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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢٣ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])Add.1  و A/71/L.26( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

  
  احمليطات وقانون البحار  - ٧١/٢٥٧

  
  ،إن اجلمعية العامة  
إىل قــراراا السنويــة املتعلقـــة بقانــــون البحـار وباحمليطـات وقـانون البحـار،        إذ تشري  

، وإىل القـرارات األخـرى   ٢٠١٥كـانون األول/ديسـمرب    ٢٣املؤرخ  ٧٠/٢٣٥فيها القرار  مبا
  ،)١(ذات الصلة فيما يتعلق باتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار (االتفاقية)

ــا    ــري أيضـ ــرار   وإذ تشـ ــدد إىل القـ ــذا الصـ ــؤرخ  ٦٩/٢٩٢يف هـ ــه ١٩املـ  حزيران/يونيـ
بشأن وضع صـك دويل ملـزم قانونـا يف إطـار االتفاقيـة بشـأن حفـظ التنـوع البيولـوجي           ٢٠١٥

  البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على حنو مستدام،
ويف التقارير عن أعمال الفريـق العامـل املخصـص     )٢(يف تقرير األمني العام وقد نظرت  

تظمة لإلبالغ عن حالــة البيئــة البحرية وتقييمها على الصعيد العـاملي،  اجلامع املعين بالعملية املن
، وعـن أعمـال عمليـة األمـم     )٣(مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية واالقتصادية (العمليـة املنتظمـة)  

ــانون البحــار         ــة باحمليطــات وق ــاب العضــوية املتعلق ــة املفتوحــة ب املتحــدة التشــاورية غــري الرمسي
ــة التشــاور  ــة) يف اجتماعهــا الســابع عشــر  (العملي ، وعــن االجتمــاعني اخلــامس  )٤(ية غــري الرمسي

  ،)٥(والعشرين املستأنف والسادس والعشرين للدول األطراف يف االتفاقية
_______________ 

)١(  United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363. 

)٢(  A/70/74  وAdd.1. 

)٣(  A/71/362. 

)٤(  A/71/204.  
)٥(  SPLOS/293  وSPLOS/303. 
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ــاون         موإذ تســلّ   ــن والتع ــز الســالم واألم ــارزا يف تعزي ــهاما ب ــة تســهم إس ــأن االتفاقي ب
ــادئ العدالــ      ــا ملب ــة وفق ــم كاف ــني األم ــة ب ــات الودي ة واملســاواة يف احلقــوق، ويف العمــل  والعالق

تقدم شعوب العامل قاطبة يف االني االقتصادي واالجتماعي، وفقا ملقاصد األمـم املتحـدة    على
  ومبادئها الواردة يف ميثاق األمم املتحدة، ويف التنمية املستدامة للمحيطات والبحار،

د مـن جديـد أن االتفاقيـة    على الطابع العـاملي واملوحـد لالتفاقيـة، وإذ تؤكـ     وإذ تشدد  
تضع اإلطار القانوين الذي جيب أن تنفذ من خالله مجيع األنشطة يف احمليطـات والبحـار، وأـا    
تتســم بأمهيــة اســتراتيجية كأســاس للعمــل والتعــاون علــى الصــعد الــوطين واإلقليمــي والعــاملي     

ره أيضا مـؤمتر األمـم   أق القطاع البحري، وأنه يلزم احلفاظ على طابعها املوحد، على حنو ما يف
  ،)٦(٢١من جدول أعمال القرن  ١٧املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف الفصل 

أن الـدول سـلّمت، يف الوثيقـة اخلتاميـة الـيت اعتمـدها مـؤمتر         وإذ تالحظ مع االرتياح  
ىل إ ٢٠األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي عقد يف ريو دي جانريو، الربازيل، يف الفتـرة مـن   

ــه  ٢٢ ــوان ٢٠١٢حزيران/يوني ــه   ”، بعن ــذي نصــبو إلي ــتقبل ال ــا   )٧(“املس ــيت أقر ، بصــيغتها ال
ــة العامــة يف القــرار   ــأن احمليطــات والبحــار  ٢٠١٢متوز/يوليــه  ٢٧املــؤرخ  ٦٦/٢٨٨اجلمعي ، ب

يف النظـام اإليكولـوجي لـألرض وهلـا أمهيـة       واملناطق الساحلية تشكل عنصرا متكامال وأساسيا
بالغة يف احلفاظ عليه، وأن القانون الدويل يوفر، على النحو املبني يف االتفاقية، اإلطار القـانوين  
حلفــظ احمليطــات ومواردهــا والســتخدامها علــى حنــو مســتدام، وأكــدت أمهيــة حفــظ احمليطــات 

قا للتنمية املستدامة، بسبل منـها اإلسـهام   والبحار ومواردها واستخدامها على حنو مستدام حتقي
يف القضاء على الفقر وكفالـة النمـو االقتصـادي املطـرد واألمـن الغـذائي ويئـة سـبل مسـتدامة          
لكسب الرزق والعمل الكـرمي والعمـل يف الوقـت نفسـه علـى محايـة التنـوع البيولـوجي والبيئـة          

  البحرية ومعاجلة آثار تغري املناخ،
ــة   وإذ تشـــري   ــدت، يف وثيقـ ــد أكـ ــدول قـ ــه ”إىل أن الـ ــبو إليـ ــتقبل الـــذي نصـ ، “املسـ

مشــاركة اجلمهــور علــى نطــاق واســع وإتاحــة إمكانيــة احلصــول علــى املعلومــات واللجــوء   أن
اإلجراءات القضائية واإلدارية أمران أساسـيان يف النـهوض بالتنميـة املسـتدامة، وأن التنميـة       إىل

طة للـهيئات التشـريعية والقضـائية علـى الصـعد اإلقليمـي       املستدامة تتطلب مشاركة هادفة ونش
ــى أن تعمــل        ــات الرئيســية، ويف هــذا الصــدد، اتفقــت عل ــة الفئ ــوطين ولكاف ــوطين ودون ال وال

_______________ 

، ١٩٩٢حزيران/يونيـه   ١٤-٣تقريـــر مؤمتــر األمــم املتحـــدة املعــين بالبيئــة والتنميـة، ريـــو دي جانريو،  )٦(
ـــم املبيــع   املــؤمتر ختــذهاا الــيت القــراراتالــد األول،  ـــم املتحــــدة، رقـ والتصــويب)،  A.93.I.8(منشــورات األمـ

 ، املرفق الثاين.١ القرار

 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٧(
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كثب مع الفئـات الرئيسـية وسـائر اجلهـات صـاحبة املصـلحة وشـجعت مشـاركتها مـة،           عن
طيط لسياسات وبـرامج التنميـة   حسب االقتضاء، يف العمليات اليت تسهم يف صنع القرار والتخ

  املستدامة وتنفيذها على كافة املستويات،
بالوثيقة اخلتامية ملـؤمتر قمـة األمـم املتحـدة العتمـاد خطـة التنميـة ملـا بعـد           وإذ ترحب  

حتويـل عاملنـا:   ”، املعنونة ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٧إىل  ٢٥، املعقود يف الفترة من ٢٠١٥عام 
 ٧٠/١بالصـيغة الـيت اعتمـدا اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا       “ ٢٠٣٠م خطة التنمية املستدامة لعا

، وإذ تعيــد يف هــذا الصــدد تأكيــد االلتــزام حبفــظ احمليطــات  ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ٢٥املــؤرخ 
سـتدامة علـى النحـو    والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مسـتدام لتحقيـق التنميـة امل   

  من الوثيقة اخلتامية، ١٤املتوخى يف اهلدف 
ــوارد احمليطــات والبحــار واســتخداماا      موإذ تســلّ   ــة واإلدارة املســتدامتني مل ــا للتنمي مب

مســامهة مهمــة يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة الدوليــة، مبــا فيهــا األهــداف الــواردة يف خطــة   مــن
  ،٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

 ١٤ إىل قرارها عقد مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املسـتوى لـدعم تنفيـذ اهلـدف     تشري وإذ  
من أهداف التنمية املستدامة: حفظ احمليطـات والبحـار واملـوارد البحريـة واسـتخدامها علـى حنـو        

ــن     ــرة مـ ــتدامة، وذلـــك يف الفتـ ــة املسـ ــق التنميـ ــتدام لتحقيـ ــه  ٩إىل  ٥مسـ ، ٢٠١٧حزيران/يونيـ
، )٨(مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة     ١٤العاملي للمحيطات، لدعم تنفيذ اهلـدف   بالتزامن مع اليوم

  ،بشأن طرائق عقد املؤمتر ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٩املؤرخ  ٧٠/٣٠٣وكذلك إىل قرارها 
للمـــؤمتر ة عمـــل أديـــس أبابـــا مـــن خطـــ ٦٥ و ٦٤مبـــا ورد يف الفقـــرتني  موإذ تســـلّ  
ــدويل ــرة        ال ــود يف الفت ــؤمتر املعق ــدت خــالل امل ــيت اعتم ــة ال ــل التنمي ــث لتموي إىل  ١٣مــن  الثال

  ،)٩(٢٠١٥ متوز/يوليه  ١٦
بنتـائج الــدورة الثانيـة جلمعيـة األمــم املتحـدة للبيئـة التابعــة لربنـامج األمــم        وإذ ترحـب   

والنفايـات البالسـتيكية    )١٠(حـار املتحدة للبيئة، وال سيما القرارات املتخذة بشأن احمليطـات والب 
 )١٢(واإلدارة املسـتدامة للشـعب املرجانيـة    )١١(البحرية واجلسيمات البالسـتيكية البحريـة الدقيقـة   

_______________ 

 .٧٠/٢٢٦القرار   )٨(

 .، املرفق٦٩/٣١٣القرار   )٩(

 )،A/71/25( ٢٥رقـــم  امللحـــقالوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة احلاديـــة والســـبعون،   انظـــر:  )١٠(
 .٢/١٠ القرار

 .٢/١١، القرار املرجع نفسه  )١١(

 .٢/١٢القرار املرجع نفسه،   )١٢(
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ودور تنفيذ برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة ملسـار سـاموا باعتبـاره وسـيلة لتيسـري حتقيـق أهـداف            
  ،)١٣(نفيذالتنمية املستدامة والوظائف والطرائق املرتبطة ذا الت

أن املشــاكل املتعلقــة حبيــز احمليطــات مترابطــة ترابطــا وثيقــا وتلــزم دراســتها  وإذ تــدرك  
ــاع ــج متكامــل متعــدد التخصصــات مشــترك بــني القطاعــات، وإذ تؤكــد جمــددا       ككــل باتب
ضرورة حتسني التعاون والتنسيق على الصعد الوطين واإلقليمي والعاملي، وفقا لالتفاقية، لـدعم  

ــز تنفيــذ االتفاقيــة والتقيــد ــا واإلدارة املتكاملــة     وتكملــة اجل ــة لتعزي هــود الــيت تبــذهلا كــل دول
  للمحيطات والبحار وتنميتها املستدامة،

ــاء القــدرات ونقــل      تأكيــد وإذ تكــرر   الضــرورة امللحــة للتعــاون، بطــرق مــن بينــها بن
التكنولوجيا البحرية، مبا يكفل جلميع الـدول، وال سـيما البلـدان الناميـة، وخباصـة أقـل البلـدان        
منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية والـدول األفريقيـة السـاحلية،    

التفاقيـة واالسـتفادة مـن التنميـة املسـتدامة للمحيطـات والبحـار واملشـاركة         القدرة على تنفيذ ا
الكاملة يف املنتديات والعمليات العاملية واإلقليمية اليت تعاجل املسائل املتصـلة باحمليطـات وقـانون    
البحــار، وإذ تقــر يف الوقــت نفســه بضــرورة التصــدي أيضــا للتحــديات اخلاصــة الــيت تواجههــا   

  املتوسطة الدخل، البلدان النامية
على ضرورة تعزيز قـدرة املنظمـات الدوليـة املختصـة علـى اإلسـهام، علـى         وإذ تشدد  

الصعد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والثنائي، مـن خـالل بـرامج التعـاون مـع احلكومـات،       
  ا،يف تنمية القدرات الوطنية يف جمال العلوم البحرية واإلدارة املستدامة للمحيطات وموارده

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

القضــاء علــى الفقــر واإلســـهام يف األمــن الغــذائي واحملافظــة علـــى البيئــة البحريــة العامليـــة          يف
ــة      ومواردهــا واملســاعدة علــى  ــز التنمي ــة والتنبــؤ ــا والتصــدي هلــا وتعزي فهــم الظــواهر الطبيعي

  املستدامة للمحيطات والبحار،
إزاء اآلثــار الضـارة املترتبـة علـى أنشـطة بشــرية      وإذ تكـرر اإلعـراب عـن بـالغ قلقهـا       

معينة يف البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري، وخباصة النظم اإليكولوجية البحريـة اهلشـة   
نيتها املادية واألحيائيـة، مبـا فيهـا الشـعاب املرجانيـة وموائـل امليـاه البـاردة واملنافـث احلراريـة           وب

  املائية واجلبال البحرية،
  على ضرورة إعادة تدوير السفن بطريقة مأمونة وسليمة بيئيا، وإذ تشدد  

_______________ 

 .٢/٤القرار املرجع نفسه،   )١٣(
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خيلفــه التغــيري والتــدمري املاديــان للموائــل البحريــة   إزاء مــا وإذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا  
آثـار اقتصـادية واجتماعيـة وبيئيـة ضـارة قـد تسـببها األنشـطة العمرانيـة الربيـة والســاحلية،            مـن 

  وخباصة أنشطة استصالح األراضي اليت تنفذ بطريقة تضر بالبيئة البحرية،
اليت تلحـق حاليـا بالبيئـة البحريـة     إزاء األضرار  وإذ تكرر اإلعراب عن قلقها الشديد  

والتنوع البيولوجي البحري واألضرار اليت من املتوقع أن تلحق ما بفعل تغـري املنـاخ وحتمـض    
  احمليطات، وإذ تشدد على ضرورة التعجيل بالتصدي هلذه املسائل،

، يف هذا الصدد، آخر االستنتاجات اليت خلصـت إليهـا املنظمـة    وإذ تالحظ مع القلق  
، ومفادها أنـه  غازات الدفيئةب النشرة املتعلقة املعنونةملية لألرصاد اجلوية، يف نشرا السنوية العا

 ٤٠٠كانت مستويات ثاين أكسـيد الكربـون يف الغـالف اجلـوي      ٢٠١٥للمرة األوىل يف عام 
  ،جزء يف املليون يف املتوسط على امتداد السنة ككل

يــزال يزيـد مــن حـدة ابيضــاض املرجــان    مــن أن تغـري املنــاخ ال  وإذ تعـرب عــن قلقهـا    
ــل حتمــض          ــى حتم ــدرة الشــعاب عل ــاء البحــار االســتوائية ويضــعف ق ــف أحن وانتشــاره يف خمتل
احمليطــات ممــا ميكــن أن يلحــق بالكائنــات البحريــة، وخباصــة املرجانيــات، آثــارا ســلبية خطــرية    

  لتلوث،ميكن تداركها، وعلى حتمل ضغوط أخرى، من بينها اإلفراط يف الصيد وا  ال
إزاء قلة منعة البيئـة وهشاشـة الـنظم اإليكولوجيـة      وإذ تكرر اإلعراب عن بالغ قلقها  

يف املناطق القطبية، مبا فيهـا احملـيط املتجمـد الشـمايل وقلنسـوته اجلليديـة، املعرضـني علـى وجـه          
  اخلصوص لألضرار املتوقع أن يستتبعها تغري املناخ وحتمض احمليطات،

بضـرورة اتبـاع ـج أكثـر تكـامال ومراعـاة للنظـام اإليكولـوجي ومواصـلة           موإذ تسلّ  
دراسة إمكانيـة اختـاذ تـدابري ترمـي إىل تكثيـف التعـاون والتنسـيق والتضـافر فيمـا يتصـل حبفـظ            
التنــوع البيولــوجي البحــري واســتخدامه علــى حنــو مســتدام يف املنــاطق الواقعــة خــارج نطــاق     

  ابري،الوالية الوطنية وتعزيز تلك التد
بأنه ميكـن تعزيـز االسـتفادة مـن االتفاقيـة عـن طريـق التعـاون الـدويل           م أيضاوإذ تسلّ  

  واملساعدة التقنية وتطوير املعارف العلمية والتمويل وبناء القدرات،
بــأن الدراســات االستقصــائية اهليدروغرافيــة واخلــرائط املالحيــة       م كــذلكوإذ تســلّ  

ة ومحايـة األرواح يف البحـر ومحايـة البيئـة، مبـا يف ذلـك       دور حيوي يف تـأمني سـالمة املالحـ    هلا
محاية النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة، والنواحي االقتصادية لقطاع النقل البحـري يف العـامل،   
وإذ تشـجع علـى بــذل املزيـد مـن اجلهــود مـن أجـل االســتعانة بالوسـائل اإللكترونيـة يف وضــع         

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

يشــترط يف الســفن  )١٤(١٩٧٤ألرواح يف البحــار لعــام أنــه مبوجــب االتفاقيــة الدوليــة لســالمة ا
املبحرة يف رحالت دولية أن تكون جمهزة لعـرض اخلـرائط إلكترونيـا وأن تكـون مـزودة بنظـام       

  للمعلومات، وفقا جلدول التنفيذ املبني يف تلك االتفاقية،
وفقــا مبــا لعوامــات مجــع البيانــات املتعلقــة باحمليطــات الــيت تنصــب وتشــغل   موإذ تســلّ  

للقانون الدويل مـن أمهيـة بالغـة يف حتسـني فهـم أحـوال الطقـس واملنـاخ والـنظم اإليكولوجيـة،           
وبأن بعض أنواع عوامات مجع البيانات املتعلقة باحمليطات تسهم يف إنقـاذ األرواح عـن طريـق    
التنبؤ بأمواج تسونامي، وإذ تكرر اإلعراب عن بالغ قلقها إزاء األضرار الـيت تلحـق عـن قصـد     

  وعن غري قصد بتلك العوامات،
علــى أن التــراث األثــري والثقــايف والتــارخيي املغمــور بامليــاه، مبــا يف ذلــك    وإذ تشــدد  

حطام السفن والزوارق الغارقة، ينطوي علـى معلومـات أساسـية عـن تـاريخ البشـرية وأن هـذا        
  التراث مورد ينبغي محايته واحملافظة عليه،

مـن االتفاقيـة،    ٣٠٣مـن املـادة    ١وجـب الفقـرة   بأن من واجـب الـدول، مب   موإذ تسلّ  
محايــة األشــياء ذات الطــابع األثــري والتــارخيي الــيت يعثــر عليهــا يف البحــر، وعليهــا أن تتعــاون    

  حتقيقا هلذه الغاية،
، يف هذا الصدد، إزاء التهديدات العديدة احملدقة بتلـك األشـياء،   وإذ تعرب عن القلق  

  جتار غري املشروع ا،االكذلك مبا يف ذلك تدمريها، و
بأن االجتار غري املشروع باألحياء الربيـة الـذي تقـوم بـه يف بعـض احلـاالت        موإذ تسلّ  

مجاعــات إجراميــة منظمــة عــرب وطنيــة مســتخدمة الطــرق البحريــة يســاهم يف اإلضــرار بــالنظم   
اإليكولوجيــة وســبل العــيش، والتصــدي لــه يتطلــب تعزيــز التعــاون والتنســيق علــى الصــعيدين    

  إلقليمي والعاملي، وفقا للقانون الدويل،ا
أن مشــكلةَ اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة املرتكبــة   وإذ تالحــظ مــع القلــق  

البحر، مبا يف ذلك االجتار غـري املشـروع باملخـدرات واملـؤثرات العقليـة وريـب املهـاجرين         يف
يـة، واألخطـار الـيت ـدد السـالمة      واالجتار باألشـخاص واالجتـار غـري املشـروع باألسـلحة النار     

واألمن البحريني، ومن بينها القرصنة والسطو املسلح يف البحر والتـهريب واألعمـال اإلرهابيـة    
تـزال   ضد النقل البحري واملنشآت املقامة علـى امليـاه السـاحلية واملصـاحل البحريـة األخـرى، ال      

_______________ 

)١٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 1184, No. 18961. 
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ومـا يلحـق بالتجـارة الدوليـة      يقـع مـن خسـائر يف األرواح    قائمة، وإذ تالحـظ مـع األسـف مـا    
  وأمن الطاقة واالقتصاد العاملي من أضرار نتيجة لتلك األنشطة،

  تأكيد أمهية املعاملة الالئقة ألفراد األطقم وتأثريها على السالمة البحرية، وإذ تعيد  
بأن كابالت األلياف الضوئية املغمـورة تنقـل معظـم البيانـات واالتصـاالت       موإذ تسلّ  
وتكتسي بالتايل أمهية بالغة لالقتصاد العاملي واألمن الوطين جلميـع الـدول، وإذ تـدرك    يف العامل 

أن هذه الكابالت عرضة ألضرار مقصودة وعرضـية مـن جـراء أنشـطة النقـل البحـري وغريهـا        
ــك إصــالحها، وإذ تالحــظ           ــابالت، مبــا يف ذل ــك الك ــن املهــم صــيانة تل ــن األنشــطة وأن م م

مـــور يف إطـــار حلقـــات عمـــل وحلقـــات دراســـية خمتلفـــة،  الـــدول أُطلعـــت علـــى هـــذه األ أن
ضــرورة أن تعتمــد الــدول قــوانني وأنظمــة وطنيــة حلمايــة الكــابالت املغمــورة جلعــل     تعــي وإذ

  اإلضرار ا عمدا أو اإلضرار ا نتيجة إمهال جرمي جرميتني يعاقب عليهما،
أمهيـة تعـيني احلـدود اخلارجيـة للجـرف القـاري الواقعـة علـى بعـد مسـافة            وإذ تالحظ  
ميل حبري، وأن من املصلحة األعم للمجتمـع الـدويل أن تقـوم الـدول السـاحلية       ٢٠٠تتجاوز 

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

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

الـدول الســاحلية،   ل تقـدمي توصـيات إىل  حبـري ومبواصـلة اللجنـة االضـطالع بـدورها مبــا يشـم      
  ،)١٥(وبإتاحة ملخصات هذه التوصيات للجميع

أن كثريا من الدول األطراف الساحلية قدمت معلومات أوليـة تـبني    وإذ تالحظ أيضا  
ميـــل حبـــري،  ٢٠٠احلـــدود اخلارجيـــة للجـــرف القـــاري الواقعـــة علـــى بعـــد مســـافة تتجـــاوز 

ــة   النحــو املنصــوص عليــه يف مقــرر االج  علــى ــامن عشــر للــدول األطــراف يف االتفاقي تمــاع الث
بعــبء عمــل اللجنــة وقــدرة الــدول، وال ســيما الــدول الناميــة، علــى الوفــاء مبقتضــيات   املتعلــق
ــادة ــن       ٤ املــ ــرة (أ) مــ ــوارد يف الفقــ ــرر الــ ــن املقــ ــال عــ ــة، فضــ ــاين لالتفاقيــ ــق الثــ ــن املرفــ مــ
SPLOS/72  الوثيقة

(١٦)،  
ــد تظــل تواجــه حتــديات خاصــة        وإذ تالحــظ كــذلك    أن بعــض الــدول الســاحلية ق

  يتعلق بإعداد التقارير وتقدميها إىل اللجنة،  فيما
_______________ 

 .متاح على املوقع الشبكي للجنة الذي تتعهده شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار  )١٥(

)١٦(  SPLOS/183. 
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أنـه ميكـن للبلـدان الناميـة أن تطلـب املسـاعدة املاليـة والتقنيـة لالضـطالع           وإذ تالحظ  
ــة، ب     ــدميها إىل اللجنـ ــارير وتقـ ــداد التقـ ــلة بإعـ ــطة املتصـ ــاعدة    باألنشـ ــب املسـ ــها طلـ ــرق منـ طـ

املـؤرخ   ٥٥/٧الصندوق االستئماين للتربعات الذي أنشأته اجلمعية العامة مبوجـب قرارهـا    من
بغـرض تيسـري إعـداد الـدول الناميـة، وال سـيما أقـل البلـدان          ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ٣٠

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

لتيسـري مشـاركة    ٥٥/٧بأمهية الصندوقني االستئمانيني املنشأين عمال بالقرار  وإذ تقر  
مـن املرفـق    ٤أعضاء اللجنة من الـدول الناميـة يف اجتماعـات اللجنـة والوفـاء مبقتضـيات املـادة        

ــؤخرا، وإذ تالحــظ         ــا م ــدمت إليهم ــيت ق ــات ال ــدير بالتربع ــع التق ــوه م ــة، وإذ تن ــاين لالتفاقي الث
تغطيـة  الوقت نفسه مع القلق أن نقـص األمـوال يف الصـندوق االسـتئماين للتربعـات لغـرض        يف

تكاليف مشاركة أعضاء اللجنة مـن الـدول الناميـة يف اجتماعاـا قـد حيـول دون تنفيـذ اللجنـة         
ملقـرر االجتمــاع السـادس والعشــرين للــدول األطـراف الــذي طلــب إىل اللجنـة أن جتتمــع ملــدة     

أسبوعا، وقد يعرقل مضيها قدما يف العمـل الحتمـال عـدم اكتمـال النصـاب       ٢٦تزيد على  ال
، وإذ حتـث يف هـذا الصـدد الـدول واملؤسسـات املاليـة الدوليـة        ٢٠١٧يف دورات عـام  القانوين 

والوكـــاالت املاحنـــة واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة واألشـــخاص  
  الطبيعيني واالعتباريني، على املسامهة يف هذا الصندوق االستئماين،

ــة األعمــال الــيت تقــوم ــا   تأكيــد وإذ تعيــد   ــة بالنســبة إىل الــدول الســاحلية   أمهي اللجن
  واتمع الدويل،

بـأن عـدم نظـر اللجنـة يف التقـارير إال بعـد فتـرة طويلـة مـن إعـدادها ميكـن             موإذ تسلّ  
يؤدي إىل نشـوء صـعوبات عمليـة فيمـا يتعلـق بـأمور منـها اسـتبقاء اخلـربة الفنيـة حـىت نظـر              أن

  اللجنة يف التقارير وأثناءه،
ضـخامة عـبء العمـل الواقـع علـى عـاتق اللجنـة نظـرا للعـدد الكـبري           ب م أيضاوإذ تسلّ  

التقــارير الــيت تلقتــها بالفعــل وعــدد التقــارير الــيت مل تــرد بعــد، ممــا يفــرض أعبــاء وحتــديات   مــن
إضافية على أعضائها وعلى خدمات األمانة اليت يوفرها األمني العام لألمم املتحـدة مـن خـالل    

ــانون الب   ــة     شــعبة شــؤون احمليطــات وق ــة العام ــة يف األمان ــب الشــؤون القانوني ــة ملكت حــار التابع
(الشـــعبة)، وإذ ترحـــب بـــاملقرر املتخـــذ يف االجتمـــاع احلـــادي والعشـــرين للـــدول األطـــراف  

  ،)١٧(االتفاقية بشأن عبء عمل اللجنة  يف

_______________ 

)١٧(  SPLOS/229. 
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اجلــدول الــزمين املتوقــع لعمــل اللجنــة للنظــر يف التقــارير الــيت    وإذ تالحــظ مــع القلــق  
وردت بالفعــل والتقــارير الــيت مل تــرد بعــد، وإذ تالحــظ، يف هــذا الصــدد، قــرار االجتمــاع          
ــب الصــادر عــن االجتمــاع        ــة أن جيــدد الطل ــدول األطــراف يف االتفاقي الســادس والعشــرين لل

وأن يطلــب إىل اللجنــة أن تنظــر، بالتنســيق   ،احلــادي والعشــرين للــدول األطــراف يف االتفاقيــة 
، ويف حـدود املـوارد القائمـة املتاحـة     ٢٠١٧حزيران/يونيـه   ١٦األمانة العامـة، اعتبـارا مـن     مع

اجتماعــات متزامنـــة قـــدر   الـــيت تعقـــد وجلاـــا الفرعيــة  ،لألمانــة العامـــة، يف أن تعقــد اللجنـــة  
أسـبوعا وال تقـل عـن فتـرة      ٢٦تزيـد علـى    الملـدة   مقر األمم املتحدة يف اجتماعاااملستطاع، 

السـنة لفتـرة مخـس سـنوات، علـى أن تـوزع علـى النحـو          أسـبوعا يف  ٢١زمنية متوخـاة مـدا   
تعقد دورتان على حنو متعاقـب، وأن يطلـب إىل اللجنـة أن     الذي تراه اللجنة أكثر فعالية، وأالَّ

  ،)١٨(الطلب على أساس ذلك ٢٠١٧تعد خطة للدورات املقرر عقدها يف عام 
بضــرورة كفالــة قــدرة اللجنــة علــى االضــطالع مبهامهــا مبوجــب االتفاقيــة   موإذ تســلّ  

  بسرعة وكفاءة وفعالية واحملافظة على مستواها الرفيع من حيث اجلودة واخلربة الفنية،
  إزاء آثار عبء عمل اللجنة على ظروف عمل أعضائها، وإذ تعرب عن القلق  
مقـــرري االجتمـــاعني اخلــامس والعشـــرين والســـادس   يف هـــذا الصــدد إىل  وإذ تشــري   

  ،)١٩(والعشرين للدول األطراف يف االتفاقية بشأن شروط خدمة أعضاء اللجنة
كانون األول/ديسمرب  ١٢املؤرخ  ٥٧/١٤١قررته، يف القرارين  ما إىل وإذ تشري أيضا  
، مــن إنشــاء عمليــة منتظمــة    ٢٠٠٣ كــانون األول/ديســمرب  ٢٣املــؤرخ  ٥٨/٢٤٠ و ٢٠٠٢

يف ذلك  إطار األمم املتحدة لإلبالغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العاملي، مبا يف
االسـتعانة يف ذلـك    نظـور، مـع  اجلوانب االجتماعية واالقتصادية، يف الوقـت الـراهن واملسـتقبل امل   

بالتقييمات اليت أجريت علـى الصـعيد اإلقليمـي، حسـبما أوصـى بـه مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة           
  ،، وإذ تالحظ ضرورة التعاون بني مجيع الدول حتقيقا هلذه الغاية)٢٠(املستدامة
ــذلك    ــري كـ ــا وإذ تشـ ــرات   إىل مـ ــه يف الفقـ ــرار   ٢٠٩ و ٢٠٣ و ٢٠٢قررتـ ــن القـ مـ

مـن   ٢٠٦ و ٢٠٥ و ٢٠٠والفقـرات   ٢٠١٠كانون األول/ديسـمرب   ٧ألف املؤرخ  ٦٥/٣٧
ــرار  ــؤرخ  ٦٦/٢٣١القــ ــمرب   ٢٤املــ ــانون األول/ديســ ــرات  ٢٠١١كــ  ٢٦٥ و ٢٦٤والفقــ

_______________ 

 .SPLOS/303انظر   )١٨(

)١٩(  SPLOS/286  وSPLOS/303. 

 -آب/أغسـطس   ٢٦تقرير مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، جوهانسـربغ، جنـوب أفريقيـا،         ظر ان )٢٠(
والتصــويب)، الفصــل األول،    A.03.II.A.1(منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع      ٢٠٠٢أيلول/ســبتمرب  ٤

 املرفق.  ،٢ القرار
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بشــأن العمليــة املنتظمــة الــيت أنشــئت  ٧٠/٢٣٥مــن القــرار  ٢٨٨ و ٢٨٧ و ٢٨٤ و ٢٨١ و
  إطار األمم املتحدة واليت ختضع ملساءلة اجلمعية العامة،  يف

ــة املنتظمــة،      وإذ تشــري   ــة للعملي ــام بأعمــال األمان إىل أن الشــعبة قــد عينــت جهــة للقي
  القائمة، ذلك مؤسساا  يف  مبا

ــة التشــاورية        موإذ تســلّ   ــا يف إطــار العملي  ــيت جــرى االضــطالع ــال ال ــة األعم بأمهي
ــري ــا      غـ ــب قرارهـ ــة مبوجـ ــة العامـ ــأا اجلمعيـ ــيت أنشـ ــة الـ ــؤرخ  ٥٤/٣٣الرمسيـ ــرين  ٢٤املـ تشـ

لسنوي الـذي جتريـه اجلمعيـة للتطـورات     وإسهامها يف تيسري االستعراض ا ١٩٩٩الثاين/نوفمرب 
  يف شؤون احمليطات،

استمرار تزايد املسؤوليات الـيت يضـطلع ـا األمـني العـام مبوجـب االتفاقيـة         وإذ تالحظ  
كــــانون  ٦املــــؤرخ  ٤٩/٢٨القــــرارات  ال ســــيماوقــــرارات اجلمعيــــة العامــــة ذات الصــــلة، و

ــمرب  ــؤرخ  ٥٢/٢٦ و ١٩٩٤األول/ديســـ ــاين/نوفمرب   ٢٦املـــ ــرين الثـــ  ٥٤/٣٣ و ١٩٩٧تشـــ
ــف ٦٥/٣٧ و ــؤرخ   ٦٥/٣٧ و ألــ  ٦٧/٧٨ و ٦٦/٢٣١ و ٢٠١١نيســــان/أبريل  ٤بــــاء املــ

 ٢٠١٣كـانون األول/ديسـمرب    ٩املـؤرخ   ٦٨/٧٠ و ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ١١املؤرخ 
ــؤرخ  ٦٩/٢٤٥ و ــمرب   ٢٩املـ ــانون األول/ديسـ ــظ يف٦٩/٢٩٢ و ٢٠١٤كـ ــذا  ، وإذ تالحـ هـ

برية غـري املسـبوقة يف أنشـطة الشـعبة، وخباصـة يف ضـوء تزايـد عـدد الطلبـات          السياق الزيـادة الكـ  
الواردة إليها التماسا لنواتج إضافية ولتوفري خدمات لالجتماعات وتقدمي املسـاعدة التقنيـة وبنـاء    

االضــطالع  القــدرات، وضــرورة تعزيــز الــدعم واملســاعدة املقــدمين إىل اللجنــة ودور الشــعبة يف  
، بوصـفها أمانـة العمليـة املنتظمـة، فيمـا يتصـل مبهامهـا كجهـة         ٦٩/٢٩٢ة يف القـرار  باملهام املبين

تنســـيق لشــــبكة األمــــم املتحــــدة للمحيطــــات، وفيمـــا يتصــــل بــــدعمها الــــدول األعضــــاء يف   
خطـــة التنميـــة املســـتدامة   أهـــداف التنميـــة املســـتدامة املتعلقـــة باحمليطـــات الـــواردة يف       حتقيـــق

  ،٢٠٣٠  لعام
أمهية األعمال اليت تضطلع ا السلطة الدولية لقـاع البحـار (السـلطة)     تأكيد وإذ تعيد  

وفقا لالتفاقيـة واالتفـاق املتعلـق بتنفيـذ اجلـزء احلـادي عشـر مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون             
  ،)٢١(تعلق باجلزء احلادي عشر)(االتفاق امل ١٩٨٢كانون األول/ديسمرب  ١٠البحار املؤرخة 

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

  

_______________ 

)٢١(  United Nations, Treaty Series, vol. 1836, No. 31364. 
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  أوال

  تنفيذ االتفاقية واالتفاقات والصكوك ذات الصلة

ــد  - ١   نون قراراــا الســنوية املتعلقــة بقــانون البحــار وباحمليطــات وقــا       تأكيــد تعي
  ؛)١(والقرارات األخرى ذات الصلة فيما يتعلق باالتفاقية ٧٠/٢٣٥البحار، مبا يف ذلك القرار 

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

بالعضــو الــذي انضــم مــؤخرا إىل االتفاقيــة ويــب جبميــع الــدول الــيت  ترحـب   - ٣  
أن تفعـل ذلـك    )٢١(تصبح بعد أطرافا يف االتفاقيـة ويف االتفـاق املتعلـق بـاجلزء احلـادي عشـر       مل

  ل هدف املشاركة العاملية؛لكي يتحقق بالكام
بالــدول الــيت مل تصــبح بعــد أطرافــا يف االتفــاق املتعلــق بتنفيــذ أحكــام     يــب  - ٤  

املتعلقـة حبفـظ    ١٩٨٢كـانون األول/ديسـمرب    ١٠اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة 
ــثرية االرحتــــا       ــمكية الكــ ــدة الســ ــاطق واألرصــ ــة املنــ ــمكية املتداخلــ ــدة الســ ل وإدارة األرصــ

