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قرار اتخذته الجمعية العامة في  20كانون األول/ديسمبر 2018
[بناء على تقرير اللجنة الثانية ()A/73/538

 - 224/73البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
إن الجمعية العامة،
إذ تشي ي ي ي ييير إىل قراراهتا  194/61املؤرخ  20كانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــم  2006و  188/62املؤرخ
 19كانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ــم  2007و  211/63املؤرخ  19كانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ــم  2008و 195/64
املؤرخ  21ك ـ ــانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــم  2009و  147/65املؤرخ  20ك ـ ــانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2010
و  192/66امل ــؤرخ  22ك ـ ـ ــان ــون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ  2011و  201/67امل ــؤرخ  21ك ـ ـ ــان ــون األول/
ديس ـ ـ ــم  2012و  206/68املؤرخ  20كانون األول/ديس ـ ـ ــم  2013و  212/69املؤرخ  19كانون
األول /ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  2014و  194/70املؤرخ  22كـانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  2015و  218/71املؤرخ
 21كانون األول/ديســم  2016و  209/72املؤرخ  20كانون األول/ديســم  2017املتعلقة بالبقعة
النفطية على الشواطئ اللبنانية،
وإذ تعيد تأكيد نتائج مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة البش ـ ـ ـ ـ ـ ـرية ،و ا ـ ـ ـ ـ ــة املبد  7من إعالن
املؤمتر( )1الذي طلب فيه إىل الدول اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة ملنع تلوث البحار،
وإذ تشدد على ضرورة محاية البيئة البحرية واحملافظة عليها وفقاً للقانون الدويل،
_________________

( )1انظر تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة البش ـرية ،كــتوكهو  16-5 ،حزيران/يونيه ،)A/CONF.48/14/Rev.1( 1972
الفرع األول ،الفصل األول.
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وإذ تأخذ في اعتبارها إعالن ريو بش ـ ــين البيئة والتنمية لعا  ،)2(1992و ا ـ ــة املبد  16منه
امللوث ،من حيث املبد  ،تكلفة التلوث ،وإذ تيخذ يف اعتبارها يض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الذي نص فيه على ن يتحمل ِّ
الفصل  17من جدول عمال القرن ،)3(21
وإذ تالحظ مع بييالا القل الكــاراــة البيئيــة النــامجــة عن قي ـا القوات اجلويــة ااك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيليــة يف
 15متوز/يوليه  2006بتدمري ـ ــهاريج ختزين النفمل يف املنطقة ا اورة مباطـ ــرة حملطة اجلية لتوليد الكهرباء
يف لبنان ،مما حدث بقعة نفطية غطت الس ــاحل اللبناا بالكامل وامتدت إىل الس ــاحل الس ــوري و عاقت
جهود حتقيق التنميــة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة ،على حنو مــا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبق للجمعيــة العــامــة ن برزتــه يف قراراهتــا 194/61
و  188/62و  211/63و  195/64و  147/65و  192/66و  201/67و 206/68
و  212/69و  194/70و  218/71و ،209/72
وإذ تالحظ ن األمني العا عرب عن قلقه الش ـ ـ ــديد إزاء عد اعما حكومة إك ـ ـ ـرائيل مطلقاً
مبسـ ـ ــؤولياهتا فيما يتعلق ر الضـ ـ ــرر والتعوي عما كق مكومة وطـ ـ ــعب كل من لبنان واجلمهورية العربية
السورية من ضرار جراء االنسكاب النفطي،
وإذ تشي ي ي ييير إىل هنا كررت طلبها إىل حكومة إكـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل ،يف الفقرة  5من قرارها  ،209/72ن
