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البند  19من جدول األعمال
التنمية املستدامة
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[بناء على تقرير اللجنة الثانية )](A/74/381

 - 208/74البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
إن اجلمعية العامة،
إذ تش ي ي يير إىل قراراهتا  194/61املؤرخ  20كانون األول/ديس ـ ـ ـ ــمر  2006و  188/62املؤرخ
 19كانون األول/ديس ـ ـ ــمر  2007و  211/63املؤرخ  19كانون األول/ديس ـ ـ ــمر  2008و 195/64
املؤرخ  21ك ــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمر  2009و  147/65املؤرخ  20ك ــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمر 2010
و  192/66املؤرخ  22كانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ــمر  2011و  201/67املؤرخ  21كانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ــمر
 2012و  206/68املؤرخ  20كانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمر  2013و  212/69املؤرخ  19كانون األول/
ديس ـ ـ ــمر  2014و  194/70املؤرخ  22كانون األول/ديس ـ ـ ــمر  2015و  218/71املؤرخ  21كانون
األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمر  2016و  209/72املؤرخ  20كــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمر  2017و  224/73املؤرخ
 20كانون األول/ديسمر  2018املتعلقة ابلبقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية،
وإذ تعيد أتكيد نتائج مؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبيئة البش ـ ـ ـ ـ ـ ـرية ،وخباصـ ـ ـ ـ ـ ــة املبدأ  7من إعالن
املؤمتر( )1الذي طلب فيه إىل الدول اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة ملنع تلوث البحار،
وإذ تشدد على ضرورة محاية البيئة البحرية واحملافظة عليها وفقا للقانون الدويل،
_________________

( )1انظر تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبيئة البشـ ـرية ،ه ــتوكهو  16-5 ،حزيران/يونيه ،)A/CONF.48/14/Rev.1( 1972
الفرع األول ،الفصل األول.
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وإذ أتخذ يف اعتبارها إعالن ريو بشـ ـ ـ ـ ن البيئة والتنمية لعام  ،)2(1992وخباص ـ ـ ــة املبدأ  16منه
الـذي نص فيـه على أن يتحمـل ِّ
امللوث ،من حيـ املبـدأ ،تكلفـة التلوث ،وإذ أتخـذ يف اعتبـاراـا أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الفصل  17من جدول أعمال القرن ،)3(21
وإذ تالحظ مع ابلغ القلق الك ــار ــة البيئي ــة الن ــامج ــة عن قي ــام القوات اجلوي ــة اإله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيليــة يف
 15متوز/يوليه  2006بتدمري صـ ــهاريج ختزين النفط يف املنطقة اجملاورة مباشـ ــرة حملطة اجلية لتوليد الكهرابء
يف لبنان ،مما أحدث بقعة نفطية غطت الس ــاحل اللبناين ابلكامل وامتدت إىل الس ــاحل الس ــوري وأعاقت
جهود حتقيق التنميــة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة ،على حنو مــا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبق للجمعيــة العــامــة أن أبرزتــه 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  209/72و ،224/73
وإذ تالحظ أن األمني العام أعرب عن قلقه الش ـ ـ ــديد إزاء عدم اعرتاف حكومة إه ـ ـ ـرائيل مطلقا
مبس ـ ـ ــؤولياهتا فيما يتعلق جبر الض ـ ـ ــرر والتعويض عما حلق حبكومة وش ـ ـ ــعب كل من لبنان واجلمهورية العربية
السورية من أضرار جراء االنسكاب النفطي،
وإذ تش ي ي ي يير إىل أهنا كررت طلبها إىل حكومة إهـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل ،يف الفقرة  5من قراراا  ،224/73أن
تتحمل مســؤولية التعويض الفوري والكايف حلكومة لبنان والبلدان األخرى اليت تضــررت بصــورة مباشــرة من
البقعة النفطية ،مثل اجلمهورية العربية الس ـ ـ ـ ــورية اليت لو ت شـ ـ ـ ـ ـواطئها جزئيا ،وإذ تقر مبا خلص إليه األمني
العام من أنه يتم بعد تنفيذ طلب اجلمعية العامة اذا،
وإذ تدرك أن األمني العام خلُص إىل أن اذا االنسكاب النفطي غري مشمول أبي من الصناديق
الدولية اخلاصـ ـ ــة ابلتعويضـ ـ ــات يف حاالت االنسـ ـ ــكاب النفطي وإىل أنه ابلتايل يسـ ـ ــتحق ااتماما خاصـ ـ ــا،
وإذ تقر أبنه يتعني مواصلة حب خيار أتمني دفع التعويضات يف اذا الصدد من قبل حكومة إهرائيل،
وإذ تدرك أيض ي ي ي ييا االهـ ـ ـ ـ ـ ــتنتاجات املتعلقة بقياس الضـ ـ ـ ـ ـ ــرر البيئي وحتديد حجمه املبينة يف تقرير
األمني العام(،)4
وإذ تالحظ مرة أخرى مع التقدير املس ـ ـ ـ ـ ــاعدة املقدمة من البلدان املاحنة واملنظمات الدولية من
أجل عمليات التنظيف والتعجيل إبنعاش لبنان وإعادة إعماره عن طريق قنوات نائية ومتعددة األطراف،
مبا يف ذلك اجتماع أ ينا التنسيقي بش ن التصدي حلاد ة التلوث البحري يف شرق البحر األبيض املتوهط
الذي عقد يف  17آب/أغسطس  2006ومؤمتر هتوكهو لإلنعاش املبكر للبنان الذي ُعقد يف  31آب/
أغسطس ،2006
وإذ تدرك أن األمني العام رحب مبوافقة ص ـ ـ ـ ـ ــندوق إنعاش لبنان على اه ـ ـ ـ ـ ــتض ـ ـ ـ ـ ــافة الص ـ ـ ـ ـ ــندوق
االهـ ـ ــتئماين ملعاجلة أض ـ ـ ـرار االنسـ ـ ــكاب النفطي يف شـ ـ ــرق البحر األبيض املتوهـ ـ ــط يف إطار آليته القائمة،
وإذ تعرب عن القلق إزاء عدم تقدمي أي ترعات للصندوق االهتئماين حىت اترخيه،
_________________

