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 - 72/72اس ت تتمدامة مأل ت تتاطد األس ت تتما ع م ر م ا ات ا ا  1995لم يذ ما تمض ت تتم ه ات اقية
األمم الممحدة لقانون البحار المؤرخة  10كانون األول/ديس ت ت ت ت تتمبر  1982من أحكا
مش ت ن ح و وادارة األرةتتدة الستتمكية الممداخنة الم ارص واألرةتتدة الستتمكية الكثيرة
االرتحالع والألكو ذات الألنة
ان الجمعية العامة،
اذ تعيد ت كيد قراراهتا الس ــناملة املت باة دام ــتدامة ما ــائد األكاا ،را
املؤرخ  7كانان األول/دملسمرب  ،2016والارارات األخرى ات الابة،

ل الارار 123/71

واذ تشير إىل األحكام ات الابة الااردة اتفاقية األمم املتحدة لاانان البحار (االتفاقية)(،)1
وإ تضـ ـ ـ ـ ــا اعتبارنيا ال اقة دو االتفاقية واتفاق عام  1995لتنفيذ ما تتضـ ـ ـ ـ ــمنأل اتفاقية األمم املتحدة
لاانان البحار املؤرخة  10كانان األول/دملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمرب  1982من أحكام دشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألن حف وإدارة األر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
السمكية املتداخبة املناطق واألر دة السمكية الكثرية االرحتال (االتفاق)(،)2
واذ ترحب را مت من تاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدملق عب االتفاق واالنضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمام إليأل ودايام عدد متزاملد من الدول
والكيانات املش ــار إلييفا االتفاقية و الفارة ( 2ب) من املادة  1من االتفاق ومن املنظمات والرتتيبات
_________________
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اسمدامة مألاطد األسما ع م ر م ا ات ا ا  1995لم يذ ما تمضم ه ات اقية األمم الممحدة
لقانون البحار المؤرخة  10كانون األول/ديسمبر  1982من أحكا مش ن ح و وادارة األرةدة
السمكية الممداخنة الم ارص واألرةدة السمكية الكثيرة االرتحالع والألكو ذات الألنة

دون اإلقبيمية واإلقبيمية امل نية دإدارة ما ـ ـ ـ ــائد األكاا دا ا تدادري ،حس ـ ـ ـ ــك االقتض ـ ـ ـ ــا  ،لتنفيذ أحكام
االتفاق ،من أجل حتسو نظم إدارة ماائد األكاا التاد ة هلا،
واذ ترحب أيضت ت ت تتا دال مل الذي تاام دأل منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة وجلنة ما ـ ـ ـ ـ ــائد
األكاا التاد ة هلا ،وإ تناه داجأل خاص ردونة الســباا دشــألن الاــيد الر ــيد (املدونة) اليت أعدهتا منظمة
األغذملة والزراعة لألمم املتحدة ودالاـ ـ ــكاا األخرى ات الاـ ـ ــبة ،را ل خطط ال مل الدولية ،اليت
حتدد مبادئ وم املري عاملية لبسباا فيما ملت بق داملمارمات املتسمة داملسؤولية جمال حف ماارد ماائد
األكاا وإدارة ما ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا وتنميتيفا ،وكذل دإعان روما ل ام  2005املت بق دا ـ ـ ـ ـ ــيد األكاا غري
املشروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم،
واذ تدر أمهية مجا البيانات من خال تاخي الدقة واملاثاقية اإلداغ عن املا ـ ــيد ور ـ ــده،
را ل املايد ال رضي واملرجتا ،داعتبار ل عنارا أماميا إدارة املاائد دطرملاة ف الة تتيح إرما
األمس لتاييم األر دة السمكية عبميا واعتماد هنج مراعية لبنظام اإلملكالاجي إدارة املاائد،
واذ تالحو مع القنص أن إدارة ماـ ــائد األكاا البحرملة عب اا ف ال أ ـ ــبحا أمرا ـ ـ با
د ض املناطق دس ـ ـ ــبك عدم إمكانية الاثاق دامل بامات والبيانات وعدم اكتماهلا ل دة أم ـ ـ ــباب ،منيفا عدم
اإلداغ أو اإلداغ اخلاطئ عن املايد من األكاا وعن أنشطة الايد وأن غياب البيانات الدقياة ملسيفم
ـ ـ ــيد األكاا د ض املناطق ،وإ تش ـ ـ ــري نيذا الا ـ ـ ــدد إىل ض ـ ـ ــرورة أن تثل أعض ـ ـ ــا
اإلفراط
املنظمات أو الرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماــائد األكاا امتثاال تاما اللتزاماهتم املت باة عما البيانات
واإلداغ عنيف ــا ،ر ــا لـ ـ كف ــال ــة أن تكان البي ــان ــات الاام ــة املا ــدم ــة ك ــامب ــة وماثاق ــة ومت ــاح ــة
الاقا املنامك،
واذ تعمرف دالتاييم املتكامل ال املي األول لببيئة البحرملة (التاييم ال املي األول لبيئة احمليطات)
الذي ملتض ـ ـ ــمن م بامات عن حالة البيئة البحرملة ،تش ـ ـ ــمل اجلاانك االجتماعية واالقتا ـ ـ ــادملة ،فيما ملت بق
عمبة أمار من دينيفا ماائد األكاا،
واذ تعمرف أيضت تتا دألن ام ـ ــتدامة ما ـ ــائد األكاا تس ـ ــيفم إم ـ ــيفاما كبريا حتايق األمن ال ذائي
والت ذملة و تافري الدخل والثروة والتخفيف من حدة الفار لألجيال احلاضرة واملاببة،
واذ ترحب في هذا الأل ت تتدد دالاثياة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة لبتنمية املس ـ ـ ــتدامة الذي عاد
رملا دي جانريو ،الربااملل ،الفرتة من  20إىل  22حزملران/ملانيأل  ،2012امل نانة ”املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتابل الذي
نابا إليأل“ ،دالاي ة اليت أقرهتا اجلم ية ال امة قرارنيا  288/66املؤرخ  27متاا/ملاليأل ،2012
واذ ترحب دالاثياة اخلتامية الاـ ـ ـ ــادرة عن مؤمتر قمة األمم املتحدة العتماد خطة التنمية ملا د د
عام  ،2015امل ااد الفرتة من  25إىل  27أملبال/مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمرب  ،2015وامل نانة ”حتاملل عاملنـا خطة
التنميــة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدام ـة ل ــام  ،“2030دــالاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ــة اليت اعتمــدهتــا اجلم يــة ال ــامــة قرارنيــا  1/70املؤرخ
 25أملبال/مبتمرب  ،2015وإ ت يد نيذا الادد تألكيد االلتزام حبف احمليطات والبحار واملاارد البحرملة
وام ـ ـ ــتخداميفا عب اا مس ـ ـ ــتدام لتحايق التنمية املس ـ ـ ــتدامة ،عب النحا املبو اهلد  14من الاثياة
اخلتامية،
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واذ تش ت ت ت ت تتير إىل قرارنيا  312/71املؤرخ  6متاا/ملاليأل  2017الذي أملّدت فيأل اإلعان امل نان
”حميطاتنا ،مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاببنا ندا لب مل“ ،الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الرفيا املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاى لدعم تنفيذ
اهلد  14من أنيدا التنمية املس ــتدامة حف احمليطات والبحار واملاارد البحرملة وام ــتخداميفا عب اا
مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدام لتحايق التنميــة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة ،امل ااد مار األمم املتحــدة الفرتة من  5إىل  9حزملران/
ملانيأل  ،2017والذي ملتزامن ما االحتفال داليام ال املي لبمحيطات  8حزملران/ملانيأل ،وإ تؤكد نيذا
الادد الدور اهلام الذي ملؤدملأل اإلعان إظيفار اإلرادة اجلماعية من أجل ا ا اإلجرا ات الاامة حلف
حميطاتنا وحبارنا ومااردنا البحرملة وامتخداميفا عب اا مستدام لتحايق التنمية املستدامة،
واذ تستتنم داملســامهات اهلامة حلاارات الش ـراكة ولالتزامات الطاعية اليت مت الت يفد هبا مــياق
مؤمتر األمم املتحدة لدعم تنفيذ اهلد  14من أنيدا التنمية املستدامة من أجل التنفيذ الف ّال والسرملا
لبيفد  14من أنيدا التنمية املستدامة،
واذ ترحب في هذا الألدد را ملاليأل اجملتما الدويل من انيتمام متاا ل ددور األكاا واملنتجات
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمكية الت ذملة واألمن ال ذائي ،را ل عن طرملق جلنة األمن ال ذائي ال املي التاد ة ملنظمة
األغذملة والزراعة لألمم املتحدة ،وإ تاح داجأل خاص أمهية تاافر غذا ي قيمة ت ذوملة عالية لبسكان
حمدودي الدخل،
واذ تش ت تتير إىل ما قررتأل قرارنيا  124/71املؤرخ  7كانان األول/دملسـ ـ ــمرب  2016من إعان
ملام  2أملار/ماملا ملاما عامليا لسم التانة،
واذ تش تتير أيض تتا إىل أن الدول يف ـ ـج ا الاثياة امل نانة ”املسـ ــتابل الذي ناـ ــبا إليأل“ عب
إملا االعتبار الااجك لتنفيذ املبادئ التاجييفية الطاعية اليت وض ـ ـ ـ ـ ـ تيفا جلنة األمن ال ذائي ال املي دشـ ـ ـ ـ ــألن
اإلدارة املسؤولة حليااة األراضي وماائد األكاا وال ادات مياق األمن ال ذائي الاطين،
واذ تالحو أ ّن منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة قد وض ـ ـ ـ ـ ـ ا درنامج عمل عاملي دشـ ـ ـ ـ ــألن
ت زملز امل ار املت باة دالنيفج املستندة إىل احلااق جمال ماائد األكاا ،من أجل حتسو إدارة ماائد
األكاا ،وم ـ ـ ـ ـ ــا تنظّم اجتماعا د ناان "حااق احليااة و ـ ـ ـ ـ ــيد األكاا  2018حتايق أنيدا التنمية
املستدامة حببال  ،2030الذي مييف اد الفرتة من  10إىل  14أملبال/مبتمرب ،2018
واذ تش تتير إىل املبادئ التاجييفية الطاعية لتألمو ما ـ ــائد األكاا املس ـ ــتدامة الا ـ ـ رية النطاق
مياق األمن ال ذائي والاضا عب الفار،

واذ تست تتنم دالض ـ ــرورة املبحة لب مل عب مجيا الاـ ـ ـ د ،داالم ـ ــتناد إىل املش ـ ــارة ال بمية ،لكفالة
ام ـ ــتخدام ماارد ما ـ ــائد األكاا وإدارهتا عب اا مس ـ ــتدام األجل الطاملل عن طرملق التطبيق الاام ـ ــا
النطاق لبنيفج التحاطي والنيفـ يفيفج املراعية لبنظام اإلملكالاجي،
واذ تعرب ن القنص مما ملرتتك عب ت ري املناخ من آثار م ــببية حاليا ومس ــتابا جمايل األمن
نيذا الا ــدد ال مل الذي ملض ــطبا دأل الفرملق احلكامي
ال ذائي وام ــتدامة ما ــائد األكاا ،وإ تاح
الدويل امل ين دت ري املناخ ومنظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة ودرنامج األمم املتحدة لببيئة،
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واذ تشتير إىل دد نفا اتفاق دارملس( ،)3وتاح أن االتفاق مليفد إىل ت زملز التاــدي ال املي
لبتيفدملد الذي ملشكبأل ت ري املناخ ،را ل عن طرملق املادة الادرة عب التكيف ما اآلثار السببية لت ري
املناخ وت زملز الادرة عب التألقبم ما املناخ،
واذ تالحو أ ّن عمبية األمم املتحدة التش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورملة غري الركية املفتاحة داب ال ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاملة املت باة
داحمليطات وقانان البحار قد ركزت مناقش ـ ـ ـ ـ ــاهتا اجتماعيفا الثامن عش ـ ـ ـ ـ ــر ،امل ااد الفرتة من  15إىل
 19أملار/ماملا  ،2017عب آثار ت ري املناخ عب احمليطات(،)4
واذ تعيد ت كيد المزام ا دضــمان أن تســتند املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماــائد
األكاا تدادري احلف واإلدارة اليت تتخذنيا إىل أفضل امل بامات ال بمية املتاحة،

واذ تحيط نما دتارملر منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة امل نان حالة ما ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا
وترديـة األحيـا املـائيـة ال ـا ل ـام  ،2016وإ ت رب عن الابق إاا مـا تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري إليـأل التاـدملرات من أ ّن

 31.4املائة من األر دة السمكية البحرملة اليت مت تاييميفا تيفستَ ّل عب اا غري مستدام ديالاجيا ونيي
تت رض دذل لبايد املفرط،
واذ تعرب ن د م ا لإلم ـ ـ ـ ـراع ال مل من أجل إمتام املفاوض ـ ـ ــات اجلارملة منظمة التجارة
ال املية هبد ت زملز الضاادط املت باة داإلعانات املادمة قطاع ماائد األكاا ،دطرق منيفا حظر د ض
أنااع اإلعانات اليت تادم إىل ماائد األكاا وتسيفم اإلفراط الايد واإلفراط قدرات الايد،
آملرس

واذ تش ت ت تتير إىل أ ّن املؤمتر الاااري احلادي عشـ ـ ـ ـ ـر ملنظمة التجارة ال املية م ـ ـ ـ ــا مليف اد
الفرتة من  10إىل  13كانان األول/دملسمرب ،2017

داملنس

واذ يست ت ت ت ت تتاورهتتا القنص إاا قبــة عــدد الــدول اليت ا ــذت تــدادري لكي تنفــذ ،منفردة وعن طرملق
املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماـائد األكاا ،خطة ال مل الدولية إلدارة قدرات الاـيد اليت
اعتمدهتا منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة،
واذ تشت تتير إىل خطة ال مل الدولية ملنا ـ ــيد األكاا غري املش ـ ــروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم
وردعأل والاضا عبيأل اليت اعتمدهتا منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة،
واذ يس ت تتاورها القنص موجه خاص ألن ـ ـ ــيد األكاا غري املش ـ ـ ــروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم
ما اال ملش ـ ـ ــكل خطرا جس ـ ـ ــيما مليفدد األر ـ ـ ــدة الس ـ ـ ــمكية واملاائل والنظم اإلملكالاجية البحرملة ،مما ملبحق
الضرر دامتدامة ماائد األكاا ومليفدد األمن ال ذائي لب دملد من الدول ،وال ميما الدول النامية ،واقتااداهتا،
واذ يس تتاورها القنص من أن د ض ال امبو نيذا اجملال ملس ــت بان دا ــارة متزاملدة عاملة أم ـ ـااق
ـ ــيد األكاا لبمتاجرة داملنتجات الس ـ ــمكية املتألتية من الا ـ ــيد غري املش ـ ــروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم
وجينان فاائد اقتاادملة من تب ال مبيات ،مما ملشكل حافزا هلم ملاا بة أنشطتيفم،
واذ تس تتنم دألن ردع ـ ــيد األكاا غري املش ـ ــروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم ومكافحتأل دش ـ ــكل
ف ال ترتتّك عبييفما دالنسبة جلميا الدول ،والميما الدول النامية ،آثار كبرية املاارد املالية واملاارد األخرى،
_________________

( )3انظر  ،FCCC/CP/2015/10/Add.1املارر /1م أ ،21-املرفق.
( )4انظر .A/72/95
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واذ تس تتنم أيض تتا دألن الاـ ــيد الذي تاام دأل السـ ــفن اليت ال جنسـ ــية هلا أعايل البحار ملااض
ما االتفاقية واالتفاق من أنيدا ات ـ ــبة ترمي إىل حف املاارد البحرملة وإدارهتا دش ـ ــكل مس ـ ــتدام،
وإ تاح دابق أن مفن الايد اليت ال جنسية هلا تزاول أنشطتيفا أعايل البحار دون إدارة وال رقادة،
واذ تس تتنم كذلك ددور السـ ــجل ال املي لسـ ــفن الاـ ــيد ومـ ــفن النال املربدة ومـ ــفن التماملن
املكافحة املنساة لايد األكاا غري املشروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم،
واذ تستتنم دالااجك املنا ــاص عبيأل االتفاقية و االتفاق املت بق دت زملز امتثال م ــفن الا ــيد
أعايل البحار لتدادري الاـ ـ ـ ــيانة واإلدارة الدولية (اتفاق االمتثال)( )5و االتفاق واملدونة دألن متارس دول
ال بم دف الية الاالملة الاض ــائية والرقادة عب م ــفن الا ــيد اليت ترفا عبميفا والس ــفن اليت ترفا عبميفا وتادم
تااملض ف الية تدادري احلف
الدعم لسفن الايد وأن تكفل عدم تسبك أنشطة مفن الايد والدعم تب
واإلدارة املتخذة وفاا لباانان الدويل وامل تمدة عب الا يد الاطين أو دون اإلقبيمي أو اإلقبيمي أو ال املي،
واذ تالحو فتاى احملكمة الدولية لاانان البحار طبك الفتاى الذي تادما دأل البجنة دون
اإلقبيمية امل نية راائد األكاا ،الاادرة  2نيسان/أدرملل ،2015
واذ تسنم دألمهية تنظيم املسافنة عرض البحر ور دنيا ومراقبتيفا دشكل مائم هبد املسامهة
مكافحة أنشطة يد األكاا غري املشروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم،
واذ تالحو التزام مجيا الدول ،راتض ـ ـ الاانان الدويل ،حس ــبما جتس ــده األحكام ات الا ــبة
الااردة االتفاقية ،دألن تت اون حف املاارد البحرملة احلية وإدارهتا ،وإ تس ـ ــبم دألمهية التنس ـ ــيق والت اون
عب الاـ ـ ـ ـ د ال املي واإلقبيمي ودون اإلقبيمي والاطين جماالت تش ـ ـ ــمل البحاة ال بمية البحرملة ومجا
البيانات وتبادل امل بامات ودنا الادرات والتدرملك من أجل حف املاارد البحرملة احلية وإدارهتا وتنميتيفا
عب اا مستدام،
واذ تقر را لنظم عاامات مجا البيانات املت باة داحمليطات ،الرامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية املناطق الااق ة خار
نطاق الاالملة الاطنية ،من أمهية لبتنمية املسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة وت زملز السـ ـ ـ ـ ـ ــامة البحار واحلد من ت رض البشـ ـ ـ ـ ـ ــر
لبكاارة الطبي ية ،دس ـ ـ ــبك ام ـ ـ ــتخداميفا التنبؤ دألحاال الطاس والبحار وإدارة ما ـ ـ ــائد األكاا والتنبؤ
دألماا تسانامي والتنبؤ داملناخ ،وإ ت رب عن الابق ألن م ظم الضرر الذي ملبحق د اامات مجا البيانات
املت باة داحمليطات ،مثل ال اامات وماامليس أماا تس ـ ـ ـ ـ ــانامي الرام ـ ـ ـ ـ ــية ،ملنجم أحيان كثرية عن أعمال
تتسبك فييفا د ض عمبيات يد األكاا اليت تؤدي إىل تاقف ال اامات عن ال مل،
واذ ترحب في هذا الأل ت ت ت تتدد دا ا الدول ،منفردة أو عن طرملق املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية
امل نية دإدارة ماائد األكاا ،تدادري حلماملة نظم عاامات مجا البيانات املت باة داحمليطات من آثار أنشطة الايد،
واذ تشجع الدول عب الت اون ،منفردة أو عن طرملق املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة
ما ـ ـ ــائد األكاا ،من أجل كفالة تابيال التفاعات دو عمبيات ـ ـ ــيد األكاا وعاامات مجا البيانات
املت باة داحمليطات أعايل البحار إىل أدىن حد،

_________________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 2221, No. 39486 )5
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واذ تس ت تتنم دضـ ـ ــرورة أن تاا ـ ـ ــل الدول ،منفردة وعن طرملق املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية
دإدارة ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا ،را ملتفق ما الاانان الدويل ،وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تدادري ف الة تت بق ددول املينا من أجل
مكافحة ـ ـ ـ ـ ــيد األكاا املفرط وغري املش ـ ـ ـ ـ ــروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم وتنفيذنيا ،ودالض ـ ـ ـ ـ ــرورة املبحة
لبت اون ما الدول النامية من أجل دنا قدراهتا ،ودألمهية الت اون دو منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة
واملنظمة البحرملة الدولية نيذا اجملال،
واذ تش ت ت ت ت تتير إىل دــد نفــا اتفــاق منظمــة األغـذملــة والزراعــة لألمم املتحــدة املت بق دــالتــدادري اليت
( )6
تتخذنيا دول املينا ملنا ـ ـ ــيد األكاا غري املش ـ ـ ــروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم وردعأل والاض ـ ـ ــا عبيأل
عام ،2016
واذ ت وه دــاجليفاد اليت تبــذهلــا الــدول ،منفردة وعن طرملق املنظمــات والرتتيبــات اإلقبيميــة امل نيــة
دإدارة ماــائد األكاا ،لتنفيذ قرارنيا  215/46املؤرخ  20كانان األول/دملســمرب  1991الذي دعا فيأل
اجلم ية ال امة إىل وقف اختياري عب الا ـ ـ ـ ـ يد ال املي جلميا عمبيات ـ ـ ـ ــيد األكاا دالش ـ ـ ـ ــباا البحرملة
ال ائمة الكبرية ،را ل األنشطة الت اونية لإلنفا فيما ملت بق راائد األكاا،
واذ يساورها القنص من أن التباة البحري من مجيا املاادر ملشكل خطرا جسيما مليفدد حة
البشــر ومــامتيفم ومل رض األر ــدة الســمكية والتناع البيالاجي البحري واملاائل البحرملة والســاحبية لبخطر
وملنطاي عب تكاليف دانيظة دالنسبة إىل االقتاادات احملبية والاطنية،
واذ تس ت تتنم دألن احلطام البحري مشـ ـ ــكبة تباة عادرة لبحدود عب نطاق ال ا  ،وأنأل دالنظر إىل
كثرة واختا أنااع وماـ ـ ـ ــادر احلطام البحري ال دد من اتباع يفهنج خمتبفة ملن أل وإاالتأل ،را ل حتدملد
تب املاادر وتانيات مبيمة ديئيا إلاالتأل،
واذ تس ت تتنم أيض ت تتا دأل ّن أغبك احلطام البحري ،را
البحار واحمليطات مليف ترب نا ئا من ماادر درملة،

ل البدائن ودقائق البدائن ،الذي ملدخل

واذ تسنم كذلك دألن م دات الاــيد املرتوكة أو املفاادة أو امليفمبة ،را ل م دات الاــيد
الشــبحي ،ــكل مدمر ومت اظم االنتشــار من أ ــكال احلطام البحري الذي ملتســبك آثار مــببية عب
ا ألر ــدة الســمكية واحلياة البحرملة والبيئة البحرملة ،ودألن نيناا حاجة إىل ا ا إجرا ات وقائية عاجبة ،من
قبيل ومـ ـ ــم م دات الاـ ـ ــيد عب النحا الذي اقرتحتأل جلنة ماـ ـ ــائد األكاا ،إضـ ـ ــافة إىل ال مل عب إاالة
ل احلطام،
واذ تعيد ت كيد ما الم ـ ــتدامة تردية األحيا املائية من أمهية لألمن ال ذائي ،وإ تسـ ـ ـبّم دأل ّن تردية
األحيا املائية تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيفم دالف ل مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامهة كبرية إمدادات األغذملة البحرملة ال ا ودألنّأل من املتاقا أن
تستمر تب املسامهة االادملاد،
واذ تالحو أن تردية األحيا املائية عب اا مس ـ ـ ــتدام تس ـ ـ ــيفم اإلمداد داألكاا عب الا ـ ـ ـ ـ يد
ال املي را ملكفل االمتفادة عب اا مستمر من الفرص املتاحة الببدان النامية لت زملز األمن ال ذائي احملبي
والت ذملة والتخفيف من حدة الفار ومتسيفم كثريا ،إىل جانك جيفاد الببدان األخرى اليت تاام درتدية األحيا
املائية ،تببية الطبك عب امتيفاا األكاا مستابا ،ما أخذ املادة  9من املدونة االعتبار،
_________________

( )6منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة ،الاثياة  C 2009/REPو  ،Corr. 1-3التذمليل نيا .
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واذ تالحو في هذا الأل ت ت ت ت تتدد الابق من اآلثار اليت كن أن ترتتك عب أنااع األكاا احملارة
حة األر دة السمكية غري املستزرعة وامتدامتيفا،

