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  احمليطات وقانون البحار  - ٦٧/٧٨
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 إىل قراراا السنوية املتعلقة بقانون البحـار وباحمليطـات وقـانون البحـار، ومـن          إذ تشري   
، وإىل القــرارات األخــرى ٢٠١١ديــسمرب /ول كــانون األ٢٤ املــؤرخ ٦٦/٢٣١ بينــها القــرار

  ،)١()االتفاقية(اليت هلا أمهيتها فيما يتعلق باتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 

 وتوصيات الفريـق العامـل املخـصص غـري الرمسـي            )٢( يف تقرير األمني العام    وقد نظرت   
لبيولــوجي البحــري   املفتــوح بــاب العــضوية املعــين بدراســة املــسائل املتــصلة حبفــظ التنــوع ا        

الفريـق العامـل    ( يف املناطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة              على حنو مستدام  واستخدامه  
 والتقـارير عـن األعمـال املـضطلع ـا يف إطـار         )٣()املخصص غري الرمسي املفتوح بـاب العـضوية       

 باحمليطـات وقـانون   عملية األمم املتحدة االستشارية غري الرمسية املفتوحة باب العـضوية املتعلقـة     
 وعـن االجتمـاع الثـاين     )٤(يف اجتماعهـا الثالـث عـشر      ) العملية االستشارية غـري الرمسيـة     (البحار  

 وعن أعمـال الفريـق العامـل املخـصص اجلـامع املعـين            )٥(والعشرين للدول األطراف يف االتفاقية    
صعيد العـاملي، مبـا يف ذلـك    بالعملية املنتظمة لإلبالغ عن حالــة البيئــة البحرية وتقييمها على الـ       

  ،)٦()العملية املنتظمة(اجلوانب االجتماعية واالقتصادية 

_______________ 

  .٣١٣٦٣، الرقم ١٨٣٣، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(

)٢( A/67/79 و Corr.1 و Add.1 2 و.  

)٣( A/67/95املرفق، الفرع األول ،.  

)٤( A/67/120.  

)٥( SPLOS/251.  

 .A/67/87انظر  )٦(
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الـذكرى الـسنوية الـثالثني لفـتح بـاب التوقيـع علـى              حلـول    وإذ تالحظ مـع االرتيـاح       
ــة يف  ــسمرب / كــانون األول١٠االتفاقي ــأن   ١٩٨٢دي ــسلم ب ــاي، جامايكــا، وإذ ت  يف مونتيغــو ب

 تعزيـز الـسالم واألمـن والتعـاون والعالقـات الوديـة بـني األمـم                 االتفاقية تسهم بـشكل كـبري يف      
كافة وفقا ملبادئ العدالة واملساواة يف احلقوق، ويف العمـل علـى تقـدم شـعوب العـامل قاطبـة يف         
االني االقتصادي واالجتماعي، وفقا ملقاصد األمم املتحـدة ومبادئهـا الـواردة يف ميثـاق األمـم        

  ستدامة للمحيطات والبحار،املتحدة، ويف التنمية امل

على الطابع العاملي واملوحـد لالتفاقيـة، وإذ تعيـد تأكيـد أن االتفاقيـة تـضع                  وإذ تشدد   
اإلطار القانوين الذي جيب أن تنفذ من خالله مجيع األنشطة يف احمليطات والبحار، وأـا تتـسم      

مـي والعـاملي يف القطـاع       بأمهية استراتيجية كأساس للعمل والتعاون على الصعد الـوطين واإلقلي         
البحري، وأنه يلزم احلفاظ على طابعها املوحد، علـى حنـو مـا أقـره أيـضا مـؤمتر األمـم املتحـدة                        

  ،)٧(٢١ من جدول أعمال القرن ١٧املعين بالبيئة والتنمية يف الفصل 

 بأمهيــــة مــــسامهة التنميــــة املــــستدامة وإدارة مــــوارد احمليطــــات والبحــــار  وإذ تــــسلم  
 حتقيق األهداف اإلمنائية الدوليـة، مبـا فيهـا األهـداف الـواردة يف إعـالن األمـم                   واستخداماا يف 
  ،)٨(املتحدة لأللفية

 بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـستدامة الـذي عقـد يف ريـو              وإذ ترحب     
ــل   ــرة دي جــانريو، الربازي ــران٢٢ إىل ٢٠مــن يف الفت ــه / حزي ــة ٢٠١٢يوني ــستقب“ املعنون ل امل

 ٢٧ املــؤرخ ٦٦/٢٨٨قــرار ال اجلمعيــة العامــة يفــا الــيت أقرــا  بالــصيغة، ”الــذي نــصبو إليــه
  ،٢٠١٢ يوليه/متوز

املستقبل الـذي نـصبو     ‘‘املعنونة   وثيقةالأن الدول سلمت يف     وإذ تالحظ مع االرتياح       
النظــام بــأن احمليطــات والبحــار واملنــاطق الــساحلية تــشكل عنــصرا متكــامال وأساســيا يف  ’’إليــه

اإليكولوجي لألرض وهلا أمهية بالغة يف احلفـاظ عليـه، وأن القـانون الـدويل يـوفر، علـى النحـو               
تفاقية، اإلطار القانوين حلفظ احمليطات ومواردها والستخدامها علـى حنـو مـستدام،             الاملبني يف ا  

لتنميـة  وأكدت أمهية حفظ احمليطات والبحار ومواردها واستخدامها على حنو مستدام حتقيقـا ل             
املستدامة، بسبل منها اإلسهام يف القضاء على الفقـر وكفالـة النمـو االقتـصادي املطـرد واألمـن        
الغــذائي ويئــة ســبل مــستدامة لكــسب الــرزق والعمــل الكــرمي والعمــل يف الوقــت نفــسه علــى  

  ،)٩(محاية التنوع البيولوجي والبيئة البحرية ومعاجلة آثار تغري املناخ
_______________ 

ـــم امل  )٧( ـــر األمـ ـــر مؤمتـ ـــو دي جــانريو،    تقريــ ـــة، ريــ ـــة والتنمي ـــين بالبيئـ ـــدة املعـ ــران١٤-٣تحــ ــه / حزي يوني
 A.93.I.8منـــشورات األمــــم املتحـــــدة، رقــــم املبيـــع    (القـــرارات الــيت اختـــذها املــؤمتر  الــد األول،   ،١٩٩٢

 .، املرفق الثاين١ ، القرار)والتصويب

 .٥٥/٢القرار  )٨(

  .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )٩(
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كل املتعلقــة حبيــز احمليطــات مترابطــة ترابطــا وثيقــا وتلــزم دراســتها  أن املــشاوإذ تــدرك  

ــدد التخصــصات    ككــل با ــل متع ــاع ــج متكام ــد    تب ــد تأكي ــني القطاعــات، وإذ تعي مــشترك ب

ضرورة حتسني التعاون والتنسيق على الصعد الوطين واإلقليمي والعاملي، وفقا لالتفاقية، لـدعم             

ــة لت   ــز تنفيــذ االتفاقيــة والتقيــد ــا واإلدارة املتكاملــة   وتكملــة اجلهــود الــيت تبــذهلا كــل دول عزي

  للمحيطات والبحار وتنميتها املستدامة،

ــاء القــدرات ونقــل      وإذ تكــرر تأكيــد   ــها بن الــضرورة امللحــة للتعــاون، بطــرق مــن بين

التكنولوجيا البحرية مبا يكفـل جلميـع الـدول، وال سـيما البلـدان الناميـة، وخباصـة أقـل البلـدان                   

دول اجلزرية الصغرية النامية، والدول األفريقيـة الـساحلية، القـدرة علـى تنفيـذ االتفاقيـة           منوا وال 

ــة يف املنتـــديات     ــار واملـــشاركة الكاملـ واالســـتفادة مـــن التنميـــة املـــستدامة للمحيطـــات والبحـ

  والعمليات العاملية واإلقليمية اليت تعاجل املسائل املتصلة باحمليطات وقانون البحار،

لى ضرورة تعزيز قـدرة املنظمـات الدوليـة املختـصة علـى اإلسـهام، علـى               ع وإذ تشدد   

الصعد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والثنائي، مـن خـالل بـرامج التعـاون مـع احلكومـات،                  

  يف تنمية القدرات الوطنية يف جمال العلوم البحرية واإلدارة املستدامة للمحيطات ومواردها،

ــشري   ــوم اوإذ ت ــود البحــث      إىل أن العل ــن خــالل جه ــارف م ــة، بتحــسينها للمع لبحري

املــستمرة وتقيــيم نتــائج الرصــد وتطبيــق هــذه املعــارف علــى اإلدارة وصــنع القــرار، مهمــة يف     

القضاء على الفقر واإلسهام يف األمن الغـذائي واحملافظـة علـى البيئـة واملـوارد البحريـة يف العـامل             

ــة والتنبــ    ــى فهــم الظــواهر الطبيعي ــة املــستدامة    واملــساعدة عل ــز التنمي ؤ ــا والتــصدي هلــا وتعزي

  للمحيطات والبحار،

أنــشطة بــشرية  املناوئــة املترتبــة علــى إزاء اآلثــار وإذ تكــرر اإلعــراب عــن بــالغ قلقهــا  

البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري، وخباصة النظم اإليكولوجية البحريـة اهلـشة             يف   معينة

راريـة  مبـا فيهـا الـشعاب املرجانيـة وموائـل امليـاه البـاردة واملنافـث احل               وبنيتها املادية واألحيائيـة،     

  ،املائية واجلبال البحرية

   على ضرورة إعادة تدوير السفن بطريقة آمنة وسليمة بيئيا،وإذ تشدد  

 إزاء ما خيلفه التغيري والتدمري املاديـان للموائـل البحريـة مـن              عن بالغ قلقها   وإذ تعرب   

ماعية وبيئية ضارة قد تسببها األنشطة العمرانية الربية والـساحلية، وخباصـة            آثار اقتصادية واجت  

  أنشطة استصالح األراضي اليت تنفذ بطريقة تضر بالبيئة البحرية،

 إزاء األضرار اليت تلحـق حاليـا بالبيئـة البحريـة     اإلعراب عن قلقها الشديد   وإذ تكرر   

ــن املت    ــيت م ــوجي البحــري واألضــرار ال ــوع البيول ــع أن والتن ــاخ،    وق ــري املن ــل تغ تلحــق مــا بفع

  تشدد على ضرورة التعجيل بالتصدي هلذه املسألة، وإذ
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 مــن أن تغـري املنــاخ ال يــزال يزيـد مــن حـدة ابيــضاض املرجــان    وإذ تعـرب عــن قلقهـا    

ــل حتمــض          ــى حتم ــشعاب عل ــدرة ال ــضعف ق ــاء البحــار االســتوائية وي ــف أحن ــشاره يف خمتل وانت

 بالكائنــات البحريــة، وخباصــة املرجانيــات، آثــارا ســلبية خطــرية احمليطــات، ممــا ميكــن أن يلحــق

  ميكن تداركها، وعلى حتمل ضغوط أخرى، من بينها اإلفراط يف الصيد والتلوث، ال

 إزاء قلة منعة البيئـة وهـشاشة الـنظم اإليكولوجيـة      وإذ تكرر اإلعراب عن بالغ قلقها       

ايل وقلنـسوته اجلليديـة، املعرضـني علـى وجـه       يف املناطق القطبية، مبا فيهـا احملـيط املتجمـد الـشم           

  اخلصوص لألضرار املتوقع أن يستتبعها تغري املناخ،

 بـضرورة اتبـاع ـج أكثـر تكـامال ومراعـاة للنظـام اإليكولـوجي ومواصـلة                   وإذ تسلم   

 تـدابري ترمـي إىل تكثيـف التعـاون والتنـسيق والتـضافر فيمـا يتـصل حبفـظ                  إمكانيـة اختـاذ   دراسة  

نطــاق خــارج الواقعــة املنــاطق يف  علــى حنــو مــستدام لــوجي البحــري واســتخدامه  التنــوع البيو

  ، وتعزيز تلك التدابريالوطنية لواليةا

 بأنه ميكـن تعزيـز االسـتفادة مـن االتفاقيـة عـن طريـق التعـاون الـدويل                    وإذ تسلم أيضا    

  واملساعدة التقنية وتطوير املعارف العلمية والتمويل وبناء القدرات،

 بـأن الدراسـات االستقـصائية اهليدروغرافيـة واخلـرائط املالحيـة هلـا               ذلكوإذ تسلم كـ     

دور حيوي يف تأمني سالمة املالحة ومحاية األرواح يف البحر ومحاية البيئة، مبـا يف ذلـك محايـة            

ــة اهلــشة، والنــواحي االقتــصادية لقطــاع النقــل البحــري يف العــامل،      ــة البحري ــنظم اإليكولوجي ال

زيـد مـن اجلهــود مـن أجـل االســتعانة بالوسـائل اإللكترونيـة يف وضــع       تـشجع علـى بــذل امل   وإذ

اخلرائط اليت ال تعزز بشكل كبري سالمة املالحة وإدارة حركة السفن فحسب، بل تتـيح أيـضا             

بيانات ومعلومات ميكن االستعانة ا يف األنشطة املستدامة املتعلقة مبـصائد األمسـاك ويف أوجـه       

 البحرية ويف تعيني احلـدود البحريـة ومحايـة البيئـة، وإذ تالحـظ            استخدام قطاعات أخرى للبيئة   

 بــدء نفــاذ التعــديالت الــيت أدخلــت علــى االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة األرواح يف البحــر لعــام          

 والــيت تتعلــق مبقتــضيات جتهيــز الــسفن املبحــرة يف رحــالت دوليــة بنظــام معلومــات )١٠(١٩٧٤

  لعرض اخلرائط إلكترونيا،

لعوامــات مجــع البيانــات املتعلقــة باحمليطــات الــيت تنــصب وتــشغل وفقــا   مبــا وإذ تــسلم  

للقانون الدويل من أمهية بالغـة يف إنقـاذ األرواح عـن طريـق التنبـؤ بـوب العواصـف وبـأمواج                  

تسونامي ويف حتسني فهـم أحـوال الطقـس واملنـاخ والـنظم اإليكولوجيـة، وإذ تكـرر اإلعـراب                     

  تلحق عن قصد وعن غري قصد بتلك العوامات،عن بالغ قلقها إزاء األضرار اليت 

_______________ 

  .١٨٩٦١، الرقم ١١٨٤، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٠(
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، مبــا يف ذلــك بامليــاه علــى أن التــراث األثــري والثقــايف والتــارخيي املغمــور  وإذ تــشدد  

هـذا   حطام السفن والزوارق الغارقة، ينطوي علـى معلومـات أساسـية عـن تـاريخ البـشرية وأن         

  التراث مورد ينبغي محايته واحملافظة عليه،

 أن مشكلة اجلرمية املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة املرتكبـة يف          وإذ تالحظ مع القلق     

البحــر، مبــا يف ذلــك االجتــار غــري املــشروع باملخــدرات واملــؤثرات العقليــة وريــب املهــاجرين   

واالجتــار باألشــخاص، واألخطــار الــيت ــدد الــسالمة واألمــن البحــريني، ومــن بينــها القرصــنة   

واملنـشآت املقامـة     النقـل البحـري    واألعمال اإلرهابية ضـد      والسطو املسلح يف البحر والتهريب    

على املياه الساحلية واملصاحل البحرية األخرى، ال تزال قائمة، وإذ تالحظ مع األسـف مـا يقـع       

من خسائر يف األرواح وما يلحق بالتجـارة الدوليـة واألمـن يف جمـال الطاقـة واالقتـصاد العـاملي             

  من أضرار نتيجة لتلك األنشطة،

 بأن كابالت األلياف الضوئية املغمـورة تنقـل معظـم البيانـات واالتـصاالت       إذ تسلم و  

يف العامل وتكتسي بالتايل أمهية بالغة لالقتصاد العاملي واألمن الوطين جلميـع الـدول، وإذ تـدرك          

أن هذه الكابالت عرضة ألضرار مقصودة أو عرضية من جراء أنشطة النقـل البحـري وغريهـا                  

 من املهم صيانة تلك الكابالت، مبا يف ذلك ترميمها، وإذ تالحـظ أن الـدول             من األنشطة وأن  

أطلعت على هذه األمور يف إطار حلقات عمل وحلقات دراسية خمتلفـة، وإذ تعـي ضـرورة أن      

ــة الكــابالت امل     ــة حلماي ــوانني وأنظمــة وطني ــدول ق ــل اإلضــرار ــا عمــدا    تعتمــد ال غمــورة جلع

  ي جرميتني يعاقب عليهما،اإلضرار ا نتيجة إمهال جرم أو

 أمهيـة تعـيني احلـدود اخلارجيـة للجـرف القـاري الواقعـة علـى بعـد مـسافة               وإذ تالحظ   

 ميل حبري، وأن من املصلحة األعم للمجتمـع الـدويل أن تقـوم الـدول الـساحلية          ٢٠٠تتجاوز  

  ميل حبري بتقدمي معلومات عن احلـدود     ٢٠٠اليت لديها جرف قاري على بعد مسافة تتجاوز         

 ميـل حبـري إىل جلنـة حـدود          ٢٠٠اخلارجية جلرفهـا القـاري الواقعـة علـى بعـد مـسافة تتجـاوز                

، وإذ ترحب بتقدمي عدد كبري من الـدول األطـراف تقـارير إىل اللجنـة        )اللجنة(اجلرف القاري   

ــسافة تتجــاوز        ــد م ــى بع ــة عل ــاري الواقع ــا الق ــة جلرفه ــل حبــري  ٢٠٠عــن احلــدود اخلارجي  مي

ضطالع بـدورها مبـا يـشمل تقـدمي توصـيات إىل الـدول الـساحلية وبإتاحـة                  ومبواصلة اللجنة اال  

  ،)١١(ملخصات هذه التوصيات للجميع

 أن كثريا من الدول األطراف الساحلية قدمت معلومات أوليـة تـبني   وإذ تالحظ أيضا    

 ميــل حبــري، علــى ٢٠٠احلـدود اخلارجيــة للجــرف القــاري الواقعـة علــى بعــد مــسافة تتجـاوز    

_______________ 
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 املتعلــقوص عليــه يف مقــرر االجتمــاع الثــامن عــشر للــدول األطــراف يف االتفاقيــة النحــو املنــص

 مـن  ٤عبء عمل اللجنة وقدرة الدول، وال سيما الدول النامية، على الوفاء مبقتـضيات املـادة      ب

SPLOS/72من الوثيقة ) أ(املرفق الثاين لالتفاقية، ويف املقرر الوارد يف الفقرة 
)١٢(،  

ــد تظــل تواجــه حتــديات خاصــة     بعــض الــدول الــساحلية    أن كــذلك وإذ تالحــظ   ق

  يتعلق بإعداد التقارير وتقدميها إىل اللجنة، فيما

 أنـه ميكـن للبلـدان الناميـة أن تطلـب املـساعدة املاليـة والتقنيـة لالضـطالع                    وإذ تالحظ   

ــن          ــساعدة م ــب امل ــها طل ــرق من ــة، بط ــدميها إىل اللجن ــارير وتق ــداد التق ــصلة بإع ــشطة املت باألن

 تـشرين   ٣٠ املـؤرخ    ٥٥/٧اجلمعيـة العامـة     وق االستئماين للتربعات املنشأ مبوجب قـرار        الصند

 بغرض تيسري إعداد الـدول الناميـة، وال سـيما أقـل البلـدان منـوا والـدول                 ٢٠٠٠أكتوبر  /األول

 مــن االتفاقيــة، ٧٦اجلزريــة الــصغرية الناميــة، للتقــارير الــيت تقــدم إىل اللجنــة واالمتثــال للمــادة  

  كال املساعدة الدولية األخرى املتاحة،وطلب أش

  بأمهيــة الــدور الــذي يؤديــه الــصندوقان االســتئمانيان املنــشآن مبوجــب القــراروإذ تقــر  

 لتيـــسري مـــشاركة أعـــضاء اللجنـــة مـــن الـــدول الناميـــة يف اجتماعـــات اللجنـــة والوفـــاء  ٥٥/٧

ــادة   ــضيات امل ــت ن     ٤مبقت ــاين لالتفاقيــة، وإذ تالحــظ يف الوق ــق الث ــع التقــدير    مــن املرف فــسه م

  التربعات اليت قدمت إليهما مؤخرا،

ــة بالنــسبة إىل الــدول الــساحلية    وإذ تعيــد تأكيــد   ــة األعمــال الــيت تقــوم ــا اللجن  أمهي

  واتمع الدويل،

بأن عدم نظر اللجنة يف التقارير إال بعد فترة طويلـة مـن إعـدادها ميكـن أن                   وإذ تسلم   

 منها استبقاء اخلربة الفنيـة حـىت نظـر اللجنـة            علق بأمور فيما يت عملية   نشوء صعوبات  يؤدي إىل 

  وأثنائه، يف التقارير

 بضخامة عبء العمل الواقع على عاتق اللجنة نظرا للعدد الكـبري مـن          أيضا وإذ تسلم   

التقارير اليت تلقتها بالفعل وعدد التقارير اليت مل تـرد بعـد، ممـا يفـرض أعبـاء وحتـديات إضـافية                      

األمانة اليت يوفرها األمني العـام لألمـم املتحـدة مـن خـالل شـعبة             دمات  خعلى أعضائها وعلى    

، )الـشعبة (شؤون احمليطات وقـانون البحـار التابعـة ملكتـب الـشؤون القانونيـة يف األمانـة العامـة           

ترحب باملقرر املتخذ يف االجتماع احلادي والعشرين للـدول األطـراف يف االتفاقيـة بـشأن            وإذ

  ،)١٣(عبء عمل اللجنة
_______________ 

)١٢( SPLOS/183.  

)١٣( SPLOS/229.  
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 اجلــدول الــزمين املتوقــع لعمــل اللجنــة للنظــر يف التقــارير الــيت   وإذ تالحــظ مــع القلــق  

، وإذ تالحـظ مـع التقـدير، يف هـذا الـصدد، القـرار               )١٤(وردت بالفعل والتقارير اليت مل ترد بعد      

 واجتماعــات جلاــا الــذي اختذتــه اللجنــة خــالل دورــا الــثالثني بــشأن ترتيبــات عقــد دوراــا 

  ،)١٥(يف االتفاقية احلادي والعشرين فيه قرار اجتماع الدول األطراف راعتالفرعية و

بــضرورة كفالــة قــدرة اللجنــة علــى االضــطالع مبهامهــا مبوجــب االتفاقيــة  وإذ تــسلم   

  بسرعة وكفاءة وفعالية واحملافظة على مستواها الرفيع من حيث اجلودة واخلربة الفنية،

ديــسمرب / كــانون األول١٢ املــؤرخ ٥٧/١٤١ إىل مــا قررتــه، يف القــرارين  وإذ تــشري  

، من إنـشاء عمليـة منتظمـة يف         ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ٥٨/٢٤٠ و   ٢٠٠٢

إطار األمم املتحدة لإلبالغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العـاملي، مبـا يف ذلـك           

نظور، مـع االسـتعانة يف ذلـك        اجلوانب االجتماعية واالقتصادية، يف الوقت الراهن واملستقبل امل       

، حسبما أوصـى بـه مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة             اليت أجريت على الصعيد اإلقليمي    بالتقييمات  

  تالحظ ضرورة التعاون بني مجيع الدول حتقيقا هلذه الغاية، ، وإذ)١٦(املستدامة

 ٦٥/٣٧ مـن القـرار   ٢٠٩ و ٢٠٣ و   ٢٠٢ إىل ما قررته يف الفقـرات        وإذ تشري أيضا    

 بــشأن العمليــة املنتظمــة الــيت أنــشئت يف إطــار  ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٧ألــف املــؤرخ 

  األمم املتحدة واليت ختضع ملساءلة اجلمعية العامة،

إىل أن الــشعبة قــد عينــت جهــة للقيــام بأعمــال األمانــة للعمليــة        وإذ تــشري كــذلك    

  املنتظمة، مبا يف ذلك مؤسساا القائمة،

عمال اليت جرى االضطالع ـا يف إطـار العمليـة االستـشارية غـري         بأمهية األ  وإذ تسلم   

نــوفمرب / تـشرين الثــاين ٢٤ املــؤرخ ٥٤/٣٣اجلمعيـة العامــة  الرمسيـة الــيت أنـشئت مبوجــب قــرار   

اجلمعيــــة للتطــــورات يف  وإســــهامها يف تيــــسري االســــتعراض الــــسنوي الــــذي جتريــــه ١٩٩٩

  احمليطات، شؤون

ــة وقــرارات    املــسؤوليات الــيت يــضط وإذ تالحــظ   لع ــا األمــني العــام مبوجــب االتفاقي

ــرا    ــيما القـ ــوع، وال سـ ــصلة باملوضـ ــة ذات الـ ــة العامـ ــؤرخ ٤٩/٢٨رات اجلمعيـ ــانون ٦ املـ  كـ

_______________ 

 .www.un.org/depts/los/clcs_new/clcs_home.htm: متاح على )١٤(

  .CLCS/76انظر   )١٥(

 -أغـسطس  / آب٢٦ة املستدامة، جوهانسربغ، جنـوب أفريقيـا،        تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمي    : انظر )١٦(
، الفــصل األول، ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع    (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤
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 ٥٤/٣٣ و ١٩٩٧نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين٢٦ املــــؤرخ ٥٢/٢٦ و ١٩٩٤ديــــسمرب /األول

 يف ، وإذ تالحـظ ٦٦/٢٣١ و ٢٠١١أبريـل  / نيـسان ٤ باء املؤرخ   ٦٥/٣٧ ألف و    ٦٥/٣٧ و

هذا السياق الزيادة الكبرية يف أنـشطة الـشعبة، وخباصـة يف ضـوء تزايـد عـدد الطلبـات الـواردة                       

إىل الشعبة التماسا لنواتج إضافية ولتوفري خدمات لالجتماعات وتزايـد أنـشطتها يف جمـال بنـاء             

يق القدرات وضرورة تعزيز الدعم واملساعدة املقـدمني إىل اللجنـة ودور الـشعبة يف جمـال التنـس                 

  والتعاون فيما بني الوكاالت،

) الـسلطة ( أمهية األعمال اليت تضطلع ا السلطة الدولية لقـاع البحـار        وإذ تعيد تأكيد    

وفقا لالتفاقيـة واالتفـاق املتعلـق بتنفيـذ اجلـزء احلـادي عـشر مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون              

  ،)١٧()لق باجلزء احلادي عشراالتفاق املتع (١٩٨٢ديسمرب / كانون األول١٠البحار املؤرخة 

 أمهية األعمـال الـيت تـضطلع ـا احملكمـة الدوليـة لقـانون البحـار               وإذ تعيد أيضا تأكيد     

  وفقا لالتفاقية،) احملكمة(
  

  أوال

  تنفيذ االتفاقية واالتفاقات والصكوك ذات الصلة باملوضوع

ــد تأكيــد   - ١   ات وقــانون  قراراــا الــسنوية املتعلقــة بقــانون البحــار وباحمليطــ     تعي

يتـــــها ، والقـــــرارات األخـــــرى الـــــيت هلـــــا أمه   ٦٦/٢٣١البحـــــار، مبـــــا يف ذلـــــك القـــــرار    

  ؛)١(باالتفاقية يتعلق فيما

ــضا   - ٢   ــد أي ــد تعي ــسيها     تأكي ــيت يكت ــة ال ــة البالغ ــة واألمهي  الطــابع املوحــد لالتفاقي

  احلفاظ عليه؛

، ويـب جبميـع      مـؤخرا  فاقية وانضمام إليها  تصديق على االت   مبا مت من   ترحب  - ٣  

  أن)١٧(الدول اليت مل تـصبح بعـد أطرافـا يف االتفاقيـة ويف االتفـاق املتعلـق بـاجلزء احلـادي عـشر           

  تفعل ذلك حتقيقا هلدف املشاركة العاملية؛

 بتنفيــذ أحكــام  بالــدول الــيت مل تــصبح بعــد أطرافــا يف االتفــاق املتعلــق  يــب  - ٤  

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

ــسمكية الكــثرية االرحتــال       ــاطق واألرصــدة ال ــة املن ــسمكية املتداخل ــاق (وإدارة األرصــدة ال اتف

  ، أن تفعل ذلك حتقيقا هلدف املشاركة العاملية؛)١٨()األرصدة السمكية

_______________ 

 .٣١٣٦٤، الرقم ١٨٣٦، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٧(

  .٣٧٩٢٤رقم ، ال٢١٦٧املرجع نفسه، الد   )١٨(
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الدول أن توائم تشريعاا الوطنية مع أحكام االتفاقية، ومع االتفاقـات          ب يب  - ٥  
والصكوك ذات الصلة باملوضـوع عنـد االقتـضاء، وأن تكفـل التطبيـق املتـسق لتلـك األحكـام،                
وأن تكفل أيضا أال يكون الغـرض مـن أي إعالنـات أو بيانـات صـدرت أو تـصدر عنـها عنـد                        

