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  الدورة الرابعة والستون
  *القائمة األولية من ٧٧البند 

      احمليطات وقانون البحار
  احمليطات وقانون البحار    
  تقرير األمني العام    

  
  موجز  

 إىل ٦٣/١١١ مـن قرارهـا      ١٧٣ لطلب اجلمعية العامة الوارد يف الفقـرة         استجابةأُعّد هذا التقرير      
، تقريـرا شـامال عـن احمليطـات وقـانون البحـار، وأن يتـيح         ني يف دورهتا الرابعة والـست     األمني بأن يقدم إليها،   

الفصل املتعلق باملوضوع الذي سيكون حمور اهتمام االجتماع العاشر لعملية األمم املتحدة االستشارية غري       
لعمليـة االستـشارية    الرمسية املفتوحة باب العضوية املتعلقـة باحمليطـات وقـانون البحـار قبـل انعقـاد اجتمـاع ا                  

شامل عـن احمليطـات   الـ تقرير الوبناء عليه، فإن هذا التقرير يشكّل اجلزء األول من      . بستة أسابيع على األقل   
 املوضـوع الـذي   هدف إىل تيسري املناقشات اليت سـتجري أثنـاء االجتمـاع العاشـر بـشأن           ، وي وقانون البحار 

ة االستـشارية، مبـا يف ذلـك اسـتعراض إجنازاهتـا وأوجـه              تنفيذ نتائج العملي  ”هو  أال و  هتماماال حمور   سيكون
األمـم املتحـدة   وُيقّدم التقريـر أيـضا إىل الـدول األطـراف يف اتفاقيـة             .“قصورها يف اجتماعاهتا التسعة األوىل    

نظر فيـه اجتمـاع الـدول األطـراف يف إطـار بنـد جـدول                ي من االتفاقية، ل   ٣١٩لقانون البحار، عمال باملادة     
 إلطالع الدول األطراف على مـسائل ذات     ٣١٩تقرير األمني العام املقدم مبوجب املادة       ”ون  األعمال املعن 

ويوفر التقريـر معلومـات عـن    . “طابع عام وذات صلة هبا أثريت بصدد اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار    
؛ ويـستعرض كيـف   اهتا مبا يف ذلك موجز لنتائج اجتماع،ألدائهاإنشاء العملية االستشارية واستعراضا عاما   

كما يستعرض اإلجـراءات    ،   بشكل عام ضمن قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة        النتائججرى إدماج تلك    
ــو   ــا؛ وي ــسية الــيت اُتخــذت الحق ــة     جالرئي ــشأن إجنــازات وأوجــه قــصور العملي ــها ب ــيت أُعــرب عن ز اآلراء ال

    .االستشارية يف اجتماعاهتا ويف املسامهات يف هذا التقرير

 *  A/64/50.  
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  مقدمة  -أوال   
العامـة، ُيقـّدم هـذا التقريـر عـن احمليطـات وقـانون البحـار إىل                  بناء علـى طلـب اجلمعيـة        - ١
معيــة وعمليــة األمــم املتحــدة االستــشارية غــري الرمسيــة املفتوحــة بــاب العــضوية املتعلقـــة           اجل

وكــذلك إىل اجتمــاع الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة  )١(باحمليطــات وقــانون البحــار
  .)٢(لقانون البحار

ــشا       - ٢ ــة االست ــستني، أن تركــز العملي ــة وال ــا الثالث ــة، يف دورهت ــة العام ــررت اجلمعي رية وق
مناقــشتها يف اجتماعهــا العاشــر علــى تنفيــذ نتــائج العمليــة االستــشارية، مبــا يف ذلــك اســتعراض 

ــسعة األوىل   ــشات،    .)٣(إجنازاهتــا وأوجــه قــصورها يف اجتماعاهتــا الت ــسري هــذه املناق وهبــدف تي
  .  االجتماع العاشراملوضوع الذي سيكون حمور اهتماميتناول اجلزء األول من التقرير 

درج التغطية الشاملة للتطورات املتصلة بشؤون احمليطات وقانون البحار، خـالف           وسُت  - ٣
ء الثاين من التقريـر الـذي سـُيتاح للـدول           زلعملية االستشارية، ضمن اجل   املوضوع حمور اهتمام ا   

 مــشفوعا، )٤(“احمليطــات وقــانون البحــار ” املعنــونبنــدالاألعــضاء قبــل نظــر اجلمعيــة العامــة يف 
التقريـر املتـصل بـالتنوع البيولـوجي البحـري          : ومهـا اجلمعية  خرين اللذين طلبتهما    التقريرين اآل ب

والتقريـر املتـصل بـاإلجراءات الـيت اختـذهتا       ،)٥(يف املناطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة        
 إىل ٨٣الدول واملنظمات والترتيبات اإلقليميـة املعنيـة بـإدارة مـصائد األمسـاك لوضـع الفقـرات               

  .)٦( موضع التنفيذ٦١/١٠٥لقرار  من ا٩٠
واملنظمــات   )٧( التقريــر مــن مــسامهات الــدول األعــضاء    متــت االســتفادة يف إعــداد  و  - ٤

ومتاشـيا مـع     .)٨(احلكومية الدولية املشاركة يف أنشطة تتصل بـشؤون احمليطـات وقـانون البحـار             
__________ 

  .١٧٣، الفقرة ٦٣/١١١القرار   )١(  
  .١٧٥املرجع نفسه، الفقرة   )٢(  
  .١٦٥املرجع نفسه، الفقرة   )٣(  
 إدراج يهـدف ، ٦٣/١١١ من قرارهـا  ١٧٣ة العامة يف الفقرة وفقا للشكل اجلديد الذي وافقت عليه اجلمعي      )٤(  

عمليـة اإلبـالغ عـن    إىل تبـسيط      يف وثيقـة واحـدة     املوضوع حمور االهتمام،  التغطية الشاملة للمسائل، خالف     
  .هذه املسائل، واحلد من احلجم الكلي لتقارير األمني العام

ر مــساعدة الفريــق العامــل املخــصص غــري الرمســي ُيتــوّخى مــن ذلــك التقريــ .١٢٨، الفقــرة ٦٣/١١١القــرار   )٥(  
  .املفتوح باب العضوية يف إعداد جدول أعماله

  .١٠٧، الفقرة ٦٣/١١٢القرار   )٦(  
ديـسمرب  /الواردة من الدول عمال مبذكرة شفوية أرسلتها شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار يف كانون األول                )٧(  

٢٠٠٨.  
  .٦٣/١١١اجلمعية العامة  من قرار ١٦٧د يف الفقرة للطلب الواراستجابة الواردة   )٨(  
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الكاملــة ونــصوص املــسامهات . االقتــضاء الــسابقة، جــرى إجيــاز املــسامهات حــسب   ةاملمارســ
  .)٩(متاحة على املوقع الشبكي لشعبة شؤون احمليطات وقانون البحار

  
  إنشاء العملية االستشارية   -ثانيا   

تـشرين   ٢٤ املـؤرخ  ٥٤/٣٣أُنشئت العملية االستـشارية عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة               - ٥
  .٧/١ التنمية املستدامة بدوره إىل مقرر جلنةاستند والذي ، ١٩٩٩نوفمرب /الثاين

  
  ٧/١مقرر جلنة التنمية املستدامة   -ألف   

، الــذي اتُّخــذ عقــب استعراضــها  )١٠(٧/١حثّــت جلنــة التنميــة املــستدامة، يف مقررهــا    - ٦
ء ا، املؤســسات ذات الــصلة، ســو ١٩٩٩يف عــام  “احمليطــات والبحــار ”للموضــوع القطــاعي  

مع وضـع واليـة كـل منـها يف          كانت وطنية أم إقليمية أم عاملية، على تعزيز التعاون فيما بينها،            
بــاع هنـج منــسقة، وتفــادي ازدواجيـة اجلهــود، وتعزيـز فعاليــة عمــل    اعتبارهـا، بغيــة التـرويج التّ  

. املنظمات القائمة، وكفالة زيـادة إمكانيـات احلـصول علـى املعلومـات وتوسـيع نطـاق نـشرها               
ثـل حالـة خاصـة      والحظت اللجنة أن ما تتسم به احمليطات والبحار من طابع معقـد ومتـرابط مي              

 كانت اللجنة مقتنعـة بـضرورة أن يـتم،          ،وعليه. فيما يتعلق بضرورة التنسيق والتعاون الدوليني     
ــة      ــع اجلوانـــب القانونيـ ــامال جلميـ ــر تكـ ــع هنـــج أكثـ ــة، وضـ ــاد علـــى الترتيبـــات القائمـ باالعتمـ
واالقتــصادية واالجتماعيــة والبيئيــة للمحيطــات والبحـــار، علــى املــستوى احلكــومي الـــدويل        

 اهلـدف، دعـت اللجنـة       ذلـك وبغيـة حتقيـق     . ملستوى املشترك فيما بني الوكاالت على السواء      وا
اختــاذ التــدابري الــيت ترمــي إىل كفالــة إقامــة تعــاون أكثــر فعاليــة فيمــا بــني   ) أ: ( إىلاألمــني العــام

اســتكمال تقــاريره الــسنوية املقدمــة إىل اجلمعيــة  ) ب(اجلهــات ذات الــصلة يف األمانــة العامــة؛ 
امة باقتراحات تتعلق مبا ميكن اختاذه من مبادرات بغية زيادة حتسني التنسيق وحتقيـق تكامـل                الع

القيام، عرب العمل بالتعاون مع الرؤساء التنفيذيني للمؤسسات ذات الـصلة التابعـة             ) ج(أفضل؛  
ة املعنيـة   ملنظومة األمم املتحدة، باختاذ التدابري اليت ترمي إىل زيـادة فعاليـة أعمـال اللجنـة الفرعيـ                 

  . لتابعة للجنة التنسيق اإلداريةباحمليطات واملناطق الساحلية ا
ــة    - ٧ ــر  وأوصــت اللجن ــأن تنظ ــزز فعاليــة      ب ــيت تع ــائل ال ــسبل والوس ــة العامــة يف ال اجلمعي

وأوصـت اللجنـة، يف ذلـك الـسياق حتديـدا            .مناقشتها السنوية ملسألة احمليطـات وقـانون البحـار        
تنسيق بشأن احمليطات والبحار، بأن تنشئ اجلمعيـة العامـة عمليـة            وتشجيعا لتحسني التعاون وال   

__________ 
  .www.un.org/depts/los/consultative_process/consultative_process.htmانظر   )٩(  
األول، ، الفــصل )E/1999/29 (٩، امللحــق رقــم ١٩٩٩الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   )١٠(  

  .٤٥-٣٧، الفقرات ٧/١الفرع جيم، املقرر 
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 باب العضوية، أو عمليات أخرى قد تقرر إنـشاءها، حتـت رعايـة     مفتوحةاستشارية غري رمسية 
ة فعالة وبناءة يف املـسائل الـيت تـدخل    راجلمعية، تكون وظيفتها الوحيدة هي تسهيل النظر بصو    

علـى أسـاس    ) ١٩٩٤ لعـام    ٤٩/٢٨ هـا الـواردة يف قرار   (امـة   ضمن الوالية القائمة للجمعيـة الع     
  . ٧/١املبادئ واجلوانب العملية احملددة يف املقرر 

   : يلي فيما٧/١احملددة يف املقرر  املبادئ، متثلتو  - ٨
اجلمعيــة العامــة هــي اهليئــة املناســبة لتــوفري التنــسيق الــالزم لكفالــة اتبــاع هنــج متكامــل يف  ‘١’”

 ملسائل املتصلة باحمليطات، على كل من الصعيد احلكومي الـدويل         ا تناول مجيع جوانب  
ينبغــي تنفيــذ هــذه العمليــة مبــا يتفــق متامــا مــع ‘ ٢’؛ والــصعيد املــشترك بــني الوكــاالت

اتفاقية األمـم املتحـدة لقـانون البحـار، مـع مراعـاة االتفاقـات الـيت مت التوصـل إليهـا يف                   
 مـن جـدول أعمـال       ١٧يـة، ال سـيما الفـصل        مؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنم         

وينبغي أن تراعى فيها أيضا املسامهات املقدمـة مـن جلنـة التنميـة املـستدامة                . ٢١القرن  
لبلــوغ هــذا املرمــى، يلــزم أن تتــيح اجلمعيــة  ‘ ٣’؛  هيئــات األمــم املتحــدةوغريهــا مــن

ن البحــار العامــة مزيــدا مــن الوقــت للنظــر يف تقريــر األمــني العــام عــن احمليطــات وقــانو 
ــش     ــدور ب ــيت ت ــشة ال ــشته، وللتحــضري للمناق ــة   ومناق ــسات العام ــد يف اجلل ــذا البن ؛ أن ه

وينبغــي للجمعيــة العامــة أن تعمــل علــى  . ينبغــي تــاليف إنــشاء مؤســسات جديــدة  ‘٤’
تفضي هـذه    وينبغي أال  .تقوية اهلياكل والواليات القائمة داخل منظومة األمم املتحدة       

ــة إىل حــدوث ازدواج أو  ــشات     العملي ــا واملناق ــة حالي ــني املفاوضــات اجلاري ــداخل ب  ت
دور اجلمعية العامة هو تـشجيع تنـسيق        ‘ ٥’؛   متخصصة منتدياتصة اليت تدور يف     ااخل

ولــيس املقــصود أن متــارس اجلمعيــة العامــة التنــسيق القــانوين أو  . الــسياسات والــربامج
 تـضع يف االعتبـار   وينبغـي للجمعيـة العامـة أن   . القضائي بني خمتلف الصكوك القانونيـة    

الحتياجـات بـاختالف منـاطق      لدى ممارسة وظيفتـها التنـسيقية اخـتالف اخلـصائص وا          
ــامل ــة       ‘ ٦’؛ الع ــذه العملي ــراقبني يف ه ــضاء وامل ــدول األع ــشاركة ال ــي أن تكــون م ينبغ

ينبغــي تنفيــذ هــذه العمليــة يف  . ‘٧’؛  درجــة ممكنــة مــن االتــساع ربمــشاركة علــى أكــ
  .“وية لألمانة العامةنطاق موارد امليزانية السن

ينبغـي أن جتـري املـداوالت يف    ”:  اللجنة ما يليأعلنتوفيما يتعلق باجلوانب العملية،    - ٩
العملية االستـشارية غـري الرمسيـة املـشار إليهـا أعـاله، أو غريهـا مـن العمليـات الـيت قـد تقررهـا                          

وينبغــي أن . البحــارة العامــة، علــى أســاس تقريــر األمــني العــام بــشأن احمليطــات وقــانون عيــاجلم
يكون دورها هو تشجيع إجراء مناقشة شـاملة حـول ذلـك التقريـر وحتديـد املـسائل املـستجدة                    

وينبغـي أن ينـصّب التركيـز بوجـه     . احملددة اليت تستوجب النظر فيها من جانب اجلمعيـة العامـة         
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كـومي الـدويل   عام على حتديد اجملاالت اليت ينبغي فيها تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد احل         
وينبغي أن تقدم هذه العملية االستشارية غري الرمسيـة عناصـر           . والصعيد املشترك بني الوكاالت   

لتنظر فيها اجلمعية العامة وميكـن أن ُتـدرج يف القـرارات الـيت تتخـذها اجلمعيـة العامـة يف إطـار              
ستـشارية غـري الرمسيـة      وينبغي أيـضا أن تأخـذ العمليـة اال         .د املعنون احمليطات وقانون البحار    لبنا

عـن طريـق اجمللـس      (يف االعتبار التوصيات اليت تقدمها جلنة التنمية املستدامة إىل اجلمعية العامـة             
ــة كــل عــام وأن    ). االقتــصادي واالجتمــاعي وينبغــي أن ُتعقــد العمليــة االستــشارية غــري الرمسي

يــة العاملــة يف تــستغرق أســبوعا واحــدا، وينبغــي أن تــشجع اشــتراك خمتلــف الوكــاالت احلكوم 
وســيكون مـن األمهيــة مبكــان كفالــة احلــصول علــى   .جمـال املــسائل املتعلقــة باحمليطــات والبحــار 

مسامهات مناسبة من ممثلي اجملموعات الرئيسية، ويقترح أن أحـسن طريقـة لتحقيـق ذلـك هـي                
األمثـــل للعمليـــة  وينبغـــي أن تنظـــر اجلمعيـــة العامـــة يف حتديـــد املوعـــد  .تنظـــيم أفرقـــة مناقـــشة

االستشارية غري الرمسية، آخذة يف االعتبار، يف مجلـة أمـور، استـصواب تـسهيل حـضور خـرباء                   
ة العامة فعالية هـذه العمليـة       معيوتستعرض اجل  .من عواصم البلدان واحتياجات الوفود الصغرية     

  .“وجدواها يف موعد ال يتجاوز أربع سنوات بعد إنشائها
  

  ــة العامـــةاإلجراءات اليت اختذهتــا اجلمعي  -باء   
، التوصـــيات الـــيت قدمتـــها جلنـــة التنميـــة ٥٤/٣٣أقـــّرت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا   - ١٠

. املــستدامة، مــن خــالل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، بــشأن التنــسيق والتعــاون الــدوليني    
ة أن تنشئ، مبا يتمشى مع اإلطار القانوين الـذي تـوفره اتفاقيـة األمـم املتحـد              ”وقررت اجلمعية   

، عملية استشارية غـري رمسيـة       ٢١من جدول أعمال القرن      ١٧لقانون البحار وأهداف الفصل     
ــضوية مفتوحــة ــاب الع ــاءة،       ب ــة وبن ــة فعالي ــة ســنويا، بطريق ــة العام ــسهيال الســتعراض اجلمعي  ت

للتطــورات احلاصــلة يف شــؤون احمليطــات بــالنظر يف تقريــر األمــني العــام عــن احمليطــات وقــانون  
ح مسائل معينة تنظر فيها الحقا، مـع التـشديد علـى حتديـد اجملـاالت الـيت ينبغـي                    البحار وباقترا 

ــني         ــشترك بـ ــصعيد املـ ــدويل والـ ــومي الـ ــصعيد احلكـ ــى الـ ــاون علـ ــسيق والتعـ ــز التنـ ــا تعزيـ فيهـ
  .“)١١(الوكاالت

جتلّـت   بشأن التنسيق والتعـاون الـدوليني   ٧/١والتوصيات اليت قدمتها اللجنة يف املقرر       - ١١
وتناولت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا بعـض املبـادئ واجلوانـب           . ٥٤/٣٣ يف القرار    إىل حد كبري  

وقررت أيـضا أن تـستعرض مـدى فعاليـة وجـدوى العمليـة االستـشارية بعـد                  . العملية بإسهاب 
  .على حنو ما كانت اللجنة قد أوصت به،  بدال من أربع سنواتثالث سنوات

__________ 
  .٢ و ١الفقرتان   )١١(  
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يف عـامي   : الستشارية ثالث مرات منذ إنشائها    ية العامة والية العملية ا    عوجددت اجلم   - ١٢
 لفتـرة   ٢٠٠٨ويف عام    ؛)١٢( لفترتني إضافيتني تبلغ كل منهما ثالث سنوات       ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٢
وستجري اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامـسة والـستني استعراضـا آخـر              .)١٣(مدهتا سنتان إضافية  

  .)١٤(ملدى فعالية العملية االستشارية وجدواها
  

  ونتائجهااالستشاريةداء العملية أ  - ثالثا  
 العمليـة   لعمـل الـذي تـضطلع بـه       يتضمن هذا الفرع حملة عامة عن اجلوانـب اإلجرائيـة ل            - ١٣

 .ا من األول وحىت التاسعاجتماعاهت، يليها موجز نتائج االستشارية
  

 االستشاريةاجلوانب اإلجرائية للعملية   - ألف  
 علـى أن ينـسق االجتماعـات     ٥٤/٣٣يـة العامـة     مـن قـرار اجلمع    ) هــ ( ٣ تنص الفقـرة      - ١٤

مراعـاة احلاجـة    مـع    و ،يعينهما رئيس اجلمعية بالتـشاور مـع الـدول األعـضاء          مشاركان  رئيسان  
وخـالل الـسنوات التـسع املاضـية، عمـل كـل           . إىل متثيل البلدان املتقدمة النمـو والبلـدان الناميـة         

  .)١٥(ورة السادسةيف حالة الدما عدا  متتالية، فتراترئيس مشارك ثالث 

ــهحــالو  - ١٥ ــس ما تعيين ــوىل الرئي ــشاركان، يت ــداد صــيغة    ان امل ــود، إع ــع الوف ــشاور م ، بالت
تيــسري عملــها وفقــا للنظــام الــداخلي للجمعيــة العامــة مــن أجــل االستــشارية ملناقــشات العمليــة 

جتمـاع  واال. ، باإلضافة إىل جدول أعمـال مؤقـت مـشروح لالجتمـاع           املمارسات اليت تتبعها  و
ــري  لا ــذي رمســي التحــضريي غ ــد يال ــة       عق ــاد العملي ــل انعق ــوم قب ــصف ي ــادة ن ــستغرق ع ــدة ت مل

يتيح الفرصة ملناقشة مشروع الصيغة وجـدول األعمـال، مبـا يف ذلـك                ببضعة أشهر  االستشارية
 . اخلطوط العامة للمواضيع اليت ستناقش

يف  االستـشارية يـة   ، تعقـد اجتماعـات العمل     ٥٤/٣٣ىل قرار اجلمعية العامة     إ االستنادوب  -١٦
أمـام  اجللـسات العامـة وأفرقـة املناقـشة مفتوحـة           تكـون   و.  اجللسات العامة وأفرقة املناقـشة     إطار

 اجملموعات الرئيـسية احملـددة يف       يمثلمل ميكنويف ظل حدود األماكن املتاحة،      . مجيع املشاركني 

__________ 
  .٦٠/٣٠ و ٥٧/١٤١القراران   )١٢(  
  .٦٣/١١١القرار   )١٣(  
  .١٦٠املرجع نفسه، الفقرة   )١٤(  
 بـأن  ٢٠٠٥مـارس  / آذار٨رسـالة مؤرخـة   يف رئيس اجلمعية العامة    ) أوروغواي(أخطر السيد فيليب باوليلو       )١٥(  

ــه باالســتمرار يف        ــسمح ل ــن ت ــه ل ــت إلي ــيت أوكل ــدة ال ــام اجلدي ــسادس    امله ــاع ال ــشاركة يف رئاســة االجتم امل
  .االستشارية للعملية
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 ني آخـر نيراقبملـ و )١٦( الذي وضعه مؤمتر األمم املتحدة للبيئـة والتنميـة        ٢١جدول أعمال القرن    
 أفرقـة   تـيح ت  طابعها غري الرمسـي     إىل نظربالو.  اجللسات العامة وفقا للممارسة املتبعة     أن حيضروا 

 . لتقدمي مسامهاهتممثلي اجملموعات الرئيسيةملاملناقشة فرصة خاصة 

وعمــال بقــرار اجلمعيــة . ةواســع االستــشاريةوكانــت املــشاركة يف اجتماعــات العمليــة   - ١٧
ــدعوة  ٥٤/٣٣العامــة  ــشارية   ، وجهــت ال ــة االست ــدول  حلــضور اجتماعــات العملي ــع ال إىل مجي

كـل األطـراف يف اتفاقيـة    إىل األعضاء يف األمـم املتحـدة واألعـضاء يف الوكـاالت املتخصـصة و           
 يف  بـصفة مراقـب    للمـشاركة    دائمـة األمم املتحدة لقانون البحار والكيانـات الـيت تلقـت دعـوة             

ختــصة املنظمــات احلكوميــة الدوليــة املإىل  بقراراهتــا ذات الــصلة ول اجلمعيــة العامــة عمــالاعمــأ
 .)١٧(٢١  يف جدول أعمال القرنحسبما حتددت، وإىل اجملموعات الرئيسية يطاتبشؤون احمل

إثـــر لالجتمـــاع جـــدول األعمـــال املؤقـــت املـــشروح  املـــشاركان ويقتـــرح الرئيـــسان   - ١٨
وجــرت العــادة علــى  .ريي غــري الرمســيمــشاورات مــع الوفــود املــشاركة يف االجتمــاع التحــض

 والـشواغل الرئيـسية   هتمـام  اال ورختصيص جلسات عامة لتبادل عام لآلراء بـشأن املوضـوع حمـ           
كمــا . سابقةالــجتماعــات الواإلجــراءات املطلوبــة، مبــا يف ذلــك املــسائل الــيت نوقــشت يف ا      

. والتنــسيقخصــصت يف كــل اجتمــاع جلــسة عامــة ملناقــشة كيفيــة االرتقــاء مبــستوى التعــاون  
 .اجلمعية العامةطرحها على قترح ي جلسات عامة إضافية للنظر يف العناصر اليت سوتكرس

 ورواهلدف من فريق املناقشة هو إتاحـة الفرصـة إلجـراء دراسـة معمقـة للموضـوع حمـ                    -١٩
ــدأ املناقــشات  . هتمــاماال ــل انعقــاد االجتمــاع مقتطفــات مــن    احملــاورينويب ــذين يقــدمون قب  ال

بنــاء علــى اقتراحــات تقــدمها   احملــاورونن الــدعوة إىل ان املــشاركاجــه الرئيــسويو .عروضــهم
الدول، مع مراعاة احلاجة إىل حتقيق متثيل جغرايف عادل وإتاحة الفرصة أيضا لتلقـي مـدخالت                

 يف جــدول حــسبما حتــددتمــن ممثلــي املنظمــات احلكوميــة الدوليــة ومــن اجملموعــات الرئيــسية 
يف هنايـة املطـاف   علـى الـدوام   يعتمـد  شكيل النهائي ألفرقة النقاش    بيد أن الت  . ٢١أعمال القرن   

 وعلـى املـساعدة الـيت تقـدمها الـدول يف الوقـت املناسـب لتـأمني االلتـزام،                    ينتوافر احملـاور  على  
املــتكلمني املــدعوين، وعلــى تــوافر الــالزم لتغطيــة تكــاليف لتمويــل التــوفري وحــسب االقتــضاء، 

حمــاورين حيلــون حمــل احملــاورين  ســتئماين وإمكانيــة اســتقدام  األمــوال يف صــندوق التربعــات اال 
 .  يف اللحظة األخريةتهممشارك الذين يلغون

__________ 
 أن يتمتعــوا مبركــز االستــشاريةموعــات الرئيــسية الــراغبني يف حــضور اجتماعــات العمليــة   ملمثلــي اجمل ينبغــي  )١٦(  

ــون     ــاعي أو أن تكــ ــصادي واالجتمــ ــدى اجمللــــس االقتــ ــشاري لــ ــاؤهم استــ ــة  أمســ ــة جلنــ ــة يف قائمــ مدرجــ
  .املستدامة التنمية

 لكتــــروين علــــى املوقــــع اإلأفرقــــة املناقــــشةمنــــذ االجتمــــاع الــــسابع، مقتطفــــات مــــن عــــروض   تنــــشر،   )١٧(  
www.un.org/depts/los/consultative_process/consultative_process_info.htm#-List%20of%20issues. 
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ساعدة ملـ  صـندوق تربعـات اسـتئماين        ٥٥/٧وأنشأت اجلمعيـة العامـة مبوجـب قرارهـا            - ٢٠
يـة غـري   سيما أقل البلدان منوا والدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة والـدول النام     البلدان النامية، وال  

وقـــررت اجلمعيـــة مبوجـــب قرارهـــا . االستـــشاريةضور اجتماعـــات العمليـــة يف حـــالـــساحلية، 
، بالتشاور مـع    االستشارية أن مينح ممثلو البلدان النامية الذين يدعوهم رئيسا العملية           ٦٣/١١١

 األولوية فيما يتعلـق     االستشاريةاحلكومات املعنية، إىل تقدمي عروض خالل اجتماعات العملية         
دفع األموال مـن الـصندوق االسـتئماين للتربعـات، مـن أجـل تغطيـة تكـاليف سـفرهم، وأهنـم                      ب

يــستحقون أيــضا بــدل اإلقامــة اليــومي، رهنــا بتــوافر األمــوال بعــد تغطيــة تكــاليف ســفر مجيــع   
ومل تسمح حـىت اآلن األمـوال احملـدودة املتـوفرة يف الـصندوق               .)١٨(املمثلني اآلخرين املستحقني  

 .للمحاورينديد بدل املعيشة اليومي االستئماين بتس

العناصــر املتفــق ) أ: ( حيتــوي علــى مــا يلــي تقريــرعــادة يف نتــائج االجتماعــات تــدرجو  - ٢١
يف عمومـا   ، والـيت متـت مناقـشتها         للنظـر فيهـا     اجلمعيـة العامـة    طرحها علـى  قترح  يبشأهنا اليت س  
 الرئيـسان  يعـده  أويلمـشروع  مـسودة  بنـاء علـى   الجتمـاع  مـن ا  آخر يـوم  تعقد يف جلسة عامة   
ــشاركان  ــاحامل ــسبقا؛ ويت ــشات  ) ب( م ــوجز ملناق ــدها م ــشاركان؛  يع ــسان امل ــة  )ج(الرئي قائم

 العمل املقبل للجمعيـة العامـة بـشأن احمليطـات           هتمام أثناء اال قد يتعني أن تسترعي   املسائل اليت   ب
تمـاع قائمـة    خرية، عـرض الرئيـسان املـشاركان علـى االج         األجتماعات  االويف  . وقانون البحار 

القـوائم الـواردة يف تقـارير سـابقة للعمليـة            أساسموحدة تضم مجيع املسائل اليت اقترحت على        
ــشارية ــشأن مــسائل     االست ــود أن تقــدم اقتراحاهتــا إىل الرئيــسني املــشاركني ب ، وطلــب إىل الوف

وغـري حمـررة للعناصـر       أوليـة    صـيغة وإثر هـذا االجتمـاع، عرضـت         .)١٩(إضافية ستناقش مباشرة  
 لشعبة شؤون احمليطـات وقـانون البحـار    لكتروينا وموجز للمناقشات على املوقع اإل    عليهملتفق  ا

 .باألمم املتحدة
  

 االستشاريةحمور اهتمام اجتماعات العملية   -باء   
 انتقاء املواضيع  -  ١  

ــرر  - ٢٢ ــة      تق ــام العملي ــنويا املوضــوع حمــور اهتم ــة س ــة العام ــشارية  اجلمعي يف ســياق االست
ما عـدا    مشاريع القرارات املتعلقة باحمليطات وقانون البحار،        اليت تتناول  غري الرمسية    املشاورات

 االستـشارية الجتمـاع العمليـة   لـيس فقـط    اجلمعية العامة مواضـيع   انتقت حيث   ٢٠٠٦عام  يف  

__________ 
  .١٦٤الفقرة   )١٨(  
  .انون البحار باألمم املتحدةعرضت هذه القوائم على املوقع اإللكتروين لشعبة شؤون احمليطات وق  )١٩(  



A/64/66  
 

09-26536 11 
 

كمـا   .)٢٠(٢٠٠٨أيضا لالجتماع الـذي عقـد يف عـام        بل   فحسب،   ٢٠٠٧يف عام   الذي عقد   
ــة  ــة العام ــق املواضــيع لال ت مل أن اجلمعي ــة  األجتمــاعنت ــشاريةول للعملي ــد   االست ــا كانــت ق  ألهن

مـشاورات  بعـد إجـراء     واضـيع   امل أنه مت انتقاء  إال  ،  ٥٤/٣٣ العملية مبوجب قرارها     أنشأت لتوه 
ــرر         ــاع املقـ ــل االجتمـ ــشاركان قبـ ــسان املـ ــده الرئيـ ــي عقـ ــري رمسـ ــاع غـ ــود يف اجتمـ ــع الوفـ مـ

 .االستشارية للعملية

.  خالل الـسنوات التـسع املاضـية   االستشاريةواضيع اليت ناقشتها العملية     وتنوع عدد امل    - ٢٣
 موضـوعني يف االجتماعـات مـن األول ولغايـة الرابـع وكـذلك يف         االستشاريةوناقشت العملية   

ويف حالـة االجتمـاع     . السادس، بينما مل تناقش أثناء االجتماعـات املتبقيـة إال موضـوعا واحـدا             
 عقــد حلقــة عمــل دوليــة بــشأن عمليــة  ٥٨/٢٤٠مــة يف قرارهــا اخلــامس، قــررت اجلمعيــة العا

منتظمة لإلبالغ عن حالة البيئة البحريـة وتقييمهـا علـى الـصعيد العـاملي، مبـا يف ذلـك اجلوانـب                 
االجتمـــــاع اخلـــــامس انعقـــــاد ب بـــــاالقتران) عمليـــــة منتظمـــــة( االجتماعيـــــة - االقتـــــصادية

 .االستشارية للعملية

االستـشارية   أعاله، نظر أيضا كل اجتماع عقدته العملية         ١٨ة  يف الفقر ورد  ووفقا ملا     - ٢٥
عملــييت التنــسيق يف مــسائل أخــرى، وبــصورة خاصــة   يف املوضــوع حمــور االهتمــامجانــب إىل 

األوىل، مت تنـاول طائفـة مـن املواضـيع يف اجللـسات العامـة                ويف االجتماعـات القليلـة    . والتعاون
وقـد أدرجـت بعـض املـسائل الـيت طرحـت يف             )  أدنـاه  ٢٧  و ٢٦انظر على األخص الفقـرتني      (

أساسا يف السنوات األخرية على املوضوع حمـور        ركزت  التدخالت   لكنالعناصر املتفق عليها،    
وقـد ركـزت بوجـه خـاص املناقـشات املتعلقـة             . العناصـر املتفـق عليهـا      تبينـه وفقـا ملـا     االهتمام،  

شــبكة احمليطــات رحليــة الــواردة مــن علــى التقــارير امليف الــسنوات األخــرية بالتعــاون والتنــسيق 
واملناطق الـساحلية، وهـي آليـة التنـسيق بـني الوكـاالت فيمـا يتعلـق مبـسائل احمليطـات واملنـاطق                      

 ،“تقيـيم التقييمـات  ” لعمليـة ، ومـن الوكـاالت الرائـدة       الساحلية داخل منظومة األمـم املتحـدة      
علـى   البيئـة البحريـة وتقييمهـا     حالة  عن   لإلبالغ مرحلة حتضريية حنو إنشاء عملية منتظمة        يوه

 ). عملية منتظمة(، مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية واالقتصادية الصعيد العاملي
 

 االستشاريةنتائج اجتماعات العملية    -  ٢ 

يــرد أدنــاه مــوجز مقتــضب للنتــائج الرئيــسية لكــل اجتمــاع مــن االجتماعــات التــسعة     - ٢٥
تلـك الـيت     و ،ن املسائل اليت تناولتها العناصر املتفق عليهـا       حملة عامة ع  لتقدمي   االستشاريةللعملية  

 ،يف العناصـر  مل تـدرج    حمور االهتمـام إمنـا      أو املواضيع   أثريت أثناء املناقشات املتعلقة باملوضوع      
__________ 

  .٢٢٢/٦١القرار   )٢٠(  
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أثريت أثناء املناقشات املتعلقـة مبـسائل غـري املوضـوع حمـور االهتمـام وغـري املدرجـة                   تلك اليت   و
 .العناصر يف
  

 ٢٠٠٠جتماع األول، عام اال  )أ(    

صــيد ”: هتمــاماالوضــوعني حمــور املنظــرت العمليــة التــشاورية يف اجتماعهــا األول يف   - ٢٦
اآلثــار  ”، و“األمســاك املتــسم باملــسؤولية والــصيد غــري املــشروع وغــري املبلــغ عنــه وغــري املــنظم 

. “الـــساحلية، وال ســـيما يف املنـــاطق نياالقتـــصادية واالجتماعيـــة للتلـــوث والتـــدهور البحـــري 
هـا  فيللنظـر    على اجلمعية العامـة      االستشاريةالعناصر املتفق عليها اليت اقترحتها العملية       تعلقت  و

تنفيــذ أحكــام االتفاقيــة واتفاقاهتــا التنفيذيــة؛ بنــاء القــدرات الالزمــة لتنفيــذ : بــأمور مــن ضــمنها
مة األغذيـة والزراعـة   أحكام االتفاقية واالستفادة من موارد احمليطات؛ تطبيق مدونة سلوك منظ         

لصيد األمساك املتسم باملسؤولية؛ اإلطـار القـانوين الـدويل ملكافحـة الـصيد غـري املـشروع وغـري                    
املبلغ عنه وغري املنظم؛ مراقبة دول العلم وامليناء لسفن الصيد؛ دور املنظمـات اإلقليميـة إلدارة                

 هاوتـدهور البحـار  حـة تلـوث   ؛ أمهيـة مكاف  األمسـاك  إلدارة مـصائد علم البحارمصائد األمساك؛  
 هاوتــدهورالبحــار لتحقيــق التنميــة املــستدامة؛ إدمــاج اإلجــراءات الراميــة إىل مكافحــة تلــوث   

النــامجني عــن أنــشطة بريــة يف االســتراتيجيات اإلقليميــة والوطنيــة للتنميــة املــستدامة ويف بــرامج 
لـساحلية؛ والتنفيـذ الفعـال      االستثمار الرئيسية؛ بناء القدرات لتحقيـق إدارة متكاملـة للمنـاطق ا           

ر؛ املـشاركة  اين الثالث عشر والرابع عشر لالتفاقية؛ والقرصـنة والـسطو املـسلح يف البحـ             أللجز
 .)٢١(؛ دور األمني العام واألمانة العامةاالستشاريةيف العملية 

ــورا مــن ضــمنها        - ٢٧ ــة باملواضــيع حمــور االهتمــام أم ــشات املتعلق : وتناولــت كــذلك املناق
امللوثات العـضوية الثابتـة؛ املنـاطق البحريـة      ؛  ن أنشطة قاع البحار   عالسفن و ناجم عن   الالتلوث  

ــة يف معاجلــة التلــوث البحــري      ــة واحمللي ــة التقليدي ــائي؛ دور املعرف ــهج الوق ــة؛ الن ومشلــت . احملمي
املسائل األخرى اليت متت معاجلتها أثنـاء االجتمـاع املـوارد البحريـة غـري احليـة؛ التـراث الثقـايف                     

  .)٢٢(املاء والتعاون والتنسيق على الصعيد الدويلسطح حتت غمور امل
  

 ٢٠٠١االجتماع الثاين، عام   )ب(    

ــة    - ٢٨ ــشاريةنظــرت العملي ــاين يف موضــوعني   االست ــا الث ــن املواضــيع   يف اجتماعه ــور م حم
ــه   علــم البحــار”: هتمــاماال ــها، حــسبما اتفــق علي ــة ونقل ــا البحري  بــصورة  وتطــوير التكنولوجي

التنسيق والتعـاون يف مكافحـة القرصـنة         ”و “ مبا يف ذلك بناء القدرات يف هذا الصدد        ،متبادلة
__________ 

  )٢١(  A/55/274 ألف، اجلزء.  
  .املرجع نفسه، اجلزء باء  )٢٢(  
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جلمعيــة العامــة علــى ا ةقترحــملاوالعناصــر املتفــق عليهــا تعلقــت و. “والــسطو املــسلح يف البحــار
منـع الـصيد غـري املـشروع وغـري املبلـغ عنـه وغـري املـنظم وردعـه                    : بأمور من ضمنها  للنظر فيها   

أنشطة بريـة؛ أمهيـة     تنفيذ   النامجني عن ومحاية البيئة البحرية من التلوث والتدهور       والقضاء عليه   
العلــم للتنميــة املــستدامة؛ تعزيــز التعــاون الــدويل علــى املــستوى اإلقليمــي؛ إقامــة صــالت بــني     

اخلـــرباء هيئـــة قـــرارات تفاقيـــة ذات الـــصلة؛ اال وصـــانعي الـــسياسات؛ تنفيـــذ أحكـــام العلمـــاء
جـــراءات اإل البحـــار التابعـــة للجنـــة األوقيانوغرافيـــة احلكوميـــة الدوليـــة وقـــانونال االستـــشارية

اجلزء الثالث عشر من االتفاقية؛ تبـادل البيانـات وتـدفقها وموثوقيتـها؛ بنـاء       املنصوص عليها يف    
؛ التفاعالت بني الغالف اجلوي واحمليطـات؛ تـسخري         البحار وتكنولوجيا   لعلمالقدرات الالزمة   

النظـام اإليكولـوجي؛ التعــاون والتنـسيق مـن أجـل مكافحــة      الــيت تراعـي   لنـهج ألغـراض ا العلـم  
القرصــنة والــسطو املــسلح يف البحــار؛ دور الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة والقطــاع         

ــسجيل االحتيــايل للــسفن؛   عمليــات اخلــاص؛  ــسطو املــسلح يف البحــار    الت ــع القرصــنة وال  ؛من
اإلبالغ عن احلوادث والتحقيـق فيهـا ومقاضـاة         ادث؛  االتفاقية باعتبارها إطارا لالستجابة للحو    

ــات    ــات واتفاقــ ــسببيها؛ ترتيبــ ــة     امــ ــل منظومــ ــسيق داخــ ــاون والتنــ ــي؛ التعــ ــاون اإلقليمــ لتعــ
  .)٢٣(املتحدة األمم
علــم : وتناولــت أيــضا املناقــشات املتعلقــة باملواضــيع حمــور االهتمــام أمــورا مــن ضــمنها  - ٢٩

؛ أرغـو  للمحيطات وبرنـامج فيا؛ نظام الرصد العاملي  احمليطات واالستشعار عن بعد؛ اهليدروغرا    
 وخطط العمل الوطنية الرامية إىل مكافحة القرصـنة والـسطو املـسلح علـى الـسفن؛                 اتالتشريع

مشلت املسائل األخرى اليت متـت معاجلتـها        قد  و. رفاه املالحني؛ أمن املوانئ؛ رسم خرائط املياه      
 ؛لتنـسيق والتعـاون   املتعلقـة با  رهتا؛ املسائل العامة    ا وإد د البحرية احلية  راوأثناء االجتماع حفظ امل   

  .)٢٤(تفاقية واتفاقاهتا والصكوك ذات الصلة هبااال؛ تنفيذ االستشاريةالعملية 
  

  ٢٠٠٢االجتماع الثالث، عام   )ج(    
ــشارية نظــرت   - ٣٠ ــة االست ــا الثالــث يف موضــوعني مــن مواضــيع    العملي حمــور  يف اجتماعه

ــام  والتعــاون والتنــسيق  ،بنــاء القــدرات  ”و “وحفظهــا البيئــة البحريــة  محايــة ”:، مهــااالهتم
اقتـرح طرحهـا    وتتصل العناصر املتفق عليها والـيت       . “اإلقليميني، واإلدارة املتكاملة للمحيطات   

احمليطـات والبحـار باعتبارهـا مـن املُـدخالت احليويـة الـيت              ب، يف مجلـة أمـور       على اجلمعية العامـة   
امة؛ اإلدارة املتكاملة للمحيطات والبحـار واحلاجـة إىل بنـاء القـدرات؛       تساهم يف التنمية املستد   

__________ 
  )٢٣(  A/56/121 ألف، اجلزء.  
  .املرجع نفسه، اجلزء باء  )٢٤(  
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الـــدور احملـــوري للتنـــسيق والتعـــاون اإلقليمـــيني؛ مجـــع البيانـــات واملعلومـــات الالزمـــة الختـــاذ   
تقييم البيئة البحريـة؛ محايـة الـنظم اإليكولوجيـة الـضعيفة؛ تنفيـذ الـصكوك                عمليات  القرارات؛  

تلـوث وتقليلـه ومكافحتـه، ووضـع صـكوك دوليـة جديـدة هلـذا الغـرض؛          ملنـع ال  القائمة  الدولية  
العمل على الصعيد اإلقليمي ملنع التلوث وتقليله ومكافحته؛ حتقيق تكامـل الـسياسات املتعلقـة               

التنـوع البيولـوجي؛ تنفيـذ وإنفـاذ االتفاقـات والـربامج الدوليـة؛              وحفـظ   بإدارة مصائد األمسـاك     
  .)٢٥(وكاالتالتعاون والتنسيق فيما بني ال

، يف مجلــة أمــور أيــضاحمــور االهتمــام تناولــت املناقــشات الــيت دارت حــول مواضــيع و  - ٣١
للتنميـة املـستدامة؛ االفتقـار إىل    املقبـل   مع مؤمتر القمة العـاملي   العملية االستشارية تنسيق أعمال   

والتنــسيق احللــول؛ التعــاون إجيــاد القــدرة واجملــاالت ذات األولويــة لبنــاء القــدرات، فــضال عــن 
ومشلـت املـسائل األخـرى      . بني املنظمات الدولية واإلقليمية؛ نقل املواد املشعة عرب احلدود         فيما

ــا خــالل االجتمــاع    ــيت جــرى تناوهل ــصيد    : ال ــشارية؛ مــصائد األمســاك وال ــة االست ــيم العملي تقي
  .)٢٦(يف البحراملرتكبة املشروع وغري املنظم وغري املبلَّغ عنه؛ والقرصنة وغريها من اجلرائم  غري
  

  ٢٠٠٣االجتماع الرابع، عام   )د(    
ــشارية نظــرت   - ٣٢ ــة االست ــن   العملي ــع يف موضــوعني م ــا الراب حمــور واضــيع امل يف اجتماعه

علـى سـبيل املثـال، بنـاء القـدرات مـن أجـل وضـع اخلـرائط                  وسالمة املالحـة،    ”: ، مها االهتمام
وتتصل العناصر املتفـق عليهـا      . “ التأثر السريعةمحاية النظم اإليكولوجية البحرية     ”  و “املالحية

تنفيذ االتفاقـات الدوليـة      ب ، يف مجلة أمور   ة االستشارية على اجلمعية العامة    واليت اقترحتها العملي  
اخلــدمات اهليدروغرافيـة واخلــرائط املالحيــة وبنــاء القــدرات ذات  ووتنـسيق أنــشطة املنظمــات؛  

الحة، على سبيل املثال، التخلص التدرجيي مـن        التدابري الالزمة لتعزيز سالمة امل    والصلة بذلك؛   
ناقالت الـنفط أحاديـة اهليكـل؛ القرصـنة والـسطو املـسلح يف البحـر؛ التنفيـذ واإلنفـاذ مـن قبـل                  

دولــة املراقبــة مــن قبــل الدوليــة؛ العمــل البحــري ؛ معــايري “الــصلة احلقيقيــة”دولــة العلــم؛ دور 
امة؛ تنفيذ برنامج العمل العاملي حلماية البيئـة البحريـة          امليناء؛ محاية البيئة البحرية والتنمية املستد     

من األنشطة الربية؛ تنفيذ الصكوك الدوليـة ملـصائد األمسـاك؛ القـدرات علـى اإلنفـاذ واالمتثـال                 
والتنــوع البيولــوجي يف الــسريعة التــأثر مــصائد األمســاك؛ الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة جمــال يف 

الـشعب املرجانيـة؛ أدوات اإلدارة      وحفـظ   ية الوطنيـة؛ محايـة      الوالحدود  املناطق الواقعة خارج    

__________ 
  )٢٥(  A/57/80اجلزء ألف ،.  
  .املرجع نفسه، اجلزء باء  )٢٦(  
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، مبـا يف ذلـك إنـشاء منـاطق حبريـة            الـسريعة التـأثر   من أجـل محايـة الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة            
  .)٢٧(؛ التعاون والتنسيق بشأن قضايا احمليطاتالسفنمياه صابورة مراقبة وتصريف حممية؛ 
، يف مجلــة أمــور أيــضاحمــور االهتمــام واضــيع املتناولــت املناقــشات الــيت دارت حــول و  - ٣٣

