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                        الدورة الرابعة والستون
                  من جدول األعمال  ٧٦      البند 

                          احمليطات وقانون البحار
                 ت وقانون البحار     احمليطا    
    **                تقرير األمني العام    

    

  موجز  
ــوارد يف الفقــرة        ــة العامــة ال ــر عمــال بطلــب اجلمعي                 مــن قرارهــا    ١٧٣                                                                             أعــد هــذا التقري

                                                                                               إىل األمني العام بأن يقدم إىل اجلمعية يف دورهتا الرابعة والـستني تقريـرا شـامال عـن                      ١١١ /  ٦٣
   .                             البحار، مبا يف ذلك تنفيذ القرار                                            التطورات واملسائل املتصلة بشؤون احمليطات وقانون 

  
  

 
  

   .                       أعيد إصدارها ألسباب فنية * 
                                                                                                          نظرا لتحديد عدد الصفحات، يقتصر هذا التقرير على ملخص ألهم التطورات األخرية وأجـزاء خمتـارة مـن                     **  

   .                                        مسامهات الوكاالت والربامج واهليئات ذات الصلة
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         احملتويات
الصفحةالفقرات  الفصل

٢٨-١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
١٤٩-٣. . . . . . . . . . . تنفيذهااملتعلقان ب نتفاقاالاتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار وا  -ثانيا   

٤٩-٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة االتفاقية واتفاقي تنفيذها  -ألف     
١١٩-٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجتماع الدول األطراف   - باء     
 املشاورات غري الرمسية للدول األطراف يف اتفاق األمم املتحدة لألرصدة  - جيم     
١٤١١- ١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السمكية        

٦١١٢- ١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احليز البحري  - ثالثا   
                                                         حملــة عامــة عــن التطــورات األخــرية املتعلقــة مبمارســات الــدول واملطالبــات  -    ألف     

٢٣١٢- ١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           البحرية وتعيني املناطق البحرية              
٣٦١٣- ٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإليداع واإلعالن الواجب   - اء ب    
٣٧١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظام املعلومات اجلغرافيةمرافق   - جيم     
٦١١٧- ٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جلرف القاريجلنة حدود ا  - دال     
ــدا                         املقــدم مــن إســبانيا         الطلــب           النظــر يف  -   ١                           فرنــسا واململكــة املتحــدة   و          وأيرلن

٤٠١٨- ٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية              
٤٢١٨- ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املقدم من النرويجالطلب النظر يف  -  ٢      
٤٥١٩- ٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرنسااملقدم من الطلب النظر يف  -  ٣      
٤٧١٩- ٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . املقدم من املكسيكالطلب النظر يف  -  ٤      
٥٠٢٠- ٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النظر يف الطلب املقدم من بربادوس -  ٥      
            ظمــى وأيرلنــدا                                                                النظــر يف الطلــب املقــدم مــن اململكــة املتحــدة لربيطانيــا الع  -   ٦      

٥٣٢٠- ٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            الشمالية   
٥٥٢١- ٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . املقدم من إندونيسياالطلب النظر يف  -  ٧      
٥٨٢١- ٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النظر يف الطلب املقدم من اليابان -  ٨      
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٦٠٢٢- ٥٩. . . . . . . . . النظر يف الطلب املشترك املقدم من موريشيوس وسيشيل -  ٩      
٦١٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . طلبات جديدة وأعباء عمل اللجنة  -  ١٠      

٦٩٢٣- ٦٢. . . . . . . . . . . . . اهليئات املنشأة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار  -  رابعا  
٦٦٢٣- ٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السلطة الدولية لقاع البحار  -ألف     
٦٩٢٤- ٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احملكمة الدولية لقانون البحار   - باء     

١٠٢٢٥- ٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الدويلالنقل البحريالتطورات املتصلة بأنشطة   -خامسا   
٧٣٢٥- ٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لنقل البحريدية لاجلوانب االقتصا  -ألف     
٩٠٢٦- ٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سالمة املالحة   - باء     
٧٦٢٧- ٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سالمة السفن -  ١      
٨١٢٧- ٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نقل البضائع اخلطرة -  ٢      
٩٠٢٩- ٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطرق املأمونة أمام املالحة الدولية -  ٣      
٩٦٣٣- ٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واإلنفاذالتنفيذ   - جيم     
٩٨٣٥- ٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  واحلوادث البحريةإلحصاءاتا  - دال     
١٠٢٣٦- ٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إزالة احلطام  - هاء     

١١٧٣٨- ١٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             ًاملسافرون حبرا   - سادسا   
١١٠٣٨- ١٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  والصيادونارةحبال  -ألف     
١٠٧٣٨- ١٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البحارة -  ١      
١١٠٤٠- ١٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصيادون -  ٢      
١١٧٤١- ١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهلجرة الدولية عن طريق البحر   - باء     

١٣٥٤٤- ١١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األمن البحري  - سابعا   
١٢٩٤٤- ١١٩. . . . . . . . . . . . . . . .  املسلح ضد السفنسطوأعمال القرصنة وال  -ألف     
١٣٠٥٠. . . . . . . . . . . االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية   - باء     
ــد    -    جيم      ــة ضـ ــال اإلرهابيـ ــة                            منـــشآت النقـــل البحـــري                              األعمـ ١٣٣٥١- ١٣١                       واملنـــشآت البحريـ
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 واملصاحل البحرية األخرى            
١٣٥٥٢- ١٣٤. . . . . . . . . . . . .  النووية والكيميائية والبيولوجيةانتشار األسلحة  - دال     

١٧٤٥٢- ١٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البحرية العلوم والتكنولوجيا  - ثامنا   
١٥١٥٣- ١٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العلوم البحرية  -ألف     
١٤٣٥٣- ١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برامج مراقبة احمليطات -  ١      
١٤٨٥٦- ١٤٤. . . . . . . . . . . . وقيانوغرافيةألا واملعلومات للبيانات الدويل التبادل -  ٢      
١٥١٥٨- ١٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . البحرية العلمية والبحوث البحار نقانو -  ٣      
١٥٣٦٠- ١٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبكر اإلنذار نظم   - باء     
١٧٤٦١- ١٥٤. . . . . . . . . . . . . . البحرية التكنولوجيا جمال يف التطورات أحدث  - جيم     

١٩٦٦٦- ١٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وإدارهتا احلية البحرية املوارد حفظ  - تاسعا   
١٧٧٦٦- ١٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البحرية األمساك مصائد موارد  -ألف     
ــن      -   ١       ــرات م ــذ الفق ــة لتنفي ــة العام ــرار  ٩٠   إىل     ٨٣                                                        اســتعراض اجلمعي ــن الق            م

١٧٨٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         بشأن الصيد يف قاع البحار                  ١٠٥  /   ٦١
ــة ملنظمــة األمــم -   ٢       ــة مــصائد األمســاك التابع ــة والعــشرون للجن ــدورة الثامن                                                             ال

١٨٣٦٨- ١٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 املتحدة لألغذية والزراعة          
نظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة بشأن املشاورة التقنية اليت عقدهتا م -  ٣      

١٨٤٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امليناء  ةتدابري دول
املشاورة التقنية اليت عقدهتا منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة بشأن  -  ٤      

١٨٦٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لعلملة ادو أداء
١٨٧٧٠. . . . . . االجتماع الثاين لشبكة أمناء اهليئات اإلقليمية ملصائد األمساك -  ٥      
االجتماع املشترك الثاين للمنظمات اإلقليمية املعنية بإدارة مصائد أمساك  -  ٦      

١٨٩٧١- ١٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التونة
١٩١٧١- ١٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منتدى جزر احمليط اهلادئ -  ٧      
١٩٦٧٢- ١٩٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احليتان واحليتانيات األخرى   - باء     
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٢١٣٧٣- ١٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنوع البيولوجي البحري  - عاشرا   
                                                              زاء األنــــشطة والــــضغوط يف مــــا يتعلــــق بــــالتنوع                 املتخــــذة إ          تــــدابري   ال  -    ألف     

١٠١٧٤- ١٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          البحري                 البيولوجي   
٢١٣٧٥- ٢٠٢. . . . . . . . . . . . .                                                             تدابري تستهدف أنظمة إيكولوجية وأنواع حمددة                       -    باء     
٣٤٠٨٠- ٢١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             املستدامة                 والتنمية               وحفظها                  البحرية              البيئة            محاية     -        حادي عشر

٢١٦٨٠- ٢١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        مقدمة    -    ألف     
٢٢٤٨٢- ٢١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              يكولوجية        اإل          النظم        هنج     -    باء     
٢٣١٨٤- ٢٢٥. . . . . . . . . . . . . . .        الربية              األنشطة             جراء          من               البحرية              البيئة            تدهور    -    جيم     
٢٣٠٨٤- ٢٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        الربية              األنشطة            جراء          من            التلوث   -   ١      
٢٣١٨٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           البحري              الركام   -   ٢      
٢٤٣٨٧- ٢٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         السفن         عن                الناجم              التلوث    -    دال     
٢٣٨٨٧- ٢٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        املواد             تصريف     -   ١      
٢٤٣٩٠- ٢٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 اهلواء الناجم عن السفن                  تلوث    -   ٢      
٢٥٠٩٢- ٢٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           الغريبة              الغازية و             األنواع               إدخال       -    هاء     
٢٥٣٩٤- ٢٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      ضوضاء احمليطات           -    واو     
٢٦٤٩٥- ٢٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     إدارة النفايات        -    زاي     
٢٦١٩٥- ٢٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        تصريف النفايات          -   ١      
٢٦٤٩٨- ٢٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  نقل النفايات عرب احلدود             -   ٢      
٢٧٠٩٩- ٢٦٥. . . . . . . . . . .           ختريدها        و                      إعادة تدويرها            و           تفكيكها       و     فن             تكسري الس     -    حاء     
٢٨٢١٠١- ٢٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        املسؤولية والتعويض        -    طاء     
٢٩٥١٠٤- ٢٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            أدوات اإلدارة على أساس املنطقة                  -    ياء     
٣٣٤١٠٩- ٢٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     التعاون اإلقليمي       -    كاف     
٢٩٧١٠٩- ٢٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        مقدمة   -   ١      
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٣٠٠١١٠- ٢٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   )                 أنتاركتيكا       (                                القارة املتجمدة اجلنوبية           -   ٢      
٣٠٣١١١- ٣٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ة             الشمالي      ية        القطب           املنطقة    -   ٣      
٣٠٦١١٣- ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            حبر البلطيق -   ٤      
٣٠٨١١٤- ٣٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 البحر األسود      -   ٥      
٣٠٩١١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              حبر قزوين      -   ٦      
٣١١١١٥- ٣١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 حبار شرق وجنوب آسيا               -   ٧      
٣١٥١١٥- ٣١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            البحر األبيض املتوسط          -   ٨      
٣١٧١١٦- ٣١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                يط األطلسي                       مشال شرق احمل        -   ٩      
٣٢٠١١٧- ٣١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 مشال غرب احمليط األطلسي               -    ١٠      
٣٢٤١١٨- ٣٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                احمليط اهلادئ       -    ١١      
٣٢٦١١٨- ٣٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  البحر األمحر وخليج عدن               -    ١٢      
٣٢٧١١٩. . . . . . .                                                                             املنطقة البحرية للمنظمة اإلقليمية حلماية البيئة البحرية                          -    ١٣      
٣٢٨١٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ئ   د       اهلا        احمليط           شرق              جنوب     -    ١٤      
٣٣٠١٢٠- ٣٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     غرب ووسط وشرق أفريقيا                 -    ١٥      
٣٣٤١٢١- ٣٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         الكربى                الكارييب              البحر            منطقة    -    ١٦      
٣٤٠١٢٢- ٣٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            النامية               الصغرية               اجلزرية            الدول   -   الم     

٣٦١١٢٤- ٣٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             واحمليطات               املناخ         تغري   -        ثاين عشر   
٣٤٨١٢٥- ٣٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            احمليطات           على             املناخ          تغري          آثار    -    ألف     
٣٥٧١٢٨- ٣٤٩. . . .              باحمليطات                   املرتبطة                 األنشطة              سياق         يف             املناخ          تغري          أثر        من               التخفيف      -    باء     
٣٥٣١٢٨- ٣٤٩. . . . . . . . . . . . . . .         السفن         من             الدفيئة             غازات                     انبعاثات           من        احلد  -   ١      
٣٥٧١٣٠- ٣٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        تقسيم احمليطات وعزل الكربون               -   ٢      
٣٦١١٣٢- ٣٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             التكيف مع التغري املتوقع يف املناخ                -    جيم     

٣٦٣١٣٤- ٣٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       تسوية املنازعات          -         ثالث عشر  



A/64/66/Add.1  
 

09-49928 7 
 

٣٦٢١٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          حمكمة العدل الدولية         -    ألف     
٣٦٣١٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       احملكمة الدولية لقانون البحار              -    باء     

٣٧٥١٣٤- ٣٦٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    التعاون والتنسيق الدوليان            -         رابع عشر   
                                                                               عمليــة األمــم املتحــدة االستــشارية غــري الرمسيــة املفتوحــة بــاب العــضوية      -    ألف     

٣٦٤١٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          علقة باحمليطات وقانون البحار                  املت
                                                                                      العملية املنتظمة لإلبالغ عن حالـة البيئـة البحريـة وتقييمهـا علـى الـصعيد                   -    باء     

٣٦٧١٣٥- ٣٦٥. . . . . . . . . . . .                                االجتماعية االقتصادية                         اجلوانب                            العاملي مبا يف ذلك        
٣٧١١٣٦- ٣٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             لمحيطات         ل                 األمم املتحدة            شبكة     -    جيم     
٣٧٥١٣٧- ٣٧٢. . . .                                                                    رك املعين باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية                                             فريق اخلرباء املشت         -    دال     
٣٩٥١٣٨- ٣٧٦. . . . .                                                                                                   أنشطة بناء القدرات اليت تضطلع هبا شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار                                      -        خامس عشر

٣٧٨١٣٩- ٣٧٧. . . . . . . . . . .                                                                  اإلحاطة اإلعالمية ألعضاء الوفود يف اجلمعية العامة                        -    ألف     
٣٧٩١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . .                           ون شرييب أمريا سنغ                                       برنامج زمالة هاميلت            -    باء     
٣٨٣١٣٩- ٣٨٠. . . . . . . . . . .                                                                       برنامج زمالة األمم املتحدة ومؤسسة نيبون اليابانية                         -    جيم     
٣٨٨١٤٠- ٣٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        الدورات التدريبية        -    دال     
٣٩٥١٤٠- ٣٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  االستئمانية                     الصناديق      -    هاء     
٣٩١١٤٠- ٣٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          القاري             اجلرف            حدود           جلنة   -   ١      
              الناميــــة،             البلــــدان            مــــساعدة                   تربعــــات لغــــرض   لل            ســــتئماين ال ا       صندوق      الــــ -   ٢      

      غـري           والـدول           النامية،        الصغرية        اجلزرية        والدول      منوا،         البلدان     أقل      سيما  ال و
                               األمـم املتحـدة االستـشارية              عمليـة             اجتماعـات      ضور   حلـ    ،         الناميـة           الساحلية

٣٩٣١٤٣- ٣٩٢. . .            البحار             وقانون                    باحمليطات                  املتعلقة              العضوية          باب                املفتوحة               الرمسية         غري 
٣٩٤١٤٣. . . . .           البحار               لقانون              الدولية               للمحكمة                  للتربعات                       االستئماين                  الصندوق    -   ٣      
           املتحـــدة         األمـــم          اتفـــاق       مـــن           الـــسابع        جلـــزء ا           يف إطـــار            املـــساعدة          صـــندوق -   ٤      

٣٩٥١٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           السمكية               لألرصدة    
٤٠١١٤٤- ٣٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               ستنتاجات         اال   -        سادس عشر
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       مقدمة  -    أوال   
                                                 فيـه مـن تطـورات كـثرية يـرد وصـفها يف هـذا                                              يتميز هذا العام، باإلضافة إىل ما حدث      -   ١

                                                  لدخول اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحـار         ة                 ذكرى اخلامسة عشر    ال                             التقرير، بأنه يوافق حلول     
ــة ” ( ــز النفــاذ  ) “          االتفاقي ــه شــهد     ، و                 حي ــاليوم العــاملي                 بأن                                                           احتفــال األمــم املتحــدة للمــرة األوىل ب

 (    ٢٠٠٩       يونيه   /      حزيران  ٨             للمحيطات يف   
 

                                           احلـدثان فرصـة لتأمـل أمهيـة احمليطـات                      ويوفر هذان     .  )١
                                                                                                احلامسة حلياة اإلنسان والتنمية، مبـا يف ذلـك حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، والـدور احلاسـم           

         اسـتخالص               سـعيها إىل                                                                  االتفاقية وغريها من الصكوك ذات الصلة لصاحل الـدول يف             ه          الذي تؤدي 
   .                              ثلة يف احلفاظ على استدامة احمليطات                                               املنافع من البحار واحمليطات، والتصدي للتحديات املتم

                    ً     ً                                                   هذا التقرير استعراضاً عاماً للتطورات اليت حدثت فيما خيـص شـؤون احمليطـات               قدم    وي  -   ٢
                                                                                 وهــو يرمــي إىل مــساعدة اجلمعيــة العامــة يف استعراضــها وتقييمهــا الــسنويني      .                  وقــانون البحــار

          ُ           وينبغـي أن ُيقـرأ       .               انون البحـار                                                                 لتنفيذ االتفاقية والتطورات األخرى املتصلة بشؤون احمليطات وقـ        
          الـذي   (A/64/66)                                                                                باالقتران مع اجلزء األول من تقرير األمني العام عن احمليطات وقانون البحـار            

                                                    الجتماع العاشر لعملية األمم املتحـدة االستـشارية         ا                                         تناول املوضوع الذي سيكون حمور اهتمام       
  ،  ) “                     العمليـة االستـشارية   ” (            انون البحار                                                     غري الرمسية املفتوحة باب العضوية املتعلقة باحمليطات وق    

                                                                                           تنفيــذ نتــائج العمليــة االستــشارية، مبــا يف ذلــك اســتعراض إجنازاهتــا وأوجــه قــصورها يف  ”      وهــو 
                                                                        ؛ وتقرير األمني العام عن اإلجراءات اليت اختـذهتا الـدول واملنظمـات              “                       اجتماعاهتا التسعة األوىل  

                       مـن قـرار اجلمعيـة      ٩٠       إىل     ٨٣          ات مـن            للفقـر                                   ً     اإلقليمية إلدارة مصائد األمساك تنفيذاً                والترتيبات  
ــة  ــاق         ١٠٥ /  ٦١         العام ــها اتف ــصائد األمســاك، بطــرق من ــشأن اســتدامة م ــام                                                                ب ــذ     ١٩٩٥      ع            لتنفي

        مـن       ١٩٨٢         ديـسمرب    /              كانون األول    ١٠                        لقانون البحار املؤرخة                  األمم املتحدة                    تتضمنه اتفاقية      ما
                          رصـدة الـسمكية الكـثرية                           املتداخلـة املنـاطق واأل                       األرصـدة الـسمكية                                 أحكام بشأن حفـظ وإدارة      

  ؛  )A/64/305 (                       والصكوك ذات الـصلة        ،   ) “                                     اتفاق األمم املتحدة، لألرصدة السمكية     ” (        االرحتال  
                                                                                                       وتقرير األمني العام الذي يرمـي إىل مـساعدة االجتمـاع الثالـث للفريـق العامـل املخـصص غـري                    

             البحــري يف                                                                                         الرمســي املفتــوح بــاب العــضوية لدراســة املــسائل املتعلقــة حبفــظ التنــوع البيولــوجي 
                  العامل التـابع        الفريق ” (                                                                        املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على حنو مستدام          

                                                                ؛ والتقريـــر املتعلـــق بأعمـــال العمليـــة االستـــشارية يف      )A/64/66/Add.2   ( ) “                     للجمعيـــة العامـــة 
         تفاقيـة                                                                   ؛ وتقريـر االجتمـاع التاسـع عـشر للـدول األطـراف يف اال               )A/64/131 (                  اجتماعها العاشر   

) SPLOS/203.(    
  

__________ 
ــاليوم العــاملي للمحيطــات هــو       )١ (   ــا، مــسؤوليتنا ”                                                                        كــان موضــوع االحتفــال االفتتــاحي ب           املوقــع       انظــر  .  “                      حميطاتن

   ..www.un.org/Depts/los                                                                        الشبكي لشعبة شؤون احمليطات وقانون البحار باألمانة العامة على العنوان التايل 
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         تنفيذها          املتعلقان ب   ن     تفاقا ال                                    اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار وا  -      ثانيا   
                               حالة االتفاقية واتفاقي تنفيذها  -    ألف   

ــة         كــان   ،     ٢٠٠٩        أغــسطس  /    آب  ٣١  يف   -   ٣ ــراف يف االتفاقي ــدد األط ــن     ١٥٩                              ع ــاً، م      ً           طرف
                   وتصديق كـل مـن       )     ٢٠٠٨       سبتمرب   / ل       أيلو   ٢٥ (                                                بينهم اجلماعة األوروبية، نتيجة النضمام ليربيا       

        وبــذلك    ).     ٢٠٠٩        يوليــه  /       متــوز  ١٠ (                          واجلمهوريــة الدومينيكيــة   )     ٢٠٠٩       مــايو  /        أيــار ١ (         سويــسرا 
ــا        ــوقعني األصــليني عليه ــد وصــل اآلن إىل عــدد امل ــة ق   يف     ١٥٩ (                                                                                        يكــون عــدد أطــراف االتفاقي

          اجلـزء                                                          وارتفع عـدد األطـراف يف االتفـاق املتـصل بتنفيـذ             .  )٢  ( )    ١٩٨٤       ديسمرب   /           كانون األول   ٩
     ً                                 طرفـاً بعـد أن انـضمت إليـه             ١٣٧                                                                         احلادي عـشر مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار إىل                 

                                                        وباإلضافة إىل ذلـك، أبـدت ليربيـا وسويـسرا واجلمهوريـة        .     ٢٠٠٨       سبتمرب   /        أيلول   ٢٥          غيانا يف   
ــا أعــاله      ــشار إليه ــواريخ امل ــزام باالتفــاق يف الت ــى االلت ــها عل ــة موافقت                 وارتفــع عــدد    .                                                                                           الدومينكي

     ً                              طرفــاً، مــن بينــهم اجلماعــة      ٧٥                                                             ألطــراف يف اتفــاق األمــم املتحــدة لألرصــدة الــسمكية إىل       ا
ــلوفاكيا     ــضمام ســ ــد انــ ــة، بعــ ــاين  ٦ (                                                 األوروبيــ ــشرين الثــ ــوفمرب  /                      تــ ــق  )    ٢٠٠٨          نــ                 ، وموزامبيــ

            ، وتوفــالو  )    ٢٠٠٨        ديــسمرب  /              كــانون األول  ١٦ (          ، وبنمــا  )    ٢٠٠٨        ديــسمرب  /    األول        كــانون   ١٠ (
    ).    ٢٠٠٩      فرباير  /      شباط ٢ (
ــدى التــ   -   ٤ ــة، أ              ول ــى االتفاقي ــ                         صديق عل ــراء        ص ــار اإلج ــشأن اختي ــاً ب ــسرا إعالن                 ً                                  درت سوي

  )     ٢٠٠٩        ينــاير  /                  كــانون الثــاين   ٢٣ (                        كمــا أصــدرت غــابون     .    ٢٨٧                            املنــصوص عليــه يف املــادة   
                                                     إعالنـني يتعلقـان باالسـتثناءات االختياريـة مـن            )     ٢٠٠٩         فربايـر    /         شـباط    ١٣ (                      وترينيداد وتوبـاغو    

                   وأصـدرت دولتـان      .    ٢٩٨         مادهتـا         مبوجب          تفاقية                                 من اجلزء اخلامس عشر من اال       ٢              تطبيق الفرع   
ــني  ــادتني        مبوجــب         إعالن ــسمكية، ومهــا      ٤٧    و   ٤٣         امل ــم املتحــدة لألرصــدة ال ــاق األم ــن اتف   :                                                             م
              وباإلضــافة إىل    ).     ٢٠٠٩        أبريــل  /         نيــسان  ٢٢ (            وســلوفاكيا   )     ٢٠٠٩        أبريــل  /         نيــسان  ٢٠ (          هنغاريــا 

                  ، رســالة تتعلــق   ٠٨  ٢٠        ســبتمرب  /         أيلــول  ١٠                                                       ذلــك، تلقــى األمــني العــام مــن حكومــة إســبانيا، يف 
    ).    ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ٣١ (                                                 باإلعالن الذي أصدره املغرب لدى التصديق على االتفاقية 

  
                     اجتماع الدول األطراف  -    باء   

ُ                                                                                        ُعقد االجتماع التاسع عشر للدول األطراف يف االتفاقية مبقر األمم املتحـدة يف الفتـرة                 -   ٥
                                         مـع التقـدير بـالتقرير الـسنوي                           ً     وأحاط االجتماع علمـاً     .     ٢٠٠٩       يونيه   /         حزيران   ٢٦       إىل     ٢٢    من  

                             ذلك باملعلومات اليت قـدمها      ك    ، و  )SPLOS/191   (    ٢٠٠٨                                        للمحكمة الدولية لقانون البحار لعام      
    ). “      اللجنة ” (         القاري  ف                                                         األمني العام للسلطة الدولية لقاع البحار، ورئيس جلنة حدود اجلر

__________ 
   .             من االتفاقية   ٣٠٥           من املادة  ٢            انظر الفقرة    )٢ (  
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                      ً      انون البحار وأحاط علمـاً                                                                   ونظر االجتماع يف املسائل املتعلقة مبيزانية احملكمة الدولية لق          -   ٦
           ، املـشفوع      ٢٠٠٨-    ٢٠٠٧                                                                  مع التقدير، بتقرير مراجعي احلسابات اخلارجيني عن الفتـرة املاليـة      

   ). SPLOS/192   (    ٢٠٠٨           ديـــــسمرب  /                 كــــانون األول   ٣١                                                بالبيانــــات املاليــــة للمحكمــــة حــــىت     
               نيـة للفتـرة                    ً                                                                أحاط االجتماع علماً مع التقدير، بتقريـر احملكمـة بـشأن املـسائل املتعلقـة بامليزا           كما

٢٠٠٨-    ٢٠٠٧    )   SPLOS/193( ،  يــورو، وهــو جــزء مــن    ٧٨٤     ١٣٦                               وقــرر التنــازل عــن مبلــغ                           
ــة    ــرة املالي ــدول        ٢٠٠٨-    ٢٠٠٧                                      الفــائض النقــدي للفت                                                   ، وخــصمه مــن األنــصبة املقــررة علــى ال

   .    ٢٠١٠            األطراف لعام 
           ور أعــضاء    جــ                شــروط خدمــة وأ ”                              مقدمــة مــن احملكمــة عنواهنــا         مــذكرة                  وبعــد النظــر يف   -   ٧

ــة ال ــانون البحــار             احملكم ــة لق ــانون البحــار     -                            دولي ــة لق ــة الدولي ــضاء احملكم ــديل أجــور أع    “                                                                 تع
) SPLOS/194(  مقــرر بــشأن تــسوية أجــور أعــضاء احملكمــة الدوليــة  ”                            ، قــام االجتمــاع باعتمــاد                                                       

    ).SPLOS/200 (  “                                 لقانون البحار ومعاشاهتم التعاقدية
   /         نيــسان  ٢٠     خــة                                                                        وتنــاول االجتمــاع أيــضا عــبء عمــل اللجنــة يف ضــوء الرســالة املؤر    -   ٨

  . (SPLOS/195)                                                                           ، املوجهة مـن رئـيس اللجنـة إىل رئـيس االجتمـاع التاسـع عـشر                      ٢٠٠٩       أبريل  
                   وأعربـت الوفـود      .                                                                             واستمع إىل عرض بشأن عبء عمل اللجنة أدىل به رئيسها أثنـاء االجتمـاع             

                                                                                                             عن القلق إزاء تزايد عـبء العمـل الـذي تتحملـه اللجنـة، بـالنظر علـى وجـه اخلـصوص إىل أن                        
                            جمموعـة مـن املعلومـات        ٤٣                                           طلبـا، وأحالـت إىل األمـني العـام             ٥١                     د قدمت إىل اللجنة             الدول ق 

                               ميل حبري، وفقـا للفقـرة          ٢٠٠                                                               األولية تبني احلدود اخلارجية جلرفها القاري إىل مسافة تتجاوز          
      ومـن    . (SPLOS/183)                                                               من املقرر الذي اختذ يف االجتمـاع الثـامن عـشر للـدول األطـراف         )  أ   ( ١

   .                  بات أخرى يف املستقبل              املتوقع تقدمي طل
                           اتفـق عليهـا االجتمـاع           الـيت        نتيجـة   ال                                                    وعالوة علـى ذلـك، قـررت الـدول األطـراف، يف              -   ٩
                                                                                         تقريره، على مواصلة معاجلة املسائل املتصلة بعـبء عمـل اللجنـة وتـوفري التمويـل                          أدرجت يف    و

     ن يف                                                                     كمـا أهابـت بالـدول األطـراف الـيت لـديها خـرباء يعملـو                 .                                  ألعضائها علـى سـبيل األولويـة      
                                                                                                        اللجنة أن تبذل ما يف وسعها لكفالة مشاركة أولئك اخلـرباء مـشاركة تامـة يف أعمـال اللجنـة،                    

                                                                                   وأهابت النتيجة املتفق عليها بالدول األطـراف أن تتـربع للـصندوق االسـتئماين                .               وفقا لالتفاقية 
            ريا لقيـام       وتيس  .                                                                                 بغية تيسري مشاركة أعضاء اللجنة املنتمني إىل بلدان نامية يف اجتماعات اللجنة           

                                                                                                    الدول األطراف بإجراء استعراض شامل للمسألة، طلبـت الـدول األطـراف مـن األمانـة العامـة                  
SPLOS/157                                                            أن تعد صيغة مستكملة للمـذكرة الـواردة يف الوثيقـة            

) 
 

                             ، علـى أسـاس املناقـشات        )٣
ــراف          ــدول األط ــن ال ــدم م ــات أخــرى تق ــشر وأي معلوم ــاع التاســع ع ــيت دارت يف االجتم                                                                                                 ال

__________ 
    .                                                                        مذكرة من األمانة العامة بشأن املسائل املتصلة بعبء عمل جلنة حدود اجلرف القاري   )٣ (  
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                                    وقـررت، أخـريا، أن يتـوىل مكتـب         .                                                  الوقت املناسب قبل انعقاد االجتمـاع املقبـل                    واملراقبني، يف 
                                                                                                       االجتماع التاسع عشر تيسري أعمال فريق عامـل غـري رمسـي ملواصـلة النظـر يف املـسائل املتـصلة                     

       عقـده         قـرر                                                                                             بعبء عمل اللجنة، وأن يتنـاول االجتمـاع تلـك املـسائل يف االجتمـاع العـشرين امل                 
   .    ٢٠١٠      يف عام 

ــر االجتمــاع      وف  -    ١٠ ــة واحملكمــة، أق                     الترتيــب املتعلــق   ”                                                                        يمــا يتعلــق بتوزيــع املقاعــد يف اللجن
  “                                         وجلنــــة حــــدود اجلــــرف القــــاري           البحــــار                                                           بتوزيــــع املقاعــــد يف احملكمــــة الدوليــــة لقــــانون 

(SPLOS/201) .    
                                                                                             وأجرى االجتماع أيضا تبادال لوجهـات النظـر يف إطـار بنـد جـدول األعمـال املعنـون                     -    ١١
       انظـر   (  “                                                 من اتفاقية األمم املتحدة لقـانون البحـار           ٣١٩                         عام املقدم عمال باملادة                    تقرير األمني ال   ”

    .  )SPLOS/203             من الوثيقة    ١١٦–   ١٠٣        الفقرات 
  

                                                                                              املـــــشاورات غـــــري الرمسيـــــة للـــــدول األطـــــراف يف اتفـــــاق األمـــــم املتحـــــدة     -    جيم   
         السمكية       لألرصدة

                        طــراف يف اتفــاق األمــم                                                                   عقــدت اجلولــة الثامنــة مــن املــشاورات غــري الرمسيــة للــدول األ   -    ١٢
  ،     ٢٠٠٩        مـارس    /       آذار   ١٩       إىل     ١٦                                                               املتحدة لألرصدة السمكية مبقر األمم املتحدة يف الفتـرة مـن            

                                                                                                                للنظر يف مجلـة مـسائل مـن بينـها التـشجيع علـى مـشاركة أوسـع نطاقـا يف االتفـاق عـن طريـق                           
          ف املــؤمتر                                                                                            احلــوار املــستمر، وخاصــة مــع البلــدان الناميــة، واألعمــال التحــضريية األوليــة الســتئنا 

 (         االستعراضي
 

٤( .     
                             تشجيع مشاركة أوسع نطاقـا       :                                                         وتناول احلوار املستمر املواضيع الرئيسية اخلمسة التالية        -    ١٣

                                                                                                   يف االتفــاق؛ والعالقــة بــني االتفــاق واالتفاقيــة والــصكوك الدوليــة األخــرى؛ وبنــاء القــدرات؛    
              وتــوىل فريــق   .                  دولــة املينــاء                                                                      وتوافــق تــدابري احلفــظ واإلدارة؛ والتعــاون يف جمــال اإلنفــاذ؛ وتــدابري

                                                                                              خرباء تقدمي كل موضوع لتمكني املشاركني من إجراء مناقـشات مثمـرة وتكـوين فهـم أعمـق                  
   .               للقضايا املختلفة

ــة الســتئناف املــؤمتر االستعراضــي، أوصــت       -    ١٤                                                                                         وفيمــا يتعلــق باألعمــال التحــضريية األولي
   أن   )  أ   ( :                          العامــة إىل األمــني العــام                                                                   اجلولــة الثامنــة مــن املــشاورات غــري الرمسيــة أن تطلــب اجلمعيــة 

       تـشكل                                                                                             عقد جولة تاسعة من املشاورات غري الرمسية للـدول األطـراف يف االتفـاق ملـدة يـومني                    ي

__________ 
                                                                                                على تقرير اجلولة الثامنة للمشاورات غـري الرمسيـة يف املوقـع الـشبكي لـشعبة شـؤون احمليطـات                         ميكن االطالع      )٤ (  

   ./www.un.org/depts/los  :                                وقانون البحار على العنوان التايل
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 (                                                اجتماعا حتضرييا للمـؤمتر االستعراضـي املـستأنف                       يف املقام األول    
 

                       أن يعـد، بالتعـاون      و  )  ب (   ؛   )٥
                              املـــستكمل املـــشار إليـــه يف                                                                                مـــع منظمـــة األمـــم املتحـــدة لألغذيـــة والزراعـــة، التقريـــر الـــشامل 

                                                              ، مـع مراعـاة التوجيـه احملـدد املقتـرح مـن اجلولـة                  ١١٢ /  ٦٣                               من قرار اجلمعية العامـة         ٣٢       الفقرة
                                 وأن يتــيح نــسخة مــسبقة غــري  ،                                                                الثامنــة للمــشاورات غــري الرمسيــة للــدول األطــراف يف االتفــاق 

                    ن احمليطـات وقـانون                                                     وفقا للممارسة املتبعة، على املوقع الشبكي لشعبة شؤو ،                 منقحة من التقرير 
   .      البحار

  
             احليز البحري  -      ثالثا   
                                                                                     حملة عامة عن التطورات األخرية املتعلقـة مبمارسـات الـدول واملطالبـات البحريـة                 -    ألف   

                      وتعيني املناطق البحرية
                                                                                                       يقدم هذا الفرع معلومات عن التطـورات الـيت وجـه إليهـا انتبـاه األمانـة العامـة لألمـم                       -    ١٥

                                 القـوانني التـشريعية الوطنيـة،                     قانون البحـار   ة   نشر       من     ٧٠    إىل      ٦٨      عداد              ونشرت يف األ    .       املتحدة
                                                                                                          واملعاهدات املتعلقة بتعيني املناطق البحرية، مبـا يف ذلـك قـوائم باإلحـداثيات اجلغرافيـة للنقـاط،                  

   .                                                      باإلضافة إىل البيانات ذات الصلة اليت تلقتها األمانة العامة
ــ    ٢٠٠٨        أغــسطس  /    آب ٥   ويف   -    ١٦                                       ة العامــة لألمــم املتحــدة املعاهــدة                        ، ســجلت لــدى األمان

                               يف مــضيق ســنغافورة املؤرخــة                                                                        املتعلقــة بتعــيني حــدود البحــار اإلقليميــة لــسنغافورة وإندونيــسيا  
 (    ١٩٧٣     مايو  /    أيار   ٢٥

 

٦( .     
                                                              ، أحالــت الــدامنرك املرســوم املتعلــق ببــدء نفــاذ القــانون     ٢٠٠٨        أغـسطس   /    آب  ١٢   ويف   -    ١٧

           املــؤرخ   ٢٤٠                املرســوم رقــم   (                ي جلــزر فــارو                              البحريــة للبحــر اإلقليمــ          احلــدود                 اخلــاص بتعــيني  
                                                                            ، واملرســوم املعــدل للمرســوم املتعلــق بــإقليم الــصيد جلــزر فــارو         )    ٢٠٠٢        أبريــل  /         نيــسان  ٣٠

                                              ، واألمر التنفيذي املتعلـق بتعـيني حـدود          )    ٢٠٠٢       أبريل   /        نيسان   ٣٠          املؤرخ      ٢٤١             املرسوم رقم    (
    ).    ٢٠٠٢     مايو  /  ار    أي  ١٦        املؤرخ    ٣٠٦                  األمر التنفيذي رقم  (                       البحر اإلقليمي جلزر فارو 

                                                                 ، أحالـت سيـشيل االتفـاق املعقـود بـني حكومـة مجهوريـة                   ٢٠٠٩       فرباير   /       شباط  ٦    ويف    -    ١٨
ــصادية       ــة للمنطقــة االقت ــشأن تعــيني احلــدود البحري ــشيل ب ــة سي ــة مجهوري ــشيوس وحكوم                                                                                                 موري

    .     ٢٠٠٨      يوليه  /     متوز  ٢٩                        اخلالصة بني الدولتني املؤرخ 

__________ 
   .    ٢٠١٠     مارس  /                                         من املقرر مبدئيا عقد الدورة التاسعة يف آذار   )٥ (  
    .     ١٩٧٤  س     أغسط /    آب  ٢٩  :                 تاريخ بدء النفاذ  . I-45144  :            رقم التسجيل   )٦ (  
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                                        لكـــة العربيـــة الـــسعودية، بـــصورة                      ، ســـجلت قطـــر واملم    ٢٠٠٩        مـــارس  /      آذار  ١٩   ويف   -    ١٩
                                                 بـشأن احلـدود الربيـة والبحريـة امللحـق               ٢٠٠٨         يوليـه    /        متـوز   ٥                              مشتركة، احملضر املشترك املؤرخ     

                                                                                                      التفاق املعقود بني دولة قطر واململكة العربية السعودية بـشأن تعـيني احلـدود البحريـة والربيـة                   با
 (    ١٩٦٥         ديـسمرب    /              كانون األول   ٤       املؤرخ  

 

                            شترك واخلريطتـان املرفقتـان                          ويـستكمل احملـضر املـ       .  )٧
ــه اتفــاق عــام   ــران  ١٧   ويف   .     ١٩٦٥                    ب ــه  /          حزي ــة املتحــدة       ٢٠٠٩        يوني                                          ، أحالــت اإلمــارات العربي

   .               هبذا احملضر املشترك            رسالة تتعلق 
ــة العامــة      ٢٠٠٩        أبريــل  /         نيــسان  ١٤   ويف   -    ٢٠                                مــذكرة تفــاهم معقــودة بــني   ”                            ، تلقــت األمان

                   تتعلــق مبــنح كــل                          يــة جلمهوريــة الــصومال                                                      حكومــة مجهوريــة كينيــا واحلكومــة االحتاديــة االنتقال 
                            املقدمـة إىل جلنـة حـدود                                                                            منهما اآلخر حق املوافقة على أساس عدم االعتراض بالنسبة للطلبات           

                                                                                                     اجلــرف القــاري بــشأن احلــدود اخلارجيــة للجــرف القــاري الواقعــة علــى بعــد مــسافة تتجــاوز     
   . “       ميل حبري    ٢٠٠
                                     غــو الدميقراطيــة إىل األمــني العــام                          ، أحالــت مجهوريــة الكون    ٢٠٠٩       مــايو  /        أيــار  ١٢   ويف   -    ٢١

ــة             قانوهنــا  ـــجمهورية الكونغــو الدميقراطي ــة ل ــاطق البحري   09/002                 القــانون رقــم (                                                                      الــذي يعــني املن
    ).    ٢٠٠٩     مايو  /      أيار ٧      املؤرخ 

                                                             ، أحالــت مجهوريــة تنـــزانيا املتحــدة إىل األمانــة العامــة      ٢٠٠٩        يونيــه  /          حزيــران  ٢٤   ويف   -    ٢٢
                                                              نيــا بــشأن تعــيني احلــدود البحريــة للمنطقــة االقتــصادية                                             االتفــاق الــذي أبرمتــه مــع مجهوريــة كي 

    .     ٢٠٠٩      يونيه  /        حزيران  ٢٣                          اخلالصة واجلرف القاري املؤرخ 
                                                                        ، أحالت ناميبيـا إىل األمانـة العامـة مـذكرة تفـاهم معقـودة                   ٢٠٠٩       يوليه   /      متوز   ١٠    ويف    -    ٢٣

          املتعلقـة     ي                                    إىل جلنـة حـدود اجلـرف القـار                               مطالبتـهما املقدمـة                                              بني ناميبيا وجنـوب أفريقيـا بـشأن         
   .    ٢٠٠٩      يونيه  /        حزيران ١                  دخلت حيز النفاذ يف                                    باجلرف القاري املمتد، وهي املذكرة اليت 

  
                      اإليداع واإلعالن الواجب  -    باء   

               مــن املــادة  ٢                                    ، أودعــت ميامنــار، عمــال بــالفقرة     ٢٠٠٨        ديــسمرب  /              كــانون األول  ١٠  يف   -    ٢٤
                           سـاس املـستقيمة جلزيـريت                خطـوط األ         تعـني                                                              من االتفاقية، قائمـة إحـداثيات جغرافيـة بنقـاط              ١٦

                                                                           يف القانون املعدل لقانون البحر اإلقليمـي واملنـاطق البحريـة املـؤرخ                   وردت                    بريباريس وكوكو،   
                                            الـصادر عـن جملـس الدولـة للـسالم               ٢٠٠٨ / ٨                  القـانون رقـم        (    ٢٠٠٨       ديسمرب   /              كانون األول   ٥

        حكومــة                                                                                       وفيمــا يتعلــق بالقائمــة الــيت أودعتــها ميامنــار، وردت أيــضا رســالة مــن            ).           والتنميــة
    .     ٢٠٠٩      يوليه  /     متوز ٦              بنغالديش مؤرخة 

__________ 
   .I-30249            رقم التسجيل    )٧ (  
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        مـن    ٩                                                 ، أودعـت جـزر البـهاما، عمـال بـالفقرة                ٢٠٠٨       ديسمرب   /              كانون األول    ١١    ويف    -    ٢٥
                            خطـوط األسـاس األرخبيليــة،        عــني                                                          مـن االتفاقيـة، قائمــة إحـداثيات جغرافيـة لنقـاط ت       ٤٧        املـادة  

   )                            خطـوط األسـاس األرخبيليـة      (      يـة                                                         يف األمر املتعلق باملياه األرخبيليـة والواليـة البحر                   كما وردت   
                    ، الـــصادر مبوجـــب  )    ٢٠٠٨          لعـــام    ١٠٧         رقـــم                            الـــصادر كـــصك قـــانوين       األمـــر   (    ٢٠٠٨        لعـــام 
ــام      )  ٢   ( ٣        الفــرع ــة لع ــة البحري ــة والوالي ــاه األرخبيلي ــانون املي                      ، وكانــت القائمــة      ١٩٩٣                                                               مــن ق

   .                    مشفوعة خبريطة توضيحية
                        تحـــدة، الـــيت وقعـــت                                    ، أودعـــت اإلمـــارات العربيـــة امل    ٢٠٠٩         فربايـــر  /         شـــباط  ٢٦   ويف   -    ٢٦

     عـني                                                                  مـن االتفاقيـة، قائمـة إحـداثيات جغرافيـة لنقـاط ت               ١٦              من املادة     ٢                         االتفاقية، عمال بالفقرة    
                         جمللــس وزراء اإلمــارات      ٢٠٠٩ / ٥                  يف القــرار رقــم             كمــا وردت                             خطــوط األســاس املــستقيمة،  

                                                                                            العربية املتحدة بشأن تطبيق نظام خطوط األسـاس املـستقيمة علـى جـزء مـن سـاحل اإلمـارات           
   .              العربية املتحدة

        مـن     ٤٧                  مـن املـادة       ٩                                    ، أودعت إندونيسيا، عمال بالفقرة          ٢٠٠٩      مارس   /       آذار   ١١    ويف    -    ٢٧
                                                                                                    االتفاقية، قائمة إحداثيات جغرافية لنقاط خطوط األسـاس األرخبيليـة اإلندونيـسية اسـتنادا إىل               

ــم    ــسيا رق ــة إندوني ــة جلمهوري ــام   ٣٨                                                 الالئحــة احلكومي ــة بالالئحــة احلكو     ٢٠٠٢         لع ــ م                          ، املعدل   ة    ي
   .    ٢٠٠٨       لعام   ٣٧                      جلمهورية إندونيسيا رقم 

  ؛   ١٦                 مــن املــادة    ٢      لفقرة             عمــال بــا                       ، أودعــت سيــشيل،       ٢٠٠٩       مــارس  /      آذار  ٢٠   ويف   -    ٢٨
                                                            من االتفاقيـة، قائمـة إحـداثيات جغرافيـة لنقـاط              ٨٤      و     ٧٥            ؛ واملادتني     ٤٧              من املادة     ٩         والفقرة  

      كمـا                            عرض البحـر اإلقليمـي،                          يقاس انطالقا منها         اليت                                    خطوط األساس العادية واألرخبيلية         عني   ت
                                 مــن األمــر املتعلــق باملنــاطق     ٢٠٠٨         لعــام   ٨٨                        مــن الــصك القــانوين  ٢    و  ١           يف اجلــدولني      وردت 

ــة  ــام   )                خطــوط األســاس  (          البحري ــة لنقــاط تعــني احلــدود        ٢٠٠٨       لع                                                          ؛ وقائمــة إحــداثيات جغرافي
ــاري،      ــصة واجلــرف الق ــصادية اخلال ــة االقت ــة للمنطق ــا وردت                                                                اخلارجي ــانوين             كم ــصك الق                     يف ال

ــام   ٩ ٨ ــة        ٢٠٠٨       لع ــاطق البحري ــق باملن ــر املتعل ــن األم ــاري   (                                              ، م ــصة واجلــرف الق ــة اخلال   )                                     املنطق
   .    ٢٠٠٨     لعام
       مــن   ٤٧               مــن املــادة  ٩                                    ، أودعــت الفلــبني، عمــال بــالفقرة     ٢٠٠٩        أبريــل  /         نيــسان ١   ويف   -    ٢٩

  :     ٩٥٢٢                                يف القـانون اجلمهـوري رقـم                     كمـا وردت                                                     االتفاقية، قائمة إحداثيات جغرافيـة للنقـاط        
                                  ، املعـدل بالقـانون اجلمهـوري           ٣٠٤٦                                            عدل بعض أحكام القانون اجلمهـوري رقـم                      وهو قانون ي  

  .                                                                                   ، مـــن أجـــل تعـــيني خطـــوط األســـاس األرخبيليـــة للفلـــبني، وألغـــراض أخـــرى     ٥٤٤٦       رقـــم 
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   /         نيــسان  ١٣                                                                                يتعلــق بالقائمــة الــيت أودعتــها الفلــبني، وردت مــن الــصني رســالة مؤرخــة           وفيمــا
 (    ٢٠٠٩     مايو  / ر     أيا ٨                           ، ومن فييت نام رسالة مؤرخة     ٢٠٠٩      أبريل 

 

٨( .   
             ، والفقـرة     ١٦                  مـن املـادة       ٢                                    ، أودعت سيشيل، عمـال بـالفقرة            ٢٠٠٩      مايو   /       أيار  ٥    ويف    -    ٣٠
                                                      جغرافيـة لنقـاط تعـني خطـوط األسـاس العاديـة                        إحـداثيات        ائم   و                    من االتفاقية قـ      ٤٧              من املادة     ٩

   ٢    و  ١           يف اجلـدولني             كمـا وردن                                                        يقـاس انطالقـا منـها عـرض البحـر اإلقليمـي،                  اليت              واألرخبيلية  
ــة     ــاطق البحري ــق باملن ــر املتعل ــن األم ــام  ل  )                خطــوط األســاس  (                                            م ــانوين     (    ٢٠٠٨      ع ــصك الق     ٨٨                  ال

       لعــام   )          التعــديل   ) (              خطــوط األســاس (                                                  ، املعــدل بالالئحــة املتعلقــة باملنــاطق البحريــة  )    ٢٠٠٨       لعــام
     ).     ٢٠٠٩       لعام   ٣٥             الصك القانوين    (    ٢٠٠٩

        مـــن   ٧٥    ادة              مـــن املـــ ٢                                     ، أودعـــت كوبـــا عمـــال بـــالفقرة     ٢٠٠٩        مـــايو  /         أيـــار  ١٤   ويف   -    ٣١
ــم       ــانوين رق ــواردة يف املرســوم الق ــة للنقــاط ال ــة، قائمــة إحــداثيات جغرافي ــشأن    ٢٦٦                                                                                            االتفاقي          ب
   .                                                                 احلدود اخلارجية للمنطقة االقتصادية اخلالصة جلمهورية كوبا يف خليج املكسيك

       مــن   ٧٦               مــن املــادة  ٩                                    ، أودعــت املكــسيك، عمــال بــالفقرة     ٢٠٠٩      مــايو /        أيــار  ٢٠   ويف   -    ٣٢
                                                                          ومعلومات ذات صلة، تشمل بيانات جيوديسية تصف بـشكل دائـم احلـدود                               االتفاقية، خريطة   

                                                ميــل حبــري مــن خطــوط األســاس الــيت يقــاس     ٢٠٠                                             اخلارجيــة جلرفهــا القــاري ملــسافة تتجــاوز  
        ووفقــا   .                        غــريب يف خلــيج املكــسيك                                                          منــها عــرض البحــر اإلقليمــي فيمــا يتعلــق باملــضلع ال          انطالقــا 

                                                           ارجي للجـرف القـاري للمكـسيك يف املنطقـة الغربيـة                            يعني احلـد اخلـ     ”                       جاء يف املواد املودعة        ملا
              منـها عـرض              انطالقـا                                                          ميـل حبـري مـن خطـوط األسـاس الـيت يقـاس                   ٢٠٠                       خلليج املكـسيك بعـد      

                    املعاهـدة املعقـودة    ’        يتفق مع   ]    وهو [                                                     البحر اإلقليمي وفقا لتوصيات جلنة حدود اجلرف القاري،     
       حــدود                            ة األمريكيـة بــشأن تعـيني                                                                بـني حكومـة الواليــات املتحـدة املكـسيكية والواليــات املتحـد     

             ، املوقعــة يف  ‘              ميــل حبــري    ٢٠٠                                                               اجلــرف القــاري يف غــرب خلــيج املكــسيك ملــسافة تتجــاوز       
    .  “    ٢٠٠٠      يوليه  /   متوز  ٩

       مبوجــب                                              هــو أول إيــداع تقــوم بــه دولــة ســاحلية                  الــسالف الــذكر                       وكــان هــذا اإليــداع   -    ٣٣
                  وفـرت الدعايـة          قـد    و   ).   ٤٧   ة                 انظـر الفقـر    (                                ، استنادا إىل توصيات اللجنة        ٧٦              من املادة     ٩        الفقرة  

 (                                                                                    الواجبة هلذه احلدود اخلارجيـة عـن طريـق إخطـار متعلـق باملنـاطق البحريـة                
 

                   واملوقـع الـشبكي       )٩
   .      للشعبة

__________ 
 /www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES  :                                                      يــرد نــص هــاتني الرســالتني يف العنــوان التــايل        )٨ (  

STATEFILES/PHL.htm.   
   .    ٢٠٠٩      يونيه  /     زيران   ح ٨        ، املؤرخ M.Z.72.2009.LOS       اإلخطار    )٩ (  
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          ، قائمـة    ٧٥                  مـن املـادة       ٢                                ، أودعت فرنسا، عمال بالفقرة          ٢٠٠٩       أغسطس   /     آب  ٥    ويف    -    ٣٤
                         الـصة جلزيـرة تـروملني،                                        ني احلدود اخلارجية للمنطقة االقتصادية اخل ع                         إحداثيات جغرافية لنقاط ت 

                                                                                               وجزيرة رينيون، تشمل اإلحداثيات اجلغرافية الواردة يف االتفاق املعقود بني فرنـسا ومدغـشقر              
   /         نيــسان  ١٤                                                                                         بــشأن تعــيني حــدود املنــاطق البحريــة بــني جزيــرة رينيــون ومدغــشقر املــؤرخ          

 (    ٢٠٠٥      أبريل 
 

١٠( .   
                ملكـة املتحـدة                       ، رسـالة مـن امل         ٢٠٠٩        مـارس    /       آذار   ٢٠                               وعالوة علـى ذلـك وردت، يف          -    ٣٥

                       ، تتعلــــق بإيــــداع     ٢٠٠٩         مــــارس  /      آذار  ١٩                                                             لربيطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا الــــشمالية مؤرخــــة  
                                                                                            موريـشيوس خلـرائط وقـوائم إحـداثيات جغرافيـة لنقــاط متثـل خطـوط األسـاس وتعـني خطــوط          

          اللـوائح   ”                                                               منها املناطق البحرية ملوريـشيوس، علـى حنـو مـا ورد يف                      انطالقا                     األساس اليت ستقاس    
                                         مـــن قـــانون املنـــاطق البحريـــة     ٧ ٢    و  ٥    و  ٤                                       رئـــيس الـــوزراء مبوجـــب املـــواد                     الـــيت أعـــدها  

ــة   “    ٢٠٠٥       لعــام                خطــوط األســاس   :                 أرخبيــل شــاغوس ”                                        ؛ إىل جانــب خريطــة توضــيحية معنون
                                                                                        وفيمـــا يتعلـــق بتلـــك الرســـالة، وكـــذلك بإيـــداع اململكـــة املتحـــدة لقائمـــة    .  )١١   ( “            األرخبيليـــة

                                              طقة مالصـقة للبحـر اإلقليمـي إلقلـيم احملـيط                                                        إحداثيات جغرافية لنقاط تعني احلدود اخلارجية ملن      
                             ، أنشئت هلذا اإلقلـيم مبوجـب     “               املنطقة البيئية   )           محاية وحفظ  ( ”                               اهلندي الربيطاين، معروفة باسم     

 (    ٢٠٠٣         سـبتمرب    /          أيلـول    ١٧              الصادر يف     ١            اإلعالن رقم   
  

                                    ، وردت رسـالة مـن موريـشيوس يف        )١٢
 (    ٢٠٠٩      يونيه  /        حزيران ٩

  

١٣(  .    
ــسطس  /    آب ٥   ويف   -    ٣٦ ــداع         ، ورد    ٢٠٠٩          أغــ ــشأن إيــ ــسا بــ ــن فرنــ ــالة مــ ــضا رســ                                                             ت أيــ

   . “          خطوط األساس  :    ملني  تر ”                      موريشيوس خلريطة معنونة 
  

                         نظام املعلومات اجلغرافية     مرافق  -     جيم  
     لـى   ع                             حاجـة ملحـة للحـصول              هنـاك     ً                                                         وفقاً ملا أشري إليه يف تقـارير سـابقة لألمـني العـام،                -    ٣٧

              علـى النحـو             ل رقمـي،                                                                       معلومات عن حدود املناطق البحرية من مصدر واحد موثـوق ويف شـك            
                                                                                                تبينــه الطلبــات املوجهــة إىل شــعبة شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار بــاألمم املتحــدة مــن        الــذي

 (                                                                  الدول والربامج والصناديق والوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة       
  

     شعبة     الـ          واصـلت           وقد    . )١٤
__________ 

   .    ٢٠٠٧      أغسطس  /    آب  ٢١  :             تاريخ النفاذ   )١٠ (  
   .A/63/63/Add.1             من الوثيقة   ٢١       الفقرة    )١١ (  
   .A/59/62/Add.1             من الوثيقة   ٤٩       الفقرة    )١٢ (  
ــايل     )١٣ (   ــع التــــــ ــرد النــــــــصوص يف املوقــــــ  /www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES  :                                                           تــــــ

STATEFILES/MUS.htm.   
   .                        ، الفصل الثالث، اجلزء جيمA/63/63/Add.1         ً انظر أيضاً    )١٤ (  
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                    قدمـة إىل الـدول                                                                                    جهودها الرامية إىل تطوير وتعزيز خـدمات نظـام املعلومـات اجلغرافيـة امل                  بذل  
                                                يف أداء مهـام الوديـع املوكلـة إىل األمـني               أو           للجنـة    ا                الذي تقدمه     دعم  ال      سياق           سواء يف           األعضاء  

                                                              بــاخلرائط وقــوائم اإلحــداثيات اجلغرافيــة للنقــاط املتعلقــة                 يف مــا يتعلــق          تفاقيــة          مبوجــب اال        العــام 
ــة  ،                     واخلطــوط الفاصــلة  ،               خبطــوط األســاس  ــة           واحلــدود ،                                 واخلطــوط األساســية األرخبيلي             اخلارجي

                                                وقــد أحــرز املزيــد مــن التقــدم يف القيــام،    .                        خطــوط تعــيني احلــدود    هــا                            للمنــاطق البحريــة، مبــا في
                                                                                                           بالتعــاون مــع املنظمــة اهليدروغرافيــة الدوليــة والــدول، بإعــداد طبقــة خاصــة باملنــاطق البحريــة     

                                    شعبة مـن وضـع هيكـل لقاعـدة             الـ    ن           ِّ      الـذي سـيمكِّ     ) S-100 (  “    ١٠٠  -     قاف   ”        املعيار            باستخدام  
                                             وسيكون مـن بـني املزايـا الـيت حيققهـا             .                                                     اهتا للمعلومات اجلغرافية تبعا ملواصفات تلك الطبقة          بيان

                                                                                                    توافر مصدر واحد ذي حجية للمعلومات، يف شـكل رقمـي، وعلـى أسـاس معيـار متفـق عليـه                     
                                                                                                   دوليــا، خفــض التكــاليف بالنــسبة جلميــع األطــراف املــشاركة، والــذي ســيعزى أساســا إىل          

   .                          وإعداد اإلسقاطات املتعلقة هبا                       إعادة إدخال البيانات         احلاجة إىل            االستغناء عن 
  

           جلرف القاري          جلنة حدود ا  -     دال  
             أغـــسطس إىل   /    آب  ١١                                                                          عقـــدت اللجنـــة دورهتـــا الثانيـــة والعـــشرين يف الفتـــرة مـــن         -    ٣٨
     إىل  ١                                     الثانيـة والعـشرين يف الفتـرة مـن             دورهتـا                 ً       ، واستأنفت جزءاً من        ٢٠٠٨       سبتمرب /     أيلول   ١٢
                                             الثالثــــة والعــــشرين يف الفتــــرة مــــن           دورهتــــا             ، وعقــــدت     ٢٠٠٨   رب        ديــــسم /                كــــانون األول  ١٢
ــسان ٩          مــارس إىل  /    آذار  ٢ ــل  /         ني  (    ٢٠٠٩        أبري

  

ــة والعــشرين       . )١٥ ــدورة الرابع ــائج ال                                                   وســتعرض نت
ــة  ــرة مــن   (        للجن ــر   )     ٢٠٠٩        ســبتمرب  /       أيلــول    ١١     إىل        أغــسطس /  آب    ١٠                           املعقــودة يف الفت           يف تقري

                                الـــدورة اخلامـــسة والـــستني                                                                          األمـــني العـــام عـــن احمليطـــات وقـــانون البحـــار الـــذي ســـيقدم إىل 
   .      العامة        للجمعية

  

__________ 
ــستني العــامتني الثانيــة والعــشرين والثالثــة والعــشرين يف الفتــرتني مــن             )١٥ (        إىل   ١٨                                                                                                              عقــد اجلــزء املخــصص للجل

ــسان ٣          مــارس إىل  /      آذار  ٢٣        ومــن     ٢٠٠٨        أغــسطس  /  آب   ٢٩ ــوايل   ٠٩  ٢٠        أبريــل  /         ني         وخصــصت   .                  ، علــى الت
            والفترتـان    )                              الدورة الثانيـة والعـشرون     (       سبتمرب   /        أيلول   ١٢       إىل    ٢            أغسطس ومن    /     آب   ١٥       إىل     ١١              الفترتان من   

                        لفحــص التقــارير مــن    )                               الــدورة الثالثــة والعــشرون  (        أبريــل  /         نيــسان ٩     إىل  ٦             مــارس ومــن  /      آذار  ٢٠     إىل  ٢     مــن 
                         تـرد تفاصـيل إضـافية      و  .                                           واملرافـق التقنيـة األخـرى للـشعبة                                                              الناحية التقنية يف خمتربات نظام املعلومات اجلغرافيـة       

                                                                                                           عن عمل اللجنة يف دورهتا الثانية والعشرين واملستأنفة الثانية والعشرين والثالثة والعـشرين يف بيانـات الـرئيس     
    ).CLCS/62    و CLCS/60 (                          عن التقدم احملرز يف سري العمل 
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                                               فرنـسا واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى         و        وأيرلندا                  املقدم من إسبانيا      الطلب           النظر يف     -    ١  
                  وأيرلندا الشمالية

         املــشترك         الطلــب                                                                              أثنــاء اجللــسة الثانيــة والعــشرين، واصــلت اللجنــة الفرعيــة نظرهــا يف     -    ٣٩
                               هـا واسـتنتاجاهتا العامـة،       ء   آرا         إليهـا                                ية األربـع، حيـث قـدمت                                              والتقت بوفود مـن الـدول الـساحل       

  .    ٢٠٠٨      يونيه  /        حزيران  ١٧        الدول يف     هذه                                         سيما عن احلدود اخلارجية املنقحة اليت قدمتها    وال

      ٢٠٠٩       مــارس  /      آذار  ٢٠                                                                     وأثنــاء الــدورة الثالثــة والعــشرين، قــدمت اللجنــة الفرعيــة يف    -    ٤٠
           وأيرلنـدا                                   املـشترك املقـدم مـن إسـبانيا          طلـب    ال                                  توصيات جلنة حدود اجلرف القاري بشأن   ”    نص  

                                                                                              ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية يف ما يتعلـق مبنطقـة البحـر الـسليت                           وفرنسا وامل 
                                                         وقدم رئيس اللجنة الفرعية التوصـيات إىل اللجنـة           . “    ٢٠٠٦      مايو   /    أيار    ١٩   يف         بسكاي         وخليح  

                دول سـاحلية،          ً                        اجتماعـاً مـع وفـود أربـع                  دت اللجنـة                             ويف اليـوم التـايل، عقـ        .     مارس /       آذار   ٢٣   يف  
 (                                                 من املرفق الثالث من النظام الـداخلي للجنـة          )       ً   مكرراً  ١   (  ١٥                    ً             بناء على طلبها، وفقاً للفقرة      

  

١٦( .   
               مــن املــادة  ٣    ً             وعمــالً بــالفقرة   .       مــارس /    آذار    ٢٤                                               واعتمــدت اللجنــة التوصــيات بتوافــق اآلراء يف 

ــدمت      ٦ ــة، ق ــاين لالتفاقي ــق الث ــن املرف ــاً           التوصــيات                                            م ــضمنة       ً   كتابي ــا            ، مت ــوجزا هل ــدول              م              ، إىل ال
                                                 مـــوجز التوصـــيات علـــى املوقـــع الـــشبكي        نـــشر       كمـــا   .                       وإىل األمـــني العـــام                    الـــساحلية األربـــع

 (      للشعبة
  

١٧( .   
  

                 املقدم من النرويج      الطلب         النظر يف   -    ٢  

      وفـد   ب          والتقـت          الطلب                                                                       أثناء الدورة الثانية والعشرين، واصلت اللجنة الفرعية نظرها يف            -    ٤١
  .     الطلب                                         ها واستنتاجاهتا العامة بشأن جوانب حمددة من  ء     آرا                 النرويج، حيث قدمت

                                                                                                   وأثنـــاء الـــدورة الثالثـــة والعـــشرين، عقـــدت اللجنـــة الفرعيـــة اجتماعـــات أخـــرى مـــع   -    ٤٢
                                                                                    وجهات نظرهـا األوليـة فيمـا يتعلـق بـبعض املـسائل يف املنطقـة الدوليـة                   ”                النرويج وقدمت       وفد

) Loop Hole (   احملــيط املتجمــد الــشمايل، واملنطقــة                                         يف حبــر بــارنتس، وغــريب حــوض نانــسن يف                                      
  ،     ٢٠٠٩       مــارس  /    آذار    ١٣   ويف    . “                                    يف البحــر النروجيــي وحبــر غرينلنــد   ) Banana Hole (          الدوليــة 

                                                           توصيات جلنة حدود اجلرف القاري املتعلقة بالطلـب الـذي           ”                                   قدمت اللجنة الفرعية إىل اللجنة      
ــرويج يف   ــه الن ــاين   ٢٧                     قدمت ــشرين الث ــوفمرب  /                ت ــاط       ٢٠٠٦        ن ــصل باملن ــة يف احملــيط                         فيمــا يت                       ق الواقع

                رئـيس اللجنـة         عـرض           مـارس،  /      آذار  ٢٣   ويف    . “                                          املتجمد الشمايل وحبر بارنتس والبحر النروجيي   
                                جمموعــة مــن العــروض يف اجللــسة        تقــدمي            مــن خــالل                                              الفرعيــة وأعــضاء آخــرون فيهــا التوصــيات 

__________ 
  ) ١٦(   CLSC/40/Rev.1.   
  ) ١٧(   www.un.org/Depts/los.   
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      بـه،                           ً                                  مارس، عقدت اللجنة اجتماعاً مع وفد النـرويج، بنـاء علـى طل    /      آذار  ٢٥    ويف    .              العامة للجنة 
 (                           لنظـام الـداخلي للجنـة      ل                         مـن املرفـق الثالـث         )       ً     مكـرراً   ١   (  ١٥    ً            وفقاً للفقـرة    

  

                   وبعـد أن نظـرت        . )١٨
         عليهـا،            تعـديالت            إدخـال            مـع     ، ا هت                                                                  اللجنة يف نص التوصيات اليت أعدهتا اللجنـة الفرعيـة، اعتمـد           

  ،                                  مـن املرفـق الثـاين لالتفاقيـة     ٦               مـن املـادة    ٣    ً               وعمـالً بـالفقرة        .      مـارس  /       آذار   ٢٧                  بتوافق اآلراء يف    
       مـوجز         نـشر          كمـا     .            األمني العام     إىل                   ، إىل النرويج و            موجزا هلا            ، متضمنة         ً كتابياً          التوصيات        قدمت  

 (                                التوصيات على املوقع الشبكي للشعبة
  

١٩( .   
  

      فرنسا         املقدم من       الطلب         النظر يف   -    ٣  

               والتقـت مـع             الطلـب                                                                              أثناء الدورة الثانية والعشرين، واصلت اللجنـة الفرعيـة نظرهـا يف               -    ٤٣
  .                                            واستنتاجاهتا العامة بشأن جوانب حمددة من البيان       آراءها         يث قدمت             وفد فرنسا، ح

                           وكـذلك أثنـاء الـدورة                 للـدورات      ة        تخللـ                                                      وواصلت اللجنة الفرعية عملها أثنـاء الفتـرة امل          -    ٤٤
ــة والعــشرين، ونظــرت،   ــسا     يف                                 الثالث ــها فرن ــة أمــور، يف معلومــات إضــافية قدمت          ووافقــت   .                                                       مجل

                                       الطلـب املتعلـق مبنطقـة كاليـدونيا              جبـزء                     صـيات املتـصلة                  مـشروع التو         وضـع                           اللجنة الفرعية علـى     
                                                                              ووافقت اللجنة الفرعية أيـضا علـى أن جـزء الطلـب املتعلـق مبنطقـة                   .                     يف صيغته النهائية         اجلديدة

  .     فرنسا     جانب                                           غيانا الفرنسية حيتاج إىل مزيد من التحليل من 

                     تقـدمي مزيـد مـن                                                       وفـد فرنـسا الـذي طلـب إىل اللجنـة الفرعيـة          ب                           والتقت اللجنة الفرعيـة       -    ٤٥
                                                واتفقـت الدولـة مقدمـة الطلـب واللجنـة            .                                                          التفاصيل عن اسـتنتاجاهتا وإرجـاء إعـداد التوصـيات         

                                                                            وتقدمي املزيد من املعلومات خالل الفتـرة املتخللـة للـدورات والحقـا                 راء                       الفرعية على تبادل اآل   
   . ن                          خالل الدورة الرابعة والعشري

  
                املقدم من املكسيك      الطلب         النظر يف   -    ٤  

        املقـدم           اجلزئـي                                                                                أثناء اجللسة الثانية والعشرين، باشرت اللجنة الفرعية نظرها يف الطلـب              -    ٤٦
               خــالل الفتــرة                       بــشأن هــذا الطلــب                                              ً                 مــن املكــسيك وقــررت أن يواصــل أعــضاؤها العمــل فرديــاً   

  .               املتخللة للدورات

                               ، قـدمت اللجنـة الفرعيـة           ٢٠٠٩        مـارس    /    آذار    ٢٠                        الثالثة والعشرين، ويف            الدورة          وأثناء    -    ٤٧
                                             املتعلقة بالطلـب الـذي قدمتـه املكـسيك                                          توصيات جلنة حدود اجلرف القاري     ”               ىل اللجنة نص     إ

   ويف   .  “    ٢٠٠٧        ديــسمرب  /            كــانون األول    ١٣                              ع الغــريب يف خلــيج املكــسيك يف                 َّ       فيمــا يتعلــق باملــضلَّ
__________ 

   .  ١٦            انظر احلاشية    )١٨ (  
   .  ١٧       احلاشية      انظر    )١٩ (  
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         مـــارس،  /      آذار  ٣١   ويف   .            اللجنـــة    إىل                                                      مـــارس، قـــدم رئـــيس اللجنـــة الفرعيـــة توصـــيات /    آذار    ٢٤
     مـن    )       ً    مكـرراً  ١   (  ١٥      ً            ، وفقـاً للفقـرة                                    ع وفد املكسيك، بنـاء علـى طلبـه      م                   ً   عقدت اللجنة اجتماعاً  

 (                                                 املرفــق الثالــث مــن النظــام الــداخلي للجنــة 
  

                                               واعتمــدت اللجنــة التوصــيات بتوافــق اآلراء يف    . )٢٠
           التوصـيات                                                من املرفـق الثـاين لالتفاقيـة، قـدمت            ٦              من املادة     ٣    ً           وعمالً بالفقرة     .     مارس /    آذار   ٣١

 (                                 ىل املكـسيك وإىل األمـني العـام           ، إ      ا هلا       ً               كتابياً، متضمنة موجز  
  

                                 كمـا نـشر مـوجز التوصـيات           . )٢١
 (                       على املوقع الشبكي للشعبة

  

٢٢( .   
  

                               النظر يف الطلب املقدم من بربادوس  -    ٥  

                                                                                     يف دورهتـا الثانيـة والعـشرين، النظـر يف الطلـب املقـدم مـن بربـادوس يف                                  بدأت اللجنة،     -    ٤٨
ــار  ٨ ــايو  /          أيــ ــسة     .     ٢٠٠٨         مــ ــادوس يف اجللــ ــام بعــــرض طلــــب بربــ ــودة يف                                                     وقــ ــة املعقــ                          العامــ
                                                                            ، ليونارد نورس، املبعـوث اخلـاص لرببـادوس املعـين بالبيئـة، ورئـيس                   ٢٠٠٨       أغسطس   /  آب   ٢٦

                          ومريفــني غــوردون، كــبري  ؛                                                                  فريــق إدارة مــشروع اجلــرف القــاري يف بربــادوس، ورئــيس الوفــد 
  .                           لنفط الوطنية احملدودة لرببادوس            مديري شركة ا

                      إال أن اللجنـة قـررت     .                        ق إنـشاء جلنـة فرعيـة                                        وقررت اللجنة أن الطلب سيعاجل عن طريـ    -    ٤٩
   ).       أدناه  ٥٢             انظر الفقرة (                 الثانية والعشرين       دورهتا                     أال تنشئ جلنة فرعية يف 

     ً      رئيساً هلـا                السيد راجان  ت                                                              ويف الدورة الثالثة والعشرين، أنشئت اللجنة الفرعية وانتخب         -    ٥٠
ــسيد ــسيد           أودورو و          والــ ــائبني          الــ ــر نــ ــ                     كروكــ ــد   .     رئيس      للــ ــدورة، بــ ــة                               ويف تلــــك الــ               أت اللجنــ
                                                                              مث واصلت النظر يف الطلب أثناء الـدورة الثالثـة والعـشرين املـستأنفة                .                نظرها يف الطلب          الفرعية

ــسطس  /  آب  ٧- ٣ ( ــدورة       ، )    ٢٠٠٩         أغـ ــالل الـ ــرى خـ ــات أخـ ــد اجتماعـ ــضاً عقـ ــررت أيـ            ً                                                         وقـ
   .        والعشرين        الرابعة

  
     الية                                                                  النظر يف الطلب املقدم من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشم  -    ٦  

                                                                             يف دورهتا الثانية والعشرين، النظر يف الطلب املقدم من اململكـة املتحـدة                            بدأت اللجنة،     -    ٥١
                                               وقـام بعـرض الطلـب علـى اجللـسة العامـة           .     ٢٠٠٨      مايو   /    أيار   ٩                                فيما يتعلق جبزيرة أسنسيون يف      

                                                             دوغالس ويلسن، املستشار القانوين املساعد يف وزارة اخلارجيـة               ٢٠٠٨       أغسطس   /  آب    ٢٧   يف  

__________ 
   .  ١٦            انظر احلاشية    )٢٠ (  
   .      أعاله  ٣٣     و  ٣٢         ً         انظر أيضاً الفقرتني    )٢١ (  
   .  ١٧            انظر احلاشية    )٢٢ (  
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ــز          والكو ــار مبركـ ــانون البحـ ــق قـ ــون، رئـــيس فريـ ــاي بارسـ ــد، وليندسـ ــيس الوفـ                                                                                                    منولـــث، ورئـ
  .                                        ساوثهامبتون لعلوم احمليطات، باململكة املتحدة

                      إال أن اللجنـة قـررت     .                                                             وقررت اللجنة أن الطلب سيعاجل عن طريـق إنـشاء جلنـة فرعيـة       -    ٥٢
  .                             عية يف الدورة الثانية والعشرين              أال تنشئ جلنة فر

                 ً       سيد أووسـيكا رئيـساً          ال  ت                                                 لثالثة والعشرين، أنشئت اللجنة الفرعية وانتخب                  ويف الدورة ا    -    ٥٣
                                                   وباشـرت اللجنـة الفرعيـة نظرهـا يف الطلـب              .           ني للـرئيس                جعفـر نـائب            الـسيد               بريـك و               هلا والـسيد  

   .                             أثناء الدورة الرابعة والعشرين         جتماعات           املزيد من اال          وقررت عقد 
  

                   املقدم من إندونيسيا      الطلب         النظر يف   -    ٧  

ــ  -    ٥٤                                                                               يف دورهتــا الثالثــة والعــشرين، النظــر يف الطلــب املقــدم مــن إندونيــسيا                  دأت اللجنــة،    ب
                  وقد عـرض هـذا       .     ٢٠٠٨       يونيه   /      حزيران    ١٦                                          يتعلق مبنطقة مشال غرب جزيرة سومطرة يف             فيما

ــينو،        ٢٠٠٩       مــارس  /    آذار    ٢٤                                         الطلــب يف اجللــسة العامــة املعقــودة يف    ّ             عــارف هافــاس أويغروّس                  
                    ماتينـداس، رئـيس      .                                                   ية واملعاهدات، بـوزارة اخلارجيـة؛ ورودولـف و                                     املدير العام للشؤون القانون   

                                           ، اخلـبري الـتقين، يف وكالـة التنـسيق                   إنغ خافض                                                 وكالة التنسيق الوطنية للمسح ورسم اخلرائط؛ و      
ــوارد        ــا جــرد امل ــدير تكنولوجي ــة للمــسح ورســم اخلــرائط؛ ويوســف جاجاديهارجــا، م                                                                                                   الوطني

  .     بيقها                                      الوطنية، يف وكالة تقييم التكنولوجيا وتط

                مــن النظــام   ٤٢                                            مــن املرفــق الثــاين لالتفاقيــة واملــادة   ٥                                  وقــررت اللجنــة، عمــال باملــادة    -    ٥٥
      ألثـر   ل                        وتـال ذلـك مناقـشة          .                                                                        الداخلي، أن معاجلة الطلب ستجري عـن طريـق إنـشاء جلنـة فرعيـة              

       اجـد                                                                                                          الناجم عن إنشاء أكثر من ثـالث جلـان فرعيـة فاعلـة والـصعوبات العمليـة فيمـا يتعلـق بتو                     
                        يف اسـتثناء للقاعـدة      و   .                                                                       عـضاء يف الوقـت ذاتـه لالضـطالع بأعمـال جلـان فرعيـة خمتلفـة                       بعض األ 

                                    ، قـررت اللجنـة إنـشاء جلنـة                 فقـط               بـثالث جلـان              العاملـة                                                     العامة الـيت حتـدد عـدد اللجـان الفرعيـة            
     قـد   و   .                                                                                                فرعية لضمان الكفاءة والعمل بالسرعة املطلوبة يف ضـوء تلقـي عـدد كـبري مـن الطلبـات                  

       بـارك           الـسيد                                 ً                                      رعية وانتخبت السيد كروكر رئيـساً للجنـة والـسيد كـالنغي و                               اجتمعت اللجنة الف  
                                                                                         وباشـرت اللجنـة الفرعيـة نظرهـا يف الطلـب وقـررت عقـد اجتماعـات إضـافية                     .            ني للـرئيس      نائب

   .                             أثناء الدورة الرابعة والعشرين
  

                               النظر يف الطلب املقدم من اليابان  -    ٨  

ــة،   -    ٥٦ ــة والعــشرين                  بــدأت اللجن                                                ، النظــر يف الطلــب املقــدم مــن اليابــان يف                                  يف دورهتــا الثالث
   /    آذار    ٢٥                                            الطلــب يف اجللــسة العامــة املعقــودة يف         قــدم و  .     ٢٠٠٨        نــوفمرب  /                تــشرين الثــاين    ١٢

                ووكازوشـيكا    ؛                                                                    السيد يوكيو تاكاسو، املمثل الدائم لليابان لدى األمـم املتحـدة                ٢٠٠٩      مارس
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                                وآســاهيكو تــايرا، املستــشار  ؛                                                                        هــامورو، الــسفري يف البعثــة الدائمــة لليابــان لــدى األمــم املتحــدة  
                       وشني تاين، مستـشار      ؛                                                                  اخلاص، رئيس اللجنة االستشارية جمللس الوزراء لتوسيع اجلرف القاري        

  .                                            اجمللس يف أمانة املقر لسياسة احمليطات يف أمانة اجمللس

                مــن النظــام   ٤٢                                            مــن املرفــق الثــاين لالتفاقيــة واملــادة   ٥                                  وقــررت اللجنــة، عمــال باملــادة    -    ٥٧
                        اللجنـة قـررت عـدم              إال أن     .                                                         أن معاجلة الطلب ستجري عن طريق إنشاء جلنـة فرعيـة                    الداخلي،  

                                                                                              هذه اللجنة الفرعية ما مل تقدم إحدى اللجان الفرعية األربع احلالية توصياهتا إىل اجللـسة                      إنشاء  
  .            العامة للجنة

                  ً                                                          وناقشت اللجنة أيضاً مذكرات شفوية وردت من مجهورية الصني الـشعبية ومجهوريـة         -    ٥٨
  .                                                     ُ                                              يــا واليابــان هبــدف تقــدمي التوجيــه إىل اللجنــة الفرعيــة الــيت سُتنــشأ للنظــر يف هــذا الطلــب   كور

ــق مبــسائل التفــسري القــانوين للمــادة         ــه فيمــا يتعل ــيس هلــا دور تــضطلع ب ــه ل ــة بأن                                                                                                               وأقــرت اللجن
                                                                                             مــن االتفاقيــة، فقــررت الرجــوع إىل هــذه املــسألة يف الوقــت الــذي تكــون فيــه مــستعدة       ١٢١

   .    اصلة                                                             اللجنة الفرعية ومراعاة أية تطورات أخرى قد تطرأ خالل الفترة الف               للشروع يف إنشاء 
  

                                              النظر يف الطلب املشترك املقدم من موريشيوس وسيشيل  -    ٩  

ــة،    -    ٥٩ ــدأت اللجن ــن                        ب ــدم م ــشترك املق ــب امل ــشرين، النظــر يف الطل ــة والع ــا الثالث                                                                              يف دورهت
   /              كــــانون األول   ١                                   نطقــــة هــــضبة ماســــكارين يف                      مــــا يتعلــــق مب                            موريــــشيوس وسيــــشيل يف  

ــسمرب  ــدم و  .     ٢٠٠٨        دي ــة يف       ق ــسة العام ــ          أرفــن بول      ٢٠٠٩       مــارس  /    آذار    ٢٦                                الطلــب يف اجلل    ل،    ي
ــر       ــيالي، وزي ــشيوس؛ وباتريــك ب ــة ملوري ــة والتكامــل اإلقليمــي والتجــارة الدولي ــر اخلارجي                                                                                                      وزي

   ن،  ي                       يـشيل؛ وآرونـا نـارا     لس                                   تـاف، رئـيس اللجنـة التقنيـة     -                       سيشيل؛ ورميوند شـانغ       يف           اخلارجية  
ــة  ال ــة  ال         وكيل ــ        عام ــدير      مب       ساعدة،     امل ــف، م ــك جوزي ــشيوس؛ وباتري ــام يف موري ــب الع                                                                    كتــب النائ

ــ                  ياغــديش كوجنــول،  و                                    استكــشاف، يف شــركة نفــط سيــشيل؛   ــة       سفري،     ال ــة التقني                             ورئــيس اللجن
  .        ملوريشيوس

              مــن النظــام     ٤٢                                            مــن املرفــق الثــاين لالتفاقيــة واملــادة   ٥                                  وقــررت اللجنــة، عمــال باملــادة    -    ٦٠
                        إال أن اللجنــة مل تنــشئ   .                                                 لطلــب ســتجري عــن طريــق إنــشاء جلنــة فرعيــة                       الــداخلي، أن معاجلــة ا

   .                            ة فرعية للنظر يف الطلب املشترك                              خالل الدورة الثالثة والعشرين جلن
  

                              طلبات جديدة وأعباء عمل اللجنة  -     ١٠  

                       مــن املرفــق الثــاين  ٤        املــادة                 عمــال مبقتــضيات                 ً     ً                         تلقــت اللجنــة عــدداً كــبرياً مــن الطلبــات    -    ٦١
                      وسـتنظر اللجنـة يف       . SPLOS/72               من الوثيقـة      )  أ (                   الوارد يف الفقرة           املقرر            ضافة إىل                 لالتفاقية، باإل 
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 (         دت فيـــه ر                                       هـــذه الطلبـــات بالترتيـــب الـــذي و
  

                                                 وباإلضـــافة إىل ذلـــك، تلقـــى األمـــني العـــام     . )٢٣
                                  من قرار اجتمـاع الـدول األطـراف      )  أ   ( ١                                     ً           جمموعات عديدة من املعلومات األولية، وفقاً للفقرة    

SPLOS/183            يف الوثيقة   
) 
  

                                ، وصل عدد الطلبات وجمموعـات          ٢٠٠٩       أغسطس   /     آب   ٣١    ويف    .  )٢٤
 (          على التوايل    ٤٤    و   ٥١                   املعلومات األولية إىل 

  

٢٥( .   
  

