
A/RES/61/222 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 
16 March 2007 

  احلادية والستونالدورة 
 من جدول األعمال)أ (٧١البند

 

06-50767 

  
    قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])Add.1 و A/61/L.30( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

  

  احمليطات وقانون البحار -  ٦١/٢٢٢
  ،إن اجلمعية العامة  

 ٥٢/٢٦  و،١٩٩٤ديــسمرب / كــانون األول٦ املــؤرخ ٤٩/٢٨ إىل قراراهتــا إذ تــشري  
 نـــوفمرب/ تـــشرين الثـــاين٢٤ؤرخ ملـــ ا٥٤/٣٣  و،١٩٩٧وفمرب نـــ/اينثـــرين الش تـــ٢٦املـــؤرخ 
 املــــؤرخ ٥٨/٢٤٠  و،٢٠٠٢ديــــسمرب / كــــانون األول١٢ املــــؤرخ ٥٧/١٤١  و،١٩٩٩

ــسمرب / األولكــانون ٢٣ ــؤرخ ٥٩/٢٤  و،٢٠٠٣دي ــاين ١٧ امل ــشرين الث ــوفمرب / ت  ،٢٠٠٤ن
املتعلقـة  والقـرارات األخـرى ذات الـصلة     ٢٠٠٥نـوفمرب  / تشرين الثـاين ٢٩ املؤرخ   ٦٠/٣٠ و
  ،)١()“االتفاقية”(تحدة لقانون البحار األمم امل اتفاقيةب

رمسـي  الغـري    عامـل الفريـق   التقريـر   ، و )٣(وإضـافته  )٢(يف تقرير األمـني العـام     وقد نظرت     
 لة حبفــظ التنــوع البيولــوجي البحــريصدراســة املــسائل املتــاملخــصص لفتــوح بــاب العــضوية امل

ــستدامة  ــة م ــاطق امل يف واســتخدامه بطريق ــة خــارج نطــاق  ن ــالواقع ــةالوالي  وكــذلك )٤(ة الوطني
ــة األمــم املتحــدة  عــن األعمــال املــضطلع هبــا يف إطــار   تقــارير ال ــشاريةعملي ــة   االست غــري الرمسي

 يف )‘‘العمليـــة االستـــشارية’’(احمليطـــات وقـــانون البحـــار  ب املتعلقـــةاملفتوحـــة بـــاب العـــضوية  
  ،)٦( عشر للدول األطراف يف االتفاقيةالسادساالجتماع عن  و،)٥(اجتماعها السابع
_______________ 

  .٣١٣٦٣، الرقم ١٨٣٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(
)٢(  A/61/63.  
)٣(  A/61/63/Add.1.  
)٤(  A/61/65.  
)٥(  A/61/156.  
)٦(  SPLOS/148.  
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تعزيز السالم واألمن والتعـاون والعالقـات       يف  التفاقية  لاإلسهام البارز   على  وإذ تؤكد     
العمل على تقـدم شـعوب      يف  الودية بني األمم كافة وفقا ملبادئ العدالة واملساواة يف احلقوق، و          

 اردةالـو ومبادئهـا    املتحـدة    األمـم العامل قاطبة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي، وفقا ملقاصـد          
   التنمية املستدامة للمحيطات والبحار،يفيف ميثاق األمم املتحدة، وكذلك 

أن تؤكــد مــن جديــد  إذ  و،الطــابع العــاملي واملوحــد لالتفاقيــة  علــى د أيــضاوإذ تؤكــ  
االتفاقيــة تــضع اإلطــار القــانوين الــذي جيــب أن تنفــذ مــن خاللــه مجيــع األنــشطة يف احمليطــات    

راتيجية كأساس للعمـل والتعـاون علـى كـل مـن الـصعيد الـوطين                وأهنا ذات أمهية است   ،  والبحار
 ، علــى حنــوطابعهــا املوحــدوأنــه يلــزم احلفــاظ علــى   واإلقليمــي والعــاملي يف القطــاع البحــري،

 مــن جــدول أعمــال ١٧أقــره أيــضا مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة يف الفــصل   مــا
  ،)٧(٢١ القرن

تنميــــة املــــستدامة وإدارة مــــوارد احمليطــــات والبحــــار  بأمهيــــة مــــسامهة الوإذ تــــسلم  
واستخداماهتا يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مبـا فيهـا األهـداف الـواردة يف إعـالن األمـم                    

  ،)٨(املتحدة بشأن األلفية

 أن املــشاكل املتعلقــة حبيــز احمليطــات مــشاكل مترابطــة ترابطــا وثيقــا وتلــزم  وإذ تــدرك  
 وإذ تؤكـد  ،مـشترك بـني القطاعـات   ومتعـدد التخصـصات    هنـج متكامـل  دراستها ككل باتباع   

كــل مــن املــستوى الــوطين واإلقليمــي  احلاجــة إىل حتــسني التعــاون والتنــسيق علــى  مــن جديــد 
، وفقـا لالتفاقيـة، لـدعم وتكملـة اجلهـود الـيت تبـذهلا كـل دولـة لتعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة                         والعاملي
  ، وتنميتها املستدامةحيطات والبحار املتكاملة للمواإلدارة هبا، والتقيد

 بنـاء القـدرات ونقـل       بطـرق مـن بينـها      ،إىل التعاون  احلاجة األساسية    تكرر تأكيد وإذ    
سـيما البلـدان الناميـة، وخباصـة أقـل البلـدان              وال  جلميـع الـدول،    يكفـل مبا  التكنولوجيا البحرية   

 الـساحلية، القـدرة علـى تنفيـذ         وكـذلك الـدول األفريقيـة      ، الناميـة  منوا والدول اجلزرية الصغرية   
ــتفادة مـــن التنميـــة املـــستدامة للمحيطـــات والبحـــار،    واملـــشاركة الكاملـــة يف االتفاقيـــة واالسـ

  والعمليات العاملية واإلقليمية اليت تعاجل مسائل احمليطات وقانون البحار،املنتديات 

_______________ 
ــانريو،       )٧( ـــو دي جــ ـــة، ريــــ ـــة والتنميــ ـــين بالبيئـــ ـــدة املعـــ ـــم املتحــــ ـــر األمـــ ـــر مؤمتـــ  ١٤‐ ٣تقريــــ

منـشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم         ( القرارات الـيت اختـذها املـؤمتر       ، اجمللد األول،  ١٩٩٢يونيه  /حزيران
  .، املرفق الثاين١  ، القرار)يب والتصوA.93.I.8املبيع 

  .٥٥/٢انظر القرار   )٨(
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كـل   على   ،م على ضرورة تعزيز قدرة املنظمات الدولية املختصة على اإلسها         وإذ تشدد   
برامج التعاون مع احلكومـات،    من خالل    العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والثنائي،       من الصعيد 

  يف تنمية القدرات الوطنية يف جمال العلوم البحرية واإلدارة املستدامة للمحيطات ومواردها،

، مــن خــالل جهــود البحــث  للمعــارف إىل أن العلــوم البحريــة، بتحــسينها  وإذ تــشري  
يف  مهمــة  علــى اإلدارة وصــنع القــرار،املعــارفستمرة وتقيــيم نتــائج الرصــد، وتطبيــق هــذه املــ

 بيئـة واملـوارد البحريـة يف العـامل    القضاء على الفقر واإلسهام يف األمن الغـذائي واحملافظـة علـى ال        
ــؤ هبــا والتــصدي هلــا  علــى فهــم الظــواهر ا واملــساعدة  ــة والتنب ــة املــستدامة  لطبيعي ــز التنمي  وتعزي

  حيطات والبحار،للم

إنــشاء عمليــة ، ٥٨/٢٤٠  و٥٧/١٤١ ، يف القــرارينأهنــا قــررت إىلوإذ تــشري أيــضا   
لإلبالغ عن حالة البيئـة البحريـة وتقييمهـا علـى الـصعيد العـاملي،                املتحدة   األمممنتظمة ترعاها   

ــة     ــب االجتماعي ــك اجلوان ــا يف ذل ــع     ومب ــستقبل املنظــور، م ــراهن وامل ــت ال ــصادية، يف الوق االقت
مــؤمتر القمــة العــاملي بــذلك ما أوصــى حــسب، لــك بالتقييمــات اإلقليميــة القائمــةالســتعانة يف ذا

  ، وإذ تالحظ احلاجة إىل التعاون فيما بني مجيع الدول حتقيقا هلذه الغاية،)٩(للتنمية املستدامة

  الــيت تتعــرض هلــا البيئــة البحريــة الــضارةإزاء اآلثــار  قلقهــا تكــرر اإلعــراب عــنوإذ   
 الــشعاباصــة الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة اهلــشة، مبــا فيهــا  خب، و البحــري البيولــوجيوالتنــوع

واللجـوء  ،  املـوارد البحريـة احليـة     املرجانية، بسبب األنشطة البشرية، مثل اإلفـراط يف اسـتخدام           
ــمارســاتإىل امل ــار امل ــةدمرة، واآلث ــا ا   املادي ــيت ختلفه ــسفن، وال ــة جلــب ل ــواع غريب ــة أن ، معتدي

اصـة عـن طريـق      خبسفن، و مـن الـ     أو  الربية املصادر، مبا فيها املصادر   مجيع  من  حري  والتلوث الب 
إلقـاء  تـرك معـدات الـصيد و        أو ضـياع غري القانوين للنفط واملواد الضارة األخـرى، و       التصريف  

  النفايات اخلطرة مثل املواد املشعة والنفايات النووية واملواد الكيميائية اخلطرة،

ــا     ــن قلقهـ ــرارء إزاوإذ تعـــرب عـ ــع األضـ ــق املتوقـ ــوع  ب أن تلحـ ــة والتنـ ــة البحريـ البيئـ
  ،احمليطاتوحتمض ألسباب بشرية وطبيعية  تغري املناخ  بفعلالبيولوجي البحري

ترمـي  باحلاجة إىل اتباع هنج أكثـر تكـامال ومواصـلة دراسـة وتعزيـز تـدابري               وإذ تسلم     
بطريقـة  واسـتخدامه    البحـري فظ التنوع البيولـوجي حبإىل تكثيف التعاون والتنسيق فيما يتصل  

  ، الوطنيةالواقعة خارج نطاق الوالية  يف املناطق مستدامة
_______________ 

ــستدامة، جوهانـــسربغ، جنـــوب أفريقيـــا،        : انظـــر  )٩( ــر مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املـ  ٢٦تقريـ
 A.03.II.A.1منـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع      (٢٠٠٢ســـبتمرب / أيلـــول٤ ‐ أغـــسطس /آب

  .، املرفق٢الفصل األول، القرار ، )والتصويب
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بأنه ميكـن تعزيـز االسـتفادة مـن االتفاقيـة عـن طريـق التعـاون الـدويل                   وإذ تسلم أيضا      
  واملساعدة التقنية وتطوير املعارف العلمية، وكذلك من خالل التمويل وبناء القدرات،

لدراسـات االستقـصائية اهليدروغرافيـة واخلـرائط املالحيـة هلـا            بـأن ا  كـذلك    وإذ تسلم   
محايـة   مبـا يف ذلـك     ، ومحاية البيئة  ومحاية األرواح يف البحر   دور حيوي يف تأمني سالمة املالحة       
ــة اهلــشة    ــة البحري ــنظم اإليكولوجي ــصادية لقطــاع  ال ــواحي االقت ــامل، النقــل البحــري  والن  يف الع

 تحول حنو االستعانة بالوسـائل اإللكترونيـة يف وضـع اخلـرائط           ، بأن ال  الصدد ا هذ يفتسلم،   وإذ
 يتــيح أيــضا بيانــات بــلســالمة املالحــة وإدارة حركــة الــسفن فحــسب،  يعــزز بــشكل كــبري ال

ــه          ــصائد األمســاك ويف أوج ــة مب ــستدامة املتعلق ــشطة امل ــا يف األن ــتعانة هب ــات ميكــن االس ومعلوم
  ة وترسيم احلدود البحرية ومحاية البيئة،أخرى يف جماالت البيئة البحريقطاعية استخدام 

عرب احلـدود الوطنيـة واألخطـار       استمرار مشكلة اجلرمية املنظمة      قلقمع ال وإذ تالحظ     
 مبا يف ذلك القرصـنة والـسطو املـسلح يف البحـر والتـهريب           واألمن البحريني، اليت هتدد السالمة    

 وإذ  لية واملـصاحل البحريـة األخـرى،      واألعمال اإلرهابية ضد السفن واملنشآت على املياه الساح       
واألمـن يف جمـال   يلحـق بالتجـارة الدوليـة      ومـا يف األرواحخـسائر  يقع لألسـف مـن     ما تالحظ

  تلك األنشطة،لمن أضرار نتيجة الطاقة واالقتصاد العاملي 

) “اللجنـة ”(أمهية األعمال اليت تقوم هبا جلنة حـدود اجلـرف القـاري              تعيد تأكيد وإذ    
  ول الساحلية واجملتمع الدويل ككل،بالنسبة للد

لجنــة يف مــساعدة الــدول األطــراف يف  ال أمهيــة الــدور الــذي تــضطلع بــه  وإذ تالحــظ  
االتفاقيـة، عـن طريـق فحـص املعلومـات املقدمـة مـن الـدول الـساحلية             اجلزء السادس من    تنفيذ  

