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 ])Add.1و A/64/L.18( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

 احمليطات وقانون البحار - ٦٤/٧١
 
 ،إن اجلمعية العامة 
،احمليطـات وقـانون البحـار الـسنوية بـشأن قـانون البحـار وبـشأن إىل قراراـاإذ تشري 

والقــرارات األخــرى،٢٠٠٨ديــسمرب/ كــانون األول٥ املــؤرخ٦٣/١١١ومــن بينــها القــرار
 ،)١()“االتفاقية”(األمم املتحدة لقانون البحار اتفاقيةاليت هلا أمهيتها فيما يتعلق ب

 وكـذلك التقـارير عـن األعمـال املـضطلع ـا يف)٢(يف تقرير األمـني العـاموقد نظرت 
ية املتعلقـة باحمليطـاتإطار عملية األمم املتحدة االستـشارية غـري الرمسيـة املفتوحـة بـاب العـضو

، وعن االجتماع التاسع عـشر)٣(يف اجتماعها العاشر)‘‘العملية االستشارية’’(وقانون البحار
العملية املنتظمة لإلبالغ عن حالة البيئـة”  التقرير املعنون، وعن)٤(للدول األطراف يف االتفاقية

تقيـيم’:االقتـصاديةواالجتماعيـةيف ذلـك اجلوانـب  مباالبحرية وتقييمها على الصعيد العاملي،
 ،)٥(“‘التقييمات

على اإلسهام البارز لالتفاقية يف تعزيز السالم واألمن والتعـاون والعالقـات وإذ تشدد 
الودية بني األمم كافة وفقا ملبادئ العدالة واملساواة يف احلقوق، ويف العمل على تقـدم شـعوب

_______________

 .٣١٣٦٣، الرقم١٨٣٣، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
)٢( A/64/66و  Add.12  و. 
 .A/64/131انظر )٣(
)٤( SPLOS/203. 
)٥( A/64/88. 
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ومبادئهـا الـواردة املتحـدةاألمـمماعي، وفقا ملقاصـدالعامل قاطبة يف االني االقتصادي واالجت
 يف ميثاق األمم املتحدة، وكذلك يف التنمية املستدامة للمحيطات والبحار،

أنإذ تؤكــد مــن جديــد و،الطــابع العــاملي واملوحــد لالتفاقيــة علــىتــشدد أيــضاوإذ 
شطة يف احمليطــاتاالتفاقيــة تــضع اإلطــار القــانوين الــذي جيــب أن تنفــذ مــن خاللــه مجيــع األنــ

الصعد الوطين واإلقليمـي  كأساس للعمل والتعاون علىيةاستراتيجأمهيةب تتسم، وأاوالبحار
أقـره أيـضا  مـا، علـى حنـوطابعهـا املوحـدوأنه يلزم احلفـاظ علـى والعاملي يف القطاع البحري،

 ،)٦(٢١ القرن من جدول أعمال١٧مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف الفصل
بأمهيــــة مــــسامهة التنميــــة املــــستدامة وإدارة مــــوارد احمليطــــات والبحــــاروإذ تــــسلم 

 األهــداف الــواردة يف إعــالنفيهــا  مبــا،الدوليــةواســتخداماا يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة
 ،)٧(املتحدة لأللفية األمم

قــا وتلــزم دراســتها أن املــشاكل املتعلقــة حبيـز احمليطــات مترابطــة ترابطـا وثيوإذ تـدرك 
، وإذ تؤكـد مـن جديـدمشترك بني القطاعاتومتعدد التخصصات  ج متكاملاتباعبككل

ضرورة حتسني التعاون والتنسيق على الصعد الوطين واإلقليمي والعاملي، وفقا لالتفاقية، لـدعم
ة املتكاملــةوتكملــة اجلهــود الــيت تبــذهلا كــل دولــة لتعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة والتقيــد ــا، واإلدار

 للمحيطات والبحار وتنميتها املستدامة،
إىل التعاون، بطـرق مـن بينـها بنـاء القـدرات ونقـل احلاجة األساسيةتكرر تأكيدوإذ 

 البلـدان الناميـة، وخباصـة أقـل البلـدانسـيما  وال جلميـع الـدول،يكفل  مباالتكنولوجيا البحرية
الـدول األفريقيـة الـساحلية، القـدرة علـى تنفيـذوكـذلك ، الناميـةمنوا والدول اجلزرية الصغرية

 واملـشاركة الكاملـة يف املنتـدياتاالتفاقية واالستفادة من التنمية املستدامة للمحيطات والبحار
 والعمليات العاملية واإلقليمية اليت تعاجل املسائل املتصلة باحمليطات وقانون البحار،

 علـى،لدوليـة املختـصة علـى اإلسـهام على ضرورة تعزيز قدرة املنظمـات اوإذ تشدد 
بـرامج التعـاون مـع احلكومـات،مـن خـالل العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والثنائي،الصعد

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

_______________

،١٩٩٢يونيـه/ حزيران١٤-٣تقريـــر مؤمتــر األمــم املتحـــدة املعــين بالبيئــة والتنميـة، ريـــو دي جانريو، )٦(
ــع (، القــرارات الــيت اختــذها املــؤمترالــد األول ـــدة، رقــــم املبي ،) والتــصويبA.93.I.8منــشورات األمــــم املتحـ

 .، املرفق الثاين١ القرار
 .٥٥/٢انظر القرار )٧(
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ــن خــالوإذ تــشري  ــارف م ــة، بتحــسينها للمع ــوم البحري ل جهــود البحــث إىل أن العل
املستمرة وتقييم نتائج الرصد وتطبيق هذه املعارف على اإلدارة وصـنع القـرار، تتـسم باألمهيـة
يف القــضاء علــى الفقــر واإلســهام يف األمــن الغــذائي واحملافظــة علــى البيئــة واملــوارد البحريــة يف

زيـز التنميـة املـستدامةالعامل واملساعدة على فهم الظواهر الطبيعية والتنبؤ ـا والتـصدي هلـا وتع
 للمحيطات والبحار،

الـيت تتعـرض هلـا البيئـةاخلطرية الضارةإزاء اآلثار  قلقهاتكرر اإلعراب عن بالغوإذ 
ــنظم اإلخب، و والتنــوع البيولــوجي البحــريالبحريــة فيهــا  مبــاة البحريــة اهلــشة،يكولوجيــاصــة ال
 ، معينة، بسبب أنشطة بشريةلبحرية واملنافث احلرارية املائية واجلبال ااملرجانيةالشعاب

 إعادة التدوير اآلمنة والسليمة بيئيا للسفن،إىل على احلاجةوإذ تشدد 
خيلفه التغيري والتدمري املـاديني للموائـل البحريـة مـن  ماإزاءوإذ تعرب عن بالغ قلقها 

لـساحلية، وخباصـةآثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ضارة قد تسببها األنشطة العمرانية الربية وا
 أنشطة استصالح األراضي اليت تنفذ بطريقة تضر بالبيئة البحرية،

األضرار اليت تلحق حاليـا بالبيئـة البحريـةإزاء عن قلقها الشديد وإذ تكرر اإلعراب 
ــع أن ــيت مــن املتوق ــوع البيولــوجي البحــري واألضــرار ال ــاخ،والتن ــري املن ــل تغ تلحــق مــا بفع

 لتعجيل مبعاجلة هذه املسألة،تشدد على ضرورة ا وإذ
ابيـضاض املرجــانيـزال يزيـد مـن حـدة  التغـري املنـاخمـن أنعـرب عـن قلقهـاوإذ ت 

ــى حتمــل حتمــض ــشعاب عل ــضعف قــدرة ال ــشاره يف خمتلــف أحنــاء البحــار االســتوائية وي وانت
 ملرجانيـات، آثـارا سـلبية خطــريةاحمليطـات، ممـا ميكـن أن يلحـق بالكائنـات البحريــة، وخباصـة ا

ميكن تداركها، وكذلك القـدرة علـى حتمـل الـضغوط األخـرى، ومـن بينـها الـصيد املفـرط ال
 والتلوث،

ةيكولوجيـإزاء قلة منعة البيئة وهـشاشة الـنظم اإلوإذ تكرر اإلعراب عن بالغ قلقها 
فيها احملـيط املتجمـد الـشمايل وقلنـسوته اجلليديـة، املعرضـني علـى وجـه  مبايف املناطق القطبية،

 صوص لألضرار املتوقع أن يستتبعها تغري املناخ،اخل
 ج أكثر تكـامال ومواصـلة دراسـة وتعزيـز تـدابري ترمـياتباعباحلاجة إىلوإذ تسلم 

ــاون والتنـــسيق ــا يتـــصل حبوالتـــضافرإىل تكثيـــف التعـ ــريفيمـ ــوجي البحـ ــوع البيولـ ــظ التنـ فـ
 ،يةالوطناخلاضعة للواليةاملناطقخارج بطريقة مستدامةواستخدامه

بأنه ميكـن تعزيـز االسـتفادة مـن االتفاقيـة عـن طريـق التعـاون الـدويلوإذ تسلم أيضا 
 واملساعدة التقنية وتطوير املعارف العلمية، وكذلك من خالل التمويل وبناء القدرات،
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بـأن الدراسـات االستقـصائية اهليدروغرافيـة واخلـرائط املالحيـة هلـاوإذ تسلم كـذلك 
محايـة يف ذلـك  مبا، ومحاية البيئةاية األرواح يف البحرومحمة املالحةدور حيوي يف تأمني سال

ــنظم اإل ــال ــة اهلــشةيكولوجي ــواحي االقتــصادية لقطــاع ،ة البحري ــل البحــري والن  يف العــامل،النق
ة يف وضـعاإللكترونيـ االسـتعانة بالوسـائلاجلهـود مـن أجـلعلـى بـذل املزيـد مـنتشجع وإذ

تـيحت بـلسـالمة املالحـة وإدارة حركـة الـسفن فحـسب، كـبريتعـزز بـشكل  ال، الـيتاخلرائط
أيضا بيانات ومعلومات ميكن االستعانة ا يف األنشطة املستدامة املتعلقـة مبـصائد األمسـاك ويف

  احلدود البحرية ومحاية البيئة،عينيأخرى يف جماالت البيئة البحرية وتقطاعيةأوجه استخدام
يف  مبـاري والثقايف والتارخيي املغمور حتت سطح املـاء، على أن التراث األثوإذ تشدد 

ذلك حطام السفن والزوارق الغارقة، يتضمن معلومات أساسية عـن تـاريخ البـشرية وأن هـذا
 ،واحملافظة عليهالتراث مورد ينبغي محايته

ــق  ــع القل ــةوإذ تالحــظ م ــابرة للحــدود الوطني ــة الع ــة املنظم ــشكلة اجلرمي  اســتمرار م
يف ذلــك االجتــار غـري املــشروع باملخــدرات واملـؤثرات العقليــة وريــب  مبـا البحــر،املرتكبـة يف

املهاجرين واالجتـار باألشـخاص، واألخطـار الـيت ـدد الـسالمة واألمـن البحـريني، ومـن بينـها
القرصنة والسطو املسلح يف البحر والتهريب واألعمال اإلرهابية ضد السفن واملنـشآت املقامـة

يقـع مـن خـسائر يف  ماتالحظ مع األسف احلية واملصاحل البحرية األخرى، وإذعلى املياه الس
يلحق بالتجارة الدولية واألمن يف جمال الطاقة واالقتصاد العاملي من أضـرار نتيجـة  ومااألرواح

 لتلك األنشطة،
 احلـدود اخلارجيـة للجـرف القـاري الواقعـة علـى بعـد مـسافةتعـينيأمهية وإذ تالحظ 

 من املصلحة األعم للمجتمع الـدويل أن تقـوم الـدول الـساحليةأن ميل حبري، و٢٠٠تتجاوز
 ميل حبري بتقدمي معلومات عن احلدود٢٠٠اليت لديها جرف قاري على بعد مسافة تتجاوز

دودحـ ميـل حبـري إىل جلنـة٢٠٠اخلارجية جلرفهـا القـاري الواقعـة علـى بعـد مـسافة تتجـاوز
 مـن الـدول األطـراف تقـارير إىلبتقـدمي عـدد كـبري ترحـب، وإذ)“اللجنـة” (اجلرف القاري

  ميـل حبـري٢٠٠ عن احلدود اخلارجية جلرفها القاري الواقعة على بعد مـسافة تتجـاوزاللجنة
أن اللجنة تواصل االضطالع بـدورها، الـذي يـشمل تقـدمي توصـيات إىل الـدول الـساحلية،بو

 ،)٨(وأن ملخصات هلذه التوصيات قد أتيحت للجمهور
أن كثريا من الدول األطراف الساحلية قـد قـدمت معلومـات أوليـةوإذ تالحظ أيضا 

، ميـل حبـري٢٠٠احلدود اخلارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجـاوزتشري إىل

_______________

 .www.un.org/Depts/los/index.htm:متاحة على )٨(

www.un.org/Depts/los/index.htm
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بـشأنعلى النحو املنصوص عليه يف مقرر االجتماع الثامن عشر للدول األطراف يف االتفاقيـة
 مـن٤ الدول النامية، على الوفاء مبقتـضيات املـادةسيما  والة الدول،لجنة وقدرالعبء عمل
SPLOS/72من الوثيقة)أ(، فضال عن املقرر الوارد يف الفقرةالتفاقيةلاملرفق الثاين

)٩(، 
 قـد تظـل تواجـه حتـديات خاصـة فيمـا الـساحليةأن بعض الـدول وإذ تالحظ كذلك 

 جنة،يتعلق بإعداد التقارير وتقدميها إىل الل
أنه ميكـن للبلـدان الناميـة أن تطلـب املـساعدة املاليـة والتقنيـة لالضـطالعتالحظ وإذ 

باألنــشطة املتــصلة بإعــداد التقــارير وتقــدميها إىل اللجنــة، بطــرق منــها طلــب املــساعدة مــن
أكتـوبر/تـشرين األول ٣٠ املـؤرخ٥٥/٧الصندوق االستئماين للتربعات املنشأ مبوجب القرار

 أقل البلدان منوا والدول اجلزريـة الـصغريةسيما  والتيسري إعداد الدول النامية، بغرض٢٠٠٠
ــال للمــادة  مــن االتفاقيــة، وطلــب أشــكال٧٦الناميــة، للتقــارير الــيت تقــدم إىل اللجنــة واالمتث

 املساعدة الدولية األخرى املتاحة،
ــوإذ تقــر  شآن مبوجــب بأمهيــة الــدور الــذي يــضطلع بــه الــصندوقان االســتئمانيان املن

 لتيسري مشاركة أعضاء اللجنـة مـن الـدول الناميـة يف اجتماعـات اللجنـة والوفـاء٥٥/٧القرار
ــتالتفاقيــة،ل مــن املرفــق الثــاين٤مبقتــضيات املــادة ــسهوإذ تالحــظ يف الوق ــع التقــديرنف م

 التربعات اليت قدمت إليهما مؤخرا،
 بالنـسبة للـدول الـساحلية واتمـعةاللجنأمهية األعمال اليت تقوم اوإذ تعيد تأكيد 

 الدويل ككل،
بعبء العمل الكبري الواقع على عاتق اللجنة نظرا للعدد الكبري من التقاريروإذ تسلم 

 وحتـديات إضـافية علـى يفـرض مطالـبممـااليت تلقتها بالفعل وعدد التقارير اليت مل تـرد بعـد،
ــا ــيت يوفره ــها ال ــى أمانت ــاماألمــنيأعــضائها وعل شــعبة شــؤون مــن خــالل املتحــدةألمــم ل الع

 ،)‘‘الشعبة’’(يف األمانة العامة احمليطات وقانون البحار التابعة ملكتب الشؤون القانونية
لنظــر يف التقــارير الــيتل  اجلــدول الــزمين املتوقــع لعمــل اللجنــةوإذ تالحــظ مــع القلــق 

علـى مـدة دورات هـذا الـصدديف، واآلثار املترتبـة)١٠( اليت مل ترد بعدالتقاريروردت بالفعل و
  اللجنة واجتماعات جلاا الفرعية،

_______________

)٩( SPLOS/183. 
 .٨٣ إىل٨١، الفقراتSPLOS/203 انظر )١٠(
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 نتيجـةالـيت تواجههـاالكبرية بني الدول والصعوباتأوجه التفاوت اجلمةبوإذ تسلم 
يتعلـق باالحتفـاظ بـاخلربة الفنيـة، حينمـا يكـون هنـاك  مـايف ذلـك  مبـاللجدول الزمين املتوقع،

  اللجنة فيها،تأخري كبري بني إعداد التقارير ونظر
 لكفالـــة قـــدرة اللجنـــة علـــى الالزمـــةجـــراءاتاإل اختـــاذضرورة بـــوإذ تـــسلم أيـــضا 

واحملافظـة علـى مـستواها الرفيـعاليـة،عاالضطالع مبهامها مبوجب االتفاقية بـسرعة وكفـاءة وف
 ،من حيث اجلودة واخلربة الفنية

لتاســع عــشر للــدول بالنتــائج املتفــق عليهــا الــواردة يف تقريــر االجتمــاع اوإذ ترحــب 
قــرره  مـااألعـضاء يف االتفاقيـة بـشأن عـبء عمـل اللجنـة، وإذ تالحـظ علـى وجـه اخلـصوص

، فـضالمواصلة معاجلة املسائل املتصلة بعبء عمـل اللجنـة علـى سـبيل األولويـةاالجتماع من
تيسري أعمال فريق عامـل غـري رمسـي ملواصـلة النظـرب  االجتماع مكتباضطالععما قرره من

 ،)١١(ملسائل املتصلة بعبء عمل اللجنةيف ا
ديــسمرب/ كــانون األول١٢ املــؤرخ٥٧/١٤١قررتــه، يف القــرارين  مــا إىلوإذ تــشري 

ــة منتظمــة٢٠٠٣ديــسمرب/ كــانون األول٢٣ املــؤرخ٥٨/٢٤٠  و٢٠٠٢ ــشاء عملي ، مــن إن
يف  مبـاي،لإلبالغ عـن حالـة البيئـة البحريـة وتقييمهـا علـى الـصعيد العـامل املتحدةاألممترعاها

ذلك اجلوانب االجتماعية واالقتصادية، يف الوقت الراهن واملستقبل املنظـور، مـع االسـتعانة يف
،)١٢(ذلك بالتقييمات اإلقليمية القائمة، حسبما أوصى به مؤمتر القمة العاملي للتنمية املـستدامة

 وإذ تالحظ احلاجة إىل التعاون فيما بني مجيع الدول حتقيقا هلذه الغاية،
، وإذ تالحـظ“تقيـيم التقييمـات”إطـالق مرحلـة البـدء املـسماة إىلوإذ تـشري أيـضا 

ــق اخلــرباء ــه فري ــضطلع ب ــذي ي ــرارالعمــل ال ــشأ مبوجــب الق ــشرين٢٩ املــؤرخ٦٠/٣٠ املن  ت
ــاين ــوفمرب/الث ــن ٢٠٠٥ن ــه م ــوجيهي املخــصصبتوجي ــق الت ــشأن الفري ــيم التقييمــات” ب  “تقي

الدوليـة للبيئة واللجنـة احلكوميـة املتحدةاألمم ومها برنامجومبساعدة من الوكالتني الرائدتني،
التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، والـدعم املقـدم مـن سـائرلعلوم احمليطات

 املنظمات واخلرباء،

_______________

 .٩٥املرجع نفسه، الفقرة )١١(
 -أغـسطس/ آب٢٦، جنـوب أفريقيـا،تقرير مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املـستدامة، جوهانـسربغ:انظر )١٢(
، الفــصل األول،) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع( ٢٠٠٢ســبتمرب/أيلــول ٤

 .، املرفق٢ القرار
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 وإســهام األعمـــال الــيت جـــرى االضــطالع ـــا يف إطــار العمليـــة بأمهيـــةوإذ تــسلم 
 يف١٩٩٩نـوفمرب/ تـشرين الثـاين٢٤ املـؤرخ٥٤/٣٣نشئت مبوجب القـراراالستشارية اليت أ