 االنضمام إليها اسـتبعاد أو تعـديل األثـر القـانوين ألحكـام              التوقيع أو التصديق على االتفاقية أو     
  االتفاقية عند تطبيقها على الدولة املعنية، وأن تسحب أي إعالنات أو بيانات من هذا القبيل؛

ــة الــيت مل تــودع بعــد لــدى األمــني العــام     يــب  - ٦    بالــدول األطــراف يف االتفاقي
النحو املنصوص عليه يف االتفاقيـة أن تفعـل ذلـك،    اخلرائط أو قوائم اإلحداثيات اجلغرافية على      

  علما أنه يفضل االستعانة لدى القيام بذلك بأحدث نقاط اإلسناد اجليوديسية املعمول ا؛

ــات الدوليــة        حتــث  - ٧   ــق اهليئ ــن طري ــرة أو ع ــى التعــاون، مباش ــدول عل ــع ال  مجي
 األثـري والتـارخيي الـيت يـتم       املختصة، علـى اختـاذ التـدابري الالزمـة حلمايـة األشـياء ذات الطـابع               

العثــور عليهــا يف البحــار وحفظهــا، وفقــا لالتفاقيــة، ويــب بالــدول أن تعمــل ســويا مــن أجــل  
 بـني قـانون االنتـشال    الـربط بـشكل مناسـب     التصدي للتحديات واغتنام الفرص املختلفـة مثـل         

 التكنولوجيــة علــى  وزيــادة القــدراتبامليــاهواإلدارة واحلفــظ العلمــيني للتــراث الثقــايف املغمــور 
 ومـا تتعــرض لـه مــن أعمـال ــب ومـا جيــري فيهـا مــن أنــشطة      بامليــاهكـشف املواقــع املغمـورة   

  سياحية متزايدة والوصول إىل تلك املواقع؛

بــأن الــذكرى الــسنوية العاشــرة لالتفاقيــة املتعلقــة حبمايــة التــراث الثقــايف  تقــر   - ٨  
ــاهاملغمــور  ــوفمرب/ثــاينتــشرين ال حتــل يف )١٩(٢٠٠١ لعــام باملي ــدول الــ ٢٠١١ ن يت ، ويــب بال

ــذلك، وتالحــظ بــشكل خــاص       مل ــام ب ــة أن تنظــر يف القي ــا يف تلــك االتفاقي تــصبح بعــد أطراف
ــة إلدارة      ــادئ العلمي ــاول العالقــة بــني قــانون االنتــشال واملب ــة الــيت تتن القواعــد املرفقــة باالتفاقي

ــور     ــايف املغم ــراث الثق ــة الت ــظ ومحاي ــاهوحف ــني األ باملي ــا ب ــيت    فيم ــسفن ال ــا وال طــراف ورعاياه
  علمها؛ ترفع

  
  ثانيا

  بناء القدرات

ــشدد  - ٩   ــدول، وخباصــة      ت ــدرة ال ــة ق ــاء القــدرات أمــر أساســي لكفال ــى أن بن  عل

البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منـوا والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، والـدول األفريقيـة               

واالســتفادة مــن التنميــة املــستدامة للمحيطــات  ام تــعلــى حنــو التفاقيــة االــساحلية، علــى تنفيــذ 

ــة واإلقليميـــ     ــديات العامليـ ــل يف املنتـ ــشاركة بالكامـ ــار واملـ ــات   والبحـ ــشؤون احمليطـ ــة بـ ة املعنيـ

  البحار؛ وقانون
_______________ 

 .٤٥٦٩٤، الرقم ٢٥٦٢املرجع نفسه، الد  )١٩(
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املــستقبل “املعنونــة وثيقــة ال، يف هــذا الــصدد، إىل أن الــدول ســلمت يف تــشري  - ١٠  

 الناميــة حبيــث يتــسىن هلــا االســتفادة مــن حفــظ  بأمهيــة بنــاء قــدرات البلــدان”الــذي نــصبو إليــه

احمليطات والبحار ومواردها واستخدامها على حنـو مـستدام، وأكـدت يف هـذا الـصدد ضـرورة             

التعاون يف حبوث علوم البحار تنفيذا ألحكام االتفاقيـة ومـا جـاء يف الوثـائق اخلتاميـة ملـؤمترات                   

 نقـل التكنولوجيـا مـع مراعـاة معـايري اللجنـة        وضـرورة يسية املعنيـة بالتنميـة املـستدامة     القمة الرئ 

  ؛)٩(احلكومية الدولية ومبادئها التوجيهية املتعلقة بنقل التكنولوجيا البحريةنوغرافية ااألوقي

الـدويل مـن أجــل بنـاء القــدرات،    علـى الــصعيد   علـى ضــرورة التعـاون   تـشدد   - ١١  

اعــات، علــى الـصعد الــوطين واإلقليمــي والعـاملي، للقيــام، بوجــه   يف ذلــك التعــاون بـني القط  مبـا 

خاص، بسد الثغرات يف جمال بناء القـدرات يف شـؤون احمليطـات وقـانون البحـار، مبـا يف ذلـك                

  يف ميدان العلوم البحرية؛

 إىل أن تراعي مبادرات بناء القدرات احتياجات البلدان النامية، ويـب          تدعو  - ١٢  

  الدولية والوكاالت املاحنة بذل اجلهود لكفالة استدامة تلك املبادرات؛بالدول واملنظمات 

ــد      يــب  - ١٣   ــا قي ــي براجمه ــة أن تبق ــة الدولي  بالوكــاالت املاحنــة واملؤســسات املالي

االستعراض املنتظم لـضمان أن تتـوافر لـدى مجيـع الـدول، وال سـيما الـدول الناميـة، املهـارات                      

ــة  ــة واملالحي ــصادية والقانوني ــة لتنفي االقت ــة الالزم ــة والتقني ـــ والعلمي ـــالتفاقياذ ـ ــام  ة ـ ــى حنــو ت عل

ـــوحتقي ـــق أهــداف هــذا القــرار وحتقيــق التنمي ـ د الــصعة للمحيطــات والبحــار علــى  ــة املــستدامـ

ــص    ــذلك مــ ــا بــ ــد قيامهــ ــي عنــ ــاملي، وأن تراعــ ــي والعــ ــوطين واإلقليمــ ــة  الــ ــدول الناميــ احل الــ

  ؛واحتياجاا الساحلية غري

تكثيف اجلهود لبناء قدرات البلدان النامية، وخباصة أقـل البلـدان            على   تشجع  - ١٤  

ــدمات       ــسني اخلـ ــساحلية لتحـ ــة الـ ــدول األفريقيـ ــة، والـ ــصغرية الناميـ ــة الـ ــدول اجلزريـ ــوا والـ منـ

اهليدروغرافية ووضع اخلرائط املالحية، مبا يف ذلـك اخلـرائط اإللكترونيـة، وتعبئـة املـوارد وبنـاء               

  الية الدولية واجلهات املاحنة؛القدرات بدعم من املؤسسات امل

 بالدول واملؤسسات املالية الدوليـة أن تواصـل، بطـرق مـن بينـها بـرامج               يب  - ١٥  

التعــاون علــى الــصعد الثنــائي واإلقليمــي والعــاملي والــشراكات التقنيــة، تعزيــز أنــشطة بنــاء           

وسائل منها تـدريب    القدرات، وخباصة يف البلدان النامية، يف ميدان البحوث العلمية البحرية، ب          

األفراد للحصول علـى املهـارات الالزمـة وتطويرهـا وتـوفري املعـدات واملرافـق والـسفن الالزمـة                

  ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا؛

 بالــدول واملؤســسات املاليــة الدوليــة أن تعــزز، بطــرق مــن بينــها   أيــضا يــب  - ١٦  

ــاملي      ــي والع ــائي واإلقليم ــصعد الثن ــى ال ــاون عل ــرامج التع ــشطة بنــاء    ب ــة، أن ــشراكات التقني  وال
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القــدرات يف البلــدان الناميــة، وخباصــة يف أقــل البلــدان منــوا والــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة،    

لتطوير إدارا البحرية واألطر القانونية املناسـبة إلنـشاء اهلياكـل األساسـية والقـدرات يف جمـايل                

سؤولياا مبوجب القانون الدويل والوفـاء ـذه   فعال مبعلى حنو لتقيد لالتشريع واإلنفاذ الالزمة    

  املسؤوليات وإنفاذها أو تعزيز ما هو قائم من تلك اهلياكل والقدرات؛

 على ضرورة التركيز على تعزيـز التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب كوسـيلة                 تشدد  - ١٧  

الحتياجـات  إضافية لبناء القدرات وكآلية تعاون لزيادة متكني البلدان مـن حتديـد األولويـات وا            

  اخلاصة ا؛

 بأمهية العمل الذي يقوم به معهد القانون البحري الـدويل التـابع للمنظمـة       تقر  - ١٨  

البحرية الدولية بوصـفه مركـز تعلـيم وتـدريب للمستـشارين القـانونيني احلكـوميني مـن الـدول            

الـدويل، وحتـث   النامية يف املقام األول، وتؤكد دوره الفعال يف بناء القـدرات يف جمـال القـانون            

  الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملؤسسات املالية على تقدمي تربعات مالية مليزانية املعهد؛

ــة    أيــضا تقــر  - ١٩   ــة الدولي ــة العامليــة التابعــة للمنظمــة البحري ــة اجلامعــة البحري  بأمهي

يف ميـادين   بوصفها مركزا للتعليم والبحوث البحرية، وتؤكد دورهـا الفعـال يف بنـاء القـدرات                

 ودورهـا   ومحاية البيئـة يف اـال البحـري   النقل والسياسات والتنظيم واإلدارة والسالمة واألمن  

يف تبـادل املعــارف ونقلــها علــى الــصعيد الـدويل، وحتــث الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة   

  واهليئات األخرى على تقدمي تربعات مالية للجامعة؛

ت املـضطلع ـا حاليـا مـن أجـل تلبيـة احتياجـات         بأنشطة بنـاء القـدرا    ترحب  - ٢٠  

ــدول         ــشجع ال ــة، وت ــها البحري ــة بيئت ــسالمة البحــريني ومحاي ــن وال ــة يف جمــال األم ــدول النامي ال

واملؤسسات املالية الدولية على توفري متويـل إضـايف لـربامج بنـاء القـدرات، ألغـراض منـها نقـل                

ــة ا   ــها املنظمـــة البحريـ ــا مـــن املنظمـــات  لدالتكنولوجيـــا، عـــن طريـــق جهـــات منـ ــة وغريهـ وليـ

  املختصة؛ الدولية

ــة    تقــر  - ٢١   ــة واجلهــات املاحنــة املعني  بالــضرورة امللحــة ألن تقــدم املنظمــات الدولي

مــساعدة مــستدامة يف جمــال بنــاء القــدرات، مبــا يف ذلــك املــساعدة املاليــة والتقنيــة، إىل الــدول    

لـة تـصديا لألنـشطة اإلجراميـة الدوليـة يف         النامية دف زيادة تعزيز قدرا على اختاذ تدابري فعا        

البحر بأوجهها املتعددة، مبا يتماشـى مـع الـصكوك الدوليـة ذات الـصلة باملوضـوع ومـن بينـها                     

  ؛)٢٠(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة ا

_______________ 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و ٢٢٤١ و ٢٢٣٧ و ٢٢٢٥املرجع نفسه، الدات  )٢٠(
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لـــى التوعيـــة بتحـــسني   بـــضرورة بنـــاء قـــدرات الـــدول الناميـــة ع أيـــضا تقـــر  - ٢٢  

املمارسات يف إدارة النفايات ودعم تطبيقها، مع مالحظـة مـدى تـأثر الـدول اجلزريـة الـصغرية              

  النامية بشكل خاص بالتلوث البحري من املصادر الربية واحلطام البحري؛

 بأمهية تقـدمي املـساعدة إىل الـدول الناميـة، وال سـيما أقـل البلـدان                  كذلك تقر  - ٢٣  

اجلزريـة الـصغرية الناميـة، والـدول األفريقيـة الـساحلية يف تنفيـذ االتفاقيـة، وحتـث                   منوا والـدول    

الدول واملنظمات والوكاالت احلكومية الدولية واملؤسسات الوطنية واملنظمات غـري احلكوميـة    

ــيني واالعتبــ     ــة واألشــخاص الطبيع ــة الدولي ــة   واملؤســسات املالي ــات مالي ــدمي تربع ــى تق اريني عل

ربعات للصندوقني االستئمانيني املنشأين هلـذا الغـرض، علـى النحـو املـشار إليـه         غريها من الت   أو

، ٢٠٠٩ديــــسمرب  / كــــانون األول٤ املــــؤرخ ٦٤/٧١ و ٥٧/١٤١ و ٥٥/٧يف القــــرارات 

   تربعات؛لجهات اليت قدمتلوتعرب عن تقديرها 

لـدان  الناميـة، وال سـيما أقـل الب        الـدول  بأمهية بناء القدرات بالنـسبة إىل        تسلم  - ٢٤  

منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية، والدول األفريقية الساحلية من أجـل محايـة البيئـة البحريـة              

  ؛على حنو مستداموحفظ املوارد البحرية واستخدامها 

 بأن تشجيع النقل الطـوعي للتكنولوجيـا يعـد جانبـا أساسـيا مـن جوانـب                 تقر  - ٢٥  

  بناء القدرات يف ميدان العلوم البحرية؛

 الـــدول علـــى اســـتخدام املعـــايري واملبـــادئ التوجيهيـــة املتعلقـــة بنقـــل  تـــشجع  - ٢٦  

التكنولوجيا البحرية اليت أقرـا مجعيـة اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة التابعـة ملنظمـة                  

، وتـذكر  )٢١(٢٠٠٣األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة يف دورـا الثانيـة والعـشرين يف عـام             

هلام الذي تقـوم بـه أمانـة تلـك اللجنـة يف تنفيـذ املعـايري واملبـادئ التوجيهيـة والتـشجيع              بالدور ا 

  على األخذ ا؛

من الفرص لبناء القدرات علـى  مزيد إتاحة  الدول على النظر يف     تشجع أيضا   - ٢٧  

  الصعيد اإلقليمي؛

ــع تالحــظ  - ٢٨   ــاح م ــشأن      االرتي ــات ب ــع املعلوم ــشعبة جلم ــذهلا ال ــيت تب ــود ال  اجله

املبادرات الرامية إىل بناء القدرات، وتطلب إىل األمني العام أن يواصل القيام بانتظام بتحـديث           

ــر       ــة والوكــاالت املاحنــة وإدراجهــا يف التقري ــدول واملنظمــات الدولي ــيت تقــدمها ال املعلومــات ال

حنـة  السنوي الذي يقدمه إىل اجلمعية العامة، وتدعو الـدول واملنظمـات الدوليـة والوكـاالت املا             

إىل تقدمي تلـك املعلومـات إىل األمـني العـام هلـذا الغـرض، وتطلـب إىل الـشعبة نـشر املعلومـات                      
_______________ 

 .IOC/INF-1203اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية، الوثيقة  )٢١(
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املتعلقة باملبادرات الرامية إىل بناء القدرات الواردة يف التقرير الـسنوي لألمـني العـام يف موقعهـا       

القـدرات  على اإلنترنت حبيث يسهل االطالع عليها ويتيسر إقـران االحتياجـات يف جمـال بنـاء                 

  مبا هو متاح من فرص؛

 بالدول أن تواصل تقدمي املساعدة للـدول الناميـة، وخباصـة أقـل البلـدان              يب  - ٢٩  

منوا والدول اجلزرية الـصغرية الناميـة، والـدول األفريقيـة الـساحلية، علـى صـعيد ثنـائي، وعلـى                     

 اللجنـة فيمـا يتعلـق    صعيد متعدد األطراف إذا اقتـضى احلـال، يف إعـداد التقـارير الـيت تقـدم إىل            

 ميـل حبـري،   ٢٠٠ مـسافة تتجـاوز   بتعيني احلدود اخلارجية للجـرف القـاري الواقعـة علـى بعـد        

يف ذلك تقييم طبيعة اجلرف القاري للدولة الساحلية ومـداه، وتـذكر بـأن الـدول الـساحلية                   مبا

د البيانـات الـيت     ميكنها أن تقدم إىل اللجنة طلبـات التمـاس املـشورة العلميـة والتقنيـة أثنـاء إعـدا                  

   من املرفق الثاين لالتفاقية؛٣ستدرجها يف تقاريرها، وفقا للمادة 

 بالشعبة أن تواصل نشر معلومات عن اإلجراءات الـيت هلـا أمهيتـها فيمـا                يب  - ٣٠  

يتــصل بالــصندوق االســتئماين املنــشأ بغــرض تيــسري إعــداد التقــارير الــيت تقــدم إىل اللجنــة وأن   

هات اليت حيتمل أن تستفيد من ذلك ـدف تـوفري الـدعم املـايل للبلـدان         تواصل حوارها مع اجل   

 مـن االتفاقيـة   ٧٦النامية للقيام باألنشطة الكفيلة بتيسري تقدمي تقاريرهـا وفقـا ملقتـضيات املـادة               

  ؛)٢٣( واملبادئ التوجيهية العلمية والتقنية للجنة)٢٢(وللنظام الداخلي

، بالتعـــاون مـــع الـــدول واملنظمـــات      إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل   تطلـــب  - ٣١  

واملؤسسات الدولية املعنية، دعم أنشطة التدريب وغريها من األنـشطة ملـساعدة الـدول الناميـة                

  يف إعداد التقارير وتقدميها إىل اللجنة؛

 إسـهام الـشعبة يف أنـشطة بنـاء القـدرات علـى املـستويني                التقـدير  مـع  تالحظ  - ٣٢  

  الوطين واإلقليمي؛

ــدعو  - ٣٣   ــدول األعــضاء واجلهــات   ات ــاء   األخــرى ل ــشطة بن ــيت بوســعها دعــم أن ال

القدرات اليت تضطلع ا الشعبة، مبـا فيهـا علـى وجـه اخلـصوص أنـشطة التـدريب وغريهـا مـن                 

األنـشطة الراميـة إىل مــساعدة الـدول الناميــة علـى إعــداد التقـارير الــيت تقـدمها إىل اللجنــة، إىل       

ضاء واجلهـات األخـرى الـيت بوسـعها تقـدمي تربعـات إىل       القيام بذلك، وتدعو أيضا الدول األع 

الصندوق االستئماين الذي أنـشأه األمـني العـام لـصاحل مكتـب الـشؤون القانونيـة دعمـا لتعزيـز               

للـــدول األعـــضاء واجلهـــات الـــيت القـــانون الـــدويل إىل القيـــام بـــذلك، وتعـــرب عـــن تقـــديرها 

  تربعات؛ قدمت
_______________ 

)٢٢( CLCS/40/Rev.1. 

)٢٣( CLCS/11 و Corr.1 و Add.1 و Add.1/Corr.1.  
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 زمالـة هـاميلتون شـرييل أمرياسـينغ التذكاريـة       بأمهية ما تقدمـه   التقدير مع تقر  - ٣٤  

 تكرميــا ألول رئــيس ملــؤمتر ١٩٨١يف جمــال قــانون البحــار الــيت أنــشأا اجلمعيــة العامــة يف عــام 

األمم املتحدة الثالث لقانون البحار والـيت منحـت حـىت اآلن، اعتمـادا علـى شـبكة املؤسـسات                    

 دولـة مـن الـدول األعـضاء، مـن      ٢٥  زمالـة ألفـراد مـن   ٢٨ مؤسـسة،   ١٧املضيفة هلا وعـددها     

إســهام يف بنــاء قــدرات البلــدان الناميــة وتعزيــز قــانون البحــار، وترحــب مبــنح اجلــائزة اخلامــسة  

، األمر الـذي مـا كـان ليـتم لـوال املـسامهة الـسخية للـدول األعـضاء،          ٢٠١٢والعشرين يف عام   

ء يف مواصــلة تطــوير وحتــث الــدول األعــضاء واجلهــات األخــرى الــيت بإمكاــا املــسامهة بــسخا 

  الزمالة أن تفعل ذلك لكفالة منحها كل عام؛

 بأمهية مـا يقدمـه برنـامج الزمـاالت املـشترك بـني األمـم                مع التقدير  أيضا تقر  - ٣٥  

املتحدة ومؤسسة نيبون اليابانيـة الـذي مـنح، اعتمـادا علـى شـبكة املؤسـسات املـضيفة لـه الـيت                       

 دولـة مـن الـدول األعـضاء منـذ عـام             ٥٨اد من    زمالة ألفر  ٩٠ مؤسسة،   ٤٠يزيد عددها على    

، من إسهام يف تنمية املوارد البشرية للـدول األعـضاء الناميـة يف جمـال شـؤون احمليطـات         ٢٠٠٤

وقــانون البحــار واــاالت املتــصلة بــذلك وتــشجيع ــج كليــة شــاملة لعــدة قطاعــات وتأكيــد   

  ط بني اخلرجيني وفيما بني منظمام؛التكامل بني العلوم الفيزيائية واالجتماعية وتعزيز التراب

 املنظمــــات الدوليــــة املختــــصة وبرنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي  تــــشجع  - ٣٦  

ــى النظــر يف توســيع نطــاق براجمهــا، كــل يف جمــال        ــة عل ــة الدولي ــصناديق املالي واملؤســسات وال

صـصه مرفـق   خمبـا  وتقـر  اختصاصه، لتقدمي املساعدة إىل البلدان النامية وعلى تنسيق جهودها،         

  البيئة العاملية من متويل ملشاريع تتعلق باحمليطات، ومبا رصد هلذه املشاريع من أموال أخرى؛
  

  ثالثا

  اجتماع الدول األطراف

ــب  - ٣٧   ــترحـ ــن تقرير ال بـ ــراف يف     عـ ــدول األطـ ــشرين للـ ــاين والعـ ــاع الثـ االجتمـ

بــاملقررات ، وترحــب كــذلك )٢٤(لجنــةال عــضوا يف ٢٠، وترحــب أيــضا بانتخــاب )٥(االتفاقيــة

  ؛نيوالعشراالجتماع الثاين  ت يفاختذاليت 

بتيـسري مـن مكتـب اجتمـاع        للجنـة   مبـا أجنـزه الفريـق العامـل غـري الرمسـي             تقر    - ٣٨  

يف الدول األطراف فيما يتعلق بعبء عمل اللجنة، وترحب باملقرر الـذي اختـذ يف هـذا الـشأن                   

  ؛)١٣( يف االتفاقيةن للدول األطرافياالجتماع احلادي والعشر

_______________ 

)٢٤( SPLOS/251 ٨٦ و ٨٥، الفقرتان. 
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 إىل األمني العام أن يدعو إىل عقد االجتماع الثالث والعـشرين للـدول              تطلب  - ٣٩  
 وأن يـوفر  ٢٠١٣يونيـه  / حزيـران ١٤ إىل   ١٠األطراف يف االتفاقية يف نيويورك يف الفتـرة مـن           

ــائق، حــسب االقتــضاء، و  بالكامــللــه خــدمات املــؤمترات   تطلــب أيــضا إىل ، مبــا يف ذلــك الوث
األمني العام أن يدعو إىل عقد اجتماع استثنائي النتخاب عضو واحـد يف اللجنـة مـن جمموعـة                   

   ؛)٢٥(٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٩دول أوروبا الشرقية يف 
  

  رابعا
  االحتفال بالذكرى السنوية الثالثني لفتح باب التوقيع على االتفاقية

ى الـسنوية الـثالثني لفـتح بـاب التوقيـع علـى           باإلعالن املتعلـق بالـذكر    ترحب    - ٤٠  
 الـذي اعتمدتـه الـدول األطـراف يف االتفاقيـة      ١٩٨٢اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحـار لعـام       

  ؛)٢٦(يف اجتماعها الثاين والعشرين

 قيام السلطة وحكومة جامايكا بتنظيم احتفـال بالـذكرى          تالحظ مع التقدير    - ٤١  
 يف املوقـع الـذي      ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٢١التوقيـع علـى االتفاقيـة يف        السنوية الثالثني لفـتح بـاب       

  فتح فيه باب التوقيع على االتفاقية أول مرة يف مونتيغو باي؛

 باألنشطة الـيت نظمتـها الـدول، بالتعـاون مـع الـشعبة،              مع التقدير  حتيط علما   - ٤٢  
 مبـا فيهـا املـؤمتر الـدويل       تفاقيـة، الاحتفاال بالـذكرى الـسنوية الـثالثني لفـتح بـاب التوقيـع علـى ا               

الـدويل الـذي أقـيم يف    عـرض  املالذي نظمته الشعبة باالشتراك مع مجهورية كوريا علـى هـامش     
لالحتفــال  واملناســبات الوطنيــة الــيت نظمتــها الــدول ٢٠١٢ مجهوريــة كوريــا يف عــام ،يووســو

ــذكرى ــنغالديش   يف بال ــال وبلجيكــا وب ــصني واململكــة املتحــدة  وجامايكــا الربتغ ــا وال لربيطاني
  ؛يرلندا الشمالية واليابانآالعظمى و

، لالحتفـال بالـذكرى   األنـشطة الـيت نظمهـا األمـني العـام         تالحظ مع التقـدير     - ٤٣  
بالتعاون مع الدول ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها واملنظمات احلكوميـة الدوليـة             

 واملنظمات غري احلكومية واهليئات املعنية األخرى؛
  

  ساخام

  تسوية املنازعات بالوسائل السلمية

 يف تـــسوية أن احملكمـــة ال تـــزال تـــسهم بقـــدر كـــبري االرتيـــاح مـــع تالحـــظ  - ٤٤  

املنازعات بالوسائل السلمية، وفقا للجزء اخلامس عشر من االتفاقيـة، وتـشدد علـى أمهيـة دور               

_______________ 

)٢٥(  SPLOS/252.  