 ميــل ٢٠٠ علــى بعــد مــسافة تتجــاوزفيمــا يتعلــق باحلــدود اخلارجيــة للجــرف القــاري الواقعــة 
  حبري،

 الـسبع طـوال الـسنوات   يت جـرى االضـطالع هبـا    ل الـ اعمـ أل ا وإسهامبأمهية  وإذ تسلم     
 بغيـــة تـــسهيل ٥٤/٣٣ القـــرار مبوجـــب ة يف إطـــار العمليـــة االستـــشارية الـــيت أنـــشئت املاضـــي

 ،للتطـورات احلاصـلة يف شـؤون احمليطـات          العامـة  اجلمعيـة االستعراض الـسنوي الـذي تقـوم بـه          
  ،٦٠/٣٠ و٥٧/١٤١ قرارينالومددت مبوجب 

األمــني العــام مبوجــب االتفاقيــة وقــرارات   الــيت يــضطلع هبــا   املــسؤوليات وإذ تالحــظ  
، وإذ تالحـظ،  ٥٤/٣٣  و٥٢/٢٦  و٤٩/٢٨ اسـيما قراراهتـ    وال اجلمعية العامـة ذات الـصلة،     

شعبة شؤون احمليطـات وقـانون البحـار التابعـة ملكتـب الـشؤون             أنشطة   تكثيف،  السياقيف هذا   
ــة ا ــة العام ــة باألمان ــشعبة’’ (لقانوني ــد  ، )‘‘ال ــات املوجهــة إىل  وخباصــة يف ضــوء تزاي عــدد الطلب
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تزايـد أنـشطة بنـاء القـدرات        الشعبة فيما يتعلق بنواتج إضافية وبتوفري خدمات لالجتماعات، و        
  ودور الشعبة يف جمال التنسيق والتعاون فيما بني الوكاالت، ،وتقدمي املساعدة إىل اللجنة

، مبـا يف    ثقايف والتارخيي املغمور حتت سطح املـاء      الو األثري   التراثأن  على   تشددوإذ    
 يتـضمن معلومـات أساسـية عـن تـاريخ البـشرية       ،ذلك حطام السفن والزوارق البحريـة الغارقـة       

   مورد ينبغي محايته وحفظه،التراثوأن هذا 

وفقا لالتفاقيـة   ) “ةالسلط”(أمهية أعمال السلطة الدولية لقاع البحار       وإذ تعيد تأكيد      
تنفيذ اجلزء احلـادي عـشر مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار املؤرخـة                    املتعلق ب تفاق  الوا
  ،)١٠()“االتفاق” (١٩٨٢ديسمرب / كانون األول١٠
  

   أوال
   واالتفاقات والصكوك ذات الصلةتنفيذ االتفاقية

ــد    ت  - ١   ــن جديـ ــد مـ ــا ؤكـ  ٥٧/١٤١  و٥٤/٣٣  و٥٢/٢٦  و٤٩/٢٨قراراهتـ
  ؛)١(التفاقيةعلقة باوالقرارات األخرى ذات الصلة املت ٦٠/٣٠  و٥٩/٢٤  و٥٨/٢٤٠ و

 واألمهيـة البالغـة الـيت يكتـسيها         الطابع املوحد لالتفاقية   أيضامن جديد   د  تؤك  - ٢  
  عليه؛حلفاظ ا

ن أ )١٠(التفـاق يف ا االتفاقيـة و  اليت مل تصبح بعـد أطرافـا يف         ميع الدول   جبهتيب    - ٣  
  دف املشاركة العاملية؛قا هلحتقيك تفعل ذل

جبميع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف االتفاق املتعلق بتنفيـذ أحكـام              هتيب    - ٤  
 املتعلقـة حبفـظ     ١٩٨٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة       

اتفــاق ”(كــثرية االرحتــال وإدارة األرصــدة الــسمكية املتداخلــة املنــاطق واألرصــدة الــسمكية ال 
   أن تفعل ذلك حتقيقا هلدف املشاركة العاملية؛)١١()“األرصدة السمكية

ن تـوائم، علـى سـبيل األولويـة، تـشريعاهتا الوطنيـة مـع أحكـام               أالدول  بيب  هت  - ٥  
 لتلـك   املتسق التطبيق   كفل، وأن ت   ومع االتفاقات والصكوك ذات الصلة عند االقتضاء       االتفاقية

تـصدر    أو بيانات صـدرت    أو أي إعالنات الغرض من   كون  ي  ال ن تكفل أيضا أن   األحكام، وأ 
األثـر القـانوين   تعـديل    أواستبعاداالنضمام إليها     أو على االتفاقية التصديق    أو عنها عند التوقيع  

_______________ 
  .٣١٣٦٤، الرقم ١٨٣٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٠(
  .٣٧٩٢٤، الرقم ٢١٦٧املرجع نفسه، اجمللد   )١١(
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  بيانــات   أو تطبيقهــا علــى الــدول املعنيــة وأن تــسحب أي إعالنــات     عنــدألحكــام االتفاقيــة  
  من هذا القبيل؛

ــودع لــدى األمــني العــام اخلــرائط    بيــب هت  - ٦   ــة أن ت ــدول األطــراف يف االتفاقي  ال
  قوائم اإلحداثيات اجلغرافية، على النحو املنصوص عليه يف االتفاقية؛ أو

ــرة    حتــث   - ٧   ــاون، مباش ــى التع ــدول عل ــع ال ــة      أومجي ــات الدولي ــق اهليئ ــن طري ع
ذات الطـابع األثـري والتـارخيي الـيت         املختصة، يف اختاذ التدابري الالزمة حلمايـة وحفـظ األشـياء            

تحـديات  للتصدي لل الدول أن تعمل سويا     يب ب يتم العثور عليها يف البحار، وفقا لالتفاقية، وهت       
ــة   و ــام الفــرص املختلفــة مثــل إقامــة العالق ــانون  اغتن ــشال  املناســبة بــني ق واإلدارة واحلفــظ االنت

ة القدرات التكنولوجية لكشف املواقـع      ، وزياد حتت سطح املاء   الثقايف املغمور    للتراثالعلميني  
جيري فيها من أنشطة سـياحية متزايـدة والوصـول            وما تتعرض له من أعمال هنب      وما املغمورة

  إىل تلك املواقع؛

 منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة يف تبــذهلا اجلهــود الــيت تالحــظ  - ٨  
 وتالحـظ بـشكل خـاص القواعـد         ، املـاء  جمال احلفاظ على التراث الثقـايف املغمـور حتـت سـطح           

، الـيت   )١٢(٢٠٠١  لعـام  حتـت سـطح املـاء     املغمور  االتفاقية املتعلقة حبماية التراث الثقايف      املرفقة ب 
 ومحايــة التــراث الثقــايف  وحفــظواملبــادئ العلميــة إلدارة االنتــشال  العالقــة بــني قــانون  تتنــاول

  ؛علمهااليت ترفع والسفن  ورعاياها سطح املاء فيما بني األطرافاملغمور حتت 
  

  ثانيا 
  بناء القدرات

ــد      هتيــب  - ٩   ــا قي ــة أن تبقــي براجمه ــة الدولي  بالوكــاالت املاحنــة واملؤســسات املالي
سـيما الـدول الناميـة، املهـارات          وال  مجيـع الـدول،    لـدى االستعراض املنتظم لـضمان أن تتـوافر        

زمـة للتنفيـذ الكامـل لالتفاقيـة وألهـداف          االقتصادية والقانونية واملالحيـة والعلميـة والتقنيـة الال        
الــصعيد  كــل مــن التنميــة املــستدامة للمحيطــات والبحــار علــى لتحقيــق، وكــذلك هــذا القــرار

 الـدول الناميـة   مـصاحل واحتياجـات  الوطين واإلقليمي والعـاملي، وأن تراعـي عنـد قيامهـا بـذلك          
  غري الساحلية؛

_______________ 
وثـائق املــؤمتر العـام، الــدورة احلاديـة والثالثــون،    منظمـة األمــم املتحـدة للتربيــة والعلـم والثقافــة،      )١٢(

، القـرارات :  والتصويب ١، اجمللد   ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣ ‐ أكتوبر  / تشرين األول  ١٥باريس،  
  .، املرفق٢٤القرار 
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ان النامية، وخباصة أقـل البلـدان        على تكثيف اجلهود لبناء قدرات البلد      تشجع  - ١٠  
الدول األفريقيـة الـساحلية، لتحـسني اخلـدمات         فضال عن    النامية،اجلزرية الصغرية   والدول  منوا  

حـشد املـوارد وبنـاء      اخلـرائط اإللكترونيـة و     يف ذلـك  اهليدروغرافية ووضع اخلرائط املالحية، مبا      
  ؛احنة واجلهات املالقدرات بدعم من املؤسسات املالية الدولية

 بـرامج   بطـرق مـن بينـها      ،املالية الدوليـة أن تواصـل      بالدول واملؤسسات    هتيب  - ١١  
 يف وخباصـة نشطة بناء القـدرات،  أ تعزيز ،التعاون الثنائية واإلقليمية والعاملية والشراكات التقنية     

 علــى تــدريب األفــراد بوســائل مــن بينــهاالبلــدان الناميــة، يف ميــدان البحــوث العلميــة البحريــة، 
ونقـل   املعـدات واملرافـق والـسفن الالزمـة،          وفري، وتـ  احلصول على املهـارات الالزمـة وتطويرهـا       

  ؛التكنولوجيا السليمة بيئيا

 بــضرورة بنــاء قــدرات الــدول الناميــة علــى التوعيــة باملمارســات احملــسنة   تقــر  - ١٢  
ميــة بــشكل  الــدول اجلزريــة الــصغرية النامــدى تــأثر إلدارة النفايــات ودعــم تطبيقهــا، وتالحــظ

  صادر الربية واحلطام البحري؛التلوث البحري من املبخاص 

 منـوا   البلـدان سيما أقـل      وال  النامية، الدول بأمهية تقدمي املساعدة إىل       أيضا قرت  ‐ ١٣  
وحتـث   االتفاقية،   تنفيذيف   الدول األفريقية الساحلية،     وكذلكوالدول اجلزرية الصغرية النامية،     

واملؤسسات الوطنية واملنظمات غـري احلكوميـة   الدولية   احلكومية   توالوكاالالدول واملنظمات   
تقـدمي تربعـات     علـى ،  واالعتبـاريني واملؤسسات املالية الدوليـة، وكـذلك األشـخاص الطبيعـيني           

علـى النحـو املـشار إليـه      ،املنشأة هلذا الغرض   االستئمانيةللصناديق   غريها من التربعات    أو مالية
  ؛٥٧/١٤١يف القرار 

الـــدول علـــى اســـتخدام املعـــايري واملبـــادئ التوجيهيـــة املتعلقـــة بنقـــل  تـــشجع   - ١٤  
التكنولوجيا البحرية، اليت أقرهتا مجعية اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة التابعـة ملنظمـة                 

ــة والعلــم والثقافــ   ــة  وتــذكر ، )١٣(ةاألمــم املتحــدة للتربي ــة اللجن ــة دور أمان ــة بأمهي األوقيانوغرافي
  ؛ والتشجيع على األخذ هبا التوجيهية يف تنفيذ تلك املعايري واملبادئ الدوليةاحلكومية

 منـوا   البلـدان الـدول علـى مـساعدة الـدول الناميـة، وخباصـة أقـل                ع أيضا تشج  - ١٥  
 وكذلك الدول األفريقية الـساحلية، علـى صـعيد ثنـائي وعلـى       النامية،  اجلزرية الصغرية  الدولو

فيمـا يتعلـق   لجنـة  الالـيت تقـدم إىل   التقـارير   يف إعـداد   ضى احلـال،   متعدد األطراف إذا اقتـ     صعيد
يف ، مبـا     ميـل حبـري    ٢٠٠ علـى بعـد مـسافة تتجـاوز        لجـرف القـاري   لحلـدود اخلارجيـة     بتعيني ا 

_______________ 
  .IOC/INF-1203اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية، الوثيقة : انظر  )١٣(
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 ،نظريـة  شـكل دراسـة   ومـداه وإعـداده يف   الـساحلية  للدولـة ذلك تقيـيم طبيعـة اجلـرف القـاري      
  ؛وتعيني احلدود اخلارجية جلرفها القاري

  الـيت عقـدهتا الـشعبة،      قليميـة اإلتدريبيـة   الدورات  جنـاح الـ   تالحظ مع التقـدير       - ١٦  
، ٢٠٠٥ديـسمرب  / كـانون األول ٩ إىل ٥ آخرها الدورة املعقودة يف أكـرا يف الفتـرة مـن      وكان

بغـرض تـدريب مـوظفني تقنـيني        ،  ٢٠٠٦ مـايو / أيار ١٢ إىل   ٨ويف بوينس آيرس يف الفترة من       
علــى بعــد مــسافة ميــة علــى تعــيني احلــدود اخلارجيــة للجــرف القــاري الناالــساحلية مــن الــدول 

 وتطلب إىل األمـني العـام       ، اللجنة اليت تقدم إىل  ، وعلى إعداد التقارير      ميل حبري  ٢٠٠ تتجاوز
أن يواصل، بالتعـاون مـع الـدول واملنظمـات واملؤسـسات الدوليـة ذات الـصلة، إتاحـة دورات                    

