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 احمليطات وقانون البحار - ٦٣/١١١
 ،إن اجلمعية العامة 
،احمليطـات وقـانون البحـار وبـشأنقـانون البحـار الـسنوية بـشأن إىل قراراـاإذ تشري 

والقـرارات األخـرى،٢٠٠٧ديـسمرب/ل كـانون األو٢٢ املـؤرخ٦٢/٢١٥قـرارال ومن بينـها
 ،)١()“االتفاقية”(األمم املتحدة لقانون البحار اتفاقية باليت هلا أمهيتها فيما يتعلق

ــان املــشتركو )٢(يف تقريــر األمــني العــاموقــد نظــرت  لفريــقا الــصادر عــن رئيــسيالبي
 حبفــظ التنــوعالعامــل غــري الرمســي املفتــوح بــاب العــضوية املخــصص لدراســة املــسائل املتــصلة

ــة ــة خــارج نطــاق الوالي ــاطق الواقع ــستدامة يف املن ــة م ــوجي البحــري واســتخدامه بطريق البيول
 وكـذلك التقـارير)٣()“ غري الرمسـي املفتـوح بـاب العـضويةاملخصص الفريق العامل”(الوطنية

 بـاباألعمال املضطلع ا يف إطار عملية األمم املتحدة االستـشارية غـري الرمسيـة املفتوحـةعن
 )٤(يف اجتماعهـا التاسـع)‘‘العمليـة االستـشارية’’(العضوية املتعلقـة باحمليطـات وقـانون البحـار

 ،)٥(وعن االجتماع الثامن عشر للدول األطراف يف االتفاقية
على اإلسهام البارز لالتفاقية يف تعزيز السالم واألمن والتعـاون والعالقـات وإذ تشدد 

ملبادئ العدالة واملساواة يف احلقوق، ويف العمل على تقـدم شـعوبالودية بني األمم كافة وفقا

_______________

 .٣١٣٦٣، الرقم١٨٣٣، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
)٢( A/63/63و  Add.1. 
)٣( A/63/79و Corr.1املرفق ،. 
)٤( A/63/174و  Corr.1. 
)٥( SPLOS/184. 
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ومبادئهـا الـواردة املتحـدةاألمـمالعامل قاطبة يف االني االقتصادي واالجتماعي، وفقا ملقاصـد
 يف ميثاق األمم املتحدة، وكذلك يف التنمية املستدامة للمحيطات والبحار،

أنإذ تؤكــد مــن جديــد و،وحــد لالتفاقيــةالطــابع العــاملي واملعلــى تــشدد أيــضاوإذ 
االتفاقيــة تــضع اإلطــار القــانوين الــذي جيــب أن تنفــذ مــن خاللــه مجيــع األنــشطة يف احمليطــات

الـصعد الـوطين واإلقليمـي ، وأا ذات أمهية استراتيجية كأساس للعمل والتعاون علـىوالبحار
أقـره أيـضا  مـا، علـى حنـواملوحـدطابعهـاوأنه يلزم احلفـاظ علـى والعاملي يف القطاع البحري،

 ،)٦(٢١  من جدول أعمال القرن١٧مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف الفصل
بأمهيــــة مــــسامهة التنميــــة املــــستدامة وإدارة مــــوارد احمليطــــات والبحــــارمتــــسلوإذ 

ة يف إعـالن األمـمواستخداماا يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مبـا فيهـا األهـداف الـوارد
 ،)٧(املتحدة لأللفية

 أن املــشاكل املتعلقــة حبيــز احمليطــات مــشاكل مترابطــة ترابطــا وثيقــا وتلــزموإذ تــدرك 
، وإذ تؤكـدمـشترك بـني القطاعـاتومتعـدد التخصـصات دراستها ككل باتباع ج متكامـل

عــاملي، وفقــا حتــسني التعـاون والتنــسيق علــى الـصعد الــوطين واإلقليمـي والضـرورةمـن جديــد
ــز تنفيــذ االتفاقيــة والتقيــد ــا، ــة لتعزي ــة اجلهــود الــيت تبــذهلا كــل دول ــدعم وتكمل لالتفاقيــة، ل

 واإلدارة املتكاملة للمحيطات والبحار وتنميتها املستدامة،
إىل التعاون، بطـرق مـن بينـها بنـاء القـدرات ونقـل احلاجة األساسيةتكرر تأكيدوإذ 

 البلـدان الناميـة، وخباصـة أقـل البلـدانسـيما ال جلميـع الـدول، وكفليمباالتكنولوجيا البحرية
وكـذلك الـدول األفريقيـة الـساحلية، القـدرة علـى تنفيـذ ، الناميـةمنوا والدول اجلزرية الصغرية

 واملـشاركة الكاملـة يف املنتـدياتاالتفاقية واالستفادة من التنمية املستدامة للمحيطات والبحار
 احمليطات وقانون البحار،ب  املتصلةسائلامل واإلقليمية اليت تعاجلوالعمليات العاملية

 علـى، على ضرورة تعزيز قدرة املنظمـات الدوليـة املختـصة علـى اإلسـهاموإذ تشدد 
بـرامج التعـاون مـع احلكومـات،مـن خـالل العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والثنائي،الصعد

 لوم البحرية واإلدارة املستدامة للمحيطات ومواردها،يف تنمية القدرات الوطنية يف جمال الع

_______________

،١٩٩٢يونيـه/ حزيران١٤-٣تقريـــر مؤمتــر األمــم املتحـــدة املعــين بالبيئــة والتنميـة، ريـــو دي جانريو، )٦(
ــع (ملــؤمترالقــرارات الــيت اختــذها االــد األول، ـــدة، رقــــم املبي ،) والتــصويبA.93.I.8منــشورات األمــــم املتحـ

 .، املرفق الثاين١ القرار
 .٥٥/٢انظر القرار )٧(
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ــن خــالل جهــود البحــثوإذ تــشري  ــارف م ــة، بتحــسينها للمع ــوم البحري  إىل أن العل
ــائج الرصــد وتطبيــق هــذه املعــارف علــى اإلدارة وصــنع القــرار، مهمــة يف املــستمرة وتقيــيم نت

البيئـة واملـوارد البحريـة يف العـاملالقضاء على الفقر واإلسهام يف األمن الغذائي واحملافظـة علـى
ــستدامة ــة امل ــز التنمي ــؤ ــا والتــصدي هلــا وتعزي ــة والتنب ــى فهــم الظــواهر الطبيعي واملــساعدة عل

 للمحيطات والبحار،
ــضا  ــرارينوإذ تــــشري أيــ ــا قــــررت، يف القــ ــؤرخ ٥٧/١٤١إىل أــ ــانون١٢املــ  كــ

، إنـشاء عمليـة٢٠٠٣ ديـسمرب/ كـانون األول٢٣ املؤرخ٥٨/٢٤٠  و٢٠٠٢ديسمرب/األول
لإلبالغ عن حالة البيئة البحريـة وتقييمهـا علـى الـصعيد العـاملي، املتحدةاألمممنتظمة ترعاها

ــع ــور، م ــستقبل املنظ مبــا يف ذلــك اجلوانــب االجتماعيــة واالقتــصادية، يف الوقــت الــراهن وامل
لقمـة العـاملي للتنميـة مـؤمتر اهاالستعانة يف ذلك بالتقييمات اإلقليمية القائمة، حسبما أوصى ب

 ، وإذ تالحظ احلاجة إىل التعاون فيما بني مجيع الدول حتقيقا هلذه الغاية،)٨(املستدامة
ــةالــضارةإزاء اآلثــار قلقهــاتكــرر اإلعــراب عــنوإذ    الــيت تتعــرض هلــا البيئــة البحري

لــشعابااصــة الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة اهلــشة، مبــا فيهــاخب، ووالتنــوع البيولــوجي البحــري
واللجـوء املـوارد البحريـة احليـةاملرجانية، بسبب األنشطة البـشرية، مثـل اإلفـراط يف اسـتخدام

 والتلـوث دخيلـةأنـواع غريبـةجلـبلـسفن واليت ختلفها ا  املاديةدمرة واآلثار املمارساتإىل امل
 بريسلتـااصة عـن طريـقخبسفن، ومن مجيع املصادر، مبا فيها املصادر الربية أو من الالبحري

 وإلقـاءضـياع أو تـرك معـدات الـصيد و أو تـسراغري القانوين للنفط واملواد الـضارة األخـرى
، بـصورة غـري مثل املواد املشعة والنفايـات النوويـة واملـواد الكيميائيـة اخلطـرة،النفايات اخلطرة

 ،تسراقانونية أو
اديني للموائـل البحريـة مـنلتغيري والتدمري املـخيلفه ا  ماإزاءوإذ تعرب عن بالغ قلقها 

آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ضارة قد تسببها األنشطة العمرانية الربية والـساحلية، وخباصـة
 أنشطة استصالح األراضي اليت تنفذ بطريقة تضر بالبيئة البحرية،

األضرار اليت تلحق حاليـا بالبيئـة البحريـةإزاء عن قلقها الشديد تكرر اإلعرابوإذ 
ــع أنوا ــيت مــن املتوق ــوع البيولــوجي البحــري واألضــرار ال ــاخ،لتن ــري املن ــل تغ تلحــق مــا بفع

 تشدد على ضرورة التعجيل مبعاجلة هذه املسألة، وإذ

_______________

 -أغـسطس/ آب٢٦تقريـر مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة، جوهانـسربغ، جنـوب أفريقيـا، :انظـر )٨(
، الفــصل األول،) والتــصويبA.03.II.A.1 املبيــعمنــشورات األمــم املتحــدة، رقــم (٢٠٠٢ســبتمرب/أيلــول ٤

 .، املرفق٢ القرار
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وانتـشارهابيـضاض املرجـانتغري املناخ قد زاد من حـدةمن أنعرب عن قلقهاوإذ ت 
 وأضـعف قـدرة الـشعاب علـىينياملاضـيف خمتلف أحناء البحار االستوائية علـى مـدى العقـدين

 ا آثــار،الكائنـات البحريـة، وخباصــة املرجانيـاتممـا ميكـن أن يلحــق ب،اتحتمـل حتمـض احمليطــ
 ومـن بينـها، وكـذلك القـدرة علـى حتمـل الـضغوط األخـرى،ميكـن تـداركها  السلبية خطرية

 الصيد املفرط والتلوث،
هـشاشة الـنظم اإليكولوجيـةوة البيئ قلة منعةإزاءوإذ تكرر اإلعراب عن بالغ قلقها 

يف املناطق القطبية، مبا فيها احملـيط املتجمـد الـشمايل وقلنـسوته اجلليديـة، املعرضـني علـى وجـه
 اخلصوص لألضرار املتوقع أن يستتبعها تغري املناخ،

الـسنة الـدول علـى مواصـلة اإلسـهام يف اجلهـود احملـددة املبذولـة يف إطـاروإذ تـشجع 
 دف حتسني املعرفة باملناطق القطبية من خالل تعزيز التعاون العلمي، القطبية الدولية

باحلاجة إىل اتباع ج أكثر تكـامال ومواصـلة دراسـة وتعزيـز تـدابري ترمـيتسلموإذ 
بطريقـةفظ التنوع البيولوجي البحـري واسـتخدامهإىل تكثيف التعاون والتنسيق فيما يتصل حب

 ،الوطنيةواليةاخلاضعة للاملناطقخارج مستدامة
بأنه ميكـن تعزيـز االسـتفادة مـن االتفاقيـة عـن طريـق التعـاون الـدويلأيضاتسلموإذ 

 واملساعدة التقنية وتطوير املعارف العلمية، وكذلك من خالل التمويل وبناء القدرات،
بـأن الدراسـات االستقـصائية اهليدروغرافيـة واخلـرائط املالحيـة هلـاكـذلكتسلموإذ 

محايـة مبا يف ذلـك ، ومحاية البيئةومحاية األرواح يف البحريف تأمني سالمة املالحةدور حيوي
 وإذ يف العـامل،النقـل البحـري قطـاعل النـواحي االقتـصاديةوالنظم اإليكولوجية البحرية اهلـشة

 ، بــأن التحــول حنــو االســتعانة بالوســائل اإللكترونيــة يف وضــع اخلــرائطالــصدد ا هــذتــسلم، يف
 يتــيح أيـضا بيانــاتبـلســالمة املالحـة وإدارة حركــة الـسفن فحــسب،كل كـبرييعـزز بــش ال

ومعلومــات ميكــن االســتعانة ــا يف األنــشطة املــستدامة املتعلقــة مبــصائد األمســاك ويف أوجــه
  احلدود البحرية ومحاية البيئة،عينيأخرى يف جماالت البيئة البحرية وتقطاعيةاستخدام

ــق  ــع القل ــة اســتمراوإذ تالحــظ م ــابرة للحــدود الوطني ــة الع ــة املنظم ــشكلة اجلرمي ر م
املرتكبـة يف البحــر، مبـا يف ذلــك االجتــار غـري املــشروع باملخــدرات واملـؤثرات العقليــة وريــب

 ومـن بينـهااملهاجرين واالجتـار باألشـخاص، واألخطـار الـيت ـدد الـسالمة واألمـن البحـريني،
األعمال اإلرهابية ضد السفن واملنـشآت املقامـةووالتهريبالقرصنة والسطو املسلح يف البحر

يقـع مـن خـسائر يف  ماتالحظ مع األسف على املياه الساحلية واملصاحل البحرية األخرى، وإذ
صاد العاملي من أضـرار نتيجـةيلحق بالتجارة الدولية واألمن يف جمال الطاقة واالقت  ومااألرواح

 األنشطة، لتلك
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دود اخلارجيـة للجـرف القـاري الواقعـة علـى بعـد مـسافةترسيم احلأمهية وإذ تالحظ 
ــدول٢٠٠تتجــاوز ــدويل أن تقــوم ال ــه مــن املــصلحة األعــم للمجتمــع ال ــل حبــري، وإىل أن  مي

 ميـل حبـري بتقـدمي معلومـات٢٠٠اليت لديها جرف قاري على بعد مسافة تتجـاوزالساحلية
 ميل حبري إىل جلنـة٢٠٠ تتجاوزعن احلدود اخلارجية جلرفها القاري الواقعة على بعد مسافة

، وإذ تشري يف هذا الـصدد إىل أن بعـض الـدول قـد قـدمت)“اللجنة” (دود اجلرف القاريح
 ه أنيسرها الدول، وإذتلكبالفعل تقارير إىل اللجنة وأن اللجنة قدمت توصيات إىل عدد من

 ،)٩(ذه التوصياتهل ملخصاتللجمهورقد أتيحت
ــدول قــد تواجــه حتــديات خاصــة فيمــا يتعلــق بإعــداد أن بعــضوإذ تالحــظ أيــضا  ال

  إىل اللجنة،التقارير اليت تقدمها
ــة تالحــظ كــذلك وإذ  ــة والتقني ــساعدة املالي ــة أن تطلــب امل ــدان النامي ــن للبل ــه ميك أن

ــيت تقــدمهاتقــاريراللالضــطالع باألنــشطة املتــصلة بإعــداد ــبال ــها طل ــة، بطــرق من  إىل اللجن
تـشرين ٣٠ املـؤرخ٥٥/٧ستئماين للتربعات املنـشأ مبوجـب القـرارالصندوق االاملساعدة من

 أقـل البلـدان منـوا والـدولسـيما ال بغرض تيسري إعداد الـدول الناميـة، و٢٠٠٠أكتوبر/األول
 مــن االتفاقيــة،٧٦اجلزريــة الــصغرية الناميــة، للتقــارير الــيت تقــدم إىل اللجنــة واالمتثــال للمــادة

 ة األخرى املتاحة،طلب أشكال املساعدة الدوليو
 بأمهيــة الــدور الــذي يــضطلع بــه الــصندوقان االســتئمانيان املنــشآن مبوجــبوإذ تقــر 

ــة، وإذ تالحــظ مــع التقــدير٥٥/٧القــرار ــة فيمــا يتعلــق بأنــشطة اللجن  بالنــسبة للبلــدان النامي
 املسامهات اليت قدمت إليهما مؤخرا،

 بالنـسبة للـدول الـساحلية واتمـعنةاللجأمهية األعمال اليت تقوم اوإذ تعيد تأكيد 
 الدويل ككل،

 أمهيــة الــدور الــذي تــضطلع بــه اللجنــة يف مــساعدة الــدول األطــراف يفوإذ تالحــظ 
تنفيذ اجلزء السادس من االتفاقية، عـن طريـق فحـص املعلومـات املقدمـة مـن الـدول الـساحلية

 ميــل٢٠٠مـسافة تتجــاوزيتعلــق باحلـدود اخلارجيــة للجـرف القــاري الواقعــة علـى بعــد فيمـا
 الـصدد، حبجـم العمـــل الكـبري املتوقـــع للجنـــة بـسبب الزيـــادة فـــيحبري، وإذ تقـر، يف هـذا

عــدد التقـارير املقدمـة، ممـا يلقـي أعبـاء إضـافية علـى أعـضائها وعلـى شـعبة شـؤون احمليطـات
ــة العامــة ، وبــضرورة)‘‘الــشعبة’’(وقــانون البحــار التابعــة ملكتــب الــشؤون القانونيــة يف األمان

