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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٢٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])Add.1و  A/69/L.29(اإلحالة إىل جلنة رئيسية  دون[

  

  احمليطات وقانون البحار  - ٦٩/٢٤٥
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ون البحـار وباحمليطـات وقـانون البحـار،     ــــ ة بقانـــ ة املتعلقــراراا السنويــإىل ق إذ تشري  
، وإىل القــرارات األخــرى  ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب   ٩املــؤرخ  ٦٨/٧٠ القــرار فيهــا مبــا

  ،)١(فيما يتعلق باتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار (االتفاقية) ذات الصلة

 العامـــل الفريـــق أعمـــالاملتعلقـــة ب ريراتقـــالو )٢(العـــام األمـــني تقريـــر يف نظـــرت وقـــد  
ــة املعــين اجلــامع املخصــص ــة عــن لإلبــالغ نتظمــةامل بالعملي ــة البيئــة حال  علــى تقييمهــاو البحري

 الفريـق ، و)٣((العمليـة املنتظمـة)   االقتصـادية  - االجتماعية اجلوانب ذلك يف مبا العاملي، الصعيد
 التنـوع  حبفـظ  املتصلة املسائل بدراسة املعين العضوية باب املفتوح الرمسي غري املخصص العامل

ــة نطــاق خــارج الواقعــة املنــاطق يفى حنــو مســتدام علــ واســتخدامه البحــري البيولــوجي  الوالي
 املتحـدة  األمـم  عمليةو ،)٤(العضوية) باب املفتوح الرمسي غري املخصص العامل (الفريق الوطنية

ــة غــريالتشــاورية  ــاب املفتوحــة الرمسي ــة العضــوية ب ــانون باحمليطــات املتعلق ــة البحــار وق  (العملي

_______________ 

  .٢٠١٥آب/أغسطس  ١٠أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *
)١(  United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363.  
)٢(  A/69/71  وAdd.1.  
)٣(  A/69/77.  
)٤(  A/69/82و  ، املرفق؛A/69/177.املرفق ،  
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 والعشــرينالرابــع  االجتمــاعبشــأن و ،)٥(عشــراخلــامس  اجتماعهــا يف الرمسيــة) غــريالتشــاورية 
  ،)٦(االتفاقية يف األطراف للدول

تشــرين الثــاين/نوفمرب وافــق الــذكرى الســنوية  ١٦أن يــوم تالحــظ مــع االرتيــاح وإذ   
يف تعزيـز السـالم    إسـهاما بـارزا  بـأن االتفاقيـة تسـهم     سلموإذ ت، العشرين لبدء سريان االتفاقية

لعالقات الودية بني األمم كافة وفقـا ملبـادئ العدالـة واملسـاواة يف احلقـوق،      واألمن والتعاون وا
ــا     ــالني االقتصـــادي واالجتمـــاعي، وفقـ ــامل قاطبـــة يف اـ ــعوب العـ ويف العمـــل علـــى تقـــدم شـ

األمـــم املتحـــدة ومبادئهـــا الـــواردة يف ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، ويف التنميـــة املســـتدامة   ملقاصـــد
  للمحيطات والبحار،

أن االتفاقيـة   تؤكـد مـن جديـد   على الطابع العـاملي واملوحـد لالتفاقيـة، وإذ     ددوإذ تش  
تضع اإلطار القانوين الذي جيب أن تنفذ من خالله مجيع األنشطة يف احمليطـات والبحـار، وأـا    
تتسم بأمهية استراتيجية كأسـاس للعمـل والتعـاون علـى الصـعد الـوطين واإلقليمـي والعـاملي يف         

ــزم احلفــاظ علــى طابعهــا املوحــد، علــى حنــو    القطــاع البحــري، و  ــه يل ــره أيضــا مــؤمتر   مــا أن أق
    ،)٧(٢١ من جدول أعمال القرن ١٧املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف الفصل   األمم

مـن  وارد احمليطـات والبحـار واسـتخداماا    املستدامتني ملدارة اإللتنمية وا لمب وإذ تسلم  
ائية الدوليـة، مبـا فيهـا األهـداف الـواردة يف إعـالن األمـم        يف حتقيق األهداف اإلمنمسامهة مهمة 
  ،)٨(املتحدة لأللفية

مـؤمتر  اعتمـدها  يت لـ االوثيقـة اخلتاميـة   يف مت، الـدول سـلّ   أنالحظ مع االرتياح وإذ ت  
إىل  ٢٠مـن  يف الفتـرة   ،دي جانريو، الربازيل قد يف ريواألمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي ع

ــه حزيران/يون ٢٢ ــوان، ٢٠١٢ي ــه   ” بعن ــذي نصــبو إلي ــتقبل ال ــا  صــيغتها ب، )٩(“املس ــيت أقر ال
ــة العامــة يف ــأن احمليطــات والبحــار   ،٢٠١٢ يوليــهمتوز/ ٢٧املــؤرخ  ٦٦/٢٨٨ القــرار اجلمعي ب

واملناطق الساحلية تشكل عنصرا متكامال وأساسيا يف النظـام اإليكولـوجي لـألرض وهلـا أمهيـة      
تفاقية، اإلطار القـانوين  اللقانون الدويل يوفر، على النحو املبني يف ابالغة يف احلفاظ عليه، وأن ا

_______________ 

)٥(  A/69/90.  
)٦(  SPLOS/277.  
 ،١٩٩٢حزيران/يونيـه   ١٤-٣تقريـــر مؤمتــر األمــم املتحـــدة املعــين بالبيئــة والتنميـة، ريـــو دي جانريو،  )٧(

ـــم املبيــع  (منشــورات األ القــرارات الــيت اختــذها املــؤمتر الــد األول،  ـــم املتحــــدة، رقـ والتصــويب)،  A.93.I.8مـ
 ، املرفق الثاين.١ القرار

 .٥٥/٢القرار   )٨(

  ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار   )٩(
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حلفــظ احمليطــات ومواردهــا والســتخدامها علــى حنــو مســتدام، وأكــدت أمهيــة حفــظ احمليطــات 
والبحار ومواردها واستخدامها على حنو مستدام حتقيقا للتنمية املستدامة، بسبل منـها اإلسـهام   

النمـو االقتصـادي املطـرد واألمـن الغـذائي ويئـة سـبل مسـتدامة          يف القضاء على الفقر وكفالـة 
لكسب الرزق والعمل الكـرمي والعمـل يف الوقـت نفسـه علـى محايـة التنـوع البيولـوجي والبيئـة          

 البحرية ومعاجلة آثار تغري املناخ،

تالحـظ أن الفريـق    أمهية احمليطات والبحار يف التنميـة املسـتدامة، وإذ  وإذ تكرر تأكيد  
ر العامـة نظَـ   عامل املفتوح باب العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة الذي أنشأته اجلمعيـةُ ال

حفـظ احمليطـات والبحـار واملـوارد البحريـة      يف مسألة احمليطات والبحار واقترح هدفا يتمثـل يف  
 ٦٨/٣٠٩، وإذ تشـري إىل قرارهـا   )١٠(واستخدامها على حنو مسـتدام لتحقيـق التنميـة املسـتدامة    

الفريــق العامــل املفتــوح بــاب    الــذي رحبــت فيــه بتقريــر     ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٠املــؤرخ 
الـذي يسـتند    الرئيسـي  الـوارد يف التقريـر هـو األسـاس     وقررت أن يكون االقتـراح  )١٠(العضوية

بأنـه  مـع التسـليم   ، ٢٠١٥ إليـه إدمـاج أهـداف التنميـة املسـتدامة يف خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام          
مدخالت أخرى يف عمليـة التفـاوض احلكوميـة الدوليـة يف الـدورة التاسـعة والسـتني         يف سينظر

القـانون الـدويل يـوفر، علـى النحـو      ، وإذ تؤكد من جديـد، يف هـذا الصـدد، أن    للجمعية العامة
    حنو مستدام،املبني يف االتفاقية، اإلطار القانوين حلفظ احمليطات ومواردها والستخدامها على 

ــدول إىل وإذ تشــري    ــد أكــدت أن ال ــة ق ــه   ”، يف وثيق ــذي نصــبو إلي أن ، “املســتقبل ال
اللجــوء إىل املعلومــات وعلــى  علــى نطــاق واســع وإتاحــة إمكانيــة احلصــول اجلمهــورمشــاركة 

ــة  ــة املســتدامة ب النــهوضأمــران أساســيان يف  اإلجــراءات القضــائية واإلداري ــة  ، وأنالتنمي التنمي
لـهيئات التشـريعية والقضـائية علـى الصـعد اإلقليمـي       ل ونشطة ةهادف مشاركةتتطلب املستدامة 

عـن  عمـل  اتفقـت علـى أن ت  ويف هـذا الصـدد،   ، كافة الفئات الرئيسـية لو والوطين ودون الوطين
، حسـب  مـة مشاركتها  توشجعاملصلحة  صاحبةوسائر اجلهات الرئيسية  الفئاتمع  كثب

ــيت تســ    ــات ال ــرامج التنميــة      هم يف صــنعاالقتضــاء، يف العملي ــيط لسياســات وب ــرار والتخط الق
  ،املستدامة وتنفيذها على كافة املستويات

أن املشــاكل املتعلقــة حبيــز احمليطــات مترابطــة ترابطــا وثيقــا وتلــزم دراســتها  وإذ تــدرك  
ــاع ــج متكامــل متعــدد التخصصــات   ككــل با ؤكــد جمــددا  مشــترك بــني القطاعــات، وإذ ت تب

ون والتنسيق على الصعد الوطين واإلقليمي والعاملي، وفقا لالتفاقية، لـدعم  ضرورة حتسني التعا
ــز تنفيــذ االتفاقيــة والتقيــد ــا واإلدارة املتكاملــة       ــة لتعزي وتكملــة اجلهــود الــيت تبــذهلا كــل دول

  للمحيطات والبحار وتنميتها املستدامة،
_______________ 

  .Corr.1و  A/68/970انظر   )١٠(
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ــاء ال    وإذ تكــرر تأكيــد   قــدرات ونقــل الضــرورة امللحــة للتعــاون، بطــرق مــن بينــها بن
البلـدان الناميـة، وخباصـة أقـل البلـدان       ال سـيما مبا يكفل جلميع الـدول، و  ،التكنولوجيا البحرية

منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية، والدول األفريقيـة السـاحلية، القـدرة علـى تنفيـذ االتفاقيـة       
ــة   ــار واملشـــاركة الكاملـ ــتدامة للمحيطـــات والبحـ يف املنتـــديات  واالســـتفادة مـــن التنميـــة املسـ
  والعمليات العاملية واإلقليمية اليت تعاجل املسائل املتصلة باحمليطات وقانون البحار،

على ضرورة تعزيز قـدرة املنظمـات الدوليـة املختصـة علـى اإلسـهام، علـى         وإذ تشدد  
الصعد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والثنائي، مـن خـالل بـرامج التعـاون مـع احلكومـات،       

  نمية القدرات الوطنية يف جمال العلوم البحرية واإلدارة املستدامة للمحيطات ومواردها،يف ت

ــود البحــث       وإذ تشــري   ــن خــالل جه ــارف م ــة، بتحســينها للمع ــوم البحري إىل أن العل
يف  املســتمرة وتقيــيم نتــائج الرصــد وتطبيــق هــذه املعــارف علــى اإلدارة وصــنع القــرار، مهمــةٌ    

 يـة ومواردهـا  م يف األمن الغـذائي واحملافظـة علـى البيئـة البحريـة العامل     القضاء على الفقر واإلسها
ــة املســتدامة        ــز التنمي ــؤ ــا والتصــدي هلــا وتعزي ــة والتنب ــى فهــم الظــواهر الطبيعي واملســاعدة عل

  للمحيطات والبحار،

أنشـطة بشــرية   الضـارة املترتبـة علـى   إزاء اآلثــار  وإذ تكـرر اإلعـراب عـن بـالغ قلقهـا       
يئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري، وخباصة النظم اإليكولوجية البحريـة اهلشـة   البيف  معينة

راريـة  وبنيتها املادية واألحيائيـة، مبـا فيهـا الشـعاب املرجانيـة وموائـل امليـاه البـاردة واملنافـث احل         
  ،املائية واجلبال البحرية

  يا،على ضرورة إعادة تدوير السفن بطريقة آمنة وسليمة بيئ وإذ تشدد  

خيلفه التغيري والتدمري املاديـان للموائـل البحريـة مـن      ما إزاء عن بالغ قلقها وإذ تعرب  
آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ضارة قد تسببها األنشطة العمرانية الربية والسـاحلية، وخباصـة   

  أنشطة استصالح األراضي اليت تنفذ بطريقة تضر بالبيئة البحرية،

إزاء األضرار اليت تلحـق حاليـا بالبيئـة البحريـة      قلقها الشديد اإلعراب عن وإذ تكرر  
وحتمـض   تلحق ما بفعل تغـري املنـاخ  والتنوع البيولوجي البحري واألضرار اليت من املتوقع أن 

  ،املسائلتشدد على ضرورة التعجيل بالتصدي هلذه   ، وإذاحمليطات

حـدة ابيضــاض املرجــان   يــزال يزيـد مــن  ال مــن أن تغـري املنــاخ  وإذ تعـرب عــن قلقهـا    
ــل حتمــض          ــى حتم ــدرة الشــعاب عل ــاء البحــار االســتوائية ويضــعف ق ــف أحن وانتشــاره يف خمتل

 ق بالكائنــات البحريــة، وخباصــة املرجانيــات، آثــارا ســلبية خطــرية  احمليطــات ممــا ميكــن أن يلحــ 
  ميكن تداركها، وعلى حتمل ضغوط أخرى، من بينها اإلفراط يف الصيد والتلوث،  ال
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إزاء قلة منعة البيئـة وهشاشـة الـنظم اإليكولوجيـة      كرر اإلعراب عن بالغ قلقهاوإذ ت  
يف املناطق القطبية، مبا فيهـا احملـيط املتجمـد الشـمايل وقلنسـوته اجلليديـة، املعرضـني علـى وجـه          

  ،وحتمض احمليطات اخلصوص لألضرار املتوقع أن يستتبعها تغري املناخ

كـامال ومراعـاة للنظـام اإليكولـوجي ومواصـلة      بضـرورة اتبـاع ـج أكثـر ت     وإذ تسلم  
تـدابري ترمـي إىل تكثيـف التعـاون والتنسـيق والتضـافر فيمـا يتصـل حبفـظ           إمكانيـة اختـاذ  دراسة 

نطــاق خــارج الواقعــة املنــاطق يف  علــى حنــو مســتدام التنــوع البيولــوجي البحــري واســتخدامه  
  ،وتعزيز تلك التدابري الوطنية  الوالية

ه ميكـن تعزيـز االسـتفادة مـن االتفاقيـة عـن طريـق التعـاون الـدويل          بأن وإذ تسلم أيضا  
  واملساعدة التقنية وتطوير املعارف العلمية والتمويل وبناء القدرات،

بـأن الدراسـات االستقصـائية اهليدروغرافيـة واخلـرائط املالحيـة هلـا         وإذ تسلم كـذلك   
ومحاية البيئة، مبـا يف ذلـك محايـة    دور حيوي يف تأمني سالمة املالحة ومحاية األرواح يف البحر 

ــة اهلشــة، والنــواحي االقتصــادية لقطــاع النقــل البحــري يف العــامل،      ــة البحري ــنظم اإليكولوجي ال
تشـجع علـى بــذل املزيـد مـن اجلهــود مـن أجـل االســتعانة بالوسـائل اإللكترونيـة يف وضــع          وإذ

فحسب، بل تتـيح أيضـا    بشكل كبريتعزز سالمة املالحة وإدارة حركة السفن  ال اخلرائط اليت
بيانات ومعلومات ميكن االستعانة ا يف األنشطة املستدامة املتعلقة مبصـائد األمسـاك ويف أوجـه    
استخدام قطاعات أخرى للبيئة البحرية ويف تعيني احلـدود البحريـة ومحايـة البيئـة، وإذ تالحـظ      

الســفن شــترط يف ي )١١(١٩٧٤ ر لعــامااألرواح يف البحــ لســالمةاالتفاقيــة الدوليــة أنــه مبوجــب 
وأن تكـون مـزودة بنظـام     عـرض اخلـرائط إلكترونيـا   أن تكون جمهزة لاملبحرة يف رحالت دولية 

  ،للمعلومات، وفقا جلدول التنفيذ املبني يف تلك االتفاقية

شــغل وفقــا ب وتنصــمبــا لعوامــات مجــع البيانــات املتعلقــة باحمليطــات الــيت ت  وإذ تســلم  
يف حتسـني فهـم أحـوال الطقـس واملنـاخ والـنظم اإليكولوجيـة،         ة بالغـة للقانون الدويل مـن أمهيـ  

وبأن بعض أنواع عوامات مجع البيانات املتعلقة باحمليطات تسهم يف إنقـاذ األرواح عـن طريـق    
وإذ تكرر اإلعراب عن بالغ قلقها إزاء األضرار الـيت تلحـق عـن قصـد     التنبؤ بأمواج تسونامي، 

  وعن غري قصد بتلك العوامات،

، مبــا يف ذلــك بامليــاهعلــى أن التــراث األثــري والثقــايف والتــارخيي املغمــور   وإذ تشــدد  
هـذا   حطام السفن والزوارق الغارقة، ينطوي علـى معلومـات أساسـية عـن تـاريخ البشـرية وأن      

  التراث مورد ينبغي محايته واحملافظة عليه،
_______________ 

)١١(  United Nations, Treaty Series, vol. 1184, No. 18961.  
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ود الوطنيـة املرتكبـة يف   اجلرمية املنظمـة العـابرة للحـد    أن مشكلةَ وإذ تالحظ مع القلق  
البحــر، مبــا يف ذلــك االجتــار غــري املشــروع باملخــدرات واملــؤثرات العقليــة وريــب املهــاجرين   

الـيت ـدد السـالمة     واألخطـار  ،واالجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الناريـة     واالجتار باألشـخاص  
ب واألعمـال اإلرهابيـة   واألمن البحريني، ومن بينها القرصنة والسطو املسلح يف البحر والتـهري 

تـزال   ال واملنشآت املقامة علـى امليـاه السـاحلية واملصـاحل البحريـة األخـرى،       النقل البحريضد 
يقـع مـن خسـائر يف األرواح ومـا يلحـق بالتجـارة الدوليـة         مـا مـع األسـف    قائمة، وإذ تالحـظ 

  وأمن الطاقة واالقتصاد العاملي من أضرار نتيجة لتلك األنشطة،

  أفراد األطقم وتأثريها على السالمة البحرية،ئقة بالالأمهية املعاملة  أكيدوإذ تعيد ت  

بأن كابالت األلياف الضوئية املغمـورة تنقـل معظـم البيانـات واالتصـاالت       وإذ تسلم  
يف العامل وتكتسي بالتايل أمهية بالغة لالقتصاد العاملي واألمن الوطين جلميـع الـدول، وإذ تـدرك    

ضة ألضرار مقصودة أو عرضية من جراء أنشطة النقـل البحـري وغريهـا    أن هذه الكابالت عر
، وإذ تالحــظ أن إصــالحهامــن األنشــطة وأن مــن املهــم صــيانة تلــك الكــابالت، مبــا يف ذلــك   

طلعــت علـى هــذه األمـور يف إطــار حلقــات عمـل وحلقــات دراسـية خمتلفــة، وإذ تعــي     الـدول أُ 
غمـورة جلعـل اإلضـرار ـا     مايـة الكـابالت امل  ضرورة أن تعتمد الدول قوانني وأنظمـة وطنيـة حل  

  اإلضرار ا نتيجة إمهال جرمي جرميتني يعاقب عليهما،  عمدا أو

أمهيـة تعـيني احلـدود اخلارجيـة للجـرف القـاري الواقعـة علـى بعـد مسـافة            وإذ تالحظ  
ميل حبري، وأن من املصلحة األعم للمجتمـع الـدويل أن تقـوم الـدول السـاحلية       ٢٠٠تتجاوز 

ميل حبري بتقدمي معلومات عن احلـدود   ٢٠٠ لديها جرف قاري على بعد مسافة تتجاوز اليت
ميـل حبـري إىل جلنـة حـدود      ٢٠٠اخلارجية جلرفهـا القـاري الواقعـة علـى بعـد مسـافة تتجـاوز        

تقـارير  يف االتفاقية اجلرف القاري (اللجنة)، وإذ ترحب بتقدمي عدد كبري من الدول األطراف 
ميـل   ٢٠٠دود اخلارجيـة جلرفهـا القـاري الواقعـة علـى بعـد مسـافة تتجـاوز         إىل اللجنة عن احلـ 

 ،مبـا يشـمل تقـدمي توصـيات إىل الـدول السـاحلية       ـحبري ومبواصـلة اللجنـة االضـطالع بدورهاـ    
  ،)١٢(وبإتاحة ملخصات هذه التوصيات للجميع

ني أن كثريا من الدول األطراف الساحلية قدمت معلومات أوليـة تـب   وإذ تالحظ أيضا  
ميــل حبــري، علــى  ٢٠٠احلـدود اخلارجيــة للجــرف القــاري الواقعـة علــى بعــد مســافة تتجـاوز    

 املتعلــقالنحــو املنصــوص عليــه يف مقــرر االجتمــاع الثــامن عشــر للــدول األطــراف يف االتفاقيــة  

_______________ 

  ون احمليطات وقانون البحار.متاح على املوقع الشبكي للجنة الذي تتعهده شعبة شؤ  )١٢(
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مـن   ٤الدول النامية، على الوفاء مبقتضـيات املـادة    ال سيماعبء عمل اللجنة وقدرة الدول، وب
SPLOS/72املقرر الوارد يف الفقرة (أ) من الوثيقة  فضال عناين لالتفاقية، املرفق الث

)١٣(،  

ــد تظــل تواجــه حتــديات خاصــة     أن بعــض الــدول الســاحلية    كــذلك وإذ تالحــظ   ق
  يتعلق بإعداد التقارير وتقدميها إىل اللجنة،  فيما

لـدان الناميـة أن تطلـب املسـاعدة املاليـة والتقنيـة لالضـطالع        أنـه ميكـن للب   وإذ تالحظ  
ــن          ــب املســاعدة م ــها طل ــرق من ــة، بط ــدميها إىل اللجن ــارير وتق ــداد التق باألنشــطة املتصــلة بإع

املــؤرخ  ٥٥/٧ هــامبوجــب قراراجلمعيــة العامــة  الــذي أنشــأتهالصــندوق االســتئماين للتربعــات 
أقـل البلـدان    ال سـيما داد الـدول الناميـة، و  بغـرض تيسـري إعـ    ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ٣٠

مـن   ٧٦منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية، للتقـارير الـيت تقـدم إىل اللجنـة واالمتثـال للمـادة       
  االتفاقية، وطلب أشكال املساعدة الدولية األخرى املتاحة،

 عمــــالبأمهيــــة الــــدور الــــذي يؤديــــه الصــــندوقان االســــتئمانيان املنشــــآن   وإذ تقــــر  
لتيسري مشاركة أعضاء اللجنة مـن الـدول الناميـة يف اجتماعـات اللجنـة والوفـاء        ٥٥/٧ لقراراب

ــادة   ــع التقــدير         ٤مبقتضــيات امل ــت نفســه م ــاين لالتفاقيــة، وإذ تالحــظ يف الوق ــق الث مــن املرف
  التربعات اليت قدمت إليهما مؤخرا،

ــة بالنســبة إ    وإذ تعيــد تأكيــد   ــة األعمــال الــيت تقــوم ــا اللجن ىل الــدول الســاحلية 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      فيما يتعلق بأمورعملية  نشوء صعوبات يؤدي إىل
  ،وأثناءه  يف التقارير

اقع على عاتق اللجنة نظرا للعدد الكـبري مـن   بضخامة عبء العمل الو 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       خدمات على أعضائها وعلى 
لشـؤون القانونيـة يف األمانـة العامـة (الشـعبة)،      شؤون احمليطات وقـانون البحـار التابعـة ملكتـب ا    

ترحب باملقرر املتخذ يف االجتماع احلادي والعشرين للـدول األطـراف يف االتفاقيـة بشـأن      وإذ
  ،)١٤(عبء عمل اللجنة

_______________ 

)١٣(  SPLOS/183.  
)١٤(  SPLOS/229.  
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اجلــدول الــزمين املتوقــع لعمــل اللجنــة للنظــر يف التقــارير الــيت    وإذ تالحــظ مــع القلــق  
، وإذ تالحظ مع التقدير، يف هذا الصـدد، اسـتمرار   )١٢(د بعدوردت بالفعل والتقارير اليت مل تر

تنفيذ القرار الذي اختذته اللجنـة يف دورـا الـثالثني بشـأن ترتيبـات عقـد دوراـا واجتماعـات         
  ،)١٥(وراعت فيه قرار اجتماع الدول األطراف يف االتفاقية احلادي والعشرين جلاا الفرعية

بضــرورة كفالــة قــدرة اللجنــة علــى االضــطالع مبهامهــا مبوجــب االتفاقيــة  وإذ تســلم   
  بسرعة وكفاءة وفعالية واحملافظة على مستواها الرفيع من حيث اجلودة واخلربة الفنية،

االجتمــاع الرابــع والعشــرين للــدول األطــراف يف  مقــرر يف هــذا الصــدد وإذ تالحــظ   
  ،)١٦(جنةاالتفاقية بشأن شروط خدمة أعضاء الل

  إزاء آثار عبء عمل اللجنة على ظروف عمل أعضائها،وإذ يساورها القلق   

كــانون األول/ديســمرب  ١٢املــؤرخ  ٥٧/١٤١قررتــه، يف القــرارين  مــا إىل وإذ تشــري  
، من إنشـاء عمليـة منتظمـة يف    ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ٢٣املؤرخ  ٥٨/٢٤٠ و ٢٠٠٢

لبيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العـاملي، مبـا يف ذلـك    إطار األمم املتحدة لإلبالغ عن حالة ا
اجلوانب االجتماعية واالقتصادية، يف الوقت الراهن واملستقبل املنظور، مـع االسـتعانة يف ذلـك    

، حسبما أوصـى بـه مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة       اليت أجريت على الصعيد اإلقليميبالتقييمات 
  الغاية،   مجيع الدول حتقيقا هلذهالتعاون بنيتالحظ ضرورة   ، وإذ)١٧(املستدامة

 ٦٥/٣٧مـن القـرار    ٢٠٩ و ٢٠٣ و ٢٠٢قررته يف الفقـرات   ما إىل وإذ تشري أيضا  
بشــأن العمليــة املنتظمــة الــيت أنشــئت يف إطــار   ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب  ٧ألــف املــؤرخ 

  األمم املتحدة واليت ختضع ملساءلة اجلمعية العامة،

ينــت جهــة للقيــام بأعمــال األمانــة للعمليــة      إىل أن الشــعبة قــد ع وإذ تشــري كــذلك    
  املنتظمة، مبا يف ذلك مؤسساا القائمة،

ــة       وإذ تســلم   ــا يف إطــار العملي  ــيت جــرى االضــطالع ــال ال ــة األعم  التشــاوريةبأمهي
ــري ــيت أنشـــ  غـ ــة الـ ــة   اأالرمسيـ ــة العامـ ــب قراراجلمعيـ ــامبوجـ ــؤرخ  ٥٤/٣٣ هـ ــرين  ٢٤املـ تشـ

_______________ 

  .CLCS/76انظر   )١٥(
)١٦(  SPLOS/276.  
 -آب/أغسـطس   ٢٦تقرير مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، جوهانسـربغ، جنـوب أفريقيـا،       انظر:  )١٧(
والتصــويب)، الفصــل األول،    A.03.II.A.1(منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع      ٢٠٠٢أيلول/ســبتمرب  ٤

  املرفق.  ،٢ القرار
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اجلمعيـة للتطـورات   وإسهامها يف تيسري االستعراض السنوي الـذي جتريـه    ١٩٩٩ نوفمرب/الثاين
  احمليطات،  يف شؤون

ــة وقــرارات     وإذ تالحــظ   املســؤوليات الــيت يضــطلع ــا األمــني العــام مبوجــب االتفاقي
ــة العامــة ذات الصــلة، و  ديســمرب كــانون األول/ ٦املــؤرخ  ٤٩/٢٨رات القــرا ال ســيمااجلمعي

 ألـــف ٦٥/٣٧ و ٥٤/٣٣ و ١٩٩٧تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ٢٦ؤرخ املـــ ٥٢/٢٦ و ١٩٩٤
كـــــــانون  ٢٤املـــــــؤرخ  ٦٦/٢٣١ و ٢٠١١نيســـــــان/أبريل  ٤بـــــــاء املـــــــؤرخ  ٦٥/٣٧ و

ــمرب  ــؤرخ  ٦٧/٧٨ و ٢٠١١األول/ديسـ ــمرب   ١١املـ ــانون األول/ديسـ ، ٦٨/٧٠ و ٢٠١٣كـ
زايـد عـدد الطلبـات    تالحظ يف هذا السياق الزيادة الكبرية يف أنشطة الشعبة، وخباصة يف ضوء ت  وإذ

الواردة إىل الشعبة التماسا لنواتج إضـافية ولتـوفري خـدمات لالجتماعـات وتزايـد أنشـطتها يف جمـال        
بنــاء القــدرات وضــرورة تعزيــز الــدعم واملســاعدة املقــدمن إىل اللجنــة ودور الشــعبة بوصــفها أمانــة ي

    تحدة للمحيطات،العملية املنتظمة وفيما يتصل مبهامها كجهة تنسيق لشبكة األمم امل

أمهية األعمال اليت تضطلع ا السلطة الدولية لقـاع البحـار (السـلطة)     وإذ تعيد تأكيد  
وفقا لالتفاقيـة واالتفـاق املتعلـق بتنفيـذ اجلـزء احلـادي عشـر مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون             

  ،)١٨(دي عشر)(االتفاق املتعلق باجلزء احلا ١٩٨٢كانون األول/ديسمرب  ١٠البحار املؤرخة 

أمهية األعمـال الـيت تضـطلع ـا احملكمـة الدوليـة لقـانون البحـار          وإذ تعيد أيضا تأكيد  
  (احملكمة) وفقا لالتفاقية،

  
  أوال

  تنفيذ االتفاقية واالتفاقات والصكوك ذات الصلة 

ــد تأكيــد   - ١   قراراــا الســنوية املتعلقــة بقــانون البحــار وباحمليطــات وقــانون        تعي
  ؛)١(باالتفاقية يتعلق  ذات الصلة فيماوالقرارات األخرى  ٦٨/٧٠يف ذلك القرار البحار، مبا 

ــد أيضــا   - ٢   ــد تعي ــيت يكتســيها      تأكي ــة ال ــة البالغ ــة واألمهي الطــابع املوحــد لالتفاقي
  احلفاظ عليه؛

تفـاق املتعلـق   جبميع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافـا يف االتفاقيـة ويف اال   يب  - ٣  
  هدف املشاركة العاملية؛ لكي يتحقق بالكاملتفعل ذلك  أن )١٨(باجلزء احلادي عشر

بالــدول الــيت مل تصــبح بعــد أطرافــا يف االتفــاق املتعلــق بتنفيــذ أحكــام     يــب  - ٤  
املتعلقــة  ١٩٨٢ كــانون األول/ديســمرب  ١٠اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار املؤرخــة      