  تدريبية من هذا القبيل؛

) “احملكمـة ”(عقد احملكمـة الدوليـة لقـانون البحـار           مع التقدير أيضا     الحظت  - ١٧  
 تـشرين  ٢أكتـوبر إىل  / تـشرين األول ٣١حللقة العمل اإلقليمية األوىل يف داكار، يف الفترة مـن      

املتصلة بقـانون البحـار يف غـرب      املنازعات  ، حول دور احملكمة يف تسوية       ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين
  أفريقيا؛

 دعــم أنــشطة بنــاء الــيت بوســعهاوغريهــا مــن اجلهــات األعــضاء ول  الــدتــدعو  - ١٨  
 الرامية إىل مـساعدة الـدول الناميـة         سيما أنشطة التدريب    وال القدرات اليت تضطلع هبا الشعبة،    

 اللجنـة، إىل القيـام بـذلك، وتـدعو الـدول األعـضاء واجلهـات         الـيت تقـدم إىل    يف إعداد التقـارير     
ملكتـب  الـذي أنـشأه األمـني العـام         االسـتئماين   ات للـصندوق     تقـدمي تربعـ    الـيت بوسـعها   األخرى  

   إىل القيام بذلك؛دعما لتعزيز القانون الدويلالشؤون القانونية باألمانة العامة 

،  قـانون البحـار    يف جمال التذكارية  لتون شرييل أمرياسينغ    يهامبأمهية زمالة   تقر    - ١٩  
 املـوارد الـيت يتيحهـا الـصندوق االسـتئماين       وتشري على األمني العـام مبواصـلة متويـل الزمالـة مـن            

 الـيت بإمكاهنـا    األخـرى    واجلهـات الدول األعـضاء    وحتث  الشؤون القانونية،   يف مكتب   املناسب  
   على القيام بذلك؛الزمالةاملسامهة يف زيادة تطوير 

 التنفيـذ اجلـاري لربنـامج الزمـاالت املـشترك بـني األمـم               رتيـاح مـع اال  تالحظ    - ٢٠  
ــة    ســسة نيبــونومؤاملتحــدة  ، الــذي يركــز علــى تنميــة املــوارد البــشرية للــدول الــساحلية النامي

يف   أواألطــراف منــها وغــري األطــراف يف االتفاقيــة يف جمــال شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار   
  التخصصات ذات الصلة؛
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  ثالثا 
  اجتماع الدول األطراف

  ؛)٦(تفاقية عشر للدول األطراف يف االالسادسبتقرير االجتماع  ترحب  - ٢١  

عــشر للــدول  الــسابع إىل األمــني العــام أن يــدعو إىل عقــد االجتمــاع  تطلــب  - ٢٢  
، آخـذا يف    ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢٢ إىل   ١٨مـن   و ١٤يف  األطراف يف االتفاقية يف نيويـورك       

وأن ، ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١٥االعتبــار أن فتــرة العــضوية احلاليــة ألعــضاء اللجنــة تنتــهي يف  
  ؛ لذلكالالزمة اخلدمات يوفر

 قــدر اإلمكــان عمليــا، ويف موعــد    بالــدول األطــراف أن حتيــل مــسبقا    هتيــب  - ٢٣  
إىل األمانــة العامــة وثــائق تفــويض املمــثلني احلاضــرين يف  ،٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١٣يتجــاوز  ال

  االجتماع؛
  

  رابعا 
   بالوسائل السلميةتسوية املنازعات

تـسوية املنازعـات    يف  لمحكمـة   لواهلـام     املـستمر  إلسهام ا تالحظ مع االرتياح    - ٢٤  
 احملكمـة    االتفاقيـة، وتـشدد علـى أمهيـة دور         بالوسائل السلمية، وفقا للجـزء اخلـامس عـشر مـن          

  ؛االتفاقية واالتفاقتطبيق   أوفيما يتعلق بتفسريتها وسلط

 بالدور اهلام الـذي تؤديـه حمكمـة العـدل الدوليـة منـذ أمـد طويـل                   باملثلتشيد    - ٢٥  
  ق بتسوية املنازعات املتعلقة بقانون البحار بالوسائل السلمية؛فيما يتعل

بـأغراض االتفاقيـة    ذي صـلة    لدول األطراف يف اتفاق دويل      ه جيوز ل   أن تالحظ  - ٢٦  
ــة، ضــمن هيئــات أخــرى، أي   إ  أواحملكمــةحتيــل إىل أن  ـــزىل حمكمــة العــدل الدولي اع بــشأن ن

نص عليـه   يـ  مـا أيـضا    وتالحـظ االتفـاق،    لكلـذ يهـا وفقـا     حيـال إل  االتفاق   ذلكتطبيق    أو تفسري
إحالــة النظــام األساســي للمحكمــة والنظــام األساســي حملكمــة العــدل الدوليــة مــن إمكانيــة          

  ىل غرفة منازعات؛إاملنازعات 

ــشجع   - ٢٧   ــد يف إصــدار إعــالن       ت ــيت مل تنظــر بع ــة ال ــدول األطــراف يف االتفاقي ال
لتـسوية املنازعـات    مـن االتفاقيـة      ٢٨٧يف املـادة    ترتئيه من الوسـائل املبينـة         ما مكتوب ختتار فيه  

الطـابع الـشمويل    ، مـع مراعـاة      االتفاقية واالتفـاق علـى أن تفعـل ذلـك         تطبيق    أو املتعلقة بتفسري 
  ؛ تسوية املنازعات املنصوص عليها يف اجلزء اخلامس عشر من االتفاقيةآللية
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  خامسا
  املنطقة

بـشأن املـسائل املتـصلة بأنظمـة       يت جـرت  الـ التقدم احملرز يف املناقشات     تالحظ    - ٢٨  
الغنيـــة بالكوبالـــت  وقـــشور املنغنيـــز احلديـــدي تعـــددة الفلـــزاتاملكربيتيـــدات الالتنقيـــب عـــن 

وفقـا  ، لـسلطة اجلهـود اجلاريـة الـيت تبـذهلا ا    على أمهية املنطقة، وتكرر التأكيد واستكشافهما يف  
توفري احلماية الفعالـة    ب الكفيلةاءات   القواعد واألنظمة واإلجر   لوضع ، من االتفاقية  ١٤٥ للمادة

، ووقايـة النباتـات واحليوانـات فيهـا         وحفظهـا  املنطقـة للبيئة البحرية، ومحاية املوارد الطبيعيـة يف        
  ؛املنطقةمن اآلثار الضارة اليت قد تنجم عن األنشطة اجلارية يف 

ــع االتالحــظ   - ٢٩   ــاحم ــع يف   رتي ــد املوق ــوز١٩العق ــه / مت ــني أملان٢٠٠٦يولي ــا  ب ي
  احمليط اهلادئ؛يف العقيدات املتعددة الفلزات يف إحدى املناطق والسلطة بشأن استكشاف 

ــظ  - ٣٠   ــادتني     تالحـ ــب املـ ــسلطة مبوجـ ــة إىل الـ ــسؤوليات املوكولـ ــة املـ  ١٤٣أمهيـ
   البحري ومحاية البيئة البحرية؛ث العلميالبحاملتعلقتني تباعا ب من االتفاقية، ١٤٥ و
  

   سادسا
  للسلطة واحملكمةاألداء الفعال  

بالكامل ويف الوقت احملـدد   أن تسدد    مجيع الدول األطراف يف االتفاقية       تناشد  - ٣١  
وتناشـد أيـضا الـدول األطـراف املتـأخرة عـن            االشتراكات املقررة عليهـا للـسلطة وللمحكمـة،         

  ؛دفع اشتراكاهتا أن تفي بالتزاماهتا دون إبطاء

قيـة علـى حـضور الـدورات الـيت تعقـدها             مجيع الدول األطراف يف االتفا     حتث  - ٣٢  
مواعيـد   مـسألة مجيـع اخليـارات، مبـا يف ذلـك         تواصـل استكـشاف     السلطة، وهتيب بالـسلطة أن      

  ينغستون وضمان املشاركة العاملية؛ يف كلزيادة عدد احلاضرين، انعقاد تلك الدورات

كمــة علــى اتفــاق امتيــازات احمليف التــصديق  بعــد تنظــر بالــدول الــيت مل هتيــب  - ٣٣  
 إليهمـا   يف االنـضمام    أو )١٥(االربوتوكول املتعلـق بامتيـازات الـسلطة وحـصاناهت         و )١٤(وحصاناهتا

  ؛ك بذلتقومأن 

_______________ 
)١٤(  SPLOS/25.  
)١٥(  ISBA/4/A/8املرفق ،.  
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ــة أن يــشجع النظــام اإلداري للمحكمــة والنظــام األساســي     تــشدد  - ٣٤   علــى أمهي
ملوظفيهــا علــى ضــمان التمثيــل اجلغــرايف عنــد تعــيني مــوظفني يف الفئــات الفنيــة والفئــات العليــا  

  وتدعو إىل نشر اإلعالنات عن الوظائف الشاغرة على نطاق أوسع حتقيقا هلذا اهلدف؛ 

   سابعا
  اجلرف القاري وأعمال اللجنة

 أن تبـذل قـصارى جهـدها     الـيت بوسـعها   يف االتفاقيـة     الدول األطـراف     تشجع  - ٣٥  
ــدمي  ــاتلتق ــاري    عــن معلوم ــة للجــرف الق ــيني احلــدود اخلارجي ــسافة تتجــاوز   تع ــد م ــى بع  عل
 رفــق الثــاين امل مــن ٤ مــن االتفاقيــة واملــادة   ٧٦وفقــا للمــادة   ،ميــل حبــري إىل اللجنــة   ٢٠٠

 االجتمــاع احلــادي عــشر املقــرر املتخــذ يفأن تفعــل ذلــك، آخــذة يف االعتبــار  علــى ،لالتفاقيــة
  ؛)١٦(ةللدول األطراف يف االتفاقي

تنظـر حاليـا يف     ، وأهنـا    )١٧(التقـدم احملـرز يف أعمـال اللجنـة        تالحظ مع االرتياح      - ٣٦  
 مخسة تقارير مقدمة فيما يتعلق بتعيني احلدود اخلارجية للجرف القاري على بعد مسافة تتجـاوز             

  تقدمي تقارير يف املستقبل القريب؛ اعتزامه ميل حبري، وأن عددا من الدول قد أبلغ عن ٢٠٠

دد  أن حجم العمل الكبري املتوقع أن تقوم به اللجنة، بسبب ازدياد عـ             تالحظ  - ٣٧  
، يف هـذا الـصدد،      وتـشدد التقارير املقدمة، يلقي أعباء إضافية علـى كاهـل أعـضائها والـشعبة،              

 اللجنة من أداء مهامها بفعالية واحملافظة على اجلودة العاليـة ألعماهلـا             نيمتكعلى ضرورة كفالة    
  ؛وخرباهتا

ء  عـضوية أعـضا    فتـرة بـالنظر إىل    على ضرورة احملافظة قـدر املـستطاع،         تشدد  - ٣٨  
  ، على االستمرارية يف تكوين اللجان الفرعية طوال فترة النظر يف تقرير ما؛اللجنة

 األطـراف يف    للـدول االجتمـاع الـسادس عـشر       بـاملقرر املتخـذ يف       حتيط علمـا    - ٣٩  
حـضور   عمـل اللجنـة ومتويـل      حبجـم املـسائل املتعلقـة     االتفاقية أن يتناول، على سبيل األولويـة،        

  ؛)١٨(تماعات اللجان الفرعيةجالدوراهتا ولأعضائها 

_______________ 
)١٦(  SPLOS/72.  
)١٧(  CLCS/50 و CLCS/52.  
  .SPLOS/144انظر   )١٨(
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ــة أن تبــذل   هتيــب  - ٤٠   ــديها خــرباء أعــضاء يف اللجن يف وســعها   مــا بالــدول الــيت ل
لكفالة املشاركة التامة ألولئك اخلرباء، وفقا لالتفاقية، يف أعمـال اللجنـة، مبـا فيهـا اجتماعـات                  

  اللجان الفرعية؛ 

تعزيــز  االتفاقيــة إىل  الــدعوة الــيت وجههــا اجتمــاع الــدول األطــراف يف تؤيــد  - ٤١  
  الشعبة، اليت تقوم مقام أمانة اللجنة، هبدف حتسني الدعم الفين املقدم إىل اللجنة؛

اإلجــراءات الــضرورية لكفالــة  مجيــع  األمــني العــام علــى مواصــلة اختــاذ  حتــث  - ٤٢  
  متكني اللجنة من االضطالع باملهام املوكولة إليها مبوجب االتفاقية؛

ــتئماين    الـــدول علـــىتـــشجع  - ٤٣   تقـــدمي مـــسامهات إضـــافية إىل الـــصندوق االسـ
 بغـرض تيـسري     ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠ املؤرخ   ٥٥/٧للتربعات املنشأ مبوجب القرار     

الـيت  لتقـارير  ل، أقل البلدان منوا والدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة         سيما   الدول النامية، وال  إعداد  
  التفاقية؛ا من ٧٦لمادة واالمتثال ل للجنةتقدم إىل ا