واذ تعمرف دــاجليفاد اليت تبــذهلــا الــدول واملنظمــات والرتتيبــات اإلقبيميــة امل نيــة دــإدارة ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــد
األكاا تنظيم ماائد األكاا أعماق البحار ،وإن كان ال ملزال الابق ملساورنيا من أن د ض أنشطة
الا ـ ـ ــيد أعماق البحار د ض املناطق جترى دون التطبيق الكامل لبفارات ات الا ـ ـ ــبة من الارارات
الساداة ،األمر الذي ملشكل خطرا عب النظم اإلملكالاجية البحرملة اهلشة،
واذ توجه االنمباه إىل أوجأل الض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف اليت تنفرد هبا الدول اجلزرملة الا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رية النامية وغرينيا من
الدول السـ ـ ــاحبية النامية واجملتم ات احملبية اليت ت يي عب ـ ـ ــيد األكاا واليت ت تمد دشـ ـ ــدة أمـ ـ ــباب
م يشــتيفا وتنميتيفا االقتاــادملة وأمنيفا ال ذائي عب امــتدامة ماــائد األكاا واليت مــيبحق هبا الضــرر أكثر
من غرينيا إ ا تألثرت امتدامة ماائد األكاا مببا،
واذ توجه االنمباه أيض ت ت تتا إىل الظرو اليت تؤثر ماـ ـ ـ ـ ــائد األكاا ال دملد من الدول النامية،
وال م ـ ــيما الدول األفرملاية والدول اجلزرملة الاـ ـ ـ رية النامية ،وإ تس ـ ــبم دالض ـ ــرورة املبحة لبنا الادرات ،را
ل نال التكنالاجيا البحرملة ،وخبا ـ ـ ــة التكنالاجيا املرتبطة را ـ ـ ــائد األكاا وتردية األحيا املائية ،لت زملز
قدرة نيذه الدول عب ممارم ـ ــة حااقيفا حتاياا لبمنافا اليت تتيحيفا ماارد ما ـ ــائد األكاا والافا دالتزاماهتا
راجك الاكاا الدولية،
واذ تسنم دضرورة ا ا تدادري منامبة لبتابيل إىل أدىن حد من الفاقد واملايد ال رضي واملايد
املرجتا ،را ل املايد االنتاائي وضياع م دات الايد وغري ل من ال اامل اليت تؤثر تألثريا ضارا
امـ ـ ـ ــتدامة األر ـ ـ ـ ــدة السـ ـ ـ ــمكية والنظم اإلملكالاجية و كن دالتايل أن ترتتك عبييفا أملض ـ ـ ـ ـا آثار ضـ ـ ـ ــارة
اقتاــادات الدول اجلزرملة الا ـ رية النامية وأمنيفا ال ذائي و غرينيا من الدول الســاحبية النامية واجملتم ات
احملبية اليت ت يي عب يد األكاا ،وتنفيذ تب التدادري وإنفا نيا،
واذ تست تتنم أيضت تتا داحلاجة إىل اعتماد وتنفيذ تدادري مائمة ،را ملتفق وأفض ـ ــل امل بامات ال بمية
املتاحة ،من أجل التابيل إىل أدىن حد من الاــيد ال رضــي ألنااع وفراخ الســم غري املســتيفدفة عن طرملق
اإلدارة الف الة ألمــاليك الاــيد ،را ل امــتخدام وتاــميم أجيفزة جتميا األكاا ،د ية التخفيف من
اآلثار الضارة عب األر دة السمكية والنظم اإلملكالاجية،
واذ تسنم كذلك دضرورة ت زملز دمج النيفيفج املراعية لبنظام اإلملكالاجي حف ماائد األكاا
وإدارهتا ،وإ تس ـ ـ ــبم عماما دألمهية تطبيق النيفيفج املراعية لبنظام اإلملكالاجي إدارة األنش ـ ـ ــطة البشـ ـ ـ ـرملة
نيذا الاـ ـ ـ ـ ـ ــدد إعان رملكيافي دشـ ـ ـ ـ ـ ــألن الاـ ـ ـ ـ ـ ــيد الر ـ ـ ـ ـ ـ ــيد النظام اإلملكالاجي
احمليط ،وإ تاح
البحري( )7وال مل الذي تض ـ ـ ــطبا دأل منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة فيما ملت بق داملبادئ التاجييفية
لتطبيق النيفج املراعي لبنظام اإلملكالاجي إدارة ما ـ ــائد األكاا وأمهية نيذا النيفج دالنس ـ ــبة إىل األحكام
ات الا ـ ـ ـ ــبة من االتفاق واملدونة ،وكذل املارر  )8(11/7وغريه من املاررات اليت ا ذنيا مؤمتر األطرا
اتفاقية التناع البيالاجي نيذا الادد،
_________________

( ،E/CN.17/2002/PC.2/3 )7املرفق.
( )8انظر درنامج األمم املتحدة لببيئة ،الاثياة  ،UNEP/CBD/COP/7/21املرفق.
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ال دملد من الببدان ،وداألمهية
واذ تس ت ت ت ت تتنم داألمهية االقتاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادملة والثاافية لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الار
النظام اإلملكالاجي البحري دا فأل من أنيم األنااع املفرتمة ،ودسيفالة ت رض
البيالاجية لسم الار
د ض أنااع ك الار لامـ ـ ـ ــت ال املفرط ،حيا إن د ضـ ـ ـ ــيفا ميفدد داالناراض ،ودضـ ـ ـ ــرورة ا ا تدادري
لت زملز حف أر ـدة وماـائد ك الار وإدارهتا وامـت اهلا عب اا مسـتدام األجل الطاملل ،ودألمهية
خطة ال مل الدولية حلف وإدارة ك الار اليت اعتمدهتا منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة عام
 1999تافري املشارة وضا نيذه التدادري،
واذ ترحب في هذا الأل ت ت تتدد داالم ـ ـ ـ ــت راض الذي أجرتأل منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة
لتنفيذ خطة ال مل الدولية حلف أكاا الار وإدارهتا ،ودال مل الذي ال تزال تاام دأل نيذا الادد،
واذ تالحو مع القنص عدم تاافر م بامات أمامية عن أر دة ك الار و يده حىت اآلن،
وأن املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ــائد األكاا تتخذ مجي يفا تدادري حلف ك الار
وإدارة عمبيات الا ـ ــيد اليت مليفس ـ ــتيفد فييفا ك الار أو لتنظيم املا ـ ــيد ال رض ـ ــي من ك الار
ماائد أكاا أخرى،
واذ ترحب دا ا الدول تدادري تس ـ ـ ـ ـ ــتند إىل أم ـ ـ ـ ـ ــاس عبمي حلف ك الار وإدارتأل دا ـ ـ ـ ـ ــارة
نيذا الادد تدادري إدارة األر دة السمكية اليت ا ذهتا الدول الساحبية ،را فييفا
مستدامة ،وإ تاح
وضا حدود لكمية املايد أو جليفد الايد وا ا تدادري تانية منيفا تدادري لبحد من الايد ال رضي وهتيئة
مناطق طبي ية حممية وحتدملد ماامم ومناطق حيظر فييفا الايد وتدادري لبر د واملراقبة واإل را ،
واذ تشير إىل الارارات املتخذة دشألن أكاا الار والشفنو البحري االجتماع السادا عشر
اتفاقية التجارة الدولية دألنااع احلياانات والنباتات الربملة امليفددة داالناراض الذي عاد
ملؤمتر األطرا
جانيانس ـ ـ ـ ـ ـ ــبارغ ،جناب أفرملايا ،الفرتة من  24أملبال/م ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمرب إىل  5تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرملن األول/أكتادر ،2016
را ل إضافة أنااع أخرى من أكاا الار والشفنو البحري التذمليل الثاين لتب االتفاقية( ،)9وإ
تش ـ ـ ــري أملض ـ ـ ــا إىل ال مل اجلاري الذي تاام دأل أمانة االتفاقية وجلنة ما ـ ـ ــائد أكاا التانة احمليط اهلندي
ومركز تنمية ماـ ـ ــائد األكاا جناب ـ ـ ــرق آمـ ـ ــيا ومنظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة دشـ ـ ــألن دنا
الادرات نيذا الادد،
اتفــاقيــة احملــافظــة عب األنااع امليفــاجرة من احلياانــات الربملــة قــد
واذ تالحو أ ّن مؤمتر األطرا
أض ـ ــا  ،دورتأل الثانية عش ـ ــرة امل اادة مانيا الفرتة من  23إىل  28تش ـ ـرملن األول/أكتادر ،2017
 5أنااع جدملدة من أنااع ك الار والش ـ ــفنو البحري ض ـ ــمن تذمليات تب االتفاقية( ،)10ليا ـ ــل ال دد
إىل  34ناعا،
واذ تالحو مع القنص امتمرار ممارمة إاالة اعانف ك الار وإلاا دااملاه

عرض البحر،

واذ تس ت تتنم دألمهية األنااع البحرملة اليت حتتل مرتبة دنيا السـ ـ ــبسـ ـ ــبة ال ذائية لبنظام اإلملكالاجي
ودالنسبة إىل األمن ال ذائي ودضرورة ضمان امتدامتيفا األجل الطاملل،
_________________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14537 )9
( )10املرجا نفسأل ،اجملبد  ،1651الرقم .28395
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واذ تعرب ن القنص من امـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار النفاق ال ارض لبطيار البحرملة أثنا عمبيات الاـ ـ ـ ـ ـ ــيد،
وال مـ ـ ـ ـ ـ ــيما طائرا الاطرس والنا  ،إىل جانك أنااع حبرملة أخرى ،منيفا ك الار واألكاا ات الزعانف
الظيفرملة الباراة والثدمليات البحرملة والساحف البحرملة ،وإ تسبم الاقا اتأل داجليفاد الكبرية اليت تبذهلا
الدول واليت تيفبذل من خال خمتبف املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماـ ــائد األكاا لبحد من
النفاق ال ارض من جرا الايد ال رضي،
واذ تالحو مع القنص اخلطر الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدملد الذي حييق دالنظم اإلملكالاجية واملاارد البحرملة من األنااع
الدخيبة الـ يفـم رية كتب اليت يفحت َمل وتيفن َال داامطة مياه الاادارة واحلشف األحيائي املبتاق دالسفن،
أوال
اسمدامة مألاطد األسما
 - 1تعيتتد ت ت كيتتد األمهيــة اليت تالييفــا حلف املاارد البحرملــة احليــة حميطــات ال ــا وحبــاره
وإدارهتا وام ـ ـ ـ ــت اهلا عب اا مس ـ ـ ـ ــتدام األجل الطاملل واللتزامات الدول دالت اون لتحايق نيذه ال املة،
وفاا لباانان الدويل ،عب النحا الذي جتسـ ـ ـ ــده األحكام ات الاـ ـ ـ ــبة الااردة االتفاقية( ،)1وال مـ ـ ـ ــيما
األحكام املتاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة دالت اون الااردة اجلز اخلامس والفرع  2من اجلز السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادا من االتفاقية ،وأحكام
االتفاق( )2حيثما ملنطبق ل ؛
 - 2ت يب عميا الدول اليت تاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبح د د أطرافا االتفاقية اليت حتدد اإلطار الااناين
الــذي ملت و أن تنفــذ حــدوده مجيا األنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة اليت جتري احمليطــات والبحــار أن تف ــل لـ د رض
حتايق نيد املشاركة ال املية االتفاقية ،آخذة االعتبار ال اقة دو االتفاقية واالتفاق؛
 - 3تالحو مع االرتياح أن الدول تناولا الاثياة امل نانة ”املسـ ـ ــتابل الذي ناـ ـ ــبا إليأل“
( )11التنمية املسـ ـ ــتدامة ملاـ ـ ــائد األكاا ،ومـ ـ ــبما داإلمـ ـ ــيفام الكبري ملاـ ـ ــائد األكاا التنمية املسـ ـ ــتدامة
دألد ادنيا الثاثة ،وأكدت الدور البالغ األمهية لبنظم اإلملكالاجية البحرملة الســبيمة وماــائد األكاا املســتدامة
والرتدية املستدامة لألحيا املائية كفالة األمن ال ذائي والت ذملة و تافري مبل الراق ملاملو الناس ،وتشجا
الدول عب تنفيذ االلتزامات املت يفد هبا الاثياة امل نانة ”املستابل الذي نابا إليأل“؛
 - 4ت يب دالدول أن تنفذ أنيدا التنمية املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة املبينة الاثياة اخلتامية ملؤمتر قمة
األمم املتحدة العتماد خطة التنمية ملا د د عام  ،2015امل نانة ’’حتاملل عاملنا خطة التنمية املسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة
ل ام  ،‘‘2030دالاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ة اليت اعتمدهتا اجلم ية ال امة قرارنيا  ،1/70را ل اهلد  14الرامي
إىل احلفاظ عب احمليطات والبحار واملاارد البحرملة وامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخداميفا دطرملاة مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة هبد حتايق التنمية
املستدامة ،وتشري إىل أن أنيدا اخلطة وغاملاهتا متكامبة وغري قادبة لبتجزئة؛
 - 5تكرر نيذا الا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الندا الاارد اإلعان امل نان ”حميطاتنا ،مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاببنا ندا
لب مل“( )12من أجل ا ا إجرا ات عاجبة حلف احمليطات والبحار واملاارد البحرملة وامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخداميفا عب
اا مستدام لتحايق التنمية املستدامة؛
_________________

( )11الارار  ،288|66املرفق.
( )12الارار  ،312/71املرفق.
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 - 6تشجع الدول عب إملا تطبيق خطة تنفيذ نتائج مؤمتر الامة ال املي لبتنمية املسـتدامة
(خطة جانيانس ــربغ لبتنفيذ)( )13ما ملس ــتحاأل من أولاملة فيما ملتا ــل دام ــتدامة ما ــائد األكاا ،وال م ــيما
ال مل ،عب وجأل االم ـ ـ ــت جال و ماعد أقا ـ ـ ــاه عام  2015حيثما أمكن ل  ،عب إعادة األر ـ ـ ــدة
املس ــتنفدة إىل املس ــتاملات اليت كن أن تتيح إنتا أقاـ ـ غبة مس ــتدامة ،وتش ــري إىل أن الدول التزما
الاثياة امل نانة ”املس ـ ـ ـ ــتابل الذي نا ـ ـ ـ ــبا إليأل“ دألن تكثف جيفادنيا لتحايق نيذا اهلد ودألن تتخذ عب
وجأل االم ـ ــت جال التدادري الاامة لبحفاظ عب مجيا األر ـ ــدة أو إعادهتا عب األقل إىل املس ـ ــتاملات اليت
كن أن تنتج أقا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غبـة مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامة ،هبد حتايق نيذه ال ـاملة أقرب وقا ممكن وفاـا ملا حتدده
خا ـ ـ ـ ـ ــائا ـ ـ ـ ـ ــيفا البيالاجية ودألن ت جل ،حتاياا لذل  ،داض ـ ـ ـ ـ ــا خطط لإلدارة قائمة عب أم ـ ـ ـ ـ ــاس عبمي
وتنفيذنيا ،دســبل منيفا خفض املاــيد من األكاا وجيفاد الاــيد أو ت بيايفا وفاا حلالة األر ــدة ،را ملتفق
ما الاانان الدويل والاكاا الدولية السارملة وقرارات اجلم ية ال امة ات الابة واملبادئ التاجييفية ملنظمة
األغذملة والزراعة لألمم املتحدة؛
 - 7تش ت ت تتجع أملض ـ ـ ـ ــا الدول عب الرتوملج الم ـ ـ ـ ــتيفاا األكاا املتألتية من ما ـ ـ ـ ــائد األكاا
اخلاض ة لإلدارة دشكل مستدام؛
 - 8تشت تتجع كذلك الدول عب النظر الرتدية املس ـ ــتدامة لألحيا املائية ،وفق ماتض ـ ــيات
املدونة ،كامـ ـ ـ ـ ـ ــيبة لت زملز تناملا اإلمدادات ال ذائية والدخل ،ما احلرص الاقا نفسـ ـ ـ ـ ـ ــأل عب تردية نيذه
ّ
األحيا دطرملاة مسؤولة وعب التابيل إىل أدىن ح ّد من اآلثار السببية عب البيئة؛

 - 9تشتتدد عب ضــرورة تنفيذ الاثياة اخلتامية لبمؤمتر الدويل الثالا امل ين دالدول اجلزرملة الا ـ رية
النامية ،امل نانة ”إجرا ات ال مل امل َّجل لبدول اجلزرملة الا رية النامية مسار (ماماا)“ تنفيذا تاما()14؛
 - 10تح ت الــدول عب أن تكثف ،مبــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة أو عن طرملق املنظمــات أو الرتتيبــات دون
اإلقبيمية أو اإلقبيمية أو ال املية املختاـ ـ ـ ــة ،اجليفاد املبذولة من أجل تاييم آثار ت ري املناخ ال املي وحتمض
الــمحيطات امتدامة األر دة السمكية واملاائل اليت تدعميفا ،وال ميما أكثرنيا تضررا ،والتادي لتب
اآلثار عب النحا املنامك؛
 - 11تشت ت تتدد عب التزامات دول ال بم داالضـ ـ ـ ــطاع رسـ ـ ـ ــؤولياهتا ،وفاا لاتفاقية واالتفاق،
لكفالة امتثال الس ـ ـ ـ ـ ــفن اليت ترفا عبميفا لتدادري احلف واإلدارة املتخذة الس ـ ـ ـ ـ ــارملة املف ال فيما ملت بق راارد
ماائد األكاا أعايل البحار؛

 - 12ت يب دالدول واملنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماـ ـ ـ ــائد األكاا ،حسـ ـ ـ ــك
االقتضا  ،أن تايم املخاطر واآلثار الضارة احملتمل أن حيدثيفا ت ري املناخ األر دة السمكية ،وأن تألخذ
نيذه املخاطر واآلثار د و االعتبار عند وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تدادري احلف واإلدارة وعند حبا اخليارات املمكنة لبحد
من املخاطر واآلثار الس ــببية فيما ملت بق دإدارة ما ــائد األكاا و ــحة النظم اإلملكالاجية البحرملة وقدرهتا
عب التــألقبم ،وأن تكثف اجليفاد لبت ــاون عب مجا وتبــادل ونشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر البيــانــات ال بميــة والتانيــة وأفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
املمارمات املتابة داضا وتنفيذ امرتاتيجيات التكيف ،ومساعدة الدول النامية نيذا الادد ،وال ميما
األ د عرضة منيفا لآلثار السببية لت ري املناخ؛
_________________

( )13تارملر مؤمتر الامة ال املي لبتنمية املسـ ــتدامة ،جانيانسـ ــربغ ،جناب أفرملايا 26 ،آب/أغسـ ــطس  4 -أملبال/مـ ــبتمرب 2002
(منشارات األمم املتحدة ،رقم املبيا  A.03.II.A.1والتااملك) ،الفال األول ،الارار  ،2املرفق.
( )14الارار  ،15/69املرفق.
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 - 13ت يب عميا الدول أن تطبق عب نطاق وامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،مبا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة أو عن طرملق املنظمات
والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا ،وفاا لباانان الدويل واملدونة ،النيفج التحاطي والنيفيفج
املراعية لبنظام اإلملكالاجي حف األر دة السمكية وإدارهتا وامت اهلا ،وهتيك أملضا دالدول األطرا
االتفاق أن تنفذ أحكام املادة  6من االتفاق تنفيذا كاما عب مبيل األولاملة؛
 - 14تح الدول عب املادة اعتمادنيا عب املش ــارة ال بمية وض ــا تدادري احلف واإلدارة
وا ا نيا وتنفيذنيا ،وعب تكثيف جيفادنيا ،دام ـ ــائل منيفا الت اون الدويل ،لبتش ـ ــجيا عب االم ـ ــتفادة من
ال بم تــدادري احلف واإلدارة اليت تنطبق ،وفاــا لباــانان الــدويل والنيفج التحاطي والنيفيفج املراعيــة لبنظــام
اإلملكالاجي إدارة ماــائد األكاا ،را مل زا فيفم النيفيفج املراعية لبنظام اإلملكالاجي ،د رض كفالة حف
املاارد البحرملة احلية وامـ ــت اهلا عب اا مسـ ــتدام األجل الطاملل ،وتشـ ــجا نيذا الاـ ــدد عب تنفيذ
امـ ـ ـرتاتيجية حتس ـ ــو امل بامات عن حالة ما ـ ــائد األكاا واالجتانيات الس ـ ــائدة فييفا اليت وضـ ـ ـ تيفا منظمة
األغذملة والزراعة لألمم املتحدة داعتبارنيا إطارا لتحسو حالة أنشطة ماائد األكاا واجتانياهتا وفيفميفا؛
 - 15ت يب عميا الدول أن تض ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،مبا ـ ـ ـ ـ ـ ــرة أو عن طرملق املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية
امل نية دإدارة ما ـ ـ ــائد األكاا ،لكل ناع من أنااع األر ـ ـ ــدة الس ـ ـ ــمكية نااطا مرج ية لبحدود واألنيدا
عب مبيل التحاط ،وملكان الااد من النااط املرج ية لألنيدا حتايق غاملات اإلدارة ،عب النحا املبو
املرفق الثاين لاتفاق و املدونة ،ضمانا لبحفاظ عب حايبة يد األر دة السمكية ،وعند الضرورة
عب األنااع املرتبطة هبا أو امل تمدة عبييفا ،عند مســتاملات مســتدامة أو إلعادهتا إىل نيذه املســتاملات ،وأن
تتخذ نيذه النااط املرج ية مؤ را لبد ال مل دإجرا ات احلف واإلدارة؛
 - 16تش ت تتجع الدول عب الايام ،مبا ـ ـ ــرة أو عن طرملق املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية
دإدارة ما ــائد األكاا ،داض ــا وتنفيذ امـ ـرتاتيجيات وخطط إلعادة البنا والت ا حيثما ملتبو أن ر ــيدا
ككيا م رض لبا ـ ــيد املفرط ،عب أن تش ـ ــتمل نيذه االمـ ـ ـرتاتيجيات واخلطط عب أطر امنية واحتماالت
لانت ا هتد إىل إعادة الر ـ ـ ــيد الس ـ ـ ــمكي إىل مس ـ ـ ــتاملات كن عب األقل أن تنتج ال ائد األقاـ ـ ـ ـ
الدائم ،وأن تسرت د دالتاييم ال بمي و ضا لبتاييم الدوري لتحدملد مدى التادم الذي حتراه؛
 - 17تشتتجع أيضتتا الدول عب تطبيق النيفج التحاطي والنيفيفج املراعية لبنظام اإلملكالاجي
ا ا وتنفيذ تدادري احلف واإلدارة اليت تتناول أمارا عدة منيفا املا ـ ـ ــيد ال رض ـ ـ ــي والتباة والا ـ ـ ــيد املفرط،
ومحاملة املاائل اليت تثري قباا خا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ما مراعاة املبادئ التاجييفية الاائمة اليت وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تيفا منظمة األغذملة
والزراعة لألمم املتحدة؛
 - 18تش ت ت ت ت تتجع كتتذلتتك الــدول عب أن تاام ،منفردة أو عن طرملق املنظمــات أو الرتتيبــات
اإلقبيمية امل نية دإدارة ماائد األكاا ،داضا درامج مراقبة أو ت زملز ما نيا قائم منيفا من أجل حتسو مجا
البيانات عن عدة أمار منيفا أنااع املاـ ــيد املسـ ــتيفدفة وال رضـ ــية ،مما ملسـ ــاعد أملضـ ــا أدوات الر ـ ــد واملراقبة
واإل ـ ـ ـ ـ ـ ـرا  ،وعب أن تألخذ االعتبار امل املري وأ ـ ـ ـ ـ ــكال الت اون وغري ل من اهلياكل الاائمة ل رض
تنفيذ نيذه الربامج ،عب اا ما ورد املادة  25من االتفاق واملادة  5من املدونة؛
 - 19ت يب في هذا الألتتدد دالدول أن تتخذ خطاات ،منفردة متشــيا ما تش ـرمل اهتا الاطنية
أو عن طرملق املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا ،حس ـ ـ ـ ـ ــك االقتض ـ ـ ـ ـ ــا  ،لكفالة
مامة املراقبو؛
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 - 20تش ت ت ت تتجع الدول عب أن تاام ،منفردة وعن طرملق املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية
دإدارة ما ــائد األكاا ،دتنفيذ عمبيات مجا ديانات املا ــيد الاامة واإلداغ عنيفا ددقة وماثاقية ودش ــكل
كامل وف ال ،را ملش ـ ـ ــمل املا ـ ـ ــيد ال رض ـ ـ ــي واملرجتا ،وام ـ ـ ــت راض البيانات والتثبا من ـ ـ ــحتيفا ،وتاد
م بامات عن املاـ ــيد دعماي لتاييم األر ـ ــدة السـ ــمكية عبميا وت زملزاي لبنيفيفج املراعية لبنظام اإلملكالاجي
إدارة املاائد؛
 - 21ت يب دالدول واملنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا أن تاام
عب اا وا ودقيق وحس ــن التاقيا عما البيانات املطبادة عن كمية املا ــيد واجليفد املبذول الا ــيد
وامل بامات املرتبطة راــائد األكاا وإداغ منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة هبا ،حســك االقتضــا ،
را ل ما ملت بق منيفا داألر دة السمكية املتداخبة املناطق واألر دة السمكية الكثرية االرحتال داخل
املناطق اخلاض ـ ـ ة لباالملة الاطنية وخارجيفا واألر ــدة الس ــمكية املتفردة أعايل البحار واملا ــيد ال رض ــي
واملرجتا ،وأن تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحدة عمبيات ،حالة عدم وجادنيا ،لت زملز قيام أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا املنظمات والرتتيبات
اإلقبيمية امل نية دإدارة ماـ ـ ـ ــائد األكاا عما البيانات واإلداغ هبا ،دطرق عدة منيفا االمـ ـ ـ ــت راض املنتظم
المتثال األعضــا هلذه االلتزامات ومطالبة ال ضــا الذي ال ملفي هبذه االلتزامات ر اجلة املشــكبة ،دامــائل
منيفا إعداد خطط عمل هلا حدود امنية؛
 - 22تد و الدول واملنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا إىل الت اون
ما منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة تنفيذ املبادرة املت باة دنظام ر ـ ـ ـ ـ ــد ماارد ما ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا،
وماا بة تطاملر نيذه املبادرة؛
 - 23تعيد ت كيد الفارة  10من قرارنيا  105/61املؤرخ  8كانان األول/دملسـ ـ ـ ــمرب ،2006
وهتيك دالدول أن تاام عب وجأل السـ ـ ـ ـ ــرعة ،را ل من خال املنظمات أو الرتتيبات اإلقبيمية امل نية
دإدارة ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا ،دا ا وتنفيذ تدادري من أجل التنفيذ الكامل خلطة ال مل الدولية حلف وإدارة
ك الار فيما ملت بق داملاائد اليت مليفستيفد فييفا ك الار أو املاائد اليت ال ملستيفد فييفا ،عب
أم ــاس أفض ــل امل بامات ال بمية املتاحة ودس ــبل عدة منيفا وض ــا حدود لكمية املا ــيد واجليفد املبذول
الاـ ـ ـ ـ ــيد ،دألن تفرض عب السـ ـ ـ ـ ــفن اليت ترفا أعاميفا أن جتما وتادم تاارملر منتظمة عن البيانات املت باة
دكمية املايد من ك الار  ،را فييفا البيانات املت باة دألنااع حمددة ،ومرجتا املايد وتفرملغ املايد ،وأن
جتري ،دســبل منيفا الت اون الدويل ،تاييمات ــامبة ألر ــدة ك الار  ،وأن تابل ــيده ال رضــي وعدد
النافق منأل دس ــبك الا ــيد ال رض ــي ،وأال تزملد نش ــاط الا ــيد املا ــائد اليت مليفس ــتيفد فييفا ك الار
عندما تكان امل بامات ال بمية غري دقياة أو غري كافية ،وأن تض ـ ـ ـ ــا عب وجأل الس ـ ـ ـ ــرعة تدادري إدارملة تاام
عب أم ـ ـ ــاس عبمي لكفالة حف أر ـ ـ ــدة ك الار وإدارهتا وام ـ ـ ــت اهلا عب اا مس ـ ـ ــتدام األجل
الطاملل واحليبالة دون ام ـ ــتمرار االخنفاض أر ـ ــدة أكاا الار امل رض ـ ــة لبخطر أو امليفددة ،وتش ـ ــجا
االمتخدام التام لبنافق من أكاا الار اليت مت ا طيادنيا مياق املاائد املدارة عب اا مستدام؛
 - 24ت يب دالدول ا ا إجرا ات فارملة متضـ ـ ـ ـ ـ ــافرة لتحسـ ـ ـ ـ ـ ــو تنفيذ التدادري الاائمة لتنظيم
ماــائد ك الار والاــيد ال رضــي لســم الار اليت وض ـ تيفا املنظمات أو الرتتيبات اإلقبيمية امل نية
دإدارة ما ـ ـ ــائد األكاا وتب املتخذة عب املس ـ ـ ــتاى الاطين واالمتثال هلا ،وال م ـ ـ ــيما التدادري اليت متنا أو
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تايد ما ـ ـ ـ ــائد األكاا اليت تاتا ـ ـ ـ ــر عب مجا اعانف ك الار  ،والنظر عند الض ـ ـ ـ ــرورة ا ا تدادري
أخرى ،حسك االقتضا  ،كألن ملشرتط تفرملغ محاالت أكاا الار ما إداا كل اعنفة مكاهنا الطبي ي؛
 - 25ت يب داملنظمات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماائد األكاا اليت هلا احية تنظيم األنااع
الكثرية االرحتال أن تضــا تدادري حتاطية عب أمــاس عبمي من أجل حف وإدارة أكاا الار اليت تاــاد
ماـ ـ ـ ـ ــائد األكاا املناطق املشـ ـ ـ ـ ــمالة داتفاقياهتا أو أن ت زا ما نيا قائم منيفا ،حسـ ـ ـ ـ ــك االقتضـ ـ ـ ـ ــا ،
را ملتسق ما خطة ال مل الدولية حلف وإدارة ك الار ؛
 - 26تش تتجع دول نطاق االنتشـ ــار ومنظمات التكامل االقتاـ ــادي اإلقبيمي اليت تاـ ــبح
د د أطرافا ماق ة عب مذكرة التفانيم املت باة حبف أكاا الار امليفاجرة إطار م انيدة احملافظة عب
األنااع امليفــاجرة من احلياانــات الربملــة( )10عب أن تف ــل لـ  ،وتــدعا الــدول غري دول نطــاق االنتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
واملنظمــات احلكاميــة الـدوليــة واملنظمــات غري احلكاميــة الـدوليــة والاطنيــة أو غرينيـا من اهليئــات والكيــانات
ات الابة إىل أن تنظر أن تابح من الشركا املت اونو؛
 - 27تشجع الدول ،حسك االقتضا  ،عب الت اون التا ل إىل امتنتاجات دشألن عدم
إض ـرار التجارة داألر ــدة املشــرتكة لألنااع البحرملة الااردة التذمليبو األول والثاين التفاقية التجارة الدولية
دألنااع احلياانات والنباتات الربملة امليفددة داالناراض( ،)9را ملتفق ما املفانييم واملبادئ التاجييفية غري املب ِزمة
اتفاقية التجارة
الااردة الارار  7-16املت بق دام ـ ــتنتاجات عدم اإلض ـ ـرار الذي ا ذه مؤمتر األطرا
الدولية دألنااع احلياانات والنباتات الربملة امليفددة داالناراض؛
 - 28تح الدول عب إاالة احلااجز املفروضة عب جتارة األكاا ومنتجات ماائد األكاا
اليت ال تتس ـ ــق ما حااقيفا والتزاماهتا راجك اتفاقات منظمة التجارة ال املية ،آخذة االعتبار أمهية جتارة
األكاا ومنتجات ماائد األكاا ،وخبا ة دالنسبة إىل الببدان النامية؛
 - 29تشتير إىل أن الدول التزما الاثياة امل نانة ”املســتابل الذي ناــبا إليأل“ دألن تراعي
ضرورة كفالة إمكانية الا ال إىل ماائد األكاا لكل من يادي الكفا و ار الايادملن والايادملن
احلرفيو والنس ـ ــا ال امات جمال ـ ــيد األكاا وكذل الش ـ ـ ـ اب األ ـ ــبية وجمتم اهتا ،وال م ـ ــيما
الببدان النامية ،و الدول اجلزرملة الا ـ رية النامية خاــا ــا ،ودألن تراعي أمهية إتاحة إمكانية الا ــال إىل
األمااق هلذه الفئات؛
 - 30تحيط نما دالارار  2017/6امل نان ”الس ـ ــنة الدولية ملا ـ ــائد األكاا وتردية األحيا
املائية احلرفية“  ،الذي اعتمده مؤمتر منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة دورتأل األرد و ،امل اادة
()15
روما الفرتة من  3إىل  8متاا/ملاليأل 2017؛
 - 31تعنن الســنة اليت تبدأ  1كانان الثاين/ملناملر  2022مــنة دولية ملاــائد وتردية األحيا
املائية احلرفية ،وتدعا منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة إىل أن تض ـ ـ ـ ــطبا ،دالت اون ما مؤم ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات
منظامة األمم املتحدة ونييئاهتا األخرى ات الاــبة ،ددور الاكالة الرائدة هلذه الســنة الدولية ،وتش ـ ّدد عب
أن تكبفة مجيا األنشــطة اليت قد تنشــأل عن تنفيذ نيذه الفارة ،خبا األنشــطة املندرجة حاليا ضــمن والملة
الاكالة املنفذة ،ملنب ي أن ت ط من التربعات؛
_________________