)٢٦( SPLOS/249. 
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ــاجلزء ا    ــق بـ ــاق املتعلـ ــة واالتفـ ــق بتفـــسري االتفاقيـ ــا يتعلـ ــلطتها فيمـ ــة وسـ ــشر احملكمـ ــادي عـ حلـ

  ؛هماتطبيق أو

 بالــدور اهلــام الــذي تؤديــه حمكمــة العــدل الدوليــة منــذ أمــد طويــل          تــشيد  - ٤٥  

  يتعلق بتسوية املنازعات املتعلقة بقانون البحار بالوسائل السلمية؛ فيما

 أنه جيوز للدول األطراف يف اتفاق دويل ذي صـلة بـأغراض االتفاقيـة              تالحظ  - ٤٦  

ـــزاع بــشأن    أن حتيــل إىل احملكمــة أو  ــات أخــرى، أي ن ــة، ضــمن هيئ إىل حمكمــة العــدل الدولي

 حيال إليها وفقـا لالتفـاق، وتالحـظ أيـضا مـا يـنص عليـه النظـام         هتفسري ذلك االتفاق أو تطبيق    

األساسي للمحكمة والنظام األساسي حملكمة العـدل الدوليـة مـن إمكانيـة إحالـة املنازعـات إىل            

  غرفة لتسوية املنازعات؛

 الدول األطراف يف االتفاقيـة الـيت مل تـصدر بعـد إعالنـا مكتوبـا ختتـار               تشجع  - ٤٧  

 من االتفاقيـة لتـسوية املنازعـات املتعلقـة بتفـسري            ٢٨٧فيه ما ترتئيه من الوسائل املبينة يف املادة         

 على أن تنظـر يف ذلـك، مـع مراعـاة     همااالتفاقية واالتفاق املتعلق باجلزء احلادي عشر أو تطبيق      

  مل آللية تسوية املنازعات املنصوص عليها يف اجلزء اخلامس عشر من االتفاقية؛الطابع الشا
  

  سادسا

  املنطقة

 أنظمة التنقيب عن قشور املنغنيـز احلديـدي الغنيـة بالكوبالـت      باعتماد ترحب  - ٤٨  

وضـع خطـة لـإلدارة البيئيـة        وباختاذ جملـس الـسلطة املقـرر املتعلـق ب         ،  )٢٧(واستكشافها يف املنطقة  

كليربتون تشمل القيام، على أساس مؤقت، بتعيني شبكة مـن املنـاطق ذات      -كالريون  ملنطقة  

وتكـرر تأكيـد أمهيـة اجلهـود     ، )٢٨( النهج التحـوطي موضـع التنفيـذ    ووضعاألمهية البيئية اخلاصة    

 مـــن االتفاقيـــة، لوضـــع القواعـــد واألنظمـــة ١٤٥، وفقـــا للمـــادة بـــذهلا الـــسلطة واصـــلالـــيت ت

وفري احلماية الفعالة للبيئة البحريـة ألغـراض منـها محايـة املـوارد الطبيعيـة            واإلجراءات الكفيلة بت  

ــة ا    ــات يف البيئ ــات واحليوان ــة النبات ــيت   يف املنطقــة وحفظهــا ووقاي ــضارة ال ــار ال ــن اآلث ــة م لبحري

  تنجم عن األنشطة اجلارية يف املنطقة؛ قد

  العقيـدات  مـن أجـل استكـشاف      زيادة عدد العقود املربمة مع السلطة     تالحظ    - ٤٩  

املتعددة الفلزات والكربيتيدات املتعـدد الفلـزات، وتالحـظ أيـضا االهتمـام الـذي يوليـه الـس                   

  مدونة للتعدين؛ إلعداد
_______________ 

  .ISBA/18/A/11؛ انظر أيضا ISBA/18/C/23انظر  )٢٧(

)٢٨( ISBA/18/C/22.  
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ــة تــذكر  - ٥٠   ــرأي االستــشاري الــصادر عــن غرفــة منازعــات قــاع البحــار     بأمهي ال

ــة يف   ــة للمحكم ــر / شــباط١التابع ــشأن ٢٠١١فرباي ــدول    ب ــات ال ــسؤوليات والتزام ــةاملم  زكي

  ؛)٢٩( يف املنطقة املضطلع ااألنشطةب فيما يتعلق والكيانات لألشخاص

 ١٤٥ و   ١٤٣ أمهية املسؤوليات املسندة إىل السلطة مبوجـب املـادتني           تالحظ  - ٥١  

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

  سابعا

  كمةلسلطة واحملفعالية أداء ا

  أحرزته السلطة من تقدم يف عملها؛ مبا تشيد  - ٥٢  

  مبا أجنزته احملكمة من عمل منذ إنشائها؛تشيد أيضا  - ٥٣  

 مجيع الدول األطراف يف االتفاقية أن تسدد بالكامل ويف الوقت احملـدد          تناشد  - ٥٤ 

 خرة عـن االشتراكات املقررة عليهـا للـسلطة وللمحكمـة، وتناشـد أيـضا الـدول األطـراف املتـأ                

 ؛دفع اشتراكاا أن تفي بالتزاماا دون إبطاء

 مجيع الدول األطـراف يف االتفاقيـة علـى حـضور الـدورات الـيت تعقـدها           حتث  - ٥٥ 

السلطة، ويب بالسلطة أن تواصل حبث مجيع اخليـارات، مبـا يف ذلـك تقـدمي توصـيات حمـددة              

ضــرين يف كينغــستون وضــمان بــشأن مــسألة مواعيــد انعقــاد تلــك الــدورات، لزيــادة عــدد احلا 

ــع  ــشاركة اجلميـ ــع     مـ ــا مـ ــيط علمـ ــرض، حتـ ــذا الغـ ــا هلـ ــات   ، وحتقيقـ ــة االجتماعـ ــدير خبطـ التقـ

 ؛)٣٠(املقترحة اجلديدة

 )٣١(بعد على اتفاق امتيازات احملكمـة وحـصاناا       صدق   بالدول اليت مل ت    يب  - ٥٦ 

تنظــــر يف أن  إليهمــــا  تنــــضمأو )٣٢(والربوتوكــــول املتعلــــق بامتيــــازات الــــسلطة وحــــصاناا 

 ذلك؛ب القيام

يف  علــى أمهيــة النظــام اإلداري للمحكمــة والنظــام األساســي ملوظفيهــا  تــشدد  - ٥٧ 

 الفنية والعليـا، وترحـب بالتـدابري        تنيضمان التمثيل اجلغرايف عند تعيني موظفني يف الفئ       تشجيع  

  اليت اختذا احملكمة وفقا هلذين النظامني اإلداري واألساسي؛

_______________ 

)٢٩( ISBA/17/A/9.  

)٣٠( ISBA/18/A/12 ؛ انظر أيضا١٧، الفقرة :ISBA/18/A/2الفرع الثالث والعشرون ،.  

 .٣٧٩٢٥، الرقم ٢١٦٧لد ، اجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣١(

  .٣٩٣٥٧، الرقم ٢٢١٤الد املرجع نفسه،  )٣٢(
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  ثامنا

 لقاري وأعمال اللجنةاجلرف ا

 مــن االتفاقيــة، تقــدم الــدول ٧٦ مــن املــادة ٨إىل أنــه، مبوجــب الفقــرة  تــشري  - ٥٨ 

 ميـل  ٢٠٠معلومـات عـن حـدود اجلـرف القـاري الواقعـة علـى بعـد مـسافة تتجـاوز                    الساحلية  

حبري من خطوط األساس اليت يقاس منها عـرض حبارهـا اإلقليميـة إىل اللجنـة املنـشأة مبوجـب              

ــق  ــادل، و     املرف ــرايف الع ــل اجلغ ــى أســاس التمثي ــة عل ــاين لالتفاقي ــدول   أن الث ــة إىل ال ــدم اللجن تق

جلرفهــا القــاري، وتكــون عــيني احلــدود اخلارجيــة الــساحلية توصــياا بــشأن املــسائل املتــصلة بت

  وملزمة؛ حدود اجلرف اليت تعينها الدول الساحلية يف ضوء هذه التوصيات حدودا ائية

تتوقـف   مـن االتفاقيـة، ال   ٧٧ مـن املـادة   ٣ىل أنـه، وفقـا للفقـرة     إتـشري أيـضا    - ٥٩  

حقـوق الدولــة الـساحلية علــى جرفهــا القـاري علــى احــتالل، فعلـي أو حكمــي، وال علــى أي     

  إعالن صريح؛

 أن عــددا كــبريا مــن الــدول األطــراف يف االتفاقيــة قــد  تالحــظ مــع االرتيــاح  - ٦٠  

اخلارجيــة للجــرف القــاري الواقعــة علــى بعــد معلومــات عــن تعــيني احلــدود قــدمت إىل اللجنــة 

 مــن املرفــق الثــاين ٤ مــن االتفاقيــة واملــادة ٧٦وفقــا للمــادة  ميــل حبــري، ٢٠٠مــسافة تتجــاوز 

يف يف االجتمــاع احلــادي عــشر للــدول األطــراف    لالتفاقيــة، آخــذة يف االعتبــار املقــرر املتخــذ  

  ؛SPLOS/72 من الوثيقة) أ(الوارد يف الفقرة االتفاقية 

 أنـه، عمـال مبقـرر االجتمـاع الثـامن عـشر للـدول               تالحظ أيضا مـع االرتيـاح       - ٦١  

  العـام  األمـني ، قـدم عـدد كـبري مـن الـدول األطـراف يف االتفاقيـة إىل                  )٣٣(األطراف يف االتفاقيـة   

ــى بعــد مــسافة تتجــاوز       معلومــات  ــة للجــرف القــاري الواقعــة عل ــبني احلــدود اخلارجي ــة ت أولي

 إعداد املعلومات اليت سـتقدم والتـاريخ املزمـع تقـدميها فيـه وفقـا           حلالة   ووصفاميل حبري    ٢٠٠

والنظام الداخلي واملبادئ التوجيهيـة العلميـة والتقنيـة للجنـة،            من االتفاقية    ٧٦ملقتضيات املادة   

مــات األوليــة قــد أودعــت بالفعــل وتالحــظ مــع االرتيــاح أن ســبعة تقــارير أشــري إليهــا يف املعلو

  اللجنة؛ لدى

  اللجنـة  وأن )٣٤(التقـدم احملـرز يف أعمـال اللجنـة         مـع االرتيـاح       كذلك تالحظ  - ٦٢  

  الواقعـة عـن تعـيني احلـدود اخلارجيـة للجـرف القـاري          املقدمـة   تنظر حاليا يف عدد من التقـارير        

  ؛دوراا  اللجنة متديد فترةقرار، وترحب بميل حبري ٢٠٠على بعد مسافة تتجاوز 

_______________ 

)٣٣( SPLOS/183 ١، الفقرة) أ.(  

  .CLCS/76 و CLCS/74انظر  )٣٤(
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مت، مع مراعاة املقرر املتخـذ يف االجتمـاع         أن اللجنة قا   تالحظ مع االرتياح    - ٦٣  
، بتجميــع قــوائم مبواقــع املنظمــات علــى شــبكة  )٣٥(الثــامن عــشر للــدول األطــراف يف االتفاقيــة 

املعلومات وحافظات البيانات الـيت ميكـن مـن خالهلـا الوصـول إىل              /اإلنترنت وبوابات البيانات  
للجميــع والــيت قــد تكــون مهمــة إلعــداد  املعلومــات العامــة والبيانــات العلميــة والتقنيــة املتاحــة  

  اإلنترنت؛ التقارير، وأتاحت هذه املعلومات على موقعها على شبكة

ــيت  الثمــاين عــشرة  بالتوصــياتحتــيط علمــا   - ٦٤   ــها ال ــة بــشأن التقــارير  قدمت  اللجن
 الـدول الـساحلية، وترحـب بإتاحـة ملخـصات هـذه التوصـيات للجميـع               املقدمة مـن عـدد مـن        

 ؛)٣٦( من اجلزء اخلامس من املرفق الثالث للنظام الداخلي للجنة٣-١١وفقا للفقرة 

 نظر اللجنة يف التقـارير املقدمـة مـن الـدول الـساحلية وفقـا للمـادة              أن   تالحظ  - ٦٥ 
 مــن االتفاقيــة واملرفــق الثــاين لالتفاقيــة ال خيــل بتطبيــق الــدول األطــراف لألجــزاء األخــرى  ٧٦
  االتفاقية؛ من

ه لقيـ يومـا    الـيت مل تنظـر فيهـا اللجنـة بعـد           لتقـارير الكـبري ل  عدد  ال  أيضا تالحظ  - ٦٦  
الـشعبة، وتـشدد علـى ضـرورة        وخـدمات األمانـة الـيت توفرهـا         علـى أعـضائها      عـبء  ذلك مـن  

كفاءة وفعالية واحملافظة على مـستواها الرفيـع   بسرعة واللجنة من أداء مهامها  أن تتمكن كفالة  
 ؛من حيث اجلودة واخلربة الفنية

باملقرر الـذي اختذتـه اللجنـة يف دورـا الـثالثني بـشأن       مع التقدير    علما حتيط  - ٦٧ 
 إىل ثـالث دورات مـدة كـل    ٢٠١٣ متديـد فتـرة دوراـا لعـام      مبـا يف ذلـك    عبء عمـل اللجنـة      

تكـون   جديدة حبيـث  منها سبعة أسابيع، مبا يف ذلك اجللسات العامة، وإنشاء أربع جلان فرعية             
  ؛)١٥(يةالطلبات قيد نظر ست جلان فرع

أن تتحمـل،   اللجنـة    الـدول الـيت لـديها خـرباء أعـضاء يف          واجـب    تكرر تأكيد   - ٦٨ 
مبوجب االتفاقية، مصروفات اخلرباء الـذين رشـحتهم أثنـاء أدائهـم ملهـامهم يف اللجنـة، وحتـث                   

رباء بـصورة كاملـة   أن يـشارك هـؤالء اخلـ   يف وسعها لكفالة أقصى ما أن تبذل هذه الدول على  
 يف أعمال اللجنة، مبا فيها اجتماعات اللجان الفرعية، وفقا لالتفاقية؛

يف حــدود املــوارد  التــدابري املناســبة، يواصــل اختـاذ  إىل األمــني العــام أن تطلـب   - ٦٩ 
فالـة زيـادة   ك من أجـل  ، ملواصلة تعزيز قدرة الشعبة اليت تعمل مبثابة أمانة للجنة،     املتاحة عموما 

 عنــد نظرهــا يف التقــارير، علــى النحــو املطلــوب يف  ا ومــساعدا للجنــة وجلاــا الفرعيــة دعمهــ
 مــع مــن املرفــق الثالــث للنظــام الــداخلي للجنــة، وال ســيما املــوارد البــشرية للــشعبة،   ٩الفقــرة 
  عدة تقارير يف آن واحد؛ضرورة النظر يفمراعاة 

_______________ 

)٣٥( SPLOS/183 ٣، الفقرة. 

)٣٦( CLCS/40/Rev.1. 
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ت األمانـة الالزمـة للجنـة     األمني العـام علـى مواصـلة تقـدمي مجيـع خـدما            حتث  - ٧٠ 

  من املرفق الثاين لالتفاقية؛٢ من املادة ٥وفقا للفقرة 

ــب  - ٧١   ــدمي      تطل ــة تق ــها لكفال ــدابري مناســبة ويف حين ــام أن يتخــذ ت  إىل األمــني الع

اليت جـرى متديـدها علـى النحـو         خدمات األمانة إىل اللجنة وجلاا الفرعية طوال الفترة الزمنية          

  ؛)١٣(الجتماع احلادي والعشرين للدول األطراف يف االتفاقية يف مقرر ااملطلوب

بناء على ذلك إىل األمـني العـام أن يواصـل رصـد مـوارد مناسـبة       تطلب أيضا    - ٧٢  

وكافية للشعبة من أجل تقدمي ما يناسب من اخلدمات واملـساعدة إىل اللجنـة بـالنظر إىل زيـادة        

  لها؛عدد أسابيع عم

صندوق االسـتئماين  الـ مـسامهات إىل  الـيت قـدمت    لـدول   ل عرب عن تقـديرها   ت  - ٧٣  

  وإىل ، لغرض تيسري إعداد التقارير الـيت تقـدم إىل اللجنـة           ٥٥/٧ املنشأ مبوجب القرار     للتربعات

املنــشأ أيــضا مبوجــب ذلــك القــرار مــن أجــل حتمــل تكــاليف   للتربعــات   االســتئماينصندوقالــ

اجتماعـات اللجنـة، وتـشجع الـدول علـى تقـدمي            مـن الـدول الناميـة يف         مشاركة أعضاء اللجنة  

ــصندوق االســتئماين، حــسب       ــأذن باســتخدام ال ــصندوقني، وت مــسامهات إضــافية إىل هــذين ال

تغطيــة تكــاليف مــشاركة رئــيس اللجنــة الــذي هــو عــضو مــن لاالقتــضاء ووفقــا الختــصاصاته، 

 اجتماعــات الــدول األطــراف ولتغطيــة   بترشــيحه أحــد البلــدان الناميــة يف يقــومأعــضاء اللجنــة 

تكلفــة مــشاركة رئــيس اللجنــة احلــايل يف جلــسة اجلمعيــة العامــة املكرســة لالحتفــال بالــذكرى 

ديـسمرب  / كـانون األول ١٠ يف  الـيت عقـدت   يـة السنوية الثالثني لفـتح بـاب التوقيـع علـى االتفاق          

 ؛٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٤ املؤرخ ٦٧/٥اجلمعية  وفقا لقرار ٢٠١٢

الثانيـة   و احلادية والـثالثني   الدورات على أن يدعو األمني العام إىل عقد         توافق  - ٧٤ 

 إىل ينــاير /كــانون الثــاين  ٢١مــن  ةالفتــر للجنــة يف نيويــورك يف  والــثالثني والثالثــة والــثالثني  

يف  و٢٠١٣أغـــسطس / آب٣٠يوليـــه إىل / متـــوز١٥ يف الفتـــرة مـــن و٢٠١٣ مـــارس/آذار ٨

مــع ، علــى التــوايل، ٢٠١٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٢أكتــوبر إىل /ن األول تــشري٧مــن الفتـرة  

تــوفري كامــل خــدمات املــؤمترات، مبــا يف ذلــك تــوفري الوثــائق، لألجــزاء املخصــصة للجلــسات    

 وألي دورات مستأنفة حسب مـا يقتـضيه عمـل اللجنـة، وتطلـب      )٣٧(العامة من هذه الدورات 

  ؛يف حدود املوارد املتاحة عموماة هذه االحتياجات  بذل كل جهد ممكن لتلبي العاماألمنيإىل 
_______________ 

ر إىل فربايـ / شـباط ٢٥ ويف الفتـرة مـن    ٢٠١٣فربايـر   / شـباط  ١يناير إىل   / كانون الثاين  ٢٨يف الفترة من     )٣٧(
ــن ٢٠١٣مــــــــارس /آذار ١ ــرة مــــــ ــن  /ب آ١٦ إىل ١٢ ويف الفتــــــ ــرة مــــــ  إىل ٢٦أغــــــــسطس ويف الفتــــــ

  .٢٠١٣ أغسطس/آب ٣٠
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 بأمهية أعمال اللجنة املضطلع ا وفقـا لالتفاقيـة،       تعرب عن اقتناعها الراسخ     - ٧٥  

بـأن  ريرهـا، وتـسلم   اساحلية يف اإلجـراءات املتعلقـة بتق     الـ دول  الـ مبا يف ذلك ما يتعلق مبشاركة       

  ؛زال ضروريا ال يبني الدول الساحلية واللجنة مة التعاون

 اآلراء مـن أجـل زيـادة فهـم املـسائل            تتبادلـ الـيت   دول  للـ عرب عن تقديرها    ت  - ٧٦ 

يـسهل إعـداد      مـن االتفاقيـة، ممـا      ٧٦املطروحة، مبا يف ذلك النفقات الناشـئة عـن تطبيـق املـادة              

، وتشجع الدول علـى مواصـلة       التقارير اليت تقدمها الدول، وال سيما الدول النامية، إىل اللجنة         

  تبادل اآلراء؛

 إىل األمــني العــام أن يــستمر، بالتعــاون مــع الــدول األعــضاء، يف دعــم  تطلــب  - ٧٧ 

حلقات العمـل أو النـدوات بـشأن اجلوانـب العلميـة والتقنيـة املتعلقـة بتعـيني احلـدود اخلارجيـة                      

 ميــل حبــري، مــع األخــذ يف االعتبــار ٢٠٠للجــرف القــاري الواقعــة علــى بعــد مــسافة تتجــاوز 

  زيز بناء قدرات البلدان النامية على إعداد تقاريرها؛ تعضرورة
  

  تاسعا

 السالمة واألمن البحريان والتنفيذ من قبل دولة العلم

سالمة وأمـن   بـ  املتعلقـة  الدول علـى التـصديق علـى االتفاقـات الدوليـة             تشجع  - ٧٨ 

 التفاقيــةاملالحــة والعمــل البحــري أو االنــضمام إليهــا وعلــى اختــاذ مــا يلــزم مــن تــدابري وفقــا ل   

تـشتمل عليهـا      ـدف تطبيـق القواعـد الـيت        وغريها من الصكوك الدولية املربمة يف هذا الصدد،       

ــات وإنفاذ  ــك االتفاقـ ــاتلـ ــى  هـ ــشدد علـ ــرورة، وتـ ــدمي    ضـ ــة وتقـ ــدول الناميـ ــدرات الـ ــاء قـ  بنـ

 إليها؛ املساعدة

 كـون هلـا   ت قـد نيبأن النظم القانونية اليت حتكم الـسالمة واألمـن البحـري   تسلم    - ٧٩  

 مـن املفيـد إجيـاد أوجـه         وقـد يكـون   وقد تكون مترابطـة      كل منها اآلخر  أهداف مشتركة يعزز    

  وتشجع الدول على أن تضع ذلك يف اعتبارها لدى تنفيذها؛للتآزر فيما بينها، 

ــز ثقافــة قوامهــا الــسالمة     تــشدد   - ٨٠   علــى ضــرورة بــذل مزيــد مــن اجلهــود لتعزي

النقص يف املوظفني املدربني تدريبا كافيا، وحتث علـى         واألمن يف قطاع النقل البحري وملعاجلة       

  إنشاء مزيد من املراكز لتوفري ما يلزم من تعليم وتدريب؛

  مـن بـأدىن قـدر  األمـن  وتدابري السالمة يتم تنفيذ أن ضرورة على  تشدد أيضا   - ٨١  

عـاون  ، وترحـب بالت  فيما يتعلـق بظـروف عملـهم    وخباصةوالصيادين،  البحارة   يفاآلثار السلبية   

اجلاري بني منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة ومنظمـة العمـل الدوليـة فيمـا خيـص عمـل             

األطفــال يف مــصائد األمســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة وبالعمــل الــذي يــضطلع بــه مكتــب األمــم   
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املتحـدة املعـين باملخــدرات واجلرميـة ومنظمـة العمــل الدوليـة بـشأن مــسألة االجتـار باألشــخاص        

  ؛رة على منت سفن الصيدوالسخ

يونيـه  / حزيـران ٢٥ مـانيال يف   ببـدء نفـاذ التعـديالت الـيت اعتمـدت يف          ترحب  - ٨٢  

ــانيال ٢٠١٠ ــة بتعــديالت م ــى  )٣٨( املعروف ــت عل ــيت أدخل ــدريب    ال ــايري الت ــة ملع ــة الدولي االتفاقي

رخيص  التدريب والتـ    وعلى مدونة معايري   )٣٩(١٩٧٨لعام  والترخيص واملراقبة املتعلقة بالبحارة     

، مع حتديد فترة انتقاليـة مـدا مخـس    ٢٠١٢يناير / كانون الثاين١ يف واملراقبة املتعلقة بالبحارة  

ــاين ١ســنوات حــىت   ــاير / كــانون الث ــة    ٢٠١٧ين ــى االتفاقي ــيت مل تــصدق عل ــدول ال ــدعو ال ، وت

مبعـــايري تـــدريب طـــواقم ســـفن الـــصيد وإصـــدار  املـــذكورة وعلـــى االتفاقيـــة الدوليـــة املتعلقـــة  

  ذلك؛  أو مل تنضم إليهما بعد إىل أن تفعل١٩٩٥ ومراقبتهم لعام همتراخيص

 العمـل البحـري لعـام      باستيفاء الشروط الالزمة لبدء نفاذ اتفاقية        ترحب أيضا   - ٨٣  

تفاقيـة املتعلقـة بالعمـل يف صـيد     اال واليت مل تـصدق علـى هـذه االتفاقيـة       الدول   تدعوو،  ٢٠٠٦

ــام   ــم   (٢٠٠٧األمســاك لع ــة رق ــة البحــارة    )١٨٨االتفاقي ــائق هوي ــة وث ــام) املنقحــة( واتفاقي  لع

 إىل القيـام بـذلك  بعـد    إليهـا  تنـضم  نظمـة العمـل الدوليـة أو      مل )٤٠()١٨٥االتفاقية رقـم     (٢٠٠٣

 تـوفري التعــاون واملــساعدة ضــرورة ، وتـشدد علــى   علـى حنــو فعــال وإىل تنفيـذ تلــك االتفاقيــات 

 ؛ للدول بناء على طلبها يف هذا الصددالتقنيني

بالتعاون اجلاري بني منظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة             كذلك ترحب  - ٨٤  

واملنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية فيمـا يتعلـق بـسالمة الـصيادين وسـفن الـصيد،                  

 مبوافقــة املنظمــات واصــلة العمــل يف هــذا اــال، وحتــيط علمــامل امللحــة الــضرورةد علــى شدوتــ

تنفيـذ اجلـزء بـاء مـن         علـى التوجيهية املتعلقة مبـساعدة الـسلطات املختـصة         الثالث على املبادئ    

 لتـصميم سـفن الـصيد    املبادئ التوجيهية الطوعية وعلى مدونة السالمة للصيادين وسفن الصيد    

التوصـيات املتعلقـة مبعـايري الـسالمة علـى سـفن صـيد األمسـاك         الصغرية وبنائها وجتهيزها وعلـى   

  ؛)٤١( مترا وسفن الصيد اليت ليس هلا سطح١٢عن اليت هلا سطح ويقل طوهلا 

_______________ 

  .STCW/CONF.2/32-34املنظمة البحرية الدولية، الوثائق : انظر )٣٨(

  .٢٣٠٠١، الرقم ١٣٦١، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣٩(

  .٤١٠٦٩، الرقم ٢٣٠٤املرجع نفسه، الد  )٤٠(

منظمــة األمــم املتحــدة   ؛ و١٦ ، املرفــقMSC 89/25/Add.1 املنظمــة البحريــة الدوليــة، الوثيقــة   : انظــر )٤١(
، GB.316/POL/4(and Corr.)؛ ومنظمـة العمـل الدوليـة، الوثيقـة     FIPI/R1012 (Ar)لألغذيـة والزراعـة، الوثيقـة    

  .١٤الفقرة 
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األطــراف يف اتفاقيــة بــازل املتعلقــة مبراقبــة بــني   علــى مواصــلة التعــاونتـشجع   - ٨٥  

ــها    ــالتخلص من ــات اخلطــرة عــرب احلــدود وب ــة بــش و )٤٢(حركــة النفاي ــة الدولي ن أاملنظمــة البحري

  ؛األنظمة املتعلقة مبنع التلوث الناجم عن السفن

 ٢٠١٠دول علــى النظــر يف أن تــصبح أطرافــا يف بروتوكــول عــام   الــ تــشجع  - ٨٦  

ــة املتعلقــة باملــسؤولية والتعــويض عــن الــضرر النــاجم عــن نقــل املــواد    لال اخلطــرة  تفاقيــة الدولي

  ؛)٤٣(١٩٩٦والضارة عن طريق البحر لعام 

ملكافحــة األخطــار الالزمــة مجيــع اإلجــراءات يــتم اختــاذ أن ضــرورة  إىل تــشري  - ٨٧  

  يثاق واالتفاقية؛املدة يف واراألمن البحري وفقا للقانون الدويل، مبا يف ذلك املبادئ الاليت دد 

د العــاملي يالــصعكــل مــن لتعــاون الــدويل علــى ل البــالغ األمهيــة بالــدور تــسلم  - ٨٨  

  ومـن بينـها   مكافحة األخطار الـيت ـدد األمـن البحـري،     يفواإلقليمي ودون اإلقليمي والثنائي   

 املسلح يف البحر واألعمال اإلرهابيـة املرتكبـة ضـد النقـل البحـري واملنـشآت              طوالقرصنة والس 

ــة،     ــصاحل البحري ــن امل ــا م ــساحلية وغريه ــاه ال ــى املي ــدويل،  عل ــانون ال ــا للق ــها  و  وفق بوســائل من

هـــا درئ وخطـــارالـــصكوك واآلليـــات الثنائيـــة واملتعـــددة األطـــراف اهلادفـــة إىل رصـــد هـــذه األ 

 خطـار  هـذه األ   بالكـشف عـن   ملعلومـات بـني الـدول فيمـا يتعلـق           والتصدي هلا، وتعزيـز تبـادل ا      

 وضـرورة ها، وحماكمة ارمني مع إيـالء االعتبـار الواجـب للتـشريعات الوطنيـة      تبديدها و درئو

  ؛األهدافتلك  ل دعمااستمرار بناء القدرات

 كافـة أنـواع الـسفن الـيت         ميسان أن القرصنة والسطو املسلح يف البحر        تالحظ  - ٨٩  

  البحرية؛ يف األنشطةتشارك 

 معلومـات دقيقـة عـن    إلتاحـة  على أمهية اإلبالغ الفوري عن احلـوادث      تشدد  - ٩٠  

  تعرضـها يف حالـة قيام الـسفن املتـضررة،    و، السفنعلىنطاق مشكلة القرصنة والسطو املسلح    

ة إىل الدولة الساحلية، وتؤكد أمهيـة تبـادل املعلومـات بـصور           ، بتقدمي املعلومات    لسطو املسلح ل

فعالة مع الدول اليت حيتمل أن تتأثر من جراء حوادث القرصـنة والـسطو املـسلح علـى الـسفن،          

  الدولية؛ وحتيط علما بالدور اهلام الذي تضطلع به املنظمة البحرية

، يف هذا الصدد، اإلسهام اهلام الـذي يقدمـه مركـز تبـادل           تالحظ مع التقدير    - ٩١  

كافحـة القرصـنة والـسطو املـسلح ضـد      املتعلـق مب اإلقليمـي  اتفـاق التعـاون   ن مـ املنبثق املعلومات  

  ؛آسيا السفن يف
_______________ 

 .٢٨٩١١، الرقم ١٦٧٣، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٤٢(

  .LEG/CONF.17/10املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  )٤٣(
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التعـاون مـع املنظمـة البحريـة الدوليـة،       يف ظـل    ،  القيـام  مجيع الدول علـى      حتث  - ٩٢  

 عــن طريـق اختــاذ تــدابري تــشمل   علــى حنـو فعــال، كافحـة القرصــنة والــسطو املـسلح يف البحــر  مب

 ومـوظفي  البحـارة جمـال بنـاء القـدرات مـن خـالل تـدريب        التدابري املتعلقة بتقـدمي املـساعدة يف        

 املوانئ وموظفي إنفاذ القوانني على منع هذه احلـوادث واإلبـالغ عنـها والتحقيـق فيهـا وتقـدمي           

وطنيــة  املتــهمني بارتكاــا إىل العدالــة، وفقــا للقــانون الــدويل، وعــن طريــق اعتمــاد تــشريعات   