_______________ 

)١٨(  United Nations, Treaty Series, vol. 1836, No. 31364.  
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وإدارة األرصـــدة الســـمكية املتداخلـــة املنـــاطق واألرصـــدة الســـمكية الكـــثرية االرحتـــال  حبفـــظ
  أن تفعل ذلك حتقيقا هلدف املشاركة العاملية؛ )١٩(األرصدة السمكية)  (اتفاق

عند االقتضـاء  بالدول أن توائم تشريعاا الوطنية مع أحكام االتفاقية، و يب  - ٥  
والصكوك ذات الصلة، وأن تكفـل التطبيـق املتسـق لتلـك األحكـام، وأن تكفـل        مع االتفاقات

ــع       ــد التوقي ــها عن ــات صــدرت أو تصــدر عن ــات أو بيان أيضــا أال يكــون الغــرض مــن أي إعالن
التصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها استبعاد أو تعديل األثر القـانوين ألحكـام االتفاقيـة     أو

  املعنية، وأن تسحب أي إعالنات أو بيانات من هذا القبيل؛عند تطبيقها على الدولة 

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

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

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

ن تعمــل ســويا مــن أجــل العثــور عليهــا يف البحــار وحفظهــا، وفقــا لالتفاقيــة، ويــب بالــدول أ
بـني قـانون    الـربط بشـكل مناسـب   مثـل  تنوعـة  واغتنـام الفـرص امل   املختلفـة  التصدي للتحـديات 

وزيادة القـدرات التكنولوجيـة    باملياهاالنتشال واإلدارة واحلفظ العلميني للتراث الثقايف املغمور 
ي فيهـا مـن أنشـطة    وما تتعرض له من أعمال ب ومـا جيـر   باملياهعلى كشف املواقع املغمورة 

  سياحية متزايدة والوصول إىل تلك املواقع؛

التفاقيـة املتعلقـة حبمايـة    تصـديق علـى ا  صـكوك  مبا مت إيداعه مـؤخرا مـن   نوه ت  - ٨  
تصــبح بعــد أطرافــا يف  يت مل، ويــب بالــدول الــ)٢٠(٢٠٠١لعــام  بامليــاهالتــراث الثقــايف املغمــور 

االتفاقيـة  تلـك  حظ بشكل خاص القواعـد املرفقـة ب  تلك االتفاقية أن تنظر يف القيام بذلك، وتال
اليت تتناول العالقة بني قانون االنتشال واملبـادئ العلميـة إلدارة وحفـظ ومحايـة التـراث الثقـايف       

  علمها؛  طراف ورعاياها والسفن اليت ترفعفيما بني األ باملياهاملغمور 
    

_______________ 

  .٣٧٩٢٤، الرقم ٢١٦٧، الد املرجع نفسه  )١٩(
  .٤٥٦٩٤، الرقم ٢٥٦٢، الد املرجع نفسه  )٢٠(
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  ثانيا

  بناء القدرات

أساسي لكفالة قـدرة الـدول، وخباصـة البلـدان     على أن بناء القدرات أمر  تشدد  -  ٩  
أقل البلدان منوا والدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة، والـدول األفريقيـة السـاحلية،        ال سيماالنامية، و

على تنفيذ االتفاقية على حنو تام واالستفادة من التنمية املستدامة للمحيطات والبحـار واملشـاركة   
  البحار؛  اإلقليمية املعنية بشؤون احمليطات وقانونبالكامل يف املنتديات العاملية و

املســتقبل ”املعنونــة وثيقــة ال، يف هــذا الصــدد، إىل أن الــدول ســلمت يف تشــري  - ١٠  
بأمهية بنـاء قـدرات البلـدان الناميـة حبيـث يتسـىن هلـا االسـتفادة مـن حفـظ            )٩(“الذي نصبو إليه

واردها واستخدامها على حنـو مسـتدام، وأكـدت يف هـذا الصـدد ضـرورة       احمليطات والبحار وم
التعاون يف حبوث علوم البحار تنفيذا ألحكام االتفاقيـة ومـا جـاء يف الوثـائق اخلتاميـة ملـؤمترات       

بـادئ  املعـايري و املوضرورة نقل التكنولوجيـا مـع مراعـاة     يسية املعنية بالتنمية املستدامةالقمة الرئ
نوغرافيــة االلجنــة األوقيالــيت اعتمــدا مجعيــة    لقــة بنقــل التكنولوجيــا البحريــة   التوجيهيــة املتع

ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة يف دورـا الثانيـة والعشـرين الـيت      احلكومية الدولية 
  ؛٢٠٠٣عقدت يف عام 

علـى الصــعيد الـدويل مـن أجــل بنـاء القــدرات،     علـى ضــرورة التعـاون    تشـدد   - ١١  
يف ذلــك التعــاون بـني القطاعــات، علــى الصـعد الــوطين واإلقليمــي والعـاملي، للقيــام، بوجــه     مبـا 

خاص، بسد الثغرات يف جمال بناء القـدرات يف شـؤون احمليطـات وقـانون البحـار، مبـا يف ذلـك        
  يف ميدان العلوم البحرية؛

ويـب  إىل أن تراعي مبادرات بناء القدرات احتياجات البلدان النامية،  تدعو  - ١٢  
  املبادرات؛  ة بذل اجلهود لكفالة استدامة تلكبالدول واملنظمات الدولية والوكاالت املاحن

ــد       يــب  - ١٣   ــا قي ــي براجمه ــة أن تبق ــة الدولي بالوكــاالت املاحنــة واملؤسســات املالي
الـدول الناميـة، املهـارات     ال سـيما االستعراض املنتظم لضـمان أن تتـوافر لـدى مجيـع الـدول، و     

ــة لتنفي   االقتصــاد ــة الالزم ــة والتقني ــة والعلمي ــة واملالحي ـــية والقانوني ـــالتفاقياذ ـ ــام  ة ـ ــى حنــو ت عل
ـــوحتقي ـــق أهــداف هــذا القــرار وحتقيــق التنمي ـ ـــة املستدامـ د الصــعة للمحيطــات والبحــار علــى  ـ

ـــ    ــذلك مصـ ــا بــ ــد قيامهــ ــي عنــ ــاملي، وأن تراعــ ــي والعــ ــوطين واإلقليمــ ــة  الــ ــدول الناميــ احل الــ
  ؛اجااواحتي  الساحلية  غري

على تكثيف اجلهود لبناء قدرات البلدان النامية، وخباصة أقـل البلـدان    تشجع  - ١٤  
ينــات املالحــة عممنــوا والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، والــدول األفريقيــة الســاحلية لتحســني  
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اخلدمات اهليدروغرافيـة ووضـع اخلـرائط املالحيـة، مبـا يف ذلـك اخلـرائط اإللكترونيـة، وتعبئـة          و
  املوارد وبناء القدرات بدعم من املؤسسات املالية الدولية واجلهات املاحنة؛

بالدول واملؤسسات الدولية أن تواصل، بطرق من بينها بـرامج التعـاون    يب  - ١٥  
تعزيـز أنشـطة   دعـم و ، والزمـاالت  على الصعد الثنـائي واإلقليمـي والعـاملي والشـراكات التقنيـة     

لـدان الناميـة، يف ميـدان البحـوث العلميـة البحريـة، بوسـائل منـها         بناء القدرات، وخباصـة يف الب 
تدريب األفراد للحصول علـى املهـارات الالزمـة وتطويرهـا وتـوفري املعـدات واملرافـق والسـفن         

  الالزمة ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا؛

تعـزز، بطـرق مـن بينـها     تـدعم و بالـدول واملؤسسـات الدوليـة أن     أيضـا  يب  - ١٦  
، أنشـطة  والزمـاالت  ج التعاون على الصعد الثنائي واإلقليمي والعـاملي والشـراكات التقنيـة   برام

بناء القدرات يف البلدان النامية، وخباصة يف أقل البلدان منـوا والـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة،      
والقـدرات  اهلياكـل األساسـية   أو تعزيـز  لتطوير إدارا البحرية واألطر القانونية املناسبة إلنشـاء  

مبسـؤولياا مبوجـب القـانون الـدويل والوفـاء       الفعلـي لتقيـد  ليف جمايل التشريع واإلنفـاذ الالزمـة   
  ذه املسؤوليات وإنفاذها؛

ــة، أن تطــور وتعــزز، بســبل منــها    يــب كــذلك  - ١٧   بالــدول واملؤسســات الدولي
 نيـة والزمـاالت، أنشـطةَ   والشـراكات التق  على الصعد الثنائي واإلقليمي والعـاملي برامج التعاون 

إىل تلـك البلـدان، وخباصـة أقـل البلـدان منـوا والـدول         وأن تنقل بناء القدرات يف البلدان النامية
نوغرافيـة  امعـايري اللجنـة األوقي  اجلزرية الصغرية النامية، بشروط متفق عليها بالتراضي، ومبراعاة 

ــة املتعلقــة بنقــل التك      ــة الدوليــة ومبادئهــا التوجيهي ــا البحريــة احلكومي  ، التكنولوجيــاتنولوجي
  السليمة بيئيا لدراسة آثار حتمض احمليطات وتقليل أثرها إىل أدىن حد؛

التعاون بـني بلـدان اجلنـوب كوسـيلة     وطيد على ضرورة التركيز على ت تشدد  - ١٨  
لزيادة متكني البلدان من حتديد األولويـات واالحتياجـات    يةإضافية لبناء القدرات وكآلية تعاون

  ؛تعزيز اإلجراءات اليت متكن من تنفيذ هذا التعاونعلى ضرورة ، واخلاصة ا

بأمهية العمل الذي يقوم به معهد القانون البحري الـدويل التـابع للمنظمـة     تقر  - ١٩  
إلنشـائه،   بالـذكرى السـنوية اخلامسـة والعشـرين     ٢٠١٤الذي احتفـل يف عـام    البحرية الدولية

مستشـارين القـانونيني احلكـوميني مـن الـدول الناميـة يف املقـام        بوصفه مركز تعلـيم وتـدريب لل  
ــدول       ــث الـ ــدويل، وحتـ ــانون الـ ــال القـ ــدرات يف جمـ ــاء القـ ــال يف بنـ ــد دوره الفعـ األول، وتؤكـ

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

ــة  أيضــا تقــر  - ٢٠   ــة اجلامعــة البحري ــة   بأمهي ــة الدولي  العامليــة التابعــة للمنظمــة البحري
البحريـة، وتؤكـد دورهـا الفعـال يف     تـدريس وحبـوث العلـوم    للخـربة العاليـة يف    بوصفها مركزا
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ومحاية البيئـة يف   بناء القدرات يف ميادين النقل والسياسات والتنظيم واإلدارة والسالمة واألمن
ا علـــى الصـــعيد الـــدويل، وحتـــث الـــدول ودورهـــا يف تبـــادل املعـــارف ونقلـــه اـــال البحـــري

  واملنظمات احلكومية الدولية واهليئات األخرى على تقدمي تربعات مالية للجامعة؛

الـدول   بأنشطة بناء القدرات املضطلع ا حاليا من أجل تلبيـة احتياجـات   ترحب  -  ٢١  
ول واملؤسسـات املاليـة   النامية يف جمال األمن والسالمة البحريني ومحاية بيئتها البحريـة، وتشـجع الـد   

الدولية على توفري متويل إضايف لربامج بناء القـدرات، ألغـراض منـها نقـل التكنولوجيـا، عـن طريـق        
  املختصة؛  جهات منها املنظمة البحرية الدولية وغريها من املنظمات الدولية

 ذات الصـلة بالضرورة امللحة ألن تقدم املنظمات الدولية واجلهات املاحنـة   تقر  - ٢٢  
مســاعدة مســتدامة يف جمــال بنــاء القــدرات، مبــا يف ذلــك املســاعدة املاليــة والتقنيــة، إىل الــدول    
النامية دف زيادة تعزيز قدرا على اختاذ تدابري فعالـة تصـديا لألنشـطة اإلجراميـة الدوليـة يف      

اقيـة  يتماشى مع الصكوك الدولية ذات الصلة ومـن بينـها اتف  على حنو البحر بأوجهها املتعددة، 
  ؛)٢١(األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة ا

بضـــرورة بنـــاء قـــدرات الـــدول الناميـــة علـــى التوعيـــة بتحســـني    أيضـــا تقـــر  - ٢٣  
املمارسات يف إدارة النفايات ودعم تطبيقها، مع مالحظـة مـدى تـأثر الـدول اجلزريـة الصـغرية       

  وث البحري من املصادر الربية واحلطام البحري؛النامية بشكل خاص بالتل

أقـل البلـدان    ال سـيما بأمهية تقـدمي املسـاعدة إىل الـدول الناميـة، و     كذلك تقر  - ٢٤  
منوا والـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة، والـدول األفريقيـة السـاحلية يف تنفيـذ االتفاقيـة، وحتـث           

ؤسسات الوطنية واملنظمات غـري احلكوميـة   الدول واملنظمات والوكاالت احلكومية الدولية وامل
ــيني واالعتبــ     ــة واألشــخاص الطبيع ــة الدولي ــة   واملؤسســات املالي ــدمي تربعــات مالي ــى تق اريني عل

غريها من التربعات للصندوقني االستئمانيني املنشأين هلـذا الغـرض، علـى النحـو املشـار إليـه        أو
، ٢٠٠٩ول/ديســــمرب  كــــانون األ ٤املــــؤرخ  ٦٤/٧١ و ٥٧/١٤١ و ٥٥/٧يف القــــرارات 

  ؛)٢٢(تربعات للجهات اليت قدمتوتعرب عن تقديرها 

أقـل البلـدان    ال سـيما الناميـة، و  الـدول بأمهية بناء القدرات بالنسـبة إىل   تسلم  - ٢٥  
والدول األفريقية الساحلية من أجـل محايـة البيئـة البحريـة      ،منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية

  ؛على حنو مستدامتخدامها وحفظ املوارد البحرية واس

_______________ 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و  ٢٢٤١و  ٢٢٣٧و  ٢٢٢٥، الدات املرجع نفسه  )٢١(
)٢٢(  A/69/71/Add.1فق.، املر  
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بأن تشجيع النقل الطـوعي للتكنولوجيـا يعـد جانبـا أساسـيا مـن جوانـب         تقر  - ٢٦  
  بناء القدرات يف ميدان العلوم البحرية؛

 هـا الدول على استخدام معايري اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية ومبادئ تشجع  - ٢٧  
تـذكر بالـدور اهلـام الـذي تقـوم بـه أمانـة تلـك         و، التوجيهية املتعلقة بنقل التكنولوجيـا البحريـة  

  اللجنة يف تنفيذ املعايري واملبادئ التوجيهية والتشجيع على األخذ ا؛

مزيد من الفرص لبناء القدرات علـى  إتاحة الدول على النظر يف  تشجع أيضا  - ٢٨  
  الصعيد اإلقليمي؛

ميـة الدوليـة يف بنـاء    إلسهام اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكو   تعرب عن تقديرها  - ٢٩  
قــدم التــدريب يأكادميية علــوم احمليطــات، الـذي  املسـمى القـدرات عــن طريـق نظامهــا التــدرييب   

طالــب ومهـين مــن   ١ ٣٠٠علـى إدارة البيانـات واملعلومــات املتعلقـة باحمليطــات ملـا يزيــد علـى      
يت تعمـل عـن   بلدا، وحتـيط علمـا بإنشـاء األكادمييـة العامليـة لعلـوم احمليطـات، الـ         ١٢٠أكثر من 

من مراكز التدريب اإلقليميـة وتقـوم ببنـاء القـدرات وتعزيـز اخلـربات املتـوافرة يف         طريق شبكة
  النامية؛  البلدان

يف هذا الصـدد، بـاجلهود الـيت تبـذهلا احملكمـة يف عقـد حلقـات عمـل          ،ترحب  - ٣٠  
املتعلقــة  قــدت بشــأن دور احملكمــة يف تســوية املنازعــات فيهــا آخــر حلقــة عمــل ع إقليميــة، مبــا

، ٢٠١٤آب/أغســطس  ٨بقــانون البحــار يف شــرق أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي، يف نــريويب يف 
  بالتعاون مع معهد كوريا البحري ومبساعدة من حكومة كينيا؛

ــع تالحــظ  - ٣١   ــاح م ــات بشــأن       االرتي ــع املعلوم ــذهلا الشــعبة جلم ــيت تب ــود ال اجله
 األمني العام أن يواصل القيام بانتظام بتحـديث  املبادرات الرامية إىل بناء القدرات، وتطلب إىل

ــر       ــة والوكــاالت املاحنــة وإدراجهــا يف التقري ــدول واملنظمــات الدولي ــيت تقــدمها ال املعلومــات ال
السنوي الذي يقدمه إىل اجلمعية العامة، وتدعو الـدول واملنظمـات الدوليـة والوكـاالت املاحنـة      

هلـذا الغـرض، وتطلـب إىل الشـعبة نشـر املعلومـات        إىل تقدمي تلـك املعلومـات إىل األمـني العـام    
املتعلقة باملبادرات الرامية إىل بناء القدرات الواردة يف التقرير السـنوي لألمـني العـام يف موقعهـا     

اإلنترنـت حبيـث يسـهل االطـالع عليهـا ويتيسـر إقـران االحتياجـات يف جمـال بنـاء           شـبكة  على 
  القدرات مبا هو متاح من فرص؛

ــدول أن تواصــل تقــدمي املســاعدة    يــب  - ٣٢   ــل    اىلإبال ــة، وخباصــة أق ــدول النامي ل
البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية الناميـة، والـدول األفريقيـة السـاحلية، علـى صـعيد ثنـائي،        
ــة         ــدم إىل اللجن ــيت تق ــارير ال ــداد التق ــدد األطــراف إذا اقتضــى احلــال، يف إع ــى صــعيد متع وعل

ميـل   ٢٠٠مسافة تتجاوز  ارجية للجرف القاري الواقعة على بعديتعلق بتعيني احلدود اخل فيما
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يف ذلك تقيـيم طبيعـة اجلـرف القـاري للدولـة السـاحلية ومـداه، وتـذكر بـأن الـدول            حبري، مبا
ــاء إعــداد       ــة أثن ــة والتقني ــات التمــاس املشــورة العلمي ــة طلب ــها أن تقــدم إىل اللجن الســاحلية ميكن

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

ــراءات    يـــب  - ٣٣   ــن اإلجـ ــات عـ ــر معلومـ ــل نشـ ــعبة أن تواصـ ــلة  بالشـ ذات الصـ
بالصندوق االستئماين املنشأ بغرض تيسري إعداد التقـارير الـيت تقـدم إىل اللجنـة وأن      قلعيت فيما

 الـدعم املـايل للبلـدان    تواصل حوارها مع اجلهات اليت حيتمل أن تستفيد من ذلك ـدف تـوفري  
مـن االتفاقيـة    ٧٦النامية للقيام باألنشطة الكفيلة بتيسري تقدمي تقاريرهـا وفقـا ملقتضـيات املـادة     

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

إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل، بالتعـــاون مـــع الـــدول واملنظمـــات         تطلـــب  - ٣٤  
، دعم أنشـطة التـدريب وغريهـا مـن األنشـطة ملسـاعدة الـدول        ذات الصلةلدولية واملؤسسات ا

  النامية يف إعداد التقارير وتقدميها إىل اللجنة؛

إسـهام الشـعبة يف أنشـطة بنـاء القـدرات علـى املسـتويني         التقـدير  مـع  تالحظ  - ٣٥  
  الوطين واإلقليمي؛

ــدعو  - ٣٦   ــدول األعضــاء واجلهــات   ت ــيت بوســعها األخــرى ال ــاء   ال دعــم أنشــطة بن
القدرات اليت تضطلع ا الشعبة، مبـا فيهـا علـى وجـه اخلصـوص أنشـطة التـدريب وغريهـا مـن          
األنشـطة الراميـة إىل مســاعدة الـدول الناميــة علـى إعــداد التقـارير الــيت تقـدمها إىل اللجنــة، إىل       

عـات إىل  القيام بذلك، وتدعو أيضا الدول األعضاء واجلهـات األخـرى الـيت بوسـعها تقـدمي ترب     
الصندوق االستئماين الذي أنشـأه األمـني العـام لصـاحل مكتـب الشـؤون القانونيـة دعمـا لتعزيـز          

للـــدول األعضـــاء واجلهـــات الـــيت القـــانون الـــدويل إىل القيـــام بـــذلك، وتعـــرب عـــن تقـــديرها 
  تربعات؛  قدمت

ة يف بنـاء قـدرات البلـدان الناميـ    الـذي تقدمـه   سـهام  اإلبأمهيـة   التقـدير  مع تقر  - ٣٧  
وتعزيز قانون البحـار زمالـة هـاميلتون شـرييل أمرياسـينغ التذكاريـة يف جمـال قـانون البحـار الـيت           

تكرميـا ألول رئـيس ملـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث لقـانون         ١٩٨١أنشأا اجلمعية العامة يف عام 
علـــى شـــبكة املؤسســـات املضـــيفة هلـــا وعـــددها   اًعتمـــادا البحـــار والـــيت منحـــت حـــىت اآلن، 

والعشـرين   السـابعة ، وترحب مبنح اجلـائزة  عضوادولة  ٢٥زمالة ألفراد من  ٢٩سة، مؤس ١٧
ــذي ٢٠١٥يف عــام  ــدول األعضــاء  ســيتاح بفضــل   ال ــدول  )٢٢(املســامهة الســخية لل ، وحتــث ال

_______________ 

)٢٣(  CLCS/40/Rev.1. 

)٢٤(  CLCS/11  وCorr.1  وAdd.1  وAdd.1/Corr.1.  
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تفعـل  األعضاء واجلهات األخرى اليت بإمكاـا املسـامهة بسـخاء يف مواصـلة تطـوير الزمالـة أن       
للمســـاعدة يف تـــدريس  ، وتســـلم بأحكـــام قرارهـــا املتعلـــق بربنـــامج األمـــم املتحـــدة       ذلـــك

 لكـي إىل األمـني العـام   ، وخباصـة الطلـب املوجـه    الدويل ودراسته ونشره وزيادة تفهمـه  القانون
  ــوارد ــة امل ــة العادي ــة الالزمــة ل  يــدرج يف امليزاني ــة لاملالي ــرة الســنتني  زمال ــارا مــن فت -٢٠١٦ اعتب

قصــد عرضــها علــى نظــر اجلمعيــة العامــة، وذلــك حتســبا لعــدم كفايــة التربعــات ملــنح  ، ٢٠١٧
  ؛)٢٥(زمالة واحدة يف السنة على األقل

ــر  - ٣٨   ــع التقــدير  أيضــا تق ــة م ــا بأمهي ــه بر م ــاالت املشــترك بــني    يقدم نــامج الزم
رة بالـذكرى السـنوية العاشـ    ٢٠١٤عـام  يف حيتفل  املتحدة ومؤسسة نيبون اليابانية الذي األمم

، مـن إسـهام   ٢٠٠٤منـذ عـام    عضـوا دولـة   ٦٧ألفراد من  تزماال ١١٠ منحإلنشائه والذي 
ــانون البحــار       ــة يف جمــال شــؤون احمليطــات وق ــة املــوارد البشــرية للــدول األعضــاء النامي يف تنمي

، وكذلك تعزيز الترابطـات العامليـة عـن طريـق برنـامج اخلـرجيني الـذي        وااالت املتصلة بذلك
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٨السادس الذي استضافته مؤسسة نيبون يف طوكيو من  عقد اجتماعه

  ؛٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣إىل 

املنظمــــات الدوليــــة املختصــــة وبرنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي   تشــــجع  - ٣٩  
ــر يف     ــى النظـ ــة علـ ــة الدوليـ ــناديق املاليـ ــات والصـ ــلّ    واملؤسسـ ــا، كـ ــاق براجمهـ ــيع نطـ يف  توسـ

 أتاحـه مبـا  وتقـر  لتقـدمي املسـاعدة إىل البلـدان الناميـة وعلـى تنسـيق جهودهـا،         اختصاصه، جمال
ومبــا رصــد هلــذه املشــاريع مــن     مرفــق البيئــة العامليــة مــن متويــل ملشــاريع تتعلــق باحمليطــات،        

  أخرى؛  أموال
  

  ثالثا

  اجتماع الدول األطراف

ــاح  ت  - ٤٠   ــع االرتي ــدول األطــرا   الحــظ م ــع والعشــرين لل ف يف أن االجتمــاع الراب
بالذكرى السنوية العشرين لـدخول االتفاقيـة حيـز     ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٩يف  االتفاقية احتفل

سـبعة أعضـاء يف احملكمـة    ، وترحـب أيضـا بانتخـاب    )٦(النفاذ وترحـب بتقريـر ذلـك االجتمـاع    
ــةاليف  وعضــو ــه  ١٢ و ١١يف  لجن ــوايل ٢٠١٤حزيران/يوني ــى الت وترحــب كــذلك   ،)٢٦(، عل

_______________ 

 .٨، الفقرة ٦٩/١١٧القرار   )٢٥(

)٢٦(  SPLOS/277 ١٠٩-١٠٤والفقرات  ١٠٣-٩٦، الفقرات.  
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فيمــا و بامليزانيــةبشــأن املســائل املتصــلة  الرابــع والعشــريناالجتمــاع  ت يفبـاملقررات الــيت اختــذ 
  ؛)٢٧(للجنةشروط خدمة أعضاء ايتعلق ب

ــب  - ٤١   ــد االجتمــاع      تطل ــدعو إىل عق ــني العــام أن ي والعشــرين  اخلــامسإىل األم
وأن  ٢٠١٥حزيران/يونيـه   ١٢ىل إ ٨للدول األطراف يف االتفاقيـة يف نيويـورك يف الفتـرة مـن     

  ؛، مبا يف ذلك الوثائق، حسب االقتضاءبالكامليوفر له خدمات املؤمترات 
  

  رابعا

  تسوية املنازعات بالوسائل السلمية

يف تســـوية  تـــزال تســـهم بقـــدر كـــبري ال أن احملكمـــة االرتيـــاح مـــع تالحـــظ  - ٤٢  
التفاقيـة، وتشـدد علـى أمهيـة دور     املنازعات بالوسائل السلمية، وفقا للجزء اخلامس عشر من ا

ــر      ــادي عشـ ــق بـــاجلزء احلـ ــاق املتعلـ ــة واالتفـ ــري االتفاقيـ ــق بتفسـ ــا يتعلـ ــلطتها فيمـ ــة وسـ احملكمـ
  ؛هماتطبيق  أو

بالــدور اهلــام الــذي تؤديــه حمكمــة العــدل الدوليــة منــذ أمــد طويــل           تشــيد  - ٤٣  
  ة؛يتعلق بتسوية املنازعات املتعلقة بقانون البحار بالوسائل السلمي  فيما

أنه جيوز للدول األطراف يف اتفاق دويل ذي صـلة بـأغراض االتفاقيـة     تالحظ  - ٤٤  
ـــزاع بشــأن      ــات أخــرى، أي ن ــة، ضــمن هيئ أن حتيــل إىل احملكمــة أو إىل حمكمــة العــدل الدولي

يـنص عليـه النظـام     مـا  حيال إليها وفقـا لالتفـاق، وتالحـظ أيضـا     هتفسري ذلك االتفاق أو تطبيق
لنظام األساسي حملكمة العـدل الدوليـة مـن إمكانيـة إحالـة املنازعـات إىل       األساسي للمحكمة وا

  لتسوية املنازعات؛ دائرة

الدول األطراف يف االتفاقيـة الـيت مل تصـدر بعـد إعالنـا مكتوبـا ختتـار         تشجع  - ٤٥  
 من االتفاقيـة لتسـوية املنازعـات املتعلقـة بتفسـري      ٢٨٧ترتئيه من الوسائل املبينة يف املادة  ما فيه

على أن تنظـر يف ذلـك، مـع مراعـاة      همااالتفاقية واالتفاق املتعلق باجلزء احلادي عشر أو تطبيق
  الطابع الشامل آللية تسوية املنازعات املنصوص عليها يف اجلزء اخلامس عشر من االتفاقية؛

  
  خامسا

  املنطقة

مـن   ١٤٥، وفقـا للمـادة   بـذهلا  السـلطة  واصـل أمهية اجلهود اليت ت كرر تأكيدت  - ٤٦  
القواعد واألنظمـة واإلجـراءات الكفيلـة بتـوفري احلمايـة الفعالـة للبيئـة        وتوحيد االتفاقية، لوضع 
_______________ 

)٢٧(  SPLOS/275  وSPLOS/276.  
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البحرية ألغراض منها محاية املوارد الطبيعيـة يف املنطقـة وحفظهـا ووقايـة النباتـات واحليوانـات       
  نطقة؛تنجم عن األنشطة اجلارية يف امل  لبحرية من اآلثار الضارة اليت قديف البيئة ا

خذ يف الدورة العشرين للسلطة واملتعلـق باملوافقـة علـى    الذي ات املقرر تالحظ  - ٤٧  
يف و )٢٨(التعديالت يف نظـام التنقيـب عـن العقيـدات املتعـددة الفلـزات واستكشـافها يف املنطقـة        

  ؛)٢٩(التنقيب عن الكربيتيدات املتعددة الفلزات واستكشافها يف املنطقةنظام 

 استكشــافمــن أجــل  زيــادة عــدد العقــود املربمــة مــع الســلطة  أيضــا تالحــظ  - ٤٨  
ــدات ــدد    العقي ــدات املتع ــزات والكربيتي ــددة الفل ــزات ةاملتع ــة     الفل ــد الغني ــز احلدي وقشــور منغني
  مدونة للتعدين؛ إلعداد السلطة جملسكذلك االهتمام الذي يوليه ، وتالحظ بالكوبالت

ة منازعــات قــاع البحــار  ائــردالــرأي االستشــاري الصــادر عــن  بأمهيــة  رتــذكّ  - ٤٩  
 املزكيــةمســؤوليات والتزامــات الــدول   بشــأن  ٢٠١١شــباط/فرباير  ١التابعــة للمحكمــة يف  

  ؛)٣٠(يف املنطقة املضطلع ا األنشطةب فيما يتعلق والكيانات لألشخاص

 ١٤٥ و ١٤٣أمهية املسؤوليات املسندة إىل السلطة مبوجـب املـادتني    تالحظ  - ٥٠  
  لقتني بالبحث العلمي البحري ومحاية البيئة البحرية، على التوايل؛من االتفاقية املتع

ــون    تشــري  - ٥١   كليربتــون، مبــا فيهــا    - إىل أن خطــة اإلدارة البيئيــة ملنطقــة كالري
 ٢٠١٢ عــام التحديــد املؤقــت لشــبكة مــن املنــاطق ذات األمهيــة البيئيــة اخلاصــة، قــد أقــرت يف  

سـنوات حـىت يتسـىن حتسـينها عنـد تـوفر املزيـد مـن         لتنفيذها على مدى فترة أولية مدا ثـالث  
البيانــات األساســية العلميــة والتقنيــة والبيئيــة وبيانــات تقيــيم املــوارد، وأنــه حتقيقــا هلــذه الغايــة،   
جرى التشجيع على إجراء البحوث العلمية البحريـة يف تلـك املنـاطق وتزويـد السـلطة بالنتـائج       

وضـع خطـط إدارة بيئيـة يف املنـاطق الدوليـة األخـرى       ، وتدعو السـلطة إىل النظـر يف   )٣١(املتاحة
  من قاع البحار واملوافقة عليها، وخباصة يف املناطق املشمولة حاليا بعقود تنقيب؛