( )15انظر منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة ،الاثياة  ،C 2017/REPالتذمليل ااي.
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السمكية الممداخنة الم ارص واألرةدة السمكية الكثيرة االرتحالع والألكو ذات الألنة

 - 32تح الدول واملنظمات الدولية والاطنية ات الاـ ــبة عب ضـ ــمان مشـ ــاركة أ ـ ــحاب
املاــبحة امل نيو راــائد األكاا الاـ رية النطاق وضــا الســيامــات نيذا الشــألن وامـرتاتيجيات إدارة
ماائد األكاا من أجل امتدامة نيذه املاائد عب املدى الطاملل ،را ملتفق ما واجك كفالة حف ماارد
ماــائد األكاا وإدارهتا عب اا مــبيم ،وتشــجا الدول عب النظر ت زملز خطط إدارة تشــاركية ملاــائد
األكاا الا رية النطاق ،حسك االقتضا  ،وفاا لبااانو واألنظمة واملمارمات الاطنية ،وكذل لبمبادئ
التاجييفية الطاعية لتألمو ماائد األكاا املستدامة الا رية النطاق مياق األمن ال ذائي والاضا عب
الفار اليت وض تيفا منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة؛
 - 33ترحتتب دــاإلجرا ات اليت ا ــذهتــا منظمــة األغ ـذملــة والزراعــة لألمم املتحــدة وعــدد من
املنظمات اإلقبيمية لدعم التنفيذ داام ـ ـ ــطة خطط ال مل اإلقبيمية واألفرقة ال امبة املخا ـ ـ ـ ـا ـ ـ ــة واملبادرات
األخرى لبمبادئ التاجييفية الطاعية لتألمو ماـ ـ ــائد األكاا املسـ ـ ــتدامة الا ـ ـ ـ رية النطاق مـ ـ ــياق األمن
ال ذائي والاضا عب الفار؛
 - 34تش ت ت تتجع الدول عب الايام ،مبا ـ ـ ـ ــرة أو عن طرملق املنظمات والرتتيبات دون اإلقبيمية
أو اإلقبيمية أو ال املية املختاــة واملائمة ،وحســك االقتضــا  ،دتحبيل أثر ــيد األكاا األنااع البحرملة
اليت حتتل مرتبة دنيا السبسبة ال ذائية؛
 - 35ترحب ،نيذا الا ــدد ،دش ــروع منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة إجرا مزملد
من الدرامات ع ن تألثري أنشطة الايد الاناعية األنااع اليت حتتل مرتبة دنيا من السبسبة ال ذائية؛
 - 36تد و منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة إىل النظر اآلثار اليت كن أن ترتتك
ـ ـ ـ ــحة األر ـ ـ ـ ــدة الس ـ ـ ـ ــمكية غري املس ـ ـ ـ ــتزرعة وام ـ ـ ـ ــتدامتيفا و التناع
عب أنااع األكاا احملارة جينيا
البيالاجي لببيئة املائية ،وتاد التاجيأل ،را ملتفق ما املدونة ،دشألن تابيل اآلثار الضارة إىل أدىن حد ممكن
نيذا الادد؛
 - 37تد و أيضتتا منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة إىل ال مل ،دالتش ــاور ما املنظمات
الدولية األخرى ات الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة ،را ل املنظمة البحرملة الدولية ،عب ت زملز الاعي والت اون من أجل
تطاملر وتاطيد الادرة عب در اآلثار الس ـ ـ ـ ـ ـ ــببية لألنااع الدخيبة ال ااملة عب التناع البيالاجي ،را ل
األر دة السمكية ،وتابيل نيذه اآلثار إىل أدىن حد والتخفيف من حدهتا؛
ثانيا
ت يذ ات ا ا  1995لم يذ ما تمض ت ت تتم ه ات اقية األمم الممحدة لقانون البحار المؤرخت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة
 10كانون األول/ديست تتمبر  1982من أحكا مش ت ت ن ح و وادارة األرةت تتدة الست تتمكية الممداخنة
الم ارص واألرةدة السمكية الكثيرة االرتحال
 - 38ترحب دألحدة عمبيات االنضــمام إىل االتفاق وهتيك عميا الدول والكيانات املشــار
إلييفا االتفاقية و الفارة ( 2ب) من املادة  1من االتفاق اليت تا ـ ــدق عب االتفاق أو تنض ـ ــم إليأل
تطبياأل داارة مؤقتة؛
د د أن تف ل ل وأن تنظر حلو قياميفا دذل
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االتفــاق أن تاام ،عب مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيــل األولاملــة ،دتنفيــذ أحكــام
 - 39ت يتتب دــالــدول األطرا
االتفاق عب اا ف ال من خال تشرمل اهتا الاطنية وعن طرملق املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة
ماائد األكاا اليت تشارا فييفا؛
 - 40تشتتدد عب أمهية أحكام االتفاق املت باة دالت اون الثنائي ودون اإلقبيمي واإلقبيمي
جمال اإلنفا  ،وحتا عب ماا بة دذل اجليفاد نيذا الادد؛
االتف ــاق عب الاي ــام ،مب ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة أو عن طرملق املنظم ــات
 - 41تح ت ال ــدول األطرا
أو الرتتيبات دون اإلقبيمية أو اإلقبيمية امل نية دإدارة ماـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا ،ووفاا لبفارة  4من املادة  21من
االتفــاق ،دــإداغ مجيا الــدول اليت ت مــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفنيفــا دــالا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــد أعــايل البحــار املنطاــة دون اإلقبيميـة
أو اإلقبيمية نفســيفا دشــكل دطاقات اهلاملة اليت تاــدرنيا تب الدول األطرا لبمســؤولو املأل ون هلم عب
النحا الااجك دالا اد عب منت السفن والايام ريفام التفتيي وفاا لبمادتو  21و  22من االتفاق؛
االتفاق عب أن ت و ،وفاا لبفارة  4من املادة 21
 - 42تح أيضت ت ت ت تتا الدول األطرا
منأل ،م ــبطة منام ــبة لتباي اإلخطارات عما داملادة  ،21وأن تاام داإلعان عن ل الت يو عب النحا
الااجك عن طرملق املنظمات أو الرتتيبات دون اإلقبيمية أو اإلقبيمية ات الابة امل نية دإدارة ماائد األكاا؛
 - 43تد و املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية ات الاـ ـ ـ ـ ـ ــبة امل نية دإدارة ماـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا اليت
تتخذ د د إجرا ات لبا ـ ـ اد إىل السـ ــفن وتفتيشـ ــيفا أعايل البحار تتسـ ــق ما املادتو  21و  22من
االتفاق ،را ل إجرا ات لكفالة مامة الطاقم واملفتشو ،إىل الايام دذل ؛
 - 44ت يب دالدول أن تتخذ ،منفردة وحسك االقتضا عن طرملق املنظمات والرتتيبات دون
اإلقبيمية واإلقبيمية امل نية دإدارة ما ــائد األكاا اليت ملش ــمل اختا ــا ــيفا األر ــدة الس ــمكية املتفردة
أعايل البحار ،التدادري الاامة لكفالة حف تب األر ــدة وإدارهتا وامــت اهلا عب اا مســتدام األجل
الطاملل ،وفاا لاتفاقية ورا ملتسق ما املدونة واملبادئ ال امة املبينة االتفاق؛
 - 45تد و الدول إىل مس ـ ــاعدة الدول النامية ت زملز مش ـ ــاركتيفا املنظمات أو الرتتيبات
اإلقبيمية امل نية دإدارة ماــائد األكاا ،دطرق منيفا تيســري مــبل و ـاهلا إىل ماــائد األكاا اليت تاجد هبا
أر ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ككية متداخبة املناطق وأر ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ككية كثرية االرحتال ،وفاا لبفارة ( 1ب) من املادة  25من
مبل الا ال نيذه الدول النامية امل نية ومااطنييفا؛
االتفاق ،ما مراعاة ضرورة كفالة أن تفيد يف

االتفاق أن تراعي ،مبا رة أو عن طرملق املنظمات والرتتيبات
 - 46تح الدول األطرا
اإلقبيمية امل نية دإدارة ماـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا ،االحتياجات اخلا ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبدول النامية ،را ل الدول اجلزرملة
الا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رية النامية ،عب النحا املبو مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إجرا ات ال مل امل َّجل لبدول اجلزرملة الا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رية النامية
(مس ــار م ــاماا) لدى الافا دااجك الت اون عب وض ــا تدادري حف وإدارة األر ــدة الس ــمكية املتداخبة
غري
املناطق واألر ــدة الســمكية الكثرية االرحتال ،را ل احلاجة إىل كفالة أال تنال نيذه التدادري عبئيا َ
متنام ـ ـ ــك من إجرا ات احلف إىل الدول النامية ،عند االقتض ـ ـ ــا  ،ووفاا لبفارة  ) ( 2من املادة  24من
نيذا الادد اجليفاد اليت تبذل حاليا من أجل التا ل دشكل أفضل إىل فيفم مشرتا
االتفاق ،وتاح
هلذا املفيفام؛
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 - 47ت يب دالدول واملؤم ـ ـ ـسـ ـ ــات املالية الدولية واملؤم ـ ـ ـسـ ـ ــات التاد ة ملنظامة األمم املتحدة
تاد املساعدة وفاا لبجز السادا من االتفاق ،را ل  ،عند االقتضا  ،وضا آليات أو أدوات مالية
خا ـ ــة من أجل تاد املس ـ ــاعدة إىل الدول النامية ،وال م ـ ــيما أقبيفا اا والدول اجلزرملة الا ـ ـ ـ رية النامية،
لتمكينيفا من تنمية قدراهتا الاطنية عب امت ال ماارد ماائد األكاا ،را ل تطاملر أماطيل الايد
اليت ترفا أعاميفا احملبية وعمبيات التجيفيز املالدة لبايمة وتامـ ـ ـ ــيا قاعدهتا االقتاـ ـ ـ ــادملة جمال ـ ـ ـ ــناعة
يد األكاا ،را ملتفق ما واجك كفالة حف ماارد ماائد األكاا وإدارهتا عب اا مائم؛
 - 48تح الدول واملنظمات احلكامية الدولية واملؤم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات املالية الدولية واملؤم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات
الاطنية واملنظمات غري احلكامية واأل ــخاص الطبي يو واالعتبارملو عب تاد تربعات مالية إىل ــندوق
املساعدة املنشأل راجك اجلز السادا من االتفاق؛
 - 49تش تتجع منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة و ـ ـ بة ــؤون احمليطات وقانان البحار
التاد ة ملكتك الش ـ ــؤون الاانانية األمانة ال امة (الش ـ ـ بة) عب ماا ـ ــبة جيفادمها من أجل اإلعان عن
تاافر املساعدة عن طرملق ندوق املساعدة؛
 - 50تش ت ت ت تتجع الدول عب الت جيل دإحراا التادم ،منفردة وحس ـ ـ ـ ـ ــك االقتض ـ ـ ـ ـ ــا عن طرملق
املنظمات والرتتيبات دون اإلقبيمية واإلقبيمية امل نية دإدارة ماـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا ،تنفيذ تا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيات مؤمتر
امـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت راض االتفــاق الـذي يفعاــد نياملارا الفرتة من  22إىل  26أملـار/مـاملا  )16(2006و حتـدملـد
األولاملات املستجدة؛
 - 51تشت تتجع الدول عب النظر ،منفردة وحس ـ ــك االقتض ـ ــا عن طرملق املنظمات والرتتيبات
دون اإلقبيمية واإلقبيمية امل نية دإدارة ما ــائد األكاا ،تنفيذ تا ــيات املؤمتر االم ــت راض ــي املس ــتألنف
امل ااد نياملارا الفرتة من  24إىل  28أملـ ــار/م ـ ـاملا  )17(2010و الفرتة من الفرتة من  23إىل
 27أملار/ماملا  ،)18(2016حسك االقتضا ؛
 - 52تشير إىل أ ّن املؤمتر االمت راضي املستألنف قد اتفق عب إداا االتفاق قيد االمت راض
من خال ام ــتئنا املؤمتر االم ــت راض ــي ماعد ال ملكان قبل عام  ،2020وملـيفتّـ َفق عبيأل جالة ماببة
االتفاق؛
من املشاورات غري الركية لبدول األطرا
 - 53ت وه ،داجأل خاص ،دااللتزامات اليت قط ا املؤمتر االمت راضي املستألنف امل ااد
عام  2016ملاا بة تنفيذ االتفاق من خال تطبيق النَّيفج التحاطي والنيفج املراعية لبنظم اإلملكالاجية
إدارة ماــائد األكاا ،ولبت جيل دتحســو حالة األر ــدة الســمكية املتداخبة املناطق واألر ــدة الســمكية
الكثرية االرحتال ،واملادة التفاعل دو جمايل ال بام والس ـ ـ ـ ـ ــيام ـ ـ ـ ـ ــات ،وتااملة الرتكيز عب الت اون ،عب مجيا
املستاملات ،لتسحو نااتج ماائد األكاا عب الا يد ال املي؛
 - 54تشت تتير إىل الفارة  6من الارار  13/56املؤرخ  28تشـ ـ ـرملن الثاين/نافمرب  ،2001وإىل
كرس املشاورات غري الركية لبدول األطرا
تا ية املؤمتر االمت راضي املستألنف عام  2016دألن تيف َّ
_________________

( )16انظر  ،A/CONF.210/2006/15املرفق.
( )17انظر  ،A/CONF.210/2010/7املرفق.
( )18انظر  ،A/CONF.210/2016/5املرفق.
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االتفاق ،عب أمــاس مــناي ،لبنظر املســائل احملددة النا ــئة عن تنفيذ االتفاق ،هبد حتســو التفانيم
وتبادل اخلربات وحتدملد أفض ـ ـ ـ ــل املمارم ـ ـ ـ ــات لكي تنظر فييفا الدول األطرا  ،فض ـ ـ ـ ــا عن اجلم ية ال امة
واملؤمتر االمت راضي؛
 - 55ت نب إىل األمو ال ام ،نيذا الاـ ـ ـ ـ ــدد ،أن ملدعا إىل عاد اجلالة الثالثة عشـ ـ ـ ـ ــرة من
ـ ـ ـ ـ ــيفر أملار/ماملا  ،2018من
االتفاق ،عب امتداد ملامو
املش ـ ـ ـ ـ ــاورات غري الركية لبدول األطرا
أجل الرتكيز عب ماضاع ”ال اقة دو ال بام والسيامات“ ،وتطبك أملضا إىل األمو ال ام أن ملدعا إىل
عام  2019لبرتكيز عب ماض ــاع
عاد اجلالة الراد ة عش ــرة من املش ــاورات غري الركية لبدول األطرا
”امت راضات أدا املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماائد األكاا“؛
ملاجأل ،جرملاي عب املمارمـ ـ ــة املتب ة السـ ـ ــادق ،دعاةي
 - 56ت نب أملضـ ـ ــا إىل األمو ال ام أن ّ
االتفاق ،وكذل  ،ودا ـ ـ ـ ـ ــفة مراقك ،لبدول والكيانات غري األطرا املش ـ ـ ـ ـ ــار إلييفا
لبدول األطرا
االتفاقية و الفارة ( 2ب) من املادة  1من االتفاق ،ومنظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة وغرينيا من
املنظمات واهليئات والا ـ ـ ـ ـ ـ ــنادملق والربامج ات الا ـ ـ ـ ـ ـ ــبة داخل منظامة األمم املتحدة ،وأمانات املنظمات
واالتفاقيات امل نية وغرينيا من املنظمات واهليئات احلكامية الدولية ات الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة ،وال مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيما املنظمات
والرتتيبات دون اإلقبيمية واإلقبيمية امل نية دإدارة ماـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا وما ملتاـ ـ ـ ـ ـ ــل هبا من منظمات حكامية
دولية إقبيمية م نية دال بام البحرملة ،واملنظمات غري احلكامية ات الاـ ــبة ،من أجل حضـ ــار اجلالة الثالثة
االتفاق؛ كما جياا لبمؤم ـســات ال بمية ات الاــبة
عشــرة من املشــاورات غري الركية لبدول األطرا
أن تطبك دعاة لبمشاركة نيذه املشاورات دافة مراقك؛
االتفــاق ،وكــذا الــدول
 - 57ت نتتب كتتذلتتك إىل األمو ال ــام أن ملــدعا الــدول األطرا
املدعاة
والكيانات غري االطرا املشــار إلييفا الفارة ( 2ب) من املادة  1من االتفاق ،ومــائر األطرا
ّ
إىل املش ـ ـ ـ ــاركة املش ـ ـ ـ ــاورات دا ـ ـ ـ ــفة مراقك عما دالفار  56من نيذا الارار ،إىل تزوملد الش ـ ـ ـ ـ ـ بة د رائيفا
فيما ملت بق راضاع ال اقة دو السيامات وال بام ،وإىل إرفاق ترمجة إىل اإلجنبيزملة هلذه اآلرا  ،وتطبك إىل
الش بة أن تنشر تب اآلرا عب ماق يفا عب اإلنرتنا من دون حترملر ودالب ات اليت وردت هبا؛
االتفاق إىل أن تيف ّمم عب
 - 58تد و رئامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورات غري الركية لبدول األطرا
نطاق واما ،وعن طرملق األمانة ال امة ،ماجزا غري ركي لبمناقشات اليت متدور اجلالة الثالثة عشرة؛
 - 59تعيد تت كيد رنب ا إىل منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة أن تبدأ وضا ترتيبات
ما الدول جلما البيانات عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد األكاا أعايل البحار الذي تاام دأل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفن اليت ترفا عبميفا
ولنشرنيا عب الا يدملن دون اإلقبيمي واإلقبيمي حيثما ال تاجد ترتيبات من نيذا الابيل؛
 - 60تعيد أيض ت ت ت ت تتا ت كيد رنب ا إىل منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة أن تاام دتنايح
قاعدة دياناهتا ال املية إلحا ـ ـ ـ ــا ات ما ـ ـ ـ ــائد األكاا من أجل تافري م بامات عن األر ـ ـ ـ ــدة الس ـ ـ ـ ــمكية
املتداخبة املناطق واألر ـ ــدة السـ ــمكية الكثرية االرحتال واألر ـ ــدة السـ ــمكية املتفردة أعايل البحار عب
أماس املكان الذي ملتم فيأل الايد؛
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ثالثا
الألكو الممعنقة ممألاطد األسما
 - 61تشتتدد عب أمهية التنفيذ الف ال ألحكام اتفاق االمتثال( ،)55وحتا عب ماا ــبة دذل
اجليفاد نيذا الادد؛
 - 62ت يب عميا الدول والكيانات األخرى املشــار إلييفا الفارة  1من املادة ال ا ــرة من
اتفاق االمتثال اليت تا ـ ــبح د د أطرافا ل االتفاق أن تف ل ل  ،عب م ـ ــبيل األولاملة ،وأن تنظر
تطبياأل داارة مؤقتة؛
حلو قياميفا دذل
 - 63تحت الــدول واملنظمــات والرتتيبــات دون اإلقبيميــة واإلقبيميــة امل نيــة دــإدارة ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــد
األكاا عب تطبيق املدونة والتشجيا عب تطبيايفا جمال اختااص كل منيفا؛
 - 64تح الدول عب أن تضـ ـ ــا وتنفذ ،عب مـ ـ ــبيل األولاملة ،خطط عمل وطنية ،وخطط
عمل إقبيمية عند االقتضا  ،لتنفيذ خطط ال مل الدولية اليت وض تيفا منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة؛
 - 65تش ت ت تتجع الدول ،نيذا الا ـ ـ ـ ــدد ،عب الافا دالتزاميفا فيما ملت بق داإلداغ عن تنفيذ
املدونة ،وتكرر التألكيد عب أمهية االم ـ ــتجادة لام ـ ــتبيان الش ـ ــبكي ملنظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة
ّ
اجملم ة كن أن تكان
بامات
امل
ن
أ
وتاح
،
الدولية
اتيجيات
رت
ـ
م
اال
و
مل
ال
وخطط
املدونة
تنفيذ
ـد
لر
ّ
ّ
()19
ميفمة دالنسبة لتنفيذ األنيدا ات الابة الااردة خطة التنمية املستدامة ل ام  2030؛
أملضا ّ
 - 66تالحو إ دار منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة لبخطاط التاجييفية التانية دشألن
عمبيات الايد أفضل املمارمات لتحسو السامة البحر ضمن قطاع ماائد األكاا؛
 - 67تشتتجع الدول عب النظر تاقيا اتفاق كيك تاون ل ام  2012دشــألن تنفيذ أحكام
دروتاكال تار اليناس ل ام  1993املت بق داتفاقية تار اليناس الدولية لس ــامة م ــفن الا ــيد ل ام 1977
أو التادملق عب االتفاق أو قبالأل أو املاافاة عبيأل أو االنضمام إليأل؛
رامعا
ةيد األسما غير المشروع وغير المبنغ ه وغير الم ظم
 - 68تؤكد مرة أخرى قنق ا الشتتديد من أن ــيد األكاا غري املش ــروع وغري املببغ عنأل وغري
املنظم ال ملزال واحدا من أ ـ ـ ــد األخطار اليت هتدد األر ـ ـ ــدة السـ ـ ــمكية والنظم اإلملكالاجية البحرملة وال ملزال
ملرتا آثارا خطرية وكبرية عب حف ماارد احمليطات وإدارهتا ،وكذل عب األمن ال ذائي وعب اقتا ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
عدد كبري من الدول ،وال م ـ ـ ـ ـ ـ ــيما الدول النامية ،وهتيك دالدول من جدملد أن متتثل متاما جلميا االلتزامات
الاائمة وأن تكافح نيذا الناع من الاــيد وأن تتخذ عب وجأل االمــت جال مجيا اخلطاات الضــرورملة من أجل
تنفيذ خطة ال مل الدولية ملنا يد األكاا غري املشروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم وردعأل والاضا عبيأل؛
 - 69تحيط نما دالارار  2017/9امل نان ”االحتفال داليام ال املي ملكافحة الاـ ــيد غري الااناين
دون إداغ ودون تنظيم“( )20الذي اعتمده مؤمتر منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة دورتأل األرد و؛
_________________

