
السيد  الرئيس،  نائب  الرئاسة  الرئيس، توىل  لغياب  نظرا 
سنهاسيين )تايلند( 

افتتحت اجللسة الساعة 10/05.

البند 7 من جدول األعمال )تابع(

تنظيم األعمال وإقرار جدول األعمال وتوزيع البنود

نواصل  أن  قبل  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
أعمالنا، أود أن أستشري األعضاء بشأن متديد مدة عمل اللجنة 
الثانية. يتذكر األعضاء أن اجلمعية العامة وافقت يف جلستها 
العامة السابعة واخلمسني املعقودة يف 25 تشرين الثاين/نوفمرب 
يوم  غاية  إىل  الثانية  اللجنة  عمل  مدة  متديد  على   ،2013
اجلمعة 6 كانون األول/ديسمرب 2013. غري أن رئيس اللجنة 
الثانية أبلغين بأنه يرغب يف طلب متديد إضايف ألعماهلا حىت 
أن  ُمتوقِّعًا  األول/ديسمرب 2013،  كانون  األربعاء 11  يوم 
هذا التمديد سييسر التوصل إىل توافق يف اآلراء على مشاريع 

القرارات اليت ما زالت معروضة على اللجنة.

على  توافق  العامة  اجلمعية  أن  إذن،  أعترب،  أن  يل  هل 
متديد عمل اللجنة الثانية حىت يوم اخلميس 11 كانون األول/

ديسمرب 2013؟

تقرر ذلك.

انتباه  أوجه  واآلن  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
اجلمعية العامة إىل مشروع املقرر A/68/L.23، الذي مت تعميمه 
يف إطار البند 69 من جدول األعمال املعنون ’’تعزيز حقوق 
اإلنسان ومحايتها‘‘. يتذكر األعضاء أن اجلمعية العامة قررت، 
يف جلستها العامة الثانية املعقودة يف 20 أيلول/سبتمرب 2013، 
أن حتيل البند 69 من جدول األعمال إىل اللجنة الثانية. ولكي 
يتسىن للجمعية العامة البت يف هذه الوثيقة على وجه السرعة، 
هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف النظر يف البند 69 من 

جدول األعمال مباشرة يف جلسة عامة؟

تقرر ذلك.
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يتضمن هذا املحضر نص اخلطب امللقاة بالعربية والترمجة الشفوية للخطب امللقاة باللغات األخرى. وينبغي 
بتوقيع  باللغات األصلية. وينبغي إدخاهلا على نسخة من املحضر وإرساهلا  للنص  التصويبات إال  تقدم  أال 
أحد أعضاء الوفد املعين إىل: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room U-506. وستصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة يف وثيقة تصويب واحدة.

A/68/PV.62األمـم املتحـدة

asdfاجلمعية العامة
الدورة الثامنة والستون

 اجللسة العامة 62
االثنني، 9 كانون األول/ديسمرب 2013، الساعة 10/00

نيويورك

املحاضر الرمسية

)أنتيغوا وبربودا(السيد آش  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرئيس:
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البند 69 من جدول األعمال

تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

)A/68/L.23( مشروع املقرر

اآلن  اجلمعية  تبت  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
بالذكرى  املعنون “االحتفال   ،A/68/L.23 املقرر  يف مشروع 
السنوية اخلامسة والستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان”. 
هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة تقرر اعتماد مشروع املقرر 

A/68/L 23؟ 

اعتمد مشروع املقرر A/68/L 23 )املقرر 522/68(.

أن  أعترب  أن  هل  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
من   69 البند  يف  نظرها  ختتتم  أن  يف  ترغب  العامة  اجلمعية 

جدول األعمال؟

تقرر ذلك.

البند 76 من جدول األعمال

املحيطات وقانون البحار

املحيطات وقانون البحار )أ( 

)A/68/71/Add.1 و A/68/71( تقريرا األمني العام

تقرير عن أعمال الفريق العامل املخصص اجلامع املعين 
بالعملية املنتظمة لإلبالغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها 
على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية - 

)A/68/82( االقتصادية

غري  االستشارية  املتحدة  األمم  عملية  عمل  عن  تقرير 
الرمسية املفتوحة باب العضوية املتعلقة باملحيطات وقانون 

)A/68/159( البحار يف اجتماعها الرابع عشر

إىل  موجهة   2٠١٣ متوز/يوليه   ١7 مؤرخة  رسالة 
للعملية  املشاركني  الرئيسني  من  العامة  اجلمعية  رئيس 

)A/68/399( االستشارية

)A/68/L.18( مشروع قرار

عام  اتفاق  منها  بطرق  األمساك،  مصائد  استدامة  )ب( 
١995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون 
البحار املؤرخة ١٠ كانون األول/ديسمرب ١982 من 
أحكام بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة 
املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال، والصكوك 

ذات الصلة

 )A/68/L.19( مشروع قرار

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
 .A/68/L.19 للممثل الدائم لنيوزيلندا لعرض مشروع القرار

تعرب  باإلنكليزية(:  )تكلم  )نيوزيلندا(  ماكالي  السيد 
نيوزيلندا عن تأييدها للبيان الذي سيديل به ممثل مجهورية جزر 

مارشال بعد قليل بالنيابة عن منتدى جزر املحيط اهلادئ. 

ويسر وفد بلدي أن ينضم إىل العديد من الوفود األخرى 
“املحيطات  املعنون   ،A/68/L.18 القرار  مشروع  تقدمي  يف 
وقانون البحار”، الذي سيعرضه ممثل ترينيداد وتوباغو. ونثين 
الدقيق على  تشارلز إلشرافه  إيدن  السفري  بصفة خاصة على 

ذلك املشروع. 

لقد كان لنيوزيلندا شرف تنسيق املشاورات غري الرمسية 
مصايد  باستدامة  املتعلق   ،A/68/L.19 القرار  مشروع  بشأن 
األمساك، ويسرها اآلن أن تعرض ذلك النص بالنيابة عن مجيع 
أخرى  مرة  يتناول  القرار  ومشروع  القرار.  مشروع  مقدمي 
قضايا هامة من قبيل حفظ وإدارة مسك القرش، مبا يف ذلك 
العاملي  العلم واحلظر  تنفيذ تدابري لإلدارة قائمة على  ضرورة 
على صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبرية وتنفيذه من 
خالل األنشطة التعاونية إلنفاذ القوانني املتعلقة مبصايد األمساك 
وبذل جهود لتقييم وختفيف آثار الصيد العرضي لألنواع غري 
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املستهدفة، وال سيما من خالل اإلبالغ املوحد عن البيانات 
ذات الصلة. 

وللمرة األوىل، يسلم مشروع قرار هذا العام أيضا باحلاجة 
إىل معاجلة أسباب حتمض املحيطات وإىل تنفيذ استراتيجيات 
احلد  إىل  البحرية  اإليكولوجية  النظم  على  آثاره  لتخفيف 
األدىن. ويتم التركيز بصفة خاصة على تأثري التحمض يف قدرة 
بعض الكائنات العضوية على بناء األصداف واهلياكل العظمية 
واملخاطر اليت ميكن أن متثلها هذه املشكلة على األمن الغذائي. 

أخرى،  ملنتديات  الرئيسية  النتائج  من  عدد  أخذ  ومت 
إقليمية وعاملية على السواء، بعني االعتبار يف مشروع القرار؛ 
وعلى سبيل املثال، ما مت مؤخرا من إدراج مخسة أنواع من 
مسك القرش ونوعني من مسك الطباق يف التذييل الثاين التفاقية 
املهددة  الربية  والنباتات  احليوانات  بأنواع  الدولية  التجارة 
باالنقراض. ويشجع مشروع القرار الدول، حسب االقتضاء، 
على أن تتعاون يف حتديد النتائج غري الضارة باألرصدة املشتركة 

الواردة يف التذيلني األوىل والثاين لالتفاقية. 

كما يتناول مشروع القرار عددا من املسائل ذات الصلة 
بالصيد غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم. ويعرب ذلك 
الصيد  من  النوع  هذا  إزاء  املستمر  الدويل  املجتمع  قلق  عن 
حنو  على  السمكية  األرصدة  إدارة  على  قدرتنا  يف  وتأثريه 
ودول  امليناء  ودول  العلم  ودول  الساحلية  وللدول  مستدام. 
السوق مجيعا أدوار حامسة يف مكافحة هذا النوع من الصيد. 

الرصد  بأنشطة  القرار  مشروع  ينوه  الصدد،  هذا  ويف 
إىل  الرامية  وباجلهود  أفريقيا  املشاركة يف غرب  القائمة على 
السفن  أنشطة  اإلبالغ عن  الشفافية يف  من  أكرب  قدر  كفالة 
املستأجرة يف املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك. كما 
إطار  يف  العمل  يف  تشرع  أن  بالدول  القرار  مشروع  يهيب 
مبادئ  وضع  هبدف  والزراعة  لألغذية  املتحدة  األمم  منظمة 

توجيهية ومعايري ذات صلة يف ما يتعلق خبطط توثيق الكميات 
املصيدة، مبا يف ذلك النماذج املمكنة. 

التفاقية  املركزي  بالدور  يقر  يزال  ال  القرار  ومشروع 
لعام  السمكية  األرصدة  واتفاق  البحار  لقانون  املتحدة  األمم 

1995 يف جمال تنظيم مصايد األمساك الدولية. 

الرمسية  غري  املشاورات  من  العاشرة  اجلولة  وسُتعقد 
للدول األطراف يف اتفاق األرصدة السمكية يف نيسان/أبريل 
2014. ويشري مشروع القرار إىل أن هذا االجتماع سينظر، 
اإلقليمية  الصعد  على  االتفاق  ذلك  تنفيذ  أمور، يف  يف مجلة 
ودون اإلقليمية والعاملية واألعمال التحضريية األولية الستئناف 
املؤمتر االستعراضي بشأن اتفاق األرصدة السمكية. وستكون 
األسس  مجيع  توفر  ضمان  يف  هامة  خطوة  املشاورات  تلك 

الالزمة لعقد مؤمتر استعراضي ناجح. 

فانلي   - غوتشة  غابرييل  املديرة  نيوزيلندا  وتشكر 
ما  البحار على  املحيطات وقانون  إدارة شؤون  والعاملني يف 
أسهموا به من خربات وما قدموه من دعم ملشروعي القرارين. 

ترينيداد  ممثل  تشارلز،  إيدن  للسفري  الشكر  ونكرر 
املتعلق  العمل  تنسيق  يف  خربة  من  أبداه  ما  على  وتوباغو، 
مبشروع القرار بشأن “املحيطات وقانون البحار”. وأود أيضا 
أن أعرب عن تقديري للوفود لعملها الشاق وتعاوهنا يف صياغة 
القرارين. وحيدونا األمل أن تستمر هذه املشاركة  مشروعي 
البناءة والتعاونية فيما نواصل معاجلة املسائل العديدة واملعقدة 

اليت تواجه حميطاتنا ومصايد أمساكنا. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
 .A/68/L.18 ملمثل ترينيداد وتوباغو لعرض مشروع القرار

باإلنكليزية(:  )تكلم  وتوباغو(  )ترينيداد  تشارلز  السيد 
لقد شرفت ترينيداد وتوباغو مرة أخرى بتنسيق املشاورات غري 
الرمسية حول مشروع القرار A/68/L.18، املعنون “املحيطات 
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وقانون البحار”. ومل تكن هذه العملية اهلامة للنظر يف بند مهم 
مدرج على جدول أعمال اجلمعية العامة لُتكلل بالنجاح من 
دون دعم مجيع الوفود اليت أظهرت درجة هائلة من التعاون 
واملرونة فيما سعت إىل حتقيق مصاحلها الوطنية والدفاع عنها 

خالل جولتني من املفاوضات املكثفة.

شؤون  شعبة  وموظفي  مبديرة  أشيد  أن  أيضا  وأود 
اإلدارة  يف  املمتازة  لطريقتهم  البحار  وقانون  املحيطات 
وما قدموه من مشورة يف مجيع مراحل العملية. كما أود أن 
اليت  نيوزيلندا،  ممثلة  ريفيل،  أليس  السيدة  زميليت،  على  أثين 
نسقت املفاوضات حول مشروع القرار اآلخر بشأن املحيطات 
وقانون البحار، والذي يتعلق باستدامة مصايد األمساك والذي 

.A/68/L.19 يرد يف الوثيقة

ومشروع القرار املعروض علينا يتضمن العناصر الضرورية 
من  عليه  التفاوض  يف  شاركت  اليت  الوفود  نظر  وجهة  من 
أجل إدارة وحفظ موارد حميطاتنا وحبارنا واالستخدام املستدام 
هلا، فضال عن املبادئ التوجيهية ملسلك الدول يف االضطالع 
بالواجبات املنبثقة عن قانون البحار الدويل، مبا يف ذلك اتفاقية 

األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982. 

وخالل املفاوضات، أقرت الوفود بأن املحيطات والبحار 
واملناطق الساحلية تشكل عنصرا متكامال وأساسيا يف النظام 
اإليكولوجي لألرض، جيب االعتراف به من أجل ضمان جناح 
اجلهود الرامية إىل استدامة هذه املوارد يف إطار القانون الدويل، 
على النحو املبني يف االتفاقية اليت توفر إطارا قانونيا من أجل 
املستدام هلا  والبحار ومواردها واالستخدام  املحيطات  حفظ 

من أجل التنمية املستدامة. 

فقد   ،2012 عام  مفاوضات  خالل  احلال  كان  وكما 
اتفقت الوفود على أن العناصر الواردة يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر 
األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املعنونة “املستقبل الذي نصبو 
التعبري عنها يف نص  ينبغي  املرفق(  )القرار 288/66،  إليه” 

 A/68/L.18 املشروع. وبناء على ذلك، يتضمن مشروع القرار
صياغة تتناول العديد من جوانب تلك الوثيقة اخلتامية، مبا يف 
البيولوجي  والتنوع  حميطاتنا  بصحة  املتعلقة  املسائل  ذلك 

البحري، واللذين يتأثران سلبا بالتلوث البحري واحلطام. 

صفحة،   48 يف  الواقع   ،A/68/L.18 القرار  ومشروع 
شامل يف طابعه ويف نطاقه، وهو يأخذ التزامات الدول بعني 
االعتبار. وهذه االلتزامات ناشئة عن االتفاقية وعن التعهدات 
تشمل،  وهي  واإلقليمية.  العاملية  االتفاقات  مبوجب  األخرى 
بالوسائل  املنازعات  تسوية  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على 
االتفاقية، أال وهي،  املنشأة مبوجب  اهليئات  السلمية؛ وعمل 
القاري  البحار وجلنة حدود اجلرف  لقانون  الدولية  املحكمة 
والسلطة الدولية لقاع البحار؛ وسالمة البحرية وأمنها والتنفيذ 
من قبل دول العلم؛ واملسائل املتعلقة حبفظ التنوع البيولوجي 
البحري واالستخدام املستدام له خارج مناطق الوالية الوطنية، 

على سبيل املثال ال احلصر. 

بتوافق  القرار  اعتماد كل فقرة من فقرات مشروع  ومت 
اآلراء، حيث كفلت الوفود أن يتضمن النص صياغة متثل ما ال 
يقل عن احلد األدىن من مواقفها التفاوضية بعد املناقشات اليت 
أجرهتا الوفود مجيعا، فضال عن املسائل اليت خضعت لفحص 

أكثر تعمقا من قبل أفرقة صغرية عينها املنسق. 

ويف الوقت نفسه، اتفقت الوفود على أنه حيثما اقتضت 
الضرورة التخلي عن ممارسات سابقة من أجل استيعاب تطور 
بعينه، فإهنا ستكون مستعدة للقيام بذلك، ولكن على أساس 
 40 بالفقرة  املثال،  سبيل  على  ذلك،  ويتعلق  حمدد.  تفاهم 
يف  األطراف  الدول  اجتماع  لعقد  الالزمة  األيام  عدد  بشأن 
على  االتفاق  مت  فقد   .2014 عام  يف  البحار  قانون  اتفاقية 
الفقرة على أن يكون مفهوما أنه سيجري ختصيص مخسة أيام 
الجتماع الدول األطراف يف عام 2014، بدال من املمارسة 
املتمثلة يف ختصيص أكثر من مخسة أيام يف أعوام االنتخابات. 
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واُتفق كذلك على اعتماد هذا احلكم، على أساس استثنائي، 
استنادا إىل عدد من العوامل. أوال، لن ُتجرى انتخابات على 
أي مقعد من املقاعد اليت يتم شغلها بالتناوب يف العام املقبل 
وثانيا، سيتعني متويل مجيع االجتماعات ذات الصلة باملحيطات 
وقانون البحار املقرر عقدها يف عام 2014 يف حدود املوارد 

املتاحة.

