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 - 235 /70احمليطات وقانون البحار
إن اجلمعية العامة،
إذ تشري إىل قــراراهتا السنويــة املتعلقـــة ققانــــون البحـار وقاحمليطـات وقـانون البحـار،
مبا فيها القرار  245/69املؤرخ  29كـانون األول/ديسـمرب  ،2014وإىل القـرارات األرـر
ذات الصلة فيما يتعلق قاتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار (االتفاقية)(،)1
وإذ ت شريريريري ا ريريريا يف هـــذا الصـــدد إىل القـــرار  292/69املـــؤرخ  19حزيران/يونيـــه
 2015قشأن وضع صك دويل ملزم قانونا يف إطـار االتفاقيـة قشـأن حفـت التنـوي البيولـوج
البحري يف املناطق الواقعة رارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على حنو مستدام،
وقريرين رت ري يف تقريــر األمــع العــام( )2ويف مــوجز التقيــيم البحــري املتلام ـ العــامل
األول( )3الذي أحي مبوجب الرسالة املؤررة  7متوز/يوليه  2015املوجهة إىل رئـي اجلمعيـة
العامة من الرئيسع املشاركع للفريق العام املخصص اجلامع املعين قالعملية املنتظمـة لبقـال
عــن حالــة البيلــة البحريــة وتقييمهــا علــى الصــعيد العــامل  ،مبــا يف ذلــك اجلوانــب االجتماعيــة
واالقتصــادية (العمليــة املنتظمــة)( ،)4ويف التقــارير عــن أعمــال الفريــق العامـ املخصــص اجلــامع
املعــين قالعمليــة املنتظمـة( ،)5وعــن عمليــة األمــم املتحــدة التشــاورية ــر الرمسيــة املفتوحــة قــا
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العضــوية املتعلقــة قاحمليطــات وقــانون البحــار (العمليــة التشــاورية ــر الرمسيــة) يف اجتماعهــا
السادس عشر( ،)6وعن االجتماي اخلام والعشرين للدول األطراف يف االتفاقية(،)7
وإذ ت س ري قــأن االتفاقيــة تســهم إســهاما قــارزا يف تعزيــز الســالم واألمــن والتعــاون
والعالقات الودية قع األمم كافة وفقـا ملبـادا العدالـة واملسـاواة يف ا،قـوق ،ويف العمـ علـى
تقــدم وــعو العــاة قاطبــة يف ا ــالع االقتصــادي واالجتمــاع  ،وفقــا ملقاصــد األمــم املتحــدة
ومبادئها الواردة يف ميثاق األمم املتحدة ،ويف التنمية املستدامة للمحيطات والبحار،
وإذ تشند على الطاقع العـامل واملوحـد لالتفاقيـة ،وإذ تؤكـد مـن جديـد أن االتفاقيـة
تضع اإلطار القانوين الذي جيب أن تنفذ من رالله مجيع األنشطة يف احمليطـات والبحـار ،وأ ـا
تتسم قأمهية استراتيجية كأسـاس للعمـ والتعـاون علـى الصـعد الـوطين واإلقليمـ والعـامل يف
القطــاي البحــري ،وأنــه يلــزم ا،فــاه علــى طاقعهــا املوحــد ،علــى حنــو مــا أقــرأ أيضــا مــؤمتر
األمم املتحدة املعين قالبيلة والتنمية يف الفص  17من جدول أعمال القرن ،)8(21
وإذ تس مبا للتنمية واإلدارة املستدامتع ملوارد احمليطـات والبحـار واسـتخداماهتا مـن
مسامهة مهمة يف حتقيق األهداف اإلمنائية الدوليـة ،مبـا فيهـا األهـداف الـواردة يف إعـالن األمـم
املتحدة لأللفية(،)9
وإذ تالحظ مع االرتياح أن الـدول سـلتم  ،يف الو يقـة اخلتاميـة الـع اعتمـدها مـؤمتر
األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي عُقد يف ريو دي جانرو ،الربازي  ،يف الفتـرة مـن  20إىل
 22حزيران/يونيــه  ،2012قعنــوان ”املســتقب الــذي نصــبو إليــه“( ،)10قصــيغتها الــع أقرهتــا
اجلمعيــة العامــة يف القــرار  288/66املــؤرخ  27متوز/يوليــه  ،2012قــأن احمليطــات والبحــار
واملناطق الساحلية تشل عنصرا متلامال وأساسيا يف النظـام اإليلولـوج لـألرهل وأـا أمهيـة
قالغة يف ا،فاه عليه ،وأن القانون الدويل يوفر ،على النحو املبع يف االتفاقية ،اإلطار القـانوين
،فــت احمليطــات ومواردهــا والســتخدامها علــى حنــو مســتدام ،وأكــدت أمهيــة حفــت احمليطــات
والبحار ومواردها واستخدامها على حنو مستدام حتقيقا للتنمية املستدامة ،قسب منـها اإلسـهام
_______________
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يف القضاء على الفقر وكفالـة النمـو االقتصـادي املطـرد واألمـن الغـذائ وهتيلـة سـب مسـتدامة
للسب الرزق والعم اللـر والعمـ يف الوقـ نفسـه علـى اايـة التنـوي البيولـوج والبيلـة
البحرية ومعاجلة آ ار تغر املناخ،
وإذ ت حب ق الو يقة اخلتامية ملـؤمتر قمـة األمـم املتحـدة العتمـاد رطـة التنميـة ملـا قعـد
عام  ،2015املعقود يف الفترة من  25إىل  27أيلول/سبتمرب  ،2015املعنونة ”حتويـ عاملنـا
رطة التنمية املستدامة لعام  “2030قالصـيغة الـع اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا 1/70
املــؤرخ  25أيلول/ســبتمرب  ،2015وإذ تعيــد يف هــذا الصــدد تأكيــد االلتــزام فــت احمليطــات
والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مسـتدام لتحقيـق التنميـة املسـتدامة علـى النحـو
املتورى يف اأدف  14من الو يقة اخلتامية،
وإذ تس مبا ورد يف الفقرتع  64و  65من رطة عمـ أديـ أقاقـا للمـؤمتر الـدويل
الثالث لتموي التنمية الع اعتُمدت رالل املؤمتر املعقود يف الفتـرة مـن  13إىل  16متوز/يوليـه
،)11(2015
وإذ ت شريريري إىل أن الــدول قــد أكــدت ،يف و يقــة ”املســتقب الــذي نصــبو إليــه“ ،أن
مشــاركة اجلمهــور علــى نطــاق واســع وإتاحــة إملانيــة ا،صــول علــى املعلومــات واللجــوء إىل
اإلجــراءات القضــائية واإلداريــة أمــران أساســيان يف النــهوهل قالتنميــة املســتدامة ،وأن التنميــة
املستدامة تتطلب مشاركة هادفة ونشطة للـهيلات التشـريعية والقضـائية علـى الصـعد اإلقليمـ
والوطين ودون الوطين وللافة الفلات الرئيسـية ،ويف هـذا الصـدد ،اتفقـ علـى أن تعمـ عـن
كثب مع الفلات الرئيسية وسائر اجلهات صاحبة املصلحة ووجع مشاركتها هبمـة ،حسـب
االقتضــاء ،يف العمليــات الــع تســهم يف صــنع القــرار والتخطــيم لسياســات وقــرام التنميــة
املستدامة وتنفيذها على كافة املستويات،
وإذ تريرينر أن املشــاك املتعلقــة يــز احمليطــات متراقطــة تراقطــا و يقــا وتلــزم دراســتها
كل ـ قاتبــاي ـ متلام ـ متعــدد التخصصــات مشــتر قــع القطاعــات ،وإذ تؤكــد دــددا
ضرورة حتسع التعاون والتنسيق على الصعد الوطين واإلقليم والعامل  ،وفقا لالتفاقية ،لـدعم
وتلملــة اجلهــود الــع تبــذأا ك ـ دولــة لتعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة والتقيــد هبــا واإلدارة املتلاملــة
للمحيطات والبحار وتنميتها املستدامة،
وإذ تك ري ر تيديريرين الضــرورة امللحــة للتعــاون ،قطــرق مــن قينــها قنــاء القــدرات ونق ـ
التلنولوجيا البحرية ،مبا يلف جلميع الـدول ،وال سـيما البلـدان الناميـة ،وصاصـة أقـ البلـدان
_______________

( )11القرار  ،313/69املرفق.
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منوا والدول اجلزرية الصغرة النامية ،والدول األفريقيـة السـاحلية ،القـدرة علـى تنفيـذ االتفاقيـة
واالســـتفادة مـــن التنميـــة املســـتدامة للمحيطـــات والبحـــار واملشـــاركة اللاملـــة يف املنتـــديات
والعمليات العاملية واإلقليمية الع تعاجل املسائ املتصلة قاحمليطات وقانون البحار،
وإذ تشند على ضرورة تعزيز قـدرة املنظمـات الدوليـة املختصـة علـى اإلسـهام ،علـى
الصعد العامل واإلقليم ودون اإلقليم والثنائ  ،مـن رـالل قـرام التعـاون مـع ا،لومـات،
يف تنمية القدرات الوطنية يف دال العلوم البحرية واإلدارة املستدامة للمحيطات ومواردها،
وإذ ت شريريري إىل أن العلــوم البحريــة ،قتحســينها للمعــارف مــن رــالل جهــود البحــث
املســتمرة وتقيــيم نتــائ الرصــد وتطبيــق هــذأ املعــارف علــى اإلدارة وصــنع القــرار ،مهمـ يفـة يف
القضاء على الفقر واإلسهام يف األمن الغـذائ واحملافظـة علـى البيلـة البحريـة العامليـة ومواردهـا
واملســاعدة علــى فهــم الظــواهر الطبيعيــة والتنبــؤ هبــا والتصــدي أــا وتعزيــز التنميــة املســتدامة
للمحيطات والبحار،
وإذ تكري ر اإلرري اع رريا بريالق ق ق ريا إزاء اآل ــار الضـارة املترتبـة علـى أنشـطة قشــرية
معينة يف البيلة البحرية والتنوي البيولوج البحري ،وصاصة النظم اإليلولوجية البحريـة اأشـة
وقنيتها املادية واألحيائيـة ،مبـا فيهـا الشـعا املرجانيـة وموائـ امليـاأ البـاردة واملنافـث ا،راريـة
املائية واجلبال البحرية،
وإذ تشند على ضرورة إعادة تدوير السفن قطريقة آمنة وسليمة قيليا،
وإذ تع ع را بالق ق ق ا إزاء ما خيلفه التغير والتدمر املاديـان للموائـ البحريـة مـن
آ ار اقتصادية واجتماعية وقيلية ضارة قد تسببها األنشطة العمرانية الربية والسـاحلية ،وصاصـة
أنشطة استصالح األراض الع تنفذ قطريقة تضر قالبيلة البحرية،
وإذ تك ر اإلر اع را ق ق ا الشن ن إزاء األضرار الع تلحـق حاليـا قالبيلـة البحريـة
والتنوي البيولوج البحري واألضرار الع من املتوقع أن تلحق هبما قفع تغـر املنـاخ وحتمـ
احمليطات ،وإذ تشدد على ضرورة التعجي قالتصدي أذأ املسائ ،
وإذ تعري ع رريريا ق ق ريا مــن أن تغـر املنــاخ ال يــزال يزيـد مــن حـدة اقيضــاهل املرجــان
وانتشــارأ يف لتلــا أحنــاء البحــار االســتوائية ويضــعا قــدرة الشــعا علــى حتم ـ حتم ـ
حــق قاللائنــات البحريــة ،وصاصــة املرجانيــات ،آ ــارا ســلبية رطــرة
احمليطــات ــا ألــن أن يل ك
ال ألن تداركها ،وعلى حتم ضغوط أرر  ،من قينها اإلفراط يف الصيد والتلوث،
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وإذ تك ر اإلر اع را بالق ق ق ا إزاء قلة منعة البيلـة وهشاوـة الـنظم اإليلولوجيـة
يف املناطق القطبية ،مبا فيهـا احملـيم املتجمـد الشـمايل وقلنسـوته اجلليديـة ،املعرضـع علـى وجـه
اخلصوص لألضرار املتوقع أن يستتبعها تغر املناخ وحتم احمليطات،
وإذ تس قضـرورة اتبـاي ـ أكثـر تلـامال ومراعـاة للنظـام اإليلولـوج ومواصـلة
دراسة إملانيـة اختـاذ تـداقر ترمـ إىل تلثيـا التعـاون والتنسـيق والتضـافر فيمـا يتصـ فـت
التنــوي البيولــوج البحــري واســتخدامه علــى حنــو مســتدام يف املنــاطق الواقعــة رــارج نطــاق
الوالية الوطنية وتعزيز تلك التداقر،
وإذ تس ا ا قأنه ألـن تعزيـز االسـتفادة مـن االتفاقيـة عـن طريـق التعـاون الـدويل
واملساعدة التقنية وتطوير املعارف العلمية والتموي وقناء القدرات،
وإذ تس دريال قـأن الدراسـات االستقصـائية اأيدرو رافيـة واخلـرائم املالحيـة أـا
دور ح يوي يف تأمع سالمة املالحة وااية األرواح يف البحر وااية البيلة ،مبـا يف ذلـك اايـة
الــنظم اإليلولوجيــة البحريــة اأشــة ،والنــواح االقتصــادية لقطــاي النق ـ البحــري يف العــاة،
وإذ تشـجع علـى قــذل املزيـد مـن اجلهــود مـن أجـ االســتعانة قالوسـائ اإلللترونيـة يف وضــع
اخلرائم الع ال تعزز سالمة املالحة وإدارة حركة السفن قشل كبر فحسب ،ق تتـي أيضـا
قيانات ومعلومات ألن االستعانة هبا يف األنشطة املستدامة املتعلقة مبصـائد األمسـا ويف أوجـه
استخدام قطاعات أرر للبيلة البحرية ويف تعيع ا،ـدود البحريـة واايـة البيلـة ،وإذ تالحـت
أنــه مبوجــب االتفاقيــة الدوليــة لســالمة األرواح يف البحــار لعــام  )12(1974يُشــترط يف الســفن
املبحرة يف رحالت دولية أن تلون دهزة لعـرهل اخلـرائم إللترونيـا وأن تلـون مـزودة قنظـام
للمعلومات ،وفقا جلدول التنفيذ املبع يف تلك االتفاقية،
صــب وتُشــغ وفقــا
وإذ ت سري مبــا لعوامــات مجــع البيانــات املتعلقــة قاحمليطــات الــع تُن ت
للقانون الدويل مـن أمهيـة قالغـة يف حتسـع فهـم أحـوال الطقـ واملنـاخ والـنظم اإليلولوجيـة،
وقأن قع أنواي عوامات مجع البيانات املتعلقة قاحمليطات تسهم يف إنقـاذ األرواح عـن طريـق
التنبؤ قأمواج تسونام  ،وإذ تلرر اإلعرا عن قالغ قلقها إزاء األضرار الـع تلحـق عـن قصـد
وعن ر قصد قتلك العوامات،
وإذ ت شريريند علــى أن التــراث األ ــري والثقــايف والتــارخي املغمــور قامليــاأ ،مبــا يف ذلــك
حطام السفن والزوارق الغارقة ،ينطوي علـى معلومـات أساسـية عـن تـاريش البشـرية وأن هـذا
التراث مورد ينبغ اايته واحملافظة عليه،
_______________
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وإذ تالحريريظ بق ري أن مشــلل اة اجلرأــة املنظمــة العــاقرة للحــدود الوطنيــة املرتلبــة يف
البحــر ،مبــا يف ذلــك اال ــار ــر املشــروي قاملخــدرات واملــؤ رات العقليــة وهتريــب املهــاجرين
واال ار قاألوـخاص واال ـار ـر املشـروي قاألسـلحة الناريـة ،واألرطـا تر الـع هتـدد السـالمة
واألمن البحريع ،و من قينها القرصنة والسطو املسل يف البحر والتـهريب واألعمـال اإلرهاقيـة
ضد النق البحري واملنشآت املقامة علـى امليـاأ السـاحلية واملصـاب البحريـة األرـر  ،ال تـزال
قائمة ،وإذ تالحـت مـع األسـا مـا يقـع مـن رسـائر يف األرواح ومـا يلحـق قالتجـارة الدوليـة
وأمن الطاقة واالقتصاد العامل من أضرار نتيجة لتلك األنشطة،
وإذ تعين تيدين أمهية املعاملة الالئقة قأفراد األطقم وتأ رها على السالمة البحرية،
وإذ تس قأن كاقالت األلياف الضوئية املغمـورة تنقـ معظـم البيانـات واالتصـاالت
يف العاة وتلتس قالتايل أمهية قالغة لالقتصاد العامل واألمن الوطين جلميـع الـدول ،وإذ تـدر
أن هذأ اللاقالت عرضة ألضرار مقصودة و عرضـية مـن جـراء أنشـطة النقـ البحـري و رهـا
مــن األنشــطة وأن مــن املهــم صــيانة تلــك اللــاقالت ،مبــا يف ذلــك إصــالحها ،وإذ تالحــت أن
الـدول أططلعـ علـى هــذأ األمـور يف إطــار حلقــات عمـ وحلقــات دراسـية لتلفــة ،وإذ تعـ
ضرورة أن تعتمد الدول قوانع وأنظمـة وطنيـة ،مايـة اللـاقالت املغمـورة جلعـ اإلضـرار هبـا
عمدا أو اإلضرار هبا نتيجة إمهال جرم جرأتع يعاقب عليهما،
وإذ تالحظ أمهيـة تعـيع ا،ـدود اخلارجيـة للجـرف القـاري الواقعـة علـى قعـد مسـافة
تتجاوز  200مي ري ،وأن من املصلحة األعم للمجتمـع الـدويل أن تقـوم الـدول السـاحلية
الع لديها جرف قاري على قعد مسافة تتجاوز  200مي ري قتقد معلومات عن ا،ـدود
اخلارجي ة جلرفهـا القـاري الواقعـة علـى قعـد مسـافة تتجـاوز  200ميـ ـري إىل جلنـة حـدود
اجلرف القاري (اللجنة) ،وإذ ترحب قتقد عدد كبر من الدول األطراف يف االتفاقية تقـارير
إىل اللجنة عن ا،ـدود اخلارجيـة جلرفهـا القـاري الواقعـة علـى قعـد مسـافة تتجـاوز  200ميـ
ـري ومبواصـلة اللجنـة االضـطالي قـدورها مبــا يشـم تقـد توصـيات إىل الـدول الســاحلية،
وقإتاحة ملخصات هذأ التوصيات للجميع(،)13
وإذ تالحظ ا ا أن كثرا من الدول األطراف الساحلية قدم معلومات أوليـة تـبع
ا،ـدود اخلارجيــة للجــرف القــاري الواقعـة علــى قعــد مســافة تتجـاوز  200ميـ ــري ،علــى
النحــو املنصــوص عليــه يف مقــرر االجتمــاي الثــامن عشــر للــدول األطــراف يف االتفاقيــة املتعلــق
_______________

( )13متاح على املوقع الشبل للجنة الذي تتعهدأ وعبة وؤون احمليطات وقانون البحار.
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قعبء عم اللجنة وقدرة الدول ،وال سيما الدول النامية ،على الوفاء مبقتضـيات املـادة  4مـن
املرفق الثاين لالتفاقية ،فضال عن املقرر الوارد يف الفقرة (أ) من الو يقة ،)14(SPLOS/72
وإذ تالحريريظ دريريال أن قعــ الــدول الســاحلية قــد تظــ تواجــه حتــديات راصــة
فيما يتعلق قإعداد التقارير وتقدأها إىل اللجنة،
وإذ تالحظ أنـه ألـن للبلـدان الناميـة أن تطلـب املسـاعدة املاليـة والتقنيـة لالضـطالي
قاألنشــطة املتصــلة قإعــداد التقــارير وتقــدأها إىل اللجنــة ،قطــرق منــها طلــب املســاعدة مــن
الصــندوق االســتلماين للتربعــات الــذي أنشــأته اجلمعيــة العامــة مبوجــب قرارهــا  7/55املــؤرخ
 30تشرين األول/أكتوقر  2000قغـرهل تيسـر إعـداد الـدول الناميـة ،وال سـيما أقـ البلـدان
منوا والدول اجلزرية الصغرة النامية ،للتقـارير الـع تقـدم إىل اللجنـة واالمتثـال للمـادة  76مـن
االتفاقية ،وطلب أولال املساعدة الدولية األرر املتاحة،
وإذ تقريريري قأمهيــــة الــــدور الــــذي يؤديــــه الصــــندوقان االســــتلمانيان املنشــــآن عمــــال
قالقرار  7/55لتيسر مشاركة أعضاء اللجنة مـن الـدول الناميـة يف اجتماعـات اللجنـة والوفـاء
مبقتضــيات املــادة  4مــن املرفــق الثــاين لالتفاقيــة ،وإذ تالحــت يف الوقــ نفســه مــع التقــدير
التربعات الع قدم إليهما مؤررا،
وإذ تعيريرين تيديريرين أمهيــة األعمــال الــع تقــوم هبــا اللجنــة قالنســبة إىل الــدول الســاحلية
وا تمع الدويل،
وإذ تس قأن عدم نظر اللجنة يف التقارير إال قعد فترة طويلـة مـن إعـدادها ألـن أن
يؤدي إىل نشوء صعوقات عملية فيما يتعلق قأمور منها استبقاء اخلربة الفنيـة حـن نظـر اللجنـة
يف التقارير وأ ناءأ،
وإذ تس ا ا قضخامة عبء العم الواقع على عاتق اللجنة نظرا للعدد اللـبر مـن
التقارير الع تلقتها قالفع وعدد التقارير الع ة تـرد قعـد ،ـا يفـرهل أعبـاء وحتـديات إضـافية
على أعضائها وعلى ردمات األمانة الع يوفرها األمع العـام لألمـم املتحـدة مـن رـالل وـعبة
وؤون احمليطات وقـانون البحـار التاقعـة مللتـب الشـؤون القانونيـة يف األمانـة العامـة (الشـعبة)،
وإذ ترحب قاملقرر املتخذ يف االجتماي ا،ادي والعشرين للـدول األطـراف يف االتفاقيـة قشـأن
عبء عم اللجنة(،)15
_______________

(.SPLOS/183 )14
(.SPLOS/229 )15
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وإذ تالحريريظ مريريع الق ري اجلــدول الــزمين املتوقــع لعم ـ اللجنــة للنظــر يف التقــارير الــع
وردت قالفع والتقارير الـع ة تـرد قعـد ،وإذ تالحـت مـع التقـدير ،يف هـذا الصـدد ،اسـتمرار
تنفيذ القرار الذي اختذته اللجنـة يف دورهتـا الـثال ع قشـأن ترتيبـات عقـد دوراهتـا واجتماعـات
جلا ا الفرعية وراع فيه قرار اجتماي الدول األطراف يف االتفاقية ا،ادي والعشرين(،)16
وإذ ت سري قضــرورة كفالــة قــدرة اللجنــة علــى االضــطالي مبهامهــا مبوجــب االتفاقيــة
قسرعة وكفاءة وفعالية واحملافظة على مستواها الرفيع من حيث اجلودة واخلربة الفنية،
وإذ تع ع را الق إزاء آ ار عبء عم اللجنة على ظروف عم أعضائها،
وإذ تالحظ يف هـذا الصـدد مقـرر االجتمـاي اخلـام والعشـرين للـدول األطـراف يف
االتفاقية قشأن وروط ردمة أعضاء اللجنة(،)17
وإذ ت شريريري إىل مــا قررتــه ،يف القــرارين  141/57املــؤرخ  12كــانون األول/ديســمرب
 2002و  240/58املؤرخ  23كانون األول/ديسمرب  ،2003من إنشـاء عمليـة منتظمـة يف
إطار األمم املتحدة لبقال عن حالة البيلة البحرية وتقييمها على الصعيد العـامل  ،مبـا يف ذلـك
اجلوانب االجتماعية واالقتصادية ،يف الوق الراهن واملستقب املنظور ،مـع االسـتعانة يف ذلـك
قالتقييمات الع أجري على الصعيد اإلقليم  ،حسبما أوصـى قـه مـؤمتر القمـة العـامل للتنميـة
املستدامة( ،)18وإذ تالحت ضرورة التعاون قع مجيع الدول حتقيقا أذأ الغاية،
وإذ تشري ا ا إىل ما قررته يف الفقـرات  202و  203و  209مـن القـرار 37/65
ألــــا املــــؤرخ  7كــــانون األول/ديســــمرب  2010والفقــــرات  200و  205و  206مــــن
القـــرار  231/66املـــؤرخ  24كـــانون األول/ديســـمرب  2011قشـــأن العمليـــة املنتظمـــة الـــع
أنشل يف إطار األمم املتحدة والع ختضع ملساءلة اجلمعية العامة،
وإذ ت شريريري دريريال إىل أن الشــعبة قــد عُينــ جهــة للقيــام قأعمــال األمانــة للعمليــة
املنتظمة ،مبا يف ذلك مؤسساهتا القائمة،
وإذ ت س ري قأمهيــة األعمــال الــع جــر االضــطالي هبــا يف إطــار العمليــة التشــاورية
ـــر الرمسيـــة الـــع أنشـــأهتا اجلمعيـــة العامـــة مبوجـــب قرارهـــا  33/54املـــؤرخ  24تشـــرين
_______________

( )16انظر  CLCS/76و  CLCS/80و  Corr.1و  CLCS/85و .CLCS/88
(.SPLOS/286 )17
( )18انظر تق مريؤمت القمرية العرياملل ل تنميرية املسريتنامة ،جو ارسريوب ،جنريوع ا قيريا 26 ،آع/اغسريس -
 4ا ول/سريريبتمو ( 2002منشــورات األمــم املتحــدة ،رقــم املبيــع  A.03.II.A.1والتصــويب) ،الفصــ األول،
القرار  ،2املرفق.
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الثاين/نوفمرب  1999وإسهامها يف تيسر االستعراهل السنوي الـذي ريـه اجلمعيـة للتطـورات
يف وؤون احمليطات،
وإذ تالحظ استمرار تزايد املسؤوليات الع يضطلع هبا األمـع العـام مبوجـب االتفاقيـة
وقـــرارات اجلمعيـــة العامـــة ذات الصـــلة ،وال ســـيما القـــرارات  28/49املـــؤرخ  6كـــانون
األول/ديســــمرب  1994و  26/52املــــؤرخ  26تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  1997و 33/54
و  37/65ألــــا و  37/65قــــاء املــــؤرخ  4نيســــان/أقري  2011و  231/66و 78/67
املـــؤرخ  11كـــانون األول/ديســـمرب  2012و  70/68املـــؤرخ  9كـــانون األول/ديســـمرب
 2013و  245/69و  ،292/69وإذ تالحت يف هـذا السـياق الزيـادة اللـبرة ـر املسـبوقة
يف أنشـطة الشــعبة ،وصاصــة يف ضــوء تزايــد عـدد الطلبــات الــواردة إىل الشــعبة التماســا لنــوات
إضافية ولتوفر ردمات لالجتماعات وتقد املساعدة التقنية وقناء القـدرات ،وضـرورة تعزيـز
الــدعم واملســاعدة املقــدمتيان إىل اللجنــة ودور الشــعبة يف االضــطالي قاملهــام املبينــة يف القــرار
 292/69وقوصفها أمانة العملية املنتظمـة وفيمـا يتصـ مبهامهـا كجهـة تنسـيق لشـبلة األمـم
املتحدة للمحيطات،
وإذ تعيريريرين تيديريريرين أمهيـــة األعمـــال الـــع تضـــطلع هبـــا الســـلطة الدوليـــة لقـــاي البحـــار
(السلطة) وفقا لالتفاقية واالتفاق املتعلق قتنفيذ اجلزء ا،ـادي عشـر مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة
لقــــانون البحــــار املؤررــــة  10كــــانون األول/ديســــمرب ( 1982االتفــــاق املتعلــــق قــــاجلزء
ا،ادي عشر)(،)19
وإذ تعين ا ا تيدين أمهية األعمـال الـع تضـطلع هبـا احمللمـة الدوليـة لقـانون البحـار
(احمللمة) وفقا لالتفاقية،
أوال
تنفيذ االتفاقية واالتفاقات والصلو ذات الصلة
 - 1تعيريريريريرين تيديريريريريرين قراراهتـــــا الســـــنوية املتعلقـــــة ققـــــانون البحـــــار وقاحمليطـــــات
وقـــــانون البحـــــار ،مبـــــا يف ذلـــــك القـــــرار  245/69والقـــــرارات األرـــــر ذات الصـــــلة
فيما يتعلق قاالتفاقية()1؛
-2
ا،فاه عليه؛

تعيريرين ا ريريا تيديريرين الطــاقع املوحــد لالتفاقيــة واألمهيــة البالغــة الــع يلتســيها

_______________
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 - 3ت حريب قالعضــو الــذي انضــم مــؤررا إىل االتفاقيــة وهتيــب جبميــع الــدول الــع
ة تصب قعد أطرافا يف االتفاقيـة ويف االتفـاق املتعلـق قـاجلزء ا،ـادي عشـر( )19أن تفعـ ذلـك
لل يتحقق قاللام هدف املشاركة العاملية؛
 - 4هتيريريب قالــدول الــع ة تصــب قعــد أطرافــا يف االتفــاق املتعلــق قتنفيــذ أحلــام
اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار املؤررــة  10كــانون األول/ديســمرب  1982املتعلقــة
فـــت وإدارة األرصـــدة الســـملية املتدارلـــة املنـــاطق واألرصـــدة الســـملية اللـــثرة االرحتـــال
(اتفاق األرصدة السملية)( )20أن تفع ذلك حتقيقا أدف املشاركة العاملية؛
 - 5هتيب قالدول أن توائم تشريعاهتا الوطنية مع أحلام االتفاقية ،وعند االقتضـاء
مع االتفاقات والصلو ذات الصلة ،وأن تلفـ التطبيـق املتسـق لتلـك األحلـام ،وأن تلفـ
أيضــا أال يلــون الغــرهل مــن أي إعالنــات أو قيانــات صــدرت أو تصــدر عنــها عنــد التوقيــع
أو التصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها استبعاد أو تعدي األ ر القـانوين ألحلـام االتفاقيـة
عند تطبيقها على الدولة املعنية ،وأن تسحب أي إعالنات أو قيانات من هذا القبي ؛
 - 6هتيريريب قالــدول األطــراف يف االتفاقيــة الــع ة تــودي قعــد لــد األمــع العــام
اخلرائم أو قوائم اإلحدا يات اجلغرافية على النحو املنصوص عليه يف االتفاقيـة أن تفعـ ذلـك،
علما أنه يفض االستعانة لد القيام قذلك قأحدث نقاط اإلسناد اجليوديسية املعمول هبا؛
 - 7تالحريريظ يف هــذا الصــدد اجلهــود املتواصــلة الــع يبــذأا األمــع العــام مــن أجـ
حتسع نظام املعلومات اجلغرافية القائم إليداي الـدول اخلـرائم واإلحـدا يات اجلغرافيـة املتعلقـة
قاملناطق البحرية ،مبا يف ذلك رطوط ترسيم ا،دود ،واملقدمة امتثاال لالتفاقية ،وتوفر الدعايـة
الواجبــة لــذلك ،علــى النحــو املطلــو يف الفقــرة  6مــن القــرار  24/59املــؤرخ  17تشــرين
الثــاين/نوفمرب  ،2004وكــذلك التعــاون املســتمر مــع املنظمــة اأيدرو رافيــة الدوليــة يف وضــع
املعــاير التقنيــة جلمــع وختــزين ونشــر املعلومــات املودعــة ،قغيــة ضــمان التوافــق فيمــا قــع نظــم
املعلومات اجلغرافية واخلرائم املالحية اإلللترونيـة و ـر ذلـك مـن الـنظم ،وتشـدد علـى أمهيـة
التعجي قإكمال هذأ اجلهود؛
 - 8حتريري مجيــع الــدول علــى التعــاون ،مباوــرة أو عــن طريــق اأيلــات الدوليــة
املختصة ،علـى اختـاذ التـداقر الالزمـة ،مايـة األوـياء ذات الطـاقع األ ـري والتـارخي الـع يـتم
العثــور عليهــا يف البحــار وحفظهــا ،وفقــا لالتفاقيــة ،وهتيــب قالــدول أن تعمـ ســويا مــن أجـ
التصدي للتحـديات املختلفـة وا تنـام الفـرص املتنوعـة مثـ الـرقم قشـل مناسـب قـع قـانون
_______________