 إزاء قلـة املـوارد املتاحـة يف الـصندوق االسـتئماين للتربعـات               تعرب عن قلقها    - ٤٤  
من أجل حتمل تكاليف مشاركة أعضاء اللجنة مـن الـدول الناميـة              ٥٥/٧املنشأ مبوجب القرار    

  ا، وحتث الدول على تقدمي مسامهات إضافية يف الصندوق االستئماين؛يف اجتماعاهت

والعـشرين   عـشرة  التاسعة تنيالدورعقد  األمني العام إىل    يدعوى أن    عل توافق  - ٤٥  
الفتــرة مــن و، ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان١٣ إىل مــارس/ آذار٥للجنــة يف نيويــورك يف الفتــرة مــن  

علـى اعتبـار أن الفتـرات التاليـة       علـى التـوايل،      ،٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٧أغسطس إىل   /آب ٢٠
 نظام املعلومات اجلغرافيـة وغـريه مـن         اتية يف خمترب   التقارير من الناحية التقن    ستخصص لفحص 

 بريــلأ/ نيــسان١٣إىل  ٩ومــن ، ٢٠٠٧ مــارس/ آذار٢٣ إىل ٥مــن : املرافــق التقنيــة يف الــشعبة
  ؛٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧ إىل ٤ ومن ،٢٠٠٧ أغسطس/ آب٢٤إىل  ٢٠ ومن ،٢٠٠٧

 وفقـــا  بأمهيـــة أعمــال اللجنــة، املـــضطلع هبــا   تعــرب عــن اقتناعهـــا الراســخ     - ٤٦  
  جراءات املتعلقة بتقريرها؛إليف ا  مايتعلق مبشاركة دولة ساحلية  ما مبا يف ذلك،لالتفاقية

 ٥٢للمـادة    الثالـث املرفـق    التعديالت اليت أدخلت علـى       رتياحمع اال تالحظ    - ٤٧  
بـني الـدول املقدمـة      النـشط    التفاعل   ، وتسلم باستمرار احلاجة إىل    )١٩(ةالنظام الداخلي للجن  من  
  ؛رير واللجنةللتقا

_______________ 
  .٤٣ و ٣٦، الفقرتان CLCS/50: انظر  )١٩(
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 الــدول علــى مواصــلة تبــادل اآلراء مــن أجــل زيــادة فهــم املــسائل         تــشجع  - ٤٨  
 مـن االتفاقيـة،   ٧٦الناشـئة عـن تطبيـق املـادة     ، اليت يـتم تكبـدها  ، مبا يف ذلك النفقات   املطروحة

  سيما الدول النامية، إىل اللجنة؛  واليسهل إعداد التقارير اليت تقدمها الدول، مما

 أن يــستمر، بالتعــاون مــع الــدول األعــضاء، يف دعــم  إىل األمــني العــام تطلــب  - ٤٩  
 بــشأن اجلوانــب العلميــة والتقنيــة املتعلقــة بتعــيني احلــدود   النــدوات  أووتنظــيم حلقــات العمــل 

 ميل حبـري، مـع أخـذ املوعـد النـهائي            ٢٠٠ على بعد مسافة تتجاوز   اخلارجية للجرف القاري    
ــارير  ــدمي التق ــار، وترحــ  يف التق ــم      العتب ــع األم ــسيق م ــدول بالتن ــيت تتخــذها ال ــادرات ال ب باملب

  ؛٢٠٠٦مارس / آذار٧  و٦يف املتحدة، مثل الندوة الدولية املعقودة يف طوكيو 

   ثامنا
  العلم والتنفيذ من قبل دولة واألمن البحريانالسالمة 

 الدول على التصديق على االتفاقات الدولية اليت تعـاجل مـسألة سـالمة              تشجع  - ٥٠  
 تطبيـق   هبـدف  ،التفاقيـة وفقـا ل   ،يلزم مـن تـدابري      ما اختاذ وعلى   االنضمام إليها   أو املالحة وأمن

   اليت تشتمل عليها تلك االتفاقات؛القواعدوإنفاذ 

 لعـام   ،تفاقيـة العمـل البحـري املوحـدة       المـؤمتر العمـل الـدويل        باعتماد ترحب  - ٥١  
  ح أطرافا يف تلك االتفاقية؛، وتشجع الدول على أن تصب٢٠٠٦فرباير / شباط٢٣ يف ٢٠٠٦

 ئبـاد  مل املنظمة البحرية الدوليـة ومنظمـة العمـل الدوليـة         باعتماد  ترحب أيضا     - ٥٢  
 واستعراضـــها )٢٠(يتوجيهيـــة بـــشأن املعاملـــة العادلـــة للبحـــارة يف حالـــة وقـــوع حـــادث حبـــر 

  ، وتشجع الدول على تنفيذ تلك املبادئ؛باستمرار

، املنظمـة اهليدروغرافيـة الدوليـة     صبح أطرافـا يف      بالدول أن تنظر يف أن ت      هتيب  - ٥٣  
ــعوحتــث ــدول علــى العمــل مــع    مجي ــادة املــساحة الــيت تغطيهــا املعلومــات   لتلــك املنظمــة   ال زي

 املالحـة    بناء القـدرات واملـساعدة التقنيـة وتعزيـز         تعزيز  بغية اهليدروغرافية على املستوى العاملي   
 ملـوانئ وحيثمـا كانـت هنـاك منـاطق حبريـة هـشة              يف منـاطق املالحـة الدوليـة وا        اآلمنة، وخباصـة  

  ؛حممية أو

  

_______________ 
 بوصـفها   ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ٢٧اعتمدهتا جلنة الشؤون القانونية للمنظمة البحرية الدوليـة يف            )٢٠(

  .٢٩٦ يف دورته ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٢، وجملس إدارة منظمة العمل الدولية يف LEG.3(91)القرار 
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 اخلاصـة  تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة   لإجراءات و خطط  وضعالدول على    تشجع  - ٥٤  
  ؛)٢١(ةبأماكن استقبال السفن اليت حتتاج إىل املساعد

التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمـل املتعلقـة بـسالمة نقـل املـواد املـشعة          تالحظ  - ٥٥  
ــة يف آذار حمــافظي فــق عليهــا جملــس  الــيت وا ــة للطاقــة الذري ــة الدولي ، )٢٢(٢٠٠٤س مــار/الوكال

  وتشجع الدول املعنية على مواصلة جهودها املبذولة لتنفيذ مجيع جماالت خطة العمل؛

أن وقف نقل املواد املشعة عـرب منـاطق الـدول اجلزريـة الـصغرية                أيضا تالحظ  - ٥٦  
 بـاحلق يف  تقـر الـصغرية الناميـة وبعـض البلـدان األخـرى، و           اجلزريـة    هدف تنشده الـدول   النامية  

ينبغي للدول أن تواصل احلـوار واملـشاورات، وخباصـة    أنه  و ؛حرية املالحة وفقا للقانون الدويل    
 التفــاهم تعزيــزحتــت رعايــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة واملنظمــة البحريــة الدوليــة، هبــدف   

؛ وأن  للمـواد املـشعة  اآلمـن الت فيمـا يتعلـق بالنقـل البحـري         املتبادل وبناء الثقة وحتسني االتصا    
مــع الــدول اجلزريــة الــصغرية مــدعوة إىل مواصــلة احلــوار الــدول املــشتركة يف نقــل هــذه املــواد 

تـشمل مواصـلة تطـوير وتعزيـز     أن تلـك الـشواغل    و؛النامية وغريها من الدول ملعاجلة شـواغلها     
 واملـسؤولية واألمـن   والـشفافية ل املالئمـة، لتعزيـز الـسالمة       النظم الرقابية الدولية، يف إطار احملافـ      
  ؛)٢٣(لوالتعويضات فيما يتعلق بعمليات النق

واألمــن لألخطــار الــيت هتــدد الــسالمة  الــدول علــى التعــاون للتــصدي تــشجع  - ٥٧  
 واألعمـال اإلرهابيـة ضـد       مبا يف ذلك القرصنة والـسطو املـسلح يف البحـر والتـهريب             البحريني،
ــسفن وامل ــاه الــساحلية واملــصاحل البحريــة األخــرى      ال ، مــن خــالل الــصكوك   نــشآت علــى املي

  ؛والتصدي هلا ودرئها األخطارواآلليات الثنائية واملتعددة األطراف اليت هتدف إىل رصد هذه 

 مجيع الدول على القيام، بالتعاون مع املنظمة البحريـة الدوليـة، مبكافحـة              حتث  - ٥٨  
ــسطوالقرصــنة  ــسلح يف اوال ــشمل     امل ــدابري ت ــق اختــاذ ت ــة  لبحــر عــن طري ــدابري املتعلق ــدمي بالت تق

املساعدة يف جمال بناء القدرات من خـالل تـدريب املالحـني ومـوظفي املـوانئ ومـوظفي إنفـاذ                    
، وتقـدمي املتـهمني بارتكاهبـا إىل    فيهـا القوانني على منع هذه احلوادث واإلبالغ عنها والتحقيـق          

مـن خـالل اعتمـاد تـشريعات وطنيـة وتـوفري الـسفن واملعـدات              العدالة، وفقا للقانون الـدويل، و     
  ؛الالزمة ألغراض اإلنفاذ واختاذ احليطة إزاء الغش يف تسجيل السفن

_______________ 
  .A.949(23)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية   )٢١(
  .www-ns.iaea.org: متاحة على  )٢٢(
  ).س (٥٦، الفقرة ٦٠/١القرار   )٢٣(
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 أن تصبح أطرافا يف اتفاقية قمع األعمال غري املـشروعة املوجهـة        بالدولهتيب    - ٥٩  
شروعة املوجهـة ضـد    املتعلـق بقمـع األعمـال غـري املـ        ربوتوكـول الضد سالمة املالحة البحريـة و     

ــة املوجــودة علــى اجلــرف القــار    ــدول إىل النظــر يف أن  ، )٢٤(يســالمة املنــشآت الثابت ــدعو ال وت
 الــدول أيــضاوحتــث ، )٢٥( املعــدلني هلــذين الــصكني٢٠٠٥ عــام بروتوكــويلتــصبح أطرافــا يف 

د اعتمـا مـن خـالل     ،  بفعاليـة  ين الـصكني   تنفيـذ هـذ    لكفالـة على اختاذ التدابري املناسـبة      األطراف  
  ؛، عند االقتضاءتشريعات

 املدونــة الدوليــة ألمــن الــسفن واملرافــق  عليــةا بالــدول أن تنفــذ بفأيــضا هتيــب  - ٦٠  
، )٢٦(حلمايـة األرواح يف البحـر     يتـصل بـذلك مـن تعـديالت علـى االتفاقيـة الدوليـة                 ومـا  املرفئية

 مع كفالـة حريـة    مع املنظمة البحرية الدولية على تعزيز النقل البحري السامل واآلمن    وأن تعمل 
  املالحة يف الوقت نفسه؛

 باعتماد املنظمة البحرية الدولية التعـديالت علـى االتفاقيـة الدوليـة            حتيط علما   - ٦١  
  ؛)٢٧(عن بعدوتتبعها حتديد هوية السفن حلماية األرواح يف البحر، مبا أدى إىل إدخال نظام

ــة مــن أعمــال     مــاتالحــظ  - ٦٢   ــة الدولي ــه املنظمــة البحري ــة تقــوم ب  إلعــداد االتفاقي
من أجل اإلزالة الـسريعة والفعالـة للحطـام الـذي قـد يـشكل خطـرا علـى                    تعلقة بإزالة احلطام  امل

  البيئة البحرية؛  أواملالحة

علمهــا  إىل الــدول أن تتخــذ التــدابري املناســبة بــشأن الــسفن الــيت ترفــع تطلــب  - ٦٣  
البيئــة البحريــة بــسبب احلطــام      أواملــسجلة لــديها للتــصدي لألخطــار الــيت هتــدد املالحــة       أو

  الغارقة؛  أووالشحنات العائمة

ــة،      حتــث  - ٦٤   ــة الدولي ــاون مــع املنظمــة البحري ــوم، بالتع ــى أن تق ــدول عل ــع ال  مجي
بتحــسني محايــة املنــشآت علــى امليــاه الــساحلية عــن طريــق اختــاذ تــدابري ذات صــلة مبنــع وقــوع  

 وعـن طريـق    وفقـا للقـانون الـدويل،        أعمال عنف ضد املنشآت واإلبالغ عنها والتحقيـق فيهـا،         
  تنفيذ تدابري من هذا القبيل عن طريق التشريعات الوطنية لضمان اإلنفاذ املناسب والكايف؛

حريـة املالحـة وحقـوق املـرور العـابر واملـرور الـربيء              أن تكفل   الدول  بهتيب    - ٦٥  
  سيما االتفاقية؛  والوفقا للقانون الدويل،

_______________ 
  .٢٩٠٠٤، الرقم ١٦٧٨، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٤(
  .LEG/CONF.15/22 و LEG/CONF.15/21املنظمة البحرية الدولية، الوثيقتان   )٢٥(
  .34 و SOLAS/CONF.5/32املنظمة البحرية الدولية، الوثيقتان   )٢٦(
  .MSC.202(81)، القرار ٢، املرفق MSC 81/25/Add.1لدولية، الوثيقة املنظمة البحرية ا  )٢٧(
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البحرية الدوليـة املتعلقـة حبمايـة خطـوط النقـل البحـري              بأعمال املنظمة    ترحب  - ٦٦  
سـيما يف جمـال تعزيـز الـسالمة واألمـن ومحايـة               ال ذات األمهية واملغزى من الناحية االستراتيجية،     