( )19الارار .1/70
( )20انظر منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة ،الاثياة  ،C/2017/REPاملرفق ملا .
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 - 70تعنن  5حزملران/ملانيأل ملاما عامليا ملكافحة الاــيد غري الااناين دون إداغ ودون تنظيم،
من أجل تاجيأل االنتباه إىل املخاطر اليت تشكبيفا أنشطة الايد غري املشروع دون إداغ ودون تنظيم عب
االمـ ـ ــت ال املسـ ـ ــتدام ملاارد ماـ ـ ــائد األكاا ،وكذل إىل اجليفاد اجلارملة ملكافحة نيذه األنشـ ـ ــطة ،وتدعا
منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة إىل أن تض ـ ـ ـ ــطبا ،دالت اون ما م ـ ـ ـ ــائر مؤم ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات منظامة األمم
املتحدة ونييئاهتا ات الاـبة ،ددور الاكالة الرائدة االحتفال داليام الدويل ،وتشـ ّدد عب أن تكبفة مجيا
األنشــطة اليت قد تنشــأل عن تنفيذ نيذه الفارة ،خبا األنشــطة املندرجة حاليا ضــمن والملة الاكالة املنفذة،
ملنب ي أن ت ط من التربعات؛
 - 71تشير إىل أن الدول اعرتفا الاثياة امل نانة ”املستابل الذي نابا إليأل“ دألن الايد
غري املش ــروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم حيرم دبدانا كثرية من مارد طبي ي أم ــام ــي وما اال ملش ــكل خطرا
مليفدد دامتمرار تنميتيفا املستدامة ،وجددت التزاميفا دالاضا عب الايد غري املشروع وغري املببغ عنأل وغري
املنظم عب النحا الاارد خطة جانيانس ـ ـ ـ ــربغ لبتنفيذ ورنا نيذه املمارم ـ ـ ـ ــات ومكافحتيفا دام ـ ـ ـ ــائل منيفا
وض ـ يفـا خطط عمل وطنية وإقبيمية وتنفيذنيا وفاا خلطة ال مل الدولية ملنا الا ــيد غري املش ــروع وغري املببغ
وقيام الدول الس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبية ودول ال بم ودول املينا والدول املؤجرة
عنأل وغري املنظم وردعأل والاض ـ ـ ـ ـ ـ ــا عبيأل ،يف
واملســتألجرة لســفن الاــيد ودول جنســية املالكو املســتفيدملن والدول األخرى الداعمة لباــيد غري املشــروع
وغري املببغ عنأل وغري املنظم أو الض ـ ـ ـ ـ ـ ــال ة فيأل ،دتنفيذ تدادري ف الة منس ـ ـ ـ ـ ـ ــاة وفاا لباانان الدويل عن طرملق
حتدملد السفن اليت متارس الايد غري املشروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم وحرمان اجلناة من الفاائد النامجة
عنأل ،والت اون ما الببدان النامية هبد حتدملد االحتياجات ودنا الادرات دامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار ،را ل دعم
نظم الر د واملراقبة واإل را واالمتثال واإلنفا ؛
 - 72تالحو مع االرتياح وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عدد متزاملد من خطط ال مل الاطنية ملنا الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد غري
املش ــروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم وردعأل والاض ــا عبيأل ،وهتيك دالدول اليت تنظر د د وض ــا نيذه
اخلطط أن تف ل ل ؛
 - 73تح دول ال بم عب ت زملز الاالملة والرقادة الف الة عب السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفن اليت ترفا أعاميفا،
وعب دذل ال ناملة الااجبة ،دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبل منيفا وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قااعد وأنظمة وطنية أو ت دملل الاائم منيفا ،حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
ـ ـ ــيد األكاا غري املشـ ـ ــروع وغري املببغ عنأل وغري
االقتضـ ـ ــا  ،هبد ضـ ـ ــمان عدم تارط نيذه السـ ـ ــفن
املنظم ،وتؤكد من جدملد ،الاقا اتأل ،أمهية ما ملاا عب عاتق دول ال بم ،راجك الاانان الدويل ،را
ل االتفاقية ،من مس ــؤوليات تت بق دس ــفن الا ــيد اليت ترفا أعاميفا ،را ملش ــمل الس ــامة البحار
وظرو ال مل عب منت مفن الايد؛
 - 74تح الدول عب أن متارس دف الية الاالملة الاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية والرقادة عب رعاملانيا ،رن فييفم
املالكان املستفيدون ،والسفن اليت ترفا عبميفا ،ملن يفم من ممارمة أنشطة يد األكاا غري املشروع وغري
املببغ عنأل وغري املنظم وردعيفم عنيفا ومن يفم من دعم السفن اليت متارس نيذا الناع من الايد ،را ل
الس ــفن املدرجة قاائم املنظمات أو الرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ــائد األكاا عب أهنا تاام هبذه
األنش ـ ـ ـ ــطة ،وعب تيس ـ ـ ـ ــري تاد املس ـ ـ ـ ــاعدة دا ـ ـ ـ ــارة متبادلة لكفالة التحايق مثل نيذه األف ال وفرض
اجلزا ات املنامبة؛
 - 75تشجع الدول اليت تام د د دتحدملد جزا ات تطبق ،حسك االقتضا  ،وفاا لباانان
الاطين الس ـ ــاري ورا ملتما ـ ـ ما الاانان الدويل ،حال عدم امتثال الس ـ ــفن املش ـ ــاركة الا ـ ــيد أو
األنش ــطة املتا ــبة دالا ــيد وعدم امتثال رعاملانيا ،تكان ـ ـدملدة را فيأل الكفاملة لض ــمان االمتثال عب اا
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ف ال وردع ارتكاب مزملد من االنتيفاكات وحرمان املخالفو من فاائد أنشـ ــطة ـ ــيد األكاا غري املشـ ــروع
وغري املببغ عنأل وغري املنظم اليت ملضطب ان هبا ،عب الايام دذل ؛
 - 76تح الـدول عب ا ـا تـدادري ف ـالـة ،عب كـل من الا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يـد الاطين ودون اإلقبيمي
واإلقبيمي وال املي ،لردع األنشــطة ،را فييفا الاــيد غري املشــروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم ،اليت تاام هبا
أملة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفينة واليت تااض تدادري احلف واإلدارة اليت ا ذهتا املنظمات والرتتيبات دون اإلقبيمية واإلقبيمية
امل نية دإدارة ماائد األكاا وفاا لباانان الدويل؛
 - 77ت يب دالدول أال تس ـ ـ ـ ـ ــمح لبس ـ ـ ـ ـ ــفن اليت ترفا عبميفا دالا ـ ـ ـ ـ ــيد أعايل البحار أو
املناطق اخلاض ـ ـ ـ ة لباالملة الاطنية لدول أخرى ،ما تكن مـ ـ ــبطات الدول امل نية قد أعطا نيذه الس ـ ــفن
ترخياــا دذل حســك األ ــال املرعية ورا ملتفق ما الشــروط الااردة ل الرتخيال ،وأن تتخذ تدادري
حمددة تش ـ ـ ــمل ردع رفا رعاملانيا أعاما جدملدة عب تب الس ـ ـ ــفن ،وفاا لألحكام ات الا ـ ـ ــبة الااردة
االتفاقية واالتفاق واتفاق االمتثال ،من أجل مراقبة عمبيات الايد اليت تضطبا هبا السفن اليت ترفا عبميفا؛
 - 78تح الــدول عب أن تاام ،منفردة وجمتم ــة عن طرملق املنظمــات والرتتيبــات اإلقبيميـة
امل نية دإدارة ماائد األكاا ،دامتحداة عمبيات منامبة لتاييم أدا الدول فيما ملت بق دتنفيذ االلتزامات
املت باة دسفن الايد اليت ترفا عبميفا ،املنااص عبييفا الاكاا الدولية ات الابة؛
 - 79تؤكد من جديد ضـ ـ ـ ــرورة الايام ،عند االقتضـ ـ ـ ــا  ،دت زملز اإلطار الااناين الدويل لبت اون
احلكامي الدويل ،وخبا ـ ـ ـ ــة عب الا ـ ـ ـ ـ يدملن دون اإلقبيمي واإلقبيمي ،إدارة األر ـ ـ ـ ــدة السـ ـ ـ ــمكية و
مكافحة يد األكاا غري املشروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم ،را ملتفق ما الاانان الدويل ،وضرورة قيام
الدول والكيانات املش ــار إلييفا االتفاقية و الفارة ( 2ب) من املادة  1من االتفاق دالت اون اجليفاد
املبذولة لبتادي هلذه األنااع من أنشطة الايد؛
 - 80تح املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماـ ـ ـ ــائد األكاا عب املادة تنسـ ـ ـ ــيق
تدادري مكافحة ــيد األكاا غري املش ــروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم ،مثل وض ــا قائمة ماحدة دالس ــفن
اليت ملتضــح أهنا تاام دالاــيد غري املشــروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم أو االعرتا املتبادل دااائم الســفن
اليت تضطبا دألنشطة من نيذا الابيل اليت وض تيفا كل من نيذه املنظمات أو الرتتيبات؛
 - 81تعيد ت كيد د وت ا الدول إىل ا ا كل التـدادري الاامة را ملتفق ما الاـانان الدويل،
ودون مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيادة أي دولة عب املاانئ الااق ة إقبيميفا أو ددواعي الظرو الاانيرة أو حاالت
الشـ ـ ـ ــدة ،را ل منا السـ ـ ـ ــفن من الا ـ ـ ـ ــال إىل ماانئيفا  ،إداغ دولة ال بم امل نية ،عندما تتاافر أدلة
واضـ ـ ــحة عب ممارمـ ـ ــتيفا أو دعميفا ،حاليا أو مـ ـ ــاداا ،لباـ ـ ــيد غري املشـ ـ ــروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم،
أو عندما ترفض إعطا م بامات ماا عن مادر املايد أو عن الرتخيال الذي مت الايد راجبأل؛
 - 82تعيد ت كيد الفارة  53من قرارنيـا  72/64املؤرخ  4كـانان األول/دملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمرب 2009
فيما ملت بق دالاضـ ــا عب ـ ــيد األكاا غري املشـ ــروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم من جانك السـ ــفن اليت
ترفا ”أعام املا مة“ ودا رتاط إثبات وجاد ” بة حاياية“ دو الدول ومفن الايد اليت ترفا عبميفا،
وحتا الدول اليت تتبا نظام الســجات املفتاحة عب ممارمــة رقادة ف الة عب مجيا مــفن الاــيد اليت ترفا
عبميفا ،عب اا ما ملاتضيأل الاانان الدويل ،أو وقف ال مل دنظام السجات املفتاحة لسفن الايد؛
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 - 83تالحو التحدملات اليت تطرحيفا الس ـ ـ ـ ــفن اليت تا ـ ـ ـ ــف راجك الاانان الدويل دال د ة
اجلنس ــية واليت متارس الا ــيد أعايل البحار ،وأن نيذه الس ــفن تاام دألنش ــطة ــيد األكاا غري املش ــروع
وغري املببغ عنأل وغري املنظم عب النحا احملدد خطة ال مل الدولية ملنا الا ـ ـ ــيد غري الااناين دون إداغ
ودون تنظيم وردعأل والاضــا عبيأل اليت أعدهتا منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة ،وتشــجا الدول عب
ا ا التدادري الاامة ،عند االقتضــا  ،وفق الاانان الدويل ،را ل مــن التش ـرمل ات احملبية ،هبد منا
وردع السفن ال د ة اجلنسية من ممارمة أو دعم الايد غري املشروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم؛
 - 84تش ت ت تتجع الدول عب الايام ،مبا ـ ـ ـ ــرة أو عن طرملق املنظمات والرتتيبات دون اإلقبيمية
أو اإلقبيمية أو ال املية املختاـ ـ ـ ـ ــة واملائمة ،دالنظر اعتماد قااعد تتسـ ـ ـ ـ ــق ما الاانان الدويل لكفالة أن
االمتثال لبتدادري املتاـ ــبة داحلف واإلدارة
تتيح الرتتيبات واملمارمـ ــات املتاـ ــبة دامـ ــتئجار وتألجري مـ ــفن الاـ ــيد
َ
تااض اجليفاد الرامية إىل مكافحة يد األكاا غري املشروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم؛
وإنفا نيا ،حىت ال َّ

 - 85تس ت ت ت تتنم دضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ت زملز التدادري اليت تتخذنيا دول املينا ملكافحة ـ ـ ـ ـ ـ ــيد األكاا غري
املشـ ـ ـ ــروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم ،وحتا الدول عب الت اون ،وخبا ـ ـ ـ ــة عب الا ـ ـ ـ ـ يد اإلقبيمي وعن
طرملق املنظمات والرتتيبات دون اإلقبيمية واإلقبيمية امل نية دإدارة ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا ،وعب اعتماد مجيا
التدادري الاامة اليت تتخذنيا دول املينا  ،را ملتفق ما الاانان الدويل ،ما مراعاة املادة  23من االتفاق،
وعب ماا بة ت زملز وضا امل املري وتطبيايفا عب الا يد اإلقبيمي؛

 - 86ترحب د مبيات االنض ـ ـ ــمام اآلونة األخرية إىل االتفاق املت بق دالتدادري اليت تتخذنيا
دولة املينا ملنا الا ـ ـ ـ ـ ــيد غري الااناين دون إداغ ودون تنظيم وردعأل والاض ـ ـ ـ ـ ــا عبيأل( ،)6وتش ـ ـ ـ ـ ــجا الدول
ومنظمات التكامل االقتا ـ ـ ـ ـ ــادي اإلقبيمي اليت تا ـ ـ ـ ـ ــدق د د عب نيذا االتفاق أو تاببأل أو تاافق عبيأل
أو تنضم إليأل أن تنظر الايام دذل ؛
االتفاق دش ـ ــألن التدادري
 - 87تست تتنم ،نيذا الا ـ ــدد ،دان ااد االجتماع األول لألطرا
اليت تتّخذنيا دولة املينا ملنا الا ــيد غري الااناين دون إداغ ودون تنظيم وردعأل والاض ــا عبيأل ،أومــبا
الفرتة من  29إىل  31أملار/ماملا  ،2017الذي قام مجبة أمار دإنشـا فرملق عامل تاين مفتا ملا ّدم
املش ــارة عن ــياغة آليات لتبادل امل بامات ومس ــائل تانية أخرى ،ودإنش ــا فرملق عامل خما ــال راجك
أقر اختاا اتأل()21؛
اجلز  6من االتفاق و ّ
 - 88تالحو درنــامج تنميــة الاــدرات التــادا ملنظمــة األغ ـذملــة والزراعــة لألمم املتحــدة والــذي
مليفتاخ منأل تيس ـ ـ ـ ــري ودعم تنفيذ االتفاق املت بق دالتدادري اليت تتخذنيا دولة املينا ملنا الا ـ ـ ـ ــيد غري الااناين
دون إداغ ودون تنظيم وردعأل والاضا عبيأل والاكاا ات الابة ،ونيا درنامج ملسيفم تنمية الادرات
الاطنية لألطرا ول ري األطرا  ،را ل ت زملز الادرات املؤمـ ـس ــية والتشـ ـ يبية وقدرات اإلنفا لبدول
النامية د ية ت ظيم الفاائد ال ائدة من تنفيذ االتفاق؛

 - 89تالحو أيضت ت تتا ،نيذا الا ـ ـ ــدد ،حباات ال مل اإلقبيمية اليت عادهتا منظمة األغذملة
والزراعة لألمم املتحدة دشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألن تنفيذ االتفاق املت بق دالتدادري اليت تتخذنيا دولة املينا ملنا الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد غري
الااناين دون إداغ ودون تنظيم وردعأل والاضا عبيأل؛
_________________

( )21انظر منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة ،الاثياة ).FIAP/R1211 (Ar
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 - 90تشت تتجع عب ت زملز الت اون دو منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة واملنظمة البحرملة
الدولية ،ما مراعاة اختاــا ــات كل منيفما ووالملتيفما وخربهتما ،ملكافحة ــيد األكاا غري املشــروع وغري
املببغ عنأل وغري املنظم ،وخبا ة من أجل حتسو االضطاع رسؤوليات دول ال بم وتدادري دول املينا ؛
 - 91تشت ت ت تتجع أيضت ت ت تتا الدول ،فيما خيال الس ـ ـ ـ ـ ــفن اليت ترفا عبميفا ،ودول املينا عب دذل
قاارى جيفادنيا لتبادل البيانات دشألن تفرملغ املايد وحاال الايد ،وتشجا نيذا الادد املنظمات
والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماـ ـ ــائد األكاا عب النظر وضـ ـ ــا قااعد ديانات مفتاحة تضـ ـ ــم نيذه
البيانات د رض ت زملز ف الية إدارة ماائد األكاا؛
 - 92ت يب دالدول أن تتخذ كل التدادري الاامة لض ـ ـ ــمان أال تاام الس ـ ـ ــفن اليت ترفا عبميفا
ــيد األكاا غري املش ــروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم،
رس ــافنة األكاا اليت تا ــطادنيا م ــفن ض ــال ة
عن طرملق تنظيم مسافنة األكاا عرض البحر ومراقبتيفا وضبطيفا ،دسبل منيفا ا ا تدادري وطنية إضافية
تطبق عب السفن اليت ترفا عبميفا ملنا نيذا الناع من املسافنة؛
 - 93تحت الــدول عب أن تاام ،منفردة وعن طرملق املنظمــات والرتتيبــات اإلقبيميــة امل نيــة
دإدارة ماـ ــائد األكاا ،دا ا وتنفيذ تدادري ات ـ ــبة دالسـ ــاق متفق عبييفا دوليا ،طباا لباانان الدويل،
تش ـ ـ ــمل املبادئ واحلااق وااللتزامات احملددة اتفاقات منظمة التجارة ال املية ،حس ـ ـ ــبما تدعا إليأل خطة
ال مل الدولية ملنا يد األكاا غري املشروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم وردعأل والاضا عبيأل؛
 - 94ترحب داعتماد اخلطاط التاجييفية الطاعية دش ـ ـ ـ ــألن خطة تاثيق املا ـ ـ ـ ــيد من قبل مؤمتر
منظمــة األغـذملــة والزراعــة لألمم املتحــدة دورتــأل األرد و( ،)22وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجا ال مــل عب املــادة الاعي هبــذه
اخلطاط التاجييفية ،وتشجا الدول واجليفات امل نية احبة املابحة عب تنفيذنيا عند وضا خطط دشألن
تاثيق الكميات املا ـ ـ ــيدة وعب ام ـ ـ ــتخداميفا كمرجا األنش ـ ـ ــطة ات الا ـ ـ ــبة ،ما إملا انيتمام خاص
لباقاملة والردع والاضا عب الايد غري الااناين دون إداغ ودون تنظيم؛
 - 95تش ت ت ت ت تتجع الــدول واجليفــات الفــاعبــة األخرى ات الا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة عب تبــادل امل بامــات ما
املنتدملات الدولية املنامــبة عن التدادري املســتجدة املتاــبة داألمـااق ودالتجارة ،دالنظر إىل اآلثار اليت حيتمل
أن ترتتك عب نيذه التدادري دالنس ــبة إىل كل الدول ،را ملتس ــق ما خطة ال مل اليت وضـ ـ تيفا جلنة ما ــائد
األكاا ،وما مراعاة اخلطاط التاجييفية التانية ملنظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة دش ــألن جتارة األكاا
املتسمة داملسؤولية؛
 - 96تقر دامـ ــتحداة أنشـ ــطة مراقبة تشـ ــاركية البحر رشـ ــاركة اجملتم ات اليت ت تمد عب
ــيد األكاا غرب أفرملايا داعتبارنيا ومــيبة ف الة من حيا التكبفة لبكشــف عن الاــيد غري املشــروع
وغري املببغ عنأل وغري املنظم؛
 - 97تالحو ما أعردا عنأل جلنة ما ـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا من قبق من أن انتش ـ ـ ـ ـ ـ ــار م املري وخطط
تاميم إملكالاجي خا ة قد ملؤدي إىل فرض حااجز وقياد جتارملة ،وتاح أملضا ال مل الذي تضطبا دأل
منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة من أجل وضـ ـ ـ ـ ــا إطار تاييم لتادملر مدى مطاداة خطط التام ـ ـ ـ ــيم

_________________

( )22انظر منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة ،الاثياة  ،C/2017/REPاملرفق جيم.
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اإلملكالاجي ال امة واخلا ـ ـ ــة لبمبادئ التاجييفية لبتام ـ ـ ــيم اإلملكالاجي لألكاا واملنتجات الس ـ ـ ــمكية من
ماائد األكاا البحرملة؛
 - 98تالحو أيضا الشااغل دشألن احتمال وجاد ات دو اجلر ة املنظمة ال ادرة لبحدود
الاطنية و ـ ـ ـ ـ ــيد األكاا غري املش ـ ـ ـ ـ ــروع د ض مناطق ال ا  ،وتش ـ ـ ـ ـ ــجا الدول عب الايام ،دطرق منيفا
املنتدملات واملنظمات الدولية املنامـ ــبة ،ددرامـ ــة أمـ ــباب ـ ــيد األكاا غري املشـ ــروع وطرائاأل وال اامل اليت
تس ـ ـ ــيفم فيأل هبد املادة امل رفة دش ـ ـ ــألن نيذه الا ـ ـ ــات احملتمبة وفيفميفا ،وعب إتاحة نتائج نيذه الدرام ـ ـ ــة
لبجميفار ،وحتيط عبما نيذا الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد دالدرامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اليت أجرانيا مكتك األمم املتحدة امل ين داملخدرات
واجلر ة دشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألن اجلر ة املنظمة ال ادرة لبحدود الاطنية قطاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد األكاا ،ما مراعاة خمتبف النظم
الاانانية ومـبل االنتاـا الااناين املنطباة راجك الاانان الدويل عب ـيد األكاا غري املشـروع واجلر ة
املنظمة ال ادرة لبحدود الاطنية؛
خامسا
الرةد والمراقبة واإلشراف واالممثال واإلن اذ
 - 99ت يب دالدول أن تاام ،وفاا لباانان الدويل ،منفردة و إطار املنظمات أو الرتتيبات
اإلقبيمية امل نية دإدارة ماــائد األكاا اليت تشــارا فييفا ،دت زملز تنفيذ تدادري ــامبة جمال الر ــد واملراقبة
واإل ـ ـ ـ ـ ـ ـرا ونظم لامتثال واإلنفا أو دا ا تدادري ووض ـ ـ ـ ـ ــا نظم من نيذا الابيل حالة عدم وجادنيا،
لتيفيئة إطار منام ـ ـ ـ ــك لتش ـ ـ ـ ــجيا االمتثال لتدادري احلف واإلدارة املتفق عبييفا ،وحتا كذل عب حتسـ ـ ـ ــو
التنس ـ ـ ــيق نيذه اجليفاد دو مجيا الدول امل نية واملنظمات والرتتيبات اإلقبيمية ات الا ـ ـ ــبة امل نية دإدارة
ماائد األكاا؛
 - 100ترحب حبا جلنة ما ــائد األكاا أعض ــا نيا عب الش ــروع وض ــا املبادئ التاجييفية
الطاعية ألدا دولة ال بم( )23ماضا التنفيذ أقرب وقا ممكن ،وحتا مجيا دول ال بم عب تنفيذ تب
املبادئ التاجييفية أقرب وقا ممكن ،را ل  ،كخطاة أوىل ،دإجرا تاييم طاعي؛
 - 101تش ت ت ت ت تتجع عب ماا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة ال مل الذي تاام دأل املنظمات الدولية املختاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،را فييفا
املنظمات والرتتيبات دون اإلقبيمية واإلقبيمية امل نية دإدارة ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا ،من أجل وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مبادئ
تاجييفية لبمراقبة اليت متارميفا دولة ال بم عب مفن يد األكاا؛
 - 102تح ت الــدول عب أن تاام ،منفردة وعن طرملق املنظمــات والرتتيبــات اإلقبيميــة ات
الا ــبة امل نية دإدارة ما ــائد األكاا ،دإنش ــا نظم إلزامية لر ــد م ــفن ــيد األكاا ومراقبتيفا واإل ـ ـرا
عبييفا تبزم ،عب وجأل اخلاــاص ،مجيا الســفن اليت متارس الاــيد أعايل البحار دألن حتمل أجيفزة لر ــد
الس ـ ـ ـ ـ ـ ــفن ،أقرب وقا ممكن عمبيا ،مش ـ ـ ـ ـ ـ ــرية إىل أهنا حثا الفارة  62من الارار  112/63املؤرخ
 5كانان األول/دملســمرب  2008عب إلزام مــفن الاــيد الكبرية حبمل أجيفزة لر ــد الســفن ماعد أقاــاه
كانان األول/دملسمرب  ،2008وأن تتبادل امل بامات دشألن مسائل اإلنفا املت باة راائد األكاا؛
 - 103ت يتتب دــالــدول أن ت مــل ،منفردة وعن طرملق املنظمــات أو الرتتيبــات اإلقبيميــة امل نيــة
دإدارة ماــائد األكاا ورا ملتفق ما الاانان الاطين والدويل ،عب وضــا قاائم إجيادية أو مــببية لبســفن اليت
_________________