                                                     اهليئات املنشأة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار  -       رابعا  
                           السلطة الدولية لقاع البحار  -     ألف  

           مـايو إىل    /         أيـار    ٢٥              فتـرة مـن                                                             عقدت السلطة الدولية لقاع البحار دورهتا اخلمسني يف ال          -    ٦٢
                                                                  وتواصلت املناقشات يف جملس السلطة بشأن مشروع نظـام التنقيـب             .     ٢٠٠٩       يونيه   /         حزيران  ٥

                                             ومبـا أنـه ال يوجـد أي اتفـاق بـشأن              .                                                        عن الكربيتيدات املتعددة الفلزات واستكشافها يف املنطقة      
                        ين احملتمـل اكتـشافها                                                                               حكم يتناول مكافحة االحتكار واملطالبات املتداخلة اخلاصة مبواقـع التعـد          

                               ، الـيت سـتعقد يف الفتـرة                                  الدورة الستني للـسلطة                               فق بأن تتواصل املداوالت يف                    ُّ    يف املنطقة، فقد اتُّ   
ــار   ٧           أبريــل إىل  /       نيــسان    ٢٦     مــن                          ســيكون معروضــا علــى                     ويف تلــك الــدورة،   .     ٢٠١٠       مــايو  /      أي

             واستكـشافها                                            احلديـد واملنغنيـز الغنيـة بالكوبالـت              ً                                   اجمللس أيضاً مشروع نظام التنقيب عن قشور        
 (           اخلامسة عشرة                                                              يف املنطقة، الذي ستعتمده اللجنة القانونية والتقنية أثناء الدورة 

  

٢٦( .    

ــة   ت        واعتمــد  -    ٦٣ ــة القانونيــة والتقني                                            جمموعــة مــن التوصــيات اجلديــدة إلرشــاد          أيــضا                                    اللجن
  م                                                             ً                                       اجلهات املتعاقدة لإلبـالغ عـن نفقـات االستكـشاف الفعليـة واملباشـرة وفقـاً ملـا يقتـضيه النظـا             

ــدات املؤلفــة مــن عــدة معــادن واستكــشافها يف املنطقــة              وتــشجع    .                                                                                            املتعلــق بالتنقيــب عــن العقي
 (                                                          ً التوصيات اجلديدة اعتماد ممارسات حماسبية موحدة ومعترف هبا دولياً

  

٢٧(  .   

__________ 
   .    أعاله   ٩    و  ٨                                                 تعاجل املسائل املتعلقة بأعباء عمل اللجنة يف الفقرتني   )٢٣ (  
                                                 وال سـيما الـدول الناميـة، علـى الوفـاء                                                                                       مقرر بشأن عبء عمـل جلنـة حـدود اجلـرف القـاري وقـدرة الـدول،                     )٢٤ (  

    ). أ (         ، الفقرة SPLOS/72                             ً                            من املرفق الثاين لالتفاقية، فضالً عن املقرر الوارد يف الوثيقة  ٤              مبقتضيات املادة 
                                                   وعقب صدور هذه الوثائق، قدمت فانواتو جمموعـة مـن       . SPLOS/INF22/Add.1      ، و    ٢      و  ١              والتصويبني   SPLOS/INF22     نظر   ا   )٢٥ (  

                                                                                وتتاح على التوايل تفاصيل عـن مجيـع الطلبـات الـواردة إىل اللجنـة وكـذلك              .     ٢٠٠٩       أغسطس   /  آب    ١٠         ولية يف               املعلومات األ 
  www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm   :                          املوقـع الـشبكي للجنـة              عنـواين                                    عن املعلومـات األوليـة علـى        

   .www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_preliminary.htm  و
ــر    )٢٦ (   ــسني،               انظـ ــدورة اخلمـ ــاء الـ ــل اجمللـــس أثنـ ــن عمـ ــار عـ ــاع البحـ ــة لقـ ــسلطة الدوليـ ــيس جملـــس الـ ــان رئـ                                                                                                                       بيـ

   .ISBA/15/C/8        الوثيقة
                          الـدورة اخلامـسة عـشرة،            أثناء                                                                      التقرير املوجز املقدم من رئيس اللجنة القانونية والتقنية عن أعمال اللجنة      انظر     )٢٧ (  

   .ISBA/15/C/5        الوثيقة 
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                      ، املتعلـق بإنـشاء         ٢٠٠٨                    ً                     ً                              واستعرضت اللجنـة أيـضاً املقتـرح، الـذي قـدم أصـالً يف عـام                   -    ٦٤
                     كليربتـون يف مركـز   -                منطقة كالريـون             اخلاصة يف      ة    بيئي  ال      ألمهية      ذات ا       ناطق    امل                 شبكة تتألف من    
                                                                                        ويــستتبع االقتــراح حتديــد تــسع منــاطق تــوفر هلــا احلمايــة مــن أنــشطة التعــدين       .              احملــيط اهلــادئ

                  ويف هذا الـصدد،       .             املناطق األخرى    يف                        بيئة أعماق البحار      على                                   واستخدامها لتقييم آثار التعدين     
                                        أولويــة، حلقــة عمــل دوليــة ملواصــلة            كنــشاط ذي         تعقــد،    أن          لــسلطة ل           ه ينبغــي                    قــررت اللجنــة أنــ

                                                                                                  استعراض املقترح وإسداء املشورة بشأن رسم خطـة إدارة بيئيـة علـى الـصعيد اإلقليمـي ملنطقـة              
 (                 كليربتون بأكملها-           صدع كالريون 

  

٢٨( .  

                                                                                          واجتـذب صــندوق اهلبــات املتــصلة بــالبحوث العلميــة البحريــة التــابع للــسلطة جمموعــة    -    ٦٥
                                                                                       قترحــات، الــيت تتــيح الفرصــة للعلمــاء واملــوظفني التقنــيني املــؤهلني املنــتمني إىل                    واســعة مــن امل

 (                                                               البلدان النامية للمشاركة يف الربامج الدولية للتعاون التقين والعلمي
  

٢٩( .  

             ختطــط لعقــد              ومــا برحــت                                                               وعقــدت الــسلطة ثــالث حلقــات دراســية إقليميــة للتوعيــة     -    ٦٦
                                               حـث األمـني العـام للـسلطة، يف االجتمـاع            و  .       مـوال                           ً                 حلقات أخرى يف املستقبل، رهناً بتـوفر األ       

    ً               أيـضاً أعـضاء يف                    الـيت كانـت                                               طراف يف االتفاقية، مجيع الدول األطـراف                              التاسع عشر للدول األ   
                                                                                بذل ما يف وسعها حلـضور دورات الـسلطة حبيـث تـشارك مـشاركة تامـة يف                            على أن ت           السلطة،  

   .     العمل   سري 
  

                            احملكمة الدولية لقانون البحار  -     باء  
ــارس  /      آذار ٦  يف   -    ٦٧ ــسيد جــني     ٢٠٠٩       م ــون بايــك    -                         ، انتخــب ال ــا  (               هي ــة كوري   )                  مجهوري

                       وجــرى االنتخــاب ملــلء   .     ً                                                            عــضواً يف احملكمــة يف اجتمــاع خــاص للــدول األطــراف يف االتفاقيــة 
                      وأدى الـسيد بايـك        ).                  مجهوريـة كوريـا    (                 هـو بـارك      -                                       وظيفة شغرت عقب وفاة القاضي شـون        

                مــن النظــام  ٦    ً            وعمــالً باملــادة   .       مــارس /    آذار    ١٦         كمــة يف حمل                ً                      الــيمني بــصفته عــضواً مــن أعــضاء ا 
                                                                 املنـصب ملـا تبقـى مـن مـدة سـلفه الـيت تبلـغ تـسع                                  القاضي بايـك                             األساسي للمحكمة، سيشغل    

    .    ٢٠١٤      سبتمرب  /     أيلول    ٣٠                    سنوات، واليت تنتهي يف 

                                                               ، ومـــن أجـــل تيـــسري تنفيـــذ قـــرارات احملكمـــة يف إطـــار      ٢٠٠٩        مـــارس  /      آذار  ١٧   ويف   -    ٦٨
     مـن     ٣      و    ١               والفقـرتني       ١١٣                  مـن املـادة       ٣                               ي، عـدلت احملكمـة الفقـرة                                  إجراءات اإلفـراج الفـور    

             يف حـاالت     ،                                                       ونتيجة لـذلك، تـوفر للمحكمـة اآلن خيـار البـت              .                  من الئحة احملكمة      ١١٤       املادة  
__________ 

   .      ع نفسه    املرج   )٢٨ (  
                 من اتفاقيـة       ١٦٦              من املادة     ٤                                                                                    انظر التقرير املقدم من األمني العام للسلطة الدولية لقاع البحار مبوجب الفقرة                )٢٩ (  

   .ISBA/15/A/2                 الوارد يف الوثيقة                            األمم املتحدة لقانون البحار، 
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                                                                إمكانيـة إيـداع سـند أو غـريه مـن الـضمانات املاليـة                 يف     ،                                       اإلفراج الفوري عن الـسفن والطـواقم      
                                                     وقبـل التعـديل، نـصت القواعـد علـى إيـداع              .   زة    ِ احملتجِـ                                           لدى رئيس قلم احملكمة أو لدى الدولـة         

ــة  ــضمانات املاليـ ــسند أو الـ ــزة                                     الـ ــة احملتجـ ــدى الدولـ ــى                                لـ ــراف علـ ــق األطـ ــا مل تتفـ ــصراً، مـ     ً                                        حـ
  .   ذلك    خالف

ــارس  /    آذار    ١٨   ويف   -    ٦٩ ــة      ٢٠٠٩        مـ ــدلت احملكمـ ــشكيل                     ، عـ ــصائد            تـ ــات مـ ــة منازعـ                               غرفـ
 (                         تعلقة بتعيني احلدود البحرية                                                      األمساك، وغرفة منازعات البيئة البحرية، وغرفة املنازعات امل

  

٣٠( .   
  

         الدويل            النقل البحري                       التطورات املتصلة بأنشطة   -     ً خامساً  
              لنقل البحري                  اجلوانب االقتصادية ل  -     ألف  

              أكثــر مــن       تنقــل و  .                                                                        يكتــسب النقــل البحــري أمهيــة حيويــة بالنــسبة إىل االقتــصاد العــاملي  -    ٧٠
                              بـل وتنقـل بواسـطة الـسفن        .   ً   حبـراً           يث احلجـم      من ح                          املبادالت التجارية الدولية                يف املائة من     ٨٠

                                    بلـغ حجـم املبـادالت التجاريـة              قـد    و  .                                                                     نسبة مئوية أعلى مـن املبـادالت التجاريـة للبلـدان الناميـة            
           يف املائـة      ٨ , ٤                            ، مما ميثل زيادة بنـسبة         ٢٠٠٧        عام                               باليني طن من البضائع احململة          ٨,٠٢         البحرية  

         كثــرة       بــسبب      ٢٠٠٨               ول مــن عــام                                      وزادت أســعار الــشحن خــالل الربــع األ  .     ٢٠٠٦        عــام     عــن
            وارتفــاع     ٢٠٠٧                                              الناجتــة مــن منــو االقتــصاد العــاملي عــام               نقــل البحــري                علــى خــدمات ال        الطلــب 

ــنفط  ــق      .                 أســعار ال ــة يف حبــر البلطي ــسوائب اجلاف ــة األخــرية، تراجــع مؤشــر ال  (                                                                         ويف اآلون
  

      مــن   )٣١
ــار    ١١     ٧٩٣ ــة يف أيـ ــايو  /                 نقطـ ــراء   )     ٢٠٠٩         أغـــسطس  /    آب  ١٢   يف (   ٢     ٦١٢     إىل     ٢٠٠٨        مـ         جـ
                                                                                     وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن ارتفــاع أســعار الــنفط بــسبب القيــود علــى العــرض      .           املاليــة       األزمــة

 (                                               والطلب وغريها من العوامل غري املتصلة بالوقود      
  

   ،                                             وكـذلك الـشواغل بـشأن األمـن والبيئـة            ، )٣٢
 (    ٢٠٠٨    عام    ً حبراً                  التجارة والنقل           بالنسبة إىل        ً     ً طرح حتدياً كبرياً 

  

٣٣( .  

                                                بليـون محولـة طنيـة سـاكنة يف مطلـع               ١,١٢     املي                                        وبلغ جممـوع األسـطول التجـاري العـ          -    ٧١
            يف املائـة،      ٥ ,  ٧١                                                                     ، وشكلت احلمولة اإلمجاليـة لنـاقالت الـنفط ونـاقالت الـسوائب                  ٢٠٠٨    عام

__________ 
                     تاحــة علــى املوقــع   امل     ١٣٤   إىل      ١٣١     مــن                                                                   أعــداد النــشرات الــصحفية للمحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار        انظــر    )٣٠ (  

   .www.itlos.org   :              الشبكي للمحكمة
                                                                                                       مؤشر السوائب اجلافة يف حبر البلطيق مركب من أسعار الشحن ملختلف املنتجات السائبة اجلافة وهو مؤشـر                 )٣١ (  

   .                        مفيد ملعرفة تقلبات األسعار
                      قــت وحجــم املبــادالت                                       ً                                                        قــد تــؤثر العوامــل غــري املتــصلة بــالوقود أيــضاً يف أســعار الــشحن، مثــل اجلغرافيــا والو    )٣٢ (  

                                               املتبادلـة وقيمتـها، وتكـاليف التـأمني                بـضائع                                                                   التجارية واختالل توازهنا، إىل جانب وفـورات احلجـم، ونـوع ال           
   .                                     مشاركة القطاع اخلاص يف العمليات املرفئية                              التحتية، ومستويات املنافسة، و                        وتطقيم السفن، وجودة البىن

   . )A.08.II.D.26                                منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (      ٢٠٠٨                      استعراض النقل البحري،           األونكتاد،    )٣٣ (  
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ــسبة   ــادة بن ــة    ٢ , ٧                       وهــي زي ــاملي       ظــل و  .     ٢٠٠٧      عــام      عــن           يف املائ                                     متوســط عمــر األســطول الع
            ول العــاملي                                ، بلــغ متوســط عمــر األســط       ٢٠٠٨      عــام           ويف مطلــع   .             ً       ً         يــنخفض اخنفاضــاً هامــشياً  

   .      أعوام   ٩                 مبتوسط عمر يبلغ      األحدث                             ، وشكلت ناقالت احلاويات األسطول     ً عاماً   ٨,  ١١

ــتهالك       -    ٧٢ ــو االسـ ــيطة، ومنـ ــسلع الوسـ ــة للـ ــادالت التجاريـ ــادة املبـ ــة، وزيـ ــة للعوملـ                                                                                                  ونتيجـ
ــ ”    ات                                             ومــستويات اإلنتــاج وتوســيع قاعــدة الــشحن              الــشحنات         انتقــال      مثــل    ( “           لالحتــواء ة        القابل

            ً                                                   اويــات نظــراً إىل ارتفــاع أســعار الــشحن يف قطــاع الــسوائب  احل              متزايــد إىل                      الزراعيــة علــى حنــو
       منوهـا                                                        ، من املتوقع أن تواصل التجارة بواسطة احلاويـات           )          احلاويات    سوق                  ووفورات احلجم يف    

ــد مــن      ــصيباً أكــرب علــى حنــو متزاي ــة                   النقــل العــاملي                          ً                                            إىل حــد كــبري، وأن حتتــل ن ــضائع اجلاف    .                  للب
   /              وحبلـول أيـار     .           يف املائـة  ٨ , ٩       يبلـغ                 مبعدل منو سنوي        احلاويات             ، زادت جتارة      ١٩٩٠     عام       ومنذ
                 مليــون وحــدة  ٣ ,  ١٣     حنــو         اويــات                                  األســطول العــاملي مــن الــسفن احل      حجــم         ، بلــغ     ٢٠٠٨       مــايو 

ــدماً   ــشرين ق ــة لع ــات املرف      .                   ً         مكافئ ــة احلاوي ــشاط مناول ــضاً ن ــ          ً                                       وتوســع أي ــارة       ئي ــو جت                           ة نتيجــة لنم
  .       احلاويات

                            أن وفـورات احلجـم النامجـة       بـ   )           األونكتـاد  (               رة والتنميـة                                   ويفيد مؤمتر األمم املتحدة للتجا      -    ٧٣
                   ً                                                                                         عن نشر سفن أكـرب حجمـاً وأكثـر كفـاءة يف اسـتهالك الوقـود علـى الطـرق التجاريـة الدوليـة                        
                                                                                                        تسهم يف حتقيق املزيد من كفـاءة اسـتهالك الوقـود والوفـورات يف تكـاليف الوقـود املتـصلة هبـا                    

                                               وعلى سبيل املثال، يقـدر أن سـفينة شـحن             .                                                إىل جانب احلد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون       
ــها   ــوق محولت ــل            ٨     ٠٠٠                 تف ــون أق ــسيد الكرب ــاين أك ــن ث ــسبة م ــث ن ــاكنة تبع ــة س ــة طني                                                                                محول

        وأشـار      ).                 محولة طنية ساكنة     ٨     ٠٠٠- ٢     ٠٠٠ (                            ً         يف املائة من السفن األصغر حجماً          ٤٠     نسبة ب
                          الـدويل وتكـاليف النقـل                                     حترار العاملي علـى طـرق الـشحن                 ً                        األونكتاد أيضاً إىل اآلثار احملتملة لال     

 (      البحري
  

٣٤( .   
  

             سالمة املالحة   -    باء   
    إىل                                                                                           تكتسب سالمة املالحـة أمهيـة حامسـة بالنـسبة إىل صـناعة الـشحن الـدويل وبالتـايل                      -    ٧٤

                                   اهتمامـه علـى سـالمة الـسفن،                 تركيـز                                       ولـذلك، واصـل اجملتمـع الـدويل            .                         التجارة البحرية العاملية  
              املـستخدمة يف                                          غرافيـة ورسـم اخلـرائط البحريـة             يدرو                              اخلطـرة، واالستقـصاءات اهل            بـضائع         ونقل ال 

        أدنـاه        سابع    الـ     و  ١  -             سادس ألـف        الـ                      وتـرد يف الفـصلني         .          ن أدنـاه                              َّ     ملالحة الدولية، على النحو املبيَّ     ا
    .                                                          آخر التطورات املتصلة بالبحارة ومنع األنشطة اإلجرامية يف البحر

  

__________ 
   .          املرجع نفسه   )٣٤ (  
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              سالمة السفن  -    ١  
ــران    ٢٠٠٨        ديــسمرب  /              يف كــانون األول  -    ٧٥ ــه  /           وحزي ــسالمة      ٢٠٠٩        يوني ــة ال                            ، اعتمــدت جلن

           االتفاقيــة                      الــيت أدخلــت علــى                                              ً                                البحريــة التابعــة للمنظمــة البحريــة الدوليــة عــدداً مــن التعــديالت    
               مايـة األرواح    حل                  التفاقية الدولية             امللحق با      ١٩٨٨                                             الدولية حلماية األرواح يف البحر وبروتوكول       

         ومشلــــت    ). MSC.283(86)   و  MSC.282(86   (   ، وMSC.269(85)                القــــرارات        انظــــر (             يف البحــــر
                      امللحـق باالتفاقيــة      ١٩٨٨          ربوتوكــول  ب                                                           التعـديالت األخــرى الـيت اعتمــدهتا اللجنـة تلــك املتـصلة     

                                 نـة الدوليــة املتعلقـة بــسالمة          َّ ، واملدوَّ )MSC.270(85 (         القــرار  (      ١٩٦٦                           الدوليـة خلطــوط احلمولـة،   
                       ليــة ملعــدات إنقــاذ              واملدونــة الدو   ، )MSC.271(85   (        القــرار (      ٢٠٠٠          لعــام                          الــسفن العاليــة الــسرعة

                                                            نــة اإلدارة الدوليــة لتــأمني ســالمة تــشغيل الــسفن ومنــع     َّ ومدوَّ  ) MSC.272(85)         القــرار  (  ح      األروا
  . )٣٥   ( )MSC.273(85)        القرار (       التلوث 

                                          التابعـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة                البحريـة                                       وباإلضافة إىل ذلك، اعتمدت جلنة الـسالمة     -    ٧٦
ــتقرار ا     َّ املدوَّ ــة باالسـ ــة املتعلقـ ــة الدوليـ ــس    َّ مدوَّ   (    ٢٠٠٨  ،    ليم     لـــس                                           نـ ــتقرار الـ ــة االسـ   )     ٢٠٠٨     ليم                         نـ

ــرار ( ــة        )MSC.267(85)         الق ــة حلماي ــة الدولي ــى االتفاقي ــصلة عل ــديالت ذات ال ــع بعــض التع                                                                              ، م
                                              خلطوط احلمولة بغرض اشـتراط تطبيقـه اإللزامـي،         ١٩٨٨         بروتوكول     على                 األرواح يف البحر و

   /     متـوز   ١                           التعديالت حيز التنفيذ يف                                 ومن املتوقع أن تدخل هذه        .                             تعميم يتعلق بتطبيقه املبكر       مع  
    .     ٢٠١٠      يوليه

  
         اخلطرة     بضائع      نقل ال  -    ٢  

            املدونـة       ٢٠٠٨                                                                                جلنة الـسالمة البحريـة التابعـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة عـام                  ت     اعتمد  -    ٧٧
                                                                                                                الدولية املتعلقـة بالـشحنات الـصلبة الـسائبة والتعـديالت ذات الـصلة باالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة                    

              ومن املتوقـع      ). MSC.268(85)        القرار (                                          ر الشتراط التطبيق اإللزامي هلذه املدونة                      األرواح يف البح  
         اآلمــن        الوســق        نــة إىل          َّ   وهتــدف املدوَّ  .     ٢٠١١        ينــاير  /                 كــانون الثــاين ١                            أن تــدخل حيــز التنفيــذ يف 

   .                            للشحنات الصلبة اجلافة وشحنها

               ملعنيـة بنقـل                                          ، اعتمدت جلنة األمـم املتحـدة للخـرباء ا       ٢٠٠٨      ديسمرب  /              ويف كانون األول   -    ٧٨
ــضائع  ال ــا              ب ــة وومسه ــواد الكيميائي ــصنيف امل ــاملي لت ــصعيد الع ــى ال ــوائم عل                                                                                                    اخلطــرة وبالنظــام املت

ــضائع                                                                            علــى النــسخة املنقحــة اخلامــسة عــشرة للتوصــيات املتعلقــة بنقــل ال           أدخلــت         تعــديالت           ب

__________ 
                         اخلامـسة والثمـانني             الـدورتني           تقريـري            مرفقـي         انظـر                                                              لالطالع علـى نـصوص قـرارات جلنـة الـسالمة البحريـة،                 )٣٥ (  

    .             ، على التوايلMSC 86/26 and MSC 85/26       للجنة،             سة والثمانني       والساد
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      مـان                                          ً                      ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدداً من معـايري األ           .  )٣٦   ( )                النظام النموذجي  (       اخلطرة  
      ٢٠٠٩                                                                                                        املتعلقــة بنقــل املــواد املــشعة، مبــا فيهــا نــسخة نظــام النقــل اآلمــن للمــواد املــشعة لعــام      

                                                               املواد االستشارية للوائح الوكالة املتعلقـة بـدليل النقـل           و   ، )TS-R-1                           سلسلة معايري األمان، رقم      (
             داري للنقـل             النظـام اإل  و  ،  )TS-G-1.1(Rev.1)                           سلسلة معايري األمان، الـرقم   (                   اآلمن للمواد املشعة  
                                     وتوكيـد االمتثـال للنقـل اآلمـن          ) TS-G-1.4     رقم      الـ                           سلسلة معـايري األمـان،       (                     اآلمن للمواد املشعة    

        ، عقــد     ٢٠٠٩        يوليــه  /          ويف متــوز . )٣٧   ( )TS-G-1.5                                 سلــسلة معــايري األمــان، الــرقم  (                 للمــواد املــشعة 
      راءات      اإلجـ      وهي                                   بشأن توكيد االمتثال يف النقل،                             جمموعة أنشطة التدريب                       اجتماع تقين إلجناز    

                                         وقـد نـشر أيـضا يف اآلونـة األخـرية            .                                       خطـة العمـل املتعلقـة بالنقـل                 يف إطـار                          نهائية الـيت سـتنجز      ال
ــرقم  ــاول        ٩        ال ــة، ويتن ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــصدرها الوكال ــيت ت ــووي ال ــن الن ــسلة األم                                                                                                   يف سل

 (                            موضوع األمن يف نقل املواد املشعة
  

٣٨( .  

ــة     -    ٧٩ ــة للطاقـ ــة الدوليـ ــرار الوكالـ ــافة إىل قـ ــة                                                          وباإلضـ ــذ يف GC (52)/RES/9            الذريـ              ، املتخـ
         كـــانون    ٥             املتخـــذ يف  ،   ١١١ /  ٦٣                                ، وقـــرار اجلمعيـــة العامـــة      ٢٠٠٨          أكتـــوبر  /             تـــشرين األول  ٣

ــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بعــدة أنــشطة لتعزيــز الــسالمة        ٢٠٠٨        ديــسمرب  /    األول                                                                                    ، قامــت الوكال
ــشعة    ــواد امل ــاء نقــل امل ــشرين األول  .                                         واألمــن أثن ــوبر  /               ويف ت ــدول                ، عقــد اجتمــ     ٢٠٠٨         أكت            اع لل

                                                                                                    القائمة بالشحن والدول الساحلية ذات الصلة، مبشاركة الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة بغـرض              
   .                                                                                                  تبادل الشواغل يف ما يتعلق مبالءمة معايري األمان وتطبيقها، وزيادة الفهم املشترك وبنـاء الثقـة            

             ان للوكالــة                                      ، اختــذ قــرار بتنقــيح دليــل األمــ     ٢٠٠٩        فربايــر  /          يف شــباط       عقــد                       وأثنــاء اجتمــاع تقــين
ــة،   ــة للطاقــة الذري                                                                           التخطــيط والتأهــب للتــصدي للطــوارئ املتعلقــة حبــوادث النقــل الــيت                                  الدولي
  ،     ٢٠٠٩        مـارس    /        ويف آذار   .  )TS-G-1.2     رقم      الـ                           سلسلة معـايري األمـان،       (                        تنطوي على مواد مشعة     

       ديـدة                                                                                                   مت حتليل التقارير السابقة لدائرة تقييم أمان نقل املواد املشعة بغرض تعزيـز املمارسـات اجل               
ُ     وُشـرع    .                                                       ومواصلة حتسني استخدامها مـن جانـب الـدول األعـضاء            يف       ٢٠٠٩        فربايـر   /          يف شـباط  

              بعـض جوانـب      اج    مـ   إد                       أن تتحقـق عـن طريـق                              أوجه التـآزر الـيت ميكـن                        عمليات هتدف إىل حبث    
             الـيت تقـوم           النقـل             املتعلقـة ب          راجعـة   امل         عمليـات    يف                                     دائرة تقييم أمان نقل املواد املـشعة          بعثات       عمل  

    .                       واملنظمة البحرية الدولية                    الطريان املدين الدويل         هبا منظمة

__________ 
  ) ٣٦(   ST/SG/AC.10/36.   
   :                                                                                                                                  سلة معـــــايري األمـــــان للوكالـــــة الدوليـــــة للطاقـــــة الذريـــــة متاحـــــة علـــــى املوقـــــع الـــــشبكي التـــــايل        سلـــــ   )٣٧ (  

www-ns.iaea.org/standards/documents/default.asp.   
                ، متاحـة علـى    ٩          ، الـرقم                                      وكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة                                                                      األمان يف نقـل املـواد املـشعة، سلـسلة األمـن النـووي لل                 )٣٨ (  

   .www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PubDetails.asp?pubId=7987  :                   املوقع الشبكي التايل
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 (       تــأخريه                                               ويف مــا يتعلــق بــرفض شــحن املــواد املــشعة و   -    ٨٠
  

                            أشــار املــشاركون يف املــؤمتر    ، )٣٩
   إىل    ،      ٢٠٠٨          أكتـوبر    /                                                                             الثاين عشر للرابطة الدولية للحماية من األشعة، املعقـود يف تـشرين األول            

                                                    دة يف املستقبل املنظـور مـع توقـع انتـشار الطاقـة                                                أن شحنات املواد املشعة سوف تستمر يف الزيا    
                             شـرع كـل مـن الوكالـة         و   .                 الطب النـووي          مبجال        تطبيقات  ال                                  النووية وحدوث زيادات يف إتاحة      

ــة يف     ــدول، واملنظمــات اإلقليمي ــة، وال ــة الذري ــة للطاق               ة مــن خــالل    كل     املــش               معاجلــة هــذه                                                                    الدولي
                            فيديو يف أمريكـا الالتينيـة    ي             بدأ فريق مونت و   .     احلالة                                  وحتديد اإلجراءات الرامية إىل حتسني        تحاور  ال

   ا       تأخريهـ                الـشحنات و      رفض                                                                    ومنطقة البحر الكارييب العمل بنظام إبالغ لتحديد احلاالت املعينة ل         
         ملــساعدة                 جهــود إضــافية       بــذل                طــط الفريــق ل خي و   .                                           واملــساعدة يف تركيــز اإلجــراءات التــصحيحية

ــها بــشأن هــذه    لت                 شــركات النقــل                       ســبل تفاعلــه مــع                علــى حتديــد               اجملتمــع الــدويل                               حــسني معرفت
ــشحنات واســتعدادها لقبوهلــا  ــضاً إىل احلاجــة     .                                ال ــوازن يف شــروط األمــن          إقامــة    إىل          ً                 وأشــري أي                          ت

        شـركات                                                                                         يكفل أن تكون املواد خاضـعة حلمايـة كافيـة أثنـاء النقـل بـدون أن ختـل بعمليـات               مبا
 (            ً      أو تكون عبئاً عليها      النقل 

  

٤٠(  .   

                                                      لجنة التوجيهيـة الدوليـة املعنيـة بـرفض شـحن                      ، أيدت ال      ٢٠٠٩       يناير   /                ويف كانون الثاين    -    ٨١
                              وآسـيا واحملـيط اهلـادئ،        ،                                                                            املواد املشعة، أثناء اجتماعها الرابع، تعيني منـسقني إقليمـيني ألفريقيـا           

         ت خطـط      جمـ    وأد   .                                     ، وحـوض البحـر األبـيض املتوسـط                                                     وأمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب      
             اسـتخدام                 أدت إىل حتـسني                      طة عمل واحـدة،                                                      العمل للجنة التوجيهية والشبكات اإلقليمية يف خ      

                 علـى احلاجـة إىل                            شاركون يف هـذا االجتمـاع            وشدد املـ    .                       املتعلقة حباالت الرفض    ت              قاعدة البيانا 
                               أعـضاء اللجنـة التوجيهيـة                 زود بـه                                                                 تزويد مراكز التنسيق الوطنية مبستوى املعلومات نفسه الذي         

ــة ل ي                          ووضــع فريــق مونتيفيــد     .                     واملنــسقني اإلقليمــيني                                    تحديــد تكــاليف رفــض الــشحن                و منهجي
                                                                                             أخـــذت يف احلــسبان العناصـــر الرئيـــسية مثــل العمـــل واملعــدات واملـــواد واخلـــدمات            تــأخريه  و

 (              واحلاالت الطارئة
  

٤١( .   
  

                                   الطرق املأمونة أمام املالحة الدولية   -    ٣  
       جلنة        اعتمدت   ،      ٢٠٠٩       يونيه   /            يف حزيران  -                اخلرائط املالحية         وإعداد                 اهليدروغرايف       املسح  -    ٨٢

     مالحة  ”                                                                          التابعة للمنظمة البحرية الدولية خطة عمل مفصلة من أجل استراتيجية                البحرية        السالمة

__________ 
   .  ٥٨    و   ٥٧           ، الفقرتان A/63/63/Add.1      انظر   )٣٩ (  
       علـى            ، املتاحـة     ٢٧٤     و   ٢٧٣                                                                                          استنتاجات املؤمتر الثـاين عـشر للرابطـة الدوليـة للحمايـة مـن األشـعة، الفقرتـان                 )٤٠ (  

   .www.irpa12.org.ar/index.php  :                   املوقع الشبكي التايل
  ) ٤١(   www-ns.iaea.org/tech-areas/radiation-safety/denial-of-shipment.htm.   
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 (    ٢٠١٢                    ستنجز خالل عام      “         إلكترونية
  

                على الفـصل            يت أدخلت             ً               واعتمدت أيضاً التعديالت ال      . )٤٢
                                                                                                     اخلــامس مــن االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة األرواح يف البحــر بــشأن متطلبــات نقــل الــنظم واملعــدات  

 (                                                املتعلقة بالنظام اإللكتروين لعرض اخلرائط واملعلومات              مولة على السفن         املالحية احمل
  

٤٣(  .   

                                                                               توفر النظم العاملية للمالحة بواسـطة الـسواتل للبحـارة طريقـة سـريعة                -             نظم االتصال   -    ٨٣
                                           وقـد عقـد االجتمـاع الثالـث للجنـة            .                                                                  ودقيقة مـن أجـل املالحـة وقيـاس الـسرعة وحتديـد املوقـع              

ــالنظم    .     ٢٠٠٨        ديــسمرب  /                                                       العامليــة للمالحــة بواســطة الــسواتل يف كــانون األول                             الدوليــة املعنيــة ب
                                 للنظم العاملية للمالحة بواسـطة            البيين           التشغيل           وقابلية                                             وتشمل خطة العمل احلالية للجنة التواؤم       

                  ونــشر املعلومــات   ؛                                                                        وتعزيــز أداء خــدمات الــنظم العامليــة للمالحــة بواســطة الــسواتل   ؛         الــسواتل
   .                                                                       مـع الـسلطات الوطنيـة واإلقليميـة واملنظمـات الدوليـة ذات الــصلة                  والتفاعـل  ؛         القـدرات         وبنـاء 

 (                             يف سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي    ٢٠٠٩                          وسيعقد اجتماع اللجنة لعام 
  

٤٤( .  

ــش و  -    ٨٤ ــاذ      ئ     أن ــدويل للبحــث واإلنق ــسواتل ال ــام ال ــباس  (                                                 نظ ــرض   )           سارســات-         كوس        بغ
   .                    مل وحتديـد موقعهـا                     يف أحنـاء العـا             الـشدة        االت     حـ                                                تقليص الوقت الالزم من أجـل الكـشف عـن           

                                                                 ً                                        تعزيز كفاءة النظام، ألغيـت معاجلـة إشـارات االسـتغاثة عـرب الـسواتل انطالقـاً مـن مرشـدات                      ل و
                                     تعني علــى املــستخدمني أن ينتقلــوا إىل    يــ و  .     ٢٠٠٩        فربايــر  /        شــباط ١                             الطــوارئ التناظريــة حبلــول 

 (                عن مكان وجودهم       السواتل         أن تكشف        رغبوا يف    لو                 املنارات الرقمية 
  

٤٥( .  

                                                     أحــرز تقــدم كــبري يف مــا يتعلــق بتنفيــذ نظــام -            عــن بعــد           وتتبعهــا                  هويــة الــسفن      حتديــد  -    ٨٥
               جلنـة الـسالمة        ختذت      ، ا     ٢٠٠٨       ديسمرب   /               ويف كانون األول    .                                    حتديد هوية السفن وتتبعها عن بعد     

                                                                                                             البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدوليـة قـرارين أسـفرا عـن تعـيني املنظمـة الدوليـة لالتـصاالت                  
                                                                              صفة منــسق لتحديــد هويــة الــسفن وتتبعهــا عــن بعــد، وأكــدت أن الواليــات    بــ                      الــساتلية املتنقلــة

                                                                                               املتحدة سوف تواصل تقدمي خدمات تبادل البيانات املتعلقة بتحديد هوية الـسفن وتتبعهـا عـن             
  MSC.275 (85)           القــراران  (      ٢٠١١        ديــسمرب  /            كــانون األول    ٣١                                 بعــد علــى أســاس مؤقــت حــىت 

                                             علــــى اتفاقيــــة املنظمــــة الدوليــــة          أدخلــــت  يت                                واعتمــــدت التعــــديالت الــــ  .  )MSC.276 (85)  و
                           الـيت تـنص علـى أنـه         و   ،      ٢٠٠٨          أكتـوبر    /                                                         لالتصاالت املتنقلـة بواسـطة الـسواتل يف تـشرين األول          

                 أو مهـام منـسق    /                                                                         ميكن للمنظمة الدولية لالتصاالت املتنقلة بواسطة السواتل أن تتوىل وظائف و       
__________ 

  )٤٢(  MSC 85/26/Add.1و ٢٠ ، املرفق MSC 86/23/4  وMSC 86/26 و ٢٦-٢٣، الفقرة ،A/63/63/Add.1 ،
  .٦١الفقرة 

   .    األول        ، املرفق MSC 86/26/Add.1                   الوارد يف الوثيقة MSC.282 (86)       القرار    )٤٣ (  
   ./www.icgsecretariat.org   :    أيضا                                                      مكتب األمم املتحدة املعين بإسهام شؤون الفضاء اخلارجي؛ انظر    )٤٤ (  
   .www.cospas-sarsat.org      أيضا                 املرجع نفسه، انظر    )٤٥ (  
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                                الدوليــة لالتــصاالت املتنقلــة           املنظمــة      مجعيــة                                   ً                        حتديــد هويــة الــسفن وتتبعهــا عــن بعــد رهنــاً بقــرار  
                                       ً                                                                         بواسطة الـسواتل، بـدون كلفـة ألطرافهـا، وفقـاً لقـرارات املنظمـة البحريـة الدوليـة وعلـى حنـو                       

 (              عــادل ومتــسق
  

                            ، يطلــب إىل مجيــع احلكومــات     ٢٠٠٩        ينــاير  /                 كــانون الثــاين ١        ً        واعتبــاراً مــن    . )٤٦
                                  ديـد هويـة الـسفن وتتبعهـا                  نظام حت      طبيق                                                          املتعاقدة يف االتفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحر ت        

                                                                                  وال يزال بعض مراكز البيانات املتعلقة بتحديد هوية الـسفن وتتبعهـا عـن بعـد خيـضع        .        عن بعد 
                                                                                                        لالختبار ومن املتوقع أن تدمج هذه املراكز بالكامل يف نظام حتديـد هويـة الـسفن وتتبعهـا عـن                    

          البحريـة            الـسالمة                 ، اختذت جلنة        ٢٠٠٩       يونيه   /          ويف حزيران   .     ٢٠٠٩       سبتمرب   /        أيلول   ٣٠          بعد قبل   
                                              مـن اإلجـراءات األخـرى لتيـسري التنفيـذ                            متعلقـة بعـدد                                                   التابعة للمنظمة البحرية الدولية قـرارات       

 (                                          السلس لنظام حتديد هوية السفن وتتبعها عن بعد
  

٤٧( .  

                      التابعة للمنظمـة              البحرية                    اعتمدت جلنة السالمة    -         التبليغ                             حتديد مسارات السفن ونظم       -    ٨٦
                                                               على األحكام العامة املتعلقـة بتحديـد مـسارات الـسفن                    يت أدخلت      ت ال                          البحرية الدولية التعديال  

                                                  ، بغرض كفالة اتساقها مع خصائص ترميز مقاييس حـدود   )               ، بصيغته املعدلةA.527(14)       القرار (
            ا املنظمـــة  هت                                                                                            املـــسارات وعمليـــات إعـــداد خـــرائط املمـــرات البحريـــة األرخبيليـــة، الـــيت اعتمـــد  

          واعتمـدت     ). MSC.280(85)          القـرار      (    ٢٠٠٨         ديـسمرب    /   ألول             يف كـانون ا                             اهليدروغرافية الدوليـة،  
           ً     ً                                                                                   اللجنــة أيــضاً عــدداً مــن اخلطــط اجلديــدة واملعدلــة للفــصل بــني خطــوط املــرور وتــدابري أخــرى  
                                                                                                  خبــالف هــذه اخلطــط لتحديــد املــسارات، والــنظم اجلديــدة واملعدلــة للتبليــغ اإللزامــي للــسفن،   

                                                      حتـددت فيهـا خمـاطر املالحـة واملنـاطق البحريـة                                                                 الرامية إىل تعزيز سالمة املالحة يف املنـاطق الـيت           
 (            ً     احلــساسة بيئيــاً

  

                          علــى النظــام القــائم          يت أدخلــت                                               فعلــى ســبيل املثــال، اعتمــدت التعــديالت الــ   . )٤٨
                                                                 النـصب البحـري الـوطين باباهـانوموكواكي يف جـزر هـاواي                                يف مـا يتعلـق ب              الـسفن                  للتبليع عـن    

 (      حلساسية                             باعتباره منطقة حبرية شديدة ا                     ً الشمالية الغربية رمسياً
  

  . )   ٢٩١         الفقرة     أيضا      انظر (   )٤٩

                                                                                                      كما أقرت اللجنة الفرعية املعنيـة بـسالمة املالحـة التابعـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة يف                     -    ٨٧
         ف هـذه                                                                                  دورهتا اخلامسة واخلمسني عدة خطط للفصل بني خطوط املرور وتـدابري أخـرى خبـال              

                         رض علــى جلنــة الــسالمة                                             نظــم للتبليــغ اإللزامــي للــسفن لكــي تعــ                             اخلطــط لتحديــد املــسارات، و
 (       عتمادها ال      ٢٠١٠                                        التابعة للمنظمة البحرية الدولية يف عام        البحرية

  

٥٠( .  

__________ 
   .                                                   إسهام املنظمة الدولية لالتصاالت املتنقلة بواسطة السواتل   )٤٦ (  
  ) ٤٧(   MSC.86/26،    6.7-6.109        الفقرات،   MSC.86/26 وإسهام املنظمة البحرية الدولية ،6.46-6.85          ، الفقرات                               .   
  ) ٤٨(   MSC 85/26١٧-  ١٤     فقات      ، املر  .   
   .   ٣١٧         ، الفقرة A/63/63        أيضا    انظر  .                                وإسهام املنظمة البحرية الدوليةMSC.279 (85)        القرار   )٤٩ (  
  ) ٥٠(   NAV 55/WP.8 ٥٢- ٣     إىل   ٣٢- ٣          ، الفقرات   .    
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                                                               يف مـا يتعلـق بآليـة التعـاون الـيت أنـشأهتا الـدول                 -                                   املضائق املستخدمة للمالحة الدولية     -    ٨٨
                       ً                        والـــدول املـــستخدمة هلمـــا عمـــالً باجتمـــاع   )      ضيقان     املـــ   (  رة                       ضيقي ملقـــة وســـنغافو          شاطئة ملـــ     املـــ

                      وسـنغافورة، املعقـود        ملقة                                                            بور املتعلق بتعزيز السالمة واألمن و احلماية البيئية يف مضيقي         كواالمل
 (    ٢٠٠٦        ســبتمرب  /         يف أيلــول

  

                                                                 حــصلت تطــورات خمتلفــة يف منتــدى التعــاون وجلنــة تنــسيق          ، )٥١
                                  يف جمال تنفيذ سـتة مـشاريع                          على وجه اخلصوص              وأحرز تقدم    .    ملالحة ا       عينات                املشاريع وجلنة م  

           ا جمموعـــه     ملـــ                                 دراســـة استقـــصائية تقييميـــة             ، ال ســـيما     ٢٠٠٦              ع كواالملبـــور                     مقدمـــة إىل اجتمـــا
 (                                                    يف خطـــط الفـــصل بـــني خطـــوط املـــرور يف املـــضيقني   ً              ينـــاً للمالحـــة   مع   ٥١

  

         جلنـــة       حبثـــت و  .  )٥٢
ــة ــة بــــصندوق مع          آليــ ــاون املعنيــ ــاء         ينــــات                                     التعــ ــة، أثنــ ــدهتا                         املالحــ   يف                                  االجتماعــــات الــــيت عقــ
                   بـصيانة معينـات                                  مـسائل خمتلفـة تتعلـق            يف     ٢٠٠٩       أبريل   /           و نيسان      ٢٠٠٨        أكتوبر   /    األول      تشرين

 (    ٢٠٠٩       أكتوبر  /                                    وستجتمع اللجنة مرة أخرى يف تشرين األول  .     ملالحة ا
  

٥٣( .  

                                                                                   وقدم عدد من الدول املستخدمة للمضيقني وغريها مـن أصـحاب املـصلحة إسـهامات                 -    ٨٩
                 ً                                           وأحرز تقدم أيضاً يف إجناز ترتيب تقين مشترك غـري رمسـي             .              معينات املالحة                  كبرية إىل صندوق    

       لقـة                                                                                           بني املنظمة البحرية الدولية والدول املشاطئة للمضيقني بشأن استخدام صـندوق مـضيقي م             
                                                                                                           وسنغافورة التابع للمنظمة البحريـة الدوليـة مـن أجـل سـالمة املالحـة ومحايـة البيئـة يف مـضيقي                   

 (                                    وســنغافورة مبوجــب آليــة التعــاون       لقــة  م
  

                                 الــيت يقــدمها صــندوق املنظمــة          تربعــات          وميكــن لل   . )٥٤
ــة  ــة إىل صــندوق            البحري ــة التعــاون                   واملــشاريع الــ                   معينــات املالحــة                        الدولي ــدخل يف إطــار آلي                                      يت ت

    .      توقيعه و                                    تصرف بعد إجناز الترتيب التقين املشترك   أن

   ،                                                                                            وخالل الـدورة الـسادسة والثمـانني للجنـة الـسالمة التابعـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة            -    ٩٠
                                        يــسيا وماليزيــا، عــن قلقهــا بــشأن         إندون      مــن        ، بــدعم ة                   ، أعربــت ســنغافور    ٢٠٠٩                املعقــودة عــام 

                                                                                                   املخاطر املتعلقة بالسالمة اليت يفرضها رسو الـسفن داخـل منـاطق خطـط الفـصل بـني خطـوط                    
                                                         وسـنغافورة، وكـذلك بـني ختـوم اجلانـب املواجـه للـرب             لقـة                                      املرور واملناطق الوقائية يف مـضيقي م    

            للمـضيقني يف                              وكانـت الـدول املـشاطئة         .                                                       خلطط الفـصل بـني خطـوط املـرور ومـشارف املـوانئ            
 (                                                             طور إعداد تدابري لزيادة وعي الدول املستخدمة للمضيقني يف هذا الصدد

  

٥٥( .   
  

__________ 
  ) ٥١(   A/62/66 ،  ٥٦    و   ٥٥    تان      الفقر   .    
  ) ٥٢(   C 101/SR.5.   
  ) ٥٣(   C 102/14/2 ١١- ٣          ، الفقرات  .   
  ) ٥٤(   C 102 ٤-  ١٤         ، الفقرة .   
  ) ٥٥(   MSC 86/26 ١٤-  ٢٥         ، الفقرة    
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         واإلنفاذ        التنفيذ   -     جيم  
                                                                                          على الرغم من أن دول العلم تضطلع مبسؤولية أساسية يف كفالة فعالية تنفيـذ القواعـد               -    ٩١

       ً         ً                أساسياً وتكميليـاً يف ضـوء                            ً     والدول الساحلية دوراً       يناء                ، تؤدي دول امل           وإنفاذها                  واملعايري الدولية   
 (                                   مارسة السيطرة الفعالة على سفنها     مب                    بعض دول العلم              عدم قيام 

  

                             ويف هـذا الـصدد، تـساعد          . )٥٦
                                   ومحـالت التفتـيش املـشتركة يف         ،                          راجعة واستعراضـات األداء     امل       برامج            من قبيل                    آليات االمتثال،   

                        ويقـدم الفـرع التـايل       .      فعـال             علـى حنـو                وإنفاذهـا                                                       كفالة تنفيذ الدولة العلم واجباهتا ومـسؤولياهتا        
     ، يف           واإلنفـاذ                                                                              آخر التطورات داخل املنظمة البحرية الدولية يف ما يتـصل بالتنفيـذ                عن         معلومات  

ــلة داخـــل املنظمـــات                                                                                                           حـــني تعـــرض الفـــصول الـــسادس والـــسابع والتاســـع التطـــورات احلاصـ
             مكتب األمـم                                                                                     والكيانات األخرى، مبا فيها منظمة العمل الدولية، ومنظمة األغذية والزراعية، و          

   .                                                                    املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب

        معـايري        ٢٠٠٥                                                                                   تقدم مدونة تنفيذ الـصكوك اإللزاميـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة لعـام                 و  -    ٩٢
     لـى                                                                  الطوعية للـدول األعـضاء يف املنظمـة، الـيت مت التـسليم ع                    راجعة    امل                   يف ما يتعلق خبطة            راجعة    امل

 (                                                                 واصـلة تعزيـز الـسالمة البحريـة والوقايـة مـن التلـوث                       ضـروري مل          عنـصر           بأهنـا                 نطاق واسـع    
  

٥٧( .   
                                        يف املنظمــة البحريــة الدوليــة وعــضو  ً اً              دولــة عــضو  ٥٠          ، تطوعــت     ٢٠٠٩        يونيــه  /              وحــىت حزيــران

ــة مراجعــة   ٣١          وأجنــزت         ملراجعــة           لعمليــات ا   ضع                          واحــد منتــسب لكــي ختــ         عقــدت       كمــا    .                   عملي
      خــالل                                 للقــائمني بعمليــات املراجعــة                                ع دورات تدريبيــة إقليميــة                                       املنظمــة البحريــة الدوليــة أربــ   

                       املنظمـة البحريـة              ت مجعيـة        وشـجع   .     ٢٠٠٩                                       وتقرر إجراء أربع دورات أخرى لعام            ٠٠٨ ٢    عام
                               أن تفعــل ذلــك يف أقــرب وقــت                                 بعــد إلجــراء مراجعــات بــشأهنا                                   الدوليــة الــدول الــيت مل تتطــوع 

   ة    شارك    املـ  و                  مـراجعني منـهم              أفرقـة          يـار      الخت                 ترشيح مـراجعني                                   ممكن، ودعت الدول األعضاء إىل      
 (                                                              يف الدورات التدريبية ذات الصلة اليت جتريها املنظمة البحرية الدولية

  

٥٨( .  

        ل خطــة  ا                                         املنظمــة البحريــة الدوليــة علــى إدخــ          ت مجعيــة         ، وافقــ    ٢٠٠٩        يوليــه  /        ويف متــوز  -    ٩٣
         إطـار                                                                      ً                        راجعة طور التشغيل باعتبارها خطة إلزامية ذات طـابع مؤسـسي ووافقـت مبـدئياً علـى                 امل

__________ 
                                                     التابع للمائدة املستديرة لرابطات النقل الدوليـة             ٢٠٠٨                العلم لعام       دول                                      ظر جدول صناعة النقل البحري ألداء         ان   )٥٦ (  

ــى املوقــع الــشبكي التــايل            انظــر  . www.marisec.org/flag-performance/FlagStatePerformanceTable08.pdf  :                                  عل
  :                                                                                                                       تعزيز التـصديق علـى صـكوك املنظمـة البحريـة الدوليـة ومنظمـة العمـل الدوليـة يف املوقـع الـشبكي التـايل                     أيضا

www.marisec.org/ratification.   
  ) ٥٧(   C 102/6.   
  ) ٥٨(   C 102/D. أيضا         انظر     C 101/D .  الـذي يتـضمن النتـائج                        لعمليـات املراجعـة                                     التقرير املـوجز الثـاين املوحـد     د   وير                         

    ، يف     ٢٠٠٧                                راجعة التـسع الـيت جـرت عـام       امل                                                     املتعلقة باملخالفات واملالحظات اليت مت حتديدها خالل عمليات   
C 101/6/2 .  أيضا       انظر     A/63/63/Add.1٧١    و   ٧٠   ني        ، الفقرت  .   
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   /                 ويف كــــانون األول   .                  هلــــذه الغايــــة          حتقيقــــا                     مخــــس ســــنوات       ملــــدة                            زمــــين وجــــدول أنــــشطة 
           اقتـراح           إىل جانـب   ،                  بآفـاق املـستقبل                               يف مـشروع قـرار يتعلـق              اجلمعيـة      نظر   ت      ، سـ      ٢٠٠٩      ديسمرب

                       املنظمـة البحريـة           مجعيـة                          ، بغـرض تقـدميها إىل              راجعـة   امل                                        إطار زمين وجدول ملواصلة تطوير خطـة        
ــة لكــي   ــدها                 الدولي ــاين          تعتم ــشرين الث ــوفمرب  /                    يف ت                                     وســوف يتواصــل إضــفاء الطــابع      .     ٢٠٠٩        ن

                                                                               راجعة من خـالل إدراج املتطلبـات املناسـبة يف صـكوك املنظمـة البحريـة                  امل                  املؤسسي على خطة    
 (                          الدولية اإللزامية ذات الصلة

  

٥٩( .  

                                   التابعـة للمنظمـة البحريـة                   البحريـة                              ، اعتمـدت جلنـة الـسالمة          ٢٠٠٩       يونيه /          ويف حزيران   -    ٩٤
     ً                                                                                                  عــدداً مــن التــدابري الراميــة إىل تعزيــز تنفيــذ صــكوك املنظمــة البحريــة الدوليــة، مبــا فيهــا           الدوليــة

                          شرط نقـل املعلومـات يف         لـ          الـسفن                                                           مبهام املعاينة والتـصديق يف مـا يتعلـق بامتثـال                             التوجيه املتعلق   
                  وباإلضـافة إىل     . )٦٠   ( )         أعـاله    ٨٥             الفقـرة          انظـر  (                                                         إطار نظام حتديد هوية الـسفن وتتبعهـا عـن بعـد             

                      والتــرخيص واملراقبــة         تــدريب   ال       عــايري  مل                     االتفاقيــة الدوليــة                              اســتكملت قائمــة األطــراف يف   ،      ذلــك
               حبيـث تعكـس    ل       ً     ً         تنفيذاً تاماً وبالكام         أحكامها            عترب أهنا تنفذ ُ ُي      ، اليت     ١٩٧٨     لعام                   املتعلقة بالبحارة  

 (                                         البلدان اليت أجنـزت تقييمـات مـستقلة                  اإلبالغ عن   
  

           التابعـة            البحريـة                       جلنـة الـسالمة           ختـذت   وا   . )٦١
   /          ويف متــــوز  .             املعاينــــات                            ً                                                           للمنظمـــة البحريــــة الدوليــــة عــــدداً مــــن القــــرارات املتــــصلة بــــإجراء  

                                                                                                  ، اعتمدت جلنة محاية البيئـة البحريـة التابعـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة التعـديالت                      ٢٠٠٩       يوليه  
  ق                                             إطـار النظـام املنـسق للمعاينـة والتـصدي         يف         باملعاينة                                            اليت أدخلت على املبادئ التوجيهية املتعلقة      

                                    نــع التلــوث النــاجم عــن الــسفن                       لالتفاقيــة الدوليــة مل        املــنقح          الــسادس                            لغــرض إدراجهــا يف املرفــق 
                                 االتفاقية الدولية ملنع التلـوث        (     هبا          املتعلق     ١٩٧٨     عام                                ، بصيغتها املعدلة بربوتوكول         ١٩٧٣     لعام
   . )٦٢   ( )       أدناه ٢  ٢٤         الفقرة     انظر (   )  ٧٨ /  ٧٣
              البحريـة                                         لـة املينـاء، حبثـت جلنـة الـسالمة                                                            يف إطار اجلهـود الراميـة إىل حتـسني رقابـة دو            و  -    ٩٥

    أمن              املتعلقــة بــ        راجعــة   امل                                                                            التابعــة للمنظمــة البحريــة الدوليــة يف وضــع توجيهــات بــشأن عمليــات   
ــة الــدول األعــضاء يف   ــذ                                                          مرافــق املــوانئ واستعرضــت جترب ــة بــشأن تنفي ــة الدولي                                                 املنظمــة البحري

                                             يف االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة األرواح                                                                         توجيهات املنظمة القائمة املتعلقة بـإجراء الـدول املتعاقـدة         
                            ً      ً      ً                                                                     يف البحر ومرافق املوانئ تقييماً ذاتيـاً طوعيـاً، والتوجيهـات املتعلقـة بالعناصـر األساسـية لـربامج                   

__________ 
  ) ٥٩(   C 102/D   و  C 102/6/1 .   أيضا      انظر     C 101/D و    C 101/6/1 أدناه   ٢٧٣          والفقرة       .   
  ) ٦٠(   MSC 86/26 و    MSC 86/26/Add.1 و    MSC.1/Circ.1307.   
  ) ٦١(   MSC 86/26.   
  ؛ MEPC 59/24                                لية يف دورهتا التاسـعة واخلمـسني،                                                             تقرير جلنة محاية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدو   )٦٢ (  

                                                                                                                                  وتقريــر اللجنــة الفرعيــة املعنيــة بتنفيــذ دولــة العلــم التابعــة للمنظمــة البحريــة الدوليــة املقــدم إىل جلنــة الــسالمة  
   . ٣        ، املرفق FSI 17/20                                  التابعتني للمنظمة البحرية الدولية،                البيئة البحرية             وجلنة محاية        البحرية
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     فـق   ا                                                        من االتفاقية، واملدونـة الدوليـة ألمـن الـسفن ومر             ٢  -                                     الرقابة الوطنية للفصل احلادي عشر      
ــوانئ  (        امل

  

ــة     . )٦٣ ــة البيئ ــة محاي ــة     الب                                 واعتمــدت جلن ــادئ          حري ــة مب ــة الدولي ــة البحري ــة للمنظم                                                      التابع
                              ة الدوليـة ملنـع التلـوث                                                                                     توجيهية منقحة لرقابة دولة امليناء يف إطار املرفق السادس املنقح لالتفاقيـ           

 (     السفن          الناجم عن
  

٦٤( .   
                                                                                            وبغرض زيادة كفاءة اسـتخدام املـوارد واملعلومـات، واصـلت الـدول األعـضاء تنـسيق                   -    ٩٦

ــاء                             األنــشطة يف ســياق املنظمــا  ــة املين ــة دول ــة لرقاب  (                                       ت اإلقليمي
  

ــام حبمــالت     ،  )٦٥                               ومشــل ذلــك القي
 (                        التفتيش املركزة املشتركة  

  

                                                                      وتقرر إجراء التفتيش على بعض سـفن دول العلـم يف أكثـر مـن                  ، )٦٦
 (                                        ً                          رقابة دولـة املينـاء، وأظهـرت هـذه الـسفن حتـسناً يف األداء                           منطقة تابعة ل  

  

                  ويف هـذا الـصدد،      . )٦٧
ــة   ــة املنظمــة البحري ــة   ال                                   شــجعت أمان                                                             دول املينــاء علــى تزويــد املنظمــة باملعلومــات املتعلقــة           دولي

         لتجميــع        وذلــك                                                                                  حبمــالت التفتــيش املركــزة الــيت أجريــت علــى املدونــة الدوليــة إلدارة الــسالمة  
 (            ً     ً وحتليلها حتليالً شامالً         البيانات     هذه                               البيانات ذات الصلة بغرض معاجلة    كل

  

٦٨( .   
  

                   واحلوادث البحرية       إلحصاءات ا  -    دال   
                                     باملنظمة البحرية الدولية فريـق                البحرية                      ، أنشأت جلنة السالمة       ٢٠٠٩       يونيه   /     زيران ح   يف    -    ٩٧

 (                                  خــرباء للتقيــيم الرمســي للــسالمة 
  

                                                             ، ليــستعرض دراســات التقيــيم الرمســي للــسالمة علــى مــنت    )٦٩
ــاقالت الغــاز الطبيعــي املــسال                      َّ     الــسفن الــسياحية وعبَّــ                                                                            ارات الركــاب ذات التحميــل األفقــي ون

ــات، والـــيت ســـ  ــة                                 وســـفن احلاويـ ــإجراء     .                           بق أن قـــدمت إىل اللجنـ ــرباء بـ ــام فريـــق اخلـ                                              وبعـــد قيـ

__________ 
  ) ٦٣(   MSC 86/26 .  أيــضا       نظــر  ا       MSC.1/Circ.1194 مــن االتفاقيــة    ٢  -                                                  بــشأن التنفيــذ الفعــال للفــصل احلــادي عــشر                

                                                           بشأن التوجيهات املتعلقة بـالتقييم الـذايت الطـوعي مـن      MSC.1/Circ.1192                                     الدولية حلماية األرواح يف البحر و       
   .     ملوانئ       مرافق ا                            دولية حلماية األرواح يف البحر و                                   جانب احلكومات املتعاقدة يف االتفاقية ال

  ) ٦٤(   MEPC 59/24 ؛  FSI 17/20املرفق األول ،              .     
   .          ً                                                          توجد حالياً تسعة منظمات إقليمية لرقابة الدولة امليناء تشمل حميطات العامل   )٦٥ (  
                          مذكرة تفاهم طوكيو بشأن                                       باريس بشأن رقابة دولة امليناء و                                                    على سبيل املثال، أجرى كل من مذكرة تفاهم            )٦٦ (  

ــاء يف منطقــ   ــة املين ــة دول ــرة مــن   ئ  اد                      ة آســيا واحملــيط اهلــ                                   رقاب ــول ١                   يف الفت ــاين   ٣٠          ســبتمرب و  /         أيل ــشرين الث    /                  ت
ــوفمرب  ــة     (      ٢٠٠٨        ن ــة الدولي ــة البحري ــشبكي للمنظم ــع ال ــر املوق ــر   ).www.imo.org/home.asp  :                                                          انظ ــضا         انظ         أي
A/63/63 و    ١٩٥         ، الفقرة ،    A/62/66 ٦١         ، الفقرة  .   

                                                                                                             دارات يف دول العلم اليت تستهدفها مذكرة تفاهم باريس، ومـذكرة تفـاهم طوكيـو، والواليـات املتحـدة،                    اإل   )٦٧ (  
FSI 17/INF.5; FSI 17/20.   

  ) ٦٨(   FSI 17/20.   
ــع          )٦٩ (   ــسالمة يف املوقـــــــ ــة للـــــــ ــات الرمسيـــــــ ــول التقييمـــــــ ــات حـــــــ ــن املعلومـــــــ ــد مـــــــ ــوافر مزيـــــــ   :                                                                                                                                                    يتـــــــ

www.imo.org/TCD/mainframe.asp?topic_id=351.   



A/64/66/Add.1
 

36 09-49928 
 

             العامـة،      شحن                                    استكمال للدراسة بشأن سفن الـ          ٢٠١٠                                      االستعراض، سيقدم إىل اللجنة يف عام       
                                            ويف هــذا الــصدد، أكــدت اللجنــة أن تلــك    .                                       الرابطــة الدوليــة جلمعيــات التــصنيف         تتوالهــا       الــيت 

  .         العامــة     شحن    الــ                        البــشرية علــى ســفن    بات     إلصــا                                             الدراســة جيــب أن حتقــق يف األســباب اجلذريــة ل
             البـشرية          اإلصابات  ُ                                                                   وُشـجعت احلكومات واملنظمات الدولية األعضاء على جعل قواعد بيانات          

                                                                                                      لديهم متاحة، وعلى تـوفري مزيـد مـن املعلومـات ملـساعدة الرابطـة الدوليـة جلمعيـات التـصنيف                
   .                              على إجراء التقييم الرمسي للسالمة

                                                                          ة باملنظمــة البحريــة الدوليــة املعنيــة بتنفيــذ دولــة العلــم عملــها                            وواصــلت اللجنــة الفرعيــ  -    ٩٨
              والحظـت مـع      .                                                                                        بشأن وحدة نظـام املعلومـات العـاملي املتكامـل للنقـل البحـري عـن اإلصـابات                 

                                                             البشرية أظهرت وجود املسائل التالية املتعلقة بالـسالمة                              الت املتعلقة باإلصابات      تحلي  ال           القلق أن   
                                                     اإلجــراءات واملمارســات املتعلقــة، يف مجلــة أمــور،   :         معاجلتــها                                 بوصــفها اجتاهــات حمتملــة يــتعني 

                           واجلنوح فيمـا يتعلـق                   حاالت االصطدام  و                                                        بنظام إدارة السالمة واملدونة الدولية إلدارة السالمة،        
                                               ختطيط الرحالت، ووجـود مراقـب وحيـد علـى           و                      إدارة أفرقة اجلسور،     و                       بإدارة موارد اجلسور،    

                            ووافقـت اللجنـة الفرعيـة      .                     وأعطال أجهزة التوجيه     سفن،           ربابنة ال                           اجلسر، واإلرهاق، ومساعدة    
                                                                                                    على أن توجه اهتمام اإلدارات إىل هذه القضايا املتعلقـة بالـسالمة حبيـث ميكـن تـسليط الـضوء                 

 (                                     عليها يف تقارير التحقيق يف املستقبل     
  

                                                             ووافقت اللجنة الفرعية أيـضا علـى أن توجـه اهتمـام              .  )٧٠
                                   امتثـاال تامـا ملدونـة املعـايري             إلصـابات                  ير التحقيـق يف ا                                          اإلدارات إىل ضرورة ضمان أن متتثل تقار      

   ة          أو حادثـ           إصـابة                                                                                            الدولية واملمارسـات املوصـى هبـا إلجـراء حتقيـق يتعلـق بالـسالمة عنـد وقـوع                    
    .  )٧١   ( ة   حبري

  
             إزالة احلطام  -    هاء   

                                                                                             وردت تقارير تفيد بازدياد عدد حطام السفن املهجور يف العامل، مـع مـا يـصاحبه مـن                    -    ٩٩
                                   وتــوفر اتفاقيــة نــريويب الدوليــة   .                                                     ه الــدول الــساحلية والنقــل البحــري بــصفة عامــة              مــشاكل تواجــ

                   تكون قد أزالـت،        أن                                            ، األساس القانوين للدول لكي تزيل، أو            ٢٠٠٧                           بشأن إزالة احلطام، لعام     
                                                                                                   بعيدا عن مناطقهـا االقتـصادية اخلالـصة احلطـام الـذي قـد يـشكل خطـرا علـى املالحـة أو علـى              

 (                  البيئـة البحريـة  
  

        نــوفمرب  /                 تـشرين الثـاين    ١٨       حـىت   ا                  االتفاقيـة مفتوحـ                        بـاب التوقيـع علــى            وظـل  . )٧٢

__________ 
  ) ٧٠(   FSI 17/20 ١٧- ٦  و     ١٥- ٦           ، الفقرتان  .   
  ) ٧١(   A/63/63/Add.1 ٧٥         ، الفقرة  .   
   .  ٧٦-  ٧٤  ت  ا       ، الفقرA/62/66/Add.1     و  ٧٩  و     ٧٨           ، الفقرتانA/63/63/Add.1          انظر أيضا    )٧٢ (  
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٢٠٠٨    ) 
  

                                                       شهرا مـن التـاريخ الـذي تكـون فيـه عـشر                ١٢                                      وسيبدأ تنفيذ االتفاقية بعد انقضاء        .  )٧٣
                                                                            بدون حتفظات فيما يتعلق بالتصديق أو القبول أو االعتمـاد، أو أودعـت                    عليها                 دول قد وقعت    

ــة                                            صــكوك التــصديق أو القبــول أو االعتمــا                                                            د أو االنــضمام لــدى األمــني العــام للمنظمــة البحري
 (       الدولية

  

٧٤(  .    
     فـا                               إىل النظـر يف أن تـصبح أطرا   ،   ١١١ /  ٦٣             يف قرارهـا   ،                             ودعت اجلمعية العامة الـدول        -     ١٠٠

                                                        الدول اختـاذ التـدابري املناسـبة فيمـا يتعلـق                        ، وطلبت إىل                                 الدولية املتعلقة بإزالة احلطام           تفاقية    اال   يف  
                                                       للتصدي لألخطار اليت قد تكون نامجـة عـن حطـام                                  ها أو املسجلة لديها،               يت ترفع علم            بالسفن ال 

     ).   ٨٧    و   ٨٦         الفقرتان  (                                                               السفن والشحنات الطافية أو الغارقة على املالحة أو البيئة البحريتني 
                                                                                                ت جلنة محاية البيئـة البحريـة يف منطقـة حبـر البلطيـق بـأن توصـية جديـدة بـشأن                         فاد  وأ    -     ١٠١

                                                                           أوصت بالتصديق على عدد مـن االتفاقيـات الدوليـة، مبـا يف ذلـك                                         مسائل التعويض واملسؤولية  
                                                                  ، مـن أجـل إجيـاد نظـام متـسق للتعـويض واملـسؤولية يف                                                       الدوليـة املتعلقـة بإزالـة احلطـام               تفاقية    اال

                                                                                 وكان من املتوقع أن تضع اللجنة التوصية يف صيغتها النهائيـة وتعتمـدها يف                .                   منطقة حبر البلطيق  
 (    ٢٠١٠     مايو  /      يف أيار     عقده       املقرر                  اجتماعها الوزاري 

  

٧٥(  .    
      وضـع                                                            ، نظرت اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية يف             ٢٠٠٩       أبريل   /         ويف نيسان     -     ١٠٢

                       املـسؤولية البحريـة،                          احلاليـة املتعلقـة ب               تفاقيـات    ال                                  شهادة التأمني اإللزامي مبقتـضى ا      ل   د   ي        منوذج وح 
                       فريقـا للمراسـالت      ت          ، وأنـشأ     ٠٠٧ ٢                                                          حسب ما طلبه املؤمتر الدويل املعين بإزالة احلطام يف عام           

                                                                                                    لكي يقوم، يف مجلة أمور، بتحليل املزايا والعيوب القانونية والعملية لنموذج الشهادة اإللزامـي              
 (                        مقابل النموذج غري اإللزامي

  

٧٦(  .    
  

__________ 
                                                                                                                             حالة االتفاقيات والصكوك املتعددة األطراف اليت تقوم  املنظمة البحريـة الدوليـة أو أمينـها العـام فيمـا يتعلـق                         )٧٣ (  

ــة  ــا مبهمـــــــ ــام، يف                             هبـــــــ ــن املهـــــــ ــا مـــــــ ــع أو غريهـــــــ ــانون األول  ٣١                                                                   الوديـــــــ ــسمرب  /                     كـــــــ       ٢٠٠٨               ديـــــــ
   )www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D25891/Status-2008.pdf     انظر (

   .   طام  احل      إزالة                  الدولية املتعلقة ب       تفاقية   اال     من   ١٨    و   ١٧            انظر املادتني    )٧٤ (  
   .      لبلطيق   ا ر حب       منطقة   يف         البحرية        البيئة      محاية           مسامهة جلنة   )٧٥ (  
   .LEG 95/10                                                      تقرير اللجنة القانونية عن أعمال دورهتا اخلامسة والتسعني،    )٧٦ (  
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              ً املسافرون حبراً  ‐       سادسا 
             والصيادون   ارة ح ب  ال  -    ألف   

       بحارة  ال  -    ١  
      ٢٠١٠                                           ن موضوع اليوم البحري العـاملي لعـام                                                قررت املنظمة البحرية الدولية أن يكو         -     ١٠٣
                                                                                والحــظ األمــني العــام للمنظمــة البحريــة الدوليــة أن حبــارة العــامل البــالغ    .  “ ة              ســنة البحــار ”     هــو 

       انظـر   (                                                                                 مليون يواجهون خماطر فريدة من نوعهـا، مبـا يف ذلـك هجمـات القراصـنة                   ١,٥       عددهم  
  .                                  والتخلي عنهم يف عرض البحـر             للبحارة                       ، واالحتجاز غري املربر      )        أدناه    ١٢٠      و      ١١٩         الفقرتني  

                                        هبـا املنظمـة البحريـة الدوليـة                تـضطلع           الـيت     “ ! ر ا          إىل البحـ            توجهـوا    ”                         ويكمل هذا املوضوع محلة     
ــاين         ــشرين الث ــا يف ت ــيت مت إطالقه ــل البحــري، وال ــدين جــدد إىل صــناعة النق ــتقطاب واف    /                                                                                                 الس

                      يرة ملنظمـات صـناعة                                                                   بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، واجتماع املائدة املستد            ٢٠٠٨       نوفمرب  
 (                                           النقل البحري، واالحتاد الدويل لعمال النقل     

  

                                                  وقد قدر الـنقص العـاملي احلـايل للمـوظفني يف              . )٧٧
                                      ، ومــن املتوقــع أن يــصل العجــز إىل         شــخص  ٣٤     ٠٠٠                                           أســطول النقــل البحــري العــاملي بنحــو   

                     توقعـات النمـو يف            وظفني و                                                        على أساس املعدل احلـايل لزيـادة العـرض مـن املـ                    شخص     ٨٣     ٩٠٠
                                                                            وتدعو احلملة احلكومات والـصناعة واملنظمـة البحريـة الدوليـة، بـدعم               .                م األسطول احلايل    حج

                                                                                                       مــن منظمــة العمــل الدوليــة وغريهــا مــن املنظمــات الدوليــة، إىل اختــاذ إجــراءات حمــددة لزيــادة   
 (     بحارة        توظيف ال

  

٧٨(  .    
                                                                                      صــدقت دول العلــم اخلمــس الكــربى وأعــضاء منظمــة العمــل الدوليــة علــى اتفاقيــة       و-     ١٠٤

                    يف املائـة مـن        ٤٥                                                             ملنظمة العمل الدولية، وهـي متثـل مـا يقـرب مـن                   ٢٠٠٦                     العمل البحري لعام    
                                                                                                       احلمولـة اإلمجاليـة يف العــامل، وتتوقـع منظمــة العمـل الدوليــة أن تـدخل االتفاقيــة حيـز النفــاذ يف       

ــام  (    ٢٠١١      ع
  

ــول      . )٧٩ ــيني يف أيل            ، اعتمــدت     ٢٠٠٨        ســبتمرب  /                                                وعقــب اجتمــاعني للخــرباء الثالث
                                                                                                      لدولية املبـادئ التوجيهيـة الـيت تقـدم املـشورة العمليـة لـضباط رقابـة دولـة املينـاء                                    منظمة العمل ا  

                                 واعتمدت منظمة العمل الدوليـة       .                                                              الذين يتحققون من امتثال السفن األجنبية ملتطلبات االتفاقية       
                                                                                                                     أيضا املبـادئ التوجيهيـة لعمليـات التفتـيش الـيت تقـوم هبـا دولـة العلـم مبوجـب االتفاقيـة، والـيت                         

__________ 
   .    ٢٠٠٩      يوليه  /     متوز ٣                         للمنظمة البحرية الدولية،     ٢٤                إحاطة صحفية رقم    )٧٧ (  
   .    ٢٠٠٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧  ،                          للمنظمة البحرية الدولية  ٥٣      رقم            إحاطة صحفية   )٧٨ (  
ــر    )٧٩ (   --www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lang                         انظــــــــــــــــــ

en/WCMS_103260/index.htm.   
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ــ                                                                                            صائح عمليــة حــول كيفيــة القيــام بعمليــات تفتــيش الــسفن وإصــدار شــهادات تأكيــد              تقــدم ن
 (                        االمتثال ملتطلبات االتفاقية

  

٨٠(  .    
                                 االسـتعراض الـشامل لالتفاقيـة                                                            ت املنظمـة البحريـة الدوليـة شـوطا كـبريا يف                     وقد قطع     -     ١٠٥

              مدونــة هــذه    ، و    ١٩٧٨         ، لعــام        بحــارة                                                                 الدوليــة ملعــايري التــدريب والتــرخيص واملراقبــة املتعلقــة بال  
 (    ٢٠١٠        يونيــه  /                                        انعقــاد املــؤمتر الدبلوماســي يف حزيــران                                         االتفاقيــة وهتــدف االنتــهاء منــه قبــل  

  

٨١( .   
                                                                                                جتــري املنظمــة البحريــة الدوليــة استعراضــا ملبــادئ وضــع املــستويات اآلمنــة لعــدد طــواقم         كمــا

   دف                                                                                                          السفن، مبـا يف ذلـك املتطلبـات اإللزاميـة لتحديـد العـدد اآلمـن لطواقمهـا، واملوعـد املـسته                     
 (    ٢٠١٠                   لالنتهاء منه هو عام 

  

٨٢( .   
                                                                     فريــق اخلــرباء العــامل املـشترك بـني املنظمـة البحريـة                        ، وافـق      ٢٠٠٩      مارس   /        ويف آذار     -     ١٠٦

                                           املــســؤولية والتعويــــض فيمــــا خيتــــص               خــصص ملوضــوع                                            الدوليــة ومنظمـــة العمـــل الدوليـــة وامل
         ، علـى                 التخلي عنـهم              تلحـق هبم و                  الشـخصية الـيت           األضرار      و      بحارة                            باملطالبات يف حاالت وفاة ال    

                                                                                                        وضع آلية دولية إلزامية شاملة لتـوفري االحتياجـات اإلنـسانية األساسـية للبحـارة املهجـورين يف                  
 (                                                                                         املوانئ األجنبية، عن طريق إجراء تعديل على اتفاقية العمل البحري ملنظمة العمـل الدوليـة       

  

٨٣(  .  
                                             تغطـي أحكـام تـوفري الـضمان املـايل                                                                    وستقدم مشاريع التعديالت املقترحة على االتفاقية، والـيت       

ــة  ــي عــن          يف حال ــة                   التخل ــة للمنظم ــة القانوني ــة، إىل اللجن ــات التعاقدي                                                                                  املالحــني ومعاجلــة املطالب
      ٢٠٠٩          أكتـوبر    /                                                                                        البحرية الدوليـة يف دورة جملـس إدارة منظمـة العمـل الدوليـة يف تـشرين األول                 

                                عة واخلمـسني للجنـة القانونيـة                         وخالل الدورة التاسـ     .               ، للنظر فيها      ٢٠٠٩       نوفمرب   /             وتشرين الثاين 
           بع شـديد    ا   ُ   ِ                                            ، أُعـرِب عن القلـق مـن أنـه، نظـرا للطـ             )    ٢٠٠٩       أبريل   /        نيسان  ٣  -      مارس /       آذار   ٣٠ (

       دة إىل                   العـدد واحلـ               مـن حيـث          يـاد    د ز ال              ستواصـل ا         تخلـي                                      التقلب لالقتصاد احلايل، فإن حاالت ال     
              يــة ومنظمــة                                                         وأصــدرت اللجنــة تعليمــات إىل املنظمــة البحريــة الدول   .                         أن تــتغري ظــروف الــسوق

                  بــشأن املبــادئ A.930(22 (                                                                           العمــل الدوليــة لتــذكري احلكومــات بقــرار املنظمــة البحريــة الدوليــة   
ــة                                     املالحــني واحلــث علــى مواصــلة               التخلــي عــن                                                     التوجيهيــة بــشأن تــوفري الــضمان املــايل يف حال

__________ 
  :                                                                                                                                                                                       املبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفرة يف املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع      )٨٠ (  

www.ilo.org/global/What_we_do/InternationalLabourStandards/MaritimeLabourConvention/lang--

en/index.htm.   
                                                      لالطالع علـى مـسودة أوليـة للـنص املعـدل التفاقيـة           ٩- ٩  -   ٩- ٣             ، الفقرتان     ٢٦ /  ٨٦            ة البحرية             جلنة السالم    )٨١ (  

   . ٣     إىل  ١             ، املرفقات من STW 40/14                ومراقبتهم، انظر                       املالحني وإصدار تراخيصهم      تدريب             ومدونة معايري
   .  ٢٤-  ٢٣    و   ١٠- ٩           ، الفقرتان   ٢٦ /  ٨٦                   جلنة السالمة البحرية    )٨٢ (  
   . ٤- ٤          ، الفقرة  ١٠ /  ٩٥                إلدارة القانونية  ا   )٨٣ (  
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                                                      بـشأن املبـادئ التوجيهيـة بـشأن مـسؤوليات مـالك       A.931(22 (                             تنفيذها طوعيا، وكذلك القرار  
    .                                                                     ن فيما يتعلق باملطالبات التعاقدية عن اإلصابات الشخصية للبحارة، أو وفاهتم    السف
                                                                                               وتناولت اللجنة القانونية يف دورهتا اخلامسة والتسعني أيـضا املعاملـة العادلـة للبحـارة                   -     ١٠٧

                                                              ونظــرت اللجنــة يف دراســة مــستكملة أعــدها اجمللــس البحــري    .                             يف حالــة وقــوع حــادث حبــري
                                                                              ن حاالت تنطوي على استخدام عقوبـات جنائيـة ضـد املالحـني، ممـا أكـد                                    البلطيقي والدويل ع  

                                         املبـادئ التوجيهيـة بـشأن املعاملـة         ”                               واتفقـت اللجنـة علـى أن          .                                   أن تلك املمارسة مـشكلة عامليـة      
                      ، ومدونـة املعـايري      )          ، املرفـق  LEG.3(91)          القـرار      ( “                                                العادلة للبحارة يف حالة وقـوع حـادث حبـري         

ــة واملمارســات املوصــى هبــ   ــة                                         الدولي ــوع إصــابة حبري ــد وق ــسالمة عن ــق بال ــق يتعل                                                                     ا إلجــراء حتقي
               تـوازن سـليم                   ا يتـيح حتقيـق                                              ينبغي أن تطبق بشكل صارم من جانب الـدول مبـ            حادث حبري،   أو

     مـن             البحـارة                                                                                    بني احلاجة إىل إجراء حتقيق شامل يف احلوادث البحرية من جهة، ومحايـة حقـوق                
 (        جهة أخرى

  

٨٤( .    
  

          الصيادون  -    ٢  
                                                                                    من منظمة العمل الدوليـة ومنظمـة األغذيـة والزراعـة االنتبـاه إىل ضـرورة                          لفتت كل       -     ١٠٨

 (                   حتسني سالمة الصيادين  
  

                                                   ، أشارت تقديرات منظمة العمـل الدوليـة إىل أن            ١٩٩٩          ففي عام     .  )٨٥
 ُ                وُيــعد الـسبب      .                                                          يف أحناء العـامل كـل عـام يف أنـشطة صـيد األمسـاك                  دث حت               حالة وفاة      ٢٤     ٠٠٠

                                                           األمسـاك هــو اخلطـأ البـشري، ولــيس افتقـار الــزوارق إىل                                          الرئيـسي للحـوادث يف قطــاع مـصائد    
   .                        التصميم والتشييد املأمونني

                   مـشاورة للخـرباء                      األغذية والزراعة                   ، عقدت منظمة        ٢٠٠٨       نوفمرب /        الثاين      تشرين    ويف      -     ١٠٩
  ّ               وفّـرت اإلرشـاد                                                                                بشأن أفضل املمارسات يف جمال السالمة يف البحر يف قطاع مـصائد األمسـاك،               

                                      وكـان مـن رأي اخلـرباء أن حتـسني            .                                     مبادئ توجيهيـة ألفـضل املمارسـات                         لمنظمة بشأن وضع     ل
                                                                                                       السالمة والـصحة لـصيادي األمسـاك ينبغـي أن يتحقـق مـن خـالل وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة،                      
                                                                                                       وأن املبادئ التوجيهية ينبغي أن تكفل اتباع هنج شـامل حـىت يتـسىن تغطيـة مجيـع العوامـل الـيت                  

 (               تؤثر على السالمة
  

٨٦( .   

