
A/60/63  األمــم املتحـدة 

 

  جلمعية العامةا
Distr.: General 
4 March 2005 
Arabic 
Original: English 

 

 
120405    050405    05-25757 (A) 

*0525757* 

 الدورة الستون
 *من القائمة األولية) أ (٧٦البند 

   احمليطات وقانون البحار
 اراحمليطات وقانون البح  

 
 **تقرير األمني العام  

 

 موجز 
 ٥٩/٢٤ مـن قرارهـا   ١٠١أعد هذا التقرير استجابة لطلب اجلمعيـة العامـة يف الفقـرة           
، إىل األمني العام أن يقـدم إىل الـدورة السـتني تقريـره         ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧املؤرخ  

وهـو مقـدم أيضـا      . البحـار السنوي الشامل عن التطورات والقضايا املتصلة باحمليطـات وقـانون           
 مـن االتفاقيـة   ٣١٩إىل الدول األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة لقـانون البحـار عمـال باملـادة                

تقريـر األمـني    �: لينظر فيه يف اجتماع الدول األطـراف يف إطـار بنـد جـدول األعمـال املعنـون                 
 هتــم الــدول  إلعــالم الــدول األطــراف عــن مســائل ذات طــابع عــام ٣١٩العــام مبوجــب املــادة 

املناقشــة الــيت تســتند إليــه وســوف يقــدم كأســاس . �األطــراف نشــأت فيمــا يتعلــق باالتفاقيــة 
ستجري يف االجتماع السادس لعملية األمم املتحدة االستشارية غري الرمسية املفتوحة العضـوية             
بشأن احمليطات وقانون البحـار ويتضـمن معلومـات عـن مصـايد األمسـاك وإسـهامها يف التنميـة              

 ملستدامة، والركام البحري، واجملاالت اليت اختريت لالجتمـاع السـادس للعمليـة االستشـارية،         ا
 

 

 * A/60/50. 
بسبب احلد األقصى لعدد الصفحات، يقتصـر هـذا التقريـر علـى ملخـص ألهـم التطـورات األخـرية وأجـزاء               ** 

 .خمتارة من مسامهات الوكاالت والربامج واهليئات الرئيسية
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كما يتضمن التقرير معلومات عـن حالـة االتفاقيـة       . على النحو الذي أوصت به اجلمعية العامة      
 ٢٨٧واتفاقيهــا التطبيقــيني، وعــن اإلعالنــات والبيانــات الصــادرة عــن الــدول مبوجــب املــواد    

ــة حــدود اجلــرف         ٣١٠  و٢٩٨ و ــؤخرا إىل جلن ــدمت م ــيت ق ــائق ال ــن الوث ــة وع ــن االتفاقي  م
سونامي اليت وقعت يف احمليط اهلندي وفرعـا        ن التقرير فرعا خاصا عن كارثة ال      ويتضم. القاري

عن أنشطة بناء القدرات، ويتنـاول بالتفصـيل التطـورات األخـرية بشـأن سـالمة وأمـن املالحـة                    
خريا، يغطي التقرير أنشطة احمليطات وشبكة املنـاطق السـاحلية، وهـي            وأ. ومحاية البيئة البحرية  

 .آلية للتنسيق والتعاون فيما بني الوكاالت
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٦-١
.اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واتفاقاها التطبيقيان -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . .٨٦-٣

.اتفاقيها التطبيقينيحالة االتفاقية و -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٦-٣
 مـن  ٣١٠  و ٢٩٨  و ٢٨٧عالنات والبيانات الصـادرة مبوجـب املـواد         إلا -بــــاء   

.االتفاقية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٨٧-٥
.احليز البحري -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٥٨-٩

ــات -ألف    ــدول واملطالب ــى التطــورات األخــرية بشــأن ممارســة ال ــة عل نظــرة عام
.البحرية وتعيني حدود املناطق البحرية                  . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٨-٩

.اإليداع واإلعالن الواجب -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٩
.الوصول إىل البحر ومنه وحرية املرور العابر -جيم    . . . . . . . . . . . . . .١٥١٠

.املؤسسات املنشأة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار -رابعا   . . . . . . . . . . .٣٣١٠-١٦
.السلطة الدولية لقاع البحار -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧١٠-١٦
.لية لقانون البحاراحملكمة الدو -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١١١-١٨
.جلنة حدود اجلرف القاري -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣١٢-٢٢

.موجزات السوابق القضائية: تسوية املنازعات -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧١٥-٣٤
.بناء القدرات -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٥٦١٦-٣٨

.حملة عامة -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٤٠١٦-٣٨
.لنوعيةالربامج ا -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٠١٧-٤١
.حدة للتدريب والبحثمعهد األمم املت - ١     . . . . . . . . . . . . . .٤١١٧
.برنامج هاملتون شرييل أمرياسنغ التذكاري للزماالت - ٢     . . . . . .٤٣١٧-٤٢
.ألمم املتحدة لمؤسسة برنامج الزماالت اليابانية - ٣     . . . . . . . . .٤٥١٨-٤٤
.الربنامج التدرييب إلدارة املناطق البحرية والساحلية - ٤     . . . . . . . .٤٦١٨
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. من االتفاقية٧٦يز االمتثال للمادة الدورات التدريبية لتعز - ٥     . . . .٤٩١٩-٤٧
.املنشورات - ٦     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٠٢٠
.الصناديق االستئمانية -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٦٢٠-٥١

. بأنشطة الشحن الدويلةتعلقملالتطورات ا -سابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٢٢٢-٥٧
.داتعجتهيزها بامل وسفن البناء -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٠٢٢-٥٨
.همروف عمل وظ والصيادينتدريب البحارة -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . .٦٧٢٣-٦١
.نقل السلع -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٧٤٢٦-٦٨
.سـالمة املـالحة -دال     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٨٢٨-٧٥
.اإلنفاذالتنفيذ و -هاء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨١٢٩-٧٩
.احلصانات من الوالية القضائية -واو     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٢٣٠

.األمن البحري واجلرائم املرتكبة يف عرض البحر -ثامنا   . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٣٣١-٨٣
.األمن البحري -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٣٣١-٨٤
.القرصنة والنهب املسلح ضد السفن -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٨٣٥-٩٤
.االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية -جيم    . . . . . . . . . . .١٠٢٣٧-٩٩
.هتريب املهاجرين -دال     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٣٣٨

.البيئة البحرية واملوارد البحرية والتنمية املستدامة -تاسعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٠٣٩-١٠٤
.يئة البحرية واحلفاظ عليهامحاية الب -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٨٣٩-١٠٤
.التلوث من األنشطة الربية - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٤٣٩-١٠٤
.التلوث الناجم عن السفن - ٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٠٤٣-١١٥
ــاه - ٣     ــراض يف مي ــببة لألم ــة الضــارة واملس ــة املائي ــات احلي ــة الكائن مراقب

.الصابورة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣١٥٠
.إدارة النفايات - ٤     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٤٥١-١٣٢
.وتفكيكهـا/استخـدام مكوناهتـاإعادة / السفـنتكسري - ٥     . . . . . . .١٤١٥٢-١٣٥
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.التعاون اإلقليمي - ٦     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٨٥٤-١٤٢
.التنوع البيولوجي البحري -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٧٥٨-١٤٩
.تغري املناخ -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١٥٩٦٠-١٥٨
.الدول اجلزرية الصغرية النامية -دال     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٧٦١-١٦٠

.اليت ركز عليها االجتماع السادس للعملية االستشاريةاجملاالت  -عاشرا   . . . . . . . . . .٢٨٣٦٤-١٦٨
.مصائد األمساك ومسامهتها يف التنمية املستدامة -ألف    . . . . . . . . . . . . .٢٣١٦٤-١٦٨
.احلطام البحري -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٣٨٦-٢٣٢
.كارثة التسونامي يف احمليط اهلندي -حادي عشر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٠١٠٠-٢٨٤

.تأثري التسونامي -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٩١٠١-٢٨٥
.االستجابة لكارثة التسونامي -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٠١٠٢-٢٩٠
.نظم اإلنذار املبكر - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩٩١٠٢-٢٩١
.التعمري وإعادة التأهيل - ٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٠١٠٥-٣٠٠

.التعاون والتنسيق الدوليان -ثاين عشر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٦١٠٨-٣١١
وحــة العضــوية املتعلقــةعمليــة األمــم املتحــدة االستشــارية غــري الرمسيــة املفت -ألف   

.باحمليطات وقانون البحار             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٢١٠٨-٣١١
 مبـا يف،لإلبالغ العاملي عـن حالـة البيئـة البحريـة وتقييمهـا        العملية املنتظمة    -بــــاء   

.ذلك اجلوانب االجتماعية االقتصادية                    . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٤١٠٨-٣١٣
.حمليطات واملناطق الساحليةشبكة ا - جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٨١٠٩-٣١٥

.االستنتاجات -ثالث عشر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٣١٩١١٠
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 مقدمة -أوال  

ــذي ضــرب         - ١ ــدمر ال ــة يف األرواح نتيجــة التســونامي امل ــائر الفادح ــامل باخلس صــدم الع
لقد ولَّـد الزلـزال     . ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٦البلدان على طول حافة احمليط اهلندي يف        

يد األمســاك يف بلــدان موجــات مــد هائلــة أحلقــت أضــرارا جســيمة بالبيئــة، ودمــرت صــناعة صــ 
ويتضمن هذا التقرير فصـال خاصـا عـن         . عديدة وأحلقت خسائر شديدة باملنازل والبىن التحتية      

وكمـا أوضـحت كارثـة التسـونامي، فـإن احلاجـة تـدعو إىل إجـراء                 . التسونامي وآثاره املباشرة  
القـدرة علـى   املزيد من البحوث العلمية لفهم الكوارث الطبيعيـة املتصـلة باحمليطـات واكتسـاب           

ل، كــان موضــوع البحــوث العلميــة البحريــة مــن املواضــيع الرئيســية اجلذريــة عــوبالف. التنبـؤ هبــا 
 .للتطورات اليت حدثت خالل العام

ــادة فهــم العمليــات والتفــاعالت املتصــلة       - ٢ ــا علــى زي ويعتمــد مســتقبل الكوكــب وأمنن
.  شـاملة يتبـع فيهـا هنـج متكامـل          وينبغي معاجلـة املسـائل املتصـلة باحمليطـات بطريقـة          . باحمليطات

ومــن الضــروري لفهــم قيمــة احمليطــات فهمــا تامــا إجــراء حبــوث عــن احمليطــات علــى املســتوى   
. العاملي الكتساب املعارف العلميـة عـن حالـة البيئـة البحريـة مـن جوانبـها وظواهرهـا املختلفـة                    

أن يســهم إســهاما ذلــك أن حتســني املعــارف العلميــة وتطبيقهــا يف اإلدارة وصــنع القــرار ميكــن  
كــبريا يف القضــاء علــى الفقــر، وكفالــة األمــن الغــذائي، ودعــم النشــاط االقتصــادي البشــري،    
واحملافظة على البيئة البحرية العاملية، والتنبؤ بآثار األحداث والكوارث الطبيعية والتخفيـف مـن        

يف بلـوغ غايـة     تأثريها واالسـتجابة هلـا، واملسـاعدة، عمومـا، يف اسـتخدام احمليطـات ومواردهـا                 
 .التنمية املستدامة

 
 اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واتفاقاها التطبيقيان -ثانيا  

 
 حالة االتفاقية واتفاقيها التطبيقيني -ألف  

 تشـرين   ١٦، يف أعقـاب تصـديق الـدامنرك يف          ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثاين  ٣١إىل غاية    - ٣
ــاين ــوفمرب /الثـ ــا يف ٢٠٠٣نـ ــمام التفيـ ــانون األول٢٣  وانضـ ــمرب / كـ ــديق ٢٠٠٤ديسـ ، وتصـ

، ارتفع عدد الدول األطراف يف اتفاقية األمـم         ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٥بوركينا فاسو يف    
 ١٢٩( طرفــا ١٤٨، مبــا فيهــا اجلماعــة األوروبيــة، إىل �االتفاقيــة� أو املتحــدة لقــانون البحــار

 دولـة  ٤٢ سـاحلية ممـا جمموعـه     دولـة غـري  ١٨ دولـة سـاحلية و     ١٥٣جمموعه   دولة ساحلية مما  
وأعربــت الــدامنرك وبوركينــا فاســو والتفيــا أيضــا عــن قبوهلــا االلتــزام باالتفــاق  ). غــري ســاحلية
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وإضـافة إىل ذلـك، انضـمت بوتسـوانا إىل هـذا االتفـاق يف        . املتعلق بتطبيق اجلزء احلـادي عشـر      
 . طرفا١٢١ عدد الدول األطراف إىل ، ليصل بذلك٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٣١
، (A/59/62/Add.1)ومنـــذ إصـــدار اإلضـــافة امللحقـــة بـــالتقرير الســـابق لألمـــني العـــام    - ٤
ــة اتفــاق األمــم املتحــدة لألرصــدة الســمكية    مل وظــل عــدد أطــراف  . حيــدث أي تغــيري يف حال

 . طرفا، مبا فيهم اجلماعة األوروبية٥٢االتفاقية ثابتا عند 
 

ــادرة مب إلا -باء   ــات الصـــ ــات والبيانـــ ــواد  عالنـــ  ٣١٠  و٢٩٨  و٢٨٧وجـــــب املـــ
 االتفاقية  من
أصــدرت الــدامنرك إعالنــا عنــد التصــديق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار،   - ٥

مـن االتفاقيـة   ) ج (٣٥ذكرت فيه أن االستثناء من نظام املرور العابر املنصـوص عليـه يف املـادة        
حلزام الكبري واحلزام الصغري واجلـزء الـدامنركي     ا(ينطبق على النظام احملدد يف املضايق الدامنركية        

، ومـن مث فـإن      ١٨٥٧، وهو النظام الذي نشأ على أساس معاهدة كوبنهاغن لسنة           )من اخلليج 
 .النظام القانوين احلايل للمضايق الدامنركية يبقى دون تغيري

 الدوليـة    من االتفاقية، أعلنت الدامنرك أهنا اختارت حمكمـة العـدل          ٢٨٧وعمال باملادة    - ٦
 مل تقبـل الـدامنرك   ٢٩٨لتسوية املنازعات املتعلقـة بتفسـري االتفاقيـة أو تطبيقهـا، وعمـال باملـادة        

ــا يف         ــات املنازعــات املشــار إليه ــة مــن فئ ــق الســابع ألي فئ ــا للمرف ــة التحكــيم املنشــأة وفق هيئ
 .٢٩٨ املادة
تـرض علـى أي إعـالن        من االتفاقية، أعلنت الـدامنرك أيضـا أهنـا تع          ٣١٠وعمال باملادة    - ٧

عـدم الـرد علـى    �أو موقف يسـتبعد أو يعـدل النطـاق القـانوين ألحكـام االتفاقيـة وذكـرت أن              
مثل هذه اإلعالنـات أو املواقـف ال ينبغـي أن يفسـر علـى أنـه قبـول أو رفـض هلـذه اإلعالنـات                  

 .�واملواقف
روبية فيمـا يتعلـق   وأخريا، أشارت الدامنرك إىل أهنا نقلت اختصاصاهتا إىل اجلماعة األو         - ٨

مبسائل معينة تنظمها االتفاقية وأشارت إىل اإلعالن التفصـيلي الصـادر عـن اجلماعـة األوروبيـة                 
كمـا ذكـرت    . عند إيداعـه صـكوك التأكيـد الرمسـي بشـأن طبيعـة ونطـاق نقـل االختصاصـات                  

 .الدامنرك أن هذا النقل لالختصاصات مل يشمل جزيرة فارو وغرينالند
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  البحرياحليز -ثالثا  

 
نظــرة عامــة علــى التطــورات األخــرية بشــأن ممارســة الــدول واملطالبــات البحريــة  -ألف  

 وتعيني حدود املناطق البحرية
، أبلغـت ترينيـداد   ٢٠٠٤أكتـوبر  / األولتشـرين يف . اجلرف القاري لترينيداد وتوبـاغو     - ٩

لعـام  ) املعـدل ( القـاري    وتوباغو األمني العام أن برملان ترينيداد وتوباغو قد سـن قـانون اجلـرف             
الــذي عــدل تعريــف اجلــرف القــاري لترينيــداد      ) ١٩٨٦ لســنة ٢٣القــانون رقــم  (، ١٩٨٦

ــاري، الفصــل       ــانون اجلــرف الق ــواردة يف ق ــاغو، بصــورته ال ــداد   ١:٥٢وتوب ــوانني تريني ــن ق  م
 . من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار٧٦وتوباغو جلعله متمشيا مع املادة 

، أبلغـــت ٢٠٠٤نـــوفمرب / الثـــاينتشـــرينيف .  االقتصـــادية اخلالصـــة لغرينالنـــداملنطقـــة - ١٠
 بشــأن املنطقــة ١٩٩٦مــايو /أيــار ٢٢ املــؤرخ ٤١١الــدامنرك األمانــة العامــة، أن القــانون رقــم 

، وذلـك  ٢٠٠٤نـوفمرب  / الثاينتشرين ١االقتصادية اخلالصة سيسري على غرينالند اعتبارا من   
ــنص املرســوم امللكــي رقــ   ــؤرخ ١٠٠٥م عمــال ب ــوبر / األولتشــرين ١٥ امل كمــا . ٢٠٠٤أكت

 بشـأن   ٢٠٠٤أكتـوبر   / األول تشـرين  ١٥ املـؤرخ    ١٠٠٤ذكرت الدامنرك أن املرسـوم امللكـي        
تعديل املرسوم امللكي املتعلق بتعيني حدود امليـاه اإلقليميـة لغرينالنـد والـذي دخـل حيـز النفـاذ                    

ــارا مــن  ــاينتشــرين ١اعتب  خطــوط األســاس الــيت يقــاس البحــر   ، قــد عــدل٢٠٠٤نــوفمرب / الث
وعمــال باملرســوم  . اإلقليمــي واملنطقــة االقتصــادية اخلالصــة، وفقــا لعمليــات املســح األخــرية       

أكتــوبر / األولتشــرين ٢٠ أصــدر وزيــر خارجيــة الــدامنرك أمــرا تنفيــذيا بتــاريخ   ١٠٠٥ رقــم
قتصادية اخلالصـة   املنطقة اال � بشأن املنطقة االقتصادية اخلالصة لغرينالند ينص على أن          ٢٠٠٤

 ميـل   ٢٠٠لغرينالند تشمل املياه اخلارجـة عـن امليـاه اإلقليميـة وامليـاه اجملـاورة هلـا حـىت مسـافة                      
، ويعـني حـدود ذلـك النطـاق بالنسـبة           �حبري من خطوط األساس اليت تسري من حـني آلخـر          

نحـو  كمـا أعربـت الـدامنرك عـن عزمهـا إيـداع املعلومـات ذات الصـلة علـى ال          . للدول األجنبية 
 .املنصوص عليه يف االتفاقية، مبجرد دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدامنرك

، تلقــى األمــني العــام ٢٠٠٤ديســمرب / األولكــانون ٣٠ يف .بيــان موقــف مــن قــربص - ١١
ذكرة املعلومــات املقدمــة مـن تركيــا بشــأن اعتــراض  مبـ  يتعلــقبيـان موقــف مــن حكومـة قــربص   

ريـة قـربص ومجهوريـة مصـر العربيـة بشـأن تعـيني حـدود املنطقـة                  تركيا على االتفاق بـني مجهو     
 ٣٢، الفقــرة A/59/62انظــر ( ٢٠٠٣فربايــر /شــباط ١٧بتــاريخ املوقــع االقتصــادية اخلالصــة  

 الـيت قدمتـها تركيـا   ويف هـذا البيـان، رفضـت قـربص احلجـج            ). ٥١، الفقرة   A/59/62/Add.1 و
، وذكــرت �حيــة القــانون أو املوضــوعغامضــة وال أســاس هلــا، ســواء مــن نا�ووصــفتها بأهنــا 
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قربص، فيمـا ذكـرت، أن االتفـاق بشـأن تعـيني حـدود املنطقـة االقتصـادية اخلالصـة موقـع بـني                     
سيادة، إحدامها مجهورية قربص، وأشارت يف هذا الصدد إىل قـرار           بال تتمتعانحكوميت دولتني   
) ١٩٨٤( ٥٥٠و ) ١٩٨٣ (٥٤١وقـــراري جملـــس األمـــن ) ٢٩-د (٣٢١٢اجلمعيــة العامـــة  

ــربص  ــة         . بشــأن ق ــيني حــدود املنطق ــى تع ــا عل ــراض تركي ــة العت ــب الفني ــق باجلوان ــا يتعل وفيم
 حقوقهمـا  بيان املوقف أن قربص ومصـر مارسـتا          وأعلناالقتصادية اخلالصة بني قربص ومصر،      

السيادية املشروعة يف تعـيني حـدود املنطقـة االقتصـادية اخلالصـة، الواقعـة بـني سـاحليهما علـى                     
ــ ــافة تقـ ــا،  ٤٠٠ل عـــن مسـ ــا التزمتـ ــري، وأهنمـ ــالطر يف ذلـــك،  ميـــل حبـ ــارما بـ ــا صـ ق ائالتزامـ

عــد خــط  وعــالوة علــى ذلــك، اتفــق البلــدان عنــد تقريــر بُ  .واملواصــفات الفنيــة املقبولــة دوليــا 
. ا حقـوق دولـة سـاحلية ثالثـة        هبـ احلدود، على تفادي مد هذا اخلط إىل منـاطق ميكـن أن تتـأثر               

يان املوقف على الـدول األطـراف يف االتفاقيـة وسـوف ينشـر يف               وقد مت تعميم النص الكامل لب     
 .٥٧ رقم نشرة قانون البحار

يف مذكرة شفوية مؤرخـة     .  الرسائل الواردة من سلوفينيا وكرواتيا     :البحر اإلدرياتيكي  - ١٢
 موجهــة إىل األمــني العــام قــدمت ســلوفينيا تفســرياً بشــأن مــذكرة    ٢٠٠٤أغســطس /آب ٣٠

وقـد  ). ٤٤-٤٢، الفقرات   A/59/62/Add.1انظر   (٢٠٠٤يوليه  /متوز ٨ مقدمة من كرواتيا يف   
علـى الـدول األطـراف يف االتفاقيـة ونشـر يف            الواردة مـن سـلوفينيا      لرسالة  لعمم النص الكامل    

ــانون البحــار  ــاينكــانون ٣ويف . ٥٦ رقــم نشــرة ق ــاير / الث ، تلقــى األمــني العــام مــن   ٢٠٠٥ين
تتضـمن ردا علـى مـذكرة سـلوفينيا بتـاريخ            -ينـاير   / الثـاين  كـانون  ١١ ةكرواتيا رسـالة مؤرخـ    

 الرسـالة علـى الـدول األطـراف يف االتفاقيـة وسـوف              توقد عممـ  . ٢٠٠٤ أغسطس/آب ٣٠
 .٥٧ رقم نشرة قانون البحارتنشر يف 

، ٢٠٠٥ينـاير   / الثـاين  كانون ١١ ةيف رسالة مؤرخ  . املنطقة االقتصادية اخلالصة لفنلندا    - ١٣
) ١٠٥٨/٢٠٠٤( املنطقة االقتصـادية اخلالصـة لفنلنـدا         عام بدخول قانون  فنلندا األمني ال  أبلغت  

ووفقـا للقـانون، تنشـئ فنلنـدا منطقـة اقتصـادية            . ٢٠٠٥فرباير  /شباط ١حيز النفاذ اعتبارا من     
ــة      ــا اإلقليمي ــاخم مباشــرة ملياهه ــة   . خالصــة تشــمل اجلــزء البحــري املت وتعــني احلــدود اخلارجي

ا ودول أخرى، أما احلدود اخلارجية للمنطقـة فقـد صـدر بشـأهنا              للمنطقة باتفاق يربم بني فنلند    
 .٢٠٠٥فرباير /شباط ١مرسوم حكومي دخل حيز النفاذ يف 

 
 اإليداع واإلعالن الواجب -باء  

، ٢٠٠٥ينــاير / الثــاينكــانون و٢٠٠٤أغســطس /آبعمــال باالتفاقيــة، وفيمــا بــني     - ١٤
ت اجلغرافية لنقاط اإلسناد لـدى األمـني        أودعت دول ساحلية عديدة خرائط وقوائم باإلحداثيا      

 ٢، أودعـت الربازيـل لـدى األمـني العـام، عمـال بـالفقرة                ٢٠٠٤أغسطس  /آب ٢٧ويف  . العام
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ــادة   ــاط اإلســناد احملــددة للحــدود       ٧٥مــن امل ــة لنق ــة اإلحــداثيات اجلغرافي ــة، قائم ــن االتفاقي  م
ــل    ــة االقتصــادية اخلالصــة للربازي ــة للمنطق ــول ١٦ويف . اخلارجي ، أودعــت ٢٠٠٤ســبتمرب /أيل

 ٢ والفقـرة  ٧٥ مـن املـادة   ٢، والفقـرة  ١٦ مـن املـادة     ٢الصني لدى األمني العام، وفقا للفقرة       
يف االتفـاق    ة مـن االتفاقيـة، قائمـة باإلحـداثيات اجلغرافيـة لنقـاط اإلسـناد، احملـدد                ٨٤من املادة   

شـأن تعـيني حـدود البحـر        املربم بني مجهورية الصني الشعبية ومجهورية فييـت نـام االشـتراكية ب            
خلـيج تـونكني، الـذي      /لـيج بيبـوا   جلرف القـاري يف خ    اإلقليمي، واملنطقة االقتصادية اخلالصة وا    

يونيـه  / حزيـران  ٣٠ ودخـل حيـز النفـاذ يف         ٢٠٠٠ديسـمرب   / األول كـانون  ٢٥  يف وقعه البلدان 
العـام،  ، أودعت فييت نام لدى األمـني        ٢٠٠٤نوفمرب  / الثاين تشرين ٣٠وأخريا، ويف   . ٢٠٠٤

 مـن االتفاقيـة،   ٨٤ مـن املـادة   ٢ والفقرة ٧٥ من املادة ٢ والفقرة   ١٦ من املادة    ٢وفقا للفقرة   
 .نفس قائمة اإلحداثيات اجلغرافية على النحو املشار إليه أعاله

 
 الوصول إىل البحر ومنه وحرية املرور العابر -جيم  

ت حمـددة تتصـل باالحتياجـات        بشأن إجراءا  ٥٩/٢٤٥  بقرارها  اجلمعية العامة  تأعاد - ١٥
واملشاكل اليت تنفرد هبا البلدان النامية غري الساحلية التأكيد على حق البلدان غري السـاحلية يف                
أن يكــون هلــا منفــذ علــى البحــر وحريــة النقــل العــابر عــرب أراضــي بلــدان املــرور العــابر جبميــع   

 معيـة العامـة    اجل ت كمـا شـدد    .تفاقيـة ال مـن ا   ١٢٥وسائط النقل، على حنو ما تنص عليه املادة         
على احلاجة إىل أن تنفذ املنظمات الدولية والبلدان املاحنة املعنية وفق هنج يضـم شـىت أصـحاب                  

الذي اعتمد يف الدورة احلاديـة عشـرة ملـؤمتر األمـم املتحـدة              � باولو توافق آراء ساو  �املصلحة  
 ٢٠٠٤يونيـه   /حزيـران  ١٨ل يـوم    يف سـاو بـاولو بالربازيـ      املعقـود   ) األونكتاد(للتجارة والتنمية   

وحـث القـرار أيضـا احلـدث الرفيـع املسـتوى لعـام              ). ٥٤، الفقـرة    A/59/62/Add.1انظر أيضا   (
علــى التــابع للجمعيــة العامــة واملعــين باســتعراض إعــالن األمــم املتحــدة بشــأن األلفيــة      ٢٠٠٥

إلطـار العـاملي اجلديـد      معاجلة االحتياجات اليت تنفرد هبا البلدان الناميـة غـري السـاحلية، ضـمن ا              
 .للتعاون يف جمال النقل العابر لصاحل البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية

 
 املؤسسات املنشأة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار -رابعا  
 

 السلطة الدولية لقاع البحار -ألف  
مـايو  /أيـار  ٢٤ خـالل الفتـرة مـن        ةدورهتـا العاشـر   عقدت السلطة الدولية لقاع البحار       - ١٦
لـــدورة وعلـــى التوصـــية الـــيت ولالطـــالع علـــى أعمـــال تلـــك ا. ٢٠٠٤يونيـــه /حزيـــران ٤إىل 

 إنشــائها، انظــر علــى مبناســبة مــرور عشــرة أعــوام  وعلــى أنشــطة االحتفــال الســلطة  أصــدرهتا
 .)A/59/62/Add.1(التقرير السابق  من ٣٠-٢١الفقرات 
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 إىل ٦ مـن  طة الدولية لقاع البحار حلقة عمل يف كينغستون خالل الفتـرة   عقدت السل  - ١٧
 الغنيـة   القشـور  منـاجم    مواقعإنشاء خطوط أساس بيئية يف       من أجل    ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول ١٠

 بغـرض  القطـاع ار العميقـة يف  حـ بالكوبلت والكربيتيدات العديدة الفلزات املوجودة يف قـاع الب  
 وقد نظمت حلقة العمـل مـن      .اف واالستغالل على البيئة البحرية    تقييم اآلثار احململة لالستكش   

للسـلطة علـى إعـداد مبـادئ توجيهيـة السـتخدام            التابعـة   أجل مساعدة اللجنة القانونية والفنيـة       
 وقررت حلقـة العمـل اتبـاع التوصـيات الـيت            .املقاولني احملتملني على وضع خطوط أساس بيئية      

ار لتوجيه املقاولني يف تقييم اآلثار البيئية احملتملة الناشئة عـن           عتمدهتا السلطة الدولية لقاع البح    ا
 كأســـاس لوضـــع مبـــادئ )ISBA/7/LTC/1/Rev.1 (استكشـــاف العقيـــدات العديـــدة الفلـــزات 

توجيهية جديدة، معدلة تراعي السمات اخلاصة للكربيتيدات العديدة الفلزات والقشـور الغنيـة             
لقة العمل وتوصـياهتا للسـلطة الدوليـة لقـاع البحـار       وسوف يتاح التقرير الكامل حل   .بالكوبلت

 ٢٦ إىل ١٥ الـــيت تعقـــد خـــالل الفتـــرة مـــن ،للنظـــر خـــالل الـــدورة احلاديـــة عشـــرة للســـلطة
ويف تلك الدورة، سيبدأ جملس السلطة النظر يف مشـروع القواعـد الـيت              . ٢٠٠٥أغسطس  /آب

ــب عــن الكرب      ــاع البحــار يف جمــال التنقي ــة لق ــدهتا الســلطة الدولي ــتيأع ــزات  ي ــدة الفل دات العدي
 .نية بالكوبلت واستكشافهاوالقشور الغ

 
 احملكمة الدولية لقانون البحار -باء  

دورهتـا السـابعة عشـرة خـالل        الدولية لقـانون البحـار      ، عقدت احملكمة    ٢٠٠٤يف عام    - ١٨
ــن   ــرة م ــارس /آذار ٢٢الفت ــل /نيســان ٢إىل م ــن     أبري ــرة م ــة عشــرة خــالل الفت ــا الثامن ودورهت

ن أساسـا للمسـائل   ادورتوكرسـت الـ   . ٢٠٠٤ أكتـوبر / األول تشـرين  ١إىل  سبتمرب  /يلولأ ٢٠
 وقامــت . مــن املســائل اإلداريــة والتنظيميــة القانونيــة الــيت هلــا صــلة بأعماهلــا القضــائية وغريهــا  

احملكمة، يف مجلة أمور أخرى، بإجراء استعراض للقواعد واإلجـراءات الـيت تعمـل هبـا وأعـدت          
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥ة الفترة اقتراحات مليزاني

، وقّعــت احملكمــة ومجهوريــة أملانيــا االحتاديــة     ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١٤يف  - ١٩
واالتفاق حيدد الوضع القانوين للمحكمة يف أملانيا وينظم العالقـة بينـها وبـني البلـد     . اتفاق املقر 
اريخ تلقــي آخــر وســيدخل االتفــاق حيــز النفــاذ يف اليــوم األول مــن الشــهر التــايل لتــ . املضــيف

إخطار أبلغت مبوجبه احملكمة وأملانيا إحدامها األخرى باستكمال كل منهما املتطلبـات الرمسيـة              
 .لدخول االتفاق حيز النفاذ

، زار هورسـت كـوهلر رئـيس مجهوريـة أملانيـا االحتاديـة              ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلول ١ويف   - ٢٠
واحتفـاال مبـرور    . ماسـي يف أملانيـا     عضوا من أعضاء السـلك الدبلو      ١٤٠ حنو   معيتهاحملكمة ويف   

عشر سنوات على دخول االتفاقية حيز النفاذ، عقـدت نـدوة عـن تعـيني احلـدود البحريـة مبقـر                     
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 مشــتركا، ١٥٠وحضــر النــدوة أكثــر مــن  . ٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول٢٦ و ٢٥احملكمــة يــومي 
 .بينهم عدد كبري من ممثلي الدول

لتعــاون الــدويل منحــة لتمويــل مشــاركة  ، قــدمت الوكالــة الكوريــة ل ٢٠٠٤ويف عــام  - ٢١
وحـىت اآلن، اسـتفاد مـن    . املتدربني من البلدان النامية يف برنامج زمـاالت التـدريب يف احملكمـة            

 . بلدا١١ متدربا ينتمون إىل ١١املنحة الكورية 
 

 جلنة حدود اجلرف القاري -جيم  
/  آب ٣٠فتـرة مـن     عقدت جلنة حدود اجلرف القاري دورهتـا الرابعـة عشـرة خـالل ال              - ٢٢

ونظرت اللجنة، فيما نظرت، يف التقريـر املقـدم مـن           . )١(٢٠٠٤ سبتمرب/ أيلول ٣أغسطس إىل   
 ودليل التدريب الذي أعد ملساعدة الدول يف إعداد التقارير اليت تقـدم إىل اللجنـة؛                ؛)٢(الربازيل

ظــام الــداخلي، وعــبء العمــل احملتمــل أمــام اللجنــة وحاجتــها إىل املرافــق املناســبة؛ وتوحيــد الن 
وانتمــاء األعضــاء، والوظــائف اخلاليــة يف اللجنــة الفرعيــة املنشــأة للنظــر يف التقريــر املقــدم مــن    

 .االحتاد الروسي
 

 النظر يف التقرير املقدم من الربازيل  
عــرض التقريــر نائــب أمــري البحــار لوســيو فرانكــو دي ســافرناندس، رئــيس أقســام          - ٢٣

 الدفاع الربازيلية ورئـيس وفـد الربازيـل، الـذي كـان يرافقـه وفـد           اهليدروغرافيا واملالحة بوزارة  
مــن اخلــرباء، وقــدم استعراضــا عامــا ملضــمون التقريــر مبــا يف ذلــك املعلومــات املطلوبــة يف إطــار  

وأجـاب أعضـاء الوفـد الربازيلـي عـن األسـئلة الـيت              .  من املرفق الثالث للنظام الداخلي     ٢الفرع  
انظــر  (لــق مبختلــف املســائل التقنيــة والعمليــة املتصــلة بــالتقريرطرحهــا أعضــاء اللجنــة يف مــا يتع

CLCS/42 ١١، الفقرة(. 
/  آب ٣٠وأبلغت األمانة العامة اللجنة بأن املستشار القـانوين لألمـم املتحـدة تلقـى يف                 - ٢٤

ــدائم لمثــل امل رســالة مــن نائــب  ٢٠٠٤أغســطس  ــة لــدى األمــم   ال لواليــات املتحــدة األمريكي
وعلّقــت حكومــة . عميمــه علــى أعضــاء اللجنــة وعلــى مجيــع الــدول األعضــاء املتحــدة، طالبــا ت

الواليات املتحدة يف الرسالة علـى املـوجز التنفيـذي للتقريـر الربازيلـي، الـذي عمـم علـى مجيـع                      
الدول األعضاء، وذكرت أن اللجنة قد ترغب يف إنعام النظر يف مسـائل معينـة متصـلة بسـمك             

 .)٣(داد تريني-الرواسب وخاصية فيتوريا 
وقررت اللجنة دراسـة التقريـر الربازيلـي مـن خـالل جلنـة فرعيـة وعينـت الشخصـيات                     - ٢٥

أوســفالدو بيــدرو أســتيز، ولــورانس فــوالجيمي أوســيكا، وغــالو كــاريرا  . التاليــة أعضــاء فيهــا
 آهــن بــارك، وفيليــب ألكســندر    -هورتــادو، ومالديــن جوراتشــيك، وفيرتينــع لــو، ويونــع      
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 جــورا تشــيك  ينوالســيدهلــا لجنــة الفرعيــة الســيد كــاريرا رئيســا     وانتخبــت ال. ســيموندس
 .سيموندس نائبني للرئيسو

وأبلغ رئيس اللجنة الفرعية اللجنة أن اللجنة الفرعية فحصت التقرير والبيانات املرفقـة          - ٢٦
بــه فحصــا أوليــا، وقــررت يف ضــوء طبيعتــهما طلــب مشــورة عضــو آخــر يف اللجنــة، هــو            

 .بريك هارلد
عمــل اللجنــة الفرعيــة واختــتم  لح رئــيس اللجنــة الفرعيــة اجلــدول الــزمين العــام   وأوضــ - ٢٧

توضـــيحه قـــائال إن دراســـة كميـــة البيانـــات الضـــخمة واملعقـــدة ال ميكـــن أن تكتمـــل خـــالل   
.  عقـب انتـهاء الـدورة الرابعـة عشـرة          ،األسبوعني اللذين تقرر ختصيصهما إلهناء هـذه الدراسـة        

فرعيـة جلسـاهتا يف الـدورة اخلامسـة عشـرة السـتعراض             وعلى ذلك، سـوف تسـتأنف اللجنـة ال        
. العمل الذي مت إجنازه فيما بني الدورتني وإعداد مشروع لوثيقة العمل األوىل املتعلقة بـالتقرير              

ويعين هذا أنه ستكون هناك جلنتـان فرعيتـان تعمـالن يف نفـس الوقـت خـالل الـدورة اخلامسـة               
 .يد من خالل جلنة فرعيةررت اللجنة دراسة أي تقرير جدقعشرة، إذا 

 
 اآلثار املترتبة على عبء العمل املتوقع للجنة  

 يوليــه/ متــوز٩ينــاير و / كــانون الثــاين١٦املــؤرختني (اســتجابة للمــذكرتني الشــفويتني  - ٢٨
اللــتني عممتــهما شــعبة شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار للتحقــق مــن مواعيــد تقــدمي  ) ٢٠٠٤

 عـام   هنايـة  دولة ساحلية الشعبة بعزمها على تقدمي التقـارير قبـل     ١٣التقارير إىل اللجنة، أبلغت     
ــل آب : ٢٠٠٩ ــا قب ــام  ٢٠٠٥أغســطس /نيجريي ــدا يف ع ــا،٢٠٠٥؛ وأيرلن ــني  ؛ وتونغ ــا ب  فيم

ــاين  ــانون الثــ ــاير /كــ ــانون األول٢٠٠٥ينــ ــمرب / وكــ ــدا٢٠٠٦ديســ ؛ ٢٠٠٦يف : ؛ ونيوزيلنــ
ــ أو بعــده؛ واململكــة املتحــدة لرب٢٠٠٦يف : والنــرويج ا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، قبــل  يطاني
 أو بعـده؛ وباكسـتان يف   ٢٠٠٧ يف ؛ وأوروغـواي، ٢٠٠٧؛ وناميبيا وسري النكا، يف      ٢٠٠٧
ــان، وميامنــار٢٠٠٧/٢٠٠٨ ــا،؛ والياب ــة  . ٢٠٠٩ يف ، وغيان ــدة أخــرى، مبين وردت دول عدي

ي يسـمح هلـا بـأن        مل تصل حىت اآلن إىل الوضـع الـذ         أهناأهنا تقوم حاليا بعملية إعداد التقارير و      
 .حتدد تارخيا لالنتهاء منه

وأعــرب عــن القلــق إزاء عمــل اللجنــة، بــالنظر إىل عــبء العمــل املتوقــع أمــام اللجنــة،   - ٢٩
وردا علــى رســالة مؤرخــة   .  املســتقبلواحتمــال عمــل جلــان فرعيــة عديــدة يف آن واحــد يف     

يطــات وقــانون مــن رئــيس اللجنــة، أبلــغ مــدير شــعبة شــؤون احملموجهــة  ٢٠٠٤يوليــه /متــوز ٢
ــة يف       ــادة املرافــق املخصصــة الســتخدام اللجن ــه مت بالفعــل اختــاذ خطــوات لزي ــة أن البحــار اللجن

 لنظـام املعلومـات اجلغرافيـة يف الشـعبة؛ وأنـه مت توسـيع               ثـان وجيري حاليـا إنشـاء خمتـرب        . الشعبة
 جتماعــات مــن أجــل تلبيــة احتياجــات الاحليــز املخصــص للتخــزين كمــا جيــري توســيع غرفــة ا 
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وينبغي أن ينتهي العمل يف املرافق بعد إدخال التعديالت الالزمة عليهـا لتحسـينها قبـل                . اللجنة
ــل يف نفــس           ــن العم ــان م ــان الفرعيت ــتمكن اللجنت ــة، حــىت ت ــدور اخلامســة عشــرة للجن ــدء ال ب

 .)٤(الوقت
 تقرير مقدم من أستراليا  

ا إىل اللجنـة عـن طريـق        ، قـدمت أسـتراليا تقريرهـ      ٢٠٠٤نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٥يف   - ٣٠
 بشـأن   اإخطـار عمـم األمـني العـام        من النظام الداخلي للجنة،      ٥٠عمال بالفقرة   و. األمني العام 

 علــى مجيــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا الــدول األطــراف يف   اجلــرف القــاري
يـع اخلـرائط    مجمبـا يف ذلـك      لـذلك التقريـر     التنفيـذي   وجز  املـ االتفاقية، وتضـمن ذلـك اإلخطـار        

احلــدود اخلارجيــة للجــرف القــاري األســترايل وخطــوط أســاس البحــر بني واإلحــداثيات الــيت تــ
 .اإلقليمي ذات الصلة

ليشيت إىل األمني العـام      - وأحالت الواليات املتحدة واالحتاد الروسي واليابان وتيمور       - ٣١
سـطة مـذكرات شـفوية مؤرخـة        ر األسـترايل بوا   ــــ لتقريالتنفيــذي ل وجز  املتعليقات خطية بشأن    

فربايـر  / شباط ١١ و ،٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٩ ، و ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٩  و ٣
ــوايل ، ٢٠٠٥ ــى الت ــات املتحــدة األم  . عل ــا    وأوضــحت الوالي ــاد الروســي كوهنم ــة واالحت ريكي

أنتاركتيكـا  يعترفان بأي مطالبات فيما يتصل باألقـاليم الواقعـة يف املنطقـة املشـمولة مبعاهـدة                  ال
وال حبقوق أي دولة على قـاع البحـار وبـاطن أرض املنـاطق املغمـورة خـارج قـارة أنتاركتيكـا                      
وكذا املتامخة هلا، وأهنما يؤيدان الطلب الذي قدمتـه أسـتراليا إىل اللجنـة بـأال تتخـذ أي إجـراء         

دمت وقـ . بشأن جـزء التقريـر الـذي يتنـاول منـاطق قـاع البحـار يف أنتاركتيكـا وبـاطن أرضـها                    
اليابان تعليقات مماثلة، مشددة على عـدم املسـاس بـالتوازن القـائم بـني احلقـوق والواجبـات يف                    

ليشيت أهنا تعترب التقرير األسترايل غري خمل مبسـألة تعـيني            - وذكرت تيمور . معاهدة أنتاركتيكا 
ة ليشـيت وأسـتراليا، وطلبـت أن تؤكـد اللجنـة هـذه النقطـ               - حدود أي ختوم حبريـة بـني تيمـور        

 .)٥(أثناء دراستها للتقرير
 

 ٢٠٠٥برنامج العمل لعام   
 إىل ٤الدورة اخلامسة عشرة خالل الفتـرة مـن   : ٢٠٠٥ستعقد اللجنة دورتني يف عام      - ٣٢
ــان٢٢ ــال   / نيسـ ــرة خـ ــة عشـ ــدورة السادسـ ــل، والـ ــن  أبريـ ــرة مـ ــطس إىل / آب٢٩ل الفتـ أغسـ
 .ايل يف الدورة اخلامسة عشرةوستبدأ اللجنة بالنظر يف التقرير األستر. سبتمرب/أيلول ١٦
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 دليل التدريب  
أكملــت شــعبة شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار، مبســاعدة اثــنني مــن أعضــاء اللجنــة،  - ٣٣

) ٢١، الفقــرة CLCS/21انظــر (الشــعبة إعــداده الصــيغة النهائيــة لــدليل التــدريب الــذي طلبــت 
  مــن االتفاقيــة ٧٦للمــادة  والرامــي إىل مســاعدة الــدول األعضــاء يف إعــداد تقاريرهــا وفقــا       

 .) أدناه٤٧لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر الفقرة (

 
 موجزات السوابق القضائية: تسوية املنازعات  -خامسا  

تتــيح اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار إمكانيــة اللجــوء إىل أربعــة حمافــل لتســوية    - ٣٤
، أو حمكمــة العــدل الدوليــة، أو هيئــة حتكيميــة احملكمــة الدوليــة لقــانون البحــار: املنازعــات هــي

مشكَّلة وفقا للمرفق السابع من اتفاقية األمـم املتحـدة لقـانون البحـار أو هيئـة حتكيميـة خاصـة                 
وجيـوز للـدول األطـراف أن ختتـار واحـدا أو            . مشكَّلة وفقا للمرفـق الثـامن مـن نفـس االتفاقيـة           

 مـن االتفاقيـة، ويـوَدع       ٢٨٧مبوجـب املـادة     أكثر من تلك احملافل عن طريق بيـان خطـي يقـدَّم             
 .لدى األمني العام لألمم املتحدة

ا الــيت مل تبــت فيهــا احملكمــة بعــد وهلــا صــلة مبســائل ــــالقضاي .ةــــدل الدوليــــحمكمــة الع - ٣٥
ــا (النـــزاع اإلقليمــي والبحــري  : قــانون البحــار هــي  احلــدود عــيني وت) نيكــاراغوا ضــد كولومبي

قضـية  ، و )نيكـاراغوا ضـد هنـدوراس     (دوراس يف البحر الكـارييب      ــوا وهن ــة بني نيكاراغ  ــالبحري
 ورفعـت رومانيـا دعـوى    ).رومانيـا ضـد أوكرانيـا     (ر األسـود    ـــ ة يف البح  ــــ احلـدود البحري  عيني  ت

يتعلـق بوضـع حـدود حبريـة وحيـدة بـني         �ضد أوكرانيا يف إطار نزاع وصفته يف طلبـها بكونـه            
ــن    ــدولتني يف البحــر األســود وم ــيني مث تال ــتني االقتصــاديتني    ع ــاري واملنطق حــدود اجلــرف الق

، وهــذه هــي القضــية اجلديــدة الوحيــدة الــيت عرضــت علــى حمكمــة �اخلالصــتني اخلاصــتني هبمــا
لألمـــني العـــام املـــؤرخ العـــدل الدوليـــة فيمـــا يتصـــل مبســـائل احمليطـــات، منـــذ التقريـــر األخـــري  

، حـددت   ٢٠٠٤نـوفمرب   /ين الثاين  تشر ١٩ومبوجب األمر املؤرخ    . ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول ١٦
 موعدا أقصى لتقدمي مذكرة رومانيـا، كمـا حـددت          ٢٠٠٥أغسطس   / آب ١٩احملكمة تاريخ   

وميكـن االطـالع    .  موعدا أقصى لتقدمي املذكرة املضادة ألوكرانيـا       ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٩تاريخ  
ــى املعلوم ـــعل ــة يف م     ـ ــدل الدولي ــة الع ــى حمكم ــة بالقضــايا املعروضــة عل ــى  ات املتعلق ــا عل وقعه

، وكذلك يف تقاريرها إىل اجلمعية العامة، اليت تتضـمن مـوجزات لتلـك        www.icj.orgاإلنترنت  
 .القضايا
، أصــدرت ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١٨يف  .احملكمــة الدوليــة لقــانون البحــار    - ٣٦

بيسـاو،   - ت وجـزر غرينـادين ضـد غينيـا        سانت فنسـن    املرفوعة من  احملكمة حكمها يف القضية   

http://www.icj.org/
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 Juno Traderبيساو بـاإلفراج فـورا عـن سـفينة سـانت فنسـنت        - حيث قضت بأن تقوم غينيا
وميكن االطالع على النص الكامل لذلك احلكـم يف موقـع احملكمـة             . وطاقمها اللذين حتتجزمها  

 . www.itlos.org العنوان التايلعلى اإلنترنت 
ــابع     - ٣٧ ــق الس ــا للمرف ــيم وفق ــنغافورة ألراٍض يف     :التحك ــة باستصــالح س القضــية املتعلق

، نظــرت احملكمــة يف طلــب ٢٠٠٣يف عــام . )ماليزيــا ضــد ســنغافورة(مضــيق جوهــور وحولــه 
قدمته ماليزيا لفرض تدابري مؤقتة ضد سـنغافورة فيمـا يتعلـق برتاعهمـا بشـأن استصـالح أراض             

وشــكَّل الطرفــان فيمــا بعــد هيئــة  ). ١٤١الفقــرة ، A/59/62/Add.1انظــر (ضــيق جوهــور يف م
ويف أوائـل   . تفاقية لالستماع إىل وجاهة أسباب الـدعوى      الحتكيمية مبوجب املرفق السابع من ا     

، توصلت سنغافورة وماليزيا إىل اتفاق عـن طريـق التفـاوض لتسـوية           ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين 
إىل توصيات فريق خرباء مستقل عينته احلكومتان معا لدراسة أثـر استصـالح             نزاعهما، استنادا   

إىل هيئـة التحكـيم ليكـون أساسـا         منـهما    اعويعتزم الطرفان تقدمي اتفاق التسوية موقّ     . األراضي
 .لقرارها التحكيمي

 
 بناء القدرات  -سادسا  

 
 حملة عامة -ألف  

ميـة يف جمـال بنـاء القـدرات واملسـاعدة التقنيـة يف              ُتسلِّم االتفاقية باحتياجات الدول النا     - ٣٨
ــا، واألنشــطة املضــطلع هبــا يف       ــة، ونقــل التكنولوجي ــة البحري ــادين مــن قبيــل األحبــاث العلمي مي

وجـرى أيضـا تأكيـد احلاجـة إىل بنـاء القـدرات          . ، ومحاية البيئة البحرية واحملافظة عليهـا      لقطاعا
املؤكــد يف نحــو الوعلــى . حمليطــات وقــانون البحــاريف قــرارات اجلمعيــة العامــة املتتاليــة بشــأن ا 

 ووفقا لربنـامج العمـل الـذي اعتمـده مـؤمتر األمـم              ٢١جدول أعمال القرن     من   ١-٣٧الفقرة  
ــة  ــة والتنمي ــة املســتدامة   فــإن  ��)٦(املتحــدة املعــين بالبيئ ــاد دروب التنمي قــدرة أي بلــد علــى ارتي

وبصـورة  . لـه اإليكولوجيـة واجلغرافيـة     تتوقف إىل حد بعيد على قدرة شـعبه ومؤسسـاته وأحوا          
ــة         ــة والتنظيمي ــة والتكنولوجي ــد البشــرية والعلمي ــدرات البل ــدرة يشــمل ق ــاء الق ــإن بن حمــددة، ف

  .��واملؤسسية وقدراته املتعلقة باملوارد
 علـى حنـو غـري دقيـق كمـرادف للمسـاعدة           �بناء القدرات �وكثريا ما تستخدم عبارة      - ٣٩

فهــو : رات لـه مسـات متيــزه عـن أشـكال املسـاعدة والتعـاون األخـرى       بيـد أن بنـاء القـد   . التقنيـة 
وتـؤثر أنشـطة    .)TD/B/NP/155انظـر   (ز على االسـتدامة وعلـى تطـوير الكفـاءات الوطنيـة          يركِّ

 .)٧(بناء القدرات تأثريا مباشرا يف متكني املستفيدين من أداء املهام املستهدفة وتثبيتها

http://www.itlos.org/
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البحار مبجموعة خمتلفة من األنشطة ذات الصلة ببنـاء         وتضطلع شعبة احمليطات وقانون      - ٤٠
لقــاءات اخلــدمات االستشـارية، وإدارة الصــناديق االسـتئمانية، وتنظــيم   تقـدمي  : القـدرات وهــي 

االضــطالع بأعبــاء  وبــرامج التــدريب، وإعــداد الدراسـات والكتيبــات واملنشــورات، و ةاإلحاطـ 
واسـتجابةً ملقتضـيات الصـكوك الدوليـة        . تقواعد البيانات، ونشر املعلومات عن طريق اإلنترن      

املختلفة ويف ضوء تطور األولويات، تنتقل الشعبة من تقدمي املساعدة التقنية بناء على الطلـب،               
 يف  قابلـها التحـديات الـيت ت    علـى مواجهـة     الـدول   لتحسـني قـدرات     إىل اختاذ مبـادرات اسـتباقية       

حملـة عامـة عـن األنشـطة الـيت تضـطلع هبـا           يل  رع التـا  قـدم الفـ   يو. منهاالستفادة  تنفيذ االتفاقية وا  
 .الشعبة يف جمال بناء القدرات، التقليدية واجلديدة على السواء

 
 لنوعيةالربامج ا  -باء  

 معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث - ١ 
، ٢٠٠٤أكتــــوبر / تشــــرين األول١٤ إىل ١٢نظمــــت الشــــعبة خــــالل الفتــــرة مــــن  - ٤١
 إحاطــة بشــأن مســتجدات اجتمــاعتحــدة للتــدريب والبحــث، شــتراك مــع معهــد األمــم امل البا
 سـنوات مـن دخـول اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون               ١٠ون البحـار بعـد      ـــ ؤون احمليطات وقان  ـش

زت اإلحاطــة يف آن علـــى االستعراضــات العامـــة واملســـتجدات   ـــــوركّ. يز النفــاذ ـــــالبحــار ح 
، والسـلطة الدوليـة لقـاع البحـار،         ريلجنـة حـدود اجلـرف القـا       الرئيسية احلاصـلة فيمـا يتعلـق ب       

 البحـار؛ واملالحـة البحريـة؛ وتقـدمي املسـاعدة للـدول الناميـة؛ ومنـاطق          نونواحملكمة الدولية لقا  
املالحة البحرية؛ واألحباث العلمية البحرية؛ وحفظ وإدارة املوارد البحريـة احليـة والـنظم البيئيـة              

 تقريبـا مـن املشـاركني يف اإلحاطـة إجيابيـا            ٦٠وكـان رد    . البحرية املهددة والتنـوع البيولـوجي     
نظَّم ي، وسـ ٢٠٠٥أكتـوبر  / تشـرين األول ٥ و ٤إلحاطة املقبـل يـومي   جتماع اعقد ا يوس. جدا

ــد      ــون هبــدف تيســري املفاوضــات املتعلقــة مبشــاريع القــرارات ذات الصــلة بالبن احمليطــات �املعن
 .معية العامة املدرج يف جدول أعمال الدورة الستني للج�وقانون البحار

 
 برنامج هاملتون شرييل أمرياسنغ التذكاري للزماالت - ٢ 

أول ،  هاملتون شـرييل أمرياسـنغ     إحياء لذكرى    ١٩٨١أنشئ برنامج الزماالت يف عام       - ٤٢
ويعمل الربنامج على متكني املشاركني من اكتسـاب        . رئيس ملؤمتر األمم املتحدة لقانون البحار     

ية تتصل بشؤون احمليطـات وقـانون البحـار، وذلـك بغيـة زيـادة               معارف متعمقة ومهارات إضاف   
ويقضـي الـزمالء سـتة أشـهر     . تفهم االتفاقية وتطبيقها وما يعود من ذلك من نفع على بلـداهنم         

يف جامعــة مشــاركة مــن اختيــارهم، تليهــا العلمــي دراســات حتــت اإلشــراف /يف إجــراء أحبــاث
لألمـم  أي هيئـة مـن اهليئـات التابعـة          عبة، أو يف    شـ الثالثة أشهر يقضوهنا يف التدريب العملي يف        
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إىل ، ُمنحت الزمالة التاسـعة عشـرة        ٢٠٠٤ويف عام   . املتحدة، حسب املوضوع الذي خيتارونه    
ميلينــدا غــونيتيليكي، مــن ســري النكــا، وهــو يعتــزم إجــراء حبثــه حــول املســائل القانونيــة ذات  

 .الصلة باحلافة القارية
رارا الــدعوة إىل الــدول األعضــاء واملنظمــات واملؤسســات ووجهــت اجلمعيــة العامــة مــ - ٤٣

ويف عـام   .  لتمويـل برنـامج الزمالـة      تتربعـا الواألفراد املهتمني بـاألمر مـن أجـل مواصـلة تقـدمي             
ق االســـتئماين ودنالصـــإىل  ســـري النكـــا ومونـــاكو وناميبيـــا مســـامهات وردت مـــن، ٢٠٠٤

علقة هبذا الربنامج يف موقـع الشـعبة علـى          وميكن احلصول على املعلومات املت    . لزماالتلربنامج ا 
 . http://www.un.org/Depts/los: اإلنترنت

 
 ألمم املتحدة لمؤسسة برنامج الزماالت اليابانية - ٣ 

لـتقين  ، أبرمت األمم املتحدة واملؤسسة اليابانية اتفاقا للتعاون ا        ٢٠٠٤أبريل  /يف نيسان  - ٤٤
ل الســـاحلية الناميـــة األطـــراف إلتاحـــة فـــرص بنـــاء القـــدرات وتنميـــة املـــوارد البشـــرية للـــدو 

األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، عن طريق برنامج يستغرق تسعة أشـهر               وغري
رة وتتوىل الشـعبة إدارة هـذا الربنـامج وتقـدم هلـا إدا            . للزماالت املتعلقة بشؤون املالحة البحرية    

وجيـري تنفيـذ برنـامج      . الشؤون االقتصادية واالجتماعية بعض خدمات الـدعم يف هـذا اإلطـار           
 . بلدا١٦ مؤسسة أكادميية ووكالة دولية ومنظمة دولية يف ٢٤الزماالت حاليا بشراكة مع 

 بني األمم املتحـدة واملؤسسـة   جلنة االختيار املنشأة وفقا التفاق التعاون التقين     عقدت  و - ٤٥
- واختـارت الـزمالء الــ      ٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   ٧  و ٦اجتماعها األول يـومي     انية  الياب
وهـم  .  األوائل على أساس مؤهالهتم ووفقا لألحكام ذات الصلة من اتفاق التعـاون الـتقين              ١٠

بلغاريــا، بــنغالديش، بــريو، جــزر البــهاما، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، : ينتســبون للبلــدان التاليــة
 شخصـا   ٣٠واختري الزمالء من بـني      . يا، الفلبني، فييت نام، كامبوديا، موريشيوس     سانت لوس 

أبريــل /يف نيســانلترشــيحات وسترســل دعــوات اجلولــة الثانيــة ل . تقريبــا رشــحتهم حكومــاهتم 
 وتـــرد معلومـــات مفصـــلة بشـــأن هـــذا املوضـــوع يف موقـــع الشـــعبة علـــى اإلنترنـــت  . ٢٠٠٥

www.un.org/Depts/Los. 
 