( )20املرجع نفسه ،ا لد  ،2167الرقم .37924
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االنتشال واإلدارة وا،فت العلميع للتراث الثقايف املغمور قاملياأ وزيادة القـدرات التلنولوجيـة
على كشا املواقع املغمورة قاملياأ وما تتعرهل له من أعمال ب ومـا جيـري فيهـا مـن أنشـطة
سياحية متزايدة والوصول إىل تلك املواقع؛
 - 9تنوه مبا مت إيداعه مؤررا من صـلو التصـديق علـى االتفاقيـة املتعلقـة مايـة
التراث الثقايف املغمور قامليـاأ لعـام  2001وصـلو قبوأـا( ،)21وهتيـب قالـدول الـع ة تصـب
قعد أطرافا يف تلك االتفاقية أن تنظر يف القيام قذلك ،وتالحـت قشـل رـاص القواعـد املرفقـة
قتلك االتفاقية الع تتناول العالقة قع قانون االنتشـال واملبـادا العلميـة إلدارة وحفـت واايـة
التراث الثقايف املغمور قاملياأ فيما قع األطراف ورعاياها والسفن الع ترفع علمها؛
انيا
قناء القدرات
 - 10ت شريريند علــى أن قنــاء القــدرات أمــر أساس ـ للفالــة قــدرة الــدول ،وصاصــة
البلدان النامية ،وال سيما أق البلدان منـوا والـدول اجلزريـة الصـغرة الناميـة ،والـدول األفريقيـة
الســاحلية ،علــى تنفيــذ االتفاقيــة علــى حنــو تــام واالســتفادة مــن التنميــة املســتدامة للمحيطــات
والبحـــار واملشـــاركة قاللامـــ يف املنتـــديات العامليـــة واإلقليميـــة املعنيـــة قشـــؤون احمليطـــات
وقانون البحار؛
 - 11ت شريريري ،يف هــذا الصــدد ،إىل أن الــدول ســلم يف الو يقــة املعنونــة ”املســتقب
الذي نصبو إليه“( )10قأمهية قناء قـدرات البلـدان الناميـة يـث يتسـا أـا االسـتفادة مـن حفـت
احمليطات والبحار ومواردها واستخدامها على حنـو مسـتدام ،وأكـدت يف هـذا الصـدد ضـرورة
التعاون يف وث علوم البحار تنفيذا ألحلام االتفاقيـة ومـا جـاء يف الو ـائق اخلتاميـة ملـؤمترات
القمة الرئيسية املعنية قالتنمية املستدامة وضرورة نق التلنولوجيـا مـع مراعـاة املعـاير واملبـادا
التوجيهيــة املتعلقــة قنقــ التلنولوجيــا البحريــة الــع اعتمــدهتا مجعيــة اللجنــة األوقيانو رافيــة
ا،لومية الدولية ملنظمة األمم املتحدة للترقية والعلم والثقافـة يف دورهتـا الثانيـة والعشـرين الـع
عقدت يف عام 2003؛
 - 12ت شريند علـى ضــرورة التعـاون علـى الصــعيد الـدويل مـن أجـ قنـاء القــدرات،
مبـا يف ذلــك التعــاون قـع القطاعــات ،علــى الصـعد الــوطين واإلقليمـ والعـامل  ،للقيــام ،قوجــه

_______________

( )21املرجع نفسه ،ا لد  ،2562الرقم .45694
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راص ،قسد الثغرات يف دال قناء القـدرات يف وـؤون احمليطـات وقـانون البحـار ،مبـا يف ذلـك
يف ميدان العلوم البحرية؛
 - 13تنرو إىل أن تراع مبادرات قناء القدرات احتياجات البلدان النامية ،وهتيـب
قالدول واملنظمات الدولية والوكاالت املاحنة قذل اجلهود للفالة استدامة تلك املبادرات؛
 - 14هتيريريريب قالوكـــاالت املاحنـــة واملؤسســـات املاليـــة الدوليـــة أن تبقـ ـ قرادهـــا قيـــد
االســتعراهل املنــتظم لضــمان أن تتــوافر لــد مجيــع الــدول ،وال ســيما الــدول الناميــة ،املهــارات
االقتصادية والقانونية واملالحية والعلميـة والتقنيـة الالزمـة لتنفيـــذ االتفاقيـــة علـى حنـو تـام وحتقيـــق
أهداف هذا القرار وحتقيق التنميــة املستدامــة للمحيطـات والبحـار علـى الصـعد الـوطين واإلقليمـ
والعامل  ،وأن تراع عند قيامها قذلك مصاب الدول النامية ر الساحلية واحتياجاهتا؛
 - 15تشجع على تلثيا اجلهود لبناء قدرات البلدان النامية ،وصاصة أقـ البلـدان
منــوا والــدول اجلزريــة الصــغرة الناميــة ،والــدول األفريقيــة الســاحلية لتحســع مُعكينــات املالحــة
واخلدمات اأيدرو رافيـة ووضـع اخلـرائم املالحيـة ،مبـا يف ذلـك اخلـرائم اإلللترونيـة ،وتعبلـة
املوارد وقناء القدرات قدعم من املؤسسات املالية الدولية واجلهات املاحنة؛
 - 16هتيب قالدول واملؤسسات الدولية أن تواص  ،قطرق من قينها قـرام التعـاون
على الصعد الثنـائ واإلقليمـ والعـامل والشـراكات التقنيـة والزمـاالت ،دعـم وتعزيـز أنشـطة
قناء القدرات ،وصاصـة يف البلـدان الناميـة ،يف ميـدان البحـوث العلميـة البحريـة ،قوسـائ منـها
تدريب األفراد للحصول علـى املهـارات الالزمـة وتطويرهـا وتـوفر املعـدات واملرافـق والسـفن
الالزمة ونق التلنولوجيات السليمة قيليا؛
 - 17هتيب ا ريا قالـدول واملؤسسـات الدوليـة أن تـدعم وتعـزز ،قطـرق مـن قينـها
قرام التعاون على الصعد الثنائ واإلقليم والعـامل والشـراكات التقنيـة والزمـاالت ،أنشـطة
قناء القدرات يف البلدان النامية ،وصاصة يف أق البلدان منـوا والـدول اجلزريـة الصـغرة الناميـة،
لتطوير إدارهتا البحرية واألطر القانونية املناسبة إلنشـاء أو تعزيـز اأياكـ األساسـية والقـدرات
يف دايل التشريع واإلنفـاذ الالزمـة للتقيـد الفعلـ مبسـؤولياهتا مبوجـب القـانون الـدويل والوفـاء
هبذأ املسؤوليات وإنفاذها؛
 - 18هتيريريب دريريال قالــدول واملؤسســات الدوليــة ،أن تطــور وتعــزز ،قســب منــها
قرام التعاون على الصعد الثنائ واإلقليم والعـامل والشـراكات التقنيـة والزمـاالت ،أنشـط اة
قناء القدرات يف البلدان النامية وأن تنق إىل تلـك البلـدان ،وصاصـة أقـ البلـدان منـوا والـدول
اجلزرية الصغرة النامية ،قشـروط متفـق عليهـا قالتراضـ  ،ومبراعـاة املعـاير واملبـادا التوجيهيـة
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 - 19تشند على ضرورة التركيز على توطيد التعاون قـع قلـدان اجلنـو كوسـيلة
إضافية لبناء القدرات وكآلية تعاونية لزيادة متلع البلدان من حتديد األولويـات واالحتياجـات
اخلاصة هبا ،وعلى ضرورة تعزيز اإلجراءات الع متلن من تنفيذ هذا التعاون؛
 - 20تق مع التقن قاإلسهام اأام الذي تقدمه أكادأية رودس لقـانون وسياسـات
احمليطــات مــن أج ـ قنــاء القــدرات يف ميــدان قــانون البحــار ،وهــو مشــروي تعــاوين يشــتر يف
رعايته مركز قانون وسياسات احمليطات التـاقع للليـة القـانون جبامعـة فرجينيـا ،ومعهـد ـر إجيـه
لقــانون البحــار والقــانون البحــري ،ومعهــد قــانون البحــار يف آيســلندا ،ومعهــد مــاك قالنــك
للقانون العام املقارن والقانون الدويل ،واملعهد اأولندي لقانون البحار جبامعـة أوترخيـ  ،ومركـز
القــانون الــدويل التــاقع للجامعــة الوطنيــة لســنغافورة ،حيــث تقــدم األكادأيــة ســنويا دورة صــيفية
متميـــزة مـــدهتا ال ـــة أســـاقيع يف رودس ،اليونـــان ،وحتتفــ يف عـــام  2015قالـــذكر الســـنوية
العشرين إلنشائها ،وقد خترج منها ما يزيد على  700طالب من أكثر من  120قلدا؛
 - 21تق قأمهية العم الذي يقوم قه معهد القانون البحري الـدويل التـاقع للمنظمـة
البحرية الدولية ،قوصفه مركز تعليم وتـدريب للمستشـارين القـانونيع ا،لـوميع مـن الـدول
النامية يف املقام األول ،وتؤكد دورأ الفعال يف قناء القـدرات يف دـال القـانون الـدويل ،وحتـث
الدول واملنظمات ا،لومية الدولية واملؤسسات املالية على تقد تربعات مالية مليزانية املعهد؛
 - 22تق ري ا ريريا قأمهيــة اجلامعــة البحريــة العامليــة التاقعــة للمنظمــة البحريــة الدوليــة
قوصفها مركزا للخـربة العاليـة يف تـدري و ـوث العلـوم البحريـة ،وتؤكـد دورهـا الفعـال يف
قن اء القدرات يف ميادين النق والسياسات والتنظيم واإلدارة والسالمة واألمن وااية البيلـة يف
ا ـــال البحـــري ودورهـــا يف تبـــادل املعـــارف ونقلـــها علـــى الصـــعيد الـــدويل ،وحتـــث الـــدول
واملنظمات ا،لومية الدولية واأيلات األرر على تقد تربعات مالية للجامعة؛
 - 23ت حب قأنشطة قنـاء القـدرات املضـطلع هبـا حاليـا مـن أجـ تلبيـة احتياجـات
الــدول الناميــة يف دــال األمــن والســالمة البحــريع واايــة قيلتــها البحريــة ،وتشــجع الــدول
واملؤسسات املالية الدولية على توفر متويـ إضـايف لـربام قنـاء القـدرات ،أل ـراهل منـها نقـ
التلنولوجيـــا ،عـــن طريـــق جهـــات منـــها املنظمـ ـة البحريـــة الدوليـــة و رهـــا مـــن املنظمـــات
الدولية املختصة؛
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 - 24تق قالضرورة امللحة ألن تقدم املنظمات الدولية واجلهات املاحنـة ذات الصـلة
مســاعدة مســتدامة يف دــال قنــاء القــدرات ،مبــا يف ذلــك املســاعدة املاليــة والتقنيــة ،إىل الــدول
النامية هبدف زيادة تعزيز قدرهتا على اختاذ تداقر فعالـة تصـديا لألنشـطة اإلجراميـة الدوليـة يف
البحر قأوجهها املتعددة ،على حنو يتماوى مع الصلو الدولية ذات الصلة ومـن قينـها اتفاقيـة
األمم املتحدة مللافحة اجلرأة املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا()22؛
 - 25تقري ري ا ريريريا قضـــرورة قنـــاء قـــدرات الـــدول الناميـــة علـــى التوعيـــة قتحســـع
املمارسات يف إدارة النفايات ودعم تطبيقها ،مع مالحظـة مـد تـأ ر الـدول اجلزريـة الصـغرة
النامية قشل راص قالتلوث البحري من املصادر الربية وا،طام البحري؛
 - 26تق دال قأمهية تقـد املسـاعدة إىل الـدول الناميـة ،وال سـيما أقـ البلـدان
منوا والـدول اجلزريـة الصـغرة الناميـة ،والـدول األفريقيـة السـاحلية يف تنفيـذ االتفاقيـة ،وحتـث
الدول واملنظمات والوكاالت ا،لومية الدولية واملؤسسات الوطنية واملنظمات ـر ا،لوميـة
واملؤسســات املاليــة الدوليــة واألوــخاص الطبيعــيع واالعتبــاريع علــى تقــد تربعــات ماليــة
أو رها من التربعات للصندوقع االستلمانيع املنشأين أـذا الغـرهل ،علـى النحـو املشـار إليـه
يف القــــرارات  7/55و  141/57و  71/64املــــؤرخ  4كــــانون األول/ديســــمرب ،2009
وتعر عن تقديرها للجهات الع قدم تربعات()23؛
 - 27تس قأمهية قناء القدرات قالنسـبة إىل الـدول الناميـة ،وال سـيما أقـ البلـدان
منوا والدول اجلزرية الصغرة النامية ،والدول األفريقية الساحلية من أجـ اايـة البيلـة البحريـة
وحفت املوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام؛
 - 28تق قأن تشجيع النق الطـوع للتلنولوجيـا يعـد جانبـا أساسـيا مـن جوانـب
قناء القدرات يف ميدان العلوم البحرية؛
 - 29تشجع الدول على استخدام معاير اللجنة األوقيانو رافية ا،لومية ومبادئهـا
التوج يهية املتعلقة قنق التلنولوجيـا البحريـة ،وتـذكر قالـدور اأـام الـذي تقـوم قـه أمانـة تلـك
اللجنة يف تنفيذ املعاير واملبادا التوجيهية والتشجيع على األرذ هبا؛
 - 30تشجع ا ا الدول على النظر يف إتاحة مزيد من الفرص لبناء القدرات علـى
الصعيد اإلقليم ؛
_______________

( )22املرجع نفسه ،ا لدات  2225و  2237و  2241و  ،2326الرقم .39574
( )23انظر  ،A/70/74/Add.1الفقرة .137
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 - 31ت حب قاجلهود الـع تبـذأا احمللمـة يف عقـد حلقـات عمـ إقليميـة ،مبـا فيهـا
آرر حلقة عم ملنطقة آسيا واحمليم اأادا حت عنوان ”دور احمللمـة الدوليـة لقـانون البحـار
يف تســـوية املنازعـــات املتعلقـــة ققـــانون البحـــار“ ،املعقـــودة يف قـــايل ،إندونيســـيا ،يـــوم 27
و  28آ /أ ســط  2015مبســاعدة معهــد كوريــا البحــري وقالتعــاون مــع وزارة الشــؤون
اخلارجية إلندونيسيا؛
 – 32حتريرييع ر مريريا ققــرار ا ل ـ التنفيــذي للجنــة األوقيانو رافيــة ا،لوميــة الدوليــة
إصدار تقرير عامل عن علوم احمليطات؛
 - 33تالحريظ مريريع التقريرين اعتمـاد مجعيــة اللجنــة األوقيانو رافيـة ا،لوميــة الدوليــة
اسـتراتيجية جديـدة لتنميــة القـدرات ( )2021-2015تأرـذ يف ا،ســبان أن تنميـة القــدرات
من األركان األساسية الع تستند إليها مهمة اللجنة األوقيانو رافية ا،لومية الدولية؛
 - 34تع ع را تقن ا إلسهام اللجنـة األوقيانو رافيـة ا،لوميـة الدوليـة يف قنـاء
القدرات عن طريـق نظامهـا التـدريمل املسـمى أكادأيـة علـوم احمليطـات ،الـذي يقـدم التـدريب
علــى إدارة البيانــات واملعلومــات املتعلقــة قاحمليطــات ،وتالحــت إنشــاء األكادأيــة العامليــة لعلــوم
احمليطات ،الـع تعمـ عـن طريـق وـبلة مـن مراكـز التـدريب اإلقليميـة وتقـوم قبنـاء القـدرات
وتعزيز اخلربات املتوافرة يف البلدان النامية؛
 - 35تالحريريظ مريريع االرتيريرياح اجلهــود الــع تبــذأا الشــعبة جلمــع املعلومــات قشــأن
املبادرات الرامية إىل قناء القدرات ،وتطلب إىل األمع العام أن يواص القيام قانتظام قتحـديث
املعلومــات الــع تقــدمها الــدول واملنظمــات الدوليــة والوكــاالت املاحنــة وإدراجهــا يف التقريــر
السنوي الذي يقدمه إىل اجلمعية العامة ،وتدعو الـدول واملنظمـات الدوليـة والوكـاالت املاحنـة
إىل تقد تلـك املعلومـات إىل األمـع العـام أـذا الغـرهل ،وتطلـب إىل الشـعبة نشـر املعلومـات
املتعلقة قاملبادرات الرامية إىل قناء القدرات الواردة يف التقرير السـنوي لألمـع العـام يف موقعهـا
على وـبلة اإلنترنـ يـث يسـه االطـالي عليهـا ويتيسـر إقـران االحتياجـات يف دـال قنـاء
القدرات مبا هو متاح من فرص؛
 - 36هتيريريب قالــدول أن تواص ـ تقــد املســاعدة إىل الــدول الناميــة ،وصاصــة أق ـ
البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرة الناميـة ،والـدول األفريقيـة السـاحلية ،علـى صـعيد نـائ ،
وعلــى صــعيد متعــدد األطــراف إذا اقتضــى ا،ــال ،يف إعــداد التقــارير الــع تقــدم إىل اللجنــة
فيما يتعلق قتعيع ا،دود اخلارجية للجرف القاري الواقعة على قعد مسافة تتجاوز  200ميـ
ري ،مبا يف ذلك تقيـيم طبيعـة اجلـرف القـاري للدولـة السـاحلية ومـداأ ،وتـذكر قـأن الـدول
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الســاحلية ألنــها أن تقــدم إىل اللجنــة طلبــات التمــاس املشــورة العلميــة والتقنيــة أ نــاء إعــداد
البيانات الع ستدرجها يف تقاريرها ،وفقا للمادة  3من املرفق الثاين لالتفاقية؛
 - 37تقــر قأمهيــة الصــندوق االســتلماين املنشــأ عمــال قــالقرار  7/55لغــرهل تيســر
إعداد التقارير الع تقدمها إىل اللجنة الدول النامية ،وصاصة أقـ البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة
الصغرة النامية واالمتثال للمادة  76من اال تفاقيـة ،وسـعيا ملسـاعدة الـدول الناميـة علـى حتمـ
تلاليا السفر وقدل اإلقامة اليوم لالجتماي قاللجنة ،قدعوة منها ،أ نـاء نظرهـا يف الطلبـات
املقدمــة مــن تلــك الــدول وفقــا للفقــرة  31مــن ارتصاصــات الصــندوق االســتلماين ومبادئــه
التوجيهية وقواعدأ( ،)24تُعدل ،كما هو حمـدد يف مرفـق هـذا القـرار ،الفـروي  2و  4و  5مـن
ارتصاصات الصندوق االستلماين ومبادئه التوجيهية وقواعدأ؛
 - 38هتيريريريب قالشـــعبة أن تواصـ ـ نشـــر معلومـــات عـــن اإلجـــراءات ذات الصـــلة
فيما يتعلق قالصندوق االستلماين املنشأ قغرهل تيسر إعداد التقـارير الـع تقـدم إىل اللجنـة وأن
تواص حوارها مع اجلهات الع حيتم أن تستفيد من ذلك هبـدف تـوفر الـدعم املـايل للبلـدان
النامية للقيام قاألنشطة اللفيلة قتيسر تقد تقاريرهـا وفقـا ملقتضـيات املـادة  76مـن االتفاقيـة
وللنظام الدارل ( )25واملبادا التوجيهية العلمية والتقنية للجنـة( ،)26ودفـع تلـاليا مصـروفات
السفر وقدل اإلقامة اليوم ألعضاء الوفود مـن أجـ املشـاركة يف اجتماعـات مـع اللجنـة قنـاء
على دعوة منها؛
 - 39تس ريريريب إ ىل األمـــع العـــام أن يواصـــ  ،قالتعـــاون مـــع الـــدول واملنظمـــات
واملؤسسات الدولية ذات الصلة ،دعم أنشـطة التـدريب و رهـا مـن األنشـطة ملسـاعدة الـدول
النامية يف إعداد التقارير وتقدأها إىل اللجنة؛
 - 40تق ري مريريع التقريرين قإســهام الشــعبة يف أنشــطة قنــاء القــدرات علــى املســتويع
الــوطين واإلقليم ـ  ،وصاصــة مــا تبذلــه مــن جهــود قغــرهل زيــادة فهــم االتفاقيــة واملســاعدة يف
تنفيذها من رالل توفر املعلومات واملشورة واملساعدة للـدول واملنظمـات ا،لوميـة الدوليـة،
وتنوأ علـى وجـه اخلصـوص قتقـد قرنـام مسـاعدة إىل حلومـة الصـومال يف إطـار مشـروي
أوله الصندوق االستلماين لدعم مبادرات الدول الع تلاف القرصنة قبالة سواح الصومال؛
_______________

( )24القرار  ،7/55املرفق الثاين.
(.CLCS/40/Rev.1 )25
( CLCS/11 )26و  Corr.1و  Add.1و .Add.1/Corr.1
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 - 41تريرينرو الــدول األعضــاء واجلهــات األرــر الــع قوســعها دعــم أنشــطة قنــاء
القدرات الع تضـطلع هبـا الشـعبة إىل القيـام قـذلك ،قوسـائ منـها تقـد تربعـات لصصـة إىل
الصندوق االستلماين الذي أنشـأأ األمـع العـام لصـاب ملتـب الشـؤون القانونيـة دعمـا لتعزيـز
القانون الدويل ،وتعر عن تقديرها للدول األعضاء واجلهات الع قدم تربعات؛
 - 42تق مع التقرين قأمهيـة اإلسـهام الـذي تقدمـه يف قنـاء قـدرات البلـدان الناميـة
وتعزيز قـانون البحـار زمالـة هـاملتون وـريل أمراسـينغ التذكاريـة يف دـال قـانون البحـار الـع
أنشأهتا اجلمعية العامة يف عام  1981تلرأـا ألول رئـي ملـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث لقـانون
البحـــار والـــع منحـ ـ حـــن اآلن ،اعتمـــادسا علـــى وـــبلة املؤسســـات املضـــيفة أـــا وعـــددها
 17مؤسسة 30 ،زمالة ألفراد من  26دولة عضوا ،وترحب مبن اجلـائزة السـاقعة والعشـرين
يف عام  2015الذي أتـي قفضـ املسـامهة السـخية للـدول األعضـاء ،وتعـر عـن القلـق مـن
احتمال تعذر من اجلائزة الثامنة والعشـرين يف عـام  2016قسـبب نقـص التمويـ  ،وتشـر يف
هـــذا الصـــدد إىل أحلـــام قراريهـــا املتعلقـ ـيان قربنـــام األمـــم املتحـــدة للمســـاعدة يف تـــدري
القانون الدويل ودراسته ونشرأ وزيادة تفهمه()27؛
 - 43تقريري ا ريريا مريريع التقريرين قأمهيــة مــا يقدمــه قرنــام الزمــاالت املشــتر قــع
األمم املتحدة ومؤسسة نيبون الياقانية الذي من  120زمالة ألفراد مـن  70دولـة عضـوا منـذ
عــام  ،2004مــن إســهام يف تنميــة املــوارد البشــرية للــدول األعضــاء الناميــة يف دــال وــؤون
احمليطات وقانون البحار وا االت املتصلة قذلك ،وكـذلك تعزيـز التراقطـات العامليـة ومواصـلة
تنمية القـدرات عـن طريـق قرنـام اخلـرجيع الـذي عقـد اجتماعـا إقليميـا عـن احمليطـات وتغـر
املناخ يف كنلون ،امللسيك ،يف الفترة من  5إىل  9تشـرين األول/أكتـوقر  ،2015واجتماعـا
قشـــأن اجلوانــــب التقنيـــة لقــــانون البحـــار يف مونــــاكو يف الفتـــرة مــــن  20إىل  23تشــــرين
األول/أكتــوقر  ،2015وتقــر كــذلك مــع التقــدير قتــوفر زمالــة يف إطــار اجلــائزة االســتراتيجية
اخلاصة املشتركة قع األمم املتحدة ومؤسسة نيبون لربنام الزماالت الياقاين يف عام 2015؛
 - 44تق دال مريع التقرين قاإلسـهام املهـم الـذي يقدمـه معهـد كوريـا البحـري
للصندوق االستلماين دعما لربام التدريبات الدارلية يف احمللمة منذ عـام  ،2011ومبـا يبذلـه
من جهود متواصلة لتوفر فرص التعليم والتـدريب مـن أجـ قنـاء قـدرات البلـدان الناميـة ،مـن
رالل قرنام أكادأية يوسو لقـانون البحـار ،الـذي نُظمـ دورتـاأ األوىل والثانيـة يف تشـرين
األول/أكتوقر  2014وتشرين األول/أكتوقر  2015على التوايل؛
_______________

( )27القراران  ،117/69الفقرة 8؛ و  ،116/70الفقرة .4
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 - 45تشجع املنظمات الدولية املختصة وقرنام األمم املتحـدة اإلمنـائ واملؤسسـات
والصناديق املالية الدوليـة علـى النظـر يف توسـيع نطـاق قرادهـا ،كـ ت يف دـال ارتصاصـه ،لتقـد
املساعدة إىل البلدان النامية وعلى تنسيق جهودها ،وتقر مبا أتاحـه مرفـق البيلـة العامليـة مـن متويـ
ملشاريع تتعلق قاحمليطات ،ومبا رصد أذأ املشاريع من أموال أرر ؛
الثا
اجتماي الدول األطراف
 - 46ت حب قالتقرير الصـادر عـن االجتمـاي اخلـام والعشـرين للـدول األطـراف
يف االتفاقية( ،)7وترحب أيضا قانتخا االجتمـاي يف  10حزيران/يونيـه  2015لعضـو واحـد
يف اللجنة( ،)7وترحب كذلك قـاملقرر الـذي اتخخـذ يف االجتمـاي املعقـود قشـأن وـروط ردمـة
أعضاء اللجنة()28؛
 - 47تالحظ أن االجتماي اخلام والعشرين للدول األطراف املعقـود قـدعوة مـن
األمع العام عمـال قـالقرار  245/69سيُسـتأنا يف  15كـانون الثاين/ينـاير  ،2016وتطلـب
إىل األمع العام أن يوفر له ردمات املؤمترات قاللام  ،مبا يف ذلك الو ائق ،حسب االقتضاء؛
 - 48تس ريريب إىل األمــع العــام أن يــدعو إىل عقــد االجتمــاي الســادس والعشــرين
للــدول األطــراف يف االتفاقيــة يف الفتــرة مــن  20إىل  24حزيران/يونيــه  2016وأن يــوفر لــه
ردمات املؤمترات قاللام  ،مبا يف ذلك الو ائق ،حسب االقتضاء؛
راقعا
تسوية املنازعات قالوسائ السلمية
 - 49تالحريريريظ مريريريع االرتيريريرياح أن احمللمـــة ال تـــزال تســـهم ققـــدر كـــبر يف تســـوية
املنازعات قالوسائ السلمية ،وفقا للجزء اخلام عشر من االتفاقيـة ،وتشـدد علـى أمهيـة دور
احمللمـــة وســـلطتها فيمـــا يتعلـــق قتفســـر االتفاقيـــة واالتفـــاق املتعلـــق قـــاجلزء ا،ـــادي عشـــر
أو تطبيقهما؛
 - 50ت شريريين قالــدور اأــام الــذي تؤديــه حملمــة العــدل الدوليــة منــذ أمــد طويــ
فيما يتعلق قتسوية املنازعات املتعلقة ققانون البحار قالوسائ السلمية؛

_______________

( )28انظر  SPLOS/286و .SPLOS/287
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 - 51تالحظ أنه جيوز للدول األطراف يف اتفاق دويل ذي صـلة قـأ راهل االتفاقيـة
أن حتي ـ إىل احمللمــة أو إىل حملمــة العــدل الدوليــة ،ضــمن هيلــات أرــر  ،أي نـــزاي قشــأن
تفسر ذلك االتفاق أو تطبيقه حيال إليها وفقـا لالتفـاق ،وتالحـت أيضـا مـا يـنص عليـه النظـام
األساس للمحلمة والنظام األساس حمللمة العـدل الدوليـة مـن إملانيـة إحالـة املنازعـات إىل
دائرة لتسوية املنازعات؛
 - 52تشجع الدول األطراف يف االتفاقيـة الـع ة تصـدر قعـد إعالنـا ملتوقـا ختتـار
فيه ما ترتليه من الوسائ املبينة يف املادة  287من االتفاقيـة لتسـوية املنازعـات املتعلقـة قتفسـر
االتفاقية واالتفاق املتعلق قاجلزء ا،ادي عشر أو تطبيقهما على أن تنظـر يف ذلـك ،مـع مراعـاة
الطاقع الشام آللية تسوية املنازعات املنصوص عليها يف اجلزء اخلام عشر من االتفاقية؛
رامسا
املنطقة
 - 53تك ر تيدين أمهية اجلهود الع تواصـ السـلطة قـذأا ،وفقـا للمـادة  145مـن
االتفاقية ،لوضع وتوحيد القواعد واألنظمـة واإلجـراءات اللفيلـة قتـوفر ا،مايـة الفعالـة للبيلـة
البحرية أل راهل منها ااية املوارد الطبيعيـة يف املنطقـة وحفظهـا ووقايـة النباتـات وا،يوانـات
يف البيلة البحرية من اآل ار الضارة الع قد تنجم عن األنشطة اجلارية يف املنطقة؛
 - 54تالحريريظ أن الســلطة قــد وافقـ  ،حــن  31متوز/يوليــه  ،2015علــى  27رطــة
عم الستلشاف املوارد املعدنية البحرية يف املنطقة وأقرمـ عقـودا مـدهتا  15عامـا الستلشـاف
العقيـــدات املتعـــددة الفلـــزات واللربيتيـــدات املتعـــددة الفلـــزات وقشـــور ا،ديـــد واملنجنيـــز الغنيـــة
قاللوقال ؛
 - 55تالحريريظ مريريع التقريرين املقــرر الــذي اختــذأ دل ـ الســلطة يف دورهتــا ا،اديــة
والعشرين قاعتماد إجراءات ومعاير متديد رطم عم االستلشاف املوافاق عليها وفقسا للفقـرة
 9من الفري  1من مرفق االتفـــاق املتعلق قتنفيذ اجلــزء ا،ــادي عشر من االتفاقية()29؛
 - 56تشجع السلطة على مواصلة عملها قشأن وضع أنظمة االستغالل على سـبي
األولوية ووفقا لقائمة النوات املتوراة ذات األولوية الع أقرها دل السلطة()30؛
_______________