_______________

 .www.un.org/Depts/los/index.htm:متاحة على )٩(
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ــتمكن اللجنــة مــن أداء مهامهــا مبوجــب االتفاقيــة علــى حنــو فعــال واحملافظــة علــى كفالــة أن ت
 مستواها الرفيع من حيث اجلودة واخلربة الفنية،

باملقرر الصادر عن االجتمـاع الثـامن عـشر للـدول األطـراف يف االتفاقيـةوإذ ترحب 
 الدول النامية، على الوفاء مبقتضيات املـادةسيما الوعبء عمل اللجنة وقدرة الدول،املتعلق ب

SPLOS/72من الوثيقة)أ(املقرر الوارد يف الفقرةوبالتفاقية،ل من املرفق الثاين٤
)١٠(، 

لتـسعابأمهية وإسهام األعمال الـيت جـرى االضـطالع ـا طـوال الـسنواتتسلموإذ 
 تـشرين٢٤املـؤرخ ٥٤/٣٣وجـب القـراراملاضية يف إطار العملية االستـشارية الـيت أنـشئت مب

ــاين ــوفمرب/الث ــرارين١٩٩٩ن ــددت مبوجــب الق ــشرين٢٩ املــؤرخ٦٠/٣٠  و٥٧/١٤١ وم  ت
 الـذي جتريـهتيسري االستعراض الـسنوي للتطـورات يف شـؤون احمليطـات ل٢٠٠٥نوفمرب/الثاين

 ،اجلمعية العامة
ــراراتاألمــني العــام مبوجــبالــيت يــضطلع ــا املــسؤولياتوإذ تالحــظ  االتفاقيــة وق

ــصلة، و ــة العامــة ذات ال ديــسمرب/ كــانون األول٦املــؤرخ ٤٩/٢٨قــراراتال ســيما الاجلمعي
، وإذ تالحـــظ، يف٥٤/٣٣  و١٩٩٧نـــوفمرب/ تـــشرين الثـــاين٢٦املـــؤرخ ٥٢/٢٦  و١٩٩٤

وخباصة يف ضوء تزايد عدد الطلبات املوجهـة إىل الـشعبة ،شعبةأنشطة ال تكثيف،السياقهذا
 بنـاء القـدراتأنـشطتها يف جمـالتوفري خدمات لالجتماعـات وتزايـدلنواتج إضافية ول االتماس

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

 مبـا يف على أن التراث األثري والثقايف والتارخيي املغمور حتت سطح املـاء،وإذ تشدد 
ذلك حطام السفن والزوارق الغارقة، يتضمن معلومات أساسية عـن تـاريخ البـشرية وأن هـذا

 التراث مورد ينبغي محايته وحفظه،
ــد  أمهيـــة األعمـــال الـــيت تــضطلع ـــا الـــسلطة الدوليـــة لقـــاع البحـــاروإذ تعيــد تأكيـ
ر مــن اتفاقيــة األمــموفقــا لالتفاقيــة واالتفــاق املتعلــق بتنفيــذ اجلــزء احلــادي عــش)“الــسلطة”(

اجلزءبـ  املتعلـقتفـاقاال” (١٩٨٢ديـسمرب/ كـانون األول١٠املتحدة لقـانون البحـار املؤرخـة
 ،)١١()“احلادي عشر

 احملكمـة الدوليـة لقـانون البحـارأمهية األعمال الـيت تـضطلع ـاوإذ تعيد أيضا تأكيد 
 وفقا لالتفاقية،)“احملكمة”(

_______________

)١٠( SPLOS/183. 
 .٣١٣٦٤، الرقم١٨٣٦، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١١(
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 أوال
 ت والصكوك ذات الصلة واالتفاقاتنفيذ االتفاقية

ــد ت - ١  الــسنوية بــشأن قــانون البحــار وبــشأن احمليطــاتقراراــاؤكــد مــن جدي
الـيت هلـا أمهيتـها فيمـا يتعلـقالقرارات األخرى، و٦٢/٢١٥وقانون البحار، مبا يف ذلك القرار

 ؛)١(باالتفاقية
يت يكتـسيها واألمهيـة البالغـة الـالطابع املوحد لالتفاقية د من جديد أيضاتؤك - ٢ 
 عليه؛حلفاظا
 املتعلق بـاجلزءتفاقيف االاالتفاقية واليت مل تصبح بعد أطرافا يفالدولبيب - ٣ 

 دف املشاركة العاملية؛قا هلحتقيأن تفعل ذلك )١١(احلادي عشر
جبميع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف االتفاق املتعلق بتنفيـذ أحكـاميب - ٤ 

 املتعلقـة حبفـظ١٩٨٢ديـسمرب/ كـانون األول١٠ملتحدة لقانون البحار املؤرخـةاتفاقية األمم ا
اتفــاق”(وإدارة األرصــدة الــسمكية املتداخلــة املنــاطق واألرصــدة الــسمكية الكــثرية االرحتــال

  أن تفعل ذلك حتقيقا هلدف املشاركة العاملية؛)١٢()“األرصدة السمكية
 ومـع االتفاقـاتطنية مع أحكام االتفاقيةتشريعاا الو ن توائمأالدولبيب - ٥ 

 لتلـك األحكـام، وأن تكفـلاملتـسق التطبيـقكفـل، وأن توالصكوك ذات الصلة عند االقتضاء
أي إعالنات أو بيانات صدرت أو تصدر عنـها عنـد التوقيـع أوالغرض منكوني  الأيضا أن
ثـر القـانوين ألحكـام االتفاقيـةاسـتبعاد أو تعـديل األ أو االنـضمام إليهـاعلى االتفاقيةالتصديق

 عند تطبيقها على الدولة املعنية وأن تسحب أي إعالنات أو بيانات من هذا القبيل؛
 ٦ - الدول األطـراف يف االتفاقيـة أن تـودع لـدى األمـني العـام اخلـرائط أوبيب

 قوائم اإلحداثيات اجلغرافية، على النحو املنصوص عليه يف االتفاقية؛
ــات الدوليــةمجيــحتــث - ٧  ع الــدول علــى التعــاون، مباشــرة أو عــن طريــق اهليئ

املختصة، على اختاذ التدابري الالزمة حلماية وحفظ األشياء ذات الطابع األثـري والتـارخيي الـيت
يتم العثور عليها يف البحار، وفقا لالتفاقية، ويب بالدول أن تعمل سـويا مـن أجـل التـصدي

لفـة مثـل إقامــة العالقـة املناسـبة بــني قـانون االنتــشال واإلدارةللتحـديات واغتنـام الفــرص املخت
واحلفظ العلميني للتراث الثقايف املغمور حتت سطح املاء، وزيـادة القـدرات التكنولوجيـة علـى

_______________

 .٣٧٩٢٤، الرقم٢١٦٧املرجع نفسه، الد )١٢(
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جيـري فيهـا مـن أنـشطة سـياحية  ومـاتتعرض لـه مـن أعمـال ـب  وماكشف املواقع املغمورة
 متزايدة والوصول إىل تلك املواقع؛

املغمـوراملتعلقـة حبمايـة التـراث الثقـايف قرب سريان مفعـول االتفاقيـةتالحظ - ٨ 
ــامحتــت ســطح املــاء ــيتاالتفاقيــة، وتالحــظ بــشكل خــاص القواعــد املرفقــة ب)١٣(٢٠٠١ لع  ال

ــاول العالقــة بــني قــانون االنتــشال واملبــادئ العلميــة إلدارة وحفــظ ومحايــة التــراث الثقــايف تتن
  فيما بني األطراف ورعاياها والسفن اليت ترفع علمها؛املغمور حتت سطح املاء

 
 ثانيا

 بناء القدرات
ــديــب - ٩  ــا قي ــي براجمه ــة أن تبق ــة الدولي  بالوكــاالت املاحنــة واملؤســسات املالي

 الـدول الناميـة، املهـاراتسـيما ال مجيـع الـدول، ولـدىاالستعراض املنتظم لـضمان أن تتـوافر
ــة واملال ــقحيــة والعلميــة والتقنيــة الالزمــة للتنفيــذ الكامــل لالتفاقيــةاالقتــصادية والقانوني وحتقي

 كــل مــن التنميــة املـستدامة للمحيطــات والبحــار علــى، وكــذلك لتحقيــق هــذا القــرارأهـداف
 الـدولمـصاحل واحتياجـاتالوطين واإلقليمي والعاملي، وأن تراعي عند قيامهـا بـذلكالصعيد

 النامية غري الساحلية؛
 تكثيف اجلهود لبناء قدرات البلدان النامية، وخباصة أقل البلـدان علىتشجع - ١٠ 

الـدول األفريقيـة الـساحلية، لتحـسني اخلـدماتوكـذلك الناميـة،اجلزرية الصغريةوالدولمنوا
 املـوارد وبنـاءاخلـرائط اإللكترونيـة وتعبئـة يف ذلـكاهليدروغرافية ووضع اخلرائط املالحيـة، مبـا

 ؛ واجلهات املاحنةسات املالية الدوليةالقدرات بدعم من املؤس
 بـرامجبطـرق مـن بينـها ، بالدول واملؤسسات املالية الدوليـة أن تواصـليب - ١١ 

 يفوخباصـةنشطة بناء القدرات،أ تعزيز،التعاون الثنائية واإلقليمية والعاملية والشراكات التقنية
علـى احلـصول تدريب األفرادسائل منهابوالبلدان النامية، يف ميدان البحوث العلمية البحرية،

 ت املعدات واملرافق والسفن الالزمة ونقل التكنولوجيـاوفري وتعلى املهارات الالزمة وتطويرها
 السليمة بيئيا؛

ــهايــب أيــضا -١٢   بالــدول واملؤســسات املاليــة الدوليــة أن تعــزز، بطــرق مــن بين
راكات التقنية، أنـشطة بنـاء القـدرات يف البلـدانبرامج التعاون الثنائية واإلقليمية والعاملية والش

النامية، وخباصة يف أقل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، لتطـوير إدارـا البحريـة
_______________

سـجالت املـؤمتر العـام، الـدورة احلاديـة والثالثـون،حـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة،منظمة األمـم املت:انظر )١٣(
 .٢٤، القرارالقرارات:، الد األول٢٠٠١نوفمرب/ تشرين الثاين٣ -أكتوبر/تشرين األول ١٥باريس،
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ــشريع ــدرات يف جمــايل الت ــز اهلياكــل األساســية والق ــشاء أو تعزي ــة املناســبة إلن واألطــر القانوني
عــال مبــسؤولياا مبوجــب القــانون الــدويل والوفــاء ــذهواإلنفــاذ الالزمــة للنــهوض بالتقيــد الف

 املسؤوليات وإنفاذها؛
 بأمهية العمل الذي يقوم به معهد القانون البحري الدويل التـابع للمنظمـةتقر - ١٣ 

مركـز تعلـيم وتـدريب للمستـشارين القـانونيني احلكـوميني مـن الـدولبوصفهالبحرية الدولية
 دولـة يثبـت مـدى١٠٢تالحظ أن عدد خرجيي املعهـد يف أكثـر مـنالنامية يف املقام األول، و

فعاليــة دوره يف بنــاء القــدرات يف جمــال القــانون الــدويل، وحتــث الــدول واملنظمــات احلكوميــة
 الدولية واملؤسسات املالية على تقدمي تربعات مالية مليزانية املعهد؛

جـل تلبيـة احتياجـات بأنشطة بناء القـدرات املـضطلع ـا حاليـا مـن أترحب - ١٤ 
ــشجع الــدول ــة، وت ــها البحري ــة بيئت ــسالمة البحــريني ومحاي ــة يف جمــال األمــن وال ــدول النامي ال
واملؤسسات املالية الدوليـة علـى تـوفري متويـل إضـايف لـربامج بنـاء القـدرات، مبـا يف ذلـك لنقـل

ت الدوليـةجهـات منـها املنظمـة البحريـة الدوليـة وغريهـا مـن املنظمـاعن طريـقالتكنولوجيا،
 املختصة؛

إىل  باحلاجــة املاســة ألن تقــدم املنظمــات الدوليــة واجلهــات املاحنــة املعنيــةتقــر - ١٥ 
الدول النامية مساعدة مستمرة يف جمـال بنـاء القـدرات، مبـا يف ذلـك املـساعدة املاليـة والتقنيـة،

 الدوليـة يف البحـردف زيادة تعزيز قدرا على اختاذ تدابري فعالة تـصديا لألنـشطة اإلجراميـة
بأوجهها املتعددة مبا يتماشى مع الصكوك الدولية ذات الصلة ومن بينها اتفاقية األمـم املتحـدة

 ؛)١٤( اةتوكوالت امللحقوملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والرب
 بضرورة بناء قدرات الدول النامية على التوعية باملمارسات احملسنةتقر أيضا - ١٦ 

 النفايـات ودعـم تطبيقهـا، وتالحـظ مـدى تــأثر الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة بــشكلإلدارة
 خاص بالتلوث البحري من املصادر الربية واحلطام البحري؛

 البلـدان أقـلسـيما ال الناميـة، والـدولبأمهية تقـدمي املـساعدة إىل كذلكقرت - ١٧ 
 االتفاقيـة،تنفيـذيففريقيـة الـساحلية،وكـذلك الـدول األمنوا والدول اجلزرية الصغرية الناميـة،

واملؤسـسات الوطنيـة واملنظمـات غـريالدوليـة احلكوميـةوالوكـاالتالدول واملنظمـاتوحتث
تقـدمي علـى،واالعتبـارينياحلكومية واملؤسسات املالية الدولية، وكذلك األشخاص الطبيعـيني

علـى النحـو ،املنـشأة هلـذا الغـرض االسـتئمانيةللـصناديق تربعات مالية أو غريها من التربعات
 ؛٥٧/١٤١املشار إليه يف القرار

_______________

 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٣٢٦  و٢٢٤١  و٢٢٣٧  و٢٢٢٥ ات، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٤(
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 الـــدول علـــى اســـتخدام املعـــايري واملبـــادئ التوجيهيـــة املتعلقـــة بنقـــلتـــشجع - ١٨ 
 التابعـة ملنظمـةاللجنـة احلكوميـة الدوليـة لعلـوم احمليطـاتالتكنولوجيا البحرية اليت أقرا مجعية

، وتذكر بأمهية دور أمانة تلك اللجنة يف تنفيـذ املعـايري)١٥(ثقافةاألمم املتحدة للتربية والعلم وال
 واملبادئ التوجيهية والتشجيع على األخذ ا؛

 منــواالبلــدانلــدول الناميــة، وخباصــة أقــللساعدةاملــ أن تقــدمالــدول بيــب - ١٩ 
ي وعلـى األفريقية الساحلية، علـى صـعيد ثنـائوكذلك الدول  النامية، اجلزرية الصغريةالدولو

فيمـا يتعلـقلجنـةالتقـارير الـيت تقـدم إىل ال يف إعـداد متعدد األطراف إذا اقتضى احلـال،صعيد
، مبـا ميل حبـري٢٠٠  الواقعة على بعد مسافة تتجاوزلجرف القاريلحلدود اخلارجيةبتعيني ا

،نظريـة شـكل دراسـةومداه وإعداده يف الساحليةللدولةيف ذلك تقييم طبيعة اجلرف القاري
وتعيني احلدود اخلارجية جلرفها القاري، ويف حتضري املعلومـات األوليـة الـيت سـتقدم إىل األمـني

 ؛)١٠(العام عمال مبقرر االجتماع الثامن عشر للدول األطراف يف االتفاقية
 نشر معلومات عن اإلجراءات الـيت هلـا أمهيتـها فيمـاواصل بالشعبة أن تيب - ٢٠ 

ين املنـشأ بغـرض تيـسري إعـداد التقـارير الـيت تقـدم إىل اللجنـة، وأنيتصل بالـصندوق االسـتئما
ري الـدعم املـايل للبلـدان دف تـوفاجلهات اليت حيتمل أن تستفيد من ذلكتواصل حوارها مع

 األنشطة الكفيلة بتيسري تقدمي التقارير إىل اللجنة يف الوقت املناسب؛ب للقيام النامية
الـــشعبة، بالتعـــاون مـــع الـــدول واملنظمـــاتجنـــاحتالحـــظ مـــع التقـــدير - ٢١ 

يف ترينيـــداد يف عقـــد دورات تدريبيـــة دون إقليميـــة إضـــافية،واملؤســـسات الدوليـــة املختـــصة
، ويف ناميبــا يف الفتــرة مــن٢٠٠٨ينــاير/كــانون الثــاين ١٨ إىل١٤وتوبــاغو يف الفتــرة مــن

فني تقنـيني مـنبغـرض تـدريب مـوظ،٢٠٠٨أكتـوبر/ تـشرين األول٣ إىلسـبتمرب/أيلول ١٥
الدول الساحلية النامية على تعيني احلدود اخلارجية للجرف القـاري الواقعـة علـى بعـد مـسافة