__________ 
   .  ١٩- ٥  و    ١- ٥                     املرجع نفسه، الفقرتان    )٨٤ (  
  ) ٨٥(   A/63/63/Add.1 ٨٤         ، الفقرة  .   
                                                                                                           منظمة األغذية والزراعة، تقرير مشاورة اخلرباء بشأن أفضل املمارسات يف جمال السالمة يف البحـر يف قطـاع                    )٨٦ (  

                       عــن مــصائد األمســاك  ٨  ٨٨                  ، التقريــر رقــم     ٢٠٠٨        نــوفمرب  /                 تــشرين الثــاين  ١٣-  ١١                         مــصائد األمســاك، رومــا، 
   .  ٢٥    فحة  ص  ال  ،  )    ٢٠٠٩ (                            روما، منظمة األغذية والزراعة   .                     وتربية األحياء املائية
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                    األغذيـة والزراعـة                                                 ، نظـرت جلنـة مـصائد األمسـاك يف منظمـة               ٢٠٠٩      مارس   / ر       ويف آذا     -     ١١٠
                                                             دت وضــع مبــادئ توجيهيــة بــشأن أفــضل املمارســات يف جمــال    َّ أيَّــ   و ،                          يف نتــائج مــشاورة اخلــرباء

                                                                              د بعـض الوفـود وضـع خطـة عمـل دوليـة بـشأن الـسالمة يف قطـاع                          َّ    كمـا أيَّـ     .                 السالمة يف البحر  
    .  )٨٧   ( )     أدناه     ١٧٩                 انظر أيضا الفقرة  (            مصائد األمساك 

  
                             اهلجرة الدولية عن طريق البحر  -    باء   

ــيت         -     ١١١ ــة باملخــاطر ال ــة احملفوف ــرحالت البحري ــت ال ــا زال ــوم                                                             م ــاس         يق ــا الن ــور       ســرا               هب         لعب
ــسبب يف خــسائر يف األرواح         احلــدود ــامل                             تت ــاء الع ــع أحن ــشف حجــم اهلجــرة      .                           يف مجي ــد كُـ      ُ                         وق
                                   ملتحـدة لـشؤون الالجـئني بـشأن                                                                 عن طريق البحر جزئيا يف إحـصاءات مفوضـية األمـم ا                  السرية

                                                       بلـــغ عـــدد األشـــخاص الـــذين وصـــلوا إىل بلـــدان   و  .                                            البحـــر األبـــيض املتوســـط وخلـــيج عـــدن
   :    لـي  ي      مـا                   ، علـى التـوايل،       ٢٠٠٧    و     ٢٠٠٨                      هلجـرة سـرا يف عـامي                         من بني الـساعني إىل ا         املقصد
ــان ــا  ١٩     ٩٠٠    و  ١٥     ٣٠٠  -             اليونــ ــة  ١٩     ٩٠٠    و   ٣٦     ٠٠٠  -               ؛ إيطاليــ    ٢     ٧٠٠  -             ؛ مالطــ

ــ إ  ؛  ١     ٨٠٠  و  ــيمن  ١٨     ٠٠٠    و  ،  ١٣    ٤٠٠  -       بانيا   س ــادت   .   ٢٩     ٥٠٠    و   ٥٠     ٠٠٠  -           ، ال          وأف
     يف   ٢     ٣٩٠                   ، باملقارنة مـع         ٢٠٠٨                   أو فقدوا يف عام                  لقوا حتفهم            شخصا    ١     ٥٩٤              املفوضية بأن   

      رمبـا                                                                     ويفترض أن يكون العدد األخري أعلى من ذلك بكثري، ألن كثريا مـن النـاس       .     ٢٠٠٧     عام  
                                        وقد قدمت بعض البلـدان إىل املنظمـة          .            طريق البحر                                            يكونون قد لقوا حتفهم أثناء رحالهتم عن        

                                                                                                  البحريـة الدوليــة إحـصاءات متعلقــة بعمليـات اإلنقــاذ واألشـخاص الــذين مت إنقـاذهم يف البحــر      
    ٣٤     ٨٢٧                       أهنمــا قــد أنقــذتا    ب         ســبانيا  إ          يطاليــا و إ          ، أبلغــت     ٢٠٠٨        يف عــام  و  .                  األبــيض املتوســط 

 (                                     شخصا يف البحـر، علـى التـوايل          ١٠     ٥٨١  و
  

      ٢٠٠٨                            أهنـا نـسقت يف عـام                          وأبلغـت مالطـة      . )٨٨
 (         ذلك البلد         وصلوا إىل          شخص قد  ٣     ٠٠٠                              عملية إنقاذ، وأن ما يقرب من    ٦٠٠   حنو 

  

٨٩(  .    
            ففـي عـام     .                                                                         وتواجه مناطق أخرى من العامل أيضا حتـديات ناشـئة عـن اهلجـرة الـسرية            -     ١١٢
                                                                                   ، وردت تقارير عن وقوع خسائر يف األرواح أو فقدان أشخاص يف البحر فيمـا خيـص                  ٢٠٠٩
 (                                                                                                 ت بالقوارب إىل أمريكـا الـشمالية باسـتخدام طـرق متـر مـن منطقـة البحـر الكـارييب                       رحال

  

٩٠( ،   

__________ 
ــصائد األمســاك، رومــا،             )٨٧ (   ــة م ــدورة الثامنــة والعــشرين للجن ــر ال ــة األغذيــة والزراعــة، تقري    /      آذار ٦- ٢                                                                                                             منظم

        رومـا،    .                        تربية األحيـاء املائيـة                                          ملنظمة األغذية والزراعة عن مصائد األمساك و   ٩٠٢               ، التقرير رقم      ٢٠٠٩      مارس  
   .  ١٩                                    ، الصفحتان السابعة والعاشرة، الفقرة  )    ٢٠٠٩ (                      منظمة األغذية والزراعة 

   . ٣         ، الفقرة  ١ /  ١٥ /  ١٧                                                                اللجنة الفرعية باملنظمة البحرية الدولية املعنية بتنفيذ دولة العلم    )٨٨ (  
   .  ٢٠-  ١٣         ، الفقرة   ٢٦ /  ٨٦                   جلنة السالمة البحرية    )٨٩ (  
   .                     مؤسسة اإلعالم الكاريبية   :     املصدر  .     ٢٠٠٩     مايو  /      أيار  ٢٢              إنذار يب يب سي،    )٩٠ (  
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 (                       ندونيـــسيا وماليزيـــا إ                 ســـتراليا مـــن  أ                      وقـــوارب متجهـــة إىل 
  

                                  ورحيـــل شـــعب روهينغيـــا مـــن    ، )٩١
ــار  ــنغالديش وميامن  (                    ب

  

ــة        .  )٩٢ ــة الدولي ــا إزاء احتياجــات احلماي ــد أعربــت املفوضــية عــن قلقه                                                                              وق
                                                               ءات اليت تتخذها السلطات يف بعض الـدول لترحيـل األشـخاص                                       لألشخاص فيما يتعلق باإلجرا   

 (                                                                   الذين وصلوا عن طريق البحر أو إعادة األشخاص إىل النقطة اليت غادروا منها
  

٩٣(  .    
                                                                املنظمة البحرية الدولية ملعاجلة اإلطـار القـانوين والـسياسي             يف    ُ                    وُتـبذل جهود مستمرة        -     ١١٣

ــاذ األشــخاص املعرضــني للخطــر      ــق بإنق ــا يتعل ــسة                يف البحــر واملــ                                                       فيم ــانون   .              سافرين خل            ويف ك
                    حيـدد مخـسة مبـادئ      )FAL.3/Circ.194 (                                 ، أذنت جلنة التيسري بإصدار تعمـيم      ٢٠٠٩      يناير  /     الثاين

                                                                                                   أساســية ينبغــي للحكومــات األعــضاء يف املنظمــة البحريــة الدوليــة أن تــدجمها ضــمن إجراءاهتــا    
                                 جـل تنـسيق اإلجـراءات وجعلـها           مـن أ                                                   اإلدارية إلنزال األشخاص الذين يتم إنقاذهم يف البحـر، 

                                    التنـسيق بـني الـسلطات الوطنيـة،                                        وتتناول تلك املبادئ، يف مجلـة أمـور،    .                    فعالة وميكن التنبؤ هبا

  ،                                                           والتعاون لتسهيل عودة أو إعادة األشـخاص الـذين مت إنقـاذهم                                والتعاون يف ما يتعلق باإلنزال،
                              يف مواقفهـا بـشأن القـرارات                                         وأبدت بعـض الـدول األعـضاء حتفظـات       .                     ومبادئ احلماية الدولية

 (                                    اليت اختذهتا اللجنة وبشأن مسألة التعميم
  

٩٤( .    
ــة والبحــث واإلنقــاذ باملنظمــة          و-     ١١٤ ــة باالتــصاالت الراديوي ــة املعني ــة الفرعي                                                                                             ســتقوم اللجن

                                                      ، بالنظر يف اقتـراحني حمـالني إليهـا مـن جلنـة                 ٢٠١٠        يف عام            املعقودة                               البحرية الدولية، يف دورهتا     
                                                                  كانا قد قدما إىل اللجنة الفرعيـة املعنيـة بتنفيـذ دولـة                                         باملنظمة البحرية الدولية،     ة        البحري        السالمة  

 (                                العلم باملنظمة البحرية الدولية   
  

                مـن البنـد   ١- ١                      يطاليا تعديل الفقـرة   إ        سبانيا و إ            وقد اقترحت    .  )٩٥
                مــن مرفـــق   ٩- ١- ٣                             األرواح يف البحـــر والفقــرة                      الدوليــة حلمايــة             تفاقيـــة   اال        مــن    ٣٣ /        خامــسا 

                                                  حبيـث ميكـن تنفيـذ نـزول األشـخاص الـذين يـتم                                              لدوليـة للبحـث واإلنقـاذ البحـريني،                االتفاقيـة ا 
 (                                                                                          إنقــاذهم يف عــرض البحــر دون املخــاطرة بــسالمتهم وســالمة طــاقم الــسفينة الــيت أنقــذهتم 

  

٩٦( .   
__________ 

   .              إذاعة أستراليا  :     املصدر  .     ٢٠٠٩      يونيه  /        حزيران  ٢٩              إنذار يب يب سي،    )٩١ (  
   .www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/search?page=search&docid=4975b4e44&query=rohingya  :           انظر املوقع   )٩٢ (  
                 تطلـب املفوضـية      :        تايلنـد  ”      ٢٠٠٩        ينـاير   /                 كـانون الثـاين    ٢٠             املؤرخـة                                      مذكرة إحاطة مفوضية شؤون الالجئني       )٩٣ (  

                            املفوضـية قلقـة للغايـة       ”      ٢٠٠٩        مـايو    /         أيـار   ٧                     ، وبيـان صـحفي،       “                                           الوصول إىل الجئي القوارب مـن روهينغيـا       
   . “        ُ                          بشأن من ُيعادون من إيطاليا إىل ليبيا

   .  ٦٣- ٦  و     ٣١- ٦           ، الفقرتان   ١٧ /  ٣٥   “   فال ”     نشرة    )٩٤ (  
                                                                                                       رعية باملنظمة البحرية الدولية املعنية بتنفيذ دولة العلم واللجنة الفرعيـة املعنيـة باالتـصاالت                                   لكل من اللجنة الف      )٩٥ (  

    يف  “                                                                        تــدابري حلمايــة ســالمة األشــخاص الــذين يــتم إنقــاذهم يف عــرض البحــر  ”                              الالســلكية والبحــث واإلنقــاذ 
    ات       الفقـر   ،   ٢٠ /  ١٧   “     فـال  ”       ، نشرة   ١٣-  ١٠  -   ١-  ١٠   ت ا       ، الفقرCOMSAR 13/14     انظر    .             جداول أعماهلما

   .  ٢٠-  ١٣   و   ٩-  ١٣    و   ٢٦- ٨          ، الفقرات   ٢٦ /  ٨٦                      ، وجلنة السالمة البحرية   ١٢-  ١٥  –   ١-  ١٥
  ) ٩٦(   FSI 17/15/1.   
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                                                                                         واقترحت مالطة تعديل األحكام املذكورة أعاله لالتفاقيتني لـضمان حـدوث الـرتول يف أقـرب            
 (                                                    قرب إىل موقع اإلنقاذ، والذي ميكن اعتباره مبثابة مكان آمن            وهو املرفأ األ          مالذ آمن،

  

٩٧( .    
                                                                                          بــذلت املنظمــة البحريــة الدوليــة يف اآلونــة األخــرية جهــودا واســعة النطــاق إلقامــة         و-     ١١٥

                                              ومت جتهيــز أربعــة مراكــز إقليميــة لتنــسيق    .                                                        هياكــل أساســية كافيــة للبحــث واإلنقــاذ يف أفريقيــا 
                                                         ن والغــوس ومومباســا ومونروفيــا، وهــي جــاهزة للعمــل،                                       اإلنقــاذ البحــري، تقــع يف كيــب تــاو

                                 وهنـاك خطـط إلنـشاء املركـز          .                                                                أنشئ أيضا عدد من املراكز شبه اإلقليميـة للنقـل البحـري               كما
 (                                                                  اخلامس لتنسيق اإلنقاذ يف املغرب، ومراكز فرعية إقليمية إضافية يف أفريقيا

  

٩٨(  .    
ــة                     زاد عــدد احلــاالت                      باملــسافرين خلــسة،                 وفيمــا يتعلــق     -     ١١٦ ــها للمنظمــة البحري                                     املبلــغ عن

          حالـة      ٢٥٢       إىل       ٢٠٠٦          يف عـام      )     افرا       مـس     ٦٥٧        تـشمل    (           حالـة       ٢٤٤                                الدولية زيادة معتدلـة مـن       
  ن     افري                          ، ارتفع عدد حاالت املـس         ٢٠٠٨               ولكن، يف عام      .     ٢٠٠٧        يف عام     )     افرا     مس    ٨٨٩      تشمل   (

      ريـة                املنظمـة البح      هبم    ُ  ِ       أُبِلـغت       افرا  مس   ٢     ٠٥٢               حالة تشمل       ٤٩٤                       بشكل ملحوظ، إذ بلغ           خلسة  
 (       الدولية

  

٩٩(  .    
  ،     ٢٠٠٩         ينـــاير  /                   يف كـــانون الثـــاين          املعقـــود                 يف اجتماعهـــا  ،                         والحظـــت جلنـــة التيـــسري    -     ١١٧
      وقــد   .         خلــسة ن    افري                                                                           هنــاك نظــامني يبــدو أهنمــا موجــودان يف ذات الوقــت فيمــا يتعلــق باملــس    أن

                    الـذي اعتمـد يف      )   ٢٠ (        القرار     ،  A.871(20)                         ملنظمة البحرية الدولية     ا                          وضعت النظام األول مجعية     
                                                                               املبــادئ التوجيهيــة بــشأن توزيــع مــسؤوليات البحــث عــن حــل نــاجح حلــاالت  ”  ،     ١٩٩٧      عــام

                                                                                   وتأسس النظام الثاين مـن خـالل دمـج بعـض أحكـام املبـادئ التوجيهيـة يف                    .  “              املسافرين خلسة 
                                                                                         ملرفـق اتفاقيـة تيـسري حركـة املالحـة البحريـة الدوليـة، الـيت دخلـت حيـز                       ٢٠٠٢             تعديالت عام   

ــذ يف  ــار ١             التنفيـ ــاي /         أيـ ــة     و  .     ٢٠٠٣  و       مـ ــادئ التوجيهيـ ــضا أن املبـ ــة أيـ ــد أن الحظـــت اللجنـ                                                                  بعـ
ــشر      ال ــصل احلــادي ع ــضمن أي إشــارة إىل أحكــام الف ــن  ٢  -                                                         تت ــة   اال       م ــة           تفاقي ــة حلماي                    الدولي

                                                                                                  األرواح يف البحـر أو املدونـة الدوليــة ألمـن الــسفن واملرافـق املرفئيـة، قــررت مراجعـة وحتــديث       
      علـى                                                   روع قـرار اجلمعيـة بـشأن تطبيـق النظـامني، و                                ووافقت اللجنة على مـش      .                  املبادئ التوجيهية 

                                              يف املنظمة البحرية الدولية بتنقيح املبـادئ                البحرية                                              جدول زمين مقترح لقيامها مع جلنة السالمة        
 (         التوجيهية

  

١٠٠(  .    
  

__________ 
  ) ٩٧(   FSI 17/15/2.   
   . ٥-  ١٤    و  ٢-  ١٤           ، الفقرتان   ٢٦ /  ٨٦                   جلنة السالمة البحرية    )٩٨ (  
   .   ١١٣    و    ١٠٨    و    ١٠٢          التعميمات / ٢  “    فال ”     نشرة    )٩٩ (  
   . ٣         واملرفق   ٢٩- ٦- ١- ٦           ، الفقرتان  ١٧ /  ٣٥   “   فال ”     نشرة   )١٠٠ (
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             األمن البحري  -     ً سابعاً   
                                                                                             أوضح االجتماع التاسع لعملية األمم املتحـدة التـشاورية غـري الرمسيـة املفتوحـة بـاب                     -     ١١٨

                                                                                                   العــضوية املتعلقــة باحمليطــات وقــانون البحــار، والــيت ركــزت علــى الــسالمة واألمــن البحــريني،   
                          يف هــذا الــصدد، اعترفــت  و  .                                                                     احلاجــة إىل مزيــد مــن التعــاون والتنــسيق يف جمــال األمــن البحــري 

                                                                     ، بالدور احلاسـم للتعـاون الـدويل علـى املـستويات العامليـة                 ١١١ /  ٦٣                            اجلمعية العامة، يف قرارها     
                                                                                                  يــة ودون اإلقليميــة والثنائيـــة يف جمــال مكافحـــة التهديــدات الــيت يتعـــرض هلــا األمـــن              واإلقليم

 (                               البحري، وذلك وفقا للقانون الدويل
   

١٠٢    (   )١٠١(  .    
  

                  املسلح ضد السفن   سطو                 أعمال القرصنة وال  -    ألف   
     هبـا                            الـسفن، والـيت أبلغـت         علـى                          القرصنة والـسطو املـسلح          وحماوالت                 بلغ عدد أعمال       -     ١١٩

                                 ، ممـا ميثـل زيـادة قـدرها             ٢٠٠٨                         حـاالت خـالل عـام           ٣٠٦               مـا جمموعـه              الدولية                   املنظمة البحرية   
ــة   ٢٤ ــة   ٨,٥ (         حال ــة بعــام   )            يف املائ       ٢٠٠٩                                    ويف األشــهر الــستة األوىل مــن عــام    .     ٢٠٠٧                مقارن

                       املنظمـة البحريـة         هبـا                                                                            وحدها، بلغ جمموع عدد اهلجمات الفعلية أو الشروع فيها، واليت أبلغـت             
 (    ٢٠٠٨                                                   حالـة يف األشـهر الـستة األوىل مـن عـام                 ١٢١   ع                             حالـة، باملقارنـة مـ         ٢٣٨         الدولية  

   

١٠٣( .   
ــا     ــضررة هــي شــرق أفريقي ــاطق املت ــا   ١٥٣ (                                                   وكانــت املن ــويب   )         حادث ــصني اجلن   ،  )  ٣٦ (                        ، وحبــر ال

ــة   ــا   )  ٢٢ (                     وأمريكــا اجلنوبي ــدي   )  ٢٠ (                    ، وغــرب أفريقي   )  ١ (                 ، وحبــر العــرب   )  ١٠ (                   ، واحملــيط اهلن
ــيج الفارســي   ــات    يف  و  .  )١٠٤    ( ) ١ (                    واخلل ــا               اســتخدمت األ                 معظــم اهلجم ــا فيه ــادق   ال                      ســلحة، مب         بن

                                              علـى اسـتخدام البنـادق قـد ارتفـع            ت     نطـو  ا          الـيت                                     ويف الواقع، فـإن عـدد اهلجمـات         .      سكاكني  ال و
             يف الفتـرة    ٣٩                ، باملقارنة مـع      ٢٠٠٩                                  يف األشهر الستة األوىل من عام          ١٥١                 بشكل ملحوظ إىل    

                    ل هـذه اهلجمـات،                                               ، الذين يعانون من اآلثار املباشرة ملثـ            بحارة  ُ       وُيـعد ال   .     ٢٠٠٨                  املماثلة من عام    
  ،     ٢٠٠٩                                   ويف األشهر الستة األوىل من عـام          .                                                 ضحايا للعنف بصورة متزايدة على أيدي املعتدين      

ــداء، ولقــي    ١٩          ، وتعــرض  ٧                           حبــارا كرهــائن، وخطــف     ٥٦١      أخــذ  ــد   ٦                     لالعت                    مــصرعهم وفق
١٠٥    ( ٨(  .    

__________ 
   .  ٦١       الفقرة   )١٠١ (
   .   ١٣٨-   ١٢٧           ، الفقرتان A/64/66         ً         انظر أيضاً الوثيقة   )١٠٢ (
                                                                                                                انظر التقارير عن أعمال القرصنة والسطو املسلح ضد الـسفن الـيت أصـدرهتا األمانـة العامـة للمنظمـة البحريـة              )١٠٣ (

   .   ١٣٨    و    ١٣٧    و    ١٣٦    و    ١٣٥    و    ١٣٤    و    ١٣٣    و    ١٣٠          التعميمات  / MSC.4        الدولية،
   .        رجع نفسه  امل  )١٠٤ (
ــرة مــن         )١٠٥ ( ــر عــن الفت ــسفن، تقري ــسطو املــسلح ضــد ال ــدويل، القرصــنة وال           كــانون  ١                                                                                                           انظــر املكتــب البحــري ال

   .  ١١    و   ١٠       فحتان ص  ال  ،     ٢٠٠٩      يونيه  /        حزيران  ٣٠         يناير إىل  /     الثاين



A/64/66/Add.1  
 

09-49928 45 
 

                                                               ملكتب البحري الدويل، وقعت أغلبية كبرية من هذه احلـوادث قبالـة                ا ذكره ا          ووفقا مل     -     ١٢٠
                                            سـفينة قبالـة سـواحل الـصومال خـالل          ٣٠                         واختطـف مـا جمموعـه          ).    ١٤٨ (                 واحل الـصومال     س

ــام     ــن ع ــستة األوىل م ــرة، أخــذ      .     ٢٠٠٩                                   األشــهر ال ــك الفت ــائن،     ٤٩٥                                وخــالل تل ــارا كره                     حب
   /            حزيــــران  ٣٠   يف و  .             مفقــــودا                   أحــــد البحــــارة    زال                        مــــصرعهم، ومــــا ٤           ، ولقــــي  ٦          وأصــــيب 

   ويف   .                                      ون حمتجـزين للحـصول علـى فديـة                        حبارا ال يزال      ١٧٨             سفينة و      ١١         ، كانت       ٢٠٠٩       يونيه  
                            زالت حتدث يف منطقة خلـيج                                                                       حني أن الغالبية العظمى من اهلجمات قبالة سواحل الصومال ما         

                                                                   ، كـان هنـاك أيـضا عـدد متزايـد مـن اهلجمـات قبالـة                  )  ١٤ (                      وجنوب البحر األمحـر       )   ٨٦ (    عدن
                 راصـنة هـامجوا                                             وعـالوة علـى ذلـك، يـشتبه بـأن ق             ).   ٤٤ (                                     السواحل الشرقية واجلنوبية للصومال     

                  لـشن هجمـات      “            الـسفن األم   ”                                                              سفنا على مسافات بعيدة يف عرض البحر عن طريق اسـتخدام            
                                                       وقد جرى استهداف مجيع أنواع السفن، وكثريا ما حـدث ذلـك      .                          تقوم هبا سفن أصغر حجما    

 (                                                        من قبل جمرمني مسلحني تسليحا جيدا بقنابل صاروخية وأسلحة آلية
   

١٠٦(  .    
                                                            دث القرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال علــى مــدى العــامني                         ســامهت الزيــادة يف حــوا     و-     ١٢١

ــة يف البحــر، علــى                                                                                                              املاضــيني يف تعــاون مل يــسبق لــه مثيــل بــني الــدول ملكافحــة اجلــرائم املرتكب
ــاملي واإلقليمــي  ــصعيدين الع ــور،       .                                ال ــة أم ــاون عمــال، يف مجل ــد جــرى االضــطالع هبــذا التع                                                                 وق

                               القرصـنة قبالـة سـواحل              أوضـاع       جلـة         ملعا     ٢٠٠٨                                       قرارات جمللس األمن اعتمـدت يف عـام              خبمسة
ــد   ــى وجــه التحدي ــصومال عل  (                                 ال

   

ــشأن      )١٠٧ ــصلة ب ــة ذات ال ــة العام ــرارات اجلمعي                                                                ، فــضال عــن ق
 (                      احمليطات وقانون البحار  

   

                                                             وباإلضافة إىل احلكومات واملنظمات احلكومية الدوليـة، اختـذت           .  )١٠٨
         والــسطو          لقرصــنة                                   أيــضا تــدابري للتــصدي ألعمــال ا     ارة    حــ ب                                      صــناعة النقــل البحــري ومنظمــات ال 

   .              املسلح ضد السفن
                                                                                     ومن املهم أن تعتمد مجيع الدول تـشريعات ملكافحـة القرصـنة والـسطو املـسلح ضـد                 -     ١٢٢
 (       الــسفن

   

                         مــن اتفاقيــة قــانون    ١٠٠                 وتــشترط املــادة   .                                      إن مل تكــن قــد فعلــت ذلــك حــىت اآلن   ، )١٠٩
      أو يف                                                                                     تتعاون مجيع الدول إىل أقصى حد ممكـن يف قمـع القرصـنة يف أعـايل البحـار                    ”            البحار أن   

                                                           وتـشمل األحكـام األخـرى ذات الـصلة مـن االتفاقيـة               .  “                                      أي مكان آخر خارج والية أية دولـة       
                                                                                      وبوصــف شــعبة شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار هــي األمانــة العامــة لالتفاقيــة،     .    ١٠٥        املــادة 

__________ 
   .  ٢١    و   ٢٠                     املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٦ (
  )     ٢٠٠٨   (    ١٨٤٦  ،  )  ٠٨  ٢٠   (    ١٨٣٨  ،  )    ٢٠٠٨   (    ١٨١٦  ،  )    ٢٠٠٨   (    ١٨١٤                                  انظـــر قـــرارات جملـــس األمـــن    )١٠٧ (

    ).    ٢٠٠٨   (    ١٨٥١  و
   .   ١١١ /  ٦٣                                  يف اآلونة األخرية، قرار اجلمعية العامة   )١٠٨ (
   .  ٦٤-  ٦٣                     املرجع نفسه، الفقرتان   )١٠٩ (
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                                                                                              مكلفــة بواليــة لتقــدمي املعلومــات واملــشورة للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة بــشأن           فإهنــا
    .                                                               ملوحد واملتسق ألحكام االتفاقية، مبا يف ذلك ما يتصل منها بقمع القرصنة         التطبيق ا
ــتعراض          -     ١٢٣ ــإجراء اسـ ــراهن بـ ــة يف الوقـــت الـ ــة الدوليـ ــة البحريـ ــة املنظمـ ــضطلع أمانـ                                                                                                   وتـ

 (                                 للتشريعات الوطنية بشأن القرصنة   
   

                                                          استنادا إىل املعلومات اليت تلقتها من الـدول األعـضاء،            ، )١١٠
                                                                             ردود إىل اللجنـة القانونيـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة يف تـشرين                                                وهي ختطـط لتقـدمي ملخـص للـ        

                                                                              ، لتسهيل إجراء تقييم للوضع القانوين، وال سيما بـشأن اعتقـال اجملـرمني                  ٢٠٠٩        أكتوبر   /    األول
ــسليمهم  ــامج      .                                 املزعــومني ومقاضــاهتم وت ــة العامــة ضــمن برن                                                              ويف هــذا الــصدد، وضــعت األمان

ــسنتني   ــرة الـ ــها لفتـ ــد ا    ٢٠١١-    ٢٠١٠                             عملـ ــون             البنـ ــدعم   ”         ملعنـ ــه لـ ــشورة والتوجيـ ــدمي املـ    :                                       تقـ
ــش     ) أ ( ــة ب ــة الدولي ــسلح                                                       اســتعراض صــكوك املنظمــة البحري ــسطو امل   ؛                                         أن مكافحــة القرصــنة وال
                          تـوافر املعلومـات بـشأن      )  ج (                                                           اجلهود الدولية لضمان مقاضاة فعالة ملرتكيب تلـك اجلـرائم؛         ) ب (

                           العـام املاضـي، اضـطلع                     وعلـى مـدى       .  )١١١    ( “                                                          التشريع الـوطين الـشامل وبنـاء القـدرات القـضائية          
                                                                                                  عــدد مــن الــدول مبراجعــة وحتــديث تــشريعاهتا اخلاصــة مبكافحــة القرصــنة، مبــا يف ذلــك إســبانيا 

   .                                     يطاليا وبلجيكا وفرنسا وكينيا واليابان إ و
  

     سطو               القرصـنة والـ          أعمـال           مكافحـة                         اخلـربات املكتـسبة يف            أحدث                     بغية التعرف على     و     -     ١٢٤
  يف                                                       مة البحريــة التابعــة للمنظمــة البحريــة الدوليــة              جلنــة الــسال                      الــسفن، اســتكملت      ضــد       املــسلح
ــ /        حزيــران                           توصــيات للحكومــات ملنــع   ’’   ني                              الــواردة يف تعمــيمني معنــون  هتا      مــشور   ،    ٢٠٠٩   ه      يوني

                                   توجيهات ملالكي الـسفن ومـشغليها       ’’      و   ‘‘                           املسلح ضد السفن وقمعها       سطو                   أعمال القرصنة وال  
 (  ‘‘                  الـسفن وقمعهـا      ضـد    لح      املـس                                                              وربابنتها وطواقمهـا بـشأن منـع أعمـال القرصـنة والنـهب      

   

١١٢( .   
                                رهائن أثناء احلـوادث، قـررت                     الذين يؤخذون                                                يف ضوء الوضع الصعب الذي يواجهه البحارة         و

                                    املبــادئ التوجيهيــة الــصادرة عــن      مــن        تطفــا          األخــري مق                     أن ترفــق بــالتعميم                          جلنــة الــسالمة البحريــة 
           رهـائن                                                    سبل الواجـب علـى األشـخاص الـذين يؤخـذون              الـ    ن                                     إدارة شؤون السالمة واألمـن بـشأ      

 (                               تباعها للبقاء على قيد احلياة     ا
   

                 محـل واسـتخدام                            علـى االمتنـاع عـن                  بقـوة               ت اللجنـة     شجع و  .  )١١٣
__________ 

 ُ                                                                                                                        طُـلب إىل الدول األعضاء يف املنظمة البحرية الدولية أن تقـدم نـسخا مـن تـشريعاهتا الوطنيـة جنبـا إىل جنـب                          )١١٠ (
                                                                  حول قوانينها الداخلية اليت هتدف إىل مكافحة القرصنة والسطو                                                    مع أي معلومات ذات صلة قد تكون لديها       

   .                                        وقد مت بالفعل تلقي ردود من عدد من البلدان   .                                       املسلح ضد السفن ومقاضاة مرتكيب تلك األفعال
) ١١١(  LEG 95/10 ١٢- ٨         ، الفقرة  .   
)١١٢( MSC.1/Circ.1333 متاح على العنوان الشبكي 

www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D25884/1333.pdf و MSC.1/Circ.1334 متاح على ،
  .www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D25885/1334.pdfالعنوان الشبكي 

   .          املرجع نفسه  )١١٣ (
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                 أن اسـتخدام     ت        الحظـ   ا                                                   حلمايـة الشخـصية، أو محايـة الـسفينة، لكنـه                 غراض ا                   األسلحة النارية أل  
                            فـضال عـن اسـتخدام ضـباط        ،                                                    من املتعاقـد معهـم مـن خـالل شـركة خاصـة                               أفراد أمن مسلحني    

             دول العلـم               يعـود إىل       ،                                                        من ضباط إنفاذ القانون على مـنت الـسفن التجاريـة             م   ه      أو غري    ني       عسكري
 (                      شركات ومــشغلي الــسفن       ، والــ                             بالتــشاور مــع مــالك الــسفن                   أمــر البــت فيــه 

   

      عرض يف      وســت  .  )١١٤
      ٢٠٠١      عـام         تـها ل                   نسخة منقحة من مدون                                     على مجعية املنظمة البحرية الدولية        ٢٠٠٩            أواخر عام   

 (        العتمادها     لسفن   ل     املسلح     سطو  ال           القرصنة و ل    أعما         لتحقيق يف  ا                 املتعلقة مبمارسات
   

١١٥( .   
                             الدول واهليئـات الدوليـة،          حثت فيه                       املسيحية الدولية قرارا           البحرية         الرابطة         واعتمدت      -     ١٢٥

       مركـز                 سـويا إلنـشاء                                                      واملنظمة البحريـة الدوليـة، علـى العمـل            ،                                 مبا يف ذلك منظمة العمل الدولية     
                                             املتخصـصة، والرعايـة الطبيـة وغريهـا                     دم املـشورة      يقـ    ن     صيادي  ال                       ملالك السفن والبحارة و            للموارد  

 (       يف البحر        املسلح    سطو  ال         القرصنة و      أعمال                          من اخلدمات املناسبة لضحايا 
   

١١٦(  .    
   ت      أنــشئ                                                             االتــصال املعنيــة بالقرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال الــيت                   واســتمرت جمموعــة     -     ١٢٦

       وميـة                 منظمـات حك       سـت             دولـة و     ٢٨       تـضم          الـيت    و  )     ٢٠٠٨   (    ١٨٥١                       قـرار جملـس األمـن             عمال ب 
 (     دولية

   

                                                               بوصـفها حمفـال لتنـسيق جهـود خمتلـف الـدول واملنظمـات                                        يف االضطالع بـدور هـام          )١١٧
  ،     ٢٠٠٩         ينــاير /                 كــانون الثــاين  ١٤  يف                  ء هــذه اجملموعــة       إنــشا       ومنــذ   .            يف الــصومال      الــة          عاجلــة احل مل

ــد   /                   آخــر يف أيلــول  ا           قد اجتماعــ  تع      ، وســ    ٢٠٠٩       مــايو  /      أيــار        مــارس و /                  اجتمــاعني يف آذار ت     عق
ــسحت   .     ٢٠٠٩        ســبتمرب  ــة         وف ــن خــالل           اجملموع ــة األربعــ              م ــها العامل ــادل        اجملــال    )١١٨    ( ة                             أفرقت          لتب

     سطو     والـ           القرصـنة          أعمـال           يف مكافحة          املشاركة                              فيما بني الدول والكيانات               والتنسيق            املعلومات  
  ت          اعتمــد ،    ٢٠٠٩       مــايو  /        يف أيــار         اجملموعــة                             ويف االجتمــاع الــذي عقدتــه   .       لــسفن      ضــد ا        املــسلح 

                                  القرصـنة يف خلـيج عـدن وقبالـة                    لـردع أعمـال      ات       ممارسـ    من                    صناعة النقل البحري             أفضل ما يف   
 (                        صــناعة النقــل البحــري    ة يف       منظمــ    ١١                      وافــق عليهــا ممثلــو       الــيت  و             الــصومال،        ســواحل

   

   ويف   .  )١١٩
__________ 

) ١١٤(  MSC 86/26 ٦٥-  ١٨    و   ٥٥-  ١٨    و   ٣٠-  ١٨          ، الفقرات  .   
   .  ٢٣         وامللحق   ٨٠-  ١٨                    املرجع نفسه، الفقرة  )١١٥ (
) ١١٦(  http://www.icma.as/?page_id=852.   
ــر      ال ل  )١١٧ ( ــصال، انظــــــ ــة االتــــــ ــشاركة يف جمموعــــــ ــدان واملنظمــــــــات املــــــ ــة البلــــــ                                                                                                                                         طــــــــالع علــــــــى قائمــــــ

www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/05/123584.htm.   
ــق العامــل    )١١٨ ( ــشاء املركــز       ١                   الفري ــات وتقاســم املعلومــات وإن ــسيق العــسكري واملتعلــق بالعملي ــى التن                                                                                                    يركــز عل

   ٣                                                     جلوانب القانونية ألعمال القرصنة؛ ويركز الفريق العامـل           على ا   ٢                                          اإلقليمي للتنسيق؛ ويركز الفريق العامل      
              علـى حتـسني    ٤                                                                                              القدرات يف قطـاع الـشحن البحـري وغـري ذلـك مـن القـدرات؛ ويركـز الفريـق العامـل                      على  
   .                من مجيع جوانبها                                           هود الدبلوماسية واإلعالمية بشأن أعمال القرصنة  اجل

                                                     للمنظمـة البحريـة الدوليـة وأرفقـت بـالتعميم                البحريـة   مة                                                   هذه الوثيقة نظرت فيها يف وقـت الحـق جلنـة الـسال         )١١٩ (
   .MSC.1/Circ.1332                  الوارد يف الوثيقة
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                          علـى إعـالن نيويـورك              ليربيـا     ، و                                    جـزر البـهاما، وجـزر مارشـال                     عت بنمـا، و     ّ وقّ       نفسه،           االجتماع  
                       ا وتــشترط علــى مجيــع                      معتــرف هبــا دوليــ                 ممارســات إداريــة                         فيــه بــأن تــسن أفــضل          التزمــت        الــذي 

                          الدوليـة ألمـن الـسفن                                                                                السفن اليت ترفع أعالمها أن تتخذ تـدابري للحمايـة الذاتيـة متتثـل للمدونـة       
 (               واملرافق املرفئية

   

١٢٠( .   
                                                           دوريات يف املياه الواقعة قبالة سواحل الـصومال لقمـع                 بتسيري                  عدد من الدول          يقوم   و    -     ١٢٧

ــة االنتقاليــة يف الــصومال لقمــع              ع احلكومــة ا                            وتتعــاون هــذه الــدول مــ   .                  أعمــال القرصــنة                                          الحتادي
 (                                      أحكام قرارات جملس األمن ذات الـصلة                                املسلح يف البحر عمال ب        سطو  ال                 أعمال القرصنة و  

   

١٢١(  .  
                                                                                         دابري لتحسني االتصاالت بني السفن البحرية وخفـر الـسواحل والـسفن التجاريـة الـيت                        وتتخذ ت 

                 التــابع لالحتــاد   )            األفريقــي       القــرن (                                                          املنطقــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل مركــز األمــن البحــري        تعــرب 
 (      األورويب

   

 (                          واملكتــب الــدويل للمالحــة   ،  )١٢٢
   

                املركــز ممــرا         ، أنــشأ    ٢٠٠٩        فربايــر  /        يف شــباط و  .  )١٢٣
                 لـشحن البحـري          مايـة ا                   يف وقـت الحـق، حل                         املنظمة البحرية الدولية             اعترفت به      ،               موصى به دوليا  

 (                   منطقة خليج عدن     عرب
   

        أعمـال           زيـادة      ت         فقد أد                       ملكتب البحري الدويل،     ا                    وفقا ملا أفاد به      و  .  )١٢٤
      جبـة                                                          لتزام ربابنـة الـسفن بقـدر أكـرب باملـشورة الوا            ا      ا بـ        اقتراهن و                               دوريات قبالة سواحل الصومال       ال

                     يف نسبة حماوالت شـن            مشهود                      القرصنة إىل اخنفاض           أعمال                        تدابري فعالة ملكافحة          اختاذ            التطبيق و 
        النحــو            هلــا علــى                  األخــرى املــأذون           احلكوميــة                           الــسفن احلربيــة والــسفن             قــد ردعــت  و  .        هجمــات
       غـضون     ويف   .                مـن اهلجمـات   ا     عـدد         أوقفـت   و  ت          ومنعـ   ،                                  العاملة قبالة سـواحل الـصومال             الواجب  

 (   صنة                   املشتبه يف أهنم قرا             على عدد                      ذلك، ألقي القبض    
   

                                           غري أنه بالرغم من هذا التقـدم، فـإن           .  )١٢٥
            ، ال تــزال،         أعــاله   ١٢٠                                           ، علــى حنــو مــا أشــري إليــه يف الفقــرة             سطو املــسلح                       أعمــال القرصــنة والــ

         يف سـياق                             حـل دائـم هلـذه املـشكلة                          وال بـد مـن إجيـاد       .                           شية قبالة سواحل الصومال             لألسف، متف 
    .            يف الصومال ة        واألمني ة       السياسي    الة       جممل احل                                   جهود اجملتمع الدويل األوسع نطاقا ملعاجلة 

   أي           ن لــردع و                       قراصــنة ولــصوص مــسلح                                              ومــن األمهيــة مبكــان حماكمــة املــشتبه يف أهنــم     -     ١٢٨
ــستقبل،  ــات يف امل ــث إهنــ                      هجم ــ             حي ــرض        ساهم يف       ا ست ــات          ف ــانون يف احمليط ــيادة الق ــرام س                                          احت

               أو يتوقـع            قراصـنة                                                                هناك عدد من احملاكمات اليت بدأت ضد أشخاص يشتبه يف أهنـم              و  .        والبحار
__________ 

  /         أيــار  ٢٩                          لــة ســواحل الــصومال،                                                                            االجتمــاع الثالــث جملموعــة االتــصال املعنيــة بأعمــال القرصــنة قبا             بيــان   )١٢٠ (
   .    ٢٠٠٩     مايو

   .S/2009/146     و   ١٠٧            انظر احلاشية   )١٢١ (
) ١٢٢(  www.mschoa.eu.   
) ١٢٣(  www.icc-ccs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=16.   
) ١٢٤(  SN.1/Circ.281.   
   .IMB, Piracy and Armed Robbery, 20-28     انظر   )١٢٥ (
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   .                                                                            قريب يف أماكن من بينها فرنسا، وكينيا، وهولنـدا، والواليـات املتحـدة              ال       ستقبل    امل             أن تبدأ يف    
ــد      ــى وجــه التحدي ــا، عل ــت كيني ــد قبل ــر مــ                                                 وق ــاة         ١٠٠  ن            أكث ــم جن ــشتبه يف أهن ــؤالء امل ــن ه                                        م

                              مـع االحتـاد األورويب واململكـة                       ل اجملرمني أبرمتها      نق ل                                 ، مبا يف ذلك من خالل ترتيبات           تهم    حملاكم
                                                          يف بعـض احلـاالت مـسائل عمليـة فـضال عـن مـسائل                             غري أن هناك      .                         املتحدة والواليات املتحدة  

        إقامــة                           بــات جعلـت مــن الــصعب     اإلث       شــروط                    القــانون الـوطين و                           تتــصل علــى حـد ســواء ب           قانونيـة  
                 وتعكـف جمموعـة      .   هم                              ، مما أدى إىل اإلفـراج عنـ                                          على األشخاص املشتبه يف أهنم قراصنة           دعاء   ال ا

ــة ألعمــال القرصــنة،           املعــين ب   ، ٢                                         االتــصال، مــن خــالل فريقهــا العامــل          علــى                                           اجلوانــب القانوني
ــصلة      سائل                استكــشاف املــ  ــون            املت ــم جمرم ــشتبه يف أهن ــة األشــخاص امل  (                                             مبحاكم

   

ــوز يف و  .  )١٢٦    /       مت
                                                           عمــل غــري رمسيــة لبحــث إمكانيــة إنــشاء آليــة قــضائية        حلقــة                      ، استــضافت هولنــدا     ٢٠٠٩   ه      يوليــ

 (                         ألشخاص املشتبه يف أهنم قراصنة ا     اكمة        دولية حمل
   

١٢٧( .   
   إىل                                       مؤســساهتا األخــرى مــا زالــت تقــدم                   األمــم املتحــدة و         كيانــات      مــن              هنــاك عــدد    و  -     ١٢٩

          اسـتهلت                          علـى سـبيل املثـال،           ف  .            الـصومال                       القرصنة قبالة سواحل         أعمال          قمع             املساعدة يف        الدول  
        تنفيـذ                                                                             البحرية الدولية جمهودا واسع النطاق لبناء القدرات يف املنطقة ملساعدة الـدول يف           املنظمة  

          يف غـرب                   املـسلح للـسفن     سطو    الـ          القرصنة و      أعمال     قمع                         لقواعد السلوك املتعلقة ب               مدونة جيبويت   
ــاير /       الثــاين          كــانون  ٩ ٢    يف  ت       اعتمــد  يت                                    احملــيط اهلنــدي وخلــيج عــدن الــ    (    ٢٠٠٩         ين

   

          وينفــذ  . )١٢٨
                        ألورويب برناجمـا لتزويـد                                                             األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية باالشتراك مـع االحتـاد ا          مكتب  

               مجلـة أمـور،       يف                                     يف كينيا بدعم مركـز يهـدف                                  والشرطة والقضاء والسجون               دعاء العام            دوائر اال 
                   العنـصر األساسـي             ويـشمل     .       وليـة                       تفق مع املعـايري الد     ت        لقرصنة                              إجراء حماكمات على أعمال ا       ىل   إ

                                         ، وتـوفري الـدعم اللوجـسيت وتكنولوجيـا                    دعـاء العـام    ال ا         ، ودعم                    مراجعة التشريعات               هلذا الربنامج   
                                    ىل توسـيع نطـاق تـدابري بنـاء          إ         املكتـب           يـسعى     و  . ا                                              املعلومات، وتطوير اخلربات اإلقليميـة وتبادهلـ      

                              لى أعمال القرصنة، وسـتقدم                              املستعدة إلجراء حماكمات ع                  بلدان املنطقة                   لتشمل سائر           القدرات
ــصومال   ــا إىل ال ــا تقني ــضا دعم  (                                    أي

   

ــة      و  .  )١٢٩ ــة الدولي ــشرطة اجلنائي ــة ال ــدأت منظم ــد ب      مجــع   يف                                                      ق
                املعلومـات بـني           تقاسم                   مساعدة منها بذلك يف       قراصنة                       األشخاص املشتبه يف أهنم                 املعلومات عن   

         د األمـم       معهـ        وقـام    .  )١٣٠    ( ا              دولـة عـضو     ١٨٧                                      يف دوهلـا األعـضاء البـالغ عـددها                     سلطات الـشرطة  
__________ 

   .    ٢٠٠٩     مايو  /      أيار  ٢٩                                                                            بيان االجتماع الثالث جملموعة االتصال املعنية بأعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال،   )١٢٦ (
) ١٢٧(  www.clingendael.nl/cscp/events/20090708/20090708_speech_needandevoc.pdf.   
 ،A/64/66، وانظـــــر أيضــــــا www.imo.org/About/mainframe.asp?topic_id=1773&doc_id=10933انظـــــر  )١٢٨(

  .١٧٣ و ١٣١الفقرتان 
   .                                           مسامهة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  )١٢٩ (
   .  ٣٣         الصفحة IMB, Piracy and Armed Robbery     انظر   )١٣٠ (
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ــاليمي لبحــ  ــه للــشراكة بــني القطــاعني العــام     و                          املتحــدة األق ــة يف إطــار مبادرت                                                                             ث اجلرميــة والعدال
                               النتــائج الــيت خلــص إليهــا                                                                      واخلــاص بتــصميم برنــامج للتــصدي ألعمــال القرصــنة علــى أســاس   

       الـذي     )١٣١    ( “                                     القرصنة البحريـة يف سـواحل الـصومال               بشأن أعمال                         اجتماع أصحاب املصلحة      ’’
                     املستـشار القـانوين             وسـافر     .                                     بناء على طلب من األمني العـام           ٢٠٠٩       يناير /     الثاين               نظم يف كانون    

                    تعزيز جهود األمـم               من بينها               ملة أمور،            للقيام جب    ،    ٢٠٠٩   ه    يولي /                               لألمم املتحدة إىل كينيا يف متوز     
             كمــا تقــوم   .   ون                       قراصــنة ولــصوص مــسلح                 املــشتبه يف أهنــم          حماكمــة                            املتحــدة ملــساعدة الــدول يف 

                                                    مـن خـالل مكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي يف              (                               التابعـة لألمانـة العامـة             اسية                   إدارة الشؤون السي  
         يف ســياق                                  املــساعدة إىل الــدول يف املنطقــة          بتقــدمي                                       وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   )         الــصومال
   .   مال    الصو                             معاجلة احلالة العامة السائدة يف     يف  ا    دورمه

  
      قلية                                      االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات الع  -     باء  

       يـشكل                                                                     االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية عن طريق البحر                    ما زال       -     ١٣٠
  /       يف آذار و  .                                                              للحكومــات ووكــاالت إنفــاذ القــانون يف مجيــع أحنــاء العــامل           بالنــسبة               حتــديا خطــريا 

                 إلعــالن الــسياسي  ا                                                          ، اعتمــدت جلنــة املخــدرات يف جــزء خــاص رفيــع املــستوى      ٢٠٠٩       مــارس 
ــش   ــة                           وخطــة العمــل ب ــة ومتوازن ــن أجــل التوصــل إىل اســتراتيجية متكامل ــدويل م ــاون ال                                                                                    أن التع

                                              اإلعالن، وافقت احلكومات على اختاذ خطـوات           ذلك   يف   و  .                                ملكافحة مشكلة املخدرات العاملية   
                                                                                                      إضافية لتقدمي استجابة منسقة ومتماسـكة لالجتـار يف املخـدرات واملـؤثرات العقليـة عـن طريـق                   

        لــسد                                                         راكة مــع كيانــات األمــم املتحــدة والــشركاء الــدوليني      يف شــ       وذلــك                        الــرب واجلــو والبحــر، 
                                     مـع املتـاجرين يف املخـدرات ومـنعهم             التحقيق                     من ثغرات يف جماالت                   الوالية القضائية        يعتري     ما

                                أن تتوىل سلطات إنفـاذ القـوانني                يضا على ضمان  أ       اتفقوا  و   .                                من املتاجرة فيها وحماكمتهم عليها  
                                        ومعـدات وتـدريب وصـالحيات قانونيـة                            فـي مـن مـوارد               مبـا يك                                  عمليـات املـوانئ التجاريـة            دعم  

                                                                                             ليتسىن القيام على حنو فعال بفرز وتقييم وفحص حاويات الشحن التجاري املرسلة عن طريـق               
                                                                               مـن أن الوكـاالت الدوليـة ذات الـصلة تقـدم املـساعدة التقنيـة إىل الـدول                أيضا        تأكد             البحر، وال 
ــ                                      علــى إعــادة النظــر يف التــشريعات         كــذلك         كومــات            واتفقــت احل  .                  يف هــذا الــصدد  ها            الــيت تطلب

ــال للــ    ــضاء، لــضمان االمتث ــة، حــسب االقت ــة      شروط                                                      الوطني ــة علــى              القانوني ــة األمــم                   املترتب                   اتفاقي
           ، وكـذلك       ١٩٨٨                                                                                املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخـدرات واملـؤثرات العقليـة لعـام               

            عــن طريــق              باملخــدرات                                                                             لتعزيــز تبــادل املعلومــات بــني الــسلطات املختــصة فيمــا يتعلــق باالجتــار 
               خمتلـف هياكـل                       كامـل مـسؤوليات                                                                  البحر، من خالل التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمـي وحتديـد           

__________ 
   .                                              معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة      مسامهة   )١٣١ (
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                                                                                                                    النقل البحري وتعزيـز التعـاون مـع اجلمعيـات التجاريـة املهنيـة، مبـا يتـسق مـع اآلليـات الدوليـة                        
 (                تشريعاهتا الوطنية           ما يتفق مع          القائمة و

   

١٣٢( .   
  

                                واملنــشآت البحريــة واملــصاحل                          نــشآت النقــل البحــري  م                          األعمــال اإلرهابيــة ضــد    -     جيم  
                البحرية األخرى 

                فتـرة الـسنتني                       يف برنـامج عملـها ل                                                             أدرجت اللجنة القانونيـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة             -     ١٣١
                                                ه بشأن املسائل الـيت قـد يقتـضيها احلـال                                تقدمي املشورة والتوجي    ’’        املعنون         البند        ٢٠١١-    ٢٠١٠

      ٢٠٠٥ /    ١٩٨٨                               ضد سالمة املالحة البحريـة                      عمال غري املشروعة         قمع األ          اتفاقية         تنفيذ           يف سياق   
ــواد        ــشامل وامل ــدمار ال ــشار أســلحة ال ــة ملكافحــة اإلرهــاب وانت ــود الدولي     ذات                                                                                                 يف ســياق اجله

        اعتـربت                                      مل تـدخل بعـد حيـز النفـاذ،                ٢٠٠٥                                          على الرغم مـن أن بروتوكـوالت عـام           و  .   ‘‘     الصلة
                             علــى أن تنظــر يف التــصديق                ساعدة الــدول    مــ                   اســتباقها لتتــسىن                                      اللجنــة أن قــضايا التنفيــذ ميكــن  

 (     عليها
   

                              نظام حتديـد هويـة الـسفن                                                                  وواصلت املنظمة البحرية الدولية أيضا العمل على تنفيذ           .  )١٣٣
      ).      أعاله  ٨٥            انظر الفقرة  (           ُ    وتتبعها عن ُبعد 

                                                        حكومــة اليابــان املنظمــة البحريــة الدوليــة، وفقــا          أبلغــت   ،     ٢٠٠٩        أبريــل  /         يف نيــسان و    -     ١٣٢
  يف                                                                            قيــة قمــع األعمــال غــري املــشروعة، عــن حادثــة وقعــت يف أعــايل البحــار            مــن اتفا  ١٥         للمــادة 

 (    تيكا ك                       املنطقة القريبة من أنتار
   

١٣٤( .   
               صكوك احلاليـة                          الدول يف تنفيـذ الـ                     مكافحة اإلرهاب         لجنة   ل                    املديرية التنفيذية           وتساعد      -     ١٣٣

  ،  ا       توكوهلـ                                                                              كافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك اتفاقيـة قمـع األعمـال غـري املـشروعة وبرو                مل            الستة عشر   
                   مـن خـالل تنظـيم           وذلـك    ،     ٢٠٠٥      عـام                             الت اليت أحلقت بتلك الصكوك يف   و          الربوتوك      وكذلك

          التفاقيـة   ل          الفعلـي           للتنفيـذ                     املديريـة أيـضا             تـروج    و  .                     املـساعدة التقنيـة          قـدمي                            برامج لبناء القدرات وت   
        ىل عـدة          ، وتتـو                                                                               ماية األرواح يف البحر واملدونـة الدوليـة ألمـن الـسفن واملرافـق املرفئيـة            حل         الدولية  

         مـدونات      و  ،         الدوليـة                                                       دليـل ألفـضل املمارسـات والقـوانني واملعـايري                                       مسؤوليات، من بينها إتاحـة    
 (                       واســـتكماله بانتظـــام            للمـــساعدة                    ومعـــايري ودليـــل 

   

        املعـــين                   األمـــم املتحـــدة         مكتـــب         ونظـــم   .  )١٣٥
                                      لدراسات الدوليـة يف سـنغافورة حلقـة     ل           راجاراتنام    .          مع كلية س                             باملخدرات واجلرمية باالشتراك    

                                                    وضـع هنـج متكامـل لألمـن البحـري مـن خـالل               ’’                                               قليميـة لرابطـة الـدول األعـضاء بـشأن                 عمل إ 
__________ 

                                                دويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة                                                                      جلنة املخدرات، اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون ال          )١٣٢ (
   .E/2009/28  ،                             ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية

) ١٣٣(  LEG 95/10 ١٢- ٨         ، الفقرة  .   
) ١٣٤(  IMO Circular letter No. 2959.   
   .                               املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب      مسامهة   )١٣٥ (
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                                    وجهـات نظـر قانونيـة، وبنـاء          :                                                                      اتفاقيات ملكافحة اإلرهـاب والقـانون اجلنـائي والقـانون الـدويل           
 (    ٢٠٠٩      يونيه  /      حزيران    يف   ‘‘       القدرات

   

١٣٦( .   
  

                                                انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية   -     دال  
                             إذ يؤكـد مـن جديـد أن                                أعلـن اجمللـس أنـه،          ،   )    ٢٠٠٩   (    ١٨٧٤                   قرار جملس األمـن        يف      -     ١٣٤

                                                                             ً                        انتــشار األســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة، وكــذلك وســائل إيــصاهلا، يــشكل هتديــداً    
                          مثـل هـذه األسـلحة            نقـل                                                الدول إىل اختاذ عدد من التـدابري ملنـع               يدعو                        للسالم واألمن الدوليني،    
                    وبالتحديـد، طلـب      .                    عن طريـق البحـر                  أو إليها                            ريا الشعبية الدميقراطية                           أو املواد من مجهورية كو    

                                                                                                             اجمللس من مجيع الدول القيام، مبوافقة دولـة العلـم، بتفتـيش الـسفن يف أعـايل البحـار، إذا كـان                      
                                                                                                       لديها معلومات تتيح أساسا معقوال لالعتقـاد بـأن الـشحنات الـيت حتملـها تلـك الـسفن حتتـوي                    

  )  ب   ( ٨    أو    )  أ (  ٨                                                     و بيعها أو نقلها أو تـصديرها مبوجـب الفقـرة                                      على أصناف حمظور توريدها أ    
      ١٨٧٤                           قـــرار جملـــس األمـــن     ١٠     أو  ٩             أو الفقـــرة   )     ٢٠٠٦   (    ١٧١٨                 مـــن القـــرار    )  ج   ( ٨   أو 
 (                                        ، وذلك لكفالة االمتثال الدقيق لتلك األحكام )    ٢٠٠٩ (

   

١٣٧( .   
ــرا عــن املــسامهات           وقــدم     -     ١٣٥                 ألمــن البحــري        بــشأن ا                                                       مكتــب شــؤون نــزع الــسالح تقري
             جـاء فيـه       )١٣٨    ( )    ٢٠٠٤   (    ١٥٤٠                                                       من جلنة جملس األمن املنشأة عمال بقرار جملـس األمـن               ة       املقدم

  .                                                                                  لة أمور، تنظيم سلـسلة مـن حلقـات العمـل اإلقليميـة يف جمـال عـدم االنتـشار                         أهنا مشلت يف مج   
                                                                                         الـــضوء علـــى أمهيـــة تنفيـــذ وبـــدء ســـريان االتفاقـــات الدوليـــة ذات الـــصلة،            املكتـــب         وســـلط 

 (                                     اقية قمع األعمال غري املشروعة وبروتوكوهلا     التف    ٢٠٠٥    عام    الت       ربوتوكو ك
   

١٣٩( .   
  

         البحرية                     العلوم والتكنولوجيا  -       ثامنا  
                   الرامــي خباصــة إىل               مــن التقــدم           الكــثري                                           يف جمــال العلــوم والتكنولوجيــا البحريــة        أحــرز     -     ١٣٦

        تغـري       مـثال  (                                                                        من األسئلة والـشواغل الـيت تتطلـب هنجـا متعـدد التخصـصات العلميـة                      معاجلة عدد   
  ،                                          ، واحلفـاظ علـى الـنظم اإليكولوجيـة                                                          االستخدام املستدام للتنـوع البيولـوجي البحـري                املناخ، و 

    ، مت                                                                            باإلضــافة إىل بــرامج مراقبــة احمليطــات وتطــوير نظــم املعلومــات اجلغرافيــة و   ).               ومــا إىل ذلــك
__________ 

) ١٣٦(  www.rsis.edu.sg/.   
                                                           بعض األحكـام األخـرى مـن القـرار تتـصل بـالتفتيش علـى          .   ١٢          ، الفقرة )    ٢٠٠٩ (   ٤   ١٨٧               قرار جملس األمن    )١٣٧ (

                       وبنــد بــشأن خــدمات    )   ١٣         الفقــرة  (                            ، والتعــاون مــع املفتــشني   )  ١١         الفقــرة  (                               احلمــوالت املــشبوهة يف املــوانئ  
    ).  ١٧       الفقرة  (                التموين بالوقود 

   .               عن وسائل إيصاهلا                                                   انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، فضال  ب      يتعلق   )     ٢٠٠٤ (      ١٥٤٠       القرار   )١٣٨ (
   .                         مسامهة مكتب شؤون نزع السالح  )١٣٩ (
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                               تـضرب هـذه املـشاريع أمثلـة      و   .                 واسـعة النطـاق                    البحث العلمي ال                           عدد متزايد من مشاريع            تنظيم  
                 تـشمل فوائـدها    و         نطاقـا،                                                                       ذولـة حاليـا لدراسـة البيئـة البحريـة مـن منظـور أوسـع                         اجلهود املب      على  

   .                    إلنذار بأمواج تسونامي ل                                 وتقلبه، وكذلك إنشاء وتشغيل نظم  ه            والتنبؤ بتغري           رصد املناخ
  

                العلوم البحرية  -     ألف  
                     برامج مراقبة احمليطات  -    ١  

        علميــة   ال     ربامج     الــ          احمليطــات و  ة                       تــشكل أعمــال مراقبــ  -            احمليطــات        ملراقبــة         العــاملي          النظــام     -     ١٣٧
                           اللجنـة األوقيانوغرافيـة                    وقـد واصـلت       .             تغري املنـاخ              املتعلقة بـ          املعارف                              عامال حامسا يف بناء قاعدة      

                    العامليـة لألرصـاد                                                                    ير النظام العاملي ملراقبة احمليطات يف شـراكة مـع املنظمـة                تطو                  احلكومية الدولية   
 (                       الدويل لالحتادات العلمية            واجمللس    ،     لبيئة               األمم املتحدة ل          برنامج           اجلوية، و 

   

       وحـدة           وتشكل ال   .  )١٤٠
        راقبـة             العـاملي مل           لنظـام       يف ا           احمليطـات                                                         للنظام العاملي ملراقبة احمليطات يف الوقت نفسه عنصر                عاملية    ال

    تغري               املتعلقـة بـ                              األمم املتحـدة اإلطاريـة               اتفاقية          لتنفيذ                                             املناخ الذي يليب احتياجات الرصد املستمر       
 (                       لعاملية لنظم رصد األرض             املنظومة ا             ، ومبادرة        املناخ

   

                         جانب كـبري مـن النظـام           تنفيذ        وجيري    .  )١٤١
                ألرصـاد اجلويـة              العامليـة ل        نظمـة    امل                                   اللجنة التقنيـة املـشتركة بـني                        احمليطات من خالل                    العاملي ملراقبة   

   .                                       بعلم احمليطات وعلم األرصاد اجلوية البحرية         املعنية                                 األوقيانوغرافية احلكومية الدولية       واللجنة
                                                               حقــق نظــام مراقبــة احمليطــات املفتوحــة مــا يــشكل يف جمموعــه   ،     ٢٠٠٩         ول عــام     حبلــ   و  -     ١٣٨
         لألجــسام         عامليــة   ال         لــشبكات  ل                 األهــداف احملــددة                         فقــد مت بالفعــل حتقيــق   .  ه                      يف املائــة مــن هدفــ  ٦١

  ، A/63/63/Add.1                  انظــــر أيــــضا    ) (   ١٤٣-   ١٤١                     انظــــر الفقــــرات  (                     وعوامــــات آرغــــو             العائمــــة 
 (                        سوب البحر زيادة سريعة                            وشهد عدد حمطات قياس من      .  )١٤٢    ( )   ١٠٤       الفقرة

   

              وأصبح هنـاك     .  )١٤٣
        قيقــي،   احل      وقــت   ال    يف  ا        مالحظاهتــ           تبلــغ اآلن         البحــر                 لقيــاس منــسوب    ة    حمطــ     ٢٦٠                اآلن أكثــر مــن 

                                 للتحـذير مـن أمـواج تـسونامي                اإلقليميـة          الـنظم         أيـضا              ممـا يفيـد             احلقيقـي،               مـن الوقـت     ب    يـ   قر   أو
                  ويــدعم اســتدامة   .      ريــة                 ، والــصناعة البح )       أدنــاه     ١٥٣    و    ١٥٢   ني                       انظــر أيــضا الفقــرت  (          وخماطرهــا 

          نظـام                   مـن املالحظـات،             ملـستمدة    ا          اخلـدمات    /                   وتقـدمي املعلومـات      ،                       ملراقبـة احمليطـات                  النظام العاملي 
__________ 

   /        أيــار  ٢٤   ، ١          املرفــق  ،IOC-XXV/2                                                                                   تقريــر مــن اجمللــس التنفيــذي هلــذه اللجنــة بــشأن تنفيــذ الــربامج، الوثيقــة     )١٤٠ (
   .    ٢٠٠٩     مايو 

                           اإلطاريـة بـشأن تغـري                                                                                                               التقرير املرحلي املتعلق بتنفيذ النظام العـاملي ملراقبـة املنـاخ دعمـا التفاقيـة األمـم املتحـدة                    )١٤١ (
                                                                             الــيت عرضــت علــى الــدورة الــثالثني للهيئــة الفرعيــة للمــشورة العلميــة    ) GOOS-173   (    ٢٠٠٨-    ٢٠٠٤        املنــاخ 

    ).    ٢٠٠٩      يونيه  /      حزيران (             والتكنولوجية 
   .                                     اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية      مسامهة   )١٤٢ (
   .          املرجع نفسه  )١٤٣ (
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                                                                                                     متكامل قابل للتشغيل املتبادل وآخر لبوابات املـستعملني اسـتحدثتهما اللجنـة التقنيـة املـشتركة             
ــة  و ــة الدوليـ ــة احلكوميـ ــة األوقيانوغرافيـ ــامج اللجنـ ــادل الـــدويل  ل                                                              برنـ                          للبيانـــات واملعلومـــات                    لتبـ

   . )١٤٤    ( )       أدناه   ١٤٨-   ١٤٤                   انظر أيضا الفقرات (                األوقيانوغرافية
ــافة إىل  و    -     ١٣٩ ــة                  باإلضـ ــع هيئـ ــل مـ ــه التعامـ ــات                                        أوجـ ــات واملعلومـ ــدويل للبيانـ ــادل الـ                                                 التبـ

                                                                                           ، يوفر هذا النظام إطـار عمـل جلنتـه التوجيهيـة العلميـة بـشأن تنفيـذ سـبل رصـد                            األوقيانوغرافية
          العامليـة                                                                            وقـد اسـتهل برنـامج اللجنـة التوجيهيـة العلميـة لإليكولوجيـا                 .  ة                      انتشار الطحالب الضار  

                                     للبحــوث األساســية لتطــوير حبــوث   ا      جديــد   ا                الــضارة مــشروع                                   وأوقيانوغرافيــا تكــاثر الطحالــب 
                                                                      أن حتــسن قــدرات فهــم احلــوادث الناشــئة عــن الطحالــب البحريــة                                     تعاونيــة إقليميــة مــن شــأهنا  

   .              الضارة ومنذجتها
ــة      مجع        اعتمــدت و    -     ١٤٠ ــة اللجن ــة                ي ــة الدولي ــة احلكومي ــودة يف    يف                                        األوقيانوغرافي                      دورهتــا املعق

  ،                   لفتــرة الــسنتني                لنظــام العــاملي ل             نــامج عمــل            املتعلــق برب  XXV-12           ، القــرار     ٢٠٠٩  ه       يونيــ /        حزيــران
     مـن                         وحـدة منـاخ احمليطـات                                    الضوء على ما أصبحت تنطوي عليـه                الذي سلط     ١   ٢٠١-    ٢٠١٠
             باعتبـار                يف املستقبل              خدمات املناخ                  املتوقع يف تقدمي           لتحسني           يف ظل ا    )   ١٣٧              انظر الفقرة    (      أمهية  

ــدى    ــو إحــ ــك هــ ــاملي                                 أن ذلــ ــاخ العــ ــؤمتر املنــ ــائج مــ ــسطس  /  آب    ٣١ (                                           نتــ ــول   ٤  -          أغــ    /         أيلــ
                                                               نظم احلالية واملستقبلية لرصد احمليطـات لـدعم العمليـة املنتظمـة       ال             ، واحلاجة إىل   )    ٢٠٠٩       سبتمرب  

              واالقتـصادية                            ا يف ذلك اجلوانب االجتماعيـة                                                لإلبالغ العاملي عن حالة البيئة البحرية وتقييمها، مب
                   مراقبـة احمليطـات                 سيتيح مؤمتر      ،      ٢٠٠٩       سبتمرب   /        يف أيلول  و   ).    ٣٦٧-   ٣٦٥               أيضا الفقرات        انظر (
” OceanObs'09“     احلفـاظ    :                                    مراقبـة احمليطـات حلـساب اجملتمـع        ”                            يعقـد يف إطـار موضـوع              الذي        

 (  ‘‘                            على املنافع وحتقيق اإلمكانات   
   

                   مراقبـة احمليطـات              احتياجات          ملناقشة          للمشاركني        فرصة    ال   ،   )١٤٥
              تغطيهـا اآلن         ال          غـذيات                                                       البيولوجيـا والكيميـاء األحيائيـة والكربـون وامل                       مثـل جمـاالت              يف جماالت   

 (      احلالية      النظم 
   

١٤٦( .   
     مـن                        يف الوقـت احلقيقـي                     مجلـة أمـور             اإلعالمـي           آرغـو      ز             يـسدى مركـ     -        آرغـو         برنامج    -     ١٤١

               يـضمن حريـة                       جلمـع القياسـات             آرغـو           عوامـات                          نظـام لرصـد مجيـع                                    بينها معلومات يستقيها من     
ــة    ــة الناجت ــات الفوقي ــات والبيان  (                                                        الوصــول إىل البيان

   

ــة  . )١٤٧ ــاك اآلن قراب ــذه     ٣     ٣٠٠                        وهن ــن ه             م
__________ 

   . ١        ، املرفق IOC-XXV/2        الوثيقة   )١٤٤ (
   .www.oceanobs09.net/goals/index.php   ر   انظ  )١٤٥ (
) ١٤٦(  IOC-XXV/2 ١٤         ، الفقرة  ١        ، املرفق  .   
  .      رغــو آ                   املتعلــق مبــشروع XX-6      هــا                 الــوارد يف قرار                                    األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة                            بنــاء علــى طلــب اللجنــة   )١٤٧ (

   .   ١٠٥         ، الفقرة A/63/63/Add.1     انظر
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      وإىل   طح                تــها مــن الــس     وملوح        امليــاه                درجــة حــرارة        تقــيس                أحنــاء العــامل       مجيــع          تعمــل يف            العوامــات 
          بـــأجهزة                                   مـــن هـــذه العوامـــات مـــزودة      ١٠٠              أكثـــر مـــن          وهنـــاك   .         متـــر ٢     ٠٠٠                عمـــق مـــسافة 

  ، A/64/66/Add.2              انظـر أيـضا    (                عدد زيادة سريعة       هذا ال      يشهد      و       املذاب،                 ستشعار األوكسجني    ال
                       علمـاء مـن االحتـاد                      فقـد اقتـرح                                                     أن بعض املسائل الفنية ال تـزال دون حـل،                 ورغم    .  )  ٢٩        الفقرة  

                                                                               يف إطار املشروع الرامي إىل إنشاء مراصد عاملية لرصـد نـضوب األوكـسجني                ،      القيام        األورويب  
     تخدم  س                 بتجربة كبرية تـ                                             من احمليط األطلسي قبالة سواحل أفريقيا،                الشرقية            الستوائية   ا        املنطقة     يف  

                        ، وطـائرات شـراعية،                     ثـاين األوكـسجني             ستـشعار    ال                   مـزودة بـأجهزة              عوامـة        ١٠٠      و   ٥٠        ما بني   
  .            املنطقـة                              اخنفـاض ثـاين األوكـسجني يف              لـسان                   رسـم خارطـة                   الغالف اجلوي ل      من              أخذ عينات    و

                وتوزيعـه يف                    أعمـاق البحـر      يف                    ثـاين األوكـسجني                    لتفـاعالت بـني                               هذه العوامـات أيـضا ا             وستقيم  
 (            اجلرف القاري 

   

                 مـن بينـها           أمـور                  تجـرييب جبملـة                 املـشروع ال                  سـيقوم هـذا                       يف جمال التغطية،     و  .  )١٤٨
ــا ــي     م ــساعدة   )  أ   : (     يل ــتغريات            امل ــشاف ال ــة يف                        يف اكت ــة واملناخي ــة البيولوجي    ؛        احمليطــات                                        الكيميائي
   ؛             ه وتقييمهـــا                 كـــسجني أو نقـــص و  األ                        اشـــئة عـــن انعـــدام               بـــاحلوادث الن          التنبـــؤ              املـــساعدة يف   ) ب (
               سـبل انتقـال          حتديـد    )  د (  ؛           واختالطها      احمليطات     مياه                                   املساعدة يف تفسري التغريات يف دوران      ) ج (

     .                                           األوكسجني وتدفقاته من اهلواء إىل البحر يف املنطقة
       الـذي                   برنـامج آرغـو                                                  واللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة                        وقد وصفت اللجنـة        -     ١٤٢

 (              بلدا خمتلفا    ٢٣                   يتلقى مسامهات من  
   

 (                          يف تاريخ علم احمليطـات      ا                   أكثر الربامج تعاون        بأنه     )١٤٩
   

١٥٠( .   
                                      عـن طريـق ترتيبـات تعاونيـة          ه    فيـ        تشارك          فريقية   أ           أول دولة                                   يف اآلونة األخرية، أصبحت غابون     و

 (                 مع الواليات املتحدة
   

١٥١( .   
      مجيــع               أيـضا، فـإن               ة الدوليـة                                      اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـ    ه      الحظتـ                      وعلـى غـرار مـا      -     ١٤٣

          معلومـات                                                                             عوامات آرغـو جلمـع القياسـات عـرب النظـام الـشبكي املركـزي ملركـز                           عمليات نشر   
 (                                     إىل نقــاط آرغــو الوطنيــة لالتــصال      آرغــو

   

                               يــساعد املركــز بــرامج آرغــو                  يف هــذا الــصدد،  و  .  )١٥٢
ــتيفاء    ــى اس ــة عل ــة                االحتياجــات                             الوطني ــة اللجن ــرار مجعي ــة يف ق ــة  ا                                     املبين ــة                 ألوقيانوغرافي           احلكومي

                                                                                       املتعلق بنشر عوامات مجع القياسات يف أعايل البحار ضـمن إطـار عمـل برنـامج                 XX-6        الدولية

__________ 
                          ولالطــالع علــى التطــورات    ).     ٢٠٠٨       مــارس  /      آذار  ٢٠-  ١٨ (                                                  تقريــر اجتمــاع فريــق آرغــو التــوجيهي الــدويل   )١٤٨ (

   .www.imber.info/C_WG_SubGroup2.html                            األخرى املتصلة بالربنامج، انظر 
   .www.argo.ucsd.edu/Organisation.html                              طالع على الربنامج التعاوين، انظر  ال      ملزيد ا  )١٤٩ (
   .                              األوقيانوغرافية احلكومية الدولية              مسامهة اللجنة  )١٥٠ (
   .      ع نفسه    املرج  )١٥١ (
   .          املرجع نفسه  )١٥٢ (
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 (    آرغو
   

                                                                                                وتـشمل املبـادئ التوجيهيـة ترتيبـات اإلخطـار الـيت ميكـن ملركـز آرغـو أن يتخـذها                       .  )١٥٣
              انظـر أيـضا    (                                                                                   بتأييد صريح من الدولة املشاطئة اليت تطلب إخطارهـا مبوجـب املبـادئ التوجيهيـة           

   . )١٥٤    ( )       أدناه   ١٤٩      لفقرة  ا
  

              وقيانوغرافية أل ا           واملعلومات          للبيانات       الدويل         التبادل  -    ٢  
          النظـام         بـدعم                 وقيانوغرافيـة  أل ا           واملعلومات          للبيانات       الدويل         التبادل ب        املعنية        اللجنة     قوم       ت  -     ١٤٤
ــاملي ــربامج          احمليطــات        لرصــد          الع ــة           وال ــة           العلمي ــابعني           الدولي ــة           الت ــة         للجن ــة                  األوقيانوغرافي            احلكومي
          بيانــات       إدارة          وخــدمات          املــشورة        تقــدمي       خــالل      مــن         اجلويــة          لألرصــاد           العامليــة          املنظمــة و           الدوليــة

          الــدويل،          لتبــادل        لجنــة ا ل           التابعــة            البيانــات         مراكــز      مــن          العديــد          حاليــا      قــوم    وي        اليــوم، و   .        احمليطــات
               معنيـة هلـذا             وطنيـة          وكـاالت     أو   ، )                األوقيانوغرافيـة           للبيانات         الوطنية        املراكز (       مركزا    ٦٥        وعددها

ــ   ،       لغـــرض ا ــات       إدارة    بـ ــشغيلية             البيانـ ــي          الوقـــت   يف              التـ ــوفري ب و           احلقيقـ ــدمات         تـ ــست           اخلـ    .    عملني        للمـ
          لمنظمــة ل          التــابع          للرصــد،           املتكامــل          العــاملي          النظـام    يف                 اللجنــة شــريكة        فــإن        ذلــك،    إىل           باإلضـافة  و

                  األوقيانوغرافيـة         لجنـة   ال      بـني            املـشتركة          التقنية       للجنة      رائد       مشروع    هي و   ،     اجلوية        لألرصاد         العاملية
         اجلويـة           األرصـاد       وعلم        احمليطات      بعلم        املعنية و       اجلوية        لألرصاد         العاملية         واملنظمة         الدولية      ومية   احلك

          متاحـــة                   األوقيانوغرافيـــة             البيانـــات        جلعـــل          أمـــور،        مجلـــة   يف            املـــشروع،        هـــذا         يهـــدف و   .          البحريـــة
         البـيين            التـشغيل          ترتيبات     خالل    من   ،     املؤجل          لالستخدام           وبصيغة    ،      احلقيقي       الوقت   يف          لالستخدام

ــات  امل       ظــام ن      بــني ــابع          علوم ــة          لمنظمــة ل          الت ــة          لألرصــاد           العاملي ــة  ال و         اجلوي ــة     اإلل       بواب ــات ل           كتروني           بيان
 (     الدويل        لتبادل         للجنة ا       التابعة       حمليطات ا

   

١٥٥( .   
ــامج       ركــز ي و    -     ١٤٥ ــادل  ال          برن ــدويل         تب ــة            ال ــات األوقيانوغرافي ــات واملعلوم ــى                                          للبيان        مخــسة       عل
         بوابـة   ال         مـشروع          إنـشاء    ) ب (   ؛        احمليطـات           بيانـات       عايري مل        الرائد        املشروع       إنشاء  ) أ (   :  هي   ،    جماالت

   يف           الدوليـة            احلكوميـة                   األوقيانوغرافيـة          للجنـة  ا      مـن        مسامهة          باعتباره       حمليطات ا        بيانات ل         كترونية   اإلل
              البيانــــات       إلدارة               ســــتراتيجية ال ا          اخلطــــة           تنفيــــذ   ) ج (       األرض؛         رصــــد   م ُ ظُ  ُ     لــــُن             العامليــــة             املنظومــــة
 (         الدوليـة          احلكومية         وغرافية       األوقيان         باللجنة       اخلاصة                األوقيانوغرافية           واملعلومات

   

           االنتـهاء    ) د (   ؛ )١٥٦
                  مواصــلة تطــوير   )    هـــ (            ألفريقيــا؛           باحمليطــات           املتعلقــة             واملعلومــات            البيانــات        شــبكة         مــشروع      مــن
        اجملـال  ب         يتعلـق         فيمـا  و   .        احمليطـات        مناطق     مجيع   يف         باحمليطات         املتعلقة           واملعلومات          البيانات    ات   شبك

__________ 
   .          املرجع نفسه  )١٥٣ (
   . ٣         ، الفقرة EC XL4       القرار   )١٥٤ (
                               التبـادل الـدويل للبيانـات                           اللجنـة املعنيـة ب                                                     للجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية بـشأن                               تقرير الدورة العشرين      )١٥٥ (

   .iode.org/iode20   :  كي                    متاحة على املوقع الشب  ، IOC/IODE-XX-3          ؛ الوثيقة             وقيانوغرافية أل           واملعلومات ا
   .XXIV-9                                     للجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية            قرار مجعية ا  )١٥٦ (
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          لبلـدان    وبا    ة،        اجلنوبيـ           أمريكـا  و           الكـارييب       حـر    الب        نطقـة  مب         اخلاصـة            الـشبكات    ت     استمر     فقد       األخري،
         جديــدة         شــبكات    ئت    نــش  وأ   .       بنجــاح         العمــل   يف   ،          انتقاليــة         مبرحلــة            قتــصاداهتا ا      متــر       الــيت            األوروبيــة

 (     اهلادئ      احمليط     جبزر         البحرية        املوارد         معلومات       لنظام و       اهلادي      احمليط     غرب       ملنطقة
   

١٥٧( .   
ــ   يف          وأفيـــد    -     ١٤٦               واملعلومـــات             للبيانـــات         لـــدويل ا            التبـــادل ب           املعنيـــة          للجنـــة            العـــشرين   ة   دور     الـ

   ،    ٢٠٠٩        مـايو  /      أيـار    يف              املعقـودة     ،         الدوليـة          احلكومية                األوقيانوغرافية                   التابعة للجنة              وقيانوغرافية أل ا
           باحمليطـات            املتعلقـة              واملعلومـات             البيانـات       شبكة   لـ              والنهائيـة          الرابعة        املرحلة     على         املوافقة    متت   ه   بأن

                        للبيانـات واملعلومـات           الدويل         التبادل           برنامج              استراتيجية    أدت     وقد   .      بلجيكا    من        بتمويل         ألفريقيا
            البيانــات    ات     شــبك          مــشاريع       خــالل      مــن        نفــذت        والــيت     ات،       القــدر         ببنــاء         اخلاصــة                  األوقيانوغرافيــة

        حـدوث     إىل   ،         اجلنوبيـة            وأمريكـا            الكـارييب          البحـر         ومنطقة         ألفريقيا         باحمليطات         املتعلقة           واملعلومات
 (         املــشاركة           البلــدان        قــدرة   يف        كــبرية         زيــادة

   

           املتعلقــة         الــدويل           التبــادل         برنــامج          أنــشطة         وتــشمل   . )١٥٨
         ملنطقــة          البحــري         لألطلــس         منــوذجي          ومــشروع   ا        ألفريقيــ          البحــري         األطلــس       وضــع         قــدرات  ال        بنــاء ب

 (       الكارييب       البحر
   

١٥٩( .   
          احمليطـات       شؤون                املعلمـني لـ             أكادمييـة    يف        أيـضا          الـدويل            التبـادل                  اللجنة املعنية ب        شارك ت و    -     ١٤٧

         تتعلـق        دورات      مـن          مكونـا          سـنويا            تدريـسيا    ا       برناجمـ                 الـيت سـتتيح      ، )        بلجيكـا         متولـه    ع و   مشر     وهي   (
     .        املعلومات        وإدارة                األوقيانوغرافية          البيانات ب

ــرار    يف و    -     ١٤٨ ــة XXIV-3          القـ ــة ا           جلمعيـ ــة          للجنـ ــة                   األوقيانوغرافيـ ــة            احلكوميـ ــررت  ،          الدوليـ           قـ
           باحمليطـات            املتعلقـة              واملعلومـات           البيانات      شبكة        مشاريع        وتعزيز        مواصلة       أمور،     مجلة   يف         اجلمعية،  

          لتبــادل ا          لربنــامج         حمليطــات ا          بيانــات ل              اإللكترونيــة         بوابــة  لل           التجــرييب         ملــشروع  وا           املنــاطق،       مجيــع   يف
      مـن             املستقاة        البحرية          البيانات      لدمج      آلية   ا م     بوصفه   ،              األوقيانوغرافية                        للبيانات واملعلومات         الدويل
ــات         مراكــز        شــبكة        ســواء   ،        املوزعــة          املــصادر      مــن       عــدد ــة            البيان ــة                  األوقيانوغرافي ــن   و أ           الوطني     ظم     ال

                                                       مـن مجعيـة اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة                    وإدراكـا       ذلك،    إىل         باإلضافة و   .     األخرى         املشاركة
        إطـار                 سـيعمل، يف              احمليطـات،         بـشأن             اجلغرافيـة               البيولوجيـة             املعلومـات         نظـام           برنـامج        بـأن          الدولية  

                 مـن بينـها      ،      جهـات         لعـدة              للمعلومـات        قـيم         مـصدر  ك            الدوليـة،            احلكوميـة                   األوقيانوغرافيـة        للجنة ا
          برنــامج و              البيولــوجي،          التنــوع       جمــال   يف          للبحــوث     دويل          برنــامج       وهــو   ،(Diversitas)          فرســتاس  دي
ــسان ”             والثقافــة          والعلــم           للتربيــة          املتحــدة        األمــم         منظمــة         تنفــذه        الــذي   ، “       احليــوي         واحملــيط          اإلن
          مقررهــا   يف        معيــة  اجل        قــررت   ،       املنــاخ       تغــري        بــشأن         للعمــل            اليونــسكو             ســتراتيجية ا و   ، )          اليونــسكو (

__________ 
   .                                           مسامهة اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية  )١٥٧ (
   .          املرجع نفسه  )١٥٨ (
   .          املرجع نفسه  )١٥٩ (
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XXV-4،     عمـل اللجنـة            إطـار       يف           احمليطـات       بشأن          اجلغرافية            البيولوجية          املعلومات      نظام        اعتماد   يف                
   .            وقيانوغرافية أل ا           واملعلومات          للبيانات       الدويل         التبادل        املعنية ب