  للتطورات يف شؤون احمليطات، العامةاجلمعيةتيسري االستعراض السنوي الذي جتريه
ــراراتالــيت يــضطلع ــا املــسؤولياتوإذ تالحــظ  األمــني العــام مبوجــب االتفاقيــة وق

ــصلة، ــة العامــة ذات ال ديــسمرب/ كــانون األول٦املــؤرخ ٤٩/٢٨قــراراتال ســيما  والاجلمعي
 يف هـذا، وإذ تالحـظ٥٤/٣٣  و١٩٩٧نـوفمرب/ تشرين الثاين٢٦املؤرخ ٥٢/٢٦  و١٩٩٤
وخباصـة يف ضـوء تزايـد عـدد الطلبـات املوجهـة إىل ،شعبةأنـشطة الـ الزيادة الكبرية يف السياق

طتها يف جمـال بنــاءالـشعبة التماسـا لنـواتج إضـافية ولتـوفري خـدمات لالجتماعـات وتزايـد أنـش
ودور الـشعبة يف جمـال التنـسيقالقدرات واحلاجة إىل تعزيز تقدمي الدعم واملساعدة إىل اللجنـة

 والتعاون فيما بني الوكاالت،
ــد  أمهيـــة األعمـــال الـــيت تــضطلع ـــا الـــسلطة الدوليـــة لقـــاع البحـــاروإذ تعيــد تأكيـ
جلــزء احلــادي عــشر مــن اتفاقيــة األمــموفقــا لالتفاقيــة واالتفــاق املتعلــق بتنفيــذ ا)“الــسلطة”(

االتفـاق املتعلـق بـاجلزء” (١٩٨٢ديـسمرب/ كـانون األول١٠املتحدة لقـانون البحـار املؤرخـة
 ،)١٣()“احلادي عشر

 احملكمـة الدوليـة لقـانون البحـارأمهية األعمال الـيت تـضطلع ـاوإذ تعيد أيضا تأكيد 
 وفقا لالتفاقية،)“احملكمة”(

 
 أوال

  واالتفاقات والصكوك ذات الصلةفاقيةتنفيذ االت
ــشأن احمليطــات قراراــاؤكــد مــن جديــدت - ١  ــانون البحــار وب ــشأن ق ــسنوية ب ال

الـيت هلـا أمهيتـها فيمـا يتعلـقالقرارات األخرى، و٦٣/١١١يف ذلك القرار  مباوقانون البحار،
 ؛)١(باالتفاقية

يـة البالغـة الـيت يكتـسيها واألمهالطابع املوحد لالتفاقية د من جديد أيضاتؤك - ٢ 
 عليه؛حلفاظا
 املتعلـقتفـاقيف االاالتفاقيـة واليت مل تصبح بعد أطرافـا يفالدولجبميعيب - ٣ 

 دف املشاركة العاملية؛قا هلحتقي أن تفعل ذلك)١٣(باجلزء احلادي عشر

_______________

 .٣١٣٦٤، الرقم١٨٣٦، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٣(
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كـامجبميع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف االتفاق املتعلق بتنفيـذ أحيب - ٤ 
 املتعلقـة حبفـظ١٩٨٢ديـسمرب/ كـانون األول١٠اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخـة

اتفــاق”(وإدارة األرصــدة الــسمكية املتداخلــة املنــاطق واألرصــدة الــسمكية الكــثرية االرحتــال
 ، أن تفعل ذلك حتقيقا هلدف املشاركة العاملية؛)١٤()“األرصدة السمكية

 ومـع االتفاقـاتتشريعاا الوطنية مع أحكام االتفاقية  توائمنأالدولبيب - ٥ 
 لتلـك األحكـام، وأن تكفـلاملتـسق التطبيـقكفـل، وأن توالصكوك ذات الصلة عند االقتضاء

أي إعالنـات أو بيانـات صـدرت أو تـصدر عنـها عنـد التوقيـعالغـرض مـنكوني  الأيضا أن
استبعاد أو تعديل األثر القانوين ألحكـام االتفاقيـة أو االنضمام إليهاعلى االتفاقيةالتصديق أو

 عند تطبيقها على الدولة املعنية، وأن تسحب أي إعالنات أو بيانات من هذا القبيل؛
 ٦ - تـودع لـدى األمـني العـام اخلـرائطاليت ملالدول األطراف يف االتفاقيةبيب 

 ؛ ذلكأن تفعل،يف االتفاقيةأو قوائم اإلحداثيات اجلغرافية، على النحو املنصوص عليه
ــات الدوليــةحتــث - ٧  مجيــع الــدول علــى التعــاون، مباشــرة أو عــن طريــق اهليئ

املختصة، على اختاذ التدابري الالزمة حلماية وحفظ األشياء ذات الطابع األثـري والتـارخيي الـيت
أجـل التـصدييتم العثور عليها يف البحار، وفقا لالتفاقية، ويب بالدول أن تعمل سـويا مـن

 الفــرص املختلفـة مثـل إقامــة العالقـة املناسـبة بــني قـانون االنتــشال واإلدارةواغتنـامللتحـديات
واحلفظ العلميني للتراث الثقايف املغمور حتت سطح املاء، وزيـادة القـدرات التكنولوجيـة علـى

ا مـنجيـري فيهـ  ومـاتتعرض لـه مـن أعمـال ـب وماحتت سطح املاء كشف املواقع املغمورة
 أنشطة سياحية متزايدة والوصول إىل تلك املواقع؛

حتـتاملغمـوراملتعلقـة حبمايـة التـراث الثقـايف سريان مفعول االتفاقيـةتالحظ - ٨ 
، وتالحظ بـشكل خـاص القواعـد)١٥(٢٠٠٩ يناير/ الثاينكانون ٢يف ٢٠٠١ لعامسطح املاء

نتشال واملبادئ العلمية إلدارة وحفـظ ومحايـة اليت تتناول العالقة بني قانون االاالتفاقيةاملرفقة ب
 التراث الثقايف املغمور حتت سطح املاء فيما بني األطراف ورعاياها والسفن اليت ترفع علمها؛

 ثانيا
 بناء القدرات

ــديــب - ٩  ــا قي ــي براجمه ــة أن تبق ــة الدولي  بالوكــاالت املاحنــة واملؤســسات املالي
 الـدول الناميـة، املهـاراتسـيما  وال مجيـع الـدول،لـدىاالستعراض املنتظم لـضمان أن تتـوافر

_______________

 .٣٧٩٢٤، الرقم٢١٦٧املرجع نفسه، الد )١٤(
سـجالت املـؤمتر العـام، الـدورة احلاديـة والثالثـون،نظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة،م:انظر )١٥(

 .٢٤القرارالقرارات،:، الد األول٢٠٠١نوفمرب/ تشرين الثاين٣ -أكتوبر/تشرين األول ١٥باريس،
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ــقاالقتــصادية والقانونيــة واملالحيــة والعلميــة والتقنيــة الالزمــة للتنفيــذ الكامــل لالتفاقيــة وحتقي
 كــل مــن التنميــة املـستدامة للمحيطــات والبحــار علــى، وكــذلك لتحقيــق هــذا القــرارأهـداف
 الـدولمـصاحل واحتياجـاتعي عند قيامهـا بـذلكالوطين واإلقليمي والعاملي، وأن تراالصعيد

 النامية غري الساحلية؛
 على تكثيف اجلهود لبناء قدرات البلدان النامية، وخباصة أقل البلـدانتشجع - ١٠ 

الـدول األفريقيـة الـساحلية، لتحـسني اخلـدماتوكـذلك الناميـة،اجلزرية الصغريةوالدولمنوا
 ة، فــضال عــن تعبئــةاإللكترونيــاخلــرائط يف ذلــك  مبــايــة،اهليدروغرافيــة ووضــع اخلــرائط املالح

 ؛ واجلهات املاحنةاملوارد وبناء القدرات بدعم من املؤسسات املالية الدولية
 بـرامجبطـرق مـن بينـها ، بالدول واملؤسسات املالية الدوليـة أن تواصـليب - ١١ 

 يفوخباصـةنشطة بناء القدرات،أيز تعز،التعاون الثنائية واإلقليمية والعاملية والشراكات التقنية
علـى احلـصول تدريب األفرادبوسائل منهاالبلدان النامية، يف ميدان البحوث العلمية البحرية،

 ت املعدات واملرافق والسفن الالزمة ونقل التكنولوجيـاوفري وتعلى املهارات الالزمة وتطويرها
 السليمة بيئيا؛

ــها بالــدول واملؤســسات ايــب أيــضا - ١٢  ملاليــة الدوليــة أن تعــزز، بطــرق مــن بين
برامج التعاون الثنائية واإلقليمية والعاملية والشراكات التقنية، أنـشطة بنـاء القـدرات يف البلـدان
النامية، وخباصة يف أقل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، لتطـوير إدارـا البحريـة

ــشاء أ ــة املناســبة إلن ــشريعواألطــر القانوني ــدرات يف جمــايل الت ــز اهلياكــل األساســية والق و تعزي
ــد الفعــال مبــسؤولياا مبوجــب القــانون الــدويل والوفــاء ــذه واإلنفــاذ الالزمــة للنــهوض بالتقي

 املسؤوليات وإنفاذها؛
 بأمهية العمل الذي يقوم به معهد القانون البحري الدويل التـابع للمنظمـةتقر - ١٣ 

 مركـز تعلـيم وتـدريب للمستـشارين القـانونيني احلكـوميني مـن الـدولالبحرية الدولية بوصفه
 دولـة يثبـت مـدى١١٥النامية يف املقام األول، وتالحظ أن عدد خرجيي املعهـد يف أكثـر مـن

  الـسنويةفعالية دوره يف بناء القدرات يف جمال القانون الـدويل، ونـئ املعهـد مبناسـبة الـذكرى
 واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملؤسـسات املاليـة علـى تقـدميالعشرين إلنشائه، وحتث الـدول

 تربعات مالية مليزانية املعهد؛
ــة التابعــة للمنظمــة البحريــة الدوليــةتقــر أيــضا - ١٤  ــة العاملي  بأمهيــة اجلامعــة البحري

بوصفها مركزا للتعليم والبحوث البحرية، وتؤكد دورهـا الفعـال يف بنـاء القـدرات يف ميـادين
لـــسياسات والتنظـــيم واإلدارة والـــسالمة واألمـــن ومحايـــة البيئـــة يف اـــال البحـــري،النقـــل وا
 ٢ ٩٠٠ينـاهز  مـاتبادل املعارف ونقلها على الصعيد الدويل، وتالحظ أندورها يفوكذلك
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، وترحـب بازديـاد١٩٨٣ عام يف بلدا قد خترجوا من اجلامعة منذ تأسيسها١٥٧شخص من
 علــى تقــدمي األخــرىاهليئــاتواملنظمــات احلكوميــة الدوليــةعــدد الدارســني، وحتــث الــدول و

 تربعات مالية للجامعة؛
 بأنشطة بناء القـدرات املـضطلع ـا حاليـا مـن أجـل تلبيـة احتياجـاتترحب - ١٥ 

ــشجع الــدول ــة، وت ــها البحري ــة بيئت ــسالمة البحــريني ومحاي ــة يف جمــال األمــن وال ــدول النامي ال
يف ذلـك لنقـل  مبـاتـوفري متويـل إضـايف لـربامج بنـاء القـدرات،واملؤسسات املالية الدوليـة علـى

التكنولوجيا، عن طريـق جهـات منـها املنظمـة البحريـة الدوليـة وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة
 املختصة؛

أن تقدم املنظمات الدوليـة واجلهـات املاحنـة املعنيـة إىلاجة املاسة إىل باحلتقر - ١٦ 
يف ذلـك املـساعدة املاليـة والتقنيـة،  مبـايف جمـال بنـاء القـدرات،الدول النامية مساعدة مستمرة

دف زيادة تعزيز قدرا على اختاذ تدابري فعالة تـصديا لألنـشطة اإلجراميـة الدوليـة يف البحـر
يتماشى مع الصكوك الدولية ذات الصلة ومن بينها اتفاقية األمـم املتحـدة  مبابأوجهها املتعددة

 ؛)١٦(ظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة املكافحة اجلرمية املن
 بضرورة بناء قدرات الدول النامية على التوعية باملمارسات احملسنةتقر أيضا - ١٧ 

 مدى تأثر الدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة بـشكلمع مالحظةإلدارة النفايات ودعم تطبيقها،
 حري؛خاص بالتلوث البحري من املصادر الربية واحلطام الب

 البلـدان أقـلسـيما  وال الناميـة،الـدولبأمهية تقـدمي املـساعدة إىل كذلكقرت - ١٨ 
 االتفاقيـة،تنفيـذيفوكـذلك الـدول األفريقيـة الـساحلية،منوا والدول اجلزرية الصغرية الناميـة،

واملؤســسات الوطنيــة واملنظمــاتالدوليــة احلكوميــةوالوكــاالتالــدول واملنظمــاتوحتــث
 علـى،واالعتبـارينيمية واملؤسـسات املاليـة الدوليـة، وكـذلك األشـخاص الطبيعـينياحلكو غري

علـى ،املنـشأة هلـذا الغـرض االسـتئمانيةللـصناديق تقدمي تربعات مالية أو غريها مـن التربعـات
 ؛٥٧/١٤١النحو املشار إليه يف القرار

لقـــة بنقـــل الـــدول علـــى اســـتخدام املعـــايري واملبـــادئ التوجيهيـــة املتعتـــشجع - ١٩ 
التكنولوجيا البحرية اليت أقرا مجعية اللجنـة احلكوميـة الدوليـة لعلـوم احمليطـات التابعـة ملنظمـة

، وتذكر بالدور اهلام الذي تقوم بـه أمانـة تلـك اللجنـة)١٧(األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
 يف تنفيذ املعايري واملبادئ التوجيهية والتشجيع على األخذ ا؛

_______________

 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٣٢٦  و٢٢٤١  و٢٢٣٧  و٢٢٢٥، الداتجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٦(
 .IOC/INF-1203انظر اللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطات، الوثيقة )١٧(
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 البلـدانلدول الناميـة، وخباصـة أقـللساعدةامل أن تواصل تقدميالدول بيب - ٢٠ 
 األفريقيـة الـساحلية، علـى صـعيد ثنـائيوكـذلك الـدول  الناميـة، اجلزرية الـصغريةالدولمنوا و

ــى صــعيد ــضى احلــال،وعل ــدد األطــراف إذا اقت ــدم إىل ال يف إعــداد متع ــيت تق ــارير ال ــةالتق لجن
 ميـل٢٠٠  الواقعة على بعد مسافة تتجاوزلجرف القاريلحلدود اخلارجيةيتعلق بتعيني ا فيما

ومـداه، وتـذكر بـأن الـدول الـساحليةللدولـةيف ذلك تقييم طبيعـة اجلـرف القـاري  مبا،حبري
الــساحلية ميكنــها أن تتقــدم إىل اللجنــة بطلبــات التمــاس املــشورة العلميــة والتقنيــة أثنــاء إعــداد

  من املرفق الثاين لالتفاقية؛٣ تقاريرها، وفقا للمادةالبيانات اليت ستدرجها يف
ــشر معلومــات عــنيــب - ٢١  ــها بالــشعبة أن تواصــل ن اإلجــراءات الــيت هلــا أمهيت

يتصل بالصندوق االسـتئماين املنـشأ بغـرض تيـسري إعـداد التقـارير الـيت تقـدم إىل اللجنـة، فيما
 مـن ذلـك ـدف تـوفري الـدعم املـايلوأن تواصل حوارها مع اجلهـات الـيت حيتمـل أن تـستفيد

 مـن٧٦ فقـا ملقتـضيات املـادة وتقاريرهـاللبلدان النامية للقيام باألنشطة الكفيلـة بتيـسري تقـدمي
 ؛)١٩(واملبادئ التوجيهية العلمية والتقنية للجنة )١٨(االتفاقية وللنظام الداخلي

نظمـــات إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل، بالتعـــاون مـــع الـــدول واملتطلـــب - ٢٢ 
، دعم األنشطة التدريبية وغريها من األنشطة ملساعدة الدول الناميـةاملعنيةواملؤسسات الدولية

 يف إعداد التقارير وتقدميها إىل اللجنة؛
حلقــة العمـل اإلقليميــة الـيت عقــدا احملكمـة يف كيــبإىل  مــع التقـديرتـشري - ٢٣ 

حول دور احملكمـة ٢٠٠٩ أكتوبر/ألول اتشرين ٩إىل ٧يف الفترة منتاون، جنوب أفريقيا،
 يف تسوية املنازعات املتصلة بقانون البحار؛

 الــدول األعــضاء وغريهـا مــن اجلهــات الــيت بوسـعها دعــم أنــشطة بنــاءتـدعو - ٢٤ 
فيهـا علـى وجـه اخلـصوص أنـشطة التـدريب وغريهـا مـن  مباالقدرات اليت تضطلع ا الشعبة،

 إىل اللجنـة، إىلهاالناميـة علـى إعـداد التقـارير الـيت تقـدماألنشطة الراميـة إىل مـساعدة الـدول
ــيت بوســعها تقــدمي تربعــات ــدول األعــضاء واجلهــات األخــرى ال ــدعو ال ــذلك، وت إىلالقيــام ب

لصندوق االستئماين الذي أنشأه األمـني العـام لـصاحل مكتـب الـشؤون القانونيـة دعمـا لتعزيـزا
 القانون الدويل إىل القيام بذلك؛

التذكاريـةلتون شـرييل أمرياسـينغيهـام زمالـةتقدمـهباإلسهام اهلام الـذي تقر - ٢٥ 
بناء قدرات البلدان النامية وتعزيز قـانون البحـار، وتكـرر اإلعـراب عـنل  قانون البحاريف جمال

_______________

)١٨( CLCS/40/Rev.1. 
)١٩( CLCS/11و  Corr.1و  Add.1. 
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قلقها البالغ إزاء استمرار نقص املوارد الـذي حـال دون تقـدمي املنحـة الثانيـة والعـشرين واملـنح
 علـى األمـني العـام مبواصـلة متويـل الزمالـة مـن مـوارد يـتم توفريهـا مـن خـاللالالحقة، وتشري

لــدولل امللحــةمناشــداالقانونيــة، وتكــررصــندوق اســتئماين مناســب تــابع ملكتــب الــشؤون
أن تفعـل الزمالـة تطـويرمواصـلةيفبـسخاء املـسامهةاليت بإمكاـا األخرىواجلهاتاألعضاء

 إدراج الزمالـة ضـمن قائمـة الـصناديق العـاماألمني، وتطلب إىلذلك، لكفالة منحها كل عام
 ؛ؤمتر األمم املتحدة إلعالن التربعات لألنشطة اإلمنائيةاالستئمانية مل

 بإســهام برنــامج الزمــاالت املــشترك بــني األمــم املتحــدة ومؤســسة نيبــونتقــر - ٢٦ 
،٢٠٠٥ منــذ عــامعـضاءمـن الــدول األدولــة ٤٤ زمالــة ألفـراد مــن٥٠اليابانيـة، الــذي قـدم

 خلرجيـية افتتاحيـجلـسةعقـد برناجما خلرجيـي الزمـاالت ب٢٠٠٩ أبريل/نيسانوالذي أطلق يف
ــدول ــة املــوارد البــشرية لل ــو، يف تنمي ــر املؤســسة يف طوكي آســيا ومنطقــة احملــيط اهلــادئ يف مق

يطـات وقـانونالساحلية النامية، األطراف منها وغري األطراف يف االتفاقية، يف جمال شـؤون احمل
 يف التخصصات ذات الصلة؛ البحار أو

 
 ثالثا

اجتماع الدول األطراف
؛)٤( عشر للدول األطراف يف االتفاقيةالتاسعبتقرير االجتماع ترحب - ٢٧
ــاعتطلـــب - ٢٨ ــد االجتمـ ــدعو إىل عقـ ــام أن يـ ــني العـ ــدولالعـــشرين إىل األمـ  للـ