ــراض اإلن    ــة ألغــ ــدات الالزمــ ــسفن واملعــ ــوفري الــ ــش يف   وتــ ــة إزاء الغــ ــاة احليطــ ــاذ ومراعــ  فــ

  السفن؛ تسجيل

يتعلـق   الـدويل الواجـب التطبيـق فيمـا       لقانون  ا الدول على كفالة تنفيذ      تشجع  - ٩٣  

ــة،     ــبني يف االتفاقي ــى النحــو امل ــال،  مبكافحــة القرصــنة، عل ــى حنــو فع ــدول اختــاذ  عل ــب بال وي

لتـسهيل القــبض علــى مــن  دويل اخلطـوات املناســبة مبوجــب قوانينــها الوطنيـة ووفقــا للقــانون الــ  

ألعمـال أو تيـسريها، وحماكمتـهم       يدعى ارتكام ألعمـال القرصـنة، مبـا يف ذلـك متويـل تلـك ا               

مراعــاة الــصكوك األخــرى املتــصلة بــذلك الــيت تتــسق مــع االتفاقيــة، وتــشجع الــدول علــى  مــع

  التعاون حسب االقتضاء من أجل تطوير تشريعاا الوطنية يف هذا الصدد؛

إزاء مـا متثلـه القرصـنة والـسطو املـسلح يف البحـر مـن          عرب عـن بـالغ قلقهـا      ت  - ٩٤  

  أخطار دد سالمة البحارة وغريهم من األشخاص ورفاههم؛

ــدعو  - ٩٥   ــة     تـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــة ومنظمـ ــة الدوليـ ــة البحريـ ــدول واملنظمـ ــع الـ  مجيـ

حة البحــارة واملنظمــات والوكــاالت الدوليــة املعنيــة األخــرى إىل اختــاذ تــدابري حلمايــة مــصل        

، مبـا يف ذلـك تقـدمي الرعايـة هلـم      اإلفـراج عنـهم  بعـد   ورعايتـهم والصيادين من ضحايا القرصنة     

التوصــية باختــاذ تــدابري مــن هــذا القبيــل  يف اتمــع بعــد وقــوع احلــوادث، أووإعــادة إدمــاجهم 

  حسب االقتضاء؛

ــة الدوليــة ومكتــب   حتــيط علمــا  - ٩٦    األمــم  بالتعــاون اجلــاري بــني املنظمــة البحري

 املعــين باملخـدرات واجلرميــة والــشعبة فيمـا يتــصل بتجميــع التـشريعات الوطنيــة املتعلقــة    املتحـدة 

بالقرصنة، وتالحـظ أن نـسخ التـشريعات الوطنيـة الـيت تلقتـها األمانـة العامـة قـد نـشرت علـى                        

  ؛)١١(اإلنترنت موقع الشعبة على شبكة

 آليـات  وإرسـاء  وطنية وثنائية وثالثية األطراف  اختاذ مبادرات مواصلة شجعت  - ٩٧  

، وفقا للقانون الدويل، من أجل التصدي للقرصنة، مبا يف ذلـك متويـل أعمـال                لتعاون اإلقليمي ل

، ويـب بالـدول األخـرى    القرصنة أو تيسريها، والسطو املـسلح يف البحـر يف املنطقـة اآلسـيوية       

تفاقـات تعـاون علـى الـصعيد اإلقليمـي بـشأن مكافحـة القرصـنة          العتمـاد ا ا فـور  االهتمـام  إيالء

  ؛ وإبرامها وتنفيذهاوالسطو املسلح على السفن
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الـيت   القرصـنة والـسطو املـسلح     حـوادث إزاء  قلقهـا   بـالغ   عن  كرر اإلعراب   ت  - ٩٨  

 عمليـات  إزاء وتعرب بوجه خـاص عـن جزعهـا   احل الصومال،  ويف البحر قبالة س   تزال تقع    ال

ــسف  ــدعم اجلهــود  اختطــاف ال ــة األخــرية ن، وت ــة يف اآلون ــى   املبذول  للتــصدي هلــذه املــشكلة عل

) ٢٠٠٨( ١٨١٦  القــرارات جملــس األمــنيط علمــا باختــاذالــصعيدين العــاملي واإلقليمــي، وحتــ 

 ٢٠٠٨أكتـوبر  / تـشرين األول ٧املـؤرخ  ) ٢٠٠٨ (١٨٣٨ و ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢املؤرخ  

ــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٤٦و  ــانون ٢املـ ــ/ األولكـ ــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٥١  و٢٠٠٨ سمربديـ املـ

نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٣٠املـــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٩٧ و ٢٠٠٨ ديـــسمرب/ األول كـــانون١٦

املـــؤرخ ) ٢٠١٠ (١٩٥٠  و٢٠١٠أبريـــل / نيـــسان٢٧املـــؤرخ ) ٢٠١٠ (١٩١٨ و ٢٠٠٩

ــاين٢٣ ــوفمرب / تـــشرين الثـ ــل / نيـــسان١١املـــؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٧٦ و ٢٠١٠نـ  ٢٠١١أبريـ

املــؤرخ  ) ٢٠١١ (٢٠٢٠ و ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول ٢٤رخ املــؤ) ٢٠١١ (٢٠١٥ و

ــاين ٢٢ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــؤرخ ) ٢٠١٢ (٢٠٣٦ و ٢٠١١نـ ــباط٢٢املـ ــر / شـ  ٢٠١٢فربايـ

 اإلذن ، وتالحــظ أيــضا أن )٤٤(٢٠١٠أغــسطس / آب٢٥وبالبيــان الــذي أدىل بــه رئيــسه يف    

) ٢٠٠٨( ١٨٣٨ واألحكـــــام الـــــواردة يف القـــــرارات) ٢٠٠٨( ١٨١٦رار قـــــالـــــوارد يف ال

 ٢٠٢٠ و) ٢٠١٠( ١٩٥٠  و  )٢٠٠٩( ١٨٩٧ و     )٢٠٠٨( ١٨٥١ و) ٢٠٠٨( ١٨٤٦ و

التزاماـا    حقـوق الـدول األعـضاء أو   متـس ومال وال صاحلالة يف ال ال تسري إال على     ) ٢٠١١(

 التزامـــات  القـــانون الـــدويل، مبــا يف ذلـــك أيــة حقـــوق أو   املنـــصوص عليهــا يف مــسؤولياا  أو

 وتــشدد بوجــه خــاص علــى أنــه  ، فيمــا يتعلــق بأيــة حالــة أخــرى  االتفاقيــة،منــصوص عليهــا يف

  ؛ قانونا دوليا عرفياترسي اإلذن املذكور واألحكام املذكورة ينبغي اعتبار أن ال

ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٠ بتقريـر األمـني العـام املـؤرخ          حتيط علما مـع التقـدير       - ٩٩  

  ؛)٢٠١١ (٢٠١٥ الذي أعد استجابة لطلب جملس األمن يف القرار )٤٥(٢٠١٢

الواردة من الـدول األعـضاء بـشأن        امعة  ملعلومات  ايف هذا الصدد    تالحظ    - ١٠٠  

التدابري اليت اختذا لتجرمي القرصـنة مبوجـب قوانينـها احملليـة ولـدعم حماكمـة األفـراد املـشتبه يف                     

 ضلوعهم يف أعمال قرصنة قبالة سـواحل الـصومال وسـجن املـدانني منـهم الـيت عممهـا األمـني          

  ؛)٤٦()٢٠١١( ٢٠١٥ من قرار جملس األمن ١١العام على الدول األعضاء عمال بالفقرة 

_______________ 

)٤٤( S/PRST/2010/16 ٣١ - ٢٠١٠أغـــــسطس /آب ١قـــــرارات ومقـــــررات جملــــس األمـــــن،  : ؛ انظــــر 
  .٢٠١١ يوليه/متوز

)٤٥( S/2012/50.  

)٤٦( S/2012/177املرفق ،. 
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ــضا    - ١٠١   ــين      تالحــظ أي ــصال املع ــق االت ــذل يف إطــار فري ــزال تب ــيت ال ت اجلهــود ال

 ،)٢٠٠٨ (١٨٥١  األمـن  جملـس مبكافحة القرصنة قبالة سـواحل الـصومال، عقـب اختـاذ قـرار              

 املعـين باجلوانـب املاليـة للقرصـنة الـصومالية يف إطـار فريـق          ٥يف ذلك إنـشاء الفريـق العامـل          مبا

االتصال من أجل التركيز على بذل اجلهود من أجل مكافحة أعمال القراصنة يف الـرب وتنـسيق         

 وتــثين علــى مجيــع الــدول ملــسامهتها يف اجلهــود املبذولــة ملكافحــة القرصــنة قبالــة  تلــك اجلهــود،

  الصومال؛ سواحل

لـصومال يف   لالرئيسي الـذي تؤديـه احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة             بالدور   تقر  - ١٠٢  

مكافحة القرصـنة والـسطو املـسلح علـى الـسفن، وتـسلم بأمهيـة إجيـاد تـسوية شـاملة مـستدامة                 

ــساعدة         ــة للقرصــنة وم ــى ضــرورة معاجلــة األســباب اجلذري ــشدد عل ــصومال، وت ــة يف ال للحال

سية ملكافحــة القرصــنة، مبــا يف ذلــك متويــل  الــصومال ودول املنطقــة علــى تعزيــز قــدراا املؤســ 

أعمــال القرصــنة أو تيــسريها، والــسطو املــسلح علــى الــسفن قبالــة ســواحل الــصومال وتقــدمي    

  مرتكيب هذه األعمال إىل العدالة؛

 إقرار املنظمـة البحريـة الدوليـة املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة باملـساعدة           تالحظ  - ١٠٣  

 واإلرشـادات املؤقتـة   )٤٧(والسطو املـسلح الـيت تـستهدف الـسفن    يف التحقيق يف جرائم القرصنة    

اسـتخدام أفـراد األمـن املـسلحني املتعاقــد     املتعلقــة باملنقحـة ملـالكي الـسفن ومـشغليها وربابنتـها      

ــة )٤٨(معهــم بــصفة خاصــة علــى مــنت الــسفن يف املنطقــة الــشديدة اخلطــورة     والتوصــيات املؤقت

أفراد األمن املـسلحني املتعاقـد معهـم بـصفة خاصـة علـى          استخدام  املتعلقة ب املنقحة لدول العلم    

 والتوصـيات املؤقتـة املنقحـة لـدول املينـاء والـدول           )٤٩(منت السفن يف املنطقة الـشديدة اخلطـورة       

استخدام أفراد األمن املسلحني املتعاقد معهم بصفة خاصة على مـنت الـسفن             املتعلقة ب الساحلية  

جيهات املؤقتة لشركات األمن البحري اخلاصة الـيت تـوفر   والتو )٥٠(يف املنطقة الشديدة اخلطورة   

ــشديدة         ــة ال ــسفن يف املنطق ــى مــنت ال ــصفة خاصــة عل ــم ب ــد معه ــسلحني املتعاق ــن امل ــراد األم أف

التـدابري الراميـة إىل منـع أعمـال القرصـنة           املتعلقـة ب   والتوجيهات املؤقتة لدول العلم      )٥١(اخلطورة

  ؛)٥٢(امن الصومال والتخفيف من حد اليت تنطلق

_______________ 

 .MSC.1/Circ.1404املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  )٤٧(

 .MSC.1/Circ.1405/Rev.2املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  )٤٨(

 .MSC.1/Circ.1406/Rev.2املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  )٤٩(

 .MSC.1/Circ.1408/Rev.1املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  )٥٠(

  .MSC.1/Circ.1443املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  )٥١(

  .MSC.1/Circ.1444ة، الوثيقة املنظمة البحرية الدولي )٥٢(
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اجلهود الـيت تبـذهلا صـناعة النقـل البحـري للتعـاون مـع الـدول               تالحظ أيضا   - ١٠٤  
 يف مساعدة الـسفن الـيت   وخباصةالقرصنة قبالة سواحل الصومال،     ما تبذله من جهود بشأن      يف  

ــة يف     تبحـــر يف ــة الدوليـ ــة البحريـ ــاذ املنظمـ ــة، وتالحـــظ كـــذلك اختـ  تـــشرين ٣٠تلـــك املنطقـ
ــاين ــوفمرب/الث ــة      ٢٠١١ ن ــاه قبال ــسفن يف املي ــى ال ــسلح عل ــسطو امل ــق بالقرصــنة وال ــرار املتعل  الق

  ؛)٥٣(الصومال سواحل

ــسلوك املتعلقــة بقمــع القرصــنة والــسطو    تــشري  - ١٠٥   ــة قواعــد ال  إىل اعتمــاد مدون
 )٥٤()مدونـة جيبـويت لقواعـد الـسلوك    (املسلح على السفن يف غرب احمليط اهلندي وخليج عدن      

ــاين  ٢٩يف  ــ/كــانون الث ــة   حتــ٢٠٠٩اير ين ــة الدولي ــة املنظمــة البحري ــشاء الــصندوق  ت رعاي  وإن
االســتئماين ملدونــة جيبــويت التــابع للمنظمــة البحريــة الدوليــة، وهــو صــندوق اســتئماين متعــدد    

  املاحنني بدأ مببادرة من اليابان، واألنشطة املستمرة من أجل تنفيذ مدونة قواعد السلوك؛

املتعلـــق  A.1044(27) فــذ بالكامـــل القــرار  أن تن الـــدول علــى ضـــمان  حتــث   - ١٠٦  
  ؛)٥٣(الصومال احلسوالقرصنة والسطو املسلح على السفن يف املياه قبالة ب

أطرافــا يف اتفاقيــة قمــع األعمــال غــري     بعــد تــصبح الــيت مل  بالــدول يــب  - ١٠٧  
ــة والربوتو     ــة ضــد ســالمة املالحــة البحري ــشروعة املوجه ــال غــري    امل ــق بقمــع األعم كــول املتعل

 أن تفعــل )٥٥(املــشروعة املوجهــة ضــد ســالمة املنــشآت الثابتــة املوجــودة علــى اجلــرف القــاري  
 امللحق باتفاقيـة قمـع األعمـال غـري املـشروعة            ٢٠٠٥بروتوكول عام   تالحظ بدء نفاذ    ، و ذلك

كــول عــام  امللحــق بربوتو٢٠٠٥ وبروتوكــول عــام )٥٦(املوجهــة ضــد ســالمة املالحــة البحريــة 
 املتعلـق بقمــع األعمــال غـري املــشروعة املوجهــة ضــد سـالمة املنــشآت الثابتــة املوجــودة    ١٩٨٨

 أطرافـا يف   بعـد تصبحاليت مل دعو الدول ، وت٢٠١٠يوليه / متوز٢٨ يف  )٥٧(على اجلرف القاري  
وحتــث الــدول األطــراف علــى اختــاذ التــدابري   القيــام بــذلك،  إىل النظــر يفربوتوكــولنيهــذين ال

  بفعالية، من خالل اعتماد تشريعات، عند االقتضاء؛هذين الصكنيناسبة لكفالة تنفيذ امل

بالدول أن تنفذ بفعالية املدونـة الدوليـة ألمـن الـسفن واملرافـق املرفئيـة                 يب  - ١٠٨  
 وأن تعمـل مــع  )٥٨(علــى االتفاقيـة الدوليــة حلمايـة األرواح يف البحــر  الــيت أدخلـت  والتعـديالت  
  املالحة؛ مع كفالة حريةبطريقة آمنة ة الدولية على تعزيز النقل البحري املنظمة البحري

_______________ 

  .A 27/Res.1044املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  )٥٣(

  .١، املرفق، الضميمة C 102/14املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  )٥٤(

  .٢٩٠٠٤، الرقم ١٦٧٨، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٥٥(

  .LEG/CONF.15/21املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  )٥٦(

  .LEG/CONF.15/22املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  )٥٧(

ــان    )٥٨( ــة، الوثيقت ــة الدولي ــذي اعتمــد  MSC.202(81)، والقــرار 34 و SOLAS/CONF.5/32املنظمــة البحري  ال
  .مبوجبه نظام حتديد هوية السفن وتتبعها عن بعد
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 مجيــع الــدول علــى أن تقــوم، بالتعــاون مــع املنظمــة البحريــة الدوليــة،   حتــث  - ١٠٩  

بتحــسني محايــة املنــشآت املقامــة علــى امليــاه الــساحلية عــن طريــق اختــاذ تــدابري ذات صــلة مبنــع  

 وعـن  لتحقيـق فيهـا وفقـا للقـانون الـدويل     غ عنـها وا وقوع أعمال عنـف ضـد املنـشآت واإلبـال        

علـى حنـو    طريق تنفيـذ تـدابري مـن هـذا القبيـل مـن خـالل التـشريعات الوطنيـة لـضمان اإلنفـاذ                        

  ؛مناسب وواف

جهــود التقــدم احملــرز يف جمــال التعــاون اإلقليمــي، مبــا يف ذلــك   علــى  تــشدد  - ١١٠  

 ، وســنغافورةملقــاايــة البيئــة يف مــضيقي  بــشأن تعزيــز الــسالمة واألمــن ومح الــدول الــساحلية،

 آليـة (يف مضيقي ملقا وسـنغافورة  سالمة املالحة ومحاية البيئة املتعلقة بلتعاون اآلية وفعالية أداء   

تعزيــز احلــوار وتيــسري التعــاون الوثيــق بــني الــدول الــساحلية والــدول املــستخدمة    يف ) التعــاون

 مــن االتفاقيــة، ٤٣، وفقــا للمـادة   األخــرىواجلهــات املعنيـة للمـضيقني وقطــاع النقـل البحــري   

سـبتمرب  / أيلـول ٢٥ و ٢٤وتالحظ مع التقدير عقـد منتـدى التعـاون اخلـامس يف سـنغافورة يف               

 ٢٠١٢سـبتمرب  / أيلـول ٢٨  واالجتماع اخلامس للجنة تنسيق املشاريع يف سنغافورة يف    ٢٠١٢

أبريـل  / نيـسان  ١٠يزيـا يف    واالجتماعني الثامن والتاسع للجنة صـندوق معونـات املالحـة يف مال           

ــانون األول١٤ و ١٣ ويف ٢٠١٢ ــذه  ٢٠١٢ديــــسمرب / كــ ــار أن هــ ــوايل، باعتبــ ــى التــ ، علــ

م الـذي  االـدور اهلـ  املناسبات تشكل األعمدة الرئيسية آللية التعاون، وتالحظ أيضا مع التقـدير       

إلقليمـي  اتفـاق التعـاون ا    ن  مـ  املنبثـق  يف سـنغافورة      املوجـود  مركـز تبـادل املعلومـات      يضطلع به 

ــق مب ــدول       املتعل ــب بال ــسفن يف آســيا، وي ــسلح ضــد ال ــسطو امل ــويلكافحــة القرصــنة وال  أن ت

  عاجل العتماد اتفاقات تعاون على الصعيد اإلقليمي وإبرامها وتنفيذها؛على حنو اهتمامها 

تــشكل  بــأن بعــض أنــشطة اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة   تــسلم  - ١١١  

  ستعمال املشروع للمحيطات وتعرض حياة الناس يف البحر للخطر؛ أوجه االخطرا يهدد

ــد    تالحــظ  - ١١٢   ــة متنوعــة وق ــابرة للحــدود الوطني ــشطة اجلرميــة املنظمــة الع   أن أن

 وأن املنظمـات اإلجراميـة قـادرة علـى التكيـف واالسـتفادة        تكون متـشابكة يف بعـض احلـاالت       

لية والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة     من مواطن الضعف لدى الدول، وال سـيما الـدول الـساح        

 زيـادة التعـاون والتنـسيق     املعنيـة الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة  ب ويبيف مناطق العبور،   

ألشـخاص واالجتـار غـري      ريـب املهـاجرين واالجتـار با       بينها على مجيع املستويات لكشف     فيما

  ؛الدويل وفقا للقانونها  وقمعاملشروع باألسلحة النارية

 بأمهيـة تعزيـز التعـاون الـدويل علـى مجيـع املـستويات ملكافحـة أنـشطة              تسلم  - ١١٣  

اجلرمية املنظمة العابرة للحـدود الوطنيـة، مبـا فيهـا االجتـار غـري املـشروع باملخـدرات واملـؤثرات                 

 وريـب   ،ملكافحـة االجتـار غـري املـشروع باملخـدرات          نطـاق صـكوك األمـم املتحـدة       العقلية يف   
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واألنـشطة اإلجراميـة    واالجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الناريـة           واالجتار باألشخاص   املهاجرين  

  ؛)٥٩( الوطنيةعرباملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة  يف البحر اليت تندرج يف إطار اتفاقية األمم

ــيت  يــب  - ١١٤   ــدول ال ــصبح بال ــب    مل ت ــا يف بروتوكــول مكافحــة ري ــد أطراف  بع

 والبحر واجلو املكمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة      املهاجرين عن طريق الرب  

 مكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناــا والــذخرية  بروتوكــولو )٦٠( الوطنيــةعــرب

 مشروعة املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب           واالجتار ا بصورة غري   

االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة            وقمـع    منـع    بروتوكول و )٦١(الوطنية

تنظـر يف القيـام     أن   )٦٢(عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة            

  ذلك وأن تتخذ التدابري املناسبة لكفالة تنفيذها على حنو فعال؛ب

ــة املالحــة   يــب  - ١١٥   ــدول أن تكفــل حري ــابر  وســالمتها  بال ــرور الع وحقــوق امل

   وفقا للقانون الدويل، وخباصة االتفاقية؛ واملرور الربيءواملرور يف املمرات البحرية األرخبيلية

 بأعمــال املنظمــة البحريــة الدوليــة املتعلقــة حبمايــة خطــوط النقــل        ترحــب  - ١١٦  

ل تعزيز السالمة واألمـن   ، وخباصة يف جما   االستراتيجية من الناحية    شأنالبحري ذات األمهية وال   

ق املستخدمة للمالحة الدولية، ويب باملنظمة البحريـة الدوليـة والـدول            ئومحاية البيئة يف املضا   

ق سـاملة  ئ لكـي تظـل هـذه املـضا       ا تعاوـ   أن تواصـل   ق والدول الـيت تـستخدمها     ئاملشاطئة للمضا 

ــة طــوال الوقــت، متاشــي      ــا مفتوحــة أمــام املالحــة الدولي ــة بيئي ــة حممي ــدويل،  آمن ا مــع القــانون ال

  االتفاقية؛ اصةوخب

  املـستخدمة  قئلمـضا لق والـدول املـشاطئة      ئ بالـدول املـستخدمة للمـضا      يب  - ١١٧  

 عن طريق االتفاق على املـسائل املتعلقـة بـسالمة املالحـة،             ا تعاو  تواصل أن املالحة الدولية  يف

 النـاجم عـن الـسفن وخفـضه          ومنـع التلـوث    ،مبا يف ذلك وسائل ضـمان الـسالمة أثنـاء املالحـة           

  اال؛ يف هذااليت طرأت والسيطرة عليه، وترحب بالتطورات 

 مـن االتفاقيـة     ١/٦ -  احلـادي عـشر    بندالبالدول اليت قبلت تعديالت     يب    - ١١٨  

مدونـة املعـايري الدوليـة واملمارسـات      أن تنفـذ   )٦٣(١٩٧٤الدولية حلماية األرواح يف البحر لعام       

_______________ 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٥٩(

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، الد  )٦٠(

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦املرجع نفسه، الد  )٦١(

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، الد  )٦٢(

  .MSC.257(84)، القرار ٣، املرفق MSC 84/24/Add.1املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  )٦٣(
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بـدأ   الـيت  )٦٤(وقوع إصابة حبرية أو حادث حبـري  ء حتقيق يتعلق بالسالمة عنداملوصى ا إلجرا 

  ؛٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١العمل ا يف 

 أن   املنظمـة اهليدروغرافيـة الدوليـة      بعد إىل عـضوية    اليت مل تنضم  بالدول   يب  - ١١٩  

 املعلومـات  نطـاق ة ، وحتث مجيع الدول على العمـل مـع تلـك املنظمـة لزيـاد        تنظر يف القيام بذلك   

 تعزيز بناء القدرات واملساعدة التقنية وتعزيز املالحة        من أجل اهليدروغرافية على املستوى العاملي     

 وخباصــة يف  وخباصــة عــن طريــق وضــع خــرائط إلكترونيــة دقيقــة للمالحــة واســتخدامها،اآلمنــة،

  حممية؛أو  مناطق املالحة الدولية واملوانئ وحيثما كانت هناك مناطق حبرية هشة

خطة العمـل   مجيع جماالت   يف تنفيذ   هود  اجلالدول على مواصلة بذل      تشجع  - ١٢٠  

املتعلقة بسالمة نقل املواد املشعة اليت وافق عليها جملس حمافظي الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة              

  ؛٢٠٠٤مارس /يف آذار

غرية أن وقــف نقــل املــواد املــشعة عــرب منــاطق الــدول اجلزريــة الــص   تالحــظ   - ١٢١  

ــدان         ــة وبعــض البل ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــشده ال ــذي تن ــهائي ال ــرب اهلــدف الن ــة يعت النامي

 وبضرورة أن تواصل الدول احلـوار       رية املالحة وفقا للقانون الدويل    األخرى، وتقر باحلق يف ح    

 واملـشاورات، وخباصــة حتــت رعايــة الوكالــة الدوليـة للطاقــة الذريــة واملنظمــة البحريــة الدوليــة،  

دف تعزيز التفاهم وبناء الثقة وحتسني االتصاالت فيمـا يتعلـق بالنقـل البحـري اآلمـن للمـواد             

املشعة، وبضرورة حـث الـدول املـشتركة يف نقـل هـذه املـواد علـى مواصـلة احلـوار مـع الـدول              

اجلزرية الـصغرية الناميـة وغريهـا مـن الـدول للتـصدي لـشواغلها، وبـأن تلـك الـشواغل تـشمل               

ر الــنظم الرقابيــة الدوليــة، يف إطــار احملافــل املالئمــة، وتعزيزهــا لتحــسني الــسالمة مواصــلة تطــوي

  واإلفصاح واملسؤولية واألمن والتعويض فيما يتعلق بنقل هذه املواد؛

  أعـاله، باآلثـار البيئيـة واالقتـصادية املمكـن أن       ١٢١، يف ضوء الفقرة     تسلم  - ١٢٢  

بنقــل املــواد  املتــصلةحلية، وال ســيما احلــوادث تترتــب علــى احلــوادث البحريــة يف الــدول الــسا

  املشعة، وتشدد على أمهية وجود نظم فعالة للمسؤولية يف هذا الصدد؛

 الدول على وضع خطط واختـاذ إجـراءات لتنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة              تشجع  - ١٢٣  

 الدوليـة يف   اخلاصة بأماكن استقبال السفن اليت حتتاج إىل املساعدة الـيت أقرـا املنظمـة البحريـة               

  ؛)٦٥(٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥

_______________ 

  .MSC.255(84)، القرار ١، املرفق MSC 84/24/Add.1قة املنظمة البحرية الدولية، الوثي: انظر )٦٤(

  .A.949(23)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية  )٦٥(
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 الــدول الــيت مل تــصبح بعــد أطرافــا يف اتفاقيــة نــريويب الدوليــة املتعلقــة   تــدعو  - ١٢٤  

   إىل النظر يف القيام بذلك؛)٦٦(٢٠٠٧بإزالة احلطام لعام 

 إىل الدول أن تتخذ التـدابري املناسـبة بـشأن الـسفن الـيت ترفـع علمهـا                   تطلب  - ١٢٥  

جلة لــديها للتــصدي لألخطــار الــيت ــدد املالحــة أو البيئــة البحريــة بــسبب احلطــام          املــس أو

  والشحنات العائمة أو الغارقة؛

ــسفن الــيت ترفــع علمهــا اخلطــوات     يــب  - ١٢٦   ــة ال ــدول أن تكفــل اختــاذ ربابن  بال

 لتقـــدمي املـــساعدة إىل األشـــخاص )٦٧(املنـــصوص عليهـــا يف الـــصكوك ذات الـــصلة باملوضـــوع 

للخطـر يف عـرض البحـر، وحتـث الــدول علـى التعـاون واختـاذ مجيـع التـدابري الالزمــة          املعرضـني  

لتعديالت اليت أدخلت على االتفاقية الدوليـة للبحـث واإلنقـاذ           أن تنفذ على حنو فعال ا     لضمان  

 بشأن نقـل األشـخاص الـذين        )٦٩( وعلى االتفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحر       )٦٨(يف البحر 

 البحر إىل مكان آمن واملبادئ التوجيهية املرتبطة ا املتعلقـة مبعاملـة األشـخاص    يتم إنقاذهم يف 

  ؛)٧٠(الذين يتم إنقاذهم يف البحر

 بـضرورة أن تـضطلع الـدول مبـسؤولياا عـن البحـث واإلنقـاذ، وفقـا                  تسلم  - ١٢٧  