تتحمل مســؤولية التعوي الفوري والكايف ككومة لبنان والبلدان األخرا الت تضــررت بصــورة مباطــرة من
البقعة النفطية ،مثل اجلمهورية العربية الس ـ ـ ـ ــورية الت لوات طـ ـ ـ ـ ـواطئها جزئيا ،وإذ تقر مبا خلص إليه األمني
العا من نه يتم بعد تنفيذ طلب اجلمعية العامة هذا،
وإذ تدرك ن األمني العا خلص إىل ن هذا االنسكاب النفطي غري مشمول بيي من الصناديق
الدولية اخلا ـ ـ ــة بالتعويضـ ـ ــات يف حاالت االنسـ ـ ــكاب النفطي وإىل نه بالتايل يسـ ـ ــتحق اهتماما خا ـ ـ ــا،
وإذ تقر بينه يتعني موا لة مث خيار تيمني دفع التعويضات يف هذا الصدد من قبل حكومة إكرائيل،
وإذ تدرك أيض ي ي ي ييا االكـ ـ ـ ـ ـ ــتنتاجات املتعلقة بقيائ الضـ ـ ـ ـ ـ ــرر البيئي وحتديد حجمه املبينة يف تقرير
األمني العا (،)4
وإذ تالحظ مرة أخرى مع التقدير املس ـ ـ ـ ـ ــاعدة املقدمة من البلدان املاحنة واملنظمات الدولية من
جل عمليات التنظيف والتعجيل بإنعاش لبنان وإعادة إعماره عن طريق قنوات انائية ومتعددة األطرا ،
مبا يف ذلك اجتماع اينا التنسيقي بشين التصدي كاداة التلوث البحري يف طرق البحر األبي املتوكمل
الذي عقد يف  17آب /غسطس  2006ومؤمتر كتوكهو لإلنعاش املبكر للبنان الذي عقد يف  31آب/
غسطس ،2006
وإذ تدرك ن األمني العا رحب مبوافقة ـ ـ ـ ـ ــندوق إنعاش لبنان على اك ـ ـ ـ ـ ــتض ـ ـ ـ ـ ــافة الص ـ ـ ـ ـ ــندوق
االكـ ـ ــتئماا ملعاجلة ض ـ ـ ـرار االنسـ ـ ــكاب النفطي يف طـ ـ ــرق البحر األبي املتوكـ ـ ــمل يف إطار آليته القائمة،
وإذ تعرب عن القلق إزاء عد تقدمي ي ت عات للصندوق االكتئماا حىت تارخيه،
_________________

( )2تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية ،ريو دي جانريو 14-3 ،حزيران/يونيه  ،1992ا لد األول ،القرارات الت
اختذها املؤمتر (منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع  A.93.I.8والتصويب) ،القرار  ،1املرفق األول.
( )3املرجع نفسه ،املرفق الثاا.
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تحيط علما بتقرير األمني العا ()4؛

 - 2تكرر ،للس ـ ــنة الثالثة عش ـ ــرة على التوايل ،ااعراب عن عميق قلقها إزاء ا اار الس ـ ــلبية
النامجة عن قيا القوات اجلوية ااك ـ ـ ـ ـرائيلية بتدمري ـ ـ ــهاريج ختزين النفمل يف املنطقة ا اورة مباط ـ ـ ــرة حملطة
اجل ية اللبنانية لتوليد الكهرباء ،فيما يتعلق بتحقيق التنمية املستدامة يف لبنان؛
 - 3ترى ن البقعة النفطية حدات تلواا طــديدا يف طـواطئ لبنان وتلواا جزئيا يف الشـواطئ
السورية ،و هنا خلفت بالتايل آاارا طديدة يف كبل كسب العيش واالقتصاد يف لبنان بسبب آاارها السلبية
يف املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومصائد األمساك والسياحة و حة السكان يف البلد؛
 - 4تس ييل باالكـ ــتنتاجات الواردة يف تقرير األمني العا الذي طـ ــار فيه إىل ن الدراكـ ــات
تبني ن قيمة األض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار الت تكبدها لبنان بل ت  856.4مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف
ِّ
عا  ، 2014وتطلب إىل األمني العا ن حيث هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا واملنظمات األخرا املعنية
الت طـاركت يف التقييم األويل للضـرر البيئي الواقع ن يري ،يف حدود املوارد املتاحة ،دراكـة خرا تسـتند
إىل عمال من بينها العمل األويل الذي اضـ ـ ـ ـ ـ ــطلع به البنك الدويل وقُد يف تقرير األمني العا إىل اجلمعية