 وعلى إعداد التقارير اليت تقدم إىل اللجنـة، وتطلـب إىل األمـني العـام ميل حبري٢٠٠ تتجاوز
ــ ــة املختــصة، دعــم األن ــدول واملنظمــات واملؤســسات الدولي ــاون مــع ال شطةأن يواصــل، بالتع

 إىل اللجنة؛اليت تقدمالتدريبية ملساعدة الدول النامية يف إعداد التقارير
أن الشعبة أعدت دليال تدريبيا بـشأن كيفيـة وضـعأيضا تالحظ مع التقدير - ٢٢ 

وتنفيذ ج الـنظم اإليكولوجيـة يف إدارة األنـشطة املتعلقـة باحمليطـات، وأـا جنحـت، بالتعـاون
،الربنـامج التـدرييب إلدارة املنـاطق البحريـة والـساحليةدة للبيئة يف إطـارمع برنامج األمم املتح

ـج الـنظم اإليكولوجيـة يف إدارة الـسواحل”حـوليف عقد أول حلقة عمـل تدريبيـة إقليميـة

_______________

 .IOC/INF-1203، الوثيقةاللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطات انظر )١٥(
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 يف“التركيــز علــى اإلدارة القائمــة علــى الــنظم اإليكولوجيــة يف شــرق أفريقيــا:واحمليطــات
 ؛٢٠٠٨نوفمرب/ تشرين الثاين١أكتوبر إىل/ تشرين األول٢٧نمومباسا، كينيا يف الفترة م

أن احملكمة عقدت حلقة عمل إقليميـة يف بـوينستالحظ مع التقدير كذلك - ٢٣ 
حــول دور احملكمــة يف تــسوية املنازعــات ٢٠٠٨ مــايو/أيــار ٢٨إىل ٢٦يف الفتــرة مــن آيــرس

 املتصلة بقانون البحار؛
هـا مــن اجلهــات الــيت بوسـعها دعــم أنــشطة بنــاء الــدول األعــضاء وغريتـدعو - ٢٤ 

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

عـات للـصندوق االسـتئماين الــذيالـدول األعـضاء واجلهـات األخـرى الـيت بوسـعها تقـدمي ترب
أنــشأه األمــني العــام لــصاحل مكتــب الــشؤون القانونيــة يف األمانــة العامــة دعمــا لتعزيــز القــانون

 الدويل إىل القيام بذلك؛
، قـانون البحـارالتذكارية يف جماللتون شرييل أمرياسينغيهامبأمهية زمالةتقر - ٢٥ 

الذي حيول دون تقدمي املنحة الثانية والعـشرين وأيوتعرب عن قلقها البالغ إزاء نقص املوارد
منح يف املستقبل، وتشري على األمني العـام مبواصـلة متويـل الزمالـة مـن مـوارد يتيحهـا صـندوق

الـيت األخرىواجلهاتالدول األعضاءاستئماين مناسب تابع ملكتب الشؤون القانونية، وحتث
 على القيام بذلك؛الزمالة املسامهة يف زيادة تطويربإمكاا

 بـني األمـم التنفيـذ اجلـاري لربنـامج الزمـاالت املـشتركتالحظ مـع االرتيـاح - ٢٦ 
ــة،املتحــدة ومؤســسة نيبــون  الــذي يركــز علــى تنميــة املــوارد البــشرية للــدول الــساحلية النامي

األطــراف منــها وغــري األطــراف يف االتفاقيــة، يف جمــال شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار أو يف
 تخصصات ذات الصلة؛ال

 
 ثالثا

اجتماع الدول األطراف
؛)٥(بتقرير االجتماع الثامن عشر للدول األطراف يف االتفاقية ترحب - ٢٧
 إىل األمــني العــام أن يــدعو إىل عقــد االجتمــاع التاســع عــشر للــدولتطلــب - ٢٨

، وأن يـوفر٢٠٠٩يونيـه/ حزيـران٢٦ إىل٢٢األطراف يف االتفاقية يف نيويورك يف الفترة من
اخلدمات الالزمة لذلك؛
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 رابعا
تسوية املنازعات بالوسائل السلمية

 اإلسهام املـستمر واهلـام للمحكمـة يف تـسوية املنازعـاتتالحظ مع االرتياح - ٢٩
بالوسائل السلمية، وفقا للجزء اخلـامس عـشر مـن االتفاقيـة، وتـشدد علـى أمهيـة دور احملكمـة

؛ املتعلق باجلزء احلادي عشرتطبيق االتفاقية واالتفاق ووسلطتها فيما يتعلق بتفسري أ
 بالدور اهلام الـذي تؤديـه حمكمـة العـدل الدوليـة منـذ أمـد طويـلتشيد باملثل - ٣٠

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

ـــزاع بــشأن أن حتيــل إىل احملكمــة أو ــات أخــرى، أي ن إىل حمكمــة العــدل الدوليــة، ضــمن هيئ
يـنص عليـه  مـا، وتالحظ أيـضا املذكورالتفاقلتطبيق ذلك االتفاق حيال إليها وفقا تفسري أو

ــدل الدوليــة مــن إمكانيــة إحالــة النظــام األساســي للمحكمــة والنظــام األساســي حملكمــة الع
نازعات؛لتسوية املنازعات إىل غرفةامل

 ختتـارا مكتوبـابعـد إعالنـمل تـصدرالدول األطراف يف االتفاقية الـيتتشجع - ٣٢
 من االتفاقيـة لتـسوية املنازعـات املتعلقـة بتفـسري٢٨٧ترتئيه من الوسائل املبينة يف املادة  مافيه
 ذلـك، مـع مراعـاةتنظـر يفعلـى أنراملتعلـق بـاجلزء احلـادي عـشتطبيق االتفاقية واالتفاق أو

لية تسوية املنازعات املنصوص عليها يف اجلزء اخلامس عشر من االتفاقية؛الطابع الشامل آل
 

 خامسا
املنطقة

علـى وضـعيهـا الـسلطة، وتـشجعرداوالت الـيت جت التقدم احملرز يف املتالحظ - ٣٣
يف صـيغتها النهائيـة يف أقـربافهالتنقيب عـن الكربيتيـدات املتعـددة الفلـزات واستكـشأنظمة ا

لتنقيب عن قـشور املنغنيـز احلديـدي الغنيـة بالكوبالـتوإحراز تقدم بشأن أنظمة اوقت ممكن
، وتكرر تأكيد أمهية اجلهـود اجلاريـة الـيت تبـذهلا الـسلطة، وفقـا للمـادة يف املنطقةواستكشافها

فيلة بتوفري احلمايـة الفعالـة للبيئـة من االتفاقية، لوضع القواعد واألنظمة واإلجراءات الك١٤٥
محاية املـوارد الطبيعيـة يف املنطقـة وحفظهـا ووقايـة النباتـات واحليوانـاتألغراض منهاالبحرية

من اآلثار الضارة اليت قد تنجم عن األنشطة اجلارية يف املنطقة؛ البيئة البحريةيف
 ١٤٣مبوجــب املــادتني أمهيــة املــسؤوليات املــسندة إىل الــسلطة أيــضاتالحــظ - ٣٤

 من االتفاقية املتعلقتني بالبحث العلمي البحري ومحاية البيئة البحرية، على التوايل؛١٤٥ و
 



A/RES/63/111

13

 سادسا
لسلطة واحملكمةفعالية أداء ا

 مجيع الدول األطراف يف االتفاقية أن تسدد بالكامل ويف الوقت احملددتناشد - ٣٥
كمـة، وتناشـد أيـضا الـدول األطـراف املتـأخرة عـناالشتراكات املقررة عليهـا للـسلطة وللمح

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

السلطة، ويب بالسلطة أن تواصل حبث مجيع اخليارات، مبـا يف ذلـك تقـدمي توصـيات حمـددة
د انعقــاد تلــك الــدورات، لزيــادة عــدد احلاضــرين يف كينغــستون وضــمانبــشأن مــسألة مواعيــ

املشاركة العاملية؛
 )١٦(بعد على اتفاق امتيازات احملكمة وحـصاناا صدق بالدول اليت مل تيب - ٣٧

ــسلطة وحــصاناا ــازات ال ــق بامتي ــامتنظــر يف إليهمــا أن تنــضمأو )١٧(والربوتوكــول املتعل القي
ذلك؛ب

ــتــشدد- ٣٨ ــشجع النظــام اإلداري للمحكمــة والنظــام األساســي عل ــة أن ي ى أمهي
 الفنيـة والعليـا، وترحـبتنيملوظفيها على ضمان التمثيل اجلغرايف عنـد تعـيني مـوظفني يف الفئـ

بالتدابري اليت اختذا احملكمة وفقا هلذين النظامني اإلداري واألساسي؛
 

 سابعا
اجلرف القاري وأعمال اللجنة

أن تبـذل قـصارى جهـدها لتقـدميعلـىدول األطـراف يف االتفاقيـة الـتشجع- ٣٩
ــة للجــرف القــاري ــى بعــد مــسافة تتجــاوز الواقعــةمعلومــات عــن تعــيني احلــدود اخلارجي  عل

 مــن املرفــق الثــاين٤ مــن االتفاقيــة واملــادة٧٦ميــل حبــري إىل اللجنــة، وفقــا للمــادة ٢٠٠
ــار املقــرر املتخــذ يف يفاالجتمــاع احلــادي عــشر للــدول األطــرافلالتفاقيــة، آخــذة يف االعتب

 ؛SPLOS/72من الوثيقة)أ(الوارد يف الفقرةاالتفاقية
 مـن)١٨(االجتماع الثامن عشر للدول األطراف يف االتفاقيةا تقرر يفمبتسلم - ٤٠ 

 يف مـن املرفـق الثـاين لالتفاقيـة و٤أنه من املفهوم أن شرط الفتـرة الزمنيـة املـشار إليـه يف املـادة
_______________

 .٣٧٩٢٥ ، الرقم٢١٦٧، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٦(
 .٣٩٣٥٧، الرقم٢٢١٤الداملرجع نفسه، )١٧(
)١٨( SPLOS/183١، الفقرة) أ.( 
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 ميكـن الوفـاء بـه مـن خـالل تزويـد األمــنيSPLOS/72مـن الوثيقـة)أ(املقـرر الـوارد يف الفقـرة
  تتجـاوزعلـى بعـد مـسافة  الواقعـة احلدود اخلارجية للجرف القـاريتبنيالعام مبعلومات أولية

وفقـافيـهوالتاريخ املزمع تقدميهاحلالة إعداد املعلومات اليت ستقدم ميل حبري وبوصف٢٠٠
واملبــادئ التوجيهيــة العلميــة والتقنيــة )١٩( مــن االتفاقيــة والنظــام الــداخلي٧٦قتــضيات املــادةمل

؛)٢٠(للجنة حدود اجلرف القاري
، وأـا تنظـر حاليـا يف)٢١(التقدم احملرز يف أعمال اللجنةتالحظ مع االرتياح - ٤١ 

 علـى بعـد مـسافةواقعـة الالقاريعن تعيني احلدود اخلارجية للجرفاملقدمةعدد من التقارير
ميل حبري، وأن عددا من الدول قد أبلغ عن اعتزامـه تقـدمي تقـارير يف املـستقبل ٢٠٠تتجاوز

القريب؛
 اللجنـة بـشأن التقـارير املقدمـة مـن عـددطرحتها بالتوصيات اليتحتيط علما- ٤٢ 

؛)٩(الدول، ويسرها أنه قد أتيحت للجمهور ملخصات هلذه التوصياتمن
 أن حجم العمل الكبري املتوقع أن تقوم به اللجنة، بسبب ازدياد عـددحظتال- ٤٣

 علىعلى كاهل أعضائها والشعبة، وتشدد يف هذا الصددالتقارير املقدمة، يلقي أعباء إضافية
كفاءة وفعالية واحملافظة على مستواها الرفيـع مـنبضرورة كفالة متكني اللجنة من أداء مهامها

ة الفنية؛حيث اجلودة واخلرب
 يف االجتماع الـسابع عـشر للـدول األطـراف يف االتفاقيـةا تقرر مبحتيط علما - ٤٤

املـسائل املتعلقـة حبجـم عمـل اللجنـة، مبـا يف ذلـك متويـل حـضور أعـضائها مواصـلة تنـاولمن
؛)٢٢(، على سبيل األولويةلدوراا والجتماعات اللجان الفرعية

ــيت لــديها خــربيــب- ٤٥ ــدول ال ــذل بال ــة أن تب يف وســعها  مــااء أعــضاء يف اللجن
، وفقـا لالتفاقيـة، يف أعمـال اللجنـة، مبـا فيهـاأن يـشارك هـؤالء اخلـرباء بـصورة كاملـةلكفالة

اجتماعات اللجان الفرعية؛
ــك يف ســياق إىلتطلــب- ٤٦ ــا يف ذل ــبة، مب ــدابري املناس ــام أن يتخــذ الت ــني الع  األم

، ملواصــلة تعزيــز قــدرة الــشعبة الــيت٢٠١١-٢٠١٠رة الــسنتنيفتــالربناجميــة املقترحــة ليزانيــةامل
 للجنـة وجلاـادعمهـا ومـساعداتعمل مبثابـة أمانـة للجنـة، لكـي تزيـد علـى حنـو كـاف مـن

_______________

)١٩( CLCS/40/Rev.1. 
)٢٠( CLCS/11و  Corr.1و  Add.1و  Add.1/Corr.1. 
)٢١( CLCS/58و CLCS/60. 
.SPLOS/162انظر )٢٢(
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 مـن املرفـق٩ الفقـرةحـسب مـا تـنص عليـه نظرها يف عدد متزايد مـن التقـارير،لدىالفرعية
 ة إىل تناول عدة تقارير يف آن واحد؛الثالث للنظام الداخلي للجنة ومع مراعاة احلاج

 األمني العام علـى مواصـلة تقـدمي مجيـع خـدمات األمانـة الالزمـة للجنـةحتث- ٤٧
 من املرفق الثاين لالتفاقية؛٢ من املادة٥وفقا للفقرة

االستئماينالتربعات الدول على تقدمي مسامهات إضافية إىل صندوقتشجع- ٤٨ 
 ألغــراض تيــسري إعــداد التقــارير الــيت تقــدم إىل اللجنــة، وإىل٥٥/٧املنــشأ مبوجــب القــرار

ــك القــرار مــن أجــل حتمــل تكــاليفالتربعــاتصــندوق ــضا مبوجــب ذل ــشأ أي االســتئماين املن
مشاركة أعضاء اللجنة من الدول النامية يف اجتماعاا؛

 والرابعـة على أن يدعو األمني العام إىل عقد الدورتني الثالثة والعشرينتوافق- ٤٩
ــرة مــن ــل/ نيــسان٩مــارس إىل/ذار آ٢والعــشرين للجنــة يف نيويــورك يف الفت  ويف٢٠٠٩أبري

ــار أن٢٠٠٩ســبتمرب/ أيلــول١١أغــسطس إىل/ آب١٠الفتــرة مــن ، علــى التــوايل، علــى اعتب
الفتــرات التاليــة ستخــصص لفحــص التقــارير مــن الناحيــة التقنيــة يف خمتــربات نظــام املعلومــات

 ٩إىل ٦ ومـن٢٠٠٩مـارس/ آذار٢٠  إىل٢مـن :ملرافـق التقنيـة األخـرى للـشعبةاجلغرافية وا
سـبتمرب/أيلـول ١١ إىل٨ ومـن٢٠٠٩أغـسطس/ آب٢١ إىل١٠ ومن٢٠٠٩أبريل/نيسان

؛٢٠٠٩
 بأمهية أعمال اللجنة املضطلع ا وفقا لالتفاقيـة،تعرب عن اقتناعها الراسخ- ٥٠
ــامبــا يف ذلــك ــيتعلــق مبــشاركة  م تــسلمريرهــا، واساحلية يف اإلجــراءات املتعلقــة بتقالــلدوال

باحلاجة املستمرة إىل التفاعل النشط بني الدول الساحلية واللجنة؛
الــدول علــى مواصــلة تبــادل اآلراء مــن أجــل زيــادة فهــم املــسائلتــشجع- ٥١

تفاقيـة، مـن اال٧٦املطروحة، مبا يف ذلك النفقات الـيت يـتم تكبـدها الناشـئة عـن تطبيـق املـادة
 الدول النامية، إىل اللجنة؛سيما اليسهل إعداد التقارير اليت تقدمها الدول، و مما

 األمــني العــام أن يــستمر، بالتعــاون مــع الــدول األعــضاء، يف دعــم إىلتطلـب- ٥٢
حلقات العمـل أو النـدوات بـشأن اجلوانـب العلميـة والتقنيـة املتعلقـة بتعـيني احلـدود اخلارجيـة

 ميــل حبـري، مــع األخـذ يف االعتبــار٢٠٠ري الواقعــة علـى بعــد مـسافة تتجـاوزللجـرف القـا
البلدان النامية على إعداد تقاريرها؛لدىقدراتالاحلاجة إىل تعزيز بناء
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 ثامنا
السالمة واألمن البحريان والتنفيذ من قبل دولة العلم

المة مـسألة سـ الدول على التصديق على االتفاقات الدولية اليت تعـاجلتشجع- ٥٣
 يلزم مـن تـدابري وفقـا لالتفاقيـة  ما أو االنضمام إليها وعلى اختاذوأمن املالحة والعمل البحري