استجابات الدول الساحلية حلوادث النقل البحري الكـربى؛ اآلثـار النامجـة عـن أنـشطة الـصيد                
احلاجة إىل زيادة املعارف العلميـة عـن الـنظم          و؛  السريعة التأثر على النظم اإليكولوجية البحرية     

العمليـة  : علـيت جـرى تناوهلـا خـالل االجتمـا         ى ا ومشلـت املـسائل األخـر     . اإليكولوجية البحرية 
ــشارية ــة املــستدامة؛   االست ــة للتنمي ــصيد غــري املــشروع   إدارة  والقمــة العاملي مــصائد األمســاك وال

  .)٢٨(املنظم وغري املبلَّغ عنه وغري
  

  ٢٠٠٤االجتماع اخلامس، عام   )هـ(    
حمـور  واضيع  املن   يف اجتماعها اخلامس يف موضوع واحد م       العملية االستشارية نظرت    - ٣٤

املـستدامة اجلديـدة للمحيطـات، مبـا يف ذلـك حفـظ وإدارة            أوجـه االسـتخدام     ” هوو،  االهتمام
وتتــصل . “الواليــة الوطنيــةالواقعــة خــارج حــدود التنــوع البيولــوجي لقــاع البحــر يف املنــاطق  
 لـة أمـور   ، يف مج  ة االستـشارية علـى اجلمعيـة العامـة        العناصر املتفق عليهـا والـيت اقترحتـها العمليـ         

شـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات واملنـاطق          (إنشاء آلية جديـدة للتنـسيق فيمـا بـني الوكـاالت             ب
للتــصدي اإلجــراءات الالزمــة الــساحلية؛ األعمــال املهمــة يف إطــار اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي؛  

 هلــا أثــر سـليب علــى الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة يكــون الـيت  األمســاك املهلكــة ملمارسـات صــيد  
، على سبيل املثال، فـرض حظـر مؤقـت علـى هـذه املمارسـات مـن جانـب دول                     السريعة التأثر 

العلم، واستعراض التقدم احملرز يف غضون سنتني؛ تنفيذ صـكوك مـصائد األمسـاك ذات الـصلة؛             
البحـث  أعمال الـسلطة الدوليـة لقـاع البحـار؛     ؛ الصيد غري القانوين وغري املبلّغ عنه وغري املنظّم   

الواليــة الوطنيــة؛ بنــاء القــدرات؛ هيــدرات  حــدود يف املنــاطق الواقعــة خــارج لبحــري العلمــي ا
القرصــنة والــسطو املــسلح والغــاز؛ التنفيــذ مــن قبــل دولــة العلــم، مبــا يف ذلــك الــصلة احلقيقيــة،  

  .)٢٩(البحر يف
، يف مجلــة أمــور أيــضاحمــور االهتمــام واضــيع املتناولــت املناقــشات الــيت دارت حــول و  - ٣٥

ــوجي        األدوات ــوع البيول ــظ وإدارة التن ــة حلف ــارات املمكن ــن اخلي ــضال ع ــة، ف ــائل احلالي  والوس
البحــري يف املنــاطق الواقعــة خــارج حــدود الواليــة الوطنيــة؛ األنــشطة املتــصلة بــاملوارد اجلينيــة   

__________ 
  )٢٧(  A/58/95اجلزء ألف ،.  
  .جلزء باءاملرجع نفسه، ا  )٢٨(  
  )٢٩(  A/59/122اجلزء ألف ،.  
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ــة      ــة الوطني ــة خــارج حــدود الوالي ــاطق الواقع ــة يف املن ــيت    . البحري ــسائل األخــرى ال ــت امل ومشل
ــا خـــالل ا مت ــات، وإدارة   تناوهلـ ــة باحمليطـ ــاون والتنـــسيق بـــشأن املـــسائل املتعلقـ ــاع التعـ الجتمـ

  .)٣٠(األمساك مصائد
  

  ٢٠٠٥االجتماع السادس، عام   )و(    
حمــور واضــيع امل يف اجتماعهــا الــسادس يف موضــوعني مــن العمليــة االستــشاريةنظــرت   - ٣٦

. “البحــرياحلطــام ” ؛ و“مــصائد األمســاك وإســهامها يف التنميــة املــستدامة ”: ، مهــااالهتمــام
األرصـدة  ب، يف مجلة أمـور      على اجلمعية العامة  اقترح طرحها   وتتصل العناصر املتفق عليها واليت      

اإلعانـات املقدمــة ملـصائد األمسـاك؛ العقبـات الـيت تعتــرض       الـسمكية املتفرقـة يف أعـايل البحـار؛    
نية بـإدارة مـصائد األمسـاك؛       التجارة يف املنتجات السمكية؛ املنظمات أو الترتيبات اإلقليمية املع        

؛ مكافحـة   ظـروف العمـل   مسؤوليات دولة العلم، مبـا فيهـا        و؛  الصغرية النطاق د األمساك   ئمصاو
األمسـاك  الصيد غري املشروع وغري املنظم وغري املبلَّـغ عنـه؛ اآلثـار املترتبـة علـى ممارسـات صـيد                    

ــة  ــة    املهلكـ ــة البحريـ ــنظم اإليكولوجيـ ــى الـ ــأثر علـ ــسريعة التـ ــم و؛ الـ ــيم  انظـ ــصديق والتوسـ لتـ
؛ واجلهـود املبذولـة  املـصيد  اإلبـالغ عـن كميـة      و املصيدة بشكل عرضي؛     األنواع؛  اإليكولوجي

ور الِعـــلم؛ آثــار الــضجيج يف احمليطــات علــى املــوارد البحريــة احليــة؛ أعمــال هيئــة اخلــرباء          َد
ــشارية  ــة؛ بنــ    لاالست ــة الدولي ــة احلكومي ــة األوقيانوغرافي ــة للجن ــانون البحــار التابع اء القــدرات ق

  .)٣١(لتمكني الدول النامية من االستفادة من مصائد األمساك
املتـصلة   مل تـتمكن مـن وضـع الـصيغة النهائيـة للعناصـر               االستـشارية وحيث أن العملية      - ٣٧

باحلطام البحري والتعاون والتنسيق، فقد مت االتفـاق يف االجتمـاع علـى أن حتـال العناصـر الـيت             
تلـك  وفيما خيص احلطـام البحـري، تتـصل          .)٣٢(ان إىل اجلمعية العامة   اقترحها الرئيسان املشارك  

تعزيــز العمــل علــى الــصعيد الــوطين؛  العناصــر بــضرورة إجــراء مزيــد مــن الدراســات؛ التوعيــة؛
اخلـامس لالتفاقيـة الدوليـة      املرفـق   التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمـي؛ بنـاء القـدرات؛ اسـتعراض            

ــ ــاجم عــن الــ  ملن ــة لتلقــي  رافــق املحتــسني ؛ سفنع التلــوث البحــري الن ــاتاملرفئي ؛ التعــاون النفاي
والـتخلص منـها، ومـا يتـصل بـذلك مـن حطـام              األمسـاك   والتنسيق بـشأن فقـدان معـدات صـيد          

  . حبري؛ إجراء استعراض للحطام البحري يف غضون مخس سنوات

__________ 
  .املرجع نفسه، اجلزء باء  )٣٠(  
  )٣١(  A/60/99 ١٣-٣، اجلزء ألف، الفقرات.  
  .١٩-١٤العناصر املقترحة واردة يف الفقرات . ٢املرجع نفسه، الفقرة   )٣٢(  
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حملـيط  ايف  تـسونامي   التشمل املسائل األخرى اليت مت تناوهلا خـالل االجتمـاع الـسادس               - ٣٨
  .)٣٣(اهلندي؛ سالمة املالحة؛ حفظ وإدارة التنوع البيولوجي البحري

  
  ٢٠٠٦االجتماع السابع، عام   )ز(    

حمـور  واضـيع  امل يف اجتماعها السابع يف موضوع واحـد مـن   العملية االستشارية نظرت    - ٣٩
اصـر املتفـق   كانـت العن و “النظـام اإليكولـوجي واحمليطـات   الـيت تراعـي    ـُهـج  الُن”: ، هو االهتمام

عليها اليت اقترحتها العملية االستشارية على اجلمعية العامـة شـاملة وموجهـة بـصورة عامـة مـن           
يكولوجي، وحددت، يف ظل عدم وجـود تعريـف متفـق    اإللنظام  يراعي ا أجل التوصل إىل هنج     

وســيلة حتقيــق تنفيــذه واملتطلبــات الالزمــة   وعليــه، العديــد مــن العناصــر املــشتركة هلــذا النــهج    
  .)٣٤(تطبيقهلتحسني 

، يف مجلة أمـور هنـج   أيضاحمور االهتمام   واضيع  املتناولت املناقشات اليت دارت حول      و  - ٤٠
مـصائد األمسـاك؛ احلاجـة إىل دراسـة أكثـر تفـصيال لتنفيـذ               جمـال   النظام اإليكولـوجي يف     يراعي  

يـة الوطنيـة؛ محايـة       يف املناطق الواقعة خارج حـدود الوال       يكولوجياإلاليت تراعي النظام    ُنـُهـج  ال
. يف املنـاطق الواقعـة خـارج حـدود الواليـة الوطنيـة       الـسريعة التـأثر     النظم اإليكولوجيـة البحريـة      

بالنقـل  التطورات احلديثـة املتـصلة      : ومشلت املسائل األخرى اليت جرى تناوهلا خالل االجتماع       
 مبــا يف ذلــك يف إطــار التعــاون والتنــسيق بــشأن املــسائل املتعلقــة باحمليطــات،و؛ الــدويلالبحــري 

ــساحلية    ــاطق الـ ــات واملنـ ــدة للمحيطـ ــم املتحـ ــبكة األمـ ــرز يف  ؛ شـ ــدم احملـ ــة التقـ ــيم ”عمليـ تقيـ
  .)٣٥(مرحلة حتضريية إلنشاء عملية منتظمةهي و، “التقييمات

  
  ٢٠٠٧االجتماع الثامن، عام   )ح(    

حمـور  يع  واضـ امل يف اجتماعها الثامن يف موضـوع واحـد مـن            العملية االستشارية نظرت    - ٤١
لكـي ُتــقترح     مل يتفق االجتماع على عناصر توافقية     و .“املوارد اجلينية البحرية  ”، هو   االهتمام

ــة   ــة العام ــى اجلمعي ــاع بعــض العناصــر املقترحــة إىل       .عل ــشاركان لالجتم ــسان امل وأحــال الرئي
عناصـر  والتقدم احملرز يف النظر يف مشروع ال      اليت أجريت   اجلمعية العامة، على أساس املناقشات      

  .)٣٦(خالل اجللسةتقدم هبا التوافقية اليت 

__________ 
  .املرجع نفسه، اجلزء باء  )٣٣(  
  )٣٤(  A/61/156اجلزء ألف ،.  
  .املرجع نفسه، اجلزء باء  )٣٥(  
  )٣٦(  A/62/169 واملرفق١٢٢ و ١٢١، اجلزء ألف، الفقرتان .  
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، يف مجلــة أمــور أيــضااملوضــوع حمــور االهتمــام تناولــت املناقــشات الــيت دارت حــول    - ٤٢
االسـتقالل التجـاري     ؛البحـث العلمـي البحـري     اخلدمات اليت تقـدمها املـوارد اجلينيـة البحريـة؛           

نني والـسياسات الـيت ختـص األنـشطة         من اجلوانـب، مثـل حقـوق امللكيـة الفكريـة؛ القـوا            وغريه  
؛  وخارجهــاالواليــة الوطنيــةالواقعــة داخــل حــدود نــاطق يف املاملتعلقــة بــاملوارد اجلينيــة البحريــة 

ومشلـت  . نقاط الضعف والتهديدات وآثار األنشطة البشرية؛ بناء القـدرات ونقـل التكنولوجيـا            
أعمـال القرصـنة    و ،االستـشارية العمليـة   : املسائل األخرى الـيت جـرى تناوهلـا خـالل االجتمـاع           

شــبكة و ،والــسطو املــسلح علــى الــسفن؛ إنقــاذ األشــخاص املعرضــني للخطــر يف عــرض البحــر 
  .)٣٧(“تقييم التقييمات”عملية واألمم املتحدة للمحيطات واملناطق الساحلية 

  
  ٢٠٠٨االجتماع التاسع، عام   )ط(    

حمـور  موضـوع واحـد مـن مواضـيع       يف اجتماعها التاسع يف      االستشاريةنظرت العملية     - ٤٣
ــة البحــري األمــن ”، هــو االهتمــام ــسالمة البحري ــيت    و .“وال ــا وال ــصل العناصــر املتفــق عليه تت

املشاركة يف الصكوك الدوليـة      ب ، يف مجلة أمور   لى اجلمعية العامة  عاقترحتها العملية االستشارية    
احلية؛ الُنـُهـج املتكاملـة؛    ذات الصلة وتنفيذها؛ مسؤوليات دول العلم ودول امليناء والدول الس         

والـصيادين؛  املالحـني   بناء القدرات؛ قلة األفراد املـدربني تـدريبا كافيـا؛ تـأثريات التـدابري علـى                 
ــزاهلم        ــا يف ذلــك إن ــاذهم يف عــرض البحــر، مب ــتم إنق ــذين ي ــة األشــخاص ال ــسفن معامل ؛ مــن ال

ملكافحـة التهديـدات لألمـن      مسؤوليات البحث واإلنقاذ؛ ُنـُهـج شاملة للهجرة؛ التعاون الدويل         
البحـري؛ ضـرورة أن تكـون التـدابري األمنيـة البحريــة متفقـة مـع القـانون الـدويل؛ اإلبـالغ عــن           

؛ القرصــنة االحتجــاز واحملاكمــةحــوادث القرصــنة والــسطو املــسلح؛ التــدابري الوطنيــة لتــسهيل   
لـدول  إىل ا ساعدة  والسطو املسلح قبالة ساحل الصومال؛ احلاجـة إىل بنـاء القـدرات وتقـدمي املـ               

الناميــة وتعزيــز التعــاون الــدويل علــى مجيــع املــستويات ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة؛   
احملتملــة بــني الــصيد غــري املــشروع واجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة؛ دور قواعــد ومعــايري والــصلة 

املراقبة مـن قبـل    العلم؛ النقل البحري الدويل فيما يتعلق بالسالمة البحرية؛ التنفيذ من قبل دولة   
  .)٣٨(امليناء؛ احلوادث البحرية، وخاصة تلك املتعلقة بنقل املواد املشعةدولة 
، يف مجلـة أمـور      أيـضا املوضـوع حمـور االهتمـام       تناولت املناقـشات الـيت دارت حـول         و  - ٤٤

جتـار  ضد السفن وسـائر املـصاحل البحريـة؛ اال      املرتكبة  مفهوم األمن البحري؛ األعمال اإلرهابية      
غري املشروع باألسـلحة الـصغرية وأسـلحة الـدمار الـشامل؛ اآلثـار االقتـصادية لتـدابري الـسالمة                    

__________ 
  .املرجع نفسه، اجلزء ألف  )٣٧(  
  )٣٨(  A/63/174اجلزء ألف ،.  
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احملتملـة بـني الـضرر املتعمـد غـري          الصلة  واألمن؛ األسباب اجلذرية للجرمية املنظمة عرب الوطنية؛        
ــة؛ ســالمة املال        ــة عــرب الوطني ــة املنظم ــة واجلرمي ــة البحري ــذي يلحــق بالبيئ ــشروع ال ــر  امل حــة؛ أث

ومشلــت املــسائل األخــرى الــيت جــرى . االســتخدام العــسكري للمحيطــات علــى البيئــة البحريــة
 ،تغري املنـاخ  و ،ـاك املستدامــة مصائـد األمسـ و ،تناوهلا خالل االجتماع تقييم العملية االستشارية     

  .)٣٩(“تقييم التقييمات”، وعملية شبكة األمم املتحدة للمحيطات واملناطق الساحليةو
  

  الستشاريةمتابعة نتائج العملية ا  - رابعا  
للعمليــة نتــائج االجتماعــات التــسعة هبــا أُدرِجــت الفــرع الطريقــة الــيت يــستعرض هــذا   - ٤٥

 ويـصف أهـم اإلجـراءات الـيت         ، بصورة عامة يف قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة        االستشارية
ول، معتمــدة بــشكل خــاص علــى اختــذهتا بعــد ذلــك املنظمــات احلكوميــة الدوليــة يف املقــام األ 

وال ُيـعد موجز التطورات الواردة يف هـذا التقريـر          . مسامهات املنظمات والدول يف هذا التقرير     
جامعا شامال، بل ينبغي أن ُيـقرأ جنبا إىل جنب مع تقارير األمني العـام الـسابقة عـن احمليطـات                    

يـسية يف جمـال شـؤون احمليطـات         وقانون البحار الـيت تقـدم سـنويا حملـة عامـة عـن التطـورات الرئ                
  .)٤٠(وقانون البحار

علــى وجــود صــلة يف معظــم احلــاالت بــني نتــائج   الوقــوف ويف حــني أن مــن املمكــن    - ٤٦
مثـل  تأكيـد وجـود    فإنـه لـيس مـن املمكـن دائمـا       ، وقرارات اجلمعيـة العامـة     العملية االستشارية 

فــإن باملثــل، . كوميــة الدوليــةاملنظمــات احلتتخــذها تلــك الــصلة فيمــا يتعلــق بــاإلجراءات الــيت  
قـرارات اجلمعيـة العامـة ونتـائج العمليـة          عمـال ب  عن اإلجـراءات املتخـذة      االستشارية  املعلومات  
   .، يف حالة الدول، حمدودة أو غري متاحةاالستشارية

 فقـد ُنــظمت   ،عديد من املـسائل الـيت نوقـشت يف االجتماعـات    الوتكرر  لترابط  ونظرا    - ٤٧
 وفقا جملاالت املواضيع الرئيـسية الـيت انبثقـت          العملية االستشارية قة مبتابعة نتائج    املعلومات املتعل 

 فيمـا خيـص   ،ويكمل هذه املعلومات جدول مرفق هبذا التقريـر، يـشري          .التسعاالجتماعات  عن  
ــشأن    معــني عنــصر أدرج  إىل مــا إذا ،كــل اجتمــاع  ــة العامــة ب ــرار اجلمعي ــه ضــمن ق متفــق علي

  .من القراراليت تقابله  والفقرة ،ر بشأن مصائد األمساك املستدامةاحمليطات وقانون البحا
  

__________ 
  .املرجع نفسه، اجلزء باء  )٣٩(  
وقـع  املاحمليطـات وقـانون البحـار وتلـك املتعلقـة مبـسائل مـصائد األمسـاك متاحـة علـى                     عن  تقارير األمني العام      )٤٠(  

www.un.org/depts/los.  
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  البحارتكنولوجيا علم و  -ألف   
ســادت املناقــشات الــيت البحــار مــسألة شــاملة لعــدة قطاعــات  وتكنولوجيــا علــم  ُيعــد  - ٤٨

 أحـد  ت ليس فقط يف االجتماع الثاين حيث كانـ    العملية االستشارية، دارت خالل اجتماعات    
 ٢ - بـاء  -الفـرع ثالثـا   انظـر  (ولكن أيضا يف عدة اجتماعات أخرى   حمور االهتمام،    واضيعامل

بعلـم البحـار    ويركز هذا القسم الفرعي على تنفيـذ نتـائج العمليـة االستـشارية املتعلقـة                 ).أعاله
 ١٦٣ و ١٦١ و   ١٥٦ الفقـرات    وترد التطورات املتعلقة ببناء القـدرات يف      . ونقل التكنولوجيا 

  . أدناه١٧٤ و ١٦٦ إىل ١٦٤و 
االجتمـاع  الـصادرة عـن     توصـيات   اليف أعقـاب     .اجلمعية العامة ات اليت اختذهتا    اإلجراء  - ٤٩

ــشارية، األول  ــة االست ــة   للعملي ــة إىل أمهي ــة العام ــم البحــار  أشــارت اجلمعي ــز اإلدارة عل  يف تعزي
القــرارات علــى صــانعي ضــمان حــصول وأكــدت احلاجــة إىل  ،املــستدامة للمحيطــات والبحــار

وأكـدت  . ، فـضال عـن نقـل التكنولوجيـا        البحـار تكنولوجيـا   املتعلقـة بعلـم     املشورة واملعلومات   
ضــرورة القيــام، كمــسألة ذات أولويــة، بــالنظر يف املــسائل املتــصلة بعلــم وتكنولوجيــا البحــار،  

الـــدول والتركيــز علــى كيفيـــة النــهوض علــى أفـــضل وجــه بااللتزامــات امللقـــاة علــى عــاتق         
ين الثالــث عــشر والرابــع عــشر مــن اتفاقيــة قــانون  أ املختــصة مبوجــب اجلــزظمــات الدوليــةواملن

اجلمعية بالدول أن تعتمد، حسب االقتـضاء ووفقـا للقـانون الـدويل، القـوانني               وأهابت. البحار
البحــث العلمــي البحــري لتعزيــز وتيــسري الالزمــة واألنظمــة والــسياسات واإلجــراءات الوطنيــة 

  .)٤١(والتعاون يف هذا اجملال
األساســية بــني العلــوم الــروابط  أشــارت اجلمعيــة العامــة إىل ،وعقــب االجتمــاع الثــاين  - ٥٠

 ومحاية وصون البيئة البحريـة      ،واإلدارة، واختاذ القرارات، والقضاء على الفقر، واألمن الغذائي       
املاسـة  احلاجـة   وأكـدت    . وفهم األحـداث الطبيعيـة ومواجهتـها، والتنميـة املـستدامة           ،ومواردها

مـن   ونقلـها لتنـاول مـسألة احلـصول علـى بيانـات علـم البحـار وتوليـدها                 تعاون دويل   امة  إىل إق 
اجلمعيــة العامــة أيــضا ضــرورة تنفيــذ نظــام    وأبــرزت. أجــل مــساعدة الــدول الــساحلية الناميــة 

ــة        ــات، ودعـــت اللجنـ ــادل البيانـ ــة بتبـ ــام اخلاصـ ــار، واألحكـ ــانون البحـ ــة قـ ــة يف اتفاقيـ املوافقـ
قــانون البحــار ليــة الدوليــة إىل أن تطلــب مــن هيئــة اخلــرباء االستــشارية  األوقيانوغرافيــة احلكوم

األمـم املتحـدة ذات   هيئـات  وحثـت  . تفاقيـة االوضع إجراءات يف إطار اجلزء الثالث عـشر مـن         
مركـز تنـسيق،   ، الـيت تعمـل ك  مع اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة       التعاون  الصلة على   

العاملـة يف    مـع املنظمـات اإلقليميـة        البحـث العلمـي البحـري     ال  مالئمـة يف جمـ    لتطوير تفاعالت   
اجلــزء الرابــع احملــددة يف مــصائد األمســاك أو اهليئــات البيئيــة والعلميــة أو املراكــز اإلقليميــة جمــال 

__________ 
  .٣٢، الديباجة والفقرة ٥٥/٧القرار   )٤١(  
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اجلمعيـة  أهابـت   كمـا    .وشجعت الدول على إنـشاء هـذه املراكـز اإلقليميـة           .عشر من االتفاقية  
جمــال البحـث العلمــي  ؤسـسات الوطنيــة واإلقليميـة العاملـة يف     املعــن طريـق ،  أن تعمـل الـدول ب

الرصـد  البحث العلمـي البحـري وعمليـات    ضمان أن تكون املعارف الناجتة عن     على  ،  البحري
ودعـت اجلمعيـة الـدول      . بيانات ميسرة للمـستعملني، وخباصـة للبلـدان الناميـة         شكل  متاحة يف   

  .)٤٢() أدناه١٥٦فقرة انظر ال( إىل مواصلة تعزيز بناء القدراتكذلك 
 ،وقد دأبت اجلمعية العامة على التشديد على أمهية زيادة الفهم العلمـي للبيئـة البحريـة           - ٥١

ــار  ــاق البحــ ــة ألعمــ ــا ونظم،وخاصــ ــة  هــ ــة البحريــ ــأثر  اإليكولوجيــ ــسريعة التــ ــر ( )٤٣(الــ انظــ
  ). أدناه ٧٧ الفقرة
يف باألمانـة العامـة     ماعيـة   أشارت إدارة الشؤون االقتصادية واالجت     .التطورات الالحقة   - ٥٢

القمة العامليـة للتنميـة     املعتمدة خالل   مسامهتها يف هذا التقرير إىل أن خطة جوهانسربغ للتنفيذ          
 ،على احلاجة إىل زيادة التعاون العلمـي والـتقين         منها أن شددت     مجلة أمور تضمنت   ،املستدامة

يشيوس ملواصـلة تنفيـذ برنـامج عمـل         فإن استراتيجية مور   ،باملثل .البحارمبا فيه نقل تكنولوجيا     
دعـت اجملتمـع الـدويل إىل      من أجل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة               بربادوس  

 والـيت تـضطلع هبـا    ، الناميـة  ذات الصلة بالدول اجلزرية الصغرية    علم البحار   تقدمي الدعم لربامج    
  . اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية

نتــائج العمليــة صــدور طــورات األخــرى الــيت حــدثت علــى املــستوى العــاملي منــذ   والت  - ٥٣
اللجنـة األوقيانوغرافيـة    اعتمـاد   تشمل  اإلجراءات ذات الصلة    اختاذ اجلمعية العامة    االستشارية و 

تطبيـق   إجراءو ،)٤٤(البحاراملعايري واملبادئ التوجيهية املتعلقة بنقل تكنولوجيا       احلكومية الدولية   
العمليـة  واعتـربت كنـدا أن مناقـشات        . )٤٥( من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحـار       ٢٤٧املادة  

انظـر  (اعتمـاد تلـك الوثـائق        والحتمـال     قد وفرت أساسا مفيـدا للمناقـشة الالحقـة         االستشارية
أهنـا  وذكرت اللجنة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة يف مـسامهتها            ).  أدناه ١٦٥أيضا الفقرة   

__________ 
  .٢٨-٢١، الديباجة والفقرات ٥٦/١٢القرار   )٤٢(  
؛ ٤٥ و ٢١ و ٢٠، الفقـــرات ٥٨/٢٤٠؛ و ٣٨-٣٦ و ٢٥-٢٣، الفقـــرات ٥٧/١٤١ اتانظـــر القـــرار   )٤٣(  

ــرات ٦٠/٣٠؛ و ٨٣-٨١ و ١٢-١٠ و ٨، الفقـــــــرات ٥٩/٢٤ و ؛ ٨٨-٨٥ و ١٤ و ١١ و ٩، الفقـــــ
ــرات ،٦١/٢٢٢ و ــرات ٦٢/٢١٥؛ و ١١٢-١٠٨ و ١٤ و ١١ و ٩ الفقــــ -١٢١ و ١٢ و ١٠، الفقــــ

  .١٤٨-١٤٢ و ١٨ و١١ و ٩، الفقرات ٦٣/١١١؛ و ١٢٥
، ٥٩/٢٤وقــرار اجلمعيــة العامــة  ) ٢٠٠٣ (١٢-٢٢قــرار مجعيــة اللجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة     )٤٤(  

  .١١الفقرة 
ــة      )٤٥(   ــة األوقيانوغرافي ــة اللجن ــرار مجعي ــة  ق ــة الدولي ــة   ) ٢٠٠٥ (٨-٢٣احلكومي ــة العام ــرار اجلمعي ، ٦٠/٣٠وق

  .٨٨ الفقرة
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الــصادر عــن مجعيــة اللجنــة   ٢٠/٦املبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ القــرار   ٢٠٠٨عــام اعتمــدت يف 
األوقيانوغرافية احلكومية الدولية فيما يتعلق بنشر طافيات لدراسة سطح أعايل البحار يف إطـار              

 لرصـد  العـاملي  النظام برنامج أحرزه الذي التقدم ذكرت ذلك إىل وباإلضافة. )٤٦(برنامج أرغو 
ــامو احمليطــات ــادل”ج برن ــدويل التب ــة واملعلومــات للبيانــات ال  أيــضا انظــر( )٤٧(“األوقيانوغرافي

 جهـة  االلجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة إىل أهنـ       تكمـا أشـار    .)٤٨() أدنـاه  ١٦٤الفقرة  
 وكـذلك   ،وغريه من الظواهر مثل ظاهرة النينيو      )٤٩(التنسيق إلنشاء نظم لإلنذار من التسونامي     

 وباإلشـارة إىل احلاجـة إىل أن تكـون          ،وعالوة على ذلـك    .ادث التلوث حوحدة  للتخفيف من   
القرارات باملعلومـات النامجـة عـن       صانعي  التقييمات قائمة على أساس علمي سليم وإىل إبالغ         

 أبرزت اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية وكندا العمل الذي ينسقه برنـامج األمـم              ،ذلك
تقيـــيم ”عمليـــة وقيانوغرافيـــة احلكوميـــة الدوليـــة مـــن أجـــل تنفيـــذ املتحـــدة للبيئـــة واللجنـــة األ

علـى  إندونيسيا  وشددت   . املرحلة التحضريية من أجل إنشاء عملية منتظمة       ي، وه “التقييمات
آليـة  تـوفري   ن إدارة احمليطات على حنو أفضل ينبغـي أن تـستند إىل بيانـات علميـة موثوقـة، مـع                     أ

  .“اخلضراء” مبا يف ذلك التكنولوجيا ،لتبادل املعلومات ونقل التكنولوجيا
ــة لقــاع البحــار أيــضا بأهنــا ركــزت جهودهــا علــى       - ٥٤ البحــوث وأبلغــت الــسلطة الدولي

لـت  وجت. البيئة يف أعماق البحار وعلى نشر النتائج والتحليالت لـصاحل البـشرية مجعـاء       املتعلقة ب 
ــود   ــشروع كــابالن، و يف هــذه اجله ــن أجــل    يف م ــهبات م ــشاء صــندوق لل لبحــث العلمــي  اإن

  ).  أدناه٧٨انظر أيضا الفقرة (البحري 
 ةع الثـاين للعمليـة االستـشارية مهمـ        واعتربت بعض املنظمات اإلقليميـة نتـائج االجتمـا          - ٥٥

ت أمانة جلنة مـصائد األمسـاك       أبرز ،على سبيل املثال  ف .للوالية اليت تضطلع هبا كل منها     بالنسبة  
ق بإدارة مصائد األمساك يف تلك املنطقة أن العديد مـن           يف مشال شرق احمليط األطلسي فيما يتعل      

وذكــرت أمانــة منظمــة  .الــدول تــستثمر يف البحــوث البحريــة لتقيــيم حالــة األرصــدة الــسمكية
مــصائد األمســاك يف جنــوب شــرق احملــيط األطلــسي أن تــصميم نظــام إدارة املنظمــة قــائم علــى  

الـسريعة   الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة        العلم وأهنا وضعت بروتوكوال مؤقتا جلمع البيانـات عـن         
وفيمــا يتعلــق بتطبيــق التــدابري القائمــة علــى أفــضل مــشورة . مــن أجــل محايــة تلــك الــنظمالتــأثر 

__________ 
  .١٤٤، الفقرة ٦٣/١١١وقرار اجلمعية العامة ) ٢٠٠٨ (٤-٤١قرار اجمللس التنفيذي   )٤٦(  
  .٢٣١ و ٢٣٠، الفقرتان A/63/63 و ،١٠٨ و ١٠٧، الفقرتان A/62/66/Add.1انظر أيضا   )٤٧(  
يف املوقــع بــرامج اللجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة، انظــر مــسامهة اللجنــة ملزيــد مــن التفاصــيل بــشأن   )٤٨(  

www.un.org/Depts/los/general-assembly/Contributions64.html  يف املوقـــع ٢٠٠٧وتقريرهـــا الـــسنوي لعـــام 
http://ioc-unesco.org.  

  .٢٣٨-٢٣٤، الفقرات A/63/63وثيقة ال  )٤٩(  
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ل شرق احملـيط األطلـسي ذكـرت أهنـا ستنـشر نتـائج              ا فإن جلنة محاية البيئة البحرية لشم      لمية،ع
يكولوجي يف تقريرهـا عـن حالـة        تطبيق هنج النظام اإل   جمال  عشر سنوات من العمل التعاوين يف       

األمـني العـام    تقريـر   وتشمل التطورات اإلضافية الـيت مت اإلبـالغ عنـها يف             .٢٠١٠النوعية لعام   
عــن احمليطــات وقــانون البحــار اعتمــاد جلنــة محايــة البيئــة البحريــة لــشمال شــرق احملــيط  الــسابق 

  .)٥٠(“ املسؤولةمدونة سلوك للبحوث البحرية”األطلسي لـ 
إىل اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة         و الـدول    تـدعو اصلت اجلمعيـة العامـة      وو  - ٥٦

انظــر أيــضا الفقــرة  ( هبــاوبنــاء القــدرات ذات الــصلةبعلــم البحــار اختــاذ إجــراءات فيمــا يتعلــق 
   ).أدناه ١٧٤

  
  البحريةاألمساك موارد مصائد   - باء  

 “شروع وغـري املـنظم وغـري املبلـغ عنـه          غـري املـ   املتسم باملسؤولية والصيد    الصيد  ”كان    - ٥٧
ــة املــستدامة  ” و حمــور االهتمــام يف  واضــيع امل مــن بــني  “مــصائد األمســاك ومــسامهتها يف التنمي

ــة االستـــشاريةاالجتمـــاعني األول والـــسادس وتناولـــت االجتماعـــات . ، علـــى التـــوايل للعمليـ
علــى الــرغم مــن أهنــا مل   أيــضا املــسائل املتعلقــة مبــصائد األمســاك  للعمليــة االستــشاريةاألخــرى 

ويركــز هــذا القــسم ).  أعــاله٢ - بــاء - ثالثــاالفــرع انظــر (تكــرس خصيــصا هلــذا املوضــوع  
وتـرد التطـورات    .  يف اجتماعيهـا األول والـسادس      العمليـة االستـشارية   الفرعي عن تنفيذ نتـائج      

  . ١٦٩-١٦٧ و ١٦٣ و ١٥٧ و ١٤٨املتعلقة ببناء القدرات يف الفقرات 
 العمليـة االستـشارية   نتـائج اجتماعـات      أُدرجت .اجلمعية العامة  اليت اختذهتا    اتاإلجراء  - ٥٨

 إىل ،املتـسم باملـسؤولية  حتقيـق الـصيد   الـيت تواجـه   اليت تصدت للعديد من العقبات والتحـديات       
 ويف بعــض ، ضــمن قــرارات اجلمعيــة العامــة املتعلقــة مبــصائد األمســاك املــستدامة       ،حــد كــبري 
،  األخــرىويف بعــض احلــاالت .)٥١(تعلقــة باحمليطــات وقــانون البحــار يف القــرارات امل،احلــاالت

  . أُدجمت العناصر املتفق عليها أو أُعيدت صياغتها ضمن القرار
 عقـب االجتمـاع الـسادس، يف مجلـة          ،اجلمعيـة العامـة   شـددت    ،وعلى وجه اخلـصوص     - ٥٩
فن الـيت ترفـع علمهـا        التزامات دول العلم باالضطالع مبسؤولياهتا لضمان امتثال الس         على أمور

التفاقيــة واتفــاق تنفيــذ ل وفقــا ،يف أعــايل البحــارمــصائد األمســاك لتــدابري حفــظ وإدارة مــوارد 
__________ 

  .١٠٨ و ١٠٧الفقرتان ، A/63/63/Add.1ثيقة الو  )٥٠(  
ــاك    )٥١(   ــصائد األمســــ ــشأن مــــ ــرارات بــــ  ٥٩/٢٥ و ٥٨/١٤  و١٤٣ و ٥٧/١٤٢  و٥٦/١٣  و٥٥/٨: القــــ

عنـه أيـضا يف    املبلـغ  وغـري  املنظم وغري املشروع غري جرى تناول الصيد. ٦٣/١١٢ و ٦١/١٠٥  و٦٠/٣١ و
ــشأن مــصائد األمســاك    ــرارات ســابقة ب ــة باحمليطــات و  .ق ــرارات املتعلق ــانون البحــار الق  ٥٦/١٢ و ٥٥/٧: ق

  .٦٠/٣٠ و ٥٩/٢٤ و ٥٨/٢٤٠ و ٥٧/١٤١ و
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 بـشأن حفـظ وإدارة      ١٩٨٢ ديـسمرب    ١٠أحكام اتفاقية األمم املتحـدة لقـانون البحـار املـؤرخ            
ق األرصــدة اتفــا (األرصــدة الــسمكية املتداخلــة املنــاطق واألرصــدة الــسمكية الكــثرية االرحتــال

؛ شجعت على تطبيق املبـادئ العامـة لالتفـاق علـى األرصـدة الـسمكية                )١٩٩٥السمكية لعام   
اإلقليميـة  الترتيبات   و املتفرقة يف أعايل البحار؛ حثت الدول على أن تصبح أعضاء يف املنظمات           

ن توافـق  إدارة األرصـدة الـسمكية، أو أ      صالحية يف جمال    اليت هلا   املعنية بإدارة مصائد األمساك و    
وهنـج  الوقـائي   تطبـق النـهج     أن  الـدول   أهابـت ب  ؛  اختـذهتا على تطبيق تدابري احلفظ واإلدارة الـيت        

 شجعت على حتسني علوم حفـظ وإدارة        ؛النظام اإليكولوجي حلفظ وإدارة األرصدة السمكية     
د األمسـاك   الترتيبـات اإلقليميـة املعنيـة بـإدارة مـصائ         املنظمـات و  كل مـن    مصائد األمساك؛ حثت    

مـصائد األمسـاك وعلـى      جمـال   تها لتـشمل هنـج النظـام اإليكولـوجي يف           على تعزيز وحتديث والي   
أن أفـضل املعلومـات العلميـة؛ شـجعت الـدول علـى             تستند عمليات صنع القرار إىل      ضمان أن   

الـيت  اإلقليمية املعنية بـإدارة مـصائد األمسـاك    الترتيبات  و عمليات الستعراض أداء املنظمات   تبدأ  
الترتيبات اإلقليمية املعنيـة بـإدارة مـصائد األمسـاك     والدول واملنظمات أهابت ب ؛ فيهاهي أعضاء 

، وإبــالغ صيد واجلهــود املبذولــةعــن كميــة املــأكثــر تقيــدا باملواعيــد ومشــوال مــع بيانــات أن جت
اإلقليميـة املعنيـة بـإدارة مـصائد      الترتيبـات    و املنظمـات إىل  منظمة األغذية والزراعـة هبـا؛ طلبـت         

ــنظم اإليكولوجيــة البحريــة   اك اختــاذ األمســ ــة ال ــأثر علــى وجــه  وتنفيــذ تــدابري حلماي الــسريعة الت
ــة    احملــرز تقــدم ال شــجعت ؛االســتعجال يف وضــع معــايري بــشأن أهــداف املنــاطق البحريــة احملمي

املـساعدة  تقـدمي   بنـاء القـدرات و    أن تزيـد مـن      وإدارهتا ألغراض مصائد األمساك؛ شجعت علـى        
  . )٥٢() أدناه١٥٧رة انظر الفق(التقنية 
وفيما خيص الصيد غري املشروع وغـري املـنظم وغـري املبلـغ عنـه، حثـت اجلمعيـة العامـة                       - ٦٠

 علـى مواصـلة تطـوير خطـة         ، يف مجلـة أمـور     للعملية االستشارية، الدول عقب االجتماع األول     
عــه الــصيد وردذلــك النــوع مــن  منظمــة األغذيــة والزراعــة ملنــع  الــيت وضــعتها العمــل الدوليــة 

اإلقليميـة املعنيـة بـإدارة مـصائد األمسـاك      الترتيبـات    و والقضاء عليه؛ ناشدت الـدول واملنظمـات      
 لــصيد األمســاك املتــسم باملــسؤولية الــيت وضــعتها منظمــة   تعزيــز تطبيــق مدونــة قواعــد الــسلوك 

؛ أكدت احلاجة إىل تعزيـز اإلطـار القـانوين الـدويل للتعـاون احلكـومي الـدويل        األغذية والزراعة 
يف اإلقليمية املعنية بـإدارة مـصائد األمسـاك         الترتيبات   و الدور املركزي الذي تقوم به املنظمات     و

  الـسادس،  حثت اجلمعية العامة الدول عقب االجتماع      .)٥٣(حفظ وإدارة مصائد األمساك   جمايل  
يف مجلــة أمــور، علــى إلغــاء اإلعانــات؛ شــجعت الــدول علــى تطبيــق اخلطــة النموذجيــة ملنظمــة  

__________ 
     ٧٥ و ٧٢-٧٠ و ٦٥ و ٦٠ و ٥٩ و ٥٨ و ٦٤ و ٥٥  و١٢ و ٢، الفقـــــــــــــرات ٦٠/٣١القـــــــــــــرار   )٥٢(  

  .٨٨-٨٥ و
  .١٩-١٨ و ١٣ و ١٢الفقرات ، ٥٥/٨ القرار  )٥٣(  
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 ،قــوائم إجيابيــة وســلبية للــسفن وضــع والزراعــة بــشأن تــدابري دولــة املينــاء؛ دعــت إىل  األغذيــة 
؛ دعـت دول العلـم إىل       مـصائد األمسـاك   األمساك ومنتجات   منتجات  وكذلك وضع تدابري لتتبع     

لرصـد  ل تـدابري وضـع  ضمان أال تشارك سفنها يف عمليات إعـادة الـشحن؛ حثـت الـدول علـى            
ونظــم ملراقبــة األمســاك ى إنــشاء ســجل عــاملي لــسفن صــيد   شــجعت علــ؛واملراقبــة واإلشــراف

اجلـزاءات؛ حثـت علـى اعتمـاد وتنفيـذ      لتحديـد   وكذلك وضع مبادئ توجيهية إقليمية  ،السفن
   .)٥٤(اتفاقا متعدد األطرافتدابري جتارية متفق عليها 

 العامـة   اجلمعيـة اختـذت   ،  السريعة التـأثر  وفيما يتعلق حبماية النظم اإليكولوجية البحرية         - ٦١
اإلقليمية املعنية بـإدارة    الترتيبات   و الدول واملنظمات قرارا أهابت فيه ب   عقب االجتماع اخلامس    

ــنظم    املهلكــة حظــر اســتخدام ممارســات الــصيد   مــصائد األمســاك   ــار ضــارة علــى ال الــيت هلــا آث
يف قـــاع الـــصيد  ودعـــت إىل تنظـــيم يف أعـــايل البحـــارالـــسريعة التـــأثر اإليكولوجيـــة البحريـــة 

اإلقليمية املعنية بـإدارة األمسـاك      الترتيبات   و دعت الدول واملنظمات  يف قرار آخر،    و ،)٥٥(حارالب
ومنظمة األغذيـة والزراعـة إىل تنفيـذ جمموعـة مـن التـدابري حلمايـة الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة                  

  .)٥٦(السريعة التأثر
، املهلكـة الـصيد  نتيجـة لقـرارات اجلمعيـة العامـة بـشأن ممارسـات         .التطورات الالحقـة    - ٦٢

، اعتمـدت منظمـة األغذيـة والزراعـة املبـادئ           السريعة التـأثر  ومحاية النظم اإليكولوجية البحرية     
وأشـارت   .٢٠٠٨ البحـار يف عـام       ايلأعـ أعمـاق   يف   التوجيهية الدوليـة إلدارة مـصائد األمسـاك       

العمليـة  ناولتـها  منظمة األغذية والزراعة يف مسامهتها إىل أن معظم قضايا مصائد األمساك الـيت ت    
 مثل الصيد غري املشروع وغري املنظم وغري املبلغ عنـه، ومـسامهة صـيد األمسـاك يف                االستشارية،

ــة البحريــة  ، وهنــج النظــام اإليكولــوجي التنميــة املــستدامة ــنظم اإليكولوجي الــسريعة ، ومحايــة ال
كانـت تلـك مـن    وقـد  .  وقد عوجلت يف مدونة قواعد السلوك     ،، هلا صلة مباشرة بواليتها    التأثر

ــة والزراعــة، و   ــة مــصائد األمســاك التابعــة ملنظمــة   تعاجلهــا القــضايا األساســية ملنظمــة األغذي جلن
يف اجتماعــات بغــض النظــر عــن معاجلتــها وغريهــا مــن اجتماعــات املنظمــة، األغذيــة والزراعــة 

ــشارية  ــة االست ــك . العملي ــع ذل ــد اســتخدمت  ف ،وم ــة ق ــريت يف   املنظم ــيت أث ــسائل ال ــة امل العملي
ــة إىل تعزيــز تنفيــذ املدونــة  الستــشاريةا ــة ن االهتمــام الــذي توليــه  إو.  يف جهودهــا الرامي العملي

يواجـه  ومثـة حتـدي كـبري       . القضايا قد عزز الشعور باإلحلاح يف التعامل معهـا        لتلك   االستشارية
 مسامهة مصائد األمسـاك يف التنميـة املـستدامة ويتمثـل يف قيـام البلـدان الناميـة بترمجـة الـصكوك                     

__________ 
  .٦٢و  ٦١  و٤٩ و ٤٦و  ٤٥ و ٤٤ و ٤٣ و ٤٢ و ٤٠، الفقرات ٦٠/٣١القرار   )٥٤(  
  .٧٠، الفقرة ٥٩/١٢٢نظر أيضا القرار ا. ٦٩-٦٦، الفقرات ٥٩/٢٥لقرار ا  )٥٥(  
  .٩٠-٨٣ و ٨٠، الفقرات ٦١/١٠٥القرار   )٥٦(  
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. والنتائج الدولية إىل سياسات وتدابري ميكن تنفيذها ومن شأهنا تعزيز وضـمان نتـائج مـستدامة            
الـذي يتـسم باملـسؤولية      وأشارت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية إىل أن مسامهة الصيد          

ه يف حتقيق التنمية املستدامة وضرورة مكافحة الصيد غري املشروع وغري املـنظم وغـري املبلـغ عنـ                 
، وبرنـامج عمـل     ٢١ وجدول أعمال القـرن      ،قد مت التأكيد عليها يف خطة جوهانسربغ للتنفيذ       

  . بربادوس واستراتيجية موريشيوس
 ذكـرت منظمـة األغذيـة       ،وفيما خيص الصيد غري املشروع وغري املنظم وغري املبلغ عنه           - ٦٣

الترتيبــات  وملنظمــات قــد شــجعت علــى قيــام الــدول واالعمليــة االستــشاريةوالزراعــة أن نتــائج 
ومنظمة األغذية والزراعة باختاذ إجراءات لتنفيـذ التـدابري   اإلقليمية املعنية بإدارة مصائد األمساك    

اختـذت خطـوات لوضـع      أن منظمة األغذيـة والزراعـة       كما   .)٥٧(الواردة يف خطة العمل الدولية    
دابري دولــة بــشأن تــاتفــاق واستــضافت مفاوضــات لــصياغة األمســاك ســجل عــاملي لــسفن صــيد 

امليناء، عقب وضع اخلطة النموذجية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن تدابري دولة املينـاء ملكافحـة             
ظمـة األغذيـة    ونظمـت من   .)٥٨(٢٠٠٤الصيد غري املشروع وغري املنظم وغري املبلغ عنه يف عـام            