 الربنامج التدرييب إلدارة املناطق البحرية والساحلية - ٤ 
 أنشـطة بنـاء القـدرات علـى          الربنامج التـدرييب إلدارة املنـاطق البحريـة والسـاحلية          يتيح - ٤٦

ــي  ــعيد احمللـ ــي    /الصـ ــا يلـ ــى مـ ــز علـ ــع التركيـ ــي مـ ــاء ) أ: (اإلقليمـ ــة؛   بنـ ــة دائمـ ــدرات وطنيـ قـ
. والفعاليـة مـن حيـث التكلفـة    ) ج(يب املوجه لتلبية االحتياجات احملـددة للبلـدان؛      والتدر )ب(

مرفـق البيئـة العامليـة مـن        /برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي    ميوله  وتتوىل الشعبة إدارة هذا الربنامج و     

http://www.un.org/Depts/los
http://www.un.org/Depts/Los
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. ٢٠٠٥األول مــن عــام النصــف  الــذي يتوقــع أن ينتــهي يف  ،GLO/98/G35خــالل املشــروع 
انظـــر  ( تعزيـــز تعاونـــه مـــع هيئـــات األمـــم املتحـــدة وبراجمهـــا األخـــرى       وواصـــل الربنـــامج 

A/59/62/Add.1 ويف هــذا الصــدد، عقــدت وحــدة إعــداد مقــررات الــدورات   .)١٥٠، الفقــرة
برنـــامج األمـــم املتحـــدة مكتـــب التنســـيق بـــني التدريبيـــة التابعـــة للربنـــامج واملنشـــأة يف إطـــار 

 حتســني إدارة ميــاه الصــرف يف املــدن الســاحلية يف مرفــق البيئــة العامليــة، دورهتــا حــول/اإلمنــائي
مجهوريــــة  جمموعة إضافية جديدة من البلدان تشمل كـال مـن باكسـتان وبـنغالديش وتركيـا و                 

وعـالوة علـى ذلـك،      . قـــ ف وموزامبي ــــ ا وملدي ـــ النكا والفلـبني وكيني    وسرياملتحـــدة  زانيا  ـتن
إدارة ميــاه �مــة البحريــة الدوليــة حــول    جــرى عقــد الــدورة املشــتركة بــني الربنــامج واملنظ     

ــرة A/58/65/Add.1 انظــر (�الصــابورة ــاون،    ) ١٣٥، الفق ــى الصــعيد اإلقليمــي يف كيــب ت عل
ــا  ــارس /آذار(جنـــوب أفريقيـ ــعيد الـــوطين يف الصـــني  ) ٢٠٠٤مـ ــران(وعلـــى الصـ ــه /حزيـ يونيـ

 البيئة العامليـة    مرفق/ونظرا لفشل حماولة استخدام متويل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        ). ٢٠٠٤
يف الــدورة التدريبيــة اجلديــدة املتعلقــة بالتقــارير املقدمــة إىل جلنــة حــدود اجلــرف القــاري، فقــد  

 ).انظر الفرع التايل(مولت الشعبة هذه الدورة من مصادر أخرى 
 

  من االتفاقية٧٦الدورات التدريبية لتعزيز االمتثال للمادة  - ٥ 
أعــاله، فرغــت الشــعبة مــن إعــداد الصــيغة النهائيــة   ٣٣يف الفقــرة علــى حنــو مــا ذكــر  - ٤٧

احلـدود اخلارجيـة للجـرف      الـيت تنظمهـا يف جمـال تعـيني          للمواد التدريبية بشأن الدورة التدريبية      
 ميـل حبـري وإعـداد التقريـر املقـدم مـن الـدول السـاحلية إىل جلنـة                    ٢٠٠القاري ملسافة تتجاوز    

مخسـة أيـام، الـذي    لـيت اسـتغرقت   رة التدريبيـة ا حدود اجلرف القاري، اسـتنادا إىل خمطـط الـدو      
هبدف تيسري إعداد التقارير املقدمـة وفقـا ملبادئهـا التوجيهيـة العلميـة              ) CLCS/24(أعدته اللجنة   

وتتألف املواد التدريبية من دليل للمدرب، يشمل جمموعـة مـن   ). Add.1 و  CLCS/11(والتقنية  
 النموذجية، ودليـل للمتـدرب يتضـمن تسـع          الشرائح مشفوعة بتعليمات بشأن تنفيذ الوحدات     

 .وحدات منوذجية، فضال عن جمموعة من التمارين ذات الصلة
وقـد بــدأت الشــعبة بالتعــاون مــع اهليئــات احلكوميــة الدوليــة واحلكومــات املضــيفة، يف   - ٤٨

ــق           ــن طري ــي، ع ــي ودون اإلقليم ــى الصــعيد اإلقليم ــة، عل ــدول النامي ــل لل ــات عم ــيم حلق تنظ
ويتمثـل هـدف حلقـات العمـل يف تـدريب املـوظفني             . واد التدريبية املـذكورة آنفـا     االستعانة بامل 

: ةفهـا القاريـ   واحلـدود اخلارجيـة جلر    الـــيت تعتـزم تعـيني       ة  ـــ ة الواسع ــة القاري ــالتقنيني لدول احلاف  
إىل جلنة حـدود اجلـرف القـاري    ليت تقدم  يف ميدان إعداد التقارير ا  ا ومهاراهت ا تعزيز معارفه  )أ(
 مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون          ٧٦بقا للمتطلبات التقنية والعلمية اليت تـنص عليهـا املـادة            ط

 مسـاعدهتا يف إجيـاد     )ب(البحار ووفقا للمبادئ التوجيهية التقنية والعلمية الـيت أعـدهتا اللجنـة؛             
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ة، ولكيفيـة   فهم متعمق لإلجراءات الكاملة إلعـداد التقريـر، وللتقـارير التقنيـة والعلميـة املطلوبـ               
 .ريرااجلمع بني خمتلف ميادين اخلربة ألغراض إعداد التق

ـــ الشعبنظمــتو - ٤٩ ـــل اإلقليميـة حلقــة العمــ ـ ــة /ةــ ــة بالتعــاون مــع  األوىل دون اإلقليمي جلن
ـــالعلــوم األرضي  وأمانــة الكومنولــث، يف ســوفا، فيجــي،  ة التطبيقيــة يف جنــوب احملــيط اهلــادئ ــ

وحضـر حلقـة العمـل املوظفـون        . ٢٠٠٥مارس  / آذار ٤اير إىل   فرب/ شباط ٢٨خالل الفترة من    
إندونيسـيا، بـابوا غينيـا اجلديـدة، بـاالو، تونغـا، جـزر سـليمان،                : التقنيون للبلدان النامية التاليـة    

يا أن تعقــد ــــرر مبدئـــــومــن املق. اــــا، ميكرونيزيــــام، ماليزيــــي، فييــت نـفــانواتو، الفلــبني، فيجــ
وتــنظم الشــعبة حلقــة . ٢٠٠٥مــايو /ة يف ســري النكــا يف أيــارــــة الثانيــــحلقــة العمــل اإلقليمي

ـــالبللصــاحل العمــل هــذه  . ة يف احملــيط اهلنــدي بالتعــاون مــع حكومــة ســري النكــا  ـــــدان الناميــ
وتعتزم الشعبة عقد ثالث حلقات عمل أخرى على األقل يف أفريقيا وأمريكا الالتينيـة ومنطقـة           

 .البحر الكارييب
 

 نشوراتامل - ٦ 
يف الذكرى العاشرة لدخول االتفاقية حيز النفـاذ، اشـتركت الشـعبة والسـلطة الدوليـة                 - ٥٠

 ويقـدم هـذا املنشـور    .املـوارد املعدنيـة البحريـة   لقاع البحار يف إصدار منشور تـذكاري بعنـوان          
 املـوارد،   حملة عامة عن اإلطار القانوين احلايل للموارد املعدنية البحرية، واجلوانب العلميـة لتلـك             

ولتوفري املسـاعدة للـدول األطـراف مـن أجـل الوفـاء جبميـع               . واآلفاق االقتصادية والتكنولوجية  
اللتزامـات الـدول    وافيـا    موجزا   ٢٠٠٤التزاماهتا مبوجب االتفاقية، نشرت الشعبة أيضا يف عام         

ــة الاألطــراف مبوجــب ا  ــة والصــكوك التكميلي ــدول مبوجــب   .تفاقي  وحيــدد املــوجز التزامــات ال
االتفاقية، فضال عـن الصـكوك املنشـئة للمعـايري والقواعـد واألنظمـة واملمارسـات واإلجـراءات             

 .يف االتفاقيةالدولية املشار إليها 
 

 )٨(الصناديق االستئمانية -جيم  

ســاعدة الــدول املشــاركة يف مــؤمتر تعــيني احلــدود البحريــة يف   مل االســتئماينالصــندوق  - ٥١
 فتـرة التقريـر، مل يكـن هنـاك نشـاط فيمـا يتصـل هبـذا الصـندوق                   خـالل . البحر الكارييب منطقة  

ــتئماين ــغو. االسـ ــندوق يف  بلـ ــيد الصـ ــانون األول٣١ رصـ ــمرب / كـ  ١١٦ ٧٧٣، ٢٠٠٤ديسـ
 .دوالرا
صــندوق االســتئماين املنشــأ تيســريا إلعــداد التقــارير املقدمــة إىل جلنــة حــدود اجلــرف  ال - ٥٢

والـذي يتضـمن     ٥٥/٧قـرار اجلمعيـة العامـة        أنشئ هذا الصندوق االستئماين مبوجـب        .القاري
ويتمثـل هـدف   . ٥٨/٢٤٠اختصاصات الصندوق الـيت عـدلت فيمـا بعـد مبوجـب القـرار            قرار  
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هذا الصندوق يف توفري املساعدة للبلـدان، وخاصـة أقـل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة الصـغرية               
 الصـندوق نفقـات تـدريب       ويغطـي . النامية، لتمكينـها مـن إعـداد تقاريرهـا املقدمـة إىل اللجنـة             

ــدمات     ــارية أو خـ ــاعدة االستشـ ــة، واملسـ ــات النظريـ ــني، والدراسـ ــيني واإلداريـ ــوظفني التقنـ املـ
وتنظــر الشــعبة يف الطلبــات املقدمــة للصــندوق االســتئماين مبســاعدة فريــق مــن    . االستشــارات

اعدة مـن  ، أوصى فريق اخلرباء بتـوفري املسـ  ٢٠٠٤ديسمرب /ويف كانون األول. اخلرباء املستقلني 
حلضــور الصــندوق لعــدد أقصــاه مرشــحان اثنــان مــن إندونيســيا والفلــبني وفييــت نــام وماليزيــا  

 أعـاله، وقـد وافقـت الشـعبة         ٤٩يف فيجـي واملشـار إليهـا يف الفقـرة           ليت تعقد   الدورة التدريبية ا  
ــ ـــى تلــك التوصيـعل ـــوفي. ةـــ ـــ كان٣١ ــ ـــغ، ٢٠٠٤ديســمرب /ون األولــ  رصــيد الصــندوق  بلــ

ــغ    .  دوالر١ ١٤٨ ٠٠٠ ــامهة مببلـ ــرويج مسـ ــدمت النـ ــام  ١وقـ ــون دوالر يف عـ ، ٢٠٠٠ مليـ
 يــورو وســددت هــذا املبلــغ يف ثالثــة أقســاط كــان   ٩٠ ٠٠٠يرلنــدا مبــا قــدره  أســامهت  فيمــا

 .٢٠٠٤آخرها يف عام 
حـدود اجلـرف     مشـاركة أعضـاء جلنـة   لفة تكاملنشأ بغرض تغطيةالصندوق االستئماين    - ٥٣

 من قـرار اجلمعيـة      ٢٠أنشئ هذا الصندوق االستئماين عمال بالفقرة       . الناميةمن الدول    القاري
، لتمكني عدد من أعضاء اللجنة من البلدان النامية من املشاركة على حنـو كامـل          ٥٥/٧العامة  

ــة  ــغ، ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول٣١ويف . يف عمــل اللجن  ٩٣ ٥٠٠ رصــيد الصــندوق  بل
وحصـل أربعـة مـن أعضـاء اللجنـة          . ٢٠٠٤ندوق يف عـام     ومل تقدم مسامهات هلذا الص    . دوالر

على الدعم املايل مـن صـندوق التربعـات االسـتئماين املنشـأ بغـرض تغطيـة تكلفـة املشـاركة يف                      
 .الدورة الرابعة عشرة

 ١٩٩٥اتفـاق األمـم املتحـدة لعـام          صندوق تقدمي املساعدة يف إطار اجلزء السـابع مـن          - ٥٤
ــدأ تشــ . األرصــدة الســمكية بشــأن  ــاين مــن عــام     ب غيل صــندوق املســاعدة هــذا يف النصــف الث
وتلقـى  . بالتعـاون مـع الشـعبة   لألمـم املتحـدة   ، وتتوىل إدارتـه منظمـة األغذيـة والزراعـة          ٢٠٠٤

 .  دوالر من الواليات املتحدة األمريكية٢٠٠ ٠٠٠الصندوق مبلغ 
كمـة الدوليـة   احملعـن طريـق   اهتـا  خالف الدول على تسوية  ملساعدةستئماينالصندوق اال  - ٥٥

، وتـرد اختصاصـاته يف      ٥٥/٧أنشئ هذا الصندوق عمال بقرار اجلمعيـة العامـة          . لقانون البحار 
 رصــيد الصــندوق بلــغ، ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول٣١ويف . ٥٥/٧املرفــق األول للقــرار 

وورد أول طلـــب إىل . ٢٠٠٤ومل تـــِرد إىل الصـــندوق مســـامهات يف عـــام . ا دوالر٦٩ ١٥٣
، إذ طلبـت احلصـول علـى مسـاعدة ماليـة لتغطيـة              ٢٠٠٤بيساو يف عـام      - ينياالصندوق من غ  

 لإلفــراج عــن الســفينة بيســاو - غرينــادين ضــد غينيــاجــزر ت ونســانت فنســنفقاهتــا يف قضــية 
، ٢٠٠٥ينــاير /ويف كــانون الثــاين).  أعــاله٣٦انظــر الفقــرة (وطاقمهــا  Juno Traderاحملتجــزة 
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االحتــاد ( اخلــرباء، املنشــأ طبقــا الختصاصــات الصــندوق وافــق األمــني العــام علــى توصــية فريــق
 -  دوالر لغينيــا٢٠ ٠٠٠مســاعدة ماليــة قــدرها قــدمي ، بت)الروســي، الصــني، اململكــة املتحــدة

 .بيساو، استجابة لطلبها
علـــى حضـــور   مســـاعدة البلـــدان الناميـــة ألغـــراضســـتئماين للتربعـــاتاالصـــندوق ال - ٥٦

 املتعلقـة باحمليطـات وقـانون       الرمسيـة املفتوحـة بـاب العضـوية       اجتماعات العمليـة التشـاورية غـري        
 كـانون   ٣١ويف  . ٥٥/٧أنشئ هذا الصندوق االستئماين مبوجب قرار اجلمعيـة العامـة           . البحار
ــمرب /األول ــغ، ٢٠٠٤ديسـ ــندوق  بلـ ــيد الصـ ــامهات  .  دوالرا١٥٧ ٠٩٧ رصـ ــدَّم مسـ ومل تقـ

 حلضـور   اتد عشـر التاليـة مسـاعد      وتلقى ممثلـون عـن البلـدان األحـ        . ٢٠٠٤يف عام   للصندوق  
بـريو، جـزر البـهاما، جـزر مارشـال، سـاموا، زمبـابوي،              : االجتماع اخلـامس لآلليـة التشـاورية      

 .الرأس األخضر، غينيا، فيجي، مدغشقر، موزامبيق، ميامنار
 

  بأنشطة الشحن الدويلةتعلقملالتطورات ا -ا بعسا 
ة الدوليـة واالقتصـاد العـاملي كوسـيلة         يف التجـار  إسـهاما مهمـا      يسهم الشـحن الـدويل       - ٥٧

واملسؤولية عـن اختـاذ التـدابري الضـرورية     . فعالة ومأمونة ومترفِّقة بالبيئة لنقل السلع حول العامل    
عمــل اللضــمان ســالمة الســفن وتزويــدها بــالطواقم الكافيــة وتــدريب أفرادهــا وتــوفري ظــروف  

فن بشكل سليم وعـدم وقـوع أيـة    الالئقة ورسو الشحنات بالشكل املناسب وضمان إحبار الس     
ــة العلَــم    ــيِّن املــواد . حــوادث تلــوث، مســؤولية ملقــاة بالدرجــة األوىل علــى عــاتق دول  ٩٤وتب

ــن ٢١٧ و ٢١١ و ــة اال م ــك        تفاقي ــق تل ــا لتحقي ــم اختاذه ــة العلَ ــى دول ــتعني عل ــيت ي ــدابري ال الت
 أن تتوافــق وجيــب. الغايــات، علمــا بــأن مــواد أخــرى مــن االتفاقيــة هلــا أيضــا صــلة باملوضــوع  

التدابري اليت يـتعني علـى دولـة العلَـم تنفيـذها وإنفاذهـا لضـمان السـالمة يف البحـر مـع القواعـد                         
 يف صـكوك منظمـات دوليـة مثـل     الـواردة واللوائح واملعـايري واإلجـراءات واملمارسـات الدوليـة          

 .املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية
 

 داتعملجتهيزها با وسفن البناء -ألف  
 امللحـق   ١٩٨٨دخلت التنقيحات الشـاملة الـيت أُدخلـت علـى لـوائح بروتوكـول عـام                  - ٥٨
اليت اعتمدهتا جلنة السالمة البحرية التابعة للمنظمـة البحريـة          ( االتفاقية الدولية خلطوط احلمولة   ب

ذ يـوم   حيـز النفـا   )) ٧٧ (١٤٢قرار جلنة السالمة البحريـة      (الدولية يف دورهتا السابعة والسبعني      
، واعُتمدت تعديالت جديدة على املرفق باء مـن الربوتوكـول يف            ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١

كمـا دخلـت التعـديالت الـيت أُدخلـت علـى            . الدورة التاسعة والسبعني للجنة السالمة البحريـة      
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املبــادئ التوجيهيــة لتوســيع برنــامج التفتــيش خــالل فحــص نــاقالت البضــائع الســائبة ونــاقالت  
 .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١ يفحيز النفاذ النفط 
االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة األرواح يف ، اعتمــدت الــدول األطــراف يف ٢٠٠٤ويف عــام  - ٥٩

 والثالــث واخلــامس والســابع واحلــادي ١- التعــديالت الــيت أُدخلــت علــى الفصــل الثــاين البحــر
قـرارا  (االتفاقيـة   ب ملتعلـق ا ١٩٨٨االتفاقيـة، وبروتوكـول عـام       مرفـق    والثاين عشر مـن      ١-عشر

وُعدل الفصـل الثـاين عشـر    ). املرفقتذييل )) (٧٩ (١٧١و ) ٧٩ (١٧٠جلنة السالمة البحرية    
الســتحداث قيــود علــى اإلحبــار حــني يكــون أحــد العنــابر فارغــاً وأحكــام جديــدة تتعلــق ببنــاء  

وأكثـر كبـديل     متـرا    ١٥٠هياكل مزدوجة للناقالت اجلديدة للبضائع السـائبة الـيت يبلـغ طوهلـا              
كمــا ُعــدلت املــدونات الــيت وضــعتها املنظمــة البحريــة  . اختيــاري لبنــاء الســفن أحاديــة اهليكــل

 وُعدل عدد مـن     االتفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحر      مبوجب   )٩(الدولية وأصبحت إلزامية  
 .)١٠(املدونات غري اإللزامية

قـرار املنظمـة    املستعرضـة   هتا الفتـرة    ومن بني التطورات األخرى ذات الصلة الـيت شـهد          - ٦٠
البحرية الدوليـة بعـدم االقتصـار يف أعماهلـا املقبلـة علـى السـفن الضـخمة يف مـا يتعلـق بسـالمة                       

 علـى األهـداف يف جمـال بنـاء السـفن الغايـة              تركـز ؛ ووضـع معـايري جديـدة        )١١(سفن املسـافرين  
 لتقيـيم سـالمة السـفن أثنـاء         أساسـا منها استحداث نظام ميكن بواسطته أن تكون هـذه املعـايري            

ويف مشروع ذي صلة، ولكنه مسـتقل، عـن         . مراحل تصميمها وبنائها، وكذلك أثناء تشغيلها     
عـد هيكليـة موحـدة      هذا املشروع، تقوم الرابطـة الدوليـة جلمعيـات التصـنيف حاليـا بوضـع قوا               

 .)١٢(للسفن، ختص يف املقام األول ناقالت البضائع السائبة وناقالت النفط
 

 هم وظروف عمل والصيادينتدريب البحارة - اءب 
  تدريبال

االتفاقيـة  اعُتمدت مبوجب قرار التعديالت الـيت أُدخلـت علـى اجلـزء ألـف مـن مدونـة                    - ٦١
البحـارة وإجـازهتم واضـطالعهم بأعمـال     والتـرخيص واملراقبـة املتعلقـة ب     ريب  التدعايري  ملالدولية  
وتضــم قائمــة الــدول األطــراف يف  . ٢٠٠٦ليــه يو/ متــوز١ وســتدخل حيــز النفــاذ يــوم  املراقبــة

االتفاقيــة، والــيت أكــدت جلنــة الســالمة البحريــة أهنــا وافتــها مبعلومــات تــدل علــى أهنــا جعلــت    
ــة         ــل، بصــيغتها املعدل ــام وكام ــة ســارية بشــكل ت ــن االتفاقي املســماة (األحكــام ذات الصــلة م

 . دولة طرفا١١٤، اآلن )�القائمة البيضاء�
ألعضــاء يف املنظمــة البحريــة الدوليــة علــى أن تصــبح أطرافـــا يف        الــدول ا شــجعت و - ٦٢

 ١٩٩٥عــام لالبحــارة والتــرخيص واملراقبــة املتعلقــة بتــدريب الاالتفاقيــة الدوليــة املتعلقــة مبعــايري 
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وقد ُوضعت مدونة سـالمة     . وذلك لكي تصبح نافذة ولتعزيز معايري تدريب أفراد سفن الصيد         
، وهـي صـيغة منقحـة مـن املدونـة األصـلية الـيت               ٢٠٠٥ام  الصيادين وسـفن الصـيد اجلديـدة لعـ        

اعتمدت يف السبعينات، لتستخدمها بالدرجة األوىل السلطات املختصـة ومؤسسـات التـدريب            
ــة الــيت هلــا دور       وأربــاب ســفن الصــيد واملنظمــات املمثِّلــة للصــيادين واملنظمــات غــري احلكومي

 اجلـزء ألـف مـن       وفرويـ . وتدريبـهم معترف به يف العمل على صون سالمة الصيادين وصحتهم          
املدونة إرشادات بشأن وضـع املـدونات الوطنيـة وأدلـة تعلـيم الصـيادين وتدريبـهم وإرشـادات                   

 .عن سالمة الصيادين وصحتهم
  ظروف العمل

جعلت طبيعة املالحة البحرية من البحارين فئة ضعيفة من الناحية السياسـية والقانونيـة            - ٦٣
فقــد غــدا البّحــارة ُيتــهمون علــى حنــو متزايــد بارتكــاب خمالفــات  . )١٣(واالقتصــادية يف اجملتمــع

جنائيــة وُيحتجــزون لفتــرات طويلــة بعــد وقــوع أي حــادث حبــري، ويف بعــض احلــاالت دون    
وُيعـد احتمـال احتجـاز      .  وفق األصـول القانونيـة     تهمحماكممنحهم أجورهم، بل ودون أن تتم       

. ك الـذين يفكـرون يف االنضـمام إىل هـذه املهنـة            أي منهم لفترات طويلة مبثابة عامل يثبط أولئ       
وميثل ما تقوم منظمـة العمـل الدوليـة مـن أعمـال تنقـيح االتفاقيـات املتعلقـة بالعمـال البحـريني                       

ــة الاوكــذا تــنقح وتوحيــدها،  ــة للبحــارة ب املتعلقــةتفاقي ــائق اهلويــة الوطني  ٨٧انظــر الفقــرة  (وث
ة البحريـة الدوليـة ومنظمـة العمـل الدوليـة بشـأن             ، والعمل املشترك الذي تقوم بـه املنظمـ        )أدناه

مــا خيــتص باملطالبــات يف حــاالت وفــاة البحــارة واألضــرار    موضــوع املســؤولية والتعــويض يف 
، ويف وقـت قريـب جـدا أيضـا بشـأن املعاملـة العادلـة           الشخصية اليت تلحق هبـم والتخلـي عنـهم        

جلـة بعـض املشـاكل الـيت      معاتسـتهدف للبحارة يف حال وقوع حـادث حبـري، مبـادرات هامـة             
 .يواجهها البحارة

البحـري الـيت    وتقوم منظمة العمل الدولية حاليا بتصميم اتفاقية موحدة جديدة للعمل            - ٦٤
تحل حمـل مجيـع االتفاقيـات املتعلقـة بالعمـل البحـري تقريبـا الـيت                 لتضعها منظمة العمل الدولية     

إلنفاذ هبدف ضمان ظـروف عمـل       وستشدد على تدابري االمتثال وا    . ١٩٢٠اعتمدت منذ عام    
 للبحــارة وستتضــمن إجــراء مبســطا للتعــديل يســمح بتحــديث التفاصــيل التقنيــة بصــورة   الئقــة
ومن املنتظر أن ُتعتمد االتفاقية اجلديدة خالل الـدورة البحريـة الرابعـة والتسـعني ملـؤمتر         . سريعة

بحـري الـتقين التحضـريي     املـؤمتر ال ومتكـن . ٢٠٠٦فربايـر  /العمل الدويل اليت ستنعقد يف شـباط   
 مـن حـل عـدد كـبري مـن القضـايا الصـعبة واهلامـة، لكـن                   ٢٠٠٤سـبتمرب   /الذي عقـد يف أيلـول     

يكن لديه ما يكفي من الوقت لبحث التعديالت اليت أُدخلت على األحكام اليت مت التوصـل                 مل
. ري العمـل البحريـة  الفريق العامل الثالثي الرفيع املسـتوى املعـين مبعـاي   إىل توافق لآلراء بشأهنا يف    



 

05-25757 25 
 

A/60/63  

فرصة ملناقشـة هـذه التعـديالت والـنص املتبقـي املوضـوع بـني قوسـني، قـررت                  ومن أجل توفري    
 بـني الـدورات   فيمـا هيئة إدارة منظمة العمل الدولية أن تـدعو إىل انعقـاد االجتماعـات الثالثيـة              

 .٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٧ إىل ٢١يف الفترة من 
 االتفـاق يف    )أ: ( قـرارا حـث فيـه األعضـاء علـى مـا يلـي              املؤمتر التحضريي كما اعتمد    - ٦٥
بينهم على تدابري التعاون الـيت مـن شـأهنا تنميـة املؤسسـات والقـدرات الوطنيـة للتحقـق مـن                       ما

تـوفري التـدريب وتبـادل املعرفـة والتجربـة يف جمـال         ) ب(؛ و   واعتمادهـا ظروف العمل البحـري     
تعزيـز  ) ج(طنيـة املعمـول هبـا يف هـذا امليـدان؛ و             السياسات والقوانني واللوائح واإلجراءات الو    

تدابري تنمية التعاون وتبادل املعلومات وتوفري املساعدة املاديـة علـى الصـعيد الـدويل واإلقليمـي                 
 .)١٤(والثنائي دعما للمصادقة على االتفاقيات املقبلة وتنفيذها

انظــر (عيــار شــامل موتــأيت األعمــال الــيت تنجزهــا منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن وضــع  - ٦٦
A/59/62/Add.1 وخــالل دورة .  الســتكمال توحيــد املعــايري اخلاصــة بالبحــارة    )٥٩، الفقــرة

، سـتنظر اللجنـة املعنيـة       ٢٠٠٥ مـايو /يف أيار منظمة العمل الدولية الثالثة والتسعني اليت ستنعقد        
اء بقطــاع الصــيد يف نــص الصــكوك املقترحــة الــيت ســبق أن أُرســلت إىل مجيــع الــدول األعضــ    

اجتمـاع اخلـرباء الثالثـي      مـوجز للتعليقـات الـيت تلقتـها بشـأهنا، وتقريـر             ويف  ،  )١٥( عليهـا  للتعليق
مكتــب ، وتعليــق ٢٠٠٤ديســمرب /لــذي انعقــد يف كــانون األول ااألمســاك بشــأن قطــاع صــيد  

عليقـات الـواردة،    العمل الدويل والذي يوضح الـتغريات الـيت أدخلـت علـى الـنص بنـاء علـى الت                  
 .ية مقترحة وتوصية بشأن العمل يف قطاع الصيدونصوص اتفاق

املعاملة العادلة للمالحني يف حال وقـوع       بشأن   النظر يف وضع مبادئ توجيهية       وجرى - ٦٧
ــاير /حــادث حبــري يف كــانون الثــاين   الــدورة األوىل للفريــق العامــل املشــترك بــني   يف ٢٠٠٥ين

 والــذي )٦١، الفقــرة A/59/62/Add.1انظـر  (املنظمـة البحريــة الدوليـة ومنظمــة العمـل الدوليــة    
وفــق احلــق يف حماكمــة ال يشــمل � العادلــةملــة ااملع�وُيفتــرض أن مفهــوم . أنشــئ هلــذا الغــرض

 فحسب، بل أيضا أوجه أخرى للعدالة منها احلق يف احلصـول علـى الوسـائل                األصول القانونية 
ــى مع     ــة األساســية واحلــق يف احلصــول عل ــة االحتياجــات البدني ــة لتلبي ــة الكافي ــة غــري متييزي . امل

، وخاصــة املادتــان اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار مثــلوحتتــوي صــكوك دوليــة عديــدة، 
ومبا أن وضع هذه املبادئ التوجيهية يتطلب مزيـدا         . ، أحكاما تدعم هذا اهلدف    ٢٣٠ و   ٢٩٢

ليــة مجعيــة املنظمــة البحريــة الدولتعتمــده مــن الوقــت، فــإن الفريــق العامــل أعــد مشــروع قــرار  
يشـدد علـى اهتمـام جممـل أوسـاط الصـناعة البحريـة هبـذه         وجملس إدارة منظمـة العمـل الدوليـة         

املسألة، ويذكِّر بالصكوك الدولية ذات الصلة وحيث مجيع الدول على احترام حقـوق اإلنسـان     
األساسية للبحارة، وأن حتقق على وجه االستعجال يف احلوادث البحرية لتحاشـي كـل معاملـة                



 

26 05-25757 
 

A/60/63

ة والعتمـاد إجـراءات متكّـن مـن إعـادة البحـارة إىل وطنـهم أو السـماح هلـم بركـوب                       غري عادل 
ــة يف مشــروع القــرار هــذا يف آذار    . ســفنهم ــة إدارة منظمــة العمــل الدولي مــارس /وســتنظر هيئ

 .)١٦(٢٠٠٥أبريل /وستنظر فيه اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية يف نيسان
 

 نقل السلع -جيم  
اعتمــدت جلنــة الســالمة البحريــة يف دورهتــا التاســعة والســبعني مدونــة املمارســة اآلمنــة  - ٦٨

وتعتــزم )) ٧٩ (١٩٣قــرار جلنــة الســالمة البحريــة   (٢٠٠٤لنقــل الشــحنات الصــلبة الســائبة،  
اشتراط التطبيق اإللزامي لبعض أجزاء هـذه املدونـة يف املسـتقبل مـن خـالل اعتمـاد التعـديالت              

 .االتفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحر الفصلني السادس والسابع من اليت أُدخلت على
ويف مــا يتعلــق بنقــل املــواد املشــعة، كــان مــن بــني التطــورات األخــرية قيــام الواليــات     - ٦٩

املتحــدة بنقــل شــحنات مــن البلوتونيــوم املخصــص لصــنع األســلحة إىل فرنســا إلعــادة معاجلتــه  
املفاعالت املدنية لتوليد القدرة ألغراض التشـعيع التجـرييب يف        خليط يستخدم يف    ليصبح وقودا   

 . الواليات املتحدة
ويتعني على السفن اليت تنقل الوقود النـووي املشـعع والبلوتونيـوم والنفايـات الشـديدة                 - ٧٠

الدوليـــة لســـالمة نقــل الوقـــود النــووي اإلشـــعاعي والبلوتونيـــوم   اإلشــعاع أن متتثـــل للمدونــة   
وترد شروط النقل اخلاصة بالشحنات الشـديدة       .  السفن يدة اإلشعاع على منت   شدالوالنفايات  

اإلشعاع وذلك مثال من حيـث تصـميم مـواد تعبئتـها وتصـنيعها وصـيانتها ومناولتـها وختزينـها                    
 الـيت   الئحـة النقـل املـأمون للمـواد املشـعة         واستالمها، اليت تسري على مجيع أساليب النقـل، يف          

 التابعــة دائــرة تقيــيم أمــان النقــلوتســاعد بعثــات . )١٧( للطاقــة الذريــةالوكالــة الدوليــةوضــعتها 
. للوكالة البلدان على تقييم وتعزيز كيفية تنفيـذها معـايري سـالمة النقـل املعتمـدة لـدى الوكالـة                   

 دائــرة تقيــيم أمــان النقــل، نشــرت الوكالــة تقــارير عــن البعثــات الــيت أوفــدهتا  ٢٠٠٤ويف عــام 
ومن املقرر إيفاد بعثة مـن هـذا القبيـل إىل اليابـان يف أواخـر            . بنما وفرنسا التابعة هلا إىل تركيا و    

 .وتتناول مجيع هذه البعثات بالبحث موضوع النقل البحري للمواد املشعة. ٢٠٠٥عام 
باختاذ املؤمتر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة           ٥٩/٢٤ورحبت اجلمعية العامة يف قرارها       - ٧١

انظـر  (وبإقرار خطـة العمـل املتعلقـة بسـالمة نقـل املـواد املشـعة                 GC(48)/RES/10لقرار  االذرية  
A/59/62/Add.1    وأقر جملس احملافظني خطة العمـل الدوليـة بشـأن          ). ٦٦ إىل   ٦٤، الفقرات من

. ٢٠٠٤يونيـه   /تعزيز النظام الدويل للتأهب والتصدي للطوارئ النووية واإلشعاعية يف حزيران         
 ه قــرار، يفاملــؤمتر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة  د وكمــا كــان الشــأن يف املاضــي، أعــا 

GC(48)/RES/10     ورحـب  . ، تأكيد احلقوق واحلريات البحرية، كما نص عليها القانون الدويل
باملمارسة اليت تتبعها بعـض الـدول واجلهـات املعنيـة مبجـال الشـحن واملتمثلـة يف قيامهـا مبوافـاة              
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ت والــردود يف حينــها قبــل وصــول الشــحنات وذلــك بغــرض الـدول الســاحلية املعنيــة باملعلومــا 
تبديد الشواغل املتعلقة بالسالمة واألمن، مبا يف ذلك التأهـب ملواجهـة أي طـارئ، ودعـا دوال                  

ذو حذوها بغية حتسني التفاهم والثقـة املتبادلـة بشـأن شـحنات املـواد            أن حت وجهات أخرى إىل    
ــة مبجــال الشــحن والــ  . املشــعة دول الســاحلية ذات الصــلة علــى مواصــلة  وشــجع الــدول املعني

مناقشاهتا غـري الرمسيـة بشـأن االتصـاالت يف مـا بينـها، مـع إشـراك الوكالـة فيهـا، كمـا أوصـى                          
انظـر   (٢٠٠٣ عـام عقـد يف    ذي  املؤمتر الدويل املعين بسالمة نقل املواد املشـعة، الـ         بذلك رئيس   

A/58/65/Add.1 ١٨(لوأُدرج يف خطة العم) ٤٠ إىل ٣٧، الفقرات من(. 
قــرار علــى أمهيــة وجــود آليــات فعالــة للمســؤولية مــن أجــل التــأمني ضــد الكمــا شــدد  - ٧٢

الضرر الذي يلحق بالصـحة البشـرية والبيئـة وكـذلك اخلسـائر االقتصـادية الفعليـة النامجـة عـن                     
وبغيـة املسـاعدة علـى فهـم     . أثنـاء النقـل البحـري ملـواد مشـعة        عـارض أو متعمـد      وقوع حادث   

ة النوويـة الـيت اعتمـدهتا الوكالـة وتفسـريها تفسـريا ُملزمـا، أعـد فريـق اخلـرباء                     صكوك املسـؤولي  
. )١٩(الدويل التابع للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة نصـا تفسـرييا            الدويل املعين باملسؤولية النووية     

 .وتشمل أعمال هذا الفريق مستقبال دراسة ألي فجوات خطرية يف ذلك النظام
، واصل أعضـاء منتـدى جـزر احملـيط اهلـادئ حـوارهم علـى               ٢٠٠٤ يونيه/ويف حزيران  - ٧٣

الصعيد التقين مع فرنسا واليابان واململكة املتحدة بشأن قضايا مرتبطة بنقـل املـواد املشـعة عـرب                  
. احمليط اهلادئ، مبـا يف ذلـك تـدابري الوقايـة والتأهـب ملواجهـة الطـوارئ واملسـؤولية والتعـويض                    

فضل ممارسات الوقاية وآليات التصدي وأن املصـلحة اإلقليميـة       وتأكد ألعضاء املنتدى وجود أ    
الكامنة يف اإلبالغ وتبادل املعلومات والتنسيق بـني وسـائط اإلعـالم أمـور أُدرجـت يف اخلطـط            

ــراءات ــل إلجــراءات املطالبــات مبوجــب        . واإلج كمــا أُعطــي ألعضــاء املنتــدى توضــيح كام
، أعــرب قــادة املنتــدى ٢٠٠٤أغســطس / ويف آب.)٢٠(االتفاقيــات املنقحــة املتعلقــة باملســؤولية 

جمددا عن قلقهم بشأن اخلسارة االقتصادية احملتملة يف حال عدم اإلفراج عن السـفن والتمسـوا                
بأنه يف احلاالت اليت توجد هبا صلة ميكـن إثباهتـا بـني             من الدول املعنية مبجال الشحن ضمانات       

لــن يتركــوا ليتحملــوا هــذه اخلســارة دون احلــادث واخلســارة االقتصــادية، فــإن أعضــاء املنتــدى 
 .)٢١(دعم من الدول املعنية مبجال الشحن

واصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املسـتدامة         ملاستراتيجية موريشيوس   وضمن   - ٧٤
، يشـري اجملتمـع الـدويل إىل أن الكـف عـن نقـل املـواد املشـعة                   )٢٢(للدول اجلزرية الصغرية النامية   

 غايـة تنشـدها هـذه الـدول وبعـض البلـدان األخـرى،            ول اجلزرية الصغرية النامية   لدعرب مناطق ا  
الــدول مبواصــلة احلــوار والتشــاور،  شــجع وت. ويقــّر حبــق املالحــة حبرِّيــة وفقــا للقــانون الــدويل  

 واملنظمــة البحريــة الدوليــة، وذلــك بغيــة  لوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ســيما حتــت رعايــة ا ال
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وبنــاء الثقــة وتعزيــز االتصــاالت يف مــا يتعلــق بالنقــل البحــري املــأمون  بــادل املت التفــاهم نيحتســ
لـدول اجلزريـة    وُتحث الدول املعنية بنقل هذه املواد على مواصلة حتاورهـا مـع ا            . للمواد املشعة 

وهــذه االهتمامــات تشــمل  .  والــدول األخــرى هبــدف االســتجابة الهتماماهتــا الصــغرية الناميــة
نظم القانونية الدولية، داخل املنتديات املالئمة، بغـرض تعزيـز السـالمة            مواصلة تطوير وتعزيز ال   

، A/CONF.207/CRP.7 (وكشف احلقائق واملسؤولية واألمن والتعويض يف ما يتعلق هبذا النقـل          
 ).٢٠الفقرة 

 
 سـالمـة املـالحــة -دال  

 عمال املسح اهليدروغرايفأ
بشـأن تنفيـذ    ١١١٨ثامنـة والسـبعني التعمـيم    أقرت جلنة السالمة البحريـة يف دورهتـا ال         - ٧٥

 MSC/Circ.1118)وثيقـة املنظمـة البحريـة الدوليـة         ( اخلدمات اهليدروغرافية  - ٩/املادة اخلامسة 
الدوليـة حلمايـة     مـن االتفاقيـة      ٩/املـادة اخلامسـة   من أجل تذكري احلكومـات بالتزاماهتـا مبوجـب          

ــذة  األرواح يف البحــر ــيت أصــبحت ناف ــه / متــوز١ يف، وال ، الفقــرة A/58/65انظــر  (٢٠٠٢يولي
وإشعارها بأنه ميكن للمكتب اهليدروغرايف الـدويل مسـاعدهتا علـى حبـث احتياجاهتـا مـن                 ) ٧١

 .أجل إقامة قدراهتا اهليدروغرافية أو حتسينها
 تدابري حتديد طرق السفن واإلبالغ عنها

تقسـيم حركـة    جديـدة ل   امـ نظأقرت جلنة السالمة البحرية يف دورهتا التاسعة والسبعني          - ٧٦
ســتدخل حيــز  وعــدلت الــنظم القائمــة، مبــا يف ذلــك تــدابري حتديــد الطــرق ذات الصــلة، املــرور

ـــاذ يف  ــه / متـــوز١النفـــ ــة   (٢٠٠٥يوليـ ــة البحريـــة الدوليـ . )COLREG.2/Circ.55وثيقـــة املنظمـ
ا يف منطقـة    اعتمدت اللجنة منطقة جديدة ينبغي جتنبها ومنطقة ال ُيسمح فيها بالرسو بتات            كما

غــرب كــامريون خبلــيج املكســيك ومنطقــة جديــدة جيــب جتنبــها يف منطقــة جــزر ِبرِلنغــاس           
وستدخل هذه القـرارات حيـز النفـاذ        ،  SN/Circ.240)وثيقة املنظمة البحرية الدولية      ()الربتغال(

 .٢٠٠٥يوليه / متوز١يف 
 السفن مبوجب قـرار جلنـة       إلبالغ عن لنظم ا  واملعايري املعتمدة    املبادئ التوجيهية ُعدلت   - ٧٧

ــتخدام اإلحـــداثيات اجلغرافيـــة يف مســـند  ) ٧٩ (١٨٩الســـالمة البحريـــة  ــام لُيشـــترط اسـ النظـ
 اخلريطة املالحية إذا كانت هـذه اخلريطـة تقـوم علـى             مسند أو يف نفس     ٨٤اجليوديسي العاملي   
، 79/23ليــة انظـر وثيقـة املنظمــة البحريـة الدو    (٨٤النظـام اجليوديسـي العــاملي   مسـند آخـر غــري   

واقُترح إدخال تعـديل مماثـل علـى األحكـام العامـة املتعلقـة بتحديـد طـرق السـفن          ). ٣١املرفق  
عـن  اإللزامـي  كمـا أقـرت اللجنـة نظـام اإلبـالغ         .  املنظمـة البحريـة الدوليـة      لكي تعتمـده مجعيـة    
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قـرار جلنـة   (ة  الواقعة يف مياه أوروبـا الغربيـ  شديدة احلساسية البحرية  النطقة  السفن املقترح يف امل   
 .٢٠٠٥يوليه / متوز١ يدخل حيز النفاذ يفالذي )) ٧٩ (١٩٠السالمة البحرية 

  مضيقا ملقا وسنغافورة
ــة والتســعني     - ٧٨ ــه الثالث ــة يف دورت ــة الدولي املعقــودة يف تشــرين  قــرر جملــس املنظمــة البحري
حن ذات  أن املنظمـة أدت وميكـن أن تـؤدي دورا يف محايـة خطـوط الشـ                ٢٠٠٤نـوفمرب   /الثاين

وقـرر أن تواصـل املنظمـة البحريـة الدوليـة وأمينـها             . األمهية االستراتيجية واملغزى االسـتراتيجي    
السـالمة واألمـن   اليت تبـذل مـن أجـل تعزيـز      بالتعاون مع الدول الساحلية املعنية، اجلهود       العام،  

دمه ومحايــة البيئــة يف مضــيق ملقــا مــن خــالل مســاعدة الــدول الســاحلية والــدول الــيت تســتخ    
اإلجراءات املناسبة لكي يظل هذا املضيق آمنا مأمونـا         على اختاذ   وغريها من أصحاب املصلحة     

ومفتوحــا أمــام املالحــة الدوليــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل التوعيــة وتبــادل املعلومــات وتــدريب   
يج العامـة لتـرو   وأمانتـها   وهلذه الغايـة، تسـعى املنظمـة        . املوظفني وبناء القدرات والتعاون التقين    

ويبــيِّن .  املصــمم خصيصــا ملضــيقي ملقــا وســنغافورة    بحريــةالكترونيــة اإللشــبكة مشــروع ال
مرفـق البيئـة العامليـة والبنـك الـدويل          املشـترك بـني     الطريق البحري اإللكتـروين السـريع       مشروع  

 فائدة استخدام التكنولوجيا الرقمية يف املالحة من أجل بلوغ أهـداف            واملنظمة البحرية الدولية  
بينها احلد من تكرار حوادث اصطدام السفن يف اخلطوط البحريـة املكتظـة يف هـذا املضـيق                  من  

وقـرر اجمللـس الـدعوة إىل       .  وغـري ذلـك مـن نفايـات السـفن يف مياهـه             سنةاآلياه  وردع تفريغ امل  
 للنظر يف السـبل الكفيلـة بتعزيـز السـالمة     ٢٠٠٥ يف عام  املنظمة البحرية الدولية  اجتماع ترعاه   

بشـأن سـالمة   وقـد ُعقـد يف املاضـي مـؤمتران     . يف مضيقي ملقا وسـنغافورة    ومحاية البيئة   واألمن  
يف ، وذلـك    معهـد الدراسـات السياسـية     علـى دعـوة مـن املنظمـة و        بنـاء   املالحة ومراقبة التلـوث     

 ).٨١ ، الفقرةA/55/61انظر  (١٩٩٩  و١٩٩٦عامي   يفسنغافورة
 

 اإلنفاذالتنفيذ و - هاء 
ــة  - ٧٩ باختــاذ إجــراءات ترمــي إىل  ، ٥٩/٢٥ و ٥٠٩/٢٤بقراريهــا  العامــة أوصــت اجلمعي

ــز ــتنفال  أعمــالتعزي ــدويل  العلــمذ الــيت تقــوم هبــا دول  ي .  عمــال مبســؤولياهتا مبوجــب القــانون ال
 يف اســتراتيجية ٥٩/٢٤ مــن القــرار  ٣٨الفقــرة عبــارات شــبيهة هبــذه العبــارة يف    وأُدرجــت 
ــيوس ــر  (موريشـ ــرةA/CONF.207/CRP.7انظـ ــو)). و (١٣ ، الفقـ ــرة وخبصـ ــن ٤٠ص الفقـ  مـ

، ميكــن القــول إن الفريــق العامــل املشــترك بــني جلنــة الســالمة البحريــة  ٥٩/٢٤منطــوق القــرار 
للـدول األعضـاء    املراجعـة الطوعيـة     طـة   وجلنة محاية البيئة البحرية وجلنة التعاون التقين واملعين خب        
ى وجـوب أن يكـون مشـروع مدونـة      يف املنظمة البحرية الدولية قد وافق، من حيث املبدأ، علـ          

 املنظمة البحرية الدولية هو أساس معيار املراجعة؛ وعلى أن هناك حاجـة إىل              )٢٣(تنفيذ صكوك 
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أن املدونـة تفـي متامـا مبتطلبـات معيـار املراجعـة، وعلـى ضـرورة                 للتحقـق مـن     مزيد مـن العمـل      
 دورتــه االســتثنائية وأقــر جملــس املنظمــة يف. تقيــيم هــذه املدونــة علــى أســاس مشــروع املراجعــة

 .الثالثة والعشرين ضرورة تقييم واجبات الدول األعضاء ومسؤولياهتا وفقا للمدونة
، أشار جملس املنظمـة البحريـة الدوليـة يف دورتـه            �الصلة احلقيقية �ويف شأن موضوع     - ٨٠

نظمـات  الثالثة والتسعني إىل أن األمني العام للمنظمة كان قد تشـاور مـع الرؤسـاء التنفيـذيني مل                 
 ٥٨/٢٤٠دولية أخرى خمتصة عن أفضل كيفية لتلبية النـداء املوجـه يف قـراري اجلمعيـة العامـة                   

 اجتمـاع مشـترك بـني       عقـد على ضرورة أن يدعو األمني العام للمنظمة إىل         واتفق  . ٥٨/١٤و  
 خـالل دورة اجمللـس املقبلـة للنظـر فيـه           لتقدميـه الوكاالت وطلب إليـه إعـداد تقريـر عـن نتائجـه             

اذ اإلجراءات املناسبة بشـأنه، وذلـك قبـل إحالـة بيـان بشـأنه إىل األمـم املتحـدة لتنظـر فيـه                        واخت
ــة والســتني يف عــام     ــة يف دورهتــا احلادي ــة العام ــة    (٢٠٠٦اجلمعي ــة الدولي ــة املنظمــة البحري وثيق

C93/D ٧ هــــذا االجتمــــاع املشــــترك بــــني الوكــــاالت يــــومي  وســــيعقد)). أ (١٧، الفقــــرة 
 .٢٠٠٥يوليه /متوز ٨ و

 جلنـة    بـني   املشـترك  تعمـيم الأقرت جلنـة السـالمة البحريـة يف دورهتـا التاسـعة والسـبعني                - ٨١
 بشأن انتقال ملكية السفن بني الـدول، ويـنص علـى        السالمة البحرية وجلنة محاية البيئة البحرية     

م إجراء ينبغـي أن يـتم بواسـطته انتقـال ملكيـة السـفن بـني دول العلَـم حبيـث ميكـن لدولـة العلَـ                          
 .�اخلاسرة� من دولة العلَم بالسالمةأن تلتمس املعلومات املتعلقة � الراحبة�
 

 احلصانات من الوالية القضائية - واو 
ــة    ١٦تعيــد املــادة  - ٨٢ ــة األمــم املتحــدة حلصــانات الــدول وممتلكاهتــا مــن الوالي  مــن اتفاقي

تأكيد املبدأ الـذي نصـت   ،  ٢٠٠٤ يف   ٥٩/٣٨ اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة بقرارها       القضائية ، 
عليــه اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار ومــؤداه أن الســفن الــيت متلكهــا أو تشــغلها الدولــة   

ووفقـا  . وُتستخدم يف ذلك الوقت لألغراض احلكومية غري التجارية، تتمتـع باحلصـانة السـيادية         
ــة علــى مــنت    ١٦ للمــادة  ســفينة متلكهــا ، تظــل احلصــانة قائمــة أيضــا حــني يتعلــق األمــر حبمول

تشغلها الدولة، وكذا بأي محولة متلكها دولة وتكون مسـتخدمة أو مـن املزمـع اسـتخدامها                  أو
لكن إذا كانت الدولة متلـك السـفينة أو تشـغلها           . لألغراض احلكومية غري التجارية دون غريها     

أو كانـت السـفينة، وقـت نشـوء سـبب الـدعوى، مسـتخدمة يف غـري األغـراض احلكوميـة غــري           
جيوز هلـا أن حتـتج باحلصـانة مـن الواليـة القضـائية أمـام حمكمـة دولـة أخـرى،                  فإنه ال   تجارية،  ال

تكــون مــن مجيــع الوجــوه األخــرى هــي احملكمــة املختصــة، يف دعــوى تتصــل بتشــغيل الســفينة   
ويف هـذه احلالـة، وبغـض النظـر عـن نـوع الـدعوى سـواء                 . بنقل احلمولة علـى مـنت السـفينة        أو

 شخصية، جيوز للدول أن تتمسك جبميع أوجه الـدفع والتقـادم وحتديـد              كانت دعوى عينية أو   



 

05-25757 31 
 

A/60/63  

األمــر، فــإن وإذ اســتلزم . املســؤولية الــيت تكــون متاحــة للســفن واحلمــوالت اخلاصــة ومالكيهــا 
شهادة موقعة من ممثل دبلوماسي أو من سلطة خمتصة أخرى يف تلـك الدولـة ُتعتـرب دلـيال علـى                     

 .لك السفينة أو احلمولةالطابع احلكومي أو غري التجاري لت
 

 األمن البحري واجلرائم املرتكبة يف عرض البحر -ثامنا  
 يف تقريـر   ةحتتوي غالبية األخطار األساسية اليت هتـدد السـلم واألمـن الـدوليني والـوارد               - ٨٣

على جزء لـه عالقـة      ) A/59/565( الفريق الرفيع املستوى املعين بالتهديدات والتحديات والتغيري      
 فاملوارد الغذائية واألمن الغذائي والصحة البشـرية علـى سـبيل املثـال ميكـن أن تتعـرض                   .بالبحر

وميكن للتنـافس يف    . للخطر بسبب اإلفراط يف استغالل الثروات البحرية وتدهور البيئة البحرية         
ــدول       ــني ال ــزاع ب ــؤدي إىل نشــوب ن ــوارد املتناقصــة أن ي ــب امل وميكــن اســتخدام الســفن   . طل

ة مــن قبيــل نقــل األســلحة النوويــة واإلشــعاعية والكيميائيــة والبيولوجيــة ألغــراض غــري مشــروع
وميكــن أن تكــون أيضــا عرضــة هلجمــات إرهابيــة  . األســلحة الصــغرية أو األســلحة اخلفيفــة  أو
ــة  أو ــة عــرب     . أن ُتســتخدم ألغــراض إرهابي ــة املنظمــة العامل ــراد العصــابات اإلجرامي ويســيء أف

ا يســتغلونه لنقــل املخــدرات واملــؤثرات العقليــة وهتريــب  احلــدود الوطنيــة النقــل البحــري حينمــ
ويرد أدناه بيان بـاإلجراءات الـيت اختـذها مـؤخرا           . املهاجرين وغري ذلك من األنشطة اإلجرامية     

اجملتمع الدويل ملنع وقمع االجتار غري املشروع بأسلحة الدمار الشامل ووسائل إطالقهـا واملـواد               
يف عـرض البحـر وهتريـب املهـاجرين         بـاإلكراه   نة والسـرقة    ذات الصلة هبا، وكذا أعمال القرصـ      

 .وغري واالجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية
 

 األمن البحري -ألف  
 املدونة الدولية ألمن السفن واملرافق املرفئية

، ببـدء نفـاذ املدونـة الدوليـة ألمـن السـفن             ٥٩/٢٤رحبت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا          - ٨٤
ــة األرواح يف     واملر ــة حلماي ــة الدولي ــة ومــا يتصــل بــذلك مــن تعــديالت علــى االتفاقي افــق املرفئي

، وشجعت الدول على التصـديق علـى االتفاقـات الدوليـة الـيت              ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١البحر، يف   
تعــاجل مســألة أمــن املالحــة، أو االنضــمام إليهــا، وعلــى اختــاذ وتنفيــذ وإنفــاذ التــدابري الالزمــة،    

وتـبني البيانـات الـيت مجعتـها أمانـة املنظمـة            .  اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار          يتسق مع  مبا
البحرية الدولية، وأوساط صناعات املرافئ والشحن البحري، أن التقيد باملدونـة الدوليـة ألمـن               

 يف  ٨٦ يف املائة، مقارنة بنسبة تبلغ حـوايل         ١٠٠السفن واملرافق املرفئية يقترب حاليا من نسبة        
ويوجـد  .  يف املائة ملرافق املـوانئ، قبيـل دخـول املدونـة حيـز النفـاذ مباشـرة         ٦٩ائة للسفن، و    امل

عدد صغري نسبيا من التقارير عن تدابري الرقابة واالمتثال اليت اختـذت جتـاه السـفن، إثـر دخـول                 
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بيد أنه من دواعـي االنشـغال وجـود معلومـات تفيـد أن بعـض احلكومـات                  . املدونة حيز النفاذ  
طات املوانئ، يف مناطق معينة، مل تتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية لتنفيـذ املدونـة الدوليـة                وسل

وقد أشـري أيضـا إىل أن نظـم األمـن حباجـة إىل              . ألمن السفن واملرافق املرفئية، يف مرافق موانئها      
 .)٢٤(مزيد من التحسني

 األمنيـة املنصـوص عليهـا     وحىت يتسىن تسهيل التطبيق املتسق واملوحد واملتوائم للتـدابري         - ٨٥
يف االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة األرواح يف البحــر، ويف املدونــة الدوليــة ألمــن الســفن واملرافــق         

، املبـادئ التوجيهيـة املؤقتـة بشـأن تـدابري          ٢٠٠٤املرفئية، أقرت جلنة السالمة البحريـة، يف سـنة          
، كمــا ))٧٨ (١٥٩ -لبحريــة قــرار جلنــة الســالمة ا(الرقابــة واالمتثــال لتعزيــز األمــن البحــري 

، مبا يف ذلك املبـادئ التوجيهيـة للربابنـة والشـركات     )٢٥(وافقت أيضا على عدد من التعميمات  
واملوظفني املخولني على النحو الواجب، بشأن الشروط املتعلقة بتقـدمي املعلومـات ذات الصـلة               

وتتضـمن  ). ١١٣٠تعمـيم   ال/١جلنـة السـالمة البحريـة       (باألمن، قبل دخـول السـفينة إىل املينـاء          
هذه املبادئ التوجيهية جمموعة مبادئ موحدة بشأن املعلومات املتعلقة باألمن، الـيت يتوقـع مـن                

وتوصي هذه املبـادئ التوجيهيـة أنـه مـا مل تكـن الدولـة         . السفن تقدميها، قبل وصوهلا إىل امليناء     
قبـل املوعـد املتوقـع لـدخول        الساحلية قد حددت مدة زمنية خمتلفة لتقدمي املعلومـات املطلوبـة،            

السفينة إىل امليناء، فإن احلد الـزمين األدىن املقـرر لإلبـالغ، يف هـذه احلالـة، ينبغـي أال يقـل عـن           
، أعلنـت أســتراليا عـن مقترحهـا بإنشـاء نطــاق     ٢٠٠٤ديسـمرب  /ويف كـانون األول .  سـاعة ٢٤

 إىل ترتيبـات دوليـة       ميل حبري من السـاحل، اسـتنادا       ١ ٠٠٠حبري للتعريف باهلوية، تصل إىل      
تعاونية، مبا يف ذلك مع البلـدان اجملـاورة، وفقـا ألحكـام القـانون الـدويل والقـوانني احملليـة، يـتم                

وستشترط أستراليا على السفن اليت تعتزم دخول موانئهـا أن تقـدم            . ٢٠٠٥تطبيقه خالل سنة    
 مـن اإلحبـار      سـاعة  ٤٨ ميـل حبـري، أو       ١ ٠٠٠مسبقا معلومات عن وصوهلا، من مسافة تبلغ        

وسـيطلب إىل السـفن الــيت تعـرب املنطقـة االقتصــادية اخلالصـة، أو البحــر      . تفصـلها عـن ســاحلها  
 ٢٤ ميـل حبـري، أو       ٥٠٠اإلقليمي، تقدمي معلومات على أساس طوعي، من مسافة تصـل إىل            

وأفـادت بعـض الـدول اجملـاورة أهنـا أثـارت بعـض الشـواغل الـيت                  . ساعة تفصـلها عـن السـاحل      
 .)٢٦(ساحة املقترحة هلذا النطاقتتعلق بامل

ومن اإلجراءات األخرى اليت اختذهتا املنظمة البحرية الدولية ملسـاعدة الـدول يف تنفيـذ       - ٨٦
التعــديالت املدخلــة علــى االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة األرواح يف البحــر، واملدونــة الدوليــة ألمــن   

الربنـاجمني العـامليني، اللـذين يـتم تنفيـذمها يف           السفن واملرافق املرفئية، أنشطة املساعدة التقنية يف        
وسـريكز اآلن الربنـامج العـاملي       . إطار برنامج املنظمة البحريـة الدوليـة املتكامـل للتعـاون الـتقين            

لألمن البحري وأمـن املـوانئ، علـى تـدابري تنفيذيـة معينـة يـتعني اختاذهـا حلمايـة أمـن املسـافرين                
احلكومـات علـى تعزيـز تطبيـق تـدابري األمـن            � دربنيتـدريب املـ   �واألطقم؛ وسيساعد برنامج    
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البحــري، مــن خــالل تــوفري مرشــدين مــدربني، قــادرين علــى تقــدمي تــدريب جيــد املســتوى،      
 .واستخدام دورات املنظمة البحرية الدولية النموذجية ذات الصلة

ــني       - ٨٧ ــوازن مناســـب بـ ــاد تـ ــة إىل إجيـ ــى احلاجـ ــة علـ ــة الدوليـ ــة البحريـ ــددت املنظمـ وشـ
اجات األمنية، واشتراط احلفاظ علـى السـالمة، وفعاليـة عمـل السـفينة، ومحايـة احلقـوق                  االحتي

. MSC/Circ.1112)انظــر، وثيقــة املنظمــة البحريــة الدوليــة  (اإلنســانية للبحــارة وعمــال املــوانئ  
، )١٨٥االتفاقيـة رقـم      (٢٠٠٣، لسـنة    )املنقحـة (ويتوقع أن تعزز اتفاقية وثائق هوية البحـارة،         

، مـن  ٢٠٠٥فربايـر  / شـباط ٩ها منظمة العمل الدولية، واليت دخلـت حيـز النفـاذ يف       اليت وضعت 
ــه أيضــا عبــور البحــارة، ونقلــهم، واإلذن      األمــن الــدويل للمــوانئ، يف الوقــت الــذي تســهل في

وتشـترط االتفاقيـة إصـدار وثيقـة        . بالرتول إىل اليابسة، أثناء ممارستهم العادية لواجبـاهتم املهنيـة         
وتستند خاصية التعرف علـى اهلويـة يف هـذه الوثيقـة، وهـي البصـمات،                . بحارةهوية جديدة لل  

، حبيــث ميكـن قــراءة املعلومـات املتعلقــة بالبصــمات   �السـتخدام العــاملي الصــالحية ل�إىل مبـدأ  
. الواردة يف وثيقـة هويـة حبـار صـادرة يف بلـد معـني بواسـطة املعـدات املسـتخدمة يف بلـد آخـر                         

، ٢٠٠٤مــارس / جملــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة، يف آذارومــن أجــل حتقيــق ذلــك، اعتمــد
، ملنظمـة العمـل الدوليـة، باسـتخدام النبـذة      ٠٠٢ �معيارا موحـدا، وهـو وثيقـة هويـة البحـارة          

املعتمــدة علــى اخلــواص الدقيقــة لبصــمات األصــابع يف حتديــد هويــة البحــارة، مبواصــفات يــتم    
صـائص البيومتريـة للبصـمات علـى وثيقـة هويـة            اتباعها يف النظم الوطنية، وأجهـزة ملضـاهاة اخل        

. البحــارة، وللتحقــق مــن أن بصــمات البحــار تتطــابق مــع البصــمات املبينــة علــى وثيقــة اهلويــة  
وقامــت منظمــة العمــل الدوليــة، منــذ ذلــك التــاريخ، باختبــار منتجــات مــن مــوردين حمــتملني،  

، ١٨٥وط االتفاقية رقـم      منتجني تتوفر فيهما شر    ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٥وحددت، يف   
 .، ملنظمة العمل الدولية٠٠٢ -ومعايري وثيقة هوية البحارة 

 تنقيح اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية  
واصــلت اللجنــة القانونيــة، وفريقهــا العامــل، نظرمهــا يف مشــروع الربوتوكــول امللحــق   - ٨٨

املشروعة املوجهـة ضـد سـالمة املالحـة البحريـة، مـع التركيـز بصـفة                 باتفاقية قمع األعمال غري     
وحظيـت  . )٢٧(رئيسية على منع انتشار املخالفات، واألحكام املتعلقة بالصعود إىل ظهر السفن          

الوفـاة أو   �وقررت اللجنـة توسـيع نطـاق تعريـف          . األحكام املتعلقة جبرمية اإلرهاب بتأييد عام     
ووافـق  . ، ليشـمل أيضـا األضـرار الكـبرية الـيت تلحـق بالبيئـة              �بـالغ  ال اإلصابة البليغة، أو الضـرر    

 .الفريق العامل على إدراج إشارة عامة إىل اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار يف الديباجة
، توصـل الفريـق فيمـا    ٢٠٠٥ويف االجتماع الذي عقده الفريق العامل، يف أوائل سـنة        - ٨٩

