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  العامة اجلمعية اختذته قرار

 ])Add.1  وA/62/L.27( رئيسية جلنة إىل اإلحالة دون[
 

 البحار وقانون احمليطات - ٦٢/٢١٥
 ،العامة اجلمعية إن 
 ٥٢/٢٦  و١٩٩٤ ديــسمرب/األول كــانون ٦ املــؤرخ ٤٩/٢٨ قراراــا إىل تــشري إذ 

 ١٩٩٩ نـوفمرب/الثـاين تـشرين ٢٤ ؤرخملا ٥٤/٣٣  و١٩٩٧ وفمربن/اينثال رينشت ٢٦ املؤرخ
ــسمرب/األول كـــانون ١٢ املـــؤرخ ٥٧/١٤١ و  كـــانون ٢٣ املـــؤرخ ٥٨/٢٤٠  و٢٠٠٢ ديـ

ــوفمرب/الثــــاين تــــشرين ١٧ املــــؤرخ ٥٩/٢٤  و٢٠٠٣ ديــــسمرب/األول  ٦٠/٣٠  و٢٠٠٤ نــ
 ديــسمرب/األول كــانون ٢٠ املــؤرخ ٦١/٢٢٢  و٢٠٠٥ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٢٩ املــؤرخ
 ،)١()“االتفاقية”( البحار لقانون املتحدة األمم اتفاقيةب املتعلقة األخرى والقرارات ٢٠٠٦

 الرمسـي غـري العامـل الفريـق وتقريـر )٣(وإضـافته )٢(العـام األمـني تقريـر يف نظـرت وقد 
 البحــري البيولــوجي التنــوع حبفــظ املتــصلة املــسائل لدراســة املخــصص العــضوية بــاب املفتــوح

الفريـق العامـل” (الوطنيـة الواليـة نطاق خارج الواقعة قاملناط يف مستدامة بطريقة واستخدامه
 ـا املـضطلع األعمـال عـن التقـارير وكذلك )٤()“غري الرمسي املفتوح باب العضوية املخصص

 باحمليطـات املتعلقـة العضوية باب املفتوحة الرمسية غري االستشارية املتحدة األمم عملية إطار يف

_______________

 .٣١٣٦٣، الرقم١٨٣٣، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
)٢( A/62/66. 
)٣( A/62/66/Add.1. 
)٤( A/61/65. 



A/RES/62/215

2

 عـشر الـسابع االجتمـاع وعـن )٥(الثـامن اجتماعها يف )‘‘ريةاالستشا العملية’’( البحار وقانون
 ،)٦(االتفاقية يف األطراف للدول

 بــاب لفــتح والعــشرين اخلامــسة الــسنوية الــذكرى حلــول االرتيــاح مــع تالحــظ وإذ 
ــع ــى التوقي ــة، عل ــشدد االتفاقي ــارز اإلســهام علــى وإذ ت ــة الب ــز يف لالتفاقي ــسالم تعزي ــن ال  واألم

 ويف احلقـوق، يف واملـساواة العدالـة ملبـادئ وفقـا كافـة دولالـ بـني الوديـة والعالقـات والتعـاون
 األمـم ملقاصـد وفقـا واالجتمـاعي، االقتصادي االني يف قاطبة العامل شعوب تقدم على العمل

 للمحيطـات املـستدامة التنميـة يف وكـذلك املتحـدة، األمـم ميثـاق يف الـواردة ومبادئهـا املتحدة
 والبحار،

 االتفاقيـة أن جديـد مـن تؤكـد إذو ،لالتفاقيـة واملوحـد العاملي الطابع على تشدد وإذ 
 وأـا ،والبحـار احمليطات يف األنشطة مجيع خالله من تنفذ أن جيب الذي القانوين اإلطار تضع
ــى والتعــاون للعمــل كأســاس اســتراتيجية أمهيــة ذات ــصعيد مــن كــل عل ــوطين ال  واإلقليمــي ال

 أيـضا أقـره  مـاحنـو علـى ،املوحـد طابعهـا علـى احلفـاظ يلزم وأنه البحري، القطاع يف والعاملي
 ،)٧(٢١ القرن أعمال جدول من ١٧ الفصل يف والتنمية بالبيئة املعين املتحدة األمم مؤمتر

 والبحــــار احمليطــــات مــــوارد وإدارة املــــستدامة التنميــــة مــــسامهة بأمهيــــة تــــسلم وإذ 
 األمـم إعـالن يف الـواردة األهـداف فيهـا مبـا لفيـة،لأل اإلمنائيـة األهداف حتقيق يف واستخداماا

 ،)٨(لأللفية املتحدة
 وتلــزم وثيقــا ترابطــا مترابطــة مــشاكل احمليطــات حبيــز املتعلقــة املــشاكل أن تــدرك وإذ 

 تؤكـد وإذ ،القطاعـات بـني مـشتركو التخصصات متعددو متكامل ج باتباع ككل دراستها
 واإلقليمــي الــوطين املــستوى مــن كــل علــى نــسيقوالت التعــاون حتــسني إىل احلاجــة جديــد مــن

 االتفاقيـة تنفيـذ لتعزيـز دولـة كـل تبـذهلا الـيت اجلهـود وتكملـة لـدعم لالتفاقيـة، وفقـا والعاملي،
 املستدامة، وتنميتها والبحار للمحيطات املتكاملة واإلدارة ا، والتقيد

 ونقـل القـدرات بنـاء بينـها مـن بطـرق التعاون، إىل األساسية احلاجة تأكيد تكرر وإذ 
 البلـدان أقـل وخباصـة الناميـة، البلـدانسـيما الو الـدول، جلميـع يكفل مبا البحرية التكنولوجيا

_______________

)٥( A/62/169. 
)٦( SPLOS/164و  Corr.1. 
يونيــه/ حزيــران١٤-٣تقريـــــر مؤمتــــر األمــــم املتحـــــدة املعــــين بالبيئــــة والتنميـــة، ريـــــو دي جــانريو، )٧(

ــعمنـــشورات األمـــــم املت( القـــرارات الـــيت اختـــذها املـــؤمتر،الـــد األول ،١٩٩٢ ـــدة، رقـــــم املبيـ  A.93.I.8حــ
 .، املرفق الثاين١ ، القرار)والتصويب

 .٥٥/٢انظر القرار )٨(
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 تنفيـذ علـى القـدرة الـساحلية، األفريقيـة الـدول وكـذلك ،الناميـة الصغرية اجلزرية والدول منوا
 املنتـديات يف الكاملـة ركةواملـشا والبحار للمحيطات املستدامة التنمية من واالستفادة االتفاقية

 البحار، وقانون احمليطات مسائل تعاجل اليت واإلقليمية العاملية والعمليات
 علـى ،اإلسـهام علـى املختـصة الدوليـة املنظمـات قدرة تعزيز ضرورة على تشدد وإذ 

 مــع التعــاون بــرامج خــالل مــن والثنــائي، اإلقليمــي ودون واإلقليمــي العــاملي الــصعيد مــن كـل
 للمحيطـات املـستدامة واإلدارة البحريـة العلـوم جمال يف الوطنية القدرات تنمية يف ت،احلكوما

 ومواردها،
ــوم أن إىل تــشري وإذ  ــة، العل ــن للمعــارف بتحــسينها البحري  البحــث جهــود خــالل م

ــيم املــستمرة  يف مهمــة القــرار، وصــنع اإلدارة علــى املعــارف هــذه وتطبيــق الرصــد نتــائج وتقي
 العـامل يف البحريـة واملـوارد البيئـة علـى واحملافظـة الغذائي األمن يف اإلسهامو الفقر على القضاء

ــى واملــساعدة ــة الظــواهر فهــم عل ــؤ الطبيعي ــز هلــا والتــصدي ــا والتنب ــة وتعزي ــستدامة التنمي  امل
 والبحار، للمحيطات

 عمليــة إنــشاء ،٥٨/٢٤٠  و٥٧/١٤١ القـرارين يف قــررت، أـا إىل أيــضا تـشري وإذ 
 العـاملي، الـصعيد علـى وتقييمهـا البحريـة البيئة حالة عن لإلبالغ املتحدة األمم اهاترع منتظمة

ــك يف مبــا ــب ذل ــة اجلوان ــصادية، االجتماعي ــت يف واالقت ــراهن الوق ــستقبل ال ــع املنظــور، وامل  م
 العــاملي القمــة مــؤمتر بـذلك أوصــى حــسبما القائمــة، اإلقليميـة بالتقييمــات ذلــك يف االسـتعانة

 الغاية، هلذه حتقيقا الدول مجيع بني فيما التعاون إىل احلاجة تالحظ وإذ ،)٩(امةاملستد للتنمية
ــار إزاء قلقهــا عــن اإلعــراب تكــرر وإذ  ــة هلــا تتعــرض الــيت الــضارة اآلث ــة البيئ  البحري

 الــشعاب فيهــا مبــا اهلــشة، البحريــة اإليكولوجيــة الــنظم اصــةخبو ،البحــري البيولــوجي والتنــوع
 واللجـوء احليـة البحريـة املـوارد اسـتخدام يف اإلفـراط مثـل البـشرية، طةاألنش بسبب املرجانية،

 والتلـوث دخيلـة غريبـة أنـواع جلـبو لـسفنا ختلفها اليت املادية واآلثار دمرةامل مارساتامل إىل
 التـصريف طريـق عن اصةخبو سفن،ال من أو الربية املصادر فيها مبا املصادر، مجيع من البحري

 النفايـات إلقـاءو الـصيد معـدات تـرك أو ضـياعو األخـرى الـضارة املـوادو للـنفط القانوين غري
 اخلطرة، الكيميائية واملواد النووية والنفايات املشعة املواد مثل اخلطرة

_______________

 -أغـسطس/ آب٢٦تقريـر مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة، جوهانـسربغ، جنـوب أفريقيـا،:انظـر )٩(
ــول ٤ ، الفــصل األول،) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (٢٠٠٢ســبتمرب/أيل

 .، املرفق٢القرار
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 والتنـوع البحريـة بالبيئـة حاليـا تلحـق اليت األضرار إزاء الشديد قلقها عن تعرب وإذ 
 بـشرية ألسـباب املنـاخ تغـري بفعـل مـا تلحق أن املتوقع من اليتواألضرار البحري البيولوجي
 وطبيعية،

 القطبيـة، املناطق يف اإليكولوجية النظمالبيئة و هشاشة إزاء قلقها  بالغعن تعرب إذو 
 لألضـرار اخلـصوص وجـه علـى عرضـنيامل اجلليديـة، وقلنـسوته الـشمايل املتجمد احمليط فيها مبا

 املناخ، تغري يستتبعها أن املتوقع
 الـسنة إطـار يف املبذولـة احملـددة اجلهـود يف اإلسـهام مواصـلة علـى الـدول تـشجع وإذ 

 العلمي، التعاون تعزيز خالل من القطبية باملناطق املعرفة حتسني دف الدولية القطبية
 ترمـي تـدابري وتعزيـز دراسـة ومواصـلة تكـامال أكثر ج اتباع إىل باحلاجة تسلم وإذ 

 بطريقـة واسـتخدامه البحـري البيولوجي التنوع فظحب يتصل فيما والتنسيق التعاون تكثيف إىل
 ،الوطنية لواليةل اضعةاخل املناطق خارج مستدامة

 الـدويل التعـاون طريـق عـن االتفاقيـة مـن االسـتفادة تعزيـز ميكـن بأنه أيضا تسلم وإذ 
 القدرات، وبناء التمويل خالل من وكذلك العلمية، املعارف وتطوير التقنية واملساعدة

 هلـا املالحيـة واخلـرائط اهليدروغرافيـة االستقـصائية الدراسـات بـأن كـذلك تسلم إذو 
 محايـة ذلـك يف مبا ،البيئة ومحاية البحر يف األرواح ومحاية املالحة سالمة تأمني يف حيوي دور

 وإذ العـامل، يف البحـري النقـل لقطـاع االقتـصادية والنـواحي اهلـشة البحرية اإليكولوجية النظم
 اخلــرائط وضــع يف اإللكترونيــة بالوســائل االســتعانة حنــو التحــول بــأن ،الــصدد اهــذ يف تــسلم،

 بيانــات أيـضا يتــيح بـل فحــسب، الـسفن حركــة وإدارة املالحـة ســالمة كـبري بــشكل يعـزز ال
ــات ــتعانة ميكــن ومعلوم ــشطة يف ــا االس ــة املــستدامة األن  أوجــه ويف األمســاك مبــصائد املتعلق

 البيئة، ومحاية البحرية احلدود عينيوت البحرية البيئة االتجم يف أخرى قطاعية استخدام
ــع تالحــظ وإذ  ــق م ــتمرار القل ــشكلة اس ــة م ــة اجلرمي ــابرة ل املنظم ــة لحــدودالع  الوطني

 البحـر يف املـسلح والـسطو القرصـنة ذلك يف مبا البحريني، واألمن السالمة دد اليت واألخطار
 واملــصاحل الــساحلية امليــاه علــى  املقامــةنــشآتوامل الــسفن ضــد اإلرهابيــة واألعمــال والتــهريب

 بالتجـارة يلحـق ومـا األرواح يف خـسائر من يقع  ما مع األسفتالحظ وإذ األخرى، البحرية
 األنشطة، لتلك نتيجة أضرار من العاملي واالقتصاد الطاقة جمال يف واألمن الدولية

قعـة علـى بعـد مـسافةالوا القـاري للجـرف اخلارجيـة احلـدود تعـيني أمهية تالحظ وإذ 
 الـيت الـدول تقـوم أن الـدويل لمجتمـعاألعـم ل ةصلحاملـ من أنه وإىل حبري، ميل ٢٠٠ تتجاوز
 احلـدود عـن معلومـات بتقـدمي حبـري ميـل ٢٠٠ تتجـاوز مـسافة بعـد على قاري جرف لديها
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 دودحـ جلنـة إىل حبـري ميـل ٢٠٠ تتجـاوز مـسافة بعـد علـىالواقعـة القـاري جلرفهـا اخلارجية
 بالفعـل قـدمت قـد الـدول بعض أن إىل الصدد هذا يف تشريإذو ،)“اللجنة”( القاري فاجلر

 اللجنة، إىل تقارير
 إعــدادب يتعلــق فيمــا خاصــة حتــديات تواجــه قــد الــدول بعــض أن أيــضاتالحــظ وإذ 

 اللجنة، إىل املقدمة تقاريرها
ــه كــذلكتالحــظ وإذ  ــدان ميكــن أن ــة للبل ــب أن النامي ــساعدة تطل ــة امل ــة املالي  والتقني
 املـساعدة طلـب بطـرق منـها اللجنة، إىل املقدمة تقاريرها بإعداد املتصلة باألنشطة الضطالعل

ــن ــصندوق مـ ــتئماين الـ ــات االسـ ــشأ للتربعـ ــب املنـ ــرار مبوجـ ــشرين ٣٠ املـــؤرخ ٥٥/٧ القـ  تـ
 والـدول منـوا البلـدان أقـلسـيما الو الناميـة، الـدول إعداد تيسري بغرض ٢٠٠٠ أكتوبر/األول

 االتفاقيــة، مــن ٧٦ واالمتثــال للمــادة اللجنــة إىل تقــدم الــيت للتقــارير الناميــة، الــصغرية ةاجلزريــ
 املتاحة، األخرى الدولية املساعدة أشكال طلب وكذلك