جـراءات الـيت     ولدراسـة اإل   ،خرباء لوضع معـايري لتقيـيم أداء دول العلـم         ة  والزراعة أيضا مشاور  
انظر أيـضا الفقـرة   (ميكن اختاذها ضد السفن اليت ترفع أعالم الدول اليت ال تستويف هذه املعايري         

   .)٥٩() أدناه١٦٧
 اليت تشكل عامال هامـا يف       ،دولة العلم راقبة من قبل    شكلة عدم فعالية امل   وفيما يتعلق مب    - ٦٤

 املنظمـة البحريـة الدوليـة ومنظمـات      درسـت ،الصيد غري املشروع وغري املنظم وغري املبلـغ عنـه    
 اسـتجابة لنتـائج العمليـة االستـشارية وقـرارات اجلمعيـة             “الصلة احلقيقيـة  ”سألة  معنية مب أخرى  
  . )٦٠() أدناه١١٣ و ١٠٩انظر أيضا الفقرتني (العامة 

__________ 
) ح( - )و (٩، الفقــرات A/60/99علــى ســبيل املثــال، انظــر العناصــر املتفــق عليهــا يف االجتمــاع الــسادس،      )٥٧(  

  .٦١ و ٤٦-٤٣ و ٤٠، الفقرات ٦٠/٣١امة ، وقرار اجلمعية الع)و(و ) د( - )ب (١٠ و
 ١١-٧انظـر منظمـة األغذيـة والزراعــة، تقريـر الـدورة الـسادسة والعــشرون للجنـة مـصائد األمسـاك، رومــا،            )٥٨(  

  ).FIPL/R780 (En) (٧٨٠، تقرير منظمة األغذية والزراعة عن مصائد األمساك رقم ٢٠٠٥مارس /آذار
مـارس  / آذار ٩-٥بـون،   لدورة الـسابعة والعـشرين للجنـة مـصائد األمسـاك،            تقرير ا منظمة األغذية والزراعة،      )٥٩(  

  ).FIEL/R830 (EN) (٨٣٠، رقم تقرير منظمة األغذية والزراعة عن مصائد األمساك ٢٠٠٧
لالطــالع علــى تقريـــر   ). أ( ٩، الفقــرة  A/60/99؛ و )ب (١٨و ) ب( و )أ (١٢، الفقــرات  A/58/95انظــر    )٦٠(  

صص لكبار ممثلي املنظمات الدولية، الـذي عقدتـه املنظمـة البحريـة الدوليـة، بـشأن             االجتماع التشاوري املخ  
، الفقـرة  ٦٠/٣١ و ٣٠، الفقـرة    ٥٩/٢٥ اتانظر أيضا القرار  . A/61/160، انظر   “الصلة احلقيقية ”موضوع  

  .٥١، الفقرة ٦٣/١١٢و ، ٤٦، الفقرة ٦٢/١٧٧و ، ٤٠، الفقرة ٦١/١٠٥ و ٣٨
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الـذي  بشأن املناطق البحريـة احملميـة       املقرر   أشارت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي إىل     و  - ٦٥
 بــشأن العمليــة االستــشارية لتنفيــذ نتــائج اباعتبــاره مهمــتفاقيــة اال مــؤمتر األطــراف يف عتمــدها

وأبلغـت منظمـة التجـارة العامليـة بـأن املفاوضـات        . مسامهة مصائد األمساك يف التنمية املـستدامة      
على اإلعانات يف قطـاع صـيد األمسـاك، مبـا يف        املفروضة  مستمرة لبحث كيفية تعزيز الضوابط      

الزائـدة  الـيت تـسهم يف القـدرة        ومصائد األمسـاك    املقدمة إىل   عانات  اإل حظر بعض أشكال     ذلك
ــصيد  ــى الـ ــرطعلـ ــات     .  املفـ ــة إىل أن اجتماعـ ــظ الطبيعـ ــدويل حلفـ ــاد الـ ــار االحتـ ــة وأشـ العمليـ
 مبا يف ذلك اجتماعاهتا بشأن املسائل املتعلقة مبصائد األمساك، أتاحت فهما أفـضل              االستشارية،

أهنـا وفـرت فهمـا      واسـتعماهلا املـستدام واملنـصف وإىل        حمليطـات   ا تواجـه حفـظ      للتهديدات الـيت  
  .للتدابري اليت تساهم يف التنمية املستدامة

العمليـة   فإن عـددا مـن املنظمـات اإلقليميـة قـدمت معلومـات عـن تـأثري أعمـال            ،باملثل  - ٦٦
نيـة بتـسخري العلـم      اللجنـة املع  توقعـت   و.  علـى األنـشطة الـيت يـضطلع هبـا كـل منـها              االستشارية

للنتائج اليت أسفرت عنها العمليـة      أن يكون   والتكنولوجيا من أجل التنمية املستدامة يف اجلنوب        
األمانــة املؤقتــة  وأشــارت. األمســاكمــصائد يف جمــاالت مثــل صــناعة  تــأثري واضــح االستــشارية 

  احملـيط اهلـادئ    للمشاورات الدولية إلنشاء املنظمة اإلقليميـة إلدارة مـصائد األمسـاك يف جنـوب             
 علــى أعمـــال  ، يف مجلــة أمـــور ،إىل أن نــص مــشروع اتفاقيـــة املنظمــة يعتمـــد اعتمــادا كـــبريا    

اختـاذ قـراري     و العمليـة االستـشارية،   وعقـب نتـائج     . للعملية االستشارية االجتماعات املتالحقة   
ــة  ــة العامـ ــادئ   ،٦٢/١١٧ و ٦١/١٠٥اجلمعيـ ــع املبـ ــة بوضـ ــة والزراعـ ــة األغذيـ ــام منظمـ  وقيـ

مت االتفـاق خـالل املـشاورة        ،أعـايل البحـار   أعمـاق   يهية الدولية إلدارة مصائد األمساك يف       التوج
مـسألة  معاجلـة  مـن أجـل   لإلدارة مؤقتة  تدابري  وضع  على   ٢٠٠٧الدولية الثالثة املعقودة يف عام      

،  وجتنب اآلثار الضارة النامجة عن الصيد يف قـاع البحـار           ،مجع البيانات املتعلقة مبصائد األمساك    
ــة مــن   ــادت جلنــة حفــظ املــوارد البحريــة احليــة يف      . صــيد األنــواع اليميــة  تكثــف والوقاي وأف

 إلدارة الـصيد    ٦١/١٠٥أنتاركتيكا أهنا قد أحرزت تقدما كبريا يف تنفيذ قـرار اجلمعيـة العامـة               
مـن  ، فضال عن أحكام أخـرى     السريعة التأثر يف قاع البحار ومحاية النظم اإليكولوجية البحرية        

وأفادت جلنة مـصائد األمسـاك يف مشـال شـرق احملـيط األطلـسي أهنـا الحظـت منـذ عـام                        .رالقرا
املعنيــة بــإدارة مــصائد األمســاك خــضعت الترتيبــات اإلقليميــة و أن عــددا مــن املنظمــات ٢٠٠٦

جلنـة مـصائد األمسـاك يف     وأشـارت .  أو هي يف سـبيلها إىل ذلـك  ،لعملية استعراض كل واليتها   
 مشلـت   العملية االستشارية دئ إىل أن األنشطة ذات الصلة بتنفيذ نتائج         غرب ووسط احمليط اهلا   

 وتطبيق هنج النظـام اإليكولـوجي ومحايـة         ،) أدناه ١٦٩انظر الفقرة   (بناء القدرات   فرص ل توفري  
  . ضيمن الصيد العَراحلد التنوع البيولوجي البحري من خالل 
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ــام عــن مــصائد األمســ      - ٦٧ ــارير األمــني الع ــد ورد يف تق ــستدامةوق ــشطة  وصــف لاك امل ألن
منفـردة وجمتمعـة    األخرى اليت تضطلع هبا املنظمـات الدوليـة واإلجـراءات الـيت تتخـذها الـدول                 

العمليـة   لتنفيـذ نتـائج    اإلقليميـة املعنيـة بـإدارة مـصائد األمسـاك        الترتيبـات  و من خـالل املنظمـات    
ندونيــسيا يف إوأشــارت  .)٦١(الــذي يتــسم باملــسؤوليةوقــرارات اجلمعيــة العامــة وتعزيــز الــصيد  

ــة يف       ــسامهة إجيابي ــدمت م ــصائد األمســاك ق ــستدامة مل ــسامهتها إىل أن اإلدارة امل ــوفري م ــن ت األم
التنميــة االقتــصادية واالســتقرار االجتمــاعي للمجتمــع حتقيــق  و، وختفيــف حــدة الفقــر،الغــذائي

املـنظم   وع وغـري  وأشـارت إندونيـسيا إىل أن الـصيد غـري املـشر           . الساحلي يف مجيع أحنـاء العـامل      
مقومـات  وغري املبلغ عنـه يـشكل عقبـة رئيـسية أمـام اإلدارة املـستدامة ملـصائد األمسـاك ويهـدد                     

الــصيد غــري املــشروع   وقــد تــسبب . علــى نطــاق العــامل واســتدامتها األرصــدة الــسمكية  بقــاء 
تمعـات   الـسلبية علـى اجمل  ه فـضال عـن آثـار      ،املنظم وغري املبلغ عنه يف تدهور البيئة البحرية        وغري

 ممـا جيعـل مـن املهـم     ، باإلضافة إىل التدهور الناجم عن أنشطة النقل البحـري الـدويل           ،الساحلية
ما يقابل ذلـك مـن      عند صياغة   احمللية  على الصعيد العاملي احتياجات تلك اجملتمعات       تراعى  أن  

 املــشروع للتقليــل مــن اآلثــار االقتــصادية واالجتماعيــة الــسلبية املترتبــة علــى الــصيد غــري تــدابري 
ولـذلك شـجعت إندونيـسيا الـدول علـى اختـاذ إجـراءات صـارمة         . املنظم وغري املبلغ عنـه     وغري

علــى األجــل واســتخدامها املــستدام ملــوارد الــسمكية اللمراقبــة واإلنفــاذ لــضمان حفــظ وإدارة 
واقترحـت أيـضا أن      .دولة العلـم  املراقبة من قبل     مثل   ،الطويل عن طريق خمتلف آليات االمتثال     

يركــز اجملتمــع الــدويل علــى اختــاذ تــدابري إضــافية مــن قبيــل تــدابري دولــة املينــاء مــن أجــل حتقيــق  
 .التعــاون علــى الــصعيد العــاملي ملكافحــة الــصيد غــري املــشروع وغــري املــنظم وغــري املبلــغ عنــه     

أن اختــاذ تــدابري فعالــة ملكافحــة الــصيد غــري املــشروع       رأي مفــاده وأعربــت إندونيــسيا عــن   
 .أبعــاده اإلجراميــة العــابرة للحــدوديــؤدي إىل معاجلــة  وغــري املبلــغ عنــه ينبغــي أن املــنظم وغــري

ــصيد        ــة لل ــة لالســتجابة بفعالي ــست كافي ــة القائمــة لي ــصكوك الطوعي ــضا إىل أن ال وأشــارت أي
  .املشروع وغري املنظم وغري املبلغ عنه بسبب الطبيعة اإلجرامية هلذه األنشطة غري
األعضاء يف االحتاد األورويب واجلماعـة األوروبيـة، ال سـيما           وأشارت النرويج والدول      - ٦٨

ومحاية النظم اإليكولوجيـة البحريـة      املهلكة  فيما خيص تنسيق تدابري التصدي ملمارسات الصيد        
الــيت أقرهتــا اجلمعيــة   إىل أن هنــاك صــلة مباشــرة بــني نتـائج العمليــة االستــشارية ،الـسريعة التــأثر 

ــدابري مــن جانــب   العامــة فيمــا بعــد، واســتمرار ت  الترتيبــات  واملنظمــاتالــدول ونفيــذ تلــك الت
  .)٦٢(اإلقليمية املعنية بإدارة مصائد األمساك

__________ 
  .A/63/128 و A/62/60 و A/61/154 و A/60/189 و A/59/298انظر   )٦١(  
االجتماع الرابع للعمليـة    ها  حركاليت  أن العملية   إىل  وروبية يف مسامهتهما    االحتاد األورويب واجلماعة األ   شار  أ  )٦٢(  

  .٧٣٤/٢٠٠٨قرار اجمللس اختاذ إىل أدت  االستشارية
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لفتت بعض الدول واملنظمات يف مـسامهاهتا االنتبـاه إىل اجلهـود املـستمرة الـيت يبـذهلا           و  - ٦٩
يات اليت تواجـه  اجملتمع الدويل ملكافحة الصيد غري املشروع وغري املنظم وغري املبلغ عنه والتحد           

 أبـرزت منظمــة األغذيــة والزراعــة أن  ،وعلــى وجــه اخلــصوص .)٦٣(هــذه اجلهـود بــذل مواصـلة  
 وكـذلك يف    ،هناك ممانعة سياسية للتصدي للصيد غـري املـشروع وغـري املـنظم وغـري املبلـغ عنـه                  

 سـيما    ال ،لتنفيذ التدابري على الـصعيد الـوطين      الالزمة  الكفاءة التقنية   افتقار إىل    ،بعض احلاالت 
ندونيــسيا علــى أن عــدم تــوفر إوشــددت ).  أدنــاه١٦٧انظــر أيــضا الفقــرة  (يف البلــدان الناميــة

ــصيد غــري املــشروع        ــاقم مــشكلة ال ــسبب يف تف ــد ت ــة ق ــدان النامي ــا يف البل ــوارد والتكنولوجي امل
يط وأشارت أمانة جلنة األمساك البحرية النهرية السرء يف مشـال احملـ  . املنظم وغري املبلغ عنه    وغري

اهلادئ إىل أنه على الرغم من االخنفاض يف عمليات الصيد غري املشروع يف منطقة االتفاقيـة يف                 
، ممـا يتطلـب مـن    مـستمر الـصيد غـري املـشروع يف أعـايل البحـار      خطـر   فـإن  ،السنوات األخـرية  

ــى     ــصا علـ ــل حريـ ــدويل أن يظـ ــع الـ ــذل  اجملتمـ ــلة بـ ــال   مواصـ ــاذ يف مشـ ــد واإلنفـ ــود الرصـ جهـ
  .اهلادئ احمليط

  
  االستخدامات املستدامة اجلديدة أوجه   - جيم  

ــة العامــة ات الــيت اختــذهتا اإلجــراء  - ٧٠ ــة   .  اجلمعي ــع واخلــامس للعملي منــذ االجتمــاعني الراب
واجلمعية العامة تـويل اهتمامـا متزايـدا للمـسائل     )  أعاله ٢- باء - ثالثا   انظر اجلزء (االستشارية  

استخدامه بطريقة مستدامة يف املناطق الواقعة خـارج        املتعلقة حبفظ التنوع البيولوجي البحري و     
كمــا اختــذت ).  أدنــاه٨٥  و٨٤  و٨١  و٧٧  و٧٦انظــر الفقــرات (الواليــة الوطنيــة حــدود 

إجراءات فيما يتعلق بتأثري ممارسات الصيد اجلديدة، مبا يف ذلك تأثري الصيد يف أعمـاق البحـار             
  ). أعاله٦١انظر الفقرة ( السريعة التأثرعلى النظم اإليكولوجية البحرية 

، الحظــت اجلمعيــة العامــة اإلمكانــات الــيت  )٦٤(وبنــاء علــى نتــائج االجتمــاع اخلــامس   - ٧١
خـاطر احملتملـة املرتبطـة هبـا،        فـضال عـن امل    تنطوي عليها هيدرات الغاز كمصدر لتنمية الطاقـة،         

ة الدوليـة لقـاع   يف ذلك املخاطر اليت حتدث يف سياق تغري املناخ، وشجعت الدول، والـسلط     مبا
__________ 

ركتيكا وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة       وجلنة حفظ املوارد البحرية احلية يف أنتا       اإندونيسيمسامهات    )٦٣(  
ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وجلنة مصائد األمساك يف مشال شرق احمليط األطلسي وجلنـة األمسـاك                 

 لـشمال  البحريـة  البيئـة  محايـة  البحرية النهرية السرء يف مشال احمليط اهلادئ وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وجلنة           
  .األطلسي يطاحمل شرق

أوجــه االســتخدام ’’متثــل املوضــوع حمــور االهتمــام يف االجتمــاع اخلــامس للعمليــة االستــشارية علــى موضــوع     )٦٤(  
اجلديدة واملستدامة للمحيطات، مبا يف ذلـك حفـظ التنـوع البيولـوجي لقـاع البحـار وإدارتـه يف املنـاطق الواقعـة           

وتـرد التطـورات    .  أوجه االستخدام اجلديدة املستدامة فقـط      ويتناول هذا الفرع  . ‘‘خارج حدود الوالية الوطنية   
  .املتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية يف الفرع دال أدناه
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البحار واألوساط العلمية الدولية، على مواصلة التعاون يف تعميق فهم املـسائل وحبـث جـدوى                
ومنهجية وسالمة استخراج هيدرات الغاز من قـاع البحـار وتوزيعهـا واسـتخدامها ومـا خيلفـه                 

الغنيـة  والقـشور املنغنيزيـة احلديديـة       والحظت أيـضا إمكانيـة اسـتخدام        . )٦٥(ذلك من آثار بيئية   
بالكوبالت والكربيتيدات املتعددة املعادن كمصادر هامة للمعادن، وشـجعت الـدول والـسلطة             
ــة          ــار البيئيـ ــل اآلثـ ــة وتقليـ ــذه اإلمكانيـ ــشاف هـ ــاون يف استكـ ــى التعـ ــة علـ ــاط العلميـ واألوسـ

؛ وكررت اجلمعية أيضا التأكيـد علـى أمهيـة اجلهـود اجلاريـة              )٦٦(لالستكشاف إىل حدها األدىن   
ا السلطة لوضع قواعد وأنظمة وإجراءات كفيلة بتوفري احلماية الفعالة للبيئـة البحريـة،     اليت تبذهل 

ومحاية املوارد الطبيعية يف املنطقة وحفظها، ووقاية النباتات واحليوانات فيها من اآلثـار الـضارة    
  .)٦٧(اليت قد تنجم عن األنشطة اجلارية يف املنطقة

بيـد أن  . )٦٨(الدول ببحوث تتعلق هبيدرات الغـاز    اضطلع عدد من    . التطورات الالحقة   - ٧٢
املعلومات املتاحة ال تكفي إلجراء تقييم قـاطع لتنفيـذ النتـائج ذات الـصلة للعمليـة االستـشارية                   

  . اجلمعية العامة صادرة عنوما تالها من توصيات
 عاكف علـى النظـر يف جممـوعتني مـن أنظمـة التنقيـب عـن             جملسهاوأفادت السلطة أن      - ٧٣
وقـد  . يتيدات املتعددة املعادن والقشور املنغنيزية احلديدية الغنيـة بالكوبالـت واستكـشافها           الكرب

ــة املــستخدمة يف       ــصيغة اللغوي ــة هلــذه األنظمــة مباشــرة مــن ال اســتوحيت بعــض األحكــام البيئي
 مــسألة محايـة الـنظم اإليكولوجيـة البحريــة    تتنـاول قـرارات اجلمعيـة العامـة، وخباصــة تلـك الـيت      

  ). أدناه١٦٤  و٧٨انظر أيضا الفقرتني ( التأثر السريعة
  

  التنوع البيولوجي البحري  -دال   
ركزت العملية االستشارية مناقشاهتا يف اجتماعاهتا الرابع واخلـامس والثـامن، يف مجلـة                - ٧٤

ــة   ’’أمــور، علــى   ــة البحري ــنظم اإليكولوجي ــة ال ــأثر محاي ــسريعة الت  ألوجــه االســتخدام ” ؛ و‘‘ال
مبا يف ذلك حفظ التنـوع البيولـوجي لقـاع البحـار وإدارتـه يف             تدامة للمحيطات،   اجلديدة واملس 

__________ 
  .٨٢، الفقرة ٥٩/٢٤القرار   )٦٥(  
  .٨٣املرجع نفسه، الفقرة   )٦٦(  
؛ والقـــرار ٢٨، الفقـــرة ٦١/٢٢٢؛ والقـــرار ٢٦الفقـــرة ، ٦٠/٣٠؛ والقـــرار ٢٣، الفقـــرة ٥٩/٢٤القـــرار   )٦٧(  

  .٣٣، الفقرة ٦٣/١١١؛ والقرار ٣٣، الفقرة ٦٢/٢١٥
: انظــــر علــــى ســــبيل املثــــال، أنــــشطة إدارة الواليــــات املتحــــدة للمــــسح اجليولــــوجي يف املوقــــع التــــايل            )٦٨(  

http://woodshole.er.usgs.gov/project-pages/hydrates/  إضــافة إىل تلــك الــيت تقــوم هبــا الوكالــة اليابانيــة لعلــوم ،
  ./www.jamstec.go.jp/e: وتكنولوجيا البحار واألرض يف املوقع التايل
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 -ثالثـا   انظر اجلزء   (‘‘ املوارد اجلينية البحرية  ’’و‘‘ الوالية الوطنية   حدود  املناطق الواقعة خارج    
  ). أعاله٢- باء
بيولـوجي   على تنفيذ نتائج العملية االستشارية ذات الصلة بالتنوع ال         الفرعويركز هذا     - ٧٥

الواليــة الوطنيــة، والبحــوث، واإلدارة علــى أســاس حــدود البحــري يف املنــاطق الواقعــة خــارج 
ــة   ــة البحري ــاطق، واملــوارد اجليني ــاول الفقــرات  . املن ــائج  ٦٦  و٦٢  و٦١وتتن ــذ النت  أعــاله تنفي

د وتــر. الــسريعة التــأثر يف الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة املهلكــةاملتــصلة بآثــار ممارســات الــصيد 
ــاء القــدرات يف جمــال التنــوع البيولــوجي البحــري يف الفقــرات        و١٥٥التطــورات املتعلقــة ببن

  . أدناه١٦٤  و١٦٣  و١٦٢  و١٥٦
  

   الوالية الوطنيةحدودالتنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج   -  ١  
اهليئـات العامليـة    يف أعقاب االجتماع الرابع للعملية االستشارية، دعت اجلمعيـة العامـة              - ٧٦

أن تستقصي علـى سـبيل االسـتعجال الكيفيـة الـيت يـتم التـصدي هبـا                  واإلقليمية ذات الصلة إىل     
 واملعرضـة  الـسريعة التـأثر  بشكل أفضل للمخاطر واحملاذير اليت هتدد النظم اإليكولوجية البحرية    

االسـتعانة  وكيفيـة    الوطنيـة، الواقعة خارج حدود الواليـة      للخطر والتنوع البيولوجي يف املناطق      
يف هذه العملية باملعاهدات وغريها من الصكوك القائمة ذات الصلة، مبا يف ذلك حتديـد أنـواع                 
النظم اإليكولوجية البحرية اجلديرة باالهتمام على سبيل األولويـة، وأن تستكـشف طائفـة مـن                

 علـى مناقـشات     وبنـاء . )٦٩(النهج واألدوات اليت ميكن استخدامها حلمايـة تلـك الـنظم وإدارهتـا            
إضافية أُجريت يف االجتماع اخلامس، قـررت اجلمعيـة إنـشاء فريـق عامـل خمـصص غـري رمسـي                     
مفتـــوح بـــاب العـــضوية معـــين بدراســـة املـــسائل املتعلقـــة حبفـــظ التنـــوع البيولـــوجي البحـــري  

ــاطق الواقعــة خــارج     ــة حــدودواســتخدامه بطريقــة مــستدامة يف املن ــة الوطني وكــان . )٧٠( الوالي
 بـــدورها تـــأثري يف )٧١( نوقـــشت يف االجتمـــاعني األول والثـــاين للفريـــق العامـــلللمـــسائل الـــيت

فعلى سبيل املثال، قررت اجلمعيـة العامـة عقـب          . مناقشات اجلمعية العامة والعملية االستشارية    
، أن العملية االستشارية ينبغـي أن تركـز        ٢٠٠٦االجتماع األول للفريق العامل املعقود يف عام        

ومـن وجهـة    ).  أدنـاه  ٨٤انظـر الفقـرة     ( علـى املـوارد اجلينيـة البحريـة          ٢٠٠٧م  مناقشاهتا يف عـا   
نظر أستراليا، فإن املرجح أن مسألة التنوع البيولوجي خارج نطاق الواليـة الوطنيـة مـا كانـت                  

. لتكتسب مكانة بارزة يف جدول األعمال الدويل املتعلق باحمليطات بـدون العمليـة االستـشارية      

__________ 
  .٥٢، الفقرة ٥٨/٢٤٠القرار   )٦٩(  
  .وقد أُبرز هذا التطور أيضا يف مسامهة النرويج. ٧٣، الفقرة ٥٩/٢٤القرار   )٧٠(  
  .A/63/79 و A/61/65لالطالع على تقارير االجتماعني، انظر   )٧١(  
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البيئة البحرية لشمال شـرق األطلـسي بـأن العمليـة االستـشارية قـد جنحـت                 وأفادت جلنة محاية    
  .يف الدفع قدما جبدول أعمال الفريق العامل

  
  البحوث املتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري وحتسني فهمه  -  ٢  

يف أعقـــاب مناقـــشات واقتراحـــات العمليـــة . اإلجـــراء الـــذي اختذتـــه اجلمعيـــة العامـــة  - ٧٧
تماعيهــا الرابــع واخلــامس، اللــذين ســلطا الــضوء علــى عــدد مــن الثغــرات يف االستــشارية يف اج

املعرفــة املتعلقــة بــالنظم اإليكولوجيــة البحريــة والتنــوع البيولــوجي، وخباصــة يف املنــاطق الواقعــة 
ــة العامــة الــدول باســتمرار إىل أن تزيــد فهمهــا     حــدود خــارج  ــة، دعــت اجلمعي ــة الوطني الوالي

ار، مبــا يف ذلــك علــى وجــه اخلــصوص نطــاق وهــشاشة التنــوع   ومعارفهــا بــشأن أعمــاق البحــ 
البحـث العلمـي    البيولوجي والنظم اإليكولوجية يف أعماق البحار، عـن طريـق تكثيـف أنـشطة               

  .)٧٢( اليت تضطلع هبا وفقا لالتفاقيةالبحري
اسـتجابة للحاجـة املُعـرب عنـها يف العمليـة االستـشارية واجلمعيـة          . التطورات الالحقـة    - ٧٨
 أخرى، قام عدد من املنظمات بزيادة أنشطتها أو إعـادة تركيزهـا           منتدياتة، وكذلك يف    العام

مــن أجــل حتــسني فهمهــا ومعارفهــا بــشأن التنــوع البيولــوجي والــنظم اإليكولوجيــة يف أعمــاق  
وعلى سبيل املثـال، أفـادت الـسلطة بأهنـا شـاركت يف مـشروع كـابالن الـذي يهـدف            . البحار

ــواع   ــيم      إىل دراســة تكــوين األن ــة يف إقل ــات العــضوية احلي ــدى الكائن ــدفق اجلــيين ل ــسب الت  ونِ
 كليربتون وسط احمليط اهلادئ، وأهنـا تنظـر يف          - العقيدات السحيقة العمق يف منطقة كالريون     

ــالتكوين اجلــيين لألحيــاء احمليطــة برواســب الكربيتيــدات املتعــددة      إجــراء دراســة مماثلــة تتعلــق ب
املعــروف حتــت اســم شروع املــويعتــرب . ديديــة الغنيــة بالكوبالــتاملعــادن والقــشور املنغنيزيــة احل

وتعـــداد ، )علــى حـــواف البحـــار األوروبيـــة احلرجـــة لبحـــوث الـــنظم اإليكولوجيـــة (هريمــس  
  .مثالني على األنشطة األخرى ذات الصلة )٧٣(الكائنات البحرية احلية

ــاء علــى طلــ      - ٧٩ ب مــن مــؤمتر وأفــادت أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي أهنــا وضــعت، بن
، وبالتعـاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة           ٨/٢٤األطراف يف اتفاقية التنوع البيولـوجي يف املقـرر          

خريطـة تفاعليـة للمنـاطق احملميـة البحريـة واملنـاطق األساسـية لتكـاثر األمسـاك يف أعـايل                  ’’للبيئة،
ارج حـدود   خـ الواقعـة   قواعـد بيانـات مكانيـة تتـضمن معلومـات عـن املنـاطق البحريـة                 : البحار

كما قامت بإعداد ملخـص واسـتعراض ألفـضل الدراسـات العلميـة      . ‘‘الوالية القضائية الوطنية 

__________ 
؛ ١٢١، الفقرة ٦٢/٢١٥؛ ١٠٨، الفقرة ٦١/٢٢٢؛ ٨٥، الفقرة   ٦٠/٣٠؛  ٨١، الفقرة   ٥٩/٢٤القرارات    )٧٢(  

  .١٤٢، الفقرة ٦٣/١١١
  )٧٣(  A/60/63/Add.1 و A/62/66/Add.2.  
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املتاحة بشأن جماالت األولوية حلفظ التنوع البيولوجي يف املناطق البحرية الواقعة خـارج نطـاق       
مــم وتكتــسي تقــارير معهــد الدراســات املتقدمــة التــابع جلامعــة األ . )٧٤(حــدود الواليــة الوطنيــة

  . أدناه أمهية كذلك يف هذا الشأن٨٧املتحدة املشار إليها يف الفقرة 
وقد شددت إندونيسيا أيضا يف مسامهتها على أمهية استخدام الدليل العلمي من أجـل                - ٨٠

 حــدودحتقيــق التنميــة املــستدامة للتنــوع البيولــوجي يف قــاع البحــار يف املنــاطق الواقعــة خــارج   
  .الوالية الوطنية

  
  اإلدارة على أساس املناطق  -  ٣  

مـن املـسائل الـيت ناقـشتها العمليـة االستـشارية         .  اجلمعيـة العامـة    ااختذهتاليت   اتاإلجراء  - ٨١
فيمـــا يتعلـــق بـــالتنوع البيولـــوجي البحـــري مـــا يتعلـــق بـــاإلدارة علـــى أســـاس املنـــاطق للـــنظم   

ــة  ــأثر  اإليكولوجي ــسريعة الت ــة خــار   ال ــاطق الواقع ــوجي يف املن ــوع البيول ــة حــدودج والتن  الوالي
ومتابعة للتوصيات الصادرة عن االجتماعني الرابع واخلامس للعمليـة االستـشارية، مـا             . الوطنية

فتئت اجلمعية العامة ترحب باجلهود اليت تبذهلا الدول، وتعيد تأكيـد احلاجـة إىل مواصـلة هـذه                  
يكولوجيـة  اجلهود من أجل تطـوير وتيـسري اسـتخدام خمتلـف النـهج واألدوات حلفـظ الـنظم اإل                  

يف ذلـك إمكانيـة إقامـة منـاطق حبريـة حمميـة، وفقـا للقـانون          ، مبـا  وإدارهتا السريعة التأثر البحرية  
ــاطق       ــة لتلــك املن ــة املتاحــة، وإقامــة شــبكات ممثل الــدويل واســتنادا إىل أفــضل املعلومــات العلمي

ة، الحظـت   وعلى حنو ما أوصت به العمليـة االستـشاري        . )٧٥(٢٠١٢البحرية احملمية حبلول عام     
. )٧٦(اجلمعيــة العامــة أيــضا العمــل ذي الــصلة املــضطلع بــه يف إطــار اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي    

ولـوجي البحـري يف املنـاطق       وحظيت مسألة اإلدارة على أساس املناطق فيما يتعلـق بـالتنوع البي           
  عامــل  الواليــة الوطنيــة مبزيــد مــن املناقــشة يف االجتمــاع الثــاين للفريــق ال حــدودخــارج  الواقعــة

  ). أعاله٧٦انظر الفقرة (
اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي،      املضطلع بـه يف سـياق       يف سياق العمل    . التطورات الالحقة   - ٨٢

 بإنـشاء فريــق عامــل خمــصص  ٢٠٠٤قـام مــؤمتر األطــراف يف اجتماعـه الــسابع املعقــود يف عــام   
ة االتفاقيـة بأنـه نتيجـة       وأفادت أمانـ  ). ٧/٢٨املقرر  (مفتوح باب العضوية معين باملناطق احملمية       

أعمال هذا الفريق العامل، عقد االجتمـاع الثـامن ملـؤمتر األطـراف حلقـة عمـل للخـرباء بـشأن                     

__________ 
  ./http://www.cbd.int: ميكن االطالع على اخلريطة التفاعلية واالستعراض يف املوقع التايل  )٧٤(  
، الفقـرة   ٦١/٢٢٢؛ و   ٧٤، الفقـرة    ٦٠/٣٠؛ و   ٧٢، الفقـرة    ٥٩/٢٤؛ و   ٥٤، الفقـرة    ٥٨/٢٤٠القرارات    )٧٥(  

  .١٣٤، الفقرة ٦٣/١١١؛ و ١١١، الفقرة ٦٢/٢١٥؛ و ٩٧
  .٧١، الفقرة ٥٩/٢١؛ و ٥٣، الفقرة ٥٨/٢٤٠القراران   )٧٦(  
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ــاطق البحريــة الــيت حتتــاج إىل      ــة للمن ــة البيولوجي ــة ونظــم التــصنيف اجلغرافي املعــايري اإليكولوجي
عـة مـن املعـايري العلميـة        ، واعتمد االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف جممو      )٨/٢٤املقرر  (احلماية  

ــة،         ــاج إىل احلماي ــيت حتت ــة ال ــة أو البيولوجي ــة اإليكولوجي ــة ذات األمهي ــاطق البحري ــد املن لتحدي
، علـى حنـو     )٩/٢٠املقرر  (وإرشادات علمية لتصميم الشبكات املمثلة للمناطق البحرية احملمية         

ــه حلقــة عمــل اخلــرباء   ــة العامــة هــذه اجلهــو  . مــا أوصــت ب د يف قراراهتــا وقــد الحظــت اجلمعي
وأوضــحت جلنــة محايــة البيئــة البحريــة لــشمال شــرق احملــيط األطلــسي أهنــا علــى   . )٧٧(األخــرية

وهبيئات خمتصة أخرى فيمـا يتعلـق باحتمـال تعـيني منطقـة              اتصال بالسلطة الدولية لقاع البحار    
  .يف مرتفع وسط احمليط األطلسي منطقة حبرية حممية تابعة للجنة صدع شاريل غيبس

وأعربت إندونيسيا يف مسامهتها عن وجهة نظر تفيد بأنه ينبغي تشجيع تعـيني املنـاطق                 - ٨٣
البحرية احملمية واألدوات املرافقة هلا، من قبيـل املنـاطق البحريـة الـشديدة احلـساسية، مـن أجـل                    

ة تدهور نوعيـة البيئـ    على  التقليل إىل أدىن حد من اآلثار االقتصادية واالجتماعية السلبية املترتبة           
ويف حالـة   . الـسريعة التـأثر   البحرية يف اجملتمعات الساحلية، ومحاية النظم اإليكولوجيـة البحريـة           

ــشاء نظــام إدارة       ــة احلــدود، ينبغــي إن ــاطق املتداخل ــة وشــبكات هــذه املن ــة احملمي ــاطق البحري املن
. ةمــشتركة مــع مراعــاة املــسائل املتعلقــة باملطالبــات الــيت مل ُيبــت فيهــا بــشأن احلــدود البحريــ     

املنــاطق البحريــة احملميــة ينبغــي أن حتديــد يتعلــق بأعــايل البحــار، الحظــت إندونيــسيا أن  مــاوفي
  .يستند إىل معارف علمية ثابتة من أجل تفادي اآلثار السلبية على حرية أعايل البحار

  
  املوارد اجلينية البحرية  -  ٤  

الستــشارية مــسألة املــوارد ناقــشت العمليــة ا. العامــة  اجلمعيــةااختــذهتالــيت  اتاإلجــراء  - ٨٤
ويف أعقــاب االجتمــاع الثــامن الــذي . اجلينيــة البحريــة يف اجتماعاهتــا الرابــع واخلــامس والثــامن

لفريـق  إطـار ا  ركز على هذا املوضوع، سـلمت اجلمعيـة العامـة باحلاجـة إىل مناقـشة املـسألة يف                   
الرئيـسان املـشاركان    ، مـع مراعـاة العناصـر الـيت قـد يقترحهـا        ) أعـاله  ٧٦انظـر الفقـرة     (العامل  

وأهابت بالدول أن تواصل النظر يف النظام القـانوين املناسـب للمـوارد             . )٧٨(لعملية االستشارية ل
الوالية الوطنية وفقـا لالتفاقيـة، يف سـياق واليـة      حدود  اجلينية البحرية يف املناطق الواقعة خارج       

وعقــب املناقــشات الــيت . )٧٩(الفريــق العامــل، بغيــة حتقيــق مزيــد مــن التقــدم بــشأن هــذه املــسألة

__________ 
  .١٣٥، الفقرة ٦٣/١١١؛ و ١١٤، الفقرة ٦٢/٢١٥القراران   )٧٧(  
  .١٣٣، الفقرة ٦٢/٢١٥؛ و ٩١، الفقرة ٦١/٢٢٢القراران   )٧٨(  
  .١٣٣ و ١٣٢، الفقرتان ٦٢/٢١٥القرار   )٧٩(  
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، كـررت اجلمعيـة العامـة دعوهتـا إىل          ٢٠٠٨أجراها الفريـق العامـل يف اجتماعـه الثـاين يف عـام              
  .)٨٠(الدول أن تواصل دراسة هذه املسألة يف سياق والية الفريق العامل

وكــذلك يف أعقــاب االجتمــاع الثــامن للعمليــة االستــشارية، ســلمت اجلمعيــة العامــة      - ٨٥
ــوفرة املــ  ــد وســلع         ب ــن فوائ ــه م ــا ميكــن أن تقدم ــث م ــن حي ــها م ــا وبقيمت ــة وتنوعه وارد اجليني

وخــدمات، وكــذلك بأمهيــة البحــوث املتعلقــة بــاملوارد اجلينيــة البحريــة ألغــراض تعزيــز الفهــم   
. )٨١( احملتملــة وحتــسني إدارة الــنظم اإليكولوجيــة البحريــةأوجــه االســتخدام والتطبيــقالعلمــي و

الدوليـة أيـضا علـى أن تواصـل دعـم وتعزيـز وتوطيـد أنـشطة بنـاء                   وشجعت الدول واملنظمات    
  .)٨٢() أدناه١٥٦انظر أيضا الفقرة (القدرات 

أفادت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي يف مسامهتها بـأن االجتمـاع      . التطورات الالحقة   - ٨٦
ة االستـشارية   تفاقية قد اعتمد يف أعقاب االجتماع اخلامس للعمليـ        االالثامن ملؤمتر األطراف يف     

حفـظ املــوارد اجلينيــة يف قــاع  : التنــوع البيولـوجي البحــري والــساحلي ” املعنــون ٨/٢١املقـرر  
وأشــارت منظمــة األغذيــة والزراعــة إىل أن  . ‘‘الواليــة الوطنيــةحــدود البحــار العميقــة خــارج 

د استعرضـت    احلكومية الدولية املعنية بتسخري املوارد اجلينية من أجل األغذية والزراعة ق           جلنتها
الــسياسات والــربامج واألنــشطة املتعلقــة بــاملوارد اجلينيــة والــيت تكتــسي أمهيــة بالنــسبة لألغذيــة  

، عقدت حلقة عمل الستعراض حالـة       ٢٠٠٦ويف عام   . والزراعة وقدمت إليها املشورة بشأهنا    
نظمـة  وأشـارت امل  . واجتاهات تسخري املوارد اجلنينية ألغـراض تربيـة املائيـات ومـصائد األمسـاك             

إىل أن هذا املوضـوع يتـسم بأمهيـة كـبرية لواليتـها، بيـد أن التمويـل احملـدود حـال دون قيامهـا              
  . اجملالذلكبدور أكثر نشاطا يف 

وأوضح معهد الدراسات املتقدمة التابع جلامعة األمم املتحدة أنه قام بإعـداد عـدد مـن             - ٨٧
قـة ويف أنتاركتيكـا ويف منطقـة القطـب          التقارير بشأن التنقيب البيولـوجي يف قـاع البحـار العمي          

الــشمايل، وذلــك اســتجابة يف األســاس إىل مــا أعربــت عنــه الوفــود خــالل اجتماعــات العمليــة  
ــشأن ضــرورة حتــسني قاعــدة املعلومــات    ــشارية ب ــضا  . االست ــام أي ــة باســتحداثوق  أداة مرجعي

 األمـم املتحـدة   للمعلومات املتعلقـة بالتنقيـب البيولـوجي البحـري، وذلـك بالتعـاون مـع منظمـة         
  .)٨٣()اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 

__________ 
  .١٢٢، الفقرة ٦٣/١١١القرار   )٨٠(  
  .١٢٤ و ١٢٣، الفقرتان ٦٣/١١١؛ و ١٣٥و  ١٣٤، الفقرتان ٦٢/٢١٥القراران   )٨١(  
  .١٢٥، الفقرة ٦٣/١١١؛ و ١٣٦، الفقرة ٦٢/٢١٥القراران   )٨٢(  
ــر   )٨٣(   ــايل    . /www.bioprospector.org/bioprospectorانظـــ ــع التـــ ــارير يف املوقـــ ــى التقـــ ــالع علـــ ــن االطـــ : وميكـــ

www.ias.unu.edu/sub_page.aspx?catID=111&dd1ID-169.  
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االحتاد الـدويل حلفـظ     وكذلك  ،   واجلماعة األوروبية  والحظت كندا واالحتاد األورويب     - ٨٨
الطبيعــة، أن املناقــشات املتعلقــة بــاملوارد اجلينيــة البحريــة الــيت جــرت خــالل االجتمــاع الثــامن    

. ني فرصة لتعزيز معارفهم اجلماعية عن هذا املوضـوع        للعملية االستشارية قد أتاحت للمشارك    
عمقة عن طائفة مـن الترتيبـات       توأشارت كندا إىل أن املناقشات سامهت أيضا يف تقدمي نظرة م          

القائمة للوصول إىل املوارد اجلينية البحرية وتبادل املعلومـات، فـضال عـن سـبل حتقيـق التـوازن                   
 وأعربــت إندونيــسيا عــن وجهــة نظرهــا بــشأن  .بــني االحتياجــات البحثيــة وأي نــشاط جتــاري 

 الواليــة حــدودالنظــام القــانوين الــذي يــنظم املــوارد اجلينيــة البحريــة يف املنــاطق الواقعــة خــارج  
الوطنية، وشددت على أمهية تقاسم املنافع وتكـافؤ فـرص الوصـول إىل املـوارد وبنـاء القـدرات            

  .ونقل التكنولوجيا
  

 البيئة البحرية  -هاء   
اآلثار االقتصادية واالجتماعيـة للتلـوث والتـدهور البحـريني، خاصـة            ”ت مواضيع   كان  - ٨٩

هـي املواضـيع   “ احلطـام البحـري  ”و “ محاية البيئة البحرية وحفظهـا    ”و  “ يف املناطق الساحلية  
 .حمور االهتمام خالل االجتماعات األول والثالث والسادس للعمليـة االستـشارية علـى التـوايل              

ــك،  ــة      وباإلضــافة إىل ذل ــة بالبيئ ــضايا املتعلق ــضا الق ــة أي ــت االجتماعــات األخــرى للعملي  تناول
وقد أقرت اجلمعية العامـة العديـد مـن التوصـيات           ).  أعاله ٢- باء - انظر الفرع ثالثا  (البحرية  

ويركــز هــذا الفــرع علــى نتــائج  .  يف موضــوع البيئــة البحريــة االستــشاريةاملنبثقــة عــن العمليــة  
لقة بالتنمية املستدامة، واألعمال التحضريية ملؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة             املتع االستشاريةالعملية  

ــة، واحلطــام البحــري     ــشطة الربي ــاجم عــن األن ــان التطــورات  . املــستدامة، والتلــوث الن ــرد بي وي
 .أوال أدناه - احلاصلة يف جمال بناء القدرات يف الفرع رابعا

  
 متر القمة العاملي للتنمية املستدامةالتنمية املستدامة واألعمال التحضريية ملؤ  -  ١  

 على أمهية احمليطـات والبحـار يف تـوفري املـوارد            إنشائها منذ   االستشاريةأكدت العملية     - ٩٠
احليويــــة لتحقيــــق األمــــن الغــــذائي وإدامــــة الرخــــاء االقتــــصادي والرفــــاه ألجيــــال احلاضــــر  

املتعلقـة بالتنميـة املـستدامة        العمليـة  وأيدت اجلمعية العامة العديـد مـن توصـيات        . )٨٤(واملستقبل
 ١٥٧ إىل ١٥٥انظـر الفقـرات مـن    (للمحيطات والبحار، مبا فيها تلك املتعلقة ببنـاء القـدرات        

ــاه ــة    )أدن ــصائد األمســاك البحري ــوارد م ــن   (، وم ــرات م ــر الفق ــاله٦١ إىل ٥٨انظ ــم ، ) أع وعل
ر البحــريني، ، والتلــوث والتــدهو) أعــاله٥١ إىل ٤٩انظــر الفقــرات مــن  (وتكنولوجيــا البحــار

__________ 
 .١، الفرع ألف، الفقرة A/55/274  مثالانظر  )٨٤(  
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، واإلدارة املتكاملــة ) أدنــاه١٠٣ و ٩٩انظــر الفقــرتني (وخاصــة النــامجني عــن األنــشطة الربيــة 
 ). أدناه١٤١ و ١٤٠انظر الفقرتني (للمحيطات 

، فـإن اجلمعيـة العامـة، يف مجلـة          االستشاريةومتابعة لتوصيات االجتماع األول للعملية        - ٩١
ائيـة واملتعـددة األطـراف أن ُتبقـي براجمهـا قيـد االسـتعراض               أمور، أهابت بالوكاالت املاحنـة الثن     

ــة        ــصادية والقانوني ــة، املهــارات االقت ــدول النامي ــدول، وال ســيما ال ــع ال ــدى مجي ــوافر ل لكــي تت
واملالحيــة والعلميــة والتقنيــة الالزمــة للتنفيــذ الكامــل لالتفاقيــة والتنميــة املــستدامة للمحيطــات   

 عنــد قيامهــا بــذلك  ي واإلقليمــي والعــاملي، وأن تراعــ والبحــار علــى كــل مــن الــصعيد الــوطين  
 .)٨٥() أدناه٩٩انظر أيضا الفقرة (حقوق الدول النامية غري الساحلية 

 لــضمان إدراج ٢٠٠٢ و ٢٠٠١وقــد بــذل اجملتمــع الــدويل جهــودا كــثرية يف عــامي     - ٩٢
 هـذا الـسياق،   ويف. )٨٦(شؤون احمليطات يف جدول أعمال مؤمتر القمة العاملي للتنمية املـستدامة     

:  لتـدور حـول  ٢٠٠٢ مناقـشاهتا يف عـام   االستـشارية أوصت اجلمعية العامة بـأن تـنظم العمليـة         
بناء القدرات والتعاون والتنسيق اإلقليميـان واإلدارة       ) ب( و   ،محاية البيئة البحرية وحفظها   ) أ(

ل مـؤمتر    وأعمـا  االستـشارية املتكاملة للمحيطات، من أجـل تنـسيق أفـضل بـني أعمـال العمليـة                
 إىل االستـشارية وقـد قُـدم التقريـر املتعلـق بأعمـال العمليـة         . )٨٧(القمة العـاملي للتنميـة املـستدامة      

 .االجتماع الرابع للجنة التحضريية ملؤمتر القمة

ــة باحمليطــات        - ٩٣ ــصول املتعلق ــاون هــذه إىل إدراج بعــض الف ــسيق والتع ــود التن وأدت جه
لــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة يف خطــة جوهانــسربغ   والبحــار واجلــزر واملنــاطق الــساحلية وا 

 واالسـتعراض  االستـشارية وقد أحاطت اخلطة علماً بوجـه خـاص بأعمـال العمليـة         . )٨٨(للتنفيذ
وحــدد االجتمــاع الثالــث للعمليــة    . املقبــل لفعاليتــها وجــدواها مــن جانــب اجلمعيــة العامــة      

لعديد من القضايا املشتركة وجمـاالت العمـل    ومؤمتر القمة العاملية للتنمية املستدامة ا     االستشارية
املتعلقة باحمليطات والبحـار، مبـا فيهـا مـا يتعلـق بـإدارة الـسواحل واحمليطـات، ومـصائد األمسـاك                      

__________ 
  )٨٥(  A/55/274 ٥٧/١٤١  و؛٧، الفقــرة ٥٦/١٢ ؛ و٢٢، الفقــرة ٥٥/٧ اتوالقــرار؛ ٨، الفــرع ألــف، الفقــرة ،

، الفقـرة  ٦١/٢٢٢  و؛٩، الفقـرة  ٦٠/٣٠ ؛ و٨، الفقرة ٥٩/٢٤ ؛ و٢٠، الفقرة  ٥٨/٢٤٠  و ؛٣٦فقرة  ال
 .٩، الفقرة ٦٣/١١١ و ؛١٠، الفقرة ٦٢/٢١٥  و؛٩

  )٨٦(  A/58/65مزيــد مــن التفاصــيل عــن األعمــال التحــضريية، انظــر    ولالطــالع علــى . ١٠ إىل ١  مــن، الفقــرات
A/57/57٥١١ إىل ٤٩٧  من، الفقرات. 