  أن تفعل ذلك حتقيقا هلدف املشاركة العاملية؛ )٢٢(األرصدة السمكية)  (اتفاق
بالدول أن توائم تشريعاا الوطنية مع أحكام االتفاقية، وعند االقتضـاء   يب  - ٥  

مع االتفاقات والصكوك ذات الصلة، وأن تكفـل التطبيـق املتسـق لتلـك األحكـام، وأن تكفـل       
ــع    أيضــا أال يكــون الغــرض مــن أي إ   ــد التوقي ــها عن ــات صــدرت أو تصــدر عن ــات أو بيان عالن

التصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها استبعاد أو تعديل األثر القـانوين ألحكـام االتفاقيـة     أو
  عند تطبيقها على الدولة املعنية، وأن تسحب أي إعالنات أو بيانات من هذا القبيل؛

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

  علما أنه يفضل االستعانة لدى القيام بذلك بأحدث نقاط اإلسناد اجليوديسية املعمول ا؛
ألمــني العــام مــن أجــل يف هــذا الصــدد اجلهــود املتواصــلة الــيت يبــذهلا ا تالحــظ  - ٧  

حتسني نظام املعلومات اجلغرافية القائم إليداع الـدول اخلـرائط واإلحـداثيات اجلغرافيـة املتعلقـة      
باملناطق البحرية، مبا يف ذلك خطوط ترسيم احلدود، واملقدمة امتثاال لالتفاقية، وتوفري الدعايـة  

تشــرين  ١٧املــؤرخ  ٥٩/٢٤مــن القــرار  ٦الواجبــة لــذلك، علــى النحــو املطلــوب يف الفقــرة   
، وكــذلك التعــاون املســتمر مــع املنظمــة اهليدروغرافيــة الدوليــة يف وضــع  ٢٠٠٤الثــاين/نوفمرب 

_______________ 

 .٣٧٩٢٤، الرقم ٢١٦٧املرجع نفسه، الد   )٢٢(
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نظــم  املعــايري التقنيــة جلمــع وختــزين ونشــر املعلومــات املودعــة، بغيــة ضــمان التوافــق فيمــا بــني   
جديـد   اخلرائط املالحية اإللكترونيـة وغـري ذلـك مـن الـنظم، وتشـدد مـن       املعلومات اجلغرافية و

  على أمهية التعجيل بإكمال هذه اجلهود؛
ــات الدوليــة         حتــث  - ٨   ــق اهليئ ــن طري ــرة أو ع ــى التعــاون، مباش ــدول عل ــع ال مجي

ــيت          ــارخيي ال ــري والت ــابع األث ــة األشــياء ذات الط ــة حلماي ــدابري الالزم ــاذ الت ــى اخت املختصــة، عل
العثور عليها يف البحار وحفظها، وفقا لالتفاقية، ويب بالـدول أن تعمـل سـويا مـن أجـل       يتم

التصدي للتحـديات املختلفـة واغتنـام الفـرص املتنوعـة مثـل الـربط بشـكل مناسـب بـني قـانون            
االنتشال واإلدارة واحلفظ العلميني للتراث الثقايف املغمور باملياه وزيادة القـدرات التكنولوجيـة   

شف املواقع املغمورة باملياه وما تتعرض له من أعمال ب ومـا جيـري فيهـا مـن أنشـطة      على ك
  سياحية متزايدة والوصول إىل تلك املواقع؛

مبا مت إيداعه مؤخرا من صـكوك التصـديق علـى االتفاقيـة املتعلقـة حبمايـة        تنوه  - ٩  
بالـدول الـيت مل تصـبح     ، ويـب )٢٣(وصـكوك قبوهلـا   ٢٠٠١التراث الثقايف املغمور بامليـاه لعـام   

بعد أطرافا يف تلك االتفاقية أن تنظر يف القيام بذلك، وتالحـظ بشـكل خـاص القواعـد املرفقـة      
بتلك االتفاقية اليت تتناول العالقة بني قانون االنتشـال واملبـادئ العلميـة إلدارة وحفـظ ومحايـة      

  فن اليت ترفع علمها؛التراث الثقايف املغمور باملياه فيما بني األطراف ورعاياها والس
  

  ثانيا

  بناء القدرات

ــدول، وخباصــة       تشــدد  - ١٠   ــدرة ال ــة ق ــاء القــدرات أمــر أساســي لكفال ــى أن بن عل
البلــدان الناميــة، وال ســيما أقــل البلــدان منــوا والبلــدان الناميــة غــري الســاحلية والــدول اجلزريــة     

يـة علــى حنـو تــام واالســتفادة   الصـغرية الناميــة، والـدول األفريقيــة السـاحلية، علــى تنفيــذ االتفاق   
التنمية املستدامة للمحيطـات والبحـار واملشـاركة بالكامـل يف املنتـديات العامليـة واإلقليميـة         من

  املعنية بشؤون احمليطات وقانون البحار؛
على ضرورة التصـدي للتحـديات اخلاصـة الـيت تواجههـا البلـدان        أيضا تشدد  - ١١  

  اء القدرات؛النامية املتوسطة الدخل من خالل بن
املســتقبل ”، يف هــذا الصــدد، إىل أن الــدول ســلمت يف الوثيقــة املعنونــة تشــري  - ١٢  

مـن حفـظ    بأمهية بنـاء قـدرات البلـدان الناميـة حبيـث يتسـىن هلـا االسـتفادة         )٧(“الذي نصبو إليه

_______________ 

 .٤٥٦٩٤، الرقم ٢٥٦٢املرجع نفسه، الد   )٢٣(
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احمليطات والبحار ومواردها واستخدامها على حنـو مسـتدام، وأكـدت يف هـذا الصـدد ضـرورة       
التعاون يف حبوث علوم البحار تنفيذا ألحكام االتفاقيـة ومـا جـاء يف الوثـائق اخلتاميـة ملـؤمترات       

ري واملبـادئ  القمة الرئيسية املعنية بالتنمية املستدامة وضرورة نقل التكنولوجيـا مـع مراعـاة املعـاي    
التوجيهية املتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية اليت اعتمدا مجعية اللجنة احلكومية الدولية لعلـوم  
احمليطات ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة يف دورـا الثانيـة والعشـرين الـيت عقـدت       

  ؛٢٠٠٣يف عام 
مـن أجــل بنـاء القــدرات،    علـى ضــرورة التعـاون علـى الصــعيد الـدويل     تشـدد   - ١٣  

يف ذلــك التعــاون بـني القطاعــات، علــى الصـعد الــوطين واإلقليمــي والعـاملي، للقيــام، بوجــه     مبـا 
خاص، بسد الثغرات يف جمال بناء القـدرات يف شـؤون احمليطـات وقـانون البحـار، مبـا يف ذلـك        

  يف ميدان العلوم البحرية؛
إىل أن تراعي مبادرات بناء القدرات احتياجـات البلـدان الناميـة، ويـب      تدعو  - ١٤  

  ؛بالدول واملنظمات الدولية والوكاالت املاحنة بذل اجلهود لكفالة استدامة تلك املبادرات
بالوكــاالت املاحنــة واملؤسســات املاليــة الدوليــة أن تبقــي براجمهــا قيــد         يــب  - ١٥  

الــدول الناميــة، املهــارات  ال ســيماافر لــدى مجيــع الــدول، واالســتعراض املنــتظم لضــمان أن تتــو
االقتصادية والقانونية واملالحية والعلمية والتقنية الالزمة لتنفيــذ االتفاقيــة على حنـو تـام وحتقيـــق    
أهداف هذا القرار وحتقيق التنميــة املستدامــة للمحيطات والبحار على الصعد الوطين واإلقليمـي  

  ؛تراعي عند قيامها بذلك مصاحل الدول النامية غري الساحلية واحتياجاا والعاملي، وأن
على تكثيف اجلهود لبناء قدرات البلدان النامية، وخباصة أقـل البلـدان    تشجع  - ١٦  

منــوا والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، والــدول األفريقيــة الســاحلية لتحســني معينــات املالحــة  
خلــدمات اهليدروغرافيــة ووضــع اخلــرائط املالحيــة، مبــا يف ذلــك  وخــدمات البحــث واإلنقــاذ وا

ــة          ــة الدولي ــن املؤسســات املالي ــدعم م ــدرات ب ــاء الق ــوارد وبن ــة امل ــة، وتعبئ اخلــرائط اإللكتروني
  واجلهات املاحنة؛

بالدول واملؤسسات الدولية أن تواصل، بطرق من بينها بـرامج التعـاون    يب  - ١٧  
والعـاملي والشـراكات التقنيـة والزمـاالت، دعـم وتعزيـز أنشـطة         على الصعد الثنـائي واإلقليمـي  

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

  ة بيئيا؛الالزمة ونقل التكنولوجيات السليم
بالـدول واملؤسسـات الدوليـة أن تـدعم وتعـزز، بطـرق مـن بينـها          أيضـا  يب  - ١٨  

برامج التعاون على الصعد الثنائي واإلقليمي والعـاملي والشـراكات التقنيـة والزمـاالت، أنشـطة      
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 بناء القدرات يف البلدان النامية، وخباصة يف أقل البلدان منـوا والـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة،     
لتطوير إدارا البحرية واألطر القانونية املناسبة إلنشـاء أو تعزيـز اهلياكـل األساسـية والقـدرات      
يف جمايل التشريع واإلنفـاذ الالزمـة للتقيـد الفعلـي مبسـؤولياا مبوجـب القـانون الـدويل والوفـاء          

  ذه املسؤوليات وإنفاذها؛
ــة، أن تطــور  كــذلك يــب  - ١٩   وتعــزز، بســبل منــها   بالــدول واملؤسســات الدولي

برامج التعاون على الصعد الثنائي واإلقليمي والعـاملي والشـراكات التقنيـة والزمـاالت، أنشـطةَ      
بناء القدرات يف البلدان النامية وأن تنقل إىل تلـك البلـدان، وخباصـة أقـل البلـدان منـوا والـدول        

ملعـايري واملبـادئ التوجيهيـة    اجلزرية الصغرية النامية، بشـروط متفـق عليهـا بالتراضـي، ومبراعـاة ا     
املتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية، التكنولوجيات السليمة بيئيا لدراسـة آثـار حتمـض احمليطـات     

  وتقليلها إىل أدىن حد؛
على ضرورة التركيز على توطيد التعاون بـني بلـدان اجلنـوب كوسـيلة      تشدد  - ٢٠  

 البلدان من حتديد األولويـات واالحتياجـات   إضافية لبناء القدرات وكآلية تعاونية لزيادة متكني
  اخلاصة ا، وعلى ضرورة تعزيز اإلجراءات اليت متكن من تنفيذ هذا التعاون؛

ــانون    مـــع التقـــدير تنـــوه  - ٢١   ــه أكادمييـــة رودس لقـ ــام الـــذي تقدمـ باإلســـهام اهلـ
 وسياسـات احمليطـات مـن أجـل بنـاء القــدرات يف ميـدان قـانون البحـار، وهـو مشـروع تعــاوين          
يشــترك يف رعايتــه مركــز قــانون وسياســات احمليطــات التــابع لكليــة القــانون جبامعــة فريجينيــا،    
ومعهد حبر إجيه لقـانون البحـار والقـانون البحـري، ومعهـد قـانون البحـار يف أيسـلندا، ومعهـد          
ماكس بالنك للقانون العام املقارن والقانون الدويل، واملعهـد اهلولنـدي لقـانون البحـار جبامعـة      

وترخيت، ومركز القـانون الـدويل التـابع للجامعـة الوطنيـة لسـنغافورة، حيـث تقـدم األكادمييـة          أ
يزيـد   سنويا دورة صيفية متميـزة مـدا ثالثـة أسـابيع يف رودس، اليونـان، وقـد ختـرج منـها مـا         

  بلدا؛ ١٢٠طالبا من أكثر من  ٨٦٠على 
لصـيفية للمؤسسـة الدوليـة    بعقد الدورة العاشرة على التـوايل لألكادمييـة ا   تنوه  - ٢٢  

  ؛٢٠١٦لقانون البحار يف احملكمة الدولية لقانون البحار يف عام 
ــا   - ٢٣   ــاري       حتــيط علم ــن اجلــرف الق ــة الصــيفية ع ــالث دورات لألكادميي ــد ث بعق

  يف جزر فارو، نظمتها جامعة جزر فارو؛ ٢٠١٦  و ٢٠١٥  و ٢٠١٤األعوام   يف
بأمهية العمل الذي يقوم به معهد القانون البحري الـدويل التـابع للمنظمـة     تقر  - ٢٤  

ــانون       ــدريب للمتخصصــني يف الق ــيم وت ــة ومقــره يف مالطــة، بوصــفه مركــز تعل ــة الدولي البحري
املستشارون القانونيون احلكوميون وغريهم من املسؤولني الرفيعي املسـتوى   همالبحري، مبن في

ــاء القــدرات يف جمــال القــانون   مــن الــدول الناميــة يف املقــا  م األول، وتؤكــد دوره الفعــال يف بن
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البحري الدويل وقانون الشحن والقانون البيئـي البحـري، وحتـث الـدول واملنظمـات احلكوميـة       
الدولية واملؤسسات املاليـة علـى تقـدمي تربعـات ماليـة مليزانيـة املعهـد الـيت جيـري إعـدادها علـى            

  أساس سنوي؛
ــة    بأمه أيضــا تقــر  - ٢٥   ــة الدولي ــة العامليــة التابعــة للمنظمــة البحري ــة اجلامعــة البحري ي

ــة، وتؤكــد دورهــا الفعــال       ــة يف تــدريس وحبــوث العلــوم البحري بوصــفها مركــزا للخــربة العالي
بناء القدرات يف ميادين النقل والسياسات والتنظيم واإلدارة والسالمة واألمن ومحاية البيئـة   يف

ــدول     يف اــال البحــري ودورهــا يف   ــدويل، وحتــث ال ــى الصــعيد ال ــها عل ــادل املعــارف ونقل تب
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واهليئــات األخــرى علــى تقــدمي تربعــات ماليــة لصــندوق اهلبــات  

  املنشأ حديثا التابع للجامعة؛
بأنشطة بنـاء القـدرات املضـطلع ـا حاليـا مـن أجـل تلبيـة احتياجـات           ترحب  - ٢٦  

من البحري ومحاية البيئة البحرية، وتشجع الـدول واملؤسسـات املاليـة    الدول النامية يف جمال األ
ــا،        ــها نقــل التكنولوجي ــاء القــدرات، ألغــراض من ــربامج بن ــل إضــايف ل ــوفري متوي ــى ت ــة عل الدولي

  طريق جهات منها املنظمة البحرية الدولية وغريها من املنظمات الدولية املختصة؛  عن
تنسـيق   لع ا أمانة اتفاقية التنـوع البيولـوجي يف  باألنشطة اجلارية اليت تضط تقر  - ٢٧  

جهــود بنــاء القــدرات مــن أجــل دعــم الــدول الناميــة يف حتقيــق أهــداف آيتشــي املتعلقــة بــالتنوع   
  ؛)٢٤(من خالل مبادرة احمليطات املستدامة ال سيماالبيولوجي يف املناطق البحرية والساحلية، و

ــدم ا  أيضــا تقــر  - ٢٨   ــة واجلهــات املاحنــة   بالضــرورة امللحــة ألن تق ملنظمــات الدولي
الصـلة مســاعدة مسـتدامة يف جمــال بنــاء القـدرات، مبــا يف ذلــك املسـاعدة املاليــة والتقنيــة،      ذات
الدول النامية دف زيادة تعزيز قدرا على اختاذ تـدابري فعالـة تصـديا لألنشـطة اإلجراميـة       إىل

 مـع الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة ومـن     الدولية يف البحر بأوجهها املتعددة، على حنو يتماشـى  
  ؛)٢٥(بينها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة ا

بضــرورة بنــاء قــدرات الــدول الناميــة علــى التوعيــة بتحســني         كــذلك تقــر  - ٢٩  
ول اجلزريـة الصـغرية   املمارسات يف إدارة النفايات ودعم تطبيقها، مع مالحظـة مـدى تـأثر الـد    

النامية بشكل خاص جبميع أنواع التلوث البحري، وخاصة اآليت مـن األنشـطة الربيـة واحلطـام     
  ؛)٢٦(البحري وتلوث املغذيات

_______________ 

، الفــرع األول، ومــؤمتر األطــراف UNEP/CBD/COP/12/29انظــر برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، الوثيقــة   )٢٤(
 .٢٢-١٩، الفقرات ١٢/٢٣البيولوجي، املقرر اتفاقية التنوع   يف

)٢٥(  United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 

، املنظمـة البحريـة   اإلقليميـة  يوضـع خطـة تتعلّـق مبرافـق التلقـ     بشـأن   ٢٠١٢لعـام  توجيهية البادئ املانظر  )٢٦(
 .MEPC.221(63)الدولية، القرار 
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ــدان منــوا      تقــر  - ٣٠   ــة، وال ســيما أقــل البل ــدول النامي ــة تقــدمي املســاعدة إىل ال بأمهي
الناميــة، والــدول األفريقيــة الســاحلية  والبلــدان الناميــة غــري الســاحلية والــدول اجلزريــة الصــغرية

تنفيــذ االتفاقيــة، وحتــث الــدول واملؤسســات املاليــة الدوليــة والوكــاالت املاحنــة واملنظمــات    يف
احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة واألشــخاص الطبيعــيني واالعتبــاريني علــى تقــدمي  

 يني، علــى النحــو املشــار إليــه يف تربعــات ماليــة أو غريهــا مــن التربعــات للصــندوقني االســتئمان  
، وتعــرب ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب  ٤املــؤرخ  ٦٤/٧١ و ٥٧/١٤١ و ٥٥/٧القــرارات 

  ؛)٢٧(يرها للجهات اليت قدمت تربعاتعن تقد
بأمهية بناء القدرات بالنسـبة إىل الـدول الناميـة، وال سـيما أقـل البلـدان        متسلّ  - ٣١  

منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية، والـدول األفريقيـة السـاحلية    
  استخدامها على حنو مستدام؛من أجل محاية البيئة البحرية وحفظ املوارد البحرية و

بأن تشجيع النقل الطـوعي للتكنولوجيـا يعـد جانبـا أساسـيا مـن جوانـب         تقر  - ٣٢  
  العلوم البحرية؛ ميدانبناء القدرات يف 

الدول على استخدام معايري اللجنة احلكومية لعلوم احمليطات ومبادئهـا   تشجع  - ٣٣  
التوجيهية املتعلقة بنقل التكنولوجيـا البحريـة، وتـذكر بالـدور اهلـام الـذي تقـوم بـه أمانـة تلـك           

  اللجنة يف تنفيذ املعايري واملبادئ التوجيهية والتشجيع على األخذ ا؛
إتاحة مزيد من الفرص لبناء القدرات علـى  الدول على النظر يف  أيضا تشجع  - ٣٤  

  الصعيد اإلقليمي؛
  باجلهود اليت تبذهلا احملكمة يف عقد حلقات عمل إقليمية؛ ترحب  - ٣٥  
ــوم احمليطــات       تشــري  - ٣٦   ــة لعل ــة الدولي ــة احلكومي ــذي للجن ــس التنفي ــرار ال إىل ق

  إصدار تقرير عاملي عن علوم احمليطات؛
مـاد مجعيـة اللجنـة احلكوميـة الدوليـة لعلـوم احمليطـات        اعت تالحظ مع التقـدير   - ٣٧  

) تأخـذ يف احلســبان أن تنميـة القــدرات   ٢٠٢١-٢٠١٥اسـتراتيجية جديـدة لتنميــة القـدرات (   
  من األركان األساسية اليت تستند إليها مهمة اللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطات؛

وليـة لعلـوم احمليطـات يف بنـاء     إلسهام اللجنة احلكومية الد تعرب عن تقديرها  - ٣٨  
القدرات عن طريـق نظامهـا التـدرييب املسـمى أكادمييـة علـوم احمليطـات، الـذي يقـدم التـدريب           
علــى إدارة البيانــات واملعلومــات املتعلقــة باحمليطــات، وتالحــظ إنشــاء األكادمييــة العامليــة لعلــوم 

_______________ 

 .١٣٧، الفقرة A/70/74/Add.1انظر   )٢٧(
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ة وتقـوم ببنـاء القـدرات    احمليطات، الـيت تعمـل عـن طريـق شـبكة مـن مراكـز التـدريب اإلقليميـ         
  وتعزيز اخلربات املتوافرة يف البلدان النامية؛

ــه الــيت     ترحــب  - ٣٩   بــدور مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة، يف إطــار واليت
كــررت تأكيــدها الــدول األعضــاء يف دورتــه الرابعــة عشــرة، املعقــودة يف نــريويب يف الفتــرة          

صـــلة تقـــدمي املســـاعدة إىل البلـــدان الناميـــة، بنـــاء ، يف موا٢٠١٦متوز/يوليـــه  ٢٢إىل  ١٧ مـــن
ــى ــل         عل ــك اهلياك ــا يف ذل ــل، مب ــها األساســية للنق ــز اســتدامة شــبكاا وهياكل ــها، يف تعزي طلب

  األساسية للنقل الساحلي، وقدرا على التأقلم مع املناخ؛
ــاح    - ٤٠   ــع االرتي ــات بشــأن       تالحــظ م ــع املعلوم ــذهلا الشــعبة جلم ــيت تب ــود ال اجله

رات الرامية إىل بناء القدرات، وتطلب إىل األمني العام أن يواصل القيام بانتظام بتحـديث  املباد
ــر       ــة والوكــاالت املاحنــة وإدراجهــا يف التقري ــدول واملنظمــات الدولي ــيت تقــدمها ال املعلومــات ال
السنوي الذي يقدمه إىل اجلمعية العامة، وتدعو الـدول واملنظمـات الدوليـة والوكـاالت املاحنـة      

 تقدمي تلـك املعلومـات إىل األمـني العـام هلـذا الغـرض، وتطلـب إىل الشـعبة نشـر املعلومـات           إىل
املتعلقة باملبادرات الرامية إىل بناء القدرات الواردة يف التقرير السـنوي لألمـني العـام يف موقعهـا     
على شـبكة اإلنترنـت حبيـث يسـهل االطـالع عليهـا ويتيسـر إقـران االحتياجـات يف جمـال بنـاء            

  لقدرات مبا هو متاح من فرص؛ا
ــب  - ٤١   ــة       يـ ــة، وخباصـ ــدول الناميـ ــاعدة إىل الـ ــدمي املسـ ــل تقـ ــدول أن تواصـ بالـ

البلــدان منــوا والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، والــدول األفريقيــة الســاحلية، علــى صــعيد   أقــل
إىل اللجنـة  ثنائي، وعلى صعيد متعدد األطراف إذا اقتضى احلال، يف إعداد التقـارير الـيت تقـدم    
ميـل   ٢٠٠فيما يتعلق بتعيني احلدود اخلارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 

حبري، مبا يف ذلك تقيـيم طبيعـة اجلـرف القـاري للدولـة السـاحلية ومـداه، وتـذكر بـأن الـدول           
ــاء إ      ــة أثن ــة والتقني ــات التمــاس املشــورة العلمي ــة طلب ــها أن تقــدم إىل اللجن عــداد الســاحلية ميكن

  من املرفق الثاين لالتفاقية؛ ٣البيانات اليت ستدرجها يف تقاريرها، وفقا للمادة 
لغــرض تيســري  ٥٥/٧بأمهيــة الصــندوق االســتئماين املنشــأ عمــال بــالقرار   تقــر  - ٤٢  

خباصة أقـل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة      إعداد التقارير اليت تقدمها إىل اللجنة الدول النامية، و
من االتفاقية، وتقدمي املسـاعدة للـدول الناميـة علـى حتمـل       ٧٦الصغرية النامية واالمتثال للمادة 

تكاليف السفر وبدل اإلقامة اليومي لالجتماع باللجنة، بدعوة منها، أثنـاء نظرهـا يف الطلبـات    
ــدول وفقــا للفقــرة     ــه   مــن اختص ٣١املقدمــة مــن تلــك ال اصــات الصــندوق االســتئماين ومبادئ

  ؛)٢٨(التوجيهية وقواعده
_______________ 

 .، املرفق٧٠/٢٣٥، املرفق، والقرار ٥٨/٢٤٠، املرفق الثاين، والقرار ٥٥/٧القرار   )٢٨(



احمليطات وقانون البحار A/RES/71/257  
 

18/78 

ــلة     يـــب  - ٤٣   ــراءات ذات الصـ ــن اإلجـ ــات عـ ــر معلومـ ــل نشـ ــعبة أن تواصـ بالشـ
يتعلــق بالصــندوق االســتئماين املنشــأ بغــرض تيســري إعــداد التقــارير الــيت تقــدم إىل اللجنــة   فيمــا
ـدف تـوفري الـدعم املـايل      تواصل حوارها مـع اجلهـات الـيت حيتمـل أن تسـتفيد مـن ذلـك        وأن

مـن   ٧٦للبلدان النامية للقيام باألنشطة الكفيلـة بتيسـري تقـدمي تقاريرهـا وفقـا ملقتضـيات املـادة        
، ودفـع تكـاليف   )٣٠(واملبـادئ التوجيهيـة العلميـة والتقنيـة للجنـة      )٢٩(االتفاقية وللنظـام الـداخلي  

املشــاركة يف اجتماعــات مصــروفات الســفر وبــدل اإلقامــة اليــومي ألعضــاء الوفــود مــن أجــل   
  اللجنة بناء على دعوة منها؛  مع

إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل، بالتعـــاون مـــع الـــدول واملنظمـــات         تطلـــب  - ٤٤  
واملؤسسات الدولية ذات الصلة، دعم أنشـطة التـدريب وغريهـا مـن األنشـطة ملسـاعدة الـدول        

  النامية يف إعداد التقارير وتقدميها إىل اللجنة؛
ــى املســتويني      التقــديرمــع  تقــر  - ٤٥   ــاء القــدرات عل بإســهام الشــعبة يف أنشــطة بن

ــا    ــي، وخباصــة م ــوطين واإلقليم ــة واملســاعدة        ال ــم االتفاقي ــادة فه ــرض زي ــود بغ ــن جه ــه م تبذل
ــة        يف ــدول واملنظمــات احلكومي ــات واملشــورة واملســاعدة لل ــوفري املعلوم ــذها مــن خــالل ت تنفي

 برنــامج مســاعدة إىل حكومــة الصــومال الدوليــة، وتنــوه علــى وجــه اخلصــوص مبواصــلة تقــدمي 
إطار مشروع ميوله الصندوق االستئماين لدعم مبـادرات الـدول الـيت تكـافح القرصـنة قبالـة        يف

فضــال عــن دعــم الشــعبة  ،ســواحل الصــومال، مبــا يف ذلــك اثنتــان مــن الزمــاالت االســتراتيجية 
  ؛)٣١(٢٠٣٠دامة لعام للدول األعضاء يف تنفيذ األجزاء ذات الصلة من خطة التنمية املست

الشراكة القائمـة بـني الشـعبة واللجنـة احلكوميـة الدوليـة لعلـوم احمليطـات          تالحظ  - ٤٦  
خبصوص برنامج للتدريب على إجراء البحوث العلمية البحرية يف إطار االتفاقيـة، وتشـجع الـدول    

  ؛املبادرة واملنظمات الدولية ذات الصلة وغريها من اجلهات املاحنة على النظر يف دعم هذه
الـــدول واملؤسســـات املاليـــة الدوليـــة والوكـــاالت املاحنـــة واملنظمـــات   تـــدعو  - ٤٧  

ــم        ــاريني إىل دع ــيني واالعتب ــة واألشــخاص الطبيع ــري احلكومي ــات غ ــة واملنظم ــة الدولي احلكومي
أنشـــطة بنـــاء القـــدرات الـــيت تضـــطلع ـــا الشـــعبة، بوســـائل منـــها تقـــدمي تربعـــات خمصصـــة    

 الذي أنشأه األمني العام لصاحل مكتب الشؤون القانونية دعما لتعزيـز  الصندوق االستئماين إىل
  القانون الدويل، وتعرب عن تقديرها للجهات اليت قدمت تربعات؛

_______________ 

)٢٩(  CLCS/40/Rev.1. 

)٣٠(  CLCS/11  وCorr.1  وAdd.1  وAdd.1/Corr.1. 

  .٧١/١القرار   )٣١(
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باإلسـهام املهـم الـذي تقدمـه يف بنـاء قـدرات البلـدان الناميـة          مع التقـدير  تنوه  - ٤٨  
وتعزيــز قــانون البحــار زمالــة هــاملتون شــرييل أمرياســينغ التذكاريــة يف جمــال قــانون البحــار الــيت   

تكرميـا ألول رئـيس ملـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث لقـانون         ١٩٨١أنشأا اجلمعيـة العامـة يف عـام    
ــىت اآلن   ــت حـ ــيت منحـ ــار والـ ــددها     البحـ ــا وعـ ــيفة هلـ ــات املضـ ــبكة املؤسسـ ــى شـ ــاداً علـ ، اعتمـ

دولــة عضــوا، وتعــرب عــن قلقهــا لتعــذُّر مــنح زمالــة    ٢٦زمالــة ألفــراد مــن   ٣٠مؤسســة،  ١٧
ــام  يف ــدد إىل أحكــــام قراريهــــا        ٢٠١٦عــ ــري يف هــــذا الصــ ــص التمويــــل، وتشــ بســــبب نقــ

ــين ــدويل    املتعلقـ ــانون الـ ــدريس القـ ــاعدة يف تـ ــدة للمسـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــره  بربنـ ــته ونشـ ودراسـ
  ؛)٣٢(تفهمه  وزيادة

ــديرها   - ٤٩   ــدمت مســامهات للصــندوق االســتئماين     تعــرب عــن تق ــيت ق ــدول ال لل
للتربعــات لزمالــة هــاميلتون شــرييل أمرياســينغ التذكاريــة يف جمــال قــانون البحــار، وتالحــظ          

كفايــة األمــوال املتاحــة لتقــدمي منحــة منتظمــة بغيــة تنســيب زميــل يف الشــعبة، وكــذلك      عــدم
إحدى املؤسسات األكادميية لفترة ستة أشهر، وتأذن لألمـني العـام، علـى أسـاس اسـتثنائي،       يف

باســتخدام التمويـل املتــاح لتنســيب زميـل يف الشــعبة فقــط،    ٢٠١٧مبـنح زمالــة معدلـة يف عــام   
وتعــرب عــن التزامهــا مبواصــلة التوعيــة بأمهيــة هــذه الزمالــة، وحتــث الــدول واملؤسســات املاليــة  

وكاالت املاحنة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة واألشـخاص    الدولية وال
الطبيعيني واالعتباريني، علـى تقـدمي تربعـات ماليـة دعمـا هلـذه الزمالـة حـىت يتسـىن مـنح زمالـة            

  وما بعده؛ ٢٠١٨منتظمة يف عام 
مـم املتحـدة   يقدمه برنامج الزماالت املشـترك بـني األ   مع التقدير بأمهية ما تقر  - ٥٠  

، ٢٠٠٤دولـة عضـوا منـذ عـام      ٧٥زمالة ألفراد من  ١٣٠ومؤسسة نيبون اليابانية الذي منح 
من إسهام يف تنمية املـوارد البشـرية للـدول األعضـاء الناميـة يف جمـال شـؤون احمليطـات وقـانون          

ات البحار وااالت املتصـلة بـذلك، وكـذلك تعزيـز الترابطـات العامليـة ومواصـلة تنميـة القـدر         
عن طريق برنامج اخلرجيني الذي عقد اجتماعا للخرجيني بالتوازي مـع مـؤمتر القمـة االسـتثنائي     

أفريقيا، يف لومي يف الفتـرة   الحتاد األفريقي بشأن األمن البحري والسالمة البحرية والتنمية يفل
املنطقــة البحريــة  بشــأن، واجتماعــا للخــرجيني ٢٠١٦تشــرين األول/أكتــوبر  ١٦إىل  ١٠مــن 

يف  ،وذلـك يف بـايل، إندونيسـيا    ،حتديد الفـرص والتحـديات   :جلنوب شرق آسيا وجنوب آسيا
ــرة مــن   ــاين/نوفمرب إىل   ٢٨الفت ، وتقــر أيضــا مــع  ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب   ١تشــرين الث

التقدير بتوفري زمالة يف إطار اجلائزة االستراتيجية املشتركة بني األمـم املتحـدة ومؤسسـة نيبـون     
  ؛٢٠١٦ماالت الياباين يف عام لربنامج الز

_______________ 

 .٧، الفقرة ٧١/١٣٩و  ،٤، الفقرة ٧٠/١١٦و  ،٨، الفقرة ٦٩/١١٧ القرارات  )٣٢(
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باإلســهام املهــم الــذي يقدمــه معهــد كوريــا البحــري   مــع التقــدير تقــر أيضــا  - ٥١  
، ومبـا يبذلـه   ٢٠١١للصندوق االستئماين دعما لربامج التدريبات الداخلية يف احملكمة منذ عـام  

ناميــة، مــن جهــود متواصــلة لتــوفري فــرص التعلــيم والتــدريب مــن أجــل بنــاء قــدرات البلــدان ال  
  خالل برنامج أكادميية يوسو لقانون البحار؛  من

املنظمــــات الدوليــــة املختصــــة وبرنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي   تشــــجع  - ٥٢  
ــى النظــر يف توســيع نطــاق براجمهــا، كــلّ يف جمــال        ــة عل ــة الدولي واملؤسســات والصــناديق املالي
اختصاصه، لتقدمي املساعدة إىل البلـدان الناميـة وعلـى تنسـيق جهودهـا، وتقـر مبـا أتاحـه مرفـق          

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

  ثالثا

  اجتماع الدول األطراف

بـالتقريرين الصـادرين عـن االجتمـاعني اخلـامس والعشـرين والسـادس         ترحب  - ٥٣  
  ؛)٥(والعشرين للدول األطراف يف االتفاقية

إىل األمني العام أن يدعو إىل عقد االجتماع السابع والعشـرين للـدول    تطلب  - ٥٤  
وأن يـوفر لـه خـدمات     ٢٠١٧حزيران/يونيـه   ١٦إىل  ١٢األطراف يف االتفاقية يف الفتـرة مـن   

  املؤمترات بالكامل، مبا يف ذلك الوثائق، حسب االقتضاء؛
  

  رابعا

  عات بالوسائل السلميةتسوية املناز
  

يف تســـوية  تـــزال تســـهم بقـــدر كـــبري ال أن احملكمـــة االرتيـــاح مـــع تالحـــظ  - ٥٥  
االتفاقيــة، وتشــدد علــى أمهيــة  املنازعــات بالوســائل الســلمية، وفقــا للجــزء اخلــامس عشــر مــن 

ــاجلزء احلــادي عشــر       دور ــق ب ــة واالتفــاق املتعل ــق بتفســري االتفاقي احملكمــة وســلطتها فيمــا يتعل
  ؛هماتطبيق  أو

بالــدور اهلــام الــذي تؤديــه حمكمــة العــدل الدوليــة منــذ أمــد طويــل           تشــيد  - ٥٦  
  يتعلق بتسوية املنازعات املتعلقة بقانون البحار بالوسائل السلمية؛  فيما

أنه جيوز للدول األطراف يف اتفاق دويل ذي صـلة بـأغراض االتفاقيـة     تالحظ  - ٥٧  
ـــزاع بشــأن   أن حتيــل إىل احملكمــة أو إىل حمكمــة العــ  ــات أخــرى، أي ن ــة، ضــمن هيئ دل الدولي

يـنص عليـه النظـام     مـا  حيال إليها وفقـا لالتفـاق، وتالحـظ أيضـا     هتفسري ذلك االتفاق أو تطبيق
مــن إمكانيــة إحالــة املنازعــات   األساســي للمحكمــة والنظــام األساســي حملكمــة العــدل الدوليــة 

  لتسوية املنازعات؛ دائرة  إىل
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الدول األطراف يف االتفاقيـة الـيت مل تصـدر بعـد إعالنـا مكتوبـا ختتـار         تشجع  - ٥٨  
من االتفاقيـة لتسـوية املنازعـات املتعلقـة بتفسـري       ٢٨٧ترتئيه من الوسائل املبينة يف املادة  ما فيه

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

  
  خامسا

  املنطقة
  

مـن   ١٤٥بـذهلا، وفقـا للمـادة     السـلطة  واصـل أمهية اجلهود اليت ت تكرر تأكيد  - ٥٩  
القواعــد واألنظمــة واإلجــراءات الكفيلــة بتــوفري احلمايــة الفعالــة       وتوحيــد االتفاقيــة، لوضــع  