ــه الــذي الــدور بأمهيــة تقــر وإذ   مبوجــب آناملنــش اناالســتئماني انالــصندوق يــضطلع ب
ــة للبلــدان بالنــسبة ٥٥/٧ القــرار ــة، طةأنــش فيمــا يتعلــق بالنامي  التقــدير مــعتالحــظ إذو اللجن

 مؤخرا، يهماإل قدمت اليت املسامهات
 واتمـع الـساحلية للـدول بالنـسبة اللجنة ا تقوم اليت األعمال أمهية تأكيد تعيد وإذ 

 ككل، الدويل
 يف األطــراف الــدول مــساعدة يف اللجنــة بــه تــضطلع الــذي الــدور أمهيــة تالحــظ وإذ 

 الـساحلية الـدول مـن املقدمـة املعلومـات فحـص طريـق عـن تفاقية،اال من السادس اجلزء تنفيذ
 ميــل ٢٠٠ تتجــاوز مـسافة بعــد علـى الواقعــة القــاري للجـرف اخلارجيــة باحلـدود يتعلــق فيمـا

 فـــي الزيـــادة بـسبب للجنـــة املتوقـــعالكـبري العمـــلحبجـم ،الـصدد هـذا يف تقـر، وإذ حبري،
 شـؤون احمليطـاتشـعبة وعلـى أعـضائها علـى إضـافية عبـاءيلقـي أ ممـا املقدمـة، التقـارير عــدد

ــة العامــةيفوقــانون البحــار التابعــة ملكتــب الــشؤون القانونيــة  وبــضرورة ،)‘‘الــشعبة’’(األمان
ــة تــتمكن أن كفالــة  علــى احملافظــةو فعــال حنــو علــى االتفاقيــة مبوجــب مهامهــا أداء مــن اللجن

 ،الفنية واخلربة اجلودة حيث من الرفيع مستواها
 لثمـاينا الـسنوات طـوال ـا االضـطالع جرى اليت األعمال وإسهام بأمهية تسلم وإذ 

ــية ــار يف املاضـ ــة إطـ ــشارية العمليـ ــيت االستـ ــة ٥٤/٣٣ القـــرار مبوجـــب أنـــشئت الـ ــسري بغيـ  تيـ
 احمليطـات، شـؤون يف احلاصـلة للتطـورات العامـة اجلمعيـة بـه تقـوم الـذي السنوي االستعراض

 ،٦٠/٣٠و ٥٧/١٤١ القرارين مبوجب ومددت
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ــام األمــني ــا يــضطلع الــيت املــسؤوليات تالحــظ وإذ  ــرارات االتفاقيــة مبوجــب الع  وق
 تالحـظ، وإذ ،٥٤/٣٣  و٥٢/٢٦  و٤٩/٢٨ اقراراـسـيما الو الـصلة، ذات العامة اجلمعية

 إىل املوجهـة الطلبـات عـدد تزايـد ضـوء يف وخباصـة ،شعبةالـ أنـشطة تكثيـف ،الـسياق هـذا يف
 القـدرات بنـاء أنـشطة وتزايـد لالجتماعـات خدمات وبتوفري إضافية بنواتج يتعلق فيما الشعبة

 والتعـاون التنـسيق جمـال يف الـشعبة ودور اللجنـة إىل واملساعدة الدعم تقدمي تعزيز إىل واحلاجة
 الوكاالت، بني فيما

 يف مبـا املـاء، سطح حتت املغمور والتارخيي والثقايف األثري التراث أن على تشدد وإذ 
 البـشرية تـاريخ عـن أساسـية معلومـات يتـضمن الغارقـة، البحرية والزوارق السفن حطام ذلك
 وحفظه، محايته ينبغي مورد التراث هذا وأن

ــد تعيــد وإذ   البحـــار لقـــاع الدوليـــة الـــسلطةالـــيت تــضطلع ـــا عمـــالاأل أمهيـــة تأكيـ
 األمــم اتفاقيــة مــن عــشر احلــادي اجلــزء بتنفيــذ املتعلــق واالتفــاق لالتفاقيــة وفقــا )“الــسلطة”(

 ،)١٠()“االتفاق”( ١٩٨٢ ديسمرب/األول كانون ١٠ املؤرخة البحار لقانون املتحدة
 البحـار لقـانون الدوليـة احملكمـة األعمال الـيت تـضطلع ـا أمهية ديكتأ أيضا عيدت وإذ 
 لالتفاقية، وفقا )“احملكمة”(
 

  أوال
 الصلة ذات والصكوك واالتفاقات االتفاقية تنفيذ

 ٥٧/١٤١  و٥٤/٣٣  و٥٢/٢٦  و٤٩/٢٨ قراراــــا جديـــد مـــن ؤكـــدت  - ١ 
 علقـــةاملت الـــصلة ذات األخـــرى والقـــرارات ٦١/٢٢٢  و٦٠/٣٠  و٥٩/٢٤  و٥٨/٢٤٠ و

 ؛)١(باالتفاقية
 يكتـسيها الـيت البالغـة واألمهيـة لالتفاقية املوحد الطابع أيضا جديد من دتؤك - ٢ 
 عليه؛ حلفاظا
 أن )١٠(التفـاقا يفو االتفاقيـة يف أطرافـا بعـد تصبح مل يتال الدول ميعجب يب - ٣ 

 العاملية؛ املشاركة دفهل قاحتقي ذلك تفعل
 أحكـام بتنفيـذ املتعلق االتفاق يف أطرافا بعد تصبح مل اليت الدول جبميع يب - ٤ 

 حبفـظ املتعلقـة ١٩٨٢ ديـسمرب/األول كـانون ١٠ املؤرخـة البحار لقانون املتحدة األمم اتفاقية

_______________

 .٣١٣٦٤، الرقم١٨٣٦، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٠(
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 اتفــاق”( االرحتــال الكــثرية الــسمكية واألرصــدة املنــاطق املتداخلــة الــسمكية األرصــدة وإدارة
 العاملية؛ املشاركة هلدف حتقيقا ذلك تفعل أن )١١()“السمكية األرصدة

 أحكـام مـع الوطنيـة تـشريعاا األولويـة، سـبيل علـى توائم، نأ الدولب يب - ٥ 
 لتلـك املتسق التطبيق كفلت وأن ،االقتضاء عند الصلة ذات والصكوك االتفاقات ومع االتفاقية

 تـصدر أو صدرت بيانات أو إعالنات أي من الغرض كوني  الأن أيضا تكفل وأن األحكام،
 القـانوين األثـر تعديل أو استبعاد إليها االنضمام أو االتفاقية على التصديق أو التوقيع عند عنها

 هذا من بيانات أو إعالنات أي تسحب وأن املعنية ةلالدو على تطبيقها عند االتفاقية ألحكام
 القبيل؛

 ٦ - أو اخلـرائط العـام األمـني لـدى تـودع أن االتفاقيـة يف األطـراف الدولب يب 
 االتفاقية؛ يف عليه املنصوص النحو على اجلغرافية، اإلحداثيات قوائم

ــع حتــث - ٧  ــى الــدول مجي ــات طريــق عــن أو مباشــرة التعــاون، عل  دوليــةال اهليئ
 الـيت والتـارخيي األثـري الطابع ذات األشياء وحفظ حلماية الالزمة التدابري اختاذ على املختصة،

 لتـصديامـن أجـل سـويا تعمل أن بالدول ويب لالتفاقية، وفقا البحار، يف عليها العثور يتم
 واإلدارة االنتــشال قـانون بــني املناسـبة العالقـة إقامــة مثـل املختلفـة الفــرص واغتنـام للتحـديات

علـى التكنولوجيـة القـدرات وزيـادة املاء، سطح حتت املغمور الثقايف للتراث العلميني واحلفظ
 سـياحية أنـشطة مـن فيهـا جيـري ومـا ـب أعمـال مـن لـه تتعرض وما املغمورة املواقع كشف
 املواقع؛ تلك إىل والوصول متزايدة

 يف والثقافــة والعلـم لتربيــةل املتحـدة األمـم منظمــة تبـذهلا الــيت اجلهـود تالحـظ - ٨ 
 القواعـد خـاص بـشكل وتالحـظ املـاء، سـطح حتـت املغمـور الثقـايف التراث على احلفاظ جمال

 الـيت )١٢(٢٠٠١ لعـام املـاء سـطح حتـت املغمـور الثقـايف التـراث حبماية املتعلقة االتفاقيةب املرفقة
ــة واملبــادئ االنتــشال قــانون بــني العالقــة تتنــاول  الثقــايف التــراث ومحايــة وحفــظ إلدارة العلمي
 علمها؛ ترفع اليت والسفن ورعاياها األطراف بني فيما املاء سطح حتت املغمور

 والعلـم للتربيـة املتحـدة األمـم نظمـةاملـؤمتر العـام مل اختذه الذي بالقرار ترحب - ٩ 
 احلكوميـة يـةاألوقيانوغراف للجنـة املتاحـة املوارد زيادة بشأن والثالثني الرابعة دورته يف والثقافة

_______________

 .٣٧٩٢٤، الرقم٢١٦٧املرجع نفسه، الد )١١(
 وثـائق املــؤمتر العـام، الـدورة احلاديــة والثالثـون، بــاريس،،منظمـة األمـم املتحــدة للتربيـة والعلـم والثقافــة )١٢(

 .، املرفق٢٤القرار ،القرارات:األولالد ،٢٠٠١نوفمرب/ تشرين الثاين٣ -أكتوبر/لتشرين األو ١٥
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 وتعزيـز اتـدرجيي أنـشطتها زيـادة مـن اللجنـة هـذه سـيمكن مما ،)١٣(املقبلة السنتني لفترة الدولية
 املنظمة؛ تلك إطار يف قدرا

 
  ثانيا

 القدرات بناء
ــة واملؤســسات املاحنــة بالوكــاالت يــب - ١٠  ــة املالي ــي أن الدولي ــا تبق ــد براجمه  قي

 املهـارات الناميـة، الـدولسـيما الو الـدول، مجيـع لـدى تتـوافر أن لـضمان املنتظم االستعراض
ــة والعلميــة واملالحيــة والقانونيــة االقتــصادية ــة الكامــل للتنفيــذ الالزمــة والتقني ــق لالتفاقي وحتقي

 مــن كــل علــى والبحــار للمحيطــات املـستدامة التنميــة لتحقيــق وكــذلك ،القــرار هــذا أهـداف
 الـدول واحتياجـات مـصاحل بـذلك قيامهـا عند اعيتر وأن والعاملي، واإلقليمي الوطين الصعيد
 الساحلية؛ غري النامية

 البلـدان أقل وخباصة النامية، البلدان قدرات لبناء اجلهود تكثيف على تشجع - ١١ 
 اخلـدمات لتحـسني الـساحلية، األفريقيـة الـدول وكـذلك الناميـة، الصغرية اجلزرية والدول منوا

 وبنـاء املـوارد وتعبئـة اإللكترونيـة اخلـرائط ذلـك يف مبـا حيـة،املال اخلرائط ووضع اهليدروغرافية
 ؛املاحنة واجلهات الدولية املالية املؤسسات من بدعم القدرات

 بـرامج بينـها مـن بطـرق ،تواصـل أن الدوليـة املالية واملؤسسات بالدول يب - ١٢ 
 يف وخباصـة القدرات، بناء ةنشطأ تعزيز ،التقنية والشراكات والعاملية واإلقليمية الثنائية التعاون
 علـى األفـراد تـدريب بينـها مـن بوسـائل البحريـة، العلميـة البحـوث ميـدان يف الناميـة، البلدان

 ونقــل الالزمــة والــسفن واملرافــق املعــدات وفريوتــ وتطويرهــا الالزمــة املهــارات علــى احلــصول
 بيئيا؛ السليمة تالتكنولوجيا

ــها مــن بطــرق ،تعــزز أن الدوليــة ليــةاملا واملؤســسات بالــدول أيــضا يــب - ١٣   بين
 البلـدان يف القـدرات بنـاء أنـشطة التقنية، والشراكات والعاملية واإلقليمية الثنائية التعاون برامج

 البحريـة إدارـا لتطـوير الناميـة، الـصغرية اجلزريـة والـدول منـوا البلـدان أقل يف وخباصة النامية،
ــة واألطــر ــشاء املناســبة القانوني ــزت أو إلن ــيةاهلياكــل عزي ــدرات األساس ــشريع جمــايل يف والق  الت
 ذهوالوفــاء ــ الــدويل القــانون مبوجــبمبــسؤولياا الفعــالبالتقيــد للنــهوض الالزمــة واإلنفــاذ

 ؛هاوإنفاذاملسؤوليات

_______________

ــسه، )١٣( ــع نفـ ــاريس،املرجـ ــون، بـ ــة والثالثـ ــدورة الرابعـ ــشرين األول١٦الـ ــوبر/ تـ ــشرين٢ -أكتـ  تـ
.٩٣، القرارالقرارات:األول، الد٢٠٠٧نوفمرب/الثاين
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 احملــسنة باملمارســات التوعيــة علــى الناميــة الــدول قــدرات بنــاء بــضرورة تقــر - ١٤ 
 بــشكل الناميـة الـصغرية اجلزريـة الـدول تــأثر مـدى وتالحـظ تطبيقهـا، ودعـم النفايـات إلدارة
 البحري؛ واحلطام الربية املصادر من البحري بالتلوث خاص

 منـوا البلـدان أقلسيما الو النامية، الدول إىل املساعدة تقدمي بأمهية أيضا قرت - ١٥ 
 وحتـث االتفاقية، فيذتن يف الساحلية، األفريقية الدول وكذلك النامية، الصغرية اجلزرية والدول
 احلكوميـة غـري واملنظمات الوطنية واملؤسسات الدولية احلكومية والوكاالت واملنظمات الدول

 تربعـات تقـدمي علـى ،واالعتبـاريني الطبيعـيني األشـخاص وكـذلك الدولية، املالية واملؤسسات
 إليـه املـشار النحـو ىعل ،الغرض هلذا املنشأة االستئمانية للصناديق التربعات من غريها أو مالية

 ؛٥٧/١٤١ القرار يف
 بنقـــل املتعلقـــة التوجيهيـــة واملبـــادئ املعـــايري اســـتخدام علـــى الـــدول تـــشجع - ١٦ 

 ملنظمـة التابعـة الدوليـة احلكوميـة األوقيانوغرافيـة اللجنـة مجعيـة أقرـا اليت البحرية التكنولوجيا
 املعـايري تنفيـذ يف اللجنةتلك أمانة دور بأمهية وتذكر ،)١٤(والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم

 ا؛ األخذ على والتشجيع التوجيهية واملبادئ
ــة، لــدولل ساعدةاملــ تقــدم أن الــدولب يــب - ١٧   منــوا البلــدان أقــل وخباصــة النامي
 وعلـى ثنـائي صـعيد علـى الساحلية، األفريقية الدول وكذلك النامية، الصغرية اجلزرية الدولو

 يتعلـق فيمـا لجنـةال إىل تقـدم الـيت التقـارير إعـداد يف احلـال، اقتضى إذا رافاألط متعدد صعيد
 مبـا ،حبـري ميل ٢٠٠ تتجاوز مسافة بعد علىالواقعة القاري لجرفل اخلارجية حلدودا بتعيني

