املتوس  
. حث األطراف علـى العمـل وفقـا للمبـادئ املنـصوص عليهـا يف القـرار يف اقـرب وقـت ممكـن                       

وتستند هذه املبادئ إىل التوصيات واملبادئ التوجيهية الـصادرة عـن اللجنـة العلميـة املنـشأة يف                  
ونــص القــرار أيــضا علــى إنــشاء فريــق ). ١٩٣، الفقــرة A/62/66/Add.1: انظــر(إطــار االتفــاق 

عامل باملراسلة ملعاجلة مسألة الضوضاء الناشئة عن جمموعة متنوعة من األنـشطة البـشرية، بغيـة                
إعــداد أدوات مناســبة لتقيــيم تــأثري الــضوضاء الناشــئة عــن األنــشطة البــشرية علــى احليتانيــات     

لالطــالع علــى تقريــر   (تخفيــف مــن هــذه التــأثريات    ومواصــلة صــوغ التــدابري الراميــة إىل ال   
 )www.accobams.org، انظر )٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول(االجتماع الثالث 

 مــن القــرار ١٢٠ والفقــرة ٦١/٢٢٢ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة  ١٠٧ووفقــا للفقــرة  - ٣٠١
مـن  ، أتاحت الشعبة لالطالع علـى موقعهـا الـشبكي مـا تلقتـه مـن الـدول األعـضاء                ٦٢/٢١٥

قـوائم الدراســات العمليـة اخلاضــعة الســتعراض األقـران بــشأن تـأثريات الــضوضاء يف احمليطــات     
، وردت قـوائم بتلـك الدراسـات        ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ٢٩وحـىت   . على املوارد احليـة البحريـة     

 .من بلجيكا والواليات املتحدة
 

 إدارة النفايات -هاء  
، قـام اجتمـاع األطـراف املتعاقـدة         ٢٠٠٧رب  نـوفم /يف تشرين الثـاين   .  احتجاز الكربون  - ٣٠٢

اتفاقيـة   (١٩٧٢يف اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومـواد أخـرى لعـام       
باعتمـاد املبـادئ    ) بروتوكول لندن  (١٩٩٦ويف الربوتوكول املرتبط بتلك االتفاقية لعام       ) لندن

ون لتصريفه يف التركيبات اجليولوجية حتـت       التوجيهية احملددة لتقييم تدفقات ثاين أكسيد الكرب      
). ٢٩١-٢٨٩، الفقـرات    A/62/66انظـر   (قاع البحار، اليت كانت قـد أعـدهتا األفرقـة العلميـة             

 لربوتوكـول لنـدن،     )١٥٨(١ للمرفـق    )١٥٧(٢٠٠٦وهذه املبادئ التوجيهية مكملة لتعديالت عام       
اجليولوجيــة حتــت قــاع  الــيت تــنص علــى تنظــيم احتجــاز ثــاين أكــسيد الكربــون يف التركيبــات   

 لربوتوكــول لنــدن، وتــوفر  ٢وهــي تــستند إىل املرفــق ). ٢٩٠املرجــع نفــسه، الفقــرة  (البحــار 
_______________ 

 .٦، املرفق LC28/15: ، انظرLP.1) ١(التعديالت املعتمدة طبقا للقرار  )١٥٧(
 قائمة هذه املواد احملددة، اليت تشكل استثناء من القاعدة اليت حتظر إغراق النفايـات أو مـواد        ١يتضمن املرفق    )١٥٨(

 .اقية لندنأخرى طبقا التف
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التـــدقيق املتعلـــق مبنـــع النفايـــات؛ وخيـــارات إدارة النفايـــات؛ : معلومـــات تفـــصيلية عمـــا يلـــي
قهـا عـن    والتوصيف الكيميائي والفيزيائي لتدفقات ثاين أكـسيد الكربـون؛ واملـواد املقبـول إغرا             

طريق قائمة لإلجـراءات؛ وانتقـاء املواضـع وتوصـيفها؛ وتقيـيم اآلثـار احملتملـة؛ والرصـد وإدارة                   
لالطالع على تقرير االجتماع، انظر وثيقة املنظمة البحـر الدوليـة           (املخاطر؛ وشروط التصريح    

LC29/17 ري وتقــضي املبــادئ التوجيهيــة أيــضا باألخــذ بنــهج حتــوطي واختــاذ تــداب ). ٤، املرفــق
والقبـول مـن جانـب األطـراف        . إنفاذية لتقليـل احتمـاالت النتـائج الـسلبية إىل أدىن حـد ممكـن              

املتعاقدة لتقيـيم تـدفقات ثـاين أكـسيد الكربـون لتـصريفه يف التركيبـات اجليولوجيـة حتـت قـاع              
البحار ال ميحو االلتزام مبوجب بروتوكول لنـدن بتقليـل احلاجـة إىل هـذا النـوع مـن التـصريف            

ويأيت يف ختام ذلك أن املبادئ التوجيهية سـتظل قيـد           ). ٥-١، الفقرة   ٤جع نفسه، املرفق    املر(
االستعراض وسيجري حتديثها بعد مخس سنوات، أو قبـل ذلـك، وفقـا ملـا يقتـضيه األمـر علـى                     

 ).١٢-٤املرجع نفسه، الفقرة (ضوء التطورات اجلديدة 
علمي لربوتوكول لندن أن يـضع صـيغة         وأوعزت األطراف املتعاقدة أيضا إىل الفريق ال       - ٣٠٣

حمــددة لإلبــالغ بــشأن مــشاريع احتجــاز ثــاين أكــسيد الكربــون، لكــي تقــدم هــذه الــصيغة إىل   
ونظـرا إىل أن ختـزين ثـاين أكـسيد الكربـون            . ٢٠٠٨أكتـوبر   /اجتماعها الثاين يف تشرين األول    

درات الرصـد   قد يكون دائما، سيلزم حفظ سجالت األذون وعمليات الترخيص مع بيانات ق           
وستتـضمن صـيغة اإلبـالغ قائمـة البنـود الـيت سـيتعني علـى                . واالستجابة اإلدارية الطويلة األمد   

ويف هذا الصدد، كُلـف الفريـق باالتـصال باملنظمـات           . األطراف املتعاقدة إدراجها يف تقاريرها    
قية محايـة   األخرى اليت تسجل احتجاز ثاين أكسيد الكربون وأرصدة الكربون الدائنة، مثل اتفا           

انظــر أيــضا الفقــرة  ) (١١-٤املرجــع نفــسه، الفقــرة  (البيئــة البحريــة لــشمال احملــيط األطلــسي  
 ).أدناه ٣٤٠
خـالل إعـداد املبـادئ التوجيهيـة،     . حركة تدفقات ثاين أكسيد الكربـون عـرب احلـدود       - ٣٠٤

 الــصلة، وإذا اقُتــرح أنــه بغيــة االمتثــال لقــوائم اإلجــراءات املناســبة أو غريهــا مــن األنظمــة ذات
كان من املتوقـع لتـدفقات ثـاين أكـسيد الكربـون احملقونـة إىل داخـل تركيـب جيولـوجي معـني                   
حتت قاع البحر أن تعرب حدود الوالية الوطنية بـني بلـدين أو أكثـر، سـيلزم إرسـال إخطـار إىل               

فـسه،  املرجـع ن (البلدان اجملاورة والتماس مداخالهتا، قبل أن ميكن إصدار الترخيص ذي الـصلة       
واستجابة لذلك، أنشأت األطراف املتعاقـدة فريقـا عـامال قانونيـا وتقنيـا بـشأن                ). ٤-٤الفقرة  

. مسائل احتجاز ثاين أكسيد الكربون عرب احلدود إلعداد مشورة شـاملة بـشأن هـذا املوضـوع        
وســيقوم هــذا الفريــق بتحليــل مجيــع الــسيناريوهات الــيت ســيتم هبــا مجــع تــدفقات ثــاين أكــسيد  

املعتزم احتجازها يف التركيبات اجليولوجية حتت قاع البحار ومعاجلـة هـذه التـدفقات              الكربون  
ونقلــها واحتجازهــا، يف احلــاالت الــيت تــشمل تــنقالت لتــدفقات ثــاين أكــسيد الكربــون عــرب      
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ــشروع جــدول أعمــال االجتمــاع األول، انظــر     (احلــدود  ــى م ). LP/CO2/1/1/1لالطــالع عل
ن حترك تدفقات ثاين أكـسيد الكربـون عـرب احلـدود مـن أجـل           وسينظر الفريق أيضا فيما إن كا     

 مـن   ٦احتجازه يف التركيبات اجليولوجية حتت قاع البحار وأثناء هذا االحتجاز يتـصل باملـادة               
ويف . ، ومـا إن كـان يلـزم إجـراء تعـديل لتلـك املـادة               )١٥٩(بروتوكول لندن، وكيفية هذه الصلة    

هـذا التنظـيم اإلضـايف، ُيتوقـع صـوغ نـص لتعـديل        حالة ما إذا خلص الفريق إىل ضرورة إجراء     
ويف ختـام ذلـك، سـيبحث الفريـق         ). املرجـع نفـسه   (حمتمل، مع اسـتعراض عـام مليزاتـه وعيوبـه           

مدى احلاجة إىل متطلبات إضافية للرصد إىل جانب املبـادئ التوجيهيـة الحتجـاز ثـاين أكـسيد                  
وقــد ). املرجــع نفــسه(لتــصريح الكربــون ومتطلبــات اإلخطــار واإلبــالغ وتبــادل املعلومــات وا 

 .٢٠٠٨فرباير /اجتمع الفريق يف شباط
ورد يف التقريــر املــوجز للفريــق احلكــومي الــدويل املعــين . إخــصاب احمليطــات باحلديــد - ٣٠٥

خـصاب  إخيـارات اهلندسـة اجليولوجيـة، مثـل         ”بتغري املناخ بشأن تـدابري التخفيـف احملتملـة أن           
ال تـزال إىل حـد   [...] لكربون مباشرة من الغالف اجلـوي     ثاين أكسيد ا  احمليطات بغرض إزالة    

ــري        ــة غـ ــار جانبيـ ــا آثـ ــون هلـ ــال أن تكـ ــع احتمـ ــدواها، مـ ــة مل تثبـــت جـ ــارات نظريـ ــبري خيـ كـ
بيـان اإلعـراب   ” وأيدت األطراف املتعاقـدة يف إطـار اتفاقيـة وبروتوكـول لنـدن       .)١٦٠(“معلومة

ول لندن بشأن تكنولوجيا اإلخـصاب      الصادر عن األفرقة العلمية التفاقية وبروتوك     “ عن القلق 
الواسع النطاق ملياه احمليطات باملغذيات باستعمال احلديـد بغيـة احتجـاز ثـاين أكـسيد الكربـون                  

ــرة A/62/66/Add.1، و ٢٥-٢ إىل ٢٣-٢، الفقــرات مــن  LC/SC30/14انظــر ( ). ٢٠١، الفق
منـها اللجنـة   وتلقت األطـراف املتعاقـدة بيانـات أخـرى لإلعـراب عـن القلـق مـن عـدة جهـات               

مؤداها اسـتخدام   “ بالنكتوس” بشأن خطة لشركة     )١٦١(الدائمة جلنوب احمليط اهلادئ وفانواتو    
 كيلـومتر مربـع     ١٠ ٠٠٠عدة أطنان من جسيمات احلديد الّنانوية إلخصاب مـساحة تقـارب            

ومــع التــسليم بأنــه مــن اختــصاص كــل دولــة مــن . مــن احملــيط اهلــادئ حــول جــزر غاالبــاغوس
 يف املقترحـات علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، وفقـا التفاقيـة وبروتوكـول                الدول أن تنظـر   

لندن، فإن األطراف املتعاقدة قد حثت الدول على أن تتوخى احلذر لدى النظـر يف املقترحـات     
املتعلقة بعمليات اإلخصاب الواسعة النطاق، اليت ترى هيئات اإلدارة، بـالنظر إىل حالـة املعرفـة        

وكـررت اجلمعيـة    ). ٢٣-٤، الفقـرة    LC/29/17انظـر   ( ال مربر هلـا حاليـا        الراهنة، أهنا عمليات  
_______________ 

 . من بروتوكول لندن حتظر تصدير النفايات أو مواد أخرى إىل البلدان األخرى٦املادة  )١٥٩(
مــوجز ملقــرري الــسياسات، تقريــر التقيــيم الرابــع الــصادر عــن  . الفريــق احلكــومي الــدويل املعــين بــتغري املنــاخ )١٦٠(

 .١٧الفريق، الفريق العامل الثالث، الفقرة 
، علــى ٥ واملرفــق ١٨-٤، الفقــرة LC.29/17جنــة الدائمــة جلنــوب احملــيط اهلــادئ وفــانواتو يف  انظــر بيــاين الل )١٦١(

 .التوايل



A/63/63
 

108 08-26624 
 

وأصـدر فريـق اخلـرباء املـشترك املعـين      . ٦٢/٢١٥ مـن قرارهـا    ٩٧العامة تأكيد ذلك يف الفقرة      
باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية واللجنة العلمية لبحـوث احمليطـات بيـان موقـف مـشترك                 

ة والتقيـيم املـستقل بـشأن عمليـات اإلضـافة املتعمـدة للمغـذيات إىل                حثا فيه على توفري الشفافي    
 . )١٦٢(احمليطات
 وأقرت املتعاقـدة باختـصاصها بتنـاول مـسألة اإلخـصاب باحلديـد يف الـسياق األوسـع                   - ٣٠٦

ــي           ــورين العلم ــن املنظ ــسألة م ــة امل ــى مواصــلة دراس ــت عل ــات، واتفق ــا إلخــصاب احمليط نطاق
يقا هلذه الغاية، أنـشأت األطـراف فريقـا قانونيـا ملـا بـني الـدورات                 وحتق. والقانوين بغية تنظيمها  

يعمل عن طريق املراسلة، لوضع قائمة مرجعية للمسائل القانونية الـيت يلـزم معاجلتـها بـشأن مـا        
إن كان اإلطار القانوين التفاقية وبروتوكول لندن ينطبق على الـسيناريوهات الرئيـسية املتعلقـة           

وســتحال تلــك القائمــة املرجعيــة إىل اجتماعــات  . ة هــذا االنطبــاقبإخــصاب احمليطــات وكيفيــ
لالطالع على التفاصيل املدرجـة علـى جـداول األعمـال،            (٢٠٠٨مايو  /األفرقة العلمية يف أيار   

 ).LC/SG 31/1/1انظر 
 )١٦٣(، قامـت إحـدى الـسفن      ٢٠٠٦أغـسطس   /يف آب . التخلص من النفايات السمية    - ٣٠٧

يـات اخلطـرة يف مواقـع خمتلفـة حـول أبيـدجان ممـا أدى إىل تلويـث             بإلقاء آالف من أطنـان النفا     
ويقــوم برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة وأمانــة . شـبكة الــصرف الــصحي ومــصادر امليــاه األخــرى 

اتفاقية بازل ملراقبة حركة النفايـات اخلطـرة عـرب احلـدود والـتخلص منـها بـدعم أنـشطة إنعـاش              
ــة   ــاطق امللوثـ ــر (املنـ ــرة ،A/62/66/Add.1انظـ ــتئماين   ) ٢٠٥ الفقـ ــصندوق االسـ ــق الـ ــن طريـ عـ

ديفوار التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة للمساعدة يف جهود التنظيف، وكـذلك علـى               لكوت
أســاس مؤقــت يف إطــار صــندوق اتفاقيــة بــازل االســتئمائي للتعــاون الــتقين لتقــدمي املــساعدة يف  

 .)١٦٤(بازلحاالت الطوارئ، ما دام األمر داخال يف نطاق اتفاقية 
 

 أدوات اإلدارة على أساس املناطق -واو  
 هناك عـدة أنـواع ألدوات اإلدارة علـى أسـاس املنـاطق منـها املنـاطق احملميـة البحريـة،                - ٣٠٨

وتــدابري وقــف الــصيد يف مــصائد األمســاك، وحمميــات الغــالف احليــوي، واملنــاطق اخلاصــة،          

_______________ 

 .www.gesamp.org/page.php?page=2، متاحة يف املوقع ٢٠٠٨مارس / آذار٤انظر النشرة الصحفية املشتركة،  )١٦٢(
وهي جمموعـة مـستقلة لتجـارة الـسلع       ،  “ترافيغورا”، وهي سفينة تستأجرها مؤسسة      “بروبوكواال”السفينة   )١٦٣(

 .األساسية
 بــشأن كــوت ديفــوار، مــذكرة مــن األمانــة   VIII/1الفريــق العامــل املفتــوح العــضوية التفاقيــة بــازل، القــرار    )١٦٤(

)UNEP/CHW/OEWG/6/2( ٢، الفقرة. 



A/63/63  
 

08-26624 109 
 

األدوات املناســبة علــى هــدف اإلدارة ويتوقــف اختيــار . واملنــاطق البحريــة الــشديدة احلــساسية
 ).، الفصل الرابعA/62/66/Add.2انظر أيضا (املراد بلوغه 

، وافقت حلقـة عمـل اخلـرباء        ٢٠٠٧أكتوبر  /يف تشرين األول  . املناطق احملمية البحرية   - ٣٠٩
املنــشأة يف إطــار اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي واملعنيــة باملعــايري اإليكولوجيــة ونظــم التــصنيف          

األحيائية للمناطق البحرية احملتاجـة إىل احلمايـة علـى قائمـة للمعـايري العلميـة الالزمـة                  . غرافيةاجل
لتحديد املناطق البحرية املهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا واحملتاجة إىل احلمايـة، يف ميـاه احمليطـات                 

يــة اخلاصــة التفــرد أو النــدرة؛ واألمه: وتــشمل هــذه القائمــة. املفتوحــة وموائــل أعمــاق البحــار
أو املوائـل املهـددة     /بالنسبة إىل املراحل التارخيية حليـاة األنـواع؛ واألمهيـة بالنـسبة إىل األنـواع و               

باالنقراض أو املعرضة للخطر أو املتـدهورة؛ والقابليـة للتـأثر أو اهلـشاشة أو احلـساسية أو بـطء             
ووافقـت حلقـة    . صفة الطبيعيـة  التعايف؛ واإلنتاجية البيولوجية؛ والتنوع البيولوجي؛ واالتسام بال      

ــوافر العنــصر التمثيلــي،       ــا، ومــدى ت ــا وبيولوجي ــاطق إيكولوجي ــة املن العمــل أيــضا علــى أن أمهي
والقابلية للتوصيل، وحماكاة السمات اإليكولوجية، ومدى مناسبة املواقع وقابليتها للبقـاء، هـي             

اء املناطق لغرض إنشاء شـبكة ممثلـة        املعايري وأدلة االسترشاد العلمية اليت ينبغي استعماهلا يف انتق        
ــل أعمــاق البحــار       ــاه احمليطــات املفتوحــة وموائ ــا يف ذلــك يف مي ــة، مب ــة البحري ــاطق احملمي . للمن

ــشاء         ــيت ســتتخذ يف جمــال إن ــع ال ــة األرب ــى اخلطــوات األولي ــة العمــل كــذلك عل ووافقــت حلق
 ).UNEP/CBD/SBTTA/13/INF/14انظر (الشبكات املمثلة للمناطق احملمية البحرية 

 وطلــب االجتمــاع الثالــث عــشر للهيئــة الفرعيــة املعنيــة باملــشورة العلميــة والتقنيــة          - ٣١٠
معلومـات  )  أعـاله  ٢٦٠انظـر الفقـرة     (والتكنولوجية املنشأة يف إطار اتفاقية التنـوع البيولـوجي          

