األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة

A/RES/72/249
Distr.: General
19 January 2018

الدورة الثانية والسبعون
البند  77من جدول األعمال

قرار اختذته اجلمعية العامة يف  42كانون األول/ديسمرب 4102
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 - 422/24صك دويل مل ِزم قانوانً يف إطار اتفاقيةة األمةا احدةةدة لوةانون البةةار حفة ن تفةع الد ةو
البيولةةو ا البةةةرا يف اح ةةاطق الواقعةةة قةةارال ن ةةاط الوويةةة الوط يةةة وا ةةد له لة ةةو
مسددام
إن اجلمعية العامة،
إذ تسرتشد ابملقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة،
وإذ تفري إىل قرارها  262/96املؤرخ  96حزيران/يونيه ،2192
وإذ حتيط لما بتقرير اللجنـة التحريـةية املنةـمبة بوجـا قـرار اجلمليـة اللامـة  :262/96وضـ
صك دويل مل ِزم قانوانً يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بةمبن حفظ التنوع البيولوجي البحري
يف املناطق الواقلة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على حنو مستدام( ،)9وابلتوصيات الواردة فيه،
 - 9توة ةةرر عقـ ــد مـ ــؤ ر حكـ ــومي دويل برعايـ ــة األمـ ــم املتحـ ــدة للن ـ ــر يف توصـ ــيات اللجنـ ــة
التحريةية بةمبن اللناصر وإلعداد نص صك دويل مل ِزم قانوانً ،يُربم يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون
البحار( )2بةمبن حفظ التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقلـة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة واسـتغالله
على حنو مستدام ،وذلك بغية وض الصك املذكور يف أقرب وقت ممكن؛
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صة ةةك دويل مل ة ة ِزم قة ةةانوانً يف إطة ةةار اتفاقية ةةة األمة ةةا احدةة ةةدة لوة ةةانون البةة ةةار حف ة ة ن تفة ةةع الد ة ةةو
البيولو ا البةرا يف اح اطق الواقعة قارال ن اط الووية الوط ية وا د له ل و مسددام
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يف عــام  ،2199وتةــمحت يديــداً حفــظ التنــوع البيولــوجي البحــري يف املنــاطق الواقلــة خــارج نطــاق الواليــة
الوطنية واستغالله على حنو مستدام ،وال سيما املوارد اجلينية البحرية ،يف جممل ا وككحت واحد ،با يف ذلك
املسائحت املتللقة بتقاسم املناف  ،والتدابة من قبيحت أدوات اإلدارة املالئمة لكـحت منطقـة علـى حـدة ،بـا في ـا
املناطق البحرية اةمية ،وتقييمات األثر البيئي ،وبناء القدرات ونقحت التكنولوجيا البحريـة؛
 - 3تورر كذلك أن يلمد املؤ ر ،فيما يتللق بلامي  219٢و  2196والنصف األول من
عام  2121مبدئيا ،إىل عقد جلساته يف أرب دورات تكون مدة كحت من ا  91أايم عمـحت ،علـى أن تُلقـد
الــدورة األوىل يف النصــف الثــا مــن عــام  219٢وتُلقــد الــدوران الثانيــة والثالثــة يف عــام  2196وتُلقــد
الدورة الرابلة يف النصف األول من عام  ،2121وتطلا إىل األمني اللام أن يدعو إىل عقد الدورة األوىل
للمؤ ر يف الفرتة من  ٤إىل  97أيلول/سبتمرب 219٢؛
 - ٤تورر أن يلقد املؤ ر جلسةً تن يمية مـداا ثالثـة أايم يف نيويـور يف الفـرتة مـن  99إىل
 9٢نيس ــان/أبريحت  ،219٢لك ــي ين ــاقمل في ــا املس ــائحت التن يمي ــة ،ب ــا يف ذل ــك عملي ــة إع ــداد املس ــودة
األوىل للصك؛
 - 2ت ل ة إىل رئــيجل اجلمليــة اللامــة أن يلقــد مةــاورات مفتوحــة ُ ــر علــى حنــو يتســم
ابلةفافية لتسمية ر ٍ
ئيجل مكلّف للمؤ ر أو رؤساء مكلّفني مةاركني للمؤ ر؛
 - 9تؤكةةد مةةي ديةةد أن أعمــال املــؤ ر ونتائجــه ينبغــي أن تكــون متســقة امـاً م ـ أحكــام
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار؛
 - 7تُور بريرورة أال تقوض هذه اللملية ونتيجتُ ا ما هو قائم من الصكو واألطر القانونية
ذات الصلة ابملوضوع واهليئات اللاملية واإلقليمية والقطاعية امللنية؛
 - ٢توةةرر أن يكــون املــؤ ر مفتوحـاً جلميـ الــدول األعريــاء يف األمــم املتحــدة ،واألعريــاء يف
الوكاالت املتخصصة ،واألطراف يف االتفاقية؛
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تفدد على ضرورة أن تُكفحت املةاركة الفلالة يف املؤ ر على أوس نطاق ممكن؛

