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  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  

  ])Add.1 و A/69/L.65(اإلحالة إىل جلنة رئيسية  دون[

  

وضع صك دويل ملزم قانونا يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون   - ٦٩/٢٩٢
البحار بشأن حفظ التنوع البيولـوجي البحـري يف املنـاطق الواقعـة     

  طنية واستغالله على حنو مستدامخارج نطاق الوالية الو
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 ١٦٢االلتزام الذي أعرب عنه رؤسـاء الـدول واحلكومـات يف الفقـرة      إذ تؤكد جمددا  

ــانريو،          ــو دي ج ــود يف ري ــتدامة، املعق ــة املس ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم ــة مل ــة اخلتامي ــن الوثيق م

املســتقبل الــذي نصــبو ”، املعنونــة ٢٠١٢ حزيران/يونيــه ٢٢إىل  ٢٠الربازيــل، يف الفتــرة مــن 

، بـأن  ٢٠١٢متوز/يوليـه   ٢٧املـؤرخ   ٦٦/٢٨٨، والـيت أقرـا اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا      “إليه

ــل املخصــص غــري الرمســي        ــق العام ــى وجــه االســتعجال، باالســتناد إىل عمــل الفري يعــاجلوا عل

ولــوجي البحــري يف املنــاطق املفتــوح بــاب العضــوية لدراســة املســائل املتعلقــة حبفــظ التنــوع البي 

الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على حنـو مسـتدام وقبـل اختتـام الـدورة التاسـعة       

والستني للجمعية العامـة، مسـألة حفـظ التنـوع البيولـوجي البحـري يف املنـاطق الواقعـة خـارج          

ار بشـأن وضـع صـك    نطاق الوالية الوطنيـة واسـتغالله علـى حنـو مسـتدام، مبـا يشـمل اختـاذ قـر         

  ،  )١(دويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

كـــانون  ٢٩املـــؤرخ  ٦٩/٢٤٥ هـــامـــن قرار ٢١٤ يف الفقـــرة إىل طلبـــهاوإذ تشـــري   

إىل الفريق العامل املخصص غري الرمسي املفتوح باب العضـوية أن يقـدم    ٢٠١٤األول/ديسمرب 

  ،عايريه وجدواهاقية ومتوصيات بشأن نطاق صك دويل يف إطار االتف

_______________ 

)١(  United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363.  
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ــد نظــــرت    ل املخصــــص غــــري الرمســــي املفتــــوح    يف توصــــيات الفريــــق العامــــ   وقــ

  ،)٢(العضوية  باب

ــب   ــايريه      وإذ ترحـ ــة ومعـ ــار االتفاقيـ ــك دويل يف إطـ ــاق صـ ــأن نطـ ــادل اآلراء بشـ بتبـ

وجدواه، وبالتقدم احملرز داخل الفريق العامل املخصص غري الرمسي املفتوح بـاب العضـوية، يف   

، ويف ٢٠١١كـانون األول/ديسـمرب    ٢٤املؤرخ  ٦٦/٢٣١واليته احملددة مبوجب قرارها  إطار

أن ، يف اإلعـداد للقـرار املزمـع    ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ١١املؤرخ  ٦٧/٧٨ضوء قرارها 

  التاسعة والستني بشأن وضع صك دويل يف إطار االتفاقية، دورايف  تتخذه اجلمعية العامة

ة اســتحداث نظــام عــاملي شــامل يكفــل حتســني ســبل معاجلــة  علــى ضــرور وإذ تشــدد  

ــة         ــة الوطني ــة خــارج نطــاق الوالي ــاطق الواقع ــوجي البحــري يف املن ــوع البيول مســألة حفــظ التن

  واستغالله على حنو مستدام، وذلك بعد النظر يف جدوى وضع صك دويل يف إطار االتفاقية،

ة األمــم املتحــدة لقــانون اتفاقيــوضــع صــك دويل ملــزم قانونــا يف إطــار   تقــرر  - ١  

)١(البحــار
ــة       بشــأن حفــظ التنــوع البيولــوجي البحــري يف املنــاطق الواقعــة خــارج نطــاق الوالي

  الوطنية واستغالله على حنو مستدام، وحتقيقا هلذه الغاية:

ضـريية تكـون مفتوحـة    أن تنشئ، قبل عقد مؤمتر حكومي دويل، جلنة حتتقرر   (أ)  

أمــام مجيــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة وأعضــاء الوكــاالت املتخصصــة واألطــراف يف     