 أو الـيت     األحيائية اإلقليميـة ودون اإلقليميـة، املتاحـة        -عن مواءمة وتنظيم التصنيفات اجلغرافية      
هي قيد اإلعداد حاليا، يف إطار سـياق عـاملي، بغيـة إتاحتـها لألطـراف يف االجتماعـات املقبلـة                     

ومل يتــسن التوصــل إىل اتفــاق علــى أي  . للهيئــة الفرعيــة قبــل انعقــاد املــؤمتر العاشــر لألطــراف  
 . توصية بشأن النتائج اليت خلصت إليها حلقة عمل اخلرباء

ة املعنيـــة باملنـــاطق احملميـــة البحريـــة، املعقـــودة يف إســـبانيا يف       ويف النـــدوة األوروبيـــ - ٣١١
ــول ــة بوصــفها أداة إلدارة     ٢٠٠٧ســبتمرب /أيل ــة البحري ــاطق احملمي ــاول موضــوع املن ، جــرى تن

مصائد األمساك وحفظ الـنظم اإليكولوجيـة، مبـا يف ذلـك اآلثـار اإليكولوجيـة للمنـاطق احملميـة                    
وغريها مـن االسـتخدامات؛ وتقيـيم أداء املنـاطق احملميـة            البحرية؛ وآثارها على مصائد األمساك      

ــسائل اإلدارة        ــصميمها؛ وم ــة وت ــة البحري ــاطق احملمي ــة لتخطــيط املن ــة؛ واألدوات الالزم البحري
 ).www.mpasymposium2007.euانظر (واألطراف صاحبة املصلحة 

http://www.mpasymposium2007.eu/
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ى الــصعيد اإلقليمــي االضــطالع بعــدد مــن األنــشطة لتعــيني املنــاطق  وجيــري حاليــا علــ- ٣١٢
وقـد اعترفـت اجلمعيـة العامـة     ). انظـر الفـرع زاي أدنـاه   (احملمية البحرية وشبكات تلك املناطق      

، بتحدي ميكرونيزيا، ومبـشروع املـشهد البحـري للمنطقـة     ٦٢/٢١٥اعترافا حمددا، يف قرارها     
ئ، وبالتحــدي الكــارييب، بوصــفها مبــادرات تــسعى بــصورة  املداريــة الــشرقية مــن احملــيط اهلــاد

خاصـــة إىل إنـــشاء وربـــط منـــاطق حمميـــة حبريـــة وطنيـــة مـــن أجـــل زيـــادة تيـــسري هنـــج الـــنظم  
 .اإليكولوجية، وأعادت تأكيد ضرورة تعزيز التعاون الدويل لدعم هذه املبادرات

، ٢٠٠٧ســبتمرب /يف أيلــول. وقــف الــصيد يف مــصائد األمســاك والتــدابري ذات الــصلة   - ٣١٣
اعتمدت مفوضية منظمة مصائد األمساك يف مشال غرب احملـيط األطلـسي تـدابري مؤقتـة إلنـشاء                  
ــة ُتوقــف مبقتــضاها مجيــع أنــشطة صــيد األمســاك الــيت تــشمل       ــة الــشعاب املرجاني منطقــة حلماي

ينـاير  / كـانون الثـاين  ١ يف الفتـرة مـن       ٣٠مالمسة املعدات للقاع يف مساحة كـبرية مـن القـسم            
، ٢٠٠٧أكتـــوبر /ويف تـــشرين األول. )١٦٥(٢٠١٢ديـــسمرب / كـــانون األول٣١ حـــىت ٢٠٠٨

قررت مفوضـية منظمـة مـصائد األمسـاك يف جنـوب شـرق احملـيط األطلـسي وجـوب أن يـسبق                       
استئناف أنشطة الصيد يف عدة مناطق من اليت أُوقـف فيهـا الـصيد، حتديـد الـنظم اإليكولوجيـة         

 ورسم خرائط هلا، مبا يف ذلك اجلبـال البحريـة وفوهـات امليـاه     البحرية املعرضة للتأثر يف املنطقة  
احلارة والـشعاب املرجانيـة يف امليـاه البـاردة، وإجـراء تقيـيم لتـأثري أي اسـتئناف لـصيد األمسـاك                       

، ٢٠٠٧نـوفمرب   /ويف توصـية مت اعتمادهـا يف تـشرين الثـاين          . )١٦٦(على تلك النظم اإليكولوجية   
 يف جنــوب شــرق احملــيط األطلــسي بوجــوب إغــالق  قــضت مفوضــية منظمــة مــصائد األمســاك 

نطاقات معينة يف املنطقة التنظيمية التابعة للمنظمـة مـن أجـل محايـة الـشعاب املرجانيـة يف امليـاه                  
 .)١٦٧(العميقة
، أجـرى املـؤمتر     ٢٠٠٨فربايـر   /يف شـباط  . حمميات الغالف احليوي والتخطيط املكـاين      - ٣١٤

ي تقييمــا للتقــدم احملــرز والتحــديات املاثلــة فيمــا يتعلــق  العــاملي الثالــث حملميــات الغــالف احليــو
مبحميــات الغــالف احليــوي، ووضــع خطــة عمــل مدريــد حملميــات الغــالف احليــوي يف القــرن    

وحتـدد خطـة    ). www.unesco.org/mab/madrid/congress2008.shtmlانظر  (احلادي والعشرين   
العمل اخلطوط الرئيسية لإلجراءات، واألهداف ومؤشرات النجاح، والـشراكات وغريهـا مـن             

اإلنسان والغـالف   ”استراتيجيات التنفيذ، وتضع إطارا لتقييم أعمال برنامج اليونسكو املعنون          
_______________ 

لبحريــة املعرضــة للتــأثر، التــدابري املؤقتــة الراميــة إىل منــع التــأثريات الــسلبية املهمــة علــى الــنظم اإليكولوجيــة ا   )١٦٥(
FC Doc. 07/24 ٢٤، املرفق. 

 الذي حيدد شروط استئناف أنشطة صيد األمسـاك يف املنـاطق اخلاضـعة لوقـف الـصيد عـن       11/07تدبري احلفظ   )١٦٦(
 .06/06طريق تدبري احلفظ 

 .www.neafc.org/measures/currant_measures/docs/09-rec_coralspdf، انظر ٢٠٠٨: التوصية التاسعة )١٦٧(

http://www.unesco.org/mab/madrid/congress2008.shtml
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علـى  ، مـع التركيـز      ٢٠١٣-٢٠٠٨وشبكته العاملية حملميات الغالف احليـوي للفتـرة         “ احليوي
إمكانيات حمميات الغالف احليوي ودورها يف مواجهة التحـديات الناشـئة، ومـن أمههـا سـرعة               
االنتــشار احلــضري، وتــسارع تغــري املنــاخ، وفقــدان التنــوع البيولــوجي والثقــايف، والنتــائج غــري 

واعتمـد  ). املرجـع نفـسه   (املتوقعة اليت تؤثر على قدرة النظم اإليكولوجية على توفري اخلـدمات            
“ اإلنــسان والغــالف احليــوي ”ؤمتر أيــضا إعــالن مدريــد بــشأن برنــامج اليونــسكو املعنــون   املــ

والشبكة العاملية حملميات الغالف احليوي، الذي حيث، يف مجلة أمور، علـى االسـتخدام األمثـل                
ــات       ــة املــستدامة، واســتغالل إمكانيــات حممي ــز التنمي حملميــات الغــالف احليــوي ألغــراض تعزي

هي وغريهـا، بوصـفها أمـاكن لالسـتثمار واالبتكـار مـن أجـل التخفيـف مـن                   الغالف احليوي،   
تغري املناخ والتكيف معه، وحتسني خدمات النظم اإليكولوجيـة ونواجتهـا واسـتغالهلا ألغـراض                

 ). املرجع نفسه(الرفاه البشري وغريها من األغراض 
ك يف شـــبكة  وقــد أُدرجــت حمميـــة الغــالف احليويـــة إيــسالس مارييتـــاس يف املكــسي     - ٣١٥

اليونــسكو العامليــة حملميــات الغــالف احليــوي، وهــي منطقــة التقــاء ثريــة لألنــواع البحريــة مــن     
املناطق املكسيكية الوسطى واجلنوبية من احمليط اهلادئ ومن خليج كاليفورنيـا وسـاحل منطقـة               

 كمـا  وتشكل هـذه احملميـة موقعـا مهمـا للدراسـات العلميـة      . بايا كاليفورنيا على احمليط اهلادئ   
 .أهنا بالغة األمهية بالنسبة لعمليات تكاثر بعض األنواع املعرضة للخطر، مثل احليتان احلدباء

 واعتمادا على املمارسـات اجليـدة القائمـة، تتـشارك اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة                 - ٣١٦
جمموعـة  الدولية وبرنامج اإلنسان والغالف احليوي التابعان لليونسكو يف إعـداد دليـل يتـضمن               

ــنظم         ــى الـ ــة علـ ــة القائمـ ــة البحريـ ــة اإلدارة املكانيـ ــة ملمارسـ ــادئ التوجيهيـ ــادئ واملبـ ــن املبـ مـ
ــة، ــع اإليكولوجيــــ ــارب حمميــــــات الغــــــالف احليــــــوي    مــــ ــتفادة مــــــن جتــــ ــر (االســــ انظــــ

http://www.ioc3.unesco.org/marinesp.( 
وافقت املنظمة البحرية الدولية، من حيث املبـدأ،        . لبحرية الشديدة احلساسية  املناطق ا  - ٣١٧

علــى االقتــراح املقــدم مــن الواليــات املتحــدة العتبــار َمعلَــم باباهانوموكواكيــا البحــري الــوطين 
أكتـوبر  /ويف تـشرين األول   . منطقـة حبريـة شـديدة احلـساسية       )  الغربية –جزر هاواي الشمالية    (

انظـــــر ( الـــــسالمة البحريـــــة التـــــدابري الوقائيـــــة املرتبطـــــة بـــــذلك ، اعتمـــــدت جلنـــــة٢٠٠٧
A/62/66/Add.1   بعـد   ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ١وقررت تنفيذها اعتبـارا مـن       ) ٦٩ و   ٦٨، الفقرتان 

 .)٦١(أن يتم هنائيا اعتبار املنطقة منطقة حبرية شديدة احلساسية
 

 التعاون اإلقليمي -زاي  
عنصرا ضـروريا يف التـصدي للتحـديات العامليـة الـيت             ال يزال التعاون اإلقليمي يشكل       - ٣١٨

جتابه البيئة البحرية إىل جانب مراعاة األحوال احمللية احملـددة اإليكولوجيـة والبيئيـة واالقتـصادية                

http://www.ioc3.unesco.org/marinesp


A/63/63
 

112 08-26624 
 

وقـد تكثفـت األنـشطة يف عـدد مـن املنـاطق مـن أجـل تطبيـق النـهج            . االقتصادية. واالجتماعية
. رة املتكاملة للمحيطات، والتـصدي للتحـديات الناشـئة        القائمة على النظم اإليكولوجية واإلدا    

ويبـدأ هـذا الفـرع باسـتعراض عـام مـوجز            . بيد أن التقدم احملرز يف هذا الـصدد ال يـزال متباينـا            
ألنشطة برنامج البحـار اإلقليميـة لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، الـذي يـشكل اإلطـار الـشامل                       

 يلي ذلك عرض بعض املعلومات عن التطورات الرئيـسية          للتعاون فيما بني البحار اإلقليمية، مث     
يف إطار كل برنامج من برامج البحار اإلقليمية، فضال عـن األنـشطة ذات الـصلة الـيت تـضطلع                    

 .هبا الكيانات اإلقليمية األخرى
 

 )١٦٨(برنامج البحار اإلقليمية التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة - ١ 
ي التاسع التفاقيـات وخطـط عمـل البحـار اإلقليميـة، املعقـود يف                 أقـر االجتماع العامل    - ٣١٩

املـضي قــدما يف تنفيــذ اتفاقيــات وخطــط  ”، إعــالن جــدة بــشأن ٢٠٠٧أكتــوبر /تـشرين األول 
صـمم فيـه   الذي ، “عمل البحار اإلقليمية وصوالً إىل التنمية املستدامة للبيئة البحرية والساحلية      

ات مـن بينـها وضـع وتنفيـذ إجـراءات للتكيـف مـع آثـار                 لة من اخلطو  مجاختاذ  املشاركون على   
ــنظم        ــات والـ ــسواحل واحمليطـ ــة يف الـ ــنظم اإليكولوجيـ ــج الـ ــق ُنُهـ ــز تطبيـ ــاخ، وتعزيـ ــري املنـ تغـ
اإليكولوجيــة البحريــة الكــبرية وإدارة اجلــزر، واعتمــاد التقيــيم االقتــصادي للــسلع واخلــدمات    

وأقـــر االجتمـــاع أيـــضا التوجيهـــات . )١٦٨(املتأتيـــة مـــن املـــوارد الـــساحلية والبحريـــة وتعميمـــه
، الـيت ترمـي إىل      ٢٠١٢-٢٠٠٨االستراتيجية الشاملة اجلديدة لربنامج البحار اإلقليمية للفتـرة         

متهيد السبيل للتصدي للمسائل البحرية والـساحلية الناشـئة، مبـا يف ذلـك تغـري املنـاخ، والتنـوع            
ــوارد أعــايل      ــى م ــوجي يف أعمــاق البحــار، واحلفــاظ عل ــى حنــو   البيول البحــار واســتخدامها عل

وتـوفر التوجيهـات االسـتراتيجية أيـضا إطـارا تنفيـذيا يعتـرف              . مستدام، واستغالل قاع البحـار    
بالـــــصالت الـــــيت تـــــربط خـــــدمات الـــــنظم اإليكولوجيـــــة البحريـــــة والـــــساحلية بالتنميـــــة   

 .والبشرية االقتصادية
ات اجلمعية العامـة ذات الـصلة     وسعياً إىل تشجيع استجابة أكثر اتساقا ومشولية لقرار    - ٣٢٠

باحلطام البحري، أجرى برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة                
، يرمـي يف مجلـة أمـور إىل تقيـيم إمكانيـة إعـداد               )١٦٩(استعراضا شامال ملعدات الصيد املهجورة    

. مــات البحــار اإلقليميــةبــرامج وأنــشطة مــشتركة بــني هيئــات مــصائد األمســاك اإلقليميــة ومنظ 
اللجنـــة ويتعـــاون برنـــامج البحـــار اإلقليميـــة التـــابع لربنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة أيـــضا مـــع  

_______________ 

انظــــر . أُعــــد علــــى أســــاس مــــسامهة برنــــامج البحــــار اإلقليميــــة التــــابع لربنــــامج األمــــم املتحــــدة للبيئــــة  )١٦٨(
http://www.unep.org/regionalseas/RS_Global_Meetings/9th_Global_Meeting/JD/Final_Jeddah_Declaration.pdf. 

 .“استعراض شامل ومقترحات للعمل: مشكلة معدات الصيد املهجورة”: عنوان الدراسة هو )١٦٩(
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األوقيانوغرافية احلكومية الدولية التابعة ملنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة يف سـبيل                
كذلك يتوىل الربنـامج    . دهاصوغ مبادئ توجيهية تنفيذية يف جمال مسح القمامة البحرية ورص         

مـــع شـــركاء آخـــرين صـــوغ مبـــادئ توجيهيـــة بـــشأن اســـتخدام أدوات قائمـــة علـــى الـــسوق 
وتواصل العمل علـى املـستوى اإلقليمـي يف سـياق     . واقتصادية للتصدي ملعضلة القمامة البحرية 

تـابع لربنـامج    املبادرة الشاملة املتعلقة بالقمامة البحريـة، بتنـسيق مـن برنـامج البحـار اإلقليميـة ال                
األمم املتحدة للبيئة، وذلك يف حبر البلطيق، والبحر األسود، وحبر قـزوين، وحبـار شـرق آسـيا،                  
وشرق أفريقيا، والبحر املتوسط، ومشال شرق احملـيط األطلـسي، ومشـال غـرب احملـيط اهلـادئ،                  

بحـر  والبحر األمحر وخليج عدن، وحبار جنوب آسيا، وجنوب شرق احمليط اهلادئ، ومنطقـة ال  
أيـضا تقـدمي الـدعم إىل العديـد مـن البحـار اإلقليميـة بـشأن                 وواصل الربنامج   . الكارييب الكربى 

ســــيما وضــــع وتنقــــيح بروتوكــــوالت حــــول التلــــوث النــــاجم عــــن    مــــسائل أخــــرى، وال
 .الربية األنشطة

 
 أنتاركتيكا - ٢ 

 أصــلية،   تواجــه منطقــة أنتاركتيكــا عــددا مــن الــضغوط، مبــا فيهــا إقحــام أنــواع غــري   - ٣٢١
ــسياحة ــة        )١٧٠(وال ــا جلن ــيت توليه ــا ال ــة العلي ــن األولوي ــبني م ــا يت ــوث، كم ــاخ، والتل ــري املن ، وتغ

وأعطــت . أنتاركتيكــا املعنيــة حبمايــة البيئــة إىل هــذه املــسائل يف خطــة عملــها اخلمــسية املؤقتــة   
 .)١٧١(اللجنة أيضا أولوية عالية لتحديد العمليات الالزمة لتعيني املناطق البحرية احملمية

، أوصـــى االجتمـــاع االستـــشاري لألطـــراف يف معاهـــدة     ٢٠٠٧مـــايو /  ويف أيـــار- ٣٢٢
أنتاركتيكا بـأن يقـوم األطـراف بـردع منظمـي الـرحالت علـى مـنت سـفن يفـوق عـدد ركاهبـا                         

 شخص أو عدم منحهم اإلذن بالترّجل بأي شكل مـن األشـكال علـى أرض أنتاركتيكـا           ٥٠٠
يضا على دراسة اختاذ مزيد مـن اخلطـوات، يف الفتـرة            واتفق االجتماع أ  )). ٢٠٠٧ (٤القرار  (

ما بني دوراته، ملعاجلة مسألة سـفن الركـاب يف املنطقـة املـشمولة مبعاهـدة أنتاركتيكـا، مـسلّماً                    
بــأن املنظمــة البحريــة الدوليــة تنظــر يف مبــادئ توجيهيــة للــسفن الــيت تبحــر يف املنطقــة القطبيــة   

_______________ 

أسفرت األنشطة السياحية اليت ينظمها كل من الرابطـة الدوليـة ملنظمـي الـرحالت إىل أنتاركتيكـا واجلهـات                     )١٧٠(
 سـياح إىل املنطقـة املـشمولة    ٣٧ ٥٠٦غري املنضوية حتت الرابطة عن دخول عـدد إمجـايل مـن الـسياح قـدره           

ــادة   ــى مــدار دورة   ١٤مبعاهــدة أنتاركتيكــا، أي بزي ــارات عل ــة يف عــدد الزي انظــر . ٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف املائ
ــرة    ــة يف دورة أنتاركتيكــا للفت ــسياحة األنتاركتيكي  املقدمــة إىل IP121، الوثيقــة ٢٠٠٧-٢٠٠٦اســتعراض ال
 .االجتماع االستشاري الثالثني لألطراف يف معاهدة أنتاركتيكا

، متــاح علــى )CEP X(املعنيــة حبمايــة البيئــة، تقريــر اللجنــة خطــة العمــل اخلمــسية املؤقتــة للجنــة : ١التــذييل  )١٧١(
 .http://30atcm.ats.aq/30atcm/Documents/Docs/att/Atcm30_att084_rev1_e.doc: العنوان
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، وأوصــى األطــراف بــردع أي أنــشطة    )١٧٢(أنتاركتيكــاالــشمالية وامليــاه املغطــاة باجلليــد يف    
سياحية من شـأهنا أن تـساهم بقـدر كـبري يف التـدهور الطويـل األجـل لبيئـة أنتاركتيكـا والـنظم                  