ومجيع فقرات الوثيقة هامة بالنسبة للهدف والغرض من 
مشروع القرار. غري أنين سعدت أميا سعادة، بصفيت املنسق، 
لتحسني  صياغة  على  لالتفاق  الوفود  بذلتها  اليت  باجلهود 
وأعقب  القاري.  اجلرف  حدود  جلنة  أعضاء  خدمة  شروط 
ذلك إنشاء فريق عامل معين هبذا املوضوع يف االجتماع الثالث 
والعشرين للدول األطراف، والذي يشترك يف رئاسته السيد 

توماس هايدر، ممثل أيسلندا. 

اختيار  على  اتفاق  إىل  بالتوصل  أيضا  للغاية  وُسررت 
موضوعا  العاملي  الغذائي  األمن  يف  البحرية  األغذية  دور 
الرمسية  غري  االستشارية  العملية  اجتماع  خالل  للمناقشة 
البحار يف  باملحيطات وقانون  املتعلقة  العضوية  املفتوحة باب 
تقديري،  يف  التارخيي،  االتفاق  على  أثين  كما  عام 2014. 
بشأن اختصاصات شبكة األمم املتحدة للمحيطات، وهي آلية 
مشتركة بني الوكاالت تسعى إىل تعزيز تنسيق واتساق وفعالية 
الدولية  والسلطة  املتحدة  األمم  منظومة  يف  املختصة  اهليئات 
لقاع البحار. كما جيب الثناء على الوفود التفاقها على مواعيد 
اجتماعات الفريق العامل املخصص غري الرمسي املفتوح باب 
العضوية لدراسة املسائل املتعلقة باستخدام التنوع البيولوجي 

البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية.

اليت أجرهتا مجيع  املكثفة  املفاوضات  أيام من  وبعد 10 
الوفود واليت مشلت أيضا سلسلة من لقاءات األفرقة الصغرية 
واالجتماعات الثنائية، متكنت الوفود من االتفاق على مشروع 
قرار يسعى إىل مساعدة الدول األعضاء، وكذلك الكيانات 

بينها  من  أمور،  عدة  خبصوص  التزاماهتا  تنفيذ  يف  األخرى، 
أن  اليوم  وأتوقع  والبحار.  للمحيطات  املستدام  االستخدام 
تبدي الوفود احلاضرة نفس روح التعاون والتفاهم اليت اتسمت 
هبا املفاوضات وأن يتم اعتماد املشروع قيد النظر، وهو ليس 

بوثيقة مثالية بأي حال من األحوال، بتوافق اآلراء. 

يشرفين  باإلنكليزية(:  )تكلم  )جامايكا(  راتراي  السيد 
الكاريبية:  اجلماعة  األعضاء يف  الدول  عن  بالنيابة  أتكلم  أن 
جزر  وتوباغو،  ترينيداد  بليز،  بربادوس،  وبربودا،  أنتيغوا 
سانت  غرينادين،  وجزر  فنسنت  سانت  دومينيكا،  البهاما، 
كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سورينام، غرينادا، غيانا، هاييت 

وبلدي، جامايكا. 

الكاريبية تويل أمهية كبرية ملشاركتها  ما زالت اجلماعة 
يف املناقشات السنوية يف اجللسات العامة للجمعية العامة بشأن 
مصايد  واستدامة  البحار  وقانون  باملحيطات  املتصلة  البنود 
األمساك. ويف هذا الصدد، نقدر أميا تقدير تقارير األمني العام 
ونود أن نشكره عليها، إذ أهنا توفر نظرة عامة شاملة على أخر 
املستجدات والتطورات اجلارية ذات الصلة بشؤون املحيطات 
وقانون البحار واستدامة مصايد األمساك. وهذه التقارير تسلط 
عن حق الضوء على احلاجة املستمرة إىل معاجلة مجيع املسائل 
ومتعدد  متكامل  هنج  خالل  من  ككل  باملحيطات  املتعلقة 
التخصصات والقطاعات. ويف هذا الصدد، فإننا نرحب بصفة 
خاصة بالتزام األمني العام بتحسني التعاون والتنسيق على مجيع 
املستويات ومبواصلة دعم الدول األعضاء يف جهودها الرامية 

إىل احلفاظ على سالمة املحيطات من أجل االزدهار. 

منسقي  إىل  الشكر  لتوجيه  الفرصة  هذه  نغتنم  كما 
إيدن  السفري   ،A/68/L.19 و   A/68/L.18 القرارين،  مشروعي 
ممثلة  ريفيل،  أليس  والسيدة  وتوباغو،  ترينيداد  ممثل  تشارلز، 
الرمسية.  غري  للمشاورات  القديرة  إدارهتما  على  نيوزيلندا، 
ونشيد أيضا مبديرة وموظفي شعبة شؤون املحيطات وقانون 



A/68/PV.62

1360358 6/39

09/12/2013

للدول  الدعم  وتقدمي  التوجيه  توفري  يواصلون  الذين  البحار 
املحيطات  املتصلة بشؤون  املسائل  وتنفيذ  تناول  األعضاء يف 

وقانون البحار واستدامة مصايد األمساك. 

إزاء  العام  هذا  مناقشة  يف  الكاريبية  اجلماعة  وتشارك 
اليت  الكثرية  التهديدات  بشأن  املتزايدة  الشواغل  من  خلفية 
تواجه املحيطات والبحار يف العامل، واليت ترجع بدرجة كبرية 
إىل النشاط البشري. ودول اجلماعة الكاريبية تشعر بقلق بالغ 
الناجم عن  التأثري الضار لتغري املناخ وحتمض املحيطات  إزاء 
االرتفاع احلاد يف انبعاثات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي، 
األمر الذي يؤدي إىل ابيضاض املرجان وزيادة األنواع الغازية 
البشرية  األنشطة  عن  النامجة  السلبية  اآلثار  من  ذلك  وغري 
املنشأ. ومع ارتفاع درجات احلرارة العاملية وتضاؤل األرصدة 
العيش  التهديدات لسبل كسب  يزيد من  السمكية، وهو ما 
واألمن الغذائي، من الواضح أن املحيطات معرضة للخطر اآلن 

أكثر من أي وقت مضى. 

وهلذه األسباب، ترحب اجلماعة الكاريبية بزيادة األنشطة 
اجلارية على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية للتخفيف من 
آثار تغري املناخ وال تزال تشجعها، مع التركيز بوجه خاص 
على مواطن الضعف الفريدة واخلاصة للدول اجلزرية الصغرية 
النامية يف إدارة وحفظ املحيطات والبحار والتنمية املستدامة 

هلا. 

لذلك فإن اجلماعة الكاريبية تشعر باالرتياح إزاء الوثيقة 
اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة - ريو+20 - 
الذي عقد يف العام املاضي، حيث أظهر املجتمع الدويل اإلرادة 
السياسية املتجددة للتمكني من االستخدام املستدام للمحيطات 
ومواردها لألجيال احلالية واملقبلة. وإذ نتطلع ملا بعد ريو+20 
على  حنافظ  أن  عام 2015، جيب  بعد  ملا  التنمية  خطة  إىل 
الزخم السياسي، وجيب أن يكون االستخدام املستدام ملوارد 

حميطاتنا وحبارنا جزءا من نقاشنا.

يوفر املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية 
النامية، الذي سيعقد يف آبيا، يف ساموا، فرصة أخرى لتركيز 
والبحار،  املحيطات  على  العاملي  املجتمع  اهتمام  من  املزيد 
الصغرية  اجلزرية  للدول  الفريدة  النظر  وجهة  من  سيما  وال 
النامية. تعلق اجلماعة الكاريبية أمهية كربى على املؤمتر الدويل 
الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية. يف الواقع، ويف 
اليت  اإلقليمية،  التحضريية  عمليتنا  حددت  آبيا،  إىل  املسرية 
توجت باالجتماع األقاليمي الذي عقد يف بربادوس يف آب/

تناول  يف  والعمل  للتركيز  األولوية  ذات  جماالتنا  أغسطس، 
التنوع  محاية  املجاالت  هذه  وتشمل  والبحار.  املحيطات 
املرجانية  الشعاب  إدارة  عليه،  واحلفاظ  البحري  البيولوجي 
والنظم اإليكولوجية املرتبطة هبا، وتعزيز آليات إدارة مصائد 

األمساك على حنو مسؤول ومستدام.

املجتمع  يواصل  أن  نطلب  أهدافنا،  حتقيق  أجل  ومن 
الدويل دعمه للعمل الذي تقوم به جلنة البحر الكارييب للمضي 
قدما مبساعي تسمية البحر الكارييب منطقة خاصة تغطي التنمية 
اجلاري  للعمل  التقدير  عن  نعرب  أن  نود  وعليه،  املستدامة. 
األخرى  واهليئات  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  به  يقوم  الذي 
اليت أبرمت معنا شراكات خالل العام املاضي. ونرحب بصفة 
األمم  لرنامج  التابع  الكارييب  البيئة  برنامج  بشراكة  خاصة 
والنظراء  املرجانية  للشعاب  الدولية  واملبادرة  للبيئة  املتحدة 
مراقبة  بشأن  دليل  لوضع  الكارييب  البحر  منطقة  اآلخرين يف 

أمساك األسد وإدارة أسراهبا.

ويف الوقت نفسه، نقر جبهودنا اإلقليمية الذاتية يف جمال 
القادة  قمة  مؤمتر  يف  جتلى  كما  البحرية،  البيئة  على  احلفاظ 
أيار/ يف  عقد  الذي  الكاريبيني  األعمال  ورجال  السياسيني 

مايو 2013، حيث أطلقت املرحلة الثانية من مبادرة التحدي 
يف  البحرية  البيئة  على  املحافظة  إجراءات  لتسريع  الكارييب، 
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منطقة البحر الكارييب، مبا يف ذلك محاية أمساك القرش والشفنني 
يف مجيع أحناء املنطقة.

به  يقوم  الذي  اجلاري  العمل  الكاريبية  اجلماعة  وتؤيد 
املخصص  العضوية  باب  املفتوح  الرمسي  غري  العامل  الفريق 
البحري  البيولوجي  التنوع  حبفظ  املتصلة  املسائل  لدراسة 
الواقعة خارج نطاق  املناطق  واستخدامه بطريقة مستدامة يف 
الدول دعم هذه  أن على مجيع  نعتقد  الوطنية. وحنن  الوالية 
أجل  من  عاملي  قانوين  نظام  وضع  إىل  تسعى  اليت  املبادرة، 
لصاحل  واستغالهلا  وإدارهتا  املوارد  تلك  على  احلفاظ  كفالة 
مجيع الدول، مبا يف ذلك الدول اجلزرية الصغرية النامية. ويف 
القرار  مشروع  يف  الوارد  بالقرار  نرحب  فإننا  الصدد،  هذا 
اليوم،  الحق  وقت  يف  يعتمد  أن  يتوقع  الذي   ،A/68/L.18

العامة  اجلمعية  إىل  توصيات  بتقدمي  العامل  الفريق  بتكليف 
اتفاقية  إطار  يف  ومعايريه  وجدواه  دويل  صك  نطاق  بشأن 
األمم املتحدة لقانون البحار. وستشارك اجلماعة الكاريبية يف 
اجتماعات الفريق العامل يف عام 2014، وذلك هبدف تعزيز 

الواليات املناطة بالفريق.

حنن، بصفتنا دوال أطرافا يف االتفاقية، نسعى إىل التقيد 
فيها، وهي محاية  عليها  املنصوص  الرئيسية  االلتزامات  بأحد 
البيئة البحرية واحلفاظ عليها. ونرحب باألنباء اليت تفيد بأن 
التقييم   - البحرية  البيئة  حلالة  األول  املتكامل  العاملي  التقييم 
املقبل.  العام  حبلول  إجنازه  املقرر  من   - للمحيطات  العاملي 
ويسر اجلماعة الكاريبية أهنا عينت خرباء للمشاركة يف تلك 

العملية اهلامة. 

لقد شاركت اجلماعة الكاريبية يف االجتماع الرابع عشر 
للعملية االستشارية غري الرمسية بشأن املحيطات وقانون البحار، 
اليت ناقشت اآلثار املترتبة على حتمض املحيطات، وهي قضية 
ناشئة ذات أمهية خاصة بالنسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية. 
توفر هذه املناقشات أساسا موضوعيا للمضي قدما بالعمل يف 

البحرية  األغذية  دور  املقبل،  العام  موضوع  إن  املجال.  هذا 
يف األمن الغذائي العاملي، حسن التوقيت وهام بصفة خاصة 
بالنسبة للجماعة الكاريبية، بالنظر إىل الشواغل املتزايدة بشأن 

احتياطيات املنطقة من األغذية البحرية يف املستقبل.

تشغل  املستدامة  األمساك  مصائد  موارد  مسألة  تزال  ال 
منطقة اجلماعة الكاريبية. ومن األمثلة على ذلك العمل اهلام 
الذي تقوم به اآللية اإلقليمية ملصائد األمساك التابعة للجماعة 
يف  األمساك  مصائد  لقطاع  املستدامة  التنمية  هبدف  الكاريبية 
إدارة  يف  مسامهتها  املنطقة  تعزز  أن  ويتوقع  وإدارته.  املنطقة 
موارد مصائد األمساك على الصعيد العاملي حبلول عام 2014، 
عند اعتماد رؤساء حكومات دول اجلماعة الكاريبية سياسة 

اجلماعة املوحدة ملصائد األمساك.

غري أن هناك قضايا ال تزال حباجة إىل دعم مجيع الدول. 
ويف هذا الصدد، جيب أن نذكر أنه ال يزال هناك قلق شديد 
إزاء استمرار الصيد غري املشروع وغري املنظم يف مياه البحر 
اقتصاديا  السمكية  بقاء مصائدنا  الذي يهدد  الكارييب، األمر 

واجتماعيا ويقوض فعالية إدارة احلفاظ على تلك املصائد.

اليت  الثالث  املؤسسات  واصلت  املاضي،  العام  وخالل 
أنشأهتا االتفاقية تغطية جماالت جديدة يف اضطالعها بالواليات 
حيال  البالغ  بالسرور  الكاريبية  اجلماعة  وتشعر  هبا.  املنوطة 
الوفاء  يف  البحار  لقاع  الدولية  السلطة  تبذهلا  اليت  اجلهود 
االتفاقية.  من  عشر  احلادي  اجلزء  ألحكام  وفقا  بالتزاماهتا 
التاسعة  للدورة  املثمرة  بالنتائج  الكاريبية  اجلماعة  وترحب 
باملوافقة  توجت  اليت  البحار،  لقاع  الدولية  للسلطة  عشرة 
احلديدية  املنغنيزية  القشور  الستكشاف  عمل  خطيت  على 
نظام  على  أدخلت  اليت  التعديالت  وإقرار  بالكوبالت،  الغنية 
واستكشافها  معادن  عدة  من  املؤلفة  العقيدات  عن  التنقيب 
يف املنطقة، والقرار املتعلق برسم ثابت للمسامهة يف التكاليف 
العامة يستحق الدفع سنويا من قبل املتعاقدين لتغطية تكاليف 
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إدارة العقود واإلشراف عليها. والقرار املذكور بشأن استرداد 
التكاليف حسن التوقيت، نظرا للطلب على قيام السلطة بإدارة 
عدد متزايد من العقود، ومن شأنه أن يسهم يف أداء السلطة 

ملهامها على حنو فعال.

فإننا  واالستكشاف،  التنقيب  عقود  تضاعف عدد  ومع 
نشهد مرحلة مثرية من النشاط، ونشيد باخلطوات اليت تتخذها 
السلطة يف سبيل وضع مدونة لقواعد االستغالل. وعليه، نود 
أن شدد على ضرورة حضور ومشاركة األطراف يف االتفاقية 
الجتماعات السلطة لضمان النجاح يف إجناز األعمال احلالية 

واملقبلة.

تنشئ املادة 82 من االتفاقية إطارا توزع السلطة الدولية 
املتأتية  العائدات  األطراف  الدول  على  مبوجبه  البحار  لقاع 
من تلك الدول األطراف اليت تلقت توصيات من جلنة حدود 
ملسافة  القاري  اجلرف  على  واليتها  بتمديد  القاري  اجلرف 
تتجاوز 200 ميل حبري، وقامت باستغالل موارد تلك املنطقة 
البحرية. ونشيد بالسلطة على اجلهود اليت بذلتها يف استضافة 
نشجع  أن  ونود  املادة 82،  إنفاذ  إىل  الرامية  العمل  حلقات 

مجيع الدول األعضاء على دعم هذا اهلدف.