، وأن يـوفر٢٠١٠يونيـه/ حزيـران١٨ إىل١٤األطراف يف االتفاقية يف نيويورك يف الفترة من
 اخلدمات الالزمة لذلك؛

 
 رابعا

تسوية املنازعات بالوسائل السلمية
 اإلسهام املـستمر واهلـام للمحكمـة يف تـسوية املنازعـاتتالحظ مع االرتياح - ٢٩

بالوسائل السلمية، وفقا للجزء اخلـامس عـشر مـن االتفاقيـة، وتـشدد علـى أمهيـة دور احملكمـة
؛ املتعلق باجلزء احلادي عشرتطبيق االتفاقية واالتفاق وسلطتها فيما يتعلق بتفسري أو

 بالدور اهلام الـذي تؤديـه حمكمـة العـدل الدوليـة منـذ أمـد طويـلتشيد باملثل - ٣٠
فيما يتعلق بتسوية املنازعات املتعلقة بقانون البحار بالوسائل السلمية؛

راف يف اتفاق دويل ذي صـلة بـأغراض االتفاقيـة أنه جيوز للدول األطتالحظ - ٣١
ـــزاع بــشأن أن حتيــل إىل احملكمــة أو ــات أخــرى، أي ن إىل حمكمــة العــدل الدوليــة، ضــمن هيئ
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يـنص عليـه  مـا، وتالحظ أيـضا املذكورالتفاقلتطبيق ذلك االتفاق حيال إليها وفقا تفسري أو
ــدل الدوليــة مــن إمكانيــة إحالــةالنظــام األساســي للمحكمــة والنظــام األساســي حملكمــة الع

نازعات؛لتسوية املاملنازعات إىل غرفة
 ختتـارا مكتوبـابعـد إعالنـمل تـصدرالدول األطراف يف االتفاقية الـيتتشجع - ٣٢

 من االتفاقيـة لتـسوية املنازعـات املتعلقـة بتفـسري٢٨٧ترتئيه من الوسائل املبينة يف املادة  مافيه
ذلـك، مـع مراعـاةتنظـر يفعلـى أناملتعلـق بـاجلزء احلـادي عـشراقتطبيق االتفاقية واالتف أو

لية تسوية املنازعات املنصوص عليها يف اجلزء اخلامس عشر من االتفاقية؛الطابع الشامل آل
 

 خامسا
املنطقة

يهـا الـسلطة، وحتـث علـى وضــعرداوالت الـيت جت التقـدم احملـرز يف املـتالحـظ - ٣٣
يف صـيغتها النهائيـة يف دورـاات املتعـددة الفلـزات واستكـشافهالتنقيب عن الكربيتيدأنظمة ا

لتنقيـب عـن قـشور املنغنيـز احلديـديالسادسة عشرة، وتشجع على إحراز تقدم بشأن أنظمة ا
ــة بالكوبالــت واستكــشافها ــة اجلهــود اجلاريــة الــيت تبــذهلا يف املنطقــةالغني ، وتكــرر تأكيــد أمهي

اقية، لوضع القواعد واألنظمة واإلجراءات الكفيلـة بتـوفري من االتف١٤٥السلطة، وفقا للمادة
محايـة املـوارد الطبيعيـة يف املنطقـة وحفظهـا ووقايـةألغراض منهااحلماية الفعالة للبيئة البحرية

من اآلثار الضارة اليت قد تـنجم عـن األنـشطة اجلاريـة يف البيئة البحريةالنباتات واحليوانات يف
املنطقة؛

 ١٤٣ أمهيــة املــسؤوليات املــسندة إىل الــسلطة مبوجــب املــادتنيأيــضا تالحــظ - ٣٤
 من االتفاقية املتعلقتني بالبحث العلمي البحري ومحاية البيئة البحرية، على التوايل؛١٤٥ و
 

 سادسا
لسلطة واحملكمةفعالية أداء ا

دد مجيع الدول األطراف يف االتفاقية أن تسدد بالكامل ويف الوقت احملتناشد - ٣٥
االشتراكات املقررة عليهـا للـسلطة وللمحكمـة، وتناشـد أيـضا الـدول األطـراف املتـأخرة عـن

؛دفع اشتراكاا أن تفي بالتزاماا دون إبطاء
 مجيع الدول األطراف يف االتفاقيـة علـى حـضور الـدورات الـيت تعقـدهاحتث - ٣٦

ذلـك تقـدمي توصـيات حمـددةيف  مبـاالسلطة، ويب بالسلطة أن تواصل حبث مجيع اخليارات،
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بــشأن مــسألة مواعيــد انعقــاد تلــك الــدورات، لزيــادة عــدد احلاضــرين يف كينغــستون وضــمان
املشاركة العاملية؛

 )٢٠(بعد على اتفاق امتيازات احملكمة وحـصانااصدق بالدول اليت مل تيب - ٣٧
ــسلطة وحــصاناا ــازات ال ــق بامتي ــاما أن إليهمــ تنــضمأو )٢١(والربوتوكــول املتعل تنظــر يف القي

ذلك؛ب
 يف علــى أمهيـة النظــام اإلداري للمحكمــة والنظـام األساســي ملوظفيهــاتـشدد - ٣٨

 الفنية والعليا، وترحـب بالتـدابريتنيضمان التمثيل اجلغرايف عند تعيني موظفني يف الفئتشجيع
اليت اختذا احملكمة وفقا هلذين النظامني اإلداري واألساسي؛

 
 سابعا

ف القاري وأعمال اللجنةاجلر
 مــن االتفاقيــة، تقــدم الــدول٧٦ مــن املــادة٨إىل أنــه، مبوجــب الفقــرة تـشري - ٣٩

 ميـل٢٠٠ علـى بعـد مـسافة تتجـاوز الواقعـةمعلومـات عـن حـدود اجلـرف القـاريالساحلية
، املنـشأة مبوجـباللجنـةحبري من خطوط األساس اليت يقاس منها عرض حبارها اإلقليمية إىل

على أساس التمثيل اجلغرايف العـادل، وتقـدم اللجنـة إىل الـدول الـساحليةلالتفاقيةرفق الثاينامل
، وتكون حـدود اجلـرف القاريجلرفهاعيني احلدود اخلارجيةتوصياا بشأن املسائل املتصلة بت

 اليت تعينها الدول الساحلية على أساس هذه التوصيات حدودا ائية وملزمة؛
حقـوق مـن االتفاقيـة، فـإن٧٧ مـن املـادة٣ إىل أنه، وفقا للفقرةاأيضتشري - ٤٠ 

علـى أي  والتتوقف على احـتالل، فعلـي أو حكمـي،  الالدولة الساحلية على جرفها القاري
 إعالن صريح؛

 أن عــددا كــبريا مــن الــدول األطــراف يف االتفاقيــة قــدتالحــظ مــع االرتيــاح - ٤١ 
الواقعـة علـى بعـدلجـرف القـارياخلارجيـة لدوداحلـ  تعـينيمعلومـات عـنقـدمت إىل اللجنـة

 مـن املرفــق الثــاين٤ مـن االتفاقيــة واملــادة٧٦وفقــا للمــادة ميــل حبـري،٢٠٠مـسافة تتجــاوز
ــار املقــرر املتخــذلالتفاقيــة، يفيف االجتمــاع احلــادي عــشر للــدول األطــراف  آخــذة يف االعتب

 ؛SPLOS/72 من الوثيقة)أ(الوارد يف الفقرةاالتفاقية

_______________

 .٣٧٩٢٥ ، الرقم٢١٦٧، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٢٠(
 .٣٩٣٥٧، الرقم٢٢١٤الداملرجع نفسه، )٢١(
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، عمـال مبقـرر االجتمـاع الثـامن عـشر للـدوله أنـ االرتيـاحعتالحظ أيضا م - ٤٢ 
  العـاماألمـنيكـبري مـن الـدول األطـراف يف االتفاقيـة إىلعـددقـدم،)٢٢( يف االتفاقيـةاألطراف
 ٢٠٠أولية تبني احلدود اخلارجية للجرف القاري الواقعة علـى بعـد مـسافة تتجـاوزمعلومات

ــه وفقــاووصــفاميــل حبــري ــاريخ املزمــع تقــدميها في ــيت ســتقدم والت ــة إعــداد املعلومــات ال  حلال
 والنظام الداخلي واملبادئ التوجيهية العلمية والتقنية للجنة؛ من االتفاقية٧٦ملقتضيات املادة

، وأـا تنظـر)٢٣(التقـدم احملـرز يف أعمـال اللجنـة مع االرتياح كذلكتالحظ - ٤٣ 
 علـى الواقعـةعـن تعـيني احلـدود اخلارجيـة للجـرف القـارياملقدمـة حاليا يف عدد من التقارير

 ميل حبري؛ ٢٠٠بعد مسافة تتجاوز
قـرره االجتمــاع  مـا أن اللجنـة قـد قامــت، مـع مراعـاةتالحـظ مـع االرتيـاح - ٤٤ 

ات علــى شــبكةتجميــع قــوائم مبواقــع املنظمــب ،)٢٤(الثــامن عــشر للــدول األطــراف يف االتفاقيــة
املعلومات وحافظات البيانات الـيت ميكـن مـن خالهلـا الوصـول إىل/ البياناتت وبواباتاإلنترن

املعلومات العامة والبيانات العلمية والتقنيـة املتاحـة للجمهـور والـيت قـد تتـسم باألمهيـة إلعـداد
 ؛)٢٥(على شبكة اإلنترنت هذه املعلومات على موقعهاأتاحتالتقارير، و

 اللجنـة بـشأن التقـارير املقدمـة مـن عـددتهاطرح بالتوصيات اليتحتيط علما - ٤٥ 
؛)٨(الدول، ويسرها أنه جيري إتاحة ملخصات هلذه التوصيات للجمهورمن

نظر اللجنة يف التقارير املقدمـة مـن الـدول الـساحلية وفقـا للمـادة أنتالحظ - ٤٦
 التفاقية؛ بتطبيق الدول األطراف لألجزاء األخرى من اخيل  ال واملرفق الثاين لالتفاقية٧٦

اللجنـة، بـسببعـاتق  الواقـع علـىالعمـل الكـبري عبء أنتالحظ مع القلق - ٤٧ 
واألمانـةإضافية على كاهل أعـضائهاوحتديات أعباءيفرضالتقارير املقدمة،الكبري منعددال

الشعبة، وتشدد يف هذا الصدد على ضرورة كفالة متكـني اللجنـة مـن أداء مهامهـااليت توفرها
؛كفاءة وفعالية واحملافظة على مستواها الرفيع من حيث اجلودة واخلربة الفنيةبسرعة و

، عشر للـدول األطـراف يف االتفاقيـةالتاسع يف االجتماعتقرر  مباحتيط علما - ٤٨
  عمـل اللجنـة،بعـبءاملسائل املتعلقة مواصلة تناولمن على النحو الوارد يف تقرير االجتماع،

ــا ــل حــضور مب ــك متوي ــةيف ذل ــدوراا والجتماعــات اللجــان الفرعي ــضائها ل ــبيل أع ــى س ، عل
_______________

)٢٢( SPLOS/183،١الفقرة) أ.( 
 .CLCS/64 وCLCS/62انظر )٢٣(
)٢٤( SPLOS/183٣، الفقرة.
)٢٥( www.un.org/depts/los/clcs_new/clcs_home.htm. 

www.un.org/depts/los/clcs_new/clcs_home.htm
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تيـسري أعمـال فريـقب مكتـب االجتمـاعاضـطالعقرره من  مااألولوية، وعلى وجه اخلصوص
 ؛)١١( هذه املسائلعامل غري رمسي ملواصلة النظر يف

 الـيت لـديها خـرباء أعـضاء يف مبوجـب االتفاقيـة،،الـدولواجب تكرر تأكيد - ٤٩
ــة ــة، اللجن ــاء أدائهــم ملهــامهم يف اللجن ــذين رشــحتهم أثن يف أن تتحمــل مــصروفات اخلــرباء ال

أن يــشارك هـؤالء اخلــرباء بــصورةيف وسـعها لكفالــة مــاأقــصى أن تبـذلويـب ــذه الــدول
؛، وفقا لالتفاقيةفيها اجتماعات اللجان الفرعية  مبايف أعمال اللجنة، كاملة

يف حـدود مـستويات التدابري املناسبة،يواصل اختاذ إىل األمني العام أنتطلب - ٥٠
يف ذلـك يف  مبـا، ملواصلة تعزيز قدرة الشعبة اليت تعمل مبثابة أمانة للجنة، عمومااملوارد املتاحة

دعمهـــافالـــة زيـــادةلك،٢٠١١-٢٠١٠ســـياق امليزانيـــة الربناجميـــة املقترحـــة لفتـــرة الـــسنتني
 ٩ظرهـا يف التقـارير، علـى النحـو املطلـوب يف الفقـرة عنـد نومساعدا للجنة وجلاا الفرعيـة

مع مراعـاة احلاجـة، للشعبة البشرية املواردسيما  وال،من املرفق الثالث للنظام األساسي للجنة
ىل تناول عدة تقارير يف آن واحد؛إ

 األمني العام علـى مواصـلة تقـدمي مجيـع خـدمات األمانـة الالزمـة للجنـةحتث - ٥١
 من املرفق الثاين لالتفاقية؛٢ة من املاد٥وفقا للفقرة

 الــدول علــى املــشاركة بنــشاط واملــسامهة بــصورة بنــاءة يف العمــلتــشجع - ٥٢ 
 الذي يقوم به الفريق العامل غـري الرمسـي الـذي ينظـر يف املـسائل املتـصلة بعـبء عمـلاجلاري

فيهـا التـدابري  مبـال،اللجنة، حبيث يتسىن الجتماع الدول األطراف أن ينظر يف السبل والوسـائ
 الــيت تكفــل قــدرة اللجنــة علــى االضــطالع مبهامهــااملتوســطة والطويلــة األجــل،القــصرية و

واحملافظــة علــى مــستواها الرفيــع مــن حيــث اجلــودة االتفاقيــة بــسرعة وكفــاءة وفعاليــة مبوجــب
 ؛واخلربة الفنية

ــاماألمــني إىلتطلــب - ٥٣  ــق العامــل غــأن ينظــر  الع ري الرمســي، يف تعليقــات الفري
، يف سـياق حتـديث٢٠١٠ فربايـر/شباطاملدعو إىل االنعقاد يف أقرب وقت ممكن قبل منتصف

 ؛)٢٦(“املسائل املتصلة بعبء عمل جلنة حدود اجلرف القاري”الوثيقة املعنونة
ــافية إىلتـــشجع - ٥٤  ــتئماينالـــ الـــدول علـــى تقـــدمي مـــسامهات إضـ صندوق االسـ
 ، ألغـراض تيـسري إعـداد التقـارير الـيت تقـدم إىل اللجنـة٥٥/٧املنشأ مبوجـب القـرار لتربعاتل

املنشأ أيضا مبوجب ذلك القرار مـن أجـل حتمـل تكـاليفلتربعاتل  االستئماينصندوقالوإىل
مشاركة أعضاء اللجنة من الدول النامية يف اجتماعاا؛

_______________

)٢٦( SPLOS/157. 
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ــدورتنيتوافــق - ٥٥ ــدعو األمــني العــام إىل عقــد ال ــى أن ي ن والعــشرياخلامــسة عل
أبريـل/ نيـسان٢٣مـارس إىل/ آذار١٥ة والعشرين للجنـة يف نيويـورك يف الفتـرة مـنسادسوال

مـــع تــوفري كامـــل، علـــى التــوايل،٢٠١٠ أغــسطس/آب ٢٧ إىل٢ ويف الفتــرة مـــن٢٠١٠
، وتطلـب إىل)٢٧( من هاتني الـدورتنياملخصصني للجلسات العامةخدمات املؤمترات للجزأين

يف حـدود مـستويات املـوارد القائمـةممكن لتلبية هذه االحتياجات بذل كل جهد العاماألمني
ــة التقنيــة يفعمومــا، ــة ستخــصص لفحــص التقــارير مــن الناحي ــار أن الفتــرات التالي علــى اعتب

مـارس/آذار ١٥مـن : للـشعبة التابعةخمتربات نظام املعلومات اجلغرافية واملرافق التقنية األخرى
 ١٣ إىل٢ ومــــن؛٢٠١٠أبريـــل/نيــــسان ٢٣إىل ١٩ ومـــن؛٢٠١٠أبريــــل/نيـــسان ١إىل
 ؛٢٠١٠أغسطس/آب

  بأمهية أعمال اللجنة املضطلع ا وفقا لالتفاقيـة،تعرب عن اقتناعها الراسخ - ٥٦ 
ــيتعلــق مبــشاركة  مــايف ذلــك مبــا ريرهــا، وتــسلماساحلية يف اإلجــراءات املتعلقــة بتقالــدولال

دول الساحلية واللجنة؛باحلاجة املستمرة إىل التفاعل النشط بني ال
الــدول علــى مواصــلة تبــادل اآلراء مــن أجــل زيــادة فهــم املــسائلتــشجع - ٥٧

 مـن االتفاقيـة،٧٦يف ذلك النفقات الـيت يـتم تكبـدها الناشـئة عـن تطبيـق املـادة  مبااملطروحة،
  الدول النامية، إىل اللجنةسيما  واليسهل إعداد التقارير اليت تقدمها الدول، مما
 عدد التقارير اليت مل تنظـر فيهـا اللجنـة بعـد، وتؤكـد يف هـذا الـصددتالحظ - ٥٨ 

أن تتخذ الدول األطراف يف االتفاقية اخلطـوات املناسـبة والفوريـة الـيت تتـيحإىلاحلاجة امللحة
 وبكفاءة وفعالية؛الوقت املناسب من التقارير يفاملتزايدللجنة النظر يف العدد

 العــام أن يــستمر، بالتعــاون مــع الــدول األعــضاء، يف دعــم إىل األمــنيتطلـب - ٥٩
حلقات العمـل أو النـدوات بـشأن اجلوانـب العلميـة والتقنيـة املتعلقـة بتعـيني احلـدود اخلارجيـة

 ميــل حبـري، مــع األخـذ يف االعتبــار٢٠٠للجـرف القـاري الواقعــة علـى بعــد مـسافة تتجـاوز
لنامية على إعداد تقاريرها؛البلدان الدىقدراتالاحلاجة إىل تعزيز بناء

 
 ثامنا

السالمة واألمن البحريان والتنفيذ من قبل دولة العلم
 الدول على التصديق على االتفاقات الدولية اليت تعـاجل مـسألة سـالمةتشجع - ٦٠

 يلزم مـن تـدابري وفقـا لالتفاقيـة  ماوأمن املالحة والعمل البحري أو االنضمام إليها وعلى اختاذ
_______________

 .٢٠١٠ أغسطس/آب ٢٧ إىل١٦ ومن٢٠١٠ أبريل/نيسان ١٦ إىل٥يف الفترتني من )٢٧(
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 ـدف تطبيـق وإنفـاذ القواعـد الـيت املربمة يف هـذا الـصدد، املعنيةن الصكوك الدوليةوغريها م
الــدول الناميــةلــدىقــدراتالتــشتمل عليهــا تلــك االتفاقــات، وتــشدد علــى احلاجــة إىل بنــاء

وتقدمي املساعدة إليها؛
واألمـن البحـري قـدالبحريـةبـأن الـنظم القانونيـة الـيت حتكـم الـسالمةتسلم - ٦١ 
وقد تكون مترابطة وقـد يكـون مـن املفيـد إجيـادون هلا أهداف مشتركة يعزز بعضها بعضاكت

ضع ذلك يف اعتبارها لدى تنفيذها؛وتشجع الدول على أن تأوجه للتآزر فيما بينها،
 مـن اآلثـاربـأدىن قـدراألمـن ينبغـي أن تنفـذو على أن تـدابري الـسالمةتشدد - ٦٢ 