 دف تطبيق وإنفـاذ القواعـد الـيت تـشتملوغريها من الصكوك الدولية املربمة يف هذا الصدد،
يــة وتقــدميالــدول الناملــدىقــدراتالعليهــا تلــك االتفاقــات، وتــشدد علــى احلاجــة إىل بنــاء

املساعدة إليها؛
كـون هلـاتبأن النظم القانونية اليت حتكم السالمة واألمـن البحـريني قـدتسلم - ٥٤ 

وقـد تكـون مترابطـة وقـد يكـون مـن املفيـد إجيـاد أوجـهأهداف مشتركة يعـزز بعـضها بعـضا
 وتشجع الدول على أن تضع ذلك يف اعتبارها لدى تنفيذها؛للتآزر فيما بينها،

 مـن اآلثـاربـأدىن قـدر على أن تـدابري األمـن والـسالمة ينبغـي أن تنفـذتشدد- ٥٥ 
 فيما يتعلق بظروف عملهم؛سيما الوالصيادين، والحنيالسلبية على امل

ات منظمـة العمـل الدوليـة وهـي مجيع الـدول إىل التـصديق علـى اتفاقيـتدعو- ٥٦ 
 ٢٠٠٧بالعمـل يف صـيد األمسـاك لعـامتفاقيـة املتعلقـةاال و٢٠٠٦ي لعـامالعمـل البحـراتفاقية

ــم( ــائق ه)١٨٨االتفاقيــة رق ــة البحــارة واتفاقيــة وث ــام)املنقحــة(وي ــم (٢٠٠٣لع االتفاقيــة رق
تـوفريضـرورة أو االنضمام إليهـا وإىل التنفيـذ الفعـال لتلـك االتفاقيـات، وتـشدد علـى)١٨٥

 يف هذا الصدد؛ التقنينيالتعاون واملساعدة
يفواألمـنورة بذل مزيـد مـن اجلهـود لتعزيـز ثقافـة الـسالمة على ضرتشدد- ٥٧ 

ــا، و ــنقص يف املــوظفني املــدربني تــدريبا كافي ــةتالصــناعة النقــل البحــري وملعاجلــة ال حــظ أمهي
ــةال ــةاملــضطلع ــا يفعملي ــة الدولي ــةاملنظمــة البحري ــدريبملراجع ــايري الت ــة ملع ــة الدولي االتفاقي

راكـزامل، وحتـث علـى إنـشاء املزيـد مـن)٢٣(١٩٧٣ لعـامبحـارةوالترخيص واملراقبة املتعلقـة بال
تدريب؛تعليم ويلزم من  مالتوفري

 بالتعاون اجلاري بني منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة واملنظمـةترحب - ٥٨ 
دشدبـسالمة الـصيادين وسـفن الـصيد، وتـالبحرية الدولية ومنظمة العمل الدوليـة فيمـا يتعلـق

مللحة ملواصلة العمـل يف هـذا اـال، وحتـيط علمـا باملناقـشات اجلاريـة يف منظمـةعلى احلاجة ا
 ؛مم املتحدة لألغذية والزراعة بشأن فائدة وضع خطة عمل دولية يف هذا االاأل

_______________

 .٢٣٠٠١، الرقم١٣٦١، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٢٣(
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 االجتماع التاسع ملؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة بـازل املتعلقـة بانعقاديط علماحت - ٥٩ 
ة عـرب احلـدود وبـالتخلص منـها، وترحـب مبواصـلة التعـاون مـعمبراقبة حركـة النفايـات اخلطـر

 ؛)٢٤(ن األنظمة املتعلقة مبنع التلوث الناجم عن السفنأاملنظمة البحرية الدولية بش
ــع اإلجــراءات املتخــذة ملكافحــة األخطــار الــيت ــدد األمــنتــشري - ٦٠   إىل أن مجي

 يثاق واالتفاقية؛املدة يفوارملبادئ الالدويل، مبا يف ذلك االبحري جيب أن تكون وفقا للقانون
د العـــاملييالـــصعكـــل مـــنلتعـــاون الـــدويل علـــىل بالـــدور احلاســـمتعتـــرف - ٦١ 

  ومـن بينـها مكافحة األخطار اليت ـدد األمـن البحـري، يفواإلقليمي ودون اإلقليمي والثنائي
 البحـري واملنـشآت املسلح يف البحر واألعمال اإلرهابيـة املرتكبـة ضـد النقـلطوالقرصنة والس

ــة، ــصاحل البحري ــا مــن امل ــساحلية وغريه ــاه ال ــى املي ــدويل،عل ــانون ال ــا للق بوســائل منــهاو  وفق
هـــادرئ وخطـــارالـــصكوك واآلليـــات الثنائيـــة واملتعـــددة األطـــراف اهلادفـــة إىل رصـــد هـــذه األ

هـائدر وخطـاروالتصدي هلا، وتعزيز تبادل املعلومات بني الدول فيما يتعلق باكتشاف هذه األ
ــدو ــة واحلاجــة إىلتبدي ــشريعات الوطني ــار الواجــب للت ــالء االعتب ها، وحماكمــة اــرمني مــع إي

 ؛ األهدافتلك ل دعمااستمرار بناء القدرات
 على أمهية اإلبالغ الفوري عن احلوادث إلتاحة تقدمي معلومات دقيقـةتؤكد - ٦٢ 

علومـات يف حالـة الـسطو الـسفن، وتقـدمي املعلـىعن نطاق مشكلة القرصنة والـسطو املـسلح
املسلح من السفن املتضررة إىل الدولة الساحلية، وتؤكـد علـى أمهيـة تبـادل املعلومـات بـصورة
فعالة مع الدول اليت حيتمل أن تتأثر من جراء حوادث القرصنة والـسطو املـسلح علـى الـسفن،

 وحتيط علما بالدور اهلام الذي تضطلع به املنظمة البحرية الدولية؛
 ٦٣ - بضقـلالدول اختاذ اخلطوات املناسبة مبوجب قوانينها الوطنية لتسهيل اب يب

 ؛ وحماكمتهمعمال القرصنةأل يدعى ارتكامعلى من
التعـاون مـع املنظمـة البحريـة الدوليـة،يف ظـل،قيـامال مجيع الدول علىحتث - ٦٤ 
ختـاذ تـدابري تــشمل عـن طريـق ا علـى حنــو فعـال،كافحـة القرصـنة والـسطو املـسلح يف البحـرمب

التدابري املتعلقة بتقدمي املساعدة يف جمـال بنـاء القـدرات مـن خـالل تـدريب املالحـني ومـوظفي
بــالغ عنــها والتحقيــق فيهــااملــوانئ ومــوظفي إنفــاذ القــوانني علــى منــع هــذه احلــوادث واإل

 شريعاتتــاملتــهمني بارتكاـا إىل العدالــة، وفقــا للقـانون الــدويل، وعــن طريـق اعتمــاد وتقـدمي
راعــاة احليطـــة إزاء الغـــش يفوطنيــة وتـــوفري الــسفن واملعـــدات الالزمـــة ألغــراض اإلنفـــاذ وم

 السفن؛ تسجيل
_______________

 .٩/١٢، املرفق األول، املقررUNEP/CHW.9/39انظر )٢٤(
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 باالخنفــاض الكــبري يف عــدد هجمــات القراصــنة والــسطو املــسلح يفترحــب - ٦٥ 
 وكـذلك آليـات،املنطقة اآلسيوية بفضل زيادة املبـادرات الوطنيـة والثنائيـة والثالثيـة األطـراف

 العتماد وإبـرام وتنفيـذ اتفاقـاتا فور االهتمامتعاون اإلقليمي، ويب بالدول األخرى إيالءال
  بشأن مكافحة القرصنة والسطو املسلح على السفن؛ على الصعيد اإلقليميتعاون

ــا - ٦٦  ــرب عــن قلقه ــشديدتع ــادة حــاالت القرصــنة والــسطوال  إزاء مــشكلة زي
 عمليــات إزاء عــن جزعهـا،بوجــه خـاصتعـرب،و،املـسلح يف البحـر قبالــة سـاحل الــصومال

 للتـصدي هلـذهة يف اآلونـة األخـريةلوذبامل، وتدعم اجلهوداليت حدثت مؤخرااختطاف السفن
 ١٨١٦  القـرارين جملـس األمـنختـاذيط علمـا بااملشكلة على الصعيدين العاملي واإلقليمي، وحتـ

ــؤرخ )٢٠٠٨( ــران٢املــــ ــه/ حزيــــ ــ)٢٠٠٨ (١٨٣٨ و ٢٠٠٨يونيــــ ــشرين٧ؤرخاملــــ  تــــ
 ١٨١٦رارقـــ الـــوارد يف ال وحتـــيط علمـــا أيـــضا بـــأن كـــال مـــن اإلذن،٢٠٠٨أكتـــوبر/األول

ــواردة يف ال)٢٠٠٨( ــام الــ ــواألحكــ ــى  ال)٢٠٠٨ (١٨٣٨رارقــ ــسري إال علــ ــة يفيــ احلالــ
ــ ــدول األعــضاء أو التزاماــا أو مــسؤوليااال ميــسوومالصال ــوق ال ــصوص عليهــا يف حق   املن

 االتفاقيـة، فيمـا يتعلـق منـصوص عليهـا يفا يف ذلك أية حقـوق أو التزامـاتالقانون الدويل، مب
 أيـا مـن اإلذن أو األحكـامينبغـي اعتبـار أن  الاص علـى أنـهبأية حالة أخرى وتشدد بوجه خ

 ؛ قانونا دوليا عرفيااملذكورة يرسي
ابعـة املبادرات اليت اختـذها األمـني العـام للمنظمـة البحريـة الدوليـة، متتالحظ - ٦٧ 

نـوفمرب/ تـشرين الثـاين٢٩ الذي اختذتـه مجعيـة املنظمـة البحريـة الدوليـة يفA.1002(25)للقرار
 إلشراك اتمع الدويل يف اجلهود الرامية إىل مكافحة أعمال القرصـنة والـسطو املـسلح٢٠٠٧

 على السفن املبحرة يف املياه قبالة ساحل الصومال؛
 بــشأن أعمــالA.1002(25)الكامــل للقــرار الــدول علــى ضــمان التنفيـذحتـث - ٦٨ 

 ؛احل الصومالسالقرصنة والسطو املسلح على السفن يف املياه قبالة
 بالدول أن تصبح أطرافا يف اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهـةيب - ٦٩ 

 ضد سالمة املالحة البحريـة والربوتوكـول املتعلـق بقمـع األعمـال غـري املـشروعة املوجهـة ضـد
ــى اجلــرف القــاري ــة املوجــودة عل ــدعو الــدول إىل النظــر يف أن)٢٥(ســالمة املنــشآت الثابت ، وت

، وحتـث الـدول األطـراف)٢٦( املعدلني هلذين الـصكني٢٠٠٥تصبح أطرافا يف بروتوكويل عام

_______________

 .٢٩٠٠٤، الرقم١٦٧٨، الدجمموعة املعاهدات األمم املتحدة، )٢٥(
 .22  وLEG/CONF.15/21 الدولية، الوثيقتان املنظمة البحرية )٢٦(
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على اختاذ التدابري املناسبة لكفالة تنفيذ هذين الصكني بفعالية، مـن خـالل اعتمـاد تـشريعات،
 اء؛عند االقتض

 بالــدول أن تنفــذ بفعاليــة املدونــة الدوليــة ألمــن الــسفن واملرافــقيــب أيــضا - ٧٠ 
 وأن تعمـل مـع املنظمـة)٢٧(املرفئية والتعديالت على االتفاقية الدولية حلمايـة األرواح يف البحـر

 مـــع كفالــة حريــة املالحـــة يفالبحريــة الدوليــة علـــى تعزيــز النقــل البحـــري الــسامل واآلمــن
 ؛نفسه الوقت

 مجيع الدول على أن تقوم، بالتعاون مع املنظمة البحرية الدولية، بتحسنيحتث - ٧١ 
محاية املنشآت املقامة على املياه الساحلية عن طريق اختاذ تدابري ذات صلة مبنـع وقـوع أعمـال
عنف ضد املنشآت واإلبالغ عنها والتحقيق فيها وفقا للقانون الدويل، وعن طريق تنفيذ تدابري

 هذا القبيل من خالل التشريعات الوطنية لضمان اإلنفاذ املناسب والكايف؛من
رتـااإلقليمي، مبـا يف ذلـك بيانـات جاك بالتقدم احملرز يف جمال التعاونترحب - ٧٢ 

 وسـنغافورةاملقـوكواالملبور وسنغافورة بشأن تعزيز السالمة واألمن ومحاية البيئة يف مـضيقي
ــيت اعتمــــدت يف  ٦  و)٢٩(٢٠٠٦ســــبتمرب/ أيلــــول٢٠  و)٢٨(٢٠٠٥تمربســــب/ أيلــــول٨الــ

 على التوايل، وخباصة القيام بصفة رمسيـة بإنـشاء آليـة للتعـاون بـشأن)٣٠(٢٠٠٧سبتمرب/أيلول
سالمة املالحة ومحاية البيئة لتعزيز احلوار وتيسري التعاون الوثيق بـني الـدول الـساحلية والـدول

 ٤٣أصـحاب املـصلحة اآلخـرين، وفقـا للمـادةاملستخدمة للمضيقني وقطـاع النقـل البحـري و
ــة يف ــة للطــرق البحري ــشبكة اإللكتروني ــشروع التجــرييب لل ــار تنفيــذ امل ــة، ويف إط ــن االتفاقي م

، وتالحظ مع التقدير الدور املهـم الـذي يـضطلع بـه مركـز تبـادل)٣١( وسنغافورةاقملمضيقي
إلقليمـي بـشأن مكافحـة القرصـنةاتفـاق التعـاون انمـ نبثـقامل  يف سـنغافورة املوجـوداملعلومات

ــب بالــدول ــسفن يف آســيا، وي  اهتمامهــا العاجــل العتمــادأن تــويلوالــسطو املــسلح ضــد ال
 اتفاقات تعاون على الصعيد اإلقليمي وإبرامها وتنفيذها؛

 بأن بعض أنشطة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة ـدد أوجـهتسلم - ٧٣ 
 ات وتعرض حياة الناس يف البحر للخطر؛االستعمال املشروع للمحيط

_______________

 الــذي اعتمـــدMSC.202(81)، والقـــرار34  وSOLAS/CONF.5/32املنظمــة البحريــة الدوليـــة، الوثيقتــان )٢٧(
 .نظام حتديد هوية السفن وتتبعها عن بعدمبوجبه

)٢٨( A/60/529املرفق الثاين ،. 
)٢٩( A/61/584املرفق ،. 
)٣٠( A/62/518املرفق ،. 
 .IMO/SGP.2.1/1نظر املنظمة البحرية الدولية، الوثيقةا )٣١(
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 عـابرة للحـدود الوطنيـة متنوعـة وقـد بأن أنشطة اجلرميـة املنظمـة الحتيط علما - ٧٤ 
تكون متشابكة يف بعض احلاالت، وأن املنظمـات اإلجراميـة قـادرة علـى التكيـف واالسـتفادة

 الـصغرية الناميـة الـدول الـساحلية والـدول اجلزريـةسيما المن مواطن الضعف لدى الدول، و
 زيــادة التعـــاونةص املختــالــدول واملنظمـــات احلكوميــة الدوليــةب ويــبيف منــاطق العبــور،

ــار ــع ريـــب املهـــاجرين واالجتـ ــى مجيـــع املـــستويات لكـــشف وقمـ والتنـــسيق فيمـــا بينـــها علـ
  وفقا للقانون الدويل؛ألشخاصبا
ات ملكافحـة أنـشطة بأمهيـة تعزيـز التعـاون الـدويل علـى مجيـع املـستويتعترف - ٧٥ 

اجلرمية املنظمة العابرة للحـدود الوطنيـة، مبـا فيهـا االجتـار غـري املـشروع باملخـدرات واملـؤثرات
 وريــبملكافحــة االجتــار غــري املــشروع باملخــدرات نطــاق صــكوك األمــم املتحــدةالعقليــة يف

ــةاملهــاجرين واالجتــار باألشــخاص واألنــشطة اإلجراميــة يف البحــر الــيت تنــدرج يف إطــار اتفاقي
 ؛)٣٢( الوطنيةعرباألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة

ــيتيـــب - ٧٦  ــبليـــست بالـــدول الـ ــة ريـ ــول مكافحـ ــا يف بروتوكـ  بعـــد أطرافـ
املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة

ــةعــرب ــعوبروتوكــول منــع )٣٣( الوطني الجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال،اوقم
أن تفعـل )٣٤(واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة

 ذلك وأن تتخذ التدابري املناسبة لكفالة تنفيذمها على حنو فعال؛
ابر واملـرور بالدول أن تكفل حرية وسالمة املالحـة وحقـوق املـرور العـيب - ٧٧ 