 )).٢٠٠٧ (٥القرار (اإليكولوجية اليت تعتمد عليها وترتبط هبا 
حتديــد   واتفـق االجتمـاع علــى أن العمـل فيمـا بــني الـدورات ينبغـي أن ينــصّب علـى        - ٣٢٣

ــة يف املنطقــة املــشمولة مبعاهــدة      ــة املرتبطــة باالستكــشافات البيولوجي املــسائل واألنــشطة الراهن
 نتاركتيكـا يف أ حفـظ املـوارد البحريـة احليـة         ورحب أيـضا مبـا أحرزتـه اتفاقيـة          . )١٧٢(أنتاركتيكا

ــن ــة           مـ ــنظم يف املنطقـ ــري املـ ــه وغـ ــغ عنـ ــري املبلـ ــشروع وغـ ــري املـ ــصيد غـ ــض الـ ــدم يف خفـ تقـ
 .)١٧٣(باملعاهدة لةاملشمو

 
 املنطقة القطبية الشمالية - ٣ 

  يعكف جملس املنطقة القطبية الشمالية على وضع مشروع يرمـي إىل دراسـة املفـاهيم              - ٣٢٤
ــة      ــق اإلدارة املتكاملـ ــبيل تطبيـ ــشمالية يف سـ ــة الـ ــة القطبيـ ــدان املنطقـ ــة ببلـ ــات اخلاصـ واملمارسـ

وجيري أيضا وضع مـشاريع تتعلـق       . )١٧٤(للمحيطات وتنفيذ هنج قائم على النظام اإليكولوجي      
ــد         ــان غطــاء غرينلن ــد البحــري، وذوب ــار تقلــص اجللي ــا يف ذلــك آث ــاخ، مب ــار تغــري املن ــيم آث بتقي
اجلليدي، وتغريات الغطاء الثلجي وأحوال األرض الدائمة التجمـد، إضـافة إىل تبـادل اخلـربات                

وقــد مت وضــع .  احملتملــةيف جمــال التكيــف مــع تغــري املنــاخ، وأفــضل املمارســات، واإلجــراءات  
ــة        ــوجي يف املنطقــة القطبي ــيم التنــوع البيول ــشأن تقي ــة ب مــشروع خطــة عمــل واســتراتيجية مالي

 .)١٧٥(٢٠١٠الشمالية لعام 
  وجتري يف الوقت الراهن األعمال التحضريية لتقييم النقل البحري يف املنطقة القطبيـة               - ٣٢٥

 للمبادئ التوجيهية بـشأن استكـشاف الـنفط         الشمالية، ومن املتوقع أن تقدم الصيغة املستكملة      
والغاز يف حبار املنطقة القطبية الشمالية ولربنامج العمل اإلقليمي حلماية البيئة البحريـة للمنطقـة               

_______________ 

ــوان        )١٧٢( ــى العن ــاح عل ــثالثني لألطــراف يف معاهــدة أنتاركتيكــا، مت ــشاري ال ــامي لالجتمــاع االست ــر اخلت  :التقري
http://30atcm.ats.aq/30atcm/Documents/docFinalReport.aspx. 

ــا،     )١٧٣( ــة احليـــة يف أنتاركتيكـ  تـــشرين ٢٣تقريـــر االجتمـــاع اخلـــامس والعـــشرين للجنـــة حفـــظ املـــوارد البحريـ
 .http://www.ccamlr.org: ، متاح على العنوان٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣ -أكتوبر /األول

مايــة البيئــة البحريــة يف املنطقــة القطبيــة الــشمالية، املقــدم إىل كبــار   التقريــر املرحلــي للفريــق العامــل املعــين حب  )١٧٤(
 .http://www.arctic-council.org: مسؤويل املنطقة القطبية الشمالية، متاح على العنوان

دم إىل التقرير املرحلي للفريق العامل املعين حبمايـة الثـروة النباتيـة واحليوانيـة يف املنطقـة القطبيـة الـشمالية، املقـ           )١٧٥(
 .http://www.arctic-council.org: كبار مسؤويل املنطقة القطبية الشمالية، متاح على العنوان
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القطبية الشمالية من األنشطة الربية، إىل االجتماع الوزاري جمللس املنطقـة القطبيـة الـشمالية يف                
 .)١٧٤(٢٠٠٩عام 

 
 حبر البلطيق - ٤ 

  اعتمدت خطة عمل حبر البلطيـق، الـيت ترمـي إىل تقلـيص التلـوث علـى حنـو جـذري                    - ٣٢٦
، يف تـشرين    ٢٠٢١وإعادة الوضـع اإليكولـوجي اجليـد إىل نـصابه يف حبـر البلطيـق حبلـول عـام                    

وحتــدد اخلطــة اإلجــراءات الالزمــة علــى املــستويني الــوطين واإلقليمــي    . ٢٠٠٧نــوفمرب /الثــاين
ق عليهــا يف غــضون إطــار زمــين معــّين فيمــا يتعلــق باالختــام باملغــذيات، لتحقيــق األهــداف املتفــ

واملواد اخلطرة، والسالمة البحرية والقدرة على التـصدي للحـوادث، وتـدمري املوائـل، والتنـوع                
وترمــــي اخلطــــة القائمــــة علــــى أهــــداف إيكولوجيــــة إىل تنفيــــذ هنــــج النظــــام   . البيولــــوجي

اإلقليمــي لبحـر البلطيــق املمــول مـن مرفــق البيئــة   وســتعاد تـسمية املــشروع  . )١٧٦(اإليكولـوجي 
 .)١٧٧(البنك الدويل ليصبح مشروع النظم اإليكولوجية البحرية الكبرية يف حبر البلطيق/العاملية
، اعتمـــدت الـــدول املطلـــة علـــى حبـــر البلطيـــق أيـــضا التقيـــيم  ٢٠٠٧  وخـــالل عـــام - ٣٢٧

قـة جلنـة محايـة البيئـة البحريـة يف منطقـة             انظـر وثي  (املواضيعي لتغري املناخ يف منطقة حبر البلطيـق         
ــق   ــة يف البحــر؛      )٣/١٣حبــر البلطي ــواد اجملروف ــتخلص مــن امل ــة لل ــادئ التوجيهي ــشاريع املب ؛ وم

 علــى النفايــات “عــدم دفــع رســوم خاصــة”تطبيــق نظــام : والتوصــيات بــشأن أمــور مــن بينــها
ــق     ــة حبــر البلطي ــسفن يف منطق ؛ )٢٨/١وصــية ، التHELCOM 28/2007انظــر (النامجــة عــن ال

وتــسجيل عمليــات ختــزين زيــوت وقــود الــسفن والوثــائق املتعلقــة باســتخدام مرافــق االســتالم    
؛ واملبادئ التوجيهية بشأن عمليات ختزين زيـت الـسفن ونقـل            )٢٨/٢املرجع نفسه، التوصية    (

شحنات الزيوت من سفينة إىل أخـرى، مـع مراعـاة املرفـق األول مـن اتفاقيـة التلـوث البحـري                      
والعمل جار مـن أجـل وضـع خريطـة طريـق لتنفيـذ              ). ٢٨/٣املرجع نفسه، التوصية     (٧٣/٧٨

 .اتفاقية إدارة مياه الصابورة على حنو متوائم
  وجــــرى أيــــضا إقــــرار مقتــــرح مــــشروع أويل بــــشأن التخطــــيط املكــــاين الواســــع - ٣٢٨
ــة   . )١٧٨(النطــاق ــة يف تقيــيم االتــساق البيولــوجي يف شــبكة املنــاطق احملمي  لبحــر ونظــرت اللجن

 يف املائـة مـن منطقـة حبـر البلطيـق حيـث              ٦البلطيق، اليت تغطي حاليا مـساحة تزيـد قلـيال علـى             
_______________ 

ــسامهة  )١٧٦( ــق   مـــ ــر البلطيـــ ــة حبـــ ــة يف منطقـــ ــة البحريـــ ــة البيئـــ ــة محايـــ ــوان  . جلنـــ ــى العنـــ ــة علـــ ــة متاحـــ  :واخلطـــ
http://www.helcom.fi/BSAP/en_GB/intro/ . 

، )HELCOM 28/2007(للجنة محايـة البيئـة البحريـة يف منطقـة حبـر البلطيـق       حمضر االجتماع الثامن والعشرين  )١٧٧(
 .٤/٢ و ٤/١وانظر أيضا وثيقيت اللجنة . ، هلسنكي، فنلندا٢٠٠٧مارس / آذار٨-٧

 .٢٠٠٧يونيه /، حزيران)HELCOM HOD 21/2007(حمضر االجتماع احلادي والعشرين لرؤساء الوفود  )١٧٨(
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انظـر وثيقـة جلنـة محايـة البيئـة البحريـة يف منطقـة حبـر                 ( منطقة حممية حىت اآلن      ٧٨جرى تعيني   
يـة  اتفاقيـة محايـة البيئـة البحر   ، وشددت على ضرورة تيسري التعاون بـني اللجنـة و          )٣/٦البلطيق  

 . من أجل تقييم وضع الشبكة املشتركة للمناطق البحرية احملميةلشمال احمليط األطلسي
 

 البحر األسود - ٥ 
، اســتمر العمــل علــى حتــديث خطــة العمــل االســتراتيجية إلعــادة ٢٠٠٧  خــالل عــام - ٣٢٩

، ١٩٩٢ تأهيل البحر األسود ومحايته، واالتفاقية املعنية حبماية البحر األسود مـن التلـوث لعـام              
ــة لعــام        ــاجم عــن مــصادر بري ــة للبحــر األســود ملكافحــة التلــوث الن ــة البحري وبروتوكــول البيئ

وحتــدد االتفاقيــة املعدلــة اخنفــاض . ، ومرفقاتــه، أو تعــديل كــل ذلــك حــسب االقتــضاء ١٩٩٢
االختــام باملغــذيات،  /األرصــدة الــسمكية، واإلفــراط يف اإلغنــاء باملغــذيات    /األنــواع التجاريــة 

ــو  ــار،      وإقحــام أن ــدفق األهن ــساحلي، وتغــريات ت ــائي، والتحــات ال ــوث الكيمي ــة، والتل اع دخيل
وجـرى أيـضا   . وتغريات املوئل والتنوع البيولوجي، وتغري املناخ، بوصـفها مـسائل ذات أولويـة      

ومت وضــع . وضــع مــشاريع مبــادئ توجيهيــة بــشأن تقيــيم األثــر البيئــي يف ســياق عــرب حــدودي
ــل ورســ     ــصنيف املوائ ــشأن ت ــشاريع ب ــة      م ــة احملمي ــاطق البحري ــيني املن ــن أجــل تع ــا م م خرائطه

 .وشبكات تلك املناطق
 طــن مــن زيــت الوقــود والكربيــت يف البحــر ٢٠٠٠  ونتيجــة لتــسرب مــا يربــو علــى - ٣٣٠

، دعـا الربملـان   ٢٠٠٧نـوفمرب  /األسود إثر غرق العديد من سفن نقل البـضائع يف تـشرين الثـاين            
 األوروبيـة إىل تكثيـف التعـاون مـع البلـدان املـشاطئة غـري                األورويب اجمللس األورويب واملفوضـية    

األعضاء يف االحتاد األورويب بشأن تنفيذ ما يلزم من تدابري لتخفيـف خمـاطر التلـوث مـن جـراء                    
ــة          ــة الدولي ــة البحري ــراءات يف ســياق املنظم ــاذ إج ــك اخت ــا يف ذل ــة، مب حــوادث املالحــة البحري

 .)١٧٩(ومذكرة تفاهم باريس
 

 نحبرز قزوي - ٦ 
ــة      - ٣٣١ ــة البيئ ــشأن محاي ــة ب ــة اإلطاري ــؤمتر األطــراف يف االتفاقي   اعتمــد االجتمــاع األول مل

ــزوين    ــة لبحــر ق ــران (البحري ــة طه ــن   )اتفاقي ــرة م ــاكو يف الفت ــود يف ب ــار٢٧ إىل ٢٥، املعق /  أي
، برنـامج عمـل مدتـه سـنة واحـدة، يـشمل إعـداد خطـة عمـل لالتفاقيـة وكـذلك                       ٢٠٠٢ مايو

، ووضـع اتفــاق شــراكة بيئيـة مــع قطــاع صـناعة الــنفط، ووضــع الــصيغة    خطـط تنفيذيــة وطنيــة 

_______________ 

 بشأن كوارث املالحة البحرية الـيت شـهدها         ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣املؤرخ  قرار الربملان األورويب     )١٧٩(
 ).P6_TA(2007)0625وثيقة االحتاد األورويب (مضيق كريش يف البحر األسود وما جنم عنها من تلوث نفطي 
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ومـن املتوقـع أن تكـون       . )١٨٠(النهائية ملشاريع بروتوكوالت يف جماالت االهتمام ذات األولوية       
الربتوكوالت املعنية حبفظ التنوع البيولوجي، والتلـوث النـاجم عـن املـصادر واألنـشطة الربيـة،                 

 عــرب حــدودي جــاهزة لالعتمــاد يف االجتمــاع الثــاين ملــؤمتر       وبتقيــيم األثــر البيئــي يف ســياق   
، وأن ُيفـــتح بـــاب التوقيـــع علـــى بروتوكـــول التأهـــب واالســـتجابة ٢٠٠٨األطـــراف يف عـــام 

ــاع         ــك االجتم ــل ذل ــوث النفطــي قب ــصدي حلــوادث التل ــصعيد اإلقليمــي للت ــى ال ــاون عل  والتع
 .)١٨١(أو يف أثنائه

لـــوث، وبرنـــامج للرصـــد البيئـــي، وخطـــة       ومت إعـــداد برنـــامج إقليمـــي لرصـــد الت   - ٣٣٢
الفقمة، ونظام لبيانات التنـوع البيولـوجي، ودراسـة للتـشريعات الوطنيـة املتعلقـة بـضبط                  حلفظ

 .)١٨٢(األنواع الغازية
 

 حبار شرق آسيا - ٧ 
ــذي اعُتمــد يف كــانون       - ٣٣٣ ــد لبحــار شــرق آســيا، ال ــه االســتراتيجي اجلدي   حيــدد التوجي
التلـوث البحـري    : االته املواضيعية ذات األولوية علـى النحـو التـايل         ، جم )١٨٣(٢٠٠٨يناير  /الثاين

ــساحلية        ــساحلي والبحــري، وإدارة الكــوارث ال ــل ال ــة، وحفــظ املوئ ــاجم عــن مــصادر بري الن
ويلـزم تنـاول تلـك اجملـاالت مـن خـالل االسـتراتيجيات األربـع املترابطـة بـشأن                    . والتصدي هلـا  

. ة، واملسائل االستراتيجية والناشئة، والتعـاون اإلقليمـي       إدارة املعلومات، وبناء القدرات الوطني    
 .وجيري حاليا إعداد تقرير عن حالة البيئة البحرية يف منطقة حبار شرق آسيا

  وعالوة على ذلك، مت وضـع مقترحـات مـشاريع دعـم البلـدان املتـضررة مـن كارثـة                      - ٣٣٤
ة الـساحلية، ومتـت املوافقـة    تسونامي من خالل تعزيـز القـدرة علـى التخطـيط املـستدام للمنطقـ            

 .على متويلها
 

 شرق أفريقيا وغرهبا - ٨ 
  عقد األطراف يف اتفاقية محاية وإدارة وتنمية البيئة البحريـة والـساحلية ملنطقـة شـرق                  - ٣٣٥

واألطراف يف اتفاقية التعاون يف محاية وتنمية البيئـة البحريـة والـساحلية             ) اتفاقية نريويب (أفريقيا  
_______________ 

: ، متــــــــــــــاح علــــــــــــــى العنــــــــــــــوانTC/COP1/INF.5تقريــــــــــــــر االجتمــــــــــــــاع األول، الوثيقــــــــــــــة  )١٨٠(
http://www.unep.ch/roe/Caspian_cop1_adopteddocs.htm . 

 .٢٠٠٧مايو / أيار٢٥، بيان الوزراء يف االجتماع األول، ٢املرجع نفسه، املرفق  )١٨١(
 .مسامهة من برنامج بيئة حبر قزوين )١٨٢(
تقرير االجتماع التاسـع عـشر للهيئـة التنـسيقية بـشأن حبـار شـرق آسـيا، عـن خطـة عمـل حبـار شـرق آسـيا،                               )١٨٣(

 ).UNEP(DEPI)/EAS IG.19/3 (٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٣ و ٢٢ام ريب، كمبوديا، يف املعقود يف سي
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، اجتماعــا مــشتركا يف جوهانــسربغ، جنــوب )اتفاقيــة أبيــدجان(وســط أفريقيــا ملنطقـة غــرب و 
ونظــر األطــراف يف مــشاريع بروتوكــوالت بــشأن  . ٢٠٠٧نــوفمرب /أفريقيــا، يف تــشرين الثــاين

األنــشطة ومــصادر التلــوث الربيــة للمنطقــتني كلتيهمــا، واعتمــدوا بــرامج عمــل تــستغرق أربــع  
ــة املنحــى مــن   ــة قائمــة علــى النظــام   ســنوات، تتــضمن أهــدافا عملي  أجــل إدارة ســاحلية وحبري

وجدد املشاركون يف إعالن مشترك التزامات حكومـاهتم        . اإليكولوجي لكل اتفاقية على حدة    
 .)١٨٤( يف سياق الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيابتنفيذ االتفاقيتني

 
 البحر املتوسط - ٩ 

ع تلويـث البحـر املتوسـط مـن جـراء       بشأن من١٩٩٦  دخل حيز النفاذ برتوكول عام       - ٣٣٦
حركات النقل العابر للحـدود للنفايـات اخلطـرة والـتخلص منـها، امللحـق باتفاقيـة محايـة البيئـة                     

وقـد اعتمـد األطـراف يف اتفاقيـة         ). اتفاقية برشـلونة  (البحرية واملنطقة الساحلية للبحر املتوسط      
احلية يف البحر املتوسـط، وفـتح بـاب         برشلونة بروتوكوال جديدا لإلدارة املتكاملة للمنطقة الس      

ووضــعوا أيــضا الــصيغة النهائيــة إلجــراءات  . ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين٢١التوقيــع عليــه يف 
وآليــات رصــد االمتثــال ألحكــام االتفاقيــة وبروتوكوليهــا، مبــا يف ذلــك إنــشاء جلنــة االمتثــال؛   

يض عـن األضـرار املترتبـة علـى         واعتمدوا طائفة من املبادئ التوجيهية لتحديد املسؤولية والتعـو        
 .)١٨٥(تلوث البيئة البحرية يف منطقة البحر املتوسط

  واعتمد األطراف أيضا مبادئ توجيهيـة لـضبط وسـائل إقحـام األنـواع غـري األصـلية                    - ٣٣٧
وإلجراء تقييم املخاطر؛ وأضافوا أربعة جماالت جديـدة إىل قائمـة املنـاطق احملميـة بوجـه خـاص          

ر املتوسط، اليت تقـع كلـها يف إيطاليـا؛ واعتمـدوا قـرارا بـشأن تطبيـق هنـج                    ذات األمهية يف البح   
ــة       ــة البحري ــؤثر يف البيئ ــوجي علــى إدارة األنــشطة البــشرية الــيت مــن شــأهنا أن ت النظــام اإليكول

ــساحلية يف البحــر املتوســط   ــة     . وال ــنظم اإليكولوجي ــشراكة االســتراتيجية لل وســيبدأ العمــل بال
 .)١٨٥(٢٠٠٨ املتوسط التابعة ملرفق البيئة العاملية يف عام البحرية الكبرية يف البحر