تعريــف ملفهــوم النقــل، ووافقــت الغالبيــة العظمــى ألعضــاء  خيــص أغــراض االتفاقيــة إىل إدراج 
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الفريــق علــى الصــياغة املتعلقــة باملخالفــة املتمثلــة يف نقــل مــواد نوويــة، واملخالفــة املتعلقــة بنقــل  
انظر وثيقة املنظمة البحـري الدوليـة       (املعدات، واملواد، أو الربجميات، ذات االستخدام املزدوج        

(LEG/SUA/WG.2/4. 
جت أحكام جديدة تتعلق بالصعود على ظهر السـفن، يف مشـروع الربوتوكـول،         وأُدر - ٩٠

اشتراط احلصول على إذن صريح من دولة العلم قبل القيـام بأيـة عمليـة               ) أ: (تنص على ما يلي   
اشتراط قيام الطـرف الطالـب بـالنظر يف حتـذير الـدول األخـرى، يف حالـة مـا إذا                     ) ب(صعود؛  

اشــتراط أن تأخــذ الــدول يف ) ج(تزامهــا باالســتجابة للطلــب؛ كانــت دولــة العلــم ال تتقيــد بال
االعتبار املخـاطر واملصـاعب الـيت ينطـوي عليهـا الصـعود علـى ظهـر السـفن يف عـرض البحـر،                      
وتفتيش محوالهتا، والنظر فيما إذا كان اختاذ تدابري مناسبة أخـرى، تتفـق عليهـا الـدول املعنيـة،                   

ة أخرى، ميكن أن يكون أكثر مراعاة العتبارات السـالمة؛          تنفذ يف ميناء الزيارة املقبلة، أو جه      
النص على أنه جيوز لدولة العلم قبول ممارسة الوالية من جانـب دولـة أخـرى، ذات واليـة      ) د(

ــة   ــة، مــع هــذه الوالي ــة الصــعود جيــب     . متزامن ــاء عملي ــوة أثن ــى أن أي اســتخدام للق واتفــق عل
ــوة، الضــر    أال ــة، يف ظــل الظــروف القائمــة،   يتعــدى ممارســة احلــد األدىن مــن الق ورية واملعقول

وإدراج أحكام تتعلق بـالتعويض عـن أيـة عمليـة صـعود غـري مـربرة، أو يف حالـة مـا إذا كانـت             
وال يعـين قيـام دولـة العلـم مبـنح           . التدابري غري قانونية، أو تتجاوز احلد املطلوب بشـكل معقـول          

ــا     ــب مســؤولية عليه ــه، ترت ــ. اإلذن بالصــعود، يف حــد ذات ــن    واتف ــيس م ــه ل ــى أن ق كــذلك عل
الضروري استبعاد جرائم معينة من األحكام املتعلقة بالصعود على ظهر السـفن، إذ أن موافقـة                

 .دولة العلم حتدد أصال نوعية اجلرائم اليت تتطلب إعمال أحكام الصعود
ــرح إدخاهلــا علــى بروتوكــول قمــع       - ٩١ ــق العامــل أيضــا التعــديالت املقت واســتعرض الفري

ري املشــروعة املوجهــة ضــد ســالمة املنشــآت الثابتــة املوجــودة علــى اجلــرف القــاري األعمــال غــ
انظـر  (،  )بروتوكول اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهـة ضـد سـالمة املالحـة البحريـة               (

LEG/SUA/WG.2/4   ووافق على أن بعض األحكام الواردة يف مشـروع  ) ١٠٤-٩٣، الفقرات
ل غــري املشــروعة املوجهــة ضــد ســالمة املالحــة البحريــة ميكــن  بروتوكــول اتفاقيــة قمــع األعمــا

وستخصــص . ، علــى اجلــرائم احملــددة يف الربوتوكــولمــع إجــراء التغــيري الــالزمتطبيقهــا أيضــا، 
اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية أسبوعا من دورهتا الـيت تسـتمر ملـدة أسـبوعني،                 

شـــروعي الربوتوكـــولني، التفاقيـــة قمـــع األعمـــال غـــري ، للنظـــر يف م٢٠٠٥أبريـــل /نيســـانيف 
املشــروعة املوجهــة ضــد ســالمة املالحــة البحريــة، وبروتوكــول اتفاقيــة قمــع األعمــال غــري           

ومــن املقــرر عقــد مــؤمتر دبلوماســي إلقــرار  . املشــروعة املوجهــة ضــد ســالمة املالحــة البحريــة 
 .٢٠٠٥أكتوبر / األولتشرينمشروعي الربوتوكولني يف 
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أوصى الفريق الرفيع املستوى املعين بالتهديدات والتحـديات والتغـيري أن املفاوضـات              و - ٩٢
اجلارية، يف املنظمة البحرية الدولية، بشأن تعديل اتفاقية قمـع األعمـال غـري املشـروعة املوجهـة                  
ــها، يف الوقــت املناســب، لكــي يتســىن دعــم         ــراغ من ــة، ينبغــي الف ضــد ســالمة املالحــة البحري

ــام القان ــة     األحكـ ــواد النوويـ ــلحة واملـ ــروع يف األسـ ــري املشـ ــار غـ ــة لالجتـ ــة املناهضـ ــة الدوليـ ونيـ
 إنـه إذا مل يكـن التقـدم احملـرز يف            A/59/565)يف تقريره   (وذكر الفريق   . والبيولوجية والكيميائية 

املفاوضات مرضيا، فإن جملـس األمـن قـد حيتـاج عندئـذ إىل أن يكـون علـى اسـتعداد للنظـر يف                        
ويوصى الفريق أيضا أنه بتشجيع مجيـع الـدول علـى االنضـمام إىل املبـادرة      . ياختاذ إجراء إلزام  

 ). ١٦٢، الفقرة A/59/62الواردة يف الوثيقة (األمنية ملكافحة االنتشار 
عمال بالبيان املتعلق مببادئ األمن اليت اعتمدهتا الـدول املشـاركة يف مبـادرة األمـن مـن                   - ٩٣

واململكة املتحدة التعاون يف جمـال منـع تـدفق أسـلحة الـدمار      االنتشار تواصل الواليات املتحدة  
الشــامل، ووســائل إيصــاهلا، واملــواد الــيت هلــا صــلة هبــا، إىل الــدول، ومنــها، وإىل اجلهــات غــري   
احلكومية، اليت تثري شواغل تتعلق باالنتشار، على أساس ثنائي، بـإبرام أحكـام تتعلـق بالصـعود                 

 . لمعلى ظهر السفن، مع فرادى دول الع
 

 القرصنة والنهب املسلح ضد السفن -باء  
يعتمد حتديد ما إذا كان هجوم ما ميثل عمال من أعمال القرصـنة، أو النـهب املسـلح،                  - ٩٤

 مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة     ١٠١ويـرد تعريـف للقرصـنة يف املـادة     . على املوقـع وطبيعـة اجلرميـة      
ــة املنظمــة    ــة ملمارســات التحقيــق يف  لقــانون البحــار، وللنــهب املســلح يف مدون ــة الدولي البحري
 .جرائم القرصنة والنهب املسلح املرتكبة ضد السفن

 بالغـا عـن حـوادث       ٣٢٥واستلم املكتب البحري الدويل التابع لغرفة التجارة الدولية          - ٩٥
هجــوم فعليـــة، وحمـــاوالت هجــوم، تتعلـــق بأعمـــال القرصـــنة والنــهب املســـلح، خـــالل ســـنة    

وادث القرصــنة والنــهب املســلح ضــد الســفن الــيت أُبلغــت املنظمــة وكــان عــدد حــ. )٢٨(٢٠٠٤
وعلـى الـرغم مـن      .  حادثا ٢٥٢،  ٢٠٠٤البحرية الدولية هبا خالل األشهر التسعة األوىل لسنة         

، فـإن  ٢٠٠٣ يف املائة، مقارنـة بـالفترة املنـاظرة يف سـنة             ٢٨أن هذا الرقم ميثل اخنفاضا مقداره       
 شخصـا مـن أفـراد       ٣٠الل هـذه الفتـرة، أُبلـغ عـن مقتـل            وخـ . مستوى أعمال العنف قد تزايد    

وأكثــر املنــاطق تــأثرا   .  رهينــة١١٣ شخصــا، واحتجــاز  ٩٤الطــواقم، واملســافرين، وإصــابة   
بأعمال القرصنة والنهب املسلح ضد السفن، هي منطقة الشرق األقصى، وخاصـة حبـر الصـني                

ارييب، واحملـيط اهلنـدي، وغـرب       اجلنويب، ومضيق ملقـا، وأمريكـا اجلنوبيـة، ومنطقـة البحـر الكـ             
 .ووقعت معظم اهلجمات عندما كانت السفن راسية، أو على أرصفة املوانئ. أفريقيا وشرقها
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ــة، مل تفلحــا يف        - ٩٦ ــدويل وصــناعة الشــحن البحــري الدولي ــرى البحــارة أن اجملتمــع ال وي
نـهب املسـلح    االستجابة بشكل فعال، للتهديدات املتزايدة الـيت تشـكلها هجمـات القرصـنة وال             

ويعتقــد البحــارة أن عــدم وجــود إجــراءات دوليــة متضــافرة ومنســقة،   . ضــد الســفن التجاريــة 
 �لقراصـنة ل�ملعاجلة املشكلة، يعين أن السفن التجارية تصبح بشكل متزايد هدفا جذابا، لـيس              

وهـم يـرون أنـه مـن الضـروري أن يتـبىن        . لإلرهـابيني أيضـا   بـل   واللصوص املسلحني فحسـب،     
جتــاه هجمــات القرصــنة � بعــدم التســامح مطلقــا�لــدويل بشــكل عاجــل هنجــا يتســم  اجملتمــع ا

 .)٢٩(والنهب املسلح ضد السفن
انظر وثيقة املنظمـة البحريـة   (وحثت جلنة السالمة البحرية يف دورهتا التاسعة والسبعني       - ٩٧

كثـف  ، مجيـع احلكومـات، واألوسـاط الصـناعية املعنيـة، أن ت            )١٦ ، الفرع MSC.79/23الدولية  
ــها، للقضــاء علــى هــذه األعمــال غــري املشــروعة      وطلــب إىل . مــن جهودهــا، وتنســق فيمــا بين

احلكومــات أن تقــدم معلومــات إىل املنظمــة البحريــة الدوليــة، بشــأن مــا اختذتــه مــن إجــراءات   
والحظـت اللجنـة كـذلك مـا تقـوم          . تتعلق باحلوادث اليت أبلغ عن وقوعها يف مياهها اإلقليمية        

مة البحريـة الدوليـة مـن أنشطـــة يف جمـــال عقـد حلقـات عمـل وحلقـات دراسـية                      به أمانة املنظ  
تتعلق مبكافحة القرصـــنة والنهب املسلح؛ واعتزام عقـد حلقـة دراســــية إقليمـــية عـن القرصـنة                 

أبريــل /مــارس، أو نيســان/والنــهب املســلح ضــد الســفن، واألمــن البحــري، يف الــيمن، يف آذار 
جراءات عمال مببادرة األمني العام بشأن محاية ممـرات املالحـة احليويـة      ؛ وما اختـــذ من إ    ٢٠٠٥

 ). أعاله٧٨انظر الفقرة (
 علـى ضـرورة أن تـويل الـدول اهتمامهـا العاجـل              ٥٩/٢٤وشدد قـرار اجلمعيـة العامـة         - ٩٨

للتشجيع على إبرام اتفاقات للتعاون واعتمادها وتنفيذها، وخباصة على املستوى اإلقليمـي، يف             
ويتوقــع أن يعــزز اتفــاق التعــاون اإلقليمــي بشــأن مكافحــة القرصــنة  . اطق شــديدة اخلطــورةاملنــ

نـوفمرب  / تشـرين الثـاين    ١١والنهب املسلح ضد السـفن يف آســــيا، الـذي اعتمـد يف طوكيـو يف                 
، التعاون اإلقليمي يف جمال منع أعمال القرصنة والنهب املسـلح ضـد السـفن يف آســــيا                  ٢٠٠٤

وســـيتم مبوجـــب االتفـــاق إنشـــاء شـــبكة للتعـــاون وتبـــادل املعلومـــات بـــني   . )٣٠(ومكافحتـــها
وستستضـيف  .  دولـة آسـيوية  ١٦املؤسسات املعنية باألمن البحري، وخفر السواحل، التابعة لـ     

سنغافورة مركزا لتبادل املعلومات، جلمع وحتليـل وإعـداد التقـارير عـن املعلومـات املقدمـة مـن                   
ملسـلح ضـد السـفن، مبـا يف ذلـك املعلومـات األخـرى ذات         األطراف بشـأن القرصـنة والنـهب ا       

الصلة، إن وجد، فيما يتعلق باألفراد واجلماعات اإلجرامية املنظمة عـرب الوطنيـة، الـيت ترتكـب                 
أعمال القرصنة والنهب املسلح ضد السفن، وذلـك لنشـرها علـى األطـراف وأوسـاط الشـحن                  

 أيضــا األطــراف املتعاقــدة يف حالــة مــا إذا ويشــعر املركــز. البحــري، واملنظمــة البحريــة الدوليــة
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وجدت مربرات معقولة لالعتقاد بوجود هتديد وشيك الوقوع بأعمال قرصـنة أو هنـب مسـلح           
 .ضد السفن

 
 االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية -جيم  

خـدرات  يقدر قيمة ما تتحصل عليه املنظمات اإلجرامية مـن االجتـار غـري املشـروع بامل      - ٩٩
ويـتم نقـل أنـواع عديـدة مـن          .  بليـون دوالر سـنويا     ٥٠٠ بليون و    ٣٠٠واملؤثرات العقلية بني    

وتسهل احلاويـات عمليـة االجتـار يف كميـات          . املخدرات عن طريق البحر بشكل غري مشروع      
 يف املائـة مـن حجـم مـا مت           ٦٤وعلى سـبيل املثـال، فـإن نسـبة          . كبرية من اهلريوين والكوكايني   

، ومت إبـالغ منظمـة اجلمـارك العامليـة عنـه، وكـان              ١٩٩٩يا من الكوكايني، يف سنة      ضبطه عامل 
واســتجابة للتوقعــات الــيت تشــري إىل تضــاعف حجــم  . موجــودا يف حاويــات الشــحن البحــري 

، بــدأ مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  ٢٠١٢جتــارة احلاويــات حبلــول ســنة  
يـات، باالشـتراك مـع منظمـة اجلمـارك العامليـة، وذلـك لـدعم تـدابري                  برناجما جتريبيا ملراقبـة احلاو    

الرقابــة احلكوميــة علــى املــوانئ، يف البلــدان الناميــة، بإتاحــة التــدريب هلــا، وتزويــدها باملعــدات  
وسـتبدأ هـذه    . الالزمة الستهداف االجتار غري املشـروع عـن طريـق حاويـات الشـحن البحـري               

 .)٣١()السنغال(، وميناء داكار )ادوراإلكو(األنشطة من ميناء غواياقيل 
 مـن اتفاقيـة   ١٧ مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار، واملـادة           ١٠٨وتوفر املـادة     - ١٠٠

، ١٩٨٨األمـم املتحــدة ملكافحــة االجتـار غــري املشــروع يف املخـدرات واملــؤثرات العقليــة لســنة    
ــال قمــع وم       ــار القــانوين للتعــاون فيمــا بــني الــدول يف جم كافحــة االجتــار غــري املشــروع    اإلط

وأصـــدر مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  . باملخـــدرات واملـــؤثرات العقليـــة عـــن طريـــق البحـــر 
دليل تدرييب بشأن إنفاذ القوانني املتعلقة باملخدرات املنقولـة حبـرا،           : باملخدرات واجلرمية دليلني  

ومـع  . ١٩٨٨يـة عـام      مـن اتفاق   ١٧ودليل عملـي للسـلطات الوطنيـة املختصـة، يف إطـار املـادة               
ذلــك، وكمــا أشــار املــدير التنفيــذي للمكتــب يف تقريــره الــذي يصــدر مــرة كــل ســنتني بشــأن 

 ما زال هناك الكثري من العمـل الـذي      E/CN.7/2005/2/Add.3)انظر  (مشكلة املخدرات العاملية    
دوال يتعني إجنازه يف جمال مكافحة االجتار غـري املشـروع باملخـدرات عـن طريـق البحـر، إذ أن                     

ومنـذ عقـد الـدورة االسـتثنائية العشـرين      . قليلة فقـط أبلغـت عـن اسـتخدامها لـألدوات املتاحـة           
 دولة أهنا قد استعرضت إجراءات لتنفيـذ الطلبـات          ٤٣، أبلغت   ١٩٩٨للجمعية العامة يف سنة     

ــة        ــق البحــر، أو بســطتها، أو عززهتــا، بكيفي ــة مبكافحــة االجتــار غــري املشــروع عــن طري املتعلق
، أفـادت دول قليلـة أهنـا تلقـت أو     ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٢يونيه /خالل الفترة من حزيران  و. أخرى

. أرســلت أو نفــذت طلبــات للمســاعدة فيمــا يتعلــق باالجتــار غــري املشــروع عــن طريــق البحــر   
ومن بني الصعوبات اليت جوهبـت نقـص املـوظفني          . وأفادت بعض الدول بعدم توفر إحصاءات     
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وقتـا طـويال، ونقـص املـوارد، وصـدور الطلبـات مـن جهـة          وطبيعة تلك الطلبات اليت تسـتغرق       
ليست هي السلطة املختصة املعترف هبا، ونقص املعلومات الـيت ميكـن االعتمـاد عليهـا، وعـدم                  

 .حتقق احلكومات الطالبة من املعلومات
، استضافت حكومـة اليابـان، بالتعـاون مـع مكتـب            ٢٠٠٤أكتوبر  / ويف تشرين األول   - ١٠١

عـين باملخـدرات واجلرميـة، حلقـة دراسـية عـن إنفـاذ قـانون املخـدرات املنقولـة              األمم املتحـدة امل   
ــه   ــل  ٩حبــرا، شــاركت في ــاذ، متث ــة آســيا  ٩ وكــاالت إنف ــدان يف منطق ــد،  ( بل إندونيســيا، تايلن

وذلـك للـدفع قـدما      ) مجهورية كوريا، الصـني، الفلـبني، فييـت نـام، كمبوديـا، ماليزيـا، اليابـان               
 مكافحــة االجتــار غــري املشــروع باملخــدرات عــن طريــق البحــر، مــن   بالتعــاون الــدويل يف جمــال

خــالل إتاحــة التــدريب يف جمــال اســتخدام الــدليل العملــي للســلطات الوطنيــة املختصــة، الــذي  
وفضال عن ذلك، عرض خفر السـواحل اليابـاين نظامـا مأمونـا وسـريعا للربيـد                 . وضعه املكتب 

 السـفن، مبـا يف ذلـك تـوفري صـور فوتوغرافيـة              اإللكتروين، ويتيح تبـادل املعلومـات بشـأن هـذه         
وقامت السلطات يف اليابـان والصـني، باختبـار نظـام مشـترك بينـهما، وأثبـت أنـه                   . هلذه السفن 

وعـرض خفـر السـواحل اليابـاين إتاحـة هـذا النظـام ألجهـزة إنفـاذ            . بالغ الكفاءة وقليل التكلفة   
 . القانون األخرى يف املنطقة

بحريــة الدوليــة، تنقــيح مبادئهــا التوجيهيــة، ملنــع هتريــب املخــدرات  وقــررت املنظمــة ال- ١٠٢
واملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية، على السفن العاملة يف التجارة البحرية الدولية، وقمـع         

، على أسـاس    ))٢٠ (٨٧٢ �قرار مجعية املنظمة البحرية الدولية ألف       (هذا التهريب واردة يف     
وهنـاك عـدد    . ا مـع املدونـة الدوليـة ألمـن السـفن واملرافـق املرفئيـة              عاجل، حىت يتسـىن مواءمتـه     

ـــق           ـــة، تتعلـ ــة الدوليــ ــة البحري ــة للمنظم ـــادئ التوجيهي ـــاجلها املبــ ــيت تعـ ــب ال ــن اجلوان ــبري م ك
بيــد أنـه قـد مت التأكيـد علـى أن التدابــــري              . باملســـائل األمنيـة، تـتم معاجلتــــها اآلن يف املدونـــة          

ة ينبغي أال تعوق أنشطة االعتراض، وأنه ينبغي املوازنة بشكل سليم بني التقيد بالتـدابري               األمنيـــ
واإلجراءات األمنيـــة املتبعــــة علـى ظهـر السـفينة، واحلاجـة للسـماح بعمليـات تفتـيش السـفن                    

. للبحث عن املخـدرات واملـؤثرات العقليـة والسـالئف الكيميائيـة املنقولـة بشـكل غـري شـرعي                   
ــزم  جلنــة التيســري التابعــة للمنظمــة البحريــة الدوليــة تقــدمي مشــروع تعــديالت للمبــادئ         وتعت

التوجيهية، إىل الـــدورة الرابعة والعشـرين جلمعيـة املنظمـة البحريـة الدوليـة، إلقـراره يف أواخـر                   
 .٢٠٠٥عام 

 
 هتريب املهاجـــرين -دال  

أمونــة املتعلقــة باالجتــار يف   يبلــغ إمجــايل عــدد احلــوادث املتعلقــة باملمارســات غــري امل       -١٠٣
املهاجرين، أو نقلهم، عن طريق البحر، اليت أبلغت املنظمة البحريـة الدوليـة هبـا، خـالل الفتـرة                   
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ــن  ــوز٣٠ إىل ١٩٩٩م ــه / مت ـــ   ٥٩٧، ٢٠٠٤يولي ــق ب ــة، تتعل ــاجرا ٢٠ ١٧٥ حال ــة ( مه وثيق
. ث يزيـد عـن ذلـك      ولكن تقدير العدد الفعلي للحواد    . MSC.2/Cin.7)املنظمة البحرية الدولية    

، ببدء نفاذ بروتوكول مكافحـة هتريـب املهـاجرين          ٥٩/٢٤ورحبت اجلمعية العامة، يف قرارها      
عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو، وبروتوكــول منــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء 

.  الوطنيـة  واألطفال، واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب             
 دولـة،   ٦٧، كان عدد الـدول األطـراف يف بروتوكـول التـهريب،             ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٤ويف  

وحــىت يتســىن مســاعدة الــدول يف .  دولــة٧٩وعــدد الــدول األطــراف يف بروتوكــول االجتــار،  
ــادئ        ــة مب ــذ، وضــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــة التصــديق والتنفي عملي

ة، وقـام بنشـرها، وذلـك لتطبيـق اتفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة                     توجيهية تشريعي 
أكتـوبر  /وسينظر مؤمتر األطراف يف االتفاقية، يف دورته الثانية يف تشرين األول          . وبروتوكوالهتا

، يف املصـــاعب الـــيت تواجههــا الـــدول األطـــراف يف جمـــال تنفيـــذ  مجلـــة أمـــور، ضــمن  ٢٠٠٥
 .نيات تقدمي املساعدة التقنيةبروتوكول التهريب، وإمكا

 
 البيئة البحرية واملوارد البحرية والتنمية املستدامة �تاسعا  

 محاية البيئة البحرية واحلفاظ عليها �ألف  
 التلوث من األنشطة الربية - ١ 

التلوث البحري الناجم عن األنشطة الربية يسـفر عـن آثـار سـلبية كـبرية، ذات حجـم                    - ١٠٤
 البشـرية، والتخفيـف مـن حـدة الفقـر، واألمـن الغـذائي والسـالمة الغذائيـة،                  عاملي على الصحة  

ويف .  يف املائة من مصـادر التلـوث البحـري         ٨٠ويشكل هذا التلوث    . وعلى الصناعات املتأثرة  
الوقت الذي تظل فيه مياه اجملاري أكـرب مصـدر للتلـوث، فـإن مـن بـني مصـادر التلـوث الـربي                      

عضــوية العصــية التحلــل، والــيت ينقــل الكــثري منــها علــى الصــعيد  األخــرى اخلطــرية، امللوثــات ال
العــاملي عــن طريــق الغــالف اجلــوي، والقمامــة غــري القابلــة للتحلــل البيولــوجي، والــتغريات يف   

وتنقـل امليـاه اجلوفيـة، وامليـاه املتجمعـة بسـبب العواصـف،              . أمحال الرواسب الطبيعية يف األهنار    
ــار، وشــبكات اجملــاري،    ــاه األهن ــة إىل احمليطــات، حيــث    ومي ــات الربي ــا، امللوث ــاح، مجيعه والري

تتراكم هذه امللوثات يف املوارد البيولوجية واجليوفيزيائية، على حد سواء، األمر الذي حيد مـن               
 .)٣٢(قيمة النظم الساحلية واحمليطية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا

 
 اإلطار القانوين واملتعلق بالسياسة العامة )أ(

ــوف - ١٠٥ ــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار يف املــواد   ت  اإلطــار ٢١٣ و ٢٠٧ و ١٩٤ر اتفاقي
ويكّمل هـذا   . القانوين الذي ميكن الدول من محاية البيئة البحرية من التلوث من املصادر الربية            
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، الـذي يقـدم التوجيـه    )٣٣(اإلطار برنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشـطة الربيـة       
ــة دون      إىل ا ــذ إجــراءات مســتدامة، للحيلول ــة، ألجــل وضــع وتنفي ــة واإلقليمي لســلطات الوطني

ويعـاجل  . تدهور البيئة البحرية بسبب األنشطة الربية، واحلد منه، والتحكم فيه، أو القضاء عليه            
برنامج العمـل العـاملي آثـار األنشـطة الربيـة علـى البيئـة البحريـة والبيئـة السـاحلية، مبـا يف ذلـك                          

ثات، والتغيري املادي، ومصادر التلوث املركـزة وغـري املركـزة، واجملـاالت الـيت تبعـث علـى                 امللو
االنشــغال، مثــل املوائــل احلرجــة، وموائــل األنــواع املهــددة بــاالنقراض، ومحايــة عناصــر الــنظم   

وهـذا الربنـامج هـو الربنـامج العـاملي الوحيـد الـذي              . اإليكولوجية، مثل مناطق التوالـد والغـذاء      
ــاجل ــاه املاحلــة      يع ــة املي ــة وبيئ ــاه العذب ــة املي ــني بيئ ــاء ب ــاطق االلتق ، أجــري ٢٠٠١ويف ســنة .  من

االستعراض احلكومي الدويل األول لربنامج العمـل العـاملي حلمايـة البيئـة البحريـة مـن األنشـطة                   
الربية، الذي مت خالله اعتماد إعالن مونتريال، وبرنامج عمل املكتب التنسيقي لربنـامج العمـل               

ــ ــة   العـــ ــدة للبيئـــ ــم املتحـــ ــامج األمـــ ــابع لربنـــ ــي  . املي التـــ ــاع االستعراضـــ ــيعقد االجتمـــ وســـ
E/CN.17/2002/PC.2/15)   ومـن  . ٢٠٠٦احلكومي الدويل الثاين يف سنة      ) ، املرفق، الفرع الثاين

ــة تشــاور مــع       ــة يف عملي ــامج األمــم املتحــدة للبيئ أجــل التحضــري لــذلك االجتمــاع، شــرع برن
 .لحة، بشأن املسائل التنظيمية وما ميكن اقتراحه من مواضيعجمموعة شاملة من أصحاب املص

سـيما يف االجتمـاع    ونوقشت املسائل املتعلقة بالتلوث الناشئ من األنشـطة الربيـة، ال          - ١٠٦
التشـاورية غـري الرمسيـة املفتوحـة بـاب العضـوية املتعلقـة باحمليطـات                 املتحـدة    األمماألول لعملية   

وشـــددت اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا اخلامســـة واخلمســـني . ٢٠٠٠وقـــانون البحـــار يف عـــام 
ودوراهتا الالحقة على أمهية كفالة التطبيق الكامل لربنامج العمل العـاملي حلمايـة البيئـة البحريـة           
من األنشطة الربية، داعية الدول إىل إعطاء األولويـة للتـدابري املتعلقـة بـالتلوث البحـري الناشـئ                 

 للتنفيـذ املعتمـدة يف مـؤمتر القمـة العـاملي            ،)٣٤(خطـة جوهانسـربغ   وطالبـت   . من األنشطة الربية  
 احلكومات بأن تسرع يف تنفيذ برنـامج العمـل العـاملي حلمايـة البيئـة البحريـة                  ،للتنمية املستدامة 

 إىل  ٢٠٠٢من األنشطة الربية وإعالن مونتريال، مـع التركيـز بصـفة خاصـة خـالل الفتـرة مـن                    
عناصــر لبلديــة، والــتغري املــادي يف املوائــل وتــدمريها وال  علــى ميــاه الصــرف الصــحي ا ،٢٠٠٦
 .الغذائية

 
 إدارة مياه الصرف الصحي البلدية )ب(  

ــة       - ١٠٧ ــة أحــد أكــرب املخــاطر الــيت هتــدد البيئ ــاه الصــرف الصــحي البلدي يعتــرب تصــريف مي
ألمـراض   لالكائنـات املسـببة  وتشـمل اآلثـار املرتبطـة بـه انتشـار      . الساحلية يف مجيع أحنـاء العـامل   

فلـزات  واللدائن وغريها من احلطام واملواد السامة من قبيل ال        عناصر الغذائية   والعوالق الصلبة وال  
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ــة وامللوثــات العضــوية   يف احلــاالت الــيت متتــزج فيهــا النفايــات الصــناعية   العصــية التحلــل الثقيل
 .)٣٥(السائلة مبياه الصرف الصحي البلدية

التأكيد على أمهية معاجلة اجلوانب البيئية ألهداف خطـة         ، أعيد   )٣٦(ويف مبادرة جيجو   - ١٠٨
، إذ أشـري يف تلـك املبـادرة إىل ضـرورة أن         رافق الصحية جوهانسبورغ للتنفيذ املتعلقة باملياه وامل    

 وتأثرياهتـــا علـــى رافـــق الصـــحيةاملالطلـــب علـــى خـــدمات النظـــام اإليكولـــوجي يتضـــمن هنـــج 
ــاه، و ــة الســاحلية مصــباتباجتــاه اقعــة البلــدان واجملتمعــات الومســتجمعات املي .  األهنــار، والبيئ

 الــيت عقــدت يف يف دورتــه الثالثــة والعشــرين وتنــاول جملــس إدارة برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة
ــن     ــرة م ــريويب خــالل الفت ــباط ٢٥ إىل ٢١ن ــر /ش ــاه وامل  ٢٠٠٥فرباي ــق باملي ــق  مســائل تتعل راف

شـرة الرئيسـية لألعمـال اخلاصـة بـإدارة       العناصـر الع  �نظـر يف    و.  واملستوطنات البشـرية   الصحية
ــوطين       ــي وال ــى الصــعيدين احملل ــديات عل ــاه الصــرف الصحـــي بالبل ــب   �مي ــيت وضــعها املكت  ال

التنسيقي لربنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربيـة يف سـياق خطـة العمـل                  
د سبق أن أوصي يف مبـادرة جيجـو         وق. )٣٧(االستراتيجية املتعلقة مبيـاه الصرف الصحـي البلدية     

  املعنيـة بالتنميـة    للجنة ركزت ا  ماك. بالعناصر العشرة الرئيسية بوصفها مبادئ للممارسة املثلى      
 .واملستوطنات البشريةرافق الصحية  على املياه وامل٢٠٠٥-٢٠٠٤للفترة املستدامة يف دورهتا 

 
 العناصر الغذائية )ج(  

 يف املنــاطق العناصــر الغذائيــة عــن ارتفــاع املــدخالت مــن امليــاهينشــأ تأشــن ميكــن أن  - ١٠٩
الغذائيـة  العناصـر   وغالبـا مـا تنحصـر ظـاهرة وفـرة           . الساحلية والبحرية بسبب األنشطة البشرية    

يف املياه يف املناطق اجملاورة ملواقع التصريف السـاحلي، غـري أن نطـاق املنـاطق السـاحلية املتـأثرة        
تعدد منافـذ التصـريف وكـذا بفعـل االنتقـال اجلـوي اإلقليمـي               تسع من جراء    يهبذه الظاهرة قد    

ــةلل  إىل حتســن اإلنتاجيــة عــالوة علــى  العناصــر الغذائيــةويــؤدي تزايــد حركيــة  . عناصــر الغذائي
اخنفــاض تركيــز األوكســجني الــذائب تغــريات يف تنــوع األنــواع، والنمــو املفــرط للطحالــب، و

مــراء طغيــان الطحالــب احل وأادة انتشــار زيــيترتــب عليــه مــن نفــوق األمســاك ورمبــا حــىت   ومــا
ويعكف املكتب التنسـيقي لربنـامج العمـل العـاملي حلمايـة البيئـة البحريـة مـن األنشـطة                    . السامة

العناصـر  املـدخالت مـن     فيهـا    تسبب أو حيتمل أن تسبب       اليتالربية على حتديد املناطق البحرية      
ــة ــوث ســواء بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة   الغذائي ــك هــو   و.  التل ــن  اهلــدف مــن ذل احلــد م

يف املناطق احملددة وختفيض عدد املنـاطق البحريـة الـيت تسـتفحل             عناصر الغذائية   املدخالت من ال  
وإصـالحها   )٣٨(العـوز الطبيعـي للنيتـروجني      يف املياه؛ ومحايـة منـاطق        العناصر الغذائية فيها وفرة   

 .حيثما كان ذلك مناسبا
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  وتدمريهاالتغريات املادية يف املوائل )د(  
ــد األنشــطة ا   - ١١٠ ــؤدي النمــو الســكاين وتزاي ــاطق الســاحلية إىل توســع   الي قتصــادية يف املن

إىل إحـداث تغـريات يف الـنظم اإليكولوجيـة السـاحلية، مبـا يف               أعمال البناء اليت تؤدي بـدورها       
وتشـــمل األنظمـــة . ذلـــك الشـــعب املرجانيـــة واخلطـــوط الســـاحلية والشـــواطئ وقـــاع البحـــر 

زفة ـية املتضررة مناطق التفريخ والتربيـة والتغذيـة اخلاصـة باألرصـدة السـمكية املستنـ               اإليكولوج
وميثل تدمريها هتديدا متزايدا لألمـن      .  واليت هلا أمهية قصوى بالنسبة لألمن الغذائي العاملي        أصال

ــة  الغــذائي للشــعوب الســاحلية، ال  ــدان النامي ــدمري  ويف إطــار . ســيما يف البل املشــروع املعــين بت
، قام املكتب التنسيقي لربنامج العمل العاملي حلمايـة البيئـة البحريـة مـن               لسمات املادية للموائل  ا

األنشطة الربية بوضع مبادئ رئيسية وقوائم مرجعية قطاعية مـن أجـل حتسـني األطـر املؤسسـية                  
ات وتتمثـل القطاعـات االقتصـادية املصـنفة بوصـفها األكثـر تـأثريا يف الـتغري                . ةقائمـ والقانونية ال 

 .)٣٩(السياحة وتربية املائيات والتعدين واملوانئ واملرافئ: املادية للموائل وتدمريها يف
مكتب التنسيق التلوث باملواد العضوية العصـية       وتشمل املشاكل األخرى اليت حددها       - ١١١

 وحتريــكوالقمامــة ) املــواد اهليدروكربونيــة(الثقيلــة والزيــوت التحلــل واملــواد املشــعة والفلــزات 
 .الرواسب

 
 األنشطة على املستوى الوطين )هـ(  

تقــع املســؤولية الرئيســية عــن تنفيــذ برنــامج العمــل العــاملي حلمايــة البيئــة البحريــة مــن    - ١١٢
وبالتـايل، يضـطلع املكتـب التنسـيقي للربنـامج،          . األنشطة الربية على عـاتق احلكومـات الوطنيـة        

نفيــذ بــرامج العمــل الوطنيــة حلمايــة البيئــة  بــدعم مــن اجلهــات املاحنــة، بــدور فعــال يف وضــع وت 
 املطـروح للمناقشـة     رافـق الصـحية   ويف إطار العمل املتعلق باملياه وامل     . البحرية من األنشطة الربية   

 برنـامج عمـل وطـين    ٤٠العاملي للتنميـة املسـتدامة، ُحـدد هـدف يشـمل تطـوير             القمة  يف مؤمتر   
وقــد بــدأ املكتــب . العــدد املســتهدفج الربنــامتجــاوز ي أن تمــلومــن احمل. ٢٠٠٦حبلــول عــام 

ــة، بالشــراكة مــع         ــة مــن األنشــطة الربي ــة البحري ــة البيئ ــاملي حلماي ــامج العمــل الع التنســيقي لربن
احلكومــات واملؤسســات الوطنيــة ومــع مشــاريع مرفــق البيئــة العامليــة ذات الصــلة، يف مشــروع   

نفيــذ بــرامج العمــل األحكــام التشــريعية بغيــة دعــم تبشــأن يهــدف إىل وضــع مبــادئ توجيهيــة 
 .الوطنية

 
 األنشطة على املستوى اإلقليمي )و(  

أرضـية   األمـم املتحـدة للبيئـة        ربنـامج التـابع ل  يتيح التعاون مع برنامج البحـار اإلقليميـة          - ١١٣
مهمــة لتنفيــذ برنــامج العمــل العــاملي حلمايــة البيئــة البحريــة مــن األنشــطة الربيــة علــى املســتوى   



 

05-25757 43 
 

A/60/63  

ربنامج، أجرى املكتـب التنسـيقي لربنـامج العمـل العـاملي حلمايـة       هذا الع وبالتعاون م . اإلقليمي
 لبيانات إقليمية حمـددة عـن إمـدادات امليـاه والتغطيـة يف              حصراالبيئة البحرية من األنشطة الربية      

ومعاجلة مياه الصرف الصحي يف البحار اإلقليميـة لربنـامج األمـم املتحـدة              املرافق الصحية   جمال  
 برنــامج العمــل العــاملي حلمايــة البيئــة البحريــة مــن األنشــطة الربيــة إمكانيــة     رسدكمــا . للبيئــة

، علــى حنــو  )٤٠(األرقــام املســتهدفة النبعاثــات ميــاه الصــرف الصحـــي اإلقليميــة      �اســتخدام 
ــا ــؤمتر الشــراكة امل    م ــوقش باستفاضــة خــالل م ــة  ن ــاه العاملي ـــالل حــىت    �عــين باملي ـــم الت ــن قم م

 ٢٠٠٤مـايو   /أيـار  ١٤ إىل   ١٠يرتس، أسـتراليا خـالل الفتـرة مـن          ، الذي عقد يف كـا     احمليطـات
 ).١٠٣ و ١٠٢، الفقرتان A/59/62/Add.1انظر (

 االستنتاجات )ز(  
 التدهور البحري الناشـئ     احلد من تتحمل كل دولة على حدة املسؤولية الرئيسية عن           - ١١٤

وميثـل برنـامج   . ق هـذه الغايـة  ويكتسي التعاون اإلقليمي أمهيـة بالغـة لتحقيـ    . عن األنشطة الربية  
العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشـطة الربيـة دلـيال مهمـا جـدا للعمـل وينبغـي تنفيـذه                

كما ينبغي دعم وتعزيز عمـل املكتـب التنسـيقي لربنـامج العمـل العـاملي                . على مجيع املستويات  
بـد مـن النظـر يف املسـائل املتعلقـة           وال. حلماية البيئة البحرية من األنشـطة الربيـة يف هـذا الصـدد            

مراعـاة  باملياه العذبة واملياه املاحلة معا عنـد وضـع السياسـيات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة مـع                    
ــها  ســالمة ــة وإنتاجيت ــاه الســاحلية والبحري ــذ خطــة    .  املي ــة لتنفي ــة املبذول ــد للجهــود العاملي وال ب

نميـة املسـتدامة، واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،          جوهانسربغ للعمل املعتمـدة يف املـؤمتر العـاملي للت         
وتوافق آراء مونتريي للتمويل من أجل التنميـة أن تركـز علـى الصـلة القائمـة بـني امليـاه العذبـة                        

 .واملناطق الساحلية واملوارد البحرية
 

 التلوث الناجم عن السفن  - ٢ 
ة نسـبيا مـن التلـوث       على الرغم من أن النقل البحري مسؤول عن نسـبة مئويـة صـغري              - ١١٥

الذي يلحق مبحيطات العامل، تلقى حوادث التلوث عموما الكثري من الدعايـة ويتزايـد شـجبها                
بيد أن املخاطر اليت حتدق بالبيئة البحرية نتيجـة أنشـطة النقـل البحـري               . من جانب الرأي العام   

ســفن؛ الرتبط بتشــغيل ال تنشــأ عــن حــوادث التلــوث وحســب، وإمنــا أيضــا عــن التصــريف املــ  
 للحشـف البحـري   والضرر املادي الذي يلحق باملوائل البحرية؛ واستعمال الطالء السام املضاد           

ــاه     حتــت خــط املــاء بفعــل  لشــديدصــابورة؛ والضــجيج االعلــى هياكــل الســفن؛ وتصــريف مي
وتنظم اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار التلوث الناجم عن السفن مبطالبـة            . األنشطة البشرية 

 بأن تعمل، مـن خـالل املنظمـة الدوليـة املعنيـة أو املـؤمتر الدبلوماسـي العـام، علـى وضـع                    الدول
 ومراقبتـه،  احلـد منـه  قواعد ومعايري دولية من أجل منع تلوث البيئة البحرية الناجم عن السفن و      
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املتعلقـة  ات تفاقيـ االوإىل جانـب  . مع إعادة النظر فيها من حـني آلخـر حسـبما يكـون ضـروريا       
  أهـم تـرد ، منع احلـوادث يف  حاسم هلا دورملنظمة البحرية الدولية واليت  اليت وضعتها ا بالسالمة

 االتفاقيــة الدوليــة ملنــع يفعــن الســفن ومراقبتــه القواعــد واملعــايري الدوليــة ملنــع التلــوث النــاجم  
ــاجم عــن الســفن لعــام    ــة مبوجــب بروتوكــول عــام   ١٩٧٣التلــوث الن  ١٩٧٨ بصــيغتها املعدل

؛ واملــواد )املرفــق األول(، ويف مرفقاهتــا الســت الــيت تــنظم تصــريف الــنفط  )٧٣/٧٨مــاربول (
؛ والصـرف  )املرفـق الثالـث  (؛ واملواد املؤذية املعبأة واحملمولـة حبـرا      )املرفق الثاين (السائلة الضارة   

انظـر أيضـا الفقـرات    املرفـق اخلـامس،   (أو احلطـام البحـري   ؛ والقمامـة  )املرفـق الرابـع  (الصـحي  
أمــا اســتعمال الــنظم الضــارة املضــادة  ). املرفــق الســادس(؛ وتلــوث اهلــواء )ه أدنــا٢٥٦-٢٥٤

حشـف  ، فيخضـع ألحكـام االتفاقيـة الدوليـة ملراقبـة الـنظم الضـارة املضـادة لل               للحشف البحري 
وقـد شـددت كـل مـن جلنـة محايـة البيئـة البحريـة يف                 . ، واليت مل تدخل بعد حيز النفـاذ       البحري

، MEPC 52/24 و MEPC 52/15ظر وثيقيت املنظمة البحرية الدوليـة  ان (دورهتا الثانية واخلمسني
 علـى ضـرورة إدخـال هـذه االتفاقيـة حيـز             ٥٩/٢٤ واجلمعية العامة يف قرارها رقم       )١٥الفرع  
ــه      . النفــاذ ــاه الصــابورة والتلــوث بالضــجيج الــذي حتدث ــرد التطــورات املتعلقــة بتصــريف مي وت

 .ن هذا التقرير م١٥٧ و١٣١األنشطة البشرية يف الفقرتني 
 
 تفاقية ماربولباملرفق األول الالتطورات املتصلة  )أ(

ــام      - ١١٦ ــة يف ع ــة البحري ــة البيئ ــة محاي ــة   ٢٠٠٤اعتمــدت جلن ــنقح التفاقي ــق األول امل   املرف
، ومــن املتوقــع )MEPC.117(52)القــرار (يتضــمن لــوائح منــع التلــوث النفطــي  الــذي مــاربول، 

ويتضـمن  . ٢٠٠٧ينـاير  / الثـاين كـانون  ١لتعديل الضـمين يف  دخوله حيز النفاذ مبوجب إجراء ا  
ــة        ــذ دخــول اتفاقي ــق يســري االســتعمال ومبســط خمتلــف التعــديالت املعتمــدة من يف شــكل مرف

، مبــا يف ذلــك اللــوائح املعدلــة واملتعلقــة بــالتطبيق املرحلــي  ١٩٨٣مــاربول حيــز النفــاذ يف عــام 
كمـا يفصـل بـني األحكـام املتعلقـة بالبنـاء        . طالشتراطات اهليكل املزدوج بالنسبة لناقالت الـنف      

ــز وبــني االشــتراطات امل  ، مــع توضــيح االختالفــات بــني االشــتراطات   تعلقــة بالتشــغيل والتجهي
 .لعاملةاملتعلقة بالسفن اجلديدة والسفن ا

 ويتضمن املرفق األول املنقح االشتراطات اجلديدة املتعلقة بتجهيز حجـرات الضـخ يف              - ١١٧
، وتلك املتعلقة ببناء ناقالت النفط املقـرر تسـليمها          )٢٢الالئحة  ( قعر مزدوج   ناقالت النفط ب  

 أو بعد هذا التاريخ بغرض تـوفري احلمايـة املناسـبة مـن التلـوث       ٢٠١٠يناير  / الثاين كانون ١يف  
واعتمــدت جلنــة محايــة البيئــة ). ٢٣الالئحــة (النفطــي يف حالــة حــوادث االصــطدام أو اجلنــوح 

من مالحظـات تفسـريية تتعلـق مبسـائل متصـلة بـاألداء عنـد وقـوع حـوادث                   البحرية قرارا يتضـ   
ووافقـت علـى التفسـريات املوحـدة     . ٢٣تسرب النفط حسبما هو منصـوص عليـه يف الالئحـة            
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ــنقح و  ــق األول امل ــى للمرف ــوائح      عل ــني الل ــارن ب ــة تق ــوائم مرجعي ــيم يتضــمن ق ــة�تعم  �القدمي
نظام الترقيم اجلديد يف الصـيغة املنقحـة للمرفـق          ، الغرض منها التعود على      �اجلديدة�واللوائح  
توقــع االنتــهاء مــن وضــع املبــادئ التوجيهيــة لتطبيــق االشــتراطات الــواردة يف املرفــق    وُي. األول

األول املنقح على الوحـدات العائمـة لإلنتـاج والتخـزين والتفريـغ البحـري ووحـدات التخـزين                   
انظـر، وثيقـة املنظمـة       (٢٠٠٥ البحرية يف عـام      العائمة على أساس أن تعتمدها جلنة محاية البيئة       

 .)MEPC 52/24البحرية الدولية 
 

 التطورات املتعلقة باملرفق الثاين )ب(  
الصيغة املنقحـة للمرفـق الثـاين       أيضا   ٢٠٠٤اعتمدت جلنة محاية البيئة البحرية يف عام         - ١١٨

، )MEPC. 118(52)القـرار  (ائبة تتضمن لوائح ملراقبة التلوث بـاملواد السـامة السـائلة املنقولـة سـ     
ويتضمن املرفق املنقح نظامـا     .  ٢٠٠٧يناير  / الثاين كانون ١ومن املتوقع دخوهلا حيز النفاذ يف       

جديدا لتصنيف املواد السامة والسائلة يف أربع فئات حسب درجة الضـرر الـيت يلحـق بـاملوارد                  
 البحريـة جـراء عمليـات تنظيـف          نتيجة تصريف تلك املواد يف البيئـة       صحة اإلنسان البحرية أو ب  

 املـواد  صـنفت فإذا كان التصريف ميثل خطرا كبريا، .  مياه الصابورة التخلص من الصهاريج أو   
وإذا قُدر أن التصريف ميثل خطـرا       .  وتسوغ تطبيق حظر التصريف يف البحر      ��Xضمن الفئة   

ــة أو صــحة    ــوارد البحري ــى امل ــاق   اإلنســانعل ــافع البحــر أو ب ي اســتعماالته  أو يلحــق ضــررا مبن
 وتسـوغ فـرض قيـود علـى نوعيـة وكميـة             ��Y املـواد املعنيـة ضـمن الفئـة          صـنفقت املشروعة،  

وإذا قُدر أن التصريف ميثـل خطـرا بسـيطا علـى املـوارد البحريـة أو صـحة                  . التصريف يف البحر  
 ويكون باإلمكان تطبيق قيود أقل صرامة على نوعيـة          ��Z املواد ضمن الفئة     ت، صنف اإلنسان
 ألهنـا   Z وY وXأما املواد اليت يتبني عنـد تقييمهـا أهنـا تقـع خـارج الفئـات       . ريف وكميتهالتص

 أو مبنـافع البحـر أو باسـتعماالته املشـروعة           اإلنسـان تعترب غري مضرة باملوارد البحرية أو بصـحة         
األخرى عند تفريغها يف البحر إثـر عمليـات تنظيـف الصـهاريج أو إزالـة ميـاه الصـابورة، فإهنـا                      

وال يتضـمن املرفـق الثـاين أي اشـتراطات تتعلـق بتفريـغ امليـاه                . صنف ضمن فئة املواد األخرى    ُت
 حملتويـة اخلالئـط ا  اآلسنة املتجمعـة يف قـاع السـفينة أوميـاه الصـابورة أوغريهـا مـن الرواسـب أو                 

 .على هذه املواد
يات الفصـل    ويتضمن املرفق املنقح حتسينات يف تكنولوجيا صناعة السفن من قبيل تقن           - ١١٩

الفعالة واليت أمكن بفضلها حتقيق اخنفاض ملحوظ يف مستويات التصريف املسموح هبا لـبعض             
 أو بعـد هـذا التـاريخ، سـُتحدد          ٢٠٠٧ينـاير   / الثـاين  كانون ١فبالنسبة للسفن املنشأة يف     . املواد
تــرا  ل٧٥ بـــســموح هبــا مــن الرواســب املتبقيــة يف الصــهريج وأنابيبــه بعــد التصــريف   املكميــة ال
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 الـيت تتـراوح بـني      السـابقة    حلـدود  مقابـل ا   - Z  و Y و Xبالنسبة للمواد املصـنفة ضـمن الفئـات         
 .سب فئة املادةحب لتر، ٣٠٠ و ١٠٠
 وألغــراض تنقــيح املرفــق الثــاين، قــام فريــق اخلــرباء املشــترك املعــين باجلوانــب العلميــة    - ١٢٠

ــوث البحــري الناشــ      ــيم خمــاطر التل ــة بتقي ــة البحري ــة البيئ ــة  حلماي ــواد الكيميائي . ئة عــن آالف امل
 للمـواد حسـب خاصـياهتا املتعلقـة         عملية فهرسـة   الفريق   ا أعده يت املخاطر ال  عامالتتضمن م تو

، واآلثـار الصـحية      والسـمية املزمنـة    ، والسـمية احلـادة    ، والتـردي اإلحيـائي    لبيولـوجي، بالتراكم ا 
ونتيجـة  .  توجـد يف قيعـان البحـر        البحريـة واملوائـل الـيت      طويلة األجل واآلثار بالنسبة للكائنـات     

هلذه العمليـة التقييميـة للمخـاطر وتبعـا لنظـام التصـنيف اجلديـد، غـدا مـن الـالزم نقـل الزيـوت                     
النباتية يف الناقالت اخلاصـة بـاملواد الكيميائيـة، بعـد أن كانـت مصـنفة يف السـابق ضـمن املـواد                  

عفاء السفن املسجلة حلمل الزيـوت    وميكن لإلدارة مبوجب املرفق املنقح إ     . اليت ال ختضع للقيود   
 يوجـد هبـا  النباتية احملددة فرديا، مع مراعاة بعض األحكـام املتعلقـة مبوقـع صـهاريج الناقلـة الـيت                  

كذلك وضعت جلنة محاية البيئة البحرية مبادئ توجيهية من أجل السماح لسـفن نقـل               . الزيت
يـة سـائبة مبواصـلة نقـل تلـك الزيـوت            احلموالت اجلافة العامة املسجلة حاليا لنقل الزيـوت النبات        

 .)٤١(النباتية يف إطار صفقات حمددة
لجنة أيضا ماترتب من تعديالت على املدونة الدولية لبناء وجتهيز السـفن            ال واعتمدت   - ١٢١

اليت حتمل شحنات من املواد الكيميائية اخلطـرة السـائبة، تعكـس التغـيريات الـيت أُدخلـت علـى                    
ــة   ــاين التفاقي ــق الث ــاربولاملرف ــق     . م ــواد تتعل وتشــمل التعــديالت تنقيحــات لتصــنيف بعــض امل

 بوصــفها مــن امللوثــات البحريــة احملتملــة، فضــال عــن تنقيحــات ختــص نــوع الســفينة     واصــهاخب
 .واشتراطات النقل

 
 اتفاقية ماربولاملناطق اخلاصة اليت حددهتا  )ج(  

لنفطيـة بالنسـبة ملنطقـة      لجنة ضوابط أكثر صرامة علـى تصـريف النفايـات ا          ال اعتمدت   - ١٢٢
حبر عمان يف حبر العرب عقب إعالهنا مبوجب املرفق األول منطقة مـن املنـاطق اخلاصـة احملـددة             

 .ويرد اإلعالن يف املرفق األول املنقح. يف اتفاقية ماربول
 

 مرافق استالم النفايات )د(  
ــال     - ١٢٣ ــذ الفع ــق االســتقبال مــن دور حاســم يف التنفي ــا ملراف ــا مب ــاربول،   اعتراف ــة م  التفاقي

الســيما يف املنــاطق اخلاصــة، شــجعت جلنــة محايــة البيئــة البحريــة يف دورهتــا الثانيــة واخلمســني    
، علــى الوفــاء  الــيت هــي أطــراف يف اتفاقيــة مــاربول    الــدول األعضــاء، الســيما دول املــوانئ    

نـت احلـوافز املقدمـة     وملا كا . بالتزاماهتا التعاهدية املتعلقة بإتاحة مرافق مناسبة الستالم النفايات       
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لتحسني مرافق استالم النفايات تتوقف ،جزئيا على األقل، علـى تلقـي املعلومـات الكافيـة عـن                  
جـه  أو احلكومـات أيضـا بـالرد علـى اسـتبيان يتعلـق ب             مت طلب مـن   أوجه القصور املزعومة، فقد     

ــتالم النفايـــات يف    ــوم يف مرافـــق اسـ ــور املزعـ ــوانئالقصـ ــة   (املـ ــة البحريـ ــة املنظمـ ــةوثيقـ  الدوليـ
MEPC/Circ.417 ( مث تقــدمي تقريــر عــن جتارهبــا إىل جلنــة محايــة البيئــة البحريــة يف دورهتــا الثالثــة

وتشري الـردود   . لمشاكل ووضع خطة عمل للمستقبل    ثرية ل واخلمسني هبدف حتديد اجملاالت امل    
لـوعي العـام لـدى     إىل التدين الكبري ،على ما يبـدو، يف ا  أمانة املنظمة البحرية الدولية   اليت تلقتها   

قصـور  االدعـاء بوجـود      اتباعهـا يف حالـة       ليت يتعني  السفن فيما يتعلق بإجراءات اإلبالغ ا      ربابنة
كمــا أن البيانــات املتعلقــة جبهــات االتصــال التابعــة      . يف مرافــق اســتالم النفايــات يف املــوانئ   

ميكـن حتسـني    للسلطات الوطنية املسؤولة عن معاجلة التقارير غـري متاحـة علـى نطـاق واسـع؛ و                
منوذج التقرير اخلاص بـاإلبالغ عـن أوجـه القصـور؛ ومل تـتمكن مجيـع دول املـوانئ مـن إتاحـة                    
الترتيبات املناسبة للنظر يف التقارير املتعلقة بأوجه القصور يف مرافق استالم النفايات يف املـوانئ               

 اإلبـالغ نصـا     كمـا ال تتضـمن إجـراءات      . والتحقيق فيها واالستجابة هلا بصـورة كافيـة وفعالـة         
صرحيا يلزم دولة امليناء بإبالغ املنظمة البحرية الدولية ودولة العلم بنتيجـة حتقيقاهتـا؛ ويبـدو أن               
إجراءات اإلبالغ احلالية ال تقدم ما يكفي من احلوافز لتشجيع السفن على اإلبالغ عـن أوجـه                 

 حنـو مالئـم؛ كمـا يبـدو         القصور املزعومة ومتكني دول املوانئ من االستجابة هلذه التقارير على         
 يف حالــة اإلبــالغ عــن أوجــه القصــور املزعومــة يف مرافــق   �اخلــوف مــن االنتقــام �أن تصــور 

انظـر   (استالم النفايات يف املوانئ من األسباب الرئيسية لتدين معدل اإلبالغ من جانب السفن            
بــالغ املتعلــق وســعيا لتعزيــز تنفيــذ اشــتراطات اإل. )FSI 13/19وثيقــة املنظمــة البحريــة الدوليــة 

مبرافق استالم النفايات، وضعت األمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية مشروع خمطط لقاعـدة             
بيانات تتعلق مبرافق اسـتالم النفايـات يف املـوانئ وتشـكل جـزءا ال يتجـزأ مـن نظـام معلومـات                       

ة البحريـة الدوليـة   انظـر وثيقـة املنظمـ   (، النقل البحري املتكامل العاملي للمنظمة البحرية الدوليـة     
FSI 13/19/2(. 

 
 املناطق البحرية بالغة احلساسية )هـ(  

 املياه األوروبية الغربية هي سابع منطقة تعلنها جلنة محايـة البيئـة البحريـة منطقـة حبريـة                   - ١٢٤
وتشـمل هـذه املنطقـة السـواحل الغربيـة      . )٤٢()MEPC 121 (52)القـرار رقـم   (بالغـة احلساسـية   

ة وأيرلندا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا والربتغـال ومـن جـزر شـيتالند يف الشـمال                لمملكة املتحد ل
ومــن املقــرر أن يــدخل . مداخلــهحــىت رأس ســانت فيســنت يف اجلنــوب والقنــال االنكليــزي و 

ــام ــه    نظـ ــذي اعتمدتـ ــفن الـ ــي للسـ ــالغ اإللزامـ ــدبري الاإلبـ ــاره تـ ــة باعتبـ ــتركا  لجنـ ــا مشـ ا وقائيـ
مال نظـــام اإلبـــالغ جمانيـــا    وســـوف يكـــون اســـتع  .٢٠٠٥يوليـــه /متـــوز ١يف  النفـــاذ حيـــز
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وثيقــة املنظمــة البحريــة الدوليــة  (للســفن الــيت تــدخل املنــاطق البحريــة بالغــة احلساســية  بالنســبة
MEPC 52/54 ٨٤، الفقرة(. 