( )2تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبيئة والتنمية ،ريو دي جانريو 14-3 ،حزيران/يونيه  ،1992اجمللد األول ،القرارات اليت
اختذاا املؤمتر (منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع  A.93.I.8والتصويب) ،القرار  ،1املرفق األول.
( )3املرجع نفسه ،املرفق الثاين.
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حتيط علما بتقرير األمني العام()4؛

 - 2تكرر ،للس ـ ــنة الرابعة عش ـ ــرة على التوايل ،اإلعراب عن عميق قلقها إزاء اآلاثر الس ـ ــلبية
النامجة عن قيام القوات اجلوية اإله ـ ـ ـ ـرائيلية بتدمري ص ـ ـ ــهاريج ختزين النفط يف املنطقة اجملاورة مباش ـ ـ ــرة حملطة
اجلية اللبنانية لتوليد الكهرابء ،فيما يتعلق بتحقيق التنمية املستدامة يف لبنان؛
 - 3ترى أن البقعة النفطية أحد ت تلواث شــديدا يف شـواطئ لبنان وتلواث جزئيا يف الشـواطئ
السورية ،وأهنا خلفت ابلتايل آاثرا شديدة يف هبل كسب العيش واالقتصاد يف لبنان بسبب آاثراا السلبية
يف املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومصائد األمساك والسياحة وصحة السكان يف البلد؛
 - 4تس ييل ابالهـ ــتنتاجات الواردة يف تقرير األمني العام الذي أشـ ــار فيه إىل أن الدراهـ ــات
ِّ
تبني أن قيمة األض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار اليت تكبداا لبنان بلغت  856.4مليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة يف
عام  ،2014وتطلب إىل األمني العام أن حي ايئات األمم املتحدة ووكاالهتا واملنظمات األخرى املعنية
اليت شــاركت يف التقييم األويل للضــرر البيئي الواقع أن جتري ،يف حدود املوارد املتاحة ،دراهــة أخرى تســتند
إىل أعمال من بينها العمل األويل الذي اض ـ ـ ـ ـ ـ ــطلع به البنك الدويل وقُدم يف تقرير األمني العام إىل اجلمعية
العامة يف دورهتا الثانية والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتني( ،)5وذلك من أجل قياس الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر البيئي الذي تكبدته البلدان اجملاورة
وحتديد حجمه؛
 - 5تكرر طلبها يف اذا الصــدد إىل حكومة إهـرائيل أن تتحمل املســؤولية عن دفع تعويض
فوري وكاف إىل حكومة لبنان عن الضــرر اآلنف الذكر وإىل البلدان األخرى اليت تضــررت بصــورة مباشــرة
من البقعة النفطية ،مثل اجلمهورية العربية السورية اليت تلو ت شواطئها جزئيا ،عن تكاليف إصالح الضرر
البيئي الناجم عن التدمري ،مبا يف ذلك إعادة البيئة البحرية إىل هـ ــابق حاهلا ،وخباصـ ــة يف ضـ ــوء االهـ ــتنتا
الوارد يف تقرير األمني العام أبنه ال يزال اناك قلق شـ ــديد لعدم تنفيذ األحكام ذات الصـ ــلة ابملوضـ ــوع من