  ويف إعالن أملرييا، قـرر األطـراف تنفيـذ عـدد مـن املبـادرات الراميـة إىل التكيـف مـع                        - ٣٣٨
واتفقـوا بوجـه خـاص علـى تعزيـز تـدابري إنـشاء شـبكة                . آثار تغري املناخ والتخفيف مـن حـدهتا       

ملنـاطق البحريـة احملميـة يف البحـر املتوسـط حبلـول عـام               شاملة ومتـسقة مـن املنـاطق الـساحلية وا         
واتفقــوا كــذلك علــى التــصدي ملــسائل املــسؤولية عــن ختــزين تــدفقات ثــاين أكــسيد    . ٢٠١٢

_______________ 

ــة نـــريويب    )١٨٤( ــر ) UNEP(DEPI)/EAF/CP.5/10(تقريـــر االجتمـــاع اخلـــامس لألطـــراف املتعاقـــدة يف اتفاقيـ وتقريـ
 ).UNEP(DEPI)/WAF/CP.8/10(االجتماع الثامن لألطراف املتعاقدة يف اتفاقية أبيدجان 

انظر تقرير االجتماع العادي اخلامس عشر لألطـراف املتعاقـدة يف اتفاقيـة برشـلونة وبرتوكوليهـا، املعقـود يف           )١٨٥(
 ).UNEP(DEPI)/MED IG.17/10 (٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٨ - ١٥أملرييا، إسبانيا، 
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الكربون يف التكوينات اجليولوجية حتت قاع البحر، وكذلك املسؤولية عـن أي تـدابري ختفيـف                
 .)١٨٥(أخرى قد تنطوي على آثار حمتملة على البيئة البحرية

ــار- ٣٣٩ ــايو /  ويف أيـ ــة ل ٢٠٠٧مـ ــز االتـــصال التابعـ ــز اإلقليمـــي ، استعرضـــت مراكـ لمركـ
 املبـادئ   البحـر املتوسـط    لالستجابة يف حاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحـري يف منطقـة           

التوجيهية بـشأن منـع التلـوث مـن جـراء أنـشطة قـوارب الرتهـة، إضـافة إىل املبـادئ التوجيهيـة                        
ومتــت أيــضا مناقــشة مــسألة مرافــق املرافــئ  . وء الــسفن احملتاجــة إىل مــساعدةبــشأن أمــاكن جلــ

لتجميع النفايات النامجة عن السفن، مع التركيز بوجه خاص على مركز املنطقة اخلاصة الـذي               
 .)١٨٦(يتمتع به البحر املتوسط مبوجب اتفاقية التلوث البحري

 
 مشال شرق احمليط األطلسي - ١٠ 

اتفاقيـة محايـة البيئـة البحريـة لـشمال احملـيط            ، اعتمدت جلنة    ٢٠٠٧يه  يون/  يف حزيران   - ٣٤٠
 عــددا مــن التــدابري الراميــة إىل الــسماح بتخــزين تــدفقات ثــاين أكــسيد الكربــون يف    األطلــسي

التكوينات اجليولوجية يف باطن األرض، شريطة أن تظل حبيسة هـذه التكوينـات بـشكل دائـم                 
لبحريـة والـصحة البـشرية وسـائر االسـتخدامات املـشروعة       وأال جتّر عواقب وخيمة على البيئة ا    

، قــررت اللجنــة أيــضا أنــه اعتبــارا مــن      ٢٠٠٧/١ومبوجــب املقــرر  . )١٨٧(للمنطقــة البحريــة 
، حيظــر وضــع تــدفقات ثــاين أكــسيد الكربــون يف عمــود امليــاه ٢٠٠٨ينــاير /كــانون الثــاين ١٥
نحـو املـبني يف االتفاقيـة أو عـن     على قاع البحر، ما مل ينجم ذلك عن عمليات عادية على ال      أو

اتفاقيـة محايـة   انظـر احملـضر املـوجز الجتمـاع جلنـة      (أغراض أخرى خالف جمرد الـتخلص منـها         
ــسي    ــشمال احملــيط األطل ــة ل ــة البحري ــن   البيئ ــرة م ــود يف الفت ــران٢٩ إىل ٢٥، املعق ــه / حزي يوني

 ).٥، املرفق ٢٠٠٧
الة شبكة املناطق البحرية احملمية، الـيت         ونظرت اللجنة أيضا يف مجلة أمور من بينها ح          - ٣٤١

ووافقـت اللجنـة بـشكل خـاص        ). OSPAR 07/6/6الوثيقة  ( موقعا   ٨٧صارت تتألف اآلن من     

_______________ 

حــاالت الطــوارئ الناشــئة كــز اإلقليمــي لالســتجابة يف تقريــر االجتمــاع الثــامن ملراكــز االتــصال التابعــة للمــر  )١٨٦(
/  أيــار١١ إىل ٧، املعقــود يف مالطــة، يف الفتــرة مــن البحــر األبــيض املتوســط التلــوث البحــري يف منطقــة عــن
 :، متاح على العنوان)REMPEC/WG.28/13 (٢٠٠٩ مايو

www.rempec.org/admin/upload/publications/REMPEC%20FPM%2007%20Final%20Report%20CONSO

LIDATED%20(E).pdf. 
تفاقية محاية  الواردة يف ا  ، واملبادئ التوجيهية    ٢٠٠٧/٢انظر تعديالت املرفقني الثاين والثالث لالتفاقية، املقرر         )١٨٧(

ختـزين تـدفقات ثـاين أكـسيد الكربـون يف            بـشأن تقيـيم املخـاطر وإدارة         البيئة البحرية لـشمال احملـيط األطلـسي       
 .OSPAR 07/24/1-E التكوينات اجليولوجية،
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تفاقيـة محايـة البيئـة    ضرورة توسيع نطـاق شـبكة املنـاطق البحريـة احملميـة التابعـة ال           : على ما يلي  
واقــع األكثــر بعــدا عــن الــشاطئ،  توســيعا كــبريا؛ واختيــار املالبحريــة لــشمال احملــيط األطلــسي

، OSPAR 07/6/1الوثيقـة   (سيما تلـك الـيت تقـع يف املنـاطق االقتـصادية اخلالـصة لألطـراف                  وال
تكثيف جهودها لتحديد املواقع الـيت حتتـاج إىل محايـة يف            تفاقية  ؛ وأن تواصل جلنة اال    )٣املرفق  

ــة     ــة الوطني ــة خــارج الوالي ــاطق الواقع ــضا  (املن ــرة A/62/66/Add.2انظــر أي ــر ). ١٣٥، الفق وأق
 .االجتماع أيضا قائمة بأعمال جلنة االتفاقية يف جمال إدارة احليز البحري

  واعتمدت جلنة االتفاق املعين بربنامج طـوعي لرصـد القمامـة البحريـة علـى الـشطآن                   - ٣٤٢
اه ويف ســياق االســتراتيجية اإلقليميــة التفاقيــة إدارة ميــ    ). ١٠انظــر احملــضر املــوجز، املرفــق    (

ــادئ           ــشروع املب ــى م ــدئيا عل ــة مب ــا، وافقــت اللجن ــرب أوروب ــاق مشــال غ ــى نط ــصابورة عل ال
 املـنظِّم لتبـديل ميـاه الـصابورة         ١-التوجيهية العامة بشأن التطبيق املؤقـت الطـوعي للمعيـار دال          

 ).٩املرجع نفسه، املرفق (يف مشال شرق احمليط األطلسي 
 

 مشال غرب احمليط اهلادئ - ١١ 
ال العمل جاريا بشأن تكـاثر الطحالـب الـضارة، وتـسرُّب امللوثـات مـن مـصادر                    ماز  - ٣٤٣

وقـد مت إعـداد تقريـر عـن حالـة           . برية، واالنسكاب القرضي للمواد الكيميائية النفطية واخلطرة      
البيئة البحرية يف منطقة مشال غرب احمليط اهلادئ، ومن املتوقع أن يسهم يف التقيـيم العـام حلالـة     

ومت أيضا إعداد تقارير عن املناطق الساحلية واملنـاطق البحريـة احملميـة، وكـذلك               . يةالبيئة البحر 
وقــام . بيانــات ومعلومــات عــن التنــوع البيولــوجي البحــري يف مشــال غــرب احملــيط اهلــادئ         

، املعقـود يف تـشرين   خطـة عمـل مشـال غـرب احملـيط اهلـادئ         االجتماع احلكومي الـدويل بـشأن       
 يف مجلــة أمــور منــها مــشروع خطــة طــوارئ إقليميــة بــشأن        ، بــالنظر٢٠٠٧أكتــوبر /األول

ــنفط واملــواد اخلطــرة والــضارة   وتــصديا لالنــسكاب النفطــي الــذي وقــع يف   . )١٨٨(انــسكاب ال
، جــرى تنــشيط خطــة الطــوارئ اإلقليميــة  ٢٠٠٧ديــسمرب /مجهوريــة كوريــا يف كــانون األول

 ).http://www.nowpap.orgانظر (احلالية لالنسكاب النفطي بناء على طلب احلكومة الكورية 
 

 احمليط اهلادئ - ١٢ 
، ركزت أمانة برنامج البيئة اإلقليمي جلنـوب احملـيط اهلـادئ علـى              ٢٠٠٧  خالل عام     - ٣٤٤

وقـدمت  . اإلدارة الساحلية، ومحاية األنـواع البحريـة والـنظم اإليكولوجيـة، والتلـوث البحـري              
الربية للتلوث البحري، وذلـك يف كرييبـاس،   املساعدة إىل خطط العمل الوطنية املعنية باملصادر       

_______________ 

تقرير االجتماع احلكـومي الـدويل الثـاين عـشر خلطـة عمـل مشـال غـرب احملـيط اهلـادئ، املعقـود يف شـيامني،                )١٨٨(
 .)UNEP/NOWPAP IG. 12/11 (٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٥ إىل ٢٣الصني، يف الفترة من 
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 بلـدا جزريـا مـن     ١٣وتونغا، وفانواتو، وعقدت حلقات عمل حول التلـوث النفطـي ملـساعدة             
ــة للتأهــب واالســتجابة والتعــاون يف   بلــدان احملــيط اهلــادئ علــى االنــضمام إىل    ــة الدولي االتفاقي

ت إقليميـة بـشأن خطـة عمـل       وعقـدت أيـضا مـشاورا     . مكافحة التلوث النفطي، واتفاقية نوميا    
وبـدأ تنفيـذ مـشروع معـين بآثـار تغـري       . لتنفيذ إطار عمل جزر احمليط اهلادئ بـشأن تغـري املنـاخ          

املنــاخ علــى التنــوع البيولــوجي البحــري، مــع التركيــز علــى أدوات اإلدارة، مــن قبيــل التقيــيم    
 .االقتصادي والرصد االجتماعي االقتصادي

برنــامج البيئــة اإلقليمــي جلنــوب ، قــام اجتمــاع مــسؤويل ٢٠٠٧ســبتمرب /  ويف أيلــول- ٣٤٥
ونظــر .  بوصــفه عــام الــشعاب املرجانيــة للمحــيط اهلــادئ ٢٠٠٨ بتحديــد عــام احملــيط اهلــادئ

املشاركون يف االجتماع أيضا يف مجلة مسائل من بينها املوارد اجلينية يف بلـدان احملـيط اهلـادئ،     
ترونيـة للمـسؤولني ذوي الـصلة باملوضـوع لكـي      واتفقوا على إنـشاء شـبكة مـن العنـاوين اإللك          

وأقـر االجتمـاع صـيغة منقحـة        . يتسىن هلم مواصلة املناقشة وتبـادل املعلومـات حـول املوضـوع           
، مــع إدراج مســك القــرش كنــوع ذي ٢٠١٢-٢٠٠٨إلطــار برنــامج األنــواع البحريــة للفتــرة 

ة املختـصة األخـرى يف سـبيل       أمهية خاصة، وأوعز إىل األمانة بأن تتعاون مع املنظمات اإلقليميـ          
 .)١٨٩(وضع خطة عمل إقليمية ألمساك القرش

، استعرض مؤمتر جزر احملـيط اهلـادئ بـشأن حفـظ       ٢٠٠٧أكتوبر  /  ويف تشرين األول    - ٣٤٦
الطبيعة واملناطق احملمية استراتيجية العمل من أجل حفظ الطبيعة يف منطقة جزر احملـيط اهلـادئ                

الـنظم  /افها البيئية الثالثة اليت تركـز علـى املنـاطق احملميـة           ، وال سيما أهد   ٢٠٠٧-٢٠٠٣للفترة  
اإليكولوجيــة، واألنــواع، واألنــواع الدخيلــة الغازيــة، ونظــر يف وضــع إطــار إقليمــي للــسنوات   
اخلمـس القادمـة، ونــاقش مـا يعتـري أعمــال احلفـظ اجلاريـة مــن ثغـرات ومـا تتيحــه مـن فــرص          

 ).http://www.sprep.org/Roundtableانظر (
 

 جنوب شرق احمليط اهلادئ - ١٣ 
، اعتمــد األطــراف يف اتفاقيــة محايــة البيئــة البحريــة  ٢٠٠٧نــوفمرب /  يف تــشرين الثــاين- ٣٤٧

قـرارات بـشأن مجلـة أمـور مـن      ) اتفاقية ليمـا (واملناطق الساحلية يف جنوب شرق احمليط اهلادئ       
. ظ الـسالحف البحريـة  رصد التلوث البحري وضبطه ومراقبته؛ والقمامة البحرية؛ وحفـ    : بينها

 تنفيذ أنشطة تتعلق باالجتياح البيولوجي البحـري، والتخفيـف مـن آثـار              ٢٠٠٨وسيشهد عام   

_______________ 

، ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ١٤-١١،  البيئة اإلقليمي جلنوب احملـيط اهلـادئ      تقرير االجتماع الثامن عشر لربنامج       )١٨٩(
 ).٢٠٠٧أبيا،  (برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئأبيا، ساموا، 
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األنشطة البشرية على الثدييات البحرية، والشبكة اإلقليميـة للمنـاطق البحريـة احملميـة، واإلدارة            
 .املتكاملة للمناطق الساحلية، وتقييم األدوات البيئية اإلقليمية

ــة          - ٣٤٨ ــشترك إزاء عملي ــي م ــف إقليم ــن أجــل صــوغ موق ــود م ــاع املعق  وخــالل االجتم
ختصيب احمليطات باحلديد اجلارية يف مياه جنوب شرق احمليط اهلـادئ، صـرحت بلـدان املنطقـة                
ــة،           ــة املالئم ــاب البحــوث العلمي ــشاط، يف غي ــراء أي ن ــق إزاء إج ــالغ القل ــن ب ــساورها م ــا ي مب

 أي مـواد أخـرى يف املنـاطق البحريـة الواقعـة حتـت واليـة                 يتعلـق بـالتخلص مـن احلديـد أو         فيما
ــاطق      ــؤثر يف املن ــا دام دوران احمليطــات ي دول جنــوب شــرق احملــيط اهلــادئ أو يف خارجهــا، م

 .البحرية الواقعة حتت والية الدول أو يف مواردها الطبيعية
 

 حبار جنوب آسيا - ١٤ 
ــاهم ومــشروع خطــة     - ٣٤٩ ــذكرة تف ــع اعتمــاد م ــسكاب    مــن املتوق ــة االن طــوارئ يف حال

والعمـل جـار أيـضا يف مـشروع يرمـي      . ٢٠٠٨النفطي والكيميائي لبحار جنوب آسيا يف عام       
إىل تعزيز املؤسسات وتنمية قدرات اإلدارة واحلفظ يف األجل الطويل للمناطق احملميـة البحريـة              

أن تقـوم فرقـة     ومـن املتوقـع     . والساحلية اليت تشمل مـوارد الـشعاب املرجانيـة يف جنـوب آسـيا             
العمل املعنية بالشعاب املرجانية، الـيت أنـشئت يف سـياق املـشروع، بوضـع خطـة عمـل إقليميـة                     

 .)١٩٠(بشأن حفظ الشعاب املرجانية وإدارة املناطق احملمية البحرية وحفظها يف األجل الطويل
 

 املنظمات اإلقليمية األخرى - ١٥ 
يقــدم تقريــر تقيــيم النظــام  . بحــر الكــارييباجلماعــة الكاريبيــة ورابطــة دول منطقــة ال   - ٣٥٠

، الذي يصف ظروف واجتاهات حالة النظـام        ٢٠٠٧اإليكولوجي للبحر الكارييب الصادر عام      
اإليكولوجي، عددا من سيناريوهات العمل، ويستعرض االستجابات املتاحـة لـصانعي القـرار،              

اإليكولـوجي املتاحـة    مالحظاً أن السياحة والصيد يشكالن خدمتني مـن أهـم خـدمات النظـام               
ويشدد التقرير كذلك على مجلـة أمـور، مـن بينـها العوامـل الرئيـسية التاليـة املـسببة                    . يف املنطقة 

الــتغريات يف اســتخدام األراضــي الــساحلية : للــتغري يف النظــام اإليكولــوجي يف البحــر الكــارييب 
يـة الـساحلية إىل منـاطق       والبحار، والتلوث الربي، واإلفراط يف الـصيد، وحتويـل اجملتمعـات احملل           

. )١٩١(حــضرية، ونقــص التنــسيق يف جمــال احلوكمــة، وتغــري املنــاخ، وإقحــام األنــواع الدخيلــة    
ــوز ويف ــه /مت ــها      ٢٠٠٧يولي ــا إزاء حفــظ بيئت ــة اإلعــراب عــن قلقه ، كــررت اجلماعــة الكاريبي

_______________ 

 .مسامهة برنامج البيئة التعاوين جلنوب آسيا )١٩٠(
العنـــصر دون العـــاملي مـــن تقيـــيم األلفيـــة للنظـــام  . تقيـــيم النظـــام اإليكولـــوجي يف منطقـــة البحـــر الكـــارييب  )١٩١(

 .٢٠٠٧البيئة البحرية للبحر الكارييب، طبعة خاصة، دراسات . اإليكولوجي
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ــالبحر الكــارييب        ــراف ب ــا لالعت ــوجي، ودعــم مبادرهت ــا البيول ــها وصــون تنوعه ــة ومحايت  الطبيعي
 .)١٩٢(كمنطقة خاصة يف سياق التنمية املستدامة

  ووافق اجمللس الوزاري لرابطة الدول الكاريبية، أثناء اجتماعه العـادي الثالـث عـشر،             - ٣٥١
ــاير / كــانون الثــاين٢٥املعقــود يف بنمــا ســييت، يف   ــة البحــر   ٢٠٠٥ين ، علــى برنــامج عمــل جلن

لكاريبيـة، الـيت ترمـي أساسـا إىل اإلعـالن      وقد أنشئت اللجنة هبـدف متابعـة املبـادرة ا        . الكارييب
ويـسرد برنـامج   . )١٩٣(“منطقةً خاصة يف سـياق التنميـة املـستدامة     ”عن البحر الكارييب بوصفه     

احلوكمـة؛ البحـث العملـي ومجـع        : عمل اللجنة األنشطة والشركاء احملتملني فيما يتعلق مبسائل       
طــرة، واالختــام باملغــذيات، والــسياحة،  البيانــات يف جمــال املــوارد الطبيعيــة، والنقــل واملــواد اخل  

 .والدراسات االجتماعية االقتصادية؛ والرصد واإلبالغ والتقييم
  وواصلت رابطة الدول الكاريبية أيضا رصد التقـدم احملـرز يف تنفيـذ االتفاقيـة املنـشئة                   - ٣٥٢

 .ةملنطقة السياحة املستدامة يف البحر الكارييب ومشروع اختيار وتقييم وجهات املنطق
ــ .االحتــاد األورويب - ٣٥٣ ــة الــ  ي ــه اإلطــاري لالســتراتيجية البحري ي اعتمــده الربملــان ذضع التوجي