  
           البحرية         العلمية         والبحوث        البحار       قانون  -    ٣  

ــة    -     ١٤٩ ــشارية         اخلــرباء        هيئ ــانون             االست ــة          البحــار          لق ــة           التابع ــة         للجن ــ                  األوقيانوغرافي    ة        احلكومي
ــة ــتأنفت  -          الدولي ــة           اس ــشارية         اهليئ ــ   يف   ،           االست ــعة   ا      دورهت ــارس /    آذار    ٣٠ (           التاس ــسان   ٣  -        م    /       ني
         للجنــة           القــانوين          باإلطــار        املعــين          الفرعــي          الفريــق ”        بعمــل           املتعلقــة            مناقــشاهتا   ، )    ٢٠٠٩         أبريــل

                                                                            يف سـياق اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار املنطبـق علـى                            الدوليـة          احلكومية                األوقيانوغرافية
        انظـر  (  EC-XLI.4                  األوقيانوغرافيـة           اللجنـة         قـرار          تنفيـذ         وناقشت   . “              األوقيانوغرافية          البيانات    مجع

    ألن                  األوقيانوغرافيـة           اللجنـة         حاجـة        علـى          الـضوء             املناقـشات          وسـلطت    . )١٦٠    ( )    أعاله     ١٤٣        الفقرة
        آرغـو                     عوامـات برنـامج            نـشر  ب       علـم        علـى        كـون  ت    أن ب      طلبت     اليت      لدول ل         مستكملة       قائمة ب      حتتفظ

         اهليئـة       لـت     تباد       كمـا      .         القائمـة        تلـك       تعمم    أن و   ،      اخلالصة           االقتصادية         منطقتها    إىل      نجرف ت    قد   يت  ال
ــشارية ــا إذا كانــت         حــول      اآلراء              االست ــاك                 م ــادئ        حاجــة        هن ــة         ملب ــة           توجيهي ــشأن          إضــافية         عملي         ب

                        أي اجلوانـب املتعلقـة        ،XXIII-8   ،              األوقيانوغرافية        اللجنة      مجعية      قرار   يف     ددة  احمل       األخرى       جلوانب ا
        ونـشر            اخلالـصة،              االقتـصادية           املنـاطق    يف         الـسطح        علـى           منجرفـة            وعوامـات    ة   مـ  ئ  عا       منصات     نشر ب

           متعاونـة          جتاريـة        سـفن       مـن          واحـدة        ملـرة   ُ        ُيـستعمل       الذي       النوع    من        األعماق       حرارة       لقياس       أجهزة
        ليـست       نـه  أ       علـى              االستـشارية          اهليئـة           ووافقـت    .        اخلالـصة              االقتـصادية         املناطق   يف        الظروف     حسب
             االقتـصادية     طق ا     املنـ    يف        آرغـو           عوامـات          نـشر         بـشأن         حمـددة            توجيهيـة          مبـادئ       لوضع      حاجة      هناك

             واالتفاقـات            الثنـائي            التعـاون         إطـار    يف            العوامـات        هـذه        نـشر    يف         النظـر        األفضل    من     وأن   ،      اخلالصة
           توجيهيـة          مبـادئ         لوضـع          ضـرورة         هنـاك       ليست   ه  أن ب      أيضا           االستشارية       اهليئة       وافقت     كما   .        الثنائية
         جتاريـة        سـفن       مـن          واحـدة        مـرة   ُ        ُتـستعمل        الـيت           األعمـاق          حـرارة         قيـاس          أجهـزة        نـشر         بـشأن       حمددة

          اهليئـــة    صت  ُ خلُـــ        فقـــد   ،          وبالتـــايل   .         اخلالـــصة              االقتـــصادية           املنـــاطق   يف           الظـــروف        حـــسب            متعاونـــة
   .      الفرعي        الفريق          اختصاصات      إطار   يف       عملها     أهنت     أهنا    إىل           االستشارية

          مارســات مب        املعــين          الفرعــي          الفريــق        إطــار   يف          أعماهلــا             االستــشارية         اهليئــة         واصــلت      كمــا     -     ١٥٠
       جـرى  و   ،        البحـار          قـانون            اتفاقيـة     من     عشر         والرابع     عشر        الثالث        اجلزأين       تطبيق   يف        األعضاء    ول   الد

           الفريـــق         منـــسق         أعـــده   ي ذ     الـــ و   ،    ٢٠٠٥        عـــام   يف         أجـــري         الـــذي           لتحليـــل ل            اســـتكمال ب            تزويـــدها
 (          الفرعـــي 

   

   /          حزيــــران   يف             الدوليــــة             احلكوميــــة                    األوقيانوغرافيــــة           للجنــــة ا          مجعيــــة            اعتمــــدت و   . )١٦١

__________ 
) ١٦٠(  A/63/63/Add.1.   
) ١٦١(  IOC/ABE-LOS VIII/8.   
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        إطـار    يف                    مواصـلة أعماهلـا                  االستـشارية          اهليئـة       مـن      فيه    لب ُ طُ   ي   الذ   ،XXV-1        القرار      ٢٠٠٩   ه    يوني
 (          التوصــيات         مالحظــة   ع   مــ           الفرعــي،          الفريــق

   

          الــصدد،       هــذا   يف            الستــشارية ا         اهليئــة          قدمتــها       الــيت   )١٦٢
   .        املتاحـة              واملعلومـات             البيانـات       مـن            مستخلـصة              اسـتنتاجات      وضع      بشأن          التوصيات   ،   ذلك   يف   مبا

           للجنــــة ا   يف            األعــــضاء           الــــدول      آراء           لتمــــاس ا              التنفيــــذي          األمــــني    إىل          أيــــضا            اجلمعيــــة           وطلبــــت
        بـشأن            لمتابعـة  ل        إضـايف        عمـل  ب          القيـام            يلـزم         كـان      إذا      مـا         بـشأن            الدوليـة            احلكوميـة                 األوقيانوغرافية

                                             دليل لتنفيـذ األحكـام ذات الـصلة مـن            :                      البحث العلمي البحري    :               لمنشور املعنون  ل       تنقيح       إجراء
   . )١٦٣    ( )     أدناه     ١٥١        الفقرة      انظر (                                   اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

           اتفاقيـة       مـن          الـصلة      ذات          األحكـام           لتنفيـذ         دليـل    :        البحـري           العلمـي          البحـث          دليل      تنقيح    -     ١٥١
           الوسـائل       لدول ل     يبني     وهو     ،    ١٩٩١     عام   يف                    صدر هذا الدليل     ١  ‐        البحار        لقانون        املتحدة      األمم
        مــواد        تنفــذ    أن   ث و      البحــ          بــإجراء        تقــوم       الــيت         الــدول و            الــساحلية         للــدول        خالهلــا      مــن       ميكــن       الــيت
          باحلاجـة         تـوحي      عدة        اجتاهات   ،      الزمان    من       عقدين    من      يقرب    ما     خالل      ظهرت     لكن و   .      تفاقية ال ا

            البيانـات          ولنـشر    ،         البحريـة             البيانـات      على       لحصول ل        اجتاهات     ذلك   يف    مبا         الدليل،       تقييم       إعادة    إىل
        شـعبة         قامـت          لـذلك،          نتيجـة  و   .        النطـاق    ة      واسـع    ،      ودولية         إقليمية   ،       تعاونية       برامج       وظهور          البحرية،
ــانون        يطــات  احمل        شــؤون ــيت           البحــار،          وق ــشمل       ال ــها        ت ــدول          مــساعدة          واليت ــق  ال   يف         ال        وحــد  امل         تطبي

          وقـانون            باحمليطـات            املتعلقـة             املنـشورات          إعـداد      خالل    من     ذلك   يف    مبا           االتفاقية،       ألحكام     تسق  امل و
ــداد           البحــار، ــشروع          بإع ــيح         م ــة         تنق ــام         لطبع ــة      .    ١٩٩١       ع ــة العام ــا   يف                            والحظــت اجلمعي           قراره

١١١ /  ٦٣   ) 
   

   يف         اجتمــع        الــذي          اخلــرباء،      مــن        فريــق          مبــساعدة                 لتنقــيح ســيتم                       أن إعــداد هــذا ا  ، )١٦٤
       علـى    ،    ١٩٩١       عـام          لـدليل            بالنـسبة         احلـال       هـو      كما        املنقح،        الدليل       ويركز   .    ٢٠٠٩       أبريل /     نيسان
   .       وافقـة   امل         إجـراء         سـيما     وال          البحرية،         العلمية        البحوث     جمال   يف         التفاقية ل         األساسية      حكام  األ       تنفيذ
        يقـدم  و   .         البحريـة            العلميـة         البحوث      بشأن          االتفاقية       أحكام       املنقح        الدليل    من      األول      اجلزء       يناقش و

         الـدول          تواجـه        الـيت             التحـديات        بعـض       عـن  و          الـدول،           ممارسـات     عن          املعلومات     بعض       الثاين      اجلزء
         ويقـدم              املمارسـات،         أفـضل        بعـض           الثالـث         اجلـزء       وحيدد   .     اخلصوص     وجه     على          النامية،          الساحلية
         رفقــات  امل         تتــضمن و   .        تفاقيــة ال ا      مــن         الــصلة     ذات          األحكــام          لتنفيــذ           العمليــة             التوجيهــات       بعــض

       ومـن    .         البحريـة            العلميـة           البحـوث           مـشاريع        علـى            املوافقـة      منح       عملية        لتسهيل       موحدة          استمارات
   .    ٢٠١٠     عام   يف        املتحدة      األمم         منشورات    من       بوصفه       املنقح        الدليل       إصدار        املتوقع

  
__________ 

-IOC/ABE-LOS                      الستــشارية، الوثيقــة          اهليئــة ا /                                                                       تقريــر االجتمــاع التاســع للجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة  )١٦٢ (

IX/3 على املوقع الشبكي ،                   www.ioc-unesco.org/.   
   .   ١٠٩         ، الفقرة A/63/63/Add.1                 نظر أيضا الوثيقة  ا  )١٦٣ (
   .   ١٤٥         ، الفقرة    ١١١ /  ٦٣   ار     القر  )١٦٤ (
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         املبكر        اإلنذار     نظم  -    باء   
ّ               ويعـــّرض للخطـــر ،     بـــه           التنبـــؤ       كـــن مي   ال و   ا        مـــستمر   ا      خطـــر                      أمـــواج تـــسونامي   ِّ شكِّل    تـــ    -     ١٥٢       

      مـن          سـنوات       مخـس       حنـو        بعـد  و   .                   اهلياكـل األساسـية           وإدارة         استخدام و          الساحلية       احمللية         اجملتمعات
        اخلـاص            التمويـل      عظم مل         التدرحيي        اإللغاء     اآلن     جيري        اهلندي،      احمليط   ت   ضرب   يت  ال         تسونامي       أمواج  

      مـن          تحـذير   ال         جوانـب         مـن    ،        تقريبـا    ،      جانـب       كـل    يف              بيـد أنـه      .         تـسونامي           بـأمواج            املبكـر        إلنذار  با
            املؤسـسية،       األطر    إىل       البحر     سطح       مستوى         استشعار       أجهزة       تشغيل    من         بدءا -         تسونامي       أمواج  

         أمــواج      مــن         تحــذير ل ل            واســتدامة          فعاليــة         األكثــر          املعاجلــة       فــإن  -        احمللــي         اجملتمــع         توعيــة            ومبــادرات
         املبكـر         اإلنذار        اعتبار     ميكن        الصدد،     هذا   يف و   . ة     متعدد      خماطر      يغطي    هنج     خالل    من     تتم         تسونامي
         تـواتر     من       املناخ     تغري      يزيد    أن        املتوقع    من     حيث        املناخ،     تغري    مع        التكيف       أشكال    من      هاما     شكال
 (        الطبيعية         الكوارث      وشدة

   

١٦٥( .   
         املبكـر           اإلنـذار        نظـم         وإنشاء       تنسيق         الدولية         احلكومية                األوقيانوغرافية       للجنة ا       واصلت و    -     ١٥٣
         األبــيض          والبحــر   ، ة   اور    اجملــ           واملنــاطق          لكــارييب ا          والبحــر   ،       اهلنــدي        احملــيط   يف           تــسونامي          أمــواج     مــن

             التكميليـة           األنـشطة                 مبـا يف ذلـك         ،    بـه           املتـصلة            والبحـار           األطلـسي         احملـيط        شـرق         ومشـال    ،      املتوسط
   ،         تـسونامي          أمـواج       مـن        تحذير  ال        جمال    يف          والتدريب          تسونامي،          أمواج       خماطر       تقييم   يف          املستدامة و

            أمـواج        آثـار       مـن            للتخفيـف          شـاملة          بـرامج       مـن         كجـزء            الطـوارئ         حلـاالت            والتأهـب            واالستجابة
           االنـسجام      يات       ومـستو          دائهـا  أ          وتطـوير        حتـسني        علـى      اآلن        األربعة   م ُ ظُ   ُ الُن     مجيع       وتركز   .       تسونامي

   مت       وقـد    .         والتحقـق          الكـشف  ب       يتعلق      فيما       وخاصة   ،     بينهم      فيما        التالحم   و         املشاركني        األعضاء    بني
   ت        إرشـادا     شر    ونـ          صـياغة  و         إنتـاج         بغـرض       ألداء   لـ           مقـاييس             واسـتحداث         مشتركة         إجراءات     وضع

           توجيهيـة          مبـادئ        وضـع          حاليـا       وجيري   .   وطين       تكليف    هبا      يصدر           وحتذيرات          وإنذارات          وتنبيهات
        بـشأن          دوليـا          عليهـا          املتفـق           املعـايري          تنفيـذ        جيـري        كمـا             تـسونامي،        أمواج    من        املخاطر        لتقييم      عامة

ــات ــسونامي         الفت ــن           ت ــب      م ــدول        معظــم        جان ــضاء         ال ــة   يف          األع ــة          اللجن ــة                  األوقيانوغرافي            احلكومي
 (     ليــة    الدو

   

ــ و   . )١٦٦ ــ /        حزيــران   يف     شرت ُ ُن         خــاطر   بامل           التوعيــة        بــشأن           توجيهيــة         مبــادئ ”      ٢٠٠٩   ه      يوني
                وتعمــل منطقــة    . )١٦٧    ( “          الــساحلية           للمنــاطق            املتكاملــة        اإلدارة   يف    ار   طــ خ أل ا       حــدة      مــن         تخفيــف  ال و

                                                                                                          احمليط اهلادئ، مـن خـالل تطبيقهـا للنـهج الـذي اسـتخدم يف اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة                     
         املثـال         سـبيل        علـى  (       وطنية  ال        اإلنذار       مراكز         لعمليات       األداء       معايري        ستخدام  وا       تطوير     على         الدولية  

__________ 
                         تقريــر عـن االحتياجــات    :                                                                                      نظـم اإلنـذار املبكــر مـن موجــات التـسونامي يف احملــيط اهلنـدي وجنـوب شــرق آسـيا         )١٦٥ (

    ).E.09.11.F.1                               منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (                          اإلقليمية اليت مل يتم توفريها 
   .                                           مسامهة اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية  )١٦٦ (
   .  ٥٠        ، الرقم                                     للجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية ا             كتيبات وأدلة   )١٦٧ (
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   ت     سـلط           األخـرية،          اآلونـة    يف و   . )١٦٨    ( )       دقـائق         ثالثـة         غـضون    يف           تحـذيرات   ال        بنـشر      إلذن ا     أجل    من
      ضـد        يـتم         الـذي            التخريـب          مـشكلة        علـى          الـضوء            الدوليـة            احلكوميـة                 األوقيانوغرافية        اللجنة      مجعية
         تقـويض        علـى        عمـل  ي      ممـا            احمليطـات،  ب         الرصـد          منـصات     من    ها   وغري         تسونامي          أمواج       قياس       أجهزة
           أمــواج    مــن         املبكــر          اإلنــذار       نظــم         إنــشاء    إىل         أمــور،       مجلــة   يف   ،         الراميــة             واإلقليميــة           الوطنيــة         اجلهــود
 (       تسونامي

   

١٦٩( .   
  

           البحرية             التكنولوجيا     جمال   يف          التطورات      أحدث  -     جيم  
ــا   ر      تطــوي       جيــري    -     ١٥٤ ــة               التكنولوجي ــة           البحري ــن         واســعة         جملموع ــات،  ال      م ــا            تطبيق ــك   يف      مب        ذل

   ،         البحـــري           والنقـــل            الطاقـــة،       مـــن          جديـــدة          أشـــكال             واستكـــشاف            املـــوارد،            واســـتغالل   ،        البحـــث
   .        التلـوث          معاجلـة        مثـل            احمليطـات،        علـى         تـؤثر        الـيت        األخرى         البشرية        األنشطة      آثار    من          والتخفيف

   ز    ركـ  ي   ي ذ    الـ   (A/64/66/Add.2)         العـام         األمـني          تقريـر     مع     جنب    إىل      جنبا       الفرع     هذا       قراءة      وميكن
        نطـاق         خـارج           البحـري              البيولـوجي          لتنـوع  ا     على       حملافظة  با       يتعلق      فيما      سيما   ال              التكنولوجيا،     على

   .       مستدامة        بطريقة           واستخدامه         الوطنية        الوالية     جماالت 
ــا        معهــد        يقــوم  ‐          الطاقــة    -     ١٥٥ ــة            الــصناعات      بــني         شــراكة   و    وهــ           الطاقــة،   ت           تكنولوجي            العاملي

ــة ــل ب           املتحــدة،          اململكــة          وحكوم ــوفري   ىل إ       رمــي ت          مــشاريع         تموي ــاء        ت ــون         نخفــضة  امل            الكهرب            الكرب
ــة          بأســعار ــا           املختلفــة          اجلوانــب       ذلــك         ويــشمل   ،        معقول ــة  اهل           تربينــات  ال              لتكنولوجي ــاطق   يف         وائي           املن
        ظـروف    يف   ،       واجلـزر        املـد  ب         ويعمـل         جتـاري         نطـاق        علـى    ُ َْ  ٍ ُمْنَتجٍ       توربني        اختبار و           الساحلية،         البحرية
 (       احلقيقية       البحر

   

١٧٠( .   

           املتحـــدة            الواليـــات ب              ميتـــشيغان،          جامعـــة   يف   ه        تطـــوير        جيـــري         جديـــد          مفهـــوم         وهنـــاك     -     ١٥٦
                             حمـول الطاقـة املائيـة        و       ، وهـ       احلركة         البطيئة        واألهنار        احمليطات        تيارات    من        الطاقة        لتوليد          األمريكية

         بطيئـة           تيـارات    يف       عمـل  ي    أن         لمحـول  ل        وميكـن    .                                              النظيفة عن طريق االهتزازات املستحثة بالدوامـة   
           البيئـات       مـن         نطـاق    يف            اسـتخدامه       كـن  مي          بالتـايل  و            الواحـدة،            الثانيـة    يف       متـر       ٠,٢٥          سـرعتها       تبلغ
 (         التقليدية            التوربينات      نطاق    من      أوسع

   

      هنـر    يف               التكنولوجيـا     ذه هل      يداين  امل       ختبار  اال     جرى  سي و   . )١٧١

__________ 
   .www.ioc-tsunami.org                                                                     بالنسبة للتطورات املعينة يف النظم اإلقليمية املختلفة ألمواج تسونامي، انظر   )١٦٨ (
   .XXV-13                                                    قرار مجعية اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية رقم   )١٦٩ (
) ١٧٠(  www.energytechnologies.co.uk/home/news/09-01-

13/ENERGY_TECHNOLOGIES_INSTITUTE_UNVEILS_FIRST_PROJECTS_TO_BENEFIT_FROM_

1_1_BILLION_INITIATIVE.aspx..   
) ١٧١( http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JMOEEX00130000004041101000001.   
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ــا   ،    ٢٠١٠         عــــام   يف             ديترويــــت ــا             تطويرهــــا           ســــيجري         كمــ          علــــى             القائمــــة               للتطبيقــــات          الحقــ
 (  ات    احمليط

   

١٧٢( .   
       قبـل       مـن          بنجـاح            اختبـاره    مت        الـذي    ،        أويـستر      نوع       من          األمواج،      طاقة     حمول         واستخدم      -     ١٥٧
   يف           نيوكاسـل          مبدينـة             الكهربـاء       شبكة   لـ         الطاقة         يف توفري          املتحدة،        اململكة ب      باور           أكوامارين      شركة
        ظـروف    يف       ئيـة        الكهربا          الطاقـة    د  ِّ ولِّـ  ُ ُي    أن          املتوقـع        ومـن    .       البحـر         سـاحل      على       قائمة  ال        الظروف    ظل
        احلــايل         الوقــت   يف        تقــرر       وقــد   .     شديدة    الــ         عاصــفة  ال   ىل إ         اهلــدوء      مــن        يقــرب      مــا      بــني          تتــراوح      يــة  حبر

 (      النطاق      كامل     حمول       تركيب
   

١٧٣( .   
         تـشغيل      اقم   طـ      دون       حفـر     صة    منـ          تطـوير  ب   .Seabed Rig AS            النروجييـة           الـشركة          وتقـوم     -     ١٥٨

    ويف       جــدا           العميقــة         امليــاه         منــاطق   يف         البحــر       قــاع       علــى      فــر  احل          عمليــات          لتنفيــذ            بالكامــل،          ومؤمتتــة
 (  فة     التكل     حيث    من   ة ي    فعال      أكثر        بطريقة        الشمايل       القطب

   

   ٢          املرحلـة    يف         حاليـا          العمـل       وجيري   . )١٧٤
          مراقبــة        بيئــة   يف        احلفــر        منــصة           واختبــار        جتميــع       علــى          ستــشتمل       الــيت   ،       املنــصة         تطــوير         مــشروع      مــن

 (    ٢٠١٠       أغسطس /  آب      حبلول        املرحلة     هذه       تكتمل    أن       املقرر     ومن        عليها،
   

١٧٥( .  

       حنـاء  أ       مجيـع    يف          البحـوث    ت     حتولـ          اخلـام،          الـنفط          تكلفـة    يف     خرية أل ا                   ويف ضوء الزيادات      -     ١٥٩
     وطين    الـ          املختـرب    يف      حثون     لبـا  ا         ويقـوم    .       الطحالب    من       احليوي        الوقود         استخراج    ية ن ا  مك إ    حنو       العامل
        ســالالت          وتوصــيف        حتديــد    إىل           الراميــة         اجلهــود         تــسريع ب           املتحــدة،           الواليــات ب            املتجــددة،          للطاقــة

 (      وقـود   ال       إلنتاج     جدا       واعدة      تعترب     اليت         الطحالب
   

   يف        أيـضا             واملؤسـسات            الـشركات           تـستثمر     و  )١٧٦
 (        والتطوير       البحث   طة    أنش

   

١٧٧( .   

ــة      -     ١٦٠ ــة للبحــار    ”                 وتوصــف عملي ــة احلراري ــل الطاق ــا  “                                     حتوي ــصدر         بأهن ــة        م ــة  ال          للطاق          نظيف
ــيت           املتجــددة و ــديها       ال ــدرة         ل ــى          الق ــة         مــشاكل      حــل       عل ــ         وخاصــة   ،        الطاق ــدول ل     سبة      بالن ــة        ل           اجلزري

__________ 
) ١٧٢(  www.metromodemedia.com/features/metrodetroitwaterengineering0118.aspx .    
) ١٧٣(  www.aquamarinepower.com/news-and-events/news/latest-news/view/77.   
) ١٧٤(  www.seabedrig.com .    
) ١٧٥(  www.offshore-mag.com/index/article-display/347013/s-articles/s-offshore/s-drilling-completion/s-asia-

pacific/s-unmanned-seabed-drilling-rig-under-study.html.   
) ١٧٦(  www.nrel.gov/features/20090403_algae.html.   
 www.oilgae.com/ref/cap/oilgae/sub/algae_fuel_companies/algae_fuel_companies.htmlانظر مثال،  )١٧٧(

-www.xconomy.com/san-diego/2009/07/14/exxonmobil-makes-600-million-bet-on-biofuels-and و

synthetic-genomics و www.bridgemarinescience.com/newsletter/globalmarinenews0709/Global-

Newsletter-Issue-2.html.  
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 (        الــصغرية
   

ــ  حتو    إىل        أخــرى       مــرة         األخــرية         اآلونــة   يف        اخلــام         الــنفط          تكــاليف          ارتفــاع      وأدى   . )١٧٨    ل   ي
       هــذا   يف         البحــث   يف           الــشركات      مــن          العديــد         اســتثمر        حيــث          للبحــار           احلراريــة          الطاقــة      حنــو          النتبــاه ا

           القليلــة           الـسنوات         غــضون   يف        احلجـم         صــغرية          اختبـار          مرافـق          لبنــاء         جـاهزة        خطــط        هنـاك  و   .      اجملـال 
        كــبرية        حمطــات    إىل               التكنولوجيــا       هــذه         مــستوى       رفــع           إمكانيــة   يف          البحــوث       جتــرى       كمــا           املقبلــة،
 (    احلجم

   

١٧٩( .   

     ذات                                                                          رمبا ميكن استخدام مادة النانوجيل، املكونة من حبيبـات األيروجيـل           -      تلوث  ال    -     ١٦١
   ة       مثاليــ        ماصــة   ة     مــاد ك   ،       الــسطح           واملعاجلــة          للمــاء،         اإللفــة          العدميــة         ختلفــة  امل      صغرية    الــ        حجــام  األ
         مـؤخرا          أجريـت        الـيت             الدراسـات         وأظهرت   .      ستعملة  امل     ياه  امل    من       النفط      زالة إل       ترشيح        كوسيلة     أو
           التمييـع          عمليـة           بواسـطة    ه    أنـ              األمريكيـة،           املتحـدة            الواليـات  ب               لتكنولوجيـا،  ل           نيوجريسـي         معهـد    يف

   يف         يغـرام  ل ل    م  ٢     ٠٠٠    رب ا ق ت     اليت       النفط         تركيزات      ختفيض     ميكن            النانوجيل،          باستخدام        العكسي
 (   لتر     لكل     رام غ ي ل    مل  ١٠    من     أقل    إىل       املياه    من     لتر    كل

   

١٨٠( .   
         للكـشف         جتربـة         اطـار    يف         املاحلـة  و        العذبة       املياه      جماري   يف         روبوتية      أمساك      إطالق      سيتم    و   -     ١٦٢
   ،        البحثـي           املـشروع    م ِ ِد ْ ْخ َ َتَ    َيـس  س و   .         إسـبانيا        مشـال    يف         خيخـون          مينـاء    يف           إجراؤهـا        يـتم           التلـوث     عن

        حتــاكي        والــيت        حليــة، ا            للكائنــات           املماثلــة          احلركــة،           الذاتيــة      اآلالت       هــذه   ،       ســنوات       ثــالث         ومدتــه
       الــيت             الروبوتيــة         األمســاك       خبــالف          مــستقلة         مالحيــة         قــدرات         لــديها و         قيقيــة  احل         األمســاك        حركــة

         األمسـاك          تواصـل   ست و   .     بعـد    ن   مـ           الـتحكم         طريـق       عـن        عمـل  ت        كانـت    يت   وال         السابق،   يف         استخدمت
             وسـتنقل            الـسمعية،        فـوق             التـرددات       عـرب          الـبعض    ا      بعـضه       مـع             كيميائيـة          استشعار       أجهزة ب      زودة  امل

        لوقـوع           خـرائط        رسـم  ب        يـسمح       ممـا    ،          الالسـلكية            اإلنترنـت       طريق    عن         املراقبة      مركز    إىل          املعلومات
 (      احلقيقي       الوقت   يف      تلوث  ال   ث    أحدا

   

١٨١( .   
        جهـاز        وهـو             يزوكـوزم،                                                                  اسـتخدم معهـد اليبنتـز للعلـوم البحريـة بأملانيـا امل             -   ث و  بح  ال    -     ١٦٣

           العميقـة          امليـاه    يف      لـه          ناجحـة         مهمـة            يف أول   ،    مـا       بيئة    من       نعزلة ُ ُم       أجزاء      لفحص       ستخدم ُ ُي         لمراقبة ل
       وقـد    .      أوسـع         نطـاق        علـى           طبيعيـة         ظـروف       ظـل    يف           املالحظـات           بـإجراء       مسـح     مما          البلطيق،    حبر   يف

__________ 
) ١٧٨(  A/59/62 ٢٨١         ، الفقرة   .   
) ١٧٩(  www.newscientist.com/article/mg20026836.000-plumbing-the-oceans-could-bring-limitless-clean-

energy.html?page=1 .    
) ١٨٠(  http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/ie800022e?cookieSet=1.   
) ١٨١(  www.bmt.org/News/?/3/0/510.     
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          املتوقـع        ومـن             الـشواطئ،        علـى           بالعمـل          يتعلـق         فيمـا                التكنولوجيـا       مـن          النـوع      هذا         استخدام     رسخ
 (    ٢٠١٠     عام   يف  ة        الشمالي   ية      القطب      نطقة    امل يف      احلجم       الكبري       التايل        املشروع       تنفيذ

   

١٨٢( .   
      كـن  مي         جديـدة          تقنيـة    ة    دراس          األمريكية        املتحدة         الواليات ب          بيتسبورغ       جامعة   يف    ري جت و    -     ١٦٤
            باسـتخدام         صـغرية           ومراكـب         املـاء        سـطح        علـى         تطفـو       صغرية         استشعار       أجهزة      لدفع     عمل  ست ُ ُت    أن

         تنطـوي    ال   ،       معينـة          حلـشرات          احليـوي         النشاط      حاكي ُ ُت     اليت          التقنية،     هذه و   .     للماء        السطحي        التوتر
ــايل   ،           امليكــانيكي           التجــديف       علــى ــة  ُ      ُتهيــئ       فهــي           وبالت         أرخــص         أجهــزة       علــى          للحــصول            اإلمكاني
ــشتمل   وال ــى         ت ــا   ،        متحركــة     زاء    أجــ       عل ــا       كم ــد       أهن ــة        تكــون      ق ــة          مثالي ــاة  احل         إلطال ــة     العمل       ي ــذه      ي        هل

 (      املعدات
   

١٨٣( .   

        عمقــه        يبلــغ      حبــر        ميــاه       علــى         طفوهــا         أثنــاء   ، و ي   شيك   تــ             اليابانيــة         األحبــاث         ســفينة         وقامــت    -     ١٦٥
       يـتم        ثقـب         أعمـق    ه     جيعلـ       ممـا           البحـر،        قـاع    يف   ا         كيلـومتر      ١,٦      قـه   عم        يبلـغ        ثقـب     فر حب            كيلومترين،  

   ا     فيهـ     تم   تـ    يت    الـ            النـاهض،         احلفـر          تقنيـة            الـسفينة            اسـتخدمت        وقـد    .   طالق  اإل     على       سفينة    من   ه   حفر
 (    احلفر     بئر   يف       الضغط       توازن     على        للحفاظ      احلفر    طني       تدوير       إعادة

   

١٨٤( .   

ــ         غاصـــت و    -     ١٦٦ ــ   ،(Nereus)           نرييـــوس  ة        املركبـ ــنعتها   يت     الـ ــوم        هـــول      وودز         ؤســـسة م           صـ           لعلـ
   /      أيـار     ٣١   يف          اريانـا  م         أخـدود    يف       متـر     ١٠     ٩٠٢       عمـق     إىل       بنجاح   ،      املتحدة         الواليات ب        احمليطات

   .        احمليطــات      مــن         األعمــق   ء ا    جــز أل ا   يف        تغــوص         اإلطــالق  ى     علــ         مركبــة        ثالــث       وهــي   ،    ٢٠٠٩        مــايو
           تـشغيلها        يـتم        حيـث          تـشغيل         طـاقم       هبـا         يوجـد    ال       الـيت         البحار       أعماق        مركبات    من            ونرييوس هي   

   يف         عـــددا ت         أكثـــر       هـــي و   ،       احلـــرة           الذاتيـــة             الـــسباحة        وضـــع    اىل         أيـــضا           حتويلـــها         وميكـــن        عـــد، ُ ُب   ن    مـــ
 (      السابق   يف         استخدمت     اليت        البحار       أعماق        مركبات    من       مرونة      أكثر و     مات       االستخدا

   

١٨٥( .   

         املـسمى           الـساتل       ٢٠٠٩         أكتـوبر   /            ُ                                       ويتوقع أن ُتطلق الواليات املتحدة يف تـشرين األول    -     ١٦٧
      مـن          عاليـة       درجة     على      صورا       ويرسل        األطياف       متعدد      ساتل     أول       سيكون      الذي   ، ٢  -     فيو      ورلد

      عـن           الـضحلة           احمليطـات        قـاع          استشعار       املمكن    من    عل جي      طيفي      نطاق     على    مل ت ش ي  وس         الوضوح،
 (      الطيفي        النطاق     هذا       يساعد    أن        املتوقع     ومن   .   بعد

   

     سمح   يـ     أن و           األعمـاق،       قياس        دراسات   يف   )١٨٦

__________ 
) ١٨٢(  www.ifmgeomar.de/index.php?id=537&L-1&tx_ttnew[tt_news]=349&tx_ttnews[backPid]= 1& 

cHash=26d7555a&f و    www.ifm-geomar.de/index.php?id=3294&L=1.   
) ١٨٣(  www.pitt.edu/news2009/Cho.pdf .    
) ١٨٤(  www.newscientist.com/article/mg20327204.200-research-ship-drills-deep-into-seafloor.html .    
) ١٨٥(  www.whoi.edu/page.do?pid=10076&tid=282&cid=57586 .    
   .         نانومتر   ٤٥٠-   ٤٠٠          طول املوجة   )١٨٦ (
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      رائط    اخلــ       رســم   يف           بالتــايل،   ،       يــساعد      ممــا          الــضحلة          احمليطــات         قيعــان        معــامل      بــني        واضــح  ال        لتمييز    بــا
 (    بدقة     حها  مس     يتم   مل     اليت         النائية        املناطق   يف       وخاصة   ،      املالحية

   

١٨٧( .   
           العميـق،          الغـوص  و      احلرة         للسباحة  “      روبوت ”                  ، وهو عامل آيل     Sentry              وأجنز سينتري       -     ١٦٨
        مهامـه       أول   ،          األمريكيـة           املتحـدة            الواليـات  ب          احمليطـات        لعلوم     هول      وودز       مؤسسة       مؤخرا         ابتكرته
         وخالفـا    ،        سـاعة     ٢٠    إىل       تـصل        ملـدة  و       متـر    ٥     ٠٠٠      مـق  ُ ُع    إىل           الغـوص        علـى       قادر    هو و   .       العملية

       شــكل       فــإن           طوربيــد،       شــكل   يف        تكــون       الــيت        املــاء      حتــت         للغــوص           املــستقلة             التقليديــة        كبــات   لمر ل
 (     البحر     قاع        تيارات    عرب       طوافه       أثناء   ن ا ز   االت    من       مزيدا   ه ي  عط ي        سينتري

   

١٨٨( .  

         لتقــدمي           هولنديــة        شــركة      هــي و   ،Royal Dirkzwager         شــركة       تقــوم  ‐                 النقــل البحــري     -     ١٦٩
          املتوقـع        ومـن    .        احلقيقـي        الوقت   يف               النقل البحري            معلومات   ة ت  أمت ب          البحرية،         واخلدمات          املعلومات

   يف         أيـضا،         تـؤدي      وأن   ،        املعقـدة            البحريـة              اللوجـستية           اخلـدمات        حتـسني     إىل         األمتتـة        هـذه       تؤدي    أن
         خفـض     إىل         بـدوره         يـؤدي     أن     تمل  احمل    من   ي ذ  ال       لسفن، ا        مسارات      ختطيط     حتسني    إىل       أمور،     مجلة

 (      لبضائع ل     اآلين       توريد  ال   يف       زيادة      حدوث    إىل و         الوقود،         وتكاليف        استهالك
   

١٨٩( .   

   ،.ShipConstructor Software Inc        ٍ    احملــدودةٍ        الــسفن        بنــاء          برجميــات        شــركة        وضــعت    -     ١٧٠
         نترنـت  إل ا       علـى    ا        تـشاركي    ا      موقعـ              واستحدثت          البحرية           والصناعات       السفن       لبناء   ة  صص خم        برجميات
ــسمى      حتــت ــاذج          وتقاســم          البتكــار   )SC4D  ) http://SC4D.ShipConstructor.com        م ــسفن        من          ال

     ذات            والوثـائق             البيانـات        ذلـك    يف      مبـا    ،         باحلاسـوب         املدعوم         التصميم          باستخدام         البحرية     اكل   اهلي و
ــا         املوقــع           اســتخدام     كون ي   ســ و   .        املميــزة    ات      الــسم           الــسفن،        بنــاء         شــركات        جلميــع   ا        ومفتوحــ         جماني

      مــن           املــشاركة       علــى         قائمــا          وســيكون          العــامل،        أحنــاء       مجيــع   يف   ،        املعــدات          ومــصنعي   ،         واملــصممني
 (     اجملتمع      جانب

   

١٩٠( .   
           ساندويتش،    الـ          ألـواح          نظام       البحري         التصليح        عمليات   يف      واسع      نطاق     على     خدم ُ   وُيست    -     ١٧١
َ  ْعَمل َ َت ْ ْس ُ ُت     اليت          التقنيات      إحدى     وهو       مـن         اثـنني       لربط       كحشوة        يوريثني     بويل  ال    من      مرنة       لدائن      فيها  ْ 
       صـلب    يف        أيـضا       قنية   الت     هذه         الستخدام     خطط     وضع     جيري و   .     البعض        بعضهما    مع       الصلب       ألواح
       أقـل         عـددا           ساندويتش    الـ          ألـواح         نظـام          يتطلـب              التقليـدي،          الـصلب  ب          مقارنـة  و   .     السفن      بناء       صناعة

__________ 
) ١٨٧(  http://worldview2.digitalglobe.com/docs/Bathymetry_Datasheet.pdf .    
) ١٨٨(  www.whoi.edu/oceanus/viewArticle.do?archives=true&id=55446 .    
) ١٨٩(  http://web.progress.com/inthenews/progress-software-ca-03312009.html .    
) ١٩٠(  www.shipconstructor.com/index.php?view=article&id=190.     
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    ً اًء د أ     وفر   يـ        فهـو            وبالتـايل    ،         والتآكـل        إلجهاد ل      عرضة     أقل     أنه     كما   ،     املائة   يف    ٤٠       بنسبة         العمالة    من
 (    أطول      حياة      دورة     مدى      وعلى        متفوقا

   

١٩١( .   

         أشـرعة    م ي  صم    بتـ             سـترالية،  أ        شـركة        وهـي    ،Solar Sailor       سيلور   ر ال  سو      شركة      قامت و    -     ١٧٢
       يـصل    ا مب       السفن        لتزويد        والشمس        الرياح      طاقة   ر  ِّ سخِّ ُ ُت       ضوئية         فلطائية        بألواح       مغطاة         األملنيوم    من
       سـفن        علـى       جديد    من        األشرعة     تلك       تركيب     ميكن و   .      الطاقة    من           احتياجاهتا    من       املائة   يف    ٤٥    إىل

ــضائع ــا،           املوجــودة           الب ــع   املت      مــن و          حالي ــ    أن       وق ــها   د د س   ت ــسها ب          قيمت ــن         نف ــورات  ال       خــالل      م    يف          وف
 (       التشغيل    من       سنوات      أربع     خالل        الوقود       ستهالك ا

   

١٩٢( .   
   يت    الـ    ،Academician Lomonosov           وهي حمطـة         عائمة،       نووية      طاقة     حمطة     أول       وأحنزت    -     ١٧٣
ــر البيئــي         الروســي         االحتــاد   يف   ا       بناؤهــ    ري   جيــ     أن   ،    ٢٠١١      عــام   يف   ،        املتوقــع       ومــن   .                            ، تقييمهــا لألث
ــ ــشييد   ل َ َم   ْ ستكْ ُ ُي ــدأ        الــذي   ،      احملطــة         ت ــدأ    أن          كــذلك        املتوقــع      مــن و   ، ٧   ٢٠٠         أبريــل /       نيــسان   يف       ب         تب

 (           فيليوتشينسك   يف      ٢٠١٢     عام    من      األخري       الربع      حبلول       عملها         السفينة
   

١٩٣( .   
          للبيــان        بعثــة   و    وهــ   ،        البحــري            والتراســل        لرصــد ل         الــصغري          الــساتل        يقــوم   ن   أ        املتوقــع      مــن و    -     ١٧٤
    اع      الـدف          وكالـة       بـني           مـشتركة         بـصفة    ر ا د   تـ  و    ول   متـ            املتقـدم،      اآليل       اهلوية      حتديد      نظام        لتقنية        العملي
        حتديـد         نظـام           لتقنيـة          الكاملة        القدرة   ر ا  ظه  بإ          الكندية،        الفضاء        ووكالة      كندا   يف          والتطوير        والبحث
    ُّ   بـثُّ  ُ ُت        والـيت    ،         بالنظـام          اخلاصـة          شـارات  إل ا       فـإن      ايل،    احلـ          الوقـت     ويف   .        املتقـدم          الفضائي     اآليل       اهلوية
ــن ــسفن      م ــراض         ال ــة         ألغ ــد         املالح ــة،         وحتدي ــا ي   جتمع       جيــري          اهلوي ــط      ه         أخــرى       ســفن          بواســطة       فق
        إطـالق        يـتم     أن          املتوقـع        ومـن    .      حبريـا        مـيال     ٥٠        نطـاق        ضـمن          أرضـية            اسـتقبال        أجهزة       واسطة ب   أو

 (    ٢٠١٠     عام   يف   ،      الفضاء    من         اإلشارات     هذه    مع جب       سيسمح      الذي        الصغري،        الساتل
   

١٩٤( .   

  
         وإدارهتا      احلية         البحرية        املوارد     حفظ  -       تاسعا  

           البحرية       األمساك       مصائد       موارد  -     ألف  
          وتربيـة          األمسـاك          مـصائد         حالـة  ”          املعنـون            تقريرهـا    يف       زراعة   وال        األغذية       منظمة      كررت    -     ١٧٥

ــاء ــة          األحي ــوارد            االســتنتاج   ، )١٩٥    ( “    ٢٠٠٨       عــام   يف         العــامل   يف          املائي ــام           تقريرهــا   يف          ال    ،    ٢٠٠٦        لع
   .       العـامل          حميطـات    يف       الربية        املصائد   يف          اإلنتاجية        للقدرة       األقصى     احلد      بلوغ        احتمال ب      يفيد       والذي

__________ 
) ١٩١(  www.ie-sps.com/news_detail.html?sku=164&content_sku=637 .    
) ١٩٢(  www.solarsailor.com/media_cargoships_081028.htm .    
) ١٩٣(  www.minatom.ru/en/news,15456-04.06.2009.   
) ١٩٤(  http://micro.newswire.ca/release.cgi?rkey=1606236806&view=28380-0&Start=10 .    
    ).    ٢٠٠٩      روما،    (    ٢٠٠٨                                                       ، حالة مصائد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل يف عام          ة والزراعة           منظمة األغذي  )١٩٥ (
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         تتــوفر       الــيت           الــسمكية         ألرصــدة ل          النتعــاش ا    أو    اف رت    ســت ال ا    أو         املفــرط           االســتغالل       نــسب    أن       كمــا
   .        املاضـية    ة     عـشر       مـس   اخل    إىل       عـشر   ال         السنوات      طيلة       نسبيا        مستقرة     ظلت        تقييمه         معلومات       بشأهنا

   ا      مفرطـ    ال       اسـتغال           اسـتغلت       قـد            الـسمكية          ألرصـدة  ا    من       املائة   يف    ٢٨         كان حنو    ،    ٢٠٠٧     عام   يف و
      مـن       أخرى       املائة   يف    ٥٢         واستغلت   .      ستنفاد                                    يف سبيلها إىل االنتعاش من حالة اال          أو         استنفدت    أو

           الـسمكية           األرصـدة       مـن        فقـط        املائة   يف    ٢٠       قرابة         واستغلت       كامال،        استغالال         السمكية        األرصدة
      مــن        مزيــد       علــى         احلــصول           إمكانيــة      مــع       رمبــا   ،         الكفايــة       فيــه      مبــا  ُ       ُتــستغل   مل       أهنــا    أو          معتدلــة         بــصورة
   .    منها       اإلنتاج 
         الـدويل          اجملتمـع    م و   قـ  ي    ألن         امللحـة          احلاجـة        علـى        العامل   يف       األمساك   د ئ      مصا     حالة     ؤكد  وت    -     ١٧٦

        تـشكل      اليت       الصيد         ملمارسات         والتصدي         البحرية       األمساك   د ئ      مصا      إدارة       لتحسني       اجلهود       واصلة مب
       حيكـم         الـذي             والـسياسي            القـانوين          اإلطـار                  ومن شأن تعزيز     .     األمساك      صائد م         استدامة      أمام       عوائق
            ويقتـضي    .      اجلهـد        هـذا    يف      ساعد   يـ     أن      تدام     املـس     ها          واسـتخدام        هتـا،      وإدار   ،         الـسمكية          ملـوارد  ا     حفظ
        اختـاذ  ب        تقـوم     أن         األمسـاك        مصائد       إدارة ب        املعنية          اإلقليمية           الترتيبات    أو          واملنظمات       الدول    من     ذلك

ــدابري ــة  ال            االســتدامة         لــضمان          الالزمــة           الت             االســتخدام          وتــشجيع           الــسمكية           للمــوارد        األجــل         طويل
          املتاحـة            العلميـة             املعلومـات       أفضل     على     نية  مب         التدابري     هذه      تكون    أن        وينبغي   .      املوارد     تلك ل       األمثل

   .         اإليكولوجي       لنظام ل         املراعية   ج ُ ُه ُ ُن  ال و         التحوطي       النهج    مع   ة   تسق م      تكون    أن و
          الفتـرة          أثنـاء        قـدت  ُ ُع       الـيت              االجتماعـات        علـى          الـضوء            التقريـر       مـن        فـرع   ال       هـذا       يسلط و    -     ١٧٧

          ممارسـات       مـن      عدد   ة     ومعاجل          املستدامة       األمساك   د ئ      مصا      تعزيز    إىل     هتدف      واليت           بالتقرير،         املشمولة
   .                                  اليت تعترض حتقيق استدامة مصائد األمساك         العوائق    من     عترب ُ ُت     اليت       الصيد

  
          بـشأن      ١٠٥ /  ٦١                   مـن القـرار        ٩٠    إىل      ٨٣                                              استعراض اجلمعية العامة لتنفيذ الفقرات من         -    ١  

                    الصيد يف قاع البحار
ــة، يف  -     ١٧٨ ــة العامـ ــتقوم اجلمعيـ ــا                                        سـ ــستني          دورهتـ ــة والـ ــام  ،                     الرابعـ ــ    ٢٠٠٩           يف عـ       إجراء       ، بـ

                                                                                                    استعراض لإلجراءات اليت اختذهتا الدول واملنظمات والترتيبات اإلقليميـة املعنيـة بـإدارة مـصائد               
                                                                                                  األمساك لتنظيم أنشطة الصيد يف قاع البحار ومحاية النظم اإليكولوجية البحريـة اهلـشة، وذلـك                

                                               وتـرد معلومـات مفـصلة بـشأن اإلجـراءات            .                                                    هبدف وضع مزيد مـن التوصـيات، عنـد االقتـضاء          
                                                                                                                اليت اختذهتا دول العلم واملنظمـات والترتيبـات اإلقليميـة املعنيـة بـإدارة مـصائد األمسـاك الـيت هلـا                      
                                                                                                        صالحية تنظيم الصيد يف قاع البحار، يف تقريـر األمـني العـام بـشأن اسـتدامة مـصائد األمسـاك،                     

ّ                                                                                        الذي أُعّد بالتعاون مع منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، لتـسهيل إجـراء اجلمعيـ                      ة هلـذا        ُ 
     ). A/64/305     انظر  (         االستعراض 
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                                                                                                     الدورة الثامنة والعشرون للجنـة مـصائد األمسـاك التابعـة ملنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة                     -    ٢  
 (        والزراعة

   

١٩٦( .   
                                                                     ، شجعت جلنة مـصائد األمسـاك التابعـة ملنظمـة األمـم املتحـدة                   ٢٠٠٩      مارس   /       يف آذار     -     ١٧٩

                                                          ظمات والترتيبات اإلقليميـة املعنيـة بـإدارة مـصائد                                                       لألغذية والزراعة، يف مجلة أمور، الدول واملن      
  .      رهتـا  ا                                                                                 األمساك على تنفيذ خطط العمل الدولية إلدارة قدرات الصيد، وحلفظ أمساك القـرش وإد        

                                                                                                وأعربــت عــن دعمهــا لوضــع مبــادئ توجيهيــة بــشأن أفــضل املمارســات للــسالمة يف البحــر،     
                                لألغذيــة والزراعــة واملنظمــة                                                               شــجعت علــى اســتمرار التعــاون بــني منظمــة األمــم املتحــدة       كمــا

                                                                                                   البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية، وال سـيما يف جمـاالت الـسالمة يف البحـر والعمـل علـى               
          واعتمــدت    ).         أعــاله ،   ١١٠-   ١٠٨                        انظــر أيــضا الفقــرات  (                                       مــنت ســفن الــصيد واملعــايري الــصحية  

          يكولــوجي  إل       ســيم ا                                          علــى املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بالتو              الــيت أدخلــت          تعــديالت   ال                اللجنــة أيــضا 
                                                                                               لألمساك واملنتجات السمكية من مصائد األمساك البحرية، واتفقت على أن تـضع أمانـة منظمـة                
                                                                                             األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة مبــادئ توجيهيــة ألفــضل املمارســات يف جمــال وضــع خطــط  

   .                                                                     توثيق الكميات املصيدة وتتبعها وذلك لكي تنظر فيها اللجنة يف دورهتا املقبلة
                                                               ً                              فيما يتعلق بإدارة مصائد األمساك يف أعماق البحـار، أحاطـت اللجنـة علمـاً باعتمـاد                  و  -     ١٨٠

                                                                                                         املبادئ التوجيهية الدوليـة املتعلقـة بـإدارة مـصائد األمسـاك يف أعمـاق أعـايل البحـار مـن جانـب                
                    وأوصت بأن تواصـل      .     ٢٠٠٨       أغسطس   /                                                    مشاورة تقنية عقدهتا منظمة األغذية والزراعة يف آب       

                                                                                  بدور قيادي يف تقدمي املساعدة لتنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة، وكـذلك                             املنظمة االضطالع   
  .                              ً                                                        يكولوجيـة البحريـة اهلـشة اسـتناداً إىل أفـضل البيانـات العلميـة املتاحـة                 إل                         حتديد ومحايـة الـنظم ا     

                                                                                                       كمــا أعربــت اللجنــة عــن دعمهــا للربنــامج الربــاعي الــسنوات الــذي اقترحتــه املنظمــة والــذي    
   .                                                            سائل الرئيسية املرتبطة بإدارة مصائد األمساك يف أعماق أعايل البحار ُ                 ُيتوخى منه معاجلة امل

                                                                                                     وفيما يتعلـق بـاجلهود املبذولـة ملكافحـة الـصيد غـري املـشروع وغـري املبلـغ عنـه وغـري                           -     ١٨١
ــربدة         ــل املـ ــفن النقـ ــصيد وسـ ــسفن الـ ــامل لـ ــاملي شـ ــجل عـ ــع سـ ــة وضـ ــدت اللجنـ ــنظم، أيـ                                                                                                             املـ

    .       اإلمداد     وسفن
                                                                  صيد العرضـي كانـت جـزءا ال يتجـزأ مـن تنفيـذ النـهج                               أن إدارة املـ                 الحظت اللجنة          و  -     ١٨٢

                                                                                                الــذي يراعــي النظــام اإليكولــوجي يف مــصائد األمســاك، وأيــدت وضــع مبــادئ توجيهيــة دوليــة  
                                                 وأعربت اللجنة أيـضا عـن احلاجـة إىل وضـع              .                                              إلدارة املصيد العرضي واحلد من املصيد املرجتع      

__________ 
   ا،              ــــــــــــ                                                                                              م املتحدة لألغذية والزراعة، تقرير الدورة الثامنة والعشرين للجنة مـصائد األمسـاك، روم                ـــ      ة األم     ــــ    منظم  )١٩٦ (

                                                     املــسائل املتعلقــة بالــسياسات العامليــة واملــسائل  ،    ٢٠٠٩          ، رومــا،    ٩٠٢                  ، التقريــر رقــم     ٢٠٠٩       مــارس  /    آذار  ٦- ٢
   .                                                                                          التنظيمية اليت تستدعي اهتمام املؤمتر واملسائل املتعلقة بالربامج وامليزانية اليت تستدعي اهتمام اجمللس
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                                                    ترشد به اجلهود الوطنية والدولية لتأمني اسـتدامة                                               صك دويل بشأن مصائد األمساك الصغرية لتس      
    .                                              مصائد األمساك الصغرية، وإىل وضع إطار للرصد واإلبالغ

                                                                                                        وباإلضافة إىل ذلـك، اعترفـت اللجنـة بأمهيـة تغـري املنـاخ ومـا يترتـب عليـه مـن آثـار                            -     ١٨٣
ــد          ــشواغل أضــعف البل ــاً ب ــات، وأحاطــت علم ــة املائي ــصائد األمســاك وتربي ــى م ــدة عل    ان                                                    ً                                                 متزاي

          ويف هـذا     .                                                                                                يتعلق باآلثـار الـضارة املترتبـة علـى تغـري املنـاخ وارتفـاع مـستوى سـطح البحـر                         فيما
                                                                                                         الــصدد، شــددت اللجنــة علــى أمهيــة تنفيــذ مدونــة قواعــد الــسلوك لــصيد األمســاك املتــسم            
                                                                                                     باملسؤولية، وتطبيق النهج الوقائي وهنج يراعي النظـام اإليكولـوجي يف مـصائد األمسـاك وتربيـة                 

                                                                                            من أجل زيادة املرونة والقدرة على التكيف مـع تغـري املنـاخ مـن خـالل حتـسني إدارة                        املائيات،
    .                           مصائد األمساك وتربية املائيات

  
ــدابري         -    ٣   ــشأن ت ــة والزراعــة ب ــم املتحــدة لألغذي ــدهتا منظمــة األم ــيت عق ــة ال ــشاورة التقني                                                                                                    امل

        امليناء   ة   دول
ّ                                            ُيعّد عدم وجود رقابة فعالة من جانب بعض دول ا        -     ١٨٤                                   لعلم على سفن الـصيد الـيت ترفـع    ُ  

                 وردا علـى عـدم     .           ً     ً                                                         علمها عامالً هاماً يسهم يف الصيد غري املشروع وغري املبلغ عنه وغـري املـنظم        
                                                                             العلــم علــى مراقبــة أنــشطة الــصيد الــيت تــضطلع هبــا ســفنها يف أعــايل  ة                            رغبــة أو عــدم قــدرة دولــ

                                      ذها دول املينـاء لـضمان امتثـال                                                                        البحار، يزداد التركيز، يف مجلة أمور، على اإلجراءات اليت تتخ         
   .                                   السفن للتدابري الدولية للحفظ واإلدارة

     ً      ً                  جدوالً زمنياً لوضـع صـك                                        جلنة مصائد األمساك التابعة للفاو             ، أقرت       ٢٠٠٧         ويف عام       -     ١٨٥
ــدابري دولــ   ــا بــشأن ت ــة ملنظمــة األمــم املتحــدة     ة                                      ملــزم قانون ــاء، اســتنادا إىل اخلطــة النموذجي                                                                        املين

                                                                       امليناء ملكافحة الصيد غـري املـشروع وغـري املبلـغ عنـه وغـري                 ة             ن تدابري دول                       لألغذية والزراعة بشأ  
                            املبلـغ عنـه وغـري املــنظم                                                                               املـنظم، وخطـة العمـل الدوليـة ملنــع صـيد األمسـاك غـري املـشروع وغــري        

                                                                         وعقدت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة مـشاورة خـرباء يف عـام               .                     وردعه والقضاء عليه  
 (             ضع مشروع صك                    ، مت يف إطارها و        ٢٠٠٧

   

                                                   وحىت هذا التـاريخ، عقـدت املـشاورة التقنيـة            .  )١٩٧
        يونيـه   /                                 املينـاء، وذلـك يف حزيـران        ة                                                                ثالث جلسات لصياغة صك ملـزم قانونـا بـشأن تـدابري دولـ             

                                 واعتمــدت املــشاورة التقنيــة، يف   .     ٢٠٠٩       مــايو  /         ، وأيــار    ٢٠٠٩        ينــاير   /                  ، وكــانون الثــاين    ٢٠٠٨
ــة املعقــودة يف الفتــ              ، االتفــاق     ٢٠٠٩        أغــسطس  /    آب  ٢٨     إىل   ٢٤        رة مــن                                                  دورهتــا املــستأنفة الثالث

                                        ّ              ّ                                 امليناء ملنع صيد األمساك غري املشروع وغـري املبلّـغ عنـه وغـري املـنظّم وردعـه                    ة                   املتعلق بتدابري دول  
    .                                                                     والقضاء عليه، مبوجب املادة الرابعة عشرة من دستور منظمة األغذية والزراعة

__________ 
   .A/63/63             من الوثيقة    ٢٥٤         ً        انظر أيضاً الفقرة    ). FIEL/R856 (En (                            وثيقة منظمة األغذية والزراعة   )١٩٧ (
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                                            تحـــدة لألغذيـــة والزراعـــة بـــشأن أداء                                                         املـــشاورة التقنيـــة الـــيت عقـــدهتا منظمـــة األمـــم امل  -    ٤  
       لعلم     لة ا  دو

           العلـم    ة                                                                                 قدت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة مـشاورة خـرباء بـشأن أداء دولـ                  -     ١٨٦
 (    ٢٠٠٩       يونيه   /                  يف روما يف حزيران   

   

   ة                                                      وحددت املشاورة جمموعة من املعايري لتقييم أداء دولـ           . )١٩٨
                                             املـشاورة اإلجـراءات احملتملـة الـيت قـد                         كمـا حـددت       .                                       العلم، تضمنت معايري تنظيمية وسلوكية    

   ة ُ َّ                                                                                           ُتتَّخذ ضد السفن اليت ترفع أعالم الدول اليت ال تـستويف معـايري األداء، مثـل مراجعـة أداء دولـ          
                                                                                                     العلــم، وحتديــد دول العلــم غــري امللتزمــة مبعــايري األداء علــى الــصعيد الــدويل ومــساعدة الــدول   

                      جلنـة مـصائد األمسـاك             ووافقـت    .          العلـم  ة   لـ                                                     النامية على حتسني قدرهتا علـى تنفيـذ مـسؤوليات دو      
                                                   تباع مشاورة اخلرباء مبشاورة تقنيـة بـشأن أداء          ا                                      ، يف دورهتا الثامنة والعشرين، على                     التابعة للفاو 

 (       العلم ة   دول
   

١٩٩( .   
  

                                                        االجتماع الثاين لشبكة أمناء اهليئات اإلقليمية ملصائد األمساك   -    ٥  
ُ                      ت اإلقليميـة ملـصائد األمسـاك الـذي ُعقـد يف                                                          نظر االجتماع الثاين لـشبكة أمنـاء اهليئـا            -     ١٨٧                             
                                                                                       يف اجلهود اليت بذلتها املنظمات والترتيبات اإلقليميـة املعنيـة بـإدارة مـصائد                   ٢٠٠٩      مارس   /    آذار

                                                                                                   األمساك مؤخرا ملكافحة الصيد غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املـنظم، مبـا يف ذلـك التعـاون                   
                                                        إلقليمية املعنية مبصائد األمساك، ووضع قـوائم إجيابيـة                                                    والتنسيق يف ما بني املنظمات والترتيبات ا      

                                                                                                     وسلبية للسفن، واحلاجة إىل بناء القدرات يف جمال الرصـد واملراقبـة واإلشـراف، وقيـام منظمـة                  
                         كمــا تنــاول املــشاركون   .                                                                       األمـم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة بوضــع ســجل عـاملي لــسفن الــصيد  

                                                    القـدرة املفرطـة علـى الـصيد وصـيد األمسـاك                                                                  مسألة مواءمة خطـط توثيـق الكميـات املـصيدة، و          
                                                                                                           املتــسم باملــسؤولية يف الــنظم االيكولوجيــة البحريــة، مبــا يف ذلــك تنفيــذ هنــج يراعــي النظــام           
                                                                                                    اإليكولـــوجي يف مـــصائد األمســـاك، والتطـــورات األخـــرية املتعلقـــة باملنـــاطق احملميـــة البحريـــة،  

                                            عنيـة بـإدارة مـصائد األمسـاك وغريهـا                                                                   وعمليات استعراض أداء املنظمات والترتيبات اإلقليمية امل      
ــصائد األمســاك         ــصلة مب ــسائل ذات ال ــصائد األمســاك، باإلضــافة إىل امل ــة مل ــات اإلقليمي ــن اهليئ                                                                                                    م

    .                                الصغرية والداخلية وتربية املائيات

__________ 
) ١٩٨(  A/62/66/Add.1 ١١٧         ، الفقرة   .   
ــصفحة           )١٩٩ ( ــات، ال ــة املائي ــصائد األمســاك وتربي ــة عــن م ــة والزارع ــم املتحــدة لألغذي ــر منظمــة األم   ،   ١١                                                                                                                     انظــر تقري

   .  ٢٦       الفقرة
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                                                                        االجتماع املشترك الثاين للمنظمات اإلقليمية املعنية بإدارة مصائد أمساك التونة  -    ٦  
                                                                          ملشترك الثاين للمنظمات اإلقليمية املعنية بإدارة مصائد أمسـاك التونـة           ُ               ُعقد االجتماع ا      -     ١٨٨

 (    ٢٠٠٩        يوليـه   /       متـوز  ٣    إىل         يونيـه    /           حزيـران    ٢٩      مـن                يف الفتـرة      )  “            عملية كـويب   ” (
   

 ُ  ِّ     وُنظِّمـت     . )٢٠٠
                                                                                             حلقات عمل الستعراض اإلجراءات اليت مت االتفاق على اختاذها أثناء االجتمـاع األول لعمليـة               

   .                  تعلقة بقدرات الصيد                      كويب، وملناقشة املسائل امل
ــإدارة املــصائد       -     ١٨٩ ــة ب ــة املعني ُ                                                                    واعتمــد االجتمــاع مــسار عمــل ُدعيــت املنظمــات اإلقليمي                          

                                                                                                 اإلقليمية يف إطاره، يف مجلة أمور، إىل القيام بشكل عاجل مبعاجلة مشكلة القدرة املفرطة علـى                 
            ؛ وتنفيـذ           لعاملـة  ا                                                                                       الصيد؛ وجتنب النقل غري املـأذون بـه للقـدرات؛ وإنـشاء سـجل عـاملي للـسفن                   

                                                                                                       آلية قوية الستعراض مدى االمتثال يف إطار كل منظمة إقليميـة معنيـة بـإدارة مـصائد األمسـاك؛                   
                                                                                                وحتسني طلبات للحصول على املشورة العلمية؛ ووضـع تـدابري حلفـظ أمسـاك القـرش وإدارهتـا؛                  

              البيانـات؛                                                                                      وتوفري البيانات واختاذ التدابري للتـصدي لـضعف االمتثـال لاللتزامـات يف جمـال تـوفري         
                                         ً      ً                                                    والنـهوض بتنفيـذ ســجل موحـد للــسفن يتـضمن نظامـاً فريــداً لتحديـد هويــة الـسفن؛ ومواءمــة        

                                             غري املشروع وغري املبلـغ عنـه وغـري املـنظم،                       اليت تقوم بالصيد                                 اإلجراءات املتعلقة بقوائم السفن   
     عـت    ود  .                                                                                                  وذلك هبدف وضع قائمة عامليـة هلـذه الـسفن؛ وتعزيـز قـدرة الـدول الـساحلية الناميـة                   

ــرة مــن عــام     ــام      ٢٠٠٩                                     خطــة العمــل للفت ــني        ٢٠١١              حــىت ع ــع حلقــات عمــل ب ــد أرب                                         إىل عق
                                                                املنظمات اإلقليمية املعنية بإدارة مصائد أمساك التونة، وحتـسني           :                                الدورات بشأن املواضيع التالية   

                                                                                                          ومواءمــة تــدابري الرصــد واملراقبــة؛ واملــسائل املتعلقــة بالــصيد العرضــي، واآلليــات العمليــة الــيت    
    .                                              ها املنظمات اإلقليمية املعنية بإدارة مصائد األمساك     تعتمد

  
                      منتدى جزر احمليط اهلادئ  -    ٧  

   ويف   .     ٢٠٠٩         أغـسطس    /     آب  ٦      و    ٥                                         املنتدى األربعون جلزر احمليط اهلادئ يومي                  عقد    -     ١٩٠
 (                 البيــان اخلتــامي

   

ــة     )٢٠١ ــة أن تقــوم جلن                                                                                ، التزمــت الــدول األعــضاء بالعمــل بــشكل مجــاعي لكفال
                                                                                      رب ووسـط احملـيط اهلـادئ باعتمـاد وتنفيـذ تـدابري فعالـة للتـصدي للـصيد                                     مصائد األمساك يف غ   

                                                                                                          املفرط لألرصدة السمكية الكثرية االرحتال الـيت تعتـرب بالغـة األمهيـة لفـرص التنميـة بالنـسبة إىل                    
                   ً                                                             والتـزم الزعمـاء أيـضاً بالعمـل مـع منتـدى وكالـة مـصائد األمسـاك                    .                                العديد مـن أعـضاء املنتـدى      

                                                                                     الساحلية يف املنطقة مـن إدارة مـوارد أمسـاك التونـة وتعظـيم العائـدات                                         لكفالة أن تتمكن الدول   
__________ 

                                وملزيـد مـن املعلومـات عـن          . www.tuna-org.org             الـشبكي                           ُ                                لالطالع على تقريـر االجتمـاع، ُيرجـى زيـارة املوقـع             )٢٠٠ (
   .A/62/66/Add.1             من الوثيقة    ١٣٠    و    ١٢٩                           االجتماع األول، انظر الفقرتني 

) ٢٠١(  www.forumsec.org.fj/pages.cfm/newsroom/press-statements/2009/final-communique-of-40th-pacific-

islands-forum-cairns.html  
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                          وجــرى الترحيــب مببــادرة   .              هلــذا املــورد       األجــل                                                  االقتــصادية مــن االســتخدام املــستدام والطويــل  
  .                                                                                                       منتدى وكالة مصائد األمساك املتعلقـة بوضـع اسـتراتيجية إقليميـة للرصـد واملراقبـة واإلشـراف                 

       ُ                                 الذي أُعيـد تأكيـده يف نيـوي يف              ٢٠٠٧                               ر، إىل أن إعالن فافاو لعام                                  وأشار القادة، يف مجلة أمو    
                                                                                      قد دعا إىل تعزيز آليات حلماية مصائد األمساك اإلقليمية عن طريق وضع ترتيبـات                   ٢٠٠٨     عام  

   .             إقليمية جديدة
                                                                                   وسوف تستضيف أستراليا اجتماعا لوزراء بلدان جزر احمليط اهلـادئ املـسؤولني عـن                 -     ١٩١

   ُ                           ، ُيتوقـع أن يـتم التوصـل يف        ٢٠١٠                  العدل يف أوائل عام  /                  اك وإنفاذ القانون                   كل من مصائد األمس   
                                                                                                             إطاره إىل اتفاق بشأن شـكل الترتيبـات القانونيـة اجلديـدة الـيت سـيتم التفـاوض بـشأهنا ووضـع                      
ــة       ــاوز هنايـ ــد ال يتجـ ــتم يف موعـ ــع أن ختتـ ــن املتوقـ ــاوض، الـــيت مـ ــة التفـ ــق لعمليـ ــة طريـ                                                                                                             خارطـ

   .    ٢٠١٢    عام
  

               يتانيات األخرى          احليتان واحل  -     باء  
               عرضـة لعـدد                                              ، باعتبارها مـن األنـواع املهـاجرة،                                  احليتان واحليتانيات األخرى                 ال تزال     -     ١٩٢

                                               وتـشمل بعـض بواعـث القلـق إزاء وضـع بعـض         .                                                من األنشطة اليت يقـوم هبـا اإلنـسان يف البحـر       
   ها                                                                                                       احليتانيات الكـبرية والـصغرية التلـوث الكيميـائي الـذي تتعـرض لـه هـذه األنـواع، واصـطدام                 

                                                                                            بالسفن، وصيدها، والضوضاء اليت تتعرض هلا حتت سطح املاء، وصـيدها العرضـي، وابتالعهـا               
    ).       أدناه   ٢١١-   ٢٠٨                  انظر أيضا الفقرات  (                                 للقمامة البحرية، وآثار تغري املناخ 

ــا الـــسنوي احلـــادي        -     ١٩٣                                                                                              وقامـــت اللجنـــة الدوليـــة لـــشؤون صـــيد احليتـــان، يف اجتماعهـ
                                                      األرصدة الكبرية للحيتان، مع إيالء اهتمام خـاص للحيتـان                 ض حالة عدد من  ا               والستني، باستعر 

                            وأيــدت اللجنــة التوصــيات   .                                                                     الرماديــة الــيت تعــيش يف مشــال احملــيط اهلــادئ واملهــددة بــاالنقراض 
                                                         نظمهـا االحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة، وال سـيما            “                                حلقـة عمـل واسـعة النطـاق        ”             الصادرة عن   

                                                ديـدات الـيت يتـسبب هبـا اإلنـسان والـيت                                                                    وضع خطة للحفظ، واتفقـت علـى التخفيـف مـن الته           
                                                كما اتفقت اللجنة على أن حـاالت نفـوق احليتـان       .                                         تتعرض هلا هذه احليتان املهددة باالنقراض     

         ، مبــا يف                أنــشطة بــشرية                                                                        البيــضاء املهــددة بــاالنقراض يف مشــال غــرب احملــيط األطلــسي مــن جــراء 
         وأعربــت   .                قليــصها كليــة         ينبغــي ت                                                             ذلـك مــن خــالل اصــطدامها بالــسفن أو وقوعهــا يف الــشراك،  

                                                                                                       اللجنة عن قلقها إزاء حالة الدلفني الشائع يف البحر األبيض املتوسـط، قبالـة سـواحل بـريو ويف                   
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                                                                                                    أجزاء من مشال شرق احمليط األطلـسي، وشـددت علـى قلقهـا البـالغ إزاء حالـة حيتـان الـنخس                  
 (                    املهددة بشدة باالنقراض

   

٢٠٢( .   
ــتغريات ا        -     ١٩٤ ــشأن الـ ــرارا بـ ــة قـ ــدت اللجنـ ــرى                                                          واعتمـ ــة األخـ ــتغريات البيئيـ ــة والـ                                              ملناخيـ

                                                                                           واحليتانيات، فطلبت، يف مجلة أمور، إىل احلكومـات املتعاقـدة إدراج االعتبـارات املتـصلة بـتغري        
 (                                    املناخ ضمن اخلطط القائمة للحفظ واإلدارة

   

٢٠٣( .   
ــة احلفــظ إلعــداد خطــة           -     ١٩٥ ــابع للجن ــم ت ــق عامــل دائ ــشاء فري ــة علــى إن                                                                                                ووافقــت اللجن

         ووافقـت    .                                                وسوف جيتمـع الفريـق فيمـا بـني الـدورات            .                      إلدارة مراقبة احليتان                    استراتيجية مخسية   
                                                                                                     اللجنة أيضا على عقد حلقة عمل بني الدورات بشأن املسائل املرتبطـة بالقتـل الـرحيم ووقـوع                  

                                                                      ويف ما يتعلق باصطدام احليتان بالسفن، يتـضمن املوقـع اإللكتـروين              .                          احليتان الكبرية يف الشراك   
ــاً قاعــدة   ــة حالي ــة موحــدة تتــضمن حــوادث التــصادم الــيت تقــع بــني الــسفن                ً              للجن                                                                                 بيانــات عاملي

 (       واحليتان
   

   .     ُ                                                     وقد ُمنحت اللجنة مركز املراقب املؤقت يف املنظمة البحرية الدولية  .  )٢٠٤
ــاً يف إطــار              -     ١٩٦ ــا جزئي ــيت جــرى تناوهل ــسائل األخــرى ال ــن امل ــدد م ــر يف ع ــا مت النظ                                                       ً                                       كم

                                              حملميـات، والتـراخيص اخلاصـة لـصيد احليتـان،                                                    املفاوضات بشأن مستقبل اللجنـة، مبـا يف ذلـك ا    
 (                 وخمطط اإلدارة املنقح

   

٢٠٥( .   
  

                         التنوع البيولوجي البحري  -     ً عاشراً   
       حلفـاظ                بالنـسبة إىل ا                                       احلياة البحريـة والتنـوع البيولـوجي        مهية              البحوث تثبت أ                ما فتئت     -     ١٩٧

      يـــة                                                                                                      علــى نظـــام إيكولــوجي عـــاملي صــحي، مبـــا يف ذلــك منـــاخ هــذا النظـــام، واســتدامة التنم      
                                      ُ                                    فعلــى سـبيل املثــال، يــزداد عـدد البحــوث الــيت ُتجـرى حــول التنــوع      .                         االجتماعيـة واالقتــصادية 

 (                                                                                                 البيولوجي البحـري، مبـا يف ذلـك خمزونـه اجلـيين، وذلـك مـن أجـل تطـوير الوقـود احليـوي                 
   

٢٠٦(   
__________ 

         الـشبكي  ُ                       ُيرجـى زيـارة املوقـع     /                                   لجنة الدولية لـشؤون صـيد احليتـان                                          لالطالع على النشرة الصحفية الصادرة عن ال   )٢٠٢ (
www.iwcoffice.org/meetings/meeting2009.htm.   

   .          املرجع نفسه  )٢٠٣ (
   .www.iwcoffice.org/sci_com/shipstrikes.htm     انظر   )٢٠٤ (
                                                                                                               القرار الذي مت اختاذه بتوافق اآلراء بشأن متديد والية الفريق العامل املصغر املعين مبستقبل اللجنة الدولية لشؤون             )٢٠٥ (

   .IWC/61/10rev                                 جتماع السنوي الثاين والستني للجنة ال   ا              صيد احليتان حىت 
 D. Song et al., “Exploitation of oil-bearing microalgae for biodiesel”, Chinese Journal of       انظــر   )٢٠٦ (

Biotechnology, No. 3, Vol.24, 2008; Bridge Marine Science Group, Global Marine News, Issue 2 (July 

 Jad Mouawad, “Exxon to invest millions to make fuel From algae”, New York Times, 13 July  و   ; (2009

2009.   
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 (                  واملنتجــات األخــرى
   

ــة      .  )٢٠٧ ــة إىل أن قناديــل البحــر والكائنــات اجملهري                                                                         وتــشري البحــوث اجلاري
                                                                                      هلا دور هام يف دوران احمليطات والكيمياء، باإلضافة إىل ما يترتـب علـى ذلـك                              ميكن أن يكون  

 (                               من آثار على النظام املنـاخي     
   

                                                                       ويف املـؤمتر العـاملي بـشأن التنـوع البيولـوجي البحـري الـذي                 .  )٢٠٨
ّ                                                           ، وّجــه العلمــاء االنتبــاه إىل احلاجــة امللحــة الختــاذ تــدابري     ٢٠٠٨        نــوفمرب  /                       عقــد يف تــشرين الثــاين    

ــوع   ــظ التن ــة                       حلف ــك اإلدارة املتكامل ــا يف ذل ــه، مب ــوجي البحــري واســتدامة االســتفادة من                                                                                        البيول
                                                                                                   للمحيطــات وتطــوير هياكــل وآليــات اإلدارة القائمــة علــى املــشاركة وذلــك مــن أجــل تعزيــز    

 (                                                            التعــاون بــني العلمــاء واحلكومــات واملنظمــات ذات الــصلة  
   

                 تقريــر األهــداف             كمــا يــشري   .  )٢٠٩
                                                           دامة االستثمارات من أجل حفظ التنوع البيولـوجي علـى                        إىل ضرورة است        ٢٠٠٩              اإلمنائية لعام 
ــال َ                                      ويعــرض الفــرع التــايل التــدابري املتخــذة مــؤخراً للتــصدي ملــا ُيمــاَرس مــن أنــشطة       .     ّ       حنــو فّع    ُ           ً                                      

                                                                                                      وضغوطات على التنـوع البيولـوجي البحـري، تليهـا التـدابري املتـصلة بـنظم إيكولوجيـة وأنـواع              
                                                  د اجلينيــة البحريــة يف تقــارير األمــني العــام ويف                                             وتــرد مناقــشة التطــورات املتــصلة بــاملوار  .       حمــددة

   .A/64/66/Add.2    وA/64/66         الوثيقتني 
  

                                                                                       املتخــــــذة إزاء األنــــــشطة والــــــضغوط يف مــــــا يتعلــــــق بــــــالتنوع                  تــــــدابري   ال  -     ألف  
        البحري          البيولوجي

                     الـسنة الدوليـة        ٢٠١٠                      ، أن تكـون سـنة          ٢٠٣ /  ٦١                                      قررت اجلمعية العامـة، يف قرارهـا            -     ١٩٨
 (                 للتنوع البيولوجي 

   

                                       بشأن اتفاقية التنوع البيولـوجي،         ٢١٩ /  ٦٣                          وقررت اجلمعية يف قرارها        . )٢١٠
  .                                                   ً                                                       يف مجلة أمور، أن تعقد يف دورهتا احلاديـة والـستني، اجتماعـاً رفيـع املـستوى ملـدة يـوم واحـد                      

                                                                                                                  وستوفر السنة الدولية للتنـوع البيولـوجي فرصـة أيـضا لزيـادة الـوعي باملـسائل املتعلقـة بـالتنوع                     
   .                                     والتنوع البيولوجي يف املناطق الساحلية                البيولوجي البحري

         قرارهـا         مـن    ٢٧     ً      ً                                                   أيـضاً، وعمـالً مبـا قررتـه اجلمعيـة العامـة يف الفقـرة               ٢٠١٠         ويف عام       -     ١٩٩
   ُ                                                                                 ، سُيعقد اجتماع ثالث للفريق العامل املخصص غري الرمسي املفتوح بـاب العـضوية،                 ١١١ /  ٦٣

__________ 
) ٢٠٧(  A/64/66/Add.1 و    ١٠٥         ، الفقرة ،    A/62/66١٦٨-   ١٦٠           ، الفقرات   .   
  . Peter N. Spotts, “How jellyfish may be stirring the ocean”, Christian Science Monitor, 29 July 2009       انظـر    )٢٠٨ (

 Carl Zimmer, “Scientists find a microbe Haven at Ocean’s Surface”, New York Times, 27 July          ً  وانظر أيضاً  

2009.   
 The Valencia declaration – a plea for the   ( “                                        مناشدة حلماية التنوع البيولـوجي البحـري    :             إعالن فالنسيا ”     انظر   )٢٠٩ (

protection of marine biodiversity(  ،  لالطــالع عليــه يرجــى زيــارة املوقــع   .     ٢٠٠٨        نــوفمرب  /                 تــشرين الثــاين  ١٥                                      
   .www.marbef.org/worldconference  ي     لشبك ا

                       ملـؤمتر األطـراف يف        ٣٣ / ٩         ً              انظر أيـضاً املقـرر        .     ٢٠١٠                                             بشأن السنة الدولية للتنوع البيولوجي،          ٢٠٣ /  ٦١        القرار    )٢١٠ (
   .UNEP/CBD/COP/9/29        الوثيقة                                          اتفاقية التنوع البيولوجي يف املرفق األول من 
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           ، لتقـــدمي   ٣٠ /  ٦٠         لقـــرار          مـــن ا  ٨٠    و   ٧٩              والفقـــرتني   ٢٤ /  ٥٩                  مـــن القـــرار   ٧٣    ً              وفقـــاً للفقـــرة 
                  مـن القـرار        ١٢٨                                                    ويف هذا الصدد، قدم األمني العام، وفقا للفقـرة            .          العامة                   توصيات إىل اجلمعية  

                                     ملساعدة الفريق العامـل يف إعـداد               العامة                                                   ، تقريرا إىل الدورة الرابعة والستني للجمعية           ١١١ /  ٦٣
    ).A/64/66/Add.2 (                                                           جدول أعماله، وذلك بالتشاور مع مجيع اهليئات الدولية ذات الصلة 

                                                                                           واســتجابة لطلبــات مــن مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، تعمــل أمانــة      -     ٢٠٠
ــة  ــوجي            اتفاقي ــوع البيول ــدول األطــراف                              التن ــع ال ــاون م ــارير بالتع ــة تق ــى إعــداد ثالث ــا عل                                                                               حالي

         ر الـيت                                                                جتميع وتوليـف املعلومـات العلميـة املتاحـة عـن اآلثـا              )  أ   : (                             واملنظمات الدولية ذات الصلة   
                                                                  رة، وصـيد األمسـاك غـري القابـل لالسـتدامة، والـصيد غـري                 ّ                         ِّ             ختلّفها ممارسـات صـيد األمسـاك املـدمِّ        

  )  ب (                                                                                               املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم، على التنوع البيولوجي البحـري واملوائـل البحريـة؛                
ــا ختــ        ــيت مــن احملتمــل أن خيلّفه ــار ال ــة املتاحــة عــن اآلث ــع وتوليــف املعلومــات العلمي     صيب                                                                ّ                                    جتمي

                  جتميـــع وتوليـــف   )  ج (                                                                                احمليطـــات املباشـــر بفعـــل اإلنـــسان علـــى التنـــوع البيولـــوجي البحـــري؛  
                                                                                                     املعلومات العلمية املتاحة بشأن حتمض احمليطات وآثـار ذلـك علـى التنـوع البيولـوجي البحـري                  

ــل البحريــة   (                    واملوائ
   

ــة والتقنيــة والتكنولوجيــة يف         .  )٢١١ ــة للمــشورة العلمي ــتنظر اهليئــة الفرعي                                                                                  وس
    .     ٢٠١٠        يف عام         التقارير
                                                أيــضا علــى إعــداد وثيقــة معلومــات أساســية                      التنــوع البيولــوجي                           وتعمــل أمانــة اتفاقيــة     -     ٢٠١

                                للتقـدم احملـرز يف تنفيـذ            ٢٠١٠                                                                  ليستخدمها مؤمتر األطـراف إلجـراء اسـتعراض متعمـق يف عـام              
 (  ية                                                                              برنامج العمل املتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والتنوع البيولوجي يف املناطق الساحل

   

٢١٢( .   
  

                                          تدابري تستهدف أنظمة إيكولوجية وأنواع حمددة  -     باء  
       وتـرد    .                                                                                         يقدم هـذا الفـرع معلومـات عـن التطـورات املتـصلة بـنظم إيكولوجيـة حمـددة                      -     ٢٠٢

                                                                                                        معلومات أكثر تفصيال بشأن الـنظم اإليكولوجيـة يف أعمـاق البحـار يف تقريـر األمـني العـام يف                     
    . A/64/66/Add.2        الوثيقة 
                                            أنـواع جديـدة مـن املرجـان واألنـواع                           جيـري اكتـشاف          زال     يـ       ال   -             املرجانية      لشعاب ا    -     ٢٠٣

                   ُ                                                                       فعلـى سـبيل املثـال، اكُتـشفت أنـواع جديـدة مـن املرجـان الرخـو وأنـواع حيوانيـة               .            املرتبطة به 
 (                                                                                            أخرى مل يرد وصفها من قبل يف شعاب أستراليا يف سياق تعداد الكائنات البحريـة احليـة                

   

٢١٣( .   