( )23منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة ،الاثياة  ،COFI/2014/4.2/Rev.1املرفق الثاين.
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تاام دايد األكاا داخل املناطق املشمالة د مل تب املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماائد
األكاا أو ت زملز ما نيا قائم منيفا من أجل تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيا االمتثال لتدادري احلف واإلدارة ولتحدملد املنتجات
اليت يفجتما من الا ــيد غري املش ــروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم ،وتش ــجا عب حتس ــو التنس ــيق دو مجيا
الدول واملنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماائد األكاا تبادل نيذه امل بامات وامتخداميفا،
آخذة اعتبارنيا أ كال الت اون ما الدول النامية عب النحا احملدد املادة  25من االتفاق؛
 - 104تشجع منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة عب الايام ،دالت اون ما الدول ومنظمات
التكامل االقتاـ ـ ـ ــادي اإلقبيمي واملنظمة البحرملة الدولية وحسـ ـ ـ ــك االقتضـ ـ ـ ــا املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية
امل نية دإدارة ماـ ــائد األكاا ،دتس ـ ـرملا اجليفاد املبذولة من أجل وضـ ــا مـ ــجل عاملي ـ ــامل لسـ ــفن الاـ ــيد
ومفن النال املربدة ومفن اإلمداد وإدارتأل ،دسبل منيفا امتخدام نظام فرملد لتحدملد نياملة السفن ،عن طرملق
االمت انة ،كخطاة أوىل ،دنظام الرتقيم اخلاص داملنظمة البحرملة الدولية لسفن الايد اليت تببغ محالتيفا الكبية
 100طن ومــا فاق ،الــذي أقرتــأل مج يــة املنظمــة البحرملــة الــدوليــة الارار ) A.1078 (28املؤرخ  4كــانان
األول/دملسمرب 2013؛
 - 105ترحب راا ـ ـ ـ ــبة منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة تطاملر الس ـ ـ ـ ــجل ال املي لس ـ ـ ـ ــفن
الاـ ـ ــيد ومـ ـ ــفن النال املربدة ومـ ـ ــفن التماملن ،ورا تبذلأل من جيفاد نيذا اإلطار لكفالة ف الية ال مبية من
حيا التكاليف ،وتشــجا الدول ،را ل عن طرملق املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماــائد
األكاا ،عب تافري البيانات الضرورملة إلدراجيفا السجل ال املي؛
 - 106ترحب أيضتتا داالتفاق عب امــتخدام نظام ترقيم مــفن الاــيد اخلاص داملنظمة البحرملة
الدولية داعتباره النظام الفرملد لتحدملد نياملة الس ـ ـ ـ ــفن املرحبة األوىل من مبادرة الس ـ ـ ـ ــجل ال املي لس ـ ـ ـ ــفن
الا ــيد وم ــفن النال املربدة وم ــفن التماملن ،ودا ا ال دملد من املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة
ما ــائد األكاا ما ملبزم من تدادري جل ل نظام الرتقيم اخلاص داملنظمة البحرملة الدولية إلزاميا جلميا الس ــفن
امل نية املناطق املشــمالة داتفاقياهتا ،وتشــجا املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماــائد األكاا
اليت تام دذل د د عب أن حتذو حذونيا؛
 - 107ت نب إىل الدول واهليئات الدولية ات الاـ ــبة أن تضـ ــا ،وفاا لباانان الدويل ،تدادري
أكثر ف الية لتتبا األكاا ومنتجات ما ــائد األكاا من أجل متكو الدول املس ــتاردة من حتدملد األكاا
أو منتجات ما ـ ـ ــائد األكاا اليت ملتم ـ ـ ــيدنيا دطرملاة ل دالتدادري الدولية لبحف واإلدارة املتفق عبييفا
وفاا لباانان الدويل ،آخذة اعتبارنيا االحتياجات اخلا ـ ـ ــة لبدول النامية وأ ـ ـ ــكال الت اون م يفا عب
النحا احملدد املادة  25من االتفاق ،وأن تار الاقا نفسأل دألمهية و ال األكاا ومنتجات ماائد
األكاا اليت ملتم ـ ـ ــيدنيا دطرملاة تتفق ما تب التدادري الدولية إىل األم ـ ـ ـااق ،وفاا لألحكام 4-2-11
و  5-2-11و  6-2-11من املدونة؛
 - 108ت نب إىل الدول أن تتخذ التدادري الاامة ،را ملتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ما الاانان الدويل ،من أجل
املسـ ـ ـ ــاعدة عب منا االجتار عب الا ـ ـ ـ ـ يد الدويل داألكاا ومنتجات ماـ ـ ـ ــائد األكاا اليت ملتم ـ ـ ـ ــيدنيا
دطرملاة ل دتدادري احلف واإلدارة املنطباة اليت ا ذت وفاا لباانان الدويل؛
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 - 109تش ت ت تتجع الدول عب وض ـ ـ ـ ــا أنش ـ ـ ـ ــطة ت اونية لإل ـ ـ ـ ـ ـرا واإلنفا وفاا لباانان الدويل
وتنفيذنيا هبد ت زملز ودعم اجليفاد الرامية إىل كفالة االمتثال لتدادري احلف واإلدارة ومنا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد األكاا
غري املشروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم وردعأل؛
 - 110تح الدول عب أن تاام ،مبا ـ ــرة وعن طرملق املنظمات أو الرتتيبات اإلقبيمية امل نية
دإدارة ما ـ ــائد األكاا ،داض ـ ــا وا ا تدادري ف الة لر ـ ــد املس ـ ــافنة ومراقبتيفا واإل ـ ـ ـرا عبييفا ،حس ـ ــك
االقتضا  ،وال ميما املسافنة عرض البحر ،حتاياا جلمبة أمار منيفا ر د االمتثال ومجا البيانات املت باة
را ــائد األكاا والتحاق من ــحتيفا ومنا األنش ــطة املت باة دا ــيد األكاا غري املش ــروع وغري املببغ عنأل
وغري املنظم وردعيفا والاض ـ ـ ـ ـ ــا عبييفا وفاا لباانان الدويل ،وأن تاام ،إىل جانك ل  ،دتش ـ ـ ـ ـ ــجيا منظمة
األغذملة والزراعة لألمم املتحدة عب درام ـ ــة ممارم ـ ــات املس ـ ــافنة اليت تتم الاقا الرانين ووض ـ ــا جمماعة
مبادئ تاجييفية هلذا ال رض ودعميفا لبايام دذل ؛
 - 111ترحب نيذا الا ـ ـ ــدد دالدرام ـ ـ ــة ال املية عن املس ـ ـ ــافنة اليت ت مل عب إجناانيا منظمةيف
ـجا الدول عب اإلم ـ ـ ــيفام نيذا ال مل لبتأل ّكد من إمتامأل أقرب
األغذملة والزراعة لألمم املتحدة ،وتش ـ ـ ـ ّ
ـجا أملضــا عب أن تنظر منظمة األغذملة والزراعة ضــمن أعماهلا األخرى مســأللة وضــا
وقا ممكن ،وتشـ ّ
خطاط تاجييفية دشألن نيذه املسأللة؛
 - 112تعرب ن تقديرها لبتربعات املالية املادمة من الدول لتحســو قدرات الشــبكة الدولية
الطاعية الاائمة لر ــد األنشــطة املتاــبة راــائد األكاا ومراقبتيفا واإل ـرا عبييفا ،وتشــجا الدول عب
االنضــمام إىل الشــبكة واملشــاركة فييفا دنشــاط والنظر تاد الدعم ،حيثما ملكان ل مائما ،لتحاملل
الشــبكة ،وفاا لباانان الدويل ،إىل وحدة دولية اــال هلا املاارد من أجل تافري مزملد من املســاعدة إىل أعضــا
الشبكة ،آخذة اعتبارنيا أ كال الت اون ما الدول النامية عب النحا احملدد املادة  25من االتفاق؛
سادسا
قدرات الأليد الم ررة
 - 113ت يب دالدول أن تبتزم خبفض قدرة أمـ ــاطيل الاـ ــيد ال ا إىل مسـ ــتاملات تتنامـ ــك
وام ـ ـ ــتدامة األر ـ ـ ــدة الس ـ ـ ــمكية عب اا عاجل ،عن طرملق حتدملد مس ـ ـ ــتاملات مس ـ ـ ــتيفدفة ووض ـ ـ ــا خطط
أو غرينيا من اآلليات املائمة لبتاييم املتاا ــل لبادرات ،ما تفادي حتاملل قدرة الاــيد إىل ماــائد أكاا
أو مناطق أخرى عب اا ملااض ام ـ ـ ــتدامة إدارة األر ـ ـ ــدة الس ـ ـ ــمكية ،را فييفا املناطق اليت تيفس ـ ـ ــت ل فييفا
نيذا الس ـ ــياق
األر ـ ــدة الس ـ ــمكية دش ـ ــكل مفرط أو اليت دب ا فييفا مرحبة االم ـ ــتنفاد ،وما االعرتا
داحلااق املشـ ـ ـ ــروعة لبدول النامية تنمية ماـ ـ ـ ــائدنيا لألر ـ ـ ـ ــدة السـ ـ ـ ــمكية املتداخبة املناطق واألر ـ ـ ـ ــدة
الس ـ ـ ــمكية الكثرية االرحتال وفاا لبمادة  25من االتفاق واملادة  5من املدونة والفارة  10من خطة ال مل
الدولية إلدارة قدرات الايد اليت وض تيفا منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة؛
 - 114ت يتب نيــذا الا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد دـالــدول أن تاام ،منفردة أو عن طرملق املنظمــات والرتتيبــات
اإلقبيمية امل نية دإدارة ماائد األكاا ،داضا وتنفيذ طائفة من التدادري الرامية إىل ت دملل كثافة الايد ،را
ل قدرات الاــيد ،حســك االقتضــا  ،لكي تكان حدود املســتاملات املنامــبة المــتدامة األر ــدة
الس ـ ـ ــمكية ،را ل وض ـ ـ ــا خطط لتاييم وإدارة الادرات تتيح حاافز لبحد طاعا من كميات املا ـ ـ ــيد
وتألخذ االعتبار مجيا اجلاانك اليت تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيفم قدرات الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد ،ما مراعاة عدد من األمار منيفا قاة
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احملركات والتكنالاجيا املس ـ ــت مبة م دات الا ـ ــيد والتكنالاجيا املس ـ ــتخدمة لب ثار عب الس ـ ــم واحليز
املتا لبتخزملن ،كما هتيك هبا أن ترفا من مس ــتاى الش ــفافية دش ــألن قدرات الا ــيد ،را ل عن طرملق
حتدملد امل بامات اجملدملة نيذا الادد وتبادهلا وت ميميفا ،ضمن ما تاتضيأل روط السرملة؛
 - 115تكرر د وت ا الــدول إىل أن تكفــل ،منفردة وعن طرملق املنظمــات والرتتيبــات اإلقبيميـة
امل نية دإدارة ماائد األكاا ،ا ا اإلجرا ات ال اجبة املطبادة إطار خطة ال مل الدولية إلدارة قدرات
الايد عب وجأل السرعة وتيسري تنفيذنيا دون إدطا ؛
 - 116تد و منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة إىل أن تادم تارملرا عما أحرا من تادم
تنفيذ خطة ال مل الدولية إلدارة قدرات الايد ،حسبما تنال عبيأل الفارة  48من خطة ال مل؛
 - 117ت يب دالدول أن تاام ،منفردة وإن اقتضـ ـ ـ ـ األمر عن طرملق املنظمات والرتتيبات دون
اإلقبيميــة واإلقبيميــة امل نيــة دــإدارة ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــد األكــاا اليت هلــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحيــة تنظيم األنااع الكثرية االرحتــال،
دالتادي ملسأللة الادرات ال املية لايد أكاا التانة داارة عاجبة تنطاي مجبة أمار عب إقرار احلااق
املشــروعة لبدول النامية ،وال مــيما الدول اجلزرملة الا ـ رية النامية ،املشــاركة نيذه املاــائد واالمــتفادة
منيفا ،ما مراعاة التا ـ ــيات الا ـ ــادرة عن حباة ال مل الدولية املش ـ ــرتكة لبمنظمات اإلقبيمية امل نية دإدارة
ماائد أكاا التانة اليت عادت عام  2010درملسبان ،أمرتاليا ،عن إدارة املنظمات اإلقبيمية امل نية
راـ ـ ـ ـ ــائد األكاا ملاـ ـ ـ ـ ــائد أكاا التانة وتا ـ ـ ـ ـ ــيات االجتماع الثالا املشـ ـ ـ ـ ــرتا دو املنظمات والرتتيبات
اإلقبيمية امل نية دإدارة ماائد أكاا التانة الذي عاد عام 2011؛
 - 118تش ت تتجع الدول اليت تت اون عب إنشـ ـ ــا منظمات وترتيبات دون إقبيمية وإقبيمية م نية
دإدارة ما ـ ـ ــائد األكاا ،آخذة االعتبار أفض ـ ـ ــل امل بامات ال بمية املتاحة وأملض ـ ـ ــا النيفج املراعية لبنظام
اإلملكالاجي والنيفج التحاطي ،عب وض ـ ـ ــا قياد طاعية عب مس ـ ـ ــتاملات عمبيات الا ـ ـ ــيد املناطق اليت
م ـ ـ ــتخض ـ ـ ــا لاااعد املنظمات والرتتيبات اليت م ـ ـ ــتنش ـ ـ ــأل املس ـ ـ ــتابل ،رملثما تيفتخذ التدادري املائمة لبحف
واإلدارة عب الاـ يد اإلقبيمي وتنفَّذ ،عب اا ملراعي ضـرورة كفالة حف األر ـدة السـمكية ات الابة
وإدارهتا وام ـ ـ ـ ـ ــت اهلا عب اا مس ـ ـ ـ ـ ــتدام األجل الطاملل ومنا إحلاق أضـ ـ ـ ـ ـ ـرار كبرية دالنيفظم اإلملكالاجية
البحرملة اهلشة؛
 - 119تشتتير إىل أن الدول قد أعادت جمددا ،وثياة ”املس ــتابل الذي نا ــبا إليأل“ ،تألكيد
التزاميفا خبطة جانيانســربغ لبتنفيذ إلل ا اإلعانات اليت تســيفم الاــيد غري املشــروع وغري املببغ عنأل وغري
املنظم و اإلفراط قدرات الاـ ـ ـ ـ ـ ــيد ،ما مراعاة أمهية نيذا الاطاع دالنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة إىل الببدان النامية ،وكررت
تـألكيـد التزاميفـا دـإدرام اتفـاقـات مت ـددة األطرا دش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألن وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاادط عب اإلعـانـات املاـدمة إىل
ما ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا تكفل تنفيذ الاالملات املنا ـ ـ ـ ـ ــاص عبييفا خطة الدوحة لبتنمية اليت وضـ ـ ـ ـ ـ ـ تيفا منظمة
التجارة ال املية( )24و إعان نيانغ كانغ الاااري را مل زا الض ـ ـ ـ ـ ـ ـاادط املفروض ـ ـ ـ ـ ـ ــة عب اإلعانات قطاع
ماــائد األكاا ،دســبل منيفا حظر أ ــكال م ينة من اإلعانات املادمة إىل ماــائد األكاا اليت تســيفم
اإلفراط قدرات الاــيد و ــيد األكاا ،وما االعرتا داجاب أن تكان مســأللة منح الببدان النامية
وأقل الببدان اا م امبة خا ـ ـ ــة وتفض ـ ـ ــيبية منام ـ ـ ــبة وف الة جز ا ال ملتجزأ من مفاوض ـ ـ ــات منظمة التجارة
ال املية املت باة دتاد اإلعانات إىل ماائد األكاا ،وما األخذ االعتبار أمهية نيذا الاطاع أولاملات
_________________

( ،A/C.2/56/7 )24املرفق.
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التنمية واحلد من الفار والشااغل املت باة دسبل الراق واألمن ال ذائي ،و جا د ضيفا د ضا عب ماا بة
حتسـ ـ ــو الشـ ـ ــفافية واإلداغ عن املاجاد من درامج تاد اإلعانات إىل ماـ ـ ــائد األكاا عن طرملق منظمة
التجارة ال املية ،و ض ــا حالة ماارد ما ــائد األكاا ودون املس ــاس دالاالملات املت باة داإلعانات املادمة
إىل ماائد األكاا املنااص عبييفا خطة الدوحة و إعان نيانغ كانغ الاااري أو ضرورة اختتام نيذه
املفاوض ـ ـ ـ ــات ،عب إل ا اإلعانات اليت تس ـ ـ ـ ــيفم اإلفراط قدرات الا ـ ـ ـ ــيد و ـ ـ ـ ــيد األكاا وعب
اإلحجام عن تاد إعانات جدملدة من نيذا الناع أو تاميا نطاق تب اإلعانات أو ت زملزنيا؛
 - 120تح الدول عب حذ اإلعانات اليت تيفادم لاطاع ماائد األكاا فتسيفم الايد
املفرط والادرات املفرطة ،و الا ـ ـ ـ ـ ـ ــيد غري املش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم ،را ل من خال
تسرملا وترية ال مل إلهنا املفاوضات اجلارملة إطار منظمة التجارة ال املية دشألن اإلعانات املادمة لاطاع
ماــائد األكاا ،وت رت دألن متتا الببدان النامية وأقل الببدان اا ر امبة خا ــة وتفضــيبية مائمة وف الة
ملنب ي أن ملكان جز ا ال ملتجزأ من املفاوض ـ ـات اليت جتري إطار منظمة التجارة ال املية دش ـ ــألن اإلعانات
املادمة لاطاع ماائد األكاا؛
سامعا
ةيد األسما مالشبا البحرية العاطمة الكبيرة
 - 121تعرب ن القنص ألن ممارم ــة ــيد الس ــم دالش ــباا البحرملة ال ائمة الكبرية ال تزال،
عب الرغم من ا ا قرار اجلم ية ال امة  ،215/46قائمة وتشكل خطرا مليفدد املاارد البحرملة احلية؛
 - 122تح الدول ،منفردة وعن طرملق املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد
األكاا ،عب ا ا تدادري ف الة لتنفيذ أحكام الارار  215/46والارارات الاحاة دشـ ــألن ـ ــيد السـ ــم
دالشباا البحرملة ال ائمة الكبرية وإنفا نيا ،أو ت زملز ما نيا قائم منيفا ،من أجل الاضا عب امتخدام نيذه
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباا مجيا البحار واحمليطات ،را ملكفل أال تؤدي اجليفاد املبذولة لتنفيذ الارار  215/46إىل نال
امتخدام الشباا ال ائمة اليت حيظرنيا الارار إىل أجزا أخرى من ال ا ؛
 - 123تح أيض ت ت ت ت تتا الدول عب أن تتخذ ،منفردة وعن طرملق املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية
امل نية دإدارة ماــائد األكاا ،تدادري ف الة لتنفيذ احلظر ال املي الاائم عب امــتخدام ــباا الاــيد ال ائمة
الكبرية أعايل البحار وإنفا ه ،أو ت زا ما نيا قائم منيفا ،وهتيك دالدول أن تكفل إحجام الس ـ ـ ـ ـ ــفن اليت
ترفا عبميفا واملأل ون هلا عب النحا الااجك دامـ ـ ــتخدام ـ ـ ــباا الاـ ـ ــيد ال ائمة الكبرية املياه اخلاض ـ ـ ـ ة
لاالملتيفا الاطنية عن امتخدام نيذه امل دات ألغراض الايد أعايل البحار؛
ثام ا
المأليد العرضي والمرتجع من مألاطد األسما
 - 124تح الـدول واملنظمـات والرتتيبـات دون اإلقبيميـة واإلقبيميـة امل نيـة دـإدارة ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـد
األكاا وغرينيا من املنظمات الدولية ات الاـ ـ ــبة اليت تتخذ د د تدادري ،را ملراعي أمارا منيفا ماـ ـ ــا
الدول الس ـ ـ ــاحبية النامية ،وعند االقتض ـ ـ ــا ما ـ ـ ــا اجملتم ات اليت ت يي عب ـ ـ ــيد األكاا ،لبحد من
املايد ال رضي ،فضا عن احلد من املايد ر دات الايد املفاادة أو املرتوكة واملايد املرجتا ومن الفاقد
ار السم  ،أو الاضا عبيأل ،را ملتسق ما الاانان الدويل والاكاا الدولية
د د الايد ،را ل
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ات الاـ ـ ـ ــبة ،را فييفا املدونة ،عب أن تاام دذل وعب أن تنظر خاـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ــا ا ا تدادري تشـ ـ ـ ــمل،
حسك االقتضا  ،تدادري تانية ات بة حبجم السمكة وحجم فتحات الشبكة وم دات الايد واملايد
املرجتا وماامم حظر الايد واملناطق والبااع املخااة ملاائد أكاا خمتارة ،وال ميما ماائد األكاا اليت
تستخدم فييفا ومائل تابيدملة ،وإنشا آليات لنال امل بامات عن مناطق التجما الكثيف لا ار السم ،
ما مراعاة أمهية كفالة مـ ـرملة نيذه امل بامات ،ودعم الدرام ــات والبحاة اليت حتد من املا ــيد ال رض ــي من
ار السم أو تاضي عبيأل ،وأن تكفل تنفيذ نيذه التدادري عب اا مل ظم ف اليتيفا؛
 - 125تش ت ت ت ت تتجع في هتذا الألت ت ت ت ت تتدد الــدول عب أن تكفــل ،منفردة أو عن طرملق املنظمــات
والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة األكاا ،حسك االقتضا  ،تطبيق التدادري اليت ا ذهتا فيما ملت بق داملايد
ال رضي واملرجتا وإنفا نيا عب اا مبيم؛
 - 126ترحب دت يفد الدول الاثياة امل نانة ”املستابل الذي نابا إليأل“ دت زملز ال مل عب
إدارة املا ـ ـ ــيد ال رض ـ ـ ــي واملرجتا واآلثار األخرى الض ـ ـ ــارة اليت تبحق دالنظم اإلملكالاجية من جرا أنش ـ ـ ــطة
ما ـ ـ ــائد األكاا ،را ل الاض ـ ـ ــا عب ممارم ـ ـ ــات الا ـ ـ ــيد املدمرة ،دش ـ ـ ــكل ملتفق ما الاانان الدويل
والاــكاا الدولية الســارملة وقرارات اجلم ية ال امة ات الاــبة واخلطاط التاجييفية ملنظمة األغذملة والزراعة
لألمم املتحدة؛
 - 127ت يب دالدول أن تاا ل ،منفردة أو جمتم ة أو عن طرملق املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية
امل نية دإدارة ما ـ ــائد األكاا ،درام ـ ــة تدادري ف الة إلدارة ما ـ ــائد األكاا وتطاملرنيا واعتمادنيا ،آخذة
االعتبار أفض ــل امل بامات ال بمية املتاحة عن أم ــاليك ــيد األكاا ،را ل أجيفزة جتميا األكاا،
خلفض املايد ال رضي إىل أدىن حد ممكن؛
 - 128ت يب أيض ت ت ت ت تتا دالدول أن تاام ،منفردة أو جمتم ة أو عن طرملق املنظمات والرتتيبات
اإلقبيميــة امل نيــة دــإدارة ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــد األكــاا ،عما البيــانــات الاامــة من أجــل التاييم والر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عن كثـك
المتخدام أجيفزة كبرية احلجم لتجميا األكاا وغرينيا من األجيفزة ،حسك االقتضا  ،وآثارنيا عب ماارد
التانة وم ـ ـ ــباا ك التانة واألنااع املرتبطة دأل وامل تمدة عبيأل ،لتحس ـ ـ ــو إجرا ات اإلدارة ملراقبة عدد تب
األجيفزة وناعيفا وام ــتخداميفا ولتخفيف اآلثار الس ــببية احملتمبة عب النظام البيئي ،را ل آثارنيا عب
ـ ار السـم واملاـيد ال رضـي لألنااع غري املسـتيفدفة ،خاـا ـا ـيد ك الار والسـاحف ،وتاح
نيذا الادد التدادري اليت اعتمدهتا خمتبف املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماائد األكاا؛
 - 129تالحو في هذا الأل ت تتدد أن د ض املنظمات اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ـ ـ ــائد األكاا،
رــا ل ـ جلنــة الببــدان األمرملكيــة ألكــاا التانــة املــدارملــة والبجنــة الــدوليــة حلف أكــاا التانــة احمليط
األطبس ـ ـ ـ ــي وجلنة ما ـ ـ ـ ــائد أكاا التانة احمليط اهلندي وجلنة ما ـ ـ ـ ــائد األكاا غرب ووم ـ ـ ـ ــط احمليط
اهلادئ ،أنش ـ ــألت أفرقة عامبة خا ـ ــة هبا لتاييم ام ـ ــتخدام األجيفزة الكبرية احلجم لتجميا األكاا وأثرنيا،
األول لبفرملق ال امل املش ــرتا امل ين دألجيفزة جتميا األكاا،
وتاح أملض ــا نيذا الا ــدد عاد االجتماع ّ
التــادا لبمنظم ـات اإلقبيميــة إلدارة ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـد أكــاا التانــة ،الــذي يفعاــد مــدرملــد الفرتة من  19إىل
 21نيس ـ ــان/أدرملل  2017ض ـ ــمن إطار عمبية كاك ،و ل من أجل ت زملز املناقش ـ ــات وتنس ـ ــيق األعمال
داخل اجملاالت الرئيسية املت باة دتاخي منظار امل لبمحيطات إدارة أجيفزة جتميا األكاا ماائد
أكاا التانة؛
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 - 130تشتتجع الدول عب أن ت زا ،منفردة أو عن طرملق املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية
دإدارة ما ـ ــائد األكاا ،حس ـ ــك االقتض ـ ــا  ،ام ـ ــتخدام أجيفزة كبرية احلجم لتجميا األكاا تكان مائمة
ديئيا ،ما كفالة االمتثال لبتدادري اليت ا ذهتا فيما ملت بق هبذه األجيفزة؛
 - 131ت يب نى وجه االست ت ت ت تتمعجال دالدول واملنظمات والرتتيبات دون اإلقبيمية واإلقبيمية
امل نية دإدارة ما ـ ـ ــائد األكاا ،ود رينيا من املنظمات الدولية ات الا ـ ـ ــبة إ ا لزم األمر ،أن تض ـ ـ ــا تدادري
ف الة إلدارة ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا من أجل احلد من الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد واملاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد املرجتا البذملن ملطاالن األنااع غري
املســتيفدفة ،را ل امــتخدام م دات الاــيد االنتاائي ،حيثما ملكان ل منامــبا ،وأن تتخذ التدادري
املائمة لتابيل الفاقد إىل أدىن حد ،وترحك نيذا الا ـ ـ ــدد دالدعم املادم من جلنة ما ـ ـ ــائد األكاا من
أجل وض ـ ــا مبدأ تاجييفي تاين ملنظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة مل اجل أم ـ ــباب اخلس ـ ــائر والفاقد من
األغذملة ومبل م اجلتيفا؛
 - 132ت يب دالدول واملنظمات والرتتيبات دون اإلقبيمية واإلقبيمية امل نية دإدارة ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد
األكاا أن تتخذ التدادري لتاييم أثر ماـ ــائدنيا السـ ــمكية األنااع اليت ملتم ـ ــيدنيا عرضـ ــا أو أن حتس ــن
ما نيا قائم منيفا ،وأن تام ــا نطاق امل بامات والتاارملر املت باة داملا ــيد ال رض ــي لألنااع اليت ملتم ــيدنيا
عرضـ ــا وأن تزملد دقتيفا ،دامـ ــائل منيفا تافري عدد كا من املراقبو وامـ ــتخدام التكنالاجيات احلدملثة ،من
قبيل الر د دالامائل اإللكرتونية ،وأن تادم املساعدة إىل الدول النامية لتمكينيفا من الافا دالتزاماهتا فيما
ملت بق عما امل بامات وتاد التاارملر؛
 - 133ت نب إىل الـدول واملنظمـات والرتتيبـات اإلقبيميـة امل نيـة دـإدارة ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـد األكـاا أن
تضــا ،حســك االقتضــا  ،درامج جلما البيانات من أجل احلاــال عب تادملرات ماثاق هبا خباــاص كل
ناع لبما ـ ـ ـ ـ ـ ــيد ال رض ـ ـ ـ ـ ـ ــي من أكاا الار والس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحف البحرملة واألكاا ات الزعانف الظيفرملة الباراة
والثدمليات البحرملة والطيار البحرملة أو أن ت زا ما نيا قائم منيفا ،وأن تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجا إجرا املزملد من األحباة
املت باة ر دات وممارمات الايد االنتاائي ودتنفيذ التدادري املنامبة خلفض املايد ال رضي؛
 - 134تش ت ت ت ت تتجع الدول واملنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا عب
التنس ـ ــيق وض ـ ــا دروتاكاالت واض ـ ــحة وماحدة جلما البيانات وإعداد التاارملر عن املا ـ ــيد ال رض ـ ــي من
األنااع غري املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيفـدفـة ،وال مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمـا األنااع احملميـة وامل رض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة خلطر االناراض وامليفـددة ،وتنفيـذ تب
الربوتاكاالت ،ما مراعاة ما تادمأل املنظمات والرتتيبات الدولية امل نية ،را فييفا منظمة األغذملة والزراعة
لألمم املتحدة واالتفاق املت بق حبف طائري الاطرس والنا ( ،)25من مشارة دشألن أفضل املمارمات؛
 - 135تشتتجع الدول والكيانات املش ــار إلييفا االتفاقية و الفارة ( 2ب) من املادة  1من
االتفاق عب النظر عب النحا الااجك املش ـ ـ ــاركة ،حس ـ ـ ــك االقتض ـ ـ ــا  ،الا ـ ـ ــكاا واملنظمات دون
اإلقبيمية واإلقبيمية املكبفة حبف األنااع غري املستيفدفة اليت تاا عرضا فرملسة ل مبيات الايد؛
 - 136تشت ت ت ت تتجع الدول عب الايام ،عند الض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ،دت زملز قدرات املنظمات والرتتيبات دون
اإلقبيمية واإلقبيمية امل نية دإدارة ماــائد األكاا اليت تشــارا فييفا لكفالة حف األنااع غري املســتيفدفة اليت
_________________
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تاا عرض ــا فرملس ــة ل مبيات الا ــيد حفظا مائما ،مراعية ل أفض ــل املمارم ــات
املستيفدفة ،وعب تسرملا اجليفاد اليت تبذهلا حاليا نيذا الادد؛