 نظريـة، دراسـة شـكل يف وإعداده ومداه الساحلية للدولة القاري اجلرف طبيعة تقييم ذلك يف
 ؛القاري جلرفها يةاخلارج احلدود وتعيني

 ذات اإلجــراءات عــن املعلومـات نــشر علـى بنــشاط تعمـل أن بالــشعبة يـب - ١٨ 
 اللجنـة، إىل تقـدم الـيت التقـارير إعداد تيسري املنشأ لغرض االستئماين بالصندوق املتعلقة الصلة
 مـن اميـة،الن البلـدان إىل املـايل الـدعم تقـدمي بغيـة احملـتملني ينيدتفسامل مع حوارها تواصل وأن
 هـذا يف وترحـب ،املناسـب الوقـت يف اللجنـة إىل التقـارير تقـدمي بتيسري الكفيلة األنشطة أجل

 االستئماين؛ بالصندوق النامية البلدان انتفاع لتيسري مؤخرااختذ الذي اجلديد باإلجراء الصدد
 يف الـشعبة عقـدا الـيت اإلقليميـة التدريبية الدورات جناح التقدير مع تالحظ - ١٩ 

 عمل حلقات عقد يف الشعبة وشروع الكارييب،منطقة البحرو الالتينية وأمريكا وأفريقيا آسيا
 إىل ١٢ مـن الفتـرة يف الـسالم دار بـروين يف املعقـودة العمـل حلقـة آخرهـا كـان إقليمية، دون

_______________

 .IOC/INF-1203ومية الدولية، الوثيقةاللجنة األوقيانوغرافية احلك:انظر )١٤(
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ــر/شـــباط ١٦ ــا جنـــوب ويف ،٢٠٠٧ فربايـ ــرة يف أفريقيـ ــن الفتـ  أغـــسطس/آب ١٧ إىل ١٣ مـ
ــدر بغــرض ،٢٠٠٧ ــوظفني يبت ــيني م ــن تقن ــدول م ــساحلية ال ــة ال ــى النامي ــيني عل  احلــدود تع

 إعـداد وعلـى ،حبـري ميـل ٢٠٠ تتجـاوز مـسافة بعـد علـىالواقعـة القـاري للجـرف اخلارجية
ــارير ــيت التق ــة، إىل تقــدم ال ــب اللجن ــام األمــني إىل وتطل ــاون يواصــل، أن الع ــع بالتع  الــدول م

 القبيل؛ هذا من تدريبية دورات إتاحة الصلة، ذات الدولية واملؤسسات واملنظمات
 يف آخـرين شـركاء مـع بالتعاون ،أعدت الشعبة أن أيضا التقدير مع تالحظ - ٢٠ 

وإقامــة تطــوير عــن تدريبيــة دورة ،والــساحلية البحريــة املنــاطق إلدارة التــدرييب الربنــامج إطــار
 هونيـارا يف عقـدت الـيت األوىل، اإلقليميـة التدريبيـة الدورة وأن احملمية، البحرية املناطق وإدارة

 بالنجاح؛ تكللت ،٢٠٠٧ يناير/الثاين كانون ٢٠ إىل ١٥ من الفترة يف
 يف اإلقليميـة العمـل حلقـاتعقـدت احملكمـة أن كـذلك التقـدير مع تالحظ - ٢١ 

 ١٨ إىل ١٦ مــــن الفتــــرة يف نكينغــــستو ويف ،٢٠٠٧ مــــارس/آذار ٢٧  و٢٦ يف ليربفيــــل
 دور حـول ،٢٠٠٧ مـايو/أيـار ٣١ إىل ٢٩ من الفترة يف غافورةسن ويف ،٢٠٠٧ أبريل/نيسان

 البحار؛ بقانون املتصلة املنازعات تسوية يف احملكمة
 بنــاء أنــشطة دعــم بوسـعها الــيت اجلهــات مــن وغريهـا األعــضاء الــدول تـدعو - ٢٢ 

 إىل الراميـة التـدريب أنـشطة مبـا فيهـا علـى وجـه اخلـصوص الـشعبة، ـا تضطلع اليت القدرات
 وتـدعو بـذلك، القيـام إىل اللجنـة، إىل تقـدم الـيت التقـارير إعـداد علـى الناميـة الـدول اعدةمس

 الــذي االسـتئماين للـصندوق تربعـات تقـدمي بوسـعها الـيت األخـرى واجلهـات األعـضاء الـدول
 القــانون لتعزيــز دعمــا العامــة األمانــةيف القانونيــة الــشؤون مكتــبصاحللــ العــام األمــني أنــشأه
 بذلك؛ القيام إىل الدويل

 ،البحـار قـانون جمال يف التذكارية أمرياسينغ شرييل لتونيهام زمالة بأمهية تقر - ٢٣ 
مناسـب اسـتئماين صـندوق يتيحهـامـوارد مـن الزمالـة متويـل مبواصلة العام األمني على وتشري
 سامهةاملـ بإمكاـا اليت األخرى واجلهات األعضاء الدول وحتث القانونية، الشؤون كتبتابع مل

 بذلك؛ القيام على الزمالة تطوير زيادة يف
 األمـم بـني املـشترك الزمـاالت لربنـامج اجلـاري التنفيـذ االرتيـاح مـع تالحظ - ٢٤ 

 ,الناميــة الــساحلية للــدول البــشرية املــوارد تنميــة علــى يركــز الــذي نيبــون، ومؤســسة املتحــدة
 يف أو البحــار وقــانون حمليطــاتا شــؤون جمــال يف،االتفاقيــة يف األطــراف وغــري منــها األطــراف

 الصلة؛ ذات التخصصات
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  ثالثا
 األطراف الدول اجتماع

 ؛)٦(االتفاقية يف األطراف للدول عشر السابع االجتماع بتقرير ترحب - ٢٥ 
 يف األطـراف للدول خاص اجتماع عقد إىل يدعو أن العام األمني إىل تطلب - ٢٦ 

 أحـد اسـتقالة إثر شغرت وظيفة شغلل ٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٣٠ يف نيويورك يف االتفاقية
يف نيويـورك يف االتفاقيـة يف األطراف للدول عشر الثامن االجتماع عقد وإىل احملكمة، أعضاء
 ؛لذلك الالزمة اخلدمات يوفر وأن ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٠ إىل ١٣ منالفترة

 املمــثلني تفــويض ئقوثــا العامــة األمانــة إىل حتيــل أن األطــراف بالــدول يــب - ٢٧ 
 يتجـاوز  الموعـد ويف عمليـا،قبل انعقادمها بأطول فترة ممكنـة االجتماعني، كال يف احلاضرين

 التوايل؛ على ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٢  ويناير/الثاين كانون ٢٩
 

  رابعا
 السلمية بالوسائل املنازعات تسوية

 املنازعـات تـسوية يف ةلمحكمـل واهلـام املـستمر إلسهاما االرتياح مع تالحظ - ٢٨ 
 احملكمـة دور أمهيـة علـى وتـشدد االتفاقيـة، مـن عـشر اخلـامس للجزء وفقا السلمية، بالوسائل

 ؛واالتفاق االتفاقية تطبيق أو بتفسري يتعلق فيما تهاوسلط
 املتـصلة املنازعـات بتسوية املعنية للغرفة احملكمة نشاءبإ الصدد هذا يف ترحب -٢٩ 

 ة؛البحري احلدود بتعيني
 طويـل أمـد منـذ الدوليـة العـدل حمكمـة تؤديـه الـذي اهلام بالدور باملثل تشيد - ٣٠ 

 السلمية؛ بالوسائل البحار بقانون املتعلقة املنازعات بتسوية يتعلق فيما
 االتفاقيـة بـأغراض صـلة ذي دويل اتفاق يف األطراف للدول جيوز أنه تالحظ - ٣١ 

ــة، دلالعــ حمكمــة إىل أو احملكمــة إىل حتيــل أن  بــشأن نـــزاع أي أخــرى، هيئــات ضــمن الدولي
 عليـه يـنص  مـاأيـضا وتالحـظ االتفـاق، لـذلك وفقـا إليهـا حيال االتفاق ذلك تطبيق أو تفسري
ــام ــة األساســي النظ ــدل حملكمــة األساســي والنظــام للمحكم  إحالــة إمكانيــة مــن الدوليــة الع

 نازعات؛لتسوية امل غرفة إىل املنازعات
ــشجع - ٣٢  ــة يف طــرافاأل الــدول ت ــر مل الــيت االتفاقي ــد تنظ  إعــالن إصــدار يف بع

 املنازعـات لتـسوية االتفاقيـة مـن ٢٨٧ املـادة يف املبينـة الوسائل من ترتئيه  مافيه ختتار مكتوب
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 الـشمويل الطـابع مراعـاة مـع ،ذلـك تفعـل أن علـى واالتفاق االتفاقية تطبيق أو بتفسري املتعلقة
 االتفاقية؛ من عشر اخلامس اجلزء يف عليها املنصوص املنازعات تسوية آللية

 
  خامسا
 املنطقة

 بأنظمـة املتـصلة املـسائل بـشأن جـرت اليت املناقشات يف احملرز التقدم تالحظ - ٣٣ 
 بالكوبالـــت الغنيـــة احلديـــدي املنغنيـــز وقــشور الفلـــزات تعـــددةامل كربيتيـــداتال عـــن التنقيــب

 وفقـا ،لـسلطةا تبـذهلا الـيت اجلاريـة اجلهود يةأمه على التأكيد وتكرر املنطقة، يف واستكشافهما
 الفعالـة احلماية توفريب الكفيلة واإلجراءات واألنظمة القواعد لوضع ،االتفاقية من ١٤٥ للمادة
 مـن فيهـا واحليوانـات النباتـات ووقاية وحفظها املنطقة يف الطبيعية املوارد ومحاية البحرية للبيئة
 ؛املنطقة يف اجلارية ألنشطةا عن تنجم قد اليت الضارة اآلثار

 ١٤٣ املــادتني مبوجــب الــسلطة إىلاملــسندة املــسؤوليات أمهيــة أيــضا تالحــظ - ٣٤ 
 ؛، على التوايلالبحرية البيئة ومحاية البحري العلمي بالبحث املتعلقتني االتفاقية، من ١٤٥ و
 

  سادسا
 واحملكمة للسلطة الفعال األداء

 احملدد الوقت ويف بالكامل تسدد أن االتفاقية يف األطراف الدول مجيع تناشد - ٣٥ 
 عـن املتـأخرة األطـراف الـدول أيـضا وتناشـد وللمحكمـة، للـسلطة عليهـا املقررة االشتراكات

 ؛إبطاء دون بالتزاماا تفي أن اشتراكاا دفع
 تعقـدها الـيت الـدورات حـضور علـى االتفاقيـة يف األطراف الدول مجيع حتث - ٣٦ 

 حمـددة توصـيات تقـدمي ذلـك يف مبـا اخليارات، مجيعحبث تواصل أن بالسلطة ويب السلطة،
 وضــمان كينغــستون يف احلاضــرين عــدد لزيــادة الــدورات، تلــك انعقــاد مواعيــد مــسألة بــشأن

 العاملية؛ املشاركة
 وحـصاناا احملكمـة امتيـازات اتفـاق علـى بعـد تـصدق مل الـيت بالـدول يب - ٣٧ 
ــق الربوتوكــولو )١٥( ــسلطة بامتيــازات املتعل تنظــر يف أن إليهمــا مل تنــضم أو )١٦(اوحــصانا ال

 ؛كذلالقيام ب

_______________

 .٣٧٩٢٥، الرقم٢١٦٧، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٥(
.٣٩٣٥٧، الرقم٢٢١٤املرجع نفسه، الد )١٦(
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ــى تــشدد - ٣٨   األساســي والنظــام للمحكمــة اإلداري النظــام يــشجع أن أمهيــة عل
 العليـا، والفئـات الفنيـة الفئـات يف مـوظفني تعـيني عنـد اجلغـرايف التمثيـل ضـمان على ملوظفيها
 بـه أفاد حسبما واألساسي، اإلداري النظامني هلذين وفقا حملكمةا اختذا اليت بالتدابري وترحب
  ؛)١٧(األطراف للدول عشر السابع االجتماعيف رئيسها

 
  سابعا

 اللجنة وأعمال القاري اجلرف
ــدول تــشجع - ٣٩  ــة يف األطــراف ال ــيت االتفاقي ــات تقــدم أن بوســعها ال  إىل معلوم

 ميـل ٢٠٠ تتجـاوز مسافة بعد علىالواقعة يالقار للجرف اخلارجية احلدود تعيني عن اللجنة
 تبــذل أن علــى لالتفاقيــة، الثــاين املرفــق مــن ٤ واملــادة االتفاقيــة مــن ٧٦ للمــادة وفقــا ،حبــري

 عــشر احلــادي االجتمــاع يف املتخــذ املقــرر االعتبـار يف آخــذة ذلك،للقيــام بــ جهــدها قـصارى
يف املـسألة هـذه بـشأن دارت يتالـاملناقـشات مالحظـة مـعو ،)١٨(ةاالتفاقيـ يف األطراف للدول

 ؛)١٩(األطراف للدول عشر السابع االجتماع
 يف حاليـا تنظـر وأـا ،)٢٠(ةاللجنـ أعمال يف احملرز التقدم االرتياح مع تالحظ - ٤٠ 

 بعـد علـى  الواقعـةالقاري للجرف اخلارجية احلدود بتعيني يتعلق فيما قدمةامل تقاريرال من دعد
 يف تقـارير تقـدمي اعتزامـه عـن أبلـغ قـد الـدول مـن عددا وأن ،حبري ميل ٢٠٠ تتجاوز مسافة

 القريب؛ املستقبل
 عـدد ازدياد بسبب اللجنة، به تقوم أن املتوقع الكبري العمل حجم أن تالحظ - ٤١ 

 هــذا يف وتــشدد، الــشعبة،علــىو أعــضائها كاهـل علــى إضــافية أعبــاء يلقــي املقدمــة، التقـارير
 علــى واحملافظــة فعاليــةو بكفــاءة مهامهــا أداء مــن اللجنــة نيمتكــ كفالــة ضــرورة علــى الــصدد،
 ؛الفنية واخلربة اجلودة حيث من الرفيع مستواها

ــا حتــيط - ٤٢  ــة مبقــرر علم ــشأن اللجن ــدر احملافظــة ب ــالنظر املــستطاع، ق ــرة إىل ب  فت
 تقريـر يف النظـر فتـرة طوال الفرعية اللجان تكوين يف االستمرارية على ،اللجنة أعضاء عضوية

 ؛)٢١(ما

_______________

)١٧( SPLOS/164و  Corr.1٢٢، الفقرة. 
)١٨( SPLOS/72. 
)١٩( SPLOS/164و Corr.1٧٨ إىل٥٦، الفقرات. 
 .CLCS/56 وCLCS/54انظر )٢٠(
 .١٤ إىل١٢، الفقراتCLCS/56انظر )٢١(
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 األطـراف للـدول عـشر الـسابع االجتمـاع يف املتخـذ باملقرر أيضا علما حتيط - ٤٣ 
 يف مبـا ،اللجنـة عمـل حبجـم املتعلقة املسائل تناول األولوية، سبيل على ،يواصل أن االتفاقية يف