 يف املمرات البحرية األرخبيلية وفقا للقانون الدويل، وخباصة االتفاقية؛الربيء
النقـل البحـري بأعمال املنظمة البحرية الدولية املتعلقة حبماية خطوطترحب - ٧٨ 

 من الناحية االستراتيجية، وخباصة يف جمال تعزيز الـسالمة واألمـن ومحايـةشأنذات األمهية وال
ق املــستخدمة للمالحــة الدوليــة، ويــب باملنظمــة البحريــة الدوليــة والــدولية يف املــضاالبيئــ

ق سـاملةي لكـي تظـل هـذه املـضاا تعاوـ أن تواصـلق والدول الـيت تـستخدمهاياملشاطئة للمضا
وآمنة وحممية بيئيا ومفتوحـة أمـام املالحـة الدوليـة طـوال الوقـت، متاشـيا مـع القـانون الـدويل،

 فاقية؛وخباصة االت

_______________

 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٢٥، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٣٢(
 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٤١املرجع نفسه، الد )٣٣(
 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٣٧املرجع نفسه، الد )٣٤(
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 يف املـستخدمةقيلمـضالق والـدول املـشاطئةي بالدول املستخدمة للمضايب - ٧٩ 
أن تتعاون عن طريق االتفاق على املسائل املتعلقة بسالمة املالحة، مبـا يف ذلـك املالحة الدولية

وسائل ضمان السالمة أثناء املالحة ومنع التلوث الناجم عن السفن وخفضه والـسيطرة عليـه،
 ب بالتطورات يف هذا اال؛وترح

 باعتمـاد مدونـة املعـايري الدوليـة واملمارسـات املوصـى ـا إلجـراءحتيط علما - ٨٠ 
 الـيت سـيبدأ العمـل ـا يف)٣٥(وقـوع إصـابة حبريـة أو حـادث حبـريحتقيق يتعلق بالسالمة عند

ن االتفاقيـة مـ١/٦ -  احلادي عـشربند عند بدء نفاذ تعديالت ال٢٠١٠يناير/كانون الثاين ١
 ؛)٣٦(١٩٧٤الدولية حلماية األرواح يف البحر لعام

 بالدول أن تنظر يف أن تصبح أطرافا يف املنظمـة اهليدروغرافيـة الدوليـة،يب - ٨١ 
ــيت تغطيهــا املعلومــات ــادة املــساحة ال ــى العمــل مــع تلــك املنظمــة لزي ــدول عل ــع ال وحتــث مجي

عزيـز بنـاء القـدرات واملـساعدة التقنيـة وتعزيـز تمـن أجـلاهليدروغرافية علـى املـستوى العـاملي
املالحة اآلمنة، وخباصة يف مناطق املالحة الدوليـة واملـوانئ وحيثمـا كانـت هنـاك منـاطق حبريـة

 هشة أو حممية؛
 التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل املتعلقـة بـسالمة نقـل املـواد املـشعةتالحظ - ٨٢ 

ــ ــق عليهــا جملــس حمــافظي الوكال ــة الذريــة يف آذارالــيت واف ــة للطاق ،)٣٧(٢٠٠٤مــارس/ة الدولي
 وتشجع الدول املعنية على مواصلة بذل جهودها لتنفيذ مجيع جماالت خطة العمل؛

 أن وقف نقل املواد املشعة عـرب منـاطق الـدول اجلزريـة الـصغريةتالحظ أيضا - ٨٣ 
خـرى، وتقـر بـاحلق يفالنامية هدف تنشده الدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة وبعـض البلـدان األ

 وأنه ينبغي للدول أن تواصل احلوار واملـشاورات، وخباصـة؛حرية املالحة وفقا للقانون الدويل
حتت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية واملنظمة البحرية الدولية، دف تعزيز التفاهم وبنـاء

 املــشعة؛ وأن الــدولالثقــة وحتــسني االتــصاالت فيمــا يتعلــق بالنقــل البحــري اآلمــن للمــواد
املــشتركة يف نقــل هــذه املــواد مــدعوة إىل مواصــلة احلــوار مــع الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة
وغريها من الدول ملعاجلة شواغلها؛ وأن تلـك الـشواغل تـشمل مواصـلة تطـوير وتعزيـز الـنظم

ؤولية واألمــنالرقابيــة الدوليــة، يف إطــار احملافــل املالئمــة، لتحــسني الــسالمة واإلفــصاح واملــس
 والتعويض فيما يتعلق بعمليات النقل؛

_______________

 .MSC.255(84)القرار،١ملرفقا،MSC 84/24/Add.1املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة )٣٥(
MSC، الوثيقةاملنظمة البحرية الدولية )٣٦( 84/24/Add.1القرار٣، املرفق ،MSC.257(84). 
 .www-ns.iaea.org:متاحة على )٣٧(
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ــدرك - ٨٤  ــصادية املمكــن أن٨٣، يف ضــوء الفقــرةت ــار البيئيــة واالقت  أعــاله، اآلث
املتعلقــة بنقــل املــواداحلــوادث ســيما ال و،تترتــب علــى احلــوادث البحريــة يف الــدول الــساحلية

 هذا الصدد؛املشعة، وتشدد على أمهية وجود نظم فعالة للمسؤولية يف
 الدول على وضع خطط وإجراءات لتنفيذ املبـادئ التوجيهيـة اخلاصـةتشجع - ٨٥ 

 ؛)٣٨(بأماكن استقبال السفن اليت حتتاج إىل املساعدة
 اتفاقيـة نـريويب الدوليـة املتعلقـةأن تصبح أطرافـا يف الدول إىل النظر يفتدعو - ٨٦ 

 ؛)٣٩(٢٠٠٧بإزالة احلطام لعام
 إىل الدول أن تتخذ التدابري املناسبة بشأن الـسفن الـيت ترفـع علمهـا أوتطلب - ٨٧ 

املسجلة لديها للتصدي لألخطار اليت دد املالحة أو البيئة البحرية بسبب احلطام والـشحنات
 العائمة أو الغارقة؛

 بالــدول أن تكفــل اختــاذ ربابنــة الــسفن الــيت ترفــع علمهــا اخلطــواتيــب - ٨٨ 
 لتقدمي املساعدة إىل األشـخاص املعرضـني للخطـر)٤٠(يف الصكوك ذات الصلةاملنصوص عليها

يف عرض البحر، وحتث الدول على التعاون واختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التنفيذ الفعـال
 وعلـى االتفاقيـة)٤١(للتعديالت اليت أدخلت علـى االتفاقيـة الدوليـة للبحـث واإلنقـاذ يف البحـر

 بـشأن نقـل األشـخاص الـذين يـتم إنقـاذهم يف البحـر إىل)٤٢(رواح يف البحـرالدولية حلماية األ
ــتم مكــان آمــن، وكــذلك املبــادئ التوجيهيــة املرتبطــة ــا املتعلقــة مبعاملــة األشــخاص الــذين ي

 ؛)٤٣(إنقاذهم يف البحر
اذ وباحلاجـةلدول مبسؤولياا عـن البحـث واإلنقـ بضرورة أن تضطلع اتسلم - ٨٩ 

هـا مـن املنظمـات املختـصة املـساعدة بوجـهتقدم املنظمة البحرية الدوليـة وغرياملستمرة إىل أن
 إىل الـدول الناميـة بغـرض زيـادة قـدراا يف جمـال البحـث واإلنقـاذ، بطـرق منـها إنـشاءخاص

_______________

 .A.949(23)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية )٣٨(
 .LEG/CONF.16/19املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة )٣٩(
 لعـامالدولية للبحث واإلنقاذ يف البحـر، واالتفاقية١٩٧٤التفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحر لعاما )٤٠(

، واالتفاقيـة الدوليـة لالنتـشال لعـام١٩٨٢لقانون البحار لعـام املتحدةاألمم، بصيغتها املعدلة، واتفاقية١٩٧٩
١٩٨٩. 

MSCاملنظمة البحرية الدولية، الوثيقة )٤١( 78/26/Add.1القرار٥، املرفق ،MSC.155(78). 
MSCاملنظمة البحرية الدولية، الوثيقة )٤٢( 78/26/Add.1القرار٣، املرفق ،MSC.153(78). 
MSCاملنظمة البحرية الدولية، الوثيقة )٤٣( 78/26/Add.2القرار٣٤، املرفق ،MSC.167(78). 
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 واختاذ إجراءات فعالة ملعاجلة مسألة السفن إقليميةمراكز تنسيق إضافية لإلنقاذ ومراكز فرعية
 إلمكان يف حدود واليتها القضائية؛غري الصاحلة للمالحة قدر ا والزوارق الصغرية

 بالعمل املتواصل الذي تضطلع به املنظمة البحرية الدوليـة فيمـا يتعلـقترحب - ٩٠ 
بإنزال األشخاص الذين يتم إنقاذهم يف البحر، وتشري يف هذا الـصدد إىل ضـرورة تنفيـذ مجيـع

 الصكوك الدولية ذات الصلة؛
 بالتعـاون والتنـسيق املتواصـلني بـني أعـضاء الفريـق املـشترك بـنييضاترحب أ - ٩١ 

 الوكاالت بشأن معاملة األشخاص الذين يتم إنقاذهم يف البحر؛
 بالـــدول أن تواصـــل تعاوـــا يف وضـــع ـــج شـــاملة للـــهجرة الدوليـــةيـــب - ٩٢ 

  احلوار بشأن مجيع جوانبها؛بوسائل منهاوالتنمية،
ــد - ٩٣  ل العلــم ودول املــوانئ والــدول الــساحلية تتحمــل مجيعهــا أن دوتعيــد تأكي

املــسؤولية عــن ضــمان التنفيــذ واإلنفــاذ الفعــالني للــصكوك الدوليــة املتعلقــة بــاألمن والــسالمة
ــدويل، و ــانون ال ــا للق ــسؤوليةســيما الالبحــريني، وفق ــوط ــا م ــم من ــة، وأن دول العل  االتفاقي

 ينها زيادة شفافية ملكية السفن؛رئيسية يلزم زيادة تدعيمها، بعدة طرق من ب
 إدارة حبرية فعالة وأطر قانونية مناسبة علـىليست لديها دول العلم اليتحتث - ٩٤ 

يلزم من هياكـل أساسـية وقـدرات تـشريعية وتنفيذيـة تكفـل التقيـد بـصورة  ماإنشاء أو تعزيز
املـسؤوليات وإنفاذهـا،فعالة باملسؤوليات املنوطة ا مبوجب القانون الدويل واالضطالع ـذه

وعلى النظر، ريثما يتم اختاذ تلك اإلجراءات، يف رفض مـنح حـق رفـع علمهـا لـسفن جديـدة
أو تعليق تسجيلها أو عدم فـتح سـجل هلـا، ويـب بـدول العلـم ودول املينـاء أن تتخـذ، وفقـا

 ري املطلوبة؛تستويف املعاي  الللقانون الدويل، مجيع التدابري الالزمة ملنع تشغيل السفن اليت
 بأن قواعد ومعايري النقـل البحـري الـدويل الـيت اعتمـدا املنظمـة البحريـةتقر - ٩٥ 

الدولية فيما خيص الـسالمة البحريـة وكفـاءة املالحـة والوقايـة مـن التلـوث البحـري والـسيطرة
ملحـوظ يفعليه، واليت تكملها أفضل ممارسات صناعة النقـل البحـري، قـد أدت إىل اخنفـاض

، وتــشجع مجيــع الــدول علـى املــشاركة يف نظــام التــدقيق التلـوثادثووادث البحريــة وحــاحلـ
 ؛)٤٤(الطوعي للدول األعضاء يف املنظمة البحرية الدولية

_______________

 .A.946(23)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية )٤٤(
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اقبـة الفعالـة بأنه ميكن حتسني السالمة البحريـة أيـضا عـن طريـق املرتقر أيضا - ٩٦ 
 وزيـادةالتنـسيق والتعـاون فيمـا بينـهاادة وزيـمن قبل دول املـوانئ وتقويـة الترتيبـات اإلقليميـة

 تبادل املعلومات، مبا يف ذلك بني قطاعي السالمة واألمن؛
 دول العلم على اختاذ تدابري مالئمة كافيـة للحـصول أو احملافظـة علـىتشجع - ٩٧ 

تقدير الترتيبات احلكومية الدوليـة الـيت تقـر بـاألداء املرضـي لدولـة العلـم، ممـا يـشمل، حـسب
 حتقيق دولة امليناء بشكل مستمر نتائج مرضية لدى فحص الضوابط، وذلك بغـرضاالقتضاء،

حتسني نوعية النقل البحري وتعزيـز تنفيـذ دولـة العلـم للـصكوك ذات الـصلة يف إطـار املنظمـة
 البحرية الدولية وكذلك الغايات واألهداف ذات الصلة الواردة يف هذا القرار؛

 
 تاسعا

 لبحريةالبيئة البحرية واملوارد ا
 علـى أمهيـة تنفيـذ اجلـزء الثـاين عـشر مـن االتفاقيـة حلمايـةتؤكد مـرة أخـرى - ٩٨ 

وحفـظ البيئـة البحريـة ومواردهــا البحريـة احليـة مـن التلــوث والتـدهور املـادي، ويـب جبميــع
الـدول أن تتعــاون وأن تتخــذ تــدابري متــسقة مــع االتفاقيــة، إمــا بــصورة مباشــرة أو مــن خــالل

 ية املختصة، من أجل محاية البيئة البحرية وحفظها؛املنظمات الدول
 إىل عمل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، مبا يف ذلك النتـائجتشري - ٩٩ 

 دوليـةاليت خلص إليها بشأن حتمـض احمليطـات، وتـشجع يف هـذا الـصدد الـدول واملنظمـات ال
فـردة وجمتمعـة، بـصورة عاجلـة، مبواصـلةاملختصة وغريها من املؤسسات املعنية على القيام، من

البحوث بشأن حتمض احمليطات، وخباصة برامج املراقبة والقياس، وتشري علـى وجـه اخلـصوص
تفاقيـةالـذي اعتمـد يف االجتمـاع التاسـع ملـؤمتر األطـراف يف ا ٩/٢٠ مـن املقـرر٤إىل الفقـرة

،)٤٥(٢٠٠٨مـايو/أيـار ٣٠إىل ١٩الذي عقد يف بون، أملانيا يف الفتـرة مـن التنوع البيولوجي
وإىل زيادة اجلهـود الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة ملواجهـة مـستويات حتمـض احمليطـات وآثارهـا

  الشعاب املرجانية؛سيما  الالسلبية املتوقعة على النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة،
ــشجع - ١٠٠  ئــات الــدول علــى القيــام، منفــردة أو بالتعــاون مــع املنظمــات واهليت

الدوليــة املختــصة، بتعزيــز أنــشطتها العلميــة لكفالــة فهــم آثــار تغــري املنــاخ علــى البيئــة البحريــة
 والتنوع البيولوجي البحري بشكل أفضل وإجياد سبل ووسائل للتكيف معها؛

_______________

 .، املرفق األولUNEP/CBD/COP/9/29انظر )٤٥(
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 الدول على التصديق على االتفاقات الدولية الـيت تعـاجل مـسائلتشجع أيضا - ١٠١ 
 ومواردها البحريـة احليـة مـن جلـب الكائنـات احليـة املائيـة الـضارةمحاية وحفظ البيئة البحرية

 إلقاء النفاياتمبا يف ذلكومسببات األمراض ومن التلوث البحري الناجم عن مجيع املصادر،
علـى وغريها من املواد، وغري ذلك من أشكال التدهور املادي، وكذلك االتفاقات الـيت تـنص

 الـيت تتــضمن أحكامــا بــشأنيف هــذا الــصدد، والتعــاونادث التلـوث ووالتأهـب والتــصدي حلــ
املسؤولية ودفع تعويـضات عـن األضـرار النامجـة عـن التلـوث البحـري، أو االنـضمام إىل تلـك
االتفاقـات، وعلــى اختـاذ التــدابري الالزمـة املتــسقة مــع االتفاقيـة ــدف تطبيـق وإنفــاذ األحكــام

 الواردة يف تلك االتفاقات؛
 بـصورة مباشـرة أو عـن طريـق املنظمـات،نظـر علـى اللدول ا كذلكتشجع - ١٠٢ 

يقتــضيه األمــر  مــاالدوليــة املختــصة، يف مواصــلة تطــوير عمليــات تقيــيم األثــر البيئــي، حــسب
 مع االتفاقية، حبيث تغطي األنشطة املقررة يف إطار اختـصاصها أو سـيطرا الـيت قـدويتماشى

 ا تغريات ضارة؛تسبب تلوثا كبريا للبيئة البحرية أو حتدث فيه
 الــدول علــى أن تــصبح أطرافـا يف االتفاقيــات البحريــة اإلقليميــة الــيتتـشجع - ١٠٣ 

 تتناول محاية البيئة البحرية واحملافظة عليها؛
 الدول على أن تشارك وفقا لالتفاقية وللصكوك األخـرى ذاتتشجع أيضا - ١٠٤ 

لطــوارئ مــن أجــل مواجهــةالـصلة، علــى أســاس ثنــائي أو إقليمــي، يف وضــع وتعزيــز خطــط ل
ادث اليت حيتمل أن تكـون هلـا آثـار سـلبية خطـرية علـى البيئـةوادث التلوث وغريها من احلوح