البحار  لقانون  الدولية  باملحكمة  اإلشادة  أيضا  وينبغي 
سواء  املتزايدة،  بأنشطتها  نرحب  وحنن  الرائع.  عملها  على 
اجلماعة  ويسر  األحكام.  عدد  أو  القضايا  حجم  حيث  من 
بناء  يف  نشط  بدور  تضطلع  زالت  ما  املحكمة  أن  الكاريبية 
قدرات البلدان النامية من خالل جمموعة حلقات العمل اليت 
تنظمها بشأن تسوية املنازعات املتصلة بقانون البحار يف مناطق 
بشأن  العمل  حلقة  من  كثريا  استفدنا  لقد  العامل.  من  خمتلفة 
املنازعات  تسوية  يف  البحار  لقانون  الدولية  املحكمة  “دور 
املتصلة بقانون البحار يف منطقة البحر الكارييب”، املعقودة يف 
مكسيكو سييت يومي 5 و 6 حزيران/يونيه 2013، بالتعاون 

مع حكومة املكسيك ورابطة الدول الكاريبية.

وتغتنم اجلماعة الكاريبية هذه الفرصة لتؤكد جمددا دعمها 
ونشعر  القاري.  اجلرف  حدود  جلنة  به  تقوم  الذي  للعمل 
تقدمها  اللجنة  فتئت  ما  اليت  اهلامة  املسامهة  إزاء  بالتشجيع 
اليت تسعى  الساحلية  الدول  املقدمة من  بالطلبات  يتعلق  فيما 
إىل توسيع نطاق حدود اجلرف القاري ملسافة تتجاوز 200 
ميل حبري وفقا للفقرة 8 من املادة 76 من االتفاقية. وفيما 
يتعلق بتزايد عبء عمل اللجنة، نرحب باالستراتيجيات اليت 
اعتمدت ملواجهة عبء عملها الكبري، مبا يف ذلك عن طريق 
أسبوعا،   21 إىل  السنوية  دورهتا  انعقاد  أسابيع  عدد  زيادة 

وإنشاء جلنتني فرعيتني جديدتني.

ونرحب أيضا بقرار االجتماع الثالث والعشرين للدول 
يف  للنظر  العضوية  باب  مفتوح  عامل  فريق  إنشاء  األطراف 

ظروف عمل أعضاء اللجنة.

يقوم  أن  العامل  الفريق  مداوالت  نتائج  بني  من  وكان 
التأمني  لتوفري  املتاحة  اخليارات  باستكشاف  العام  األمني 
الطيب ألعضاء اللجنة من البلدان النامية، والذين ميكن تيسري 
مشاركتهم من خالل صندوق التربعات االستئماين. ونتطلع 
إىل تلقي النتائج اإلجيابية لألمني العام بشأن هذه املسألة ذات 
مشاركة  النامية  البلدان  من  األعضاء  ملشاركة  البالغة  األمهية 

فعالة يف دورات اللجنة. 

ملتزمة،  أطرافا  دوال  بوصفها  الكاريبية،  اجلماعة  ودول 
وجين  لالتفاقية  الفعال  التنفيذ  تواجه  اليت  التحديات  تدرك 
جوانب  مجيع  حيكم  الذي  العام  القانوين  اإلطار  من  الفوائد 
إدارة فضاء املحيطات. ولذلك، فإننا نؤيد املالحظة الواردة يف 

تقرير األمني العام بأن 

القدرات الكافية، سواء كانت بشرية أو تقنية أو مالية، 
هي لبنة أساسية لالمتثال للصكوك ذات الصلة واالستفادة من 

املحيطات ومواردها. )A/68/71/Add.1، الفقرة 159(. 
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الشركاء  ملختلف  التقدير  عن  نعرب  الصدد،  هذا  ويف 
الذين قدموا مساعدات تقنية ومالية إىل دول اجلماعة الكاريبية 

على مر السنني. 

األمم  اتفاقية  نفاذ  وبدء  اعتماد  منذ  أنه  اجلماعة  ويسر 
املتحدة لقانون البحار، أصبحت 166 دولة أطرافا يف ذلك 
الصك التارخيي. والزيادة املطردة يف عدد الدول األطراف أمر 
وأمهيتها.  االتفاقية  وجاهة  استمرار  على  دليال  وميثل  مشجع 
وبينما نواصل تعزيز القبول العاملي لذلك اإلطار القانوين الذي 
 2014 عام  أن  نرى  املحيطات،  فضاء  جوانب  مجيع  ينظم 
االتفاقية  نفاذ  لبدء  العشرين  السنوية  الذكرى  الذي يصادف 
أخرى  فرصة  لنا  يتيح  البحار  لقاع  الدولية  السلطة  وإنشاء 
ملواصلة عملية إرهاف وعي اجلماهري وحسها، وال سيما من 
الشباب الذين ميثلون محاة التراث املشترك للبشرية يف املستقبل. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
للمراقبة عن االحتاد األورويب. 

السيدة كوجو )االحتاد األورويب( )تكلمت باإلنكليزية(: 
فيه.  األعضاء  والدول  األورويب  االحتاد  عن  بالنيابة  أتكلم 

وأوكرانيا تؤيد هذا البيان. 

مرة أخرى يف هذا العام، أثبت االحتاد األورويب التزامه 
األرصدة  وباتفاق  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  باتفاقية 
السمكية لعام 1995، وذلك باملشاركة النشطة يف املناقشات 
اليت أدت إىل صياغة مشروعي القرارين اللذين جرى عرضهما 
أن  على  الضوء  تسليط  املهم  ومن  اليوم.  العامة  اجلمعية  يف 
نفاذ  لبدء  العشرين  السنوية  الذكرى  سيصادف  املقبل  العام 
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار اليت يؤمن االحتاد األورويب 
إميانا راسخا بأهنا متثل عامال لالستقرار والسالم والتقدم وبأهنا 
االحتاد  ويود  صعب.  دويل  سياق  يف  خاصة  أمهية  تكتسي 
األورويب أن يؤكد من جديد األمهية اليت يوليها للحفاظ على 

سالمة االتفاقية ودورها البارز بوصفها اإلطار القانوين جلميع 
املسائل املتعلقة باملحيطات واألنشطة ذات الصلة باملحيطات. 

اجلامع  القرار  مبشروع  األورويب  االحتاد  ويرحب 
)A/68/PV.18( الذي يويل أمهية أساسية للتحديات الرئيسية اليت 
تواجه املحيطات، مثل تدهور نوعية البيئة البحرية واستمرار 
األورويب  االحتاد  فتئ  البحري. وما  البيولوجي  التنوع  فقدان 
يؤيد عمل الفريق العامل املخصص غري الرمسي املفتوح باب 
عقدت  اليت  الدورات  بني  العمل  حبلقات  ويرحب  العضوية 
يف أيار/مايو 2013، واليت وفرت معلومات قيمة من اخلربة 

العلمية والتقنية. 

ونود أيضا أن نسلط الضوء على القرار املتخذ متشيا مع 
توصية الفريق العامل بإنشاء عملية حتضريية ضمن الفريق لكي 
الفريق  عمل  من  االستفادة  االستعجال،  سبيل  على  تدرس، 
ولكي  العضوية  باب  املفتوح  الرمسي  غري  املخصص  العامل 
تعاجل، قبل هناية الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة، مسألة 
له يف  املستدام  البحري واالستخدام  البيولوجي  التنوع  حفظ 
املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، مبا يف ذلك من 
خالل اختاذ قرار بإعداد صك دويل يف إطار االتفاقية. ويود 
االحتاد األورويب التأكيد على فائدة مشاركة املجتمع املدين يف 
عمل الفريق العامل ويرحب باإلقرار بدور املجتمع املدين يف 

مشروع القرار اجلامع. 

ونرحب بأن مشروع القرار اجلامع يقر بنطاق التحدي 
والسطو  القرصنة  ملكافحة  الالزمة  املستمرة  اجلهود  وحجم 
القرصنة  مبكافحة  ملتزما  يزال  ال  األورويب  واالحتاد  املسلح. 
ويبذل جهودا يف هذا الصدد، ال سيما يف إطار عملية أطلنطا 
البحرية اليت يضطلع هبا االحتاد. ويالحظ االحتاد األورويب ببالغ 
غينيا  خليج  يف  السفن  على  اهلجمات  عدد  يف  الزيادة  القلق 

ويدعم التدابري املتخذة ملعاجلة هذه املسألة. 
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تثريها  اليت  الشواغل   A/68/L.18 القرار  مشروع  ويعاجل 
واملوارد  والبحار  املحيطات  على  وآثاره  املناخ  تغري  مسألة 
املجتمع  يف  اجلارية  للمناقشات  االستجابة  وقصد  الطبيعية. 
العديد من  أيضا بعني االعتبار  القرار  الدويل، يأخذ مشروع 
باملغذيات  املحيطات  إغناء  قبيل  من  بظواهر  املتعلقة  املسائل 
وحتمضها وختصيبها وانبعاث ثاين أكسيد الكربون يف الغالف 
يالحظ  كما  احلراري.  االحتباس  غازات  وانبعاث  اجلوي 
االحتاد األورويب بقلق تزايد األدلة على اآلثار الضارة النامجة 
على  الدقيقة،  اللدائن  قطع  سيما  وال  البحرية،  القمامة  عن 
احلياة الربية واملوائل وعلى التنوع البيولوجي البحري والبيئة. 
بيئية عاملية متفاقمة، على حنو  البحرية متثل مشكلة  والقمامة 
ما بينه مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، ريو+20. وحنن 
إزاء  العامة  اجلمعية  عنها  أعربت  اليت  الشواغل  بقوة  نساند 
البشر  البحرية على صحة  القمامة  الذي تشكله  زيادة اخلطر 
العيش  وسبل  اإليكولوجية  النظم  خدمات  وعلى  وسالمتهم 

املستدامة. 

املحيطات  تزال  ال  اليت  التهديدات  أخطر  أحد  ويتمثل 
أكسيد  ثاين  انبعاثات  عن  ناجم  هتديد  وهو  منها،  تعاين 
الكربون الناشئة عن أنشطة بشرية، يف حتمض املحيطات وهو 
املوضوع الذي جرى تناوله هذا العام يف عملية األمم املتحدة 
االستشارية غري الرمسية املفتوحة باب العضوية بشأن املحيطات 
النظم  البحار. والظاهرة تترك أثرا سلبيا بالفعل على  وقانون 
اإليكولوجية البحرية، وال سيما على الكائنات العضوية ذات 
األجسام املتكلسة مثل الشعاب املرجانية والقشريات، وميكن 
أن تؤثر تأثريا خطريا على األمن الغذائي يف املستقبل. وكانت 
األدلة العلمية اليت قدمت يف العملية االستشارية قاطعة ودامغة. 
ويقر مشروعا القرارين اللذين سنعتمدمها اليوم هبذه احلقيقة. 
واالحتاد األورويب يؤيد تأييدا كامال الدعوة إىل معاجلة أسباب 

وآثار حتمض املحيطات وإىل حتسني قدرة النظم اإليكولوجية 
البحرية على التحمل. 

وخبصوص مشروع القرار بشأن استدامة مصايد األمساك 
بأمهية  يؤمن  يزال  ال  األورويب  االحتاد  فإن   ،)A/68/L.19(
مشروع القرار يف تسليط الضوء على أهم قضايا الساعة يف ما 
يتعلق باستدامة مصايد األمساك. ولذلك، يسرنا أن نرى إيالء 
اهتمام كبري يف هذا العام ملكافحة الصيد غري املشروع وغري 
املبلغ عنه وغري املنظم. ويرى االحتاد األورويب أن هذا النوع 
من الصيد ميثل مشكلة عامليةتقوض حفظ املوارد البحرية احلية 
واالستخدام املستدام هلا، وبالتايل فإن القضاء عليه يقوم بدور 
حيوي يف إدارة املحيطات. ويسعدنا على وجه اخلصوص أن 
نشري إىل أن اجلمعية العامة أقرت باحلاجة إىل وضع إطار قانوين 
دويل من أجل منع هذا النوع من الصيد وردعه والقضاء عليه، 
وال سيما يف ما يتعلق باستئجار سفن الصيد وأنشطة املراقبة 
القائمة على املشاركة ووضع خطط لتوثيق كمية الصيد، واليت 
املتحدة  األمم  قريبا يف سياق منظمة  املتعلق هبا  العمل  سيبدأ 

لألغذية والزراعة. 

مسألتني  على  الضوء  يسلط  أن  يود  األورويب  واالحتاد 
يف  بشأهنما  تقدم  حتقيق  لألسف،  يتسن،  مل  باحلفظ  تتعلقان 
هذا العام. فاالحتاد األورويب ال يزال يشعر بالقلق إزاء استمرار 
املمارسة غري األخالقية املتمثلة يف إزالة زعانف مسك القرش 
واليت تنطوي على قطع زعانف مسكة القرش وهي التزال على 
قيد احلياة وإلقاء جسمها يف البحر مرة أخرى، حيث ميكن أن 
يستغرق موهتا أياما. وبينما نقدر اختاذ املزيد من الدول لتدابري 
فإن االحتاد األورويب كان  املمارسة،  هبدف منع وردع هذه 

يود أن تبعث اجلمعية العامة برسالة أقوى يف هذا الشأن. 

وقد شعر االحتاد األورويب خبيبة األمل أيضا لعدم متكننا من 
تعزيز الصيغة اللغوية املتعلقة املناطق البحرية املحمية ألغراض 
مصايد األمساك، اليت يعتربها االحتاد األورويب أداة هامة حلفظ 
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زلنا  ما  البحرية واستخدامها على حنو مستدام،  احلية  املوارد 
بشأهنا بعيدين جدا عن حتقيق اهلدف املتمثل يف بلوغ تغطية 

املحيطات بنسبة 10 يف املائة حبلول عام 2020.

وأخريا، يود االحتاد األورويب أن يعرب عن امتنانه لألمانة 
العامة، مبا يف ذلك شعبة شؤون املحيطات وقانون البحار، على 
ما ُأجِنَز من عمل خالل العام، مبا يف ذلك التحضري للتقرير السنوي 
 ،)A/68/71/Add.1 و A/68/71( عن املحيطات وقانون البحار
أن  نود  كما  املستجدات.  آخر  مفيد  حنو  على  جيمع  الذي 
نشكر منسقي مشروعي القرارين على جهودمها للتوصل إىل 
توافق يف اآلراء، ونعرب عن تقدرينا للتعاون املمتاز الذي أبدته 

مجيع الوفود خالل التفاوض على مشروعي القرارين.

السيد بيدرسن )النرويج( )تكلم باإلنكليزية(: إن اتفاقية 
األمم املتحدة لقانون البحار ُتِقيُم النظام القانوين املتعلق ببحار 
العامل وحميطاته. وهي تضع أساسا قويا إلدارة املحيطات على 
حنو سلمي ومسؤول وميكن التنبؤ به. وجيب التعامل مع مجيع 

العمليات املتعلقة باملحيطات يف إطار االتفاقية.

إلدارة  متكامل  بيئي  نظام  على  القائم  النهج  يشكل 
تطبق  والنرويج  النروجيية.  البحرية  السياسة  أساس  املحيطات 
مناطقها  إلدارة  متكاملة  خططا  وضعت  وقد  الوقائي،  املبدأ 
للموارد  املستدام  لالستخدام  إطارا  اخلطة  وتشكل  البحرية. 
التنوع  على حنو حيفظ  املناطق  تلك  من  املستخرجة  الطبيعية 

البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية.

واألمن الغذائي العاملي أولوية هامة للنرويج، وللمحيطات 
أمهية حامسة يف ذلك الصدد. ولألنظمة اإليكولوجية البحرية 
حيوية  أمهية  واملسؤولة  املستدامة  البحرية  واإلدارة  السليمة 
وقد مت  البشر.  لغذاء  تكون مصدرا  أن  للمحيطات  ُأريد  إذا 
االتفاق على أن يركز االجتماع اخلامس عشر لعملية األمم 
املتحدة االستشارية غري الرمسية املفتوحة باب العضوية املتعلقة 
يف  البحرية  املأكوالت  دور  على  البحار  وقانون  باملحيطات 

ومصائد  بذلك.  ترحب  والنرويج  العاملي.  الغذائي  األمن 
األمساك وتربية األحياء املائية سُتَناَقُش أيضا يف حمافل أخرى، 
املعين  الثاين  الدويل  واملؤمتر  العاملي  الغذائي  األمن  جلنة  مثل 

بالتغذية.