ــة ــة        للبيئــ ــا ووقايــ ــة وحفظهــ ــة يف املنطقــ ــوارد الطبيعيــ ــة املــ ــها محايــ ــراض منــ ــة ألغــ البحريــ
تـنجم عـن األنشـطة اجلاريـة      واحليوانات يف البيئـة البحريـة مـن اآلثـار الضـارة الـيت قـد        النباتات

  املنطقة؛  يف
خطــة  ٢٨، علــى ٢٠١٦متوز/يوليــه  ٣١أن الســلطة قــد وافقــت، حــىت  تالحــظ  -  ٦٠  

ــوارد ا  ــاف املـــ ــل الستكشـــ ــدا    عمـــ ــودا مـــ ــت عقـــ ــة وأبرمـــ ــة يف املنطقـــ ــة البحريـــ  ١٥ملعدنيـــ
ــا ــع  عام ــع      ١٦  م ــزات وم ــددة الفل ــدات املتع متعهــدين الستكشــاف   ٥متعهــدا الستكشــاف العقي

ــزات   ــددة الفلــ ــدات املتعــ ــع والكربيتيــ ــاف  ٤مــ ــدين الستكشــ ــور متعهــ ــز  قشــ ــد واملنجنيــ احلديــ
  ؛بالكوبالت الغنية

ــدير    - ٦١   ــع التق ــس     تالحــظ م ــذه جمل ــرر الــذي اخت ــادوريف  الســلطةاملق  الثانيــة 
العقيــدات عمــل املوافَــق عليهــا الستكشــاف  الخطــط  طلبــات متديــد ملوافقــة علــىوالعشــرين با

ــزات  ــددة الفل ــرة  ، املتع ــاً للفق ــرع   ٩وفق ــن الف ـــزء     ١م ــذ اجلـ ــق بتنفي ـــاق املتعل ــق االتفــ ــن مرف م
  ؛)٣٣(متعهديها احلالينيائدة ستة من لف، تفاقيةاالمن  احلــادي عشر

السـتغالل،  ا بأنظمـة  ها املتعلـق عملـ يف السـلطة  الـذي أحرزتـه   بالتقدم  ترحب  - ٦٢  
لسـلطة،  لالستغالل أثناء الدورة الثانية والعشـرين  ا ألنظمة مشروع العمل األويل تقدميوخباصة 

 أن مجيع الدول األطراف وغريهـا مـن أصـحاب املصـلحة قـد دعيـت      يف الوقت نفسه  تالحظو
وضــع ب املتعلــقالســلطة علــى مواصــلة عملــها   وتشــجع، شــروعاملبشــأن  مســامهاتإىل تقــدمي 

_______________ 

ــتركة  )٣٣( ــنميتل املشــ ــة إنترأوشــ ــا)؛ وISBA/22/C/21( منظمــ ــة يومجورجيولوجيــ ؛ )ISBA/22/C/22( مؤسســ
ــة كوريــا (   ــة مجهوري ــة الصــينية ل )؛ وISBA/22/C/23وحكوم ــوارد املعدنيــة     الرابط ــوير يف جمــال امل لبحــث والتط

ــة مــوارد أعمــاق احمليطــات  )؛ وISBA/22/C/24( للمحيطــات معهــد )؛ وISBA/22/C/25( الشــركة احملــدودة لتنمي
 ).ISBA/22/C/26( لبحارالبحوث الفرنسي الستغالل ا
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أنظمة االستغالل على سبيل األولوية ووفقـا لقائمـة النـواتج املتوخـاة ذات األولويـة الـيت أقرهـا        
  ؛)٣٤(جملس السلطة

ــرالــرأي االستشــاري الصــادر عــن  بأمهيــة  تــذكّر  - ٦٣   ة منازعــات قــاع البحــار  دائ
 املزكيــةمســؤوليات والتزامــات الــدول   بشــأن  ٢٠١١شــباط/فرباير  ١التابعــة للمحكمــة يف  

  ؛)٣٥(يف املنطقة املضطلع ا األنشطةب فيما يتعلق والكيانات لألشخاص
ــر  - ٦٤   ــادتني     ب تقــ ــب املــ ــلطة مبوجــ ــندة إىل الســ ــؤوليات املســ ــة املســ  ١٤٣أمهيــ

، يف املنطقــة ي ومحايــة البيئــة البحريــة مــن االتفاقيــة املتعلقــتني بالبحــث العلمــي البحــر   ١٤٥ و
  التوايل؛  على

ــة الســلطة   إىلتشــري   - ٦٥   ــرار مجعي ــيت  إجــراء مراجعــق ــة ال ة عامــة ومنتظمــة للكيفي
 ،مـن االتفاقيـة   ١٥٤وذلـك عمـال بأحكـام املـادة     ، )٣٦(ها عمليا النظام الدويل للمنطقةعلي سار

تقريـر مؤقـت عـن التقـدم     التقـدم احملـرز حـىت اآلن، مبـا يف ذلـك تقـدمي        يف هذا الصددوتالحظ 
للجمعية، والفرصة اإلضـافية املتاحـة   الثانية والعشرين ة دوروالنظر فيه أثناء الاحملرز يف املراجعة 

تقدمي مالحظـات خطيـة علـى التقريـر املؤقـت،      لواملراقبني وأصحاب املصلحة  لدول األطرافل
ــدمي الت  ــع إىل تق ــهائي  وتتطل ــر الن ــة  عــنقري ــأي توصــيا  املراجع ــي إىل حتســني  مشــفوعا ب ت ترم

  ؛)٣٧(٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٥إىل الدول األعضاء واملراقبني قبل عمل النظام  سري
كليربتـون، مبـا فيهـا     -إىل أن خطة اإلدارة البيئية ملنطقة كالريون  أيضاً تشري  - ٦٦  

 ٢٠١٢البيئيــة اخلاصــة، قــد أقــرت يف عــام  التحديــد املؤقــت لشــبكة مــن املنــاطق ذات األمهيــة  
تســىن حتســينها عنــد تــوفر املزيــد  لتنفيــذها علــى مــدى فتــرة أوليــة مــدا ثــالث ســنوات حــىت ي 

البيانات األساسية العلمية والتقنية والبيئية وبيانات تقيـيم املـوارد، وأنـه حتقيقـا هلـذه الغايـة،        من
 تلـك املنـاطق وتزويـد السـلطة بالنتـائج      جرى التشجيع على إجراء البحوث العلمية البحريـة يف 

إىل عقد حلقـة عمـل قبـل     داعييف هذا الصدد بطلب جملس السلطة ال يط علما، وحت)٣٨(املتاحة
ــدورة    ــاد ال ــول موعــد انعق ــة والعشــرين حل ــذ اخلطــة،     الثاني ــن أجــل اســتعراض تنفي للســلطة م

  ؛)٣٩(هذه احللقة ستعقد اآلن قبل الدورة الثالثة والعشرين  وأن
_______________ 

 .ISBA/21/C/20انظر   )٣٤(

  .ISBA/17/A/9انظر   )٣٥(
)٣٦(  ISBA/21/A/9/Rev.1.  
)٣٧(  ISBA/22/A/11. 

  .ISBA/18/C/22انظر   )٣٨(
)٣٩(  ISBA/22/C/28 ٩، الفقرة. 



A/RES/71/257 احمليطات وقانون البحار  
 

23/78 

عمـل  يف عقد حلقة  أن تنظراللجنة القانونية والتقنية قرار  تالحظ مع التقدير  - ٦٧  
حتديد مدى مالءمـة  بغية  البحريةدارة /اإلالبحرية احملميات املتخصصني يفمع باالشتراك علمية 

عقـد حلقـة عمـل    قرارهـا أن تنظـر يف   ، وةاصـ البيئيـة اخل  ذات األمهيـة  املنـاطق تعديل  ضرورةأو 
علــى العمــل الســلطة مانــة أشــجع ترجعيــة للحفــظ، واملنــاطق املرجعيــة لألثــر واملنــاطق املبشــأن 

، املـذكورتني العمـل  لعقـد حلقـيت   ناسـب  املتوقيـت  الحتديـد  من أجل اللجنة  تلك معكثب  عن
  ؛)٤٠(من مجيع الدول األطراف املعنيةممكنة وضمان أوسع مشاركة 

ت إىل الصـندوق االسـتئماين   للـدول الـيت قـدمت مسـامها     تعرب عن تقـديرها   - ٦٨  
مـن أجـل حتمـل تكـاليف مشـاركة       )٤١(السلطة يف دورا الثامنـة  مقررللتربعات املنشأ مبوجب 

ة املاليـة مـن البلـدان الناميـة     أعضاء اللجنـة القانونيـة والتقنيـة مـن البلـدان الناميـة وأعضـاء اللجنـ        
اهلبـات للبحـوث العلميـة    اجتماعات اللجنتني، وللدول اليت قـدمت مسـامهات إىل صـندوق     يف

، مـن أجـل تعزيـز وتشـجيع     )٤٢(البحرية يف املنطقة الذي أنشأته السلطة يف دورا الثانية عشـرة 
إجراء البحوث العلميـة البحريـة القائمـة علـى التعـاون يف املنطقـة، وتشـجع الـدول علـى تقـدمي           

  ؛مسامهات إضافية إىل هذين الصندوقني
 تبذهلا السلطة من أجل التـرويج ألعماهلـا وتالحـظ    باجلهود املتواصلة اليت تقر  - ٦٩  

توحيـد تصـنيف   بشـأن  الـثالث  العمـل  أنّ آخـر سلسـلة مـن سلسـالت حلقـات      يف هذا الصدد 
  ؛٢٠١٥ ديسمرب/كانون األول ١٧  إىل ١٤يف الفترة من ، قد عقدت يف بلجيكا األمساء

  
  سادسا

  لسلطة واحملكمةفعالية أداء ا

  مبا أحرزته السلطة من تقدم يف عملها؛ تشيد  - ٧٠  

 مبا أجنزته احملكمة من عمل منذ إنشائها؛ تشيد أيضا  - ٧١  

العشــرين إلنشــائها، الســنوية لــذكرى لاحملكمــة  إحيــاءب ترحــب مــع االرتيــاح  - ٧٢ 
الـذكرى السـنوية العشـرين    ناسـبة  مب التذكاري احلفلوترحب باملناسبات التذكارية مبا يف ذلك 

يف هــامبورغ، أملانيـــا،   ت عقــد يتالــذكرى الســنوية العشــرين، الــ    مبناســبة   لدراســية احللقــة ا و
  ؛للمسامهني فيها، وتعرب عن تقديرها ٢٠١٦أكتوبر تشرين األول/ ٧إىل  ٥  من

_______________ 

 .١٠املرجع نفسه، الفقرة   )٤٠(

)٤١(  ISBA/8/A/11.  
)٤٢(  ISBA/12/A/11.  
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مجيع الدول األطراف يف االتفاقية أن تسدد بالكامل ويف الوقت احملـدد   تناشد  - ٧٣  
 ة، وتناشـد أيضـا الـدول األطـراف املتـأخرة عـن      االشتراكات املقررة عليهـا للسـلطة وللمحكمـ   

 ؛دفع اشتراكاا أن تفي بالتزاماا دون إبطاء

ــى مواصــلة    شــجعت  - ٧٤  ــاتج   عــبءســبل إلدارة  اســتطالعالســلطة عل العمــل الن
 الثانيـة يف دورتـه  جملـس السـلطة   الـذي اختـذه    املقـرر وتالحـظ  طلبـات،  زيادة عـدد العقـود وال   عن

املــوارد الوقــت الكــايف و تــوفري مواصــلة ضــمانلســلطة مــن األمــني العــام ل والعشــرين وطلــب فيــه
  ؛)٤٣(فيما يتعلق باملسائل ذات األولوية ال سيمااللجنة القانونية والتقنية، و الالزمة لدعم أعمال

الخنفــاض احلضـور يف الــدورات السـنوية جلمعيــة الســلطة،    تعـرب عــن قلقهـا    - ٧٥ 
اضـعة  عنـها بصـدد جدولـة الـدورات السـنوية للسـلطة، وو       مالحظةً أيضا الشواغل اليت أعـرب 

االعتبار اخلطوات العظيمة اليت اختذا السلطة باعتماد نظام الستكشـاف املعـادن والتنقيـب     يف
عنها يف املنطقة، وتدعو السلطة إىل النظر يف اختاذ تدابري لتحسني احلضور يف دوراا السـنوية،  

  مبكر؛مبا يف ذلك عقد الدورات يف وقت 
لتنظـيم حلقـات دراسـية بغيـة زيـادة      لسلطة ا املستمرة اليت تبذهلااجلهود ب تنوه  - ٧٦  
 بأعمـال السـلطة  توعية لل العاشرةاحللقة الدراسية عقد عملها وتالحظ، يف هذا الصدد، الوعي ب

الــيت ، رالبحــا قــاع مــن املعــادن اســتخراجوالتحــديات البيئيــة والقانونيــة والتقنيــة الــيت تعتــرض  
إشـراك   الـدعوة إىل برحـب  وت، ٢٠١٥ تشـرين الثـاين/نوفمرب   ٦ و ٥ يومي سنتياغويف  متنظ

يف احللقـات الدراسـية،   غـري املـؤايت    اجلغـرايف  ذات املوقـع  البلدان غـري السـاحلية وسـائر البلـدان    
حلقات دراسـية مـن هـذا    تنظيم ويب بالدول واملناطق األخرى أن تنظر يف دعوة السلطة إىل 

مشــاركة أوســع مــن اتمــع الــدويل يف استكشــاف واســتغالل املــوارد     جيع علــىللتشــ القبيــل
  املعدنية يف املنطقة؛

ــيت مل ت  يــب  - ٧٧   ــدول ال ــد صــدق بال ــى بع ــاقاالعل ــازات بشــأن تف ــة  امتي احملكم
ــق بامتيــازات الســلطة وحصــاناا     )٤٤(وحصــاناا إليهمــا  مل تنضــم أو )٤٥(والربوتوكــول املتعل

 ذلك؛ب تنظر يف القيام  أن

علــى أمهيــة النظــام اإلداري للمحكمــة والنظــام األساســي ملوظفيهــا        تشــدد  - ٧٨ 
العليـا، وترحـب   الفئـات  الفنية و ةضمان التمثيل اجلغرايف عند تعيني موظفني يف الفئتشجيع  يف

  بالتدابري اليت اختذا احملكمة وفقا هلذين النظامني اإلداري واألساسي؛
_______________ 

)٤٣(  ISBA/22/C/28 ١٤، الفقرة. 

)٤٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 2167, No. 37925.  
  .٣٩٣٥٧، الرقم ٢٢١٤الد املرجع نفسه،   )٤٥(
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  سابعا

 اللجنةاجلرف القاري وأعمال 

مــن االتفاقيــة، تقــدم الــدول  ٧٦مــن املــادة  ٨إىل أنــه، مبوجــب الفقــرة  تشــري  - ٧٩ 
ميـل   ٢٠٠املعلومات املتعلقة حبدود اجلرف القاري الواقعة على بعـد مسـافة تتجـاوز    الساحلية 

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

جلرفها القاري، وتكون حـدود اجلـرف   عيني احلدود اخلارجية توصياا بشأن املسائل املتصلة بت
  وملزمة؛ اليت تعينها الدول الساحلية يف ضوء هذه التوصيات حدودا ائية

حقـوق  فـإن   مـن االتفاقيـة،   ٧٧مـن املـادة    ٣فقا للفقـرة  إىل أنه، و تشري أيضا  - ٨٠  
ــاري   ــة الســاحلية يف اجلــرف الق ــى ا  ال الدول ــف عل ــي أو حكمــي، وال  تتوق ــى  حــتالل، فعل عل

  إعالن صريح؛  أي
أن عـــددا كـــبريا مـــن الـــدول األطـــراف يف االتفاقيـــة  تالحـــظ مـــع االرتيـــاح  - ٨١  

يـة للجـرف القـاري الواقعـة علـى بعـد       معلومات عن تعيني احلدود اخلارجقدمت إىل اللجنة  قد
مــن املرفــق الثــاين  ٤مــن االتفاقيــة واملــادة  ٧٦وفقــا للمــادة ميــل حبــري،  ٢٠٠مســافة تتجــاوز 

يف االجتمــاع احلــادي عشــر للــدول األطــراف  الــذي اختــذلالتفاقيــة، آخــذة يف االعتبــار املقــرر 
  ؛SPLOS/72 الوارد يف الفقرة (أ) من الوثيقةاالتفاقية   يف

 مأن عددا كبريا من الدول األطراف يف االتفاقية قـد  تالحظ أيضا مع االرتياح  - ٨٢  
، معلومـات  )٤٦(، عمال مبقرر االجتماع الثامن عشر للدول األطـراف يف االتفاقيـة  العام األمنيإىل 

ميـل حبـري    ٢٠٠قاري الواقعـة علـى بعـد مسـافة تتجـاوز      أولية تبني احلدود اخلارجية للجرف ال
 ٧٦ملقتضـيات املـادة    قدم والتـاريخ املزمـع تقـدميها فيـه وفقـا     اليت ست التقارير حلالة إعداد ووصفا

وتالحـظ مـع االرتيـاح    والنظام الداخلي واملبادئ التوجيهية العلميـة والتقنيـة للجنـة،    من االتفاقية 
  ؛يف املعلومات األولية قد أودعت لدى اللجنة أن تقارير إضافية أشري إليها

وأن اللجنـة   )٤٧(رز يف أعمـال اللجنـة  التقـدم احملـ  االرتيـاح   تالحظ كذلك مـع   - ٨٣  
عـن تعـيني احلـدود اخلارجيـة للجـرف القـاري الواقعـة         املقدمـة تنظر حاليا يف عدد من التقـارير  

  ل حبري؛مي ٢٠٠على بعد مسافة تتجاوز 

_______________ 

  .SPLOS/183انظر   )٤٦(
  .CLCS/96و  CLCS/95و  CLCS/93انظر   )٤٧(
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اللجنــة بشــأن تقــارير  قدمتــهاالــيت  والعشــرين األربــع صــياتبالتو حتــيط علمــا  - ٨٤  
الـــدول الســـاحلية، وترحـــب بإتاحـــة ملخصـــات هـــذه التوصـــيات للجميـــع وفقـــا   عـــدد مـــن 

 من املرفق الثالث للنظام الداخلي للجنة؛ ٣-١١  للفقرة

ــا    أن  تالحـــظ  - ٨٥  ــاحلية وفقـ ــدول السـ ــة مـــن الـ ــارير املقدمـ ــة يف التقـ ــر اللجنـ نظـ
ــة  مــن  ٧٦ للمــادة ــاين لالتفاقي ــة واملرفــق الث ــدول األطــراف لألجــزاء    ال االتفاقي ــق ال خيــل بتطبي

  االتفاقية؛  األخرى من
ومـا يلقيـه    اليت مل تنظر فيها اللجنة بعد لتقاريرالكبري من اعدد التالحظ أيضا   - ٨٦  
الشـعبة، وتشـدد علـى ضـرورة     وخـدمات األمانـة الـيت توفرهـا     علـى أعضـائها    عـبء  ذلك مـن 

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

مواصــلة  احلاديــة واألربعــنياللجنــة يف دورــا  قــرارمــع التقــدير  حتــيط علمــا  - ٨٧ 
 ذلـك  إىل ثـالث دورات مـدة كـل منـها سـبعة أسـابيع، مبـا يف        ٢٠١٧متديد فترة دوراـا لعـام   

إنشـاء جلـان فرعيـة جديـدة     تلـك الـدورة   اللجنـة يف   كذلك قراروتالحظ ، )٤٨(اجللسات العامة
  ؛)٤٩(مكرسة فعال للنظر يف التقاريرفرعية   حبيث تكون مثة تسع جلان

أن اجتماع الـدول األطـراف يف االتفاقيـة قـد أعـاد يف مقرراتـه بشـأن         تالحظ  - ٨٨ 
الـدول الـيت   علـى   االلتـزام الـذي يقـع مبوجـب االتفاقيـة      تأكيـد  )٥٠(شروط خدمة أعضاء اللجنة

ــة  يفؤهــا خربايعمــل  ــة نفقــات مــن رشــحتهم   اللجن مــن خــرباء خــالل أدائهــم ملهــامهم   بتغطي
ــدول      يف ــك ال ــة الصــحية، وحــثّ تل ــوفري التغطي ــك ت ــة، مبــا يف ذل ــى  اللجن ــذل عل  أقصــىأن تب
ــا ــة  يف م ــة  مشــاركةمشــاركة هــؤالء اخلــرباء   وســعها لكفال ــا    يفكامل ــا فيه ــة، مب أعمــال اللجن

  ؛اجتماعات اللجان الفرعية، وفقا لالتفاقية
والعشرين للدول األطراف يف االتفاقيـة   السادسقرار االجتماع  تالحظ أيضا  - ٨٩  

داخـــل الفريـــق العامـــل املفتـــوح  مواصـــلة النظـــر يف الشـــروط املتعلقـــة خبدمـــة أعضـــاء اللجنـــة 
  ؛)١٨(يف االتفاقية والعشرون للدول األطرافالعضوية الذي أنشأه االجتماع الثالث   باب

يف حــدود املــوارد التــدابري املناســبة،  يواصــل اختـاذ إىل األمــني العــام أن  تطلـب   - ٩٠ 
فالـة زيـادة   كمن أجـل   يت تعمل مبثابة أمانة للجنة،، ملواصلة تعزيز قدرة الشعبة الاملتاحة عموما

_______________ 

  .CLCS/95انظر   )٤٨(
  .Corr.1و  CLCS/83و  Corr.1و  CLCS/80انظر   )٤٩(
)٥٠(  SPLOS/276  وSPLOS/286.  
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ــة     ــا الفرعي ــة وجلا ــا ومســاعدا للجن ــوب     دعمه ــى النحــو املطل ــارير، عل ــا يف التق ــد نظره  عن
ــداخلي للجنــة، و   ٩الفقــرة  يف املــوارد البشــرية للشــعبة،   ال ســيمامــن املرفــق الثالــث للنظــام ال
 عدة تقارير يف آن واحد؛ ضرورة النظر يفمراعاة   مع

األمني العـام علـى مواصـلة تقـدمي مجيـع خـدمات األمانـة الالزمـة للجنـة           حتث  - ٩١ 
 من املرفق الثاين لالتفاقية؛ ٢من املادة  ٥وفقا للفقرة 

ــدمي       تطلــب  - ٩٢   ــة تق ــها لكفال ــدابري مناســبة ويف حين ــام أن يتخــذ ت إىل األمــني الع
الفرعية طوال الفترة الزمنية اليت جـرى متديـدها علـى النحـو      خدمات األمانة إىل اللجنة وجلاا

للـــدول  )١٧(والســـادس والعشـــرين )١٧(املطلــوب يف مقـــررات االجتمـــاعني احلـــادي والعشــرين  
  ؛ االتفاقية  األطراف يف

بناء على ذلك إىل األمـني العـام أن يواصـل رصـد مـوارد مناسـبة       تطلب أيضا   - ٩٣  
يناسب من اخلـدمات واملسـاعدة إىل اللجنـة بـالنظر إىل عـدد       ما وكافية للشعبة من أجل تقدمي

  أسابيع عملها؛
صـندوق االسـتئماين   المسـامهات إىل  الـيت قـدمت   لـدول  ل عرب عن تقـديرها ت  - ٩٤  
 ،)٢٨(لغـرض تيسـري إعـداد التقـارير الـيت تقـدم إىل اللجنـة        ٥٥/٧القرار بـ  عمـال املنشأ  للتربعات
 الــدول واملؤسســات املاليــة الدوليــة والوكــاالت املاحنــة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة وتشــجع 

إضــافية مسـامهات  تقــدمي  علـى  واألشـخاص الطبيعــيني واالعتبـاريني  واملنظمـات غـري احلكوميــة   
  هلذا الصندوق؛

للتربعـات   االستئماين صندوقللدول اليت قدمت تربعات لل عن تقديرها تعرب  - ٩٥  
الـدول الناميـة يف    من أجل حتمل تكاليف مشاركة أعضاء اللجنة مـن  ٥٥/٧القرار ب عمالاملنشأ 

مـوال يف هـذا الصـندوق    لألاحلـرج   النقصرب عن قلقها الشديد إزاء ، وتع)٢٨(اجتماعات اللجنة
االسـتئماين، وحتـث الـدول واملؤسسـات املاليـة الدوليـة والوكـاالت املاحنـة واملنظمـات احلكوميـة           

علــى تقــدمي مســامهات   لطبيعــيني واالعتبــارينيالدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة واألشــخاص ا 
إضــافية إىل هــذا الصــندوق، وتــأذن باســتخدام الصــندوق االســتئماين، حســب االقتضــاء ووفقــا   
ألغراض اختصاصاته، لتغطية تكاليف مشاركة رئيس اللجنة الذي هو عضو مـن أعضـاء اللجنـة    

  ؛تفاقيةاال ترشحه إحدى البلدان النامية يف اجتماعات الدول األطراف يف
لألمـــني العـــام، كتـــدبري مؤقـــت ورهنـــا بتـــوافر األمـــوال يف الصـــندوق  أذنتـــ  - ٩٦  

، بعــد ختصــيص األمــوال الالزمــة لتغطيــة تكــاليف أعــاله ٩٥املشــار إليــه يف الفقــرة االســتئماين 
دورات اللجنـــة  ضـــورألعضـــاء اللجنـــة مـــن الـــدول الناميـــة حلالســـفر وبـــدل اإلقامـــة اليـــومي 

 ذلــكالســفر مــن  أثنـاء تعــويض هــؤالء األعضــاء عـن تكــاليف التــأمني الطــيب  ب، ٢٠١٧ عـام  يف
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األمـني العـام    يقـرره د معقـول  حبـ  ورهنـا  حـدة  علىدورة  كلأساس  علىصندوق االستئماين ال
  السفر؛ أثناءله بشأن التأمني الطيب  املتاحةاملعلومات  إىل استنادا

مـني العـام، اسـتجابة للطلـب     مـن األ  املقدمـة املعلومـات املكتوبـة   ب حتـيط علمـا    - ٩٧  
اخليارات املتاحة آلليات تـوفري تغطيـة التـأمني    بشأن  ٦٩/٢٤٥قرار المن  ٨١الوارد يف الفقرة 

، وتعــرب عــن اعتزامهــا مواصــلة النظــر يف هــذه الطــيب ألعضــاء اللجنــة، مبــا يف ذلــك التكــاليف
ــارات  ــاء،   اخليـ ــل، حســـب االقتضـ ــا، وأن تواصـ ــات الصـــندوق    وغريهـ ــتعراض اختصاصـ اسـ

لغرض تسهيل مشاركة أعضاء اللجنة من الـدول الناميـة    ٥٥/٧االستئماين املنشأ عمال بالقرار 
  يف اجتماعات اللجنة؛

 ٩٣طلـوب يف الفقـرة   امل لى النحـو ع، وفّر األمني العام أن مع التقدير تالحظ  - ٩٨  
عاليـة مـن حيـث التكلفـة     وتتسـم بالف  حتسينات غـري هيكليـة ميكـن نقلـها    ، ٧٠/٢٣٥من القرار 

  ؛العملأجل تلبية بعض االحتياجات الفورية للجنة من أماكن   من
ــى  تشــدد  - ٩٩   ــة عل ــتمرار حاج ــة    أعضــاء اللجنــ  اس ــر مالءم ــل أكث ــز عم ة إىل حي

بأنه فيمـا يتعلـق مبناقشـات     تسلّم، لألعمال اليت يقومون ا أثناء دورات اللجنة وجلاا الفرعية
ــن أمــاكن العمــل، فــإن اللج       ــة، حبكــم طابعهــا االســتثنائي،    االحتياجــات الطويلــة األجــل م ن

 مهيـأة احتياجات خاصة فيما يتعلـق بأمـاكن عملـها، مبـا يف ذلـك احلاجـة إىل أمـاكن عمـل          هلا
لتحقيق الغرض املنشود، ومعدات تقنية مناسبة، وأجهزة التحكم يف درجـة احلـرارة، وضـرورة    
بقائها ضمن نفس األماكن اليت تشغلها الشـعبة، وتشـدد علـى ضـرورة إيـالء االعتبـار الكامـل        

  خلاصة للجنة يف سياق أي نقل ملقر الشعبة أو أي تغيري يف أماكن عملها؛هلذه االحتياجات ا
األربعــني  الثالثــة و  الــدورات علــى أن يــدعو األمــني العــام إىل عقــد       توافــق  - ١٠٠ 

كـــانون  ٣٠ مـــنيف الفتـــرات للجنـــة يف نيويـــورك  واألربعـــنيامســـة واألربعـــني واخل لرابعـــةوا
ــاين ــاير/الث ــارس/آذار ١٧إىل  ين ــن  ٢٠١٧ م ــه إىل  ٢٤وم ــول ٨متوز/يولي ــبتمرب/أيل  ٢٠١٧ س
مـع تـوفري   ، علـى التـوايل،   ٢٠١٧كانون األول/ديسـمرب   ١تشرين األول/أكتوبر إىل  ١٦ ومن

ات العامــة كامــل خــدمات املــؤمترات، مبــا يف ذلــك تــوفري الوثــائق، لألجــزاء املخصصــة للجلســ 
اللجنــــة، يقتضــــيه عمــــل   مــــا وألي دورات مســــتأنفة حســــب  )٥١(هــــذه الــــدورات  مــــن

ــة هــذه االحتياجــات    العــام األمــني إىل وتطلــب يف حــدود املــوارد بــذل كــل جهــد ممكــن لتلبي
  ؛عموما  املتاحة

_______________ 

خـالل الــدورة   ٢٠١٧آذار/مــارس  ١٧إلــى   ٦فربايـر ويف الفتــرة مـن   /شــباط ١٧إىل  ١٣يف الفتـرة مـن    )٥١(
 ٢٠١٧ أيلول/ســبتمرب ١ويف  آب/أغســطس ٣٠إىل  ٢٨مــن يف الفتــرة متوز/يوليــه و ٢٤الثالثــة األربعــني، ويف 
  واألربعني.  خالل الدورة الرابعة
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مـارس  آذار/ ١٠نصـف يـوم يف   ملدة بقرار اللجنة عقد اجتماع مفتوح  رحبت - ١٠١  
  ؛)٤٨(العشرين إلنشائهاالسنوية ، أثناء دورا الثالثة واألربعني، لالحتفال بالذكرى ٢٠١٧

 بأمهية أعمال اللجنة املضطلع ـا وفقـا لالتفاقيـة    تعرب عن اقتناعها الراسخ - ١٠٢  
سـاحلية يف اإلجـراءات   الدول الـ يتعلق مبشاركة  ما مبا يف ذلكلنظامها الداخلي، كذلك وفقا و

  ؛يزال ضروريا ال بني الدول الساحلية واللجنة مة بأن التعاونم ريرها، وتسلّااملتعلقة بتق
اآلراء مـن أجـل زيـادة فهـم املسـائل       تتبادلـ الـيت  دول للعرب عن تقديرها ت - ١٠٣ 

يسـهل   ممـا  الـيت تنطـوي عليهـا،    النفقـات مبـا فيهـا    مـن االتفاقيـة،   ٧٦الناشئة عـن تطبيـق املـادة    
ــدول، و   ــيت تقــدمها ال ــارير ال ــة  ســيماال إعــداد التق ــة، إىل اللجن ــدول النامي ــدول  ال ، وتشــجع ال

  مواصلة تبادل اآلراء؛  على
إىل األمــني العــام أن يســتمر، بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء، يف دعــم  تطلــب - ١٠٤ 

حلقات العمـل أو النـدوات بشـأن اجلوانـب العلميـة والتقنيـة املتعلقـة بتعـيني احلـدود اخلارجيـة           
تعزيـز   ضـرورة  مراعـاة ميـل حبـري، مـع     ٢٠٠مسافة تتجاوز للجرف القاري الواقعة على بعد 

  بناء قدرات البلدان النامية على إعداد تقاريرها؛
  

  ثامنا

 السالمة واألمن البحريان والتنفيذ من قبل دولة العلم

سـالمة وأمـن   ب املتعلقـة الدول على التصـديق علـى االتفاقـات الدوليـة      تشجع - ١٠٥ 
 يلــزم مــن تــدابري وفقــا لالتفاقيــة مــا االنضــمام إليهــا وعلــى اختــاذالعمــل البحــري أو باملالحــة و

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

كــون ت قـد  نيحتكـم السـالمة واألمـن البحـري    بـأن الـنظم القانونيـة الـيت     م تسـلّ  - ١٠٦  
وقد تكون مترابطة وقد يكون من املفيد إجياد أوجـه   كل منها اآلخرأهداف مشتركة يعزز  هلا

  وتشجع الدول على أن تضع ذلك يف اعتبارها لدى تنفيذها؛تآزر فيما بينها، 
الســالمة علــى ضــرورة بــذل مزيــد مــن اجلهــود لتعزيــز ثقافــة قوامهــا   تشــدد  - ١٠٧  

ــنقص يف املــوظفني  لســدواألمــن يف قطــاع النقــل البحــري و  ــا، وحتــث  ال ــدريبا كافي املــدربني ت
  يلزم من تعليم وتدريب؛  ما إنشاء مزيد من املراكز لتوفري  على

دعمـا للبحـارة   األمن وتدابري السالمة يتم تنفيذ أن ضرورة على  تشدد أيضا - ١٠٨  
ــدر  والصــيادين ــأدىن ق ــار الســلب  مــن وب ــيهمية اآلث ــهم   وخباصــة، عل ــق بظــروف عمل ، فيمــا يتعل

ومنظمـة العمـل الدوليـة     لألمـم املتحـدة   بني منظمة األغذية والزراعـة  املستمروترحب بالتعاون 
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ربيــة األحيــاء املائيــة، وبشــأن  مصــائد األمســاك وتجمــال فيمــا خيــص العمــل الالئــق والعمالــة يف  
ضـطلع  ائيـة، كمـا ترحـب بالعمـل الـذي ي     األطفـال يف مصـائد األمسـاك وتربيـة األحيـاء امل      عمل

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومنظمة العمل الدولية بشأن مسـألة االجتـار    به
  ؛باألشخاص والسخرة على منت سفن الصيد

بنظر املنظمة البحرية الدولية يف مسألة املعاملة العادلة للبحـارة، وتشـري    ترحب - ١٠٩  
املتعلـق باملعاملـة    A.1090(28)القـرار   ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٤إىل اعتماد هذه املنظمة يف 

  ؛ألفراد الطاقم فيما يتعلق بإذن الرتول إىل اليابسة واستخدام املرافق على اليابسة عادلةال
، ٢٠١٦لعــــام لمالحــــة البحريــــة ل يــــوم العــــامليال وضــــوعمبط علمــــا حتــــي - ١١٠  

  ؛“غىن عنه للعامل  نقل البحري: الال”  وهو
عـــايري  مل الدوليـــة الـــدول الـــيت مل تصـــبح بعـــد أطرافـــا يف االتفاقيـــة        تـــدعو  - ١١١  
، بصـيغتها املعدلـة، واالتفاقيـة الدوليـة     )٥٢(١٩٧٨للمالحـني لعـام    واخلفـارة  واإلجازة التدريب

ــايري مل ــدريب العـ ــنت   تـ ــى مـ ــاملني علـ ــارة للعـ ــازة واخلفـ ــيد  واإلجـ ــفن الصـ ــام سـ إىل  ١٩٩٥لعـ
  بذلك؛  القيام

تصـبح بعـد أطرافـا يف اتفاقيـة العمـل البحـري، بصـيغتها         الدول الـيت مل  تدعو - ١١٢  
تفاقيــة املتعلقـة بالعمــل  تصــدق علـى اال  املعدلـة، إىل القيــام بـذلك، وتــدعو أيضـا الــدول الـيت مل    

ــام   قطــاع  يف ــم  ٢٠٠٧صــيد األمســاك لع ــة رق ــة البحــارة    )١٨٨ (االتفاقي ــائق هوي ــة وث واتفاقي
 امــإليه تنضــممل  نظمــة العمــل الدوليــة أو مل )٥٣()١٨٥(االتفاقيــة رقــم  ٢٠٠٣ ) لعــاممراجعــة(

تـوفري  ضـرورة  ، وتشدد على تنفيذا فعاال تلك االتفاقياتمجيع وإىل تنفيذ  إىل القيام بذلك بعد
  ؛للدول بناء على طلبها يف هذا الصدد التقنيني واملساعدةالتعاون 
بشـأن تنفيـذ    ٢٠١٢الدول إىل التصديق على اتفاق كيـب تـاون لعـام    تدعو  - ١١٣  