البيئة يف املضائق املستخدمة للمالحة الدولية، وهتيب باملنظمـة البحريـة الدوليـة والـدول املـشاطئة       
مها مواصلة جهود التعاون اليت تبذهلا لكي تظل هذه املـضائق آمنـة             للمضائق والدول اليت تستخد   

  سيما االتفاقية؛  الومفتوحة أمام املالحة الدولية طوال الوقت، متشيا مع القانون الدويل،

 والـيت تـستخدمها يف      املـشاطئة هلـا   ق والـدول    ئالدول املستخدمة للمضا   ب يبهت  - ٦٧  
، مبــا يف تفـاق بـشأن املــسائل املتعلقـة بـسالمة املالحـة     املالحـة الدوليـة أن تتعـاون عــن طريـق اال    

الـسفن وخفـضه والـسيطرة      الناجم عـن    املالحة ومنع التلوث     ضمان السالمة أثناء   وسائل   ذلك
  عليه؛

  جاكرتــاابيانــمبـا يف ذلــك  ، احملــرز يف جمـال التعــاون اإلقليمــي بالتقــدم ترحـب    - ٦٨  
 نذيلـ  وسـنغافورة، ال   ملقـا ة البيئـة يف مـضيقي       بـشأن تعزيـز الـسالمة واألمـن ومحايـ         وكواالملبور  

 والتقـدم احملـرز     ،)٢٩(٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٢٠  و )٢٨(٢٠٠٥ سبتمرب/ أيلول ٨يف  تباعا   ااعتمد
يف إنشاء آلية للتعاون بشأن سالمة املالحة ومحاية البيئة لتعزيز احلوار وتيسري التعاون الوثيـق بـني           

ــستخدمة للمــضيقني    ــدول امل ــساحلية وال ــدول ال ــل البحــري   ال ــصلحةوأصــحاب وقطــاع النق   امل
املــشروع التجــرييب للــشبكة اإللكترونيــة للطــرق البحريــة يف مــضيقي ملقــا   ، ويف تنفيــذ اآلخــرين

اتفـاق التعـاون اإلقليمـي بـشأن مكافحـة القرصـنة والـسطو املـسلح ضـد                وبـدء نفـاذ   وسنغافورة،  
رع مركـز تقاسـم املعلومـات       ، وهو االتفاق الـذي شـ      ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٤السفن يف آسيا يف     

إيـالء  ، وهتيـب بالـدول      ٢٠٠٦نـوفمرب   /مبوجبه يف أعمالـه وأنـشئ يف سـنغافورة يف تـشرين الثـاين             
   العتماد اتفاقات تعاون على الصعيد اإلقليمي وإبرامها وتنفيذها؛اهتمامها العاجل

بروتوكــول مكافحــة هتريــب    أطرافــا يف  بعــدالــدول الــيت مل تــصبح  ب هتيــب  - ٦٩  
جرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة              املها

وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال             )٣٠(ةعرب الوطني 
أن ن تفعــل ذلــك و أ)٣١(ةاملكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــ 

  ذ التدابري املناسبة لكفالة تنفيذمها على حنو فعال؛تتخ

_______________ 
)٢٨(  A/60/529املرفق الثاين ،.  
)٢٩(  A/61/584املرفق ،.  
  .، املرفق الثالث٥٥/٢٥القرار   )٣٠(
  .املرجع نفسه، املرفق الثاين  )٣١(
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ــب  - ٧٠   ــدول هتي ــع      بال ــيت ترف ــسفن ال ــة ال ــاذ ربابن ــل اخت ــا أن تكف ــوات علمه اخلط
 لتقدمي املـساعدة إىل األشـخاص املعرضـني للخطـر     )٣٢(املنصوص عليها يف الصكوك ذات الصلة     

 الالزمة لضمان التنفيذ الفعـال      اختاذ مجيع التدابري   التعاون و  علىيف عرض البحر، وحتث الدول      
التفاقيـة  وعلـى ا  )٣٣(ريف البحـ التفاقيـة الدوليـة للبحـث واإلنقـاذ         للتعديالت اليت أدخلـت علـى ا      

بـشأن نقـل األشـخاص الـذين يـتم إنقـاذهم يف البحـر إىل              )٣٤(ر يف البحـ   حلمايـة األرواح  الدولية  
 املتعلقــة مبعاملــة األشــخاص الــذين يــتم    املرتبطــة هبــا، وكــذلك املبــادئ التوجيهيــة مكــان آمــن

  ؛)٣٥(رإنقاذهم يف البح

دول العلـم الـيت تفتقـر إىل إدارة حبريـة فعالـة وأطـر قانونيـة مناسـبة علـى            حتث  - ٧١  
التقيـد بـصورة     تـشريعية وتنفيذيـة تكفـل        وقـدرات يلزم مـن هياكـل أساسـية          ما تعزيز  أو إنشاء

ــة  ــدويل  فعال ، وعلــى  املــسؤوليات وإنفاذهــا الضــطالع هبــذه وا مبــسؤولياهتا مبوجــب القــانون ال
تعليـق    أو لسفن جديدة  علمها رفع منح حق    رفضالنظر، ريثما يتم اختاذ تلك اإلجراءات، يف        

، وهتيــب بــدول العلــم ودول املينــاء أن تتخــذ، وفقــا  عــدم فــتح ســجالت جديــدة   أوســجالهتا
  ؛تستويف املعايري املطلوبة  الللقانون الدويل، مجيع التدابري الالزمة ملنع تشغيل السفن اليت

خطــة املراجعــة إنــشاء  باختــاذ املنظمــة البحريــة الدوليــة قــرارات بــشأن ترحــب  - ٧٢  
 البحريـة   ، ومدونة تنفيذ صكوك املنظمة    )٣٦(الطوعية للدول األعضاء يف املنظمة البحرية الدولية      

 دول العلـم علـى      يـع  مج ، وتـشجع  )٣٨(، وتطوير اخلطة الطوعيـة يف املـستقبل       )٣٧(الدولية اإللزامية 
  اخلضوع طوعا للمراجعة؛

ممثلــي الــذي ضــم كبــار  بتقريــر االجتمــاع التــشاوري املخــصص حتــيط علمــا  - ٧٣  
 الـذي عقدتـه املنظمـة البحريـة الدوليـة يف            “الصلة احلقيقية ”موضوع  لبحث  املنظمات الدولية   

مات الدوليـة املختـصة      استجابة للدعوة املوجهة إىل املنظمة وغريها من املنظ        ٢٠٠٥يوليه  /متوز
_______________ 

للبحـث واإلنقـاذ يف     ، واالتفاقية الدوليـة     ١٩٧٤االتفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحر، لعام          )٣٢(
، واالتفاقيـة   ١٩٨٢، بصيغتها املعدلة، واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحـار، لعـام            ١٩٧٩لعام  ،  البحر

  .١٩٨٩الدولية لالنتشال، لعام 
  .MSC.155(78)، القرار ٥، املرفق MSC/78/26/Add.1املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٣٣(
  .MSC.153(78)رار ، الق٣املرجع نفسه، املرفق   )٣٤(
  .MSC.167(78)، القرار ٣٤املرجع نفسه، املرفق   )٣٥(
  .A.974(24)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية   )٣٦(
  .A.973(24)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية   )٣٧(
  .A.975(24)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية   )٣٨(
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ــرارين ــؤرخ ٥٨/١٤ ذات الـــصلة يف القـ ــاين٢٤ املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ  ٥٨/٢٤٠ و ٢٠٠٣نـ
واجـب دول العلـم ممارسـة الرقابـة الفعالـة      فيما يتعلق ب“ الصلة احلقيقية” وإيضاح دور   لدراسة

ل وفـاء دو  على السفن الـيت ترفـع علمهـا، مبـا يف ذلـك سـفن الـصيد، والعواقـب احملتملـة لعـدم                        
  ؛)٣٩(الصلة رد بياهنا يف الصكوك الدولية ذاتوااللتزامات الوا بالواجبات العلم

  
   تاسعا

  البيئة البحرية واملوارد البحرية 

أمهية تنفيذ اجلزء الثاين عشر مـن االتفاقيـة بغيـة محايـة             على   تؤكد مرة أخرى    - ٧٤  
املــادي، وهتيــب جبميــع وحفــظ البيئــة البحريــة ومواردهــا البحريــة احليــة مــن التلــوث والتــدهور 

ــدابري   ــاون وتتخــذ ت ــدول أن تتع ــة  ال ــع االتفاقي ــسقة م ــا ،  مت ــصورة مباشــرة إم ــن خــالل    أوب م
  املنظمات الدولية املختصة، من أجل محاية البيئة البحرية وحفظها؛

محايـة   الـيت تعـاجل مـسائل         الدول على التصديق على االتفاقات الدولية      تشجع  - ٧٥  
ــة ومو   ــة البحري ــظ البيئ ــن    وحف ــة م ــة احلي ــا البحري ــضارة     ارده ــة ال ــة املائي ــات احلي ــب الكائن جل

ومسببات األمراض ومن التلوث البحري النـاجم عـن مجيـع املـصادر، وغـري ذلـك مـن أشـكال                  
وكذلك االتفاقات اليت تـنص علـى دفـع تعويـضات عـن األضـرار النامجـة عـن                   التدهور املادي،   
 التــدابري الالزمــة املتــسقة مــع اختــاذوعلــى ،  تلــك االتفاقــاتاالنــضمام إىل  أو،التلــوث البحــري
   وإنفاذ األحكام الواردة يف تلك االتفاقات؛تطبيقاالتفاقية هبدف 

منــع التلــوث البحــري  التفاقيــة ١٩٩٦عــام بروتوكــول  ببــدء ســريانترحــب   - ٧٦  
 وبـدء  ،٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٤يف   )٤٠(١٩٧٢م   النفايـات ومـواد أخـرى لعـا        إلقـاء الناجم عـن    

وتوكول املتعلق بالتأهب واالستجابة والتعاون يف حوادث التلوث الناجم عـن املـواد     الربسريان  
، وتشجع الدول الـيت مل تـصبح        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٤ يف   )٤١(٢٠٠٠ لعام   اخلطرة والضارة 

  أن تقوم بذلك؛على بعد أطرافا يف الربوتوكولني 

ــشجع  - ٧٧   ــدول ت ــشارك ال ــى أن ت ــة وللــصكوك األ ،  عل ــا لالتفاقي خــرى ذات وفق
مــن أجــل التــصدي إقليمــي، يف وضــع وتعزيــز خطــط للطــوارئ   أوالــصلة، علــى أســاس ثنــائي

وادث التلوث وغريها من احلوادث اليت حيتمل أن تكـون هلـا آثـار سـلبية خطـرية علـى البيئـة                       حل
  البحرية والتنوع البيولوجي البحري؛

_______________ 
  .، املرفقA/61/160انظر   )٣٩(
)٤٠(  IMO/LC.2/Circ.380.  
)٤١(  HNS-OPRC/CONF/11/Rev.1 ١، امللحق.  
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طة متعلقـة باحلطـام   مبا يضطلع به برنامج األمم املتحدة للبيئـة مـن أنـش       ترحب  - ٧٨  
 وتــشجع الــدول علــىالبحــري بالتعــاون مــع هيئــات ومؤســسات األمــم املتحــدة ذات الــصلة،  

 واجملتمع املـدين للتوعيـة مبـدى تـأثري احلطـام البحـري       قطاع الصناعة إقامة شراكات مع   مواصلة
   اقتصادية؛خسائرينجم عن ذلك من   وماالبيئة البحرية وإنتاجيتهاسالمة على 

إدراج مــسألة احلطــام البحــري يف االســتراتيجيات الوطنيــة  الــدول علــى ثحتــ  - ٧٩  
إدارة النفايات يف املناطق الساحلية واملوانئ والصناعات البحريـة، مبـا يـشمل عمليـات               املتعلقة ب 

 حـوافز    والتـصريف، وعلـى التـشجيع علـى وضـع           والتخفـيض  االستخدام وإعادة   إعادة التدوير 
حتفـز علـى    التكـاليف ، مبا يف ذلـك وضـع أنظمـة السـترداد            املسألة اقتصادية مناسبة ملعاجلة هذه   

استخدام مرافق تلقي النفايات يف املوانئ وتثين السفن عن تصريف احلطـام البحـري يف البحـر،            
بــرامج وتنفيــذ تــشجع الــدول علــى التعــاون علــى املــستويني اإلقليمــي ودون اإلقليمــي لوضــع و

  ؛تعادتهملنع تصريف احلطام البحري واسمشتركة 

ــة اســتعراض املرفــق اخلــامس   بقــرار  ترحــب  - ٨٠   ــة الدولي ــة لاملنظمــة البحري التفاقي
م ، بـصيغتها املعدلـة بربوتوكـول عـا    ١٩٧٣الدولية ملنع التلوث البحري الناجم عن السفن لعام   