  ؛)٢٢(الفرعية اللجان جتماعاتالو دوراال أعضائها حضور متويل ذلك
ــدول يــب - ٤٤  ــيت بال ــدي ال ــة يف أعــضاء خــرباء هال ــاتبــذل أن اللجن  وســعها يف  م

 اجتماعـات فيهـا مبـا اللجنـة، أعمال يف لالتفاقية، وفقا اخلرباء، ألولئك التامة املشاركة لكفالة
  الفرعية؛ اللجان

فيمـا يتعلـق بعـدم كفايـة الشعبة قدمتها اليت باملعلومات القلق مع علما يطحت - ٤٥ 
 اللجنـة لـدعم الالزمـةو هلـا املتاحة والرباجميات املعدات وكذلك نياملوظف ملالك احلايل املستوى

 مــن تقريــر االجتمــاع الــسابع عــشر٦٩، علــى النحــو املــبني يف الفقــرةهــاهاماالضــطالع مب يف
 ؛)٢٣(للدول األطراف يف االتفاقية

 يف األطــراف الــدول اجتمــاع وجهــه الــذي الطلــب الــصدد هــذا يف تؤيــد - ٤٦ 
 والعــشرين احلاديــة الــدورة انعقــاد وقبــل ،ناسـبامل الوقــت يفللقيــام العــام األمــني إىل االتفاقيـة
 حــدود يف للجنـة، أمانــة تعمـل مبثابـة الــيت الـشعبة، قــدرات تعزيـز بـشأن تــدابري اختـاذب للجنـة،

 اللجنــة إىل املقــدمني واملــساعدة الــدعم تعزيــز كفالــة بغيــة ،عمومــا القائمــة املــوارد مــستويات
ــق مــن ٩ الفقــرة يف املطلــوب النحــو علــى ،)٢٤(التقــارير يف نظرهــا لــدى الفرعيــة وجلاــا  املرف
 ؛)٢٥(للجنة الداخلي للنظام الثالث

ــة الــضرورية اإلجــراءات مجيــع اختــاذ مواصــلة علــى العــام األمــني حتــث - ٤٧   لكفال
 االتفاقية؛ مبوجب إليها لةاملوك باملهام االضطالع من اللجنة متكني

املنـشأ االسـتئماين الـصندوق إىل إضـافية مـسامهات تقدمي على الدول تشجع - ٤٨ 
 الــصندوق وإىل ،اللجنــة إىل تقــدم الـيت التقــارير إعــداد تيـسري ألغــراض ٥٥/٧مبوجـب القــرار

 أعـضاء مـشاركة تكاليف حتمل أجل من القرارذلك مبوجبأيضا املنشأ للتربعات االستئماين
 ا؛اجتماعا يف النامية الدول من اللجنة

ــقتوا - ٤٩  ــى ف ــدعو أن عل ــني ي ــد إىل العــام األم ــة تنيالــدور عق  والعــشرين احلادي
ــة ــة والعــشرين والثاني ــورك يف للجن ــرة يف نيوي ــن الفت ــسان ١٨ إىل مــارس/آذار ١٧ م ــل/ني  أبري

_______________

.SPLOS/162انظر )٢٢(
 .Corr.1 وSPLOS/164انظر )٢٣(
)٢٤( SPLOS/162٦، الفقرة. 
)٢٥( CLCS/40. 
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 علـى التـوايل، علـى ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١٢ إىل أغسطس/آب ١١ من الفترةيفو ،٢٠٠٨
ــة الفتــرات أن اعتبــار ــة الناحيــة مــن تقــاريرال لفحــص ستخــصص التالي  نظــام خمتــربات يف التقني

 ؛٢٠٠٨ مــارس/آذار ٢٨ إىل ١٧ مــن :لــشعبةاألخــرى ل التقنيــة املرافــقو اجلغرافيــة املعلومــات
ــسان ١٨ إىل ١٤ ومــن ــل/ني ــن ؛٢٠٠٨ أغــسطس/آب ١٥ إىل ١١ ومــن ؛٢٠٠٨ أبري  ٢ وم

 ؛٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١٢ إىل
 وفقـــا ــا املــضطلع اللجنـــة، الأعمــ بأمهيــة الراســـخ اقتناعهــا عــن تعــرب - ٥٠ 

 بتقريرهـا، املتعلقـة اإلجـراءات يف  مـاسـاحلية دولـة مبـشاركة يتعلـق  مـاذلـك يف مبـا لالتفاقية،
 واللجنة؛ للتقارير املقدمة الدول بني النشط لتفاعلا إىل املستمرة باحلاجة وتسلم

 املــسائل فهــم زيــادة أجــل مــن اآلراء تبــادل مواصــلة علــى الــدول تــشجع - ٥١ 
 ييـسر ممـا االتفاقيـة، مـن ٧٦ املـادة تطبيق عن الناشئة تكبدة،امل النفقات ذلك يف مبا املطروحة،

 اللجنة؛ إىل النامية، الدولسيما الو الدول، تقدمها اليت التقارير إعداد
 دعــم يف األعــضاء، الــدول مــع بالتعــاون يــستمر، أن العــام األمــني إىل تطلـب - ٥٢ 

 احلــدود بتعــيني املتعلقــة والتقنيــة العلميــة اجلوانــب بــشأن نــدواتال أو العمــل حلقــات وتنظــيم
 يف خـذاأل مـع حبـري، ميـل ٢٠٠ تتجـاوز مـسافة بعـد علـىالواقعـة القـاري للجرف اخلارجية
 تقاريرها؛ إعداد على النامية البلدان قدرات بناء تعزيز إىل احلاجة االعتبار

 
  ثامنا

 العلم دولة قبل من والتنفيذ البحريان واألمن السالمة
 سـالمة مـسألة تعـاجل اليت الدولية االتفاقات على التصديق على الدول تشجع - ٥٣ 

ــى ،إليهــا االنــضمام أو ،البحــري والعمــل املالحــة وأمــن ــااختــاذ وعل ــا تــدابري مــن يلــزم  م  وفق
 االتفاقات؛ تلك عليها تشتمل اليت القواعد وإنفاذ تطبيق دف ،التفاقيةل
 اتفاقيــة ٢٠٠٧ يونيــه/حزيــران ١٤ يف الــدويل العمــل ؤمترمــ باعتمــاد ترحــب - ٥٤ 

 ،٢٠٠٧لعـــام)١٩٩رقـــم (الـــصلة ذات لتوصـــيةاو )١٨٨رقــــم( األمســـاك صـــيد يف العمـــل
 االتفاقية؛ تلك يف أطرافا تصبح أن على الدول وتشجع

 الدوليــة البحريــة املنظمــة بــه تقـوم الــذي املــستمر باالســتعراض أيــضا ترحـب - ٥٥ 
ــة العمــل ومنظمــة ــادئ الدولي ــة للمب ــة بــشأن التوجيهي ــة املعامل ــة يف للبحــارة العادل  وقــوع حال
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 املبــادئ تنفيـذ رصــدمواصـلة الدوليــة البحريـة املنظمـة بقــرار علمـا يطوحتــ ،)٢٦(حبـري حـادث
 التوجيهية؛

 الدوليـة، اهليدروغرافيـة املنظمـة يف أطرافا تصبح أن يف تنظر أن بالدول يب - ٥٦ 
ــع وحتــث ــدول مجي ــ ال ــادةل املنظمــة تلــك مــع العمــل ىعل ــيت املــساحة زي  املعلومــات تغطيهــا ال

 املالحـة وتعزيـز التقنيـة واملـساعدة القـدرات بناء تعزيز بغية العاملي املستوى على اهليدروغرافية
 أو هـشة حبريـة منـاطق هنـاك كانـت وحيثما واملوانئ الدولية املالحة مناطق يف وخباصة اآلمنة،
 ؛حممية

 اخلاصـة التوجيهيـة املبـادئ تنفيذل إجراءاتو خطط وضع على دولال تشجع - ٥٧ 
 ؛)٢٧(املساعدة إىل حتتاج اليت السفن استقبال بأماكن

 املـشعة املـواد نقـل بـسالمة املتعلقـة العمل خطة تنفيذ يف احملرز التقدم تالحظ - ٥٨ 
ــق الــيت ــة حمــافظي جملــس عليهــا واف ــة الوكال ــة الدولي ــة للطاق  ،)٢٨(٢٠٠٤ مــارس/آذار يف الذري

 العمل؛ خطة جماالت مجيع لتنفيذ جهودهابذل مواصلة على املعنية الدول وتشجع
 الـصغرية اجلزريـة الـدول منـاطق عـرب املشعة املواد نقل وقف أن أيضا تالحظ - ٥٩ 

 وتقـر األخـرى، البلـدان وبعـض الناميـة الـصغرية اجلزريـة الـدول تنـشدهأساسي دفــه النامية
ــاحلق ــة يف بـ ــةاملال حريـ ــا حـ ــانون وفقـ ــدويل للقـ ــه ،الـ ــي وأنـ ــدول ينبغـ ــل أن للـ ــوار تواصـ  احلـ

 الدوليــة، البحريـة واملنظمـة الذريـة للطاقـة الدوليــة الوكالـة رعايـة حتـت وخباصـة واملـشاورات،
 اآلمـن البحـري بالنقـل يتعلـق فيما االتصاالت وحتسني الثقة وبناء املتبادل التفاهم تعزيز دف
 الـدول مـع احلـوار مواصـلة إىل مـدعوة املـواد هـذه نقل يف ملشتركةا الدول وأن ،املشعة للمواد
 مواصـلة تـشمل الشواغل تلك وأن ،شواغلها ملعاجلة الدول من وغريها النامية الصغرية اجلزرية
ــز تطــوير ــنظم وتعزي ــة ال ــة، الرقابي ــل إطــار يف الدولي ــز املالئمــة، احملاف ــسالمة لتعزي ــشفافية ال  وال

 ؛)٢٩(النقل بعمليات يتعلق فيما يضاتوالتعو واألمن واملسؤولية

_______________

 بوصــفها٢٠٠٦أبريـل/ نيــسان٢٧اعتمـدا جلنـة الــشؤون القانونيـة للمنظمــة البحريـة الدوليـة يف )٢٦(
 .٢٩٦ يف دورته٢٠٠٦يونيه/ حزيران١٢لعمل الدولية يف، وجملس إدارة منظمة اLEG.3(91)القرار

 .A.949(23)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية )٢٧(
 .www-ns.iaea.org:متاحة على )٢٨(
 ).س (٥٦، الفقرة٦٠/١القرار )٢٩(
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 اتفاقيـة يف األطـراف ؤمترملـ الثـامن االجتماع يف اختذ الذي باملقرر علما حتيط - ٦٠ 
 التعـاون تعزيز دف ،منها وبالتخلص احلدود عرب اخلطرة النفايات حركة مبراقبة املتعلقة بازل
  ؛)٣٠(السفن عن الناجم التلوث مبنع ةلقتعامل التنظيمية اللوائح بشأن الدولية البحرية املنظمة مع
 الــسالمة ـدد الـيت لألخطــار لتـصدياجمـال يف التعــاون علـى الـدول تـشجع - ٦١ 

 اإلرهابيـة واألعمال والتهريب البحر يف املسلح والسطو القرصنة ذلك يف مبا البحريني، واألمن
 الـصكوك خـالل مـن األخـرى، البحريـة واملـصاحل الـساحلية امليـاه علـى واملنـشآت السفن ضد

 هلا؛ والتصدي ودرئها األخطار هذه رصد إىل دف اليت األطراف واملتعددة الثنائية واآلليات
 البحريـة املنظمـة مـع بالتعـاون ،فعـال حنـو علـى القيـام على الدول مجيع حتث - ٦٢ 

 ريالتــداب تـشمل تـدابري اختــاذ طريـق عـن البحــر يف املـسلح والـسطو القرصــنة مبكافحـة الدوليـة،
 املـوانئ ومـوظفي املالحـني تـدريب خـالل مـن القـدرات بنـاء جمـال يف املساعدة تقدميب املتعلقة

 املتـهمني وتقـدمي فيهـا والتحقيق عنها واإلبالغ احلوادث هذه منع على القوانني إنفاذ وموظفي
 سفنالـ وتـوفري وطنية تشريعات اعتماد وعن طريق الدويل، للقانون وفقا العدالة، إىل بارتكاا
 ؛السفن تسجيل يف الغش إزاء احليطة مراعاةو اإلنفاذ ألغراض الالزمة واملعدات

ــسطو القراصــنة هجمــات عــدد يف الكــبري باالخنفــاض ترحــب - ٦٣   يف املــسلح وال
 ؛ املتزايديناإلقليمي والتعاون الوطين العمل بفضل اآلسيوية املنطقة

 قبالـة الـسفن علـى العنيفـة اهلجمـات اسـتمرار إزاء العميـق قلقهـا عن تعرب - ٦٤ 
 األغذيـة وبرنـامج الدوليـة البحريـة املنظمـة تـدعمها الـيت باملبادرات وترحب الصومال، ساحل
ــز العــاملي ــدول بــني التعــاون لتعزي ــة ال ــة بغي ــ تنقــل الــيت الــسفن وخباصــة الــسفن، محاي  اتمعون

 املنطقة؛ تلك يف املسلح والسطو القرصنة أعمال من إنسانية،
 ٢٩ املـؤرخ A.1002(25) للقـرار الدولية البحرية املنظمة مجعية اعتماد الحظت - ٦٥ 

 قبالـة امليـاه يف الـسفن علـى املسلح والسطو القرصنة أعمال بشأن ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين
 كامال؛ تنفيذا تنفيذه كفالة على الدول وتشجع الصومال، ساحل

 الدوليـة، البحريـة للمنظمـة امالعـ األمـني اختـذها الـيت املبـادرات أيـضا تالحظ - ٦٦ 
ــة ــذي A.979(24) للقـــرار متابعـ ــه الـ ــة اختذتـ ــة مجعيـ ــة يف املنظمـ ــة الدوليـ ــشرين٢٣البحريـ  تـ

 القرصـنة أعمـال مكافحـة إىل الراميـة اجلهـود يف الـدويل اتمـع إلشـراك ٢٠٠٥نوفمرب/الثاين
 الصومال؛ ساحل قبالة املياه يف املبحرة السفن على املسلح والسطو

_______________

)٣٠( UNEP/CHW.8/16٨/٩، املرفق األول، املقرر. 
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 املوجهـة املشروعة غري األعمال قمع اتفاقية يف أطرافا تصبح أن بالدول يب - ٦٧ 
 ضـد املوجهـة املـشروعة غـري األعمـال بقمـع املتعلـق ربوتوكـولالو البحريـة املالحة سالمة ضد

ــة املنــشآت ســالمة ــى املوجــودة الثابت ــدول وتــدعو ،)٣١(القــاري اجلــرف عل  أن يف النظــر إىل ال
 الــدول أيــضا وحتــث ،)٣٢(الــصكني هلــذين املعــدلني ٢٠٠٥ عــام ويلبروتوكــ يف أطرافــا تــصبح

 اعتمـاد خـالل مـن ،بفعاليـة الـصكني ينهـذ تنفيـذ لكفالـة املناسبة التدابري اختاذ على األطراف
 االقتضاء؛ عند ،تشريعات