من  املائية،  األحياء  وتربية  األمساك  مصائد  منظور  ومن 
األمهية مبكان أن نكفل استدامة األنظمة اإليكولوجية البحرية 
وتشكل  الغذاء  توفر  أن  احلية  ملواردها  ميكن  اليت  السليمة 
لألجيال احلالية والقادمة مصدرا للدخل. ومن املسلم به على 
نطاق واسع أن األنظمة اإليكولوجية البحرية السليمة واملنتجة 
اإلنتاج  حيث  من  املستويات  أفضل  ستوفر  األداء  واجليدة 
واملحصول. وبالتايل، فإن قطاعي صيد األمساك وتربية األحياء 
املائية يرهتنان باألنظمة اإليكولوجية السليمة واملحيطات النقية.

على  األمساك  مصائد  إدارة  تعزيز  تدابري  النرويج  وتؤيد 
الضعيفة  اإليكولوجية  األنظمة  محاية  وإجراءات  مستدام  حنو 
من ممارسات الصيد املدمرة. وميكن التحدي يف إجياد أفضل 
سبيل للجمع بني هذه التدابري وأنشطة الصيد يف مجيع البلدان 
واملنظمات  النامية.  البلدان  ذلك  يف  مبا  الصيد،  متارس  اليت 
تقوم  اإلقليمي  الصعيد  على  األمساك  مصائد  إلدارة  التقليدية 
الساحلية  الدول  السياق، عالوة على  رئيسي يف ذلك  بدور 

ودول العامل املُتحلِّية باملسؤولية. 

وغري  عنه  املبلغ  وغري  القانوين  غري  الصيد  ملكافحة  إن 
املنظم أمهية حامسة حلفظ أرصدة األمساك يف العامل، وقد ظلت 
مكافحته من بني أهم املسائل املدرجة على جدول األعمال 
الدويل املتعلق مبصائد األمساك طيلة العقد املاضي، وجيب علينا 
أن نواصل التعاون بشأن تلك املسألة. وتشجع النرويج الدول 
على البدء بعملية يف إطار منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
إلعداد شكل لتوثيق كمية املصيد بغية دعم االجتار مبنتجات 
مصائد األمساك القانونية. وإعداد شكل مشترك سيعزز االجتار 
مبنتجات مصائد األمساك القانونية، ويف الوقت ذاته، سيحول 
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دون دخول منتجات مصائد األمساك غري القانونية إىل السوق. 
وقد وضعت العديد من الدول خططا خمتلفة ومتضاربة لتوثيق 
املصيد، لكن اخلطة املشتركة لتوثيق املصيد ستكون أداة قيِّمة 

يف مكافحة الصيد غري القانوين وغري املبلغ عنه وغري املنظم.

صلة  األحيان  بعض  يف  هناك  بأن  النرويج  تقر  كما 
ومن  الوطنية.  عرب  املنظمة  واجلرمية  القانوين  غري  الصيد  بني 
املتحدة ويف غريها من  األمهية مبكان أن نواصل - يف األمم 
مشترك  فهم  وضع   - األخرى  األطراف  املتعددة  املحافل 
للجرمية املنظمة عرب الوطنية املتعلقة مبصائد األمساك، فضال عن 
ويشكل  اجلرائم.  من  النوع  ذلك  ملكافحة  الالزمة  األدوات 
املتعلقة مبصايد  باجلرائم  املعين  العامل  للفريق  اإلنتربول  إنشاء 
الذي جيري  للعمل  األمساك ومشروع “سكيل” منوذجا جيدا 

القيام به يف هذا املجال.

البشر.  حلياة  أساسي  البحري  البيولوجي  التنوع  إن 
على  واستخدامها  البحرية  املوارد  حبماية  ملتزمة  والنرويج 
القضائية  املناطق اخلاضعة للوالية  حنو مستدام داخل وخارج 
الوطنية. وارهتانا باملكان الذي جيري فيه النشاط، فإن املسؤولية 
عن محاية املوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام تقع 
على عاتق الدولة الساحلية أو دولة العلم أو الدولة املسؤولة 
الوالية  نطاق  خارج  تتم  اليت  األنشطة  عن  آخر  حنو  على 

القضائية الوطنية.

من  وغريها  املتحدة  األمم  يف  املناقشات  إىل  واستنادا 
املحافل األخرى يف السنوات األخرية، يبدون أن معظم الدول 
األعضاء تتفق على وجوب بذل املزيد من اجلهود لكفالة محاية 
املوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام. غري أن األسئلة 
التنوع  محاية  تعزيز  فيه  ميكن  الذي  النطاق  بشأن  أُثريت  قد 
البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج الوالية القضائية 
مدى  وبشأن  القائم،  القانوين  اإلطار  ضمن  وذلك  الوطنية، 
تنظيم الصكوك القانونية القائمة على حنو كاف للحصول على 

املنافع املستخلصة من املوارد الوراثية يف املناطق الواقعة خارج 
الوالية القضائية الوطنية، وتقامسها.

صكوك  على  للتفاوض  استعداد  على  النرويج  وتظل 
جديدة إن اعُتِبر ذلك ضروريا. والفريق العامل املخصص غري 
حبفظ  املتعلقة  املسائل  لدراسة  العضوية  باب  املفتوح  الرمسي 
نطاق  خارج  الواقعة  املناطق  يف  البحري  البيولوجي  التنوع 
هام  بدور  يقوم  مستدام  حنو  على  واستغالله  الوطنية  الوالية 
يف حتديد ما ميكن القيام به ضمن اإلطار القانوين القائم وأي 
ثغرات يف ذلك اإلطار قد جتعل من الضروري التفاوض على 
الفريق  لذلك  دعمها  النرويج  وستواصل  جديدة.  صكوك 
ومشاركتها فيه على حنو فعال بغية اإلسهام يف اختاذ قرار بشأن 
إمكانية وضع صك دويل جديد يف إطار اتفاقية األمم املتحدة 
للجمعية.  والستني  التاسعة  الدورة  هناية  قبل  البحار،  لقانون 
ونشجع مجيع الدول على تبادل آرائها بشأن جدوى ومعايري 
ونطاق صك جديد حمتمل قبل االجتماع املقبل للفريق العامل، 

يف آذار/مارس 2014.

وال بد من رسم حدود حبرية واضحة لتحديد أي دول هلا 
حقوق وعليها واجبات ويف أي مناطق مبوجب قانون البحار. 
وذلك أمر هام فيما يتعلق باالستغالل املستدام للموارد البحرية 
واألمن  السالم  يعزز  الواضح  القانوين  واإلطار  البيئة.  ومحاية 

أيضا.

إن تعيني احلدود اخلارجية للجرف القاري ملسافة تتجاوز 
وهو  االتفاقية،  تنفيذ  يف  أساسي  عنصر  حبري  ميل   200
املقبلة يف اجلرف  القانوين لألنشطة  لتوضيح اإلطار  ضروري 
هامة.  إمنائية  آثار  على  أيضا  وينطوي  البيئة.  حلماية  القاري 
القاري تسهم إسهاما كبريا يف ذلك  املعنية باجلرف  واللجنة 

الصدد، 
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العام  األمني  يواصل  أن  مبكان  األمهية  من  فإن  مث  ومن 
وشعبة شؤون املحيطات وقانون البحار بذل كل جهد ممكن 

من أجل كفالة كفاءة ظروف عمل اللجنة. 

إن تعيني احلدود اخلارجية للجرف القاري عملية معقدة. 
وبالنسبة للعديد من البلدان النامية اليت ال متلك املوارد املالية 
إىل  املقدمة  الالزمة  الطلبات  إعداد  ميثل  الكافية،  والبشرية 
القادرة  الدول  مجيع  تشجع  أن  النرويج  وتود  حتديا.  اللجنة 
على املساعدة أن متد يد العون للبلدان النامية يف إعداد الوثائق 

من أجل تقدميها إىل جلنة حدود اجلرف القاري. 

السيد شهاب )ملديف( )تكلم باإلنكليزية(: يف البداية، 
الوثيقتني  يف  الوارد  تقريره  على  العام  األمني  أشكر  أن  أود 
املحيطات يف  آثار حتمض  A/68/71/Add.1، عن  A/68/71 و 

شعبة  ملدير  تقديرنا  عن  أعرب  أن  أيضا  أود  البحرية.  البيئة 
قدموه  ما  على  املتفانني  وموظفيها  البحار  وقانون  املحيطات 
املتعلقة  املسائل  مجيع  بشأن  األعضاء  الدول  إىل  دعم  من 
باملحيطات، مبا يف ذلك املفاوضات اليت جرت هذا العام على 
 )A/68/L.19( مشروع القرار املتعلق باستدامة مصائد األمساك
وفد  يود  كما   .)A/68/L.18( البحار  وقانون  وباملحيطات 
تشارلز،  إيدن  للسفري  شكرنا  املحضر  يف  يسجل  أن  بلدي 
نيوزيلندا  أليس ريفيل، ممثلة  ترينيداد وتوباغو، والسيدة  ممثل 
على قيادهتما املقتدرة بوصفهما منسقي املشاورات غري الرمسية 

بشأن املواضيع ذات الصلة. 

النظم  على  كبري  حد  إىل  ملديف  اقتصاد  يعتمد 
فيها.  البيولوجي  والتنوع  والساحلية  البحرية  اإليكولوجية 
يف  ألجيال  احلياة  أساليب  أحد  ميثل  األمساك  صيد  برح  وما 
بوصفها  دوليا  هبا  معترف  تقاليدنا وممارساتنا  أن  البلد، كما 
مستدامة. وميثل صيد األمساك بالقصبة واخليط العمود الفقري 
ملصائد األمساك لدينا، وهذه الطريقة الفريد يف صيد األمساك 
تكفل محاية احلياة البحرية. ومع ذلك، ميثل النضوب املتزايد 

باطراد على الصعيد العاملي لذلك املورد النفيس مأساة، ليس 
بالنسبة القتصادنا -  أيضا  بل  للبيئة ككل فحسب،  بالنسبة 
حتافظ  اليت  الغذائية  والشبكات  اإليكولوجية  النظم  وتدهور 
على األرصدة السمكية لدينا يشكل مصدرا كبريا للقلق لدى 

وفد بلدي. 

مرور  بعد  أنه  املفهوم  من غري  بلدي  وفد  ولذلك، جيد 
ثالث سنوات على الفشل يف حتقيق أهداف عام 2010 املتعلقة 
باتفاقية التنوع البيولوجي، اليت سعت إىل التقليل إىل أدىن حد 
من ممارسات الصيد غري املستدامة وعكس اجتاه فقدان التنوع 
أو  متعثرين  زالنا  ما  الدويل  املجتمع  بوصفنا  إننا  البيولوجي، 
لتحقيق  الصحيحة  اخلطوات  اختاذ  من  بدال  متقهقرين  حىت 
اهلدف 6 من أهداف آيتشي املتعلقة بالتنوع البيولوجي، الذي 
يدعو إىل صيد مجيع األمساك على حنو مستدام باتباع هنج قائم 
على النظم اإليكولوجية. وأدى التجاهل الصارخ لذلك املبدأ 
األساسي إىل استنفاد واسع النطاق لسمك القرش وممارسات 

غري مستدامة إطالقا. 

ولكن ملديف، بعد إنشائها املالذ اآلمن لسمك القرش 
يف مياهها اإلقليمية منذ عام 2010، أطلقت مبادرات ترمي 
من  أنواع  مخسة  بإضافة  وترحب  االجتاه،  هذا  مكافحة  إىل 
البحر يف آذار/مارس  القرش ونوعني من مسك شيطان  مسك 
احليوانات  بأنواع  الدولية  التجارة  التفاقية  الثاين  التذييل  إىل 
حنن  ذلك،  على  عالوة  باالنقراض.  املهددة  الربية  والنباتات 
سعت  اليت  البلدان  جمموعة  من  جزءا  نكون  بأن  فخورون 
إىل إدخال لغة أكثر حزما بشأن إدارة مصائد أمساك القرش، 
وحظر إزالة زعانف مسك القرش خالل املفاوضات اليت جرت 
هذا العام. هناك زيادة يف االستعداد للتصدي للممارسات غري 
املستدامة اليت غالبا ما تكون الأخالقية، حىت لو مل تظهر تلك 
الزيادة بعد بصورة تامة يف النصوص اخلطية. ونعرب، يف هذا 
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املقام، عن التزامنا الثابت مبواصلة العمل مع شركائنا من أجل 
عدم ضياع هذا الزخم. 

هناك أيضا زخم جديد حتقق يف مناقشة احلطام البحري. 
لقد حظي احلطام البحري مؤخرا، مبا يف ذلك املواد البالستيكية، 
ببعض االهتمام، وحنن نؤيد املبادرات الرامية إىل معاجلة أثره 
البيئي وتغيري أمناط االستهالك وممارسات تصريف النفايات من 
أجل احلد من مصادرها. ويساور ملديف قلق بالغ من أن هذه 
إدارة  إىل  الرامية  قد حتبط جهودها  للحدود  العابرة  امللوثات 

البيئة البحرية على حنو مستدام. 

ثاين  انبعاثات  أن  على كون  التشديد  ملديف  تود  كما 
أكسيد الكربون البشرية املنشأ هي املسبب لتغري املناخ الذي 
يترك يف أعقابه ارتفاع مستويات سطح البحر. وإسهام ملديف 
يف هذه االنبعاثات ال ُيذكر، يف حني أن األضرار املحتملة على 
بلدنا كارثية. ومما يزيد األمور سوءا أن هذه االنبعاثات أدت 
أيضا إىل حتمض املحيطات، مما يعوق قدرة الكائنات البحرية 
الكائنات  هذه  وتشمل  اهليكلية.  بنيتها  تطوير  على  املتكلسة 
الشعاب املرجانية اليت هي األساس الذي تعتمد عليه صناعة 
لدينا  املرجانية  الشعاب  إن  لدينا.  األمساك  ومصائد  السياحة 
هتدد  اليت  األخطار  هذه  ووجود  املرجان.  بابيضاض  مهددة 
األساس الذي يقوم عليه اقتصاد ملديف وسالمتها اإلقليمية، 
ومن  عميق.  قلق  مصدر  يشكل  سيادهتا  املطاف  هناية  ويف 
للحد  الالزمة  السياسية  اإلرادة  توفر  عدم  استمرار  املؤسف 
اليت  أن األخطار  الكربون. وكون  ثاين أكسيد  انبعاثات  من 
اجلهود  لدفع  كافية  غري  تبدو  ملديف  مثل  دول  تواجهها 
الدويل، ميثل مأساة حتمية من  املجتمع  املتضافرة من جانب 
شأهنا أن تثبت أهنا واحدة من أكرب مواطن ضعف هذا القرن. 

ملديف وغريها من الدول اجلزرية الصغرية النامية ملتزمة 
بالقيام بدورها. وحنن نفعل ذلك من خالل احلد من اعتمادنا 
على العمليات اليت تولد انبعاثات الكربون وختليص اقتصادنا 

أهنا  ملديف  أعلنت  الصدد،  هذا  املطاف. ويف  هناية  منها يف 
ستتحقق تعادل األثر الكربوين حبلول عام النبعاثات الكربونية 
اهلدف  ذلك  حتقيق  أجل  من  ولكن   .2020 عام  حبلول 
شركائنا  من  واملساعدة  التعاون  الضروري  من  الطموح، 

الثنائيني واملتعددي األطراف. 