وتـشجع  لحطـام البحـري،      البحريـة ل   صادراملـ معاجلـة   يف  وتقيـيم فعاليتـه     ،  )٤٢( املتعلق هبا  ١٩٧٨
   يف هذه العملية؛املساعدةنظمات واهليئات ذات الصلة على مجيع امل

املرفـق   (١٩٩٧ الدول الـيت مل تـصبح بعـد أطرافـا يف بروتوكـول عـام                 تشجع  - ٨١  
لالتفاقيـة الدوليـة ملنـع التلـوث        ) املواد املتعلقة مبنع تلـوث اهلـواء النـاجم عـن الـسفن             - السادس

، املتعلـق هبـا   ١٩٧٨ملعدلة بربوتوكـول عـام    ، بصيغتها ا  ١٩٧٣البحري الناجم عن السفن لعام      
ملراقبـة الـنظم الـضارة      على القيام بذلك، وتشجعها كذلك على التصديق على االتفاقية الدولية           

االتفاقيـة الدوليـة   االنـضمام إليهـا، وكـذلك      أو)٤٣(٢٠٠١ لعـام  املضادة للحشف علـى الـسفن     
 ابـدء نفاذمهـ    وبالتـايل تيـسري      ،)٤٤(٢٠٠٤م  لعـا  ملراقبة وتصريف مياه صابورة السفن ورواسـبها      

  ؛يف وقت مبكر

البحرية الدوليـة وفقـا لقرارهـا       الذي تضطلع به املنظمة      العمل اجلاري    الحظت  - ٨٢  
 انبعاثـات غـازات الدفيئـة       خبفـض بسياسات وممارسات املنظمة البحريـة الدوليـة املتعلقـة          املتعلق  

_______________ 
 .٢٢٤٨٤، الرقم ١٣٤٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤٢(
  .، املرفقAFS/CONF/26املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٤٣(
  .، املرفقBWM/CONF/36املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٤٤(
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ت الالزمة لتحقيق احلد من انبعاثـات        ووضع اآلليا  تحديدوخطة العمل املتعلقة ب    )٤٥(نمن السف 
خفـضها، الـيت اتفقـت عليهـا جلنـة            أو وسـائل النقـل البحـري الـدويل        مـن    ثاين أكسيد الكربون  

 محاية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدوليـة يف دورهتـا اخلامـسة واخلمـسني املعقـودة يف          
حب بـاجلهود اجلاريـة للمنظمـة يف        ، وتر )٤٦(٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٣ إىل   ٩الفترة من   
  ؛هذا الصدد

 جهود املنظمة البحرية الدولية من أجل وضع خطة عمـل           تالحظ مع التقدير    - ٨٣  
وحتـث الـدول علـى       ، واملوافقـة عليهـا    املـوانئ يف  نفايـات   المرافق تلقي   يف  تعاجل نواحي القصور    

  ؛التعاون على سد الثغرات يف تلك املرافق وفقا خلطة العمل

اجتمــاع االســتعراض احلكــومي الــدويل الثــاين لربنــامج العمــل  بنتــائج ترحــب  - ٨٤  
 ٢٠ إىل  ١٦يف بـيجني يف الفتـرة مـن         ، املعقـود    العاملي حلماية البيئة البحرية مـن األنـشطة الربيـة         

التــدابري املناســبة للوفــاء بالتزامــات  مجيــعوهتيــب بالــدول اختــاذ  ،٢٠٠٦أكتــوبر /تــشرين األول
  ؛ي مواصلة تنفيذ برنامج العمل العاملبشأنلواردة يف إعالن بيجني اجملتمع الدويل ا

 بالعمل املستمر الذي تضطلع به الدول وبرنـامج األمـم املتحـدة             ترحب أيضا   - ٨٥  
 علـى  تركيـز زيـادة ال علـى  ، وتـشجع  ة يف تنفيـذ برنـامج العمـل العـاملي     للبيئة واملنظمات اإلقليمي  

ساحلية واملوارد البحرية يف تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة الدوليـة،             واملنطقة ال  املياه العذبة الصلة بني   
 احملـددة زمنيـا   غايـات وال )٨(بـشأن األلفيـة  مبا يف ذلك األهداف الواردة يف إعالن األمـم املتحـدة     

صفة  وب،)٤٧()‘‘خطة جوهانسربغ للتنفيذ’’(التنفيذ ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة     يف خطة   
  ؛)٤٨(ة، وتوافق آراء مونتريي للمؤمتر الدويل لتمويل التنميبالصرف الصحي ةتعلق املغايةخاصة ال

القـدرات  و يف جمـال التكنولوجيـا   الدول، وبصفة خاصة الدول املتقدمـة       تدعو  - ٨٦  
سـيما أقـل البلـدان منـوا       الالبحرية، إىل استكشاف إمكانات حتسني التعاون مع الدول الناميـة،  

الناميـة وكـذلك الـدول األفريقيـة الـساحلية، وتقـدمي املـساعدة إليهـا،              والدول اجلزرية الـصغرية     

_______________ 
  .A.963(23)لدولية، قرار اجلمعية املنظمة البحرية ا  )٤٥(
  .٩ ، املرفقMEPC 55/23املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٤٦(
 ‐ أغـسطس  / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيـا،           )٤٧(
ــول  ٤ ــع     (٢٠٠٢ســبتمرب /أيل ــم املبي ــشورات األمــم املتحــدة، رق ــصويبA.03.II.A.1من  الفــصل ،) والت

  .، املرفق٢  األول، القرار
ــسيك،      )٤٨( ــونتريي، املكـ ــة، مـ ــل التنميـ ــدويل لتمويـ ــؤمتر الـ ــر املـ ــارس / آذار٢٢‐ ١٨تقريـ  ٢٠٠٢مـ
  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
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 يف الـسياسات والـربامج       على حنـو أفـضل      املستدامة والفعالة للقطاع البحري    التنميةبغية إدماج   
  الوطنية؛

 املنظمــات الدوليــة املختــصة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي والبنــك  تــشجع  - ٨٧  
 األخــرى، كــل يف جمــال اختــصاصه، علــى النظــر يف توســيع نطــاق  الــدويل والوكــاالت املمولــة

براجمها لتقدمي املساعدة إىل البلدان النامية وتنسيق جهودها يف جماالت من بينها رصـد األمـوال                
  املقدمة من مرفق البيئة العاملية وإنفاقها؛

املختصة  إىل األمني العام أن يعد، بالتعاون مع الدول واملنظمات الدولية            تطلب  - ٨٨  
والوكاالت املمولة العاملية واإلقليمية واستنادا إىل املعلومـات الـيت تقـدمها، دراسـة عـن املـساعدة                  

سيما أقل الدول منوا والدول اجلزرية الـصغرية الناميـة وكـذلك الـدول                وال املتاحة للدول النامية،  
دة مــن التنميــة املــستدامة األفريقيــة الــساحلية، والتــدابري الــيت ميكــن لتلــك الــدول اختاذهــا لالســتفا

، وتطلـب كـذلك إىل      الوطنيـة والفعالة للموارد البحرية واستخدامات احمليطات يف نطـاق الواليـة           
األمني العام أن يقدم الدراسة إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الثالثـة والـستني وأن يقـدم تقريـرا إىل                     

   إعداد الدراسة؛اجلمعية يف دورهتا الثانية والستني عن التقدم احملرز يف
  

   عاشرا
  التنوع البيولوجي البحري

 فيما يتعلق حبفـظ التنـوع البيولـوجي البحـري واسـتخدامه             دورها تعيد تأكيد   - ٨٩  
األعمـال الـيت تقـوم       وتالحـظ    ،يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيـة       بطريقة مستدامة   

بـشأن   الـصلة الـيت يكمـل بعـضها بعـضا       ذاتاملنظمات واهليئات احلكوميـة الدوليـة       والدول  هبا  
هذه املسائل، مبا يف ذلك اتفاقية التنوع البيولـوجي ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة،              

  ذه املسائل؛دراستها هلوتدعوها إىل اإلسهام، كل يف جمال اختصاصه، يف 

، صاملخـص فتوح باب العـضوية     املرمسي  الغري   عاملالفريق  باجتماع ال ترحب    - ٩٠  
ــرار ٧٣املنـــشأ مبوجـــب الفقـــرة    التنـــوع حبفـــظلة صدراســـة املـــسائل املتـــ ل، ٥٩/٢٤ مـــن القـ

ــوجي البحــري  ــة مــستدامة  البيول ــاطق امل يف واســتخدامه بطريق ــة خــارج نطــاق  ن ــة الواقع الوالي
، وحتــيط علمــا ٢٠٠٦فربايــر / شــباط١٧ إىل ١٣املعقــود يف نيويــورك يف الفتــرة مــن  الوطنيــة 

  ؛)٤(لية املتابعة يف الوقت املناسب اليت ناقشها الفريق العاملباخليارات والنهج وعم

، وتطلب إىل األمني العـام أن يـدعو، وفقـا         )٤(عاملالفريق  بتقرير ال حتيط علما     - ٩١  
، مـع تـوفري   ٢٠٠٨، إىل عقـد اجتمـاع للفريـق العامـل يف عـام        ٥٩/٢٤ مـن القـرار      ٧٣للفقرة  

  :يلي ماخدمات املؤمترات كاملة، للنظر في
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 يف املنــاطق  البحــرياآلثــار البيئيــة لألنــشطة البــشرية علــى التنــوع البيولــوجي    )أ(  
  الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية؛

ــة    فيمــاالتنــسيق والتعــاون  )ب(    بــني الــدول وكــذلك املنظمــات واهليئــات احلكومي
 نطـاق  الدولية ذات الصلة حلفـظ وإدارة التنـوع البيولـوجي البحـري يف املنـاطق الواقعـة خـارج             

  الوالية الوطنية؛

  دور أدوات اإلدارة يف كل منطقة على حدة؛  )ج(  

  املوارد اجلينية يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية؛  )د(  

ــر  )هـ(   ــاتقريـ ــت   مـ ــاك إذا كانـ ــلوب اإلدارة  هنـ ــق بأسـ ــرات تتعلـ ــد   أوثغـ القواعـ
  التنظيمية، وكيفية معاجلتها؛

سائل املــشار إليهــا يف  املــمعلومــات عــن   أن يقــدم األمــني العــام  إىل تطلــب  - ٩٢  
 الــذي ســيقدم إىل اجلمعيــة يف ســياق تقريــره عــن احمليطــات وقــانون البحــار  أعــاله ٩١ الفقــرة

، جــدول أعمالــه بغيــة مــساعدة الفريــق العامــل يف إعــداد     العامــة يف دورهتــا الثانيــة والــستني    
 الــدعمشعبة الــ تقــدم الترتيبــات كــييتخــذ  وأن الدوليــة املختــصة،اهليئــات مجيــع بالتــشاور مــع 
   ألعماله؛ئه يف أداللفريق العامل

تمــاع فودهــا الــيت حتــضر اجإشــراك خــرباء خمتــصني يف والــدول علــى تــشجع   - ٩٣  
  ؛الفريق العامل

   نتائج أعمال الفريق العامل على نطاق واسع؛إتاحةأمهية تدرك   - ٩٤  

طــار واليــة جاكرتــا للتنــوع  يف إاري االضــطالع هبــ جيــالــيت األعمــال الحــظت  - ٩٥  
وبرنـامج العمـل املفـصل بـشأن التنـوع البيولـوجي البحـري            )٤٩(يالبيولوجي البحـري والـساحل    

يف املتخـذة   ، وكـذلك القـرارات ذات الـصلة         )٥٠(يوالساحلي امللحـق باتفاقيـة التنـوع البيولـوج        
كوريتيبـا، الربازيـل،    االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنـوع البيولـوجي، املعقـود يف              

  ؛)٥١(٢٠٠٦مارس / آذار٣١ إىل ٢٠يف الفترة من 

_______________ 
  .١٠/، املرفق الثاين، املقرر ثانياA/51/312انظر   )٤٩(
)٥٠(  UNEP/CBD/COP/7/21 ،املرفق األول٥/ سابعااملقرر، املرفق ،.  
)٥١(  UNEP/CBD/COP/8/31املرفق األول ،.  
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الـدول واملنظمـات الدوليـة املختـصة بـالنظر          ضـرورة قيـام      علـى تعيد التأكيـد      - ٩٦  
 أفـضل املعلومـات العلميـة املتاحـة         ، اسـتنادا إىل   الـيت تكفـل   على سـبيل االسـتعجال يف الوسـائل         

إدارة املخـاطر الـيت هتـدد        وحتـسني    كامـل تت الـصلة،    ووفقا لالتفاقية واالتفاقات والـصكوك ذا     
 انيــة املوجــودة يف امليــاه البــاردة  املرجوالــشعابالبحريــة  الــتاللالتنــوع البيولــوجي البحــري يف 

  املوجودة حتت سطح املاء؛املعينة  السماتوغريها من احلرارية املائية والفتحات 

هودهـا مـن أجـل تطـوير     جلالـدول  علـى ضـرورة مواصـلة     أيـضا  تعيد التأكيـد    - ٩٧  
دوات حلفــظ وإدارة الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة اهلــشة،  األنــهج وخمتلــف ال اســتخدام يــسريوت
ــا ــة   مب ــةيف ذلــك إمكاني ــة،   إقام ــة حممي ــاطق حبري ــامن ــدويل  ل وفق ــانون ال ــضل واســتنادالق  إىل أف