 ووافقت جلنـة محايـة البيئـة البحريـة مـن حيـث املبـدأ علـى أربـع منـاطق حبريـة أخـرى                          - ١٢٥
 يف انتظـار    كمنـاطق هلـا هـذه الصـفة       ساسية لكنها مل تعلنـها بعـد        بوصفها مناطق حبرية بالغة احل    

 مـن   ،س، الـيت أُعلنـت    يومن هذه املناطق منطقة مضـيق تـور       . اعتماد التدابري الوقائية املرتبطة هبا    
.  منطقة بالغة احلساسية يف الـدورة التاسـعة واألربعـني للجنـة محايـة البيئـة البحريـة                  ،حيث املبدأ 

ئية ذات الصلة اليت اقترحتها أسـتراليا مـن أجـل اعتمـاد ترتيبـات اخلطـط              ونوقشت التدابري الوقا  
 اللجنــة الفرعيــة املعنيــة يف ٢٠٠٤اإللزاميــة إلرشــاد الســفن يف منطقــة مضــيق تــوريس يف عــام  

 التابعــة بســالمة املالحــة وجلنــة محايــة البيئــة البحريــة واللجنــة القانونيــة وجلنــة الســالمة البحريــة 
وكانـت جلنـة محايـة البيئـة البحريـة قـد وافقـت علـى إحالـة اجلوانـب           . ليةللمنظمة البحرية الدو 

القانونيــة للخطــط اإللزاميــة إلرشــاد الســفن يف املضــايق املســتعملة للمالحــة الدوليــة إىل اللجنــة 
القانونيــة مــن أجــل متكــني جلنــة الســالمة البحريــة يف دورهتــا التاســعة والســبعني مــن النظــر يف     

غري أن اللجنة القانونية مل تـتمكن يف دورهتـا التاسـعة         . ألساس القانوين املقترح بعد حل مسألة ا    
والثمانني من التوصـل إىل اتفـاق بشـأن مشـروعية اخلطـط اإللزاميـة إلرشـاد السـفن يف املضـيق                      

وعلــى ســبيل املثــال، اختلفــت اآلراء بشــأن إمكانيــة تفســري خلــو  . املســتعمل للمالحــة الدوليــة
ون البحار من أحد األحكام احملـددة علـى أنـه تـرخيص باعتمـاد نظـام           اتفاقية األمم املتحدة لقان   

انظـر، وثيقـة   (. اخلطط اإللزاميـة إلرشـاد السـفن يف مضـيق مسـتعمل ألغـراض املالحـة الدوليـة            
 .)سني ، الفرعLEG 89/16املنظمة البحرية الدولية 

يا مقترحـا جديـدا      ويف الدورة التاسعة والسبعني للجنة السالمة البحرية، قدمت أسترال         - ١٢٦
يرمي إىل توسيع النطاق احلايل للتدبري الوقائي املرتبط بنظام خطط غري إلزاميـة إلرشـاد السـفن                 

 كــي MEPC.45(30)داخــل الرصــيف املرجــاين الكــبري يف قــرار جلنــة محايــة البيئــة البحريــة رقــم  
دراج ووافقـت جلنـة السـالمة البحريـة علـى وجـوب اعتمـاد املقتـرح وإ               . يشمل مضيق تـوريس   

فقرة جديدة توصي دول العلـم بـإعالم سـفنها بضـرورة التقيـد بنظـام أسـتراليا إلرشـاد السـفن                      
وثيقـة وثيقـة املنظمـة       (MEPC.45(30)عند عبور مضـيق تـوريس يف صـيغة منقحـة للقـرار رقـم                

وسوف تويل جلنة محايـة البيئـة   . )١٦-١٠ و ١١-١٠، الفقرات MSC 79/23البحرية الدولية 
 مزيدا من االهتمام ملسألة توسـيع منطقـة         ٢٠٠٥يوليه  /متوزرهتا املقرر عقدها يف     البحرية يف دو  

الرصيف املرجـاين الكـبري البالغـة احلساسـية كـي تشـمل مضـيق تـوريس، آخـذة بعـني االعتبـار                       
ويف نفس الدورة، سوف تنظر جلنة محايـة البيئـة البحريـة أيضـا يف               . مقرر جلنة السالمة البحرية   

ق املناظر املعين باملبادئ التوجيهية املتعلقة باملنـاطق البحريـة بالغـة احلساسـية،              نتيجة أعمال الفري  
املبــادئ التوجيهيــة الــيت وضــعتها املنظمــة البحريــة الدوليــة    والــذي تلقــى تعليمــات باســتعراض 
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والفريـق بصـدد إعـداد مشـروع قـرار          . )٤٣(لتسمية وإعالن القطاعات البحريـة بالغـة احلساسـية        
مقترح للمبادئ التوجيهية املعدلة للمنـاطق البحريـة        نص منقح   الدولية البحرية و  جلمعية املنظمة   
 .بالغة احلساسية

 
 املسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي )و(  

 املنشــئ ٢٠٠٣ بربوتوكــول عــام  ٥٩/٢٤ رحبــت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا رقــم     - ١٢٧
وث النفطـي، وهـو الربوتوكـول الـذي دخـل حيـز             لصندوق تكميلي دويل للتعويضات عن التلـ      

بلـغ  كميـة  كمسـامهة  اسـتلمت  وقد صادقت عليـه مثـاين دول   . ٢٠٠٥مارس  /آذار ٣النفاذ يف   
وإن كانـت   والعضـوية يف الصـندوق اختياريـة،        .  مليون طن من الـنفط     ٤٥٠ جمموعها اإلمجايل 

لصندوق الدويل للتعـويض عـن      االتفاقية الدولية املنشئة ل   مفتوحة أمام مجيع الدول األطراف يف       
 وســوف يكمــل ) . اتفاقيــة الصــندوق ( ١٩٩٢األضــرار النامجــة عــن التلــوث النفطــي لعــام      

االتفاقية الدوليـة املتعلقـة باملسـؤولية املدنيـة     التعويض املقدم حاليا مبوجب   ١٩٩٣ عامصندوق  
ــة الصــندوق، وذلــك ب ١٩٩٢ لعــام عــن األضــرار النامجــة عــن التلــوث النفطــي   إضــافة  واتفاقي

وســوف . مســتوى ثالــث للتعــويض املقــدم إىل الضــحايا يف الــدول الــيت تنضــم إىل الربوتوكــول
 مليـون دوالر متاحـة يف       ٣١٥  مليـون دوالر باإلضـافة إىل      ٨٣٥و  يتيح الصندوق التكميلـي حنـ     

وكما الحظت األمانـة العامـة للصـندوق الـدويل للتعـويض عـن              . ١٩٩٢الصندوق احلايل لعام    
 مـن اتفاقيـة األمـم       ٢٣٥، يعمل الصندوق ضمن إطـار اهلـدف احملـدد يف املـادة              التلويث النفطي 

املتحدة لقانون البحار، أي من أجل كفالة تقدمي التعويض العاجل واملناسب لضـحايا التلويـث               
 .النفطي وهو مبثابة منوذج للتعاون بني الدول من أجل حتقيق هذا اهلدف

 
 تلوث اهلواء من السفن )ز(  

 من املقرر أن تدخل اللوائح املتعلقة مبنـع تلـوث   - قية األمم املتحدة لقانون البحار اتفا - ١٢٨
مــايو /أيـار  ١٩ة مـاربول حيـز النفـاذ يف    اهلـواء مـن السـفن والـواردة يف املرفـق الســادس التفاقيـ      

وتضع اللوائح املذكورة حدودا النبعاثات أكسيد الكربيت وأكسـيد النتـروجني مـن              . ٢٠٠٥
واستعرضــت جلنــة . حتظــر اإلصــدار املتعمــد للمــواد املســتنفدة لطبقــة األوزون عــوادم الســفن و

ــة واخلمســني مشــروع التعــديالت علــى املرفــق الســادس      ــة يف دورهتــا الثاني ــة البحري ــة البيئ محاي
املوافق عليها يف الدورات السابقة للجنة، وذلك بغرض اعتمادهـا يف الـدورة الثالثـة واخلمسـني           

ــة ال  ــة البيئ ــة محاي ــةللجن ــإعالن منطقــة حبــر الشــمال   وتتعلــق هــذه التعــ . بحري منطقــة �ديالت ب
 وبــإدراج النظــام التــوافقي للدراســة والتــرخيص يف املرفــق �اســيد الكربيــتانبعاثــات أك ملراقبــة
 .السادس
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 املبــادئ  كمــا أحــرزت جلنــة محايــة البيئــة البحريــة تقــدما يف جمــال وضــع مشــروع        - ١٢٩
 وحثـت  ي أكسـيد الكربـون  ئانـ  األرقـام القياسـية النبعاثـات ث      التوجيهية املتعلقة مبخطط لفهرسة   

. األعضاء على إجراء جتارب باستعمال خمطـط الفهرسـة وتقـدمي تقريـر عنـها يف الـدورة املقبلـة                   
ويتمثــل أحــد األهــداف املتوخــاة مــن وضــع مبــادئ توجيهيــة تتعلــق بفهرســة األرقــام القياســية   

ام بسـيط ميكـن اسـتعماله اختياريـا مـن جانـب         ي أكسـيد الكربـون يف تطـوير نظـ         ئانالنبعاثات ث 
ووافقــت اللجنــة علــى ضــرورة أن يتســم خمطــط فهرســة . ةيـبـــيمشــغلي الســفن خــالل فتــرة جتر

ي أكســيد الكربــون بالبســاطة وســهولة التطبيــق، وأن يراعــي   ئانــاألرقــام القياســية النبعاثــات ث 
ــاء الســفن وتشــغيلها واحلــوافز القائمــة علــى      ــادئ  . أســاس الســوق املســائل املتعلقــة ببن أمــا املب

التوجيهية اليت وضعتها املنظمـة الدوليـة البحريـة بشـأن انبعاثـات غـازات الدفيئـة، فقـد سـلمت            
جلنــة محايــة البيئــة البحريــة يف دورهتــا الثانيــة واخلمســني بضــرورة أن تشــمل املبــادئ التوجيهيــة  

نبعاثـات  الإىل خفـض ا  غازات الدفيئة الستة الـيت يغطيهـا بروتوكـول كيوتـو الـذي يـدعو             مجيع
 أكسـيد الكربـون وامليثـان وأكسـيد ثنـائي النتـروجني          مـن كـل مـن ثنـائي       من السـفن،    الصادرة  

 . فلوريد الكربيتيساومركبات اهليدروفلوروكربون و اهليدروكربون املشبع بالفلور وسد
 
 االحتاد األورويب )ح(

 إىل الربملــان األورويب ٢٠٠٢األورويب يف عــام االحتــاد تــبني رســالة وجهتــها مفوضــية  -١٣٠
. واجمللس األورويب استراتيجية االحتاد األورويب للحد من االنبعاثات اجلوية من السفن البحريـة            

واهلدف األساسـي لالسـتراتيجية هـو حصـر املشـاكل البيئيـة والصـحية النامجـة عـن االنبعاثـات                     
رامية إىل احلـد مـن هـذه    اجلوية من السفن البحرية وحتديد األهداف واإلجراءات والتوصيات ال    

وتشـمل االسـتراتيجية مقترحـا لتوجيـه بشـأن نسـبة            . التاليـة  ١٠ــ  االنبعاثات خالل السنوات ال   
كــذلك حتــدد الرســالة عــددا مــن اإلجــراءات الراميــة إىل  . الكربيــت يف أنــواع الوقــود البحريــة 

يب يف املنظمــة حتقيــق أهــدافها، مبــا يف ذلــك تنســيق مواقــف الــدول األعضــاء يف االحتــاد األورو  
. البحرية الدولية للضغط من أجل اعتماد تدابري أشد صرامة للحـد مـن االنبعاثـات مـن السـفن                  

 جانبــا االتفاقيــة الدوليــة ملنــع التلــوث النــاجم عــن الســفنوميثــل بــدء نفــاذ املرفــق الســادس مــن 
أشـد صـرامة    أساسيا يف االستراتيجية؛ وإذا مل تستحدث املنظمة البحريـة الدوليـة معـايري دوليـة                

 أكاسـيد النيتـروجني   ، سيتقدم االحتاد األورويب مبقتـرح للحـد مـن انبعاثـات             ٢٠٠٧حبلول عام   
 .من السفن البحرية

 
 مراقبة الكائنات احلية املائية الضارة واملسببة لألمراض يف مياه الصابورة - ٣ 

ت الغازيــة تعتــرب ميــاه الصــابورة مــن الســفن املصــدر الرئيســي إلدخــال أنــواع الكائنــا   -١٣١
وقــد حتققــت أوجــه تقــدم كــبرية يف إدارة ميــاه الصــابورة يف الســنوات األخــرية،         . الدخيلــة
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حيـز   )٤٤(االتفاقية الدوليـة ملراقبـة وتصـريف ميـاه صـابورة السـفن ورواسـبها          والتعجيل بدخول   
 النفاذ وتنفيذها من قبل الدول األعضاء يف املنظمة البحرية الدوليـة سيسـاعد أكثـر يف مواجهـة                  

 لجنـة محايـة البيئـة البحريـة    لالثانيـة واخلمسـني     ويف هذا الصدد، وضـعت الـدورة        . هذه املشكلة 
 ووافقــت علــى للمبــادئ التوجيهيــة للموافقــة علــى نظــم إدارة ميــاه الصــابورة  الصــيغة النهائيــة 

ــواد النشــطة   ــة علــى امل ــة اإجــراءات املوافق ــة واخلمســني   ، بغي ــدورة الثالث ــةعتمادهــا يف ال . للجن
مر وضع مبادئ توجيهية أخـرى يف اللجنـة الفرعيـة املعنيـة بالسـوائل والغـازات السـائبة                   وسيست

 .يف الدورات املقبلة للجنــة
 

 إدارة النفايات - ٤ 
ــدة يف      -١٣٢ ـــع  نظــر االجتمــاع التشــاوري الســادس والعشــرون لألطــراف املتعاق ــة من اتفاقي

 يف نطاق املـادة ثالثـا       )اتفاقية لندن  (١٩٧٢التلوث البحـري بإغـراق النفايات واملواد األخرى،       
ال يشـمل العمليـات العاديـة الـيت         � اإلغـراق �من االتفاقيـة الـيت تـنص علـى أن           � �١) ب) (١(

إزاء التفسـري  ، يف دورتـه السابعة والعشريـن عـن قلقـــه   الفريق العلميوأعـرب  تقوم هبا السفن،    
 ميكن للسـفن تصـريفها مبوجـب املرفـق          ، اليت �شحناتبال رتبطةالنفايات امل �الفضفاض لعبارة   

التلــوث البحــري، ووافــق االجتمـاع التشــاوري علــى خماطبــة              اتفاقية  من  ) النفايات(اخلامس  
التلـوث  توضـيح احلـدود بـني اتفاقيـة         لالدولية  جلنة محاية البيئـة البحريـة التابعة للمنظمة البحرية        

ستعرض االجتمـاع أيضـا الطائفـة الواسـعة     وا. ١٩٩٦البحـري واتفاقية لنـدن وبروتوكول عام     
مــن العالقــات الــيت ميكــن إنشــاؤها مــع املنظمــات األخــرى، والــيت ميكــن هبــا قيــام صــلة قويــة     

واعتــربت مســائل رصــد البيئــة البحريــة، وإدارة املنــاطق الســاحلية،   . مشــتركة بــني القطاعــات 
 .لقطاعاتوالتعاون واملساعدة التقنيني، بوصفها مسائل رئيسية مشتركة بني ا

تثبيـت مركـزات غـازات الدفيئـة يف         يف التحدي املتمثل يف     التشـاوري  ونظر االجتماع    -١٣٣
ي أكسـيد الكربـون وختزينـه يف اهلياكـل اجليولوجيـة      ئــ انـر بـأن اسـتخالص ث  ـ وأقالغالف اجلوي 

حتت البحر قد يوفر فرصا هامة جلعل استخدام الوقـود األحفـوري أكثـر تواؤمـا مـع سياسـات                    
 ى أنـه ينبغـي إدراج مسـألة عـزل ثنـائي           ويف هـذا السـياق، مت االتفـاق علـ         . من تغـري املنـاخ    احلد  

أكسـيد الكربـون    ثنـائــي   أكسيد الكربون يف برنامج عمل اتفاقية لندن للتركيز أوليا على عزل            
وسـيجري النظـر فيمـا ينطـوي عليـه ذلـك مـن مسـائل قانونيـة وعلميـة               . يف اهلياكل اجليولوجية  

املقبـل اسـتعراض التقـدم احملـرز        التشـاوري  فترة بني الدورات حىت يتسىن لالجتماع       وتقنية يف ال  
 .والتوجيه مبا ينبغي القيام به من أعمال يف املستقبل لتكوين موقف واضح

 حيـز النفـاذ، حيـث مـن املمكـن أن حيــدث      ١٩٩٦وحتضـريا لـدخول بروتوكـول عـام      -١٣٤
 اسـتعراض نـص أويل يتضـمن خيـارات          يفالتشــاوري   ، شـرع االجتمـاع      ٢٠٠٥ذلك يف عـام     
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وفــور دخــول الربوتوكــول .  مــن الربوتوكــول١١إلجــراءات وآليــات االمتثــال مبوجــب املــادة 
ز النفاذ، ستتمثل أهم آثاره يف االبتعاد عن قائمة مـن املـواد الـيت ال جيـوز إغراقهـا يف البحـر           ـحي
الذي حيظـر مجيـع عمليـات       � ةالقوائم العكسي �واعتماد هنج   ) ذاهتـامبوجب نص اتفاقية لندن     (

 جيــوز النظــر يف أمــر إغراقهــا اإلغــراق، باســتثناء قائمــة حمــدودة مــن املــواد غــري اخلطــرة الــيت ال  
 .)٤٥(جـراء تقيـيـم بيئـيبعد إ إال
 

 وتفكيكهـا/استخـدام مكوناهتـاإعادة / السفـنتكسري - ٥ 
 بيئيــا يــتعني تصــريفها ا علــى مــواد خطــرةــــدهـقــد حتتــوي الســفن املباعــة بغــرض ختري  -١٣٥

بصورة مأمونة مثل األسبستوس، واملعادن الثقيلـة، ونفايـات الزيـوت، واملـواد املسـتنفدة لطبقـة            
وقـد أثـريت خمـاوف إزاء ظـروف العمـل والظـروف البيئيـة يف                . األوزون، وغري ذلك من املواد    

، ال ميكـن إال لعـدد   وحاليـا . العديد من مرافق ختريد السفن اليت تقـع عمومـا يف البلـدان الناميـة            
قليــل مــن تلــك املرافــق القيــام بعمليــات إعــادة تــدوير الســفن بطريقــة مقبولــة مــن حيــث البيئــة   

ويتنبأ تقريـر صـدر مـؤخرا عـن املفوضـية األوروبيـة بأنـه، حـىت يف            . وصحة العاملني وسالمتهم  
لـك املرافـق سـوى      ، لـن يتسـىن لت     �املؤاتيـة للبيئـة   �إطار الزيادة املقررة يف مرافق إعـادة التـدوير          

 يف املائـة مـن مجلـة الطلـب املتوقـع يف جمـال ختريـد السـفن يف غالبيـة السـنوات،              ٣٠معاجلة حنو   
ــه       ــب ذروت ــا الطل ــغ فيه ــيت يبل ــل بكــثري يف الســنوات ال ــة أق ــد    .)٤٦(وكمي ــب بع وســيزداد الطل

نفط رة خمطط اإلهناء التـدرجيي السـتخدام نـاقالت الـ          ــ، نتيجة لتسارع وتي   ٢٠٠٥أبريل  /نيسان
ــة اهليكــل الــذي اعتمدتــه املنظمــة البحريــة الدوليــة يف عــام        ، A/59/62انظــر، .(٢٠٠٣أحادي

 ).١٧٣ و ١٧٢الفقرتان 
 جمللـس إدارة منظمـة العمـل الدوليـة، اعتمـد            ٢٨٩ يف الـدورة     - منظمة العمل الدوليـة    -١٣٦

لــدان آســيوية لب  الســفنتكســرياملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بالســالمة والصــحة يف جمــال اجمللــس 
 اليت توفر إطارا متجانسا ميكن فيه للحكومات وأرباب العمـل والعـاملني حتسـني               منتقاة وتركيا 

وستكمل هذه املبادئ التوجيهية املبـادئ      . الصحة والسالمة املهنيتني يف أحواض تكسري السفن      
اتفاقيـة بـازل     ومـؤمتر األطـراف يف       ٢٠٠٣يف عـام    اليت اعتمدهتا بالفعل املنظمة البحرية الدولية       

وباإلضافة إىل ذلك، شرعت منظمة العمل الدوليـة        ).  أدنـاه ١٣٨انظر الفقرة    (٢٠٠٢يف عام   
ــه ثــالث ســنوات ممــول مــن برنــامج األمــم    يف بنغالديـــش يف تنفيــذ مشــروع تعــاون تقــين   مدت

 .ةلبيئال تضـر بامبوضوع عمليات إعادة تدوير السفن بطريقة مأمونة وـى املتحدة اإلمنائي ويعن
، باعتمـاد   ٥٩/٢٤رحبت اجلمعيـة العامـة، مبوجـب قرارهـا           - املنظمة البحرية الدولية   -١٣٧

ــة    ــة الدولي ــة البحري ــة املنظم ــادئ توجيهي ــدوير الســفن    مب ــادة ت ــرار  (بشــأن إع ) A.962(23)الق
.  بالدول أن تتبع هـذه املبـادئ التوجيهيـة بغيـة تقليـل التلـوث البحـري إىل احلـد األدىن          ابتهأو
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علـى أن بعـض أجـزاء املبـادئ          الثانـيــة واخلمسيــن      جلنة محاية البيئة البحرية يف دورهتـا      ووافقت  
وقـررت  ). ٣، الفـرع  52/24وثيقـة املنظمــة البحريـة الدوليــة      (التوجيهية قد تعطى نفاذا إلزاميا 

أيضــا وضــع نظــام لإلبــالغ يتعلــق بالســفن املقــرر أن يعــاد تــدويرها يتســم بالشــفافية والفعاليــة   
ر مراقبـة   ـسـ ـيـل تطبيقه بصـورة موحـدة، وحيتـرم املعلومـات ذات احلساسـية التجاريـة، وي               ويكف

ووضــع مشــروع خمطــط للنظــام هبــدف القيــام، بطريقــة . إنفــاذ أي أحكــام إلزاميــة يــتم وضــعها
ختطيطية، بتحديد ما سـيتعني اإلبـالغ عنـه، واجلهـات الـيت سـتقدم إليهـا البالغـات، واجلهـات                     

واتفقت جلنة محايـة البيئـة   ). MEPC 52/WP.8ثيقـة املنظمة البحرية الدولية و (املقدمة للبالغات
ــذييالت     ــن التـ ــة عـ ــى االستعاضـ ــذلك علـ ــة كـ ــة  ٣و ، ٢و ، ١البحريـ ــادئ التوجيهيـ ــن املبـ  مـ

ن الســفن ـتــوفر توجيهــا بشــأن تعريــف املــواد ذات اخلطــر احملتمــل علــى متــ � وحيــدة بقائمــة�
ووافقــت اللجنــة أيضــا علــى املبــادئ التوجيهيــة  . لكوإعــداد القــوائم احلصــرية ذات الصــلة بــذ 
). MEPC/Circ.419وثيقــة املنظمـة البحريـة الدوليـة      (املتعلقة بوضع خطة إلعادة تدوير السـفن    

ــة ومقتضــيات الســالمة يف         ــاة البيئ ــة يف حتســني مســتويات مراع ــدان النامي ــة مســاعدة البل وبغي
ــه ينب    ــة علــى أن ــدوير، اتفقــت اللجن غــي إدراج إعــادة تــدوير الســفن ضــمن   عمليــات إعــادة الت

األولويات املوضوعية املستقبلية لربنامج التعاون التقين املتكامل التابع للمنظمة البحريـة الدوليـة             
ودعت جلنة التعاون التقين إىل مواصلة النظر يف ترتيبات إنشاء صندوق مكـرس إلعـادة تـدوير                 

 .السفن
 املتعلقة مبراقبـة     ملؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل     اعتمدت الدورة السابعة   - اتفاقية بازل  -١٣٨

 املتعلـق بـاإلدارة     ٢٦/لقـرار سـابعا    ا )٤٧(حركة النفايـات اخلطـرة عبــر احلـدود وبـالتخلص منـها            
والحظ مؤمتر األطراف يف قراره أن أي سفينة ميكـن أن تتحـول             . السليمة بيئيا لتفكيك السفن   

 بـازل وأهنـا ميكـن أن تعـرف يف الوقـت نفسـه          مـن اتفاقيـة    ٢إىل نفايات حسـب تعريـف املـادة         
ويف هذا الصدد، أدرك مؤمتر األطـراف أن الـدول     . بوصفها سفينة مبوجب قواعد دولية أخرى     

ــانون البحــار         ــة األمــم املتحــدة لق ــا يف اتفاقي ــا التزامــات منفصــلة بوصــفها أطراف ــد تقــع عليه ق
 التزاماهتـا كـدول علـم، وبوصـفها     واتفاقيات املنظمة البحرية الدوليـة ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك      

أطرافا يف اتفاقية بازل، مبا يف ذلـك التزاماهتـا بوصـفها دول تصـدير، والحـظ أن الـدول ينبغـي                   
ويف هـذا الصـدد، دعـا مـؤمتر األطـراف           . أن تتمكن من الوفاء هبذه االلتزامـات بطريقـة متسـقة          

عمـل الدوليـة واتفاقيـة بـازل إىل     الفريق العامل املشترك بـني املنظمـة البحريـة الدوليـة ومنظمـة ال       
وأخــريا، ذكــر  .مناقشــة مســؤولية دول العلــم يف ســياق اإلدارة الســليمة بيئيــا لتفكيــك الســفن 

سيما التزاماهتم إزاء املوافقة املسـبقة       تزاماهتم مبوجب اتفاقية بازل، ال    املؤمتر األطراف بالوفاء بال   
ود، ومبـادئ اإلدارة السـليمة بيئيـا،        عن علم، واحلـد مـن حتركـات النفايـات اخلطـرة عـرب احلـد               

ــة إلعــادة التــدوير ودعــا الــدول املتقدمــة النمــو بصــفة خاصــة إىل تشــجيع إنشــاء م    . رافــق حملي
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أن اعتماد القرارات مل حيظ مبوافقة بعض الدول وقطاع من صناعة النقل البحري، فقـد                 ورغم
 .)٤٨(نفط أحادية اهليكلاتُّخذت يف وقت حان فيه أجل إعادة تدوير عدد كبري من ناقالت ال

 اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية بـازل، ألول مـرة، قـرارا بشـأن              - التخلي عن السفن   -١٣٩
 التخلـي عــن الســفن  ونســبة النشـغال املــؤمتر إزاء أن ). ٢٧/القــرار سـابعا (التخلـي عــن السـفن   

، لـى البيئـة  وتركها على اليابسـة ويف املـوانئ ميكـن أن تكـون لــه آثـار علـى صـحة اإلنسـان وع             
املؤمتر األطراف إىل تقدمي معلومات يف هذا الصدد إىل أمانـة اتفاقيـة بـازل لينظرهـا الفريـق            دعا

وطُلب أيضـا إىل أمانـة اتفاقيـة بـازل التشـاور            . العامل املفتوح العضوية ويتخذ بشأهنا إجراءات     
 .مع املنظمة البحرية الدولية بشأن هذه املسألة

رك بـني منظمـة العمـل الدوليـة واملنظمـة البحريـة الدوليـة واتفاقيـة                 الفريق العامـل املشـت     -١٤٠
عقد الفريق العامل املشترك املعين بتخريد السـفن اجتماعـه األول            - بازل املعين بتخريد السفن   

 للنظــر يف بــرامج عمــل كــل مــن اهليئــات ذات الصــلة ملنظمــة العمــل    ٢٠٠٥فربايــر /شــباطيف 
 ومؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل بشـأن مسـألة ختريـد السـفن،              الدولية واملنظمة البحرية الدولية   

ــداخل األدو    ــة يف العمــل وت ار واملســؤوليات واالختصاصــات  وذلــك هبــدف تفــادي االزدواجي
وأجــرى الفريــق أيضــا . بــني املنظمــات الــثالث، فضــال عــن حتديــد االحتياجــات األخــرى فيمــا

جهـا كـل مـن املنظمـات ونظـر يف اآلليـات             دراسة أولية للمبادئ التوجيهية ذات الصلة الـيت أنت        
 .الالزمة للقيام على حنو مشترك بتعزيز تنفيذ كل منها

ــه ينبغــي للمنظمــات الــثالث أن تكفــل التنظــيم الكــايف ملســألة       -١٤١ واتفــق الفريــق علــى أن
وقـرر  .  مبوجـب صـك دويل ملـزم قانونـا         التخلي عن السفن وتركهـا علـى اليابسـة ويف املـوانئ           

ن ُيطلب إىل املنظمات الثالث النظـر يف برنـامج تعـاون تقـين عـاملي بشـأن ختريـد                    الفريق أيضا أ  
وفيما يتعلق بإنشاء صندوق إلعادة تدوير السـفن، رأى الفريـق أنـه ينبغـي تركيـز كـل               . السفن

اجلهود على مواصلة نظر املنظمة البحرية الدولية يف املقترح الذي وافقت عليه من حيث املبـدأ           
 .للجنة محاية البيئة البحرية واخلمسـون الثانيـةالدورة 

 
 التعاون اإلقليمي - ٦ 

 برنامج البحار اإلقليمية التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة )أ(  
يواصل برنامج البحار اإلقليمية توفري إطار مؤسسي شـامل للتعـاون اإلقليمـي والعـاملي           -١٤٢

وحاليـا، يشـمل برنـامج البحـار اإلقليميـة          . حاربشأن املسائل املتعلقة بالسواحل واحمليطات والب     
جتاهـات  واال.  منطقة يقدم هلا الدعم إمـا عـن طريـق اتفاقيـة إقليميـة أو خطـة عمـل إقليميـة             ١٧

 التـابع   مكتب تنسيق البحار اإلقليميـة    ها و  البحار اإلقليمية وخطط عمل    ـاتاالستراتيجية التفاقي 
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. لعــاملي الســادس لربنــامج البحــار اإلقليميــة االجتمــاع اهلــا وجــدت املزيــد مــن املعاجلــة خــالل  
وحـدد االجتماع العاملي املعنـي باالتفاقيات وخطـط عملـها، الـذي عقــد يف اسطنبــول خـالل             

 اإلجـــراءات الــيت ٢٠٠٤ديسمبـــر / كــانون األول٢نــوفمرب إىل / تشــرين الثــاين٣٠الفتــرة مــن 
لبحـار اإلقليميـة علـى املسـتوى         لتعزيـز برنـامج ا     ٢٠٠٧-٢٠٠٤ينبغـي تنفيذهــا خـالل الفتـرة        

 مع مواصلة تنفيذ برامج العمل لفـرادى اتفاقيـات بـرامج البحـار اإلقليميـة علـى النحـو                    ،العاملي
سيقي يف  ـنــ وتشمل بعـض اإلجـراءات الـيت اختـذها املكتـب الت           . الذي تتفق عليه هيئاهتا اإلدارية    

يا والشـركاء احملـتملني يف بـرامج       نريويب وضع قاعدة بيانات حتدد اجلهات الفاعلة املوجودة حال        
أفضــل املمارســات يف ميــدان حفــظ البيئــة البحريــة والســاحلية  بـــادل البحــار اإلقليميــة هبــدف ت

مثـل الشـراكة مـن امليـاه البيضـاء          (وإدارهتما فيما بني خمتلف الربامج؛ وإنشاء شراكات جديـدة          
ــة البحــر الكــارييب   ــاء يف منطق ــاه الزرق ــى شــبكة   ؛ وإنشــاء مركــز م )إىل املي ــد عل علومــات جدي

اللجنـــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة وباإلضــافة إىل ذلــك، وقعــت مــذكرة تفــاهم بــني . اإلنترنــت
وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة     ) اليونسـكو (منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة    /الدولية

 . البحار اإلقليميةستوفر إطارا للتعاون بني النظام العاملي لرصد احمليطات وبرنامج
 بالــذكرى خطــة عمــل مشــال غــرب احملــيط اهلــادئوعلــى الصــعيد اإلقليمــي، احتفلــت  -١٤٣

السنوية العاشرة الفتتاح وحدة تنسـيق إقليميـة جتـري استضـافتها علـى حنـو مشـترك يف تويامـا،          
ووقعت الدول األعضاء يف خطـة العمـل مـذكرة التفـاهم            . باليابان، وبوسان، جبمهورية كوريا   

 الــيت متثــل نقطــة مرجعيــة حلمايــة البيئــة  طــوارئ لالنســكابات النفطيــة اإلقليميــة الخطــة بشــأن 
يف  البحرية املشتركة يف املنطقة وستستخدم بوصفها أساسا للتعاون بني البلـد املتضـرر وجريانـه        

ويف منطقـة البحـر األبـيض املتوسـط، دخلـت           . حالة حدوث طوارئ انسكابات نفطية رئيسـية      
ــة برشــ ــز النفــاذ يف  اتفاقي ــة حي ــرانلونة املعدل ــه /حزي ، حيــث اتســع نطاقهــا ملعاجلــة  ٢٠٠٤يوني

اهليئــة اإلقليميــة للمحافظــة واستعرضــت . مســأليت التنميــة املســتدامة وحفــظ التنــوع البيولــوجي
 أنشـطة الرصـد والتقيـيم اجلاريـة يف املنطقـة، مبسـاعدة مـن                على بيئة البحر األمحر وخليج عـدن      

ــة الذريـــة  خمتـــرب دراســـات البيئـــة  ــة الدوليـــة للطاقـ ــابع للوكالـ ــة التـ ــذا .  البحريـ ــتنادا إىل هـ واسـ
وبغيــة تنفيــذ هــذا الربنــامج . االســتعراض، قامــت اهليئــة بوضــع برناجمهــا اإلقليمــي لرصــد البيئــة 

 برناجما يدوم سـنة واحـدة       ٢٠٠٤يوليه  /متوزواستخدام هنج تدرجيي يف التنفيذ، بدأت اهليئة يف         
 .لبناء القدرات

 
  الشمالية القطبيةةاملنطق )ب(  

يشـهد  ، )٤٩(� الشـمالية آثـار احتـرار املنـاطق القطبيـة       �وفقا ملا ورد يف التقريـر املعنـون          -١٤٤
املناخ يف املناطق القطبيـة الشـمالية احتـرارا سـريعا، حيـث حيـدث ذلـك مبعـدل يقـارب ضـعف                       



 

56 05-25757 
 

A/60/63

ن واسـع النطـاق     ويتضـح ذلـك مـن الـذوبا       . معدل احترار بقيـة العـامل خـالل العقـدين املاضـيني           
ــة واجلليــد البحــري، وذوبــان األراضــي دائمــة التجمــد، وقصــر موســم هطــول      لألهنــار اجلليدي

تقيـيم  ، االسـتنتاجات الرئيسـية ل     ٢٠٠٤نوفمرب  / الثاين تشرينومجع التقرير، املنشور يف     . الثلوج
 بيـة الشـمالية  جملـس املنطقـة القط  ، وهـو تقيـيم يـديره        اآلثار املناخية يف املنطقـة القطبيـة الشـمالية        

وهـي منظمـة علميـة دوليـة منشـأة مـن قبـل         (واللجنة العلمية الدولية للمنطقة القطبيـة الشـمالية         
ر التقريــر، الـذي ميثـل تتوجيــا لدراسـة علميــة غـري مســبوقة     يشيـــ و).  أكادمييـة علميـة وطنيــة  ١٨

ـــار  انصه عـامل، أنـه يتوقـع        ٣٠٠للمنطقة دامت أربع سنوات وأجراها فريـق دويل مؤلـف مـن             
نصف جليـد البحـار الصـيفي علـى األقـل حبلـول هنايـة هـذا القـرن، إىل جانـب جـزء كـبري مـن                   

 درجـات   ٧و   ٤الغطاء اجلليـدي لغرينالنـد، حيـث أنـه يتوقـع احتـرار املنطقـة مبـا يتـراوح بـني                      
 .٢١٠٠مئوية حبلول عام 

علـى الـنظم الطبيعيـة      وتورد التقارير أن آثار زيادة احلرارة يف املنطقة القطبيـة الشـمالية              -١٤٥
وبالنظر إىل أن أكثـر مـن نصـف املنطقـة القطبيـة الشـمالية         . واجملتمع يف املنطقة ستكون متشعبة    

يتألف مـن احمليطـات، سـتخلف التباينـات املناخيـة أثـرا كـبريا علـى البيئـات البحريـة واألنشـطة                       
وحــدوث ومــن شــأن هــذه اآلثــار أن تشــمل ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر؛  . املتصــلة بــالبحر

تغريات يف درجة ملوحة البحر، وهـو مـا سـيؤثر بشـدة علـى املنـاخ اإلقليمـي؛ واخنفـاض عـدد                       
األنواع البحرية أو انقراضها نتيجة لفقدان املوائل؛ وتوسع أنشطة النقل البحري وتزايـد بعـض             

 ويتوقـع أيضـا   . مصائد األمساك الرئيسية يف املنطقة القطبية الشمالية مـع اخنفـاض بعضـها اآلخـر              
خارج املنطقة القطبية الشمالية، مثـل حـدوث ارتفـاع يف مسـتوى           أن يكون لتغيـر املنـاخ آثــار      

وتوفر املناطق القطبية الشمالية موارد طبيعية لبقية العـامل         . البحر عامليا واشتداد االحترار العاملي    
خيــة يف املنطقــة تقيــيم اآلثــار املناويتفــق تقريــر . الــيت يــرجح هلــا أن تتضــرر نتيجــة لــتغري املنــاخ 

علـى أن ضـغوطا عديـدة أخـرى نامجـة عـن األنشـطة                )٥٠( مع دراسات أخـرى    القطبية الشمالية 
، مبـا يف ذلـك       القطبيـة الشـمالية    تـؤثر علـى احليـاة يف املنطقـة        باإلضافـة إلـى تغيـر املنـاخ     البشرية  

لنضــوب التلــوث، وصــيد األمســاك املفــرط، وزيــادة مســتويات األشــعة فــوق البنفســجية نتيجــة  
 .طبقة األوزون، وتغري خصائص املوائل

الــذي عقــــد يف   لــس املنطقــة القطبيـــة الشــمالية   االجتمــاع الــوزاري الرابـــع جمل  فـــي  و -١٤٦
يشـري فيـه مـع القلـق إىل          )٥١( أصــدر الـوزراء أعالنــا      ٢٠٠٤نـوفمرب   /ريكافيك يف تشرين الثاين   

ــر    ــار الــيت يوثقهــا تقري ــار امل االســتنتاجات واآلث ــيم اآلث ــة الشــمالية  تقي ــة يف املنطقــة القطبي  .ناخي
التسليم بأن احلكومات ستستفيد من هذه االستنتاجات، فضـال عـن التقيـيم العلمـي الـذي                  ومت

تستند إليه، وهي تقوم بتنفيذ سياسات جديدة يف املستقبل بشأن تغري املنـاخ العـاملي، وكـذلك            
اون علـى صـعيد الـدول احمليطـة         وأكـد اإلعـالن أيضـا أمهيـة التعـ         . يف نظرها يف تلك السياسـات     
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 وطلـب اإلعـالن     ؛بالقطب وعلى الصعيد الدويل ملعاجلة التحـديات يف املنطقـة احمليطـة بالقطـب             
 أن جيــري تقييمــا الفريــق العامــل املعــين حبمايــة البيئــة البحريــة يف املنطقــة القطبيــة الشــمالية   إىل 

غـريات عديـدة يف البيئـة العامليـة         شامال للنقل البحـري يف تلـك املنطقـة؛ وأقـر باألدلـة علـى أن ت                
ختلف آثارا كبرية على املوارد احلية يف املنطقة القطبية الشمالية، وعلـى بيئتـها، وعلـى سـكاهنا،            

 .مع مالحظة أن حفظ التنوع البيولوجي أمر ضروري لتحقيق التنمية املستدامة يف املنطقة
 

 املنطقة القطبية اجلنوبية )ج(  
ة يف املنطقة القطبيـة اجلنوبيـة عرضـة للخطـر نتيجـة لالحتـرار السـريع                 تظل البيئة الفريد   -١٤٧

ــيد      ــطة الصـ ــتويات أنشـ ــاع مسـ ــة األوزون، وارتفـ ــة طبقـ ــاقص كثافـ ــوي، وتنـ يف الغـــالف اجلـ
ووفقــا ملــا أوردتــه دراســات أجريــت مــؤخرا، تنــدرج منطقــة شــبه اجلزيــرة القطبيــة  . والســياحة

، حيـث ارتفعـت درجـات احلـرارة السـنوية فيهـا             اجلنوبية ضمن أكثر األماكن احترارا يف العامل      
وورد أن هذه الظروف اليت تتسـم بتزايـد     .  سنة األخرية  ٥٠ ــ درجة مئوية خالل الـ    ٢,٥بنحو  

احلرارة قد أدت إىل زيادة احتالل النباتات ملناطق معينة وإىل اخنفاض يف اجلليد البحـري، وهـو    
.  يف قشـريات الكريـل القطبيـة اجلنوبيـة         ما قد يكون السبب يف حدوث اخنفاض ال يسـتهان بـه           

ومبــا أن هــذه القشــريات متثــل حمــور الشــبكة الغذائيــة، قــد تتهــدد احليتــان والفقمــات واألمســاك 
ــذا         ــويب، نتيجــة هل ــذاء يف احملــيط اجلن ــة بســبب نقــص الغ ــة اجلنوبي ــة القطبي والبطــاريق يف املنطق

انصـهار  كك اجلروف اجلليدية و   وقد يؤدي كذلك تف   . )٥٢(االحندار يف خمزون قشريات الكريل    
 .)٥٤(نتيجة لالحترار اإلقليمي إىل ارتفاع مستويات البحر )٥٣(األهنار اجلليدية

السابع والعشرون لألطـراف يف معاهـدة أنتاركتيكـا علـى           تشـاوري  صدق االجتماع ال   -١٤٨
الشـمالية واملنطقـة    املبادئ التوجيهية للسفن العاملة يف امليـاه املغطـاة باجلليـد يف املنطقـة القطبيـة                 

إلحالتها إىل املنظمة البحرية الدولية مع طلب النظر فيهـا          )) ٢٠٠٤ (٤املقرر  (القطبية اجلنوبية   
وتشــمل املبــادئ التوجيهيــة أحكامــا بشــأن املســائل املتعلقــة بالتشــييد   . يف أقــرب فرصــة ممكنــة

. اآلثــار الضــارةواملعــدات والتشــغيل، فضــال عــن أحكــام تتعلــق حبمايــة البيئــة والســيطرة علــى   
الذي يوصي احلكومات بـأن     ) ٢٠٠٤ (٤والقرار  ) ٢٠٠٤ (٤واعتمد االجتماع أيضا التدبري     

تطالــب اجلهــات اخلاضــعة لواليتــها القانونيــة والعاملــة يف تنظــيم أو إجــراء أنشــطة ســياحية أو    
 أنشطة أخرى غري حكومية يف املنطقة القطبية اجلنوبية أن تكون لـديها خطـط طـوارئ مالئمـة                 
وترتيبات كافية من أجـل الصـحة والسـالمة، والبحـث واإلنقـاذ، والرعايـة الطبيـة، فضـال عـن                      

املتعلــق بتعزيــز ) ٢٠٠٤ (١التــأمني الكــايف، قبــل الشــروع يف أي مــن هــذه األنشــطة؛ والقــرار  
 .الوقاية من التلوث البحري الناجم عن أنشطة الصيد
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 التنوع البيولوجي البحري -باء  
ــ - ١٤٩ ن احملافـــل خـــالل الســـنوات األخـــرية يف مســـألة احملافظـــة علـــى الـــنظم   نظـــر عـــدد مـ

، ٢٠٠٣ففـي عـام     .  بصـورة مسـتدامة    اسـتخدامهما واإليكولوجية البحرية والتنوع البيولوجي     
ــة البحريــة اهلشــة علــى       ركــزت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة علــى محايــة الــنظم اإليكولوجي

املنـاطق   التنوع البيولوجي وإدارتـه يف     حفظ على   ٢٠٠٤ يف عام     كان التركيز  العموم، يف حني  
، قـررت   ٥٩/٢٤ من قرار اجلمعية العامـة       ٧٣ويف الفقرة   . الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية    

أن تنشئ فريقا عامال خمصصا غري رمسي مفتـوح بـاب العضـوية معنيـا بدراسـة املسـائل                   اجلمعية  
ــوجي البحــر    ــوع البيول ــة   املتعلقــة باحملافظــة علــى التن ــة خــارج نطــاق الوالي ــاطق الواقع ي يف املن

وبغيــة املســاعدة يف إعــداد جــدول أعمــال الفريــق، طلبــت اجلمعيــة العامــة أيضــا إىل    . الوطنيــة
وسيصـدر  . ٧٣ األمني العام أن يقـدم معلومـات عـن عـدد مـن املسـائل املشـار إليهـا يف الفقـرة                 

 .تقرير الفريق العامل كإضافة إىل هذا التقرير
 

 التنوع البيولوجياتفاقية   
اجتماعــه الســابع املعقــود يف  ، يفمــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجيمــد اعت - ١٥٠

 بشـأن التنـوع البيولـوجي البحـري     الًبرنـامج عمـل مفصـ   ، ٢٠٠٤فربايـر  /شـباط كواالملبـور يف  
ق البحريـة   تنفيـذ اإلدارة املتكاملـة للمنـاط      : عناصـر برناجميـة متعلقـة مبـا يلـي         يشـمل   والساحلي،  

والســاحلية؛ واملــوارد البحريــة والســاحلية احليــة؛ واملنــاطق البحريــة والســاحلية احملميــة؛ وتربيــة   
 .)٥٥(األحياء البحرية؛ واألنواع الغريبة الغازية

ــانكوك يف  ، االجتمــاع العاشــريفو - ١٥١ ــر /شــباطاملعقــود يف ب ــة ٢٠٠٥فرباي ــة الفرعي  للهيئ
يف مشـروع أهـداف     التابعة للمؤمتر، نظرت اهليئة     ية والتكنولوجية   املعنية باملشورة العلمية والتقن   

عامليــة موجهــة حنــو حتقيــق نتــائج فعليــة لربنــامج العمــل بشــأن التنــوع البيولــوجي البحــري           
، ٧/٣٠ويبني مشروع األهداف، بناء على طلب مؤمتر األطراف الوارد يف املقـرر             . والساحلي

 يف  ٢٠١٠ حتقيـق ختفـيض حمسـوس حبلـول عـام            تفاقيـة املتمثـل يف    الكيف ميكـن بلـوغ هـدف ا       
وأوصـت اهليئـة الفرعيـة      . )٥٦(املعدل احلايل خلسارة التنـوع البيولـوجي يف احمليطـات والسـواحل           

 إدمــاج هــذه ،٢٠٠٦الثــامن الــذي ســيعقد يف عــام  يف اجتماعــه  ،بــأن يؤيــد مــؤمتر األطــراف 
مــل جديــد بشــأن التنــوع وأن يعتمــد برنــامج ع) ١٠/٤التوصــية (األهــداف يف برنــامج العمــل 

 ويتضـمن برنـامج العمـل       .البيولوجي اجلزري، ُيعد مبساعدة من فريق اخلـرباء الـتقين املخصـص           
، أهدافا وغايات عاملية وأطرا زمنيـة وإجـراءات      )٥٧(١٠/١، الذي يرد يف مرفق التوصية       اجلديد

 .ذات أولوية خاصة باجلزر
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ة املعـين باملنـاطق احملميـة، املنشـأ مبوجـب           الفريق العامل املخصص املفتوح باب العضـوي       - ١٥٢
، ألداء مهام من مجلتها استكشاف خيارات التعـاون إلنشـاء منـاطق حمميـة حبريـة                 ٧/٢٨املقرر  

يف املنـــاطق البحريـــة الواقعـــة خـــارج حـــدود الواليـــة الوطنيـــة، ســـيقوم بعقـــد اجتماعـــه األول 
ثيقتـان للمعلومـات األساسـية إىل       وسـتقدم و  . ٢٠٠٥يونيـه   /مبونتيكاتيين يف إيطاليا، يف حزيران    

الفريق العامل مها عبارة عن حتليل علمي لتنوع أعايل البحار وحتليـل قـانوين للصـكوك الدوليـة                  
واإلقليمية القائمة، مبا يف ذلك خيارات التعاون إلنشاء مناطق حبرية حمميـة تقـع خـارج حـدود                  

 .الوالية الوطنية
 

 انات والنباتات الربية املعرضة لالنقراضاتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليو  
تشـــرين بـــانكوك يف  املعقـــود يف ،االتفاقيـــةيف ألطـــراف لقـــرر املـــؤمتر الثالـــث عشـــر   - ١٥٣
، ومهــا  اللــربوس املســنم الــرأس  إدراج مســك القــرش األبــيض الكــبري و ،٢٠٠٤أكتــوبر /األول

وهـذا يعـين أن االجتـار    . فاقيـة  لالتنوعان من السمك هلما قيمة جتارية كـبرية، يف التـذييل الثـاين      
وُنقـل أحـد األنـواع      . مل يعـد ممكنـا دون احلصـول علـى رخصـة           بني األطراف يف االتفاقية     هبما  

البحرية األخرى، وهو دلفني إراوادي، من التذييل الثاين إىل التذييل األول، الـذي حيظـر كافـة                 
كمـا  .  األول إىل التذييل الثاين    وُرفض مقترح لنقل حيتان املينك من التذييل      . )٥٨(أنواع االجتار 

. )Conf.13/10القــرار  (اعتمــد مــؤمتر األطــراف مقــررا بشــأن االجتــار بــاألنواع الغريبــة الغازيــة  
عند اختتام االجتماع، بأن االتفاقية بـدأت يف السـنوات األخـرية            التفاقية  لوالحظ األمني العام    

 يــوحي بــأن احلكومــات تعتقــد  تــدرج يف القائمــة أنواعــا مــن الســمك ذات قيمــة جتاريــة، ممــا   
بإمكانية إسهام االتفاقية يف اهلدف املتفق عليه يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة، املتمثـل                

 .)٥٩(٢٠١٥يف إعادة أرصدة السمك إىل مستويات مستدامة حبلول عام 
 

 الشعاب املرجانية  
فهـي تـدعم أكثـر      .  ثـروات نفيسـة    الشعاب املرجانية والنظم اإليكولوجيـة املرتبطـة هبـا         - ١٥٤

اجملتمعــات احملليــة البحريــة واملنــاظر البحريــة اجلميلــة تنوعــا علــى وجــه األرض، وتتــيح هياكــل   
غــري أن الشــعاب . ومــوارد مقاومــة لألمــواج بالنســبة للمجتمعــات احملليــة واملصــائد والســياحة  

ا باالهنيار ألن الصـيد املفـرط       املرجانية والنظم اإليكولوجية املرتبطة هبا تواجه اآلن هتديدا خطري        
وتنمية املنطقة الساحلية، مبا يف ذلك التجريف ودفن القمامة واجملـاري املائيـة، فضـال عـن تغـري                   
ــا         ــة إىل ابيضاضــها الشــديد وزواهل ــة، مؤدي ــاد الشــعاب املرجاني ــل تتضــافر إلجه ــاخ، عوام املن

 �٢٠٠٤انيـة يف العـامل سـنة        حالـة الشـعاب املرج    �ويـربز التقريـر املعنـون       . )٦٠(بكميات كبرية 
املخاطر الرئيسـية الـيت حتيـق بالشـعاب املرجانيـة ويقـدم عـددا مـن التوصـيات املتعلقـة باحملافظـة                     

 .)٦١(عليها وإدارهتا
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وأصبحت هشاشة النظم اإليكولوجية لشـعاب امليـاه البـاردة مكونـا هامـا يف األعمـال                  - ١٥٥
ب املرجانيـة بربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة،      وأعـدت وحـدة الشـعا   . املتعلقة بالشـعاب املرجانيـة   

بالتشارك مع النرويج، وأيرلنـدا، واململكـة املتحـدة والصـندوق العـاملي للطبيعـة، تقريـرا شـامال                   
 .)٦٢(�الشعاب املرجانية يف املياه الباردة خترج من دائرة النسيان�مستكمال بعنوان 

ــة املتحـــدة أوقـــررت  - ١٥٦ ــة اململكـ ــيل /مانـ ــادرةلسيشـ ــة يف  لمبـ ــة للشـــعاب املرجانيـ  الدوليـ
ــاردة يف نطــاق ا        ــاه الب ــة باملي ــاين إدخــال مســائل الشــعاب املرجاني ــام الث ــا الع ــادرةاجتماعه . ملب

وسيقَدم مشروع برنـامج عمـل للمبـادرة بشـأن الشـعاب املرجانيـة بامليـاه البـاردة العتمـاده يف                     
ر عشـر سـنوات علـى إنشـاء         وسـيحتفل االجتمـاع أيضـا مبـرو       . االجتماع العام املقبل للمبـادرة    

، ستتشارك حكومتا اليابـان وبـاالو يف استضـافة األمانـة            ٢٠٠٥يوليه  /وابتداء من متوز  . املبادرة
 .املقبلة للمبادرة

 
 التلوث الضوضائي الذي مصدره اإلنسان  

يتلقــى التلــوث الضوضــائي الــذي يتســبب فيــه اإلنســان حتــت ميــاه احمليطــات اهتمامــا     - ١٥٧
ــدا يف  ــديات املمتزاي ــان    نت ــة لشــؤون صــيد احليت ــة الدولي ــا اللجن ــا فيه ــة، مب ــان )٦٣(الدولي ، والربمل
 ويف املــؤمتر العــاملي الثالــث حلفــظ الطبيعــة الــذي عقــده االحتــاد العــاملي حلفــظ          )٦٤(األورويب
 املفتوحــة بــاب  ويف االجتمــاع اخلــامس للعمليــة االستشــارية   . واملــوارد الطبيعيــة  )٦٥(الطبيعــة

 أدرج التلـوث الضوضـائي      ،)٩٧الفقـرة   ،  A/59/122(احمليطـات وقـانون البحـار       العضوية املعين ب  
 .ضمن املسائل اليت قد يوىل هلا االهتمام يف أعمال اجلمعية العامة مستقبال

 
 تغري املناخ -جيم  

ــاخ     - ١٥٨ ــتغري املن ــة ب ــة املتعلق ــة األمــم املتحــدة اإلطاري ــودة يف  . اتفاقي ــدورة املعق اعتمــدت ال
 يف الذكرى العاشرة ملؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة، برنـامج عمـل              ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول 

ويتضمن الربنامج مزيـدا مـن   . )CP.10/1املقرر   (بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة     
التقييمات العلمية ألوجه الضعف واخليارات املتعلقة بالتكيف والـدعم وخطـط العمـل الوطنيـة               

ان منـوا، وحلقـات عمـل جديـدة وورقـات فنيـة بشـأن خمتلـف جوانـب                   بشأن تكيف أقـل البلـد     
وطلـب  . خطر تغري املناخ والتكيف معه ودعـم إدمـاج التكيـف يف التخطـيط للتنميـة املسـتدامة                

ــؤمتر  ــراف م ــية للخــرباء احلكــوميني يف       األط ــة دراس ــد حلق ــدعوة إىل عق ــة ال ــة االتفاقي إىل أمان
اإلجــراءات املتعلقــة بتخفيــف أثــر تغــري ) أ( بشــأن املعلومــات، لتعزيــز تبــادل ٢٠٠٥مــايو /أيــار

املناخ والتكيف معه من أجل مساعدة األطراف على مواصلة إعداد استجابات فعالـة ومناسـبة               
السياســات والتــدابري الــيت تعتمــدها كــل حكومــة والــيت تــدعم تنفيــذ ) ب (إزاء ذلــك الــتغري؛ و
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أخـرى تتعلـق    رئيسـية   وهنـاك قـرارات     . والتزاماهتا القائمة مبوجب االتفاقيـة وبروتوكـول كيوتـ        
بسوق الكربون اآلخذ يف التطـور بسـرعة، وحيـث ميكـن شـراء وبيـع الـرخص واألرصـدة مـن                      

ــاريع تقلـــل االنبعاثـــات  ــارا مـــن . مشـ ــاين١واعتبـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــار ٢٠٠٥ينـ ــبح االجتـ ، أصـ
 . شركة يف االحتاد األورويب١٢ ٠٠٠باالنبعاثات حقيقة واقعة بالنسبة ل 

 امللحـق باتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري               ١٩٩٧بروتوكول كيوتو لعـام      - ١٥٩
، صــدق االحتــاد الروســي علــى الربوتوكــول، ممــا ٢٠٠٤نــوفمرب / تشــرين الثــاين١٨يف . املنــاخ

ويضيف بروتوكـول كيوتـو شـروطا       . ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٦مكن من دخوله حيز النفاذ يف       
عـن طريـق إلـزام األطـراف املدرجـة يف           اإلطاريـة   مة املكرسة يف االتفاقية     مفصلة إىل املبادئ العا   

وجممـوع  . املرفق األول بأهداف ملزمة قانونيا للحد مـن انبعاثاهتـا مـن غـاز الدفيئـة أو خفضـها             
كـل طـرف مـن األطـراف املدرجـة          وفقا لألرقام املسـتهدفة ل    انبعاثات غاز الدفيئة    االخنفاض يف   

 يف املائـة علـى األقـل        ٥يصـل إىل    دة يف املرفق باء من بروتوكول كيوتـو         يف املرفق األول والوار   
 . ٢٠١٢-٢٠٠٨ يف فترة االلتزام ١٩٩٠باملقارنة مع مستويات عام 

 
 الدول اجلزرية الصغرية النامية -دال  

شــدة وتــواتر إزاء هــي بــني أضــعف الــدول يف العــامل  الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة   - ١٦٠
ــادية   يـــة والبيئيـــةالكـــوارث الطبيع ــاراً شـــديدة غـــري متناســـبة يف اجملـــاالت االقتصـ ، وتواجـــه آثـ

، زلـزال احملـيط   ديسـمرب / األول كـانون  ٢٦واالجتماعية والبيئية واآلثار املأساوية اليت خلفها يف        
اهلنــدي وأمــواج تســونامي واملوســم األخــري لألعاصــري علــى أنواعهــا يف البحــر الكــارييب تــربز     

قد تعهدت الدول اجلزرية الصغرية النامية بتعزيز أُطر اسـتجابتها الوطنيـة    و. ضعف هذه البلدان  
إلدارة الكــوارث بصــورة أكثــر فاعليــة، وهــي ملتزمــة، إذا حتقــق هلــا الــدعم الــالزم مــن اجملتمــع 

وأبــرز هـــذا الســياق أمهيـــة   . )٦٦(تحقيــق التنميـــة املســتدامة وحتســني حيـــاة ســكاهنا    الــدويل، ب 
 تنفيـذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة                   االجتماع الدويل الستعراض  

ــة،  ــود يف الصــغرية النامي ــويس، مب  املعق ــورت ل ــرة مــن  ب  كــانون ١٤ إىل ١٠وريشــيوس يف الفت
لبحـث  ا، و ١٩٩٤، للقيام أساسا باستعراض برنـامج عمـل باربـادوس لعـام             ٢٠٠٥يناير  /الثاين

 جزرية صغرية ناميـة تقـع يف مجيـع حميطـات       دولة ٥١عن سبل مبتكرة لتحسني أوضاع حوايل       
واعتمد االجتماع باإلمجاع اسـتراتيجية اسـتباقية ملواصـلة تنفيـذ برنـامج العمـل، تسـمى                 . العامل

 .استراتيجية موريشيوس، وإعالنا سياسيا، هو إعالن موريشيوس
اصـلة   هبـا االجتمـاع، وهـي اسـتراتيجية موريشـيوس ملو           الوثيقة الرئيسية اليت سـيخرج    و - ١٦١

، تفيـد بـأن تلـك الـدول بـدأت بالفعـل تعـاين مـن آثـار سـلبية                     )٢٢(تنفيذ برنامج عمل بربـادوس    
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شديدة لتغري املناخ، وبـأن هـذا الـتغري قـد يهـدد بقاءهـا نفسـه وأن التكيـف مـع اآلثـار السـلبية                           
 .لتغري املناخ وارتفاع مستوى البحر ما زال إحدى األولويات الرئيسية بالنسبة هلا

ف بالصــالت التارخييــة ُتعــّرالحــظ االســتراتيجية أن الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة تو - ١٦٢
 علـى   شـديدا وال تـزال تعتمـد اعتمـادا        . والثقافية واالقتصـادية الـيت تربطهـا باحمليطـات والبحـار          

 يف اجملتمعــات احملليــة  املســتدامة اكتســاب الــرزقبســبلمواردهــا البحريــة، الســيما فيمــا يتعلــق 
ــة يف   كانــــت هــــذه الــــدول قــــد أدجمــــت  نوإ. الســــاحلية إدارة املــــوارد الســــاحلية والبحريــ

االســتراتيجيات األوســع نطاقــا إلدارة احمليطــات منــذ بــدء نفــاذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون    
وتقـر االسـتراتيجية بأمهيـة      . قيود املالية ونقـص القـدرات مـا زاال يعوقـان التنفيـذ            ال، فإن   البحار
 الصغرية النامية األولوية علـى مجيـع الصـعد للمسـائل املتعلقـة باحمليطـات،                الدول اجلزرية إعطاء  

وجــوب اختـاذ مزيــد مـن اإلجــراءات مـع تلقــي    االسـتراتيجية  وتعلــن . مبـا فيهـا مصــائد األمسـاك   
، إمتــام ترســيم حــدودها البحريــةالــدعم الــالزم مــن اجملتمــع الــدويل، لــتمكني تلــك الــدول مــن  

، وتقيـيم املـوارد احليـة وغـري احليـة يف قـاع        جلنـة اجلـرف القـاري    إىل لـديها  مطالباتأيةتقدمي  و
 .البحر يف حدود واليتها الوطنية

ببناء القـدرات التقنيـة واملاليـة    وتقر االستراتيجية كذلك بضرورة اختاذ إجراءات تتعلق    - ١٦٣
الغ إنشــاء نظــام فعــال للرصــد واإلبــ) أ: (مــا يلــيللــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة ليــك حتقــق  

الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة بوصـفها          مبا يف ذلـك مـن جانـب         واإلنفاذ ومراقبة سفن الصيد     
مواصلة تنفيذ خطط العمل الدولية ملنع صيد األمسـاك غـري املشـروع وغـري               من أجل   دول علم،   

تعزيـز اآلليـات     )ب( املبلغ عنـه وغـري املـنظم وردعـه و القضـاء عليـه، وإلدارة طاقـة الصـيد؛ و                   
نية واإلقليميـة إلدارة مصـائد األمسـاك إدارة مسـتدامة ومسـؤولة، أو إنشـاء تلـك اآلليـات،               الوط

ــة والزراعــة لصــيد األمســاك املتســم         ــة قواعــد ســلوك منظمــة األغذي بشــكل يتمشــى مــع مدون
حتليـل حالـة األرصـدة السـمكية        ) د(  و التنفيذ التام لـنظم املراقبـة والرصـد؛       ) ج( باملسؤولية؛ و 
ــ( وتقييمهــــا؛ و قيــــام الــــدول الــــيت مل تنضــــم بعــــد إىل اتفــــاق األمــــم املتحــــدة بشــــأن   ) ـهــ

السمكية، واتفاق االمتثال لصيد األمساك يف أعـايل البحـار ملنظمـة األغذيـة والزراعـة،           األرصدة
فضال عن االتفاقات اإلقليمية ذات الصلة املتعلقة مبصـائد األمسـاك، بـالنظر يف االنضـمام إليهـا؛                 

 ما يلزم من هياكـل أساسـية وقـدرات تشـريعية وإنفاذيـة لكفالـة االمتثـال                  إقامة أو تعزيز  ) و( و
وإىل حـني اختـاذ     . الفعال ملسؤولياهتا مبوجب القانون الدويل وتنفيذ تلك املسـؤوليات وإنفاذهـا          

، ُتشَجع الدول اجلزرية الصغرية النامية اليت هـي مـن دول العلـم              بشأن النقطة األخرية  إجراءات  
مـنح حـق محـل علمهـا للسـفن اجلديـدة، أو تعليـق تسـجيلها أو عـدم فـتح                      على النظـر يف عـدم       

 .سجل هلا
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ــ االســتراتيجية أيضــا فيــدوت - ١٦٤ ــة الصــغرية الناميــة  ب ســتعمل علــى وضــع  أن الــدول اجلزري
سياسات وهنج لإلدارة السليمة، كاملناطق البحريـة احملميـة، تنسـق مـع االتفاقـات الدوليـة ذات                  

 الوطنية على رصد وحفظ الشعاب املرجانية والـنظم اإليكولوجيـة           الصلة، وعلى تطوير القدرة   
ــالتنوع         ــق ب ــامج العمــل التفصــيلي املتعل ــاة برن ــع مراع ــا إدارة مســتدامة، م ــا وإدارهت املرتبطــة هب

وينبغـي للـدول اجلزريـة الصـغرية أن      ).  أعاله ١٥٠انظر الفقرة   (البيولوجي البحري والساحلي    
 التنمية الساحلية والسياحة وممارسات الصيد اهلدامـة والتلـوث          تعاجل، على سبيل األولوية، آثار    