وأعلنت ملديف يف عام 2011، جزيرة مرجانية بأكملها 
لليونسكو.  التابعة  احليوي  املحيط  حمميات  إحدى  بوصفها 
ومنذ ذلك احلني، عزز البلد التزاماته معلنا حتّول البلد بأسره 
املمكن  من  يكن  ومل  احليوي.  املحيط  يف  حممية  منطقة  إىل 
إعالننا عن ذلك بتوقيت أنسب من التزامن مع الوثيقة اخلتامية 
ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام 2012 املعين بالتنمية 
 ،288/66 )القرار  إليه”  نصبو  الذي  “املستقبل  املستدامة، 
املرفق(، اليت حتتوي على 19 فقرة مكرسة للمحيطات. ومع 
ذلك ما يقلقنا هو أنه مل مير سوى عام واحد ويبدو أن هناك 
تعثرا يف اإلرادة السياسية لوفاء الدول األعضاء بااللتزام املشترك 
واستعادة  البحرية  اإليكولوجية  والنظم  املحيطات  حبماية 
على  وباحلفاظ  التكيف،  على  وقدرهتا  وإنتاجيتها  صحتها 
التنوع البيولوجي مبا يتيح حفظها لألجيال املقبلة واستخدامها 
على حنو مستدام، أو حىت مبعاجلة مسألة املحيطات يف خطة 
الجتماع  اخلتامية  الوثيقة  يف   .2015 عام  بعد  ملا  التنمية 
اجلزرية  والدول  العاملي  التراث  بشأن   2011 عام  بربادوس 
الصغرية النامية، ذكرت الدول اجلزرية الصغرية النامية بوضوح 
أن املحيطات والبحار هي جمال أولوية مواضيعي بالنسبة هلا، 
وجيب أن يتجسد ذلك بصورة بارزة يف خطة التنمية ملا بعد 
أحد  أحد يف  النظر يف  من خالل  ذلك  مبا يف  عام 2015، 
بالنسبة  املستدامة.  التنمية  أهداف  من  املواضيعية  األهداف 
مللديف، تشكل املحيطات والبحار جزءا ال يتجزأ من التنمية. 
واخلطة اليت ال تأخذ هذه احلقيقة بعني االعتبار لن يكون هلا 

معىن بالنسبة لنا. 
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للدول  بالنسبة  صعبة  أوقات  هذه  أن  ندرك  وحنن 
األعضاء، ولكن ال يسع ملديف إال أن تتساءل عما إذا كان 
بوسعنا، بوصفنا جمتمعا دوليا، يف الواقع أن نتحمل عدم إحراز 
التقدم، وحىت خطر التقهقر، الذي شهدناه يف معاجلة العديد 
األمساك،  اإلفراط يف صيد   - احلامسة يف عصرنا  املسائل  من 
وتغري املناخ والتنمية املستدامة ككل. ويف هناية املطاف، حنن ال 
نعمل سوى على اقتراض كوكب األرض من أبنائنا. وينبغي 
أال نعرضه للمخاطر من أجل حتقيق مكاسب قصرية األجل أو 
تبديد ثرواتنا املجتمعية املحلية. لقد حافظت البيئات البحرية 
على احلضارات ألجيال بادت وميكنها احلفاظ عليها ألجيال 
مقبلة. وميكن العثور على حقيقة ذلك يف اإلجراءات واملواقف 
العثور على حقيقة ذلك يف  نتخذها. وميكن  اليت  والقرارات 

إرثنا.

باإلنكليزية(:  )تكلمت  مارشال(  )جزر  كابوا  السيدة 
يشرفين أن أتكلم بالنيابة عن الدول األعضاء يف منتدى جزر 
املحيط اهلادئ املمثلة هنا يف األمم املتحدة وهي: أستراليا، بابوا 
غينيا اجلديدة، باالو، توفالو، تونغا، جزر سليمان، مجهورية 
نيوزيلندا،  ناورو،  فانواتو،  ساموا،  الدميقراطية،  الكونغو 
واليات ميكرونيزيا املوحدة، وبلدي مجهورية جزر مارشال. 

اليوم  املعروضني  القرارين،  مشروعي  أؤيد  أن  يسرين 
بشأن املحيطات وقانون البحار )A/68/L.18( واستدامة مصائد 

 .)A/68/L.19( األمساك

يف عام 1967، أخذ السفري الراحل باردو، ممثل مالطة - 
وهي دولة جزرية صغرية - الكلمة يف اجلمعية العامة لكي حيث 
الدول األعضاء على اختاذ إجراء دويل جاد يرمي إىل النهوض 
 .)A/PV.1639 )انظر  العامل ومحايتها  لبحار  املستدامة  بالتنمية 
مواجهة  على  قادرة  الوقت  ذلك  القائمة يف  األطر  تكن  ومل 
حتديات املستقبل. وقد وفرت لنا االستجابة الدولية اليت تلت 

نداء مالطة منوذجا غنيا ورائعا للتعاون الدويل. 

املحيط  جزر  منتدى  وجهها  اليت  الدعوة  فإن  وعليه، 
اهلادئ ال تقل إحلاحا عما كانت عليه يف عام 1967. فهناك 
أوجه نقص خطرية يف الصحة البيئية ملحيطات العامل وللموارد 
احلية وغري احلية فيها. وما يزال العامل غري جمهز بعد للتصدي 
اليت  املخاطر  عن  ناهيك  بالفعل،  نواجهها  اليت  للتحديات 
تواجهنا مجيعا يف السنوات املقبلة. وال ريب أن العامل سيفشل 
أخالقيا وسياسيا بالقدر ذاته يف حال ختليه عن تدهور حال 
ما يقرب من ثالثة أرباع سطح كوكبنا. وقد عجز االلتزام 
السياسي على الورق يف حاالت كثرية ومنذ عقود طويلة عن 
أن يتحول إىل التزام فعلي من خالل العمل. وجيب علينا جتنب 
تلك العثرات يف سياق وضع خطة التنمية ملا بعد عام 2015. 

وترى الدول األعضاء يف منتدى جزر املحيط اهلادئ أنه 
يف  أولوية  األمساك  ومصائد  والبحار  املحيطات  إعطاء  جيب 
سياق وضع خطة األمم املتحدة اإلمنائية ملا بعد عام 2015، 
وخصوصا يف املناقشات بشأن أهداف التنمية املستدامة. لقد 
شدد قادة املنتدى - يف سياق وضع إطار عمل املناظر الطبيعية 
يف املحيط اهلادئ - بقوة على “األمهية احلامسة لكفالة التنمية 
املستدامة وإدارة وحفظ املحيطات”. ومتسك األمم اجلزرية 
بفضل  اجلهود  هذه  يف  العامل  قيادة  بزمام  اهلادئ  املحيط  يف 
التزامنا وعملنا، غري أنه ليس بوسعنا مواصلة العمل مبعزل عن 

الشراكات. 

إن   - اهليئة  هذه  داخل  السفراء  زمالئي  إىل  وأطلب 
اهلادئ  املحيط  منطقة  أمم  إىل  االنضمام  يريدون  ال  كانوا 
يقفوا  أال  يستطيعوا،  مل  وإن   - يتبعونا  أن  القيادة،  توىل  يف 
فيما  االستعجال،  وجه  على  سياسي  تقدم  إحراز  طريق  يف 
يتعلق باملحيطات ومصائد األمساك يف سياق التنمية املستدامة. 
وبالنسبة ملنطقة املحيط اهلادئ، ال متثل البيئة الصحية واملنتجة 
واملستدامة للمحيطات مسارا اقتصاديا رئيسيا للعديد من دولنا 
على  دولية  منفعة  ذات  موارد  وتوفر  بل  فحسب،  األعضاء 
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نطاق أوسع. واملحيطات ليست مسألة قاصرة يف هناية املطاف 
بل هي مسألة  النامية فحسب،  الصغرية  اجلزرية  الدول  على 
تترتب عنها آثار على مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة. 

وارتباطه  العاملي  الغذائي  األمن  موضوع  ويكتسي 
العملية  الجتماع  املقترح  املوضوع  وهو   - باملحيطات 
االستشارية غري الرمسية يف العام القادم - أمهية خاصة بالنسبة 
ألمم منطقة املحيط اهلادئ. ذلك أن أممنا اجلزرية الصغرية هي 
الغذاء  توفري  على  أمساكنا  وتساعد  كبرية.  حميطية  أمم  أيضا 
للعامل بأسره، بوصفها مصدرا قّيما للربوتني والتغذية. غري أن 
املفرط  االستغالل  حافة  على  تقف  السمكية  أرصدتنا  بعض 
مبعدل وحجم يهددان األمن الغذائي ليس لسكاننا فحسب، 

بل وبالنسبة لسكان املجتمع الدويل على نطاق أوسع. 

الدويل  املؤمتر  ساموا  دولة  ستستضيف  القادم،  العام  يف 
املستدامة.  والتنمية  النامية  الصغرية  اجلزرية  بالدول  املعين 
أجل  من  والدائمة  احلقيقية  “الشراكات  مبوضوع  ونرحب 
ويسعدنا  النامية”.  الصغرية  اجلزرية  للدول  املستدامة  التنمية 
بالفعل. ومع  العام قد أكد حضوره  بصفة خاصة أن األمني 
االلتزامات  مجيع  تظل  أن  من  بالقلق  نشعر  نزال  ما  ذلك، 
اليوم،  علينا  املعروضني  القرارين  مشروعي  يف  عنها  املعرب 
املتحدة  األمم  واتفاق  البحار،  لقانون  املتحدة  األمم  واتفاقية 
لألرصدة السمكية، وااللتزامات املنشأة يف املنتديات األخرى 
عرب العديد من الصكوك، باإلضافة إىل الشراكات مع الدول 
اجلزرية الصغرية بشأن املحيطات، وااللتزامات املتعلقة مبصائد 
واملوارد  اجلزرية  بالدول  يتعلق  فيما  البحرية  واملوارد  األمساك 
أو  حقيقية  تكون  أال  خلطر  عرضة  سواء،  حد  على  املتاحة 
الدويل  املؤمتر  من  املرجوة  الفائدة  ولنحقق  حقا.  مستدامة 
الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية، املقرر عقده يف 
ساموا يف عام 2014 بوصفه فرصة مثينة لتصحيح املسار عند 

االقتضاء. 

منتدى  يف  األعضاء  الدول  تشدد  الصدد،  ذلك  ويف 
مؤمتر  يف  توجيهه  مت  رئيسي  نداء  على  اهلادئ  املحيط  جزر 
عليه  التأكيد  )ريو+20( ومت  املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم 
مرة أخرى يف مشروع القرار بشأن استدامة مصائد األمساك 

املعروض علينا اليوم الذي ينص على: 

الذي  “املستقبل  وثيقة  يف  الدول  حثت  “وقد 
حتديد   ،2014 عام  حبلول  يتم  أن  على  إليه”  نصبو 
سيما  وال  النامية،  البلدان  مساعدة  تعزز  استراتيجيات 
النامية، على  الصغرية  اجلزرية  والدول  البلدان منوا  أقل 
األمساك  مصائد  على  للحفاظ  الوطنية  قدراهتا  تطوير 
فوائد  وحتقيق  مستدام،  حنو  على  وإدارهتا  املستدامة 
السمكية  املنتجات  وصول  حتسني  منها  بسبل  منها، 
 ،A/68/L.19( .”الواردة من البلدان النامية إىل األسواق

الفقرة 161( 

وحيدوين خالص األمل يف أن تكون تلك الفقرة وغريها 
الدول  ساعدة  مهدف  على  تؤكد  اليت  الفقرات  من  العديد 
اجلزرية الصغرية على حنو أفضل يف حتقيق الفوائد من موارد 
أكثر من جمرد  املحيطات ومصائد األمساك على حنو مستدام 
القادم املعين بالدول  النوايا. وسيكون االجتماع  إبداء حسن 
اجلزرية الصغرية النامية املتوقع عقده يف ساموا اختبارا حقيقيا 
لقياس مستوى وفاء املجتمع الدويل بتنفيذ التزامات كل منا، 
فيها  عملنا  يتسم  يزال  ما  اليت  املجاالت  حتديد  على  عالوة 

بالقصور. 

وترحب الدول األعضاء يف منتدى جزر املحيط اهلادئ 
النحو  على  املحيطات،  بتحمض  اجلديد  الدويل  باالهتمام 
الوارد يف مشروع القرار اجلامع بشأن املحيطات وقانون البحار 
املعروضني  األمساك  مصائد  استدامة  بشأن  القرار  ومشروع 
إزاء  فترة طويلة  منذ  بالقلق  الشعور  وقد خاجلنا  اآلن.  علينا 
هذه اآلثار اليت بدا العديد منها ظاهرا للعيان بالفعل، عالوة 
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هتدد  اليت  املستقبلية  املخاطر  إزاء حجم  بالقلق  الشعور  على 
سالمة وقدرة النظم اإليكولوجية للشعاب املرجانية يف منطقتنا 
بلدي،  مثل  املرجانية،،  اجلزرية  للدول  وبالنسبة  البقاء.  على 
جزر مارشال، فإن حتمض املحيطات يشّكل خطرا ال يرقى 
إليه الشك حني يقترن بآثار تغري املناخ، ويهدد بقاءنا يف األجل 
الطويل. وإنه ملن دواعي سرورنا أن املجتمع الدويل ملتزم اآلن 
بالتصدي ألسباب حتمض املحيطات وبناء قدرة البيئة البحرية 
املرجانية،  الشعاب  قدرة  آثاره، وخصوصا  التكيف مع  على 
التكنولوجيا، وال سيما  القدرات ونقل  بناء  تعزيز  فضال عن 

بالنسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية. 

اهلادئ  املحيط  جزر  منتدى  يف  األعضاء  رحب  وقد 
التصدي  أمهية  بشأن  العام  هذا  جرت  اليت  الفعالة  باملناقشة 
على حنو أفضل حلفظ أمساك القرش وإدارة أرصدهتا وممارسات 
إزالة زعانفها. ويوجد يف منطقتنا ما ال يقل عن 80 نوعا من 
القرش والشفنني. وبالنظر إىل أن ما يقرب من  أنواع أمساك 
نصف هذه األنواع من األمساك الكثرية االرحتال، فإن أمساك 
أعلنت  فقد  الواقع،  ويف  املفرط.  لالستغالل  معرضة  القرش 
بعض دولنا األعضاء، مبا يف ذلك دوليت، بل شرعت بالفعل 
يف وضع العديد من التدابري الفعالة حلماية أمساك القرش، مبا يف 
ذلك بناء أكرب مناطق حممية هلا. وحتدد خطة العمل اإلقليمية 
جلزر املحيط اهلادئ بشأن أمساك القرش التزاما إقليميا قويا فيما 
يتعلق بترتيبات إدارة أرصدهتا اليت متت الدعوة إليها يف إطار 
خطة العمل الدولية حلفظ أمساك القرش وإدارة أرصدهتا، ويف 
تدابري احلفظ اليت اختذهتا جلنة مصايد األمساك يف غرب ووسط 
املحيط اهلادئ. وحنن نشعر بالقلق إزاء الفجوة املحتملة بني 
الصعيد  على  املتخذة  واإلجراءات  املتحدة  األمم  قرارات 
الوطين. ويسرنا أن مشروع قرار هذا العام يؤكد على ضرورة 
أرصدة  إلدارة  تدابري  االستعجال  وجه  على  الدول  تضع  أن 

أمساك القرش تقوم على أساس علمي، حني تكون املعلومات 
العلمية املتوفرة غري دقيقة أو غري كافية. 

الذي  االتفاق  إىل  اهلادئ  املحيط  جزر  منتدى  ويشري 
اعتمد يف مؤمتر ريو+20 فيما يتعلق باختاذ قرار بشأن إمكانية 
الشروع يف مفاوضات من أجل إبرام صك دويل - يف إطار 
التنوع  حفظ  بشأن   - البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية 
البيولوجي البحري واستخدامه بصورة مستدامة خارج نطاق 
للجمعية  والستني  التاسعة  الدورة  هناية  الوطنية حبلول  الوالية 
العامة. وما تزال دولنا األعضاء ملتزمة بالعمل حنو ذلك املوعد 
النهائي. ونرحب يف ذلك الصدد، مبوافقة اجلمعية العامة على 
عقد اجتماعني للفريق العامل غري الرمسي املفتوح باب العضوية 
املخصص لذلك الشأن يف عام 2014 ملناقشة نطاق ومعايري 

وجدوى مثل ذلك الصك. 

وال تشّكل املحيطات ومصائد األمساك يف منطقتنا بعض 
أهم املوارد البيئية واملحركات االقتصادية املحتملة بالنسبة لنا 
أوسع.  نطاق  على  عاملية  موارد  أيضا  تشّكل  بل  فحسب، 
األساس  تشّكل  فهي  اهلادئ،  املحيط  منطقة  لنا يف  وبالنسبة 
الذي تقوم عليه هوياتنا اجلزرية. والعديد من قادة املنتدى إمنا 
العامة  اجلمعية  تذكري  يكررون  الذين  األشخاص  نفسهم  هم 
حبلول أيلول/سبتمرب من كل عام بتزايد احلاجة امللحة إىل اختاذ 
املحيطات  إزاء  السياسية  اإلرادة  الالزمة، ونقص  اإلجراءات 
يلتزم  أال  أتوقع  بل  آمل فحسب،  ولست  األمساك.  ومصائد 

شركاؤنا الصمت إزاء تلك النداءات. 

السيدة دايي )ناورو( )تكلمت باإلنكليزية(: يف البداية، 
أدىل  الذي  للبيان  بلدي  تأييد وفد  أن أعرب عن  امسحوا يل 
به ممثل جزر مارشال بالنيابة عن منتدى جزر املحيط اهلادئ. 
كما نود أن نشكر السفري إيدن تشارلز ممثل ترينيداد وتوباغو 
والسيدة أليس ريفيل من نيوزيلندا على قيادهتما املقتدرة حنو 
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اختتام املفاوضات بشأن مشروعي القرارين املتعلقني هبذا البند 
)A/68/L.18 وA/68/L.19( بنجاح.