 فيما يتعلق بظروف عملهم؛سيما  والين،والصيادالحنيالسلبية على امل
 وهـي،ات منظمـة العمـل الدوليـة على اتفاقيـ بعداليت مل تصدق الدولتدعو - ٦٣ 

 ٢٠٠٧تفاقيـة املتعلقـة بالعمـل يف صـيد األمسـاك لعـاماال و٢٠٠٦العمـل البحـري لعـاماتفاقية
ــم( ــة البحــارة)١٨٨االتفاقيــة رق ــائق هوي ــام)املنقحــة( واتفاقيــة وث ــم (٢٠٠٣لع االتفاقيــة رق

 وإىل التنفيـذ الفعـال لتلـك االتفاقيـات، وتـشدد علـىذلك،بـ القيام، إىل إليهاتنضم  أو)١٨٥
؛ للدول بناء على طلبها يف هذا الصدد التقنينيتوفري التعاون واملساعدةضرورة

يفواألمـن على ضرورة بذل مزيـد مـن اجلهـود لتعزيـز ثقافـة الـسالمةتشدد - ٦٤ 
ــا، وصــناعة ال ــنقص يف املــوظفني املــدربني تــدريبا كافي ــةتالنقــل البحــري وملعاجلــة ال حــظ أمهي

ــةال ــةاملــضطلع ــا يفعملي ــة الدولي ــةاملنظمــة البحري ــدريبملراجع ــايري الت ــة ملع ــة الدولي االتفاقي
راكـزامل، وحتـث علـى إنـشاء املزيـد مـن)٢٨(١٩٧٨ لعـاموالترخيص واملراقبـة املتعلقـة بالبحـارة

تدريب؛تعليم ويلزم من  مالتوفري
 بالتعاون اجلاري بني منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة واملنظمـةترحب - ٦٥ 

دشدالبحرية الدولية ومنظمة العمل الدوليـة فيمـا يتعلـق بـسالمة الـصيادين وسـفن الـصيد، وتـ
ــة يفمواصــلة العمــل يف هــذا اــال، وحتــيط علمــا باملناقــشات اجلإىلعلــى احلاجــة امللحــة اري

 ؛مم املتحدة لألغذية والزراعة بشأن فائدة وضع خطة عمل دولية يف هذا االمنظمة األ
األطـراف يف اتفاقيـة بــازل املتعلقـة مبراقبــةبــني تعـاونال علـى مواصــلةتـشجع - ٦٦ 

ــها ــالتخلص من ــات اخلطــرة عــرب احلــدود وب ــشو )٢٩(حركــة النفاي ــة ب ــة الدولي نأاملنظمــة البحري
 ؛علقة مبنع التلوث الناجم عن السفناألنظمة املت

_______________

 .٢٣٠٠١لرقم، ا١٣٦١، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٢٨(
 .٢٨٩١١، الرقم١٦٧٣املرجع نفسه، الد )٢٩(
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 يف املــؤمتر الدبلوماســي املقــرر أن تعقــدهأن تــشارك بالــدول األطــرافيــب - ٦٧ 
ــة يف عــام ــة الدولي ــة٢٠١٠املنظمــة البحري ــة الدولي ــشأن وضــع بروتوكــول لالتفاقي ــة ب املتعلق

 لعـامطريـق البحـر عـنضارةالطرة واخلملواداملسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقلبا
 ؛١٩٩٦

ــع اإلجــراءات املتخــذة ملكافحــة األخطــار الــيت ــدد األمــنتــشري - ٦٨   إىل أن مجي
 يثاق واالتفاقية؛املدة يفواريف ذلك املبادئ ال  مباالبحري جيب أن تكون وفقا للقانون الدويل،

د العـــاملييالـــصعكـــل مـــنلتعـــاون الـــدويل علـــىل بالـــدور احلاســـمتعتـــرف - ٦٩ 
  ومـن بينـها مكافحة األخطار اليت ـدد األمـن البحـري، يفليمي ودون اإلقليمي والثنائيواإلق

 املسلح يف البحر واألعمال اإلرهابيـة املرتكبـة ضـد النقـل البحـري واملنـشآتطوالقرصنة والس
ــة، ــصاحل البحري ــا مــن امل ــساحلية وغريه ــاه ال ــى املي ــدويل،عل ــانون ال ــا للق بوســائل منــهاو  وفق

هـــادرئ وخطـــارليـــات الثنائيـــة واملتعـــددة األطـــراف اهلادفـــة إىل رصـــد هـــذه األالـــصكوك واآل
هـادرئ وخطـاروالتصدي هلا، وتعزيز تبادل املعلومات بني الدول فيما يتعلق باكتشاف هذه األ

ــدو ــة واحلاجــة إىلتبدي ــشريعات الوطني ــار الواجــب للت ــالء االعتب ها، وحماكمــة اــرمني مــع إي
 ؛ األهدافتلك لما دعاستمرار بناء القدرات

 أن القرصنة تـؤثر علـى كافـة أنـواع الـسفن الـيت تـشارك يف األنـشطةتالحظ - ٧٠ 
 البحرية؛

 على أمهية اإلبالغ الفوري عن احلوادث إلتاحة تقدمي معلومات دقيقةتشدد - ٧١ 
 الـسفن، وتقـدمي املعلومـات يف حالـة الـسطوعلـىعن نطاق مشكلة القرصنة والـسطو املـسلح

من السفن املتضررة إىل الدولة الساحلية، وتؤكـد علـى أمهيـة تبـادل املعلومـات بـصورةاملسلح
فعالة مع الدول اليت حيتمل أن تتأثر من جراء حوادث القرصنة والـسطو املـسلح علـى الـسفن،

 وحتيط علما بالدور اهلام الذي تضطلع به املنظمة البحرية الدولية؛
 ٧٢ - بضقـلناسبة مبوجب قوانينها الوطنية لتسهيل االدول اختاذ اخلطوات املب يب

 ؛ وحماكمتهمعمال القرصنةأل يدعى ارتكامعلى من
التعـاون مـع املنظمـة البحريـة الدوليـة،يف ظـل،القيـام مجيع الدول علىحتث - ٧٣ 
 عـن طريـق اختـاذ تـدابري تــشمل علـى حنــو فعـال،كافحـة القرصـنة والـسطو املـسلح يف البحـرمب

تعلقة بتقدمي املساعدة يف جمـال بنـاء القـدرات مـن خـالل تـدريب املالحـني ومـوظفيالتدابري امل
 املوانئ وموظفي إنفاذ القوانني على منع هذه احلـوادث واإلبـالغ عنـها والتحقيـق فيهـا وتقـدمي

وطنيــة املتــهمني بارتكاــا إىل العدالــة، وفقــا للقــانون الــدويل، وعــن طريــق اعتمــاد تــشريعات



A/RES/64/71

20

ــوفري الــسفن وا ــسجيلوت ــاذ ومراعــاة احليطــة إزاء الغــش يف ت ــراض اإلنف ــة ألغ ــدات الالزم  ملع
 السفن؛

لنظـرإىل ا ومنظمة العمـل الدوليـةالبحرية الدولية واملنظمة مجيع الدولتدعو - ٧٤ 
 ملالحني والصيادين من ضحايا القراصنة؛با فيما يتعلقيف حلول ممكنة

 األمــم ومكتــب البحريــة الدوليــةاري بــني املنظمــة بالتعــاون اجلــحتــيط علمــا - ٧٥ 
املخـدرات واجلرميـة والـشعبة فيمــا يتـصل بتجميـع التـشريعات الوطنيـة املتعلقــةب املعـين املتحـدة

 بالقرصنة؛
 باالخنفــاض الكــبري يف عــدد هجمــات القراصــنة والــسطو املــسلح يفترحــب - ٧٦ 

 وكـذلك آليـات،ة األطـرافاملنطقة اآلسيوية بفضل زيادة املبـادرات الوطنيـة والثنائيـة والثالثيـ
 العتماد وإبـرام وتنفيـذ اتفاقـاتا فور االهتمامالتعاون اإلقليمي، ويب بالدول األخرى إيالء

 تعاون على الصعيد اإلقليمي بشأن مكافحة القرصنة والسطو املسلح على السفن؛
 القرصــنة والــسطواســتمرار ازديــاد حــوادث إزاءالــشديدتعــرب عــن قلقهــا - ٧٧ 

 عمليــات إزاء عــن جزعهــاوتعــرب بوجــه خــاصاحل الــصومال،و يف البحــر قبالــة ســاملــسلح
ــدعم اجلهــود ــسفن، وت ــة األخــريةاختطــاف ال ــة يف اآلون ــىاملبذول ــذه املــشكلة عل  للتــصدي هل
)٢٠٠٨( ١٨١٦  القــرارات جملــس األمــنيط علمــا باختــاذالــصعيدين العــاملي واإلقليمــي، وحتــ

 ٢٠٠٨أكتـوبر/ تـشرين األول٧املـؤرخ)٢٠٠٨ (١٨٣٨  و٢٠٠٨يونيـه/ حزيران٢املؤرخ
املـــؤرخ)٢٠٠٨ (١٨٥١  و٢٠٠٨ ديـــسمرب/ األولكـــانون ٢املـــؤرخ)٢٠٠٨ (١٨٤٦ و

رارقــ الـوارد يف ال وحتـيط علمــا أيـضا بــأن كـال مــن اإلذن،٢٠٠٨ ديــسمرب/ األولكـانون ١٦
 )٢٠٠٨ (١٨٤٦  و)٢٠٠٨ (١٨٣٨واألحكـــــام الـــــواردة يف القـــــرارات)٢٠٠٨( ١٨١٦

 حقـوق الـدول األعـضاءميـس  والومالصاحلالـة يف الـيـسري إال علـى  ال)٢٠٠٨ (١٨٥١ و
يف ذلـــك أيــة حقـــوق  مبــا القـــانون الــدويل، املنـــصوص عليهــا يفالتزاماــا أو مــسؤولياا أو
 وتـشدد بوجـه خـاص، االتفاقية، فيما يتعلق بأيـة حالـة أخـرى منصوص عليها يفالتزامات أو

 ؛ قانونا دوليا عرفيا أيا من اإلذن أو األحكام املذكورة يرسير أنينبغي اعتبا  العلى أنه
ــشاء حتــيط علمــا - ٧٨  ــق االتــصال املعــينبإن ــةفري ســواحل مبكافحــة القرصــنة قبال

ــاير/ الثـــاينكـــانون ١٤ يفالـــصومال  ١٨٥١  األمـــنجملـــس  قـــرار، عقـــب اختـــاذ٢٠٠٩ ينـ
ل، وتـثين علـى مـسامهات مجيـع االتـصاتبـذل داخـل فريـق الـيت املـستمرة، وباجلهود)٢٠٠٨(

 الدول يف اجلهود املبذولة ملكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال؛
دائمـة للوضـع يف الـصومال، وبالـدورو  شـاملة بأمهية التوصـل إىل تـسويةتقر - ٧٩ 

ــصال ــة يف استئ ــة االنتقالي ــاتق احلكومــة االحتادي ــى ع ــع عل ــذي يق ــسي ال  القرصــنة جــذورالرئي
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، بــصفةساعدة تقـدمي املـضــرورةيد كـذلك علـىتــشدتعيـد الى الـسفن، ووالـسطو املـسلح علــ
لصومال ودول املنطقة يف تعزيـز قـدراا علـى مكافحـة القرصـنة والـسطو املـسلحإىل ا خاصة،

على السفن قبالة سواحل الـصومال وتقـدمي املتـورطني يف أعمـال القرصـنة والـسطو املـسلح يف
 البحر إىل العدالة؛

ــة التوصــيات املنقحــة املقدمــة إىل حتــيط علمــا - ٨٠  ــإقرار املنظمــة البحريــة الدولي ب
، والتوجيهـات املنقحـة)٣٠(القرصـنة والـسطو املـسلح علـى الـسفناحلكومات بشأن منع وقمع

 والـسطومالكي السفن ومشغليها وربابنتها وطواقمهـا بـشأن منـع أعمـال القرصـنةإىلاملقدمة
ممارســات التحقيــق يف جــرائم القرصــنة ، ومدونــة)٣١(املــسلح الــيت تتعــرض هلــا الــسفن وقمعهــا

، وكــذلك تأييــد أفــضل املمارســات اإلداريــة لــردع)٣٢( املــسلح املرتكبــة ضــد الــسفنوالــسطو
 ؛)٣٣(القرصنة يف خليج عدن وقبالة سواحل الصومال

املنظمة البحرية الدولية إىل النظر يف اختاذ قرار بـشأن االلتزامـاتمجعية تدعو - ٨١ 
 ارسات اإلدارية لتجنب أعمال القرصنة أو ردعها أو تأخريها؛بأفضل املم

 باعتماد مدونة قواعد السلوك املتعلقة بقمع القرصنة والـسطو املـسلحترحب - ٨٢ 
 ٢٩ يف)٣٤( ) لقواعد الـسلوكمدونة جيبويت(على السفن يف غرب احمليط اهلندي وخليج عدن

ريـة الدوليـة، وإنـشاء الـصندوق االسـتئماين حتت رعاية املنظمة البح٢٠٠٩يناير/كانون الثاين
 بــدأاملــاحننيملدونـة جيبــويت التــابع للمنظمــة البحريـة الدوليــة، وهــو صــندوق اسـتئماين متعــدد

 ؛ قواعد السلوكمببادرة من اليابان، وباألنشطة املستمرة من أجل تنفيذ مدونة
ــة الــدول علــى ضــمان التنفيــذ الكامــل لقــرارحتــث - ٨٣  ــة البحري  الدوليــة املنظم

A.1002(25)احلوســ بــشأن أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح علــى الــسفن يف امليــاه قبالــة
 ؛الصومال

أطرافا يف اتفاقية قمع األعمال غـري املـشروعةبعدتصبحاليت مل بالدوليب - ٨٤ 
هـةاملوجهة ضد سالمة املالحة البحرية والربوتوكول املتعلق بقمع األعمال غري املشروعة املوج

_______________

 .، املرفقMSC.1/Circ.1333املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة:انظر )٣٠(
 .، املرفقMSC.1/Circ.1334املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة:انظر )٣١(
A.1025 املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية )٣٢( (26). 
 .MSC.1/Circ.1335املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة:انظر )٣٣(
 .١، املرفق، الضميمةC 102/14املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة:انظر )٣٤(
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، وتـدعو الـدولذلـكأن تفعـل )٣٥(ضد سالمة املنشآت الثابتة املوجودة علـى اجلـرف القـاري
، وحتـث)٣٦( املعـدلني هلـذين الـصكني٢٠٠٥إىل النظر يف أن تصبح أطرافا يف بروتوكويل عـام

الدول األطراف على اختاذ التـدابري املناسـبة لكفالـة تنفيـذ هـذين الـصكني بفعاليـة، مـن خـالل
 ريعات، عند االقتضاء؛اعتماد تش

 بالــدول أن تنفــذ بفعاليــة املدونــة الدوليــة ألمــن الــسفن واملرافــقيــب أيــضا - ٨٥ 
 وأن تعمـل مـع املنظمـة،)٣٧(املرفئية والتعديالت على االتفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحر

 الحـة يف الوقـتالبحرية الدولية على تعزيز النقـل البحـري الـسامل واآلمـن مـع كفالـة حريـة امل
 نفسه؛

ــة،حتــث - ٨٦  ــة الدولي ــاون مــع املنظمــة البحري ــوم، بالتع ــدول علــى أن تق ــع ال  مجي
بتحـسني محايـة املنــشآت املقامـة علـى امليــاه الـساحلية عــن طريـق اختـاذ تــدابري ذات صـلة مبنــع
وقوع أعمال عنف ضد املنشآت واإلبـالغ عنـها والتحقيـق فيهـا وفقـا للقـانون الـدويل، وعـن

ق تنفيــذ تــدابري مــن هــذا القبيــل مــن خــالل التــشريعات الوطنيــة لــضمان اإلنفــاذ املناســبطريـ
 والكايف؛

جهود الـدوليف ذلك  مباالتقدم احملرز يف جمال التعاون اإلقليمي،على تشدد - ٨٧ 
وفعاليـة أداء ، وسـنغافورةملقا بشأن تعزيز السالمة واألمن ومحاية البيئة يف مضيقي،الساحلية

تعزيـز احلـوار وتيـسري التعـاون الوثيـق بـنييفلتعـاون بـشأن سـالمة املالحـة ومحايـة البيئـةاآلية
الــدول الــساحلية والــدول املــستخدمة للمــضيقني وقطــاع النقــل البحــري وأصــحاب املــصلحة

وتالحـظ مـع التقـدير انعقـاد منتـدى التعـاون الثـاين، مـن االتفاقيـة،٤٣اآلخرين، وفقا للمادة
 تــشرين ١٦ إىل١٤اين للجنــة تنــسيق املــشاريع يف ســنغافورة يف الفتــرة مــنواالجتمــاع الثــ

صــندوق معونــات املالحــة يف ماليزيــا يــوميلجنــة، واالجتمــاع الرابــع ل٢٠٠٩ أكتــوبر/األول
، حيــث كانــت املناســبات الــثالث هــي األعمـــدة٢٠٠٩ أكتــوبر/ األولتــشرين ٢٠  و١٩

 يف املوجــود يــضطلع بــه مركــز تبــادل املعلومــاتم الــذياالــدور اهلــالرئيــسية آلليــة التعــاون، و
اتفـاق التعــاون اإلقليمـي بـشأن مكافحــة القرصـنة والــسطو املـسلح ضــدمــن املنبثـقسـنغافورة

ــدول ــب بال ــسفن يف آســيا، وي ــويلال ــىأن ت ــاون عل ــات تع  اهتمامهــا العاجــل العتمــاد اتفاق
 الصعيد اإلقليمي وإبرامها وتنفيذها؛

_______________

 .٢٩٠٠٤، الرقم١٦٧٨، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٣٥(
 .22  وLEG/CONF.15/21املنظمة البحرية الدولية، الوثيقتان )٣٦(
 الــذي اعتمـــدMSC.202(81)، والقـــرار34  وSOLAS/CONF.5/32 البحريــة الدوليـــة، الوثيقتــاناملنظمــة )٣٧(

 .مبوجبه نظام حتديد هوية السفن وتتبعها عن بعد
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شطة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة ـدد أوجـه بأن بعض أنتسلم - ٨٨ 
 االستعمال املشروع للمحيطات وتعرض حياة الناس يف البحر للخطر؛

تكـون  أن أنشطة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية متنوعـة وقـدتالحظ - ٨٩ 
ســتفادة مــنمتــشابكة يف بعــض احلــاالت، وأن املنظمــات اإلجراميــة قــادرة علــى التكيــف واال

 الـدول الـساحلية والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة يفسـيما  والمواطن الضعف لدى الـدول،
 زيادة التعاون والتنـسيق فيمـااملعنية الدول واملنظمات احلكومية الدوليةب ويبمناطق العبور،

للقـانون وفقـاألشخاصبينها على مجيع املستويات لكشف وقمع ريب املهاجرين واالجتار با
 الدويل؛

 بأمهيـة تعزيـز التعـاون الـدويل علـى مجيـع املـستويات ملكافحـة أنـشطةتعترف - ٩٠ 
فيهـا االجتـار غـري املـشروع باملخـدرات واملـؤثرات  مبـااجلرمية املنظمة العابرة للحـدود الوطنيـة،

ب وريــملكافحــة االجتــار غــري املــشروع باملخــدرات نطــاق صــكوك األمــم املتحــدةالعقليــة يف
املهــاجرين واالجتــار باألشــخاص واألنــشطة اإلجراميــة يف البحــر الــيت تنــدرج يف إطــار اتفاقيــة

 ؛)٣٨( الوطنيةعرباألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة
 بعــد أطرافــا يف بروتوكــول مكافحــة ريــبمل تــصبح بالــدول الــيتيــب - ٩١ 

ة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـةاملهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل التفاقي
ــعوبروتوكــول منــع )٣٩( الوطنيــةعــرب االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال،وقم

