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البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
إن الجمعية العامة،
إذ تشييييييي ي ر إلى ق ارراتهـا  194/61المؤرخ  20كـاون األول/يسمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2006و  188/62المؤرخ

 19كاون األول/يسم ـ ـ ــمبر  2007و  211/63المؤرخ  19كاون األول/يسم ـ ـ ــمبر  2008و  195/64المؤرخ
 21كاون األول/يسمـ ـ ــمبر  2009و  147/65المؤرخ  20كاون األول/يسمـ ـ ــمبر  2010و  192/66المؤرخ
 22كاون األول/يسم ـ ـ ــمبر  2011و  201/67المؤرخ  21كاون األول/يسم ـ ـ ــمبر  2012و  206/68المؤرخ
 20كاون األول/يسمـ ـ ــمبر  2013و  212/69المؤرخ  19كاون األول/يسمـ ـ ــمبر  2014و  194/70المؤرخ
 22كاون األول/يسمـ ـ ــمبر  2015و  218/71المؤرخ  21كاون األول/يسمـ ـ ــمبر  2016و  209/72المؤرخ
 20كاون األول/يسمـ ـ ــمبر  2017و  224/73المؤرخ  20كاون األول/يسمـ ـ ــمبر  2018و  208/74المؤرخ
 19كاون األول/يسممبر  2019المتعلقة بالبقعة النفطية على الشناطئ اللبناوية،
المؤتمر

وإذ تع د تأك د وتائج مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة البش ـ ـ ـ ـ ـراة ،وأ ا ـ ـ ـ ـ ــة المبد  7من إعال

()1

الذي طلب فيه إلى الدول ات اذ جميع ال طنات الممكنة لمنع تلنث البحار،

وإذ تشدد على ضرورة حماسة البيئة البحراة والمحافظة عليها وفقاً للقاون الدولي،

__________
* باسم الدول األعضاء في األمم المتحدة األعضاء في مجمنعة الـ  77والصين.
( )1اوظر تقرار مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة البش ـ ـ ـ ـ ـ ـراة ،سـ ـ ـ ـ ـ ــتنكهنلم 16-5 ،حزا ار /ينويه ،)A/CONF.48/14/Rev.1( 1972
الفرع األول ،الفصل األول.
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وإذ تأخذ في اعتبارها إعال ران بشـن البيئة والتنمية لعا  ،)2(1992وأ ا ـة المبد  16منه الذي

وص فيه على

يتحمل الملنث ،من حيث المبد  ،تكلفة التلنث ،وإذ تنخذ في اعتبارها سضـا الفصل  17من

جدول عمال القر ،)3(21

وإذ تالحظ مع بييالا القل

 15تمنز/ينليـه  2006بتـدمير

الكـ ــارلـ ــة البيئيـ ــة النـ ــاجمـ ــة عن إليـ ــا القنات الجناـ ــة ا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيليـ ــة في

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـاراج ت زان النفج في المنطقـة المجـاورة مبـالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة لمحطـة الجيـة لتنليـد

الكهرأاء في لبنا  ،مما حدث بقعة وفطية غطت المـ ـ ـ ـ ــاحل اللبناوي بالكامل وامتدت إلى المـ ـ ـ ـ ــاحل المـ ـ ـ ـ ــنري
وعاقت جهني تحقيق التنمية الممـ ـ ــتدامة ،على وحن ما سـ ـ ــبق للجمنية العامة

برزته في ق ارراتها 194/61

و  188/62و  211/63و  195/64و  147/65و  192/66و  201/67و  206/68و 212/69
و  194/70و  218/71و  209/72و  224/73و ،208/74

وإذ تالحظ األمين العــا عرع عن قلقــه الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديــد إزاء عــد اعت ار حكنمــة إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيــل مطلقـاً
بمم ــؤولياتها فيما يتعلق بجبر الض ــرر والتعناض عما لحق بحكنمة ول ــعب كل من لبنا والجمهنراة العرأية

المنراة من ضرار جراء االومكاع النفطي،

وإذ تش ي ر إلى وها كررت طلبها إلى حكنمة إسـ ـرائيل ،في الفقرة  5من قرارها ،208/74

تتحمل

مم ـ ــؤولية التعناض الفنري والكافي لحكنمة لبنا والبلدا األخري التي تض ـ ــررت بص ـ ــنرة مبالـ ـ ـرة من البقعة
النفطية ،مثل الجمهنراة العرأية الم ــنراة التي لنلت لـ ـناطئها جزئيا ،وإذ تقر بما خلص إليه األمين العا من
وه لم يتم بعد تنفيذ طلب الجمنية العامة هذا،