(.ISBA/21/C/19 )29
( )30انظر .ISBA/21/C/20
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 - 57تريرياد قأمهيــة الــرأي االستشــاري الصــادر عــن دائــرة منازعــات قــاي البحــار
التاقعــة للمحلمــة يف  1وــباط/فرباير  2011قشــأن مســؤوليات والتزامــات الــدول املزكيــة
لألوخاص والليانات فيما يتعلق قاألنشطة املضطلع هبا يف املنطقة()31؛
 - 58تقري قأمهيــة املســؤوليات املســندة إىل الســلطة مبوجــب املــادتع  143و 145
من االتفاقية املتعلقتع قالبحث العلم البحري وااية البيلة البحرية يف املنطقة ،على التوايل؛
 - 59تالحظ قرار مجعية السلطة إجـراء مراجعـة عامـة ومنتظمـة للليفيـة الـع سـار
عليها عمليا النظام الدويل للمنطقة ،وذلك عمال قأحلـام املـادة  154مـن االتفاقيـة ،وتالحـت
أيضا أن تقريرا مؤقتا عن التقدم احملرز يف املراجعـة سـيُقدم إىل مجعيـة السـلطة يف دورهتـا الثانيـة
والعشــرين علــى أن يق ـدهم إليهــا يف دورهتــا الثالثــة والعشــرين التقريــر النــهائ مشــفوعا قــأي
توصيات ترم إىل حتسع سر عم النظام()32؛
 - 60ت شريريري إىل أن رطــة اإلدارة البيليــة ملنطقــة كالريــون  -كليربتــون ،مبــا فيهــا
التحديــد املؤقـ لشــبلة مــن املنــاطق ذات األمهيــة البيليــة اخلاصــة ،قــد أقــرت يف عــام 2012
لتنفيذها على مد فترة أولية مدهتا ـالث سـنوات حـن يتسـا حتسـينها عنـد تـوفر املزيـد مـن
البيانــات األساســية العلميــة والتقنيــة والبيليــة وقيانــات تقيــيم املــوارد ،وأنــه حتقيقــا أــذأ الغايــة،
جر التشجيع على إجراء البحوث العلمية البحريـة يف تلـك املنـاطق وتزويـد السـلطة قالنتـائ
املتاحـة( ، )33وترحـب يف هـذا الصـدد قطلـب دلـ السـلطة الرامـ إىل عقـد حلقـة عمـ قبـ
حلــول موعــد انعقــاد الــدورة الثانيــة والعشــرين للســلطة مــن أج ـ اســتعراهل تنفيــذ اخلطــة،
وتالحــت مــع التقــدير تشــجيع ا لـ كــال مــن اللجنــة القانونيــة والتقنيــة وأمانــة الســلطة علــى
إحراز تقدم يف وضع رطم إدارة قيلية يف املنـاطق الدوليـة األرـر مـن قـاي البحـار ،وصاصـة
يف املناطق املشمولة حاليا قعقود تنقيب()30؛
 - 61تع ع را تقرين ا للـدول الـع قـدم مسـامهات إىل الصـندوق االسـتلماين
للتربعات املنشأ مبوجب مقرر السلطة يف دورهتا الثامنـة( )34مـن أجـ حتمـ تلـاليا مشـاركة
أعضاء اللجنة القانونية والتقنية من البلدان النامية وأعضـاء اللجنـة املاليـة مـن البلـدان الناميـة يف
اجتماعات اللجنتع( ،)35وللدول الع قدم مسـامهات إىل صـندوق اأبـات للبحـوث العلميـة

_______________

( )31انظر .ISBA/17/A/9
(.ISBA/21/A/9 )32
( )33انظر .ISBA/18/C/22
(.ISBA/8/A/11 )34
( )35انظر .ISBA/21/A/2
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البحرية يف املنطقة الذي أنشأته السلطة يف دورهتا الثانية عشـرة( ،)36مـن أجـ تعزيـز وتشـجيع
إجراء البحوث العلميـة البحريـة القائمـة علـى التعـاون يف املنطقـة ،وتشـجع الـدول علـى تقـد
مسامهات إضافية إىل هذين الصندوقع()35؛
 - 62تق قاجلهود املتواصلة الع تبذأا السلطة من أج التـروي ألعماأـا وتالحـت
يف هذا الصـدد حلقـة العمـ قشـأن اسـتغالل املعـادن يف املنطقـة ،املعقـودة يف سـنغافورة يـوم
 16و  17حزيران/يونيه 2015؛
سادسا
فعالية أداء ا لسلطة واحمللمة
 - 63تشين مبا أحرزته السلطة من تقدم يف عملها؛
 - 64تشين ا ا مبا أجنزته احمللمة من عم منذ إنشائها؛
 - 65تناشن مجيع الدول األطراف يف االتفاقية أن تسدد قاللام ويف الوق احملـدد
االوتراكات املقررة عليهـا للسـلطة وللمحلمـة ،وتناوـد أيضـا الـدول األطـراف املتـأررة عـن
دفع اوتراكاهتا أن تف قالتزاماهتا دون إقطاء؛
 - 66ت شجع السلطة على مواصلة اسـتطالي سـب إلدارة عـبء العمـ النـات عـن
زيــادة عــدد العقــود والطلبــات ،وتالحــت املقــرر الــذي اختــذأ دل ـ الســلطة يف دورتــه ا،اديــة
والعشــرين وطلــب فيــه مــن األمــع العــام للســلطة ضــمان مواصــلة تــوفر الوقـ اللــايف واملــوارد
الالزمة لدعم أعمال اللجنة القانونية والتقنية ،وال سيما فيما يتعلق قاملسائ ذات األولوية()30؛
 - 67تالحريريظ املقــرر الــذي اختذتــه مجعيــة الســلطة يف دورهتــا ا،اديــة والعشــرين
ووجع فيه قشدة املتعاقدين الذين ما زالوا ينظـرون يف مـوقفهم قشـأن الرسـم السـنوي العـام
الذي حددته مجعية السلطة يف دورهتا التاسعة عشرة واملتعلق قإدارة عقودهم واإلوـراف عليهـا
على قبول التعـديالت ذات الصـلة يف وـروط العقـد املوحـدة مـن أجـ ضـمان تقاسـم األعبـاء
قصورة عادلة قع مجيع املتعاقدين( ،)37وتقـر يف هـذا الصـدد قـأن عـددا مـن املتعاقـدين قـد قبـ
قالفع الرسم السنوي العام()38؛
_______________

(.ISBA/12/A/11 )36
( )37انظر  ،ISBA/21/A/10الفقرة .5
( )38انظر .ISBA/21/FC/4/Rev.2
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 - 68تعري ع رريريا ق ق ريا الخنفــاهل ا،ضـور يف الــدورات السـنوية جلمعيــة الســلطة،
مالحكظةس أيضا الشوا الع أعر عنها قصدد جدولة الدورات السنوية للسـلطة ،وواضـعة يف
االعتبار اخلطوات العظيمـة الـع اختـذهتا السـلطة قاعتمـاد نظـام الستلشـاف املعـادن والتنقيـب
عنها يف املنطقة ،وتدعو السلطة إىل النظر يف اختاذ تداقر لتحسع ا،ضور يف دوراهتا السـنوية،
مبا يف ذلك عقد الدورات يف وق مبلر؛
 - 69تنوه قاجلهود املستمرة الع تبذأا السلطة لتنظـيم حلقـات دراسـية قغيـة زيـادة
الوع قعملها وتالحت ،يف هذا الصدد ،ا،لقـة الدراسـية التاسـعة للتوعيـة مبسـائ استلشـاف
واستغالل املوارد املعدنية يف أعماق البحار يف املنطقـة ،الـع عقـدت يف قريتوريـا يف الفتـرة مـن
 17إىل  19آذار/مـارس  ،2015وترحـب قالــدعوة إىل إوـرا البلـدان ــر السـاحلية وســائر
البلــدان األق ـ حظــا مــن الناحيــة اجلغرافيــة يف ا،لقــات الدراســية ،وهتيــب قالــدول واملنــاطق
األرر أن تنظر يف دعوة السـلطة إىل تنظـيم حلقـات دراسـية مـن هـذا القبيـ للتشـجيع علـى
مشاركة أوسع من قك ب ا تمع الدويل يف استلشاف واستغالل املوارد املعدنية يف املنطقة؛
 - 70هتيريريب قالــدول الــع ة تصــدق قعــد علــى االتفــاق قشــأن امتيــازات احمللمــة
وحصـاناهتا( )39والربوتوكـول املتعلـق قامتيــازات السـلطة وحصـاناهتا( )40أو ة تنضـم إليهمــا أن
تنظر يف القيام قذلك؛
 - 71ت شريريند علــى أمهيــة النظــام اإلداري للمحلمــة والنظــام األساسـ ملوظفيهــا يف
تشجيع ضمان التمثي اجلغـرايف عنـد تعـيع مـوظفع يف الفلـة الفنيـة والفلـات العليـا ،وترحـب
قالتداقر الع اختذهتا احمللمة وفقا أذين النظامع اإلداري واألساس ؛
ساقعا
اجلرف القاري وأعمال اللجنة
 - 72ت شريريري إىل أنــه ،مبوجــب الفقــرة  8مــن املــادة  76مــن االتفاقيــة ،تقــدم الــدول
الساحلية املعلومات املتعلقة دود اجلرف القاري الواقعة على قعـد مسـافة تتجـاوز  200ميـ
ري من رطوط األساس الع يقـاس منـها عـرهل البحـر اإلقليمـ إىل اللجنـة املنشـأة مبوجـب
املرفق الثاين لالتفاقية على أساس التمثي اجلغـرايف العـادل ،وتقـدم اللجنـة إىل الـدول السـاحلية

_______________
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توصياهتا قشأن املسائ املتصلة قتعيع ا،دود اخلارجية جلرفها القاري ،وتلون حـدود اجلـرف
الع تعينها الدول الساحلية يف ضوء هذأ التوصيات حدودا ائية وملزمة؛
 - 73ت شريري ا ريا إىل أنـه ،وفقـا للفقـرة  3مـن املـادة  77مـن االتفاقيـة ،ال تتوقـا
حقــوق الدولــة الســاحلية يف اجلــرف القــاري علــى احــتالل ،فعل ـ أو حلم ـ  ،وال علــى أي
إعالن صري ؛
 - 74تالحريريريظ مريريريع االرتيريريرياح أن عـــددا كـــبرا مـــن الـــدول األطـــراف يف االتفاقيـــة
قد قدم إىل اللجنة معلومات عن تعيع ا،دود اخلارجيـة للجـرف القـاري الواقعـة علـى قعـد
مســافة تتجــاوز  200ميـ ــري ،وفقــا للمــادة  76مــن االتفاقيــة واملــادة  4مــن املرفــق الثــاين
لالتفاقيــة ،آرــذة يف االعتبــار املقــرر املتخــذ يف االجتمــاي ا،ــادي عشــر للــدول األطــراف يف
االتفاقية الوارد يف الفقرة (أ) من الو يقة SPLOS/72؛
 - 75تالحظ ا ا مريع االرتيرياح أنـه ،عمـال مبقـرر االجتمـاي الثـامن عشـر للـدول
األطـراف يف االتفاقيـة( ، )41قـدم عـدد كـبر مـن الـدول األطـراف يف االتفاقيـة إىل األمـع العـام
معلومــات أوليــة تــبع ا،ــدود اخلارجيــة للجــرف القــاري الواقعــة علــى قعــد مســافة تتجــاوز
 200مي ري ووصـفا ،الـة إعـداد التقـارير الـع سـتُقدم والتـاريش املزمـع تقـدأها فيـه وفقـا
ملقتضيات املادة  76من االتفاقية والنظام الدارل واملبادا التوجيهيـة العلميـة والتقنيـة للجنـة،
وتالحـــت مـــع االرتيـــاح أن تقـــارير إضـــافية أوـــر إليهـــا يف املعلومـــات األوليـــة قـــد أودعـ ـ
لد اللجنة؛
 - 76تالحظ دال مريع االرتيرياح التقـدم احملـرز يف أعمـال اللجنـة( )42وأن اللجنـة
تنظر حاليا يف عدد من التقـارير املقدمـة عـن تعـيع ا،ـدود اخلارجيـة للجـرف القـاري الواقعـة
على قعد مسافة تتجاوز  200مي ري؛
 - 77تالحظ مريع االرتيرياح أن اللجنـة ،وقـد وضـع يف االعتبـار املقـرر املتخـذ يف
االجتماي الثامن عشر للدول األطراف يف االتفاقية( ،)41قام قتجميع قوائم مبواقـع املنظمـات
على وبلة اإلنترن وقواقات البيانات/املعلومـات وحافظـات البيانـات الـع ألـن مـن رالأـا
الوصول إىل املعلومات العامة والبيانات العلمية والتقنية املتاحة للجميع والـع قـد تلـون مهمـة
إلعداد التقارير ،وأتاح هذأ املعلومات على موقعها على وبلة اإلنترن ؛
_______________

( )41انظر .SPLOS/183
( )42انظر  CLCS/88و  CLCS/90و .CLCS/91

23/74

احمليطات وقانون البحار

A/RES/70/235

 - 78حتيع ر ما قالتوصـيات اإل نـتع والعشـرين الـع قدمتـها اللجنـة قشـأن تقـارير
عـــدد مـــن الـــدول الســـاحلية ،وترحـــب قإتاحـــة ملخصـــات هـــذأ التوصـــيات للجميـــع وفقـــا
للفقرة  3-11من املرفق الثالث للنظام الدارل للجنة؛
 - 79تالحريريريظ أن نظـــر اللجنـــة يف التقـــارير املقدمـــة مـــن الـــدول الســـاحلية وفقـــا
للمــادة  76مــن االتفاقيــة واملرفــق الثــاين لالتفاقيــة ال خي ـ قتطبيــق الــدول األطــراف لألجــزاء
األرر من االتفاقية؛
 - 80تالحظ ا ا العدد اللبر من التقارير الع ة تنظر فيها اللجنة قعد ومـا يلقيـه
ذلك مـن عـبء علـى أعضـائها ورـدمات األمانـة الـع توفرهـا الشـعبة ،وتشـدد علـى ضـرورة
كفالة أن تتملن اللجنة من أداء مهامها قسرعة وكفاءة وفعالية واحملافظة على مسـتواها الرفيـع
من حيث اجلودة واخلربة الفنية؛
 - 81حتريرييع ر مريريا مريريع التقريرين قــاملقرر الــذي اختذتــه اللجنــة يف دورتيهــا اخلامســة
والثال ع والساقعة والثال ع قشأن عبء عم اللجنة ،مبا يف ذلـك قرارهـا مواصـلة متديـد فتـرة
دوراهتــا لعــام  2015وحــن حزيران/يونيــه  2017إىل ــالث دورات مــدة ك ـ منــها ســبعة
أســاقيع ،مبــا يف ذلــك اجللســات العامــة( ،)43وتالحــت كــذلك قــرار اللجنــة يف دورتيهــا الثانيــة
والــثال ع والراقعــة والــثال ع إنشــاء جلــان فرعيــة جديــدة يــث تلــون ــة تســع جلــان فرعيــة
ملرسة فعال للنظر يف التقارير()44؛
 - 82تالحظ أن اجتماي الـدول األطـراف يف االتفاقيـة قـد أعـاد يف مقرراتـه قشـأن
وروط ردمة أعضاء اللجنة( )45تأكيـد االلتـزام الـذي يقـع مبوجـب االتفاقيـة علـى الـدول الـع
يعمـ ررباؤهـا يف اللجنـة قتغطيـة نفقـات تمــن روـحتهم مـن رـرباء رـالل أدائهـم ملهــامهم يف
ث تلـك الـدول علـى أن تبـذل أقصـى مــا يف
اللجنـة ،مبـا يف ذلـك تـوفر التغطيـة الصـحية ،وحـ ت
وسعها للفالة مشـاركة هـؤالء اخلـرباء قصـورة كاملـة يف أعمـال اللجنـة ،مبـا فيهـا اجتماعـات
اللجان الفرعية ،وفقا لالتفاقية؛
 - 83تالحظ ا ا قرار االجتماي اخلام والعشرين للدول األطـراف يف االتفاقيـة
مواصــلة النظــر يف الشــروط املتعلقــة صدمــة أعضــاء اللجنــة دارـ الفريــق العامـ املفتــوح قــا
العضوية الذي أنشأأ االجتماي الثالث والعشرون للدول األطراف يف االتفاقية()17؛
_______________

( )43انظر  CLCS/85و .CLCS/88
( )44انظر  CLCS/80و  Corr.1و  CLCS/83و .Corr.1
( SPLOS/276 )45و .SPLOS/286
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 - 84تس ريب إىل األمــع العــام أن يواصـ اختـاذ التــداقر املناســبة ،يف حــدود املــوارد
املتاحة عموما ،ملواصلة تعزيز قدرة الشعبة الع تعم مبثاقة أمانة للجنة ،من أجـ كفالـة زيـادة
دعمهــا ومســاعدهتا للجنــة وجلا ــا الفرعيــة عنــد نظرهــا يف التقــارير ،علــى النحــو املطلــو يف
الفقــرة  9مــن املرفــق الثالــث للنظــام الــدارل للجنــة ،وال ســيما املــوارد البشــرية للشــعبة ،مــع
مراعاة ضرورة النظر يف عدة تقارير يف آن واحد؛
 - 85حت األمع العـام علـى مواصـلة تقـد مجيـع رـدمات األمانـة الالزمـة للجنـة
وفقا للفقرة  5من املادة  2من املرفق الثاين لالتفاقية؛
 - 86تس ريريب إىل األمــع العــام أن يتخــذ تــداقر مناســبة ويف حينــها للفالــة تقــد
ردمات األمانة إىل اللجنة وجلا ا الفرعية طوال الفترة الزمنية الع جـر متديـدها علـى النحـو
املطلو يف مقرر االجتماي ا،ادي والعشرين للدول األطراف يف االتفاقية()15؛
 - 87تس ب ا ا قناء على ذلك إىل األمـع العـام أن يواصـ رصـد مـوارد مناسـبة
وكافية للشعبة من أج تقد ما يناسب من اخلدمات واملسـاعدة إىل اللجنـة قـالنظر إىل زيـادة
عدد أساقيع عملها؛
 - 88تع ع را تقرين ا للـدول الـع قـدم مسـامهات إىل الصـندوق االسـتلماين
للتربعات املنشأ عمال قالقرار  7/55لغرهل تيسـر إعـداد التقـارير الـع تقـدم إىل اللجنـة ،وإىل
الصــندوق االســتلماين للتربعــات املنشــأ أيضــا عمــال ق ـذلك القــرار مــن أج ـ حتم ـ تلــاليا
مشــاركة أعضــاء اللجنــة مــن الــدول الناميــة يف اجتماعــات اللجنــة( ،)23وتشــجع الــدول علــى
تقد مسامهات إضافية إىل هذين الصندوقع ،وتأذن قاستخدام الصندوق االسـتلماين األرـر،
حسب االقتضاء ووفقا أل ـراهل ارتصاصـاته ،لتغطيـة تلـاليا مشـاركة رئـي اللجنـة الـذي
هـو عضــو مــن أعضــاء اللجنـة تروــحه إحــد البلــدان الناميـة يف اجتماعــات الــدول األطــراف
يف االتفاقية؛
 - 89تريرييذن لألمـــع العـــام ،كتـــدقر مؤقــ ورهنـــا قتـــوافر األمـــوال يف الصـــندوق
االستلماين املنشأ عمـال قـالقرار  7/55لتسـهي مشـاركة أعضـاء اللجنـة مـن الـدول الناميـة يف
اجتماعات اللجنة ،قعد ختصيص األموال الالزمة لتغطية تلاليا السـفر وقـدل اإلقامـة اليـوم
ألعضــاء اللجنــة مــن الــدول الناميــة ،ضــور دورات اللجنــة يف عــام  ،2016قتعــوي هــؤالء
األعضاء عن تلاليا التأمع الطمل أ ناء السفر من ذلك الصندوق االستلماين على أساس كـ
دورة على حدة ورهنا د معقول يقررأ األمع العـام اسـتنادا إىل املعلومـات املتاحـة لـه قشـأن
التأمع الطمل أ ناء السفر؛
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 - 90حترييع ر مريا قاملعلومـات امللتوقـة املقدمـة مـن األمـع العـام ،اسـتجاقة للطلـب
الوارد يف الفقرة  81من القرار  245/69قشأن اخليارات املتاحة آلليات تـوفر تغطيـة التـأمع
الطــمل ألعضــاء اللجنــة ،مبــا يف ذلــك التلــاليا ،وتعــر عــن اعتزامهــا مواصــلة النظــر يف هــذأ
اخليـــارات و رهـــا ،وأن تواصـــ  ،حســـب االقتضـــاء ،اســـتعراهل ارتصاصـــات الصـــندوق
االستلماين املنشأ عمال قالقرار  7/55لغرهل تسهي مشاركة أعضاء اللجنة من الـدول الناميـة
يف اجتماعات اللجنة؛
 - 91تشند على احتياج أعضاء اللجنة إىل حيـز عمـ أكثـر مالءمـة لألعمـال الـع
يقومون هبا أ نـاء دورات اللجنـة وجلا ـا الفرعيـة ،وتسـلم يف هـذا الصـدد قاملعلومـات امللتوقـة
املقدمة من األمـع العـام اسـتجاقة للطلـب الـوارد يف الفقـرة  84مـن القـرار  ،245/69قشـأن
اخليــارات املتاحــة لتزويــدهم قأمــاكن عم ـ مــن ذلــك القبي ـ  ،وتالحــت أن النظــر يف إدرــال
تغيرات هيللية على أماكن العم ا،الية للجنة ستستلزم مراعاة االنتهاء الووـيك ملـدة اتفـاق
إجيــار األمــاكن الــع تشــغلها الشــعبة حاليــا وســائر املســائ الــع أ ــرت يف الدارســة املتعلقــة
قاالحتياجــات الطويلــة األج ـ مــن أمــاكن العم ـ يف مقــر األمــم املتحــدة رــالل الفتــرة مــن
عام  2014إىل عام  )46(2034وما يتمخ عن نظر اجلمعية العامة يف تلك املسائ ؛
 - 92ت س ري قأنــه فيمــا يتعلــق مبناقشــات االحتياجــات الطويل ـة األج ـ مــن أمــاكن
العم ـ  ،فــإن اللجنــة ،لــم طاقعهــا االســتثنائ  ،أــا احتياجــات راصــة فيمــا يتعلــق قأمــاكن
عملها ،مبا يف ذلك ا،اجة إىل أماكن عمـ إضـافية مهيـأة لتحقيـق الغـرهل املنشـود ،ومعـدات
تقنية مناسبة ،وأجهزة التحلم يف درجـة ا،ـرارة ،وضـرورة ققائهـا ضـمن نفـ األمـاكن الـع
تشغلها الشعبة ،وتشدد على ضرورة إيالء االعتبار اللام أذأ االحتياجات اخلاصة للجنـة يف
سياق أي نق ملقر الشعبة أو أي تغير يف أماكن عملها؛
 - 93تالحظ بق التحـديات امللحـة الـع تواجههـا اللجنـة قسـبب ظـروف عملـها
الراهنة ،ويف هذا الصدد ،إذ تأرذ يف اعتبارهـا اللامـ االنتـهاء الووـيك لعقـد إجيـار األمـاكن
ا،الية الع تشغلها الشـعبة ومناقشـات االحتياجـات الطويلـة األجـ مـن أمـاكن العمـ املشـار
إليهـــا يف الفقـــرة  92أعـــالأ ،تطلـــب إىل األمـــع العـــام تـــوفر حتســـينات ـــر هيلليـــة ألـــن
نقلها وتتسم قالفعالية من حيث التللفة من أج تلبيـة قعـ االحتياجـات الفوريـة للجنـة مـن
أماكن العم ؛
_______________

(.A/68/734 )46
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 - 94توا ريري علــى أن يــدعو األمــع العــام إىل عقــد الــدورات األرقعــع وا،اديــة
واألرقعــــع والثانيــــة واألرقعــــع للجنــــة يف نيويــــور يف الفتــــرات مــــن  1وــــباط/فرباير إىل
 18آذار/مارس  2016ومن  11متوز/يوليه إىل  26آ /أ سـط  2016ومـن  17تشـرين
األول/أكتـوقر إىل  2كـانون األول/ديســمرب  ،2016علـى التـوايل ،مــع تـوفر كامـ رــدمات
املـــؤمترات ،مبـــا يف ذلـــك تـــوفر الو ـــائق ،لألجـــزاء املخصصـــة للجلســـات العامـــة مـــن هـــذأ
الدورات( )47وألي دورات مستأنفة حسب ما يقتضيه عم اللجنة ،وتطلـب إىل األمـع العـام
قذل ك جهد لن لتلبية هذأ االحتياجات يف حدود املوارد املتاحة عموما؛
 - 95تع ع را اقتنار ا ال اسخ قأمهية أعمال اللجنة املضطلع هبا وفقـا لالتفاقيـة،
مبا يف ذلك ما يتعلق مبشاركة الـدول السـاحلية يف اإلجـراءات املتعلقـة قتقاريرهـا ،وتسـلم قـأن
التعاون هبمة قع الدول الساحلية واللجنة ال يزال ضروريا؛
 - 96تع ع را تقن ا للـدول الـع تبادلـ اآلراء مـن أجـ زيـادة فهـم املسـائ
الناولة عـن تطبيـق املـادة  76مـن االتفاقيـة ،مبـا فيهـا النفقـات الـع تنطـوي عليهـا ،ـا يسـه
إعداد التقارير الع تقدمها الدول ،وال سيما الـدول الناميـة ،إىل اللجنـة ،وتشـجع الـدول علـى
مواصلة تبادل اآلراء؛
 - 97تس ريريب إىل األمــع العــام أن يســتمر ،قالتعــاون مــع الــدول األعضــاء ،يف دعــم
حلقات العمـ أو النـدوات قشـأن اجلوانـب العلميـة والتقنيـة املتعلقـة قتعـيع ا،ـدود اخلارجيـة
للجــرف القــاري الواقعــة علــى قعــد مســافة تتجــاوز  200ميـ ــري ،مــع األرــذ يف االعتبــار
ضرورة تعزيز قناء قدرات البلدان النامية على إعداد تقاريرها؛
امنا
السالمة واألمن البحريان والتنفيذ من قب دولة العلم
 - 98تشجع الدول علـى التصـديق علـى االتفاقـات الدوليـة املتعلقـة قسـالمة وأمـن
املالحــة وقالعمـ البحــري أو االنضــمام إليهــا وعلــى اختــاذ مــا يلــزم مــن تــداقر وفقــا لالتفاقيــة
و رهــا مــن الصــلو الدوليــة ذات الصــلة هبــدف تطبيــق القواعــد الــع تشــتم عليهــا تلــك
االتفاقات وإنفاذها ،وتشدد على ضرورة قناء قدرات الدول النامية وتقد املساعدة إليها؛
_______________