أن تفعـل )٤٠(واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة
 لى حنو فعال؛ذلك وأن تتخذ التدابري املناسبة لكفالة تنفيذمها ع

 بالدول أن تكفل حرية وسالمة املالحـة وحقـوق املـرور العـابر واملـروريب - ٩٢ 
  وفقا للقانون الدويل، وخباصة االتفاقية؛الربيء  واملروريف املمرات البحرية األرخبيلية

 بأعمال املنظمة البحرية الدولية املتعلقة حبماية خطوط النقـل البحـريترحب - ٩٣ 
، وخباصة يف جمال تعزيز الـسالمة واألمـن ومحايـةيةستراتيجاال من الناحيةشأنية والذات األمه

ق املــستخدمة للمالحــة الدوليــة، ويــب باملنظمــة البحريــة الدوليــة والــدوليالبيئــة يف املــضا
ق سـاملةي لكـي تظـل هـذه املـضاا تعاوـ أن تواصـلق والدول الـيت تـستخدمهاياملشاطئة للمضا

_______________

 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٢٥، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٣٨(
 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٤١املرجع نفسه، الد )٣٩(
 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٣٧املرجع نفسه، الد )٤٠(
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يئيا ومفتوحـة أمـام املالحـة الدوليـة طـوال الوقـت، متاشـيا مـع القـانون الـدويل،وآمنة وحممية ب
 وخباصة االتفاقية؛

 يف املـستخدمةقيلمـضالق والـدول املـشاطئةي بالدول املستخدمة للمضايب - ٩٤ 
يف ذلـك  مبـاأن تتعاون عن طريق االتفاق على املسائل املتعلقة بسالمة املالحة، املالحة الدولية

ئل ضمان السالمة أثناء املالحة ومنع التلوث الناجم عن السفن وخفضه والـسيطرة عليـه،وسا
 وترحب بالتطورات يف هذا اال؛

 مــن االتفاقيــة١/٦- احلــادي عــشربنــدالبالــدول الــيت قبلــت تعــديالت يــب - ٩٥ 
ملمارســاتمدونــة املعــايري الدوليــة وا تنفيــذ)٤١(١٩٧٤الدوليــة حلمايــة األرواح يف البحــر لعــام

، الـيت)٤٢(وقـوع إصـابة حبريـة أو حـادث حبـرياملوصى ا إلجراء حتقيق يتعلق بالـسالمة عنـد
 ؛٢٠١٠يناير/كانون الثاين ١سيبدأ العمل ا يف

 يف املنظمة اهليدروغرافيـة الدوليـة،أعضاء بالدول أن تنظر يف أن تصبحيب - ٩٦ 
ــى العمــل مــع تلــك املنظمــة ل ــدول عل ــع ال ــيت تغطيهــا املعلومــاتوحتــث مجي ــادة املــساحة ال زي

 تعزيـز بنـاء القـدرات واملـساعدة التقنيـة وتعزيـزمـن أجـلاهليدروغرافية علـى املـستوى العـاملي
املالحة اآلمنة، وخباصة يف مناطق املالحة الدوليـة واملـوانئ وحيثمـا كانـت هنـاك منـاطق حبريـة

 هشة أو حممية؛
خطة العمـلمجيع جماالتيف تنفيذدهاالدول على مواصلة بذل جهو تشجع - ٩٧ 

املتعلقة بسالمة نقل املواد املشعة اليت وافق عليها جملس حمافظي الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة
 ؛)٤٣(٢٠٠٤مارس/يف آذار

أن وقف نقل املواد املشعة عرب مناطق الدول اجلزريـة الـصغرية الناميـةتالحظ - ٩٨ 
 الدول اجلزرية الصغرية النامية وبعض البلدان األخرى، وتقـرتنشدهالنهائي الذيدفعترب اهلي

ــوار ــل احلـ ــدول أن تواصـ ــي للـ ــه ينبغـ ــدويل؛ وأنـ ــانون الـ ــا للقـ ــة وفقـ ــة املالحـ ــاحلق يف حريـ بـ
واملـشاورات، وخباصـة حتـت رعايـة الوكالـة الدوليــة للطاقـة الذريـة واملنظمـة البحريـة الدوليــة،

االتصاالت فيما يتعلـق بالنقـل البحـري اآلمـن للمـواددف تعزيز التفاهم وبناء الثقة وحتسني
 مواصـلة احلـوار مـع الـدولعلـى الدول املـشتركة يف نقـل هـذه املـواده يتعني حثاملشعة؛ وأن

اجلزرية الصغرية النامية وغريها من الدول ملعاجلة شواغلها؛ وأن تلك الشواغل تـشمل مواصـلة
_______________

 .MSC.257(84)، القرار٣، املرفقMSC 84/24/Add.1املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة )٤١(
 .MSC.255(84)، القرار١، املرفقMSC 84/24/Add.1املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة:انظر )٤٢(
 .www-ns.iaea.org/downloads/rw/action-plans/transport-action-plan.pdf:متاحة على )٤٣(
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طـار احملافـل املالئمـة، لتحـسني الـسالمة واإلفـصاحتطوير وتعزيـز الـنظم الرقابيـة الدوليـة، يف إ
 واملسؤولية واألمن والتعويض فيما يتعلق بعمليات النقل؛

اآلثــار البيئيــة واالقتــصادية املمكــن أنب أعــاله،٩٨، يف ضــوء الفقــرةتعتــرف - ٩٩ 
 احلــوادث املتعلقــة بنقــل املــوادســيما  والتترتــب علــى احلــوادث البحريــة يف الــدول الــساحلية،

 املشعة، وتشدد على أمهية وجود نظم فعالة للمسؤولية يف هذا الصدد؛
إجـراءات لتنفيـذ املبـادئ التوجيهيـةاختـاذ الدول على وضـع خطـط وتشجع - ١٠٠ 

 ؛)٤٤(اخلاصة بأماكن استقبال السفن اليت حتتاج إىل املساعدة
رافا يف اتفاقية نريويب الدولية املتعلقة بإزالـة الدول اليت مل تصبح بعد أطتدعو - ١٠١ 

 إىل النظر يف القيام بذلك؛ )٤٥(٢٠٠٧احلطام لعام
 إىل الـدول أن تتخـذ التـدابري املناسـبة بـشأن الـسفن الـيت ترفـع علمهـاتطلب - ١٠٢ 

املــسجلة لــديها للتــصدي لألخطــار الــيت ــدد املالحــة أو البيئــة البحريــة بــسبب احلطــام أو
  العائمة أو الغارقة؛والشحنات

ــا اخلطــواتيــب - ١٠٣  ــع علمه ــيت ترف ــسفن ال ــة ال ــل اختــاذ ربابن ــدول أن تكف  بال
لتقدمي املساعدة إىل األشـخاص املعرضـني للخطـر )٤٦(املنصوص عليها يف الصكوك ذات الصلة

ليف عرض البحر، وحتث الدول على التعاون واختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التنفيذ الفعـا
وعلـى االتفاقيـة )٤٧(للتعديالت اليت أدخلت علـى االتفاقيـة الدوليـة للبحـث واإلنقـاذ يف البحـر

بـشأن نقـل األشـخاص الـذين يـتم إنقـاذهم يف البحـر إىل )٤٨(الدولية حلماية األرواح يف البحـر
ــتم مكــان آمــن، وكــذلك املبــادئ التوجيهيــة املرتبطــة ــا املتعلقــة مبعاملــة األشــخاص الــذين ي

 ؛)٤٩(ذهم يف البحرإنقا

_______________

 .A.949(23)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية )٤٤(
 .LEG/CONF.16/19املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة )٤٥(
، واالتفاقيــة الدوليــة للبحــث واإلنقــاذ يف البحــر١٩٧٤االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة األرواح يف البحــر لعــام )٤٦(

، واالتفاقيـة الدوليـة لالنتـشال١٩٨٢لقانون البحـار لعـام املتحدةاألمماتفاقية، بصيغتها املعدلة، و١٩٧٩ لعام
 .١٩٨٩لعام

 .MSC.155(78)، القرار٥، املرفقMSC 78/26/Add.1املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة )٤٧(
 .MSC.153(78)، القرار٣، املرفقMSC 78/26/Add.1املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة )٤٨(
 .MSC.167(78)، القرار٣٤، املرفقMSC 78/26/Add.2املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة )٤٩(
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 بضرورة أن تضطلع الدول مبسؤولياا عن البحـث واإلنقـاذ وباحلاجـةتسلم - ١٠٤ 
 املــساعدة بوجــهاملعنيــةاملــستمرة إىل أن تقــدم املنظمــة البحريــة الدوليــة وغريهــا مــن املنظمــات

 خاص إىل الـدول الناميـة بغـرض زيـادة قـدراا يف جمـال البحـث واإلنقـاذ، بطـرق منـها إنـشاء
مراكز تنسيق إضافية لإلنقاذ ومراكز فرعية إقليمية واختاذ إجراءات فعالة ملعاجلة مسألة السفن

 ؛الوطنيةوالزوارق الصغرية غري الصاحلة للمالحة قدر اإلمكان يف حدود واليتها
 بالعمل املتواصل الذي تضطلع به املنظمة البحرية الدولية فيمـا يتعلـقترحب - ١٠٥ 

الذين يتم إنقاذهم يف البحر، وتشري يف هذا الـصدد إىل ضـرورة تنفيـذ مجيـعبإنزال األشخاص
 الصكوك الدولية ذات الصلة؛

 بالــدول أن تواصــل تعاوــا يف وضــع ــج شــاملة للــهجرة الدوليــةيــب - ١٠٦ 
 والتنمية، بوسائل منها احلوار بشأن مجيع جوانبها؛

لـدول الـساحلية تتحمـل مجيعهــا أن دول العلـم ودول املــوانئ واتعيـد تأكيـد - ١٠٧ 
املــسؤولية عــن ضــمان التنفيــذ واإلنفــاذ الفعــالني للــصكوك الدوليــة املتعلقــة بــاألمن والــسالمة

ــدويل، ــانون ال ــا للق ــسؤوليةســيما  والالبحــريني، وفق ــوط ــا م ــم من ــة، وأن دول العل  االتفاقي
 رئيسية يلزم زيادة تدعيمها، بطرق منها زيادة شفافية ملكية السفن؛

 دول العلـم الــيت ليـست لــديها إدارة حبريـة فعالـة وأطــر قانونيـة مناســبةحتـث - ١٠٨ 
 وقـدرات يف جمـال اإلنفـاذيلزم من هياكـل أساسـية وقـدرات تـشريعية  ماعلى إنشاء أو تعزيز

تكفل التقيد بصورة فعالة باملسؤوليات املنوطة ا مبوجب القانون الـدويل، ومبوجـب االتفاقيـة
يـد، واالضـطالع ـذه املـسؤوليات وإنفاذهـا، وعلـى النظـر، ريثمـا يـتم اختـاذعلى وجه التحد

تلك اإلجراءات، يف رفض منح حق رفع علمها لسفن جديدة أو تعليق تسجيلها أو عدم فـتح
سـجل هلــا، ويــب بــدول العلـم ودول املينــاء أن تتخــذ، وفقــا للقـانون الــدويل، مجيــع التــدابري

 تستويف املعايري املطلوبة؛  اليتالالزمة ملنع تشغيل السفن ال
 بأن قواعد ومعايري النقل البحـري الـدويل الـيت اعتمـدا املنظمـة البحريـةتقر - ١٠٩ 

الدولية فيما خيص الـسالمة البحريـة وكفـاءة املالحـة والوقايـة مـن التلـوث البحـري والـسيطرة
 اخنفـاض ملحـوظ يفعليه، واليت تكملها أفضل ممارسات صناعة النقـل البحـري، قـد أدت إىل

احلـوادث البحريــة وحــوادث التلـوث، وتــشجع مجيــع الــدول علـى املــشاركة يف نظــام التــدقيق
 ؛)٥٠(الطوعي للدول األعضاء يف املنظمة البحرية الدولية

_______________

 .A.946(23)املنظمة البحرية الدولية، قرار اجلمعية )٥٠(
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 عن طريق املراقبة الفعالـةكذلك بأنه ميكن حتسني السالمة البحريةتقر أيضا - ١١٠ 
بـات اإلقليميـة وزيـادة التنـسيق والتعـاون فيمـا بينـها وزيـادةمن قبل دول املـوانئ وتقويـة الترتي

 يف ذلك بني قطاعي السالمة واألمن؛  مباتبادل املعلومات،
 دول العلم على اختاذ تدابري مالئمة كافية للحـصول أو احملافظـة علـىتشجع - ١١١ 

ا يـشمل، حـسبتقدير الترتيبات احلكومية الدوليـة الـيت تقـر بـاألداء املرضـي لدولـة العلـم، ممـ
االقتضاء، حتقيق دولة امليناء بشكل مستمر نتائج مرضية لدى فحص الضوابط، وذلك بغـرض
حتسني نوعية النقل البحري وتعزيـز تنفيـذ دولـة العلـم للـصكوك ذات الـصلة يف إطـار املنظمـة

 البحرية الدولية وكذلك الغايات واألهداف ذات الصلة الواردة يف هذا القرار؛
 

 تاسعا
 يئة البحرية واملوارد البحريةالب

 علـى أمهيـة تنفيـذ اجلـزء الثـاين عـشر مـن االتفاقيـة حلمايـة مرة أخرىتشدد - ١١٢ 
وحفـظ البيئـة البحريـة ومواردهــا البحريـة احليـة مـن التلــوث والتـدهور املـادي، ويـب جبميــع

 مــن خــاللالـدول أن تتعــاون وأن تتخــذ تــدابري متــسقة مــع االتفاقيــة، إمــا بــصورة مباشــرة أو
 املنظمات الدولية املختصة، من أجل محاية البيئة البحرية وحفظها؛

ــاخ،تــشري - ١١٣  ــتغري املن ــدويل املعــين ب ــق احلكــومي ال يف ذلــك  مبــا إىل عمــل الفري
النتائج اليت خلص إليهـا بـشأن حتمـض احمليطـات، وتـشجع يف هـذا الـصدد الـدول واملنظمـات

، منفـردة وجمتمعـة، بـصورة عاجلـةت املعنيـة علـى القيـامالدولية املختصة وغريها مـن املؤسـسا
مبواصلة البحوث بشأن حتمض احمليطات، وخباصـة بـرامج املراقبـة والقيـاس، وتـشري علـى وجـه

 الـذي اعتمـد يف االجتمـاع التاسـع ملـؤمتر األطـراف٩/٢٠ مـن املقـرر٤اخلصوص إىل الفقـرة
مـايو/أيـار ٣٠ إىل١٩ يف الفتـرة مـن،ملانيـايف اتفاقية التنوع البيولوجي الذي عقـد يف بـون، أ

ــستويات حتمـــض)٥١(٢٠٠٨ ــة مـ ــة ملواجهـ ــة واإلقليميـــة والدوليـ ــود الوطنيـ ــادة اجلهـ ، وإىل زيـ
 الـــشعابســـيما الو ة البحريـــة اهلـــشة،يكولوجيـــاحمليطـــات وآثارهـــا الـــسلبية علـــى الـــنظم اإل

 املرجانية؛
ــشجع - ١١٤  ع املنظمــات واهليئــات الــدول علــى القيــام، منفــردة أو بالتعــاون مــت

، بتعزيز أنشطتها العلمية لكفالة فهم آثار تغري املناخ على البيئة البحريـة والتنـوعاملعنيةالدولية
 البيولوجي البحري بشكل أفضل وإجياد سبل ووسائل للتكيف معها؛

_______________

 .، املرفق األولUNEP/CBD/COP/9/29انظر )٥١(
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الدول اليت مل تصدق بعد على االتفاقـات الدوليـة الـيت تعـاجل مـسائلتشجع - ١١٥ 
ظ البيئة البحرية ومواردها البحريـة احليـة مـن جلـب الكائنـات احليـة املائيـة الـضارةمحاية وحف

يف ذلك إلقاء النفايات  مباومسببات األمراض ومن التلوث البحري الناجم عن مجيع املصادر،
وغريها من املواد، وغري ذلك من أشكال التدهور املادي، وكذلك االتفاقات الـيت تـنص علـى

 حلــوادث التلـوث والتعــاون يف هــذا الــصدد، والـيت تتــضمن أحكامــا بــشأنالتأهـب والتــصدي
ــضم إىل تلــك ــع تعويــضات عــن األضــرار النامجــة عــن التلــوث البحــري، أو تن املــسؤولية ودف

فيـه  مبـااالتفاقات، على القيام بذلك، وعلى اختاذ التدابري الالزمة املتسقة مـع القـانون الـدويل،
 ذ األحكام الواردة يف تلك االتفاقات؛االتفاقية، دف تطبيق وإنفا

الدول على النظـر، بـصورة مباشـرة أو عـن طريـق املنظمـات الدوليـةتشجع - ١١٦ 
 مـعومبـا يتـسقيقتـضيه األمـر مااملختصة، يف مواصلة تطوير عمليات تقييم األثر البيئي، حـسب

ار اختصاصها أو سـيطرااالتفاقية، حبيث تغطي األنشطة املقررة يف إطفيه  مباالقانون الدويل،
 اليت قد تسبب تلوثا كبريا للبيئة البحرية أو حتدث فيها تغريات ضارة؛

 الــدول علــى أن تــصبح أطرافـا يف االتفاقيــات البحريــة اإلقليميــة الــيتتـشجع - ١١٧ 
 تتناول محاية البيئة البحرية واحملافظة عليها؛

االتفاقيـة،فيـه  مبـا الـدويل،لقانون الدول على أن تشارك وفقا لتشجع أيضا - ١١٨ 
ــط ــز خط ــي، يف وضــع وتعزي ــائي أو إقليم ــاس ثن ــى أس ــصلة، عل ــصكوك األخــرى ذات ال ولل
للطوارئ من أجل مواجهة حوادث التلوث وغريها من احلوادث اليت حيتمل أن تكون هلا آثـار

 سلبية خطرية على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري؛
سني فهم أثر تغري املناخ على احمليطات، وتعرب عـن تقـديرها بأمهية حتتسلم - ١١٩ 

 يف الفتـرة مـن،إندونيـسيايف مانـادو،احمليطاتالعاملي املعين بؤمترامل لعقدهاإندونيسياحلكومة
 دو املتعلق باحمليطات؛اعالن مانإ الذي اعتمد فيه،٢٠٠٩مايو/ أيار١٥ إىل١١

للبيئـة مـن أنـشطة فيمـا يتعلـق املتحـدةمـماأليـضطلع بـه برنـامج  مبـاترحب - ١٢٠ 
، وتـشجع الـدول علـىاملعنيـة املتحـدةاألمـم ومنظمـاتباحلطام البحري بالتعاون مـع هيئـات

مواصلة إقامة شراكات مع قطاع الصناعة واتمع املدين للتوعيـة مبـدى تـأثري احلطـام البحـري
 ن خسائر اقتصادية؛ينجم عن ذلك م  وماعلى سالمة البيئة البحرية وإنتاجيتها

يات الوطنيـةسـتراتيج الـدول علـى إدراج مـسألة احلطـام البحـري يف االحتث - ١٢١ 
ــاول ــيت تتن ــة،ال ــصناعات البحري ــوانئ وال ــساحلية وامل ــات يف املنــاطق ال ــا إدارة النفاي ــشمل  مب ي

عمليات إعادة التدوير وإعادة االستعمال والتخفيض والتصريف، وعلى التـشجيع علـى وضـع
يف ذلـك وضـع أنظمـة السـترداد التكلفـة تـوفر  مباز اقتصادية مناسبة ملعاجلة هذه املسألة،حواف
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حافزا الستخدام مرافق تلقي النفايات يف املوانئ وتثين السفن عن تصريف احلطـام البحـري يف
البحر، وتشجع الـدول علـى التعـاون علـى املـستويني اإلقليمـي ودون اإلقليمـي لوضـع وتنفيـذ