 .٤٨، الفقرة ٥٦/١٢القرار   )٨٧(  
 ‐أغــــسطس / آب٢٦تقريــــر مــــؤمتر القمــــة العــــاملي للتنميــــة املــــستدامة، جوهانــــسربغ، جنــــوب أفريقيــــا،     )٨٨(  

ــول ٤ ــع    (٢٠٠٢ســبتمرب /أيل ــم املبي ــشورات األمــم املتحــدة، رق ــصويبA.03.II.A.1من ، الفــصـل األول، ) والت
 .، املرفق٢ القرار
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املستدامة، وحفظ احمليطات وإدارهتا، ومحاية البيئة البحرية وصوهنا، وتقييم النظم اإليكولوجيـة            
 آليـة   إجيـاد وأبـرزت النتـائج ضـرورة       . )٨٩(ة الناميـة  البحرية والـساحلية والـدول اجلزريـة الـصغري        

 ١٧٦انظـر الفقـرة   (تنسيق مشتركة بني الوكـاالت بـشأن قـضايا احمليطـات واملنـاطق الـساحلية            
 .وإنشاء عملية منتظمة) أدناه

 رحبــت اجلمعيــة العامــة خبطــة جوهانــسربغ  .اإلجــراءات الــيت اختــذهتا اجلمعيــة العامــة   - ٩٤
 االستـشارية ومـؤمتر القمـة العـاملي       ن نتـائج االجتمـاع الثالـث للعمليـة          للتنفيذ وأيـدت الكـثري مـ      

ــة املــستدامة ــامج العمــل العــاملي وإعــالن     . للتنمي ــدول إىل املــضي قــدماً يف تنفيــذ برن ودعــت ال
؛ ) أدنـاه  ٩٩انظـر الفقـرة     ( بشأن محاية البيئة البحرية من األنـشطة الربيـة           ٢٠٠١مونتريال لعام   

نتظمة؛ دعت الـدول إىل تطـوير واسـتخدام خمتلـف النـهج والوسـائل يف                قررت إنشاء العملية امل   
جمــال حفــظ احمليطــات وإدارهتــا، شــددت علــى أمهيــة التعــاون والتنــسيق اإلقليمــيني يف اإلدارة     

 .)٩٠() أدناه١٤٠انظر الفقرة (املتكاملة للمحيطات 

ية ومـؤمتر القمـة     االستشار سامهت نتائج االجتماع الثالث للعملية       .التطورات الالحقة   - ٩٥
واعتـربت إدارة الـشؤون   .  للتنمية املـستدامة أيـضا يف عمـل املنظمـات احلكوميـة الدوليـة              العاملي

 ُتربز أمهية تقييم اآلثـار االقتـصادية واالجتماعيـة    االستشاريةاالقتصادية واالجتماعية أن العملية   
رية، وضرورة حتـسني نظـم املعلومـات        والبيئية املترتبة على برامج التنمية املستقبلية يف البيئة البح        

 وبرنـامج  ٢١والحظت أن خطـة جوهانـسربغ وجـدول أعمـال القـرن           . املتعلقة بالبيئة البحرية  
. عمل بربادوس واسـتراتيجية موريـشيوس كانـت قـد اتفقـت علـى أمهيـة معاجلـة هـذه القـضايا                  

ة خاصـة يف حتديـد       كانـت ذات أمهيـ     االستـشارية ويرى برنامج األمم املتحدة للبيئـة أن العمليـة          
ــالربامج        ــة ب ــات املؤســسية املتعلق ــه والترتيب ــامج عمل ــات يف اجملــال البحــري ووضــع برن األولوي
الفرعية يف جمـاالت اإلنـذار املبكـر والتقيـيم، وإدارة الـنظم اإليكولوجيـة، والقـانون واإلدارة يف          

 .امليدان البحري

لــدان يف جمموعــة واســعة مــن  وأفــاد البنــك الــدويل بأنــه كــان يــساعد عمــالءه مــن الب     - ٩٦
 وما يقابلـها مـن التزامـات مـؤمتر          االستشاريةاألنشطة املتصلة مباشرة بالبعض من نتائج العملية        

القمة العاملي، وال سيما بالنسبة ملصائد األمسـاك املـستدامة، والتلـوث البحـري، وحفـظ التنـوع            
__________ 

  )٨٩(  A/57/57/Add.1٨٥ إىل ٧٥ن ، الفقرات م. 
ــرار   )٩٠(   ــرات ٥٧/١٤١الق ــا. ٥٧ و ٥٣ و ٤٥ و ٤٣ و ٨ و ٧، الفق ــضارنظ ــة    أي ــيت أعــدهتا األمان  الدراســة ال

املساعدة املتاحة للـدول الناميـة، وال سـيما أقـل الـدول             بشأن   ٦١/٢٢٢ من القرار    ٨٨لفقرة  با  عمال ،العامة
يقيـة الـساحلية، والتـدابري الـيت ميكـن لتلـك الـدول              منوا والدول اجلزرية الـصغرية الناميـة وكـذلك الـدول األفر           

داخـل حـدود    احمليطـات يف     وأوجه اسـتخدام  اختاذها لالستفادة من التنمية املستدامة والفعالة للموارد البحرية         
 ).A/63/342(الوالية الوطنية 
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وأفـادت  . ب املرجانيـة  ارة الـشع  طق الـساحلية، وإد   البيولوجي والنظم اإليكولوجية، وإدارة املنـا     
البحريـة والـساحلية   باملوارد ن تنفيذ العنصر اخلاص   أر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة      أمانة املؤمت 

لـشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة      للبيئيـة  املتعلقـة باملبـادرة ا  وموارد املياه العذبة من خطة العمل     
الـسياق، قُـدم مقتـرح      ذلـك   ويف  . ر القمة العاملي  أفريقيا قد ُنفذ كمتابعة مباشرة لتوصيات مؤمت      

متويل إىل مرفق البيئة العاملية من أجل وضع مـشروع للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة األفريقيـة              
وأفاد املصرف األورويب لالستثمار بأنه قـام، متـشياً مـع قـرارات     . يركِّز على إدارة املوارد املائية 

، بإدراج االعتبـارات البيئيـة واالجتماعيـة يف أهدافـه املتعلقـة         اجلمعية العامة بشأن هذا املوضوع    
ــةبــاإلقراض وممارســاته  ــة     . التنفيذي ــا بــشأن املبــادئ واملعــايري البيئي كمــا أنــه اعتمــد مــؤخرا بيان

 .)٩١(واالجتماعية

وشددت إندونيسيا يف مسامهتها على ضرورة التصدي، على حنو شامل، لتـدهور البيئـة                - ٩٧
، مبا يف ذلك مـن خـالل        الربي املنشأ كله أنشطة النقل البحري الدويل والتلوث       البحرية الذي تش  

 ). أدناه٨٣انظر أيضا الفقرة (املناطق البحرية احملمية واملناطق البحرية الشديدة احلساسية 

وأقرت اجلمعية العامة مؤخرا بأمهية مسامهة التنميـة املـستدامة وإدارة مـوارد احمليطـات                 - ٩٨
األهـداف الـواردة يف     استخدامها يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مبـا فيهـا             ه  أوجوالبحار و 

، مبـا يف  التعـاون إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيـة؛ وواصـلت التأكيـد علـى احلاجـة املاسـة إىل                 
نقـل التكنولوجيـا البحريـة مبـا يكفـل جلميـع الـدول، وال سـيما                 من خالل بناء القدرات و    ذلك  

ــدان النا ــة املــستدامة للمحيطــات      البل ــة واالســتفادة مــن التنمي ــذ االتفاقي ــة، القــدرة علــى تنفي مي
 .)٩٢() أعاله٧٤انظر أيضا الفقرة (والبحار 

  
 التلوث الناجم عن األنشطة الربية  -  ٢  

 اعترافـا بـأن محـل التلـوث يف احمليطـات نـابع يف               .اإلجراءات اليت اختذهتا اجلمعية العامة      - ٩٩
اجتماعاهتـــا األول  يف االستــشارية لربيــة، واســـتنادا إىل نتــائج العمليـــة   معظمــه مــن األنـــشطة ا  

، دأبت اجلمعية العامة على إعـادة تأكيـد أمهيـة تنفيـذ برنـامج العمـل                 والثالث والرابع والسادس  
 ٢٠٠٦العاملي، ودعوة الدول إىل املضي قدما يف تنفيـذ إعـالن مونتريـال وإعـالن بـيجني لعـام                    

__________ 
-www.eib.org/about/news/review-of-the-eib-statement-ofenvironmental-and-social: انظـــــر املوقـــــع التـــــايل  )٩١(  

principles-and-standards-final-draft.htm. 
، ٦١/٢٢٢  و ،٦٠/٣٠  و ،٥٩/٢٤  و ،٥٨/٢٤٠  و ،٥٧/١٤١  و ،٥٦/١٢  و ،٥٥/٧قـرارات   الديباجة    )٩٢(  

 .٦٣/١١١ و ٦٢/٢١٥و 
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كمـا أهابـت بالـدول أن تواصـل مـنح األولويـة         . )٩٣(مج العمل العـاملي   بشأن مواصلة تنفيذ برنا   
للعمل بطريقة متكاملة وشاملة يف جمال التلوث البحري الناجم عن املـصادر الربيـة كجـزء مـن                   

ــرامج جــدول أعمــال القــرن     ــة املــستدامة وب ــة للتنمي ــها إىل )٩٤(٢١اســتراتيجياهتا الوطني ، ودعت
ديد أهداف وجداول زمنية وإقليمية مشتركة عمال بربنـامج         التعاون على الصعيد اإلقليمي لتح    

كما شجعت اجلمعيـة علـى   .)٩٥(العمل العاملي، مبا يف ذلك من خالل اتفاقيات البحار اإلقليمية   
ــق        ــة يف حتقي ــساحلية واملــوارد البحري ــاطق ال ــة واملن ــاه العذب ــصلة بــني املي ــز علــى ال ــادة التركي زي

، فــإن اجلمعيــة االستــشارية، وتبعــا ملقترحــات العمليــة كــذلك. )٩٦(األهــداف اإلمنائيــة الدوليــة
 ة الدوليـ  ة لالستعراضـات احلكوميـ    يةتحـضري عمـال ال  العامة تقـدمت بتوصـيات حمـددة بـشأن األ         

 .)٩٧() أدناه١٠٣انظر أيضا الفقرة (لربنامج العمل العاملي 

ــة   .التطــورات الالحقــة   - ١٠٠ ــائج العملي ــشارية أثــرى عــدد مــن نت لــيت  واإلجــراءات ااالست
اختـــذهتا اجلمعيـــة العامـــة مناقـــشات ونتـــائج االجتمـــاعني احلكـــوميني الـــدوليني األول والثـــاين   

. )٩٨( علـى التـوايل  ٢٠٠٦ و ٢٠٠١الستعراض برنـامج العمـل العـاملي اللـذين عقـدا يف عـامي            
 حمفـل  كانـت أيـضا مبثابـة        االستشاريةوحسبما أفاد به برنامج األمم املتحدة للبيئة، فإن العملية          

 .ظر يف القضايا الناشئة يف ما يتعلق بربنامج العمل العامليللن

وذكر البنك الدويل أنـه اسـتجابة إىل احلاجـة امللحـة ملعاجلـة التلـوث البحـري النـاجم                      - ١٠١
عن األنشطة الربية، فقد زاد يف حافظته اخلاصة بالقروض لتحسني إدارة املياه املـستعملة لتـصل           

املتعلقة خبفـض معـدل املغـذيات الناشـئة عـن        لت االستثمارات   ومش. إىل ما يقارب بليون دوالر    
ــصرف    ــل ال ــشرة، مث ــة ومنت ــصادر ثابت ــوث يف البحــار     م ــدعم ملكافحــة التل ــدمي ال  الزراعــي، تق

وشــددت منظمــة األغذيــة والزراعــة علــى عــدم كفايــة املــوارد املتاحــة ملعاجلــة اآلثــار . اإلقليميــة
وذكـرت أمانـة   ).  أدنـاه ١٧٠انظر الفقرة (لبحريني االقتصادية واالجتماعية للتلوث والتدهور ا 

__________ 
؛ ٤٩، الفقـرة    ٥٨/٢٤٠  و ؛٤٣، الفقـرة    ٥٧/١٤١  و ، الديباجـة؛  ٥٦/١٢  و ، الديباجـة ؛   ٥٥/٧القرارات    )٩٣(  

 .٩٥، الفقرة ٦٢/٢١٥، و ٨٤، الفقرة ٦١/٢٢٢و 
ــرارات   )٩٤(   ــرة ٥٥/٧الق ــرة ٥٦/١٢ و ؛٢٧، الفق ــرة ٥٧/١٤١  و؛٣٦، الفق ــرة ٥٨/٢٤٠  و؛٤٢، الفق ، الفق

 .٦٩، الفقرة ٦٠/٣٠ و ؛٦٣، الفقرة ٥٩/٢٤  و؛٤٧
 .٤٩، الفقرة ٥٧/١٤١القرار   )٩٥(  
، الفقـرة   ٦١/٢٢٢  و ؛٧١، الفقـرة    ٦٠/٣٠  و ؛٦٥ ، الفقـرة  ٥٩/٢٤  و ؛٤٨، الفقـرة    ٥٨/٢٤٠القرارات    )٩٦(  

 .١١٤ الفقرة ،٦٣/١١١ و ؛٩٦، الفقرة ٦٢/٢١٥  و؛٨٥
 .٧١ و ٧٠ن ا، الفقرت٦٠/٣٠ و ؛٢٩ و ٢٨ و ٢٧ت ا، الفقر٥٥/٧ نالقرارا  )٩٧(  
) ـهـ  (٢، والفقـرات    )UNEP/GPA/IGR.1/9(مـن إعـالن مونتريـال       ) ـهـ  (٨و  ) أ (٨ و   ٧انظر مثال الفقـرات       )٩٨(  

  ).UNEP/GPA/IGR.2/7( من إعالن بيجني ٧ و ٤ و
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 مـشروعا بـشأن األنـشطة       ٢٠٠٤املؤمتر الوزاري األفريقي املعـين بالبيئـة بأهنـا نفـذت منـذ عـام                
 فقـد ورد بياهنـا يف   ،أما التطورات اليت حدثت يف منـاطق أخـرى    . الربية يف غرب احمليط اهلندي    

 .وقانون البحارالتقارير السابقة لألمني العام عن احمليطات 

وواصلت اجلمعية العامة دعوة الدول إىل اختاذ إجراءات لتقوم، على سبيل األولويـة،               - ١٠٢
ــاء باال        ــبة للوف ــدابري املناس ــع الت ــاذ مجي ــاملي واخت ــل الع ــامج العم ــذ برن ــواردة يف  بتنفي ــات ال لتزام

 .)٩٩(بيجني إعالن
  

 احلطام البحري  -  ٣  

 يف أعقاب املناقشات اليت جرت بشأن احلطـام         .ية العامة اإلجراءات اليت اختذهتا اجلمع     - ١٠٣
ــة    ــسادس للعملي ــشاريةالبحــري يف االجتمــاع ال ــى العناصــر املقترحــة مــن    االست ، واعتمــادا عل

، أقرت اجلمعية العامة باحلاجـة إىل بنـاء القـدرات           ) أعاله ٣٧انظر الفقرة   (الرئيسني املشاركني   
ــدول اجلزر الــشديدوالــضعف  ــه ال ــة؛ وشــجعت الــدول علــى    الــذي تتــسم ب ــة الــصغرية النامي ي

مواصلة إقامة الشراكات مع أوسـاط الـصناعة واجملتمـع املـدين إلذكـاء الـوعي؛ وحثـت الـدول                    
على إدراج هذه املسألة يف االستراتيجيات الوطنية املتعلقة بإدارة النفايات يف املناطق الـساحلية              

حلوافز االقتصادية املناسبة، والتعـاون علـى       واملوانئ والصناعات البحرية، والتشجيع على إجياد ا      
 احلطـام البحـري   تـصريف  عاملستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي لوضع وتنفيذ برامج مشتركة ملن  

كما دعت املنظمة البحرية الدولية إىل اسـتعراض املرفـق اخلـامس لالتفاقيـة الدوليـة                . واستعادته
. )١٠٠(مـع املنظمـات واهليئـات ذات الـصلة         بالتـشاور    ،ملنع التلوث البحري النـاجم عـن الـسفن        

يتـصل بـذلك مـن حطـام حبـري، أهابـت        ويف ما يتعلق مبعدات الصيد املفقودة أو املتروكة ومـا       
، بالدول ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة واملنظمـة          ٦٠/٣١اجلمعية العامة، يف قرارها     

ات اإلقليمية املعنية بـإدارة مـصائد األمسـاك         البحرية الدولية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والترتيب      
واملنظمات األخرى إىل اختاذ إجراءات ملعاجلة هذه املسألة، بوسائل منها مجع البيانات وغريهـا              

ذات الـصلة   الفاعلـة   من املبادرات؛ وشجعت علـى إقامـة تعـاون وتنـسيق وثـيقني بـني اجلهـات                  
ــصيد املفقــودة واملتروكــة ومــ    ــذلك مــن احلطــام البحــري؛    املعاجلــة مــسألة معــدات ال يتــصل ب

ذات الــصلة علــى النظــر يف نتــائج احللقــة الدراســية لرابطــة التعــاون الفاعلــة وشــجعت اجلهــات 
يتـصل   االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ للتثقيف والتوعيـة بـشأن معـدات الـصيد املتروكـة ومـا                
ا للــصيد بــذلك مــن حطــام حبــري؛ وشــجعت الــدول علــى إذكــاء الــوعي داخــل نطــاق قطاعهــ 

__________ 
 .١١٤ إىل ١١٢  من انظر أيضا الفقرات؛١١١، الفقرة ٦٣/١١١ القرار  الدعوة الواردة يفآخرها  )٩٩(  
 . النرويج يف مسامهتها أيضازت هذا األمرروأب. ٦٧ إىل ٦٥  منالفقرات و١٢، الفقرة ٦٠/٣٠القرار  )١٠٠(
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؛ وشـجعت جلنـة مـصائد        يف هـذا الـشأن     خيارات الختاذ إجراءات  وحتديد   ؛ومنظماهتا اإلقليمية 
اجتماعهـا الـذي سـيعقد     األمساك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة على النظر يف هـذه املـسألة يف              

 .)١٠١(٢٠٠٧ عاميف 

راليا والنـرويج،   سلط الضوء عدد من املنظمـات، إىل جانـب أسـت         .التطورات الالحقة   - ١٠٤
فمنـذ  .  يف مـا يتعلـق باحلطـام البحـري         االستـشارية يف بالغاهتا على املسامهة اليت قدمتها العملية        

، اختــذ كــل مــن برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة واللجنــة االستــشاريةاالجتمــاع الــسادس للعمليــة 
غذية والزراعـة، خطـوات   األوقيانوغرافية احلكومية الدولية واملنظمة البحرية الدولية ومنظمة األ       

فقد أطلق برنامج األمم املتحدة للبيئـة، يف إطـار عملـه بالتعـاون              . ملعاجلة مسألة احلطام البحري   
مع املنظمات األخرى ذات الصلة وكذلك من خالل براجمه للبحـار اإلقليميـة وبرنـامج العمـل                 

قليميـــة رائـــدة العـــاملي، مبـــادرة عامليـــة بـــشأن النفايـــات البحريـــة هبـــدف اســـتحداث أنـــشطة إ
ــةيوتطويرهــا، وهت ــسيق  حمفــل ئ ــاون والتن ــشراكات والتع ــامج األمــم   .)١٠٢( عــاملي لل وأشــار برن

األنـشطة  املعلومـات عـن     لتبـادل   حمفـل    قد كانت مبثابة     االستشاريةاملتحدة للبيئة إىل أن العملية      
 األنـشطة األخـرى     وكان من بـني   . البحريةبالقمامة  يف إطار املبادرة العاملية املتعلقة      املضطلع هبا   

ــادئ       ــة بوضــع مب ــة الدولي ــة احلكومي ــة األوقيانوغرافي ــة واللجن ــامج األمــم املتحــدة للبيئ ــام برن قي
 وأنـشطة عديـدة ُنظمـت علـى         )١٠٣(توجيهية تنفيذية يف جمال مـسح القمامـة البحريـة ورصـدها           
 .)١٠٤(الصعيد اإلقليمي من خالل خمتلف برامج البحار اإلقليمية

، أقـرت املنظمـة البحريـة الدوليـة تعميمـات      النفايـات  املرفئيـة لتلقـي    املرافـق ولتحسني    - ١٠٥
عــن متطلبــات اإلبــالغ وشــكال موحــداً منقحــا لإلبــالغ عــن أوجــه القــصور، وأنــشأت قاعــدة 

املرافـق  كمـا وافقـت علـى خطـة عمـل ملعاجلـة عـدم كفايـة                 . )١٠٥(بيانات على شبكة اإلنترنت   

__________ 
 .٨٢ إىل ٧٧  من، الفقرات٦٠/٣١القرار  )١٠١(
 .http://www.unep.org/regionalseas/marinelitter/initiatives/default.asp:  املوقع التايلرنظا )١٠٢(
:  متـــــــاح يف املوقـــــــع التـــــــايل٢٠٠٨ لعـــــــام نـــــــامج األمـــــــم املتحـــــــدة للبيئـــــــةلربلتقريـــــــر الـــــــسنوي ا )١٠٣(

http://www.unep.org/PDF/AnnualReport/2008/AnnualReport2008_en_web.pdf ٤٠، الصفحة. 
 ففــي .http://www.unep.org/regionalseas/marinelitter/initiatives/unepregions/default.asp:  املوقــع التــايلرنظــا )١٠٤(

ــة  مــن  امــشاركبرناجمــا  ١٢هنــى أ، علــى ســبيل املثــال،  ٢٠٠٨عــام  ــةاســتعراض بــرامج البحــار اإلقليمي  حال
 . اإلقليميــة خطــط عمــل بــشأن إدارة النفايــات البحريــة     بحــاربــرامج للســبعة أعــدت  والنفايــات البحريــة 

لتقريـر الـسنوي    اانظـر   . ٢٠٠٧ يف احلملة الدولية لتنظيـف الـسواحل يف عـام            ة منطق ة عشر ىحدإ وشاركت
:  يف املوقــــــــــــــــع التــــــــــــــــايل٢٠٠٨ لعــــــــــــــــام نــــــــــــــــامج األمــــــــــــــــم املتحــــــــــــــــدة للبيئــــــــــــــــةلرب

http://www.unep.org/PDF/AnnualReport/2008/AnnualReport2008_en_web.pdf. 
)١٠٥( A/60/63/Add.2٦٠ة ، الفقر. 
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 البحريــة الدوليــة يف اســتعراض املرفــق اخلــامس  وبــدأت املنظمــة. )١٠٦(النفايــاتاملرفئيــة لتلقــي 
يوليـه  /لالتفاقية الدولية ملنع التلوث البحري الناجم عن السفن، الذي يتوقع أن يكتمل يف متـوز              

إىل أهنـا كانـت قـد قـدمت املـساعدة التقنيـة             بوأفادت منظمـة األغذيـة والزراعـة        . )١٠٧(٢٠٠٩
ــة يف ســياق اســتعراض املرفــق    ا ــة الدولي ت، باالشــتراك مــع   وأعــّد)١٠٨(اخلــامسملنظمــة البحري

. برنامج األمم املتحدة للبيئة، دراسة عن القمامة البحرية ومعدات الـصيد املتروكـة أو املفقـودة         
التمويــل الــالزم لــدعم جمــاالت مــن بينــها بنــاء االفتقــار إىل وأبــرزت منظمــة األغذيــة والزراعــة 

 ١٧٠انظـر الفقـرة     (املتخلـى عنـها     القدرات للحد من معدات الصيد املهجـورة أو املفقـودة أو            
 كـان هلـا أثـر يف أعماهلـا بـشأن          االستـشارية جلنـة هلـسنكي أن أعمـال العمليـة          وأبلغـت   ). أدناه

. احلطــام البحــري، الــذي مل يكــن ُيعتــرب يف حــد ذاتــه أنــه ميثــل مــشكلة رئيــسية يف حبــر البلطيــق
ا قامـت بتقيـيم احلطـام       وأوضحت جلنة محاية البيئة البحريـة لـشمال شـرق احملـيط األطلـسي أهنـ               

البحري ملا يزيد علـى عـشر سـنوات وسـامهت يف املبـادرة العامليـة بـشأن القمامـة البحريـة الـيت                        
 .وقد ظلت هذه املسألة مدرجة على جدول أعماهلا. برنامج األمم املتحدة للبيئةاستحدثها 

بحــري يف  علـى تنــاول مـسألة احلطــام ال  ٢٠٠٦وقـد دأبــت اجلمعيـة العامــة منـذ عــام      - ١٠٦
علـى حـد   قراراهتا السنوية بشأن موضوعي احمليطات وقانون البحار ومصائد األمساك املـستدامة      

  .)١٠٩() أدناه١٥٨انظر أيضا الفقرة (سواء 
  

  السالمة البحرية  -واو   
“ ســـالمة املالحـــة، مبـــا يف ذلـــك بنـــاء القـــدرات لوضـــع خـــرائط مالحيـــة  ”كانـــت  - ١٠٧

حمــور االهتمــام أثنــاء اجتمــاعي العمليــة مــن املواضــيع “ األمــن البحــري والــسالمة البحريــة” و
تناولــت اجتماعــات أخــرى أيــضاً املــسائل املتــصلة و. االستــشارية الرابــع والتاســع علــى التــوايل

وقـد أيـدت اجلمعيـة العامـة توصـيات          ). أعـاله  ٢ - بـاء    - ثالثـاً    الفرعانظر  (بالسالمة البحرية   
قصر الوقت الذي انقضى منذ االجتمـاع التاسـع، فـإن           ونظرا ل  . هبذا الشأن  االستشاريةالعملية  

، يف مــا عــدا اإلجــراءات ذات الــصلة الــيت اختــذهتا ى هــذا االجتمــاعالتطــورات الــيت ترّتبــت علــ

__________ 
)١٠٦( A/62/66٢٨٠ة ، الفقر. 
 .١١-٥، الفقرة MEPC 57/21 املنظمة البحرية الدوليةة قوثي )١٠٧(
مـارس  / آذار٩‐٥د األمسـاك، رومـا،    ئتقرير الدورة الـسابعة والعـشرين للجنـة مـصا          ،منظمة األغذية والزراعة   )١٠٨(

٢٠٠٧ ))FIEL/R830 (EN(، ٧٨ الفقرة. 
 ؛٨٠ إىل ٧٨مـــــن  و١٢، الفقـــــرات ٦١/٢٢٢  و؛٩٥ و ٩٤ ان، الديباجـــــة والفقرتـــــ٦١/١٠٥القــــرارات   )١٠٩(

ــ٦٢/١٧٧ و ــة والفقرتـ ــرات ٦٢/٢١٥  و؛١٠٥ و ١٠٤ ان، الديباجـ ، ٦٣/١١١  و؛٩٠ و ٨٩  و١٤، الفقـ
 .١١١، الديباجة والفقرة ٦٣/١١٢ و ؛١٠٧ و ١٠٦ و ١٦ت االفقر
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يركـز أساسـا علـى      الفـرع   ولـذلك فـإن هـذا       . اجلمعية العامة،كانت حمـدودة ويـصعب تقييمهـا       
 والتنفيـذ واإلنفـاذ مـن ِقبـل دولـة العلـم،             تنفيذ نتائج االجتماع الرابع املتـصلة بـسالمة املالحـة،         

وتـرد التطـورات املتـصلة ببنـاء        . وسالمة الناس يف البحر   وبناء القدرات لوضع اخلرائط املالحية      
  . أدناه١٧١ و ١٦٠ و ١٥٩ الفقرات القدرات أيضاً يف

  
  يذ واإلنفاذ من ِقبل دولة العلمتعزيز سالمة املالحة والتنف  -  ١  

بناء علـى توصـية االجتمـاع الرابـع للعمليـة           .  اختذهتــا اجلمعيــة العامـــة   اإلجراءات اليت  - ١٠٨
، حثّت اجلمعية العامة الدول ومنظمات التكامل االقتـصادي اإلقليميـة علـى العمـل               االستشارية

يف إطار املنظمة البحرية الدوليـة ووفقـا لالتفاقيـة والقواعـد واألنظمـة الدوليـة املتعلقـة بالتـدابري                    
وحثّـت دول العلَـم الـيت       . ذات اهليكل الواحد  النفط   بالتخلص على مراحل من ناقالت       املتصلة

تفتقــر إىل إدارة حبريــة فعالــة وأطــر قانونيــة مناســبة علــى إنــشاء أو تعزيــز مــا يلــزم مــن هياكــل    
أساســية وقــدرات تــشريعية وتنفيذيــة تكفــل وفاءهــا مبــسؤولياهتا بــصورة فعالــة والتزامهــا بتلــك  

جب القانون الدويل، وعلى النظر، ريثمـا يـتم اختـاذ تلـك اإلجـراءات، يف احلـد                  املسؤوليات مبو 
. من منح حق محل أعالمها لـسفن جديـدة أو تعليـق سـجالهتا أو عـدم فـتح سـجالت جديـدة                      

وشّجعت اجلمعية الدول على اختاذ ما يلزم مـن تـدابري، مبـا يتـسق مـع االتفاقيـة، هبـدف تطبيـق           
  .)١١٠(يها االتفاقات الدولية اليت تعاجل مسألة سالمة املالحةوإنفاذ القواعد اليت تشتمل عل

ــت اجلمعيــة العامــة أيــضاً إىل األمــني العــام، أن يقــوم بالتعــاون والتــشاور مــع          - ١٠٩ وطلب
ــاالت واملنظمــات والــربامج األخــرى ذات الــصلة، بإعــداد شــروحات وافيــة لواجبــات         الوك

ــة الــيت ميكــن أن   والتزامــات دول العلــم وتعميمهــا علــى الــدول، مبــا يف    ذلــك التبعــات القانوني
تترتب على عدم امتثاهلا للواجبات الـيت متليهـا الـصكوك الدوليـة ذات الـصلة؛ ودعـت املنظمـة                    
ــدرس وتبحــث         ــصلة إىل أن ت ــصة األخــرى ذات ال ــة املخت ــات الدولي ــة واملنظم ــة الدولي البحري

 دول العلم ممارسة مراقبـة      فيما يتعلق بالواجب الذي ميلي على     “ الصلة احلقيقية ”وتوضح دور   
  .)١١١(فعلية على السفن اليت حتمل أعالمها، مبا يف ذلك سفن الصيد

ــة    - ١١٠ ــة العامــة مــن نظــر العملي ــشارية واســتفادت اجلمعي ــة لوضــع  االست يف اجلهــود الرامي
بتعزيـز أداء   لدول األعـضاء يف املنظمـة البحريـة الدوليـة املتعلقـة             لوتنفيذ خطة املراجعة الطوعية     

__________ 
  .٢٧ و ٢٤ و ٢٣، الفقرات ٥٨/٢٤٠القرار  )١١٠(
  .٣١ و ٢٩ و ٢٨املرجع نفسه، الفقرات  )١١١(
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ومنـع التلـوث     بالـسالمة البحريـة   دول يف جمال تنفيذ صكوك املنظمة البحرية الدوليـة املتـصلة            ال
  .)١١٢(البحري، وأّيدت اجلمعية التوصيات بشأن هذه اجلهود

وسلّمت اجلمعية العامة أيـضاً مبـا للـضوابط الـيت تفرضـها دول املينـاء يف تعزيـز فعاليـة                      - ١١١
 والتلـوث املتفـق عليهـا دوليـا، واألنظمـة املتعلقـة بـاألمن               عمليات إنفاذ معايري السالمة والعمـل     

ــال هلــذه املعــايري واألنظمــة    ــدابري احلفــظ واإلدارة، واالمتث ــادل  ؛البحــري وت  وشــّجعت علــى تب
وعلـى إثـر االجتمـاع التاسـع للعمليـة          .)١١٣(يف دول املينـاء   املراقبـة   املعلومات فيما بني سـلطات      

لك بأنه ميكن حتـسني الـسالمة البحريـة أيـضا عـن طريـق               ، أقرت اجلمعية العامة كذ    االستشارية
ــاون        ــسيق والتع ــادة التن ــة وزي ــات اإلقليمي ــة الترتيب ــوانئ وتقوي ــل دول امل ــة مــن قب ــة الفعال املراقب

  .)١١٤(بينها وزيادة تبادل املعلومات، مبا يف ذلك بني قطاعي السالمة واألمن فيما
بــت اجلمعيــة العامــة، علــى إثــر االجتمــاع   رّح ،)١١٥(وفيمــا يتعلّــق بنقــل املــواد املــشّعة  - ١١٢

ويف قـرارات الحقـة،     .)١١٦(الرابع، بأعمال وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذريـة ذات الـصلة          
ــشعة،         ــواد امل ــسالمة نقــل امل ــة ب ــذ خطــة العمــل املتعلق ــدم احملــرز يف تنفي ــة التق الحظــت اجلمعي

. ذ مجيــع جمــاالت خطــة العمــل وشــّجعت الــدول املعنيــة علــى مواصــلة جهودهــا املبذولــة لتنفيــ 
ولطاملا الحظت اجلمعية أن وقف نقل املواد املشعة عرب مناطق الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة                  
هدف تنشده الدول اجلزرية الصغرية النامية وبعـض البلـدان األخـرى، وأقـرت بـاحلق يف حريـة           

اورات، وخباصـة حتـت   وينبغـي للـدول أن تواصـل احلـوار واملـش      .املالحـة وفقـا للقـانون الـدويل    
رعاية الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة واملنظمـة البحريـة الدوليـة، هبـدف تعزيـز التفـاهم املتبـادل                     

والــدول  .وبنــاء الثقــة وحتــسني االتــصاالت فيمــا يتعلــق بالنقــل البحــري اآلمــن للمــواد املــشعة   
ة الــصغرية الناميــة املــشتركة يف نقــل هــذه املــواد مــدعوة إىل مواصــلة احلــوار مــع الــدول اجلزريــ 

 الــشواغل مواصــلة تطــوير وتعزيــز الــنظم  هــذهوتــشمل  .وغريهــا مــن الــدول ملعاجلــة شــواغلها 
 املالئمــة، لتعزيــز الــسالمة والــشفافية واملــسؤولية واألمــن   املنتــدياتالرقابيــة الدوليــة، يف إطــار  

__________ 
ــرارات  )١١٢( ــرة ٥٧/١٤١القـــ ــرة ٥٨/٢٤٠؛ و ٤٧، الفقـــ ــرة ٥٩/٢٤؛ و ٣٠، الفقـــ ، ٦٠/٣٠؛ و ٤٠، الفقـــ

  .٩٥، الفقرة ٦٣/١١١؛ و ٧٢، الفقرة ٦١/٢٢٢؛ و ٤٨ الفقرة
  .٢٩ و ٢٨ و ٢٣، الفقرات ٥٨/١٤؛ و ٣٥ و ٣٤ و ٣٣، الفقرات ٥٨/٢٤٠ انالقرار )١١٣(
  .٩٦، الفقرة ٦٣/١١١القرار  )١١٤(
)١١٥( A/55/274   ؛ و ١١٤، اجلـــزء بـــاء، الفقـــرةA/56/121   ؛ و ٨٣، اجلـــزء بـــاء، الفقـــرةA/57/80  ،اجلـــزء بـــاء ،

  .٨٤، الفقرة A/63/174؛ و ٣٨، الفقرة A/60/99؛ و ٧٣ و ٥٢، الفقرتان A/58/95؛ و ٤٨ الفقرة
  .٣٧، الفقرة ٥٩/٢٤انظر أيضاً القرار . ٢٦، الديباجة والفقرة ٥٨/٢٤٠القرار  )١١٦(
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االجتمـاع  ويف هـذا اإلطـار، وبنـاء علـى توصـية       .)١١٧(والتعويضات فيما يتعلق بعمليـات النقـل     
املمكـن  الـيت مـن     اآلثار البيئيـة واالقتـصادية      ب اجلمعية العامة    سلّمت،  االستشاريةالتاسع للعملية   

أن تترتب على احلوادث البحرية يف الدول الـساحلية، وال سـيما احلـوادث املتعلقـة بنقـل املـواد                
  .)١١٨(املشعة، وشددت على أمهية وجود نظم فعالة للمسؤولية يف هذا الصدد

، اعتمـدت املنظمـة     االستـشارية على إثر االجتماع الرابع للعمليـة       . التطورات الالحقة  - ١١٣
، ذات اهليكــل الواحــد  الــنفطالبحريــة الدوليــة خمططــا للــتخلص التــدرجيي املعجــل مــن نــاقالت

وقام الفريق االستشاري املعين بالتنفيـذ مـن قبـل           .)١١٩(وقاعدة جديدة تتعلق حبمل النفط الثقيل     
دول العلم والتبعات القانونيـة الـيت       والتزامات  ْم بإعداد قائمة مفّصلة تتضمن واجبات       دولة الَعلَ 

وعقــدت املنظمــة البحريــة  .)١٢٠( علــى الــدول هــذه القائمــةوبتعمــيماالمتثــال تترتــب عــن عــدم 
الـصلة  ”خمصصاً ضم كبار ممثلي املنظمـات الدوليـة بـشأن موضـوع             استشاريا  الدولية اجتماعاً   

فيمـا يتعلـق بالواجـب    “ الصلة احلقيقية” وتعميم دراسة تبحث وتوضح دور        إلعداد “احلقيقية
الذي ميلي على دول العلم ممارسة مراقبـة فعليـة علـى الـسفن الـيت حتمـل أعالمهـا، مبـا يف ذلـك            

املبينـة يف   سفن الصيد، واآلثار احملتملة النامجة عن عدم االمتثال لواجبات والتزامات دول العلم            
يف ) ، املرفـق  A/61/60( ونظـرت اجلمعيـة العامـة يف الدراسـة           .)١٢١(ذات الصلة الصكوك الدولية   

وضـع  ورحبـت أيـضاً باختـاذ املنظمـة البحريـة الدوليـة قـرارات بـشأن                 . دورهتا احلاديـة والـستني    
خطــة املراجعــة الطوعيــة للــدول األعــضاء يف املنظمــة البحريــة الدوليــة، ومدونــة تنفيــذ صــكوك 

وأشارت املنظمة البحرية الدولية يف مسامهتها أنـه جـرى           .)١٢٢(إللزاميةاملنظمة البحرية الدولية ا   
خطــة املراجعــة، كمــا جــرى عقــد أربــع دورات   عمليــة ملراجعــة احلــسابات يف إطــار٢٦إجنــاز 

  .٢٠٠٩، وتنظيم أربع دورات لعام ٢٠٠٨تدريبية إقليمية ملراجعي احلسابات يف عام 

__________ 
 ٥٨، الفقرتــان ٦٢/٢١٥؛ و ٥٦ و ٥٥، الفقرتــان ٦١/٢٢٢؛ و ٤٦ و ٤٥، الفقرتــان ٦٣/٣٠ اتالقــرار )١١٧(

  .٨٣ و ٨٢، الفقرتان ٦٣/١١١؛ و ٥٩ و
  .٨٤، الفقرة ٦٣/١١١القرار  )١١٨(
)١١٩( A/59/62 ١٧٢ و ١٤٥ و ١٤٤، الفقرات.  
)١٢٠( A/58/95 ١٢، الفقرتــان)الفقرتــان ٥٨/٢٤٠؛ والقــرار ١٢٣ و ١٢٢و ) ب (٢٤، والفقــرات )هـــ(و ) ج ،

ــم        ٣١ و ٢٩ ــة الَعلَ ــل دول ــذ مــن ِقَب ــشاري املعــين بالتنفي ــق االست ــام عــن الفري ــر األمــني الع  A/59/63(؛ وتقري
ــة   ). Corr.1  و ــر العملي ــضاً تقري ــشاريةانظــر أي ــة االست ــورّحبــت اجلمع. A/AC.259/11 يف الوثيق ــي يف  ةة العام

 بتقريــر الفريــق االستــشاري ودعــت مجيــع املنظمــات املعنيــة إىل نــشره علــى ٥٩/٢٤ مــن قرارهــا ٣٩ الفقــرة
  .نطاق واسع

  .٢٢، الفقرة ٥٨/١٤ و ٢٨، الفقرة ٥٨/٢٤٠ انالقرار )١٢١(
  .٧٣ و ٧٢، الفقرتان ٦١/٢٢٢القرار  )١٢٢(
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، اليا تنفيذ تسعة اتفاقات إقليميـة     امليناء، جيري ح  وفيما يتعلق باملراقبة من جانب دول        - ١١٤
وتواصل الـدول املـشتركة تنـسيق أنـشطتها، وذلـك مـثال مـن خـالل محـالت التفتـيش املركـزة                       

  .)١٢٣(املشتركة بني هذه االتفاقات اإلقليمية، لزيادة كفاء استخدام املوارد واملعلومات
 مــــسامهتها تــــسليم العمليــــة وأبــــرزت إدارة الــــشؤون االقتــــصادية واالجتماعيــــة يف - ١١٥

واإلدارة البحريــة بالفعاليــة مــن أجــل   ساســيةالبحريــة األبأمهيــة أن تتــسم اهلياكــل  االستــشارية 
 .سالمة املالحة البحرية، وبضرورة وضع األطر املؤسسية والقانونية لتحقيـق هـذه الغايـة             كفالة  

، واســتراتيجية ٢١ وأشــارت أيــضاً إىل أن خطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ، وجــدول أعمــال القــرن
موريشيوس اتفقـت علـى أمهيـة معاجلـة القـضايا املتـصلة بـاألمن البحـري والـسالمة البحريـة يف                      
إطار تعزيز الركـائز االقتـصادية واالجتماعيـة والبيئيـة الـيت تقـوم عليهـا التنميـة املـستدامة، كمـا             

يـذ النظـام   اتفقت على ضرورة أن تـضطلع املنظمـات الدوليـة بـدور هـام ونـشط يف وضـع وتنف                
وأشـارت أمانـة اتفـاق التعـاون يف مكافحـة تلـوث           .القانوين للسالمة البحريـة واألمـن البحـري       

إىل أهنـا واصـلت دمـج القـضايا البيئيـة       ) اتفاق بون  (األخرىحبر الشمال بالنفط واملواد الضارة      
تمــل ضـمن املالحــة والــسالمة مـن خــالل النظــر يف حتديـد املنــاطق احلــساسة بيئيـا، واحلطــام احمل    

  . االستجابة للمخاطر/التلويث، وعمليات تقييم التأهب
وفيما يتعلق بنقل املواد املـشعة، اعتمـدت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة سلـسلة مـن                 - ١١٦

ما يتعلق بالـسالمة يف اجملـال النـووي         القرارات بشأن التدابري الرامية إىل تعزيز التعاون الدويل في        
بــسالمة النقــل  املتــصلة ، مبــا يف ذلــك اجلوانــب   وإدارة النفايــاتوجمــاالت اإلشــعاع والنقــل   

وأتاح املـؤمتر الـدويل املعـين بـسالمة نقـل املـواد املـشعة الـذي عقدتـه الوكالـة الدوليـة               . البحري
 مبــا يف ذلــك النقــل  ،للطاقــة الذريــة للــدول فرصــة ملعاجلــة املــسائل املتــصلة بنقــل املــواد املــشعة   

 يف الوكالـة خطـة العمـل املتعلقـة بـسالمة املـواد املـشعة، وأُحـرز                  نيالبحري؛ وأقر جملس احملافظ   
  .)١٢٤(تقدم يف تنفيذها

واعتربت منظمة األغذية والزراعة أن أحد التحـديات الرئيـسية أمـام سـالمة عمليـات                 - ١١٧
ــذ        ــة، وعــدم تنفي ــشريعات الوطني ــسالمة يف الت ــدابري لل ــل يف عــدم وجــود ت صــيد األمســاك يتمث

  .ملتعلقة بالسالمة يف البحر وعدم قبوهلاالصكوك الدولية ا
وعلــى الــرغم مــن اجلهــود املــذكورة أعــاله، كــررت اجلمعيــة العامــة دعوهتــا للــدول      - ١١٨

التصديق على االتفاقات الدولية الـيت تعـاجل مـسألة سـالمة وأمـن املالحـة والعمـل البحـري، أو                     

__________ 
)١٢٣( A/63/63 ١٩٥، الفقرة.  
  .٣٧، الفقرة ٥٩/٢٤؛ القرار ٢٦، الديباجة والفقرة ٥٨/٢٤٠ار ، الديباجة؛ القر٥٧/١٤١القرار  )١٢٤(
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ذ تلـك االتفاقـات، وشـددت علـى        االنضمام إليها، وعلى اختاذ ما يلزم من تدابري لتطبيـق وإنفـا           
االتفاقــات تلــك احلاجــة إىل بنــاء قــدرات الــدول الناميــة ومــساعدهتا فيمــا يتعلــق مبــشاركتها يف 

م على إنـشاء أو تعزيـز       لَ دول العَ  أيضاً حثّ  وواصلت اجلمعية ).  أدناه ١٦٠انظر أيضاً الفقرة    (
ة للنهوض بالتقيد الفّعـال بـصورة       اهلياكل األساسية والقدرات يف جمايل التشريع واإلنفاذ الالزم       

  .)١٢٥(وإنفاذها فعالة مبسؤولياهتا مبوجب القانون الدويل والوفاء هبذه املسؤوليات
  

  اخلدمات اهليدروغرافية ووضع اخلرائط املالحية  -  ٢  
علـــى إثـــر املناقـــشات الـــيت جـــرت يف .  اإلجـــراءات الـــيت اختذهتـــــا اجلمعيـــــة العامــــــة- ١١٩