ــةاملتعلــق ب ١٩٩٣لعــام  تورميولينــوس أحكــام بروتوكــول ــة لســالمة   اتفاقي تورميولينــوس الدولي
  أو االنضمام إليه؛ ١٩٧٧لعام  الصيد  سفن

 لألمـــم املتحـــدة التعـــاون اجلـــاري بـــني منظمـــة األغذيـــة والزراعـــةبترحـــب  - ١١٤  
واملنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية فيمـا يتعلـق بسـالمة الصـيادين وسـفن الصـيد،       

  ؛واصلة العمل يف هذا االملامللحة  الضرورةد على شدوت

_______________ 

)٥٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 1361, No. 23001.  
  .٤١٠٦٩، الرقم ٢٣٠٤املرجع نفسه، الد   )٥٣(
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املـؤرخ   A.1078(28)لقـرار  ل مجعية املنظمـة البحريـة الدوليـة    باختاذ علما حتيط - ١١٥  
تــها طخلاملنظمــة البحريــة الدوليــة  يــنص علــى توســيع  لــذي ا ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب  ٤

طـن فمـا    ١٠٠اإلمجاليـة  محولتـها  البحرية اليت تبلغ لسفن لتشمل ارقم تعريف السفينة املتعلقة ب
  ، مبا يف ذلك سفن الصيد؛فوق

ــع اإلجــراءات  ضــرورة اختــاذ  إىل  تشــري - ١١٦   ــة الالزمجي ــيت  م ملكافحــة األخطــار ال
ــدد         ــا يف ذلــك املبــادئ الــ ــا للقــانون الــدويل، مب األمــم  دة يف ميثــاقواراألمــن البحــري وفق

  ؛واالتفاقية  املتحدة
العـاملي واإلقليمــي   الصــعدلتعــاون الـدويل علـى   ل البــالغ األمهيـة بالـدور   متسـلّ  - ١١٧  

القرصـنة   ومـن بينـها   مكافحـة األخطـار الـيت ـدد األمـن البحـري،       يف ودون اإلقليمي والثنائي
ــ ــال اإلرهابيــة املرتكبــة ضــد النقــل البحــري       علــى الســفن  املســلح  طووالس يف البحــر واألعم

 مـن خـالل   وفقـا للقـانون الـدويل،    واملنشآت على املياه الساحلية وغريها من املصـاحل البحريـة،  
هـــا درئو خطـــارألطـــراف اهلادفـــة إىل رصـــد هـــذه األالصـــكوك واآلليـــات الثنائيـــة واملتعـــددة ا

 خطـار هذه األبكشف تعزيز تبادل املعلومات بني الدول فيما يتعلق عن طريق والتصدي هلا، و
م وتســلّ ،وحماكمــة اــرمني مــع إيــالء االعتبــار الواجــب للتشــريعات الوطنيــةها، تبديــدهــا ودرئو

وترحــب يف هــذا الصــدد خبطــة العمــل ، األهــدافتلــك ل دعمــا اســتمرار بنــاء القــدرات بضــرورة
 لـث ملنتـدى اإلقليمـي الثا  ايف ، الـيت أعيـد تأكيـدها    ٢٠١٧- ٢٠١٥جمال األمن البحري للفتـرة    يف

  ؛٢٠١٦ يوليه/متوز  ٢٦، يف فيينتيانوالعشرين لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، املعقود يف 
ــ - ١١٨   االحتــاد  مــؤمتر القمــة االســتثنائي لرؤســاء دول وحكومــات  باعتمــاد  بترح

البحـريني  األمـن  السـالمة و يثـاق  مل والتنميـة يف أفريقيـا   نيالبحريالسالمة واألمن ن أاألفريقي بش
  والتنمية يف أفريقيا؛

بعمل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف جمـال تعزيـز التعـاون الـدويل           تقر - ١١٩  
  ؛البحر  حدود الوطنية املرتكبة يفة للوتقوية القدرة على مكافحة مشكلة اجلرمية املنظمة العابر

أن القرصـنة والسـطو املسـلح يف البحـر ميسـان خمتلـف أنـواع السـفن          تالحظ - ١٢٠  
  البحرية؛ اليت تشارك يف األنشطة

معلومــات دقيقــة  إلتاحــةعلــى أمهيــة اإلبــالغ الفــوري عــن احلــوادث   تشــدد - ١٢١  
ــن ــاق مشــكلة القرصــنة والســطو املســلح      ع ــىنط ــام الســفن   و ،يف البحــر الســفن عل علــى قي

إىل الدولـة السـاحلية،   ، بتقـدمي املعلومـات   يف البحـر  لسـطو املسـلح  ل تعرضها يف حالةاملتضررة، 
وتؤكد أمهية تبادل املعلومات بصورة فعالة مع الدول اليت حيتمـل أن تتـأثر مـن جـراء حـوادث      

 الدور اهلـام الـذي تضـطلع    وتالحظ مع التقدير، يف البحر القرصنة والسطو املسلح على السفن
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ن اتفـاق  مـ املنبثق واإلسهام اهلام الذي يقدمه مركز تبادل املعلومات  الدولية به املنظمة البحرية
، الـذي يوجـد   آسـيا  السـفن يف  علـى كافحة القرصنة والسطو املسلح املتعلق مبالتعاون اإلقليمي 

والـذي   لعاشـرة إلنشـائه  بالـذكرى السـنوية ا   ٢٠١٦يف عـام  الـذي احتفـل   فورة وامقره يف سنغ
  ؛يطمح يف نيل االعتراف به بوصفه مركز امتياز يف نطاق أغراضه وواليته

كافحـة  مبالتعاون مع املنظمـة البحريـة الدوليـة،    ب، القياممجيع الدول على  حتث - ١٢٢  
عن طريق اختـاذ تـدابري تشـمل التـدابري املتعلقـة       على حنو فعال، القرصنة والسطو املسلح يف البحر

ومـوظفي املـوانئ ومـوظفي     البحـارة بتقدمي املساعدة يف جمـال بنـاء القـدرات مـن خـالل تـدريب       
املتـهمني   تقـدمي عـن طريـق   إنفاذ القوانني على منع هذه احلوادث واإلبالغ عنها والتحقيق فيهـا و 

عـن طريـق   وطنيـة و  وعـن طريـق اعتمـاد تشـريعات     بارتكاا إىل العدالـة، وفقـا للقـانون الـدويل،    
  ؛السفن تسجيل الغش يفاالحتراز من توفري السفن واملعدات الالزمة ألغراض اإلنفاذ و

الـدول علـى كفالـة التنفيـذ الفعـال للقـانون الـدويل الواجـب التطبيـق           تشجع - ١٢٣  
اختاذ اخلطـوات  إىل بالدول يتعلق مبكافحة القرصنة، على النحو املبني يف االتفاقية، ويب  فيما

دعى القـبض علـى مـن يـ    املناسبة مبوجب قوانينها الوطنية لكـي تسـهل، وفقـا للقـانون الـدويل،      
ارتكـــام ألعمـــال القرصـــنة، مبـــا يف ذلـــك متويـــل تلـــك األعمـــال أو تيســـريها، وحماكمتـــهم    

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

ــا   - ١٢٤   ــالغ قلقه ــا إزاء تعــرب عــن ب ــه ال م قرصــنة والســطو املســلح يف البحــر   متثل
  أخطار دد سالمة البحارة وغريهم من األشخاص ورفاههم؛  من

مجيع الدول واملنظمة البحرية الدولية ومنظمـة العمـل الدوليـة وغريمهـا      تدعو - ١٢٥  
مـــن املنظمـــات والوكـــاالت الدوليـــة ذات الصـــلة إىل اختـــاذ تـــدابري حلمايـــة مصـــلحة البحـــارة 

ــة  والصــيادين مــن ضــحايا القرصــنة ورعايتــهم بعــد اإلفــراج عنــه    م، مبــا يف ذلــك تقــدمي الرعاي
التوصـية باختـاذ تـدابري مـن هـذا القبيـل        وقوع احلوادث، أو وإعادة إدماجهم يف اتمع بعد هلم

  حسب االقتضاء؛
 املتحـدة  األمـم التعاون اجلاري بني املنظمة البحريـة الدوليـة ومكتـب     تالحظ - ١٢٦  

املعين باملخدرات واجلرمية والشعبة فيما يتصل بتجميـع التشـريعات الوطنيـة املتعلقـة بالقرصـنة،      
وتالحــظ أيضــا أن نســخ التشــريعات الوطنيــة الــيت تلقتــها األمانــة العامــة قــد نشــرت علــى           

الشــعبة علــى شــبكة اإلنترنــت، وتشــجع اهليئــات الســالفة الــذكر علــى مواصــلة التعــاون   موقــع
لــــدول األعضــــاء، بنــــاء علــــى طلبــــها، علــــى تطــــوير قوانينــــها الوطنيــــة  بغــــرض مســــاعدة ا

  بالقرصنة؛  املتعلقة
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ــوه - ١٢٧   ــادرات باســتمرار تن ــة األطــراف    مب ــة وثالثي ــة وثنائي ــات  وإرســاءوطني آلي
، وفقا للقانون الدويل، من أجل التصدي للقرصنة مبا يشمل التصدي لتمويـل  لتعاون اإلقليميل

 إيــالء إىل، ويــب بالــدول تيســريها، ومواجهــة الســطو املســلح يف البحــر  أعمــال القرصــنة أو 
العتماد اتفاقات تعاون على الصعيد اإلقليمي بشـأن مكافحـة القرصـنة والسـطو      افور االهتمام

  ؛وإبرامها وتنفيذها املسلح على السفن

للظروف الالإنسـانية الـيت يواجههـا الرهـائن الـذين       تعرب عن قلقها الشديد - ١٢٨  
ــاء يؤخــذون يف البحــر   ــذي   أثن ــر الســليب ال ــر ولألث ــدعو   اَألس ــى أســرهم، وت ــنعكس أيضــا عل ي

حــر، وتؤكــد علــى أمهيــة التعــاون الرهــائن الــذين أخــذوا يف الب مجيــعاإلفــراج الفــوري عــن  إىل
  الدول األعضاء بشأن مسألة أخذ الرهائن يف البحر؛  بني

قـوم بـه برنـامج دعـم الرهـائن      يف هذا الصدد بالعمل املتواصل الذي ي ترحب - ١٢٩  
الصـندوق االسـتئماين   األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واملمول من جملس  ملكتبالتابع 

ــة ســـواحل الصـــومال    ــنة قبالـ ــافح القرصـ ــادرات الـــدول الـــيت تكـ بضـــمان اإلفـــراج  لـــدعم مبـ
  ؛)٥٤(جزين كرهائن قبالة سواحل الصومالالبحارة احملت  عن

 للقرصـنة  يف التصـدي  يف اآلونة األخريةاإلجنازات اليت حتققت ب ترحب أيضا - ١٣٠  
ــة ســ   علــى الصــعيدين  املبذولــةاجلهــود نتيجــة احل الصــومال، ووالســطو املســلح يف البحــر قبال

ــاملي واإلقليمــي،   ــاضالع ــن   يف  امللحــوظ وباالخنف ــه م ــغ عن ــدد املبل ــة   الع حــوادث القرصــنة قبال
 يـزال يف هــذا الصــدد ، وال ٢٠٠٦أدىن مسـتوى لــه منـذ عــام    الـذي ســجل سـواحل الصــومال  

قبالـة  القلـق السـتمرار اخلطـر الـذي تطرحـه القرصـنة والسـطو املسـلح يف البحـر          بالغ يساورها 
 )٢٠١٦( ٢٣١٦ لقــرارل جملــس األمــن ، وتالحــظ اختــاذبالنســبة للمنطقــةســواحل الصــومال 

يس الــــس ، والبيــــانني اللــــذين أدىل مــــا رئــــ   ٢٠١٦تشــــرين الثــــاين/نوفمرب   ٩املــــؤرخ 
ــا  ،)٥٦(٢٠١٢تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١٩ و )٥٥(٢٠١٠آب/أغســـطس  ٢٥ يف وتالحـــظ أيضـ
تســري إال فيمــا   ال )٥٧(والقــرارات ذات الصــلة  )٢٠١٦( ٢٣١٦رار قــالــوارد يف ال اإلذن أن

املنصـوص   مسؤولياا التزاماا أو حقوق الدول األعضاء أو متسومال وال صاحلالة يف الخيص 
االتفاقيــة،  منصــوص عليهــا يف التزامــات حقــوق أو يالقــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك أ عليهــا يف

_______________ 

  .١٠، الفقرة S/2014/740و  ،١٣إىل  ١١، الفقرات S/2013/623انظر   )٥٤(
)٥٥(  S/PRST/2010/16 ٢٠١١متوز/يوليه  ٣١- ٢٠١٠آب/أغسطس  ١قرارات ومقررات جملس األمن،  انظر؛. 

)٥٦(  S/PRST/2012/24 ٢٠١٣متوز/يوليه  ٣١- ٢٠١٢آب/أغسطس  ١قرارات ومقررات جملس األمن، انظر ؛. 

 ، الفقرة األوىل من الديباجة.)٢٠١٦( ٢٣١٦انظر قرار جملس األمن   )٥٧(
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اإلذن املـذكور   ينبغـي اعتبـار أن   ال نـه وتشدد بوجه خاص علـى أ  ،فيما يتعلق بأية حالة أخرى
  ؛قانونا دوليا عرفيا ترسيواألحكام املذكورة 

تــزال تبــذل يف إطــار فريــق االتصــال املعــين مبكافحــة   ال اجلهــود الــيتتالحــظ  - ١٣١  
 ١٦املـؤرخ   )٢٠٠٨( ١٨٥١ األمـن  جملـس القرصنة قبالة سواحل الصومال، عقب اختاذ قرار 

مجيع الـدول ملسـامهتها يف اجلهـود املبذولـة ملكافحـة       وتثين على، ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب 
  الصومال؛  القرصنة قبالة سواحل

 بالــدور الرئيســي الــذي تؤديــه حكومــة الصــومال االحتاديــة يف مكافحــة   تقــر - ١٣٢  
القرصــنة والســطو املســلح علــى الســفن قبالــة ســواحل الصــومال، وتســلم بأمهيــة إجيــاد تســوية   
شاملة مستدامة للحالة يف الصومال، وتشدد علـى ضـرورة معاجلـة األسـباب اجلذريـة للقرصـنة       
ومساعدة الصومال ودول املنطقة على تعزيز قدراا املؤسسية ملكافحـة القرصـنة، مبـا يف ذلـك     

قبالة سواحل الصـومال وتقـدمي    والسطو املسلح على السفن، لقرصنة أو تيسريهامتويل أعمال ا
  مرتكيب هذه األعمال إىل العدالة؛

ــة با يط علمــاحتــ - ١٣٣   ــة  لملبــادئ التوجيهي ــة الدولي بشــأن املســاعدة لمنظمــة البحري
التحقيــق يف جــرائم القرصــنة والســطو املســلح الــيت تســتهدف الســفن، واإلرشــادات املؤقتــة   يف

املنقحة ملالكي السفن ومشغليها وربابنتها بشأن استخدام أفراد األمن املسـلحني املتعاقـد معهـم    
ــة       مبوجــب عقــود خاصــة علــى مــنت الســفن يف املنطقــة الشــديدة اخلطــورة، والتوصــيات املؤقت
املنقحة لدول العلم بشأن استخدام أفراد األمن املسلحني املتعاقد معهـم مبوجـب عقـود خاصـة     

لسفن يف املنطقة الشديدة اخلطورة، والتوصيات املؤقتة املنقحة لـدول املينـاء والـدول    على منت ا
الساحلية بشأن استخدام أفراد األمن املسلحني املتعاقد معهم مبوجـب عقـود خاصـة علـى مـنت      
الســفن يف املنطقــة الشــديدة اخلطــورة، واإلرشــادات املؤقتــة لشــركات األمــن البحــري اخلاصــة  

األمــن املســلحني املتعاقــد معهــم بعقــود خاصــة علــى مــنت الســفن يف املنطقــة     الــيت تــوفر أفــراد  
الشـديدة اخلطــورة، واإلرشــادات املؤقتـة لــدول العلــم املتعلقــة بالتـدابري الراميــة إىل منــع أعمــال    

 حدا؛ القرصنة اليت تنطلق من الصومال والتخفيف من

لتـدابري األمنيـة الـيت    لالدول على ضمان تطبيق السفن الرافعـة لعلمهـا    تشجع - ١٣٤ 
  يتم إقرارها وفقا للقانون الوطين والقانون الدويل؛

اجلهـــــود الـــيت تبذهلــــــا أوســـاط صناعــــــة النقـــل البحـــري للتعـــاون  تالحـــظ  - ١٣٥  
 تبذله من جهود بشأن القرصنة قبالة سـواحل الصـومال، وخباصـة يف مسـاعدة     ما الدول يف مع

تشـرين   ٣٠وتذكّر باختاذ مجعية املنظمـة البحريـة الدوليـة يف    تلك املنطقة،  السفن اليت تبحر يف
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رصـــنة والســـطو املســـلح علـــى الســـفن  املتعلـــق بالق A.1044(27)القـــرار  ٢٠١١ الثـــاين/نوفمرب
  ؛الصومال  املياه قبالة سواحل  يف

تنفيــذ مدونــة قواعــد الســلوك املتعلقــة بقمــع أعمــال    اســتمرارأيضــا  تالحــظ - ١٣٦  
 جيبـويت (مدونـة   عـدن  وخلـيج  اهلنـدي  احملـيط  غـرب  يف السـفن  علـى القرصنة والسطو املسـلح  

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

  الوطنية وبناء القدرات؛
الستمرار حوادث القرصنة والسـطو املسـلح يف البحـر     تعرب عن بالغ قلقها - ١٣٧  

يف خليج غينيا، وخباصة العنف ضد أفراد أطقـم السـفن األبريـاء، وتالحـظ اختـاذ جملـس األمـن        
 )٢٠١٢( ٢٠٣٩ و ٢٠١١تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٣١املـــؤرخ  )٢٠١١( ٢٠١٨للقـــرارين 

ــيس الــس يف    ٢٠١٢ شــباط/فرباير ٢٩املــؤرخ  ــه رئ ــذي أدىل ب ــان ال نيســان/أبريل  ٢٥والبي
ــة مــؤخرا للتصــدي هلــذه املشــكلة علــى الصــعيدين العــاملي      ،)٥٨(٢٠١٦ وتؤيــد اجلهــود املبذول

واإلقليمي، وتشري إىل الدور الرئيسي لدول املنطقة يف التصـدي هلـذا اخلطـر ومعاجلـة األسـباب      
مدونـة قواعـد   اجلذرية للقرصـنة والسـطو املسـلح يف البحـر يف خلـيج غينيـا، وترحـب باعتمـاد         

دف السفن واألنشـطة البحريـة   أعمال القرصنة والسطو املسلح اليت تستهالسلوك املتعلقة بقمع 
، ويــب ٢٠١٣حزيران/يونيــه  ٢٥، يف ياونــدي يف غــري املشــروعة يف غــرب ووســط أفريقيــا  

ـــي أس     ـــوك فــ ـــة قواعــد السلــ ـــذ مدونــ ــة أن تنفـ ــدول املنطق ــا يتمشــى   ب ــت ممكــن ومب ـــرع وق ــ
  القانون الدويل، وخباصة االتفاقية؛  مع

التنفيذ الكامل لقرار مجعية املنظمة البحريـة الدوليـــة    الدول على ضمان حتث - ١٣٨  
A.1069(28) النشـاط و السـفن اليت تستهدف القرصنة والسطو املسلح نع وقمع أعمال املتعلق مب 

  ؛خليج غينيا املشروع يف  غري البحري
ــال رافــــا يف اتفاقيــــة قمــــع أطبعــــد تصــــبح الــــيت مل بالــــدول  يــــب - ١٣٩   األعمــ

وتوكـول املتعلــق بقمـع األعمــال   والرب )٥٩(املشـروعة املوجهــة ضـد ســالمة املالحـة البحريــة    غـري 
أن تفعـل   )٥٩(املشروعة املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة املوجـودة علـى اجلـرف القـاري     غري

امللحـق باتفاقيـة قمـع     ٢٠٠٥بروتوكول عـام  يف أطرافا بعد تصبح مل وتدعو الدول اليت ، ذلك
 ٢٠٠٥وبروتوكـــول عــــام    )٦٠(األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمـــة املالحـــة البحريـة  

_______________ 

)٥٨(  S/PRST/2016/4. 

)٥٩(  United Nations, Treaty Series, vol. 1678, No. 29004.  
  .LEG/CONF.15/21املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٦٠(
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ســالمة املتعلــق بقمـع األعمـال غـري املشــروعة املوجهـة ضـد       ١٩٨٨امللحــــق بربوتوكـول عـام    
وحتــث الــدول القيــام بــذلك،  إىل النظــر يف )٦١(املنشــآت الثابتــة املوجــودة علــى اجلــرف القــاري

بفعاليـة، مـن خـالل اعتمـاد      هـذين الصـكني  األطراف على اختاذ التدابري املناسـبة لكفالـة تنفيـذ    
 تشريعات، عند االقتضاء؛

ن واملرافــق املرفئيــة بالــدول أن تنفــذ بفعاليــة املدونــة الدوليــة ألمــن الســف  يــب - ١٤٠  
 وأن تعمــل مــع )٦٢(رااألرواح يف البحـ ســالمة علــى االتفاقيــة الدوليـة ل الــيت أدخلـت  والتعـديالت  

  ؛املالحة مع كفالة حريةبطريقة آمنة ومأمونة املنظمة البحرية الدولية على تعزيز النقل البحري 
ــة،         حتــث - ١٤١   ــة الدولي ــة البحري ــع املنظم ــاون م ــوم، بالتع ــى أن تق ــدول عل ــع ال مجي

مبنـع وقـوع    تتصـل بتحسني محاية املنشـآت املقامـة علـى امليـاه السـاحلية عـن طريـق اختـاذ تـدابري          
طريـق تنفيـذ    أعمال عنف ضد املنشآت واإلبالغ عنها والتحقيق فيها وفقا للقانون الدويل وعـن 

  ؛على حنو مناسب ووافالل التشريعات الوطنية لضمان اإلنفاذ تدابري من هذا القبيل من خ
جهــود التقــدم احملــرز يف جمــال التعــاون اإلقليمــي، مبــا يف ذلــك    علــى  تشــدد - ١٤٢  
 ،وســنغافورة ملقــةبشــأن تعزيــز الســالمة واألمــن ومحايــة البيئــة يف مضــيقي   ،ســاحليةالــدول ال

 يف مضـيقي ملقـة وسـنغافورة   سالمة املالحـة ومحايـة البيئـة    بشأن  لتعاوناآلية وعلى فعالية أداء 
والـدول املسـتخدمة    سـاحلية البني الدول  تعزيز احلوار وتيسري التعاون الوثيقيف التعاون)  (آلية

مـن االتفاقيـة،    ٤٣وفقـا للمـادة   وأصحاب املصلحة اآلخـرين  للمضيقني وقطاع النقل البحري 
 ٢٧ و ٢٦يــــومي  يف جاكرتــــايف  التاســــع وتالحــــظ مــــع التقــــدير عقــــد منتــــدى التعــــاون 

 ٣٠يف  جاكرتـا للجنـة تنسـيق املشـاريع يف    تاسع واالجتماع االجتماع ال ٢٠١٦ سبتمرب/أيلول
 جاكرتـا يف لفريق اخلـرباء التقنـيني الثالثـي    األربعني احلادي وواالجتماع  ٢٠١٦ سبتمرب/أيلول

للجنــة عشــر  لســابععشــر وا ســادس، واالجتمــاعني ال٢٠١٦ ســبتمرب/أيلــول ٢٩ و ٢٨يــومي 
 ٢٣ و ٢٢ و ٢٠١٦نيســان/أبريل  ١٥ و ١٤يف ســنغافورة يــومي  معونــات املالحــةصــندوق 

، على التوايل، باعتبار أن هذه املناسبات تشكل األعمدة الرئيسـية آلليـة   ٢٠١٦ سبتمرب /أيلول
 ومــاتمركــز تبــادل املعل م الــذي يضــطلع بــه االــدور اهلــالتعــاون، وتالحــظ أيضــا مــع التقــدير  

كافحــة القرصــنة والســطو املتعلــق مباتفــاق التعــاون اإلقليمــي مــن  املنبثــقيف ســنغافورة  املوجــود
عاجــل العتمــاد علــى حنــو اهتمامهــا  أن تــويل، ويــب بالــدول الســفن يف آســيا علــىاملســلح 

  اتفاقات تعاون على الصعيد اإلقليمي وإبرامها وتنفيذها؛
_______________ 

  .LEG/CONF.15/22املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٦١(
، ٢ ، املرفـق MSC 81/25/Add.1، والوثيقـة  34و  SOLAS/CONF.5/32املنظمة البحرية الدوليـة، الوثيقتـان    )٦٢(

  الذي اعتمد مبوجبه نظام حتديد هوية السفن وتتبعها عن بعد. MSC.202(81) القرار
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أوجـه   يهـدد ملنظمة العـابرة للحـدود الوطنيـة    بأن بعض أنشطة اجلرمية ا متسلّ - ١٤٣  
، وكـذلك سـبل عـيش    النـاس يف البحـر   حيـاةَ للخطـر  عرض ياالستعمال املشروع للمحيطات و
  ؛اتمعات احمللية الساحلية وأمنها

تكـون   أن أنشطة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية متنوعة وقـد  تالحظ - ١٤٤  
ــاالت وأن   ــابكة يف بعـــض احلـ ــة متشـ ــات اإلجراميـ ــتفادة    املنظمـ ــى التكيـــف واالسـ ــادرة علـ قـ

الـدول السـاحلية والـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة        ال سـيما مواطن الضعف لدى الدول، و من
زيـادة التعـاون والتنسـيق     املعنيـة  الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة  ب ويبيف مناطق العبور، 

ألشــخاص واالجتــار املهــاجرين واالجتــار با ريــب بينــها علــى مجيــع املســتويات لكشــف  فيمــا
  الدويل؛ وفقا للقانونها وقمع املشروع باألسلحة النارية  غري

بأمهيــة تعزيــز التعــاون الــدويل علــى مجيــع املســتويات ملكافحــة أنشــطة   متســلّ - ١٤٥  
ت اجلرمية املنظمة العابرة للحـدود الوطنيـة، مبـا فيهـا االجتـار غـري املشـروع باملخـدرات واملـؤثرا         

ــة يف  ــدة   العقليـ ــم املتحـ ــكوك األمـ ــاق صـ ــدرات،     نطـ ــروع باملخـ ــري املشـ ــار غـ ــة االجتـ  ملكافحـ
واألنشــطة واالجتــار غــري املشــروع باألســلحة الناريــة املهــاجرين واالجتــار باألشــخاص  وريــب

املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمـــة     اإلجراميــة يف البحــر الــيت تنــدرج يف إطــار اتفاقيـــة األمــم      
  ؛)٦٣(الوطنية  عرب

ــة       شــجعت - ١٤٦   ــة والعاملي ــة واإلقليمي ــى املســتويات الثنائي ــاون عل ــى التع ــدول عل ال
ومكافحـة  الربية، من احليوانات والنباتات  احملميةمنع االجتار غري املشروع يف األنواع أجل  من

هـذا االجتـار عـرب الطـرق البحريـة، مـن خـالل مجلـة         عنـدما حيـدث    عليـه، والقضـاء  هذا االجتار 
حسـب االقتضـاء، مثـل اتفاقيـة األمـم      السـارية،  استخدام الصكوك القانونية الدوليـة  منها  أمور

اتفاقيـة  و )٦٤(واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ملكافحة املتحدة
  ؛)٦٥(التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض

 عــن طريــق البحــر  انتشــار عمليــات ريــب املهــاجرين     بقلــق بــالغ تالحــظ  - ١٤٧  
وتشدد على ضرورة معاجلـة  اآلونة األخرية مبا تنطوي عليه من تعريض أرواح الناس للخطر،  يف

هــذه احلــاالت وفقــا للقــانون الــدويل املنطبــق، وتشــجع الــدول علــى القيــام، ســواء علــى الصــعيد  
اإلقليميــة املعنيــة، حســب االقتضــاء، بتــوفري املســاعدة  الــوطين أو مــن خــالل املنظمــات العامليــة و 

_______________ 

)٦٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.  
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، الد   )٦٤(

 .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣املرجع نفسه، الد   )٦٥(
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مـن أجـل    ، بنـاء علـى الطلـب،   دول العلم ودول املينـاء والـدول السـاحلية   التقنية وبناء القدرات ل
  ؛تعزيز قدراا يف جمال مكافحة ريب املهاجرين واالجتار باألشخاص عن طريق البحر

تــدابري وفقــا لاللتزامــات الدوليــة   يف هــذا الســياق، أن تتخــذ بالــدول،  يــب - ١٤٨  
ضـحايا االجتـار   وحتديـد هويـة   ، تـها ومكافح ذات الصلة ملنع مجيع أشـكال االجتـار باألشـخاص   

ضـحايا  تني لاملناسـب  احلمايـة واملسـاعدة   وفريبني تدفقات املهـاجرين، وتـ  من بالبشر، مبا يف ذلك 
  ؛طنيةالو العامة ااسياسالوطين و القانواالجتار بالبشر، وفقا 

ــب - ١٤٩   ــيت   ي ــدول ال ــب      مل تصــبحبال ــا يف بروتوكــول مكافحــة ري ــد أطراف بع
املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة      

مكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناــا والــذخرية   بروتوكــولو )٦٦(الوطنيــة عــرب
مشــروعة املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة     واالجتــار ــا بصــورة غــري 

ــة عـــرب ــع و )٦٧(الوطنيـ ــعبروتوكـــول منـ ــة وقمـ ــاء   ومعاقبـ ــة النسـ ــار باألشـــخاص، وخباصـ االجتـ
تنظــر أن  )٦٨(كافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــةواألطفــال، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة مل

  ذلك وأن تتخذ التدابري املناسبة لكفالة تنفيذها على حنو فعال؛القيام ب  يف
ــب - ١٥٠   ــة     ي ــة املالح ــل حري ــدول أن تكف ــابر   وســالمتها بال ــرور الع ــوق امل وحق

  وفقا للقانون الدويل، وخباصة االتفاقية؛ واملرور الربيء واملرور يف املمرات البحرية األرخبيلية
بأعمال املنظمة البحرية الدولية املتعلقة حبماية خطوط النقل البحـري   ترحب - ١٥١  

، وخباصة يف جمال تعزيز السـالمة واألمـن ومحايـة    االستراتيجيةمن الناحية  شأنذات األمهية وال
املنظمـــة والـــدول املشـــاطئة تلـــك ق املســـتخدمة للمالحـــة الدوليـــة، ويـــب ب ئالبيئـــة يف املضـــا

ــيت تســتخدمها  قئللمضــا ــدول ال ــة  ئلكــي تظــل هــذه املضــا  اتعاوــ أن تواصــل وال ق ســاملة آمن
ــة ــدويل،       حمميـ ــانون الـ ــع القـ ــيا مـ ــوال الوقـــت، متاشـ ــة طـ ــة الدوليـ ــام املالحـ ــة أمـ ــا مفتوحـ بيئيـ

  االتفاقية؛  وخباصة
 الـيت تسـتخدم   قئمضـا للق والدول املشـاطئة  ئبالدول املستخدمة للمضا يب - ١٥٢  

عن طريق االتفاق على املسـائل املتعلقـة بسـالمة املالحـة،      اتعاو تواصل أن املالحة الدولية يف
ومنـع التلـوث النـاجم عـن السـفن وخفضـه        ،يف ذلك وسائل ضـمان السـالمة أثنـاء املالحـة     مبا

  ؛اال يف هذااليت طرأت والسيطرة عليه، وترحب بالتطورات 
_______________ 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، الد   )٦٦(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦املرجع نفسه، الد   )٦٧(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، الد   )٦٨(
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مـن االتفاقيـة    ٦-١ ةعشـر  ةاحلادي بالدول اليت قبلت تعديالت الالئحةيب  - ١٥٣  
واملمارسـات   مدونة املعايري الدوليـة أن تنفذ  )٦٩(١٩٧٤ر لعام ااألرواح يف البحسالمة الدولية ل

الـيت   )٧٠(وقـوع إصـابة حبريـة أو حـادث حبـري      املوصى ا إلجراء حتقيـق يتعلـق بالسـالمة عنـد    
ــدأ ــاير  كــانون ١العمــل ــا يف   ب ــى وجــه اخلصــوص،  ، و٢٠١٠الثاين/ين ــلعل للشــرط  أن متتث

بتقرير عـن كـل حتقيـق يجـرى بشـأن السـالمة       ملنظمة البحرية الدولية القاضي بوجوب موافاة ا
تسـتند  لتحديـد االجتاهـات ووضـع توصـيات     جـدا   البحرية عند وقوع أي إصابة حبرية خطـرية 

  ؛)٧٠(املخاطرورف ااملعإىل 
أن مجعية املنظمة البحرية الدولية اختذت يف دورا الثامنـة والعشـرين    تالحظ - ١٥٤  

القرار املتعلق باملبادئ التوجيهية حلفظ ومجع األدلة كلمـا وجـد ادعـاء بـأن جرميـة مـن اجلـرائم        
كبت علـى مـنت سـفينة أو كلمـا أُبلـغ عـن فقـدان شـخص مـن سـفينة، وتقـدمي            اجلسيمة قد ارت

 ؛)٧١(العناية الروحية والطبية لألشخاص املتضررين

بالعمــل اهلــام الــذي تقــوم بــه املنظمــة اهليدروغرافيــة الدوليــة، ويــب    م تســلّ - ١٥٥  
وتشـجع كافـة   تنضـم بعـد إىل عضـوية تلـك املنظمـة أن تنظـر يف القيـام بـذلك،          بالدول اليت مل

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

ات واملسـاعدة  نطاق املعلومات اهليدروغرافية على املستوى العاملي مـن أجـل تعزيـز بنـاء القـدر     
التقنيــة وتعزيــز املالحــة اآلمنــة، وخباصــة عــن طريــق وضــع خــرائط إلكترونيــة دقيقــة للمالحــة    
واستخدامها، وخباصة يف منـاطق املالحـة الدوليـة واملـوانئ وحيثمـا كانـت هنـاك منـاطق حبريـة          

  هشة أو حممية؛
األرصــاد  مبــا خلــدمات اإلنــذار املالحيــة الــيت تســتند إىل بيانــات  م أيضــاتســلّ - ١٥٦  

اجلويــة البحريــة مــن أمهيــة لســالمة الســفن واألرواح يف عــرض البحــر، وجلعــل طــرق املالحــة    
ــل، و البحريــة يف ــة     تالحــظمســتواها األمث ــة لألرصــاد اجلوي التعــاون القــائم بــني املنظمــة العاملي

واملنظمــة البحريــة الدوليــة للرفــع مــن مســتوى هــذه اخلــدمات وتوســيع نطاقهــا لتشــمل منطقــة  
  الشمايل؛ القطب

الدول على مواصلة بذل اجلهود يف تنفيـذ مجيـع العناصـر الـيت تتـألف       تشجع - ١٥٧  
منها خطة العمـل املتعلقـة بسـالمة نقـل املـواد املشـعة الـيت وافـق عليهـا جملـس حمـافظي الوكالـة             

  ؛٢٠٠٤الدولية للطاقة الذرية يف آذار/مارس 
_______________ 

  .MSC.257(84)، القرار ٣، املرفق MSC 84/24/Add.1الدولية، الوثيقة  املنظمة البحرية  )٦٩(
  .MSC.255(84)، القرار ١، املرفق MSC 84/24/Add.1املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٧٠(
 .A.1091(28)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية   )٧١(
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اطق الـدول اجلزريـة الصـغرية    أن الكف عن نقل املواد املشعة عـرب منـ   تالحظ - ١٥٨  
النامية هو اهلدف األمسى الذي تنشده الدول اجلزرية الصغرية النامية وبعـض البلـدان األخـرى،    
وتقــر بــاحلق يف حريــة املالحــة وفقــا للقــانون الــدويل؛ وبضــرورة أال ينقطــع احلــوار والتشــاور     

نظمـــة البحريـــة   الـــدول، وخباصـــة حتـــت رعايـــة الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة وامل        بـــني
ــة، ــل البحــري          الدولي ــق بالنق ــا يتعل ــة وحتســني التواصــل فيم ــاء الثق ــاهم وبن ــز التف ــدف تعزي 