 كة ملنع تصريف احلطام البحري واستعادته؛برامج مشتر
إلقـاءمنـع التلـوث النـاجم عـن بعمل املنظمة البحريـة الدوليـة يفحتيط علما - ١٢٢ 

 جتريه حاليا جلنة محاية البيئة البحريةالذييف ذلك االستعراض  مبا،يف البحرفضالتالسفن لل
، بـصيغتها١٩٧٣ لعـامناجم عن السفنالتفاقية الدولية ملنع التلوث اللألحكام املرفق اخلامس

إلقــاء الــسفن املتعلــق ــا بــشأن منــع التلــوث النــاجم عــن١٩٧٨املعدلــة بربوتوكــول عــام
، وتشجع الدول واملنظمات الدولية املعنية على اإلسهام يف هذا العمل مـنيف البحرفضالتلل

 ؛ خالل املشاركة يف العمليات ذات الصلة للجنة
ــشجع - ١٢٣  ــد أطرا الـــدولتـ ــصبح بعـ ــام الـــيت مل تـ  ١٩٩٧فـــا يف بروتوكـــول عـ
لالتفاقيـة الدوليـة ملنـع) املواد املتعلقة مبنـع تلـوث اهلـواء النـاجم عـن الـسفن- السادس املرفق(

 املتعلـق ـا،١٩٧٨، بصيغتها املعدلـة بربوتوكـول عـام١٩٧٣التلوث الناجم عن السفن لعام
ع التلــوث البحـــري النــاجم عــن إلقــاء النفايــاتمنـــ امللحــق باتفاقيــة١٩٩٦وبروتوكــول عــام

علـى أن تفعـل ذلـك، وتـشجعها كـذلك،)“بروتوكـول لنـدن” (١٩٧٢ومواد أخـرى لعـام
علــى التــصديق علــى االتفاقيــة الدوليــة ملراقبــة وتــصريف ميــاه صــابورة الــسفن ورواســبها لعــام

 كر؛، أو االنضمام إليها، وبالتايل تيسري بدء نفاذها يف وقت مب)٥٢(٢٠٠٤
 لالتفاقيـة الدوليـة ملنـع١٩٩٧ باعتماد تعديالت بروتوكول عـامحتيط علما - ١٢٤ 

 املتعلـق ـا،١٩٧٨، بصيغتها املعدلـة بربوتوكـول عـام١٩٧٣التلوث الناجم عن السفن لعام
 للحد من االنبعاثات الضارة من السفن؛

لية وفقا لقرارهـاالذي تضطلع به املنظمة البحرية الدو العمل اجلاريتالحظ - ١٢٥ 
املتعلق بسياسات وممارسات املنظمة البحريـة الدوليـة املتعلقـة خبفـض انبعاثـات غـازات الدفيئـة

 ؛)٥٣(نمن السف
 يف مرافق تلقي النفاياتمعاجلة أوجه القصور الدول على التعاون علىحتث - ١٢٦ 

عاجلـة أوجـه القــصور يفملوفقـا خلطـة العمـل الـيت وضـعتها املنظمـة البحريـة الدوليـةيف املـوانئ
 ؛)٥٤(مرافق تلقي النفايات يف املوانئ

_______________

 .، املرفقBWM/CONF/36املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة )٥٢(
 .A.963(23)الدولية، قرار اجلمعيةاملنظمة البحرية )٥٣(
 .، املرفق األولMEPC 53/9/1املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة )٥٤(
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 التلوث يف احمليطات نابع يف معظمه من األنـشطة الربيـة وبأنـهحجم بأنتقر - ١٢٧ 
 ، على سبيل األولويةنفذ،يؤثر على أكثر املناطق إنتاجية يف البيئة البحرية، ويب بالدول أن ت

وأن تتخـذ مجيــع التــدابري )٥٥( البحريــة مــن األنـشطة الربيــةبرنـامج العمــل العـاملي حلمايــة البيئـة
املناسبة للوفاء بالتزامات اتمع الدويل الواردة يف إعالن بـيجني بـشأن مواصـلة تنفيـذ برنـامج

 ؛)٥٦(العمل العاملي
ــاطق امليتــة يف احمليطــات مــن جــراء نقــصتعــرب عــن قلقهــا - ١٢٨   إزاء انتــشار املن

 نسب املغذيات يف املياه، وهي ظاهرة يغذيها امتزاج مياه األـاراألكسجني فيها بسبب زيادة
ــاتج عــن حــرق الوقــود باألمســدة والــتخلص مــن ميــاه الــصرف حبــرا والنيتــروجني التفــاعلي الن

، ويـب بالـدول أن تعـززيكولـوجياألحفوري، مما حيـدث آثـارا خطـرية علـى أداء النظـام اإل
 يف سـبيل حتقيـق هـذه، املغذيات يف امليـاه، وأن تقـومجهودها الرامية إىل احلد من زيادة نسب

  برنامج العمل العاملي؛سيما  وال،املختصة إطار املنظمات الدوليةيف مبواصلة التعاون،الغاية
  جبميــع الــدول أن تكفــل تنفيــذ مــشاريع اإلعمــار احلــضرية والــساحليةيـب - ١٢٩ 

سؤول حيمـي املوئـل البحـري والبيئـة علـى حنـو مـاستصالح األراضييتصل ا من أنشطة وما
 البحرية وخيفف من اآلثار السلبية هلذه األنشطة؛

لــس إدارة برنــامج األمــم  باتفــاق الــدورة اخلامــسة والعــشرينحتــيط علمــا - ١٣٠ 
 إىل١٦ريويب يف الفتــرة مــناملعقــودة يف نــ،املنتــدى البيئــي الــوزاري العــاملي/املتحــدة للبيئــة

، على عملية وجدول زمين للتفاوض بشأن صـك عـاملي ملـزم قانونـا٢٠٠٩ فرباير/شباط ٢٠
الزئبق للحد مـن خمـاطر انبعاثـات وتـسريبات الزئبـق علـى الـصحة البـشرية والبيئـةب فيما يتعلق

 ؛)٥٧(على نطاق العامل
 بالعمل املستمر الذي تضطلع به الدول وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـةترحب - ١٣١ 

 يف تنفيذ برنامج العمل العاملي، وتـشجع علـى زيـادة التركيـز علـى الـصلةواملنظمات اإلقليمية
يف  مبـااألهـداف اإلمنائيـة الدوليـة،حتقيقبني املياه العذبة واملنطقة الساحلية واملوارد البحرية يف
 والغايات احملددة زمنيا يف خطة تنفيـذ)٧(ذلك األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة لأللفية

، وبصفة خاصـة)١٢()“خطة جوهانسربغ للتنفيذ” (ج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةنتائ

_______________

 .، املرفق الثاينA/51/116انظر )٥٥(
)٥٦( UNEP/GPA/IGR.2/7املرفق اخلامس ،. 
 .٢٥/٥، املرفق األول، املقررUNEP/GC.25/17:انظر )٥٧(
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الغاية املتعلقة بالصرف الصحي، وتوافق آراء مونتريي الـذي مت التوصـل إليـه يف املـؤمتر الـدويل
 ؛)٥٨(لتمويل التنمية

ــثالثني لألطــراف املتعاقــدة يفب تــذكر - ١٣٢  ــةقــرار االجتمــاع االستــشاري ال اتفاقي
 )“اتفاقيـة لنـدن”( ١٩٧٢منـع التلوث البحـري الناجم عن إلقاء النفايات ومواد أخرى لعـام

ــن ــرة م ــود يف الفت ــدن، املعق ــدة يف بروتوكــول لن ــث لألطــراف املتعاق إىل ٢٧واالجتمــاع الثال
ــشرين األول ٣١ ــوبر/ت ــشأن تنظــيم ختــصيب احمليطــات٢٠٠٨أكت ــه، والــذي)٥٩( ب  اتفقــت في

أن نطـاق اتفاقيـة وبروتوكـول لنـدن يغطـي أنـشطة ختـصيبأمور منهاتعاقدة علىاألطراف امل
ــه ــشطة ختــصيبينبغــي،  الاحمليطــات، وأن ــسماح بأن ــا، ال ــوافرة حالي ــارف املت ــى ضــوء املع عل

احمليطات إال ألغراض البحث العلمي املشروعة، وأنـه ينبغـي تقيـيم مقترحـات البحـث العلمـي
تخدام إطار للتقييم تضعه األفرقة العلميـة يف إطـار اتفاقيـةعلى أساس كل حالة على حدة باس

 أنـشطةأي لتحقيق هذه الغاية، ينبغـي اعتبـار أن،وبروتوكول لندن، واتفقت كذلك على أنه
ستحق يف الوقــتتــ  والتنــاىف مــع أهــداف اتفاقيــة وبروتوكــول لنــدنأخــرى مــن هــذا القبيــل ت

من املادة الثالثة من اتفاقية لنـدن)ب (١يف الفقرة  الوارداحلايل أي استثناء من تعريف اإللقاء
 ؛ لندن من بروتوكول١ من املادة٢-٤والفقرة

 االجتمـاع التاسـع ملـؤمتر األطـرافجيم املتخذ يف ٩/١٦ باملقررأيضاتذكر - ١٣٣ 
 يف احلـسبان التحلـيالتاخذآ  طلب فيه مؤمتر األطراف، الذي)٥١(يف اتفاقية التنوع البيولوجي

 إىل األطــراف أن تكفـل، وفقــا، اتفاقيــة وبروتوكـول لنـدنيف إطـارلميـة والقانونيـة اجلاريــةالع
 يتـوافر األسـاس العلمـي الكـايفريثمـا، عدم إجراء أنشطة لتخصيب احمليطاتالتحوطيللنهج

يف ذلـك تقيـيم املخـاطر املـصاحبة هلـذه األنـشطة، وإجيـاد آليـة عامليـة  مبـالتربير هـذه األنـشطة،
األنشطة، باستثناء دراسات البحث العلمي اليت جترى علـىوتنظيم تلك وفعالة ملراقبةوشفافة

  أنـهأعلـن وبـذلك،حث احلكومـات األخـرى علـى القيـامونطاق ضيق داخل املياه الساحلية،
ينبغي اإلذن بـإجراء هـذه الدراسـات إال إذا كانـت مـربرة باحلاجـة إىل مجـع بيانـات علميـة ال

 ختضع هذه الدراسات البحثية لتقيـيم مـستفيض مـسبق ملـا ميكـن أن يترتـبحمددة، وينبغي أن
 صـارمة، وأال تـستخدم يف توليـدختضع لضوابطعليها من آثار على البيئة البحرية، وينبغي أن

 صكوك موازنة الكربون وبيعها أو ألي غرض جتاري آخر؛

_______________

منشورات األمم (٢٠٠٢مارس/ آذار٢٢-١٨ مية، مونتريي، املكسيك،تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التن )٥٨(
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار)A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع

LC -LP.1، القرار٦، املرفقLC 30/16املنظمة البحرية الدولية، الوثيقة )٥٩( (2008). 
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ــن جديــد - ١٣٤  ــرةتؤكــد م ــن١١٩ الفق ــؤرخ ٦١/٢٢٢قــرارال م انون كــ٢٠امل
يف ذلك العناصر املقترحـة  مباة واحمليطات،يكولوجيبشأن ج النظم اإل ٢٠٠٦ديسمرب/األول

 ذلـك النظـام ومتطلبـات حتـسنيبتطبيـق، والوسـائل الكفيلـةيكولـوجيلنظـام اإلللتكوين ـج
 :تطبيقه، ويف هذا الصدد

د الطلبــاتتالحـظ أن اسـتمرار تـدهور البيئــة يف كـثري مـن أحنــاء العـامل وتزايـ )أ( 
 لألولويـات فيمـا يتعلـق بـإجراءات اإلدارة اهلادفـةا يستلزمان استجابة عاجلة وحتديداملتعارضة

 ؛يكولوجيإىل احلفاظ على سالمة النظام اإل
ة املستعان ـا يف إدارة احمليطـات أنيكولوجيتالحظ أنه ينبغي لنهج النظم اإل )ب( 

 وإصـالحه عنـديكولوجيظ على سالمة النظام اإلتركز على إدارة األنشطة البشرية بغية احلفا
االقتضاء لإلبقاء على السلع واخلدمات البيئية، وتوفري الفوائد االجتماعية واالقتصادية لتحقيـق

يف ذلـك األهـداف  مبـااألمن الغذائي، وتـأمني سـبل الـرزق لتعزيـز األهـداف اإلمنائيـة الدوليـة،
 لتنوع البيولوجي البحري؛الواردة يف إعالن األلفية، واحلفاظ على ا

ةيكولوجيــتـشري إىل أنــه علـى الــدول أن تــسترشد عنـد تطبيــق ـج الــنظم اإل )ج( 
يـضطلع بـه  مـا االتفاقية اليت تضع اإلطار القانوين جلميعسيما  والبعدد من الصكوك القائمة،

مــات،غريهــا مــن االلتزاومــن أنــشطة يف احمليطــات والبحــار، واالتفاقــات املتعلقــة بتنفيــذها
، والنــداء الــذي أصــدره مــؤمتر القمــة العــاملي)٦٠(كــالواردة منــها يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي
 ؛٢٠١٠ة حبلول عاميكولوجيللتنمية املستدامة من أجل تطبيق ج النظم اإل

تـــشجع الـــدول علـــى أن تتعـــاون وتنـــسق جهودهـــا وتتخـــذ بـــشكل فـــردي )د( 
يف ذلـك االتفاقيـة  مبـااليت تتفق مع القانون الدويل،مجاعي، حسب االقتضاء، مجيع التدابري أو

ة البحريــة يفيكولوجيــوغريهــا مــن الــصكوك الــسارية، للتــصدي لآلثــار احلاصــلة يف الــنظم اإل
ــاملنــاطق الواقعــة يف نطــاق واليتــها الوطنيــة وخارجــه، مــع مراعــاة ســالمة الــنظم اإل ةيكولوجي

 عنية؛امل
صة الـيت مل تـدرس بعـد إمكانيـة إدمـاج ـج املنظمـات واهليئـات املختـتدعو - ١٣٥ 

ة يف والياــا إىل القيــام بــذلك مــن أجــل معاجلــة اآلثــار الواقعــة علــى الــنظميكولوجيــالـنظم اإل
 ة البحرية؛يكولوجياإل
 الدول، وبصفة خاصة الدول املتقدمة يف جمال التكنولوجيـا والقـدراتتدعو - ١٣٦ 

 أقــل البلــدان منــواســيما  وال مــع الــدول الناميــة،البحريــة، إىل حبــث إمكانــات حتــسني التعــاون
_______________

 .٣٠٦١٩لرقم، ا١٧٦٠، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٦٠(
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 وكذلك الـدول األفريقيـة الـساحلية، وتقـدمي املـساعدة إليهـا،،والدول اجلزرية الصغرية النامية
ــسياساتدفــ ــضل يف ال ــى حنــو أف ــة للقطــاع البحــري عل ــستدامة والفعال ــة امل ــاج التنمي  إدم

 والربامج الوطنية؛
املختـصة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والبنـك املنظمـات الدوليـةتشجع - ١٣٧ 

الـدويل والوكــاالت املمولــة األخــرى، كــل يف جمــال اختــصاصه، علــى النظــر يف توســيع نطــاق
براجمها لتقدمي املساعدة إىل البلدان النامية وتنسيق جهودها يف جماالت من بينها رصـد األمـوال

 املقدمة من مرفق البيئة العاملية وإنفاقها؛
ــات الـــواردة يف تـــشري - ١٣٨  ــةالدراســـة الـــيت أإىل املعلومـ ــة العامـ  )٦١(عـــدا األمانـ

 سـيما  وال،الـدول النامية والتـدابري الـيت قـد تتخـذها تلـكللدوليتصل باملساعدة املتاحة فيما
 وكـذلك الـدول األفريقيـة الـساحلية، لكـي،أقل البلدان منـوا والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة

علـى النحـوالتنميـة املـستدامة والفعالـة للمـوارد البحريـة واسـتخدامات احمليطـات،حتقق فوائد
مـن الـدول واملنظمـات الدوليـة املختـصة ووكـاالت التمويـل العامليـة واإلقليميـة، وحتثهـااملقدم

على تقدمي مزيد من املعلومات إلدراجها يف التقرير السنوي لألمـني العـام ويف املوقـع الـشبكي
 عبة؛اخلاص بالش

إلعادة التدوير اآلمنة والـسليمة بيئيـا للـسفن، املؤمتر الدويلبقيام حتيط علما - ١٣٩ 
 اتفاقيـة باعتمـاد،٢٠٠٩ مـايو/أيـار ١٥ إىل١١املعقود يف هونغ كونغ، الصني، يف الفترة من

قـراراتالو ٢٠٠٩لعـامإعادة التدوير اآلمنة والسليمة بيئيـا للـسفنبشأنالدوليةهونغ كونغ
االتفاقيـة أو االنـضمام إليهـا مـنهذه، وتشجع الدول على التصديق على)٦٢(الستة املتصلة ا

 خول االتفاقية حيز النفاذ يف وقت مبكر؛دأجل تيسري
 يف محايـة البيئـة البحريـة مـن اآلثـار)٢٩( بـدور اتفاقيـة بـازلحتيط علمـا أيـضا - ١٤٠ 

 الضارة اليت قد تنتج عن هذه النفايات؛
 

 عاشرا
 التنوع البيولوجي البحري

ــوجي البحــريتؤكــد مــن جديــد - ١٤١  ــوع البيول  دورهــا فيمــا يتعلــق حبفــظ التن
واســتخدامه بطريقــة مــستدامة يف املنــاطق الواقعــة خــارج نطــاق الواليــة الوطنيــة، وتالحــظ

_______________

)٦١( A/63/342. 
 .، الضميمةSR/CONF/46  وSR/CONF/45املنظمة البحرية الدولية، الوثيقتان:انظر )٦٢(
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، بـشأن هـذه املـسائلاملعنيةاألعمال اليت تقوم ا الدول واملنظمات واهليئات احلكومية الدولية
 وتدعوها إىل اإلسهام، كل يف جمال اختصاصه، يف دراستها هلذه املسائل؛

 املناقشة املتعلقة بالنظام القانوين املناسـب للمـوارد اجلينيـة البحريـة يفتالحظ - ١٤٢ 
املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية وفقـا لالتفاقيـة، ويـب بالـدول أن تواصـل دراسـة

 املعـينق والية الفريق العامل املخصص غـري الرمسـي املفتـوح بـاب العـضويةهذه املسألة يف سيا
التنــوع البيولــوجي البحــري واســتخدامه بطريقــة مــستدامة يفبدراســة املــسائل املتــصلة حبفــظ

الفريـق العامـل املخـصص غـري الرمسـي املفتـوح’’ (املناطق الواقعة خارج نطـاق الواليـة الوطنيـة
 يق مزيد من التقدم بشأن هذه املسألة؛ حتقدف،)‘‘باب العضوية

ميكـن أن  مـا بوفرة املوارد اجلينية البحرية وتنوعها وبقيمتها من حيـثتسلم - ١٤٣ 
 تقدمه من فوائد وسلع وخدمات؛

 بأمهية البحـوث املتعلقـة بـاملوارد اجلينيـة البحريـة ألغـراض تعزيـزم أيضالتس - ١٤٤ 
 ة البحرية؛يكولوجيت احملتملة وحتسني إدارة النظم اإلالفهم العلمي واالستخدامات والتطبيقا

 الدول واملنظمات الدولية، بوسائل منها بـرامج التعـاون والـشراكاتتشجع - ١٤٥ 
الثنائيـة واإلقليميـة والعامليـة، علـى أن تواصـل بطريقـة مـستدامة وشـاملة دعـم وتعزيـز وتوطيــد

 ميدان البحوث العلمية البحرية، آخـذة يفأنشطة بناء القدرات، وخباصة يف البلدان النامية، يف
 اعتبارها احلاجة إىل بناء مزيد من القدرات يف جمال علم تصنيف األحياء؛