 دأبـت   ،)١٢٦(، والتوصـيات املنبثقـة علـى اجتماعهـا الرابـع          االستشاريةعملية  اجتماعات سابقة لل  
اجلمعيــة العامــة علــى التــسليم بأمهيــة الدراســات االستقــصائية اهليدروغرافيــة واخلــرائط املالحيــة 

يف قطاعات عديدة، وباحلاجة إىل االنتقال إىل اخلرائط املالحية اإللكترونيـة           أوجه استخدامها   و
  .)١٢٧(ادة كبرية يف الفوائد من زيحتملهملا 

 دعـت اجلمعيـة املنظمـة اهليدروغرافيـة         ،)١٢٨(االستشاريةوبعد االجتماع الثاين للعملية      - ١٢٠
الدولية، بالتعاون مع املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة والدول األعـضاء املهتمـة، إىل بنـاء              

مث  .)١٢٩( كافيــةدروغرافيــةلــدول الــيت مل تتــوفر لــديها بعــد خــدمات هي لالقــدرة اهليدروغليفيــة 
 بـــذل جهـــود واســـعة النطـــاق لبنـــاء القـــدرات مـــن أجـــل حتـــسني اخلـــدمات     علـــىشـــجعت

ــة    ــة ووضــع اخلــرائط املالحي ــة     .)١٣٠(اهليدروغرافي ــة املنظم ــك، دعــت اجلمعي وباإلضــافة إىل ذل
ط اهليدروغرافية الدوليـة واملنظمـة البحريـة الدوليـة إىل العمـل معـاً لتـشجيع االنتقـال إىل اخلـرائ                    

  .)١٣١(املالحية اإللكترونية وزيادة املساحة اليت تغطيها املعلومات اهليدروغرافية

__________ 
  .٩٤ و ٥٣ تاناملرجع نفسه، الفقر )١٢٥(
)١٢٦( A/55/274 ؛ و ٨٢، اجلــــزء بــــاء، الفقــــرةA/56/121 ؛ و ٤٩، اجلــــزء ألــــف، الفقــــرةA/57/80 ،اجلــــزء بــــاء ،

  .٦، الفقرة A/58/95؛ و ٥٣ الفقرة
  .٦٣/١١١ و ٦٢/٢١٥ و ٦١/٢٢٢ و ٦٠/٣٠ و ٥٩/٢٤ و ٥٨/٢٤٠ و ٥٦/١٢انظر ديباجة الفقرات  )١٢٧(
)١٢٨( A/56/121  ٥٠، اجلزء ألف، الفقرة.  
  .٤٥-٤٢، الفقرات ٥٨/٢٤٠؛ و ٣٠، الفقرة ٥٧/١٤١؛ و ٣٣، الفقرة ٥٦/١٢ اتالقرار )١٢٩(
 ؛١١، الفقـرة  ٦٢/٢١٥ و؛ ١٠، الفقـرة  ٦١/٢٢٢ و؛ ١٠، الفقـرة   ٦٠/٣٠ و   ؛٩، الفقرة   ٥٩/٢٤ اتالقرار )١٣٠(

  .١٠، الفقرة ٦٣/١١١ و
  .٣٦، الفقرة ٥٩/٢٤؛ و ٤٣، الفقرة ٥٨/٢٤٠ انالقرار )١٣١(
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وعلى إثر االجتماع الرابع، شجعت اجلمعية العامـة علـى زيـادة عـدد أعـضاء املنظمـة                   - ١٢١
اهليدروغرافيــــة الدوليــــة لزيــــادة املــــساحة الــــيت تغطيهــــا املعلومــــات اهليدروغرافيــــة وتعزيــــز   

  .)١٣٢(القدرات بناء
، بلـغ عـدد     االستـشارية ويف وقت انعقاد االجتماع الرابع للعملية       .  التطورات الالحقة  - ١٢٢

ــة   ــة الدوليــ ــة اهليدروغرافيــ ــود  ٧٣أعــــضاء املنظمــ ــع وجــ ــة، مــ ــر ٨ دولــ ــافية تنتظــ  دول إضــ
 وأشــار املكتــب اهليــدروغرايف الــدويل يف مــسامهته إىل أن عــدد أعــضاء املنظمــة .)١٣٣(االنــضمام

 دولـــة عـــضواً يف املنظمـــة   ١٦٤بــــ  دولـــة مقارنـــة  ٨٠ة يبلـــغ حاليـــاً  اهليدروغرافيـــة الدوليـــ 
ودأبـــت اجلمعيـــة العامـــة علـــى الـــدعوة إىل زيـــادة العـــضوية يف املنظمـــة        . لدوليـــة البحريـــة

  .)١٣٤(لدولية اهليدروغرافية
وأفادت املنظمـة اهليدروغرافيـة الدوليـة بأهنـا قـد وضـعت اسـتراتيجية لبنـاء القـدرات،             - ١٢٣

كمـا نظمـت حلقـات عمـل وحلقـات           .بناء القدرات وصـندوقاً لبنـاء القـدرات       ت جلنة ل  أأنشو
دراســـية ودورات دراســـية قـــصرية، مبـــا يف ذلـــك علـــى مجـــع البيانـــات اهليدروغرافيـــة ووضـــع 

واقترحت اندونيسيا يف مسامهتها أن تعزز املنظمة اهليدروغرافيـة الدوليـة جهودهـا يف              . اخلرائط
 واسـتحداث  التقييمـات العمليـة وتقـدمي املـساعدة التقنيـة            جمال بناء القدرات مـن خـالل إجـراء        

على حدة، وذلك من أجـل مـساعدة        حالة  املشاريع وتقدمي الدعم املايل، على حنو يناسب كل         
  .اج ما يكفي من اخلرائط املالحيةالدول الساحلية النامية على إنت

تمـاده يف وقـت     والحظت جلنـة هلـسنكي أن نتيجـة االجتمـاع الرابـع تتماشـى مـع اع                 - ١٢٤
سابق برنامج عمل إلعادة مسح طرق املالحة الرئيسية والثانويـة يف حبـر البلطيـق، الـيت تغطيهـا                   

  .أن برنامج العمل هذا خيضع حالياً للتنقيحوحالياً اخلرائط املالحية اإللكترونية، 
  

  سالمة الناس يف البحر  -  ٣  
لعمليـة  لاالجتماعـان الرابـع والـسادس       تنـاول   . اليت اختـذهتا اجلمعيـة العامـة       اتاإلجراء - ١٢٥

وصــيادي للبحــارة االستــشارية، وقــرارات اجلمعيــة العامــة الالحقــة، وضــع معــايري عمــل دوليــة 
األمساك ومعايري تتعلق بسالمة صيادي األمسـاك، ورحبـا بالعمـل الـذي تقـوم بـه منظمـة العمـل                     

ة والزراعـة فيمـا يتعلـق بوضـع         الدولية واملنظمة البحرية الدولية ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـ           

__________ 
  .٢٠، الفقرة ٥٨/٢٤٠القرار  )١٣٢(
)١٣٣( A/58/65 ٨٣، الفقرة.  
  .٨١، الفقرة ٦٣/١١١؛ و ٥٦، الفقرة ٦٢/٢١٥؛ و ٥٣، الفقرة ٦١/٢٢٢ اتالقرار )١٣٤(
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واعترف االجتماع التاسع بالدور احلاسم الذي يضطلع بـه العنـصر اإلنـساين             . )١٣٥(هذه املعايري 
ــارة ( ــاك البحـ ــيادو األمسـ ــساعدة إىل    ) وصـ ــدمي املـ ــريني، وتقـ ــسالمة البحـ ــن والـ ــز األمـ يف تعزيـ

يـة العامـة    ويف هـذا الـصدد، عاجلـت اجلمع       . )١٣٦(األشخاص املعرضـني للخطـر يف عـرض البحـر         
وصـيادي  للبحارة  ، وتنفيذ تدابري األمن والسالمة ومعايري العمل الدولية         البحارةمسألة تدريب   

وفيمـا يتعلـق مبـساعدة      . )١٣٧(األمساك، واملعايري املتعلقة بـسالمة صـيادي األمسـاك وسـفن الـصيد            
رك بـني   األشخاص املعرضني للخطر يف عرض البحر، تطرقت اجلمعية العامة لعمل الفريق املشت           

ــة       ــتم إنقــاذهم يف البحــر، وعمــل املنظمــة البحري الوكــاالت املعــين مبعاجلــة األشــخاص الــذين ي
، ومـسؤوليات وقـدرات   )١٣٨(الدولية فيما يتعلق بإنزال األشخاص الذين يتم إنقـاذهم يف البحـر     

البحث واإلنقاذ، والسفن والزوارق الصغرية غـري الـصاحلة للمالحـة يف حـدود الواليـة الوطنيـة                  
  .)١٣٩(للدول، والنهج الشاملة للهجرة والتنمية على الصعيد الدويل

أبلغت منظمة العمل الدولية أن عملـها املتمثـل يف تعزيـز تـصديق              . التطورات الالحقة  - ١٢٦
وأشـارت منظمـة    ).  أدنـاه  ١٧١انظـر الفقـرة     (ل الدولية وتنفيـذها ال يـزال مـستمراً          معايري العم 

األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة أن االجتمــاع التاســع زاد الــوعي باحلاجــة امللحــة إىل معاجلــة  
ومتثلــت نــواحي القــصور والتحــديات فيمــا يتعلــق . ســالمة صــيد األمســاك وشــدد عليهــامــسألة 

يت حــددهتا منظمــة الزراعــة واألغذيــة يف عــدم قبــول الــصكوك الدوليــة،   بالــسالمة يف البحــر الــ
وأعربــت مفوضــية األمــم . وعــدم وجــود تــشريعات وطنيــة، وعــدم تنفيــذ التــشريعات الوطنيــة 

املتحدة لشؤون الالجئني عن رأي مفاده أن االجتماع التاسع وفر فرصة ممتـازة إلثـارة املـسائل      
ص املعنــيني مــع اخلــرباء البحــريني، الــذين مل يكــن بــني املتــصلة بــالالجئني وغريهــم مــن األشــخا

وقـدمت مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان            . ُيـذكر املفوضية وبينهم بشكل عام اتـصال       
تقريراً عن اجلهود اجلارية اليت تبذهلا املقررة اخلاصة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين ملعاجلـة        

  .)١٤٠(جوانب اإلنقاذ يف البحر
  

__________ 
وللمزيـــد مـــن التفاصـــيل املتعلقـــة    . ٢الفقـــرة ، الديباجـــة و٦٠/٣١؛ و ٣٢، الفقـــرة ٥٨/٢٤٠القـــراران  )١٣٥(

ــع ــة    بوضـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــايري منظمـ ــةمعـ ــر املنطبقـ ــرات A/61/63، انظـ ، A/62/66/Add.1 و ٧٩-٧٧، الفقـ
  .٨٤-٧٨ الفقرات

)١٣٦( A/63/174 ٧ و ٦، الفقرتان.  
  .٥٨-٥٥، الفقرات ٦٣/١١٢القرار  )١٣٧(
لجنـة التيـسري التابعـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة املعقـودة يف               لالطالع على تقريـر الـدورة اخلامـسة والـثالثني ل           )١٣٨(

  .FAL 35/WP.6، انظر وثيقة املنظمة البحرية الدولية ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين
  .٩٢-٨٩، الفقرات ٦٣/١١١القرار  )١٣٩(
  .A/HRC/7/12انظر  )١٤٠(
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  األمن البحري  - زاي  
يف االجتمـاعني الثـاين والتاسـع    حمور االهتمـام  شكلت مسائل األمن البحري املواضيع     - ١٢٧

الــسفن يف علــى املــسلح الــسطو القرصــنة ومــسأليت للعمليــة االستــشارية، ومتــت أيــضاً معاجلــة  
راً ونظــ).  أعــاله٢ - بــاء - ثالثــاًالفــرع انظــر (االجتماعــات األول والرابــع واخلــامس والثــامن 

ــاع التاســع ودجمهــا يف قــرار اجلمعيــة العامــة            ــصر املــدة الزمنيــة منــذ اعتمــاد نتــائج االجتم لق
إىل بعــض الفـرع  ومـع ذلـك، ُيـشار يف هـذا     . ، فـإن التنفيـذ حمـدود ويـصعب تقييمـه     ٦٣/١١١

التطــورات املتــصلة ببنــاء القــدرات يف الفقــرات عـرض  وُت. التطـورات اهلامــة الــيت طــرأت حــديثاً 
  . أدناه١٧٣  و١٧٢ و ١٦٠

  
  السفنعلى املسلح السطو القرصنة و  -  ١  

موضـوع  معاجلـة   علـى   دأبـت اجلمعيـة العامـة       . ات اليت اختـذهتا اجلمعيـة العامـة       اإلجراء - ١٢٨
. الـسفن يف قراراهتـا الـسنوية املتعلقـة باحمليطـات وقـانون البحـار              علـى   املـسلح   السطو  القرصنة و 

علـى بنـاء القـدرات؛ حثـت        اجلمعيـة   شارية، شـددت    وعلى إثر االجتمـاع الثـاين للعمليـة االستـ         
على اختاذ تدابري لالضطالع جبملة أمور، منـها بنـاء القـدرات، والوقايـة، واإلبـالغ والتحقيـق،                  
ــة؛ شــجعت علــى اعتمــاد هنــج مــشترك لإلنفــاذ والتحقيــق      ــاة املزعــومني إىل العدال وتقــدمي اجلن

دوليـة بـسبل منـها اإلبـالغ عـن احلـوادث            واحملاكمة؛ دعـت إىل التعـاون مـع املنظمـة البحريـة ال            
وتنفيذ املبادئ التوجيهية للمنظمة البحريـة الدوليـة؛ وحثـت الـدول علـى االنـضمام إىل اتفاقيـة                   
قمع األعمال غري املشروعة املوجهـة ضـد سـالمة املالحـة البحريـة والربوتوكـول املتعلـق بقمـع                    

ة املوجــودة علــى اجلــرف القــاري األعمــال غــري املــشروعة املوجهــة ضــد ســالمة املنــشآت الثابتــ
وبعد االجتماع التاسع، قامت اجلمعيـة العامـة جبملـة أمـور، منـها أهنـا شـددت                  . )١٤١(وتنفيذمها

املعلومات مع الدول الـيت حيتمـل تـضررها؛ أهابـت بالـدول             تبادل  على اإلبالغ السريع وفعالية     
لـى اختـاذ تـدابري جلملـة        أن تيسر التوقيـف واحملاكمـة يف إطـار القـانون الـوطين؛ حثـت الـدول ع                 

أمور، منها بناء القدرات، واعتماد تشريعات وطنية، وتوفري سفن ومعـدات اإلنفـاذ، واحلمايـة               
من الغش يف تسجيل الـسفن؛ أهابـت بالـدول أن تـويل اهتمامـاً فوريـاً التفاقـات التعـاون علـى                      

حثــت علــى الــصعيد اإلقليمــي؛ أعربــت عــن قلــق شــديد إزاء احلالــة قبالــة ســواحل الــصومال؛   
؛ أهابـت بالـدول أن تنـضم    A.1002 (25)التنفيذ الكامـل لقـرار مجعيـة املنظمـة البحريـة الدوليـة       

__________ 
  .٣٢-٢٩ الديباجة والفقرات ٥٦/١٢القرار  )١٤١(
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ــضمام إىل       إىل ــر يف االنـ ــدول إىل النظـ ــت الـ ــاله؛ دعـ ــذكورين أعـ ــول املـ ــة والربوتوكـ االتفاقيـ
  .)١٤٢( املعدلة هلذه الصكوك٢٠٠٥بروتوكوالت عام 

ي، اضطلعت املنظمة البحرية الدولية بعـدد مـن         على الصعيد العامل  . التطورات الالحقة  - ١٢٩
املـسلح  الـسطو  املبادرات املهمة، مبا فيها اعتماد مدونة ممارسات التحقيق يف جـرائم القرصـنة و             

؛ مجـع وتعمـيم التقـارير املتعلقـة         )١٤٣(الومهيةالسفن وقرار بشأن تدابري منع تسجيل السفن        على  
التقيـيم اإلقليميـة مـن أجـل        بعثـات   ت العمـل و   ؛ تنظيم احللقات الدراسية وحلقـا     )١٤٤(باحلوادث

وأبلغــت املنظمــة البحريــة الدوليــة، يف . تعزيــز إبــرام اتفاقــات إقليميــة بــشأن مكافحــة القرصــنة 
مسامهتها، بأهنا تقوم حالياً باستعراض مدونة املمارسات، وتوصياهتا إىل احلكومات ملنع وقمـع             

الكي الـسفن ومـشغليها ورباهنـا وأطقمهـا         والسطو املسلح على الـسفن، وإرشـاداهتا ملـ        القرصنة  
 ١٣١انظــر أيــضاً الفقــرة   (بــشأن منــع وقمــع أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح علــى الــسفن    

الـسطو  وعرضت املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية مساعدهتا يف مكافحـة القرصـنة و           . )١٤٥()أدناه
أبرمـت  و. لوطنيـة وخرباهتـا   السفن من خالل هياكلها األساسية العامليـة ومكاتبـها ا         على  املسلح  

 اتفاق تعاون دائم مع املنظمة البحريـة الدوليـة بـشأن مـسائل األمـن البحـري،                  ٢٠٠٦منذ عام   
ورأت أن اقتراح مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وضـع ضـباط إلنفـاذ القـانون                 

  .على منت سفن اإلنفاذ حول الصومال جهد هام ميكنها أن تساعد على إجنازه
تنفيـذ  علـى  العمـل  ملواصـلة  وأعرب االحتاد األورويب واجلماعة األوروبية عن دعمهما        - ١٣٠

نتائج االجتماع التاسع على صعيدي األمم املتحدة واملنظمة البحرية الدولية، وإذ الحظـا علـى        
 ضد القرصـنة قبالـة سـواحل        ةفوريات  اخلصوص النداء الصادر عن اجلمعية العامة الختاذ إجراء       

عمليـة عـسكرية، هـي عمليـة أطلنطـا، يف       شـرع يف    ومال، فإهنما أفادا بأن االحتاد األورويب       الص
  .إطار السياسة األوروبية لألمن والدفاع ودعماً لقرارات جملس األمن ذات الصلة

من خـالل اتفـاق التعـاون اإلقليمـي     يف آسيا  بلداً  ١٤وعلى الصعيد اإلقليمي، يتعاون      - ١٣١
؛ وتتعــاون )١٤٦(الــسفن يف آســياعلــى فحــة القرصــنة والــسطو املــسلح   بــشأن مكا٢٠٠٤لعــام 

__________ 
  .٦٩-٦١ت ، الفقرا٦٣/١١١القرار  )١٤٢(
  ).A.922 (2)و ) A.923 (22)قرارا مجعية املنظمة البحرية الدولية  )١٤٣(
معلومـات عـن اهلجمـات    بتجميـع وتعمـيم    املكتب البحـري الـدويل التـابع لغرفـة التجـارة الدوليـة أيـضاً           يقوم )١٤٤(

  .www.icc-ccs.orgانظر . حماوالت اهلجوم على الصعيد العاملي الفعلية أو
ــوايل MSC/Circ.623/Rev.3 و MSC/Circ.622/Rev.1انظــر  )١٤٥( ــى الت ــة    . ، عل ــة التابع ــسالمة البحري ــة ال ســتنظر جلن

  .٢٠٠٩مايو /للمنظمة البحرية الدولية يف التعميمات املنقحة ومدونة املمارسات يف أيار
  .www.recaap.orgانظر  )١٤٦(
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ــا يف مــضيقي ماالكــا وســنغافورة مــن خــالل دوريــات      إندونيــسيا وتايلنــد وســنغافورة وماليزي
وأبلغت املنظمة البحريـة الدوليـة أن مدونـة قواعـد الـسلوك املتعلقـة بقمـع                 . )١٤٧(ماالكامضائق  

 ٢٩ احمليط اهلندي وخليج عدن قد اعُتمـدت يف          السفن يف غرب  على  املسلح  والسطو  القرصنة  
 يف اجتمــاع عقدتــه املنظمــة البحريــة الدوليــة يف جيبــويت، ووقعهــا  ٢٠٠٩ينــاير /كــانون الثــاين

  . )١٤٨() أدناه١٧٣انظر أيضاً الفقرة (آنذاك تسع دول 
املــسلح قبالــة ســواحل الــصومال، اعتمــد  الــسطو حــوادث القرصــنة والزديــاد ونظــراً  - ١٣٢

الـيت تعـاجل    ) ٢٠٠٨ (١٨٥١و  ) ٢٠٠٨ (١٨٤٦و  ) ٢٠٠٨ (١٨٣٨من القـرارات    جملس األ 
ــصومال   ــة ســواحل ال ــة قبال ــد احلال ــرار   . بالتحدي  ١٨١٦وعمــالً هبــذه القــرارات، وكــذلك الق

، تساعد الدول احلكومة االحتادية االنتقاليـة يف الـصومال بـسبل منـها تقـدمي املعـدات                  )٢٠٠٨(
 و تتعـاون معهـا يف إلقـاء القـبض           )١٤٩( قبالة سواحل الـصومال    البحرية إلجراء دوريات يف املياه    

ــهم   ــيهم وحماكمت ــدابري    . )١٥٠(علــى اجملــرمني املــشتبه ف ــضاً يف اختــاذ ت ونظــرت األمــم املتحــدة أي
  .ملواجهة احلالة الداخلية يف الصومال

ومت أيــضاً تنــاول املــسألة يف االجتماعــات الدوليــة الــيت نظمتــها جهــات منــها مكتــب    - ١٣٣
ــم  ــصومال  األم ــسياسي لل ــة     )١٥١(املتحــدة ال ــاليمي لبحــوث اجلرمي ــم املتحــدة األق ــد األم ، ومعه
وأنشأ فريق االتصال املعـين بالقرصـنة قبالـة سـواحل        . )١٥٣(، وجامعة الدول العربية   )١٥٢(والعدالة

، يف اجتماعــه األول املعقــود يف )٢٠٠٨ (١٨٥١الــصومال، املنــشأ عمــالً بقــرار جملــس األمــن 
، أربعة أفرقـة عاملـة للنظـر يف خمتلـف جوانـب املـشكلة حتـضرياً                 ٢٠٠٩ير  ينا/ كانون الثاين  ١٤

  .)١٥٤(٢٠٠٩مارس / يف آذار سُيعقدالجتماع ثاٍن
ورحب برنامج األغذية العـاملي، يف مـسامهته، بـاجلهود الـيت ُبـذلت حـىت اآلن حلمايـة                    - ١٣٤

اسـتمرارها علـى    املالحة البحرية قبالة سواحل الصومال، ولكنه أعـرب عـن قلقـه بـشأن قابليـة                 
__________ 

  .www.mindef.gov.sg/imindef/news_and_events/nr/2008/sep/18sep08_nr.htmlانظر  )١٤٧(
  .www.imo.orgانظر )١٤٨(
  .www.navy.mil/local/CTF-151، و www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1518&lang=enانظر مثالً   )١٤٩( 
  .وبني كينيا واململكة املتحدة انظر مثالً مذكريت التفاهم املربمتني بني كينيا والواليات املتحدة )١٥٠(

    www.voanews.com/english/2009-01-27-voa16.cfm;  
  .www.mfa.go.ke/mfacms/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=2 و    

)١٥١( www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/EGUA-7M8MJS?OpenDocument.  
)١٥٢( www.unicri.it/news/0901-2_maritime_piracy/index.php.  
  . الدول العربيةمسامهة جامعة )١٥٣(
)١٥٤( www.africom.mil/getArticle.asp?art=2466&lang.  
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وأشـارت  . املدى الطويل والحظ أن هناك حاجة إىل معاجلة األسباب اجلذرية لعدم االسـتقرار            
وسـلطت  . الـسفن باإلرهـاب   علـى   املـسلح   الـسطو   إندونيسيا إىل ضرورة عدم ربـط القرصـنة و        

بنـاء  واختـاذ تـدابري وقائيـة، مبـا فيهـا           بـاحلوادث   أيضاً الضوء على أمهيـة إبـالغ الدولـة الـساحلية            
  .القدرات والتعاون اإلقليمي

  
  )١٥٥(التهديدات األخرى اليت تواجه األمن البحري  -  ٢  

علـى إثـر االجتمـاع التاسـع، قامـت اجلمعيـة            . اإلجراءات الـيت اختـذهتا اجلمعيـة العامـة         - ١٣٥
ــصلة       ــة ذات ال ــها تــشجيع الــدول علــى املــشاركة يف االتفاقــات الدولي ــة أمــور، من العامــة جبمل

وصـيادي األمسـاك وتعزيـز      البحـارة   معاجلة اآلثار السلبية علـى      ضرورة  لتشديد على   وتنفيذها؛ ا 
للبحـارة  ث علـى إنـشاء املزيـد مـن املراكـز          احلـ ثقافة للسالمة واألمن يف صناعة النقل البحري؛        

لتعزيز التعليم والتدريب الالزمني؛ اإلشارة إىل أن كل اإلجراءات املتخذة ملكافحة التهديـدات             
 األمــن البحــري جيــب أن تكــون وفقــاً للقــانون الــدويل؛ االعتــراف بالــدور احلاســم  الــيت تواجــه

للتعاون الدويل على مجيع األصعدة ملكافحة التهديدات؛ حث الدول على القيام، بالتعاون مـع              
املنظمة البحرية الدولية، بتحسني محايـة املنـشآت علـى امليـاه الـساحلية؛ االعتـراف بـأن أنـشطة          

 عــرب الوطنيــة متنوعــة وقــد تكــون مترابطــة وهتــدد أوجــه االســتعمال الــشرعية     اجلرميــة املنظمــة
للمحيطــات وتعــرض أرواح النــاس يف البحــر للخطــر؛ االعتــراف بأمهيــة تعزيــز التعــاون الــدويل 

  .)١٥٦(على مجيع األصعدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
 بأهنـا تواصـل عملـها املتعلـق بنظـام           أبلغت املنظمة البحرية الدولية   . التطورات الالحقة  - ١٣٦

حتديد هوية الـسفن وتتبعهـا عـن بعـد وأهنـا وافقـت أيـضاً علـى تعمـيم للجنـة الـسالمة البحريـة                   
بشأن املبادئ التوجيهية غري اإللزاميـة املتعلقـة باجلوانـب األمنيـة لتـشغيل الـسفن الـيت ال تـدخل                    

ايـة األرواح يف البحـر واملدونـة         من االتفاقية الدوليـة حلم     ٢ - ضمن نطاق الفصل حادي عشر    
وقدم مكتـب شـؤون نـزع الـسالح التـابع لألمانـة العامـة               . يةئالدولية ألمن السفن واملرافق املرف    

ــشروع        ــري املـ ــار غـ ــع االجتـ ــدة ملنـ ــم املتحـ ــذهتا األمـ ــيت اختـ ــوات الـ ــن اخلطـ ــراً عـ ــلحة بتقريـ أسـ
  .الشامل الدمار
 ٢٠٠٨جلماعـــة الكاريبيـــة، يف عـــام وتــشمل التطـــورات اإلقليميـــة احلديثـــة اعتمـــاد ا  - ١٣٧

التفاق التعاون يف جمايل األمن البحري وأمن الفضاء اجلوي، الذي وضع إطاراً شامالً للتعـاون               

__________ 
 على هتديـدات    اليت اقترحها الرئيسان املشاركان   بينما ركز برنامج عمل االجتماع التاسع والعناصر التوافقية          )١٥٥(

  .تواجه األمن البحري، ناقشت بعض الوفود خالل االجتماع أيضاً هتديدات أخرىحمددة 
  .٩٧-٥٣، الفقرات ٦٣/١١١قرار ال )١٥٦(
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 دولـة  ٢٠؛ واعتمـاد  وأمـن الطـريان  يف مكافحة خمتلـف التهديـدات الـيت تواجـه األمـن البحـري        
إنشاء شـبكة متكاملـة دون   عضو يف املنظمة البحرية لغرب ووسط أفريقيا ملذكرة تفاهم بشأن           

إقليمية حلرس الـسواحل يف غـرب ووسـط أفريقيـا تـنص علـى التعـاون دون اإلقليمـي ملكافحـة                   
  .)١٥٧(جمموعة كبرية من اجلرائم البحرية

املفيـدتني  ساعدة  املـ شورة و املـ والحظت كندا يف مسامهتها أن االجتماع التاسع حدد          - ١٣٨
، ال سيما فيما يتعلق بالنـهج املـشتركة        لطات احلكومية اللتني ميكن أن تتبادهلما الوكاالت والس     

لتقنيات اإلنفاذ وبناء القدرات، وخباصة يف إظهار الصالت فيمـا بـني عناصـر جـدول األعمـال                  
والحظـت إندونيـسيا أن للـدول     . املذكور اليت قد ال يكون مت االعتراف هبا علـى نطـاق واسـع             

ف عـاملي، ينبغـي للمجتمـع الـدويل أن يعتمـد            هنجاً خمتلفة لألمـن البحـري وأنـه يف غيـاب تعريـ            
وكخطــوة إىل األمــام، ينبغــي وضــع أطــر للتعــاون اإلقليمــي . هنجــاً شــامالً ملعاجلــة هــذه املــسألة

 ). أعاله٦٧انظر أيضاً الفقرة (
  

 اإلدارة ُنُهُج  -اء ح  
 ،رةاإلدا هـج ُن مـسألة  وهـي  قطاعـات لعدة   الشاملة املسألةاالستشارية   العملية تناولت - ١٣٩
 ،٢- بــاء - ثالثــا الفــرع انظــر( والــسابع الثالــث االجتمــاعني ســيما وال اجتماعاهتــا، معظــم يف

 املتكاملـــة اإلدارة بـــأن واســـع نطـــاق علـــى واالعتـــراف ملناقـــشاتا لتلـــك وانعكاســـا ).أعــاله 
 األنــشطة إلدارة مفيــدة منــاذج تقــدم احمليطــات إلدارة اإليكولــوجي النظــام هــجوُن للمحيطــات

ــة أدركــت فقــد حمليطــات،با املتــصلة ــز املتعلقــة املــشاكل” أن العامــة اجلمعي  هــي احمليطــات حبي
 التخصـصات  ومتعـدد  متكامـل  هنـج  باتباع ككل، دراستها وتلزم وثيقا ترابطا مترابطة مشاكل
 تنفــذ الــيت التطــورات عــن األمثلــة بعــض أدنــاه ويــرد .)١٥٨(“القطاعــات خمتلــف بــني ومــشترك

 ١٥٦ الفقـرات  يف وتـرد  .االستـشارية  العمليـة  عنـها  أسـفرت  اليت الصلة ذات النتائج تتناول أو
 .القدرات ببناء املتعلقة التطورات أدناه، ١٦٣ و ١٦٢ و ١٦١و

 جوهانـسربغ  خطـة  تناولـت  ، االستـشارية  للعمليـة  الثالث االجتماع نتيجة مع شيااومت - ١٤٠
 ذلـك  يف مبـا  اإليكولـوجي،  مالنظـا  هـج وُن للمحيطـات  املتكاملـة  باإلدارةاملتصلة   املسائلللتنفيذ  
 الـشؤون  إدارة وأفـادت  .)١٥٩(اإليكولـوجي  النظام هجَن لتطبيق زمين كإطار ٢٠١٠ عام حتديد

 يـتعني  الـيت  اإلجراءات من قائمة بإجياز أورد بربادوس عمل برنامج أن واالجتماعية االقتصادية
__________ 

)١٥٧( A/63/63/Add.1 ١٠١ و ٩١، الفقرتان.  
  . و يف ديباجة مجيع القرارات الالحقة٥٦/١٢أُدرجت هذه الفقرة يف ديباجة القرار  )١٥٨(
  ).ز(إىل ) ب (٣٠الفقرة  )١٥٩(
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 القـدرات  تطـوير  إىل احلاجـة  علـى  ركّـزت  موريشيوس استراتيجية وأن الصدد ذلك يف اختاذها
 سـياق  يف وإدارهتـا،  وحفظهـا  هبـا  ةاملرتبطـ  اإليكولوجية والنظم املرجانية عبالُش لرصد الوطنية

  .السليمة اإلدارة وُنُهج املتكاملة السياسات
  

 واحمليطات اإليكولوجي النظام ُنُهج -  ١  

 املنـصوص  هـدات بالتع العـام  اجلمعيـة  رّحبـت  .العامـة  اجلمعيـة الـيت اختـذهتا      اتاإلجراء - ١٤١
 وأدوات هــجُن اســتخدام تتنــاول الــيت التعهــدات فيهــا مبــا ،للتنفيــذ جوهانــسربغ خطــة يف عنــها
 صـحيح  بـشكل  واألراضـي  السواحل واستخدام اإليكولوجي، النظام هجَن ذلك يف مبا ،متنوعة
 .سيةالرئيـ  القطاعـات  يف والساحلية البحرية املناطق إدارة وإدماج املائية، املستجمعات وختطيط
 جهـود  أن إىل يشـري مما الالحقـة، القـرارات مجيع يف الدعوات تلك على جمددا التأكيد وجرى
 العامـة  اجلمعيـة  دعـت ،  )١٦١( االستـشارية  للعملية السـابع االجتمـاع وعقب .)١٦٠(جاريـة التنفيذ
ــدول  مالنظــا بــُنهج واملتعلقــة اآلراء توافــق خــالل مــن عليهــا املتفــق العناصــر يف النظــر إىل ال

 العناصــر ســيما وال ، االستــشاريةالعمليــة اقترحتــه الــذي النحــو علــى واحمليطــات، اإليكولــوجي
 النظـام  يراعـي    َنهـج  تنفيـذ  إلجنـاز  الالزمـة  والوسـائل  يكولوجي، اإل النظام يراعي   لَنهج املقترحة

 .)١٦٢(اإليكولوجي النظام يراعي َنهج تطبيق لتحسني الالزمة الشروطاستيفاء و اإليكولوجي

 أن إىل مـسامهتها  يف الطبيعـة  حلفـظ  الدويل واالحتاد كندا أشارت .الالحقة التطورات - ١٤٢
 للمـرة  االجتمـاعُ  عـرض  إذ باحمليطـات األوساط املعنيـة      يف إشادة لقيت السابع االجتماع نتائج
 .يكولــوجي اإلنظــامٍيراعــي ال َنهــجِ لتنفيــذ الــضرورية العناصــر مجيــع ،متكاملــة بطريقــةو األوىل
 بتبديـــد احمليطـــات إدارة عـــن الدوليـــة املناقـــشة طـــّورت االستـــشارية العمليـــة أن نـــداك ورأت

يراعـي   هنـجِ  سـياق  يف املتكاملـة  واإلدارة القطاعيـة  النـهج  بـني  االخـتالف  يلـف  الـذي  الغموض
 إدارة بـــشأن العامليـــة شاتقـــناامل يف التوافـــق تعزيـــز يف يـــساعد أن ميكـــن يكولـــوجياإل نظـــامٍال

 النظـــام ُنهــج  بــشأن  االستـــشارية العمليــة نتــائج   احلـــني ذلــك  منــذ  ضـــتُعر قــد و .احمليطــات 
 املكلّفــني للمتخصــصنيحمــدد  إطــار اقتــراح بغيــة منتــديات عــدة علــى واحمليطــات اإليكولــوجي

  .النهج هذا تنفيذ مبهمة

__________ 
 ،٦٠/٣٠؛ و ٧٢ الفقـــــــرة ٥٩/٢٤؛ و ٥٤، الفقـــــــرة ٥٨/٢٤٠؛ و ٨، الفقـــــــرة ٥٧/١٤١القـــــــرارات  )١٦٠(

  .١٣٤، الفقرة ٦٣/١١١؛ و ٩٧، الفقرة ٦١/٢٢٢؛ و ٧٤ الفقرة
)١٦١( A/61/156الذي ركز بشكل خاص على ُنهج النظام اإليكولوجي واحمليطات ،.  
  .١١٩، الفقرة ٦١/٢٢٢القرار  )١٦٢(
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ــادت - ١٤٣ ــة وأف ــة أمان ــوع اتفاقي ــوجي التن ــؤمتر التاســع االجتمــاع أن البيول  يف األطــراف مل
 قـد  االتفاقيـة  أمانـة  وكانـت  .“اإليكولـوجي  النظـام  َنهج” املعنون ٩/٧ القرار تاختذ تفاقيةاال

يراعـي   جبشأن هن  إلكترونية إخبارية ورسالة “اإليكولوجي النظام هجمرجعي لن  دليل”أعدت  
 فيهــا  مبـا  ة،ـالـصل  ذات الوطنية اتربـواخل التطورات عن معلومات يوفران اإليكولوجي، النظام

 .)١٦٣(احمليطات إدارة على يكولوجيهنج يراعي النظام اإل تطبيق أثناء الالزمة املعلومات

 املتعلقـة  املـشاريع  مـن  عـددا  تنفّـذ  أهنـا  الـصناعية  للتنميـة  املتحدة األمم منظمة وأفادت - ١٤٤
 االستـشارية   العمليـة  اجتماعـات  نتـائج  وأن الدوليـة  وامليـاه  الكبرية البحرية اإليكولوجية بالنظم
 الوكالـة  وأشـارت  .أخرى ملشاريعاجلاري   التحضري ويف املشاريع هذه تنفيذ يف حاليا مُتستخد

ــة ــة األوروبي ــه أن إىل للبيئ  اعتمــده الــذي ٢٠٠٨ لعــام البحريــة لالســتراتيجية اإلطــاري التوجي
يراعــي  البــشرية األنــشطة دارةإل هنجــا األورويب االحتــاد تــشريعات يف خــلأَد األورويب االحتــاد
 جلنـة  وأفـادت  .٢٠٠٦  عـام  يف عقـدت  الـيت  االستـشارية    العملية يف قشنو اإليكولوجي النظام

 ،٢٠٠٧  عــاميف الــوزاري اجتماعهــا يف تأُقــرَّ الــيت البلطيــق، حبــر عمــل خطــة بــأن هلــسنكي
ــا لقيـــت ــعا ترحيبـ ــفها واسـ ــشروعا بوصـ ــدا مـ ــا رائـ ــذىُي ومنوذجـ ــق يف حتـ ــ تطبيـ ــنظم جهنـ  الـ

 عـدة  البلطيـق  حبـر  عمل خطة وتضمنت .خرىأ إقليمية حبار على الكبرية البحرية اإليكولوجية
 علـى  التصديق   يف اإلسراع قبيل من ، االستشارية العملية حددهتا اليت باألولويات مرتبطة تدابري

 ورواسـبها  الـسفن  صـابورة  ميـاه  وتـصريف  ملراقبـة  الدوليـة  االتفاقية قبيل من الدولية االتفاقيات
 البلطيـق،  لبحـر  املـشاطئة  الـدول  بـني  فيمـا  اللجوء ألماكن مشتركة خطة ووضع ؛٢٠٠٤ لعام
 يف جيـري الـذي    لطـوارئ ل التخطـيط  وتعزيـز  ؛واملـسؤولية  بالتعويض املتعلقة املسائل ذلك يف مبا

ــاره  ــعإط ــوارد جتمي ــ امل ــالطوارئ ةاملتعلق ــوفرة  واالســتجابة ب ــدىاملت ــدول ل ــشاطئة ال ــيم امل  لتقي
  .كفايتها مدى
 مـع  بالتعـاون  ،أصـدر  بأنـه  املتحدة األمم جلامعة عالتاب املتقدمة الدراسات معهد فادأو - ١٤٥

 وأعمـاق  املفتوحـة  احمليطـات  بيئـات  يف اإليكولـوجي  النظـام  َنهـج  تنفيـذ  عـن  تقريـرا  اليونسكو،
 جهنـ  لتنفيـذ أساسـي    أمـر  هـي  املـصلحة  صحابأ مشاركة عمليةَ أن إىل فيه خلص ،)١٦٤(البحار
 النـهج  هـذا  إىل ُيفَتقـر  حيـث  البحـار،  اقوأعمـ  املفتوحة احمليطات بيئات يف اإليكولوجي النظام
 .تطوير إىل حباجة املصلحة أصحاب مشاركة عملية من النوع ذلك يزال الو .حاليا

  

__________ 
  .أشارت كندا أيضا يف مسامهتها إىل هذا التطور )١٦٣(
  .www.ias.unu.edu/binaries2/DeepSea_Stakeholders.pdfانظر  )١٦٤(
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 يراعي النظام اإليكولوجي األمساك مصائد إلدارة هنج -  ٢  

 خمتلــف الــصادرة عــن   التوصــيات عقــب .العامــة  اجلمعيــةالــيت اختــذهتا   اتاإلجــراء - ١٤٦
 يراعـــي النظـــام األمســـاك مـــصائدإلدارة  هنـــجِ تطبيـــق بـــشأن االستـــشارية العمليـــة اجتماعـــات
 املـستدامة،  األمسـاك  مبـصائد  املتعلق القرار سياق يف العامةُ، اجلمعيةُ شجعت ،)١٦٥(اإليكولوجي

 ريكيافيـك  إعـالن  إىل فأشارت ،٢٠١٠ عام حبلول اإليكولوجي النظام هنج تطبيق علىل  الدو
 ٦/١٢ و ٥/٦ واملقـررين  البحـري  اإليكولـوجي  النظـام  يف ؤوليةباملس املتسم األمساك صيد عن

 املبــادئ يف النظــر علــىو البيولــوجي، التنــوع اتفاقيــة يف األطــراف الــدول مــؤمتر عــن الــصادرين
ــة ــة التوجيهي ــة ملنظم ــة األغذي ــة والزراع ــذب املتعلق ــارات تنفي ــوجي النظــام اعتب  إدارة يف اإليكول
 اتفاقيـة  يف الـصلة  اتذ لألحكام بالنسبة النهج هذا أمهية إىل اجلمعية وأشارت األمساك، مصائد

 األمسـاك  صـيد  بـشأن ملنظمة األغذية والزراعـة      سلوك ال ومدونة ١٩٩٥ لعام السمكية األرصدة
 قبيـل  مـن يف احمليطـات     األنـشطة  بني الترابط عالقة بأن أيضا اجلمعية وأقرت .باملسؤولية املتسم

  .)١٦٦(دراسةمزيد من ال إىل حباجة البيئية ئلواملسا األمساك وصيدالنقل البحري 
 املنظمـات  خـالل  مـن  أو مباشـر  بـشكل  سـواء  الـدول، ع  مجي أيضا اجلمعيةُ دعت وقد - ١٤٧

 نظـامٍ يراعـي ال   وهنجِ الوقائي النهج تطبيق إىل األمساك، مصائد بإدارة املعنية اإلقليمية والترتيبات
 وحثّتــها واســتغالهلا، وإدارهتــا سمكيةالــ األرصــدةحفــظ  بغيــة واســع نطــاق علــى يكولــوجياإل

ــز اجلهــود مــن املزيــد بــذل علــى  نظــامٍيراعــي ال هنــجِ إدراج أجــل مــن وحتــديثها والياهتــا لتعزي
 مــن عــدد وأجــرى .)١٦٧(البيولــوجي التنــوع واعتبــارات األمســاك دمــصائ إدارة يف يكولــوجياإل

 استعراضـات  األخـرية  السنوات يف ، املعنية بإدارة مصائد األمساك    اإلقليمية والترتيبات املنظمات
 ).أعاله ٦٦ الفقرة أيضا انظر( الغاية تلك أجل من لوالياهتا

 بالفعـل  نظـرت  حـني  يف أنـه  إىل والزراعـة  األغذية منظمة أشارت .الالحقة التطورات - ١٤٨
 العمليـة  عمـلُ  عـزز  فقد اإلدارة، على يكولوجياإل نظامٍيراعي ال  هنجِ بتطبيق املتعلقة املسائل يف

 والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  وضعت الصدد، ذلك ويف .معاجلتها يف بالعجلة الشعوراالستشارية  
 يفمـسامهة    بوصـفها  “واجتاهاهتـا  األمسـاك  مـصائد  حالـة  بشأن املعلومات تحسنيل ةاستراتيجي”

 ومتابعـــة ذلـــك، علـــى وعـــالوة .األمســـاك مـــصائد بـــإدارة املتعلقـــة املعلومـــات قاعـــدة حتـــسني
ــيت للتوصــيات ــ ال ــؤمتر دمهاق ــستدامة األمســاك ملــصائد ريكيافيــك م ــوجي النظــام يف امل  اإليكول
__________ 

)١٦٥( A/57/80 ــان ــان A/58/95؛ ٤٠ و٣٩، الفقرتــ ــان A/60/99؛ ١٨ و ١٥، الفقرتــ ، A/61/156؛ ٧ و ٥، الفقرتــ
  .٨ و ٧الفقرتان 

  .٦٣/١١٢، و ٦٢/١٧٧و ، ٦١/١٠٥، و ٦٠/٣١، و ٥٩/٢٥، و ٥٨/١٤، و ٥٧/١٤٢القرارات  )١٦٦(
  .٦٤ و ٦٣، وانظر أيضا الفقرتني ٥٨ و ٤، الفقرتان ٦٠/٣١القرار  )١٦٧(



A/64/66  
 

09-26536 59 
 

 مـن  توجيهيـة  مبـادئ  والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  أصدرت فقد ،٢٠٠١ عام عقد الذي البحري
 أن أيـضا  املنظمـة  وأفـادت  .األمسـاك  مصائد إدارة يف اإليكولوجي ماالنظيراعي   هنج تنفيذ أجل
 بتخطــيط املتعلقــة واملنــهجيات املفــاهيمجمــايل  يف لتــدريبوا الــدعم تلقــت أعــضاء بلــدان عــدة
 أفـضل ” ذلك يف مبا ،اتاإلرشاد من مزيد وضع جيري وكان .اإليكولوجي النظام جهن وتنفيذ

 النظـــاميـــسترشد هبـــا يف وضـــع هنـــج يراعـــي   إيكولوجيـــة نظـــموضـــع منـــاذج  يف املمارســـات
 اإليكولـوجي  النظـام يراعـي    هجلنـ  ةالبـشري  األبعـاد ” و “األمساك مصائدإدارة   يف اإليكولوجي

 تتعلــق ومؤشــراتاســتحداث طرائــق متعــددة  أيــضا جيــري وكــان .“األمســاك مــصائديف إدارة 
 دعمـا  اجلغرافيـة  املعلومـات  نظـام  اسـتخدام عمليـة    واسـتعراض  اإليكولوجي النظام َنهج بتطبيق
  .لتنفيذه
ــ اهلــادئ احملــيط ووســط غــرب يف األمســاك مــصائد جلنــة وأفــادت - ١٤٩  العلميــة جلنتــها أنب

ــشأت ــا أن ــنظممــن األخــصائيني يف جمــايل   عــامال فريق ــة ال ــصيد اإليكولوجي ُيعــىن  الَعَرضــي وال
 مســك مــصائد يف املــستهدفة غــري واألنــواع اإليكولــوجي للنظــام النطــاق الواســعة العتبــاراتبا

املخصـصة  املنظمـة    ميزانيـة  إمجـايل  مـن  املائـة  يف ٢٠ زهـاء  اللجنـة كرست  و .الصلة ذات التونة
 .اإليكولوجيــة املخــاطر تقيــيم تــضمنت اإليكولــوجي، بالنظــام تتعلــق دراســات إلجــراءللعلــوم 
 التونـة مسـك    مـصائد  يف العرضـي  الـصيد  مـن  للتقليـل ملزمـة    تـدابري  اختـذت  قـد  اللجنـة  وكانت
صـيد   عمليات خالل األمساك من املستهدفة غري لألنواع العشوائي الصيدللحيلولة دون    وقرارا
 واإلدارة للحفــظ تــدبريا ٢٠٠٨ لعــام الــسنوية دورهتــا يف أيــضا اللجنــة واختــذت .لتونــةامســك 
 االتفاقيـة  منطقـة  يف )ملـ ك ٢,٥ عـن  طوهلـا  يزيـد  الـيت ( الطويلـة  العائمـة  الـشباك  استخدام حيظر