  للمــواد املشــعة؛ وضــرورة حــث الــدول الــيت تقــوم بنقــل هــذه املــواد علــى مواصــلة            اآلمــن
ــواغلها؛ وأن       ــة شـ ــدول ملعاجلـ ــن الـ ــا مـ ــة وغريهـ ــغرية الناميـ ــة الصـ ــدول اجلزريـ ــع الـ ــوار مـ احلـ

تشـــمل مواصـــلة تطـــوير الـــنظم الرقابيـــة الدوليـــة، يف إطـــار احملافـــل املالئمـــة،  الشـــواغل  هـــذه
لتحســـني الســـالمة واإلفصـــاح واملســـؤولية واألمـــن والتعـــويض فيمـــا يتعلـــق بنقـــل   وتعزيزهـــا

  املواد؛    هذه
ــرة تـــــدرك - ١٥٩   ــوء الفقـــ ــار الب ١٥٨، يف ضـــ ــاله، اآلثـــ ــادية أعـــ ــة واالقتصـــ يئيـــ
  احلــــوادث ال ســــيماالبحريــــة يف الــــدول الســــاحلية، وتترتــــب علــــى احلــــوادث  أن املمكــــن

ــد املســؤوليات يف         ــة لتحدي ــة وضــع نظــم فعال ــى أمهي ــواد املشــعة، وتشــدد عل ــل امل املتصــلة بنق
  الصدد؛  هذا

 اخلطـوط الدول على وضع اخلطط واختاذ اإلجـراءات الالزمـة لتنفيـذ     تشجع - ١٦٠  
الـيت أقرـا املنظمـة البحريـة الدوليـة       إىل مسـاعدة  شأن أماكن جلوء السـفن احملتاجـة  بالتوجيهية 

  ؛)٧٢(٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب   ٥  يف
ــ - ١٦١   ــا يف    دعوت ــيت ليســت أطراف ــدول ال ــة   ال ــة بإزال ــة املتعلق ــريويب الدولي ــة ن اتفاقي

  بذلك؛  القيام  إىل النظر يف )٧٣(٢٠٠٧  احلطام لعام
إىل الـدول أن تتخـذ التـدابري املناسـبة بشـأن السـفن الـيت ترفـع علمهـا           تطلب - ١٦٢  

املســجلة لــديها للتصــدي لألخطــار الــيت ــدد املالحــة أو البيئــة البحريــة بســبب احلطــام           أو
  الغارقة؛  والشحنات العائمة أو

ــا اخلطــوات        يــب - ١٦٣   ــع علمه ــيت ترف ــة الســفن ال ــل اختــاذ ربابن ــدول أن تكف بال
لتقدمي املسـاعدة إىل األشـخاص املعرضـني للخطـر      )٧٤(ا يف الصكوك ذات الصلةاملنصوص عليه

_______________ 

 .A.949(23)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية   )٧٢(

 .LEG/CONF.16/19املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٧٣(

ر لعـام  ااألرواح يف البحـ  لسالمةاالتفاقية الدولية ، و١٢، املرفق ١٩٤٤اتفاقية الطريان املدين الدويل لعام  )٧٤(
دة ، بصـيغتها املعدلـة، واتفاقيـة األمـم املتحـ     ١٩٧٩ ر لعـام اواالتفاقية الدولية للبحـث واإلنقـاذ يف البحـ    ،١٩٧٤

 .١٩٨٩  واالتفاقية الدولية لالنتشال لعام ،١٩٨٢لقانون البحار لعام 
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دابري الالزمــة لضــمان أن تنفــذ يف عــرض البحــر، وحتــث الــدول علــى التعــاون واختــاذ مجيــع التــ 
 )٧٥(حنو فعال التعـديالت الـيت أدخلـت علـى االتفاقيـة الدوليـة للبحـث واإلنقـاذ يف البحـار          على

إنقـاذهم   قل األشخاص الذين يتمبشأن ن )٧٦(سالمة األرواح يف البحاروعلى االتفاقية الدولية ل
معاملـــة بشـــأن التوجيهيـــة املرتبطـــة ـــا  واخلطـــوطالبحـــر إىل مكـــان آمـــن،  إنقـــاذهم يف يـــتم

  ؛)٧٧(األشخاص الذين يتم إنقاذهم يف البحر
ــلّ - ١٦٤   ــث     متسـ ـــن البحـ ـــا عــ ــة مبسؤولياــ ـــدول كافـ ـــع الــ ـــرورة أن تضطلــ بضــ

يـــزال  ال واإلنقـــاذ، وفقـــا للقـــانون الـــدويل، مبـــا يف ذلـــك االتفاقيـــة، وتؤكـــد مـــن جديـــد أنـــه
الضـروري أن تقـدم املنظمـة البحريـة الدوليـة وغريهـا مـن املنظمـات ذات الصـلة املسـاعدةَ            من

ة وحتسني قـدراا يف جمـايل البحـث واإلنقـاذ، بطـرق      بوجه خاص إىل الدول النامية دف زياد
منــها، حســب االقتضــاء، إنشــاء مزيــد مــن مراكــز تنســيق عمليــات اإلنقــاذ واملراكــز الفرعيــة     
اإلقليمية هلذا الغرض، ومساعدا على اختاذ إجـراءات فعالـة لكـي تعـاجل قـدر اإلمكـان مسـألة        

ــة يف حـــ    ــاحلة للمالحـ ــري الصـ ــغرية غـ ــزوارق الصـ ــفن والـ ــدد  دوالسـ ــة، وتشـ ــها الوطنيـ د واليتـ
ــة للبحــث       هــذا يف ــة الدولي ــها االتفاقي ــة التعــاون هلــذه األغــراض، يف أطــر من الصــدد علــى أمهي

  ؛)٧٨(١٩٧٩واإلنقاذ يف البحار لعام 
العمل الذي تواصل املنظمة البحرية الدولية ومفوضية األمـم املتحـدة    تالحظ - ١٦٥  

لـة ذات الصـلة االضـطالع بـه فيمـا يتعلـق بـإنزال        لشؤون الالجئني وغريمها من األطراف الفاع
األشخاص الذين يتم إنقاذهم يف البحر، وتالحظ يف هذا الصدد أنه من الضروري تنفيذ مجيـع  
الصكوك الدولية ذات الصـلة والواجبـة التطبيـق، وأنـه مـن املهـم أن تتعـاون الـدول فيمـا بينـها           

جه خاص على أمهية االحترام الكامـل  ، وتشدد بوعلى النحو املنصوص عليه يف تلك الصكوك
  ؛ملبدأ عدم اإلعادة القسرية وفقا لألحكام السارية من القانون الدويل

 دخـول  بشأن احليلولة دونالتوجيهية املنقحة  اخلطوطالدول إىل تنفيذ  تدعو - ١٦٦  
ــة إجيــاد حــل توزيــع املســؤوليات بشــأن و إىل مــنت الســفن املســافرين خلســة الــيت  حلــاالم بغي

  ؛)٧٩(٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٢اعتمدا املنظمة البحرية الدولية يف 

_______________ 

 .MSC.155(78)، القرار ٥، املرفق MSC 78/26/Add.1املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٧٥(

 .MSC.153(78)، القرار ٣، املرفق MSC 78/26/Add.1املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٧٦(

 .MSC.167(78)، القرار ٣٤، املرفق MSC 78/26/Add.2املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٧٧(

)٧٨(  United Nations, Treaty Series, vol. 1405, No. 23489.  
 .MSC.312(88)، القرار ٦، املرفق MSC 88/26/Add.1املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٧٩(
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بالـــدول أن تواصـــل تعاوـــا يف وضــع ـــج شـــاملة للـــهجرة الدوليـــة   يــب  - ١٦٧  
  والتنمية، بوسائل منها احلوار بشأن مجيع جوانبها؛

 بالــدول أن تتخــذ تــدابري حلمايــة كــابالت األليــاف الضــوئية        يــب أيضــا  - ١٦٨  
املغمورة وأن تتصدى للمسـائل املتعلقـة ـذه الكـابالت علـى حنـو تـام، وفقـا للقـانون الـدويل،           

  هو مبني يف االتفاقية؛  ما على حنو
على توسيع نطاق احلـوار والتعـاون بـني الـدول واملنظمـات اإلقليميـة        تشجع - ١٦٩  

ع محايــة والعامليــة ذات الصــلة عــن طريــق تنظــيم حلقــات عمــل وحلقــات دراســية عــن موضــو 
كابالت األلياف الضوئية املغمورة وصيانتها من أجل تعزيز أمن هياكل االتصـاالت األساسـية   

  هذه؛  البالغة األمهية
ــجع أيضـــا  - ١٧٠   قـــوانني وأنظمـــة تتصـــدى حلـــاالت     الـــدول علـــى اعتمـــاد   تشـ

ة األنابيب املغمورة يف أعايل البحار أو إحلـاق أضـرار ـا عـن قصـد أو نتيجـ       الكابالت أو قطع
إلمهال متعمد من سفينة ترفع علم تلك الدول أو من شخص خاضـع لواليتـها، وفقـا للقـانون     

  هو مبني يف االتفاقية؛  ما الدويل، على حنو
أمهية أعمـال صـيانة الكـابالت املغمـورة، مبـا يف ذلـك إصـالحها، الـيت          تؤكد - ١٧١  

  هو مبني يف االتفاقية؛  ما تتم وفقا للقانون الدويل، على حنو
ــد  - ١٧٢   ــدول الســاحلية تتحمــل    تؤكــد مــن جدي ــوانئ وال ــم ودول امل أن دول العل

ــاألمن         ــة ب ــة املتعلق ــالني للصــكوك الدولي ــاذ الفع ــق واإلنف ــا املســؤولية عــن ضــمان التطبي مجيعه
ــم منـــوط         ــة، وأن دول العلـ ــدويل، وخباصـــة االتفاقيـ ــانون الـ ــريني، وفقـــا للقـ ــالمة البحـ والسـ

مسؤولية رئيسية يلزم زيادة تدعيمها، بطرق منها زيادة الشفافية فيما يتعلـق مبلكيـة السـفن     ا
ورصد املنظمات املأذون هلا بإجراء املسوح وإصـدار الشـهادات بامسهـا، مـع مراعـاة بـدء نفـاذ        

  ؛)٨٠(٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١يف  اهليئات املعتمدةأحكام مدونة 

دول العلــم الــيت ليســت لــديها إدارة حبريــة فعالــة وأطــر قانونيــة مناســبة  حتــث - ١٧٣  
 يلزم من هياكـل أساسـية وقـدرات تشـريعية وقـدرات يف جمـال اإلنفـاذ أو تعزيـز         ما على إنشاء

هو قائم منها لكفالة التقيد على حنو فعال باملسؤوليات املنوطة ا مبوجـب القـانون الـدويل،     ما
ضطالع ذه املسؤوليات وإنفاذها، وعلى النظر، ريثمـا يـتم اختـاذ تلـك     وخباصة االتفاقية، واال

تعليــق تســجيلها أو عــدم فــتح  اإلجـراءات، يف رفــض مــنح حــق رفــع علمهــا لسـفن جديــدة أو  

_______________ 

  .MEPC.237(65)و  MSC.349(92) القراراناملنظمة البحرية الدولية،   )٨٠(



A/RES/71/257 احمليطات وقانون البحار  
 

43/78 

للقــانون الــدويل، مجيــع التــدابري  ســجل هلــا، ويــب بــدول العلــم ودول املينــاء أن تتخــذ، وفقــا 
  ؛ستويف املعايري املطلوبةت ال السفن اليتتشغيل الالزمة ملنع 

بأن قواعد ومعايري النقل البحـري الـدويل الـيت اعتمـدا املنظمـة البحريـة        تقر - ١٧٤  
الدولية فيما خيص السـالمة البحريـة وكفـاءة املالحـة والوقايـة مـن التلـوث البحـري والسـيطرة          

ــا       ــل البحــري، أدت إىل اخنف ــها أفضــل املمارســات يف جمــال النق ــيت تكمل ــه، وال ض ملحــوظ علي
  ؛احلوادث البحرية وحوادث التلوث يف

أن عمليات املراجعة للـدول األعضـاء مبوجـب خمطـط املراجعـة للـدول       تالحظ  - ١٧٥  
مبوجـب   ٢٠١٦ملنظمة البحرية الدولية قـد أصـبحت إلزاميـة يف كـانون الثاين/ينـاير      يف ااألعضاء 

الصكوك اإللزامية التسعة للمنظمة البحرية الدولية ويتعني إجراؤها وفق إطـار وإجـراءات خمطـط    
مدونـة تنفيـذ صـكوك املنظمـة     وباسـتخدام  للـدول األعضـاء يف املنظمـة البحريـة الدوليـة      املراجعة 

  ؛)٨١((املدونة الثالثة) وليةلبحرية الدا
املدونــة اإللزاميــة للســفن الــيت تعمــل  باعتمــاد املنظمــة البحريــة الدوليــة   ترحــب -  ١٧٦  

(املدونـة القطبيـة) مبوجـب االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة األرواح يف البحـر واالتفاقيـة          املياه القطبية  يف
ــام       ــن الســفن لع ــاجم ع ــوث الن ــع التل ــة ملن ــة مبوجــب بروتوكــول   ١٩٧٣الدولي ، بصــيغتها املعدل

نظمــات واهليئــات الدوليــة   وتشــجع الــدول وامل ، )٨٢(امللحــق ــا، بصــيغته املعدلــة    ١٩٧٨  عــام
ــة القطبيــة الــيت يبــدأ نفاذهــا يف       علــى دعــم التنف   املختصــة كــانون  ١يــذ الفعلــي ألحكــام املدون

  ؛)٨٣(٢٠١٧الثاين/يناير 
ــة بشــأن       تالحــظ - ١٧٧   ــة الدولي ــه املنظمــة البحري ــذي تضــطلع ب العمــل اجلــاري ال

املسـائل املتعلقــة بســالمة ســفن نقــل الركــاب يف ضـوء احلــوادث الــيت شــهدا الفتــرة األخــرية،   
واهليئــات الدوليــة املختصــة علــى دعــم اجلهــود املتواصــلة لتحســني وتشــجع الــدول واملنظمــات 

  سالمة سفن الركاب، مبا فيها أنشطة التعاون التقين؛
المة البحريـــة عـــن طريـــق اضـــطالع  بأنـــه ميكـــن كـــذلك حتســـني الســـ  تقـــر - ١٧٨  

وزيـادة   امليناء مبراقبة فعالة وتقوية الترتيبات اإلقليمية وزيادة التنسيق والتعـاون فيمـا بينـها    دول
ــن       ــا الســالمة واألم ــها قطاع ــدة من ــني قطاعــات ع ــات ب ــادل املعلوم ــق  الشــفافية وتب ، عــن طري

_______________ 

  .A.1070(28)و  A.1068(28)و  A.1067(28)و  A.1018(26)انظر قرارات مجعية املنظمة البحرية الدولية   )٨١(
  .MEPC.203(62)، القرار ١٩، املرفق MEPC 62/24/Add.1املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٨٢(
ــراران   )٨٣( ــة، القـ ــة الدوليـ ــة البحريـ ــا يف  MEPC.264(68)و  MSC.385(94)املنظمـ ــلة مـ ــديالت املتصـ ، والتعـ

)، واالتفاقيـة الدوليـة ملنـع التلـوث النـاجم عـن       MSC.386(94)االتفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحـر (القـرار   
 .)MEPC.265(68)السفن (القرار 
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نظام املنظمة البحرية الدولية العـاملي املتكامـل   من قبيل  االستفادة القصوى من نظم املعلومات،
  ؛)٨٤(ملعلومات النقل البحري

ــم علــى اختــاذ تــدابري م  تشــجع - ١٧٩   ــة للحصــو دول العل ــرار الئمــة كافي ل علــى إق
الترتيبـات احلكوميـة الدوليـة املسـؤولة عـن حتديـد األداء املرضـي لدولـة العلـم، مبـا يشـمل،             من

نتــائج مرضــية لــدى فحــص الضــوابط،  حســب االقتضــاء، حتقيــق دولــة املينــاء بشــكل مســتمر   
للحفاظ على ذلك اإلقرار إن وجد، بغرض حتسني نوعية النقل البحري وتعزيز تنفيـذ دولـة    أو

ــة الدوليــة وكــذلك الغايــات واألهــداف    العلــ م للصــكوك ذات الصــلة يف إطــار املنظمــة البحري
  صلة بذلك الواردة يف هذا القرار؛املت
  

  تاسعا

  البيئة البحرية واملوارد البحرية

على أمهية تنفيذ اجلزء الثاين عشـر مـن االتفاقيـة مـن أجـل       تشدد مرة أخرى - ١٨٠  
ا البحريــة احليــة مــن التلــوث والتــدهور املــادي، ويــب  محايــة وحفــظ البيئــة البحريــة ومواردهــ

جبميع الدول أن تتعاون فيما بينها وتتخذ التدابري الالزمـة مبـا يتسـق مـع االتفاقيـة، إمـا مباشـرة        
  أو عن طريق املنظمات الدولية املختصة، من أجل محاية البيئة البحرية وحفظها؛

الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر    الدول تنفيذ أهداف التنمية املسـتدامة املبينـة يف   ب يب - ١٨١  
خطـة  حتويـل عاملنـا:   ’’املعنونـة   ٢٠١٥قمة األمـم املتحـدة العتمـاد خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام         

 ٢٥املــؤرخ  ٧٠/١كمـا اعتمــدا اجلمعيـة العامـة يف القـرار      ،‘‘٢٠٣٠التنميـة املسـتدامة لعـام    
احمليطــات والبحــار واملــوارد   فــظ املتعلــق حب ١٤مبــا يف ذلــك اهلــدف    ،٢٠١٥أيلول/ســبتمرب 

هــداف األ وتشــري إىل أن، البحريــة واســتخدامها علــى حنــو مســتدام لتحقيــق التنميــة املســتدامة  
  غايات متكاملة وغري قابلة للتجزئة؛الو

ــدول الحظــ تشــري - ١٨٢   ــذي نصــبو  ” ت مــع القلــق يف وثيقــة إىل أن ال املســتقبل ال
أن صـــحة احمليطـــات والتنـــوع البيولـــوجي البحـــري يتـــأثران ســـلبا بـــالتلوث البحـــري،  “ إليـــه

وامللوثـات العضـوية الثابتـة واملعـادن      املـواد البالسـتيكية   ال سـيما ذلك احلطام البحـري، و  يف مبا
د من املصـادر البحريـة والربيـة تشـمل     الثقيلة واملركبات النيتروجينية، وهو تلوث ناجم عن عد
باختــاذ إجــراءات للحــد مــن حــدوث      النقــل البحــري وميــاه الصــرف الســطحي، والتزمــت      

التلوث ومن آثاره يف النظم اإليكولوجية البحريـة، بسـبل منـها تنفيـذ االتفاقيـات املعتمـدة        هذا
، ومتابعـة املبـادرات املضـطلع    يف هذا الصـدد يف إطـار املنظمـة البحريـة الدوليـة علـى حنـو فعـال        

_______________ 

 .A.1074(28)و  A.1029 (26)اران املنظمة البحرية الدولية، القر  )٨٤(
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، )٨٥(يف هذا اال، من قبيل برنامج العمل العاملي حلماية البيئـة البحريـة مـن األنشـطة الربيـة      ا
واعتماد استراتيجيات منسقة لتحقيق هذه الغاية، والتزمت كـذلك باختـاذ إجـراءات علـى حنـو      

جرى مجعهـا، ختفيضـات كـبرية يف     واستنادا إىل البيانات العلمية اليت ٢٠٢٥ حيقق، حبلول عام
  احلطام البحري منعا إلحلاق الضرر بالبيئة الساحلية والبحرية؛

ــا     تشــجع - ١٨٣   ــول ع ــى أن تتخــذ حبل ــدول عل ــوارد   ٢٠٢٥م ال ــزام ال ــا لاللت ، وفق
واســـتنادا إىل البيانـــات العلميـــة امعـــة،  “املســـتقبل الـــذي نصـــبو إليـــه”الوثيقـــة املعنونـــة  يف

مة لتحقيق ختفيضات كبرية يف احلطام البحـري للحيلولـة دون اإلضـرار بالبيئـة     اإلجراءات الالز
  والبحرية؛ الساحلية
املناقشــات الــيت دارت يف االجتمــاع الســابع عشــر للعمليــة التشــاورية  تالحــظ - ١٨٤  

ــة   ــري الرمسي ــذيغ ــى موضــوع    ال ــز عل ــام البحــري  ”رك ــواداحلط ــتيكية واجلســيمات   وامل البالس
هائلـة  زيـادة  أن حجم املشكلة قـد زاد  أمور من مجلتها وسلط الضوء على  “البالستيكية الدقيقة

عمليــة التشــاورية غــري الرمسيــة،  موضــوع احلطــام البحــري يف االجتمــاع الســادس لل  تنــوولمنــذ 
صوصـــا، خ واد البالســـتيكيةأن احلطـــام البحـــري بصـــفة عامـــة، واملـــوالحـــظ ، ٢٠٠٥عـــام  يف

بعض أكرب الشواغل البيئية يف عصرنا، إىل جانـب تغـري املنـاخ، وحتمـض احمليطـات، وفقـدان        هي
ــاقش   ــوجي، ون ــوع البيول ــى ضــرورة معاجل  مســألة التن ــة وشــدد عل ــهاالوقاي يف املراحــل ، ســواء ت

ــة ــدويرها،   حتســني ، مــن خــالل  النهائي ــها وت ــتخلص من ــات وال ــات إدارة النفاي  احــليف املرأم آلي
  ؛محالت التوعية بسبل منهاألمناط االستهالك واإلنتاج، التصدي دية، من خالل التمهي

بـتغري املنـاخ،    بـه اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة      العمل الذي قامـت  تالحــظ - ١٨٥  
واألخطـار الكـبرية الـيت    إليها مؤخرا بشأن حتمض احمليطات  توتالحظ بقلق النتائج اليت خلص

الشـعاب  الـنظم اإليكولوجيـة باملنـاطق القطبيـة و    ية البحريـة، وال سـيما   تتهدد النظم اإليكولوج
كائنـــات الـــيت هلـــا هياكـــل خارجيـــة كلســـية، أو قواقـــع،   الاملرجانيـــة والعوالـــق وغريهـــا مـــن  

، وكـذلك النتـائج   كالقشريات، وما حيتمل أن ينجم عن ذلك من آثار تضر باملصايد واملعايش
النشـرة   السـنويةاملعنونة  لألرصـاد اجلويـة والـواردة يف نشـرا    اليت خلصت إليها املنظمـة العامليـة   

وقرارها القاضي بتعزيـز التعـاون مـع املنظمـات واملؤسسـات الـيت ـتم        ، بغازات الدفيئة املتعلقة
وتشــجع يف هــذا الصــدد الــدول واملنظمــات الدوليــة  ، )٨٦(مبســألة كميــة الكربــون يف احمليطــات 

صــلة علــى القيــام بصــورة عاجلــة، منفــردة وجمتمعــة،  املختصــة وغريهــا مــن املؤسســات ذات ال
_______________ 

)٨٥(  A/51/116.املرفق الثاين ، 

إىل  أيار/مـايو  ٢٥جنيـف،   ،مـؤمتر األرصـاد اجلويـة العـاملي السـابع عشـر      املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،  )٨٦(
 .(Cg-17) 46 )، القرار٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٢



احمليطات وقانون البحار A/RES/71/257  
 

46/78 

مبواصلة البحوث بشأن حتمض احمليطـات، وخباصـة بـرامج املراقبـة والقيـاس، مـع اإلشـارة علـى         
وإىل  )٨٧(يــزال جاريــا يف إطــار اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي  ال وجــه اخلصــوص إىل العمــل الــذي

املتعلــق بــالتنوع البيولــوجي البحــري والســاحلي   ١٢/٢٣مــن املقــرر  ١٠إىل  ٦مــن  الفقــرات
الذي اختـذ يف االجتمـاع الثـاين عشـر ملؤمتـــر األطــــراف فـــي اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي الـذي            

ــا، مــن     ــة كوري ــغ تشــانغ، مجهوري ــوبر   ١٧إىل  ٦عقــد يف بيون ، )٨٨(٢٠١٤تشــرين األول/أكت
ــادة اجلهــود ال  ــار     وزي ـــات حتمــض احمليطــات واآلث ـــة مستويـ ــة ملواجهـ ــة والعاملي ــة واإلقليمي وطني

  الشعاب املرجانية؛ ال سيماالسلبية هلذا التحمض يف النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة، و
قــررت  بــتغري املنــاخ اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــةأن  تالحــظ مــع التقــدير - ١٨٦  

، أن تعـد  ٢٠١٦نيسـان/أبريل   ١٣إىل  ١١واألربعـني، املعقـودة بـنريويب مـن     دورـا الثالثـة    يف
  ؛)٨٩(تقريرا خاصا عن تغري املناخ واحمليطات والغالف اجلليدي

إىل دعـم  “ املسـتقبل الـذي نصـبو إليـه    ”إىل أن الـدول دعـت يف وثيقـة    تشري  - ١٨٧  
الـــنظم اإليكولوجيـــة  املنـــاخ يفاملبـــادرات الـــيت تعـــاجل مســـألة حتمـــض احمليطـــات وآثـــار تغـــري  

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

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

بشـــأن اآلثـــار  العمـــل الدوليـــة الثالثـــة حلقـــة التقريـــر الصـــادر عـــنتالحـــظ  - ١٨٨  
سد الفجوة بني حتمـض احمليطـات   ”موضوع  بشأن القتصادية لتحمض احمليطاتااالجتماعية و

ــيم االقتصــادي  ــاكو العلمــي و    ،“والتقي ــا مركــز مون ــيت نظمه ــين   ال ــدويل املع مركــز التنســيق ال
، وتالحـظ عقــد حلقـة العمــل املقبلــة   التـابع للوكالــة الدوليـة للطاقــة الذريــة   احمليطــات بـتحمض 

  ؛٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٧إىل  ١٥موناكو، يف الفترة من   يف
يقــارب  امليــاه الســطحية للمحيطــات مبــاارتفــاع محوضــة  تالحــظ مــع القلــق - ١٨٩  

واتساع نطـاق التـأثريات املقترنـة باسـتمرار حتمـض       )٩٠(يف املائة منذ بداية العصر الصناعي ٣٠
_______________ 

)٨٧(  United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619.  
 .، الفرع األولUNEP/CBD/COP/12/29 الوثيقةانظر برنامج األمم املتحدة للبيئة،   )٨٨(

 .IPCC/XLIII-6اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، القرار   )٨٩(

الفريق العامل األول التابع للهيئـة احلكوميـة الدوليـة     ٢٠١٣ورد يف التقرير الذي أعده يف عام  حسب ما )٩٠(
 يف القول حبدوث تغري املناخ. املستند إليهئي الفيزيا يعلمالس اساألاملعنية بتغري املناخ عن 
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حميطــات العــامل املنــذر بــاخلطر، وحتــث الــدول علــى بــذل جهــود ملموســة للتصــدي ألســباب    
وعلـى مواصـلة    حتمض احمليطات، مدركـة تبـاين الظـروف والقـدرات الوطنيـة مـن بلـد آلخـر،        

دراسة اآلثار املترتبـة علـى حتمـض احمليطـات وختفيضـها إىل أدىن حـد، وتعزيـز التعـاون يف هـذا          
ــاملي،    ــوطين واإلقليمــي والع ــي وال ــى املســتويات احملل ــادل املعلومــات    الصــدد عل مبــا يف ذلــك تب

ناميـة، لقيـاس   الصلة وتنمية القدرات الالزمة على النطاق العاملي، مبا يف ذلك يف البلدان ال ذات
حتمــض احمليطــات، واختــاذ اخلطــوات الالزمــة لتحســني حالــة الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة،         

  أمكن، على حتمل اآلثار املترتبة على حتمض احمليطات؛  ما جعلها أكثر قدرة،  مث  ومن
بالعنايــة الـــيت أوليــت لــتحمض احمليطـــات يف االجتمــاع الرابــع عشـــر       تنــوه  - ١٩٠  
غري الرمسيـة، وتلتـزم مبواصـلة إيـالء العنايـة هلـذه القضـية املهمـة، بسـبل منـها           التشاورية  للعملية

مراعــاة التقيــيم البحــري العــاملي املتكامــل األول والعمــل اجلــاري ملركــز التنســيق الــدويل املعــين  
  بتحمض احمليطات؛

ــات واهليئــات        تشــجع - ١٩١   ــع املنظم ــاون م ــردة أو بالتع ــام، منف ــى القي ــدول عل ال
الصــلة، بتعزيــز أنشــطتها العلميــة لكفالــة فهــم آثــار تغــري املنــاخ يف البيئــة البحريــة   الدوليــة ذات

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

ظم اإليكولوجيـة السـاحلية الـيت ختـزن     الدور احليوي الـذي تؤديـه الـن   تالحظ  - ١٩٢  
ــأثرة حبركــة املــد واجلــزر واألعشــاب      الكربــون األزرق، كأشــجار املنغــروف واملســتنقعات املت
البحريــة، يف التكيــف مــع تغــري املنــاخ والتخفيــف مــن حدتــه مــن خــالل امتصــاص الكربــون،    

وسـائر الفوائـد    زيادة قدرة النظم اإليكولوجيـة السـاحلية علـى مقاومـة حتمـض احمليطـات،       ويف
الـيت توفرهــا هــذه الــنظم اإليكولوجيـة، مبــا يف ذلــك مصــادر الـرزق املســتدامة واألمــن الغــذائي    
وحفظ التنوع البيولوجي، ومحاية السواحل، وتشجع الدول األعضاء واملؤسسات واملنظمـات  

وإعادـا   الدولية املعنية على التعاون يف محايـة الـنظم اإليكولوجيـة الـيت ختـزن الكربـون األزرق      
  إىل حالتها األصلية؛

تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٤يف ودخولــه حيــز النفــاذ  )٩١(باتفــاق بــاريس حــبتر - ١٩٣  
، وتشجع مجيع أطراف االتفاق على أن تنفذه تنفيذا تاما، كما تشجع أطـراف اتفاقيـة   ٢٠١٦

قبوهلــا  ع بعــد صــكوك تصــديقها أوالــيت مل تــود )٩٢(األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ

_______________ 

 .، املرفق٢١-/م أ١، القرار FCCC/CP/2015/10/Add.1الوثيقة انظر   )٩١(

)٩٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
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وتسـلّم   يف أقرب وقت ممكـن، اء موافقتها أو انضمامها، على أن تقوم بذلك حسب االقتض أو
بأمهية إذكـاء الـوعي بشـأن األثـر الـوخيم لـتغري املنـاخ علـى البيئـة البحريـة والتنـوع البيولـوجي             

  البحري ومستوى البحار؛
لثانيــة والعشــرين يف هــذا الصــدد باستضــافة اململكــة املغربيــة للــدورة ا ترحــب  - ١٩٤  

ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، والـدورة الثانيـة عشـرة ملـؤمتر     
والـــدورة األوىل ملـــؤمتر  ،األطـــراف العامـــل بوصـــفه اجتمـــاع األطـــراف يف بروتوكـــول كيوتـــو 

الل الفتــرة األطـراف العامــل بوصــفه اجتمــاع األطــراف يف اتفـاق بــاريس مبــراكش، املغــرب، خــ  
، وتالحظ، يف هذا الصـدد، االحتفـال بـاليوم العـاملي     ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨إىل  ٧ من

  ؛للعمل ، وترحب بإعالن مراكش٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢للمحيطات يف 
بـاإلعالن الـذي اعتمـده القـادة األفارقـة يف قمـة العمـل األفريقيـة         حتيط علما  - ١٩٥  

ــ ــاير  ١٦راكش يف األوىل املنعقـــدة مبـ ــرين الثاين/ينـ ــة  ٢٠١٦تشـ ــدورة الثانيـ ــامش الـ ــى هـ ، علـ
  ؛)٩٣(والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف االتفاقات الدوليـة املتعلقـة مبسـائل     تشجع - ١٩٦  
محاية وحفظ البيئة البحرية ومواردها البحرية احليـة باحليلولـة دون إدخـال كائنـات حيـة مائيـة       
ضارة ومسببات األمراض ودون التلوث البحري الناجم عن مجيع املصـادر، مبـا يف ذلـك إلقـاء     

ــدهور  النفايــات وغريهــا مــن املــ  ــيت   واد، وغــري ذلــك مــن أشــكال الت املــادي، ويف االتفاقــات ال
على التأهب والتصدي حلوادث التلوث والتعاون يف هـذا الصـدد والـيت تتضـمن أحكامـا       تنص

ــوث      ــن التلـ ــة عـ ــرار النامجـ ــن األضـ ــؤولية عـ ــأن املسـ ــها    بشـ ــات عنـ ــع التعويضـ ــري ودفـ البحـ
بري الالزمـة مبـا يتسـق مـع القـانون الـدويل،       االنضمام إىل تلك االتفاقات، وعلى اختاذ التدا على

  حكام الواردة يف تلك االتفاقات؛مبا فيه االتفاقية، دف تطبيق وإنفاذ األ
اخلطـر  “ املسـتقبل الـذي نصـبو إليـه    ” وثيقـة إىل أن الدول الحظـت يف   تشري - ١٩٧  

ــة ا      ــواع الدخيل ــة مــن األن ــة واملــوارد البحري ــالنظم اإليكولوجي ــق ب ــذي حيي لتوســعية، الشــديد ال
والتزمـت بتنفيــذ تــدابري ملنــع دخـول األنــواع الدخيلــة التوســعية والسـيطرة علــى تأثريهــا البيئــي    

  الضار، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، التدابري املتخذة يف إطار املنظمة البحرية الدولية؛
االتفاقيــة الدوليــة ملراقبــة  اســتيفاء شــروط بــدء ســريانتالحــظ مــع االرتيــاح  - ١٩٨  

االتفاقيـة سـتدخل حيـز     تلـك ، وأن )٩٤(٢٠٠٤ف مياه صابورة السـفن ورواسـبها لعـام    وتصري
_______________ 

)٩٣(  A/C.2/71/5.املرفق ،  
 املرفق.، BWM/CONF/36املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٩٤(
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، وتشـجع الـدول الـيت مل تصـدق عليهـا أو تنضـم إليهـا بعـد         ٢٠١٧أيلول/سـبتمرب   ٨النفاذ يف 
  ؛تنظر يف ذلك  على أن

الدول على النظر، مباشرة أو عن طريق املنظمـات الدوليـة املختصـة،     تشجع - ١٩٩  
يف أن تواصل، حسب االقتضاء ومبا يتسق مع القانون الدويل، مبا فيه االتفاقية، تطـوير وتطبيـق   

ســـيطرا  عمليـــات تقيـــيم األثـــر البيئـــي الـــيت تشـــمل األنشـــطة املقـــررة اخلاضـــعة لواليتـــها أو 
بيئة البحرية أو حتدث فيها تغـريات كـبرية وضـارة، وتشـجع أيضـا      تسبب تلوثا كبريا لل قد اليت

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

أطرافــا يف االتفاقيــات البحريــة اإلقليميــة     بعــد ليســتالــدول الــيت   تشــجع - ٢٠٠  
  ؛القيام بذلكاية البيئة البحرية واحملافظة عليها على املتعلقة حبموبروتوكوالا 

الــدول علــى أن تشــارك وفقــا للقــانون الــدويل، مبــا فيــه االتفاقيــة          تشــجع - ٢٠١  
و إقليمــي، يف وضــع خطــط للطــوارئ  والصــكوك األخــرى ذات الصــلة، علــى أســاس ثنــائي أ  

ن هلـا آثـار سـلبية    أجل التصدي حلوادث التلوث وغريها من احلـوادث الـيت حيتمـل أن تكـو     من
  خطرية يف البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري وتعزيز تلك اخلطط؛

ــاخ يف     متســلّ - ٢٠٢   ــري املن ــر تغ ــم أث ــة حتســني فه ــات والبحــار، وتشــري    بأمهي احمليط
أن ارتفــاع مســتوى “ املســتقبل الــذي نصــبو إليــه”الــدول الحظــت يف الوثيقــة املعنونــة  أن إىل

سـواحل يشـكالن خطـرين يهـددان بشـدة كـثريا مـن املنـاطق السـاحلية          سطح البحـر وحتـات ال  
واجلــزر، وخباصــة يف البلــدان الناميــة، وأهابــت بــاتمع الــدويل يف هــذا الصــدد تعزيــز جهــوده   

  ملواجهة هذين التحديني؛
ب اتمعــات احملليــة الســاحلية اآلثــار الوخيمــة الــيت تصــي تالحــظ مــع القلــق - ٢٠٣  