احملميـة حبلـول   تلـك املنـاطق البحريـة       ي مـن    ممثلـة أل  املعلومات العلمية املتاحة، وإقامـة شـبكات        
  ؛٢٠١٢عام 

 واملنظمات واهليئات احلكوميـة الدوليـة        العمل الذي تضطلع به الدول     تالحظ  - ٩٨  
ذات الصلة، مبا يف ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، يف تقييم املعلومات العلمية املتعلقـة باملنـاطق                

ل حتديـد تلـك املنـاطق، يف        البحرية اليت حتتاج إىل احلماية، وجتميع املعايري اإليكولوجية مـن أجـ           
خمتلـف  وتيـسري اسـتخدام      تطـوير للتنميـة املـستدامة الرامـي إىل        العـاملي   ضوء هدف مؤمتر القمة     

 إىل املعلومـات  واسـتنادا لقـانون الـدويل   وفقـا ل  إقامة منـاطق حبريـة حمميـة،    مثلدوات  األنهج و ال
  ؛)٩(٢٠١٢حبلول عام ممثلة لتلك املناطق إقامة شبكات ذلك مبا يف العلمية، 

ن بــشأن معــايري لميــوخــرباء ع تقريــر حلقــة العمــل الــيت عقــدها أيــضا تالحــظ  - ٩٩  
ــاطق اهلامــة مــن    ــد املن ــةحتدي ــةالناحي ــة   أو اإليكولوجي ــةالبيولوجي ــة  الواقع  خــارج نطــاق الوالي

، وتـشجع   )٥٢(٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  ٨ إىل   ٦، املعقودة يف أوتاوا يف الفترة من        الوطنية
  ى املشاركة يف حلقات العمل املعنية باملتابعة؛اخلرباء عل

 واحلاجـة   لتقييم النظـام اإليكولـوجي    ة األلفية التجميعي  تقارير كذلك تالحظ  - ١٠٠  
  ؛اليت أعرب عنها يف تلك التقاريرامللحة إىل محاية التنوع البيولوجي البحري 

إجـراءات  جال  بالدول واملنظمات الدولية أن تتخذ علـى سـبيل االسـتع     هتيب  - ١٠١  
للتــصدي، وفقــا للقــانون الــدويل، للممارســات املــدمرة الــيت ختلــف آثــارا ضــارة علــى التنــوع    

ــا يف ذلــك      ــة، مب ــة البحري ــنظم اإليكولوجي ــوجي البحــري وال ــتاللالبيول ــة  ال  والفتحــاتالبحري
   املرجانية املوجودة يف املياه الباردة؛والشعاباحلرارية املائية 

_______________ 
)٥٢(  A/AC.259/16املرفق ،.  
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ــشأن    للمدعمهــا تكــرر  - ١٠٢   ــة، وحتــيط علمــا   الــشعاببــادرة الدوليــة ب  املرجاني
 كـورور، يف    يف  الدوليـة بـشأن الـشعاب املرجانيـة        ملبـادرة ذين عقدهتما ا  لال ني العام نيباالجتماع

ــرة مــن   ــوبر إىل / تــشرين األول٣١الفت ــشرين الثــاين ٢أكت ــوفمرب / ت ــل، ٢٠٠٥ن ، ويف كوزومي
تؤيد األعمال اليت جيري االضـطالع      و ،٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣  و ٢٢يف  املكسيك،  

 وبرنامج العمل املفـصل بـشأن       وع البيولوجي البحري والساحلي   هبا يف إطار والية جاكرتا للتن     
ــساحلي   ــوجي البحــري وال ــوع البيول ــصل التن ــشعاب املت ــةبال ــذي   املرجاني ، وتالحــظ التقــدم ال

 دراج إمـن أجـل  ى ذات الـصلة   املرجانية واهليئات األخرالشعابأحرزته املبادرة الدولية بشأن   
 وأنـشطتها ولتعزيـز      يف امليـاه البـاردة يف براجمهـا         املوجـودة   املرجانية للشعابالنظم اإليكولوجية   
  ؛مستدامعلى حنو  املرجانية واستخدامها الشعابحفظ مجيع موارد 

 من أن ابيضاض املرجـان قـد أصـبح أكثـر تـواترا وخطـورة                تعرب عن قلقها    - ١٠٣  
ء البحار االستوائية علـى مـدى العقـدين األخرييـن، وتـربز ضـرورة حتـسني الرصـد                   يف مجيع أحنا  

ــة اإلجــراءات املتخــذة خــالل تلــك      للتنبــؤ حبــوادث ابيــضاض املرجــان وحتديــدها لــدعم وتقوي
  احلوادث، وحتسني استراتيجيات دعم القدرة الطبيعية للشعاب املرجانية على التحمل؛

حالـة  التقريـر املعنـون    ب املرجانيـة اة لرصـد الـشع   الشبكة العامليـ   بنشر   ترحب  - ١٠٤  
  ؛٢٠٠٥  لعامالشعاب املرجانية يف البلدان املتضررة من أمواج تسونامي،

عـن طريـق اهليئـات      أو الدول على أن تتعاون، إما مباشرة فيمـا بينـها       تشجع  - ١٠٥  
 املرجانيـة،  بالـسفن علـى الـشع   لالدولية املختصة، يف تبادل املعلومات يف حال وقوع حوادث      

 املرجانيــة الــشعابنظــم صــالح  وضــع تقنيــات للتقيــيم االقتــصادي لقيمــة إ علــىتــشجيع الويف
  ا؛خدامهوعدم است

ــشدد  - ١٠٦   ــى ضــرورة إد ت ــستدامةدارةاإل مــاج عل ــشعاب  امل ــة واإلدارة لل  املرجاني
كـاالت   يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية، وكـذلك يف أنـشطة و          ألحواض التصريف املتكاملة  

   واجلهات املاحنة؛ة واملؤسسات املالية الدوليوبرامج األمم املتحدة ذات الصلة

 علـــى إجـــراء مزيـــد مـــن الدراســـات والنظـــر يف آثـــار الـــضجيج يف  تـــشجع  - ١٠٧  
يـرد إليهـا مـن الـدول األعـضاء       مامجع احمليطات على املوارد البحرية احلية، وتطلب إىل الشعبة     

  ستعراض األقران ونشرها يف موقعها على اإلنترنت؛من دراسات علمية خاضعة ال
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   حادي عشر
  العلوم البحرية 

ــرادى هتيــب - ١٠٨   ــدول، ف ــها   أو بال ــات    أوبالتعــاون فيمــا بين مــع املنظمــات واهليئ
، مبـا يف ذلـك      املتعلقـة هبـا   واملعارف   بحارأعماق ال احمليطات و  فهم   تزيدالدولية ذات الصلة، أن     

، البحـار أعماق  اشة التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية يف        وهش مدى على وجه اخلصوص  
   أنشطة حبوثها املتعلقة بالعلوم البحرية اليت تضطلع هبا وفقا لالتفاقية؛تكثيفعن طريق 

يف حبوث التنـوع    من مسامهة    احلية البحريةيقدمه تعداد الكائنات      ما تالحظ  - ١٠٩  
   هذه املبادرة؛ وتشجع على املشاركة يف البحري،البيولوجي

فريــق اخلــرباء االستــشاري املعــين بقــانون   بأعمــال حتــيط علمــا مــع التقــدير   - ١١٠  
أين اجلــز وضــع إجــراءات لتنفيــذ البحــار التــابع للجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة بــشأن

ووضـع نـص بتوافـق اآلراء عـن اإلطـار القـانوين جلمـع         ،تفاقيةال من اوالرابع عشر  الثالث عشر 
  بيانات أوقيانوغرافية يف إطار االتفاقية؛

، للتفاعــل بــني احمليطــات والغــالف اجلــوي أمهيــة زيــادة الفهــم العلمــي تؤكــد  - ١١١  
بطرق منها املشاركة يف برامج مراقبة احمليطات ونظم املعلومات اجلغرافيـة، مثـل النظـام العـاملي                 

نظــرا ســيما   اليــة احلكوميــة الدوليــة،ملراقبــة احمليطــات، وهــو برنــامج تــابع للجنــة األوقيانوغراف 
  دوره يف مراقبة تقلبات املناخ ويف إقامة نظم اإلنذار بأمواج تسونامي؛ل

 بأمهية التقـدم الـذي أحرزتـه اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة                تسلم  - ١١٢  
ــسونامي والتخفيــف مــن آثار      ــأمواج ت ــذار ب ــة لإلن ــدول األعــضاء يف إقامــة نظــم إقليمي هــا، وال

وترحــب مبواصــلة التعــاون بــني املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة وغريهــا مــن مؤســسات األمــم 
املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى يف إطار هـذه اجلهـود، وتـشجع الـدول األعـضاء             

تلـك الـنظم،    وصـون   على إقامة نظمها الوطنية لإلنذار بأمواج تسونامي والتخفيف من آثارها           
هنج شامل يتصدى ملخاطر متعددة يف جمال احمليطات، حـسب االقتـضاء، بغيـة احلـد مـن               باتباع  

اخلسائر يف األرواح واألضرار اليت تلحق باالقتـصادات الوطنيـة وتعزيـز قـدرة اجملتمعـات احملليـة              
  الساحلية على حتمل الكوارث الطبيعية؛

  
  ثاين عشر 

  ية وتقييمها على إنشاء عملية منتظمة لإلبالغ عن حالة البيئة البحر
  االقتصاديةو الصعيد العاملي، مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية

  ؛٦٠/٣٠ أنشئ مبوجب القرار الفريق التوجيهي املخصص إىل أن تشري  - ١١٣  
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ــا   - ١١٤   ــيط علمـ ــاع األول ل  حتـ ــن االجتمـ ــصادر عـ ــالتقرير الـ ــوجيهي   بـ ــق التـ لفريـ
ــصص ــة املخــ ــات ” لعمليــ ــيم التقييمــ ــود يف ن“تقيــ ــن  ، املعقــ ــرة مــ ــورك يف الفتــ  ٩ إىل ٧يويــ
ــران ــه /حزي ــشاء  )٥٣(٢٠٠٦يوني ــة إلن ــة أولي ــة     كمرحل ــة البيئ ــة منتظمــة لإلبــالغ عــن حال عملي

، وحتـث   االقتـصادية  و البحرية وتقييمها على الصعيد العاملي، مبـا يف ذلـك اجلوانـب االجتماعيـة             
تـراح العـدد املتبقـي مـن       الدول األعضاء من اجملموعتني اإلقليميـتني األفريقيـة واآلسـيوية علـى اق            

املمــثلني علــى رئيــسي اجملمــوعتني اإلقليميــتني حــىت يتــسىن لــرئيس اجلمعيــة العامــة تعــيني هــؤالء 
  املمثلني يف الفريق التوجيهي املخصص بدون مزيد من اإلبطاء؛

 يف “تقيــيم التقييمــات  ” الفريــق التــوجيهي املخــصص علــى إكمــال     حتــث  - ١١٥  
  ؛٦٠/٣٠ عليه يف القرار غضون سنتني، حسبما هو منصوص

ــة    مـــع التقـــديرترحـــب  - ١١٦   ــة واللجنـ ــه برنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـ ــا يقدمـ  مبـ
 من دعم متمثل يف تـوفري خـدمات         “تقييم التقييمات ”األوقيانوغرافية احلكومية الدولية لعملية     

لتـوجيهي  رباء، وفقـا ملـا أقـره الفريـق ا       اخلـ السكرتارية للفريق التوجيهي املخصص وإنشاء فريـق        
  املخصص؛

 الدول األعضاء ومرفق البيئة العاملية واألطراف األخرى املهتمة بـاألمر           تدعو  - ١١٧  
، واضــعة يف االعتبــار خطــة العمــل  “تقيــيم التقييمــات” عمليــة إىل تقــدمي مــسامهات ماليــةإىل 

 تقيــيم”وامليزانيــة اللــتني أقرمهــا الفريــق التــوجيهي املخــصص، وذلــك مــن أجــل إكمــال عمليــة  
   يف غضون املدة الزمنية احملددة؛“التقييمات

  
   ـر عشثالث

  التعاون اإلقليمي

نـاطق   خمتلـف امل  عدد مـن املبـادرات علـى املـستوى اإلقليمـي يف         اختاذ تالحظ  - ١١٨  
املعــين صــندوق املـساعدة  مبـا يــضطلع بـه    يف هـذا الــسياق  وحتـيط علمــا لتعزيـز تنفيـذ االتفاقيــة،   

 يف   القيام طوعا، من خـالل املـساعدة التقنيـة         تيسريدف إىل   أعمال هت من  الكارييب  البحر  نطقة  مب
الكـارييب، وحتـيط   البحـر   احلدود البحرية بـني دول    تعيني، بإجراء مفاوضات بشأن     املقام األول 

التسوية السلمية للمنازعات اإلقليمية، الـذي أنـشأته        : علما مرة أخرى بوجود صندوق السالم     
، حبكــم الغــرض منــها كآليــة رئيــسية ٢٠٠٠ل األمريكيــة يف عــام اجلمعيــة العامــة ملنظمــة الــدو