إن املحيطات وقانون البحار موضوع بالغ األمهية بالنسبة 
لناورو. تعتمد الدول اجلزرية اعتمادا فريدا على املحيطات. إذ 
أن املوارد البحرية والساحلية حامسة األمهية القتصاداتنا وأمننا 
الغذائي وثقافاتنا. يشكل االستخدام املستدام للموارد البحرية 
إحدى أدواتنا األساسية للقضاء على الفقر، وال نأمل يف كفالة 
سالمة املحيطات وسبل الوصول إىل مواردها من أجل أنفسنا 
فحسب، بل ومن أجل األجيال املقبلة أيضا. ولتحقيق ذلك، 
إدارة وحفظ مواردنا داخل نطاق والياتنا  حنتاج إىل حتسني 

الوطنية وخارجها.

مجيعا،  لنا  بالنسبة  املحيطات  أمهية  من  الرغم  وعلى 
فإننا نعرض سالمتها للخطر. تؤثر ضغوط عديدة، من قبيل 
على  سلبيا  تأثريا  املوائل،  تدمري  املفرط،  الصيد  املناخ،  تغري 
سالمة املحيطات وقدرهتا على التكيف وإنتاجيتها. إن اآلثار 
املتضافرة املترتبة على تغري املناخ، اليت تشمل ارتفاع مستوى 
سطح البحر، زيادة درجة حرارة سطح البحر، وزيادة نشاط 
العواصف، واآلثار الضارة لتحمض املحيطات الذي يسببه غاز 
ثاين أكسيد الكربون املذاب، تزيد من حدة املخاطر اليت هتدد 
املرجانية  للشعاب  اإليكولوجية  النظم  إن  املحيطات.  سالمة 
معرضة بشكل خاص لتغري املناخ وحتمض املحيطات، وبدون 
اختاذ إجراءات عاجلة وزائدة للتخفيف ميكن أن تكون أول 

نظم إيكولوجية حبرية تنهار.

انبعاثات  يف  وعاجلة  كبرية  ختفيضات  إجراء  ويشكل 
ونظرا  ذلك،  إىل  باإلضافة  عاملية.  ضرورة  الدفيئة  غازات 
الغالف  الكربون يف  أكسيد  ثاين  لغاز  احلالية  املستويات  إىل 
اجلوي واملحيطات، فإن بناء قدرة النظم اإليكولوجية البحرية 
الضعيفة على التكيف مع آثار تغري املناخ وحتمض املحيطات 
والقضاء  املستدامة  التنمية  حتقيق  من  للتمكني  ضروري  أمر 

على الفقر. ولذلك يسرنا أن جرى التركيز على هذه املسألة 
الرمسية  غري  االستشارية  املتحدة  األمم  عملية  اجتماع  يف 
املفتوحة باب العضوية املعنية باملحيطات وقانون البحار ونشعر 
باالرتياح إزاء النص اجلديد الذي سيعتمد، الذي يسلط الضوء 
على احلاجة إىل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا لدراسة آثار 
حتمض املحيطات وتقليلها إىل احلد األدىن. كما حنيط علما 
التزام  وهو  املحيطات،  أسباب حتمض  مبعاجلة  اجلميع  بالتزام 

جيب أن يترجم إىل إجراءات.

وبعد تغري املناخ وحتمض املحيطات، فإن الصيد املفرط 
هو أكرب خطر يهدد سالمة املحيطات. حنن نصيد اآلن كميات 
مستدامة،  غري  أهنا  نعلم  ومبعدالت  األمساك  من  جدا  كبرية 
عليه،  نعتمد  الذي  الغذائي،  املصدر  على  فحسب  وال تؤثر 
بل وتؤثر تأثريا سلبيا على النظم اإليكولوجية برمتها. يشكل 
املصيد  ألرصدة  احلاد  واالستزناف  املفرط  الصيد  استمرار 
العرضي، مثل أمساك القرش، تقويضا للجهود الرامية إىل تعزيز 
إدارة املصائد املحيطية وحفظها. لذلك فمن دواعي سرورنا 
العرضي،  املصيد  معاجلة  ضرورة  تربز  اليت  القوية  التعبريات 
العلم  إىل  تستند  عاجلة  تدابري  اعتماد  ذلك من خالل  مبا يف 
لضمان االستخدام املستدام يف األجل الطويل ألمساك القرش. 
نعترب  فإننا  ينبغي عمله،  الكثري مما  أن هناك  الرغم من  وعلى 

ذلك خطوة يف االجتاه الصحيح.

حنن حباجة أيضا إىل إجياد سبيل للحد من الصيد املفرط 
والقدرة املفرطة ألساطيل الصيد من أجل متكني جهات فاعلة 
جديدة من دخول املجال. ويف حني أن املجتمع الدويل يقر 
منذ فترة طويلة باالحتياجات اخلاصة للدول اجلزرية الصغرية 
خطوات  اختاذ  من  بد  ال  األمساك،  مصائد  جمال  يف  النامية 
الكلمات. ويشمل ذلك ضرورة كفالة  لتنفيذ تلك  ملموسة 

إمكانية الوصول إىل مصائد األمساك واملشاركة فيها.
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وبالنسبة لنا يف ناورو، حنن فخورون بأن الكتلة احليوية 
لكل األرصدة السمكية الكثرية االرحتال واملتداخلة املناطق من 
أمساك التونة يف املنطقة املدارية اليت قامت بتقييمها جلنة مصائد 
األمساك يف غرب ووسط املحيط اهلادئ أعلى من املستويات 
تلك  من  أيا  وأن  مستدامة،  غلة  أقصى  إنتاج  على  القادرة 
البناء،  إعادة  يتطلب  ال  املدارية  اإلقليمية  السمكية  األرصدة 
الدول  الفعال فيما بني  التعاون  فيما يرجع إىل حد كبري إىل 

الساحلية يف املنطقة.

غري أن لدينا شواغل من أن الكتلة احليوية ألمساك التونة 
إنتاج  تتيح  اجلاحظة قد تنخفض إىل أقل من املستويات اليت 
أقصى قدر مستدام حبلول عام 2015، إذا استمرت مستويات 
الصيد العالية احلالية، ونأمل أن تتبع العضوية اجلماعية للجنة 
مصائد األمساك يف غرب ووسط املحيط اهلادئ خطى الدول 
السفن  إلزامية على  قيود  ناورو يف فرض  اتفاق  األطراف يف 
الصنارية  باخليوط  الصيد  سفن  سيما  وال  لواليتها،  اخلاضعة 
ناورو  اتفاق  يف  األطراف  الدول  تبذل  أن  ويتوقع  الطويلة. 
اعتبارا من 1 كانون الثاين/يناير 2014 جهدا عاما للحد من 
صيد األمساك باستخدام اخليوط الصنارية الطويلة يف مناطقها 
االقتصادية احلصرية املدجمة - وهي منطقة تبلغ مساحتها ما 

يقرب من 14 مليون كيلومتر مربع.

احلايل  الوقت  تواجهنا يف  اليت  املشاكل  أكرب  إن إحدى 
والكثرية  املناطق  املتداخلة  السمكية  باألرصدة  ال تتعلق 
املحيط  غرب  يف  للسيطرة  ختضع  أهنا  نرى  اليت   - االرحتال 
اهلادئ املداري، وإمنا تتعلق مبصائد األمساك احلرفية يف الشعاب 
مصائد  بشأن  املعلومات  احتياجات  حجم  إن  املرجانية. 
األمساك املحلية أكثر تعقيدا منه بالنسبة ملصائد أمساك التونة، 
ورغم ذلك فإن املوارد اإلمنائية املخصصة هلا من قبل املجتمع 

الدويل هي، يف الواقع، أقل حجما.

على  العمل  تتطلب  احلال،  وبطبيعة  وطنية،  قضايا  تلك 
الدولية  املبادرات  تغفل  أال  نطلب  لكننا  الوطين،  الصعيد 
األمهية  بالغة  هي  اليت  األمساك  مصائد  اإلقليمية  والوكاالت 
جهودها  تركز  وأال  املحلي،  الصعيد  على  لشعوبنا  بالنسبة 
واملتداخلة  االرحتال  الكثرية  األمساك  مصائد  على  حصريا 
املناطق، اليت ميكن أن حتصل بشأهنا على أكرب قدر من اإلشادة 

أو أن حتقق بشأهنا أسهل مكاسب.

النظم  بشأن  البحوث  من  املزيد  عن  أتكلم  ال  أنا 
اإليكولوجية للشعاب، لدينا ما يكفينا مدى احلياة من قوائم 
أنواع الشعاب املرجانية. ما حنتاج إليه هو املزيد من االهتمام 
بالصيد ذاته - بناء النظم اليت تعمل على الصعيد املحلي عن 
التكلم مع الصيادين، وجتميع املعلومات املؤكدة عن  الطريق 
إىل حلول  التوصل  على  واحتياجاهتم، ومساعدهتم  أنشطتهم 
الناحية االجتماعية ألي صيد مفرط جيري  للتطبيق من  قابلة 
تعيينه. وحنث على وضع هذه االعتبارات قيد التشاور خالل 
املتحدة يف  به شركاؤنا ومنظومة األمم  الذي يضطلع  العمل 
الفترة املفضية إىل املؤمتر الدويل املعين بالدول اجلزرية الصغرية 

النامية، والسنة الدولية للدول اجلزرية الصغرية النامية.

وقبل أن أختتم بياين، أود أن أتطرق إىل موضوع أخري - 
احلفظ واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي البحري خارج 
التنوع  بشأن  قانوين  نظام  إنشاء  إن  الوطنية.  الوالية  مناطق 
البيولوجي يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية عن 
طريق وضع اتفاق للتنفيذ يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون 
البحار أمر بالغ األمهية من أجل محاية أعايل البحار. إن أعايل 
البيولوجي،  والتنوع  الغذائي  األمن  لكفالة  ضرورية  البحار 
عيش  بالنسبة القتصادات وسبل  أمهية حيوية  ذات  أهنا  كما 
الدول اجلزرية الصغرية النامية، مبا يف ذلك ناورو. ومن دواعي 
سرورنا أن العمل جار يف هذا الصدد، ونتطلع إىل املشاركة 

يف اخلطوات التالية.
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ويف الوثيقة املعنونة “املستقبل الذي نصبو إليه” )القرار 
والنظم  املحيطات  حبماية  القادة  التزم  املرفق(،   ،288/66
وقدرهتا  وإنتاجيتها  سالمتها  واستعادة  البحرية  اإليكولوجية 
على التكيف، ميا يتيح حفظها واستخدامها على حنو مستدام 
من أجل األجيال احلالية واملقبلة. ونعتقد أننا سنكون قد حتركنا 
 A/68/L.18 القرارين  مشروعي  باعتماد  الصحيح  االجتاه  يف 
A/68/L.19 اليوم. ونتطلع إىل مواصلة النهوض بذلك العمل بأن 

يعتمد يف هناية املطاف هدف للتنمية املستدامة بشأن املحيطات 
- هدف له غايات وأهداف واضحة لكفالة أننا على املسار 

الصحيح حبيث يتسىن للمحيطات أن تواصل دعمنا.

السيد هايدر )أيسلندا( )تكلم باإلنكليزية(: يف البداية، 
أود أن أعرب عن تقدير أيسلندا للمستوى الرفيع من املساعدة 
اليت تقدم إىل الدول األعضاء من جانب شعبة شؤون املحيطات 
 - غوتشه  غابرييل  اجلديدة،  املديرة  برئاسة  البحار،  وقانون 
فانلي، مبا يف ذلك إعداد التقارير والعديد من األنشطة األخرى. 
القاعة  منهم يف هذه  والعديد  أن أشكر زمالئي،  أيضا  وأود 
املفاوضات  الطيبة خالل  والروح  املمتاز  تعاوهنم  اليوم، على 
بشأن مشروعي القرارين املتعلقني باملحيطات وقانون البحار 

.)A/68/L.19( واستدامة مصائد األمساك )A/68/L.18(

ترينيداد  ممثل  تشارلز،  إيدن  السفري  املنسقان،  ويستحق 
وتوباغو، والسيدة أليس ريفيل، ممثلة نيوزيلندا، شكرا خاصا 

على أدائهما املمتاز. 

العام  األمني  حبضور  أنوه  أن  أود  ذلك،  على  وعالوة 
للسلطة الدولية لقاع البحار، ين أودونتون، ورئيس املحكمة 

الدولية لقانون البحار، شوجني ياناي، هنا اليوم. 

ال تزال أيسلندا مؤيدا قويا التفاقية األمم املتحدة لقانون 
البحار اليت متثل، بال شك، أحد أكرب اإلجنازات اليت حتققت يف 
تاريخ املنظمة. وتوفر االتفاقية، وهي املعاهدة الشاملة األوىل 
والوحيدة يف هذا املجال، اإلطار القانوين جلميع استخدامات 

األرض  وباطن  البحار  وقاع  فوقها  اجلوي  واحليز  املحيطات 
من حتتها. وقليلة هي املعاهدات اليت أسهمت يف حتقيق السالم 

واألمن وسيادة القانون يف العامل هبذا القدر. 

يتم  وأن  كامال  تنفيذا  االتفاقية  هذه  ُتنفـذ  أن  ويتحتم 
ليشيت   - تيمور  بتصديق  ونرحب  سالمتها.  على  احلفاظ 
للدول  اإلمجايل  العدد  ليصل  مؤخرا،  االتفاقية  على  والنيجر 
األطراف إىل 166 دولة، وهنيب بالدول اليت مل تصدق بعد 
على االتفاقية أن تفعل ذلك بغية حتقيق هدف املشاركة العاملية 

بالكامل. 

واملؤسسات الثالث املنشأة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة 
االتفاقية،  تنفيذ  يف  جدا  هام  بدور  تضطلع  البحار  لقانون 
ونالحظ مع االرتياح أهنا مجيعا تعمل بشكل جيد وأهنا أكثر 
نشاطا يف العمل أكثر من أي وقت مضى. فهناك منو كبري يف 
األنشطة القضائية للمحكمة الدولية لقانون البحار، ليس من 
منظور عدد القضايا فحسب ولكن أيضا يف ما يتعلق بتعقيد 

وتنوع املسائل املعروضة على املحكمة. 

املتعلق  العمل  البحار  لقاع  الدولية  السلطة  أجنزت  وقد 
بأجزاء مدونة التعدين ذات الصلة بالتنقيب عن الفئات الثالث 
الرئيسية  التحديات  املعدنية واستكشافها. وتتمثل  املوارد  من 
اليت تواجه السلطة حاليا يف وضع أنظمة الستغالل هذه املعادن، 
حيث ُيحتمل أن تكون إمكانية هذا االستكشاف أكرب من أي 
وقت مضى. ومن املفترض إعداد املجموعة األوىل من األنظمة 
املتعلقة باستغالل العقيدات املتعددة الفلزات يف املنطقة حبلول 
املتعاقدين  بالنا أن بعض  عام 2016. وينبغي أال يغيب عن 
بلغوا املرحلة النهائية يف أنشطتهم االستكشافية. وقد وافقت 
السلطة على عدد كبري من خطط العمل الستكشاف املوارد 

املعدنية. ويف معظم احلاالت، مت إبرام العقود. 

وتلقت جلنة حدود اجلرف القاري 69 طلبا من الدول 
اخلارجية  احلدود  بتعيني  تتعلق  أيسلندا،  فيها  مبا  الساحلية، 
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للجرف القاري فيما وراء مسافة 200 ميل حبري. ومن املتوقع 
تلقي املزيد من الطلبات يف املستقبل القريب. وأصدرت اللجنة 
عمل  عبء  ويف ضوء  الساحلية.  للدول  توصية   18 بالفعل 
مدة  بزيادة  اختذته  الذي  بالقرار  نرحب  فإننا  الثقيل،  اللجنة 
دوراهتا يف نيويورك إىل 21 أسبوعا سنويا ملدة مخس سنوات 
وباختاذ تدابري تكفل متكن اللجان الفرعية التسعة من النظر يف 
الطلبات يف نفس الوقت. ومن شأن ذلك أن يعجل نظر اللجنة 

يف السلسلة الطويلة من الطلبات اليت مل يتم البت فيها. 