__________ 
   . ٤- ٢          ، الفقرات   ٢٠ / ٩                                              مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، املقرر   )٢١١ (
   .            ، املرفق األول ٥ / ٧                  املرجع نفسه، املقرر   )٢١٢ (
ــة   )٢١٣ ( ــار البيئي ــرة األخب ــشعاب     ” , )Environment News Service   (                           دائ ــواع املرجــان يف ال ــور علــى مئــات مــن أن                                                           العث

ــترالية امل ــة               األسـ   /           أيلـــول  ١٩  ،  )Hundreds of new corals found on familiar Australian reefs   ( “        ألوفـ
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                                                                        ة حديثة إىل أن الشعاب املرجانيـة تتعـرض لـضغوط مل يـسبق هلـا                                           ويف الوقت نفسه، تشري دراس    
                           ّ                                                                      مثيل يف مجيع أحناء العامل من جّراء تغـري املنـاخ، والـتغريات يف نوعيـة امليـاه بـسبب جريـان املـاء          

     ُ                                                وقد أُعرب عن قلق خاص إزاء زيادة مستويات ثـاين            .                                 فوق سطح األرض، واالستغالل املفرط    
  يف   ) pH                             مـستويات عامـل احلموضـة                       و احلـد مـن       أ (         حلموضـة                                         أكسيد الكربون اليت تزيـد درجـة ا       

                                                                                      وميكـن الخنفـاض مـستوى عامـل احلموضـة يف امليـاه أن يقلـل نـسبة كربونـات                      .               املياه السطحية 
 (                                           الكالسيوم اليت تستخدمها الشعاب لبناء هياكلها

   

٢١٤( .   
                  إىل عـــدد مـــن  )٢١٥    ( “    ٢٠٠٨  :                                          حالـــة الـــشعاب املرجانيـــة يف العـــامل  ”                 ويـــشري تقريـــر     -     ٢٠٤
         مكافحـة    :                           وتـشمل هـذه اإلجـراءات       .                                                ات ذات األولوية لتعزيز حفظ الشعاب املرجانية            اإلجراء

                                            ّ                                                     تغري املناخ العـاملي علـى وجـه االسـتعجال؛ وتعزيـز تكّيـف الـشعاب املرجانيـة إىل أقـصى حـد؛             
                                                                                                   ومشل املزيد من الشعاب ضمن املناطق البحرية احملمية؛ ومحاية الـشعاب النائيـة؛ وحتـسني إنفـاذ                 

                                                                                     احملميــة البحريــة؛ واملــساعدة يف حتــسني عمليــة صــنع القــرار مــع تعزيــز الرصــد                     أنظمــة املنــاطق 
   .                             اإليكولوجي واالجتماعي واالقتصادي

                                                                                             واعتمدت املبادرة الدولية املتعلقـة بالـشعاب املرجانيـة يف اجتماعهـا العـام املعقـود يف                 -     ٢٠٥
ــسان ــل  /        نيـ ــة        ٢٠٠٩         أبريـ ــيع التاليـ ــن املواضـ ــرارات عـ ــة قـ ــصاالت   )  أ   : (                                                   ، ثالثـ              والتوعيـــة؛            االتـ

 (                      األمراض اليت تصيب املرجان  )  ج (         الغازية؛       غريبة           األنواع ال   ) ب (
   

                         واعتمد االجتمـاع العـام     .  )٢١٦
                                                 تقــدمي طلــب إىل االجتمــاع العــام املقبــل بــشأن           بــاعتزام     ً                                     أيــضاً مقــررات تتعلــق، يف مجلــة أمــور، 

     لنظم      بـــا                                                                                                 املقترحـــات املتعلقـــة بقـــوائم الـــشعاب املرجانيـــة والقـــوائم املقترحـــة األخـــرى املتـــصلة 
                                ُ                                                                  اإليكولوجيــة للــشعاب املرجانيــة الــيت ســُتدرج ضــمن تــذييالت اتفاقيــة اإلجتــار الــدويل بــأنواع  

    .                                         احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض
                                                                    ، أطلق رؤساء البلدان الست اليت يتـألف منـها مثلـث الـشعاب                ٢٠٠٩      مايو   /        ويف أيار     -     ٢٠٦

ــا اجلديــدة وتيمــور الــش   إ ( ــابوا غيني ــا والفلــبني                                                      ندونيــسيا وب ــا   )                                           رقية وجــزر ســليمان وماليزي        رمسي

__________ 

-www.ens-newswire.com/ens/sep2008/2008-09-19         لـشبكي                                      لالطـالع، يرجـى زيـارة املوقـع ا          .     ٢٠٠٨      سبتمرب

02.asp.   
) ٢١٤(  G. De’ath et al., “Declining coral calcification on the Great Barrier Reef”, Science , vol. 323, No. 5910 

(2008), p. 116-119.   
                                                                       الــشبكة العامليــة لرصــد الــشعب املرجانيــة ومركــز حبــوث الغابــات         ٢٠٠٨  :                                      حالــة الــشعاب املرجانيــة يف العــامل   )٢١٥ (

   .                         املطرية، تاونزفيل، أستراليا
   .www.icriforum.org/gmthailand_outcomes.html      شبكي                    ُ                   لالطالع على القرارات، ُيرجى زيارة املوقع ال  )٢١٦ (
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       انظــر  (                                                                                             مبــادرة مثلــث الــشعاب املتعلقــة بالــشعاب املرجانيــة ومــصائد األمســاك واألمــن الغــذائي   
   . )٢١٧    ( )       أدناه   ٢٨٤       الفقرة 
ــة     -     ٢٠٧ ــاين -                    األراضــي الرطب ــشرين الث ــوفمرب  /                    يف ت ــراف يف       ٢٠٠٨        ن ــؤمتر األط ــد م                               ، اعتم

                                                                  ، يف اجتماعـه العاشـر، إعـالن تـشانغوون املتعلـق برفـاه                                                           اتفاقية رامـسار بـشأن األراضـي الرطبـة        
                                                                                                  اإلنــسان واألراضــي الرطبــة، الــذي تنــاول اإلجــراءات ذات األولويــة املتعلقــة، يف مجلــة أمــور،   
ــري اســتخدام األراضــي والتنــوع           ــسان وتغ ــشة وصــحة اإلن ــباب املعي ــري املنــاخ وأس ــاه وتغ                                                                                                        باملي

                                         دها مــؤمتر األطــراف مــسائل مثــل حتــديث                                          وتناولــت القــرارات األخــرى الــيت اعتمــ  .            البيولــوجي
                                                                                                      التوجيهات العلمية والتقنية، وتقييم األثر البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي، واألراضي الرطبـة            

         الوقــود    ”                                                                                         وصــحة اإلنــسان ورفاهــه، وتغــري املنــاخ واألراضــي الرطبــة، واألراضــي الرطبــة و        
    .  )٢١٨    ( “     احليوي
                                                          يئــة البحريـة التابعــة للمنظمــة البحريــة الدوليــة يف                           نظــرت جلنــة محايــة الب-             احليتانيـات     -     ٢٠٨

 (                                                                 ً                        مــشروع وثيقــة توجيهيــة بــشأن حــوادث االصــطدام بالــسفن ستــصدر بوصــفها تعميمــاً   
   

٢١٩(  .  
ــان           كمــا ــة لــشؤون صــيد احليت ــة الدولي      ١٩٣     رتني              انظــر الفقــ  (            ٍ                                                            أن العمــل جــارٍ يف ســياق اللجن
                                ود والبحـر األبـيض املتوسـط                                                             واالتفاق املتعلق حبفـظ احليتانيـات يف البحـر األسـ            )        أعاله    ١٩٥  و

                                التابعـة للمنظمـة البحريـة                           جلنة محاية البيئة البحرية       وأقرت    .                                  واملنطقة املتامخة من احمليط األطلسي    
                                                                                                              الدولية أيـضا إدراج مـسألة الـضوضاء العرضـية النامجـة عـن عمليـات النقـل البحـري التجـاري                      

   . )       أدناه   ٢٥٢            انظر الفقرة  (                              على جدول أعمال اجتماعها املقبل 
ــول       -   ٩  ٢٠ ــة ُعقــدت يف أيل ــة عمــل دولي ُ                         ويف حلق ــصيد العرضــي       ٢٠٠٨        ســبتمرب  /                   ــشأن ال                             ب

                                                   حوتيـات البحــر األســود والبحـر األبــيض املتوســط                                                 للحيتانيـات يف إطــار االتفـاق املتعلــق حبفــظ   
ــسية املتامخــة   ــة األطل ــات       ،                               واملنطق ــة للرتاع ــة الوطني ــشاركون االستعراضــات العام                                                                   اســتعرض امل

                                                                            ائد األمسـاك؛ وقـاموا بتوسـيع وتكييـف مـشروع الربوتوكـول املتعلـق                    ومـص                        املتعلقة باحليتانيـات    
                                                                                                  جبمع البيانات بشأن املـصيد العرضـي وتبديـد الثـروة الـسمكية حبيـث يـشمل األنـواع األخـرى               

                                                                  وأقــروا اســتخدام قاعــدة بيانــات متعــددة التخصــصات تتعلــق                                   حمــل االهتمــام يف جمــال احلفــظ؛  
 (                            األمساك يف البحر األبيض املتوسط                                    بالصيد العرضي وضعها اجمللس العام ملصائد

   

٢٢٠( .   

__________ 
   .www.cti-secretariat.net       الشبكي                     ُ                 للمزيد من املعلومات، ُيرجى زيارة املوقع   )٢١٧ (
) ٢١٨(  www.ramsar.org/res/key_res_x_index_e.htm.   
) ٢١٩(  MEPC 59/24 .   ًانظر أيضا ً         MEPC 58/18 و    A/63/63/Add.1 ١٤٤         ، الفقرة   .   
   .www.accobams.org/2006.php/pages/show/313       الشبكي                                   مجيع وثائق االجتماع متاحة على املوقع   )٢٢٠ (
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ــرى     -     ٢١٠ ــاجرة األخـ ــواع املهـ ــانون األول-                                األنـ ــسمرب  /                 يف كـ ــؤمتر      ٢٠٠٨         ديـ ــد مـ                     ، اعتمـ
                                                                                                        األطــراف يف اتفاقيـــة حفـــظ أنــواع احليوانـــات الربيـــة املهــاجرة، يف اجتماعـــه التاســـع، عـــددا    

                         جـه اخلـصوص، يف قـراره                          وشدد املؤمتر علـى و      .                                             القرارات املتعلقة باألنواع املهاجرة البحرية       من
                                                                                                    ، يف مجلة أمور، على احلاجـة امللحـة إىل حتديـد املـسائل واألنـواع واملوائـل البحريـة ذات                      ٩- ٩

                                                                                                          األولوية اليت تستلزم تدخال مـن جانـب االتفاقيـة يف العقـد املقبـل، وطلبـت إىل اجمللـس العلمـي                      
                  ىل سـبل للبحـث                                           وتـشمل هـذه اإلجـراءات الـسعي إ          .                                     لالتفاقية االضطالع بعدد من اإلجراءات    

                                                                                            واحلوار بشأن املسائل ذات االهتمام املشترك، مثل تغري املناخ ومصائد األمساك واسـتراتيجيات             
                                                                                                  التوعية، مع عدد من اهليئات الدولية ذات الصلة؛ واستعراض أحدث املعلومـات املتاحـة بـشأن                

ــة القطــ      ــة املهــاجرة يف منطق ــواع البحري ــع األن ــة حلفــظ مجي ــة واملتوقع ــة الراهن ــشمايل                                                                                            احلال            ب ال
                                                               ّ            ّ                         املدرجة يف تذييالت االتفاقية وذلك من حيث العواقب اليت من احملتمـل أن خيلّفهـا عليهـا تغّيـر                   
                                                                  ُ                          املناخ؛ والنظر يف ما إذا كان هناك أنواع حبرية مهاجرة إضافية تستحق أن ُتـدرج يف تـذييالت           

                ستمرة املبذولــة                                                                                      االتفاقيــة؛ وكــذلك النظــر يف املبــادرات والبحــوث اجلاريــة املتعلقــة بــاجلهود املــ  
         علـى              التقليديـة                                                                                    حلفظ األنواع املهاجرة البحرية، مثل إنشاء شبكات من املناطق احملميـة البحريـة              

                  واعتمـد املـؤمتر      .                                                                                   الصعيد اإليكولوجي ووضـع هنـج متكامـل إلدارة املنـاطق الـساحلية والبحريـة              
  ،  )A/64/66/Add.2                انظـر أيـضا      (                                                                    أيضا قـرارات بـشأن الـضجيج يف احمليطـات، والـصيد العرضـي               

     ، يف          القـرار           ث هـذا       حيـ  و   ).  ٧- ٩          القـرار    (             ّ                                                   واآلثار اليت خيلّفها تغـري املنـاخ علـى األنـواع املهـاجرة              
                                                       ّ                                                   مجلة أمور، األطـراف يف االتفاقيـة علـى التـصدي للتهديـدات الـيت خيلّفهـا تغـري املنـاخ وأنـشطة                     

 (                                     ّ                     التخفيف من آثار تغري املناخ وأنشطة التكّيف على األنواع املهاجرة
   

٢٢١( .   
ــع       -     ٢١١ ــصعيد اإلقليمــي، وق ــى ال ــا وثــالث منظمــات غــري      ١٥                                   وعل ــدا يف غــرب أفريقي                                                    بل

                                                                                                  حكومية على مذكرة تفاهم بشأن حفظ خرفان البحـر واحليتانيـات الـصغرية يف غـرب أفريقيـا                  
                               ودخلت املذكرة حيـز النفـاذ        .                     ، يف إطار االتفاقية       ٢٠٠٨        أكتوبر   /                        كرونيزيا يف تشرين األول    ي  وم

 (       ً                          اعتباراً مـن تـاريخ التوقيـع      
   

                                                                         ومت االتفـاق يف االجتمـاع الثـاين للبلـدان املوقعـة علـى مـذكرة                   . )٢٢٢
ــد يف         ــذي عق ــادئ، ال ــة جــزر احملــيط اهل ــها يف منطق ــات وموائل ــة حبفــظ احليتاني ــاهم املتعلق                                                                                                        التف

                                                                             ، يف مجلــة أمــور، علــى خطــة عمــل رباعيــة حتــدد األولويــات املتــصلة حبفــظ     ٢٠٠٩        يوليــه  /     متــوز
 (                       احليتان والدالفني يف املنطقة

   

٢٢٣(  .    

__________ 
                 إىل اآلثار احملددة     ٢٠٠٩          صدر يف عام   "                               حالة السالحف البحرية يف العامل    "                                      على سبيل املثال، يشري تقرير معنون         )٢٢١ (

      ّ                                                                                                             اليت خيلّفها تغري املناخ على السالحف البحرية نتيجة ابيضاض املرجان وارتفاع مـستوى سـطح البحـر مـن بـني                      
   .seaturtlestatus.org      شبكي                                       ولالطالع على التقرير، يرجى زيارة املوقع ال  .        مل أخرى   عوا

   .                       مسامهة من أمانة االتفاقية  )٢٢٢ (
                                                                                            االجتماع الثاين للبلدان املوقعة علـى مـذكرة التفـاهم  املتعلقـة حبيتانيـات احملـيط                  ”                                انظر النشرة الصحفية املعنونة       )٢٢٣ (

    ).    ٢٠٠٩      يوليه  /     متوز  ٢٩   ( “     اهلادئ
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                                                                                          وهناك مشروع اتفاق بشأن الـسالحف البحريـة يف منطقـة جـزر احملـيط اهلـادئ قيـد                       -   ٢  ٢١
 (      اإلعداد

   

                                                           ، اعتمدت الدول املوقعة على مذكرة التفـاهم املتعلقـة              ٢٠٠٨       أغسطس   /      ويف آب    . )٢٢٤
                                                                                           حبفظ وإدارة السالحف البحرية وموائلـها يف احملـيط اهلنـدي وجنـوب شـرق آسـيا قـرارا بـشأن          

                         غي وضع قائمـة بـاملواقع    ب                                           لعرضي للسالحف البحرية واتفقت على أنه ين                             تدابري احلد من الصيد ا    
                                                   وســوف يــتم إنــشاء فريــق عامــل بــني الــدورات    .                                            ذات األمهيــة بالنــسبة إىل الــسالحف البحريــة

 (                                                      لوضع الصيغة النهائية ملعايري االختيار من أجل ترشيح املواقع
   

٢٢٥( .   
                                        نة املعنية باحليوانات التابعـة التفاقيـة               نظرت اللج -                                    التجارة باألنواع املهددة باالنقراض       -     ٢١٣

                                                                                                         اإلجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهـددة بـاالنقراض يف مـسائل تتـصل بعـدد مـن                   
ُ                              األنواع البحرية يف اجتماعها الرابـع والعـشرين، الـذي ُعقـد يف نيـسان                        ووافقـت    .     ٢٠٠٩         أبريـل    /                                                

                                              تاليـة يف اسـتعراض النـشاط التجـاري اهلـام                   األنـواع ال                             ُ           اللجنة على وجه اخلصوص علـى أن ُتـدرج     
                        مـن جـزر سـليمان، و     )                احملـار العمـالق     (spp. Tridacna  :                                       ضمن األنواع الواردة يف التـذييل الثـاين  

Hippocampus kelloggi)    فــــرس البحــــر                  ” Kellog“ (  و ،    H. spinosissimus)    فــــرس البحــــر                  
” Hedgehog“ (  و ،    H. kuda)    و )  ار                                            فــرس البحــر الــذي يعــيش يف مــصبات األهنــ ،    Huso huso 

(Beluga(   والدالفني اليت تعيش يف جزر سليمان من نـوع ،                                         Tursiops aduncus)      الـدالفني القنينيـة                    
             ومنهجيـة    ،                                                                                    وأوصـت باختـاذ خطـوات ملواصـلة حتـسني تقيـيم الرصـيد مـن مسـك احلفـش                     . )    األنف

 (                                       حتديد إمجايل الكميات املصيدة املسموح هبا     
   

             اللـساع،                                               وفيمـا يتعلـق بأمسـاك القـرش والـراي           .  )٢٢٦
                                                                                               أوصــت أيــضا، يف مجلــة أمــور، األطــراف بتحــسني مجــع البيانــات، وإدارة وحفــظ أنــواع أمســاك  

                                                           ومواصــلة إجــراء البحــوث لتحــسني فهــم احلالــة وحتديــد                       ً         حمــل االهتمــام يف جمــال احلفــظً،        القــرش 
                                                                                                   الروابط بني التجارة الدولية يف زعانف أمساك القرش وحلمها، والصيد غري املـشروع وغـري املبلـغ                 

                    مسـك القـرش بوضـع                  الـيت تـصيد                                                   وأوصت اللجنة األطراف اليت هي مـن الـدول            .                عنه وغري املنظم  
                                                                                        خطة وطنية لسمك القرش يف أقرب فرصة ممكنة واختاذ خطوات لتحسني إجراء البحوث ومجـع               

                      دارة مـصائد خيـار      إ                                    أما يف مـا يتعلـق باسـتخدام و          .                                             البيانات عن كل من مصائد األمساك والتجارة      
                                                                                            مـستدام، فقـد أوصـت اللجنـة بإعـداد تقريـر يتـضمن معلومـات مـن االسـتعراض                                البحر على حنو  

                                                                                                            العاملي الذي أجرته منظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة ملـصائد األمسـاك والتجـارة يف خيـار                     
 (                                                         البحر، وإعداد تقييم ملزايا وعيوب القوائم املدرجة يف االتفاقية

   

٢٢٧( .   
__________ 

   .                       مسامهة من أمانة االتفاقية  )٢٢٤ (
                                                                      الدول املوقعة على مذكرة التفـاهم املتعلقـة بالـسالحف البحريـة يف        -                                      تقرير االجتماع اخلامس للمحيط اهلندي        )٢٢٥ (

ــيا  ــرق أســـــــــ ــوب شـــــــــ ــع    .                                                جنـــــــــ ــارة املوقـــــــــ ــى زيـــــــــ ــه، يرجـــــــــ ــالع عليـــــــــ ــشبكي                                                                                     لالطـــــــــ                      الـــــــــ
www.ioseaturtles.org/iosea_meeting.php?id=15.   

   /     ً                                                                                       الحقــاً مــن جانــب اللجنــة الدائمــة يف اجتماعهــا الثــامن واخلمــسني الــذي عقــد يف متــوز                         مت تأييــد تلــك اخلطــوات  )٢٢٦ (
   ..SC58 Sum. 7 (Rev.1)                                                                   انظر االجتماع الثامن واخلمسون للجنة الدائمة، املوجز التنفيذي، الوثيقة   .     ٢٠٠٩      يوليه 

ــة باحليوانــات      )٢٢٧ ( ــة املعني ــ  .                                                                                     مــشروع حمــضر مــوجز، االجتمــاع الرابــع والعــشرون للجن ــشبكي         املوقــع          اح علــى     مت          ال
www.cites.org/eng/com/AC/24/E-AC24-SumRec.pdf.   
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           املستدامة          والتنمية    ها    وحفظ         البحرية        البيئة      محاية  -     عشر      حادي
       مقدمـة  -     ألف  

         الـنظم           توفرهـا        الـيت         املوارد                                                         يعتمد باليني البشر يف مجيع أحناء املعمورة يف حياهتم على      -     ٢١٤
         أمـور،        مجلـة    يف   ،                 ات الـيت تقـوم        احمليط           استخدامات    شىت     على   و   ،         والساحلية        احمليطية            اإليكولوجية
      دورا        أيـضا           احمليطـات      ؤدي  وت   .       الترويح      وسبل   ل     والعم        والنقل         والطاقة        واملأوى         بالغذاء          بتزويدهم

          للطاقـة           كمـصادر            متزايـدة        بصورة         وتستخدم          األوكسجني،       ودورة        العاملي       املناخ     ضبط   يف      مهما
         واجلــزر       املــد         وطاقــة         مائيــة و     الكهر           والطاقــة          األرضــية           احلراريــة          الطاقــة        قبيــل      مــن           النظيفــة           املتجـددة 
 (       احلرارية         والطاقة         واألمواج

   

        جـزءا            واملنتجـة          والصحية       اآلمنة         واحمليطات   ر     البحا     تعد         وبالتايل   . )٢٢٨
 (        املستدامة          والتنمية          االقتصادي       واألمن        اإلنسان      رفاه    من       يتجزأ   ال

   

               فـإن القـوى            ذلـك،        ومـع    . )٢٢٩
         وأمنـاط              االقتـصادية            واألنـشطة         السكاين       النمو      قبيل    من                                           احملركة وراء التغيري على الصعيد العاملي،       

 (         البحريـة              إليكولوجيـة  ا         الـنظم      على         متزايدة       ضغوطا      تفرض            االستهالك،
   

         املنـاخ        تغـري          ويزيـد    . )٢٣٠
 (       واحمليطية          الساحلية            اإليكولوجية       النظم     على         السلبية          التأثريات       تفاقم    من        العاملي

   

٢٣١( .   
ــالتزامن            البحريــة،          البيئــة       ذلــك   يف      مبــا           البيئــة،   يف          الــضارة            التغــيريات         وتــؤثر    -     ٢١٥        عــدم      مــع            ب

       علـى          سـلبيا          تـأثريا             والوقـود،           الغـذاء          أسـعار    ع        وارتفـا            العامليـة            االقتصادية        واألزمة      املايل          االستقرار
 (        املستدامة         التنمية

   

              اإليكولوجيـة          الـنظم        علـى          البشرية        األنشطة      آثار       إدارة    أن ب          التقارير          وتفيد    . )٢٣٢
             الـساحلية،               اإليكولوجيـة          الـنظم    يف        سـيما    ال      اآلن،      حـىت          حمـدودة          نتـائج     عن       أسفرت    قد         البحرية
           البحريـة               اإليكولوجيـة          الـنظم         قيمـة         احملدود ل    ر    تقدي  ال     ذلك   يف    مبا          العوامل،    من     عدد      بسبب      وذلك

__________ 
         زيـادة       عـن           للبيئـة           املتحـدة         األمـم           برنـامج        بلـغ  ي          حمـدودة،         تـزال    ال           البحريـة            املتجـددة         الطاقة        مشاريع    أن    حني   يف  )٢٢٨ (

         املائـة    يف    سة   مخـ          بنـسبة           وزيـادة    ،    ٢٠٠٤     عام     منذ         املتجددة        الطاقة      قطاع   يف          االستثمار   يف       أضعاف       أربعة       قدرها
           للبيئـة،           املتحـدة         األمـم           برنـامج         انظـر    .        العـاملي           االقتصادي        الركود    من       الرغم     على      ٢٠٠٨   و      ٢٠٠٧      عامي    بني

   .DTI/1186/PA   ،    ٢٠٠٩     عام          املستدامة        الطاقة         استثمار   يف         العاملية         االجتاهات
   .    ٢٠٠٩          للمحيطات        العاملي       اليوم       ناسبة مب       العام      األمني    من       رسالة  )٢٢٩ (
   . )    ٢٠٠٧   (       التنمية     أجل    من        البيئة      تسخري          العاملية،         البيئية          التوقعات         للبيئة،        املتحدة    مم  األ        برنامج  )٢٣٠ (
         إعـادة    :         الـساحلي         احملـيط          تـدهور        وقـف  ”           والـصحة،            والبيئـة           بامليـاه         املعنية         الدولية        الشبكة /      املتحدة      األمم       جامعة  )٢٣١ (

 In Dead Water - Merging of)         بيئـة،   لل        املتحدة      األمم        برنامج      أيضا      انظر    ).    ٢٠٠٨   ( “       البيئية        اإلدارة   يف        التفكري

climate change with pollution, over-harvest, and infestations in the world’s fishing grounds (2008.(    
   .      لأللفية         اإلمنائية        األهداف    عن      ٢٠٠٩     عام       تقرير      أيضا      انظر

   .      لأللفية         اإلمنائية        األهداف    عن      ٢٠٠٩     عام       تقرير  )٢٣٢ (
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            وداخلـها،             القـضائية            الواليـات       بـني         فيمـا         اإلدارة            مـسؤوليات         وجتـزؤ           العلـم،            وحمدوديـة           السليمة،
 (     احمللية         اجملتمعات     لدن    من       احملدود         والتقبل

   

٢٣٣( .   
           اإلمنائيـة           األهـداف         بـشأن           املـستوى    ة        الرفيعـ    ة        املناسـب    يف         جديـدة           تعهـدات    ُ     قُطعـت      وقد    -     ٢١٦
          التقـدم  ب       جيـل   تع  ال       أجـل       مـن       ٢٠٠٨         سـبتمرب  /       أيلـول    يف        املتحدة      األمم     مقر   يف      عقدت     اليت     فية   لألل
 (        لأللفيــة           اإلمنائيــة          األهــداف        حتقيــق      حنــو

   

       بعــني        تأخــذ             االلتزامــات       تلــك       بعــض    أن      حــني    ويف   . )٢٣٤
           لتزامـات   اال     فإن        واجلوع،       الفقر      وطأة    من         التخفيف   يف         البحرية            اإليكولوجية       النظم     دور         االعتبار

       ذلـك    يف      مبـا              للمحيطـات،           املستدامة        اإلدارة    إىل     هتدف     اليت           واملبادرات          اإلجراءات    عم  بد     ددة  احمل
ــاء          البحــوث       دعــم       جمــال   يف             للمحيطــات          العــاملي         اليــوم        أتــاح و   .       حمــدودة         ال تــزال             القــدرات،         وبن
         اجملتمـع            يواجههـا        الـيت            الراهنـة              بالتحـديات           العـاملي        الوعي        لزيادة        الفرصة   )    أعاله   ١        الفقرة     انظر (

       ستقبل                          احتمـــاالت وحتـــديات املـــ   يف           وللنظـــر              للمحيطـــات،             املـــستدامة        اإلدارة    ال    جمـــ   يف          الـــدويل
           البحريــة          البيئــة        محايـة        أجــل      مـن           البحــار         قـانون            اتفاقيــة        مبوجــب         املنـشأ           النظــام         تنفيـذ          يتعلــق ب       فيمـا 

         يتعلــق      مــا   يف             والــسياسات         العلــم      بــني           التفاعــل       حتــسني      فــإن    ،                ويف هــذا اإلطــار   .       عليهــا          واحلفــاظ
          برنـامج        إدارة       جملـس        أبرزه      الذي       النحو     على            اإليكولوجي،        النظام      دمات  وخ           البيولوجي         بالتنوع
 (          املـستدامة            التنميـة           لتحقيـق    و         السليمة          القرارات      الختاذ                 يعد أمرا حامسا             للبيئة،        املتحدة      األمم

   

٢٣٥( .   
        انظــر (           املنتظمــة           العمليــة       إطــار    يف          اخلطــوات      مــن        مزيــد        اختــاذ        يــوفر    أن       ميكــن          الــصدد،       هــذا    ويف

            املبـادرات        سـعت        كمـا    .        ومواردها        احمليطات       إدارة       لتحسني       أساسا   )     أدناه   ٧  ٣٦- ٥  ٣٦         الفقرات
        املـدين          اجملتمـع            ومنظمـات             واحلكومـات             والعلمـاء           األعمـال         رجـال         كبـار       بـني       اجلمع    إىل       األخرية
 (      احمليطات   يف          االستدامة       تعزيز     هبدف

   

٢٣٦( .   
  

__________ 
         إعـادة    :         الـساحلي         احملـيط          تـدهور        وقـف  ”           والـصحة،            والبيئـة           بامليـاه         املعنية         الدولية        الشبكة /      املتحدة      األمم       جامعة  )٢٣٣ (

    ).    ٢٠٠٨   ( “       البيئية        اإلدارة   يف        التفكري
         املتاحـة                                                                                                      جمموعة املبادرات وااللتزامات املتعلقة باملناسبة الرفيعة املستوى بشأن األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة                    انظر    )٢٣٤ (

   .www.un.org/millenniumgoals/2008highlevel/commitments.shtml               يف املوقع الشبكي 
                                                        والعلمـي يف جمـال التنـوع البيولـوجي وخـدمات                    السياسايت                                املنهاج احلكومي الدويل للتعاون       :   ١٠ /  ٢٥        القرار  )٢٣٥ (

   . ١        ، املرفق UNEP/GC.25/17                          النظم اإليكولوجية، الوثيقة 
      ٢٠٠٨           أكتـــوبر   /                                     وجي، الـــذي عقـــد يف تـــشرين األول                                                      هـــذه املبـــادرات املنتـــدى البحـــري البيولـــ            تـــشمل   )٢٣٦ (

) www.biomarine.org/index.php/gb/(     حمليطـات والـسواحل           بـشأن ا                                         ، واالجتماعات اليت نظمها املنتدى العاملي                   
         إطــــار                                                                                                                     واجلــــزر، مبــــا يف ذلــــك ورشــــة العمــــل حــــول إدارة احلكــــم يف املنــــاطق البحريــــة الواقعــــة خــــارج 

      ٢٠٠٨         نـــوفمرب  /                                                      رات الـــسياسة العامـــة، عقـــدت يف تـــشرين الثـــاين                        مـــسائل اإلدارة وخيـــا  :          الوطنيـــة          الواليـــة
) www.globaloceans.org/highseas/index.html.(    
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           اإليكولوجية       النظم    هنج  -     باء  
       وجـه       وعلى             اإليكولوجية،       النظم    هج ُ ُن    يذ   تنف    إىل         الرامية       جهوده       الدويل       اجملتمع      واصل ي    -     ٢١٧

          لتـشجيع             املـستدامة            للتنميـة           العـاملي          القمـة         مـؤمتر         حـدده       الذي         النهائي       املوعد     ضوء   يف       اخلصوص
 (    ٢٠١٠       عـام         حبلـول           القبيـل        هـذا       مـن     هج ُ ُن       تطبيق

   

   يف         مـؤخرا         بـذلت        الـيت          اجلهـود           وتتـضمن    . )٢٣٧
       علـى             اإلقليميـة         البحار     عمل      وخطط          التفاقيات        العاشر        العاملي         االجتماع   يف         التركيز       الصدد     هذا

 (        اإلقليمية        البحار         وبرنامج           اإليكولوجي        النظام     على         القائمة         باإلدارة        املتصلة        املسائل
   

٢٣٨( .   
       هـذا     ويف   .        الكـبرية            البحريـة               اإليكولوجيـة          الـنظم         مشاريع       تطوير      جهود        تواصلت     كما    -     ٢١٨

         العمـل           برنـامج        تنسيق    تب   ومك        للبيئة        املتحدة      األمم        بربنامج          اإلقليمية        البحار        برنامج     قام        الصدد،
      كـل    يف          البيئـي        الوضع    عن       تقرير      لوضع          بالتنسيق    ية رب  ال        األنشطة    من         البحرية   ة     البيئ       حلماية        العاملي
 (    لنظم ا     تلك ل        العاملي         التفاهم       تعزيز     أجل    من          اإلقليمية        البحار   يف            اإليكولوجية       النظم    من

   

٢٣٩( .    

ــغ    -     ٢١٩ ــؤمتر         وأبل ــوزاري         امل ــي           ال ــشأن           األفريق ــة        ب ــق    أن          البيئ ــة        مرف ــة،          البيئ           األطــراف و            العاملي
          تفاقيـة  ا (           أفريقيـا        شـرق          ملنطقـة              والـساحلية            البحريـة         البيئة        وتنمية        وإدارة      محاية         اتفاقية   يف          املتعاقدة
   يف          الكــبرية           البحريــة              اإليكولوجيــة         الــنظم       إلدارة   ا    هنجــ         تبنــوا      قــد            التنميــة،   يف   ء    شركا    الــ و   ، )      نــريويب
          البيئـة         مرفـق  و          البيئـة           برنـامج           يـستثمر     وف  وس   .       الواسعة            اإليكولوجية        األنظمة      نطاق     على        املنطقة
        لــدعم      ٢٠١٢   و      ٢٠٠٤        عــامي      بــني      دوالر         مليــون    ٧٨      مــن        أكثــر            املتعاقــدة           واألطــراف           العامليــة
 (     اهلندي      احمليط     غرب   يف   ة     الكبري   ة      البحري   ة         اإليكولوجي       النظم        مشاريع

   

٢٤٠( .  

          للبيئــة    دة      املتحــ        األمــم         ربنــامج                                       يف منطقــة البحــر الكــارييب التــابع ل           البيئــة          برنــامج        وقــدم    -     ٢٢٠
         منطقـة          بلـدان           ملـساعدة        وضـع         الـذي             الكـارييب،                    مبنطقة البحـر            العاملية        البيئة      مرفق       ملشروع       الدعم
ــنظم      هنــج       خــالل      مــن           الكــارييب         البحــر ــة         ال ــة           مواردهــا       إدارة         لتحــسني              اإليكولوجي ــة           البحري         احلي

        بـشأن           جتريبيـة           مـشاريع          سـتقوم  و   .      مفـرط     أو        كامـل       بشكل         استغالله     جرى         ومعظمها          املشتركة،
        وشـبه             والوطنيـة          احملليـة             املـستويات        علـى        إدارة        مناذج         باختبار        للحدود       عابرة       معينة      أمساك   د ئ   مصا

             اإليكولـوجي           النظـام        علـى            القائمـة          النـهج          تطبيـق        وسيلة      بشأن         اإلضافية        املعرفة       وتوفري   ،        اإلقليمية

__________ 
   .   ١٢٧-   ١١٧          ، الفقرات A/64/66/Add.2    ، و    ١٥٠-   ١٤١          ، الفقرات A/64/66     انظر   )٢٣٧ (
   .    ٢٠٠٩  رب     نوفم /             تشرين الثاين ،                                                       االجتماع العاملي العاشر التفاقيات وخطط عمل البحار اإلقليمية      تقرير   )٢٣٨ (
) ٢٣٩(  ) Sherman, K. and Hempel, G., The UNEP Large Marine Ecosystem Report: A perspective on changing 

conditions in LMEs of the world’s Regional Seas. UNEP Regional Seas Report and Studies No. 182, 

UNEP 2009  متاح يف ،         www.lme.noaa.gov.(    
   .                من املؤمتر الوزاري      مسامهة   )٢٤٠ (
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            األمســـــاك            ملـــــصائد                 واالقتـــــصادية                االجتماعيـــــة            األمهيـــــة            وحتديـــــد             األمســـــاك،            مـــــصائد       إلدارة
  . )٢٤١    ( ا        وحساسياهت

       نطقـة    امل   يف           البحريـة                االسـتراتيجية         اخلطـة         تنفـذ      زال   تـ    ال   ،                             املنطقة القطبيـة الـشمالية       يف و    -     ٢٢١
          البيئـة         محايـة           برنـامج         إطـار       يف                                املنطقـة القطبيـة الـشمالية            جملـس        وزراء         وضـعها        الـيت       ٢٠٠٤      لعام

       ريـة     البح              اإليكولوجيـة          للـنظم        عمـل          خريطـة        وضـع        علـى        العمل    إىل          وباإلضافة   .      لمنطقة ل         البحرية
          جمموعـات    يف        تقـدم          إحـراز        علـى          العمـل          أمـور،      مجلة   يف        ربنامج،  ال       يواصل      عشر،        السبعة        الكبرية

      هنـج         ووضـع            الـشمايل،          القطـب    يف          الكـبرية            البحريـة               اإليكولوجيـة        للنظم        املتغرية       احلالة        مؤشرات
ــنظم ــة         لل ــة              اإليكولوجي ــة            للمــشاريع          الكــبرية           البحري ــيم             التجريبي ــة         واإلدارة           للتقي ــة           للمنطق            القطبي

 (        الشمالية
   

٢٤٢( .  

        إعـالن           اعتمـاد        علـى          الـضوء           اآلسـيوي            التنميـة         مـصرف          سـلط           املنـاخ،      تغري      سياق    ويف    -     ٢٢٢
              اإليكولوجيــة         الــنظم      هنــج         تعزيــز        أمهيــة       علــى        وشــدد   ،    ٢٠٠٩        مــايو /      أيــار   يف            للمحيطــات          مانــادو
          الـــنظم           تتقاســـم        الـــيت            البلـــدان       بـــني           والـــدويل           املؤســـسي            التعـــاون        عـــزز       ممـــا            الكـــبرية،            البحريـــة

          وإنتـاج          األمسـاك         ومصائد        التلوث     جمال   يف         الواسعة     تها  ؤي  لر      نظرا          ومواردها         البحرية    ية        اإليكولوج
        أيـضا         انظـر  (   ة    كمـ  و   واحل              واالقتـصادية              االجتماعيـة             والتنميـة           البيئـي         والرصد        األولية          الغذائية       املواد
    . )٢٤٣    ( )     أدناه   ٥  ٣٤   و   ٦  ٢٨   ني      الفقرت

       عمـل       مـن         أيـضا          يتجـزأ    ال    ءا    جـز    د ئ      املـصا    يف              االيكولوجيـة          الـنظم       هنـج        تنفيذ      يزال   ال و    -     ٢٢٣
          املنظمـة          أعـضاء       بـني         واسـع         نطـاق        علـى       لـه            التـرويج    مت       وقـد             وواليتـها،           والزراعة        األغذية       منظمة

ــة            االســتدامة          لتــشجيع          كوســيلة ــد         وتلقــى   .       األمســاك         مــصائد   يف        األجــل         طويل ــدان      مــن          العدي            البل
ــاهيم        جمـــال   يف             والتـــدريب          الـــدعم           األعـــضاء           لنظـــام ا       هنـــج           لتخطـــيط           الالزمـــة              واملنـــهجيات            املفـ

 (         وتنفيــذه             اإليكولــوجي
   

        بــشأن             املــستقبلية          لألنــشطة          برنــامج          اقتــراح          املنظمــة        طرحــت       كمــا   . )٢٤٤
         ملنظمـة            الدوليـة              التوجيهيـة           املبـادئ          تنفيـذ    يف            للمـساعدة           البحـار       أعايل       أعماق   يف       األمساك       مصائد
   ، )      أعـاله      ١٨٠          الفقـرة         انظـر  (          البحـار         أعـايل          أعمـاق    يف       األمساك       مصائد       إلدارة          والزراعة        األغذية

__________ 
   .                  األمم املتحدة للبيئة                مسامهة من برنامج   )٢٤١ (
) ٢٤٢(  Protection of the Arctic Marine Environment progress report on the ecosystem approach to arctic 

marine assessment and management, 2006-2008, متاح يف ،         arcticportal.org/en/pame.   
   .      اآلسيوي        التنمية      مصرف      من      مسامهة  )٢٤٣ (
                                                                         كما وضعت املنظمـة ورقـة تقنيـة عـن أفـضل املمارسـات يف جمـال منذجـة             .                                   مسامهة من منظمة األغذية والزراعة      )٢٤٤ (

               نيـة اخلاصـة                               املبـادئ التوجيهيـة التق          انظر   (          د األمساك    ئ                                غ هنج للنظام اإليكولوجي يف مصا           إلبال        يكولوجي  اإل        النظام  
   .    ٢٠٠٨                               ، روما، منظمة األغذية والزراعة،  ١        ، إضافة  ٢        ، امللحق  ٤    رقم   ،   اك     د األمس ئ                   بالصيد الرشيد يف مصا
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          األربعــة           عناصــرها        كأحــد        اهلــشة           البحريــة              اإليكولوجيــة         الــنظم          بيانــات         قاعــدة         إنــشاء       تــضم       الــيت
 (        الرئيسية

   

٢٤٥( .  

          جهودهـا       عـن          األمسـاك        مصائد       إلدارة          اإلقليمية           الترتيبات    أو         املنظمات    من     عدد       وأبلغ    -     ٢٢٤
         اآلثـار       عاجلة  وم          وإدارهتا،      احلية         البحرية        املوارد     حفظ   يف            اإليكولوجية       النظم    هنج     دمج    إىل         الرامية
         لقـرار         وفقـا          اهلـشة،            البحريـة               اإليكولوجيـة          الـنظم      على        البحار     قاع   يف       الصيد       أنشطة     على         املترتبة
 (   ١٠٥ /  ٦١        العامة        اجلمعية

   

        احملـيط        تـون        حلفـظ            الدوليـة           اللجنـة         ذكـرت           املثـال،         سـبيل      على    و  . )٢٤٦
         إدمـاج          حـديثا           املنـشأة               اإليكولوجيـة           بـالنظم           املعنيـة          الفرعية        اللجنة    من       العام      اهلدف    أن        األطلسي
           للبحـــوث            الدائمـــة        تـــها  جلن           طلبتـــها        الـــيت               االيكولوجيـــة          الـــنظم       عـــن            والبحـــوث          الرصـــد          أنـــشطة

   د ئ     مـصا    يف             اإليكولـوجي           النظـام         لنـهج           العلمـي            الزاويـة        حجـر        مبثابة     فهي         وبالتايل            واإلحصاءات،
          اجملـاالت،       مـن        عـدد    يف         حاليـا         تعمـل            الفرعيـة         اللجنة    أن      ذكرت     كما   .       الدولية        اللجنة   يف       األمساك

         أنـواع        علـى           األطلـسي         احملـيط    يف          التونـة         أمسـاك          ملـصائد           احملتملـة          لآلثـار          تقيـيم          إجـراء        ذلـك    يف   ا مب
 (         البحريـة         الطيور

   

           ترتيبـات    يف             اإليكولـوجي           النظـام             اعتبـارات          إدمـاج           مناقـشة         أيـضا         وجـرى    . )٢٤٧
         األمسـاك    د ئ     ملـصا             اإلقليميـة        لهيئة ل        العامة         األمانات      شبكة          اجتماعات     خالل       األمساك   د ئ   مصا       إدارة
 (    سنتني    كل      تعقد     اليت

   

٢٤٨( .  
  

      الربية        األنشطة      جراء    من         البحرية        البيئة       تدهور  -     جيم  
      الربية        األنشطة      جراء    من        التلوث -    ١  

 (       الربيــة          األنــشطة      عــن          البحــري          التلــوث      مــن         املائــة   يف    ٨٠    إىل       يــصل      مــا        يــنجم    -     ٢٢٥
   

٢٤٩(   
   ٣     ٦٠٠      مـن         يقـرب       مـا          تـصريف      يتم        املثال،      سبيل      فعلى    ).     أدناه     عشر     ثاين     ال      الفصل      أيضا     انظر (

          يتـراكم     أن       ميكـن        حيـث            البحريـة           البيئـة     إىل       منـه          الكـثري         ويـصل           سـنويا،           البيئـة    يف          الزئبـق     من    طن
 (          الغذائيـة          السلسلة   يف         أحيائيا

   

         بعيـدة          مـسافة        علـى           التلـوث          مـصادر        تقـع           األحيـان        بعـض     ويف   . )٢٥٠
__________ 

   .A/64/66/Add.2    و A/64/305           انظر أيضا،   .                               مسامهة من منظمة األغذية والزراعة  )٢٤٥ (
                                                                                                                   مسامهات من جلنة حفظ املوارد البحرية احليـة يف أنتاركتيكـا، وجلنـة مـصائد األمسـاك يف مشـال شـرق احملـيط                          )٢٤٦ (

                                                                                مة مصائد األمساك يف جنوب شرق احمليط األطلسي، وجلنة مصائد األمساك يف غرب ووسط                           األطلسي، ومنظ 
                                                                                                               احملــيط اهلــادئ، ووكالــة مــصائد األمســاك ملنتــدى جنــوب احملــيط اهلــادئ، واللجنــة الدوليــة حلفــظ تــون احملــيط 

   .A/64/305                        وملزيد من املعلومات، انظر   .       االطلسي
   .      األطلسي     احمليط                                 مسامهة من اللجنة الدولية حلفظ تون   )٢٤٧ (
   .                                              مسامهة من جلنة مصائد األمساك يف مشال شرق احمليط األطلسي  )٢٤٨ (
) ٢٤٩(  www.gpa.unep.org/content.html?id=180&ln=6.   
) ٢٥٠(  GPA Outreach, July-September 2008, p. 8.   
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   .       األخـرى           املائيـة          اجملـاري     أو         األهنـار       طريق    عن       أمور،     مجلة   يف          السواحل،    إىل       وتنقل        الساحل    من
    .              يف بعض األحيان    صعبا         التصريف      نقطة     عند        التلوث       تنظيم      يكون    قد          وبالتايل،

           منفـــردة            إجـــراءات         اختـــاذ   يف          الـــدول           مـــساعدة    إىل           العـــاملي          العمـــل           برنـــامج         يهـــدف و    -     ٢٢٦
           البحريـة           البيئـة          تـدهور        منـع     إىل        يـؤدي     مما           ومواردها،           وأولوياهتا         سياساهتا    مع        تتماشى       جمتمعة   أو

        عــــن            النامجـــة            اآلثـــار         مـــن               انتعاشـــها     إىل           وكـــذلك            عليـــه،           قـــضاء   ال    أو / و              ومراقبتـــه            وخفـــضه 
  .     الربية       األنشطة

ــى      وردا    -     ٢٢٧ ــر        علـ ــذي         اخلطـ ــشكله         الـ ــوث          يـ ــالزئبق،           التلـ ــق             بـ ــس         وافـ ــامج       إدارة        جملـ            برنـ
       زمــين         وجــدول         عمليــة       علــى   ،    ٢٠٠٩         فربايــر /      شــباط   يف   ،        العــاملي           الــوزاري          البيئــي          املنتــدى /        البيئــة

          اإلنـسان        صـحة        علـى           املخـاطر       مـن         للحـد           العـاملي    د       الـصعي      على        قانونا      ملزم    صك     على         للتفاوض
 (     العامل      نطاق     على           وتصريفاته        الزئبق          انبعاثات    من         الناشئة         والبيئة

   

٢٥١( .    

            الــسياسات          وواضــعي           العلمــاء      مــن         عامليــة         شــراكة        طلقــت ُ أُ   ،    ٢٠٠٩        مــايو /      أيــار   ٦    ويف    -     ٢٢٨
   يف        فــراط  اإل         ملــشكلة          للتــصدي           الدوليــة            واملنظمــات           احلكوميــة      غــري            واملنظمــات        اخلــاص           والقطــاع
 (       االزدياد   يف       اآلخذة          باملغذيات         التخصيب

   

           البلـدان           مـساعدة       هـو          الشراكة     هذه    من       واهلدف   . )٢٥٢
       خـالل     من         للتنفيذ        وقابلة         التكلفة     حيث    من       فعالة      حلول        وتنفيذ      حتديد   يف       بنشاط         املشاركة     على
   يف          اإلفـراط        علـى            املترتبـة           الـضارة           واآلثـار           األسـباب        حـول             الـسياسات          صـانعي     بني       الوعي       زيادة

         أصــحاب       مجيــع       قبــل      مــن           املــشاركة          وتعزيــز            اإلجــراءات        اختــاذ   ن   عــ   ة     نامجــ  ال            والفوائــد          لتخــصيب ا
 (      املصلحة

   

٢٥٣( .     
            والبحريـة             الـساحلية           املـوارد          مـسائل          إلدمـاج        العمل       وإطار          التحليلي       النهج      نوقش     وقد    -     ٢٢٩
      مـم   األ         ربنـامج                                                تنسيق برنـامج العمـل العـاملي التـابع ل               مكتب       وضعها     اليت   ،       الوطنية         التنمية     أطر   يف

          العـاملي          العمـل           لربنـامج          الـدويل           احلكـومي           لالستعراض       الثاين         االجتماع       لقرار      وفقا        للبيئة        املتحدة
            اإلقليميـة               واالجتماعـات              واإلقليميـة            العامليـة          العمـل          حلقـات       مـن        سلسلة     خالل   ،    ٢٠٠٦     عام   يف

  .    اهلند و           وموريشيوس         جامايكا      فيها    مبا        العاملي       العمل        برنامج   يف        األعضاء         للبلدان

          املتحـدة         األمـم          وبرنامج        للبيئة        املتحدة      األمم        برنامج      أنشأ   ،    ٢٠٠٨   ه    يوني /      حزيران    ويف    -     ٢٣٠
            والـسواحل             للمحيطـات           العـاملي            واملنتـدى           للميـاه            العامليـة             والـشراكة          العاملية        البيئة       ومرفق        اإلمنائي
             والـسواحل،            واحمليطـات           العذبـة          امليـاه        إدارة        بـربط         املعـين         العامل        الفريق   ،  ين  خر آ    بني    من        واجلزر،

__________ 
) ٢٥١(  GC/GMEF Decision 25/5: Chemicals management, including mercury.   
) ٢٥٢(  www.gpa.unep.org/content.html?id=180&ln=6.   
) ٢٥٣(  www.gpa.unep.org/content.html?id=180&ln=6.   
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           املـؤمترات    يف            والـسواحل           العذبـة          امليـاه       بـني            الـروابط        علـى            التركيـز        زيادة     أجل    من     عمل ي س   ي ذ  ال
            املتكاملـة         اإلدارة        أساليب       تطبيق   يف        الواقع     أرض     على        ملموسة         إجراءات       واختاذ        املستوى       رفيعة  ال

 (     األهنار        وأحواض          الساحلية         للمناطق
   

       علـى          لالطـالع  و    ).     أدناه     ٣٨٧-   ٣٨٥         الفقرات      انظر (   . )٢٥٤
  .     أدناه   )   كاف (     فرع  ال      انظر          اإلقليمي،        الصعيد     على    هبا        املضطلع       ألنشطة ل     وصف

  
       البحري        الركام -    ٢  

ــة،          األنــشطة      مــن         مــستمد          البحــري          الركــام      مــن   ا     كــبري        جــزءا    ألن        نظــرا    -     ٢٣١         اضــطلع           الربي
ــامج          العــاملي         العمــل          برنــامج ــة          البحــار           وبرن ــة بعــدد          املتحــدة        األمــم          برنــامج    يف           اإلقليمي       مــن                 للبيئ
   ٧  ٢٩             الفقـرات         انظـر  (         املتزايد       للقلق       املثرية        املسألة    ذه هل      تصدي ل ل       األخرية        لسنوات ا   يف        األنشطة

          توصـيات          وكـذلك              اإلقليميـة،           لألنـشطة          وحتليـل       عامة    حملة      وردت     وقد   . )     أدناه    ٢٠ ٣   و   ٩  ٣١   و
          للبيئـة           املتحـدة         األمـم           برنـامج          تقريـر    يف         العـامل         أحنـاء      مجيع   يف         البحرية          النفايات       ملشاكل        للتصدي

   يف          الـضوء،            التقريـر         وسـلط    . )٢٥٥    ( “        العـاملي           التحـدي    :         البحريـة             النفايـات  ”         عنـوان  ب   ،    ٢٠٠٩      لعام
   إىل  و           البحريــة            النفايــات        آثــار      عــن           العلميــة            املعلومــات      مــن        ملزيــد    إىل ا         احلاجــة       علــى         أمــور،       مجلــة

               اسـتراتيجيات    يف           البحريـة             النفايـات           وإدمـاج             وقياسـها،            البحريـة           النفايات     جلمع       موحدة        منهجية
         احملتمـل        الدور          واستكشاف           وتطبيقها،         القائمة         واألنظمة         القوانني       تنفيذ      وحتسني           النفايات،       إدارة

            النفايــات         ملعاجلــة            وإقليميــة         وطنيــة               اســتراتيجيات        ووضــع          الــسوق،       علــى           القائمــة             للمبــادرات
 (       البحرية

   

      أسـس      إىل           املـستندة             والتقيـيم          الرصـد          بـرامج       مـن         يكفـي       مـا       وجود     عدم     على      وردا   . )٢٥٦
ــة  ــا         علميـ ــق         فيمـ ــات          يتعلـ ــة،     البحر              بالنفايـ ــترك        يـ ــامج          اشـ ــدة ل            برنـ ــم املتحـ ــة                    األمـ ــة          لبيئـ             واللجنـ

ــة         األربــع           اجملموعــات       وضــع   يف           الدوليــة           احلكوميــة                  األوقيانوغرافيــة ــة          املبــادئ      مــن           التالي              التوجيهي
       علــى          امللقــاة            للنفايــات         شــاملة           تقييمــات   ) أ (   :          املعلومــات      مجــع      مــن         خمتلفــة         ألنــواع             التــشغيلية
              التقييمـــات   ) د (             العائمـــة؛             النفايـــات         قيـــيم ت   ) ج (             القاعيـــة؛             النفايـــات            تقييمـــات   ) ب (            الـــشطآن؛
 (        الــشطآن       علــى          امللقــاة            للنفايــات           الــسريعة

   

ــامج         وأفــاد   . )٢٥٧ ــة                ألمــم املتحــدة ل ا          برن ــر   يف   ،       لبيئ          تقري
           القـوانني          تطبيـق        خـالل       مـن            البحريـة             النفايـات          مـسألة          ملعاجلـة         ملحـة         حاجـة         هنـاك    ن أ   بـ         منفصل،
ــة        نطــاق          وتوســيع         أفــضل،      حنــو       علــى           واألنظمــة ــة،   الت       مــالت  احل و           التوعي        أدوات          وتوظيــف           ثقيفي
__________ 

) ٢٥٤(  GPA Outreach, October-December 2008, ،     متاح علـى املوقـع الـشبكي                             www.stakeholderforum.org/fileadmin/ 

files/GPA_Outreach/GPA_Outreach_November-December_2008_FINAL_01.pdf  
   .             التحدي العاملي  :                 النفايات البحرية                           برنامج األمم املتحدة للبيئة،   )٢٥٥ (
   .  ١٠- ٨  ص            املرجع نفسه   )٢٥٦ (
                   بــشأن اســتعراض                     املبــادئ التوجيهيــة  ،                                              اللجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة /                                 برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة  )٢٥٧ (

ــدها   ــة ورصـ ــات البحريـ ــم      .                                  النفايـ ــة رقـ ــار اإلقليميـ ــات البحـ ــارير ودراسـ ــة     ١٨                                                        تقـ ــة الفنيـــة للجنـ                                  ، اجملموعـ
    ).    ٢٠٠٩   (  ٨٣                                   األوقيانوغرافية احلكومية الدولية رقم 
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 (    قوية          اقتصادية        وحوافز
   

               األمم املتحـدة           برنامج    من        بتكليف       مؤخرا     صدر     آخر       تقرير      وحيدد   . )٢٥٨
           املتعلقـة           املـشاكل          ملعاجلـة          الـسوق        علـى            القائمـة         األدوات           اسـتخدام         بـشأن          توجيهية       مبادئ       لبيئة ل

 (       البحرية           بالنفايات
   

          ومنظمـة          لبيئـة         حـدة ل            ألمـم املت   ا          برنـامج       بـني        مشترك       تقرير     حيلل        وأخريا،   . )٢٥٩
   ،     ذلـك        خبـالف         عنـها           املتخلـى     أو           املفقـودة     أو         املهجورة       الصيد       معدات       مشكلة          والزراعة        األغذية
 (  هلا        للتصدي       تدابري      اختاذ    عن     فضال          وآثارها،         وأسباهبا

   

       سـوى        الصيد       معدات     متثل   ال        وبينما   . )٢٦٠
          البيئــة       علــى        كــبرية            انعكاســات      هلــا       كــون ت    أن       ميكــن            البحريــة،            النفايــات      مــن        صــغرية         مئويــة        نــسبة

  . )٢٦١    ( “ ي     الشبح     صيد  ال ”                    الصيد غري املتعمد، أو      خالل    من     ذلك   يف    مبا          البحرية،
  

        السفن    عن        الناجم        التلوث  -     دال  
   يف                 بـالغ األمهيـة           دورا                 نقـل البحـري       ال        يـؤدي    ،    أعاله       اخلامس       الفصل   يف           أشري إليه        كما    -     ٢٣٢
          بكميـات         اخلـام           واملـواد         لـسلع  ا        لنقـل           وفعالـة         آمنـة        وسيلة      توفري     خالل    من        العاملي         االقتصاد       تعزيز
          النفطـي           التلـوث       مـن          تتـضرر     أن           البحريـة           للبيئـة        ميكـن         ذلـك،        ومـع    .       العـامل         أحنـاء        مجيـع    يف      كبرية
           الغازيـة            واألنـواع    )       أدنـاه    ٣  ٣٥- ٩  ٣٤           الفقـرات         انظـر  (           الدفيئـة          غـازات            وانبعـاث          اهلـواء        وتلوث

     ات،          واالصــطدام   ، ) ٣  ٢٥- ١  ٢٥           الفقــرات        انظــر (            والــضوضاء   ، )   ٢٤٩-   ٢٤٣           الفقــرات        انظــر (
       هــذه       بعــض         ملعاجلــة         اجلهــود       بــذل  ُ وُت   .              نقــل البحــري  ال         أنــشطة      عــن          النــاجم             الكيميــائي           والتلــوث
   ).    أعاله   ٥  ١٩   و   ٣  ١٩   ني      الفقرت      أيضا      انظر (       أدناه     مبني    هو     كما         املشاكل،

  
      املواد       تصريف -    ١  

   ،    ٢٠٠٩         يوليـه  /     متـوز    يف  -   )        الزيـوت  (      األول         املرفـق    ،  ٧٨ /  ٧٣        البحري        التلوث         اتفاقية    -     ٢٣٣
    ٧٨ /  ٧٣          البحـري           التلـوث            التفاقيـة       األول         املرفـق    يف          تعـديلني            البحريـة         البيئة      محاية   ة  جلن   ت     اعتمد
        عــرض    يف          الــنفط            خزانــات        بــني           الــنفط     ات     شــحن        نقــل           أثنــاء            التلــوث        مــن             الوقايــة    ) أ (        بــشأن
 (        البحـــر

   

       كـــال           وســـيدخل    ).        احلمـــأة (          الـــسفن       مـــنت        علـــى            النفطيـــة            املخلفـــات       إدارة   ) ب (   و   ؛ )٢٦٢
__________ 

) ٢٥٨(  UNEP/OZONE, Global Threat, Global Challenge, Review and analysis of UNEP’s Global Initiative on 

Marine Litter (2009).   
) ٢٥٩(  UNEP, Guidelines of the Use of Market-based Instruments to Address the Problem of Marine 

Litter (2009).   
) ٢٦٠(  FAO and UNEP, Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear, UNEP Regional Seas Reports 

and Studies 185, FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper 523 (2009).   
   .  ١٦        الصفحة            املرجع نفسه،   )٢٦١ (
                                                            طنـا ومـا فـوق، ولـيس املقـصود منـها أن تنطبـق                ١٥٠                                                         ينطبق التعديالن على ناقالت نفـط محولتـها اإلمجاليـة             )٢٦٢ (

   .                         على عمليات التزود بالوقود
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ــز            التعــديلني ــذ       حي ــاين         كــانون   ١   يف           التنفي ــاير /       الث ــضا           واعتمــدت   .    ٢٠١١       عــام         ين             التعــديالت        أي
 (     النفط     سجل       وكتاب   ا    دولي        بالزيت        التلوث     منع       شهادة     على         املترتبة

   

٢٦٣( .  

          يوليـــه /      متـــوز   يف  -   )           النفايـــات (          اخلـــامس          املرفـــق   ،  ٧٨ /  ٧٣           البحـــري           التلـــوث            اتفاقيـــة    -     ٢٣٤
ــادت   ،    ٢٠٠٩ ــة          أعـ ــة        جلنـ ــة         محايـ ــة           البيئـ ــشاء            البحريـ ــق          إنـ ــالت         فريـ ــتعراض            املراسـ ــق  امل            السـ         رفـ
 (     اخلامس

   

       الـيت            بالـصيغة    “         الفاسـدة          البضائع       إدارة      بشأن         إرشادات ”      أيضا        اللجنة         واعتمدت   . )٢٦٤
   ، )       أدنــاه     ٢٥٥          الفقــرة        انظــر (        لنــدن             وبروتوكــول        لنــدن           اتفاقيــة   يف            املتعاقــدة          األطــراف           اعتمــدهتا
        تعتـرب    ال    أن         مفـاده          تعمـيم          إصـدار         كـذلك         لجنـة   ال         وطلبـت    .       تعمـيم      شكل   يف         توزيعها ب       وأوصت

           الـسفينة          تنظيـف       عـن         نـشأت         جافـة          بـضائع     أي         بقايـا      على      حتتوي     اليت          البضائع،     عنرب      غسيل      مياه
         البحـر          منطقـة  ”   و   “        اخللجـان          منطقـة  ”        داخـل          اخلـامس          املرفـق         إطـار    يف          نفايـات            محولتـها،        عنابر

       مـيال     ١٢      عـن         تزيـد          مـسافة    يف           العنـابر        هـذه         غـسيل         ميـاه          تـصريف           وإمكانية   ؛ “      املتوسط       األبيض
        محولــة        مــادة      مــن          الغــسيل        ميــاه   يف           البــضائع         خملفــات        تنــشأ    أال و   ؛        املنــاطق       هــذه        شــاطئ      مــن        حبريــا

ــة           امللوثــات      مــن       أهنــا       علــى        تــصنف ــة   يف           البحري ــة           القــوانني         مدون ــة           البحري            البــضائع        بــشأن           الدولي
  .     اخلطرة

          مراقبـة         بـشأن            الدوليـة             االتفاقيـة         مبوجـب         يـسمح    ال  -       للحشف        املضادة        الضارة       النظم    -     ٢٣٥
   /       أيلــول    ١٧   يف          النفــاذ       حيــز        دخلــت       الــيت          الــسفن،   نت   مــ       علــى         للحــشف          املــضادة          الــضارة         الــنظم
            بيولوجيـة            كمبيـدات         تعمـل        الـيت          العضوية         القصدير        مركبات       السفن          باستخدام   ،    ٢٠٠٨       سبتمرب

             االتفاقيــة،         تلــك       لنــصوص        وفقــا   ،        والــسفن   .       للحــشف          املــضادة         نظمهــا   يف             اســتخدامها         إعــادة    أو
        بوضـع          سـتقوم       بـل    ؛    طحها   سـ     أو           اخلارجيـة            أجزائهـا     أو           أجـسامها        علـى            املركبـات        هـذه      حتمل  ال

   .          املتوافقـة       غـري          للحـشف           املـضادة            األساسـية          الـنظم     من         الترشيح    من       ملنعها       حاجزا      تشكل       تكسية
          األعــضاء         الــدول    إىل         دعوهتــا                                 جلنــة محايــة البيئــة البحريــة        كــررت             االتفاقيــة،         تنفيــذ         تــسهيل       غيــة  وب

        مبوجــب         حظرهــا   مت    أو        قيــدت    أو        أقــرت         للحــشف         مــضادة       نظــم       بــأي           املتعلقــة            املعلومــات        تــوفري
 (        لالتفاقية      وفقا    لي  احمل        قانوهنا

   

٢٦٥( .  

           توجيهــات ”       علــى        أيــضا           البحريــة          البيئــة        محايــة       جلنــة         وافقــت   ،    ٢٠٠٩         يوليــه /     متــوز    ويف    -     ٢٣٦
ــة            املمارســات        أفــضل        بــشأن ــة           اإلداري ــنظم         إلزال        ذلــك   يف      مبــا          الــسفن،      مــن         للحــشف          املــضادة         ال

           الـسفينة      جسم         تنظيف     ألة س م    أن     على       وافقت     كما   . “          البيوتيلتني      ثالثي      مبادة         أجسامها       طالءات
__________ 

   .  ٢٤ /  ٥٩  ،                        جلنة محاية البيئة البحرية  )٢٦٣ (
                                                                                                                                  انظـــر تقريـــر جمموعـــة املراســـالت بـــشأن العمـــل خـــالل فتـــرة مـــا بـــني الـــدورتني، جلنـــة محايـــة البيئـــة               )٢٦٤ (

   . ٣ / ٦ /  ٥٩  ،       البحرية
   .  ٢٣ /  ٥٨   ،                       جلنة محاية البيئة البحرية  )٢٦٥ (
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      حتـت          السائبة          والغازات         للسوائل         الفرعية        اللجنة   ا   فيه       ستنظر   ،  ات       التوجيه   ا  ته     استثن     اليت        املياه،   يف
 (      أعماهلا      جدول   يف         اإلحيائي    شف  احل     بند

   

٢٦٦( .  

ــشآت    -     ٢٣٧ ــة     رأت  -            االســتقبال         من ــة       جلن ــة        محاي ــة،          البيئ ــاء            البحري ــشتها         أثن ــات            مناق              الترتيب
            االســتقبال         منــشآت         كفايــة       عــدم         معاجلــة        بــشأن      ٢٠٠٨        لعــام        لعمــل ا       خطــة        ســياق   يف            اإلقليميــة
    ٧٨ /  ٧٣          البحــري          التلــوث           اتفاقيــة          مرفقــات       علــى           املناســبة            التعــديالت         إجــراء         ضــرورة            بــاملوانئ،

             الترتيبــات       علــى          املؤســسي          الطــابع         إضــفاء       أجــل      مــن   ، )  ٤٤ (    ٨٣          اللجنــة         وقــرار         الــصلة     ذات
          تعـديالت        أيـة           اعتمـاد                  ريثما يـتم        أنه    لك       كذ       اللجنة      قررت و   .        االستقبال       منشآت       لتوفري          اإلقليمية
ــا ــز           وإدخاهل ــاذ،       حي ــي           النف ــسر    أن         ينبغ ــا   ي     ي ــام   يف          قراره ــراف      ٢٠٠٦       ع ــن             باالســتفادة           لالعت       م
 (        االستقبال       منشآت       لتوفري       وسيلة        بوصفها          اإلقليمية           الترتيبات

   

           واللجنـة         لجنـة   ال       وافقت     كما   . )٢٦٧
        دليــل ”      لـــ            النهائيــة          الــصيغة         إصــدار         ضــرورة       علــى         العلــم        دولــة       قبــل      مــن            بالتنفيــذ          املعنيــة           الفرعيــة

          االتفـاق    مت        ذلـك،      على       وعالوة   .      تعميما        بوصفها   “       بامليناء          االستقبال       ملنشآت       اجليدة          املمارسات
 (     العمل     خطة    من         املتبقية        األعمال      بنود     على       للعمل         املراسالت      فريق       إنشاء       إعادة     على

   

٢٦٨( .  

ــوث         حلــوادث             واالســتجابة          التأهــب    -     ٢٣٨ ــة         وافقــت  -          التل ــة       جلن ــة        محاي ــة          البيئ ــى           البحري        عل
          املنظمــة      بــني         مــشترك         ودليــل       لــه،           والتأهــب         الــنفط          انــسكاب        خمــاطر         تقيــيم        بــشأن        دليــل        نــصوص
         أعقـاب    يف           وإصـالحها          البيئية        األضرار       تقييم      بشأن        للبيئة        املتحدة      األمم         وبرنامج         الدولية         البحرية

 (       البحرية         النفطية           االنسكابات
   

    أي      عـن          اإلبـالغ        علـى           األعـضاء          الـدول       حـث          واصـلت      كما   . )٢٦٩
ــة          وحــوادث      سائر   خــ ــشمل        حبري ــواد        ت ــضارة         اخلطــرة         امل ــى          ووافقــت   .         وال            دراســيتني         دورتــني       عل

         املــواد       تلــك ب          التلــوث         حلــوادث        تأهــب  ال        بــشأن           الدوليــة           البحريــة           للمنظمــة           متهيــديتني           منــوذجيتني
        يف جمــال   “         املــدربني         تــدريب ل ”                 دراســية منقحــة       دورة      علــى  و            البحريــة؛          البيئــة   يف      هلــا             واالســتجابة

ــة ا        تنفيــذ  ــة           التفاقي ــالنفط؛          التلــوث        بــشأن            والتعــاون             واالســتجابة          للتأهــب           الدولي          وثيقــة      علــى  و           ب
          التلـوث       عـن         دليـل         لوضـع      جار       العمل    أن     كما   .        ومراقبته        املسكوب         النفط      حتديد      بشأن         توجيهية
      عـن          وكتيـب             والـضارة؛          اخلطـرة          املـواد          حلـوادث             واإلداريـة              القانونيـة           اجلوانـب        ملعاجلة           الكيميائي
             لالنــسكابات          التــصدي       خــالل          احلــوادث       علــى           الــسيطرة       نظــم        بــشأن         ودليــل           النفطــي؛          التلــوث
 (       السريعة          التيارات   يف         النفطية           لالنسكابات        للتصدي         توجيهية        ومبادئ          النفطية؛

   

٢٧٠( .   
__________ 

   .  ٢٤ /  ٥٩   ،                       جلنة محاية البيئة البحرية  )٢٦٦ (
   .  ٢٣ /  ٥٨   ،                       جلنة محاية البيئة البحرية  )٢٦٧ (
   .  ٢٤ /  ٥٩   ،                       جلنة محاية البيئة البحرية  )٢٦٨ (
   .  ٢٣ /  ٥٨   ،                       جلنة محاية البيئة البحرية  )٢٦٩ (
   .  ٢٤ /  ٥٩   ،                       جلنة محاية البيئة البحرية  )٢٧٠ (
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                            تلوث اهلواء الناجم عن السفن  -    ٢  
َ                                                                       ُيقّدر أن السفن تطلق حنَو نصف كمية امللوثات اجلسيمية مـن الكميـة اإلمجاليـة الـيت                    -     ٢٣٩                   ّ   ُ 

                                                    ومــن شــأن ختفــيض كربيــت الوقــود الــذي تــستخدمه   .          يف العــامل        الربيــة       نقــل                     تطلقهــا مركبــات ال
                                                                                               الــسفن أن يــؤدي إىل اخنفــاض كــبري يف التركيــزين الكتلــي والعــددي للجــسيمات، ممــا يــؤدي    

 (                 ّ                                ّ  بدوره إىل فوائد هاّمة للصحة البشرية ومنافع بيئية هاّمة
   

٢٧١( .   
               تنقـيح عـام                                حريـة الدوليـة إجـراء                                                          جلنة محاية البيئة البحرية التابعة للمنظمـة الب             قررت   و    -     ٢٤٠

                              التفاقيـة التلـوث البحـري        )                                                        املواد املتعلقة مبنع تلوث اهلواء الناجم عـن الـسفن          (                للمرفق السادس   
                                                                                                بعد وقت قصري من بدء نفاذها، على أساس املعـارف اجلديـدة بالتـأثري الـضار لعـوادم                     ٧٨ /  ٧٣

                         ات التكنولوجيــة ستــسمح                                                                             الــديزل علــى الــنظم البيئيــة وصــحة اإلنــسان، والتــسليم بــأن التطــور 
 (       الــسفن              النــاجم عــن                                                                             بإضــفاء حتــسينات كــبرية علــى املعــايري الــيت تــنظم منــع تلــوث اهلــواء   

   

٢٧٢( .   
ــة اإلمجــاع    ،     ٢٠٠٨         أكتــوبر  /            تــشرين األول  يف               ُ                  التعــديالت الــيت أُدخلــت علــى                              اعتنمــدت اللجن

ــسادس،   ــدرجيي يف انبعاثــات أكاســيد الكربيــت             وتقــضي ب                   املرفــق ال ــق ختفــيض ت   ،  )SOx (                                                         تحقي
 (                             ، واجلسيمات املنبعثة من السفن   )NOx   (               اسيد النيتروجني    وأك

   

                         وستساعد التعـديالت علـى     .  )٢٧٣
                                                                                                  وضع معايري عاملية جديدة لالستجابة ملشاكل نوعية اهلواء اليت تعاين منها املنـاطق الـساحلية يف                
                                                                                                 مجيـع أحنـاء العــامل؛ وتـؤدي إىل تطبيــق تكنولوجيـات معاجلــة متقدمـة وتــدابري أخـرى، ســتقلل،       

 (                                                                      فيـذها، بدرجـة كـبرية، مـن االنبعاثـات الـضارة مـن الـسفن                       مبجرد تن 
   

                        وسـيبدأ نفـاذ املرفـق      .  )٢٧٤
                            املنقحة ألكاسيد النيتـروجني             التقنية              ، واملدونة     ٧٨ /  ٧٣                                        السادس املنقح التفاقية التلوث البحري    

   .    ٢٠١٠      يوليه  /   متوز  ١  يف 

__________ 
ــسف  ب         تعلقــة م        دراســة  ”  )٢٧١ ( ــأثري انبعاثــات ال ــة اهلــواء  يف   ن                         ت ــة   “                                 تغــري املنــاخ ونوعي ــة                              ، وثيقــة املنظمــة البحري    ،         الدولي

MEPC 59/INF.15 .  مـن       رطـل           مليـون     ٢,٢       حنـو   ،                   على مستوى العـامل  ،                ينبعث من السفن ه             رت الدراسة أن   ّ وقّد       
   .          يف كل سنة ي          تلوث اجلسيم  ال

   .                            مسامهة املنظمة البحرية الدولية  )٢٧٢ (
                ، ابتـداء مـن    )               يف املائة حاليا    ٤,٥٠   من  (           يف املائة      ٣,٥٠                                            احلد األعلى العاملي للكربيت يف البداية إىل         ُ   ّ   سُيخفّض    )٢٧٣ (

        ينـاير   /               كانون الثاين   ١                          يف املائة، ابتداء من          ٠,٥٠      َّ                      ، مث خيفَّض بشكل تدرجيي إىل           ٢٠١٢       يناير   /               كانون الثاين   ١
َ                                 ، رهنــا بدراســة استعراضــية للجــدوى ُتنَجــز يف موعــد أقــصاه عــ    ٢٠٢٠      عــام       َّ            وســتخفَّض احلــدود   .     ٢٠١٨   ام                                 ُ 

                  ، ابتـــداء مـــن  )                     يف املائـــة حاليـــا    ١,٥٠      مـــن  (             يف املائـــة     ١,٠٠                                                     املعمـــول هبـــا يف منـــاطق مراقبـــة االنبعاثـــات إىل 
  .     ٢٠١٥              ينـاير عـام    /                  كـانون الثـاين    ١                                يف املائـة، ابتـداء مـن             ٠,١٠   ُ                       ، وُيـزاد ختفيـضها إىل           ٢٠١٠         يوليـه    /   متوز  ١

                  ، والفقــرات مــن A/64/66/Add.2               وانظــر أيــضا   .   ١٣      رفــق     املMEPC 58/23/Add.12     ، و MEPC 58/23       انظــر 
   .A/63/63/Add.1     ، من    ١٧٧     إىل    ١٧٣

   .                            مسامهة املنظمة البحرية الدولية  )٢٧٤ (
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ــق ب -     ٢٤١ ــا يتعل ــس                            وفيم ــّدل ن ــة، اخنفــض مع ــت العاملي ــستويات الكربي ــن م ــات ع ّ                           املعلوم    بة                                            
      ٢,٣٧     إىل     ٢٠٠٧                    يف املائــة يف عــام     ٢,٤٢     مــن           املتبقيــة                                       الكربيــت يف اختبــارات زيــوت الوقــود 

                                               إىل العديـد مـن العوامـل الـيت ميكـن                                      جلنة محاية البيئة البحرية           وأشارت    .     ٢٠٠٨               املائة يف عام      يف
ّ                                       أن تؤدي إىل زيـادة عـدد العينـات املنخفـضة الكربيـت، وبالتـايل، إىل اخنفـاض معـّدل مـستوى                                                                                        

 (                                                  يعكس حدوث اخنفاض فعلي يف نسبة الكربيت يف العامل          ال        يت، مما     الكرب
   

                 وبلـغ املتوسـط      .  )٢٧٥
                يف املائــــة،      ٢,٤٦  ،     ٢٠٠٨     إىل     ٢٠٠٦    ّ                  ّ                                                 الــــدّوار لــــثالث ســــنوات املبلّــــغ بــــه للفتــــرة مــــن       

           ، البــالغ     ٢٠٠٧     إىل     ٢٠٠٥            ّ                                                      باملتوســط الــدّوار لــثالث الــسنوات الــسابقة للفتــرة مــن                مقارنــة
 (       يف املائة     ٢,٥٧

   

٢٧٦(  .    
                             ، حزمة شاملة من املبـادئ          ٢٠٠٩       يوليه   /         ، يف متوز                            جلنة محاية البيئة البحرية          عتمدت    وا    -     ٢٤٢

                   ، ملـساعدة اإلدارات    ٧٨ /  ٧٣                                                                           التوجيهية بشأن تنقـيح املرفـق الـسادس التفاقيـة التلـوث البحـري            
         املبــادئ   :                                                             تنفيــذها الحقــا، وإنفــاذ األنظمــة املنقحــة، مبــا يف ذلــك    مث                             يف اإلعــداد لبــدء نفاذهــا،  

ــال للمرفــق الــسادس،                  ألخــذ عينــات        نقحــة               التوجيهيــة امل                                                                  زيــت الوقــود مــن أجــل حتديــد االمتث
 (         املتبقيـة                                                                                      واملبادئ التوجيهية املنقحة لرصد املعدل العاملي لنسبة الكربيت يف زيـوت الوقـود              

   

٢٧٧(  ،  
                                     ّ               ّ                                               واملبادئ التوجيهية لوضع خطة إلدارة املركّبات العضوية الطّيارة، واملبـادئ التوجيهيـة املنقحـة              

 (          از العادم  ُ             لُنظم تنقية غ  
   

                                                                       واعتمدت اللجنة أيضا قرارا بشأن إدخـال تعـديالت علـى املبـادئ               .  )٢٧٨
                                        مـن أجـل املرفـق الـسادس املـنقح                                                                      للمعاينة يف إطار النظام املنـسق للمعاينـة والتـصديق                      التوجيهية  

 (  ٧٨ /  ٧٣                       التفاقية التلوث البحري
   

٢٧٩( .   
          ني منطقــة  ي         راح بتعــ           علــى اقتــ                                 جلنــة محايــة البيئــة البحريــة        وافقــت                     باإلضــافة إىل ذلــك،    و  -     ٢٤٣

ــدا والواليــات املتحــدة مــن أجــل مكافحــة انبعاثــات       ــساحلية يف كن ــاه ال ــة انبعاثــات للمي                                                                                                          مراقب
 (                                                                                         أكاســيد النيتــروجني وأكاســيد الكربيــت واجلــسيمات، يف إطــار املرفــق الــسادس املــنقح    

   

٢٨٠(  .  
__________ 

ــال، الــسفن    )٢٧٥ (                     املــنخفض الكربيــت                      مــن زيــوت الوقــود       صــغر  أ                       علــى متنــها كميــات              الــيت حتمــل                                علــى ســبيل املث
                  لزيـوت الوقـود                  املتكـررة               االختبـارات               مزيـد مـن              إجـراء                                راقبة انبعاثات الكربيـت، و        م   طق ا     من    ضمن       ستهالك    لال

   .            ضمان االمتثال       من أجل               املنخفض الكربيت 
                                 ، مـذكرة مـن األمانـة، وثيقـة      “    ٢٠٠٨                        رصـد الكربيـت لعـام        :                                                        الوقاية مـن تلـوث اهلـواء النـاجم عـن الـسفن             ”  )٢٧٦ (

   .MPEC 59/4/1                املنظمة البحرية، 
   .         البحرية         املركبات                مجيع أنواع وقود  مل           التنقيح لتش                               هذه املبادئ التوجيهية ملزيد من      ستخضع  )٢٧٧ (
) ٢٧٨(  MEPC 59/24.   
                                                       جلنة السالمة البحريـة وجلنـة محايـة البيئـة البحريـة        إىل             َِ           َ َ     التنفيذ من ِقَبل دولة الَعلَم،                                    تقرير اللجنة الفرعية املعنية ب      )٢٧٩ (

   .MEPC 59/24  ؛  ٣        ، املرفق FSI 17/20                                 ، وثيقة للمنظمة البحرية الدولية،                                 التابعتني للمنظمة البحرية الدولية
) ٢٨٠(  MEPC 59/24 .  عـراض    األ                    وتـؤدي إىل تفـريج     ،       شـخص  ٨     ٣٠٠      حياة            االنبعاثات       مراقبة        منطقة     تنقذ     ع أن    ّ توقّ ُ ُي       

        ملنطقـة         الصحة           املتصلة ب                     املنافع النقدية                  أن يبلغ إمجايل     ر    َّ قدَّ و   .                                          تنفسية ألكثر من ثالثة ماليني شخص كل عام         ال
      ٢٠٢٠                                                    يف الواليـــــــــات املتحـــــــــدة يف عـــــــــام       دوالر              بليـــــــــون    ٦٠                   املقترحـــــــــة                                   مراقبـــــــــة االنبعاثـــــــــات

   . )www.epa.gov/otaq/regs/nonroad/marine/ci/ 420f09015.htm  ر   انظ (
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  ىل      َّ                                                                                            وســيقدَّم مــشروع التعــديالت علــى املرفــق الــسادس املــنقح بــشأن منطقــة املراقبــة املقترحــة إ  
   .         ، العتماده    ٢٠١٠             اللجنة يف عام 

         الغريبة         الغازية و       األنواع       إدخال   -     هاء  
                           ُ                                     باليني طن من مياه الصابورة ُتنقل يف خمتلف أحنـاء العـامل               ١٠   َّ                     يقدَّر أن ما يقرب من          -     ٢٤٤

 (                                   ُ                       نوع مـن األنـواع النباتيـة واحليوانيـة ُتنقـل يوميـا        ٣     ٠٠٠                         كل سنة، وأن أكثر من      
   

       وتـشري    .  )٢٨١
                                     يف املائـة مـن األنـواع البحريـة،       ٥٠                                                 يف بعض املناطق، إىل أن إدخال أكثـر مـن                            القرائن احلديثة، 

َ          سبيل احلََشف األحيائي   عرب     حيدث  َ       ) 
   

٢٨٢(  .    
                         ، باعتمـاد االتفاقيـة         ٢٠٠٤                      هلذا التحدي، يف عام                       البحرية الدولية                     واستجابت املنظمة       -     ٢٤٥

                    مراسـالت مـن أجـل                                                                                   الدولية ملراقبة وتصريف مياه صـابورة الـسفن ورواسـبها، وإنـشاء فريـق لل          
ّ                                                                  وضــع تــدابري دوليــة لإلقــالل إىل أدىن حــّد ممكــن مــن نقــل هــذه األنــواع مــن خــالل احلــشف                                    

 (                     األحيائي امللتصق بالسفن
   

٢٨٣( .   
                                                                                               واختذت جلنة محاية البيئـة البحريـة عـددا مـن التـدابري الراميـة إىل املـساعدة يف التنفيـذ                 -     ٢٤٦

          ، مبـادئ      ٢٠٠٨         أكتـوبر   /               تـشرين األول               واعتمـدت، يف    .                                       الفعلي التفاقية تصريف مياه الصابورة    
                                                                                     ميــاه الــصابورة، ومبــادئ توجيهيــة منقحــة للموافقــة علــى نظــم تــصريف ميــاه           ملعاينــة           توجيهيــة 
ــصابورة  (          ال

   

ــة لالســتجابة        .  )٢٨٤ ــات الالزم ــشأن الترتيب ــضا علــى إرشــادات ب ــة أي                                                                                      ووافقــت اللجن
 (                                              حلاالت الطوارئ اليت هلا عالقة مبياه الـصابورة       

   

  ،     ٢٠٠٩         يوليـه    /     متـوز                         ووافقـت اللجنـة، يف        .  )٢٨٥
                                                                                          إرشــادات لــضمان أمــان مناولــة وختــزين املــواد الكيميائيــة واملستحــضرات املــستخدمة     ”      علــى 

                                                                                  ، ووضع إجـراءات الـسالمة ملواجهـة املخـاطر الـيت تتعـرض هلـا الـسفينة                   “                     ملعاجلة مياه الصابورة  
 (                          وطاقمها نتيجة عملية املعاجلة

   

٢٨٦(  .    