للـدول الـيت قـدمت مسـامهات إىل الصـندوق االسـتئماين        تعرب عن تقـديرها   - ٥٢  
مـل تكـاليف مشـاركة    مـن أجـل حت   )٣٢(السلطة يف دورا الثامنـة  مقررللتربعات املنشأ مبوجب 

يف  البلـدان الناميـة   اللجنة القانونية والتقنية من البلدان النامية وأعضـاء اللجنـة املاليـة مـن     أعضاء
_______________ 

)٢٨(  ISBA/20/A/9.  
)٢٩(  ISBA/20/A/10.  
  .ISBA/17/A/9انظر   )٣٠(
  .ISBA/18/C/22انظر   )٣١(
)٣٢(  ISBA/8/A/11.  
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صـندوق اهلبـات للبحـوث العلميـة     وللدول اليت قدمت مسـامهات إىل   ،)٣٣(اجتماعات اللجنتني
مـن أجـل تعزيـز وتشـجيع     ، )٣٤(السلطة يف دورا الثانية عشـرة الذي أنشأته البحرية يف املنطقة 

إجراء البحوث العلميـة البحريـة القائمـة علـى التعـاون يف املنطقـة، وتشـجع الـدول علـى تقـدمي           
  مسامهات إضافية إىل هذين الصندوقني؛

  
  سادسا

  لسلطة واحملكمةفعالية أداء ا

  أحرزته السلطة من تقدم يف عملها؛مبا  تشيد  - ٥٣  

 ن عمل منذ إنشائها؛مبا أجنزته احملكمة م تشيد أيضا  - ٥٤  

مجيع الدول األطراف يف االتفاقية أن تسدد بالكامل ويف الوقت احملـدد   تناشد  - ٥٥ 
 االشتراكات املقررة عليهـا للسـلطة وللمحكمـة، وتناشـد أيضـا الـدول األطـراف املتـأخرة عـن         

 ؛دفع اشتراكاا أن تفي بالتزاماا دون إبطاء

عـن   العمـل النـاتج   عـبء سـبل إلدارة   عاسـتطال السلطة على مواصلة  شجعت  - ٥٦ 
جملــس الســلطة أن يطلــب مــن األمــني العــام  اتوتالحــظ قــرارطلبــات، زيــادة عــدد العقــود وال

  ؛)٣٥(اليت وضعها الس ومجعية السلطةضمان ختصيص املوارد متشيا مع األولويات لسلطة ل

هلـم عقـود    نالـذي دعوة املتعاقـدين  بـ القرار الذي اختذته مجعية السـلطة   تالحظ  - ٥٧  
السـنوي   الرسـم قبـول   إىلزالـوا يتدارسـون مـوقفهم     مـا والـذين  مع السـلطة  استكشاف جارية 

بـإدارة عقـودهم واإلشـراف عليهـا      املتعلقو العام الذي حددته السلطة يف دورا التاسعة عشرة
أن بـ يف هـذا الصـدد   وتقـر  ،)٣٦(لضمان تقاسم األعباء فيما بني مجيـع املتعاقـدين بشـكل منصـف    

 العام؛    السنويالرسم بالفعل  دا من املتعاقدين قد قبلعد

الخنفــاض احلضـور يف الــدورات السـنوية جلمعيــة الســلطة،    تعـرب عــن قلقهـا    - ٥٨ 
أيضا الشواغل اليت أعرب عنها بصدد جدولة الدورات السنوية للسـلطة، وواضـعة يف    ظةًمالح

نظـام الستكشـاف املعـادن والتنقيـب     االعتبار اخلطوات العظيمـة الـيت اختـذا السـلطة باعتمـاد      

_______________ 

  .٣٠، الفقرة ISBA/20/A/2نظر ا  )٣٣(
)٣٤(  ISBA/12/A/11.  
)٣٥(  ISBA/20/C/21  وISBA/20/C/31.  
  .ISBA/20/A/12انظر   )٣٦(
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، وتدعو السلطة إىل النظر يف اختاذ تدابري لتحسني احلضور يف دوراا السـنوية،  يف املنطقة عنها
  مبا يف ذلك عقد الدورات يف وقت مبكر؛

أن الســـلطة احتفلـــت يف دورـــا الســـنوية العشـــرين  الحـــظ مـــع االرتيـــاح ت  - ٥٩  
  ؛بالذكرى السنوية العشرين إلنشائها

ة للتوعيـة بغيـة   يلعقـد حلقـات دراسـ   لسلطة ا اليت تبذهلا املستمرةاجلهود ب تنوه  - ٦٠  
 التحــدياتبتوعيــة للاملقامــة احللقــة الدراســية عملــها وتالحــظ، يف هــذا الصــدد، زيــادة الــوعي ب
 الـيت وبالنسـبة إىل البلـدان الناميـة     املتصـلة بالتعـدين يف أعمـاق البحـار     التقنيـة و البيئية والقانونية

ــومي  مكســيكوعقــدت يف  ــاين/نوفمرب  ١٢ و ١١ي ــدعوة إىلبرحــب وت، ٢٠١٣تشــرين الث  ال
يف احللقــات  األقــل حظــا مــن الناحيــة اجلغرافيــة  البلــدان وســائرإشــراك البلــدان غــري الســاحلية  

حلقـات عمـل   تنظـيم  املناطق األخرى أن تنظر يف دعوة السلطة إىل والدول بالدراسية، ويب 
بل اتمع الـدويل يف استكشـاف واسـتغالل    مشاركة أوسع من ق شجيع علىللت من هذا القبيل

  املوارد املعدنية يف املنطقة؛

 )٣٧(بعد على اتفاق امتيازات احملكمـة وحصـاناا  صدق بالدول اليت مل ت يب  - ٦١  
ــاناا    ــلطة وحصـ ــازات السـ ــق بامتيـ ــول املتعلـ ــممل  أو )٣٨(والربوتوكـ ــا أن  تنضـ ــر يف إليهمـ تنظـ

 لك؛ذب  القيام

يف علــى أمهيــة النظــام اإلداري للمحكمــة والنظــام األساســي ملوظفيهــا   تشــدد  - ٦٢ 
العليـا، وترحـب   الفئـات  الفنيـة و  ةضمان التمثيل اجلغـرايف عنـد تعـيني مـوظفني يف الفئـ     تشجيع 

  بالتدابري اليت اختذا احملكمة وفقا هلذين النظامني اإلداري واألساسي؛
  

  سابعا

 للجنةاجلرف القاري وأعمال ا

مــن االتفاقيــة، تقــدم الــدول  ٧٦مــن املــادة  ٨إىل أنــه، مبوجــب الفقــرة  تشــري  - ٦٣ 
ميـل   ٢٠٠دود اجلرف القاري الواقعة على بعـد مسـافة تتجـاوز    املتعلقة حبعلومات املالساحلية 

إىل اللجنـة املنشـأة مبوجـب     اإلقليمـي  بحـر الحبري من خطوط األساس اليت يقـاس منـها عـرض    
لالتفاقية على أساس التمثيل اجلغـرايف العـادل، وتقـدم اللجنـة إىل الـدول السـاحلية       املرفق الثاين 

_______________ 

)٣٧(  United Nations, Treaty Series, vol. 2167, No. 37925.  
  .٣٩٣٥٧، الرقم ٢٢١٤الد املرجع نفسه،   )٣٨(
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جلرفها القاري، وتكون حـدود اجلـرف   عيني احلدود اخلارجية توصياا بشأن املسائل املتصلة بت
  وملزمة؛ اليت تعينها الدول الساحلية يف ضوء هذه التوصيات حدودا ائية

تتوقـف   ال مـن االتفاقيـة،   ٧٧مـن املـادة    ٣قـا للفقـرة   إىل أنـه، وف  تشـري أيضـا    - ٦٤  
ــة الســاحلية   القــاري علــى احــتالل، فعلــي أو حكمــي، وال علــى أي    رفاجلــ يفحقــوق الدول

  إعالن صريح؛

أن عـــددا كـــبريا مـــن الـــدول األطـــراف يف االتفاقيـــة  تالحـــظ مـــع االرتيـــاح  - ٦٥  
جـرف القـاري الواقعـة علـى بعـد      معلومات عن تعيني احلدود اخلارجيـة لل قدمت إىل اللجنة  قد

مــن املرفــق الثــاين  ٤مــن االتفاقيــة واملــادة  ٧٦وفقــا للمــادة ميــل حبــري،  ٢٠٠مســافة تتجــاوز 
يف يف االجتمــاع احلــادي عشــر للــدول األطــراف    لالتفاقيــة، آخــذة يف االعتبــار املقــرر املتخــذ  

  ؛SPLOS/72 الوارد يف الفقرة (أ) من الوثيقةاالتفاقية 

أنـه، عمـال مبقـرر االجتمـاع الثـامن عشـر للـدول         تالحظ أيضا مـع االرتيـاح    - ٦٦  
 العـام  األمـني ، قـدم عـدد كـبري مـن الـدول األطـراف يف االتفاقيـة إىل        )٣٩(األطـراف يف االتفاقيـة  

ــى بعــد مســ     معلومــات  ــة للجــرف القــاري الواقعــة عل ــبني احلــدود اخلارجي ــة ت افة تتجــاوز أولي
 قدم والتـاريخ املزمـع تقـدميها فيـه وفقـا     حلالة إعداد املعلومات اليت سـت  ووصفاميل حبري  ٢٠٠

والنظام الداخلي واملبادئ التوجيهيـة العلميـة والتقنيـة للجنـة،     من االتفاقية  ٧٦ملقتضيات املادة 
قـــد أودعـــت مـــات األوليـــة أشـــري إليهـــا يف املعلوإضـــافية وتالحـــظ مـــع االرتيـــاح أن تقـــارير 

  اللجنة؛  لدى

 اللجنـة  وأن )٤٠(التقـدم احملـرز يف أعمـال اللجنـة    مـع االرتيـاح    كذلك تالحظ  - ٦٧  
 الواقعـة  عـن تعـيني احلـدود اخلارجيـة للجـرف القـاري      املقدمـة  تنظر حاليا يف عدد من التقـارير  

  ميل حبري؛ ٢٠٠على بعد مسافة تتجاوز 

املقـرر املتخـذ يف    يف االعتبـار  وقـد وضـعت   ،أن اللجنـة  تالحظ مـع االرتيـاح    - ٦٨  
بتجميع قوائم مبواقـع املنظمـات   قامت ، )٤١(االجتماع الثامن عشر للدول األطراف يف االتفاقية

اإلنترنت وبوابات البيانات/املعلومـات وحافظـات البيانـات الـيت ميكـن مـن خالهلـا        شبكة على 
احة للجميع والـيت قـد تكـون مهمـة     الوصول إىل املعلومات العامة والبيانات العلمية والتقنية املت

  اإلنترنت؛شبكة إلعداد التقارير، وأتاحت هذه املعلومات على موقعها على 

_______________ 

)٣٩(  SPLOS/183 (أ). ١، الفقرة  
  .CLCS/81و  CLCS/80و  CLCS/78 انظر  )٤٠(
)٤١(  SPLOS/183 ٣، الفقرة. 
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اللجنـة بشـأن تقـارير     قدمتـها الـيت   اإلحدى والعشـرين  بالتوصيات حتيط علما  - ٦٩  
وفقـــا  الـــدول الســـاحلية، وترحـــب بإتاحـــة ملخصـــات هـــذه التوصـــيات للجميـــع عـــدد مـــن 

 رفق الثالث للنظام الداخلي للجنة؛من امل ٣-١١  للفقرة

 نظر اللجنة يف التقـارير املقدمـة مـن الـدول السـاحلية وفقـا للمـادة       أن  تالحظ  - ٧٠ 
خيــل بتطبيــق الــدول األطــراف لألجــزاء األخــرى   ال مــن االتفاقيــة واملرفــق الثــاين لالتفاقيــة ٧٦
  االتفاقية؛  من

ه لقيـ ومـا ي   تنظر فيها اللجنة بعداليت مل لتقاريرمن االكبري عدد ال أيضا تالحظ  - ٧١  
الشـعبة، وتشـدد علـى ضـرورة     وخـدمات األمانـة الـيت توفرهـا     علـى أعضـائها    عـبء  ذلك مـن 

كفاءة وفعالية واحملافظة على مسـتواها الرفيـع   بسرعة واللجنة من أداء مهامها  أن تتمكنكفالة 
 ؛من حيث اجلودة واخلربة الفنية

الـثالثني  و الثانيـة  الذي اختذته اللجنة يف دورا اربالقرمع التقدير  حتيط علما  - ٧٢ 
ــة   ــام    مواصــلة ال ســيما، وبشــأن عــبء عمــل اللجن ــا لع ــرة دورا ــد فت ــالث  ٢٠١٤متدي إىل ث

وتالحـظ كـذلك قـرار    ، )٤٢(دورات مدة كل منها سبعة أسابيع، مبـا يف ذلـك اجللسـات العامـة    
مثـة  تكون  جديدة حبيثإنشاء جلان فرعية  اللجنة يف دورتيها الثانية والثالثني والرابعة والثالثني

  ؛)٤٣(التقارير مكرسة فعال للنظر يففرعية   تسع جلان

االجتماع الرابـع والعشـرين للـدول األطـراف يف االتفاقيـة بشـأن        مقرر تالحظ - ٧٣ 
الــذي يقــع مبوجــب  لتــزامالا تأكيــد االجتمــاع فيــهالــذي أعــاد  لجنــةالشــروط خدمــة أعضــاء 

مـن خـرباء   رشـحتهم  بتغطيـة نفقـات مـن    اللجنـة   يفؤهـا  خربايعمـل  ول الـيت  الـد االتفاقية علـى  
 الـدول تلـك   وحـثّ ، )١٦(، مبـا يف ذلـك تـوفري التغطيـة الصـحية     أدائهم ملهامهم يف اللجنـة خالل 
يف أعمـال  هـؤالء اخلـرباء بصـورة كاملـة      مشـاركة  يف وسـعها لكفالـة   مـا  أقصـى أن تبـذل  على 

  للجنة، مبا فيها اجتماعات اللجان الفرعية، وفقا لالتفاقية؛ا

يف االتفاقيـة  قرار االجتمـاع الرابـع والعشـرين للـدول األطـراف       تالحظ أيضا  - ٧٤  
دمة أعضاء اللجنـة داخـل الفريـق العامـل املفتـوح      تعلقة خبملامواصلة النظر يف الشروط األخرى 

  ؛)١٦(العشرون للدول األطرافباب العضوية الذي أنشأه االجتماع الثالث و

يف حــدود املــوارد التــدابري املناســبة،  يواصــل اختـاذ إىل األمــني العــام أن  تطلـب   - ٧٥ 
فالـة زيـادة   كمن أجـل   ، ملواصلة تعزيز قدرة الشعبة اليت تعمل مبثابة أمانة للجنة،املتاحة عموما

_______________ 

  .Corr.1و  CLCS/80انظر   )٤٢(
  .Corr.1و  CLCS/83و  ،Corr.1و  CLCS/80انظر   )٤٣(
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عنــد نظرهــا يف التقــارير، علــى النحــو املطلــوب يف   لفرعيــةدعمهــا ومســاعدا للجنــة وجلاــا ا
 مــعاملــوارد البشــرية للشــعبة،  ال ســيمامــن املرفــق الثالــث للنظــام الــداخلي للجنــة، و  ٩الفقــرة 
 عدة تقارير يف آن واحد؛ ضرورة النظر يفمراعاة 

األمني العـام علـى مواصـلة تقـدمي مجيـع خـدمات األمانـة الالزمـة للجنـة           حتث  - ٧٦ 
 من املرفق الثاين لالتفاقية؛ ٢من املادة  ٥ا للفقرة وفق

ــدمي       تطلــب  - ٧٧   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 

  ؛)١٤(ول األطراف يف االتفاقيةيف مقرر االجتماع احلادي والعشرين للد املطلوب

بناء على ذلك إىل األمـني العـام أن يواصـل رصـد مـوارد مناسـبة       تطلب أيضا   - ٧٨  
يناسب من اخلدمات واملسـاعدة إىل اللجنـة بـالنظر إىل زيـادة      ما وكافية للشعبة من أجل تقدمي

  عدد أسابيع عملها؛

صـندوق االسـتئماين   المسـامهات إىل  الـيت قـدمت   لـدول  ل عرب عن تقـديرها ت  - ٧٩  
 وإىل ،لغرض تيسـري إعـداد التقـارير الـيت تقـدم إىل اللجنـة       ٥٥/٧القرار ب عمالاملنشأ  للتربعات

ــ عمــالاملنشــأ أيضــا  للتربعــات  االســتئماين صــندوقال ذلك القــرار مــن أجــل حتمــل تكــاليف   ب
، وتشــجع الــدول علــى  )٢٢(ات اللجنــةاجتماعــمشــاركة أعضــاء اللجنــة مــن الــدول الناميــة يف   

، األخـري  تقدمي مسامهات إضافية إىل هذين الصندوقني، وتأذن باستخدام الصندوق االسـتئماين 
تغطيـة تكـاليف مشـاركة رئـيس اللجنـة الـذي       لاختصاصـاته،  غـراض  حسب االقتضاء ووفقا أل

 لــدان الناميـة يف اجتماعــات الــدول األطــراف البترشــحه إحــدى هـو عضــو مــن أعضــاء اللجنـة   
  االتفاقية؛  يف

لألمـــني العـــام، كتـــدبري مؤقـــت ورهنـــا بتـــوافر األمـــوال يف الصـــندوق  أذنتـــ  - ٨٠  
لتسـهيل مشـاركة أعضـاء اللجنـة مـن الـدول الناميـة يف         ٥٥/٧االستئماين املنشأ عمـال بـالقرار   

كاليف السـفر وبـدل اإلقامـة اليـومي     اجتماعات اللجنة، بعد ختصيص األموال الالزمة لتغطية ت
تعــويض هــؤالء ب، ٢٠١٥دورات اللجنــة يف عــام ضــور ألعضــاء اللجنــة مــن الــدول الناميــة حل 

كـل  أساس على صندوق االستئماين ال ذلكمن أثناء السفر األعضاء عن تكاليف التأمني الطيب 
املتاحـة لـه بشـأن    مـات  املعلو اسـتنادا إىل األمني العـام   يقررهد معقول حب على حدة ورهنادورة 

  ؛أثناء السفرالتأمني الطيب 

ــارات املتاحــة      طلــبت  - ٨١   ــة عــن اخلي إىل األمــني العــام أن يقــدم معلومــات مكتوب
  آلليات توفري تغطية التأمني الطيب ألعضاء اللجنة، مبا يف ذلك التكاليف؛
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ت عـن  املعلومـا  عنـد تقـدمي  ويل، على أن ييف هذا الصدد األمني العام  تشجع   - ٨٢  
    ــار ــأمني الطــيب، االعتب ــة الت ــوفري تغطي ــارات املتاحــة لت ــة   لالواجــب ل اخلي طــابع االســتثنائي للجن

  ؛للمجتمع الدويل أعماهلاوترتيبات عملها وأمهية 

مواصـلة اسـتعراض اختصاصـات الصـندوق االسـتئماين       اعـن اعتزامهـ   عـرب ت  - ٨٣  
ــالقرار    ــرض تســهيل مشــاركة أعضــاء اللج   ٥٥/٧املنشــأ عمــال ب ــة يف   لغ ــدول النامي ــن ال ــة م ن

املتاحــة يــارات اخلقـدمها األمــني العــام عـن   ياجتماعـات اللجنــة، بعــد النظـر يف املعلومــات الــيت   
  تغطية التأمني الطيب ألعضاء اللجنة؛  ر ليات توفآل

إىل األمــني العــام أن يقــدم، بالتشـاور مــع اللجنــة، معلومــات مكتوبــة   طلـب ت   - ٨٤  
 حيـز عضـاء اللجنـة   يتـوفر أل ضـمان أن  للشـعبة  لعمـل إضـايف    حيـز  عن اخليارات املتاحة لتـوفري 

الفرعيــــة، وذلــــك قبــــل ايــــة     اعمــــل كــــاف أثنــــاء عملــــهم يف دورات اللجنــــة وجلاــــ     
  ؛٢٠١٥  أبريل/نيسان

 الســابعة والــثالثني  الــدوراتعلــى أن يــدعو األمــني العــام إىل عقــد      توافــق  - ٨٥ 
إىل شــباط/فرباير  ٢ مــنيف الفتــرات  نيويــورك للجنــة يف والثامنــة والــثالثني والتاســعة والــثالثني

تشــرين  ١٢مــن و ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ٤متوز/يوليــه إىل  ٢٠ومــن  ٢٠١٥ مــارس/آذار ٢٠
مـع تـوفري كامـل خـدمات     ، علـى التـوايل،   ٢٠١٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٧األول/أكتوبر إىل 

ــات ا    ــة للجلسـ ــزاء املخصصـ ــائق، لألجـ ــوفري الوثـ ــا يف ذلـــك تـ ــذه  املـــؤمترات، مبـ ــن هـ ــة مـ لعامـ
 العـام  األمـني يقتضيه عمل اللجنة، وتطلـب إىل   ما وألي دورات مستأنفة حسب )٤٤(الدورات

  ؛يف حدود املوارد املتاحة عمومابذل كل جهد ممكن لتلبية هذه االحتياجات 

بأمهية أعمال اللجنة املضطلع ا وفقـا لالتفاقيـة،    تعرب عن اقتناعها الراسخ  - ٨٦  
بـأن  ريرهـا، وتسـلم   اسـاحلية يف اإلجـراءات املتعلقـة بتق   الدول الـ لق مبشاركة يتع ما مبا يف ذلك

  ؛يزال ضروريا  ال بني الدول الساحلية واللجنة مة التعاون

اآلراء مـن أجـل زيـادة فهـم املسـائل       تتبادلـ الـيت  دول للـ عرب عن تقديرها ت  - ٨٧ 
يسـهل   ممـا  لـيت تنطـوي عليهـا،   ا النفقـات مبـا فيهـا    مـن االتفاقيـة،   ٧٦الناشئة عـن تطبيـق املـادة    

، وتشـجع الـدول علـى    الـدول الناميـة، إىل اللجنـة    ال سيماإعداد التقارير اليت تقدمها الدول، و
  مواصلة تبادل اآلراء؛

_______________ 

، وفـــي الفتــرة مـن    ٢٠١٥آذار/مارس  ١٣إلـى  ٩فرباير ويف الفترة من /شباط ١٣إىل  ٩فــي الفترة من  )٤٤(
  .٢٠١٥أغسطس آب/ ٢٨إىل  ٢٤ومن  ٧إىل  ٣
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إىل األمــني العــام أن يســتمر، بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء، يف دعــم   تطلــب  - ٨٨ 
ة املتعلقـة بتعـيني احلـدود اخلارجيـة     حلقات العمـل أو النـدوات بشـأن اجلوانـب العلميـة والتقنيـ      

ميــل حبــري، مــع األخــذ يف االعتبــار  ٢٠٠للجــرف القــاري الواقعــة علــى بعــد مســافة تتجــاوز 
  تعزيز بناء قدرات البلدان النامية على إعداد تقاريرها؛ ضرورة

  
  ثامنا

 السالمة واألمن البحريان والتنفيذ من قبل دولة العلم

سـالمة وأمـن   ب املتعلقـة علـى االتفاقـات الدوليـة     الدول علـى التصـديق   تشجع  - ٨٩ 
 يلــزم مــن تــدابري وفقــا لالتفاقيــة مــا العمــل البحــري أو االنضــمام إليهــا وعلــى اختــاذ باملالحــة و

ــة    ــيت  ذات الصــلة وغريهــا مــن الصــكوك الدولي ــق القواعــد ال تشــتمل عليهــا تلــك   ــدف تطبي
 إليها؛  النامية وتقدمي املساعدة بناء قدرات الدول ضرورة، وتشدد على هااالتفاقات وإنفاذ

كـون هلـا   ت قـد  نيبأن النظم القانونية اليت حتكم السـالمة واألمـن البحـري   تسلم   - ٩٠  
وقد تكون مترابطـة وقـد يكـون مـن املفيـد إجيـاد أوجـه         كل منها اآلخرأهداف مشتركة يعزز 

  ا؛وتشجع الدول على أن تضع ذلك يف اعتبارها لدى تنفيذهللتآزر فيما بينها، 

علــى ضــرورة بــذل مزيــد مــن اجلهــود لتعزيــز ثقافــة قوامهــا الســالمة     تشــدد   - ٩١  
واألمن يف قطاع النقل البحري وملعاجلة النقص يف املوظفني املدربني تدريبا كافيا، وحتث علـى  

  يلزم من تعليم وتدريب؛ ما إنشاء مزيد من املراكز لتوفري

 مـن  بـأدىن قـدر  األمـن  و السالمة تدابرييتم تنفيذ أن ضرورة على  تشدد أيضا  - ٩٢  
، وترحـب بالتعـاون   فيما يتعلـق بظـروف عملـهم    وخباصةوالصيادين، البحارة  يفاآلثار السلبية 

اجلاري بني منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة ومنظمـة العمـل الدوليـة فيمـا خيـص عمـل          
لوثيقـة التوجيهيـة بشـأن عمـل     األطفال يف مصائد األمساك وتربية األحياء املائية، وخباصة نشـر ا 

ــه      ــة يف حزيران/يوني ــاء املائي ــة األحي ــال يف مصــائد األمســاك وتربي ــا ترحــب  ٢٠١٣األطف ، كم
بالعمــل الــذي يضــطلع بــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة ومنظمــة العمــل    

  ؛الدولية بشأن مسألة االجتار باألشخاص والسخرة على منت سفن الصيد

لبحــارة، وتالحــظ با الالئقــةبنظــر املنظمــة البحريــة الدوليــة يف مســألة  بترحــ  - ٩٣  
املعاملـة  املتعلـق ب  A.1090(28) قـرار ال ٢٠١٣كـانون األول/ديسـمرب    ٤املنظمـة يف  هـذه  اعتماد 

  ؛على اليابسةإذن الرتول إىل اليابسة واستخدام املرافق علق بفيما يت الطاقمأفراد الئقة بلا
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اتفاقيــات ” ٢٠١٤لعــام  ضــوع يــوم املالحــة البحريــة العــاملي ومب حتــيط علمــاً  - ٩٤  
توصـيات اللجنـة القانونيـة التابعـة     بأيضا  وحتيط علماً، “لاالدولية: التنفيذ الفع املنظمة البحرية

  ؛)٤٥(وتنفيذهااملنظمة ذات الصلة  اتفاقيات مجيععلى للمنظمة البحرية الدولية بشأن التصديق 

عـايري التـدريب   مل الدوليـة صـبح بعـد أطرافـا يف االتفاقيـة     الـدول الـيت مل ت   تدعو  - ٩٥  
ــة   )٤٦(١٩٧٨لعــام للمالحــني  واخلفــارة واإلجــازة ــة الدولي ــة، واالتفاقي عــايري مل، بصــيغتها املعدل

  إىل القيام بذلك؛ ١٩٩٥لعام سفن الصيد لعاملني على منت واإلجازة واخلفارة لتدريب ال

تعـديالت   ٢٠١٤حزيران/يونيـه   ١١يف اعتماد مـؤمتر العمـل الـدويل     تالحظ  - ٩٦  
 الـذين مت التخلـي عنــهم  ، مـن أجـل محايـة البحـارة     ٢٠٠٦مدونـة اتفاقيـة العمـل البحـري لعـام      

وتـدعو الـدول الـيت     اإلعاقة الطويلة األجـل، يف حاالت الوفاة أو  ة للبحارةاملاليوفري الضمانة وت
بــذلك، وتــدعو  عدلــة، إىل القيــام، بصــيغتها املالعمــل البحــريمل تصــبح بعــد أطرافــا يف اتفاقيــة 

 ٢٠٠٧صـيد األمسـاك لعـام    قطـاع  تفاقية املتعلقة بالعمـل يف  تصدق على اال أيضا الدول اليت مل
(االتفاقيــة رقــم  ٢٠٠٣ ) لعــامعــةمراجواتفاقيــة وثــائق هويــة البحــارة (  )١٨٨ اقيــة رقــم(االتف
تلـك  مجيـع  وإىل تنفيـذ   بـذلك  إىل القيـام  بعـد  امـ إليه تنضـم  نظمة العمل الدولية أومل )٤٧()١٨٥

 يف هـذا الصـدد   التقنـيني  توفري التعاون واملسـاعدة ضرورة ، وتشدد على تنفيذا فعاال االتفاقيات
  ؛للدول بناء على طلبها

بشـأن تنفيـذ    ٢٠١٢الدول إىل التصديق علـى اتفـاق كيـب تـاون لعـام      تدعو   - ٩٧  
ة تورميولينوس الدولية لسالمة سـفن  اتفاقياملتعلق ب ١٩٩٣لعام  تورميولينوس أحكام بروتوكول

  أو االنضمام إليه؛   ١٩٧٧لعام  الصيد

بالتعاون اجلاري بني منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة واملنظمـة   ترحب   - ٩٨  
د شـد البحرية الدولية ومنظمة العمـل الدوليـة فيمـا يتعلـق بسـالمة الصـيادين وسـفن الصـيد، وت        

    ؛عمل يف هذا االواصلة الملامللحة  الضرورةعلى 

ملكافحــة األخطــار الالزمــة مجيــع اإلجــراءات يــتم اختــاذ أن ضــرورة إىل  تشــري  - ٩٩  
األمــم  دة يف ميثــاقوارالـيت ــدد األمــن البحـري وفقــا للقــانون الـدويل، مبــا يف ذلــك املبـادئ الــ    

  واالتفاقية؛ املتحدة

_______________ 

  .٣٢-٨، الفقرة LEG 101/12املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٤٥(
)٤٦(  United Nations, Treaty Series, vol. 1361, No. 23001.  
  .٤١٠٦٩، الرقم ٢٣٠٤املرجع نفسه، الد   )٤٧(
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العـاملي واإلقليمــي   دالصــعلتعــاون الـدويل علـى   ل البــالغ األمهيـة بالـدور   تسـلم  - ١٠٠  
القرصـنة   ومـن بينـها   مكافحـة األخطـار الـيت ـدد األمـن البحـري،       يف ودون اإلقليمي والثنائي

املسلح يف البحر واألعمال اإلرهابية املرتكبة ضد النقل البحري واملنشـآت علـى امليـاه     طووالس
لصـكوك واآلليـات   ا مـن خـالل   وفقـا للقـانون الـدويل،    الساحلية وغريها مـن املصـاحل البحريـة،   

عـن طريـق   هـا والتصـدي هلـا، و   درئو خطـار الثنائية واملتعددة األطراف اهلادفة إىل رصد هذه األ
ها، تبديـد هـا و درئو خطـار هـذه األ  بالكشـف عـن  تعزيز تبادل املعلومات بني الدول فيما يتعلق 

سـتمرار  ا ضـرورة تسـلم ب و ،وحماكمة اـرمني مـع إيـالء االعتبـار الواجـب للتشـريعات الوطنيـة       
  ؛األهدافتلك ل دعما بناء القدرات

بعمل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف جمـال تعزيـز التعـاون الـدويل           تقر - ١٠١  
كبـة  وتقويــة القـــدرة علـــى مكافحة مشكلة اجلرميــة املنظمة العابــــرة للحــــدود الوطنيـة واملرت   

  يف البحر؛

أنـواع السـفن    خمتلـف املسـلح يف البحـر ميسـان    أن القرصـنة والسـطو    تالحظ - ١٠٢  
  البحرية؛ اليت تشارك يف األنشطة