ــة املدونــة بفعاليــة تنفــذ أن بالــدول أيــضا يــب - ٦٨   واملرافــق الــسفن ألمــن الدولي
 املنظمـة مـع تعمـل وأن ،)٣٣(البحر يف األرواح حلماية الدولية االتفاقية على توالتعديال املرفئية
 الوقـت يف املالحـة حريـة كفالـة مـع واآلمـن الـسامل البحـري النقـل تعزيز على الدولية البحرية
 نفسه؛

 يف ،٢٠٠٧ لعـاماحلطـام بإزالـة املتعلقـة الدولية نريويب اتفاقية باعتماد ترحب - ٦٩ 
 بفـتح علمـا اإلحاطة إىل الدول وتدعو ،٢٠٠٧ مايو/أيار ١٨ يف الدولية بحريةال املنظمة إطار

 تــــشرين ١٨ إىل ٢٠٠٧ نـــوفمرب/الثــــاين تـــشرين ١٩ مــــن الفتـــرة يف عليهــــا التوقيـــع بـــاب
 ؛٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين

 أو علمهـا ترفـع الـيت الـسفن بشأن املناسبة التدابري تتخذ أن الدول إىل تطلب - ٧٠ 
ــ لــديها املــسجلة ــة أو املالحــة ــدد الــيت لألخطــار لتــصديا ةبغي ــة البيئ  احلطــام بــسبب البحري

 الغارقة؛ أو العائمة والشحنات
ــع حتــث - ٧١  ــدول مجي ــى ال ــوم، أن عل ــة مــع بالتعــاون تق ــة املنظم ــة، البحري  الدولي

 مبنــع صـلة ذات تــدابري اختـاذ طريـق عــن الـساحلية امليــاه علـىاملقامـة املنــشآت محايـة بتحـسني
 وعـن الـدويل، للقـانون وفقـا فيهـا والتحقيـق عنـها واإلبـالغ املنشآت ضد عنف الأعم وقوع
 املناســب اإلنفــاذ لــضمان الوطنيــة التــشريعات مــن خــالل القبيــل هــذا مــن تــدابري تنفيــذ طريـق

 والكايف؛
 املـرورو العـابر املـرور وحقـوق املالحـةوسالمة حرية تكفل أن بالدول يب - ٧٢ 

 االتفاقية؛ وخباصة الدويل، للقانون وفقا الربيء واملرور رخبيليةاأل البحرية املمرات يف

_______________

 .٢٩٠٠٤، الرقم١٦٧٨ ، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٣١(
 .22 وLEG/CONF.15/21املنظمة البحرية الدولية، الوثيقتان )٣٢(
ــان )٣٣( ــة، الوثيقتـ ــة الدوليـ ــة البحريـ ــرار34 وSOLAS/CONF.5/32املنظمـ ــذيMSC.202(81)، والقـ  الـ

 .حتديد هوية السفن وتتبعها عن بعديعرض نظام
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 البحـري النقـل خطوط حبماية املتعلقة الدولية البحرية املنظمة بأعمال ترحب - ٧٣ 
 ومحايـة واألمـن الـسالمة تعزيز جمال يف وخباصة االستراتيجية، الناحية من واملغزى األمهية ذات
ــة ــب الدوليــة، مالحــةلل املــستخدمة املــضائق يف البيئ  والــدول الدوليــة البحريــة باملنظمــة وي

 هـذه تظـل لكـي تبـذهلا الـيت التعـاون جهود مواصلة تستخدمها اليت والدول للمضائق املشاطئة
 مــعمتاشــيا الوقــت، طــوال الدوليــة املالحــة أمــام ومفتوحــة بيئيــا وحمميــة وآمنــة ســاملة املــضائق
 االتفاقية؛ وخباصة الدويل، القانون

 هـذه تـستخدم الـيت هلـا املـشاطئة والـدول للمـضائق املـستخدمة بالدول يب - ٧٤ 
 املالحـة، بـسالمة املتعلقـة املسائل على االتفاق طريق عن تتعاون أن الدولية املالحة يف املضائق

 وخفـضه الـسفن عـن النـاجم التلـوث ومنـع املالحـة أثنـاء الـسالمة ضـمان وسـائل ذلـك يف مبا
 ؛اال هذا يف بالتطورات بوترح ،عليه والسيطرة

 رتـااجاك بيانـات ذلك يف مبا اإلقليمي، التعاون جمال يف احملرز بالتقدم ترحب - ٧٥ 
 وسـنغافورة ملقـا مـضيقي يف البيئة ومحاية واألمن السالمة تعزيز بشأن وسنغافورة وكواالملبور

ــيت ــدت الــــ ــول ٨  يفاعتمــــ ــبتمرب/أيلــــ ــول ٢٠  و)٣٤(٢٠٠٥ ســــ ــبتمرب/أيلــــ  )٣٥(٢٠٠٦ ســــ
 للتعـاون آليـة بإنـشاء رمسيـة بـصفة القيام وخباصة التوايل، على ،)٣٦(٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ٦ و

 الـساحلية الـدول بـني الوثيـق التعـاون وتيـسري احلـوار لتعزيـز البيئة ومحاية املالحة سالمة بشأن
ــدول ــا اآلخــرين، املــصلحة وأصــحاب البحــري النقــل وقطــاع للمــضيقني املــستخدمة وال  وفق
ــ ٤٣ للمــادة ــة، نم ــذ إطــار ويف االتفاقي ــشروع تنفي ــشبكة التجــرييب امل ــة لل  للطــرق اإللكتروني
 إطـار يف املعلومـاتتبـادل مركـز أن التقدير مع وتالحظ وسنغافورة، ملقا مضيقي يف البحرية
قـد بـدأ آسـيا يف الـسفن ضـد املـسلح والـسطو القرصنة مكافحة بشأن اإلقليمي التعاون اتفاق

 اتفاقــات العتمــاد العاجــل اهتمامهــا إيــالء بالــدول ويــب نغافورة،ســ يف بأعمالــه االضــطالع
 وتنفيذها؛ وإبرامها اإلقليمي الصعيد على تعاون

 ريــب مكافحــة بروتوكــول يف أطرافــا بعــد تــصبح مل الــيت بالــدول يــب - ٧٦ 
 نظمـةامل اجلرميـة ملكافحـة املتحـدة األمـم التفاقية املكمل واجلو والبحر الرب طريق عن املهاجرين

ــابرة للحــدود ــع وبروتوكــول )٣٧(ةالوطنيــ الع ــساء وخباصــة باألشــخاص، االجتــار وقمــع من  الن

_______________

)٣٤( A/60/529املرفق الثاين ،. 
)٣٥( A/61/584فق، املر. 
)٣٦( A/62/518املرفق ،. 
 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٤١، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٣٧(
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العابرة للحـدود املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم التفاقية املكمل ، واملعاقبة عليهواألطفال
 فعال؛ حنو على تنفيذمها لكفالة املناسبة التدابري تتخذ وأن ذلك تفعل أن )٣٨(الوطنية

ــاذ تكفــل أن بالــدول يــب - ٧٧  ــة اخت ــسفن ربابن ــع الــيت ال  اخلطــوات علمهــا ترف
 للخطـر املعرضـني األشـخاص إىل املساعدة لتقدمي )٣٩(الصلة ذات الصكوك يف عليها املنصوص

 الفعـال التنفيذ لضمان الالزمة التدابري مجيع واختاذ التعاون على الدول وحتث البحر، عرض يف
 االتفاقيـة وعلـى )٤٠(البحـر يف واإلنقـاذ للبحـث الدوليـة االتفاقيـة علـى تأدخل اليت للتعديالت

 إىل البحـر يف إنقـاذهم يـتم الـذين األشـخاص نقـل بـشأن )٤١(البحـر يف األرواح حلماية الدولية
ــتم الــذين األشــخاص مبعاملــة املتعلقــة ــا املرتبطــة التوجيهيــة املبــادئ وكــذلك آمــن، مكــان  ي

 ؛)٤٢(البحر يف إنقاذهم
 على مناسبة قانونية وأطر فعالة حبرية إدارة ال تتوفر فيها اليت العلم دول حتث - ٧٨ 

 التقيـد تكفـل وقـدرات إنفـاذ تـشريعية وقـدرات أساسـية هياكـل مـن يلـزم  مـاتعزيـز أو إنشاء
 وإنفاذهــا، املــسؤوليات ــذه واالضــطالع الــدويل القــانون مبوجــب مبــسؤولياا فعالــة بــصورة
 جديـدة لـسفن علمهـا رفـع حـق مـنح رفض يف اإلجراءات، تلك اختاذ تمي ريثما النظر، وعلى

 تتخـذ، أن املينـاء ودول العلـم بـدول ويـب جديدة، سجالت فتح عدم أو سجالا تعليق أو
 املطلوبة؛ املعايري تستويف  اليتال السفن تشغيل ملنع الالزمة التدابري مجيع الدويل، للقانون وفقا

ــة املراجعــة خبطــة عمــال مراجعــة، عمليــات مــن هجنــازإ مت مبــا ترحــب - ٧٩   الطوعي
 الدوليـة البحريـة املنظمـة صـكوك تنفيـذ ومدونة )٤٣(الدولية البحرية املنظمة يف األعضاء للدول

  جعة؛ااملر لعملية طوعا نفسها ختضع أن على العلم دول مجيع وتشجع ،)٤٤(اإللزامية
 

_______________

 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٣٧املرجع نفسه، الد )٣٨(
 واالتفاقيــة الدوليــة للبحــث واإلنقــاذ يف،١٩٧٤  لعــاماالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة األرواح يف البحــر )٣٩(

ــة،١٩٨٢  لعــام واتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار،ةلــعد، بــصيغتها امل١٩٧٩  لعــامالبحــر  واالتفاقي
 .١٩٨٩  لعامالدولية لالنتشال

 .MSC.155(78)، القرار٥، املرفقMSC/78/26/Add.1املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة )٤٠(
 .MSC.153(78)، القرار٣املرجع نفسه، املرفق )٤١(
 .MSC.167(78)، القرار٣٤، املرفقMSC/78/26/Add.2قةاملنظمة البحرية الدولية، الوثي )٤٢(
 .A.974(24)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية )٤٣(
 .A.973(24)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية )٤٤(
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  تاسعا
 البحرية واملوارد البحرية البيئة

 محايـة بغيـة االتفاقيـة من عشر الثاين اجلزء تنفيذ أمهية على أخرى مرة شددت- ٨٠ 
 جبميــع ويـب املـادي، والتـدهور التلــوث مـن احليـة البحريـة ومواردهــا البحريـة البيئـة وحفـظ
ــدول ــاون أن ال ــدابري وتتخــذ تتع ــسقة ت ــع مت ــة، م ــصورة إمــا االتفاقي ــن أو مباشــرة ب  خــالل م

  وحفظها؛ البحرية البيئة محاية أجل نم املختصة، الدولية املنظمات
 النتيجة ذلك يف مبا املناخ، بتغري املعين الدويل احلكومي الفريق عمل إىل تشري- ٨١ 

 علـى سـلبية آثـارا تـركت أن يتوقـع للمحيطـات ةالتدرجييـ احلموضـة زيـادة بأن إليها خلص اليت
 توثـق مل وإن عليهـا، ملعتمـدةا األنـواععلىو البحرية  العضوية اليت تشكل األصدافالكائنات

يف الـدول تـشجعو ، البحـرياحملـيط البيولـوجي علـى حمليطـاتا حتمض من لوحظ  ماآثار بعد
 وخباصـة احمليطـات، حتمـض بـشأن البحـوث واصـلةمب  القيـام، بـصورة عاجلـة،على ددالص هذا

 والقياس؛ املراقبة برامج
ــشجع- ٨٢  ــدول، ت ــع بالتعــاون أو ةفــردنم ال ــات م ــاتو املنظم ــة اهليئ  ذات الدولي

 البيئـة علـى املنـاخ تغـري آلثـار أفـضل فهـم إىل التوصـل بغية العلمية أنشطتها تعزيز على الصلة،
 للتكيف؛ ووسائل سبل دوإجيا البحري البيولوجي والتنوع البحرية

 الدفيئـة، غازات انبعاثات من احلد إىل الرامية جهودها تعزز أن الدولب يب- ٨٣ 
 سـعيا ،)٤٥(املنـاخ بـتغري املتعلقـة اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية يف عليها املنصوص للمبادئ وفقا
 البحـري البيولـوجي والتنـوع البحريـة البيئة على املناخ لتغري املتوقعة الضارة اآلثار من حلدا إىل

 ؛اهل والتصدي
 ةمحايـ مـسائل تعـاجل الـيت الدولية االتفاقات على التصديق على الدول تشجع- ٨٤ 

ــظ ــة وحف ــة البيئ ــة ومواردهــا البحري ــة البحري ــب مــن احلي ــات جل ــة الكائن ــة احلي  الــضارة املائي
 أشـكال مـن ذلـك وغـري املـصادر، مجيـع عـن الناجم البحري التلوث ومن األمراض ومسببات
 عـن النامجـة األضـرار عـن تعويـضات دفـع علـى تنص اليت االتفاقات وكذلك املادي، التدهور
 مـع املتـسقة الالزمـة التـدابري اختـاذ وعلـى االتفاقـات، تلـك إىل النـضماما أو البحـري، التلوث
  االتفاقات؛ تلك يف الواردة األحكام وإنفاذ تطبيق دف االتفاقية

 التفاقيـة ١٩٩٦ عـام بروتوكـول أطرافـا يف بعـد تـصبح مل اليت الدول تشجع - ٨٥ 
 بروتوكــول”( ١٩٧٢ عــامل أخــرى ومــواد النفايــات إلقــاء عــن النــاجم البحــري التلــوث منــع

_______________

 .٣٠٨٢٢، الرقم١٧٧١، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٤٥(
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 النــاجم التلـوث حـوادث يف والتعــاون واالسـتجابة بالتأهـب املتعلــق والربوتوكـول )٤٦()“لنـدن
  ذلك؛ أن تفعل على )٤٧(٢٠٠٠ لعام والضارة اخلطرة املواد عن

 دوليـة تـدابري وضـع يف البحـث أنـشطة الدوليـة البحريـة املنظمـة ببـدء ترحب - ٨٦ 
 الدخيلة عـن طريـق احلـشف األحيـائي يةائامل األنواع انتقال من دحأدىن إىل  إىل التقليلدف
 تلـك يف املـساعدة علـى الـصلة ذات واهليئات واملنظمات الدول وتشجع السفن، جوانب على

 العملية؛
 حبـر عمـل ةخط هلسنكي جلنة يف األعضاء الدول اعتماد التقدير مع تالحظ - ٨٧ 

 ختفــيض إىل ــدف الــيت ٢٠٠٧ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ١٥ يف بولنــدا، كراكــوف، يف البلطيــق
  ؛٢٠٢١ عام حبلول سوي إيكولوجي وضع إىل وإعادته إىل حد كبري البلطيق حبر يف التلوث

ــدول تــشجع - ٨٨  ــى ال ــشارك، أن عل ــا ت ــة وفق ــصكوك لالتفاقي  ذات األخــرى ولل
 التــصدي أجـل مـن للطـوارئ خطـط وتعزيـز وضـع يف إقليمـي، أو ثنـائي أسـاس علـى الـصلة،
 البيئـة علـى خطـرية سـلبية آثـار هلـا تكـون أن حيتمل اليت احلوادث من وغريها التلوث حلوادث
 البحري؛ البيولوجي والتنوع البحرية