ولتسـهيل هـذه    . واالجتار غري املبلغ عنه وغري القانوين على صحة الشـعاب الريفيـة يف املسـتقبل              
املبادرات ينبغي للمجتمع الدويل أن يقدم الدعم لـربامج العلـوم البحريـة للجنـة األوقيانوغرافيـة                 

ينبغــي هلــذه الــدول وشــركائها  و. م الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة احلكوميــة الدوليــة الــيت هتــ 
 مـع برنـامج   عن طريق االضطالع مببـادرات   اإلمنائيني تنفيذ برنامج العمل العاملي تنفيذا كامال،        

 .ملعاجلة أوجه الضعف اخلاصة بكل واحدة منها األمم املتحدة للبيئة
 كـل   يفزرية الصغرية النامية تقدما ملموسا      وتقر االستراتيجية بتحقيق بعض الدول اجل      - ١٦٥
  بــأنتعتــرفغــري أهنــا ، ا واســتراتيجياهتهــا ختطــيط وتنفيــذ سياســات إدارة النفايــات وبراجم مــن

صعوبات خطرية من حيث القدرة املالية والتقنيـة علـى معاجلـة قضـايا              الدول يواجه   هذه   معظم
الصـابورة وحطـام السـفن مـع كـل      وخملفـات ميـاه    وتنص على احلطام البحري     . إدارة النفايات 

هتــدد  مــا قــد يــنجم عــن ذلــك مــن خمــاطر بيئيــة بســبب التســربات وغريهــا مــن أنــواع النفايــات
 .اإليكولوجية للدول اجلزرية الصغرية النامية السالمة

 
 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  

يشـيوس الـدويل، مـؤمترا      تعقد منظمة األغذية والزراعة، يف إطار متابعة اجتمـاع مور         س - ١٦٦
السـتعراض اسـتراتيجية موريشـيوس      خاصا لـوزراء الزراعـة يف الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة               

 تشـــرين ٢٦ إىل ١٩ الـــذي ســـيعقد يف رومـــا يف الفتـــرة مـــن  خـــالل مـــؤمتر جملـــس حمافظيهـــا
ظـر  الن وحتث االستراتيجية مؤمتر منظمـة األغذيـة والزراعـة اخلـاص علـى              .٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين
األمسـاك  إىل حتسـني مسـامهة الزراعـة واحلراجـة ومصـائد      هتـدف  إجراءات ذات أولوية  إقرار  يف  

 .يف سياسات التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية
 

 برنامج البحار اإلقليمية - برنامج األمم املتحدة للبيئة  
للسياسـة العامـة بشـأن برنـامج     منشـورا   ومكتـب التنسـيق     أعد برنامج البحار اإلقليمية      - ١٦٧

برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة  �األمــم املتحــدة للبيئــة والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة بعنــوان   
يف إطــار العمليــة  � واملنظــورات املســتقبلية٢٠٠٤-١٩٩٤: والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة 



 

64 05-25757 
 

A/60/63

 برنـامج األمـم املتحـدة       ويف سياق الدعم الذي يقدمه    .  الدويل التحضريية الجتماع موريشيوس  
 وألمانـة  اهلـادئ  ربنامج البيئـة اإلقليمـي جلنـوب احملـيط    ل للبيئة للدول اجلزرية الصغرية النامية، و

عـن العناصـر    إعـداد ورقـة     يف  اتفاقية بازل، ساعد برنـامج البحـار اإلقليميـة أمانـة اتفاقيـة بـازل                
 لــدول اجلزريــة بــاحمليط اهلــادئ، األوليــة لوضــع اســتراتيجية إلدارة متكاملــة للنفايــات خاصــة با 

 .قُدمت إىل اجتماع موريشيوس
 

 اجملاالت اليت ركز عليها االجتماع السادس للعملية االستشارية - عاشرا 
 )٦٧(مصائد األمساك ومسامهتها يف التنمية املستدامة - ألف 

 دور مصائد األمساك يف التنمية املستدامة - ١ 
 معلومات عامة )أ(  

التنميـة  يعـرِّف   ) جلنـة برونتالنـد   (للجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية       ١٩٨٧عام  تقرير   - ١٦٨
التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون اإلخـالل بقـدرة األجيـال املقبلـة علـى      �املستدامة بأهنا   
 التنميــة املســتدامة هــي إدارة�وتشــري منظمــة األغذيــة والزراعــة إىل أن . )٦٨(�تلبيــة احتياجاهتــا

وحفظ قاعدة املوارد الطبيعية، وتوجيـه الـتغري التكنولـوجي واملؤسسـي علـى حنـو يكفـل بلـوغ                    
وهــذه التنميــة . االحتياجــات البشــرية وتلبيتــها باســتمرار مــن أجــل األجيــال احلاضــرة واملقبلــة  

ــدهور       ــؤدي إىل ت ــة، وال ت ــة واحليواني ــة النباتي ــوارد اجليني ــاه، وامل املســتدامة حتفــظ األرض، واملي
 .)٦٩(�يئة، وهي مالئمة من الناحية التقنية، وصاحلة اقتصاديا ومقبولة اجتماعياالب

األبعاد االقتصادية والبيئيـة    : وعادة ما تنقسم التنمية املستدامة إىل أربعة أبعاد أولية هي          - ١٦٩
ــة واملؤسســية  ــة     . واالجتماعي ــاج املســائل االقتصــادية واالجتماعي ــق املفهــوم إدم ويتطلــب تطبي

ية يف عملية اختاذ القـرارات ووضـع السياسـات علـى مجيـع الصـعد، مبـا فيهـا املسـائل الـيت            والبيئ
تعـــاجل القطاعـــات االقتصـــادية التقليديـــة واألنشـــطة احلكوميـــة، مثـــل التخطـــيط االقتصـــادي،   

وبوصـف  . والزراعة، والصحة، والطاقة، واملياه، واملـوارد الطبيعـة، والصـناعة، والتعلـيم والبيئـة             
: ستدامة مفهوما يتمحور حول اإلنسـان، ينبغـي أن تشـمل أهـدافها الرئيسـية مـا يلـي                  التنمية امل 
 . )٧٠(املرونة/؛ والعدل؛ والدوام؛ واالستقرار)حتسني نوعية احلياة(التقدم 
أللفيـة، ببـذل    املقبولـة دوليـاً يف إعـالن ا       وقد تعهد اجملتمع الدويل، عند وضع األهداف         - ١٧٠

ويف حني أكد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة بأن القضـاء           . جهود متواصلة ملكافحة الفقر   
على الفقر هو أكرب حتد عاملي يواجهه العامل اليوم، أقر أيضـا بـأن احمليطـات واملنـاطق السـاحلية                   
تكتسي أمهية حيوية لألمن الغذائي العاملي واتفـق علـى غايـات طموحـة جديـدة إلدارة املـوارد                   

 املصــائد، مبــا فيهــا تربيــة املائيــات، دورا اقتصــاديا هامــا وتســهم يف  وتــؤدي. ومصــائد األمســاك
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التنمية املستدامة يف العديد من البلدان، بالنظر إىل أهنا قادرة علـى تـأمني احلصـول علـى الغـذاء                     
والعمالة والترويح لألجيال احلاضرة دون اإلخالل بقدرة أجيال املستقبل على تلبية احتياجاهتـا             

 .اخلاصة
حــىت يســهم قطــاع مصــائد األمســاك يف التنميــة املســتدامة، ينبغــي أن ُيــدار هــو نفســه  و - ١٧١

وجيـب علـى إدارة مصـائد األمسـاك أن تعـزز صـيانة نوعيـة املـوارد السـمكية                    . بطريقة مسـتدامة  
وتنوعهـــا وتوافرهـــا بكميـــات كافيـــة ألجيـــال احلاضـــر واملســـتقبل يف إطـــار األمـــن الغـــذائي،   

لتـدابري اإلداريـة أن تكفـل احلفـاظ لـيس علـى             ينبغي ل و. ة املستدامة لتنميلوالتخفيف من الفقر و   
األنواع املستهدفة فحسـب، بـل أيضـا علـى األنـواع املنتميـة إىل النظـام اإليكولـوجي نفسـه أو                      

ــا   ــة هل ــاألنواع املســتهدفة أو التابع وينبغــي إلدارة مصــائد األمســاك أيضــا أن تراعــي   . املرتبطــة ب
جتماعيــة والثقافيــة للمجتمعــات احملليــة املعتمــدة علــى مصــائد       االحتياجــات االقتصــادية واال 

 .األمساك، وكذلك وجوب احتفاظ البلدان النامية باإليرادات التجارية الالزمة لتنميتها
، اتفق مؤمتر منظمة األغذيـة والزراعـة العـاملي إلدارة مصـائد األمسـاك               ١٩٨٤ويف عام    - ١٧٢

، موصــيا باعتمــاد خطــط لتنميــة املصــائد )٧١(تنميتــهاعلــى اســتراتيجية إلدارة مصــائد األمســاك و
ــدمي         ــة والتســويق وتق ــى الصــيد والتعبئ ــذا القطــاع، أي ال تقتصــر عل ــب ه ــع جوان تشــمل مجي
اخلدمات والتزويد باملعدات فحسب، بل تشمل أيضا تنميـة اهلياكـل األساسـية، والتكنولوجيـا               

الل مواردهــا مــن مصــائد األمســاك، واملــوارد البشــرية لــتمكني البلــدان الناميــة مــن حتســني اســتغ
وشـددت االسـتراتيجية علـى أمهيـة أن يـدرك       . وزيادة القيمـة املضـافة لالقتصـاد وفـرص العمـل          

مجيع املشتغلني يف قطاع مصائد األمساك قيمتها االجتماعيـة كمصـدر للغـذاء والعمـل والـربح،                 
. د الـنظم اإليكولوجيـة  استخدام أساليب وعمليات يف الصيد ال تسـتنفد املـوارد أو هتـد   من مث   و

وأقــرت االســتراتيجية بالــدور اخلــاص واالحتياجــات اخلاصــة ملصــائد األمســاك الصــغرية احلجــم  
وجمتمعات الصيادين احمللية الريفية وجمتمعات مريب األمساك احمللية وأوصـت بإعطـائهم األولويـة              

ال عــن يف سياســات تنميــة مصــائد األمســاك عــن طريــق زيــادة دخلــهم وحتســني معيشــتهم فضــ   
 .بيئتهم

 
 .)٧٢(مسامهة مصائد األمساك يف التخفيف من وطأة الفقر وحتقيق األمن الغذائي )ب(  

 حبـوايل  ٢٠٠٠قُّدر عدد املشتغلني يف قطاعي مصـائد األمسـاك وتربيـة املائيـات يف عـام          - ١٧٣
 مليون شخص، يف حـني قـدر عـدد األشـخاص املعتمـدين علـى مصـائد األمسـاك كمصـدر                 ٣٥

ومـا فتـئ عـدد الصـيادين يرتفـع مبعـدل متوسـطه            .  مليون على النطاق العـاملي     ٢٠٠للدخل ب   
، يف حــني أن عــدد املشــتغلني يف تربيــة املائيــات ازداد   ١٩٩٠ يف املائــة ســنويا منــذ عــام  ٢، ٢

 يف املائـة مـن مجيـع العـاملني يف مصـائد             ٩٧ويعـيش حـوايل     .  يف املائـة   ٧مبتوسط سـنوي قـدره      
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 يف  ٧(، وأفريقيـا    ) يف املائـة   ٨٥( ويوجـد معظمهـم يف آسـيا         .ن ناميـة  األمساك ويعملون يف بلـدا    
حـوايل  (وعددهم أقل بكثري يف أوروبـا، وأمريكـا الشـمالية وأمريكـا اجلنوبيـة والوسـطى                 ) املائة
 .)٧٣() يف املائة يف كل منطقة من تلك املناطق ٢

لصـغرية احلجـم    وبغض النظر عمـا لقطـاع مصـائد األمسـاك، السـيما مصـائد األمسـاك ا                 - ١٧٤
وتربية املائيـات، مـن فوائـد جتاريـة، فإنـه يسـاهم مسـامهة أهـم وأكـرب يف التنميـة املسـتدامة مـن                      

الفقــر وحتقيــق األمــن الغــذائي، وعلــى وجــه اخلصــوص يف املنــاطق  وطــأة حيــث التخفيــف مــن 
وميكـن وصـف مصـائد األمسـاك الصـغرية احلجـم علـى العمـوم بأهنـا تسـتخدم                    . الساحلية النائية 

ــوارد مصــائد        تك ــة الســتغالل م ــة كثيف ــدا عامل ــع تشــغل ي ــة والتوزي ــات للصــيد والتعبئ نولوجي
وقد تعمل على مستويات تنظيمية خمتلفة اختالفا شديدا تتراوح بني فـرادى املشـغلني              . األمساك

ــة يف       ــة الصــغر واألعمــال التجاري ــة املتناهي ــاملني حلســاهبم اخلــاص والشــركات غــري النظامي الع
النــاس يف ، لكنــها تــؤمن مجيعــا فــرص العمــل وإدرار الــدخل للعديــد مــن        القطــاع النظــامي 

 .اجملتمعات احمللية الساحلية والريفية اليت يعاين معظمها من الفقر
حرفيـــة صـــغرية، مصـــايد يعتمـــد معظـــم صـــيادي األمســـاك يف البلـــدان الناميـــة علـــى   - ١٧٥
اك بينمـا تتـوىل املــرأة   وعـادة مـا ينــهض الرجـل بصـيد األمســ    . كفافيـة، يف التعـيش والكســب   أو

ومن املعـروف أيضـا أن املـرأة تنخـرط يف أنشـطة جـين احملصـول السـمكي                   . جتهيزها وتسويقها 
وكـثريا مـا ُتمـارس      . بالقرب من الشـواطئ، وأن الرجـل يشـارك يف تسـويق األمسـاك وتوزيعهـا               

 أنشــطة صــيد األمســاك أو تربيتــها إىل جانــب ضــروب أخــرى مــن األنشــطة االقتصــادية لألســر  
وال تســاعد هــذه األنشــطة االقتصــادية  . املعيشــية، ومنــها الفالحــة والتجــارة احملــدودة النطــاق  

ــوفرة يف املــوارد الســمكية      ــدارك مثالــب الطــابع املــومسي الشــديد لل فحســب،  املتعــددة علــى ت
وكـثريا مـا يصـعب    . ولكنها تـؤمن أيضـا ضـد خطـر تـدهور اإلنتـاج يف أي مـن هـذه األنشـطة           

االقتصـادية هلـذه األنشـطة، ولكنـها أمهيـة ال ينكرهـا أحـد، ولـيس                  -ماعيـة   قياس األمهية االجت  
هذا فحسب من حيث مسامهتها يف اإلنتاج والـدخل، ولكـن أيضـا مـن حيـث توفريهـا لألمـن                     

 . الغذائي للمجتمعات احمللية املعنية
ــة الســاحلية      - ١٧٦ ــة يف اجملتمعــات احمللي ــار. كــذلك يهيــئ صــيد األمســاك أنشــطة فرعي  واآلث

املضاعفة املترتبة بصورة غـري مباشـرة علـى نشـاط مصـائد األمسـاك كـثريا مـا تكـون كـبرية مـن                   
أي فيما بني مصائد األمساك الطبيعيـة واألنشـطة         (خالل جوانب التفاعل داخل القطاع الواحد       

الطبيعيـة ومواقـع تربيـة      األمسـاك   األخرى، مثل صـنع الشـباك وإصـالحها، أو فيمـا بـني مصـائد                
، وكــذلك مــن خــالل جوانــب التفاعــل فيمــا بــني   )ن خــالل تــوفري دقيــق الســمك املائيــات مــ

ــوفري     (القطاعــات املختلفــة  مثــل التفاعــل بــني أنشــطة احلراجــة ومصــائد األمســاك مــن خــالل ت



 

05-25757 67 
 

A/60/63  

األخشــاب لبنــاء القــوارب، أو بــني فالحــة األرض وتربيــة املائيــات مــن خــالل تــوفري إمــدادات  
البنيـة التحتيـة الـيت تقـام مـن أجـل مصـائد األمسـاك               وعالوة على ذلك، تنحو منشآت      ). العلف

إىل دفــع ) ، ومواقــع الرســو، واملرافــئ الســاحلية، واألحــواض احلــاجزة للميــاه  الطــرق الفرعيــة(
 .عجلة التنمية االقتصادية يف القطاعات األخرى، مثل السياحة أو الزراعة

تعـد مقومـا حامسـا لتحقيـق       وإىل جانب مسامهة مصائد األمساك يف توفري العمل، فإهنا            - ١٧٧
، بلـدان الـنقص الغـذائي املنخفضـة الـدخل        سيما لدى    األمن الغذائي يف الكثري من البلدان، وال      

وهو ما أشار إليه مؤمتر القمة العاملي لألغذيـة، الـذي عقدتـه منظمـة األغذيـة والزراعـة يف عـام            
يـع األوقـات بفـرص    األمـن الغـذائي يتحقـق عنـدما يتمتـع البشـر كافـة يف مج       و�، بقوله   ١٩٩٦

احلصول، من الناحيتني املادية واالقتصادية، على أغذيـة كافيـة وسـليمة ومغذيـة تلـيب حاجـاهتم                
 .)٧٤(�التغذويــة وتناســب أذواقهــم الغذائيــة، كــي يعيشــوا حيــاة موفــورة النشــاط والصــحة         

ــي          ــذاء وتنش ــن الغ ــة م ــدادات املتاح ــادة اإلم ــذائي بزي ــن الغ ــق األم ــاهم املصــائد يف حتقي ط وتس
؛ وبتوفري الغذاء يف بعض احلاالت اليت تشـح فيهـا اإلمـدادات مـن               )السمك كغذاء (االستهالك  

ــة األخــرى   ــداد (األغذي ــة     )اســتمرارية اإلم ــن أجــل شــراء األغذي ــإدرار دخــل م الســمك (؛ وب
 ).كمصدر للدخل

ــواين        - ١٧٨ ــوفر الــربوتني احلي وتســتغل مصــائد األمســاك الصــغرية مصــدرا غــذائيا متجــددا ي
.  األساســية مثــل الكلســيوم واليــود وبعــض الفيتامينــات  دقيقــةالغــذيات امل ت األمســاك ووزيــو

 يف املائة من إمدادات الـربوتني احليـواين الـيت يسـتهلكوهنا مـن        ١٧ويستمد سكان العامل حوايل     
سيما يف إقلـيم آسـيا، إىل    مصائد األمساك، وترتفع هذه النسبة يف الكثري من البلدان النامية، وال 

ـــ    . )٧٥(ة يف املائــ٥٠يتجــاوز مــا   ٩٥٠وقــد أصــبح الســمك املصــدر األول للــربوتني بالنســبة ل
مليون إنسان وجانبا هاما من الوجبة الغذائية لعدد أكرب مـن ذلـك بكـثري، ويسـتهلك اإلنسـان                   

 .)٧٦(على نطاق العامل كميات من األمساك تفوق أي نوع آخر من الربوتني احليواين
سـتهلك إنتـاج الكـثري مـن املصـائد          تجـات مصـائد األمسـاك للتلـف، يُ        وبسبب قابلية من   - ١٧٩

وأنشـطة مصـائد األمسـاك الصـغرية،        . الصغرية حمليـا وكـذلك جيهـز يف أشـكال ال يسـهل تلفهـا              
سواء أكانـت متـارس علـى مـدار الوقـت أو لفتـرات زمنيـة معينـة أو بصـورة مومسيـة فحسـب،                         

داخليــة بإمــدادات األمســاك ومنتجــات املصــائد  كــثريا مــا توجــه إىل تزويــد األســواق احملليــة وال 
غري أن اإلنتاج املوجه للتصدير زاد خالل العقـد املنصـرم بسـبب تكامـل             . ولالستهالك الكفايف 

 .األسواق على نطاق أكرب والعوملة
، فقـد تكاملـت بصـورة    بلدان الـنقص الغـذائي املنخفضـة الـدخل       وفيما يتعلق حتديدا ب     - ١٨٠

ت مــع فالحــة األرض وبــات هــذا التكامــل ميثــل اســتراتيجية واقعيــة لتعزيــز  طبيعيــة تربيــة املائيــا
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األمن الغذائي بتكلفة زهيدة، حيث توفر السـبيل للصـيادين واملـزارعني مـن أجـل سـد الفجـوة                    
وميثل السمك يف تلـك البلـدان       . ر واحلصاد االغذائية اليت يعانون منها يف الفترة الفاصلة بني البذ        

ــُيمنتجــا غــذائيا معروفــا  ل الكــثريون علــى اســتهالكه واالجتــار بــه، حــىت يف أفقــر اجملتمعــات   قِب
 .احمللية، كما أنه يوفر موردا هاما للدخل

ومــن خــالل التجــارة احملليــة، ميكــن لصــيادي األمســاك ومربيهــا يف البلــدان الناميــة أن     - ١٨١
 أيضـا بالنسـبة     يسامهوا يف حتسني األمن الغذائي، ال بالنسبة ألسـرهم املعيشـية فحسـب، ولكـن              

ــة وال يربوهنــا يف       ــيت ال يصــيد أفرادهــا األمســاك يف املصــائد الطبيعي لألســر املعيشــية األخــرى ال
ــزارع الســمكية  ــا أن .)٧٧(امل ــاطق     ســوء  كم ــن املن ــة للكــثري م ــة اإليكولوجي اخلصــائص الزراعي

طـر  عين أن صيد األمساك ميكـن أن يلعـب دورا هامـا كصـمام أمـن عنـدما يتهـدد اخل                    يالساحلية  
. اإلنتاج الزراعي أو االستراتيجيات املعيشـية يف اجملتمعـات احملليـة الـيت ال متـارس صـيد األمسـاك             

ومن مث، فإن من املهـم أن تتـاح لتلـك اجملتمعـات احملليـة الـيت متـارس صـيد األمسـاك منافـذ آمنـة                           
 .لالستفادة من مصائد األمساك وإدارة هذه املوارد مبستويات تكفل استدامتها

 مسامهة مصائد األمساك يف التجارة العاملية )ج(  
يسـاهم قطـاع مصـائد األمسـاك بـدور كـبري يف التجـارة الدوليـة حيـث متثـل املنتجـات             - ١٨٢

الســمكية صــادرات ســلعية بالغــة القيمــة بالنســبة للبلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة علــى  
إلمجـايل للتجـارة العامليـة يف حمـيط         ، قدرت القيمة التصديرية للحجم ا     ٢٠٠٠ففي عام   . السواء

ـــ     ــون دوالرب ٥٥,٢املنتجــات الســمكية ومنتجــات مصــائد األمســاك ب وصــادرات مصــائد  . لي
ــز الســلع        ــا تب ــرادات القطــع األجــنيب، وكــثريا م ــدان مصــدر رئيســي إلي األمســاك يف بعــض البل

واالجتـار هبـا بـالغ      ، وهي دعامة رئيسية لالقتصاد يف الكثري من البلدان،           بكثري الزراعية األخرى 
القيمة على وجه اخلصوص بالنسبة للبلـدان الناميـة، فهـو يسـاهم بـأكثر مـن ثلثـي قيمـة السـلع                       

ر هبا يف بلدان مثل سيشيل، والفائض التجـاري يف سـلع مصـائد األمسـاك كـبري يف أمريكـا                     املتّج
لبلـدان الناميـة     صـايف جتـارة الصـادرات مـن ا         ارتفـع وقـد   . اجلنوبية وأفريقيا والصني وأوقيانوسيا   

ــا أن .)٧٨(٢٠٠٠ بليـــون دوالر يف عـــام ١٨ إىل ١٩٩٠ باليـــني دوالر يف عـــام ١٠مـــن   كمـ
رسوم التراخيص املتحصـل عليهـا مـن أسـاطيل الصـيد األجنبيـة واتفاقـات الـدخول املربمـة مـع                      

ومـن  . الدول األجنبية قد وفرت إيرادات من القطع األجنيب للكثري من الدول الساحلية الناميـة             
جلوانب اهلامة األخرى لتجارة األمساك الدولية النصيب املتزايد للمنتجات املسـتمدة مـن تربيـة               ا

 .املائيات فيها
 يف ٨٠ونصــيب البلــدان املتقدمــة النمــو مــن واردات املنتجــات الســمكية يربــو علــى     - ١٨٣

نـاهز  واليابـان هـي أكـرب مسـتورد ملنتجـات مصـائد األمسـاك، حيـث ي                . املائة من جمموع قيمتـها    
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 يف املائـة مـن   ٤ يف املائة من جممـوع واردات تلـك املنتجـات يف العـامل، وهـي متثـل          ٢٦نصيبها  
، عالوة على كوهنـا رابـع أكـرب          األمريكية والواليات املتحدة . إمجايل التجارة السلعية يف اليابان    

ــاين أكــرب مســتورد لألمســاك ومنتجاهتــا      ــد مصــدر للمنتجــات الســمكية، ث ــدول  . بل كمــا أن ال
وحتتـل  . ألعضاء يف االحتاد األورويب تعتمد علـى االسـترياد لتـوفري اإلمـدادات السـمكية لـديها                ا

ــني أكــرب مســتوردي املنتجــات الســمكية      ــة ب ــة الثالث ــاملإســبانيا املرتب ــئن كانــت  .)٧٩( يف الع  ول
 هـذه  فـإن إيرادات التجارة الدولية لألمساك ميكن أن حتقق فوائد كربى للبلدان املنخرطـة فيهـا،             

فتزايد الطلـب اخلـارجي علـى األمسـاك         . لتجارة ميكن أن تسبب أيضا مشاكل اجتماعية وبيئية       ا
ميكن أن يزيد مثال من حـدة الضـغوط الدافعـة إىل التوسـع يف اجتنـاء األمسـاك مبـا يتعـارض مـع                       
استدامتها أو قد يؤدي إىل اإلفراط يف االستثمار يف قدرات صيد األمساك مبا يـؤدي بـدوره إىل                  

 .ط يف الصيد ونضوب املوارد السمكيةاإلفرا
 

 اإلطار القانوين والسياسي املعزز ملسامهة مصائد األمساك يف التنمية املستدامة � ٢ 
إدراكا ألمهية مصائد األمساك لألمن الغذائي يف العامل ولتحقيـق األهـداف االقتصـادية               - ١٨٤

ائد األمسـاك مـن األفـراد واألسـر         واالجتماعية الوطنية ولرفاهية ومعيشة السـكان املـرتبطني مبصـ         
املعيشية، أقر اجملتمـع الـدويل علـى مـدار السـنني عـددا مـن الصـكوك الدوليـة لضـمان اسـتدامة                         

هـذه الصـكوك احلقـوق والواجبـات مـن حيـث مـوارد              بعـض   وحتـدد   . العامليف  مصائد األمساك   
أعــايل البحــار وأنظمــة املصــائد يف املنــاطق البحريــة الواقعــة داخــل الواليــة الوطنيــة والكائنــة يف  

واهلدف من هذه الوثـائق، سـواء أكانـت أو مل تكـن ملزمـة               . رصدة مسكية معينة  أحفظ وإدارة   
من الناحية القانونية، ضمان حفظ املوارد احلية البحريـة واسـتدامتها يف األجـل الطويـل، مبـا يف                   

 .ذلك موارد مصائد األمساك
وهنـج الـنظم اإليكولوجيـة       .)٨٠( الوقـائي  ويف السنوات األخـرية، حظـي مفهـوم النـهج           - ١٨٥

ــاعتراف عــاملي النطــاق     ــان إىل حتســني إدارة احمليطــات ومواردهــا ب ــدعوة إىل إنشــاء  . الرامي وال
مناطق حبرية حممية آخـذة يف االنتشـار علـى نطـاق واسـع باعتبارهـا أداة هامـة للمحافظـة علـى            

ؤوليات دول العلـم فيمـا يتعلـق        وتوصي الصكوك األخرية بتعزيـز مسـ      . مصائد األمساك وإدارهتا  
بالسفن الرافعة لعلمها اليت تصطاد يف أعايل البحار، واسـُتحدثت يف بعـض احلـاالت إجـراءات                 
لإلنفاذ تتوالها دول غري دول العلم يف أعايل البحـار كوسـيلة ملعاجلـة ضـعف الواليـة القضـائية                    

وعـالوة علـى   .  احلفـظ واإلدارة لدولة العلم وكذلك تدابري لدول امليناء لضمان االمتثال لتدابري       
ذلــك، فقــد جــرى االتفــاق علــى الكــثري مــن تــدابري احلفــظ واإلدارة املنفــذة للصــكوك العامليــة    
املتعلقة مبصائد األمساك فيما بني الدول األطراف املهتمة عـن طريـق املنظمـات اإلقليميـة إلدارة                 

لصـعيدين دون اإلقليمـي     مصائد األمساك لضـمان حفـظ وإدارة أنـواع أو أرصـدة حمـددة علـى ا                
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وقد اعتمدت أيضا سياسات وطنية تؤكد أمهيـة مصـائد األمسـاك للتنميـة املسـتدامة                . واإلقليمي
 .يف بعض البلدان

 الصكوك العاملية املعززة حلفظ موارد مصائد األمساك واستخدامها املستدام )أ(  
 اإلطار القـانوين حلفـظ مـوارد        توفر هذه االتفاقية  . اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار     - ١٨٦

املصـــائد البحريـــة وإدارهتـــا واســـتخدامها علـــى حنـــو مســـتدام يف اجلـــزءين اخلـــامس والســـابع    
منــها، وذلــك فيمــا يتعلــق مبــوارد مصــائد األمســاك يف املنــاطق االقتصــادية اخلالصــة   ) ٢ الفــرع(

ضـمان عـدم تعـريض      والدول الساحلية ملزمـة يف املنـاطق االقتصـادية اخلالصـة ب           . وأعايل البحار 
املوارد احلية، مبا يف ذلك موارد مصائد األمسـاك، للخطـر مـن جـراء االسـتغالل املفـرط مراعيـة                     

وسـعيا  . يف ذلك أفضل األدلة العلمية املتاحة هلـا هبـدف تعزيـز االسـتخدام األمثـل هلـذه املـوارد                   
مســاك التابعــة هلــا يف  ملصــائد األالناظمــةلتحقيــق هــذه الغايــة، حيــق هلــا إنفــاذ القــوانني واللــوائح  

املناطق االقتصادية اخلالصة علـى سـفن الصـيد األجنبيـة، وذلـك باختـاذ تـدابري مـن قبيـل التفقـد                       
والتفتــيش، وإلقــاء القــبض علــى املخــالفني واملالحقــة القضــائية، ضــمانا لالمتثــال لقوانينــها          

ــا ــدول املمارِ . ولوائحه ــا أن ال ــة ب    كم ــايل البحــار ملزم ــدابري  ســة لصــيد األمســاك يف أع ــاذ ت اخت
 الـيت ترفـع علمهـا بنـاء علـى أفضـل األدلـة               إزاء السـفن  للمحافظة علـى مـوارد مصـائد األمسـاك          

 .العلمية املتاحة هلا والتعاون فيما بينها يف احملافظة على هذه املوارد وإدارهتا
ويف املناطق الواقعة داخل حدود الوالية القضـائية الوطنيـة وخارجهـا، تـنص االتفاقيـة                 - ١٨٧

على تدابري للحفظ ترمي إىل احملافظة على جتمعـات األمسـاك املسـتغلة أو إعادهتـا إىل مسـتويات                   
العوامــل البيئيــة واالقتصــادية متكنــها مــن حتقيــق أعلــى معــدل لإلنتــاج املســتدام وفقــا ملــا حتــدده  

) ٣-٦١املـادة   (وفيما يتعلق حتديدا باملناطق االقتصادية اخلالصة، تقضي االتفاقيـة          . الصلة ذات
 االحتياجـات االقتصـادية جملتمعـات صـيادي األمسـاك السـاحلية             علـى وجـه التحديـد     راعى  بأن تُ 

 .باعتبارها من العوامل البيئية واالقتصادية ذات الصلة الواجب معاجلتها
اهلـدف املعلـن لالتفـاق      .  بشـأن األرصـدة السـمكية      ١٩٩٥اتفاق األمم املتحدة لعـام        - ١٨٨

جـل واالسـتغالل املسـتدام لألرصـدة السـمكية املتداخلـة املنـاطق              احلفـظ الطويـل األ    هو ضـمان    
 عن طريق اإلنفاذ الفعـال لألحكـام ذات الصـلة يف اتفاقيـة     واألرصدة السمكية الكثرية الترحال   

ولتعزيز هذا اهلدف، يقضي االتفاق بتطبيق النـهج الوقـائي وهنـج            . األمم املتحدة لقانون البحار   
كما أنه يـويل    . العمل على حفظ وإدارة كال النوعني من األرصدة       النظم اإليكولوجية يف إطار     

االعتبار التام ملصاحل صيادي األمسـاك احلـرفيني وصـيادي الكفـاف وكـذلك املتطلبـات اخلاصـة                  
كما أنـه   . للدول النامية فيما يتعلق حبفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة والكثرية االرحتال          
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ــة   ــا صــارمة ملراقب ــال تشــمل التعــاون دون اإلقليمــي واإلقليمــي يف جمــال    يتضــمن أحكام  االمتث
 .اإلنفاذ ورقابة دول امليناء إىل جانب واجبات اإلنفاذ اخلاصة بدول العلم

ـــار     اتفــاق منظمــة األغذي   - ١٨٩ ــال صــيد األمســاك يف أعــايل البحــــ ـــة والزراعــة بشــأن امتث ــ
مان امتثـال سـفن الصـيد الـيت ترفـع           حيدد االتفاق مسؤوليات دولة العلـم عـن ضـ         . ١٩٩٣ لعام

والسـفينة مطالبـة، مبوجـب االتفـاق، باحلصـول علـى       . علمها للتـدابري الدوليـة للحفـظ واإلدارة       
وال جييـز االتفـاق لدولـة العلـم مـنح هـذا       . إذن من دولة العلم ملمارسة الصـيد يف أعـايل البحـار        

ء هــذه الســفينة، كمــا يفــرض التــرخيص مــا مل يكــن بوســعها أن متــارس بفعاليــة مســؤولياهتا إزا
. قيــودا علــى تغــيري علــم ســفن الصــيد الــيت ســبق أن انتــهكت التــدابري الدوليــة للحفــظ واإلدارة

لزم دول العلم بأن حتتفظ بسجل لسفن الصيد اليت حيق هلا رفع علمها واملرخص هلا بالصـيد               وُي
علومـات بشـأن أنشـطة      مطالبـة بالتعـاون يف تبـادل امل       األطـراف   ومجيـع الـدول     . يف أعايل البحار  

الصيد اليت تقوم هبـا السـفن الـيت ورد أهنـا تورطـت يف أنشـطة تقـوض التـدابري الدوليـة للحفـظ                         
 .م يف الوفاء مبسؤولياهتالواإلدارة من أجل مساعدة دولة الع

 لعـام   قواعد السلوك لصيد األمساك املتسم باملسـؤولية      ل  منظمة األغذية والزراعة   مدونة - ١٩٠
مبــادئ للممارســة املســؤولة ألنشــطة صــيد حيــدد، يف مجلــة أمــور، وعي  صــك طــيهــ. ١٩٩٥

ــائدها،   ــاك ومصـ ــع األمسـ ــادية    مـ ــة واالقتصـ ــة والتكنولوجيـ ــع اجلوانـــب البيولوجيـ ــاة مجيـ مراعـ
واالجتماعيــة والبيئيــة والتجاريــة ذات الصــلة وتعزيــز مســامهة مصــائد األمســاك يف حتقيــق األمــن 

. األولويــة لالحتياجــات الغذائيــة للمجتمعــات احملليــة الغــذائي وحتســني نوعيــة الغــذاء، وإعطــاء  
وتســعى املدونــة كــذلك إىل تعزيــز وتســهيل التكيــف اهليكلــي يف قطــاع مصــائد األمســاك بغيــة   
استغالل املصـائد بأسـلوب مسـتدام طويـل األجـل متسـم باملسـؤولية مـن أجـل منفعـة األجيـال                       

خطـة العمـل الدوليـة    :  هي فيما يليأربع خطط عمل دولية  بمل املدونة   توتك. احلاضرة واملقبلة 
خطـة  ، و ملنع صيد األمسـاك غـري املشـروع وغـري املبلـغ عنـه وغـري املـنظم وردعـه والقضـاء عليـه                       
خطـة  ، والعمل الدولية للحـد مـن الصـيد العـارض للطيـور البحريـة يف مصـائد اخليـوط الطويلـة           

 .عنية بتنظيم قدرات الصيدخطة العمل الدولية امل، والعمل الدولية حلفظ أمساك القرش وإدارهتا
مصـائد األمسـاك يف   مـن  املؤمتر الدويل املعين باملسـامهة املسـتدامة       اعتمد  . إعالن كيوتو   - ١٩١

ــة والزراعــة يف عــام   األمــن الغــذائي  إعــالن وخطــة عمــل  ١٩٩٥ الــذي عقدتــه منظمــة األغذي
لبحريـة ومصـائد    مصـائد األمسـاك ا  ؤديـه كيوتو، وقد أقر هذان الصـكان بالـدور الكـبري الـذي ت     

األمســاك الداخليــة، وتربيــة املائيــات يف تــوفري األمــن الغــذائي للعــامل، وذلــك مــن خــالل تــوفري     
وأعلنـا أن علـى   ، علـى حـد سـواء      اإلمدادات الغذائية وحتقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية،     

الهلا علـى   اجملتمع الدويل أن يرسـي سياسـات واسـتراتيجيات وضـروبا مـن إدارة املـوارد واسـتغ                 
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أساس يكفل التنمية املستدامة لقطاع مصائد األمساك وفق متطلبات حمـددة، مثـل احملافظـة علـى       
ــة االقتصــادية       ــادة الرفاهي ــة املتاحــة؛ وزي ــة العلمي ــة؛ واســتخدام أفضــل األدل ــنظم اإليكولوجي ال

 وسـعيا   .واالجتماعية؛ وحتقيق اإلنصاف بـني أبنـاء اجليـل الواحـد وفيمـا بـني األجيـال املختلفـة                  
لتحقيق هذه الغاية، طلب اإلعالن إىل الدول أن تطبق إجراءات خمتلفة من بينـها تقيـيم ورصـد         
ــة        ــة املتعلق ــة واإلقليمي ــاج والعــرض والطلــب العاملي ــة جلوانــب اإلنت املســتويات احلاضــرة واملقبل

خل، باألمساك ومنتجات مصائدها، وتأثريها على األمن الغذائي، والعمالة، واالسـتهالك، والـد           
بلـدان  سـيما    والتجارة واستدامة اإلنتاج، وتـوفري املسـاعدة التقنيـة واملاليـة للبلـدان الناميـة، وال               

، مـن أجـل حتقيـق املسـامهة         الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة        و النقص الغذائي املنخفضـة الـدخل     
 .املطلوبة من مصائد األمساك يف األمن الغذائي

ــوجي  - ١٩٢ ــة التنــوع البيول ــ. اتفاقي ــدويل للمحافظــة علــى   ت ــة اإلطــار القــانوين ال وفر االتفاقي
ــافع الناشــئة مــن       ــه وتقاســم املن التنــوع البيولــوجي، واالســتفادة بأســلوب مســتدام مــن مكونات

ــروح العــدل واإلنصــاف    ــة ب ــوارد الوراثي ــنظم   . اســتخدام امل ــة ال ــز محاي ويف إطــار الســعي لتعزي
مـن األنـواع يف بيئاهتـا الطبيعيـة،         ة للحيـاة    قابلـ اإليكولوجية واملوائـل الطبيعيـة وحفـظ جتمعـات          

برنامج العمل املفصـل بشـأن      و. تلعب االتفاقية كذلك دورا يف تعزيز مصائد األمساك املستدامة        
انظـر  (تفاقيـة   ال، الذي اعتمده مؤمتر الدول األطـراف يف ا        التنوع البيولوجي البحري والساحلي   

 .توصل إىل إقامة مصائد أمساك مستدامةبضعة عناصر متصلة بال، يتضمن ) أعاله١٥٠ الفقرة
 التدابري اإلقليمية للحفظ واإلدارة املعززة لالستخدام املستدام ملوارد مصائد األمساك )ب(  

املنظمــات اإلقليميــة إلدارة مصــائد داخــل يــويل اجملتمــع الــدويل أمهيــة كــربى للتعــاون  - ١٩٣
، تأسسـت  ١٩٤٥ومنذ عـام  . األمساكحلفظ وإدارة موارد مصائد   األخرى  ترتيبات  الاألمساك و 
 احمليطـات والبحـار علـى نطـاق العـامل           مـن  منظمة من هذا القبيل يف مناطق كثرية         ٣٠أكثر من   

ومنــها منظمــات قــدرهتا قاصــرة علــى تقــدمي املشــورة، . لإلشــراف علــى إدارة املصــائد الطبيعيــة
 مجيـع هـذه املنظمـات       غـري أن  . بينما بعضها اآلخر خمتص بتنظـيم إدارة مـوارد مصـائد األمسـاك            

تنهض بدور حموري يف حفظ وإدارة مـوارد مصـائد األمسـاك ويف التـرويج بوجـه عـام النتـهاج                   
 . ضروب من السلوك املتسم باملسؤولية واحلرص على االستدامة يف قطاع مصائد األمساك

عة وقد اختذت الكثري من هذه املنظمات تدابري لتعزيز مسامهة مصـائد األمسـاك اخلاضـ                - ١٩٤
ــة املســتدامة  ــنُ . إلدارهتــا يف التنمي ــها أن ال ــدة املتبعــة يف حفــظ مصــائد  ويــرى عــدد من هج اجلدي

ــوارد      األمســاك وإدارهتــا، وال  ــة، هامــة إلدارة م ــنظم اإليكولوجي ــائي وهنــج ال ــهج الوق ســيما الن
 ).١٨٩ و ١٨٨، الفقرتان A/57/57انظر أيضا  (مصائد األمساك ومحاية املوائل وجتديدها
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سـيما   وكان إدراك أمهية التفاعل بني أنشطة صيد األمساك والـنظم اإليكولوجيـة، وال              - ١٩٥
ــار      التــأثري الطويــل األجــل ألنشــطة صــيد األمســاك علــى الــنظم اإليكولوجيــة، مبــا يف ذلــك اآلث

لقضــاء علــى أعــداد هائلــة مــن األنــواع يف البيئــات البحريــة، كــأنواع  الــيت تــنجم عــن االضــارة 
 املصــيد العرضــي، وكــذلك اآلثــار املاديــة ملعــدات صــيد األمســاك علــى مســتهدفة أو عــن طريــق

املوائل اهلامة، عامال محـل عـدد مـن املنظمـات اإلقليميـة إلدارة مصـائد األمسـاك علـى االقتنـاع                      
ــاق        ــة يف نطـ ــاك الداخلـ ــائد األمسـ ــوارد مصـ ــى إدارة مـ ــة علـ ــنظم اإليكولوجيـ ــج للـ ــق هنـ بتطبيـ

مراعاة العوامـل االجتماعيـة واالقتصـادية املباشـرة يف          غري أن التساؤل حول كيفية      . اختصاصها
ــد تشــغل          ــهما قضــية ق ــة دون مســاس بفعاليت ــنظم اإليكولوجي ــائي وهنــج ال ــهج الوق ــق الن تطبي

 .)٨١(البعض
وقد أوضح عدد مـن املنظمـات يف تقاريرهـا املقدمـة إىل األمـني العـام معلومـات عـن                       - ١٩٦

وقـد شـاركت أمانـة      . األمسـاك يف التنميـة املسـتدامة      أنشطتها الرامية إىل تعزيـز مسـامهة مصـائد          
احمليط اهلادئ خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف تقيـيم األرصـدة وعمليـات رصـد علميـة                 مجاعة  

ــان       ــون واخلرم ــة حــول مصــائد أمســاك الت ــة وحبــوث بيولوجي ــم مصــائد األمســاك   اإلقليمي ودع
حرية رصد مستويات اسـتغالل أرصـدة       األمساك الب الداعمة ملصائد    اوتشمل أنشطته . الساحلية

 هـذه األرصـدة؛ وتقـدمي       حالـة األنواع ذات األمهية التجارية من أمساك التون واخلرمان؛ وتقييم          
مــان وأنــواع الطعــم؛ رمعلومــات عــن اخلصــائص البيولوجيــة واإليكولوجيــة ألمســاك التــون واخل

 خــالل دراســة ديناميــات وتقيــيم التفاعــل بــني مصــائد األمســاك املختلفــة لألنــواع البحريــة مــن  
وعــالوة علــى ذلــك، فــإن دعمهــا ملصــائد األمســاك الســاحلية مرتكــز علــى تقــدمي   . التجمعــات

التجاريـة وهتيئـة فـرص التصـدير لـدى         األمسـاك   خدمات الدعم واملشورة من أجل تنمية مصائد        
ــة       ــه منصــب علــى تقيــيم وإدارة مصــائد األمســاك الكفافي ســكان جــزر احملــيط اهلــادئ، كمــا أن

زت وكالـة منتـدى مصـائد األمسـاك أنشـطتها           وقد ركّ . األمساكاإلدارة احمللية ملصائد    حلرفية و وا
خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير علـى مسـاعدة البلـدان األعضـاء يف إدارة وتنميـة مـوارد أمسـاك                      

، مبــا يف ذلــك مصــاحلها يف حتقيــق زيــادة قصــوى يف املنــافع الداخليــة املترتبــة علــى  لــديهاالتــون 
كما سـاعدت الوكالـة يف التفـاوض حـول إبـرام            . ستخدام املستدام ملوارد أمساك التون لديها     اال

ومع الـدول الـيت متـارس الصـيد يف امليـاه النائيـة وتنفيـذ هـذه                  أعضائها  اتفاقات إقليمية فيما بني     
 حبفــظ وإدارة األرصــدة الســمكية الكــثرية وعــالوة علــى ذلــك، فــإن اللجنــة املعنيــة. االتفاقــات

ب اإلدارة املسـتدامة   املنشأة مؤخرا، الـيت عليهـا أن تغلِّـ      رحتال يف غرب ووسط احمليط اهلادئ     اال
على تعظيم االستغالل القصري األجل، سوف حتقق التكامل بـني إدارة مصـائد أمسـاك التـون يف                  

ــا     ــدى جــزر احملــيط اهل ــدان منت ــاطق االقتصــادية اخلالصــة لبل ــيت   املن ــاليم أعــايل البحــار ال دئ وأق
ة علـى احملـيط اهلـادئ    ضع يف الوقـت الـراهن للتنظـيم واملنـاطق األخـرى مليـاه البلـدان املطلّـ             خت ال
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ل جـزءا مـن النطـاق اجلغـرايف ألرصـدة أمسـاك احملـيط اهلـادئ الكـثرية                   الـيت متثِّـ   الغربية والوسطى   
 .االرحتال

 )٨٢(السياسات الوطنية املعززة ملسامهة مصائد األمساك يف التنمية املستدامة )ج(  
 مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة      جوهانسربغ للتنفيذ اليت اعتمدها     خطة  أكدت   - ١٩٧

وهي مسـؤولة عـن حتديـد أولويـات         . أن الدول هي املسؤول األول عن حتقيق التنمية املستدامة        
 التنمية املستدامة والسياسات التوجيهية، وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية، ووضع تـدابري لتوطيـد           

ــة و  ــةطــر األاملؤسســات الوطني ــدول  . القانوني ــن مث، فال ــا وم ــب إليه ــق مبصــائد   ُيطل ــا يتعل ، فيم
األمساك، اعتماد تدابري تـؤدي إىل حتسـني إدارة مصـائد األمسـاك يف كـل مـن أعـايل البحـار ويف                 
املناطق اخلاضعة للوالية القضـائية الوطنيـة علـى السـواء، وذلـك حـىت يسـهم القطـاع يف حتقيـق                      

ــن ا ــك       األم ــا يف ذل ــة، مب ــة االقتصــادية، وســالمة االقتصــادات الوطني ــاملي، والرفاهي ــذائي الع لغ
 .اقتصادات البلدان النامية

غــري أن ضــعف نظــم الرقابــة يف بعــض الــدول الســاحلية الناميــة عقبــة كــربى يف هــذا     - ١٩٨
 ائية قـد غـالّ    واحلق أن ضآلة املوارد واتساع رقعة احمليط اليت متارس عليها واليتها القض           . الصدد
. بـدون تـرخيص  األمسـاك  عن إنفاذ تدابري احلفظ واإلدارة للتصدي لعمليات صيد     بلداهنا  أيدي  

تخدام أعــالم املواءمــة والصــيد  بــدون تــرخيص عــن طريــق اســ  األمســاك ومتــارس أنشــطة صــيد  
أعــايل البحــار، وتقــدمي تقــارير مزيفــة عــن   يف املشــروع يف املنــاطق االقتصــادية اخلالصــة و  غــري

والـدول الســاحلية الناميـة الــيت تعتمـد علــى حصـيلة رســوم الـدخول يف متويــل      . صــيدلالة حصـي 
مســتويات الرســوم الــيت  ارتفــاع أو اخنفــاض رضــة للتــأثر بوجــه خــاص ب  االقتصــادية ُعتــهاتنمي

 .)٨٣(تتناسب مع حجم املصيد
ة للســفن األجنبيــوعليــه، وضــعت الــدول الســاحلية يف بعــض املنــاطق ســجال إقليميــا     - ١٩٩

سـنويا  ث هـذه القاعـدة     دحت، و قاعدة بيانات مشتركة لكل املعلومات اهلامة عن السفن       يتضمن  
 معلومات عن اجلهات املالكة للسفن واجلهات اليت تتـوىل تشـغيلها وربابنتـها              توي على حتهي  و

وال يسـتخدم السـجل اإلقليمـي       . وإشارات املخاطبـة الالسـلكية اخلاصـة هبـا ومـوانئ تسـجيلها            
أداة لكفالـة االمتثـال لقـوانني       كسفن الصيد وحسب، بل أيضا       املتعلقة بال  لوماتمصدر للمع ك

 مثـل   مـن اختـذت الـدول السـاحلية تـدابري إضـافية،        مـا   ك. الدول الساحلية وقواعـدها التنظيميـة     
سـمح  ت اتواعتمـاد اتفاقـ   إىل مناطق صيد األمساك التابعة هلـا،        الدخول  وشروط  مواءمة أحكام   

إنفـاذ  ة  ألمسـاك وأنشـط   ما يقوم به من عمليات صيد ل      ق إشرافه على    نطايوسع  ألي طرف بأن    
ــابعني لطــرف آخــر        ــة الت ــاه األرخبيلي ــي واملي ــانون ليشــمل البحــر اإلقليم ــر  (الق ، A/57/57انظ

 ).١٨٤ الفقرة
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وإضــافة إىل ذلــك، اختــذ العديــد مــن البلــدان الســاحلية الناميــة تــدابري معينــة لتحســني    - ٢٠٠
ياسية العامة الوطنية اليت حتكم عمليات صيد األمساك الضـيق النطـاق نظـرا              األطر القانونية والس  

ملدى أمهية هذا القطاع الفرعي يف اقتصادها، وذلك بغيـة تعزيـز املسـامهة الـيت يقـدمها لضـمان                    
وجيـري النظـر يف عـدد مـن االسـتراتيجيات لتحقيـق             . األمن الغذائي وختفيـف حـدة الفقـر فيهـا         

ذه االسـتراتيجيات ضـمن قطـاع صـيد األمسـاك وميكـن معاجلتـها               وتقع بعض ه  . هذه األهداف 
باختاذ مبادرات تتعلق بصيد األمساك بالتحديد، بينما تقتضي أخـرى إجـراءات أخـرى يتخـذها                

 .مسؤولو التخطيط وصناع السياسات والعاملون يف قطاعات أخرى
مجـع  ) أ(: لـي وتشتمل االستراتيجيات اليت تقع ضمن قطاع صـيد األمسـاك علـى مـا ي                - ٢٠١

ختفيـــف األضـــرار  ) ب (البيانـــات وإجـــراء البحـــوث مـــن أجـــل وضـــع االســـتراتيجيات؛ و      
واســــتحداث وســــائل لزيــــادة القيمــــة املضــــافة لعمليــــات صــــيد األمســــاك الضــــيق النطــــاق؛  

ــوارد وإدارهتــا؛   )ج( و ــات املفاضــلة بــني األهــداف القصــرية    ) د(و ختصــيص امل مناقشــة عملي
اختــاذ ) هـــ(و جــل وآثــار خمتلــف السياســات واالســتراتيجيات؛  األجــل واألهــداف الطويلــة األ
غــري أنــه ال يــتعني أن يغــيّنب عــن البــال أن القطــاع الفرعــي لصــيد  . التــدابري الــيت حتســن اإلدارة

األمساك الضيق النطاق ليس متماثال داخـل مجيـع البلـدان واملنـاطق ويف مـا بينـها، لـذلك يـتعني                      
ضع االستراتيجيات والسياسات املخصصة لتعزيز مسامهة هـذا        إيالء االهتمام هلذا األمر لدى و     

 .القطاع الفرعي يف ضمان األمن الغذائي وختفيف حدة الفقر
 
 مجع البيانات وإجراء البحوث من أجل وضع االستراتيجيات ��١

بغية وضع استراتيجيات فعالة متعلقة بصيد األمساك بالتحديد، يلزم أوال قيـاس وفهـم                - ٢٠٢
فمـن شـأن هـذه التـدابري أن تـبني           . املسـببة النتشـار الفقـر يف أوسـاط صـيادي األمسـاك            العوامل  

مدى جدوى املساعدات اليت متنح لقطاع صـيد األمسـاك الضـيق النطـاق، ال بسـبب مسـتويات            
الفقر يف هذا القطاع، بل أيضا بسبب مسامهة هـذا القطـاع احلاليـة واحملتملـة يف ضـمان األمـن                      

لفقـر علـى الصـعد احمللـي واملنـاطقي والـوطين، إىل جانـب مسـامهته يف                  الغذائي وختفيـف حـدة ا     
ــدرها الصــادرات   ــرادات البلــد الــيت ت ــذين    . إي كمــا أهنــا ضــرورية لتحديــد عــدد األشــخاص ال

يسـتحيل قطعـا   املعرفـة،  يعملون فعليا يف صيد األمساك الضيق النطاق، إذ أنه مـا مل تتـوافر هـذه            
وعـالوة علـى ذلـك،    . من الغذائي وختفيف حدة الفقر   يف ضمان األ  ة مصائد   قياس مدى مسامه  

العمليـة الـيت تفضـي إىل       ) أ(: فإن حتسـني البيانـات واملعلومـات يـؤدي إىل حتسـني فهـم مـا يلـي                 
احللـول املناسـبة يف     ) ب(و  دخول صيادي األمساك على نطاق ضيق عامل الفقر واخلـروج منـه؛             

ــواء املخــاطر   ــادة  ) ج(و  ؛الحقــا وتقــدمي الــدعم مســبقاجمــايل احت االســتراتيجيات الالزمــة لزي
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مسامهة العاملني يف قطاع صيد األمساك الضيق النطاق يف ضمان األمن الغـذائي وختفيـف حـدة          
 .كيفية وضع هذه االستراتيجيات موضع التنفيذ) د(و الفقر حمليا ووطنيا ؛ 

 
 ختفيف األضرار وزيادة القيمة ��٢

عاجلة األضرار اليت يعاين منـها صـيادو األمسـاك علـى         ميكن اختاذ عدد من اإلجراءات مل       - ٢٠٣
الضعف، فعلى سبيل املثـال،      اويلزم أن تتخذ هذه اإلجراءات يف ضوء مصدر هذ        . نطاق ضيق 

عرب برامج التأهب هلـا ونظـم       ) مثالاألعاصري،  ك(الكوارث الطبيعية   الضعف أمام   ميكن تقليص   
ــذار املبكــر هبــا؛    النامجــة عــن املخــاطر الــيت يســتتبعها العمــل   ميكــن معاجلــة األضــرار بينمــا اإلن

احلوادث اليت حتدث يف البحر، املشاكل الصـحية النامجـة عـن تصـنيع املـأكوالت، علـى سـبيل          (
عرب تنفيذ برامج للسالمة البحريـة وبـرامج أخـرى ترمـي إىل ختفيـف األثـر الـذي يتركـه                     ) املثال

 االستراتيجيات األخـرى الـيت تسـاعد        ومن).  مثال األفران احملسنة (تدخني األمساك على الصحة     
على ختفيف األضرار اليت يعاين منها صيادو األمساك على نطاق ضيق، سـواء كـانوا مقـيمني أو          

اليت يقيمـون عليهـا أو      األرض  مهاجرين، هو االعتراف رمسيا حبقوقهم يف املوارد السمكية ويف          
ليت ميكـن اختاذهـا هـو تطـوير         ومن ضمن اإلجراءات األخرى ا    . يستغلوهنا وتفعيل هذه احلقوق   

قدرة الصيادين التنظيمية واعتماد الطرائق اليت تيسـر مشـاركتهم الفعليـة حمليـا ووطنيـا يف اختـاذ          
القرارات اليت تؤثر يف قطاع صيد األمساك وسبل رزقهم وظروف عملهم، وذلك خللـق شـعور                

 .اءلة عنهالديهم بأهنم هم املسؤولون عن عملية صنع القرارات وبأهنم عرضة للمس
وميكن زيادة القيمة املضافة يف قطاع صيد األمسـاك الضـيق النطـاق عـرب حتسـني البنيـة                     - ٢٠٤

 وحتسني جـودة    ؛التحتية ومواقع إنزال األمساك وخمازهنا واملباين اليت تستخدم لبيعها يف األسواق          
 كمياهتـا،    وتعزيـز معاجلـة فضـالت مـا بعـد الصـيد وختفيـف مـن                ؛املعلومات املتعلقـة باألسـواق    

وذلك بوسائل معينة من بينـها حتسـني عمليـات املناولـة والتجهيـز والتوزيـع الـيت تشـمل أنـواع                      
 .السمك املصادة عرضا وأنواع السمك املستهدفة على السواء

 
 ختصيص املوارد وإدارهتا ��٣

ميكــن أيضــا اســتغالل عمليــة ختصــيص املــوارد وإدارهتــا لزيــادة مســامهة قطــاع صــيد      - ٢٠٥
اك الضــيق النطــاق يف ضــمان األمــن الغــذائي وختفيــف حــدة الفقــر، خباصــة يف األرصــدة   األمســ

حتسـني قاعـدة املـوارد عـرب إدارة         ) أ: (التاليـة وسـائل   الالسمكية اليت يبالغ يف استغالهلا، وذلك ب      
ــال    (املــوارد  ــد  ) احلــد مــن طــرق الصــيد املــدمرة، علــى ســبيل املث ووضــع اســتراتيجيات لتجدي

عرب زيادة املناطق احملمية وإعادة البيئـة البحريـة إىل مـا كانـت عليـه وتعزيـز               (األرصدة السمكية 
ختصــيص قســم أكــرب مــن املــوارد  ) ب(و ؛ )األرصــدة الســمكية ومواطنــها، علــى ســبيل املثــال 
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ــا للصــيد الصــناعي،  لقطــاع صــيد األمســاك الضــيق النطــاق    ــام بوضــوح  خالف مبــا يف ذلــك القي
لنطــاق وتوســيع رقعــة املنــاطق احملجــوزة لكــي تكــون بتخصــيص حصــة لقطــاع الصــيد الضــيق ا

، عنـد االقتضـاء،   التشجيع على استخدام أجهزة جتميـع األمسـاك       ) ج(و  حتت تصرفه احلصري؛    
توفري سـبل رزق بديلـة      ) د(و  واصطيادها يف املناطق الساحلية؛     من أجل زيادة جتميع األرصدة      

وميكـن  . رد السمكية اليت تصـاد بـإفراط      الضغط على املوا  لتخفيف  يف إطار هياكل إدارية فعالة      
أن خيفف توفري سبل الرزق البديلة من حدة الفقر املنتشر يف أوساط الصيادين وأن يتـيح جتـّدد                   

وحينئذ، ميكن لتجدد األرصدة السمكية أن خيلق إمكانيات تسمح بزيـادة           . األرصدة السمكية 
ع صـيد األمسـاك الضـيق       إمدادات السـمك املخصصـة لالسـتهالك البشـري؛ وزيـادة دخـل قطـا              

ــادة      ــيادين؛ وزيـ ــاط الصـ ــل يف أوسـ ــدخل وفـــرص العمـ ــاِعفات يف الـ ــدوث مضـ ــاق؛ وحـ النطـ
 .قطاع صيد األمساك الضيق النطاقاإليرادات الوطنية من صادرات 

 
 مناقشة عمليات املفاضلة وآثار خمتلف االستراتيجيات ��٤

 يف قطــاع صــيد األمســاك،  لــدى اعتمــاد السياســات واملؤسســات والعمليــات احملســنة    - ٢٠٦
يــتعني معاجلــة مســألة املفاضــلة الــيت تســتتبع النظــر يف آثــار كــل مــن االســتراتيجيات مــن حيــث 

ولـدى املفاضـلة، الـيت تشـكل ضـمنا جـزءا مـن القـرارات السياسـية العامـة                    . تكاليفها وفوائدها 
ات املسـتقاة مـن     املخصصة ملكافحـة انعـدام األمـن الغـذائي والفقـر، يـتعني االسـتناد إىل املعلومـ                 

 .البيانات اليت مجعت والبحوث اليت أجريت
التكـاليف واملكاسـب الـيت تنـتج        مـا هـي     : وكثريا ما تشمل عمليات املفاضلة مـا يلـي          - ٢٠٧

مــن تقلــيص أنشــطة الصــيد الصــناعي املصــحوب باخنفــاض يف إيــرادات العمليــة األجنبيــة، لقــاء 
، - مبعـىن آخـر      عف؟ألربـاح ويف آثـار املضـا      صيد كميات قليلة من األمساك تصحبه زيـادة يف ا         

ا يعين تغـيري التـوازن القـائم بـني          مماليت تنتج من اختيار رأس املال خلفض الفعالية،         ما هي اآلثار    
أن يسـفر عـن     ميكـن   عوامل اإلنتاج بتحبيذ العمال على حسـاب اإليـرادات الرأمساليـة، والـذي              