على  تداعيات  له  اللجنة  عمل  عبء  أن  الواضح  ومن 
املدة  فإن  اخلصوص،  وجه  وعلى  أعضائها.  خدمة  شروط 
سلبا  تؤثر  أن  ميكن  نيويورك  اللجنة يف  الطويلة الجتماعات 
استقصائية  دراسة  الوظيفية ألعضائها، وكشفت  احلياة  على 
من  للعديد  الضرورية  الطبية  التغطية  توفري  أيضا  يتم  ال  أنه 
األعضاء أثناء أدائهم ملهام اللجنة يف نيويورك، وهو أمر خطري. 
وقرر اجتماع الدول األطراف يف االتفاقية يف وقت سابق من 
يف  للنظر  العضوية  باب  مفتوح  عامل  فريق  إنشاء  العام  هذا 
وأود  اللجنة.  أعضاء  من شروط خدمة  األمور وغريها  هذه 
أن أشكر زميلي الكيين السيد جيمس واويرو على مشاركته 
العامل  الفريق  العامل معي. وقد عقد  الفريق  يف رئاسة ذلك 
وافقت  ملداوالته،  ونتيجة  العام.  هذا  خريف  يف  اجتماعني 
القرار بشأن  الدول األعضاء على معاجلة املسألة يف مشروع 

املحيطات وقانون البحار. 

فإهنا  القرار،  ملشروع  العامة  اجلمعية  اعتماد  حال  ويف 
ستشري أوال إىل القرار القاضي بإنشاء الفريق العامل وستعرب 
عن القلق إزاء اآلثار الناجتة عن عبء عمل اللجنة على شروط 
خدمة أعضائها. وثانيا، فإن اجلمعية ستؤكد جمددا على التزام 
الدول اليت لديها خرباء أعضاء يف اللجنة بأن تتحمل، مبوجب 
قيامهم  أثناء  ترشحهم  الذين  اخلرباء  مصروفات  االتفاقية، 
إىل  مدعوة  الدول  فإن  الصدد،  هذا  ويف  اللجنة.  مهام  بأداء 

توفري التغطية الطبية للخرباء الذين ترشحهم أثناء أدائهم ملهام 
استكشاف  العام  األمني  إىل  اجلمعية  ستطلب  ثالثا،  اللجنة. 
خيارات توفري تغطية التأمني الصحي ألعضاء اللجنة املنتمني 
تيسري مشاركتهم عن طريق  الذين ميكن  النامية،  البلدان  إىل 
صندوق التربعات االستئماين القائم أثناء أدائهم ملهام اللجنة، 
الدول  اجتماع  قبل  األعضاء  الدول  استنتاجاته على  وتعميم 
األطراف املقرر عقده يف حزيران/يونيه 2014. وأدعو الدول 
إىل العمل معا من أجل حتسني شروط خدمة أعضاء اللجنة. 
اللجنة تكتسي أمهية خاصة  أن توصيات  وجتدر اإلشارة إىل 
ألهنا تشكل األساس الذي تستند الدول الساحلية إليه يف تعيني 

احلدود اخلارجية للجرف القاري بشكل هنائي وملزم. 

جمال  يف  الراهنة  الرئيسية  القضايا  من  واحدة  وتتمثل 
املحيطات وقانون البحار يف حفظ التنوع البيولوجي البحري 
واالستخدام  الوطنية  الوالية  نطاق  خارج  الواقعة  املناطق  يف 
املستدام له. وهذه املسألة ذات نطاق واسع للغاية ألهنا تشمل 
خارج  املائي  العمود  يف  البحرية  احلياة  أشكال  مجيع  أساسا 
حدود  خارج  البحار  قاع  ويف  اخلالصة  االقتصادية  املنطقة 
اجلرف القاري. ومن الضروري، بالتايل، قبل البت يف إمكانية 
االتفاقية، حتديد نطاق االتفاق  تنفيذي يف إطار  اتفاق  وضع 
املحتمل من أجل كفالة القدرة على التنبؤ والنجاح. ولذلك، 
القرار  مشروع  إطار  يف  العامة،  اجلمعية  بقرار  نرحب  فإننا 
يعقد  بأن  اعتماده،  املقرر  البحار  وقانون  املحيطات  بشأن 
الفريق العامل اجتماعني يف العام املقبل واجتماعا واحدا على 
األقل يف عام 2015 لتقدمي توصيات إىل اجلمعية بشأن نطاق 
ومعايري وإمكانية وضع صك دويل يف إطار االتفاقية. وسيمهد 
ذلك الطريق أمام القرار الذي سيجري اختاذه قبل هناية الدورة 
التاسعة والستني للجمعية العامة بشأن إمكانية وضع صك من 

هذا القبيل. 
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أنه إذا ما اعُترب أن وضع صك أمر قابل  وترى أيسلندا 
للتحقق، ينبغي إيالء اهتمام ملسألة تقاسم الفوائد املكتسبة من 
نطاق  البحار خارج  قاع  البحرية يف  اجلينية  املوارد  استغالل 
الوالية الوطنية. وال يشمل التعريف الوارد يف املادة 133 من 
سوى  البحار  لقاع  الدولية  املنطقة  موارد  االتفاقية خبصوص 
املوارد املعدنية، وال يرد فيه ذكر للموارد احلية. فعندما صيغت 
املوارد  هذه  أن  عامة  بصفة  املعروف  من  يكن  مل  االتفاقية، 
بعيدا عن أي شعاع مشس.  العميق،  البحر  قاع  موجودة يف 
البحر  بقاع  املتعلقة  املعارف  يف  هائل  تطور  حدث  أنه  غري 
العميق وُتعترب املوارد اجلينية البحرية احلية اليوم أكثر قيمة حىت 
من املوارد املعدنية غري احلية. ولذلك، فمن الطبيعي أنه ينبغي 

للفريق العامل أن يركز على هذه املسألة. 

وعلى النقيض من ذلك، ينبغي احلرص على عدم إعادة 
فتح ملف املسائل اليت ختضع بالفعل لنظام قانوين دويل مالئم. 
ومن األمثلة اجليدة على هذه املسألة مصايد أمساك أعايل البحار 
اليت ختضع للنظام القانوين املنشأ مبوجب اتفاقية األمم املتحدة 
لعام  السمكية  األرصدة  اتفاق  يكمله  والذي  البحار  لقانون 
1995. واالتفاق يوفر اإلطار القانوين للعمل الذي تضطلع به 
املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك. ومن مث، فإن نطاق 

الصك اجلديد املحتمل ينبغي أال يشمل مصايد األمساك. 

وقد قام بلدي بدور هام يف تطور قانون البحار يف القرن 
العشرين، وال سيما يف التوسيع التدرجيي ملنطقة مصايد األمساك، 
والذي ُتوج باملنطقة االقتصادية اخلالصة املمتدة ملسافة 200 
لقانون  املتحدة  اتفاقية األمم  ميل حبري واملنصوص عليها يف 
البحار. وبالنسبة أليسلندا املستقلة حديثا نسبيا، فقد كان من 
املهم للغاية السيطرة على مناطق الصيد اخلاصة هبا، األمر الذي 
مواردنا  وكفالة حفظ  املفرط  االستغالل  مكافحة  من  مكننا 

السمكية الثمينة واالستخدام املستدام هلا. 

واستفادت أيسلندا كثريا من احلقوق املنصوص عليها يف 
االتفاقية، ومهد ذلك طريقنا يف االنتقال من الفقر إىل االزدهار 
البلدان  العديد من  يفتقر  واالستقالل االقتصادي. ولألسف، 
الصغرية  اجلزرية  والدول  منوا  البلدان  أقل  وخباصة  النامية، 
على  القدرة  إىل  الساحلية،  األفريقية  الدول  النامية، وكذلك 
االستفادة الكاملة من احلفظ واالستخدام املستدام للمحيطات 
ومواردها. ومن الواضح أن الدول الساحلية جيب أن تكون 
والدفاع  اخلالصة  االقتصادية  املناطق  يف  التحكم  على  قادرة 
عنها ضد سفن صيد األمساك غري املشروع من الدول األخرى. 
كما جيب أنت تتوفر لديها اخلربة العلمية اليت ميكنها أن تقدم 
مشورة سليمة بشأن إدارة مصائد األمساك. عالوة على ذلك، 
جيب على الدول الساحلية ذات اجلرف القاري املحتمل املمتد 
ملسافة 200 ميل أن تقدم املعلومات العلمية يف هذا الصدد إىل 
جلنة حدود اجلرف القاري. وبناء القدرات، بالتايل، أمر ال بد 
منه لضمان أن البلدان النامية قادرة على تنفيذ االتفاقية متاما 

واالستفادة من احلقوق املنصوص عليها فيها. 

األمساك،  مصائد  استدامة  بشأن  القرار  ملشروع  ووفقا 
ُتَشَجع الدول على التعاون الوثيق بغية تعزيز قدرات البلدان 
جمال  يف  النامية،  الصغرية  اجلزرية  الدول  سيما  وال  النامية، 
مصائد األمساك من خالل التعليم والتدريب. ويف هذا الصدد، 
جامعة  برنامج  به  يضطلع  الذي  بالعمل  القرار  مشروع  يقر 
أيسلندا،  للتدريب يف جمال مصائد األمساك يف  املتحدة  األمم 
املجال  هذا  القدرات يف  بناء  يف  عاما  ملدة 15  أسهم  الذي 
الربنامج 280 زميال من 47  النامية؛ وقد خّرج  البلدان  يف 
بلدا وعقد، باإلضافة إىل ذلك، 36 دورة دراسية قصرية يف 

12 بلدا. 

القدرات  بناء  مبادرات  من  املزيد  أن  الواضح  ومن 
البحار. ومع ذلك، من  ضروري يف جمال املحيطات وقانون 
املتاحة  بالفرص  الوعي  وحتسني  وحتينب  التواصل  أيضا  املهم 



23/39 1360358

A/68/PV.62 09/12/2013

االنتباه إىل أكادميية  أود أن أسترعي  الصدد،  فعال. ويف هذا 
تعقد  اليت  هبا،  املتعلقة  والسياسات  املحيطات  لقانون  رودس 
لثالثة  ومتتد  عاٍل  بتقدير  حتظى  صيفية  دراسية  دورة  سنويا 
أسابيع يف رودس، اليونان. ويتمثل اهلدف األساسي لألكادميية 
يف تعزيز سيادة القانون يف املحيطات يف العامل من خالل تعليم 
أحكام اتفاقية قانون البحار والصكوك ذات الصلة. وأكادميية 
ذلك  يف  مبا  ست،  ملؤسسات  تعاوين  جهد  مثرة  هي  رودس 
معهد قانون البحار يف أيسلندا. وعلى مدى السنوات الـ 18 
املاضية، ختّرج من األكادميية أكثر من 700 طالب من أكثر 
أكادميية  على جناح  دليل  أوضح  كان  ورمبا  بلدا.  من 130 
االجتماعات  يف  بانتظام  بلداهنم  ميثلون  خرجييها  أن  رودس 
املعنية بشؤون املحيطات وقانون البحار هنا يف األمم املتحدة. 

وخطة  املستدامة  التنمية  أهداف  بشأن  املناقشات  يف 
أربعة  التركيز على  أيسلندا  تود  بعد عام 2015،  ملا  التنمية 
ونوع  األراضي  واستصالح  املتجددة  الطاقة  هي:  جماالت 
اجلنس، وأخريا وليس آخرا، املحيطات. إن أمهية املحيطات 
الـتأكيد  ويكرر  واضحة،  املستدامة  للتنمية  بالنسبة  والبحار 
ويف  البحار.  وقانون  املحيطات  بشأن  القرار  مشروع  عليها 
املتعلقة  املحتملة  املستدامة  التنمية  أهداف  على  املفاوضات 
هي:  مسائل  ثالث  على  يركز  أن  بلدي  يود  باملحيطات، 
اإلدارة مصائد األمساك املستدامة، وتعزيز الرقابة على التلوث 
وتوفر  القدرات.  وبناء  املحيطات،  سالمة  على  للمحافظة 
األهداف والغايات احلالية اليت وضعت منذ اجتماع قادة العامل 
يف ريو دي جانريو عام 1992 أساسا سليما يف هذا الصدد. 
تلك  تنفيذ  على  جهودنا  تركيز  لنا  ينبغي  ذلك،  على  وبناء 

االلتزامات املتفق عليها بالفعل 

ويسرنا أن نشري إىل املقرر الوارد يف مشروع القرار بشأن 
املقبل  االجتماع  أن  مفاده  الذي  البحار،  وقانون  املحيطات 
على  مناقشاته  يركز  سوف  الرمسية  غري  االستشارية  للعملية 

دور األغذية البحرية يف األمن الغذائي العاملي، حيث سيجري 
الكبري  اإلسهام  ضوء  ويف  املحيطات.  صحة  على  التأكيد 
ملصائد األمساك وتربية األحياء املائية يف حتقيق األمن الغذائي 
وسبل معيشة املاليني من البشر، وال سيما يف البلدان النامية، 
قد يكون ذلك إسهاما قيما يف املفاوضات على خطة التنمية 

ملا بعد عام 2015. 

التعاون  تعزيز  الضوء على أمهية  أن أسلط  أود  وختاما، 
يف  املحيطات  مسائل  بشأن  الوكاالت  بني  فيما  والتنسيق 
إطار منظومة األمم املتحدة، وأن أقر بالعمل الذي تضطلع به 
شبكة األمم املتحدة للمحيطات يف هذا الصدد. أود أن أشكر 
السيد غوستافو برييرا، ممثل الربازيل على تنسيق عملية تنقيح 
الدول األ‘ضاء الختصاصات شبكة األمم املتحدة للمحيطات 
املرفقة مبشروع القرار بشأن املحيطات وقانون البحار. وتنص 
وقانون  املحيطات  شؤون  شعبة  أن  اجلديدة  االختصاصات 
املتحدة  األمم  شبكة  تنسيق  مركز  تكون  سوف  البحار 

للمحيطات. وترى أيسلندا أن ذلك سيعزز اآللية. 

يف  باإلسبانية(:  )تكلم  )األرجنتني(  إسترميي  السيد 
ممثل  تشارلز،  إيدن  السفري  املنسقني،  أشكر  أن  أود  البداية، 
ترينيداد وتوباغو، والسيدة أليس ريفيل، ممثلة نيوزيلندا، على 
إدارهتما املفاوضات بشأن مشروعي القرارين املعروضني على 

 .)A/68/L.19 و A/68/L.18( اجلمعية العامة اليوم

الدولية  للسلطة  العام  األمني  حبضور  أنوه  أن  أود  كما 
الدولية  املحكمة  ورئيس  أودونتون،  ين  السيد  البحار،  لقاع 
أود  اليوم.  اجلمعية  ياناي، يف  السيد شوجني  البحار،  لقانون 
تعيينها  فانلي على  غابرييل غوتشة -  السيدة  أهنئ  أن  أيضا 

مديرة لشعبة شؤون املحيطات وقانون البحار. 

وكما نفعل كل سنة يف اجلمعية العامة، يكرر وفد بلدي 
اتأكيد وجهة نظره املتمثلة يف أن اتفاقية األمم املتحدة لقانون 
واألمن  السلم  تعزيز  اإلسهامات يف  أوضح  أحد  البحار هي 
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الدوليني، والتعاون والعالقات الودية فيما بني الدول. وتشكل 
االتفاقية أحد أهم الصكوك الدولية من حيث آثارها االقتصادية 
واالستراتيجية والسياسية. وكان هدف مفاوضي االتفاقية هو 
إجياد حل مجيع املسائل املتصلة بقانون البحار يف صك واحد. 

وبالتايل، تشكل أحكامها توازنا دقيقا بني حقوق الدول 
املفاوضات.  من  سنوات  تسع  بعد  ظهرت  اليت  والتزاماهتا، 
فرادى  التوازن،  ذلك  على  الدول  كل  حتافظ  أن  وجيب 
وبوصفها أعضاء يف املنظمات الدولية اليت تعىن بشؤون البحار 
على  احلفاظ  يتم  أن  وجيب  املنظمات.  من  أخرى  واألنواع 
التوازن الدقيق حىت عند التصدي للتحديات اجلديدة يف جمال 
قانون البحار اليت تنشأ فيما يتصل بالعمليات املنشأة يف إطار 
اجلمعية العامة، وال سيما عند معاجلة املسائل املحددة يف إطار 
االتفاقية،  هبا  تعترف  اليت  املتخصصة  الوكاالت  اختصاص 
التنسيق  وآلية  املالية،  واملنظمات  العام،  األمني  ومبادرات 
أن  الواضح  للمحيطات. ومن  املتحدة  األمم  بشبكة  املعروفة 
معيارا  بوصفها  هبا  تقبل  حيث  عاملي،  طابع  لديها  االتفاقية 
اآلن  تشكل  اليت  األطراف،  غري  الدول  حىت  ملزما  قانونيا 

بالنسبة هلا القانون الدويل العريف. 