وإذ تدرك

األمين العا خلُص إلى

هذا االومـ ـ ــكاع النفطي غير مشـ ـ ــمنل بني من الصـ ـ ــناييق

الدولية ال ا ــة بالتعناضــات في حاالت االومــكاع النفطي وإلى وه بالتالي سمــتحق اهتماما خا ــا ،وإذ تقر
بنوه يتعين منا لة بحث خيار تنمين يفع التعناضات في هذا الصدي من قبل حكنمة إسرائيل،

العا (،)4

وإذ تدرك أيضييا االســتنتاجات المتعلقة باياا الضــرر البيئي وتحديد حجمه المبينة في تقرار األمين
وإذ تالحظ مرة أخرى مع التقدير المم ـ ــاعدة المقدمة من البلدا الماوحة والمنظمات الدولية من جل

عمليـ ــات التنظيل والتعجيـ ــل بـ ــووعـ ــاع لبنـ ــا وإعـ ــاية إعمـ ــارد عن طراق قننات لنـ ــائيـ ــة ومتعـ ــدية األط ار ،

بما في ذلك اجتماع لينا التنم ــيقي بش ــن التص ــدي لحايلة التلنث البحري في ل ــرض البحر األبيض المتنس ــج
الـذي عقـد في  17آع /غمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط

 31آع /غمط

،2006

وإذ تدرك

 2006وكـذلـك مؤتمر سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنكهنلم لنوعـاع المبكر للبنـا الـذي ُعقـد في

األمين العا رحب بمنافقة

ــندوض إوعاع لبنا على اســتضــافة الصــندوض االســتئماوي

لمعالجة ضـ ـرار االومـ ــكاع النفطي في لـ ــرض البحر األبيض المتنسـ ــج في إطار آليته القائمة ،وإذ تعرع عن

القلق إزاء عد تقدسم ي تبرعات للصندوض االستئماوي حتى تارا ه،

__________

( )2تقرار مؤتمر األمم المتح ــدة المعني ب ــالبيئ ــة والتنمي ــة ،ران يي ج ــاويرو 14-3 ،حزا ار /ينوي ــه  ،1992المجل ــد األول ،الق اررات التي
ات ذها المؤتمر (منشنرات األمم المتحدة ،رقم المبيع  A.93.I.8والتصناب) ،القرار  ،1المرفق األول.
( )3المرجع وفمه ،المرفق الثاوي.
(.A/75/308 )4
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-1

تحيط علما بتقرار األمين العا ؛

-2

تكرر ،للمـ ــنة ال اممـ ــة عشـ ـرة على التنالي ،ا عراع عن عميق قلقها إزاء ا لار المـ ــلبية

الناجمة عن إليا القنات الجناة ا س ـرائيلية بتدمير

ــهاراج ت زان النفج في المنطقة المجاورة مبال ـرة لمعمل

الجية اللبناوي لتنليد الكهرأاء ،فيما يتعلق بتحقيق التنمية الممتدامة في لبنا ؛

ترى

-3

البقعة النفطية حدلت تلنلا لـ ـ ــديدا في ل ـ ـ ـناطئ لبنا وتلنلا جزئيا في الش ـ ـ ـناطئ

المـنراة ،و وها خلفت بالتالي آلا ار لـديدة في سـبل كمـب النيو واالقتصـاي في لبنا بمـبب آلارها المـلبية في
المناري الطبينية والتننع البينلنجي ومصائد األسماك والمياحة و حة المكا في البلد؛

تسييل باالس ــتنتاجات النارية في تقرار األمين العا الذي ل ــار فيه إلى

-4

الد ارس ــات تبين

إليمة األضرار التي تكبدها لبنا بلغت  856.4ملين يوالر من يوالرات النالسات المتحدة في عا ،2014
سحث هيئات األمم المتحدة ووكاالتها والمنظمات األخري المعنية التي ل ـ ـ ـ ـ ـ ــاركت

وتطلب إلى األمين العا

في التقييم األولي للضـ ــرر البيئي الناقع

تجري ،في حدوي المناري المتاحة ،ي ارسـ ــة خري تمـ ــتند إلى عمال

من بينهـا العمـل األولي الـذي اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلع بـه البنـك الـدولي وُقـد في تقرار األمين العـا إلى الجمنيـة العـامـة في
يورتها الثاوية والمتين( ،)5وذلك من جل إلياا الضرر البيئي الذي تكبدته البلدا المجاورة وتحديد حجمه؛