االتفاقيــة، مــع دعــوة مشــاركني آخــرين بوصــفهم مــراقبني وفقــا للممارســة املعهــودة يف األمــم  

املتحدة، من أجل تقـدمي توصـيات موضـوعية إىل اجلمعيـة العامـة بشـأن عناصـر مشـروع نـص          

ويل ملــزم قانونــا يف إطــار االتفاقيــة، مــع مراعــاة خمتلــف التقــارير الــيت قــدمها الرئيســان  صــك د

لدراســة  املشــاركان عــن عمــل الفريــق العامــل املخصــص غــري الرمســي املفتــوح بــاب العضــوية   

ــة       ــاطق الواقعــة خــارج نطــاق الوالي ــوجي البحــري يف املن ــوع البيول املســائل املتعلقــة حبفــظ التن

 ٢٠١٦، علـى أن تبـدأ اللجنـة التحضـريية عملـها يف عـام       علـى حنـو مسـتدام    الوطنية واستغالله

  عما أحرزته من تقدم؛ ٢٠١٧وتقدم إىل اجلمعية تقريرا بنهاية عام 

 ١٠أن جتتمع اللجنة التحضريية على األقل يف دورتـني مـدة كـل منـهما     تقرر   (ب)  

مـــل خـــدمات ، علـــى أن تـــوفر هلـــا كا٢٠١٧، وكـــذلك يف عـــام ٢٠١٦أيـــام عمـــل يف عـــام 

املؤمترات، مع التسليم بأنه فيما يتعلق بالوثـائق، فـإن أي وثـائق للجنـة التحضـريية غـري جـدول        

  األعمال وبرنامج العمل وتقرير اللجنة التحضريية تعترب وثائق عمل غري رمسية؛

_______________ 

)٢(  A/69/780املرفق، الفرع األول ،.  
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ـــ     (ج)   ــدعوة إىل عقـ ــام الــ ــني العــ ــب إىل األمــ ــريية  تطلــ ــة التحضــ د دورات اللجنــ

ــام يف ــ ٢٠١٦ عـــ ــرة مـــ ــارس إىل  ٢٨ن يف الفتـــ ــن   ٨آذار/مـــ ــرة مـــ ــان/أبريل ويف الفتـــ نيســـ

  أيلول/سبتمرب؛ ١٢آب/أغسطس إىل   ٢٩

أن يرأس اللجنة التحضريية رئيس يعينه رئيس اجلمعيـة العامـة، بالتشـاور    تقرر   (د)  

  مع الدول األعضاء، يف أقرب وقت ممكن؛

جمموعـة  أن تنتخب اللجنة التحضريية مكتبا يتألف من عضوين عن كل تقرر   (هـ)  

إقليمية، وأن يساعد هؤالء األعضـاء العشـرة الـرئيس يف املسـائل اإلجرائيـة يف إطـار التصـريف        

  ؛اليت يضطلع ا العام لألعمال

ــة إىل تســمية مرشــحني      (و)   ــة دعــوة اموعــات اإلقليمي تطلــب إىل رئــيس اجلمعي

  للمكتب يف أقرب وقت ممكن؛

نطــاق ممكــن ألي صــك ملــزم  تســلم باستصــواب تــأمني القبــول علــى أوســع    (ز)  

قانونا يف إطار االتفاقية بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج نطـاق  

  الوالية الوطنية واستغالله على حنو مستدام، وهلذا السبب؛

 اتفـاق بشـأن   أن تبـذل اللجنـة التحضـريية قصـارى جهـدها للتوصـل إىل      تقرر   (ح)  

  املسائل املوضوعية بتوافق اآلراء؛

ــى وضــع عناصــر         (ط)   ــة التحضــريية عل ــاءة داخــل اللجن ــة العمــل بكف تســلم بأمهي

ــأن أي عناصــر         ــة، وتســلم كــذلك ب ــا يف إطــار االتفاقي ــزم قانون ــص صــك دويل مل مشــروع ن

ي األخـرى  يتحقق بشأا توافق يف اآلراء، حىت بعد بذل قصارى اجلهـد، ميكـن إدراجهـا هـ     ال

  توصيات اللجنة التحضريية إىل اجلمعية العامة؛ جزء من ضمن

أن تســـري القواعـــد املتعلقـــة بـــاإلجراءات واملمارســـة املتبعـــة يف جلـــان تقـــرر   (ي)  

اجلمعيــة العامــة علــى إجــراءات اللجنــة التحضــريية، باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه يف الفقــرة  