العامة يف دورهتا الثانية والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتني( ،)5وذلك من جل قيائ الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر البيئي الذي تكبدته البلدان ا اورة
وحتديد حجمه؛
 - 5تكرر طلبها يف هذا الصــدد إىل حكومة إكـرائيل ن تتحمل املســؤولية عن دفع تعوي
فوري وكا إىل حكومة لبنان عن الضــرر ا نف الذكر وإىل البلدان األخرا الت تضــررت بصــورة مباطــرة
من البقعة النفطية ،مثل اجلمهورية العربية السورية الت تلوات طواطئها جزئيا ،عن تكاليف إ الح الضرر
البيئي الناجم عن التدمري ،مبا يف ذلك إعادة البيئة البحرية إىل كـ ــابق حاخبا ،و ا ـ ــة يف ضـ ــوء االكـ ــتنتا
الوارد يف تقرير األمني العا بينه ال يزال هناك قلق طـ ــديد لعد تنفيذ األحكا ذات الصـ ــلة باملوضـ ــوع من
قرارات اجلمعية العامة بشــين هذه املســيلة فيما يتعلق ر الضــرر والتعوي عما كق مكومة وطــعب كل
من لبنان واجلمهورية العربية السورية من ضرار جراء االنسكاب النفطي؛
 - 6تكرر اإلعراب عن تقييديرهييا للجهود الت تبــذخبــا حكومــة لبنــان وللجهود الت تبــذخبــا
الدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء واملنظمات ااقليمية والدولية واملؤك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات املالية ااقليمية والدولية واملنظمات غري
اككومية والقطاع اخلاص يف بدء عمليات تنظيف الشـ ـ ـ ـواطئ امللواة وتيهيلها ،وتش ـ ـ ــجع الدول األعض ـ ـ ــاء
والكيانات املذكورة عاله على ن توا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تقدمي دعمها املايل والتقين إىل حكومة لبنان من جل إمتا
عمليات التنظيف والتيهيل ،هبد احملافظة على النظا اايكولوجي يف لبنان ويف حوض طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق البحر
األبي املتوكمل؛
 - 7ترحب مبوافقة ـندوق إنعاش لبنان على اكـتضـافة الصـندوق االكـتئماا املنشـي ملعاجلة
ض ـ ـرار االنس ــكاب النفطي يف ط ــرق البحر األبي املتوك ــمل ،والقائم على الت عات ،من جل مد الدول
الت تيارت ك ــلبا وبص ــورة مباط ــرة باملس ــاعدة والدعم يف مال إدارهتا املتكاملة والس ــليمة بيئيا خبذه الكاراة
البيئية النامجة عن تدمري ـ ــهاريج ختزين النفمل يف اطة اجلية لتوليد الكهرباء ،بدءا بالتنظيف وو ـ ــوال إىل
التخلص ا من من النفايات النفطية؛
_________________
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 - 8تالحظ ن األمني العا حث يف تقريره الدول األعضاء واملنظمات الدولية واملؤكسات
املــاليــة الــدوليــة وااقليميــة واملنظمــات غري اككوميــة والقطــاع اخلــاص على تكثيف دعمهــا للبنــان يف هــذه
املس ــيلة ،و ا ــة فيما يتعلق بيعمال التيهيل واانعاش املض ــطلع هبا على الس ــاحل اللبناا ،وتكرر دعوهتا
الدول واجلهات املاحنة الدولية إىل تقدمي ت عات مالية للص ــندوق االك ــتئماا ،وتطلب يف هذا الص ــدد إىل
األمني العا حشـ ـ ــد املسـ ـ ــاعدة التقنية واملالية على الصـ ـ ــعيد الدويل مبا يضـ ـ ــمن توافر موارد كافية ومناكـ ـ ــبة
للصندوق االكتئماا؛
 - 9تقر بتعدد بعاد األار السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة للبقعة النفطية ،وتطلب إىل األمني العا ن يقد إىل
اجلمعي ـ ــة الع ـ ــام ـ ــة يف دورهت ـ ــا الرابع ـ ــة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعني تقريرا عن تنفي ـ ــذ ه ـ ــذا القرار يف إط ـ ــار البن ـ ــد املعنون
”التنمية املستدامة“.
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