 البحرية والتنوع البيولوجي البحري؛
الفتـرة مبؤمتر احمليطات العاملي الذي سـيعقد يف مانـادو، إندونيـسيا يفترحب - ١٠٥ 

 الصلة بني احمليطات وتغـري املنـاختعزيز فهم، بوصفه فرصة ل٢٠٠٩مايو/أيار ١٥ إىل١١من
وأثـر تغـري املنـاخ علـى الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة واتمعـات الـساحلية، مبـا يعـزز الـضرورة
امللحة لتعميم سياسات تراعي تغري املناخ وحيسن القدرة على التكيـف، علـى مجيـع األصـعدة،

 لصغرية النامية؛خصوصا فيما بني البلدان النامية والدول اجلزرية ا
فيمـا يتعلـقللبيئـة مـن أنـشطة املتحـدةاألمـم مبـا يـضطلع بـه برنـامجترحب - ١٠٦ 

ذات الـصلة، وتـشجع الـدول املتحـدةاألمـمباحلطام البحري بالتعاون مع هيئات ومؤسـسات
على مواصـلة إقامـة شـراكات مـع قطـاع الـصناعة واتمـع املـدين للتوعيـة مبـدى تـأثري احلطـام

 ينجم عن ذلك من خسائر اقتصادية؛  وماعلى سالمة البيئة البحرية وإنتاجيتهاالبحري
 الـدول علـى إدراج مـسألة احلطـام البحـري يف االسـتراتيجيات الوطنيـةحتث - ١٠٧ 

عمليـات املتعلقة بإدارة النفايات يف املناطق الساحلية واملوانئ والصناعات البحريـة، مبـا يـشمل
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ستعمال والتخفـيض والتـصريف، وعلـى التـشجيع علـى وضـع حـوافزإعادة التدوير وإعادة اال
اقتصادية مناسبة ملعاجلة هذه املسألة، مبا يف ذلـك وضـع أنظمـة السـترداد التكلفـة تـوفر حـافزا
الســتخدام مرافــق تلقــي النفايــات يف املــوانئ وتــثين الــسفن عــن تــصريف احلطــام البحــري يف

تويني اإلقليمـي ودون اإلقليمـي لوضـع وتنفيـذالبحر، وتشجع الـدول علـى التعـاون علـى املـس
 برامج مشتركة ملنع تصريف احلطام البحري واستعادته؛

املرفـق (١٩٩٧ الدول اليت مل تـصبح بعـد أطرافـا يف بروتوكـول عـامتشجع - ١٠٨ 
لالتفاقيـة الدوليـة ملنـع التلـوث) املواد املتعلقة مبنع تلـوث اهلـواء النـاجم عـن الـسفن-السادس
 املتعلـق ـا،١٩٧٨، بصيغتها املعدلة بربوتوكـول عـام١٩٧٣ الناجم عن السفن لعامالبحري

ملراقبـة وتـصريفالدوليـةعلى أن تفعل ذلك، وتشجعها كذلك على التصديق علـى االتفاقيـة
االنضمام إليها، وبالتـايل تيـسري بـدء نفاذهـا وأ )٤٦(٢٠٠٤مياه صابورة السفن ورواسبها لعام

 يف وقت مبكر؛
الذي تضطلع به املنظمة البحرية الدولية وفقا لقرارهـا العمل اجلاريتالحظ - ١٠٩ 

املتعلق بسياسات وممارسات املنظمة البحريـة الدوليـة املتعلقـة خبفـض انبعاثـات غـازات الدفيئـة
 وخطــة العمــل املتعلقــة بتحديــد ووضــع اآلليــة أو اآلليــات الالزمــة للحــد مــن)٤٧(نمــن الــسف

ــةالدانبعاثــات غــازات ــاجلهودفيئ  مــن وســائل النقــل البحــري الــدويل أو خفــضها، وترحــب ب
 اجلارية لتلك املنظمة يف هذا الصدد؛

 يف مرافق تلقي النفاياتمعاجلة أوجه القصور الدول على التعاون علىحتث - ١١٠ 
 ؛ذا الشأنوفقا خلطة العمل اليت وضعتها املنظمة البحرية الدوليةيف املوانئ

ن محل التلوث يف احمليطات نـابع يف معظمـه مـن األنـشطة الربيـة وبأنـه بأتقر - ١١١ 
 ، على سبيل األولوية،نفذيؤثر على أكثر املناطق إنتاجية يف البيئة البحرية، ويب بالدول أن ت

وأن تتخــذ مجيـع التــدابري )٤٨(برنـامج العمـل العــاملي حلمايـة البيئــة البحريـة مـن األنــشطة الربيـة
لة تنفيـذ برنـامجبالتزامات اتمع الدويل الواردة يف إعالن بـيجني بـشأن مواصـاملناسبة للوفاء
 ؛)٤٩(العمل العاملي

_______________

 .، املرفقBWM/CONF/36املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة )٤٦(
 .A.963(23)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية )٤٧(
 .، املرفق الثاينA/51/116انظر )٤٨(
)٤٩( UNEP/GPA/IGR.2/7املرفق اخلامس ،. 
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ــاطق امليتــة يف احمليطــات مــن جــراء نقــصتعــرب عــن قلقهــا - ١١٢   إزاء انتــشار املن
ها امتزاج مياه األـاراألكسجني فيها بسبب زيادة نسب املغذيات يف املياه، وهي ظاهرة يغذي

ــاتج عــن حــرق الوقــودة والــتخلص مــن ميــاه الــصرف حبــراباألمســد  والنيتــروجني التفــاعلي الن
األحفوري، مما حيـدث آثـارا خطـرية علـى أداء النظـام اإليكولـوجي، ويـب بالـدول أن تعـزز

 يف سـبيل حتقيـق هـذه،جهودها الرامية إىل احلد من زيادة نسب املغذيات يف امليـاه، وأن تقـوم
 ؛ برنامج العمل العامليسيما ال، واملختصة إطار املنظمات الدوليةيفاون مبواصلة التع،الغاية

  جبميــع الــدول أن تكفــل تنفيــذ مــشاريع اإلعمــار احلــضرية والــساحليةيـب - ١١٣ 
 علـى حنـو مـسؤول حيمـي املوئـل البحـري والبيئـةاستصالح األراضييتصل ا من أنشطة وما

 األنشطة؛البحرية وخيفف من اآلثار السلبية هلذه
 بالعمل املستمر الذي تضطلع به الدول وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـةترحب - ١١٤ 

، وتـشجع علـى زيـادة التركيـز علـى الـصلةة يف تنفيذ برنامج العمل العامليواملنظمات اإلقليمي
يـة، مبـا يفاألهـداف اإلمنائيـة الدولحتقيقبني املياه العذبة واملنطقة الساحلية واملوارد البحرية يف
 والغايات احملددة زمنيا يف خطة تنفيـذ)٧(ذلك األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة لأللفية

، وبـصفة خاصـة)٨()“خطة جوهانسربغ للتنفيـذ” (تدامةنتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املس
يف املـؤمتر الـدويلالغاية املتعلقة بالصرف الصحي، وتوافق آراء مونتريي الـذي مت التوصـل إليـه

 ؛)٥٠ (لتمويل التنمية
 بقــرار االجتمــاع االستــشاري الــثالثني لألطــراف املتعاقــدة يف أيــضاترحــب - ١١٥ 

اتفاقيـة”( ١٩٧٢ النفايـات ومـواد أخـرى لعـاماتفاقية منـع التلوث البحـري الناجم عن إلقـاء
عقــود يف الفتــرة مــنل لنــدن، امل واالجتمــاع الثالــث لألطــراف املتعاقــدة يف بروتوكــو)“لنــدن
اتفقـت، والـذي)٥١( بشأن تنظيم ختصيب احمليطـات٢٠٠٨أكتوبر/ تشرين األول٣١إىل ٢٧
ــه ــىفي ــها األطــراف املتعاقــدة عل ــشطةأمــور من ــة وبروتوكــول لنــدن يغطــي أن أن نطــاق اتفاقي

ــه ــا،ال ينبغــي،ختــصيب احمليطــات، وأن ــوافرة حالي ــارف املت ــى ضــوء املع ــشطة عل ــسماح بأن ال
 احمليطات إال ألغراض البحث العلمي املشروعة، وأنه ينبغـي تقيـيم مقترحـات البحـثختصيب

العلمي على أساس كل حالة على حدة باستخدام إطار للتقييم تضعه األفرقة العلميـة يف إطـار
 أي لتحقيق هذه الغايـة، ينبغـي اعتبـار أن،اتفاقية وبروتوكول لندن، واتفقت كذلك على أنه

ستحق يفتــتنــاىف مــع أهــداف اتفاقيــة وبروتوكــول لنــدن والذا القبيــل تأخــرى مــن هــأنــشطة

_______________

منشورات األمم (٢٠٠٢مارس/ آذار٢٢-١٨ ويل التنمية، مونتريي، املكسيك،تقرير املؤمتر الدويل لتم )٥٠(
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار)A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع

LC-LP.1، القرار٦، املرفقLC 30/16انظر املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة )٥١( (2008). 
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مــن املـادة الثالثـة مــن)ب (١ يف الفقـرة الـواردالوقـت احلـايل أي اســتثناء مـن تعريـف اإللقــاء
 ؛ لندن من بروتوكول١ من املادة٢-٤اتفاقية لندن والفقرة

لتاســـع ملـــؤمتر االجتمـــاع ااملتخـــذ يفجـــيم ٩/١٦ بـــاملقرر كـــذلكترحــب - ١١٦ 
 يف احلـسباناخـذآ ، طلب فيـه مـؤمتر األطـراف الذي)٤٥(األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي

ــة ــة اجلاري ــة والقانوني ــيالت العلمي ــة وبروتوكــول لنــدنيف إطــارالتحل  إىل األطــراف أن، اتفاقي
 يتـوافر األسـاسريثمـاصيب احمليطـات، عـدم إجـراء أنـشطة لتخـالتحـوطيتكفل، وفقا للنهج

العلمي الكايف لتربير هذه األنشطة، مبا يف ذلك تقييم املخاطر املصاحبة هلـذه األنـشطة، وإجيـاد
األنشطة، باستثناء دراسات البحـث العلمـي الـيتوتنظيم تلكآلية عاملية وشفافة وفعالة ملراقبة

 بـذلك،كومـات األخـرى علـى القيـامحث احلوجترى على نطاق ضيق داخل املياه الساحلية،
ينبغي اإلذن بإجراء هذه الدراسات إال إذا كانت مربرة باحلاجة إىل مجع بيانـات  ال أنهأعلنو

علمية حمددة، وينبغي أن ختضع هـذه الدراسـات البحثيـة لتقيـيم مـستفيض مـسبق ملـا ميكـن أن
 صارمة، وأال تستخدم يفابطختضع لضويترتب عليها من آثار على البيئة البحرية، وينبغي أن

 ون وبيعها أو ألي غرض جتاري آخر؛توليد صكوك موازنة الكرب
ــن جديــد - ١١٧  ــرةتؤكــد م ــن القــرار١١٩ الفق ــؤرخ ٦١/٢٢٢ م  كــانون٢٠امل

بشأن ج النظم اإليكولوجية واحمليطات، مبا يف ذلك العناصر املقترحـة ٢٠٠٦ديسمرب/األول
ت حتـسني ومتطلبـا ذلـك النظـامبتطبيـقي، والوسـائل الكفيلـةلتكوين ـج النظـام اإليكولـوج

 :تطبيقه، ويف هذا الصدد
تالحـظ أن اسـتمرار تـدهور البيئــة يف كـثري مـن أحنــاء العـامل وتزايـد الطلبــات )أ( 

 لألولويـات فيمـا يتعلـق بـإجراءات اإلدارة اهلادفـةا يستلزمان استجابة عاجلة وحتديداملتعارضة
 ة النظام اإليكولوجي؛اظ على سالمإىل احلف

تالحظ أنه ينبغي لنهج النظم اإليكولوجية املستعان ـا يف إدارة احمليطـات أن )ب( 
تركز على إدارة األنشطة البشرية بغية احلفاظ على سالمة النظام اإليكولوجي وإصـالحه عنـد

قتصادية لتحقيـقاالقتضاء لإلبقاء على السلع واخلدمات البيئية، وتوفري الفوائد االجتماعية واال
األمن الغذائي، وتـأمني سـبل الـرزق لتعزيـز األهـداف اإلمنائيـة الدوليـة، مبـا يف ذلـك األهـداف

 الواردة يف إعالن األلفية، واحلفاظ على التنوع البيولوجي البحري؛
تـشري إىل أنــه علـى الــدول أن تــسترشد عنـد تطبيــق ـج الــنظم اإليكولوجيــة )ج( 

يـضطلع بـه  مـا اليت تضع اإلطار القانوين جلميع االتفاقيةسيما ال، وبعدد من الصكوك القائمة
غريهــا مــن االلتزامــات،و ر، واالتفاقــات املتعلقــة بتنفيــذهامــن أنــشطة يف احمليطــات والبحــا
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، والنــداء الــذي أصــدره مــؤمتر القمــة العــاملي)٥٢(كــالواردة منــها يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي
 ؛٢٠١٠طبيق ج النظم اإليكولوجية حبلول عامللتنمية املستدامة من أجل ت

وتنـــسق جهودهـــا وتتخـــذ بـــشكل فـــرديتـــشجع الـــدول علـــى أن تتعـــاون )د( 
مجاعي، حسب االقتضاء، مجيع التدابري اليت تتفق مع القانون الدويل، مبـا يف ذلـك االتفاقيـة أو

يــة البحريــة يفوغريهــا مــن الــصكوك الــسارية، للتــصدي لآلثــار احلاصــلة يف الــنظم اإليكولوج
ــة املنــاطق الواقعــة يف نطــاق واليتــها الوطنيــة وخارجــه، مــع مراعــاة ســالمة الــنظم اإليكولوجي

 املعنية؛
 الدول، وبصفة خاصة الدول املتقدمة يف جمال التكنولوجيـا والقـدراتتدعو - ١١٨ 

ن منــوا أقــل البلــداســيما الالبحريــة، إىل حبــث إمكانــات حتــسني التعــاون مــع الــدول الناميــة، و
 وكذلك الـدول األفريقيـة الـساحلية، وتقـدمي املـساعدة إليهـا،،والدول اجلزرية الصغرية النامية

ــدفــ ــضل يف ال ــى حنــو أف ــة للقطــاع البحــري عل ــستدامة والفعال ــة امل ــاج التنمي سياسات إدم
 والربامج الوطنية؛

 والبنـك املنظمـات الدوليـة املختـصة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائيتشجع - ١١٩ 
الـدويل والوكــاالت املمولــة األخــرى، كــل يف جمــال اختــصاصه، علــى النظــر يف توســيع نطــاق
براجمها لتقدمي املساعدة إىل البلدان النامية وتنسيق جهودها يف جماالت من بينها رصـد األمـوال

  مرفق البيئة العاملية وإنفاقها؛املقدمة من
 مــن القــرار٨٨ عمــال بــالفقرة العامــةعــدا األمانــة بالدراســة الــيت أترحــب - ١٢٠ 

 وباملعلومات املقدمة فيما يتصل باملـساعدة املتاحـة للبلـدان الناميـة والتـدابري الـيت)٥٣(٦١/٢٢٢
 وكـذلك، أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الـصغرية الناميـةسيما القد تتخذها تلك البلدان، و

ــد التنم ــق فوائ ــساحلية، لكــي حتق ــة ال ــدول األفريقي ــةال ــوارد البحري ــة للم ــستدامة والفعال ــة امل ي
واسـتخدامات احمليطـات داخــل حـدود الواليـة الوطنيــة، وحتـيط علمـا باملعلومــات املقدمـة مــن
الدول واملنظمات الدولية املختـصة ووكـاالت التمويـل العامليـة واإلقليميـة، وحتثهـا علـى تقـدمي

 املوقــع الــشبكي اخلــاصالعــام ويفمزيــد مــن املعلومــات إلدراجهــا يف التقريــر الــسنوي لألمــني
 بالشعبة؛

 

_______________

 .٣٠٦١٩، الرقم١٧٦٠لد، اجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٥٢(
)٥٣( A/63/342. 
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 عاشرا
 التنوع البيولوجي البحري

ــوجي البحــريتؤكــد مــن جديــد - ١٢١  ــوع البيول  دورهــا فيمــا يتعلــق حبفــظ التن
واســتخدامه بطريقــة مــستدامة يف املنــاطق الواقعــة خــارج نطــاق الواليــة الوطنيــة، وتالحــظ

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

 لألغذية والزراعة، وتدعوها إىل اإلسهام، كل يف جمال اختصاصه، يف دراستها هلذه املسائل؛
نوين املناسـب للمـوارد اجلينيـة البحريـة يف املناقشة املتعلقة بالنظام القاتالحظ - ١٢٢ 

املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية وفقـا لالتفاقيـة، ويـب بالـدول أن تواصـل دراسـة
 دفهذه املسألة يف سياق والية الفريق العامل املخصص غري الرمسي املفتوح باب العضوية، ـ