التكـاليف واملكاسـب الـيت تنـتج        وما هي    ؟ إمنا مع تقليص األرباح    ،خلق مزيد من فرص العمل    
ا يعـين زيـادة إيـرادات قطـاع         ممـ  ؟لإلنتـاج املخصـص للسـوق احمللـي       قياسـا   من دعم الصـادرات     

صــيد األمســاك الضــيق النطــاق ورفــع إيــرادات احلكومــة مــن العملــة األجنبيــة، مــع أنــه جيــوز أن 
ة وأن يتـرك أثـرا هامـا يف         تفضي إىل خفـض كميـات األمسـاك املتـوافرة للبيـع يف األسـواق احملليـ                

التكاليف واملكاسـب الـيت تنـتج مـن دعـم قطـاع الصـيد               وما هي   انتشار الفقر واألمن الغذائي؛     
 وجيـوز أن يفضـي ذلـك إىل زيـادة العائـدات الـيت       ؟األجنيب أو احمللـي لزيـادة اإليـرادات الوطنيـة         

لوطنيـة واإلتـاوات    تدرها الرخص اليت متنح لـدخول قطـاع الصـيد األجـنيب إىل منـاطق الصـيد ا                 
اليت يدفعها، أو زيادة إيرادات الصادرات املتأتية مـن أسـطول الصـيد الـوطين شـبه الصـناعي أو           
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أقـل مـن   ت  الصناعي، مع أنـه جيـوز أن يـؤدي إىل اصـطياد قطـاع الصـيد الضـيق النطـاق كميـا                     
ليف التكــاومــا هــي األمســاك، وهلــذا األمــر أثــر ســليب يف األمــن الغــذائي وختفيــف حــدة الفقــر؛  

واملكاســب الــيت تنــتج مــن اعتمــاد تــدابري قصــرية األجــل لتخفيــف حــدة الفقــر وحتســني األمــن  
الغذائي، من مثل توفري اإلئتمانات أو اإلعانات املالية لقطاع الصيد الضيق النطاق، كما ميكـن               

اإلفــراط يف الصــيد، واخنفــاض (أن يــؤثر ســلبا يف اســتمرار قطــاع الصــيد علــى املــدى الطويــل   
 .)واألرباحاملصيدة ألمساك كميات ا

 
 حتسني اإلدارة ��٥

ــز      يشــكل حتســني اإلدارة   - ٢٠٨ ــة أي اســتراتيجية تتخــذ لتعزي عــامال فاصــال لنجــاح وفعالي
يقتضـي  فهو  . مسامهة قطاع الصيد الضيق النطاق يف ضمان األمن الغذائي وختفيف حدة الفقر           

اذ القـوانني والقواعـد التنظيميـة املتعلقـة     إنف (واحترام القانون، )التمكني والالمركزية (الشمولية  
ــرب مضــرة بقطــاع الصــيد الضــيق النطــاق،        ــيت تعت ــاء التشــريعات واملمارســات ال بالصــيد، وإلغ

مسـاءلة مجيـع اهليئـات       (والشـفافية واملسـاءلة   ) وتسوية الرتاعات بني مسـتغلي املـوارد السـمكية        
احلصــول علــى املعلومــات،    الفســاد، و وتــدابري ضــد  اإلداريــة املســؤولة عــن قطــاع الصــيد،     

 .)ومبادرات الرصد والتقييم التشاركية الرامية إىل دعم قطاع الصيد الضيق النطاق
 

 العوامل اليت حتد من مسامهة قطاع الصيد يف التنمية املستدامة - ٣ 
حدد مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية عددا من العوامـل الـيت اعتربهـا عوائـق                   - ٢٠٩
هـذا القطـاع     فهـي تضـعف قـدرة      .ة حتول دون مسامهة قطاع الصيد يف التنميـة املسـتدامة          كبري

على املسامهة يف التنمية االقتصادية وختفيف حدة الفقر وضمان األمن الغذائي، كمـا تزيـد مـن                
 .خماطر تدهور النظام البيئي

  
 املصائد يف أعايل البحار  

بالبيئـة والتنميـة إىل أن طريقـة إدارهتـا يف العديـد مـن               أشار مؤمتر األمم املتحـدة املعـين          - ٢١٠
 ٢١وذكر جـدول أعمـال القـرن    . املناطق غري سليمة وأن بعض املوارد تستغل استغالال مفرطا   

 هـي عـدم تنظـيم قطـاع         )٨٤(أن املشاكل الرئيسية اليت تواجهها عمليات الصيد يف أعايل البحار         
يـه فعليـا، وضـخامة حجـم سـفن الصـيد إىل حـد               الصيد، وتقدير كميات األمساك بـأكثر ممـا عل        

ــيت ال تفــي         ــاة ال ــة، ومعــدات الصــيد املنتق ــهرب مــن  املراقب ــيري أعــالم الســفن لل ــراط، وتغ اإلف
دة عرضـا، وعـدم تطبيـق تـدابري حفـظ املـوارد             يبالغرض، والكميات املفرطـة مـن األمسـاك املصـ         

والصـيد مـن دون قيـد       .  الـدول  السمكية، وعدم موثوقية قواعد البيانـات، وانتفـاء التعـاون بـني           
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وال شــرط يف أعــايل البحــار هــو مصــدر معظــم هــذه املســائل، إذ أنــه يشــجع  الصــيادين غــري     
القــانونيني واجلهــات االنتهازيــة علــى اســتغالل هــذه الفرصــة للصــيد يف احمليطــات، وال يشــجع  

حــار إدارة علــى التعــاون اإلجيــايب بــني الــدول وحيــول دون إدارة عمليــات الصــيد يف أعــايل الب   
وما مل تتوافر هذه اإلدارة الفعالة، فإن املوارد السمكية ستستغل بـإفراط ومـن مث تـدخل                 . فعالة

 .مرحلة النضوب؛ وهذا األمر يكبح إمكانية حتقيق التنمية املستدامة
وما يقوض استدامة عمليـات الصـيد يف أعـايل البحـار مسـائل أوسـع نطاقـا أال وهـي                       - ٢١١

ن ماهية واجـب التعـاون مبوجـب القـانون الـدويل حلفـظ األمسـاك يف أعـايل                   اختالف اآلراء بشأ  
وميكن للحدود املفروضة على الصيد اليت حظيـت باتفـاق املنظمـات اإلقليميـة             . البحار وصوهنا 

إلدارة مصائد األمساك أن يتم جتاوزهـا مـن جانـب األطـراف غـري األعضـاء يف هـذه املنظمـات                       
أي ضـوابط، ألن دول العلـم ليسـت أطرافـا يف املنظمـات أو      واليت تقـوم بصـيد األمسـاك بـدون        

ــات  ــيت تفــرض هــذه احلــدود  الترتيب ــدول، بتج . ال ــة،   وإن هــذه ال ــها هــذه القواعــد التنظيمي اهل
تقضــي علــى اهلــدف الــذي تنشــده األطــراف فحســب، أال وهــو حفــظ األمســاك الــيت تصــان  ال

مـن تقلـص عمليـة الصـيد بشـكل          واستغالهلا بشكل مستدام، بل إهنا حتقق مكسـبا غـري مباشـر             
 .)٨٥(عام يف املناطق املعنية

 
 الصيد يف املناطق الواقعة حتت الوالية الوطنية  

وطنيــة، مبــا يف ذلــك الواليــة الوعديــدة هــي عمليــات الصــيد يف املنــاطق الواقعــة حتــت   - ٢١٢
الصــيد الضــيق النطــاق، الــيت تواجــه مصــاعب مــن حيــث القــدرة احملليــة علــى صــيد     عمليــات 

كميــات فائضــة مــن األمســاك، وتوغــل األســاطيل األجنبيــة بــدون إذن انتــهاكا منــها للحقــوق    
اتفاقيــة األمــم  مــن ٦٢  و٦١ و ٥٦الســيادية الــيت تتمتــع هبــا الــدول الســاحلية مبوجــب املــواد  

، وتــدهور النظــام البيئــي، وعــدم تقــدير كميــة الصــيد علــى حقيقتــها،   البحــار املتحــدة لقــانون
دة عرضـا وخملفاهتـا، وزيـادة حـدة التنـافس بـني قطـاع الصـيد                 يمسـاك املصـ   وارتفاع كميـات األ   

. )٨٦(احلريف وقطـاع الصـيد الواسـع النطـاق، وبـني أنشـطة الصـيد وغريهـا مـن أنـواع األنشـطة                      
والسبب اجلذري الكامن وراء هذه املمارسات غري املستدامة هو انعدام أي رقابـة علـى عمليـة                 

د اليت يعتمـدها الصـيادون احملليـون وسـفن الصـيد األجنبيـة،              الصيد العامة وعلى ممارسات الصي    
 . وهذه أمور نامجة عن ضعف أنشطة الرصد واملراقبة واإلشراف

إزاء دور وإضافة إىل ذلـك، سـادت العقـد املاضـي أو العقـدين املاضـيني مشـاعر قلـق                     - ٢١٣
املسـتدام والتغـيريات يف   يف التنمية املستدامة نظرا النتشار ممارسات الصـيد غـري      مصائد األمساك   

وأعربـت بعـض اهليئـات املعنيـة بقطـاع صـيد       . مـن صـنع اإلنسـان     هـي   اليت  اإليكولوجي  النظام  
األمساك واليت تقدم املشورة للدول السـاحلية الناميـة بشـأن حفـظ مواردهـا وصـوهنا يف املنـاطق           
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هـذه التجـارة وإزاء     اخلاضعة لواليتـها الوطنيـة عـن قلقهـا إزاء زيـادة التجـارة باألمسـاك وعوملـة                   
اآلثار السلبية احملتمل أن تتركها االتفاقات اليت متنح فرصة الدخول إىل مناطق الصـيد الوطنيـة،                
مع ما ينطوي عليه هذا األمر من أثر مضر يف حفظ املـوارد السـمكية واإلمـدادات احملليـة منـها         

بري إداريـة تقدميـة يف      وأشارت هذه املنظمات على الدول األعضـاء فيهـا  اختـاذ تـدا             . ومواردها
جمال تنظـيم دخـول منـاطق الصـيد التابعـة هلـا بـدال مـن االنتظـار حـىت تصـبح األمسـاك مسـتغلة                           

كما شددت على ضرورة التشاور مع مجيع أصحاب الشـأن يف هـذا القطـاع     . استغالال مفرطا 
يـات  لتنظيم دخول هذه املناطق وإدارة القدرة على صيد األمساك وذلك عـرب بروتوكـوالت وآل           

 .تشاورية
 

 اإلفراط يف صيد األمساك  
حالــة مصــايد األمســاك وتربيــة األحيــاء أشــار تقريــر منظمــة األغذيــة والزراعــة املعنــون   - ٢١٤

إىل أن عــدد املــوارد الســمكية الــيت مل تســتغل بالقــدر الكــايف والــيت   ٢٠٠٢ - املائيــة يف العــامل
ألمساك الكبرية وما برح يتنـاقص بشـكل        اأرصدة   يف املائة من     ٢٥تستغل على حنو معتدل متثل      
 مـا يعـين أهنـا بلغـت حـدود اسـتدامتها             ، يف املائـة اسـتغالال تامـا       ٤٧طفيف؛ واستغل مـا نسـبته       

 يف املائة يستغل بإفراط وما من احتمـال يشـري إىل التوسـع يف               ١٨القصوى؛ وأفيد أن ما نسبته      
ملتبقيـة اعتـربت مسـتنفدة إىل    األرصـدة ا ن  يف املائة مـ ١٠ هذا اجملال أو زيادة اإلنتاج؛ ونسبة الـ 

والنقص العاملي يف األمساك الناجم عن استنفادها واملتوقع أن يزيد إىل حـد كـبري     . )٨٧(حد كبري 
علــى امتــداد العقــود القادمــة، سيشــكل خطــرا جســيما يتهــدد إمــدادات األغذيــة للماليــني مــن 

 ).٢٦٣-٢٦١، الفقرات A/53/456نظر ا( الناس 
 

 اك غري الشرعي وغري املبلغ عنه وغري املنظمصيد األمس  
هـذا النـوع   .  هناك أخبار عن ممارسة الصيد غري الشرعي وغري املبلغ عنـه وغـري املـنظم      - ٢١٥

ــا يف منــاطق خاضــعة للواليــة            ــامل، إمــا يف أعــايل البحــار وإم ــن الصــيد يف خمتلــف أحنــاء الع م
ــة ــدول ســاحلية  الوطني ــار ســلب    . ل ــن الصــيد آث ــوع م ــذا الن ــة   وهل ــوارد الطبيعي ــى حفــظ امل ية عل
االقتصــادات واألمــن الغــذائي للــدول الســاحلية، ال ســيما الــدول الناميــة الســاحلية،          وعلــى
، الفقــرات A/54/429انظــر (عــادة مبمارســات الصــيد غــري املســتدامة يف أعــايل البحــار   ويــرتبط
٢٥٧-٢٤٩.( 



 

05-25757 81 
 

A/60/63  

 القيود على املصائد الصغرية احلجم  
 بالصيد الصغري النطاق معرضـون لعوامـل خارجيـة كـثرية تسـهم يف        اجلماعات العاملة  - ٢١٦

ــات أســعار الســوق وتغــري الوصــول إىل األســواق،         ــل اقتصــادية كتقلب ــها عوام ــر، مــن بين الفق
ــة   ــة      /وكــذلك األحــداث املناخي ــرة األمســاك، وقل ــات الفصــلية الســنوية يف وف ــة كالتقلب الطبيعي

ــة والكــوارث     ــواع اجلوي ــة    حصــائل الصــيد، وســوء األن ــا األعاصــري احللزوني ــا فيه ــة، مب الطبيعي
واألثر الشديد لكارثـة سـونامي يف اجملتمعـات         . )٨٨(واألعاصري املدارية، وخماطر العمل يف البحر     

الساحلية جلنـوب شـرق آسـيا، الـذي سـبب ضـياع مصـدر الـدخل وسـبل العـيش للعديـد مـن                         
 يف منطقـة احملـيط اهلنـدي،        اجملتمعات اليت تعيش على صيد األمساك يف عـدد مـن الـدول الواقعـة              

 .هو تذكرة مؤملة بالعواقب املفجعة ملثل هذه األحداث الطبيعية
 والتحكم هبـا قـد   ة قضايا اإلدارة الرشيدة والسياسات املرتبطة بالوصول إىل البيئة املائي       - ٢١٧

وكـذلك تـرتبط مسـائل الـتحكم والتوزيـع غالبـا باملنافسـة              . تقيد أيضا املصائد الصغرية احلجـم     
. ومن القيود األخرى االفتقار إىل التكنولوجيـا املالئمـة        . من جانب املصاحل الصناعية واألجنبية    

ومن شأن هذه القيود أن حتد من قدرة هذه املصائد علـى اإلسـهام يف األمـن الغـذائي وختفيـف       
 .)٨٩(وطأة الفقر

صـناعي مـن     وقد تنشأ املنازعات بني أنشطة الصـيد الصـغري احلجـم وأنشـطة الصـيد ال                - ٢١٨
قضايا اإلدارة الرشيدة والسياسة العامة، كعـدم وجـود قـدرة كافيـة لفـرض التنفيـذ أو االفتقـار                  

ومـــن األمثلـــة علـــى . إىل إرادة التنفيـــذ، واملعاملـــة التفضـــيلية الـــيت ُتعطـــى للمصـــائد الصـــناعية
صـناعية  املعامالت التفضيلية فترات التأخر الطويلة يف النظر يف الشكاوى حول توغل السـفن ال             

يف منــاطق الصــيد الصــغري احلجــم، وإخــراج الصــيادين الصــغار مــن منــاطق الصــيد، واإلعانــات 
اليت ُتعطى إىل املصائد الصناعية، وقيام مصاحل الصيد الصناعية بدفع حوافز اعتباطية غري رمسيـة               

ــة الوصــول إىل املــوارد أو األســواق    ــنجم عــن   . )٩٠(للحصــول علــى حري ــاطق، ت ويف بعــض املن
ــة، إىل جانــب منافســة       الصــيد  الشــاطئي مــن جانــب الســفن الصــناعية، وخاصــة ســفن الترول

ــة مــن الشــاطئ، إذ جتــرب الصــيادين        ــة القريب ــة البحري ــى البيئ ــر ســليب عل الصــيادين احلــرفيني، أث
احلرفيني على ممارسة عملهم يف منطقة مـن امليـاه الضـحلة دائمـة الـتقلص والبحـث عـن صـغار                      

وقـد تتنـازع املصـيدتان أيضـا يف السـوق إىل            . )٩١(الساحلية) لسرءا(السمك يف مناطق التفريخ     
ــواع مــن الســمك      ــد تصــطادان نفــس األن ــا ق ــزال املصــائد الكــبرية احلجــم   . حــد أهنم مث إن إن

بكميات كبرية مـن السـمك قـد خيفـض أسـعار السـمك وجيعـل قـدرة الصـيادين الصـغار علـى                        
عمليـة فعالـة اقتصـاديا، مـن حيـث أن         ويف حـني أن هـذا قـد يبـدو           . املنافسة يف تنـاقص مسـتمر     
، )األعلـى تكلفـة   (يزحيون املنتجني الصـغار اهلامشـيني       ) األقل تكلفة (املنتجني الصناعيني األكفأ    
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ختلـق تشـوهات وعيوبـا يف سـوق رأس     ) أ: (وهذه حصيلة قـد ال تكـون فعالـة وال عادلـة ألهنـا            
تتجاهـل انعـدام   ) ج(اعيـة؛ و  توزع الدخل بصورة غري مقبولـة مـن الناحيـة االجتم    ) ب(املال؛  

 .)٩٢(فرص العمل البديلة ملن أزاحوهم من الساحة
 هذه املنازعات تظهر أمهية حتسني السياسات واملؤسسات والعمليـات وتوجيههـا حنـو              - ٢١٩

وتثبــت أيضــا بوضــوح أن علــى  . احلــد مــن ضــعف الصــيادين الصــغار والــدفاع عــن حقــوقهم  
املبـادالت يف قـرارات السياسـة العامـة حينمـا تقـرر،             السلطات املختصـة أن ختتـار صـراحة بـني           

 .مثال، حتقيق أعلى حد ممكن من األمن الغذائي وختفيف حدة الفقر
 ومثة قيود إضافية يف املصائد الصـغرية احلجـم هـي عـدم قـدرهتا علـى احلـراك اجلغـرايف                      - ٢٢٠
جي مينـع الصـيادين     فحصر الصيد يف جمال حمدود بسـبب االفتقـار إىل التطـور التكنولـو             . واملهين

من الصيد بعيدا عـن السـاحل، حيـث أن انعـدام تـوافر العمـل البـديل هلـم، وهـو مـا أُشـري إليـه                            
أعــاله، حيــد مــن إمكانيــة خــروجهم مــن املصــائد، األمــر الــذي جيعلــهم بوجــه خــاص عرضــة     

وهكذا، يغلب أن يواجه الصيادون الصـغار مأزقـا         . لالعتداء على حقوقهم من الرب والبحر معا      
الــدخول فيهــا ســهل نســبيا وغــري مكلــف جــدا، أمــا اخلــروج فصــعب   : شــبه مصــيدة الفئــراني

جملموعة متنوعة من األسباب أوهلا ديـون مستعصـية، وآخرهـا عـدم وجـود عمـل بـديل خـارج                   
يعمـل  : ويف العديد من البلدان النامية، ُيعترب صـيد األمسـاك السـهم األخـري             . )٩٣(مصيدة األمساك 

 .)٩٤( عندما تكون الزراعة غري جمديةالناس يف صيد األمساك
 وعالوة على ذلك، للكثري من تقنيات صيد األمساك اليت يستعملها الصيادون الصـغار               - ٢٢١

واحلرفيون يف الشعاب املرجانية، كاستخدام املتفجـرات والشـباك اجملـرورة والسـموم، هلـا آثـار                 
.  املتصـلة هبـا يف البيئـة املداريـة     سلبية على وفرة موارد املصائد وعلى صحة الـنظم اإليكولوجيـة          

 األنواع الساحلية والالفقاريات واسترتاف ال رجعة فيه لألنـواع          دوقد ينتج عنها إفراط يف صي     
اليت تعيش يف الشعب املرجانية، نظرا للدور احلاسم للشعب املرجانية، بوصـفها أمـاكن للسـرء                

املمارسات حمظورة رمسيـا مبوجـب      وعلى الرغم من أن هذه      . )٩٥(وموائل لالفقاريات ولألمساك  
أنظمة مصائد األمساك، فإهنا تستمر ألن الناس املعنيني قلما جيدون، إن وجدوا علـى اإلطـالق،                

 .)٩٦(سبل عيش بديلة
 

 القضايا البيئية املتصلة بتربية املائيات  
عاديـة،   يعتقد اخلرباء أنه وإن كانت تربيـة املائيـات تبـدو أكثـر اسـتدامة مـن املصـائد ال                - ٢٢٢

 القضـايا اخلطـرية املتعلقـة مبـا ينـتج عـن الطـرق املسـتخدمة يف إنتـاج            ةحتتاج الصـناعة إىل معاجلـ     
األمساك املرباة من آثار إيكولوجيـة ضـارة علـى البيئـة البحريـة ومصـائد األمسـاك الربيـة وصـحة                      

 .)٩٧(اإلنسان
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 امة مصائد األمساكأنشطة بناء الثقة اليت تقوم هبا املنظمات الدولية لتعزيز استد - ٤ 
ــام عــدد مــن      - ٢٢٣ ــة، ق ــدان النامي ــة املســتدامة للبل ــة مصــائد األمســاك يف التنمي ــا بأمهي  اعتراف

املنظمات الدولية املختصة بتقدمي املسـاعدة التقنيـة واملاليـة إىل هـذه البلـدان ُصـممت يف شـكل                    
لصـغرية احلجـم، يف   أنشطة لبناء الثقة من أجـل تعزيـز دور مصـائد األمسـاك، ال سـيما املصـائد ا                

 .مكافحة الفقر وحتسني األمن الغذائي
ــة املختصــة بقضــايا    املتحــدة األمــم تقــوم منظمــة � ٢٢٤ ــة والزراعــة، بوصــفها الوكال لألغذي

، بأنشـطة عديـدة لتعزيـز مسـامهة مصـائد األمسـاك يف التنميـة                 املتحـدة  األمـم مصائد األمسـاك يف     
طة مــن خــالل تنفيــذ مدونــة قواعــد الســلوك وجيــري االضــطالع مبعظــم هــذه األنشــ. املســتدامة

ــة      وتقــدم منظمــة الفــاو  . لصــيد األمســاك املتســم باملســؤولية وغريهــا مــن خطــط العمــل الدولي
ــاك،     ــائد األمسـ ــاركية إلدارة مصـ ــة يف ميـــدان النـــهج التشـ ــة إىل البلـــدان الناميـ ــاعدة التقنيـ املسـ

دئ توجيهيـة مبنيـة علـى       وقامـت أيضـا بوضـع مبـا       . مستكملة بتطوير اإلطار املؤسسي املناسب    
ــة، وللمشــاكل والفــرص يف      ــة واالقتصــادية والدميغرافي املؤشــرات الرئيســية للقضــايا االجتماعي

 االقتصـادي   -إدارة موارد مصائد األمساك، ولرصد أثر تـدابري اإلدارة علـى الرفـاه االجتمـاعي                
ر املعلومـات  وقامـت الفـاو بتحديـد ونشـ    . للمجتمعات الساحلية اليت تعيش على صيد األمسـاك     

ــة للمصــائد الصــغرية النطــاق، وتصــدت ملســألة احلــق يف        ــإلدارة الفعال عــن األدوات املتاحــة ل
 .الوصول، إىل املوارد السمكية يف املصائد الصغرية

ــام     - ٢٢٥ ــذ ع ــة، من ــة والزراع ــة األغذي ــوم منظم ــيش    ١٩٩٩ وتق ــامج ســبل الع ــذ برن ، بتنفي
 بلـدا مـن بلـدان غـرب         ٢٥لكـة املتحـدة ملسـاعدة       املستدامة يف مصائد األمساك الـذي متولـه املم        

أفريقيا يف احلد من الفقر يف اجملتمعات الساحلية واليت تعتاش بصيد األمسـاك مـن خـالل حتسـني               
تطـوير رأس املـال     ) أ: (وُيقصـد بالربنـامج أن يبلـغ أهدافـه مـن خـالل مـا يلـي                . سبل معيشـتهم  

تعزيـز الثـروات   ) ب(ائد األمسـاك؛ و     االجتماعي والبشري يف اجملتمعـات الـيت تعتمـد علـى مصـ            
. تطـوير سياسـات وبيئـات مؤسسـية مناسـبة ملصـائد األمسـاك             ) ج(الطبيعية هلـذه اجملتمعـات؛ و       

ويتوقع الربنامج أن حيقق تأثريا دائما يف اإلدارة الرشيدة على الصعيدين املركـزي واحمللـي، ويف                
 .صياغة السياسات وتنفيذها على الصعيد الوطين

اك أنشـطة أخـرى تسـتهدف تعزيـز إسـهام مصـائد األمسـاك يف التنميـة املسـتدامة،                 وهن - ٢٢٦
تقدمي املساعدة إىل نيجرييا ومالوي لتحسني وصول مؤسساهتا املعنيـة مبصـائد األمسـاك      : تشمل

إىل املعلومات والوثائق املتعلقة بإدارة مصائد األمساك وتربية األحياء املائية؛ وتـدريب املـوظفني              
م ومجهورية إيران اإلسـالمية علـى مجـع املعلومـات وتسـويقها وإعـداد التقـارير عـن                   يف فييت نا  

األسواق؛ وإعداد الكتيبات ونشرها عن منطقة الساحل األطلسي لنيكـاراغوا؛ وعقـد حلقـات              
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ــام؛      ــة وضــع اســتراتيجية وطنيــة إلدارة مصــائد األمســاك وتطويرهــا يف فييــت ن عمــل عــن كيفي
؛ ويف إسـبانيا    )أملانيـا (لسـمك واملنتجـات السـمكية يف بـرميني          وحلقة عمل عن سالمة ونوعيـة ا      

لبلدان البحر األبيض املتوسط، ويف باكستان وفييـت نـام ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية وبلغاريـا                  
والصني وبنغالديش لبلدان جنوب آسيا وجنـوب شـرق آسـيا؛ ومشـاورات بـني اخلـرباء حـول                   

؛ وبـرامج   �يف وطأة الفقر وحتقيق األمن الغذائي      مصائد األمساك الصغرية النطاق يف ختف      ورد�
لتعزيز بناء القدرات ملكافحة صيد األمساك غـري الشـرعي وغـري املبلـغ عنـه وغـري املـنظم، مبـا يف                       

قدمي املساعدة يف وضع وتنفيذ خطـط العمـل الوطنيـة؛ وتقـدمي املسـاعدة إىل بلـدان مثـل                    ذلك ت 
كا الالتينيـة لتنميـة مصـائد األمسـاك يف معاجلـة            تايلند والسنغال، وإىل منظمات مثل منظمة أمري      

 ). أعاله١٩٠انظر الفقرة (تنفيذ خطة العمل الدولية بشأن إدارة طاقات الصيد 
 وقــام مرفــق البيئــة العــاملي التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، متعاونــا مــع مــاحنني - ٢٢٧

ة املسـتدامة ملصـائد األمسـاك البحريــة يف    آخـرين، بتقـدمي املسـاعدة املاليـة ملشــاريع تتنـاول اإلدار     
ويتعلق أحد هذه املشاريع بربنـامج      . اقتصاداهتا مبرحلة انتقال  البلدان النامية ويف البلدان اليت متر       
 اجلزرية الصغرية النامية يف احملـيط اهلـادئ دعـم املفاوضـات             نالعمل االستراتيجي اخلاص بالبلدا   

ــة حفــظ وإد    ــرام اتفاقي ــيت أفضــت إىل إب  الكــثرية االرحتــال يف غــرب   ارة األرصــدة الســمكية ال
ومثـة مشـروع آخـر هـو مشـروع احلـد       . ٢٠٠٤ووسط احمليط اهلادئ، اليت بدأ نفاذهـا يف عـام     

من األثر البيئي لصيد اإلربيـان بالشـباك اجلرافـة مـن خـالل اسـتحداث التكنولوجيـات املتعلقـة                    
كة البلدان يف أفريقيا وأمريكـا الالتينيـة        بالصيد العرضي وإدخال تغيريات يف اإلدارة، يتم مبشار       

وهناك مبادرات أخـرى تتصـدى لتقنيـات الصـيد املـدمرة مثـل              . والبحر الكارييب وجنوب آسيا   
ــة يف إدارة مصــائد         ــنظم اإليكولوجي ــي ال ــدعو إىل وضــع هنــج يراع ــرط، وت مســألة الصــيد املف

إلدارة تشـمل، مشـروع     األمساك، باسـتعمال الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة الكـبرية كوحـدات لـ              
مكافحة استرتاف املوارد احلية وتدهور املناطق الساحلية يف النظام اإليكولـوجي البحـري لتيـار         

 بلـدان مـن     ١٦غينيا من خالل األعمال اإلقليمية املعتمدة على النظام اإليكولـوجي، مبشـاركة             
راتيجية مـن أجـل     بلدان غرب أفريقيا وعـدد مـن املنظمـات واجلهـات املاحنـة؛ والشـراكة االسـت                

اسـتدامة مصــائد األمســاك يف النظــام اإليكولــوجي البحـري الكــبري يف أفريقيــا جنــوب الصــحراء   
الكربى، وللشراكة اسـتراتيجية مـن أجـل النظـام اإليكولـوجي البحـري الكـبري للبحـر األبـيض                    
املتوســط، وإعــداد إطــار أويل يتعلــق بــإجراء حتليــل تشخيصــي عــابر للحــدود مــن أجــل النظــام  

 .يكولوجي البحري الكبري يف خليج البنغالاإل
 برنامج عمل يركـز علـى تنميـة مصـائد األمسـاك السـاحلية،               ث ونفذت أمانة الكومنول   - ٢٢٨

وكـان الـدافع علـى تنفيـذ هـذا الربنـامج هـو أن عـددا         . إذ ُتدار كمشاريع صـغرية إىل متوسـطة    
راط اخلطـري يف اسـتغالل مواردهـا         الساحلية النامية تعاين مـن اإلفـ       ثمتزايدا من بلدان الكومنول   
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وهتـدف  . مصائدها الساحلية بسبب االنتقـال السـريع مـن الصـيد الكفـايف إىل الصـيد التجـاري          
املشاريع إىل املساعدة يف تنمية طاقة الصيد املؤسسية يف عـدد مـن البلـدان، وتـدريب أصـحاب              

ــربح وإدماجــه يف االســتراتيجيات      ــف حــافز ال ــى تكيي ــة  املصــائد التجــاريني عل ــة املتعلق  الوطني
 .باإلدارة املستدامة وتنمية موارد املصائد الساحلية

وعقـد  .  تشترك جامعة األمـم املتحـدة يف أنشـطة بنـاء الثقـة يف قطـاع مصـائد األمسـاك           - ٢٢٩
برنــامج التــدريب التــابع للجامعــة واملتعلــق مبصــائد األمســاك، بالتعــاون مــع عــدة معاهــد حبــوث  

د التخرج للبلدان النامية يف أيسلندا وامليـادين ذات الصـلة مبصـائد             أيسلندية، دورات تدريبية بع   
السياسة والتخطـيط املـتعلقني مبصـائد األمسـاك، وتقيـيم املـوارد البحريـة ومـوارد امليـاه                   : األمساك

الداخليــة ورصــدها، واإلدارة اجليــدة ملعاجلــة األمســاك وجتهيزهــا، وتكنولوجيــا صــيد األمســاك،    
 .مساك والتسويق والتقييم البيئي والرصدوإدارة شركات مصائد األ

 
 استنتاجات - ٥ 

 ميكن ملصائد األمساك أن تلعـب دورا هامـا يف االقتصـاد العـاملي وأن تسـهم يف التنميـة                    - ٢٣٠
املستدامة، إذا ما أُديرت بصورة تتسم باملسؤولية، من أجل تـوفري الغـذاء والعمـل واالسـتجمام                 

. ملســاس بقــدرة األجيــال املقبلــة علــى تلبيــة احتياجاهتــا هــي  والتجــارة لألجيــال احلاليــة بــدون ا 
وينبغــي االعتــراف اعترافــا كــامال بإســهام املصــائد الصــغرية يف ختفيــف وطــأة الفقــر ويف األمــن 

على أنـه، لكـي تسـهم مصـائد األمسـاك           . الغذائي يف العديد من البلدان، ال سيما البلدان النامية        
بط احلكومات تدابري ابتكاريـة للتصـدي لعـدد مـن املشـاكل             يف التنمية املستدامة، جيب أن تستن     
وهــذه املشــاكل هــي اإلفــراط يف الصــيد، وصــيد األمســاك غــري . الــيت تعــوق حتقيــق هــذا اهلــدف

الشــرعي وغــري املبلــغ عنــه وغــري املــنظم واملمارســات غــري املســتدامة يف الصــيد، وهــي مشــاكل  
لبحار ويف املناطق اخلاضعة للواليـة الوطنيـة،      مرتبطة مبشكلة أكرب هي إدارة احمليطات يف أعايل ا        

 .فضال عن مسؤوليات دول العلم وقدرات الدول الساحلية
 من املهـم بصـفة خاصـة تقـدمي املسـاعدات املاليـة والتقنيـة إىل الـدول الناميـة لتحسـني                       - ٢٣١

مل التـدابري  وينبغـي أن تشـ    . إدارة املوارد البحرية احلية يف املناطق الواقعـة حتـت الواليـة الوطنيـة             
جهــودا للتقليــل مــن مصــادر الضــعف الكــثرية يف اجملتمعــات الــيت تعتمــد علــى الصــيد الصــغري     

وينبغي أن يكون من بني هذه التدابري توجيه اهتمام خاص إىل حتسـن اإلطـار القـانوين             . النطاق
والسياسي الذي تعمل فيه مصائد األمساك الصغرية احلجـم مـن أجـل تعزيـز إسـهامها يف األمـن                    

 .الغذائي وختفيف حدة الفقر
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 احلطام البحري -باء  
 املعلومات الـواردة يف هـذا التقريـر مسـتمدة يف معظمهـا مـن دراسـة اجلـدوى املتعلقـة                   - ٢٣٢

 اليت اضطلع هبـا برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة بالتشـاور               )٩٨(باإلدارة املستدامة للنفايات البحرية   
يـة أخـرى، ومـع املنظمـات غـري احلكوميـة، الـيت هلـا                مع األمم املتحدة ومنظمـات دوليـة حكوم       

وقُــدمت إىل االجتمــاع العــاملي الســادس . خــربة يف القضــايا املتعلقــة بإلقــاء النفايــات يف البحــر 
املتعلــق باالتفاقيــات وخطــط العمــل بشــأن البحــار اإلقليميــة، الــذي ُعقــد يف اســطنبول خــالل   

 .٢٠٠٤ديسمرب /األول كانون ٢نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠الفترة من 
 

 معلومات عامة - ١ 
 احلطام البحري، املشار إليه أيضا باسم النفايات البحرية، هي أي مـواد صـلبة متشـبثة          - ٢٣٣

وقـد  . مصنعة أو جمهزة طُرحت أو جرى التخلص منها أو ُتركت يف البيئة البحريـة والسـاحلية               
ميكـن أن تنقلـها إىل مسـافات         والريـاح    تيوجد احلطام البحري قـرب مصـدرها ولكـن التيـارا          

 لـيس فقـط   -ونتيجة لذلك، يوجد احلطام البحري يف مجيـع املنـاطق البحريـة يف العـامل           . طويلة
وعلـى  . يف املناطق الكثيفة السكان، بـل أيضـا يف أمـاكن نائيـة بعيـدة عـن أي مصـادر واضـحة                     

كل النفايـات املتولـدة     العموم، تكثر النفايات البحرية، خاصة يف جوار املدن الكبرية، بينما تشـ           
 .)٩٩(من السفن املساهم األكرب يف املناطق الساحلية البعيدة

وعـالوة علـى    .  ال توجد أرقـام حديثـة موثوقـة عـن كميـة النفايـات البحريـة يف العـامل                   - ٢٣٤
ذلك، تتعقد املقارنات بني تراكم النفايات البحرية يف خمتلف املواقـع بـاالختالف يف الكثافـات                

وهنـاك حسـابات    . )١٠٠(اسـة وأسـاليب تصـنيف النفايـات وتكـوين أدمي الشـواطئ            وفترات الدر 
 .تقدر أن مثانية ماليني بند من النفايات البحرية تدخل احمليطات والبحار كل يوم

معظـم النفايـات   .  أصبحت النفايات البحرية مشكلة دائمة التفـاقم يف األزمنـة احلديثـة       - ٢٣٥
ء، هذا إذا حتللت علـى اإلطـالق، حبيـث أن إلقـاء كميـات         البحرية تتكون من مواد تتحلل ببط     

ويف . كــبرية مــن هــذه املــواد باســتمرار يــؤدي إىل تــراكم تــدرجيي يف البيئــة الســاحلية والبحريــة
، ممـا أخـذ يـثري     العامـة اجلمعيـة السنوات األخرية، ذُكرت النفايات البحرية يف عدد من قرارات   

 .)١٠١(قلق اجملتمع الدويل إزاء هذه املشكلة
 

 مصادر النفايات البحرية - ٢ 
ــة       - ٢٣٦ ــات يف البيئ ــؤدي إىل إدخــال النفاي ــة ت ــة والبحري ــة مــن األنشــطة الربي ــاك جمموع  هن

 يف املائــة مــن ٨٠ إىل ٦٠ومــن املعتــرف بــه عمومــا أن املصــادر الربيــة مســؤولة عــن  . البحريــة
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ري مـن منطقـة إىل أخـرى        ولكـن املصـدر الرئيسـي للنفايـات البحريـة قـد يـتغ             . النفايات البحريـة  
 .ومن بلد إىل بلد

 املصــادر الربيــة واســعة االنتشــار جــدا،  - املصــادر الربيــة الرئيســية للنفايــات البحريــة  - ٢٣٧
تشمل رواد الشواطئ لالستجمام وصيادي السمك، والذين يقومـون بتصـنيع املـواد وجتهيزهـا               

يزهـا، ومعاجلـة ميـاه الصـرف        ونقلها، واملرافـق الشـاطئية للـتخلص مـن الفضـالت الصـلبة وجته             
الصحي وفيض اجملارير وإلقاء النفايات يف الرب بصورة غري مناسبة أو غري قانونيـة وإلقـاء النـاس                  

والنفايــات ميكــن أن تــذروها الريــاح أو جترفهــا أو ترميهــا يف املــاء مــن املنــاطق . )١٠٢(لألوســاخ
طـات معاجلـة ميـاه الصـرف     ومن املصادر الرئيسية فيضـان جمـاري الصـرف الصـحي وحم          . الربية

فعندما تتجاوز األمطار الفصلية طاقة مرفق معاجلـة ميـاه الصـرف الصـحي، ميكـن أن              . الصحي
وممــا يســهم أيضــا يف مشــكلة النفايــات . تعــرب املــواد أجهــزة املعاجلــة وتــدخل يف اجملــاري املائيــة

لـى الشـواطئ، سـواء      البحرية املمارسات القانونية وغـري القانونيـة يف إدارة الفضـالت الصـلبة ع             
 .يف املناطق الساحلية أو على حواف اجملاري املائية الداخلية

فباإلضــافة إىل .  وقــد يكــون للظــواهر الطبيعيــة أيضــا دور يف خلــق النفايــات البحريــة  - ٢٣٨
ســببه تســونامي يف احملــيط اهلنــدي مــن خســائر فادحــة يف األرواح واملمتلكــات، أنــتج أيضــا  مــا

وتسـتطيع النفايـات أن     . يات اليت انتهت إىل االنصباب يف البيئة البحريـة        كميات هائلة من النفا   
 .)١٠٣(تسبب مزيدا من األضرار املادية لنظم إيكولوجية ضعيفة فعال بسبب أضرار سابقة

ــة الرئيســية   - ٢٣٩ ــة لاملصــادر البحري ــة الرئيســية   - لنفايــات البحري  مــن بــني املصــادر البحري
ا أو عمــدا أو روتينيــا مــن الســفن العاديــة وســفن التــرويح   للنفايــات هــو طــرح أو إلقــاء عرضــ 

 ١٠وُيقـدر أن السـفن تسـهم بنسـبة     . وسفن صيد السمك ومنصات الـنفط أو الغـاز يف البحـر        
فالسـفن الكـبرية الـيت حتمـل علـى متنـها عـدد              .  يف املائة من النفايات البحريـة يف العـامل         ٢٠إىل  

وُيقـدر أن الشـخص الواحـد ينـتج         . لفضـالت كبريا من الناس تنـتج عـادة كميـات كـبرية مـن ا             
 كيلـوغرام مـن   ١,٥ إىل ٠,٥كيلـوغرام مـن الفضـالت الرطبـة ومـا بـني        ٢,٥ إىل  ١,٤بني   ما

ــا علــى الســفن املتوســطة احلجــم    ــة يومي ــتج األنشــطة علــى  . )١٠٤(الفضــالت اجلاف وكــذلك، ُتن
ة ومــن طــواقم منصــات الــنفط والغــاز وعلــى مــنت ســفن التمــوين نفايــات مــن العمليــات اليوميــ

ويف غياب املرافق املناسـبة للمعاجلـة يف السـفينة ومرافـق االسـتقبال املناسـبة علـى الـرب،                    . السفن
 .واحلموالت اليت تقع من السفن تشكل أيضا نفايات حبرية. ُتلقى الفضالت يف البحر قصدا

يـة تـأيت     أنشـطة الصـيد التجار     - معدات صيد األمساك والنفايـات البحريـة املتصـلة هبـا           - ٢٤٠
بنفايــات إىل احمليطــات مــن خــالل ضــياع معــدات الصــيد عرضــا أو طــرح املعــدات العتيقــة يف   

 يف املائة مـن جممـوع النفايـات البحريـة ميكـن أن              ٣٠وُيقدر أن ما يصل إىل      . )١٠٥(البحر عمدا 
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وتشمل بنود النفايات الناجتة عـن أنشـطة صـيد األمسـاك الشـباك        . يأيت من صناعة صيد األمساك    
وط الشص املنفـردة واملفتولـة واحلبـال، وأكيـاس املعاجلـة بـامللح وعلـب وأكيـاس الطعـوم،                    وخي

وبسـبب مقاومـة   . وسالل وأكياس السـمك، وبطاقـات السـمك واللوبسـتر وبقايـا شـباك اجلـر             
املواد التركيبية العصرية للتحلل، ُيعتقد أن بعض معدات الصيد اليت ُتلقى يف البحر تظـل تـدور                 

ني طويلة أو حىت عقـودا مـن السـنني، إىل أن ترسـو يف شـعب مرجانيـة ضـحلة                مع التيارات سن  
ــة املطــاف    ــل يف هناي ــات    . )١٠٦(أو يف ضــفاف أو شــواطئ وتتحل ــوع مــن النفاي ــذا الن ــرب ه وُيعت

 .)١٠٧(البحرية األنواع من أكثر فئات احلطام البحري خطرا من الناحية البيولوجية
 

 آثار النفايات البحرية - ٣ 
نفايات البحرية دليل مرئي من دالئل تأثري اإلنسان على البيئـة البحريـة ومصـدر مـن      ال - ٢٤١

 .مصادر القلق، من حيث أنه يسبب مشاكل بيئية واقتصادية وصحية ومجالية
 النفايــات مــن نــوع الزجــاج املكســر والفضــالت الطبيــة  - صــحة اإلنســان وســالمته - ٢٤٢

ووجود األوسـاخ ميكـن أن يـدل أيضـا          . إلنسانواحلبال وخيوط الصيد تشكل هتديدا لسالمة ا      
ــى صــحة اإلنســان        ــؤثر عل ــاه وت ــة املي ــق بنوعي ــر خطــرا تتعل ــى مشــاكل أكث ــد يتعــرض  . عل وق

ــة      ــورة أو الطافي ــات املغم ــوع يف شــراك النفاي ــة  . الســباحون والغواصــون للوق ــات الطبي والنفاي
ان اجملــاري والنفايــات الصــحية الشخصــية الــيت تــدخل يف جمــاري الفضــالت عــن طريــق طوفــ    

الصحية املباشر أو نظم معاجلة مياه اجملاري الصحية غري الكافية، قد تدل على وجـود ملوثـات                 
غــري مرئيــة مولــدة لألمــراض وغــري ذلــك مــن التلــوث البكــتريي الــيت ميكــن أن تســبب أمراضــا   

 .)١٠٨(خطرية
آثـار ضـارة     النفايـات البحريـة      - اآلثار على السـياحة واألنشـطة االقتصـادية األخـرى          - ٢٤٣

فــاملواد العالقــة، ســواء كانــت علــى  . علــى األنشــطة االقتصــادية الســاحلية، ال ســيما الســياحة  
الشواطئ أو يف قاع البحر أو طافية يف املياه الساحلية، قد تشـكل خطـرا علـى صـحة اإلنسـان                     
أو تسـبب تـدهورا مجاليــا يف الشـواطئ وامليــاه السـاحلية، ومــن مث تـؤثر علــى السـياحة فتســبب       

 مليـون دوالر سـنويا علـى        ١,٥تنفق نيوجرسـي    . وإزالتها عملية مكلفة  . ارة يف اإليرادات  خس
 .)١٠٩(نيوجرسي/ دوالر على إزالة النفايات من مرفأ نيويورك٤٠ ٠٠٠تنظيف شواطئها و 

فعلـى سـبيل املثـال،      .  قد تشكل النفايات البحرية خطرا على املالحـة أيضـا          - املالحة � ٢٤٤
ملهجورة من قبيل الشباك واحلبال، العائمـة حتـت سـطح املـاء غـري مرئيـة            معدات صيد السمك ا   

ومــن أشــيع أســباب احتــراق مضــخات املــاء يف   . قــد تعلــق بدواســر الســفن ودفــات توجيههــا  
القــوارب الترفيهيــة علــوق ســحب املضــخة لألكيــاس البالســتيكية الــيت تســد الصــمامات الــيت    

تكون عالية، فضال عن ضياع قـدر كـبري مـن      وتكاليف تصليح املضخات قد     . يدخل منها املاء  
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ــة أنفقــت   . وقــت العمــل  باليــني دوالر علــى ٤,١وقــد قُــدر أن صــناعة صــيد الســمك الياباني
 .)١١٠(١٩٩٢إصالح القوارب عام 

ــة   - ٢٤٥ ــواع البحري ــى األن ــار عل ــى     - اآلث ــة عل ــات البحري ــار النفاي ــبني مــن اســتعراض آلث  ت
ــا ال يقــل عــن    ــة أن م ــاء البحري ــات    ٢٦٧األحي ــأثر بالنفاي ــة يت ــاء البحري ). ١١١(نوعــا مــن األحي

والعلوق بالنفايات وابتالعها مها النوعان الرئيسيان مـن الضـرر املباشـر لألحيـاء البحريـة الـذي                  
ومن األنواع اليت تتأثر بالعلوق واالبتالع السالحف البحرية والطيـور          . تسببه النفايات البحرية  

أن تتســبب النفايــات ببتــر أعضــاء املفترســات أو بزيــادة   وميكــن . البحريــة والثــدييات البحريــة 
وتــؤدي الصــفائح البالســتيكية الكــبرية الثقيلــة وغريهــا مــن   . ضــعفها، نتيجــة إلعاقــة حتركاهتــا 

النفايات الكبرية إىل خنق أو ربط احليوانـات القاعيـة وتسـبب غـرق احليوانـات الـيت حتتـاج إىل                     
ــد تــؤدي حــاالت   . الوصــول إىل الســطح للتــنفس   ــتالع إىل االختنــاق أو إىل مشــاكل   وق االب

فابتالع الفضالت الصلبة قد يسبب االلتـهاب والضـرر للجهـاز اهلضـمي، فضـال عـن                 . هضمية
. تعطل أمناط التغذية العادية، مما جيعل بعض احليوانات تتوقف عن األكل ومتـوت بـبطء جوعـا                

ء وامليتـابوليزم وقـد تكـون       وحىت يف املستويات املنخفضة ميكن لالبتالع أن يعطل وظيفة األمعا         
 .هلا آثار مسية

 ومـن املخـاطر األخـرى الـيت هتـدد           - تدمري املوائل وإدخال أنـواع غريبـة مـن األحيـاء           - ٢٤٦
األحيــاء البحريــة والبيئيــة بســبب النفايــات البحريــة األضــرار املاديــة، مثــل تغطيــة الشــعاب           

اإليكولوجيـة القاعيـة، وتعكـر      املرجانية، وخنق أحواض األعشاب البحريـة وغريهـا مـن الـنظم             
ويتزايد االعتقـاد بـأن النفايـات البحريـة هـي مصـدر             . املوائل من التنظيف امليكانيكي للشواطئ    

من مصادر تراكم املواد السمية يف البيئـة البحريـة، والـتغريات البيئيـة الناجتـة عـن نقـل وإدخـال                      
جرفة مع تيارات احمليطات مـوئال يف       ويف الواقع، قد تصبح النفايات البحرية املن      . أنواع عدوانية 

هناية املطاف جلماعات كاملة من العضـويات الغريبـة الـيت ُيحتمـل أن تكـون مؤذيـة، ميكـن أن                     
 .حتملها التيارات إىل أقاصي احمليطات

 قد تشكل النفايات البحرية ضغطا إضافيا على األرصـدة السـمكية            - مصائد األمساك  - ٢٤٧
نفايات البحرية، مبا فيها النفايات الناجتة عن صيد األمساك، هـي مـن             وال. التجارية اجملهدة أصال  

� الصـيد الشـبحي   �ومن املشاكل املرتبطـة بالنفايـات البحريـة         . األسباب اهلامة للصيد العرضي   
ــة مبعــدات الصــيد الضــائعة   ( ــدييات البحري بالشــباك اخليشــومية املنبســطة  ) علــوق األمســاك والث

ــة     ــوط الصــيد الطويل ــلبية،      الضــائعة وخي ــدات الصــيد الس ــن مع ــا م ــاع وغريه املنصــوبة يف الق
وتوحي دراسات أُجريت يف احمليط األطلسـي بـأن املعـدات املهجـورة فـد               . كالفخاخ والسالل 

تكـــون مســـؤولة عـــن خســـائر كـــبرية يف بعـــض األنـــواع العاليـــة القّيمـــة جتاريـــا مـــن األمســـاك 
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ايــات البحريــة تــأثري كــبري علــى وقــد يكــون النف). ٨١، الفقــرة A/59/298انظــر (والســرطانات 
، الــيت ُتعتــرب أمــاكن هامــة لســرء األمســاك  )١١٢(الشــعب املرجانيــة وأحــواض األعشــاب البحريــة

ــا ــاري        . ومنوه ــات ذات الصــلة باجمل ــتيكية والنفاي ــات البالس ــرب النفاي ــك، ُتعت ــى ذل ــالوة عل وع
ــرض معــدات الصــيد      ــيت تعت ــات ال ــوعني الرئيســيني مــن النفاي ــد ي. الصــحية الن نشــأ إزعــاج  وق

وخسـارة اقتصــادية مـن ضــرورة إزالـة النفايــات العالقــة يف الشـباك، واحلــد مـن فعاليــة معــدات      
 .)١١٣(الصيد الساكنة واعتراض القمامة املتجمعة لطرق سفن الصيد بشباك اجلر

 
  والتقليل منهاحلطام البحريالتدابري اهلادفة إىل منع  - ٤ 

ن الرب والبحر على حد سواء، يتعني اختـاذ التـدابري يف            نظرا ألن احلطام البحري يأيت م       - ٢٤٨
 احلطـام البحـري   جماالت كثرية، وضمن أنشطة كثرية ومبشاركة جهـات كـثرية مـن أجـل منـع                 

وميكــن التمييــز بــني التــدابري اهلادفــة إىل التقليــل مــن   . واحلــد منــه يف البيئــة البحريــة والســاحلية 
ملعاجلـــة احلطـــام املوجـــود يف البيئـــة البحريـــة  احلطـــام يف مصـــدره وتلـــك الـــيت يـــتعني اختاذهـــا  

 .والساحلية
حتسـني أسـاليب إدارة   ) أ: (ومن ضمن تدابري منع حدوث احلطـام يف املصـدر مـا يلـي           - ٢٤٩

النفايــات يف الــرب والبحــر، مبــا يف ذلــك مــن خــالل حتســني إعــادة تــدوير املــواد، وتطــوير مــواد   
حتســني مرافــق ) ج(عــاالن للصــكوك الدوليــة؛ التنفيــذ واإلنفــاذ الف) ب(تغليــف قابلــة للتحلــل؛ 

 .تعزيز أنشطة التعليم والتوعية من أجل التأثري على السلوك) د(االستقبال املرفئية؛ 
 

 إدارة النفايات )أ(  
مـن  أجنع وسيلة للحد من احلطام البحـري هـي التقليـل مـن إنتـاج النفايـات يف الـرب، و                   - ٢٥٠

ت البحريـة قبالـة السـاحل، علـى سـبيل املثـال عـن               ، واملنصـا  اليخـوت السفن، وسفن الصـيد، و    
وإذا أنتجـت النفايـات فينبغـي مجعهـا ومعاجلتـها           . طريق إعادة استخدام املواد وإعـادة تـدويرها       

ــا، ســواء إلعــادة اســتخدامها أو إعــادة تــدويرها أو الــتخلص منــها بطــرق      بطريقــة ســليمة بيئي
للــدائن اى التقليــل مــن الكميــة الكليــة وقــد يســاعد تطــوير املــواد القابلــة لالحنــالل علــ . ســليمة
ــة والســاحلية    غــري ــة البحري ــة لالحنــالل يف البيئ ــة(القابل يســهل �غــري أن تطــوير مــواد  ). والربي

 ُيعتـرب شـيئا     �يسهل التخلص منها  � ينبغي أال يوحي بأن تلويث البيئة بنفايات         �التخلص منها 
بـإدارة   البلـديات  قيـام لنفايـات الربيـة   تحسـني إدارة ا املبذولة لهود اجلوينبغي أن تشمل   . مقبوال

وفضـال عـن ذلـك ينبغـي تزويـد منـاطق       . مدافن القمامة ومرافق معاجلة مياه اجملارير إدارة أمثـل      
 مثــل الشــواطئ وأمــاكن إقامــة املخيمــات الســياحية بســالل قمامــة كافيــة خلدمــة   ،االســتجمام
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امـة مـن هـذه اجلهـود املبذولـة          ل التثقيف وتوفري املعلومـات والتـدريب عناصـر ه         ويشكِّ. الزوار
 .لزيادة فعالية إدارة النفايات

وينبغي أن تكون لدى السفن الكبرية واملنصات البحرية قبالة السـاحل خطـط إلدارة                 - ٢٥١
النفايات، وكذلك ينبغي أن يتخذ ركاب السفن الصغرية ومراكب االسـتجمام تـدابري مسـبقة               

اجمللـس الـدويل خلطـوط       اعتمـد أعضـاء      ٢٠٠١م  فمـثال يف عـا    . إلدارة النفايات بشكل مناسب   
 ممارسـات وإجـراءات إدارة النفايـات ملهنـة السـياحة البحريـة، والتزمـوا بتنفيـذ         السفن السياحية 

املرفق اخلـامس مـن     بـ املشـمولة   ) القمامـة (سياسة هتدف إىل التخلص متاما من النفايـات الصـلبة           
عن طريق تنفيذ إجـراءات أكثـر مشـوال هتـدف           ،  االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن      

إىل احلد من النفايات، للتقليل إىل حد كبري مـن النفايـات املنتجـة علـى ظهـر السـفن وبتوسـيع                       
استراتيجيات احلد من النفايات لكي تشمل أعلى حد مـن إعـادة االسـتخدام وإعـادة التـدوير،                  

وينبغـي ختـزين النفايـات املنتجـة     . اتحبيث حتمل السفن إىل امليناء كميات أقل بكثري من النفايـ    
واد ــــ إذا كانـت امل    يناء يف مرفق استقبال مناسب، إال     يف البحر على ظهر السفن وتفريغها يف امل       

 .) أدناه٢٥٤انظر الفقرة (ماربول تفريغها يف البحر اتفاقية ضمن الفئة اليت جتيز املعنيــة 
 

 الصكوك القانونية )ب(  
غري أن موضـوع    .  القانونية الدولية دوما احلطام البحري بالتحديد       ال تتناول الصكوك   - ٢٥٢

احلطام البحري ُيعاجل ضمنيا عندما تشتمل هذه الصـكوك مـثال علـى أحكـام باحلـد مـن تفريـغ                     
ــه   ــاالنفايــات املنتجــة علــى الســفن أو الكــف عن ، أو عنــدما تتضــمن تــدابري لوقــف تفريــغ    هنائي

اءات للتقليل من فقدان معـدات الصـيد احملمولـة علـى        النفايات الصلبة من مصدر بري، أو إجر      
 اتفاقيـات محايـة وحفـظ البيئـة البحريـة والسـاحلية، الـيت اعُتمـدت يف             ،فمثال. منت سفن الصيد  

م خمتلـف    والربامج الشريكة تنظِّ   برامج البحار اإلقليمية التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة       إطار  
واحلــد منــه، حــىت عنــدما  عد علــى منــع احلطــام البحــري  مصــادر التلــوث، وبالتــايل فهــي تســا 

وقــد خطــت بعــض املنــاطق خطــوة إضــافية واعتمــدت       . ُيعــاجل املوضــوع بصــورة حمــددة    ال
ــراق            ــن إغ ــة وم ــن املصــادر الربي ــوث م ــة ضــد التل ــة البحري ــة البيئ ــددة حلماي بروتوكــوالت حم

 .لبحريالنفايات، مما يوفر هنجا أكثر تركيزا إزاء معاجلة مشكلة احلطام ا
 

 اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ��١  
واجبـات الـدول فيمـا يتعلـق حبمايـة وحفـظ البيئـة              تفاقية  الايبني اجلزء الثاين عشر من       - ٢٥٣

ــة ــع      . البحري ــرادى أو جمتمعــة، حســب االقتضــاء، مجي ــدول، ف ــأن تتخــذ ال ــة ب وتقضــي االتفاقي
ــة مــن    ــه،   التــدابري الالزمــة ملنــع تلــوث البيئــة البحري أي مصــدر كــان، وخفضــه والســيطرة علي
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ومـن واجـب    . مستخدمة لذلك الغـرض أجنـع الوسـائل العمليـة املتاحـة لـديها، ووفقـا لقـدراهتا                 
 آخــر، وعــدم إدخــال أنــواع غريبــة الــدول عــدم حتويــل شــكل مــن أشــكال التلــوث إىل شــكل 

معـايري دوليـة    وُيطلـب مـن الـدول وضـع قواعـد و          . جديدة من شأهنا اإلضرار بالبيئة البحرية      أو
ملنــع التلــوث مــن مصــادر بريــة، وأن تأخــذ هــذه القواعــد واملعــايري بعــني االعتبــار عنــد اعتمــاد   

كما ُيطلب منها أن تضـع قواعـد ومعـايري دوليـة ملنـع التلـوث النـاجم                  . القوانني والنظم الوطنية  
. توى الـوطين  عن إغراق النفايات من السفن، وتنفيذ تلك القواعد واملعايري وإنفاذها علـى املسـ             

ــة املعــايري الــدنيا لــدول العلــم    ــة لوميكــن . ومتثــل هــذه القواعــد واملعــايري الدولي ســاحلية، اللدول
وكــذلك لدولــة مينــاء الرســو، فرضــها علــى ســفينة أجنبيــة حيثمــا وقعــت خمالفــة تتعلــق بتفريــغ 

نـع  وميكن للـدول السـاحلية اعتمـاد وإنفـاذ قواعـد ومعـايري أكثـر صـرامة مـن أجـل م                . النفايات
اتفاقيــة األمــم  مــن ٢١١التلــوث النــاجم عــن الســفن وخفضــه والســيطرة عليــه، وفقــا للمــادة   

وكـذلك تتطلـب االتفاقيـة مـن الـدول السـاحلية وضـع وإنفـاذ قواعـد                  . املتحدة لقـانون البحـار    
، تيبـا اجلـزر االصـطناعية واملنشـآت والترك      ومعايري دولية ملنع تلـوث البيئـة البحريـة مـن جـراء              

 . )١١٤(طرة عليهوخفضه والسي
 االتفاقية الدولية ملنع التلوث البحري الناجم عن السفن ��٢  

القواعد واملعايري الدولية ملنع التلوث من السفن وخفضه والسـيطرة عليـه املشـار إليهـا                - ٢٥٤
، الـيت   ٧٣/٧٨ التلـوث البحـري   معظمها يف اتفاقيـة     يرد   اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار    يف  

ويــنظم املرفــق . ) أعــاله١١٥انظــر الفقــرة  (يــات التفريــغ مــن الســفن يف ســتة مرافــقتـنظم عمل 
، ما مل يـنص     اليخوتاخلامس تفريغ القمامة، وينطبق على مجيع السفن، مبا فيها سفن الصيد و           

يف أي  ) ك الصـيد ومعداتـه    امبا فيها شب  (وُيمنع التخلص من اللدائن     . صراحة على خالف ذلك   
 تفريغ القمامة من السفن إىل املياه السـاحلية واملنـاطق اخلاصـة احملـددة               مكان يف البحر، وخيضع   

وقـد ُتخضـع السـفن األجنبيـة للتفتـيش يف املـوانئ إذا كانـت هنـاك         . لقيـود صـارمة  االتفاقية يف  
أسباب جلية تبعث على االعتقاد بأن الربان أو الطاقم على غري اطالع على اإلجـراءات املتنيـة                  

ويـتعني علـى مجيـع      . نـع التلـوث بالقمامـة، ولتفتـيش دفتـر تسـجيل القمامـة             األساسية املتصـلة مب   
تـوفري مرافـق اسـتقبال مناسـبة للسـفن الـيت ترسـو يف               اتفاقية منـع التلـوث البحـري        األطراف يف   