( )47فــ الفتـرة مـن  8إىل  12وـباط/فربايـر ويف الفتـرة مـن  7إلــى  11آذار/مـارس  2016رـالل الـدورة
األرقعــع ،وفــــ الفتـــرة مــن  18إىل  22متوز/يوليــه ومــن  15إىل  19آ /أ ســط  2016رــالل الــدورة
ا،ادية واألرقعع.
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 - 99تس قأن النظم القانونية الع حتلم السـالمة واألمـن البحـريع قـد تلـون أـا
أهداف مشتركة يعزز ك منها اآلرر وقد تلون متراقطـة وقـد يلـون مـن املفيـد إجيـاد أوجـه
للتآزر فيما قينها ،وتشجع الدول على أن تضع ذلك يف اعتبارها لد تنفيذها؛
 - 100ت شريريند علــى ضــرورة قــذل مزيــد مــن اجلهــود لتعزيــز قافــة قوامهــا الســالمة
واألمن يف قطاي النق البحري وملعاجلة النقص يف املوظفع املدرقع تدريبا كافيا ،وحتث علـى
إنشاء مزيد من املراكز لتوفر ما يلزم من تعليم وتدريب؛
 - 101تشند ا ا على ضرورة أن يتم تنفيذ تداقر السالمة واألمن دعمـا للبحـارة
والصــيادين وقــأدىن قــدر مــن اآل ــار الســلبية علــيهم ،وصاصــة فيمــا يتعلــق قظــروف عملــهم،
وترحب قالتعاون اجلاري قع منظمة األ ذية والزراعـة لألمـم املتحـدة ومنظمـة العمـ الدوليـة
فيمــا خيــص العم ـ الالئــق والعمالــة يف مصــائد األمســا وترقيــة األحيــاء املائيــة ،وقشــأن عم ـ
األطفال يف مصائد األمسا وترقية األحياء املائية ،كما ترحب قالعم الذي يضطلع قه ملتـب
األمـــم املتحـــدة املعـــين قاملخـــدرات واجلرأـــة ومنظمـــة العمــ الدوليـــة قشـــأن مســـألة اال ـــار
قاألوخاص والسخرة على منت سفن الصيد؛
 - 102ت حريريب قنظــر املنظمــة البحريــة الدوليــة يف مســألة املعاملــة العادلــة للبحــارة،
وتالحـــت اعتمـــاد هـــذأ املنظمـــة يف  4كـــانون األول/ديســـمرب  2013القـــرار )A.1090(28
املتعلق قاملعاملـة العادلـة أل فـراد الطـاقم فيمـا يتعلـق قـإذن الـاول إىل الياقسـة واسـتخدام املرافـق
على الياقسة؛
 - 103تالحريريريظ موضـــوي اليـــوم العـــامل للمالحـــة البحريـــة لعـــام ” 2015التعلـــيم
والتدريب يف دال املالحة البحرية“؛
 - 104تنرو الدول الـع ة تصـب قعـ ُد أطرافـا يف االتفاقيـة الدوليـة ملعـاير التـدريب
واإلجــازة واخلفــارة للمالحــع لعــام  ،)48(1978قصــيغتها املعدلــة ،واالتفاقيــة الدوليــة ملعــاير
التدريب واإلجازة واخلفارة للعاملع على منت سفن الصيد لعام  1995إىل القيام قذلك؛
 - 105تنرو الدول الـع ة تصـب قعـد أطرافـا يف اتفاقيـة العمـ البحـري ،قصـيغتها
املعدلة ،إىل القيام قذلك ،وتدعو أيضا الدول الـع ة تصـدق علـى االتفاقيـة املتعلقـة قالعمـ يف
قطاي صيد األمسا لعام ( 2007االتفاقية رقم  )188واتفاقية و ائق هوية البحـارة (مراجتعـة)
لعـام ( 2003االتفاقيـة رقـم  )49()185ملنظمـة العمـ الدوليـة أو تنضـم إليهمـا قعـدُ إىل القيــام
_______________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 1361, No. 23001 )48
( )49املرجع نفسه ،ا لد  ،2304الرقم .41069
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قــذلك وإىل تنفيــذ مجيــع تلــك االتفاقيــات تنفيــذا فعــاال ،وتشــدد علــى ضــرورة تــوفر التعــاون
واملساعدة التقنيع يف هذا الصدد للدول قناء على طلبها؛
 - 106تنرو الدول إىل التصديق على اتفاق كيـب تـاون لعـام  2012قشـأن تنفيـذ
أحلام قروتوكول تورأولينوس لعام  1993املتعلق قاتفاقية تورأولينوس الدولية لسالمة سـفن
الصيد لعام  1977أو االنضمام إليه؛
 - 107ت حريريريب قالتعـــاون اجلـــاري قـــع منظمـــة األ ذيـــة والزراعـــة لألمـــم املتحـــدة
واملنظمة البحرية الدولية ومنظمة العم الدولية فيمـا يتعلـق قسـالمة الصـيادين وسـفن الصـيد،
وتشدد على الضرورة امللحة ملواصلة العم يف هذا ا ال؛
 - 108تشري إىل ضـرورة أن يـتم اختـاذ مجيـع اإلجـراءات الالزمـة مللافحـة األرطـار
الـع هتــدد األمــن البحـري وفقــا للقــانون الـدويل ،مبــا يف ذلــك املبـادا الـواردة يف ميثــاق األمــم
املتحدة واالتفاقية؛
 - 109ت سري قالـدور البــالغ األمهيـة للتعــاون الـدويل علـى الصــعد العـامل واإلقليمـ
ودون اإلقليم والثنائ يف ملافحـة األرطـار الـع هتـدد األمـن البحـري ،ومـن قينـها القرصـنة
والسطو املسل يف البحر واألعمال اإلرهاقية املرتلبة ضد النق البحري واملنشـآت علـى امليـاأ
الساحلية و رها مـن املصـاب البحريـة ،وفقـا للقـانون الـدويل ،مـن رـالل الصـلو واآلليـات
الثنائية واملتعددة األطراف اأادفة إىل رصد هذأ األرطـار ودرئهـا والتصـدي أـا ،وعـن طريـق
تعزيز تبادل املعلومات قع الدول فيما يتعلق قاللشـا عـن هـذأ األرطـار ودرئهـا وتبديـدها،
وحماكمة ا رمع مع إيالء االعتبار الواجب للتشـريعات الوطنيـة ،وتسـلم قضـرورة اسـتمرار قنـاء
القدرات دعمـا لتلـك األهـداف ،وترحـب يف هـذا الصـدد قاعتمـاد رطـة العمـ يف دـال األمـن
البحــري للفتــرة  2017-2015يف االجتمــاي الــوزاري للمنتــد اإلقليمــ الثــاين والعشــرين
لراقطة أمم جنو ورق آسيا ،املعقود يف كواالملبور ،يف  6آ /أ سط 2015؛
 - 110تق قعم جلنـة منـع اجلرأـة والعدالـة اجلنائيـة يف دـال تعزيـز التعـاون الـدويل
وتقويــة القـــدرة علـــى ملافحة مشللة اجلرأــة املنظمة العاقــــرة للحــــدود الوطنيـة واملرتلبـة
يف البحر؛
 - 111تالحظ أن القر صـنة والسـطو املسـل يف البحـر أسـان لتلـا أنـواي السـفن
الع تشار يف األنشطة البحرية؛
 - 112تشند على أمهية اإلقال الفوري عن ا،وادث إلتاحة معلومـات دقيقـة عـن
نطاق مشـللة القرصـنة والسـطو املسـل علـى السـفن ،وعلـى قيـام السـفن املتضـررة ،يف حالـة
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تعرضها للسطو املسل  ،قتقد املعلومات إىل الدولة الساحلية ،وتؤكد أمهيـة تبـادل املعلومـات
قصورة فعالة مع الدول الع حيتم أن تتأ ر من جـراء حـوادث القرصـنة والسـطو املسـل علـى
السفن ،وتالحت مع التقدير الـدور اأـام الـذي تضـطلع قـه املنظمـة البحريـة الدوليـة واإلسـهام
اأام الذي يقدمه مركز تبادل املعلومـات املنبثـق مـن اتفـاق التعـاون اإلقليمـ املتعلـق مبلافحـة
القرصنة والسطو املسل على السفن يف آسـيا ،الـذي يوجـد مقـرأ يف سـنغافورة وسـيحتف يف
عام  2016قالذكر السنوية العاورة إلنشائه؛
 - 113حت مجيع الدول على القيام ،قالتعاون مع املنظمة البحرية الدوليـة ،مبلافحـة
القرصــنة والســطو املســل يف البحــر علــى حنــو فعــال ،عــن طريــق اختــاذ تــداقر تشــم التــداقر
املتعلقة قتقـد املسـاعدة يف دـال قنـاء القـدرات مـن رـالل تـدريب البحـارة ومـوظف املـوان
وموظف إنفاذ القـوانع علـى منـع هـذأ ا،ـوادث واإلقـال عنـها والتحقيـق فيهـا وعـن طريـق
تقد املتهمع قارتلاهبا إىل العدالة ،وفقا للقانون الدويل ،وعن طريق اعتماد تشـريعات وطنيـة
وعــن طريــق تــوفر الســفن واملعــدات الالزمــة أل ــراهل اإلنفــاذ ومراعــاة ا،يطــة إزاء الغـ يف
تسجي السفن؛
 - 114تشجع الـدول علـى كفالـة التنفيـذ الفعـال للقـانون الـدويل الواجـب التطبيـق
فيما يت علق مبلافحة القرصـنة ،علـى النحـو املـبع يف االتفاقيـة ،وهتيـب قالـدول اختـاذ اخلطـوات
املناسبة مبوجب قوانينها الوطنية للـ تسـه  ،وفقـا للقـانون الـدويل ،القـب علـى مـن يـدعى
ارتلـــاهبم ألعمـــال القرصـــنة ،مبـــا يف ذلـــك متويـ ـ تلـــك األعمـــال أو تيســـرها ،وحماكمتـــهم
مع مراعاة ما تنص عليه أيضا الصلو األرر ذات الصلة الع تتسق مـع االتفاقيـة ،وتشـجع
الدول على التعاون حسب االقتضاء من أج تطوير تشريعاهتا الوطنية يف هذا الصدد؛
 - 115تع ع را بالق ق ق ريا إزاء مـا متثلـه القرصـنة والسـطو املسـل يف البحـر مـن
أرطار هتدد سالمة البحارة و رهم من األوخاص ورفاههم؛
 - 116تنرو مجيع الدول واملنظمة البحرية الدولية ومنظمـة العمـ الدوليـة و رمهـا
مـــن املنظمـــات والوكـــاالت الدوليـــة ذات الصـــلة إىل اختـــاذ تـــداقر ،مايـــة مصـــلحة البحـــارة
والصيادين من ضحايا القرصنة ورعايتـهم قعـد اإلفـراج عنـهم ،مبـا يف ذلـك تقـد الرعايـة أـم
وإعــادة إدمــاجهم يف ا تمــع قعــد وقــوي ا،ــوادث ،أو التوصــية قاختــاذ تــداقر مــن هــذا القبيـ
حسب االقتضاء؛
 - 117تالحظ التعاون اجلاري قع املنظمة البحريـة الدوليـة وملتـب األمـم املتحـدة
املعين قاملخدرات واجلرأة والشعبة فيما يتص قتجميـع التشـريعات الوطنيـة املتعلقـة قالقرصـنة،
وتالحت أيضا أن نسش التشـر يعات الوطنيـة الـع تلقتـها األمانـة العامـة قـد نشـرت علـى موقـع
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الشعبة على وـبلة اإلنترنـ  ،وتشـجع اأيلـات السـالفة الـذكر علـى مواصـلة التعـاون قغـرهل
مساعدة الدول األعضاء ،قناء على طلبها ،على تطوير قوانينها الوطنية املتعلقة قالقرصنة؛
 - 118تنوه مبواصلة االضـطالي مببـادرات وطنيـة و نائيـة و ال يـة األطـراف وإرسـاء
آليات للتعاون اإلقليم  ،وفقا للقانون الدويل ،من أج التصدي للقرصنة مبـا يشـم التصـدي
لتموي أعمال القرصـنة أو تيسـرها ،ومواجهـة السـطو املسـل يف البحـر يف املنطقـة اآلسـيوية،
وهتيب قالدول األرـر إيـالء االهتمـام فـورا العتمـاد اتفاقـات تعـاون علـى الصـعيد اإلقليمـ
قشأن ملافحة القرصنة والسطو املسل على السفن وإقرامها وتنفيذها؛
 - 119تع ري ع رريريا ق ق ريريا ال شريرين ن للظــروف الالإنســانية الــع يواجههــا يف األ اســر
الرهائن الذين يؤرذون يف البحر ولأل ر السلمل الذي يـنعل أيضـا علـى أسـرهم ،وتـدعو إىل
اإلفـراج ال فـوري عـن كافــة الرهـائن الـذين أرــذوا يف البحـر ،وتؤكـد علــى أمهيـة التعـاون قــع
الدول األعضاء قشأن مسألة أرذ الرهائن يف البحر؛
 - 120ت حب يف هذا الصدد قالعم املتواص الذي يقـوم قـه قرنـام دعـم الرهـائن
التاقع مللتب األمم املتحدة املعين قاملخدرات واجلرأة واملمول من دل الصـندوق االسـتلماين
لــدعم مبــادرات الــدول الــع تلــاف القرصــنة قبالــة ســواح الصــومال قضــمان اإلفــراج عــن
البحارة احملتجزين كرهائن قبالة سواح الصومال()50؛
 - 121ت حب ا ا قاإلجنازات الع حتققـ مـؤررا يف التصـدي للقرصـنة والسـطو
املســل يف البحــر قبالــة س ـواح الصــومال ،نتيجــة اجلهــود املبذولــة علــى الصــعيدين العــامل
واإلقليم ـ  ،وقاالخنفــاهل امللحــوه يف العــدد املبلــغ عنــه مــن حــوادث القرصــنة قبالــة ســواح
الصومال الذي سـج أدىن مسـتو لـه منـذ عـام  ،2006وال يـزال يف هـذا الصـدد يسـاورها
قـالغ القلــق الســتمرار اخلطــر الــذي تطرحــه القرصــنة والســطو املســل يف البحــر قبالــة ســواح
الصــومال قالنســبة للمنطقــة ،وتالحــت اختــاذ دل ـ األمــن القــرار  )2015( 2246املــؤرخ
 10تشــــــرين الثــــــاين/نوفمرب  ،2015والبيــــــانع اللــــــذين أدىل هبمـــــا رئـــــي ا لــــ ـ يف
 25آ /أ ســـط  )51(2010و  19تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ،)52(2012وتالحـــت أيضـــا أن
اإلذن الوارد يف القـرار  )2015( 2246والقـرارات ذات الصـلة( )53ال تسـري إال فيمـا خيـص
_______________

( )50انظر  ،S/2013/623الفقرات  11إىل  ،13و  ،S/2014/740الفقرة .10
(S/PRST/2010/16 )51؛ انظر ق ارا ومق را جم األما 1 ،آع/اغسس  31-2010متوز /ولي .2011
(S/PRST/2012/24 )52؛ انظر ق ارا ومق را جم األما 1 ،آع/اغسس  31-2012متوز /ولي .2013
( )53انظر قرار دل األمن  ،)2015( 2246الفقرة األوىل من الديباجة.
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ا،الة يف الصومال وال مت حقوق الدول األعضاء أو التزاماهتا أو مسؤولياهتا املنصوص عليهـا
يف القانون الدويل ،مبا يف ذلك أية حقوق أو التزامات منصوص عليها يف االتفاقية ،فيما يتعلـق
قأية حالة أرر  ،وتشدد قوجه راص علـى أنـه ال ينبغـ اعتبـار أن اإلذن املـذكور واألحلـام
املذكورة ترس قانونا دوليا عرفيا؛
 - 122تالحريريظ اجلهــود الــع ال تــزال تبــذل يف إطــار فريــق االتصــال املعــين مبلافحــة
القرصنة قبالة سواح الصومال ،عقب اختاذ قرار دل األمـن  ،)2008( 1851وتـثين علـى
مجيع الدول ملسامهتها يف اجلهود املبذولة مللافحة القرصنة قبالة سواح الصومال؛
 - 123تق ري قالــدور الرئيس ـ الــذي تؤديــه حلومــة الصــومال االحتاديــة يف ملافحــة
القرصــنة والســطو املســل علــى الســفن قبالــة ســواح الصــومال ،وتســلم قأمهيــة إجيــاد تســوية
واملة مستدامة للحالة يف الصومال ،وتشدد علـى ضـرورة معاجلـة األسـبا اجلذريـة للقرصـنة
ومساعدة الصومال ودول املنطقة على تعزيز قدراهتا املؤسسية مللافحـة القرصـنة ،مبـا يف ذلـك
متوي أعمال القرصنة أو تيسرها ،والسطو املسل على السفن قبالة سواح الصـومال وتقـد
مرتلمل هذأ األعمال إىل العدالة؛
 - 124تالحظ إقرار املنظمة البحرية الدولية املبادا التوجيهية املتعلقـة قاملسـاعدة يف
التحقيق يف جرائم القرصنة والسطو املسل الع تستهدف السفن ،واإلروادات املؤقتة املنقحـة
ملالل السفن ومشغليها ورقاقنتها قشأن استخدام أفراد األمن املسلحع املتعاقد معهم مبوجـب
عقود راصة على منت السفن يف املنطقة الشديدة اخلطـورة ،والتوصـيات املؤقتـة املنقحـة لـدول
العلـم قشــأن اسـتخدام أفــراد األمــن املسـلحع املتعاقــد معهـم مبوجــب عقــود راصـة علــى مــنت
السفن يف املنطقة الشديدة اخلطورة ،والتوصيات املؤقتة املنقحة لدول املينـاء والـدول السـاحلية
قشأن استخدام أفراد األمن املسلحع املتعاقد معهم مبوجب عقود راصـة علـى مـنت السـفن يف
املنطقة الشديدة اخلطورة ،واإلروادات املؤقتة لشركات األمن البحري اخلاصة الع توفر أفـراد
األمن املسلحع املتعاقد معهـم قعقـود راصـة علـى مـنت السـفن يف املنطقـة الشـديدة اخلطـورة،
واإلروادات املؤقتة لدول العلم املتعلقة قالتداقر الرامية إىل منع أعمال القرصنة الع تنطلـق مـن
الصومال والتخفيا من حدهتا؛
 - 125تشجع الدول على ضمان تطبيق السـفن الرافعـة لعلمهـا التـداقر األمنيـة الـع
يتم إقرارها وفقا للقانون الوطين والقانون الدويل؛
 - 126تالحريريريظ اجلهـــــود الـــع تبذأــــــا أوســـاط صناعــــــة النقــ البحـــري للتعـــاون
مــع الــدول يف مــا تبذلــه مــن جهــود قشــأن القرصــنة قبالــة ســواح الصــومال ،وصاصــة يف
مساعدة السفن الـع تبحـر يف تلـك املنطقـة ،وتـذكتر قاختـاذ مجعيـة املنظمـة البحريـة الدوليـة يف
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 30تشـرين الثــاين/نوفمرب  2011القـرار ) A.1044(27املتعلــق قالقرصــنة والسـطو املســل علــى
السفن يف املياأ قبالة سواح الصومال؛
 - 127تالحريريظ ا ريريا اســتمرار تنفيــذ مدونــة قواعــد الســلو املتعلقــة ققمــع أعمــال
القرصنة والسـطو املسـل ضـد السـفن يف ـر احملـيم اأنـدي ورلـي عـدن (مدونـة جيبـو
لقواعد السلو ) ،الع اعتُمدت يف  29كانون الثاين/يناير  2009حت رعاية املنظمة البحريـة
الدوليــة ،يف ا ــاالت املواضــيعية األرقعــة املتمثلــة يف تبــادل املعلومــات والتــدريب والتشــريعات
الوطنية وقناء القدرات؛
 - 128تع ع را بالق ق ق ا الستمرار حوادث القرصنة والسـطو املسـل يف البحـر
يف رلي ينيا ،وصاصة العنا ضد أفراد أطقـم السـفن األقريـاء ،وتالحـت اختـاذ دلـ األمـن
للقـــرارين  )2011( 2018املـــؤرخ  31تشـــرين األول/أكتـــوقر  2011و )2012( 2039
املؤرخ  29وباط/فرباير  ،2012وتؤيد اجلهـود املبذولـة مـؤررا للتصـدي أـذأ املشـللة علـى
الصعيدين العامل واإلقليم  ،وتشر إىل الدور الرئيسـ لـدول املنطقـة يف التصـدي أـذا اخلطـر
ومعاجلة األسبا اجلذرية للقرصنة والسطو املسل يف البحر يف رلي ينيا ،وترحب قاعتمـاد
مدونة قواعـد السـلو املتعلقـة ققمـع أعمـال القرصـنة والسـطو املسـل الـع تسـتهدف السـفن
واألنشــطة البحريــة ــر املشــروعة يف ــر ووســم أفريقيــا ،يف ياونــدي يف  25حزيــران/
يونيه  ، 2013وهتيـب قـدول املنطقـة أن تنفـــذ مدونــــة قواعـد السلــــو فــــ أســــري وقـ
لن ومبا يتمشى مع القانون الدويل ،وصاصة االتفاقية؛
 - 129حت الدول على ضمان التنفيذ اللام لقرار مجعية املنظمة البحريـة الدوليـــة
) A.1069(28املتعلـــق مبنـع وقمـع أعمـال القرصنـــــة والسطــــو املسـل الـع تسـتهدف السفـــن
والنشاط البحري ر املشروي يف رلي ينيا؛
 - 130هتيريريريب قالـــدول الـــع ة تصـــب قعـــد أطرافـــا يف اتفاقيـــة قمـــع األعمـــال ـــر
املشـروعة املوجهـة ضــد سـالمة املالحــة البحريـة( )54والربوتوكــول املتعلـق ققمــع األعمـال ــر
املشــروعة املوجهــة ضــد ســالمة املنشــآت الثاقتــة املوجــودة علــى اجلــرف القــاري( )54أن تفع ـ
ذلك ،وتالحت قدء نفاذ قروتوكول عام  2005امللحق قاتفاقيـة قمـع األعمـال ـر املشـروعة
املوجهة ضـد سالمــــة املالحـــة البحريـة( )55وقروتوكـــول عــــام  2005امللحــــق قربوتوكـول
عام  1988املتعلق ققمع األعمال ر املشروعة املوجهة ضد سالمة املنشآت الثاقتـة املوجـودة
_______________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 1678, No. 29004 )54
( )55املنظمة البحرية الدولية ،الو يقة .LEG/CONF.15/21
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على اجلرف القاري( )56يف  28متوز/يوليه  ،2010وتدعو الدول الع ة تصب قعـد أطرافـا يف
هــذين الربوتوكــولع إىل النظــر يف القيــام قــذلك ،وحتــث الــدول األطــراف علــى اختــاذ التــداقر
املناسبة للفالة تنفيذ هذين الصلع قفعالية ،من رالل اعتماد تشريعات ،عند االقتضاء؛
 - 131هتيب قالدول أن تنفـذ قفعاليـة املدونـة الدوليـة ألمـن السـفن واملرافـق املرفليـة
والتعديالت الع أدرل علـى االتفاقيـة الدوليـة لسـالمة األرواح يف البحـار( )57وأن تعمـ مـع
املنظمـــة البحريـــة الدوليـــة علـــى تعزيـــز النقـ ـ البحـــري قطريقـــة آمنـــة ومأمونـــة مـــع كفالـــة
حرية املالحة؛
 - 132حت ري مجيــع الــدول علــى أن تقــوم ،قالتعــاون مــع املنظمــة البحريــة الدوليــة،
قتحســع اايــة املنشــآت املقامــة علــى امليــاأ الســاحلية عــن طريــق اختــاذ تــداقر ذات صــلة مبنــع
وقوي أعمال عنـا ضـد املنشـآت واإلقـال عنـها والتحقيـق فيهـا وفقـا للقـانون الـدويل وعـن
طريق تنفيـذ تـداقر مـن هـذا القبيـ مـن رـالل التشـريعات الوطنيـة لضـمان اإلنفـاذ علـى حنـو
مناسب وواف؛
 - 133ت شريريند علــى التقــدم احملــرز يف دــال التعــاون اإلقليم ـ  ،مبــا يف ذلــك جهــود
الدول الشاطلية ،قشأن تعزيز السالمة واألمن وااية البيلة يف مضيق ملقة وسنغافورة ،وعلـى
فعاليــة أداء آليــة التعــاون قشــأن ســالمة املالحــة واايــة البيلــة يف مضــيق ملقــة وســنغافورة
(آلية التعاون) يف تعزيز ا،وار وتيسر التعاون الو يق قع الـدول الشـاطلية والـدول املسـتخدمة
للمضيقع وقطاي النق البحري وأصحا املصلحة اآلرـرين وفقـا للمـادة  43مـن االتفاقيـة،
وتالحـــت مـــع التقـــدير عقـــد منتـــد التعـــاون الثـــامن يف ســـنغافورة ،يـــوم  5و  6تشـــرين
األول/أكتوقر  2015واالجتماي االجتماي الثامن للجنــــة تنسيــــق املشـاريع يف سـنغافورة يف
 9تشـــرين األول/أكتـــوقر  2015واالجتمـــاي األرقعـــع لفريـــق اخلـــرباء التقنـــيع الثال ـ ـ يف
ســنغافورة يــوم  7و  8تشــرين األول/أكتــوقر  ،2015واالجتمــاعع الراقــع عشــر واخلــام
عشــر للجنــة صــندوق معونــات املالحــة يف ســنغافورة يــوم  28و  29نيســان/أقري 2015
و  1و  2تشــرين األول/أكتــوقر  ،2015علــى التــوايل ،قاعتبــار أن هــذأ املناســبات تشــل
األعمدة الرئيسية آللية التعاون ،وتالحت أيضا مع التقدير الدور اأام الـذي يضـطلع قـه مركـز
تبــادل املعلومــات املوجــود يف ســنغافورة املنبثــق مــن اتفــاق التعــاون اإلقليمـ املتعلــق مبلافحــة
_______________

( )56املنظمة البحرية الدولية ،الو يقة .LEG/CONF.15/22
( )57املنظمة البحرية الدوليـة ،الو يقتـان  SOLAS/CONF.5/32و  ،34والو يقـة  ،MSC 81/25/Add.1املرفـق ،2
القرار ) MSC.202(81الذي اعتُمد مبوجبه نظام حتديد هوية السفن وتتبعها عن قعد.
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القرصـنة والســطو املســل علــى السـفن يف آســيا ،وهتيــب قالــدول أن تـويل اهتمامهــا علــى حنــو
عاج العتماد اتفاقات تعاون على الصعيد اإلقليم وإقرامها وتنفيذها؛
 - 134تس قأن قع أنشطة اجلرأة املنظمة العـاقرة للحـدود الوطنيـة يهـدد أوجـه
االستعمال املشروي للمحيطات ويعرهل للخطـر حيـاةا النـاس يف البحـر ،وكـذلك سـب عـي
ا تمعات احمللية الساحلية وأمنها؛
 - 135تالحظ أن أنشطة اجلرأة املنظمة العاقرة للحدود الوطنية متنوعة وقـد تلـون
متشــاقلة يف قع ـ ا،ــاالت وأن املنظمــات اإلجراميــة قــادرة علــى التليــا واالســتفادة مــن
مواطن الضعا لد الـدول ،وال سـيما الـدول السـاحلية والـدول اجلزريـة الصـغرة الناميـة يف
منــاطق العبــور ،وهتيــب قالــدول واملنظمــات ا،لوميــة الدوليــة املعنيــة زيــادة التعــاون والتنســيق
فيما قينها على مجيع املستويات للشا هتريـب املهـاجرين واال ـار قاألوـخاص واال ـار ـر
املشروي قاألسلحة النارية وقمعها وفقا للقانون الدويل؛
 - 136ت سري قأمهيــة تعزيــز التعــاون الــدويل علــى مجيــع املســتويات مللافحــة أنشــطة
اجلرأة املنظمة العاقرة للحـدود الوطنيـة ،مبـا فيهـا اال ـار ـر املشـروي قاملخـدرات واملـؤ رات
العقلية يف نطـاق صـلو األمـم املتحـدة مللافحـة اال ـار ـر املشـروي قاملخـدرات ،وهتريـب
املهاجرين واال ار قاألوخاص واال ـار ـر املشـروي قاألسـلحة الناريـة واألنشـطة اإلجراميـة
يف البحر الع تندرج يف إطار اتفاقية األمم املتحدة مللافحة اجلرأة املنظمة عرب الوطنية()58؛
 - 137تالحريظ بق ري بريال ق انتشــار عمليـات هتريــب املهـاجرين عــن طريـق البحــر يف
اآلونة األررة مبا تنطوي عليه من تعري أرواح الناس للخطر ،وتشـدد علـى ضـرورة معاجلـة
هذأ ا،االت وفقا للقـانون الـدويل املنطبـق ،وتشـجع الـدول علـى القيـام ،سـواء علـى الصـعيد
الوطين أو مـن رـالل املنظمـات العامليـة واإلقليميـة املعنيـة ،حسـب االقتضـاء ،قتـوفر املسـاعدة
التقنية وقناء القدرات لدول العتلم ودول امليناء والدول الساحلية ،قناء علـى الطلـب ،مـن أجـ
تعزيز قدراهتا يف دال ملافحة هتريب املهاجرين واال ار قاألوخاص عن طريق البحر؛
 - 138هتيريريب قالــدول الــع ة تصــب قعــد أطرافــا يف قروتوكــول ملافحــة هتريــب
املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو امللم التفاقية األمـم املتحـدة مللافحـة اجلرأـة املنظمـة
عــرب الوطنيــة( )59وقروتوكــول ملافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا وملوناهتــا والــذررة
واال ار هبا قصورة ر مشروعة امللمـ التفاقيـة األمـم املتحـدة مللافحـة اجلرأـة املنظمـة عـرب
_______________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574 )58
( )59املرجع نفسه ،ا لد  ،2241الرقم .39574
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الوطنية( )60وقروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة اال ـار قاألوـخاص ،وصاصـة النسـاء واألطفـال،
امللم التفاقية األمم املتحدة مللافحة اجلرأة املنظمة عرب الوطنية( )61أن تنظـر يف القيـام قـذلك
وأن تتخذ التداقر املناسبة للفالة تنفيذها على حنو فعال؛
 - 139هتيريريب قالــدول أن تلفــ حريــة املالحــة وســالمتها وحقــوق املــرور العــاقر
واملرور يف املمرات البحرية األرربيلية واملرور الربيء وفقا للقانون الدويل ،وصاصة االتفاقية؛
 - 140ت حب قأعمال املنظمة البحرية الدولية املتعلقة ماية رطوط النق البحـري
ذات األمهية والشأن من الناحية االستراتيجية ،وصاصة يف دال تعزيز السـالمة واألمـن واايـة
البيلة يف املضائق املستخدمة للمالحة الدولية ،وهتيب قتلك املنظمة والـدول املشـاطلة للمضـائق
والــدول الــع تســتخدمها أن تواصـ تعاو ـا للـ تظـ هــذأ املضــائق ســاملة آمنــة حمميــة قيليــا
مفتوحة أمام املالحة الدولية طوال الوق  ،متاويا مع القانون الدويل ،وصاصة االتفاقية؛
 - 141هتيب قالدول املستخدمة للمضائق والدول املشـاطلة للمضـائق الـع تسـتخدم
يف املالحة الدولية أن تواص تعاو ا عن طريق االتفاق على املسـائ املتعلقـة قسـالمة املالحـة،
مبا يف ذلك وسائ ضـمان السـالمة أ نـاء املالحـة ،ومنـع التلـوث النـاجم عـن السـفن ورفضـه
والسيطرة عليه ،وترحب قالتطورات الع طرأت يف هذا ا ال؛
 - 142هتيب قالدول الع قبل تعديالت الالئحة ا،ادية عشـرة  6-1مـن االتفاقيـة
الدولية لسالمة األرواح يف البحار لعام  )62(1974أن تنفذ مدونة املعاير الدوليـة واملمارسـات
املوصى هبا إلجراء حتقيق يتعلق قالسالمة عند وقوي إصاقة رية أو حادث ـري( )63الـع قـدأ
العم هبا يف  1كانون الثاين/يناير  ،2010وعلـى وجـه اخلصـوص ،أن متتثـ للشـرط القاضـ
قوجو موافاة املنظمة البحرية الدولية قتقرير عـن كـ حتقيـق يُجـر قشـأن السـالمة البحريـة
عنــد وقــوي أي إصــاقة ريــة رطــرة جــدا لتحديــد اال اهــات ووضــع توصــيات تســتند إىل
املعارف واملخاطر()64؛
 - 143تالحظ أن مجعية املنظمة البحرية الدولية اختذت يف دورهتا الثامنـة والعشـرين
القرار املتعلق قاملبادا التوجيهية ،فت ومجع األدلة كلمـا وُجـد ادعـاء قـأن جرأـة مـن اجلـرائم
_______________

( )60املرجع نفسه ،ا لد  ،2326الرقم .39574
( )61املرجع نفسه ،ا لد  ،2237الرقم .39574
( )62املنظمة البحرية الدولية ،الو يقة  ،MSC 84/24/Add.1املرفق  ،3القرار ).MSC.257(84
( )63املنظمة البحرية الدولية ،الو يقة  ،MSC 84/24/Add.1املرفق  ،1القرار ).MSC.255(84
( )64انظر املنظمة البحرية الدولية ،قرار اجلمعية ).A.1061(28
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اجلسيمة قد ارتُلب علـى مـنت سـفينة أو كلمـا أطقلـغ عـن فقـدان وـخص مـن سـفينة ،وتقـد
العناية الروحية والطبية لألوخاص املتضررين()65؛
 - 144ت س ري قالعم ـ اأــام الــذي تقــوم قــه املنظمــة اأيدرو رافيــة الدوليــة ،وهتيــب
قالدول الع ة تنضـم قعـد إىل عضـوية تلـك املنظمـة أن تنظـر يف القيـام قـذلك ،وتشـجع كافـة
أعضاء تلك املنظمة على النظر الفعل  ،وفقا للقواعد واإلجراءات الواجبة التطبيـق ،يف طلبـات
الدول الرا بة يف االنضمام إىل املنظمة ،وحتث مجيع الدول على العم مع تلك املنظمـة لزيـادة
نطاق املعلومات اأيدرو رافية على املستو العامل مـن أجـ تعزيـز قنـاء القـدرات واملسـاعدة
التقنيــة وتعزيــز املالحــة اآلمنــة ،وصاصــة عــن طريــق وضــع رــرائم إللترونيــة دقيقــة للمالحــة
واستخدامها ،وصاصة يف منـاطق املالحـة الدوليـة واملـوان وحيثمـا كانـ هنـا منـاطق ريـة
هشة أو حممية؛
 - 145ت سري ا ريريا مبــا خلــدمات اإلنــذار املالحيــة الــع تســتند إىل قيانــات األرصــاد
اجلويــة البحريــة مــن أمهيــة لســالمة الســفن واألرواح يف عــرهل البحــر ،وجلع ـ طــرق املالحــة
البحريــة يف مســتواها األمث ـ  ،وتالحــت التعــاون القــائم قــع املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة
واملنظمــة البحريــة الدوليــة للرفــع مــن مســتو هــذأ اخلــدمات وتوســيع نطاقهــا لتشــم منطقــة
القطب الشمايل؛
 - 146تشجع الدول على مواصلة قذل اجلهود يف تنفيـذ مجيـع العناصـر الـع تتـألا
منها رطة العمـ املتعلقـة قسـالمة نقـ املـواد املشـعة الـع وافـق عليهـا دلـ حمـافظ الوكالـة
الدولية للطاقة الذرية يف آذار/مارس 2004؛
 - 147تالحظ أن اللا عن نق املواد املشعة عـرب منـاطق الـدول اجلزريـة الصـغرة
النامية هو اأدف األمسى الذي تنشدأ الدول اجلزرية الصغرة النامية وقعـ البلـدان األرـر ،
وتقــر قــا،ق يف حريــة املالحــة وفقــا للقــانون الــدويل؛ وقضــرورة أال ينقطــع ا،ــوار والتشــاور
قــع الــدول ،وصاصــة حت ـ رعايــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة واملنظمــة البحريــة الدوليــة،
هبدف تعزيـز التفـاهم وقنـاء الثقـة وحتسـع التواصـ فيمـا يتعلـق قالنقـ البحـري اآلمـن للمـواد
املشــعة؛ وضــرورة حــث الــدول الــع تقــوم قنق ـ هــذأ املــواد علــى مواصــلة ا،ــوار مــع الــدول
اجلزرية الصغرة النامية و رها من الدول ملعاجلة ووا لها؛ وأن هذأ الشوا تشـم مواصـلة
تطوير النظم الرقاقية الدولية ،يف إطار احملافـ املالئمـة ،وتعزيزهـا لتحسـع السـالمة واإلفصـاح
واملسؤولية واألمن والتعوي فيما يتعلق قنق هذأ املواد؛
_______________

