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   ♲ الرجاء إعادة االستعمال

  
    قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/65/L.65( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
  

  احمليطات وقانون البحار  - ٦٥/٣٧
  )١(باء

  
  ،إن اجلمعية العامة  
يف تقرير االجتماع األول للفريق العامل املخصص اجلـامع املعـين بالعمليـة      وقد نظرت     

مها علـى الـصعيد العـاملي، مبـا يف ذلـك اجلوانـب       املنتظمة لإلبالغ عن حالة البيئة البحرية وتقيي  
  ،)٢()“العملية املنتظمة” (االجتماعية واالقتصادية

ترحـب  إذ ، و املعـين بالعمليـة املنتظمـة   بالعمل الذي يضطلع بـه فريـق اخلـرباء       نوهتوإذ  
  بإسهامه يف الدفع قدما بالعملية املنتظمة،

  ؛)٣(املعين بالعملية املنتظمة توصيات الفريق العامل املخصص اجلامع تؤيد  - ١  
 املعـين بالعمليـة   ، بالتشاور مـع فريـق اخلـرباء   يبحث إىل األمني العام أن      تطلب  - ٢  
فيمــا يتعلــق بــإبالغ   ســبل مالئمــة لتلبيــة احتياجــات العمليــة املنتظمــة جيــادإ، إمكانيــة املنتظمــة

الـيت يـتم    عـن النتـائج   يـرا جتنب ازدواجية اجلهود، وأن يقدم تقر  ضرورة  ، مع مراعاة    املعلومات
  عمليا؛ يف أقرب وقت ممكنالتوصل إليها يف هذا الشأن 

_______________

الوثــائق الرمسيـــة للجمعيــة العامـــة، الـــدورة   : ، الــوارد يف الفـــرع األول مـــن ٦٥/٣٧يــصبح القـــرار    )١(
  . ألف٦٥/٣٧الد األول، القرار ، (A/65/49) ٤٩اخلامسة والستون، امللحق رقم 

  .A/65/759انظر  )٢(
  .املرجع نفسه، املرفق )٣(
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 جـردا ، مبساعدة مـن فريـق اخلـرباء،    جتري إىل أمانة العملية املنتظمة أن   تطلب  - ٣  
 حلقات العمـل، وأن  املطلوب دعوم للمشاركة يفلقدرات الالزمة للتقييمات واخلرباء   ل اأولي

  ئل يف االجتماع املقبل للفريق العامل املخصص اجلامع؛تقدم تقريرا عن هذه املسا
لــى طلـب مـن فريــق اخلـرباء ووفقــا     أن ييـسر، بنـاء ع   إىل األمـني العــام تطلـب   - ٤  
، اســتخدام ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٧املــؤرخ ألــف  ٦٥/٣٧قــرار ال مــن ٢١١للفقــرة 

 الـيت  اخلـربات يف ضـوء  دة، تداول البيانات واملعلومات داخل منظومة األمـم املتحـ   مالئمة ل  نظم
فيهـا  والـنظم القائمـة   التابعـة لألمـم املتحـدة    األخـرى  الوكاالت املتخصـصة والـربامج       تتمتع ا 

  ؛م الذي تقدمهوالدع
 الدول إىل تقدمي تعليقاا بشأن املخطط احملتمل للتقييم املتكامل العاملي        تدعو  - ٥  

ومـشروع املعـايري   ، )٤( االجتماعيـة واالقتـصادية  األول حلالة البيئة البحرية، مبا يف ذلك اجلوانب       
أبريــل / نيــسان٣٠ومــشروع املبــادئ التوجيهيــة حللقــات العمــل حبلــول املتعلقـة بتعــيني اخلــرباء  

تـبني   الـوثيقتني هـاتني   مـشروعي ، وتطلب إىل فريق اخلرباء أن يعد نسخا منقحة من   )٥(٢٠١١
ــدول  ــات ال ــار٣٠حبلــول  تعليق ــايو / أي ــضة  مل، ٢٠١١م ــصورة مستفي ــشتها ب ــا ناق  يف واعتماده

  االجتماع املقبل للفريق العامل املخصص اجلامع؛
ــة املنتظمــة     يبحــث إىل فريــق اخلــرباء أن  تطلــب  - ٦   ــة العملي ــشاور مــع أمان ، بالت

الـنظم القائمـة    بتعزيـز  الكفيلـة سبل الـ ومبساعدة من أعضاء شبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات،       
وأن لبيئة البحريـة،  الة ا التقييم العاملي حلاألساس الذي يستند إليه   تشكل  إلدارة املعلومات اليت    

 كـي ينظـر فيهـا الفريـق     ٢٠١١مـايو  / أيار٣٠توصل إليها حبلول   ي عن النتائج اليت     يقدم تقريرا 
  العامل املخصص اجلامع يف اجتماعه املقبل؛

الجتمـاع الثـاين    إىل األمني العام أن يعقد، يف حـدود املـوارد املتاحـة، ا          تطلب  - ٧  
 الـواردة لنظـر يف املـسائل   ل ٢٠١١يونيه / حزيران٢٨  و٢٧للفريق العامل املخصص اجلامع يف   

لكــي ،  الــيت مل يبــت فيهــا بعــد )٢(يف تقريــر االجتمــاع األول للفريــق العامــل املخــصص اجلــامع 
ــشروعيتــسىن  ــيم  ال ــدورة األوىل مــن التقي ــاملي يف ال املتكامــل األول، وتقــدمي توصــيات إىل   الع

  .دورا السادسة والستنييف تنظر فيها  اجلمعية العامة كي
  ٨٤اجللسة العامة 

  ٢٠١١ أبريل/ نيسان٤
_______________

  .املرفق جيم موعة اخلياراتانظر  )٤(
  .www.un.org/depts/los/global_reporting/global_reporting.htm: متاحان على  )٥(