معلومـات دقيقـة عـن     إلتاحةعلى أمهية اإلبالغ الفوري عن احلوادث  تشدد - ١٠٣  
 يف حالـة قيـام السـفن املتضـررة،    علـى  و ،السـفن  علـى نطاق مشـكلة القرصـنة والسـطو املسـلح     

إىل الدولة الساحلية، وتؤكد أمهيـة تبـادل املعلومـات    ات ، بتقدمي املعلوملسطو املسلحل تعرضها
بصورة فعالة مع الدول اليت حيتمل أن تتأثر من جـراء حـوادث القرصـنة والسـطو املسـلح علـى       

واإلسـهام   الدوليـة  الـدور اهلـام الـذي تضـطلع بـه املنظمـة البحريـة        وتالحظ مع التقديرالسفن، 
كافحـة  املتعلـق مب ن اتفـاق التعـاون اإلقليمـي    مـ ملنبثـق  ااهلام الذي يقدمه مركز تبادل املعلومـات  

  ؛آسيا السفن يف علىالقرصنة والسطو املسلح 

كافحـة  مبالتعاون مع املنظمة البحرية الدوليـة،  ب، القياممجيع الدول على  حتث - ١٠٤  
عــن طريــق اختــاذ تــدابري تشــمل التــدابري   علــى حنــو فعــال، القرصــنة والســطو املســلح يف البحــر 

ومـوظفي املـوانئ    البحـارة ة بتقـدمي املسـاعدة يف جمـال بنـاء القـدرات مـن خـالل تـدريب         املتعلق
عـن طريـق   وموظفي إنفاذ القـوانني علـى منـع هـذه احلـوادث واإلبـالغ عنـها والتحقيـق فيهـا و         

وطنيـة   املتهمني بارتكاا إىل العدالة، وفقا للقانون الدويل، وعن طريق اعتماد تشـريعات  تقدمي
 ري الســفن واملعــدات الالزمــة ألغــراض اإلنفــاذ ومراعــاة احليطــة إزاء الغــش يف تــوفعــن طريــق و

  السفن؛  تسجيل

لقـانون الـدويل الواجـب التطبيـق     لفعـال ل تنفيـذ ا الالـدول علـى كفالـة     تشجع - ١٠٥  
يتعلق مبكافحة القرصـنة، علـى النحـو املـبني يف االتفاقيـة، ويـب بالـدول اختـاذ اخلطـوات           فيما
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القـبض علـى مـن يـدعى     وفقـا للقـانون الـدويل،    كـي تسـهل،   قوانينها الوطنية لاملناسبة مبوجب 
ارتكـــام ألعمـــال القرصـــنة، مبـــا يف ذلـــك متويـــل تلـــك األعمـــال أو تيســـريها، وحماكمتـــهم    

وتشـجع  ، اليت تتسق مـع االتفاقيـة   ذات الصلةالصكوك األخرى ما تنص عليه أيضا مراعاة  مع
  أجل تطوير تشريعاا الوطنية يف هذا الصدد؛ الدول على التعاون حسب االقتضاء من

متثلـه القرصـنة والسـطو املسـلح يف البحـر مـن        مـا  إزاء تعرب عن بالغ قلقهـا  - ١٠٦  
  أخطار دد سالمة البحارة وغريهم من األشخاص ورفاههم؛

غريمهـا  مجيع الدول واملنظمة البحرية الدولية ومنظمـة العمـل الدوليـة و    تدعو - ١٠٧  
إىل اختـــاذ تـــدابري حلمايـــة مصـــلحة البحـــارة الصـــلة  ذات ت والوكـــاالت الدوليـــةاملنظمـــامـــن 

والصيادين من ضحايا القرصنة ورعايتـهم بعـد اإلفـراج عنـهم، مبـا يف ذلـك تقـدمي الرعايـة هلـم          
التوصــية باختــاذ تــدابري مــن هــذا القبيــل  وإعــادة إدمــاجهم يف اتمــع بعــد وقــوع احلــوادث، أو

  حسب االقتضاء؛

 املتحـدة  األمـم التعاون اجلاري بني املنظمة البحريـة الدوليـة ومكتـب     الحظت - ١٠٨  
املعين باملخدرات واجلرمية والشعبة فيما يتصل بتجميـع التشـريعات الوطنيـة املتعلقـة بالقرصـنة،      
وتالحظ أيضا أن نسخ التشـريعات الوطنيـة الـيت تلقتـها األمانـة العامـة قـد نشـرت علـى موقـع           

الـذكر علـى مواصـلة التعـاون بغـرض      ة السـالف  تانترنـت، وتشـجع اهليئـ   اإلشـبكة  الشعبة على 
  بالقرصنة؛ مساعدة الدول األعضاء، بناء على طلبها، على تطوير قوانينها الوطنية املتعلقة

 وإرسـاء وطنيـة وثنائيـة وثالثيـة األطـراف      مبواصلة االضـطالع مببـادرات   تنوه - ١٠٩  
التصـدي   يشـمل  لدويل، من أجل التصدي للقرصنة مبـا ، وفقا للقانون التعاون اإلقليميلآليات 

، السـطو املسـلح يف البحـر يف املنطقـة اآلسـيوية     مواجهـة  تمويل أعمال القرصـنة أو تيسـريها، و  ل
العتمـاد اتفاقـات تعـاون علـى الصـعيد اإلقليمـي        افـور  االهتمـام  ويب بالدول األخـرى إيـالء  

  ؛إبرامها وتنفيذهاو بشأن مكافحة القرصنة والسطو املسلح على السفن

ــا الشــديد   - ١١٠   ــيت يواجههــا يف    تعــرب عــن قلقه ــاَألللظــروف الالإنســانية ال ر س
الرهائن الذين يؤخذون يف البحر ولألثر السليب الذي يـنعكس أيضـا علـى أسـرهم، وتـدعو إىل      
اإلفـراج الفـوري عـن كافــة الرهـائن الـذين أخــذوا يف البحـر، وتؤكـد علــى أمهيـة التعـاون بــني          

  األعضاء بشأن مسألة أخذ الرهائن يف البحر؛ الدول

الصــندوق االســتئماين لــدعم مبــادرات   جملــس يف هــذا الصــدد بقيــام ترحــب - ١١١  
  ؛)٤٨(بإنشاء برنامج دعم الرهائن الدول اليت تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال

_______________ 

  .١٣ىل إ ١١، الفقرات S/2013/623انظر   )٤٨(



A/RES/69/245 احمليطات وقانون البحار  
 

29/69 

 الـيت القرصـنة والسـطو املسـلح     حـوادث إزاء قلقهـا  بالغ عن كرر اإلعراب ت - ١١٢  
 عمليـات إزاء  وتعرب بوجه خـاص عـن جزعهـا   احل الصومال، ويف البحر قبالة ستزال تقع  ال

ــدعم اجلهــود    ــة األخــرية اختطــاف الســفن، وت ــة يف اآلون ــى    املبذول للتصــدي هلــذه املشــكلة عل
املـؤرخ   )٢٠٠٨( ١٨١٦ القـرارات  جملـس األمـن   وتالحظ اختـاذ الصعيدين العاملي واإلقليمي، 

ــه  ٢ ــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٣٨ و ٢٠٠٨حزيران/يونيـــ ــوبر   ٧املـــ ــرين األول/أكتـــ  ٢٠٠٨تشـــ
ــانون ٢املـــــــــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٤٦ و  )٢٠٠٨( ١٨٥١ و ٢٠٠٨ األول/ديســـــــــمرب كـــــــ

تشـــــرين  ٣٠املـــــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٩٧ و ٢٠٠٨ األول/ديســـــمرب كـــــانون ١٦ املـــــؤرخ
ــاين/نوفمرب  ــؤرخ  )٢٠١٠( ١٩١٨ و ٢٠٠٩الثــــ  ١٩٥٠ و ٢٠١٠نيســــــان/أبريل  ٢٧املــــ

ــؤرخ  )٢٠١٠( ــاين/نوفمرب   ٢٣املــــــ ــرين الثــــــ ــؤرخ  )٢٠١١( ١٩٧٦ و ٢٠١٠تشــــــ املــــــ
 ٢٠١١تشــــرين األول/أكتــــوبر  ٢٤املــــؤرخ  )٢٠١١( ٢٠١٥ و ٢٠١١نيســــان/أبريل  ١١

ــؤرخ  )٢٠١١( ٢٠٢٠ و ــاين/نوفمرب  ٢٢املـ ــرين الثـ ــؤرخ  )٢٠١٢( ٢٠٣٦ و ٢٠١١تشـ املـ
ــباط/فرباير  ٢٢ ــؤرخ ٢٠١٢( ٢٠٧٧ و ٢٠١٢شــ ــاين/نوفمرب   ٢١) املــ ــرين الثــ  ٢٠١٢تشــ

ــؤرخ ٢٠١٣( ٢١٢٥ و ــاين/نوفمرب  ١٨) املـ ــرين الثـ ــؤرخ ٢٠١٤( ٢١٨٤ و ٢٠١٣تشـ ) املـ
 ٢٥يف جملــس األمــن   ، والبيــانني اللــذين أدىل مــا رئــيس   ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب   ١٢

ــاين/نوفمرب   ١٩ و )٤٩(٢٠١٠آب/أغســطس   ، وتالحــظ أيضــا أن اإلذن )٥٠(٢٠١٢تشــرين الث
 )٢٠٠٨( ١٨٣٨ القـــــرارات يف الـــــواردةواألحكـــــام  )٢٠٠٨( ١٨١٦رار قـــــالـــــوارد يف ال

 )٢٠١٠( ١٩٥٠ و )٢٠٠٩( ١٨٩٧ و )٢٠٠٨( ١٨٥١ و )٢٠٠٨( ١٨٤٦ و
تســـري  ال )٢٠١٤( ٢١٨٤ و )٢٠١٣( ٢١٢٥ و )٢٠١٢( ٢٠٧٧ و )٢٠١١( ٢٠٢٠ و

 مســؤولياا  التزاماــا أو حقــوق الــدول األعضــاء أو   متــسومال وال صــاحلالــة يف الإال علــى 
 منصـوص عليهــا يف  التزامـات  ن الـدويل، مبـا يف ذلــك أيـة حقـوق أو    القـانو  املنصـوص عليهـا يف  

اإلذن  ينبغـي اعتبـار أن   ال وتشدد بوجه خاص على أنـه  ،االتفاقية، فيما يتعلق بأية حالة أخرى
  ؛قانونا دوليا عرفيا ترسياملذكور واألحكام املذكورة 

ال املبلـغ  يف حـوادث القرصـنة قبالـة سـواحل الصـوم      الكـبري  بالتناقصترحب  - ١١٣  
بـالغ  ال، وال يـزال يسـاورها القلـق    ٢٠٠٦عنها والـيت اخنفضـت إىل أدىن مسـتوى هلـا منـذ عـام       

الستمرار اخلطر الذي تطرحه القرصنة والسطو املسلح يف البحر بالنسبة للمنطقة، وتقـر بقـرار   
  ؛)٢٠١٣(  ٢٠٢٥جملس األمن 

_______________ 

)٤٩( S/PRST/2010/16  :٢٠١٠آب/أغســـــــطس  ١قـــــــرارات ومقــــــررات جملـــــــس األمــــــن،   ؛ انظــــــر - 
  .  ٢٠١١ متوز/يوليه  ٣١

)٥٠( S/PRST/2012/24  :ــر ــررات جملـــــــس األمـــــــن، انظـــــ ــرارات ومقـــــ  - ٢٠١٢آب/أغســـــــطس  ١ قـــــ
  .٢٠١٣ متوز/يوليه  ٣١



احمليطات وقانون البحار A/RES/69/245  
 

30/69 

اإلنتربـول) إلشـرافها   للمنظمة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة (    تعرب عن تقديرها - ١١٤  
علــى تشــغيل قاعــدة بيانــات عامليــة خاصــة بالقرصــنة ترمــي إىل دمــج كــل املعلومــات املتعلقــة    

ميكـن التعويـل عليـه الختـاذ إجـراءات      بالقرصنة قبالة سـاحل الصـومال وتسـهيل القيـام بتحليـل      
علومـات  على إطالع منظمة اإلنتربول على تلك امل كافةألغراض إنفاذ القوانني، وحتث الدول 

  ؛)٥١(الستخدامها يف قاعدة البيانات، عن طريق القنوات املالئمة

تــزال تبــذل يف إطــار فريــق االتصــال املعــين مبكافحــة   ال اجلهــود الــيتتالحــظ  - ١١٥  
وتـثين علـى   ، )٢٠٠٨( ١٨٥١ األمـن  جملسالقرصنة قبالة سواحل الصومال، عقب اختاذ قرار 

  الصومال؛  لة ملكافحة القرصنة قبالة سواحلمجيع الدول ملسامهتها يف اجلهود املبذو

بالــدور الرئيســي الــذي تؤديــه حكومــة الصــومال االحتاديــة يف مكافحــة    تقــر - ١١٦  
احل الصــومال، وتســلم بأمهيــة إجيــاد تســوية  وســ ةالقرصــنة والســطو املســلح علــى الســفن قبالــ 

ذريـة للقرصـنة   شاملة مستدامة للحالة يف الصومال، وتشدد علـى ضـرورة معاجلـة األسـباب اجل    
ومساعدة الصومال ودول املنطقة على تعزيز قدراا املؤسسية ملكافحـة القرصـنة، مبـا يف ذلـك     
متويل أعمال القرصنة أو تيسريها، والسطو املسلح على السفن قبالة سواحل الصـومال وتقـدمي   

  مرتكيب هذه األعمال إىل العدالة؛

ملبادئ التوجيهية املتعلقـة باملسـاعدة يف   إقرار املنظمة البحرية الدولية ا تالحظ - ١١٧  
التحقيق يف جرائم القرصنة والسطو املسلح اليت تستهدف السفن، واإلرشادات املؤقتة املنقحـة  

 مبوجـب استخدام أفراد األمن املسلحني املتعاقد معهم شأن ملالكي السفن ومشغليها وربابنتها ب
والتوصـيات املؤقتـة املنقحـة لـدول      ،طـورة خاصة على منت السفن يف املنطقة الشديدة اخلعقود 
خاصـة علــى مــنت   وجــب عقــوداسـتخدام أفــراد األمــن املسـلحني املتعاقــد معهـم مب   شــأن العلـم ب 

والتوصيات املؤقتة املنقحة لدول املينـاء والـدول السـاحلية     ،السفن يف املنطقة الشديدة اخلطورة
خاصـة علـى مـنت السـفن يف      ب عقودوجمباستخدام أفراد األمن املسلحني املتعاقد معهم شأن ب

املؤقتة لشركات األمن البحري اخلاصة اليت توفر أفـراد   واإلرشادات ،املنطقة الشديدة اخلطورة
 ،خاصـة علـى مـنت السـفن يف املنطقـة الشـديدة اخلطـورة       عقـود  األمن املسلحني املتعاقد معهـم ب 

يت تنطلـق مـن   ىل منع أعمال القرصنة الاملؤقتة لدول العلم املتعلقة بالتدابري الرامية إ واإلرشادات
 حدا؛  الصومال والتخفيف من

الدول على ضمان تطبيق السـفن الرافعـة لعلمهـا التـدابري األمنيـة الـيت        تشجع - ١١٨ 
  يتم إقرارها وفقا للقانون الوطين والقانون الدويل؛

_______________ 

  .٤٦الفقرة  ،S/2012/783انظر   )٥١(
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اون مــع اجلهــــود الــيت تبذهلـــــا أوســاط صناعـــــة النقــل البحــري للتعــ تالحــظ  - ١١٩  
تبذلـه مـن جهـود بشـأن القرصـنة قبالـة سـواحل الصـومال، وخباصـة يف مسـاعدة            مـا  الدول يف

تشـرين   ٣٠ر باختاذ مجعية املنظمـة البحريـة الدوليـة يف    تلك املنطقة، وتذكّ السفن اليت تبحر يف
ــاين/نوفمرب ــق بالقرصــنة والســطو املســلح علــى الســفن يف     A.1044(27)القــرار  ٢٠١١ الث املتعل

  ؛الصومال  ياه قبالة سواحلامل

 أعمــال اســتمرار تنفيــذ مدونــة قواعــد الســلوك املتعلقــة بقمــع  أيضــا تالحــظ - ١٢٠  
السـفن يف غـرب احملـيط اهلنـدي وخلـيج عـدن (مدونـة جيبـويت          ضـد القرصنة والسـطو املسـلح   

 حتت رعاية املنظمة البحريـة  ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٢٩اليت اعتمدت يف  ،لقواعد السلوك)
تبــادل املعلومــات والتــدريب والتشــريعات  املتمثلــة يفالدوليــة، يف اــاالت املواضــيعية األربعــة 

  الوطنية وبناء القدرات؛

الرتفـاع عـدد حـوادث القرصـنة والسـطو املسـلح يف        تعرب عن بـالغ قلقهـا   - ١٢١  
ذ جملـس  البحر يف خليج غينيا، وخباصة العنف ضد أفـراد أطقـم السـفن األبريـاء، وتالحـظ اختـا      

ــرارين  ــن للقــ ــؤرخ ٢٠١١( ٢٠١٨األمــ ــوبر  ٣١) املــ ــرين األول/أكتــ  ٢٠٣٩ و ٢٠١١تشــ
ــؤرخ ٢٠١٢( ــذه     ٢٠١٢شــباط/فرباير  ٢٩) امل ــؤخرا للتصــدي هل ــة م ــود املبذول ــد اجله ، وتؤي

الــدور الرئيســي لــدول املنطقــة يف     شــري إىل  املشــكلة علــى الصــعيدين العــاملي واإلقليمــي، وت    
األسـباب اجلذريـة للقرصـنة والسـطو املسـلح يف البحـر يف خلـيج        التصدي هلذا اخلطـر ومعاجلـة   

القرصـنة والسـطو املسـلح    أعمـال  قمـع  بغينيا، وترحب باعتماد مدونة قواعد السـلوك املتعلقـة   
ب ووسـط أفريقيـا، يف ياونـدي    يف غـر  ةغـري املشـروع   ةالبحريـ  ةنشطالسفن واأل اليت تستهدف

طقـة أن تنفـــذ مدونــــة قواعـد السلــــوك فــــي       ، ويب بدول املن٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٥يف 
  أســـرع وقت ممكن ومبا يتمشى مع القانون الدويل، وخباصة االتفاقية؛

قرار مجعية املنظمة البحريـة الدوليـــة   لالكامل التنفيذ  الدول على ضمان حتث - ١٢٢  
A.1069(28) ـــق ب ـــالقرصناملتعلــ ـــة والسطـــ ـــو املســلح علــ ـــى السفــ ــ ةنشــطواأل نـ غــري  ةالبحري

  ؛خليج غينيايف  ةاملشروع

أطرافـــا يف اتفاقيـــة قمـــع األعمـــال غـــري بعـــد تصـــبح الـــيت مل بالـــدول  يـــب - ١٢٣  
والربوتوكــول املتعلـق بقمــع األعمـال غــري    )٥٢(املشـروعة املوجهـة ضــد سـالمة املالحــة البحريـة    

أن تفعــل  )٥٢(ف القــارياملشــروعة املوجهــة ضــد ســالمة املنشــآت الثابتــة املوجــودة علــى اجلــر  
امللحق باتفاقيـة قمـع األعمـال غـري املشـروعة       ٢٠٠٥بروتوكول عام تالحظ بدء نفاذ ، وذلك

_______________ 

)٥٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 1678, No. 29004.  
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امللحــــق بربوتوكـول    ٢٠٠٥وبروتوكـــول عــــام    )٥٣(املوجهة ضـد سالمــــة املالحـــة البحريـة    
عة املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتـة املوجـودة   املتعلق بقمع األعمال غري املشرو ١٩٨٨عام 

أطرافـا يف   بعـد  تصبحاليت مل دعو الدول ، وت٢٠١٠متوز/يوليه  ٢٨يف  )٥٤(على اجلرف القاري
وحتــث الــدول األطــراف علــى اختــاذ التــدابري  القيــام بــذلك،  إىل النظــر يف ربوتوكــولنيهــذين ال

 الل اعتماد تشريعات، عند االقتضاء؛بفعالية، من خ هذين الصكنياملناسبة لكفالة تنفيذ 

بالدول أن تنفـذ بفعاليـة املدونـة الدوليـة ألمـن السـفن واملرافـق املرفئيـة          يب - ١٢٤  
وأن تعمـل مـع    )٥٥(رااألرواح يف البحـ سـالمة  علـى االتفاقيـة الدوليـة ل   اليت أدخلت والتعديالت 

ــري     ــل البحـ ــز النقـ ــى تعزيـ ــة علـ ــة الدوليـ ــة البحريـ ــةاملنظمـ ــة آمنـ ــة  بطريقـ ــة ومأمونـ ــع كفالـ مـ
  املالحة؛  حرية

ــة،      حتــث - ١٢٥   ــة الدولي ــدول علــى أن تقــوم، بالتعــاون مــع املنظمــة البحري ــع ال مجي
بتحســني محايــة املنشــآت املقامــة علــى امليــاه الســاحلية عــن طريــق اختــاذ تــدابري ذات صــلة مبنــع  

دويل وعـن  وقوع أعمال عنـف ضـد املنشـآت واإلبـالغ عنـها والتحقيـق فيهـا وفقـا للقـانون الـ          
علـى حنـو   طريق تنفيـذ تـدابري مـن هـذا القبيـل مـن خـالل التشـريعات الوطنيـة لضـمان اإلنفـاذ            

  ؛مناسب وواف

جهــود التقــدم احملــرز يف جمــال التعــاون اإلقليمــي، مبــا يف ذلــك    علــى  تشــدد - ١٢٦  
 ،وسـنغافورة كـا  الامبشـأن تعزيـز السـالمة واألمـن ومحايـة البيئـة يف مضـيقي         ،الشـاطئية الدول 

االكــا يف مضــيقي مســالمة املالحــة ومحايــة البيئــة    املتعلقــة بلتعــاون اآليــة فعاليــة أداء علــى و
والـدول   الشـاطئية تعزيز احلوار وتيسري التعاون الوثيق بـني الـدول   التعاون) يف  وسنغافورة (آلية

مـن   ٤٣وفقـا للمـادة   أصحاب املصلحة اآلخرين واملستخدمة للمضيقني وقطاع النقل البحري 
ماليزيــا، يــومي ي، وكــاالنغوتالحــظ مــع التقــدير عقــد منتــدى التعــاون الســابع يف   فاقيــة، االت
 النغكـاوي واالجتماع الســابع للجنـــة تنسيــــق املشـاريع يف    ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٣ و ٢٢
يف لفريــق اخلــرباء التقنــيني الثالثــي واالجتمــاع التاســع والــثالثني  ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ٢٤يف 

ــاوي ــن  يف النغكـ ــرة مـ ــبتمرب  ٢٦ إىل ٢٤ الفتـ ــر   ٢٠١٤أيلول/سـ ــاين عشـ ــاعني الثـ ، واالجتمـ
نيســـان/أبريل  ١٧ و ١٦املالحـــة يف ســـنغافورة يف ينـــات عوالثالـــث عشـــر للجنـــة صـــندوق م

، علـى التـوايل، باعتبـار أن هـذه املناسـبات تشـكل       ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٩ و ١٨ و ٢٠١٤
_______________ 

  .LEG/CONF.15/21املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٥٣(
  .LEG/CONF.15/22ة، الوثيقة املنظمة البحرية الدولي  )٥٤(
، ٢ ، املرفـق MSC 81/25/Add.1، والوثيقـة  34و  SOLAS/CONF.5/32املنظمة البحرية الدوليـة، الوثيقتـان    )٥٥(

  الذي اعتمد مبوجبه نظام حتديد هوية السفن وتتبعها عن بعد. MSC.202(81)القرار 
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مركـز   م الـذي يضـطلع بـه   االدور اهليضا مع التقدير األعمدة الرئيسية آللية التعاون، وتالحظ أ
كافحــة املتعلــق مباتفــاق التعــاون اإلقليمــي مــن  املنبثــقيف ســنغافورة  املوجــود تبــادل املعلومــات

علــى حنــو اهتمامهــا  أن تـويل السـفن يف آســيا، ويــب بالــدول   علــىالقرصـنة والســطو املســلح  
  ي وإبرامها وتنفيذها؛عاجل العتماد اتفاقات تعاون على الصعيد اإلقليم

أوجـه   هـدد يبأن بعض أنشطة اجلرمية املنظمة العـابرة للحـدود الوطنيـة     تسلم - ١٢٧  
، وكـذلك سـبل عـيش    النـاس يف البحـر   حيـاةَ للخطـر  عرض ياالستعمال املشروع للمحيطات و

؛تمعات احمللية الساحلية وأمنهاا  

تكـون   ود الوطنية متنوعة وقـد أن أنشطة اجلرمية املنظمة العابرة للحد تالحظ - ١٢٨  
ــة قــادرة علــى التكيــف واالســتفادة مــن      متشــابكة يف بعــض احلــاالت وأن املنظمــات اإلجرامي

الـدول السـاحلية والـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة يف        ال سـيما مواطن الضعف لدى الـدول، و 
عــاون والتنســيق زيــادة الت املعنيــة الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــةب ويــبمنــاطق العبــور، 

ألشـخاص واالجتـار غـري    ريـب املهـاجرين واالجتـار با    بينها على مجيع املستويات لكشف فيما
  الدويل؛ وفقا للقانونها وقمع املشروع باألسلحة النارية

بأمهيــة تعزيــز التعــاون الــدويل علــى مجيــع املســتويات ملكافحــة أنشــطة   تســلم - ١٢٩  
طنيـة، مبـا فيهـا االجتـار غـري املشـروع باملخـدرات واملـؤثرات         اجلرمية املنظمة العابرة للحـدود الو 

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

  ؛)٥٦(الوطنية عرباملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة  األمم يف البحر اليت تندرج يف إطار اتفاقية

ــب - ١٣٠   ــيت   ي ــدول ال ــب      مل تصــبحبال ــا يف بروتوكــول مكافحــة ري ــد أطراف بع
املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة      

الناريــة وأجزائهــا ومكوناــا والــذخرية  مكافحــة صــنع األســلحة بروتوكــولو )٥٧(الوطنيــة عــرب
 مشروعة املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب         واالجتار ا بصورة غري

االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، واملعاقبـة       وقمـع  بروتوكـول منـع   و )٥٨(الوطنية

_______________ 

)٥٦(  United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١، الد املرجع نفسه  )٥٧(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦، الد املرجع نفسه  )٥٨(
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تنظـر يف القيـام   أن  )٥٩(ة املنظمـة عـرب الوطنيـة   عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـ 
  ذلك وأن تتخذ التدابري املناسبة لكفالة تنفيذها على حنو فعال؛ب

ــب - ١٣١   ــة     ي ــة املالح ــل حري ــدول أن تكف ــابر   وســالمتها بال ــرور الع ــوق امل وحق
  تفاقية؛وفقا للقانون الدويل، وخباصة اال واملرور الربيء واملرور يف املمرات البحرية األرخبيلية

بأعمال املنظمة البحرية الدولية املتعلقة حبماية خطوط النقل البحـري   ترحب - ١٣٢  
، وخباصة يف جمال تعزيز السـالمة واألمـن ومحايـة    االستراتيجيةمن الناحية  شأنذات األمهية وال
ق املســتخدمة للمالحــة الدوليــة، ويــب باملنظمــة البحريــة الدوليــة والــدول        ئالبيئــة يف املضــا 
ق سـاملة  ئلكـي تظـل هـذه املضـا     اتعاوـ  أن تواصـل  ق والدول الـيت تسـتخدمها  ئاملشاطئة للمضا

ــدويل،        ــة طــوال الوقــت، متاشــيا مــع القــانون ال ــا مفتوحــة أمــام املالحــة الدولي ــة بيئي ــة حممي آمن
  االتفاقية؛  وخباصة

 الـيت تسـتخدم   قئلمضـا لق والدول املشـاطئة  ئبالدول املستخدمة للمضا يب - ١٣٣  
ئل املتعلقـة بسـالمة املالحـة،    عن طريق االتفاق على املسـا  اتعاو تواصل أن املالحة الدولية يف
ومنـع التلـوث النـاجم عـن السـفن وخفضـه        ،يف ذلك وسائل ضـمان السـالمة أثنـاء املالحـة     مبا

  اال؛ يف هذااليت طرأت والسيطرة عليه، وترحب بالتطورات 

مـــن  ٦-١ ة/عشـــر ةاحلاديـــ الالئحـــةالت بالـــدول الـــيت قبلـــت تعـــدييـــب  - ١٣٤  
مدونــة املعــايري الدوليــة أن تنفــذ  )٦٠(١٩٧٤ر لعــام ااألرواح يف البحــســالمة االتفاقيــة الدوليــة ل

وقــوع إصــابة حبريــة أو حــادث  واملمارســات املوصــى ــا إلجــراء حتقيــق يتعلــق بالســالمة عنــد
 أن متتثـل على وجه اخلصـوص،  و، ٢٠١٠كانون الثاين/يناير  ١بدأ العمل ا يف اليت  )٦١(حبري

بتقريـر عـن كـل حتقيـق يجـرى بشـأن       ملنظمة البحريـة الدوليـة   اموافاة القاضي بوجوب شرط لل
لتحديد االجتاهـات ووضـع توصـيات    جدا  أي إصابة حبرية خطرية السالمة البحرية عند وقوع

  ؛)٦٢(املخاطرورف ااملعتستند إىل 

دولية اختذت يف دورا الثامنـة والعشـرين   أن مجعية املنظمة البحرية ال تالحظ - ١٣٥  
القرار املتعلق باملبادئ التوجيهية حلفظ ومجع األدلة كلمـا وجـد ادعـاء بـأن جرميـة مـن اجلـرائم        

_______________ 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، الد املرجع نفسه  )٥٩(
  .MSC.257(84)، القرار ٣، املرفق MSC 84/24/Add.1املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٦٠(
  .MSC.255(84)، القرار ١، املرفق MSC 84/24/Add.1املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٦١(
  .A.1061(28)، قرار اجلمعية املنظمة البحرية الدوليةانظر   )٦٢(
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اجلسيمة قد ارتكبت علـى مـنت سـفينة أو كلمـا أُبلـغ عـن فقـدان شـخص مـن سـفينة، وتقـدمي            
 ؛)٦٣(العناية الروحية والطبية لألشخاص املتضررين

بالعمــل اهلــام الــذي تقــوم بــه املنظمــة اهليدروغرافيــة الدوليــة، ويــب   ســلم ت – ١٣٦  
املنظمـة أن تنظـر يف القيـام بـذلك، وتشـجع كافـة       تلـك  تنضـم بعـد إىل عضـوية     بالدول اليت مل

املنظمة على النظر الفعلي، وفقا للقواعد واإلجراءات الواجبة التطبيـق، يف طلبـات   تلك أعضاء 
املنظمـة لزيـادة   تلك نضمام إىل املنظمة، وحتث مجيع الدول على العمل مع الدول الراغبة يف اال

نطاق املعلومات اهليدروغرافية على املستوى العاملي مـن أجـل تعزيـز بنـاء القـدرات واملسـاعدة       
التقنيــة وتعزيــز املالحــة اآلمنــة، وخباصــة عــن طريــق وضــع خــرائط إلكترونيــة دقيقــة للمالحــة    

اطق املالحـة الدوليـة واملـوانئ وحيثمـا كانـت هنـاك منـاطق حبريـة         واستخدامها، وخباصة يف منـ 
  هشة أو حممية؛