ــة ونــشوب ، منــع  الواســعنطاقهــا اإلقليمــي ــة علــى نازعــات املاملنازعــات اإلقليمي احلــدود الربي

_______________ 
  .A/61/GRAME/AHSG/1برنامج األمم املتحدة للبيئة، الوثيقة   )٥٣(
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الـدول واجلهـات األخـرى الـيت ميكـن هلـا أن            ب وهتيـب ،  وتسوية املنازعات املعلقة منها    والبحرية
  ؛كأن تقوم بذل نيقو الصندينتساهم يف هذ

  
  رابع عشر 

   غري الرمسية املفتوحة باب العضوية االستشاريةالعملية 
  احمليطات وقانون البحارب املتعلقة

ــالتقرير ترحــب  - ١١٩   ــشارية يف      ب ــة االست ــا العملي ــيت اضــطلعت هب عــن األعمــال ال
يتعلـق   وتدعو الدول إىل النظر يف العناصر املتفق عليها بتوافـق اآلراء فيمـا               ،)٥( السابع اجتماعها

بنهج النظم اإليكولوجية واحمليطات بناء على اقتراح العملية االستـشارية الـوارد يف اجلـزء ألـف                 
اإليكولـوجي، والوسـائل الكفيلـة      للنظـام   سيما العناصر املقترحـة لتكـوين هنـج           وال من التقرير، 

  :يلي  مابتحقيق تنفيذ ذلك النهج، ومتطلبات حتسني تطبيقه، باإلضافة إىل

الطلبـات   أن تواصل التدهور البيئي يف أرجاء كثرية مـن العـامل وتزايـد            ظتالح  )أ(  
 الراميـة إىل احلفـاظ   املتنافسة يتطلبان استجابة عاجلة وحتديد األولويات بالنسبة ألنشطة اإلدارة 

  م اإليكولوجي؛االنظعلى سالمة 

يطـات أن   املـستعان هبـا يف إدارة احمل     ةيكولوجيإل ا النظمنهج  لينبغي   أنه   تالحظ  )ب(  
يكولـوجي وإصـالحه عنـد    إل اماالنظتركز على إدارة األنشطة البشرية بغية احلفاظ على سالمة     

اخلدمات البيئية، وتوفري الفوائد االجتماعية واالقتـصادية لتحقيـق         السلع و االقتضاء لإلبقاء على    
ك األهـداف    مبـا يف ذلـ     ،الـرزق لتعزيـز األهـداف اإلمنائيـة الدوليـة         وتـأمني سـبل     األمن الغذائي،   

  البيولوجي البحري؛أللفية، واحلفاظ على التنوع ا يف إعالن الواردة

 الــنظم اإليكولوجيــة تطبيــق هنــج عنــدتــسترشد  إىل أنــه علــى الــدول أن تــشري  )ج(  
يـضطلع بـه      ما  اليت تضع اإلطار القانوين جلميع     االتفاقية، سيما  وال ،بعدد من الصكوك القائمة   

 فـــضال عـــن غريهـــا مـــن ،ار، واالتفاقـــات املتعلقـــة بتنفيـــذهامـــن أنـــشطة يف احمليطـــات والبحـــ
القمــة والنـداء الـذي أصـدره مـؤمتر     البيولــوجي،  يف اتفاقيـة التنـوع   ، كـالواردة منـها  االلتزامـات 
  ؛٢٠١٠هنج النظم اإليكولوجية حبلول عام لتنمية املستدامة من أجل تطبيق العاملي ل

 بـــشكل فـــردي وتتخـــذ  الـــدول علـــى أن تتعـــاون وتنـــسق جهودهـــا تـــشجع  )د(  
تفاقيـة  اال مبـا يف ذلـك       ،مجاعي، حسب االقتضاء، مجيع التدابري اليت تتفق مع القانون الـدويل           أو

يكولوجيــة البحريــة يف إليف الــنظم ااحلاصــلة للتــصدي لآلثــار الــسارية، وغريهــا مــن الــصكوك 
يكولوجيــة إل، مــع مراعــاة ســالمة الــنظم ا الوطنيــة وخارجــه واليتــها يف نطــاقاملنــاطق الواقعــة 

  املعنية؛
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ــب  - ١٢٠   ــاع    تطلـ ــد االجتمـ ــدعو إىل عقـ ــام أن يـ ــني العـ ــامن إىل األمـ ــة الثـ  للعمليـ
، وأن يـوفر لـه املرافـق    ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٥نيويورك يف الفترة من   يفاالستشارية

 اتجهـ  بالتعـاون مـع   ، الـدعم الـشعبة لـه   ألداء عمله وأن يضع الترتيبات الالزمـة لتـوفر   الالزمة
   حسب االقتضاء؛أخرى معنية يف األمانة العامة،

وتـشجع الـدول    ،  االستشاريةالعملية   ضرورة تعزيز وحتسني كفاءة      إىل تشري   - ١٢١  
هلـذه الغايـة،    رئيـسي العمليـة  اإلرشـادات إىل  تقـدمي    احلكومية الدولية على والربامجواملنظمات

  ؛ئهأثنايف و االستشاريةوخباصة قبل االجتماع التحضريي للعملية 

إزاء عــدم وجــود مــوارد كافيــة يف الــصندوق االســتئماين  قلقهــا تعــرب عــن   - ١٢٢  
اصـة أقـل البلـدان      خبوالبلـدان الناميـة،      بغـرض مـساعدة      ٥٥/٧للتربعات، املنشأ مبوجب القرار     

ضور اجتماعـات العمليـة   حلـ الـساحلية،   الصغرية النامية والدول النامية غـري اجلزرية منوا والدول 
، عن طريق تغطية تكاليف السفر وبدل اإلقامة اليـومي، وحتـث الـدول علـى تقـدمي                  ستشاريةاال

  مزيد من التربعات للصندوق االستئماين؛

مــداوالهتا بــشأن إجــراء  عنــدمناقــشاهتا،  االستــشاريةالعمليــة تركــز أن  تقــرر  - ١٢٣  
 ٢٠٠٧عـــامي ة يف اجتماعاهتـــا املقبلـــتقريـــر األمـــني العـــام عـــن احمليطـــات وقـــانون البحـــار يف 

ــة ”علــى موضــوعي ، ٢٠٠٨ و ــة البحري الــسالمة واألمــن ”  و٢٠٠٧ يف عــام “املــوارد اجليني
  ؛٢٠٠٨ يف عام “البحريان

  
   خامس عشر

  التنسيق والتعاون

 الدول على العمـل بـشكل وثيـق مـع املنظمـات والـصناديق والـربامج                 تشجع  - ١٢٤  
ألمـم املتحـدة واالتفاقيـات الدوليـة ذات     وكذلك مـع الوكـاالت املتخصـصة ملنظومـة ا       الدولية،
ة مـن أجـل حتـسني التنـسيق والتعـاون           ستجد املـ  هتمـام ومـن خالهلـا، لتحديـد جمـاالت اال         الصلة
  ؛وجهمعاجلة هذه املسائل على أفضل  وكيفية

ــع  تطلـــب  - ١٢٥   ــام أن يطلـ ــاء  إىل األمـــني العـ ــة رؤسـ ــة املنظمـــات احلكوميـ الدوليـ
 يف األنــشطة املتــصلة الــيت تــشارك هــا وبراجمهاة وصــناديقألمــم املتحــدة املتخصــص اووكــاالت 

وتـشدد علـى     علـى هـذا القـرار،         املؤسـسات املمولـة     وكـذلك  بشؤون احمليطات وقانون البحـار    
تقريــر األمــني العــام عــن يف إلدراجهــا ذه اجلهــات يف حينــها هلــ البنــاءة تلقــي املالحظــاتأمهيــة 

  اعات والعمليات ذات الصلة؛ ومشاركتها يف االجتم،احمليطات وقانون البحار



A/RES/61/222 

29 

 وكـاالت األمـم املتحـدة املتخصـصة        العمل الذي تضطلع به أمانات     ب ترحب  - ١٢٦  
، وأمانات املنظمات واالتفاقيات ذات الصلة هبـا، مـن           ذات الصلة  وبراجمها وصناديقها وهيئاهتا  

ــز التعــاون والتنــسيق بــني الوكــاالت بــشأن     ــها  احمليطــات، مــسائلأجــل تعزي كة شــب بطــرق من
ــساحلية   ــاطق ال ــني الوكــاالت في  احمليطــات واملن ــسيق ب ــة التن ــا، وآلي ــق  م ــسائليتعل  احمليطــات مب

  داخل منظومة األمم املتحدة؛املناطق الساحلية و

 على اسـتمرار شـبكة احمليطـات واملنـاطق الـساحلية يف إطـالع الـدول                 تشجع  - ١٢٧  
ــ  مــااألعــضاء علــى    يتعلــق باملــشاركة املقترحــة   ا مــاصــةوخب ومبادراهتــا، استجد مــن أولوياهتــ ي
  يف هذه الشبكة؛

  
   سادس عشر

  أنشطة شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار

 لألمني العام على التقرير السنوي الـشامل عـن احمليطـات       تعرب عن تقديرها    - ١٢٨  
 شعبة، وكـذلك علـى األنـشطة األخـرى الـيت تقـوم هبـا الـشعبة                الـ وقانون البحـار، الـذي أعدتـه        

  ؛ الشعبة للدول األعضاءا تقدمهاليتلمساعدة ل  الرفيعستوىامل سدجتواليت 

املوكلـة    واملهـام   إىل األمني العـام أن يواصـل االضـطالع باملـسؤوليات           طلب ت - ١٢٩  
ــه ــة إلي ــة العامــة  ومبوجــب يف االتفاقي ــرارات اجلمعي ــصلة ق ــراران  ذات ال ــا فيهــا الق  ٤٩/٢٨، مب
ــل ٥٢/٢٦ و ــوارد ختــصيص ، وأن يكف ــةالكافامل ــ لي ــشطتهاشعبة لكــي تــ ل ــار ضطلع بأن  يف إط

   للمنظمة؛املعتمدةامليزانية 
  

   سابع عشر
  ون للجمعية العامةتالسو الثانية الدورة

 وطبقـا   شكله الـشامل احلـايل     تقريرا شـامال، بـ     دعإىل األمني العام أن ي    تطلب    - ١٣٠  
التطـورات واملـسائل    عـن   تني،  والـس  الثانية  اجلمعية العامة يف دورهتا    تنظر فيه ل،  املتبعةللممارسة  

للقـرارات   وفقـا    ، وذلـك   تنفيذ هذا القـرار    يف ذلك ا  مباملتصلة بشؤون احمليطات وقانون البحار،      
اجتمــــاع العمليــــة انعقــــاد  التقريــــر قبــــل  ذلــــكأن يتــــيحو، ٥٤/٣٣  و٥٢/٢٦  و٤٩/٢٨

  ؛ على األقل أسابيعبستة االستشارية

ــشدد  - ١٣١   ــر األ  ت ــوي لتقري ــدور احلي ــى ال ــذي     عل ــشامل، ال ــسنوي ال ــام ال مــني الع
 التطورات املتعلقة بتنفيذ االتفاقيـة وعمـل املنظمـة ووكاالهتـا املتخصـصة              عنيتضمن معلومات   

واملؤســسات األخــرى يف ميــدان شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار علــى الــصعيدين العــاملي          
لتطــورات يف ااجلمعيــة العامــة شكل نتيجــة لــذلك األســاس الــالزم لنظــر  يــ الــذيواإلقليمــي، و



A/RES/61/222 

30 

ــانون البحــار    ــشؤون احمليطــات وق ــة ب ــاباعتبار ا، ســنويهاواستعراضــ املتعلق ــة   ه املؤســسة العاملي
  ؛إجراء هذا االستعراضباملختصة 

إىل سـوف يقـدم أيـضا       أعـاله    ١٣٠أن التقرير املشار إليـه يف الفقـرة         تالحظ    - ١٣٢  
 الـيت   الطـابع العـام   املـسائل ذات    ب فيمـا يتعلـق    مـن االتفاقيـة      ٣١٩لدول األطراف عمال باملـادة      ا

  أثريت خبصوص االتفاقية؛

يف الوفـود    حتـسني كفـاءة وفعاليـة مـشاركة          مواصـلة الرغبـة يف      تالحظ أيضا  - ١٣٣  
 احمليطـات وقـانون البحـار     الـسنوي بـشأن     اجلمعيـة العامـة     قـرار    غري الرمسية املتعلقـة ب     املشاورات

فتـرة املـشاورات غـري      أن يكون احلد األقصى ل    تقرر  ، و ار املتعلق مبصائد األمساك املستدامة    والقر
والعمـل علـى أن حتـدد مواعيـد املـشاورات حبيـث             إمجـاال   الرمسية بشأن القـرارين أربعـة أسـابيع         

يتسىن جتنب تداخلها مع الفترة اليت جتتمـع فيهـا اللجنـة الـسادسة ولكـي يكـون للـشعبة متـسع                      
  ؛ أعاله١٣٠من الوقت إلصدار التقرير املشار إليه يف الفقرة 

ــ الثانيــة  يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا أن تــدرجتقــرر   - ١٣٤   ني البنــد تسوال
  .“احمليطات وقانون البحار”املعنون 

  ٨٣اجللسة العامة 
  ٢٠٠٦ ديسمرب/كانون األول ٢٠

  