 باحلطـام متعلقـة أنـشطة مـن للبيئة املتحدة األمم برنامج به يضطلع مبا ترحب - ٨٩ 
 علــى الــدول عوتــشج الــصلة، ذات املتحــدة األمــم ومنظمــات هيئــات مــع بالتعــاون البحــري
 البحـري احلطـام تـأثري مبـدى للتوعيـة املدين واتمع الصناعة قطاع مع شراكات إقامة مواصلة

 اقتصادية؛ خسائر من ذلك عن ينجم وما وإنتاجيتها البحرية البيئة سالمة على
 الوطنيــة االســتراتيجيات يف البحــري احلطـام مــسألة إدراج علــى الــدول حتـث - ٩٠ 

 عمليـات يـشمل مبـا البحريـة، والصناعات واملوانئ الساحلية املناطق يف لنفاياتا بإدارة املتعلقة
 حـوافز وضـع علـى التـشجيع وعلـى والتـصريف، والتخفـيض االستخدام وإعادة التدوير إعادة

 علـى حتفـز التكـاليف السـترداد أنظمـة وضـع ذلك يف مبا املسألة، هذه ملعاجلة مناسبة اقتصادية
 البحـر، يف البحـري احلطام تصريف عن السفن وتثين املوانئ يف فاياتالن تلقي مرافق استخدام
 بــرامج وتنفيـذ لوضـع اإلقليمـي ودون اإلقليمـي املـستويني علـى التعـاون علـى الـدول وتـشجع
 واستعادته؛ البحري احلطام تصريف ملنع مشتركة

 املرفـق( ١٩٩٧ عـام بروتوكـول يف أطرافـا بعـد تـصبح مل الـيت الدول تشجع - ٩١ 
 التلـوث ملنـع الدوليـة لالتفاقيـة )الـسفن عـن النـاجم اهلـواء تلـوث مبنع املتعلقة املواد - سادسال

_______________

 .IMO/LC.2/Circ.380 املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة )٤٦(
)٤٧( HNS-OPRC/CONF/11/Rev.1١، الضميمة. 
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 ـا، املتعلـق ١٩٧٨ عـام بربوتوكـول املعدلة بصيغتها ،١٩٧٣ لعام السفن عن الناجم البحري
 وتـصريف ملراقبـة الدوليـة االتفاقيـة علـى التصديق على كذلك وتشجعها ذلك، أن تفعل على
 يف نفاذهـا بدء تيسري وبالتايل ،إليها واالنضمام )٤٨(٢٠٠٤ لعام ورواسبها السفن ورةصاب مياه

 مبكر؛ وقت
 للحـشف املـضادة الـضارة الـنظم ملراقبـة الدوليـة االتفاقيـةببدء سريان ترحب - ٩٢ 

 ؛٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١٧ يف قريبا )٤٩(٢٠٠١ لعام السفن يف املستعملة
 لقرارهـا وفقـا الدولية البحرية املنظمة به تضطلع الذي اجلاري العمل تالحظ - ٩٣ 

 الدفيئـة غـازات انبعاثـات خبفـض املتعلقـة الدوليـة البحريـة املنظمة وممارسات بسياسات املتعلق
 مــن للحــد الالزمــة اآلليــات أو اآلليــة ووضــع بتحديــد املتعلقــة العمــل وخطــة )٥٠(الــسفن مــن

ــة غــازات انبعاثــات  بــاجلهود وترحــب ،خفــضها أو لــدويلا البحــري النقــل وســائل مــن الدفيئ
 الصدد؛ هذا يف ملنظمةتلك ال اجلارية

 عمـل خطة وضع أجل من الدولية البحرية املنظمة جهود التقدير مع تالحظ - ٩٤ 
 علـى الـدول وحتـث عليهـا، واملوافقـة املـوانئ يف النفايـات تلقي مرافق يف القصور نواحي تعاجل

 العمل؛ خلطة وفقا فقاملرا تلك يف الثغرات سد على التعاون
 ٩٥ - األنشطة من البحرية البيئة حلماية العاملي العمل برنامج تنفذ أن الدولب يب 

 إعـالن يف الـواردة الـدويل اتمـع بالتزامـات للوفـاء املناسـبة التـدابري مجيـع تتخذ أنو )٥١(الربية
 ؛العاملي العمل برنامج تنفيذ مواصلة بشأن بيجني

 للبيئـة املتحـدة األمـم وبرنامج الدول به تضطلع الذي ملستمرا بالعمل ترحب - ٩٦ 
 الـصلة علـى التركيـز زيـادة علـى وتـشجع العاملي، العمل برنامج تنفيذ يف اإلقليمية واملنظمات

 يف مبـا الدوليـة، اإلمنائيـة األهـداف تنفيـذ يف البحرية واملوارد الساحلية واملنطقة العذبة املياه بني
 تنفيـذ خطة يف زمنيا احملددة والغايات )٨(لأللفية املتحدة األمم إعالن يف الواردة األهداف ذلك

 خاصة وبصفة ،)٥٢()‘‘للتنفيذ جوهانسربغ خطة’’( املستدامة للتنمية العاملي القمة نتائج مؤمتر
_______________

 .، املرفقBWM/CONF/36املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة )٤٨(
 .، املرفقAFS/CONF/26املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة )٤٩(
 .A.963(23)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية )٥٠(
)٥١( A/51/116املرفق الثاين ،. 
 -أغـسطس/ آب٢٦تقرير مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة، جوهانـسربغ، جنـوب أفريقيـا، )٥٢(
، الفـــصل) والتـــصويبA.03.II.A.1منـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع (٢٠٠٢ســـبتمرب/أيلـــول ٤

 .، املرفق٢األول، القرار
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 الـدويل ملـؤمتر الـذي مت التوصـل إليـه يف امونتريي آراء وتوافق الصحي، بالصرف املتعلقة الغاية
 ؛)٥٣(نميةالت لتمويل

 لألطــراف نيوالعــشر تاســعال االستــشاري االجتمــاع بقــرار أيــضا ترحــب - ٩٧ 
 ١٩٧٢ لعـام أخـرى ومـواد النفايات إلقاءالناجم عن البحـري التلوث منـع اتفاقية يف املتعاقدة

 الفتـرة يف املعقود لندن، بروتوكول يف املتعاقدة لألطراف الثاين واالجتماع ،)“لندن اتفاقية”(
 الـصادرة “القلـق عـن عـراباإل رسـالة” أقـر الذي ،٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ٩ ىلإ ٥ من
 يف النظـر دولـة كل اختصاص من بأن وسلم ،)٥٤(٢٠٠٧ يونيه/حزيران يف العلمية أفرقتها عن

 الـدول وحـث ،وبروتوكوهلـا لندن وفقا التفاقية حدة، على حالة كل أساس على االقتراحات
 النطـاق واسـعة بعمليـات تتعلـق مقترحـات يف النظـر عنـد راحلـذ درجـات أقـصى تـوخي على

 لـه مـربر  الالنطاق الواسعة العمليات من النوع هذا أن على رأيه واستقر ،احمليطات لتخصيب
 ؛)٥٥(احمليطات ختصيب بعمليات املتعلقة للمعارف الراهنة للحالة نظرا احلاضر، الوقت يف
 ختـصيبعمليـة سـةادر واصـلةم أجـل مـن دعمالـ تقـدمي علـى الـدول تـشجع - ٩٨ 

 فهمها؛ وزيادة باحلديد احمليطات
 الــــنظم بنـــهج املتعلقـــة ٦١/٢٢٢ القـــرار مـــن ١١٩ الفقـــرة تأكيـــد تعيـــد - ٩٩ 

ــ ــوجي، للنظــام ــج نيتكــول املقترحــة العناصــر ذلــك يف مبــا واحمليطــات، ةاإليكولوجي  اإليكول
 :ددالص هذا يفو تطبيقه، حتسني ومتطلبات النهج، ذلك تنفيذ وسائلو
 الطلبــات وتزايـد العـامل أحنــاء مـن كـثري يف البيئــة تـدهور اسـتمرار أن الحـظت )أ( 

 اهلادفـة اإلداريـة بالتـدخالت يتعلـق فيمـا أولويـات وحتديـد عاجلـة استجابة يستلزمان املتنافسة
  اإليكولوجي؛ النظام سالمة على احلفاظ إىل
ــنظ ــج أن تالحــظ )ب(  ــ مال ــى تركــز أن ينبغــي طــاتحمليا دارةإل ةاإليكولوجي  عل

ــوجي النظــام ةســالم علــى احلفــاظ أجــل مــن البــشرية األنــشطةإدارة ــد إصــالحهو اإليكول  عن
 االجتماعيـة فوائـدال وتـوفري يـة،بيئال واخلـدمات الـسلع لإلبقـاء علـى مقومـات تـوفري االقتضاء،

 مبـا الدوليـة، اإلمنائيـة لألهـداف دعمـا العـيش سبل وتأمني الغذائي، األمن  لتحقيقواالقتصادية
 البحري؛ البيولوجي التنوع حفظو األلفية، إعالن يف الواردة األهداف ذلك يف

_______________

 ٢٠٠٢مــــارس/ آذار٢٢-١٨ تقريــــر املــــؤمتر الــــدويل لتمويــــل التنميــــة، مــــونتريي، املكــــسيك، )٥٣(
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار)A.02.II.A.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(
 .LC-LP.1/Circ.14انظر املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة )٥٤(
 .LC 29/17انظر املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة )٥٥(
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 عـددب ةاإليكولوجيـ النظم ج تطبيق يف تسترشد أن الدول على أن إىل تشري )ج( 
 املـضطلع األنـشطة جلميـع القـانوين اإلطـار حتدد اليت االتفاقية،سيما الو القائمة، الصكوك من
مـن قبيـل أخـرى التزامـات جانـب إىل تنفيـذها،ب املتعلقـة تفاقاتالوا والبحار، اتيطاحمل يف ا

ــواردةااللتزامــات  العــاملي القمــة مــؤمتر أصــدره الــذي والنــداء البيولــوجي التنــوع اتفاقيــة يف ال
  ؛٢٠١٠ عام حبلول اإليكولوجي للنظام ج تطبيق بشأن املستدامة للتنمية

 أو ةفـردنم تتخـذ، أن وعلـى جهودهـا، وتنـسيق التعـاون علـى الـدول تشجع )د( 
 االتفاقيـة ذلـك يف مبـا الـدويل، القـانون مـع تتفـق الـيت التـدابري مجيـع االقتضاء، حسب جمتمعة،
ــسارية، الــصكوك مــن وغريهــا ــار التــصدي أجــل مــن ال ــنظم يف أنــشطتها علــى املترتبــة لآلث  ال

ــة ــة اإليكولوجي ــة يــةالوال نطــاق داخــل الواقعــة املنــاطق يف البحري  يف آخــذة وخارجهــا، الوطني
  ؛ةاملعني ةاإليكولوجي النظم سالمة اعتبارها

ــدعو - ١٠٠  ــدول، تـ ــصفة الـ ــة وبـ ــة الـــدول خاصـ  التكنولوجيـــا جمـــال يف املتقدمـ
ــة، والقــدرات ــة، الــدول مــع التعــاون حتــسني إمكانــات حبــث إىل البحري ــلســيما الو النامي  أق

ــدان ــوا البل ــدول من ــة وال ــصغرية اجلزري ــةالنا ال ــدول وكــذلك مي ــة ال ــساحلية، األفريقي  وتقــدمي ال
 يف أفــضل حنــو علــى البحـري للقطــاع والفعالــة املــستدامة التنميـة إدمــاج بغيــة إليهــا، املـساعدة

 الوطنية؛ والربامج السياسات
 والبنـك اإلمنـائي املتحـدة األمـم وبرنـامج املختـصة الدولية املنظمات تشجع - ١٠١ 

 نطــاق توســيع يف النظــر علــى اختــصاصه، جمــال يف كــل خــرى،األ املمولــة والوكــاالت الـدويل
 األمـوال رصـد بينها من جماالت يف جهودها وتنسيق النامية البلدان إىل املساعدة لتقدمي براجمها
 وإنفاقها؛ العاملية البيئة مرفق من املقدمة

 اعدةباملـس املتعلقـة الدراسـة عن العام األمني قدمها اليت املعلومات إىل تشري - ١٠٢ 
 وكـذلك الناميـة، الـصغرية اجلزريـة والـدول منـوا البلـدان أقـلسـيما الو الناميـة، للدول املتاحة
 التنميــة مــن لالســتفادة اختاذهــا الــدول لتلــك ميكــن الــيت والتــدابري الــساحلية، األفريقيــة الــدول

املقـرر ،الوطنيـة الواليـة نطـاق يف احمليطـات واسـتخدامات البحريـة للمـوارد والفعالـة املستدامة
 ،٦١/٢٢٢ قـرارال مـن ٨٨ بـالفقرة عمـال والـستني الثالثة دورا يف العامة اجلمعية  إىلتقدميها

 تــوفري علــى املختـصة واإلقليميــة العامليـة التمويــل ووكـاالت الدوليــة واملنظمـات الــدول ثوحتـ
 واملنظمـات، الـدول هـذه مـع مـستمر بتعـاون سـةالدرا تعـد أن وتطلـب املعلومـات، مـن مزيد

 للجمهـور املتاحـةواملعلومـات اإلطار، هذا يفاليت مت نشرها أو املقدمة املعلومات إىل واستنادا
 أخرى؛ بوسائل
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  عاشرا
 البحري البيولوجي التنوع

ــا دورهـــا تأكيـــد تعيـــد  - ١٠٣  ــظ يتعلـــق فيمـ ــوع حبفـ ــوجي التنـ ــري البيولـ  البحـ
ــتخدامه  وتالحــظ الوطنيــة، واليــةال نطــاق خــارج الواقعــة املنــاطق يف مــستدامة بطريقــة واس

 يكمـل الـيت الـصلة ذات الدوليـة احلكوميـة واهليئـات واملنظمـات الـدول ـا تقوم اليت األعمال
 املتحـدة األمـم ومنظمـة البيولوجي التنوع اتفاقية ذلك يف مبا املسائل، هذه بشأن بعضا بعضها

 املسائل؛ هلذه استهادر يف اختصاصه، جمال يف كل اإلسهام، إىل وتدعوها والزراعة، لألغذية
 البحــري البيولــوجي التنــوع حبفــظ املتعلـق العــام األمــني بتقريــر علمــا حتـيط - ١٠٤ 

ــة الواليــة نطــاق خــارج الواقعــة املنــاطق يف بطريقــة مــستدامة واســتخدامه  أعــد الــذي ،الوطني
 ؛)٥٦(٦١/٢٢٢ القرار من ٩٢ الفقرة يف الوارد للطلب استجابة وأصدر

 غـري العامـل لفريقل اجتماع عقد إىل يدعو أن العام األمني إىل طلبها تكرر - ١٠٥ 
 ٧٩ والفقـرتني ٦١/٢٢٢ القـرار من ٩١ للفقرة وفقا ،املخصص العضوية  باباملفتوح الرمسي