 حتقيق مزيد من التقدم بشأن هذه املسألة؛
ميكـن أن  مـا بوفرة املوارد اجلينية البحرية وتنوعها وبقيمتها من حيـثتسلم - ١٢٣ 

 تقدمه من فوائد وسلع وخدمات؛
 بأمهية البحـوث املتعلقـة بـاملوارد اجلينيـة البحريـة ألغـراض تعزيـزم أيضالتس - ١٢٤ 

 لبحرية؛الفهم العلمي واالستخدامات والتطبيقات احملتملة وحتسني إدارة النظم اإليكولوجية ا
 الدول واملنظمات الدولية، بوسائل منها بـرامج التعـاون والـشراكاتتشجع - ١٢٥ 

الثنائيـة واإلقليميـة والعامليـة، علـى أن تواصـل بطريقـة مـستدامة وشـاملة دعـم وتعزيـز وتوطيــد
أنشطة بناء القدرات، وخباصة يف البلدان النامية، يف ميدان البحوث العلمية البحرية، آخـذة يف

 درات يف جمال علم تصنيف األحياء؛بارها احلاجة إىل بناء مزيد من القاعت
 باجتماع الفريق العامل املخصص غري الرمسي املفتـوح بـاب العـضويةترحب - ١٢٦ 

ــة ــة العام ــشأته اجلمعي ــذي أن ــشرين١٧املــؤرخ ٥٩/٢٤ مــن القــرار٧٣مبوجــب الفقــرةال  ت
فــظ التنـوع البيولــوجي البحـري واســتخدامهلدراسـة املــسائل املتعلقـة حب ٢٠٠٤نــوفمرب/الثـاين

 مـن٩١املنعقـد وفقـا للفقـرةاقعة خارج نطـاق الواليـة الوطنيـةبطريقة مستدامة يف املناطق الو
ــرة٦١/٢٢٢القــــرار ــرة مــــن٦٢/٢١٥ مــــن القــــرار١٠٥ والفقــ  ٢٨ يف نيويــــورك يف الفتــ
 ؛٢٠٠٨مايو/ أيار٢أبريل إىل/نيسان

غـرياملخصص لفريق العاملالذي أصدره رئيسا اشترك بالبيان املحتيط علما - ١٢٧ 
 مــن٧٣، وتطلــب إىل األمــني العــام أن يــدعو، وفقــا للفقــرة)٣(الرمســي املفتــوح بــاب العــضوية

، إىل عقد اجتمـاع للفريـق العامـل يف٦٠/٣٠ من القرار٨٠  و٧٩ والفقرتني٥٩/٢٤القرار
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تقـدمي توصـيات إىل اجلمعيـةأجـلمـن، مـع تـوفري خـدمات املـؤمترات كاملـة لـه،٢٠١٠عام
العامة؛

 تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الرابعـةقدم إىل األمني العام أن يتطلب - ١٢٨ 
غري الرمسي املفتوح بـاب العـضوية يف إعـداد جـدولاملخصصساعدة الفريق العاململوالستني

شعبةالـيتخذ الترتيبات كي تقدماهليئات الدولية ذات الصلة، وأنمجيعأعماله، بالتشاور مع
 للفريق العامل يف أدائه ألعماله؛الدعم

 الـدول علــى إشـراك خــرباء خمتـصني يف وفودهـا الــيت حتـضر اجتمــاعتـشجع - ١٢٩ 
غري الرمسي املفتوح باب العضوية؛املخصصالفريق العامل

 املفتـوحغـري الرمسـياملخصص أمهية إتاحة نتائج أعمال الفريق العاملتدرك - ١٣٠ 
باب العضوية على نطاق واسع؛

 األعمـال الـيت جيـري االضـطالع ـا يف إطـار واليـة جاكرتـا للتنـوعتالحـظ - ١٣١ 
بـشأن التنـوع البيولـوجي البحـريالتفصيليوبرنامج العمل )٥٤(البيولوجي البحري والساحلي

صلة املتخـذة يف، وكـذلك القـرارات ذات الـ)٥٥(امللحـق باتفاقيـة التنـوع البيولـوجي والساحلي
؛)٤٥(االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي

 على ضرورة قيام الدول فرادى أو عن طريق املنظمات الدوليـةتعيد التأكيد - ١٣٢ 
املختصة بالنظر على سبيل االسـتعجال يف الوسـائل الـيت تكفـل، اسـتنادا إىل أفـضل املعلومـات

 ووفقـا لالتفاقيـة واالتفاقـات والـصكوك ذات الـصلة،يباعـا للنـهج التحـوطة املتاحـة واتالعلمي
تكامـــل وحتـــسني إدارة املخـــاطر الـــيت ـــدد التنـــوع البيولـــوجي البحـــري يف الـــتالل البحريـــة
والشعاب املرجانية املوجودة يف امليـاه البـاردة والفتحـات احلراريـة املائيـة وغريهـا مـن الـسمات

 املاء؛املعينة املوجودة حتت سطح
 بالدول واملنظمات الدولية أن تتخذ علـى سـبيل االسـتعجال إجـراءاتيب - ١٣٣ 

للتــصدي، وفقــا للقــانون الــدويل، للممارســات املــدمرة الــيت ختلــف آثــارا ضــارة علــىإضــافية
التنوع البيولوجي البحري والنظم اإليكولوجية البحرية، مبا يف ذلك التالل البحرية والفتحـات

نية املوجودة يف املياه الباردة؛ملائية والشعاب املرجااحلرارية ا

_______________

 .٢/١٠، املرفق الثاين، املقررA/51/312انظر )٥٤(
)٥٥( UNEP/CBD/COP/7/21املرفق األول٧/٥، املرفق، املقرر ،. 
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 على ضرورة مواصلة وتكثيف الدول جلهودها املباشـرة أو عـنتعيد التأكيد - ١٣٤ 
طريق املنظمات الدولية املختصة، مـن أجـل تطـوير وتيـسري اسـتخدام خمتلـف النـهج واألدوات

 ذلك إمكانية إقامة مناطق حبرية حمميـة،يف حلفظ وإدارة النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة، مبا
ــى حنــو ــدويل، عل ــانون ال ــة  مــاوفقــا للق ــة، واســتنادا إىل أفــضل املعلومــات العلمي ــه االتفاقي تبين

؛٢٠١٢املتاحة، وإقامة شبكات ممثلة ألي من تلك املناطق البحرية احملمية حبلول عام
يئات احلكومية الدوليـة العمل الذي تضطلع به الدول واملنظمات واهلتالحظ - ١٣٥ 

اتفاقية التنوع البيولوجي، يف تقييم املعلومات العلمية املتعلقة باملنـاطق ذات الصلة، مبا يف ذلك
البحرية اليت حتتاج إىل احلماية، وجتميع املعايري اإليكولوجية مـن أجـل حتديـد تلـك املنـاطق، يف

ل يف تطـوير وتيـسري اسـتخدام خمتلـفضوء هدف مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة املتمثـ
ــة، وفقــا للقــانون الــدويل، علــى حنــو ــه  مــاالنــهج واألدوات مثــل إقامــة منــاطق حبريــة حممي تبين

االتفاقية، واستنادا إىل املعلومات العلمية، مبا يف ذلك إقامة شبكات ممثلة لتلـك املنـاطق حبلـول
  اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي اعتمـدأن مؤمتر األطـراف يفمع االرتياح وتالحظ،)٨(٢٠١٢عام
 معـــايري علميـــة لتحديــد املنـــاطق البحريـــة ذات األمهيـــة اإليكولوجيـــة أوالتاســـعاجتماعــهيف

البيولوجيـة الــيت حتتــاج إىل محايـة يف ميــاه احمليطــات املفتوحــة وموائـل أعمــاق البحــار واملبــادئ
ثلة للمنـاطق البحريـة احملميـة، مبـا يفشبكات ممفيهاالتوجيهية العلمية الختيار املناطق اليت تقام

وأحاط علما باخلطوات التمهيديـة األربـع ذلك مياه احمليطات املفتوحة وموائل أعماق البحار،
؛)٥٦( ممثلة للمناطق البحرية احملميةاليت سينظر فيها عند إقامة شبكات

ائية بتحــدي ميكرونيزيــا ومبــشروع املنــاظر البحريــة للمنــاطق االســتوتعتــرف - ١٣٦ 
 املثلــث املرجــاين الــيت تــسعى بــصورةةالــشرقية مــن احملــيط اهلــادئ والتحــدي الكــارييب ومبــادر

خاصــة إىل إنــشاء وربــط منـــاطق حبريــة حمميــة وطنيـــة مــن أجــل زيـــادة تيــسري ــج الـــنظم
اإليكولوجية، وتعيد تأكيد ضرورة تعزيز التعاون الدويل لدعم هذه املبادرات؛

للمبادرة الدولية بشأن الشعاب املرجانيـة، وحتـيط علمـا دعمها تأكيدتكرر - ١٣٧ 
بالنــدوة الدوليــة احلاديــة عــشرة بــشأن الــشعاب املرجانيــة وباالجتمــاع العــام للمبــادرة الدوليــة

يوليـه/ متـوز١٣ إىل١٢ومـن ١١ إىل٧بشأن الـشعاب املرجانيـة املعقـودين علـى التـوايل مـن
ــدة٢٠٠٨ ــات املتحـ ــل، الواليـ ــورت لودرديـ ــري يف فـ ــيت جيـ ــال الـ ــد األعمـ ــة، وتؤيـ األمريكيـ

االضطالع ا يف إطار والية جاكرتـا للتنـوع البيولـوجي البحـري والـساحلي وبرنـامج العمـل
بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي املتصل بالشعاب املرجانية، وتالحـظ أنالتفصيلي

_______________

)٥٦( UNEP/CBD/COP/9/29املرفقان األول والثاين٩/٢٠، املرفق األول، املقرر ،. 
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الدوليــة للــشعاب املرجانيــة الــيتاملبــادرة الدوليــة بــشأن الــشعاب املرجانيــة تتــوىل رعايــة الــسنة
؛٢٠٠٨توافق عام

علـى النـهوض بـاجلهود الراميـةاملختـصة الـدول واملؤسـسات الدوليـةتشجع - ١٣٨ 
إىل معاجلـة ابيـضاض املرجـان، بــسبل منـها حتـسني الرصـد يف جمــال توقـع حـوادث االبيــضاض

نـهوض باسـتراتيجياتوحتديدها، ودعم وتعزيـز اإلجـراءات املتخـذة أثنـاء تلـك احلـوادث، وال
إدارة الشعاب لدعم مناعتها الطبيعية وحتسني قدرا على مقاومة الـضغوط األخـرى، مبـا فيهـا

ملتوقعة؛ظاهرة حتمض احمليطات ا
 الدول على أن تتعاون، إما مباشرة فيما بينـها أو عـن طريـق اهليئـاتتشجع - ١٣٩ 

ادث للسفن علـى الـشعاب املرجانيـة،الدولية املختصة، يف تبادل املعلومات يف حال وقوع حو
ويف التـشجيع علـى وضـع تقنيـات للتقيـيم االقتــصادي لقيمـة إصـالح نظـم الـشعاب املرجانيــة

وعدم استخدامها؛
ــشدد - ١٤٠   علــى ضــرورة إدمــاج اإلدارة املــستدامة للــشعاب املرجانيــة واإلدارةت

ة، وكذلك يف أنـشطة وكـاالتاملتكاملة ألحواض التصريف يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطني
وبرامج األمم املتحدة ذات الصلة واملؤسسات املالية الدولية واجلهات املاحنة؛

 علـــى إجـــراء مزيـــد مـــن الدراســـات والنظـــر يف آثـــار الـــضجيج يفتـــشجع - ١٤١ 
يـرد إليهـا مـن الـدول  مـااحمليطات على املوارد البحرية احلية، وتطلب إىل الشعبة مواصلة مجع

 مـن دراسـات علميـة خاضـعة السـتعراض٦١/٢٢٢ مـن القـرار١٠٧ عمال بـالفقرةاألعضاء
األقران ونـشرها يف موقعهـا علـى اإلنترنـت أو وضـع مراجـع ووصـالت علـى املوقـع تـشري إىل

هذه الدراسات، حسب االقتضاء؛
 

 رحادي عش
العلوم البحرية

ــدوليــب - ١٤٢  ــد  بال ــردة،أن تزي ــها أمنف ــاون فيمــا بين ــع املنظمــات أو بالتع و م
، فهم احمليطـات وأعمـاق البحـار واملعـارف املتعلقـة ـا، مبـا يف ذلـكاملختصةواهليئات الدولية

على وجه اخلصوص مدى وهشاشة التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية يف أعماق البحـار،
تفاقية؛بالعلوم البحرية اليت تضطلع ا وفقا لالالبحوث فيما يتعلقعن طريق تكثيف أنشطة

يقدمه تعداد الكائنات البحرية احلية من مسامهة يف حبوث التنـوع  ماتالحظ - ١٤٣ 
البيولوجي البحري، وتشجع على املشاركة يف هذه املبادرة؛
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 باعتماد اللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطات التابعة ملنظمـة األمـمرحبت - ١٤٤ 
جلنـة الصادر عن مجعية٦-٢٠دئ التوجيهية لتنفيذ القراراملتحدة للتربية والعلم والثقافة للمبا

 ،)٥٧(أرغـوبـشأن نـشر طافيـات لدراسـة سـطح أعـايل البحـار يف إطـار برنـامجعلوم احمليطات
علـى مواصـلةعلـوم احمليطـاتوتشجع هيئـة اخلـرباء االستـشارية لقـانون البحـار التابعـة للجنـة

ــياق ــانوين يف سـ ــار القـ ــة باإلطـ ــا املتعلقـ ــاتأعماهلـ ــع البيانـ ــى مجـ ــذي ينطبـــق علـ االتفاقيـــة الـ
األوقيانوغرافية بوسائل حمددة أخرى؛

دليــل لتنفيــذ:لبحــث العلمــي البحــريا  لـــ إعــداد الــشعبة لتنقــيحتالحــظ - ١٤٥ 
، مبـساعدة فريـق مـن اخلـرباء)٥٨(األحكام ذات الصلة من اتفاقية األمـم املتحـدة لقـانون البحـار

، وتشجع الدول على دعم هذا املسعى؛٢٠٠٩عاميف مطلعسيدعى لالجتماع
 أمهيــة زيـادة الفهــم العلمــي للتفاعـل بــني احمليطـات والغــالف اجلــوي،تؤكـد - ١٤٦ 

بطرق منها املشاركة يف برامج مراقبة احمليطات ونظم املعلومات اجلغرافيـة، مثـل النظـام العـاملي
علـوم احمليطـات، وخباصـة نظــراملراقبـة احمليطـات، وهـو برنــامج تـابع للجنـة احلكوميـة الدوليــة ل

لــدورها يف مراقبــة تغــري املنــاخ وتقلباتــه والتنبــؤ ــا ويف إقامــة نظــم اإلنــذار بــأمواج تــسونامي
وتشغيلها؛

 بالتقدم الذي أحرزته اللجنة احلكومية الدوليـة لعلـومحتيط علما مع التقدير - ١٤٧ 
نـذار بـأمواج تـسونامي والتخفيـفووطنيـة لإل احمليطات والدول األعضاء يف إقامة نظم إقليمية

من آثارها، وترحب مبواصلة التعاون بني األمم املتحدة وسائر املنظمـات احلكوميـة الدوليـة يف
ــذار بــأمواج ــة لإلن ــا الوطني ــة نظمه ــى إقام ــدول األعــضاء عل ــشجع ال ــذه اجلهــود، وت إطــار ه

 ملخاطر متعـددةتسونامي والتخفيف من آثارها وصون تلك النظم، باتباع ج شامل يتصدى
 احلد من اخلسائر يف األرواح واألضرار اليت تلحـقغرضيف جمال احمليطات، حسب االقتضاء، ب

باالقتصادات الوطنية وتعزيز قدرة اتمعات احمللية الساحلية على مواجهة الكوارث الطبيعية؛
يناالجتماع احلكومي الـدويل ألصـحاب املـصلحة املتعـددنتائج بحتيط علما - ١٤٨ 

 حكـومي دويل للعلـوم والـسياسات يف جمـال التنـوع البيولـوجيمنرباملخصص للنظر يف إنشاء
 املعقود برعاية برنامج األمم املتحدة للبيئـة يف بوتراجايـا، ماليزيـاوخدمات النظم اإليكولوجية

؛)٥٩(٢٠٠٨نوفمرب/ تشرين الثاين١٢ إىل١٠يف الفترة من
 

_______________

 .EC-XLI.4الدولية لعلوم احمليطات رقمقرار الس التنفيذي للجنة احلكومية )٥٧(
 .A.91.V.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع )٥٨(
 .UNEP/IPBES/1/6انظر )٥٩(
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 ثاين عشـر
 ـــة لإلبـالغ عن حالـــة البيئة البحرية وتقييمهاإنشـــاء عملية منتظم