( )65املنظمة البحرية الدولية ،قرار اجلمعية ).A.1091(28
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 - 148تريرينر  ،يف ضــوء الفقــرة  147أعــالأ ،اآل ــار البيليــة واالقتصــادية اململــن أن
تترتــب علــى ا،ــوادث البحريــة يف الــدول الســاحلية ،وال ســيما ا،ــوادث املتصــلة قنقـ املــواد
املشعة ،وتشدد على أمهية وضع نظم فعالة لتحديد املسؤوليات يف هذا الصدد؛
 - 149تشجع الدول على وضع اخلطم واختاذ اإلجـراءات الالزمـة لتنفيـذ اخلطـوط
التوجيهية قشأن أماكن جلوء السـفن احملتاجـة إىل مسـاعدة الـع أقرهتـا املنظمـة البحريـة الدوليـة
يف  5كانون األول/ديسمرب )66(2003؛
()67

 - 150تالحريريظ أن اتفاقيــة نــرود الدوليــة املتعلقــة قإزالــة ا،طــام لعــام 2007
قدأ نفاذها يف  14نيسان/أقري  ،2015وتدعو الدول الـع ة تصـب قعـد أطرافـا يف االتفاقيـة
إىل النظر يف القيام قذلك؛

 - 151تس ب إىل الـدول أن تتخـذ التـداقر املناسـبة قشـأن السـفن الـع ترفـع علمهـا
أو املســجلة لــديها للتصــدي لألرطــار الــع هتــدد املالحــة أو البيلــة البحريــة قســبب ا،طــام
والشحنات العائمة أو الغارقة؛
ت
 - 152هتيريريب قالــدول أن تلف ـ اختــاذ رقاقنــة الســفن الــع ترفــع علمهــا اخلطــوا ك
املنصوص عليها يف الصلو ذات الصلة( )68لتقد املسـاعدة إىل األوـخاص املعرضـع للخطـر
يف عرهل البحر ،وحتث الدول على التعاون واختاذ مجيع التداقر الالزمة لضـمان أن تنفـذ علـى
حنو فعال التعديالت الع أدرل على االتفاقيـة الدوليـة للبحـث واإلنقـاذ يف البحـار( )69وعلـى
االتفاقية الدولية لسـالمة األرواح يف البحـار( )70قشـأن نقـ األوـخاص الـذين يـتم إنقـاذهم يف
البحر إىل ملـان آمـن ،واخلطـوط التوجيهيـة املرتبطـة هبـا قشـأن معاملـة األوـخاص الـذين يـتم
إنقاذهم يف البحر()71؛

_______________

( )66املنظمة البحرية الدولية ،قرار اجلمعية ).A.949(23
( )67املنظمة البحرية الدولية ،الو يقة .LEG/CONF.16/19
( )68االتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحار لعـام  ،1974واالتفاقيـة الدوليـة للبحـث واإلنقـاذ يف البحـار
لعام  ،1979قصيغتها املعدلة ،واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحـار لعـام  ،1982واالتفاقيـة الدوليـة لالنتشـال
لعام .1989
( )69املنظمة البحرية الدولية ،الو يقة  ،MSC 78/26/Add.1املرفق  ،5القرار ).MSC.155(78
( )70املنظمة البحرية الدولية ،الو يقة  ،MSC 78/26/Add.1املرفق  ،3القرار ).MSC.153(78
( )71املنظمة البحرية الدولية ،الو يقة  ،MSC 78/26/Add.2املرفق  ،34القرار ).MSC.167(78
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 - 153ت سري ري قضـــــرورة أن تضطلـــــع الـــــدول كافـــة مبسؤولياهتـــــا عـــــن البحـــث
واإلنقــاذ ،وفقــا للقــانون الــدويل ،مبــا يف ذلــك االتفاقيــة ،وتؤكــد مــن جديــد أنــه ال يــزال مــن
الضروري أن تقدم املنظمة البحرية الدولية و رها مـن املنظمـات ذات الصـلة املسـاعدةا قوجـه
راص إىل الدول النامية هبدف زيادة وحتسع قدراهتا يف دـايل البحـث واإلنقـاذ ،قطـرق منـها،
حسب االقتضاء ،إنشـاء مزيـد مـن مراكـز تنسـيق عمليـات اإلنقـاذ واملراكـز الفرعيـة اإلقليميـة
أذا الغرهل ،ومسـاعدهتا علـى اختـاذ إجـراءات فعالـة للـ تعـاجل قـدر اإلملـان مسـألة السـفن
والزوارق الصـغرة ـر الصـا،ة للمالحـة يف حـدود واليتـها الوطنيـة ،وتشـدد يف هـذا الصـدد
على أمهية التعاون أـذأ األ ـ راهل ،يف أطـر منـها االتفاقيـة الدوليـة للبحـث واإلنقـاذ يف البحـار
لعام )72(1979؛
 - 154تالحظ العم الذي تواص املنظمة البحرية الدولية ومفوضية األمـم املتحـدة
ي قـه فيمـا يتعلـق قـإنزال
لشؤون الالجلع و رمها من األطراف الفاعلـة ذات الصـلة االضـطال ت
األوخاص الذين يتم إنقاذهم يف البحر ،وتالحت يف هذا الصدد أنه من الضروري تنفيذ مجيـع
الصلو الدولية ذات الصـلة والواجبـة التطبيـق ،وأنـه مـن املهـم أن تتعـاون الـدول فيمـا قينـها
على النحو املنصوص عليه يف تلك الصلو ؛
 - 155تالحظ ا ا أن ”ا،ماية يف عرهل البحر“ كانـ موضـوي ا،ـوار السـاقع
الذي عقدأ املفوهل السام لشؤون الالجلع عن التحديات يف دال ا،مايـة يف جنيـا يـوم
 10و  11كانون األول/ديسمرب 2014؛
 - 156تنرو الدول إىل تنفيذ اخلطوط التوجيهية املنقحة قشأن ا،يلولة دون درـول
املســافرين رلســة إىل مــنت الســفن وقشــأن توزيــع املســؤوليات قغيــة إجيــاد ح ـ ،ــاالهتم الــع
اعتمدهتا املنظمة البحرية الدولية يف  2كانون األول/ديسمرب )73(2010؛
 - 157هتيريريب قالـــدول أن تواصــ تعاو ـــا يف وضــع ــ وـــاملة للـــهجرة الدوليـــة
والتنمية ،قوسائ منها ا،وار قشأن مجيع جوانبها؛
 - 158هتيريريب ا ريريا قالــدول أن تتخــذ تــداقر ،مايــة كــاقالت األليــاف الضــوئية
املغمورة وأن تتصد للمسـائ املتعلقـة هبـذأ اللـاقالت علـى حنـو تـام ،وفقـا للقـانون الـدويل،
على حنو ما هو مبع يف االتفاقية؛
_______________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 1405, No. 23489 )72
( )73املنظمة البحرية الدولية ،الو يقة  ،MSC 88/26/Add.1املرفق  ،6القرار ).MSC.312(88
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 - 159تشجع على توسيع نطاق ا،ـوار والتعـاون قـع الـدول واملنظمـات اإلقليميـة
والعامليــة ذات الصــلة عــن طريــق تنظــيم حلقــات عمـ وحلقــات دراســية عــن موضــوي اايــة
كاقالت األلياف الضوئية املغمورة وصيانتها من أج تعزيز أمن هياك االتصـاالت األساسـية
البالغة األمهية هذأ؛
 - 160ت شريريجع ا ريريا الــدول علــى اعتمــاد قــوانع وأنظمــة تتصــد ،ــاالت قطــع
اللاقالت أو األناقيب املغمورة يف أعايل البحار أو إ،اق أضرار هبا عن قصد أو نتيجـة إلمهـال
متعمد من سفينة ترفع علم تلك الدول أو من وخص راضع لواليتها ،وفقـا للقـانون الـدويل،
على حنو ما هو مبع يف االتفاقية؛
 - 161تؤدن أمهية أعمـال صـيانة اللـاقالت املغمـورة ،مبـا يف ذلـك إصـالحها ،الـع
تتم وفقا للقانون الدويل ،على حنو ما هو مبع يف االتفاقية؛
 - 162تؤدريرين مريريا جن ريرين أن دول العلــم ودول املــوان والــدول الســاحلية تتحم ـ
مجيعهــا املســؤولية عــن ضــمان التطبيــق واإلنفــاذ الفعــالع للصــلو الدوليــة املتعلقــة قــاألمن
والســـالمة البحـــريع ،وفقـــا للقـــانون الـــدويل ،وصاصـــة االتفاقيـــة ،وأن دول العلـــم منـــوط
هبا مسؤولية رئيسية يلزم زيادة تدعيمها ،قطرق منها زيادة الشفافية فيما يتعلـق مبلليـة السـفن
ورصد املنظمات املأذون أا قإجراء املسوح وإصـدار الشـهادات قامسهـا ،مـع مراعـاة قـدء نفـاذ
أحلام مدونة اأيلات املعتمدة يف  1كانون الثاين/يناير )74(2015؛
 - 163حتري دول العلــم الــع ليسـ لــديها إدارة ريــة فعالــة وأطــر قانونيــة مناســبة
على إنشاء ما يلزم من هياكـ أساسـية وقـدرات تشـريعية وقـدرات يف دـال اإلنفـاذ أو تعزيـز
ما هو قائم منها للفالة التقيد على حنو فعال قاملسؤوليات املنوطة هبا مبوجـب القـانون الـدويل،
وصاصة االتفاقية ،واالضطالي هبذأ املسؤوليات وإنفاذها ،وعلى النظر ،ريثمـا يـتم اختـاذ تلـك
اإلجـراءات ،يف رفـ مــن حــق رفــع علمهــا لسـفن جديــدة أو تعليــق تســجيلها أو عــدم فــت
ســج أــا ،وهتيــب قــدول العلــم ودول املينــاء أن تتخــذ ،وفقــا للقــانون الــدويل ،مجيــع التــداقر
الالزمة ملنع تشغي السفن الع ال تستويف املعاير املطلوقة؛
 - 164تق قأن قواعد ومعاير النق البحـري الـدويل الـع اعتمـدهتا املنظمـة البحريـة
الدولية فيما خيص السـالمة البحريـة وكفـاءة املالحـة والوقايـة مـن التلـوث البحـري والسـيطرة
عليــه ،والــع تلملــها أفضـ املمارســات يف دــال النقـ البحــري ،أدت إىل اخنفــاهل ملحــوه يف
ا،ــوادث البحريــة وحــوادث التلــوث ،وتشــجع مجيــع الــدول علــى املشــاركة يف لطــم املراجعــة
_______________

( )74املنظمة البحرية الدولية ،الو يقة  ،MSC 92/26/Add.1املرفق .1
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الطوعيــة للــدول األعضــاء يف املنظمــة البحريــة الدوليــة( ،)75وتالحــت قــرار املنظمــة البحريــة الدوليــة
إضفاء الطاقع املؤسس على لطم املراجعة املذكور مع قدء العم اإلجباري مبدونة تنفيذ صـلو
املنظمة البحرية الدولية (املدونة الثالثة) املتوقع اعتبارا من  1كانون الثاين/يناير )76(2016؛
 - 165ت حب قاعتمـاد املنظمـة البحريـة الدوليـة املدونـة اإللزاميـة للسـفن الـع تعمـ يف
املياأ القطبيـة (املدونـة القطبيـة) ،وتشـجع الـدول واملنظمـات واأيلـات الدوليـة املختصـة علـى دعـم
التنفيذ الفعل ألحلام املدونة القطبية الع يتوقع أن يبدأ نفاذها يف  1كانون الثاين/يناير 2017؛
 - 166تالحريريظ العم ـ اجلــاري الــذي تضــطلع قــه املنظمــة البحريــة الدوليــة قشــأن
املسـائ املتعلقــة قســالمة ســفن نقـ الركــا يف ضـوء ا،ــوادث الــع وــهدهتا الفتــرة األرــرة،
وتشــجع الــدول واملنظمــات واأيلــات الدوليــة املختصــة علــى دعــم اجلهــود املتواصــلة لتحســع
سالمة سفن الركا  ،مبا فيها أنشطة التعاون التقين؛
 - 167تقري قأنــه ألــن كــذلك حتســع الســالمة البحريــة عــن طريــق اضــطالي دول
املينــاء مبراقبــة فعالــة وتقويــة الترتيبــات اإلقليميــة وزيــادة التنســيق والتعــاون فيمــا قينــها وزيــادة
الشفافية وتبادل املعلومات قع قطاعات عدة منها قطاعا السالمة واألمن؛
 - 168تشجع دول العلم على اختاذ تداقر مالئمـة كافيـة للحصـول علـى إقـرار مـن
الترتيبات ا،لومية الدولية املسؤولة عن حتديد األداء املرض لدولة العلم ،مبـا يشـم  ،حسـب
االقتضاء ،حتقيق دولة امليناء قشل مسـتمر نتـائ مرضـية لـد فحـص الضـواقم ،أو للحفـاه
علــى ذلــك اإلقــرار إن وجــد ،قغــرهل حتســع نوعيــة النقـ البحــري وتعزيــز تنفيــذ دولــة العلــم
للصـلو ذات الصــلة يف إطــار املنظمــة البحريــة الدوليــة وكــذلك الغايــات واألهــداف املتصــلة
قذلك الواردة يف هذا القرار؛
تاسعا
البيلة البحرية واملوارد البحرية
 - 169تشند م ة اخ ى على أمهية تنفيذ اجلزء الثاين عشـر مـن االتفاقيـة مـن أجـ
اايــة وحفــت البيلــة البحريــة ومواردهــا البحريــة ا،يــة مــن التلــوث والتــدهور املــادي ،وهتيــب

_______________

( )75املنظمة البحرية الدولية ،قرار اجلمعية ).A.946(23
( )76انظـــــر املنظمـــــة البحريـــــة الدوليـــــة ،قـــــرارات اجلمعيــــــة ) A.1018(26و ) A.1067(28و )A.1068(28
و ).A.1070(28
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جبميع الدول أن تتعاون فيما قينها وتتخذ التداقر الالزمـة مبـا يتسـق مـع االتفاقيـة ،إمـا مباوـرة
أو عن طريق املنظمات الدولية املختصة ،من أج ااية البيلة البحرية وحفظها؛
 - 170تشري إىل أن الدول الحظـ مـع القلـق يف الو يقـة املعنونـة ”املسـتقب الـذي
نصبو إليه“ أن صـحة احمليطـات والتنـوي البيولـوج البحـري يتـأ ران سـلبا قـالتلوث البحـري،
مبــا يف ذلــك ا،طــام البحــري ،وال ســيما اللــدائن وامللو ــات العضــوية الثاقتــة واملعــادن الثقيلــة
واملركبات النيتروجينية ،وهو تلوث ناجم عن عدد من املصـادر البحريـة والربيـة تشـم النقـ
البحري ومي اأ الصرف السطح  ،والتزمـ قاختـاذ إجـراءات للحـد مـن حـدوث هـذا التلـوث
ومــن آ ــارأ يف الــنظم اإليلولوجيــة البحريــة ،قســب منــها تنفيــذ االتفاقيــات املعتمــدة يف هــذا
الصدد يف إطار املنظمة البحرية الدولية على حنو فعال ،ومتاقعة املبـادرات املضـطلع هبـا يف هـذا
ا ال ،من قبي قرنا م العمـ العـامل ،مايـة البيلـة البحريـة مـن األنشـطة الربيـة( ،)77واعتمـاد
استراتيجيات منسقة لتحقيق هـذأ الغايـة ،والتزمـ كـذلك قاختـاذ إجـراءات علـى حنـو حيقـق،
لول عام  2025واستنادا إىل البيانات العلمية الع جر مجعها ،ختفيضات كـبرة يف ا،طـام
البحري منعا إل،اق الضرر قالبيلة الساحلية والبحرية؛
 - 171ت شريريجع الــدول علــى أن تتخــذ لــول عــام  ،2025وفقــا لاللتــزام الــوارد يف
ت
الو يقة املعنونة ”املستقب الذي نصبو إليه“ واستنادا إىل البيانـات العلميـة ا معـة ،اإلجـراءا ك
الالزمــــة لتحقيــــق ختفيضــــات كــــبرة يف ا،طــــام البحــــري للحيلولــــة دون اإلضــــرار قالبيلــــة
الساحلية والبحرية؛
 - 172تالحريريظ ما قــام قه اأيلة ا،لومية الدوليـة املعنيـة قـتغر املنـاخ مـن عمـ ،
وتالحت ققلق النتـائ الـع رلـص إليهـا مـؤررا قشـأن حتمـ احمليطـات واآل ـار النامجـة عنـه،
وكذلك النتائ الع رلص إليها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والواردة يف نشـرهتا الصـادرة
قعنــوان النش ري ة اصا ريرية بتريريازا الن يئريرية ،وتشــجع يف هــذا الصــدد الــدول واملنظمــات الدوليــة
املختصــة و رهــا مــن املؤسســات ذات الصــلة علــى القيــام قصــورة عاجلــة ،منفــردة ودتمعــة،
مبواصلة البحوث قشأن حتم احمليطـات ،وصاصـة قـرام املراقبـة والقيـاس ،مـع اإلوـارة علـى
وجــه اخلصــوص إىل العم ـ الــذي ال يــزال جاريــا يف إطــار اتفاقيــة التنــوي البيولــوج ( )78وإىل
الفقــرات مــن  6إىل  10مــن املقــرر  23/12املتعلــق قــالتنوي البيولــوج البحــري والســاحل
الذي اختـذ يف االجتمـاي الثـاين عشـر ملؤمتـــر األطــــراف فـــ اتفاقيـة التنـوي البيولـوج الـذي
_______________

( ،A/51/116 )77املرفق الثاين.
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619 )78
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عقــد يف قيونــغ تشــانغ ،مجهوريــة كوريــا ،مــن  6إىل  17تشــرين األول/أكتــوقر ،)79(2014
وزيــادة اجلهــود الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة ملواجهــــة مستويــــات حتم ـ احمليطــات واآل ــار
السلبية أذا التحم يف النظم اإليلولوجية البحرية اأشة ،وال سيما الشعا املرجانية؛
 - 173تع ع را الق  ،يف هذا الصدد ،مـن النتـائ الـع توصـل إليهـا يف اآلونـة
األررة اأي لةط ا،لومية الدولية املعنية قتغر املناخ قشأن حتم احمليطات واملخاطر اللبرة الـع
تتعــرهل أــا الــنظم اإليلولوجيــة البحريــة ،ال ســيما الــنظم اإليلولوجيــة القطبيــة والشــعا
املرجانية ،إضافة إىل العواقب احملتملة الع تضر مبصائد األمسا وأسبا العي ؛
 - 174تشري إىل أن الـدول دعـ يف الو يقـة املعنونـة ”املسـتقب الـذي نصـبو إليـه“
إىل دعم املبادرات الع تعاجل مسألة حتم احمليطات وآ ـار تغـر املنـاخ يف الـنظم اإليلولوجيـة
ويف املوارد البحرية والساحلية ،وكررت يف هـذا الصـدد التأكيـد علـى ضـرورة العمـ قشـل
مجاع ملنـع اسـتمرار حتمـ احمليطـات وتعزيـز قـدرة الـنظم اإليلولوجيـة البحريـة وا تمعـات
احملليــة الــع تعتمــد عليهــا يف كســب الــرزق علــى الصــمود ودعــم ــوث علــوم البحــار ورصــد
حتمـ احمليطــات ،وال ســيما الــنظم اإليلولوجيــة اأشــة ،ومراقبتــه قســب منــها تعزيــز التعــاون
الدويل يف هذا الصدد؛
 - 175ت حب يف هذا الصـدد لقـة العمـ الدوليـة الثالثـة قشـأن اآل ـار االجتماعيـة
واالقتصــادية لــتحم احمليطــات الــع عقــدت يف مونــاكو يف الفتــرة مــن  12إىل  14كــانون
الثاين/ينــاير  2015يف موضــوي ”ســد الفجــوة قــع حتمـ احمليطــات والتقيــيم االقتصــادي“،
والـع نظمهــا مركـز مونــاكو العلمـ ومركــز التنســيق الـدويل املعــين قـتحم احمليطــات التــاقع
للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
 - 176تالحريريظ مريريع الق ري ارتفــاي اوضــة امليــاأ الســطحية للمحيطــات مبــا يقــار
 30يف املائة منذ قداية العصر الصناع ( )80واتساي نطـاق التـأ رات املقترنـة قاسـتمرار حتمـ
حميطــات العــاة املنــذر قــاخلطر ،وحتــث الــدول علــى قــذل جهــود ملموســة للتصــدي ألســبا
حتم احمليطات ،مدركـة تبـاين الظـروف والقـدرات الوطنيـة مـن قلـد آلرـر ،وعلـى مواصـلة
دراسة اآل ار املترتبـة علـى حتمـ احمليطـات وختفيضـها إىل أدىن حـد ،وتعزيـز التعـاون يف هـذا
الصدد على املستويات احملل والوطين واإلقليم والعـامل  ،مبـا يف ذلـك تبـادل املعلومـات ذات
_______________

( )79انظر قرنام األمم املتحدة للبيلة ،الو يقة  ،UNEP/CBD/COP/12/29الفري األول.
( )80حسب ما ورد يف التقرير الذي أعدأ يف عام  2013الفريق العام األول التاقع للهيلـة ا،لوميـة الدوليـة
املعنية قتغر املناخ عن األساس العلم الفيزيائ املستنتد إليه يف القول دوث تغر املناخ.
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الصــلة وتنميــة القــدرات الالزمــة علــى النطــاق العــامل  ،مبــا يف ذلــك يف البلــدان الناميــة ،لقيــاس
حتمــ احمليطــات ،واختــاذ اخلطــوات الالزمــة لتحســع حالــة الــنظم اإليلولوجيــة البحريــة،
ومن مث جعلها أكثر قدرة ،ما أملن ،على حتم اآل ار املترتبة على حتم احمليطات؛
 - 177تنريريوه قالعنايــة الـــع أوليــ لــتحم احمليطـــات يف االجتمــاي الراقــع عشـــر
للعملية التشاورية ر الرمسيـة ،وتلتـزم مبواصـلة إيـالء العنايـة أـذأ القضـية املهمـة ،قسـب منـها
مراعــاة التقيــيم البحــري العــامل املتلامـ األول والعمـ اجلــاري ملركــز التنســيق الــدويل املعــين
قتحم احمليطات؛
 - 178ت شريريجع الــدول علــى القيــام ،منفــردة أو قالتعــاون مــع املنظمــات واأيلــات
الدوليــة ذات الصــلة ،قتعزيــز أنشــطتها العلميــة للفالــة فهــم آ ــار تغــر املنــاخ يف البيلــة البحريــة
والتنوي البيولـوج البحـري قشـل أفضـ وإجيـاد سـب ووسـائ للتليـا معهـا ،مـع مراعـاة
النه التحوط والنه املراعية للنظام اإليلولوج  ،حسب االقتضاء؛
 - 179تالحريريظ عقــد الــدورة ا،اديــة والعشــرين ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم
املتحدة اإلطارية قشأن تغر املنـاخ ،يف قـاري  ،مـن  30تشـرين الثـاين/نوفمرب إىل  11كـانون
األول/ديســمرب  ،2015وتســلم قأمهيــة التوعيــة مبــا لــتغر املنــاخ مــن أ ــر مضــر قالبيلــة البحريــة
والتنوي البيولوج البحري ومستو سط البحـر ،وتالحـت تنظـيم مناسـبة يـوم احمليطـات يف
الدورة ا،ادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف  4كانون األول/ديسمرب 2015؛
 - 180تشجع الدول الع ة تصب قعد أطرافا يف االتفاقات الدوليـة املتعلقـة مبسـائ
ااية وحفت البيلة البحرية ومواردها البحرية ا،يـة قا،يلولـة دون إدرـال كائنـات حيـة مائيـة
ضارة ومسببات األمراهل ودون التلوث البحري الناجم عن مجيع املصـادر ،مبـا يف ذلـك إلقـاء
النفايات و رها من املواد ،و ر ذلك من أولال التـدهور املـادي ،ويف االتفاقـات الـع تـنص
على التأهب والتصدي ،وادث التلوث والتعاون يف هذا الصدد والـع تتضـمن أحلامـا قشـأن
املسؤولية عن األضرار النامجة عن التلوث البحري ودفع التعويضـات عنـها علـى االنضـمام إىل
تلك االتفاقات ،وعلى اختاذ التـداقر الالزمـة مبـا يتسـق مـع القـانون الـدويل ،مبـا فيـه االتفاقيـة،
هبدف تطبيق وإنفاذ األحلام الواردة يف تلك االتفاقات؛
 - 181تشري إىل أن الدول الحظ يف الو يقة املعنونة ”املستقب الذي نصـبو إليـه“
اخلطر الشديد الذي حييق قالنظم اإليلولوجية واملوارد البحرية من األنـواي الدريلـة التوسـعية،
والتزمـ قتنفيــذ تــداقر ملنــع درـول األنــواي الدريلــة التوســعية والسـيطرة علــى تأ رهــا البيلـ
الضار ،مبا يف ذلك ،حسب االقتضاء ،التداقر املتخذة يف إطار املنظمة البحرية الدولية؛
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 - 182تشجع الدول الع ة تصدق قعد على االتفاقية الدولية ملراقبة وتصريا ميـاأ
صاقورة السفن ورواسـبها لعـام  2004أو ة تنضـم إليهـا قعـد( ،)81أن تنظـر يف القيـام قـذلك،
األمر الذي سييسر التعجي قبدء نفاذ االتفاقية؛
 - 183تشجع الدول على النظر ،مباورة أو عن طريق املنظمـات الدوليـة املختصـة،
يف أن تواص  ،حسب االقتضاء ومبا يتسق مع القانون الدويل ،مبا فيه االتفاقية ،تطـوير وتطبيـق
عمليــات تقيــيم األ ــر البيل ـ الــع تشــم األنشــطة املقــررة اخلاضــعة لواليتــها أو ســيطرهتا الــع
قــد تســبب تلو ــا كــبرا للبيلــة البحريــة أو حتــدث فيهــا تغــرات كــبرة وضــارة ،وتشــجع أيضــا
إحالــة التقــارير املعــدة عــن نتــائ عمليــات التقيــيم تلــك إىل املنظمــات الدوليــة املختصــة وفقــا
ألحلام االتفاقية؛
 - 184ت شريريجع الــدول الــع ة تصــب قعــد أطرافــا يف االتفاقيــات البحريــة اإلقليميــة
املتعلقة ماية البيلة البحرية واحملافظة عليها على االنضمام إىل تلك االتفاقات؛
 - 185ت شريريجع الــدول علــى أن تشــار وفقــا للقــانون الــدويل ،مبــا فيــه االتفاقيــة
والصلو األرر ذات الصلة ،على أساس نـائ أو إقليمـ  ،يف وضـع رطـم للطـوارا مـن
أجـ التصــدي ،ــوادث التلــوث و رهــا مــن ا،ــوادث الــع حيتمـ أن تلــون أــا آ ــار ســلبية
رطرة يف البيلة البحرية والتنوي البيولوج البحري وتعزيز تلك اخلطم؛
 - 186تس قأمهية حتسع فهم أ ر تغر املنـاخ يف احمليطـات والبحـار ،وتشـر إىل أن
الــدول الحظـ يف الو يقــة املعنونــة ”املســتقب الــذي نصــبو إليــه“ أن ارتفــاي مســتو ســط
البحر وحتات السواح يشلالن رطرين يهـددان قشـدة كـثرا مـن املنـاطق السـاحلية واجلـزر،
وصاصــة يف البلــدان الناميــة ،وأهاق ـ قــا تمع الــدويل يف هــذا الصــدد تعزيــز جهــودأ ملواجهــة
هذين التحديع؛
 - 187تالحظ مع الق اآل ار الوريمة الع تصيب ا تمعـات احملليـة السـاحلية مـن
جـراء الظــواهر اجلويــة الشــديدة الوطـأة ،مثـ األعاصــر املداريــة ومـا يــرتبم هبــا مــن عواصــا
عارمــة ،وتشــجع اإلجــراءات التعاونيــة الــع تقــوم هبــا هيلــات ومنظمــات األمــم املتحــدة ذات
الصلة ،مبا يف ذلك املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،هبدف مساعدة الـدول علـى حتسـع قـدرهتا
على التنبؤ مبث هذأ الظواهر واستخدام تلك القدرة يف نظم اإلنـذار املبلـر قاألرطـار املتعـددة
وإدارة املخاطر؛
_______________