__________ 
     ١٨٢        ات مـن         الفقـر   ؛ A/63/63/Add.1        ؛ و من  ٣٤        الفقرةA/62/66/Add.2    و  ، www.imo.org/home.asp     انظر  )٢٨١ (

   .MEPC 59/2/20      أيضا       وانظر  ،    ١٩٠   إىل 
                                                                                            متروبولــوس، األمــني العــام للمنظمــة البحريــة الدوليــة، إىل املــؤمتر الــدويل حــول احلــشف    .                 خطــاب إفثيمــوس  )٢٨٢ (

   .    ٢٠٠٨      فرباير  /      شباط ٥                                         األحيائي وإدارة مياه الصابورة، غوا، اهلند، 
ــة    )٢٨٣ ( ــة الدولي ــة البحري ــسامهة املنظم ــران  ٣٠   ويف   .                                       م ــه  /          حزي ــد صــادقت       ٢٠٠٩        يوني ــت ق ــ  ١٨                        ، كان ــى        دول         ة عل

   .                                             يف املائة من محولة الشحن البحري التجاري العاملي     ١٥,٣٦                       االتفاقية؛ ما ميثل قرابة 
) ٢٨٤(  MEPC 58/23 ٤    و  ٣          ، املرفقان .   
) ٢٨٥(  MEPC 58/23.   
) ٢٨٦(  MEPC 59/24.   
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ــة ح                             جلنـــة محايـــة البيئـــة الب          ونظـــرت     -     ٢٤٧ ــاه           أيـــضا      ريـ                                              يف تـــوافر تكنولوجيـــات معاجلـــة ميـ
 (        الصابورة

   

                                                             ، حظيـت سـتة نظـم إلدارة ميـاه الـصابورة بـشهادات                 ٢٠٠٩         يوليـه    /   متوز    حىت   و  .  )٢٨٧
 (             اعتماد النوع 

   

                                                                                  وأشارت اللجنة، يف دورهتـا التاسـعة واخلمـسني، إىل تـوافر تقنيـات معاجلـة                  .  )٢٨٨
        ّ                    ت إىل تـوفّر مـا يكفـي              وخلـص   .                                                                       مياه الصابورة، وإىل أهنا قيد التركيب حاليـا علـى مـنت الـسفن             

                   املنــشأة يف عــام  ٣- ٣  -                                                                             مــن تكنولوجيــات معاجلــة ميــاه الــصابورة للــسفن اخلاضــعة للبنــد بــاء 
A.1005(25)                                توجد حاجة إلجراء تغيريات يف القرار             ؛ وإىل أنه ال    ٢٠١٠

) 
   

٢٨٩(  .    
                         تكليـف مـن اتفاقيـة                      الـصادر بـه                                               َ               وكجزء من الربنامج العاملي املعين بـاألنواع الغازَيـة،              -     ٢٤٨

                                   َ                                                          لزيـادة الـوعي حـول قـضايا األنـواع الغازَيـة وبنـاء القـدرات علـى املـستويني                               البيولوجي         لتنوع   ا
                                              بدور رائد يف االضطالع بأول برنامج تـدرييب يف                                                     الوطين واإلقليمي، قام البنك الدويل وهولندا       

 (  ها         ومراقبتــ                                  َ                                   شــرق أفريقيــا علــى إدارة األنــواع الغازَيــة البحريــة والــساحلية 
   

                   ويقــوم الربنــامج  .  )٢٩٠
                                                                                                          العاملي إلدارة مياه الصابورة املشترك بني مرفق البيئة العاملية، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،                 
                                                                                                      واملنظمة البحرية الدولية، بتنفيذ قاعدة بيانات للموجزات القطرية، ودليـل للبحـوث والتنميـة،              

          املــشاريع                                                                                            لتقــدمي معلومــات عــن أنــشطة إدارة ميــاه الــصابورة يف خمتلــف البلــدان، مبــا يف ذلــك    
ــا    ــاه الــصابورة وتطــوير التكنولوجي  (                                                                                         القائمــة يف مجيــع أحنــاء العــامل بــشأن إدارة مي

   

  ُ      وأُنــشئ   .  )٢٩١
                                                                                        حتالف عاملي للصناعة من أجل األمن األحيائي البحـري، ملعاجلـة التهديـدات املتمثلـة يف            ا    مؤخر

ــات صــابورة          ــة يف خزان ــات غريب ــات وحيوان ــل نبات ــن نق ــاجم ع ــائي البحــري الن ــزو األحي                                                                                                        الغ
 (   سفن  ال

   

٢٩٢(  .    
                                                                                        ويعمــل الفريــق العامــل املــشترك بــني اجمللــس الــدويل الستكــشاف البحــار، واللجنــة        -     ٢٤٩

                                                                                                   األوقيانوغرافية احلكومية الدولية، واملنظمة البحرية الدولية، املعين بنواقل األمـراض يف صـابورة             
                                                                                                         السفن والنواقـل األخـرى يف الـسفن، علـى حتـسني قاعـدة املعـارف مـن أجـل ضـبط الكائنـات                        

                                ويـستعرض نواقـل األمـراض يف         .                      يف ميـاه الـصابورة                        املـسببة لألمـراض                                 حلية الـضارة والكائنـات       ا
__________ 

   .                           ، إلدارة مياه الصابورة للسفن ٣  -                                                     ترد املتطلبات احملددة لتصريف مياه الصابورة يف البند باء  )٢٨٧ (
       ُ  ُ                                                                                                                     قوائم ُنظُم إدارة مياه الـصابورة، الـيت حظيـت بـشهادة اعتمـاد النـوع، أو املوافقـة األساسـية النهائيـة يف                             انظر  )٢٨٨ (

    ).www.imo.org/home.asp   (    ٢٠٠٩      يوليه  /   متوز
) ٢٨٩(  MEPC 59/24.   
   .               امهة البنك الدويل  مس  )٢٩٠ (
) ٢٩١(  MEPC 59/24.   
            وبرنـامج   ،                                   مـن املنظمـة البحريـة الدوليـة     ،      بحـري      ال          األحيـائي         األمـن                 مـن أجـل                    لصناعة العـاملي   ا     الف   حت        سيتألف  )٢٩٢ (

  :        انظـــر (                                                 أربـــع شـــركات شـــحن حبـــري خاصـــة رئيـــسية  و   ،                               ومرفـــق البيئـــة العامليـــة ،                           األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي
http://esa.un.org/unup/index.asp..(    انظر أيضا  و          A/64/66/Add.2.   
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                                                 مياه الصابورة؛ ويعكف حاليا على وضع مـشروع                ملعاينة                                       الشحن البحري؛ ويقوم بإعداد دليل      
                                                                                                       مدونة ألفضل املمارسـات يف إدارة املـواد العالقـة جبـسم الـسفينة، ومدونـة ألفـضل املمارسـات                    

                                                                                           وستوضع الـصيغ النهائيـة ملـشاريع أدلـة املمارسـات ومـدوناهتا مـع بـدء نفـاذ                     .      ملوانئ ا        معاينة     يف  
                                                        ويف غضون ذلك، جرى تعميمها علـى الـدول األعـضاء يف شـكل       .                               اتفاقية إدارة مياه الصابورة   

                                                                                      معلومـات أساسـية للبلـدان الـيت تقـوم بالفعـل بـصياغة تـشريعات وطنيـة                                            مشاريع لتكـون مبثابـة      
                           لالطـالع علـى التطـورات       و  .             َ                                     األنواع الغازَية، أو تنفيـذ هـذه التـشريعات                               بشأن مياه الصابورة و   

   . ه      أدنا   ٣٢٧     و   ٣٠٦             انظر الفقرتني    ،                        األخرية على الصعيد اإلقليمي
َ                                                      احلَــَشف األحيــائي والــنظم املــضادة للحــشف علــى الــسفن    ‐     ٢٥٠                          ال توجــد حاليــا تــدابري   -    َ

                                 طريــق احلــشف األحيــائي امللتــصق                    َ              األنــواع املائيــة الغازَيــة عــن         إلدخــال                          دوليــة قائمــة للتــصدي 
                                                                                              وال تعاجل االتفاقية الدولية ملراقبة النظم الضارة املضادة للحـشف علـى الـسفن املـسألة                  .       بالسفن

   ).          ، أعـاله     ٢٣٦      و    ٢٣٥                         انظر أيـضا الفقـرتني       (                                               احليوية الفعلية للحشف األحيائي ونقل األنواع       
                                 بحريـة علـى إدراج بنـد جديـد                                       ووافقت جلنـة محايـة البيئـة ال         ،    ٢٠٠٨        أكتوبر   /              يف تشرين األول   و

                                                                                                     ذي أولوية عليا يف أعمال جلنتها الفرعية املعنية بالسوائل والغازات السائبة، بشأن وضع تـدابري               
  .                                      َ                                                                دوليــة للحــد مــن نقــل األنــواع املائيــة الغازَيــة عــن طريــق احلــشف األحيــائي امللتــصق بالــسفن 

 (    ٢٠١٠         لة يف عام   ُ   ّ                                                  وُيتوقّع أن تعتمد اللجنة مبادئ توجيهية حمددة بشأن هذه املسأ
   

٢٩٣( .   
  

              ضوضاء احمليطات  -    واو   
  ّ   شكّله    تــ                                                                                   يواصـل عـدد مـن احملافـل العامليـة واإلقليميـة التـصدي للتهديـد احملتمـل الـذي               -     ٢٥١

ّ      ويتطـّرق     .                                               احمليطـات علـى الـنظم البيئيـة البحريـة                ضوضاء                          الـوارد يف الوثيقـة                      األمـني العـام              تقريـر       
A/64/66/Add.2ال                            إىل التطورات األخرية يف هذا اجمل  .   

   /                                                                                                   ودعـــت جلنـــة محايـــة البيئـــة البحريـــة التابعـــة للمنظمـــة البحريـــة الدوليـــة، يف متـــوز      -     ٢٥٢
                                                                                 ، احلكومات األعضاء إىل تشجيع إجراء استعراض ألساطيلها التجاريـة مـن أجـل                  ٢٠٠٩       يوليه  

                                                              ُ   َّ                                         حتديد السفن اليت تستفيد أكـرب فائـدة مـن تكنولوجيـات حتـسني الكفـاءة الـيت ُيـرجَّح أيـضا أن                       
ّ         حتــّد مــن                                                                             حتــت املــاء؛ وإىل تقــدمي تقريــر عــن نتــائج استعراضــاهتا إىل فريــق                  الــضوضاء          نــاتج  

 (                          املراسالت، الذي أعادت إنشاءه
   

٢٩٤(  .    
           ، أتاحـــت    ١١١ /  ٦٣     ، و   ٢١٥ /  ٢٦     ، و   ٢٢٢ /  ٦١                                          ووفقـــا لقـــرارات اجلمعيـــة العامـــة   -     ٢٥٣

    ضاء                                                                                            شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار على موقعها الشبكي القوائم الواردة من الدول األعـ             
__________ 

   .MEPC 59/24    ، و                         ة املنظمة البحرية الدولية    مسامه  )٢٩٣ (
) ٢٩٤(  MEPC 59/24 وانظر أيضا   .   ١٠-  ١٩     إىل  ١-  ١٩             ، الفقرات من           A/63/63/Add.1 ١٩٢         ، الفقرة   .   
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  .                                           احمليطات علـى املـوارد البحريـة احليـة               ضوضاء                                                 بالدراسات العلمية الستعراض األقران عن آثار       
ْ                                                                                                 ومل تــرِْد دراســات إضــافية منــذ الدراســتني اللــتني قدمتــهما بلجيكــا والواليــات املتحــدة يف           ِ     

ِ                                        وتواِصـل جلنـة محايـة البيئـة البحريـة           .               ، على التوايل      ٢٠٠٧       نوفمرب   /                    يونيه وتشرين الثاين   /      حزيران       
                                                                                                 لشمال شرق احمليط األطلسي عملها لتقييم تأثري األصوات الناجتـة عـن األنـشطة البـشرية حتـت                  

 (                         سطح املاء يف البيئة البحرية
   

٢٩٥(  .    
  

                إدارة النفايات  -    زاي   
    َّ                                                                                                  تقدَّر املسامهة النـسبية لتـصريف النفايـات يف البحـر إىل الكميـة الكليـة مـن امللوثـات                       -     ٢٥٤

       نـشطة    األ   يف                                   املصدر الرئيـسي لتلـوث احمليطـات          ويتمثل           املائة؛       يف   ١٠                         احملتملة يف احمليطات بنحو     
 (   ربية  ال

   

                                                                                         وبالتايل، يعتمد تنظيم تلوث البيئة البحرية الناجم عن اإلغراق، اعتمادا كبريا علـى               .  )٢٩٦
    .                                                    إجياد احللول الالزمة لإلدارة املناسبة للنفايات بصفة عامة

  
                تصريف النفايات  -    ١  

                                                                  ملنـع التلـوث البحـري النـاجم عـن إغـراق النفايـات                   ١٩٧٢                                   إن كال مـن اتفاقيـة عـام          -     ٢٥٥
       ســاري   )  “                 بروتوكــول لنــدن ”   (    ١٩٩٦                      ، وبروتوكوهلــا لعــام  ) “                اتفاقيــة لنــدن ” (               ومــواد أخــرى 

                                                                                                وميثـل الربوتوكـول تغـريا كـبريا يف تنظـيم اسـتخدام البحـر كمـستودع للفـضالت، مـن                       .       النفاذ
 (                                   املواد املدرجـة يف قائمـة معتمـدة           باستثناء            حيظر اإلغراق،                       خالفا التفاقية لندن،          أنه،       حيث  

   

٢٩٧(  .  
                                                                                                 وشجعت اجلمعية العامة، يف هذا الصدد، الدول اليت مل تنضم بعد إىل بروتوكـول لنـدن، علـى                  

 (             االنضمام إليه 
   

ُ                                        وُعقدت حلقات عمل وطنية وإقليمية، أو         .  )٢٩٨       ٢٠٠٨                   عقدها، يف عـامي           يزمع   
                           مبـا يف ذلـك املتطلبـات                                                                    ، يف عدد من الدول للتوعية جبميع جوانب بروتوكول لندن،               ٢٠٠٩  و

                                                                           واإلدارية، للتصديق عليه أو االنضمام إليـه، واآلثـار املترتبـة علـى                       والتقنية                         القانونية واالقتصادية   
 (                  التصديق أو االنضمام

   

٢٩٩( .   

__________ 
   ؛    ٢٠٠٩   ه      يونيـ  /           يف حزيـران            املعقـود                                      لـشمال شـرق احملـيط األطلـسي،                                    محاية البيئـة البحريـة                         قرير اجتماع جلنة     ت  )٢٩٥ (

   .  ٢٣- ٦     إىل   ٢٠- ٦      ات من        ، الفقر ) OSPAR 09/22/1-E        الوثيقة  (
   .www.imo.org/home.asp     انظر   )٢٩٦ (
   .          املرجع نفسه  )٢٩٧ (
   .   ٢١٥ /  ٦٢                        ، من قرار اجلمعية العامة   ٨٥                       على سبيل املثال، الفقرة   )٢٩٨ (
          ربوتوكـول   ل                          لثالـث للفريـق العلمـي                                تفاقيـة لنـدن واالجتمـاع ا    ال                 لفريـق العلمـي    ل                    الثـاين والـثالثني                  قرير االجتماع    ت  )٢٩٩ (

   . LC/SG 32/15                                   لندن، وثيقة املنظمة البحرية الدولية،
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                                                                االجتمــاع االستــشاري الــثالثني لألطــراف املتعاقــدة يف اتفاقيــة             كــل مــن   يف          وجــرى   -     ٢٥٦
                                                ة يف بروتوكـــول لنـــدن، املعقـــودين يف تـــشرين                                                    لنـــدن، واالجتمـــاع الثالـــث لألطـــراف املتعاقـــد

ّ     وتتـضّمن    .                                                                 اعتماد عدد من وثائق التوجيه التقين بشأن تصريف النفايات             ٢٠٠٨        أكتوبر   /    األول     
ــادئ         ــواد األخــرى، واملب ــات وامل ــيم النفاي ــة املنقحــة لتقي ــة العام ــادئ التوجيهي ــائق املب                                                                                                               هــذه الوث

                                            ة الالعــضوية اخلاملــة، واإلرشــادات الالزمــة                                                         التوجيهيــة احملــددة املنقحــة لتقيــيم املــواد اجليولوجيــ
                                                                                                    لوضــع قــوائم العمــل ومــستويات العمــل مــن أجــل املــواد اجملروفــة، واملبــادئ التوجيهيــة لنــصب 
                                                                                              الــشعاب املرجانيــة االصــطناعية، والتوجيهــات بــشأن إدارة الــشحنات الفاســدة، والتوجيهــات  

ّ      َ            بشأن أفضل املمارسات اإلدارية إلزالة الكـسوات املـضاّدة للحَـ           َ                                 َشف عـن الـسفن، مبـا يف ذلـك                                                     
 (                                                     دهانات بدن السفينة احلاوية على ثالثـي البـوتيلني        

   

ُ                                      وُوضـعت اإلرشـادات للبحـارة بـشأن          .  )٣٠٠  
    .                                                                                     الشحنات الفاسدة، بالتعاون مع جلنة محاية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية

                 ني اإلبالغ مبوجـب           لتحس     ٢٠٠٤                                                     واستعرض االجتماعان أيضا تنفيذ استراتيجية عام          -     ٢٥٧
                            لكترونيـة لإلبـالغ الـسنوي     إ                                       واعتمـدا، يف مجلـة أمـور، صـيغة         ،                                    اتفاقية لنـدن وبروتوكـول لنـدن      

  .                                                                                           بعمليات اإلغراق يف البحر، مبا يف ذلك مواقع خزن تدفقات ثاين أكسيد الكربون وتـصارحيه              
           ت اإلشـعار                                                 ، ظل معدل وفاء األطراف املتعاقدة الكلـي مبتطلبـا      ١٩٧٥                           وأشارا إىل أنه، منذ عام     

                                                                                                     واإلبالغ ألنشطة اإلغراق، مبوجب اتفاقية لندن وبروتوكـول لنـدن، ثابتـا تقريبـا، عنـد حـوايل                  
                                                                                       ويف استعراض فعالية بروتوكـول لنـدن يف جمـال محايـة البيئـة البحريـة مـن أنـشطة               .            يف املائة    ٥٣

   سني          ُ                        ّ                                                                   اإلغراق، أُوعـز إىل فريـق االمتثـال املـشكّل حـديثا باسـتعراض وتقـدمي توصـيات بـشأن حتـ                     
                   ، مـن اتفاقيـة      ) ٤ (                                                   ، مـن بروتوكـول لنـدن؛ واملـادة الـسادسة             ٤- ٩                          معدل اإلبالغ مبوجب املادة     

 (    لندن
   

  ُ ّ                                                                                  وُحثّت األطراف املتعاقدة أيـضا علـى تقـدمي تقـارير عـن أنـشطتها اإلغراقيـة يف عـام            .  )٣٠١
ــاين          ٢٠٠٦ ــشر، يف كــانون الث ــأن َتن ــة ب ــة الدولي ــة للمنظمــة البحري ــة العام    /    ُ                                                 َ                                             ، وأُوعــز إىل األمان

 (    ٢٠٠٥                                          ، التقرير املوجز عن التصاريح الصادرة يف عام     ٢٠٠٩   ير    ينا
   

٣٠٢( .   
                           ، خطـة تنفيـذ ملـشروع              التقنية          واملساعدة         التقين                                       واعتمد االجتماعان، يف جمال التعاون          -     ٢٥٨

                                                                                من األنشطة، تطابق تعهدات التمويل األوليـة والتعهـدات العينيـة الـيت                  لعدد   “              عوائق االمتثال  ”
                                                                يت ميكن أن تستخدمها األطراف لتحديد األنشطة اليت قـد يكـون                                        وردت بالفعل؛ والتعهدات ال   

__________ 
                                                                                                                     تقرير االجتماع االستشاري الثالثني واالجتماع الثالـث لألطـراف املتعاقـدة، وثيقـة املنظمـة البحريـة الدوليـة                     )٣٠٠ (

LC 30/16 ١١     و  ١٠     و ٤     و ٣                   ، مبا يف ذلك املرفقات  .   
) ٣٠١(  LC 30/16وانظر أيضا   ٢٩- ٦     إىل   ٢٢- ٦  ن            ، الفقرات م             A/63/63/Add.1 ١٩٨         ، الفقرة   .   
) ٣٠٢(  LC 30/16 .          وافقـت جمــالس اإلدارة علـى إعـادة النظــر يف منـاذج اإلبـالغ اخلاصــة باتفاقيـة لنـدن وبروتوكــول                                                                                                   

ــة      ــات اإلقليميـ ــن االتفاقيـ ــد مـ ــالغ للعديـ ــاذج اإلبـ ــات منـ ــا اكتملـــت استعراضـ ــدن، حاملـ ــضا    .                                                                                                       لنـ ــر أيـ                   وانظـ
A/63/63/Add.1 ،  ١٩٨     فقرة   ال   .   
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   ُ  َّ        ُ   َّ                   وسـُتنقَّح اخلطـة وُتحـدَّث عنـدما          .                                                                    هلا أمهية خاصة، سواء بوصـفها جهـة ماحنـة أو جهـة متلقيـة              
 (    ّ             يتوفّر متويل إضايف  

   

                                                                          وأوصى االجتماعان أيضا بأن تنشئ املنظمة البحريـة الدوليـة صـندوقا              .  )٣٠٣
 ُ                            ُيـستخدم إلدارة األمـوال       ،                                     تابعا التفاقية لندن وبروتوكول لندن           التقين                             استئمانيا طوعيا للتعاون    

                                                                                                             اجلديدة فقـط، يف حـني يـستمر تنفيـذ االتفاقـات القائمـة بـني فـرادى اجلهـات املاحنـة واملنظمـة                        
 (                                   البحرية الدولية، على النحو املخطط له

   

٣٠٤(  .    
         ل لنــدن                                                          واصــل الفريقــان العلميــان التفاقيــة لنــدن وبروتوكــو    ،    ٢٠٠٩       مــايو  /        يف أيــار   و  -   ٢٥٩

                             ، وأعـــادا إنـــشاء فريـــق  “                  املـــواد الـــضخمة                                           للمبـــادئ التوجيهيـــة احملـــددة لتقيـــيم  ”              استعراضـــهما 
                                                                                                          للمراسالت هلذا الغرض، واضـعني يف اعتبارمهـا أنـه ال بـد مـن اسـتكمال هـذا النـشاط يف عـام                        

٢٠١٠    ) 
   

ــداد اإلرشــادات       .  )٣٠٥ ــى إع ــان عل ــان العلمي ــق الفريق ــة                                                            وواف ــساعدة األطــراف            التقني                    مل
                                                                                                  ى وضع قوائم العمـل والتـصدي لآلثـار احملتملـة علـى صـحة البـشر والبيئـة البحريـة                                 املتعاقدة عل 

ــات املدرجــة يف امللحــق   ــاين أكــسيد      ١                               للنفاي ــة وعــزل ث ــواد اجملروف ــدن، غــري امل                                                                     لربوتوكــول لن
                                                                                                   الكربــون يف التكوينــات اجليولوجيــة حتــت قــاع البحــار، بغــرض إجنــاز هــذا العمــل حبلــول عــام  

ــذه الغايــ    .     ٢٠١٠ ــا هل ــش                        وحتقيق ــان          ة، أن ــان العلمي ــني                             أ الفريق ــا ب ــرة م ــا للمراســالت يف فت                                          فريق
              أنيطـت بـه                                                                                                الدورات معنيا بوضع قوائم العمل ومـستويات العمـل بالنـسبة للنفايـات الـسمكية،                

 (    ٢٠١٠                                                                      مشروع وثيقة لتقدميه إىل االجتماع املقبل للفريقني العلميني يف عـام                       مهمة وضع   
   

٣٠٦(  .  
ــاول  و ــان، يف استعرا         تن ــة إىل حتــسني                                    الفريقــان العلمي                                                           ضــهما لتقــارير اإلغــراق وجهودمهــا الرامي

                  َ                                                                                   عملية اإلبالغ، مسألةَ متطلبات اإلبـالغ وقـضايا عـرض البيانـات ملـشروع مجـع التقريـر بـصفة                   
ــة         ــا أولوي ــل، وإيالئه ــشترك املقب ــامج العمــل امل ــة يف برن ــذه املهم ــى إدراج ه ــا عل ــة؛ ووافق                                                                                                           عام

 (     عالية
   

٣٠٧(  .    
                                                           تقين واملساعدة التقنية التابع التفاقية لندن وبروتوكـول                                         وكجزء من برنامج التعاون ال       -     ٢٦٠

                                                                                        ورشــة عمــل إقليميــة مــشتركة بــني املنظمــة البحريــة الدوليــة، وبرنــامج األمــم            نظمــت         لنــدن، 
           يف رومـا،                                                                                                املتحدة للبيئة، وبرنامج تقييم ومكافحة التلـوث يف منطقـة البحـر األبـيض املتوسـط،               

ْ                               عــن التـــرويج لربوتوكــولَْي لنـــدن وبرشـــلونة     ،     ٢٠٠٩        مـــايو  /         أيــار   ٢٢     إىل   ٢٠                  يف الفتــرة مـــن   َ                   
                                              وتـضمنت االسـتنتاجات الرئيـسية بالنـسبة          .                                                         املتعلقني بـاإلغراق لبلـدان البحـر األبـيض املتوسـط          

__________ 
) ٣٠٣(  LC 30/16 وانظر أيضا   .  ٩        ، املرفق           A/63/63/Add.1 ١٩٩         ، الفقرة   .   
) ٣٠٤(  LC 30/16.   
) ٣٠٥(  LC/SG 32/15.   
   .          املرجع نفسه  )٣٠٦ (
   .          املرجع نفسه  )٣٠٧ (
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                                               َ                                                للــصعيد الــوطين دعــوة الــدول إىل التــصديق علــى بروتوكــولَي اإلغــراق، وحتــسني التنــسيق بــني 
                                   تعــددة القطاعــات، وحتــسني تــدابري          أفرقــة م /                                            األجهــزة املعنيــة، والنظــر يف إنــشاء جلــان  /       اإلدارات

                                                                                                    إنفــاذ القــوانني واملبــادئ التوجيهيــة، وتنظــيم حلقــات عمــل علــى الــصعيد العملــي واملختــربات  
 (        اإلقليمية

   

٣٠٨(  .    
                                                                                                 وفيما يتعلق بالعملية املنتظمة، قرر الفريقان العلميان أن إعداد مـسامهة جوهريـة مـن                  -     ٢٦١

ــدن،    ــدن وبروتوكــول لن ــة لن ــة مرجــع لالســتعراض املقــرر أجــراؤه             ســيكون مبث                                               منظــور اتفاقي                                            اب
                                                             مــن بروتوكــول لنــدن بــشأن فعاليــة التــدابري اإلداريــة  ٣- ٤- ٩                                    للتقــارير الــواردة مبوجــب املــادة 

         تـسترشد         لكـي                                    الوثيقة أيضا، مبجرد إجنازهـا،             سترسل   و  .                                      والتشريعية املتخذة لتنفيذ الربوتوكول   
 (                  هبا العملية املنتظمة

   

٣٠٩(  .    
  

                         نقل النفايات عرب احلدود  -    ٢  
                                                  ، الـــذي اعتمـــد يف االجتمـــاع التاســـع ملـــؤمتر  ٣ /                                         حـــسبما نـــص عليـــه املقـــرر التاســـع    -     ٢٦٢

                                                                                        األطراف يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والـتخلص منـها عـرب احلـدود،       
                                                                                               قامت األمانة العامة التفاقية بازل بإعداد تقرير بتحليل أوجـه القـصور يف اإلطـار االسـتراتيجي         

      ٢٠١١               ّ                                                                  واقترحت أن يركّز اإلطار االستراتيجي اجلديد لتنفيـذ االتفاقيـة، يف الفتـرة مـن             احلايل،
  ُ                  وأُعد مشروع إطـار      .                                                            ، على وضع حلول طويلة األجل تقوم على هنج لدورة احلياة              ٢٠٢٠    إىل  

           لتقـدمي       ٢٠١٠         ينـاير    /                 كانون الثـاين     ٣١            ُ                                          استراتيجي سُينشر على املوقع الشبكي لالتفاقية حبلول        
  ُ   ّ        َّ                               وُيتوقّع أن يقدَّم مـشروع اإلطـار االسـتراتيجي      .     ٢٠١٠      بريل   أ /        نيسان   ٣٠      حبلول                 تعليقات عليه 

 (         ، العتماده    ٢٠١١                                                إىل االجتماع العاشر ملؤمتر أطراف اتفاقية بازل يف عام 
   

٣١٠(  .    
ــرر التاســـع   -     ٢٦٣ ــة للمقـ ــبيل املتابعـ ــؤمتر    ٢٦ /                                                 وعلـــى سـ      َ                                       ، املعَتمـــد يف االجتمـــاع التاســـع ملـ

 (                مبادرة قطرية                                    األطراف، أطلقت إندونيسيا وسويسرا   
   

 ُ                                    وُيعتـزم وضـع توصـيات لالجتمـاع          .  )٣١١
                                                                                                    العاشــر ملــؤمتر األطــراف، مــن أجــل حتقيــق أهــداف اتفاقيــة بــازل وتعــديل احلظــر، وهــي محايــة  

        ا مـن      يـ                                                                                                               البلدان الـيت لـيس لـديها القـدرة الكافيـة علـى إدارة النفايـات اخلطـرة بطريقـة سـليمة بيئ                      
                                           ان أن يفــضي نقــل النفايــات اخلطــرة عــرب        وضــم ،                                                 الــواردات غــري املرغوبــة مــن النفايــات اخلطــرة

__________ 
   .  ٣٣- ٦     إىل   ٢٨- ٦   من                    ملرجع نفسه، الفقرات  ا  )٣٠٨ (
) ٣٠٩(  LC/SG 32/15 .   وانظر أيضا           A/63/63/Add.1 ٢٩٣         ، الفقرة   .   
) ٣١٠(  A/63/63/Add.1 ٢٠٢         ، الفقرة   .   
) ٣١١(  www.basel.int/convention/cli/index.html.   
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                                             النفايـات إدارة سـليمة بيئيـا، وفقـا                                                                ا نقلها إىل البلـدان الناميـة، إىل إدارة هـذه           م  سي           احلدود، وال 
   .                       هو مطلوب يف اتفاقية بازل   ملا

                                                                                                وفيمــا يتعلــق بالتعــاون بــني الوكــاالت بــني اتفاقيــة بــازل واملنظمــة البحريــة الدوليــة،      -     ٢٦٤
                                                                             وصيات حمددة ملعاجلة أي ثغرات بـني اتفاقيـة بـازل واتفاقيـة التلـوث البحـري        ُ                 ُيتوقع أن توضع ت   

  ُ                                          وُيتوقع تقدمي التوصيات إىل االجتمـاع العاشـر      .                                        ، فيما يتعلق بالنفايات اخلطرة وغريها       ٧٨ /  ٧٣
   .                       ملؤمتر األطراف، لينظر فيها

  
        ختريدها   و             إعادة تدويرها   و       تفكيكها   و          تكسري السفن  -    حاء   

ــة والــ          االتفا ت       اعتمــد    -     ٢٦٥ ــدوير اآلمن ــة إلعــادة الت ــة الدولي ــسفن                                                    قي ــا لل ــة  (                       سليمة بيئي           اتفاقي
                    يف هونـــغ كونـــغ     ٢٠٠٩        مـــايو  /                                                وســـتة قـــرارات يف مـــؤمتر دويل عقـــد يف أيـــار  )        كونـــغ        هونـــغ
 (     بالصني

   

٣١٢( .   
  .                                                                                               وتتنـاول اتفاقيـة هونـغ كونـغ مجيـع املـسائل الرئيـسية املتعلقـة بإعـادة تـدوير الــسفن              -   ٦  ٢٦

                                                                      شمله، تصميم السفن وبناءها وتشغيلها وجتهيزهـا مبـا ييـسر إعـادة                                      وتشمل هذه املسائل، فيما ت    
                                                                                                            تدويرها بطريقة آمنـة وسـليمة بيئيـا دون املـساس بـسالمة الـسفن وبكفـاءة تـشغيلها، وتـشغيل                     
                                                                                                    مرافق إعادة تدوير السفن بطريقة آمنة وسليمة بيئيا، وإنـشاء آليـة إنفـاذ مالئمـة إلعـادة تـدوير         

                             وترسـانات إعـادة تـدوير         .                                     بشهادات االعتماد وتقـدمي التقـارير                                     السفن، وإدراج متطلبات تتعلق     
                                                                                                                      السفن مطالبة بتقدمي خطـة إعـادة تـدوير تـبني الطريقـة الـيت سـيعاد هبـا تـدوير كـل سـفينة تبعـا                           

   .                                         خلصائص كل سفينة وقائمة اجلرد اخلاصة بكل منها
   /          أيلـول   ١         مـن                                                                                     وسيفتح باب التوقيع علـى االتفاقيـة يف مقـر املنظمـة البحريـة الدوليـة                    -   ٧  ٢٦

                                                   ، وســيظل بــاب االنــضمام إليهــا مفتوحــا بعــد       ٢٠١٠        أغــسطس  /    آب  ٣١     إىل     ٢٠٠٩        ســبتمرب 
                                    شـهرا علـى التـاريخ الـذي           ٢٤                                              وستدخل االتفاقية حيز النفاذ بعد انقـضاء          .                    ذلك أمام أي دولة   

                                                             دولـة علـى األقـل إمـا وقعـت عليهـا دون حتفـظ                  ١٥          أن تكون     )  أ   : (                           تستوىف فيه الشروط التالية   
                                                                                                صديق عليها أو قبوهلا أو املوافقـة عليهـا، وإمـا أودعـت صـك التـصديق أو القبـول أو                            يتعلق بالت 
                    يف املائـة مـن        ٤٠                                                                      أن ميثل إمجايل األساطيل التجارية هلذه الـدول مـا ال يقـل عـن                  )  ب (          املوافقة؛  

                                     إمجـايل احلجـم الـسنوي األقـصى              ميثـل     أن    )  ج (                                                  احلمولة الكلية ألساطيل النقل البحري العـاملي؛        
                 يف املائـة مـن    ٣                                                                     لدول املعاد تدويرها خالل السنوات العشر السابقة ما ال يقل عـن                        لسفن هذه ا  

   .                                                 احلمولة الكلية جملموع السفن التجارية هلذه الدول نفسها

__________ 
   .SR/CONF/46    و SR/CONF/45                              وثيقتا املنظمة البحرية الدولية   )٣١٢ (



A/64/66/Add.1
 

100 09-49928 
 

           إذ تقـضي     .                                                           توجيهية للمساعدة على تنفيـذ اتفاقيـة هونـغ كونـغ                 مبادئ             وجيري وضع       -     ٢٦٨
                                               قائمة جرد بـاملواد اخلطـرة، تكـون خاصـة                                                                االتفاقية بأن حتمل السفن املرسلة كي يعاد تدويرها         

                                                                                                    ويف هـذا الـصدد، اعتمـدت جلنـة محايـة البيئـة البحريـة، التابعـة للمنظمـة البحريـة                       .             بكل سـفينة  
  .       خلطــرة                                                                                          الدوليــة، يف دورهتــا التاســعة واخلمــسني، مبــادئ توجيهيــة لوضــع قائمــة حــصر املــواد ا 

                                   لـسفن بطريقـة آمنـة وسـليمة                                                                  أحرز تقدم يف وضع مشروع مبادئ توجيهية إلعادة تدوير ا             كما
 (                                                            وباإلضافة إىل ذلك، اعتمدت اللجنة أيضا، عمال بقرار املؤمتر          .      بيئيا

   

                      قرارا بـشأن حـساب        ، )٣١٣
 (                                                                        قدرة إعادة التدوير الالزمة للوفاء بشروط دخول اتفاقية هونغ كونغ حيز النفاذ

   

٣١٤( .   
ــده يف آذار        -     ٢٦٩ ــذي اعتم ــرار ال ــان األورويب، يف الق ــا الربمل ــارس  /                                                             ودع ــدول  ٩   ٢٠٠       م           ، ال

 (                                                      األعضاء يف االحتاد األورويب إىل التصديق على اتفاقية هونغ كونغ
   

٣١٥( .   
                                     بــه يف ســياق صــكوك دوليــة أخــرى،                                                   وتتــصل اتفاقيــة هونــغ كونــغ بالعمــل املــضطلع     -     ٢٧٠
          بالـسالمة            واملعنيـة                                                          واملبادئ التوجيهية الصادرة من منظمة العمل الدوليـة                            سيما اتفاقية بازل       وال

 (               سيوية وتركيـا    اآل        لبلدان   ل           سري السفن                     والصحة يف جمال تك   
   

                                 الـدورة الثالثـة للفريـق        ت      وعقـد    . )٣١٦
       املعــين  و                                                                                                    العامــل املــشترك بــني منظمــة العمــل الدوليــة واملنظمــة البحريــة الدوليــة واتفاقيــة بــازل    

ــسفن  ــد ال ــشرين األول                   بتخري ــوبر  /              يف ت ــل    .    ٢٠٠٨         أكت ــق العام ــد الفري ــشأن                                واعتم          توصــيات        ب
                                          اليت يتعني الوفاء هبا قبل دخـول االتفاقيـة                            لبات اتفاقية هونغ كونغ                                  لتدابري املؤقتة تستند إىل متط     ا

                               كمــا حــدد الفريــق العامــل    .                            يف التــصديق املبكــر عليهــا                                            حيــز النفــاذ مــن أجــل مــساعدة الــدول  
                                                                                                      تدابري لتيسري تنفيذ التدابري املؤقتة، تشمل التطبيـق الطـوعي لألحكـام املتعلقـة حبـصر املـواد                     ١٠

                                                                          ن متطلبات االتفاقية واملبادئ التوجيهيـة التقنيـة؛ وتعزيـز بـرامج                     عمل ع             وعقد حلقات         اخلطرة؛  
 (                   املـساعدة التقنيــة 

   

                                                                               وباإلضـافة إىل ذلــك، أيـد الفريــق العامـل قيــام األمانـات الــثالث بإنــشاء        . )٣١٧
 (                                           الربنامج العاملي إلعادة التدوير املستدامة للسفن

   

٣١٨( .   
  

__________ 
   . ١         ، الفقرة SR/CONF/CW/RD/5                             وثيقة املنظمة البحرية الدولية   )٣١٣ (
   . ٨- ٣         ، الفقرة MEPC 59/24                             وثيقة املنظمة البحرية الدولية   )٣١٤ (
   .  ١٥- ٣         ، الفقرة MEPC 59/24                         املنظمة البحرية الدولية      وثيقة  )٣١٥ (
   .   ٢٠٧    و    ٢٠٦           ، الفقرتان A/63/63/Add.1             انظر الوثيقة   )٣١٦ (
   .   ١٦١    و    ١٦٠           ، الفقرتان MEPC 59/INF.2                             وثيقة املنظمة البحرية الدولية   )٣١٧ (
   .  ٩١    و   ٩٠                     املرجع نفسه، الفقرتان   )٣١٨ (
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                   املسؤولية والتعويض  -     طـاء   
     عـن           النـاجم         الـضرر      عـن            والتعـويض             للمـسؤولية                الـدويل احلـايل                       النظـام القـانوين          يـستند     -     ٢٧١

                                        والــضارة والنفايــات اخلطــرة واملــواد           اخلطــرة                                                        التلــوث مــن الــسفن ومــن النقــل البحــري للمــواد 
      الــيت                             معلومــات عــن التطــورات      فــرع                 وســيوفر هــذا ال  .                                 عــدد مــن الــصكوك الدوليــة   إىل          النوويــة 
   .                          فيما يتعلق ببعض هذه الصكوك         مؤخرا      استحدث

                                                                                         فيمــا خيــص تلــوث البيئــة البحريــة مــن مــصادر غــري أنــشطة الــسفن، طلبــت اجلمعيــة    ف  -     ٢٧٢
ــة، يف قرارهــا   ــة        ٢١١ /  ٦٣                      العام ــة، مــن حكوم ــشواطئ اللبناني ــى ال ــة عل ــة النفطي ــق بالبقع                                                                              املتعل

                                                                                                       إسرائيل أن تتحمل مسؤولية التعويض الفـوري والكـايف حلكومـة لبنـان والبلـدان األخـرى الـيت                   
                                                                      لبقعــة النفطيــة عــن تكــاليف إصــالح الــضرر البيئــي النــاجم عــن                                تــضررت بــصورة مباشــرة مــن ا

                                                                                                         تدمري صهاريج ختزين النفط يف حمطة اجليـة لتوليـد الكهربـاء، مبـا يف ذلـك إعـادة البيئـة البحريـة                 
                                                                                      كمـا أنـشأت صـندوقا اسـتئمانيا لعـالج أضـرار االنـسكاب النفطـي يف شـرق                     .               إىل سابق حاهلا  

                                                           تربعات، من أجل مد الدول اليت تـأثرت تـأثرا سـلبيا                                                    البحر األبيض املتوسط، ميول عن طريق ال      
                                                                                                  مباشرا باملساعدة والدعم يف جمال اإلدارة املتكاملة والسليمة بيئيا، بدءا بالتنظيف ووصـوال إىل              

   .                                النامجة عن تدمري صهاريج ختزين النفط                                                التخلص اآلمن من النفايات النفطية للكارثة البيئية 
                                                                   ة باملـسؤولية املدنيـة عـن األضـرار النامجـة عـن التلـوث بزيـت                               االتفاقية الدولية املتعلق    -     ٢٧٣

  ،    ٠٠٨ ٢         نـوفمرب    /                   تـشرين الثـاين      ٢١                                                   دخلت اتفاقية وقود السفن حيـز النفـاذ يف           ‐             وقود السفن 
ّ              وصــّدقت عليهــا   (                                                    يف املائــة مــن احلمولــة العامليــة للــسفن التجاريــة       ٧٥,٥٠               دولــة متثــل   ٣٨  

   

٣١٩( .   
                                                          البحرية الدولية فريق مراسالت بغية تيسري املزيـد مـن                                                       وأنشأت اللجنة القانونية التابعة للمنظمة      

                                                       والفريق مكلف بدراسـة عـدد مـن املـسائل تـشمل              .                                            التصديقات وتعزيز التنفيذ املنسق لالتفاقية    
                                                                                                       إصدار شهادات للسفن العاريـة املـسجلة؛ ومـا إذا كانـت نـاقالت الـنفط الـيت حتمـل شـهادات                    

                                                  املتعلقة باملسؤولية املدنية عن الـضرر النـاجم                          التفاقية الدولية       ل     ١٩٩٢                      صادرة عمال بربوتوكول    
ــام                         عــن التلويــث النفطــي  ــة         ١٩٦٩         لع ــة ملزم ــشأ يف إطــار تلــك االتفاقي                                                                       أو املغطــاة بالنظــام املن

                                                                                                      باحلصول على شهادات اتفاقية وقود الـسفن؛ وإصـدار شـهادات اتفاقيـة وقـود الـسفن للـسفن                   
                                        م انطبــاق اتفاقيــة حتديــد املــسؤولية                                                                اجلديــدة؛ والتــأمني واملــسؤولية عــن املطالبــات يف حالــة عــد 

                                                                                                           املتعلقة باملطالبات البحرية؛ وأي مسائل أخرى قـد تـساعد دراسـتها اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز                    
 (                                              القبول األوسع والتنفيذ املنسق التفاقية وقود السفن

   

٣٢٠( .   

__________ 
   ./www.imo.org     انظر   )٣١٩ (
   .LEG 95/10            رية الدولية                  وثيقة املنظمة البح  )٣٢٠ (
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ــة للتلــوث النفطــي      -     ٢٧٤ ــصناديق الدولي ــشرين األول-                                          ال ــوبر  /                يف ت            ، اعتمــدت     ٢٠٠٨         أكت
ــ                             سياســة تتعلــق بإرجــاء      ١٩٩٢                                                        صندوق الــدويل للتعــويض عــن التلــوث النفطــي لعــام              مجعيــة ال

 (                                                                               مدفوعات التعويض إىل الدول الـيت مل تقـدم بعـد تقـارير الـنفط اخلاصـة هبـا           
   

             كمـا كلفـت      . )٣٢١
                                 واتفاقيـة الـصندوق لعـام           ١٩٩٢                                                                         مدير الـصندوق بـأال يـسعى إىل إدراج اتفاقيـة التعـويض لعـام                

ــة     ١٩٩٢ ــة، بــل    )         أعــاله  ٩٣    و   ٩٢                 انظــر الفقــرتني    (                              يف خطــة املراجعــة الطوعي                         يف هــذه املرحل
                                                                                                     قــررت أن تظــل املــسألة جــزءا مــن االتــصال املــستمر الــذي جتريــه أمانــة الــصندوق مــع املنظمــة 

             يف اخلطـة        ١٩٩٢                                                                                          البحرية الدولية، بغية استكشاف ما إذا كـان مـن املفيـد إدراج اتفـاقييت عـام                  
 (                                والوقت املناسب للقيام بذلك مستقبال

   

٣٢٢( .   
         إريكـا                               املـسائل املتعلقـة حبـوادث                    النظـر يف         ١٩٩٢                                  واصلت اللجنة التنفيذية لصندوق         -     ٢٧٥

ــسا،  ( ــلوبس و  ،  )    ١٩٩٩          فرنـ ــان،    (        سـ ــتيج   ، )    ٢٠٠٠            اليونـ ــبانيا،    (          وبرسـ ــم   ،  )    ٢٠٠٣            إسـ    ٧        ورقـ
ــغ  ــغ مين ــا    (               كوان ــة كوري ــبني،    ( ١        وســوالر    ، )                 مجهوري ــارو    ، )    ٢٠٠٦          الفل ــان،    (               وشوســي م            الياب

ــا،    (              وهــييب ســبرييت   ، )    ٢٠٠٧               مــضيق كــريش،   (   ١٣٩           فولغونفــت  و    ).    ٢٠٠٦ ــة كوري                   مجهوري
                                                                                            وبـدأت النظــر يف احلـادث الــذي أثـرت فيــه كميـة كــبرية مـن الــنفط علـى جــزء مــن         ).    ٢٠٠٧

                                                                  وفيما خيص حادث إريكـا، أحاطـت اللجنـة التنفيذيـة علمـا               .     ٢٠٠٧                       ساحل األرجنتني يف عام     
               كمــة العليــا            وحكــم احمل    ٢٠٠٨        يونيــه  /          حزيــران  ٢٤                                           حبكــم حمكمــة العــدل األوروبيــة الــصادر يف 

                                                     ومفادمهـا أن زيـت الوقـود مـا أن ينـسكب                 ٢٠٠٨         ديـسمرب    /                                الفرنسية الصادر يف كانون األول    
                       كمـا قـررت احملكمـة        .                          مبوجـب القـانون األورويب       ‘‘        نفايـة   ’’                                     وميتزج مبياه البحر ورواسبه يـصبح       

  ى                                                                                                           العليا الفرنسية أن بائع زيت الوقود هـذا ومـؤجر الـسفينة الـيت حتملـه ميكـن النظـر إليهمـا علـ                
                                      املؤجر قـد سـاهم يف خطـر التلـوث         /       ِ                                                          أهنما منِتج لتلك النفاية وحائز سابق هلا، إذا ثبت أن البائع          

                               ِ      َ                             وعالوة على ذلك، قررت احملكمة أن منِتج املنَتج الـذي نـشأت عنـه            .                         الناجم عن غرق السفينة   
                                                                    ِ                            النفاية ميكن أن يتحمل يف ظروف معينة تكلفة التخلص منـها إذا ثبـت أن املنـِتج قـد سـاهم يف           

                                                                                       وأحاط الصندوق علما أيضا بأن السوابق الـيت متثلـها تلـك القـرارات ال تـسري                   .            خطر التلوث 
 (                    إال ضمن السياق األورويب

   

٣٢٣( .   
         ، قــررت  )   ٢١١           ، الفقــرة A/63/63/Add.1                 انظــر الوثيقــة    (       ســلوبس                    وفيمــا خيــص حالــة     -     ٢٧٦

                     ف الـسياسات الـيت                                                                                      اللجنة التنفيذية أال يتخذ إجراء بالطعن ضد اليونان ألهنا كانت حتتـرم خمتلـ             

__________ 
   .    ٢٠٠٩      أبريل  /       نيسان  ٢٨                         وتسري السياسة اعتبارا من   .  92FUND/Circ.63       الوثيقة  )٣٢١ (
   .92FUND/A.13/25                                                سجل مقررات الدورة الثالثة عشرة للجمعية، الوثيقة   )٣٢٢ (
   .92FUND/EXC.44/10                                                           سجل مقررات الدورة الرابعة واألربعني للجنة التنفيذية، الوثيقة   )٣٢٣ (
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 (                                      وضـعها الــصندوق وقــت وقــوع احلــادث 
   

                                                 ولكـن ملــا كانــت التفــسريات املختلفــة لتعريــف     . )٣٢٤
                                           ُ                                           ميكن أن تتسبب يف عدم املساواة يف املعاملة، فقد كُلـف مـدير الـصندوق مبواصـلة                    ‘‘        السفينة  ’’

   يف          الـصندوق                                 وتقدمي وثيقة تنظر فيها مجعيـة        ‘‘       السفينة  ’’                                    دراسة سياسة الصندوق بشأن تعريف      
   .    ٢٠٠٩      أكتوبر /                                     دورهتا املقبلة اليت ستعقدها يف تشرين األول

  ،  )         إســبانيا (                                          ، أعفــت احملكمــة اجلنائيــة يف كوركوبيــون          برســتيج                     وفيمــا خيــص حــادث      -     ٢٧٧
                                                         ، من املالحقـة القـضائية موظفـا مـدنيا شـارك يف                 ٢٠٠٩      مارس   /                          مبوجب حكم أصدرته يف آذار    

                               غري أي احملكمة قررت الـسري يف         .              يف إسبانيا                                                     اختاذ القرار القاضي بعدم منح السفينة مكان جلوء       
             وقـد جـرى      .                                        وكـبري ضـباطها وكـبري مهندسـيها                برسـتيج                                        اإلجراءات املتخذة ضد ربان الـسفينة       

 (             استئناف احلكم 
   

       انظـر   (                                                                       وفيما خيص اإلجـراءات القانونيـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة                . )٣٢٥
                         ناف، يف حكــم أصــدرته يف                          ، قــضت حمكمــة االســتئ   )   ٢١٢           ، الفقــرة A/63/63/Add.1          الوثيقــة 
                                                                             ، بــرفض كــل مــن حكــم رد الــدعوى املتعلــق مبطالبــة إســبانيا، واملطالبــة     ٢٠٠٩        يونيــه  /        حزيــران

                                                      وستدرس أمانة الصندوق نص حكـم حمكمـة االسـتئناف            .                                   املضادة املرفوعة من مجعية التصنيف    
 (    ٢٠٠٩       أكتوبر  /                                                        وتقدم تقريرا إىل اللجنة يف الدورة اليت ستعقدها يف تشرين األول

   

٣٢٦( .  

                                           ، كانــت اخلالفــات يف وجهــات النظــر بــني      ١٣٩           فولغونفــت                      وفيمــا خيــص حــادث      -     ٢٧٨
ــها ســبب احلــادث، حمــل         ــسائل، من ــشأن عــدد مــن امل ــة االحتــاد الروســي ب ــصندوق وحكوم                                                                                                   ال

 (       مشاورات
   

                                                                 كما تتواصل املشاورات بني الصندوق وحكومة مجهورية كوريا، فيمـا خيـص       . )٣٢٧
                                                                 اليت تطبق فيها قيـود علـى الـصيد ومـا ترتـب علـى                                        بشأن معقولية الفترة              هييب سبرييت،       حادث  

 (                                                  ذلك من مطالبات تتعلق خبسائر الدخل اليت حلقت بالصيادين
   

٣٢٨( .   
                                                                                              وفيما يتعلق بالصندوق الدويل للتعـويض عـن األضـرار النامجـة عـن التلويـث النفطـي                      -     ٢٧٩
                                                                                          ، توجــد مطالبــات مل يبــت فيهــا بعــد مقدمــة مــن أطــراف ثالثــة فيمــا خيــص ســبعة     ١٩٧١       لعــام 

  .                   بـشأن حـادثني        ١٩٧١                                                                    حوادث، ومل يبت أيضا يف إجراءات الطعن املتخذة من قبل صـندوق             
                                                                                                 وتعوق هذه التطورات، إىل جانب عدم تقـدمي بعـض تقـارير الـنفط ومتـأخرات االشـتراكات،                  

 (            يف وقت قريب    ١٩٧١            تصفية صندوق 
   

٣٢٩( .   
__________ 

   .92FUND/EXC.42/14                                                           سجل مقررات الدورة الثانية واألربعني للجنة التنفيذية، الوثيقة   )٣٢٤ (
   .92FUND/EXC.45/3        الوثيقة   )٣٢٥ (
   .92FUND/EXC.45/8                                                          سجل مقررات الدورة اخلامسة واألربعني للجنة التنفيذية، الوثيقة   )٣٢٦ (
   .          املرجع نفسه  )٣٢٧ (
   .          املرجع نفسه  )٣٢٨ (
   .71FUND/AC.23/18                                ثة والعشرين جمللس اإلدارة، الوثيقة                        سجل قرارات الدورة الثال  )٣٢٩ (
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                             يـة لتعزيـز جـودة النقـل                                                                  ومتكن الفريق العامل ملا بني الدورات املعين بالتدابري غـري التقن         -     ٢٨٠
                              من إمتام أعماله، يف االجتماعـات    )    ٢١٣         ، الفقرة A/63/63/Add.1              انظر الوثيقة   (               البحري للنفط   

                                                    ، والحـظ الفريـق عـدم إبـداء تأييـد كـاف                 ٢٠٠٨         يونيـه    /                 مـارس وحزيـران    /                     اليت عقـدها يف آذار    
      ؤولية                                                                                                    ملواصلة العمل بشأن عدد من املـسائل مـن بينـها رفـض أو سـحب شـهادات اتفاقيـة املـس                     

               ذوي النوعيـة                                                                                   املدنية، والتأمني على جسم السفينة، واحلوافز االقتصادية املشجعة ملالكي السفن           
 (     اجليدة

   

٣٣٠( .  

ــه  /            يف حزيــران‐                                      اتفاقيــة املــواد اخلطــرة والــضارة     -     ٢٨١                       ، أحــاط جملــس اإلدارة     ٢٠٠٩        يوني
            ات لـدخول                                         ، بـالتطورات املتعلقـة باالسـتعداد          ١٩٩٢                                          علما، متصرفا بالنيابة عن مجعية صندوق       

                                                                                                        اتفاقية املواد اخلطرة والضارة حيز النفاذ، ويشمل ذلك موافقة اللجنة القانونية التابعة للمنظمـة              
ــة   ــة علـــى مـــشروع بروتوكـــول لتلـــك االتفاقيـ ــة الدوليـ  (                                                                       البحريـ

   

                          والغـــرض مـــن مـــشروع     . )٣٣١
  .                                                                                                     الربوتوكول هو معاجلة املشاكل العمليـة الـيت حالـت دون تـصديق دول كـثرية علـى االتفاقيـة                   

   .    ٢٠١٠                                             تظر عقد مؤمتر دبلوماسي العتماد الربوتوكول يف عام    وين
                                  ، أكـد جمـددا فريـق اخلـرباء             ٢٠٠٩         يونيـه    /         يف حزيران   -                            ملسؤولية عن الضرر النووي    ا    -     ٢٨٢

ــة       ــاملي للمــسؤولية النووي ــشاء نظــام ع ــده إلن ــة تأيي ــسؤولية النووي ــدويل املعــين بامل ــدارس   .                                                                                                ال          وت
                                                                األطراف املتعاقدة يف اتفاقيـة بـاريس املتعلقـة باملـسؤولية                                                  املعلومات اخلاصة بالقرار الذي اختذته      

      ٢٠٠٤ َِ                                                                                                 ِقَبل الغري يف ميدان الطاقـة النوويـة والـذي جييـز، لـدى التـصديق علـى بروتوكـول عـام                  
                                                                                                           التفاقية باريس، أن يبدي طرف حتفظا إزاء اتفاقية بـاريس يـنص علـى املعاملـة باملثـل يف تنفيـذ                     

                                                      وأكد الفريق جمددا استنتاجاته املتعلقـة بالبـدائل          .            ير التعويض                                    االتفاقية، وخاصة فيما يتعلق مبقاد    
                                                                       َِ                                 الــيت حبثتــها اللجنــة األوروبيــة هبــدف إقامــة نظــام أورويب موحــد للمــسؤولية النوويــة ِقَبــل الغــري  

   . )٣٣٢    ( )   ٢١٦         ، الفقرة A/63/63/Add.1             انظر الوثيقة  (
  

                              أدوات اإلدارة على أساس املنطقة  -   اء  ي  
ــستخدم أدوات اإلدار    -     ٢٨٣ ــظ                          تـ ــز احلفـ ــد لتعزيـ ــو متزايـ ــى حنـ ــة علـ ــاس املنطقـ ــى أسـ                                                                         ة علـ

                                            ويوفر هذا الفـرع معلومـات عـن التطـورات       .                                             واالستخدام املستدامني للمناطق واملوارد البحرية  
                                                                                              املتعلقة هبذه األدوات، وال سيما التخطيط املكاين البحري، واملناطق البحريـة احملميـة، واملنـاطق           

__________ 
                        انظـر أيـضا تقريـر        . 92FUND/A.13/25              ، الوثيقـة        ١٩٩٢                                                            سجل مقررات الـدورة الثالثـة عـشرة جلمعيـة صـندوق               )٣٣٠ (

   .92FUND/A.13/21/1                                                          االجتماع اخلامس للفريق العامل الرابع ملا بني الدورات، الوثيقة 
                                                                                            ة جمللس اإلدارة متـصرفا بالنيابـة عـن الـدورة االسـتثنائية الرابعـة عـشرة للجمعيـة،                                       سجل مقررات الدورة اخلامس     )٣٣١ (

   .LEG 95/10                  انظر أيضا الوثيقة   . 92FUND/AC.5/A/ES.14/9        الوثيقة 
   .GOV/2009/48-GC(53)/2                                    وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية   )٣٣٢ (
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  ،   ٧٨ /  ٧٣                                                   ساسية احملددة يف االتفاقيـة الدوليـة ملنـع التلـوث                                     اخلاصة واملناطق البحرية الشديدة احل 
                   وتـرد املعلومـات      .                                                                              ومناطق ضبط االنبعاثات، ومواقع التراث العـاملي، وحمميـات احملـيط احليـوي            

ــة         ــة يف الوثيقــ ــة الوطنيــ ــدود الواليــ ــارج حــ ــة خــ ــاس املنطقــ ــى أســ ــن أدوات اإلدارة علــ                                                                                                               عــ
A/64/66/Add.2  مصائد األمساك فترد يف الوثيقة                              ، أما املعلومات املتعلقة بإغالق                           A/64/305.   

ــة      -     ٢٨٤                                                           اســتخدام اإلدارة علــى أســاس املنطقــة يف ســياق متعــدد         علــى                          ومــن األمثلــة احلديث
                                                                                                       األطراف إطالق مبـادرة املثلـث املرجـاين املتعلقـة بالـشعب املرجانيـة ومـصائد األمسـاك واألمـن                    

                      وقـد أطلـق قـادة        .     ٢٠٠٩        مـايو    /     يـار                                                                الغذائي، وذلك إبان قمة املثلث املرجـاين الـيت عقـدت يف أ            
 (               ســـتة بلـــدان

   

                                                                                       رمسيـــا املبـــادرة ملواجهـــة التهديـــدات احملدقـــة بـــالنظم اإليكولوجيـــة البحريـــة     )٣٣٣
ّ                                      والساحلية واخلاصة باجلزر الصغرية داخـل املثلـث املرجـاين عـن طريـق عمـل معّجـل وتعـاوين،                                                                                   

 (                                                                        مع مراعاة مشاركة أصـحاب املـصلحة املتعـددين يف البلـدان الـستة             
   

                       كـز املبـادرة علـى         وتر   . )٣٣٤
                                                                                                      التعــاون فيمــا يتعلــق بالــشعب املرجانيــة ومــصائد األمســاك واألمــن الغــذائي والتكيــف مــع تغــري  

ــة حلفــظ املــوارد        .        املنــاخ                                                                                                   واتفــق القــادة أيــضا يف مــؤمتر القمــة علــى اعتمــاد خطــة عمــل إقليمي
   .                                                 الساحلية والبحرية يف املنطقة وإدارهتا بطريقة مستدامة

        إىل أن     ٢٠٠٩                                                   يـشري تقريـر األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة لعـام       ‐       احملمية                 املناطق البحرية       -     ٢٨٥
                    كمـا أن املنـاطق       .              يف املائـة    ١                                                                املساحة احملمية من حميطات العامل ال تزيد يف الوقت احلاضر على            

                                                                                                     احملمية، حىت إن وجدت، قد تـدار بـشكل سـيئ وتتعـرض هلجـوم متواصـل مـن التلـوث وتغـري                       
ــسؤول   ــسياحة غــري امل ــاخ، وال ــوارد                                       املن ــى امل ــد الطلــب عل ــة، وتزاي ــة التحتي ــة البني  (                                                                   ة، وتنمي

   

٣٣٥( .   
                                                                                                        واعترف االجتماع العـاملي العاشـر التفاقيـات وخطـط عمـل البحـار اإلقليميـة، الـذي عقـد يف                     

                                                                      ، بــأن هنــاك اختالفــا يف وجهــات النظــر بــشأن املنــاطق البحريــة       ٢٠٠٨        نــوفمرب  /               تــشرين الثــاين
                                                               املـصاحل املتعلقـة بالبيئـة واملـصاحل املتعلقـة مبـصائد                                                                احملمية، وبأن هناك جمـاال للتوفيـق، مـثال، بـني          

 (       األمســاك
   

 (                               وكمــا جــاء يف إعــالن فالنــسيا   . )٣٣٦
   

                                               فــإن املنــاطق البحريــة احملميــة مبقــدورها، إن    ، )٣٣٧
                                                                                                       جــرى تــصميمها وإدارهتــا وإنفاذهــا بطريقــة فعالــة، أن حتقــق الكــثري مــن املنــافع اإليكولوجيــة     

                                                       لــنظم اإليكولوجيــة علــى مقاومــة الــضغوط العامليــة                                               واالجتماعيــة االقتــصادية، وأن تــبين قــدرة ا 
__________ 

   .                            زر سليمان، والفلبني، وماليزيا         ليتشي، وج  -                                         إندونيسيا، وبابوا غينيا اجلديدة ، وتيمور  )٣٣٣ (
   .                                                                            إعالن قادة مبادرة املثلث املرجاين بشأن الشعب املرجانية ومصائد األمساك واألمن الغذائي  )٣٣٤ (
    ).A.09.I.12                               منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع    (    ٢٠٠٩                                 تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية لعام   )٣٣٥ (
ــر      )٣٣٦ ( ــاملي العاشـ ــاع العـ ــر االجتمـ ــر تقريـ ــايل                                                        انظـ ــوان التـ ــة يف العنـ ــار اإلقليميـ ــل البحـ ــط عمـ ــات وخطـ   :                                                                            التفاقيـ

http://www.unep.org/regionalseas/globalmeetings/10/final_10thmeeting_report.pdf.   
                                                                                                            عـالن فالنـسيا الـصادر عـن املـؤمتر العـاملي للتنـوع البيولـوجي البحـري، املعقـود يف تـشرين                                         ميكن االطالع على إ     )٣٣٧ (

   .www.marbef.org/worldconference/declaration.php  :                  ، يف العنوان التايل    ٢٠٠٨      نوفمرب  /     الثاين
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                                                                                             ودعا اإلعالن إىل إنشاء شـبكات متـسقة إيكولوجيـا للمنـاطق البحريـة احملميـة بـصفة                    .         املتزايدة
   .                                                            عاجلة ووترية سريعة استنادا إىل البيانات والفهم العلميني القائمني

  )           أدنـاه     ٣٤٥                ظـر الفقـرة       ان   (    ٢٠٠٩                                                     وأكد أيضا إعالن مانادو املتعلق باحمليطـات لعـام              -     ٢٨٦
                                     ، تضم شبكات متثيلية تتمتـع بالقـدرة         حممية                                                  أمهية أن تنشأ وأن تدار على حنو فعال مناطق حبرية      

                                                                                                   على املقاومة، وفقا للقانون الدويل كما جتسده اتفاقية األمم املتحـدة لقـانون البحـار، واسـتنادا           
                             ها يف الــسلع واخلــدمات الــيت                                                                      إىل أفــضل املعــارف العلميــة املتاحــة، مــع االعتــراف بأمهيــة إســهام

                                                                                          توفرها النظم اإليكولوجية، واجلهود الرامية إىل احلفاظ على التنوع البيولوجي، وسـبل كـسب         
 (                                           العيش على أسس مستدامة، والتكيف مع تغري املناخ

   

٣٣٨( .   
                                                                                 وكان من االجتماعات األخرى اليت عقدت مؤخرا وتناولت مسائل تتعلـق باملنـاطق                 -     ٢٨٧

                                                                                              ؤمتر الـدويل الثـاين للمنـاطق البحريـة احملميـة، الـذي عقـد جنبـا إىل جنـب مـع                                          البحرية احملمية املـ   
 (    ٢٠٠٩        مـايو    /                                                             املؤمتر الدويل للحفـاظ علـى البيئـة البحريـة يف أيـار            

   

                            وقـد حبـث أوهلمـا، مـن           . )٣٣٩
                                                                                                          خالل عدد من األفرقة، موضـوعات مثـل تغـري املنـاخ العـاملي، ومنـاطق متـاس اليابـسة والبحـر،                      

                                                                       ام اإليكولــوجي، والفقــر، والعوملــة، فــضال عــن مــسائل شــاملة لعــدة                            واإلدارة علــى أســاس النظــ
                                                                                                      قطاعات مثل املناطق البحرية احملمية، والتعليم والتوعية، وبنـاء القـدرات، وترتيبـات احلوكمـة،               

   .                                         وصيد األمساك وتربية األحياء املائية، واالقتصاد
 (    يـة                                                      وعقد املؤمتر الدويل األول املعين باملناطق البحرية احملم           -     ٢٨٨

   

      ٢٠٠٩        مـارس    /       يف آذار    )٣٤٠
                                                                                                                 ملناقشة املـسائل املتعلقـة بإنـشاء شـبكات مـن املنـاطق البحريـة احملميـة حلفـظ الثـدييات البحريـة                       

                                                                                                   وركز املـؤمتر أيـضا علـى املـسائل املتعلقـة بتـصميم املنـاطق البحريـة احملميـة للثـدييات                    .         وموائلها
   .                            وإدارهتا والربط بينها يف شبكات

                                                                               ملي لرصـد احلفـظ التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة أداة جديـدة                                 وأطلق املركز العا      -     ٢٨٩
                                                                                                           الختاذ القرارات، هي قاعدة البيانات العامليـة للمنـاطق البحريـة احملميـة، وذلـك مـن أجـل تـوفري                   

        وتـوفر    .                                                                                           أحدث وأهم املعلومات عن التنوع البيولوجي البحـري والـساحلي وعـن حالـة محايتـه                
 (                                           من البيانات املتعلقة باملناطق البحرية احملمية                         هذه األداة أمشل جمموعة متاحة

   

٣٤١( .   

__________ 
   .              التنمية اآلسيوي           مسامهة مصرف   )٣٣٨ (
   .www2.cedarcrest.edu/imcc/index.html  :                                          ميكن االطالع على وقائع املؤمتر يف العنوان التايل  )٣٣٩ (
   .www.icmmpa.org     انظر  )٣٤٠ (
) ٣٤١(  www.wdpa-marine.org.   
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                الدوليـة ملنـع            تفاقيـة    اال                                                                املناطق اخلاصة واملناطق البحرية الشديدة احلـساسية احملـددة يف              -     ٢٩٠
               رفـق اخلـامس                                                                            بدأ سريان منطقة البحـر املتوسـط اخلاصـة احملـددة يف إطـار امل               -    ٧٨ /  ٧٣        التلوث  

ــة  ل ــوث            التفاقي ــع التل ــة ملن ــار  ١    يف   ٧٨ /  ٧٣                          الدولي ــايو  /      أي ــة     .     ٢٠٠٩       م ــة البيئ ــة محاي ــرت جلن                                 وأق
                                                                                                    البحرية، التابعة للمنظمة البحرية الدولية، اقتراح حتالف أنتاركتيكا واحمليط اجلنويب الـداعي إىل             

              والـشروع يف   ،                                                         ملعاجلـة كـل مـن املخـاطر والعمليـات الروتينيـة               ٢٠٠٩                        حلقة عمل يف عـام          عقد
 (    خاطر       من امل      لتخفيف ل          الالزمة     تدابري  ال     حتديد 

   

٣٤٢( .   
                                            ركــة مــرور الــسفن، الــيت أنــشئت بطــول                                                ونتيجــة لالنتقــال إىل اخلــدمات اجلديــدة حل -     ٢٩١

                قبالـة سـاحل     ”                                                                                         الساحل الربتغايل األيـبريي، واعتمـاد نظـام إلزامـي جديـد لإلبـالغ عـن الـسفن                   
ــال ــرار     ‘‘          الربتغ MSC.278(85)                 مبوجــب الق

) 
   

ــة      )٣٤٣ ــة، التابع ــسالمة البحري ــة ال ــه جلن ــذي اختذت                                                          ال
                                                                                                    البحرية الدولية، اعتمدت جلنة محاية البيئة البحريـة التابعـة للمنظمـة نفـسها تعـديالت                        للمنظمة

                                                                                      القواعـد واللـوائح ذات الـصلة الـسارية يف املنطقـة البحريـة الـشديدة احلـساسية              ( ٢              على املرفـق    
                                                     ، حــددت مبوجبــها ميــاه أوروبــا الغربيــة بوصــفها MEPC.121(52)         للقــرار   )                          مليــاه أوروبــا الغربيــة

                                      نظم اإللزاميـة القائمـة لإلبـالغ عـن         الـ                      ودخلت التعديالت علـى    .                   رية شديدة احلساسية         منطقة حب 
ــوطين      ــري الــ ــساسية للنــــصب البحــ ــشديدة احلــ ــة الــ ــة البحريــ ــا خيــــص املنطقــ                                                                                                              الــــسفن، فيمــ

ــانوموكواكي  (                   باباهــ
   

ــة   (   )٣٤٤ ــر الوثيقــ ــرة A/63/63/Add.1                      انظــ ــاذ يف   )   ٢٢٦             ، الفقــ ــز النفــ                         ، حيــ
 (    ٢٠٠٩      يونيه  /      حزيران  ١

   

٣٤٥( .   
                                                                   وافقت جلنة محاية البيئة البحرية، التابعة للمنظمة البحريـة          ‐                   ضبط االنبعاثات       مناطق    -     ٢٩٢

                                                                             ، على اقتراح يدعو إىل اعتبـار أجـزاء حمـددة مـن امليـاه الـساحلية                   ٢٠٠٩       يوليه   /                الدولية، يف متوز  
    ).      أعاله   ٢٤٣            انظر الفقرة  (                                          للواليات املتحدة وكندا منطقة لضبط االنبعاثات 

                                   ، أضافت جلنة التراث العـاملي جـزءا       ٢٠٠٩      يونيه  /          يف حزيران-    ملي                  مواقع التراث العا     -     ٢٩٣
 (                                      وميثـل املوقـع املـدرج يف القائمـة          .                                                                 من حبر فادن إىل قائمة اليونـسكو ملواقـع التـراث العـاملي            

   

٣٤٦(   
                                                                                        يف املائة من مساحة حبر فادن بأسره وتستوطنه ثدييات حبريـة مثـل فقمـة البحـر،                     ٦٦          أكثر من   

                 وهــو مــن آخــر   .                      بيــة ومــشىت للطيــور                       وهــو أيــضا منطقــة تر  .       لبحــر                               والفقمــة الرماديــة، وخرتيــر ا
__________ 

   .MEPC 58/23                              وثيقة املنظمة البحرية الدولية  )٣٤٢ (
   .    ٢٠٠٩      يونيه  /        حزيران ١                                                                     النظام حيز النفاذ يف متام الساعة صفر، حسب التوقيت العاملي املنسق، من يوم     دخل   )٣٤٣ (
   .MSC.279(85)                                                          قرار جلنة السالمة البحرية، التابعة للمنظمة البحرية الدولية،   )٣٤٤ (
   .MEPC 59/WP.12                             وثيقة املنظمة البحرية الدولية   )٣٤٥ (
                                                                                 زء اهلولنـدي مـن حبـر فـادن، واملترتهـات البحريـة الوطنيـة إلقليمـي سكـسونيا                                             يضم املوقـع منطقـة احلفـظ يف اجلـ        )٣٤٦ (

   .                                        هولشتاين الواقعة يف اجلزء األملاين من حبر فادن  -                 السفلى وشلوزفيج
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                                                                                        يكولوجيـة طبيعيـة وواسـعة النطـاق تقـع يف مفتـرق تيـارات حبريـة وتتواصـل                                    تبقى من نظـم إ       ما
                                  وبعـد إضـافة املـترته الطبيعـي        .                                                                   فيها العمليات الطبيعية دون التعرض إىل حد كبري إىل ما خيل هبا           

                                    هــا الــذي أدرج علــى القائمــة يف                          ه البحــري لــشعب توباتا                                       لــشعب توباتاهــا يف الفلــبني إىل املــترت 
ــة أمثــال      ١٩٩٣      عــام ــة حــاجز    .                                                        زادت مــساحة املوقــع األصــلي مبقــدار ثالث                             وأدرج نظــام حممي

                                          ، علــى قائمــة مواقــع التــراث العــاملي     ١٩٩٦                                                   الــشعب يف بليــز، الــذي ســجل يف القائمــة يف عــام 
                                لــى أعمــال البنــاء يف املوقــع                                                    وطالبــت اللجنــة بتطبيــق ضــوابط أشــد صــرامة ع   .                 املعرضــة للخطــر

                                     املنغــروف الــذي انقــضى أجلــه يف                                                                   وبإعــادة تطبيــق الوقــف املفــروض علــى  عمليــات قطــع       
 (    ٢٠٠٨    عام

   

٣٤٧( .   
ــوي      -     ٢٩٤ ــات احملــيط احلي ــار-                          حممي ــايو  /          يف أي ــسيق       ٢٠٠٩       م ــدويل لتن ــس ال                                    ، أضــاف اجملل

ــساحلية إىل الــ      ــة وال ــع البحري ــوي عــددا مــن املواق ــسان واحملــيط احلي ــامج اإلن ــة                                                                                          برن                شبكة العاملي
               الـيت تتميـز      )          إسـبانيا  (          لكنـاري                                                                       حملميات احمليط احليوي، تـشمل جزيـرة فويرتيفنتـورا يف أرخبيـل ا            

                                    الــدالفني وحــوت العنــرب والــسالحف             الــيت تــشمل                                            تــضمه مــن تنــوع ثــري لألنــواع البحريــة      مبــا
  ري                                                        ، وهي جزء من جمموعة أرخبيل آزورس، ومتثل اجلزء غـ           )       الربتغال (                         البحرية؛ وجزيرة فلورس    

ــا ديــل أورينوكــو                                                                                                          املغمــور مــن جبــل حبــري قريــب مــن صــدع وســط احملــيط األطلــسي؛ ودلت
         مجهوريـة   (                                                                          ، وهي موطن لطائفة واسعة من حيوانات اليابسة واملاء؛ وشـينان دادوهـي          )     فرتويال (

                                                                                         ، وهو موقع يضم أرخبيال جزريا ومنـاطق حبريـة ومـسطحات مديـة؛ وغريـت سـاندي                   )     كوريا
                      ة علـى الرمـال يف                                                            ية وساحلية وحبرية تضم أكـرب غابـة مطـرية قائمـ                             ، وهي منطقة أرض    )        أستراليا (

                                                            ، وهــو موقــع يــشكل حــدا فاصــال بــني غابــات املنغــروف    )       ت نــام   يــ  في (     مــو      كــا                العــامل؛ ومــوي
ــة؛ وكــو الو شــام        ــواع حبري ــة ألن ــة تكــاثر وتربي ــد منطق ــات مياللويكــا، ويع ــوا آن -                                                                                          وغاب            ه

                                       واعـه البحريـة مثـل املرجانيـات،                                                               ، وهـو موقـع سـاحلي وجـزري وحبـري يعـرف بأن              )     نـام    يت  في (
 (                                     والرخويات، والقشريات، واألعشاب البحرية

   

٣٤٨( .   
                                                      التخطيط املكاين البحري عملية حتلل وختـصص التوزيـع           -                        التخطيط املكاين البحري      -   ٥  ٢٩

                                                                                                    املكــاين والزمــاين لألنــشطة البــشرية يف املنــاطق البحريــة مــن أجــل حتقيــق أهــداف إيكولوجيــة     
 (                                  دة مـــن خـــالل عمليـــة سياســـية                               واقتـــصادية واجتماعيـــة حمـــد

   

                             ويف هـــذا الـــصدد، اعتـــرف    . )٣٤٩
                                                                                                   االجتمــاع العــاملي العاشــر التفاقــات وخطــط عمــل البحــار اإلقليميــة بــأن اإلدارة علــى أســاس   

__________ 
   .  ٢٠ /   جلنة .  ٣٣ /  ٠٩  -                                                                          تقرير القرارات، جلنة التراث العاملي، الدورة الثالثة والثالثون، الوثيقة ل ت ع   )٣٤٧ (
ــان صـــحفي لليونـــسكو   )٣٤٨ ( ــة حملميـــات احملـــيط احليـــوي     ٢٢  ’’  ،                             بيـ ــبكة اليونـــسكو العامليـ ــدا يف شـ ــا جديـ    ،  ‘‘                                                                                 موقعـ

   .    ٢٠٠٩     مايو  /    أيار   ٢٦
   ./http://www.unesco-ioc-marinesp.be  :                                                     مبادرة اليونسكو للتخطيط املكاين البحري يف العنوان التايل  )٣٤٩ (
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                                     ســتخدام تنافــسي للحيــز البحــري،                                                               املنطقــة والتخطــيط املكــاين البحــري ميكــن أن يــسفرا عــن ا 
                                    ألوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة             اللجنــة ا             وقــد أصــدرت  .                                 يــربز ضــرورة التخطــيط الــشامل     ممــا

                                       هنـج تـدرجيي صـوب اإلدارة علـى أسـاس        :                           التخطـيط املكـاين البحـري     ’’                        منشورا جديدا عنوانـه    
                                                       هنجـا تـدرجييا للتخطـيط املكـاين البحـري، ويـصف                                  ويدخل هذا املنـشور        ‘‘                  النظام اإليكولوجي 

 (                                     منافعه والنتيجة املنشودة من تطبيقه    
   

                            البحريـة يف منطقـة حبـر                                           وما برحت جلنـة محايـة البيئـة            . )٣٥٠
                                                                                             البلطيق تسعى إىل تطبيق التخطيط املكاين البحري على نطاق واسع وفقا خلطة عملها اخلاصـة               

                   التخطـيط املكـاين             مـشروع                              اللجنـة اخلـاص مببـادئ                مـشروع    و  . 28E/9                          ببحر البلطيق، وتوصيتها    
        الـدول      عد       يـسا                                      ، الـذي ميولـه االحتـاد األورويب،                                                      على نطـاق واسـع ملنطقـة حبـر البلطيـق                  البحري  

                                                                                                      الساحلية لبحر البلطيق على تنفيذ األنشطة الالزمة، وقد أنشأ املـشروع بوابـة لـنظم معلومـات                 
                                                                                                         جغرافية تعتمد علـى اإلنترنـت تتـضمن طائفـة متنوعـة مـن البيانـات املتعلقـة بـالتخطيط املكـاين                

   .                         البحري يف منطقة حبر البلطيق
  

                التعاون اإلقليمي  -    كاف   
      مقدمة  -    ١  

              املعقـود يف    ،                                                                 الجتماع العاملي العاشر التفاقيات وخطط عمل البحـار اإلقليميـة            ّ      سلّط ا    -     ٢٩٦
ــة لرب     ٢٠٠٨        نــوفمرب  /               تــشرين الثــاين ــة،                                        ، الــضوء علــى األوليــات املقبل ــامج األمــم املتحــدة للبيئ                                   ن

ــا ــددة             مب ــة املتع ــات البيئي ــع االتفاق ــاون م ــوجي، والتع ــاخ، وإدارة النظــام اإليكول ــري املن ــا تغ                                                                                                          فيه
ــرامج عمــل البحــار                       األطــراف، والتمو ــذ ب ــة للمــضي يف تنفي ــصكوك القانوني ــستدام، وال ــل امل                                                                                      ي

                               ويف حــني مل يكــن تغــري املنــاخ     .    ٢٠١٢-    ٢٠٠٨                                               اإلقليميــة، واالجتاهــات االســتراتيجية للفتــرة  
                                                                                                         مطروحا على جدول أعمال معظـم اتفاقيـات البحـار اإلقليميـة عنـد التفـاوض املبـدئي بـشأهنا،                    

                                                     واليــة تتمثــل يف تنــاول تغــري املنــاخ مــن خــالل        هلــا      قيــات                                     اتفــق االجتمــاع علــى أن مجيــع االتفا
 (                             ات املنقحة أو خطط العمل اجلديدة          االستراتيجي

   

٣٥١( .    

َ      البحرية، أُِجنـَزت            القمامة        بشأن                        األمم املتحدة للبيئة                                        ويف سياق املبادرة العاملية لربنامج          -     ٢٩٧  ِ ُ          
         حبـار             املطلة على          البلدان         من     ١٢                                                    األنشطة اليت بدأها برنامج البحار اإلقليمية يف             ٢٠٠٨        يف عام   

__________ 
   .  ٥٣                                                      مراجع وأدلة اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية رقم   )٣٥٠ (
ــر الرســالة اإلخباريــة اإللكترونيــة      )٣٥١ (   ،     ٢٠٠٨        ديــسمرب  /              كــانون األول-         نــوفمرب /                  ، تــشرين الثــاين Medwaves                                            انظ

ــى        متاحــة ــايل        عل ــشبكي الت ــع ال  &http://www.unepmap.org/index.php?module=library&mode =pub  :                           املوق

action=view&id=14489.   
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 (       إقليمية
   

          البحريـة           القمامة                            وثائق عن استعراض حالة                اإلثىن عشر                             وأعدت مجيع هذه البلدان       .  )٣٥٢
 (       البحرية        القمامة                                  بلدان منها خطط عمل إقليمية إلدارة    ٧                يف منطقتها وأعدت 

   

٣٥٣( .  
  

  )          أنتاركتيكا (                       القارة املتجمدة اجلنوبية   -    ٢  

                                                      الثاين والثالثون ألطراف معاهدة أنتاركتيكا، املعقـود                                صادف االجتماع االستشاري        -     ٢٩٨
                                                                             ، الـــذكرى الـــسنوية اخلمـــسني لفـــتح بـــاب التوقيـــع علـــى معاهـــدة       ٢٠٠٩         أبريـــل  /          يف نيـــسان
                                   التعاون لتحـسني محايـة النظـام               ، على     أمور        يف مجلة                               واتفقت األطراف االستشارية،       .          أنتاركتيكا

       بــشأن                                   البحريــة احليــة يف أنتاركتيكــا                                                         اإليكولــوجي البحــري، والتمــاس آراء جلنــة حفــظ املــوارد
                                            توســيع نطــاق منطقــة أنتاركتيكــا اخلاصــة  ل                             املنظمــة البحريــة الدوليــة    إىل       طلــب         توجــه ب            إمكانيــة ال

                                                                                                       باجتاه الشمال إىل ختوم أنتاركتيكا، والنظـر يف آراء اللجنـة خـالل االجتمـاع القـادم لألطـراف                   
                                       باستـضافة اجتمـاع خلـرباء معاهـدة                                                       ووافقت األطراف على اقتراح قدمته النـرويج           .         االستشارية

  .                                                                        بـشأن آثـار تغـري املنـاخ علـى إدارة أنتاركتيكـا واإلشـراف عليهـا            ٢٠١٠                     أنتاركتيكـا يف عـام   
 (                                                                 واختذوا أيضا قرارات تتعلق بالسياحة يف أنتاركتيكا والتنقيب البيولوجي

   

٣٥٤( .    