مبــا خلــدمات اإلنــذار املالحيــة الــيت تســتند إىل بيانــات األرصــاد   أيضــا تســلم – ١٣٧  
اجلويــة البحريــة مــن أمهيــة لســالمة الســفن واألرواح يف عــرض البحــر، وجلعــل طــرق املالحــة    

ط علما بالتعـاون القـائم بـني املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة        مستواها األمثل، وحتي البحرية يف
وتوســيع نطاقهــا لتشــمل منطقــة واملنظمــة البحريــة الدوليــة للرفــع مــن مســتوى هــذه اخلــدمات 

  الشمايل؛    القطب

الدول على مواصلة بذل اجلهود يف تنفيـذ مجيـع العناصـر الـيت تتـألف       تشجع - ١٣٨  
نقـل املـواد املشـعة الـيت وافـق عليهـا جملـس حمـافظي الوكالـة           منها خطة العمـل املتعلقـة بسـالمة   

  ؛٢٠٠٤الدولية للطاقة الذرية يف آذار/مارس 

أن الكف عن نقل املواد املشعة عـرب منـاطق الـدول اجلزريـة الصـغرية       تالحظ - ١٣٩  
النامية هو اهلدف األمسى الذي تنشده الدول اجلزرية الصغرية النامية وبعـض البلـدان األخـرى،    
وتقــر بــاحلق يف حريــة املالحــة وفقــا للقــانون الــدويل، وبضــرورة أال ينقطــع احلــوار والتشــاور     

الــدول، وخباصــة حتــت رعايــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة واملنظمــة البحريــة الدوليــة،    بــني
دف تعزيـز التفـاهم وبنـاء الثقـة وحتسـني التواصـل فيمـا يتعلـق بالنقـل البحـري اآلمـن للمـواد             

، وضــرورة حــث الــدول الــيت تقــوم بنقــل هــذه املــواد علــى مواصــلة احلــوار مــع الــدول   املشــعة
اجلزرية الصغرية النامية وغريها من الدول ملعاجلة شواغلها، وأن هذه الشواغل تشـمل مواصـلة   
تطوير النظم الرقابية الدولية، يف إطار احملافـل املالئمـة، وتعزيزهـا لتحسـني السـالمة واإلفصـاح       

  واألمن والتعويض فيما يتعلق بنقل هذه املواد؛  واملسؤولية 

_______________ 

 .A.1091(28)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية   )٦٣(
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أعــاله، اآلثــار البيئيــة واالقتصــادية املمكــن أن  ١٣٩، يف ضــوء الفقــرة تــدرك - ١٤٠  
احلــوادث املتصــلة بنقــل املــواد  ال ســيماتترتــب علــى احلــوادث البحريــة يف الــدول الســاحلية، و

  ت يف هذا الصدد؛  املشعة، وتشدد على أمهية وضع نظم فعالة لتحديد املسؤوليا

الدول على وضـع اخلطـط واختـاذ اإلجـراءات الالزمـة لتنفيـذ املبـادئ         تشجع - ١٤١  
الســفن الــيت حتتــاج إىل مســاعدة الــيت أقرــا املنظمــة البحريــة   جلــوءالتوجيهيــة اخلاصــة بأمــاكن 

  ؛)٦٤(٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ٥  الدولية يف

اتفاقيـة نـريويب الدوليـة املتعلقـة بإزالـة      أن الشروط الالزمـة لبـدء نفـاذ     تالحظ - ١٤٢  
ــام  ــام لعـ ــاذ يف      )٦٥(٢٠٠٧ احلطـ ــز النفـ ــتدخل حيـ ــة سـ ــتوفاة، وأن االتفاقيـ ــبحت مسـ ــد أصـ قـ

، وتــدعو الــدول الــيت مل تنضــم بعــد إىل أطــراف االتفاقيــة إىل النظــر   ٢٠١٥ نيســان/أبريل ١٤
  بذلك؛  القيام  يف

شـأن السـفن الـيت ترفـع علمهـا      إىل الـدول أن تتخـذ التـدابري املناسـبة ب     تطلب - ١٤٣  
املســجلة لــديها للتصــدي لألخطــار الــيت ــدد املالحــة أو البيئــة البحريــة بســبب احلطــام           أو

  الغارقة؛    والشحنات العائمة أو

ــا اخلطــوات       يــب - ١٤٤   ــع علمه ــيت ترف ــة الســفن ال ــل اختــاذ ربابن ــدول أن تكف  بال
اعدة إىل األشخاص املعرضـني للخطـر   لتقدمي املس )٦٦(املنصوص عليها يف الصكوك ذات الصلة 

يف عرض البحر، وحتث الدول على التعاون واختاذ مجيع التدابري الالزمة لضـمان أن تنفـذ علـى    
وعلـى   )٦٧(راحنو فعال التعديالت اليت أدخلت على االتفاقيـة الدوليـة للبحـث واإلنقـاذ يف البحـ     

األشـخاص الـذين يـتم إنقـاذهم يف     بشـأن نقـل    )٦٨(رااألرواح يف البحـ  لسـالمة االتفاقية الدولية 
التوجيهيـة املرتبطـة ـا املتعلقـة مبعاملـة األشـخاص الـذين يـتم          واملبـادئ  ،البحر إىل مكـان آمـن  

  ؛)٦٩(إنقاذهم يف البحر

_______________ 

 .A.949(23)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية   )٦٤(

 .LEG/CONF.16/19املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٦٥(

ر اواالتفاقيـة الدوليـة للبحـث واإلنقـاذ يف البحـ      ١٩٧٤ر لعـام  ااألرواح يف البحـ  لسـالمة االتفاقية الدولية  )٦٦(
واالتفاقيـة الدوليـة لالنتشـال     ١٩٨٢، بصيغتها املعدلة، واتفاقية األمم املتحـدة لقـانون البحـار لعـام     ١٩٧٩ لعام
 .١٩٨٩  لعام

 .MSC.155(78)، القرار ٥، املرفق MSC 78/26/Add.1 املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  )٦٧(
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ــةأن الالئحــة  تالحــظ - ١٤٥   ــة    ١-١٧/الثالث ــة الدولي ــن االتفاقي األرواح  لســالمةم
، كمـــا تالحـــظ أن املبـــادئ ٢٠١٤يـــه متوز/يول ١قـــد دخلـــت حيـــز النفـــاذ يف  )٧٠(راالبحـــ يف

نتشـال األشـخاص مـن املـاء     ال وضـع اخلطـط واإلجـراءات   ذات الصلة ـا واملتعلقـة ب   التوجيهية
  ؛٢٠١٢  كانون األول/ديسمرب  ١٤اعتمدت يف   قد

ــلم - ١٤٦   ـــدول  تسـ ـــع الــ ـــرورة أن تضطلــ ــة بضــ ــث   كافـ ـــن البحـ ـــا عــ مبسؤولياــ
يـزال مـن الضـروري أن تقـدم      ال ا يف ذلـك االتفاقيـة، وبأنـه   واإلنقاذ، وفقا للقانون الـدويل، مبـ  

بوجـه خـاص إىل الـدول     املسـاعدةَ  ذات الصـلة املنظمة البحرية الدوليـة وغريهـا مـن املنظمـات     
مراكــز مزيــد مــن زيــادة قــدراا يف جمــايل البحــث واإلنقــاذ، بطــرق منــها إنشــاء دف الناميــة ــ

اختاذ إجـراءات  مساعدا على و هلذا الغرض،قليمية إلافرعية الراكز املوعمليات اإلنقاذ تنسيق 
مســألة الســفن والــزوارق الصــغرية غــري الصــاحلة للمالحــة يف  قــدر اإلمكــان كــي تعــاجل فعالــة ل

حدود واليتها الوطنية، وتشدد يف هذا الصدد على أمهية التعاون هلذه األغـراض، يف أطـر منـها    
  ؛)٧١(١٩٧٩لعام  رااالتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ يف البح

األمـم املتحـدة    يةالعمل الذي تواصل املنظمة البحرية الدولية ومفوض تالحظ - ١٤٧  
بـه فيمـا يتعلـق بـإنزال      االضـطالع ذات الصـلة  لشؤون الالجئني وغريمها من األطراف الفاعلـة  

األشخاص الذين يتم إنقاذهم يف البحر، وتالحظ يف هذا الصدد أنه من الضروري تنفيذ مجيـع  
الصكوك الدولية ذات الصـلة والواجبـة التطبيـق، وأنـه مـن املهـم أن تتعـاون الـدول فيمـا بينـها           

  على النحو املنصوص عليه يف تلك الصكوك؛  

موضـوع احلـوار السـابع     كانـت  “احلماية يف عرض البحر”أن  تالحظ أيضا - ١٤٨  
يـة يف جنيـف يـومي    احلمايف جمال تحديات الملفوض السامي لشؤون الالجئني عن ذي عقده الا

  ؛٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ١١  و ١٠

الــدول إىل تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة املنقحــة املتعلقــة مبنــع ركـــوب         تــدعو  - ١٤٩  
املسـافرين خلسـة وتوزيـع املسـؤوليات املتصـلة بالبحـث عـن حلـول ناجعـة حلـاالت املسـافرين            

  ؛)٧٢(٢٠١٠ألول/ديسمرب كانون ا ٢خلسة اليت اعتمدا املنظمة البحرية الدولية يف 

بالـــدول أن تواصـــل تعاوـــا يف وضــع ـــج شـــاملة للـــهجرة الدوليـــة   يــب  - ١٥٠  
  والتنمية، بوسائل منها احلوار بشأن مجيع جوانبها؛

_______________ 
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بالــدول أن تتخــذ تــدابري حلمايــة كــابالت األليــاف الضــوئية         يــب أيضــا  - ١٥١  
علـى حنـو تـام، وفقـا للقـانون الـدويل،       املغمورة وأن تتصدى للمسـائل املتعلقـة ـذه الكـابالت     

  هو مبني يف االتفاقية؛    ما على حنو

على توسيع نطاق احلـوار والتعـاون بـني الـدول واملنظمـات اإلقليميـة        تشجع - ١٥٢  
عــن طريــق تنظــيم حلقــات عمــل وحلقــات دراســية عــن موضــوع محايــة   ذات الصــلةوالعامليــة 

ن أجل تعزيز أمن هياكل االتصـاالت األساسـية   كابالت األلياف الضوئية املغمورة وصيانتها م
  هذه؛    البالغة األمهية

ــوانني وأنظمــة تتصــدى حلــاالت قطــع      أيضــا تشــجع - ١٥٣   ــى اعتمــاد ق ــدول عل ال
األنابيب املغمورة يف أعايل البحار أو إحلاق أضرار ا عن قصد أو نتيجـة إلمهـال    الكابالت أو

 ،شخص خاضع لواليتها، وفقـا للقـانون الـدويل   متعمد من سفينة ترفع علم تلك الدول أو من 
  هو مبني يف االتفاقية؛    ما على حنو

الـيت  ، إصـالحها أمهية أعمـال صـيانة الكـابالت املغمـورة، مبـا يف ذلـك        تؤكد - ١٥٤  
  هو مبني يف االتفاقية؛    ما على حنو ،وفقا للقانون الدويلتتم 

ــد  - ١٥٥   ــوانئ والــ  تؤكــد مــن جدي ــم ودول امل دول الســاحلية تتحمــل  أن دول العل
ــا املســؤولية عــن ضــمان    ــق تالمجيعه ــاذ الفعــ طبي ــاألمن   لني لاواإلنف ــة ب ــة املتعلق لصــكوك الدولي

ــريني  ــالمة البحـ ــم منـــوط       ،والسـ ــة، وأن دول العلـ ــدويل، وخباصـــة االتفاقيـ ــانون الـ وفقـــا للقـ
  لكية السفن؛  فيما يتعلق مبشفافية المسؤولية رئيسية يلزم زيادة تدعيمها، بطرق منها زيادة   ا

دول العلــم الــيت ليســت لــديها إدارة حبريــة فعالــة وأطــر قانونيــة مناســبة  حتــث - ١٥٦  
 أو تعزيـز يلزم من هياكـل أساسـية وقـدرات تشـريعية وقـدرات يف جمـال اإلنفـاذ         ما على إنشاء

، التقيد على حنو فعال باملسؤوليات املنوطة ا مبوجـب القـانون الـدويل    ةلاكفل هو قائم منها ما
واالضطالع ذه املسؤوليات وإنفاذها، وعلى النظر، ريثمـا يـتم اختـاذ تلـك      ،االتفاقيةاصة وخب

تعليــق تســجيلها أو عــدم فــتح  اإلجـراءات، يف رفــض مــنح حــق رفــع علمهــا لسـفن جديــدة أو  
للقــانون الــدويل، مجيــع التــدابري  ســجل هلــا، ويــب بــدول العلــم ودول املينــاء أن تتخــذ، وفقــا 

  تستويف املعايري املطلوبة؛   ال نع تشغيل السفن اليتالالزمة مل

بأن قواعد ومعايري النقل البحـري الـدويل الـيت اعتمـدا املنظمـة البحريـة        تقر - ١٥٧  
الدولية فيما خيص السـالمة البحريـة وكفـاءة املالحـة والوقايـة مـن التلـوث البحـري والسـيطرة          

نقــل البحــري، أدت إىل اخنفــاض ملحــوظ  عليــه، والــيت تكملــها أفضــل املمارســات يف جمــال ال  
خمطط املراجعـة   احلوادث البحرية وحوادث التلوث، وتشجع مجيع الدول على املشاركة يف يف
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وتالحظ قرار املنظمة البحريـة الدوليـة    ،)٧٣(للدول األعضاء يف املنظمة البحرية الدولية الطوعية
دونـة تنفيـذ   العمـل اإلجبـاري مب   خمطط املراجعـة املـذكور مـع بـدء    إضفاء الطابع املؤسسي على 

ــة   ــة الدولي ــة الثالثــة) صــكوك املنظمــة البحري ــارا مــن  املتوقــع (املدون ــاير   ١اعتب كــانون الثاين/ين
  ؛)٧٤(٢٠١٦

الـذي تضـطلع بـه املنظمـة البحريـة الدوليـة مـن أجـل         اجلـاري  بالعمل  ترحب - ١٥٨  
ــة (املدو     ــاه القطبي ــة يف املي ـــسفن العامل ـــية لل ــة إلزام ـــع مدون ــدول   وضـ ــة)، وتشــجع ال ــة القطبي ن

واملنظمـات واهليئــات الدوليـة املختصــة علــى دعـم اجلهــود املتواصــلة لوضـع املدونــة القطبيــة يف     
  صيغتها النهائية ضمن إطار العمل املتفق عليه، على أن يبدأ نفاذها يف أقرب وقت ممكن؛  

ليـة بشـأن   الـذي تضـطلع بـه املنظمـة البحريـة الدو      اجلاريبالعمل  حتيط علما - ١٥٩  
املسـائل املتعلقــة بســالمة ســفن نقــل الركــاب يف ضـوء احلــوادث الــيت شــهدا الفتــرة األخــرية،   

لتحســني املتواصــلة وتشــجع الــدول واملنظمــات واهليئــات الدوليــة املختصــة علــى دعــم اجلهــود  
  أنشطة التعاون التقين؛ فيها، مبا سالمة سفن الركاب

مة البحريــة عــن طريــق اضــطالع دول بأنــه ميكــن كــذلك حتســني الســال تقــر - ١٦٠  
املينــاء مبراقبــة فعالــة وتقويــة الترتيبــات اإلقليميــة وزيــادة التنســيق والتعــاون فيمــا بينــها وزيــادة    

  وتبادل املعلومات بني قطاعات عدة منها قطاعا السالمة واألمن؛ الشفافية

ر مـن  دول العلم على اختاذ تدابري مالئمـة كافيـة للحصـول علـى إقـرا      تشجع - ١٦١  
الترتيبات احلكومية الدولية املسؤولة عن حتديد األداء املرضي لدولة العلم، مبـا يشـمل، حسـب    
االقتضاء، حتقيق دولة امليناء بشكل مسـتمر نتـائج مرضـية لـدى فحـص الضـوابط، أو للحفـاظ        
علــى ذلــك اإلقــرار إن وجــد، بغــرض حتســني نوعيــة النقــل البحــري وتعزيــز تنفيــذ دولــة العلــم  

ات الصــلة يف إطــار املنظمــة البحريــة الدوليــة وكــذلك الغايــات واألهــداف املتصــلة للصـكوك ذ 
  بذلك الواردة يف هذا القرار؛  

  
  تاسعا

  البيئة البحرية واملوارد البحرية

 لمـن أجـ  على أمهية تنفيذ اجلزء الثاين عشـر مـن االتفاقيـة     تشدد مرة أخرى - ١٦٢  
احليــة مــن التلــوث والتــدهور املــادي، ويــب   محايــة وحفــظ البيئــة البحريــة ومواردهــا البحريــة

_______________ 

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

و  A.1068(28)و  A.1067(28)و  A.1018(26)البحريـــــة الدوليـــــة، قـــــرارات اجلمعيـــــة  املنظمـــــة انظـــــر  )٧٤(
A.1070(28).  
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مباشـرة   مبـا يتسـق مـع االتفاقيـة، إمـا      تتخذ التدابري الالزمـة وفيما بينها جبميع الدول أن تتعاون 
  ؛من أجل محاية البيئة البحرية وحفظها، أو عن طريق املنظمات الدولية املختصة

املسـتقبل الـذي   ”عنونـة  إىل أن الدول الحظـت مـع القلـق يف الوثيقـة امل     تشري - ١٦٣  
تـأثران سـلبا بـالتلوث البحـري،     أن صـحة احمليطـات والتنـوع البيولـوجي البحـري ي     “ نصبو إليه

اللــدائن وامللوثــات العضــوية الثابتــة واملعــادن الثقيلــة    ال ســيمايف ذلــك احلطــام البحــري، و  مبــا
ربيـة تشـمل النقـل    واملركبات النيتروجينية، وهو تلوث ناجم عن عدد من املصـادر البحريـة وال  

البحري ومياه الصرف السطحي، والتزمـت باختـاذ إجـراءات للحـد مـن حـدوث هـذا التلـوث         
ــذ االتفاقيــات املعتمــدة يف هــذا       ــة البحريــة، بســبل منــها تنفي ــنظم اإليكولوجي ــاره يف ال ومــن آث

 هـذا  الصدد يف إطار املنظمة البحرية الدولية على حنو فعال، ومتابعة املبـادرات املضـطلع ـا يف   
واعتمـاد   ،)٧٥(اال، من قبيل برنامج العمـل العـاملي حلمايـة البيئـة البحريـة مـن األنشـطة الربيـة        

استراتيجيات منسقة لتحقيق هـذه الغايـة، والتزمـت كـذلك باختـاذ إجـراءات علـى حنـو حيقـق،          
ام واستنادا إىل البيانات العلمية اليت جرى مجعها، ختفيضات كـبرية يف احلطـ   ٢٠٢٥ حبلول عام

  البحري منعا إلحلاق الضرر بالبيئة الساحلية والبحرية؛

يف الــوارد ، وفقــا لاللتــزام ٢٠٢٥أن تتخــذ حبلــول عــام  الــدول علــى تشــجع - ١٦٤  
 واستنادا إىل البيانـات العلميـة امعـة، اإلجـراءات     “املستقبل الذي نصبو إليه”الوثيقة املعنونة 

البحـري للحيلولـة دون اإلضـرار بالبيئـة السـاحلية       الالزمة لتحقيق ختفيضـات كـبرية يف احلطـام   
  والبحرية؛  

قـــام بـه الفريـق احلكـومي الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ مـن عمـل،            مـا  تالحــظ - ١٦٥  
 نـه، وتالحظ بقلق النتـائج الـيت خلـص إليهـا مـؤخرا بشـأن حتمـض احمليطـات واآلثـار النامجـة ع          

 الصـادرة  نشـرا يف الواردة واملية لألرصاد اجلوية وكذلك النتائج اليت خلصت إليها املنظمة الع
، وتشــجع يف هــذا الصــدد الــدول واملنظمــات الدوليــة  اخلاصــة بغــازات الدفيئــة النشــرة بعنــوان

علــى القيــام بصــورة عاجلــة، منفــردة وجمتمعــة،   ذات الصــلةاملختصــة وغريهــا مــن املؤسســات 
راقبـة والقيـاس، مـع اإلشـارة علـى      مبواصلة البحوث بشأن حتمض احمليطـات، وخباصـة بـرامج امل   

وإىل  )٧٦(يــزال جاريــا يف إطــار اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي  ال وجــه اخلصــوص إىل العمــل الــذي
املتعلــق بــالتنوع البيولــوجي البحــري والســاحلي   ١٢/٢٣مــن املقــرر  ١٠إىل  ٦الفقــرات مــن 

لتنـوع البيولـوجي الـذي    الذي اختـذ يف االجتمـاع الثـاين عشـر ملؤمتـــر األطــــراف فـــي اتفاقيـة ا        

_______________ 

)٧٥(  A/51/116.املرفق الثاين ، 

)٧٦(  United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619.  
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ــا، مــن     ــة كوري ــغ تشــانغ، مجهوري ــوبر   ١٧إىل  ٦عقــد يف بيون  ،)٧٧(٢٠١٤تشــرين األول/أكت
ــار       ـــات حتمــض احمليطــات واآلث ـــة مستويـ ــة ملواجهـ ــة والعاملي ــة واإلقليمي ــادة اجلهــود الوطني وزي

  رجانية؛الشعاب امل ال سيماالسلبية هلذا التحمض يف النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة، و

، يف هذا الصدد، مـن النتـائج الـيت توصـلت إليهـا يف اآلونـة       تعرب عن القلق - ١٦٦  
يت لـ اكبرية الخاطر وامل احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن حتمض احمليطات األخرية اهليئةُ
ــرض هلــا ا  ــة،  تتع ــنظم اإليكولوجيــة البحري ــة والشــعاب     ســيما ال ل ــنظم اإليكولوجيــة القطبي ال

  األمساك وأسباب العيش؛  ئد مبصااحملتملة اليت تضر عواقب ال املرجانية، إضافة إىل

“ املسـتقبل الـذي نصـبو إليـه    ”إىل أن الـدول دعـت يف الوثيقـة املعنونـة     تشري  - ١٦٧  
إىل دعم املبادرات اليت تعاجل مسألة حتمض احمليطات وآثـار تغـري املنـاخ يف الـنظم اإليكولوجيـة      

رية والساحلية، وكررت يف هـذا الصـدد التأكيـد علـى ضـرورة العمـل بشـكل        ويف املوارد البح
مجاعي ملنـع اسـتمرار حتمـض احمليطـات وتعزيـز قـدرة الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة واتمعـات           
احملليــة الــيت تعتمــد عليهــا يف كســب الــرزق علــى الصــمود ودعــم حبــوث علــوم البحــار ورصــد  

ولوجيــة اهلشــة، ومراقبتــه بســبل منــها تعزيــز التعــاون  الــنظم اإليك ال ســيماحتمــض احمليطــات، و
  الدويل يف هذا الصدد؛  

يف هذا الصدد بعقد حلقة العمـل الدوليـة املعنيـة بـتحمض احمليطـات:       ترحب - ١٦٨  
جمتمعاـا   توصل إليه العلم لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية، الـيت توجـد   ما تسخري أحدث

ر النامجـــــة عــــــن حتمـــــض احمليطـــــات، وذلــــــك يف    يف حالـــــة ضـــــعف شــــــديد إزاء اآلثـــــا   
ــة       ٢٠١٤آب/أغســطس  ٢٩ و ٢٨ ــده رئيســا حلق ــذي أع ــالتقرير ال ــا ب ــا، وحتــيط علم يف آبي

  العمل، وتشجع على عقد حلقات عمل مماثلة يف املستقبل؛  

يقــارب  ارتفــاع محوضــة امليــاه الســطحية للمحيطــات مبــا تالحــظ مــع القلــق - ١٦٩  
واتساع نطـاق التـأثريات املقترنـة باسـتمرار حتمـض       )٧٨(ر الصناعييف املائة منذ بداية العص ٣٠

حميطــات العــامل املنــذر بــاخلطر، وحتــث الــدول علــى بــذل جهــود ملموســة للتصــدي ألســباب    
حتمض احمليطات، مدركـة تبـاين الظـروف والقـدرات الوطنيـة مـن بلـد آلخـر، وعلـى مواصـلة           

إىل أدىن حـد، وتعزيـز التعـاون يف هـذا      دراسة اآلثار املترتبـة علـى حتمـض احمليطـات وختفيضـها     
الصدد على املستويات احمللي والوطين واإلقليمي والعـاملي، مبـا يف ذلـك تبـادل املعلومـات ذات      
الصــلة وتنميــة القــدرات الالزمــة علــى النطــاق العــاملي، مبــا يف ذلــك يف البلــدان الناميــة، لقيــاس  

_______________ 

 .، الفرع األولUNEP/CBD/COP/12/29 لوثيقةاانظر برنامج األمم املتحدة للبيئة،   )٧٧(

الفريق العامل األول التابع للهيئـة احلكوميـة الدوليـة     ٢٠١٣ورد يف التقرير الذي أعده يف عام  حسب ما )٧٨(
 يف القول حبدوث تغري املناخ. يهاملستند إلئي الفيزيا يعلمالس اساألاملعنية بتغري املناخ عن 
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ة النظم اإليكولوجية البحريـة، ومـن مث   حتمض احمليطات، واختاذ اخلطوات الالزمة لتحسني حال
  أمكن، على حتمل اآلثار املترتبة على حتمض احمليطات؛  ما جعلها أكثر قدرة،

بالعناية اليت أوليت لتحمض احمليطات يف االجتماع الرابع عشـر للعمليـة    تنوه - ١٧٠  
منـها مراعـاة   سـبل  بالتشاورية غري الرمسيـة، وتلتـزم مبواصـلة إيـالء العنايـة هلـذه القضـية املهمـة،         

التقييم البحري العاملي املتكامـل األول والعمـل اجلـاري ملركـز التنسـيق الـدويل املعـين بـتحمض         
  احمليطات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

ــات واهليئــات        تشــجع - ١٧١   ــع املنظم ــاون م ــردة أو بالتع ــام، منف ــى القي ــدول عل ال
علميــة لكفالــة فهــم آثــار تغــري املنــاخ يف البيئــة البحريــة  ، بتعزيــز أنشــطتها الذات الصــلةالدوليــة 

والتنوع البيولـوجي البحـري بشـكل أفضـل وإجيـاد سـبل ووسـائل للتكيـف معهـا، مـع مراعـاة            
  النهج التحوطي والنهج املراعية للنظام اإليكولوجي، حسب االقتضاء؛  

شـرين ملـؤمتر   ، يف هذا الصدد، الدعوة إىل عقد الـدورة الع تالحظ مع التقدير - ١٧٢  
كـانون   ١٢إىل  ١األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ، يف ليمـا، مـن     

، وتســلم بأمهيــة التوعيــة مبــا لــتغري املنــاخ مــن أثــر مضــر بالبيئــة البحريــة  ٢٠١٤األول/ديســمرب 
  والتنوع البيولوجي البحري؛  

التفاقات الدوليـة املتعلقـة مبسـائل    الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف ا تشجع - ١٧٣  
محاية وحفظ البيئة البحرية ومواردها البحرية احليـة باحليلولـة دون إدخـال كائنـات حيـة مائيـة       
ضارة ومسببات األمراض ودون التلوث البحري الناجم عن مجيع املصـادر، مبـا يف ذلـك إلقـاء     

ادي، ويف االتفاقـات الـيت تـنص    النفايات وغريها من املواد، وغري ذلك من أشكال التـدهور املـ  
على التأهب والتصدي حلوادث التلوث والتعاون يف هذا الصدد والـيت تتضـمن أحكامـا بشـأن     

إىل  علـى االنضـمام  املسؤولية عن األضرار النامجة عن التلوث البحري ودفع التعويضـات عنـها   
 ،ويل، مبـا فيـه االتفاقيـة   وعلى اختاذ التـدابري الالزمـة مبـا يتسـق مـع القـانون الـد        ،تلك االتفاقات

  دف تطبيق وإنفاذ األحكام الواردة يف تلك االتفاقات؛  

“ املستقبل الذي نصـبو إليـه  ”إىل أن الدول الحظت يف الوثيقة املعنونة  تشري - ١٧٤  
اخلطر الشديد الذي حييق بالنظم اإليكولوجية واملوارد البحرية من األنـواع الدخيلـة التوسـعية،    

تــدابري ملنــع دخـول األنــواع الدخيلــة التوســعية والسـيطرة علــى تأثريهــا البيئــي    والتزمـت بتنفيــذ 
  الضار، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، التدابري املتخذة يف إطار املنظمة البحرية الدولية؛  
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الدول اليت مل تصدق بعد على االتفاقية الدولية ملراقبة وتصريف ميـاه   تشجع - ١٧٥  
أن تنظـر يف القيـام بـذلك،     ،)٧٩(أو مل تنضـم إليهـا بعـد    ٢٠٠٤ام صابورة السفن ورواسـبها لعـ  

  األمر الذي سييسر التعجيل ببدء نفاذ االتفاقية؛

الدول على النظر، مباشرة أو عن طريق املنظمـات الدوليـة املختصـة،     تشجع - ١٧٦  
وتطبيـق  تطـوير  ومبا يتسق مع القانون الدويل، مبا فيه االتفاقية، االقتضاء  حسبأن تواصل، يف 

ســيطرا الــيت  أو اخلاضــعة لواليتــهاتشــمل األنشــطة املقــررة الــيت عمليــات تقيــيم األثــر البيئــي  
تســبب تلوثــا كــبريا للبيئــة البحريــة أو حتــدث فيهــا تغــريات كــبرية وضــارة، وتشــجع أيضــا   قــد

التقــارير املعــدة عــن نتــائج عمليــات التقيــيم تلــك إىل املنظمــات الدوليــة املختصــة وفقــا     إحالــة
  حكام االتفاقية؛  أل

يوافــق الــذكرى الســنوية األربعــني     ٢٠١٤أن عــام  تالحــظ مــع االرتيــاح   - ١٧٧  
لربنــامج البحــار اإلقليميــة التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، وتشــجع الــدول الــيت مل تصــبح 

 عليهـا علـى  أطرافا يف االتفاقيات البحرية اإلقليمية املتعلقـة حبمايـة البيئـة البحريـة واحملافظـة       بعد
  ؛  االنضمام إىل تلك االتفاقات

الــدول علــى أن تشــارك وفقــا للقــانون الــدويل، مبــا فيــه االتفاقيــة          تشــجع - ١٧٨  
والصكوك األخرى ذات الصلة، على أساس ثنـائي أو إقليمـي، يف وضـع خطـط للطـوارئ مـن       

بية أجــل التصــدي حلــوادث التلــوث وغريهــا مــن احلــوادث الــيت حيتمــل أن تكــون هلــا آثــار ســل  
  خطرية يف البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري وتعزيز تلك اخلطط؛  

بأمهية حتسني فهم أثر تغري املنـاخ يف احمليطـات والبحـار، وتشـري إىل أن      تسلم - ١٧٩  
أن ارتفــاع مســتوى ســطح “ املســتقبل الــذي نصــبو إليــه”الــدول الحظــت يف الوثيقــة املعنونــة 

خطرين يهـددان بشـدة كـثريا مـن املنـاطق السـاحلية واجلـزر،        البحر وحتات السواحل يشكالن 
وخباصــة يف البلــدان الناميــة، وأهابــت بــاتمع الــدويل يف هــذا الصــدد تعزيــز جهــوده ملواجهــة   

  هذين التحديني؛  

السـاحلية مـن   احملليـة  تصيب اتمعـات  اليت وخيمة الثار اآل تالحظ مع القلق - ١٨٠  
 الوطـأة، مثــل األعاصــري املداريــة ومـا يــرتبط ــا مــن عواصــف  الظــواهر اجلويــة الشــديدة جـراء  
ذات ، وتشــجع اإلجــراءات التعاونيــة الــيت تقــوم ــا هيئــات ومنظمــات األمــم املتحــدة    عارمــة
، مبا يف ذلك املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، دف مساعدة الـدول علـى حتسـني قـدرا     الصلة

_______________ 
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يف نظم اإلنـذار املبكـر باألخطـار املتعـددة      القدرةلك على التنبؤ مبثل هذه الظواهر واستخدام ت
  وإدارة املخاطر؛

أن صــحة احمليطــات والتنــوع البيولــوجي البحــري    أيضــا تالحــظ مــع القلــق  - ١٨١  
يتأثران سلبا باحلطام البحري الوارد من مصادر برية وحبريـة، وخباصـة اللـدائن، وتسـلم بالتـايل      

ي وكمياتـه ومسـالكه واجتاهـات انتشـاره وطبيعتـه      بضرورة حتسني فهم مصـادر احلطـام البحـر   
ــذ القــرار     ــدول يف هــذا الصــدد إىل تنفي ــدعو ال ــاره، وت ــق باحلطــام البحــري مــن    ١/٦وآث املتعل

اللدائن واللدائن الدقيقة الذي اختذته مجعية األمم املتحـدة للبيئـة التابعـة لربنـامج األمـم املتحـدة       
  ؛)٨٠(٢٠١٤ران/يونيه للبيئة يف دورا األوىل املعقودة يف حزي

 سـيما  الوهيئاـا ذات الصـلة،   األمـم املتحـدة   أجهـزة  مبا تضـطلع بـه    ترحب - ١٨٢  
برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة واملنظمة البحريـة الدوليـة،   

ي وآثـاره،  وغريها من املنظمات احلكومية الدولية، من أنشطة للتصـدي ملصـادر احلطـام البحـر    
الشـراكة العامليـة ملعاجلـة مشـكلة القمامـة البحريـة، وكـذلك اإلجـراءات         عن طريق ذلك مبا يف 

احليوانـات  مـن   املهـاجرة نواع األمعاهدة احملافظة على املتعلقة باحلطام البحري املتخذة يف إطار 
 ٤-١٠القـرار   وخباصة اختاذ مؤمتر األطراف يف هذه االتفاقية يف اجتماعـه العاشـر   ،)٨١(الفطرية

اضـطلعت بـه يف اآلونـة األخـرية اللجنـة الدوليـة لشـؤون         مـا  املتعلق باحلطام البحري، وتالحظ
  صيد احليتان من أعمال يف تقييم آثار احلطام البحري على احلوتيات؛

 الـدوائر املهنيـة املتخصصـة   الـدول علـى مواصـلة إقامـة شـراكات مـع        تشجع - ١٨٣  
ى تــأثري احلطــام البحــري يف ســالمة البيئــة البحريــة وإنتاجيتــها       واتمــع املــدين للتوعيــة مبــد   

  ينجم عن ذلك من خسائر اقتصادية؛    وما

الدول على مراعاة مشكلة احلطـام البحـري يف االسـتراتيجيات الوطنيـة      حتث - ١٨٤  
إلدارة النفايات، ويف نظريا اإلقليميـة أيضـا، حسـب االقتضـاء، وخباصـة يف املنـاطق السـاحلية        

وانئ والصناعات البحرية، مبا يشمل عمليات إعادة التدوير وإعـادة االسـتعمال والتخفـيض    وامل
والتصريف، كما حتثها على النظر يف تطوير هياكل أساسية لإلدارة املتكاملة للنفايـات، وعلـى   
التشـجيع علــى تقـدمي حــوافز اقتصـادية مناســبة بغـرض احلــد مـن احلطــام البحـري ملعاجلــة هــذه       

يف ذلك وضع نظم السترداد التكلفة توفر حافزا الستخدام مرافـق تلقـي النفايـات     املشكلة، مبا
يف املوانئ وتثين السفن عن تصريف احلطام البحري يف البحر، ودعم اختاذ التدابري الالزمة ملنـع  

_______________ 

)، Corr.1و  A/69/25( ٢٥الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسـعة والسـتون، امللحـق رقـم     انظر:  )٨٠(
 املرفق.