ــسان ٢٨ مــن الفتــرة يف نيويــورك يف ،٦٠/٣٠ القــرار مــن ٨٠ و  مــايو/أيــار ٢ إىل أبريــل/ني
 لذلك؛ الزمةال اخلدمات له يوفر وأن ،٢٠٠٨

 اجتمـاع حتـضر الـيت وفودهـا يف خمتـصني خـرباء إشـراك على الدول تشجع - ١٠٦ 
 ؛املخصص العضوية باب املفتوح الرمسي غري العامل الفريق

 بـاب املفتـوح الرمسـي غـري العامـل الفريـق أعمـال نتـائج إتاحـة أمهيـة تـدرك - ١٠٧ 
 واسع؛ نطاق على املخصص العضوية

 للتنـوع رتـااجاك واليـة إطـار يف ـا العاالضط جيري اليت األعمال تالحظ - ١٠٨ 
 البحـري البيولـوجي التنـوع بـشأن املفـصل العمـل وبرنـامج )٥٧(والـساحلي البحري البيولوجي
 يف املتخـذة الـصلة ذات القـرارات وكـذلك ،)٥٨(البيولـوجي التنـوع باتفاقيـة امللحـق والساحلي
 الربازيـل، كوريتيبـا، يف املعقـود ،البيولـوجي التنـوع اتفاقية يف األطراف ملؤمتر الثامن االجتماع

 ؛)٥٩(٢٠٠٦ مارس/آذار ٣١ إىل ٢٠ من الفترة يف

_______________

)٥٦( A/62/66/Add.2. 
 .٢/١٠ق الثاين، املقرر، املرفA/51/312انظر )٥٧(
)٥٨( UNEP/CBD/COP/7/21املرفق األول٧/٥، املرفق، املقرر ،. 
)٥٩( UNEP/CBD/COP/8/31املرفق األول ،. 
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 بـالنظر املختـصة الدوليـة واملنظمـات الـدول قيـام ضرورة على التأكيد تعيد - ١٠٩ 
 املتاحـة العلميـة املعلومـات أفـضل إىل اسـتنادا تكفـل، الـيت الوسـائل يف االسـتعجال سبيل على

 ـدد الـيت املخـاطر إدارة وحتـسني تكامـل الـصلة، ذات والـصكوك قاتواالتفا لالتفاقية ووفقا
 البــاردة امليــاه يف املوجــودة املرجانيــة والــشعاب البحريــة الــتالل يف البحــري البيولــوجي التنــوع

 املاء؛ سطح حتت املوجودة املعينة السمات من وغريها املائية احلرارية والفتحات
 ١١٠ - إجـراءات االستعجال سبيل على تتخذ أن يةالدول واملنظمات الدولب يب 

 علــى ضــارة آثــارا ختلــف الــيت دمرةاملــ للممارســات للتــصدي الــدويل، للقــانون وفقــا ،إضــافية
 احلراريـة فتحـاتوال البحريـة الـتالل فيهـا مبـا البحريـة، اإليكولوجيـة والـنظم البيولوجي التنوع
 ؛الباردة املياه يف املوجودة ةرجانيامل والشعب املائية

 وتيـسري تطـوير أجل من جلهودها الدول مواصلة ضرورة على التأكيد تعيد - ١١١ 
 ذلـك يف مبـا اهلشة، البحرية اإليكولوجية النظم وإدارة حلفظ واألدوات النهج خمتلف استخدام
 العلميـة املعلومـات أفـضل إىل واسـتنادا الـدويل للقـانون وفقا حممية، حبرية مناطق إقامة إمكانية
 ؛٢٠١٢ عام حبلول احملمية البحرية املناطق تلك من ألي ممثلة شبكات إقامةو املتاحة،

ــذي العمــل تالحــظ - ١١٢  ــه تــضطلع ال ــدول ب ــات واملنظمــات ال ــة واهليئ  احلكومي
 املتعلقـة العلميـة املعلومـات تقييم يف البيولوجي، التنوع اتفاقية ذلك يف مبا الصلة، ذات الدولية
 تلـك حتديـد أجـل مـن اإليكولوجيـة املعـايري وجتميـع احلمايـة، إىل حتتـاج الـيت البحريـة باملناطق

ــاطق، ــة مــؤمتر هــدف ضــوء يف املن ــة العــاملي القم ــستدامة للتنمي  وتيــسري تطــوير املتمثــل يف امل
 واسـتنادا الـدويل للقانون وفقا حممية، حبرية مناطق إقامة مثل واألدوات النهج خمتلف استخدام

 ؛)٩(٢٠١٢ عام حبلول املناطق لتلك ممثلة شبكات إقامة ذلك يف مبا العلمية، املعلومات إىل
 البحريــة املنــاظر شروعمبــو ميكرونيزيــا بتحــدي الــصدد هــذا يف تعتــرف - ١١٣ 

 إىل خاصـة بصورة تسعى اليت الكارييب والتحدي اهلادئ احمليط من الشرقية االستوائية للمناطق
 وتعيـد ،ةاإليكولوجيـ الـنظم ـج سرييـت زيـادة أجل من وطنية حممية حبرية مناطق وربط إنشاء
 املبادرات؛ هذه لدعم الدويل التعاون تعزيز ضرورة تأكيد

 جزر يف العلمي، اال يف اخلرباء عقدها اليت العمل اتحلق أعمال الحظت - ١١٤ 
 املعـــايري بـــشأن ،٢٠٠٧ أكتـــوبر/األول تـــشرين ٤ إىل ٢ مـــن الفتـــرة يف الربتغـــال، ،األزور

 ،)٦٠(احلمايـة إىل حتتـاج الـيت البحريـة للمناطق اجلغرايف البيولوجي التصنيف مونظ اإليكولوجية
 نظـــم بــشأن ،٢٠٠٧ ينــاير/الثــاين كـــانون ٢٤ إىل ٢٢ مــن الفتــرة يف املكــسيك مدينــة ويف

_______________

 .UNEP/CBD/EWS.MPA/1/2 انظر )٦٠(
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 خـارج الواقعـة العميقـة البحار قاعو ةاملفتوح اتاحمليط مناطق يف اجلغرايف البيولوجي التصنيف
 بـشأن ،٢٠٠٥ ديـسمرب/األول كانون ٨ إىل ٦ من الفترة يف أوتاوا يفو ،الوطنية الوالية نطاق

 الواليـة نطـاق خـارج الواقعة البيولوجية أو اإليكولوجية الناحية من اهلامة املناطق حتديد عايريم
 ؛)٦١(الوطنية

 واحلاجـة اإليكولـوجي النظـام لتقيـيم التجميعيـة األلفية تقارير أيضا تالحظ - ١١٥ 
  ؛التقارير تلك يف عنها أعرب اليت البحري البيولوجي التنوع ةمحاي إىل امللحة

ــا تكــرر - ١١٦  ــادرة دعمه ــة للمب ــشأن الدولي ــشعاب ب ــة، ال  علمــا وحتــيط املرجاني
 ٢٢ مـن الفترة يف طوكيو يف  املعقود الدولية بشأن الشعاب املرجانيةللمبادرة العام باالجتماع

 املقـرر املرجانيـة بالـشعاب ةاملعنيـ ةعـشر ةاحلادي ةالدولي والندوة ،٢٠٠٧ أبريل/نيسان ٢٤ إىل
 وتؤيــد ،٢٠٠٨ يوليــه/متــوز يف األمريكيــة، املتحــدة الواليــات لودرديــل، فــورت يف اعقــده

 البحــري البيولــوجي للتنــوع رتــااجاك واليــة إطــار يف ــا االضــطالع جيــري الــيت األعمــال
ــساحلي ــوجي التنــوع بــشأن املفــصل العمــل وبرنــامج وال  املتــصل والــساحلي حــريالب البيول

 الـسنة رعايـة تتـوىل املرجانيـة الـشعاب بـشأن الدوليـة املبـادرة أن وتالحظ املرجانية، بالشعاب
  ؛٢٠٠٨ عام توافق اليت املرجانية للشعاب الدولية

 وخطـورة تـواترا أكثـر أصـبح قد املرجان ابيضاض أن من قلقها عن تعرب - ١١٧ 
 الرصـد حتـسني ضـرورة وتـربز األخرييـن، العقـدين مـدى ىعلـ االستوائية البحار أحناء مجيع يف

ــز لــدعم وحتديــدها املرجــان ابيــضاض حبــوادث للتنبــؤ  تلــك خــالل املتخــذة اإلجــراءات وتعزي
 التحمل؛ على املرجانية للشعاب الطبيعية القدرة دعم استراتيجيات وحتسني احلوادث

 اهليئـات طريـق عن أو بينها فيما مباشرة إما تتعاون، أن على الدول تشجع - ١١٨ 
 املرجانيـة، الـشعاب علـى للسفن حوادث وقوع حال يف املعلومات تبادل يف املختصة، الدولية

 املرجانيــة الـشعاب نظـم إصـالح لقيمـة االقتــصادي للتقيـيم تقنيـات وضـع علـى التـشجيع ويف
 استخدامها؛ وعدم

 واإلدارة ةاملرجانيــ للــشعاب املــستدامة اإلدارة إدمــاج ضــرورة علــى تــشدد - ١١٩ 
 وكـاالت أنـشطة يف وكذلك الوطنية، اإلمنائية االستراتيجيات يف التصريف ألحواض املتكاملة
 املاحنة؛ واجلهات الدولية املالية واملؤسسات الصلة ذات املتحدة األمم وبرامج

 الـشعبة تلقتـها اليت األقران الستعراض اضعةاخل العلمية ساتالدرا إىل تشري - ١٢٠ 
 مـن مزيـد إجـراء علـى تشجعو ،٦١/٢٢٢ القرار من ١٠٧ بالفقرة عمال عضاءاأل الدول من

_______________

 .، املرفقA/AC.259/16انظر )٦١(
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 الـشعبة إىل وتطلب احلية، البحرية املوارد على احمليطات يف الضجيج آثار يف والنظر ساتراالد
 األقـران السـتعراض خاضـعة علمية ساتراد من األعضاء الدول من إليها يرد  مامجع مواصلة

ــى ووصــالت مراجــع وضــع أو نترنــتاإل علــى موقعهــا يف ونــشرها  هــذه إىل تــشري املوقــع عل
 ؛االقتضاء حسب ،الدراسات

 
  عشر حادي
 البحرية العلوم

 واهليئــات املنظمـات مـع أو بينــها فيمـا بالتعـاون أو فــرادى بالـدول، يـب  - ١٢١ 
 ذلـك يف مبـا ـا، املتعلقة واملعارف البحار وأعماق احمليطات فهم تزيد أن الصلة، ذات الدولية

 البحـار، أعماق يف اإليكولوجية والنظم البيولوجي التنوع وهشاشة مدى اخلصوص وجه على
 لالتفاقية؛ وفقا ا تضطلع اليت البحرية بالعلوم املتعلقة حبوثها أنشطة تكثيف طريق عن

ــة البحريــة الكائنــات تعــداد يقدمــه مــا تالحــظ - ١٢٢   حبــوث يف مــسامهة مــن احلي
 املبادرة؛ هذه يف املشاركة على وتشجع بحري،ال البيولوجي التنوع

 البحــار قــانونل ةاالستــشاري اخلــرباء هيئــة بأعمــال التقــدير مــع علمــا حتــيط - ١٢٣ 
 الثالـث اجلـزأين لتنفيـذ إجـراءات وضـع بـشأن الدوليـة احلكوميـة األوقيانوغرافيـة للجنـة ةالتابع
 بيانـات جلمـع القـانوين اإلطـار عـن بتوافـق اآلراء نص ووضع االتفاقية، من عشر والرابع عشر

 االتفاقية؛ إطار يف أوقيانوغرافية
 اجلـوي، والغـالف احمليطـات بـني للتفاعـل العلمـي الفهـم زيـادة أمهية تؤكد - ١٢٤ 

 العـاملي النظـام مثـل اجلغرافيـة، املعلومات ونظم احمليطات مراقبة برامج يف املشاركة منها بطرق
 نظــرا وخباصــة الدوليــة، احلكوميــة األوقيانوغرافيــة للجنــة تــابع برنــامج وهــو احمليطــات، ملراقبــة
 تــسونامي بــأمواج اإلنــذار نظــم إقامــة ويف ــا والتنبــؤ هتقلباتــو املنــاخ تغــري مراقبــة يف الــدوره

 ؛وتشغيلها
 الدوليـة احلكوميـة األوقيانوغرافيـة اللجنـة أحرزتـه الذي التقدم بأمهية تسلم - ١٢٥ 

ــة نظــم إقامــة يف األعــضاء والــدول ــذار إقليمي ــأمواج لإلن  ،آثارهــا مــن والتخفيــف تــسونامي ب
 وترحــب ،إقليميـة مراكـز إلقامـة العامـة املتطلبـات حتديــد أجـل مـن املبذولـة اجلديـدة واجلهـود
ــني التعــاون مبواصــلة ــة املنظمــة ب  املتحــدة األمــم منظمــات مــن وغريهــا اجلويــة لألرصــاد العاملي

 علـى األعـضاء الـدول وتـشجع اجلهـود، هـذه ارإطـ يف األخـرى الدوليـة احلكوميـة واملنظمات
 الــنظم، تلــك وصــون آثارهــا مــن والتخفيــف تــسونامي بــأمواج لإلنــذار الوطنيــة نظمهــا إقامــة
 مـن احلـد بغيـة االقتـضاء، حسب احمليطات، جمال يف متعددة ملخاطر يتصدى شامل ج باتباع
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 احملليـة اتمعـات قـدرة وتعزيـز الوطنيـة باالقتـصادات تلحق اليت واألضرار األرواح يف اخلسائر
 الطبيعية؛ الكوارث مواجهة على الساحلية

 
  عشر ثاين

  على وتقييمها البحرية البيئة حالة عن لإلبالغ منتظمة عملية إنشاء
 واالقتصادية االجتماعية اجلوانب ذلك يف مبا العاملي، الصعيد

 ؛٦٠/٣٠ قرارال مبوجب أنشئ املخصص التوجيهي الفريق أن إىل تشري - ١٢٦ 
ــوجيهي للفريـــق ثـــاينال االجتمـــاع عـــن الـــصادر بـــالتقرير علمـــا حتـــيط - ١٢٧   التـ

 ،)٦٢(٢٠٠٧ يونيـه/حزيـران ٢٢ يف نيويـورك يف املعقود ،“التقييمات تقييم” لعملية املخصص
 علـى وتقييمهـا البحريـة البيئـة حالـة عـن لإلبـالغ نتظمةامل عمليةال إنشاء حتضريية حنو كمرحلة
 مــن األعــضاء الــدول وحتــث واالقتــصادية، االجتماعيـة اجلوانــب ذلــك يف مبــا املي،العــ الـصعيد
 حـىت ةاإلقليميـ ةاموعـ رئـيس على املتبقي ممثلها اسم اقتراح على األفريقية ةاإلقليمي ةاموع
 مـن مزيـد دون املخـصص التـوجيهي الفريـق يف املمثل ذلك تعيني العامة اجلمعية لرئيس يتسىن

 اإلبطاء؛
 تقيـيم” عـن للتقريـر العريـضة واخلطوط العام العمل بنهج أيضا علما حتيط - ١٢٨ 