              دراسـة عـن             إجـراء                                       ملعاهدة أنتاركتيكا للـشروع يف                 التابعة                           وختطط جلنة احلماية البيئية       -     ٢٩٩
                        وفيمـا يتعلـق حبمايـة       .                                                                             اجلوانب واآلثار البيئية للـسياحة واألنـشطة غـري احلكوميـة يف أنتاركتيكـا           

  ّ                                                                                                  احلّيز البحري وإدارته، وافقت اللجنة على وضع استراتيجية والعمل صـوب إقامـة محايـة فعالـة                
ــسنو        ــا خــالل ال ــدة أنتاركتيك ــة معاه ــوي يف منطق ــوع احلي ــقة للتن ــة ومتناس ــثالث                                                                                           ومتثيلي            ات ال

 (       القادمة
   

                                                    أوىل حلقـات عملـها املـشتركة مـع اللجنـة                ٢٠٠٨                                 وعقدت اللجنة أيـضا يف عـام          .  )٣٥٥
ــو    ــة حفــظ امل ــة للجن ــة التابع ــة يف أنتاركتيكــا                                           العلمي ــة احلي  (                                    ارد البحري

   

ــشواغل    .  )٣٥٦                     ويف ضــوء ال
      بعــة                                                                                                          املتعلقــة بتــأثري النمــو املطــرد للنقــل البحــري الــدويل، وافقــت جلنــة محايــة البيئــة البحريــة التا 

                                                ، على مشروع تعديالت على االتفاقية الدوليـة            ٢٠٠٩       يوليه   /                                  للمنظمة البحرية الدولية، يف متوز    
__________ 

                                                                                                          حبر البلطيق، البحر األسود، حبر قزوين، حبار شرق آسيا، شرقي أفريقيا، البحـر األبـيض املتوسـط، مشـال غـرب             )٣٥٢ (
                                                                                                            احمليط اهلادئ، مشال شرق احمليط األطلسي، البحر األمحر وخليج عدن، حبار جنـوب آسـيا، مشـال شـرق احملـيط                     

   .                        نطقة البحر الكارييب الكربى        اهلادئ، م
   .                               مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة  )٣٥٣ (
ــايل        )٣٥٤ ( ــع التـ ــى املوقـ ــا علـ ــة أنتاركتيكـ ــثالثني التفاقيـ ــاين والـ ــشاري الثـ ــاع االستـ ــهائي لالجتمـ ــر النـ ــر التقريـ    :                                                                                                                                انظـ

http://www.ats.aq/devAS/ats_meetings_meeting.aspx?lang=e.    واعُتمــــــد إعــــــالن واشــــــنطن الــــــوزاري يف                                                   ُ   
   .                                                مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني التفاقية أنتاركتيكا    ٢٠٠٩      أبريل  /     نيسان  ٦

   .  ٩٧    و   ٨٤                     املرجع نفسه، الفقرتان   )٣٥٥ (
ــايل        )٣٥٦ ( ــع التــــــــــ ــى املوقــــــــــ ــاح علــــــــــ ــشتركة املتــــــــــ ــل املــــــــــ ــة العمــــــــــ ــر حلقــــــــــ ــر تقريــــــــــ    :                                                                                                                                                                     انظــــــــــ

http://www.ats.aq/devAS/ats_meetings_documents.aspx.   
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                                                                            حلظر استخدام الزيـوت الثقيلـة يف منطقـة أنتاركتيكـا، مـن أجـل اعتمـاده           ٧٨ /  ٧٣           ملنع التلوث 
          امليـاه                 سفن العاملـة يف    ــ     ي للـ                ع رمـز إلزامـ      ـــ   وض           وقـررت  ،    ٢٠١٠                تعقد يف عـام      ـ ـ                يف دورهتا اليت س   

 (    ٢٠١٢                 القطبية حبلول عام 
   

٣٥٧( .  

                                              منصة للتعاون العلمـي لبنـاء املعـارف             ٢٠٠٨-    ٢٠٠٧                                ووفرت السنة القطبية الدولية         -     ٣٠٠
                                                                  وأظهرت احلاجة إىل مزيد من البحوث واجلهـود املتواصـلة، علـى النحـو       .                   وفهم املناطق القطبية

                      بــشأن كفالــة تــراث                                                                              الــوارد يف القــرار الــذي اختــذه االجتمــاع االستــشاري ملعاهــدة أنتاركتيكــا 
                                                              واعتمد اجتماع مشترك جمللس أنتاركتيكا والدول األطـراف يف معاهـدة     .                     السنة القطبية الدولية

          القطبيـة                                                            ، مـن مجلـة مـا اعتمـد، إعالنـا بـشأن الـسنة                    ٢٠٠٩       أبريل   /                            أنتاركتيكا املعقود يف نيسان   
 (                               الدوليــة والعلــوم القطبيــة  

   

      ٢٠١٠  ه       يونيــ /  ٌ   َ                                           وســٌتعقَد حلقــة عمــل يف النــرويج يف حزيــران      .  )٣٥٨
   . )٣٥٩    ( ني                الرابعة والثالث  ته   دور                   االجتماع االستشاري يف          نظر فيها  ي                       القتراح اخلطوات املقبلة، ل

  
  ة         الشمالي  ية     القطب       املنطقة   -    ٣  

                                           عــدد مــن االجتماعــات واملــؤمترات املــسائل                                               خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، تنــاول    -     ٣٠١
ــة  (         القطبي

   

ــاين   .  )٣٦٠ ــشرين الث ــوفمرب  /                   ويف ت ــشأن                اعتمــدت امل    ٢٠٠٨        ن ــا ب ــة بالغ                                    فوضــية األوروبي
                                                                حيــدد سياســة عامــة قائمــة علــى ثالثــة أهــداف رئيــسية     “                                   االحتــاد األورويب واملنطقــة القطبيــة  ”

                                                                         محاية القطب الشمايل واحملافظة عليه مع سـكانه؛ وتعزيـز االسـتخدام املـستدام       :    هي        للسياسات
 (          يف املنطقة                                    للموارد؛ وتعزيز اإلشراف املتعدد األطراف

   

٣٦١( .  
__________ 

   .MEPC 59/24                              وثيقة املنظمة البحرية الدولية  )٣٥٧ (
        ح علـى         ، متـا  “                     اإلجنـازات والتحـديات    :                                       تقريـر الـسنة القطبيـة الدوليـة        ”                                        اللجنة العلمية لبحوث القطب الشمايل،        )٣٥٨ (

   ..http://www.scar.org/treaty/atcmxxxii/Atcm32_wp048_e-4.pdf  :            املوقع التايل
   .   ١٥٧     إىل    ١٥٤             ، الفقرات من  )      أعاله   ٣٥٤       احلاشية  (                                      انظر التقرير النهائي لالجتماع االستشاري   )٣٥٩ (
ــ  )٣٦٠ ( ــى سـ ــشمايل            علـ ــؤمتر القطـــب الـ ــال، مـ ــشمايل    :                                          بيل املثـ ــشتركة يف القطـــب الـ ــصلحة املـ ــول  ١٠     و ٩ (                                           املـ    /          أيلـ

                    املـسائل املطروحـة      :                                                            ، ندوة دولية، النظر فيما وراء السنة القطبية الدولية         )                      ، إيلوليسات، غرينالند      ٢٠٠٨       سبتمرب  
  ،     ٢٠٠٨        سـبتمرب   /         أيلـول   ١٠     إىل  ٧     مـن   (                                                                           اآلن واملعـاد طرحهـا يف القـانون والـسياسة الدوليـة يف املنـاطق القطبيـة        

                                                              اآلثار العملية والبيئية والثقافيـة واألمنيـة لـتغري املنـاخ يف       :                            ، عن طبقة رقيقة من اجلليد    )                        جامعة أكوريري، أيسلندا  
  ،  )                                             ، مـونتريي، الواليـات املتحـدة األمريكيـة            ٢٠٠٨       ديسمرب   /           كانون األول   ٩       إىل    ٨    من   (                      منطقة القطب الشمايل    

                                     مآسـي إقليميـة، ودعـوة عامليـة          :                      ، واجلليـد الـذائب     )    ٢٠٠٩         فربايـر    /    شباط  ٦ (          نديربيلت                             والندوة القطبية جلامعة فا   
                 ، اختــذ الربملــان     ٢٠٠٨         أكتــوبر  /              يف تــشرين األول   ).     ٢٠٠٩        أبريــل  /       نيــسان   ٢٨                     ترومــسو، النــرويج،  (           لالســتيقاظ 

       وبيــة                                                                                                         األورويب قـرارا بــشأن اإلشــراف علــى القطـب الــشمايل يقتــرح، يف مجلــة أمـور، أن تــستعد املفوضــية األور   
                                                                                                                           ملتابعـــة افتتـــاح املفاوضـــات الدوليـــة املخصـــصة للتوصـــل إىل اعتمـــاد معاهـــدة دوليـــة حلمايـــة منطقـــة القطـــب  

-www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008  :(                                    الــــــــــــــــــــــــــــــشمايل

0474+0+DOC+XML+V0//EN(.   
) ٣٦١(  http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/arctic_overview_en.html..   
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         املنطقـة                                                                                             رعا جملس املنطقـة القطبيـة الـشمالية دراسـة رئيـسية عـن النقـل البحـري يف                      و    -     ٣٠٢
 (                                  تمعـات احملليـة يف القطـب الـشمايل                                                     وآثاره على البيئة البحريـة وكـذلك علـى اجمل        

   

         واعتـرف    .  )٣٦٢
                                                                                        عــن تقيــيم النقــل البحــري يف املنطقــة القطبيــة الــشمالية بالطبيعــة الــشديدة        ٢٠٠٩              تقريــر عــام 

                                                                                     قطبيــة الــشمالية وإمكانيــة أن يــؤدي تزايــد النقــل البحــري إىل التــأثري الــسليب                      احلــساسية للبيئــة ال
                        مـن اتفاقيـة األمـم       ٢٣٤                                    ر، علـى النحـو الـوارد يف املـادة      ف و ي                         وأشار إىل أن قانون البحار   .     عليها

َ                املتحدة لقانون البحار، إطارا أساسيا لإلشراف على املالحة البحرية يف القطب الشمايل وَمـَنَح                َ  َ                                                                            
                                                                                           حلية احلــق يف اختــاذ قــوانني ولــوائح غــري متييزيــة وإنفاذهــا مــن أجــل منــع التلــوث                  الــدول الــسا

                                                                                                                البحري الناجم عن السفن واحلـد منـه ومراقبتـه يف امليـاه املغطـاة باجلليـد، وأن املنظمـة البحريـة                      
                                                                                                         الدولية هي الوكالة املختصة من وكاالت األمـم املتحـدة الـيت تتـوىل مـسؤولية القـضايا املتـصلة                    

    ّ                                                                     وتــضّمنت التوصــيات الــواردة يف التقريــر تقــدمي الــدعم للتــدابري الــيت   .                 البحــري العــاملي          بامليــدان 
                                                                                                          تتخذها املنظمة فيما يتصل بالنقل البحـري يف القطـب الـشمايل، وإمكانيـة مواءمـة نظـم النقـل                    
                                                                                       البحري، وحتديد املناطق ذات األمهية الكبرية يف اجملالني اإليكولـوجي والثقـايف، وتعـيني منـاطق       

    .                                                                حممية يف القطب الشمايل، ووضع نظام حلركة املرور البحرية يف القطب الشمايل     حبرية 

                                                                 الـــذي اعتمـــده جملـــس املنطقـــة القطبيـــة الـــشمالية يف                    ترومـــسو،                  وتنـــاول إعـــالن     -     ٣٠٣
                                                                                     ، مسائل من قبيل تغري املنـاخ يف القطـب الـشمايل، وتـراث الـسنة القطبيـة                      ٢٠٠٩       أبريل   /     نيسان

                                                                     القطــب الــشمايل، والــصحة والتنميــة البــشرية يف منطقــة القطــب                                   الــشمالية، والبيئــة البحريــة يف
   .         واحلوكمـة                                                                                     الشمايل، ومسائل الطاقة، وملوثات البيئـة، والتنـوع احليـوي يف القطـب الـشمايل،           

                                                                                                    وفيما يتعلق بالبيئة البحرية، وافق أعضاء جملس املنطقة القطبيـة الـشمالية، يف مجلـة أمـور، علـى           
                                                                         يــيم النقــل البحــري يف املنطقــة القطبيــة الــشمالية، وإنــشاء فرقــة                                   التوصــيات الــواردة يف تقريــر تق

                                                             ّ                             عمل لوضع صك دويل بشأن عمليات البحث واإلنقـاذ يف القطـب الـشمايل، ونقّحـوا املبـادئ              
                                                                                                           التوجيهيــة املتعلقــة بــالنفط والغــاز يف البحــار، وهــي برنــامج عمــل إقليمــي مــنقح حلمايــة البيئــة  

 (         الربيــة                                           البحريــة يف القطــب الــشمايل مــن األنــشطة 
   

ّ           ٍ                   ورّحبــوا بتقريــرٍ عــن مــشروع     ، )٣٦٣       فــضل  أل  
ّ       وصـّدقوا    .                                                                           املمارسات يف إدارة احمليطات استنادا إىل األنظمـة اإليكولوجيـة يف القطـب الـشمايل       

 (                                     أيضا على موجز ألفضل املمارسات اليت روعيت
   

٣٦٤( .   
  

__________ 
ـــ     )٣٦٢ ( ــاح علــــــــ ــشمايل متـــــــــ ــري يف القطـــــــــــب الـــــــــ ــيم النقـــــــــــل البحـــــــــ ــايل                                                                                                                         تقيـــــــــ ــع التـــــــــ   :                                    ى املوقـــــــــ

http://arcticportal.org/uploads/4v/cb/4vcbFSnnKFT8AB5lXZ9_TQ/AMSA2009Report.pdf.   

) ٣٦٣(  http://arcticportal.org/uploads/sa/F-/saF-BQayQQg1ioX1LjRQ7Q/RPA-2009.pdf.   
) ٣٦٤(  http://arcticportal.org/uploads/24/cD/24cDkogk-PQf4dHZKuAzwg/PAME-Progress-Report-on-

Ecosystem-Approach.pdf.   
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           حبر البلطيق  -    ٤  

                         هلــا علــى تنفيــذ خطــة                                                                     ركــزت جلنــة محايــة البيئــة البحريــة يف منطقــة حبــر البلطيــق أعما    -     ٣٠٤
                                                   بدرجـة كـبرية واسـتعادة احلالـة اإليكولوجيـة                      من التلوث                                      عمل حبر البلطيق اليت هتدف إىل احلد      
ــام     ــول ع ــق حبل ــدة لبحــر البلطي ــة     ٢٠١٢                                         اجلي ــل مبثاب ــام                        وتعم ــذ هنــج النظ ــسية لتنفي                                            األداة الرئي

                     ك والبيئـة التـابع                                          وأصدر االجتماع االفتتاحي ملنتدى مصائد األمسا  .                      اإليكولوجي يف حبر البلطيق
                                                                 ، بيانا عن حالة التنفيذ العامـة للمنطقـة احملميـة البحريـة             ٢٠٠٨       سبتمرب   /  ّ                      للّجنة، املعقود يف أيلول   

 (                                                                                يف تلك املنطقة، مع التركيز بشكل خـاص علـى تـدابري إدارة مـصائد األمسـاك              
   

         وأصـدرت    .  )٣٦٥
                  عت صفحة بابيـة                           والتنوع البيولوجي ووض                    لإلغناء باملغذيات                                      اللجنة تقييمات مواضيعية رئيسية     

 (                                                   ّ                                 على اإلنترنـت لنظـام املعلومـات اجلغرافيـة يتعلـق بتخطـيط احلّيـز البحـري                
   

                وقـدمت أيـضا      .  )٣٦٦
                                                                                                              مقترحني للمنظمة البحريـة الدوليـة تـدعو فيهمـا إىل تـشديد اللـوائح الدوليـة مـن أجـل خفـض                       

  .                                         انبعاثات أكاسيد النتروجني والكربيت من السفن

               ، كـان مـن                                   مـشتركة ألمـاكن اللجـوء              خطـط   ن        بـشأ                                 ووضعت اللجنة توصـية جديـدة         -     ٣٠٥
ــار   ــوزاري يف أي ــوفري    ٢٠١٠       مــايو  /            ّ                                      املتوقــع أن يقّرهــا االجتمــاع ال ــة ت                  أنــسب املالجــئ                    ، لكفال

                                                                                                       للسفن اليت حتتاج للمساعدة وإقامة نظام متـسق للتعـويض واملـساءلة يف اجملـال القـانوين يف حبـر                    
     ).      أعاله   ١٠١                 انظر أيضا الفقرة  (        البلطيق 

                                                           ، وافقــت الــدول املطلــة علــى حبــر البلطيــق وحبــر           ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨       فتــرة          وخــالل ال    -     ٣٠٦
                                                                                      الشمال على وثيقة توجيهية اختيارية طلبت فيها إىل السفن املتوجهة من بعض الطـرق إىل حبـر     
                                                                                                           البلطيق أو حبر الشمال، أو اليت تغادر حبر البلطيق لتعرب حبر الشمال، أن تتبـادل ميـاه الـصابورة                   

                                                                            ت األعماق واملسافة احملددة عـن الـساحل وفقـا التفاقيـة إدارة ميـاه                                          بشكل اختياري يف املياه ذا    
 (        الصابورة

   

                                                                                        ووضعت جلنة محاية البيئة البحرية يف منطقة حبر البلطيـق قائمـة بـاألنواع احملليـة                  .  )٣٦٧
                                                                                      وغري األصلية واجملهولة املصدر يف حبر البلطيق، وكذلك قائمة بـاألنواع املـستهدفة الـيت                    الضارة  

                                                                                            البيئـة أو الـصحة البـشرية، أو املمتلكـات أو املـوارد يف حبـر البلطيـق، كـان                                            قد تفـسد أو تـضر ب      
                                                             ووافقت دول حبـر البلطيـق علـى التـصديق علـى االتفاقيـة يف         .                            اهلدف منهما دعم تنفيذ املعاهدة

 (    ٢٠١٣               موعد أقصاه عام 
   

٣٦٨( .   
  

__________ 
) ٣٦٥(  www.helcom.fi/press_office/news_helcom/en_GB/Fish_Env_Forum_1.   
) ٣٦٦(  http://www.helcom.fi/publications/en_GB/publications/and http://www.helcom.fi/GIS/en_GB/ 

HelcomGIS/.   رنامج األمم املتحدة للبيئة                          انظر أيضا مسامهات اللجنة وب                        .   
   .BWM.2/Circ.14                              تعميم املنظمة البحرية الدولية  )٣٦٧ (
   .            مسامهة اللجنة  )٣٦٨ (
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            البحر األسود  -    ٥  

                            محايـة البحـر األسـود                                                 ، اعتمدت الـدول األطـراف يف اتفاقيـة            ٢٠٠٩       أبريل   /        يف نيسان     -     ٣٠٧
                                                                         بشأن محاية البيئـة البحريـة للبحـر األسـود مـن التلـوث مـن                   ٢٠٠٩                           من التلوث بروتوكول عام     

 (                       مــصادر وأنــشطة بريــة
   

                                                                   ويهــدف الربوتوكــول إىل منــع التلــوث مــن مــصادر وأنــشطة بريــة   .  )٣٦٩
                                                                                                والسيطرة عليه، وإىل القضاء عليه إىل أقصى حد ممكن من أجل التوصـل إىل حالـة إيكولوجيـة              

  .                                                                           جيدة للبحر األسود واحملافظة عليها، مبا يف ذلك النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية

                                                                     ، أصــدرت جلنــة البحــر األســود منـشورات عــن تنفيــذ خطــة العمــل      ٢٠٠٩        يف عـام     و  -     ٣٠٨
 (                            البيئــة يف البحــر األســود                                                             تيجية حلمايــة البحــر األســود وإعــادة تأهيلــه وعــن حالــة  ا       االســتر

   

٣٧٠(  .  
                            ، أربـع مـشاكل عـابرة           ٢٠٠٩         أبريـل    /                  ُ                الستراتيجية، اليت اعُتمدت يف نيسان                       وحتدد خطة العمل ا   

                                 ؛ والــتغريات يف املــوارد املائيــة                    اإلغنــاء باملغــذيات  :                                                للحــدود ذات أولويــة بالنــسبة للمنطقــة وهــي
         املوئــل،  /                      يف التنـوع البيولـوجي               ؛ والـتغريات   )                   مبـا فيهـا الـنفط    (                                        احليـة؛ والتلـوث بـاملواد الكيميائيـة     

 (                 ل أنــواع غريبــة              يف ذلــك إدخــا     مبــا
   

                                                         وبغيــة معاجلــة هــذه املــشاكل وغريهــا مــن الــشواغل،     .  )٣٧١
                              ّ                                       َ                                  وافقــت دول البحــر األســود علــى التقّيــد بــاإلدارة املتكاملــة للمنطقــة الــساحلية، وَنهــج الــنظم   

  .                            واإلدارة املتكاملة ألحواض األهنار            اإليكولوجية
  

         حبر قزوين  -    ٦  

ِ                                          ُعِقد املؤمتر الثاين للـدول األطـراف يف اال            -   ٣٠٩                                                           تفاقيـة اإلطاريـة حلمايـة البيئـة البحريـة لبحـر            ُ 
                                                        ونظـر املـؤمتر يف التـرابط بـني مـصائد األمسـاك ومحايـة          .     ٢٠٠٨      نوفمرب  /                     قزوين، يف تشرين الثاين 

                                  إمكانيـات تعزيـز التعـاون مـن                   مواصـلة حبـث                                                        البيئة البحرية يف حبـر قـزوين واتفـق علـى ضـرورة       
        وأكـدت    .                                    ر قـزوين واسـتخدامها بـشكل رشـيد                                                 أجل احملافظة على املوارد البيولوجية املائية لبحـ 

                                                                                          األطراف جمددا عزمها على وضع الصيغة النهائية للمفاوضات بشأن أربعة بروتوكـوالت ذات             
          التأهـــب   )  ب   ( ؛                                    احملافظـــة علـــى التنـــوع احليـــوي   )  أ (  :         وهـــي    ٢٠١٠                             أولويـــة ســـتعتمد يف عـــام 

         التلـوث    )  ج (      نفط؛                                                                          واالستجابة والتعاون على الصعيد اإلقليمي يف مكافحة حوادث التلوث بـال          
 (                               البيئي يف السياق العابر للحدود          تقييم األثر  )  د   ( ؛                    من مصادر وأنشطة برية

   

٣٧٢( .  

__________ 
   .www.blacksea-commission.org/_minmeetingsofia2009.asp      انظر  )٣٦٩ (
   .                    ج األمم املتحدة للبيئة           مسامهة برنام  )٣٧٠ (
                                                                                                            انظر إعالن وزراء البيئة يف األطراف املتعاقدة يف اتفاقية محاية البحر األسود من التلوث بشأن تعزيز التعاون من           )٣٧١ (

   .    ٢٠٠٩      أبريل  /       نيسان  ١٧                                         أجل إعادة تأهيل بيئة البحر األسود، صوفيا، 
   .TC/COP2/INF.5  ،                   انظر تقرير االجتماع  )٣٧٢ (
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                   حبار شرق وجنوب آسيا  -    ٧  

  ،     ٢٠٠٩        نــوفمرب  /                 يف تــشرين الثــاين               املقــرر عقــده                                      سيتــضمن مــؤمتر حبــار شــرق آســيا،      -     ٣١٠
              االجتمـــاعي                                                                                                منتـــدى وزاريـــا يركـــز علـــى تعزيـــز ســـبل الـــصمود أمـــام تغـــري املنـــاخ يف اجملـــال  

                          عــن التنميــة احمليطيــة  ا                                                                        واالقتــصادي والنظــام اإليكولــوجي مــن خــالل بــرامج التكيــف، ومــؤمتر  
 (                                          عن أفضل املمارسات والتكنولوجيات االبتكارية ا       ومعرض ،                  والساحلية املستدامة

   

٣٧٣( .    

ِ                                                                                وُوِضــعت جمموعــة أدوات للمنــاطق احملميــة البحريــة والــساحلية يف جنــوب آســيا يف       -     ٣١١  ُ  
                           وهتدف إىل توفري املعلومـات       .     ٢٠٠٨       يونيه   /                                       التدريبية اإلقليمية املعقودة يف حزيران                 حلقة العمل   

 (                                                  من املـسائل املتعلقـة بـإدارة هـذه املنـاطق                                                         املستكملة واإلرشاد العملي بشأن طائفة واسعة     
   

٣٧٤(  .  
                                                                         ، ناقــشت فرقــة العمــل املعنيــة بالــشعاب املرجانيــة يف جنــوب آســيا       ٢٠٠٨        أغــسطس  /     ويف آب

             ُ   َ                     ومـن املزمـع أن ُيعقَـد برنـامج            .                                              ئ هنجـا موحـدا إلدارة الـشعاب املرجانيـة                                وضع اسـتراتيجية هتيـ    
    يف     ٢٠٠٩        ســبتمرب  /         يف أيلــول  ،                                                                       تــدرييب إقليمــي عــن معاينــة املــوارد املائيــة يف حبــار جنــوب آســيا

  .       وحتليلها                                      اهلند، ومجع البيانات املتعلقة هبذه املوارد 
  

                   البحر األبيض املتوسط  -    ٨  

                                                                    ة البيئة والتنمية يف منطقة البحر األبيض املتوسـط إىل األطـراف                َّ                 سيقدَّم تقرير عن حال       -     ٣١٢
                                                                                        محايـــة البيئـــة البحريــــة واملنـــاطق الـــساحلية للبحـــر األبـــيض املتوســــط                                  املتعاقـــدة يف اتفاقيـــة   

 (    ٢٠٠٩      نوفمرب  /               يف تشرين الثاين           وبروتوكوالهتا
   

٣٧٥( .  

              تواصـل خطـة       مة،                                                                من خالل تنفيذ استراتيجية البحر األبيض املتوسط للتنمية املستدا       و    -     ٣١٣
                                                                                                      عمل البحر األبيض املتوسط دمج احلماية البيئية والتنميـة املـستدامة يف االسـتراتيجيات الوطنيـة                

                      واسـتنادا إىل نتـائج      .                                                                                    للقضاء على التلـوث، ومحايـة التنـوع البيولـوجي وإدارة املنطقـة الـساحلية              
            يف املنطقــة،                                   بــشأن الطاقــة وتغــري املنــاخ      ٢٠٠٨     و    ٢٠٠٧       عــامي                             التحلــيالت الــيت أجريــت يف  

                                  ، األكثــر قابليــة علــى تــشجيع                                         األبــيض املتوســط حتديــد نظــم الطاقــة                              تعتــزم خطــة عمــل البحــر  
ْ                                                                        وأُِعدَّْت حملات عامة وطنية عن مـدى تـأثر التنـوع البيولـوجي البحـري                  .                      التكيف مع تغري املناخ    َّ  ِ ُ  

 (  سط                                                                       والساحلي بتغري املناخ واآلثار النامجة عن تغري املناخ يف منطقة البحر األبيض املتو
   

٣٧٦( .  

__________ 
) ٣٧٣(  http://pemsea.org/eascongress.   
) ٣٧٤(  www.southasiamcpaportal.org/toolkit/index.html.   
) ٣٧٥(  www.pap-thecoastcentre.org/itl_news.php?lang=en&godina=2009#273.   
   .                               مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة  )٣٧٦ (
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ــة        و  -     ٣١٤ ــادئ التوجيهي ــذ املب                                                                                                 اعتمــد فريــق اخلــرباء القــانونيني والتقنــيني العامــل املعــين بتنفي
                                                                                                        لتحديــد املــسؤولية عــن األضــرار النامجــة عــن تلــوث البيئــة البحريــة يف منطقــة البحــر األبــيض     
                                                                                                        املتوســط والتعــويض عنــها برنــامج عمــل لتيــسري تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة، بطــرق منــها تعزيــز   

 (                                          القدرة املؤسسية الوطنية والتنسيق بني املؤسسات
   

٣٧٧( .    

                                                          الــساخنة يف البحــر األبــيض املتوســط يف إطــار مبــادرة                            برنــامج اســتثمار البقــع  ُ  َّ    وُينفَّــذ     -     ٣١٥
 (    ٢٠٢٠      آفاق  

   

ُ  ِّ                         وُحـدِّدت بالفعـل املـشاريع       .                                                 إلزالة التلوث عن البحـر األبـيض املتوسـط          )٣٧٨         الـيت   
ّ                                                ستيـــّسر االســـتثمار يف اجلهـــود الراميـــة للحـــد                                                        مـــن التلـــوث يف قطاعـــات نفايـــات البلـــديات،     

 (        احلضرية                   املستعملة يف املناطق                           واالنبعاثات الصناعية، واملياه
   

٣٧٩( .  
  

                    مشال شرق احمليط األطلسي  -    ٩  

                                                                                                  تركز جلنة محاية البيئـة البحريـة لـشمال شـرق احملـيط األطلـسي علـى إعـداد تقريرهـا                         -     ٣١٦
          َّ                                     ، الـيت سـتقدَّم إىل االجتمـاع الـوزاري يف                                  والتقييمـات األساسـية         ٢٠١٠                           عن حالة اجلـودة لعـام       

                                       الستعراض استراتيجيات اللجنة، مبـا           أساسا                           ويشكل تقرير حالة اجلودة       .     ٢٠١٠       سبتمرب   /     أيلول
ــة      ــدة للنــهج اإليكولــوجي، الــيت ســتعترف باحلاجــة إىل اللجن                                                                                                 يف ذلــك وضــع اســتراتيجية جدي

  .      األورويب                     اتيجية البحرية لالحتاد                                 لتيسري تنفيذ التوجيه اإلطاري لالستر

                                                                                             ويف إطار عملية تقرير حالة اجلودة، وضعت اللجنة بالفعـل الـصيغة النهائيـة لسلـسلة                    -     ٣١٧
                  ، نـشرت تقريـرا       ٢٠٠٨         ويف عـام    .                                                                   مـن التقييمـات آلثـار األنـشطة البـشرية علـى البيئـة البحريـة        

                       ثــل مــشكلة يف منــاطق  مت    زال    تــ    ال  ا                  ، شــدد علــى أهنــ                   اإلغنــاء باملغــذيات                             متكــامال ثانيــا عــن حالــة 
   ،                                                                                           ونــشرت أيــضا تقييمــا عــن اخلــسائر املقــدرة ملــواد خطــرة مــأخوذة مــن طــالء الــسفن     .        معينــة

                                                                                                  وجعلت رصد تركيز ثالثي البيوتيلتني يف رواسب املنطقة أو جمموعاهتا األحيائيـة جـزءا إلزاميـا                
                                                                            الـذي سـينفذ بـالتوازي مـع رصـد اآلثـار البيولوجيـة اخلاصـة                                                         من تنـسيق برنـامج الرصـد البيئـي        

                          قائم علـى املخـاطر إلدارة                             األعمال املتعلقة باألخذ بنهج                   ونفذت اللجنة أيضا   .     وتيلني          بثالثي البي
 (                                        املياه النامجة عـن املنـشآت البحريـة       

   

                                                               وتـرد التطـورات األخـرى املتـصلة باللجنـة يف الوثيقـة               .  )٣٨٠
A/64/66/Add.2.  

  
__________ 

  :                     علــى املوقــع التــايل  MED WG.329/4/(DEPI)                                                                     يــرد تقريــر االجتمــاع يف وثيقــة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  )٣٧٧ (

http://www.unepmap.org/index.php.   
   .   ٣٠٨       الفقرة   ، A/64/66      انظر  )٣٧٨ (
   .                         برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  )٣٧٩ (
   .          املرجع نفسه  )٣٨٠ (
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                    مشال غرب احمليط األطلسي  -     ١٠  

                                                 ألمـم املتحـدة للبيئـة، وخطـة عمـل مشـال                                                           واصلت وحدة التنـسيق اإلقليميـة لربنـامج ا            -     ٣١٨
                                                                                                        غرب احمليط األطلسي وأربعة مراكز لألنـشطة اإلقليميـة، العمـل علـى مـسائل مـن قبيـل تكـاثر                     
                                                                                            الطحالب الضارة، ومعلومات عن امللوثات من مصادر برية والتـسرب العرضـي للـنفط واملـواد           

                           املنــاخ، واحملافظــة علــى                                                      وستــشمل األنــشطة املقبلــة أيــضا التكيــف مــع تغــري   .                    الكيميائيــة اخلطــرة
                       علـى وضـع منهجيـة                                        وتعمـل الوحـدة بـشكل خـاص         .                                             التنوع احليوي وإدارة األنـواع العدوانيـة      

                                                                                                 تقييم للبيئة الساحلية تشدد على املصادر الربية للمغذيات واستخدام مؤشرات التنـوع احليـوي              
    اثر                                                            ويــستخدم االستــشعار عــن بعــد لرصــد تــسرب الــنفط وتكــ   .                               وبيانــات االستــشعار عــن بعــد

ِ                                                                        واســُتكِملت مــؤخرا البيانــات واملعلومــات اجملمعــة عــن التنــوع البيولــوجي     .                  الطحالــب الــضارة   ُ   
                                                           ُ ِ                                   البحــري والــساحلي يف املنطقــة وعــن خطــة عمــل البحــر األبــيض املتوســط، وُربِطــت بقاعــدة    

 (                              البيانات العاملية للمناطق احملمية
   

٣٨١( .    

ّ      ُ  وأقّرت خطةُ     -     ٣١٩           القمامـة                         ل اإلقليميـة بـشأن             العم                             َ        عمل مشال غرب احمليط األطلسي خطةَ         
 (                                                   البحرية وبدأت تنفيـذها علـى الـصعيد الـوطين         

   

                                                   وزاد يف تيـسري هـذه العمليـة نـشر املبـادئ              .  )٣٨٢
ــشأن إدارة   ــة بـ ــة                             التوجيهيـ ــالت وحلقـــ             القمامـ ــة، واحلمـ ــف                                  البحريـ ــة لتنظيـ ــل الدوليـ                                    ات العمـ

 (       السواحل
   

٣٨٣( .   

                  قـــود يف تـــشرين                                                                      ويف االجتمـــاع احلكـــومي الـــدويل الثالـــث عـــشر خلطـــة العمـــل املع    -     ٣٢٠
ــوبر  /    األول ــةُ      ُ ، ُو    ٢٠٠٨         أكت ــذ خط ــعت موضــع التنفي ــة    ِ                    ُ            ِض ــة املنقحــة ملواجه ــوارئ اإلقليمي                                             الط

 (              تــسرب الــنفط
   

                                                                           ويف ذلــك االجتمــاع، وافقــت خطــة العمــل علــى أن تقــوم خــالل الفتــرة     .  )٣٨٤
ــي     ٢٠١١-    ٢٠٠٨ ــا يل ــة      )  أ (   :             مب ــيم حال ــراءات لتقي ــذيات يف ا                                    وضــع إج ــاء باملغ ــة؛                        اإلغن           ملنطق

ــيم الوضــع   ) ب ( ــن          احلــايل                 تقي ــث      م ــود       حي ــواع       وج ــة            أن ــة يف املنطق ــة وأضــرارها احملتمل   ؛                                          غريب
                          تــصور لبيانــات البيئــة       وضــع   )  د (                                                             الــشروع يف أســاليب تقيــيم للبيئــة الــساحلية يف املنطقــة؛    ) ج (

 (       البحرية        للقمامة                  وضع قاعدة بيانات   )   هـ (                                         البحرية يقوم على نظام املعلومات اجلغرافية؛ 
   

٣٨٥( .  
  

__________ 
   .          املرجع نفسه  )٣٨١ (
       قـــة                                                                                                                   انظـــر تقريـــر االجتمـــاع احلكـــومي الـــدويل الثالـــث عـــشر خلطـــة عمـــل مشـــال غـــرب احملـــيط اهلـــادئ، الوثي  )٣٨٢ (

UNEP/NOWPAP IG. 13/9 Rev. 1.   
   .                               مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة  )٣٨٣ (
) ٣٨٤(  UNEP/NOWPAP IG. 13/9 Rev. 1 ٣         ، القرار .   
) ٣٨٥(  UNEP/NOWPAP IG. 13/9 Rev. 1.   
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           احمليط اهلادئ  -     ١١  

                                                             ، حــدد االجتمــاع التاســع عــشر ملــسؤويل البيئــة واجتمــاع      ٢٠٠٨        ســبتمرب  /         يف أيلــول    -     ٣٢١
                               بوصفه سنة احملـيط اهلـادئ           ٢٠٠٩                                                                  وزراء البيئة يف برنامج البيئة اإلقليمية يف احمليط اهلادئ، عام           

ّ                                                                                   لــتغري املنــاخ وصــّدقوا علــى خطــة العمــل املتعلقــة بإطــار عمــل جــزر احملــيط اهلــادئ املعــين      تغري    بــ             
  .           ة لـألوزون  د                                    لتـرخيص املتعلقـة بـاملواد املـستنف                                 ُ  ُ ِ    طلب االجتماع من البلدان تنفيذ ُنظُـمِ ا  و  .     املناخ

ّ                                        وأقّر االجتماع أيضا استراتيجية العمل املتعلقة   (       الطبيعة    حبفظ    
   

٣٨٦( .  

                                                                       املتعلقة باملناخ اليت تقوم هبا أمانة الربنامج الطاولة املـستديرة            ة                   وتشمل األنشطة احملدد      -     ٣٢٢
                                                                                   يط اهلادئ، وبرنامج وخطة تنفيذ النظام العاملي لرصـد املنـاخ يف جـزر احملـيط                                 لتغري املناخ يف احمل   

                ّ                                                                                          اهلادئ، ومـشروع تكّيـف منطقـة احملـيط اهلـادئ مـع تغـري املنـاخ، وختفـيض غـازات الدفيئـة يف                        
   .                                           جزر احمليط اهلادئ من خالل مشاريع الطاقة املتجددة

ــشأن احملا        -     ٣٢٣ ــاذ إجــراءات ب ــشطة األخــرى اخت ــشمل األن ــات                                                            وت ــامل احليوان ــى ع ــة عل                                 فظ
    .                                                                                 البحرية، وتنظيم مراقبة احليتان والدالفني، وإدارة األراضي الرطبة، وأنشطة مكافحة التلوث

                                                                                          وواصلت جلنة العلـوم األرضـية التطبيقيـة جلنـوب احملـيط اهلـادئ العمـل علـى برنـامج                  -     ٣٢٤
            االقتــصادية   -                                                                                احمليطــات واجلــزر وشــرعت بــإجراء دراســات عــن خمتلــف املــسائل االجتماعيــة   

                                                                                                      والتقنية املتعلقة بإقامة نظامها اخلاص مبعلومـات احلـدود البحريـة اإلقليميـة جلـزر احملـيط اهلـادئ              
ــدان         ــة للبل ــيم احلــدود البحري ــيت تق ــات األخــرى ال                                                                                                        ودمــج والتحقــق مــن خــط األســاس والبيان

 (      األعضاء
   

   ).       أدناه   ٣٣٩                 انظر أيضا الفقرة    . ( )٣٨٧
  

                     البحر األمحر وخليج عدن  -     ١٢  

ّ                                                                   خالل الفترة قيد االستعراض، نظّمـت املنظمـة اإلقليميـة للمحافظـة علـى بيئـة البحـر                      -     ٣٢٥                            
                                                                                                األمحر وخليج عدن عددا مـن الـربامج التدريبيـة املتعـددة االختـصاصات، مبـا فيهـا برنـامج عـن           
                                                                                   املبادئ التوجيهية للتقييم االقتصادي للموائل البحرية والساحلية يف البحر األمحر وخليج عدن

 (                                                                                 لنظام اإليكولـوجي إلدارة مـصائد األمسـاك، وعـن املالحـة والتلـوث البحـري                    هج ا   َ وَن
   

    ويف  .  )٣٨٨
                                                                                 ، اعتمـــدت املنظمـــة اإلقليميـــة بروتوكـــوال إقليميـــا جديـــدا عـــن تنقـــل      ٢٠٠٩         يوليـــه  /      متـــوز  ١

ــادل اخلــرباء واملعــدات، وســرعة حتــركهم       ــسري تب ــة الطــوارئ لتي                                                                                               األشــخاص واملعــدات يف حال

__________ 
   .www.sprep.org/2008SM19/pdfs/records/19thsmrecord.pdf  :                                 هذا التقرير متاح على املوقع التايل  )٣٨٦ (
   .                                             ة جلنة العلوم األرضية التطبيقية جلنوب احمليط اهلادئ    مسامه  )٣٨٧ (
   .www.persga.org/inner.php?mainid=148      انظر  )٣٨٨ (
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                                                                      ط أو املـواد الكيميائيـة يف البحـر وتيـسري طلبـات املـساعدة                                                    للوصول إىل أي موقع لتـسرب الـنف       
 (                                اليت تقدمها البلدان األعضاء املعنية

   

٣٨٩( .   

                                                                                                 وبغية اختاذ هنج أكثر تنـسيقا حلمايـة الـشعاب املرجانيـة مـن النقـل البحـري، نـشرت                        -     ٣٢٦
       جنـوح                                                                                                  املنظمة اإلقليمية مبادئ توجيهية تتعلـق بالتعويـضات النامجـة عـن األضـرار الـيت يـسببها               

 (                  السفن أو القوارب  
   

                                                                                 وبدأت أيضا تنفيـذ مـشروع عـن التقيـيم االجتمـاعي للبيئـة الـساحلية                 . . )٣٩٠
 (                                                                   والبحرية للبحر األمحر وخليج عدن بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة

   

٣٩١( .  
  

                                                     املنطقة البحرية للمنظمة اإلقليمية حلماية البيئة البحرية  -     ١٣  

        حلمايـة                                                             ه الصابورة يف املنطقة اليت تغطيها املنظمـة اإلقليميـة                               غ كمية كبرية من ميا       َّ تفرَّ    -     ٣٢٧
ــة  ــة البحري  (                   البيئ

   

ــاين     ويف  .  )٣٩٢ ــشرين الث ــوفمرب  /                ت ــة        ٢٠٠٨        ن ــة للمنظم ــة التوجيهي ــررت اللجن                                            ، ق
                                                                              ينبغي للسفن القادمة من خارج املنطقة الشروع يف تبادل ميـاه الـصابورة               )  أ (   :                 اإلقليمية ما يلي  

                                                             ميل حبري من أقرب نقطـة علـى اليابـسة ويف امليـاه                 ٢٠٠   ن                                   خالل إحبارها وعلى مسافة أكثر م     
         فينتظـر          ّ                               وإذا تعذّر ذلك ألسباب تتعلـق بالـسالمة،     )  ب (                متر على األقل؛    ٢٠٠                اليت يبلغ عمقها  

     ٢٠٠          الــ        خـط                                باجتاه املناطق اليت توجد على            طفيف           ا بشكل    ه                               من السفن عندها أن حتول اجتاه     
                                                         طق تفريغ، ما دامت هذه املناطق تقـع علـى مـسافة                                                      ميل حبري واليت ميكن حتديدها على أهنا منا       

  ؛                      متــر علــى األقــل    ٢٠٠                                                                             مــيال حبريــا مــن أقــرب نقطــة علــى اليابــسة يف ميــاه يبلــغ عمقهــا      ٥٠
       ّ                                               ُ   َ                                                 إذا تعذّر ذلـك، فينبغـي إبـالغ الـسلطات املعنيـة باألسـباب، وقـد ُيطلَـب اختـاذ مزيـد مـن                          ) ج (

                                                    اتفاقيـة إدارة ميـاه الـصابورة والقـوانني                                                                                التدابري املتعلقـة بـإدارة ميـاه الـصابورة، مبـا ينـسجم مـع              
   .    ٢٠٠٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١                                   وستصبح هذه الشروط نافذة اعتبارا من    .       الدولية

  ئ      اهلاد    احمليط     شرق      جنوب  -     ١٤  

         اهلـادئ         احملـيط         جلنـوب            الدائمـة         اللجنة      مجعية        اعتمدت   ،    ٢٠٠٩       يناير /     الثاين       كانون   يف    -     ٣٢٨
ــرارات ــشأن          ق ــا يلــي       ب ــة   ) أ (   :             م ــة   الب        محاي ــة،       يئ ــا            البحري ــا       ذلــك   يف      مب ــق      م            العالمــات        بوضــع         يتعل

         القـرش         أمسـاك        علـى           للحفـاظ           إقليمـي          مـشروع        إقامة   ) ب (   ؛        األمساك       منتجات     على            اإليكولوجية

__________ 
) ٣٨٩(  www.persga.org/calender.php?id=25.   

) ٣٩٠(   _ www.persga.org/Files/Publications/Recent_Publications/Guidelines_for_Compensation_Following 

Damage_to_Coral_Reefs_by_Ship_Grounding.pdf .       ــيم ــى اســتخدام التقي ــدول األعــضاء عل ــع ال                                                              وافقــت مجي
   .                                                                                                      البيئي لبيان فوائد البيئة بالنسبة لرفاهية اإلنسان ودعم اختاذ القرارات اليت تشجع التنمية املستدامة يف املنطقة

) ٣٩١(  www.persga.org/calender.php?id=20.   
   .www.rompe.com                                            للحصول على معلومات عن املنطقة البحرية، انظر  )٣٩٢ (
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          املنطقـة        علـى         وتأثريه       املناخ     تغري   ) ج (   ؛       الكارييب       البحر        ومنطقة          الالتينية        ألمريكا        أرصدهتا   ة     وإدار
ــساحلية ــوب            ال ــادئ        احملــيط       شــرق        جلن  (       اهل

   

ــاع    ويف  .  )٣٩٣ ــع          اجتم ــستوى        رفي ــد          امل ــشرين   يف  ُ     ُعق          ت
   يف             والـساحلية            البحريـة               اإليكولوجيـة          الـنظم      على        وتأثريه       املناخ     تغري      بشأن      ٢٠٠٨       نوفمرب /     الثاين

ــوب ــادئ،        احملــيط       شــرق        جن ــت          اهل ــدول          اعترف ــضاء         ال ــضعف          األع ــة        ب ــري      إزاء          املنطق ــاخ،       تغ           املن
 (      التكيف             استراتيجيات        لتحديد       اجلهود     بذل        مواصلة    إىل         وباحلاجة

   

           الدائمـة         اللجنة       ونظمت   . )٣٩٤
 (        االستعراض     قيد        الفترة     خالل         البيئية         القضايا      بشأن        للخرباء       العمل       حلقات    من      عددا      أيضا

   

٣٩٥( .  
  

        أفريقيا              غرب ووسط وشرق   -     ١٥  
             والــساحلية           البحريــة          البيئــة          وتنميــة        وإدارة         حلمايــة        نــريويب           اتفاقيــة   يف          األطــراف        قامــت    -     ٣٢٩
       الــيت           واألســباب           للمــشاكل         احلــدود      عــرب          للحالــة    صي      تشخيــ        حتليــل        بوضــع           أفريقيــا       شــرق         ملنطقــة
             التقييمـات         جانـب     إىل         أتـاح،         حتليـل        وهـو             املـشتركة،           والبحرية          الساحلية        البيئة       تدهور    إىل      تؤدي
            الـساحلية           البيئـة          حلمايـة               االسـتراتيجي          العمـل           برنـامج           لـصياغة          الـتقين          األسـاس            املتكاملة،         الوطنية
              االسـتراتيجي          العمـل            وبرنـامج    .       الربيـة            واألنـشطة           املـصادر       مـن          اهلنـدي       احمليط     غرب   يف          والبحرية
            والـتغريات          احلامسـة        األمهية     ذات        املوائل       وتدمري        التلوث        يشكلها     اليت          للتحديات        للتصدي      مصمم
       ذلـك         وعلـى    .        العـاملي          املنـاخ         وتغـري            الرواسـب          وأمحـال           تـدفقات   ال     حيث    من       األهنار        تشهدها     اليت

ــام          األســاس، ــة   يف        طــراف  األ       ق ــريويب           اتفاقي ــ        ن ــاون   ة         واتفاقي ــة   يف           التع ــة        محاي ــة          وتنمي ــة          البيئ            البحري
      عـن           النـاجم           التلـوث        ملنـع          جديـدة              بروتوكـوالت         بوضـع          أفريقيا      ووسط     غرب       ملنطقة           والساحلية
ــصادر ــشطة          امل ــة،           واألن ــك        وخلفــض          الربي ــوث       ذل ــف          التل ــن            والتخفي ــه      م ــسيطرة        حدت ــه،            وال          علي

         مــسألة          توكــوالت    الربو       هــذه         وتعــاجل   .       مفوضــني  لل          مــؤمترات   يف            ربوتوكــوالت  ال       تلــك   ُ       ســُتعتمد و
ــ          التلــوث             الزراعيــة          والــنظم             والــصناعات           واملــوانئ        املــدن        بــسبب          املنطقــة   يف        ينــشأ        الــذي      شديد    ال

         املـادي           التغـيري     إىل        تـؤدي        الـيت             الـساحلية           املنـاطق        طـول        علـى             واالقتصادية           االجتماعية         واألنشطة
 (       وتدمريها         للموائل

   

٣٩٦( .    

            الــشراكات       خــالل      مــن            والبحريــة            الــساحلية          البيئــة       إلدارة           الوطنيــة           القــدرات          وتعــززت    -     ٣٣٠
             املتعاقـدة،           األطـراف       مـع           للبيئـة           املتحـدة       األمم        لربنامج        التابع          اإلقليمية        البحار        برنامج        يقيمها     اليت

ــع            ومنظمـــات ــة،         املـــدين          اجملتمـ ــشاريع              اإلقليميـ ــام           الـــضخمة             واملـ ــوجي           للنظـ ــري،              اإليكولـ             البحـ
            املتكاملـة         اإلدارة         تنفيـذ    يف         اهلنـدي         احملـيط        غـرب        منطقة    من       بلدان       وشرعت   .       العلمية          واملنظمات
__________ 

) ٣٩٣(  www.cpps-int.org/index.php/actividades/asambleas/95-vii-asamblea-ordinaria-de-la-comision-permanente-

del-pacifico-sur.html .    
) ٣٩٤(  www.cpps-int.org/cambio%20climatico/Declaracion.pdf .    
    . www.cpps-int.org/index.php/actividades/talleres.html      انظر  )٣٩٥ (
   .                               مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة  )٣٩٦ (
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         واسـعة          شـبكات           وإقامـة            البيئـي،         األثـر           لتقيـيم           وتشريعات        سياسات        وصياغة           الساحلية،         للمناطق
         العمـل          إلدمـاج            الوطنيـة            القـدرات           لتعزيـز          اجلهـود        بـذل       وجيري   .       البحرية       احملمية         للمناطق        النطاق

        أيـضا         انظـر  (              والتخطيطيـة            اإلمنائيـة             العمليـات    يف              اإليكولوجيـة          الـنظم        علـى            القائمـة         اإلدارة     نهج ب
  . )٣٩٧    ( )     أدناه     ٣٨٤        الفقرة

  
      الكربى         الكارييب       البحر       منطقة  -     ١٦  

       هبــدف           الكــارييب         البحــر         ملنطقــة           البحريــة                والتكنولوجيــا          للعلــوم           إقليميــة        شــبكة   ُ      أُقيمــت    -     ٣٣١
        محايـة            التفاقيـة         بريـة          مـصادر       مـن            بـالتلوث           املتعلـق              الربوتوكـول          تنفيـذ        علـى            البلـدان         قـدرة        تعزيز
            بروتوكــول       وهــو   ، )           كارتاخينــا           اتفاقيــة   (         الكــربى           الكــارييب         البحــر         ملنطقــة           البحريــة        بيئــة  ال          وتنميــة

ــدخل  مل ــز        ي ــاذ       حي ــد          النف ــات          وأظهــرت   .     بع ــيت            البيان ــا   مت       ال ــات    أن        مجعه ــسية           امللوث          للبحــر            الرئي
       علـى             بالتـصديق        أكـرب    ا        التزامـ           املنطقـة    يف          املعنيـة        اجلهات   ت د   وأب   .    برية       مصادر    من     تأيت         الكارييب
 (      تاخينا   كار         اتفاقية

   

    إىل           للبيئـة،           املتحـدة       األمم        لربنامج        التابع         الكارييب        البيئي         الربنامج       وساعد   . )٣٩٨
         بـرامج        وضـع         تيـسري    يف          الربيـة،           األنـشطة       مـن            البحريـة         البيئة       حلماية        العاملي       العمل        برنامج      جانب
       إلدارة           الكـارييب          البحـر          ملنطقـة           إقليمـي          صـندوق           بإنـشاء           اقتـراح         وحظـي    .          وتنفيـذها        وطنية     عمل
 (    ٢٠٠٨       نوفمرب /     الثاين       تشرين   يف         العاملية        البيئة      مرفق     جملس        مبوافقة          املستعملة       املياه

   

٣٩٩( .    

         حبمايــة           املتمتعــة         الربيــة          واحليــاة           باملنــاطق          املتعلــق             الربوتوكــول   يف          األطــراف           واعتمــدت    -     ٣٣٢
ــادئ        خاصــة ــة         مب ــيم          ومعــايري           توجيهي ــاطق          لتقي ــة          املن               الربوتوكــول،        إطــار   يف   ُ      ســُتدرج       الــيت         احملمي
    .     الكربى         الكارييب       البحر       منطقة   يف         البحرية          الثدييات     على        للحفاظ     عمل     خطة        اعتمدت    كما

ــدهور          التــصدي        إطــار    ويف    -     ٣٣٣ ــنظم          لت ــة         ال ــة،          للــشعاب              اإليكولوجي       أداة  ُ      ُوضــعت             املرجاني
            املرجانيـة            بالـشعاب         املعـين            التحـالف          مـشروع     ُ   وأُقيم          املرجانية        للشعاب           االقتصادية        القيمة        لتقدير

      ٢٠٠٨       عــام           الكــارييب         للبحــر         الكــبري          البحــري             اإليكولــوجي          النظــام   ر  ُ   وأُقــ   .        الوســطى          أمريكــا   يف
          باتبـاع            املـشتركة       احلية         البحرية         مواردها       إدارة     حتسني     على         الكارييب       البحر       منطقة       بلدان        ملساعدة

  .         اإليكولوجي        النظام       يراعي    هنج

       علـى          تـصديق   ال          لتـسهيل            إقليميـة           دراسـية          حلقـات   ُ      ُعقـدت            البحـري،          النقـل       سياق    ويف    -     ٣٣٤
ــق   املر ــة         اخلــامس      ف ــة            لالتفاقي ــع           الدولي ــوث       ملن ــذه    ٧٨ /  ٧٣          التل ــشئت و   .         وتنفي ــام   يف   ُ      أُن       ٢٠٠٨       ع

  .       النفطية           لالنسكابات        التصدي     أجل    من         اإلقليمي         التعاون      آلية      كذلك
  

__________ 
   .          املرجع نفسه  )٣٩٧ (
   .          املرجع نفسه  )٣٩٨ (
) ٣٩٩(  www.unep.org/ecosystemmanagement/UNEPintheRegions/tabid/316/language/en-US/Default.aspx.     



A/64/66/Add.1
 

122 09-49928 
 

        النامية        الصغرية        اجلزرية       الدول  -    الم  
   يف   ة   صحي    الـ          بحريـة   ال       يـاة   احل و           والبحـار           احمليطـات          بأمهيـة           املستدامة         التنمية     جلنة        اعترفت    -     ٣٣٥

 (        املستدامة         التنمية        لتحقيق         النامية        الصغرية        اجلزرية       الدول       تبذهلا     اليت      جلهود ا
   

         الـدول           وتواجـه    . )٤٠٠
   ،A/63/63/Add.1           الوثيقـة         انظـر  (         الـصدد        هـذا    يف            التحـديات       مـن         عـددا            الناميـة           الـصغرية         اجلزرية
       علـى        فـرط   امل             واعتمادهـا          املنـاخ        تغـري       مـع           التكيـف      على        القدرة    إىل          افتقارها      منها   ، )   ٢٥٣        الفقرة
     مـن          سـياق     ويف   .       العـيش        كـسب    ل     وسـب            الغـذائي        أمنها   يف          املرجانية        للشعاب            اإليكولوجية       النظم

        خطـرا          املنـاخ        تغـري         آثـار        فهـم        علـى          تـساعد        الـيت              التجريبيـة           البيانات        حمدودية      تشكل   ،           هذا القبيل 
 (      املوارد        وإهدار   “      التكيف     سوء ”                 يدفع إىل حالة من

   

٤٠١( .    

   يف      مبــا               واالجتماعيــة،             االقتــصادية           للتنميــة            الطبيعيــة      وارد    املــ         قاعــدة        وإدارة        محايــة        وتعــد    -     ٣٣٦
ــاة           والبحــار          احمليطــات       ذلــك ــة          واحلي ــاطق           البحري ــساحلية،           واملن ــسألة          حبــسباهنا             ال ــة،         م       مــن          جامع

            التنميـــة        جلنـــة         فيهـــا         تنظـــر        الـــيت             املوضـــوعية           املـــسائل       مـــن          مـــسألة       كـــل   يف          املهمـــة              االعتبـــارات
ــستدامة  (          امل

   

ــد   . )٤٠٢ ــا       وق ــرار       دع ــذي   ١ /  ١٧          الق ــه خت ا        ال ــة       ذت ــار   يف          اللجن ــايو /      أي ــشأن   ،    ٢٠٠٩        م         ب
            والتنميـة            الزراعـة         جمـاالت    يف            بالتنفيـذ            التعجيـل     إىل           الراميـة          العملية          والتدابري          السياسات        خيارات
        منـها          أمـور،        مجلـة          ملعاجلـة            إجـراءات         اختـاذ     إىل          أفريقيا،   يف         والتصحر        واجلفاف         واألراضي         الريفية
   يف         وخاصــة          البحــر،       ســطح         مــستوى          ارتفــاع        بــسبب          األراضــي          وفقــدان           الــسواحل        تآكــل       خطــر
        ختطـيط        خـالل       مـن         وذلـك           املنخفضة،          الساحلية         واملناطق        والدول         النامية        الصغرية        اجلزرية       الدول

    إىل         املاحلـة          امليـاه         تـسرب           ومـشاكل    ،       املنـاخ        تغـري       مـع           للتكيـف          بـرامج           وتنفيـذ         األراضي         استخدام
        ودعـا    .         الناميـة           الـصغرية           اجلزريـة          الـدول    يف         وخاصـة              الزراعيـة،            واألراضـي           العذبـة        املياه         إمدادات
ــرار ــضا          الق ــضمان           إجــراءات        اختــاذ    إىل        أي ــصدي         ل ــة         العمــل       خطــط        ت ــدول   يف           الوطني ــة         ال           اجلزري
       لـدى            املؤسـسية     ات        والقـدر            البـشرية           املـوارد            ولتعزيـز              الـساحلية،           املنـاطق        لتصحر         النامية        الصغرية
             الطبيعيـة،            للمـوارد      امة       املـستد          واإلدارة            املتكاملـة            الريفيـة            للتنميـة        ً   حتقيقـاً            أفريقيـا    يف و         الـدول      تلك
    إىل       دعــا       كمــا   .        الرطبــة           واألراضــي           البحريــة         األمســاك          ومــصائد            الــساحلية          املنــاطق   يف       ذلــك   يف     مبــا

         للـدول             املـستدامة            التنميـة        أجـل       مـن          العمـل           برنـامج          تنفيـذ         ملواصلة          موريشيوس            استراتيجية       تنفيذ
   ٢ /  ١٧          القـرار        أمـا    . خ      املنـا        تغـري       مـع           التكيـف             احتياجـات      يليب    حنو     على          النامية،        الصغرية        اجلزرية
ــشأن ــع           لالجتمــاع            التحــضريية          األعمــال        ب ــستوى          الرفي ــدم           الســتعراض          امل          معاجلــة   يف        احملــرز          التق
             موريـشيوس،               اسـتراتيجية          تنفيـذ        خـالل     من         النامية        الصغرية        اجلزرية       الدول     لدى       الضعف       مواطن

__________ 
   .                                   إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية     مسامهة  )٤٠٠ (
   .                              رضية التطبيقية جلنوب احمليط اهلادئ                   مسامهة جلنة العلوم األ  )٤٠١ (
   .                                   إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية     مسامهة  )٤٠٢ (
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          الـدورة        قبـل              استعراضـية        عمـل          حلقـات        عقـد           فيتـوخى    ،    ٢٠١٠         سـبتمرب  /     أيلول   يف   ُ    سُيعقد      الذي
 (     للجنة      عشرة         الثامنة

   

٤٠٣( .    

           الناميـة           الـصغرية         اجلزرية       للدول         بالنسبة     اصة                              االضطالع بأعمال هلا أمهيتها اخل          وجيري    -     ٣٣٧
         انظـــر (          املنـــاخ     ّ     بتغّيـــر            املتعلقـــة            اإلطاريـــة           املتحـــدة         األمـــم            اتفاقيـــة         ســـياق   يف          املنـــاخ        تغـــري         بـــشأن
     ).     أدناه     ٣٦٠       الفقرة

ــه   يف          اهلــادئ،        احملــيط       جــزر         منتــدى   يف          القــادة        ناشــد            اإلقليمــي،          الــصعيد        وعلــى    -     ٣٣٨          دورت
        هتديـد     من       املناخ     تغري      ميثله    مبا         االعتراف       العامل      قادة   ،    ٢٠٠٩       أغسطس /  آب   يف            املعقودة       األربعني
         واألمــن         األمســاك          ومــصائد            املرجانيــة          الــشعاب       علــى        تــأثري      مــن      لــه      مــا        ســيما    وال            البحريــة،          للبيئــة

 (      املالئمة          اإلجراءات       واختاذ          الغذائي،
   

        صـعيد        علـى        العمل        مبواصلة      أيضا        القادة    ئك   أول       وتعهد   . )٤٠٤
       علــى          احملتملــة             وتداعياتــه         املنــاخ       تغــري        بــشأن     ٢٨١ /  ٦٣          العامــة          اجلمعيــة         لقــرار        دعمــا          املنطقــة
 (    األمن

   

   يف          والـدخل           للغـذاء          رئيـسي         مـصدر        األمساك   د ئ   مصا       ثروات    أن      أيضا        القادة      والحظ   . )٤٠٥
             االقتـصادية            التنميـة          تحقيـق  ل       خـاص         بوجـه          عليهـا          معلقـة          اآلمـال      وأن          اهلـادئ،         احملـيط      جزر       بلدان

        ورحـب     ).      أعـاله      ١٩١   و     ١٩٠           الفقـرتني         أيـضا         انظـر  (         البلدان     تلك      سكان    من      لكثري          املستدامة
          كرييبـايت           قدمتـها        الـيت          اهلـادئ         احملـيط        قـوس            ومبـادرة             الطبيعيـة        اهلادئ      احمليط       مناظر       بفكرة        القادة
         أهــداف       ضــمن   ،      حملميــة ا           البحريــة           باملنطقــة         يتعلــق        فيمــا           الــشبكات          وإقامــة              االســتثمارات          لزيــادة
   يف            الطبيعيـة           املنـاظر          حلمايـة        عمـل         إطـار       بوضع       اهلادئ      احمليط     جزر       منتدى       أمانة    ُ   وكُلفت   .    أخرى
      مـن        ذلـك            باعتبـار           اهلـادئ،         احملـيط        جلـزر             للمحيطـات             اإلقليميـة             بالـسياسة           اهتـداء         اهلادئ،      احمليط

 (     اهلادئ      احمليط     خطة      إطار   يف         األولوية     ذات       اجملاالت
   

٤٠٦( .    

    أن    إىل     تها    شارك   مـ    يف         اهلـادئ         احملـيط         جلنـوب              التطبيقيـة           األرضـية         العلوم    نة جل        وأشارت    -     ٣٣٩
     وأن         قريــب،       عمــا          ملموســا         واقعــا         سيــصبح         اهلــادئ        احملــيط       جــزر   يف          البحــار         أعمــاق   يف           التعــدين
   يف         عاجلـة           مـساعدة         تقـدمي          تتطلـب        بـال      ذات           إيـرادات          توليـد        حيـث       مـن           النـشاط      هذا         إمكانات
    ويف   .        املاليـة          واإلدارة             بالـسياسات             واملتعلقـة             والتقنيـة              القانونيـة          العمـل        أطـر       مـن          يناسـب     ما     وضع
        األورويب         االحتـاد         ميولـه        عمـل         برنامج      ٢٠١٠     عام    من         اعتبارا        اللجنة      تنفذ    أن   ُ    ُيتوقع        الصدد،     هذا
        احملــيط       جــزر        لــدول             بالــسياسات            واملتعلقــة            والتقنيــة             القانونيــة           القــدرات        بنــاء         اهلامــة          عناصــره      مــن

           التنميـة        تلـك         وتنظيم          لواليتها،         التابعة      احمليط        لثروات          املستدامة         التنمية       إدارة    من          لتمكينها       اهلادئ
__________ 

    ).E/2009/29-E/CN.17/2009/19   ( ٩            ، امللحق رقم     ٢٠٠٩  ،                                         الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي  )٤٠٣ (
     .www.forumsec.org/fj          ، متاحة يف PIFS(09)12                                     انظر بيان املنتدى، املرفق ألف، الوثيقة   )٤٠٤ (
   .          املرجع نفسه  )٤٠٥ (
   .          املرجع نفسه  )٤٠٦ (
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         اجلهــود         لتحــسني         امللحــة         احلاجــة    إىل        أيــضا           االنتبــاه          اللجنــة         ووجهــت   .         بفعاليــة        فيهــا            واملــشاركة
         أعمـاق    يف        احليـة            مواردهـا         وإدارة       فهـم    يف         اهلـادئ         احملـيط        جـزر      دول        مساعدة    إىل         الرامية         الدولية
   يف         املنـاخ        تغـري         وطـأة        علـى              التجريبيـة           البحـوث          إجـراء           لتـسهيل        فيـة     الكا          املـوارد         وحـشد          البحار،
  .     اجلوية         واألرصاد          الغذائي،       واألمن         املائية،         واملوارد           الساحلية،          العمليات     مثل       حيوية      أمور

         الــدول         تبــذهلا       الــيت          بــاجلهود   ،   ٢١٤ /  ٦٣          قرارهــا   يف         علمــا،          العامــة          اجلمعيــة          وأحاطــت    -     ٣٤٠
              الكاريبيــة،         الــدول          لرابطــة           التابعــة           الكــارييب         البحــر      نــة جل      بــه         تــضطلع        الــذي           وبالعمــل              الكاريبيــة،

   يف        خاصـة          منطقـة            الكـارييب          البحـر           اعتبـار     إىل          الـداعي          مفهومها       بلورة       أمور،     مجلة   يف       يشمل،   مبا
ــة        ســياق ــستدامة           التنمي ــت   .          امل ــة         ورحب ــة         اجلمعي ــة           العام ــل       خبط ــيت         العم ــدهتا       ال ــة           اعتم          البحــر       جلن

         تنفيـذ       عـن           تقريـرا           والـستني         اخلامسة       دورهتا   يف       إليها   م   يقد    أن       العام      األمني    إىل       وطلبت          الكارييب،
          اعتبـار          مفهـوم        علـى        تترتب    أن     ميكن     اليت         واملالية           القانونية        باآلثار       يتعلق      فرعا       يتضمن        القرار     هذا
     دون        كـذلك             اعتبارهـا        ذلـك    يف      مبـا              املـستدامة،            التنميـة         سـياق    يف        خاصـة          منطقـة            الكـارييب        البحر

          األعـضاء          الـدول       عنها      تعرب     اليت       اآلراء         اعتباره   يف       واضعا        الصلة،    ذي       الدويل          بالقانون       اإلخالل
 (        املعنيــة            اإلقليميــة            واملنظمــات

   

         الــدول         رابطــة   يف           الــسياحة          لــوزراء         الثــاين           االجتمــاع          واعتمــد   . )٤٠٧
ــة، ــود              الكاريبي ــسان   يف          املعق ــل /       ني ــالن   ،    ٢٠٠٩         أبري ــة        إع ــذي           برنقيل ــشئت        ال ــه         أن ــة         مبوجب          منطق
        فريــق         إنــشاء    إىل         اإلعــالن        يــدعو        ذلــك،    إىل          اإلضــافة  وب   .         الكــارييب         البحــر   يف            املــستدامة           الــسياحة
         البحــر         منطقــة   يف            الــسياحية         الــسفن          لوجهــات         رابطــة         مفهــوم         تطــوير   يف          للتوســع       خمــصص        عامــل

 (       الكارييب
   

٤٠٨( .  
  

        واحمليطات       املناخ     تغري -     عشر     ثاين
                 مثلمــا تواصــل          الــدويل،          األعمــال        جــدول       علــى            بالــصدارة       حيظــى         املنــاخ       تغــري        يــزال   ال    -     ٣٤١

 (        لأللفيـة            اإلمنائيـة           األهـداف          وحتقيـق           املستدامة        لتنمية         هتديدها ل        املناخ        يشهدها    ليت ا         التغريات
   

٤٠٩( .   
         عنـها،            املـستقاة            واملعلومات       املناخ     تغري    عن        النامجة       اآلثار     مدى      بشأن      شكوك  ال      ستمر ت    حني    ويف
            انبعاثــات        ختفــيض          عمليــات       خــالل      مــن            التــأثريات       هــذه       حجــم      مــن           التخفيــف    إىل         احلاجــة      متــس

__________ 
   .  ١٧     و ٣     و ٢          ، الفقرات    ٢١٤ /  ٦٣                   قرار اجلمعية العامة   )٤٠٧ (
 ACS Ministers of Tourism agree to make the Greater Caribbean“                                              نـشرة إخباريـة لرابطـة الـدول الكاريبيـة        )٤٠٨ (

the first Sustainable Tourism Zone in the world”, NR/12/2009 متاحة يف ،          www.acs.aec.org.     
 :Human Impact Report“               وانظـر أيـضا     . www.un.org/climatechange                                       للمزيد من املعلومـات األساسـية، انظـر      )٤٠٩ (

Climate Change-The Anatomy of a Silent Crisis”, Global Humanitarian Forum, 2009 .    
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            والبحريــة            الــساحلية              اإليكولوجيــة         الــنظم        قــدرة          لزيــادة          التكيــف         تــدابري          وتعزيــز            الدفيئــة،         غــازات
 (     مبرونة         التغريات        مواجهة     على         الضعيفة          واجملتمعات

   

٤١٠( .    
  

       احمليطات     على       املناخ     تغري      آثار  -     ألف  
         توليـد         طريـق     عن      األرض     على       احلياة         استمرار   يف      حيوي      بدور       العامل       حميطات       تضطلع    -     ٣٤٢

ــصاص            األوكــسجني، ــاز           وامت ــاين       غ ــون         أكــسيد       ث ــن           الكرب ــاخ          وتنظــيم        اجلــو،      م           ودرجــات         املن
         بــصورة          احمليطــات       علــى         املنــاخ         تغــريات         وتــؤثر   .       ساســية  األ      دمات    اخلــ و      وارد    املــ         وتــوفري           احلــرارة،
        وحتمـض          البحـر        سـطح          مـستوى           ارتفـاع        مثـل             الـشديدة،           املخـاطر       مـن        عـدد     إىل         وتـؤدي         مباشرة

        تـوفري        علـى              والـساحلية            البحريـة          لوجيـة      اإليكو         الـنظم         قـدرة       نفسه       الوقت   يف       وتضعف         احمليطات،
           املنـــاطق          لـــسكان             االســـتجمام          وظـــروف             الثقافيـــة          اهلويـــة           وعناصـــر            واحلمايـــة           والـــدخل           الغـــذاء

 (       الضعيفة         اجملتمعات   يف      سيما    وال           الساحلية،
   

٤١١( .    

          احمليطـات        علـى          املنـاخ        تغـري         آثـار     أن                                 اليت كـشف عنـها مـؤخرا إىل                الحظات  امل      وتشري    -     ٣٤٣
   يف         املنــاخ        بــتغري        املعــين         الــدويل          احلكــومي          الفريــق          أوردهــا       الــيت        قعــات    التو        بكــثري          تتجــاوز       ســوف
        أمنـاط         جتـاوز    يف          بالفعـل         آخـذة             الرئيـسية          املنـاخ           مؤشـرات       مـن            فالعديـد    .        الرابـع             التقييمـي         تقريره
 (      فيهــا   ه        اقتــصاد          وازدهــر          البــشري         اجملتمــع        تطــور       الــيت           الطبيعــي          التقلــب

   

          ارتفــاع    أن        يبــدو    إذ   . )٤١٢
 (       الــدويل          احلكـومي           الفريـق              أفـاد بـه          مـا        املائـة    يف    ٥٠      بنحـو           تتجـاوز           احمليطـات          حـرارة         درجـة 

   

٤١٣( .   
    أن       ميكــن      ٢١٠٠       عــام        حبلــول         البحــر       ســطح         مــستوى          ارتفــاع    أن    إىل         جديــدة           تقــديرات        وتــشري
           غرينلنـد         جليـد          ذوبـان          تزايـد     إىل       كـبري       حـد     إىل  ُ      ُيعـزى       الذي      األمر       أكثر،    أو      واحد     متر    إىل     يصل

 (       اجلنوبية         القطبية         والقارة
   

    إىل      ٢٠٠٨       عـام           الـشمايل          القطـب    يف         لبحـري  ا         اجلليـد        وصـل      فقد   . )٤١٤
       ســنة    أي   يف        عليــه       كــان      ممــا       أقــل          للجليــد         الكلــي        احلجــم        وكــان       لــه،         معــروف         مــستوى     أدىن       ثــاين

 (    أخرى
   

        أخـذت             الرئيـسية            البحريـة            املكلـسات        بعـض        علـى           احمليطـات      حتمض      آثار    أن       ويبدو   . )٤١٥
__________ 

 The Economics of Climate Change in Southeast Asia: A               وانظـر أيـضا     .                             مـصرف التنميـة األفريقـي          مـسامهة   )٤١٠ (

Regional Review, Highlights, ADB, April, 2009.   
   .                   صرف التنمية األفريقي   م     مسامهة  )٤١١ (
                  انظـر التقريـر      .     ٢٠٠٠                                  يف املائة سنويا منـذ عـام            ٣,٤                                                      ارتفعت االنبعاثات النامجة عن الوقود األحفوري بنحو          )٤١٢ (

ــهاغن مــن      ــود يف كوبن ــاخ املعق ــؤمتر تغــري املن ــارس  /      آذار  ١٢     إىل   ١٠                                                               التجميعــي مل ــاح يف      ٢٠٠٩       م                   ، وهــو مت
climatecongress.ku.dk/pdt/synthesisreport.   

   .          املرجع نفسه  )٤١٣ (
   .          املرجع نفسه  )٤١٤ (
 ;Arctic sea ice down to second-lowest extent“                                                             نـشرة صـحفية للمركـز الـوطين لبيانـات الثلـوج واجلليـد،          )٤١٥ (

likely record-low volume”, ،  ٢٠٠٨       أكتوبر  /            تشرين األول ٢    .   
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       الـيت         احليـة         ئنـات     الكا       بعـض         لـصدف        الـة   َّ أكَّ            الـساحلية        املياه     بعض      أمست و         بالفعل،        للعيان     ظهر ت
 (      الربيع     فصل   يف       البحر       أعماق   يف      تعيش

   

          امتـصاص        علـى        قدرهتا      تفقد        احمليطات      كانت      ورمبا   . )٤١٦
         الغــالف      مــن           الدفيئــة         غــازات          امتــصاص   يف            االســتمرار       علــى          القــدرة        تفقــد         جيعلــها      ممــا            الكربــون،
 (      اجلــوي

   

ــسبب   . )٤١٧ ــات           اســتمرار         وب ــة         غــازات            انبعاث ــال           الدفيئ ــرجح          هــوادة،    وال        توقــف      ب     أن  ُ      ُي
          مناخيــة        حتــوالت        حــدوث        خمــاطر         تزايــد    إىل         ســيؤدي      ممــا          املنــاخ،   يف         عديــدة          اجتاهــات     ارع     تتــس

 (    فيها      رجعة   ال    أو        مفاجئة
   

٤١٨( .    

            واملتوقعـة         احلالية        الضارة       اآلثار      إزاء        البالغ       قلقها    عن        اإلعراب        العامة        اجلمعية       وكررت    -     ٣٤٤
         امللحــة         احلاجــة      لــى ع         وشــددت           البحــري،             البيولــوجي           والتنــوع           البحريــة          البيئــة       علــى         املنــاخ        لــتغري

 (        املــسألة       هـذه          ملعاجلـة 
   

         اآلثــار      إزاء         قلقهـا       عــن          اجلمعيـة          أعربــت          األمسـاك،          مــصائد        سـياق     ويف   . )٤١٩
        وحثـت           األمسـاك،          مـصائد             واسـتدامة            الغـذائي         األمـن        علـى          املنـاخ         لـتغري             واملتوقعـة           احلاليـة         الضارة
          األرصـدة           سـتدامة  ا       علـى           العـاملي          املنـاخ        تغـري         آثـار          تقيـيم     إىل           الراميـة          اجلهـود        تكثيف     على       الدول

 (     اآلثار     تلك        ومعاجلة       حتضنها     اليت         واملوائل         السمكية
   

٤٢٠( .  

          واضــعي    ،    ٢٠٠٨           أكتــوبر  /             تــشرين األول    يف          اعتمــد          الــذي             مونــاكو،          إعــالن          ودعــا     -     ٣٤٥
       حـاد         بـشكل            الكربـون          أكـسيد        ثـاين             انبعاثـات       مـن         للحـد          فوريـة            إجـراءات         اختـاذ     إىل          السياسات
       حتمـض         بـسبب            البحريـة               اإليكولوجيـة          الـنظم    ى  عل        النطاق        وواسعة       شديدة       أضرار      وقوع        لتفادي

 (        احمليطـات 
   

          املــوارد     ِ   حفــِظ    إىل          باحلاجـة            باحمليطــات          املتعلـق       ٢٠٠٩        لعــام          مانــادو        إعـالن        أقــر و   . )٤٢١
           مـستدام؛       حنـو        علـى               واسـتخدامها            وإدارهتـا    ،        البعيـد         املـدى        علـى             الـساحلية          واملوائل         البحرية      احلية
ــعِ    إىل و ــتراتيجيات     ِ    وضـ ــة                اسـ ــق          وطنيـ ــست        اإلدارة           لتحقيـ ــنظم      دامة       املـ ــة          للـ ــة               اإليكولوجيـ             البحريـ

            وتبـادل            التفـاهم         ِ   وزيـادةِ            البحـري؛           التلـوث       مـن       ِّ   واحلـدِّ            التحمـل؛      على       قدرهتا        وتعزيز           والساحلية

__________ 
          تـشرين   ٩     إىل  ٦                              ثـاين أكـسيد الكربـون، مـن                                                                     إعالن موناكو، الندوة العاملية بشأن احمليط يف ظل ارتفاع نسبة            )٤١٦ (

   .        ، موناكو    ٢٠٠٨       أكتوبر  /    األول
     .www.unep.org          ، متاحة يف     ٢٠٠٩                                     حولية برنامج األمم املتحدة للبيئة لعام   )٤١٧ (
                انظـر احلاشـية     .     ٢٠٠٠  م                         يف املائة سنويا منذ عـا    ٣,٤                                                  ارتفعت االنبعاثات النامجة عن الوقود األحفوري بنحو      )٤١٨ (

   .      أعاله   ٤١٢
                                                                                          وقد دعـت اجلمعيـة العامـة أيـضا مـؤخرا أجهـزة األمـم املتحـدة املعنيـة إىل تكثيـف                .    ١١١ /  ٦٣                ديباجة القرار     )٤١٩ (

                                                                                                                         جهودها يف النظر يف تغري املناخ ومعاجلته، مبا يف ذلـك مـا ميكـن أن يترتـب عليـه مـن تـداعيات علـى األمـن،                          
                                                                                            م إليهـا تقريـرا شـامال يف دورهتـا الرابعـة والـستني عـن تـداعيات تغـري املنـاخ                                                        وطلبت إىل األمـني العـام أن يقـد        

    ).   ٢٨١ /  ٦٣            انظر القرار  (                احملتملة على األمن 
   . ٣                   ، الديباجة والفقرة    ١١٢ /  ٦٣       القرار   )٤٢٠ (
   .http://ioc.unesco.org/iocweb/co2panel/HighOceanCO2.htm           انظر أيضا  .                                    مسامهة اللجنة األوقيانوغرافية الدولية  )٤٢١ (
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         منـاطق    ء        وإنشا         النامية؛         البلدان   يف      سيما    وال        املناخ،      وتغري         واحمليطات         السواحل      بشأن          املعلومات
    .      التحمل     على       قادرة      مرنة       شبكات       إقامة     ذلك   يف    مبا       فعال،    حنو     على         وإدارهتا      حممية      حبرية

            املفاوضـات         سـياق    يف          احمليطـات        علـى        أثـر       مـن          املنـاخ         لـتغري       مبـا         أيـضا          تـسليم   ال            وجرى    -     ٣٤٦
         إلتاحـة          شـاملة        عملية     بايل     عمل     خطة        وأطلقت   .     كيوتو          بروتوكول    حمل    حيل      جديد       اتفاق      بشأن
       خـالل     من       املناخ     ّ  بتغّير        ملتعلقة ا         اإلطارية        املتحدة      األمم         التفاقية          واملستدام         والفعال        الكامل         التنفيذ
          الـدورة    يف   ر ا    قـر     اذ     واختـ          عليهـا         متفـق          نتيجـة     إىل          التوصـل        هبـدف    ،    مـد   األ          الطويـل            التعـاوين        العمل

    إىل   ٧      مــن           يف الفتــرة             كوبنــهاغن   يف         ســتعقد       الــيت             االتفاقيــة،   يف          األطــراف        ملــؤمتر        عــشرة          اخلامــسة
         يـــزال   ال          عليهـــا        تفـــق  امل            اخلتاميـــة            الوثيقـــة       نـــص          ومـــع أن    .    ٢٠٠٩          ديـــسمرب /    األول          كـــانون   ١٨

 (         البحريـة            والبيئـة           احمليطـات     إىل          إشـارات      عدة       تتضمن        احلالية        الصيغة     فإن        تفاوض،       موضوع
   

٤٢٢( ،   
ــة         لــصيغة ل        يكــون    أن         املــرجح       ومــن ــع   يف         مفعــول            النهائي ــ          احمليطــات        واق        حفــز      مــن           ستتــضمنه   ا   مب

       نــاء  وب                والتكنولوجيــا            بالتمويــل         يتعلــق        فيمــا           إجــراءات         واختــاذ             بالتزامــات          التعهــد       علــى         ألطــراف ل
 (       والتكيف       اآلثار     حدة    من          والتخفيف         القدرات

   

٤٢٣( .  

         تعزيـز        علـى          الـدول           العامـة           اجلمعيـة         شـجعت   ‐          احمليطـات        علـى          املنـاخ        تغـري         آثـار      فهم    ‐     ٣٤٧
          البحـري              البيولـوجي            والتنـوع            البحريـة           البيئـة        علـى          املنـاخ        تغـري       آثار     فهم        لكفالة   ة      العلمي         أنشطتها
            واملنظمــات         الــدول        كــذلك         وشــجعت   .      معهــا         لتكيــف ل          ووســائل       ســبل        إجيــاد و   ،      أفــضل        بــشكل
          البحـوث           مبواصـلة    ،     جلـة   عا         بـصورة    ،        القيـام        علـى           املعنيـة          املؤسسات    من      غريها و        املختصة         الدولية
           مـستويات           ملواجهـة             والدوليـة              واإلقليميـة            الوطنيـة          اجلهـود          زيـادة         وعلـى          احمليطات،     حتمض      بشأن
        سـيما     وال   ،  شة    اهلـ         حريـة    الب              اإليكولوجيـة          الـنظم        علـى            املتوقعـة        سلبية    الـ     ها     وآثار        احمليطات     حتمض
 (        املرجانية        الشعاب

   

٤٢٤( .    