 يف جمـال   اجلماعة األوروبية إطارا لعمل٢٠٠٧ديسمرب /ألورويب واجمللس األورويب يف كانون األول   ا
ابعة لالحتاد ت اليةبحرلمياه اللستهدف حتقيق حالة بيئية جيدة ي ووه. السياسات املتعلقة بالبيئة البحرية

 ومحاية قاعدة املوارد اليت تعتمد عليها األنشطة االقتصادية واالجتماعيـة           ٢٠٢٠األورويب حبلول عام    
: انظــر ( معــايري جغرافيــة وبيئيــة بنــاء علــىق حبريــة أوروبيــةط منــاُتنــشأ مبقتــضاهوس. بالبحــاراملرتبطــة 

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2007-

الرصـد والتقيـيم،    االسـتراتيجية املتعلقـة ب     إعداد عناصـر    عملية وتدعم الوكالة األوروبية للبيئة   . )0595
ة للبيئــة وحــدروبيــة املو جمموعــة حمــدودة مــن املؤشــرات األ    علــى تعــيني بطــرق مــن بينــها العمــل   

 .)١٩٥(ياسة البحرية املتكاملة لالحتاد األورويبوستشكل االستراتيجية العماد البيئي للس .)١٩٤(البحرية
 

_______________ 

إعالن التعاون العملي، الـصادر عـن رؤسـاء حكومـات اجلماعـة الكاريبيـة مبناسـبة االجتمـاع العـادي الثـامن                )١٩٢(
. ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٤-١والعشرين ملؤمتر رؤساء حكومات اجلماعة الكاريبية، نيدهامز بوينت، بربادوس،          

 .www.caricom.org: متاح على العنوان
 .٣١٥، الفقرة A/62/66مسامهة من رابطة الدول الكاريبية؛ وانظر أيضا )١٩٣(
 .الوكالة األوروبية للبيئةمقدمة من مسامهة   )١٩٤(
ة إىل الربملــان األورويب، واجمللــس، واللجنــة األوروبيــة االقتــصادية واالجتماعيــة، وجلنــة   فوضــيرســالة مــن امل  )١٩٥(

 ).COM(2007) 575 final (“حبرية متكاملة لالحتاد األورويبسياسة ”املناطق، 
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 تغري املناخ -عاشرا  
 أن التــرابط بــني احمليطــات  يف النظــام املنــاخي، حيــثا جوهريــا دوراحمليطــات ؤديتــ - ٣٥٤

واملناخ هو الـذي يـنظم تبـادل احلـرارة والكربـون وامليـاه وخيفـف مـن حدتـه داخـل منظومـات                   
ــارامترات ال وســــيؤ. )A/62/644انظــــر (كوكــــب األرض  يــــة ئافيزيثر تغــــري املنــــاخ علــــى البــ

 وقــد بــدأت ،)١٩٦(ئيــةالكيميااخلــصائص للمحيطــات، مثــل درجــة احلــرارة، وشــدة التيــارات، و
تزايـد ثـاين أكـسيد      يوتشري الدراسات الصادرة مؤخرا إىل أنه بينمـا         .  تزداد وضوحا  هذه اآلثار 
 .)١٩٧(ه قــد تكــون يف تنــاقص، فــإن قــدرة احمليطـات علــى امتــصاص  يف الغــالف اجلــويالكربـون 

وميكـن لالحتـرار النـاجم عـن مـسار            مبعدل أسـرع مـن املتوقـع،       رتفع مستويات سطح البحر   وت
 مـن   ٠,٥االنبعاثات املعتاد حاليا أن يـؤدي إىل ارتفـاع مـستوى سـطح البحـر مبـا يتـراوح مـن                      

 يف احملـيط     اجلليد البحري  امتداد، تقلص   ٢٠٠٧ويف عام    .)١٩٨( متر يف هذا القرن    ١,٤املتر إىل   
يف املائة الـرقم القياسـي الـسابق         ٢٣ إىل أصغر درجة مسجلة، متجاوزا بنسبة        تجمد الشمايل امل

 .)١٩٩(٢٠٠٥املسجل يف عام 

 على الدوران املـدفوع بالتبـاين احلـراري وامللحـي            لتغري املناخ  ثار احملتملة اآل ؤديوست - ٣٥٥
 واضـطراب احليـاة البحريـة، والـشعاب        لبحـار، ا، ودرجة حـرارة     اتيف احمليط واآلليات الطبيعية   

املنـاطق   مثـل تنميـة      ،خـرى األجهـاد   اإل عوامل   اتريثتأىل تفاقم   إاملرجانية، ومحوضة احمليطات،    
، األمســاكصيد لــمارســات غــري املــستدامة امل، واألمســاك وتلوثهــا، واإلفــراط يف صــيد يةالــساحل

_______________ 

)١٩٦(  C. Nellemann, S.Hain, and J.Alder (editors), In Dead Water – Merging of climate change with 

pollution, over-harvest, and infestations in the world’s fishing grounds, UNEP-GRID Adrenal (February 

 .www.unep.org  املوقع ميكن االطالع على هذا التقرير يف.(2008
دراسـة  اليف منطقـة      إىل أن امتـصاص ثـاين أكـسيد الكربـون          اخرجريـت مـؤ   أُيت   الدراسـات الـ     خلصت بعض  )١٩٧(

 التـــسعينات والفتـــرةمنتـــصف  بـــني مـــا يف املائـــة في٥٠ األطلـــسي قـــد اخنفـــض بـــأكثر مـــن   احملـــيطشمالبـــ
نــويب علــى امتــصاص ثــاين أكــسيد الكربــون قــد ضــعفت الــسنوية للمحــيط اجلة قــدرال، وأن ٢٠٠٥-٢٠٠٢

انظــر الكتــاب الــسنوي ( ٢٠٠٤  و١٩٨١  عــامي بــنيمــا مليــون طــن متــري يف كــل عقــد في ٨٠قــدره  مبــا
ــة   ــدة للبيئـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــتغرية : ٢٠٠٨لربنـ ــا املـ ــاملة لبيئتنـ ــرة شـ ــه يف  .نظـ ــعامل ميكـــن االطـــالع عليـ  :وقـ

www.unep.org .(ظر أيضاوان A/62/66/Add.1، ٢٢٦ الفقرة. 
نـد مـدة أطـول مبقـدار        اسـتغرق ذوبـان طبقـة اجلليـد يف غرينال         . ، املرجـع الـسابق     األمم املتحدة للبيئـة    برنامج  )١٩٨(

 ٢٠٠٧كمـا متيـز عـام       . ود يف التـسعة عـشر عامـا الـسابقة         رصـ عن املتوسط امل   ٢٠٠٧  عام يف  يوما ٣٠-٢٥
  عنـد االرتفاعـات    جتـاوز الـذوبان   كمـا   نـد بأسـرها،      طبقـة اجلليـد يف غرينال      ام يف اجتـاه الـذوبان يف      عبارتفاع  

 . يف املائة١٥٠ بأكثر من ، إذ زاد عن املتوسط سبق تسجيلهمعدلالعالية أي 
تتوقـع بعـض الدراسـات أن ختلـو املنطقـة القطبيـة الـشمالية مـن                 . ، املرجع السابق  برنامج األمم املتحدة للبيئة     )١٩٩(

 إىل أن صـيف الـدائرة القطبيـة الـشمالية قـد             ٢٠٠٧وأشار باحثون يف أواخر عام      . ٢٠٤٠ام  اجلليد حبلول ع  
 .٢٠١٣ من اجلليد حبلول عام يالاخصبح ي
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 نــسبة  التراكميــة يفالتــأثريات  أن أســوأ درجــات التركــز هلــذهتــضحوي. )١٩٦(غازيــةواألنــواع ال
ــة مــن حميطــات العــامل، ١٥ إىل ١٠ تتــراوح بــني ــر منــاطق صــيد األمســاك   وتــشمل يف املائ  أكث

فضال عن ذلـك، ميكـن      و.  أكثر من نصف املَصيد من البحار يف العامل         حيث يأيت منها   إنتاجية،
الطبيعيـة  “ والتنظيـف لغـسل   ا”  وآليات للتغريات يف الدوران املدفوع بالتباين احلراري وامللحي      

  اآليت مـن نتـاج اإل و يف املنـاطق الـساحلية   أن تؤثر على جودة املياه ودورة املغذيات  يف احمليطات 
 .)١٩٦( يف املائة من مناطق صيد األمساك يف العامل٧٥املياه العميقة يف أكثر من 

ــرجح أن   - ٣٥٦ ــومــن مث ي ــة والــ   ريأثت ــة البحري ــنظم اإليكولوجي ــاخ علــى ال ساحلية  تغــري املن
 عتمـد ذين ت العديد من النـاس الـ     بضر  سياملياه العذبة   ملواقع  صاب األهنار و  ملالنظم اإليكولوجية   و

ــشتهم  ــادةســبــشكل مباشــر أو غــري مباشــر علــى مــصائد األمســاك، و   معي   تعــرضيؤدي إىل زي
 .)٢٠٠( الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات واألعاصـري       للخطر مع تزايد معدالت    اجملتمعات احمللية 

ؤدي إىل تـشريد    يـ  درجـات مئويـة ميكـن أن         ٤-٣ قدار مب ة درجة احلرارة العاملي   ارتفاع  أن اكم
 مـا يترتـب علـى ذلـك مـن       مليون نسمة بشكل دائـم أو مؤقـت بـسبب الفيـضانات، مـع        ٣٣٠

 .)٢٠١( للدول اجلزرية الصغرية، خصوصانتائج كارثية
 انظــــر(وتتنــــاول فــــروع أخــــرى مــــن هــــذا التقريــــر خمتلــــف جوانــــب املنــــاخ          - ٣٥٧

أيـضا  انظـر    (ةد اإلقليميـ  ُعف علـى الـصُ     مبا يف ذلـك تـدابري التكيُّـ        ،) أعاله ٣٠٦-٣٠٢الفقرات  
ويركـــز الفـــرع التـــايل علـــى آخـــر      .)٢٠٢() أعـــاله٣٤٤  و٣٣٨  و٣٢٤  و٣١٩الفقـــرات 

الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ومؤمتر األمم املتحـدة املعـين بـتغري       بالتطورات املتعلقة   
 .يف جمال السياساتاستجدت مؤخرا ناخ املنعقد يف بايل، فضال عن تطورات أخرى امل
 

 الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ -ألف  
ــشرين الثــاين  - ٣٥٨ ــوفمرب /أصــدر الفريــق يف ت ــره التجميعــي، الــذي اســتند إىل   ٢٠٠٧ن تقري

، ٣٣٠-٣٢٧ الفقــــرات ،A/62/66انظــــر  (ة العاملــــة الثالثــــ تــــهأجرتــــه أفرقالــــذي تقيــــيم ال
عرض نظـرة متكاملـة لـتغري املنـاخ باعتبـاره اجلـزء             و،  )٢٣٥-٢٢٨، الفقرات   A/62/66/Add.1 و

_______________ 

 Building Adaptive capacity to climate change: Policies to sustain livelihoods and“؛ وA/62/644انظـر    )٢٠٠(

fisheries” (FAO,Policy brief, 2007)يف املوقع ،: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1115e/a1115e00.pdf. 
 The locals of the Carteret Islands in Papua. ، مرجـع سـبق ذكـره   ٢٠٠٧/٢٠٠٨ تقريـر التنميـة البـشرية     )٢٠١(

New Guinea may be the world’s first refugees to leave an island owing to rising sea levels. Daily Mail, 

18 December 2007. )انظر :www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/worldnews.html?in_article_id=503228&in_page_id=1811.( 
 باحلـد   فيما يتعلق  املنظمة البحرية الدولية      إطار يفاملستجدة  ذا التقرير التطورات    هل  الالحقة ستتناول اإلضافة   )٢٠٢(

 .ن السفنع هلواء الناجم امن تلوث
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ــر    ــن تقريـ ــري مـ ــيم األخـ ــق    التقيـ ــن الفريـ ــصادر عـ ــع الـ ــع    (الرابـ ــه يف املوقـ ــالع عليـ ــن االطـ ميكـ
http://www.ipcc.ch .(            ا فيهـ  ال لـبس  حقيقـة   وأكد التقرير التجميعـي أن احتـرار النظـام املنـاخي ،

واحمليطـات،  اهلـواء    يف املتوسـط العـاملي لـدرجات حـرارة            املرصودة زياداتالتضح اآلن من    يكما  
وخلُـص التقريـر    . وانتشار ذوبان الثلج واجلليد، وارتفاع املتوسـط العـاملي ملـستوى سـطح البحـر              

 ثقــة إىل أن االحتــرار العــاملي علــى مــدى قــرون عديــدة ســيؤدي إىل قــدر كــبري مــن الالتجميعــي ب
  بكـثري  تجـاوز توقـع أن ي    يُ  بقـدر مـا     التمـدد احلـراري وحـده،      بفعـل ارتفاع مستوى سـطح البحـر       

يـرتبط   لمناطق الساحلية ومـا  يصاحب ذلك من فقدان ل اعلى مدى القرن العشرين، مب    لوحظ   ما
التمـدد  أن   وارتفـاع مـستوى سـطح البحـر بـسبب االحتـرار أمـر ال مفـر منـه، كمـا                    .  من آثار  هب

سبب يف هنايــة سيــ اممــ الدفيئــة، اتتركــزات غــازثبــات صــل لقــرون عديــدة بعــد  احلــراري سيتوا
توقـع  وُي. املطاف ارتفاعا يف مستوى سطح البحر أكرب بكثري من املتوقع للقرن احلادي والعشرين            

ط العـاملي ملـستوى سـطح     سـ  ارتفـاع املتو   إىلوحـده   سـيؤدي   أن التمدد احلـراري الطويـل األجـل         
 من املتـر لكـل درجـة مئويـة مـن           ٠,٦ إىل   ٠,٢  يتراوح من  ن مبقدار ازت حالة اال   لدى بلوغ  البحر

 .متوسط االحترار العاملي فوق مستوى حقبة ما قبل الصناعة
 إضـافية يف     احتمال حـدوث إسـهامات      أن  مؤداه فهمالهناك قدرا أفضل من     أن  كما   - ٣٥٩

ــدي لغرينال     ــستوى ســطح البحــر مــن الغطــاء اجللي ــاع م ــدارتف ــان ــن  ، ورمب ــدي الغطــام ء اجللي
 علـى نطاقـات زمنيـة        ما تتوقعه مناذج الغطـاء اجلليـدي وميكـن أن حيـدث            اوزنتاركتيكا قد جي  أل

 األخــرية ومل  اآلونــةيفالــيت ُرصــدت أن العمليــات الديناميــة للجليــد، إىل ذلــك يرجــع و. قرنيــة
ن تزيـد مـن   ، ميكـن أ لتقيـيم الرابـع  امـة يف تقريـر    بالكامـل يف منـاذج الغطـاء اجلليـدي املقيَّ       درجُت

نـد   الغطـاء اجلليـدي لغرينال      فقـدان   مـن  ات النهائيـة  وميكن أن تبلغ املـسامه    . معدل فقدان اجلليد  
 اسـتمر االحتـرار علـى     إذاد احلـراري، وذلـك  د التمـ ن الناتج عـن عدة أمتار، وأن تكون أكرب م 

ــدة مبــا يزيــد عــن     ــة  ٤,٦ - ١,٩مــدى قــرون عدي ــة مــا قبــل   فــوق درجــة مئوي  مــستوى حقب
 أن   يعـين  الغطاء اجلليـدي لالحتـرار    استجابة  لتمدد احلراري و  ل الزمنيةل املقاييس   طو و .الصناعة
 الدفيئة عند املـستويات احلاليـة أو أعلـى منـها لـن يثبـت مـستوى سـطح                    ات تركزات غاز  ثبات

 .البحر لقرون عديدة
 

 توكول كيوتوواتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغّير املناخ وبر -باء  
إىل  ٣  يف الفترة مـن    قد يف بايل   الذي عُ  ،اشتمل مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ       - ٣٦٠
 مــن  واألحــداث،مــن االجتماعــاتمركبــة  علــى سلــسلة ،٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٥

األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بتغّيـر               ملـؤمتر   بينها االجتماع الثالث عـشر      
ــا ــراف يف بر ،خاملنـــــ ــاع الثالـــــــث لألطـــــ ــوو واالجتمـــــ ــر أيـــــــضا  (توكـــــــول كيوتـــــ انظـــــ
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http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php( .ــركانــصب تو ــاون  ي ــى التع ــؤمتر عل ز امل
فتـرة االلتـزام    بـه   تنتهي   الـذي سـ    ،٢٠١٢الطويل األجـل وإطـار مواجهـة تغـري املنـاخ بعـد عـام                

 .األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو
 الـيت أطلقـت     ،ج املؤمتر باعتمـاد خريطـة طريـق بـايل، مبـا فيهـا خطـة عمـل بـايل                   وُتوِّ - ٣٦١

 اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بتغّيـر املنـاخ مـن أجـل                    إطـار  عملية تفاوض جديـدة يف    
ــاخ، هبــدف إ  امو ــول عــام   مامتــجهــة تغــري املن ــة حبل ويف إطــار بروتوكــول  . ٢٠٠٩ هــذه العملي

ــا   صــندوق التكيــف، وحتديــد نطــاق وحمتــوى االســتعراض الثــاين   نــشاءئج إكيوتــو، مشلــت النت
ملفاوضــات الفريــق العامــل املخــصص  موعــدا هنائيــا  ٢٠٠٩لربوتوكــول كيوتــو، وحتديــد عــام  

. بروتوكـول كيوتـو  يف إطـار  ألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول     ل  اإلضافية لتزاماتلنظر يف اال  ل
يـــا واحلـــد مـــن االنبعاثـــات الناجتـــة عـــن إزالـــة رات بـــشأن نقـــل التكنولوجاكمـــا اُتخـــذت قـــر

 األطـراف واالجتمـاع الرابـع لألطـراف يف          ملـؤمتر عقد االجتماع الرابع عشر     وسُي .)٢٠٣(الغابات
 .٢٠٠٨ديسمرب /توكول كيوتو يف كانون األولوبر
 

 تطورات أخرى -جيم  
قـــد العديـــد مـــن هـــيمن موضـــوع تغـــري املنـــاخ علـــى جـــدول األعمـــال الـــدويل، وُع - ٣٦٢

اسـم  وضـوع احل املصـف بأنـه   الـذي وُ  ،)٢٠٤(االجتماعات من أجل مواجهة هذا التحدي العاملي 
 تغـري املنـاخ يف       بـشأن   األمني العام لألمم املتحدة اجتماعا رفيع املستوى        فقد عقد  .)٢٠٥(ناعصرل

ن تغـري  بـشأ  اتفاق عـاملي جديـد   إبرام ب املتعلقة من أجل تعزيز املفاوضات   ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
التـصدي  ”  بعنـوان  وضوعامل  هذا نبشأ وعقدت اجلمعية العامة مناقشتها العامة السنوية        .املناخ

ــتغري املنــاخ  عنواهنــا ٢٠٠٨فربايــر /، كمــا عقــدت مناقــشة مواضــيعية غــري رمسيــة يف شــباط   “ل
 .“األمم املتحدة والعامل يعمالن ملواجهة تغري املناخ”

ــاين امل   - ٣٦٣ ــسية الث ــاخ، يف   وُعقــد اجتمــاع االقتــصادات الرئي ــة وتغــري املن ــأمن الطاق تعلــق ب
، مــن أجــل إعــداد مــسامهة ٢٠٠٨ينــاير /كــانون الثــاين ٣١ و ٣٠هونولولــو، هــاواي، يــومي 

: ، انظــرالطــالع علــى املزيــد مــن املعلومــات    ل(. طــة عمــل بــايل  قــدما خبدفع الــة يف يليفــصت
www.state.gov/g/oes/climate/mem .(  يف مـؤمتر قمـة   املناقـشات تتواصل تلـك  ومن املتوقع أن 

_______________ 

ــخري ” )٢٠٣( ــايل طـــ ــق بـــ ــرئيس  : “ة طريـــ ــامي لـــ ــان اخلتـــ ــالبيـــ ــالع عل ، ؤمتراملـــ ــن االطـــ ــهميكـــ ــعيـــ  : يف املوقـــ
http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php. 