ــها ــادت .بكامل ــوب يف األمســاك مــصائد منظمــة وأف ــسي احملــيط شــرق جن ــ األطل ــا أنب  نظامه
 ويطبـق يف االعتبـار     يكولـوجي اإل نظـامٍ يراعـي ال   جهنـ يأخـذ   و لميـة، ع أسس على يقوم اإلداري
 .هبا موثوق معلومات وجود عدم حالة يف وقائيال نهجال مبادئ

 نــشأ  واســع  تفــاهم  إىل التوصــل  بــأن والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  تعتــرف  حــني ويف - ١٥٠
 مجـة  صـعوبات  مثـة  زال مـا  هأنـ  الحظـت  فقـد  اإليكولـوجي،  النظام هنجفعليا   عليه انطوى عما
 إحـراز  يف الـراغبني  األعـضاء  مـن  الكـثري  لـدعم  إضـافية  مـوارد  تقـدمي  األمر يقتضيو .تطبيقه يف

 .الصدد ا هذيف تقدم
  

  الدوليان والتنسيق التعاون -  ٣  

 دورـالـــ جمـــددا ةــــ العام يةـــــاجلمع أكــدت  .العامـــة اجلمعيـــةالـــيت اختــذهتا   اتاإلجــراء  - ١٥١
ـــاألس ــ يـاسـ ــ يقـوالتنـــس اونـللتعـ ــ يف نيـالدوليـ ـــاملتك اإلدارة زيزـتعـ ــ ةـاملـ  تدامةـاملـــس ةـوالتنميـ
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 علـى  وبنـاء  اخلـصوص،  وجـه  وعلـى  .)١٦٨()أدنـاه  يـاء  الفـرع  أيـضا  انظـر ( ارـلبحوا للمحيطات
 املنظمـات  أمهيـة  اجلمعيـة  أكدت ،)١٦٩( االستشارية للعملية الثالث االجتماعصادرة عن    توصية

 وحيـث  ،للمحيطـات  املتكاملـة  اإلدارة جمـال  يف والتنسيق ونلتعاا ألغراض اإلقليمية والترتيبات
 وإدارة البيئـة  محايـة  قبيـل  مـن  احمليطـات،  إدارة جوانـب  خمتلف املستقلة اإلقليمية اهلياكل تتناول
 تلـك  العامـة  اجلمعيـة  دعـت  البحرية، احلدود ورسم العلمية والبحوث واملالحة األمساك مصائد
  .)١٧٠(والتنسيق التعاون من األمثلاملستوى  لبلوغ معا العمل إىل املختلفة اهلياكل
 يف األطلـسي  احمليط شرق لشمال البحرية البيئة محاية جلنة أفادت .الالحقة التطورات - ١٥٢

 صـيد  أنـشطة  عـن  املـسؤولة  املنظمـات  مـع  أعـاله، مـا طلـب      مـع  متاشـيا  تعـاون، ت أهنـا مسامهتها  
ــة ( املنطقــة يفالنقــل البحــري  و األمســاك  األطلــسي احملــيط شــرق مشــال يف ألمســاكا مــصائدجلن
 شـرق  مشـال  يف البيئـة  علـى  سـلبية  آثـار  األنـشطة  هـذه  ختلّـف  عنـدما  )الدوليـة  البحرية واملنظمة
 ).أعاله ٨٢ الفقرة أيضا انظر( األطلسي احمليط

ــاك أن علــى إندونيــسيا وشــددت - ١٥٣ ــسيق احمليطــات إلدارة حاجــة هن  مجيــع علــى والتن
 األمــم اتفاقيــة يف املكرســة الــصلة ذات املبــادئمــن خــالل اعتمــاد  لأفــض حنــو علــى املــستويات
 كيوتـو  وبروتوكـول  املناخ بتغّير املتعلقة اإلطارية املتحدة األمم واتفاقية البحار، لقانون املتحدة
 هـذه  تـستند  أن ينبغـي  أنـه  أضـافت و .والتنميـة  بالبيئـة  املعـين  املتحـدة  األمـم  ومـؤمتر  هبـا،  امللحق
 إىل ةاملؤديــــ املعلومــــات لتبــــادل آليــــات تــــوفر وأن هبــــا موثــــوق علميــــة انــــاتبيإىل  اإلدارة
 .التكنولوجيا نقل

 املتكاملـة  اإلدارة أجـل  مـن  والتنـسيق  التعـاون  أمهيـة  تأكيد على العامة اجلمعية ودأبت - ١٥٤
  .)١٧١(اإلقليمي الصعيد على ذلك يف مبا للمحيطات،

  
 بناء القدرات  -طاء   

جلميـع  بالنـسبة   مهيتـه   أل و دة قطاعـات  شامل لع من طابع   بناء القدرات   ل  امبا جمل  اعترافاً - ١٥٥
فـرع  انظـر ال   (االستـشارية  مجيـع اجتماعـات العمليـة        ه يف لـ وامت تن قـد   ف،  حمـور االهتمـام   جماالت  

 حتديـد الفجـوات يف القـدرات؛        طروحـة امل القـضايا    منضـ وكـان مـن     ).  أعـاله  ٢ - باء - ثالثا
__________ 

  .، الديباجة؛ أعيد تأكيدها يف مجيع القرارات الالحقة بشأن احمليطات وقانون البحار٥٧/١٤١القرار  )١٦٨(
)١٦٩( A/57/80 ١٠، الفقرة.  
  .٥٧، الفقرة ٥٧/١٤١ )١٧٠(
ــرارات  )١٧١( ــرة  ، الد٥٨/٢٤٠الق ــرة  ٥٩/٢٤؛ و ٦٢يباجــة والفق ــرات الديباجــة مــن  ٨٨، الديباجــة والفق ؛ وفق

  .٦٣/١١١، و ٦٢/٢١٥، و ٦١/٢٢٢، و ٦٠/٣٠القرارات 
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بالبحـث  ق  لـ يتع  يف مـا   ؛ القـدرات  )١٧٢(قـانون البحـار   ل م املتحـدة   األم تنفيذ اتفاقية ى  لع ةالقدرو
 تـها فظ املـوارد البحريـة وتنمي     حب املرتبطة   ؛ نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً    )١٧٣(العلمي البحري 

القـدرات   مـن    حتياجـات ال؛ ا )١٧٤(مستدامة، مبا فيها املـوارد اجلينيـة البحريـة         بصفة   اهواستخدام
؛ القـــدرة علـــى تطـــوير وحتـــسني اخلـــدمات     )١٧٥(ملـــستدامة مبـــصائد األمســـاك ا قلـــيتع يف مـــا

 تعزيــز ؛)١٧٦( اخلــرائط املالحيــة اإللكترونيــة اســتخدام االنتقــال إىل  ذلــك مبــا يف،اهليدروغرافيــة
ويـرد  . )١٧٧(نياألمـن والـسالمة البحـري      تهددمخاطر اليت ت   لل يدتصالتكنولوجيات والقدرات لل  

 ردت العمليـة االستـشارية يف هـذا اجملـال، كمـا و      يف تنفيذ نتـائج  احلاصلةالتطوراتأدناه بيانٌ ب 
 .هذا التقريرعداد  إل املقدمةسامهاتامليف 

  االجتمـاعني   عقـب املناقـشات الـيت جـرت يف         . اجلمعيـة العامـة    ا اختذهت يت ال اتاإلجراء - ١٥٦
 منظومــة األمــم يفة عنيــت املجلهــا، دعــت اجلمعيــة العامــة ااالستــشاريةول والثالــث للعمليــة األ

ــة   ىلإدة املتحــ ــاء القــدرات الوطني ــز بن ــلتحقيــق تعزي ــة للمن ــة اإدارة متكامل طق الــساحلية ومحاي
وعقـب  . )١٧٨(مها اإليكولوجي، مبا يف ذلـك عـن طريـق تـوفري التـدريب والـدعم املؤسـسي            انظ

ــدول إىل مواصــل      ــة ال ــة العام ــاين، دعــت اجلمعي ــاع الث ــدرات،    االجتم ــاء الق ــشطة بن ــز أن ة تعزي
 تـدريب  نـها يمـن ب   بواسـطة أمـور   العلمي البحـري    البحث  نامية، يف جمال    سيما يف البلدان ال    وال
الـسفن، ونقـل التكنولوجيـات      و املهرة الالزمني، وتوفري ما يلزم من املعـدات واملرافـق            نيفوظامل

 بـشأن املـوارد اجلينيـة البحريـة يف االجتمـاع       الـيت جـرت    وعقـب املناقـشات   . )١٧٩(السليمة بيئيا 
ول واملنظمات الدولية على مواصلة دعم وتـشجيع وتعزيـز أنـشطة            الثامن، شجعت اجلمعية الد   

آخـذة يف اعتبارهـا   العلمي البحـري،  البحث  وخاصة يف البلدان النامية، يف جمال    ،بناء القدرات 
 .)١٨٠(بوجه خاص احلاجة إىل بناء مزيد من القدرات يف جمال علم تصنيف األحياء

__________ 
)١٧٢( A/55/274٨ و ٧ و ٦ت ا، الفقر.  
)١٧٣( A/61/121 ، ؛ و ٤٧ و ٤٦ و ٢٦-٢٤الفقراتA/60/99 ١٢، الفقرة) هـ.(  
)١٧٤( A/61/156 و،٨، الفقرة  A/62/69 ،١٠٨ - ٩٩  منتالفقرا.  
)١٧٥( A/57/80 و ٥٣، الفقرة ،A/60/99، ٨ الفقرة) ج.(  
)١٧٦( A/58/95 و ،٧، الفقرة A/59/122 ٤٥ و ٤٤، الفقرتان.  
)١٧٧( A/63/174 ١٢٨ إىل ١٢٢ من و١٠١ و ٩٥ و ٩٣ و ١٠، الفقرات.  
 .٢٦ ، الفقرة٥٥/٧القرار  )١٧٨(
 .٢٨ ، الفقرة٥٦/١٢القرار انظر  )١٧٩(
 .١٢٥، الفقرة ٦٣/١١١ و ؛١٣٦، الفقرة ٦٢/٢١٥ نالقرارا )١٨٠(
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 اجلمعيـة العامـة، يف أعقـاب االجتمـاع           أقرت ،ما يتعلق مبصائد األمساك املستدامة     ويف - ١٥٧
اتفـاق   إعـداده وفقـا للجـزء الـسابع مـن      قـرر املمـن  لمـساعدة   لالثالث، بأن أحد عناصر برنامج      

استئماين داخـل منظومـة األمـم    تربعات  إنشاء صندوق  متثل يف  ١٩٩٥األرصدة السمكية لعام    
وعقـب  . )١٨٢(ا يف العـام التـايل     ذهـ صندوق املساعدة    اجلمعية العامة قد أنشأت   و. )١٨١(املتحدة

املقدمــة  اجلمعيــة العامــة زيــادة بنــاء القــدرات واملــساعدة التقنيــة  تاالجتمــاع الــسادس، شــجع
يف البلـدان الناميـة   مصائد األمسـاك  ملصائد األمساك الصغرية النطاق وتعزيز الفرص املتاحة ملوارد    

 .)١٨٣(البلدانتلك ساهم يف التنمية املستدامة يف تل

بضرورة بناء قدرات الدول الناميـة علـى التوعيـة باملمارسـات احملـسنة           قرت اجلمعية   وأ - ١٥٨
تعاين منه الدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة بـشكل             ما إىل ةمشريإلدارة النفايات ودعم تطبيقها،     

 احلطام البحـري يف االجتمـاع   بشأن يف أعقاب املناقشات اليت دارت كلذ، وخاص من ضعف 
 .)١٨٤ (الستشاريةاالسادس للعملية 

االجتمــاع الثــاين، علــى إثـر  مـا يتعلــق بالـسالمة البحريــة، دعـت اجلمعيــة العامـة،      ويف - ١٥٩
القــدرات  تعزيــز هبــدفلــدول إىل اىل تقــدمي املــساعدة الالزمــة إاملنظمــة اهليدروغرافيــة الدوليــة 

. )١٨٥(حريـة اهليدروغرافية، األمر الـذي يكفـل، بوجـه خـاص، سـالمة املالحـة ومحايـة البيئـة الب                 
متابعة لالجتمـاع الرابـع، شـجعت اجلمعيـة علـى تكثيـف اجلهـود لبنـاء                 وكوعالوة على ذلك،    

انظـر أيـضا   (قدرات البلدان النامية، لتحسني اخلدمات اهليدروغرافيـة ووضـع اخلـرائط املالحيـة              
 .)١٨٦() أعاله١٢١ و ١٢٠ نيالفقرت

 اجلمعيـة   قـد شـددت    التاسـع، ف   يف اجتماعهـا  االستـشارية    به العمليـة     توفقا ملا أوص  و - ١٦٠
مـا يتعلـق مبـشاركتها يف         يف هتالـدول الناميـة ومـساعد      ا العامة مؤخرا على ضرورة بنـاء قـدرات       

، يف مجلـة   ورحبـت .  سالمة وأمن املالحـة والعمـل البحـري        ائلاليت تعاجل مس  االتفاقات الدولية   
ل الناميـة يف جمـال األمـن        من أجل تلبية احتياجـات الـدو      لبناء القدرات   األنشطة اجلارية   بأمور،  

 الـدول واملؤسـسات املاليـة الدوليـة علـى           تالبحريـة، وشـجع   البيئـة   والسالمة البحـريني ومحايـة      
توفري متويل إضـايف لـربامج بنـاء القـدرات، مبـا يف ذلـك لنقـل التكنولوجيـا، عـن طريـق جهـات                         

__________ 
 .١٦ إىل ١٢، ومن ٩ات ، الفقر٥٧/١٤٣القرار  )١٨١(
 .٥٨/١٤القرار  )١٨٢(
 .٨٨ إىل ٨٥ات من ، الفقر٦٠/٣١القرار  )١٨٣(
 .١٢ة ، الفقر٦٠/٣٠القرار  )١٨٤(
 .٣٣ة ، الفقر٥٦/١٢القرار  )١٨٥(
 .٤٤ و ٤٢تان ، الفقر٥٨/٢٤٠القرار  )١٨٦(
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اجلمعيـة العامـة    رت  وأقـ . منها املنظمة البحرية الدوليـة وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة املختـصة              
باحلاجة املاسة ألن تقدم املنظمات الدوليـة واجلهـات املاحنـة املعنيـة إىل الـدول الناميـة مـساعدة                     

هتا علـى  اهبدف تعزيـز قـدر   مستمرة يف جمال بناء القدرات، مبا يف ذلك املساعدة املالية والتقنية،      
ر بأوجهها املتعددة مبا يتماشـى مـع        اختاذ تدابري فعالة تصديا لألنشطة اإلجرامية الدولية يف البح        

ــصلة  ــة ذات ال ــصكوك الدولي ــكمــا  .)١٨٧(ال ــة، أق ــة العام ــاين نيجتمــاعال ا عقــبرت اجلمعي  الث
بنـاء القـدرات علـى حنـو فعـال ملكافحـة            ل تـدابري     اختاذ احلاجة إىل ب،  االستشاريةلعملية  لوالتاسع  

 .)١٨٨(القبيل  من هذات الدول على اختاذ تدابري وحث،السفنعلى القرصنة والسطو املسلح 

 متــشيا مــع املناقــشات الــيت دارت يف االجتمــاع الثالــث للعمليــة   :التطــورات الالحقــة - ١٦١
 خطة جوهانسربغ للتنفيذ على أمهية بناء القدرات يف عدد مـن اجملـاالت،           ت، شدد االستشارية

ة، وذلــك داراإلومعلومــات علــم البحــار  يف جمــايلو؛ هتــا تعزيــز حفــظ احمليطــات وإدارهــامبــا في
يف تنفيـذ برنـامج العمـل       و؛  ةر البيئي اث اآل اتتقييماستخدام   تشجيع    من بينها  لة أمور مج بواسطة

إدارة الــشؤون وأفــادت . )١٨٩( عنــهإدارة خمــاطر تلــوث احمليطــات واآلثــار النامجــة يف العــاملي؛ و
 وبرنـامج   ٢١أن خطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ وجـدول أعمـال القـرن              بـ االقتصادية واالجتماعية   

وجــه وب.  علــى أمهيــة بنــاء القــدرات هــا مجيع اتفقــتعمــل بربــادوس واســتراتيجية موريــشيوس 
، يف   لبنـاء القـدرات     اختاذهـا  واجـب المـن     إجـراءات  ةمائقوس  بادبرنامج عمل بر   ص، وضع اخ

 القـدرات   ةيـ نم علـى احلاجـة إىل ت      ا جـزءا مـن اهتمامهـ      تحني أن استراتيجية موريشيوس ركـز     
 .هتا وإدارهاوحفظ انية والنظم اإليكولوجية املرتبطة هباالوطنية لرصد الشعب املرج

ملــشاركة يف أنــشطة التــدريب يف  ا شــعبة شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار  وواصــلت - ١٦٢
ومـسامهات خمصـصة     تقدمي إحاطـات     ؛إطار الربنامج التدرييب إلدارة املناطق البحرية والساحلية      

كوميـة يف جمـال   احلدوليـة وغـري   احلكوميـة ال طنيـة و  والنظمات   امل برامج التدريب اليت ترعاها   إىل  
إدارة زمالة هـاميلتون شـرييل أمرياسـينغ التذكاريـة وبرنـامج زمـاالت               احمليطات وقانون البحار؛  

 يف ضـوء اعتـراف العمليـة االستـشارية واجلمعيـة            خلصوصاوجه   ىلعو. مؤسسة نيبون اليابانية  
كولـوجي سـيتطلب مجلـة أمـور مـن بينـها بنـاء         النظـام اإلي    يراعـي  جهنـ أن حتسني تطبيـق     بالعامة  

والـدول األفريقيـة    الناميـة   لبلدان الناميـة، مبـا فيهـا الـدول اجلزريـة الـصغرية              ا  يف القدرات خاصة 
هــج وضــع وتنفيــذ ُن’’ عــنأدلــة تدريبيــة باســتحداث واعتمــاد الــشعبة قامــت ، )١٩٠(الــساحلية
__________ 

 .٦١ و ٥٣ و ١٥ و ١٤ات ، الفقر٦٣/١١١ر القرا )١٨٧(
 .٦٤، الفقرة ٦٣/١١١؛ و ٢٩ة الفقرو  الديباجة،٥٦/١٢ انالقرار )١٨٨(
 .أعاله ٨٨احلاشية ر نظا )١٨٩(
)١٩٠( A/61/156 ٨، الفقرة) ٦١/٢٢٢ ر والقرا؛)أ. 
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ــوجي تراعــي النظــام اإليكو دارة األنــشطة املتعلقــة باحمليطــات إل ــة امل’’ و ‘‘ل ــاطق تنمي ــة الن بحري
 .‘‘هتاوإدارواستخدامها  ميةاحمل

 اإلدارة املتكاملــة  مــشاريع شــارك يف دعــم عــدد متزايــد مــنهأنــبوأفــاد البنــك الــدويل  - ١٦٣
 ضـرورة حتـسني إدمـاج العلـم يف إدارة           صوصخبـ و. احملميـة البحريـة   للمناطق الساحلية واملناطق    

لبحوث بـا   املتعلـق  شراكة مع مرفق البيئة العاملية، الربنامج     بلدويل،   البنك ا   دعم املوارد البحرية، 
آثـار   ث يف حبـ ي  ذل اإلدارة، الـ   جمـا   يف املرجانيـة وبنـاء القـدرات     اليت تـستهدف الـشعب       ةالعاملي

ــشع   ــى إدارة ال ــاخ عل ــة والنظــ تغــري املن ــوجياب املرجاني ــو. م اإليكول ــر مــن  ي ــامج أكث ضم الربن
ا دعـم البنـك     كمـ . املتقدمةالبلدان  ث من البلدان النامية و    احبأ ةمؤسس ٤٠ من العلماء و   ١٠٠

ة املغذيــفقــدان املــواد  وحــاتالتملكافحــة  املمارســات الزراعيــة اجليــدة نــشر مــشاريع هتــدف إىل
ــا    بــسبب ــان الــسطحي وكــذلك اإلدارة املــستدامة ملــصائد األمســاك، وال ســيما يف أفريقي  اجلري

 كينيا والبحـر األدريـاتيكي    عروضة بشأن   ملاشاريع   مزيد من امل    وكان جنوب الصحراء الكربى؛  
غـرب احملـيط   بيف مـا يتعلـق    بأنـه  وأفاد املؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة  . واهلند قيد املناقشة  

ظمــت أنــشطة تــدريب علــى إدارة املنــاطق البحريــة احملميــة بالتعــاون مــع خمتلــف          اهلنــدي، ُن
هنــج عــة بــشأن أنــشطتها التدريبيــة لتخطــيط وتنفيــذ  أفــادت منظمــة األغذيــة والزراو. الــشركاء

أمانـة اتفاقيـة    كانـت   و).  أعاله ١٤٨انظر الفقرة    (مصائد األمساك إدارة  م اإليكولوجي يف    االنظ
هنــج  (٩/٧مقــرره   يفأقــرتفاقيــة قــد الا يف مــؤمتر األطــراف بــأن أفــادتقــد التنــوع البيولــوجي 

ــوجياالنظــ ــزال   ) م اإليكول ــدرات ال ي ــاء الق ــأن بن ــشكل ب ــإحــدى ي ــرة   (اتاألولوي انظــر الفق
 ).أعاله ١٤٣

بعـض  إىل   املساعدة   ت قدم االلجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية أيضا بأهن     وأبلغت   - ١٦٤
التــدريب والتعلــيم واملــساعدة   ’’ هتــا املعنونــة مبادر ر مــن خــالل الــدول يف جمــال علــم البحــ   ا

 مـن   ١٤٣ىل املـادة    إشـارة   إل ا  معرض بحار، يف  السلطة الدولية لقاع ال    توأبرز .)١٩١(‘‘املتبادلة
  تقــدميجهــود لبنــاء القــدرات مــن خــالله مــن بذلــ تامــقــانون البحــار، األمــم املتحــدة لاتفاقيــة 

 علـى مـشاريع البحـث     هلـم لالطـالع  لسبالـ تيـسر  علماء من البلـدان الناميـة و      لاملساعدة التقنية ل  
ل البحــث العلمــي البحــري يف  أيــضا إىل صــندوق اهلبــات مــن أجــ توأشــار. العلمــي البحــري

 جلنة محاية البيئة البحريـة لـشمال شـرق احملـيط          ت  بعرأو).  أعاله ٥٤انظر أيضا الفقرة    (املنطقة  
 العمليـة  اإلشارة إىل احلالة اليت يـّسرت فيهـا   عن رأي مفاده أنه من الصعب يف الواقع         األطلسي

مـن اتفاقيـة محايـة البيئـة البحريـة          واء   سـ  لبلدان النامية  ا ىل إ  نقل املعرفة والتكنولوجيا   االستشارية
 ذلـك مـن     تحقـق ي  يف أن  ا عـن أملـه    ت وأعربـ  . اتفاق بـون    من أولشمال شرق احمليط األطلسي     

__________ 
)١٩١( A/59/62/Add.1١٣٦ ةقر، الف. 
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ــب   ــة’’خــالل ترتي ــسي     ( ‘‘التوأم ــشمال احملــيط األطل ــة ل ــة البحري ــة البيئ ــة محاي اتفاقيــة  واتفاقي
 .يدخل بعد طور التشغيل لكن هذا الترتيب مل ،)أبيدجان

ونقــل  البحــث العلمــي البحــري  الــيت جــرت بــشأن كنــدا خــالل املناقــشاتترذكّــو - ١٦٥
  كانــت قــد مــن الوفــودا عــددبــأن االستــشارية يف االجتمــاع الثــاين للعمليــة راتكنولوجيــا البحــ

ا يكفـي مـن التمويـل واملـساعدة التقنيـة      مبـ  البلـدان الناميـة    دويز ملح يتعلق بت    حتدّ ت وجود ذكر
 جلنـة حـدود اجلـرف القـاري،          إىل  القـاري املمتـد    ها جبرف ةتعلقاملالعلمية  التقنية و لتقدمي البيانات   

دعـت  ،  ٢٠٠٢يف عام   و ذلك،   بعدو. قانون البحار ل  األمم املتحدة   من اتفاقية  ٧٦وفقا للمادة   
زيادة قدرة املراكز املوجودة داخل شـبكة قاعـدة    ىلإاجلمعية العامة برنامج األمم املتحدة للبيئة     

ى لـ ع العاملية ملـساعدة الـدول الناميـة والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة                 علومات امل بيانات موارد 
برنـامج اجلـرف   يـزال  وال . احلـدود اخلارجيـة للجـرف القـاري       لترسـيم   إجناز األنـشطة املطلوبـة      

 ، حيـث  دولـة ٦٠نـشاط مـع أكثـر مـن     بمـل  يعالقاري لربنامج األمـم املتحـدة للبيئـة حـىت اآلن        
 . احلدود تلكترسيم اء القدرات التقنية املتعلقة بعملية املساعدة لبن هلاقدمي

التقـارير الـسابقة لألمـني العـام عـن احمليطـات وقـانون البحـار معلومـات                وقد تضمنت    - ١٦٦
 علــى الــصعيدين شــعبة شــؤون احمليطــات وقــانون البحــارعــن الــدورات التدريبيــة الــيت تنظمهــا 

ملنظمات واملؤسسات الدوليـة املعنيـة، لتـدريب        اإلقليمي ودون اإلقليمي، بالتعاون مع الدول وا      
علـى طـول   احلدود اخلارجية للجـرف القـاري     ترسيم   علىاملوظفني من الدول النامية الساحلية      

 اليت تقدم إىل جلنة حـدود اجلـرف القـاري،           تابالغ ميل حبري، وإعداد ال    ٢٠٠مسافة تتجاوز   
 .)١٩٢(مع التقدير اجلمعية العامةذلك أيضا  تحظكما ال

ــز     ويف - ١٦٧ ــدرات لتعزيـ ــاء القـ ــشطة بنـ ــق بأنـ ــا يتعلـ ــسؤولية   مـ ــسم باملـ ــاك املتـ ــيد األمسـ صـ
ن نـشاطها قـد تعـزز مـن خـالل املناقـشات الـيت               بأ منظمة األغذية والزراعة      أبلغت ،واالستدامة

ت عــددا مــن أنــشطة بنــاء القــدرات علــى الــصعيدين فقــد أجنــز. االستــشاريةجــرت يف العمليــة 
 تاجهـ ها  تـ كت يف جمموعة واسعة من أنشطة بناء القدرات الـيت نظم          اإلقليمي والوطين، وشار  

خطة العمل الدولية ملنع صيد األمساك غـري املـشروع وغـري املبلـغ               أخرى، وال سيما لدعم تنفيذ    
املتعلقـة   ٢٠٠٥ لعـام    ة النموذجيـ  ة، واخلطـ  ٢٠٠١ لعـام    عنه وغري املنظم وردعه والقـضاء عليـه       

يف عـام   و. فعاليـة ال  مـن  ربكتسم بقدر أ  رصد واملراقبة واإلشراف ت    وبرامج لل  ،دولة امليناء بتدابري  
صيد األمساك غري املشروع وغـري املبلـغ        بشأن  ، كانت قد نشرت مبادئ توجيهية تقنية        ٢٠٠٢

 عـدم كفايـة التمويـل لـدعم أنـشطة بنـاء             أنوتـرى منظمـة األغذيـة والزراعـة         . عنه وغري املنظم  
  .مكافحة هذا النوع من الصيدأمام   العقباتىحدإ ا يشكلامت  دعماالقدرات

__________ 
 .٢١، الفقرة ٦٣/١١١ار قرورد ذلك آخر مرة يف ال )١٩٢(
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 لبلـدان الناميـة، مبـا يف ذلـك        ا أنـشطة ملـساعدة       مـا قـام بـه مـن        أنبـ أفاد البنـك الـدويل        - ١٦٨
ــامج ال مــصائد األمســاك املــستدامة مــن خــالل  يف جمــال  مــساعدهتا  ،صائد األمســاكالعــاملي ملــربن

  كـان  مرفق البيئة العاملية،  و  لألمساك املركز العاملي بالتعاون الوثيق مع منظمة األغذية والزراعة و      
 . بتنفيذ قرارات اجلمعية العامةامباشرمتصال اتصاال 

ــة مــصائد األمســاك يف غــرب ووســط احملــيط اهلــادئ   وأبلغــت  - ١٦٩ ــ جلن ــة   اأنب ــدول النامي ل
ــة   ــدأت يف عــام  كانــت قــد األعــضاء يف اللجن ــ ٢٠٠٨ ب ــد مــن صــندوق   يستفت د بــشكل متزاي

ــ ١٩٩٥اتفــاق األرصــدة الــسمكية لعــام  الــسابع مــن املــساعدة يف إطــار اجلــزء   دعم حــضور ل
يف غـرب  للـسالحف البحريـة   الـصيد العرضـي   احلـد مـن     ن  بـشأ ث  والبحـ إجـراء    و اتجتماعالا

 .ووسط احمليط اهلادي

هــت منظمــة األغذيــة والزراعــة االنتبــاه إىل عــدم كفايــة املــوارد البــشرية واملاليــة   ووج - ١٧٠
 وخاصـــة يف املنـــاطق ،االجتماعيـــة للتلـــوث والتـــدهور البحـــرينيملعاجلـــة اآلثـــار االقتـــصادية و

ما يتعلق باألنشطة الرامية إىل احلـد مـن معـدات            يفو. الساحلية، على حنو أكثر منهجية وعمقا     
 عـدد مـن اإلجـراءات الـيت     قـدمت تقـارير بـشأن   الصيد املهجورة أو املفقودة أو املتخلى عنـها،     

  أيــضا عــدم وجــود التمويــل الــالزم لــدعم ها أبــرزتكنــ، ل) أعــاله١٠٥انظــر الفقــرة (اختــذهتا 
 ُيـتح   مل الـيت طويـل األجـل يف منـاطق العـامل          الرصـد   والقليمية،  اإلوطنية و ال بناء القدرات    أنشطة

تكنولوجيـات  واسـتخدام ال   حداثتاسـ  احلـوافز االقتـصادية، و     حنما، و عنه قليل من البيانات     إال
 .للحد من اخلسائر

يف اآلونـة األخـرية يف جمـال بنـاء القـدرات املتعلقـة        طة اليت أُجنزت    وكان من بني األنش    - ١٧١
هلا املكتب اهليدروغرايف الـدويل     ذ يف املسامهات، اجلهود اليت ب     مت تبياهنا اليت  و ،بالسالمة البحرية 

 منظمـة العمـل الدوليـة    جهـود و)  أعـاله  ١٢٣انظر الفقـرة    ( لدولل القدرات اهليدروغرافية لبناء  
 من خـالل خطـة عمـل        اتفاقية العمل البحري وتنفيذها   على  تصديق  اللى  عع  شجيتال إىل   ةدفااهل

 ٢٠٠٨ســبتمرب /يف أيلــولوانعقــدت . )١٩٣(٢٠١١-٢٠٠٦ ةرلفتــ لاملالحــة البحريــة اتفاقيــة 
صــيد املتعلقــة بالعمــل يف اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة   نبــشأحلقــة دراســية إقليميــة آســيوية  

 ووطنيـة إضـافية يف أفريقيـا        ة أنـشطة دون إقليميـ      وجـرت  . مجهورية كوريـا   ااألمساك، استضافته 
منظمـة العمـل    وواصـلت   . سبانياإهلا  وأمريكا الالتينية، كجزء من أنشطة التعاون التقين اليت متوّ        

شورات ر منـ  اصـد عاوهنا مع منظمة األغذية والزراعة واملنظمة البحريـة الدوليـة إل          تأيضا  الدولية  
 .همتوصح  حتسني سالمة الصيادينبشأن

__________ 
ــر  )١٩٣( --www.ilo.org/global/What_we_do/InternationalLabourStandards/MaritimeLabourConvention/langانظــــ

en/docName--WCMS_088034/index.htm. 
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وقدم عدد مـن املنظمـات أيـضا معلومـات عـن أنـشطة بنـاء القـدرات املتعلقـة بـاألمن                       - ١٧٢
 نفـذ جمموعـة مـن الـربامج         ه بأنـ  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة       وأفاد. البحري

مــا يتعلــق باتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت    ملــساعدة الــدول يف
 املديرية التنفيذية ملكافحـة اإلرهـاب       وأبلغت. حقة هبا، والصكوك الدولية املتعلقة باإلرهاب     املل
املدونــة  و،كافحــة اإلرهــاب مبالــدول يف تنفيــذ الــصكوك الدوليــة املتعلقــةت بعــض  ســاعدابأهنــ

 مج املنظمة العاملية للجمارك االنتبـاه إىل أن برنـا         ووجهت. الدولية ألمن السفن واملرافق املرفئية    
ــات املــ   ــة احلاوي ــني مراقب ــة    شترك ب ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ــة و مكت منظم

الجتـار  لىل احلـد مـن خمـاطر اسـتغالل احلاويـات البحريـة واسـتخدامها                إاجلمارك العاملية يهدف    
  واألنــشطة اإلجراميــة  للحــدود الوطنيــة غــري املــشروع باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة العــابرة     

 مائاجلربـ  لقـة عاملت وآليات جديدة جلمع وتبادل وحتليـل املعلومـات           أدوات أوجدكما  . األخرى
ــة  وأشــارت . احلاويــاتاملــستعان فيهــا ب  أن األكادمييــة العربيــة للعلــوم  ىلإجامعــة الــدول العربي

 .قضايا األمن البحرييف لبناء القدرات الدعم  توالتكنولوجيا والنقل البحري قدم

 يعـدها كـل   ربامج الـيت الـ القرصنة قبالة سواحل الصومال، هتدف    ل  أعماما خيص    ويف - ١٧٣
ــن ــة  م ــة الدولي ــة البحري ــة     و)١٩٤( املنظم ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي  )١٩٥(مكتــب األم
ــائي و ــة    )١٩٦(برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـ ــاليمي لبحـــوث اجلرميـ ومعهـــد األمـــم املتحـــدة األقـ

ــة ــدول يف املن )١٩٧(والعدال طقــة للتــصدي للقرصــنة وغريهــا مــن اجلــرائم     إىل حتــسني قــدرات ال
 . البحر عرضاملرتكبة يف

إىل احلاجــة األساســية   علــى مــن جديــدالتأكيــد اواصــلت اجلمعيــة العامــة يف قراراهتــ و - ١٧٤
 جلميــع الــدول، يكفــلمبــا ر االتعــاون، بطــرق مــن بينــها بنــاء القــدرات ونقــل تكنولوجيــا البحــ 

 واالسـتفادة   اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار          تنفيـذ    سيما البلدان النامية، القدرة علـى      وال
، وكذلك املـشاركة الكاملـة يف املنتـديات والعمليـات     من التنمية املستدامة للمحيطات والبحار 

 بالوكـاالت   تبـ اهأوالعاملية واإلقليميـة الـيت تعـاجل املـسائل املتـصلة باحمليطـات وقـانون البحـار؛                  
دوليـة أن تبقـي براجمهـا قيـد االسـتعراض املنـتظم لـضمان أن تتـوافر          املاحنة واملؤسـسات املاليـة ال     

سيما الدول النامية، املهارات االقتصادية والقانونيـة واملالحيـة والعلميـة             مجيع الدول، وال   لدى

__________ 
)١٩٤( www.imo.org.  
ــسامهة  )١٩٥( ــايل    مــــ ــع التــــ ــضا املوقــــ ــر أيــــ ــة، انظــــ ــدرات واجلرميــــ ــدة املعــــــين باملخــــ ــم املتحــــ : مكتــــــب األمــــ

http://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2008-12.16.html. 
 .www.so.undp.org/index.php/Rule-of-Law-Security.htmlانظر  )١٩٦(
 .www.unicri.it/news/0901-2_maritime_piracy/index.phpانظر  )١٩٧(



A/64/66
 

68 09-26536 
 

، ذات الـصلة   اجلمعيـة العامـة      اتقـرار وحتقيـق أهـداف     والتقنية الالزمة للتنفيذ الكامل لالتفاقية      
الـدول، وبـصفة خاصـة الـدول        ودعت   ؛ية املستدامة للمحيطات والبحار    التنم وكذلك لتحقيق 

املتقدمة يف جمال التكنولوجيا والقدرات البحرية، إىل حبث إمكانات حتسني التعاون مـع الـدول             
 إدمـاج التنميـة املـستدامة والفعالـة للقطـاع البحـري علـى               دفالنامية وتقدمي املساعدة إليها، هبـ     

  .)١٩٨(لربامج الوطنيةحنو أفضل يف السياسات وا
  

  التعاون والتنسيق   -ياء   
ميثل حتديد اجملاالت اليت ينبغي فيها تعزيـز التنـسيق والتعـاون علـى الـصعيد احلكـومي              - ١٧٥

شارية املنـصوص عليهـا يف قـرار اجلمعيـة          الستـ الدويل وفيما بني الوكاالت حمور والية العمليـة ا        
 مناقـشة التنـسيق   االستشاريةلعملية ل ة التسع خالل االجتماعاتجرتوعليه،  . ٤٥/٣٣العامة  

والتعاون مـن حيـث اتـصاهلما بـشؤون احمليطـات وقـانون البحـار، وال سـيما التعـاون والتنـسيق                   
وقــد أيــدت اجلمعيــة العامــة الحقــا ).  أعــاله٢- بــاء- انظــر الفــرع ثالثــا(فيمــا بــني الوكــاالت 

  .املتعلقة باحمليطات وقانون البحار يف قراراهتا االستشاريةالعديد من استنتاجات العملية 
لعمليـة  لعقـب االجتمـاعني األول والثـاين        . اإلجراءات اليت اختذهتــا اجلمعيــة العامــــة       - ١٧٦

، طلبت اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام أن يكفـل زيـادة فعاليـة التعـاون والتنـسيق                      االستشارية
كفالــة فعاليــة اللجنــة  عــن طريــق وال ســيما نــة العامــة ويف األمــم املتحــدة برمتــها،  اضــمن األم

 وقـدرهتا الفرعية املعنية باحمليطات واملناطق الساحلية التابعة للجنة التنـسيق اإلداريـة، وشـفافيتها              
 الـصادرة عـن االجتمـاع الثالـث للعمليـة           ة وبنـاء علـى التوصـي      .)١٩٩(االستجابة للمتطلبات على  

اء آليـة منتظمـة للتنـسيق فيمـا بـني الوكـاالت             ، دعت اجلمعية األمـني العـام إىل إنـش         االستشارية
 بـأن يكـون هلـذه اآلليـة واليـة            على وجه التحديـد    بشأن شؤون احمليطات والسواحل، وأوصت    

أن تتأسس على مبادئ االستمرارية واالنتظام واملـساءلة، مـع مراعـاة أحكـام الفقـرة      بواضحة و 
وإضـافة إىل ذلـك،     . )٢٠٠(ا الثالث  يف اجتماعه  االستشارية من اجلزء ألف من تقرير العملية        ٤٩

املنظمات الدوليـة املختـصة عنـد االقتـضاء، إىل تعـيني جهـات              ودعت اجلمعية الدول األعضاء،     
تنسيق لتبادل املعلومات العملية واإلدارية املتعلقة بقانون البحار ومـسائل احمليطـات مـع األمانـة                

 طلبـها إىل األمـني العـام إنـشاء آليـة            ويف العام التايل، أكـدت اجلمعيـة العامـة جمـددا          . )٢٠١(العامة

__________ 
 .١١٨ و ٩، الديباجة والفقرتان ٦٣/١١١ار قر ذلك آخر مرة يف الورد )١٩٨(
  .٤٩، الفقرة ٥٦/١٢، والقرار ٤٢رة ، الفق٥٥/٧القرار  )١٩٩(
  .A/57/80الوثيقة فضال عن  ؛٦٩، الفقرة ٥٨/٢٤٠ و ؛٦٤ و ٦٣، الفقرتان ٥٧/١٤١ انالقرار )٢٠٠(
  .٦٥، الفقرة ٥٧/١٤١القرار  )٢٠١(



A/64/66  
 

09-26536 69 
 

منتظمة ومشتركة بني الوكاالت لتنسيق املسائل املتعلقـة باحمليطـات والـسواحل داخـل منظومـة       
  .)٢٠٢(األمم املتحدة، ما دامت اللجنة الفرعية املعنية باحمليطات واملناطق الساحلية قد ألغيت

، وبنـاء علـى توصـية       اطق الـساحلية   واملنـ  وبعد إنشاء شبكة األمم املتحدة للمحيطات       - ١٧٧
أحاطـت اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا التاسـعة واخلمـسني        ،االستشاريةاالجتماع اخلامس للعملية    
ــد   ــة جدي ــشاء آلي ــع   ةعلمــا بإن ــات مــشتركة بــني الوكــاالت، وحثــت مجي  األمــم املتحــدة  كيان

يــة ذات الــصلة الــصلة، وكــذلك املؤســسات املاليــة الدوليــة، واملنظمــات احلكوميــة الدول   ذات
وغريها من املنظمات، مبا فيها السلطة الدولية لقاع البحار وأمانـات االتفاقـات البيئيـة املتعـددة         

 واملنـاطق  وثيق ومستمر يف شبكة األمم املتحدة للمحيطـات ، على املشاركة على حنو    األطراف
   .)٢٠٣(الساحلية
لى العمـل بـشكل وثيـق       شجعت اجلمعية العامة الدول ع     وعقب االجتماع السادس،    - ١٧٨

وكـذلك مـع الوكـاالت املتخصـصة ملنظومـة األمـم         مع املنظمات والصناديق والربامج الدوليـة،     
ــام        ــد جمــاالت االهتم ــا، لتحدي ــن خالهل ــصلة وم ــة ذات ال ــات الدولي ــات االتفاقي املتحــدة وأمان

لـى أفـضل    املـسائل ع تلـك عاجلة والسبل الكفيلة مباملستجدة من أجل حتسني التنسيق والتعاون،  
رحبــت بالعمــل الــذي اضــطلعت بــه خمتلــف األمانــات لتعزيــز التعــاون والتنــسيق بــني    و. وجــه

 مبـا يف ذلـك مـن خـالل شـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات                 الوكاالت بشأن مـسائل احمليطـات،     
لمحيطـات  األمـم املتحـدة ل    وشجعت يف الوقت ذاتـه علـى اسـتمرار شـبكة             ،واملناطق الساحلية 
يف إطالع الدول األعضاء على مـا يـستجد مـن أولوياهتـا ومبادراهتـا وأوجـه                 ة  واملناطق الساحلي 

وكررت اجلمعية العامـة هـذه الطلبـات يف قرارهتـا الالحقـة بـشأن               . )٢٠٤(هااملشاركة املقترحة في  
  .)٢٠٥(احمليطات وقانون البحار

األمـم  ة   بـشبك  فيما يتعلـق   االستشاريةالعملية  اليت توصلت إليها    نتائج  ال وعالوة على   - ١٧٩
الـصادرة  توصـيات   الاستفادت اجلمعية العامة أيضا مـن        ، واملناطق الساحلية  لمحيطاتاملتحدة ل 

وطلبـت اجلمعيـة يف     . عملية منتظمة إنشاء   ب فيما يتعلق  االستشاريةلعملية  عن االجتماع الرابع ل   
اء لكـي   اجتمـاع لفريـق خـرب     ) أ: (دورهتا الثامنة واخلمسني إىل األمـني العـام أن يـدعو إىل عقـد             

ــة املنتظمــة وإطارهــا العــام وخمططهــا،       يعــد مــشروع وثيقــة تــشمل تفاصــيل عــن نطــاق العملي
__________ 

  .٦٩، الفقرة ٥٨/٢٤٠القرار  )٢٠٢(
  .٩٤ و ٩٣، الفقرتان ٥٩/٢٤القرار  )٢٠٣(
  .١٠٧  و١٠٦ و ١٠٤، الفقرات ٦٠/٣٠القرار  )٢٠٤(
ــرار )٢٠٥( ــرات ٦١/٢٢٢ اتالقـ ــرات ٦٢/٢١٥؛ و ١٢٧ و ١٢٦ و ١٢٤، الفقـ ؛ ١٤٥ و ١٤٤ و ١٤٢، الفقـ

  .١٦٩ و ١٦٨ و ١٦٦، الفقرات ٦٣/١١١ و
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حلقة عمـل دوليـة بـاالقتران مـع         ) ب( واألمانة، وبناء القدرات والتمويل؛      ،واستعراض األقران 
، إلمعـــان النظـــر يف مـــشروع الوثيقـــة ومراجعتـــها؛  االستـــشاريةاالجتمـــاع اخلـــامس للعمليـــة 

ــة     اجتمــاع  )ج( ــشاء العملي ــة واعتمادهــا وإن ــة يف صــيغتها النهائي حكــومي دويل لوضــع الوثيق
  .)٢٠٦(املنتظمة رمسيا

ــة   - ١٨٠ ــشاء شــبكة   . التطــورات الالحق ــم املتإضــافة إىل إن ــاطق  حــاألم دة للمحيطــات املن
لتعـاون والتنـسيق يف     يكفـل ا  عـدد مـن اآلليـات الرمسيـة وغـري الرمسيـة             يوجد   وعملها،   الساحلية

 يف التقـارير الـسنوية الـسابقة لألمـني      إىل ذلـك كما أشري ،   احمليطات وقانون البحار   جمال شؤون 
ليـست مقـصورة علـى      واملـشاركة يف بعـض تلـك اآلليـات          . العام عن احمليطات وقـانون البحـار      

 املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة بـــل مفتوحـــة أيـــضا أمـــاممؤســـسات منظومـــة األمـــم املتحـــدة، 
ومــن األمثلــة علــى اآلليــات ذات العــضوية الواســعة   . كوميــةواحلكومــات واملنظمــات غــري احل 

النطاق، واليت تشمل بعض الكيانات املـذكورة أعـاله أو مجيعهـا، فريـق اخلـرباء املـشترك املعـين           
 ؛ الفريق االستشاري املعين بالتنفيذ مـن ِقَبـل دولـة الَعلـم    ؛باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية    

 مرحلـة   ي، وهـ  “تقيـيم التقييمـات   ”عمليـة    و ؛ائيـة ومـصائد األمسـاك     الصات عـن العلـوم امل     اخلو
  .)٢٠٨( وأطلس األمم املتحدة للمحيطات؛)٢٠٧(حتضريية يف العمل على إنشاء عملية منتظمة

 االستــشارية إىل أن العمليــة ة الــيت قدمتــها سامهاملــوأشــارت الواليــات املتحــدة يف     - ١٨١
ضــيع املتعلقــة بالبيئــة والتنميــة يف املنــاطق   حتديــد طائفــة واســعة مــن املوا مــن خــالل عدت،ســا

يف حتديد اجملـاالت الـيت ينبغـي فيهـا تعزيـز التنـسيق والتعـاون علـى الـصعيد            ،  البحرية والساحلية 
  .  الوكاالتوفيما بنياحلكومي الدويل 