لفريـق العامــلل اعقـد اجتماعـأن ي  العـاماألمــني إىلطلبـها تؤكـد مـن جديـد - ١٤٦ 
 مــن القــرار١٣٠ إىل١٢٧وفقــا للفقــراتاملخــصص غــري الرمســي املفتــوح بــاب العــضوية

ــن٦٣/١١١ ــرة مـ ــباط ٥ إىل١ يف الفتـ ــر/شـ ــل٢٠١٠ فربايـ ــن أجـ ــيات إىل، مـ ــدمي توصـ تقـ
العامة؛ اجلمعية

التنـوع البيولـوجي البحـري واسـتخدامه عـن العـاماألمـني بتقريرحتيط علما - ١٤٧ 
، الـذي أعـد اسـتجابة للطلـببطريقة مستدامة يف املناطق الواقعة خارج نطاق الواليـة الوطنيـة

 ؛)٦٣(٦٣/١١١ من القرار١٢٨رةالوارد يف الفق
لفريــق العامـل املخــصصتـدعو الــدول إىل أن تواصـل، يف االجتمــاع املقبـل ل - ١٤٨ 

 احملميـة البحريـة، ويف إطار واليتـه، النظـر يف مـسائل املنـاطقغري الرمسي املفتوح باب العضوية
 وعمليات تقييم األثر البيئي؛

_______________

)٦٣( A/64/66/Add.2. 
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ـا يف إطـار واليـة جاكرتـا للتنـوع األعمـال الـيت جيـري االضـطالعتالحـظ - ١٤٩ 
بـشأن التنـوع البيولـوجي البحـريالتفصيليوبرنامج العمل )٦٤(البيولوجي البحري والساحلي

، وكـذلك القـرارات ذات الـصلة املتخـذة يف)٦٥(امللحـق باتفاقيـة التنـوع البيولـوجي والساحلي
؛)٥١(االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي

 على ضرورة قيام الدول فرادى أو عن طريق املنظمات الدوليـةتعيد التأكيد - ١٥٠ 
املختصة بالنظر على سبيل االسـتعجال يف الوسـائل الـيت تكفـل، اسـتنادا إىل أفـضل املعلومـات

 ووفقـا لالتفاقيـة واالتفاقـات والـصكوك ذات الـصلة،ي للنـهج التحـوطااتباعـوالعلمية املتاحـة
 إدارة املخـــاطر الـــيت ـــدد التنـــوع البيولـــوجي البحـــري يف الـــتالل البحريـــةتكامـــل وحتـــسني

 احلراريــة املائيــة وغريهــا مــن الــسماتواملنافــثوالــشعاب املرجانيــة املوجــودة يف امليــاه البــاردة
املعينة املوجودة حتت سطح املاء؛

ءات بالدول واملنظمات الدولية أن تتخذ علـى سـبيل االسـتعجال إجـرايب - ١٥١ 
للتــصدي، وفقــا للقــانون الــدويل، للممارســات املــدمرة الــيت ختلــف آثــارا ضــارة علــىإضــافية

 واملنافـثيف ذلـك الـتالل البحريـة  مبـاة البحرية،يكولوجيالتنوع البيولوجي البحري والنظم اإل
احلرارية املائية والشعاب املرجانية املوجودة يف املياه الباردة؛

التفاقيـة علـىقوم، بصورة تتفق مع القانون الدويل، ومع ابالدول أن تيب - ١٥٢ 
ة البحريـةيكولوجيـ حفظ وإدارة التنوع البيولوجي البحـري والـنظم اإلوجه اخلصوص، بتعزيز

  احملمية؛ البحرية باملناطقفيما يتعلقوالسياسات الوطنية
ن ضرورة مواصلة وتكثيف الـدول جلهودهـا املباشـرة أو عـتؤكد من جديد – ١٥٣ 

طريق املنظمات الدولية املختصة، مـن أجـل تطـوير وتيـسري اسـتخدام خمتلـف النـهج واألدوات
يف ذلك إمكانية إقامة مناطق حبرية حمميـة،  مباة البحرية اهلشة،يكولوجيحلفظ وإدارة النظم اإل

ــى حنــو ــدويل، عل ــانون ال ــة  مــاوفقــا للق ــة، واســتنادا إىل أفــضل املعلومــات العلمي ــه االتفاقي تبين
؛٢٠١٢املتاحة، وإقامة شبكات ممثلة ألي من تلك املناطق البحرية احملمية حبلول عام

 العمل الذي تضطلع به الدول واملنظمات واهليئات احلكومية الدوليـةتالحظ - ١٥٤ 
اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، يف تقيــيم املعلومــات العلميــة املتعلقــة باملنــاطق يف ذلــك  مبــا،املعنيــة

ة مـن أجـل حتديـد تلـك املنـاطق، يفيكولوجي حتتاج إىل احلماية، وجتميع املعايري اإلالبحرية اليت
ضوء هدف مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة املتمثـل يف تطـوير وتيـسري اسـتخدام خمتلـف

_______________

 .٢/١٠، املرفق الثاين، املقررA/51/312انظر )٦٤(
)٦٥( UNEP/CBD/COP/7/21املرفق األول٧/٥، املرفق، املقرر ،. 
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ــة، وفقــا للقــانون الــدويل، علــى حنــوحبريــةالنــهج واألدوات مثــل إقامــة منــاطق ــه  مــاحممي تبين
يف ذلك إقامة شبكات ممثلة لتلـك املنـاطق حبلـول  مبااستنادا إىل املعلومات العلمية،االتفاقية، و

 أن مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنـوع البيولـوجي اعتمـدمع االرتياح وتالحظ،)١٢(٢٠١٢عام
ة أويكولوجيـــ معـــايري علميـــة لتحديــد املنـــاطق البحريـــة ذات األمهيـــة اإليف اجتماعــه التاســـع

لــيت حتتــاج إىل محايـة يف ميــاه احمليطــات املفتوحــة وموائـل أعمــاق البحــار واملبــادئالبيولوجيـة ا
يف  مبـاشبكات ممثلة للمنـاطق البحريـة احملميـة،فيهاالتوجيهية العلمية الختيار املناطق اليت تقام

وأحاط علما باخلطوات التمهيديـة األربـع ذلك مياه احمليطات املفتوحة وموائل أعماق البحار،
؛)٦٦( سينظر فيها عند إقامة شبكات ممثلة للمناطق البحرية احملميةاليت

 اتفاقيــة التنــوع البيولــوجيبــشأن أعمــال حلقــة عمــل اخلــرباءتالحــظ أيــضا - ١٥٥ 
  اجلغــرايف- البيولـوجي نظــم التـصنيفبالتوجيـه العلمـي والــتقين فيمـا يتعلـق باسـتخداماملعنيـة

، الــيت تكــون حباجــة إىل محايــةطــاق الواليــة الوطنيــةخــارج نالواقعــةوحتديــد املنــاطق البحريــة
 ؛)٦٧(٢٠٠٩ أكتوبر/ األولتشرين ٢ إىلسبتمرب/أيلول ٢٩املعقودة يف أوتاوا يف الفترة من

 إلنـشاء٢٠١٢ تعزيز التقدم احملـرز يف تنفيـذ هـدف عـام الدول علىتشجع - ١٥٦ 
 مواصـلةالـدولب ويـب،لك املنـاطقممثلة لتشبكات إقامةيف ذلك  مبااحملمية،البحريةاملناطق

مـعتفـقي ا، مبـةبيولوجيـال أوةيكولوجياملناطق ذات األمهية اإلالنظر يف خيارات حتديد ومحاية
  أفضل املعلومات العلمية املتاحة؛استنادا إىلوالقانون الدويل

 بتحــدي ميكرونيزيــا ومبــشروع املنــاظر البحريــة للمنــاطق االســتوائيةتعتــرف - ١٥٧ 
 املثلــث املرجــاين الــيت تــسعى بــصورةةرقية مــن احملــيط اهلــادئ والتحــدي الكــارييب ومبــادرالــش

خاصــة إىل إنــشاء وربــط منـــاطق حبريــة حمميــة وطنيـــة مــن أجــل زيـــادة تيــسري ــج الـــنظم
 الــدويل علــى الـصعيدوالتـضافر والتنــسيقة، وتعيـد تأكيــد ضـرورة تعزيــز التعـاونيكولوجيـاإل

لدعم هذه املبادرات؛
 للمبادرة الدولية بشأن الشعاب املرجانيـة، وحتـيط علمـادعمهاتأكيدتكرر - ١٥٨ 

ــادرة الدوليــة بــشأن الــشعاب املرجانيــة املعقــود يف ،تايلنــدت،كيــيف فو باالجتمــاع العــام للمب
 وتؤيــد األعمـال الــيت جيــري االضــطالع ــا يف،٢٠٠٩ أبريــل/نيــسان ٢٣ إىل٢٠مــنالفتـرة

بـشأنالتفـصيليوع البيولـوجي البحـري والـساحلي وبرنـامج العمـلإطار واليـة جاكرتـا للتنـ
التنوع البيولوجي البحري والساحلي املتصل بالشعاب املرجانية؛

_______________

)٦٦( UNEP/CBD/COP/9/29املرفقات األول إىل الثالث٩/٢٠ق األول، املقرر، املرف ،. 
 .UNEP/CBD/EW-BCS&IMA/1/2انظر )٦٧(
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علـى النـهوض بـاجلهود الراميـةاملختـصة الـدول واملؤسـسات الدوليـةتشجع - ١٥٩ 
البيــضاضإىل معاجلـة ابيـضاض املرجـان، بــسبل منـها حتـسني الرصـد يف جمــال توقـع حـوادث ا

ياتاسـتراتيجوحتديدها، ودعم وتعزيـز اإلجـراءات املتخـذة أثنـاء تلـك احلـوادث، والنـهوض ب
فيهـا  مبـاإدارة الشعاب لدعم مناعتها الطبيعية وحتسني قدرا على مقاومة الـضغوط األخـرى،

؛ املتوقعةظاهرة حتمض احمليطات
 أو عـن طريـق اهليئـات الدول على أن تتعاون، إما مباشرة فيما بينـهاتشجع - ١٦٠ 

الدولية املختصة، يف تبادل املعلومات يف حال وقوع حوادث للسفن علـى الـشعاب املرجانيـة،
ويف التـشجيع علـى وضـع تقنيـات للتقيـيم االقتــصادي لقيمـة إصـالح نظـم الـشعاب املرجانيــة

وعدم استخدامها؛
ــشدد - ١٦١  ــشعاب املرجانت ــستدامة لل يــة واإلدارة علــى ضــرورة إدمــاج اإلدارة امل

يات اإلمنائية الوطنية، وكذلك يف أنـشطة وكـاالتستراتيجاملتكاملة ألحواض التصريف يف اال
وبرامج األمم املتحدة ذات الصلة واملؤسسات املالية الدولية واجلهات املاحنة؛

الدراسـات والنظـر يف آثـار الـضجيج البحوث و على إجراء مزيد منتشجع - ١٦٢ 
يــرد إليهـا مــن  مـاوارد البحريـة احليـة، وتطلــب إىل الـشعبة مواصــلة مجـعيف احمليطـات علـى املــ

 مـن٦١/٢٢٢ مـن القـرار١٠٧ عمـال بـالفقرة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـةالدول األعـضاء
 اإلنترنـت أو وضـع شبكةدراسات علمية خاضعة الستعراض األقران ونشرها يف موقعها على

 ه الدراسات، حسب االقتضاء؛مراجع ووصالت على املوقع تشري إىل هذ
 ؛)٦٨( بوصفها السنة الدولية للتنوع البيولوجي٢٠١٠سنةلولحب ترحب - ١٦٣ 
 

 رحادي عش
العلوم البحرية

ــدول أنيــب - ١٦٤  ــسعي بال ــعمنفــردة،تواصــل ال ــها أو م ــا بين ــاون فيم  أو بالتع
حار واملعـارف املتعلقـةفهم احمليطات وأعماق البلتحسني،املختصةاملنظمات واهليئات الدولية

ةيكولوجيـيف ذلك على وجه اخلصوص مـدى وهـشاشة التنـوع البيولـوجي والـنظم اإل  مباا،
بالعلوم البحريـة الـيت تـضطلعالبحوث فيما يتعلقيف أعماق البحار، عن طريق تكثيف أنشطة

ا وفقا لالتفاقية؛

_______________

 .٦١/٢٠٣انظر القرار )٦٨(
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مسامهة يف حبوث التنـوعيقدمه تعداد الكائنات البحرية احلية من  ماتالحظ - ١٦٥ 
البيولوجي البحري، وتشجع على املشاركة يف هذه املبادرة؛

اللجنـة احلكوميـة الدوليـة لعلـومالعمل الذي تضطلع بـه تالحظ مع التقدير - ١٦٦ 
ــة ــم والثقاف ــة والعل هيئــة اخلــرباء، مبــشورة مــناحمليطــات التابعــة ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربي

 الثالـث عـشر والرابـع عـشر مـناجلـزأين، لوضـع إجـراءات لتنفيـذبحـاراالستـشارية لقـانون ال
  يف هذا الصدد؛جلنة علوم احمليطاتاالتفاقية، وتالحظ كذلك القرارات اليت اعتمدا

ــةتــشجع - ١٦٧  ــه، اخلــرباء هيئ ــذي تــضطلع ب ــشارية علــى مواصــلة العمــل ال  االست
تـصلة بـالبحوث العلميـة البحريـة ونقـلبالتعاون مع الشعبة، بشأن ممارسات الدول األعضاء امل

  إطار االتفاقية؛يفالتكنولوجيا البحرية
 العمل الذي اضطلع به فريق اخلـرباء يف اجتماعـه املعقـودتالحظ مع التقدير - ١٦٨ 

، ملـــساعدة الـــشعبة يف تنقـــيح٢٠٠٩ أبريـــل/نيـــسان ٢٤ إىل٢٠يف نيويـــورك يف الفتـــرة مـــن
دليـل لتنفيـذ األحكـام ذات الـصلة مـن اتفاقيـة األمـم:لبحـريلبحث العلمي اااملنشور املعنون

 مـن املقـرر أن تـصدراتـساقا مـع هـذا العمـلوتالحـظ كـذلك أنـه،)٦٩(املتحدة لقانون البحار
 ؛٢٠١٠عاميف  املتحدةاألممالنسخة املنقحة كمنشور من منشورات

غــالف اجلــوي، أمهيــة زيـادة الفهــم العلمــي للتفاعـل بــني احمليطـات والتؤكـد - ١٦٩ 
بطرق منها املشاركة يف برامج مراقبة احمليطات ونظم املعلومات اجلغرافيـة، مثـل النظـام العـاملي

  املتحـدةاألمـموبرنـامجللجنة احلكومية الدولية لعلـوم احمليطـاتا الذي ترعاهملراقبة احمليطات،
اصة نظـرا لـدورها يف مراقبـةوخباملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والس الدويل للعلوم،للبيئة و

تغري املناخ وتقلباته والتنبؤ ا ويف إقامة نظم اإلنذار بأمواج تسونامي وتشغيلها؛
 بالتقدم الذي أحرزته اللجنة احلكومية الدوليـة لعلـومحتيط علما مع التقدير - ١٧٠ 

امي والتخفيـفاحمليطات والدول األعضاء يف إقامة نظم إقليمية ووطنيـة لإلنـذار بـأمواج تـسون
من آثارها، وترحب مبواصلة التعاون بني األمم املتحدة وسائر املنظمـات احلكوميـة الدوليـة يف
ــذار بــأمواج ــة لإلن ــا الوطني ــة نظمه ــى إقام ــدول األعــضاء عل ــشجع ال ــذه اجلهــود، وت إطــار ه

 ج شامل يتصدى ملخاطر متعـددةاتباعبتسونامي والتخفيف من آثارها وصون تلك النظم،
 احلد من اخلسائر يف األرواح واألضرار اليت تلحـقغرض جمال احمليطات، حسب االقتضاء، بيف

باالقتصادات الوطنية وتعزيز قدرة اتمعات احمللية الساحلية على مواجهة الكوارث الطبيعية؛

_______________

 .A.91.V.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع )٦٩(
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 بــشأن تنــسيق نظــم اإلنــذار املبكــر بــأمواج١٣-٢٥ بــالقرارحتــيط علمــا - ١٧١ 
 مجعيـةاختذتهملخاطر املرتبطة بسطح البحر والتخفيف من آثارها، الذيتسونامي وغريها من ا

يف دورـا اخلامـسة والعـشرين املعقـودة يف بـاريس يفاللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطـات
 ؛)٧٠(٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٥ إىل١٦الفترة من

 تلحـــق  املقــصودة أو غـــري املقــصودة الـــيت إزاء األضـــرارتعــرب عـــن قلقهــا - ١٧٢ 
ــستخدمةب ــة،ترصــد احمليطــايفاملنــصات امل ــة البحري  العوامــاتمــن قبيــل والبحــوث العلمي

، وحتث الدول على اختاذ اإلجراءات الـضرورية والتعـاون يفالراسية ومقاييس أمواج تسونامي
اللجنـة احلكوميـة الدوليـة لألغذيـة والزراعـة و املتحـدةاألمـمفيهـا منظمـة  مبا،املعنيةاملنظمات

 واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ملعاجلة هذه األضرار؛لعلوم احمليطات
 

 ثاين عشـر
يف ة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العاملي، مباـإنشاء عملية منتظمة لإلبالغ عن حال

ذلك اجلوانب االجتماعية واالقتصادية
حلالـة البيئـة البحريـة، مـنضرورة تعزيز التقيـيم العلمـي املنـتظم تأكيدتكرر - ١٧٣ 

 العلمي لتقرير السياسات؛ساسأجل النهوض باأل
فريـقأعـدهالـذي “تقيـيم التقييمـات”  بــالتقرير املتعلق تالحظ مع التقدير - ١٧٤ 

برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة يقدمه  بالدعم الذي، وتقر)٥(٦٠/٣٠ املنشأ عمال بالقراراخلرباء
ــة الدول ــة احلكوميـ ــةواللجنـ ــدتان لعمليـ ــان الرائـ ــا الوكالتـ ــات، ومهـ ــوم احمليطـ ــة لعلـ ــيم’’يـ تقيـ

 ؛‘‘التقييمات
 الذي قدمته الوكالتان‘‘تقييم التقييمات ’’بالتقرير املتعلق بنتائج حتيط علما - ١٧٥ 

تقريـر االجتمـاع ،٦٣/١١١ الذي يتضمن أيضا، وفقا للقرار٦٠/٣٠الرائدتان عمال بالقرار
بـاريس يف الفتـرة مـناملعقود يف‘‘تقييم التقييمات’’ي املخصص لعملية للفريق التوجيهالرابع
؛)٥(٢٠٠٩ أبريل/نيسان ١٧ إىل١٥

 مبـساراملكلـف بالتوصـيةامعاملخـصص اجلـعامـلالفريـقال باجتمـاع ترحـب - ١٧٦ 
ــة العامــة ــع للفريــق يف دورــا الرابعــة والــستنيعمــل للجمعي ــائج االجتمــاع الراب  بنــاء علــى نت

_______________

 ٢٥-١٦، بـاريس، للجمعيـةنوالدورة اخلامـسة والعـشراللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطات،:انظر )٧٠(
 .، املرفق الثاين(IOC-XXV/3) ٢٠٠٩يونيه/نحزيرا
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 ٤ إىلأغـــــسطس/آب ٣١املعقـــــود يف نيويـــــورك يف الفتـــــرة مـــــنهي املخـــــصص،التـــــوجي
 ؛٦٣/١١١ من القرار١٥٧، وفقا للفقرة٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول

يت تقتـرح الـالفريـق العامـل املخـصص اجلـامع التوصـيات الـيت اعتمـدهاتؤيد - ١٧٧ 
ضـرورة إحـراز علـىوتؤكـد،سبل املضي قـدما وتصف دورا األوىل وإطارا للعملية املنتظمة

 والـستني للجمعيـةاخلامـسةالدورةانعقادمزيد من التقدم يف طرائق تنفيذ العملية املنتظمة قبل
 ؛)٧١(العامة