قرارات اجلمعية العامة بش ـ ن اذه املس ـ لة فيما يتعلق جبر الضــرر والتعويض عما حلق حبكومة وشــعب كل
من لبنان واجلمهورية العربية السورية من أضرار جراء االنسكاب النفطي؛
 - 6تكرر اإلعراب عن تقييديرهييا للجهود اليت تبــذهلــا حكومــة لبنــان وللجهود اليت تبــذهلــا
الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية والدولية واملؤهسات املالية اإلقليمية والدولية واملنظمات غري احلكومية
والقطاع اخلاص يف بدء عمليات تنظيف الشـ ـ ـواطئ امللو ة وأتايلها ،وتش ـ ــجع الدول األعض ـ ــاء والكياانت
املــذكورة أعاله على أن تواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تقــدمي دعمهــا املــايل والتقين إىل حكومــة لبنــان من أجــل إمتــام عمليــات
التنظيف والت ـ ـ اي ـ ــل ،هب ـ ــدف احمل ـ ــافظ ـ ــة على النظ ـ ــام اإليكولوجي يف لبن ـ ــان ويف حوض شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق البحر
األبيض املتوهط؛
 - 7ترحب مبوافقة صـندوق إنعاش لبنان على اهـتضـافة الصـندوق االهـتئماين املنشـ ملعاجلة
أض ـ ـرار االنس ــكاب النفطي يف ش ــرق البحر األبيض املتوه ــط ،والقائم على الترعات ،من أجل مد الدول
اليت أت رت هـ ــلبا وبصـ ــورة مباشـ ــرة ابملسـ ــاعدة والدعم يف جمال إدارهتا املتكاملة والسـ ــليمة بيئيا هلذه الكار ة
البيئية النامجة عن تدمري صـ ــهاريج ختزين النفط يف حمطة اجلية لتوليد الكهرابء ،بدءا ابلتنظيف ووصـ ــوال إىل
التخلص اآلمن من النفاايت النفطية؛
_________________
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 - 8تالحظ أن األمني العام ح يف تقريره الدول األعضـاء واملنظمات الدولية واملؤهـسـات
املــاليــة الــدوليــة واإلقليميــة واملنظمــات غري احلكوميــة والقطــاع اخلــاص على تكثيف دعمهــا للبنــان يف اــذه
املسـ ـ لة ،وخباص ــة فيما يتعلق أبعمال اإلنعاش والت ايل املض ــطلع هبا على الس ــاحل اللبناين ،وتكرر دعوهتا
الدول واجلهات املاحنة الدولية إىل تقدمي ترعات مالية للص ــندوق االه ــتئماين ،وتطلب يف اذا الص ــدد إىل
األمني العام حشـ ـ ــد املسـ ـ ــاعدة التقنية واملالية على الصـ ـ ــعيد الدويل مبا يضـ ـ ــمن توافر موارد كافية ومناهـ ـ ــبة
للصندوق االهتئماين؛
 - 9تقر بتعدد أبعاد األ ر الس ـ ــلع للبقعة النفطية ،وتطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية
العامة يف دورهتا اخلامسة والسبعني تقريرا عن تنفيذ اذا القرار يف إطار البند املعنون ”التنمية املستدامة“.

اجللسة العامة 52
 19كانون األول/ديسمر 2019

4/4

19-22421