 .www.un.org/climatechangeلالطالع على معلومات عن التطورات يف خمتلف املنتديات، انظر املوقع   )٢٠٤(
 ميكــن .٢٠٠٧سـبتمرب  / أيلـول ٢٤كلمـة األمـني العـام أمـام االجتمـاع الرفيـع املـستوى املعـين بـتغري املنـاخ،             )٢٠٥(

 ./http://www.un.org/climatechange/2007highlevel: االطالع عليها يف املوقع الشبكي
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  البيئــــــــةدرج موضــــــــوع، الــــــــذي يــــــــ٢٠٠٨يوليــــــــه /جمموعــــــــة الثمانيــــــــة يف متــــــــوز
 الطــــــــــالع علــــــــــى املزيــــــــــدل ( مواضــــــــــيعه الرئيــــــــــسية ضــــــــــمنوتغــــــــــري املنــــــــــاخ
ــات  ــن املعلومـــــ ــرمـــــ  www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2008/index.html :، انظـــــ

 للمشّرعني مـن    ملانيني العاملية منظمة الرب وعقدت  . )www.env.go.jp/earth/g8/en/index.html و
ــة  ــة ” منتـــدى بعنـــوان ٥+ جمموعـــة الثمانيـ ــا يف ، وذلـــك “مـــن أجـــل بيئـــة متوازنـ يف برازيليـ

الوقـود األحيـائي وقطـع األشـجار     أنـواع   توصـيات بـشأن     واختذ املنتـدى   ،٢٠٠٨فرباير  /شباط
ــار    ــاقش إطـ ــشروع، ونـ ــري املـ ــشأن  غـ ــل بـ ــام   العمـ ــد عـ ــا بعـ ــاخ فيمـ ــري املنـ ــر (٢٠١٢تغـ  انظـ

www.globeinternational.org(. 
 اإلطار املناسـب     هي األمم املتحدة منظومة  ن  أ االجتماعات جمددا على     تلكوأكدت   - ٣٦٤

أعـدت  ومـن أجـل تنـسيق العمـل،         . املتعدد األطراف إلنـشاء نظـام جديـد ملواجهـة تغـري املنـاخ             
  وسـتتوىل وضـع إطـار       ألنـشطتها املتعلقـة بـتغري املنـاخ،        ا عامـ   أيضا عرضا  منظومة األمم املتحدة  

 والوثيقــة ٦٢/٨انظــر قــرار اجلمعيــة العامــة (  جلعــل عمــل املنظومــة أكثــر ترابطــا وتنــسيقافعــال
A/62/644(. 

 
 تسوية املنازعات  -حادي عشر 

 حمكمة العدل الدولية -ألف  
ــشرين األول٨يف  - ٣٦٥ ــوبر / ت ــا يف    ٢٠٠٧أكت ــة حكمه ــدل الدولي ــة الع ، أصــدرت حمكم

ــضية  ــة الق ــدوراس يف البحــر الكــارييب      املتعلق ــني نيكــاراغوا وهن ــالرتاع اإلقليمــي والبحــري ب ب
وخلـصت احملكمـة إىل أن هلنـدوراس الـسيادة علـى بوبِـل كـاي،                . )نيكاراغوا ضـد هنـدوراس    (

وســافاّنا كــاي، وبــورت رويــال كــاي، وســاوث كــاي؛ وقــررت أن نقطــة بــدء احلــد البحــري 
كـل مـن   قـاري واملنطقـة االقتـصادية اخلالـصة ل    فصل البحـر اإلقليمـي واجلـرف ال   يي  ذالوحيد ال 

° ١٥' ٠٠" ٥٢مجهوريــة نيكــاراغوا ومجهوريــة هنــدوراس تقــع يف النقطــة ذات اإلحــداثيات   
 خــط تعــيني ميتــدقــررت أنــه انطالقــا مــن نقطــة البــدء هــذه،  وغربــا؛ ° ٨٣' ٠٥" ٥٨ مشــاال و

إلقليمـي جلزيـرة بوبِـل      لبحـر ا  لاخلط املَُنصِّف حـىت يـصل إىل احلـد اخلـارجي            طول  احلدود على   
مث يستمر اخلط على امتداد هذا البحر اإلقليمـي ملتفـا إىل اجلنـوب              .  ميال حبريا  ١٢كاي البالغ   

البحار اإلقليمية املتداخلة جلزر بوبِل كـاي، وبـورت رويـال كـاي،     يف ط  يط الوس اخل يبلغ   حىت
 هـذا حلدود على   ويتواصل خط تعيني ا   ). نيكاراغوا(وإدنربه كاي   ،  )هندوراس(وساوث كاي   

 مـع البحـر     معظمـه ط حىت يبلغ البحر اإلقليمي لساوث كاي، الذي ال يتـداخل يف             يط الوس اخل
مث يتبع اخلط قوس احلد اخلارجي للبحر اإلقليمي لـساوث كـاي البـالغ              . اإلقليمي إلدنربه كاي  

خلـط  يـستمر ا حيـث  املَُنـصِّف،  بـاخلط  لشمال حىت يتصل مـرة أخـرى   إىل ا ميال حبريا ملتفا   ١٢
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. معينـة  تتـأثر فيهـا حقـوق دول ثالثـة            قـد  نطقـة الـيت   املبعد ذلك على امتداد السمت حـىت يبلـغ          
كما خلصت احملكمـة إىل وجـوب تفـاوض الطـرفني حبـسن نيـة مـن أجـل االتفـاق علـى مـسار                      

 قـرار   اهأثبتـ  من البحر اإلقليمي بني نقطة هناية احلـد الـربي كمـا               الواقع اجلزءحدود  خط تعيني   
 .)٢٠٦( احملكمة قررته، ونقطة بدء احلد البحري الوحيد على النحو الذي١٩٠٦عام لالتحكيم 

، أصــــدرت احملكمــــة حكمهــــا املتعلــــق    ٢٠٠٧ديــــسمرب / كــــانون األول١٣ويف  - ٣٦٦
ــة      ــضية املتعلق ــا يف الق ــا كولومبي ــيت أثارهت ــة ال ــالرتاع اإلقليمــي والبحــري   باالعتراضــات األولي ب

 املربمـــة بـــني ١٩٢٨  عـــامحملكمـــة إىل أن معاهـــدةوخلـــصت ا. )نيكـــاراغوا ضـــد كولومبيـــا(
ــا ونيكــاراغوا  ــدكولومبي ــسيا،      ق ــدريس، وبروفيِدن ــسيادة علــى جــزر ســان أن  ســوَّت مــسألة ال

 جـد وسانتا كاتالينا، مبا ال ُيبقـي نزاعـا قانونيـا بـني الطـرفني بـشأن تلـك املـسألة، ومـن مث ال يو                     
 يف الــرتاع  بالفــصلاختــصاصت ذاخلــصت احملكمــة إىل أهنــا و. يــشملهاللمحكمــة اختــصاص 

اليت يطالب هبا الطرفان، ويف الرتاع املتعلـق بتعـيني      األخرى  املتعلق بالسيادة على املعامل البحرية      
 .)٢٠٧(احلدود البحرية بني الطرفني

، رفعــت بــريو دعــوى قــضائية ضــد شــيلي أمــام  ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين١٦ويف  - ٣٦٧
تعيني احلـدود بـني املنطقـتني البحـريتني للـدولتني يف            ”ب بـ   كمة، تتعلق برتاع يتصل من جان     احمل

يـة  ئنقطـة النها ال  وهـي [...] كونكورديـا،   تـسمى   مـن نقطـة علـى الـساحل         بدءا احمليط اهلادئ، 
شــيلي لتــسوية الــرتاع املتعلــق بتاكنــا بــريو واملعاهــدة املربمــة بــني [ عمــال بـــ قــررللحــد الــربي امل

مـن جانـب آخـر بـاالعتراف        يتصل  ، و “]١٩٢٩يونيه  /زيران ح ٣عة يف ليما يف     املوقّووأريكا،  
 ميـل حبـري مـن سـاحل بـريو، ومـن مث              ٢٠٠منطقة حبريـة واقعـة داخـل نطـاق          ”لصاحل بريو بـ    

 .“تكون تابعة لبريو، لكن شيلي تعتربها جزءا من أعايل البحار
ن احلــدود ُتَعــيَّاملنطقــتني البحــريتني بــني شــيلي وبــريو مل ”وادعــت بــريو يف طلبــها أن  - ٣٦٨

يـتعني أن تقـرر احملكمـة تعـيني         ” وأنه بناء على ذلـك       ،“ اتفاق أو غريه   بينهما إطالقا عن طريق   
] بـريو [ت  دأبـ منـذ الثمانينـات،     ”وأوضـحت بـريو أنـه       . “احلدود وفقا للقـانون الـدويل العـريف       

ائمـا   د قوبلـت  [...] ها الـرتاع، لكنـ     املـشمولة يف   لتفاوض على خمتلف املسائل   إىل ا  على السعي 
ــب  ــن جان ــرفض  شــيلي م ــدخول يف مفاوضــات ب ــو. “ال ــذكرة مؤرخــة    زعم ــه نتيجــة م ت أن

 موجهة مـن وزيـر خارجيـة شـيلي إىل وزيـر خارجيـة بـريو، مل يعـد                    ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول ١٠
 .تفاوضتماسا للاوالت الاحمل مزيد من ا بذلممكن

_______________ 

 .٢٠٠٧توبر أك/ تشرين األول٨املؤرخة  ٢٠٠٧/٢٣النشرة الصحفية حملكمة العدل الدولية رقم   )٢٠٦(
 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٣املؤرخة  ٢٠٠٧/٣٠النشرة الصحفية حملكمة العدل الدولية رقم   )٢٠٧(
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لبحـريتني للـدولتني    أن حتدد مسار احلـدود بـني املنطقـتني ا         ” من احملكمة  وطلبت بريو  - ٣٦٩
الصة يف املنطقـة البحريـة      اخلسيادة  ال حقوق    هلا  بريو نأبوأن تقضي   [...] وفقا للقانون الدويل    

نطقـة االقتـصادية اخلالـصة      امل ميـل حبـري مـن سـاحلها لكـن خـارج              ٢٠٠  نطـاق  الواقعة داخـل  
 .)٢٠٨(“، وأن تعلن ذلكلشيلي أو جرفها القاري

قـانون البحـار، هـي    ب صـلة  هلـا كمـة و احمل روضـة علـى   معوهناك قضية أخـرى ال تـزال      - ٣٧٠
 .)رومانيا ضد أوكرانيا(تعيني احلدود البحرية يف البحر األسود قضية 

 
 احملكمة الدولية لقانون البحار -باء  

، قامـــت الـــدائرة اخلاصـــة التابعـــة للمحكمـــة  ٢٠٠٧نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٣٠يف  - ٣٧١
علـى حنـو    تعلقة حبفظ أرصدة مسك أبو سيف واسـتغالهلا         القضية امل واملشكلة من أجل النظر يف      

 مــرة  باعتمــاد أمــر ميــدد)اجلماعــة األوروبيــة/شــيلي(مــستدام يف جنــوب شــرقي احملــيط اهلــادئ 
ــدود  ــرى احلـ ــىت     أخـ ــد حـ ــام واحـ ــضائية بعـ ــراءات القـ ــة لإلجـ ــاين ١ الزمنيـ ــانون الثـ ــاير / كـ ينـ

٢٠٩(٢٠٠٩(. 
 

 التحكيم الدويل -جيم  
 ٢٨٧ التحكـيم املـشكلة عمـال باملـادة           هيئـة  ، أصـدرت  ٢٠٠٧رب  سبتم/ أيلول ١٧يف   - ٣٧٢

التفاقيــة، قرارهــا يف مــسألة لمــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار ووفقــا للمرفــق الــسابع  
لنظر يف مطالبـات    باوإذ خلصت احملكمة إىل متتعها باالختصاص       . غيانا و لتحكيم بني سورينام  ل

  بـني سـورينام   ا وحيـد  ا التحكيم حدا حبريـ     هيئة بحرية، حددت الطرفني املتعلقة بتعيني احلدود ال    
 . مرافعته الطرفني يف منتلف عن احلدود اليت طالب هبا كلخيغيانا، و

يبـدأ خـط تعـيني      :  يف البحـر اإلقليمـي كالتـايل        املرسـوم   التحكـيم احلـد     هيئة وصفتو - ٣٧٣
مـع  ين االغربيـة لنـهر كورنتـ   لضفة لتقاطع حد أدىن اجلزر نقطة  هي  اليت  ،  ١ النقطة   عنداحلدود  

وقـررت  . ١٩٣٦ عـام     يف ةدد احملـ  “باء”العالمة  بر  ميي  ذشرق ال ° ١٠  مشال اخلط اجليوديسي 
.  بــني الطــرفني مــن نقطــة البــدء إىل حــد الثالثــة أميــال حبريــة   ددحمــ° ١٠  الـــاحملكمــة أن خــط

البحـر  شـرق جهـة   ° ١٠ نقطة انتهاء اخلط مشال   من مرتسة بعد ذلك إىل خط م     يئوخلصت اهل 
تعـيني  لاخلط املعتمـد    بـ  يقـ لت قطـري عـرب أقـصر مـسافة لي         جتاهثالثة أميال حبرية، ومرسوم با    عند  

ويتبــع اخلــط الــذي . الطــرفني  مــنحــدود اجلــرف القــاري واملنطقــة االقتــصادية اخلالــصة لكــل 
_______________ 

 .٢٠٠٨يناير /ثاين كانون ال١٦املؤرخة  ٢٠٠٨/١النشرة الصحفية حملكمة العدل الدولية رقم   )٢٠٨(
ــانون البحــار    )٢٠٩( ــة لق ــصحفية ، احملكمــة الدولي ــشرة ال ــم الن ــاين  ٣٠ املؤرخــة ITLOS/Press 117 رق ــشرين الث  /ت

 .٢٠٠٧ نوفمرب
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 الطـرفني    مـن  اعتمدته احملكمة لتعيني حدود اجلرف القاري واملنطقـة االقتـصادية اخلالـصة لكـل             
 . البعد متساوي غري معدلخطا
كلتامهــا غيانــا قــد انتــهكتا وأن ســورينام بــ التحكــيم  هيئــةتقــضوإضــافة إىل ذلــك،  - ٣٧٤
ــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار   االتزام ــأن تهتمــا مبوجــب اتفاقي ــرام قــصارى اجلهــد إل بــذال ب  ب

 اتفــاق  التوصــل إىلا للخطــر إمكانيــةتعرضــأو  أال تعــرقالترتيبــات مؤقتــة ذات طــابع عملــي و 
 قـانوين عنـدما      علـى حنـو غـري       أن سـورينام تـصرفت      لدى اهليئة   ذلك، ثبت  لى ع وةالعو. هنائي

 .)٢١٠(طردت من املنطقة املتنازع عليها جهاز حفر حيمل رخصة من غيانا
 

 التنسيق الدوليانوالتعاون   -ثاين عشر 
ــة العـــضوي    -ألف   ــة املفتوحـ ــدة االستـــشارية غـــري الرمسيـ ــة األمـــم املتحـ ــة عمليـ ة املتعلقـ

 باحمليطات وقانون البحار
 تاضـطلع   بأمهيـة وإسـهام األعمـال الـيت        ٦٢/٢١٥مت اجلمعية العامة يف قرارهـا       سلّ - ٣٧٥

ــة االستــشارية  . )٢١١() أعــاله٢انظــر الفقــرة ( الــسنوات الثمــاين املاضــية   علــى مــدىهبــا العملي
 للعمليـة االستـشارية    مـن القـرار نتـائج االجتمـاع الثـامن      ١٣٦ إىل   ١٣٢  مـن  تتناول الفقرات و

 .ن موضوع املوارد اجلينية البحريةبشأ
 ٢٧ إىل   ٢٣وسُيعقد االجتماع التاسع للعملية االستشارية يف نيويورك يف الفترة مـن             - ٣٧٦

“ نااألمـن والـسالمة البحريـ   ”املوضوع املعنون ، وسريكز مناقشاته على    ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
 إجــراء املــشاورات املناســبة مــع  عــدوب. )١٤١فقــرة ، ال٦٢/٢١٥انظــر قــرار اجلمعيــة العامــة  (

وأعـاد تعـيني لـوري      ) الـسنغال (الدول األعضاء، عيَّن رئيس اجلمعية العامة السفري بول بادجي          
وستــستعرض اجلمعيــة العامــة نتــائج االجتمــاع . ع التاســعارئيــسني لالجتمــ) كنــدا(ريــدجواي 

انظــر قــرار  ( دورهتــا الثالثــة والــستنيالتاســع وكــذلك فعاليــة العمليــة االستــشارية وجــدواها يف 
 .)٩٩، الفقرة ٦٠/٣٠اجلمعية العامة 

 

_______________ 

 .www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1147:  التحكيم الدائمة هليئةانظر املوقع الشبكي  )٢١٠(
مدهتا ثـالث سـنوات، ومـددت       لفترة أولية  ٥٤/٣٣  اجلمعية العامة  أُنشئت العملية االستشارية مبوجب قرار      )٢١١(

 .٦٠/٣٠  و٥٧/١٤١الث سنوات مبوجب القرارين لفترتني مدة كل منهما ث
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نتظمة لإلبالغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها علـى الـصعيد العـاملي،             املعملية  ال -باء  
 االقتصادية - مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية

، “تقيــيم التقييمــات ” عمليــة الــشروع يف٦٠/٣٠قــررت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  - ٣٧٧
لعمليـة املنتظمـة لإلبـالغ عـن حالـة البيئـة البحريـة وتقييمهـا علـى الـصعيد                    لبـدء   ال مرحلـة    يوه

، علـى أن يـشرف      )“العملية املنتظمة ”(االقتصادية   - العاملي، مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية     
 .رباءمن اخلعليها فريق توجيهي خمصص وينفذها فريق 

 مـن املنـاطق احملـددة        منطقة ُيجري يف كل   بأن   )٢١٢(فريق اخلرباء  مل برنامج ع  يقضيو - ٣٧٨
 املتعلقـة    القائمـة  من بينها التقييمات  جلملة تقييمات    منطقة استعراضا وتقييما     ٢١البالغ عددها   

 األمن الغذائي، والصحة والـسالمة العامـة، وصـحة           بشأن باحمليطات واملناطق الساحلية، وذلك   
لة بالـسلع واخلـدمات الـيت       ص، والفوائد االقتصادية واالجتماعية املتـ     النظم اإليكولوجية وعملها  

حتليــل ملــشهد التقيــيم احلــايل مــن بعــد إجــراء و. ة واإلقليميــةتوفرهــا الــنظم اإليكولوجيــة العامليــ
لـسياسات؛  بالنـسبة ل  مهيـة   األ) ٢ ( و املـصداقية العلميـة؛   ) ١: (مخسة معايري رئيـسية هـي     منظور  

تقييمــات للتقييمــات القائمــة  ســُتجرى  ،اجلــدوى) ٥(و ملــشروعية؛ ا) ٤(و االتــصال؛ ) ٣( و
املتعلقـة  يارات  اخلعمل و المقترح إلطار   ستنارة هبا يف صوغ     غرض حتديد أفضل املمارسات لال    ب
 باإلضـافة إىل    ،ويعمل اخلرباء بالتعاون مع املؤسسات الوطنية واإلقليميـة       . إنشاء عملية منتظمة  ب