فريـق العامـل املخــصص عقـد اجتمـاع غـري رمسـي لل العـاماألمـني إىلتطلـب - ١٧٨ 
رائـق ملواصـلة النظـر يف ط٢٠١٠ سـبتمرب/أيلـول ٣ إىلأغسطس/آب ٣٠ يف الفترة مناجلامع

،سة والـستنيامـ اخل اجلمعية العامة يف دورـاتنفيذ العملية املنتظمة وتقدمي توصيات بشأا إىل
 أهــداف ونطـاق دورــا األوىلحتديـدتتـضمن مساـا الرئيــسية وترتيباـا املؤســسية ومتويلـها، و

، لـضمانألول يف املقـام اواألسئلة الرئيسية اليت يتعني اإلجابة عليها واجلمهور الـذي تـستهدفه
االسـتئماينصندوقالـيف اختصاصاتالنظرصناع القرار، وباألمهية لدى التقييمات أن حتظى

 ؛ أدناه١٨٣لتربعات وصندوق الزماالت املشار إليهما يف الفقرةل
ــدعو - ١٧٩   الــدول، كوســيلة لتيــسري القــرارات املتعلقــة بالــدورة األوىل للعمليــةت

 لبنـاء العمليـة الالزمـة بـشأن اللبنـات األساسـيةآراءهـا  العـاممـنياألاملنتظمة، إىل أن تقـدم إىل
 اخلامـسةاجلمعيـة العامـة يف دورـا علـى  عـرض هـذه اآلراء العـاماألمنياملنتظمة، وتطلب إىل

  عن احمليطات وقانون البحار؛ الذي سيقدمهيف سياق التقرير السنويوالستني
 اموعـات اإلقليميـة إىل تـشكيل فريـق دعوة رؤسـاء العاماألمني إىلتطلب - ١٨٠ 

 خـبريا كحـد٢٥والتوزيـع اجلغـرايف، ويتـألف مـناملناسـبةاخلـربة الفنيـة خرباء يكفل فيه توفر
غــريجتمـاعاال جمموعـة إقليميـة، لفتـرة متتـد حـىتكــل خـرباء مـن٥د عـنيـيز  الأقـصى وممـا

ــق العامــل املخــصص اجلــامعالرمســي ل وتــشمل ذلــكأعــاله، ١٧٨  املــشار إليــه يف الفقــرةلفري
 االجتماع؛

من التقريـر ٦٠ املسائل املذكورة يف الفقرةالرد على إىل فريق اخلرباءتطلب - ١٨١ 
لفريـق وتقدمي مقترحات بشأا، يف االجتماع التـايل ل)٧٢(“تقييم التقييمات ” نتائجاملقدم عن

ية، حـسب االقتـضاء ورهنـايف ذلك إمكانية القيام بأعمال حتضري  مبا،العامل املخصص اجلامع
 راء ومالحظات؛آ الدول منتقدمه  مايف االعتبار مع األخذاألموال،بتوفر

_______________

 .، املرفقA/64/347انظر )٧١(
 .، املرفقA/64/88انظر )٧٢(
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 إىل الـشعبة تـوفري الـدعم للعمليـة املنتظمـة علـى النحـو املـشار إليـه يفتطلب - ١٨٢ 
، باسـتخدام املـوارد املوجـودة أو مـوارد مـن مـن هـذا القـرار١٨٣  و١٨١إىل ١٧٨الفقرات

ــ ــضاء، مــع وكــاالتاالســتئماين للتربعــات صندوقال ــم بالتعــاون، حــسب االقت   املتحــدةاألم
 ؛ذات الصلةاملتخصصة وصناديقها

ــاماألمــني إىلتطلــب - ١٨٣  ــشاء صــندوق الع ــماســتئماين لل إن تربعــات بغــرض دع
ــرةلعمليــة املنتظمــة الــيت متتــداألوىل لدورةالــعمليــات يف ذلــك تــوفري  مبــامخــس ســنوات، لفت
من البلدان الناميـة، وخباصـة أقـلأعاله القادمني ١٨٠ة للخرباء املشار إليهم يف الفقرةاملساعد

 الناميـة غـري الـساحلية، حلـضور اجتمـاعوالـدولالبلدان منوا والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة
 صــندوق خـاص للزمــاالت إنـشاء، وكــذلك٢٠١٠ عـام يفالفريـق العامــل املخـصص اجلــامع

تدريبيـة للبلـدان الناميـة، وتـشجع الـدول األعـضاء واملؤسـسات املاليـة الدوليـةلدعم الـربامج ال
والوكــاالت املاحنــة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة والشخــصيات

 ؛ أن تساهم يف هذين الصندوقنيعلىالطبيعية واالعتبارية
 

 ثالث عشر
التعاون اإلقليمي

 املنـاطق خمتلـف يف اإلقليمـي املـستوى علـى ملبـادراتا مـن عدد اختاذ تالحظ - ١٨٤ 
 املعـين املـساعدة صـندوق بـه يـضطلع  مبـاالـسياق هـذا يف علمـا وحتـيط االتفاقيـة، تنفيـذ لتعزيز
 يف التقنيـة املـساعدة خالل من طوعا، القيام تيسري إىل دف أعمال من الكارييب البحر مبنطقة
 وحتـيط الكـارييب، البحـر دول بني البحرية احلدود تعيني بشأن مفاوضات بإجراء األول، املقام
 أنـشأته الـذي اإلقليميـة للمنازعـات السلمية التسوية:السالم صندوق بوجود أخرى مرة علما

 حبكـم منها، الغرض رئيسية آليةبوصفه ٢٠٠٠ عام يف األمريكية الدول ملنظمة العامة اجلمعية
ــة املنازعــات نــشوب منــع الواســع، اإلقليمــي نطاقهــا ــة احلــدود علــى واملنازعــات اإلقليمي  الربي

 أن ميكنـها الـيت األخـرى واجلهـات بالـدول ويـب منـها، املعلقـة املنازعـات وتـسوية والبحرية
ذلك؛ تفعل أن الصندوقني هذين يف تساهم

عشر رابع
البحار وقانون باحمليطات املتعلقة العضوية باب املفتوحة الرمسية غري االستشارية العملية

ــالتقرير ترحــب - ١٨٥ ــق ب ــة بأعمــال املتعل ــشارية العملي العاشــر اجتماعهــا يف االست
ــة االستــشارية،  علــىالــذي ركــز ــائج العملي يف ذلــك اســتعراض اجنازاــا وأوجــه  مبــاتنفيــذ نت

 ؛)٣(قصورها يف اجتماعاا التسعة األوىل
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ــة االستــشارية كمنتــدى فريــد للمناقــشات الــشاملةتقــر - ١٨٦  بــشأن بــدور العملي
املسائل املتـصلة باحمليطـات وقـانون البحـار، علـى النحـو الـذي يتـسق مـع اإلطـار الـذي تـوفره

ــتعني)٦(٢١ مــن جــدول أعمــال القــرن١٧االتفاقيــة والفــصل ــه ي ــادة، وبأن ــززي  نظــورامل تعزي
 ؛عند حبث املواضيع املختارة أركان التنمية املستدامة الثالثةب اخلاص

 االرتقـاء يف ا قدمته من إسهامومب االستشارية العمليةهاضطلعت ب مبا ترحب - ١٨٧ 
 بـشأن العامـة اجلمعيـة جتريها اليت السنوية املناقشة وتعزيز الدول بني التعاونو  التنسيقمبستوى

ــانون احمليطــات ــسية واالجتاهــاتإىل امــن خــالل توجيههــا االهتمــام البحــار، وق ــسائل الرئي مل
 ؛ على حنو فعالالراهنة

 العمليـة االستـشارية،أعمـال باجلهود املبذولة لتحسني وتركيـزب أيضاترح - ١٨٨ 
 وتبــادل اآلراءاملعــارفكامــليف هــذا الــصدد بالــدور الرئيــسي للعمليـة االستــشارية يف تتقـرو

 الـوعيزيـادة واملختـصةبني أصـحاب املـصلحة املتعـددين والتنـسيق فيمـا بـني الوكـاالت فيما
املستجدة، مع تعزيز أركان التنمية املستدامة الثالثة يف الوقت ذاتـه،فيها املسائل  مباباملواضيع،

 وتوصي بأن تبتكر العملية االستشارية عملية تتـسم بالـشفافية واملوضـوعية والـشمول الختيـار
 أثنـاء املـشاورات غـري الرمسيـة العامـةاجلمعيـةييـسر عمـل  مبـااملواضيع وأعـضاء أفرقـة املناقـشة

ملتعلق باحمليطات وقانون البحار؛بشأن القرار السنوي ا
 الـدول وتـشجع االستـشارية، العملية كفاءة وحتسني تعزيز ضرورة إىل تشري - ١٨٩

 هلـذه  حتقيقـاالعمليـة رئيـسي إىل اإلرشـادات تقـدمي على الدولية احلكومية والربامج واملنظمات
 قررتـه  مـاوتـشري إىل ه،أثنائـ ويف االستشارية للعملية التحضريي االجتماع قبل وخباصة الغاية،

 االستـشارية للعمليـة عـشر احلـادي االجتمـاع دمـن عقـ ،٦٣/١١١، يف القـرارالصدد هذا يف
 والستني؛ الرابعة دورا يف العامة اجلمعيةتقرره  مايف ضوء

ــب - ١٩٠ ــني إىل تطلـ ــام األمـ ــدعو، أن العـ ــرتني وفقـــا يـ  القـــرار مـــن ٣  و٢ للفقـ
 ٢١ مـن الفتـرة يف نيويـورك يف االستشارية للعملية  عشرادياحل االجتماع عقد إىل ،٥٤/٣٣
ــه يـــوفر وأن ،٢٠١٠ يونيـــه/حزيـــران ٢٥ إىل  يـــضع وأن عملـــه ألداء الالزمـــة التـــسهيالت لـ

 األمانــة يف املعنيــة خــرىاأل هــاتاجل مــع بالتعــاون الــدعم، الــشعبة لــه لتــوفر الالزمــة الترتيبــات
 االقتضاء؛ سبح العامة،

ــن تعـــرب - ١٩١  ــالغ قلقهـــا عـ ــة مـــوارد وجـــود عـــدم إزاء البـ  الـــصندوق يف كافيـ
 وخباصـة الناميـة، البلـدان مـساعدة بغـرض ٥٥/٧ القـرار مبوجـب املنـشأ للتربعات، االستئماين

 حـضورعلـى الـساحلية، غـري الناميـة والـدول الناميـة الـصغرية اجلزرية والدول منوا البلدان أقل
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 للـــصندوقإضـــافية تربعـــات تقـــدمي علـــى الـــدول وحتـــث االستـــشارية، العمليـــة اجتماعـــات
االستئماين؛

،االستـشارية العمليـة رئيسا يدعوهم الذين النامية البلدان ممثلو مينح أن تقرر - ١٩٢
ــة، ــة اجتماعــات خــالل عــروض تقــدمي إىل بالتــشاور مــع احلكومــات املعني ــشارية العملي  االست

 القـرار مبوجـب املنـشأ تربعـاتلل االسـتئماين الـصندوق مـن األمـوال بـدفع يتعلـق فيما األولوية
 رهنـا اليـومي اإلقامـة بـدل أيـضا يـستحقون وأـم سـفرهم، تكـاليف تغطيـة أجل من ،٥٥/٧

 البلـدان مـن الوافدين املستحقني اآلخرين املمثلني مجيع سفر تكاليف تغطية بعد األموال بتوافر
أعاله؛ ١٩١ الفقرة يف املذكورة

 مــداوالا إجــراء عنــد مناقــشتها، الستــشاريةا العمليــة تركــز أن أيــضا تقــرر - ١٩٣
بنـاء علـى عـشرادياحلـ اجتماعهـا يف ،البحـار وقـانون احمليطـات عن العام األمني تقرير بشأن

؛يف ذلك العلوم البحرية  مباشؤون احمليطات وقانون البحار،ب ما يتعلقالقدرات في
 

عشر خامس
والتعاون التنسيق

 والـربامج والـصناديق املنظمـات مـع وثيـق كلبـش العمـل علـى الدول تشجع - ١٩٤
 الدوليـة واالتفاقيـات املتحـدة األمـم ملنظومـة  التابعةاملتخصصة الوكاالت مع وكذلك الدولية،

ــصلة ذات ــا، ومــن ال ــد خالهل ــام جمــاالت لتحدي ــستجدة االهتم ــسيق حتــسني أجــل مــن امل  التن
 وجه؛ أفضل على املسائل هذه معاجلة وكيفية والتعاون

ــشجع - ١٩٥  ــز التنــسيق والتعــاون،ت ــى تعزي ــة عل  اهليئــات املنــشأة مبوجــب االتفاقي
حسب االقتضاء، يف الوفاء بواليات كل منها؛

ــني إىل تطلـــب - ١٩٦ ــام األمـ ــع أن العـ ــاء يطلـ ــات رؤسـ ــة املنظمـ ــة احلكوميـ  الدوليـ
ــيت وبراجمهــا وصــناديقها املتخصــصة املتحــدة األمــم ووكــاالت  املتــصلة األنــشطة يف تــشارك ال

 تلقـي أمهية على وتشدد القرار، هذا على املمولة واملؤسسات البحار وقانون احمليطات شؤونب
 احمليطـات عـن العـام األمـني تقريـر يف إلدراجهـا حينـها يفمن هـذه اجلهـات البناءة املالحظات

الصلة؛ ذات والعمليات االجتماعات يف مشاركتهاعلى أمهيةو البحار، وقانون
 املتخصـصة املتحـدة األمـم وكـاالت أمانات به تضطلع الذي بالعمل ترحب - ١٩٧

 أجـل مـن ا، الصلة ذات واالتفاقيات املنظمات وأمانات ،املعنية وهيئاا وصناديقها وبراجمها
ــها بطــرق احمليطــات، مــسائل بــشأن الوكــاالت بــني والتنــسيق التعــاون تعزيــز  األمــمشــبكة من
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 واملنـاطق احمليطـات مبـسائل يتعلـق فيمـا الوكـاالت بـني التنسيق آليةهيو ،لمحيطاتاملتحدة ل
املتحدة؛ األمم منظومة داخل الساحلية

 الــدول إطــالع يف لمحيطــاتاألمــم املتحــدة ل شــبكة اســتمرار علــى تــشجع - ١٩٨
 هذه يف املقترحة باملشاركة يتعلق  ماوخباصة ومبادراا، أولوياا من يستجد  ماعلى األعضاء
الشبكة؛

 
عشر سادس

البحار وقانون احمليطات شؤون شعبة شطةأن
 احمليطـات عـن الـشامل السنوي التقرير على العام لألمني تقديرها عن تعرب - ١٩٩

 جتـسد والـيت الـشعبة ـا تقـوم الـيت األخـرى األنشطة وعلى الشعبة أعدته الذي البحار وقانون
األعضاء؛ لدولإىل ا الشعبة تقدمها اليت للمساعدة الرفيع املستوى

يف للمحيطـات عـاملي يـوم  بـأول املتحـدةاألمماحتفال تالحظ مع االرتياح - ٢٠٠ 
، وتــدعو الــشعبة إىل مواصــلة تعزيــز وتيــسري التعــاون الــدويل بــشأن٢٠٠٩يونيــه/حزيــران ٨

ــانون البحــار و ــالق ــياق االحتف ــاملي للمحيطــات،شــؤون احمليطــات يف س ــاليوم الع ــستقبال ب  م
 يفســيقاماملناســبات األخــرى مثــل املعــرض العــاملي الــذيوكــذلك مــن خــالل مــشاركتها يف

يـــوم، و٢٠١٢ عــاميفيف يوســـو، مجهوريــة كوريـــا،و،٢٠١٠عــاميفشــنغهاي، الـــصني،
 ٢١ إىل١٩سـبانيا، يف الفتـرة مـنأيف غيجـون،الـذي سـيحتفل بـهاألورويباملالحة البحريـة

؛٢٠١٠ مايو/أيار
 املوكلـة واملهـام باملـسؤوليات االضـطالع يواصـل أن العـام األمـني إىل تطلب - ٢٠١

ــه ــة يف إلي ــرارات ومبوجــب االتفاقي ــة ق ــصلة، ذات العامــة اجلمعي ــاال ــراران فيهــا  مب  ٤٩/٢٨ الق
ــل وأن ،٥٢/٢٦ و ــشعبة املناســبة املــوارد ختــصيص يكف ــشطتها تــضطلع لكــي لل  إطــار يف بأن

للمنظمة؛ املعتمدة امليزانية
 

عشر سابع
العامة للجمعية والستون اخلامسة الدورة

 وطبقـا احلـايل املوسـع بـشكله شـامال، تقريـرا يعد أن العام األمني إىل تطلب - ٢٠٢
ــة، للممارســة ــه لتنظــر املتبع ــة في ــة اجلمعي ــا يف العام ــستني، اخلامــسة دور  التطــورات عــن وال
ــسائل ــصلة وامل ــشؤون املت ــانون احمليطــات ب ــاالبحــار، وق ــك يف  مب ــذ ذل ــذا تنفي ــرار، ه  وفقــا الق

 باملوضـوع الـذي سـيكون املتعلق الفصل يتيح وأن ،٥٤/٣٣  و٥٢/٢٦  و٤٩/٢٨ قراراتلل
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 العمليـــة اجتمـــاع انعقــاد قبـــل االستــشارية للعمليـــة احلـــادي عــشر االجتمــاع اهتمـــام حمــور
األقل؛ على أسابيع بستة االستشارية

 نيتـضم الـذي الشامل السنوي العام األمني لتقرير احليوي الدور على تشدد - ٢٠٣
 املتخصـــصة ووكاالـــا املنظمـــة وعمـــل االتفاقيـــة بتنفيـــذ املتعلقـــة التطـــورات عـــن معلومـــات

 العــاملي الــصعيدين علــى البحــار وقــانون احمليطــات شــؤون ميــدان يف األخــرى واملؤســسات
 التطــورات يف العامــة اجلمعيــة لنظــر الــالزم األســاس لــذلك نتيجــة يــشكل والــذي واإلقليمــي،

ــشؤون املتعلقــة ــانون تاحمليطــا ب ــة املؤســسـة باعتبارهـــا ســنويا، واستعراضــها البحــار وق  العاملي
االستعراض؛ هذا بإجــراء املختصة

 إىل أيـضا يقـدم سـوف أعـاله ٢٠٢ الفقـرة يف إليـه املشار التقرير أن تالحظ - ٢٠٤
 الـيت العـام الطـابع ذات باملـسائل يتعلـق فيمـا االتفاقيـة مـن ٣١٩ باملـادة عمال األطراف الدول

االتفاقية؛ خبصوص ثريتأ
 املتعلقـة الرمسية غرياملشاورات كفاءة حتسني مواصلة يف الرغبة أيضا تالحظ - ٢٠٥

 األمسـاك مبـصائد املتعلـق والقـرار البحـار وقـانون احمليطـات بـشأن الـسنوي العامة اجلمعية بقرار
 لفتـــرة قـــصىاأل احلـــدال يتجـــاوزأ وتقـــرر ، وتعزيـــز فعاليـــة مـــشاركة الوفـــود فيهـــااملـــستدامة
 حبيـث املـشاورات مواعيد حتدد وأن إمجاال أسابيع أربعة القرارين بشأن الرمسية غري املشاورات

 وتــدعو أعــاله، ٢٠٢ الفقــرة يف إليــه املــشار التقريــر إلصــدار الوقــت مــن متــسع للــشعبة يتــاح
 مقترحــات الرمسيــة غــري املــشاورات منــسقي إىل ممكــن، موعــد قــربأ يف تقــدم، أن إىل الــدول

القرارين؛ يف إلدراجها صوصن
 البنـدوالـستني اخلامـسة لـدورا املؤقـت األعمـال جـدول يف تدرج أن تقرر - ٢٠٦ 

 .“احمليطات وقانون البحار”املعنون
 ٥٨اجللسة العامة

 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٤
 