إدارة األنااع غري

 - 137ت نب إىل الـدول واملنظمـات والرتتيبـات اإلقبيميـة امل نيـة دـإدارة ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـد األكـاا أن
تنفذ ،عب وجأل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعة وحيثما ملكان ل مائما ،التدادري املا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هبا اخلطاط التاجييفية ل ام
 2004لبحد من نفاق الس ـ ـ ـ ـ ــاحف البحرملة عمبيات ـ ـ ـ ـ ــيد األكاا و خطة ال مل الدولية ملنظمة
األغذملة والزراعة لألمم املتحدة لبحد من الاــيد ال رضــي لبطيار البحرملة ماــائد األكاا اليت تســتخدم
فييفا اخلياط الطاملبة ،من أجل منا اخنفاض عدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحف البحرملة والطيار البحرملة عن طرملق خفض
امل ايد ال رضي إىل أدىن حد واملادة م دالت الباا عب قيد احلياة د د إطاق املايد ماائد األكاا
التـ ــاد ـ ــة هلـ ــا ،دامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ــل منيف ـ ـا الايـ ــام دـ ــألعمـ ــال حبـ ــا وتطاملر لبم ـ ــدات ودـ ــدائـ ــل الط م وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيا
امــتخدام التكنالاجيا املتاحة خلفض املاــيد ال رضــي ووضــا درامج جلما البيانات وت زملز تب الربامج من
أجل احلاال عب م بامات ماحدة لاضا تادملرات ماثاق هبا لبمايد ال رضي لتب األنااع؛
 - 138تح الدول ،منفردة أو عن طرملق املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ـ ـ ــائد
األكاا ،عب تنفيذ املبادئ التاجييفية الدولية إلدارة املاـيد ال رضـي واحلد من املاـيد املرجتا الاـادرة عن
منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة()26؛
 139ت نب إىل الدول واملنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماائد األكاا أن تاا ل
ا ا إجرا ات عاجبة لبحد من املاــيد ال رضــي لبطيار البحرملة ،را فييفا طائرا الاطرس والنا  ،ماــائد
األكاا ،عن طرملق ا ا تدادري لبحف تتســق ما اخلطاط التاجييفية التانية ملنظمة األغذملة والزراعة لألمم
املتحدة ل ام  2009دشــألن أفضــل املمارمــات وتنفيذنيا لدعم تنفيذ خطة ال مل الدولية لبحد من الاــيد
ال رض ـ ـ ــي لبطيار البحرملة ما ـ ـ ــائد األكاا اليت تس ـ ـ ــتخدم فييفا اخلياط الطاملبة وما مراعاة ال مل الذي
مليفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطبا دأل إطار االتفاق املت بق حبف طائري الاطرس والنا ومنظمات من قبيل نييئة حف املاارد
البحرملة احلية الاطك اجلناك؛
تاسعا
المعاون دون اإلقنيمي واإلقنيمي
 - 140تح الدول الساحبية والدول اليت متارس الايد أعايل البحار عب ماا بة ت اوهنا،
وفاا لاتفاقية ولاتفاق وغريمها من الا ـ ــكاا ات الا ـ ــبة داملاض ـ ــاع ،فيما ملتا ـ ــل داألر ـ ــدة الس ـ ــمكية
املتداخبة املناطق واألر ـ ــدة الس ـ ــمكية الكثرية االرحتال ،مبا ـ ــرة أو عن طرملق املنظمات أو الرتتيبات دون
اإلقبيمية أو اإلقبيمية املنام ــبة امل نية دإدارة ما ــائد األكاا ،من أجل كفالة حف نيذه األر ــدة وإدارهتا
دشكل ف ال؛
 - 141تح الدول اليت متارس الايد من أر دة ككية متداخبة املناطق وأر دة ككية كثرية
االرحتال أعايل البحار والدول الســاحبية امل نية املناطق اليت تاجد فييفا منظمة أو ترتيك دون إقبيمي
أو إقبيمي م ين دإدارة ماــائد األكاا لأل ــاحية ا ا تدادري حف تب األر ــدة وإدارهتا عب أن تاام
دااجبيفا الت اون عن طرملق االنض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمام إىل تب املنظمة أو املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة ل الرتتيك ،أو عن طرملق
_________________

( )26منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة ،الاثياة ) ،FIRO/R957 (Arاملرفق نيا .
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املاافاة عب تطبيق تدادري احلف واإلدارة اليت تتخذنيا تب املنظمة أو ل الرتتيك ،أو أن تكفل دامائل
أخرى عدم اإل ن ألي م ـ ـ ـ ــفينة ترفا عبميفا دالا ـ ـ ـ ــال إىل ماارد ما ـ ـ ـ ــائد األكاا اليت ض ـ ـ ـ ــا ملنظمات
وترتيبات إقبيمية م نية دإدارة ما ـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا أو تس ـ ـ ـ ـ ـ ــري عبييفا تدادري لبحف واإلدارة وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ تيفا تب
املنظمات أو الرتتيبات؛
 - 142تد و ،نيذا الا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،املنظمات والرتتيبات دون اإلقبيمية واإلقبيمية امل نية دإدارة
ماــائد األكاا إىل كفالة إمكانية انضــمام مجيا الدول اليت هلا ماــبحة حاياية ماــائد األكاا امل نية
إىل نيذه املنظمات أو املش ـ ـ ــاركة نيذه الرتتيبات ،وفاا لاتفاقية واالتفاق واملدونة ،ـ ـ ـ ـرملطة أن تكان قد
أدــدت انيتمــاميفــا وقــدرة عب االمتثــال لبتــدادري اليت اعتمــدهتــا املنظمــات والرتتيبــات اإلقبيميــة امل نيــة دــإدارة
الاقا
ماـ ـ ـ ـ ــائد األكاا ،را ل امـ ـ ـ ـ ــت دادنيا لتمارس دالف ل الرقادة املناطة ددولة ال بم ،وت رت
نفسأل داحلاجة إىل ت زملز قدرات الدول النامية نيذا الادد؛
 - 143تش ت تتجع الدول السـ ـ ــاحبية ات الاـ ـ ــبة والدول اليت متارس الاـ ـ ــيد من أر ـ ـ ــدة ككية
متداخبة املناطق أو أر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ككية كثرية االرحتال أعايل البحار املناطق اليت ال تاجد فييفا منظمة
أو ترتيك دون إقبيمي أو إقبيمي م ين دإدارة ماائد األكاا لأل احية ا ا تدادري حف تب األر دة
وإدارهتا عب الت اون من أجل إنشـ ـ ــا منظمة من ل الابيل أو الدخال ترتيك منامـ ـ ــك آخر لكفالة
حف تب األر دة وإدارهتا واملشاركة أعمال تب املنظمة أو ل الرتتيك؛
 - 144ترحب في هذا الألدد دالتادم احملرا
منطاة البحر األمحر وخبيج عدن؛
املت دد األطرا

إعداد مشروع اتفاقية دشألن الت اون املستاببي

 - 145تح الدول املاق ة والدول األخرى اليت تاام م ــفنيفا دالا ــيد املنطاة اليت تش ــمبيفا
اتفاقية حف وإدارة ماارد ما ـ ـ ــائد األكاا جناب ـ ـ ــرق احمليط األطبس ـ ـ ــي( )27لام ـ ـ ــتفادة من ماارد
ماـ ـ ـ ــائد األكاا اليت تشـ ـ ـ ــمبيفا تب االتفاقية عب أن تاـ ـ ـ ــبح أطرافا فييفا عب مـ ـ ـ ــبيل األولاملة وعب أن
تكفل ،حلو الايام دذل  ،امتثال السفن اليت ترفا عبميفا امتثاال كاما لبتدادري اليت مت ا ا نيا؛
 - 146تش ت ت ت تتجع مزملدا من التا ـ ـ ـ ـ ـ ـدملق عب اتفاق ماـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا
واالنضمام إليأل وقبالأل واملاافاة عبيأل()28؛

جناب احمليط اهلندي

 - 147تشتتجع أيضتتا مزملدا من التاـ ـدملق عب اتفاقية حف وإدارة ماارد ما ــائد أكاا أعايل
البحار جناب احمليط اهلادئ واالنضمام إلييفا وقباهلا واملاافاة عبييفا()29؛
 - 148تش ت ت تتجع كذلك عب املزملد من التاـ ـ ـ ـ ـدملاات عب اتفاقية حف وإدارة ماارد ما ـ ـ ـ ــائد
ـال احمليط اهلـادئ ،وعب املزملـد من عمبيـات االنض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـام إلييفـا وقباهلـا واملاافاة
أكـاا أعـايل البحـار
ال احمليط اهلادئ من أجل وضـ ـ ـ ـ ـ ــا وتنفيذ
عبييفا ،وتاح اجليفاد اليت تبذهلا نييئة ماـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا
تدادري جمال احلف واإلدارة ولت زملز الت اون عب إاالة الايد غري الااناين دون إداغ ودون تنظيم داخل
منطاة تب االتفاقية؛
_________________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 2221, No. 39489 )27
( )28املرجا نفسأل ،اجملبد  ،2835الرقم .49647
( )29املرجا نفسأل ،اجملبد  ،2899الرقم .50553
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 - 149ترحب دإقرار اهليئة ال امة ملاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد أكاا البحر األديض املتامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ،دورهتا الثامنة
والثاثو اليت يفعادت روما الفرتة من  19إىل  24أملار/ماملا  ،2014االتفاق الااضــي دإنشــا اهليئة
ال امة ملا ـ ـ ــائد أكاا البحر األديض املتام ـ ـ ــط ،دا ـ ـ ــي تأل امل دلة ،وحتا أولئ األطرا املت اقدة نيذه
اهليئة اليت ملت ّو أن تابل االتفاق امل دل عب الايام دذل ليتسىن دد نفا ه وقا مبكر؛
 - 150تالحو اجليفاد املتاا ــبة اليت ملبذهلا أعض ــا جلنة ما ــائد أكاا التانة احمليط اهلندي
لت زملز عمل البجنة لكي تتمكن من االضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطاع داالملتيفا دف الية أكرب ،وتدعا منظمة األغذملة والزراعة
لألمم املتحدة إىل تاد املساعدة الضرورملة ألعضا البجنة حتاياا هلذه ال املة؛

 - 151تش ت ت ت ت تتجع الــدول املاق ــة عب اتفــاقيــة ت زملز دور جلنــة الببــدان األمرملكيــة ألكــاا التانــة
املدارملة املنش ـ ـ ــألة راجك اتفاقية عام  1949دو الاالملات املتحدة األمرملكية ومجيفارملة كام ـ ـ ــتارملكا والدول
اليت هلا مابحة حاياية تب االتفاقية عب أن تابح أطرافا فييفا؛
 - 152ترحب دبد نفا ت دملل  2007التفاقية الت اون املت دد األطرا
ماائد أكاا ال غرب احمليط األطبسي( 18 )30أملار/ماملا 2017؛

املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتابل

 - 153تح املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ـ ــائد األكاا عب أن تبذل مزملدا
من اجليفاد ،عب م ـ ـ ــبيل األولاملة ،وفاا لباانان الدويل ،لت زملز والملاهتا والتدادري اليت ا ذهتا نيذه املنظمات
والرتتيبات وحتدملثيفا ،وعب األخذ دنيفيفج حدملثة إلدارة ماائد األكاا ،عب النحا املبو االتفاق وغريه
من الاــكاا الدولية ات الاــبة ،داالمــتناد إىل أفضــل امل بامات ال بمية املتاحة وتطبيق النيفج التحاطي
وإدما النيفج املراعي لبنظام اإلملكالاجي إدارة ما ـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا ومراعاة االعتبارات املتا ـ ـ ـ ـ ـ ــبة دالتناع
البيالاجي ،رــا لـ حف األنااع املرتادطــة واملت ـ ارة إملكالاجيــا وإدارهتــا ومحـاملــة ماائبيفــا ،حيثمــا تكان
نيذه اجلاانك من دمة ،ضمانا ألن تسيفم تب املنظمات والرتتيبات عب اا ف ال حف املاارد البحرملة
احلية وإدارهتا وام ـ ـ ـ ــت اهلا عب اا مس ـ ـ ـ ــتدام األجل الطاملل ،وترحك دا ا تب املنظمات والرتتيبات
اإلقبيمية امل نية دإدارة ماائد األكاا خطاات نيذا االجتاه؛
 - 154ت يب داملنظمات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماــائد األكاا اليت هلا ــاحية حف وإدارة
األر دة السمكية الكثرية االرحتال واليت تتخذ د د تدادري ف الة لبحف واإلدارة وفاا ألفضل امل بامات
ال بمية املتاحة حلف وإدارة األر دة السمكية اليت تاا ضمن والملتيفا أن تاام دذل عب وجأل االمت جال؛
 - 155تح ت الــدول عب أن ت زا الت ــاون دو املنظمــات والرتتيبــات اإلقبيميــة امل نيــة دــإدارة
ما ـ ــائد األكاا الاائمة اليت تش ـ ــارا فييفا أو اجلاري إنش ـ ــا،نيا وأن تنيفض دأل ،را ل املادة االتا ـ ــال
وماا ـ ــبة تنسـ ــيق التدادري ،دامـ ــائل منيفا مثا عاد مشـ ــاورات مشـ ــرتكة ،وعب أن ت زا التكامل والتنس ــيق
والت اون دو نيذه املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا واملنظمات األخرى ات
الا ـ ــبة امل نية را ـ ــائد األكاا والرتتيبات اإلقبيمية ات الا ـ ــبة امل نية دالبحار واملنظمات الدولية األخرى
ات الابة؛
 - 156تح ت ت املنظمـ ـات اإلقبيميــة اخلمـ ـس امل ني ــة دـ ـإدارة ماائ ــد األك ــاا اليت هلا احية
إدارة األنااع الكثرية االرحتال عب ماا ـ ــبة ا ا التدادري الكفيبة دتنفيذ مس ـ ــار ال مل امل تمد االجتماع
_________________

( )30املرجا نفسأل ،اجملبد  ،1135الرقم .17799
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املشـ ـ ــرتا الثاين دو املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماـ ـ ــائد أكاا التانة ،والنظر تا ـ ـ ــيات
االجتماع املشرتا الثالا الذي عادتأل املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماائد أكاا التانة؛
 - 157تد و الــدول واملنظمــات والرتتيبــات اإلقبيميــة امل نيــة دــإدارة ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــد األكــاا اليت هلـا
ــاحية إدارة األر ــدة الس ــمكية املتداخبة املناطق إىل تبادل اخلربات واملمارم ــات اجليدة دام ــائل منيفا،
عب مبيل املثال ،النظر تنظيم اجتماعات مشرتكة حيثما كان ل منامبا؛
 - 158تد و الــدول واملنظمــات والرتتيبــات اإلقبيميــة امل نيــة دــإدارة ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــد األكــاا اليت هلـا
ـ ــاحية إدارة ماـ ــائد أعماق البحار إىل تبادل اخلربات واملمارمـ ــات اجليدة ،دامـ ــائل منيفا ،عب مـ ــبيل
املثال ،النظر تنظيم اجتماعات مشرتكة مىت كان ل منامبا؛
 - 159تح املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ــائد األكاا عب املادة الش ــفافية
وعب كفالة النزانية والشفافية ال مبيات اليت تتب يفا ا ا الارار ،وتيسري اعتماد تدادري احلف واإلدارة
الاقا املنام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ودطرملاة ف الة ،را ل النظر وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أحكام ف الة إلجرا ات التا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاملا
واالعرتاض ،حسـ ـ ـ ـ ــك االقتضـ ـ ـ ـ ــا  ،وعب االمـ ـ ـ ـ ــتناد إىل أفضـ ـ ـ ـ ــل امل بامات ال بمية املتاحة واألخذ دالنيفج
التحاطي ودالنيفـ يفيفج املراعية لبنظام اإلملكالاجي وم اجلة حااق املش ــاركة ،دام ــائل منيفا وض ــا م املري لتااملا
حاال الايد تتسم دالشفافية وجتسد ،عند االقتضا  ،أحكام االتفاق ات الابة ،ما مراعاة أمار منيفا
حالة األر دة امل نية وماا كل منيفا ماائد األكاا؛
 - 160ترحب دانتيفا عدد من املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماائد األكاا من
إجرا ام ــت راض ــات األدا  ،وتش ــجا عب الايام ،حس ــك االقتض ــا  ،دتنفيذ تا ــيات االم ــت راض اخلاص
دكل منيفا عب مبيل األولاملة؛
 - 161تح الدول اليت جتر د د عمبيات امـ ـ ـ ـ ـ ــت راض ألدا املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية
امل نية دإدارة ما ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا عب الايام دذل عب وجأل االم ـ ـ ـ ـ ــت جال ،من خال مش ـ ـ ـ ـ ــاركتيفا تب
املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماــائد األكاا ،إما دألن تشــرع املنظمات أو الرتتيبات اهتا
إجرائيفا أو داال ـرتاا ما ــركا خارجيو ،دطرق منيفا الت اون ما منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة،
ما االم ــت انة ر املري ــفافة تس ــتند إىل أحكام االتفاق والا ــكاا األخرى ات الا ــبة ،ومراعاة أفض ــل
املمارم ـ ـ ــات املتب ة املنظمات أو الرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ـ ـ ــائد األكاا ،وأي جمماعة م املري
وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تيفا الدول أو املنظمات أو الرتتيبات اإلقبيمية األخرى امل نية دإدارة ماـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا ،حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
االقتضــا  ،وتشــجا عب أن تتضــمن امــت راضــات األدا نيذه عنا ــر لبتاييم املســتال وأن تارت  ،حســك
االقتضا  ،ومائل لتحسو أدا املنظمات أو الرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماائد األكاا؛
 - 162ت يب دالدول أن جتري ،من خال املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية
دإدارة ماائد األكاا ،امت راضات ألدا تب املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماائد األكاا
عب اا منتظم ،وأن تتيح النتائج لبجميفار ،وأن تنفذ تا ـ ـ ـ ـ ـ ــيات تب االمـ ـ ـ ـ ـ ــت راضـ ـ ـ ـ ـ ــات وت زا طاد يفا
الشامل ما مرور الاقا ،حسك االقتضا ؛
 - 163تش ت تتير نيذا الاـ ـ ــدد إىل أن الدول قد مـ ـ ــبما ،وثياة ”املسـ ـ ــتابل الذي ناـ ـ ــبا
إليأل“ ،دض ـ ـ ــرورة أن تكفل املنظمات اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ـ ـ ــائد األكاا الش ـ ـ ــفافية واملس ـ ـ ــا لة إدارة
ماـائد األكاا ،وداجليفاد اليت دذلتيفا تب املنظمات دالف ل من خال اضـطاعيفا دامـت راضـات مسـتابة
17-21818

33/45

اسمدامة مألاطد األسما ع م ر م ا ات ا ا  1995لم يذ ما تمضم ه ات اقية األمم الممحدة
لقانون البحار المؤرخة  10كانون األول/ديسمبر  1982من أحكا مش ن ح و وادارة األرةدة
السمكية الممداخنة الم ارص واألرةدة السمكية الكثيرة االرتحالع والألكو ذات الألنة