جراء الظواهر اجلوية الشديدة الوطأة، مثل األعاصري املدارية ومـا يـرتبط ـا مـن عواصـف       من
ــا    ــراءات التعاونيـــة الـــيت تقـــوم ـ هيئـــات ومنظمـــات األمـــم املتحـــدة  عارمـــة، وتشـــجع اإلجـ

الصلة، مبا يف ذلك املنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة، ـدف مسـاعدة الـدول علـى حتسـني         ذات
مبثل هذه الظواهر واسـتخدام تلـك القـدرة يف نظـم اإلنـذار املبكـر باألخطـار         قدرا على التنبؤ

  املتعددة وإدارة املخاطر؛
أن صــحة احمليطــات والتنــوع البيولــوجي البحــري    تالحــظ مــع القلــق أيضــا  - ٢٠٤  

وتالحــظ أن التقريــر الــذي  يتــأثران ســلبا باحلطــام البحــري الــوارد مــن مصــادر بريــة وحبريــة،    
ــامج ا  ــة يف عــام   أصــدره برن ــرب    ٢٠١٦ألمــم املتحــدة للبيئ ــة املســتجدة يعت بشــأن القضــايا البيئي

  ؛اجلسيمات البالستيكية الدقيقة واحدة من القضايا البيئية املستجدة الرئيسية الست
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املـواد  بضـرورة تـوفر معرفـة أفضـل مبصـادر احلطـام البحـري، وخباصـة          متسلّ - ٢٠٥  
، وأحجامه ومسـاراته وتوزيعـه واجتاهاتـه وطبيعتـه     يقةالبالستيكية واجلسيمات البالستيكية الدق

وآثاره، ودراسـة التـدابري املمكـن اختاذهـا وأفضـل التقنيـات املتاحـة واملمارسـات البيئيـة ـدف           
احليلولة دون تراكمه والتقليل إىل أدىن حـد مـن مسـتوياته يف البيئـة البحريـة، وترحـب يف هـذا        

يق اخلـرباء املشـترك املعـين باجلوانـب العلميـة حلمايـة       فرالصدد بالعمل الذي اضطلع به يف إطار 
ــة  ــة البحري ــادة البيئ ــة  ، بقي ــة الدولي ــة احلكومي ــوم احمليطــات  اللجن ــون   لعل ــق املعن ــر الفري ، وبتقري

، “تقيـيم عـاملي   - الدقيقة ومصريها وآثارها يف البيئة البحريـة اجلسيمات البالستيكية مصادر ”
األمــم املتحــدة للبيئــة بشــأن احلطــام البالســتيكي واجلســيمات وتقريــر املــدير التنفيــذي لربنــامج 

البالستيكية البحرية الدقيقة الذي يستعرض أفضـل املعـارف واخلـربات يف هـذا الصـدد، ويقـدم       
البالســتيكية واجلســيمات  توصــيات الختــاذ مزيــد مــن اخلطــوات مــن أجــل احلــد مــن النفايــات  

  ؛)٩٥(يف احمليطاتالبالستيكية الدقيقة 
ــد ت - ٢٠٦   ــرار   ناشـ ــذ القـ ــدول أن تنفـ ــأن  ٢/١١الـ ــة   بشـ ــتيكية البحريـ ــات البالسـ النفايـ

، الـذي اعتمدتـه مجعيـة األمـم املتحـدة للبيئـة التابعـة لربنـامج         واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة
ــنريويب يف الفتـــــرة مـــــن         ــا الثانيـــــة، املعقـــــودة بـــ ــم املتحـــــدة للبيئـــــة يف دورـــ  ٢٧إىل  ٢٣األمـــ

  ؛)١١(٢٠١٦  أيار/مايو
 مــن ٢١الفقــرة الطلــب الــذي وجهتــه مجعيــة األمــم املتحــدة للبيئــة يف  تــدرك - ٢٠٧  

إىل املدير التنفيذي أن جيري، بالتعـاون الوثيـق مـع اهليئـات واملنظمـات األخـرى        ٢/١١ قرارها
اإلقليميـة ذات   اإلدارة الدوليـة واإلقليميـة ودون   جتيجيات وذات الصلة، تقييماً لفعالية استرا

الصــلة ملكافحــة النفايــات البالســتيكية البحريــة واجلســيمات البالســتيكية البحريــة الدقيقــة، مــع 
األطر التنظيمية الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصـلة وحتديـد الثغـرات احملتملـة      مراعاة

دي هلــا، مبــا يف ذلــك عــن طريــق التعــاون والتنســيق اإلقليمــيني، وأن    واخليــارات املتاحــة للتصــ 
ــدم ــة ا  يق ــيم إىل مجعي ــم املتحــدة ل التقي ــة، يف  ألم ــا القادم ــة يف دور ــوارد املتاحــة    لبيئ حــدود امل

  ؛الغرض  هلذا
 سـيما  ال مبا تضـطلع بـه أجهـزة األمـم املتحـدة وهيئاـا ذات الصـلة،        ترحب - ٢٠٨  

واملنظمة البحريـة الدوليـة،   لألمم املتحدة برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة 
وغريها من املنظمات احلكومية الدولية، من أنشطة للتصـدي ملصـادر احلطـام البحـري وآثـاره،      

ت مبا يف ذلك عن طريق الشـراكة العامليـة ملعاجلـة مشـكلة القمامـة البحريـة، وكـذلك اإلجـراءا        
املتعلقة باحلطام البحري املتخذة يف إطار معاهدة احملافظة على األنواع املهـاجرة مـن احليوانـات    

_______________ 

)٩٥(  UNEP/EA.2/5. 
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، وخباصـــة اختـــاذ مـــؤمتر األطـــراف يف هـــذه االتفاقيـــة يف اجتماعـــه احلـــادي عشـــر )٩٦(الفطريــة 
اضـطلعت بـه يف اآلونـة األخـرية      مـا  احلطـام البحـري، وتالحـظ   إدارة املتعلق بـ  ٣٠-١١ القرار
  ة الدولية لشؤون صيد احليتان من أعمال يف تقييم آثار احلطام البحري على احلوتيات؛اللجن

الــدول علــى مواصــلة إقامــة شــراكات مــع الــدوائر املهنيــة املتخصصــة    تشــجع - ٢٠٩  
واتمع املدين للتوعية مبدى تأثري احلطام البحري يف التنوع البيولـوجي للبيئـة البحريـة وسـالمتها     

يـنجم عـن ذلـك مـن خسـائر اقتصـادية، وتشـجع الـدول علـى التعـاون، حسـب             وإنتاجيتها ومـا 
  ؛واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقةاالقتضاء، من أجل التصدي ملسألة احلطام البحري 

الدول على مراعاة مشكلة احلطـام البحـري يف االسـتراتيجيات الوطنيـة      حتث - ٢١٠  
أيضـا، حسـب االقتضـاء، وخباصـة يف املنـاطق السـاحلية        إلدارة النفايات، ويف نظريا اإلقليميـة 

واملوانئ والصناعات البحرية، مبا يشمل عمليات إعادة التدوير وإعـادة االسـتعمال والتخفـيض    
والتصريف، كما حتثها على النظر يف تطوير هياكل أساسية لإلدارة املتكاملة للنفايـات، وعلـى   

د مــن احلطــام البحــري ملعاجلــة    بغــرض احلــ  التشــجيع علــى تقــدمي حــوافز اقتصــادية مناســبة     
املشكلة، مبـا يف ذلـك وضـع نظـم السـترداد التكلفـة تـوفر حـافزا السـتخدام مرافـق تلقـي             هذه

النفايات يف املوانئ وتثين السفن عن تصـريف احلطـام البحـري يف البحـر، ودعـم اختـاذ التـدابري        
الربيـة، وخفضـه والسـيطرة عليـه     الالزمة ملنع التلوث من أي مصدر كان، مبا يف ذلك املصـادر  

مبا يشمل علـى سـبيل املثـال األنشـطة اتمعيـة لتنظيـف السـواحل واملمـرات املائيـة ومراقبتـها،           
وتشجع الدول على التعاون على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمـي لتحديـد املصـادر احملتملـة     

ج مشـتركة ملنـع تصـريف    للحطام البحري وأماكن جتمعه يف السواحل واحمليطات ووضـع بـرام  
ــة مبشــكلة احلطــام البحــري وبضــرورة        ــذها وكــذلك التوعي احلطــام البحــري واســتعادته وتنفي

  البحث عن خيارات سليمة بيئيا إلزالة هذا احلطام؛

الذي تضطلع به املنظمة البحريـة الدوليـة ملنـع التلـوث     اجلاري العمل  تالحظ - ٢١١  
تعـيني منـاطق خاصـة مبوجـب االتفاقيـة الدوليـة ملنـع        ، مبا يف ذلك من خـالل  الناجم عن السفن

 ١٩٧٨، بصــيغتها املعدلــة مبوجــب بروتوكــول عــام  ١٩٧٣التلــوث النــاجم عــن الســفن لعــام  
، وتشـجع املنظمـة البحريـة الدوليـة علـى مواصـلة العمـل بشـأن         )٩٧(امللحق ـا، بصـيغته املعدلـة   

  ؛التلوث الناجم عن السفن  منع

_______________ 

)٩٦(  United Nations, Treaty Series, vol. 1651, No. 28395.  
االتفاقيـة الدوليـة ملنــع التلـوث النــاجم عـن السـفن، املرفــق الرابـع (بنــود منـع التلـوث مبيــاه اـاري اآلتيــة           )٩٧(

 مس (بنود منع التلوث بالنفايات النامجة السفن).السفن) واملرفق اخلا من



احمليطات وقانون البحار A/RES/71/257  
 

52/78 

ــجع - ٢١٢   ــيت مل  تشـ ــدول الـ ــام    الـ ــول عـ ــا يف بروتوكـ ــد أطرافـ ــبح بعـ  ١٩٩٧ تصـ
منع تلوث اهلواء الناجم عن السـفن) امللحـق بصـيغته املعدلـة باالتفاقيـة       بنود -السادس  (املرفق

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

امللحـق   ١٩٩٦ الدول الـيت مل تصـبح بعـد أطرافـا يف بروتوكـول عـام       تشجع - ٢١٣  
 ١٩٧٢ خــرى لعــام األواد املــالنفايــات و قلــبباتفاقيــة منـــع التلــوث البحـــري النــاجم عــن      

  (بروتوكول لندن) على االنضمام إليه؛
العمــل الــذي تضــطلع بــه حاليــا املنظمــة البحريــة الدوليــة والقــرار املتعلــق    تالحــظ - ٢١٤  

  ؛)٩٩(السفن  من الدفيئةبسياسات املنظمة البحرية الدولية وممارساا املتصلة خبفض انبعاثات غازات 
الدول على التعاون على معاجلة أوجه القصور يف مرافق تلقي النفايـات   حتث - ٢١٥  

لعمــل الـيت وضــعتها املنظمـة البحريــة الدوليـة ملعاجلــة أوجـه القصــور يف     يف املـوانئ وفقــا خلطـة ا  
  مرافق تلقي النفايات يف املوانئ؛

حجم التلوث يف احمليطات نابع يف معظمه مـن األنشـطة الربيـة وبأنـه      بأن تقر - ٢١٦  
ويـة،  يؤثر يف أكثر املناطق إنتاجية يف البيئة البحرية، ويـب بالـدول أن تنفـذ، علـى سـبيل األول     

برنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية وأن تتخـذ مجيـع التـدابري املناسـبة     
للوفــاء بالتزامــات اتمــع الــدويل الــواردة يف إعــالن مــانيال لــدعم تنفيــذ برنــامج العمــل العــاملي  

  ؛)١٠٠(حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية
املشــاركة يف االجتمــاع االستعراضــي احلكــومي الــدويل الــدول علــى تشــجع  - ٢١٧  

الرابع لتنفيذ برنامج العمـل العـاملي حلمايـة البيئـة البحريـة مـن األنشـطة الربيـة، الـذي سـيجري           
  ؛٢٠١٧بإندونيسيا يف عام 

مــن انتشــار املنــاطق امليتــة الناقصــة التأكســج والطحالــب    تعــرب عــن قلقهــا  - ٢١٨  
زيادة نسب املغذيات يف املياه، وهي ظاهرة يغـذيها امتـزاج ميـاه     الضارة يف احمليطات من جراء

النيتــروجني التفــاعلي النــاتج     األــار باألمســدة والــتخلص مــن ميــاه الصــرف حبــرا وانبعــاثُ       
حــرق الوقــود األحفــوري، ممــا حيــدث آثــارا خطــرية يف أداء النظــام اإليكولــوجي، ويــب   عــن

نسـب املغـذيات يف امليـاه، وخباصـة عـن طريـق احلـد        بالدول أن تعزز جهودها للحد من تزايـد  
_______________ 

 .MEPC.203(62)، القرار ١٩، املرفق MEPC 62/24/Add.1املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٩٨(

 .A.963(23)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية   )٩٩(

 املرفق.، UNEP(DEPI)/GPA/IGR.3/6برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة   )١٠٠(
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مــن التلــوث باملغــذيات النــاجم عــن مصــادر بريــة، وأن تواصــل، يف ســبيل حتقيــق هــذه الغايــة،  
ــة ذات الصــلة، و   ــامج العمــل العــاملي  ال ســيماالتعــاون يف إطــار املنظمــات الدولي واملنتــدى  برن

  ؛املستعملةالعاملي إلدارة املغذيات واملبادرة العاملية للمياه 
جبميــع الــدول أن تكفــل تنفيــذ مشــاريع اإلعمــار احلضــرية والســاحلية   يــب - ٢١٩  

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

الـداخلي التـدابري الالزمـة الـيت      الدول اليت مل تتخذ بعـد علـى الصـعيد    تشجع - ٢٢٠  
، )١٠١(متكنــها مــن الوفــاء بالتزاماــا النامجــة عــن تصــديقها علــى اتفاقيــة ميناماتــا بشــأن الزئبــق    

املبادرة يف أقرب وقت باختاذ هذه التدابري، وتشجعها من مث على التصـديق علـى االتفاقيـة     على
  حيز النفاذ يف أقرب وقت ممكن؛ قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها، حبيث تدخل  أو

بالعمـل الـذي تضـطلع بـه علـى حنـو متواصـل الـدول وبرنـامج األمـم           ترحب  - ٢٢١  
املتحدة للبيئة واملنظمات اإلقليمية لتنفيـذ برنـامج العمـل العـاملي، وتشـجع علـى زيـادة التركيـز         

قيـق األهـداف اإلمنائيـة    على الصلة بـني امليـاه العذبـة واملنطقـة السـاحلية واملـوارد البحريـة يف حت       
، والغايـات احملـددة   )١٠٢(الدولية، مبا يف ذلك األهداف الواردة يف إعـالن األمـم املتحـدة لأللفيـة    

زمنيـــا يف خطـــة تنفيـــذ نتـــائج مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املســـتدامة (خطـــة جوهانســـربغ    
، وبصــفة خاصـة الغايــة املتعلقــة بالصـرف الصــحي، وتوافـق آراء مــونتريي الــذي    )٢٠()التنفيذيـة 

  ؛)١٠٣(التوصل إليه يف املؤمتر الدويل لتمويل التنمية  مت
إىل قرار االجتمـاع االستشـاري الـثالثني لألطـراف املتعاقـدة يف اتفاقيـة        تشري - ٢٢٢  

(اتفاقيـة لنـدن)    ١٩٧٢خـرى لعـام   األواد املـ النفايـات و قلـب  منـع التلوث البحـري الناجم عن 
إىل  ٢٧واالجتماع الثالث لألطراف املتعاقدة يف بروتوكـول لنـدن اللـذين عقـدا يف الفتـرة مـن       

ــوبر   ٣١ ــه   )١٠٤(بشــأن تنظــيم ختصــيب احمليطــات   ٢٠٠٨تشــرين األول/أكت ــذي اتفقــت في وال
األطراف املتعاقدة على أمور منها أن نطاق اتفاقيـة وبروتوكـول لنـدن يشـمل أنشـطة ختصـيب       

ينبغي، يف ضوء املعارف املتوافرة حاليا، السماح بأنشـطة ختصـيب احمليطـات     ال احمليطات، وأنه
بغي تقييم مقترحات البحث العلمي علـى أسـاس   إال ألغراض البحث العلمي املشروعة، وأنه ين

_______________ 

  ، املرفق الثاين.UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4 برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة  )١٠١(
 .٥٥/٢ القرار  )١٠٢(

 ٢٠٠٢آذار/مـــــارس  ٢٢-١٨تقريـــــر املـــــؤمتر الـــــدويل لتمويـــــل التنميـــــة، مـــــونتريي، املكســـــيك،  )١٠٣(
 ، املرفق.١)، الفصل األول، القرار A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع  األمم  (منشورات

 .LC-LP.1 (2008) ، القرار٦، املرفق LC 30/16املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )١٠٤(
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كل حالة على حدة باستخدام إطار للتقييم تضعه األفرقة العلمية يف إطـار اتفاقيـة وبروتوكـول    
نبغــي اعتبــار أن أي أنشــطة أخــرى  لنــدن، واتفقــت كــذلك علــى أنــه، لتحقيــق هــذه الغايــة، ي  

 تســتحق يف الوقــت احلــايل هــذا القبيــل تتنــاىف مــع أهــداف اتفاقيــة وبروتوكــول لنــدن وال   مــن
(ب) مــن املــادة الثالثــة مــن اتفاقيــة لنــدن   ١الفقــرة  اســتثناء مــن تعريــف اإللقــاء الــوارد يف  أي

  من بروتوكول لندن؛ ١من املادة  ٢-٤  والفقرة
إىل القــرار الصــادر عــن االجتمــاع االستشــاري الثــاين والــثالثني   أيضــا تشــري - ٢٢٣  

لندن واالجتماع اخلامس لألطراف املتعاقـدة يف بروتوكـول لنـدن    لألطراف املتعاقدة يف اتفاقية 
بشأن إطار تقييم البحـث   ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ١٥إىل  ١١اللذين عقدا يف الفترة من 

  ؛)١٠٥(العلمي يف جمال ختصيب احمليطات
ـــ  تالحـــظ - ٢٢٤   ــراف املتعاق ــل األطـ ــتمرار عمـ ــدن  اسـ ــة وبروتوكـــول لنـ دة يف اتفاقيـ

عاملية شفافة وفعالة ملراقبة وتنظيم أنشطة ختصيب احمليطـات وسـائر األنشـطة     أجل وضع آلية من
اليت تقع يف نطاق اتفاقية وبروتوكول لندن اليت ميكن أن تلحق الضرر بالبيئـة البحريـة، وتالحـظ    

وكـول لنـدن، املنعقـد يف الفتـرة     القرار الـذي اختـذه االجتمـاع الثـامن لألطـراف املتعاقـدة يف بروت      
بشأن تعديل بروتوكـول لنـدن لوضـع ضـوابط     ”، ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١٨ إىل ١٤ من

  ؛)١٠٦(ختصيب احمليطات مبواد توضع فيها وغري ذلك من أنشطة اهلندسة اجليولوجية تنظم
جيم الذي اختذ يف االجتماع التاسـع ملـؤمتر األطـراف     ٩/١٦إىل املقرر  تشري - ٢٢٥  

 يار/مـايو أ ٣٠إىل  ١٩يف بـون، أملانيـا، يف الفتـرة مـن     يف اتفاقية التنوع البيولـوجي الـذي عقـد    
١٠٧(٢٠٠٨(   األطـراف، يف مجلـة أمـور، آخـذا يف احلسـبان التحلـيالت        والذي طلب فيـه مـؤمتر

تم يف إطار اتفاقية وبروتوكـول لنـدن، إىل األطـراف أن تكفـل،     تاليت اجلارية العلمية والقانونية 
  خصـيب احمليطـات ريثمـا يتـوافر األسـاس العلمـي       إجـراء أنشـطة لت   وفقا للنهج التحـوطي، عـدم

         آليـة   الكايف لتربير هذه األنشـطة، مبـا يف ذلـك تقيـيم املخـاطر املصـاحبة هلـذه األنشـطة، وإجيـاد
عاملية شفافة فعالة ملراقبة تلك األنشطة وتنظيمها، باستثناء دراسات البحث العلمي اليت جتـرى  

احلكومات األخرى علـى القيـام بـذلك، وأعلـن      على نطاق ضيق داخل املياه الساحلية، وحثّ
ينبغي اإلذن بإجراء هذه الدراسات إال إذا كانت مربرة باحلاجة إىل مجـع بيانـات علميـة     ال أنه

حمددة، وينبغي أن ختضـع دراسـات البحـث هـذه لتقيـيم مسـتفيض مسـبق ملـا ميكـن أن يترتـب           
ط صـارمة، وأال تسـتخدم يف توليـد    عليها من آثار يف البيئـة البحريـة، وينبغـي أن ختضـع لضـواب     

_______________ 

 .LC-LP.2 (2010)، القرار ٥، املرفق Corr. 1و  LC 32/15املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )١٠٥(

 .LP.4(8) القرار، ٤، املرفق LC 35/15لدولية، الوثيقة املنظمة البحرية ا  )١٠٦(

 .، املرفق األولUNEP/CBD/COP/9/29انظر برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة   )١٠٧(
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 ١٠/٢٩صــكوك موازنــة الكربــون وبيعهــا أو ألي غــرض جتــاري آخــر، وحتــيط علمــا بــاملقرر  
ــذي         ــوجي الـ ــوع البيولـ ــة التنـ ــراف يف اتفاقيـ ــؤمتر األطـ ــر ملـ ــاع العاشـ ــذ يف االجتمـ ــذي اختـ الـ

وطلـب   ،)١٠٨(٢٠١٠تشرين األول/أكتـوبر   ٢٩إىل  ١٨يف الفترة من ناغويا، اليابان،  يف قدع
جيم؛ ٩/١٦األطراف إىل األطراف تنفيذ املقرر  فيه مؤمتر  
املسـتقبل الـذي نصـبو    ”إىل أن الدول أكـدت يف الوثيقـة املعنونـة     تشري أيضا - ٢٢٦  

صـيب احمليطـات   يساورها من قلق إزاء اآلثار اليت ميكـن أن تلحـق بالبيئـة مـن جـراء خت      ما “إليه
وأشـــارت يف هـــذا الصـــدد إىل القـــرارات املتعلقـــة بتخصـــيب احمليطـــات الـــيت اختـــذا اهليئـــات  
احلكوميـة الدوليـة املعنيـة وعقـدت العـزم علـى االسـتمرار يف معاجلـة مسـألة ختصـيب احمليطـات            

  بأقصى درجات احلذر، مبا يتفق مع النهج التحوطي؛
كــــانون  ٢٠املــــؤرخ  ٦١/٢٢٢رار مــــن القــــ ١١٩الفقــــرة  تعيــــد تأكيــــد - ٢٢٧  

املتعلقــة بالنــهج املراعيــة للنظــام اإليكولــوجي واحمليطــات، مبــا يف ذلــك    ٢٠٠٦األول/ديســمرب 
العناصــر املقترحــة إلرســاء ــج يراعــي النظــام اإليكولــوجي، والوســائل الالزمــة لتطبيــق ذلــك   

  حتسني تطبيقه، ويف هذا الصدد:النهج ومتطلبات 
 الطلــبحم اســتمرار تــدهور البيئــة يف كــثري مــن أحنــاء العــامل وتــزا أن  تالحــظ  (أ)  

األولويات فيما يتعلق بـإجراءات اإلدارة اهلادفـة    وحتديدبشكل متزايد يتطلبان استجابةً عاجلة 
  إىل احلفاظ على سالمة النظام اإليكولوجي؛

ــا يف إدارة  هجتالحـــظ أيضـــا أن الـــن  (ب)   ــة للنظـــام اإليكولـــوجي املســـتعان ـ  املراعيـ
اإليكولـوجي   على إدارة األنشطة البشرية بغية احلفاظ على سـالمة النظـام  ينبغي أن تركز احمليطات 

ــد      ــة الفوائـــ ــة وإتاحـــ ــدمات البيئيـــ ــلع واخلـــ ــى الســـ ــاء علـــ ــاء لإلبقـــ ــد االقتضـــ ــالحه عنـــ وإصـــ
هــــداف وتــــأمني ســــبل الــــرزق لتعزيــــز األواالقتصــــادية لتحقيــــق األمــــن الغــــذائي  االجتماعيــــة

ــة ــا اإلمنائيـ ــة، مبـ ــوع     يف الدوليـ ــى التنـ ــاظ علـ ــة، واحلفـ ــالن األلفيـ ــواردة يف إعـ ــداف الـ ــك األهـ ذلـ
  ؛البحري  البيولوجي
ينبغــي هج املراعيــة للنظــام اإليكولــوجي الــن هــاتشــري إىل أن الــدول عنــد تطبيق  (ج)  

 الـيت تضـع اإلطـار القـانوين جلميـع      ،اقيةاالتف ال سيمابعدد من الصكوك القائمة، و تسترشد أن
قـــات املتعلقـــة بتنفيـــذها وغريهـــا واالتفا ،ضـــطلع بـــه مـــن أنشـــطة يف احمليطـــات والبحـــار ي مـــا
على سبيل املثال االلتزامات الواردة يف اتفاقية التنوع البيولوجي والنـداء  ومنها االلتزامات،  من

مــن أجــل تطبيــق النــهج املراعــي للنظــام    الــذي أصــدره مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة  
_______________ 
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، وتشجع يف هذا السياق الدول على تعزيز جهودها يف سـبيل  ٢٠١٠اإليكولوجي حبلول عام 
  تطبيق هذا النهج؛

ــذ،      (د)   ــا وأن تتخـ ــق جهودهـ ــاون وأن تنسـ ــى أن تتعـ ــدول علـ ــجع الـ ــردة تشـ منفـ
يف ذلـك االتفاقيـة    الـدويل، مبـا  ، حسب االقتضاء، مجيع التدابري الـيت تتفـق مـع القـانون     جمتمعة أو

املناطق  وغريها من الصكوك السارية، للتصدي لآلثار احلاصلة يف النظم اإليكولوجية البحرية يف
  ؛املعنية الواقعة يف نطاق واليتها الوطنية وخارجه، مع مراعاة سالمة النظم اإليكولوجية

حبمايـة  “ نصـبو إليـه  املسـتقبل الـذي   ”إىل أن الـدول التزمـت يف وثيقـة     تشري - ٢٢٨  
احمليطات والنظم اإليكولوجية البحرية وإعادا إىل سابق عهدها من حيث السالمة واإلنتاجيـة  
والقــدرة علــى الصــمود واحلفــاظ علــى تنوعهــا البيولــوجي، مبــا يتــيح حفظهــا لألجيــال احلاليــة   

جي والنــهج واملقبلـة واســتخدامها علــى حنـو مســتدام، وتطبيــق النــهج املراعـي للنظــام اإليكولــو   
و فعـال وفقـا للقـانون الـدويل،     التحوطي يف إدارة األنشطة اليت تـؤثر يف البيئـة البحريـة علـى حنـ     

  أجل حتقيق التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة؛  من
املنظمات واهليئات املختصة اليت مل تـدمج بعـد النـهج املراعـي للنظـام       تشجع - ٢٢٩  

بذلك، حسب االقتضاء، من أجل التصـدي لآلثـار الواقعـة    القيام  علىاإليكولوجي يف والياا 
  يف النظم اإليكولوجية البحرية؛

يف الطلــب الــذي وجهتــه مجعيــة األمــم املتحــدة للبيئــة يف دورــا الثانيــة  تــدرك  - ٢٣٠  
أن يسـرع وتـرية عملـه،    إىل برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة مـن أجـل        ٢/١٠قرارهـا   من ٦الفقرة 

خالل برناجمه للبحار اإلقليمية فيما يتعلق مبسـاعدة البلـدان واملنـاطق علـى تطبيـق      ذلك من  يف مبا
ج النظم اإليكولوجية يف إدارة البيئة البحرية والساحلية، مبا يف ذلك عـن طريـق تيسـري التعـاون     

  ؛)١٠(بني القطاعات يف جمال اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية والتخطيط املكاين البحري
الدول، وبصفة خاصة الدول املتقدمة يف جمال التكنولوجيـا والقـدرات    تدعو - ٢٣١  

أقل البلدان منوا والـدول   ال سيماالبحرية، إىل حبث إمكانية حتسني التعاون مع الدول النامية، و
تقـدمي املســاعدة إليهــا  حتســني الـدول األفريقيــة السـاحلية، و  كــذلك اجلزريـة الصــغرية الناميـة، و  

ــى حنــو أفضــل يف السياســات         ــة للقطــاع البحــري عل ــة املســتدامة والفعال ــاج التنمي ــدف إدم
  والربامج الوطنية؛

 عـن املسـاعدة املتاحـة للـدول     )١٠٩(املعلومات اليت مجعتها األمانة العامة تالحظ - ٢٣٢  
ــد تتخــذها     ــيت ق ــدابري ال ــة والت ــدول، وهــذه النامي ــوا    ال ســيماال ــدان من ــل البل ــة  أق ــدان النامي والبل

_______________ 

)١٠٩(  A/63/342. 
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 الدول األفريقية الساحلية، لالستفادة منكذلك والدول اجلزرية الصغرية النامية، والساحلية  غري
الـدول   مـن  ت احمليطـات، علـى النحـو املقـدم    التنمية املستدامة الفعالة للموارد البحرية واستخداما

واملنظمــات الدوليــة املختصــة ووكــاالت التمويــل العامليــة واإلقليميــة، وحتــث الــدول علــى تقــدمي  
  ؛اإلنترنتشبكة  املعلومات إلدراجها يف التقرير السنوي لألمني العام ويف موقع الشعبة على

 السفن لتفكيك الدولية كونغ هونغق على اتفاقية الدول اليت مل تصد تشجع - ٢٣٣  

أو مل تنضـم إليهـا بعـد علـى      )١١٠(٢٠٠٩ لعـام  بيئيـاً  وسـليمة  مأمونة بطريقة مبكوناا والتصرف
  النظر يف القيام بذلك من أجل تيسري بدء نفاذها؛

الـتحكم   بشـأن على مواصـلة التعـاون بـني األطـراف يف اتفاقيـة بـازل        تشجع - ٢٣٤  
واملنظمــة البحريــة الدوليــة بشــأن   )١١١(عــرب احلــدود الــتخلص منــهاوالنفايــات اخلطــرة نقــل  يف

  األنظمة املتعلقة مبنع التلوث الناجم عن السفن؛
ــة ا  تالحــظ - ٢٣٥   ــة البيئ ــة بــازل يف محاي ــار الضــارة الــيت   دور اتفاقي ــة مــن اآلث لبحري

  تنتج عن النفايات املشمولة باالتفاقية؛  قد
 عـــن حـــوادث االنســـكاب النفطـــي احتمـــال أن تنـــتج  تالحـــظ مـــع القلـــق - ٢٣٦  

ــاملواد اخلطــرية أو الســامة   أو ــوث ب ــى     حــوادث التل ــدول عل ـــث ال ــة خطــرية، وحتـ عواقــب بيئي
تتعــاون فيما بينهـــا، مبـا يتسـق والقـانون الـدويل، مباشـرة أو عـن طريـق املنظمـات الدوليـة            أن

والصــحة والســالمة املختصــة، وأن تتبــادل أفضــل املمارســات يف جمــاالت محايــة البيئــة البحريــة 
ــذا        ـــا، وتشــجع يف ه ــف مــن حدـ ــة والتصــدي حلــاالت الطــوارئ والتخفي البشــريتني والوقاي
الصدد على االضطالع بالبحث العلمي والتعـاون يف هـذا اـال، مبـا يف ذلـك البحـث العلمـي        

يف البحر أو حوادث التلـوث البحـري    انسكاب النفط البحري، من أجل فهم عواقب حوادث
  ؛أفضل فهما اخلطرية أو السامة باملواد

ق بعد على االتفاقية الدولية لالسـتعداد والتصـدي   الدول اليت مل تصد تشجع - ٢٣٧  
والربوتوكول املتعلق باالسـتعداد والتصـدي    )١١٢(١٩٩٠لعام والتعاون يف ميدان التلوث الزييت 

مهـــا الكالصـــادر  ،٢٠٠٠لعـــام والتعــاون يف ميـــدان أحـــداث التلـــوث مبـــواد خطــرة وضـــارة   
ملنظمة البحرية الدولية، أو مل تنضم إليهمـا بعـد، علـى النظـر يف القيـام بـذلك، وتشـجعها        ا عن

يف هــذا الصــدد علــى النظــر يف وضــع ترتيبــات إقليميــة واالنضــمام إليهــا ــدف تعزيــز التعــاون  
  اخلطرة؛  الدويل على مكافحة احلوادث الكربى للتلوث بالزيوت واملواد

_______________ 
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ــا يف  الـــدول ع تشـــجع - ٢٣٨   ــبح أطرافـ ــة أن تصـ  بروتوكـــوللـــى النظـــر يف إمكانيـ
امللحق باالتفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عـن نقـل    ٢٠١٠ عام

  ؛)١١٣(١٩٩٦املواد اخلطرة والضارة عن طريق البحر لعام 
  عاشرا

  التنوع البيولوجي البحري

حبفــظ التنــوع البيولــوجي البحــري  دورهــا املركــزي فيمــا يتعلــق تعيــد تأكيــد - ٢٣٩  
  واستخدامه على حنو مستدام يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية؛

ــا تالحــظ - ٢٤٠   ــة الدوليــة       م ــات احلكومي ــدول واملنظمــات واهليئ ــه ال اضــطلعت ب
الصــلة مــن أعمــال ومســامهات يف ســياق الفريــق العامــل املخصــص غــري الرمســي املفتــوح    ذات
لدراسة املسائل املتعلقة حبفظ التنـوع البيولـوجي البحـري واسـتخدامه علـى حنـو        العضوية باب

  مستدام يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية؛
وضـع صـك دويل ملـزم    ”املعنـون   ٦٩/٢٩٢يف هذا الصدد إىل قرارها  تشري - ٢٤١  

قانونا يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار بشـأن حفـظ التنـوع البيولـوجي البحـري            
  ؛“املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على حنو مستدام  يف

األوىل  بالغىن الذي اتسمت به النقاشات واآلراء املتبادلة خـالل الـدورتني   تنوه - ٢٤٢  
التــوايل يف  علــى املعقــودتني ،٦٩/٢٩٢ القــرارمبوجــب  أنشــئتوالثانيــة للجنــة التحضــريية الــيت  

أيلول/سـبتمرب   ٩ أغسـطس إىل آب/ ٢٦ نيسـان/أبريل ومـن   ٨آذار/مـارس إىل   ٢٨الفترتني مـن  
ــه ٢٠١٦ ــة    مــن ، وتالحــظ، يف هــذا الصــدد، أن ــة والرابعــة للجن ــدورتان الثالث املقــرر أن تعقــد ال

  ؛٢٠١٧التحضريية خالل عام 
إىل األمــــني العــــام أن يــــدعو إىل عقــــد دوريت اللجنــــة التحضــــريية   تطلــــب - ٢٤٣  

  ؛٢٠١٧متوز/يوليه  ٢١إىل  ١٠نيسان/أبريل ومن  ٧آذار/مارس إىل  ٢٧الفترتني من   يف
 ٢٠١٦شـباط/فرباير   ٤ و ٣ يـومي  عقد حلقة عمل يف سنغافورة يف تالحظ - ٢٤٤  

ــاطق      ”موضــوع  يف ــى حنــو مســتدام يف املن ــوجي البحــري واســتخدامه عل ــوع البيول حفــظ التن
، نظمها مركز القانون الـدويل  “الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية: اإلعداد للجنة التحضريية

  التابع جلامعة سنغافورة الوطنية؛
ميكــن  ة البحريــة وتنوعهــا وقيمتــها مــن حيــث مــابــوفرة املــوارد اجلينيــ متســلّ - ٢٤٥  

  تقدمه من فوائد وسلع وخدمات؛  أن

_______________ 
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بأمهية البحـوث املتعلقـة بـاملوارد اجلينيـة البحريـة ألغـراض تعزيـز         م أيضاتسلّ - ٢٤٦  
الفهــم العلمــي واالســتخدامات والتطبيقــات احملتملــة فيمــا يتعلــق بــالنظم اإليكولوجيــة البحريــة  

  وحتسني إدارا؛
ــرامج     تشــجع - ٢٤٧   ــها ب ــة علــى أن تواصــل، بوســائل من ــدول واملنظمــات الدولي ال