( )81املنظمة البحرية الدولية ،الو يقة  ،BWM/CONF/36املرفق.
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 - 188تالحريريظ مريريع الق ري ا ريريا أن صــحة احمليطــات والتنــوي البيولــوج البحــري
يتأ ران سلبا قا،طام البحري الوارد من مصادر قرية و ريـة ،وصاصـة اللـدائن ،وتـدعو الـدول
إىل تنفيذ القرار  6/1املتعلق قا،طام البحري من اللدائن واللدائن الدقيقـة الـذي اختذتـه مجعيـة
األمم املتحدة للبيلة التاقعة لربنام األمم املتحدة للبيلـة يف دورهتـا األوىل املعقـودة يف نـرود يف
الفترة من  23إىل  27حزيران/يونيه )82(2014؛
 - 189تس قضرورة توفر معرفة أفض مبصادر ا،طام البحـري ،وصاصـة اللـدائن،
وأحجامــه ومســاراته وتوزيعــه وا اهاتــه وطبيعتــه وآ ــارأ ،ودراســة التــداقر اململــن اختاذهــا
وأفض التقنيات املتاحة واملمارسات البيلية هبدف ا،يلولة دون تراكمه والتقليـ إىل أدىن حـد
من مستوياته يف البيلة البحرية ،وترحب يف هذا الصدد قالعم الذي اضطلع قـه يف إطـار فريـق
اخلرباء املشـتر املعـين قاجلوانـب العلميـة ،مايـة البيلـة البحريـة ،ققيـادة اللجنـة األوقيانو رافيـة
ا،لومية الدولية ،وقتقرير الفريق املعنون ”مصادر اللدائن الدقيقة ومصـرها وآ ارهـا يف البيلـة
البحرية  -تقييم عامل “؛
 - 190تنريوه قالطلـب الــذي وجهتـه مجعيـة األمــم املتحـدة للبيلـة يف قرارهــا  6/1إىل
املــدير التنفيــذي لربنــام األمــم املتحــدة للبيلــة قاالضــطالي قدراســة عــن ا،طــام البحــري مــن
اللــدائن واللــدائن الدقيقــة البحريــة وعــرهل الدراســة علــى نظــر اجلمعيــة يف دورهتــا الثانيــة يف
أيــار/مــايو  ،2016وتشــر إىل دعــوة الــدول إىل تــوفر املعلومــات املناســبة للمــدير التنفيــذي
إلجــراء هــذأ الدراســة ،وتالحــت أن العمليــة االستشــارية ــر الرمسيــة ســتركز مناقشــاهتا يف
اجتماعها الساقع عشر على موضوي ”ا،طام البحري واللدائن واللدائن الدقيقة“؛
 - 191ت حب مبا تضـطلع قـه أجهـزة األمـم املتحـدة وهيلاهتـا ذات الصـلة ،ال سـيما
قرنام األمم املتحدة للبيلة ومنظمة األ ذية والزراعة لألمم املتحدة واملنظمة البحريـة الدوليـة،
و رها من املنظمات ا،لومية الدولية ،من أنشطة للتصـدي ملصـادر ا،طـام البحـري وآ ـارأ،
مبا يف ذلك عن طريق الشـراكة العامليـة ملعاجلـة مشـللة القمامـة البحريـة ،وكـذلك اإلجـراءات
املتعلقة قا،طام البحري املتخذة يف إطار معاهدة احملافظة على األنواي املهـاجرة مـن ا،يوانـات
الفطريــة( ،)83وصاصـــة اختـــاذ مـــؤمتر األطـــراف يف هـــذأ االتفاقيـــة يف اجتماعـــه ا،ـــادي عشـــر
القرار  30-11املتعلق قـإدارة ا،طـام البحـري ،وتالحـت مـا اضـطلع قـه يف اآلونـة األرـرة
اللجنة الدولية لشؤون صيد ا،يتان من أعمال يف تقييم آ ار ا،طام البحري على ا،وتيات؛
_______________

( )82انظر الوثائ ال مسية ل جمعية العامة ،النورة التاسعة والستون ،امل ح رق  A/69/25( 25و  ،)Corr.1املرفق.
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1651, No. 28395 )83
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 - 192تشجع الـدول علـى مواصـلة إقامـة وـراكات مـع الـدوائر املهنيـة املتخصصـة
وا تمــع املــدين للتوعيــة مبــد تــأ ر ا،طــام البحــري يف التنــوي البيولــوج للبيلــة البحريــة
وسالمتها وإنتاجيتها وما ينجم عن ذلك من رسائر اقتصادية ،وتشجع الـدول علـى التعـاون،
حسب االقتضاء ،من أج التصدي ملسألة ا،طام البحري واللدائن الدقيقة يف البيلة البحرية؛
 - 193حت الدول على مراعاة مشللة ا،طـام البحـري يف االسـتراتيجيات الوطنيـة
إلدارة النفايات ،ويف نظرهتا اإلقليميـة أيضـا ،حسـب االقتضـاء ،وصاصـة يف املنـاطق السـاحلية
واملوان والصناعات البحرية ،مبا يشم عمليات إعادة التدوير وإعـادة االسـتعمال والتخفـي
والتصريا ،كما حتثها على النظر يف تطوير هياك أساسية لبدارة املتلاملة للنفايـات ،وعلـى
التشـجيع علــى تقـد حــوافز اقتصـادية مناســبة قغـرهل ا،ــد مـن ا،طــام البحـري ملعاجلــة هــذأ
املشللة ،مبا يف ذلك وضع نظم السترداد التللفة توفر حافزا الستخدام مرافـق تلقـ النفايـات
يف املوان وتثين السفن عن تصريا ا،طام البحري يف البحر ،ودعم اختاذ التداقر الالزمة ملنـع
التلوث من أي مصدر كان ،مبـا يف ذلـك املصـادر الربيـة ،ورفضـه والسـيطرة عليـه مبـا يشـم
علــى ســبي املثــال األنشــطة ا تمعيــة لتنظيــا الســواح واملمــرات املائيــة ومراقبتــها ،وتشــجع
الدول على التعاون على املستويع اإلقليم ودون اإلقليمـ لتحديـد املصـادر احملتملـة للحطـام
البحري وأماكن معه يف السواح واحمليطـات ووضـع قـرام مشـتركة ملنـع تصـريا ا،طـام
البحري واستعادته وتنفيذها وكذلك التوعيـة مبشـللة ا،طـام البحـري وقضـرورة البحـث عـن
ريارات سليمة قيليا إلزالة هذا ا،طام؛
 - 194تالحظ العم الذي تضطلع قه املنظمـة البحريـة الدوليـة ملنـع التلـوث النـاجم
عن السفن؛
 - 195ت شريريريجع الـــدول الـــع ة تصـــب قعـــد أطرافـــا يف قروتوكـــول عـــام 1997
(املرفق السادس  -قواعد منع تلوث اأواء الناجم عن السفن) امللحق قصيغته املعدهلة قاالتفاقيـة
الدولية ملنع التلوث الناجم عـن السـفن لعـام  ،1973املعدلـة قربوتوكـول عـام  1978امللحـق
هبا ،على االنضمام إىل الربوتوكول املذكور()84؛
 - 196تشجع الدول الـع ة تصـب قعـد أطرافـا يف قروتوكـول عـام  1996امللحـق
قاتفاقيــة منـــع التلــوث البحـــري النــاجم عــن قلــب النفايــات واملــواد األرــر لعــام 1972
(قروتوكول لندن) على االنضمام إليه؛
_______________

( )84املنظمة البحرية الدولية ،الو يقة  ،MEPC 62/24/Add.1املرفق  ،19القرار ).MEPC.203(62
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 - 197تالحظ العم الذي تضطلع قه حاليا املنظمة البحرية الدوليـة والقـرار املتعلـق
قسياســـات املنظمـــة البحريـــة الدوليـــة و ارســـاهتا املتصـــلة صفـ ـ انبعا ـــات ـــازات الدفيلـــة
من السفن()85؛
 - 198حت الدول على التعاون على معاجلة أوجه القصور يف مرافق تلق النفايـات
يف املـوان وفقــا خلطـة العمـ الـع وضــعتها املنظمـة البحريــة الدوليـة ملعاجلــة أوجـه القصــور يف
مرافق تلق النفايات يف املوان ؛
 - 199تق قأن حجم التلوث يف احمليطات ناقع يف معظمه مـن األنشـطة الربيـة وقأنـه
يؤ ر يف أكثر املناطق إنتاجية يف البيلة البحرية ،وهتيـب قالـدول أن تنفـذ ،علـى سـبي األولويـة،
قرنام العم العامل ،ماية البيلة البحرية من األنشطة الربية وأن تتخـذ مجيـع التـداقر املناسـبة
للوفــاء قالتزامــات ا تمــع الــدويل الــواردة يف إعــالن مــانيال لــدعم تنفيــذ قرنــام العمـ العــامل
،ماية البيلة البحرية من األنشطة الربية()86؛
س ـ والطحالــب
 - 200تع ري ع ر ريا ق ق ريريا مــن انتشــار املنــاطق امليتــة الناقصــة التأك ُ
الضارة يف احمليطات من جراء زيادة نسب املغذيات يف املياأ ،وه ظاهرة يغـذيها امتـزاجُ ميـاأ
ث النيتــروجع التفــاعل النــات عــن
ص مــن ميــاأ الصــرف ــرا وانبعــا ط
األ ــار قاألمســدة والــتخل ُ
حرق الوقود األحفوري ،ا حيدث آ ارا رطـرة يف أداء النظـام اإليلولـوج  ،وهتيـب قالـدول
أن تعــزز جهودهــا للحــد مــن تزايــد نســب املغــذيات يف امليــاأ ،وصاصــة عــن طريــق ا،ــد مــن
التلوث قاملغذيات الناجم عن مصادر قرية ،وأن تواص  ،يف سـبي حتقيـق هـذأ الغايـة ،التعـاون
يف إطار املنظمات الدولية ذات الصلة ،وال سيما قرنام العم العامل ؛
 - 201هتيريريب جبميــع الــدول أن تلفـ تنفيــذ مشــاريع اإلعمــار ا،ضــرية والســاحلية
وما يتص هبا من أنشطة استصالح األراضـ علـى حنـو مسـؤول يلفـ اايـة املوئـ البحـري
والبيلة البحرية وختفيا اآل ار السلبية أذأ األنشطة؛
 - 202تشجع الدول الع ة تتخذ قعـد علـى الصـعيد الـدارل التـداقر الالزمـة الـع
متلنها من الوفاء قالتزاماهتا النامجة عـن تصـديقها علـى اتفاقيـة ميناماتـا قشـأن الزئبـق( ،)87علـى
املبــادرة يف أقــر وقـ قاختــاذ هــذأ التــداقر ،وتشــجعها مــن مث علــى التصــديق علــى االتفاقيــة
أو قبوأا أو إقرارها أو االنضمام إليها ،يث تدر حيِّز النفاذ يف أقر وق لن؛
_______________

( )85املنظمة البحرية الدولية ،قرار اجلمعية ).A.963(23
( )86قرنام األمم املتحدة للبيلة ،الو يقة  ،UNEP(DEPI)/GPA/IGR.3/6املرفق.
( )87قرنام األمم املتحدة للبيلة ،الو يقة  ،UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4املرفق الثاين.
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 - 203ت حب قالعمـ الـذي تضـطلع قـه علـى حنـو متواصـ الـدول وقرنـام األمـم
املتحدة للبيلة واملنظمات اإلقليمية لتنفيـذ قرنـام العمـ العـامل  ،وتشـجع علـى زيـادة التركيـز
على الصلة قـع امليـاأ العذقـة واملنطقـة السـاحلية واملـوارد البحريـة يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة
الدوليـة ،مبــا يف ذلـك األهــداف الـواردة يف إعــالن األمـم املتحــدة لأللفيـة( ،)9والغايــات احملــددة
زمنيـــا يف رطـــة تنفيـــذ نتـــائ مـــؤمتر القمـــة العـــامل للتنميـــة املســـتدامة (رطـــة جوهانســـرب
التنفيذيـة)( ،)18وقصــفة راصـة الغايــة املتعلقــة قالصـرف الصــح  ،وتوافـق آراء مــونتري الــذي
مت التوص إليه يف املؤمتر الدويل لتموي التنمية()88؛
 - 204تشري إىل قرار االجتمـاي االستشـاري الـثال ع لألطـراف املتعاقـدة يف اتفاقيـة
منـع التلوث البحـري الناجم عن قلـب النفايـات واملـواد األرـر لعـام ( 1972اتفاقيـة لنـدن)
واالجتماي الثالث لألطراف املتعاقدة يف قروتوكـول لنـدن اللـذين عقـدا يف الفتـرة مـن  27إىل
 31تشــرين األول/أكتــوقر  2008قشــأن تنظــيم ختصــيب احمليطــات( )89والــذي اتفق ـ فيــه
األطراف املتعاقدة على أمور منها أن نطاق اتفاقيـة وقروتوكـول لنـدن يشـم أنشـطة ختصـيب
احمليطات ،وأنه ال ينبغ  ،يف ضوء املعارف املتوافرة حاليا ،السماح قأنشـطة ختصـيب احمليطـات
إال أل راهل البحث العلم املشروعة ،وأنه ينبغ تقييم مقترحات البحث العلم علـى أسـاس
ك حالة على حدة قاستخدام إطار للتقييم تضعه األفرقة العلمية يف إطـار اتفاقيـة وقروتوكـول
لندن ،واتفق كذلك على أنه ،لتحقيـق هـذأ الغايـة ،ينبغـ اعتبـار أن أي أنشـطة أرـر مـن
هــذا القبي ـ تتنــاه مــع أهــداف اتفاقيــة وقروتوكــول لنــدن وال تســتحق يف الوق ـ ا،ــايل أي
اســتثناء مــن تعريــا اإللقــاء الــوارد يف الفقــرة  ) ( 1مــن املــادة الثالثــة مــن اتفاقيــة لنــدن
والفقرة  2-4من املادة  1من قروتوكول لندن؛
 - 205ت شريريري ا ريريا إىل القــرار الصــادر عــن االجتمــاي االستشــاري الثــاين والــثال ع
لألطراف املتعاقدة يف اتفاقية لندن واالجتماي اخلام لألطراف املتعاقـدة يف قروتوكـول لنـدن
اللذين عقدا يف الفترة من  11إىل  15تشرين األول/أكتوقر  2010قشأن إطار تقييم البحـث
العلم يف دال ختصيب احمليطات()90؛
 - 206تالحظ اسـتمرار عمـ األطـراف املتعاقـدة يف اتفاقيـة وقروتوكـول لنـدن مـن
أج وضع آلية عامل ية وفافة وفعالة ملراقبـة وتنظـيم أنشـطة ختصـيب احمليطـات وسـائر األنشـطة
_______________

( )88تق ريريري ري املريريريريريؤمت الريريريريرينوة لتمو ريريريريريمل التنميريريريريرية ،مريريريريريورتريي ،املكسريريريريريي  22-18 ،آذار/مريريريريريار 2002
(منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.02.II.A.7الفص األول ،القرار  ،1املرفق.
( )89املنظمة البحرية الدولية ،الو يقة  ،LC 30/16املرفق  ،6القرار ).LC-LP.1 (2008
( )90املنظمة البحرية الدولية ،الو يقة  LC 32/15و  ،Corr. 1املرفق  ،5القرار ).LC-LP.2 (2010
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الــع تقــع يف نطــاق اتفاقيــة وقروتوكــول لنــدن الــع ألــن أن تلحــق الضــرر قالبيلــة البحريــة،
وتالحت التنقيحات الع أطدرل على الربوتوكول قشأن هذأ املسألة يف اآلونة األررة()91؛
 - 207تشر إىل املقرر  16/9جيم الذي اختذ يف االجتماي التاسـع ملـؤمتر األطـراف
يف اتفاقية التنوي البيولـوج الـذي عقـد يف قـون ،أملانيـا ،يف الفتـرة مـن  19إىل  30أيار/مـايو
 )92(2008والـذي طلــب فيــه مــؤمترُ األطــراف ،يف مجلـة أمــور ،آرــذا يف ا،ســبان التحلــيالت
العلمية والقانونية اجلارية الع تتم يف إطار اتفاقية وقروتوكـول لنـدن ،إىل األطـراف أن تلفـ ،
وفقا للنه التحـوط  ،عـدمت إجـراء أنشـطة لتخصـيب احمليطـات ريثمـا يتـوافر األسـاس العلمـ
اللايف لتربير هذأ األنشـطة ،مبـا يف ذلـك تقيـيم املخـاطر املصـاحبة أـذأ األنشـطة ،وإجيـا تد آليـة
عاملية وفافة فعالة ملراقبة تلك األنشطة وتنظيمها ،قاستثناء دراسات البحث العلم الع ـر
على نطاق ضيق دار املياأ الساحلية ،وحثت ا،لومات األرر علـى القيـام قـذلك ،وأعلـن
أنه ال ينبغ اإلذن قإجراء هذأ الدراسات إال إذا كان مربرة قا،اجة إىل مجـع قيانـات علميـة
حمددة ،وينبغ أن ختضـع دراسـات البحـث هـذأ لتقيـيم مسـتفي مسـبق ملـا ألـن أن يترتـب
عليها من آ ار يف البيلـة البحريـة ،وينبغـ أن ختضـع لضـواقم صـارمة ،وأال تسـتخدم يف توليـد
صــلو موازنــة اللرقــون وقيعهــا أو ألي ــرهل ــاري آرــر ،وحتــيم علمــا قــاملقرر 29/10
الـذي اختــذ يف االجتمـاي العاوــر ملــؤمتر األطـراف يف اتفاقيــة التنــوي البيولـوج الــذي عقــد يف
نا ويا ،الياقان ،يف الفترة من  18إىل  29تشرين األول/أكتوقر  ،)93(2010وطلب فيـه مـؤمترُ
األطراف إىل األطراف تنفيذ املقرر  16/9جيم؛
 - 208تشري ا ا إىل أن الدول أكـدت يف الو يقـة املعنونـة ”املسـتقب الـذي نصـبو
إليه“ ما يساورها من قلق إزاء اآل ار الع ألـن أن تلحـق قالبيلـة مـن جـراء ختصـيب احمليطـات
وأوـــارت يف هـــذا الصـــدد إىل القـــرارات املتعلقـــة قتخصـــيب احمليطـــات الـــع اختـــذهتا اأيلـــات
ا،لوميـة الدوليـة املعنيـة وعقـدت العـزم علـى االسـتمرار يف معاجلـة مسـألة ختصـيب احمليطـات
قأقصى درجات ا،ذر ،مبا يتفق مع النه التحوط ؛
 - 209تعيريريريرين تيديريريريرين الفقــــرة  119مــــن القــــرار  222/61املــــؤرخ  20كــــانون
األول/ديســمرب  2006املتعلقــة قالنــه املراعيــة للنظــام اإليلولــوج واحمليطــات ،مبــا يف ذلــك

_______________

( )91املنظمة البحرية الدولية ،الو يقة  ،LC 35/15املرفق  ،4القرار ).LP.4(8
( )92انظر قرنام األمم املتحدة للبيلة ،الو يقة  ،UNEP/CBD/COP/9/29املرفق األول.
( )93انظر قرنام األمم املتحدة للبيلة ،الو يقة  ،UNEP/CBD/COP/10/27املرفق.
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العناصــر املقترحــة إلرســاء ـ يراع ـ النظــام اإليلولــوج  ،والوســائ الالزمــة لتطبيــق ذلــك
النه ومتطلبات حتسع تطبيقه ،ويف هذا الصدد
(أ) تالحــت أن اســتمرار تــدهور البيلــة يف كــثر مــن أحنــاء العــاة وتــزاحم الطلــب
قشل متزايد يتطلبان استجاقةس عاجلة وحتديدت األولويات فيما يتعلق قـإجراءات اإلدارة اأادفـة
إىل ا،فاه على سالمة النظام اإليلولوج ؛
( ) تالحـــت أيضـــا أن الـــنُه ت املراعيـــة للنظـــام اإليلولـــوج املســـتعان هبــــا يف
إدارة احمليطـــات ينبغـ ـ أن تركـــز علـــى إدارة األنشـــطة البشـــرية قغيـــة ا،فـــاه علـــى ســـالمة
النظــام اإليلولــوج وإصــالحه عنــد االقتضــاء لبققــاء علــى الســلع واخلــدمات البيليــة وإتاحــة
الفوائد االجتماعية واالقتصـادية لتحقيـق األمـن الغـذائ وتـأمع سـب الـرزق لتعزيـز األهـداف
اإلمنائيــة الدوليــة ،مبــا يف ذلــك األهــداف الــواردة يف إعــالن األلفيــة ،وا،فــاه علــى التنــوي
البيولوج البحري؛
(ج) تشر إىل أن الدول عند تطبيقها النُه املراعيـة للنظـام اإليلولـوج ينبغـ أن
تستروـد قعـدد مــن الصـلو القائمـة ،وال ســيما االتفاقيـة ،الـع تضــع اإلطـار القـانوين جلميــع
مــا يُضــطلع قــه مــن أنشــطة يف احمليطــات والبحــار ،واالتفاقــات املتعلقــة قتنفيــذها و رهــا مــن
االلتزامات ،ومنها علـى سـبي املثـال االلتزامـات الـواردة يف اتفاقيـة التنـوي البيولـوج والنـداء
الــذي أصــدرأ مــؤمتر القمــة العــامل للتنميــة املســتدامة مــن أج ـ تطبيــق النــه املراع ـ للنظــام
اإليلولوج لول عام  ،2010وتشجع يف هذا السياق الدول على تعزيز جهودها يف سـبي
تطبيق هذا النه ؛
(د) تشـــجع الـــدول علـــى أن تتعـــاون وأن تنســـق جهودهـــا وأن تتخـــذ ،منفـــردة
أو دتمعة ،حسب االقتضاء ،مجيع التداقر الع تتفق مع القـانون الـدويل ،مبـا يف ذلـك االتفاقيـة
و رهــا مــن الصــلو الســارية ،للتصــدي لة ــار ا،اصــلة يف الــنظم اإليلولوجيــة البحريــة
يف املنــــاطق الواقعــــة يف نطــــاق واليتــــها الوطنيــــة ورارجــــه ،مــــع مراعــــاة ســــالمة الــــنظم
اإليلولوجية املعنية؛
 - 210تشري إىل أن الدول التزم يف الو يقة املعنونة ”املسـتقب الـذي نصـبو إليـه“
ماية احمليطات والـنظم اإليلولوجيـة البحريـة وإعادهتـا إىل سـاقق عهـدها مـن حيـث السـالمة
واإلنتاجية والقدرة على الصمود وا،فاه على تنوعها البيولـوج  ،مبـا يتـي حفظهـا لألجيـال
ا،اليــة واملقبلــة واســتخدامها علــى حنــو مســتدام ،وتطبيــق النــه املراعـ للنظــام اإليلولــوج
والنه التحوط يف إدارة األنشـطة الـع تـؤ ر يف البيلـة البحريـة علـى حنـو فعـال وفقـا للقـانون
الدويل ،من أج حتقيق التنمية املستدامة قأقعادها الثال ة؛
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 - 211تشجع املنظمات واأيلات املختصة الع ة تـدم قعـد النـه املراعـ للنظـام
اإليلولوج يف والياهتا على القيام قذلك ،حسب االقتضاء ،من أج التصـدي لة ـار الواقعـة
يف النظم اإليلولوجية البحرية؛
 - 212تنرو الدول ،وقصفة راصة الدول املتقدمة يف دال التلنولوجيـا والقـدرات
البحرية ،إىل ث إملانية حتسع التعاون مع الدول النامية ،وال سيما أق البلدان منوا والـدول
اجلزريـة الصــغرة الناميـة ،وكــذلك الـدول األفريقيــة السـاحلية ،وحتســع تقـد املســاعدة إليهــا
هبــدف إدمــاج التنميــة املســتدامة والفعالــة للقطــاي البحــري علــى حنــو أفض ـ يف السياســات
والربام الوطنية؛
 - 213تالحظ املعلومات الع مجعتها األمانة العامة( )94عن املسـاعدة املتاحـة للـدول
الناميــة والتــداقر الــع قــد تتخــذها هــذأ الــدول ،وال ســيما أق ـ البلــدان منــوا والــدول اجلزريــة
الصغرة النامية ،وكـذلك الـدول األفريقيـة السـاحلية ،لالسـتفادة مـن التنميـة املسـتدامة الفعالـة
للمــوارد البحريــة واســتخدامات احمليطــات ،علــى النحــو املقــدم مــن الــدول واملنظمــات الدوليــة
املختصة ووكاالت التموي العاملية واإلقليمية ،وحتث الـدول علـى تقـد املعلومـات إلدراجهـا
يف التقرير السنوي لألمع العام ويف موقع الشعبة على وبلة اإلنترن ؛
 - 214تشجع الدول الع ة تصدق على اتفاقية هونغ كونغ الدولية لتفليك السفن
والتصرّف مبلوناهتا قطريقة آمنة وسليمة قيلياس لعام  )95(2009أو ة تنضم إليها قعد علـى النظـر
يف القيام قذلك من أج تيسر قدء نفاذها يف وق مبلر؛
 - 215تشجع على مواصـلة التعـاون قـع األطـراف يف اتفاقيـة قـازل قشـأن الـتحلم
يف نق ـ النفايــات اخلطــرة والــتخلص منــها عــرب ا،ــدود( )96واملنظمــة البحريــة الدوليــة قشــأن
األنظمة املتعلقة مبنع التلوث الناجم عن السفن؛
 - 216تالحظ دور اتفاقية قازل يف ااية البيلـة البحريـة مـن اآل ـار الضـارة الـع قـد
تنت عن النفايات املشمولة قاالتفاقية؛
 - 217تالحريريريظ مريريريع الق ري ري احتمـــال أن تنـــت عـــن حـــوادث االنســـلا النفطـ ـ
أو حوادث التلوث قاملواد اخلطـرة أو السـامة عواقـب قيليـة رطـرة ،وحتـــث الـدول علـــى أن
تتعــــاون فيمــا قينهــــا ،مبــا يتســق والقــانون الــدويل ،مباوــرة أو عــن طريــق املنظمــات الدوليــة
_______________

(.A/63/342 )94
( )95املنظمة البحرية الدولية ،الو يقة .SR/CONF/45
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1673, No. 28911 )96
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املختصــة ،وأن تتبــادل أفضـ املمارســات يف دــاالت اايــة البيلــة البحريــة والصــحة والســالمة
البشريتع والوقاية والتصـدي ،ـاالت الطـوارا والتخفيـا مـن حدهتـــا ،وتشـجع فـــ هــــذا
الصدد على االضط الي قالبحث العلم والتعـاون يف هـذا ا ـال ،مبـا يف ذلـك البحـث العلمـ
البحري ،من أج فهم عواقب حوادث انسلا النفم يف البحر أو حوادث التلـوث البحـري
قاملواد اخلطرة أو السامة فهما أفض ؛
 - 218تشجع الدول الع ة تصدق قعد على االتفاقية الدولية لالسـتعداد والتصـدي
والتعاون يف ميدان التلوث الزيع لعـام  )97(1990والربوتوكـول املتعلـق قاالسـتعداد والتصـدي
والتعــاون يف ميــدان أحــداث التلــوث مبــواد رطــرة وضــارة لعــام  ،2000الصــادر كالمهــا عــن
ا ملنظمة البحريـة الدوليـة ،أو ة تنضـم إليهمـا قعـد ،علـى النظـر يف القيـام قـذلك ،وتشـجعها يف
هذا الصدد على النظر يف وضع ترتيبات إقليمية واالنضمام إليها هبـدف تعزيـز التعـاون الـدويل
على ملافحة ا،وادث اللرب للتلوث قالزيوت واملواد اخلطرة؛
 - 219ت شريريريجع الـــدول علـــى النظـــر يف إملانيـــة أن تصـــب أطرافـــا يف قروتوكـــول
عام  2010امللحق قاالتفاقية الدولية املتعلقة قاملسؤولية والتعوي عن الضرر الناجم عـن نقـ
املواد اخلطرة والضارة عن طريق البحر لعام )98(1996؛
عاورا
التنوي البيولوج البحري
 - 220تعيريرين تيديريرين دورهــا املركــزي فيمــا يتعلــق فــت التنــوي البيولــوج البحــري
واستخدامه على حنو مستدام يف املناطق الواقعة رارج نطاق الوالية الوطنية؛
 - 221تالحظ ما اضطلع قه الـدول واملنظمـات واأيلـات ا،لوميـة الدوليـة ذات
الصــلة مــن أعمــال ومســامهات يف ســياق الفريــق العامـ املخصــص ــر الرمسـ املفتــوح قــا
العضوية لدراسة املسـائ املتعلقـة فـت التنـوي البيولـوج البحـري يف املنـاطق الواقعـة رـارج
نطاق الوالية الوطنية واستغالله على حنو مستدام؛
 - 222تشري يف هذا الصدد إىل قرارها  292/69املعنـون ”وضـع صـك دويل ملـزم
قانونا يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار قشـأن حفـت التنـوي البيولـوج البحـري يف
املناطق الواقعة رارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على حنو مستدام“؛
_______________

( )97املرجع نفسه ،ا لد  ،1891الرقم .32194
( )98املنظمة البحرية الدولية ،الو يقة .LEG/CONF.17/10
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 - 223تس قوفرة املوارد اجلينية البحرية وتنوعها وقيمتـها مـن حيـث مـا ألـن أن
تقدمه من فوائد وسلع وردمات؛
 - 224تس ا ا قأمهية البحـوث املتعلقـة قـاملوارد اجلينيـة البحريـة أل ـراهل تعزيـز
الفهــم العلمـ واالســتخدامات والتطبيقــات احملتملــة فيمــا يتعلــق قـالنظم اإليلولوجيــة البحريــة
وحتسع إدارهتا؛
 - 225ت شريريجع الــدول واملنظمــات الدوليــة علــى أن تواص ـ  ،قوســائ منــها قــرام
التعاون والشراكات الثنائية واإلقليميـة والعامليـة ،وقطريقـة مسـتدامة وـاملة ،دعـم أنشـطة قنـاء
القدرات وتعزيزها وتوطيدها ،وصاصة يف البلدان النامية ،يف ميدان البحـوث العلميـة البحريـة،
آرذة يف اعتبارها قصفة راصة ضرورة قناء مزيد من القدرات يف دال علم تصنيا األحياء؛
 - 226تالحريظ األعمـال الـع جيـري االضـطالي هبـا يف إطــار واليـة جاكرتـا للتنــوي
البيولــوج البحــري والســاحل ( ،)99وقرنــام العمــ التفصــيل املتعلــق قــالتنوي البيولــوج
البحري والساحل يف إطار اتفاقية التنوي البيولوج ( ،)100ويف الوق الـذي تلـرر فيـه تأكيـد
الدور الرئيس للجمعية العامة فيما يتعلق فـت التنـوي البيولـوج البحـري واسـتخدامه علـى
حنــو مســتدام يف املنــاطق الواقعــة رــارج نطــاق الواليــة الوطنيــة ،تالحــت مــع التقــدير األعمــال
التلميلية التقنية والعلمية الع يضطلع هبا مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوي البيولوج ؛
 - 227تؤدن مريا جن رين ضـرورة أن تنظـر الـدول علـى سـبي االسـتعجال ،منفـردة
أو عن طريق املنظمات الدولية املختصة ،يف الوسائ الع تلف  ،اسـتنادا إىل أفضـ املعلومـات
العلمية املتاحـة واتباعـا للنـه التحـوط ووفقـا لالتفاقيـة واالتفاقـات والصـلو ذات الصـلة،
تلامــ ا وحتســعت إدارة املخـــاطر الـــع هتـــدد التنـــوي البيولـــوج البحـــري يف اجلبـــال البحريـــة
والشعا املرجانية املوجودة يف امليـاأ البـاردة واملنافـث ا،راريـة املائيـة وقعـ املعـاة األرـر
املوجودة حت سط املاء؛
 - 228هتيب قالدول واملنظمات الدولية أن تتخذ علـى سـبي االسـتعجال إجـراءات
إضافية للتصدي ،وفقا للقانون الدويل ،للممارسات املدمرة الـع ختلـا آ ـارا ضـارة يف التنـوي
البيولوج البحري والنظم اإليلولوجية البحرية ،مبا يف ذلك اجلبال البحرية واملنافـث ا،راريـة
املائية والشعا املرجانية املوجودة يف املياأ الباردة؛
_______________