 فريـق اخلـرباء     كـف ويع. ملـشاركة إىل ا اليت ُدعيـت    ،   يف هذا اجملال   املنظمات واملؤسسات العاملة  
، )٢١٣( االجتمـاع الثـاين للفريـق التـوجيهي املخـصص          اأقرهبصيغتها اليت   على تنفيذ خطة العمل     

 يف “مـوجز لـصانعي القـرار   ”مـع   “تقيـيم التقييمـات  ” التقريـر املتعلـق بــ      نجـز ومن املقـرر أن ي    
 .٢٠٠٩ عام

، ٢٠٠٧نـوفمرب   /رباء، يف اجتماعه الثاين املعقود يف تـشرين الثـاين         استعرض فريق اخل  و - ٣٧٩
 يف تنفيـذ  سري ونـاقش كيفيـة الـ   ؛ حالة التقييم يف املناطق اإلحـدى والعـشرين      بشأنالتقدم احملرز   

وفـضال عـن     .)٢١٤(مـة يف املنـاطق    قائاملخطط؛ وكيفية حتديد أفضل املمارسات من التقييمـات ال        
ليف بإجراء دراسات إضافية عن التقييمـات العامليـة وعـن املـسائل     ذلك، وافق اخلرباء على التك   

.  مثــل تغــري املنــاخ والتلــوث البحــري ومــصائد األمســاك  ،الــيت تتجــاوز حــدود الواليــة الوطنيــة 

_______________ 

 .GRAME/GOE/1/7، الوثيقة ٢٠٠٧مارس / املعقود يف آذار،فريق اخلرباءاالجتماع األول لتقرير   )٢١٢(
 ، الوثيقــــة٢٠٠٧يونيــــه / املعقــــود يف حزيــــران،تقريــــر االجتمــــاع الثــــاين للفريــــق التــــوجيهي املخــــصص  )٢١٣(

UNGA 60/30 – A of A – AHSG/2. 
ميكـن االطــالع  ، UNGA 60/30 Regular Process/GOE/2/3فريــق اخلـرباء، الوثيقـة    لتقريـر االجتمـاع الثـاين     )٢١٤(

 .www.unep.org/dewa/assessments/EcoSystems/water/MarineAssessment/meetings.asp: عليها يف
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وعرض فريـق اخلـرباء املـشترك املعـين باجلوانـب العلميـة حلمايـة البيئـة البحريـة واملنظمـة العامليـة                      
وبنـاء علـى ذلـك، سـُيجري فريـق العمـل املعـين              .  هـذه الدراسـات    لألرصاد اجلويـة املـسامهة يف     

 ةالتابع لفريق اخلرباء املشترك استعراضا حمددا للتقييمات البحريـة العامليـ   و “تقييم التقييمات ” بـ
 واملتعلقـــة بـــالتلوث البحـــري، مبـــا يف ذلـــك التلـــوث النـــاجم عـــن الـــسفن  ة القائمـــةواإلقليميـــ
 ، عـن طريـق     املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة        عىنوسـتُ . طاتحمليا ي يف  اجلو  الغالف ومدخالت

ــشتركة    ــة املـ ــة التقنيـ ــها واللجنـ ــة     بينـ ــة الدوليـ ــة احلكوميـ ــة األوقيانوغرافيـ ــني اللجنـ ــة وبـ املعنيـ
، مبـسألة الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا لـنظم الرصـد العامليـة                 واألرصاد اجلوية البحريـة   األوقيانوغرافيا  ب

وأشـارت املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة إىل أن أعمـال              . ملنتظمـة املتكاملة أن تـدعم العمليـة ا      
ـــ  ــة ملـــــ ــة شروع ااالجتماعــــــــات الوزاريــــــ ــة العامليــــــ  :انظــــــــر أيــــــــضا (لتوقعــــــــات البيئــــــ

www.unep.org/GEO/About( واملنظومــة العامليــة لــنظم رصــد األرض بــشأن تقييمــات قــدرات 
انظـــر  (فريـــق اخلـــرباء احمليطـــات ميكـــن أن تكـــون ذات فائـــدة ل ة رصـــدمـــونظمواحتياجـــات 

A/62/66/Add.1   ذكر أنـه باإلضـافة إىل عـضوية فريـق اخلـرباء،            من اجلدير بالـ   و. )٢٥٠، الفقرة
، تتمتـع منظمـة األمـم       “عـدم االعتـراض   ” الفريـق التـوجيهي املخـصص علـى أسـاس            ا أقره اليت

 واملركـز العـاملي   ، واملنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة،      )اليونسكو (املتحدة للتربية والعلم والثقافة   
 مبركـز املراقـب     ،ربنامج األمم املتحدة للبيئة، وفريق اخلرباء املشترك       التابع ل  لرصد حفظ الطبيعة  

 .)١٤املرفق الثاين، الفقرة ، A/61/GRAME/AHSG/1: انظر(فريق اليف 
عقد االجتمــاع الثالــث لفريــق اخلــرباء واالجتمــاع الثالــث للفريــق التــوجيهي        وســُي - ٣٨٠

 .)٢١٥(على التوايل، ٢٠٠٨يونيه /أبريل وحزيران/ نيساناملخصص يف
 

 شبكة احمليطات واملناطق الساحلية -جيم  
أنشأ جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعـين بالتنـسيق شـبكة احمليطـات                - ٣٨١

 بــني الوكــاالت بــشأن املــسائل فيمــا آليــة للتنــسيق لتكــون  ٢٠٠٣واملنــاطق الــساحلية يف عــام 
، ٢٠٠٧مـايو   / اخلـامس املعقـود يف أيـار        الـشبكة  ومنـذ اجتمـاع   . املتصلة باحمليطات والـسواحل   

 املتحـدة   األمـم منظمـة   مهـا   ة  انضّمت هلا مؤسستان أخريان من مؤسسات منظومة األمم املتحد        
 . ومنظمة السياحة العاملية)اليونيدو(للتنمية الصناعية 

 من خالل فرق عمـل خمّصـصة وحمـّددة املـدة            ويضطلع أعضاء الشبكة بأنشطة تعاونية     - ٣٨٢
جنة الرفيعـة املـستوى التابعـة جمللـس الرؤسـاء التنفيـذيني         لمبادئ التوجيهية للّ  ل طبقايتّم إنشاؤها   

 إحـدامها فرقـة     مـن هـذا القبيـل تـزاوالن نـشاطهما،         وهناك حاليـا فرقتـا عمـل        . واملعنية بالربامج 
_______________ 

 .وقيانوغرافية احلكومية الدوليةاللجنة األ/ من برنامج األمم املتحدة للبيئة واليونسكو مقدمةمسامهات  )٢١٥(
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 الوطنيـة، وتتـولّى     ةق البحرية اخلارجة عن نطاق الوالي     العمل املعنية بالتنوع البيولوجي يف املناط     
ــانون البحــار، وتــضطلع       ــوجي وشــعبة شــؤون احمليطــات وق ــة التنــوع البيول ــة اتفاقي قيادهتــا أمان

 إىل خمتلف عمليات األمم املتحدة وغريها من العمليـات الدوليـة الـيت         املقدمةدخالت  املبتنسيق  
 للجمعيـة  الوطنية، مبا فيهـا الفريـق العامـل التـابع        واليةمناطق ال تتناول التنوع البيولوجي خارج     

وتتضّمن األنـشطة   . اتفاقية التنوع البيولوجي  يف  طراف  األومؤمتر  )  أعاله ٣انظر الفقرة   (العامة  
ــا تــوفري   التنــوع البيولــوجي بــشأن  إعــداد صــفحة شــبكية  ُمــدخالت لعمليــةاملــضطلع هبــا حالي

أّما الثانية فهـي فرقـة العمـل املعنيـة باملنـاطق احملميـة               .)٢١٦( الوطنية ة الوالي مناطقالبحري خارج   
البحرية وغريهـا مـن أدوات اإلدارة علـى أسـاس املنـاطق، ويتـشارك يف قيادهتـا أمانـة االتفاقيـة،                   

لألغذيـة   املتحـدة  األمـم ومنظمـة  واللجنة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة التابعـة لليونـسكو،         
 ،تحــدة للبيئــة، ويــشارك فيهــا كــل مــن املنظمــة البحريــة الدوليــة   ، وبرنــامج األمــم املوالزراعــة

 والــشعبة، ، والــسلطة الدوليــة لقــاع البحــار، والبنــك الــدويل،وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي
أو يعتزمون االضطالع هبـا     حتليل مقارن لألنشطة اليت يضطلع هبا أعضاء الشبكة         وتقوم بإعداد   

واإلدارة املتكاملـــة للمنـــاطق الـــساحلية، والتخطـــيط املكـــاين املنـــاطق احملميـــة البحريـــة، بـــشأن 
 بـني األعـضاء يف تنفيـذ    ة والتآزر فيمـا  لتبادل املساعد  فرصا ذلك االستعراض    سيتيحو. البحري

 .  كل منهمأنشطة برامج
 املنظومة يف جماالت التنميـة واملـساعدة اإلنـسانية والبيئـة،          نطاقالّتساق على   ل حتقيقاو - ٣٨٣

ألبانيـا،  (اء الشبكة على إعـداد حـصر ألنـشطتهم يف بلـدان التجريـب ذات الـصلة                  يعكف أعض 
ــة تنـــ    ــستان، ومجهوريـ ــواي، وباكـ ــام،    ـوأوروغـ ــت نـ ــضر، وفييـ ــرأس األخـ ــدة، والـ زانيا املتحـ

يتيح للوكـاالت  سـ وهـذا  . إىل جانـب عمليـات الربجمـة القطريـة املـشتركة األخـرى            ) وموزامبيق
ملعاجلــة  أكثــر تنــسيقا إجــراءاتر أن ختطــط بــشكل أفــضل  والــربامج والــصناديق املهتمــة بــاألم 

 . ملسائل الساحلية والبحرية على الصعيد القطريا
 
أنـــشطة بنـــاء القـــدرات الـــيت تـــضطلع هبـــا شـــعبة شـــؤون احمليطـــات   -ثالـــث عـــشر 

 لبحار وقانون
دة مازالت قرارات اجلمعية العامة بشأن احمليطات وقانون البحار تعكس األمهية املتزايـ            - ٣٨٤

ــانون البحــار      ــاء القــدرات يف جمــال شــؤون احمليطــات وق ــشطة بن ــدول ألن ــد. الــيت توليهــا ال  وق
اســتمّرت الــشعبة يف إدارة بــرامج الزمــاالت، وتقــدمي اخلــدمات االستــشارية، وإدارة الــصناديق  

ــدمي اإلحاطــات، وإعــداد الدراســات اخلاصــة      ــة، وتق ــدورات التدريبي . االســتئمانية، وتنظــيم ال
_______________ 

 .www.un.org/depts/los: سيمكن الوصول إىل هذه الصفحة الشبكية عن طريق موقع الشعبة الشبكي )٢١٦(
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 الدورات التدريبيـة    توفريتعيني احلدود اخلارجية للجرف القاري، واصلت الشعبة         ب يتعلق فيماو
 الـيت تقـّدمها إىل اللجنـة،     الوثـائق على الصعيد دون اإلقليمي ملساعدة الدول النامية على إعداد          

 لغـرض تيـسري     املنـشأ آلية جديدة لتيسري انتفاع الـدول الناميـة بالـصندوق االسـتئماين             حددت  و
وتتنـاول الـشعبة كمّيـات متزايـدة     ).  أدنـاه ٣٩٨انظـر الفقـرة   (ثائق املقّدمة إىل اللجنة  إعداد الو 

 . من طلبات احلصول على املساعدة املالية من هذا الصندوق االستئماين
ــاالــشعبة تنجــز و - ٣٨٥  الــدورات تنفيــذ الــصيغة النهائيــة لــدليل تــدرييب سُيــستخدم يف   حالي

انظـر   (“إليكولوجيـة إلدارة احمليطـات وتطبيـق هـذه النـهج     ُنُهـج الـنظم ا  صـوغ   ”اإلقليمية عـن    
 ).  أدناه٣٩٤الفقرة 

 
 أعضاء الوفودتقدمي اإلحاطات إىل  -ألف  

 “التطــورات يف جمــال شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار” جلــسة إحاطــة عــن تقــدُع - ٣٨٦
تح بـاب    مبناسـبة الـذكرى اخلامـسة والعـشرين لفـ          ،٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٧باملقر يف   

وقـد قامـت الـشعبة ومعهـد األمـم املتحـدة            . التوقيع على اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار           
وقــد حــضرها .  للــسنة الــسادسة علــى التــوايل هــذهللتــدريب والبحــث بتنظــيم جلــسة اإلحاطــة

ويف اليـوم ذاتـه نظّمـت الـشعبة، بالتعـاون      .  مشاركا ولقيت استحـسانا كـبريا   ٤٥يزيد على    ما
 املنتـدى املعنـون     ، هو  إلحياء الذكرى اخلامسة والعشرين    نشاطا آخر عة األمم املتحدة،    مع جام 

 الــدروس املــستفادة - ســنة علــى اعتمــاد اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار   ٢٥ انقــضاء”
 دافيـــد فريـــستون، نائـــب املستـــشار القـــانوين ا اللقـــاء الـــذي أداره ويف هـــذ.“التقـــدمومـــسار 

ة مبكتــب نائـب رئــيس البنــك الـدويل للــشؤون القانونيــة، ألقـى كــل مــن    للخـدمات االستــشاري 
نوردكويـست  . هــ ومـايرون   ) رئيس اللجنة املالية بالسلطة الدوليـة لقـاع البحـار         (هاشم جالل   

، مركــز قـانون وسياسـات احمليطـات بكليـة احلقـوق جبامعــة      الـوطين مـدير مركـز قـانون األمـن     (
 .  إجنازات االتفاقية وآفاقها املستقبليةكلمة رئيسية قّيم فيها سجلّ) فريجينيا
التركيــز ، نظّمــت الــشعبة واملعهــد جلــسة إحاطــة انــصّب  ٢٠٠٨مــارس / آذار٣ويف  - ٣٨٧
 ملــساعدة “ الوطنيــةاملنــاطق اخلاضــعة للواليــةالتنــوع البيولــوجي البحــري خــارج  ” علــى فيهــا

لتــابع للجمعيــة العامــة الجتمــاع الفريــق العامــل افيمــا تــضطلع بــه مــن أعمــال حتــضريية الوفــود 
رونـا، أسـتاذ    . أ جلسة اإلحاطـة حماضـرة علميـة ألقاهـا بيتـر             وتضمنت).  أعاله ٣انظر الفقرة   (

ــساحلية جبامعــة      ــة وال ــوم البحري ــة مبعهــد العل ــاء البحري ــة واجليوفيزي ــا البحري راتغــرز، اجليولوجي
 . مشاركا ولقيت استحسانا كبريا٥٠، أكثر من وحضرها
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 مرياسينغألة هاميلتون شرييل برنامج زما -باء  
مرياســينغ أزمالــة هــاميلتون شــرييل برنــامج هــذا هــو العــام الثالــث والعــشرون لنــشاط   - ٣٨٨

قـّدم املنحـة وكيـل األمـني     و. وقد فاز مرشح من مدغشقر باملنحة الثانيـة والعـشرين         . التذكارية
توصـية فريـق استـشاري    ى  ، بنـاء علـ    العام للشؤون القانونية واملستـشار القـانوين لألمـم املتحـدة          

التفاقيـة  لفهـم   يف تعزيـز ال   وقد ذاع صيت الزمالة ملا تقّدمه من إسـهام أكـادميي            . رفيع املستوى 
بـالبحوث ويتلقّـون التـدريب علـى مـستوى          يف إطارهـا    ويـضطلع الـزمالء     . تطبيقهايف  وعموما  

بحريــة بغيــة لاشؤون الــالدراســات العليــا يف جمــال قــانون البحــار وتطبيقــه ومــا يّتــصل بــه مــن    
.  علـى نطـاق أوسـع       تفّهمهـا وتطبيقهـا    نـشر اكتساب مزيد من املعرفة باالتفاقيـة والعمـل علـى           

دراســات حتــت اإلشــراف يف /كــل زميــل فتــرة ســتة أشــهر يف إجــراء حبــوث يلــزم أن ُيمــضي و
يف غريهـا مـن     والتـدريب العملـي يف الـشعبة،        مـن   جامعة مشاركة من اختياره، مث ثالثـة أشـهر          

انظــر موقــع الــشعبة  (اختــارهلموضــوع الــذي تبعــا لمــم املتحــدة، مبــا فيهــا احملكمــة، هيئــات األ
 ).www.un.org/Depts/losالشبكي 
وُتدار الزمالة ضمن إطار برنامج األمم املتحدة للمساعدة يف تـدريس القـانون الـدويل      - ٣٨٩

لـذلك  اؤه مت إنـش صـندوق اسـتئماين للتربعـات    الـذي يدعمـه   ودراسته ونـشره وزيـادة تفهمـه،      
وقـد  . مرياسـينغ أوقد نفد تقريبا اجلزء املخصص من الصندوق لزمالة هاميلتون شرييل           . الغرض

 الــدول األعــضاء واجلهــات األخــرى الــيت بإمكاهنــا ٦٢/٢١٥حثّــت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا 
ــام بــذلك    ــة علــى القي ــادة تطــوير الزمال ــدول   . املــسامهة يف زي ويف هــذا الــصدد، ُوّجهــت إىل ال

ــذك ــرار     م ــضاء إىل الق ــدول األع ــاه ال ــه انتب ــرة  . ٦٢/٢١٥رة شــفوية توّج ووردت خــالل الفت
 .يرلندا وقربص واململكة املتحدة وموناكوأ تّربعات من ٢٠٠٧/٢٠٠٨

 
  مؤسسة نيبون اليابانية -برنامج زماالت األمم املتحدة  -جيم  

 للمــسؤولني زمالــة ٤٠مبــنح  الربنــامج، الــذي يــزاول نــشاطه للعــام الرابــع،    قــام هــذا- ٣٩٠
 أكادميية متقّدمـة يف جمـال       حبوثا ليجروا   موظفي الرتب املتوسطة الفنيني   احلكوميني وغريهم من    

 .شؤون احمليطات وقانون البحار أو يف ختصصات مّتصلة هبذا اجملال
 مــــن أنتيغــــوا وبربــــودا، وهــــم( العــــشرة ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويعكــــف زمــــالء الفتــــرة  - ٣٩١

، وجــزر القمــر، والفلــبني، والكــامريون، وكولومبيــا،  دوتايالنــوبــنن، وإندونيــسيا، والربازيــل، 
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ زمـالء الفتـرة      يبـدأ  املرحلـة النهائيـة يف الـشعبة؛ بينمـا           إمتامحاليا على   ) وكينيا

، وتركيـا، واجلمهوريـة العربيـة الـسورية، وغانـا،           دوتايالنمن مجهورية إيران اإلسالمية،     وهم  (
االلتحاق باملؤسسات األكادميية املـشاركة     عملية  )  وموزامبيق، واهلند  وغواتيماال، والكامريون، 

 .يف الربنامج الجتياز املرحلة األوىل
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مييـة املعتـرف هبـا    دوواصل الربنامج أيضا التفاوض إلشراك مزيد مـن املؤسـسات األكا       - ٣٩٢
يبلـغ عـدد     و . العلـوم البحريـة    ميادين يف   ومنها مؤّسسات متخّصصة   الزمالء،   يف استضافة دولياً  