ة البحريـة  يـزال مـن الـضروري أن تقـدم املنظمـ      للقانون الدويل، مبا يف ذلك االتفاقيـة، وبأنـه ال      

الدوليـة وغريهــا مــن املنظمــات املعنيــة املــساعدة بوجـه خــاص إىل الــدول الناميــة بغــرض زيــادة   

 البحــث واإلنقــاذ، بطــرق منــها إنــشاء مراكــز تنــسيق إضــافية ومراكــز فرعيــة  قــدراا يف جمــايل

ة إقليمية لإلنقـاذ واختـاذ إجـراءات فعالـة ملعاجلـة مـسألة الـسفن والـزوارق الـصغرية غـري الـصاحل              

للمالحة قدر اإلمكان يف حدود واليتـها الوطنيـة، وتـشدد يف هـذا الـصدد علـى أمهيـة التعـاون                     

  ؛)٧١(١٩٧٩ االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ يف البحر لعام يف أطر منهاهلذه األغراض، 

 فيمـا بـه   االضـطالع    املنظمـة البحريـة الدوليـة        تواصـل  بالعمـل الـذي      ترحب  - ١٢٨  

خاص الذين يتم إنقاذهم يف البحر، وتشري يف هـذا الـصدد إىل ضـرورة تنفيـذ        يتعلق بإنزال األش  

_______________ 

  .LEG/CONF.16/19املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  )٦٦(

 واالتفاقيـة الدوليـة للبحـث واإلنقـاذ يف البحـر      ١٩٧٤االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة األرواح يف البحـر لعـام       )٦٧(
 واالتفاقيـة الدوليـة لالنتـشال     ١٩٨٢لقانون البحار لعام     املتحدة   األمم، بصيغتها املعدلة، واتفاقية     ١٩٧٩عام  ل

  .١٩٨٩ لعام

  .MSC.155(78)، القرار ٥، املرفق MSC 78/26/Add.1املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  )٦٨(
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  .MSC.167(78)، القرار ٣٤ ، املرفقMSC 78/26/Add.2املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  )٧٠(

  .٢٣٤٨٩، الرقم ١٤٠٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٧١(
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ــى النحــو        ــدول عل ــني ال ــاون ب ــة التع ــصلة باملوضــوع وإىل أمهي ــة ذات ال ــصكوك الدولي ــع ال مجي

  املنصوص عليه يف تلك الصكوك؛

ــدعو  - ١٢٩   ــع ركــوب       ت ــة مبن ــة املنقحــة املتعلق ــادئ التوجيهي ــذ املب ــدول إىل تنفي  ال

االت املـسافرين  بالبحـث عـن حلـول ناجعـة حلـ      خلـسة وتوزيـع املـسؤوليات املتـصلة     املـسافرين 

  ؛)٧٢(٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢اليت اعتمدا املنظمة البحرية الدولية يف خلسة 

ــب  - ١٣٠   ــهجرة الدوليــة       ي ــاملة لل ــا يف وضــع ــج ش ــدول أن تواصــل تعاو  بال

  انبها؛والتنمية، بوسائل منها احلوار بشأن مجيع جو

ــضا    - ١٣١   ــب أي ــضوئية      ي ــاف ال ــابالت األلي ــة ك ــدابري حلماي ــدول أن تتخــذ ت بال

املغمورة وأن تتصدى للمـسائل املتعلقـة ـذه الكـابالت علـى حنـو تـام، وفقـا للقـانون الـدويل،                 

  على حنو ما هو مبني يف االتفاقية؛

ت اإلقليميـة   احلوار والتعاون بـني الـدول واملنظمـا        توسيع نطاق  على   تشجع  - ١٣٢  

والعاملية املعنية عن طريق تنظيم حلقات عمل وحلقـات دراسـية عـن موضـوع محايـة كـابالت              

األلياف الضوئية املغمورة وصيانتها من أجـل تعزيـز أمـن هياكـل االتـصاالت األساسـية البالغـة               

  هذه؛ األمهية

  الدول على اعتماد قوانني وأنظمة تتـصدى حلـاالت قطـع الكـابالت        تشجع  - ١٣٣  

أو األنابيب املغمورة يف أعايل البحار أو إحلـاق أضـرار ـا عـن قـصد أو نتيجـة إلمهـال متعمـد                        

من سفينة ترفع علم تلك الدول أو من شخص خاضـع لواليتـها، وفقـا للقـانون الـدويل وعلـى               

  حنو ما هو مبني يف االتفاقية؛

ــا     تؤكــد - ١٣٤   ــة االضــطالع بأعمــال صــيانة الكــابالت املغمــورة، مب ــك  أمهي يف ذل

  ترميمها، وفقا للقانون الدويل وعلى حنو ما هو مبني يف االتفاقية؛

 أن دول العلـم ودول املـوانئ والـدول الـساحلية تتحمـل مجيعهـا        تعيد تأكيد   - ١٣٥  

املسؤولية عن ضمان تنفيذ الصكوك الدولية املتعلقة باألمن والـسالمة البحـريني وإنفاذهـا علـى           

ويل، وخباصة االتفاقية، وأن دول العلم منوط ـا مـسؤولية رئيـسية             حنو فعال، وفقا للقانون الد    

  يلزم زيادة تدعيمها، بطرق منها زيادة شفافية ملكية السفن؛

 دول العلـم الـيت ليـست لـديها إدارة حبريـة فعالـة وأطـر قانونيـة مناسـبة           حتث  - ١٣٦  

 اإلنفــاذ تكفــل علــى إنــشاء مــا يلــزم مــن هياكــل أساســية وقــدرات تــشريعية وقــدرات يف جمــال

_______________ 
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فعال باملسؤوليات املنوطة ا مبوجب القانون الدويل، ومبوجـب االتفاقيـة علـى             على حنو التقيد  

وجــه التحديــد، واالضــطالع ــذه املــسؤوليات وإنفاذهــا أو تعزيــز مــا هــو قــائم منــها، وعلــى   

تعليـق  النظر، ريثما يتم اختاذ تلك اإلجراءات، يف رفض منح حق رفع علمها لسفن جديدة أو            

تـسجيلها أو عــدم فـتح ســجل هلـا، ويــب بــدول العلـم ودول املينــاء أن تتخـذ، وفقــا للقــانون      

  الدويل، مجيع التدابري الالزمة ملنع تشغيل السفن اليت ال تستويف املعايري املطلوبة؛

 بأن قواعد ومعايري النقل البحري الدويل الـيت اعتمـدا املنظمـة البحريـة               تقر  - ١٣٧  

يما خيص الـسالمة البحريـة وكفـاءة املالحـة والوقايـة مـن التلـوث البحـري والـسيطرة                    الدولية ف 

عليــه والــيت تكملــها أفــضل املمارســات يف جمــال النقــل البحــري أدت إىل اخنفــاض ملحــوظ يف   

احلــوادث البحريــة وحــوادث التلــوث، وتــشجع مجيــع الــدول علــى املــشاركة يف نظــام التــدقيق  

املنظمـة البحريـة   ، وحتـيط علمـا بقـرار    )٧٣(نظمـة البحريـة الدوليـة    الطوعي للدول األعـضاء يف امل     

ــاملتعلــــق بالدوليــــة  ــة باعتبــــارهتــــدرجييا طــــور التــــشغيل نظــــام التــــدقيق ل اإدخــ  ذات عمليــ

  ؛)٧٤(مؤسسي طابع

املنظمـة البحريـة الدوليــة مـن أجــل    الــذي تـضطلع بـه حاليــا   عمـل  ال بترحـب   - ١٣٨  

، وتــــشجع )املدونــــة القطبيــــة ( امليــــاه القطبيــــةسفن العاملــــة يفـــــ للةيـ إلزامــــمدونــــةع ــــــوض

ــدولا ــود      ل ــم اجله ــى دع ــصة عل ــة املخت ــات الدولي ــات واهليئ ــة   واملنظم  املتواصــلة لوضــع املدون

 علــى أن يبــدأ نفاذهــا يف أقــرب  يف صــيغتها النهائيــة ضــمن إطــار العمــل املتفــق عليــه،   القطبيــة

  ممكن؛ وقت

بحريـة عـن طريـق اضـطالع دول          بأنـه ميكـن كـذلك حتـسني الـسالمة ال           تقر  - ١٣٩  

 مبراقبة فعالة وتقوية الترتيبات اإلقليمية وزيادة التنسيق والتعاون فيما بينها وزيـادة تبـادل               امليناء

  املعلومات بني قطاعات عدة منها قطاعا السالمة واألمن؛

 دول العلم على اختاذ تدابري مالئمة كافية للحـصول علـى إقـرار مـن                تشجع  - ١٤٠  

 احلكومية الدولية املسؤولة عن حتديد األداء املرضي لدولة العلم، مبـا يـشمل، حـسب             الترتيبات

االقتضاء، حتقيق دولة امليناء بشكل مـستمر نتـائج مرضـية لـدى فحـص الـضوابط، أو للحفـاظ                

علــى ذلــك اإلقــرار إن وجــد، بغــرض حتــسني نوعيــة النقــل البحــري وتعزيــز تنفيــذ دولــة العلــم  

ضوع يف إطار املنظمة البحرية الدولية، وكذلك الغايـات واألهـداف   للصكوك ذات الصلة باملو   

  املتصلة بذلك الواردة يف هذا القرار؛

_______________ 

  .A.946(23)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية  )٧٣(

  .A.1018(26)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية  )٧٤(
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  عاشرا

  البيئة البحرية واملوارد البحرية

 على أمهية تنفيـذ اجلـزء الثـاين عـشر مـن االتفاقيـة حلمايـة                 تشدد مرة أخرى    - ١٤١  

وحفــظ البيئــة البحريــة ومواردهــا البحريــة احليــة مــن التلــوث والتــدهور املــادي، ويــب جبميــع 

تـدابري متـسقة   هلـذا الغـرض   وأن تتخـذ  من أجل محاية البيئة البحرية وحفظها   الدول أن تتعاون    

  ؛ظمات الدولية املختصة طريق املنمع االتفاقية، مباشرة أو عن

املـستقبل الـذي    “الدول الحظت مع القلـق يف الوثيقـة املعنونـة           إىل أن    تشري  - ١٤٢  

صـحة احمليطـات والتنـوع البيولـوجي البحـري يتـأثران سـلبا بـالتلوث البحـري،                 أن   ”نصبو إليه 

 الثقيلــة يف ذلــك احلطــام البحــري، وال ســيما اللــدائن وامللوثــات العــضوية الثابتــة واملعــادن    امبــ

واملركبات النيتروجينية، وهو تلوث ناجم عن عدد من املـصادر البحريـة والربيـة تـشمل النقـل                  

البحري ومياه الصرف السطحي، والتزمـت باختـاذ إجـراءات للحـد مـن حـدوث هـذا التلـوث                    

ــذ االتفاقيــات املعتمــدة يف هــذا       ــها تنفي ــة، بــسبل من ــة البحري ــنظم اإليكولوجي ــاره يف ال ومــن آث

 إطار املنظمة البحرية الدولية على حنو فعال، ومتابعة املبـادرات املـضطلع ـا يف هـذا              الصدد يف 

، واعتمـاد  )٧٥(اال، من قبيل برنامج العمـل العـاملي حلمايـة البيئـة البحريـة مـن األنـشطة الربيـة                   

استراتيجيات منسقة لتحقيق هـذه الغايـة، والتزمـت كـذلك باختـاذ إجـراءات علـى حنـو حيقـق،               

 واستنادا إىل البيانات العلمية اليت جرى مجعها، ختفيضات كـبرية يف احلطـام    ٢٠٢٥ عامحبلول  

  البحري منعا إلحلاق الضرر بالبيئة الساحلية والبحرية؛

 ما قام به الفريق احلكومي الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ مـن عمـل، مبـا         تالحظ  - ١٤٣  

ت، وتــشجع يف هــذا الــصدد الــدول  يف ذلــك النتــائج الــيت خلــص إليهــا بــشأن حتمــض احمليطــا  

واملنظمات الدولية املختصة وغريها من املؤسسات املعنيـة علـى القيـام بـصورة عاجلـة، منفـردة          

وجمتمعة، مبواصلة البحوث بـشأن حتمـض احمليطـات، وخباصـة بـرامج املراقبـة والقيـاس، وتـشري                    

اع التاسـع ملـؤمتر    الـذي اعتمـد يف االجتمـ   ٩/٢٠ مـن املقـرر   ٤على وجه اخلصوص إىل الفقـرة   

 إىل ١٩األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي الـــذي عقــد يف بــون، أملانيــا يف الفتــرة مـــن         

 بــه يف إطــار اتفاقيــة التنــوع    الــذي ال يــزال يــضطلع   وإىل العمــل  )٧٦(٢٠٠٨مــايو  /أيــار ٣٠

ت البيولــوجي وزيــادة اجلهــود الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة ملواجهــة مــستويات حتمــض احمليطــا  

  وآثارها السلبية يف النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة، وال سيما الشعاب املرجانية؛

_______________ 

  .، املرفق الثاينA/51/116انظر   )٧٥(

  .، املرفق األولUNEP/CBD/COP/9/29برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة : انظر )٧٦(
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 ”املـستقبل الـذي نـصبو إليـه    “الدول دعت يف الوثيقـة املعنونـة      أن  إىل   تشري  - ١٤٤  

دعم املبادرات اليت تعاجل مسألة حتمض احمليطات وآثـار تغـري املنـاخ يف الـنظم اإليكولوجيـة                  إىل  

 البحرية والساحلية وكررت يف هـذا الـصدد تأكيـد ضـرورة العمـل بـشكل مجـاعي                  ويف املوارد 

ملنع استمرار حتمض احمليطات وتعزيز قدرة النظم اإليكولوجية البحريـة واتمعـات احملليـة الـيت             

ــوم البحــار ورصــد حتمــض         ــصمود ودعــم حبــوث عل ــى ال ــرزق عل تعتمــد عليهــا يف كــسب ال

وجية اهلـشة، ومراقبتـه بـسبل منـها تعزيـز التعـاون الـدويل يف        احمليطات، وال سيما النظم اإليكول  

  هذا الصدد؛

 يف هـــذا الـــصدد بإنـــشاء مركـــز التنـــسيق الـــدويل املعـــين بـــتحمض  ترحـــب  - ١٤٥  

  احمليطات يف خمتربات البيئة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف موناكو؛

ــاو   تــشجع  - ١٤٦   ــردة أو بالتع ــام، منف ــى القي ــدول عل ــات   ال ن مــع املنظمــات واهليئ

الدولية املعنية، بتعزيز أنشطتها العلمية لكفالة فهـم آثـار تغـري املنـاخ يف البيئـة البحريـة والتنـوع                     

معهــا، مــع مراعــاة النــهج   البيولــوجي البحــري بــشكل أفــضل وإجيــاد ســبل ووســائل للتكيــف  

  ، حسب االقتضاء؛م اإليكولوجياالنهج املراعية للنظالتحوطي و

الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف االتفاقات الدولية املتعلقة مبـسائل         تشجع    - ١٤٧  

محاية وحفظ البيئة البحرية ومواردها البحرية احليـة باحليلولـة دون إدخـال كائنـات حيـة مائيـة           

ضارة ومسببات األمراض ودون التلوث البحري الناجم عن مجيع املـصادر، مبـا يف ذلـك إلقـاء                  

ن املواد، وغري ذلك من أشكال التـدهور املـادي، ويف االتفاقـات الـيت تـنص                 النفايات وغريها م  

 والـيت تتـضمن أحكامـا بـشأن         دث التلوث والتعاون يف هذا الصدد     على التأهب والتصدي حلوا   

 أو الـيت مل تنـضم بعـد    التلوث البحري ودفع تعويضات عنها املسؤولية عن األضرار النامجة عن      

 وعلى اختاذ التدابري الالزمة مبا يتسق مـع القـانون الـدويل،    ام بذلك على القي  إىل تلك االتفاقات  

  مبا فيه االتفاقية، دف تطبيق وإنفاذ األحكام الواردة يف تلك االتفاقات؛

ــة   أن إىل  تــشري  - ١٤٨   ــة املعنون ــدول الحظــت يف الوثيق ــصبو  “ال ــذي ن املــستقبل ال

املـوارد البحريـة مـن األنـواع الدخيلــة     اخلطـر الـشديد الـذي حييـق بـالنظم اإليكولوجيـة و       ”إليـه 

التوسعية، والتزمت بتنفيذ تدابري ملنع دخول األنواع الدخيلة التوسـعية والـسيطرة علـى تأثريهـا            

  البيئي الضار، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، التدابري املتخذة يف إطار املنظمة البحرية الدولية؛

طريق املنظمات الدولية املختـصة،     الدول على النظر، مباشرة أو عن       تشجع    - ١٤٩  

يف مواصلة تطوير عمليات تقييم األثر البيئي وتطبيقهـا، حـسبما يقتـضيه األمـر ومبـا يتـسق مـع                   

االتفاقيـــة، حبيـــث تـــشمل األنـــشطة املقـــررة يف إطـــار اختـــصاصها   القـــانون الـــدويل، مبـــا فيـــه  

وضـارة،   كـبرية  تغـريات  سيطرا اليت قد تـسبب تلوثـا كـبريا للبيئـة البحريـة أو حتـدث فيهـا                  أو
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وتــشجع أيــضا إحالــة التقــارير املعــدة عــن نتــائج عمليــات التقيــيم تلــك إىل املنظمــات الدوليــة    

  املختصة وفقا ألحكام االتفاقية؛

 الــدول الــيت مل تــصبح بعــد أطرافــا يف االتفاقيــات البحريــة اإلقليميــة  تــشجع  - ١٥٠  

  على القيام بذلك؛املتعلقة حبماية البيئة البحرية واحملافظة عليها 

ــشجع   - ١٥١   ــا ل   ت ــشارك وفق ــى أن ت ــدول عل ــه    ال ــا في ــدويل، مب ــانون ال ــة لق االتفاقي

والــصكوك األخــرى ذات الــصلة باملوضــوع، علــى أســاس ثنــائي أو إقليمــي، يف وضــع خطــط   

 احلــوادث الــيت حيتمــل أن تكــون  وادث التلــوث وغريهــا مــن حلــ التــصديللطــوارئ مــن أجــل  

   البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري وتعزيز تلك اخلطط؛آثار سلبية خطرية يف هلا

 وتـشري إىل أن  بأمهية حتسني فهم أثر تغري املناخ يف احمليطات والبحـار،    تسلم  - ١٥٢  

أن ارتفــاع مــستوى ســطح  ”املــستقبل الــذي نــصبو إليــه“الــدول الحظــت يف الوثيقــة املعنونــة 

 بـشدة كـثريا مـن املنـاطق الـساحلية واجلـزر،       البحر وحتات السواحل يشكالن خطرين يهـددان  

وخباصــة يف البلــدان الناميــة، وأهابــت بــاتمع الــدويل يف هــذا الــصدد تعزيــز جهــوده ملواجهــة   

  ؛هذين التحديني

للبيئـة مـن أنـشطة فيمـا يتعلـق       املتحـدة   األمـم  مبا يـضطلع بـه برنـامج         ترحب  - ١٥٣  

املعنيـة، وتـشجع الـدول علـى       املتحـدة    مـم األباحلطام البحري بالتعـاون مـع هيئـات ومنظمـات           

مواصلة إقامة شراكات مع قطاع الصناعة واتمع املـدين للتوعيـة مبـدى تـأثري احلطـام البحـري        

  يف سالمة البيئة البحرية وإنتاجيتها وما ينجم عن ذلك من خسائر اقتصادية؛

الوطنيـة،   الدول على إدراج مسألة احلطام البحـري يف االسـتراتيجيات            حتث  - ١٥٤  

، املتعلقـة بـإدارة النفايـات يف املنـاطق الـساحلية            حـسب االقتـضاء    ويف االستراتيجيات اإلقليميـة   

واملوانئ والصناعات البحرية، مبا يشمل عمليات إعادة التدوير وإعـادة االسـتعمال والتخفـيض         

ا يف والتصريف، وعلى التشجيع على وضع حوافز اقتـصادية مناسـبة للتـصدي هلـذه املـسألة، مبـ          

ذلك وضع أنظمـة السـترداد التكلفـة تـوفر حـافزا السـتخدام مرافـق تلقـي النفايـات يف املـوانئ                   

التـدابري الالزمـة ملنـع التلـوث     وتثين السفن عن تصريف احلطام البحري يف البحر، ودعـم اختـاذ            

من أي مصدر كان، مبا يف ذلك املصادر الربية من قبيـل األنـشطة اتمعيـة لتنظيـف الـسواحل                    

تها، وخفضه والتحكم فيه، وتشجع الدول على التعاون علـى املـستويني     ومراقب املمرات املائية و

ــسواحل       ــع الـ ــري ومواقـ ــام البحـ ــة للحطـ ــصادر احملتملـ ــد املـ ــي لتحديـ ــي ودون اإلقليمـ اإلقليمـ

وضــع بــرامج مــشتركة ملنــع تــصريف احلطــام   واحمليطــات الــيت يتجمــع فيهــا احلطــام البحــري و  

  فيذها؛البحري واستعادته وتن
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منــع التلــوث  العمــل الــذي تــضطلع بــه املنظمــة البحريــة الدوليــة يف  تالحــظ  - ١٥٥  

الناجم عـن إلقـاء الـسفن للفـضالت يف البحـر، وترحـب بـإقرار التعـديالت الـيت أدخلـت علـى                     

، بـصيغتها املعدلـة     ١٩٧٣املرفق اخلامس لالتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عـن الـسفن لعـام              

  املتعلق ا بـشأن منـع التلـوث النـاجم عـن إلقـاء الـسفن للفـضالت يف            ١٩٧٨م  بربوتوكول عا 

  ؛)٧٧( املتعلقة ا بشأن تنفيذ املرفق اخلامس٢٠١٢املبادئ التوجيهية لعام والبحر، 

نـع التلـوث    العمل الذي تـضطلع بـه املنظمـة البحريـة الدوليـة مل           أيضا تالحظ  - ١٥٦  

، وترحب بإقرار التعديالت اليت أدخلت علـى املرفـق         نالناجم عن مياه الصرف اآلتية من السف      

، بـــصيغتها املعدلـــة ١٩٧٣الرابـــع لالتفاقيـــة الدوليـــة ملنـــع التلـــوث النـــاجم عـــن الـــسفن لعـــام  

 املتعلــق ــا بــشأن إمكانيــة إنــشاء منطقــة خاصــة ملنــع هــذا التلــوث،    ١٩٧٨ بربوتوكــول عــام

مبوجـب   مـن هـذا النـوع   طقـة خاصـة   وتالحظ يف هذا الصدد تعيني منطقة حبـر البلطيـق أول من    

  ؛)٧٨( الرابعاملرفق

 املرفـق  (١٩٩٧ الدول اليت مل تصبح بعد أطرافـا يف بروتوكـول عـام              تشجع  - ١٥٧  

لالتفاقيـة الدوليـة ملنـع التلـوث النـاجم      )  قواعد منع تلوث اهلواء النـاجم عـن الـسفن          -السادس  

ــام   ــسفن لعـ ــن الـ ــول عـــ  ١٩٧٣عـ ــة بربوتوكـ ــصيغتها املعدلـ ــى  ١٩٧٨ام ، بـ ــا، علـ ــق ـ  املتعلـ

  بذلك؛ القيام

 امللحـق  ١٩٩٦مل تصبح بعـد أطرافـا يف بروتوكـول عـام      الدول اليت   تشجع    - ١٥٨  

ــام    باتفاقيـــة  ــاء النفايـــات ومـــواد أخـــرى لعـ ـــري النـــاجم عـــن إلقـ ـــع التلـــوث البحـ  ١٩٧٢منـ

اقبـة  ذلك، وتشجعها على التصديق علـى االتفاقيـة الدوليـة ملر      أن تفعل   على  ) بروتوكول لندن (

 أو االنـضمام إليهـا، وبالتـايل تيـسري     )٧٩(٢٠٠٤وتصريف مياه صابورة الـسفن ورواسـبها لعـام          

  بدء نفاذها يف وقت مبكر؛

ــه  العمــل تالحــظ  - ١٥٩   ــذي تــضطلع ب ــاال ــة   حالي ــة الدولي ــرار  املنظمــة البحري والق

     االحتبـاس  غـازات  املتعلقة خبفض انبعاثات  ا  املتعلق بسياسات املنظمة البحرية الدولية وممارسا

  ؛)٨٠(نمن السف احلراري

_______________ 

ـــة MEPC.201(62)، القـــــرار ١٣ ، املرفـــقMEPC 62/24 الوثيقـــة املنظمـــة البحريـــة الدوليـــة، )٧٧( ، والوثيقـ
MEPC 63/23/Add.1 63(، القرار ٢٤، املرفق(MEPC.219.  