__________ 
  .٦٦ - ٦٤، الفقرات ٥٨/٢٤٠القرار  )٢٠٦(
قيانوغرافيـة  ن مها برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة واللجنـة األو            ان رئيسيت ا وكالت “تقييم التقييمات ”تتوىل عملية    )٢٠٧(

  .احلكومية الدولية
تعهـدت  وإضافة إىل ذلـك،   . كان أطلس األمم املتحدة للمحيطات ميول يف البداية من مؤسسة األمم املتحدة            )٢٠٨(

منظمة األغذية والزراعـة، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، واملنظمـة البحريـة                (ست وكاالت لألمم املتحدة     
ة للبيئة، واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، واللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة                الدولية، وبرنامج األمم املتحد   

وأطلــس األمــم . انــضمت إليهــا أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجيمث بتقــدمي مــوارد ماليــة للمــشروع، ) الدوليــة
.  للمحيطـات  املتحدة للمحيطات هو بوابة على شبكة االنترنت توفر معلومات ذات صلة بالتنميـة املـستدامة              

وقد صمم من أجل صناع السياسات الذين حيتاجون إىل التعرف على املسائل املتعلقة باحمليطات، ومن أجـل                 
العلمــاء والطــالب ومــديري املــوارد الــذين حيتــاجون إىل االطــالع علــى قواعــد البيانــات واملعلومــات املتعلقــة  

كة األصلية ليشمل شبكة تعـداد الكائنـات احليـة          وقد وسع نطاق الشرا   . بالنهوج الرامية إىل حتقيق االستدامة    
ة الرئيسية للمالحـة ودراسـة احمليطـات التابعـة لـوزارة الـدفاع          رالبحرية، والسلطة الدولية لقاع البحار، واإلدا     

ــة لدراســة احمليطــات والغــالف اجلــوي يف      ــة، واإلدارة الوطني ــة الوطني ــة اجلغرافي يف االحتــاد الروســي، واجلمعي
  .دة، واملرصد العاملي للمحيطات، ومعهد املوارد العامليةالواليات املتح
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سؤوليات وصــالحيات الطــابع غــري الواضــح ملــ وتــرى منظمــة األغذيــة والزراعــة أن    - ١٨٢
 مبـا فيهـا وكـاالت األمـم املتحـدة، يف التعامـل مـع املـشاكل الـيت تـؤثر علـى              املنظمات الدوليـة،  

ــداخل بــني مهــام     ــد أفــضى إىل ت ــة، ق ــة البحري ــكالبيئ ــسيق   تل ــة التن  املنظمــات وإىل عــدم كفاي
  . بينها فيما

  
جنـــازات العمليـــة   إ لوجهـــات النظـــر املقدمـــة بـــشأن     ةض وجيـــز وعـــر   -خامسا  

   وأوجه قصورهااالستشارية
 يف االجتماعـات الـسابقة للعمليـة    املعرب عنـها موجز لآلراء   على   هذا الفرع    طويين  - ١٨٣

 االستـشارية هـذا التقريـر بـشأن إجنـازات العمليـة           إطـار   يف  املقدمـة   ، ويف املسامهات    االستشارية
املنجزات وأوجـه القـصور ذات الـصلة        املعرب عنها بشأن    أما وجهات النظر     .وأوجه قصورها 

  .  أعالها، فريد موجزها يف الفرع رابعاالستشاريةة بتنفيذ نتائج العملي
  

  الوالية  -ألف   
 مـن   خمتلفـة  جمموعـة     املقدمة  ويف املسامهات  االستشارية اجتماعات العملية    يف أُبديت  - ١٨٤

ففي االجتماع الثاين، أشارت عدة وفـود إىل ضـرورة تفـادي اخلـوض يف               . اآلراء بشأن الوالية  
ويف االجتمـاع الثالـث، أكـدت    . )٢٠٩(االستـشارية واليـة العمليـة   مناقشات ال تندرج يف نطـاق      

ويف . )٢١٠(تفاقيـة اال يفاحملـدد    ينبغـي أن تـتم ضـمن اإلطـار           االستـشارية الوفود علـى أن العمليـة       
االجتمــاع التاســع، أشــارت عــدة وفــود إىل أن اجلمعيــة العامــة كانــت قــد أنــشأت يف قرارهــا    

إلطار القانوين الـذي تـنص عليـه االتفاقيـة وأهـداف             مبا يتسق مع ا    االستشارية العملية   ٥٤/٣٣
، وأقــرت توصــيات جلنــة التنميــة املــستدامة بــشأن   ٢١ مــن جــدول أعمــال القــرن  ١٧الفــصل 

ــق باحمليطــات والبحــار     ــدوليني فيمــا يتعل ــاون ال ــسيق والتع ــود تلــك ال ورأت .التن ــه ينبغــي  وف أن
امة، إذا أريـد جتديـد واليـة العمليـة          أن يركز على املسائل ذات الصلة بالتنمية املـستد        لالجتماع  
  . )٢١١(االستشارية

__________ 
)٢٠٩( A/56/121١٣ الفقرة ،، اجلزء باء.  
)٢١٠( A/57/80 ١٧، اجلزء باء،  الفقرة.  
)٢١١( A/63/174 ٢٢، الفقرة.  
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وأشارت بعـض الـدول واملنظمـات الدوليـة يف مـسامهاهتا إىل أن كـثريا مـن املواضـيع                      - ١٨٥
. )٢١٢( كانـــت ذات أمهيـــة يف ســـياق التنميـــة املـــستدامة    االستـــشاريةالـــيت ناقـــشتها العمليـــة   

ضـرورة تركيزهـا علـى التنميـة املـستدامة          ، رغـم    االستشاريةإندونيسيا أنه ينبغي للعملية      ورأت
املـسائل األخـرى    أي مـن    فيما يتعلق باستخدام احمليطات، أال تسهى عن التركيـز علـى مناقـشة              

املتعلقــة باحمليطــات علــى حنــو شــامل، وال ســيما يف ضــوء التطــورات التكنولوجيــة الــيت مل تكــن 
 قـد تـؤثر علـى املعـايري والقـانون           تفاقية، واملمارسـة الفرديـة للـدول الـيت        االمتوقعة وقت اعتماد    

وشـددت املكـسيك علـى أن     .ون يف اتفاقيـة قـانون البحـار       ق عليـه ودُ   دِّالعريف للبحار، كما صُ   
. حمــدد للغايــة هلــدف ٥٤/٣٣ قــد أنــشئت مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة   االستــشاريةالعمليــة 
أجـل صـياغة مقترحـات    تفاقيـة مـن   اال مـع  على حنـو يتـسق   االستشاريةأن تعمل العملية فينبغي  
وينبغي أن تكـون العمليـة مبثابـة حـافز     . تنظر فيها املسائل اليت ينبغي أن   بشأنإىل اجلمعية   تقدم  

 أن تنظـر يف املواضـيع   االستـشارية لعمليـة  لوميكـن  . الـيت حـددهتا اجلمعيـة   املعينة لتحليل املسائل   
دواجيـة العمـل يف إطـار املنتـديات     تفاقية وجتنـب از االية  سبقاملتعلقة بقانون البحار، مع مراعاة أ     

يف ازدواجيـة   وجـود   وأشـارت كنـدا يف مـسامهتها إىل عـدم            .عية املماثلـة  يضاذات الواليات املو  
 العمليــة تنظــر فيهــااجلهــود حــىت يف احلــاالت الــيت تتنــاول فيهــا منتــديات أخــرى املواضــيع الــيت 

  . ، بالنظر إىل دورها الفريد والتكاملياالستشارية
، أعربــت عــدة وفــود يف   االستــشارية جتديــد واليــة العمليــة   اتمــا يتعلــق بفتــر  وفي  - ١٨٦

يف حـني اقترحـت بعـض الوفـود        . مـدهتا ثـالث سـنوات      لفتـرات االجتماع التاسـع عـن دعمهـا        
د، مـشريا إىل اجلـدول الـزمين        ووفأحد ال ورأى   . سنويا االستشاريةإعادة النظر يف والية العملية      
أنـه ينبغـي    ،٢٠١٤ستدامة السـتعراض احمليطـات والبحـار يف عـام     احلايل لعمـل جلنـة التنميـة املـ        

  . )٢١٣( حىت ذلك احلني على األقلاالستشاريةجتديد والية العملية 
ــسامهتها     - ١٨٧ ــسيك يف مـ ــت املكـ ــتعراضواقترحـ ــة   اسـ ــات العمليـ ــواتر اجتماعـ ــدى تـ  مـ

للمواضــيع  مــن أجــل التوصــل إىل صــيغة مــن شــأهنا أن تتــيح إجــراء حتليــل متعمــق  االستــشارية
واقتـرح االحتـاد الروسـي متابعـة ممارسـة           .يفضي إىل تقدمي توصـيات أفـضل إىل اجلمعيـة العامـة           

 ضمن إطار الوالية الـيت حـددهتا اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا               االستشاريةعقد اجتماعات العملية    
 والبـت يف  واقترحت الواليات املتحدة جتديد الوالية لفتـرات مـدهتا ثـالث سـنوات،               .٥٤/٣٣

احملـاورين  املواضيع الـيت ينبغـي تناوهلـا خـالل االجتماعـات عنـد جتديـد الواليـة لتـسهيل اختيـار             
__________ 

ــدا  )٢١٢( ــسامهات كنـ ــدة ،مـ ــات املتحـ ــة  ، والواليـ ــصادية واالجتماعيـ ــشؤون االقتـ ــصرف األورويب ، وإدارة الـ  واملـ
 ومنظمـة األمـم     ، واالحتاد العـاملي حلفـظ الطبيعـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة               هلسنكي، وجلنة   ،لالستثمار

  .املتحدة للتنمية الصناعية
)٢١٣( A/63/174 ٢٢ و ٢١ ، الفقرتان.  
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ورحبت يف هذا الصدد مبناقـشة مـا قدمتـه الربازيـل وغريهـا مـن مواضـيع مقترحـة                     .واملتحدثني
   ).انظر أيضا الفرع واو أدناه ( املقبلةالجتماعاتل

  
  إىل اجلمعية العامة  الستشاريةااملسامهات املقدمة من العملية   -باء   

علــى أمهيــة العمليــة التأكيــد  االستـشارية  باســتمرار خــالل اجتماعــات العمليــة جـرى   - ١٨٨
فعلـى سـبيل    .  جتريه اجلمعيـة العامـة لـشؤون احمليطـات         ذيومسامهتها يف االستعراض السنوي ال    

شات اجلمعيـة العامـة      مناقـ  تلعملية نـشط  ااملثال، ذكر عدد من الوفود يف االجتماع الثالث أن          
ورأت الوفـود أن    . أمهيـة بشأن احمليطات وقـانون البحـار، الـيت أصـبحت بالتـايل أكثـر تركيـزا و                

تيــسري االســتعراض الــسنوي املتعمــق الــذي جتريــه اجلمعيــة   : العمليــة قــد حققــت هــدفها وهــو 
ــاء وفعــال    ت وبينــت الوفــود أن املــداوال . للتطــورات املتعلقــة بــشؤون احمليطــات، علــى حنــو بن

القــرارات املعــززة  واملوســعة واملتعمقــة يف اجلمعيــة العامــة بــشأن احمليطــات وقــانون البحــار،        
، يف الوقـت نفـسه،      أشـري و.  تـشهد علـى أمهيـة أعمـال العمليـة          ، هذا البند  بشأنللجمعية العامة   

مـن أجـل   ،  على السواءاإلجرائيةويف النواحي املوضوعية التطوير  للتحسني وتن مثة جماال إىل أ 
 وقــد أشــري إىل ذلــك ،)٢١٤() أدنــاه٢٠٢ و ٢٠٠ و ١٩٤انظــر الفقــرات (أفــضل  نتــائج قيــقحت

علــى وأكــدت اجلمعيــة العامــة أيــضا . )٢١٥(أيــضا يف مــسامهات العديــد مــن الــدول واملنظمــات 
بــشأن احمليطــات   يف تعزيــز املناقــشة الــسنوية الــيت جتريهــا اجلمعيــة االستــشاريةمــسامهة العمليــة 
وأشــارت . )٢١٧(يف العديــد مــن املــسامهاتأيــضا  التأكيــد علــى ذلــك ومت .)٢١٦(وقــانون البحــار

 وضـعت يف معظـم احلـاالت        االستـشارية النرويج والواليات املتحدة إىل أن اجتماعات العمليـة         
.  اجلمعيـة العامـة    ا لتنظـر فيهـ    ، بتوافق اآلراء بـشأن طائفـة واسـعة مـن املواضـيع            تا حظي وصنص
 أثناء التفـاوض علـى مـشاريع القـرارات بـشأن            ةمفيد تكانسامهة   امل ه النرويج أن هذ   ذكرتو

 دول علــى أن كــثريا مــن ة عــدتوأكــد. احمليطــات وقــانون البحــار واســتدامة مــصائد األمســاك 

__________ 
؛ ٢٣-٢١، اجلـــزء بـــاء، الفقـــرات A/57/80؛ و ٩، اجلـــزء بـــاء، الفقـــرة A/56/121انظـــر علـــى ســـبيل املثـــال  )٢١٤(

  .٢١، الفقرة A/63/174؛ و ١٢، الفقرة A/62/169؛ و ١٧، الفقرة A/61/156؛ و ٢٤لفقرة ، اA/60/99 و
ــرويج،  ماعــمــسامهات أســتراليا، وكنــدا، واالحتــاد األورويب واجل  )٢١٥( ــدا، والن ــة، وإندونيــسيا، ونيوزيلن ة األوروبي

مسـاك يف مشـال شـرق احملـيط     واملكسيك، والواليات املتحدة، واالحتاد العاملي حلفظ الطبيعة، وجلنة مـصائد األ    
  .األطلسي، واتفاقية محاية البيئة البحرية لشمال احمليط األطلسي

ــرار )٢١٦( ــرة ٥٧/١٤١ اتالقــــ ــرة  ٦٠/٣٠؛ و ٦٠، الفقــــ ــة والفقــــ ــة؛ ٦١/٢٢٢؛ و ٩٩، الديباجــــ ، الديباجــــ
  .١٦٠، الديباجة والفقرة ٦٣/١١١، الديباجة؛ و ٦٢/٢١٥ و

ــدا، واالحتــ   )٢١٧( ــات   ماعــاد األورويب واجلمــسامهات أســتراليا، وكن ــرويج، والوالي ــسيا، والن ــة، وإندوني ة األوروبي
املتحدة، والوكالة األوروبية للبيئة، واالحتاد العاملي حلفظ الطبيعة، واتفاقية محاية البيئة البحرية لشمال احملـيط               

  .األطلسي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة
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ــة    ــن العمليـ ــة عـ ــر الناجتـ ــشاريةالعناصـ ــة ذات   االستـ ــة العامـ ــرارات اجلمعيـ ــد أدرجـــت يف قـ  قـ
ــصلة ــة ب  املقــصود، لكــن)٢١٨(ال ــشاريةالعملي ــدا، ،االست ــشاورال” كــان  كمــا الحظــت كن ، “ت
 والقـرارات الـيت تتخـذها منتـديات     املـسائل كـم مـسبقا علـى    احليقصد منها علـى اإلطـالق       ومل

ــا أخــرى،  ــا فيه ــة مب ــة العام ــة      . اجلمعي ــة أن العملي ــاملي حلفــظ الطبيع ــدا واالحتــاد الع وبينــت كن
  .  اجملتمع الدويل مباشرةتلغباجلمعية العامة وحدود  ت قد جاوزاالستشارية

 فيمـا بـني    يف تعزيـز التعـاون والتنـسيق         االستشارية دور العملية    ألقي الضوء على  وقد    - ١٨٩
ــاالت و ــة      /الوك ــات للعملي ــدويل يف عــدة اجتماع ــى الــصعيد احلكــومي ال ، االستــشاريةأو عل

ورحبت اجلمعيـة العامـة     . )٢١٩() أعاله ١٨١انظر الفقرة   (  عدة دول   اليت قدمتها  سامهاتامل ويف
وشددت بعـض   . )٢٢٠( يف تعزيز التنسيق والتعاون بني الدول      االستشاريةة  مؤخرا مبسامهة العملي  

الــدول واملنظمــات الدوليــة علــى أمهيــة مواصــلة تعزيــز التنــسيق والتعــاون الــدوليني بــني الــدول  
  .)٢٢١() أعاله١٨٢ و ١٥٣انظر أيضا الفقرتني (واملنظمات الدولية 

  
 املسائل اليت تنظر فيها العملية االستشارية  -جيم   

 املقدمـة   عـروض  ويف ال  االستـشارية جرى التأكيـد يف العديـد مـن اجتماعـات العمليـة               - ١٩٠
 يف سـبيل حتقيـق هنـج أكثـر تكـامال            االستشاريةهذا التقرير على املسامهة القيمة للعملية       إلعداد  

 علـى سـبيل املثـال، مت    ف.)٢٢٢(جلميع املسائل املتعلقـة باحمليطـات، مبـا فيهـا إدارة احمليطـات العامليـة       
 يف إطــار منظومــة األمــم االستــشاريةالتأكيــد يف االجتمــاع الثــاين علــى الطــابع الفريــد للعمليــة  

ــة   تويف االجتمـــاع الثالـــث، أعربـــ  .)٢٢٣(املتحـــدة ــاده أن العمليـ ــود عـــن رأي مفـ  بعـــض الوفـ
ي ميكــن فيــه دراســة اجلوانــب املتعــددة لقــضايا احمليطــات ذ هــي املنتــدى الوحيــد الــاالستــشارية

 حنـو متكامـل، وأهنـا قـدمت مـسامهة كـبرية مـن أجـل فهـم أفـضل للمحيطـات                       ومناقشتها على 
__________ 

  . املتحدةمسامهات كندا واالحتاد الروسي والواليات )٢١٨(
ــرة   A/56/121انظــر  )٢١٩( ــاء، الفق ــرة A/59/122؛ و ٨، اجلــزء ب ــرة A/60/99؛ و ٢٦، الفق ، A/61/156؛ و ٢٤، الفق

ة األوروبيـة،   ماعـ ومسامهات أستراليا، وكندا، واالحتاد األورويب واجل     . ١٢، الفقرة   A/62/169؛ و   ١٧الفقرة  
  .وإندونيسيا، والنرويج، والواليات املتحدة

  .١٦٠، الفقرة ٦٣/١١١ار القر )٢٢٠(
ة األوروبية، ومنظمة األغذية والزراعـة، واالحتـاد        ماعمسامهات أستراليا، وإندونيسيا، واالحتاد األورويب واجل      )٢٢١(

  .العاملي حلفظ الطبيعة
)٢٢٢( A/56/121 ؛ ٨، اجلـــزء بـــاء، الفقـــرةA/57/80 ؛ ٢٢، اجلـــزء بـــاء، الفقـــرةA/58/95 ؛ ٣٠، الفقـــرةA/59/122 ،

مسامهات من أسـتراليا وكنـدا واالحتـاد األورويب    . ٢١، الفقرة  A/63/174؛  ٢٤، الفقرة   A/60/99؛  ٢٦ الفقرة
  .ة األوروبية ونيوزيلندا والسلطة الدولية لقاع البحارماعواجل

)٢٢٣( A/56/121 ١٠، اجلزء باء، الفقرة.  
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وأكدت وفود عديدة علـى وجـه التحديـد أن           .)٢٢٤(وتسليط الضوء على قضايا العمل املشترك     
 علـى طابعهـا     حتـافظ  ينبغي أال تكتسب طابعا مؤسـسيا أو بريوقراطيـا، وأن            االستشاريةالعملية  

معاجلــة اجلوانــب الكــثرية لــشؤون احمليطــات بطريقــة      تــستمر يف أن غــري الرمســي ومرونتــها و  
 . )٢٢٥(متكاملة

ــدة ويف   - ١٩١ ــى    ع ــضا عل ــد أي ــسامهات، جــرى التأكي ــرد م ــشارية   تف ــة االست ــابع العملي ط
ــا ــة   .)٢٢٦(ودوره ــشاريةوأشــري إىل أن العملي ــة     االست ــسائل املتعلق ــى امل ــضوء عل ــد ســلطت ال  ق
والقـضايا الـيت    ،)٢٢٨( تنفيذ السياسة العامـة   والتحديات والعوائق اليت حتول دون     ،)٢٢٧(باحمليطات

 تعزيز التنسيق والتعاون علـى الـصعيد احلكـومي الـدويل      طرقتستلزم اختاذ إجراءات مشتركة و    
 قـد   االستشاريةلى أن العملية    ع كذلك   مت التأكيد و .)٢٢٩(د املشترك بني الوكاالت   يوعلى الصع 

ــة  وأهنــا تناولــت ا  )٢٣٠(عــدة قطاعــات املــشاركة لحــددت القــضايا  ــة احلالي لقــضايا ذات األولوي
 قـد   االستـشارية وأبـرزت منظمـة األغذيـة والزراعـة وجلنـة هلـسنكي أن العمليـة                . )٢٣١(والناشئة

انظـر  (ها  معاجلتـ ساعدت يف حتديـد أولويـات العمـل يف املـستقبل وتعزيـز الـشعور باإلحلـاح يف                   
مهتها إىل  وأشـارت كنـدا يف مـسا      ).  أعـاله  ١٤٨ و   ١٤٤ و   ١٠٥ و   ٦٣ و   ٦٢أيضا الفقرات   

 قــد تناولــت القــضايا الناضــجة والناشــئة علــى حــد ســواء، مدركــة أن   االستــشاريةأن العمليــة 
احلـصول علـى معلومــات مـشتركة هـو خطــوة أوىل يف تعزيـز مناقـشة الــسياسات بـشأن قــضية        

إزالــة ”وأســهمت املناقـشات الــيت جــرت يف االجتماعـات الــسابع والثـامن والتاســع يف     .ناشـئة 
سـاعد يف املناقـشات اجلاريـة يف منتـديات          ممـا    ،االهتمـام حمـور   حييط مبواضـيع     الذي   “الغموض

__________ 
)٢٢٤( A/57/80 ٢٢، اجلزء باء، الفقرة.  
)٢٢٥( A/57/80 وانظر أيضا ؛٢٤، اجلزء باء، الفقرة A/56/121 ١٠، اجلزء باء، الفقرة.  
ة محاية البيئة البحرية لـشمال احملـيط        جلنة األوروبية والنرويج و   ماعمسامهات من كندا واالحتاد األورويب واجل      )٢٢٦(

  .األطلسي
د الروسـي   مسامهات من أستراليا وكندا واالحتاد األورويب واملفوضية األوروبيـة ونيوزيلنـدا والنـرويج واالحتـا               )٢٢٧(

  .والواليات املتحدة والوكالة األوروبية للبيئة وبنك االستثمار األورويب وبرنامج األمم املتحدة للبيئة
بية وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة وجلنـة هلـسنكي          وة األور ماعمسامهات من االحتاد األورويب واجل     )٢٢٨(

  .وبرنامج األمم املتحدة للبيئة
)٢٢٩( A/57/80ــرة  ، اجلــ ــاء، الفق ــدا واالحتــاد األورويب واجل  . ٢٢زء ب ــة ماعــمــسامهات مــن أســتراليا وكن ة األوروبي

  .والواليات املتحدة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
)٢٣٠( A/61/156 ؛ ١٧، الفقــرةA/62/169 ؛ ١٢، الفقــرةA/63/174 مــسامهات مــن أســتراليا واالحتــاد  . ٢١، الفقــرة

  . محاية البيئة البحرية لشمال احمليط األطلسيجلنةوروبية وة األماعاألورويب واجل
)٢٣١( A/55/274   مسامهات مـن أسـتراليا وكنـدا واالحتـاد الروسـي والواليـات املتحـدة وجلنـة         . ٧، اجلزء باء، الفقرة

  .ة محاية البيئة البحرية لشمال احمليط األطلسيجلنو هلسنكي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة
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بــسبب عــدم وجــود تفــاهم  راوحــت مكاهنــا القــضايا قــد معاجلــة أخــرى، حيــث رمبــا تكــون  
وعلى الرغم مـن تعـدد املواضـيع،    .  كان املزيد من التفاهم والتعاون مطلوبا    حيثاتفاق، أو    أو

أن ينبغـي   الـيت    اليت يلزمها املزيد من االلتزامات و      االتفقط اجمل  مل حتدد    االستشاريةفإن العملية   
فقــد . فيهــا التعــاون والتنــسيق، ولكــن أيــضا حيــث يلــزم البنــاء علــى االلتزامــات القائمــة  يعــزز 

وأعرب االحتاد الروسي عن رأي مفـاده       .  اإلضافية وفرت أساسا للنتائج التفصيلية وااللتزامات    
 قـد أسـهمت إىل حـد كـبري يف فهـم اجتاهـات         االستـشارية مليـة   أن املناقشات اليت جـرت يف الع      

ت كنـدا والواليـات   أكـد و.  تطويره التـدرجيي ةداومشاكل قانون البحار احلايل وسامهت يف زي   
 قـد   صلة بالبحـار  تـ  الـسياسات امل   مسائلاملتحدة على أن املناقشات الداخلية املتعلقة باحمليطات و       

مت عدة منظمات أمثلة على الكيفية اليت سـهلت هبـا           كما قد  .استرشدت بالعملية االستشارية  
 . )٢٣٢( تلك املنظمات عملاالستشاريةالعملية 

 قـد  االستـشارية ة األوروبية أن جلسات العملية      ماعوقد الحظ االحتاد األورويب واجل      - ١٩٢
املزيد من االهتمام واكتسبت نتائجها أمهية أكـرب عنـدما تناولـت املـسائل االقتـصادية                استرعت  

ــستعرض و      أ ــد م ــضا بع ــديها أي ــيت ل ــة باحمليطــات ال ــة املتعلق ــة أو البيئي ــدة  و االجتماعي شــامل لع
مــصائد األمســاك يف مشــال وأفــادت جلنــة  .العديــد مــن اهليئــات الدوليــةعاجلتــها  والــيت اتقطاعــ

 كانــت تركــز علــى مــصائد األمســاك، االستــشاريةأن مواضــيع العمليــة شــرق احملــيط األطلــسي 
االسـتخدام األخـرى    أوجـه   مساك يف أعماق البحار، وليس علـى حتـديات          وخصوصا مصائد األ  

ــة       .للبحــار ــات العملي ــروض يف اجتماع ــدم وجــود ع ــا الحظــت ع ــشاريةكم ــل  االست ــن قب  م
ــيني تخصــصم ــيم األرصــدة و يف جمــالني حقيق ــل   تقي ــن قبي ــدول   م ــة لل ــشورة العلمي ــدمي امل مق

نـاء علـى ذلـك، رأت اللجنـة أن املعلومـات            وب. إدارة مصائد األمسـاك   املعنية ب واملنظمة اإلقليمية   
 . ستقلةاملعلمية الألدلة لوليس معينة أدلة دعم والوثائق العلمية كانت منحازة حلملة 

  
 االستشاريةاملشاركة يف العملية   -دال   

سـيما أقـل البلـدان منـوا والـدول          جرى التأكيد على أمهية مشاركة البلدان النامية، ال         - ١٩٣
ــساحلية و  ــصغرية غــري ال ــة ال ــدول اجلزري ــةال ــسادس   النامي ، يف االجتماعــات األول والثالــث وال

 تستفيد مـن نـسبة أكـرب        االستشاريةوأكدت أستراليا على أن العملية       .)٢٣٣(االستشاريةلعملية  ل
، وأنـه ميكـن إيـالء املزيـد مـن االهتمـام لتـشجيع               املقـيمني بعواصـم البلـدان     من خرباء احمليطـات     

__________ 
 من السلطة الدولية لقاع البحار واالحتاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة واملـوارد الطبيعيـة وجلنـة هلـسنكي                 مسامهات )٢٣٢(

ــدة          ــم املتحـ ــة األمـ ــئني ومنظمـ ــشؤون الالجـ ــدة لـ ــم املتحـ ــية األمـ ــة ومفوضـ ــدة للبيئـ ــم املتحـ ــامج األمـ وبرنـ
  .الصناعية للتنمية

)٢٣٣( A/55/274 ؛ ٤٨، اجلزء ألف، الفقرةA/57/80؛ ٢٣قرة ، اجلزء باء، الفA/60/99 ٢٦، الفقرة.  
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وأشــارت كنــدا إىل أن التمثيــل املتــوازن يف العمليــة   .لبلــدان الناميــةخــرباء مــن اأكــرب حــضور 
وال ميكن التغاضي عن العوامل اخلارجية الـيت         . هو االعتبار الرئيسي بالنسبة للدول     االستشارية

 وقـد حاولـت    .التأشـريات شـروط احلـصول علـى       ل التمويـل و   ن قبي تؤثر على هذه املشاركة، م    
كنـدا  مـن  تمويل الاملوارد بوجه خاص ولكن أحكام وشروط     كندا أن تساعد يف معاجلة نقص       

 وتأمـل  .هـذا األمـر مـستحيال    وكذلك أحكام وشـروط التمويـل يف األمـم املتحـدة قـد جعلـت              
انظـر  (االسـتئماين   التربعات  عملية التمويل ونشر مهمة صندوق      بسيط  كندا يف تعزيز اجلهود لت    

 .على نطاق واسع)  أعاله٢٠الفقرة 

الجتماعــات الــسابقة واملــسامهات العديــدة الــضوء علــى الطــابع الــشمويل  وســلطت ا  - ١٩٤
ــة  ــشاريةواملفتــوح للعملي ــة  ممــثلني عــن  شــجع مــشاركة  ممــا ، االست ــة الدولي املنظمــات احلكومي

 )٢٣٤() أعــاله١٨٩انظــر أيــضا الفقــرة (الــصناعة قطــاع   عــنواملنظمــات غــري احلكوميــة وممــثلني
ــري ــة كفا يف االجتمــاع الثالــث ضــرورة  توأث ــاون  ومــسامهة مــشاركة ل ــات التع ــات واتفاق آلي

ــةاإلقليمــي  ــة حفــظ يف جمــال احمليطــات و القائم ــوارد البحري ــود يف    .)٢٣٥( امل وأشــارت عــدة وف
فعــال علــى حنــو  واملــسامهة االجتمــاع الــسادس إىل احلاجــة إىل املزيــد مــن اخلــرباء واملــشاركة    

 .)٢٣٦(عة لألمم املتحدةلمنظمات الدولية املختصة، مبا يف ذلك املنظمات غري التابل

 قـد وفـرت منتـدى لتبـادل         االستـشارية ولوحظ يف العديد من املـسامهات أن العمليـة            - ١٩٥
املعلومات بني اخلرباء القانونيني والعلميني وصانعي السياسات وغري ذلك مـن اجلهـات املعنيـة،               

يط األطلـسي أن    ة محايـة البيئـة البحريـة لـشمال احملـ          جلنـ والحظت كندا و   .)٢٣٧(مما أثرى النقاش  
ــة العامــة وأحاطــت احلكومــات بالقــضايا      ــة قــد زادت املراقب مــشاركة املنظمــات غــري احلكومي

 قــد مكنــت  االستــشاريةة إىل أن العمليــة لجنــكمــا أشــارت ال . املــستجدة يف اجملتمــع املــدين  
ها اليت جـرت مناقـشت     من املسامهة يف جدول األعمال العاملي وأن املواضيع          اإلقليميةاالتفاقيات  

 . اإلقليميةال تزال تدرج على جداول أعمال االتفاقيات 

__________ 
)٢٣٤( A/58/95   ؛  ٣٠، الفقرةA/60/99   ؛  ٢٤، الفقرةA/63/174   مسامهات من أستراليا وكندا واالحتـاد      . ٢١، الفقرة

ة محايـة البيئـة البحريـة       جلنة األوروبية والنرويج واالحتاد الروسي والوكالة األوروبية للبيئة و        ماعاألورويب واجل 
  .لشمال احمليط األطلسي

)٢٣٥( A/57/80 ٢٣، اجلزء باء، الفقرة.  
)٢٣٦( A/60/99 ٢٦، الفقرة.  
ة األوروبيـة والنـرويج واالحتـاد الروسـي والواليـات           ماعـ مسامهات من أستراليا وكندا واالحتاد األورويب واجل       )٢٣٧(

ومفوضـية األمـم   والسلطة الدولية لقاع البحار والوكالة األوروبية للبيئة وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة     املتحدة
  .املتحدة لشؤون الالجئني
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الجتمـاع العاشـر    أن ينظـر ا   ة األوروبيـة أنـه ينبغـي        ماعـ واقترح االحتـاد األورويب واجل      - ١٩٦
لمنظمـات احلكوميـة الدوليـة      ل يف كيفية ضمان املشاركة املستمرة والفعالـة         االستشاريةللعملية  

 مـصائد األمسـاك يف مشـال شـرق احملـيط            وأوضحت جلنـة   .ة ذات الصل  واملنظمات غري احلكومية  
، يف مــــسامهتها، أن عــــدم اتــــساق متثيــــل هيئــــات مــــصائد األمســــاك اإلقليميــــة يف  األطلــــسي

ــة   ــسابقة للعملي ــشاريةاالجتماعــات ال ــة    االست ــار املناقــشات الــيت جــرت يف العملي  يرجــع العتب
واقترحـت أن   . ة األغذيـة والزراعـة     منظمـ  يفتكرار لتلك الـيت حتـدث بالفعـل         مبثابة   االستشارية

 يف منظمــة األغذيــة والزراعــة وجلنــة يرجتــاملناقــشات الــيت إبــالغ العمليــة االستــشارية الفعــال ب
شكل ينبغــي أن يــواجتماعــات هيئــات مــصائد األمســاك اإلقليميــة، التابعــة هلــا مــصائد األمســاك 

اللجنـة، اعترافـا منـها بـصعوبات       وفيمـا يتعلـق بتمثيـل اجملتمـع املـدين، أفـادت              .اأساسا ملناقشاهت 
، بـأن املناقـشات اإلقليميـة واحملليـة         عامليـة إشراك اجملتمـع املـدين وأصـحاب املـصلحة يف مناقـشة             

والحظـت اللجنـة أن     .  التـوازن الـصحيح يف عمليـة صـنع القـرارات           تحقيق ل أفضللديها فرصة   
جــود قــوي يف العمليــة   العالقــة بــني اجملتمــع املــدين واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت لــديها و        

 . االستشارية ميكن أن تكون ضعيفة جدا
  

 أساليب العمل  -هاء   
شـكل العمليـة   يلزم حتـسني   هأعربت وفود، يف االجتماع السادس، عن رأي مفاده أن    - ١٩٧

وبعد ذلك أدركـت اجلمعيـة العامـة باسـتمرار ضـرورة تعزيـز كفـاءة العمليـة                  . )٢٣٨(االستشارية
وشــجعت الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة والــربامج علــى تقــدمي   وحتــسينها، االستــشارية
هلـذا الغـرض، وخاصـة قبـل االجتمـاع التحـضريي للعمليـة           حتقيقـا    املشاركني   نيسئيالتوجيه للر 
 . )٢٣٩( وأثناءهاالستشارية

وأبديت خمتلف التعليقات واالقتراحات خالل االجتماعـات الـسابقة بـشأن أسـلوب               - ١٩٨
ل املثال، أشارت وفـود عديـدة يف االجتمـاع الـسادس إىل أن جـدول أعمـال                  فعلى سبي  .العمل

 بالقدر الكايف مـن التركيـز واقترحـت إتاحـة معلومـات قبـل االجتمـاع عـن                   تسماالجتماع مل ي  
 . )٢٤٠() أعاله١٩انظر الفقرة ( تركيزهاحمور طبيعة العروض و

__________ 
)٢٣٨( A/60/99 ٢٤، الفقرة.  
ــرارات  )٢٣٩( ــرة ٦٠/٣٠القـــ ــرة ٦١/٢٢٢؛ ١٠٠، الفقـــ ــرة ٦٢/٢١٥؛ ١٢١، الفقـــ ، ٦٣/١١١؛ ١٣٨، الفقـــ

  .١٦١ الفقرة
)٢٤٠( A/60/99 ٢٦، الفقرة.  
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ــة إىل    - ١٩٩ ــسابقة علـــى احلاجـ ــات الـ ــد يف االجتماعـ ــا مت التأكيـ ــون  كمـ ــال أن تكـ األعمـ
ــود، يف االجتمــاع     .  مبكــرةالتحــضريية لالجتماعــات  ــال، اقترحــت عــدة وف ــى ســبيل املث وعل

شاركني املـ  نيسئيـ رال لالجتماع التاسع مبكرا، مثـل تعـيني         يةالتحضرياألعمال  الثامن، البدء يف    
خطـيط  ولـوحظ أن الت   .  حيث أن املوضوع قد سبق أن قررتـه اجلمعيـة العامـة            احملاورينوحتديد  

 وذلــك حمــاوريناملبكــر مــن شــأنه أن يتــيح للــدول، ال ســيما الــدول الناميــة، الوقــت القتــراح    
ن ا املــشاركنسائيــويف هــذا الــصدد، أكــد الر  . لــضمان مزيــد مــن التمثيــل اجلغــرايف العــادل     

 ملوضوع االجتماع الثـامن، مبـا يف ذلـك الـصعوبات            حماورينها يف توفري    تالصعوبات اليت واجه  
ويف االجتمــاع التاســع، الحــظ أحــد الوفــود أن اختيــار  .)٢٤١(سفر ونقــص التمويــلاملتــصلة بالــ

 . املواضيع يف وقت مبكر قد مسح بالتحضري الشامل لالجتماعات

ــى       - ٢٠٠ ــود املــشاركة يف االجتمــاع الثالــث عل ــوأكــد عــدد مــن الوف ة جتنــب تكــرار  أمهي
ويف االجتمــاع الــسادس،  .)٢٤٢( إىل تركيــز النقــاش حــول املواضــيع تالــسابقة، ودعــالبيانــات 

 هـا طرحاملقتـرح   وفود عن استيائها من ضيق الوقـت املخـصص للنظـر يف العناصـر                ة عد تأعرب
 بعـض الوفـود عـن أسـفها لكـون           توخـالل االجتمـاع الثـامن، أعربـ        .)٢٤٣(على اجلمعية العامة  

 مـصلحة الوفـود الـصغرية    مـن طولـة دائمـا، ممـا لـيس     ماملفاوضات بـشأن العناصـر يف آخـر يـوم       
 .)٢٤٤(حضور كامل املفاوضاتتلك اليت تعذر عليها  أو

وأشارت النرويج إىل أهنا راضـية إىل حـد كـبري عـن تنظـيم االجتماعـات علـى مـدى              - ٢٠١
جتـرى  أن  ورأت أن االجتماعـات جيـب أن تكـون غـري رمسيـة ولكـن                . السنوات القليلة املاضـية   

، االستـشارية امة وفقا لوالية العملية     على حنو جيعل من املمكن تقدمي املدخالت إىل اجلمعية الع         
قبـل   هيكـل العمليـة االستـشارية     الذي ميكن أن يصل إليه التـشدد يف         مدى  حدودا لل وأن هناك   

 فـظ ويـرى االحتـاد الـدويل حل      .  مفتوح وغري رمسي لالجتمـاع     كانأن تفقد شيئا من قيمتها كم     
 الوقـت املكـرس ملواضـيع    الطبيعة أن االجتماعات السابقة قد حققت التوازن بشكل مفيـد بـني      

خمتــارة والتطــورات اجلديــدة املتعلقــة حبفــظ احمليطــات واســتخدامها املــستدام ومتابعــة املواضــيع   
جلنة محاية البيئة البحريـة لـشمال شـرق احملـيط األطلـسي             والحظت  . السابقة، حسب االقتضاء  

جمموعـة   تقـدمي  إىلدعوة الـ واقترحـت بـدال مـن    .  قـد أثبتـت ضـرورهتا    ةركت املش ةسئاأن آلية الر  
 نيسئيــللرإتاحـة فرصــة أكـرب   االهتمـام ميكــن  حمــور واسـعة مـن وجهــات النظـر حــول مواضـيع     

__________ 
)٢٤١( A/62/169١١ ، الفقرة.  
)٢٤٢( A/57/80١٩ ، اجلزء باء، الفقرة.  
)٢٤٣( A/60/99،٢٧  الفقرة.  
)٢٤٤( A/62/169١٣ ، الفقرة.  
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 مــن دراســات حــاالتأمثلــة تعلــق بالــسياسات والبحــث عــن ســؤال حمــدد يطــرح لاملــشاركني 
تـسهل املناقـشة بـدال مـن أن         أن   ةركت املش ةساآلية الرئ أن من شأن    املكسيك  واعتربت   .إفرادية
مـا  االجتماع العاشر مـسألة     تناول  أن ي ة األوروبية   ماعواقترح االحتاد األورويب واجل    .هاحتل حمل 

أن تنـــاقش خـــالل كمـــا اقترحـــا . إذا كـــان ميكـــن إجـــراء حتـــسينات يف تنظـــيم االجتماعـــات 
كيفيــة اختيــار املواضــيع لــضمان كــل مــن القــدرة علــى التنبــؤ، األمــر الــذي  االجتمــاع العاشــر 

 .، وكذلك الوقت املناسب ملناقشة القضايا الراهنةةيالتحضرياألعمال يسهل 

، االستــشاريةتنــاول العديــد مــن الوفــود، يف االجتماعــات الــسابقة للعمليــة  . جئاتــالن  - ٢٠٢
ــة نتــ  ــة ائطبيع ــشاريةج العملي ــود إىل    . االست ــث، دعــا عــدد مــن الوف تقــدمي ويف االجتمــاع الثال

ض الوفـود أنـه بـدال مـن التفـاوض       بعـ تويف االجتمـاع الـسادس، ذكـر    .)٢٤٥(ةددتوصـيات حمـ  
 . وجهـات نظـر خمتلفـة   عكـس على النص كلمة ينبغي لالجتماع أن يركز على اقتراح عناصـر ت       

نـص  تـوفري   ورأت وفود أخرى أن خدمة اجلمعية العامة على أفضل وجه إمنا تكون عن طريـق                
اع التاسـع،   ويف االجتمـ   .)٢٤٦(مت التفاوض بشأنه، ولكن يلزم مزيد من الوقت ملناقـشة العناصـر           

 ينبغـي أال حتـول دون إجـراء مناقـشة شـاملة للقـضايا          االستـشارية  عدة وفود أن العملية      تذكر
العمليـة ينبغـي أن ينـصب علـى التوصـية           اهتمـام   نفسها أثناء انعقـاد اجلمعيـة العامـة، وأن حمـور            

أن وأكـدت بعـض الوفـود       . لغـة حمـددة لقـرارات اجلمعيـة العامـة         تـوفري   بشأن القضايا بدال مـن      
 ينبغي أال يكـون علـى التفـاوض بـشأن العناصـر بـل علـى تبـادل                   االستشاريةالتركيز يف العملية    

 . )٢٤٧(وجهات النظر

 هــو االستــشاريةالطــابع غــري الرمســي للعمليــة القــصد مــن وأشــارت نيوزيلنــدا إىل أن   - ٢٠٣
 د احللـول تركـز علـى إجيـا   إلجـراء مناقـشة   لخـرباء  إتاحـة فرصـة ل  حتديـد القـضايا و   توجيهها حنو 

ينبغــي أن تكــون  الــيت اتصــنع القــرارعمليــات تعــاوين، بــدال مــن املــداوالت الرمسيــة وبــشكل 
ويف الوقت نفـسه، اسـتهدفت النظـرة         .وظيفة املنظمات الوطنية واإلقليمية والعاملية ذات الصلة      

 مـن   العامة املقدمة من قبل العملية االستشارية املساعدة يف حتديـد املـسائل الـيت سـوف تـستفيد                 
ج العامــة ائواقترحــت أســتراليا يف مــسامهتها التفــاوض بــشأن النتــ     . تعزيــز التنــسيق والتعــاون  

يف املــشاورات غــري الرمسيــة بــشأن  تقريــرا ُيــستخدم  ني املــشاركنيالرئيــسالتوجــه إىل وضــع  أو
 .قرارات اجلمعية العامة

__________ 
)٢٤٥( A/57/80١٩ ، اجلزء باء، الفقرة.  
)٢٤٦( A/60/99٢٧ ، الفقرة.  
)٢٤٧( A/63/174٢٣ ، الفقرة.  
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تـستمر يف طـرح      ينبغـي أن     االستـشارية وأعربت النرويج عن رأي مفـاده أن العمليـة            - ٢٠٤
متابعــة دائمــا مــدخالت توافقيــة علــى اجلمعيــة العامــة، رغــم أن اجلمعيــة العامــة هــي الــيت تقــرر 

بـصفحة أو فقـرة للغـة التوافقيـة،         باالكتفـاء   وأوصـت الواليـات املتحـدة       . املدخالت من عدمـه   
آخـر مـن تقريـر االجتمـاع، علـى الـرغم مـن              األكثر تفصيال يف فـرع      املعلومات  على أن تدرج    

ــرب   ــا تعتـ ــرارات   أهنـ ــذه القـ ــل هـ ــاذ مثـ ــه للر  أن اختـ ــضل تركـ ــن األفـ ــا مـ ــرمبـ ــشاركني نيسئيـ  املـ
االجتمــاع العاشــر النظــر خــالل ة األوروبيــة ماعــواقتــرح االحتــاد األورويب واجل. لالجتماعــات

مـــن اجتماعـــات العمليـــة حتقيقهـــا الوفـــود  الـــيت تريـــدالنتـــائج  يف نـــوع االستـــشاريةللعمليـــة 
 . االستشارية

لتعــاون العملــي لتعزيــز الة صــياغة اســتنتاجات واضــحة لتــسهيل    لجنــواقترحــت ال  - ٢٠٥
 الطبيعة أنه مـن املفيـد،       فظواعترب االحتاد الدويل حل    .والتنسيق والقدرات التقنية حلفظ احمليطات    

 حنـو حيـدد     علـى قدر املـستطاع، تقـدمي تقـارير عـن العـروض واملناقـشات بـشأن كـل موضـوع                    
ــرات العلم  ــارف والثغـ ــدابري  املعـ ــة واألدوات والتـ ــة يـ ــشت   الالزمـ ــيت نوقـ ــشواغل الـ ــة الـ ملعاجلـ

وميكن هلذه التقارير أن تـسلط الـضوء علـى          . عاونالتنسيق والت االحتياجات األخرى يف جمايل     و
يف الحتياجـات  لوميكـن أيـضا    .العناصر املتفـق عليهـا  يتجاوز ا مباحتياجات وخيارات املستقبل  

  .من التقريرفرعا مستقال  أن تشكل بناء القدرات بشأن كل موضوعجمال 
  

يف حمـور االهتمـام     االت  اجملاملتعلقة ب قترحات  املواالستشارية  متابعة نتائج العملية      -واو   
  املقبلة خالل اجتماعاهتااملناقشات 

، االستـشارية لعمليـة   ا  تقـوم  يف االجتماعني الثالث والرابع، اقترح عدد مـن الوفـود أن           - ٢٠٦
ويف االجتمـاع  . )٢٤٨(القـضايا الـيت سـبقت مناقـشتها      يف  راض التقدم احملرز    بصفة منتظمة، باستع  

بـشأن متابعـة    االستـشارية   السابق، اقترحـت عـدة وفـود أن يقـوم األمـني العـام بـإبالغ العمليـة                   
وإضــافة إىل ذلــك، أثــارت . )٢٤٩(توصــياهتا، وخباصــة تلــك الــواردة يف قــرارات اجلمعيــة العامــة  

ة املاضية، عددا من القضايا اليت ميكـن أن حتظـى باالهتمـام يف    الوفود خالل االجتماعات التسع   
   .)٢٥٠(أعمال اجلمعية العامة مستقبال