وهذا املطلب ضروري خاصة يف املناطق اخلاصة اليت فرضـت فيهـا قيـود أكثـر صـرامة         . موانئها
 املنـاطق اخلاصـة حيـز       شـروط ومل تـدخل    . هذه املناطق بالتلوث  على التفريغ بسبب سرعة تأثر      

النفاذ يف البحر األسود، ومنطقة اخللجان، والبحر األبـيض املتوسـط، والبحـر األمحـر، ومنطقـة            
بسـبب غيـاب مرافـق    حسـب تعريفهـا يف اتفاقيـة منـع التلـوث البحـري       البحر الكارييب األوسع    

 .االستقبال املناسبة
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ص مــن القمامــة مــن املنصــات الثابتــة أو العائمــة الــيت تعــىن باستكشــاف  وُيمنــع الــتخل - ٢٥٥
املوارد املعدنية لقاع البحر واستغالهلا وما يتصل بذلك من عمليـات معاجلـة هـذه املـوارد قبالـة                   

ــذه املنصــات         ــدما تكــون مبحــاذاة ه ــع الســفن األخــرى عن ــن مجي ــد  الســاحل، وم ــى بع أو عل
 .متر أو أقل منها ٥٠٠
 مبـادئ   املنظمة البحريـة الدوليـة    ة الدول على تنفيذ املرفق اخلامس، اعتمدت        وملساعد - ٢٥٦

 بصـيغته   )MEPC.59(33)القـرار   (منـع التلـوث البحـري       توجيهية لتنفيذ املرفق اخلامس التفاقيـة       
، وهـي عبـارة مواصـفات قياسـية للمحـارق املسـتعلمة             )MEPC.92(45)(املنقحة مبوجب القرار    

ويـرد يف   ). MEPC/Circ.317(وجيهية لوضع خطط إدارة القمامـة       على ظهر السفن، ومبادئ ت    
 .لدفتر تسجيل القمامة تذييٍل للمرفق اخلامس منوذج

 
 اتفاقية لندن ��٣  

 ١٩٧٢ ،اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايـات ومـواد أخـرى             تنظم   - ٢٥٧
أية وسـيلة ويف أي مكـان مـن العـامل،           املتعمد من النفايات وغريها من املواد ب      إلغراق  عملياِت ا 

 مـن أي  ،من السفن والطائرات واملنصات وما إليها، وحتظر من هذا املنطلق التخلص يف البحـر     
 وغريها مـن املـواد   الصعبة التحلل، قد يؤدي إىل تكوين حطام حبري، مبا يف ذلك اللدائن            شيء

ــة لالحنــالل   ــة لنــدن هنجــ  . االصــطناعية غــري القابل ــائمتني ســوداء  �ا يســتند إىل وتعتمــد اتفاقي ق
ــة ــواردة   �ورمادي ــإغراق مــواد   يف ، يقضــي حبظــر إغــراق املــواد ال القائمــة الســوداء، وُيســمح ب
وميكـن إغـراق مجيـع    .  بشرط احلصول على إذن خاص مـن هيئـة وطنيـة حمـددة        الرماديةالقائمة  

ــة      ــى رخصــة عام ــد احلصــول عل ــواد األخــرى بع ــن  وس. امل ــب  يســتعاض ع ــا قري ــة عم  االتفاقي
، الــذي حيظــر كافــة عمليــات اإلغــراق، باســتثناء قائمــة للمــواد غــري    ١٩٩٦بربوتوكــول عــام 

ــيت   ــا   الاخلطــرة ال ــا  إالّميكــن إغراقه ــاز تقييمــا بيئي ــدن وال  .  بعــد أن جتت ــة لن ــاول  اتفاقي وال تتن
 . التخلص يف البحر من النفايات النامجة عن التشغيل العادي للسفن١٩٩٦بروتوكول عام 

 
 اقية بازلاتف ��٤  

النفايــات  نظــام إشــعار وموافقــة بــني األطــراف فيمــا يتعلــق بنقــل  اتفاقيــة بــازل ُتنشــئ - ٢٥٨
، وحتظـر  ) مـن االتفاقيـة  ١علـى حنـو مـا ُحـددت يف املـادة      ( عرب احلدود    �غريها� و   �اخلطرة�

 وكذلك ُيطلب من األطراف التقليـل مـن   . تبادل النفايات املشمولة باالتفاقية مع غري األطراف      
حجــم النفايــات إىل أدىن حــد ممكــن، وضــمان تــوافر مرافــق الــتخلص مــن النفايــات مــن أجــل  

ميكـن أن تنطبـق     مـن مث    و. ضمان اإلدارة السليمة بيئيـا للنفايـات اخلطـرة وغريهـا مـن النفايـات              
وكـذلك تـدخل بعـض أشـكال        . املبعثـر الصـادر مـن اليابسـة       طام البحـري    اتفاقية بازل على احل   
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نطاق اتفاقية بـازل ضـمن فئـات النفايـات الـيت            يف  ري اخلطرة من مصادر برية      القمامة البحرية غ  
وال ُتعرب النفايات الصلبة من اللـدائن       ). مثال النفايات اجملمعة من املنازل    (تتطلب مراعاة خاصة    

عادة ضمن الفئات الداخلة يف نطاق االتفاقية، إال إذا بدت عليها مسـات اخلطـورة علـى النحـو          
 .يف القائمة باء من املرفق التاسع لالتفاقيةكانت واردة التفاقية، ورفق الثالث لاملاحملدد يف 

 
 اتفاقية التنوع البيولوجي ��٥  

. يتمثل أحد األهداف الرئيسية التفاقية التنوع البيولوجي يف حفظ التنوع البيولـوجي             - ٢٥٩
 التنـوع البيولـوجي      فبعض أحكامها ذات صـلة مبشـكلة احلطـام البحـري وأثرهـا علـى               ،وبالتايل
، ُينظـر يف    التزام جاكرتا بشأن التنوع البيولوجي البحـري والسـاحلي        ويف سياق   . )١١٥(البحري

وهلــذه . مســألة النفايــات البحريــة املبعثــرة يف إطــار األنشــطة املتعلقــة بــالتلوث الــربي والبحــري 
اختنـاق قـاع   ( والسـاحلية  باجملاالت املواضيعية اخلاصة باملوارد احليـة البحريـة    وثيقة  املسألة صلة   

 البحر وآثار وقـوع األمسـاك أو الثـدييات والطيـور البحريـة يف شـرك النفايـات البحريـة املبعثـرة                     
النفايـات املبعثـرة باعتبارهـا واسـطة لنقـل          (، ومسألة األنواع الغريبـة      )ابتالعها هلذه النفايات   أو

 .)١١٦()األنواع
 

 اتفاق حلفظ طائري القطرس والنوء ��٦  

، اتفــاق حفــظ طـائري القطــرس والنــوء  يـرد ذكــر صـريح ملشــكلة احلطــام البحـري يف    - ٢٦٠
، وذلـك  نـواع احليوانـات الربيـة املهـاجرة    أاتفاقيـة حفـظ   وهو اتفاق مت التفـاوض عليـه يف إطـار       

 ةاملتعلقــمــن خطــة العمــل  ٣-٣القســم نص يــو. ضــمن خطــة العمــل الــواردة يف املرفــق الثــاين 
لـى أن تتخـذ مجيـع األطـراف تـدابري مناسـبة، يف إطـار االتفاقيـات                  التلوث واحلطام البحـري ع    ب

البيئيــة وبوســائل أخــرى، للتقليــل إىل أدىن حــد مــن تفريــغ امللوثــات مــن مصــدر بــري أو مــن    
، ســواء علــى اليابســة أو يف القطــرس والنــوءالســفن، إذا كــان مــن شــأهنا إحلــاق الضــرر بطيــور 

 .البحر
 

 منظمة األغذية والزراعة رشيد اليت وضعتهامدونة السلوك بشأن الصيد ال ��٧  
 هي صك طوعي خيص مجيـع العـاملني يف مصـائد األمسـاك وتربيـة                ١٩٩٥ مدونة عام    - ٢٦١

ــة أو يف       ــى اليابسـ ــودين علـ ــانوا موجـ ــا إذا كـ ــر عمـ ــا، بغـــض النظـ ــاركني فيهـ ــات واملشـ املائيـ
ي كمـا ينبغـي محايـة       وتقضي املدونة عموما بأن يتم صيد األمساك بطريقـة تراعـ          . )١١٧(احمليطات

ــة علــى عــدد مــن األحكــام املتعلقــة باحلطــام البحــري    . البيئــة البحريــة . وبالتــايل تشــتمل املدون
وتقضي املدونة بأن تتخذ الـدول التـدابري املناسـبة للتقليـل مـن النفايـات، واملخلفـات، ووقـوع                    

ونـة علـى أنـه      تـنص املد  وهبـذا الصـدد     . الكائنات يف شراك معدات الصيد الضائعة أو املهجـورة        
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ينبغــي للــدول أن تتعــاون يف اســتحداث وتطبيــق التكنولوجيــا واملــواد وأســاليب التشــغيل الــيت    
تسهم يف احلد من اخلسائر يف معدات الصيد، ومن آثار الصيد غري املتعمد الناجم عن معـدات                 

ليـل  كما تشتمل املدونة على أحكـام بشـأن التق     ). ٦-٤-٨املادة  (الصيد املفقودة أو املهجورة     
 ).٤-٧-٨ و ٢-٧-٨املادتان (من النفايات ومعاجلتها على منت سفن الصيد 

 
 برنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية ��٨  

أو اإلقليميـة فيمـا يتعلـق بوضـع وتنفيـذ           / يوفر الربنامج توجيهات للسلطات الوطنيـة و       - ٢٦٢
ر بسـبب األنشـطة الربيـة، وختفيضـه والسـيطرة عليـه             إجراءات مستدامة ملنع تـدهور حالـة البحـ        

وتشــكل النفايــات املبعثــرة إحــدى الفئــات التســع ملصــادر التلــوث احملــددة يف    . والقضــاء عليــه
ويف الوقـت الـراهن     . وكذلك اعُتربت مياه اجملارير مصدرا مـن مصـادر التلـوث          . برنامج العمل 

 .األولويات يف تنفيذ برنامج العملتشكل مسألة تصريف املياه املستعملة يف املدن إحدى 
ــامج العمــل    - ٢٦٣ ــاملي وحيــدد برن ــة     الع ــات البحري ــق بالنفاي عــددا مــن األهــداف فيمــا يتعل

إنشاء مرافق سلمية بيئيا وخاضعة للرقابـة السـتقبال النفايـات املبعثـرة             ) أ(: املبعثرة، من ضمنها  
التقليـل إىل حـد     ) ب ( منـها؛ و   من جمتمعـات املنـاطق السـاحلية، وجتميعهـا وتناوهلـا والـتخلص            

كبري من كمية النفايات املبعثرة اليت تصل إىل البيئة البحرية والسـاحلية، عـن طريـق منـع إنتـاج                    
النفايات الصلبة أو التقليل منه، وحتسني إدارهتا، مبا يف ذلـك عـن طريـق مجـع النفايـات املبعثـرة               

 . وإعادة تدويرها
أن تركــز اإلجــراءات والسياســات والتــدابري الوطنيــة   ينبغــي ،وحتقيقــا هلــذه األهــداف - ٢٦٤

على التقليل من إنتاج النفايات الصلبة؛ وتركيب سالل القمامة لكي يسـتخدمها املواطنـون يف              
ــة و    ــع القمام ــة جلم ــاكن العام ــق إدارة      /األم ــاء مراف ــبة؛ وإنش ــة مناس ــدويرها بطريق ــادة ت أو إع

ناسـب؛ وبـدء محـالت توعيـة وتثقيـف تعـم            النفايات الصلبة على الشاطئ وتشغيلها على حنو م       
مجيع األطراف املعنية بشأن احلاجـة إىل احلـد مـن إنتـاج النفايـات، وإىل الـتخلص منـها وإعـادة          
استخدامها بطرق سليمة بيئيا؛ وحتسني القدرات احمللية على التخطـيط واإلدارة لتفـادي إنشـاء               

 تفــادي تســرب النفايــات إىل البيئــة مــدافن القمامــة جبــوار اخلــط الســاحلي أو جمــاري امليــاه، أو
البحرية والساحلية؛ وحتسني برامج اإلدارة يف اجملتمعات الريفية الصغرية ملنـع تسـرب النفايـات               
إىل األهنار والبيئة البحرية والساحلية؛ وتنفيذ محالت وإنشاء خدمات دائمـة لتجميـع النفايـات               

 .الصلبة اليت تلوث املناطق البحرية والساحلية
ــادل          - ٢٦٥ ــن أجــل تب ــاون اإلقليمــي م ــز التع ــة تعزي ــي أن تشــمل اإلجــراءات اإلقليمي وينبغ

ــادة       ــدويرها وإعـ ــادة تـ ــات وإعـ ــأن إدارة النفايـ ــارب بشـ ــات والتجـ ــن  املمارسـ ــات عـ املعلومـ
اســتخدامها، وبشــأن طــرق اإلنتــاج األنظــف، فضــال عــن الترتيبــات اإلقليميــة إلدارة النفايــات  
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 بشـأن إدارة    مركز لتبادل املعلومـات   راءات الدولية املشاركة يف     وينبغي أن تشمل اإلج   . الصلبة
النفايـات وإعـادة تــدويرها وإعـادة اسـتخدامها، وتكنولوجيــا احلـد مـن النفايــات والتعـاون مــع        
البلدان اليت حتتاج إىل مساعدة، من خالل تقدمي الدعم املـايل والعلمـي والتكنولـوجي، لتطـوير                 

خلص من النفايـات، وإجيـاد سـبل بديلـة ُتغـىن عـن الـتخلص مـن                وتنفيذ أساليب سليمة بيئيا للت    
 .النفايات

 
 ، وخطة جوهانسربغ للتنفيذ٢١جدول أعمال القرن  ��٩  

 مسـألة النفايـات الصـلبة، مشـريا إىل          ٢١قـرن   ل من جـدول أعمـال ا      ٢١ يعاجل الفصل    - ٢٦٦
ــتخلص    ــات ال تشــمل ال ــا للنفاي ــل وكــذلك   االســتعادة فح أو أن اإلدارة الســليمة بيئي ســب، ب

وتركـز الفقـرات مـن    . السبب اجلذري للمشكلة، مثل أمناط اإلنتاج واالستهالك غري املستدامة     
 علـى إجـراءات التصـدي ملشـكلة التلـوث النـاجم عـن               ١٧ من الفصـل     ٢٧-١٧ إىل   ٢٤-١٧

 بـاملوانئ جلمـع     قبالتيسـري إنشـاء مرافـق اسـت       إىل  ) د (٣٠-١٧وتـدعو الفقـرة     . األنشطة الربيـة  
سـيما يف املنـاطق اخلاصـة الـيت حـددهتا            ات النفطية والكيميائيـة والقمامـة مـن السـفن، ال          املخلف

، وتعزيــز إنشــاء مرافــق أصــغر حجمــا يف املراســي ومــوانئ صــيد   منــع التلــوث البحــرياتفاقيــة 
 .األمساك
منع حـدوث النفايـات واحلـد منـها      خطة جوهانسربغ للتنفيذ من  ٢٢وتتناول الفقرة     - ٢٦٧

اع وبلوغ احلد األقصى يف جمال إعادة االسـتعمال والتـدوير واسـتخدام مـواد بديلـة       قدر املستط 
 مــن خطــة املصــادر الربيــة، مؤكــدة علــى أمهيــة تنفيــذ  ٣٢وتتنــاول الفقــرة . غــري ضــارة بالبيئــة

 التلـوث  ٣٣، وتتنـاول الفقـرة   برنامج العمـل العـاملي حلمايـة البيئـة البحريـة مـن األنشـطة الربيـة              
 .ن، معلنة ضرورة التصديق على االتفاقيات الدولية وتنفيذهاالبحري من السف

 
 مرافق االستقبال )ج(  

املراسـي ومـوانئ صـيد       ينطوي توفري مرافق استقبال مناسبة يف مجيع املـوانئ، مبـا فيهـا               - ٢٦٨
، للتفريغ اإللزامي للنفايات، على أمهية كربى من أجل التوصل إىل احلـد مـن النفايـات                 األمساك
منـع التلـوث البحـري    وبالفعل فإن العقبة الرئيسـية أمـام تنفيـذ اتفاقيـة           .  على منت السفن   املنتجة

وإنفاذها بصورة أفضل هـي غيـاب مرافـق االسـتقبال أو عـدم كفايتـها يف كـثري مـن املـوانئ يف                  
وهي مشكلة على أشـد مـا تكـون إحلاحـا يف الـدول اجلزريـة الناميـة الصـغرية الـيت                  . أحناء العامل 
 .تزورها السفن السياحيةكثريا ما 
ومن الضروري معاجلـة اجلوانـب االقتصـادية للمسـألة فضـال عـن جوانبـها الفنيـة، إذا                    - ٢٦٩

وتــدعو احلاجــة إىل اســتثمارات كــبرية يف  . أريــد إجيــاد حــل مــرض ملشــكلة مرافــق االســتقبال  
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 للنفايـات بعـد     اهلياكل األساسية للموانئ يف أحناء كثرية من العامل، إىل جانـب اإلدارة الرشـيدة             
ــة وقــد وضــعت . إيصــاهلا إىل الشــاطئ ــة الدولي  دلــيال شــامال ملرافــق االســتقبال  املنظمــة البحري

كما قدمت املساعدة التقنيـة     . املرفئية، ومبادئ توجيهية لضمان وفاء مرافق االستقبال بالغرض       
ع التلـوث   منـ إىل عدد مـن البلـدان بغيـة إعمـال مبـدأ املنـاطق اخلاصـة الـذي تـنص عليـه اتفاقيـة                         

 .البحري
وحيثما ُوجدت مرافق مرفئية مناسبة السـتقبال النفايـات ينبغـي أال ُتمنـع السـفن مـن                   - ٢٧٠

ــة بســبب ارتفــاع الكلفــة أو تعقــد اإلجــراءات أو      تفريــغ النفايــات يف مرافــق االســتقبال املرفئي
الـنظم الصـحية   التأخريات غري الضرورية يف املوانئ، أو اإلجراءات اإلدارية غـري الضـرورية، أو              

فمـثال ال يفـرض أعضـاء     . غريهـا مـن العوائـق     املفرطة يف الصرامة، أو اإلجراءات اجلمركية، أو        
 رمســا خاصــا مقابــل اســتقبال النفايــات املنتجــة علــى ظهــر  البلطيــق حلمايــة البيئــة البحريــةجلنــة 
ينـاء صـيد    وكلفة اسـتقبال النفايـات مشـمولة يف الرسـوم العامـة السـتخدام املينـاء أو م                 . السفن
 .)١١٨(السمك

 
 تعميق الوعي )د(  

ل احلطام البحري جمرد مشكلة بيئيـة ميكـن حلـها بالوسـائل التشـريعية وإنفـاذ                  ال يشكِّ  - ٢٧١
القانون واحللول التقنية فحسب، بل هي كذلك مشكلة ثقافية ينبغـي معاجلتـها بصـفتها تلـك،                 

رة، عـن طريـق والتثقيـف واالعتنـاء         عن طريق بذل اجلهود لتغيري املواقـف والسـلوك وهنـج اإلدا           
وتسـاعد املبـادرات مـن      . جبميع القطاعات واالهتمامات، مبا فيهـا اهتمامـات اجلمهـور عمومـا           

قبيل عقد املؤمترات الدولية املعنية باحلطام البحري والدراسة اليت أعدها برنـامج األمـم املتحـدة                
، علــى تعميــق الــوعي علــى  ) أعــاله٢٣٢انظــر الفقــرة  (للبيئــة بالتعــاون مــع منظمــات أخــرى 

 .املستويني العاملي واإلقليمي
ولغرض تثقيف الناس وإعالمهم، وجعلـهم يشـعرون بـأن بإمكـاهنم أن يكونـوا جـزءا                  - ٢٧٢

من احلل بـدال مـن أن يكونـوا جـزءا مـن املشـكلة، تقـوم عـدة بلـدان يف أحنـاء العـامل بعمليـات                            
 .وينبغي تشجيع هذه األنشطة ودعمها. تنظيف منتظمة

 تدابري ملعاجلة احلطام البحري املوجود - ٥ 
 تدابري معاجلة املوجود مـن احلطـام البحـري تشـمل عمليـات تنظيـف الشـواطئ وقـاع                     - ٢٧٣

البحر ومشاريع تسمح لسفن الصيد بترك احلطام البحري العالق مبعدات الصـيد علـى الشـاطئ           
 التنظيف يف العديـد مـن   وجتري بصورة منتظمة عمليات. دون دفع أي رسوم عن مجع القمامة     

ــامل  ــاء العـ ــة   . البلـــدان يف خمتلـــف أحنـ ــلطات حمليـ ــذا العمـــل سـ ــاالت، يقـــوم هبـ ويف معظـــم احلـ
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ومن األمثلة علـى عمليـات التنظيـف العامليـة التنظيـف            . متطوعون أو منظمات غري حكومية     أو
تكــون وتكــاليف التنظيــف ميكــن أن . الـدويل للســواحل والعمليــة املســماة تعــالوا ننظـف العــامل  

 جمتمعــا حمليــا يف منطقــة حبــر الشــمال أهنــم ينفقــون حنــو   ٦٤، أعلــن ١٩٩٨ففــي عــام . كــبرية
ــة         ٦ ــها الترفيهي ــى قيمت ــاظ عل ــواطئها للحف ــف ش ــى تنظي ــنويا عل ــني دوالر س ــة(مالي ) اجلمالي

 .وإبقائها مأمونة لرواد الشواطئ
 

 االستنتاجات - ٦ 
العـاملي والصـعيدين اإلقليمـي والـوطين،         على الرغم من اجلهود املبذولـة علـى الصـعيد            - ٢٧٤

واألسـباب الرئيسـية الـيت      . هناك دالئل تشري إىل أن مشكلة احلطام البحري مستمرة يف التفـاقم           
ال تــؤدي إىل اســتمرار املشــكلة فحســب بــل إىل تفاقمهــا أيضــا علــى نطــاق العــامل هــي اإلدارة  

مــة واملعــايري الدوليــة واإلقليميــة الكافيــة للنفايــات وجوانــب الــنقص يف تنفيــذ وإنفــاذ األنظ غــري
والوطنية اليت ميكن أن حتسِّن احلالة، إضافة إىل نقص الوعي لدى أصحاب املصـلحة الرئيسـيني                

 .ولدى اجلمهور العام
.  واملمارسات السليمة بيئيا يف إدارة النفايات ضرورية ملنع احلطام البحري واحلـد منـه              - ٢٧٥

وميكن خفـض التكـاليف بواسـطة تنظـيم         . نه فور تولده  ينبغي مجع احلطام البحري والتخلص م     
ولكـن مـن املهـم أيضـا إشـراك مجيـع            . عمليات تنظيف مشتركة بني الدول يف املنطقة الواحـدة        

. ومن املمكن جعل بـرامج مجـع احلطـام البحـري مصـدرا للحـوافز             . أصحاب املصلحة يف ذلك   
ة لشـباك الصـيد العتيقـة خللـق       فعلى سبيل املثال، تستطيع احلكومات وضع خطة اشتراء مدعوم        

 .)١١٩(حافز مايل للصيادين على مجع هذه الشباك
.  الصكوك القانونية السابقة الـذكر تـوفر إطـارا قانونيـا ملنـع وخفـض احلطـام البحـري                   - ٢٧٦

وميكن زيـادة تسـهيل     . واملطلوب هو تنفيذ وإنفاذ الصكوك الدولية القائمة بصورة أكثر فاعلية         
 الصكوك من خالل إصـدار مبـادئ توجيهيـة لقطاعـات السـياحة واملراكبيـة       التنفيذ الفعال هلذه 

 .وغريها، وكذلك بنشر املعلومات عن املمارسات اجليدة يف إدارة النفايات
ــز        - ٢٧٧ ــة، ينبغــي تعزي  ومــن أجــل معاجلــة مشــكلة احلطــام البحــري اآليت مــن مصــادر بري

ضطالع هبا يف سـياق خطـة العمـل العامليـة           األنشطة اجلارية ملعاجلة إدارة النفايات اليت جيري اال       
ــوطين واإلقليمــي    ــى الصــعيدين ال ــذ الربوتوكــوالت      . عل ــي تنفي ــى الصــعيد اإلقليمــي، ينبغ فعل

وعالوة علـى   . اإلقليمية املتعلقة باملصادر الربية تنفيذا كامال وفعاال فيما يتعلق باحلطام البحري          
حلسـبان علـى النحـو املناسـب عنـد وضــع      ذلـك، ينبغـي أن تؤخـذ املصـادر الربيـة للنفايـات يف ا      

وعلــى الصــعيد الــوطين، ينبغــي أن يركِّــز العمــل علــى التنفيــذ   . بروتوكــوالت مــن هــذا القبيــل 
ولكفالة تنفيذ خطـة العمـل العامليـة     . الفعال ألحكام خطة العمل العاملية املتعلقة بإدارة النفايات       
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حباجة إىل املساعدة، من خـالل الـدعم        بصورة أفضل، ينبغي تعزيز التعاون مع البلدان اليت هي          
املــايل والعلمــي والتكنولــوجي، يف اســتنباط واســتخدام طرائــق للــتخلص مــن النفايــات وبــدائل  

 .للتخلص منها تكون سليمة من الناحية البيئية
 فيما يتعلق بآثار احلطـام البحـري علـى التنـوع البيولـوجي البحـري، ينبغـي للـدول أن                 - ٢٧٨

 التهديـد بالـذات لـدى تنفيـذ الصـكوك ذات الصـلة مثـل، اتفاقيـة التنـوع          تضع يف حسباهنا هذا   
واملبـادرة الدوليـة    . البيولوجي، ولدى اعتمـاد مقـررات تتعلـق بالسياسـة العامـة يف هـذا الصـدد                

ميكـن أن ختـدم أيضـا كمنتـدى ملناقشـة           )  أعـاله  ١٥٦انظـر الفقـرة     (املتعلقة بالشعاب املرجانيـة     
 .هذه املسألة

ن منع أو تقليل احلطام البحـري النـاجم مـن مجيـع السـفن بصـورة فعالـة بـدون                      ال ميك  - ٢٧٩
وعــدم تــوافر مرافــق اســتقبال النفايــات الناشــئة مــن . وجــود مرافــق اســتقبال مناســبة يف املــوانئ

السـفن، مبـا فيهـا النفايـات الصـلبة والقمامـة، أو عـدم كفايتـها يف العديـد مـن املـوانئ واملرافــئ            
هو العقبة الرئيسية يف طريق التنفيذ الفعال واإلنفـاذ الفعـال للمرفـق اخلـامس               البحرية يف العامل،    

حتتـاج الـدول   . التفاقية منع التلوث البحري، وبدء نفاذ شروط املناطق اخلاصة يف عـدة منـاطق        
إىل املساعدة التقنية لكي تتمكن من كفالة توافر املرافق الكافية الستقبال النفايـات يف املـوانئ،                

فقـد طلبـت املنظمـة البحريـة الدوليـة إىل           . لك مراسي القـوارب ومرافـئ صـيد األمسـاك         مبا يف ذ  
احلكومات أن تقدم تقارير عن جتارهبا هبدف حتديـد اجملـاالت الـيت تـثري مشـاكل ووضـع خطـة                     

ــرة  (عمــل للمســتقبل   ــة أن     ). ١٢٣انظــر الفق ــة، كفال ــق كافي ومــن املهــم، حيــث توجــد مراف
 .ن استعماهلاتكون رسوم املرافق رادعا ع ال

 التدابري اليت تستهدف حتسني إنفاذ الصكوك الدولية ذات الصلة ملنع وخفـض احلطـام         - ٢٨٠
البحري الناجم عـن أنشـطة حبريـة تشـمل زيـادة مراقبـة السـفن، خاصـة قـوارب صـيد األمسـاك                     
وسفن السياح واليخوت، وفرض غرامات على التفريغ أو التخلص غـري القـانوين عاليـة حبيـث                 

 .رادعا، وتقوية مراقبة الدولة على املوانئتشكل 
 وفيمــا يتعلــق باحلطــام البحــري الناشــئ عــن صــيد األمســاك، اقُتــرح عــدد مــن التــدابري   - ٢٨١

للتقليل إىل أدىن احلدود من ضياع أو هجر معـدات الصـيد وتسـهيل اسـترجاعها، مبـا يف ذلـك                     
ــة يف معــدات الصــيد ملع    ــد املواقــع العاملي ــة مكــان وجودهــا، والوســم   اســتخدام أجهــزة حتدي رف

اإللزامـــي بعالمـــات مميـــزة جلميـــع معـــدات صـــيد األمســـاك واإلبـــالغ اإللزامـــي عـــن املعـــدات  
واقُتــرح أيضــا أن تــدرج املنظمــات اإلقليميــة إلدارة مصــائد األمســاك يف مهامهــا . )١٢٠(الضــائعة

حطــام ويف تــدابري احلفــظ الــيت تتخــذها حظــر التخلــي عــن معــدات الصــيد ومــا يتصــل هبــا مــن 
 .)١٢١(وشرط بذل أقصى جهد ممكن السترجاعها
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ــة يف العــامل واملعلومــات      - ٢٨٢ ــة احلطــام البحري ــا حبال  وملعاجلــة الفجــوات الكــبرية يف معرفتن
املوزعة جغرافيا توزيعا متفاوتا، من الضروري حتسـني وتوحيـد قاعـدة املعرفـة املتعلقـة باحلطـام                  

وهلــذه الغايــة، جيــب وضــع اســتراتيجيات . البحــري مــن خــالل تعزيــز أنشــطة البحــث والرصــد
لتحديد األنـواع واملصـادر والكميـات والتفـاعالت والفئـات الرئيسـية الـيت تسـتعملها، ووضـع               

وينبغـي إنشـاء آليـات    . استراتيجيات لتقييم اجلوانب االجتماعية واالقتصـادية للحطـام البحـري      
دود مـن املؤشـرات البحريـة       للرصد حيث ال توجد مثل هذه اآلليات وينبغي اسـتنباط عـدد حمـ             

األساسية الستعماهلا يف مجيع أنشطة الرصـد كيمـا تكـون البيانـات واملعلومـات عـن الكميـات                    
. واالجتاهــات يف أكثــر اتســاقا وتوافقــا وجتعــل مــن املمكــن بنــاء قاعــدة عامليــة مشــتركة للعمــل 

ل احلطـام البحـري     وعمليات التقيـيم العامليـة واإلقليميـة حلالـة البيئـات السـاحلية جيـب أن تشـم                 
ولعـل مـن املمكـن اسـتخدام وصـلة املقاصـة التابعـة خلطـة العمـل العامليـة                    . كمسألة مثرية للقلق  

اليت أنشئت لتكون آليـة عامليـة لتبـادل    ) البوابة العاملية للمعلومات عن النفايات البحرية املبعثرة    (
لومــات املتــوفرة للمنظمــات املعلومـــــات عــــن كــل مصـــــادر احلطــــام البحــري اســتنادا إىل املع 

 .ذات الصلة
 مــن احملتمــل أن يســبب احلطــام البحــري تلوثــا عــابرا للحــدود، ومــن مث فهــو مشــكلة    - ٢٨٣

وال يوجــد حــل وحيــد هلــذه املشــكلة وجيــب أن تعــاجل بصــفيف . عامليــة ومشــكلة وطنيــة أيضــا
نـات الـيت تقـوم      ولـذلك، جيـب علـى الكيا      . واسع من التـدابري املتكاملـة املوجهـة بصـورة دقيقـة           

مبعاجلة مشكلة احلطام البحري يف سياقات متنوعة أن تتعاون كـي تكفـل خـوض املعركـة ضـد              
 .احلطام البحري بطريقة شاملة وفعالة على األصعدة الوطنية واإلقليمية والعاملية

 
  كارثة التسونامي يف احمليط اهلندي-حادي عشر 

 مبقيـاس رخيتـر     )١٢٢(٩,٣زال بقـوة    ، حـدث زلـ    ٢٠٠٤ديسـمرب   / كانون األول  ٢٦ يف   - ٢٨٤
مــدمرة، غمــرت ) تســونامي(تولّــدت عنــه موجــات مــد  ) ســومطرة إلندونيســيا(بعيــد جزيــرة 

ــن           ــدي م ــة احملــيط اهلن ــة حــول حاف ــدان الواقع ــاطق الســاحلية يف البل ــن املن ــة م مســاحات هائل
يزيـا وكينيـا   إندونيسيا إىل الصومال، ومشلت سري النكا واهلند وملديف وتايلنـد وميامنـار ومال   

هـي  ) � يف اليابـان موجة يف امليناء�(وتسونامي . ومدغشقر وسيشيل ومجهورية تنـزانيا املتحدة    
 متــرا ٣٠ أمتــار و ١٠سلســلة مــن األمــواج الكــبرية، ميكــن أن تصــل إىل ارتفــاع يتــراوح بــني  

وميكن أن تتولد حينما حيدث تغـري مفـاجئ يف قـاع البحـر فيـدفع                . أكثر على طول الشاطئ    أو
. املياه الواقعة فوق مكان التغري نتيجة هلزة أرضية، أو انزالق يف قـاع البحـر أو انفجـار بركـاين       

فعالة بوجه خـاص يف توليـد أمـواج مـد تسـونامي             ) أو الزالزل التكتونية  (فالزالزل االندساسية   
وهــي حتــدث حــني تنـــزلق الصــفائح احمليطيــة العاليــة الكثافــة حتــت الصــفائح القاريــة يف عمليــة    
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وحتدث هذه الظاهرة عموما حـول منطقـة اندسـاس صـفائح القشـرة              . تعرف باسم باالندساس  
وكــان الســبب يف الزلــزال الضــخم . يف احملــيط اهلــادئ� حلقــة النــار�األرضــية املعروفــة باســم 

ــدمر يف  ــيت نشــأت مــن اندســاس     ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول٢٦امل ، انفكــاك الضــغوط ال
ويتــبني مــن املواقــع األوليــة لالهتــزازات  . رمــا الــيت تعلوهــا الصــفيحة اهلنديــة حتــت صــفيحة بو 

 كيلـومتر مـن حـدود الصـفيحة         ١ ٢٠٠الالحقة األكرب بعد الزلزال الضخم أن مـا يقـرب مـن             
وتأكــــد ذلــك بعــــد املســح الــذي أجرتــه مــؤخرا الســفينة . )١٢٣(قــــد انزلقــت نتيجــــة للزلــــزال

HMS Scott)(املنطقة االقتصادية اخلالصـة يف إطـار أحكـام اتفاقيـة      التابعة للبحرية الربيطانية يف 
 .)١٢٤(األمم املتحدة لقانون البحار بشأن البحوث البحرية العلمية

 
 تأثري التسونامي  -ألف  

 يقــــدر أن أمــواج التســونامي الــيت ضــربت ســواحل احملــيط اهلنــدي أودت حبيــاة زهــاء  - ٢٨٥
يــون شــخص وحّولــت أكثــر مــن نصــف  مل١,٦ إنســان، وشــردت مــا يزيــد علــى ٢٧٣ ٧٧٠

وبلغـت  . واجترفـت خطـوط السـاحل وسـّببت طوفانـا هـائال           . )١٢٥(مليون إىل أناس بال مـأوى     
اخلسائر املادية للبلدان املنكوبة عدة باليني من الدوالرات من األضرار يف املمتلكات واهلياكـل              

لتــأثري شــديدا علــى   وكــان ا. األساســية والبيئــات الســاحلية والــنظم اإليكولوجيــة األساســية     
وكانـت صـادرات    . القطاعات االقتصادية احليوية املتعلقـة بالبحـار، كصـيد األمسـاك والسـياحة            

 .)١٢٦( بليون دوالر للدول املعنية٣٠هذه القطاعات وحدها تدر إيرادات سنوية تزيد عن 
 لقــد دّمــر موجــات التســونامي مرافــئ صــيد األمســاك وعشــرات األلــوف مــن قــوارب  - ٢٨٦
 أو أحلقت أضرارا خطرية، مما نتج عنه ضياع أو تلف مئات األلـوف مـن معـدات صـيد                    الصيد

األمســاك، وتــدمري اآلالف مــن أقفــاص الســمك أو حبــريات تربيــة األمســاك، وتســبب يف أضــرار  
ونتيجة لـذلك، مـن املتوقـع علـى املـدى القصـري             . خطرية لتربية املائيات ومصانع جتهيز السمك     

مساك ومنتجاهتا من البلدان املتأثرة، ومن املتوقع أن يـنخفض اإلنتـاج   أن هتبط الصادرات من األ   
 يف املائة، األمر الذي سـتكون لـه آثـار علـى األمـن الغـذائي                 ٩٠احمللي للسمك بنسبة تصل إىل      

فمصائد األمساك، بالنسبة للعديد من الناس، هي املصدر الوحيد للـدخل           . )١٢٧(للسكان احملليني 
 .والعيش
ــات        وأحلــق - ٢٨٧ ــاملوانئ واملعين ــة، ك التســونامي أضــرارا أيضــا باهلياكــل األساســية البحري

ففـي مضـيق ملقـا، مـثال، اجنرفـت      . املالحية واحملطـات األرضـية للنظـام العـاملي لتحديـد املواقـع          
الوسائل املساعدة للمالحة كالعوامات املثبتة مبراسي حمدبة الشكل، إىل أماكن جديـدة بسـبب              

وقد شـرعت   . )١٢٨( تكون قد أصدرت معلومات غري صحيحة عن املواقع        األمواج ومن مث رمبا   
الرابطة الدولية لسلطات املعينات املالحية واملنـارات واملنظمـة اهليدروغرافيـة الدوليـة يف إجـراء                
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ــة والوســائل       تقيــيم تفصــيلي ملــدى الضــرر الــذي أصــاب املــوانئ ومداخلــها والقنــوات املالحي
 .اليت تأثرت بأمواج تسونامياملساعدة للمالحة يف املناطق 

 ارتفــاع شــدة التســونامي وموجــة الرواســب واحلطــام الــيت ولــدهتا ســببت أضــرار يف     - ٢٨٨
ــة         ــنظم اإليكولوجي ــروف وال ــة وأشــجار املنغ ــات األعشــاب البحري ــة، وطبق الشــعاب املرجاني

صـيبت بأضـرار   وبالنسبة إىل الشعاب املرجانية، هناك بعض املناطق اليت يبدو أهنـا أ          . املرتبطة هبا 
ــون       ــدها يف غضـ ــابق عهـ ــود إىل سـ ــرى وســـوف تعـ ــاطق أخـ ــا جنـــت منـ ــديدة، بينمـ  إىل ٥شـ

وعلــى العمــوم، عانــت معظــم البلــدان املتضــررة، بــدرجات متفاوتــة، مــن    . )١٢٩(ســنوات ١٠
والنفايات اليت أنتجتها التسـونامي تشـكل خطـرا       . مشاكل بيئية مماثلة نتيجة ألمواج التسونامي     

وتلوثــت امليــاه الســاحلية بســبب اخلــراب . وعلــى الوظــائف اإليكولوجيــةعلــى صــحة اإلنســان 
 .الذي أصاب شبكات مجع مياه الصرف الصحي ومعاجلتها وأصاب املنشآت الصناعية

 كشـــفت التقييمـــات البيئيـــة الـــيت أجريـــت بعـــد التســـونامي أن الـــنظم اإليكولوجيـــة  - ٢٨٩
وف وطبقـات األعشـاب البحريـة، عملـت         الساحلية، مبا فيها الشعاب املرجانية وغابـات املنغـر        

ففــي . كــواق طبيعــي، أدى ولــو جزئيــا إىل محايــة خــط الســاحل مــن الــدمار يف بعــض البلــدان 
تايلند وملديف كليهما خففت الشعاب املرجانية الواسعة مـن تـأثري موجـات التسـونامي ومـن                 

انيـة والكثبـان    ومن سوء احلـظ أن الشـعاب املرج       . مث كانت اخلسائر أقل منها يف مناطق أخرى       
الرمليـــة وأشجار املنغروف احلاميـة يف العديد من مناطق احمليط اهلندي قد ّدمرت بفعل التنميـة               

ونتيجـة لـذلك، وجـدت جمتمعـات حمليـة عديـدة            . االقتصادية، وخباصة السياحة وتربية املائيات    
 . احلياة البشريةفحماية البيئة جوهرية حلماية. نفسها بدون درع حيميها من أمواج التسونامي

 
 االستجابة لكارثة التسونامي  -باء  

 استجابة ملا جنم عن موجات التسـونامي مـن خسـائر هائلـة يف األرواح ودمـار واسـع                    - ٢٩٠
النطـاق، هـب اجملتمــع الـدويل ملواجهــة األزمـة اإلنسـانية املباشــرة وإقامـة شــبكة لإلنـذار املبكــر        

ــار  ــادة التأهيـــل واإلعمـ ــا. والشـــروع يف إعـ ــة   وسـ هم العديـــد مـــن الـــدول واملنظمـــات الدوليـ
ــة         ــوارد لإلغاث ــوارد أو تعهــدت باملســامهة مب ــات اخلاصــة مب ــة والكيان واملنظمــات غــري احلكومي

 .)١٣٠(اإلنسانية والكارثية
 

 نظم اإلنذار املبكر - ١ 
 يلعـــب اإلنـــذار املبكـــر والتأهـــب دورا حامســـا يف منـــع حتـــوُّّل احلـــوادث اخلطـــرة إىل  - ٢٩١

اإلنــذارات الواضــحة، الــيت تــأيت مبكــرة، مقرونــة مبعرفــة رد الفعــل الــالزم قــد تعــين ف. كــوارث
الفــرق بــني احليــاة واملــوت، أو بــني البقــاء أو الفنــاء االقتصــادي بالنســبة لألفــراد وللمجتمعــات 
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ويف حالــة أمــواج التســونامي يف احملــيط اهلنــدي، أدى التــهوين مــن ضــخامة الزلــزال يف  . احملليــة
وشدد عدد من املنتديات العامليـة واإلقليميـة، مبـا فيهـا            . إىل عدم صدور إنذار مبكر    بداية األمر   

، على احلاجة املاسـة إىل إقامـة نظـم لإلنـذار املبكـر علـى الصـعيدين العـاملي                    )١٣١(اجلمعية العامة 
 .واإلقليمي

ــوم       - ٢٩٢ ــوب شــرق آســيا، املعقــود يف إندونيســيا ي  االجتمــاع االســتثنائي لرابطــة أمــم جن
، دعــا، يف مجلــة أمــور، إىل إقامــة نظــام إقليمــي لإلنــذار املبكــر    ٢٠٠٥ينــاير /كــانون الثــاين ٦

ويف االجتمـاع الـوزاري     . يتعلق بأمواج التسونامي يف احمليط اهلندي وجنـوب شـرق آسـيا            فيما
الالحق املعين بالتعاون اإلقليمي بشأن ترتيبات اإلنذار املبكر بتسونامي الذي عقـد يف بـانكوك               

، تقرر اختـاذ خطـوات فوريـة وعمليـة لتعزيـز القـدرات علـى                ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٩يف  
اإلنذار املبكر يف احمليط اهلندي وجنوب شرق آسيا والتعاون حنو إقامة ترتيبـات مؤقتـة لإلنـذار                 

. املبكر وتعزيـز الـنظم الوطنيـة وحتسـني مسـتواها، مـع التحـرك حنـو إقامـة نظـام إقليمـي منسـق                        
/ مــاع الــوزاري علــى ضــرورة إقامــة نظــام إقليمــي لإلنــذار املبكــر حبلــول حزيــران واتفــق االجت

ــه ــة     ٢٠٠٦ يوني ــة لألمــم املتحــدة تقــوم بتنســيقها اللجن ، إذا أمكــن، يف إطــار اســتراتيجية دولي
 .األوقيانوغرافية احلكومية الدولية

 إىل  ١٩تـرة مـن      اعتمد املؤمتر العـاملي للحـد مـن الكـوارث، املعقـود يف اليابـان، يف الف                 - ٢٩٣
، (A/CONF.206/6، بيانـا مشـتركا بشـأن كارثـة احملـيط اهلنـدي             ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٢

اعترف بضرورة استعمال جتارب نظم اإلنذار املبكر مبوجات التسـونامي القائمـة            ) املرفق الثاين 
يانوغرافيــة يف احملـيط اهلـادئ علــى أن تسـتخدم يف ذلــك آليـات التنسـيق احلاليــة يف اللجنـة األوق      

وعلـى أي حـال، نظـر املـؤمتر         . احلكومية الدولية وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية       
وسـيدخل يف املوضـوع   . أيضا يف مسألة إنشاء نظام مؤقت لإلنذار املبكر ملنطقة احملـيط اهلنـدي      

يط اهلـادئ التـابع     الوكالة اليابانية لألرصاد اجلوية ومركـز اإلنـذار عـن أمـواج تسـونامي يف احملـ                
ــة ــة األوقيانوغرافي ــة يف منطقــة احملــيط اهلنــدي باملعلومــات    )١٣٢(للجن ــد الســلطات الوطني ، لتزوي

 .واإلنذار الناشئني عن أنشطتهما يف جمال الرصد
 وتقرر أثناء املؤمتر العاملي للحد من الكوارث وضـع برنـامج دويل لإلنـذار املبكـر رمبـا              - ٢٩٤

، إذا أمكـــن، ال لتغطيـــة التســـونامي فقـــط، بـــل لتغطيـــة مجيـــع  ٢٠٠٧يونيـــه /حبلـــول حزيـــران
ومن أجـل تنسـيق املبـادرات العديـدة         . التهديدات، مثل العواصف العارمة واألعاصري احللزونية     

املقدمــة مــن املنظمــات والبلــدان، ســتقوم اللجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة باستضــافة   
 والتخفيــف بشــأن التســونامي للمحــيط اهلنــدي يف اجتمــاع تنســيق دويل لوضــع نظــام لإلنــذار

واملنتظــر مــن هــذا  . ٢٠٠٥مــارس / آذار٨ إىل ٣إطــار عــاملي يعقــد يف بــاريس يف الفتــرة مــن   
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ــف بشــأن           ــذار والتخفي ــام لإلن ــا لنظ ــل وجــدوال زمني ــة عم ــتج مشــروع خط ــاع أن ين االجتم
 .ذار من التسوناميالتسونامي ملنطقة احمليط اهلندي ومشروع خطة تصميم لنظام عاملي لإلن

ــة املعقــود يف موريشــيوس يف كــانون     - ٢٩٥ ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري  وشــدد اجتمــاع ال
واتفــق .  علــى احلاجــة إىل نظــام لإلنــذار املبكــر يف حالــة األخطــار الطبيعيــة٢٠٠٥ينــاير /الثــاين

ــة وأن التخفيــف مــن الضــعف يف       ــة حيوي ــذار املبكــر تتســم بأمهي ــدوبون علــى أن نظــم اإلن  املن
مواجهة هذه الكوارث ال حيتـاج إىل التكنولوجيـا، مثـل االتصـاالت والعوامـات املثبتـة يف قـاع                  

 .البحر فحسب وإمنا حيتاج أيضا إىل مبادرات من اجملتمع احمللي للتوعية والتدريب
، ُنظـر يف    ٢٠٠٥فربايـر   / ويف اجتماع لفريق من اخلـرباء ُعقـد يف بربـادوس، يف شـباط              - ٢٩٦

واسـتعرض الفريـق شـبكات    . ظام لإلنذار املبكر للتسونامي يف البحر الكـارييب     موضوع إنشاء ن  
ــامج عمـــل      ــتنبط برنـ ــادل البيانـــات واسـ ــة، ودرس ترتيبـــات تبـ ــة داخـــل املنطقـ ــد القائمـ الرصـ

وسوف تقوم أفرقة عاملة بتحديد املخاطر اليت هتدد اجملتمعات الساحلية من خـالل             . للمستقبل
 . وتصميم برامج طويلة األجل للتثقيف والتوعيةرسم خرائط لفيضانات التسونامي

ــة احليويــة لشــبكات االتصــاالت لــنظم اإلنــذار املبكــر         - ٢٩٧ ــد اجملتمــع الــدويل األمهي  وأك
واقترحــت املنظمـــة  . واحليلولــة دون اخلســائر يف األرواح، ودعـــم عمليــات اإلنقــاذ واإلغاثـــة    

ــبىن التحتيــ      ــور، أن تســتخدم ال ــة أم ــة، يف مجل ــة الدولي ــواتل   البحري ة لالتصــاالت بواســطة الس
والراديــو الــيت أقامتــها هــي لنشــر املعلومــات عــن الســالمة البحريــة إلذاعــة اإلنــذار بالتســونامي  

وســوف تتــيح املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة اســتخدام شــبكتها    . للســفن ومراكــب الصــيد 
 .لالتصاالت جلمع البيانات ونشرها) نظامها العاملي(العاملية 
ن أجــل حتســني كفالــة االســتجابة للكــوارث ملنــع اخلســائر يف األرواح وملســاعدة    ومــ - ٢٩٨

الناجني من املوت، سقطت احلواجز التنظيمية الـيت كانـت تعـوق اسـتخدام مـوارد االتصـاالت        
ــوارد االتصــاالت الســلكية والالســلكية ألغــراض         ــوفري م ــامبريي بشــأن ت ــة ت ــاذ اتفاقي ــدء نف بب

فبإمكـان  . ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثـاين   ٨ يف   )١٣٣(يات اإلغاثة التخفيف من أثر الكوارث ولعمل    
ضحايا الكوارث اآلن االستفادة من عمليات إنقاذ أسرع وأجنع ألن االتصاالت هـي األسـاس                

 .لتنسيق العمليات املعقدة لإلنقاذ واإلغاثة
سـاعدة  امل) أ: ( ومن املساعدات اليت عرضتها الدول دعما لنظم اإلنذار املبكر ما يلـي             - ٢٩٩

املسامهة بعوامات جديـدة الكتشـاف      ) ب(يف بناء قاعدة بيانات لألمم املتحدة عن الكوارث،         
تـــدريب خـــرباء ) ج(موجــات التســـونامي عـــن طريـــق منظومـــة عامليــة لـــنظم رصـــد األرض،   

 ٢٤ إىل   ٢٢فعلى سبيل املثـال، ُعقـدت يف اليابـان، يف الفتـرة مـن               . الكوارث يف البلدان النامية   
 حلقة دراسية أطلقتها االستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، لتزويـد               ٢٠٠٥ فرباير/شباط
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صناع القرار اإلداريني الرفيعي املسـتوى باملعلومـات التشـغيلية والتقنيـة عـن كيفيـة عمـل نظـام                    
 .)١٣٤(اإلنذار املبكر على الصعيد الوطين

 
 التعمري وإعادة التأهيل � ٢ 

ع البلـدان ولكــن هلـا تـأثري غـري متناسـب علـى البلــدان        الكـوارث الطبيعيـة تصـيب مجيـ    - ٣٠٠
فاألضــرار الشــاملة الــيت ُنكبــت هبــا املنــاطق  . الناميــة، وخاصــة الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة 

الساحلية وخمتلـف القطاعـات االقتصـادية والبيئـة املختلفـة بسـبب أمـواج التسـونامي يف احملـيط                    
 وممتلكــاهتم، بــل وفقــدوا أيضــا الوســيلة إلعالــة   اهلنــدي فقــد بســببها ماليــني النــاس مســاكنهم  

ولذلك، يكون اإلنعـاش االقتصـادي وتوليـد فـرص العمـل مـن األولويـات امللحـة مـىت           . أسرهم
ويقـوم العديـد مـن الـدول واملنظمـات اآلن بـدعم             . بدأت احلاجة إىل اإلغاثة الطارئة باالحنسار     

 .جهود التعمري وإعادة التأهيل يف املناطق املنكوبة
 

 ختطيط وتطوير املناطق الساحلية  
 ٢٠٠٥ أكد اجتماع الدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة املعقـود يف موريشـيوس يف عـام                   - ٣٠١

أمهية دور املعامل الطبيعيـة، كالشـعاب املرجانيـة وأشـجار املنغـروف، يف محايـة البلـدان اجلزريـة                    
واتفقـت احلكومـات علـى    . دمرةالصغرية واملناطق الساحلية املنخفضة مـن البحـار الطاغيـة واملـ     

ضرورة اختاذ املزيد من اإلجراءات للحفاظ علـى هـذه الـنظم اإليكولوجيـة، وذلـك مـثال، عـن                    
وقد أكد برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة    . طريق حتسني تقييم أثر مشاريع تطوير املناطق الساحلية    

دة البنـاء بطريقـة حتفـظ       أن الدمار الـذي أحدثتـه موجـات التسـونامي للبيئـة يتـيح الفرصـة إلعـا                 
وقـد  . )١٣٥(املوارد الطبيعية خلري اجملتمعات احمللية اليت كـان وقـع الكارثـة عليهـا أشـد مـا يكـون                   

، اجتماع بشأن إدارة إعادة تأهيـل القطـاع السـاحلي يف            ٢٠٠٥فرباير  /غُقد يف مصر يف شباط    
طاع الساحلي وإعـادة تأهيلـه يف   املنطقة املتأثرة بالتسونامي، ملناقشة املبادئ األساسية لتعمري الق  

اإلطــار األوســع لــإلدارة املتكاملــة للقطــاع الســاحلي وتــوفري املعلومــات عــن أدوات السياســة    
وُعرضـت يف االجتمـاع وثيقـة       . وآلياهتا اليت تستهدف احلد من آثار كارثية ممكنـة يف املسـتقبل           

ــربت       ــيت ضـ ــواحل الـ ــري السـ ــادة تعمـ ــة إعـ ــه عمليـ ــية لتوجيـ ــادئ أساسـ ــمن مبـ ــات تتضـ ها موجـ
 .)١٣٦(التسونامي

 ويف تايند، حيذر خرباء البيئة وبعض املتخصصـني يف صـناعة السـياحة مـن اإلفـراط يف                   - ٣٠٢
البناء على السواحل اليت ضربتها موجات التسـونامي، وينصـحون بـدال مـن ذلـك بالبنـاء وفقـا              

ولون والسـلطات  وأشار املسـؤ . لنظام حمدد لتخفيف الضغط عن البيئة واحلفاظ على بيئة اجلزر       
 . )١٣٧(احمللية إىل أهنم سيضعون نظاما أكثر تشددا إلعمار اجلبهة الساحلية
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 السياحة  
 ويف ملديف، اليت يعتمد اقتصـادها عمومـا علـى صـناعة السـياحة، وضـعت احلكومـة                   - ٣٠٣

 تكلفـة  يف حماولة إلقناع األعمـال التجاريـة باملشـاركة يف   � ملاذا ال تتبىن جزيرة  �برناجما بعنوان   
 . )١٣٨( شخص الذين شردهتم الكارثة وإعادة إسكاهنم١٢ ٠٠٠إعادة تأهيل الـ 

لتشـجيع السـياح علـى      � خطـة عمـل بوكيـت     � وافقت منظمة السياحة العامليـة علـى         - ٣٠٤
ويركز االتفـاق علـى تـوفري فـرص العمـل           . العودة إىل تايلند وسري النكا وملديف وإندونيسيا      

. ة تنشيط األعمال التجارية املتصلة بالسياحة وزيادة أعـداد الزائـرين          يف صناعة السياحة، وإعاد   
ــة      ــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــؤمتر األم ــاد(وأوضــح م ــأثري الســليب    ) األونكت ــالنظر إىل الت ــه ب أن

ــق         ــدابري املباشــرة فيمــا يتعل ــى ســبل العــيش املســتدام، ينبغــي للت ــة وعل ــى العمال للتســونامي عل
تـدابري خاصـة إلنعـاش      � االقتصادي وأن تشمل     -نعاش االجتماعي   بالتجارة أن تركز على اإل    

 .)١٣٩(صناعة السياحة وهياكلها األساسية
 

 اع مصائد األمساكقط  
 أنتجــت منظمــة األغذيــة والزراعــة أطلســا جغرافيــا للمنــاطق املتضــررة بالتســونامي يف - ٣٠٥

التأهيـل، كـان مفيـدا     وأنشـأت صـندوقا خاصـا للطـوارئ وأنشـطة إعـادة             . آسيا وتعتزم توزيعه  
جدا يف متكني املنظمة من التحـرك بسـرعة ملسـاعدة احلكومـات واملؤسسـات املاليـة الدوليـة يف                   

وبعـد تقييمهـا األويل للضـرر       . تقييم األضرار واخلسائر اليت منيت هبا الزراعة ومصـائد األمسـاك          
دي، اضــطلعت الفــادح الــذي وقــع يف قطــاع مصــائد األمســاك يف الــدول املتامخــة للمحــيط اهلنــ 

املنظمة جبهد منسق ملساعدة مصـائد األمسـاك البحريـة وتربيـة األحيـاء املائيـة يف البلـدان املتـأثرة            
وتعتزم املنظمة مسـاعدة إندونيسـيا وملـديف وميامنـار          . من خالل تدابري اإلغاثة وإعادة التأهيل     

ح اهلياكـل   وسيشيل والصومال وسري النكـا وتايلنـد، وفقـا الحتياجـات كـل منـها، يف إصـال                 
ــئ وأحــواض الســمك، وإصــالح ســفن        ــال املراف األساســية لصــيد األمســاك وإعــادة بنائهــا، مث
ومعدات صيد األمساك وتعويض ما فُقد منـها، وتـوفري اإلغاثـة وإعـادة التأهيـل جملتمعـات صـيد              

 .األمساك املتضررة، بتوفري املعونة املالية والتدريب، مثال
 

 اهلياكل األساسية البحرية  
 أكـــدت املنظمـــة البحريـــة الدوليـــة األمهيـــة االســـتراتيجية لكفالـــة أن تكـــون املـــوانئ   - ٣٠٦

 يف اهلياكـل األساسـية البحريـة يف         ةوالوسائل املساعدة يف املالحة وغريها من العناصـر األساسـي         
حالة صاحلة للعمل فعال يف أقرب وقت ممكن، لتسهيل انتعاش املناطق املتضـررة علـى األجلـني                 

ــها       املتوســط وا ــق البحــر يف حين ــة بطري ــة القصــرية األجــل اآلتي ــة وصــول املعون ــل ولكفال لطوي
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وقامت املنظمة بوضع خطـة مشـتركة إلجـراءات مقبلـة ُتتخـذ باالشـتراك مـع الرابطـة                   . وبأمان
وسـتركز املنظمـات الـثالث، إىل    . الدوليـة لسـلطات املبـادرات واملنظمـة اهليدروغرافيـة الدوليـة      

لألرصاد اجلوية، اهتمامها مبـدئيا علـى كفالـة سـالمة اهلياكـل األساسـية               جانب املنظمة العاملية    
للمالحة البحرية ضـمانا ملالحـة السـفن بأمـان، مبـا فيهـا السـفن الـيت حتمـل اإلمـدادات الغوثيـة                   

 .)١٤٠(املطلوبة على وجه االستعجال
 

 البيئة  
ي للبيئـة السـليمة يف عمليـة         ناقش املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث الدور احملور         - ٣٠٧

-٢٠٠٥ويالحـظ إطـار عمـل هيوغـو للفتـرة          . احلد من خطر الكـوارث علـى األجـل الطويـل          
٢٠١٥ (A/CONF.206/L.2/Rev.1*)   أن خطــر الكــوارث يتزايــد عنــدما تتفاعــل األخطــار مــع 

وبنـاء علـى ذلـك، ينبغـي، مـن أجـل احلـد مـن           . بؤر الضعف، مبا يف ذلك بؤرة الضـعف البيئيـة         
ل اخلطـر األساسـية، اسـتخدام البيئـة واملـوارد الطبيعيـة وإدارهتـا بصـورة مسـتدامة وينبغـي                     عوام

 .بصورة سليمة) كالشعاب املرجانية، مثال(إدارة النظم اإليكولوجية اهلشة 
 قام برنامج األمم املتحدة للبيئة بعد كارثة التسونامي مباشرة بإنشاء فرقة عمل معنيـة               - ٣٠٨

آلسيوية، تـدعم السـلطات الوطنيـة يف البلـدان املتضـررة واألمـم املتحـدة يف                 بكارثة التسونامي ا  
تقييم ومعاجلة اآلثار البيئية النامجة عن الكارثة، وتوفري اخلربة وحشد اجلهود الدوليـة وتنسـيقها         

وتقوم فرقـة العمـل، يف مجلـة أمـور، حبشـد املسـاعدة البيئيـة الفوريـة بـإدراج              . يف القطاع البيئي  
وهتـدف أيضـا إىل دمـج التقيـيم     . ت البيئية القصرية األجل يف النداء اإلنسـاين العاجـل         االحتياجا

واسـتجاب برنـامج البيئـة أيضـا لطلبـات      . البيئي والشفاء البيئي يف إعادة إعمـار املنـاطق املتـأثرة          
املساعدة من أشد البلدان تأثرا يف إجراء تقييمـات للضـرر البيئـي، يف الشـعاب املرجانيـة، علـى                    

 .ل املثال، ووضع خطط عمل ملعاجلة القضايا البيئية احملددة وتطوير قدرة اإلنذار املبكرسبي
وسيقوم املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة بتـوفري                  - ٣٠٩

ــى التنــوع            ــار عل ــيم اآلث ــة يف تقي ــات اجلغرافي ــام املعلوم ــن نظ ــدعم م ــد وال ــن ُبع ــعار م االستش
وسـيقوم برنـامج البيئـة      . لوجي، خاصة على الشعاب املرجانية، والسواحل واملناطق احملمية       البيو

أيضــا بتيســري ودعــم وضــع اســتراتيجية إلدارة النفايــات ومــواد إرشــادية، ملعاجلــة مســألة إدارة   
 .النفايات اليت تشكل حطاما حبريا على وجه اخلصوص

ــا يف مســ   - ٣١٠ اعدة البلــدان املتــأثرة االحتــاد الــدويل  ومــن املنظمــات األخــرى الناشــطة حالي
حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية، إذ أنشأ فرقة عمل رفيعة املستوى الستنباط اسـتجابات لآلثـار               
املدمرة اليت خلفتها أمواج التسونامي اليت ضربت احمليط اهلندي، مع التركيز على تقييم الضـرر              

 .وإعادة تأهيل البيئات الساحلية
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 التعاون والتنسيق الدوليان -ثاين عشر 
 