A/RES/72/72

لألدا  ،وأنيادا عميا املنظمات اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ـ ــائد األكاا إجرا تب االم ـ ــت راض ـ ــات عب
اا منتظم وإتاحة نتائجيفا لبجميفار ،و ــج ا عب تنفيذ التا ــيات اليت تاــدر عن نيذه االمــت راضــات،
وأو ا دألن جيري ت زملز الطادا الشامل لتب االمت راضات ما مرور الاقا ،حسك االقتضا ؛
 - 164تح الدول عب الت اون وض ـ ـ ـ ــا مبادئ تاجييفية ألفض ـ ـ ـ ــل املمارم ـ ـ ـ ــات ،آخذة
االعتبار عمبيات امـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت راض األدا تب  ،كي تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدميفا املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة
ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــد األكــاا ،وعب تطبيق تبـ املبــادئ التاجييفيــة ،قــدر اإلمكــان ،عب املنظمــات والرتتيبــات اليت
تشارا فييفا؛
 - 165تشت تتجع عب وض ـ ــا مبادئ تاجييفية إقبيمية لبدول كي تس ـ ــتخدميفا حتدملد جزا ات
تطبق ،وفاا لباانان الاطين ،حالة عدم امتثال السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفن اليت ترفا عبميفا وعدم امتثال رعاملانيا ،وتكان
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدملدة را فيأل الكفاملة لضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان االمتثال عب اا ف ال ،وردع ارتكاب مزملد من االنتيفاكات وحرمان
املخالفو من االمتفادة من أنشطتيفم غري املشروعة ،و تاييم ما لدمليفا من نظم جزا ات لكفالة ف اليتيفا
ضمان االمتثال وردع االنتيفاكات؛
 - 166تست ت تتنم دألمهية ضـ ـ ـ ــمان الشـ ـ ـ ــفافية إداغ املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة
ماــائد األكاا عن أنشــطة ــيد األكاا هبد تيســري اجليفاد الرامية إىل مكافحة أنشــطة ــيد األكاا
غري املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع وغري املببغ عنأل وغري املنظم ،ودألمهية احرتام تب املنظمات والرتتيبات اللتزامات اإلداغ،
وتشري نيذا الادد إىل التدادري اليت اعتمدهتا البجنة الدولية حلف أكاا التانة احمليط األطبسي(،)31
وجلنة ما ـ ـ ـ ــائد أكاا التانة احمليط اهلندي( ،)32وتش ـ ـ ـ ــجا املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية األخرى امل نية
دإدارة ماائد األكاا عب النظر ا ا تدادري مماثبة؛
اشرا
ةيد األسما الممسم مالمسؤولية في ال ظا اإليكولوجي البحري
 - 167تشتتجع الدول عب ال مل ،منفردة وعن طرملق اهليئات الدولية امل نية ،من أجل حتســو
فيفم أم ــباب الس ــخرة واالجتار دالبش ــر وآثارمها قطاعي ــيد األكاا وتردية األحيا املائية ،را ل
قطاع جتيفيز األكاا والاطاعات املرتبطة دأل ،وعب ماا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة النظر اإلجرا ات الكفيبة ركافحة نيذه
املمارمات ،را ملشمل إ كا الاعي هبذه املسأللة؛
 - 168ت وه دبد نفا اتفاقية ال مل قطاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد األكاا ل ام ( 2007رقم )188
 16تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرملن الثــاين/نافمرب  ،2017ودــد نفــا دروتاكال  2014التفــاقيــة ال مــل اجلربي ل ــام 1930
امليفمة ضـ ـ ــمان ظرو ال مل
(رقم  9 )29تش ـ ـ ـرملن الثاين/نافمرب  ،2017داعتبارمها من الاـ ـ ــكاا ّ
نيذا الا ـ ـ ـ ــدد االجتماع
الائق ض ـ ـ ـ ــمن قطاع ما ـ ـ ـ ــائد األكاا وغريه من الاطاعات البحرملة ،وتاح
الثاثي دشــألن املســائل ات الاــبة دالاــيادملن امليفاجرملن ،الذي يفعاد جنيف حتا رعاملة منظمة ال مل
الدولية الفرتة من  18إىل  22أملبال/مبتمرب .2017
_________________

( )31البجنة الدولية حلف أكاا التانة احمليط األطبسي ،التا ية رقم .16-11
( )32جلنة ماائد أكاا التانة احمليط اهلندي ،الاراران  07/12و .07/13
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 - 169ت يتتب د ـدول ال بم أن تاام دكــل ف ــاليــة د ـالااجــك الــذي تفرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأل عبييفــا االتفــاقيــة
فيما ملت بق دظرو ال مل ،ما مراعاة الاـكاا الدولية والااانو الاطنية الااجبة التطبيق ،وتشـجا نيذا
الا ــدد الدول اليت ليس ــا د د أطرافا دروتاكال م ــنة  2014التفاقية ال مل اجلربي ل ام ( 1930رقم
 )29و اتفاقية ال مل قطاع ـ ــيد األكاا ل ام ( 2007رقم  )188عب النظر أن تاـ ــبح أطرافا
فييفمــا ،وعب أن تن ّفـذ املبــادئ التاجييفيــة ملاظفي املراقبــة دولــة املينــا الـذملن ملاامان د مبيــات التفتيي
راجك اتفاقية ال مل قطاع ــيد األكاا ل ام ( 2007رقم  )188واملبادئ التاجييفية دشــألن التفتيي
من جانك دولة ال بم لظرو ال مل وامل يشة عب ظيفر مفن الايد؛
 - 170تح الدول ،منفردة أو عن طرملق املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ـ ـ ــائد
األكاا ،عب املادة اجليفاد اليت تبذهلا من أجل تطبيق النيفج املراعي لبنظام اإلملكالاجي عب ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد
األكاا ،ما مراعاة الفارة ( 30د) من خطة جانيانسربغ لبتنفيذ؛
 - 171تش ت ت ت تتجع الدول عب ال مل ،منفردة أو عن طرملق املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية
دإدارة ما ـ ــائد األكاا وغرينيا من املنظمات الدولية ات الا ـ ــبة ،لض ـ ــمان مجا البيانات املت باة را ـ ــائد
األكاا والبيانات األخرى املت باة دالنظام اإلملكالاجي عب اا منسـ ـ ــق ومتكامل حبيا ملسـ ـ ــيفل إدماجيفا
مبادرات الر د ال املي ،حيثما ملكان ل منامبا؛
 - 172ت يب دالدول واملنظمات أو الرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماائد األكاا أن تتخذ،
حس ـ ــك االقتض ـ ــا  ،دالت اون ما غرينيا من املنظمات ات الا ـ ــبة ،را فييفا منظمة األغذملة والزراعة لألمم
املتحدة والبجنة األوقياناغرافية احلكامية الدولية واملنظمة ال املية لألر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد اجلاملة ،تدادري حلماملة عاامات
مجا البيانات املت باة داحمليطات الرام ـ ـ ــية املناطق الااق ة خار نطاق الاالملة الاطنية من اإلجرا ات اليت
ل د مبيفا؛
 - 173تش ت ت ت تتجع الدول عب املادة البحاة ال بمية املت باة دالنظام اإلملكالاجي البحري ،وفاا
لباانان الدويل؛
 - 174ت يب دالدول ومنظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة وغرينيا من الاكاالت املتخااة
واملنظمات والرتتيبات دون اإلقبيمية واإلقبيمية امل نية دإدارة ما ـ ــائد األكاا ،حيثما ملكان ل منام ـ ــبا،
وغرينيا من اهليئات احلكامية الدولية املختاــة ،أن تت اون عب امــتدامة تردية األحيا املائية ،دامــائل منيفا
تبادل امل بامات ووضـ ـ ـ ـ ــا م املري متكافئة فيما ملت بق رسـ ـ ـ ـ ــائل من قبيل ـ ـ ـ ـ ــحة احلياانات املائية و ـ ـ ـ ـ ــحة
اإلنس ـ ـ ــان واالعتبارات املت باة دالس ـ ـ ــامة وتاييم اآلثار اإلجيادية والس ـ ـ ــببية احملتمل أن ترتتك دس ـ ـ ــبك تردية
األحيا املائية عاانبيفا االجتماعية االقتا ـ ــادملة البيئة البحرملة والس ـ ــاحبية ،را ل التناع البيالاجي،
واعتماد األماليك والتانيات ات الابة لبتابيل إىل أدىن حد من اآلثار الضارة و فيف حدهتا ،وتشجا
نيذا الاـ ـ ــدد عب تنفيذ االم ـ ـ ـرتاتيجية واخلطة ال امة لتحسـ ـ ــو امل بامات عن حالة تردية األحيا املائية
واجتانياهتا ل ام  2007البتو وض ـ ـ ـ ـ تيفما منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة داعتبارمها إطارا لتحس ـ ـ ــو
حالة تردية األحيا املائية واجتانياهتا وفيفميفا؛
 - 175ت يتتب د ــال ــدول أن تتخ ــذ إجرا ات فارمل ــة ،منفردة وعن طرملق املنظم ــات والرتتيب ــات
اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ـ ـ ــائد األكاا ،را ملتس ـ ـ ــق ما النيفج التحاطي والنيفج املراعية لبنظام اإلملكالاجي
ملاا بة تنفيذ املبادئ التاجييفية الدولية إلدارة ماائد األكاا أعماق البحار ل ام  2008اليت وض تيفا
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منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة (املبادئ التاجييفية) د رض اإلدارة املس ـ ـ ــتدامة لألر ـ ـ ــدة الس ـ ـ ــمكية
ومحاملة النظم اإلملكالاجية البحرملة اهلشــة ،را فييفا اجلبال البحرملة واملنافا احلرارملة املائية والش ـ اب املرجانية
املياه الباردة ،من ممارمـ ــات الاـ ــيد اليت حتدة آثارا مـ ــببية كبرية النظم اإلملكالاجية البحرملة اهلشـ ــة،
إدراكا منيفا لألمهية الااـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاى والايمة البال ة لبنظم اإلملكالاجية أعماق البحار وما تنطاي عبيأل من
تناع ديالاجي حسبما مت تاثياأل التاييم ال املي األول لبيئة احمليطات؛
 - 176تشير نيذا الادد إىل أن الدول قد التزما ،وثياة ”املستابل الذي نابا إليأل“،
دت زملز إجرا ات محاملة النظم اإلملكالاجية البحرملة اهلشــة من اآلثار الش ـدملدة الضــرر ،دســبل منيفا امــتخدام
تاييمات األثر عب اا ف ال ،دشكل ملتفق ما الاانان الدويل والاكاا الدولية السارملة وقرارات اجلم ية
ال امة ات الابة واملبادئ التاجييفية ملنظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة؛
 - 177ترحب نيذا الاـ ـ ــدد حبباة ال مل امل نية راـ ـ ــائد أعماق البحار والنظم اإلملكالاجية
البحرملة اهل ّش ـ ـة املنطاة الشـ ــرقية من ومـ ــط احمليط األطبسـ ــي ،اليت عادهتا منظمة األغذملة والزراعة لألمم
املتحدة ،داكار الفرتة من  8إىل  10تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرملن الثاين/نافمرب  ،2016دالت اون ما جلنة ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد
األكاا املنطاة الشرقية من ومط احمليط األطبسي؛
 - 178تؤكد من جديتتد أمهي ـ ــة الفا ـ ـ ـرات  80إل ـ  90من الا ـ ـرار  105/61والفارات 113
إىل  127من الارار  72/64والفارات  121إىل  136من الارار  68/66املؤرخ  6كانان األول/دملسمرب
 2011والفارات  156و  171إىل  188و  219من الارار  123/71اليت تتناول آثار الا ـ ــيد قاع
البحار النظم اإلملكالاجية البحرملة اهلش ــة و ام ــتدامة األر ــدة الس ــمكية أعماق البحار األجل
الطاملل واإلجرا ات اليت تدعا تب الارارات إىل ا ا نيا ،وتش ـ ـ ــدد عب ض ـ ـ ــرورة وفا مجيا الدول واملنظمات
والرتتيبات اإلقبيمية ات الاـ ـ ـ ــبة امل نية دإدارة ماـ ـ ـ ــائد األكاا دااللتزامات الااق ة عبييفا راجك تب الفارات
عب اا تام وعب مبيل االمت جال؛
 - 179تح الدول واملنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا عب أن
تكفل مراعاة املبادئ التاجييفية إجرا اهتا املت باة داإلدارة املسـ ــتدامة ملاـ ــائد األكاا أعماق البحار
و تنفيــذنيــا لبفارات  80و  83إىل  87من الارار  105/61والفارات  113و  119إىل  124من
الارار  72/64والفارات  121و  129و  130و  132إىل  134من الارار  68/66والفارات 156
و  171إىل  188و  219من الارار 123/71؛
 - 180تشير إىل أنأل ليس فارات الارارات  105/61و  72/64و  68/66و ،123/71
خيل داحلااق الس ـ ــيادملة
وكبيفا تتناول آثار الا ـ ــيد قاع البحار النظم اإلملكالاجية البحرملة اهلش ـ ــة ،ما ّ
لبدول الساحبية عب جرفيفا الااري أو رمارمة الاالملة الاضائية لبدول الساحبية فيما ملت بق عرفيفا الااري
راجك الاانان الدويل عب النحا املبو االتفاقية ،وخبا ة املادة  77منيفا؛
 - 181تالحو في هذا الأل ت ت ت تتدد ا ا الدول الس ـ ـ ـ ـ ــاحبية تدادري لبحف تت بق عرفيفا الااري
هبد التا ـ ـ ــدي ملا ملنجم عن الا ـ ـ ــيد قاع البحار من آثار النظم اإلملكالاجية البحرملة اهلش ـ ـ ــة ،وما
تبذلأل من جيفاد لضمان االمتثال لتب التدادري؛
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 - 182تكرر الم كيد عب أمهية البحا ال بمي البحري اإلدارة املس ــتدامة ملاارد األكاا
ماائد أعماق البحار ،را ل األر دة السمكية املستيفدفة واألنااع غري املستيفدفة ،و محاملة النظام
اإلملكالاجي البحري ،را ل منا وقاع آثار مببية كبرية متس دالنظم اإلملكالاجية البحرملة اهلشة؛
 - 183ترحب دالتادم اهلام الذي أحراتأل الدول واملنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة
ما ـ ــائد األكاا والدول املش ـ ــاركة املفاوض ـ ــات الرامية إىل إنش ـ ــا منظمة إقبيمية أو ترتيك إقبيمي م ين
دإدارة ماـ ـ ــائد األكاا لأل ـ ـ ــاحية تنظيم الاـ ـ ــيد قاع البحار لتنفيذ الفارات  80و  83إىل  87من
الاـرار  105/61والفـاـرات  113و  117و  119إىل  124من الاـرار  72/64والفـاـرات 121
و  126و  129و  130و  132إىل  134من الارار  68/66والتاـ ـ ــدي آلثار الاـ ـ ــيد قاع البحار
النظم اإلملكالاجية البحرملة اهلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ديد أهنا تاح دابق أن مثة تفاوتا تنفيذ نيذه األحكام ،كما
تاح عب وجأل اخلاــاص أن ــيد األكاا قاع البحار ما اال يف َارس د ض املناطق الااق ة خار
حدود الاالملة الاطنية دون أن يفجيرى أي تاييم لآلثار النامجة عن ل عب مدى الس ـ ـ ـ ـ ــناات ال ش ـ ـ ـ ـ ــر اليت
مض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا منذ ا ا الارار  105/61الذي دعا فيأل اجلم ية ال امة إىل إجرا تاييمات من نيذا الابيل
حببال  31كانان األول/دملسمرب 2008؛
 - 184ت يب نيذا الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد دالدول واملنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد
األكاا اليت هلا ــاحية تنظيم ماــائد األكاا أعماق البحار ،والدول املشــاركة املفاوضــات الرامية
إىل إنشا منظمات أو ترتيبات من نيذا الابيل أن تتخذ دافة خا ة اإلجرا ات ال اجبة التالية خبااص
الايد قاع البحار املناطق الااق ة خار نطاق الاالملة الاطنية
أن تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم ،حس ـ ـ ـ ـ ـ ــك االقتض ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ،اجملماعة الكامبة من امل املري الااردة املبادئ
(أ)
التاجييفية لتحدملد األماكن اليت تاجد هبا أو اليت يفحيتمل أن تاجد هبا نظم إملكالاجية حبرملة نيش ـ ــة ،وكذل
لتاييم اآلثار السببية املبحاظة؛
(ب) أن تكفل تاييمات اآلثار ،را ل اآلثار املرتاكمة لألنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة اليت ملشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبيفا
التاييم ،إجرا َنيا وفاا لبمبادئ التاجييفية ،ال م ـ ــيما الفارة  47منيفا ،وإخض ـ ــاعيفا لام ـ ــت راض الدوري ،
لبتنايح د د ل كبما حدة ت ري كبري ماــائد األكاا أو أيفتيحا م بامات جدملدة ات ــبة ،وأن
تكفــل ،احلــاالت اليت يفجتر فييفــا تاييمــات لآلثــار ،إجرا نيــذه التاييمــات عب مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيــل األولاملــة قبـل
السما دألنشطة الايد قاع البحار؛
( ) أن ت م ــل لتكان ت ــدادري احلف واإلدارة اليت تتخ ــذني ــا ال ــدول واملنظم ــات والرتتيب ــات
اإلقبيمية امل نية را ــائد األكاا مس ــتندة إىل أفض ــل امل بامات ال بمية املتاحة وأن ملتم حتدملثيفا وفاا لتب
امل بامات أملضا ،مشرية داجأل خاص إىل ضرورة حتسو التنفيذ الف ال لب تبات وقااعد االدت اد؛
 - 185تس ت ت ت ت تتنم دألن البحا ال بمي البحري رختبف أفرعأل  -من قبيل مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح قاع البحار،
وحا ــر النظم اإلملكالاجية البحرملة اهلش ــة ام ــتنادا إىل امل بامات املس ــتمدة من أم ــاطيل الا ــيد وعمبيات
املراقبة املاق ية دالكامريات احملمالة عب مركبات مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية عن د د ،و ذجة النظم اإلملكالاجية الااعية،
والدرام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الااع ية املاارنة ،والنما التنبؤملة  -ملس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد عب حتدملد املناطق اليت مليف ر أن هبا نظما
إملكالاجية حبرملة نيشة أو يفحيتمل أن تنشأل هبا نظم إملكالاجية من نيذا الابيل ،كما تساعد عب ا ا تدادري
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احلف واإلدارة ملنا حدوة آثار م ـ ــببية كبرية متس هبذه النظم اإلملكالاجية ،را ل من خال إغاق
مناطق د ينيفا وجأل الايد قاع البحار وفاا لبفارة ( 119ب) من الارار 72/64؛
 - 186تش ت ت تتجع نيذا الا ـ ـ ـ ــدد الدول واملنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ـ ـ ـ ــائد
األكاا اليت هلا ـ ــاحية إدارة الاـ ــيد قاع البحار ،والدول املشـ ــاركة املفاوضـ ــات الرامية إىل إنشـ ــا
منظمــات أو ترتيبــات من نيــذا الابيــل ،عب ال مــل دــالنتــائج اليت ملتيحيفــا البحــا ال بمي البحري رختبف
حتدملد
أفرعأل ،را ل  ،حس ــك االقتض ــا  ،أفرع البحا املش ــار إلييفا الفارة  185أعاه ،و ل
املناطق اليت تاجد هبا نظم إملكالاجية حبرملة نيشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وعب ا ا تدادري لبحف واإلدارة الاامة ملنا وقاع
آثار م ـ ــببية كبرية تض ـ ــر هبذه النظم اإلملكالاجية دس ـ ــبك الا ـ ــيد قاع البحار ،وفاا لبمبادئ التاجييفية،
أو إغاق نيذه املناطق وجأل الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد أعماق البحار إىل حو ا ا تدادري احلف واإلدارة الاامة،
وتشــج يفا أملضــا عب املضــي أعمال البحا ال بمي البحري لألغراض املشــار إلييفا أعاه ،وفاا لباانان
الدويل ،وخبا ة اجلز الثالا عشر من االتفاقية؛
 - 187تش ت ت تتجع نيذا الا ـ ـ ـ ــدد الدول واملنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ـ ـ ـ ــائد
األكاا اليت هلا ــاحية إدارة ماــائد األكاا أعماق البحار ،والدول املشــاركة مفاوضــات إلنشــا
منظمات أو ترتيبات من نيذا الابيل ،عب إجرا املزملد من البحاة ال بمية البحرملة لتدارا الث رات امل رفية
املتباية ،ال مــيما فيما ملت بق دتاييمات األر ــدة الســمكية ،وعب االمــتناد ا ا تدادري احلف واإلدارة
و حتدملا نيذه التدادري عب أفضل امل بامات ال بمية املتاحة ،وفاا لباانان الدويل ،وخبا ة اجلز الثالا
عشر من االتفاقية؛
 - 188تالحو مع القنص أن النظم اإلملكالاجية البحرملة اهلش ــة كن أن تتألثر أملض ــا داألنشــطة
البش ـ ـرملة األخرى غري الاـ ــيد قاع البحار ،وتشـ ــجا نيذا الاـ ــدد الدول واملنظمات الدولية املختاـ ــة
عب النظر ا ا اإلجرا ات الاامة مل اجلة نيذه اآلثار؛
 - 189ت يتتب د ـالــدول أن تراعي ،منفردة ومن خال املنظمــات والرتتيبــات اإلقبيميــة امل نيــة
دإدارة ماــائد األكاا ،اآلثار احملتمبة لت ري املناخ وحتمض احمليطات عند ا ا تدادري إدارة ماــائد األكاا
أعماق البحار ومحاملة النظم اإلملكالاجية البحرملة اهلشة؛
 - 190ت يب دالدول أن تتخذ ،منفردة ومن خال املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة
ماــائد األكاا اليت هلا ــاحية تنظيم ماــائد األكاا أعماق البحار ،تدادري لبحف واإلدارة ،را
ل تدادري لبر ــد واملراقبة واإل ـرا  ،امــتنادا إىل أفضــل امل بامات ال بمية املتاحة ،را ل تاييمات
األر ــدة الس ــمكية ،لكفالة االم ــتدامة الطاملبة األجل لألر ــدة الس ــمكية أعماق البحار واألنااع غري
املسـ ــتيفدفة وجتدملد األر ـ ــدة املسـ ــتنزفة ،انسـ ــجاما ما املبادئ التاجييفية ،وأن ت مل ،مىت كانا امل بامات
ال بمية غري مؤكدة أو غري ماثاقة أو غري كافية ،عب وض ـ ـ ـ ـ ـ ــا تدادري احلف واإلدارة وفاا لبنيفج التحاطي،
ال ميما فيما ملت بق داألنااع اهلشة أو امل رضة لبخطر أو امليفددة أو داالناراض؛
 - 191تقر داـ ــفة خا ـ ــة دالظرو واالحتياجات اخلا ـ ــة لبدول النامية والتحدملات اخلا ــة
اليت قد تااجيفيفا اإلنفا الكامل لب ض اجلاانك التانية من املبادئ التاجييفية ،ودض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة أن تنفذ نيذه
ال ــدول الفارات  83إىل  87من الارار  105/61والفارة  119من الارار  72/64والفارة  129من
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الارار  68/66والفارة  180من الارار  123/71واملبادئ التاجييفية عب اا ملألخذ
من املبادئ التاجييفية املت بق داالحتياجات اخلا ة لبببدان النامية؛
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االعتبار الفرع 6