)٨١(  United Nations, Treaty Series, vol. 2061, No. 28395.   
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سـيطرة عليـه مبـا يشـمل     وخفضـه وال التلوث من أي مصدر كان، مبـا يف ذلـك املصـادر الربيـة،     
األنشــطة اتمعيــة لتنظيــف الســواحل واملمــرات املائيــة ومراقبتــها، وتشــجع   علــى ســبيل املثــال

الدول على التعاون على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمـي لتحديـد املصـادر احملتملـة للحطـام      
السواحل واحمليطـات ووضـع بـرامج مشـتركة ملنـع تصـريف احلطـام        أماكن جتمعه يف البحري و

وكذلك التوعيـة مبشـكلة احلطـام البحـري وبضـرورة البحـث عـن         البحري واستعادته وتنفيذها
  خيارات سليمة بيئيا إلزالة هذا احلطام؛  

النـاجم  العمل الذي تضطلع به املنظمـة البحريـة الدوليـة ملنـع التلـوث       تالحظ - ١٨٥  
  السفن؛  عن 

ــجع - ١٨٦   ــام      تشـ ــول عـ ــا يف بروتوكـ ــد أطرافـ ــبح بعـ ــيت مل تصـ ــدول الـ  ١٩٩٧ الـ
التفاقيـة  لة باامللحق بصيغته املعدقواعد منع تلوث اهلواء الناجم عن السفن)  - السادس (املرفق

امللحـق   ١٩٧٨، املعدلـة بربوتوكـول عـام    ١٩٧٣الدولية ملنع التلوث الناجم عـن السـفن لعـام    
  ؛)٨٢(االنضمام إىل الربوتوكول املذكورعلى  ،ا

 ١٩٩٦ توكــول عــامالــدول الــيت مل تصــبح بعــد أطرافــا يف برو تشــجع أيضــا - ١٨٧  
 ١٩٧٢ امللحق باتفاقيـة منــع التلـوث البحــري النـاجم عـن إلقـاء النفايـات ومـواد أخـرى لعـام           

    االنضمام إليه؛(بروتوكول لندن) على 

العمل الذي تضطلع به حاليا املنظمة البحرية الدوليـة والقـرار املتعلـق     تالحظ - ١٨٨  
 الدفيئـــةملتصـــلة خبفـــض انبعاثـــات غـــازات  بسياســـات املنظمـــة البحريـــة الدوليـــة وممارســـاا ا 

  ؛)٨٣(السفن  من

الدول على التعاون على معاجلة أوجه القصور يف مرافق تلقي النفايـات   حتث - ١٨٩  
يف املـوانئ وفقــا خلطـة العمــل الـيت وضــعتها املنظمـة البحريــة الدوليـة ملعاجلــة أوجـه القصــور يف       

  مرافق تلقي النفايات يف املوانئ؛

حجم التلوث يف احمليطات نابع يف معظمه مـن األنشـطة الربيـة وبأنـه     بأن  تقر - ١٩٠  
يؤثر يف أكثر املناطق إنتاجية يف البيئة البحرية، ويـب بالـدول أن تنفـذ، علـى سـبيل األولويـة،       
برنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية وأن تتخـذ مجيـع التـدابري املناسـبة     

_______________ 
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مــات اتمــع الــدويل الــواردة يف إعــالن مــانيال لــدعم تنفيــذ برنــامج العمــل العــاملي  للوفــاء بالتزا
  ؛)٨٤(حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية

الطحالــب وج ناقصــة التأكســالمــن انتشــار املنــاطق امليتــة   تعــرب عــن قلقهــا  - ١٩١  
ميـاه   ة يغـذيها امتـزاج  زيادة نسب املغذيات يف املياه، وهي ظاهر من جراءيف احمليطات الضارة 

ــار باألمســدة والــتخلصالنيتــروجني التفــاعلي النــاتج عــن  انبعــاثُمــن ميــاه الصــرف حبــرا و األ
حرق الوقود األحفوري، مما حيدث آثارا خطـرية يف أداء النظـام اإليكولـوجي، ويـب بالـدول      

احلــد مــن أن تعــزز جهودهــا للحــد مــن تزايــد نســب املغــذيات يف امليــاه، وخباصــة عــن طريــق    
التلوث باملغذيات الناجم عن مصادر برية، وأن تواصل، يف سـبيل حتقيـق هـذه الغايـة، التعـاون      

  برنامج العمل العاملي؛   ال سيما، وذات الصلةيف إطار املنظمات الدولية 
ع اإلعمــار احلضــرية والســاحلية جبميــع الــدول أن تكفــل تنفيــذ مشــاري يــب - ١٩٢  

صالح األراضـي علـى حنـو مسـؤول يكفـل محايـة املوئـل البحـري         يتصل ا من أنشطة است وما
  والبيئة البحرية وختفيف اآلثار السلبية هلذه األنشطة؛  

الدول اليت مل تتخذ بعـد علـى الصـعيد الـداخلي التـدابري الالزمـة الـيت         تشجع - ١٩٣  
، علـى  )٨٥(الزئبـق  متكنها من الوفاء بالتزاماا النامجة عـن تصـديقها علـى اتفاقيـة ميناماتـا بشـأن      

علــى التصــديق علــى االتفاقيــة  املبــادرة يف أقــرب وقــت باختــاذ هــذه التــدابري، وتشــجعها مــن مث
  قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها، حبيث تدخل حيز النفاذ يف أقرب وقت ممكن؛    أو

بالعمـل الـذي تضـطلع بـه علـى حنـو متواصـل الـدول وبرنـامج األمـم           ترحب  - ١٩٤  
للبيئة واملنظمات اإلقليمية لتنفيـذ برنـامج العمـل العـاملي، وتشـجع علـى زيـادة التركيـز         املتحدة 

على الصلة بـني امليـاه العذبـة واملنطقـة السـاحلية واملـوارد البحريـة يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة           
، والغايــات احملــددة )٨(الدوليـة، مبــا يف ذلـك األهــداف الـواردة يف إعــالن األمـم املتحــدة لأللفيـة     

زمنيـــا يف خطـــة تنفيـــذ نتـــائج مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املســـتدامة (خطـــة جوهانســـربغ    
حي، وتوافــق آراء مــونتريي الــذي  ، وبصــفة خاصــة الغايــة املتعلقــة بالصــرف الصــ  )١٧(للتنفيــذ)

  ؛)٨٦(ويل التنميةالتوصل إليه يف املؤمتر الدويل لتم  مت

إىل قرار االجتماع االستشاري الثالثني لألطـراف املتعاقـدة يف اتفاقيـة     تشري - ١٩٥  
(اتفاقيـة لنـدن)    ١٩٧٢منـع التلوث البحـري الناجم عن إلقاء النفايات ومواد أخرى لعام 

واالجتمــاع الثالــث لألطــراف املتعاقــدة يف بروتوكــول لنــدن اللــذين عقــدا يف الفتــرة مــن     
_______________ 

 .، املرفقUNEP(DEPI)/GPA/IGR.3/6برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة   )٨٤(

  ، املرفق الثاين.UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4 برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة  )٨٥(
ــيك،     )٨٦( ــونتريي، املكســـ ــة، مـــ ــل التنميـــ ــدويل لتمويـــ ــؤمتر الـــ ــر املـــ ــارس  ٢٢-١٨تقريـــ  ٢٠٠٢آذار/مـــ

 ، املرفق.١)، الفصل األول، القرار A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع  األمم  (منشورات
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والــذي   )٨٧(بشــأن تنظــيم ختصــيب احمليطــات    ٢٠٠٨تشــرين األول/أكتــوبر   ٣١ىل إ  ٢٧
أنشـطة   اتفقت فيه األطراف املتعاقدة على أمور منها أن نطاق اتفاقية وبروتوكول لندن يشمل

بأنشـطة ختصـيب    ينبغي، يف ضوء املعارف املتـوافرة حاليـا، السـماح    ال ختصيب احمليطات، وأنه
ث العلمي املشـروعة، وأنـه ينبغـي تقيـيم مقترحـات البحـث العلمـي        احمليطات إال ألغراض البح

على أساس كل حالة على حدة باستخدام إطار للتقييم تضـعه األفرقـة العلميـة يف إطـار اتفاقيـة      
وبروتوكول لندن، واتفقت كذلك على أنه، لتحقيق هذه الغايـة، ينبغـي اعتبـار أن أي أنشـطة     

اتفاقيــة وبروتوكــول لنــدن وال تســتحق يف الوقــت   أخــرى مــن هــذا القبيــل تتنــاىف مــع أهــداف 
(ب) من املادة الثالثة من اتفاقيـة لنـدن    ١الفقرة  احلايل أي استثناء من تعريف اإللقاء الوارد يف

  من بروتوكول لندن؛ ١من املادة  ٢-٤والفقرة 

إىل القـرار الصـادر عـن االجتمـاع االستشـاري الثـاين والـثالثني         أيضا تشري - ١٩٦  
اف املتعاقدة يف اتفاقية لندن واالجتمـاع اخلـامس لألطـراف املتعاقـدة يف بروتوكـول      لألطر

بشــأن إطــار  ٢٠١٠تشــرين األول/أكتــوبر  ١٥إىل  ١١لنــدن اللــذين عقــدا يف الفتــرة مــن 
  ؛)٨٨(تقييم البحث العلمي يف جمال ختصيب احمليطات

كـول لنـدن مـن    استمرار عمل األطراف املتعاقـدة يف اتفاقيـة وبروتو   تالحظ - ١٩٧  
ــة وتنظــيم أنشــطة ختصــيب احمليطــات وســائر       ــة ملراقب ــة عامليــة شــفافة وفعال أجــل وضــع آلي
األنشطة اليت تقع يف نطـاق اتفاقيـة وبروتوكـول لنـدن الـيت ميكـن أن تلحـق الضـرر بالبيئـة          

يف اآلونـة   ربوتوكول بشـأن هـذه املسـألة   الالبحرية، وتالحظ التنقيحات اليت أُدخلت على 
  ؛)٨٩(األخرية

جيم الذي اختذ يف االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف  ٩/١٦إىل املقرر  تشري - ١٩٨  
إىل   ١٩يف اتفاقيــــة التنــــوع البيولــــوجي الــــذي عقــــد يف بــــون، أملانيــــا، يف الفتــــرة مــــن   

ــايو أ  ٣٠ ــؤمتر   )٩٠(٢٠٠٨يار/م ــه م ــذي طلــب في ــة أمــور، آخــذا يف    وال األطــراف، يف مجل
تم يف إطار اتفاقيـة وبروتوكـول لنـدن،    تاليت اجلارية انونية احلسبان التحليالت العلمية والق

  إجـراء أنشــطة لتخصــيب احمليطــات   إىل األطـراف أن تكفــل، وفقــا للنـهج التحــوطي، عــدم
ريثمــا يتــوافر األســاس العلمــي الكــايف لتربيــر هــذه األنشــطة، مبــا يف ذلــك تقيــيم املخــاطر     

ة فعالـة ملراقبـة تلـك األنشـطة وتنظيمهـا،      آليـة عامليـة شـفاف    املصاحبة هلذه األنشطة، وإجياد
_______________ 

 .LC-LP.1 (2008) ، القرار٦، املرفق LC 30/16رية الدولية، الوثيقة املنظمة البح  )٨٧(

 .LC-LP.2 (2010)، القرار ٥، املرفق Corr. 1و  LC 32/15املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٨٨(

 . LP.4 (8) القرار، ٤، املرفق LC 35/15املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٨٩(

 .، املرفق األولUNEP/CBD/COP/9/29دة للبيئة، الوثيقة انظر برنامج األمم املتح  )٩٠(
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 باستثناء دراسات البحث العلمي اليت جترى على نطاق ضيق داخل املياه الساحلية، وحثّ
ينبغـي اإلذن بـإجراء هـذه الدراسـات       ال احلكومات األخرى على القيام بذلك، وأعلن أنه

أن ختضـع دراسـات    إال إذا كانت مـربرة باحلاجـة إىل مجـع بيانـات علميـة حمـددة، وينبغـي       
البحث هذه لتقييم مستفيض مسبق ملا ميكن أن يترتب عليهـا مـن آثـار يف البيئـة البحريـة،      
وينبغي أن ختضع لضوابط صارمة، وأال تستخدم يف توليد صكوك موازنة الكربون وبيعها 

الذي اختـذ يف االجتمـاع العاشـر     ١٠/٢٩أو ألي غرض جتاري آخر، وحتيط علما باملقرر 
األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي الـذي عقـد يف ناغويـا، اليابـان، يف الفتـرة مـن       ملؤمتر 

األطـراف إىل األطـراف    وطلـب فيـه مـؤمتر    ،)٩١(٢٠١٠تشرين األول/أكتـوبر   ٢٩إىل  ١٨
  جيم؛ ٩/١٦تنفيذ املقرر 

املسـتقبل الـذي نصـبو    ”إىل أن الدول أكدت يف الوثيقة املعنونة  تشري أيضا - ١٩٩  
يســاورها مــن قلــق إزاء اآلثــار الــيت ميكــن أن تلحــق بالبيئــة مــن جــراء ختصــيب      مــا “إليــه

احمليطات وأشـارت يف هـذا الصـدد إىل القـرارات املتعلقـة بتخصـيب احمليطـات الـيت اختـذا          
اهليئات احلكومية الدولية املعنية وعقدت العزم على االسـتمرار يف معاجلـة مسـألة ختصـيب     

  ر، مبا يتفق مع النهج التحوطي؛احمليطات بأقصى درجات احلذ

كـــانون   ٢٠املـــؤرخ  ٦١/٢٢٢مـــن القـــرار   ١١٩الفقـــرة  تعيـــد تأكيـــد  - ٢٠٠  
املتعلقة بالنهج املراعية للنظام اإليكولوجي واحمليطات، مبـا يف ذلـك    ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

العناصر املقترحة إلرساء ج يراعي النظام اإليكولوجي، والوسـائل الالزمـة لتطبيـق ذلـك     
  النهج ومتطلبات حتسني تطبيقه، ويف هذا الصدد:

 الطلــبحم اســتمرار تــدهور البيئــة يف كــثري مــن أحنــاء العــامل وتــزا  أن  تالحــظ  (أ)  
األولويـات فيمـا يتعلـق بـإجراءات اإلدارة      وحتديـد بشكل متزايد يتطلبان اسـتجابةً عاجلـة   

  اهلادفة إىل احلفاظ على سالمة النظام اإليكولوجي؛

ــن تالحــظ   (ب)   ــا يف إدارة     هجأيضــا أن ال  ــوجي املســتعان ــام اإليكول ــة للنظ املراعي
علــى إدارة األنشــطة البشــرية بغيــة احلفــاظ علــى ســالمة النظــام  ينبغــي أن تركــز احمليطــات 

اإليكولوجي وإصالحه عند االقتضاء لإلبقاء على السلع واخلدمات البيئية وإتاحـة الفوائـد   
ــق ا  ــة واالقتصــادية لتحقي ــز األهــداف     االجتماعي ــرزق لتعزي ــأمني ســبل ال ألمــن الغــذائي وت

اإلمنائيـة الدوليـة، مبـا يف ذلـك األهـداف الــواردة يف إعـالن األلفيـة، واحلفـاظ علـى التنــوع          
  البيولوجي البحري؛

_______________ 

 .، املرفقUNEP/CBD/COP/10/27انظر برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة   )٩١(
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ينبغـي أن  هج املراعيـة للنظـام اإليكولـوجي    الـن  هاتشري إىل أن الدول عند تطبيق  (ج)  
 اليت تضع اإلطار القـانوين جلميـع   ،االتفاقية ال سيمابعدد من الصكوك القائمة، و تسترشد

واالتفاقـات املتعلقـة بتنفيـذها وغريهـا مـن       ،ضطلع به من أنشطة يف احمليطات والبحـار ي  ما
ــها االلتزامــات،  ــوجي     ومن ــوع البيول ــة التن ــواردة يف اتفاقي ــال االلتزامــات ال علــى ســبيل املث

مية املسـتدامة مـن أجـل تطبيـق النـهج املراعـي       والنداء الذي أصدره مؤمتر القمة العاملي للتن
ــول عــام    ــوجي حبل ــز     ٢٠١٠للنظــام اإليكول ــى تعزي ــدول عل ــذا الســياق ال ، وتشــجع يف ه

  جهودها يف سبيل تطبيق هذا النهج؛

ــذ،      (د)   ــا وأن تتخـ ــق جهودهـ ــاون وأن تنسـ ــى أن تتعـ ــدول علـ ــردة تشـــجع الـ منفـ
يف ذلــك   ع القــانون الــدويل، مبــا، حســب االقتضــاء، مجيــع التــدابري الــيت تتفــق مــ جمتمعــة  أو

االتفاقية وغريها مـن الصـكوك السـارية، للتصـدي لآلثـار احلاصـلة يف الـنظم اإليكولوجيـة         
البحرية يف املناطق الواقعـة يف نطـاق واليتـها الوطنيـة وخارجـه، مـع مراعـاة سـالمة الـنظم          

  اإليكولوجية املعنية؛

“ املستقبل الذي نصبو إليـه ”عنونة إىل أن الدول التزمت يف الوثيقة امل تشري - ٢٠١  
حبماية احمليطات والنظم اإليكولوجية البحرية وإعادا إىل سابق عهدها من حيث السالمة 
واإلنتاجيــة والقــدرة علــى الصــمود واحلفــاظ علــى تنوعهــا البيولــوجي، مبــا يتــيح حفظهــا     

راعــي للنظــام لألجيــال احلاليــة واملقبلــة واســتخدامها علــى حنــو مســتدام، وتطبيــق النــهج امل 
اإليكولوجي والنهج التحوطي يف إدارة األنشطة اليت تؤثر يف البيئة البحرية على حنو فعـال  

  وفقا للقانون الدويل، من أجل حتقيق التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة؛

املنظمات واهليئات املختصة اليت مل تدمج بعد النهج املراعـي للنظـام    تشجع - ٢٠٢  
والياــا إىل القيــام بــذلك، حســب االقتضــاء، مــن أجــل التصــدي لآلثــار    اإليكولــوجي يف

  الواقعة يف النظم اإليكولوجية البحرية؛

ــدعو - ٢٠٣   ــا       تـ ــال التكنولوجيـ ــة يف جمـ ــدول املتقدمـ ــة الـ ــفة خاصـ ــدول، وبصـ الـ
أقـل   ال سـيما والقدرات البحريـة، إىل حبـث إمكانيـة حتسـني التعـاون مـع الـدول الناميـة، و        

حتسـني  الدول األفريقيـة السـاحلية، و  كذلك والدول اجلزرية الصغرية النامية، و البلدان منوا
تقدمي املساعدة إليها ـدف إدمـاج التنميـة املسـتدامة والفعالـة للقطـاع البحـري علـى حنـو          

  أفضل يف السياسات والربامج الوطنية؛
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تاحة للـدول  عن املساعدة امل )٩٢(املعلومات اليت مجعتها األمانة العامة تالحظ - ٢٠٤  
أقـل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة       ال سـيما الدول، وهذه النامية والتدابري اليت قد تتخذها 

ــة، و ــة املســتدامة    كــذلك الصــغرية النامي ــة الســاحلية، لالســتفادة مــن التنمي الــدول األفريقي
 الفعالة للموارد البحرية واستخدامات احمليطات، على النحو املقدم مـن الـدول واملنظمـات   

الدولية املختصة ووكاالت التمويل العاملية واإلقليمية، وحتث الدول على تقدمي املعلومـات  
  اإلنترنت؛شبكة إلدراجها يف التقرير السنوي لألمني العام ويف موقع الشعبة على 

ــة      تشــجع - ٢٠٥   ــغ الدولي ــغ كون ــة هون ــدول الــيت مل تصــدق علــى اتفاقي عــادة إلال
أو مل تنضم إليهـا بعـد علـى النظـر يف      )٩٣(٢٠٠٩لسفن لعام اً لآلمنة والسليمة بيئيتدوير اال

  القيام بذلك من أجل تيسري بدء نفاذها يف وقت مبكر؛

التحكم على مواصلة التعاون بني األطراف يف اتفاقيـة بـازل املتعلقـة بـ     تشجع - ٢٠٦  
بشــأن واملنظمــة البحريــة الدوليــة  )٩٤(عــرب احلــدود الــتخلص منــهاوالنفايــات اخلطــرة يف نقــل 

  األنظمة املتعلقة مبنع التلوث الناجم عن السفن؛

دور اتفاقية بازل يف محاية البيئة البحرية من اآلثار الضـارة الـيت قـد     تالحظ - ٢٠٧  
  تنتج عن النفايات املشمولة باالتفاقية؛

احتمال أن تنتج عن حـوادث االنسـكاب النفطـي عواقـب      تالحظ مع القلق - ٢٠٨  
الــدول علــــى أن تتعــــاون فيمــا بينهــــا، مبــا يتســق والقــانون الــدويل،  بيئيــة خطــرية، وحتــــث 

مباشرة أو عن طريق املنظمات الدولية املختصـة، وأن تتبـادل أفضـل املمارسـات يف جمـاالت      
ــة والتصــدي حلــاالت الطــوارئ      ــة البحريــة والصــحة والســالمة البشــريتني والوقاي ــة البيئ محاي

ـــي ه    ـــا، وتشــجع فـ ــن حدـ ــف م ــي     والتخفي ــى االضــطالع بالبحــث العلم ـــذا الصــدد عل ــ
 والتعاون يف هذا اال، مبا يف ذلك البحث العلمي البحري، من أجل فهم عواقـب حـوادث  

  على حنو أفضل؛يف البحر  انسكاب النفط

الـــدول الـــيت مل تصـــدق بعـــد علـــى االتفاقيـــة الدوليـــة لالســـتعداد    تشـــجع -  ٢٠٩  
ـــ   ــوث ال ــدان التلـ ــاون يف ميـ ــام زييت والتصـــدي والتعـ ــق   )٩٥(١٩٩٠لعـ ــول املتعلـ والربوتوكـ

ــرة وضــارة         ــواد خط ــوث مب ــدان أحــداث التل ــاون يف مي ــام باالســتعداد والتصــدي والتع لع

_______________ 

)٩٢(  A/63/342. 

 .SR/CONF/45 املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  )٩٣(

)٩٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 1673, No. 28911.  
  .٣٢١٩٤، الرقم ١٨٩١املرجع نفسه، الد   )٩٥(
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ملنظمة البحرية الدولية، أو مل تنضم إليهما بعـد، علـى النظـر    امها عن الالصادر ك ،٢٠٠٠
يمية واالنضـمام  يف القيام بذلك، وتشجعها يف هذا الصدد على النظر يف وضع ترتيبات إقل

ــالزيوت        ــوث ب ــى مكافحــة احلــوادث الكــربى للتل ــدويل عل ــاون ال ــز التع إليهــا ــدف تعزي
  اخلطرة؛  واملواد

ــا يف برت   تشـــجع - ٢١٠   ــبح أطرافـ ــة أن تصـ ــر يف إمكانيـ ــدول علـــى النظـ ــول الـ وكـ
امللحق باالتفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية والتعويض عن الضرر النـاجم عـن    ٢٠١٠  عام

  ؛)٩٦(١٩٩٦املواد اخلطرة والضارة عن طريق البحر لعام نقل 
  

  عاشرا

    التنوع البيولوجي البحري
دورهــا املركــزي فيمــا يتعلــق حبفــظ التنــوع البيولــوجي البحــري   تعيــد تأكيــد - ٢١١  

واســتخدامه علــى حنــو مســتدام يف املنــاطق الواقعــة خــارج نطــاق الواليــة الوطنيــة، وتالحــظ   
بشـأن هـذه    ذات الصـلة دول واملنظمات واهليئات احلكوميـة الدوليـة   األعمال اليت تقوم ا ال

هـذه املسـائل يف إطـار    ة يف جمـال اختصاصـه، يف دراسـ    املسائل، وتـدعوها إىل اإلسـهام، كـلّ   
  ؛)٩٧(٦٦/٢٣١العملية اليت استهلتها اجلمعية العامة يف القرار 

ــل املخصــص    ب ترحــب - ٢١٢   ــق العام ــاين للفري غــري الرمســي  االجتمــاعني األول والث
 بشأن نطاق صك دويل يوضع يف إطار االتفاقية ومعـايري اللذين عقدا املفتوح بــاب العضوية 

إىل  ١٦ومـن   ٢٠١٤نيسـان/أبريل   ٤إىل  ١فـــي نيويــورك مــــن    اه، جدوذا الصك وهمثل 
، يف إطـار  ٦٨/٧٠من القرار  ٢٠٠إىل  ١٩٨، وفقا للفقرات من ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٩

من أجل كفالـة أن يعـاجل اإلطـار     ٦٦/٢٣١القرار  مبوجبليت استهلتها اجلمعية العامة العملية ا
القــانوين حلفــظ التنــوع البيولــوجي البحــري واســتخدامه علــى حنــو مســتدام يف املنــاطق الواقعــة  

وسـبل   علـى حنـو فعـال عـن طريـق حتديـد الثغـرات       ائل املسـ ذه خارج نطـاق الواليـة الوطنيـة هـ    
األطـراف يف   وضـع اتفـاق متعـدد    وإمكانيـة ها تنفيـذ الصـكوك القائمـة    املضي قـدما، بطـرق منـ   

  ؛)٤(إطار االتفاقية، وحتيط علما بتبادل اآلراء والتقدم الذي أُحرز يف ذينك االجتماعني

“ صـبو إليـه  املسـتقبل الـذي ن  ”التزام الـدول يف الوثيقـة املعنونـة     تعيد تأكيد - ٢١٣  
بأن تعاجل على وجه االستعجال، باالستناد إىل عمل الفريق العامـل املخصـص غـري الرمسـي     
املفتوح باب العضوية وقبل اختتام الدورة التاسعة والستني للجمعية العامـة، مسـألة حفـظ    

_______________ 

 .LEG/CONF.17/10املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٩٦(

 .١٦٧، الفقرة ٦٦/٢٣١ القرار  )٩٧(
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التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على حنـو مسـتدام يف املنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق       
الوطنية، مبا يشمل اختاذ قرار بشأن وضع صك دويل يف إطار االتفاقية، وتشـري إىل  الوالية 

إطــــار الفريــــق العامــــل لإلعــــداد يف  إنشــــاء عمليــــة مــــن ٦٨/٧٠يف القــــرار مــــا قررتــــه 
  اإلجراءات؛  لتلك

ــها  - ٢١٤   ــرار   تكــرر طلب ــوارد يف الق ــري    ٦٨/٧٠ال ــل املخصــص غ ــق العام إىل الفري
وعلــى  ٦٦/٢٣١بــالقرار  املنشــأة، يف إطــار واليتــه أن يقــوم يةالرمســي املفتــوح بــاب العضــو

، ومن أجـل اإلعـداد لقـرار بشـأن وضـع صـك دويل يف إطـار االتفاقيـة         ٦٧/٧٨  ضوء القرار
توصــيات إىل اجلمعيــة العامــة يف  بتقــدمي يتخـذ يف الــدورة التاســعة والســتني للجمعيــة العامـة،  