      ٢٠٠٩        لعـام           مانـادو         إعـالن          اعتـرف        فقـد    .        التحـدي        هـذا         ملواجهة    شىت      جهود    ُ   وُتبذل    -     ٣٤٨
    إىل           وباحلاجــة   ،      أفــضل        بــشكل          احمليطــات       علــى         املنــاخ       تغــري        تــأثري       فهــم         بأمهيــة           باحمليطــات          املتعلــق
      مـع           التكيـف                اسـتراتيجيات        وضـع    يف        يفيـد       حنـو        علـى            باحمليطـات        الصلة     ذات           االعتبارات        مراعاة
    إىل         احلاجــة   ) أ (   :            مــا يلــي     علــى        أيــضا         اإلعــالن        وأكــد   .      حــدهتا      مــن            والتخفيــف         املنــاخ       تغــري        آثــار

           البحريـة               اإليكولوجيـة          الـنظم        علـى          املنـاخ        تغـري         آثـار                                   دور احمليطات يف تغري املنـاخ و              تفهم    حتسني
           الناميـة            البلـدان    يف     وصا     وخـص              الـساحلية،             واجملتمعـات          البحري،           البيولوجي         والتنوع            والساحلية،

         املنـاخ      تغري       بآثار       الصلة     ذات          املعلومات        وتبادل    مجع    إىل       احلاجة  ) ب (         الصغرية؛        اجلزرية        والدول
__________ 

    . http://unfccc.int/resources/docs/2009/awglca6/eng/inf/pdf  يف   FCCC/AWGLCA/2009/INF.1             انظر الوثيقة   )٤٢٢ (
   .                أمانة االتفاقية     مسامهة  )٤٢٣ (
   .   ١٠٠     و  ٩٩           ، الفقرتان    ١١١ /  ٦٣    رار  ق  )٤٢٤ (
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          األخـرى؛              والـصناعات           األمسـاك،         ومصائد        احمللية،          واجملتمعات          البحرية،            اإليكولوجية       النظم     على
           التـدابري         اختـاذ  و           احمليطـات؛            وتقلبـات          املنـاخ         بـتغري            والتنبـؤ            والرصـد،    ؛       الطوارئ      حلاالت         والتأهب
    إىل         احلاجــة   ) ج (          املبكــر؛          اإلنــذار        نظــام          يتيحهــا       الــيت         قــدرات  ال ب         العــام         الــوعي         لتحــسني          الالزمــة
      وذات          بيئيـــا            الـــسليمة             باحمليطـــات،          الـــصلة     ذات            املتجـــددة             واملهـــارات                 التكنولوجيـــات          تـــشجيع
     ٢٨٦    إىل     ٢٢٢      مــن           الفقــرات        أيــضا        انظــر (           الناميــة           البلــدان   يف        ســيما    وال            املعقولــة،          األســعار
  . )٤٢٥    ( )    أعاله

  
        باحمليطات         املرتبطة        األنشطة      سياق   يف       املناخ     تغري     أثر    من         التخفيف  -     باء  

      السفن    من         الدفيئة       غازات          انبعاثات    من     احلد -    ١  

       علـى          جديـدة         أدلـة          بظهـور        السفن    من         الدفيئة       غازات          انبعاثات    من     احلد      أمهية       تعززت    -     ٣٤٩
           البحريـة            للمنظمـة            الثانيـة            الدراسـة    يف       جـاء        فقـد    .     نـاخ   امل       تغـري        علـى          الـسفن       مـن              االنبعاثـات       تأثري

         الـدويل           البحـري          النقـل     أن    إىل       تـشري          تقديرات       السفن    من         الدفيئة       غازات          انبعاثات      بشأن         الدولية
   يف     ٢,٧    أو   ،    ٢٠٠٧       عـام     طن       مليون     ٨٧٠       قدرها         الكربون       أكسيد      لثاين          انبعاثات     عنه      صدرت
ــة ــاين            انبعاثــات      مــن         املائ ــون         أكــسيد       ث ــة    مل،      العــا   يف           الكرب ــة   يف     ١,٨      مــع            باملقارن ــواردة         املائ    يف           ال

 (    ٢٠٠٠        لعـام         املنظمة       دراسة         تقديرات
   

        املـدى        علـى              االنبعاثـات               سـيناريوهات     إىل            واسـتنادا    . )٤٢٦
    أن       ميكـن           البحـري          النقـل       عـن           النامجـة                          ثاين أكـسيد الكربـون              انبعاثات    أن         التقرير      توقع         املتوسط،

      مــع            باملقارنــة           البحــري،         النقــل       طــاع ق        لنمــو         نتيجــة   ،    ٢٠٥٠       عــام        حبلــول   ٣     إىل  ٢        مبعامــل        نمــو ت
 (           االنبعاثـات      تلك     على         للسيطرة       ضوابط   ُ   ُتنفذ   مل     إذا   ،    ٢٠٠٧     عام          انبعاثات

   

           التقريـر         ووضـع    . )٤٢٧
         تقنيــة         تــدابري       خــالل      مــن           الدفيئــة         غــازات            انبعاثــات      مــن        للحــد        مهمــة           إمكانــات       علــى        أيــضا        اليــد

     دون      مـا     إىل         عاثـات     االنب      معدل      وخفض         الكفاءة       زيادة    من   ،       تنفيذها     حال   يف        ستمكن،          وتشغيلية
 (     املائة   يف    ٧٥   و    ٢٥    بني        تتراوح       بنسبة        احلالية          املستويات

   

٤٢٨( .     

         تـدابري        وضـع    يف       كـبري       تقدم       إحراز         الدولية         البحرية        املنظمة       واصلت         السياق،     هذا    ويف    -     ٣٥٠
ــة ــشغيلية          تقنيـ ــد             وتـ ــن         للحـ ــات       مـ ــازات             انبعاثـ ــة          غـ ــن            الدفيئـ ــسفن       مـ ــي   .        الـ ــشرين        ففـ    /    األول          تـ
       وضـع          مـسألة                                        التابعة للمنظمة البحرية الدولية           البحرية        البيئة     اية مح     جلنة       ناقشت   ،    ٢٠٠٨        أكتوبر

__________ 
   .                      مصرف التنمية األفريقي     مسامهة  )٤٢٥ (
  . Corr.1    و MEPC 59/INF.10            ، الوثيقـة      ٢٠٠٩                                                            الدراسة الثانية للمنظمة البحرية الدولية بشأن غازات الدفيئة،   )٤٢٦ (

   .MEPC 45/8   قة               بوصفها الوثي    ٢٠٠٠                      ُ         وكانت الدراسة األوىل قد ُنشرت عام 
                                                                                النبعاثات غازات الدفيئة من الـسفن، تقريـر املرحلـة األوىل، يف وثيقـة                   ٢٠٠٠                              انظر أيضا حتديث دراسة عام        )٤٢٧ (

   .MEPC 58/INF.6                       املنظمة البحرية الدولية 
   .MEPC 59/INF.10                             وثيقة املنظمة البحرية الدولية   )٤٢٨ (
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          تــشغيلي         ومؤشــر           اجلديــدة،          بالــسفن       خــاص          الطاقــة          اســتهالك          لكفــاءة          املراعــي           للتــصميم        مؤشــر
           الـــسفن،         جلميـــع            الكفـــاءة       إلدارة         وخطـــة   ،         احلاليـــة           بالـــسفن        خـــاص           الطاقـــة           اســـتهالك           لكفـــاءة

         ناقـشت        كمـا           الـسفن،          تـشغيل    يف         لوقـود  ا         كفـاءة           لتحقيـق             املمارسـات         أفـضل       بشأن          وتوجيهات
       ذلـك        وغـري            الوقـود،        علـى          عامليـة          ضـريبة       وفرض            االنبعاثات،      حقوق        لتداول      نظام     وضع         إمكانية

 (         الدوليـة            التجـارة    يف        تعمـل        الـيت          للـسفن          الـسوق        علـى            القائمـة            املختلطـة        النظم    من
   

         وأقـرت    . )٤٢٩
           التــصميم        مؤشــر        حــساب          بطريقــة           املتعلقــة          املؤقتــة             التوجيهيــة          املبــادئ         مــشروع           اســتخدام          اللجنــة
             والتجريـب،        احلساب       ألغراض      وذلك         اجلديدة،        بالسفن      اخلاص        الطاقة        استهالك        لكفاءة        املراعي
 (      وحتسينه       املؤشر       تنقيح        مواصلة     هبدف

   

٤٣٠( .   

           للمنظمـة           تنظيمـي         إطـار        تطبيق       ينبغي     كان     إذا    ما   يف     رية ح                     جلنة محاية البيئة الب         ونظرت    -     ٣٥١
          املدرجـة            البلـدان        علـى        فقـط          الـسفن     من         الدفيئة       غازات    ات      انبعاث    من     احلد      بشأن         الدولية         البحرية

       علـى           تطبيقـه          ينبغـي     أو          املنـاخ،      ّ    بتغّيـر            املتعلقـة            اإلطاريـة           املتحـدة         األمـم            التفاقيـة       األول       امللحق   يف
 (        ترفعهـا        الـيت        األعالم    عن       النظر      بصرف        السفن،     مجيع

   

       علـى           الـسياق        ذلـك    يف           التـشديد     ومت   . )٤٣١
   يف        فعــاال        يكــون      لــن         الــسفن      مــن           الدفيئــة         غــازات          بعاثــات  ان      مــن        باحلــد         يتعلــق         رقابــة        نظــام    أي    أن

ــاخ       تغــري          مكافحــة ــدان   يف          تطبيقــه        احنــصر     إذا         املن ــة    أن       ذلــك        فقــط،      األول         املرفــق         بل ــاع        ثالث          أرب
 (    األول       املرفق   يف       مدرجة      ليست       بلدان      أعالم      ترفع     سفن       العامل   يف         التجاري        األسطول

   

٤٣٢( .  

          البيئــة        محايــة       جلنــة         وافقــت       حيــث   ،    ٢٠٠٩         يوليــه /     متــوز   يف            املناقــشات       هــذه           وتواصــلت    -     ٣٥٢
      مـن         للحـد             والطوعيـة           املؤقتـة               والتـشغيلية            التقنيـة            التـدابري       مـن          جمموعـة         بنـشر           القيـام        علـى          البحرية

ــة         غــازات            انبعاثــات ــسفن      مــن           الدفيئ ــايل     وهــي   ،       ال ــادئ  امل   ) أ (   :          كالت ــة  ال        ب ــة  امل           توجيهي            املتعلقــة        ؤقت
           اجلديــدة،          بالــسفن       خلــاص ا          الطاقــة          اســتهالك          لكفــاءة          املراعــي           التــصميم        مؤشــر        حــساب         طريقــة ب

         الــتقين            والتطــوير           االبتكــار       حفــز    إىل       هتــدف         مبــادئ       وهــي          املؤشــر،       ذلــك      مــن          الطــوعي           والتحقــق
ــع ــيت           العناصــر        جلمي ــؤثر       ال ــاءة   يف        ت ــسفن         كف ــن         ال ــة          اســتهالك       حيــث      م ــدءا          الطاق ــن        ب ــة      م          مرحل

       حيـث       مـن            واحلاليـة           اجلديـدة         لـسفن  ا       كفاءة       إلدارة     خطة     وضع ب        املتعلق         التوجيه   ) ب (          تصميمها؛
          الـسفن؛          تـشغيل    يف          الوقـود          كفـاءة           لتحقيـق             املمارسـات       أفضل      اخلطة        وتتضمن         الطاقة،       ستهالك ا
           واحلاليـة           اجلديـدة          الـسفن           لكفـاءة           التشغيلي        للمؤشر        الطوعي          لالستخدام         توجيهية  ال      بادئ  امل   ) ج (

__________ 
                                             انظــر أيــضا التقريــر املعــد عــن نتــائج    . MEPC 59/4/Add.1   و  MEPC 58/23                                       وثيقتــا املنظمــة البحريــة الدوليــة    )٤٢٩ (

ــسفن، آذار       ــة مــن ال    /                                                                                                                       االجتمــاع الثــاين املعقــود بــني دورتــني للفريــق العامــل املعــين بانبعاثــات غــازات الدفيئ
   .MEPC 59/4/2  ،     ٢٠٠٩     مارس 

   .       الدولية         البحرية        املنظمة      مسامهة   )٤٣٠ (
   .MEPC 59/4/Add.1  و   MEPC 58/23                              وثيقتا املنظمة البحرية الدولية   )٤٣١ (
   .                        املنظمة البحرية الدولية     مسامهة  )٤٣٢ (
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         سـفينة     أي   يف          الوقـود          كفـاءة         قيـاس       مـن           املـشغلني        ميكـن       مؤشر     وهو         الطاقة،        استهالك     حيث    من
           موعـد        حلـول       حـىت            التجريـب         سـبيل        علـى            التـدابري        تلـك   ُ      ُتستخدم    أن    هو      قصود   وامل   .     السفن    من

       هبـدف             االقتـضاء،        حـسب    ،                             حيث جيـري حتـسينها آنـذاك         ،    ٢٠١٠     عام   يف       للجنة       الستني        الدورة
 (       تطبيقها       ونطاق         صياغتها      بشأن    ات      القرار      اختاذ       تسهيل

   

٤٣٣( .  

          مقترحـة      كوك   صـ    يف         النظـر             مبواصـلتها          تتعلـق        عمـل        خطـة        علـى         أيـضا         اللجنة        ووافقت    -     ٣٥٣
         غــازات            انبعاثــات      مــن       ختفــض      كــي          البحــري         النقــل          لــصناعة         حــوافز         لتــوفري         الــسوق       علــى         قائمــة
      مـن    ل ص   حتـ          أمـوال     أي    من       األوفر       القسط         استخدام       تفضيل    إىل     عام      بوجه       الرأي      وذهب   .       الدفيئة
           الناميـة            البلـدان    يف         املنـاخ         بـتغري        صـلة      ذات         أغـراض    يف       السوق     على         القائمة        الصكوك     هذه      طريق
ــدة        متويــل         آليــات    أو           القائمــة           التمويــل         آليــات       خــالل      مــن ــة        إطــار   يف         جدي           املتحــدة        األمــم           اتفاقي

 (       الدولية         املنظمات    من      غريها    أو       املناخ     ّ  بتغّير         املتعلقة         اإلطارية
   

          الـسياق        ذلـك    يف         التفـاق  ا    ومت   . )٤٣٤
         ينبغـي          الـدويل           البحـري        النقل    من         الدفيئة       غازات          انبعاثات     على      تطبق         تنظيمية     خطة    أي    أن     على
        بـشأن           النقـاش           مواصـلة      على      كذلك    ُّ  اتُّفق و   .        وصياغتها       وضعها         الدولية         البحرية        املنظمة      تتوىل    أن

       الـيت          الـصلة      ذات           النتـائج           مراعـاة       مـع    ،    ٢٠١٠      لعام        اللجنة      دورة   يف       السوق     على         القائمة         التدابري
         كــانون   يف   ُ      ســُيعقد        الــذي            االتفاقيــة   يف          األطــراف        ملــؤمتر       عــشر         اخلــامس           االجتمــاع        عنــها     سفر    سيــ

 (    ٢٠٠٩       ديسمرب /    األول
   

٤٣٥( .   
  

                       احمليطات وعزل الكربون    ختصيب  -    ٢  
                                                      بـشأن األنـشطة اجلديـدة والناشـئة الـيت جتـرى يف                            على وجه اخلصوص                أثريت خماوف       -     ٣٥٤

      علـى            باحلديـد             احمليطـات          وختصيب                               مبا يف ذلك عزل الكربون        ،                               احمليطات لتخفيف أثر تغري املناخ    
 (         نطاق واسع

   

٤٣٦( .   
 (               ختــصيب احمليطــات    -     ٣٥٥

   

ــ-   )٤٣٧ ــالتطورات    ١١١ /  ٦٣                      ة العامــة يف القــرار                 رحبــت اجلمعي               ب
ــوع         ــة التن ــؤمتر األطــراف يف اتفاقي ــدن وم ــدن وبروتوكــول لن ــة لن ــيت حــدثت يف إطــار اتفاقي                                                                                                        ال

__________ 
   .MEPC 59/24                             وثيقة املنظمة البحرية الدولية   )٤٣٣ (
   .          املرجع نفسه  )٤٣٤ (
   .          املرجع نفسه  )٤٣٥ (
                                                          ؛ جمموعة البيانات واالتفاقات والتوصيات اليت صـدرت مـؤخرا        ٢٨٣-   ٢٧٨            ، الفقرات   A/63/63/Add.1      انظر    )٤٣٦ (

           ، التنـوع    ١٦ / ٩          ، املقـرر  Add.1    و LC 30/INF.4                                    وثيقة املنظمة البحريـة الدوليـة،                          واملتعلقة بتخصيب احمليطات،
    .       أعاله   ٢٠٩                              أعاله، إعالن فالنسيان، احلاشية    ٤١٦                                          البيولوجي وتغري املناخ؛ إعالن موناكو، احلاشية 

    . A/64/66/Add.2          انظر أيضا   )٤٣٧ (
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 (         احمليطات     ختصيب                         البيولوجي املعين بتنظيم    
   

                                  اتفقت األطـراف املتعاقـدة يف           ٢٠٠٨         ويف عام     .  )٤٣٨
     أو يف                             إجيــاد حـل ملــزم قانونــا            إمكانيـة    يف                                         علـى أهنــا سـتنظر يف الــدورة املقبلــة                     بروتوكـول لنــدن  

                       ُ                 وحتقيقـا لتلـك الغايـة، سـُينظر          .        احمليطـات         ختـصيب                               بروتوكـول لنـدن بـشأن                            إدخال تعديل علـى     
                                                                                      االجتماع االستشاري احلادي والثالثني لألطراف املتعاقـدة يف اتفاقيـة لنـدن واالجتمـاع                 خالل  

  ،     ٢٠٠٩         أكتـوبر   /  ول                               الـذي سـيعقد يف تـشرين األ                                                      الرابع لألطراف املتعاقدة يف بروتوكول لنـدن        
                                                              احمليطات، واليت تتراوح بني إعادة إصدار بيان اإلعـراب عـن                 ختصيب                            البدائل املتعلقة بتنظيم       يف  

                         واسـتغالل إمكانيـات                     اختـاذ قـرارات    و   ،      ٢٠٠٧                                                  الذي تقدمت بـه األفرقـة العلميـة يف عـام                   القلق  
 (               بروتوكول لندن         شىت لتعديل

   

٤٣٩( .   
 (            عزل الكربون     -     ٣٥٦

   

                                            الثالث لألطـراف املتعاقـدة يف بروتوكـول                              مل يتمكن االجتماع     -   )٤٤٠
                   تـصدير النفايــات                    املتعلقــة مبنـع   ٦                                          اتفـاق بـشأن احلاجــة إىل تعـديل املـادة        إىل                      لنـدن مـن التوصــل   
                                                           على أال يشكل بروتوكـول لنـدن عائقـا أمـام حركـة تـدفق                     خالل االجتماع                       لدفنها، لكن اتفق  

                                       كـذلك علـى مواصـلة املباحثـات           ُ     واُتفـق   .                              حلدود بني بلـدين أو أكثـر                                ثاين أكسيد الكربون عرب ا    
       قـرار           إصـدار          ، أو    ٦                                                                          بني الدورات، بشأن خمتلف املسائل ومن بينها خيـارات تعـديل املـادة                    فيما  

 (             مزيج من االثنني     ، أو     تفسريي
   

٤٤١( .   
                                      ألطراف املتعاقدة يف اتفاقيـة لنـدن        ل                    احلادي والثالثون                           وسينظر االجتماع االستشاري      -     ٣٥٧

ــع لألطــراف املتع  ــق املراســلة                                      واالجتمــاع الراب ــر فري ــدن يف تقري ــدة يف بروتوكــول لن ــا                                                          اق      بــني      مل
 (                                                                                        الــدورات املعــين باملــسائل العــابرة للحــدود املتعلقــة بعــزل ثــاين أكــسيد الكربــون  

   

          ، والــذي  )٤٤٢
       مـن   ٦                 بتعـديل املـادة              واقتراحـا     ،                                                           للـردود املتعلقـة باملـسائل القانونيـة الـيت وردت                  مـوجزا        يتضمن  

 (                 بروتوكــول لنــدن
   

                       لنــدن علــى التوصــية            بروتوكــول                     مــي املنــشأ مبوجــب                      واتفــق الفريــق العل  .  )٤٤٣

__________ 
-LC           ، القـرار   ٦        ، املرفق LC 30/16            ية الدولية،                     ، وثيقة املنظمة البحر   ١١٦    و    ١١٥           ، الفقرتان    ١١١ /  ٦٣       القرار   )٤٣٨ (

LP.1 (2008) ؛  UNEP/CBD/COP/9/29املرفق األول             .    
                                                                                                                     انظر تقرير االجتماع األول للفريق العامل املعين ببحث املسائل القانونية وما يتصل هبا مـن مـسائل فيمـا بـني                      )٤٣٩ (

   .LP/CO2  2/5                   مة البحرية الدولية                                                          الدورات بشأن ختصيب احمليطات يف إطار بروتوكول لندن، وثيقة املنظ
    .   ٩١    و   ٩٠          ، الفقرتني A/64/66/Add.2                             ملزيد من التطورات األحدث، انظر   )٤٤٠ (
   .LC 30/16                             وثيقة املنظمة البحرية الدولية   )٤٤١ (
                                                                                                                      تقرير الفريق الذي يتخلل الدورات املعين مبسائل عزل ثاين أكسيد الكربون، وثيقـة املنظمـة البحريـة الدوليـة                      )٤٤٢ (

LC 31/5 .    
) ٤٤٣(  LC 31/5/1 .    
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                                                         املتعلقـة بعـزل الكربـون يف حـال اعتمـاد تعـديل              ٢٠٠٧                                           بإعادة النظر يف املبادئ التوجيهية لعام       
 (    ٢٠٠٩                         من بروتوكول لندن يف عام  ٦      املادة 

   

٤٤٤( .   
  

                                التكيف مع التغري املتوقع يف املناخ  -    جيم   
                                                        ات وحيـاة البـشر الـذين يعتمـدون عليهـا غـري                                        تغري املنـاخ علـى احمليطـ                    مدى تأثري       يعد    -     ٣٥٨

 (                      معروف إىل حـد كـبري     
   

   ،                                 بالفعـل وسـتتزايد يف املـستقبل         جتـسدت                                بيـد أن آثـار تغـري املنـاخ        .  )٤٤٥
                                                                                                 يف ذلك التبدل الكبري يف النظم اإليكولوجية الـساحلية، واملخـاطر الـساحلية وتغـري أسـلوب                    مبا

 (             ت الـساحلية                                                            معيشة الصيادين ومستخدمي املـوارد الـساحلية واجملتمعـا        
   

                      ومثـة حاجـة ماسـة         . )٤٤٦
                                الــنظم اإليكولوجيــة الــساحلية          مقاومــة           زيــادة                                         للتكيــف مــع تغــري املنــاخ مــن أجــل             وضــع تــدابري ل

                                         مبا يف ذلك عـن طريـق بنـاء القـدرات أو                                        األكثر عرضة للتأثر بتغري املناخ،                          والبحرية واجملتمعات   
                                  ائــل علــى التكيــف مــع اآلثــار                                                وميكــن زيــادة قــدرة الــنظم اإليكولوجيــة واملو  .                    نقــل التكنولوجيــا

        وهـو       الربي،                                                                               املناخية عن طريق احلد من العوامل الضاغطة األخرى مثل الصيد املفرط والتلوث           
        ومـن                                                                                                     ما ميكن أن يزيد من مقاومة البيئة وقدرهتا على التكيف مـع اآلثـار املناخيـة يف املـستقبل،                  

 (       البشرية                                مث ختفيف حدة العوامل اليت هتدد رفاه 
   

٤٤٧( .   
        وأبــرز   .                                                               لوضــع تــدابري لالســتجابة لآلثــار املتوقعــة لــتغري املنــاخ                 لت جهــود عــدة   ُ      وُبــذ-     ٣٥٩

                                املتعلـق باحمليطـات وشـدد علـى             مانادو                   اعتماد إعالن     ،                يف هذا الصدد    ،      اآلسيوي               مصرف التنمية   
        إنــشاء                                                                                 ضــرورة إنــشاء منــاطق حبريــة حمميــة وإدارهتــا علــى حنــو فعــال، مبــا يف ذلــك   )  أ   : (          مـا يلــي 

        ضــرورة                                           وعلــى أســاس أفــضل العلــوم املتاحــة، و                           فقــا للقــانون الــدويل،   و           متثيليــة،              شــبكات مرنــة
ــستدامة        ــرزق امل ــوجي وأســباب ال ــوع البيول ــى التن ــة إىل احملافظــة عل ــود الرامي ــسامهة يف اجله                                                                                                       امل

                                              نــهج يعتمــد علــى نظــم إيكولوجيــة حبريــة   ل                  ضــرورة التــرويج   )  ب (                               والتكيــف مــع تغــري املنــاخ؛  

__________ 
) ٤٤٤(  LC/SG 32/15 .    
         شـخص،     ٣٠٠     ٠٠٠                                                                                        قدرت دراسة أجريت مؤخرا، أن تغري املناخ يـؤدي كـل عـام إىل وفـاة مـا يزيـد علـى               )٤٤٥ (

                      بليــون دوالر؛ ومثــة    ١٢٥                                                                      مليــون شــخص تــضررا شــديدا، ويــسبب خــسائر اقتــصادية بقيمــة      ٣٢٥        وتــضرر 
ــر    .                         معرضــون خلطــر جــسيم                مليــون شــخص   ٥٠٠                                  باليــني شــخص معرضــون للتــضرر و    ٤ ــر األث                        انظــر تقري

    .       أعاله   ٤٠٩               البشري، احلاشية 
                                        التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات              وكالـة    ”                        دليل ملخططي التنميـة       :                                            التكيف مع تغري املناخ يف املناطق الساحلية        )٤٤٦ (

    .     ٢٠٠٩     مايو  /      ، أيار “               املتحدة األمريكية
                                             ، وكالة محاية البيئة التابعـة للواليـات         “                    ف للمناطق الساحلية                     جتميع خيارات التكي   ”            انظر أيضا     .            املصدر نفسه   )٤٤٧ (

    .     ٢٠٠٩      يناير  /                            املتحدة األمريكية، كانون الثاين
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ــاون املؤ     ــزز التع ــك يع ــرا ألن ذل ــبرية، نظ ــيت تتقاســم                                                     ك ــدان ال ــني البل ــدويل ب ــ                                                 ســسي وال     نظم     ال
   . )٤٤٨    ( )   ٢٨٦    و    ٢٢٢                  انظر أيضا الفقرتني  (               بحرية ومواردها   ال         يكولوجية   اإل

ــة املتعلقــ       -     ٣٦٠ ــة األمــم املتحــدة اإلطاري ــة اتفاقي ــتغري املنــاخ بــأن األطــراف                                                                  وأفــادت أمان                                  ة ب
            املتعلـق    ،             مج عمل نريويب                                                                       يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على برنا             عملت

-    ٢٠٠٥                              والـذي يغطـي الفتـرة         ،                                                                        بآثار تغري املناخ وأوجـه الـضعف املترتبـة عليـه والتكيـف معـه              
                                                                                               وستتواصل هيكلة األنشطة والنتائج املتوقعة مـن املرحلـة الثانيـة لربنـامج عمـل نـريويب                   .     ٢٠١٠

ــا     ــوعيتني مهـ ــسألتني موضـ ــول مـ ــار  (                                      حـ ــدابري    و         اآلثـ ــف؛ والتـ ــة التكيـ ــضعف؛ وخطـ ــه الـ                                                      أوجـ
 (                                          وجماالت العمل التسعة اليت حددهتا اهليئة الفرعية  )          واإلجراءات

   

٤٤٩( .   
   /                                                                                               اعتمـــد البنـــك الـــدويل إطـــارا اســـتراتيجيا للتنميـــة وتغـــري املنـــاخ يف تـــشرين األول      -     ٣٦١

         ويعتـزم    .                                 واستراتيجيات للتكيـف معـه                  تغري املناخ                                 مشل تدابري للتخفيف من آثار         ٢٠٠٨        أكتوبر  
                                                           الوعي يف البلدان عمالء البنـك الـدويل والقيـام ببحـوث            إذكاء                               البنك مضاعفة اجلهود من أجل      

                                                                                              تتعلق بالسياسات، وتكوين املعارف وبناء القدرات مـن أجـل تطـوير الوسـائل الوطنيـة واحملليـة        
             علـى وجـه                                                                       وسيتخذ برنـامج الـشراكة العامليـة بـشأن مـصائد األمسـاك،                .                       للتكيف مع تغري املناخ   

                                            ري املنـاخ يف جهـود إصـالح مـصائد األمسـاك يف          تغـ       ضـمن            اج التكيف  ر           خطوات إلد       اخلصوص،
                                                               وســيجري الربنــامج أيــضا حــوارا مــع الــشركاء للمــساعدة يف    .                                      عــدد خمتــار مــن البلــدان الناميــة

                                                        تغري املناخ على الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة يف              أثر                                             حتديد الفجوات املعرفية الرئيسية، من قبيل       
                                                   لتكيف الـيت ميكـن تطبيقهـا علـى مـصائد األمسـاك                                                       املناطق املدارية وشبه املدارية واستراتيجيات ا     

 (                          واملناطق الساحلية املتضررة  
   

                                                                   وواصل البنك الدويل أيضا باالشتراك مع مرفق البيئـة العامليـة             .  )٤٥٠
ُ          تقدمي الدعم للربنامج العاملي املتعلق بالبحوث اليت تستهدف الُشع                                         ب املرجانية وبنـاء القـدرات       ا                                                      

    ).      أعاله   ٢٠٦-  ٠٣ ٢                  انظر أيضا الفقرات  (             يف جمال اإلدارة 
  

__________ 
    .                          مسامهة مصرف التنمية اآلسيوي  )٤٤٨ (
    .                     مسامهة أمانة االتفاقية  )٤٤٩ (
    .                  مسامهة البنك الدويل  )٤٥٠ (
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                تسوية املنازعات  -          ثالث عشر
                    حمكمة العدل الدولية  -    ألف   

                      حكمهــا يف القــضية      ٢٠٠٩        فربايــر  /        شــباط ٣                                      أصــدرت حمكمــة العــدل الدوليــة يف        -     ٣٦٢
ــة يف البحــر األســود     ــا  (                                                          املتعلقــة بترســيم احلــدود البحري ــا ضــد أوكراني                 والــذي وضــع   ،  )                          روماني

 (                                         االقتصادية اخلالصة لكل من رومانيا وأوكرانيا   قة      واملنط            لجرف القاري  ل              احلدود البحرية 
   

٤٥١( .   
  

                             احملكمة الدولية لقانون البحار  -    باء   
                                            لنظر يف القـضية املتعلقـة حبفـظ أرصـدة          ل       احملكمة               اليت شكلتها                     الغرفة اخلاصة               أصدرت  -     ٣٦٣
ــ      مســك أ             شــيلي ضــد  (                                                                      و ســيف واســتغالهلا بــصورة مــستدامة يف جنــوب شــرق احملــيط اهلــادئ       ب

                                     علـى متديـد املهلـة الزمنيـة                 يـنص      ٢٠٠٨       ديسمرب   /              كانون األول    ١١   يف        أمرا    )      روبية           اجلماعة األو 
                                وأبقـت علـى حـق الطـرفني           ٢٠١٠         ينـاير    /                 كانون الثـاين    ١                                     احملددة لتقدمي الدفوع االبتدائية حىت      
 (                            يف إعادة حتريك الدعوى يف أي وقت

   

٤٥٢( .   
  

                             التعاون والتنسيق الدوليان-      عشر     رابع
                                                                االستــشارية غــري الرمسيــة املفتوحــة بــاب العــضوية املتعلقــة                        عمليــة األمــم املتحــدة  -    ألف   

                       باحمليطات وقانون البحار
ــرة مــن         -     ٣٦٤ ــورك يف الفت ــا العاشــر يف نيوي ــشارية اجتماعه ــة االست      إىل   ١٧                                                                                 عقــدت العملي
                                                       هتا بنـاء علــى توجيهـات مـن اجلمعيـة العامـة علــى       ا                 وركـزت مناقـش      ٢٠٠٩        يونيـه   /        حزيـران    ١٩

              الـيت ظهـرت                       وأوجـه القـصور                اإلجنـازات                          مبا يف ذلك اسـتعراض              تشارية     االس                       تنفيذ نتائج العملية    
 (                         االجتماعات التـسعة األوىل        خالل  

   

                  أعـاد رئـيس      ،                                          وعقـب مـشاورات مـع الـدول األعـضاء           .  )٤٥٣
                 رئيـسني مـشاركني     )            نيوزيلنـدا  (   ي   ا        دون ماك   ّ    وعّين    )        السنغال (      ادجي   ب                           اجلمعية العامة تعيني بول     

                                           لمناقـشات أعـده الرئيـسان املـشاركان         ل               من مـوجز                           ويتألف تقرير االجتماع    .                لالجتماع العاشر 
(A/64/131).   

  

__________ 
) ٤٥١(  www.icj-cij.org/ .    
) ٤٥٢(  http://www.itlos.org/ .    
    .    ١٦٥         ، الفقرة    ١١١ /  ٦٣   ار     القر  )٤٥٣ (
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                                                                                        العملية املنتظمة لإلبالغ عن حالة البيئـة البحريـة وتقييمهـا علـى الـصعيد العـاملي             -    باء   
                     االجتماعية االقتصادية         اجلوانب         مبا يف ذلك

ــا        -     ٣٦٥ ــة، مبوجــب قراره ــة العام ــي     ٣٠ /  ٦٠                                              أطلقــت اجلمعي ــدء، وه ــة الب ــيم  ”                           ، مرحل         تقي
ــة        “        قييمــات   الت ــة البحري ــة البيئ ــالغ عــن حال ــة لإلب ــة املنتظم ــشاء العملي ــة إلن ــة متهيدي                                                                                                ، كمرحل

                 وأنشأت اجلمعيـة     .                                             مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية واالقتصادية       ،                             وتقييمها على الصعيد العاملي   
   “                   تقيــيم التقييمــات ”                                                                             العامــة هلــذا الغــرض الفريــق التــوجيهي املخــصص لإلشــراف علــى تنفيــذ    

ــة   ،                            الطـــالع بالعمـــل الفعلـــي                   وفريـــق خـــرباء ل ــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـ ــة                                                  ودعـــت برنـ            واللجنـ
                                                                                                  األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة لالضــطالع علــى حنــو مــشترك بــدور الوكــالتني الرئيــسيتني    

     مـن    )  د   (  ٩٤                                         ودعـت اجلمعيـة العامـة يف الفقـرة            .                                      حسب توجيهات الفريق التوجيهي املخصص    
    .  “               تقييم التقييمات ”                    تان تقريرا عن نتائج                                   القرار إىل أن تعد الوكالتان الرئيسي

      ٢٠٠٩         أبريـل    /                                                                   ونظر الفريق التوجيهي املخصص يف اجتماعه الرابع املعقود يف نيسان             -     ٣٦٦
       أيـضا                        الـذي استعرضـه       ،                                  الـذي أعـده فريـق اخلـرباء         “                    تقيـيم التقييمـات    ”                            يف التقرير الـشامل عـن       

ــ                     ، ومنظمـــات دوليـــة          علميـــة                             هم مـــن اخلـــرباء، ومؤســـسات ؤ       نظـــرا  (  ات          وحكومـ
   

        وخـــالل   .  )٤٥٤
               متــت تعبئتــها                                         معلومــات عــن املــوارد املاليــة الــيت         أيــضا                                 قــدمت الوكالتــان الرئيــسيتان           االجتمــاع 

 (                                        لتنفيذ مرحلة بدء العمليـة املنتظمـة      
   

        املـوجز   ”                                              ونظـر الفريـق التـوجيهي املخـصص أيـضا يف          .  )٤٥٥
   . “                   املوجه لصانعي القرار

      الـيت           نتـائج     لل                 ملخـصص ومـوجز       ُ                                                         وأُدرجت نتائج االجتمـاع الرابـع للفريـق التـوجيهي ا              -     ٣٦٧
      ُ        الـذي أُعـد      ) A/64/88   ( “                    تقيـيم التقييمـات    ”                        تقريـر عـن نتـائج              ضـمن                  فريق اخلـرباء                 توصل إليها   

                              كـي ينظـر فيـه الفريـق         ل                   وقـدم التقريـر       .   ٣٠ /  ٦٠                            من قرار اجلمعية العامـة        )  د   (  ٩٤              عمال بالفقرة   
            القـــرار        مـــن   ١٥٧                                                                                    العامــل اجلـــامع املخـــصص الـــذي أنـــشأته اجلمعيـــة العامـــة مبوجـــب الفقـــرة  

  .                                                                                          لتوصية اجلمعية العامة مبسار عمـل يف هـذا الـصدد خـالل الـدورة الرابعـة والـستني                ١١١ /  ٦٣
ُ                                                                                  وُعقد اجتماع الفريق العامـل اجلـامع املخـصص يف نيويـورك يف الفتـرة مـن                           أغـسطس   /     آب   ٣١ 

 (    ٢٠٠٩      سبتمرب  /       أيلول ٤   إىل 
   

٤٥٦( .   
  

__________ 
    . /www.unga-regular-process.org                       التقرير متاح على املوقع   )٤٥٤ (
          اللجنـــة  /                                                                                                                    تقريـــر الفريـــق التـــوجيهي املخـــصص عـــن اجتماعـــه الرابـــع، وثيقـــة برنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة    )٤٥٥ (

    . GRAME/AHSG/4/2  :                               األوقيانوغرافية احلكومية الدولية
    .                                           اع إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني                    سيقدم تقرير عن االجتم  )٤٥٦ (
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         لمحيطات   ل           األمم املتحدة     شبكة   -    جيم   
                                             وهي آليـة تنـسيق مـشتركة بـني الوكـاالت           ،         لمحيطات       تحدة ل         األمم امل             عقدت شبكة       -     ٣٦٨

                             ، اجتماعهــا الــسابع يــومي                                                                        معنيــة باحمليطــات واملــسائل الــساحلية داخــل منظومــة األمــم املتحــدة 
 (                   ونـاقش املـشاركون     .     ٢٠٠٩         أبريـل    /        نيسان   ١٥   و     ١٤

   

                               ذي أحرزتـه فرقتـا العمـل                        التقـدم الـ     )٤٥٧
                          فرقـة العمـل املعنيـة       (           لمحيطـات       ل        ملتحـدة          األمـم ا          شـبكة                             تعمـل مـن خالهلمـا                             املواضيعيتان اللتـان  

 (                                                                                  بـالتنوع البيولـوجي يف املنـاطق البحريـة اخلارجـة عـن نطـاق الواليـة الوطنيـة         
   

                  وفرقـة العمــل   )٤٥٨
                   وإمكانيـة إنـشاء     )                               اإلدارة علـى أسـاس املنطقـة               أدوات                                             املعنية باملناطق البحرية احملمية وغريها من     

         بتقيـيم   ”                                    قشات أيضا على التطورات املتعلقة                 وركزت املنا   .                                     فرقة عمل جديدة معنية بتغري املناخ     
ــم املتحــدة للمحيطــات   “           التقييمــات ــق اخلــرباء     ،                                      ، وأطلــس األم ــشطة فري ــة بأن ــسائل املتعلق                                                  وامل

                            الــذي كــان حمــور اهتمــام                                                                           املــشترك املعــين باجلوانــب العلميــة حلمايــة البيئــة البحريــة، واملوضــوع 
                            ، والتحــضري الحتفــال األمــم  )      أعــاله     ٢٦٤                 انظــر الفقــرة (                                        الجتمــاع العاشــر للعمليــة التــشاورية  ا

ــاملي للمحيطــات       األول          املتحــدة  ــاليوم الع ــرة   (                              ب ــم   )        أعــاله ١                 انظــر الفق                            وتوجهــات شــبكة األم
       ملنــصب    ُ                                                    وأُثــري أيــضا موضــوع احلاجــة إىل إجــراء انتخابــات   .                               املتحــدة للمحيطــات يف املــستقبل

 (         هذا العام                                    لمحيطات بعد تقاعد املنسق احلايل يف هناية  ل                  شبكة األمم املتحدة     منسق 
   

٤٥٩( .   
          لمحيطـات   ل                          شـبكة األمـم املتحـدة                         أعـرب أعـضاء       “                     بتقيـيم التقييمـات    ”                وفيما يتعلـق        -     ٣٦٩

            عــن طريــق      هلــا                                    لعمليــة املنتظمــة وتقــدمي الــدعم    يف ا                                             عــن رغبتــهم يف املــشاركة علــى حنــو كامــل  
                      ووردت اإلشــارة أيــضا   .                                                                         املــشاركة يف إدارة العمليــة ويف التخطــيط للتقييمــات املقبلــة وتنفيــذها

          يف تنـسيق           مباشـرة                                                    لمحيطات رمبا ترغـب يف أن تقـوم بـدور أكثـر           ل              األمم املتحدة         شبكة          إىل أن   
   .                                                   أن تصبح طرفا يف أي عملية متابعة تقررها اجلمعية العامة  يف          العملية و
            اقترحـت    ، )www.oceanatlas.org  (                                                  ما يتعلق بـأطلس األمـم املتحـدة للمحيطـات               ويف    -     ٣٧٠

                                               األطلـس كـأداة رئيـسية للتـرويج ألنـشطة                                إمكانيـة اسـتخدام                لمحيطـات    ل                  األمـم املتحـدة           شبكة  
                  األمـــم املتحـــدة         شـــبكة                  وأكـــد أعـــضاء   .                              لمحيطـــات ونقـــل الرســـائل ل                  األمـــم املتحـــدة         شـــبكة 

__________ 
                   املنظمــة العامليــة   :                                                                                                 حــضر ممثلــون عــن الكيانــات التاليــة االجتمــاع الــسابع لــشبكة األمــم املتحــدة للمحيطــات     )٤٥٧ (

                                                                                                                          لألرصاد اجلوية، منظمة األمم املتحدة للتنميـة الـصناعية، برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، األمانـة العامـة لألمـم                  
                     ، منظمـة األغذيـة      )                                                                                       إدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة وشـعبة شـؤون احمليطـات وقـانون البحـار                (      تحدة    امل

                             ، واللجنـة األوقيانوغرافيـة    )             نائـب منـسق   (                                                                                والزراعة، املنظمة البحريـة الدوليـة، برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               
     .                             جتماع من خالل املداولة عن بعد                                          وشارك ممثل عن اتفاقية التنوع البيولوجي يف اال  .                احلكومية الدولية

    . A/64/66/Add.2                                           ملزيد من التفاصيل عن أنشطة فرقة العمل، انظر   )٤٥٨ (
                                                                                                                            باتريسيو برنال، األمني التنفيذي للجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة واملـدير العـام املـساعد لليونـسكو،                      )٤٥٩ (

   .    ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين  ٢٦    و   ٢٥          عها األول،                                               انتخب منسقا لشبكة األمم املتحدة للمحيطات يف اجتما

http://www.opeansatnas.org/�
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                        ُ                            طلـس لكفالـة اسـتمراره، واقُتـرح أن تلتـزم             لأل                                                  لمحيطات على ضـرورة مواصـلة تقـدمي الـدعم            ل
                   علـى حنـو منـتظم                      دوالر سـنويا       ١٠     ٠٠٠                                             وكاالت األمـم املتحـدة بتقـدمي مبلـغ                        كل وكالة من  

                                  اجتماع للجنة التقنيـة ألعـضاء            يعقد              مبدئية أن                وتقرر بصفة     .           وتطويره                      من أجل صيانة األطلس   
   .    ٢٠٠٩    عام       أواخر                    أطلس األمم املتحدة يف 

              يف املـستقبل،              لمحيطـات    ل                 ألمـم املتحـدة            شبكة ا          بتوجهات                         وخالل املناقشات املتعلقة        -     ٣٧١
 (                             املعنيـة بـاملوارد املائيـة                       األمـم املتحـدة            جلنـة            أنـشطة   ُ      ُعرضت  

   

                                     مـن أجـل حتديـد أوجـه التـشابه         )٤٦٠
                                     لمحيطـات بـدور أكـرب يف عمليـة          ل                األمم املتحـدة          شبكة     ُ               واقُترح أن تقوم      .                  والتقابل واالختالف 

  ت                                               تدريبيـة باالشـتراك مـع منظمـات ووكـاال                            تنظـيم دورات                                        بناء القدرات ال سيما من خـالل        
        ُ                                                                               أخرى، وقُدمت للمشاركني معلومات بشأن التجربة املفيدة إلعداد خرائط ألنـشطة وكـاالت             

   ُ                     واقُتــرح أيــضا إجــراء   .  “                     أمــم متحــدة واحــدة ”                     املــشاركة يف مبــادرة         بلــدان   ال                  األمــم املتحــدة يف 
        تـضطلع                                                                              شامل جلميع املشاريع التنفيذية احلالية املتعلقة باحمليطات والسواحل والـيت                      حصر عاملي   

                                                  ومـن شـأن هـذا املـشروع أن يـشكل قيمـة               .          لمحيطـات  ل              األمم املتحدة                      مجيع كيانات شبكة        هبا  
                                                                                          ألنــشطة الــشبكة ويــبني األثــر احلقيقــي لعمــل منظومــة األمــم املتحــدة بــشأن احمليطــات           مــضافة 

                                      مماثـل للمـشاريع والـربامج البحريـة           حـصر    ُ                                       وذُكر أن البنك الدويل رمبا يكـون لديـه        .         والسواحل
       هــذا      مثــل                                                 لمحيطــات رمبــا يرغبــون يف املــشاركة يف إجــراء   ل           م املتحــدة      األمــ       شــبكة             وأن أعــضاء 

   .    احلصر
  

                                                             فريق اخلرباء املشترك املعين باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية  -    دال   
                                   ِ                                                           خيضع فريق اخلرباء لرعاية مشتركة من ِقبل املنظمة البحرية الدولية ومنظمـة األغذيـة                -     ٣٧٢

                                                                            طاقـــة الذريـــة واملنظمـــة العامليـــة لألرصـــاد اجلويـــة واللجنـــة                                              والزراعـــة والوكالـــة الدوليـــة لل  
                                                                                                         األوقيانوغرافية احلكومية الدولية وشعبة شؤون احمليطات وقـانون البحـار التابعـة لألمانـة العامـة                

        وأعـرب    .                                                                                               لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية               
   .                  ً                       ائي عن رغبته يف أن ًيصبح إحدى اجلهات الراعية                      برنامج األمم املتحدة اإلمن

                                                                                                وقد خضع فريق اخلرباء املـشترك، خـالل األعـوام املاضـية، لعمليـة حتـديث وإنعـاش،                    -     ٣٧٣
                                                                                        حظيت بدعم الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل على وجـه اخلـصوص واسـتهدف دعـم           

                                        اء املشترك؛ وزيـادة عـدد البلـدان                                 تعزيز شبكة فريق اخلرب        ٢٠٠٨-    ٢٠٠٦                      الوكالة خالل الفترة    
                   إضـافة إىل ذلـك       .                                                                               النامية املشاركة يف أنشطة الفريق؛ ودعم مشاركة الفريق يف العملية املنتظمة          

__________ 
                                                                                                                  مبادرة األمم املتحدة للموارد املائية هي آلية مشتركة بني الوكاالت أنشأهتا اللجنة الربناجمية الرفيعة املـستوى                  )٤٦٠ (

                                                                                                             لتعزيز التنسيق واالتساق بني كيانات األمـم املتحـدة الـيت تتعامـل مـع املـسائل املتعلقـة جبميـع                         ٢٠٠٣        يف عام   
    .                                       جلوانب اخلاصة باملياه العذبة والصرف الصحي ا
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                                          ً                                                              أعارت اإلدارة البحرية السويدية موظفا متفرغـاً مـن فريـق اخلـرباء إىل املنظمـة البحريـة الدوليـة               
                                            وطلـب الفريـق إىل الوكالـة الـسويدية           .   ٠٩  ٢٠         نـوفمرب    /          الثـاين       تشرين                            ملدة ثالثة أعوام تنتهي يف      

 (    ٢٠١١-    ٢٠٠٩                          أن متدد دعمها له إىل الفترة 
   

٤٦١( .   
          العمـل      ٢٠٠٩        أبريـل   /                                                                       وناقش فريق اخلرباء يف اجتماعـه الـسادس والـثالثني يف نيـسان              -     ٣٧٤

 (                                                               الذي قامت به األفرقة العاملة حتت رعاية الوكاالت الرئيـسية         
   

                                    وعقـد أيـضا دورة اسـتثنائية        )٤٦٢
 (                                        لكيماويات يف التلوث اجلوي للمحيطات يف العامل            بشأن إسهام ا

   

٤٦٣( .   
                                                                                         وركز فريق اخلرباء خالل االجتماع أيضا على مسامهة يف العملية املنتظمـة، وأعـرب                -     ٣٧٥

ــه وحــسب االقتــضاء عــن طريــق إجــراء تقييمــات      ــه يف املــساعدة يف حــدود إمكانيات                                                                                                  عــن رغبت
                                كني مـع فريـق اخلـرباء املقتـرح                                                                    مواضيعية حسب الطلب؛ وأن يكـون لـه بعـض األعـضاء املـشتر          

 (                                                                    لدعم التعاون والتنسيق؛ وإتاحـة خربائـه كمـورد مـن املـوارد            
   

                              ؛ واملـشاركة يف استعراضـات       )٤٦٤
                عـن طريـق      “                    تقيـيم التقييمـات    ”   ّ                        ً       ً                             وذكّر الفريق بأنه قدم إسـهاماً ملحوظـاً أثنـاء مرحلـة               .       األقران

                الــذي أعــده                                           الســتعراض مــشروع التقريــر االستقــصائي     ٢٠٠٦                                استــضافة حلقــة عمــل يف عــام  
                                                                                                                   املركز العـاملي لرصـد حفـظ الطبيعـة التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة بـشأن أنـشطة التقيـيم                      

                                                                                    ؛ وإعداد تقرير عن املـشهد التقييمـي للمحيطـات املفتوحـة؛ واملـشاركة بـصفة                  ٢٠٠٣     عام      منذ
        بحريـة                                                        ووردت إشـارة أيـضا إىل التقييمـات البيئيـة ال            .                                         مراقب يف مجيع اجتماعات فريـق اخلـرباء       

                                            حتـت إشـراف فريـق اخلـرباء املـشترك               ٢٠٠١      و       ١٩٩٠      و       ١٩٨٠             ُ                 العاملية اليت أُعدت يف أعوام      
 (                                          املعين باجلوانب العلمية يف محاية البيئة البحرية

   

٤٦٥(   .   
  
                                                                        أنشطة بناء القدرات اليت تضطلع هبا شعبة شؤون احمليطـات وقـانون             -           خامس عشر   

        البحار
                                                   ء القدرات اليت تضطلع هبا شعبة شـؤون احمليطـات                                                تشمل األنشطة احملددة يف جمال بنا       -     ٣٧٦

                                                                                                    وقــانون البحــار، والــيت هتــدف إىل مــساعدة الــدول، ال ســيما الناميــة منــها، يف التطبيــق املوحــد 
                             ، وبـرامج للزمـاالت، وإدارة       ١٩٩٥                                                        واملتسق ألحكام االتفاقية واتفاق األرصدة الـسمكية لعـام      

__________ 
    . MEPC/59/11/2                             وثيقة املنظمة البحرية الدولية   )٤٦١ (
    . www.gesamp.org                                         ملزيد من املعلومات عن األفرقة العاملة، انظر   )٤٦٢ (
    .                              متاحة وقت إعداد هذا التقرير  ٣٦                                      مل تكن التفاصيل املتعلقة بنتائج االجتماع   )٤٦٣ (
                                                                                                              اخلرباء املقترحة يف إطار العمليـة املنتظمـة علـى غـرار فريـق اخلـرباء املـشترك املعـين باجلوانـب                       ُ           ُشكلت جمموعة   )٤٦٤ (

    .                             العملية حلماية البيئة البحرية
                                                                                                                         ملزيد من املعلومات عن منشوات فريق اخلرباء املشترك املعـين باجلوانـب العمليـة حلمايـة البيئـة البحريـة، انظـر                        )٤٦٥ (

www.gesamp.org .    
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               ويقـدم هـذا      .                             ات عمـل ودورات تدريبيـة                                                            صناديق استئمانية، وتنظيم إحاطـات إعالميـة، وحلقـ        
                                                  ولالضطالع علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن أنـشطة         .                                   الفرع معلومات عن بعض تلك األنشطة   

                                                                                                                     بنـــاء القـــدرات وغريهـــا مـــن بـــرامج املـــساعدة التقنيـــة الـــيت تـــضطلع هبـــا الـــشعبة، انظـــر            
www.un.org/depts/los/index.htm .    

  
                 يف اجلمعية العامة                             اإلحاطات اإلعالمية ألعضاء الوفود   -    ألف   

      ٢٠٠٨         أكتــوبر  /      األول       تــشرين   ١  و         ســبتمرب  /       أيلــول    ٢٩    و   ١٨                            نظمــت الــشعبة أيــام   -     ٣٧٧
                                                                                               ثالث دورات إعالمية يف فترة الغداء ملساعدة الوفود يف اإلعداد ملشاورات اجلمعية العامـة غـري               

  .              املـستدامة                                                                                       الرمسية بشأن مشاريع القرارات املتعلقة باحمليطات وقانون البحـار ومـصائد األمسـاك            
                                                                                                    وتناولــت جلــسات اإلحاطــة تلــك  الــيت لقيــت قبــوال طيبــا، نتــائج عــدة اجتماعــات رتبــت هلــا  

   .                                                                             الشعبة، فضال عن آخر التطورات يف منظمة األغذية والزراعة واتفاقية التنوع البيولوجي
                                                          ، نظمـــت الـــشعبة ومعهـــد األمـــم املتحـــدة للتـــدريب     ٢٠٠٩         يونيـــه  /         حزيـــران   ٣       ويف -     ٣٧٨

                                                                             إلبــالغ الوفــود بــآخر التطــورات ومــساعدهتا يف اإلعــداد لالجتمــاع العاشــر                    والبحــث إحاطــة 
              وحــضر جلــسة   .                                                                                للعمليــة االستــشارية واالجتمــاع التاســع عــشر للــدول األطــراف يف االتفاقيــة  

   .       ً                                           مشتركاً، وجاءت التغذية املرتدة بشأهنا إجيابية للغاية  ٥٠               اإلحاطة أكثر من 
  

       ا سنغ                             برنامج زمالة هاميلتون شرييل أمري  -    باء   
      ً                                                                                             نظراً لعدم توفر التمويل الكايف، مل تتمكن الـشعبة مـن مـنح جـائزة هـاميلتون شـرييل                   -     ٣٧٩

                               ، ومل تفـتح بـاب التقـدمي         )   ٣٨٩      و      ٣٨٨              ، الفقـرتني    A/63/63      انظر   (                              أمريا سنغ الثانية والعشرين     
        بـاب       ً                                                           ونظراً للحالة الراهنة، فمن غـري املـرجح أيـضا أن تفـتح الـشعبة       .                          للجائزة الثالثة والعشرين 

        مـن       ٢٠٠٩      و       ٢٠٠٨                                         وورد عـدد مـن التربعـات يف عـامي             .                                       التقدمي للجائزة الرابعـة والعـشرين     
                                                                                                أيرلنــدا وســري النكــا ولبنــان ومونــاكو وقــربص، األمــر الــذي سيــساعد يف إنعــاش الــصندوق   

                                                                         وتعمل الشعبة هبمة يف عدة اجتاهات للحصول على متويل إضايف مـن أجـل                .                  االستئماين للزمالة 
   .              يف أسرع وقت ممكن              إنعاش الزمالة 

  
                                                 برنامج زمالة األمم املتحدة ومؤسسة نيبون اليابانية  -    جيم   

                                                                                      أمت مواطنون من مجهورية إيران اإلسالمية وتايلند وتركيا وسـوريا وغانـا وغواتيمـاال       -     ٣٨٠
   .    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                             وغيانا والكامريون وموزامبيق واهلند بنجاح برنامج الزمالة للفترة 

                                                               ع االستهاليل خلرجيي منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، الـذي عقـد يف                             وقد ضم االجتما    -     ٣٨١
                                                                             يف مقر مؤسسة نيبون بطوكيو اخلرجيني لتبـادل اآلراء والتجـارب وتفهـم                  ٢٠٠٩       أبريل   /     نيسان
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ــاليمهم        ــدوهلم وأق ــصلة ب ــانون البحــار ذات ال ــشؤون احمليطــات وق ــة ب ــسائل املعاصــرة املتعلق                                                                                                       امل
                                                    دورات املواضـيعية مؤسـسة حبـوث سياسـات احمليطـات،                                وشـارك يف تنظـيم الـ        .                واجملتمع الـدويل  

   .                                                    وجامعة طوكيو، وشعبة احمليطات يف وزارة اخلارجية اليابانية
ــرة   -     ٣٨٢ ــة للفت ــالبو الزمال ــدأ ط ــة يف شــؤون احمليطــات       ٢٠١٠-    ٢٠٠٩                                        وب ــراجمهم البحثي                                          ب

                                              وتـشمل هـذه الـدورة اخلامـسة مـن طـاليب           .                                                         وقانون البحـار ومـا يتـصل بـذلك مـن موضـوعات            
                                                                                                     مالة مواطنني من إندونيـسيا وبربـادوس وسـاموا وسـان تـومي وبرينـسييب والفلـبني وفرتويـال                      الز

                                                      ومت إحلــاق كــل طالــب زمالــة مبؤســسة مــن املؤســسات    .                                  والكــامريون وكرييبــايت وموريــشيوس
ُ            ً                                     املضيفة املرموقة للقيام بربنامج حبثي مدته ستة أشهر ُصمم له خصيصاً، تتبعه ثالثة أشهر حتـت                                                                

   .            إشراف الشعبة
     يف      ٢٠١١-    ٢٠١٠                                                                           وحدد موعد إغالق باب التقدمي للحـصول علـى الزمالـة للفتـرة                -     ٣٨٣
ــسطس  /  آب   ١٥ ــن         ٢٠٠٩         أغـ ــع مـ ــع الرابـ ــة يف الربـ ــاليب الزمالـ ــار طـ ــة اختيـ ــتجتمع جلنـ                                                                                 ، وسـ
                   وسـيبدأ املرشـحون     .     ٢٠١١-    ٢٠١٠                                             الستعراض الطلبات ومنح الزمـاالت للفتـرة          ٢٠٠٩    عام

 (    ٢٠١٠                            الناجحون براجمهم يف أوائل عام 
   

٤٦٦( .   
  

                   الدورات التدريبية  -    دال   
ــذ    -     ٣٨٤ ــرة       من ــشمولة         األخــرية          الفت ــالتقرير،           امل ــ             ب ــالث   ت     نظم ــار   يف       دورات       ث ــامج        إط            الربن

          احمليطـات         شـؤون       شعبة      قدرة      بناء       أنشطة      سياق    ويف   .         والساحلية         البحرية        املناطق       إلدارة         التدرييب
      هنـج           وتنفيـذ        وضـع  ”        بـشأن             التخصـصات          متعـدد          ً   تـدريبياً       ً   دلـيالً         الشعبة      وضعت         البحار،        وقانون

   ،A/63/63/Add.1            انظــــــر (   “             باحمليطــــــات               املتعلقــــــة              األنــــــشطة       إلدارة               يكولــــــوجي إل ا            نظــــــام  ال
           تدريبيـة        عمـل         حلقـة           أساسـها        علـى       عقدت     اليت         الركيزة        الدليل       مشروع      وشكل    ).   ٣٠٦       الفقرة

   :       عنــوان     حتــت       ٢٠٠٨         نــوفمرب /       الثــاين         تــشرين  -          أكتــوبر /    األول         تــشرين   يف          كينيــا،            مومباســا،   يف
         الـنظم        علـى            القائمـة         اإلدارة       علـى            التركيـز    :         واحمليطـات            الـسواحل        إدارة   يف   ة       يكولوجي  اإل     نهج  ال ”

          التـابع             اإلقليميـة         البحار        برنامج    مع          بالتعاون         التدريب    ّ نظّم     وقد   . “       أفريقيا     شرق   يف            اإليكولوجية
   ط     احملـي         لغـرب            البحريـة         العلوم       ومجعية   ،    نريويب         اتفاقية       أمانة      خباصة   و         للبيئة،        املتحدة      األمم        لربنامج
                   أيـضا يف رعايـة                إسـرائيل                  وشاركت حكومـة       .        والزراعة        لألغذية        املتحدة      األمم        ومنظمة        اهلادئ،

ــة العمــل  ــوفري      .                حلق ــة العمــل لت ــد صــممت حلق ــارف                                       وق ــارات          املع ــة            وامله            لمــسؤولني ل          الالزم
          األنـشطة        إدارة   يف           اإليكولوجي        النظام       يراعي    هنج        وتنفيذ     وضع          لغرض           احلكومات   يف       ديرين  امل و

__________ 
                                                                                                        ن املعلومــات، مبــا يف ذلــك الورقــات البحثيــة للــزمالء الــسابقني وملفــات الترشــح وقائمــة مــستكملة            مزيــد مــ  )٤٦٦ (

   .www.un.org/depts/los/Nippon                                 باملؤسسات املشاركة، متاح على املوقع 
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ــسياق   يف        يطــات   باحمل           املتعلقــة ــوطين           اإلقليمــي          ال ــة   يف         وشــارك   .        وال ــة         العمــل        حلق           وعــشرون         مثاني
ــا           ومجهوريــة          القمــر،       جــزر   :         التاليــة           البلــدان      مــن        ً   متــدرباً              والــصومال،           وسيــشيل،           املتحــدة،          ترتاني
     .        موزامبيق و            وموريشيوس،          ومدغشقر،         وكينيا،
        وحـدة        وهـي           األسـود،          البحـر          منطقـة    يف            الدراسـية            املقـررات      وضع      وحدة      قامت     كما    -   ٥  ٣٨
       علـى            تدريبيـة       دورة         وتقـدمي         بوضـع               والـساحلية،            البحريـة           املنـاطق        إلدارة           التـدرييب          للربنامج       تابعة

ــوطين          املــستوى ــاملواد          التلــوث ”         موضــوع   يف         ال ــة          ب ــاتج          املغذي       مــن            والتخفيــف            الزراعــة،      عــن          الن
    ).    ٢٠٠٩         فربايــر /      شــباط   ٦    إىل   ٢      مــن           يف الفتــرة           تركيــا،            أنطاليــا، (   “       ملغذيــة ا        ملــواد        محــوالت ا

       طـرق          تـدريس        خـالل       مـن        األسود       البحر   يف         الزراعي         التلويث        مكافحة     دعم          الدورة         استهدفت   و
   .       املناسبة       األمسدة          واستخدام       ً بيئياً       سليمة        زراعية
ــك،    إىل            وباإلضــافة    -   ٦  ٣٨ ــة            الدراســية           املقــررات       وضــع        وحــدة        قــدمت        ذل           بنغــويال   يف          احلالي
ــة ــامج            التابعـ ــاطق       إلدارة            التـــدرييب            للربنـ ــة           املنـ ــة      دورة    ية          والـــساحل            البحريـ    يف             ومـــستكملة          منقحـ

    إىل    ٢٣      مــن           يف الفتــرة            فريقيــا، أ        جنــوب         تــاون،       كيــب (   ‘        البحــري          التلــوث          مكافحــة ’         موضــوع
   :         أفريقيـا        غـرب    يف           التاليـة             الـساحلية          الـدول       مـن         ً   مـشاركاً      عشر      لستة   )    ٢٠٠٩       فرباير /    شباط   ٢٧

        اليون،     وسـري              وبرينـسييب،         تـومي         وسـان                الدميقراطيـة،            الكونغـو          ومجهورية        وتوغو،       وبنن،        أنغوال،
           ديفـوار،         وكـوت               والكـامريون،           بيـساو،   -          وغينيـا             سـتوائية،  ال ا          وغينيـا            وغينيـا،           وغانـا،          وغابون،
     .       ونيجرييا     يا،      وليرب         والكونغو،

          األنـشطة       مـن            البحريـة           البيئـة          حلمايـة           العـاملي          العمـل           برنـامج       تابع      ذلك،    إىل          وباإلضافة    -   ٧  ٣٨
              الـساحلية         املـدن    يف            املـستعملة           للميـاه    ت         البلـديا        إدارة       حتـسني         بـشأن            تدريبية       دورات      تقدمي       الربية

           التــدرييب           الربنــامج      مــن           وبرعايــة            لليونــسكو          التــابع         امليــاه       جمــال   يف           التثقيــف        معهــد      مــع            بالــشراكة
      دورة    ١٨        عقـدت    ،           الـسابق            بـالتقرير            املـشمولة           الفتـرة         ومنـذ    .           والـساحلية          البحرية        املناطق       إلدارة

ــادوس،   يف         دراســية  ــداد            برب ــاغو،             وتريني ــا،            وتوب ــة          مايكــا،   وجا           وتونغ ــا           ومجهوري            املتحــدة،          ترتاني
          تــوجيهي      ٍ   دليــلٍ       حتــسني          ملتابعــة         العمــل        وجــرى   .         ونيجرييــا         ومــصر،           وكينيــا،            وكرييبــاس،           وغيانــا،
ــاح ــى          متــ ــشبكة         علــ ــة            الــ ــتعلم             العامليــ ــذايت            للــ ــال   يف           الــ ــشأن           اإلدارة،         جمــ ــة بــ ــة وافيــ                               وخالصــ

 (           لتكنولوجيات ا
   

٤٦٧( .   
           البدايــة   يف      ً   معــداً       كــان             والــساحلية      يــة     البحر          املنــاطق       إلدارة           التــدرييب           الربنــامج    أن       ومــع    -   ٨  ٣٨
ّ  مّدد     فقد        العمل،    من       سنوات     ثالث     بعد        لينتهي        ومـع    .       األصـلي          متويلـه         نفـاد         لعـدم          سـنوات       لعدة   
          املرحلــة          ســتنتهي   ،    ٢٠٠٩       عــام   يف           إجراؤهــا         املقــرر           للربنــامج            النهائيــة       سابات    احلــ          مراجعــة         إعــداد

__________ 
ــدريب     ل ل  )٤٦٧ ( ــن حــصائل ت ــات ع ــن املعلوم ــد م ــاملي                                                 مزي ــل الع ــامج العم ــى        يرجــى  ،                              برن ــع  امل                 االطــالع عل ــايل     وق   :          الت

http://www.training.gpa.unep.org.   
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               لالسـتراتيجية         دعمـه     عن       عاملية  ال        البيئة      مرفق      أعرب      ذلك،    من       الرغم     على   و   .      املشروع    من        احلالية
ــها       الــيت ــها       عــدة  ق  ر      بطــ      جديــد        متويــل    إىل         للــسعي          الــشعبة            اقترحت           لألنــشطة          املــشترك           التنفيــذ        من
  يف             امليزانيـة    يف            اعتمـادات      هلا         خصصت      واليت         العاملية        البيئة      ملرفق         التابعة         الدولية       املياه        مشاريع   مع

             التــــدرييب             الربنــــامج        عــــن              املعلومــــات        مــــن          مزيــــد                  لالطــــالع علــــى  و   .           القــــدرات          بنــــاء        جمــــال 
                   انظــــــــــــــر                        دوراتــــــــــــــه،                     وفهــــــــــــــرس                         والــــــــــــــساحلية                       البحريــــــــــــــة                     املنــــــــــــــاطق      إلدارة

 www.un.org/Depts/los/tsc_new/TSCindex.htm.    
  

            االستئمانية          الصناديق  -     هاء  
        القاري      اجلرف      حدود     جلنة  -    ١  

               جلنـة حـدود     إىل                                    ُ                      تئماين للتربعـات لغـرض تيـسري إعـداد رسـائل ُتوجـه                          الصندوق االسـ      -   ٩  ٣٨
                                                                                                         اجلـرف القــاري للــدول الناميــة، وال ســيما أقــل البلـدان منــوا والــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة،   

         اخلـرباء         فريـق          اجتمـع   -                                                        من اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار             ٧٦                        واالمتثال ألحكام املادة    
         كـانون    يف            االسـتئماين            الـصندوق     إىل          املقدمـة            الطلبـات          دراسـة    يف   ة       الـشعب        يساعد      الذي        املستقل
 (    ٢٠٠٩         يونيــه /         وحزيــران         ينــاير /       الثــاين

   

            االســتئماين           الــصندوق    إىل    ات      مــسامه    أي        تقــدم    ومل   . )٤٦٨
            االسـتئماين            الـصندوق       رصيد     بلغ        املؤقت،         احلسابات       لبيان       ً ووفقاً   .                         خالل الفترة قيد االستعراض  

     .     ً دوالراً     ٨٩١      ٢,٠٤  ٩٢       قرابة      ٢٠٠٩       يوليه /   متوز      هناية   يف
            للمنـدوبني           إعالميـة           اجتماعات        الشعبة      عقدت   ،    ٢٠٠٩       فرباير /    شباط    ٢٤   و    ١٧    ويف    -    ٩٠ ٣
              إجـراءات    إىل           باإلضـافة           وقواعده،           التوجيهية         ومبادئه          االستئماين         الصندوق          اختصاصات        تناولت
      مـن      ً   ممـثالً     ٢٠      حنـو              اإلعالميـة              االجتماعـات         وحـضر    .    هـا     جتهيز و         وتقدميها         الطلبات        بإعداد       تتعلق
          تقــارير  ال                            بأنــشطة تتعلــق بإعــداد           للقيــام       مــايل       دعــم       علــى         احلــصول    إىل        تــسعى      قــد         ناميــة         بلــدان

     .      اللجنة    إىل         وتقدميها
                                                  تغطية تكـاليف مـشاركة أعـضاء جلنـة حـدود                                             الصندوق االستئماين للتربعات لغرض         -   ١  ٣٩

                 لة بـالتقرير،                                  يف أثنـاء الفتـرة املـشمو       –                                                                 اجلرف القاري مـن الـدول الناميـة يف اجتماعـات اللجنـة              
         كوريـا           مجهوريـة          تعهـدت       حـني    يف             االسـتئماين،            للـصندوق          تربعـات          والـصني            األرجنـتني       قدمت

ّ    قُـّدر           املؤقـت،            احلـسابات          لبيـان          ً   ووفقـاً   .        املستقبل   يف       تربعات       بتقدمي          والنرويج            الـصندوق         رصـيد    ُ
         أعـضاء          مثانيـة        حـصل      وقد   .     ً دوالراً     ٤٣١        ٥٥٧,٤٥      مببلغ      ٢٠٠٩       يوليه /   متوز    ٣١   يف          االستئماين

__________ 
                                                                 املمثلـون الـدائمون لبـابوا غينيـا اجلديـدة، والربتغـال،              :              هم كالتايل      ٢٠٠٩                                     أعضاء فريق اخلرباء املستقلني يف عام         )٤٦٨ (

   .                                                                        والسنغال، واملكسيك، والنرويج، ونائبا املمثلني الدائمني لالحتاد الروسي واليابان

http://www.un.org/Depts/los/tsc_new/TSCindex.htm�
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            والعـشرين            الثالثـة          الدورات   يف          مشاركتهم       لتيسري          االستئماين         الصندوق        مساعدة     على        اللجنة   يف
     .     للجنة          والعشرين          والرابعة          املستأنفة          والعشرين          والثالثة

           البلـدان        أقـل            ال سـيما   و            الناميـة،          البلدان        مساعدة               للتربعات لغرض           ستئماين ال ا       صندوق  ال  -    ٢  
          اجتماعات     ضور حل   ،       النامية          الساحلية    غري        والدول          النامية،        الصغرية        اجلزرية        والدول      منوا،
           باحمليطـات            املتعلقـة            العـضوية        بـاب              املفتوحـة           الرمسيـة     غري                         األمم املتحدة االستشارية         عملية
          البحار      وقانون
ــون        تلقــى    -   ٢  ٣٩ ــدان      مــن         ممثل ــة،          العــشرة           البل ــهم       ومــن            التالي ــة           بين ــان مــن أعــضاء األفرق    ،                               اثن

          الدرجــة   يف        ً   وإيابــاً         ذهابــا       ســفر         تــذاكر       شــكل        عــات يف     للترب            االســتئماين           الــصندوق      مــن          مــساعدة
             بـاراغواي،    :    ٢٠٠٩         يونيـه  /        حزيـران    يف            الستـشارية  ا         للعملية        العاشر         االجتماع     ضور حل          السياحية
               وموزامبيـــق،             ومدغـــشقر،           وفيجـــي،              وســـورينام،             البـــهاما،         وجـــزر          فاســـو،             وبوركينـــا           وبـــاالو،
       بـدل        علـى            واهلنـد           نيجرييـا       مـن     ين                              َّ        حصل اثنان من أعضاء األفرقة مـدعوَّ          كما   .     واهلند          ونيجرييا،

          العامـة           اجلمعيـة         قـرار    يف           الـواردة             االسـتئماين           لـصندوق  ل                       بالـصالحيات املنقحـة        ً عمالً      يومي       إقامة
          العاشـر            لالجتمـاع           اليـومي           اإلقامـة         وبـدل        السفر    عن         املتكبدة         النفقات      جمموع      وبلغ   .   ٢١٥ /  ٦٢

   .       الربنامج     دعم        تكاليف     ذلك   يف    مبا       ً دوالراً،    ٣٨     ٢٧٧          ما يناهز
      مــن            االســتئماين           الــصندوق    إىل           التربعــات        قــدمت   ،    ٢٠٠٩         ينــاير /       الثــاين         كــانون        ومنــذ    -   ٣  ٣٩

   /     متــوز   يف           املنتهيــة          للفتــرة         املؤقــت           احلــسابات         لبيــان       ً   ووفقــاً   .            ونيوزيلنــدا          ولبنــان         كوريــا          مجهوريــة
     .     ً دوالراً    ٣٦        ٧٩٥,٨٩      مببلغ          االستئماين         الصندوق      رصيد     قدر   ،    ٢٠٠٩       يوليه

  
        البحار        لقانون         الدولية         للمحكمة    عات     للترب          االستئماين         الصندوق  -    ٣  

         قدمتــه        الــذي         الطلــب       منــذ           للتربعــات            االســتئماين           الــصندوق    إىل         طلبــات    أي        تقــدم   مل    -   ٤  ٣٩
ــا              الــــصندوق          تلقــــى   ،    ٢٠٠٨           ديــــسمرب /    األول           كــــانون    ويف   .    ٢٠٠٤         عــــام  يف            بيــــساو  -           غينيــ

            االسـتئماين            الـصندوق         رصـيد        قـدر           املؤقـت،          احلسابات       لبيان       ً ووفقاً   .      فنلندا    من      ً تربعاً          االستئماين
       .    ٢٠٠٩       يوليه /   متوز    ٣١   يف       ً دوالراً     ١٢٦        ١٤٢,٧٤      مببلغ

    
         السمكية        لألرصدة        املتحدة      األمم       اتفاق    من        السابع     جلزء ا        يف إطار         املساعدة       صندوق  -    ٤  

         صـندوق        وضـع         بـشأن         املـايل            التقريـر             والزراعـة           لألغذيـة           املتحـدة         األمـم        منظمة      قدمت    -   ٥  ٣٩
         ألرصــدة ا         اتفــاق   يف          األطــراف         للــدول          الرمسيــة      غــري        شاورات    املــ      مــن           الثامنــة         اجلولــة    إىل           املــساعدة
         كــانون    ٣١    ويف   ،    ٢٠٠٨       عــام  يف          تربعــات    أي           الــصندوق        يتلــق    ومل   .    ١٩٩٥         لعــام          الــسمكية

   .         الفوائـد          شـاملة        ٍ والرٍ،    د    ٨٦٤     ٠٠٠        إليـه         املقدمة         التربعات      جمموع     بلغ   ،    ٢٠٠٨       ديسمرب /    األول
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   ،    ٢٠٠٨       عـام     ويف   .            ونيوزيلنـدا          لبنـان       مـن        تربعات         الصندوق      تلقى   ،    ٢٠٠٩     عام    من     اآلن     وحىت
      قـد         كانـت        سـفر          طلبـات         ثالثـة          إلغـاء       مـن           بـالرغم       ً   طلبـاً،     ٣١                            منحت مساعدات مقدمة مبوجب   

      مـع             باملقارنـة       ٢٠٠٨       عـام    يف          ً   إضـافياً       ً   طلبـاً     ١٧           الـصندوق         تلقـى  و   .       سـابقة         موافقة     على      حصلت
       فقــد   ،    ٢٠٠٨       عــام       ً دوالراً     ١٦٥     ٧٧٧           البالغــة           النفقــات        جممــوع         توزيــع      عــن       أمــا   .    ٢٠٠٧       عــام

         مـصائد        إلدارة            اإلقليميـة            الترتيبات /       املنظمات       دورات   يف         املشاركة      منها        باملائة    ٥٥      نسبة      دعمت
            والزراعـة           األغذيـة          منظمـة    يف        عقـدت             اجتماعـات    يف           املـشاركة          املائـة    يف      ١٣       ودعمت        األمساك،

            اإلقليميــة          املنظمــة         إلنــشاء           مفاوضــات   يف           املــشاركة         املائــة  يف     ١١         ودعمــت           املتحــدة،        األمــم    ويف
ــادئ،          احملــــيط          جنــــوب   يف           األمســــاك           مــــصائد      إلدارة ــة  يف    ٨           ودعمــــت            اهلــ ــاء           أنــــشطة           املائــ           بنــ
ــة     يف ٢         نــــسبة            وخصــــصت  ،  ات         القــــدر ــاليف  ال            لتغطيــــة           املائــ ــانون    ٣١    ويف   .         داريــــة  اإل            تكــ            كــ
      مــن       كــان       أنــه    إال   .     ً دوالراً     ٥٧٤     ٢٣٤           املــساعدة         صــندوق        رصــيد       بلــغ   ،    ٢٠٠٨         ديــسمرب /    األول

           املــستحقة          األمـوال            االعتبــار   يف        أخـذت       مــا   ا  إذ       ً دوالراً     ٤٢٤     ٧٩٠    إىل          الرصـيد          اخنفــاض          املتوقـع 
     .      معتمدة        ملشاريع

  
          ستنتاجات    اال-     عشر     سادس 

           التقريـر      هذا     يويل        العامل،   يف        احمليطات       تواجه     اليت            والضغوط           التحديات      خمتلف    بني    من    -   ٦  ٣٩
         وسـالمة    ،         البحـارة          وحيـاة            البحـري،         األمـن        علـى            القرصـنة          تـشكله       الذي         للتهديد      ً خاصاً         ً اهتماماً
                              األنشطة البشرية على سـالمة        من      لعدد        الضارة       اآلثار      ً أيضاً              يربز التقرير  و   .     الدويل      بحري  ال       النقل

                                                 فإن الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة الـضعيفة            ،     املثال      سبيل     على و   .          وإنتاجيتها       العامل      وحبار       حميطات
        وصـيد           املفـرط،            اسـتغالهلا       جراء    من   ر    للضر       تتعرض   ،     اهلامة       األمساك        ومصائد          املرجانية    عب    ُ كالُش
          األمسـاك،      صيد     جمال   يف        الضارة           واملمارسات      عنه،      َّ املبلَّغ     وغري       املنظم     وغري        املشروع    غري     مساك  األ

     .    برية       مصادر    عن     خاص      بشكل        الناتج         البحري،         والتلوث         الغريبة         الغازية         واألنواع
           وارتفـاع            البحـار،          حـرارة          درجـات    يف         رتفـاع   اال          يف ذلـك        مبـا    ،       املنـاخ        تغـري                 ومن شأن     -   ٧  ٣٩

            البحريــة،          االحيــاء       علــى                                  أن تكــون لــه آثــاره الــضارة    ،      احملــيط        وحتمــض          البحــر،       ســطح         مــستوى
ــات ــسواحل           وجمتمع ــصادات          واجلــزر،           ال ــة              واالقت ــة   .         القومي ــز    إىل        حاجــة       ومث ــة         تعزي ــنظم         مرون          ال
        زيـادة         خـالل       مـن          املنـاخ        تغـري       إزاء            التـأثر            الـسريعة             واجملتمعـات             والبحريـة           الساحلية            اإليكولوجية

                      مـن قبيـل الـصيد              أخـرى            وهتديـدات         ضـغوط                      تتعـرض لـه مـن                                              قدراهتا على التكيف والتقليـل ممـا        
     .  ية                                املفرط والتلوث الناجم عن مصادر بر

                                                   يتمثــل يف التــصدي بــشكل بنــاء ملــا تواجهــه         مجــاعي        واجــب         الــدويل         اجملتمــع        وعلــى    -   ٨  ٣٩
          املتحـدة         األمـم          اتفاقية     فإن        الصدد،     هذا   يف   و   .                                              حميطات العامل وحباره من حتديات متعددة الوجوه      
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    أن      جيـب        ً   متينـاً          ً   قانونيـاً        ً إطاراً      توفر          الصلة،     ذات           القانونية        الصكوك    من      غريها    مع     ار،    البح        لقانون
     .       والبحار         باحمليطات         املتعلقة        األنشطة      كافة        من خالله       تنفذ
          األهـداف         بلـوغ    و            والبحـار،           احمليطـات       ينظم      الذي         القانون     حلكم        الفعال         التنفيذ      بغية و    -   ٩  ٣٩
            املــستدامة           للتنميــة          العــاملي         القمــة        مــؤمتر      عــن     درة      الــصا           للتنفيــذ            جوهانــسربغ       خطــة         حــددهتا       الــيت
        مطالـب           الـدويل          اجملتمـع                                                                   والـيت أصـبح موعـد حتقيقهـا قـاب قوسـني أو أدىن، فـإن                  ،    ٢٠٠٢     لعام
     .        املتضافرة       اجلهود    من       املزيد     بذل ب

         تبــادل        وحتــسني            العلميــة،          املعــارف         تعزيــز                                              يف هــذا الــصدد، فإنــه مــن األمهيــة مبكــان  و    -     ٤٠٠
    إىل               التكنولوجيـا        نقـل           وتـشجيع             القـدرات،         بنـاء          تـدعيم  و            البـشرية،           األنـشطة       آثار    عن          املعلومات

         العـون       يـد    د                            احليويـة بوجـه خـاص ملـ            مهية                  من األمور ذات األ            القدرات      بناء     يعد و   .       النامية       الدول
ــدول    إىل ــيت         ال ــاج       ال ــذ           املــساعدة    إىل        حتت ــة          بكفــاءة            لتزاماهتــا ا          لتنفي ــة        مبوجــب           وفعالي         األمــم           اتفاقي

                املزايـا الـيت          مـن              واالسـتفادة           الـصلة،      ذات         األخـرى              القانونيـة            والـصكوك     ار      البحـ           لقـانون         املتحدة
           الـسياق،        هـذا    يف          البحـار           وقـانون           احمليطـات         شـؤون         شـعبة        أنشطة     أما   .    فيها        الوارد                يتيحها النظام 

            التــدريب،         بــرامج          وتنــسيق   ،         الزمــاالت        شــؤون          وتــصريف    ية          االســتئمان   ق   ادي  صن    الــ       إدارة        فيهــا      مبــا
     .      إضافية        وبشرية       مالية       موارد    فري                         فسيجري تعزيزها عن طريق تو

           القـاري،       اجلرف      حدود     جلنة     على         ً حالياً                  الطلبات املعروضة     من       الكبري      لعدد                 وبالنسبة ل   -   ١  ٤٠
          اللجنــة            لكــل مــن   ا     خطــري        حتــديا               فإهنــا تــشكل           املقبلــة،           الــسنوات   يف          ورودهــا          املتوقــع            والطلبــات
          املطروحـة              األولويـات       مـن         أصـبح        وقـد    .                  ، علـى الـسواء         لشعبة ل و             املقدمة هلا،       لدول ل و           وأعضائها،

         الوقـت    يف          توصـيات   ال        صـدور          لـضمان          عمليـة         حلـول     إىل           والتوصـل            اللجنـة،      عمل     عبء       معاجلة
   .   حبري     ميل     ٢٠٠      مسافة         يتجاوز    ما   يف        القاري      اجلرف      حدود       ترسيم      بشأن        املناسب