التعاون والشراكات الثنائية واإلقليميـة والعامليـة، وبطريقـة مسـتدامة شـاملة، دعـم أنشـطة بنـاء         
القدرات وتعزيزها وتوطيدها، وخباصة يف البلدان النامية، يف ميدان البحـوث العلميـة البحريـة،    

  فة خاصة ضرورة بناء مزيد من القدرات يف جمال علم تصنيف األحياء؛آخذة يف اعتبارها بص
األعمـال الـيت جيــري االضـطالع ـا يف إطــار واليـة جاكرتـا للتنــوع        تالحـظ  - ٢٤٨  

ــوجي البحــري والســاحلي  ــوجي    )١١٤(البيول ــالتنوع البيول ــق ب ــامج العمــل التفصــيلي املتعل ، وبرن
، ويف الوقت الـذي تكـرر فيـه تأكيـد     )١١٥(ولوجيالبحري والساحلي يف إطار اتفاقية التنوع البي

ــوجي البحــري واســتخدامه        ــوع البيول ــق حبفــظ التن ــة فيمــا يتعل ــة العام ــدور الرئيســي للجمعي ال
حنو مستدام يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، تالحـظ مـع التقـدير األعمـال      على

  األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي؛التكميلية التقنية والعلمية اليت يضطلع ا مؤمتر 
ضـرورة أن تنظـر الـدول علـى سـبيل االسـتعجال، منفـردة         تؤكد مـن جديـد   - ٢٤٩  

عن طريق املنظمات الدولية املختصة، يف الوسائل اليت تكفل، اسـتنادا إىل أفضـل املعلومـات     أو
والصـكوك ذات الصـلة،   العلمية املتاحـة واتباعـا للنـهج التحـوطي ووفقـا لالتفاقيـة واالتفاقـات        

تكامـــلَ وحتســـني إدارة املخـــاطر الـــيت ـــدد التنـــوع البيولـــوجي البحـــري يف اجلبـــال البحريـــة   
والشعاب املرجانية املوجودة يف امليـاه البـاردة واملنافـث احلراريـة املائيـة وبعـض املعـامل األخـرى         

  املوجودة حتت سطح املاء؛
تخذ علـى سـبيل االسـتعجال إجـراءات     بالدول واملنظمات الدولية أن ت يب - ٢٥٠  

إضافية للتصدي، وفقا للقانون الدويل، للممارسات املدمرة الـيت ختلـف آثـارا ضـارة يف التنـوع      
البيولوجي البحري والنظم اإليكولوجية البحرية، مبا يف ذلك اجلبال البحرية واملنافـث احلراريـة   

  ة؛املائية والشعاب املرجانية املوجودة يف املياه البارد
بالدول أن تقوم، على حنو يتفق مع القانون الدويل، وخباصة االتفاقيـة،   يب - ٢٥١  

ــة والسياســات      ــة البحري ــنظم اإليكولوجي ــوجي البحــري وال ــوع البيول ــز حفــظ وإدارة التن بتعزي
  الوطنية فيما يتعلق باملناطق البحرية احملمية؛

_______________ 
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 .، املرفق األول٧/٥، املرفق، املقرر UNEP/CBD/COP/7/21برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة   )١١٥(



احمليطات وقانون البحار A/RES/71/257  
 

60/78 

املسـتقبل الـذي نصـبو    ”نونـة  إىل أن الـدول أكـدت جمـددا يف الوثيقـة املع     تشري - ٢٥٢  
امـة منـاطق حبريـة حمميـة اتسـاقا      أمهيةَ تدابري احلفظ املتخذة حسـب املنـاطق، مبـا يف ذلـك إق    “ إليه
القانون الدويل واستنادا إىل أفضل املعلومات العلمية املتاحة، باعتبار ذلـك أداة حلفـظ التنـوع     مع

االجتمـاع   املتخـذ يف  ١٠/٢املقـرر  البيولوجي واستخدام مكوناته بطريقـة مسـتدامة، والحظـت    
يحفـظ حبلـول    العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولـوجي الـذي يـنص علـى ضـرورة أن     

ــا ٢٠٢٠عــام  ــاطق الســاحلية والب   ١٠نســبته  م ــة مــن املن ــيت   يف املائ ــاطق ال ــة، وال ســيما املن حري
خـالل منظومـات    خاصة بالنسبة للتنوع البيولوجي وخدمات الـنظم اإليكولوجيـة، مـن   أمهية  هلا

من املناطق احملمية تدار بطريقة فعالة وعادلة وتكون ممثلةً للنظم اإليكولوجية ومترابطة علـى حنـو   
  ؛)١٠٨(جيد، ومن خالل تدابري حفظ فعالة أخرى متخذة حسب املناطق

الدول يف هذا الصدد على تعزيز التقدم احملرز يف إنشـاء منـاطق حبريـة     تشجع - ٢٥٣  
ــر          ــدول أن تواصــل النظ ــب بال ــاطق، وي ــك املن ــة لتل ــة شــبكات ممثل ــك إقام ــا يف ذل ــة، مب حممي

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

ضرورة أن تواصـل الـدول، مباشـرة وعـن طريـق املنظمـات        تؤكد من جديد - ٢٥٤  
ــنهج      الدوليــة املختصــة، بــذل اجلهــود وتكثيفهــا مــن أجــل تطــوير وتيســري اســتخدام خمتلــف ال

ألدوات حلفظ وإدارة النظم اإليكولوجية البحريـة اهلشـة، مبـا يف ذلـك إمكانيـة إقامـة منـاطق        وا
تبينـه االتفاقيـة، واسـتنادا إىل أفضـل املعلومـات       حبرية حممية، وفقا للقانون الدويل، على حنو مـا 

  العلمية املتاحة؛

الدوليـة   العمل الذي تضطلع به الدول واملنظمات واهليئات احلكومية تالحظ - ٢٥٥  
ذات الصلة، مبا يف ذلك اتفاقية التنـوع البيولـوجي، لتقيـيم املعلومـات العلميـة املتعلقـة باملنـاطق        
البحرية اليت قد حتتاج إىل احلماية، وجتميع املعايري اإليكولوجية لتحديد تلك املنـاطق، يف ضـوء   

اسـتخدام خمتلـف الـنهج    هدف مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املسـتدامة املتمثـل يف تطـوير وتيسـري      
واألدوات مثل اتبـاع الـنهج املراعيـة للنظـام اإليكولـوجي وإقامـة املنـاطق البحريـة احملميـة وفقـا           

تبينه االتفاقية، واستنادا إىل املعلومـات العلميـة، مبـا يف ذلـك إقامـة       للقانون الدويل، على حنو ما
  ؛)١٩(شبكات ممثلة لتلك املناطق

إىل أن مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولـوجي اعتمـد يف اجتماعـه     تشري - ٢٥٦  
التاســع معــايري علميــة لتحديــد املنــاطق البحريــة ذات األمهيــة اإليكولوجيــة أو البيولوجيــة الــيت    

اه احمليطات املفتوحة وموائل أعماق البحار كمـا اعتمـد مبـادئ توجيهيـة     حتتاج إىل محاية يف مي
علميــة الختيــار املنــاطق الــيت تقــام فيهــا شــبكات ممثلــة للمنــاطق البحريــة احملميــة، مبــا يف ذلــك    
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، وتالحـظ العمـل اجلـاري الـذي يضـطلع      )١١٦(مياه احمليطات املفتوحة وموائل أعماق البحار يف
التنــوع البيولــوجي بشــأن تطبيــق املعــايري العلميــة لتحديــد املنــاطق البحريــة   بــه يف إطــار اتفاقيــة 

  األمهية اإليكولوجية أو البيولوجية من خالل تنظيم سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية؛  ذات
إىل أن منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة أعــدت مبــادئ   تشــري أيضــا - ٢٥٧  

البحرية اهلشة من خالل املبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة  توجيهية لتحديد النظم اإليكولوجية
أجـل   تضـطلع بـه مـن أعمـال مـن      بإدارة مصائد األمساك يف أعماق أعايل البحـار، وتالحـظ مـا   

ــة       ــالنظم اإليكولوجي ــات خاصــة ب ــة وتعهــد قاعــدة بيان ــادئ التوجيهي ــدول للمب ــق ال دعــم تطبي
  البحرية اهلشة؛

ــيت تضــطلع ــ  األ تالحــظ مــع التقــدير  - ٢٥٨   ــادرة احمليطــات املســتدامة  عمــال ال ا مب
احلـوار العـاملي مـع منظمـات     ”إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، وتالحظ يف هـذا الصـدد عقـد     يف

البحــار اإلقليميــة وهيئــات مصــائد األمســاك اإلقليميــة بشــأن تســريع التقــدم حنــو حتقيــق أهــداف     
  ؛٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢٩إىل  ٢٦الفترة من يف سول يف  “آيتشي املتعلقة بالتنوع البيولوجي

تقوم به املنظمة البحرية الدولية من أعمال لتحديـد املنـاطق البحريـة     ما تالحظ - ٢٥٩  
املعترف بأمهيتها من حيث املعـايري اإليكولوجيـة أو االجتماعيـة االقتصـادية أو العلميـة واملعرضـة       

  ؛)١١٧(نها كمناطق حبرية شديدة احلساسيةللضرر الناجم عن أنشطة النقل البحري الدويل وتعيي
بتحــدي ميكرونيزيــا ومبشــروع املنــاظر البحريــة للمنــاطق االســتوائية        تنــوه - ٢٦٠  

الشــرقية مــن احملــيط اهلــادئ والتحــدي الكــارييب ومبــادرة املثلــث املرجــاين الــيت يســعى مجيعهــا    
بصورة خاصة إىل إنشاء وربط مناطق حبرية حممية حملية مـن أجـل زيـادة تيسـري الـنهج املراعيـة       

ددا ضـرورة تعزيـز التعـاون والتنسـيق والتضـافر علـى الصـعيد        للنظـام اإليكولـوجي، وتؤكـد جمـ    
  الدويل لدعم هذه املبادرات؛

دعمها للمبـادرة الدوليـة املتعلقـة بالشـعاب املرجانيـة، وتالحـظ        تكرر تأكيد - ٢٦١  
عقــد االجتمـــاع العــام للمبـــادرة الدوليــة املتعلقـــة بالشــعاب املرجانيـــة يف بــاريس، يف الفتـــرة      

، وتؤيــد برنــامج العمــل التفصــيلي التفاقيــة التنــوع  ٢٠١٦الثــاين/نوفمرب تشــرين  ٤إىل  ٢ مــن
البيولوجي املتعلق بالتنوع البيولـوجي البحـري والسـاحلي املتصـل بالشـعاب املرجانيـة مبوجـب        

  والية جاكرتا للتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛
_______________ 

ــة    بر )١١٦( ــة، الوثيقــ ــدة للبيئــ ــم املتحــ ــامج األمــ ــرر  UNEP/CBD/COP/9/29نــ ــق األول، املقــ ، ٩/٢٠، املرفــ
  .والثاين األول  املرفقان

اخلطوط التوجيهيـة املنقحـة لتحديـد وتعـيني املنـاطق البحريـة بالغـة احلساسـية،          املنظمة البحرية الدولية، )١١٧(
 .A.982(24)قرار اجلمعية 
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“ ذي نصـبو إليـه  املسـتقبل الـ  ”إىل أن الدول سلمت يف الوثيقة املعنونـة   تشري - ٢٦٢  
بأن الشعاب املرجانية تعود بفوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية كـبرية، وخباصـة بالنسـبة للـدول     
اجلزرية وغريها من الدول الساحلية، وبأن الشعاب املرجانيـة وغابـات املـانغروف تتـأثر بشـدة      

ارسـات الضـارة   بعوامل من بينها آثار تغري املنـاخ وحتمـض احمليطـات واإلفـراط يف الصـيد واملم     
ــاظ         يف ــن أجــل احلف ــدويل م ــاون ال ــا للتع ــت عــن دعمه ــوث، وأعرب جمــال صــيد األمســاك والتل

الشـــعاب املرجانيـــة والـــنظم البيئيـــة لغابـــات املـــانغروف واالســـتفادة منـــها يف اـــاالت    علـــى
  االجتماعية واالقتصادية والبيئية وتيسري التعاون التقين وتبادل املعلومات طوعا؛

الدول واملؤسسات الدولية ذات الصلة على النهوض باجلهود الراميـة   تشجع - ٢٦٣  
إىل معاجلــة ابيضــاض املرجــان، بســبل منــها حتســني الرصــد ــدف توقــع حــوادث االبيضــاض    
وحتديدها، ودعم اإلجراءات املتخذة أثناء تلك احلـوادث وتعزيزهـا، والنـهوض باسـتراتيجيات     

ني قـدرا علـى مقاومـة الضـغوط األخـرى، مبـا فيهـا        إدارة الشعاب لدعم منعتها الطبيعية وحتس
ــة       ــدابري ذات األولوي ــذ الت ــى تنفي ــدول أيضــاً عل حتمــض احمليطــات، ويف هــذا الصــدد تشــجع ال

مــن أهــداف آيتشــي املتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي، وهــو هــدف موضــوعه   ١٠لتحقيــق اهلــدف 
د يف الـدورة الثانيـة عشـرة ملـؤمتر     الشعاب املرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة الصلة ـا اعتمـ  

  ؛)٨٨(األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي
الــدول علــى أن تتعــاون فيمــا بينــها، مباشــرة أو عــن طريــق اهليئــات    تشــجع - ٢٦٤  

تبادل املعلومات يف حال وقوع حوادث للسـفن علـى الشـعاب املرجانيـة،      الدولية املختصة، يف
ويف التشــجيع علــى وضــع تقنيــات للتقيــيم االقتصــادي لقيمــة إصــالح نظــم الشــعاب املرجانيــة  

  وقيمة عدم استخدامها؛
ــة واإلدارة      تشــدد - ٢٦٥   ــاج اإلدارة املســتدامة للشــعاب املرجاني ــى ضــرورة إدم عل

يف يف االسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة ويف أنشـطة وكـاالت األمـم       املتكاملة ألحـواض التصـر  
  املتحدة وبراجمها ذات الصلة واملؤسسات املالية الدولية واجلهات املاحنة؛

أن الضــجيج يف احمليطــات ميكــن أن تكــون لــه آثــار ســلبية ذات بــال   تالحــظ - ٢٦٦  
السـليمة يف معاجلـة هـذه املسـألة،      على املوارد البحرية احليـة، وتؤكـد أمهيـة الدراسـات العلميـة     

وتشــجع علــى إجــراء املزيــد مــن البحــوث والدراســات واألعمــال الــيت تتنــاول آثــار الضــجيج    
ــا     يف ــة، وتالحــظ م ــة احلي ــوارد البحري ــى امل ــة    احمليطــات عل ــدول واملنظمــات الدولي ــه ال تقــوم ب

إليهـا مـن الـدول     يرد املختصة من أعمال يف هذا الصدد، وتطلب إىل الشعبة مواصلة جتميع ما
مـن دراسـات    ٦١/٢٢٢مـن القـرار    ١٠٧األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية عمال بالفقرة 

علمية خضعت الستعراض األقران ونشرها يف موقعها علـى شـبكة اإلنترنـت أو وضـع مراجـع      
  اسات، حسب االقتضاء؛ووصالت على املوقع تشري إىل هذه الدر
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إقرار املنظمة البحرية الدوليـة للمبـادئ التوجيهيـة للحـد مـن الضـجيج        تالحظ - ٢٦٧  
ــاة           ــار املضــرة باحلي ــدف معاجلــة اآلث  ــل البحــري التجــاري ــن النق ــاه الصــادر ع ــاق املي يف أعم

إىل أن تروج لتنفيذها وتشـجع عليـه فيمـا خيـص السـفن       املنظمة البحرية الدولية البحرية، وتدعو
املسـتخدمة واجلديــدة، عنـد االقتضــاء، بسـبل منــها االرتقـاء بالتــدابري الـيت قــد تـؤدي إىل خفــض       

  ؛)١١٨(جتوف املياه
  

  حادي عشر

  العلوم البحرية
ــها      يــــب - ٢٦٨   ــا بينــ ــاون فيمــ ــردة أو بالتعــ ــعي، منفــ ــل الســ ــدول أن تواصــ بالــ

واهليئـــات الدوليـــة املختصـــة، إىل حتســـني فهـــم احمليطـــات وأعمـــاق البحـــار  املنظمـــات  مـــع أو
واملعــارف املتعلقــة ــا، مبــا يف ذلــك علــى وجــه اخلصــوص مــدى وهشاشــة التنــوع البيولــوجي   
والنظم اإليكولوجية يف أعماق البحار، عن طريق تكثيف أنشطة البحوث فيمـا يتعلـق بـالعلوم    

  قية؛البحرية اليت تضطلع ا وفقا لالتفا
، يف هذا الصـدد، املنظمـات الدوليـة املعنيـة واجلهـات املاحنـة األخـرى        تشجع - ٢٦٩  

على النظر يف تقدمي الدعم إىل صـندوق اهلبـات التـابع للسـلطة الدوليـة لقـاع البحـار مـن أجـل          
تشجيع التعاون يف إجراء البحوث العلمية البحرية يف املنطقـة الدوليـة لقـاع البحـار عـن طريـق       

كة العلمـاء والفنـيني املـؤهلني مـن البلـدان الناميـة يف الـربامج واملبـادرات واألنشـطة          دعم مشـار 
  املضطلع ا يف هذا اال؛

ــق  - ٢٧٠   ــل احلطــام     تالحــظ مــع القل ــدات املتصــلة بأنشــطة اإلنســان، مث أن التهدي
البحري واصـطدام السـفن والضـجيج حتـت املـاء وامللوثـات الثابتـة وأنشـطة التشـييد السـاحلي           

يف جمملـها علـى   بشـدة  وحوادث انسكاب النفط ومعدات الصيد املتخلى عنها، ميكن أن تـؤثر  
احليــاة البحريــة، مبــا يف ذلــك علــى مســتويات التغذيــة العليــا فيهــا، ويــب بالــدول واملنظمــات   

يتسـىن احلـد    الدولية املختصة التعاون والتنسيق فيما تبذله من جهود حبثية يف هذا الصدد، حـىت 
ــك   ــن تل ــام        م ــرام الت ــه يف ظــل االحت ــوجي البحــري كل ــام اإليكول ــظ ســالمة النظ ــار وحف اآلث

  للواليات املسندة إىل املنظمات الدولية ذات الصلة؛
بإعالن الشعبة ومعهد كوريا البحري، بالتعـاون مـع اللجنـة احلكوميـة      ترحب - ٢٧١  

النـهوض بالبحـث العلمـي البحـري وتيسـريه      ”الدولية لعلوم احمليطات، انطـالق الربنـامج املعنـون    
، قصـد مسـاعدة البلـدان الناميـة، وخاصـة الـدول       “يف إطار اتفاقية األمم املتحـدة لقـانون البحـار   

_______________ 

 .، املرفقMEPC.1/Circ.833 الوثيقةاملنظمة البحرية الدولية،   )١١٨(
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التقـدير   ة، يف بناء قدراا يف ميدان البحث العلمي البحـري، وتالحـظ مـع   اجلزرية الصغرية النامي
أن الدورة األوىل اليت نظمت يف إطار الربنامج وضعت بالتعـاون مـع أمانـة مجاعـة احملـيط اهلـادي       

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١١إىل  ٧وأجريت يف بوسان، مجهورية كوريا، يف الفترة من 
ات والصناديق والـربامج واهليئـات ذات الصـلة يف منظومـة     مجيع املنظم تدعو - ٢٧٢  

األمـــم املتحـــدة إىل القيـــام، بالتشـــاور مـــع الـــدول املهتمـــة، بتنســـيق األنشـــطة يف هـــذا اـــال  
املراكز العلمية والتكنولوجية البحرية اإلقليمية والوطنية يف الدول اجلزرية الصـغرية الناميـة،    مع

ــة حتق    ــن أجــل كفال ــربامج      حســب االقتضــاء، م ــا لل ــة وفق ــن الفعالي ــدر أكــرب م ــدافها بق ــق أه ي
  واالستراتيجيات اإلمنائية لألمم املتحدة ذات الصلة بالدول اجلزرية الصغرية النامية؛

بالقرار الذي اختذته مجعيـة اللجنـة احلكوميـة الدوليـة لعلـوم احمليطـات        ترحب - ٢٧٣  
ــاريس يف الف    ــودة يف ب ــة والعشــرين، املعق ــا الثامن ــن  يف دور ــرة م ــه  ٢٥إىل  ١٨ت حزيران/يوني

، بشأن إقرار احلملـة الدوليـة الثانيـة لدراسـة احملـيط اهلنـدي، باعتبارهـا مشـروعا حـافزا          ٢٠١٥
هاما يربط الصلة بني عمليات احمليط اهلندي واحمليطات والغـالف اجلـوي علـى الصـعيد العـاملي      

ملدة مخس سـنوات أوليـة،    ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٤مت إطالقه رمسيا يف غووا، اهلند، يف 
وتدعو الدول إىل املشـاركة يف هـذه املبـادرة، وتالحـظ أن مركـزي اتصـال للمكتـب املشـترك         
للمشــاريع اخلــاص باحلملــة الدوليــة الثانيــة لدراســة احملــيط اهلنــدي قــد أقيمــا مــن أجــل تنســيق     

  عمليات احلملة يف بريت، أستراليا، وحيدر أباد، اهلند؛
العمل الذي تضـطلع بـه اللجنـة احلكوميـة الدوليـة لعلـوم        لتقديرتالحظ مع ا - ٢٧٤  

احمليطات، مبشورة من هيئة اخلرباء االستشارية لقانون البحار، من أجل وضع إجـراءات لتنفيـذ   
  اجلزأين الثالث عشر والرابع عشر من االتفاقية؛

رية، العمل الذي تضـطلع بـه هيئـة اخلـرباء االستشـا      تالحظ أيضا مع التقدير - ٢٧٥  
مبــا يف ذلــك العمــل الــذي تضــطلع بــه بالتعــاون مــع الشــعبة، بشــأن ممارســات الــدول األعضــاء  
املتصلة بالبحوث العلمية البحرية ونقل التكنولوجيا البحرية يف إطار االتفاقيـة، وترحـب بقـرار    
 الــس التنفيــذي للجنــة احلكوميــة الدوليــة لعلــوم احمليطــات يف دورتــه اخلامســة واألربعــني الــيت 

أن تواصــل هيئــة اخلــرباء  ٢٠١٢حزيران/يونيــه  ٢٨إىل  ٢٦عقــدت يف بــاريس يف الفتــرة مــن  
ــة      ــالس إدارة اللجنـ ــا جمـ ــها ـ ــى األولويـــات الـــيت كلفتـ ــز علـ ــها الـــذي يركـ ــارية عملـ االستشـ

الدوليــة لعلــوم احمليطــات وفقــا الختصاصــاا، مــع حشــد مــوارد مــن خــارج امليزانيــة  احلكوميـة 
  الضرورة؛  عند

البحث العلمي البحري: دليـل لتنفيـذ    املنشور املنقح املعنونإىل صدور  شريت - ٢٧٦  
ــام ذات الصــلة مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار        يف كــانون األول/ديســمرب  األحك
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، وتطلب إىل األمانة العامة أن تواصل بذل اجلهود من أجـل نشـر الـدليل جبميـع لغـات      ٢٠١٠
  األمم املتحدة الرمسية؛

ــدير   - ٢٧٧   ــع التق ــة بشــأن      تالحــظ م ــة اجلغرافي ــات البيولوجي ــام املعلوم إســهام نظ
احمليطات يف البحث يف جمـال التنـوع البيولـوجي البحـري، وهـو مرفـق حلفـظ وتبـادل البيانـات          

  املتاحة جمانا للعموم تستضيفه اللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطات؛
ــذي جيــري    ترحــب - ٢٧٨   ــد ال ــام املتزاي ــا     باالهتم ــى احمليطــات باعتباره ــزه عل تركي

مصدرا حمتمال للطاقة املتجددة، وتالحظ يف هذا الصدد مـوجز املناقشـات الـيت أجرـا العمليـة      
  ؛)١١٩(التشاورية غري الرمسية يف اجتماعها الثالث عشر

أمهية زيادة الفهم العلمي للتفاعل بني احمليطات والغالف اجلوي، بطرق  تؤكد - ٢٧٩  
منها املشاركة يف برامج مراقبة احمليطـات ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة، مثـل النظـام العـاملي ملراقبـة         
ــاه اللجنـــة احلكوميـــة الدوليـــة لعلـــوم احمليطـــات وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة     احمليطـــات الـــذي ترعـ

العاملية لألرصاد اجلوية والس الـدويل للعلـوم، وخاصـة حبكـم دور هـذه الـربامج       واملنظمة  للبيئة
ــأمواج      ــذار بــ ــم اإلنــ ــاء نظــ ــا ويف إنشــ ــؤ ــ ــه والتنبــ ــاخ وتقلباتــ ــري املنــ ــة تغــ ــنظم يف مراقبــ والــ

  ؛وتشغيلها تسونامي
بالتقدم الذي أحرزته اللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطـات والـدول    ترحب - ٢٨٠  
يف إنشاء وتشغيل نظم إقليمية ووطنية لإلنذار بأمواج تسونامي والتخفيف من آثارهـا،   األعضاء

وترحب أيضا مبواصلة التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدوليـة األخـرى يف إطـار    
هذه اجلهود، وترحب كذلك باستحداث املواد املتطورة اجلديـدة املتعلقـة بنظـام اإلنـذار بـأمواج      

امي والتخفيف من آثارها يف احمليط اهلادئ وبنشرها يف اآلونة األخرية، وباسـتحداث املـواد   تسون
املتطورة املتعلقة بنظام اإلنذار بأمواج التسـونامي واألخطـار السـاحلية األخـرى يف منطقـة البحـر       

البحـر  الكارييب واملناطق املتامخة هلا، األمـر الـذي سيسـاعد بلـدان منطقـة احملـيط اهلـادئ ومنطقـة         
الكـارييب علــى تقيـيم خمــاطر التعــرض ألمـواج تســونامي وإصــدار اإلنـذارات بقــدومها، وتشــجع     
الــدول األعضــاء علــى إقامــة نظمهــا الوطنيــة لإلنــذار بــأمواج تســونامي والتخفيــف مــن آثارهــا    

ــا     ــدى ملخــــ ــامل يتصــــ ــج شــــ ــاع ــــ ــنظم باتبــــ ــك الــــ ــد تلــــ ــال  وتعهــــ ــددة يف جمــــ طر متعــــ
ــات، ــب احمليطــ ــرض احلــــ   حســ ــرار الــــيت    االقتضــــاء، بغــ ــن اخلســــائر يف األرواح واألضــ د مــ

باالقتصــــادات الوطنيــــة وتعزيــــز قــــدرة اتمعــــات احملليــــة الســــاحلية علــــى مواجهــــة    تلحــــق
  ؛الطبيعية  الكوارث

_______________ 

)١١٩(  A/67/120. 
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ضــرورة مواصـلة اجلهــود لوضـع تــدابري التخفيـف مــن آثـار الكــوارث      تؤكـد  - ٢٨١  
ي النامجــة عــن الــزالزل،  الطبيعيــة والتأهــب هلــا، وخباصــة يف أعقــاب كــوارث أمــواج تســونام   

  ؛٢٠١١آذار/مارس  ١١الكارثة اليت وقعت يف اليابان يف  مثل
الــدول علــى اختــاذ اإلجــراءات الضــرورية والتعــاون يف إطــار املنظمــات  حتــث - ٢٨٢  

ذات الصلة، مبا فيها منظمة األغذية والزراعة لألمـم املتحـدة واللجنـة احلكوميـة الدوليـة لعلـوم       
لعاملية لألرصـاد اجلويـة، مـن أجـل التصـدي لألضـرار الـيت تلحـق بعوامـات          احمليطات واملنظمة ا

     ل وفقا للقانون الـدويل، بسـبل منـها التثقيـفشغب وتنصمجع البيانات املتعلقة باحمليطات اليت ت
والتوعية فيما يتعلق بأمهية تلك العوامات والغرض املراد ا وحتصني تلـك العوامـات مـن هـذه     

  اإلبالغ عن تلك األضرار؛ األضرار وزيادة
يف  عقــد الــذي ،٢٠١٦يف عــام  جتمــاع احمليطــاتالتنظــيم الربتغــال  تالحــظ - ٢٨٣  

االقتصاد، وثقافـة احمليطـات   ”وركز على موضوع  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٣ و ٢لشبونة يومي 
  ؛“وعلومها، واالبتكار

  
  ثاين عشر

  ،وتقييمها على الصعيد العامليإنشاء عملية منتظمة لإلبالغ عن حالـة البيئة البحرية 

  يف ذلك اجلوانب االجتماعية واالقتصادية  مبا

ــد  - ٢٨٤   ــة        تكــرر تأكي ــة البحري ــة البيئ ــتظم حلال ــي املن ــيم العلم ــز التقي ضــرورة تعزي
  أجل توطيد األساس العلمي لتقرير السياسات؛  من

ــد   - ٢٨٥   ــن جدي ــد م ــدفها ونطاق     تؤك ــة وه ــة املنتظم ــه العملي ــادئ الــيت توج هــا املب
  ؛)١٢٠(٢٠٠٩اتفق عليه يف االجتماع األول للفريق العامل املخصص اجلامع لعام   حنو ما  على

إىل أن العمليــة املنتظمــة، حبكــم أــا أنشــئت يف إطــار األمــم املتحــدة،    تشــري - ٢٨٦  
ختضـــع ملســـاءلة اجلمعيـــة العامـــة، وهـــي عمليـــة حكوميـــة دوليـــة تسترشـــد بالقـــانون الـــدويل، 

انون البحـار وغريهـا مـن الصـكوك الدوليـة السـارية، وتضـع يف اعتبارهـا         ذلـك اتفاقيـة قـ    يف مبا
  قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة؛

املسـتقبل الـذي نصـبو    ”إىل أن الدول أعربت يف الوثيقـة املعنونـة    تشري أيضا - ٢٨٧  
عـن دعمهـا للعمليـة املنتظمـة، وعـربت عـن تطلعهـا إىل إجنـاز أول تقيـيم عـاملي متكامـل            “ إليه
وإىل نظــر اجلمعيــة العامــة فيــه بعــد ذلــك، وشــجعت   ٢٠١٤الــة البيئــة البحريــة حبلــول عــام  حل

  الدول على النظر يف نتائج التقييم على املستويات املالئمة؛
_______________ 

 .، املرفقA/64/347انظر   )١٢٠(
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أمهيــة التقيــيم العــاملي األول املتكامــل حلالــة البيئــة البحريــة   تؤكــد مــن جديــد - ٢٨٨  
األوىل للعمليـة املنتظمـة املتاحـة يف املوقـع الشـبكي      (التقييم)، بوصفه الوثيقة املنبثقة عن الدورة 

  ألمانة العملية واملوقع الشبكي لتقييم حالة حميطات العامل؛
نتـــائج التقيــيم الــيت تفيــد بـــأن حميطــات العــامل تواجـــه       تالحــظ مــع القلــق    - ٢٨٩  

واحـــد ضـــغوطا كـــربى تنشـــأ عنـــها آثـــار جســـيمة مـــن الشـــدة حبيـــث أن قـــدرا            آن يف
التحمل هي يف سبيلها إىل االستنفاد، أو قد اسـتنفدت فعـال يف بعـض احلـاالت،      على القصوى

وبأن التأخري يف األخـذ بـاحللول لتسـوية املشـاكل الـيت سـبق أن اعتـربت خطـرا يهـدد بتـدهور           
حميطــــات العــــامل ســــيؤدي، دون مــــربر، إىل تكبــــد تكــــاليف بيئيــــة واجتماعيــــة واقتصــــادية  

  جسامة؛  أكثر
ة تعريـــف احلكومـــات واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واألوســـاط  إىل أمهيـــ تشـــري - ٢٩٠  

 وعامــة اجلمهــور بــالتقييم وبالعمليــة املنتظمــة، وتنــوه مــع التقــدير باألنشــطة الــيت تضــطلع ــا  العلميــة
ــدد، و    ــذا الصــ ــلة يف هــ ــة ذات الصــ ــة الدوليــ ــات احلكوميــ ــيمااملنظمــ ــة    ال ســ ــطة أمانــ ــها أنشــ منــ

  املنتظمة؛  العملية
ــاة تامــة بوصــفه جــزءا        هاتشــجيع تكــرر - ٢٩١   ــاة التقيــيم مراع ــدول علــى مراع ال

عمليات شىت من قبيل العملية التشـاورية غـري الرمسيـة وتـدعو املنظمـات احلكوميـة الدوليـة         من
  ذات الصلة إىل القيام بذلك؛

  ٢٩٢ - ــر ــذ        تقـ ــها تنفيـ ــعدة منـ ــة أصـ ــى مجلـ ــيم علـ ــة للتقيـ ــة الداعمـ ــة العلميـ بالقيمـ
وضـع صـك دويل    :٦٩/٢٩٢ اجلمعيـة العامـة   ، وقـرار )٣١(٢٠٣٠عـام  التنميـة املسـتدامة ل   خطة

ملزم قانونا يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بشأن حفـظ التنـوع البيولـوجي البحـري     
وعملية اتفاقية األمم  ،ق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على حنو مستداميف املناط

  املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛
تقريـر  يضـمن منـها يف    إىل أمهية أن يكفل يف إعداد التقييمات، مثل مـا  تشري - ٢٩٣  

كوميـة الدوليـة املعنيـة بـتغري     ومـا يعـد يف إطـار اهليئـة احل     التنمية املسـتدامة علـى الصـعيد العـاملي    
املناخ، واملنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم    

داعـي لـه، وتشـري أيضـا      اإليكولوجية، والعملية املنتظمة، تبادل الدعم وجتنب التكرار الـذي ال 
  ؛إىل أمهية وضع التقييمات يف االعتبار على الصعيد اإلقليمي

إىل أن العمليـــة املنتظمـــة ركـــزت نطاقهـــا يف دورــــا األوىل      تشـــري أيضـــا   - ٢٩٤  
ــيم االجتاهــات        علــى ــة ليشــمل تقي ــدورة الثاني ــد نطــاق ال إرســاء خــط لألســاس، وتقــرر أن ميت

  السائدة وحتديد الثغرات؛
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باملنظمات اليت أسهمت يف الدورة األوىل للعمليـة املنتظمـة،    تنوه مع التقدير - ٢٩٥  
مبا فيها منظمة األمم املتحدة للبيئـة، واللجنـة احلكوميـة الدوليـة لعلـوم احمليطـات التابعـة ملنظمـة         
ــة       ــة للطاق ــة الدولي ــة، والوكال ــة الدولي ــم والثقافــة، واملنظمــة البحري ــة والعل األمــم املتحــدة للتربي

  من دعم فين وعلمي ولوجسيت ومايل خالل الدورة األوىل للعملية املنتظمة؛الذرية، ملا قدمته 
إىل قرارها اإلعالن عن انطالق الدورة الثانية للعملية املنتظمة، وتؤكـد   تشري - ٢٩٦  

  أمهية تنفيذها بنجاح؛
  ؛٢٠٢٠إىل عام  ٢٠١٦أن متتد الدورة الثانية مخس سنوات من عام  تقرر - ٢٩٧  
بعقــد االجتمــاع الســابع للفريــق العامــل املخصــص اجلــامع يف الفتــرة   ترحــب - ٢٩٨  

  ؛٧٠/٢٣٥من القرار  ٢٨٣، وفقا للفقرة ٢٠١٦آب/أغسطس  ٩إىل  ٣  من
ــامع    تقـــــر - ٢٩٩   ــدها الفريـــــق العامـــــل املخصـــــص اجلـــ ــيات الـــــيت اعتمـــ التوصـــ

  ؛)٣(السابع  اجتماعه  يف
بالعمــل الــذي اضــطلع بــه مكتــب الفريــق العامــل     حتــيط علمــا مــع التقــدير  - ٣٠٠  

مـن   ٢٨٢، عمـال بـالفقرة   املخصـص  املخصص اجلامع متهيدا لالجتماع السابع للفريـق العامـل  
 املخصـص  ورد من آراء من املشاركني يف الفريـق العامـل   ، من أجل تعميم ما٧٠/٢٣٥القرار 
الــدروس املســتفادة مــن الــدورة األوىل، وتالحــظ قيــام أمانــة العمليــة املنتظمــة بتجميــع     بشــأن
  اآلراء؛  تلك

لــذي أعدتــه أمانــة العمليــة املنتظمــة  بــاجلرد ا حتــيط علمــا أيضــا مــع التقــدير  - ٣٠١  
للمعلومــات املتاحـــة بشــأن التقييمـــات والعمليـــات األخــرى الـــيت أُجريــت مـــؤخرا واجلاريـــة     