بشـأن نطـاق    ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٢٣ إىل ٢٠اجتماع الفريق العامل املقرر عقده من 
  يف إطار االتفاقية ومعايريه وجدواه؛  يوضع صك دويل 

أن يعقـد  ومفـاده  حتقيقـا هلـذه الغايـة،     ٦٨/٧٠ قرارما قررته يف الإىل  تشري - ٢١٥  
العامل املخصص غري الرمسي املفتوح باب العضوية ثالثة اجتماعات مدة كل منـها   الفريق

ع إمكانية أن تقرر اجلمعية العامة عقد اجتماعات إضافية، عند الضرورة، يف أربعة أيام، م
  حدود املوارد املتاحة؛

إىل الرئيسني املشاركني للفريق العامل املخصص غـري الرمسـي    إىل طلبها تشري - ٢١٦  
املفتوح باب العضوية، سعيا إىل توفري املعلومات ملداوالت الفريق العامـل، أن يـدعوا الـدول    

يف إطـــار االتفاقيـــة ومعـــايريه يوضـــع عضــاء إىل تقـــدمي آرائهـــا بشـــأن نطـــاق صــك دويل   األ
وجدواه، لكي تعممها الشعبة علـى الـدول األعضـاء بوصـفها وثيقـة عمـل غـري رمسيـة جتمـع          
آراء الدول وذلك يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع قبل االجتماع األول للفريق العامـل، وتقـرر   

  ثيقة العمل غري الرمسية هذه قبل االجتماعات الالحقة؛أن جيري استكمال وتعميم و

ميكـن أن    مـا  بوفرة املوارد اجلينية البحرية وتنوعها وقيمتها من حيث تسلم - ٢١٧  
  تقدمه من فوائد وسلع وخدمات؛

بأمهية البحوث املتعلقة باملوارد اجلينية البحريـة ألغـراض تعزيـز الفهـم      تسلم أيضا -  ٢١٨  
البحريــــة   النظم اإليكولوجيــــةفيمــــا يتعلــــق بــــات والتطبيقــــات احملتملــــة العلمــــي واالســــتخدام

  ؛اإدار  وحتسني

الــدول واملنظمــات الدوليــة علــى أن تواصــل، بوســائل منــها بــرامج   تشــجع - ٢١٩  
التعاون والشراكات الثنائية واإلقليميـة والعامليـة، وبطريقـة مسـتدامة شـاملة، دعـم أنشـطة        

ا، وخباصة يف البلدان النامية، يف ميـدان البحـوث العلميـة    بناء القدرات وتعزيزها وتوطيده
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البحرية، آخذة يف اعتبارهـا بصـفة خاصـة ضـرورة بنـاء مزيـد مـن القـدرات يف جمـال علـم           
  تصنيف األحياء؛

األعمــال الــيت جيــري االضــطالع ــا يف إطــار واليــة جاكرتــا للتنــوع   تالحــظ - ٢٢٠  
عمــل التفصــيلي املتعلــق بــالتنوع البيولــوجي  ، وبرنــامج ال)٩٨(البيولــوجي البحــري والســاحلي

ويف الوقت الذي تكرر فيه تأكيـد   ،)٩٩(البحري والساحلي يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي
الدور الرئيسي للجمعية العامة فيما يتعلق حبفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه علـى  

طنيـة، تالحـظ مـع التقـدير األعمـال      حنو مستدام يف املناطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة الو    
  ضطلع ا مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي؛يالتكميلية التقنية والعلمية اليت 

، منفـردة  علـى سـبيل االسـتعجال    ضرورة أن تنظـر الـدول   تؤكد من جديد - ٢٢١  
ــل، اســتنادا إىل أف       أو ــيت تكف ــة املختصــة، يف الوســائل ال ــق املنظمــات الدولي ضــل عــن طري

املعلومات العلمية املتاحة واتباعا للنهج التحوطي ووفقـا لالتفاقيـة واالتفاقـات والصـكوك     
إدارة املخاطر اليت دد التنوع البيولوجي البحـري يف اجلبـال    وحتسني ذات الصلة، تكاملَ

عامل بعض املالبحرية والشعاب املرجانية املوجودة يف املياه الباردة واملنافث احلرارية املائية و
  املوجودة حتت سطح املاء؛األخرى 

بالدول واملنظمات الدولية أن تتخذ على سبيل االستعجال إجـراءات   يب - ٢٢٢  
إضافية للتصـدي، وفقـا للقـانون الـدويل، للممارسـات املـدمرة الـيت ختلـف آثـارا ضـارة يف           

ــال     ــة البحريــة، مبــا يف ذلــك اجلب ــنظم اإليكولوجي ــوجي البحــري وال ــة  التنــوع البيول البحري
  واملنافث احلرارية املائية والشعاب املرجانية املوجودة يف املياه الباردة؛

بالدول أن تقوم، على حنو يتفق مع القانون الدويل، وخباصـة االتفاقيـة،    يب - ٢٢٣  
بتعزيز حفـظ وإدارة التنـوع البيولـوجي البحـري والـنظم اإليكولوجيـة البحريـة والسياسـات         

  باملناطق البحرية احملمية؛ الوطنية فيما يتعلق

املستقبل الـذي نصـبو   ”يف الوثيقة املعنونة  أكدت جمدداإىل أن الدول  تشري - ٢٢٤  
تدابري احلفـظ املتخـذة حسـب املنـاطق، مبـا يف ذلـك إقامـة منـاطق حبريـة حمميـة            أمهيةَ “إليه

اعتبـار ذلـك أداة   اتساقا مع القانون الدويل واستنادا إىل أفضل املعلومات العلمية املتاحة، ب
 ١٠/٢، والحظـت املقـرر   ةمسـتدام  بطريقـة حلفظ التنـوع البيولـوجي واسـتخدام مكوناتـه     

املتخذ يف االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولـوجي الـذي يـنص علـى     
_______________ 

 .٢/١٠، املرفق الثاين، املقرر A/51/312انظر   )٩٨(

 ق األول.، املرف٧/٥، املرفق، املقرر UNEP/CBD/COP/7/21برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة   )٩٩(
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يف املائــة مــن املنــاطق الســاحلية     ١٠نســبته   مــا  ٢٠٢٠حفــظ حبلــول عــام   ضــرورة أن ي
املنــاطق الــيت هلــا أمهيــة خاصــة بالنســبة للتنــوع البيولــوجي وخــدمات   ســيماالوالبحريـة، و 

  دار بطريقـة فعالـة وعادلـة    تـ  مـن املنـاطق احملميـة    النظم اإليكولوجية، من خـالل منظومـات
مترابطة على حنو جيد، ومن خـالل تـدابري حفـظ فعالـة     و للنظم اإليكولوجية ممثلةًتكون و

  ؛)٩١(أخرى متخذة حسب املناطق

الــدول يف هــذا الصــدد علــى تعزيــز التقــدم احملــرز يف إنشــاء منــاطق    تشــجع - ٢٢٥  
واصــل أن تحبريـة حمميـة، مبـا يف ذلـك إقامـة شــبكات ممثلـة لتلـك املنـاطق، ويـب بالـدول           

النظـــر يف خيـــارات حتديـــد املنـــاطق ذات األمهيـــة اإليكولوجيـــة أو البيولوجيـــة ومحايتـــها،  
  يتفق مع القانون الدويل واستنادا إىل أفضل املعلومات العلمية املتاحة؛  امب

ــرة أو عـــن طريـــق    تؤكـــد مـــن جديـــد  - ٢٢٦   ضـــرورة أن تواصـــل الـــدول، مباشـ
املنظمات الدولية املختصة، بذل اجلهود وتكثيفها من أجل تطوير وتيسري استخدام خمتلف 

البحريــة اهلشــة، مبــا يف ذلــك إمكانيــة  هج واألدوات حلفــظ وإدارة الــنظم اإليكولوجيــة الــن
تبينـه االتفاقيـة، واسـتنادا إىل      مـا  إقامة مناطق حبرية حممية، وفقا للقانون الدويل، علـى حنـو  

  أفضل املعلومات العلمية املتاحة؛

العمل الذي تضطلع به الدول واملنظمات واهليئات احلكومية الدوليـة   تالحظ - ٢٢٧  
ة التنوع البيولوجي، لتقييم املعلومات العلمية املتعلقـة باملنـاطق   ، مبا يف ذلك اتفاقيذات الصلة

البحرية اليت قـد حتتـاج إىل احلمايـة، وجتميـع املعـايري اإليكولوجيـة لتحديـد تلـك املنـاطق، يف          
ضوء هدف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة املتمثـل يف تطـوير وتيسـري اسـتخدام خمتلـف      

اع اتبهج واألدوات مثل النميـة  احملبحريـة  الناطق املهج املراعية للنظام اإليكولوجي وإقامة الن
تبينـه االتفاقيـة، واسـتنادا إىل املعلومـات العلميـة، مبــا يف        مــا وفقـا للقـانون الـدويل، علـى حنـو     

  ؛)١٧(ذلك إقامة شبكات ممثلة لتلك املناطق

اف يف اتفاقية التنوع البيولـوجي اعتمـد يف اجتماعـه    إىل أن مؤمتر األطر تشري - ٢٢٨  
البيولوجيـة الـيت     التاسع معايري علميـة لتحديـد املنـاطق البحريـة ذات األمهيـة اإليكولوجيـة أو      

ــاق البحــار       ــل أعم ــاه احمليطــات املفتوحــة وموائ ــة يف مي ــاج إىل محاي ــا اعتمــد  حتت ــادئ كم مب
شبكات ممثلة للمنـاطق البحريـة احملميـة، مبـا يف      توجيهية علمية الختيار املناطق اليت تقام فيها

، وتالحـظ العمـل اجلـاري الـذي     )١٠٠(مياه احمليطات املفتوحة وموائل أعمـاق البحـار  يف ذلك 
يضطلع به يف إطار اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي بشـأن تطبيـق املعـايري العلميـة لتحديـد املنـاطق          

_______________ 

، املرفقــان ٩/٢٠، املرفــق األول، املقــرر UNEP/CBD/COP/9/29نــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، الوثيقــة بر )١٠٠(
 .األول والثاين
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من خالل تنظيم سلسلة من حلقـات العمـل   البحرية ذات األمهية اإليكولوجية أو البيولوجية 
اإلقليمية، وتشري أيضا إىل أن منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة أعدت مبادئ توجيهيـة  
ــة إلدارة        ــة الدولي ــادئ التوجيهي ــة اهلشــة مــن خــالل املب ــة البحري ــنظم اإليكولوجي ــد ال لتحدي

  األمساك يف أعماق أعايل البحار؛ئد مصا

م بــه املنظمــة البحريــة الدوليــة مــن أعمــال لتحديــد املنــاطق  تقــو  مــا تالحــظ -  ٢٢٩  
عتـــرف بأمهيتـــها مـــن حيـــث املعـــايري اإليكولوجيـــة أو االجتماعيـــة االقتصـــادية املالبحريــة  

ها كمنـاطق  وتعيينـ  عرضـة للضـرر النـاجم عـن أنشـطة النقـل البحـري الـدويل        املالعلمية و  أو
  ؛)١٠١(حبرية شديدة احلساسية

ــر - ٢٣٠   ــاطق االســتوائية     بتحــدي ميكرو تق ــة للمن ــاظر البحري ــا ومبشــروع املن نيزي
مجيعهـا  سـعى  يالشرقية من احمليط اهلادئ والتحدي الكارييب ومبادرة املثلـث املرجـاين الـيت    

هج بصــورة خاصــة إىل إنشــاء وربــط منــاطق حبريــة حمميــة حمليــة مــن أجــل زيــادة تيســري الــن
زيز التعاون والتنسيق والتضافر علـى  ضرورة تعؤكد جمددا ، وتياملراعية للنظام اإليكولوج

  الصعيد الدويل لدعم هذه املبادرات؛

يبذله حتالف حبر سارغاسـو مـن جهـود تقودهـا حكومـة برمـودا         ما تالحظ - ٢٣١  
  للتوعية مبا لبحر سارغاسو من أمهية إيكولوجية؛

 للمبادرة الدولية املتعلقة بالشعاب املرجانيـة، وتالحـظ   دعمها تكرر تأكيد - ٢٣٢  
يف عقد االجتماع العام للمبادرة الدولية املتعلقة بالشعاب املرجانيـة يف أوكينـاوا، اليابـان،    

ــوبر  ٢٣إىل  ٢٠مــن الفتــرة  ــامج العمــل التفصــيلي  ٢٠١٤تشــرين األول/أكت ، وتؤيــد برن
ــوجي  ال ــوع البيول ــة التن ــوجي البحــري والســاحلي املتصــل   شــأن باملعــد تفاقي ــوع البيول التن

  مبوجب والية جاكرتا للتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ بالشعاب املرجانية

“ املستقبل الذي نصبو إليـه ”إىل أن الدول سلمت يف الوثيقة املعنونة  تشري - ٢٣٣  
بأن الشعاب املرجانية تعود بفوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية كـبرية، وخباصـة بالنسـبة للـدول     

الشعاب املرجانيـة وغابـات املـانغروف تتـأثر بشـدة      اجلزرية وغريها من الدول الساحلية، وبأن 
بعوامل من بينها آثار تغري املناخ وحتمض احمليطات واإلفراط يف الصيد واملمارسات الضـارة يف  

لتعــاون الــدويل مــن أجــل احلفــاظ علــى  هــا لدعمأعربــت عــن جمــال صــيد األمســاك والتلــوث، و
واالسـتفادة منـها يف اـاالت االجتماعيـة     الشعاب املرجانية والـنظم البيئيـة لغابـات املـانغروف     

  واالقتصادية والبيئية وتيسري التعاون التقين وتبادل املعلومات طوعا؛
_______________ 

 .A.982(24)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية   )١٠١(
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ــة    تشــجع - ٢٣٤   ــدول واملؤسســات الدولي ــاجلهود    ذات الصــلةال ــهوض ب ــى الن عل
الراميــة إىل معاجلــة ابيضــاض املرجــان، بســبل منــها حتســني الرصــد ــدف توقــع حــوادث     

يدها، ودعم اإلجراءات املتخذة أثناء تلك احلوادث وتعزيزهـا، والنـهوض   االبيضاض وحتد
باستراتيجيات إدارة الشعاب لدعم منعتها الطبيعية وحتسني قدرا علـى مقاومـة الضـغوط    

على تنفيذ التدابري  أيضاً الدولتشجع يف هذا الصدد األخرى، مبا فيها حتمض احمليطات، و
ن أهـداف آيتشـي املتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي، وهـو       مـ  ١٠ذات األولوية لتحقيق اهلـدف  

ب املرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة الصلة ا اعتمد يف الـدورة  اهدف موضوعه الشع
  ؛)٧٧(الثانية عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي

بينـها، مباشـرة أو عـن طريـق اهليئـات      الـدول علـى أن تتعـاون فيمـا      تشجع - ٢٣٥  
ــى الشــعاب        ــوع حــوادث للســفن عل ــات يف حــال وق ــادل املعلوم ــة املختصــة، يف تب الدولي
املرجانية، ويف التشجيع على وضع تقنيات للتقييم االقتصادي لقيمة إصالح نظم الشعاب 

  عدم استخدامها؛قيمة املرجانية و

امة للشــعاب املرجانيــة واإلدارة علــى ضــرورة إدمــاج اإلدارة املســتد  تشــدد - ٢٣٦  
ــة ويف أنشــطة وكــاالت      ــة الوطني ــة ألحــواض التصــريف يف االســتراتيجيات اإلمنائي املتكامل

  واملؤسسات املالية الدولية واجلهات املاحنة؛ ذات الصلةاألمم املتحدة وبراجمها 

أن الضــجيج يف احمليطــات ميكــن أن تكــون لــه آثــار ســلبية ذات بــال   تالحــظ - ٢٣٧  
يف معاجلـة هـذه املسـألة،     السـليمة املوارد البحرية احلية، وتؤكد أمهية الدراسات العلمية  على

وتشجع على إجراء املزيد من البحوث والدراسات واألعمال الـيت تتنـاول آثـار الضـجيج يف     
تقوم به الدول واملنظمات الدوليـة املختصـة     ما املوارد البحرية احلية، وتالحظاحمليطات على 

يــرد إليهــا مــن الــدول    مــا ل يف هــذا الصــدد، وتطلــب إىل الشــعبة مواصــلة جتميــع  مــن أعمــا
مـــن  ٦١/٢٢٢مـــن القـــرار  ١٠٧األعضـــاء واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة عمـــال بـــالفقرة 

ــة   ــى   خضــعتدراســات علمي ــا عل ــران ونشــرها يف موقعه ــت  شــبكة الســتعراض األق اإلنترن
  دراسات، حسب االقتضاء؛  وضع مراجع ووصالت على املوقع تشري إىل هذه ال  أو

إقرار املبادئ التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية من أجل احلد مـن   تالحظ - ٢٣٨  
الضجيج يف أعماق املياه الصادر عن النقل البحري التجاري ـدف معاجلـة اآلثـار املضـرة     

  باحلياة البحرية؛
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  حادي عشر

    العلوم البحرية
، منفــردة أو بالتعــاون فيمــا بينــها أو مــع  بالــدول أن تواصــل الســعي  يــب - ٢٣٩  

املنظمات واهليئات الدولية املختصة، إىل حتسني فهـم احمليطـات وأعمـاق البحـار واملعـارف      
املتعلقة ا، مبـا يف ذلـك علـى وجـه اخلصـوص مـدى وهشاشـة التنـوع البيولـوجي والـنظم           

تعلـق بـالعلوم   اإليكولوجية يف أعمـاق البحـار، عـن طريـق تكثيـف أنشـطة البحـوث فيمـا ي        
  البحرية اليت تضطلع ا وفقا لالتفاقية؛

، يف هذا الصدد، املنظمات الدولية املعنيـة واجلهـات املاحنـة األخـرى     تشجع - ٢٤٠  
على النظـر يف تقـدمي الـدعم إىل صـندوق اهلبـات التـابع للسـلطة الدوليـة لقـاع البحـار مـن            

يف املنطقـة الدوليـة لقـاع البحـار     أجل تشجيع التعاون يف إجراء البحـوث العلميـة البحريـة    
عن طريق دعم مشاركة العلماء والفنيني املؤهلني من البلدان النامية يف الربامج واملبادرات 

  واألنشطة املضطلع ا يف هذا اال؛

ــة     تالحــظ -  ٢٤١   ــة احلكومي ــة األوقيانوغرافي ــني الشــعبة واللجن الشــراكة القائمــة ب
لى إجراء البحوث العلمية البحرية يف إطـار االتفاقيـة،   الدولية خبصوص برنامج للتدريب ع
وغريهـا مـن اجلهـات املاحنـة علـى النظـر يف        ذات الصـلة وتشجع الدول واملنظمات الدولية 

  دعم هذه املبادرة؛

يف منظومـة   ذات الصلةمجيع املنظمات والصناديق والربامج واهليئات  تدعو - ٢٤٢  
مع الدول املهتمـة، بتنسـيق األنشـطة يف هـذا اـال مـع       األمم املتحدة إىل القيام، بالتشاور 

املراكز العلمية والتكنولوجية البحرية اإلقليمية والوطنية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، 
حسـب االقتضـاء، مـن أجـل كفالـة حتقيـق أهـدافها بقـدر أكـرب مـن الفعاليـة وفقـا للـربامج              

  ات الصلة بالدول اجلزرية الصغرية النامية؛واالستراتيجيات اإلمنائية لألمم املتحدة ذ

ــ حتــيط علمــا -  ٢٤٣   ــة  الــذي اختــذه قرار الب ــة األوقيانوغرافي الــس التنفيــذي للجن
إىل  ١يف دورتــه الســابعة واألربعــني، املعقــودة يف بــاريس يف الفتــرة مــن احلكوميــة الدوليــة 

ــه   ٤ ــة لدراســة   شــأن ب، ٢٠١٤متوز/يولي ــة الثاني ــة الدولي ــرار احلمل ــدي  إق ، )١٠٢(احملــيط اهلن
  وتدعو الدول إىل املشاركة يف هذه املبادرة؛

_______________ 

  .EC-XLVII.1القرار  احلكومية الدولية،اللجنة األوقيانوغرافية   )١٠٢(
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العمل الذي تضطلع به اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة     تالحظ مع التقدير - ٢٤٤  
وضع إجراءات لتنفيـذ   لمن أجالدولية، مبشورة من هيئة اخلرباء االستشارية لقانون البحار، 

  التفاقية؛اجلزأين الثالث عشر والرابع عشر من ا

العمل الذي تضطلع به هيئة اخلـرباء االستشـارية،    تالحظ أيضا مع التقدير - ٢٤٥  
بشـأن ممارسـات الـدول األعضـاء      ،مبا يف ذلك العمل الذي تضطلع به بالتعاون مع الشـعبة 

املتصلة بالبحوث العلمية البحرية ونقل التكنولوجيـا البحريـة يف إطـار االتفاقيـة، وترحـب      
ــرار الـــس ــة    بقـ ــه اخلامسـ ــة الدوليـــة يف دورتـ ــة احلكوميـ ــة األوقيانوغرافيـ التنفيـــذي للجنـ

ــرة مــن       ــدت يف بــاريس يف الفت ــني الــيت عق أن  ٢٠١٢حزيران/يونيــه  ٢٨إىل  ٢٦واألربع
على األولويات اليت كلفتها ـا جمـالس   الذي يركز تواصل هيئة اخلرباء االستشارية عملها 

يـة الدوليـة وفقـا الختصاصـاا، مـع حشـد مـوارد مـن         إدارة اللجنة األوقيانوغرافية احلكوم
  ؛)١٠٣(خارج امليزانية عند الضرورة

ــل   إىل صــدور املنشــور املــنقح املعنــون   تشــري - ٢٤٦   البحــث العلمــي البحــري: دلي
ــار       ــانون البحـ ــدة لقـ ــم املتحـ ــة األمـ ــن اتفاقيـ ــلة مـ ــام ذات الصـ ــذ األحكـ ــانون  لتنفيـ يف كـ

العامة أن تواصـل بـذل اجلهـود مـن أجـل نشـر       ، وتطلب إىل األمانة ٢٠١٠األول/ديسمرب 
  الدليل جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية؛

قدمته شبكة تعداد الكائنات البحرية احلية من مسامهة يف حبوث   ما تالحظ - ٢٤٧  
التعداد األول ”إصدارها التقرير املعنون من خالل التنوع البيولوجي البحري، مبا يف ذلك 

عن طريق و“ شف خالل عقد من الزمناكت  ما : أهم٢٠١٠ية لعام للكائنات البحرية احل
، وهـو نظـام املعلومـات البيولوجيـة     للعمـوم  وتبـادل البيانـات املتاحـة   فـظ  مرفقها اخلاص حب

  الذي تستضيفه اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية؛ ،اجلغرافية بشأن احمليطات

تركيــزه علــى احمليطــات باعتبارهــا  باالهتمــام املتزايــد الــذي جيــري   ترحــب - ٢٤٨  
مصــدرا حمــتمال للطاقــة املتجــددة، وتالحــظ يف هــذا الصــدد مــوجز املناقشــات الــيت أجرــا  

  ؛)١٠٤(غري الرمسية يف اجتماعها الثالث عشر التشاوريةالعملية 

أمهيــة زيــادة الفهــم العلمــي للتفاعــل بــني احمليطــات والغــالف اجلــوي،   تؤكــد - ٢٤٩  
يف بــرامج مراقبــة احمليطــات ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة، مثــل النظــام   بطــرق منــها املشــاركة 

العاملي ملراقبة احمليطات الذي ترعاه اللجنة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة وبرنـامج األمـم      
_______________ 

 .EC-XLV/Dec.4.3اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية، املقرر   )١٠٣(

)١٠٤(  A/67/120. 
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 خاصـة حبكـم دور  و املتحدة للبيئة واملنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة والـس الـدويل للعلـوم،     
نظـم اإلنـذار بـأمواج     إنشاءيف مراقبة تغري املناخ وتقلباته والتنبؤ ا ويف  لربامج والنظماذه ه

  تسونامي وتشغيلها؛

بالتقـــدم الـــذي أحرزتـــه اللجنـــة األوقيانوغرافيـــة احلكوميـــة الدوليـــة  ترحـــب - ٢٥٠  
وتشغيل نظم إقليمية ووطنية لإلنـذار بـأمواج تسـونامي والتخفيـف     نشاء والدول األعضاء إل

رحـب أيضـا مبواصـلة التعـاون بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة           من آثارها، وت
أمواج املـواد املتطــورة املتعلقـة بــ  باسـتحداث  األخـرى يف إطـار هــذه اجلهـود، وترحـب كــذلك     

تسونامي وبنشرها يف اآلونة األخرية، األمر الذي سيساعد البلـدان الـيت يشـملها نظـام اإلنـذار      
مـواج  أل خمـاطر التعـرض  ثارهـا يف احملـيط اهلـادئ علـى تقيـيم      آيف مـن  بأمواج تسونامي والتخف

اإلنـذارات بقـدومها، وتشـجع الـدول األعضـاء علـى إقامـة نظمهـا الوطنيـة          إصـدار  تسونامي و
تلك الـنظم باتبـاع ـج شـامل يتصـدى      تعهد لإلنذار بأمواج تسونامي والتخفيف من آثارها و
قتضــاء، بغــرض احلــد مــن اخلســائر يف األرواح  ملخــاطر متعــددة يف جمــال احمليطــات، حســب اال 

ــدرة اتمعــات      ــز ق ــة وتعزي ــيت تلحــق باالقتصــادات الوطني ــة واألضــرار ال ــى  احمللي الســاحلية عل
  مواجهة الكوارث الطبيعية؛

ــار        تشــدد - ٢٥١   ــن آث ــف م ــدابري التخفي ــود لوضــع ت ــى ضــرورة مواصــلة اجله عل
النامجـة عـن   كـوارث أمـواج تسـونامي     الكوارث الطبيعية والتأهب هلا، وخباصة يف أعقاب

  ؛٢٠١١مارس /آذار ١١الزالزل، مثل الكارثة اليت وقعت يف اليابان يف 

الــدول علــى اختــاذ اإلجــراءات الضــرورية والتعــاون يف إطــار املنظمــات   حتــث - ٢٥٢  
، مبــا فيهــا منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة واللجنــة األوقيانوغرافيــة         ذات الصــلة

لتصـدي لألضـرار الـيت تلحـق     ا لمـن أجـ  ة الدولية واملنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة،   احلكومي
 ـ بعوامات مجع البيانات املتعلقة باحمليطات الـيت تنصب وت ل وفقـا للقـانون الـدويل، بسـبل     شـغ

منها التثقيف          ـا وحتصـني تلـك   والتوعية فيمـا يتعلـق بأمهيـة تلـك العوامـات والغـرض املـراد
  ن هذه األضرار وزيادة اإلبالغ عن تلك األضرار؛العوامات م

  
  ثاين عشر

إنشاء عملية منتظمة لإلبالغ عن حالـة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العاملي، مبا يف 

  ذلك اجلوانب االجتماعية واالقتصادية

ضرورة تعزيز التقييم العلمـي املنـتظم حلالـة البيئـة البحريـة       تؤكد من جديد - ٢٥٣  
  أجل توطيد األساس العلمي لتقرير السياسات؛من 
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بعقــد االجتمــاع اخلــامس للفريــق العامــل املخصــص اجلــامع املعــين     ترحــب - ٢٥٤  
يف   بالعملية املنتظمة لإلبالغ عن حالــة البيئــة البحرية وتقييمهـا علـى الصـعيد العـاملي، مبـا     

، وفقــا ٢٠١٤مــارس آذار/ ٣١ذلــك اجلوانــب االجتماعيــة واالقتصــادية، يف نيويــورك يف  
  ؛٦٨/٧٠من القرار  ٢٤٣للفقرة 

صـــص اجلــــامع يف  التوصـــيات الـــيت اعتمـــدها الفريـــق العامـــل املخ      تؤيـــد  - ٢٥٥  
  ؛)٣(اخلامس  اجتماعه

املبـــادئ الـــيت تـــنظم العمليـــة املنتظمـــة وهـــدف دورـــا األوىل   تعيـــد تأكيـــد - ٢٥٦  
نحــو املتفــق عليــه يف االجتمــاع األول للفريــق العامــل      علــى ال ونطاقهــا) ٢٠١٤- ٢٠١٠(

  ؛)١٠٥(٢٠٠٩املخصص اجلامع الذي عقد يف عام 

أن أعضـــــاء فريـــــق خبــــــراء العمليــة املنتظمـــــة ظلــوا يعملــون يف  تالحــــظ - ٢٥٧  
ر مـن القـرا   ٢٠٩الفريــق طــوال املرحلـــة الثانية من دورة التقييم األولــى عمــال بالفقــرة 

ألــف، وتطلــب إلــيهم مواصــلة العمــل ضــمن فريــق اخلــرباء إىل حــني االنتــهاء مــن  ٦٥/٣٧
  الدورة األوىل من العملية املنتظمة؛

ــيم األوىل،     تنــوه - ٢٥٨   ــة مــن دورة التقي بعمــل فريــق اخلــرباء خــالل املرحلــة الثاني
ري وبعمـل كـل عضــو مـن أعضــاء جمموعـة اخلـرباء الــذين شـاركوا يف إعــداد التقيـيم البحــ       

  العاملي املتكامل األول؛

اإلنترنـــت شـــبكة بإنشـــاء وتشـــغيل موقـــع العمليـــة املنتظمـــة علـــى  ترحــب  - ٢٥٩  
دمت إلنشـاء املوقـع الشـبكي، وتـدعو     رعاية األمم املتحدة، وتنوه باملسامهات اليت قُـ   حتت

 بــني مكتــب الفريــق العامــل املخصــص اجلــامع  بشــأن حمتــوى املوقــعإىل إجــراء مشــاورات 
  ؛ن لفريق اخلرباءون املشتركواملنسقحسب االقتضاء يشارك فيها  عملية املنتظمةوأمانة ال

باإلرشـادات املوجهـة إىل فريـق اخلـرباء وأمانـة العمليـة املنتظمـة         حتيط علما - ٢٦٠  
، وباملخطط العام املسـتكمل ألول تقيـيم   )١٠٦(اليت اعتمدها الفريق العامل املخصص اجلامع

  ؛)١٠٧(حبري عاملي متكامل

_______________ 

 .، املرفقA/64/347انظر   )١٠٥(

 .A/69/77 انظر )١٠٦(

 ، املرفق الثاين.املرجع نفسه  )١٠٧(
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ــيت ع   تعــرب عــن تقــديرها  - ٢٦١   ــة  قــدت دعمــاً حللقــات العمــل الثمــاين ال للعملي
كانون الثاين/ينـاير   ٢٩إىل  ٢٧املنتظمة، وترحب بعقد حلقة عمل يف تشيناي، اهلند، من 

  ؛)١٠٨(، وحتيط علما باملوجز الذي أُعد عنها٢٠١٤

حبلقـــات العمـــل التقنيـــة الـــيت عقـــدت يف بـــانكوك ومـــابوتو يف        ترحـــب - ٢٦٢  
، وتناولـت بنـاء القـدرات يف    ٢٠١٣، وكذلك يف أبيـدجان وفريتـاون يف عـام    ٢٠١٢ امع