 - 91تسلّّا أبنه ال جيوز أن تؤثر املةاركة يف املفاوضـات وال النتـائا املنبثقـة من ـا علـى املركـز
الق ــانو لل ــدول ر ــة األط ـراف يف االتفاقي ــة أو يف أي اتفاق ــات أخ ــر ذات ص ــلة ف ــا فيم ــا يتلل ــق بتل ــك
الصــكو  ،أو علــى املركــز القــانو لاط ـراف يف االتفاقيــة أو يف أي اتفاقــات أخــر ذات صــلة فــا فيمــا
يتللق بتلك الصكو ؛
 - 99تورر ،فيمـا يتللـق سلسـات املـؤ ر ،أن تكـون حقـوق مةـاركة املن مـة الدوليـة الـمل هـي
طــرف يف االتفاقيــة مماثل ـةً هقوق ــا يف املةــاركة يف اجتمــاع الــدول األط ـراف يف االتفاقيــة وأال ية ـ ّكحت هــذا
اهكـ ـ ـ ــم سـ ـ ـ ــابقةً ألي مـ ـ ـ ــن اجللسـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــمل ينطبـ ـ ـ ــق علي ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـرار اجلمليـ ـ ـ ــة اللامـ ـ ـ ــة  279/92املـ ـ ـ ــؤرخ
 3أاير/مايو 2199؛
 - 92تورر أيضا أن تدعو إىل املؤ ر ممثلي املن مات ورةهـا مـن الكيـاانت الـمل تلقـت دعـوًة
دائمــة مــن اجلمليــة اللامــة عمــال بقراراا ــا ذات الصــلة لكــي تةــار  ،بصــفة مراقــا ،يف دورات اجلملي ــة
وأعماهلا ،على أن يكون مف وماً أن هؤالء املمثلني سيةـاركون يف املـؤ ر بتلـك الصـفة ،وأن تـدعو هريـور
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املــؤ ر كم ـراقبني ممثلــي املن مــات اهكوميــة الدوليــة اللامليــة واإلقليميــة امل تمــة ابألمــر ورةهــا مــن اهليئــات
الدولية امل تمة المل ُدعيت للمةاركة يف املؤ رات ومؤ رات القمة ذات الصلة()3؛
 - 93تورر كذلك أن يفتح أيرياً ابب حريور املؤ ر ِ
بصفة مراقا للمن مات رة اهكوميـة
ُ
امللني ــة ال ــمل تتمتـ ـ برك ــز استة ــاري ل ــد اةل ــجل االقتص ــادي واالجتم ــاعي وفق ــا ألحك ــام قـ ـرار اةل ــجل
 39/9669املــؤرخ  22وز/يوليــه  ،9669وكــذلك للمن مــات رــة اهكوميــة الــمل كانــت ملتمــدة لــد
املؤ رات ومؤ رات القمة ذات الصلة( ،)٤على أن يكون مف وماً أن املةاركة تلـ حريـور تلـك املن مـات
اجللسـ ِ
ـات الرةيــة مــا يقــرر املــؤ ُر خــالف ذلــك يف حــاالت بلين ــا ،وتلقي ــا نســخاً مــن الو ئــق الرةيــة،
وإاحــة مــا لــدي ا مــن م ـواد للمنــدوبني ،والســمام هلــا ابلــتكلم يف اجللســات ،مــن خــالل عــدد ــدود مــن
ممثلي ا ،حسا االقترياء؛
 - 9٤تورر أن تدعو األعرياء املنتسبني يف اللجان اإلقليمية( )2إىل املةـاركة يف أعمـال املـؤ ر
بصفة مراقا؛
 - 92توة ةةرر أيضة ةةا دعـ ــوة ممثلـ ــي الوكـ ــاالت املتخصصـ ــة ذات الصـ ــلة ،ورةهـ ــا مـ ــن األج ـ ــزة
واملن مات والصناديق والرباما التابلة ملن ومة األمم املتحدة للحريور بصفة مراقا؛
 - 99تورر كذلك أن ييحت تقرير اللجنة التحريةية إىل املؤ ر؛
 - 97توةةرر أن يبــذل املــؤ ر قصــار ج ــده بنيّـ ٍـة خالصــة مــن أجــحت التوصــحت إىل اتفــاق بةــمبن
املسائحت املوضوعية بتوافق اآلراء؛
 - 9٢تورر أيضا أنه ،فيما عدا ما نُص عليـه يف الفقـرتني  97و  96مـن هـذا القـرار ،تنطبـق
القواعــد املتللقــة ابإلج ـراءات واملمارســة املتبلــة يف اجلمليــة اللامــة علــى إج ـراءات املــؤ ر مــا يقـ ّـر املــؤ ُر
خالف ذلك؛
_________________