فنري وكا

تكرر طلبها في هذا الص ـ ــدي إلى حكنمة إس ـ ـرائيل

-5

تتحمل المم ـ ــؤولية عن يفع تعناض

إلى حكنمة لبنا عن الضـ ــرر ا وذ الذكر وإلى البلدا األخري التي تضـ ــررت بصـ ــنرة مبالـ ـرة

من البقعة النفطية ،مثل الجمهنراة العرأية المــنراة التي تلنلت ل ـناطئها جزئيا ،عن تكاليل إ ــالر الضــرر
البيئي الناجم عن التدمير ،بما في ذلك إعاية البيئة البحراة إلى س ــابق حالها ،وأ ا ــة في ض ــنء االس ــتنتا

الناري في تقرار األمين العا بنوه ال يزال هناك قلق ل ـ ـ ـ ــديد لعد تنفيذ األحكا ذات الص ـ ـ ـ ــلة بالمنض ـ ـ ـ ــنع من

ق اررات الجمنية العامة بشــن هذد الممــنلة فيما يتعلق بجبر الضــرر والتعناض عما لحق بحكنمة ولــعب كل

من لبنا والجمهنراة العرأية المنراة من ضرار جراء االومكاع النفطي؛

تكرر اإلعراب عن تقيدررهيا للجهني التي تبــذلهــا حكنمــة لبنــا وللجهني التي تبــذلهــا الــدول

-6

األعضـ ـ ـ ـ ــاء والمنظمات ا قليمية والدولية والمؤس ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــات المالية ا قليمية والدولية والمنظمات غير الحكنمية

والقطاع ال اص في بدء عمليات تنظيل الشـ ـ ـ ـ ـناطئ الملنلة وتنهيلها ،وتشـ ـ ـ ـ ــجع الدول األعضـ ـ ـ ـ ــاء والكياوات

المذكنرة عالد على

والتنهيل ،بهد

-7

تنا ل تقدسم يعمها المالي والتقني إلى حكنمة لبنا من جل إتما عمليات التنظيل

المحافظة على النظا ا سكنلنجي في لبنا وفي حنض لرض البحر األبيض المتنسج؛
ترحب بمنافقة

ـندوض إوعاع لبنا على اسـتضـافة الصـندوض االسـتئماوي المنشـن لمعالجة

ض ـرار االومــكاع النفطي في لــرض البحر األبيض المتنســج ،والقائم على التبرعات ،من جل مد الدول التي

تنلرت س ــلبا وأص ــنرة مبالـ ـرة بالمم ــاعدة والدعم في مجال إيارتها المتكاملة والم ــليمة بيئيا لهذد الكارلة البيئية

النـاجمـة عن تـدمير ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـاراج ت زان النفج في معمـل الجيـة لتنليـد الكهرأـاء ،بـدءاً بـالتنظيل وو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنالً إلى
الت لص ا من من النفاسات النفطية؛
-8

تالحظ

األمين العا حث في تقرارد الدول األعضـ ـ ــاء والمنظمات الدولية والمؤسـ ـ ـمـ ـ ــات

المــاليــة الــدوليــة وا قليميــة والمنظمــات غير الحكنميــة والقطــاع ال ــاص على تكثيل يعمهــا للبنــا في هــذد

__________
(.A/62/343 )5
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الممــنلة ،وأ ا ــة فيما يتعلق بنعمال ا وعاع والتنهيل المضــطلع بها على المــاحل اللبناوي ،وتكرر يعنتها

الدول والجهات الماوحة الدولية إلى تقدسم تبرعات مالية للصـ ـ ــندوض االسـ ـ ــتئماوي ،وتطلب في هذا الصـ ـ ــدي إلى
األمين العا حشـ ـ ــد الممـ ـ ــاعدة التقنية والمالية على الصـ ـ ــعيد الدولي بما سضـ ـ ــمن تنافر مناري كافية ومناسـ ـ ــبة

للصندوض االستئماوي؛
-9

تقر بتعــدي بعــاي األلر المـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبي للبقعــة النفطيــة ،وتطلــب إلى األمين العــا

سقــد إلى

الجمنيــة العــامــة في يورتهــا الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعين تقرا ار عن تنفيــذ هــذا القرار في إطــار البنــد المعنن
”التنمية الممتدامة“.
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