  جمال إجراء التقييمات املتكاملة؛

بالدور اهلام الذي يضطلع به مكتب الفريـق العامـل املخصـص اجلـامع      هتنو - ٢٦٣  
 بـني   مـا  يف تنفيذ املقررات اليت يتخذها الفريق العامـل والتوجيهـات الـيت يصـدرها يف فتـرة     

يحـرز مـن تقـدم يف سـري العمـل مـن         مـا  مراقبـة  أن يواصـل الدورات، وتطلب إىل املكتـب  
  أجل إرشاد العملية حنو إمتام التقييم البحري العاملي املتكامل األول؛

إىل األمني العام أن يدعو إىل عقد االجتماع السادس للفريق العامـل   تطلب - ٢٦٤  
بغرض تقدمي توصيات إىل  ٢٠١٥يلول/سبتمرب أ ١١إىل  ٨من يف الفترة املخصص اجلامع 
  من هذا القرار؛ ٢٦٧يف ضوء الفقرة  ال سيمااجلمعية العامة، و

إىل أن العمليــة املنتظمــة الــيت أنشــئت يف إطــار األمــم املتحــدة ختضــع    تشــري - ٢٦٥  
ملساءلة اجلمعية العامة وأا عملية حكوميـة دوليـة حمكومـة بالقـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك        

، وتأخـذ يف االعتبـار قـرارات اجلمعيـة العامـة      املنطبقـة  تفاقية والصكوك الدولية األخرىاال
  ؛ذات الصلة

املستقبل الذي نصـبو  ”إىل أن الدول أعربت يف الوثيقة املعنونة  أيضا تشري – ٢٦٦  
عن دعمها للعملية املنتظمة وتطلعت إىل إجناز أول تقييم عاملي متكامل حلالـة البيئـة   “ إليه
وإىل نظر اجلمعية العامة فيه بعد ذلك، وشـجعت الـدول علـى     ٢٠١٤حرية حبلول عام الب

  النظر يف نتائج التقييم على املستويات املالئمة؛

إىل قرارها القاضي بإحالة مشـروع التقيـيم، مبوافقـة املكتـب،      كذلك تشري - ٢٦٧  
علـى موقـع العمليـة    ينظـر فيـه، وأن يتـاح التقيـيم     كي لاملخصص اجلامع إىل الفريق العامل 

اإلنترنت بلغة عمل فريق اخلـرباء، وأن يسـعى األمـني العـام إىل ترمجـة      شبكة املنتظمة على 
اللغــات الرمسيــة رهنــا بتــوفر املــوارد يف الصــندوق االســتئماين للتربعــات   ســائر التقيــيم إىل 

وذلك بغرض دعم عمليـات دورة اخلمـس سـنوات األوىل للعمليـة املنتظمـة، وتشـري أيضـا        
ىل قرارها أن يقـدم الرئيسـان املشـاركان للفريـق العامـل املخصـص اجلـامع مـوجز التقيـيم          إ

_______________ 

)١٠٨(  A/68/812املرفق ،. 
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البحــري العــاملي املتكامــل األول املزمــع إصــداره بوصــفه وثيقــة مــن وثــائق اجلمعيــة العامــة  
  لتوافق عليه اجلمعية العامة بشكل ائي يف دورا السبعني؛

ــدير  - ٢٦٨   ــع التق ــيت ور  تالحــظ م دت حــىت اآلن موعــة اخلــرباء   الترشــيحات ال
أفراد يف جمموعة اخلرباء عـن  عيني املنبثقة عن العملية املنتظمة، وحتث الدول على مواصلة ت

وعلـى دعـم أعمـال فريـق      ،طريق اموعات اإلقليمية، وفقا للمعايري املقررة لتعيني اخلـرباء 
ــيم حبــري عــاملي متكامــل، وتطلــب إىل أعضــ    اء املكتــب إشــراك اخلــرباء يف إعــداد أول تقي

الدول يف جمموعام اإلقليميـة، وحتـثهم علـى ترشـيح األفـراد يف جمموعـة اخلـرباء يف أقـرب         
  وقت ممكن؛

اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة  تدعو - ٢٦٩  
األمـم   وكاالت كذلكواملنظمة البحرية الدولية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة و

، حسـب االقتضـاء، إىل مواصـلة تقـدمي الـدعم      املختصة بـاألمر املتخصصة األخرى  املتحدة
  التقين والعلمي للعملية املنتظمة؛

التنوع البيولـوجي وخـدمات   املعـين بـ  يقوم به املنرب احلكومي الـدويل   ما تالحظ - ٢٧٠  
يمـات الـيت تجـرى يف إطـار املنـرب      النظم اإليكولوجية من أعمال، وتسـلم بأمهيـة أن تكـون التقي   

  داعي هلا؛ والعملية املنتظمة متآزرة من غري ازدواجية ال

إىل أمانة العملية املنتظمة أن تدعو إىل عقد اجتماعات فريق اخلـرباء   تطلب - ٢٧١  
  وفقا ملشروع اجلدول الزمين املنقح ألول تقييم حبري عاملي متكامل، رهنا بتوافر املوارد؛

الــدعم الــذي تقدمــه الشــعبة باعتبارهــا أمانــة العمليــة    حــظ مــع التقــديرتال - ٢٧٢  
  تعانيه بالفعل من نقص كبري يف املوارد؛  ما يف الوقت نفسه املنتظمة، مدركةً

الــدعم الـتقين واللوجسـيت الــذي يقدمـه برنــامج     مــع التقـدير الحـظ أيضـا   ت - ٢٧٣  
ة الدوليــة إىل العمليــة املنتظمــة،   األمــم املتحــدة للبيئــة واللجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــ     

ــات العمــل املتعلقــة بالعمليــة املنتظمــة          ــدعمهما وكــذلك دعــم منظمــات أخــرى حللق وب
  وحللقات العمل التقنية املتعلقة ببناء القدرات من أجل إجراء التقييمات املتكاملة؛

بأن الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة ميكن أن تضطلع بدور مهـم   تسلم - ٢٧٤  
ــز العمليــة املنتظمــة     يف  تعزيــز العمليــة املنتظمــة، وتــدعو تلــك الوكــاالت إىل مواصــلة تعزي

  بالتشاور والتنسيق مع أمانة العملية املنتظمة؛

إتاحة فـرص إضـافية لفريـق اخلـرباء للحصـول علـى املعلومـات ذات         تشجع - ٢٧٥  
  الصلة بأول تقييم حبري عاملي متكامل وببناء القدرات؛
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، وتقرر مواصـلة نظرهـا   )١٠٩(صية الفريق العامل املخصص اجلامعتو تالحظ - ٢٧٦  
  املنتظمة؛  يف كل االحتياجات الالزمة لتعزيز قدرات الشعبة بوصفها أمانة العملية

التربعـات املقدمـة إىل الصـندوق االسـتئماين للتربعـات       تالحظ مـع التقـدير   - ٢٧٧  
الـدورة األوىل للعمليـة    ياتعمل بغرض دعم ٦٤/٧١من القرار  ١٨٣املنشأ عمال بالفقرة 

، وتعـرب عـن بـالغ قلقهـا لقلـة املـوارد املتاحــة       )٢٢(الـيت متتـد لفتـرة مخـس سـنوات      املنتظمـة 
للصندوق االستئماين، وحتث الدول األعضاء واملؤسسات املالية الدولية والوكاالت املاحنة 

غري احلكومية واألشخاص الطبيعيني واالعتبـاريني   واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات
ــة للصــندوق االســتئماين للتربعــات وتقــدمي مســامهات أخــرى       علــى تقــدمي مســامهات مالي

قلة املوارد املتاحة للصندوق االسـتئماين إىل قرارهـا وفقـا    تشري يف ضوء للعملية املنتظمة، و
ســتدامة يف أنشــطة العمليــة  النظــر يف ضــرورة اال إعــادةَ ٦٨/٧٠مــن القــرار  ٢٥٥للفقــرة 

يف ضرورة ضمان إمكانية التنبؤ بـاملوارد املاليـة واسـتدامتها لـدعم      نظرالاملنتظمة ومواصلة 
  العمليات املتعلقة بالعملية املنتظمة؛

إىل األمني العام أن يدير الصندوق االستئماين للتربعات املنشأ عمـال   تطلب - ٢٧٨  
بعــد دورة اخلمــس ســنوات وطيلــة العمليــات    مــا ، إىل٦٤/٧١مــن القــرار  ١٨٣بــالفقرة 

  املتعلقة بالعملية املنتظمة؛
  

  ثالث عشر

  التعاون اإلقليمي

اختاذ عدد من املبادرات على املسـتوى اإلقليمـي يف خمتلـف املنـاطق      تالحظ - ٢٧٩  
يضـطلع بـه صـندوق املسـاعدة       مـا  لتعزيز تنفيـذ االتفاقيـة، وتالحـظ أيضـا يف هـذا السـياق      

قة البحر الكارييب من أعمال دف إىل تيسري القيام طوعا، من خـالل املسـاعدة   املعين مبنط
التقنيـة يف املقـام األول، بـإجراء مفاوضـات بشــأن تعـيني احلـدود البحريـة بـني دول البحــر         
الكــارييب، وتالحــظ مــرة أخــرى إنشــاء اجلمعيــة العامــة ملنظمــة الــدول األمريكيــة يف عــام    

آلية رئيسية الغرض  ليكونالسلمية للمنازعات اإلقليمية صندوق السالم: التسوية  ٢٠٠٠
منها، حبكم نطاقهـا اإلقليمـي الواسـع، منـع نشـوب املنازعـات اإلقليميـة واملنازعـات علـى          
احلــدود الربيــة والبحريــة وتســوية املنازعــات الــيت مل يبــت فيهــا، ويــب بالــدول واجلهــات 

  أن تفعل ذلك؛األخرى اليت ميكنها أن تساهم يف هذين الصندوقني 

_______________ 

  .Corr.1و  A/68/82انظر   )١٠٩(
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اجلهــود املبذولــة علــى الصــعيد اإلقليمــي لتعزيــز تنفيــذ  تالحــظ مــع التقــدير - ٢٨٠  
ــن        ــة بالســالمة واألم ــدرات، للمســائل املتعلق ــاء الق ــها بن ــة والتصــدي، بوســائل من االتفاقي
البحريني وحفظ املوارد البحرية احلية واستخدامها على حنو مستدام ومحاية وصـون البيئـة   

  ظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على حنو مستدام؛البحرية وحف

باعتماد الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية  ترحب - ٢٨١  
(مسـار   إجراءات العمـل املعجـل للـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة      ’’الصغرية النامية املعنونة 

دة املنصوص عليها لغـرض تعزيـز اإلجـراءات    والطرائق اجلدي )١١٠((مسار ساموا)‘‘ ساموا)
املتخـــذة بشـــأن طائفـــة مـــن التحـــديات الـــيت تواجههـــا الـــدول اجلزريـــة الصـــغرية الناميـــة  
واألولويات اليت مها، مبا يف ذلك التحديات املتعلقة حبفـظ املـوارد البحريـة واسـتخدامها     

مهـا بالعمـل مـع الـدول     مبا حيفظ استدامتها، وصون البيئة البحرية، وتؤكد من جديـد التزا 
  يضمن جناحه؛  اجلزرية الصغرية النامية دف التنفيذ الكامل ملسار ساموا مبا

الدول واملنظمات الدولية إىل تعزيز التعاون فيما بينها من أجل محاية  تدعو - ٢٨٢  
لتعزيــز املربمــة البيئــة البحريــة علــى حنــو أفضــل، وترحــب يف هــذا الصــدد مبــذكرة التفــاهم  

بني جلنة محاية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسـي وجلنـة مصـائد األمسـاك     التعاون 
  الدولية؛ ية لقاع البحار واملنظمة البحريةيف مشال شرق احمليط األطلسي والسلطة الدول

، مــع التركيـز بشــكل  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧بنتــائج السـنة القطبيــة الدوليـة،    تنـوه  - ٢٨٣  
بني التغري البيئي يف املناطق القطبيـة والـنظم   ت ة بالصالخاص على املعارف اجلديدة املتعلق

  املناخية يف العامل، وتشجع الدول واألوساط العلمية على تعزيز تعاوا يف هذا الصدد؛

ــاظر      ترحــب - ٢٨٤   بالتعــاون اإلقليمــي، وتالحــظ يف هــذا الصــدد إطــار عمــل املن
اون بـني الـدول السـاحلية يف منطقـة     الطبيعية يف احمليط اهلادئ الذي يعد مبادرة لتعزيز التع

  املستدامة؛  جزر احمليط اهلادئ يف سبيل تعزيز حفظ البيئة البحرية وحتقيق التنمية

خمتلف اجلهود اليت بذلتها الدول يف سياق التعاون على  تالحظ مع التقدير - ٢٨٥  
تقيــيم املسـتويني اإلقليمــي ودون اإلقليمــي، وترحــب يف هــذا الصــدد مببــادرات مــن قبيــل ال 

  واإلدارة املتكاملني للنظام اإليكولوجي البحري الواسع خلليج املكسيك؛

يف  بالتعـاون بـني أعضـاء منطقـة السـالم والتعـاون يف جنـوب احملـيط األطلسـي          تنوه -  ٢٨٦  
  هذا الشأن؛

_______________ 

 .، املرفق٦٩/١٥القرار   )١١٠(
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ــا  - ٢٨٧   ــيط علمـ ــرار  حتـ ــة ابقـ ــي  مجعيـ ــاد األفريقـ ــا دوريف الحتـ ــة  ـ ــة الثانيـ العاديـ
أن تعتمــد ، ٢٠١٤كــانون الثاين/ينــاير  ٣١  و ٣٠أديــس أبابــا يف  والعشــرين، املعقــودة يف

 ٢٠٢٥- ٢٠١٥ قـد العأن يظل و ٢٠٥٠االستراتيجية البحرية املتكاملة ألفريقيا حىت عام 
’’ع؛‘‘البحار واحمليطات األفريقية قد  

ــظ - ٢٨٨   ــا تالحـ ــؤمترأن  أيضـ ــة      مـ ــدان الناميـ ــين بالبلـ ــاين املعـ ــدة الثـ ــم املتحـ األمـ
ــذي ع ،ليةالســاح  غــري ــدال ــن   ق ــا م ــاين/نوفمرب   ٥إىل  ٣يف فيين ــد  ،٢٠١٤تشــرين الث اعتم

يف  ،)١١١(٢٠٢٤- ٢٠١٤للعقــد  عمــل فيينــا لصــاحل البلــدان الناميــة غــري الســاحلية  برنــامج
تلبيـة االحتياجـات    :أعقاب املـؤمتر العشـري الشـامل السـتعراض تنفيـذ برنـامج عمـل أملـايت        

ة وإنشـاء إطـار عـاملي جديـد للتعـاون يف جمـال النقـل العـابر         اخلاصة للبلدان النامية غري السـاحلي 
، وتالحظ أيضـا احلاجـة   )١١٢(من أجل البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية

إىل التعاون على تلبية االحتياجات اإلمنائية للبلدان النامية غـري السـاحلية والتحـديات الـيت     
قارهــا إىل منافــذ بريــة مباشــرة إىل البحــر وموقعهــا النــائي  تواجههــا لعــدة أســباب منــها افت

  ؛فيينا يف برنامج عمل الواردةوبعدها عن األسواق العاملية، وذلك متشيا مع األهداف 
  

  رابع عشر

  العضوية املتعلقة باحمليطات وقانون البحار غري الرمسية املفتوحة باب التشاوريةالعملية 
  

ــر الرئيســني ا  ترحــب - ٢٨٩   ــة  بتقري ــة عــن   التشــاوريةملشــاركني للعملي غــري الرمسي
أعمال العملية يف اجتماعها اخلامس عشر الذي ركز على دور األغذيـة البحريـة يف األمـن    

  ؛)٥(الغذائي العاملي

غري الرمسية كمنتدى فريد للمناقشات الشاملة التشاورية بدور العملية  تنوه - ٢٩٠  
سائل املتصلة باحمليطات وقانون البحار، على النحو الذي يتسق مـع اإلطـار الـذي    بشأن امل

بأركـان   املتعلـق املنظور أن وب )٧(٢١من جدول أعمال القرن  ١٧توفره االتفاقية والفصل 
  عند حبث املواضيع املختارة؛ينبغي زيادة تعزيزه التنمية املستدامة الثالثة 

ــة   ترحـــب - ٢٩١   ــه العمليـ ــا اضـــطلعت بـ ــاوريةمبـ ــال   التشـ ــة مـــن أعمـ غـــري الرمسيـ
قدمته من إسهام يف رفع مستوى التنسيق والتعاون بني الدول وتعزيز املناقشة السنوية   ومبا

_______________ 

  ، املرفق الثاين.٦٩/١٣٧القرار   )١١١(
وزاري الدويل للبلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية واملؤسسات املاليـة  تقرير املؤمتر ال )١١٢(

 ٢٠٠٣آب/أغسـطس   ٢٩و  ٢٨أملـايت، كازاخسـتان،   ، واإلمنائية الدولية، بشأن التعـاون يف جمـال النقـل العـابر    
)A/CONF.202/3،( .املرفق األول  
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اليت جتريها اجلمعية العامة بشأن احمليطات وقانون البحار، من خالل توجيهها االهتمام إىل 
  اهات الراهنة على حنو فعال؛املسائل الرئيسية واالجت

الرمسية   غري التشاوريةباجلهود املبذولة لتحسني أعمال العملية  ترحب أيضا - ٢٩٢  
 التشـاورية وتركيزها على مواضيع حمـددة، وتقـر يف هـذا الصـدد بالـدور الرئيسـي للعمليـة        

تنسـيق  والين املتعـدد  أصـحاب املصـلحة  غري الرمسية يف تكامـل املعـارف وتبـادل اآلراء بـني     
، مبا فيهـا املسـائل املسـتجدة،    املختلفة زيادة الوعي باملواضيعيف و ،بني الوكاالت املختصة

مــع تعزيــز أركــان التنميــة املســتدامة الثالثــة يف الوقــت ذاتــه، وتوصــي بــأن تضــع العمليــة     
غري الرمسية عملية شاملة للجميع تتسم بالشفافية واملوضوعية الختيـار املواضـيع    التشاورية

ضـاء أفرقــة املناقشــة مبــا ييســر عمــل اجلمعيـة العامــة أثنــاء املشــاورات غــري الرمسيــة الــيت   وأع
  جتريها بشأن القرار السنوي املتعلق باحمليطات وقانون البحار؛

غــري الرمسيــة وزيــادة كفاءــا،   التشــاوريةإىل ضــرورة تعزيــز العمليــة  تشــري - ٢٩٣  
على تقدمي اإلرشادات إىل الرئيسـني  امج والربوتشجع الدول واملنظمات احلكومية الدولية 

 التشاوريةاملشاركني للعملية حتقيقا هلذه الغاية، وخباصة قبل االجتماع التحضريي للعملية 
  غري الرمسية وأثناء انعقاده؛

غري الرمسية للعـامني القـادمني، وفقـا للقـرار      التشاوريةمواصلة العملية  تقرر - ٢٩٤  
العامة يف دورا احلادية والسـبعني استعراضـا آخـر ملـدى      ، على أن جتري اجلمعية٥٤/٣٣

  فعالية العملية وجدواها؛

ــرتني    تطلـــب - ٢٩٥   ــا للفقـ ــدعو، وفقـ ــام أن يـ ــني العـ ــرار   ٣  و ٢إىل األمـ ــن القـ مـ
غـري الرمسيـة يف نيويـورك يف     التشاورية، إىل عقد االجتماع السادس عشر للعملية ٥٤/٣٣

، وأن يـوفر لـه التسـهيالت الالزمـة ألداء عملـه      ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٠إىل  ٦الفترة من 
وأن يضع الترتيبات الالزمة لتوفر له الشعبة الدعم، بالتعـاون مـع اجلهـات املعنيـة األخـرى      

  يف األمانة العامة، حسب االقتضاء؛

ــالغ املســتمر    -  ٢٩٦   ــا الب ــن قلقه ــرب ع ــة يف الصــندوق     تع ــوارد كافي ــدم وجــود م إزاء ع
بغــرض مســاعدة البلــدان الناميــة، وخباصــة أقــل    ٥٥/٧القرار بــ عمــالملنشــأ االســتئماين للتربعــات ا

البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية والدول النامية غـري السـاحلية، علـى حضـور اجتماعـات      
  غري الرمسية، وحتث الدول على تقدمي تربعات إضافية للصندوق االستئماين؛ التشاوريةالعملية 

ــة الــذين يــدعوهم الرئيســان   ي مثلــاألولويــة ملمــنح ت أن تقــرر - ٢٩٧   البلــدان النامي
ان للعملية، بالتشاور مع احلكومات، إىل تقدمي عروض خالل اجتماعـات العمليـة   املشارك

ــة   التشــاورية ــك غــري الرمسي ــق ب وذل ــا يتعل ــن الصــندوق االســتئماين   صــرف فيم ــوال م األم
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حيق هلـم أيضـا   أن ية تكاليف سفرهم، ومن أجل تغط ٥٥/٧للتربعات املنشأ عمال بالقرار 
احلصول علـى بـدل اإلقامـة اليـومي رهنـا بتـوافر األمـوال بعـد تغطيـة تكـاليف سـفر مجيـع             

  أعاله؛   ٢٩٦  املمثلني اآلخرين املستحقني الوافدين من البلدان املذكورة يف الفقرة

الــيت جتريهــا يف غــري الرمسيــة يف املناقشــات  التشــاوريةأن تركــز العمليــة  تقــرر أيضــا -  ٢٩٨  
احمليطـات  ’’إطار مداوالا بشـأن تقريـر األمـني العـام عـن احمليطـات وقـانون البحـار علـى موضـوع           

، ‘‘والتنمية املستدامة: التكامل بني أبعاد التنمية املسـتدامة الثالثـة، البيئـي واالجتمـاعي واالقتصـادي     
ــام     ــده يف ع ــذي تعق ــا الســادس عشــر ال ــى ٢٠١٥  يف اجتماعه ــام البحــري  ’’موضــوع ، وعل احلط

  ؛٢٠١٦يف اجتماعها السابع عشر الذي تعقده يف عام ‘‘ واللدائن واللدائن الدقيقة
  

  خامس عشر

  التنسيق والتعاون

الدول على العمل بشكل وثيـق مـع املنظمـات والصـناديق والـربامج       تشجع - ٢٩٩  
ــم    ــة األمـ ــة ملنظومـ ــة التابعـ ــاالت املتخصصـ ــة والوكـ ــات الدوليـ ــدة واالتفاقيـ ــة املتحـ الدوليـ

الصـلة ومـن خالهلــا، لتحديـد جمـاالت االهتمــام املسـتجدة مـن أجــل حتسـني التنســيق          ذات
  والتعاون وكيفية التصدي هلذه املسائل على أفضل وجه؛

اهليئــات املنشــأة مبوجــب االتفاقيــة علــى تعزيــز التنســيق والتعــاون،    تشــجع - ٣٠٠  
  حسب االقتضاء، يف الوفاء بوالية كل منها؛

رؤســـاء املنظمـــات علـــى هـــذا القـــرار ع طلـــإىل األمـــني العـــام أن ي تطلـــب - ٣٠١  
احلكومية الدولية ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة وصناديقها وبراجمهـا الـيت تشـارك يف    

وتشـدد علـى أمهيـة     ،لةاألنشطة املتصلة بشؤون احمليطات وقانون البحار واملؤسسات املمو
هات إلدراجها يف تقرير األمني العام عـن احمليطـات   اءة من هذه اجلتلقي مالحظات آنية بن

  وقانون البحار وعلى أمهية مشاركتها يف االجتماعات والعمليات ذات الصلة؛

بالعمل الذي تضطلع به أمانات وكاالت األمم املتحـدة املتخصصـة    ترحب - ٣٠٢  
لصـلة مـن أجـل    ا  وبراجمها وصناديقها وهيئاا املعنية وأمانات املنظمات واالتفاقيـات ذات 

بــني الوكــاالت بشــأن مســائل احمليطــات، بطــرق منــها، حســب    التعــاون وتعزيــز التنســيق 
االقتضاء، شبكة األمم املتحدة للمحيطات، وهي آلية التنسيق بـني الوكـاالت فيمـا يتعلـق     

  مبسائل احمليطات واملناطق الساحلية داخل منظومة األمم املتحدة؛

ه شــبكة األمــم املتحــدة للمحيطــات يف إطــار بالعمــل الــذي تضــطلع بــ تنــوه - ٣٠٣  
الصيغة املنقحة لالختصاصات املتعلقة بعمل شـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات، وبالتعـاون مـع       
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املستشــار القــانوين لألمــم املتحدة/شــعبة شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار بوصــفه املكلــف          
د الـدول األعضـاء وغريهـا    بالتنسيق يف شبكة األمم املتحدة للمحيطات، وتـدعو يف هـذا الصـد   

من اجلهات الفاعلة اليت يسمح هلا وضعها بذلك إىل القيام، كتدبري مؤقـت، بتقـدمي مسـامهات    
للصــندوق االسـتئماين الــذي أنشــأه األمــني العـام لصــاحل مكتــب الشــؤون   حمــددة الغــرض ماليـة  

ن هـذه املسـامهات   القانونية دعما لتعزيز القانون الدويل، وتأذن لألمني العام بصرف األموال مـ 
املقدمة للصندوق االستئماين ألغراض إنشاء وتعهد قاعـدة بيانـات قابلـة للبحـث فيهـا وتكـون       

للواليــات املنوطــة بأعضــاء شــبكة األمــم املتحــدة    بيانــاًمتاحــة علــى شــبكة اإلنترنــت تتضــمن  
ــن املنظمــات        ــة لكــل منظمــة م ــيت وافقــت عليهــا األجهــزة اإلداري ــات ال للمحيطــات واألولوي

كة يف شبكة األمم املتحدة للمحيطات، ـدف حتديـد اـاالت الـيت ميكـن أن تقـام فيهـا        شارِامل
  ملرتبطة بأداء مهام جهة التنسيق؛عالقات تعاون وتآزر، وكذلك لتخطيط األسفار ا

ــد  -  ٣٠٤   ــة بعمــل شــبكة األمــم     تؤكــد مــن جدي قرارهــا اســتعراض االختصاصــات املتعلق
  للمحيطات؛ ضوء عمل شبكة األمم املتحدة يفالثانية والسبعني املتحدة للمحيطات يف دورا 

  
  سادس عشر

  أنشطة شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار

لألمني العام للتقرير السـنوي الـذي أعدتـه الشـعبة عـن       تعرب عن تقديرها - ٣٠٥  
سـد  الـيت جت هي األنشطة احمليطات وقانون البحار ولألنشطة األخرى اليت تقوم ا الشعبة و

  املستوى الرفيع للمساعدة اليت تقدمها إىل الدول األعضاء؛

بـاليوم العـاملي   للمـرة السادسـة   احتفال األمـم املتحـدة    تالحظ مع االرتياح - ٣٠٦  
، وتنــوه مــع التقــدير بــاجلهود الــيت بذلتــها الشــعبة لتنظــيم  )١١٣(٢٠١٤يف عــام  للمحيطــات

التعاون الدويل بشـأن قـانون   وتيسري عزيز االحتفال ذا اليوم، وتدعو الشعبة إىل مواصلة ت
البحــار وشــؤون احمليطــات يف ســياق االحتفــال مســتقبال بــاليوم العــاملي للمحيطــات ومــن    

  خالل مشاركتها يف املناسبات األخرى؛

إىل األمـني العـام أن يواصـل االضـطالع باملسـؤوليات واملهـام املوكلـة         تطلب - ٣٠٧  
ــرارات اجلم  ــة ويف قـ ــه يف االتفاقيـ ــة إليـ ــة العامـ ــلةعيـ ــراران  ذات الصـ ــا القـ ــا فيهـ  ٤٩/٢٨، مبـ

، وأن يكفــل ختصــيص املــوارد املناســبة للشــعبة لكــي تضــطلع بأنشــطتها يف إطــار   ٥٢/٢٦  و
  امليزانية املعتمدة للمنظمة؛

_______________ 

 حزيران/يونيه يوما عامليا للمحيطات. ٨ أن يكون ٦٣/١١١قررت اجلمعية العامة يف قرارها   )١١٣(
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إىل األمـني العـام أن يواصـل أنشـطة النشـر الـيت تضـطلع ـا الشـعبة،           تطلب أيضا -  ٣٠٨  
  ؛البحار  قانون نشرةو قانون البحار: بيبلوغرافيا خمتارةن اإلصداريمن خالل نشر  ال سيماو
  

  سابع عشر

  الدورة السبعون للجمعية العامة

إىل األمني العام أن يعد تقريرا شـامال لتنظـر فيـه اجلمعيـة العامـة يف دورـا        تطلب -  ٣٠٩  
تنفيـذ هـذا    السبعني عن التطورات واملسائل املتصلة بشؤون احمليطات وقانون البحار، مبا يف ذلـك 

، وأن يفـرد فرعـا مـن التقريـر للموضـوع      ٥٤/٣٣  و ٥٢/٢٦  و ٤٩/٢٨القرار، وفقا للقـرارات  
  غري الرمسية؛ التشاوريةالذي سيكون حمور تركيز االجتماع السادس عشر للعملية 

على الدور البالغ األمهية لتقرير األمني العـام السـنوي الـذي يتضـمن      تشدد - ٣١٠  
املتعلقــة بتنفيــذ االتفاقيــة وعمــل املنظمــة ووكاالــا املتخصصــة    معلومــات عــن التطــورات

واملؤسســات األخــرى يف ميــدان شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار علــى الصــعيدين العــاملي 
واإلقليمي والذي يشكل نتيجة لـذلك األسـاس الـالزم لنظـر اجلمعيـة العامـة يف التطـورات        

سنويا باعتبارهـا املؤسسـة العاملية هلا اضها املتعلقة بشؤون احمليطات وقانون البحار واستعر
  املختصة بإجراء هذا االستعراض؛

م أيضــا إىل قدأعــاله ســي ٣٠٩إىل أن التقريــر املشــار إليــه يف الفقــرة   تشــري - ٣١١  
املسائل ذات الطابع العام الـيت  اليت تتناول من االتفاقية  ٣١٩الدول األطراف عمال باملادة 

  ة؛خبصوص االتفاقي تنشأ

املشـاورات غـري الرمسيـة املتعلقـة بقـرار      تعزيـز  الرغبة يف مواصلة  تالحظ أيضا - ٣١٢  
ـا    تخذ سنويا بشأن احمليطات وقانون البحـار  اجلمعية العامة الذي يوفعاليـة  مـن حيـث كفاء

مـدة  مشاركة الوفود فيها، وتقرر أال تتجاوز فترة املشاورات غري الرمسية بشأن ذلـك القـرار   
د مواعيد املشاورات حبيـث يتـاح للشـعبة متسـع مـن الوقـت       حدكحد أقصى وأن تأسبوعني 

أعــاله، وتــدعو الــدول إىل أن تقــدم، يف أقــرب  ٣٠٩إلصــدار التقريــر املشــار إليــه يف الفقــرة 
نصوص إلدراجها يف القرار؛ موعد ممكن، إىل منسق املشاورات غري الرمسية مقترحات  

املعنـون    عمـال املؤقـت لـدورا السـبعني البنـد     أن تدرج يف جـدول األ  تقرر - ٣١٣  
  “.احمليطات وقانون البحار”

  ٧٧ اجللسة العامة
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٢٩

 