( )3يةار إىل املن مات اهكومية الدولية واهليئـات الدوليـة األخـر الـمل دعيـت للمةـاركة فيمـا يلـي بيانـه مـن مـؤ رات ومـؤ رات
قمــة ذات صــلة :مــؤ ر القمــة اللــاملي للتنميــة املســتدامة ،ومــؤ ر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة ومــؤ رات األمــم املتحــدة
الســابقة امللنيــة ابلتنميــة املس ـتدامة يف الــدول اجلزريــة الصــغةة الناميــة الــمل ُعقــدت يف ب ـرابدوا وموريةــيوا وســاموا ،ومــؤ ر
األمـم املتحـدة امللـ ابألرصـدة السـمكية املتداخلـة املنــاطق واألرصـدة السـمكية الكثـةة االريـال ،واملـؤ ر االستلراضـي امللـ
ابتفاق تنفيذ ما تتريـمنه اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار املؤرخـة  91كـانون األول/ديسـمرب  96٢2مـن أحكـام بةـمبن
حفــظ وإدارة األرصــدة الســمكية املتداخلــة املنــاطق واألرصــدة الســمكية الكثــةة االريــال ،عــالوة علــى مــؤ ر األمــم املتحــدة
لــدعم تنفيــذ اهلــدف  9٤مــن أهــداف التنميــة املســتدامة :حفــظ اةيطــات والبحــار وامل ـوارد البحريــة واســتخدام ا علــى حنــو
مستدام لتحقيق التنمية املستدامة.
( )٤يةار إىل املن مات رة اهكومية المل كانت ملتمدة لد ما يلي بيانه من مـؤ رات ومـؤ رات قمـة ذات صـلة :مـؤ ر القمـة
اللاملي للتنمية املستدامة ،ومؤ ر األمم املتحدة للتنمية املستدامة ومؤ رات األمم املتحدة السابقة امللنية ابلتنمية املستدامة يف
الــدول اجلزريــة الصــغةة الناميــة الــمل ُعقــدت يف بـرابدوا وموريةــيوا وســاموا ،عــالوة علــى مــؤ ر األمــم املتحــدة لــدعم تنفيــذ
اهلدف  9٤من أهداف التنمية املستدامة :حفظ اةيطـات والبحـار واملـوارد البحريـة واسـتخدام ا علـى حنـو مسـتدام لتحقيـق
التنمية املستدامة.
( )2أََرواب ،وأنغيال ،وبرمودا ،وبورتوريكو ،وبولينيزاي الفرنسية ،وجزر تركجل وكايكوا ،وجزر فرجن الربيطانية ،وجزر فـرجن التابلـة
للوالايت املتحدة ،وجزر كاميان ،وساموا األمريكية ،وسانت مارتن ،وروام ،وكاليـدونيا اجلديـدة ،وكوراسـاو ،وكومنولـ جـزر
مارايان الةمالية ،ومونتيسةات.
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صة ةةك دويل مل ة ة ِزم قة ةةانوانً يف إطة ةةار اتفاقية ةةة األمة ةةا احدةة ةةدة لوة ةةانون البةة ةةار حف ة ة ن تفة ةةع الد ة ةةو
البيولو ا البةرا يف اح اطق الواقعة قارال ن اط الووية الوط ية وا د له ل و مسددام