 فريــق اقترحهــا الــيت “التقييمــات تقيــيم” لعمليــة العمــل وخطــة الــزمين واجلــدول “التقييمــات
 ٢٨ يف الفتـرة مـن بـاريس يف املعقـود األول اجتماعـهيف ،٦٠/٣٠ بـالقرار عمال املنشأ اخلرباء

 الثـاين، اجتماعـه يف املخـصص التـوجيهي الفريـق أقرهـا واليت ،)٦٣(٢٠٠٧ مارس/آذار ٣٠ إىل
  األموال؛ بتوافر رهنا

 واللجنـــة للبيئـــة املتحـــدة األمـــم برنـــامج يقدمـــه مبـــا التقـــدير مـــع ترحـــب - ١٢٩ 
 خـدمات توفري يف متمثل دعم من “التقييمات تقييم” لعملية الدولية احلكومية األوقيانوغرافية

 اخلرباء؛ وفريق املخصص توجيهيال للفريق السكرتارية
ــدعو - ١٣٠  ــدول ت ــق األعــضاء ال ــة ومرف ــة البيئ  املهتمــة األخــرى واألطــراف العاملي

ــة مــسامهات تقــدمي إىل بــاألمر ــة إىل مالي ــيم” عملي ــار يف آخــذة ،“التقييمــات تقي  خطــة االعتب
 تقيـيم” مليـةع إجنـاز أجل من وذلك املخصص، التوجيهي الفريق أقرمها اللتني وامليزانية العمل

 احملددة؛ الزمنية املدة غضون يف “التقييمات
 

_______________

UNGA، الوثيقةبرنامج األمم املتحدة للبيئة )٦٢( 60/30-A ،موعةالصادرة عن ا A-AHSG/2. 
)٦٣( GRAME/GOE/1/7. 
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  عشر ثالث
 اإلقليمي التعاون

 املنـاطق خمتلـف يف اإلقليمـي املـستوى علـى املبادرات من عدد اختاذ تالحظ - ١٣١ 
 املعـين املـساعدة صـندوق بـه يـضطلع مبـا الـسياق هـذا يف علمـا وحتـيط االتفاقيـة، تنفيـذ لتعزيز
 يف التقنيـة املـساعدة خالل من طوعا، القيام تيسري إىل دف أعمال من ارييبالك البحر مبنطقة
 وحتـيط الكـارييب، البحـر دول بني البحرية احلدود تعيني بشأن مفاوضات بإجراء األول، املقام
 أنـشأته الـذي اإلقليميـة للمنازعات السلمية التسوية :السالم صندوق بوجود أخرى مرة علما

 حبكـم منها، الغرض رئيسية آليةبوصفه ٢٠٠٠ عام يف األمريكية الدول ظمةملن العامة اجلمعية
ــة املنازعــات نــشوب منــع الواســع، اإلقليمــي نطاقهــا ــة احلــدود علــى واملنازعــات اإلقليمي  الربي

 أن هابوسـع الـيت األخـرى واجلهـات بالـدول ويـب منـها، املعلقـة املنازعات وتسوية والبحرية
 ذلك؛ تفعل أن الصندوقني هذين يف تساهم

  عشر رابع
  العضوية باب املفتوحة الرمسية غري االستشارية العملية

 البحار وقانون باحمليطات املتعلقة
 العمليـــة ـــا اضـــطلعت الـــيت عمـــالاأل عـــناملقـــدم بـــالتقرير مـــالع حتـــيط - ١٣٢ 

 رفقـه،ومب البحريـة اجلينيـة ردااملـو موضـوع علـى ركـز الذي )٥(الثامن اجتماعها يف االستشارية
 الرمسـي غـري العامل لفريقا اجتماع يف البحرية اجلينية املوارد مسألة مناقشة إىل باحلاجة وتسلم
 العناصـر مراعـاة مـع ،٦١/٢٢٢ القـرار مـن ٩١ للفقرة وفقا ،املخصص العضويةباب املفتوح

 رية؛الستشاا العملية رئيسا يقترحها قد اليت
 يف البحريـة اجلينيـة للموارد املناسب القانوين بالنظام املتعلقة املناقشة تالحظ - ١٣٣ 

 سـةدرا واصـلت أن الـدولب يـبو لالتفاقيـة، وفقـا الوطنية الوالية نطاق خارج الواقعة املناطق
 بغيـة ،املخـصص العـضوية بـاب املفتـوح الرمسـي غري العامل لفريقا والية سياق يف املسألة هذه

 ؛املسألة هذه بشأن التقدم من مزيد حتقيق
 أن ميكـن  ماحيث من وبقيمتها وتنوعها البحرية اجلينية املوارد بوفرة تسلم - ١٣٤ 

 وخدمات؛ وسلع فوائد من تقدمه
 تعزيـز ألغـراض البحريـة اجلينيـة باملوارد املتعلقة البحوث بأمهية أيضا تسلم - ١٣٥ 

 البحرية؛ اإليكولوجية النظم إدارة وحتسني احملتملة والتطبيقات واالستخدامات العلمي الفهم
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 والـشراكات التعاون برامج منها وسائلب الدولية، واملنظمات الدول تشجع - ١٣٦ 
  وتوطيــدوتعزيـز دعـم وشـاملة مـستدامة بطريقـة تواصـل أن علـى والعامليـة، واإلقليميـة الثنائيـة
 يف آخـذة ،البحرية العلمية البحوث ميدان يف النامية، البلدان يف اصةخبو القدرات، بناء أنشطة

 األحياء؛ تصنيف علم جمال يف قدراتال من مزيد بناء إىل احلاجة بوجه خاص عتبارهاا
ــة تاســـعال االجتمـــاع عقـــد إىل يـــدعو أن العـــام األمـــني إىل تطلـــب - ١٣٧   للعمليـ

 ٢ بـالفقرتني عمـال ،٢٠٠٨ يونيـه/حزيـران ٢٧ إىل ٢٣ من الفترة يف نيويورك يف االستشارية
 الترتيبــات يــضع وأن عملــه ألداء الالزمــة تــسهيالتال لــه يــوفر وأن ،٥٤/٣٣ القــرار مــن ٣ و

 حـسب العامـة، األمانـة يف معنيـة أخـرى جهـات مـع بالتعـاون الدعم، الشعبة له لتوفر الالزمة
 االقتضاء؛

 الدول وتشجع االستشارية، العملية كفاءة وحتسني تعزيز ضرورة إىل تشري - ١٣٨ 
 الغايـة، هلـذه العمليـة رئيـسي إىل اإلرشـادات قدميت على الدولية احلكومية والربامج واملنظمات

 الـصدد هـذا يفوتالحـظ ،أثنائـه ويف االستـشارية للعمليـة التحـضريي االجتمـاع قبـل وخباصـة
 الثالثــة ــادور يف هاجــدواو االستــشارية العمليــة فعاليــة اســتعراض مواصــلة مــن قررتــه مــا

 ؛)٦٤(والستني
ــا عــن تعــرب - ١٣٩  ــشديد قلقه ــوارد ودوجــ عــدم إزاء ال ــة م ــصندوق يف كافي  ال

 أقـل وخباصـة النامية، البلدان مساعدة بغرض ٥٥/٧ القرار مبوجب املنشأ للتربعات االستئماين
 اجتماعـات حلـضور الـساحلية، غـري النامية والدول النامية الصغرية اجلزرية والدول منوا البلدان
 االستئماين؛ للصندوق التربعات من مزيد تقدمي على الدول وحتث االستشارية، العملية

ــرر - ١٤٠  ــنح أن تقـ ــدان وممثلـــميـ ــة، البلـ ــذين الناميـ ــدعوهم الـ ــة سائيـــر يـ  العمليـ
 بـدفع يتعلق فيما األولوية ،االستشارية العملية اجتماعات خالل عروض تقدمي إىل تشاريةالسا

 تغطيــة أجــل مــن ،٥٥/٧ القــرار مبوجــب املنــشأ لتربعــاتل االســتئماين صندوقالــ مــن األمــوال
 تغطيـة بعـد األمـوال، بتوافر رهنا اليومي، قامةاإل بدلأيضا يستحقون وأم سفرهم، اليفتك

 ١٣٩ الفقـرة يف املـذكورة البلدان من الوافدين املستحقني اآلخرين املمثلني مجيع سفر تكاليف
 أعاله؛

ــ - ١٤١  ــا إىل شريتـ ــز قرارهـ ــشاا تركيـ ــى مناقـ ــوع علـ ــن و” موضـ ــسالمةاألمـ  الـ
 ؛يةالستشارا للعملية التاسع جتماعااليف “البحريان

 
_______________

 .٩٩، الفقرة٦٠/٣٠القرار )٦٤(
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  عشر خامس
 والتعاون التنسيق

 والـربامج والـصناديق املنظمـات مـع وثيـق بشكل العمل على الدول تشجع - ١٤٢ 
 ذات الدوليـة واالتفاقيـات املتحـدة األمـم ملنظومـة املتخصـصة الوكـاالت مع وكذلك الدولية،

 والتعـاون التنـسيق حتـسني أجـل مـن ستجدةاملـ االهتمـام جمـاالت لتحديـد خالهلـا، ومـن الصلة
 وجه؛ أفضل على املسائل هذه معاجلة وكيفية

 الدوليـــة احلكوميـــة املنظمـــات رؤســـاء يطلـــع أن العـــام األمـــني إىل تطلـــب - ١٤٣ 
ــيت وبراجمهــا وصــناديقها املتخصــصة املتحــدة األمــم ووكــاالت  املتــصلة األنــشطة يف تــشارك ال

 علـى وتـشدد القـرار، هـذا علـى املمولـة املؤسـسات ذلكوكـ البحار وقانون احمليطات بشؤون
 عــن العــام األمــني تقريــر يف إلدراجهــا حينــها يف اجلهــات هلــذه البنــاءة املالحظــات تلقــي أمهيــة

 الصلة؛ ذات والعمليات االجتماعات يف مشاركتها أمهيةو البحار وقانون احمليطات
 املتخصـصة املتحـدة ماألم وكاالت أمانات به تضطلع الذي بالعمل ترحب - ١٤٤ 

 مـن ـا الـصلة ذات واالتفاقيـات املنظمـات وأمانـات الصلة ذات وهيئاا وصناديقها وبراجمها
األمـم شـبكة منـها بطـرق احمليطات، مسائل بشأن الوكاالت بني والتنسيق التعاون تعزيز أجل

ــة لمحيطــاتاملتحــدة ل ــسيق وآلي ــني التن ــق فيمــا الوكــاالت ب ــسائل يتعل  واملنــاطق احمليطــات مب
 املتحدة؛ األمم منظومة داخل الساحلية

 الـدول إطـالع يف لمحيطـاتل  األمـم املتحـدةشـبكة اسـتمرار علـى تشجع - ١٤٥ 
 هذه يف املقترحة باملشاركة يتعلق  ماوخباصة ومبادراا، أولوياا من يستجد  ماعلى األعضاء
 الشبكة؛

 
  عشر سادس

 رالبحا وقانون احمليطات شؤون شعبة أنشطة
 احمليطات عن الشامل السنوي التقرير على العام لألمني تقديرها عن تعرب - ١٤٦ 

 والـيت الـشعبة ا تقوم اليت األخرى األنشطة على وكذلك الشعبة، أعدته الذي البحار وقانون
 األعضاء؛ للدول الشعبة تقدمها اليت للمساعدة الرفيع املستوى جتسد

 املوكلـة واملهـام باملـسؤوليات االضـطالع يواصل أن العام األمني إىل تطلب - ١٤٧ 
ــه ــة يف إلي ــرارات ومبوجــب االتفاقي ــة ق ــصلة، ذات العامــة اجلمعي ــا ال ــراران فيهــا مب  ٤٩/٢٨ الق

ــل وأن ،٥٢/٢٦ و ــة املــوارد ختــصيص يكف ــشعبة الكافي ــي لل  إطــار يف بأنــشطتها تــضطلع لك
 للمنظمة؛ املعتمدة امليزانية
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  رشع سابع

 العامة للجمعية ستونوال ةلثالثا الدورة
 وطبقـا احلـايل الـشامل بشكله شامال، تقريرا يعد أن العام األمني إىل تطلب - ١٤٨ 

 واملـسائل التطـورات عـن والـستني، الثةالث دورا يف العامة اجلمعية فيه لتنظر املتبعة، للممارسة
 للقـرارات وفقـا لـكوذ القرار، هذا تنفيذ ذلك يف مبا البحار، وقانون احمليطات بشؤون املتصلة

ــر ذلــــك يتــــيح وأن ،٥٤/٣٣  و٥٢/٢٦  و٤٩/٢٨ ــاد قبــــل التقريــ ــة اجتمــــاع انعقــ  العمليــ
 األقل؛ على أسابيع بستة االستشارية

ــى تــشدد - ١٤٩  ــدور عل ــوي ال ــر احلي ــام األمــني لتقري ــسنوي الع ــشامل ال ــذي ال  ال
 املتخصـصة كاالـاوو املنظمـة وعمـل االتفاقيـة بتنفيذ املتعلقة التطورات عن معلومات يتضمن

 العــاملي الــصعيدين علــى البحــار وقــانون احمليطــات شــؤون ميــدان يف األخــرى واملؤســسات
 التطــورات يف العامــة اجلمعيــة لنظــر الــالزم األســاس لــذلك نتيجــة يــشكل والــذي واإلقليمــي،

ــة ــة املؤســسة باعتبارهــا ســنويا، واستعراضــها البحــار وقــانون احمليطــات بــشؤون املتعلق  العاملي
 االستعراض؛ هذا بإجراء ختصةامل
 إىل أيـضا يقـدم سـوف أعـاله ١٤٨ الفقرة يف إليه املشار التقرير أن تالحظ - ١٥٠ 

 الـيت العـام الطـابع ذات باملـسائل يتعلـق فيمـا االتفاقيـة مـن ٣١٩ باملـادة عمال األطراف الدول
 االتفاقية؛ خبصوص أثريت

ــضا تالحــظ - ١٥١  ــة أي ــاء حتــسني مواصــلة يف الرغب ــة غــري املــشاورات ةكف  الرمسي
 مبـصائد املتعلـق والقـرار البحـار وقـانون احمليطـات بـشأن الـسنوي العامـة اجلمعيـة بقرار املتعلقة
 األقـصى احلـد يكـون أن وتقـرر ،فيها على حنو فعال الوفود مشاركةتعزيزو املستدامة األمساك

 مواعيـد حتـدد أن على والعمل إمجاال أسابيع أربعة القرارين بشأن الرمسية غري املشاورات لفترة
 وحبيث يتـاح السادسة اللجنة فيها جتتمع اليت الفترة مع تداخلها جتنب يتسىن حبيث املشاورات

 إىل الـدول وتـدعو ،أعـاله ١٤٨ الفقـرة يف إليـه املشار التقرير إلعداد الوقت من متسع للشعبة
 إلدراجهـا نـصوص مقترحات يةالرمس غري املشاورات منسقي إىل ممكن، موعد أقرب يف تقدم، أن
 ؛ينالقرار يف
 البنــد والــستني لثــةالثا لــدورا املؤقــت األعمــال جــدول يف تــدرج أن تقــرر - ١٥٢ 

 .“البحار وقانون احمليطات” املعنون
 ٧٩ العامة اجللسة
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