ت اللجنـة التحضـريية، أن تكـون حقـوق مشـاركة      الفرعية (ط) أعاله، وفيمـا يتعلـق باجتماعـا   

املنظمة الدولية اليت هي طرف يف االتفاقية على غـرار مشـاركتها يف اجتمـاع الـدول األطـراف      

يف االتفاقية، وأال يشكل هذا احلكم سابقة تسري علـى مجيـع االجتماعـات الـيت ينطبـق عليهـا       

  ؛٢٠١١أيار/مايو  ٣املؤرخ  ٦٥/٢٧٦قرار اجلمعية 

أن تتخذ، قبـل ايـة دورـا الثانيـة والسـبعني، آخـذة يف اعتبارهـا تقريـر         قرر ت  (ك)  

اللجنــة التحضــريية آنــف الــذكر، قــرارا بشــأن عقــد مــؤمتر حكــومي دويل حتــت رعايــة األمــم     
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املتحدة، وبشأن تاريخ بدئـه، لكـي ينظـر يف توصـيات اللجنـة التحضـريية بشـأن عناصـر صـك          

  ية، ويتوىل إعداد نصه؛دويل ملزم قانونا يف إطار االتفاق

ــاول أيضــا تقــرر  - ٢   ــيت متــت     أن تتن املفاوضــات املواضــيع احملــددة يف اموعــة ال

، وتشــمل حفــظ التنــوع البيولــوجي البحــري يف املنــاطق الواقعــة ٢٠١١املوافقـة عليهــا يف عــام  

حريـة،  خارج نطاق الوالية الوطنية واسـتغالله علـى حنـو مسـتدام، وال سـيما املـوارد اجلينيـة الب       

وككل، مبـا يف ذلـك املسـائل املتعلقـة بتقاسـم املنـافع، وتـدابري مـن قبيـل أدوات اإلدارة          جمتمعة 

املالئمة لكل منطقة على حدة، مبا فيها املناطق البحرية احملميـة، وتقييمـات األثـر البيئـي، وبنـاء      

  القدرات ونقل التكنولوجيا البحريـة؛

أعاله ال ينبغي أن تقوض مـا هـو قـائم مـن      ١رة بأن العملية املبينة يف الفق تقر  - ٣  

الصكوك واألطر القانونية ذات الصلة باملوضوع واهليئات العامليـة واإلقليميـة والقطاعيـة املعنيـة     

  يف هذا الصدد؛

بأن املشاركة يف املفاوضـات ونتـائج تلـك املفاوضـات لـن يـؤثرا يف        تقر أيضا  - ٤  

ــة أو يف أي اتفاقــات أخــرى ذات صــلة ــا   الوضــع القــانوين للــدول غــري األطــراف يف    االتفاقي

يتعلــق ــذه الصــكوك، أو يف الوضــع القــانوين لألطــراف يف االتفاقيــة أو يف أي اتفاقــات    فيمــا

  أخرى ذات صلة ا فيما يتعلق ذه الصكوك؛

إىل األمني العام أن ينشئ صندوقا استئمانيا خاصا للتربعات مـن أجـل    تطلب  - ٥  

والــدول  الناميــة، وال ســيما أقــل البلــدان منــوا والــدول الناميــة غــري الســاحلية  مســاعدة البلــدان 

، على حضور اجتماعـات اللجنـة التحضـريية واملـؤمتر احلكـومي الـدويل       اجلزرية الصغرية النامية

(أ) أعـــاله، وتـــدعو الـــدول األعضـــاء واملؤسســـات املاليـــة الدوليـــة   ١املشـــار إليـــه يف الفقـــرة 

نظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة واألشـــخاص والوكـــاالت املاحنـــة وامل

  الطبيعيني والقانونيني إىل تقدمي مسامهات مالية يف الصندوق االستئماين للتربعات؛

إىل األمني العام أن يقدم إىل اللجنة التحضريية املسـاعدة الالزمـة    تطلب أيضا  - ٦  

ملعلومـــات األساســـية الالزمـــة والوثـــائق ألداء عملـــها، مبـــا يشـــمل تـــوفري خـــدمات األمانـــة وا 

الصلة، وأن يرتـب لقيـام شـعبة شـؤون احمليطـات وقـانون البحـار التابعـة ملكتـب الشـؤون            ذات

  بتوفري الدعم الالزم.العامة يف األمانة القانونية 

  ٩٦اجللسة العامة 

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٩

 