ــة      -ألف   ــوية املتعلقـ ــة العضـ ــة املفتوحـ ــارية غـــري الرمسيـ ــدة االستشـ ــة األمـــم املتحـ عمليـ
 باحمليطات وقانون البحار؛

  عملية استشارية غري رمسية مفتوحـة       إنشاء ٥٤/٣٣ة العامة يف قرارها     ــررت اجلمعي ــ ق - ٣١١
 البحــارقــانون  و يف شــؤون احمليطــاتعامــة التطــوراتلل العضــوية لتســهيل استعراضــها الســنوي

، مث قررت متديد هذه العملية االستشـارية لـثالث سـنوات أخـرى يف قرارهـا                بّناءة بطريقة فعالة 
ــها وجــدواه   ٥٧/١٤١ ــة فعاليت ــا ، وســوف تســتعرض اجلمعي ــالفقرة  . ٦٠ا يف دورهت وعمــال ب
رســالة مؤرخــة ومبوجــب  ،، وبعــد التشــاور مــع الــدول األعضــاء ٥٤/٣٣مــن القــرار ) هـــ( ٣
ــانون األول ١٠ ــة تعــيني فيليــ   ا، أعــاد رئــيس  ٢٠٠٤ديســمرب /ك بــاوليو .  هـــيبـجلمعيــة العام

رئيسني لالجتماع السادس للعملية االستشارية الـذي       ) أستراليا(وفيليب بريغيس   ) أوروغواي(
 .٢٠٠٥يونيه / حزيران١٠ إىل ٦سيعقد يف الفترة من 

ز االجتمـــاع الســـادس للعمليـــة ســـوف يركِّـــ، ٥٩/٢٤وفقـــا لقـــرار اجلمعيـــة العامـــة  - ٣١٢
ــى الستشــارية ا ــة املســتدامة    مناقشــاته عل ــى احلطــام  مصــائد األمســاك وإســهامها يف التنمي ، وعل

 .فضال عن املسائل اليت نوقشت يف االجتماعات السابقةالبحري، 
 

يف ذلـك    مبـا    ،لإلبالغ العاملي عـن حالـة البيئـة البحريـة وتقييمهـا           العملية املنتظمة     -باء  
 اجلوانب االجتماعية االقتصادية

من خطـة جوهانسـربغ     ) ب (٣٦يف الفقرة     مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة      وافق - ٣١٣
 بإنشاء عملية منتظمة برعاية األمم املتحـدة لإلبـالغ          ،٢٠٠٤ عام   قبل ،القيام )٣٤(للتنفيذ، على 

ذلــك اجلوانــب االجتماعيــة االقتصــادية، يف العــاملي عــن حالــة البيئــة البحريــة وتقييمهــا، مبــا يف  
 ).العمليـة املنتظمـة   (الوقت الراهن واملستقبل معا، باالعتماد علـى التقييمـات اإلقليميـة القائمـة              

 إىل األمـني  ٥٨/٢٤٠، و طلبـت يف القـرار   ٥٧/١٤١وأيدت اجلمعية العامة الطلـب يف القـرار      
ليـة بشـأن العمليـة املنتظمـة واجتمـاع      العام تنظـيم اجتمـاع لفريـق مـن اخلـرباء وحلقـة عمـل دو         

ــا   ــة املنتظمــة رمسي ــة املعقــودة يف   . حكــومي دويل إلنشــاء العملي وخلصــت حلقــة العمــل الدولي
 إىل أن األوان مل حين بعد، فيمـا يبـدو، لعقـد اجتمـاع حكـومي دويل يف       ٢٠٠٤يونيه  /حزيران

 ).١٦١، الفقرة A/59/126انظر  ( اجلمعية العامةكطلب من ٢٠٠٤عام 
 التاســـعة واخلمســـني وخـــالل مناقشـــة مســـألة احمليطـــات وقـــانون البحـــار يف الـــدورة  - ٣١٤

همــة للتوســع يف مكآليــة العمليــة املنتظمــة للجمعيــة العامــة، أكــدت الــدول جمــددا أمهيــة إنشــاء 
ورغـم االتفـاق   . إجراء البحوث ومجع املعلومات عن محايـة البيئـة البحريـة والتنـوع البيولـوجي              

 ،A/AC.271/WP.1انظـر    (سيما تقييم التقييمـات     البداية، وال  مرحلةيز على   على ضرورة الترك  
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تخــذ أساســا لبــدء مرحلــة   فقــد تــبني أيضــا عــدم وجــود توافــق يف اآلراء يُ  ).١١-٨الفقــرات 
 عقـد حلقـة     ٥٩/٢٤ من قرارهـا     ٨٦وعليه، قررت اجلمعية العامة يف الفقرة       . التحضري للعملية 
 يف املسائل املتعلقة بإنشـاء العمليـة، وسـوف تعقـد حلقـة العمـل                ملواصلة النظر  عمل دولية ثانية  

 . ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٥ إىل ١٣هذه يف الفترة من 
 

 حمليطات واملناطق الساحليةشبكة ا  -جيم  
 عقد االجتماع األول لشبكة األمم املتحدة للمحيطات واملناطق السـاحلية يف بـاريس              - ٣١٥

 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة         -  احلكومية الدولية  اللجنة األوقيانوغرافية مقر  يف  
وحضـره ممثلـون عـن كـل        . ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٦ إىل   ٢٥يف الفترة من    ) اليونسكو(

، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، اتفاقيــة التنــوع البيولــوجيمــن 
 اليونســكو، والســلطة - للجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليــةواملنظمــة البحريــة الدوليــة، وا

شعبة شؤون احمليطات وقـانون     ، و إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية   الدولية لقاع البحار، و   
 /إدارة الشؤون القانونية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة            /البحار

املنظمــة العامليــة لألرصــاد  ، وي حلمايــة البيئــة البحريــة مــن األنشــطة الربيــة برنــامج العمــل العــامل
 - اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة    (واخـتري باتريسـيو برينـال      . ، والبنك الـدويل   اجلوية

إدارة الشـــؤون (لشـــبكة احمليطـــات واملنـــاطق الســـاحلية وآن روجـــرز     ، منســـقا )اليونســـكو
، نائبـة ملنسـق شـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات       )التابعة لألمم املتحـدة االقتصادية واالجتماعية   

 .عامنيكل منهما منصبه ملدة  لواملناطق الساحلية، وسوف يشغ
 وهتــدف شــبكة األمــم املتحــدة للمحيطــات واملنــاطق الســاحلية إىل تعزيــز التعــاون         - ٣١٦

األنشــطة املتصــلة باحمليطــات، والتنســيق فيمــا بــني أمانــات املنظمــات واهليئــات الدوليــة املعنيــة ب 
  والتوفيــق بينــها؛تنســيق أنشــطة الوكــاالت املتصــلة باحمليطــات ) أ( :والســيما عــن طريــق اآليت 

اســتعراض الــربامج واألنشــطة وحتديــد املســائل املطلــوب معاجلتــها ابتغــاء حتــديث وإثــراء    )ب(
ضــمان ) ج( ؛٢١العالقــة بــني اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار وجــدول أعمــال القــرن    

ــة   ) د(  اإلدارة املتكاملة للمحيطات على الصعيد الدويل؛ ــتركة ملعاجلـــ ــطة مشـــ ــام بأنشـــ القيـــ
 واإلدارة اإلقليميــة التقيــيم العــاملي حلالــة البيئــة البحريــة التحــديات واملســائل الناشــئة مــن قبيــل  

 .للمحيطات ووضع مبادئ توجيهية لتطبيق هنج النظام اإليكولوجي
بكة األمم املتحدة للمحيطات واملناطق الساحلية أن تعمل كآليـة مرنـة مـن       وينبغي لش  - ٣١٧

ملشـتركة واملتداخلـة ودعـم املـداوالت ذات الصـلة يف العمليـة              جلارية ا أجل استعراض األنشطة ا   
وتعتزم شبكة األمم املتحدة للمحيطـات واملنـاطق السـاحلية االنعقـاد مـرة يف كـل             . االستشارية

وجيـوز هلـا أن تعقـد اجتماعـات خاصـة عنـد             . عات العمليـة االستشـارية    عام بالتوافق مع اجتما   
أمانــة �وســعيا إىل تقليــل املتطلبــات املاليــة والبشــرية إىل أدىن حــد، ســيكون هلــا        . االقتضــاء
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اللجنة األوقيانوغرافيـة    و �أمانة تنظيمية � شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار     باختاذ   �موزعة
 .�أمانة تنفيذية�اليونسكو /احلكومية الدولية

 وســـوف تســـعى شـــبكة األمـــم املتحـــدة للمحيطـــات واملنـــاطق الســـاحلية إىل تنفيـــذ  - ٣١٨
 عمــل خمصصــة مفتوحــة   ةفرقــأمبــادرات حمــددة زمنيــة ذات صــالحيات حمــددة مــن خــالل       

أمام مشاركة املنظمات غري احلكومية وسائر اجلهات الدوليـة صـاحبة املصـلحة،             العضوية   باب
هلـا واليـة علـى      ( العمل، اليت ستنسق فيما بينـها مؤسسـة رائـدة            ةفرقأن شأن   وم. عند االقتضاء 

، أن تشـجع التعـاون علـى تنفيـذ          )املسائل احملددة قيد البحث ومتارس أنشطة كبرية يف معاجلتها        
فرقـة العمـل املعنيـة    :  التاليـة ألربـع  العمـل ا ةفرقأوقد أنشئت . األنشطة املشتركة القائمة واملقبلة   

، )برئاسـة اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة         (تسـونامي   اليف مرحلة مـا بعـد       باالستجابة  
، وفرقـة العمـل   )شـعبة شـؤون احمليطـات وقـانون البحـار     (وفرقة العمل املعنيـة بالعمليـة املنتظمـة     

أمانــة (القضــائية الوطنيــة خــارج نطــاق الواليــة املعنيــة بــالتنوع البيولــوجي يف اجملــاالت البحريــة 
فرقـة العمـل املعنيـة باالسـتعراض احلكـومي الـدويل الثـاين لربنـامج                 و ،)ة التنوع البيولوجي  اتفاقي

). مكتـب تنسـيق برنـامج العمـل العـاملي         (العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية         
القتران سوف يعقد االجتماع التايل لشبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات واملنـاطق السـاحلية بـا                و
 .٢٠٠٥يونيه / حزيران٣ و٢ العملية االستشارية يف يومي مع
 

  االستنتاجات -ثالث عشر 
ــة،        - ٣١٩ ــات احمليطي ــى البحــث العلمــي املوســع يف العملي يعتمــد مســتقبل احمليطــات عل

والتنفيذ الفعـال للصـكوك الدوليـة الـيت تـنظم شـىت األنشـطة احمليطيـة، واتبـاع هنـج شـامل                     
 ومع ذلـك، وكمـا يوضـح هـذا التقريـر، فـإن حميطاتنـا وحبارنـا                  .متكامل يف إدارة احمليطات   

مهــددة بــتغري املنــاخ، والكــوارث الطبيعيــة، والتــدهور البيئــي، ونضــوب مصــائد األمســاك،  
وللتصـدي هلـذه التهديـدات،    . ملَـ وفقدان التنوع البيولوجي، وعـدم فعاليـة رقابـة دول العَ      

محيطــات، مبــا يف ذلــك األهــداف املتفــق وبالتــايل التوصــل إىل كفالــة األمــن واالســتدامة لل
عليها دوليا والواردة يف إعالن األلفية، فإن من املقترح أن يتخذ اجملتمع الدويل عـددا مـن                 

 :اإلجراءات املتضافرة
يعتمد األمن علـى احتـرام سـيادة القـانون واالمتثـال لـه، ممـا يوجـب علـى                   )أ( 

مـــم املتحـــدة لقـــانون البحـــار الــدول أن تصـــدق وتنفـــذ علـــى الوجـــه الكامــل اتفاقيـــة األ  
 والصكوك األخرى املتصلة باحمليطات وأن تطبق وتنفذ أحكامها تطبيقا حرفيا؛

عدم ممارسة دول العلم للرقابـة الفعالـة ميكـن أن يشـكِّل خطـرا علـى أمـن               )ب( 
وسالمة املالحة والبيئـة البحريـة ويـؤدي إىل اإلفـراط يف اسـتغالل املـوارد البحريـة، ينبغـي                    
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دول إىل ممارسة الرقابة الفعالة على سفنها، وينبغي هلا أال تسـجل سـفنا إذا كانـت                دعوة ال 
 غري قادرة على ممارسة هذه الرقابة؛

ينبغي تشجيع الدول علـى اختـاذ تـدابري أخـرى ملواجهـة خطـر تغـري املنـاخ                   )ج( 
 واآلثار املرتبطة به، مثل ارتفاع منسوب البحر، وابيضاض املرجان؛

ــة، ينبغــي     ملعاجلــة ال )د(  ــة بســبب األنشــطة الربي ــة البحري ــدهور املســتمر للبيئ ت
برنــامج العمــل العــاملي حلمايــة البيئــة البحريــة مــن  للــدول أن تزيــد مــن جهودهــا يف تنفيــذ 

 ؛األنشطة الربية

للتغلب على املشكلة املزمنة للحطـام البحـري، إىل جانـب التنفيـذ الفعـال                )هـ( 
لــدول أن تشــجع ممارســات ســليمة بيئيــا يف إدارة للصــكوك الدوليــة ذات الصــلة، ينبغــي ل

النفايات، وأن تكفل تـوافر مرافـق كافيـة لتلقـي املخلفـات، وفـرض تـدابري صـارمة ملعاجلـة           
 احلطام البحري املتصل مبصائد األمساك؛

وملعاجلــة قضــية نضــوب مصــائد األمســاك، وهــي مســألة غايــة يف اخلطــورة،   )و( 
 :ينبغي للدول القيام مبا يلي

اختاذ إجـراءات عاجلـة وانتـهاج تـدابري مبتكـرة للقضـاء علـى اإلفـراط يف                   ��١ 
 ؛الصيد غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظمصيد األمساك وعمليات 

ــهما      ��٢  حتســني اإلطــار القــانوين وإطــار السياســة العامــة اللــذين تعمــل يف ظل
 مصائد األمساك احملدودة النطاق؛

ــة  ��٣  ــة لتحســني إدارة مواردهــا   تقــدمي مســاعدات مالي ــدان النامي ــة للبل  وتقني
 .الطبيعية البحرية اخلاضعة لواليتها القضائية الوطنية

فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي البحري، ينبغي للـدول أن تـدعم العمـل يف               )ز( 
خمتلف املنتديات ملنع االستمرار يف تدمري الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة ومـا يـرتبط هبـا مـن                    

 للتنوع البيولوجي، وأن تكون مستعدة للمشاركة يف مناقشات حول حفظ التنـوع             فقدان
البيولــوجي البحــري واســتخدامه علــى حنــو مســتدام يف الفريــق العامــل املخصــص املفتــوح  

 ). أعاله١٤٩انظر الفقرة (العضوية الذي أنشأته اجلمعية العامة  باب
ة، ينبغــي للــدول أن تبــذل لزيــادة فهــم العمليــات احمليطيــة والبيئــة البحريــ  )ح( 

جهودا متضافرة من أجل بدء املرحلة األولية للعملية املنتظمة لإلبالغ العاملي وتقييم حالـة              
 .البيئة البحرية، مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية االقتصادية



 

112 05-25757 
 

A/60/63

 احلواشي 
عـام للسـنوات السـت      ولالطـالع علـى عـرض       . CLCS/42ملزيد من املعلومات عن الدورة الرابعة عشـرة، انظـر            )١( 

 .١٠٩-٨٣، الفقرات A/59/62األوىل لعمل اللجنة، انظر 
 .١٩، الفقرة A/59/62/Add.1، انظر ٢٠٠٤مايو / أيار١٧قدمت الربازيل تقريرها يف  )٢( 
 باإلشارة إىل الرسالة املقدمة من نائب ممثل الواليات املتحدة األمريكية، الحظت اللجنة أنه وفقا للمرفق الثاين )٣( 

من االتفاقية والنظام الداخلي، فإنه يتعني على اللجنة أالّ تنظر يف الرسائل الواردة من الدول األخرى غري 
الدول املقدمة للتقارير إالّ يف حاالت النـزاعات بني الدول اليت هلا سواحل متقابلة أو متجاورة أو يف احلاالت 

وعلى ذلك، قررت اللجنة . أو حبرية ومل يتم تسويتها بعداألخرى املتعلقة بالنـزاعات املتعلقة مبسائل برية 
وبعد انتهاء الدورة الرابعة عشرة، أعربت نائبة املمثل . تأخذ اللجنة الفرعية مضمون الرسالة بعني االعتبار أالّ

وطلبت . الدائم للواليات املتحدة للمستشار القانوين عن خيبة أمل حكومتها يف القرار الذي اختذته اللجنة
الواليات املتحدة من اللجنة بصفة خاصة أن تعيد النظر يف النتائج اليت توصلت إليها يف هذا الصدد، قائلة إن 
النظام الداخلي يلزم اللجنة واللجنة الفرعية بالنظر يف التعليقات الواردة من الدول بشأن البيانات الواردة يف 

املتصلة بالنـزاعات القائمة بني الدول ذات السواحل املوجز التنفيذي، وأالّ يقتصر نظرها على التعليقات 
وهذه الرسالة متاحة على موقع شعبة شؤون احمليطات وقانون . املتقابلة أو املتجاورة أو غريها من التزامات

 .http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_bra.htlm: البحار على الويب، على العنوان التايل
 إىل األمني العام أن يقدم إليها يف دورهتا الستني ٥٩/٢٤ من قرارها ٣١طلبت اجلمعية العامة يف الفقرة  )٤( 

ار احلاجة مقترحات عن الكيفية اليت ميكن هبا كفالة اضطالع اللجنة مبهامها مبوجب االتفاق، آخذا يف االعتب
 .إىل إجياد املرافق املوسعة الكافية لعبء العمل املتوقع للجنة

 ليشيت على موقع الشعبة على الويب، -ترد رسائل الواليات املتحدة، واالحتاد الروسي، واليابان، وتيمور  )٥( 
 .www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_aus,htm: على العنوان التايل

منشورات  (١٩٩٢يونيه /  حزيران١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو،  )٦( 
ول، القرارات الصادرة عن املؤمتر، القرار األول، اجمللد األ) ، والتصويبE.93.J.8األمم املتحدة، رقم املبيعات 

 .املرفق الثاين
 )٧( UNCTAD/GDS/DMFAS/2003/1 ــفحة ــايل ٤، الصــ ــع التــ ــى املوقــ ــاح علــ  /www.unctad.org/en/docs: ، متــ

gdsdmfas2003/_en.pdf . 
: صول على مزيد من املعلومات عن الصناديق االستئمانية على املوقع التايل على اإلنترنتميكن احل )٨( 

www.un.org/Depts/los. 
قرار جلنة السالمة (اعتمدت التعديالت اليت أدخلت على املدونة الدولية لتطبيق إجراءات اختبارات احلرائق  )٩( 

 ٢٠٠٠ و ١٩٩٤، واملدونتان الدوليتان املتعلقتان بسالمة املركبات السريعة لعامي ))٧٩ (١٧٣حرية الب
، واملدونة الدولية لبناء وجتهيز السفن اليت حتمل ))٧٩ (١٧٥و ) ٧٩ (١٧٤قرارا جلنة السالمة البحرية (

، واملدونة الدولية لبناء ))٧٩ (١٧٦قرار جلنة السالمة البحرية (شحنات من املواد الكيميائية اخلطرة السائبة، 
واملدونة )) ٧٩ (١٧٧قرار جلنة السالمة البحرية (وجتهيز السفن اليت حتمل شحنات الغازات املسالة السائبة 

قرار (الدولية لسالمة نقل الوقود النووي اإلشعاعي والبلوتونيوم والنفايات شديدة اإلشعاع على منت السفن 
قرار (ومدونة اإلدارة الدولية لتأمني سالمة تشغيل السفن ومنع التلوث )) ٧٩ (١٧٨جلنة السالمة البحرية 
 )).٧٩ (١٧٩جلنة السالمة البحرية 

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_bra.htlm
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_aus,htm
http://www.unctad.org/en/docs/ gdsdmfas2003/_en.pdf
http://www.unctad.org/en/docs/ gdsdmfas2003/_en.pdf
http://www.un.org/Depts/los
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، )٧٩ (١٨٤، و )٧٩ (١٨٣، و )٧٩ (١٨٢، و )٧٩ (١٨١انظـــر قرارات جلنة السالمة البحرية  )١٠(
 ).٧٩ (١٨٧، و )٧٩ (١٨٦، و )٧٩( ١٨٥ و

 .١٢-٤ ، الفقرة٧٩/٢٣ـة البحرية الدولية، جلنة السالمة البحرية وثيقـــــة املنظمــــ )١١(
 .Mariscene 31, winter 2005االحتاد الدويل للنقل البحري، /غرفة الشحن البحري الدولية )١٢(
ية انظر تقرير الواليات املتحدة املقدم إىل الدورة األوىل لفريق اخلرباء العامل املخصص التابع للمنظمة البحر )١٣(

 وثيقة املنظمة -منظمة العمل الدولية املعين باملعاملة العادلة للبحارة يف حالة وقوع حوادث حبرية /الدولية
 .IMO/OLO/WGFTS/1/6/3البحرية الدولية 

ــب         )١٤( ــى الويـــــ ــة علـــــ ــل الدوليـــــ ــة العمـــــ ــع منظمـــــ ــؤمتر مبوقـــــ ــارير املـــــ ــى تقـــــ ــالع علـــــ ــن االطـــــ : ميكـــــ
www.ilo.org/public/english/standards/relm/maritime. 

. موجــــــــود علــــــــى موقــــــــع منظمــــــــة العمــــــــل الدوليــــــــة علــــــــى الويــــــــب  ) ١(التقريــــــــر اخلــــــــامس  )١٥(
www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep_v-1.pdf. 

تقرير الفريق العامل املشترك بني املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية املعين باملعاملة العادلة للبحارة  )١٦(
IMO doc.IMO/ILO/WGFTS 1/11. 

، وأسفر استعراض هذه ٢٠٠٤الئحة النقل يف عام ) ٢٠٠٣ بصيغتها املعدلة يف عام (١٩٩٦نشرت طبعة عام  )١٧(
وسترد التغيريات اليت اعتمدت لطبعة . ٢٠٠٥الالئحة بعد ذلك عن موافقة جملس اإلدارة على نشر طبعة عام 

 من ٢٠٠٧ من الئحة األمم املتحدة النموذجية مث تدمج بعد ذلك يف طبعات عام ٢٠٠٥ يف طبعة عام ٢٠٠٥
يناير / كانون الثاين١رية ولوائح الطرق والسكك احلديدية، اليت تدخل حيز النفاذ يف لوائح اجلوية والبح

٢٠٠٧. 
ميكن االطالع على نص خطط العمل وقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية على موقع الوكالة الدولية للطاقة  )١٨(

 .www.iaea.org: على الويب
 املعــدل ١٩٩٧تــرد نظــرة عامــة عــن نظــام املســؤولية النوويــة للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، أي، بروتوكــول   )١٩(

التفاقية فيينا املتعلقة باملسؤولية املدنية عن األضرار النووية واالتفاقية املتعلقـة بـالتعويض التكميلـي عـن األضـرار         
ــة   ــة يف الوثيقـــــــــ ــى الويـــــــــــب  . GOV/INF/2004/9-GC(48)/INF/5النوويـــــــــ ــة علـــــــــ ــي متاحـــــــــ : وهـــــــــ

www.iaea.org/Aout/Policy/GC/GC48/Documents/gc48inf_5.pdf .       وميكن احلصول على النصوص التفسـريية
ــب     ــى الويـــــــــــــ ــة علـــــــــــــ ــة الذريـــــــــــــ ــة للطاقـــــــــــــ ــة الدوليـــــــــــــ ــع الوكالـــــــــــــ ــن موقـــــــــــــ : مـــــــــــــ

www.iaea.org/About/Policy/GC/GC48/Documents/gc48inf_5explanatorylexts.pdf . 
 .معلومات مقدمة من أمانة مجاعة احمليط اهلادئ )٢٠(
انظـر  . ٢٠٠٤أغسطس / آب٧-٥جلزر احمليط اهلادئ، آبيا، ساموا،     بالغ صادر عن املنتدى اخلامس والثالثني        )٢١(

ــادئ علــــــى املوقــــــع   . ٤-٥٦البيــــــان الصــــــحفي  ــزر احملــــــيط اهلــــ ــة منتــــــدى جــــ ــادر عــــــن أمانــــ : الصــــ
www.Forumsec.org.fj/docs/communique/2004%20communique.pdf. 

 يف االجتمــاع الــدويل الســتعراض تنفيــذ ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين١٤اعتمــدت اســتراتيجية موريشــيوس يف  )٢٢(
برنـــامج عمــــل للتنميــــة املســـتدامة للــــدول الناميــــة اجلزريـــة الصــــغرية وميكــــن االطـــالع عليهــــا يف الوثيقــــة     

A/CONF.207/CRP.7. 
 .ة ستقتصر على الصكوك اإللزامية فقطمل يتقرر بعد ما إذا كانت املدون )٢٣(

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/maritime
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep_v-1.pdf
http://www.iaea.org/
http://www.iaea.org/Aout/Policy/GC/GC48/Documents/gc48inf_5.pdf
http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC48/Documents/gc48inf_5explanatorylexts.pdf
http://www.forumsec.org.fj/docs/communique/2004 communique.pdf
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كلمة االفتتاح اليت ألقاها األمني العام للمنظمة البحرية الدولية يف الدورة التاسعة والسبعني للجنة السالمة  )٢٤(
 .٩، الصفحة MSC79/23البحرية، الوثيقة 

 واملدونة الدولية ألمن ٢-فصل التاسع التوجيه املتعلق بتنفيذ االتفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحر، ال )٢٥(
؛ والتوجيه املؤقت بشأن التقييم الذايت الطوعي من جانب احلكومات )MSC/Circ.1132(السفن واملرافق املرفئية 

، والذي يتضمن )MSC/Circ.1131(األطراف يف االتفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحر ومرافق املوانئ 
الذايت ملساعدة احلكومات املتعاقدة يف االتفاقية يف تنفيذ ومواصلة االمتثال ألحكام الفصل استبيانا بشأن التقييم 

 من االتفاقية واملدونة الدولية ألمن السفن واملرافق املرفئية؛ تذكري بااللتزام بأخطار دول العلم ٢-احلادي عشر
 منقح عن اإلنذارات املزدوجة بشأن ؛ وتعميم)MSC/Circ.1131(عند ممارسة مراقبة التدابري واالمتثال هلا 

 ).MSC/Circ.1109/Rev.1(األمن /اإلغاثة
 Spcial press Summary: Australia’s Maritine identicication zone, 21 December 2004, prepared by theانظر  )٢٦(

www.vic-info.orgPacific Virtual Information Center, at . 
 .LEG/SUA/WG.2/4 وتقرير الفريق العامل الوارد يف الوثيقة LEG 89/16انظر الوثيقة  )٢٧(
 ).٢٠٠٤(املكتب البحري الدويل، التقرير السنوي عن حوادث القرصنة والنهب املسلح ضد السفن  )٢٨(
نقل بالسفن، ميكن االطالع على وجهة نظر العاملني يف تقرير االحتاد الوطين للبحارة واملالحني والعاملني يف ال )٢٩(

البحر بشأن التهديدات غري املقبولة اليت يتعرض هلا النقل البحري التجاري وأفضل وسيلة للتصدي هلذه 
 .www.numast.org: املشكلة من وجهة نظر البحارة يف موقع االحتاد على الويب

تتوقع حكومة اليابان أن يؤدي هذا االتفاق إىل تعزيز األنشطة املناهضة للقرصـنة يف آسـيا، وخباصـة يف مضـائق                      )٣٠(
وزارة اخلارجيـة اليابانيـة، مـؤمتر صـحفي         (ملقا وسنغافورة، وأن يصبح منوذجا رائدا للتعاون اإلقليمـي يف آسـيا             

ــد يف  ــاين ١٢عقـــ ــرين الثـــ ــوفمرب / تشـــ ــالع ع ٢٠٠٤نـــ ــن االطـــ ــع  ، وميكـــ ــه يف املوقـــ ــاء بـــ ــا جـــ ــى مـــ ): لـــ
www.mofa.go.jp/announce/press/2004/11/1112.html. 

 بيان صحفي صادر عن �األمم املتحدة تبدأ برناجما ملراقبة احلاويات من أجل منع االجتار غري املشروع�انظر،  )٣١(
، على املوقع ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢١ بتاريخ unis/NAR/863رة األمم املتحدة لإلعالم يف فيينا دائ

www.unis.unvienna.org/unis/pressreis/2004/unisnar863.html .احة للربط بربنامج توجد وصلة الكترونية مت
 .Power pointمراقبة احلاويات عن طريق برنامج 

 .Global Environmental Outlook 3 (Earthscan Publications, 2002برنامج األمم املتحدة للبيئة  )٣٢(
ن برنامج العمل العاملي الذي اعتمده املؤمتر احلكومي الدويل الذي ُعقد يف واشنطن العاصمة، يف تشري )٣٣(

 .، املرفق الثاينA/51/116: ويرد النص الكامل للربنامج يف الوثيقة. ١٩٩٥نوفمرب /أكتوبر وتشرين الثاين/األول
/ أيلول ٤ -أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  )٣٤(

، الفصل األول، القرار الثاين، ) والتصويبE.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب 
 .املرفق

: انظــــــــر موقــــــــع برنــــــــامج العمــــــــل العــــــــاملي حلمايــــــــة البيئــــــــة البحريــــــــة مــــــــن النشــــــــطة الربيــــــــة  )٣٥(
www.gpa.unep.org/pollute/sewage.htm. 

املنتدى الوزاري العاملي للبيئة يف دورته / جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئةوقائع االجتماع املشترك )٣٦(
، ٢٠٠٤مارس / آذار٣١ إىل ٢٩االستثنائية الثامنة، املعقود يف جيجو، مجهورية كوريا، خالل الفترة من 

جو، اليت أعدها، الرئيس متثل مبادرة جي. ، املرفق الثاينUNEP/GCSS.VIII/8وثيقة برنامج األمم املتحدة للبيئة 
املنتدى الوزاري العاملي للبيئة /ومنظمو اجللسات يف االجتماع املشترك جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة

http://www.vic-info.org/
http://www.numast.org/
http://www.mofa.go.jp/announce/press/2004/11/1112.html
http://www.unis.unvienna.org/unis/pressreis/2004/unisnar863.html
http://www.gpa.unep.org/pollute/sewage.htm
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يف دورته االستثنائية الثامنة موجزا للمناقشة اليت اتسمت بالثراء والتفاعل من جانب الوزراء وغريهم من 
 .اع، أكثر مما متثل توافقا يف اآلراء بشأن مجيع النقاطرؤساء الوفود اليت حضرت االجتم

خطة العمل االستراتيجية بشأن مياه البلديات هي خطة وضعها برنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج  )٣٧(
ميكن االطالع على نص اخلطة على . املستوطنات البشرية، واجمللس التعاوين لإلمداد باملياه واملرافق الصحية

 .www.gpa.unep.org/pollute/documents/sap/sapfornatewater.pdf: ع التايلاملوق
ميكن االطالع على اإلجراءات املقترح اختاذها على املستويات القطريـة واإلقليميـة والعامليـة علـى موقـع مكتـب           )٣٨(

: التنســـــــــيق لربنـــــــــامج العمـــــــــل العـــــــــاملي حلمايـــــــــة البيئـــــــــة البحريـــــــــة مـــــــــن األنشـــــــــطة الربيـــــــــة 
www.fao.org/gpa/nutrients/nutrino.htm. 

ترد املبادئ الرئيسية املوضوعة يف إطار املشروع اخلاص بكل واحد على حدة من تلك القطاعات يف موقع  )٣٩(
 .http://padh.gpa.unep.org: مكتب التنسيق التابع ملرفق البيئة العاملية على الويب وهو

: ميكن االطالع على تقرير صادر عن مرفق البيئة العاملية بشأن هذا املوضوع يف العنوان )٤٠(
http://www.gpa.unep.org/pollute/documents/sap/wet/unep%20 targets%20rs% section3.doc . 

 حيز النفاذ يف MEPC. 120 (52) ١٢٠/٥٢ستدخل املبادئ التوجيهية الواردة يف قرار جلنة محاية البيئة البحرية  )٤١(
 .٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١

؛ )١٩٩٠(ق حبرية بالغة احلساسية ، الشعب املرجاين العظيم يف أستراليا من املناطق األخرى، اليت اعتربت مناط )٤٢(
اجلزر الصغرية الواقعة ؛ و)٢٠٠٢(؛ وجزيرة مالبيلو، كولومبيا )١٩٩٧(، كوبا كاماغواي - وأرخبيل سابانا

 ؛ وحممية)٢٠٠٢(؛ وحبر وادن، الدامنرك وأملانيا وهولندا )٢٠٠٢ (الواليات املتحدة، يف جنوب فلوريدا
ووافقت جلنة محاية البيئة البحرية من حيث املبدأ على إدراج مضيق توريس ). ٢٠٠٣(باراكاس الوطنية، بريو 

وأرخبيل ) إسبانيا(، ومياه جزر كناري )باستثناء املياه الروسية(، وحبر البلطيق )أستراليا وبابوا غينيا اجلديدة(
 ).إكوادور(غاالباغوس 

وقد روعيت أيضا ). MEPC 52/8(لتوجيهية إىل اقتراح مقدم من الواليات املتحدة يستند استعراض املبادئ ا )٤٣(
، فضال MEPC 52/8/4 و MEPC 52/8/3  وMEPC 52/8/2  وMEPC 52/8/1التقارير األخرى الواردة يف الوثائق 

 . MEPC 52/24 من الوثيقة ١٥ واملرفق ٣٤-١٤/٨-٨عن املناقشات والتوجيهات الواردة يف الفقرات 
 .A/59/62 من الوثيقة ١٨١-١٧٩لالطالع على املعلومات املتعلقة باالتفاقية، انظر الفقرات  )٤٤(
انظر تقرير االجتماع االستشاري السادس والعشرين لألطراف املتعاقدة يف اتفاقية لندن، يف وثيقة املنظمة  )٤٥(

 .LC 26/15البحرية الدولية 
 Oil Tanker and the Ship Scrapping Industry: A Study onلعامة للطاقة والنقل، املفوضية األوروبية، املديرية ا )٤٦(

the implications of the accelerated phase out scheme of single hull tankers proposed by the EU for the 

world ship scrapping and recycling industry, June 2004, p. 11) ي لناقالت النفط وصناعة اإللغاء التدرجي
لناقالت النفط أحادية اهليكل، من اقتراح االحتاد  دراسة بشأن آثار خطة اإللغاء التدرجيي السريع: ختريد السفن

 ).األورويب لصناعة ختريد السفن وإعادة استعمال السفن القدمية
 .٥٧، الصفحة ١٦٧٣جمموعة معاهدات األمم املتحدة، اجمللد  )٤٧(
 تقريبا من ناقالت النفط أحادية اهليكل خالل السنوات ٢ ٠٠٠ التقديرات إىل أنه سيجري ختريد تشري )٤٨(

 . أعاله٤٦املفوضية األوروبية، املديرية العامة للطاقة والنقل، احلاشية . اخلمس املقبلة

http://www.fao.org/gpa/nutrients/nutrino.htm
http://padh.gpa.unep.org/
http://www.gpa.unep.org/pollute/documents/sap/wet/unep  targets rs% section3.doc
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)٤٩( mpacts of a Warming Arctic: Arctic ClimateImpact assessment, Cambridge University Press, November 

 ).تقييم أثر املناخ يف املنطقة القطبية الشمالية: آثار احترار أنتاركتيكا (2004
 Arctic environment: European perspectives, 2nd edition, 2004; G. Mastisho andوكالة البيئة األوروبية،  )٥٠(

others . ،جامعة كاملار، كاملار، السويد، ١١، التقييم اإلقليمي التقييم العاملي للمياه الدوليةحبر بارينتس ،
املناطق : ، صحيفة وقائع٣-؛ برنامج األمم املتحدة للبيئة، التوقعات البيئية العاملية٢٠٠٤أغسطس /آب

 . www.unep.org/GEOالقطبية، وميكن االطالع عليها يف املوقع 
 . www.arctic-council.org/en/main/messageslistpope/1ن ريكافيك، وميكن االطالع عليه يف املوقع إعال )٥١(
 A.Atkinson and others “Long term decline in krill stock and increase in slaps within the southernانظر،  )٥٢(

“Ocean جملة Nature ،١٠٣-١٠٠ الصفحات ٤٣٢، اجمللد ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٤. 
عن شبه جزيرة انتاركتيكا، السرعات اليت تتدفق هبا أهنار جليدية عديدة يف البحر تضاعفت مثاين مرات  )٥٣(

 Antarctica, warming, looks ever more vulnerable” The New York“، انظر ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠بني عامي  فيما

Times, 25 January 2005. 
)٥٤( “Grass flourishes in warmer Antarctic” The Sunday Times (London), December 26, 2004. 
ولالطالع على موجز لربنامج العمل املفصل . ٥/ املرفق، املقرر السابعUNEP/CBD/COP/7/21انظر الوثيقة  )٥٥(

 .A/59/62التنوع البيولوجي البحري والساحلي، انظر بشأن 
 .UNEP/CBD/SBSTTA/10/INF/6  وAdd.1 و UNEP/CBD/SBSTTA/10/8انظر الوثائق  )٥٦(
 .تقرير االجتماع مل يتوفر حىت اآلن )٥٧(
 .٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٩، املوجه إىل األطراف، جنيف، ٢٠٠٤/٠٧٣اإلخطار رقم  )٥٨(
 .http://www.cites.org/eng/news/press/2004/041014_cop13final.shtmlر النشرة الصحفية يف انظ )٥٩(
ادر عن الندوة الدولية إعالن أوكيناوا بشأن حفظ واستعادة الشعاب املرجانية املهددة باالنقراض يف العامل، الص )٦٠(

اإلعالن يوصي . ، أوكيناوا، اليابان٢٠٠٤يوليه / متوز-يونيه / حزيران٢٨(العاشرة املعنية بالشعاب املرجانية 
زيادة املناطق ) ٢(حتقيق مصائد مستدامة على الشعاب املرجانية، و ) ١: (بأربع استراتيجيات رئيسية هي

استحداث ) ٤(ختفيف آثار التغري يف استخدام األرض، و ) ٣(رجانية، و احملمية البحرية الفعالة على الشعاب امل
 .تكنولوجيا الستعادة الشعاب املرجانية إىل مستواها السابق

 .، احملرر، كليف ويلكنسون٢ و ١، اجمللدان ٢٠٠٤حالة الشعاب املرجانية يف العامل سنة  )٦١(
 A. Freiwald and، املؤلفون  مل تعد غائبة عن الذهن-ئبة عن النظر حالة الشعب املرجانية يف املياه الباردة، غا )٦٢(

others ،الشعاب املرجانية يف املياه الباردة . ٢٠٠٤UNEP-World Conservation Monitoring Centre, 

Cambridge, UK, 2004. 
)٦٣( www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/SCRepFiles2004/56SCrep.pdf. 
)٦٤( Bulletin of the EU 10-2004, Environment (14/17). 
 .٥٣-٣قرار املؤمتر العاملي الثالث حلفظ الطبيعة رقم  )٦٥(
 . أعاله٢٢استراتيجية موريشيوس، احلاشية  )٦٦(

http://www.unep.org/GEO
http://www.arctic-council.org/en/main/messageslistpope/1
http://www.cites.org/eng/news/press/2004/041014_cop13final.shtml
http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/SCRepFiles2004/56SCrep.pdf
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يد من مسامهات من منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ومرفق البيئة العاملي، وبرنامج هذا الفرع يستف )٦٧(
األمم املتحدة للبيئة، وجلنة محاية البيئة البحرية يف البلطيق، وجامعة األمم املتحدة ومنظمة مصائد األمساك 

 .لشمال غرب احمليط األطلسي، ومجاعة احمليط األطلسي وأمانة الكمنولث
 ).p.43 ,(Oxford University Press, 1987، اللجنة العاملية للبيئة والتنمية مستقبلنا املشترك )٦٨(
 املوارد البحرية احلية�، صادرة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ٣٥٣ورقة فنية عن مصائد األمساك  )٦٩(

، ١٩٩٥، ظمة األغذية والزراعة، روما، من� بعض املنظورات البيئية واملؤسسية-وتنميتها املستدامة 
 .٣ الصفحة

، �واستعماالهتا مفاهيمها �التنمية املستدامة اجتماعيا �إدارة التنمية الدولية، إحاطة معلومات أساسية،  )٧٠(
 .www.dfid.gov.uk، ٢٠٠٣أغسطس /آب

/  حزيران٢٧ة والزراعة العاملي املعين بإدارة مصائد األمساك وتنميتها، روما، انظر تقرير مؤمتر منظمة األغذي )٧١(
 .١٩٨٤، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، روما، ١٩٨٤يوليه / متوز٦ -يونيه 

استراتيجيات لزيادة مسامهة املصائد الصغرية لألمساك يف األمن الغذائي �اقتبس جزء كبري من هذا الفرع من  )٧٢(
، جلنة مصائد األمساك، التابعة ملنظمة األغذية والزراعة، الدورة اخلامسة والعشرون، �وختفيف وطأة الفقر
 .٤٨ إىل ١ الفقرات من COFI/2003/9، ٢٠٠٣فرباير / شباط٢٨ إىل ٢٢روما، إيطاليا، من 

 .١٦ و ١٣حالة مصائد األمساك وتربية املائيات يف العامل، املصدر نفسه، الصفحتان  )٧٣(
، خطة ١٩٩٦خطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية الذي عقدته منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،  )٧٤(

 .١عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية، الفقرة 
، انظــــــــــر  �مصــــــــــائد األمســــــــــاك والتنميــــــــــة االقتصــــــــــادية   �منظمــــــــــة األغذيــــــــــة والزراعــــــــــة،    )٧٥(

www.oceansatlas.com/worldfisheriesandaquaculture/htmI/issues/sustain/fiecond. 
 Fish for Thought-Fisheries, International Trade and، (ICSTD)املركـز الـدويل للتجـارة والتنميـة املسـتدامة       )٧٦(

Sustainable Development ١ املوارد الطبيعية، والتجارة الدولية والتنمية املستدامة، السلسلة رقم. 
ــذائي،       )٧٧( ــن الغـــــــــ ــاك يف األمـــــــــ ــائد األمســـــــــ ــامهة مصـــــــــ ــة، مســـــــــ ــة والزراعـــــــــ ــة األغذيـــــــــ منظمـــــــــ

www.oceansatlas.com/worldfisheriesandaquaculture/htmI/. 
 . أعاله٧٣، احلاشية ٢٠٠٢حالة مصائد األمساك وتربية املائيات يف العامل،  )٧٨(
 .٣٩ و ٣٤املرجع نفسه، الصفحتان  )٧٩(
 النهج الوقائي اعتراف بأنه ما دام عدم اليقني يؤثر يف كل عناصر نظام إدارة مصائد األمساك بدرجات خمتلفة، )٨٠(

فقد وجب اختاذ احليطة على مجيع مستويات النظام، مبا فيها ختطيط التنمية وتدابري احلفظ والقرارات املتعلقة 
باإلدارة، وعلى مستوى البحث واالستحداث فيما يتعلق بالتكنولوجيا، ويف األطر القانونية واملؤسسية 

 ).مسامهة منظمة مشال غرب األطلسي ملصائد األمساك(
معلومات موجزة عن دور � عن مصائد األمساك، ٩٨٥منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة رقم تعميم  )٨١(

املنظمات أو الترتيبات الدولية اخلاصة مبصائد األمساك، واهليئات األخرى املعنية حبفظ وإدارة املوارد املائية 
 .٧ و ٦، الصفحتان ٢٠٠٣، الفاو، روما، �احلية

استراتيجيات لزيادة مسامهة مصائد األمساك الصغرية النطاق يف األمن الغذائي : زئيا منهذا الفرع مقتبس ج )٨٢(
 . أعاله٧٢وختفيف وطأة الفقر، املرجع، احلاشية 

http://www.dfid.gov.uk/
http://www.oceansatlas.com/worldfisheriesandaquaculture/htmI/issues/sustain/fiecond
http://www.oceansatlas.com/worldfisheriesandaquaculture/htmI/
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 .املعلومات مقدمة من جلنة العلوم األرضية التطبيقية جلنوب احمليط اهلادئ )٨٣(
 .٤٥-١٧ أعاله، الفقرة ٦، احلاشية ٢١جدول أعمال القرن  )٨٤(
، واالتفاق املتعلق بتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة �Pacta Tertisفرانكس، . إ )٨٥(

 من أحكام بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق ١٩٨٢ديسمرب /كانون األول ١٠
، ٨مة األغذية والزراعة املتاحة على اخلط رقم  الورقات القانونية ملنظ�واألرصدة السمكية الكثرية الترحال

 .٣، الصفحة ٢٠٠٠يونيه /حزيران
 .٧٢-١٧ أعاله، الفقرة ٦، احلاشية ٢١جدول أعمال القرن  )٨٦(
 .٢٣ و ٢٢ أعاله، الصفحتان ٧٣، احلاشية ٢٠٠٢حالة مصائد األمساك وتربية املائيات يف العامل،  )٨٧(
 .املرجع نفسه )٨٨(
، احلاشية �تيجيات لزيادة مسامهة مصائد األمساك الصغرية النطاق يف األمن الغذائي وختفيف وطأة الفقراسترا� )٨٩(

 .٢٠ أعاله، الفقرة ٧٢
 .٢١املرجع نفسه، الفقرة  )٩٠(
 .١٦ أعاله، الصفحة ٦٩ ملنظمة األغذية والزراعة، احلاشية ٣٥٣ورقة فنية عن مصائد األمساك رقم  )٩١(
مفاهيم إدارة مصائد األمساك الصغرية � ملنظمة األغذية والزراعة، ٢٢٨ عن مصائد األمساك رقم ورقة فنية )٩٢(

 .٢٥، الصفحة ١٩٨٢، منظمة األغذية والزراعة، روما، �اجلوانب االقتصادية واالجتماعية: النطاق
 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة  )٩٣(
)٩٤( R. B. Pollnac and J. Sutinen, “Economic, social, and cultural aspects of stock assessment for tropical 

small-scale fisheries” in Stock Assessment for Tropical Small-scale Fisheries, ed. by S. B. Saila and P. M. 

Roedel (University of Rhode Island, International Center for Marine Research and Development, Kingston, 

Rhode Island), pp. 48-50; see also FAO Fisheries Technical Paper 228, supra note 92, p. 30. 
)٩٥( M. J. Kaiser and others, “Impacts of fishing gear on marine benthic habitats” in Responsible Fisheries in 

the Marine Ecosystem, ed. by M. Sinclair (FAO, Rome, 2003), p. 201. 
هنج النظم اإليكولوجية إزاء مصائد � ملنظمة األغذية والزراعة عن مصايد األمساك، ٤٤٣الورقة الفنية رقم  )٩٦(

منظمة األغذية (، �والتكنولوجيا واملبادئ واألسس املؤسسية والتنفيذ واالحتماالت القضايا -األمساك 
 .٢٠١ة ، الصفح)٢٠٠٣والزراعة، روما، 

، انظر أيضا تعميم الفاو ٨٣-٧٤حالة مصائد األمساك وتربية املائيات يف العامل، املرجع نفسه، الصفحات  )٩٧(
، Genetically Modified Organisms and Aquaculture”, (FIRI/C989 (En))“ ٩٨٩حول مصائد األمساك رقم 

 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٣تاميز، ؛ صحيفة الفاينانشيال ٢٢-١٩، الصفحات ٢٠٠٣الفاو، روما، 
 )٩٨( UNEP(DEC)/RS.6.1INF.9    متـــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــى اإلنترنـــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــى العنـــــــــــــــــــوان ، :

www1.unep.org/dec/RegionalSeas/INF.9MarineLitterFeasibilityStudy.doc. 
ايـة احمليطـات مـن      مح: ٧١فريق اخلـرباء املشـترك املعـين باجلوانـب العلميـة حلمايـة البيئـة البحريـة والدراسـة رقـم                       )٩٩( 

ــى العنــوان التــايل        ــى اإلنترنــت عل ــي متاحــة عل ، http://gesamp.imo.org/no71/index,htm: األنشــطة الربيــة وه
 .٢٦-١٥الصفحات 

 .املرجع نفسه )١٠٠( 

http://gesamp.imo.org/no71/index,htm
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، ٥٧/١٤٢؛ و ٤٤، الفقـرة  ٥٨/١٤؛ و ٦٠، الفقـرة  ٥٩/٢٥؛ و ٩٢، الفقرة  ٥٩/٢٤قرارات اجلمعية العامة     )١٠١( 
 .٢٠، الفقرة ٥٥/٨؛ و ٢٣الفقرة 

، ورقة قُدمت يف املـؤمتر  �إىل قضية حرجة بالنسبة إىل حميطاتنا  عامة   ة نظر -احلطام البحري   �شيفلي  . سيبا ب  )١٠٢( 
ورتوريكــو، ميكــن ، ســان خــوان، ب٢٠٠٤مــايو / أيــار١٨ - ١٤الــدويل للتنظيــف الســاحلي املعقــود يف الفتــرة 

 .www.coastsweep.umb.eduاحلصول عليها من 
 )١٠٣( www.noaanews.noaa.gov/stories2005/s2362.htm. 
 )١٠٤( www.ukmarinesac.org.uk. 
ذُكر عدم توفر املرافق على الشواطئ للتخزين والتخلص بوصفه أحد األسـباب الـيت تـدفع الصـيادين عـن قصـد           )١٠٥( 

ــيد    . إىل رمـــي املعـــدات التالفـــة ــة املعـــين بـــأدوات الصـ انظـــر أعمـــال املـــؤمتر الـــدويل الرابـــع لألنقـــاض البحريـ
ــة ــة  املتروكــــ ــام  والبيئــــ ــاواي، عــــ ــود يف هــــ ــة، املعقــــ ــايل ٢٠٠٠البحريــــ ــوان التــــ ــة علــــــى العنــــ : ، متاحــــ

http://howaiihumpbackwhale.noaa.gov ٢٧، الصفحة. 
 .٣١املرجع نفسه، الصفحة  )١٠٦( 
 .٢١املرجع نفسه، الصفحة  )١٠٧( 
 .، أعاله١٠٢احلاشية  )١٠٨( 
ــدة،          )١٠٩(  ــات املتحــ ــة للواليــ ــة التابعــ ــة البيئــ ــة محايــ ــب لوكالــ ــع الويــ ــى موقــ ــري علــ ــام البحــ ــن احلطــ ــد مــ احلــ

www.epa.gov/owow/oceans/debris. 
 .املرجع نفسه )١١٠( 
 .www.oceansatlas.orgمعلومات مستقاة من املوقع  )١١١( 
 )١١٢( Sheavly أعاله١٠٢، احلاشية ،. 
 )١١٣( T. Fanshawe and M. Everard, the Impacts of Marine Litter, Marine Pollution Monitoring Management 

Group, 2002, p. 13. 
جلزر االصـطناعية أو املنشــآت أو اهلياكــل ينطبــق علــى  تقريـر مــا إذا كــان النظــام القـانوين املتعلــق بالســفن أو بــا   )١١٤( 

املركبات املتحركة يف البحر قبالة الساحل، كوحدات اإلنتاج والتخزين وإعادة التحميل العائمة، يتوقـف علـى                
هـل هـي    (نوع الوحدة ذات الصلة، أي هل تعمل بالدفع الـذايت أو ال، وطريقـة عملـها                 : عدد من العوامل منها   

ويف نشــاط مــن النــوع  )  أم ال، وهــل هــي مســتخدمة يف استكشــاف واســتغالل قــاع البحــر  قائمــة علــى حمطــة 
 .املشمول بالنظام

 املتعلقـة بالصـيانة يف املوضـع، الـدول إىل النـهوض حبمايـة الـنظم اإليكولوجيـة         ٨على سبيل املثال، تـدعو املـادة       )١١٥( 
البيئـات الطبيعيـة، وإىل إصـالح الـنظم اإليكولوجيـة           واملوائل الطبيعية وصيانة جممعات األنواع القابلـة للبقـاء يف           

املتدهورة وإعادهتا إىل حالتها الطبيعية، وتشجيع إعادة األنواع املهددة إىل أوضـاعها السـوية، ومنـع اسـتحداث                
 .أو مراقبة أو استئصال األنواع الغريبة اليت هتدد النظم اإليكولوجية أو املوائل أو األنواع

ــة،    لالطـــالع علـــى  )١١٦(  ــابع، انظـــر الوثيقـ ــا السـ ــلة ملـــؤمتر األطـــراف يف االتفاقيـــة يف اجتماعهـ املقـــررات ذات الصـ
UNEP/CBD/CBD/COP/7/21املرفق ،. 

 .www.fao.org/fi/agreem/codecond/codecon.aspانظر  )١١٧( 
 البلطيـق ملنشـآت اسـتقبال النفايـات النامجـة عـن السـفن يف املـوانئ واملسـائل املرتبطـة هبـا، علـى               استراتيجية حبـر   )١١٨( 

 .www.helcom.fi/stc/files/publication/proceedings/bsep62.pdf: املوقع

http://www.coastsweep.umb.edu/
http://www.noaanews.noaa.gov/stories2005/s2362.htm
http://www.ukmarinesac.org.uk/
http://howaiihumpbackwhale.noaa.gove/
http://www.epa.gov/owow/oceans/debris
http://www.oceansatlas.org/
http://www.fao.org/fi/agreem/codecond/codecon.asp
http://www.helcom.fi/stc/files/publication/proceedings/bsep62.pdf
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، أســتراليا املوقــع علــى الشــبكة  Fact Sheet, Marine Debris Human Society Internationalع، صــحيفة وقــائ )١١٩( 
www.hsi.org.au/news_library_events/fact_sheets/F0053.htm. 

ملحق للتقريـر عـن مشـاورات اخلـرباء بشـأن وضـع       . Recommendations for the Marking of fishing Gearانظر  )١٢٠( 
 .١٩٩١يوليه / متوز١٩ - ١٤عالمات على معدات صيد األمساك، فيكتوريا، كولومبيا الربيطانية، كندا، 

 .٢١٦، الصفحة ISBN 92-5-103330-7 أعاله ١٢٥وقائع املؤمتر الدويل الرابع املعين باحلطام البحري، احلاشية  )١٢١( 
-www.northwestern.edu.univعلــــــى املوقــــــع � زلــــــزال التســــــونامي�الــــــدكتور ســــــايث شــــــتاين عــــــن  )١٢٢( 

relations/broadcast/2005/02/tsunami.htm1 . ،٢٠٠٥فرباير /اط شب٨صحيفة نيويورك تاميز. 
 .http://earthquake.usgs.govهيئة املساحة اجليولوجية للواليات املتحدة، على املوقع  )١٢٣( 
/  شـباط ١١ خدمـة جديـدة للبيئـة،    Landslides seen on Indian Ocean seafloor near earthquakeكمـا ورد يف   )١٢٤( 

 هي سفينة بريطانية للمسح اهليدروغرايف يف املياه العميقة بدأت جبمـع الصـور لقـاع    HMS Scott. ٢٠٠٥ر فرباي
 .٢٠٠٥يناير /احمليط اهلندي بالقرب من املركز السطحي للزلزال يف كانون الثاين

االحتــــــــــــاد الــــــــــــدويل جلمعيــــــــــــات الصــــــــــــليب األمحــــــــــــر واهلــــــــــــالل األمحــــــــــــر لإلغاثــــــــــــة يف   )١٢٥( 
www.ifrc.org/cgi/pdfappeals.pl?04/280449.pdf. 

 .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٨ يف IHA/995 TAD/2006نشرة صحفية صادرة عن األمم املتحدة  )١٢٦( 
ــع     )١٢٧(  ــة علــــــــــــــى املوقــــــــــــ ــة والزراعــــــــــــ ــة األغذيــــــــــــ ــة مــــــــــــــن منظمــــــــــــ معلومــــــــــــــات مقدمــــــــــــ

www.fao.org/newsroom/en/news/2005/88321/index.htm1. 
 .portsworld.comمدخل الشؤون البحرية الوطنية على شبكة اإلنترنت  )١٢٨( 
 )١٢٩( “Powerful tsunami's impact on coral reefs was hit and miss”, Science, vol. 307 ،٢٠٠٥فرباير / شباط٤. 
يركز . ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين ٦أطلق يف   � زلزال احمليط اهلندي  /نداء عاجل بشأن تسونامي   �األمم املتحدة    )١٣٠( 

ينـاير  /النداء على دعم الناس يف إندونيسيا وملديف وميامنار وسيشيل والصومال وسري النكا من كانون الثاين              
 بليـون دوالر مـن      ٦,٣ بلغـت التربعـات املعلنـة        ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ٢٢ويف  . ٢٠٠٥يونيـه   /إىل هناية حزيران  

 .الدول واملنظمات اإلقليمية مبا فيها املصارف اإلمنائية، واملنظمات غري احلكومية وغريها من الكيانات اخلاصة
وتعزيز القدرة الوطنية واإلقليمية علـى      تطوير   إىلاحلاجة املاسة   � بـ   ٥٩/٢٧٩اعتراف اجلمعية العامة يف قرارها       )١٣١( 

الوصول إىل التكنولوجيا واملعارف الستخدامها يف بناء وإدارة نظام إقليمي لإلنذار املبكر، ويف إدارة الكوارث                
 .�من خالل اجلهود الوطنية واإلقليمية، وكذلك من خالل التعاون الدويل والشراكات

حمليط اهلادئ يقدم اإلنذارات عن أمواج تسونامي البعيدة األثر الـيت تنشـأ يف         مركز اإلنذار بأمواج تسونامي يف ا      )١٣٢( 
أمـواج تسـونامي الـيت تسـتطيع أن تسـبب أضـرارا يف أمـاكن بعيـدة جـدا عـن مصـدرها                        (حوض احملـيط اهلـادئ      

)teletsunsmi (                 هلـادئ إىل كل بلد تقريبا واقع حول حافة احمليط اهلـادئ وإىل معظـم الـدول اجلزريـة يف احملـيط ا .
ويقوم املركز هبذه املهمـة حتـت إرشـاد فريـق التنسـيق الـدويل لشـبكة اإلنـذار بتولـد أمـواج تسـونامي يف احملـيط                            

 وهـو هيئـة     ١٩٦٨وقـد ُشـكل املركـز يف عـام          . اليونسـكو /اهلادئ التابع للجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية     
وصــية بــأجنع الــربامج وتنســيقها للبلــدان التابعــة للجنــة  وغرضــه هــو الت. اليونســكو/تابعــة للجنــة األوقيانوغرافيــة

وحتــتفظ اللجنــة األوقيانوغرافيــة أيضــا  . األوقيانوغرافيــة، وتكــون مناطقهــا الســاحلية مهــددة بــأمواج تســونامي  
بــاملركز الــدويل للمعلومــات ؟؟؟؟ عــن أمــواج تســونامي كــي يســاعد يف أعمــال فريــق التنســيق الــدويل لشــبكة  

اج تسونامي يف احمليط اهلادئ، وحتديد التحسينات الالزم إدخاهلا علـى مركـز اإلنـذار اخلـاص      اإلنذار بتوليد أمو  
ولالطالع على املعلومات عـن مشـروع تقيـيم أعمـاق احملـيط واإلبـالغ عـن        . بأمواج تسونامي يف احمليط اهلادئ   

 .http://www.pmel.noaa.gov/tsunami/Dartأمواج تسونامي، انظر 
 .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٧ املؤرخة IHA/983انظر النشرة الصحفية لألمم املتحدة  )١٣٣( 

http://www.hsi.org.au/news_library_events/fact_sheets/F0053.htm
http://www.northwestern.edu.univ-relations/broadcast/2005/02/tsunami.htm1
http://www.northwestern.edu.univ-relations/broadcast/2005/02/tsunami.htm1
http://earthquake.usgs.gov/
http://www.ifrc.org/cgi/pdfappeals.pl?04/280449.pdf
http://www.fao.org/newsroom/en/news/2005/88321/index.htm1
http://www.pmel.noaa.gov/tsunami/Dart
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 .٢٠٠٥فرباير / شباط١٨ املؤرخة IHA/1017انظر النشرة الصحفية لألمم املتحدة  )١٣٤( 
، ميكـن احلصـول علـى التقريـر مـن موقـع             �تقييم بيئي عاجل   :بعد تسونامي �تقرير برنامج األمم املتحدة للبيئة       )١٣٥( 

 .www.unep.orgاإلنترنت 
 .www.gpa.unep.org/documents/Key_PrinciplesFINAL.docانظر  )١٣٦( 
 )١٣٧( �Disaster brings Chance to regain paradise� Amy Kazmin ،  ،ــاميز ــاء الفاينانشــال ت ــانون ٢٥الثالث  ك

 .٢٠٠٥يناير /الثاين
 )١٣٨( Edward Luce, “Tsunami disaster: Maldives up for adoption”    فربايـر  / شـباط ٨، الفاينانشـال تـاميز، الثالثـاء

٢٠٠٥. 
 .املرجع نفسه )١٣٩( 
الرابطـة الدوليـة لسـلطات    املنظمـة البحريـة الدوليـة واملنظمـة اهليدروغرافيـة الدوليـة و      ؛ COMSAR 9/3/1الوثيقـة   )١٤٠( 

 ١٢املنارات جتتمع لتنسـيق االسـتجابات ألمـواج تسـونامي، إحاطـة صـحفية مـن املنظمـة البحريـة الدوليـة، يف                        
، املنظمة البحرية الدولية تساعد يف تنسيق إعـادة الـبىن التحتيـة األساسـية إىل وضـعها                  ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين 

 علـى موقـع   ٢٠٠٥ينـاير  / كانون الثاين٥املنظمة البحرية الدولية، يف ، إحاطة صحفية من     السابق بعد تسونامي  
 .www.imo.orgاإلنترنت 
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