__________ 
)٢٤٨( A/57/80 و ١٢٣، اجلزء باء، الفقرة A/58/95 ٣٠، الفقرة.  
)٢٤٩( A/57/80 ٢٤، اجلزء باء، الفقرة.  
وتعد قائمة جتميعية مبسطة بكل القضايا املقترحة قبـل بـدء           . قارير االجتماع ترد قائمة بالقضايا املقترحة يف ت      )٢٥٠(

  .اجتماعات العملية االستشارية، ونشر أيضا يف املوقع الشبكي لشعبة شؤون احمليطات وقانون البحار
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ــتراليا، يف   - ٢٠٧ ــت أسـ ــسامهتهاوأعربـ ــا بأنـــ  مـ ــن اعتقادهـ ــون   ه، عـ ــن أن تكـ ــة ميكـ العمليـ
ــدة   ــشارية مفي ــة األمــم املتحــدة     االست ــة العامــة واســتجابة منظوم ــرارات اجلمعي يف اســتعراض ق

وأشارت الواليات املتحدة إىل أنه من الـصعب ضـمان التنفيـذ النـاجح              . ه القرارات والدول هلذ 
، االستـشارية  بناء على اقتـراح مـن العمليـة          ،للطلبات أو التوصيات اليت تعتمدها اجلمعية العامة      

 ولذلك اقترح أن ختصص العمليـة      ؛هذه املعلومات ال جتري متابعتها على حنو منهجي       مثل  ألن  
الوســائل حتديــد زا زمنيــا مــن اجتماعاهتــا لتقيــيم التقــدم احملــرز يف هــذا الــصدد وحيــاالستـشارية  

ل املناقـشات الـيت سـتجريها العمليـة     مواقترحـت إندونيـسيا أن تـش   . الكفيلة بتيسري هـذا التقـدم     
واقتـرح االحتــاد   .)٢٥١(مـستقبال بعـض القـضايا الـيت نوقـشت يف اجتماعـات سـابقة       االستـشارية  

أنــه ينبغــي للمواضــيع واالجتماعــات املقبلــة أن تعــزز التعــاون والتنــسيق  العــاملي حلفــظ الطبيعــة 
واقتـرح أنـه ميكـن    . والقدرات التقنية يف جمال حفـظ احمليطـات واسـتخدامها علـى حنـو مـستدام           

ــة  ــة واخلطــوات احملــددة     االستــشارية للعملي أن تنظــر أيــضا يف التقــدم احملــرز حنــو تنفيــذ االتفاقي
واسـتنادا  . جلمعية العامة، وأن تشجع ذلـك وتـساعد عليـه وتقّيمـه           املنصوص عليها يف قرارات ا    

االستـشارية  ، حّدد االحتاد بعض املواضيع اليت ميكـن للعمليـة     ٦٣/١١١إىل قرار اجلمعية العامة     
  . )٢٥٢(أن تناقشها مستقبال

بكـل تأكيـد    االستشارية  ورأى االحتاد األورويب واجلماعة األوروبية أن بوسع العملية          - ٢٠٨
تضفي قيمة مضافة علـى العمـل القطـاعي والـتقين، وأن تعـزز االتـساق ومتهـد الطريـق أمـام             أن  

. اجلمعية العامة الختاذ قرارات بشأن ما ينبغي اختاذه من إجراءات إضافية وسبل تعزيز التعـاون              
واقترحــت جلنــة محايــة البيئــة البحريــة لــشمال شــرق احملــيط األطلــسي أال تكتفــي االجتماعــات  

__________ 
 املـنظم   صيد األمساك املتسم باملسؤولية وصيد األمسـاك غـري املـشروع وغـري            : حددت إندونيسيا القضايا التالية    )٢٥١(

وغري املبلغ عنه، اآلثار االقتـصادية واالجتماعيـة لتلـوث البحـار وتـدهورها، وال سـيما يف املنـاطق الـساحلية؛                  
التنسيق والتعاون يف مكافحة القرصنة والسطو املسلح يف عرض البحـر؛ محايـة البيئـة البحريـة وحفظهـا؛ بنـاء            

كاملة للمحيطات؛ قـضايا شـاملة مثـل علـم البحـار ونقـل              القدرات، والتعاون والتنسيق اإلقليمان؛ اإلدارة املت     
التكنولوجيــا، واســتدامة مــصائد األمســاك؛ تــدهور البيئــة البحريــة؛ ســالمة املالحــة البحريــة، مبــا يف ذلــك بنــاء 
القــدرات علــى رســم اخلــرائط املالحيــة؛ محايــة الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة الــسريعة التــأثر واألوجــه اجلديــة  

دام للمحيطات، مبا يف ذلك حفظ وإدارة التنوع البيولوجي يف قاع البحار يف املناطق الواقعـة        الستخدام املست 
خــارج الواليــة الوطنيــة؛ مــصائد األمســاك وإســهامها يف التنميــة املــستدامة؛ هنــج النظــام اإليكولــوجي؛ املــوارد 

  .اجلينية البحرية؛ األمن والسالمة البحريان
ني املواضيع اليت قد يتعني طرحها للمناقشة، فهم آثار تغري املناخ على البيئة البحريـة          أشار االحتاد إىل أنه من ب      )٢٥٢(

 مــن القــرار ١٠٠الفقــرة (والتنــوع البيولــوجي البحــري بــشكل أفــضل وإجيــاد ســبل ووســائل للتكيــف معهــا  
لــيت قــد ا) أو اجلاريــة(، أو وضــع إجــراءات لتقيــيم اآلثــار البيئيــة، حبيــث تغطــي األنــشطة املقــررة   )٦٣/١١١

، أو انتـشار املنـاطق   )١٠٢الفقـرة  (تسبب تلوثا كبريا للبيئـة البحريـة أو حتـدث فيهـا تغـريات ضـارة جـسيمة                 
  ).١١٢الفقرة (امليتة يف احمليطات من جراء نقص األكسجني فيها بسبب زيادة نسب املغذيات يف املياه 
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استكـشاف التـدابري الكفيلـة      أيـضا   ، بل ينبغي هلا      فقط ستعراض آخر التطورات العلمية   املقبلة با 
وما زال هناك املزيد مما ينبغي القيام به بـشأن          . الدول، وخباصة الدول النامية   مجيع  بتعزيز قدرة   

النطــاق الفعلــي للتنفيــذ واالمتثــال واإلنفــاذ فيمــا يتعلــق بالعديــد مــن املواضــيع الــيت جــرت           
ــساعد االجتمــاع العاشــر علــى تكــوين فكــرة      . مناقــشتها ــها يف أن ي ــة عــن أمل وأعربــت اللجن

واضحة مبا فيه الكفاية بشأن األولويات والتوجهات االستراتيجية املتعلقـة باحمليطـات يف سـياق               
لموارد املتاحة، وهي أولويات وتوجهات سـعت العديـد مـن االتفاقيـات إىل              وفقا ل تغري املناخ،   

  .حتديدها
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   املرفق
قائمة بعناصر العملية التشاورية املتفق عليها وما يقابلها من فقرات يف قـرارات اجلمعيـة العامـة،                     

  والعناصر املتفق عليها اليت مل ترد يف قرارات اجلمعية العامة
  

ــة  ــر العمليــــــــ تقريــــــــ
    )أ(قرارات اجلمعية العامة  االستشارية

ــا    ــق عليهـ ــر املتفـ العناصـ
ــرد علــى وجــه    الــيت مل ت

ــد يف ــرارات التحديـــ  قـــ
  )ب(اجلمعية العامة

A/55/274) ٥٥/٧القرار   )٢٠٠٠  
 ،١٨د/٢١ ،٨/٢٢ ،٧/٢٣ ،٦/٢٢ ،٧د/٥ ،٧د/٤ ،٤د/٢ ،١١د/١

 ،١٦د/٢٦ ،١٥د/٢٦ ،٢٥/٢٧ ،٢٤/٢٥ ،٢٢/٣٢ ،١٩د/٢٢
 ،٣٤/٣٠ ،٣٢/٢٩ ،٣١/٢٧ ،٣٠/٢٧ ،١٧د/٢٩ ،٢٨/٢٨ ،٢٧/٢٨
 ،٤١/٣٢ ،٤٠/٣٢ ،١٩د/٣٩ ،١٨د/٣٩ ،٣٧/٢٦ ،٣٥/٢٩
  ٥٠/٤٢ ،٤٩/٤٢ ،٤٨/٤٥ ،٤٧/٣٤ ،٤٧/٣٣ ،٢٠د/٤٦

  ٥٥/٨القرار 
 ،١٣/١٣ ،١٦د/١٢ ،١١/١٧ ،١٠/١٢ ،١٤د/٩

٢٠/٢٣ ،١٩/٢٢ ،١٧/٦ ،١٦/١٩ ،١٥/١٨، 
٢٢/٢١ ،٢١/٢١  

٢٣ ،١٨ ،١٤ ،٣، 
٤٢ ،٣٨ ،٣٦ ،٣٣، 
٤٥ ،٤٤ ،٤٣  

A/56/121) ٥٦/١٢القرار   )٢٠٠١  
 ،١٥د/٥ ،١٨د/٤ ،١٦د/٤ ،١٥د/٣ ،٢/٣٧ ،٢/٣٦ ،١/٣٤
 ،١٢/٢٦ ،١٦د/١٢ ،١١/٤٢ ،١٠/٢٥ ،٩/٢٥ ،١٨د/٧ ،٦/٢٥

 ،١٨/٢٣ ،١٧د/١٦ ،١٥/٢٣ ،١٥/٢٢ ،١٥/٢١ ،١٣/٢٥
 ،٢٦/٢٨ ،٢٥/٢٨ ،٢٤/٢٨ ،١٥د/٢٤ ،٢١/٢٦ ،٢٠/٢٦ ،٢٠/٢٢
 ،٣٤/٢٧ ،٣٣/٢٧ ،٦د/٣٢ ،٣٠/٢٤ ،٢٩/٢٤ ،٢٧/٢٥ ،١٥د/٢٧
 ،٥٠/٣٣ ،٢١د/٤٩ ،١٥د/٤٨ ،٤٧/٣٦ ،٣٩/٢٧ ،٣٧/٢٧
 ،٥٨/٢٩ ،٥٧/٣١ ،٢٠د/٥٧ ،٥٦/٣١ ،٢٠د/٥٤ ،١٩د/٥٢
٦٥/٣٠ ،٦٥/٢٩ ،٦٣/٣٢ ،٦٢/٣٢ ،٦١/٢٩ ،٦٠/٢٩ ،٥٩/٢٩، 
٧٠/٤٩ ،٦٨/٢٩ ،٦٧/٣١ ،٦٧/٢٩ ،٦٦/٣١ ،٦٦/٢٩  

  ٥٦/١٣القرار 
   ١/١٥ ،١٦د/١

١٩ ،١٧ ،١٤ ،٨، 
٣١ ،٢٨ ،٢٣ ،٢٢، 
٤٠ ،٣٨ ،٣٦ ،٣٥، 
٤٤ ،٤٣ ،٤٢ ،٤١، 
٥٣ ،٥١ ،٤٦ ،٤٥، 
٦٩ ،٦٤ ،٥٥  

A/57/80  
)٢٠٠٢(  

  ٥٧/١٤١القرار 
 ،٨د/)أ(١٠ ،٥٣/)د(٨ ،٣٧/)ج(٨ ،١١د/)ب(٨ ،٣٥/)أ(٨

 ،١٦/٤٥ ،١٣/٥٧ ،٤٤/)ب(١٢ ،٤٤/)أ(١٢ ،٥٧/)ب(١٠
٢٥/٥٧ ،٢٤/٤٥ ،٢٣/١٦ ،٢٢/٥١ ،٢٠/٥٦ ،١٨/٤٥ ،١٧/٥٧، 
٤٩/٦٣ ،٤٤/٤٧ ،٤٣/٦ ،٣٤/٥٢ ،٣٠/٤٩ ،٢٨/٤٦ ،٢٧/٤٦، 
٥٠/٦٥ ،٤٩/٦٤  

 ٥٧/١٤٢القرار 
 ،٨د/١٧ ،٨د/١٣
 ،٢٥/٨ ،٧د/٢٥
٤٠/٤  

  ٥٧/١٤٣القرار 
 ،١١/)ج(٨ ،١٠/)ج(٨
 ،٤١/٧ ،١٢/)ج(٨

  ١٦د/٤١

٣١، ١٤، ٥، ٣ ،
٤٧، ٤٥، ٣٩، ٣٥  
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ــة  ــر العمليــــــــ تقريــــــــ
    )أ(قرارات اجلمعية العامة  االستشارية

ــا    ــق عليهـ ــر املتفـ العناصـ
ــرد علــى وجــه    الــيت مل ت

ــد يف ــرارات التحديـــ  قـــ
  )ب(اجلمعية العامة

A/55/274) ٥٥/٧القرار   )٢٠٠٠  
 ،١٨د/٢١ ،٨/٢٢ ،٧/٢٣ ،٦/٢٢ ،٧د/٥ ،٧د/٤ ،٤د/٢ ،١١د/١

 ،١٦د/٢٦ ،١٥د/٢٦ ،٢٥/٢٧ ،٢٤/٢٥ ،٢٢/٣٢ ،١٩د/٢٢
 ،٣٤/٣٠ ،٣٢/٢٩ ،٣١/٢٧ ،٣٠/٢٧ ،١٧د/٢٩ ،٢٨/٢٨ ،٢٧/٢٨
 ،٤١/٣٢ ،٤٠/٣٢ ،١٩د/٣٩ ،١٨د/٣٩ ،٣٧/٢٦ ،٣٥/٢٩
  ٥٠/٤٢ ،٤٩/٤٢ ،٤٨/٤٥ ،٤٧/٣٤ ،٤٧/٣٣ ،٢٠د/٤٦

  ٥٥/٨القرار 
 ،١٣/١٣ ،١٦د/١٢ ،١١/١٧ ،١٠/١٢ ،١٤د/٩

٢٠/٢٣ ،١٩/٢٢ ،١٧/٦ ،١٦/١٩ ،١٥/١٨، 
٢٢/٢١ ،٢١/٢١  

٢٣ ،١٨ ،١٤ ،٣، 
٤٢ ،٣٨ ،٣٦ ،٣٣، 
٤٥ ،٤٤ ،٤٣  

A/56/121) ٥٦/١٢القرار   )٢٠٠١  
 ،١٥د/٥ ،١٨د/٤ ،١٦د/٤ ،١٥د/٣ ،٢/٣٧ ،٢/٣٦ ،١/٣٤
 ،١٢/٢٦ ،١٦د/١٢ ،١١/٤٢ ،١٠/٢٥ ،٩/٢٥ ،١٨د/٧ ،٦/٢٥

 ،١٨/٢٣ ،١٧د/١٦ ،١٥/٢٣ ،١٥/٢٢ ،١٥/٢١ ،١٣/٢٥
 ،٢٦/٢٨ ،٢٥/٢٨ ،٢٤/٢٨ ،١٥د/٢٤ ،٢١/٢٦ ،٢٠/٢٦ ،٢٠/٢٢
 ،٣٤/٢٧ ،٣٣/٢٧ ،٦د/٣٢ ،٣٠/٢٤ ،٢٩/٢٤ ،٢٧/٢٥ ،١٥د/٢٧
 ،٥٠/٣٣ ،٢١د/٤٩ ،١٥د/٤٨ ،٤٧/٣٦ ،٣٩/٢٧ ،٣٧/٢٧
 ،٥٨/٢٩ ،٥٧/٣١ ،٢٠د/٥٧ ،٥٦/٣١ ،٢٠د/٥٤ ،١٩د/٥٢
٦٥/٣٠ ،٦٥/٢٩ ،٦٣/٣٢ ،٦٢/٣٢ ،٦١/٢٩ ،٦٠/٢٩ ،٥٩/٢٩، 
٧٠/٤٩ ،٦٨/٢٩ ،٦٧/٣١ ،٦٧/٢٩ ،٦٦/٣١ ،٦٦/٢٩  

  ٥٦/١٣القرار 
   ١/١٥ ،١٦د/١

١٩ ،١٧ ،١٤ ،٨، 
٣١ ،٢٨ ،٢٣ ،٢٢، 
٤٠ ،٣٨ ،٣٦ ،٣٥، 
٤٤ ،٤٣ ،٤٢ ،٤١، 
٥٣ ،٥١ ،٤٦ ،٤٥، 
٦٩ ،٦٤ ،٥٥  

A/57/80  
)٢٠٠٢(  

  ٥٧/١٤١القرار 
 ،٨د/)أ(١٠ ،٥٣/)د(٨ ،٣٧/)ج(٨ ،١١د/)ب(٨ ،٣٥/)أ(٨

 ،١٦/٤٥ ،١٣/٥٧ ،٤٤/)ب(١٢ ،٤٤/)أ(١٢ ،٥٧/)ب(١٠
٢٥/٥٧ ،٢٤/٤٥ ،٢٣/١٦ ،٢٢/٥١ ،٢٠/٥٦ ،١٨/٤٥ ،١٧/٥٧، 
٤٩/٦٣ ،٤٤/٤٧ ،٤٣/٦ ،٣٤/٥٢ ،٣٠/٤٩ ،٢٨/٤٦ ،٢٧/٤٦، 
٥٠/٦٥ ،٤٩/٦٤  

 ٥٧/١٤٢القرار 
 ،٨د/١٧ ،٨د/١٣
 ،٢٥/٨ ،٧د/٢٥
٤٠/٤  

  ٥٧/١٤٣القرار 
 ،١١/)ج(٨ ،١٠/)ج(٨
 ،٤١/٧ ،١٢/)ج(٨

  ١٦د/٤١

٣١، ١٤، ٥، ٣ ،
٤٧، ٤٥، ٣٩، ٣٥  

A/58/95  
)٢٠٠٣( 

   ٥٨/٢٤٠القرار 
 ،٤٤/)ج(٧ ،٤٣/)ب(٧ ،٤٢/)أ(٧ ،١٤د/٦ ،٥/٢٧ ،٤/٦
 ،٢٧/)أ(١٢ ،٣٧/)د(٨ ،١٥د/)ج(٨ ،٢٥/)ب(٨ ،٢٤/)أ(٨

 ،٣٢/)و(١٢ ،٣١/)هـ(١٢ ،٣٠/)د(١٢ ،٢٩/)ج(١٢ ،٢٨/)ب(١٢
 ،١٤/٦ ،٣٥/)ي(١٢ ،٣٣/)ط(١٢ ،٣٤/)ح(١٢ ،٣٣/)ز(١٢
 ،١٩/٥٠ ،٤٨/)هـ(١٦ ،٤٨/)ج(١٦ ،٤٨/)ب(١٦ ،٤٨/)أ(١٦
 ،٥٧/)ب(٢١ ،٥٦/)أ(٢١ ،٥٢/)ج(٢٠ ،٥٣/)ب(٢٠ ،٥١/)أ(٢٠
 ،٦٩/)أ(٢٤ ،٢٣/٦٠ ،٢٢/٥٤ ،٥٧/)د(٢١ ،٥٩/)ج(٢١
 ،٦٤/)ب(٢٥ ،٦٤/)أ(٢٥ ،٣١/)ب(٢٤ ،٢٩/)ب(٢٤
  )هـ(٦٤/)د(٢٥ ،)أ(٦٤/)ج(٢٥

  ٥٨/١٤القرار 
 ،٥/)أ(١٧ ،١٧/١٤ ،٤٥/)ب(١٦ ،٢٢/)ب(١٢
 ،١٦د/)ب(١٧ ،١٤/)أ(١٧ ،٧/)أ(١٧
 ،٤٧/)ب(١٧ ،٣٠/)ب(١٧ ،١٨/)ب(١٧
 ،٥١/)ب(١٧ ،٤٩/)ب(١٧ ،٤٨/)ب(١٧
 ،١٠د/)ج(١٨ ،٢٢/)ب(١٨ ،٥٤/)أ(١٨
  ٤٦/)أ(٢٠

  )د (١٦، )هـ (٨
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ــة  ــر العمليــــــــ تقريــــــــ
    )أ(قرارات اجلمعية العامة  االستشارية

ــا    ــق عليهـ ــر املتفـ العناصـ
ــرد علــى وجــه    الــيت مل ت

ــد يف ــرارات التحديـــ  قـــ
  )ب(اجلمعية العامة

A/55/274) ٥٥/٧القرار   )٢٠٠٠  
 ،١٨د/٢١ ،٨/٢٢ ،٧/٢٣ ،٦/٢٢ ،٧د/٥ ،٧د/٤ ،٤د/٢ ،١١د/١

 ،١٦د/٢٦ ،١٥د/٢٦ ،٢٥/٢٧ ،٢٤/٢٥ ،٢٢/٣٢ ،١٩د/٢٢
 ،٣٤/٣٠ ،٣٢/٢٩ ،٣١/٢٧ ،٣٠/٢٧ ،١٧د/٢٩ ،٢٨/٢٨ ،٢٧/٢٨
 ،٤١/٣٢ ،٤٠/٣٢ ،١٩د/٣٩ ،١٨د/٣٩ ،٣٧/٢٦ ،٣٥/٢٩
  ٥٠/٤٢ ،٤٩/٤٢ ،٤٨/٤٥ ،٤٧/٣٤ ،٤٧/٣٣ ،٢٠د/٤٦

  ٥٥/٨القرار 
 ،١٣/١٣ ،١٦د/١٢ ،١١/١٧ ،١٠/١٢ ،١٤د/٩

٢٠/٢٣ ،١٩/٢٢ ،١٧/٦ ،١٦/١٩ ،١٥/١٨، 
٢٢/٢١ ،٢١/٢١  

٢٣ ،١٨ ،١٤ ،٣، 
٤٢ ،٣٨ ،٣٦ ،٣٣، 
٤٥ ،٤٤ ،٤٣  

A/56/121) ٥٦/١٢القرار   )٢٠٠١  
 ،١٥د/٥ ،١٨د/٤ ،١٦د/٤ ،١٥د/٣ ،٢/٣٧ ،٢/٣٦ ،١/٣٤
 ،١٢/٢٦ ،١٦د/١٢ ،١١/٤٢ ،١٠/٢٥ ،٩/٢٥ ،١٨د/٧ ،٦/٢٥

 ،١٨/٢٣ ،١٧د/١٦ ،١٥/٢٣ ،١٥/٢٢ ،١٥/٢١ ،١٣/٢٥
 ،٢٦/٢٨ ،٢٥/٢٨ ،٢٤/٢٨ ،١٥د/٢٤ ،٢١/٢٦ ،٢٠/٢٦ ،٢٠/٢٢
 ،٣٤/٢٧ ،٣٣/٢٧ ،٦د/٣٢ ،٣٠/٢٤ ،٢٩/٢٤ ،٢٧/٢٥ ،١٥د/٢٧
 ،٥٠/٣٣ ،٢١د/٤٩ ،١٥د/٤٨ ،٤٧/٣٦ ،٣٩/٢٧ ،٣٧/٢٧
 ،٥٨/٢٩ ،٥٧/٣١ ،٢٠د/٥٧ ،٥٦/٣١ ،٢٠د/٥٤ ،١٩د/٥٢
٦٥/٣٠ ،٦٥/٢٩ ،٦٣/٣٢ ،٦٢/٣٢ ،٦١/٢٩ ،٦٠/٢٩ ،٥٩/٢٩، 
٧٠/٤٩ ،٦٨/٢٩ ،٦٧/٣١ ،٦٧/٢٩ ،٦٦/٣١ ،٦٦/٢٩  

  ٥٦/١٣القرار 
   ١/١٥ ،١٦د/١

١٩ ،١٧ ،١٤ ،٨، 
٣١ ،٢٨ ،٢٣ ،٢٢، 
٤٠ ،٣٨ ،٣٦ ،٣٥، 
٤٤ ،٤٣ ،٤٢ ،٤١، 
٥٣ ،٥١ ،٤٦ ،٤٥، 
٦٩ ،٦٤ ،٥٥  

A/57/80  
)٢٠٠٢(  

  ٥٧/١٤١القرار 
 ،٨د/)أ(١٠ ،٥٣/)د(٨ ،٣٧/)ج(٨ ،١١د/)ب(٨ ،٣٥/)أ(٨

 ،١٦/٤٥ ،١٣/٥٧ ،٤٤/)ب(١٢ ،٤٤/)أ(١٢ ،٥٧/)ب(١٠
٢٥/٥٧ ،٢٤/٤٥ ،٢٣/١٦ ،٢٢/٥١ ،٢٠/٥٦ ،١٨/٤٥ ،١٧/٥٧، 
٤٩/٦٣ ،٤٤/٤٧ ،٤٣/٦ ،٣٤/٥٢ ،٣٠/٤٩ ،٢٨/٤٦ ،٢٧/٤٦، 
٥٠/٦٥ ،٤٩/٦٤  

 ٥٧/١٤٢القرار 
 ،٨د/١٧ ،٨د/١٣
 ،٢٥/٨ ،٧د/٢٥
٤٠/٤  

  ٥٧/١٤٣القرار 
 ،١١/)ج(٨ ،١٠/)ج(٨
 ،٤١/٧ ،١٢/)ج(٨

  ١٦د/٤١

٣١، ١٤، ٥، ٣ ،
٤٧، ٤٥، ٣٩، ٣٥  

A/59/122  
)٢٠٠٤( 

  ٥٩/٢٤القرار 
 ،٢٣/)أ(٧ ،٧٠/)أ(٦ ،٧١/)ب(٥ ،٦٩/)أ(٥ ،٩٤/)ب(٣ ،٩٣/)أ(٣
 ،٤٠/)ب(١٠ ،٣٩/)أ(١٠ ،٩/٨٢ ،٨/١٢ ،٨/١٠ ،٨/٨ ،٨١/)ب(٧

   ١١/٤٨ ،٤٢/)هـ(١٠ ،٤١/)د(١٠ ،٤١/)ج(١٠

   ٥٩/٢٥القرار 
 ،٧١/)د(٦ ،٦٨/)ج(٦ ،٦٧/)ب(٦ ،٦٦/)أ(٦
 ،٢١/)هـ(٦ ،٢٠/)هـ(٦ ،٦/)هـ(٦ ،٥/)هـ(٦
    ٢٦/)و(٦ ،٢٣/)هـ(٦ ،٢٢/)هـ(٦



 

 

A
/64/66 

 

87 
09-26536 

ــة  ــر العمليــــــــ تقريــــــــ
    )أ(قرارات اجلمعية العامة  االستشارية

ــا    ــق عليهـ ــر املتفـ العناصـ
ــرد علــى وجــه    الــيت مل ت

ــد يف ــرارات التحديـــ  قـــ
  )ب(اجلمعية العامة

A/55/274) ٥٥/٧القرار   )٢٠٠٠  
 ،١٨د/٢١ ،٨/٢٢ ،٧/٢٣ ،٦/٢٢ ،٧د/٥ ،٧د/٤ ،٤د/٢ ،١١د/١

 ،١٦د/٢٦ ،١٥د/٢٦ ،٢٥/٢٧ ،٢٤/٢٥ ،٢٢/٣٢ ،١٩د/٢٢
 ،٣٤/٣٠ ،٣٢/٢٩ ،٣١/٢٧ ،٣٠/٢٧ ،١٧د/٢٩ ،٢٨/٢٨ ،٢٧/٢٨
 ،٤١/٣٢ ،٤٠/٣٢ ،١٩د/٣٩ ،١٨د/٣٩ ،٣٧/٢٦ ،٣٥/٢٩
  ٥٠/٤٢ ،٤٩/٤٢ ،٤٨/٤٥ ،٤٧/٣٤ ،٤٧/٣٣ ،٢٠د/٤٦

  ٥٥/٨القرار 
 ،١٣/١٣ ،١٦د/١٢ ،١١/١٧ ،١٠/١٢ ،١٤د/٩

٢٠/٢٣ ،١٩/٢٢ ،١٧/٦ ،١٦/١٩ ،١٥/١٨، 
٢٢/٢١ ،٢١/٢١  

٢٣ ،١٨ ،١٤ ،٣، 
٤٢ ،٣٨ ،٣٦ ،٣٣، 
٤٥ ،٤٤ ،٤٣  

A/56/121) ٥٦/١٢القرار   )٢٠٠١  
 ،١٥د/٥ ،١٨د/٤ ،١٦د/٤ ،١٥د/٣ ،٢/٣٧ ،٢/٣٦ ،١/٣٤
 ،١٢/٢٦ ،١٦د/١٢ ،١١/٤٢ ،١٠/٢٥ ،٩/٢٥ ،١٨د/٧ ،٦/٢٥

 ،١٨/٢٣ ،١٧د/١٦ ،١٥/٢٣ ،١٥/٢٢ ،١٥/٢١ ،١٣/٢٥
 ،٢٦/٢٨ ،٢٥/٢٨ ،٢٤/٢٨ ،١٥د/٢٤ ،٢١/٢٦ ،٢٠/٢٦ ،٢٠/٢٢
 ،٣٤/٢٧ ،٣٣/٢٧ ،٦د/٣٢ ،٣٠/٢٤ ،٢٩/٢٤ ،٢٧/٢٥ ،١٥د/٢٧
 ،٥٠/٣٣ ،٢١د/٤٩ ،١٥د/٤٨ ،٤٧/٣٦ ،٣٩/٢٧ ،٣٧/٢٧
 ،٥٨/٢٩ ،٥٧/٣١ ،٢٠د/٥٧ ،٥٦/٣١ ،٢٠د/٥٤ ،١٩د/٥٢
٦٥/٣٠ ،٦٥/٢٩ ،٦٣/٣٢ ،٦٢/٣٢ ،٦١/٢٩ ،٦٠/٢٩ ،٥٩/٢٩، 
٧٠/٤٩ ،٦٨/٢٩ ،٦٧/٣١ ،٦٧/٢٩ ،٦٦/٣١ ،٦٦/٢٩  

  ٥٦/١٣القرار 
   ١/١٥ ،١٦د/١

١٩ ،١٧ ،١٤ ،٨، 
٣١ ،٢٨ ،٢٣ ،٢٢، 
٤٠ ،٣٨ ،٣٦ ،٣٥، 
٤٤ ،٤٣ ،٤٢ ،٤١، 
٥٣ ،٥١ ،٤٦ ،٤٥، 
٦٩ ،٦٤ ،٥٥  

A/57/80  
)٢٠٠٢(  

  ٥٧/١٤١القرار 
 ،٨د/)أ(١٠ ،٥٣/)د(٨ ،٣٧/)ج(٨ ،١١د/)ب(٨ ،٣٥/)أ(٨

 ،١٦/٤٥ ،١٣/٥٧ ،٤٤/)ب(١٢ ،٤٤/)أ(١٢ ،٥٧/)ب(١٠
٢٥/٥٧ ،٢٤/٤٥ ،٢٣/١٦ ،٢٢/٥١ ،٢٠/٥٦ ،١٨/٤٥ ،١٧/٥٧، 
٤٩/٦٣ ،٤٤/٤٧ ،٤٣/٦ ،٣٤/٥٢ ،٣٠/٤٩ ،٢٨/٤٦ ،٢٧/٤٦، 
٥٠/٦٥ ،٤٩/٦٤  

 ٥٧/١٤٢القرار 
 ،٨د/١٧ ،٨د/١٣
 ،٢٥/٨ ،٧د/٢٥
٤٠/٤  

  ٥٧/١٤٣القرار 
 ،١١/)ج(٨ ،١٠/)ج(٨
 ،٤١/٧ ،١٢/)ج(٨

  ١٦د/٤١

٣١، ١٤، ٥، ٣ ،
٤٧، ٤٥، ٣٩، ٣٥  

A/60/99  
)٢٠٠٥( 

   )ج(٦٠/٣٠القرار 
ـــ(١٢ ،٨٤/)د(١٢  ،٦٦/)ج(١٥ ،٦٥/)ب(١٥ ،٦٥/)أ(١٥ ،٨٧/ )هـــــ
 ،٧٠/)ح(١٥ ،٦٨/)ز(١٥ ،٦٧/)و(١٥ ،١٢/)هــــــــــ(١٥ ،٦٦/)د(١٥
   ١٠٤/)ب(١٩ ،١٠٦/)أ(١٩

   )ج(٦٠/٣١القرار 
 ،٢٧د/)هـ(٦ ،٢٦د/)د(٦ ،٥/)ج(٦ ،١د/)أ(٦
 ،٦/)ح(٦ ،٤٩/)ز(٦ ،١٢/)و(٦ ،٢٧/)هـ(٦
 ،٥٩/‘٢’)ب(٧ ،٥٩/‘١’)ب(٧ ،٥٨/‘١’)ب(٧
 ،٨/)ب(٨ ،٨٤/)أ(٨ ،٦٠/)ج(٧ ،٥٩/‘٣’)ب(٧
 ،٤١/)ج(٩ ،٣٩/)ب(٩ ،٣٨/)أ(٩ ،٨٥/)ج(٨
 ،٤٠/)ز(٩ ،٦١/)و(٩ ،٤٢/)هـ٩٠ ،/)د(٩
 ،١٢د/)أ(١٠ ،٣٢/)ي(٩ ،١٤د/)ط(٩ ،٤٣/)ح(٩
 ،٤٥/)ج(١٠ ،٤٤/)ب(١٠ ،٢٦د/)أ(١٠
 ،٦٩/)أ(١١ ،٤٦/)و(١٠ ،٦٢/)هـ(١٠ ،٦١/)د(١٠
 ،٧٤/)د(١١ ،٧٠/)ج(١١ ،٧١/)ب(١١
 ،٧/)ح(١١ ،٥٣/)ز(١١ ،٧٢/)و(١١ ،٧٥/)هـ(١١
 ،٨٦/)أ(١٣ ،٦٤/)ج(١٢ ،٦٦/)ب(١٢ ،٦٥/)أ(١٢
 ،١٦/٧٧ ،١٧د/١٤ ،٨٨/)ج(١٣ ،٨٧/)ب(١٣
 ،٧٩/)ج(١٦ ،٧٩/)ب(٧٨،١٦/)أ(١٦

////

  ١٧ ،)أ(٧ ،)ب(٦
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ــة  ــر العمليــــــــ تقريــــــــ
    )أ(قرارات اجلمعية العامة  االستشارية

ــا    ــق عليهـ ــر املتفـ العناصـ
ــرد علــى وجــه    الــيت مل ت

ــد يف ــرارات التحديـــ  قـــ
  )ب(اجلمعية العامة

A/55/274) ٥٥/٧القرار   )٢٠٠٠  
 ،١٨د/٢١ ،٨/٢٢ ،٧/٢٣ ،٦/٢٢ ،٧د/٥ ،٧د/٤ ،٤د/٢ ،١١د/١

 ،١٦د/٢٦ ،١٥د/٢٦ ،٢٥/٢٧ ،٢٤/٢٥ ،٢٢/٣٢ ،١٩د/٢٢
 ،٣٤/٣٠ ،٣٢/٢٩ ،٣١/٢٧ ،٣٠/٢٧ ،١٧د/٢٩ ،٢٨/٢٨ ،٢٧/٢٨
 ،٤١/٣٢ ،٤٠/٣٢ ،١٩د/٣٩ ،١٨د/٣٩ ،٣٧/٢٦ ،٣٥/٢٩
  ٥٠/٤٢ ،٤٩/٤٢ ،٤٨/٤٥ ،٤٧/٣٤ ،٤٧/٣٣ ،٢٠د/٤٦

  ٥٥/٨القرار 
 ،١٣/١٣ ،١٦د/١٢ ،١١/١٧ ،١٠/١٢ ،١٤د/٩

٢٠/٢٣ ،١٩/٢٢ ،١٧/٦ ،١٦/١٩ ،١٥/١٨، 
٢٢/٢١ ،٢١/٢١  

٢٣ ،١٨ ،١٤ ،٣، 
٤٢ ،٣٨ ،٣٦ ،٣٣، 
٤٥ ،٤٤ ،٤٣  

A/56/121) ٥٦/١٢القرار   )٢٠٠١  
 ،١٥د/٥ ،١٨د/٤ ،١٦د/٤ ،١٥د/٣ ،٢/٣٧ ،٢/٣٦ ،١/٣٤
 ،١٢/٢٦ ،١٦د/١٢ ،١١/٤٢ ،١٠/٢٥ ،٩/٢٥ ،١٨د/٧ ،٦/٢٥

 ،١٨/٢٣ ،١٧د/١٦ ،١٥/٢٣ ،١٥/٢٢ ،١٥/٢١ ،١٣/٢٥
 ،٢٦/٢٨ ،٢٥/٢٨ ،٢٤/٢٨ ،١٥د/٢٤ ،٢١/٢٦ ،٢٠/٢٦ ،٢٠/٢٢
 ،٣٤/٢٧ ،٣٣/٢٧ ،٦د/٣٢ ،٣٠/٢٤ ،٢٩/٢٤ ،٢٧/٢٥ ،١٥د/٢٧
 ،٥٠/٣٣ ،٢١د/٤٩ ،١٥د/٤٨ ،٤٧/٣٦ ،٣٩/٢٧ ،٣٧/٢٧
 ،٥٨/٢٩ ،٥٧/٣١ ،٢٠د/٥٧ ،٥٦/٣١ ،٢٠د/٥٤ ،١٩د/٥٢
٦٥/٣٠ ،٦٥/٢٩ ،٦٣/٣٢ ،٦٢/٣٢ ،٦١/٢٩ ،٦٠/٢٩ ،٥٩/٢٩، 
٧٠/٤٩ ،٦٨/٢٩ ،٦٧/٣١ ،٦٧/٢٩ ،٦٦/٣١ ،٦٦/٢٩  

  ٥٦/١٣القرار 
   ١/١٥ ،١٦د/١

١٩ ،١٧ ،١٤ ،٨، 
٣١ ،٢٨ ،٢٣ ،٢٢، 
٤٠ ،٣٨ ،٣٦ ،٣٥، 
٤٤ ،٤٣ ،٤٢ ،٤١، 
٥٣ ،٥١ ،٤٦ ،٤٥، 
٦٩ ،٦٤ ،٥٥  

A/57/80  
)٢٠٠٢(  

  ٥٧/١٤١القرار 
 ،٨د/)أ(١٠ ،٥٣/)د(٨ ،٣٧/)ج(٨ ،١١د/)ب(٨ ،٣٥/)أ(٨

 ،١٦/٤٥ ،١٣/٥٧ ،٤٤/)ب(١٢ ،٤٤/)أ(١٢ ،٥٧/)ب(١٠
٢٥/٥٧ ،٢٤/٤٥ ،٢٣/١٦ ،٢٢/٥١ ،٢٠/٥٦ ،١٨/٤٥ ،١٧/٥٧، 
٤٩/٦٣ ،٤٤/٤٧ ،٤٣/٦ ،٣٤/٥٢ ،٣٠/٤٩ ،٢٨/٤٦ ،٢٧/٤٦، 
٥٠/٦٥ ،٤٩/٦٤  

 ٥٧/١٤٢القرار 
 ،٨د/١٧ ،٨د/١٣
 ،٢٥/٨ ،٧د/٢٥
٤٠/٤  

  ٥٧/١٤٣القرار 
 ،١١/)ج(٨ ،١٠/)ج(٨
 ،٤١/٧ ،١٢/)ج(٨

  ١٦د/٤١

٣١، ١٤، ٥، ٣ ،
٤٧، ٤٥، ٣٩، ٣٥  

A/61/156) ٦١/٢٢٢القرار  )٢٠٠٦   
 ،٦/١١٩ ،)د(١١٩/)ب(٥ ،)ج(١١٩/)أ(٥ ،)ب(٤/١١٩ ،)أ(٣/١١٩
٩/٩٠ ،٨/١١٩ ،٧/١١٩  

  ، ٦١/١٠٥القرار 
    ٢١د/٦

A/62/169) هـ(٦٢/٢١٥القرار  )٢٠٠٧(   
١٣ ،١٢/١٣٦ ،١٠/١٣٤ ،٩/١٣٥ ،٧/١٣٥ ،٤/١٣٣ ،١/١٣٤ /

١٣٦  

 ،٨ ،٦ ،٥ ،٣ ،٢  ٦٢/١٧٧القرار 
١٦ ،١٥ ،١٤ ،١١، 
٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٨  
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ــة  ــر العمليــــــــ تقريــــــــ
    )أ(قرارات اجلمعية العامة  االستشارية

ــا    ــق عليهـ ــر املتفـ العناصـ
ــرد علــى وجــه    الــيت مل ت

ــد يف ــرارات التحديـــ  قـــ
  )ب(اجلمعية العامة

A/55/274) ٥٥/٧القرار   )٢٠٠٠  
 ،١٨د/٢١ ،٨/٢٢ ،٧/٢٣ ،٦/٢٢ ،٧د/٥ ،٧د/٤ ،٤د/٢ ،١١د/١

 ،١٦د/٢٦ ،١٥د/٢٦ ،٢٥/٢٧ ،٢٤/٢٥ ،٢٢/٣٢ ،١٩د/٢٢
 ،٣٤/٣٠ ،٣٢/٢٩ ،٣١/٢٧ ،٣٠/٢٧ ،١٧د/٢٩ ،٢٨/٢٨ ،٢٧/٢٨
 ،٤١/٣٢ ،٤٠/٣٢ ،١٩د/٣٩ ،١٨د/٣٩ ،٣٧/٢٦ ،٣٥/٢٩
  ٥٠/٤٢ ،٤٩/٤٢ ،٤٨/٤٥ ،٤٧/٣٤ ،٤٧/٣٣ ،٢٠د/٤٦

  ٥٥/٨القرار 
 ،١٣/١٣ ،١٦د/١٢ ،١١/١٧ ،١٠/١٢ ،١٤د/٩

٢٠/٢٣ ،١٩/٢٢ ،١٧/٦ ،١٦/١٩ ،١٥/١٨، 
٢٢/٢١ ،٢١/٢١  

٢٣ ،١٨ ،١٤ ،٣، 
٤٢ ،٣٨ ،٣٦ ،٣٣، 
٤٥ ،٤٤ ،٤٣  

A/56/121) ٥٦/١٢القرار   )٢٠٠١  
 ،١٥د/٥ ،١٨د/٤ ،١٦د/٤ ،١٥د/٣ ،٢/٣٧ ،٢/٣٦ ،١/٣٤
 ،١٢/٢٦ ،١٦د/١٢ ،١١/٤٢ ،١٠/٢٥ ،٩/٢٥ ،١٨د/٧ ،٦/٢٥

 ،١٨/٢٣ ،١٧د/١٦ ،١٥/٢٣ ،١٥/٢٢ ،١٥/٢١ ،١٣/٢٥
 ،٢٦/٢٨ ،٢٥/٢٨ ،٢٤/٢٨ ،١٥د/٢٤ ،٢١/٢٦ ،٢٠/٢٦ ،٢٠/٢٢
 ،٣٤/٢٧ ،٣٣/٢٧ ،٦د/٣٢ ،٣٠/٢٤ ،٢٩/٢٤ ،٢٧/٢٥ ،١٥د/٢٧
 ،٥٠/٣٣ ،٢١د/٤٩ ،١٥د/٤٨ ،٤٧/٣٦ ،٣٩/٢٧ ،٣٧/٢٧
 ،٥٨/٢٩ ،٥٧/٣١ ،٢٠د/٥٧ ،٥٦/٣١ ،٢٠د/٥٤ ،١٩د/٥٢
٦٥/٣٠ ،٦٥/٢٩ ،٦٣/٣٢ ،٦٢/٣٢ ،٦١/٢٩ ،٦٠/٢٩ ،٥٩/٢٩، 
٧٠/٤٩ ،٦٨/٢٩ ،٦٧/٣١ ،٦٧/٢٩ ،٦٦/٣١ ،٦٦/٢٩  

  ٥٦/١٣القرار 
   ١/١٥ ،١٦د/١

١٩ ،١٧ ،١٤ ،٨، 
٣١ ،٢٨ ،٢٣ ،٢٢، 
٤٠ ،٣٨ ،٣٦ ،٣٥، 
٤٤ ،٤٣ ،٤٢ ،٤١، 
٥٣ ،٥١ ،٤٦ ،٤٥، 
٦٩ ،٦٤ ،٥٥  

A/57/80  
)٢٠٠٢(  

  ٥٧/١٤١القرار 
 ،٨د/)أ(١٠ ،٥٣/)د(٨ ،٣٧/)ج(٨ ،١١د/)ب(٨ ،٣٥/)أ(٨

 ،١٦/٤٥ ،١٣/٥٧ ،٤٤/)ب(١٢ ،٤٤/)أ(١٢ ،٥٧/)ب(١٠
٢٥/٥٧ ،٢٤/٤٥ ،٢٣/١٦ ،٢٢/٥١ ،٢٠/٥٦ ،١٨/٤٥ ،١٧/٥٧، 
٤٩/٦٣ ،٤٤/٤٧ ،٤٣/٦ ،٣٤/٥٢ ،٣٠/٤٩ ،٢٨/٤٦ ،٢٧/٤٦، 
٥٠/٦٥ ،٤٩/٦٤  

 ٥٧/١٤٢القرار 
 ،٨د/١٧ ،٨د/١٣
 ،٢٥/٨ ،٧د/٢٥
٤٠/٤  

  ٥٧/١٤٣القرار 
 ،١١/)ج(٨ ،١٠/)ج(٨
 ،٤١/٧ ،١٢/)ج(٨

  ١٦د/٤١

٣١، ١٤، ٥، ٣ ،
٤٧، ٤٥، ٣٩، ٣٥  

A/63/174  
)٢٠٠٨( 

 ،٥٥/)ب(٦ ،٥٧/)أ(٦ ،١٤/)د(٥ ،٥٤/)ج(٥ ،٩٣/)ب(٥ ،٥٣/)أ(٥
 ،٩٢/)د(٧ ،٨٩/)ج(٧ ،٩٠/)ب(٧ ،٩١/)أ(٧ ،٥٨/)د(٦ ،٥٦/)ج(٦
 ،٦٦/)ج(٩ ،٦٣/)ب(٩ ،٧٢/)أ(٩ ،٦٢/)أ(٩ ،٦١/)ب(٨ ،٦٠/)أ(٨

 ،٩٥/)أ(١١ ،٧٥/)د(١٠ ،١٥/)ج(١٠ ،٧٤/)ب(١٠ ،٧٣/)أ(١٠
  ٨٤/)ج(١١ ،٩٦/)ب(١١

   ٦٣/١١٢القرار 
  ٥٩/)هـ(١٠

  

 مـن  ١١والفقـرة  االستـشارية   تقرير العمليـة  من ١يشري إىل الفقرة  ١١د/١‘ ١’: أمثلة .الفقرة املقابلة يف قرار اجلمعية العامة/االستشاريةالعنصر املتفق عليه يف تقرير العملية حتدد  إىل الفقرة اليت    ااإلشارة هن   )أ(  
  . من منطوق قرار اجلمعية العامة٢٢والفقرة االستشارية ية  من تقرير العمل٦ بشري إىل الفقرة ٦/٢٢‘ ٢’: ديباجة قرار اجلمعية العامة

  . االستشاريةإىل الفقرة الواردة يف تقرير العملية هنا شارة اإل  )ب(  
  .٢٠٠٥عام املعقود بشأن احلطام البحري االستشارية الجتماع السادس للعملية ن املشاركان لرئيسا اليشمل العناصر اليت اقترحها   )ج(  
  .٢٠٠٧عام املعقود بشأن املوارد اجلينية البحرية االستشارية الجتماع الثامن للعملية املشاركان ل نرئيساال اليت اقترحها العناصر  )د(  
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