 - 96تو ةةرر ك ةةذلك ،رهن ـ ـاً أبحك ــام الفق ــرة  ،97أن يتخ ــذ امل ــؤ ر قراراتِــه املتللق ــة ابملس ــائحت
ـام رئــيجل
املوضــوعية أبرلبيــة ثلثــي أص ـوات املمثلــني اهاض ـرين الــذين أدل ـوا أبص ـواام ،وأن يســبق ذلــك قيـ ُ
اجللسة إببالغ املؤ ر أبن كحت اجل ود املمكنة للتوصحت إىل ٍ
اتفاق بتوافق اآلراء قد استُنفدت؛
 - 21تف ة ةةري إىل دعوا ـ ــا ال ـ ــدول األعري ـ ــاء واملؤسس ـ ـ ِ
ـات املالي ـ ــة الدولي ـ ــة والوك ـ ــاالت املاحن ـ ــة
ـخاد الطبيلي ــني واالعتب ــاريني إىل تق ــد
واملن م ــات اهكومي ــة الدولي ــة واملن م ــات ر ــة اهكومي ــة واألني ـ َ
مسامهات ماليـة يف صـندوق التربعـات االسـتئما املنةـمب ابلقـرار  ،262/96وأتذن لامـني اللـام ابلتوسـ
يف املســاعدة املق ّدمــة مــن هــذا الصــندوق االســتئما يـ تةــمحت بــدل اإلقامــة اليــومي إىل جانــا تغطيــة
ـات املسـاعدة املطلوبـة مـن الصـندوق االسـتئما
تقصـر طلب ُ
تكاليف السفر ابلدرجـة االقتصـادية ،علـى أن َ
املذكور على مندوب واحد عن كحت دولة يف كحت دورة من الدورات؛

 - 29ت ل إىل األمني اللام أن يلني أمينـاً عامـاً للمـؤ ر يلمـحت داخـحت األمانـة اللامـة بصـفته
منسقاً للدعم املقدم من أجحت تن يم املؤ ر؛

 - 22ت ل ة ة أيضة ةةا إىل األم ــني اللـ ــام أن يق ــدم إىل امل ــؤ ر املس ــاعدة الالزم ــة ألداء عملـ ــه،
با يةمحت توفة خدمات األمانة واملللومات األساسية الالزمة والو ئق ذات الصلة ،وأن يرتا لقيام نيلبة
نيؤون اةيطات وقانون البحار التابلة ملكتا الةؤون القانونية ابألمانة اللامة بتوفة الدعم الالزم؛
 - 23تورر أن تبقي املسمبلة قيد ن رها.
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