على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية واالقتصادية
ضرورة تعزيز التقيـيم العلمـي املنـتظم حلالـة البيئـة البحريـة، مـن تأكيدتكرر - ١٤٩ 

 العلمي لتقرير السياسات؛ساسأجل النهوض باأل
ــشري - ١٥٠   ٦٠/٣٠ريــق التــوجيهي املخــصص أنــشئ مبوجــب القــرار إىل أن الفت

كمرحلـة حتـضريية حنـو إنـشاء العمليـة املنتظمـةاسـتهلالذي “تقييم التقييمات”لرصد تنفيذ
لإلبــالغ عــن حالــة البيئــة البحريــة وتقييمهــا علــى الــصعيد العــاملي، مبــا يف ذلــك اجلوانــب

االجتماعية واالقتصادية؛
 أمال حـىت اآلن فريـق اخلـرباء املنـشاضطلع به من أع  ماتالحظ مع االرتياح - ١٥١ 

يقدمـه برنـامج مـاو ‘‘تقيـيم التقييمـات’’أحـرزه مـن تقـدم يف  ومـا)٦٠(٦٠/٣٠عمال بـالقرار
األمم املتحدة للبيئة واللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطات، ومها الوكالتان الرائدتان لعمليـة

 توفري خدمات السكرتارية للفريق التوجيهي املخـصصمن دعم يتمثل يف‘‘تقييم التقييمات’’
وفريق اخلرباء؛

ــةحتــيط علمــا - ١٥٢   بتقريــر االجتمــاع الثالــث للفريــق التــوجيهي املخــصص لعملي
؛)٦١(٢٠٠٨يونيه/ حزيران٢٠  و١٩ يفاملعقود يف نيويورك‘‘تقييم التقييمات’’
ــحتــيط علمــا أيــضا - ١٥٣  ــيتقريرال ب ــيم ا’’عــن  املرحل ــده‘‘لتقييمــاتتقي ــذي أي ال

الفريق التوجيهي املخصص وأحاله إىل الـدول األعـضاء كـل مـن برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة
واللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطات، والـذي يرسـي أساسـا السـتعراض مفتـوح ملنتـصف

يفول األعـضاء إتاحـة الفرصـة أمـام الـدبغـرضاملدة لألعمال املنجزة والتقدم احملـرز إىل اآلن،
ــق علــى تطــور األعمــال اجلــاري تنفيــذها يف إطــار ــيم التقييمــات’’األمــم املتحــدة للتعلي ‘‘تقي

؛٦٠/٣٠من القرار)ج (٩٣واملسامهة يف ذلك التطور، وفقا ألحكام الفقرة
 الدول األعضاء وسائر األطراف املهتمـة علـى املـسامهة املاليـة يف عمليـةحتث - ١٥٤ 

هـو مـبني يف  مـا يف غضون الفتـرة احملـددة، علـى حنـوهاكيما يتسىن إجناز‘‘اتتقييم التقييم’’
امليزانية املنقحة اليت أقرها الفريق التوجيهي املخصص؛

_______________

 .GRAME/GOE/4/1  وGRAME/GOE/3/2انظر )٦٠(
 .GRAME/AHSG/3/2انظر )٦١(
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أعضاء الفريق التـوجيهي املخـصص علـى املـشاركة يف اسـتعراضمجيع حتث - ١٥٥ 
  التـوجيهي اجتمـاع الفريـق القرار يفاملعد لصانعيوجزاملواملكتمل‘‘تقييم التقييمات’’ تقرير

، والتواصــل، حــسب االقتــضاء، مــع فريــق اخلــرباء أثنــاء مداوالتــه، مــع مراعــاة٢٠٠٩يف عــام
والية كل واحد على حدة؛

الـذي سـيقدمه كـل‘‘تقيـيم التقييمـات’’ إىل أن التقرير املتعلق بنتـائجتشري - ١٥٦ 
ــة الدول يــة لعلــوم احمليطــات، باســم الفريــقمــن برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة واللجنــة احلكومي

، ينبغـي أن يركـز علـى٦٠/٣٠من القـرار)د (٩٤التوجيهي املخصص، وفقا ألحكام الفقرة
األهداف والنتـائج املتوخـاة احملـددة يف اسـتنتاجات حلقـة العمـل الدوليـة الثانيـة بـشأن العمليـة

عيد العاملي، مبا يف ذلـك اجلوانـبلإلبـالغ عن حالـــة البيئة البحرية وتقييمها على الص املنتظمة
الفريـق التـوجيهي املخـصص يفاختـذه من املقرر الذي٦، والفقرة)٦٢(االجتماعية واالقتصادية

؛ بنجاح‘‘تقييم التقييمات’’ من أجل تيسري إجناز مرحلة)٦٣(اجتماعه األول
 يفجامع يوصي مبسار عمل للجمعية العامـةخمصص إنشاء فريق عاملتقرر - ١٥٧ 

 بناء على نتائج االجتماع الرابع للفريـق التـوجيهي املخـصص، وتطلـبدورا الرابعة والستني
إىل األمني العام أن يدعو الفريق العامل إىل عقـد اجتماعـه غـري الرمسـي ملـدة أسـبوع يف موعـد

؛٢٠٠٩سبتمرب/أقصاه أيلول
 

 ثالث عشر
التعاون اإلقليمي

 املنـاطق خمتلـف يف اإلقليمـي املـستوى علـى املبـادرات مـن عدد اختاذ تالحظ - ١٥٨ 
 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 الكارييب البحر مبنطقة
 وحتـيط الكـارييب، البحـر دول بني البحرية احلدود تعيني بشأن مفاوضات بإجراء األول، املقام
 أنـشأته الـذي اإلقليميـة للمنازعـات السلمية التسوية:السالم صندوق بوجود أخرى مرة علما

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

 أن هلـا ميكـن الـيت األخـرى واجلهـات بالـدول ويب منها، املعلقة املنازعات وتسوية والبحرية
بذلك؛ تقوم أن الصندوقني هذين يف تساهم

_______________

)٦٢( A/60/91املرفق ،. 
)٦٣( A/61/GRAME/AHSG/1املرفق الثاين ،. 
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عشر رابع
  العضوية باب املفتوحة الرمسية غري االستشارية العملية

 البحار وقانون باحمليطات املتعلقة
 )٤(التاسـع اجتماعهـا يف االستـشارية العمليـة بأعمـال املتعلـق بالتقرير ترحب - ١٥٩

 ؛نيالبحري والسالمة األمن موضوع انصبت على اليت
 الـسنوات خالل أعمالمن االستشارية العمليةا اضطلعت بهمب  أيضاترحب - ١٦٠ 

 وتعزيـز الـدول بـني نـسيقوالت التعاون مبستوى االرتقاء يف إسهاما قدمته منومب املاضية، التسع
 كـذلك وترحـب البحـار، وقـانون احمليطـات بـشأن العامـة اجلمعيـة جتريها اليت السنوية املناقشة

ــة أعمــال حتــسنيالراميــة إىل باملــساعي  عليهــا زتركــحتديــد اــاالت الــيتو االستــشارية العملي
 ،٥٤/٣٣ للقـرار اوفقـ القـادمني، للعـامني االستـشارية العمليـة يف املضي وتقرر ،بشكل أفضل

ــة علــى أن جتــري ــة اجلمعي ــا يف العام ــستني اخلامــسة دور ــها  ملــدىآخــر ااستعراضــ وال  فعاليت
؛وجدواها

 الـدول وتـشجع االستـشارية، العملية كفاءة وحتسني تعزيز ضرورة إىل تشري - ١٦١
 هلـذه قـا حتقيالعمليـة رئيـسي إىل اإلرشـادات تقـدمي على الدولية احلكومية والربامج واملنظمات

ــة، ــل وخباصــة الغاي ــة التحــضريي االجتمــاع قب ــشارية للعملي ــه، ويف االست ــذا يف وتقــرر أثنائ  ه
 اجلمعيــةســتقرره  مــايف ضــوء االستــشارية للعمليــة عــشر احلــادي االجتمــاع دعقــي أن الــصدد
ــستني، الرابعــة دورــا يف العامــة ــذي ســتجريهســتعراضالا بعــد وال ــة  ال ــشارية العملي  يفاالست

 العاشر؛ ااجتماعه
ــب - ١٦٢ ــني إىل تطلـ ــام األمـ ــدعو، أن العـ ــرتني وفقـــا يـ  القـــرار مـــن ٣  و٢ للفقـ

 إىل ١٧ مــن الفتــرة يف نيويـورك يف االستــشارية للعمليــة عاشـرال االجتمــاع عقـد إىل ،٥٤/٣٣
 الترتيبـات يـضع وأن عملـه ألداء الالزمـة التـسهيالت له يوفر وأن ،٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٩

 العامــة، األمانــة يف املختــصة خــرىاأل هــاتاجل مــع بالتعــاون الــدعم، الــشعبة لــه لتــوفر الالزمــة
 االقتضاء؛ حسب

ــن تعـــرب - ١٦٣  ــالغ قلقهـــا عـ ــة مـــوارد وجـــود عـــدم إزاء البـ  الـــصندوق يف كافيـ
 وخباصـة الناميـة، البلـدان مـساعدة بغـرض ٥٥/٧ القـرار مبوجـب املنـشأ للتربعات، االستئماين

ــل ــدان أق ــوا البل ــدول من ــةاجل وال ــصغرية زري ــة ال ــدول النامي ــة وال ــساحلية، غــري النامي  حلــضور ال
ــة اجتماعــات ــدول وحتــث االستــشارية، العملي ــد تقــدمي علــى ال  للــصندوق التربعــات مــن مزي
االستئماين؛
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،االستـشارية العمليـة رئيسا يدعوهم الذين النامية البلدان ممثلو مينح أن تقرر - ١٦٤
ــة، ــة اجتماعــات خــالل عــروض تقــدمي ىلإ بالتــشاور مــع احلكومــات املعني ــشارية العملي  االست

 القـرار مبوجـب املنـشأ للتربعـات االسـتئماين الـصندوق مـن األمـوال بـدفع يتعلـق فيما األولوية
 رهنـا اليـومي، اإلقامـة بـدل أيـضا يـستحقون وأـم سـفرهم، تكاليف تغطية أجل من ،٥٥/٧

 مــن الوافــدين املــستحقني اآلخــرين نياملمــثل مجيــع ســفر تكــاليف تغطيــة بعــد األمــوال، بتــوافر
أعاله؛ ١٦٣ الفقرة يف املذكورة البلدان

 مــداوالا إجــراء عنــد مناقــشتها، االستــشارية العمليــة تركــز أن أيــضا تقــرر - ١٦٥
 نتـائج تنفيـذ علـى العاشـر اجتماعهـا يف ،البحار وقانون احمليطات عن العام األمني تقرير بشأن

 التــسعة اجتماعاــا يف أوجــه قــصورهاو إجنازاــا اســتعراض يف ذلــكمبــا االستــشارية، العمليــة
والستني؛ الرابعة ة اجلمعية العامةدور يف عشر احلادي اجتماعها موضوع يتقررأنو األوىل

عشر خامس
والتعاون التنسيق

 والـربامج والـصناديق املنظمـات مـع وثيـق بـشكل العمـل علـى الدول تشجع - ١٦٦
 الدوليـة واالتفاقيـات املتحـدة األمـم ملنظومـة  التابعةاملتخصصة لوكاالتا مع وكذلك الدولية،

ــصلة ذات ــا، ومــن ال ــد خالهل ــام جمــاالت لتحدي ــستجدة االهتم ــسيق حتــسني أجــل مــن امل  التن
وجه؛ أفضل على املسائل هذه معاجلة وكيفية والتعاون

ــني إىل تطلـــب - ١٦٧ ــام األمـ ــع أن العـ ــاء يطلـ ــات رؤسـ ــة املنظمـ ــةالدو احلكوميـ  ليـ
ــيت وبراجمهــا وصــناديقها املتخصــصة املتحــدة األمــم ووكــاالت  املتــصلة األنــشطة يف تــشارك ال

 تلقـي أمهية على وتشدد القرار، هذا على املمولة واملؤسسات البحار وقانون احمليطات بشؤون
 احمليطـات عـن العـام األمـني تقريـر يف إلدراجهـا حينـها يفمن هـذه اجلهـات البناءة املالحظات

الصلة؛ ذات والعمليات االجتماعات يف مشاركتهاعلى أمهيةو البحار، ونوقان
 املتخصـصة املتحـدة األمـم وكـاالت أمانات به تضطلع الذي بالعمل ترحب - ١٦٨

 مـن ـا، الـصلة ذات واالتفاقيـات املنظمـات وأمانـات ،املختـصة وهيئاـا وصناديقها وبراجمها
ــني والتنــسيق التعــاون تعزيــز أجــل ــها بطــرق احمليطــات، مــسائل بــشأن التالوكــا ب  شــبكة من

 احمليطـات مبـسائل يتعلـق فيمـا الوكـاالت بـني التنـسيق آليـةهـيو ،الساحلية واملناطق احمليطات
املتحدة؛ األمم منظومة داخل الساحلية واملناطق

 الـدول إطـالع يف الـساحلية واملنـاطق احمليطـات شـبكة اسـتمرار على تشجع - ١٦٩
 هذه يف املقترحة باملشاركة يتعلق  ماوخباصة ومبادراا، أولوياا من يستجد  ماعلى األعضاء
الشبكة؛
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عشر سادس
البحار وقانون احمليطات شؤون شعبة أنشطة

 احمليطـات عـن الـشامل السنوي التقرير على العام لألمني تقديرها عن تعرب - ١٧٠
 جتـسد والـيت الـشعبة ـا تقـوم لـيتا األخـرى األنشطة وعلى الشعبة أعدته الذي البحار وقانون

األعضاء؛ لدولإىل ا الشعبة تقدمها اليت للمساعدة الرفيع املستوى
 للمحيطـات عامليـا يومـا يونيـه/حزيـران ٨ يـوم املتحـدة األمـم تعلـن أن تقـرر - ١٧١ 

؛٢٠٠٩ عام من اعتبارا
 ملوكلـةا واملهـام باملـسؤوليات االضـطالع يواصـل أن العـام األمـني إىل تطلب - ١٧٢

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
عشر سابع

العامة للجمعية والستون الرابعة الدورة
 وطبقـا احلـايل املوسـع بـشكله شـامال، تقريـرا يعد أن العام منياأل إىل تطلب - ١٧٣

 واملـسائل التطـورات عن والستني، ةرابعال دورا يف العامة اجلمعية فيه لتنظر املتبعة، للممارسة
ــشؤون املتــصلة ــانون احمليطــات ب ــذ ذلــك يف مبــا البحــار، وق ــا القــرار، هــذا تنفي  للقــرارات وفق

 حمــور باملوضــوع الــذي ســيكون املتعلــق الفــصل يتــيح وأن ،٥٤/٣٣  و٥٢/٢٦  و٤٩/٢٨
 بـستة االستـشارية العمليـة اجتمـاع انعقـاد قبـل االستـشارية للعمليـة العاشـر االجتمـاع اهتمام
األقل؛ على أسابيع

 يتـضمن الـذي الشامل السنوي العام األمني لتقرير احليوي الدور على تشدد - ١٧٤
 املتخصـــصة ووكاالـــا املنظمـــة وعمـــل االتفاقيـــة بتنفيـــذ املتعلقـــة التطـــورات عـــن معلومـــات

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

ــشؤون املتعلقــة ــانون احمليطــات ب ــة املؤســسـة تبارهـــاباع ســنويا، واستعراضــها البحــار وق  العاملي
االستعراض؛ هذا بإجــراء املختصة

 إىل أيـضا يقـدم سـوف أعـاله ١٧٣ الفقـرة يف إليـه املشار التقرير أن تالحظ - ١٧٥
 الـيت العـام الطـابع ذات باملـسائل يتعلـق فيمـا االتفاقيـة مـن ٣١٩ باملـادة عمال األطراف الدول
االتفاقية؛ خبصوص أثريت
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 املتعلقـة الرمسية غرياملشاورات كفاءة حتسني مواصلة يف الرغبة ضاأي تالحظ - ١٧٦
 األمسـاك مبـصائد املتعلـق والقـرار البحـار وقـانون احمليطـات بـشأن الـسنوي العامة اجلمعية بقرار

 املـشاورات لفتـرة األقـصى احلد يكون أن وتقرر ،فعالية مشاركة الوفود فيها وتعزيزاملستدامة
 حبيـث املشاورات مواعيد حتدد أن على والعمل إمجاال أسابيع أربعة رارينالق بشأن الرمسية غري

 مـن متـسع للشعبة يتاح ولكي السادسة اللجنة فيها جتتمع اليت الفترة مع تداخلها جتنب يتسىن
 قربأ يف تقدم، أن إىل الدول وتدعو أعاله، ١٧٣ الفقرة يف إليه املشار التقرير إلصدار الوقت
القرارين؛ يف إلدراجها نصوص مقترحات الرمسية غري املشاورات سقيمن إىل ممكن، موعد

 البنــدوالــستني الرابعــة لــدورا املؤقــت األعمــال جــدول يف تــدرج أن تقــرر - ١٧٧ 
 .“احمليطات وقانون البحار”املعنون

 ٦٤اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٥

 