 . دولة١٦ مؤسسة يف ٣٢حاليا لربنامج املؤسسات الشريكة ل
وميكن االطّالع على مزيد من املعلومـات، مبـا يف ذلـك الورقـات البحثيـة الـيت أعـّدها                 - ٣٩٣

الزمالء السابقون، وملفّات التقّدم للمنحة، وقائمة حديثة باملؤسسات املشاركة، مبوقع الزمالـة            
 ).www.un.org/depts/nippon(الشبكي 

 
 الدورات التدريبية -دال  

 
 الربنامج التدرييب إلدارة املناطق البحرية والساحلية - ١ 

املتاحـــة يف  التدريبيـــة تـــوفري الـــدوراتواصـــلت الـــشعبة جهودهـــا الراميـــة إىل تعزيـــز  - ٣٩٤
ــار ــة والــــــــــساحلية   إطــــــــ ــاطق البحريــــــــ ــر (الربنــــــــــامج التــــــــــدرييب إلدارة املنــــــــ انظــــــــ

)www.un.org/Depts/los/tsc_new/TSC (index.htm .(   حاليـا  ويف هذا الصدد، جيـري الترتيـب
 ، قامــت بإعــدادها“ مــن الزراعــةالناجتــةامللوثــات الغذائيــة ” عــن ٢٠٠٨ دورة يف عــام لتنفيــذ

التابعة للربنامج يف أنقرة، تركيا، تلبيـة للحاجـة         التدريبية  وحدة البحر األسود إلعداد الدورات      
. دارة النظـــام اإليكولـــوجي للبحـــر األســـودالالزمـــة إل اإلقليميـــة إىل تعزيـــز وخلـــق القـــدرات

. لــدورةلالشــتراك يف هــذا الــدور األول ل وســُتدعى مجيــع البلــدان املطلّــة علــى البحــر األســود   
وإضافة إىل ذلك، بدأت الشعبة يف إجراء مـشاورات مـع برنـامج جنـوب آسـيا للتعـاون البيئـي                 

 “البحريـة احملميـة   تطوير وتنفيـذ وإدارة املنـاطق       ”بشأن    ربناجمها التدرييب تنفيذ دور ثان ل   هبدف  
وجتـري أيـضا مناقـشات مـع برنـامج البحـار اإلقليميـة        ). ٣٥٣، الفقـرة  A/62/66انظر الوثيقـة    (

الــدورة املعنيــة بنــهج الــنظم تنفيــذ الــدور األول التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة مــن أجــل  
 ).  أعاله٣٨٥انظر الفقرة (طقة شرق أفريقيا  يف من،اإليكولوجية إلدارة احمليطات

للنفايـات   اإلدارة البلدّيـة  حتـسني   ”وواصل برنامج العمـل العـاملي تقـدمي دورتـه بـشأن              - ٣٩٥
ــسائلة  ــساحلية،   “يف املــدن الــساحليةال ــة وال ــاطق البحري ــامج التــدرييب إلدارة املن  يف إطــار الربن
انظــــر الوثيقــــة ( التــــابع لليونــــسكو يف شــــراكة مــــع معهــــد التعلــــيم يف جمــــال امليــــاهوذلــــك 

A/61/63/Add.1 ــة الـــسورية  هـــذه وقُـــّدمت  ).١٨٣، الفقـــرة ــة العربيـ الـــدورات يف اجلمهوريـ
برنــامج العمــل /برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة أعــد وإضــافة إىل ذلــك، . وســورينام وموزامبيــق

للتكنولوجيـات  ومـصنفا   دارة  يف جمال اإل  متاحا على الشبكة العاملية للتعلم الذايت       العاملي برناجما   
تــصلح للــدول اجلزريــة الــصغرية النفايــات الــسائلة يتــضّمن وصــف عــدة تكنولوجيــات ملعاجلــة 
 .)١١٣(النامية وللبلدان الساحلية املنخفضة الدخل
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  من االتفاقية ٧٦الدورة التدريبية لتعزيز االمتثال للمادة  - ٢ 
ــة مــــن أر   - ٣٩٦ ــة األوىل املكونــ ــام اجلولــ ــصعيد  عقــــب إمتــ ــة علــــى الــ ــع دورات تدريبيــ بــ

، الفقــرات A/60/63/Add.2؛ والوثيقــة ٤٩ - ٤٧، الفقــرات A/60/63انظــر الوثيقــة ( اإلقليمــي
، A/61/63/Add.1؛ والوثيقـــــــة ٥١ - ٤٨، الفقـــــــرات A/61/63؛ والوثيقـــــــة ١١٢  - ١٠٩

عقـد  علـي الـصعيد دون اإلقليمـي ب       التدريبيـة   نـشطتها   ألوبـدء الـشعبة     ) ١٨١ - ١٨٠الفقرتني  
انظــر الوثيقــة  (٢٠٠٧فربايــر / شــباط١٦ إىل ١٢الفتــرة مــن يف دورتــني يف بــروين دار الــسالم 

A/62/66 ــرة ــا  ) ٣٥٢، الفق ــوب أفريقي ــرة مــن  يف وجن  ٢٠٠٧أغــسطس / آب١٧ إىل ١٣الفت
، قامـت الـشعبة، بالتعـاون مـع حكومـة ترينيـداد       )٢٧٠، الفقـرة    A/62/66/Add.1انظر الوثيقة   (

واملعهـد االحتــادي لعلــوم  ) Grid-Arendal( أرينــدال -انــات املـوارد العامليــة  وتوبـاغو وقاعــدة بي 
ــداد      ــبني، ترينيـ ــورت أوف سـ ــة يف بـ ــيم دورة تدريبيـ ــا، بتنظـ ــة بأملانيـ ــوارد الطبيعيـ األرض واملـ

ــاغو،  ــن  يفوتوب ــرة م ــاين ١٨ إىل ١٤ الفت ــانون الث ــاير / ك ــدورة بنجــاح   . ٢٠٠٨ين ــد أمت ال وق
ــادوس،   ٢٩ ــن برب ــا م ــا إداري ــا،     موظف ــهاما، وســورينام، وغيان ــاغو، وجــزر الب ــداد وتوب  وتريني

 ).  أدناه٣٩٧انظر أيضا الفقرة (وكوبا، وكوستاريكا 
 

 اديق االستئمانيةالصن -هاء  
 جلنة حدود اجلرف القاري - ١ 

الصندوق االسـتئماين للتربعـات املنـشأ لغـرض تيـسري إعـداد الوثـائق املقدمـة إىل جلنـة                     - ٣٩٧
ري من الدول النامية، وال سيما أقـل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة الـصغرية                  حدود اجلرف القا  

 مــشاركا ١٦تلقــى .  مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار٧٦الناميــة، واالمتثــال للمــادة 
 الـدورة التدريبيـة املـشار إليهـا يف          لتمكينهم من حضور  املساعدة من هذا الصندوق االستئماين      

 الـشعبة يف فحـص الطلبـات    يـساعد  واجتمـع فريـق اخلـرباء املـستقل الـذي           . أعـاله  ٣٩٦الفقرة  
ــة إىل الــصندوق االســتئماين   ــران،املقّدم  .)٢١٧(٢٠٠٧ديــسمرب /يونيــه وكــانون األول / يف حزي

_______________ 

ىل الـصندوق   فيما يلي أعضاء فريق اخلرباء املـستقل الـذي قـام مبـساعدة الـشعبة يف فحـص الطلبـات املقّدمـة إ                       )٢١٧(
املمثلـون الـدائمون لبـابوا غينيـا اجلديـدة والـسنغال واملكـسيك والنـرويج، ونائبـا                  : ٢٠٠٧االستئماين يف عام    

ويف وقـت   . املمثلني الدائمني لالحتاد الروسي واليابان؛ ومدير شـؤون قـانون البحـار بـوزارة خارجيـة أيرلنـدا                 
 اتني الـشعبة بـديال لـه وفقـا لبيـان االختـصاص             اسـتقال العـضو األيرلنـدي مـن عـضوية الفريـق وسـتع              الحق،

املرفـق الثـاين لقـرار اجلمعيـة      بـصيغته الـواردة يف      واملبادئ التوجيهية والقواعد اخلاصة بالـصندوق االسـتئماين،         
 .٥٨/٢٤٠ ومرفق قرار اجلمعية العامة ٥٥/٧العامة 
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لـصندوق  ل)٢١٨( دوالرا ٥٨ ٥٨٤يرلنـدا مببلـغ     أ، تربعـت    ٢٠٠٧وخالل النصف الثاين من عـام       
 تكــاليف فيهــامبــا  (٢٠٠٧ بلغــت النفقــات لعــام ،ووفقــا لبيــان احلــسابات املؤقّــت. االســتئماين

، بلـغ رصـيد     ٢٠٠٧ديـسمرب   /هنايـة كـانون األول    ، ويف    دوالرا تقريبـا   ٦٠ ٣١١) دعم الربامج 
 .  دوالرا تقريبا٢ ٣٩٧ ٨٢٣ الصندوق

اآلن أيـضا دفـع   أصـبح ممكنـا   تيسري انتفاع الدول النامية بالصندوق االستئماين،   بغية  و - ٣٩٨
املـنح  هذه  وستمكّن  . ندوق يف صورة منح يف احلاالت اليت ُيطلب فيها ذلك         مبالغ من هذا الص   

األمم املتحدة من تقدمي املساعدة إىل الدول مـن هـذا الـصندوق االسـتئماين دون اشـتراط قيـام                    
 . من األمم املتحدةاستردادها احلكومات بإنفاق األموال أوال مث 

شعبة جلـسيت إحاطـة ألعـضاء الوفـود     ، نظّمت ال٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٢ و   ٢١ويف   - ٣٩٩
ــصاص  ــن االختـ ــن     اتعـ ــتئماين وعـ ــصندوق االسـ ــة بالـ ــد اخلاصـ ــة والقواعـ ــادئ التوجيهيـ  واملبـ

مـن   ممثال   ٢٠ جلسيت اإلحاطة وحضر  . اإلجراءات املتعلقة بإعداد الطلبات وتقدميها ومعاجلتها     
ــدعم املــايل لألنــشطة املتــصلة بإعــداد ا     ــة الــيت قــد تلــتمس ال ــائق البلــدان النامي  الــيت تقــدمها لوث

 .اللجنة إىل
الصندوق االستئماين للتربعات من أجل حتمل تكاليف مـشاركة أعـضاء جلنـة حـدود                - ٤٠٠

 ورد خـالل النـصف الثـاين مـن عـام           .اجلرف القـاري مـن الـدول الناميـة يف اجتماعـات اللجنـة             
ــا٢٠٠٧ ــن   ن تربعـ ــئماين مـ ــصندوق االسـ ــذا الـ ــسلندا أ هلـ ــسيك)  دوالر١٠٠ ٠٠٠(يـ  واملكـ

ــام     ).  دوالر٧ ٥٠٠( ــت، بلغــت النفقــات لع ــان احلــسابات املؤقّ ــا لبي ــا  (٢٠٠٧ووفق ــامب  فيه
بلـغ   ٢٠٠٧ديـسمرب  / هنايـة كـانون األول   يفو.  دوالرا تقريبا  ٨٤ ٨٥٤) ف دعم الربامج  ـتكالي

 . دوالرا٦١١ ١٥٨الرصيد التقديري للصندوق 
 

النامية، وال سيما أقل البلدان  الصندوق االستئماين للتربعات ألغراض مساعدة البلدان        - ٢ 
ــساحلية، علــى حــضور        ــة غــري ال ــدول النامي ــة وال ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري منــوا وال
اجتماعات عملية األمم املتحدة التشاورية غـري الرمسيـة املفتوحـة بـاب العـضوية املتعلقـة                 

 باحمليطات وقانون البحار 
يع نطـاق املـساعدة الـيت يوفّرهـا هـذا           توسـ  ٦٢/٢١٥قررت اجلمعية العامة يف قرارهـا        - ٤٠١

 ،ففي املستقبل، سيمنح ممثلو البلدان الناميـة      . ٥٥/٧قرار  الالصندوق االستئماين املنشأ مبوجب     

_______________ 

علـى ثـالث    يـسدد    يـورو    ١٢٠ ٠٠٠غ   التربع هلذا الصندوق االسـتئماين مببلـ       ، أعلنت أيرلندا  ٢٠٠٥يف عام    )٢١٨(
 وقد مثّـل ذلـك املبلـغ الدفعـة الـسنوية الثالثـة واألخـرية              ). ٣٥٥، الفقرة   A/62/66انظر الوثيقة   (دفعات سنوية   
 .من هذا التربع
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ــشارية     ــة االست ــسا العملي ــدعوهم رئي ــذين ي ــة     ،ال ــات العملي ــروض خــالل اجتماع ــدمي ع  إىل تق
سـتئماين للتربعـات مـن أجـل        االستشارية األولوية فيمـا يتعلـق بـدفع األمـوال مـن الـصندوق اال              

تغطيــة تكــاليف ســفرهم، كمــا ســيحّق هلــم احلــصول علــى بــدل اإلقامــة اليــومي، رهنــا بتــوافر   
قـرار  ب عمالملساعدة   لتلقي ا  األموال بعد تغطية تكاليف سفر مجيع املمثلني اآلخرين املستحقني        

 أوسـع مـن   علـى نطـاق  والقـصد مـن ذلـك القـرار هـو تيـسري املـشاركة        . ٥٥/٧اجلمعية العامـة   
أعــضاء يف أفرقــة بــصفتهم حــضور االجتمــاع الــذين ُيــدَعون إىل ممثلــي البلــدان الناميــة جانــب 

 . املناقشة، غري أن تنفيذه بشكل فّعال سيتوقّف كليا على تّربعات الدول للصندوق
ــة يف       - ٤٠٢ ــرة املنتهي ــت عــن الفت ــان احلــسابات املؤق ــا لبي ــسمرب / كــانون األول٣١ووفق دي

ــغ، ٢٠٠٧ ــصندوق االســتئماين   رصــبل ــا٤٢ ٤٧٤يد ال ــرد إىل .  دوالرا تقريب ــومل ت صندوق ال
أن يتمكّن الـصندوق االسـتئماين مبـستوى      وال يرجح   ،  ٢٠٠٤االستئماين أي تربعات منذ عام      

التمويل احلايل من تلبية مجيع طلبات املساعدة حلضور االجتماع التاسـع للعمليـة التـشاورية يف                
 عـــن قلقهـــا الـــشديد إزاء ٦٢/٢١٥يـــة العامـــة يف قرارهـــا وقـــد أعربـــت اجلمع. ٢٠٠٨عـــام 
ــدم ــوافر  ع ــن        ت ــد م ــدمي مزي ــى تق ــدول عل ــت ال ــصندوق االســتئماين، وحثّ ــة يف ال ــوارد كافي م

ألعـضاء توّجـه فيهـا انتباههـا إىل القـرار           اوأرسلت الشعبة مذكرة شفوية إىل الـدول        . التربعات
٦٢/٢١٥ . 
 

 مة الدولية لقانون البحار الصندوق االستئماين للتربعات للمحك - ٣ 
ــه         - ٤٠٣ ــّدمت ب ــذي تق ــب ال ــد الطل ــات بع ــتئماين أي طلب ــصندوق االس ــذا ال ــرد إىل ه مل ت
تّربعـت فنلنـدا مببلـغ    ، ٢٠٠٧وخـالل النـصف الثـاين مـن عـام           . ٢٠٠٤بيساو يف عـام      - غينيا
وفقــا لبيــان  ، بلــغ رصــيد الــصندوق،   ٢٠٠٧ديــسمرب / األولكــانونيف و.  دوالرا١٤ ١٤٨
 . دوالرا تقريبا١٠٧ ٤٤٧ابات املؤقت، احلس

 
 االستنتاجات -رابع عشر 

احلاجـة املاّسـة إىل التعـاون الـدويل، الـذي تـنّص عليـه               مـرة أخـرى     يوّضح هذا التقرير     - ٤٠٤
أيضا اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار وغريهـا مـن الـصكوك القانونيـة، ويقـّدم استعراضـا              

لتلــك العمليــة اهليئــات املنــشأة مبوجــب االتفاقيــة وغريهــا مــن     تقــدمهاعامــا لإلســهامات الــيت  
االجتمـاع الثـامن عـشر      بالنـسبة إىل    وسيكون من املهّم بـصفة خاصـة        . املنظمات الدولية املعنية  

على سـبيل األولويـة، إجيـاد احللـول املناسـبة فيمـا يتـصل               أن يتم،   للدول األطراف يف االتفاقية،     
 وقدرة الدول النامية على تلبية متطلبات االتفاقيـة، علـى   ،لجنةبعبء العمل امللقى على عاتق ال 
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ــسابق املّتخــذ يف االجتمــاع احلــادي عــشر    يؤخــذأن  ــار املقــّرر ال ، مــع )SPLOS/72( يف االعتب
 . االتفاقيةسالمة كفالة عدم املساس ب

وضـوع  كما أن للتعاون الدويل أمهّية حامسة لتعزيز األمن والسالمة البحريني، وهـو امل             - ٤٠٥
فـالكثري مـن التحـديات    .  اهتمام خاص لالجتماع التاسع للعمليـة التـشاورية   حملالذي سيكون   

والتهديـــدات الـــيت تواجـــه األمـــن والـــسالمة البحـــريني ال تعتـــرف باحلـــدود الوطنيـــة، وتتـــسم 
ال ميكن التـصدي هلـا بفعاليـة إال مـن خـالل تـضافر جهـود مجيـع             من مث   ، و  فيما بينها  بالتشابك
ــ. الـــدول  للتـــصّدي هلـــذه التحـــديات  ُتتخـــذ كفالـــة أن تكـــون أي تـــدابري  ن املهـــم باملثـــلومـ

لــشواغل املتعلقــة مبــا لتلــك ابــشكل فّعــال ُتعــاجل  مــع القــانون الــدويل، وأن متــسقةوالتهديـدات  
ويهدف التقرير إىل تيسري النظـر يف مجيـع هـذه    . التدابري من آثار حمتملة، وال سيما على األفراد   

وهو يـسلّط الـضوء     . املسائل الشاملة  وتيسري التعّرف على     ، شامل ومتكامل   من منظور  املسائل
الـيت ميكـن    اجملـاالت   وينـوه إىل    على احلاجة إىل زيـادة فعاليـة اإلطـار القـانوين الـدويل وتطبيقـه،                

 .تعزيز التعاون والتنسيق وبناء القدراتفيها 
يـة وترشـيد اسـتغالل احمليطـات        كما ال تزال مسألتا االستغالل املستدام للموارد البحر        - ٤٠٦

 إيـالء األولويـة   يلـزم و.  جماالت منها بنـاء القـدرات      مطردا يف عدة  والبحار تتطلّبان تعاونا دوليا     
إلدارة األنــشطة البــشرية املــؤثرة ســلبا علــى الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة، مبــا يف ذلــك آثارهــا   

برامج العلـوم البحريـة     وتؤدي  . لتغري املناخ التراكمية، مع مراعاة اآلثار السلبية احلالية واحملتملة        
ــا  وبــنفس القــدر، تتطلّــب   .  يف هــذا الــصدد وجيــب دعمهــا   البحريــة دورا هامــا والتكنولوجي

فـإن  على الـصعيد اإلقليمـي،      أما  . اي مصائد األمساك دعما قو    حوكمةاملبادرات احلالية لتحسني    
 تواجـه البيئـة البحريـة، وال سـيما          للتصدي للتحديات العاملية اليت   املستمر أمر ضروري    التعاون  

ــتغري املنــــاخ بــــسبب  الــــسلبيةلتكّيــــف مــــع اآلثــــار  الراميــــة إىل ااختــــاذ التــــدابري جمــــال يف   لــ
 .لبشريةا األنشطة

 
 