  .MEPC.200)62(، القرار ١٢، املرفق MEPC 62/24املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  )٧٨(

  .، املرفقBWM/CONF/36املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  )٧٩(

  .A.963(23)، قرار اجلمعية املنظمة البحرية الدولية )٨٠(
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ــى    حتــث  - ١٦٠   ــاون عل ــى التع ــدول عل ــصور   ال ــه الق ــي  معاجلــة أوج ــق تلق  يف مراف
ــة    يف املــوانئ النفايــات  ملعاجلــة أوجــه وفقــا خلطــة العمــل الــيت وضــعتها املنظمــة البحريــة الدولي

  ؛)٨١(القصور يف مرافق تلقي النفايات يف املوانئ

لصدد، إقرار التعديالت اليت أدخلت علـى املرفقـات األول   ، يف هذا ا تالحظ  - ١٦١  
ــامس والـــسادس   ــاين والرابـــع واخلـ ــع التلـــوث النـــاجم عـــن الـــسفن   والثـ ــة ملنـ ــة الدوليـ لالتفاقيـ

 بـشأن الترتيبـات اإلقليميـة       ، املتعلـق ـا    ١٩٧٨، بصيغتها املعدلة بربوتوكـول عـام        ١٩٧٣ لعام
 املتعلقة بوضع خطة إقليمية ملرافـق       ٢٠١٢يهية لعام   املبادئ التوج  إقراروملرافق تلقي النفايات،    

  ؛)٨٢(تلقي النفايات

 التلوث يف احمليطات نابع يف معظمه من األنشطة الربيـة وبأنـه   حجم بأن   تقر  - ١٦٢  
 ، علـى سـبيل األولويـة   نفـذ،  أكثر املناطق إنتاجية يف البيئة البحرية، ويـب بالـدول أن ت  يفيؤثر  

 تتخذ مجيع التدابري املناسبة للوفـاء بالتزامـات اتمـع الـدويل الـواردة               وأن برنامج العمل العاملي  
  ؛)٨٣( حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية تنفيذ برنامج العمل العامليلدعم مانياليف إعالن 

 إزاء انتــشار املنــاطق امليتــة يف احمليطــات مــن جــراء نقــص  تعــرب عــن قلقهــا  - ١٦٣  
دة نسب املغذيات يف املياه، وهي ظاهرة يغذيها امتزاج مياه األـار            األكسجني فيها بسبب زيا   

باألمســدة والــتخلص مــن ميــاه الــصرف حبــرا والنيتــروجني التفــاعلي النــاتج عــن حــرق الوقــود     
ــارا خطــرية     أداء النظــام اإليكولــوجي، ويــب بالــدول أن تعــزز   يفاألحفــوري، ممــا حيــدث آث
 يف سـبيل حتقيـق هـذه    ،ب املغـذيات يف امليـاه وأن تقـوم     جهودها الرامية إىل احلد من زيـادة نـس        

  ، وال سيما برنامج العمل العاملي؛املختصة إطار املنظمات الدولية يف مبواصلة التعاون ،الغاية

 جبميـع الـدول أن تكفـل تنفيـذ مـشاريع اإلعمـار احلـضرية والـساحلية                  يب  - ١٦٤  
 املوئـل البحـري    يكفـل محايـة   مـسؤول    علـى حنـو      استصالح األراضـي  يتصل ا من أنشطة      وما

   اآلثار السلبية هلذه األنشطة؛وختفيفوالبيئة البحرية 

الدورة الرابعة للجنة التفاوض احلكومية الدوليـة إلعـداد صـك            عقد   تالحظ  - ١٦٥  
ــيت، أو    ــل إســ ــا ديــ ــق يف بونتــ ــشأن الزئبــ ــا بــ ــزم قانونــ ــاملي ملــ ــن  عــ ــرة مــ ــواي، يف الفتــ روغــ

باالتفـاق الـذي مت التوصـل إليـه يف الـدورة            ، عمـال    ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢يونيه إىل   /حزيران ٢٧
  ؛)٨٤(املنتدى البيئي الوزاري العاملي/ لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئةاخلامسة والعشرين

_______________ 

  .، املرفق األولMEPC 53/9/1، الوثيقة املنظمة البحرية الدولية )٨١(

ــة  )٨٢( ــة الدوليــ ــة البحريــ ــة املنظمــ ــرار ٢٠، املرفــــق MEPC 63/23/Add.1، الوثيقــ ؛ MEPC.216)63(، القــ
  .MEPC.221(63) ، القرار٢٦؛ واملرفق MEPC.217(63) ، القرار٢١ واملرفق

  .، املرفقUNEP(DEPI)/GPA/IGR.3/6برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة  )٨٣(

  .٢٥/٥، املرفق األول، املقرر UNEP/GC.25/17انظر  )٨٤(
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 الـدول وبرنـامج األمـم   علـى حنـو متواصـل     بالعمل الذي تـضطلع بـه      ترحب  - ١٦٦  

يـذ برنـامج العمـل العـاملي، وتـشجع علـى زيـادة التركيـز         تنفلاملتحدة للبيئة واملنظمات اإلقليمية   

األهـداف اإلمنائيـة   حتقيـق  على الصلة بـني امليـاه العذبـة واملنطقـة الـساحلية واملـوارد البحريـة يف                  

 والغايــات احملــددة )٨(الدوليــة، مبــا يف ذلــك األهــداف الــواردة يف إعــالن األمــم املتحــدة لأللفيــة  

خطـــة جوهانـــسربغ  ( القمـــة العـــاملي للتنميـــة املـــستدامة خطـــة تنفيـــذ نتـــائج مـــؤمتر  زمنيـــا يف

حي، وتوافــق آراء مــونتريي الــذي  ، وبــصفة خاصــة الغايــة املتعلقــة بالــصرف الــص  )١٦()للتنفيــذ

  ؛)٨٥(املؤمتر الدويل لتمويل التنمية التوصل إليه يف مت

يـة  قرار االجتماع االستشاري الـثالثني لألطـراف املتعاقـدة يف اتفاق        إىل   تشري  - ١٦٧  

 )اتفاقيـة لنــدن ( ١٩٧٢منــع التلـوث البحـــري النـاجم عـن إلقــاء النفايـات ومـواد أخــرى لعـام        

إىل  ٢٧ يف الفتـرة مـن   الـذي عقـد   واالجتماع الثالـث لألطـراف املتعاقـدة يف بروتوكـول لنـدن             

ــشرين األول ٣١ ــوبر /ت ــيم ختــصيب احمليطــات   ٢٠٠٨أكت ــشأن تنظ ــذي )٨٦( ب ــه  وال ــت في  اتفق

 أنـشطة ختـصيب   يـشمل أن نطاق اتفاقيـة وبروتوكـول لنـدن       أمور منها   لى  األطراف املتعاقدة ع  

 ضوء املعارف املتوافرة حاليا، السماح بأنـشطة ختـصيب احمليطـات           ينبغي، يف احمليطات، وأنه ال    

ألغراض البحث العلمي املشروعة، وأنه ينبغي تقييم مقترحات البحث العلمي علـى أسـاس           إال

ر للتقييم تضعه األفرقة العلمية يف إطـار اتفاقيـة وبروتوكـول         كل حالة على حدة باستخدام إطا     

أخـرى مـن    أنـشطة  أي لتحقيـق هـذه الغايـة، ينبغـي اعتبـار أن       ،لندن، واتفقت كذلك على أنه    

ــة وبروتوكــول لنــدن وال   هــذا القبيــل ت ــتنــاىف مــع أهــداف اتفاقي  ستحق يف الوقــت احلــايل أيت

 من املـادة الثالثـة مـن اتفاقيـة لنـدن والفقـرة            ) ب (١  يف الفقرة   الوارد استثناء من تعريف اإللقاء   

  ؛ لندن من بروتوكول١ من املادة ٢-٤

االجتمـاع االستـشاري الثـاين والـثالثني        إىل القـرار الـصادر عـن        تشري أيـضا      - ١٦٨  

لألطراف املتعاقدة يف اتفاقية لندن واالجتماع اخلامس لألطراف املتعاقـدة يف بروتوكـول لنـدن               

 بـشأن إطـار تقيـيم البحـث     ٢٠١٠أكتـوبر  / تشرين األول١٥ إىل ١١الفترة من   يف   الذي عقد 

  ؛)٨٧(احمليطات العلمي يف جمال ختصيب

االجتمــاع االستــشاري الرابــع والــثالثني لألطــراف  عقــد  إىل تــشري كــذلك  - ١٦٩  

ة املتعاقدة يف اتفاقية لندن واالجتمـاع الـسابع لألطـراف املتعاقـدة يف بروتوكـول لنـدن يف الفتـر           

_______________ 

منــشورات  (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢-١٨ تقريـر املـؤمتر الـدويل لتمويـل التنميــة، مـونتريي، املكـسيك،       )٨٥(
  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7األمم املتحدة، رقم املبيع 

  .LC-LP.1 (2008)، القرار ٦، املرفق LC 30/16املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  )٨٦(

  .LC-LP.2 (2010) ، القرار٥، املرفق LC 32/15، الوثيقة املنظمة البحرية الدولية )٨٧(
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 وإىل البيــان الــصادر عــن  ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢أكتــوبر إىل / تــشرين األول٢٩مــن 

األطراف املتعاقدة الذي أعلنت فيه أا ستواصل العمل من أجل وضع آلية عاملية شـفافة فعالـة               

ــدن       ــة لن ــيت تقــع يف نطــاق اتفاقي ــة وتنظــيم أنــشطة ختــصيب احمليطــات وســائر األنــشطة ال ملراقب

  ؛)٨٧(لندن اليت ميكن أن تلحق الضرر بالبيئة البحريةوبروتوكول 

ــشري  - ١٧٠   ــرر إىل  تـ ــيم  ٩/١٦املقـ ــذ جـ ــذي اختـ ــؤمتر   يف الـ ــع ملـ ــاع التاسـ  االجتمـ

 طلــب فيــه مــؤمتر األطــراف، يف مجلــة أمــور، الــذي )٧٦(يالبيولــوجاتفاقيــة التنــوع  األطــراف يف

 اتفاقيـة وبروتوكـول   يف إطـار  اليت يـتم إجراؤهـا   يف احلسبان التحليالت العلمية والقانونية     اخذآ

، عـدم إجـراء أنـشطة لتخـصيب احمليطـات          التحوطي إىل األطراف أن تكفل، وفقا للنهج        ،لندن

، مبـا يف ذلـك تقيـيم املخـاطر املـصاحبة            يتوافر األساس العلمي الكايف لتربير هذه األنشطة       ريثما

ــة       ــة ملراقب ــة شــفافة فعال ــة عاملي ــشطة، وإجيــاد آلي ــذه األن ــك هل ــشطة وتنظيمتل ــااألن ــتثناء ه ، باس

حـث احلكومـات   ودراسات البحث العلمي اليت جترى على نطاق ضيق داخل املياه الـساحلية،    

ه الدراسـات إال إذا كانـت    أنـه ال ينبغـي اإلذن بـإجراء هـذ    أعلـن  وبـذلك، األخرى على القيـام   

مربرة باحلاجة إىل مجع بيانات علمية حمـددة، وينبغـي أن ختـضع دراسـات البحـث هـذه لتقيـيم                     

ــار      ــا ميكــن أن يترتــب عليهــا مــن آث ــة، وينبغــي أن  يفمــستفيض مــسبق مل ــة البحري ختــضع  البيئ

ــضوابط ــا أو ألي غــرض      ل ــون وبيعه ــة الكرب ــد صــكوك موازن ــستخدم يف تولي  صــارمة، وأال ت

يف االجتمـاع العاشـر ملـؤمتر األطـراف يف          الذي اختذ  ١٠/٢٩ ، وحتيط علما باملقرر   جتاري آخر 

ــرة مــن      ــا، اليابــان يف الفت ــوجي الــذي عقــد يف ناغوي ــوع البيول ــة التن  تــشرين ٢٩ إىل ١٨اتفاقي

   جيم؛٩/١٦ وطلب فيه مؤمتر األطراف إىل األطراف تنفيذ املقرر )٨٨(٢٠١٠أكتوبر /األول

املـــستقبل الـــذي “ إىل أن الـــدول أكـــدت يف الوثيقـــة املعنونـــة  أيـــضاتـــشري  - ١٧١  

مـا يـساورها مـن قلـق إزاء اآلثـار الـيت ميكـن أن تلحـق بالبيئـة مـن جـراء ختـصيب                           ”إليـه  نصبو

احمليطات وأشارت يف هذا الصدد إىل القرارات املتعلقة بتخصيب احمليطات اليت اختذا اهليئـات              

دت العـزم علـى االسـتمرار يف معاجلـة مـسألة ختـصيب احمليطـات        احلكوميـة الدوليـة املعنيـة وعقـ    

  ؛بأقصى درجات احلذر، مبا يتفق مع النهج التحوطي

 كـــانون  ٢٠املـــؤرخ   ٦١/٢٢٢قـــرار  ال مـــن  ١١٩ الفقـــرة  تعيـــد تأكيـــد   - ١٧٢  

م اإليكولــوجي واحمليطــات، مبــا يف ذلــك  النظــاملراعيــة لنــهج بال  املتعلقــة٢٠٠٦ديــسمرب /األول

 ذلــك لتطبيــق الالزمــةلنظــام اإليكولــوجي، والوســائل يراعــي ا ــج إلرســاءقترحــة العناصــر امل

  : ومتطلبات حتسني تطبيقه، ويف هذا الصددالنهج

_______________ 

  .، املرفقUNEP/CBD/COP/10/27برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة : انظر  )٨٨(
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ستمرار تدهور البيئة يف كـثري مـن        ال  ضرورة التصدي على حنو عاجل     تالحظ  )أ(  
ءات اإلدارة اهلادفـة  ألولويـات فيمـا يتعلـق بـإجرا    ا وحتديد املتعارضةأحناء العامل وتزايد الطلبات     

  إىل احلفاظ على سالمة النظام اإليكولوجي؛

م اإليكولوجي املستعان ـا     النظاملراعية ل نهج  التركز    أن أيضا ضرورة تالحظ    )ب(  
يف إدارة احمليطات على إدارة األنـشطة البـشرية بغيـة احلفـاظ علـى سـالمة النظـام اإليكولـوجي                   

 الفوائــد االجتماعيــة وإتاحــةلع واخلــدمات البيئيــة وإصــالحه عنــد االقتــضاء لإلبقــاء علــى الــس  
واالقتصادية لتحقيق األمن الغذائي وتأمني سبل الرزق لتعزيز األهداف اإلمنائية الدوليـة، مبـا يف     

  ذلك األهداف الواردة يف إعالن األلفية، واحلفاظ على التنوع البيولوجي البحري؛

م النظـــاملراعيـــة لنـــهج الق  الـــدول عنــد تطبيـــ  تـــسترشد أن ضـــرورةتــشري إىل   )ج(  
اإليكولوجي بعدد من الصكوك القائمة، وال سيما االتفاقية الـيت تـضع اإلطـار القـانوين جلميـع                   

ــه  ــضطلع ب ــذها  مــن أنــشطة يف احمليطــات والبحــار   مــا ي ــات املتعلقــة بتنفي غريهــا مــن  و واالتفاق
 والنـداء الـذي   )٨٩(بيولـوجي الواردة يف اتفاقية التنوع العلى سبيل املثال االلتزامات  االلتزامات،  

م اإليكولـوجي  النظـ املراعية لنهج الأصدره مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من أجل تطبيق         
، وتــشجع يف هــذا الــسياق الــدول علــى تعزيــز جهودهــا يف ســبيل تطبيــق    ٢٠١٠حبلــول عــام 

  ؛النهج هذا

ردي تنــسق جهودهــا وتتخــذ بــشكل فــ  أن تــشجع الــدول علــى أن تتعــاون و   )د(  
مجاعي، حسب االقتضاء، مجيع التدابري اليت تتفق مع القانون الـدويل، مبـا يف ذلـك االتفاقيـة                 أو

 وغريهــا مــن الــصكوك الــسارية، للتــصدي لآلثــار احلاصــلة يف الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة يف  
املنـــــاطق الواقعـــــة يف نطـــــاق واليتـــــها الوطنيـــــة وخارجـــــه، مـــــع مراعـــــاة ســـــالمة الـــــنظم  

  عنية؛امل اإليكولوجية

 ”املستقبل الذي نـصبو إليـه     “إىل أن الدول التزمت يف الوثيقة املعنونة        تشري    - ١٧٣  
حبماية احمليطات والـنظم اإليكولوجيـة البحريـة وإعادـا إىل سـابق عهـدها مـن حيـث الـسالمة                  
واإلنتاجية والقدرة على الصمود واحلفاظ على تنوعها البيولـوجي، مبـا يتـيح حفظهـا لألجيـال                  

ــهج        احلال ــة والن ــنظم اإليكولوجي ــق ــج ال ــستدام، وتطبي ــى حنــو م ــة واســتخدامها عل ــة واملقبل ي
التحوطي يف إدارة األنشطة اليت تؤثر يف البيئة البحرية على حنو فعال وفقا للقانون الدويل، مـن              

  أجل حتقيق التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة؛

م النظـ  تدمج بعد النـهج املراعيـة ل        املنظمات واهليئات املختصة اليت مل     تشجع  - ١٧٤  
اإليكولوجي يف والياا إىل القيام بذلك، حسب االقتـضاء، مـن أجـل التـصدي لآلثـار الواقعـة         

  يف النظم اإليكولوجية البحرية؛

_______________ 
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ــدعو  - ١٧٥   ــدول املتقدمـــة يف جمـــال التكنولوجيـــا       تـ  الـــدول، وبـــصفة خاصـــة الـ
اون مع الدول الناميـة، وال سـيما أقـل البلـدان             حتسني التع  يةالقدرات البحرية، إىل حبث إمكان    و

 دف والدول األفريقية الساحلية، وتقدمي املساعدة إليهـا ـ      ،منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية    
الــــسياسات  إدمــــاج التنميــــة املــــستدامة والفعالــــة للقطــــاع البحــــري علــــى حنــــو أفــــضل يف  

  الوطنية؛ والربامج

املــساعدة املتاحــة  بــشأن )٩٠(تــها األمانــة العامــةاملعلومــات الــيت مجع تالحــظ  - ١٧٦  
، وال ســيما أقــل البلــدان منــوا والــدول  الناميــةالــدول الناميــة والتــدابري الــيت قــد تتخــذها للــدول

الفعالـة   التنميـة املـستدامة     لالسـتفادة مـن    والـدول األفريقيـة الـساحلية،        ،اجلزرية الصغرية النامية  
مــن الــدول واملنظمــات الدوليــة علــى النحــو املقــدم ت، للمــوارد البحريــة واســتخدامات احمليطــا

 علـى تقـدمي املعلومـات إلدراجهـا        وحتث الـدول  املختصة ووكاالت التمويل العاملية واإلقليمية،      
  ؛)١١(يف التقرير السنوي لألمني العام ويف املوقع الشبكي اخلاص بالشعبة

ــيت مل تــشجع  - ١٧٧   ــدول ال ــة     ال ــغ الدولي ــغ كون ــة هون ــى اتفاقي ــة  تــصدق عل املتعلق
 النظـر   علـى  أو مل تنـضم إليهـا بعـد          ٢٠٠٩إعادة تدوير السفن بطريقة آمنة وسليمة بيئيا لعام         ب

  ؛)٩١( نفاذها يف وقت مبكربدءيف القيام بذلك من أجل تيسري 

 محاية البيئة البحريـة مـن اآلثـار الـضارة        يف )٤٢(بدور اتفاقية بازل  حتيط علما     - ١٧٨  
  اليت قد تنتج عن النفايات املشمولة باالتفاقية؛

االنسكاب النفطـي عواقـب    احتمال أن تنتج عن حوادث  تالحظ مع القلق    - ١٧٩  
 ، مبـا يتـسق والقـانون الـدويل، مباشـرة أو        فيما بينها  بيئية خطرية، وحتث الدول على أن تتعاون      

ت الدوليـة املختـصة، وأن تتبـادل أفـضل املمارسـات يف جمـاالت محايـة البيئـة         عن طريق املنظمـا  
ــن       ــف م ــة والتــصدي حلــاالت الطــوارئ والتخفي ــشرية والوقاي ــسالمة الب ــصحة وال ــة وال  البحري
حدا، وتشجع يف هذا الصدد على االضـطالع بالبحـث العلمـي والتعـاون يف هـذا اـال، مبـا                   

ب حــوادث االنــسكاب النفطــي علــى أجــل فهــم عواقــيف ذلــك البحــث العلمــي البحــري، مــن 
  أفضل؛ حنو

  
  حادي عشر

  التنوع البيولوجي البحري

فيمـا يتعلـق حبفـظ التنـوع البيولـوجي البحـري            املركـزي    دورهـا    تعيد تأكيد   - ١٨٠  

ــى حنــو واســتخدامه  ــة، وتالحــظ      مــستدامعل ــة الوطني ــة خــارج نطــاق الوالي ــاطق الواقع  يف املن
_______________ 

)٩٠( A/63/342.  
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 بـشأن هـذه املـسائل،    املعنية الدول واملنظمات واهليئات احلكومية الدولية   األعمال اليت تقوم ا   

  وتدعوها إىل اإلسهام، كل يف جمال اختصاصه، يف دراستها هلذه املسائل؛

املخصص غـري الرمسـي املفتـوح      االجتماع األول للفريق العامل     عقد   ب ترحب  - ١٨١  
 مـن  ١٦٨، وفقـا للفقـرة     ٢٠١٢مـايو   /ر أيـا  ١١ إىل   ٧يف نيويورك يف الفترة من      باب العضوية   

 مـن أجـل    ٦٦/٢٣١قـرار   الالعملية اليت استهلتها اجلمعية العامـة يف         يف إطار ،  ٦٦/٢٣١القرار  
 علـى حنـو مـستدام   كفالة أن يعاجل اإلطار القانوين حلفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه    

ألتني على حنو فعال عن طريـق حتديـد   يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية هاتني املس    
الثغرات وسبل املضي قدما، بطرق منها تنفيذ الصكوك القائمـة واحتمـال وضـع اتفـاق متعـدد             

وحتيط علما بتبادل اآلراء الـذي جـرى يف ذلـك االجتمـاع وتؤيـد               تفاقية،  الاألطراف يف إطار ا   
 بـأن   ”ملستقبل الذي نصبو إليـه    ا“وتشري إىل أن الدول التزمت يف الوثيقة املعنونة         ،  )٩٢(هتوصيات

تعاجل على وجه االسـتعجال، باالسـتناد إىل عمـل الفريـق العامـل وقبـل اختتـام الـدورة التاسـعة                
والستني للجمعية، مسألة حفظ التنـوع البيولـوجي البحـري واسـتخدامه علـى حنـو مـستدام يف                   

أن وضـع صـك دويل يف   املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، مبا يـشمل اختـاذ قـرار بـش           
 ؛تفاقيةالإطار ا

بعــض جوانــب املــسائل الــيت نوقــشت يف اجتمــاع الفريــق   تنــاقش  أن تقــرر  - ١٨٢  
واليت أشري إليها يف موجز املناقـشات الـذي         املخصص غري الرمسي املفتوح باب العضوية       العامل  
ات يف عــام يف حلقــات العمــل الــيت تعقــد بــني الــدور مبزيــد مــن التفــصيل  رئيــسا الفريــقأعــده 

، وتطلب إىل األمني العام أن يدعو، يف حدود املـوارد املتاحـة، وقبـل انعقـاد االجتمـاع           ٢٠١٣
املقبل للفريق العامل، إىل عقد حلقيت عمل بني الدورات بشأن هذه املواضـيع مـدة كـل منـهما      

، ـدف حتـسني فهـم القـضايا وتوضـيح املـسائل             ٢٠١٣مـايو   / أيار ٧ و   ٦ و   ٣ و   ٢ يفيومان  
رئيسية على سبيل املسامهة يف عمـل الفريـق العامـل، وفقـا للطرائـق احملـددة يف االختـصاصات            ال

  رفقة ذا القرار؛بالصيغة اليت وافق عليها الفريق العامل امل

أن املخـصص غـري الرمسـي املفتـوح بـاب العـضوية              إىل الفريق العامـل      تطلب  - ١٨٣  
املدرجــة يف إطــار واليتــه،  املــسائل مجيــع يف ســويا وككــليف اجتماعــه املقبــل، النظــر  يواصــل،

وأن ينظـر يف املــسامهة  ، ٢٠١٢آخـذا يف االعتبـار املناقــشات الـيت أجراهــا يف اجتماعـه يف عــام     
 العمل ملا بـني الـدورات يف عملـه وأن يقـدم توصـيات إىل اجلمعيـة العامـة يف             اليت قدمتها حلقتا  

بل إجنــاز الواليــة املنــصوص عليهــا يف دورــا الثامنــة والــستني مــن أجــل إحــراز تقــدم بــشأن ســ
املــستقبل “ مــن الوثيقــة املعنونــة  ١٦٢، ويف ضــوء الفقــرة ٦٦/٢٣١ مــن القــرار ١٦٧الفقــرة 

  من هذا القرار؛ ١٨١ والفقرة ”إليه الذي نصبو

_______________ 

)٩٢(  A/67/95املرفق ،.  
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 املخـصص   إىل األمني العام أن يدعو إىل عقد اجتماع للفريـق العامـل        تطلب  - ١٨٤  

 إىل  ١٩ تـوفر لـه كامـل خـدمات املـؤمترات، يف الفتـرة مـن                 ويةغري الرمسي املفتـوح بـاب العـض       

، لتقــدمي توصــيات إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا الثامنــة والــستني،   ٢٠١٣أغــسطس /آب ٢٣

وتطلب إىل األمني العام أن يبذل كل ما بوسعه للوفاء بشرط تـوفري كامـل خـدمات املـؤمترات           

  املتاحة؛ يف حدود املوارد

 إىل األمني العام أن يستخدم الصناديق االسـتئمانية القائمـة مـن             تطلب أيضا   - ١٨٥  

خــالل االشــتراكات املخصــصة لتيــسري مــشاركة أعــضاء أفرقــة املناقــشة واملمــثلني مــن البلــدان   

النامية، ال سيما أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية والدول النامية غـري الـساحلية،        

 الـــدورات، وتـــدعو الـــدول األعـــضاء واملؤســـسات املاليـــة الدوليـــة يف حلقــيت العمـــل ملـــا بـــني 

والوكـــاالت املاحنـــة واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة واألشـــخاص  

ذه الـصناديق االسـتئمانية وتقـدمي مـسامهات         هلـ الطبيعيني والقانونيني إىل تقدمي مـسامهات ماليـة         

  القرار؛  من هذا١٨٢املشار إليهما يف الفقرة أخرى يف حلقيت العمل ملا بني الدورات 

  بوفرة املوارد اجلينية البحرية وتنوعها وقيمتها من حيـث مـا ميكـن أن               تسلم  - ١٨٦  

  وخدمات؛ تقدمه من فوائد وسلع

 بأمهية البحوث املتعلقة بـاملوارد اجلينيـة البحريـة ألغـراض تعزيـز            م أيضا لتس  - ١٨٧  

  تطبيقات احملتملة وحتسني إدارة النظم اإليكولوجية البحرية؛الفهم العلمي واالستخدامات وال

 الدول واملنظمات الدولية، بوسائل منها برامج التعاون والـشراكات           تشجع  - ١٨٨  

شاملة دعم أنـشطة بنـاء القـدرات        ة، على أن تواصل بطريقة مستدامة       الثنائية واإلقليمية والعاملي  

 النامية، يف ميدان البحوث العلميـة البحريـة، آخـذة يف          ، وخباصة يف البلدان     ها وتوطيد هاوتعزيز

   بناء مزيد من القدرات يف جمال علم تصنيف األحياء؛ضرورةاعتبارها 

 األعمال الـيت جيـري االضـطالع ـا يف إطـار واليـة جاكرتـا للتنـوع             تالحظ  - ١٨٩  

بيولوجي البحـري   التنوع ال املتعلق ب التفصيلي  وبرنامج العمل    )٩٣(البيولوجي البحري والساحلي  

ويف الوقـت الـذي تكـرر فيـه تأكيـد الـدور             ،  )٩٤(اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي      يف إطـار   والساحلي

علـى حنـو   للجمعيـة العامـة فيمـا يتعلـق حبفـظ التنـوع البيولـوجي البحـري واسـتخدامه                 الرئيسي

لتكميليـة   تالحـظ مـع التقـدير األعمـال ا    واقعة خارج نطاق الوالية الوطنية   يف املناطق ال   مستدام

  التقنية والعلمية اليت اضطلع ا مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي؛

_______________ 

 .٢/١٠، املرفق الثاين، املقرر A/51/312انظر  )٩٣(

  .، املرفق األول٧/٥، املرفق، املقرر UNEP/CBD/COP/7/21يقة برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوث )٩٤(
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 أو عن طريق املنظمات الدوليـة       منفردة ، الدول أن تنظر  ضرورة   تعيد تأكيد   - ١٩٠  

 على سبيل االستعجال يف الوسائل اليت تكفل، اسـتنادا إىل أفـضل املعلومـات العلميـة                  ،املختصة

،  باملوضـوع  ووفقا لالتفاقية واالتفاقات والـصكوك ذات الـصلة       ي للنهج التحوط  اعاواتباملتاحة  

ال البحريـــة بـــتكامـــل وحتـــسني إدارة املخـــاطر الـــيت ـــدد التنـــوع البيولـــوجي البحـــري يف اجل 

 احلراريــة املائيــة وغريهــا مــن الــسمات واملنافــثوالــشعاب املرجانيــة املوجــودة يف امليــاه البــاردة 

  حتت سطح املاء؛املعينة املوجودة

 بالدول واملنظمات الدولية أن تتخذ على سبيل االسـتعجال إجـراءات            يب  - ١٩١  

 التنـوع  يفللتصدي، وفقا للقانون الدويل، للممارسات املدمرة الـيت ختلـف آثـارا ضـارة          إضافية  

راريـة   احلواملنافـث  البحرية  اجلبالالبيولوجي البحري والنظم اإليكولوجية البحرية، مبا يف ذلك         

 املائية والشعاب املرجانية املوجودة يف املياه الباردة؛

بالدول أن تقوم، بصورة تتفق مع القانون الدويل، ومع االتفاقية علـى           يب    - ١٩٢  

وجه اخلصوص، بتعزيز حفظ وإدارة التنوع البيولوجي البحـري والـنظم اإليكولوجيـة البحريـة              

  احملمية؛  البحريةوالسياسات الوطنية فيما يتعلق باملناطق

 ”املستقبل الـذي نـصبو إليـه    “ يف الوثيقة املعنونة     أعادت إىل أن الدول     تشري  - ١٩٣  

تدابري احلفظ املتخذة حسب املناطق، مبا يف ذلك إقامة منـاطق حبريـة حمميـة اتـساقا           أمهية  تأكيد  

لــك أداة حلفــظ مــع القــانون الــدويل واســتنادا إىل أفــضل املعلومــات العلميــة املتاحــة، باعتبــار ذ  

 املتخـذ يف    ١٠/٢، وأشارت إىل القـرار      على حنو مستدام  التنوع البيولوجي واستخدام مكوناته     

االجتماع العاشـر ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي الـذي يـنص علـى ضـرورة أن                       

ا  يف املائـة مــن املنــاطق الـساحلية والبحريــة، وال ســيم  ١٠ مــا نــسبته ٢٠٢٠حيفـظ حبلــول عـام   

املنــاطق الــيت هلــا أمهيــة خاصــة بالنــسبة للتنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة، مــن  

خالل منظومات مـن املنـاطق احملميـة املـدارة بطريقـة فعالـة وعادلـة املمثلـة للـنظم اإليكولوجيـة                   

  ؛)٨٨(املترابطة على حنو جيد، ومن خالل تدابري حفظ فعالة أخرى متخذة حسب املناطق

 منــاطق يف إنــشاء تعزيــز التقــدم احملــرز   الــدول يف هــذا الــصدد علــى تــشجع  - ١٩٤  

 النظـر يف  مواصـلة الـدول  ب ويـب ، ممثلـة لتلـك املنـاطق   شـبكات  إقامة حممية، مبا يف ذلك  حبرية  

مـع القـانون   يتفـق   ا، مب تهاي ومحا ةبيولوجيال أو   ةيكولوجياملناطق ذات األمهية اإل   خيارات حتديد   

   أفضل املعلومات العلمية املتاحة؛واستنادا إىلالدويل 

 أو عــن طريــق املنظمــات  مباشــرة ، الــدولأن تواصــل ضــرورة تعيــد تأكيــد  - ١٩٥  