( )99انظر  ،A/51/312املرفق الثاين ،املقرر .10/2
( )100قرنام األمم املتحدة للبيلة ،الو يقة  ،UNEP/CBD/COP/7/21املرفق ،املقرر  ،5/7املرفق األول.
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 - 229هتيب قالدول أن تقوم ،على حنو يتفق مع القانون الدويل ،وصاصة االتفاقيـة،
قتعزيــز حفــت وإدارة التنــوي البيولــوج البحــري والــنظم اإليلولوجيــة البحريــة والسياســات
الوطنية فيما يتعلق قاملناطق البحرية احملمية؛
 - 230تشري إىل أن الدول أكدت دددا يف الو يقـة املعنونـة ”املسـتقب الـذي نصـبو
إليه“ أمهيةا تداقر ا،فت املتخذة حسب املناطق ،مبا يف ذلك إقامـة منـاطق ريـة حمميـة اتسـاقا
مــع القــانون الــدويل واســتنادا إىل أفض ـ املعلومــات العلميــة املتاحــة ،قاعتبــار ذلــك أداة ،فــت
التنــوي البيولــوج واســتخدام ملوناتــه قطريقــة مســتدامة ،والحظـ املقــرر  2/10املتخــذ يف
االجتماي العاوـر ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوي البيولـوج الـذي يـنص علـى ضـرورة أن
يُحفت لول عـام  2020مـا نسـبته  10يف املائـة مـن املنـاطق السـاحلية والبحريـة ،وال سـيما
املنــاطق الــع أــا أمهيــة راصــة قالنســبة للتنــوي البيولــوج ورــدمات الــنظم اإليلولوجيــة ،مــن
رالل منظوماتٍ من املناطق احملمية تدار قطريقة فعالة وعادلة وتلون ثلةس للنظم اإليلولوجيـة
و متراقطة على حنو جيد ،ومن رالل تداقر حفت فعالة أرر متخذة حسب املناطق()93؛
 - 231تشجع الدول يف هذا الصدد على تعزيز التقدم احملرز يف إنشـاء منـاطق ريـة
حمميــة ،مبــا يف ذلــك إقامــة وــبلات ثلــة لتلــك املنــاطق ،وهتيــب قالــدول أن تواصـ النظــر يف
ريارات حتديد املناطق ذات األمهية اإليلولوجية أو البيولوجية واايتها ،مبا يتفـق مـع القـانون
الدويل واستنادا إىل أفض املعلومات العلمية املتاحة؛
 - 232تؤدن ما جن ن ضرورة أن تواصـ الـدول ،مباوـرة وعـن طريـق املنظمـات
الدوليــة املختصــة ،قــذل اجلهــود وتلثيفهــا مــن أج ـ تطــوير وتيســر اســتخدام لتلــا ال ـنُه
واألدوات ،فت وإدارة النظم اإليلولوجية البحريـة اأشـة ،مبـا يف ذلـك إملانيـة إقامـة منـاطق
رية حممية ،وفقا للقانون الدويل ،على حنو مـا تبينـه االتفاقيـة ،واسـتنادا إىل أفضـ املعلومـات
العلمية املتاحة؛
 - 233تالحظ العم الذي تضطلع قه الدول واملنظمات واأيلات ا،لومية الدوليـة
ذات الصلة ،مبا يف ذلك اتفاقي ة التنـوي البيولـوج  ،لتقيـيم املعلومـات العلميـة املتعلقـة قاملنـاطق
البحرية الع قد حتتاج إىل ا،ماية ،و ميع املعاير اإليلولوجية لتحديد تلك املنـاطق ،يف ضـوء
هدف مؤمتر القمة العامل للتنميـة املسـتدامة املتمثـ يف تطـوير وتيسـر اسـتخدام لتلـا الـُنه
واألدوات مث اتبـاي الـنُه املراعيـة للنظـام اإليلولـوج وإقامـة املنـاطق البحريـة احملميـة وفقـا
للقانون الدويل ،على حنو ما تبينه االتفاقية ،واستنادا إىل املعلومـات العلميـة ،مبـا يف ذلـك إقامـة
وبلات ثلة لتلك املناطق()18؛
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 - 234تشري إىل أن مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوي البيولـوج اعتمـد يف اجتماعـه
التاســع معــاير علميــة لتحديــد املنــاطق البحريــة ذات األمهيــة اإليلولوجيــة أو البيولوجيــة الــع
حتتاج إىل ااية يف مياأ احمليطات املفتوحة وموائ أعماق البحار كمـا اعتمـد مبـادا توجيهيـة
علمية الرتيار املناطق الـع تقـام فيهـا وـبلات ثلـة للمنـاطق البحريـة احملميـة ،مبـا يف ذلـك يف
مياأ احمليطات املفتوحة وموائ أعماق البحار( ،)101وتالحت العمـ اجلـاري الـذي يُضـطلع قـه
يف إطار اتفاقية التنـوي البيولـوج قشـأن تطبيـق املعـاير العلميـة لتحديـد املنـاطق البحريـة ذات
األمهيــة اإليلولوجيــة أو البيولوجيــة مــن رــالل تنظــيم سلســلة مــن حلقــات العم ـ اإلقليميــة،
وتشر أيضـا إىل أن منظمـة األ ذيـة والزراعـة لألمـم املتحـدة أعـدت مبـادا توجيهيـة لتحديـد
النظم اإليلولوجية البحرية اأشة من رـالل املبـادا التوجيهيـة الدوليـة املتعلقـة قـإدارة مصـايد
األمسا يف أعماق أعايل البحار؛
 - 235تالحريريظ مــا تقــوم قــه املنظمــة البحريــة الدوليــة مــن أعمــال لتحديــد املنــاطق
البحرية املعترف قأمهيتها من حيث املعـاير اإليلولوجيـة أو االجتماعيـة االقتصـادية أو العلميـة
واملعرضــة للضــرر النــاجم عــن أنشــطة النقـ البحــري الــدويل وتعيينـها كمنــاطق ريــة وــديدة
ا،ساسية()102؛
 - 236تقريري قتحـــدي ميلرونيزيـــا ومبشـــروي املنـــاظر البحريـــة للمنـــاطق االســـتوائية
الشــرقية مــن احملــيم اأــادا والتحــدي اللــاريمل ومبــادرة املثلــث املرجــاين الــع يســعى مجيعهــا
قصورة راصة إىل إنشاء ورقم مناطق رية حممية حملية مـن أجـ زيـادة تيسـر الـنُه املراعيـة
للنظـام اإليلولـوج  ،وتؤكـد دـددا ضـرورة تعزيـز التعـاون والتنسـيق والتضـافر علـى الصـعيد
الدويل لدعم هذأ املبادرات؛
 - 237تك ر تيدين درم ا للمبـادرة الدوليـة املتعلقـة قالشـعا املرجانيـة ،وتالحـت
عقــد االجتمــاي العــام للمبــادرة الدوليــة املتعلقــة قالشــعا املرجانيــة يف أوكينــاوا ،الياقــان ،يف
الفترة من  20إىل  23تشرين األول/أكتوقر  ،2014وتؤيد قرنام العمـ التفصـيل التفاقيـة
التنوي البيولوج املعد قشأن التنوي البيولوج البحري والساحل املتص قالشـعا املرجانيـة
مبوجب والية جاكرتا للتنوي البيولوج البحري والساحل ؛

_______________

( )101قرنــام األمــم املتحــدة للبيلــة ،الو يقــة  ،UNEP/CBD/COP/9/29املرفــق األول ،املقــرر  ،20/9املرفقــان
األول والثاين.
( )102املنظمة البحرية الدولية ،قرار اجلمعية ).A.982(24
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 - 238تشري إىل أن الدول سلم يف الو يقة املعنونـة ”املسـتقب الـذي نصـبو إليـه“
قأن الشعا املرجانية تعود قفوائد اقتصادية واجتماعية وقيلية كـبرة ،وصاصـة قالنسـبة للـدول
اجلزرية و رها من الدول الساحلية ،وقأن الشعا املرجانيـة و اقـات املـانغروف تتـأ ر قشـدة
قعوام من قينها آ ار تغر املناخ وحتم احمليطات واإلفراط يف الصيد واملمارسات الضـارة يف
دــال صــيد األمســا والتلــوث ،وأعرقـ عــن دعمهــا للتعــاون الــدويل مــن أجـ ا،فــاه علــى
الشعا املرجانية والـنظم البيليـة لغاقـات املـانغروف واالسـتفادة منـها يف ا ـاالت االجتماعيـة
واالقتصادية والبيلية وتيسر التعاون التقين وتبادل املعلومات طوعا؛
 - 239تشجع الدول واملؤسسات الدولية ذات الصلة على النهوهل قاجلهود الراميـة
إىل معاجلــة اقيضــاهل املرجــان ،قســب منــها حتســع الرصــد هبــدف توقــع حــوادث االقيضــاهل
وحتديدها ،ودعم اإلجراءات املتخذة أ ناء تلك ا،ـوادث وتعزيزهـا ،والنـهوهل قاسـتراتيجيات
إدارة الشعا لدعم منعتها الطبيعية وحتسع قـدرهتا علـى مقاومـة الضـغوط األرـر  ،مبـا فيهـا
حتم ـ احمليطــات ،ويف هــذا الصــدد تشــجع الــدول أيض ـاس علــى تنفيــذ التــداقر ذات األولويــة
لتحقيــق اأــدف  10مــن أهــداف آيتشـ املتعلقــة قــالتنوي البيولــوج  ،وهــو هــدف موضــوعه
الشعا املرجانية والنظم اإليلولوجية الو يقة الصلة هبـا اعتُمـد يف الـدورة الثانيـة عشـرة ملـؤمتر
األطراف يف اتفاقية التنوي البيولوج ()79؛
 - 240ت شريريجع الــدول علــى أن تتعــاون فيمــا قينــها ،مباوــرة أو عــن طريــق اأيلــات
الدولية املختصة ،يف تبادل املعلومات يف حال وقوي حوادث للسـفن علـى الشـعا املرجانيـة،
ويف التشــجيع علــى وضــع تقنيــات للتقيــيم االقتصــادي لقيمــة إصــالح نظــم الشــعا املرجانيــة
وقيمة عدم استخدامها؛
 - 241ت شريريند علــى ضــرورة إدمــاج اإلدارة املســتدامة للشــعا املرجانيــة واإلدارة
املتلاملة ألحـواهل التصـريا يف االسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة ويف أنشـطة وكـاالت األمـم
املتحدة وقرادها ذات الصلة واملؤسسات املالية الدولية واجلهات املاحنة؛
 - 242تالحريريظ أن الضــجي يف احمليطــات ألــن أن تلــون لــه آ ــار ســلبية ذات قــال
على املوارد البحرية ا،يـة ،وتؤكـد أمهيـة الدراسـات العلميـة السـليمة يف معاجلـة هـذأ املسـألة،
وتشجع على إجراء املزيـد مـن البحـوث والدراسـات واألعمـال الـع تتنـاول آ ـار الضـجي يف
احمليطات على املوارد البحرية ا،ية ،وتالحت مـا تقـوم قـه الـدول واملنظمـات الدوليـة املختصـة
من أعمال يف هذا الصدد ،وتطلب إىل الشعبة مواصلة ميع ما يرد إليها مـن الـدول األعضـاء
واملنظمات ا،لوميـة الدوليـة عمـال قـالفقرة  107مـن القـرار  222/61مـن دراسـات علميـة
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رضــع الســتعراهل األقــران ونشــرها يف موقعهــا علــى وــبلة اإلنترنــ أو وضــع مراجــع
ووصالت على املوقع تشر إىل هذأ الدراسات ،حسب االقتضاء؛
 - 243تالحظ إقرار املبادا التوجيهية للمنظمة البحرية الدوليـة مـن أجـ ا،ـد مـن
الضــجي يف أعمــاق امليــاأ الصــادر عــن النقـ البحــري التجــاري هبــدف معاجلــة اآل ــار املضــرة
قا،ياة البحرية؛
حادي عشر
العلوم البحرية
 - 244هتيريريب قالــدول أن تواص ـ الســع  ،منفــردة أو قالتعــاون فيمــا قينــها أو مــع
املنظمــات واأيلــات الدوليــة املختصــة ،إىل حتســع فهــم احمليطــات وأعمــاق البحــار واملعــارف
املتعلقــة هبــا ،مبــا يف ذلــك علــى وجــه اخلصــوص مــد وهشاوــة التنــوي البيولــوج والــنظم
اإليلولوجية يف أعماق البحار ،عن طريق تلثيا أنشطة البحوث فيما يتعلق قـالعلوم البحريـة
الع تضطلع هبا وفقا لالتفاقية؛
 - 245تشجع  ،يف هذا الصـدد ،املنظمـات الدوليـة املعنيـة واجلهـات املاحنـة األرـر
على النظر يف تقد الدعم إىل صـندوق اأبـات التـاقع للسـلطة الدوليـة لقـاي البحـار مـن أجـ
تشجيع التعاون يف إجراء البحوث العلمية البحرية يف املنطقـة الدوليـة لقـاي البحـار عـن طريـق
دعم مشـاركة العلمـاء والفنـيع املـؤهلع مـن البلـدان الناميـة يف الـربام واملبـادرات واألنشـطة
املضطلع هبا يف هذا ا ال؛
 - 246تالحريريظ مريريع الق ري أن التهديــدات املتصــلة قأنشــطة اإلنســان ،مث ـ ا،طــام
البحري واصـط دام السـفن والضـجي حتـ املـاء وامللو ـات الثاقتـة وأنشـطة التشـييد السـاحل
وحــوادث انســلا الــنفم ومعــدات الصــيد املتخلــى عنــها ،ألــن أن تــؤ ر يف دملــها تــأ را
وديدا علـى ا،يـاة البحريـة ،مبـا يف ذلـك علـى مسـتويات التغذيـة العليـا فيهـا ،وهتيـب قالـدول
واملنظمات الدولية املختصة التعاون والتنسيق فيما تبذله من جهود ثية يف هـذا الصـدد ،حـن
يتسا ا،د من تلك اآل ار وحفت سـالمة النظـام اإليلولـوج البحـري كلـه يف ظـ االحتـرام
التام للواليات املسندة إىل املنظمات الدولية ذات الصلة؛
 - 247تالحريريظ الشــراكة القائمــة قــع الشــعبة واللجنــة األوقيانو رافيــة ا،لوميــة
الدوليــة صصــوص قرنــام للتــدريب علــى إجــراء البحــوث العلميــة البحريــة يف إطــار االتفاقيــة،
وتشجع الدول واملنظمات الدولية ذات الصلة و رها من اجلهـات املاحنـة علـى النظـر يف دعـم
هذأ املبادرة؛
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 - 248ت حب ،يف هذا الصدد ،قإعالن الشعبة ومعهد كوريا البحري ،قالتعاون مـع
اللجنة األوقيانو رافية ا،لومية الدولية ،انطالق الربنـام املعنـون ”النـهوهل قالبحـث العلمـ
البحري وتيسرأ يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار“ ،قصد مساعدة البلدان الناميـة،
وراصة الدول اجلزرية الصغرة النامية ،يف قناء قدراهتا يف ميدان البحث العلم البحري؛
 - 249تدعو مجيع املنظمات والصناديق والـربام واأيلـات ذات الصـلة يف منظومـة
األمــم املتحــدة إىل القيــام ،قالتشــاور مــع الــدول املهتمــة ،قتنســيق األنشــطة يف هــذا ا ــال مــع
املراكـز العلميــة والتلنولوجيـة البحريــة اإلقليميــة والوطنيـة يف الــدول اجلزريـة الصــغرة الناميــة،
حســب االقتضــاء ،مــن أج ـ كفالــة حتقيــق أهــدافها ققــدر أكــرب مــن الفعاليــة وفقــا للــربام
واالستراتيجيات اإلمنائية لألمم املتحدة ذات الصلة قالدول اجلزرية الصغرة النامية؛
 - 250ت حب قالقرار الذي اختذتـه مجعيـة اللجنـة األوقيانو رافيـة ا،لوميـة الدوليـة
يف دورهتــا الثامنــة والعشــرين ،املعقــودة يف قــاري يف الفتــرة مــن  18إىل  25حزيــران/يونيــه
 ،2015قشأن إقرار ا،ملـة الدوليـة الثانيـة لدراسـة احملـيم اأنـدي ،قاعتبارهـا مشـروعا حـافزا
هاما يرقم الصلة قع عمليات احمليم اأندي واحمليطات والغـالف اجلـوي علـى الصـعيد العـامل
مت إطالقه رمسيا يف ووا ،اأند ،يف  4كانون األول/ديسمرب  2015ملدة مخ سـنوات أوليـة،
وتدعو الدول إىل املشاركة يف هذأ املبادرة؛
 - 251تالحظ مع التقن العم الذي تضطلع قه اللجنـة األوقيانو رافيـة ا،لوميـة
الدولية ،مبشورة من هيلة اخلرباء االستشارية لقانون البحـار ،مـن أجـ وضـع إجـراءات لتنفيـذ
اجلزأين الثالث عشر والراقع عشر من االتفاقية؛
 - 252تالحظ ا ا مع التقن العم الذي تضـطلع قـه هيلـة اخلـرباء االستشـارية،
مبــا يف ذلــك العمـ الــذي تضــطلع قــه قالتعــاون مــع الشــعبة ،قشــأن ارســات الــدول األعضــاء
املتصلة قالبحوث العلمية البحرية ونق التلنولوجيا البحرية يف إطار االتفاقيـة ،وترحـب ققـرار
ا ل ـ التنفيــذي للجنــة األوقيانو رافيــة ا،لوميــة الدوليــة يف دورتــه اخلامســة واألرقعــع الــع
عقــدت يف قــاري يف الفتــرة مــن  26إىل  28حزيران/يونيــه  2012أن تواص ـ هيلــة اخلــرباء
االستشـــارية عملـــها الـــذي يركـــز علـــى األولويـــات الـــع كلفتـــها هبـــا دـــال إدارة اللجنـــة
األوقيانو رافيــة ا،لوميــة الدوليــة وفقــا الرتصاصــاهتا ،مــع حشــد مــوارد مــن رــارج امليزانيــة
عند الضرورة؛
 - 253تشري إىل صدور املنشور املنق املعنون البح الع مل البح ي :دليريمل لتنييريا
األحكريرياذ ذا الةريري ة مريريا اتياقيريرية األمريري املتحريرينة لقريريارون البحريريار يف كــانون األول/ديســمرب
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 ،2010وتطلب إىل األمانة العامة أن تواص قذل اجلهود من أجـ نشـر الـدلي جبميـع لغـات
األمم املتحدة الرمسية؛
 - 254تالحريريظ مريريع التقريرين إســهام نظــام املعلومــات البيولوجي ـة اجلغرافيــة قشــأن
احمليطات يف البحث يف دـال التنـوي البيولـوج البحـري ،وهـو مرفـق ،فـت وتبـادل البيانـات
املتاحة دانا للعموم تستضيفه اللجنة األوقيانو رافية ا،لومية الدولية؛
 - 255ت حريريب قاالهتمــام املتزايــد الــذي جيــري تركيــزأ علــى احمليطــات قاعتبارهــا
مصدرا حمتمال للطاقة املتجددة ،وتالحت يف هذا الصدد مـوجز املناقشـات الـع أجرهتـا العمليـة
التشاورية ر الرمسية يف اجتماعها الثالث عشر()103؛
 - 256تؤدريرين أمهيــة زيــادة الفهــم العلمـ للتفاعـ قــع احمليطــات والغــالف اجلــوي،
قطرق منها املشاركة يف قـرام مراقبـة احمليطـات ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة ،مثـ النظـام العـامل
ملراقبة احمليطات الذي ترعاأ اللجنة األوقيانو رافية ا،لومية الدولية وقرنام األمم املتحـدة للبيلـة
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وا ل الدويل للعلوم ،وراصة لم دور هـذأ الـربام والـنظم
يف مراقبة تغر املناخ وتقلباته والتنبؤ هبا ويف إنشاء نظم اإلنذار قأمواج تسونام وتشغيلها؛
 - 257ت حريريريب قالتقـــدم الـــذي أحرزتـــه اللجنـــة األوقيانو رافيـــة ا،لوميـــة الدوليـــة
والدول األعضاء يف إنشاء وتشغي نظم إقليمية ووطنيـة لبنـذار قـأمواج تسـونام والتخفيـا
من آ ارها ،وترحـب أيضـا مبواصـلة التعـاون قـع األمـم املتحـدة واملنظمـات ا،لوميـة الدوليـة
األرر يف إطـار هـذأ اجلهـود ،وترحـب كـذلك قاسـتحداث املـواد املتطـورة اجلديـدة املتعلقـة
قنظــام اإلنــذار قــأمواج تســونام والتخفيــا مــن آ ارهــا يف احملــيم اأــادا وقنشــرها يف اآلونــة
األرــرة ،وقاســتحداث املــواد املتطــورة املتعلقــة قنظــام اإلنــذار قــأمواج التســونام واألرطــار
الساحلية األرر يف منطقة البحر اللاريمل واملناطق املتامخـة أـا ،األمـر الـذي سيسـاعد قلـدان
منطقــة احملــيم اأــادا ومنطقــة البحــر اللــاريمل علــى تقيــيم لــاطر التعــرهل ألمــواج تســونام
وإصــدار اإلنــذارات ققــدومها ،وتشــجع الــدول األعضــاء علــى إقامــة نظمهــا الوطنيــة لبنــذار
قأمواج تسونام والتخفيا من آ ارها وتعهد تلك النظم قاتبـاي ـ وـام يتصـد ملخـاطر
متعددة يف دال احمليطات ،حسـب االقتضـاء ،قغـرهل ا،ـد مـن اخلسـائر يف األرواح واألضـرار
الــع تلحــق قاالقتصــادات الوطنيــة وتعزيــز قــدرة ا تمعــات احملليــة الســاحلية علــى مواجهــة
اللوارث الطبيعية؛
_______________

(.A/67/120 )103
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 - 258تؤدرين ضــرورة مواصـلة اجلهــود لوضـع تــداقر التخفيـا مــن آ ـار اللــوارث
الطبيعية والتأهب أا ،وصاصة يف أعقا كوارث أمـواج تسـونام النامجـة عـن الـزالزل ،مثـ
اللار ة الع وقع يف الياقان يف  11آذار/مارس 2011؛
 - 259حتري الــدول علــى اختــاذ اإلجــراءات الضــرورية والتعــاون يف إطــار املنظمــات
ذات الصلة ،مبا فيها منظمة األ ذية والزراعة لألمم املتحدة واللجنـة األوقيانو رافيـة ا،لوميـة
الدولية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،من أج التصدي لألضرار الع تلحـق قعوامـات مجـع
صـب وتُشـغّ وفقــا للقــانون الــدويل ،قســب منــها التثقي ـاُ
البيانــات املتعلقــة قاحمليطــات الــع تُن ت
والتوعية فيما يتعلق قأمهية تلك العوامات والغرهل املراد هبا وحتصعُ تلـك العوامـات مـن هـذأ
األضرار وزيادة اإلقال عن تلك األضرار؛
اين عشر
إنشاء عملية منتظمة لبقال عن حالـة البيلة البحرية وتقييمها على الصعيد العامل ،
مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية واالقتصادية
 - 260تؤدن ما جن ن ضرورة تعزيز التقييم العلم املنتظم ،الة البيلة البحرية مـن
أج توطيد األساس العلم لتقرير السياسات؛
 - 261تشري إىل أن الدول أعرق يف الو يقة املعنونـة ”املسـتقب الـذي نصـبو إليـه“
عـن دعمهــا للعمليــة املنتظمـة ،وعــربت عــن تطلعهـا إىل إجنــاز أول تقيــيم عـامل متلامـ ،الــة
البيلة البحرية لول عام  2014وإىل نظر اجلمعية العامة فيه قعد ذلك ،ووجع الدول علـى
النظر يف نتائ التقييم على املستويات املالئمة؛
 - 262ت حب قعقد االجتماي السادس للفريق العام املخصص اجلامع املعين قالعملية
املنتظمة لبقال عن حالــة البيلــة البحرية وتقييمها علـى الصـعيد العـامل  ،مبـا يف ذلـك اجلوانـب
االجتماعيــــة واالقتصــــادية ،يف نيويــــور يف الفتــــرة مــــن  8إىل  11أيلول/ســــبتمرب ،2015
وفقا للفقرة  264من القرار 245/69؛
 - 263تؤ ريريريرين التوصــــيات الــــع اعتمــــدها الفريــــق العامــ ـ املخصــــص اجلــــامع يف
اجتماعه السادس()5؛
 - 264تعيريريرين تيديريريرين املبـــادا الـــع تـــنظم العمليـــة املنتظمـــة وهـــدف دورهتـــا األوىل
( )2014-2010ونطاقهـــا علـــى النحـــو املتفـــق عليـــه يف االجتمـــاي األول للفريـــق العامـ ـ
املخصص اجلامع الذي عقد يف عام )104(2009؛
_______________

( )104انظر  ،A/64/347املرفق.
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 - 265ت شريريري إىل أن العمليــة املنتظمــة الــع أنشــل يف إطــار األمــم املتحــدة ختضــع
ملســاءلة اجلمعيــة العامــة وأ ــا عمليــة حلوميــة دوليــة حملومــة قالقــانون الــدويل ،مبــا يف ذلــك
االتفاقيــة والصــلو الدوليــة األرــر املنطبقــة ،وتأرــذ يف االعتبــار قــرارات اجلمعيــة العامــة
ذات الصلة؛
 - 266ت حب مع التقن قـالتقييم البحـري العـامل املتلامـ األول (التقيـيم العـامل
للمحيطات) وتعتمد موجزأ()4؛
 - 267تس قأمهية التقييم ،مبا يف ذلك أمهيته للدول اجلزرية الصغرة النامية؛
 - 268ت سري مريريع بريريالق التقريرين قالعمـ الــذي قــام قــه أعضــاء فريــق رــرباء العمليــة
املنتظمة طوال مدة الدورة األوىل للعملية املنتظمة ،وال سيما العم املتعلق قالتقييم()105؛
 - 269تس ا ريا مريع بريالق التقرين قالعمـ الـذي قـام قـه أعضـاء دموعـة اخلـرباء
الذين سامهوا يف إعداد التقييم؛
 - 270ت سريري مريريع التقريرين قالــدعم الــذي قدمتــه الشــعبة ،قوصــفها أمانــة العمليــة
املنتظمة ،رالل الدورة األوىل للعملية املنتظمة؛
 - 271تس ا ا مع التقن قالدور اأام الذي اضـطلع قـه ملتـب الفريـق العامـ
املخصهص اجلامع ،وتشلر أعضاء امللتب ملا قدهموأ من توجيه رالل فترة ما قع الدورتع؛
 - 272ت سري دريريال مريريع التقريرين قإســهامات املنظمــات يف الــدورة األوىل للعمليــة
املنتظمة ،ومـن قي نـها قرنـام األمـم املتحـدة للبيلـة واللجنـة األوقيانو رافيـة ا،لوميـة الدوليـة،
ملا قدمته من دعم تقين وعلم ولوجسع ومايل رالل الدورة األوىل للعملية املنتظمة؛
 - 273تشند على أمهية إطالي ا،لومات واملنظمات ا،لومية الدوليـة واألوسـاط
العلمية وعامة اجلمهور على التق يـيم ،وتطلـب إىل أمانـة العمليـة املنتظمـة أن تتـي التقيـيم علـى
موقعها الشبل وعلى املوقع الشبل للتقييم العامل للمحيطات ،وأن تضطلع قأنشـطة أرـر
هبدف التعريا قالتقييم؛
 - 274تشجع الـدول علـى مراعـاة التقيـيم مراعـاة تامـة قوصـفه جـزءا مـن عمليـات
ون من قبي العملية التشاورية ر الرمسية وتدعو املنظمات ا،لومية الدوليـة ذات الصـلة إىل

_______________

( )105انظر  ،A/70/418الفقرة ( 49ج).
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القيــام قــذلك ،وتق ـ خر قالــدور الــداعم الــذي يؤديــه التقيــيم يف تنفيــذ رطــة التنميــة املســتدامة
لعام )106(2030؛
 - 275ت شريريري إىل أمهيــة أن يلفـ يف إعــداد التقييمــات ،مثـ مــا يعــد منــها يف إطــار
اأيلة ا،لومية الدولية املعنية قتغر املناخ واملنرب ا،لـوم الـدويل للعلـوم والسياسـات يف دـال
التنــوي البيولــوج ورــدمات الــنظم اإليلولوجيــة والعمليــة املنتظمــة ،تبــادل الــدعم و نــب
التلرار الذي ال داع له ،وإىل أمهية وضع التقييمات يف االعتبار على الصعيد اإلقليم ؛
 - 276تالحظ اآلراء الع أعرق عنها الدول األعضاء ،مبـا يف ذلـك أعضـاء ملتـب
الفريق العام املخصص اجلامع واملراقبون واملشـاركون اآلرـرون يف الفريـق العامـ املخصـص
اجلــامع وفريــق اخلــرباء وأمانــة العمليــة املنتظمــة ،قشــأن الــدروس املســتفادة مــن الــدورة األوىل
للعملية املنتظمة ،وضرورة مواصلة النظر يف تلك املسائ رالل فترة ما قع الدورتع؛
 - 277تالحظ مع التقن مـا قـدم مـن مسـامهات ،مبـا يف ذلـك املسـامهات العينيـة،
إىل حلقات العم واملوقع الشبل  ،ومن دعم إىل أعضاء فريق اخلرباء؛
 - 278تالحريريظ ا ريريريا مريريع التقريريرين املســـامهات املقدمــة إىل الصـــندوق االســـتلماين
للتربعات املنشأ عمال قالفقرة  183من القرار  71/64قغرهل دعم عمليات الـدورة اخلمسـية
األوىل وطيلة املدة الع تستغرقها أعمال العملية املنتظمة( ،)107وتعر يف آن واحـد عـن قلقهـا
لصعوقة مجع األموال اللافية للعملية املنتظمة؛
 - 279تالحظ املعوقات اللبرة مـن حيـث املـوارد البشـرية واملاليـة الـع أجريـ يف
ظلها الدورة األوىل للعملية املنتظمة؛
 - 280تشري إىل أن اجلمعية العامـة قـررت يف الفقـرة  177مـن قرارهـا  71/64أن
يركــز نطــاق العمليــة املنتظمــة ،يف الــدورة األوىل ،علــى إرســاء رــم لألســاس وأن أتــد هــذا
النطاق ليشم  ،يف الدورات الالحقة ،تقييم اال اهات السائدة؛
 - 281تق ر اإلعالن عن انطالق الدورة الثانية للعملية املنتظمة؛
 - 282تس ب إىل ملتب الفريق العام املخصص اجلامع مواصلة النظـر يف الـدروس
املســتفادة مــن الــدورة األوىل للعمليــة املنتظمــة هبــدف تنفيــذ الــدورة الثانيــة ،قســب منــها دعــوة
الــدول األعضــاء واملــراقبع واملشــاركع اآلرــرين يف الفريــق العام ـ املخصــص ،عــن طريــق
_______________