الصعيدين اإلقليمي والعاملي ذات الصلة بالعملية املنتظمة، وذلك اسـتجابة للطلـب الـوارد     على
ــرة  ــرار   ٢٨٦يف الفقـ ــن القـ ــات    ٧٠/٢٣٥مـ ــها املنظمـ ــيت أتاحتـ ــات الـ ــتنادا إىل املعلومـ ، واسـ

  احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية؛
ــديرها   - ٣٠٢   ــام بشــأن      تعــرب عــن تق ــني الع ــيت أعــدها األم ــة ال ــات اخلطي للمعلوم

مـة  للـدورة الثانيـة للعمليـة املنتظ    ٢٠٢٠-٢٠١٧استعراض االحتياجات من املوارد عن الفتـرة  
  ؛٧٠/٢٣٥من القرار  ٢٨٥استجابة للطلب الوارد يف الفقرة 

ــق      تشــري - ٣٠٣   ــا الفري ــا وتوجيهه ــة ســيتوىل اإلشــراف عليه ــة املنتظم إىل أن العملي
الـدورة  بتيسـري إجنـاز نـواتج    العامـل املخصـص   العامل املخصص اجلامع، وتقرر أن يقوم الفريق 

للــــدورة الثانيــــة   ٢٠٢٠-٢٠١٧الثانيــــة علــــى النحــــو املــــبني يف برنــــامج عمــــل الفتــــرة       
  ؛)٣(املنتظمة  للعملية
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الفريـق العامـل   بالدور اهلـام للرئيسـني املشـاركني وملكتـب      م مع التقديرتسلّ - ٣٠٤  
بـني الـدورتني، مبـا يف ذلـك فيمـا يتعلـق        املخصص اجلامع يف تقدمي التوجيهات خـالل فتـرة مـا   

  بتفعيل الدورة الثانية للعملية املنتظمة؛
إىل املكتــب أن يواصــل وضــع القــرارات والتوجيهــات الــيت يعتمــدها   تطلــب - ٣٠٥  

ني موضــع التطبيــق، بســبل منــها بــني الــدورت الفريــق العامــل املخصــص اجلــامع خــالل فتــرة مــا 
  للدورة الثانية للعملية املنتظمة؛ ٢٠٢٠-٢٠١٧اإلشراف على إجناز برنامج عمل الفترة 

ــة    ترحـــب - ٣٠٦   ــرباء العمليـ ــق خـ ــكيل فريـ ــزءا ال بتشـ ــفه جـ ــة بوصـ ــزأ  املنتظمـ يتجـ
دول الــدورة الثانيــة للعمليــة املنتظمــة، وتطلــب إىل أعضــاء فريــق اخلــرباء املعيــنني مــن قبــل الــ  مــن

تويل مهامهم يف فريـق اخلـرباء بصـفة مسـتقلة      ٧٠/٢٣٥من القرار  ٢٨٧األعضاء عمال بالفقرة 
، ٢٨٧وشخصية خالل الدورة الثانية، وحتث اموعات اإلقليميـة علـى أن تعـني، وفقـا للفقـرة      

خرباء يف فريق اخلرباء إذا مل تكن قـد فعلـت ذلـك، مـع مراعـاة ضـرورة كفالـة التوزيـع اجلغـرايف          
  ؛اديةواخلربة املناسبة يف التخصصات االجتماعية واالقتص

فريـــق اخلـــرباء والشـــركاء اآلخـــرين ذوي الصـــلة إىل بـــدء العمــــل        تـــدعو  - ٣٠٧  
  ميكن؛  للدورة الثانية للعملية املنتظمة بأسرع ما ٢٠٢٠-٢٠١٧برنامج عمل الفترة   على

ألفـــراد الـــذين   ا ٧٠/٢٣٥مـــن القـــرار    ٢٨٨إىل دعوـــا يف الفقـــرة    تشـــري  - ٣٠٨  
دموا املشــورة، حســب  فريــق اخلــرباء خــالل الــدورة األوىل للعمليــة املنتظمــة أن يقــ       يف عملــوا

املكتب والفريـق العامـل املخصـص اجلـامع إىل حـني تعـيني فريـق اخلـرباء مـن أجـل            االقتضاء، إىل
  ؛الدورة الثانية

كــذلك و فريــق اخلــرباء علــى توجيــه الــدعوة إىل أعضــاء فريــق خــرباء تشــجع - ٣٠٩  
جممـع خـرباء الـدورة األوىل للعمليـة املنتظمـة، حسـب االقتضـاء، مـن أجـل اإلسـهام يف           أعضاء 

  صياغة واستعراض اخلالصة أو اخلالصات التقنية؛
وطرائـق عمـل فريـق     )١٢١(إىل فريق اخلرباء أن يسـتعرض اختصاصـات   تطلب - ٣١٠  

ىل املشـاركني للتحقـق مـن انطباقهـا     خرباء الدورة األوىل للعملية املنتظمة والتوجيهات املقدمة إ
الدورة الثانية للعملية املنتظمة، وأن يعدهلا، عند االقتضاء، لكفالة حتقيـق مجلـة أمـور منـها      على

استمرار العضوية الكاملة يف فريق اخلرباء والتزام أعضائه التام، وأن يعلم املكتب بـذلك الحقـا   
  مع؛قصد إقرارها من قبل الفريق العامل املخصص اجلا

_______________ 

 ، املرفق الثالث.A/67/87انظر   )١٢١(
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إىل مكتــب الفريــق العامــل املخصــص اجلــامع أن يضــع آليــة لتشــكيل   تطلــب - ٣١١  
جممع للخرباء خاص بالدورة الثانيـة للعمليـة املنتظمـة، بسـبل منـها دعـوة األفـراد الـذين عملـوا          

جممـــع اخلـــرباء خـــالل الـــدورة األوىل للعمليـــة املنتظمـــة إىل إبـــالغ أمانـــة العمليـــة املنتظمـــة   يف
  يرغبون يف العمل يف جممع خرباء الدورة الثانية؛ كانوا  إذا  مبا

ــدعو - ٣١٢   ــول    ت ــوم، حبل ــدول إىل أن تق ــايو  ٣١ال ــات  ٢٠١٧أيار/م ــيني جه ، بتع
للدورة الثانيـة للعمليـة    ٢٠٢٠-٢٠١٧تنسيق وطنية من أجل تيسري تنفيذ برنامج عمل الفترة 

 لالنضمام إىل جممـع اخلـرباء،   يتعلق منه بإجراءات ترشيح خرباء إضافيني املنتظمة، وال سيما ما
وســرعة االتصــال فيمــا بــني األوســاط العلميــة وفريــق اخلــرباء وجممــع اخلــرباء ومكتــب العمليــة   

  املنتظمة وأمانتها، وإذكاء الوعي؛
اللجنة احلكومية الدولية لعلـوم احمليطـات التابعـة ملنظمـة األمـم املتحـدة        تدعو - ٣١٣  

ألمم املتحدة للبيئة واملنظمة البحريـة الدوليـة ومنظمـة األغذيـة     للتربية والعلم والثقافة وبرنامج ا
والزراعة لألمم املتحـدة واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة ومؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة          
ــذ       ــدمي املســاعدة يف تنفي ــا ذات الصــلة، حســب االقتضــاء، إىل تق وهيئاــا وصــناديقها وبراجمه

ملنتظمة فيما خيص األنشطة التاليـة: إذكـاء الـوعي، وإجيـاد خـرباء      أعمال الدورة الثانية للعملية ا
لالنضمام إىل جممع اخلرباء، وتقدمي الدعم الفين والعلمـي للمكتـب ولفريـق اخلـرباء، واستضـافة      
حلقات العمل واالجتماعات اخلاصـة بأفرقـة الصـياغة، وبنـاء القـدرات، وعمليـة حتديـد نطـاق         

  ثانية؛التقييم أو التقييمات للدورة ال
املنظمـــات احلكوميــــة الدوليـــة ذات الصــــلة إىل اإلســـهام، حســــب     تـــدعو  - ٣١٤  

  االقتضاء، يف أنشطة الدورة الثانية؛
ــات      حتـــث - ٣١٥   ــة واملنظمـ ــاالت املاحنـ ــة والوكـ ــة الدوليـ ــات املاليـ ــدول واملؤسسـ الـ

احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة واألشـــخاص الطبيعـــيني واالعتبـــاريني علـــى          
وتقـــدمي مســـامهات أخـــرى     )١٢٢(مســـامهات ماليـــة للصـــندوق االســـتئماين للتربعـــات      دميتقـــ

  ؛املنتظمة  للعملية
إىل األمـني العـام أن يـوفر املـوارد الالزمـة، بسـبل منـها خيـار امليزانيـة           تطلب - ٣١٦  

للــدورة الثانيــة للعمليــة املنتظمـــة،     ٢٠٢٠-٢٠١٧العاديــة للمنظمــة، لربنــامج عمــل الفتـــرة     
ملعتمد خالل االجتماع السابع للفريق العامل املخصص اجلـامع، وفقـا لإلجـراءات    النحو ا على

  املقررة وضمن اختصاص كل هيئة من اهليئات ذات الصلة؛
_______________ 

 .٢٧٨، الفقرة ٦٩/٢٤٥انظر القرار   )١٢٢(
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إىل األمــــني العــــام أن يــــدعو إىل عقــــد اجتمــــاعني خــــالل   تطلــــب أيضــــا - ٣١٧  
أيـام، يعقـد   تزيـد مـدما اإلمجاليـة علـى مخـس       للفريق العامل املخصص اجلامع ال ٢٠١٧ عام

للنظــر يف اخلالصــات التقنيــة وفقــا لربنــامج  ٢٠١٧نيســان/أبريل  ١٨ و ١٧ يــومي أحــدمها يف
ــرة  عمــل ــرة مــن     ٢٠٢٠-٢٠١٧الفت ــة املنتظمــة، واآلخــر يف الفت ــة للعملي إىل  ٦للــدورة الثاني

  ؛٢٠١٧أيلول/سبتمرب   ٨
  ثالث عشر

  التعاون اإلقليمي
اختاذ عدد مـن املبـادرات علـى املسـتوى اإلقليمـي يف خمتلـف املنـاطق         تالحظ - ٣١٨  

يضـطلع بـه صـندوق املسـاعدة املعـين       لتعزيز تنفيذ االتفاقية، وتالحظ أيضا يف هـذا السـياق مـا   
مبنطقة البحر الكارييب من أعمـال ـدف إىل تيسـري القيـام طوعـا، مـن خـالل املسـاعدة التقنيـة          

اوضــات بشــأن تعــيني احلــدود البحريــة بــني دول البحــر الكــارييب،  املقــام األول، بــإجراء مف يف
صـندوق   ٢٠٠٠وتالحظ مرة أخـرى إنشـاء اجلمعيـة العامـة ملنظمـة الـدول األمريكيـة يف عـام         

السالم: التسوية السلمية للمنازعات اإلقليمية ليكون آلية رئيسية الغـرض منـها، حبكـم نطاقهـا     
اإلقليميـة واملنازعــات علــى احلـدود الربيــة والبحريــة   اإلقليمـي الواســع، منـع نشــوب املنازعــات   

وتسوية املنازعات اليت مل يبت فيها، ويب بالدول واجلهات األخـرى الـيت ميكنـها أن تسـاهم     
  يف هذين الصندوقني أن تفعل ذلك؛

اجلهــود املبذولــة علــى الصــعيد اإلقليمــي لتعزيــز تنفيــذ    تالحــظ مــع التقــدير  - ٣١٩  
وسائل منها بناء القـدرات، للمسـائل املتعلقـة بالسـالمة واألمـن البحـريني       االتفاقية والتصدي، ب

وحفــظ املــوارد البحريــة احليــة واســتخدامها علــى حنــو مســتدام ومحايــة وصــون البيئــة البحريــة   
  وحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على حنو مستدام؛

ثالـث املعـين بالـدول اجلزريـة     باعتماد الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الدويل ال ترحب - ٣٢٠  
إجــــراءات العمــــل املعجــــل للــــدول اجلزريــــة الصــــغرية الناميــــة  ”الصــــغرية الناميــــة املعنونــــة 

والطرائــق اجلديــدة املنصــوص عليهــا لغــرض تعزيــز اإلجــراءات املتخــذة    )١٢٣(“ســاموا) (مســار
ت الــيت بشــأن طائفــة مــن التحــديات الــيت تواجههــا الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة واألولويــا  

مها، مبا يف ذلك التحديات املتعلقة حبفظ املوارد البحريـة واسـتخدامها مبـا حيفـظ اسـتدامتها،      
وصون البيئة البحرية، وتؤكد مـن جديـد التزامهـا بالعمـل مـع الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة          

  دف التنفيذ الكامل ملسار ساموا مبا يضمن جناحه؛

_______________ 

 .، املرفق٦٩/١٥القرار   )١٢٣(
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لدولية إىل تعزيز التعاون فيما بينها مـن أجـل محايـة    الدول واملنظمات ا تدعو - ٣٢١  
  البيئة البحرية على حنو أفضل؛

يف هذا الصدد، يف دورا احلادية والسبعني، مبذكرة التفـاهم بـني    حتيط علما - ٣٢٢  
خطــة عمــل البحــر األبــيض املتوســط يف إطــار اتفاقيــة محايــة البيئــة البحريــة واملنــاطق الســاحلية  

توسط واهليئة العامة ملصايد أمسـاك البحـر األبـيض املتوسـط، ومبـذكرة التفـاهم       للبحر األبيض امل
بني اللجنة املعنية حبماية البحـر األسـود مـن التلـوث وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئة/خطـة عمـل          

  البحر األبيض املتوسط؛
ــة،   تنــوه - ٣٢٣   ــة الدولي ــائج الســنة القطبي ، مــع التركيــز بشــكل  ٢٠٠٨-٢٠٠٧بنت

املعـارف اجلديـدة املتعلقـة بالصـالت بـني الـتغري البيئـي يف املنـاطق القطبيـة والــنظم          خـاص علـى   
  املناخية يف العامل، وتشجع الدول واألوساط العلمية على تعزيز تعاوا يف هذا الصدد؛

ــل املنــاظر        ترحــب - ٣٢٤   ــار عم ــذا الصــدد إط ــي، وتالحــظ يف ه ــاون اإلقليم بالتع
يعــد مبــادرة لتعزيــز التعــاون بــني الــدول الســاحلية يف منطقــة   الطبيعيــة يف احملــيط اهلــادئ الــذي

  احمليط اهلادئ يف سبيل تعزيز حفظ البيئة البحرية وحتقيق التنمية املستدامة؛  جزر
خمتلــف اجلهــود الــيت بذلتــها الــدول يف ســياق التعــاون     تالحــظ مــع التقــدير  - ٣٢٥  

صـدد مببـادرات مـن قبيـل التقيـيم      املستويني اإلقليمـي ودون اإلقليمـي، وترحـب يف هـذا ال     على
  واإلدارة املتكاملني للنظام اإليكولوجي البحري الكبري خلليج املكسيك؛

بالتعاون بني أعضاء منطقة السالم والتعاون يف جنوب احملـيط األطلسـي    تنوه - ٣٢٦  
  يف هذا الشأن؛

ين/ينــاير إىل املقــرر الــذي اختــذه مــؤمتر االحتــاد األفريقــي يف كــانون الثا  تشــري - ٣٢٧  
، وتشـري أيضـا إىل أن االحتـاد األفريقـي     ٢٠٦٣واعتمد مبوجبه برنامج العمل حىت عام  ٢٠١٥

 )، وتالحـظ قـرار إحيـاء   ٢٠٢٥-٢٠١٥أعلن عن انطالق عقـد البحـار واحمليطـات األفريقيـة (    
  متوز/يوليه من كل سنة؛ ٢٥اليوم األفريقي السنوي األول للبحار واحمليطات يوم 

مؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين املعـين بالبلـدان الناميـة غـري السـاحلية،          أن تالحظ - ٣٢٨  
، اعتمد برنامج عمل فيينـا لصـاحل   ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٥إىل  ٣الذي عقد يف فيينا من 

، يف أعقـاب املـؤمتر العشـري الشـامل     )١٢٤(٢٠٢٤-٢٠١٤البلدان النامية غري السـاحلية للعقـد   
الستعراض تنفيذ برنامج عمل أملايت: تلبية االحتياجـات اخلاصـة للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية       

_______________ 

 .، املرفق الثاين٦٩/١٣٧القرار   )١٢٤(
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ضمن إطار عاملي جديد للتعاون يف جمال النقـل العـابر مـن أجـل البلـدان الناميـة غـري السـاحلية         
إىل التعـاون علـى تلبيـة االحتياجـات      ، وتالحـظ أيضـا احلاجـة   )١٢٥(وبلدان املـرور العـابر الناميـة   

اإلمنائيـة للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية والتحــديات الـيت تواجههــا لعــدة أســباب منــها افتقارهــا   
منافذ برية مباشـرة إىل البحـر وموقعهـا النـائي وبعـدها عـن األسـواق العامليـة، وذلـك متشـيا            إىل
  األهداف الواردة يف برنامج عمل فيينا؛  مع

يبذلـه حتـالف حبـر سارغاسـو مـن جهـود تقودهـا حكومـة برمـودا           ما حظتال - ٣٢٩  
  للتوعية مبا لبحر سارغاسو من أمهية إيكولوجية؛

  
  رابع عشر

  العملية التشاورية غري الرمسية املفتوحة باب العضوية املتعلقة باحمليطات وقانون البحار
  

ري الرمسية عـن أعمـال   بتقرير الرئيسني املشاركني للعملية التشاورية غ ترحب - ٣٣٠  
ــى موضــوع       ــذي ركــز عل ــا الســابع عشــر ال ــة يف اجتماعه ــواد   ”العملي ــة وامل ــات البحري النفاي

  ؛)٤(“البالستيكية واجلسميات البالستيكية الدقيقة
عملية التشاورية غري الرمسية كمنتـدى فريـد للمناقشـات الشـاملة     بدور ال تنوه - ٣٣١  

بشـأن املسـائل املتصـلة باحمليطـات وقـانون البحـار، علــى النحـو الـذي يتسـق مـع اإلطـار الــذي            
م بــأن املنظــور املتعلــق وتســلّ ،)٦(٢١مــن جــدول أعمــال القــرن   ١٧تــوفره االتفاقيــة والفصــل 

  بأركان التنمية املستدامة الثالثة ينبغي زيادة تعزيزه عند حبث املواضيع املختارة؛
مبا اضطلعت به العملية التشاورية غري الرمسية مـن أعمـال ومبـا قدمتـه      ترحب - ٣٣٢  
م يف رفع مستوى التنسـيق والتعـاون بـني الـدول وتعزيـز املناقشـة السـنوية الـيت جتريهـا          من إسها

ــانون البحــار، مــن خــالل توجيههــا االهتمــام إىل املســائل       ــة العامــة بشــأن احمليطــات وق اجلمعي
  الرئيسية واالجتاهات الراهنة على حنو فعال؛

التشـاورية غـري الرمسيـة    باجلهود املبذولة لتحسني أعمال العملية  ترحب أيضا - ٣٣٣  
ــة التشــاورية        ــدور الرئيســي للعملي ــر يف هــذا الصــدد بال ــى مواضــيع حمــددة، وتق وتركيزهــا عل

ــددين والتنســيق        غــري ــني أصــحاب املصــلحة املتع ــادل اآلراء ب ــارف وتب ــل املع ــة يف تكام الرمسي
ملســتجدة، الوكــاالت املختصــة، ويف زيــادة الــوعي باملواضــيع املختلفــة، مبــا فيهــا املســائل ا  بــني
تعزيز أركان التنمية املستدامة الثالثة يف الوقت ذاته، وتوصي بـأن تضـع العمليـة التشـاورية      مع

_______________ 

 والبلـدان املاحنـة   تقرير املؤمتر الوزاري الدويل للبلدان النامية غـري السـاحلية وبلـدان املـرور العـابر الناميـة       )١٢٥(
و  ٢٨أملـــايت، كازاخســـتان، ، التعـــاون يف جمـــال النقـــل العـــابرب املعـــيناملؤسســـات املاليـــة واإلمنائيـــة الدوليـــة، و

 املرفق األول. )،A/CONF.202/3( ٢٠٠٣آب/أغسطس   ٢٩
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غري الرمسية عملية شاملة للجميع تتسم بالشفافية واملوضوعية الختيار املواضـيع وأعضـاء أفرقـة    
ريهـا بشـأن القـرار    املناقشة مبا ييسـر عمـل اجلمعيـة العامـة أثنـاء املشـاورات غـري الرمسيـة الـيت جت         

  السنوي املتعلق باحمليطات وقانون البحار؛
ــا،       تشــري - ٣٣٤   ــادة كفاء ــة وزي ــة التشــاورية غــري الرمسي ــز العملي إىل ضــرورة تعزي

وتشــجع الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة والــربامج علــى تقــدمي اإلرشــادات إىل الرئيســني 
املشاركني للعمليـة حتقيقـا هلـذه الغايـة، وخباصـة قبـل االجتمـاع التحضـريي للعمليـة التشـاورية           

  الرمسية وأثناء انعقاده؛  غري
أن تتواصل العملية التشاورية غري الرمسية للسنتني املقبلتني، وفقا للقـرار   تقرر - ٣٣٥  

ــى أن جتــري ٥٤/٣٣ ــدى       ، عل ــة والســبعني استعراضــا آخــر مل ــا الثالث ــة يف دور ــة العام اجلمعي
  فعاليتها وجدواها؛

ــب - ٣٣٦   ــني العـــ  تطلـ ــرتني   إىل األمـ ــا للفقـ ــدعو، وفقـ ــرار   ٣ و ٢ام أن يـ ــن القـ مـ
، إىل عقد االجتماع الثامن عشر للعملية التشاورية غري الرمسيـة يف نيويـورك يف الفتـرة    ٥٤/٣٣
، وأن يــوفر لــه التســهيالت الالزمــة ألداء عملــه، وأن يضــع ٢٠١٧أيار/مــايو  ١٩إىل  ١٥مــن 

الترتيبــات الالزمــة لتــوفر لــه الشــعبة الــدعم، بالتعــاون مــع اجلهــات املعنيــة األخــرى يف األمانــة    
  العامة، حسب االقتضاء؛

املستمر إزاء عدم وجـود مـوارد كافيـة يف الصـندوق      تعرب عن قلقها البالغ - ٣٣٧  
بغــرض مســاعدة البلــدان الناميــة، وخباصــة    ٥٥/٧االســتئماين للتربعــات املنشــأ عمــال بــالقرار   

البلدان منوا والدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة والـدول الناميـة غـري السـاحلية، علـى حضـور           أقل
اجتماعات العملية التشاورية غري الرمسية، وحتث الدول واملؤسسات املالية الدولية والوكـاالت  

ــة ال  ــات احلكوميـ ــة واملنظمـ ــيني     املاحنـ ــخاص الطبيعـ ــة واألشـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــة واملنظمـ دوليـ
  واالعتباريني على تقدمي تربعات إضافية للصندوق االستئماين؛

ــرر - ٣٣٨   ــدعوهم الرئيســان        تق ــذين ي ــة ال ــي البلــدان النامي ــة ملمثل ــنح األولوي أن تم
املشــاركان للعمليــة، بالتشــاور مــع احلكومــات، إىل تقــدمي عــروض خــالل اجتماعــات العمليــة  
التشاورية غري الرمسية وذلك فيما يتعلـق بصـرف األمـوال مـن الصـندوق االسـتئماين للتربعـات        

مــن أجــل تغطيــة تكــاليف ســفرهم، وأن حيــق هلــم أيضــا احلصــول   ٥٥/٧املنشــأ عمــال بــالقرار 
بدل اإلقامة اليومي رهنا بتوافر األموال بعد تغطية تكـاليف سـفر مجيـع املمـثلني اآلخـرين       على

  أعاله؛ ٣١٠املستحقني الوافدين من البلدان املذكورة يف الفقرة 
أن تركز العملية التشاورية غري الرمسية أثناء املناقشـات الـيت جتريهـا     تقرر أيضا - ٣٣٩  

آثـار  ”يف إطار مداوالا بشأن تقرير األمـني العـام عـن احمليطـات وقـانون البحـار علـى موضـوع         
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ــري املنــاخ علــى احمليطــات    ــامن عشــر يف عــام    “ تغ ، ؛ وعلــى موضــوع  ٢٠١٧يف اجتماعهــا الث
  ؛٢٠١٨يف اجتماعها التاسع عشر يف عام  “نشطة البشريةالضجيج حتت املاء الناجم عن األ”
  

  خامس عشر

  التنسيق والتعاون

الدول علـى العمـل بشـكل وثيـق مـع املنظمـات والصـناديق والـربامج          تشجع - ٣٤٠  
الدولية والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة واالتفاقيـات الدوليـة ذات الصـلة       

ت االهتمـام املسـتجدة مـن أجـل حتسـني التنسـيق والتعـاون وكيفيـة         ومن خالهلا، لتحديد جماال
  التصدي هلذه املسائل على أفضل وجه؛

لتـدنيس املقـابر البحريـة وـب حطـام السـفن الـذي يعتـرب          تعرب عـن قلقهـا   - ٣٤١  
مبثابة مقابر، ويب بالدول أن تتعاون، حسب االقتضاء، من أجـل منـع ـب وتـدنيس حطـام      

رب مبثابــة مقــابر مــن أجــل كفالــة إبــداء االحتــرام املناســب لرفــاة كــل املــوتى    الســفن الــذي يعتــ
البشــر يف امليــاه البحريــة، مبــا يتفــق والقــانون الــدويل، مبــا فيــه حســب االقتضــاء، االتفاقيــة     مــن

  املتعلقة حبماية التراث الثقايف املغمور باملياه، فيما خيص األطراف فيها؛
ــات املنشــأة مبو  تشــجع - ٣٤٢   ــاون،     اهليئ ــز التنســيق والتع ــى تعزي ــة عل جــب االتفاقي

  حسب االقتضاء، يف الوفاء بوالية كل منها؛
إىل األمني العام أن يطلع على هذا القرار رؤسـاء املنظمـات احلكوميـة     تطلب - ٣٤٣  

الدوليــة ووكــاالت األمــم املتحــدة املتخصصــة وصــناديقها وبراجمهــا الــيت تشــارك يف األنشــطة    
ــة تلقــي        املتصــلة بشــؤون احمل  ــى أمهي ــة، وتشــدد عل ــانون البحــار واملؤسســات املمول ــات وق يط

مالحظــات بنــاءة يف الوقــت املناســب مــن هــذه اجلهــات إلدراجهــا يف تقريــر األمــني العــام           
  احمليطات وقانون البحار وعلى أمهية مشاركتها يف االجتماعات والعمليات ذات الصلة؛  عن

نـات وكـاالت األمـم املتحـدة املتخصصـة      بالعمل الذي تضطلع به أما ترحب - ٣٤٤  
وبراجمها وصناديقها وهيئاا املعنية وأمانات املنظمات واالتفاقيات ذات الصلة من أجل تعزيـز  
التنسيق والتعاون بني الوكاالت بشأن مسائل احمليطات، بطرق منها، حسب االقتضاء، شـبكة  

فيمــا يتعلــق مبســائل احمليطــات  األمــم املتحــدة للمحيطــات، وهــي آليــة التنســيق بــني الوكــاالت 
  واملناطق الساحلية داخل منظومة األمم املتحدة؛

ــه شــبكة األمــم املتحــدة للمحيطــات، وخاصــة     تنــوه - ٣٤٥   بالعمــل الــذي تضــطلع ب
إحصــاء الواليــات املســندة يف إطــار الصــيغة املنقحــة لالختصاصــات املتعلقــة بعمــل شــبكة األمــم  

ستشــار القــانوين لألمــم املتحدة/شــعبة شــؤون احمليطــات   املتحــدة للمحيطــات، وبالتعــاون مــع امل 
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وقانون البحـار بوصـفه املكلـف بالتنسـيق يف شـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات، وتـدعو يف هـذا           
ــة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة          ــة الدوليــة والوكــاالت املاحن الصــدد الــدول واملؤسســات املالي

االعتبـاريني إىل القيـام، كتـدبري مؤقـت، بتقـدمي      واملنظمات غري احلكومية واألشخاص الطبيعيني و
مسـامهات ماليـة حمـددة الغــرض للصـندوق االسـتئماين الـذي أنشــأه األمـني العـام لصـاحل مكتــب          

هـذه   الشؤون القانونية دعمـا لتعزيـز القـانون الـدويل، وتـأذن لألمـني العـام بصـرف األمـوال مـن          
ــد     ــراض تعه ــتئماين ألغ ــة للصــندوق االس ــا     املســامهات املقدم ــة للبحــث فيه ــات قابل ــدة بيان قاع

ــات املنوطــة بأعضــاء شــبكة األمــم       وتكــون متاحــة علــى شــبكة اإلنترنــت تتضــمن جــردا للوالي
املنظمـات   املتحدة للمحيطات واألولويات اليت وافقت عليها األجهزة اإلداريـة لكـل منظمـة مـن    

 ميكـن أن تقـام فيهـا    املشارِكة يف شبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات، ـدف حتديـد اـاالت الـيت       
  ؛عالقات تعاون وتآزر، وكذلك لتخطيط األسفار املرتبطة بأداء مهام املكلف بالتنسيق

األمـم  قرارها استعراض االختصاصـات املتعلقـة بعمـل شـبكة      تؤكد من جديد - ٣٤٦  
املتحــــدة للمحيطــــات يف دورــــا الثانيــــة والســــبعني يف ضــــوء عمــــل شــــبكة األمــــم  املتحــــدة
  ؛يطاتللمح  املتحدة

  
  سادس عشر

  أنشطة شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار

ــديرها   - ٣٤٧   ــن تق ــرب ع ــه الشــعبة       تع ــذي أعدت ــر الســنوي ال ــام للتقري ــني الع لألم
احمليطات وقانون البحار ولألنشطة األخرى اليت تقوم ا الشعبة وهي األنشـطة الـيت جتسـد     عن

  ألعضاء؛املستوى الرفيع للمساعدة اليت تقدمها إىل الدول ا
ــاح  - ٣٤٨   ــاملي     تالحــظ مــع االرتي ــاليوم الع ــة ب احتفــال األمــم املتحــدة للمــرة الثامن

، وتنـــوه مـــع التقـــدير بــاجلهود الـــيت بذلتـــها الشـــعبة لتنظـــيم  )١٢٦(٢٠١٦للمحيطــات يف عـــام  
االحتفـــال ـــذا اليـــوم، وتـــدعو الشـــعبة إىل مواصـــلة تعزيـــز وتيســـري التعـــاون الـــدويل بشـــأن   

  احمليطـــات يف ســـياق املناســـبة التذكاريـــة املقـــرر تنظيمهـــا خـــالل      البحـــار وشـــؤون   قـــانون
  مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة: حفـظ احمليطـات       ١٤األمـم املتحـدة لـدعم تنفيـذ اهلـدف       مؤمتر

ــة     ــق التنميــــ ــتدام لتحقيــــ ــو مســــ ــى حنــــ ــتخدامها علــــ ــة واســــ ــوارد البحريــــ ــار واملــــ   والبحــــ
ــات،    ــاملي للمحيطـ ــاليوم العـ ــتقبال بـ ــال مسـ ــتدامة، واالحتفـ ــاركتها يف   املسـ ــالل مشـ ــن خـ ومـ

  األخرى؛  املناسبات

_______________ 

 .حزيران/يونيه يوما عامليا للمحيطات ٨أن يكون  ٦٣/١١١قررت اجلمعية العامة يف قرارها   )١٢٦(
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إىل املســــــــؤوليات واملهــــــــام املوكلــــــــة إىل األمــــــــني العــــــــام يف   تشــــــــري - ٣٤٩  
 ٤٩/٢٨قــــــرارات اجلمعيــــــة العامــــــة ذات الصــــــلة، مبــــــا فيهــــــا القــــــراران  ويف االتفاقيــــــة

وتالحظ العدد املتزايد للطلبات املوجهة إىل الشعبة من أجـل إجنـاز نـواتج إضـافية      ،٥٢/٢٦ و
وفيمـــا يتعلـــق بالـــدعم املقـــرر أن تقدمـــه الشـــعبة  ٦٩/٢٩٢وخدمـــة االجتماعـــات يف القـــرار 

 وتطلـب إىل األمـني العـام   بوصفها أمانة العملية املنتظمة خالل الدورة الثانية للعمليـة املنتظمـة،   
ــة        ــار امليزانيــ ــطتها يف إطــ ــطلع بأنشــ ــي تضــ ــعبة لكــ ــبة للشــ ــوارد مناســ ــيص مــ ــة ختصــ كفالــ

  للمنظمة؛  املعتمدة

إىل األمــــني العــــام أن يواصــــل أنشــــطة النشــــر الــــيت تضــــطلع ــــا   تطلــــب - ٣٥٠  
ــ وال الشــعبة، ــانون البحــار:     س ــن خــالل نشــر اإلصــدارين ق ــارة ونشــرة   يما م ــا خمت بيبلوغرافي

  ؛البحار  قانون

  سابع عشر

  الدورة الثانية والسبعون للجمعية العامة
  

ــة        تطلــب - ٣٥١   ــة العام ــه اجلمعي ــر في ــرا شــامال لتنظ ــد تقري ــام أن يع ــني الع إىل األم
دورا الثانية والسبعني عن التطورات واملسـائل املتصـلة بشـؤون احمليطـات وقـانون البحـار،        يف

، وأن يفـرد فرعـا   ٥٤/٣٣ و ٥٢/٢٦ و ٤٩/٢٨مبا يف ذلك تنفيذ هذا القرار، وفقا للقرارات 
عشـر للعمليـة التشـاورية     الثـامن من التقرير للموضـوع الـذي سـيكون حمـور تركيـز االجتمـاع       

  الرمسية؛  غري

على الدور البـالغ األمهيـة لتقريـر األمـني العـام السـنوي الـذي يتضـمن          تشدد - ٣٥٢  
يـــذ االتفاقيـــة وعمـــل املنظمـــة ووكاالـــا املتخصصـــة  معلومـــات عـــن التطـــورات املتعلقـــة بتنف

واملؤسســات األخــرى يف ميــدان شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار علــى الصــعيدين العــاملي          
ــة العامــة يف التطــورات       ــالزم لنظــر اجلمعي ــذلك األســاس ال ــذي يشــكل نتيجــة ل واإلقليمــي وال

باعتبارهــا املؤسســة العامليــة    املتعلقـة بشـؤون احمليطـات وقـانون البحـار واستعراضـها هلـا سـنويا        
  املختصة بإجراء هذا االستعراض؛

أعـاله سـيقدم أيضـا إىل الـدول      ٣٥١أن التقرير املشار إليه يف الفقرة  تالحظ - ٣٥٣  
مــن االتفاقيــة الــيت تتنــاول املســائل ذات الطــابع العــام الــيت تنشــأ   ٣١٩األطــراف عمــال باملــادة 

  خبصوص االتفاقية؛
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الرغبة يف مواصلة تعزيز املشـاورات غـري الرمسيـة املتعلقـة بقـرار       يضاتالحظ أ - ٣٥٤  
اجلمعية العامة الذي يتخـذ سـنويا بشـأن احمليطـات وقـانون البحـار مـن حيـث كفاءـا وفعاليـة           
ــة بشــأن ذلــك القــرار       ــرة املشــاورات غــري الرمسي مشــاركة الوفــود فيهــا، وتقــرر أال تتجــاوز فت

د مواعيـــد املشـــاورات حبيـــث يتـــاح للشـــعبة متســـع  أســـبوعني كحـــد أقصـــى وأن تحـــد مـــدة
ــن ــرة      م ــه يف الفق ــر املشــار إلي ــت إلصــدار التقري ــام     ٣٥١الوق ــني الع ــب إىل األم ــاله، وتطل أع
يواصل تقدمي الدعم للمشاورات عن طريق الشعبة، وتـدعو الـدول إىل أن تقـدم، يف أقـرب      أن

  وص إلدراجها يف القرار؛موعد ممكن، إىل منسق املشاورات غري الرمسية مقترحات نص
ــرر - ٣٥٥   ــبعني      تقـ ــة والسـ ــدورا الثانيـ ــت لـ ــال املؤقـ ــدول األعمـ ــدرج يف جـ أن تـ

  “.احمليطات وقانون البحار”املعنون   البند
  

  ٦٨ اجللسة العامة
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢٣

 