من أجل تطوير وتيسري استخدام خمتلف النـهج واألدوات حلفـظ   بذل اجلهود  الدولية املختصة،   

ــة الب ــنظم اإليكولوجي ــة،    وإدارة ال ــة إقامــة منــاطق حبريــة حممي ــة اهلــشة، مبــا يف ذلــك إمكاني حري
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ــة       وفقــا ــة، واســتنادا إىل أفــضل املعلومــات العلمي ــه االتفاقي ــا تبين ــدويل، علــى حنــو م للقــانون ال

 ؛اجلهود ، وأن تكثف تلكاملتاحة

ــة      تالحــظ  - ١٩٦   ــات احلكومي ــدول واملنظمــات واهليئ ــه ال ــضطلع ب ــذي ت  العمــل ال

تقييم املعلومات العلميـة املتعلقـة باملنـاطق    لاتفاقية التنوع البيولوجي،    مبا يف ذلك  ،  املعنيةالدولية  

ضـوء   تحديد تلك املنـاطق، يف  لحتتاج إىل احلماية، وجتميع املعايري اإليكولوجية       قد  البحرية اليت   

هدف مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املـستدامة املتمثـل يف تطـوير وتيـسري اسـتخدام خمتلـف النـهج                   

حمميـة، وفقـا للقـانون    حبريـة  إقامـة منـاطق   اإليكولـوجي و  م  النظـ النـهج املراعيـة ل    واألدوات مثل   

الدويل، على حنو ما تبينه االتفاقية، واستنادا إىل املعلومات العلمية، مبا يف ذلـك إقامـة شـبكات              

  ؛)١٦(ممثلة لتلك املناطق

ــشري  - ١٩٧   ــوع البي    إىل أن تـ ــراف يف اتفاقيـــة التنـ ولـــوجي اعتمـــد يف  مـــؤمتر األطـ

البيولوجيـة   اجتماعه التاسع معايري علمية لتحديد املناطق البحرية ذات األمهيـة اإليكولوجيـة أو            

اليت حتتاج إىل محاية يف مياه احمليطات املفتوحة وموائل أعماق البحار ومبـادئ توجيهيـة علميـة              

ــة احملم      ــاطق البحري ــة للمن ــام فيهــا شــبكات ممثل ــيت تق ــاطق ال ــار املن ــاه   الختي ــك مي ــا يف ذل ــة، مب ي

، وحتـيط علمـا بالعمـل اجلـاري الـذي تـضطلع بـه               )٩٥(احمليطات املفتوحة وموائل أعماق البحـار     

لألغذيـة   املتحـدة  األمـم اتفاقية التنـوع البيولـوجي يف هـذا الـصدد، وتـشري أيـضا إىل أن منظمـة         

خـالل املبـادئ   والزراعة أعدت مبادئ توجيهية لتحديد النظم اإليكولوجية البحرية اهلـشة مـن            

  ؛)٩٦(البحار التوجيهية الدولية إلدارة مصائد األمساك يف أعماق أعايل

ــر  - ١٩٨   ــة للمنــاطق االســتوائية       تق ــا ومبــشروع املنــاظر البحري  بتحــدي ميكرونيزي

 املثلــث املرجــاين الــيت تــسعى بــصورة  ةالــشرقية مــن احملــيط اهلــادئ والتحــدي الكــارييب ومبــادر 

م النظـ املراعيـة ل نـهج  الق حبرية حممية وطنية من أجـل زيـادة تيـسري      خاصة إىل إنشاء وربط مناط    

 الــدويل  والتنــسيق والتــضافر علــى الــصعيداإليكولــوجي، وتعيــد تأكيــد ضــرورة تعزيــز التعــاون

  املبادرات؛ لدعم هذه

اســو مــن جهــود تقودهــا حكومــة  مبــا يبذلــه حتــالف حبــر سارغ حتــيط علمــا   - ١٩٩  

  اسو من أمهية إيكولوجية؛ للتوعية مبا لبحر سارغبرمودا

وتالحـظ  الـشعاب املرجانيـة،     ب املتعلقـة  للمبادرة الدولية    دعمهاتأكيد  تكرر    - ٢٠٠  

 كرينـز، أسـتراليا يف الفتـرة    الـشعاب املرجانيـة يف  ب املتعلقةلمبادرة الدولية    ل  االجتماع العام  عقد

_______________ 

ــة    : انظــر )٩٥( ــة، الوثيق ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــرر  UNEP/CBD/COP/9/29برن ــق األول، املق ، ٩/٢٠، املرف
 .والثاين املرفقان األول

  .، التذييل واو FIEP/R881 (Ar) الوثيقةمنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،  )٩٦(
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التنوع البيولـوجي   لق بـ  املتعالتفصيلي  وتؤيد برنامج العمل    ،  ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٩ إىل   ١٦من  

واليـة   مبوجـب اتفاقية التنوع البيولوجي   يف إطار    املرجانية البحري والساحلي املتصل بالشعاب   

  جاكرتا للتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛

 ”املستقبل الـذي نـصبو إليـه   “ يف الوثيقة املعنونة  إىل أن الدول سلمت    تشري  - ٢٠١  

د اقتصادية واجتماعية وبيئية كـبرية، وخباصـة بالنـسبة للـدول            بأن الشعاب املرجانية تعود بفوائ    

اجلزرية وغريها من الدول الساحلية، وبأن الشعاب املرجانيـة وغابـات املـانغروف تتـأثر بـشدة                 

بعوامل من بينها آثار تغري املناخ وحتمض احمليطات واإلفراط يف الصيد واملمارسات الـضارة يف              

مت التعاون الدويل من أجل احلفاظ على الـشعاب املرجانيـة     جمال صيد األمساك والتلوث، ودع    

والنظم البيئية لغابات املانغروف واالستفادة منها يف اـاالت االجتماعيـة واالقتـصادية والبيئيـة           

 وتيسري التعاون التقين وتبادل املعلومات طوعا؛

راميـة  علـى النـهوض بـاجلهود ال   املختـصة   الدول واملؤسسات الدوليـة     تشجع  - ٢٠٢  

إىل معاجلــة ابيــضاض املرجــان، بــسبل منــها حتــسني الرصــد يف جمــال توقــع حــوادث االبيــضاض 

، والنـهوض باسـتراتيجيات     هـا  ودعم اإلجراءات املتخذة أثناء تلك احلـوادث وتعزيز        ،وحتديدها

إدارة الشعاب لدعم منعتها الطبيعية وحتسني قـدرا علـى مقاومـة الـضغوط األخـرى، مبـا فيهـا            

 يطات؛حتمض احمل

الــدول علــى أن تتعــاون فيمــا بينــها، مباشــرة أو عــن طريــق اهليئــات ع تــشج  - ٢٠٣  

الدولية املختصة، يف تبادل املعلومات يف حال وقوع حوادث للـسفن علـى الـشعاب املرجانيـة،      

ويف التــشجيع علــى وضــع تقنيــات للتقيــيم االقتــصادي لقيمــة إصــالح نظــم الــشعاب املرجانيــة  

 وعدم استخدامها؛

ــة واإلدارة   تــشدد  - ٢٠٤    علــى ضــرورة إدمــاج اإلدارة املــستدامة للــشعاب املرجاني

املتكاملة ألحـواض التـصريف يف االسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة ويف أنـشطة وكـاالت األمـم                

  واملؤسسات املالية الدولية واجلهات املاحنة؛ها املعنيةاملتحدة وبراجم

ــضجيج يف احمليطــا أن  الحــظت  - ٢٠٥   ــشكل خطــرا حيتمــل أن يهــدد   ال ــوارد ت ي امل

علـى  البحرية احليـة وتؤكـد أمهيـة إجـراء دراسـات علميـة قوميـة ملعاجلـة هـذه املـسألة، وتـشجع             

 املـوارد البحريـة     يفالدراسات والنظر يف آثار الـضجيج يف احمليطـات           البحوث و  إجراء مزيد من  

 واملنظمـات احلكوميـة    األعـضاء احلية، وتطلب إىل الشعبة مواصلة مجع ما يرد إليها مـن الـدول     

 مــن دراســات علميــة خاضــعة الســتعراض  ٦١/٢٢٢ مــن القــرار ١٠٧ عمــال بــالفقرة الدوليــة

 اإلنترنت أو وضع مراجع ووصـالت علـى املوقـع تـشري             شبكة األقران ونشرها يف موقعها على    

  إىل هذه الدراسات، حسب االقتضاء؛
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  ر عشثاين
 العلوم البحرية

ــدول يــب  - ٢٠٦   ــسعي أن  بال ــها أو مــع   منفــردة، تواصــل ال ــاون فيمــا بين  أو بالتع

ــة   فهــم احمليطــات وأعمــاق البحــار واملعــارف   إىل حتــسني ، املختــصةاملنظمــات واهليئــات الدولي

ــنظم         ــوجي وال ــوع البيول ــى وجــه اخلــصوص مــدى وهــشاشة التن ــك عل ــا، مبــا يف ذل  ــة املتعلق

بـالعلوم البحريـة    البحوث فيما يتعلق     اإليكولوجية يف أعماق البحار، عن طريق تكثيف أنشطة       

  اليت تضطلع ا وفقا لالتفاقية؛

  املعنيـة واجلهـات املاحنـة األخـرى        املنظمات الدوليـة  يف هذا الصدد،     ،تشجع  - ٢٠٧  

على النظر يف تقدمي الدعم إىل صـندوق اهلبـات التـابع للـسلطة الدوليـة لقـاع البحـار مـن أجـل                     

لعلمية البحرية يف املنطقـة الدوليـة لقـاع البحـار عـن طريـق               تشجيع التعاون يف إجراء البحوث ا     

دعم مـشاركة العلمـاء والفنـيني املـؤهلني مـن البلـدان الناميـة يف الـربامج واملبـادرات واألنـشطة                    

  املضطلع ا يف هذا اال؛

 مجيع املنظمات والصناديق والربامج واهليئات املعنية يف منظومـة األمـم     تدعو  - ٢٠٨  

راكــز ىل القيــام، بالتــشاور مــع الــدول املهتمــة، بتنــسيق األنــشطة يف هــذا اــال مــع امل املتحــدة إ

العلمية والتكنولوجيـة البحريـة اإلقليميـة والوطنيـة يف الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، حـسب                    

االقتضاء، من أجل كفالة حتقيق أهدافها بقدر أكرب من الفعالية وفقـا للـربامج واالسـتراتيجيات      

  ذات الصلة بالدول اجلزرية الصغرية النامية؛ املتحدة ألممائية لاإلمن

اللجنــة األوقيانوغرافيــة بالعمــل الــذي تــضطلع بــه  حتــيط علمــا مــع التقــدير  - ٢٠٩  

، لوضـع إجـراءات لتنفيـذ       هيئة اخلرباء االستشارية لقانون البحار    ، مبشورة من    احلكومية الدولية 

  ؛التفاقيةاجلزأين الثالث عشر والرابع عشر من ا

العمل الذي تضطلع به هيئة اخلـرباء االستـشارية، مبـا يف        تالحظ مع التقدير      - ٢١٠  

ذلـك العمــل الـذي تــضطلع بــه بالتعـاون مــع الـشعبة بــشأن ممارســات الـدول األعــضاء املتــصلة      

قـرار الـس   رية يف إطار االتفاقيـة، وترحـب ب     بالبحوث العلمية البحرية ونقل التكنولوجيا البح     

يف دورتـه اخلامـسة واألربعـني الـيت عقـدت يف      للجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية     فيذي  التن

أن تواصـل هيئـة اخلـرباء االستـشارية      ٢٠١٢يونيـه  / حزيـران ٢٨ إىل ٢٦مـن  باريس يف الفتـرة   

ــها  األوقيانوغرافيــة  جمــالس إدارة اللجنــة  علــى األولويــات الــيت كلفتــها ــا     مــع التركيــز عمل

  ؛)٩٧(الضرورة حشد موارد من خارج امليزانية عندوفقا الختصاصاا، مع لدولية احلكومية ا

_______________ 
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ــون  تــشري  - ٢١١   ــنقح املعن ــشور امل ــل : لبحــث العلمــي البحــري  ا إىل صــدور املن دلي

ديـسمرب  / يف كـانون األول لتنفيذ األحكام ذات الصلة من اتفاقية األمم املتحـدة لقـانون البحـار          

العامـة أن تواصـل بـذل اجلهـود مـن أجـل نـشر الـدليل جبميـع             ، وتطلب إىل األمانـة      )٩٨(٢٠١٠

  لغات األمم املتحدة الرمسية؛

قدمته شبكة تعداد الكائنات البحرية احلية من مسامهة يف حبـوث            ما   تالحظ  - ٢١٢  

التعــداد األول للكائنــات “التنــوع البيولــوجي البحــري، مبــا يف ذلــك إصــدارها التقريــر املعنــون 

  ؛”الزمن أهم ما اكتشف خالل عقد من: ٢٠١٠ احلية البحرية لعام

ــى احمليطــات باعتبارهــا     ترحــب  - ٢١٣   ــزه عل ــذي جيــري تركي ــد ال  باالهتمــام املتزاي

مصدرا حمتمال للطاقة املتجددة، وتالحظ يف هذا الصدد مـوجز املناقـشات الـيت أجرـا العمليـة          

  ؛)٤(االستشارية غري الرمسية يف اجتماعها الثالث عشر

 أمهيـة زيـادة الفهـم العلمـي للتفاعـل بـني احمليطـات والغـالف اجلـوي،                تؤكد  - ٢١٤  

بطرق منها املشاركة يف برامج مراقبة احمليطات ونظم املعلومات اجلغرافيـة، مثـل النظـام العـاملي          

  املتحـدة  األمـم امج  وبرنـ احلكوميـة الدوليـة      األوقيانوغرافيـة اللجنـة    الذي ترعـاه  ملراقبة احمليطات   

دورهـا يف مراقبـة    حبكـم وخباصـة  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والس الدويل للعلوم، للبيئة و 

 تغري املناخ وتقلباته والتنبؤ ا ويف إقامة نظم اإلنذار بأمواج تسونامي وتشغيلها؛

 افيـــةاألوقيانوغر  بالتقــدم الــذي أحرزتــه اللجنــة    حتــيط علمــا مــع التقــدير      - ٢١٥  

الدوليــة والــدول األعــضاء يف إقامــة نظــم إقليميــة ووطنيــة لإلنــذار بــأمواج تــسونامي   احلكوميــة

والتخفيــف مــن آثارهــا، وترحــب مبواصــلة التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات احلكوميــة    

 يف إطــار هــذه اجلهــود، وتــشجع الــدول األعــضاء علــى إقامــة نظمهــا الوطنيــة  األخــرىالدوليــة

 ج شـامل يتـصدى   باتباعمواج تسونامي والتخفيف من آثارها وصون تلك النظم،     لإلنذار بأ 

 احلــد مــن اخلــسائر يف األرواح غــرضملخــاطر متعــددة يف جمــال احمليطــات، حــسب االقتــضاء، ب 

ــى        ــساحلية عل ــة ال ــدرة اتمعــات احمللي ــز ق ــة وتعزي ــصادات الوطني ــيت تلحــق باالقت واألضــرار ال

  مواجهة الكوارث الطبيعية؛

ــشدد  - ٢١٦   ــار       ت ــن آث ــف م ــدابري التخفي ــود لوضــع ت ــى ضــرورة مواصــلة اجله  عل

الكوارث الطبيعية والتأهب هلـا، وخباصـة يف أعقـاب الكـوارث املتـصلة بـأمواج تـسونامي الـيت                    

  ؛٢٠١١مارس / آذار١١وقعت بسبب الزالزل، مثل الكارثة اليت وقعت يف اليابان يف 
_______________ 

 .E.10.V.12منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٩٨(



 A/RES/67/78 احمليطات وقانون البحار
 

50/61 

ت الـضرورية والتعـاون يف إطـار املنظمـات           الدول علـى اختـاذ اإلجـراءا       حتث  - ٢١٧  

 األوقيانوغرافيــة احلكوميــة املعنيــة، مبــا فيهــا منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة واللجنــة   

 واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، للتصدي لألضرار اليت تلحـق بعوامـات مجـع البيانـات          الدولية

انون الدويل، بسبل منها التثقيـف والتوعيـة فيمـا          املتعلقة باحمليطات اليت تنصب وتشغل وفقا للق      

يتعلــق بأمهيــة تلــك العوامــات والغــرض املــراد ــا وحتــصني تلــك العوامــات مــن هــذه األضــرار   

  وزيادة اإلبالغ عن تلك األضرار؛
  

   عشـرثالث

  على ة البيئة البحرية وتقييمهاـإنشاء عملية منتظمة لإلبالغ عن حال

 ية واالقتصاديةاع اجلوانب االجتمالصعيد العاملي، مبا يف ذلك

 ضرورة تعزيـز التقيـيم العلمـي املنـتظم حلالـة البيئـة البحريـة مـن            تأكيدتكرر    - ٢١٨  

  العلمي لتقرير السياسات؛ساس األتوطيدأجل 

املعــين بالعمليــة املنتظمــة   امع املخــصص اجلــ عامــل الفريــق العقــد ب ترحــب  - ٢١٩  

ــة    ـــة البحري ـــة البيئـ ــالغ عــن حالـ ــب     لإلب ــك اجلوان ــا يف ذل ــاملي، مب ــصعيد الع ــى ال ــا عل  وتقييمه

 إىل ٢٣ نيويــــــورك يف الفتــــــرة مــــــن يفاالجتمــــــاع الثالــــــث  ،االجتماعيــــــة واالقتــــــصادية

  ؛٦٦/٢٣١ من القرار ٢٠٨، وفقا للفقرة ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٧

 يف الفريــــق العامــــل املخــــصص اجلــــامع التوصــــيات الــــيت اعتمــــدها تؤيــــد  - ٢٢٠  

  ؛)٦(الثالث اجتماعه

األوىل  ــا هــدف دور املبــادئ الــيت تــنظم العمليــة املنتظمــة و    تعيــد تأكيــد   - ٢٢١  

ــا ونطاق) ٢٠١٤-٢٠١٠( ــل    هـ ــق العامـ ــاع األول للفريـ ــه يف االجتمـ ــق عليـ ــو املتفـ ــى النحـ علـ

  ؛)٩٩(٢٠٠٩املخصص اجلامع الذي عقد يف عام 

ــيم حبــري عــاملي   تقــر  - ٢٢٢   ــدئي ألول تقي ــة امل   املخطــط املب ــل للعملي نتظمــة متكام

  ؛)٦(واختصاصات فريق اخلرباء املعين بالعملية املنتظمة وطرائق عمله

 التوجيهـات فريق اخلـرباء علـى االنتـهاء علـى وجـه الـسرعة مـن وضـع            حتث  - ٢٢٣  

 الفريـق العامـل املخـصص اجلـامع        رهنـا مبوافقـة    ،متكني جمموعـة اخلـرباء    و للمشاركني يف التقييم  

مــن الــشروع يف العمــل املتعلــق بإعــداد أول تقيــيم حبــري عــاملي متكامــل يف أقــرب   مكتبــه،  أو

  وقت ممكن؛

_______________ 
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 إىل أعضاء فريق اخلـرباء الـذين عملـوا يف الفريـق طـوال مـدة املرحلـة                 تطلب  - ٢٢٤  

ــالفقرة   ــيم األوىل عمــال ب  ألــف االســتمرار يف ٦٥/٣٧قــرار ال مــن ٢٠٩األوىل مــن دورة التقي

  ييم األوىل؛املرحلة الثانية من دورة التق يفاخلرباء عضوية فريق 

ــة املنتظمــة، حتــت    ترحــب  - ٢٢٥   ــشبكي اخلــاص بالعملي  بإنــشاء وتــشغيل املوقــع ال

تطلبات االتصال ألغراض العمليـة املنتظمـة وييـسر اسـتخدام           يفي مب رعاية األمم املتحدة، الذي     

  ل فريق اخلرباء وجمموعة اخلرباء؛نظم مالئمة لتداول البيانات واملعلومات املتعلقة بعم

 مبشروع اجلدول الزمين املنقح ألول تقييم حبـري عـاملي متكامـل             حتيط علما   - ٢٢٦  

سـبتمرب  / أيلـول ١٥ إىل ١٣ مـن  ومبوجزات حلقات العمل الـيت عقـدت يف سـانتياغو يف الفتـرة          

 ويف بروكـسل  )٦(٢٠١٢فربايـر  / شـباط ٢٣ إىل ٢١ ويف سانيا، الـصني، يف الفتـرة مـن        ٢٠١١

ــه / حزيـــران٢٩ إىل ٢٧يف الفتـــرة مـــن  ــة  )١٠٠(٢٠١٢يونيـ ــة األوليـ ــالتقرير املتعلـــق بالقائمـ  وبـ

  ؛)٦(لألنشطة املتعلقة ببناء القدرات الالزمة للتقييمات

 إىل األمــني العــام أن يوجــه نظــر الــدول األعــضاء ورؤســاء وكــاالت تطلــب  - ٢٢٧  

الـيت  األخـرى  تخصصة وصناديقها وبراجمها واملنظمات احلكومية الدولية املعنية األمم املتحدة امل  

تــشارك يف األنــشطة املتعلقــة ببنــاء القــدرات الالزمــة لتقيــيم حالــة البيئــة البحريــة، مبــا يف ذلــك   

اجلوانــب االجتماعيــة واالقتــصادية، واملؤســسات املمولــة إىل القائمــة األوليــة لألنــشطة املتعلقــة  

لفـــرص لرات الالزمــة للتقييمـــات، وأن يــدعوهم إىل اإلســـهام يف القائمــة األوليـــة    ببنــاء القـــد 

  والترتيبات املتاحة لبناء القدرات الالزمة للتقييمات؛

 حتديد عناصر بناء القدرات يف سياق العمليـة املنتظمـة،           بضرورة حتيط علما   - ٢٢٨  

ـج بـشأن كيفيـة املـسامهة     وتوصي الفريق العامل املخصص اجلامع بأن يواصل النظر يف وضع  

مـن الفـرص     بالكامـل  وتيسريه من خالل التعاون الـدويل مـع االسـتفادة            يف تعزيز بناء القدرات   

  املتاحة والترتيبات املتخذة ألغراض بناء القدرات؛

 بتعــيني أعـــضاء مكتــب الفريـــق العامــل املخـــصص اجلــامع، وهـــم     ترحــب   - ٢٢٩  

وأوكرانيا وبلغاريا ومجهورية ترتانيا املتحـدة ومجهوريـة   األرجنتني وإسبانيا وإستونيا وإكوادور     

  ؛واليونان كوريا وسري النكا وشيلي والصني وغانا وكينيا والواليات املتحدة األمريكية

 بتنظـــيم حلقـــات عمـــل يف أقـــرب فرصـــة ممكنـــة مـــن أجـــل تـــوفري  توصـــي  - ٢٣٠  

 ســـانيات العمـــل يف حلقـــاعقـــد املعلومـــات للـــدورة األوىل مـــن العمليـــة املنتظمـــة، وترحـــب ب

ــسل ــن    يف و وبروكـ ــرة مـ ــة يف الفتـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــامي، الواليـ ــشرين ١٥ إىل ١٣ميـ  تـ
_______________ 
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، وتــدعو الــدول األخــرى إىل استــضافة حلقــات عمــل مــن هــذا القبيــل،  ٢٠١٢نــوفمرب /الثــاين

وتالحظ مع التقدير يف هذا الصدد عرض موزامبيق استضافة حلقـة عمـل بـشأن غـرب احملـيط                    

 وعرض أستراليا استـضافة حلقـة عمـل بـشأن           ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٧ و   ٦اهلندي يف   

  ؛٢٠١٣ فرباير/ شباط٢٧ إىل ٢٥جنوب غرب احمليط اهلادئ يف الفترة من 

 إىل األمني العـام أن يـدعو إىل عقـد االجتمـاع الرابـع للفريـق العامـل                   تطلب  - ٢٣١  

بــدء الــدورة األوىل ألول ل ٢٠١٣أبريــل / نيــسان٢٦ إىل ٢٢املخــصص اجلــامع يف الفتــرة مــن  

  والستني؛ تقييم حبري عاملي متكامل وأن يقدم توصيات إىل اجلمعية العامة يف دورا الثامنة

ــة    تــشري  - ٢٣٢   ــة املنتظمــة الــيت أنــشئت يف إطــار األمــم املتحــدة عملي  إىل أن العملي

ا يف ذلـك االتفاقيـة    حمكومـة بالقـانون الـدويل، مبـ    حكومية دولية ختـضع ملـساءلة اجلمعيـة العامـة     

والــصكوك الدوليــة املنطبقــة األخــرى، وتأخــذ يف االعتبــار قــرارات اجلمعيــة العامــة املتخــذة يف  

  الصدد؛ هذا

 على أن املرحلة الثانيـة مـن الـدورة األوىل للعمليـة املنتظمـة سـتبدأ يف                تشدد  - ٢٣٣  

  ؛٢٠١٤تكامل هو عام  وأن املوعد النهائي لتقدمي أول تقييم م٢٠١٣يناير / كانون الثاين١

 ”املستقبل الـذي نـصبو إليـه   “ يف الوثيقة املعنونة      إىل أن الدول أعربت    تشري  - ٢٣٤  

عن دعمها للعملية املنتظمة وتطلعـت إىل إجنـاز أول تقيـيم عـاملي متكامـل حلالـة البيئـة البحريـة              

ئج  وإىل نظــر اجلمعيــة فيــه بعــد ذلــك وشــجعت الــدول علــى النظــر يف نتــا ٢٠١٤حبلــول عــام 

  ؛التقييم على املستويات املالئمة

 إىل أمانة العملية املنتظمـة أن ترسـل أول مـشروع ألول تقيـيم حبـري        تطلب  - ٢٣٥  

يونيــه إىل /عــاملي متكامــل إىل الــدول األعــضاء التماســا لتعليقاــا عليــه يف الفتــرة مــن حزيــران   

ء التعليقـات الـواردة     ، وتقرر أن يتوىل فريق اخلرباء تنقيح التقيـيم يف ضـو           ٢٠١٤أغسطس  /آب

وأن يعـرض املـشروع، حـال تنقيحـه، علـى مكتـب الفريـق العامـل املخـصص اجلـامع مــشفوعا           

ــه وإىل       ــق العامــل للنظــر في ــيم، مبوافقــة املكتــب، إىل الفري ــواردة، وأن حيــال التقي بالتعليقــات ال

  ؛٢٠١٥ يف عام اجلمعية العامة للموافقة عليه بشكل ائي

 الترشيحات اليت وردت حـىت اآلن، وحتـث الـدول علـى       يرتالحظ مع التقد    - ٢٣٦  

ن العمليـة املنتظمـة، عـن طريـق اموعـات      مـ مواصلة ترشـيح أفـراد يف جمموعـة اخلـرباء املنبثقـة         

اإلقليمية، وفقا للمعايري املقـررة لتعـيني خـرباء لـدعم أعمـال فريـق اخلـرباء يف إعـداد أول تقيـيم                       

نة أن تقوم، بالتشاور مـع املكتـب، بتوجيـه دعـوات إىل         حبري عاملي متكامل، وتطلب إىل األما     

ــب إىل أعــضاء     ــدول األعــضاء لترشــيح خــرباء، وتطل ــام   املال ــدول يف جمموع ــب إشــراك ال كت

  ممكن؛ اإلقليمية، وتشجع ترشيح األفراد يف جمموعة اخلرباء يف أقرب وقت
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مـم املتحـدة للبيئـة      وبرنامج األ  احلكومية الدولية  األوقيانوغرافية اللجنة دعوت  - ٢٣٧  

لألغذيــة والزراعــة والوكــاالت املتخصــصة   املتحــدة األمــمواملنظمــة البحريــة الدوليــة ومنظمــة  

األخــرى التابعــة لألمــم املتحــدة، حــسب االقتــضاء، إىل مواصــلة تقــدمي الــدعم الــتقين  املختــصة 

  والعلمي للعملية املنتظمة؛

إىل عقد اجتماعـات فريـق اخلـرباء       إىل أمانة العملية املنتظمة أن تدعو        تطلب  - ٢٣٨  

  ، رهنا بتوافر املوارد؛تقييم حبري عاملي متكاملوفقا ملشروع اجلدول الزمين املنقح ألول 

الــدعم املقــدم مــن الــشعبة للعمليــة املنتظمــة، وتالحــظ  تالحــظ مــع التقــدير  - ٢٣٩  

 اللجنــةو للبيئــة أيــضا مــع التقــدير الــدعم الــتقين واللوجــسيت املقــدم مــن برنــامج األمــم املتحــدة 

  ؛األوقيانوغرافية احلكومية الدولية

، وتقرر مواصلة نظرهـا يف      )٦( توصية الفريق العامل املخصص اجلامع     تالحظ  - ٢٤٠  