( )106القرار .1/70
( )107انظر القرار  ،245/69الفقرة .278
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الرئيسع املشاركع ،إىل املسامهة قإرسال آرائهم رطيا إىل امللتب وعقد اجتماي مفتـوح ـر
رمسـ واحــد أو أكثــر مــع الــدول األعضــاء واملــراقبع واملشــاركع اآلرــرين يف الفريــق العامـ
املخصــص ،وتطلــب إىل امللتــب أن يبلــغ الفريــق العام ـ املخصــص فــــ اجتماعــــه الساقــــع
قاآلراء التــ وردت ،وأن يعمم تلك املعلومـات مقدمـــا قب انعقاد االجتماي الساقع؛
 - 283تس ب إىل األمع العـام أن يـدعو إىل عقـد االجتمـاي السـاقع للفريـق العامـ
املخصــص اجلــامع يف الفتــرة مــن  3إىل  9آ /أ ســط  ،2016هبــدف تقــد توصــيات إىل
اجلمعيــة العامــة عــن متاقعــة التقيــيم ،وعــن تنفيــذ الــدورة الثانيــة للعمليــة املنتظمــة ،مبـا يف ذلــك
ميزانيتـــها ومـــدهتا ،وعـــن أي تعـــديالت قـــد تلـــون ضـــرورية يف ضـــوء الـــدروس املســـتفادة
مــــن الــــدورة األوىل ،مبــــا يف ذلــــك فيمــــا يتعلــــق قاالحتياجــــات مــــن املــــوارد ،قبــ ـ ايــــة
الدورة السبعع للجمعية ،مع مراعاة املناقشات قشـأن الـدروس املسـتفادة وطريـق املضـ قـدما
مراعاة تامة؛
 - 284تق ِّر أن يواص تنسيق اجتماعات الفريق العامـ املخصـص اجلـامع رئيسـان
مشاركان أث أحدمها البلدان النامية واآلرر البلدان املتقدمـة النمـو ،ويُعيِّنـهما رئـي اجلمعيـة
العامة قالتشاور مع ا موعات اإلقليمية للمدة الع تستغرقها الدورة الثانية؛
 - 285تس ب إىل األمع العام أن يستعرهل االحتياجـات مـن املـوارد للـدورة الثانيـة
للعملية املنتظمة وأن يقدم تقريرا إىل الدول األعضاء قب عقد االجتماي الساقع للفريق العامـ
املخصص اجلامع؛
 - 286تس ب إىل أمانة العملية املنتظمة أن تعد ،رهنا قاالعتبارات املتعلقـة قامليزانيـة،
جردا ل لمعلومات املتاحة قشـأن التقييمـات والعمليـات األرـر الـع أطجريـ مـؤررا واجلاريـة
على الصعيدين اإلقليم والعامل ذات الصلة قالعمليـة املنتظمـة ،وتطلـب إىل األمانـة أن تقدمـه
إىل ملتب الفريق العام املخصص اجلامع لول اية وباط/فرباير 2016؛
 - 287تس ريريب إىل األمــع العــام أن يــدعو رؤســاء ا موعــات اإلقليميــة إىل تشــلي
فريق للخرباء يلف فيه توفر اخلربة املناسبة والتوزيع اجلغرايف ،ويضـم  25رـبرا كحـد أقصـى
ال يزيد عددهم من ك دموعة إقليمية عـن مخسـة رـرباء ،طـوال مـدة الـدورة الثانيـة للعمليـة
املنتظمة ،مع مراعاة استصوا وجود قدر من االستمرارية ،ووفقا الرتصاصـات فريـق رـرباء
العملية املنتظمة()108؛
_______________

( )108انظر  ،A/67/87املرفق الثالث.
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 - 288تريرينرو األفــراد الــذين عملــوا يف فريــق اخلــرباء رــالل الــدورة األوىل للعمليــة
املنتظمة أن يقدموا املشورة ،حسـب االقتضـاء ،إىل امللتـب والفريـق العامـ املخصـص اجلـامع
إىل حع تعيع فريق اخلرباء من أج الدورة الثانية؛
 - 289تنرو اللجنة األوقيانو رافية ا،لومية الدوليـة وقرنـام األمـم املتحـدة للبيلـة
واملنظمة البحريـة الدوليـة ومنظمـة األ ذيـة والزراعـة لألمـم املتحـدة ووكـاالت األمـم املتحـدة
املتخصصــة األرــر املختصــة قــاألمر ،حســب االقتضــاء ،إىل مواصــلة تقــد الــدعم الــتقين
والعلم للعملية املنتظمة؛
 - 290تس قأن الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة ألـن أن تضـطلع قـدور مهـم
يف تعزيز العملية املنتظمة ،وتدعو تلك الوكاالت إىل مواصلة تعزيـز العمليـة املنتظمـة قالتشـاور
والتنسيق مع أمانة العملية املنتظمة؛
 - 291حت الدول األعضاء واملؤسسات املالية الدولية والوكاالت املاحنـة واملنظمـات
ا،لوميــة الدوليــة واملنظمــات ــر ا،لوميــة واألوــخاص الطبيعــيع واالعتبــاريع علــى تقــد
مسامهات مالية للصندوق االستلماين للتربعات وتقد مسامهات أرر للعملية املنتظمة؛
الث عشر
التعاون اإلقليم
 - 292تالحظ اختاذ عدد مـن املبـادرات علـى املسـتو اإلقليمـ يف لتلـا املنـاطق
لتعزيز تنفيذ االتفاقية ،وتالحت أيضا يف هـذا السـياق مـا يضـطلع قـه صـندوق املسـاعدة املعـين
مبنطقة البحر اللاريمل من أعمال هتدف إىل تيسر القيام طوعا ،من رـالل املسـاعدة التقنيـة يف
املقــام األول ،قــإجراء مفاوضــات قشــأن تعــيع ا،ــدود البحريــة قــع دول البحــر اللــاريمل،
وتالحت مرة أرـر إنشـاء اجلمعيـة العامـة ملنظمـة الـدول األمريليـة يف عـام  2000صـندوق
السالم التسوية السلمية للمنازعات اإلقليمية ليلون آلية رئيسية الغـرهل منـها ،لـم نطاقهـا
اإلقليمـ الواســع ،منـع نشــو املنازعــات اإلقليميـة واملنازعــات علــى ا،ـدود الربيــة والبحريــة
وتسوية املنازعات الع ة يب فيها ،وهتيب قالدول واجلهات األرـر الـع ألنـها أن تسـاهم
يف هذين الصندوقع أن تفع ذلك؛
 - 293تالحريريظ مريريع التقريرين اجلهــود املبذولــة علــى الصــعيد اإلقليم ـ لتعزيــز تنفيــذ
االتفاقية والتصدي ،قوسائ منها قناء القـدرات ،للمسـائ املتعلقـة قالسـالمة واألمـن البحـريع
وحفــت املــوارد البحريــة ا،يــة واســتخدامها علــى حنــو مســتدام واايــة وصــون البيلــة البحريــة
وحفت التنوي البيولوج البحري واستخدامه على حنو مستدام؛
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 - 294ت حب قاعتماد الو يقة اخلتامية للمؤمتر الدويل الثالـث املعـين قالـدول اجلزريـة
الصــــغرة الناميــــة املعنونــــة ”إجــــراءات العمــ ـ املعجـــ للــــدول اجلزريــــة الصــــغرة الناميــــة
(مســار ســاموا)“( )109والطرائــق اجلديــدة املنصــوص عليهــا لغــرهل تعزيــز اإلجــراءات املتخــذة
قشــأن طائفــة مــن التحــديات الــع تواجههــا الــدول اجلزريــة الصــغرة الناميــة واألولويــات الــع
هتمها ،مبا يف ذلك التحديات املتعلقة فت املوارد البحريـة واسـتخدامها مبـا حيفـت اسـتدامتها،
وصون البيلة البحرية ،وتؤكد مـن جديـد التزامهـا قالعمـ مـع الـدول اجلزريـة الصـغرة الناميـة
هبدف التنفيذ اللام ملسار ساموا مبا يضمن جناحه؛
 - 295تنرو الدول واملنظمات الدولية إىل تعزيز التعاون فيما قينها مـن أجـ اايـة
البيلة البحرية على حنو أفض  ،وترحب يف هـذا الصـدد مبـذكرة التفـاهم املربمـة لتعزيـز التعـاون
قع جلنة اايـة البيلـة البحريـة لشـمال وـرق احملـيم األطلسـ وجلنـة مصـايد األمسـا يف مشـال
ورق احمليم األطلس والسلطة الدولية لقاي البحار واملنظمة البحرية الدولية؛
 - 296تنريريوه قنتــائ الســنة القطبيــة الدوليــة ،2008-2007 ،مــع التركيــز قشــل
رـاص علـى املعـارف اجلديـدة املتعلقـة قالصـالت قـع الـتغر البيلـ يف املنـاطق القطبيـة والــنظم
املنارية يف العاة ،وتشجع الدول واألوساط العلمية على تعزيز تعاو ا يف هذا الصدد؛
 - 297ت حريريب قالتعــاون اإلقليمــ  ،وتالحــت يف هــذا الصــدد إطــار عمــ املنــاظر
الطبيعية يف احمليم اأادا الذي يعد مبادرة لتعزيز التعاون قع الدول السـاحلية يف منطقـة جـزر
احمليم اأادا يف سبي تعزيز حفت البيلة البحرية وحتقيق التنمية املستدامة؛
 - 298تالحظ مع التقن لتلا اجلهود الع قذلتها الـدول يف سـياق التعـاون علـى
املســتويع اإلقليمــ ودون اإلقليمــ  ،وترحــب يف هــذا الصــدد مببــادرات مــن قبيــ التقيــيم
واإلدارة املتلاملع للنظام اإليلولوج البحري اللبر خللي امللسيك؛
 - 299تنوأ قالتعاون قع أعضاء منطقة السالم والتعاون يف جنو احملـيم األطلسـ
يف هذا الشأن؛
 - 300تالحريريريريريظ املقـــــرر الـــــذي اختـــــذأ مـــــؤمتر االحتـــــاد األفريقـــ ـ يف كـــــانون
الثــاين/ينــاير  2015واعتمــد مبوجبــه قرنــام العم ـ حــن عــام  ،2063وتالحــت أن االحتــاد
األفريقــ أعلـــن يف  25متوز/يوليـــه  2015عـــن انطـــالق عقـــد البحـــار واحمليطـــات األفريقيـــة
( )2025 - 2015واحتف قاليوم األفريق السنوي األول للبحار واحمليطات؛
_______________

( )109القرار  ،15/69املرفق.
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 - 301تالحريريريظ ا ريريريا أن مـــؤمترت األمـــم املتحــــدة الثـــاين املعـــين قالبلـــدان الناميــــة
ر الساحلية ،الـذي عُقـد يف فيينـا مـن  3إىل  5تشـرين الثـاين/نوفمرب  ،2014اعتمـد قرنـام ت
عم فيينا لصاب البلدان الناميـة ـر السـاحلية للعقـد  ،)110(2024-2014يف أعقـا املـؤمتر
العشري الشام الستعراهل تنفيذ قرنام عم أملا تلبية االحتياجات اخلاصة للبلدان الناميـة
ر الساحلية ضمن إطار عامل جديد للتعـاون يف دـال النقـ العـاقر مـن أجـ البلـدان الناميـة
ر الساحلية وقلدان املرور العـاقر الناميـة( ،)111وتالحـت أيضـا ا،اجـة إىل التعـاون علـى تلبيـة
االحتياجات اإلمنائية للبلدان النامية ر الساحلية والتحديات الع تواجهها لعـدة أسـبا منـها
افتقارها إىل منافذ قرية مباورة إىل البحر وموقعها النائ وقعدها عـن األسـواق العامليـة ،وذلـك
متشيا مع األهداف الواردة يف قرنام عم فيينا؛
 - 302تالحظ دال ما يبذلـه حتـالا ـر سار اسـو مـن جهـود تقودهـا حلومـة
قرمودا للتوعية مبا لبحر سار اسو من أمهية إيلولوجية؛
راقع عشر
العملية التشاورية ر الرمسية املفتوحة قا العضوية املتعلقة قاحمليطات وقانون البحار
 - 303ت حب قتقرير الرئيسع املشاركع للعملية التشاورية ر الرمسية عـن أعمـال
العملية يف اجتماعها السادس عشر الـذي ركـز علـى موضـوي ”احمليطـات والتنميـة املسـتدامة
التلام قع أقعاد التنمية املستدامة الثال ة ،البيل واالجتماع واالقتصادي“()6؛
 - 304تنوه قدور العملية التشاورية ر الرمسية كمنتـد فريـد للمناقشـات الشـاملة
قشـأن املسـائ املتصـلة قاحمليطـات وقـانون البحـار ،علــى النحـو الـذي يتسـق مـع اإلطـار الــذي
تــوفرأ االتفاقيــة والفص ـ  17مــن جــدول أعمــال القــرن  )8(21وتســلم ق ـأن املنظــور املتعلــق
قأركان التنمية املستدامة الثال ة ينبغ زيادة تعزيزأ عند ث املواضيع املختارة؛
 - 305ت حب مبا اضطلع قه العملية التشاورية ر الرمسية مـن أعمـال ومبـا قدمتـه
من إسهام يف رفع مستو التنسـيق والتعـاون قـع الـدول وتعزيـز املناقشـة السـنوية الـع ريهـا
اجلمعيــة العامــة قشــأن احمليطــات وقــانون البحــار ،مــن رــالل توجيههــا االهتمــام إىل املســائ
الرئيسية واال اهات الراهنة على حنو فعال؛
_______________

( )110القرار  ،137/69املرفق الثاين.
( )111تق املؤمت الوزاري النوة ل ب نان النامية غريري السرياح ية وب رينان املري ور العرياب الناميرية والب رينان املاحرية
واملؤسسريريريا املاليريريرية واإلاائيريريرية النوليريريرية ،املعريريريين بالتعريريرياون ا جمريريريال النقريريريمل العريريرياب  ،املريريريا  ،دازاخسريريريتان28 ،
و  29آع/اغسس  ،)A/CONF.202/3( 2003املرفق األول.
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 - 306ت حب ا ا قاجلهود املبذولة لتحسع أعمال العملية التشـاورية ـر الرمسيـة
وتركيزهــا علــى مواضــيع حمــددة ،وتقــر يف هــذا الصــدد قالــدور الرئيس ـ للعمليــة التشــاورية
ر الرمسية يف تلام املعـارف وتبـادل اآلراء قـع أصـحا املصـلحة املتعـددين والتنسـيق قـع
الوكاالت املختصة ،ويف زيادة الوع قاملواضيع املختلفة ،مبا فيها املسائ املستجدة ،مع تعزيـز
أركـــان التنميـــة املســـتدامة الثال ـــة يف الوقـ ـ ذاتـــه ،وتوصــ قـــأن تضـــع العمليـــة التشـــاورية
ر الرمسية عملية واملة للجميع تتسم قالشفافية واملوضوعية الرتيار املواضـيع وأعضـاء أفرقـة
املناقشة مبا ييسـر عمـ اجلمعيـة العامـة أ نـاء املشـاورات ـر الرمسيـة الـع ريهـا قشـأن القـرار
السنوي املتعلق قاحمليطات وقانون البحار؛
 - 307ت شريريري إىل ضــرورة تعزيــز العمليــة التشــاورية ــر الرمسيــة وزيــادة كفاءهتــا،
وتشــجع الــدول واملنظمــات ا،لوميــة الدوليــة والــربام علــى تقــد اإلروــادات إىل الرئيســع
املشاركع للعملية حتقيقا أذأ الغاية ،وصاصة قب االجتماي التحضري للعملية التشاورية ـر
الرمسية وأ ناء انعقادأ؛
 - 308ت شريريري ا ريريا إىل أن اجلمعيــة العامــة ســتجري يف دورهتــا ا،اديــة والســبعع
استعراضا آرر ملد فعالية العملية التشاورية ر الرمسية وجدواها؛
 - 309تس ريريريريريريب إىل األمــــــع العــــــام أن يــــــدعو ،وفقــــــا للفقــــــرتع  2و  3مــــــن
القرار  ،33/54إىل عقد االجتماي الساقع عشر للعملية التشاورية ر الرمسيـة يف نيويـور يف
الفترة مـن  13إىل  17حزيران/يونيـه  ،2016وأن يـوفر لـه التسـهيالت الالزمـة ألداء عملـه،
وأن يضع الترتيبات الالزمة لتوفر لـه الشـعبة الـدعم ،قالتعـاون مـع اجلهـات املعنيـة األرـر يف
األمانة العامة ،حسب االقتضاء؛
 - 310تع ع را ق ق ا البالق املستم إزاء عدم وجود مـوارد كافيـة يف الصـندوق
االستلماين للتربعات املنشأ عمال قالقرار  7/55قغرهل مسـاعدة البلـدان الناميـة ،وصاصـة أقـ
البلــدان منــوا والــدول اجلزريــة الصــغرة الناميــة والــدول الناميــة ــر الســاحلية ،علــى حضــور
اجتماعـــات العمليـــة التشـــاورية ـــر الرمسيـــة ،وحتـــث الـــدول علـــى تقـــد تربعـــات إضـــافية
للصندوق االستلماين؛
 - 311تقريري ر أن تُمــن األولويــة ملمثلــ البلــدان الناميــة الــذين يــدعوهم الرئيســان
املشــارككان للعمليــة ،قالتشــاور مــع ا،لومــات ،إىل تقــد عــروهل رــالل اجتماعــات العمليــة
التشاورية ر الرمسية وذلك فيما يتعلـق قصـرف األمـوال مـن الصـندوق االسـتلماين للتربعـات
املنشأ عمال قالقرار  7/55من أج تغطية تلاليا سفرهم ،وأن حيق أم أيضـا ا،صـول علـى
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قــدل اإلقامــة اليــوم رهنــا قتــوافر األمــوال قعــد تغطيــة تلــاليا ســفر مجيــع املمــثلع اآلرــرين
املستحقع الوافدين من البلدان املذكورة يف الفقرة  310أعالأ؛
 - 312ت شريريري إىل قرارهــا  245/69الــذي قــررت فيــه أن تركــز العمليــة التشــاورية
ر الرمسية على موضوي ”ا،طام البحـري واللـدائن واللـدائن الدقيقـة“ يف اجتماعهـا السـاقع
عشر ،أ ناء املناقشات الـع ريهـا يف إطـار مـداوالهتا قشـأن تقريـر األمـع العـام عـن احمليطـات
وقانون البحار؛
رام عشر
التنسيق والتعاون
 - 313تشجع الدول علـى العمـ قشـل و يـق مـع املنظمـات والصـناديق والـربام
الدولية والوكاالت املتخصصة التاقعة ملنظومـة األمـم املتحـدة واالتفاقيـات الدوليـة ذات الصـلة
ومن رالأا ،لتحديد داالت االهتمـام املسـتجدة مـن أجـ حتسـع التنسـيق والتعـاون وكيفيـة
التصدي أذأ املسائ على أفض وجه؛
 - 314تع ع رريا ق ق ريا لتـدني املقـاقر البحريـة و ـب حطـام السـفن الـذي يعتـرب
مبثاقة مقاقر ،وهتيب قالدول أن تتعاون ،حسب االقتضاء ،من أجـ منـع ـب وتـدني حطـام
السفن الذي يعترب مبثاقة مقاقر مـن أجـ كفالـة إقـداء االحتـرام املناسـب لرفـاة كـ املـوتى مـن
البشر يف املياأ البحرية ،مبا يتفق والقـانون الـدويل ،مبـا فيـه حسـب االقتضـاء ،االتفاقيـة املتعلقـة
ماية التراث الثقايف املغمور قاملياأ ،فيما خيص األطراف فيها؛
 - 315ت شريريجع اأيلــات املنشــأة مبوجــب االتفاقيــة علــى تعزيــز التنســيق والتعــاون،
حسب االقتضاء ،يف الوفاء قوالية ك منها؛
 - 316تس ب إىل األمع العام أن يُطلكع على هذا القرار رؤسـاء املنظمـات ا،لوميـة
الدوليــة ووكــاالت األمــم املتحــدة املتخصصــة وصــناديقها وقرادهــا الــع تشــار يف األنشــطة
املتصــلة قشــؤون احمليطــات وقــانون البحــار واملؤسســات املموِّلــة ،وتشــدد علــى أمهيــة تلقــ
مالحظات آنية قنّ اءة من هذأ اجلهات إلدراجهـا يف تقريـر األمـع العـام عـن احمليطـات وقـانون
البحار وعلى أمهية مشاركتها يف االجتماعات والعمليات ذات الصلة؛
 - 317ت حب قالعم الذي تضطلع قه أمانـات وكـاالت األمـم املتحـدة املتخصصـة
وقرادها وصناديقها وهيلاهتا املعنية وأمانات املنظمات واالتفاقيات ذات الصلة من أج تعزيـز
التنسيق والتعاون قع الوكاالت قشأن مسائ احمليطات ،قطرق منها ،حسب االقتضاء ،وـبلة
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األمــم املتحــدة للمحيطــات ،وهـ آليــة التنســيق قــع الوكــاالت فيمــا يتعلــق مبســائ احمليطــات
واملناطق الساحلية دار منظومة األمم املتحدة؛
 - 318تنريريوه قالعم ـ الــذي تضــطلع قــه وــبلة األمــم املتحــدة للمحيطــات يف إطــار
الصيغة املنقحة لالرتصاصات املتعلقة قعم وـبلة األمـم املتحـدة للمحيطـات ،وقالتعـاون مـع
املستشــار القــانوين لألمــم املتحدة/وــعبة وــؤون احمليطــات وقــانون البحــار قوصــفه املللــا
قالتنسيق يف وبلة األمم املتحدة للمحيطات ،وتـدعو يف هـذا الصـدد الـدول األعضـاء و رهـا
من اجلهات الفاعلة الع يسم أا وضعها قذلك إىل القيام ،كتدقر مؤقـ  ،قتقـد مسـامهات
ماليـة حمــددة الغــرهل للصــندوق االسـتلماين الــذي أنشــأأ األمــع العـام لصــاب ملتــب الشــؤون
القانونية دعما لتعزيز القانون الدويل ،وتأذن لألمع العام قصرف األموال مـن هـذأ املسـامهات
املقدمة للصندوق االستلماين أل راهل إنشاء وتعهد قاعـدة قيانـات قاقلـة للبحـث فيهـا وتلـون
متاحــة علــى وــبلة اإلنترن ـ تتضــمن قيان ـاس للواليــات املنوطــة قأعضــاء وــبلة األمــم املتحــدة
للمحيطــات واألولويــات الــع وافق ـ عليهــا األجهــزة اإلداريــة لل ـ منظمــة مــن املنظمــات
املشارِ كة يف وبلة األمم املتحدة للمحيطات ،هبـدف حتديـد ا ـاالت الـع ألـن أن تُقـام فيهـا
عالقات تعاون وتآزر ،وكذلك لتخطيم األسفار املرتبطة قأداء مهام جهة التنسيق؛
 - 319تؤدن ما جن ن قرارها اسـتعراهل االرتصاصـات املتعلقـة قعمـ وـبلة األمـم
املتحدة للمحيطات يف دورهتا الثانية والسبعع يف ضوء عم وبلة األمم املتحدة للمحيطات؛
سادس عشر
أنشطة وعبة وؤون احمليطات وقانون البحار
 - 320تع ع را تقرين ا لألمـع العـام للتقريـر السـنوي الـذي أعدتـه الشـعبة عـن
احمليطات وقانون البحـار ولألنشـطة األرـر الـع تقـوم هبـا الشـعبة وهـ األنشـطة الـع سـد
املستو الرفيع للمساعدة الع تقدمها إىل الدول األعضاء؛
 - 321تالحريريظ مريريع االرتيريرياح احتفــال األمــم املتحــدة للمــرة الســاقعة قــاليوم العــامل
للمحيطـــات يف عـــام  ،)112(2015وتنـــوأ مـــع التقـــدير قـــاجلهود الـــع قذلتـــها الشـــعبة لتنظـــيم
االحتفال هبـذا اليـوم ،وتـدعو الشـعبة إىل مواصـلة تعزيـز وتيسـر التعـاون الـدويل قشـأن قـانون
البحار ووؤون احمليطات يف سـياق االحتفـال مسـتقبال قـاليوم العـامل للمحيطـات ومـن رـالل
مشاركتها يف املناسبات األرر ؛
_______________

( )112قررت اجلمعية العامة يف قرارها  111/63أن يلون  8حزيران/يونيه يوما عامليا للمحيطات.
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 - 322ت شريريريري إىل املســـؤوليات واملهـــام املوكلـــة إىل األمـــع العـــام يف االتفاقيـــة ويف
قــرارات اجلمعيــة العامــة ذات الصــلة ،مبــا فيهــا القــراران  28/49و  ،26/52وتالحــت العــدد
املتزايــد للطلبــات املوجهــة إىل الشــعبة مــن أجـ إجنــاز نــوات إضــافية وردمــة االجتماعــات يف
القرار  292/69وفيما يتعلق قالدعم املقـرر أن تقدمـه الشـعبة قوصـفها أمانـة العمليـة املنتظمـة
رالل الدورة الثانية للعملية املنتظمـة ،وتطلـب إىل األمـع العـام أن يقـدم مقترحـات يف سـياق
ميزانية الفترة  2017-2016لتعزيز قدرات الشعبة ،قسب منها نق املوارد القائمة ،وللفالـة
اضــطالعها علــى حنــو يتســم قاللفــاءة مبهامهــا كمــا تــرد يف القــرار  292/69وقوصــفها أمانــة
العملية املنتظمة؛
 - 323تس ب ا ا إىل األمع العام أن يواص أنشطة النشر الـع تضـطلع هبـا الشـعبة،
وال سيما من رالل نشر اإلصدارين قارون البحار :بيب وغ ا يا خمتارة ورش ة قارون البحار؛
ساقع عشر
الدورة ا،ادية و السبعون للجمعية العامة
 - 324تس ريريب إىل األمــع العــام أن يعــد تقريــرا وــامال لتنظــر فيــه اجلمعيــة العامــة يف
دورهتا ا،اديـة و السـبعع عـن التطـورات واملسـائ املتصـلة قشـؤون احمليطـات وقـانون البحـار،
مبا يف ذلك تنفيذ هذا القرار ،وفقا للقرارات  28/49و  26/52و  ،33/54وأن يفـرد فرعـا
من التقرير للموضوي الـذي سـيلون حمـور تركيـز االجتمـاي السـاقع عشـر للعمليـة التشـاورية
ر الرمسية؛
 - 325تشند على الدور البـالغ األمهيـة لتقريـر األمـع العـام السـنوي الـذي يتضـمن
معلومـــات عـــن التطـــورات املتعلقـــة قتنفيـــذ االتفاقيـــة وعمــ املنظمـــة ووكاالهتـــا املتخصصـــة
واملؤسســات األرــر يف ميــدان وــؤون احمليطــات وقــانون البحــار علــى الصــعيدين العــامل
واإلقليم ـ والــذي يشــل نتيجــة لــذلك األســاس الــالزم لنظــر اجلمعيــة العامــة يف التطــورات
املتعلقـة قشـؤون احمليطـات وقـانون البحـار واستعراضـها أـا سـنويا قاعتبارهــا املؤسســة العامليــة
املختصة قإجراء هذا االستعراهل؛
 - 326تالحظ أن التقرير املشار إليه يف الفقرة  324أعـالأ سـيُقدهم أيضـا إىل الـدول
األطــراف عمــال قاملــادة  319مــن االتفاقيــة الــع تتنــاول املســائ ذات الطــاقع العــام الــع تنشــأ
صصوص االتفاقية؛
 - 327تالحظ ا ا الر بة يف مواصلة تعزيز املشـاورات ـر الرمسيـة املتعلقـة ققـرار
اجلمعية العامة الذي يُتخـذ سـنويا قشـأن احمليطـات وقـانون البحـار مـن حيـث كفاءهتـا وفعاليـة
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مشاركة الوفود فيها ،وتقرر أال تتجاوز فتـرة املشـاورات ـر الرمسيـة قشـأن ذلـك القـرار مـدة
أسبوعع كحـد أقصـى وأن تُحـده د مواعيـد املشـاورات يـث يتـاح للشـعبة متسـع مـن الوقـ
إلصدار التقرير املشار إليه يف الفقرة  324أعالأ ،وتدعو الدول إىل أن تقدم ،يف أقـر موعـد
لن ،إىل منسق املشاورات ر الرمسية مقترحاتك نصوص إلدراجها يف القرار؛
 - 328تقري ري ر أن تـــدرج يف جـــدول األعمـــال املؤقـ ـ لـــدورهتا ا،اديـــة والســـبعع
البند املعنون ”احمليطات وقانون البحار“.
اجل سة العامة 82
 23دارون األول/د سمو 2015
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املرفق
تعــديالت للمرفــق الثــاين لقــرار اجلمعيــة العامــة  7 /55الصــندوق االســتلماين املخصــص
لتيسر إعداد التقارير املقدمة إىل جلنة حدود اجلـرف القـاري للـدول الناميـة ،وصاصـة أقـ
البلــدان منــوا والــدول اجلزريــة الصــغرة الناميــة ،واالمتثــال للمــادة  76مــن اتفاقيــة األمــم
املتحدة لقانون البحار
االرتصاصات واملبادا التوجيهية والقواعد
 - 2أهداف الصندوق االستلماين وأ راضه
تعدل ،يف الفقرة  ،9اجلملة األررة كما يل
”واأدف من الصندوق هو متلع الدول النامية ،وال سيما أق البلدان السـاحلية منـوا
والدول اجلزرية الصغرة النامية ،من إجراء تقييم أويل ،التها اخلاصة ،ووضـع اخلطـم الالزمـة
إلجراء مزيـد مـن الدراسـات ومجـع البيانـات ،وإعـداد و ـائق البيـان النـهائ قعـد مـا يـتم مجـع
البيانات الالزمة ،واالجتماي مع اللجنة لد نظرها يف قياناهتا ،قناء على دعوة من اللجنة“.
 - 4طلب املساعدة املالية
تدرج يف الفقرة  ،16قعد الفقرة الفرعية (د) ،الفقرة الفرعية التالية
”(د مك را) النق اجلوي وقدل اإلقامة اليوم لعـدد أقصـاأ ال ـة مـن أعضـاء الوفـد،
حينمــا تــدعو اللجنــة أو اللجنــة الفرعيــة املعنيــة ذلــك الوفــد إىل حضــور اجتماعهــا أو دورهتــا،
قاســتثناء ا،ــاالت الــع ينظــر فيهــا يف قيــان مشــتر لــثالث أو أكثــر مــن الــدول ،حيــث يلــون
آنذا العدد األقصـى ألعضـاء الوفـود املشـتركة الـع ألـن أن تسـتفيد مـن املسـاعدة حمـددا يف
ستة أعضاء“؛
تدرج يف الفقرة  ،17قعد الفقرة الفرعية (د) ،الفقرة الفرعية التالية
”(د مك ري را) النقريريمل اجلريريوي وبريرينل اإلقامريرية اليريريومل ،حينمريريا تريرينرو ال جنريرية او ال جنريرية
الي رية املعنية و نا إىل ح ور اجتمار ا او دورهتا
تشفع قالطلب الو ائق التالية
’‘1

نســخة مــن الرســالة املوجهــة مــن اللجنــة لــدعوة الدولــة املعنيــة إىل حضــور
االجتماي أو الدورة؛
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’‘2

رسالة من ا،لومة أو ا،لومات املقدمـة لطلـب املسـاعدة ،تعـع فيهـا أمسـاء
عضو أو أعضاء الوفد الـذين سيحضـرون اجتمـاي أو دورة اللجنـة أو اللجنـة
الفرعية ،وتشر إىل التواريش الع يتعع فيها على ك عضـو يف الوفـد حضـور
االجتماي أو الدورة؛

’‘3

نسخة مـن صـفحة قيانـات جـواز السـفر ،وقيـان رقـم اأـاتا وعنـوان الربيـد
اإلللتروين لل عضو يف الوفد منتد ،ضور االجتماي أو الدورة“.

 - 5النظر يف الطلبات
تعدل الفقرة  21كما يل
” - 21وعنــد النظــر يف الطلبــات ،تنظــر الشــعبة يف الطلبــات وفقــا للترتيــب الــزمين
الستالمها أا وتسترود يف قراراهتا قاالحتياجات املالية للدول النامية املتقدمـة قطلبـات ومبـد
توفر املوارد ،مع إيالء األولوية إىل أق البلدان منوا وإىل الدول اجلزرية الصغرة النامية“.
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