 - 192تقر دضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ت زملز قدرات الدول النامية ،را ل ا ملت بق منيفا د مبيات تاييم
األر ــدة وتاييم اآلثار وامل ار ال بمية والتانية والتدرملك ،وتشــجا الدول عب تاد الدعم التاين واملايل
لبببدان النامية لتببية احتياجاهتا اخلا ة والتادي ملا تااجيفأل من حتدملات تنفيذ املبادئ التاجييفية؛
 - 193ترحب دال مل اهلام الذي تضطبا دأل حاليا منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة فيما
ملتاــل دإدارة ماــائد أعماق البحار أعايل البحار ومحاملة النظم اإلملكالاجية البحرملة اهلشــة ،را ل
إ ـ ــدارنيا عام  2016لبارقة التانية ض ـ ــمن م ـ ــبس ـ ــبة ما ـ ــائد األكاا وتردية األحيا املائية عن النظم
اإلملكالاجية البحرملة اهل ّش ـة ال مبيات واملمارمــات أعايل البحار ،وتؤّكد أمهية ال مل املضــطبا دأل عما
دالفارتو  135و  136من الارار  ،68/66وتاح داجأل خاص ما ت ادمأل تب املنظمة من دعم إىل
الدول جمال تنفيذ املبادئ التاجييفية؛
 - 194تشير إىل الارار الااضي دإجرا امت راض آخر عام  2020لإلجرا ات اليت تتخذنيا
الدول واملنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا امـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجادةي لبفارات  113و 117
و  119إىل  124من الارار  72/64والفارات  121و  126و  129و  130و  132إىل  134من
الارار  68/66والفارات  156و  171و  175و  177إىل  188و  219من الارار  ،123/71د ية
كفالة التنفيذ الف ال لبتدادري الااردة تب الفارات وتاد مزملد من التا ـ ـ ــيات ،عند االقتض ـ ـ ــا  ،وتارر
أن ملكان نيذا االمت راض مسباقا حبباة عمل تستمر ملامو اثنو؛
 - 195تش ت ت تتجع عب الت جيل دإحراا تادم وضـ ـ ـ ـ ــا م املري دشـ ـ ـ ـ ــألن أنيدا املناطق البحرملة
احملمية ألغراض ماـ ـ ـ ــائد األكاا وإنشـ ـ ـ ــا تب املناطق وإدارهتا ،وترحك نيذا الاـ ـ ـ ــدد داضـ ـ ـ ــا منظمة
األغذملة والزراعة لألمم املتحدة خطاط تاجييفية تانية دش ـ ـ ـ ـ ـ ــألن املناطق البحرملة وما ـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا احملمية،
وتشجا أملضا عب تطبيايفا ،وحتا عب التنسيق والت اون دو مجيا املنظمات واهليئات الدولية ات الابة؛
 - 196تشجع أيضا اجليفاد الرامية إىل وضا تاجييفات دشألن ياغة تدادري ف الة أخرى حلف
ـجا هلذا ال رض عب
ماـ ـ ـ ـ ــائد األكاا عب أمـ ـ ـ ـ ــاس املنطاة وحتدملد أنيدا نيذه التدادري وإدارهتا ،وتشـ ـ ـ ـ ـ ّ
التنسيق والت اون فيما دو مجيا املنظمات واهليئات الدولية امل نية؛
 - 197تح مجيا الدول عب تنفيذ درنامج ال مل ال املي ل ام  1995املت بق حبماملة البيئة
البحرملة من األنش ــطة الربملة( )33والت جيل دألنش ــطة محاملة النظام اإلملكالاجي البحري ،را ملش ــمل األر ــدة
السمكية ،من التباة والتدنيار املادي ،ما مراعاة املادة املناطق املاات احمليطات؛
 - 198ت يب دالدول أن تاا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،إما منفردة أو جمتم ة أو عن طرملق املنظمات والرتتيبات
اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ــائد األكاا ،درام ــة التدادري الف الة إلدارة ما ــائد األكاا وتطاملر نيذه التدادري
واعتمادنيا ،والايام نيذا الادد دنشر امل بامات عن أماليك يد األكاا وأنااع امل دات وامت ماالهتا
لبتابيل إىل أدىن حد ممكن من نفاق األكاا واألض ـ ـ ـ ـ ـ ـرار األخرى اليت تسـ ـ ـ ـ ـ ــببيفا م دات الاـ ـ ـ ـ ـ ــيد املرتوكة
أو املفاادة أو امليفمبة ،مراعية ل أفضل امل بامات ال بمية املتاحة؛
_________________

( ،A/51/116 )33املرفق الثاين.
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 - 199تعمرف را بفأل م دات الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد املرتوكة أو املفاادة أو اليت جرى التخبال منيفا من
آثار خطرية البيئة البحرملة ،فض ـ ـ ـ ـ ــا عن آثارنيا االقتا ـ ـ ـ ـ ــادملة واالجتماعية ،وتش ـ ـ ـ ـ ــجا الدول واملنظمات
والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ــائد األكاا ،حس ــك االقتض ــا  ،عب ا ا اإلجرا ات الاامة لبحد
من نيذه امل دات ،الاقا الذي تاح فيأل التا ـ ـ ـ ـ ــيات الااردة التارملر الذي أ ـ ـ ـ ـ ــدره درنامج األمم
املتحدة لببيئة ومنظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة عام 2009؛
 - 200تعي تتد تت ت كي تتد األمهيـ ــة اليت تالييفـ ــا لبفارات  77إىل  81من الارار  31/60املؤرخ
 29تش ـرملن الثاين/نافمرب  2005دش ــألن مس ــأللة م دات الا ــيد املفاادة أو املرتوكة أو اليت جرى التخبال
منيفا واحلطام البحري املتا ـ ــل هبا وما خيبفأل نيذا احلطام وم دات الا ـ ــيد امليفجارة من آثار ض ـ ــارة أمار
عدة منيفا األر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمكية واملاائل واألنااع البحرملة األخرى ،وحتا الدول واملنظمات والرتتيبات
اإلقبيمية امل نية دإدارة ماائد األكاا عب اإلمراع إحراا تادم تنفيذ تب الفارات من الارار؛
 - 201ترحب في هذا الأل ت ت ت ت تتدد دال مـل اجلاري منظمـة األغذملة والزراعة لألمم املتحـدة
ملاا بة وضا مبادئ تاجييفية دشألن ومم م دات الايد من خال إجرا مشاورة تانية ،وتشجا منظمة
األغذملة والزراعة لألمم املتحدة عب تنفيذ مش ـ ــارملا جترملبية لتجنك الا ـ ــيد الش ـ ــبحي من خال ام ـ ــرتجاع
م دات الايد املرتوكة أو املفاادة أو اليت مت التخبال منيفا ولامم م دات الايد الببدان النامية لتيسري
ميفمة تنفيذ نيذه املبادئ التاجييفية؛
 - 202تشت تتجع عب إجرا مزملد من الدرام ـ ــات ،را ل ما جترملأل منظمة األغذملة والزراعة
لألمم املتحدة ،دشـ ــألن آثار الضـ ــجيج حتا املا األر ـ ــدة السـ ــمكية وم دالت ـ ــيد األكاا ودشـ ــألن
اآلثار االجتماعية واالقتاادملة املرتبطة دذل ؛
 - 203ت يتب دــالــدول أن تاام ،دطرق منيفــا املنظمــات والرتتيبــات اإلقبيميــة امل نيــة را ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــد
األكاا ،ددور ف ال اجليفاد املبذولة عب الاـ ـ ـ يد ال املي حلف املاارد البحرملة احلية وام ـ ــتخداميفا عب
اا مستدام هبد اإلميفام التناع البيالاجي البحري؛
 - 204تش ت ت ت ت تتجع الدول عب الايام ،منفردة أو عن طرملق املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية
دإدارة ماــائد األكاا حســك االقتض ـا  ،دتحدملد مناطق تفرملخ الســم ومناطق تردية األر ــدة الســمكية
الااق ة إطار والملتيفا أو نطاق اختا ـ ــا ـ ــيفا ،وا ا تدادري تس ـ ــتند إىل أم ـ ــاس عبمي ،حيثما لزم األمر،
حلف نيذه األر دة خال نيذه املراحل احلاكة من حياهتا؛
 - 205تعرب ن القنص من التدفق املتاا ـ ـ ــل لطحالك الس ـ ـ ــرغام ـ ـ ــام البحرملة إىل مياه البحر
الكارمليب وأثره عب املاارد املائية وما ـ ـ ــائد األكاا والس ـ ـ ـااحل واجملاري املائية والس ـ ـ ــياحة ،وتش ـ ـ ــجا الدول
واملنظمات اإلقبيمية ات الا ـ ــبة عب الت اون من أجل التا ـ ــل إىل فيفم أفض ـ ــل ألم ـ ــباب التدفق وآثاره
هبد محاملة م ـ ــبل عيي ـ ــيادي األكاا واجملتم ات احملبية اليت ت يي عب ـ ــيد األكاا ،وإجياد طرق
امتخدام الطحالك البحرملة امتخداما ناف ا وطرق مائمة ديئيا لبتخبال من طحالك السرغامام البحرملة
اليت جرفتيفا األماا إىل الشااطئ؛
 - 206تدر مدى اتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع نطاق اآلثار النامجة عن حتمض احمليطات النظم اإلملكالاجية
ا لبحرملة ،وهتيك دالدول أن ت اجل أمباب حتمض احمليطــات وأن تاا ــل درام ــة اآلثار النامجة عنأل؛
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 - 207تش تتدد عب أمهية وض ــا ام ـ ـرتاتيجيات تكييفية جمال إدارة املاارد البحرملة وت زملز دنا
الادرات الاامة لتنفيذ تب االم ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات هبد ت زملز قدرة النظم اإلملكالاجية البحرملة عب التكيف،
حىت ملتس ـ ــىن التابيل إىل أدىن حد مما ملرتتك عب حتمض احمليطات من آثار وامـ ـ ـ ة النطاق عب الكائنات
البحرملة ومن خماطر هتدد األمن ال ذائي ،وال م ـ ـ ـ ـ ــيما اآلثار املرتتبة قدرة ال االق املتكبس ـ ـ ـ ـ ــة والشـ ـ ـ ـ ـ ـ اب
املرجانية واحملارملات والاشـ ـرملات عب دنا أ ــدافيفا ودنيتيفا اهليكبية ،وما كن أن ملش ــكبأل ل من خماطر
هتدد إمدادات الربوتينات؛
حادي شر
م اء القدرات
 - 208تكرر ت كيد األمهية البال ة اليت ملتســم هبا ت اون الدول مبا ــرة ،أو عن طرملق املنظمات
دون اإلقبيمية واإلقبيمية ات الاـ ـ ــبة حسـ ـ ــبما كان ل منامـ ـ ــبا ،وغرينيا من املنظمات الدولية ،را فييفا
منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة من خال درناجميفا امل رو دامـ ـ ــم مدونة ـ ـ ــيد األكاا ،دامـ ـ ــائل
منيفا تاد املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة املالية و/أو التانية ،وفاا لاتفاق والتفاق االمتثال ولبمدونة وخلطط ال مل الدولية
املتابة هبا ،لزملادة قدرة الدول النامية عب حتايق أنيدا نيذا الارار وتنفيذ اإلجرا ات اليت ملدعا إىل ا ا نيا؛
 - 209ترحب دال مل اجلاري الذي تاام دأل منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة وضـ ـ ـ ـ ـ ــا
تاجييفات دش ــألن االمـ ـرتاتيجيات والتدادري الض ــرورملة لتيفيئة ديئة مؤاتية الم ــتدامة ما ــائد األكاا الاـ ـ رية
النطاق و املس ـ ـ ـ ـ ــاعدة عب تنفيذنيا ،وتش ـ ـ ـ ـ ــجا عب إجرا درام ـ ـ ـ ـ ــات إلجياد ددائل ممكنة لس ـ ـ ـ ـ ــبل عيي
اجملتم ات احملبية الساحبية؛
 - 210تش تتير إىل أن الدول قد مـ ــبما ،وثياة ”املسـ ــتابل الذي ناـ ــبا إليأل“ ،دألمهية دنا
قدرات الببدان النامية حبيا ملتســىن هلا االمــتفادة من حف احمليطات والبحار ومااردنيا وامــتخداميفا عب
اا مس ــتدام ،وأكدت نيذا الا ــدد ض ــرورة الت اون حباة عبام البحار تنفيذا ألحكام االتفاقية وما
جا الاثائق اخلتامية ملؤمترات الامة الرئيسـ ـ ـ ـ ــية امل نية دالتنمية املسـ ـ ـ ـ ــتدامة وضـ ـ ـ ـ ــرورة نال التكنالاجيا ما
مراعاة م املري البجنة األوقياناغرافية احلكامية الدولية ومبادئيفا التاجييفية املت باة دنال التكنالاجيا البحرملة؛
 - 211تشتتير أيضتتا إىل أن الدول قد حثا ،وثياة ”املســتابل الذي ناــبا إليأل“ ،عب أن
ملتم ،حببال عام  ،2014حتدملد امـ ـ ـ ـرتاتيجيات ت زا مس ـ ـ ــاعدة الببدان النامية ،وال م ـ ـ ــيما أقل الببدان اا
والدول اجلزرملة الا رية النامية ،عب تطاملر قدراهتا الاطنية لبحفاظ عب ماائد األكاا املستدامة وإدارهتا
عب اا مسـ ــتدام وحتايق فاائد منيفا ،دسـ ــبل منيفا حتسـ ــو و ـ ــال املنتجات السـ ــمكية الااردة من الببدان
النامية إىل األمااق ،وت ميم مراعاة تب االمرتاتيجيات؛
 - 212تش ت تتجع الدول واملؤم ـ ـ ـسـ ـ ــات املالية الدولية واملنظمات واهليئات احلكامية الدولية ات
الاـ ــبة عب أن تزملد من دنا قدرات ـ ــيادي السـ ــم  ،وال مـ ــيما ـ ـ ار الاـ ــيادملن ،الببدان النامية،
وخبا ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول اجلزرملة الا ـ رية النامية ،وتاد املســاعدة التانية هلم ،عب اا ملتســق ما االمــتدامة
البيئية ،اعرتافا منيفا دألن األمن ال ذائي ومبل ال يي فييفا كن أن تتاقف عب ماائد األكاا؛
 - 213تشتتجع الدول عب الت اون الاثيق ،مبا ــرة أو عن طرملق منظامة األمم املتحدة ،را
ل ـ منظمــة األغ ـذملــة والزراعــة لألمم املتحــدة ،د يــة ت زملز دنــا قــدرات الــدول النــاميــة ،رــا فييفــا الــدول
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الس ــاحبية ،ال م ــيما الدول اجلزرملة الا ـ رية النامية ،جمال ما ــائد األكاا وتردية األحيا املائية داامــطة
أنشطة التثايف والتدرملك؛
 - 214ت وهع نيذا الا ــدد ،دال مل الذي ملض ــطبا دأل درنامج جام ة األمم املتحدة لبتدرملك
جمال ماـ ـ ــائد األكاا أملسـ ـ ــبندا ،ورسـ ـ ــامهتأل تافري التدرملك لبببدان النامية ،وداجأل خاص الببدان
اجلزرملة الا رية النامية ،وملشدد عب ضرورة ماا بة ت زملز نيذا التدرملك املاجأل لبدول النامية؛
 - 215تشت ت ت ت تتجع اجملتما الدويل عب ت زملز فرص حتايق التنمية املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة الببدان النامية،
وال مـيما أقل الببدان اا والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول اجلزرملة الاـ رية النامية والدول األفرملاية السـاحبية ،عن طرملق تشـجيا
مشــاركة تب الدول دادر أكرب أنشــطة ماــائد األكاا املأل ون هبا اليت تاام هبا داخل مناطق خاض ـ ة
لاالملتيفــا الاطنيــة الــدول اليت تزاول الا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــد امليــاه الب يــدة ،وفاــا لاتفــاقيــة ،من أجــل حتايق عــائــدات
اقتاـ ــادملة أفضـ ــل لبببدان النامية من مااردنيا من ماـ ــائد األكاا داخل املناطق اخلاض ـ ـ ة لاالملتيفا الاطنية
وت زملز دورنيا إدارة ما ـ ــائد األكاا اإلقبيمية ،وعن طرملق ت زملز قدرة الببدان النامية عب تنمية ما ـ ــائد
األكاا اخلا ــة هبا واملشــاركة ماــائد األكاا أعايل البحار ،را ل و ـاهلا إىل نيذه املاــائد،
وفاا لباانان الدويل ،وال ميما االتفاقية واالتفاق ،وما مراعاة املادة  5من املدونة؛
االتفــاق املت بق دــالتــدادري اليت تتخــذنيــا
 - 216ترحتب رــا أحراه االجتمــاع األول لألطرا
دولة املينا ملنا الاــيد غري الااناين دون إداغ ودون تنظيم وردعأل والاضــا عبيأل من تا ّدم ال مل عب
إنش ـ ـ ــا ـ ـ ــندوق املس ـ ـ ــتابل لبمس ـ ـ ــاعدة راجك املادة  21من االتفاق ،تتاىل منظمة األغذملة والزراعة
لألمم املتحدة إدارتأل ألغراض مســاعدة الدول األطرا النامية ،والمــيما أقبيفا اا والدول اجلزرملة الا ـ رية
أقره الفرملق ال امل املخاال الذي أنشألتأل الدول األطرا
النامية األطرا  ،عب تنفيذ ل االتفاق ،ورا ّ
االتفاق من أ ّن ام ــتفادة الدول األطرا النامية من نيذا الا ــندوق ملنب ي أن تتم وفق مبادئ الش ــفافية
وحسن التنسيق؛
واملساواة والبساطة يف
 - 217ت نتتب إىل الــدول اليت تزاول الا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــد امليــاه الب يــدة أن تاام ،عنــد التفــاوض عب
اتفاقات وترتيبات لبا ـ ـ ــال إىل ما ـ ـ ــائد األكاا ما الدول الس ـ ـ ــاحبية النامية ،دإجرا نيذا التفاوض عب
أمــاس مناــف ومســتدام ،وأن تألخذ احلســبان التطبا املشــروع لتب الدول أن تســتفيد داــارة كامبة
من االم ـ ــت ال املس ـ ــتدام لبماارد الطبي ية اليت تاجد مناطايفا االقتا ـ ــادملة اخلالا ـ ــة ،وأن تكفل امتثال
الس ـ ـ ــفن اليت ترفا عبميفا لااانو الدول الس ـ ـ ــاحبية النامية وأنظمتيفا وفاا لباانان الدويل ،وأن تايل انيتماما
أكرب لتجيفيز األكاا وملرافق جتيفيز األكاا داخل الاالملة الاطنية لبدول الس ــاحبية النامية لبمس ــاعدة عب
حتايق املنافا من تنمية ماارد ما ـ ـ ــائد األكاا ،وأملض ـ ـ ــا لنال التكنالاجيا واملس ـ ـ ــاعدة عب الر ـ ـ ــد واملراقبة
واإل ـ ـرا وعب حتايق االمتثال واإلنفا املناطق اخلاض ـ ـ ة لباالملة الاطنية لبدول السـ ــاحبية النامية اليت
تتيح إمكانية الا ـ ـ ــال إىل ما ـ ـ ــائد األكاا ،ما مراعاة أ ـ ـ ــكال الت اون املبينة املادة  25من االتفاق
واملادة  5من املدونة؛
 - 218تشتتجع نيذا الاــدد عب املادة الشــفافية خباــاص االتفاقات املت باة دالا ــال إىل
ماائد األكاا ،را ل عن طرملق إتاحة نيذه االتفاقات لب مام ،رنيناي رتطببات السرملة؛
 - 219تش ت ت تتجع الدول عب أن تادم ،منفردة وعن طرملق املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية
دإدارة ماــائد األكاا ،مزملدا من املســاعدة إىل الدول النامية وضــا اتفاقات و ــكاا وومــائل منامــبة
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حلف األر ـدة السـمكية وإدارهتا عب اا مسـتدام وإرمـائيفا وتنفيذنيا ،وعب ت زملز ترادط نيذه املسـاعدة،
عب أن ملشـ ـ ــمل ل وضـ ـ ــا مـ ـ ــيامـ ـ ــاهتا احملبية املنظمة ملاـ ـ ــائد األكاا ومثياهتا اليت تض ـ ـ ـ يفا املنظمات
أو الرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا مناطايفا وت زملزنيا والنيفاض دالبحاة والادرات
ال بمية من خال الا ــنادملق املاجادة ،مثل ــندوق املس ــاعدة املنش ــأل راجك اجلز الس ــادا من االتفاق،
واملس ــاعدة الثنائية ،و ــنادملق املس ــاعدة التاد ة لبمنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ــائد األكاا،
ودرنامج مدونة يد األكاا ،والربنامج ال املي ملاائد األكاا التادا لببن الدويل ،ومرفق البيئة ال املية؛
املادم نو وفاا
 - 220ت يب دالدول أن تش ــجا ،عن طرملق احلاار املس ــتمر واملس ــاعدة والت اون َ
لبمااد  24إىل  26من االتفاق ،عب املادة حاالت التاـ ـ ـدملق عب االتفاق أو االنض ـ ــمام إليأل ،دالسـ ـ ـ ي
إىل م اجلة مسائل من دينيفا ان دام الادرة واملاارد الذي قد حيال دون أن تابح الدول النامية أطرافا فيأل؛
 - 221تالحو مع المقدير امل بامات اليت مج تيفا األمانة ال امة واملتاحة عب املاقا الشـ ـ ـ ــبكي
لبش ـ ـ بة عن احتياجات الدول النامية من دنا الادرات واملسـ ــاعدة الاامة جمال حف وإدارة األر ـ ــدة
الس ـ ــمكية املتداخبة املناطق واألر ـ ــدة الس ـ ــمكية الكثرية االرحتال وما ـ ــادر املس ـ ــاعدة املتاحة أمام الدول
النامية لتببية تب االحتياجات؛
 - 222تش تتجع الدول واملنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ــائد األكاا وغرينيا من
اهليئات ات الا ـ ــبة عب تاد املس ـ ــاعدة إىل الدول النامية تنفيذ اإلجرا ات املطبادة الفارات 80
و  83إىل  87من الارار  105/61والفارات  113و  117و  119إىل  124من الارار 72/64
والفارات  121و  126و  129و  130و  132إىل  134من الارار  ،68/66والفارات 156
و  171و  175و  177إىل  188من الارار 123/71؛
 - 223تح الدول ومنظمات التكامل االقتا ـ ـ ــادي اإلقبيمي عب أن تاام ،منفردة وعن طرملق
املنظمات والرتتيبات اإلقبيمية امل نية دإدارة ماــائد األكاا ،دت ميم مراعاة اجليفاد الرامية إىل مســاعدة الدول
النامية ،وال مــيما أقل الببدان اا والدول اجلزرملة الا ـ رية النامية ،مــائر ام ـرتاتيجيات التنمية الدولية ات
الا ــبة د ية ت زملز التنس ــيق عب الا ـ ـ يد الدويل لتمكو تب الدول من تنمية قدراهتا الاطنية عب ام ــت ال
ماارد ماـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد األكاا را ملتفق ما واجك كفالة حف تب املاارد وإدارهتا ،وتطبك نيذا الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد إىل
األمو ال ام أن ملكفل حشــد اجليفاد اليت تضــطبا هبا وكاالت منظامة األمم املتحدة و ــنادملايفا ودراجميفا ،را
ملشمل البجان االقتاادملة اإلقبيمية ،حدود والملة كل منيفا ،وتنسيايفا عب اا تام؛
 - 224ت نتتب إىل الــدول واملنظمــات اإلقبيميــة امل نيــة دــإدارة ماـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــد األكــاا أن تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ام ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات لتاد مزملد من املسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة إىل الدول النامية ،وال مـ ـ ـ ـ ـ ــيما أقل الببدان اا والدول اجلزرملة
الاـ رية النامية ،لتمكينيفا من االمــتفادة متاما من كميات املاــيد من األر ــدة الســمكية املتداخبة املناطق
واألر ــدة الســمكية الكثرية االرحتال ولت زملز اجليفاد اإلقبيمية الرامية إىل حف تب األر ــدة وإدارهتا عب
اا مستدام ،وال مل ،نيذا الادد ،عب إتاحة نيذه امل بامات؛
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ثاني شر
المعاون داخل م ظومة األمم الممحدة
 - 225ت نب إىل نييئات منظامة األمم املتحدة ات الا ـ ـ ـ ـ ـ ــبة واملؤم ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــات املالية الدولية
والاكاالت املااة أن تدعم ت زملز قدرات املنظمات اإلقبيمية امل نية دإدارة ما ــائد األكاا ودوهلا األعض ــا
عب اإلنفا واالمتثال؛
 - 226تد و منظمة األغذملة والزراعة لألمم املتحدة إىل ماا ـ ــبة ترتيباهتا الت اونية ما وكاالت
األمم املتحدة دشألن تنفيذ خطط ال مل الدولية؛
ثال شر
أنش ة شعبة شؤون المحي ات وقانون البحار
 - 227تعرب ن تقديرها لألمو ال ام ملا اضـ ــطب ا دأل الش ـ ـ بة من أنشـ ــطة جتسـ ــد املسـ ــتاى
الرفيا لبمساعدة الذي تادمأل الش بة إىل الدول األعضا ؛
 - 228ت نب إىل األمو ال ام أن ملاا ـ ـ ـ ـ ــل االض ـ ـ ـ ـ ــطاع داملس ـ ـ ـ ـ ــؤوليات وامليفام املاكبة إليأل
االتفاقية واالتفاق وراجك قرارات اجلم ية ال امة ات الاــبة ،وأن ملكفل اــيال املاارد املنامــبة لبشـ بة
لكي تضطبا دألنشطتيفا إطار امليزانية امل تمدة لبمنظمة؛
رامع شر
الدورة الثالثة والسبعون لنجمعية العامة
 - 229ت نب إىل األمو ال ام أن مليفطبا كافة الدول واملنظمات احلكامية الدولية ات الا ــبة،
ومؤمـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات ونييئات منظامة األمم املتحدة ،واملنظمات دون اإلقبيمية واإلقبيمية امل نية دإدارة ما ـ ـ ـ ــائد
األكاا ،واملنظمات غري احلكامية ات الابة ،عب نيذا الارار؛
 - 230تالحو الرغبة ماا ــبة املادة الكفا ة املش ــاورات غري الركية املت باة دالارار الذي
تتخذه اجلم ية ال امة م ــناملا دش ــألن ام ــتدامة ما ــائد األكاا وت زملز ف الية مش ــاركة الافاد فييفا ،وتارر أن
ت اد املشاورات غري الركية املت باة هبذا الارار جالة واحدة من املشاورات تشرملن الثاين/نافمرب عب
مدى مــتة أملام ،وتطبك إىل األمو ال ام أن ملادم الدعم لبمشــاورات عن طرملق الشـ بة ،وتدعا الدول أن
تادم إىل منس ــق املش ــاورات غري الركية مارتحات إلدراجيفا نال الارار ماعد أقا ــاه عس ــة أم ــاديا
قبل دد املشاورات؛
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 - 231تقرر أن تدر جدول األعمال املؤقا لدورهتا الثالثة والس ـ ـ ــب و ،إطار البند امل نان
البند الفرعي امل نان ”امـتدامة ماـائد األكاا ،دطرق منيفا اتفاق عام 1995
”احمليطات وقانان البحار“َ ،
لتنفيذ ما تتضــمنأل اتفاقية األمم املتحدة لاانان البحار املؤرخة  10كانان األول/دملســمرب  1982من أحكام
دشــألن حف وإدارة األر ــدة الســمكية املتداخبة املناطق واألر ــدة الســمكية الكثرية االرحتال ،والاــكاا
ات الا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة“  ،وأن تنظر إمكــانيــة إدرا نيــذا البنــد الفرعي جــداول األعمــال املؤقتــة املاببــة مرة
كل منتو.

اجلبسة ال امة 64
 5كانان األول/دملسمرب 2017
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