  كل االحتياجات الالزمة لتعزيز قدرات الشعبة، بوصفها أمانة العملية املنتظمة؛ 

الــصندوق االســتئماين للتربعــات   التربعــات املقدمــة إىلحـظ مــع التقــدير تال  - ٢٤١  

بغــرض دعــم األعمــال املــضطلع ــا يف الــدورة األوىل للعمليــة املنتظمــة الــيت متتــد لفتــرة مخــس   

بــالغ قلقهــا لقلــة املــوارد املتاحــة للــصندوق االســتئماين، وحتــث الــدول   عــن ســنوات، وتعــرب 

ية والوكاالت املاحنة واملنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـات   األعضاء واملؤسسات املالية الدول 

تقـدمي مـسامهات ماليـة هلـذا الـصندوق           غري احلكومية واألشخاص الطبيعيني واالعتبـاريني علـى       

  املنتظمة؛  وتقدمي مسامهات أخرى للعملية٦٤/٧١ من القرار ١٨٣املنشأ عمال بالفقرة 

 ٦٦/٢٣١قـرار   ال مـن    ٢١٣يها يف الفقرة     الدول والوكاالت املشار إل    تدعو  - ٢٤٢  

إىل بذل قصارى جهدها للرد على وجه السرعة على الرسائل الـواردة إليهـا مـن أمانـة العمليـة                    

  املنتظمة وفريق اخلرباء؛
  

   عشررابع

 التعاون اإلقليمي

 املنـاطق  خمتلـف  يف اإلقليمـي  املـستوى  علـى  املبادرات من عدد اختاذ تالحظ  - ٢٤٣  

 املعـين  املـساعدة  صـندوق  بـه  يـضطلع  مـا    الـسياق  هـذا  يف أيضا وتالحظ االتفاقية، تنفيذ لتعزيز

 يف التقنيـة  املـساعدة  خـالل  من طوعا، القيام تيسري إىل دف أعمال من الكارييب البحر مبنطقة

ــام ــشأن مفاوضــات بــإجراء األول، املق ــة احلــدود تعــيني ب  الكــارييب، البحــر دول بــني البحري

 صـندوق  ٢٠٠٠ اجلمعيـة العامـة ملنظمـة الـدول األمريكيـة يف عـام            شاءإنـ  أخـرى  مرة وتالحظ

 نطاقهـا  حبكـم  منـها،  الغـرض  رئيسية آليةبوصفه   اإلقليمية للمنازعات السلمية التسوية :السالم
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 والبحريــة الربيــة احلـدود  علــى واملنازعــات اإلقليميـة  املنازعــات نــشوب منـع  الواســع، اإلقليمـي 

 تـساهم  أن ميكنـها  الـيت  األخـرى  واجلهات بالدول ويب ،بت فيها اليت مل ي   املنازعات وتسوية

  ذلك؛ تفعل أن الصندوقني هذين يف

 اجلهــود املبذولــة علــى الــصعيد اإلقليمــي لتعزيــز تنفيــذ  تالحــظ مــع التقــدير  - ٢٤٤  

الـسالمة واألمـن البحـريني    االتفاقية والتصدي، بوسائل منها بناء القـدرات، للمـسائل املتعلقـة ب        

مــستدام ومحايــة وصــون البيئــة البحريــة  علــى حنــو ملــوارد البحريــة احليــة واســتخدامها  وحفــظ ا

  ؛على حنو مستداموحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه 

 الدعوة إىل عقد املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزريـة الـصغرية    تالحظ  - ٢٤٥  

ت منــسقة متوازنــة متكاملــة للتــصدي    ، وتــسلم بأمهيــة اختــاذ إجــراءا   ٢٠١٤الناميــة يف عــام  

 الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة يف جمــال التنميــة املــستدامة، مبــا فيهــا هــاللتحــديات الــيت تواجه

  وصون البيئة البحرية؛ على حنو مستدامالتحديات املتعلقة حبفظ املوارد البحرية واستخدامها 

اون فيما بينها من أجل محايـة        الدول واملنظمات الدولية إىل تعزيز التع      تدعو  - ٢٤٦  

البيئة البحرية على حنو أفضل، وترحب يف هـذا الـصدد مبـذكرة التفـاهم لتعزيـز التعـاون املربمـة           

جلنـة مـصائد األمسـاك يف مشـال          و احملـيط األطلـسي   شـرق    محايـة البيئـة البحريـة لـشمال          بني جلنة 

  حرية الدولية؛ والسلطة الدولية لقاع البحار واملنظمة البشرق احمليط األطلسي

، مــع التركيــز بــشكل ٢٠٠٨-٢٠٠٧الــسنة القطبيــة الدوليــة،  بنتــائج تنــوه  - ٢٤٧  

خاص على املعارف اجلديدة املتعلقة بالصلة بني التغري البيئي يف املناطق القطبية والنظم املناخيـة             

لمـا  ، وتشجع الدول واألوساط العلمية علـى تعزيـز تعاوـا يف هـذا الـصدد، وحتـيط ع              العامليف  

مونتريـال، كنـدا يف     يف”مـن املعرفـة إىل العمـل   “مؤمتر السنة القطبية الدولية حتت شـعار       عقد  ب

  ؛٢٠١٢ أبريل/ نيسان٢٧ إىل ٢٢الفترة من 

عمـل املنـاظر     بالتعاون اإلقليمي، وحتيط علما يف هـذا الـصدد بإطـار             ترحب  - ٢٤٨  

ون بني الدول الـساحلية يف منطقـة جـزر    الطبيعية يف احمليط اهلادئ الذي يعد مبادرة لتعزيز التعا   

  املستدامة؛ البيئة البحرية وحتقيق التنميةيف سبيل تعزيز حفظ احمليط اهلادئ 

 خمتلف اجلهود اليت بذلتها الدول يف سياق التعـاون علـى     مع التقدير  تالحظ  - ٢٤٩  

تقيــيم  املــستويني اإلقليمــي ودون اإلقليمــي، وترحــب يف هــذا الــصدد مببــادرات مــن قبيــل ال        

  واإلدارة املتكاملني للنظام اإليكولوجي البحري الواسع خلليج املكسيك؛

بالتعـــاون بـــني أعـــضاء منطقـــة الـــسالم والتعـــاون يف جنـــوب احملـــيط    تنـــوه  - ٢٥٠  

  ؛ يف هذا الشأناألطلسي
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 ”التــزام جــزر غاالبــاغوس للقــرن احلــادي والعــشرين “باعتمــاد   أيــضاتنــوه  - ٢٥١  

لستني إلنـشاء اللجنـة الدائمـة جلنـوب احملـيط اهلـادئ، باعتبـاره التزامـا                 مبناسبة حلول الذكرى ا   

متجددا بالتعاون اإلقليمي بني الدول األعضاء يف اللجنة ملواجهة التحـديات املـشتركة اجلديـدة       

  املاثلة أمامها املرتبطة باحمليطات وقانون البحار؛واملستجدة 
  

  عشر خامس
  باب فتوحةامل الرمسية غري االستشارية العملية

 البحار وقانون باحمليطات املتعلقة العضوية

يف عن أعمـال العمليـة   العملية االستشارية غري الرمسية    بتقرير رئيسي  ترحب  - ٢٥٢ 

  ؛)٤(اجتماعها الثالث عشر الذي ركز على الطاقات البحرية املتجددة

ــوه  - ٢٥٣   ــد للمنا    تن ــدى فري ــة كمنت ــشارية غــري الرمسي ــة االست ــدور العملي ــشات  ب ق

الشاملة بشأن املسائل املتصلة باحمليطات وقـانون البحـار، علـى النحـو الـذي يتـسق مـع اإلطـار                     

، وبــضرورة زيــادة تعزيــز  ٢١ مــن جــدول أعمــال القــرن  ١٧الــذي تــوفره االتفاقيــة والفــصل  

  املنظور اخلاص بأركان التنمية املستدامة الثالثة عند حبث املواضيع املختارة؛

غـــري الرمسيـــة مـــن أعمـــال  االستـــشارية العمليـــةضـــطلعت بـــه  مبـــا اترحـــب  - ٢٥٤  

 الـيت  السنوية املناقشة وتعزيز الدول بني التعاونو  التنسيق مستوى رفع يف قدمته من إسهام   اومب

من خالل توجيهها االهتمـام إىل املـسائل         البحار، وقانون احمليطات بشأن العامة اجلمعية جتريها

  ؛فعال ى حنوالرئيسية واالجتاهات الراهنة عل

ــشارية غــري    ترحــب أيــضا  - ٢٥٥   ــة االست ــة لتحــسني أعمــال العملي  بــاجلهود املبذول

الرمسيـــة وتركيزهـــا علـــى مواضـــيع حمـــددة، وتقـــر يف هـــذا الـــصدد بالـــدور الرئيـــسي للعمليـــة  

االستشارية غري الرمسية يف تكامل املعارف وتبادل اآلراء بني اجلهات املعنيـة املتعـددة والتنـسيق          

وكاالت املختصة وزيادة الوعي باملواضيع، مبا فيها املسائل املـستجدة، مـع تعزيـز أركـان              بني ال 

العمليـة االستـشارية غـري الرمسيــة     تـضع التنميـة املـستدامة الثالثـة يف الوقـت ذاتـه، وتوصـي بـأن        

عملية شاملة للجميع تتسم بالشفافية واملوضوعية الختيار املواضيع وأعـضاء أفرقـة املناقـشة مبـا                

 أثناء املشاورات غري الرمسية اليت جتريها بشأن القـرار الـسنوي املتعلـق     العامةاجلمعيةيسر عمل  ي

 باحمليطات وقانون البحار؛

 ، غــري الرمسيــة وزيــادة كفاءــااالستــشارية العمليــة تعزيــز ضــرورة إىل تــشري  - ٢٥٦ 

ــة والــربامج واملنظمــات الــدول وتــشجع  رئيــسي إىل اتاإلرشــاد تقــدمي علــى الدوليــة احلكومي

  غـري الرمسيـة    االستـشارية  للعمليـة  التحـضريي  االجتماع قبل وخباصة الغاية، هلذه  حتقيقا العملية

  وأثناء انعقاده؛
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 العملية االستشارية غري الرمسية للعامني القادمني، وفقـا للقـرار            مواصلة تقرر  - ٢٥٧ 

  استعراضا آخر ملـدى فعاليـة  اجلمعية العامة يف دورا التاسعة والستني   ، على أن جتري     ٥٤/٣٣

  العملية االستشارية غري الرمسية وجدواها؛

ــني إىل تطلـــب  - ٢٥٨   ــام األمـ ــدعو، أن العـ ــا يـ ــرتني وفقـ ــن ٣ و ٢ للفقـ ــرار مـ  القـ

ــع عــشر  االجتمــاع عقــد إىل ،٥٤/٣٣ ــة الراب ــشارية للعملي ــة   االست ــورك يفغــري الرمسي  يف نيوي

 عملــه ألداء الالزمــة التــسهيالت لــه يــوفر أنو ،٢٠١٣ يونيــه/حزيــران ٢٠ إىل ١٧ مــن الفتــرة

 يف خـرى األ املعنيـة  هـات اجل مـع  بالتعـاون  الـدعم،  الـشعبة  لـه  لتوفر الالزمة الترتيبات يضع وأن

  االقتضاء؛ سبح العامة، األمانة

 الـصندوق  يف كافية موارد وجود عدم إزاء  املستمر البالغ قلقها عن تعرب  - ٢٥٩  

 أقـل  وخباصـة  النامية، البلدان مساعدة بغرض ٥٥/٧ القرار مبوجب املنشأ للتربعات االستئماين

ــدول منــوا البلــدان ــة وال ــة الــصغرية اجلزري ــة والــدول النامي ــساحلية، غــري النامي ــى  ال  حــضورعل

إضــافية  تربعــات تقــدمي علــى الــدول وحتــث ، غــري الرمسيــة االستــشارية العمليــة اجتماعــات

 االستئماين؛ للصندوق

 االستـشارية  العمليـة  رئيـسا  يدعوهم الذين النامية البلدان ممثلو حمين أن تقرر  - ٢٦٠ 

 العمليــة اجتماعــات خــالل عــروض تقــدمي إىل غــري الرمسيــة، بالتــشاور مــع احلكومــات املعنيــة، 

 للتربعـات  االسـتئماين  الـصندوق  مـن  األمـوال  بدفع يتعلق فيما األولوية  غري الرمسية  االستشارية

  احلـصول علـى    أيـضا  وحيـق هلـم    سـفرهم،  تكاليف تغطية أجل من ٥٥/٧ القرار مبوجب املنشأ

 اآلخــرين املمــثلني مجيــع ســفر تكــاليف تغطيــة بعــد األمــوال بتــوافر رهنــا اليــومي اإلقامــة بــدل

 أعاله؛ ٢٥٩ الفقرة يف املذكورة البلدان من الوافدين املستحقني

 اجتماعهـا  يف امناقـشته   غري الرمسيـة   االستشارية العملية أن تركز تقرر أيضا     - ٢٦١ 

علـى   ،البحـار  وقـانون  احمليطات عن العام األمني تقرير بشأن مداوالا إجراء عند ،شرالرابع ع 

  البيئة البحرية؛يف آثار حتمض احمليطات 
  

  عشر سادس

 والتعاون التنسيق

 والـربامج  والـصناديق  املنظمـات  مـع  وثيـق  بـشكل  العمل على الدول تشجع  - ٢٦٢ 

 الـصلة  ذات الدوليـة  واالتفاقيـات  املتحـدة  األمـم  ملنظومـة   التابعة تخصصةامل والوكاالت الدولية

 والتعـاون  التنـسيق  حتـسني  أجل من املستجدة االهتمام جماالت لتحديد خالهلا، ومن باملوضوع

  وجه؛ أفضل على املسائل ذههل التصدي وكيفية
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ــز التنــسيق وا   تــشجع   - ٢٦٣   ــة علــى تعزي ــشأة مبوجــب االتفاقي ــات املن لتعــاون، اهليئ
  كل منها؛ةحسب االقتضاء، يف الوفاء بوالي

 الدوليـــة احلكوميـــة املنظمـــات رؤســـاء يطلـــع أن العـــام األمـــني إىل تطلـــب  - ٢٦٤ 
 املتــصلة األنــشطة يف تــشارك الــيت وبراجمهــا وصــناديقها املتخصــصة املتحــدة األمــم ووكــاالت

 تلقـي  أمهيـة  على وتشدد رار،الق هذا على املمولة واملؤسسات البحار وقانون احمليطات بشؤون
 وقـانون  احمليطـات  عـن  العـام  األمـني  تقريـر  يف إلدراجهـا من هذه اجلهات     بناءة  آنية مالحظات

 ؛ باملوضوعالصلة ذات والعمليات االجتماعات يف مشاركتهاعلى أمهية و البحار

 املتخصـصة  املتحـدة  األمـم  وكاالت أمانات به تضطلع الذي بالعمل ترحب  - ٢٦٥ 
 أجـل  مـن  ـا  الـصلة  ذات واالتفاقيـات  املنظمـات  وأمانـات  املعنية وهيئاا وصناديقها هاوبراجم
 ، حـسب االقتـضاء،    منها بطرق احمليطات، مسائل بشأن الوكاالت بني والتنسيق التعاون تعزيز

ــم املتحــدة ل شــبكة ــةهــي و ،لمحيطــات األم ــسيق آلي ــني التن ــق فيمــا الوكــاالت ب ــسائل يتعل  مب
  املتحدة؛ األمم منظومة داخل الساحلية قواملناط احمليطات

ــادرةتالحــظ  - ٢٦٦   ــاق اخلــاص باحمليطــات   مب ــام ل االتف ــة ‘‘  ــدفألمــني الع كفال
، وتطلــب إىل األمــني العــام إجــراء مــشاورات مفتوحــة  ”ســالمة احمليطــات مــن أجــل االزدهــار

  منتظمة مع الدول األعضاء بشأن مجيع جوانب هذه املبادرة؛

 االســتعراض الــذي أجرتــه وحــدة التفتــيش املــشتركة لــشبكة  ضاأيــ تالحــظ  - ٢٦٧  
، وتقـرر أن تنظـر اجلمعيـة العامـة يف دورـا الثامنـة والـستني يف                  )١٠١(األمم املتحدة للمحيطـات   

سـتعراض  الشبكة الـ عرضته عليها الذي األمم املتحدة للمحيطات مشروع اختصاصات شبكة    
الرئيــسي  ضــرورة تعزيــز الــدور  يف االعتبــارآخــذةواليـة الــشبكة واملوافقــة علــى اختــصاصاا،  

الذي تؤديه الشعبة وضـرورة تعزيـز الـشفافية يف أنـشطة الـشبكة وإبـالغ الـدول األعـضاء ـا،                      
وتطلـب إىل األمــني العـام، حتقيقــا لتلـك الغايــة، أن يطلـع الــشبكة علـى التعليقــات املقدمـة مــن       

 لكـي تنظـر   اختـصاصاا حة ملشروع أن تضع الصيغة املنق الدول األعضاء، وتطلب إىل الشبكة      
  فيها اجلمعية العامة وتوافق عليها يف دورا الثامنة والستني؛

  
  عشر سابع

 البحار وقانون احمليطات شؤون شعبة أنشطة

 عـن  الـشعبة  أعدتـه  الـذي  الـسنوي  لتقريـر ل العـام  لألمني تقديرها عن تعرب  - ٢٦٨ 

 الرفيـع  املـستوى  جتـسد  والـيت  الـشعبة  ـا  تقوم اليت األخرى ألنشطةلو البحار وقانون احمليطات

 ؛األعضاء لدولاإىل  الشعبة تقدمها اليت للمساعدة
_______________ 

 .A/67/400انظر  )١٠١(
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للمـرة   للمحيطـات  عامليال يوم بال  املتحدة األمماحتفال   تالحظ مع االرتياح    - ٢٦٩  

، وتنــوه مــع التقــدير بــاجلهود الــيت بذلتــها الــشعبة لتنظــيم   ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٨الرابعــة يف 

ل ــذا اليــوم، وتــدعو الــشعبة إىل مواصــلة تعزيــز التعــاون الــدويل بــشأن قــانون البحــار االحتفــا

سياق االحتفال مستقبال بـاليوم العـاملي للمحيطـات ومـن خـالل       ه يف وتيسريوشؤون احمليطات   

  مشاركتها يف املناسبات األخرى؛

 املوكلـة  واملهـام  باملـسؤوليات  االضـطالع  يواصل أن العام األمني إىل تطلب  - ٢٧٠ 

 القــراران فيهــا مبــا ،املتخــذة يف هــذا الــصدد العامــة اجلمعيــة قــرارات ومبوجــب االتفاقيــة يف إليـه 

 يف بأنـشطتها  تـضطلع  لكـي  للـشعبة  املناسـبة  املـوارد  ختـصيص  يكفل وأن ،٥٢/٢٦ و   ٤٩/٢٨

  للمنظمة؛ املعتمدة امليزانية إطار

ــيت تــضطلع ــا   إىل األمــني العــام أن يواصــل أنــشطة ال تطلــب أيــضا  - ٢٧١   نــشر ال

  ؛البحار نشرة قانونوبيبلوغرافيا خمتارة : قانون البحار نشرالشعبة، وال سيما من خالل 
  

  ثامن عشر

 العامة للجمعية والستونالثامنة  الدورة

 دورـا  يف العامـة  اجلمعيـة  فيـه  لتنظـر  تقريـرا  يعـد  أن العـام  األمني إىل تطلب  - ٢٧٢ 

 ذلـك  يف مبـا    البحـار،  وقـانون  احمليطـات  بشؤون املتصلة واملسائل التطورات عن والستنيالثامنة  

 املتعلــق رعالفــ يتــيح وأن ،٥٤/٣٣ و ٥٢/٢٦ و ٤٩/٢٨ للقــرارات وفقــا القــرار، هــذا تنفيــذ

 االستـشارية  للعمليـة  الرابـع عـشر    االجتمـاع  اهتمـام  حمـور  باملوضوع من التقرير الذي سيكون    

 األقل؛ على أسابيع بستةغري الرمسية  االستشارية العملية اجتماع انعقاد قبلغري الرمسية 

 يتـضمن  الـذي  الـسنوي  العـام  األمـني  لتقريـر  البالغ األمهية  الدور على تشدد  - ٢٧٣ 

 املتخصـــصة ووكاالـــا املنظمـــة وعمـــل االتفاقيـــة بتنفيـــذ املتعلقـــة التطـــورات عـــن معلومـــات

 العــاملي الــصعيدين ىعلــ البحــار وقــانون احمليطــات شــؤون ميــدان يف األخــرى واملؤســسات

ــذي واإلقليمــي ــذلك نتيجــة يــشكل وال ــالزم األســاس ل ــة لنظــر ال  التطــورات يف العامــة اجلمعي

ــانون احمليطــات بــشؤون املتعلقــة ــة املؤســسـة باعتبارهـــا ســنويا، واستعراضــها البحــار وق  العاملي

 االستعراض؛ هذا بإجراء املختصة

 الـدول  إىل أيـضا  سيقدم أعاله ٢٧٢ رةالفق يف إليه املشار التقرير أن تالحظ  - ٢٧٤ 

 أثـريت  الـيت  العـام  الطـابع  ذات باملـسائل  يتعلـق  فيمـا  االتفاقيـة  مـن  ٣١٩ باملادة عمال األطراف

 االتفاقية؛ خبصوص
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 املتعلقـة  الرمسيـة  غرياملشاورات   كفاءة زيادة مواصلة يف الرغبة أيضا تالحظ  - ٢٧٥ 
وتعزيـز فعاليـة مـشاركة       البحـار  وقانون احمليطات نبشأ الذي يتخذ سنويا   العامة اجلمعية بقرار

كحـد   ذلك القـرار أسـبوعني     بشأن الرمسية غري املشاورات فترةال تتجاوز   أ وتقرر ،الوفود فيها 
 التقريــر إلصــدار الوقــت مــن متــسع للــشعبة يتــاح حبيــث املــشاورات مواعيــد حتــدد وأن أقــصى
 إىل ممكــن، موعــد قــربأ يف تقــدم، أن إىل الــدول وتــدعو أعــاله، ٢٧٢ الفقــرة يف إليــه املــشار
  القرار؛ يف إلدراجها نصوص مقترحات الرمسية غري املشاورات منسق

 البنــد والــستنيالثامنــة  لــدورا املؤقــت األعمــال جــدول يف تــدرج أن تقــرر  - ٢٧٦  
  .”البحار احمليطات وقانون“املعنون 

  ٥٢اجللسة العامة 
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١١

  
  رفقامل

  صاصات حلقات العمل اليت تعقد بني الدوراتاخت

  الغرض

عمليــة  ســتبدأ، ٦٦/٢٣١ مــن قرارهــا ١٦٧وفقـا ملــا قررتــه اجلمعيــة العامــة يف الفقـرة     - ١
تنظيم حلقات عمل بني الدورات دف حتسني فهم املسائل املتـصلة حبفـظ التنـوع البيولـوجي              

 الواليـة الوطنيـة وإيـضاح     نطاقخارجيف املناطق الواقعة   مستدام   على حنو واستخدامه  البحري  
 غري الرمسي املفتوح بـاب العـضوية    املخصصمسامهة يف عمل الفريق العامل كاملسائل الرئيسية   

 مـستدام   علـى حنـو   واسـتخدامه   دراسة املسائل املتصلة حبفظ التنوع البيولـوجي البحـري          املعين ب 
  .الوالية الوطنيةنطاق يف املناطق الواقعة خارج 

 بذلك القرار، يدعو األمني العام إىل عقد حلقيت عمـل مـدة كـل منـهما يومـان               وعمال  - ٢
  .، يف حدود املوارد املتاحة٢٠١٣يف مقر األمم املتحدة يف النصف األول من عام 

  .الدورات عقد بنيهذه االختصاصات إيضاح كيفية تنظيم حلقات العمل اليت تالغرض من   - ٣
  

  الرؤساء

  .العضوية  املخصص غري الرمسي املفتوح بابلفريق العاملا ئيسايترأس حلقيت العمل ر  - ٤
  

  املشاركة

ــدول          - ٥ ــم املتحــدة وال ــدول األعــضاء يف األم ــع ال ــات العمــل مفتوحــة جلمي تكــون حلق

األعــضاء يف الوكــاالت املتخصــصة ومجيــع األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار  
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شاركة بـصفة مراقـب يف أعمـال اجلمعيـة العامـة عمـال            والكيانات اليت تلقـت دعـوة دائمـة للمـ         

التابعـة  املختـصة   الوكـاالت املتخصـصة والـصناديق والـربامج         باملوضـوع و  بقراراا ذات الـصلة     

ــصة      ــة املخت ــة الدولي ــات احلكومي ــم املتحــدة واملنظم ــة   األخــرى لألم ــري احلكومي ــات غ واملنظم

  . األمم املتحدةواجلهات املعنية األخرى، وفقا للممارسة املتبعة يف
  

  الشكل

تـنظم حلقـات العمـل يف شــكل أفرقـة تركـز علـى اجلوانــب ذات الـصلة مـن املواضــيع           - ٦
  .املختارة املبينة أدناه

يـؤدون مهـامهم   ويتوىل تقدمي عروض األفرقـة خـرباء مـشهود هلـم كـل يف جمـال عملـه             - ٧
عتبـار الواجـب لـضرورة      إيـالء اال  اختيـار هـؤالء اخلـرباء       يف  ويـتم   . بصفتهم الشخـصية كخـرباء    

لتغطيـة  يف هـذا الـشأن   كفالة التمثيل اجلغـرايف العـادل والتمثيـل املتـوازن جلميـع جمـاالت اخلـربة         
النقـاش، بالتـشاور   حلقات  باختيار أعضاء  الفريق العاملويقوم رئيسا. مواضيع حلقات العمل 

  .مع الدول األعضاء
  

  املواضيع

ــل املواضــيع التال     - ٨ ــات العم ــاول حلق ــوجي البحــري     تتن ــوع البيول ــظ التن ــة حبف ــة املتعلق ي
  :الوالية الوطنيةنطاق يف املناطق الواقعة خارج  مستدام على حنوواستخدامه 

  :املوارد اجلينية البحرية، وتشمل  )أ(  

  املعىن والنطاق  •  

  نطاق البحوث واالستخدامات والتطبيقات وأنواعها  •  

  ية واالقتصاديةاجلوانب التكنولوجية والبيئية واالجتماع  •  

  باحلصول على املوارداملسائل املتصلة   •  

  أنواع املنافع وتقاسم املنافع  •  

  املسائل املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية  •  

  النظم العاملية واإلقليمية املتعلقة باملوارد اجلينية واخلربات وأفضل املمارسات  •  

يف املنـاطق الواقعـة    البحـري   التنوع البيولـوجي  والتحديات فيما يتعلـق بـ     اآلثار    •  
  الوالية الوطنية نطاقخارج 

تبادل املعلومات بشأن برامج البحث املتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي البحـري يف                •  
  املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية
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ــك أدوات اإلدارة        )ب(   ــا يف ذل ــا، مب ــة وإدار ــة البحري ــوارد اجليني ــظ امل أدوات حف

  :اس املناطق وأدوات تقييم األثر البيئي، وتشملالقائمة على أس

  أنواع أدوات اإلدارة القائمة على أساس املناطق  •  

وظــائف وعمليــات النظــام اإليكولــوجي الرئيــسية يف املنــاطق الواقعــة خــارج      •  

  نطاق الوالية الوطنية

  تقييمات اآلثار القطاعية والتراكمية  •  

  جتماعية واالقتصاديةاجلوانب التكنولوجية والبيئية واال  •  

  األنظمة واخلربات وأفضل املمارسات املتاحة حاليا  •  

للمنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة       واملـستجدة  اجلديـدة  االسـتخدام أوجه    •  

  الوطنية واألنشطة التجريبية يف تلك املناطق

 يف املنـاطق الواقعـة  اآلثار والتحديات فيما يتعلـق بـالتنوع البيولـوجي البحـري             •  

  الوالية الوطنيةنطاق خارج 

تبادل املعلومات بشأن برامج البحث املتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي البحـري يف                •  

  .املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية

علـى الـصعيد الـدويل       حلقات العمل أيضا يف املسائل املتصلة بالتعـاون والتنـسيق            يتم النظر يف  و

  .ولوجيا البحرية بناء القدرات ونقل التكنويف
  

  الناتج

 املخـصص  العامـل   الفريـق يتكون ناتج حلقات العمل مـن مـوجز للوقـائع يعـده رئيـسا           - ٩

  .إلحالته بوصفه مسامهة يف عمل الفريق غري الرمسي املفتوح باب العضوية

وتنشر نـسخة إلكترونيـة مـن املـوجز والعـروض واملـواد اإلضـافية الـيت يقـدمها اخلـرباء                       - ١٠

  .ع الشبكي لشعبة شؤون احمليطات وقانون البحارعلى املوق

  