يتعلق  فيما  ملوقفه  تعليال  األرجنتيين  الوفد  يقدم  سوف 
 .)A/68/L.19( مبشروع القرار بشأن استدامة مصائد األمساك
ولكن أود أن أبدي بعض املالحظات بشأن املسائل اليت جرى 
تناوهلا يف مشروع القرار املذكور وكذلك يف مشروع القرار 

 .)A/68/L.18( بشأن املحيطات وقانون البحار

الوالية  حدود  خارج  البيولوجي  التنوع  مسألة  متثل 
الوطنية إحدى أحدث املسائل الناشئة يف قانون البحار. قررت 
اجلمعية العامة الشروع يف عملية من أجل كفالة إطار قانوين 
يف  املستدام  واستخدامه  البحري  البيولوجي  التنوع  حلفظ 
املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، الذي يشمل أيضا 
إمكانية التفاوض على اتفاق متعدد األطراف يف إطار اتفاقية 

ذات  املبادئ  بنفذ  اتفاق  أي  البحار،  لقانون  املتحدة  األمم 
الصلة من االتفاقية. 

غري  املخصص  العامل  الفريق  إطار  يف  ستجري  العملية 
الرمسي املفتوح باب العضوية الذي أنشأته اجلمعية العامة على 
وجه التحديد ملعاجلة مسألة حفظ التنوع البيولوجي البحري 
الوالية  نطاق  خارج  الواقعة  املناطق  يف  املستدام  واستغالله 
عن  فضال  البحرية ككل،  اجلينية  املوارد  سيما  وال  الوطنية، 
تدابري احلفظ وتقاسم املنافع وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا. 
يف عام 2013 ويف أوائل عام 2014، سيجتمع الفريق العامل 
هبدف تقدمي توصيات إىل اجلمعية العامة بشأن جدوى االتفاق 
ونطاقه وبارامتراته مبوجب االتفاقية الدولية الرامية إىل اإلسهام 
يف القرار الذي يتعني على اجلمعية العامة اعتماده قبل دورهتا 
التاسعة والستني بشأن عقد مؤمتر للتفاوض معين بوضع اتفاق 
تنفيذ لالتفاقية. تعتقد األرجنتني بأن االتفاق على نطاق اتفاق 
عقد  قبل  أساسية  يشكل خطوة  وبارامتراته  حمتمل  مستقبلي 

مؤمتر تفاوضي. 

فيما يتعلق جبوهر املسألة، يود وفد بلدي إعادة التأكيد 
على أنه ال بد من األخذ يف االعتبار على النحو الواجب أن 
التعبري “املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية” يتألف من 
أهداف  أحد  وأن  واملنطقة،  البحار  أعايل  حبريتني،  منطقتني 
)د-  2749 القرار  يف  الواردة  املبادئ  تطوير  هو  االتفاقية 

25( املؤرخ 17 كانون األول/ديسمرب 1970، حيث أعلنت 
البحار  قاع  منطقة  أن  أمور،  مجلة  يف  رمسيا،  العامة  اجلمعية 
الوالية  حدود  خارج  املوجودين  أرضها  وباطن  واملحيطات 
الوطنية، وكذلك مواردها، “تراث مشترك لإلنسانية”، وأن 
“استكشاف املنطقة واستغالل مواردها ينبغي أن جيريا لصاحل 
اإلنسانية قاطبة”. تتفق األرجنتني مع جمموعة السبعة والسبعني 
والصني يف إعالناهتا الوزارية الثالثة األخرية اليت مفادها أن هذا 

املبدأ يشكل أساسا للنظر يف هذه املسألة. 
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وتشعر األرجنتني باالمتنان للجنة حدود اجلرف القاري 
على عملها الشاق املتواصل. ونود أن نذكر بأنه يف أعقاب 
األطراف  الدول  اجتماع  يف  اختذ  الذي   SPLOS/229 القرار 
يف االتفاقية، مددت اللجنة طول قترة دوراهتا ودورات جلاهنا 
فترهتا  اليت  الدورات  مع  التحديات  بعض  وبرزت  الفرعية. 
أطول. أحدمها أنه جيب على األمني العام أن يتخذ خطوات 
يلزم  مبا  الفرعية  وجلاهنا  اللجنة  تزويد  تكفل  التوقيت  حسنة 
من خدمات األمانة العامة؛ واآلخر هو ضمان تغطية الرعاية 
الصحية للمفوضني أثناء أدائهم لواجباهتم. تعترف األرجنتني 
باجلهود اليت تبذهلا أيسلندا وكينيا يف قيادة الفريق العامل غري 
الرمسي بشأن شروط اخلدمة يف اللجنة، وتؤيد التوصيات بشأن 
هذا املوضوع الواردة يف مشروع القرار A/68/L.18، وسوف 

تستمر يف دعم اللجنة. 

أن  إىل  أخرى،  مرة  أشري،  أن  أود  ذلك،  إىل  باإلضافة 
عمل اللجنة يتعلق بترسيم احلدود اليت مت حتديدها بالفعل يف 
الساحلية. وإذ  الدول  االتفاقية، وليس حبقوق  املادة 76 من 
يضع يف اعتباره أيضا أن املادة 77 من االتفاقية تنص على أن 
“حقوق الدول الساحلية على اجلرف القاري ال تتوقف على 
احتالل، فعلي أو حكمي، وال على أي إعالن صريح”. كما 
د هذا التذكري يف الفقرة 62 من مشروع القرار املتعلق  يتجسَّ

 .)A/64/L.18( باملحيطات وقانون البحار

القانونية  املؤسسة  هي  البحار  لقانون  الدولية  واملحكمة 
الدولية املستقلة اليت أنشأهتا االتفاقية. وفصلت املحكمة منذ 
لقانون  خمتلفة  جبوانب  تتعلق  مجيعها  قضية،   22 يف  إنشائها 
البحار. وأود أن أسلط الضوء على الفتوى اليت أصدرهتا غرفة 
الدول  والتزامات  مسؤوليات  بشأن  البحار  قاع  منازعات 
يف  باألنشطة  خيتص  ما  يف  والكيانات  لألشخاص  الراعية 

املنطقة، اليت تقر اجلمعيُة بأمهيتها. 

أود أن أشري إىل القضية 20، وهي قضية “آرا ليربتاد”، 
اليت كان بلدي أحد األطراف فيها، وأصدرت املحكمة اعلى 
ليربتاد،  آرا  الفرقاطة  عن  لإلفراج  مؤقتا  أمرا  الواجب  النحو 
وهي سفينة حربية أرجنتينية، يف إطار إجراءات التحكيم اليت 
يسعد  الذي  األمر  غانا،  مع مجهورية  ودية  بتسوية  انتهىت 
املحكمة  به  تقوم  الذي  العمل  األرجنتني  تؤيد  كثريا.  بلدي 
منذ إنشائها، وهي إحدى الدول األطراف الـ 34 اليت قبلت 
واليتها القضائية. اليوم، ترحب األرجنتني بكون أن املحكمة 
بوصفها  القضائي  االجتهاد  جمال  يف  سلطتها  وطدت  قد 
املحكمة املتخصصة يف قانون البحار اليت بدأ التفكري هبا عندما 
يف  بإسهامها  وكذلك  االتفاقية،  على  التفاوض  جيري  كان 

احلفاظ على نزاهة القانون الدويل. 

أما فيما يتعلق بشبكة األمم املتحدة للمحيطات، واآللية 
األرجنتني  فتؤيد  الصلة،  ذات  الكيانات  ألمانات  التنسيقية 
االختصاصات املنقحة املرفقة مبشروع القرار بشأن املحيطات 
وقانون البحار، وترحب بتويل شعبة شؤون املحيطات وقانون 
البحار مسؤولية تنسيق شبكة األمم املتحدة للمحيطات. ويف 
هذا الصدد، أود أن أعرب عن تقديري للسيد غوستافو برييرا، 

ممثل الربازيل، على عمله. 

مصائد  استدامة  بشأن  القرار  مشروع  خبصوص  أما 
األمساك )A/68/L.19(، فيود وفد بلدي أن يعيد التأكيد على 
أمهية احلفاظ على القاعدة اليت تقول بأنه ينبغي أن تتم مجيع 
كان  كما  اآلراء،  بتوافق  البحار  بقانون  املتعلقة  املفاوضات 
تلك  إتباع  جير  ومل  االتفاقية.  بشأن  املفاوضات  يف  اإلرث 
جبانب  يتعلق  فيما  والستني،  اخلامسة  الدورة  خالل  القاعدة 
من جوانب مشروع القرار املتعلق مبصائد األمساك املستدامة، 
وكان على وفد بلدي اإلشارة إليها يف تعليل التصويت )انظر، 
اآلراء هو  توافق  بأن  التذكري  A/65/PV.59، ص 38(. ونود 
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السبيل الوحيد لقبول واسع النطاق لقرارات اجلمعية العامة، 
ولذلك يتعني احترامه يف املفاوضات. 

أما فيما يتعلق حبماية النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة، 
 105/61 القرار  من   87 إىل   83 من  الفقرات  سيما  وال 
والفقرات من 113 إىل 117 ومن 119 إىل 127 من القرار 
72/64 والفقرات ذات الصلة من القرارات الالحقة، فتجدر 
اإلشارة إىل أنه، وفقا للمادة 77 من االتفاقية، املوارد اآلبدة 
الساحلية  للدول  السيادية  للحقوق  ختضع  القاري  للجرف 
على النطاق الكامل لتلك املنطقة البحرية. ويقع بالتايل حفظ 
هذه املوارد وإدارهتا حتت االختصاص احلصري لتلك الدول 
الضرورية  التدابري  اعتماد  اليت تقع عليها مسؤولية  الساحلية، 
املتعلقة هبذه املوارد والُنظم اإليكولوجية املرتبطة هبا، اليت ميكن 
أن تتضرر جراء ممارسات الصيد اليت قد يكون هلا أثر مدمر، 
مبا يف ذلك الصيد بالشباك الذي جيري يف قاع البحار. يف ذلك 
تدابري حلفظ  اختذت  قد  األرجنتني  بأن  التذكري  أود  الصدد، 
املوارد اآلبدة والنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة على النطاق 

الكامل جلرفها القاري. 

وكما هو احلال يف كل عام، يشري مشروع القرار بشأن 
استدامة مصائد األمساك، يف الفقرة 143 إىل احلقوق احلصرية 
مسافة  متتد  اليت  القاري  اجلرف  مناطق  يف  الساحلية  للدول 
ملا  ووفقا  ذلك،  إىل  وباإلضافة  حبري.  ميل   200 تتجاوز 
أشرت إليه من فوري، تالحظ الفقرة 144 تدابري احلفظ اليت 
االمتثال  الرامية إىل كفالة  الساحلية وجهودها  الدول  اختذهتا 

لتلك التدابري على امتداد جرفها القاري بأكمله. 

بلدي  وفد  يود  أيضا،  األمساك  مبصائد  يتعلق  وفيما 
إعادة التأكيد على قلقه إزاء االجتاه املتنامي ملحاوالت إضفاء 
الشرعية - من خالل قرارات اجلمعية العامة - على مساعي 
منظمات إدارة مصائد األمساك اإلقليمية الختاذ تدابري خارج 
األرجنتني  وتعارض  والفردي.  واملادي  املكاين  عملها  نطاق 

تفسري قرارات اجلمعية العامة هبذا الشكل، خصوصا فيما يتعلق 
بالتدابري اليت ميكن أن تعكس ادعاء أي سلطة لتلك املنظمات 
أعضاء يف  ليست  بلدان  أعالم  ترفع  اليت  بالسفن  يتعلق  فيما 
تلك املنظمات، ومل توافق على تدابري من ذلك النوع. ومن 
لقانون  األساسية  القواعد  إحدى  مع  يتناقض  أن  ذلك  شأن 

املعاهدات.  

ختاما، وكما نفعل يف كل عام عند النظر يف تقرير األمني 
العام عن املحيطات وقانون البحار ومشروعي القرارين، تود 
شؤون  شعبة  موظفي  جلميع  عرفاهنا  عن  التعبري  األرجنتني 
وجديتهم  املهين  اقتدارهم  على  البحار،  وقانون  املحيطات 
الدول  إىل  يقدموهنا  اليت  التلقائية  املساعدة  وعلى  وتفانيهم، 
األعضاء فيما خيص الشؤون اليت تقع ضمن دائرة اختصاصهم. 

السيد ألداي غونثاليث )املكسيك( )تكلم باإلسبانية(: 
اليت  واملؤسسات  لألفراد  تقديرنا  عن  أعرب  أن  بداية،  أود 
تسهم يف التنفيذ الشامل واملتسق للنظام القانوين الذي حيكم 
قانون البحار، على النحو املبّين يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون 

البحار لعام 1982. 

منسقا  به  اضطلع  الذي  الفعال  العمل  على  أوال،  ونثين 
نظر  قيد  البند  إطار  سيعتمدان يف  اللذين  القرارين  مشروعي 
اجلمعية العامة. ونشكر السيدة أليس ريفيل، ممثلة نيوزيلندا، 
األمساك  مصائد  استدامة  بشأن  القرار  مشروع  منسقة 
)A/68/L.19(، والسفري إيدن تشارلز، ممثل ترينيداد وتوباغو، 
منسق مشروع القرار اجلامع بشأن املحيطات وقانون البحار 
الذي  العمل  جودة  على  نثين  أن  أيضا  ونود   .)A/68/L.18(
بقيادة  البحار،  وقانون  املحيطات  شعبة شؤون  به  اضطلعت 

غابرييل غوتشي - فانلي. 

البحار  لقانون  الدولية  املحكمة  نشكر  أن  نود  وباملثل، 
يف  املنازعات  تسوية  بشأن  العمل  حلقة  جناح  تعزيز  على 
املاضي  حزيران/يونيه  يف  عقدت  اليت  الكارييب  البحر  منطقة 
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يف مكسيكو سييت، باالشتراك مع حكومة املكسيك بصفتها 
رئيسة املجلس الوزاري لرابطة الدول الكاريبية. 

ونشكر حبرارة أيضا السلطة الدولية لقاع البحار لعقدها 
الدولية والفرص  التوعية بأعمال السلطة  حلقة دراسية بشأن 
املتاحة للمكسيك يف جمال التعدين يف قاع البحار العميقة يف 
لقد  سييت.  مكسيكو  يف  الثاين/نوفمرب،  تشرين   12 و   11
القطاعات  خمتلف  اهتمام  الناجحة  املمارسة  تلك  اجتذبت 
جبامعات  املرتبطة  والصناعات  البحوث  ومراكز  احلكومية 

املكسيك العامة. 

النرويج  ملبادرة  تقديرنا  عن  نعرب  ذلك،  على  وعالوة 
املتعلقة باقتراح دور األغذية البحرية يف األمن الغذائي العاملي 
عشرة.  اخلامسة  الرمسية  غري  االستشارية  للعملية  موضوعا 
للرئيسني  ممتازة  فرصة  سيكون  احلدث  ذلك  أن  ريب  وال 
املشاركني للعملية االستشارية إلدراج مسائل بالغة األمهية من 
قبيل دور تربية األحياء املائية، فضال عن الشواغل االجتماعية 
االجتماع.  أعمال  جدول  وضعهما  سياق  يف  واالقتصادية، 
ونرى يف هذه املرحلة أنه جيب جتنب إعادة النظر يف املواضيع 
مثل  للعملية،  السابقة  االجتماعات  يف  بالفعل  تناوهلا  مت  اليت 
صيد األمساك غري املشروع وغري املبّلغ عنه وغري املنظم، وصيد 
األمساك وإسهامه يف التنمية املستدامة، اليت جرى النظر فيها يف 

االجتماعني األول واخلامس للعملية على التوايل. 

إطار  يف  عليه  االتفاق  مت  الذي  التفاهم  نقّدر  وباملثل، 
مبدة  يتعلق  فيما  اجلامع  القرار  مشروع  بشأن  املفاوضات 
األيام اخلمسة االستثنائية لالجتماع املقبل للدول األطراف يف 
االتفاقية، على الرغم من أنه ستكون هناك انتخابات لقضاة 
أن  متبعة  البحار. وأصبحت ممارسة  لقانون  الدولية  املحكمة 
حني  أيام  مخسة  من  ألكثر  األطراف  الدول  اجتماع  ميتد 
جترى انتخابات قضاة املحكمة أو أعضاء جلنة حدود اجلرف 
القاري، كي يتسىن الوقت الكايف إلجراء تلك االنتخابات. يف 

ذلك الصدد، وبالنظر إىل عدد االجتماعات بشأن البحار اليت 
يستضيفها هذا املكان يف عام 2014، فإن التواريخ املبّينة يف 
مشروع القرار اجلامع تعترب استثنائية وينبغي أال ينظر إليها على 
أهنا تشّكل سابقة لعقد االجتماعات الالحقة للدول األطراف 

يف حال إجراء االنتخابات. 

نقاط حمددة وردت يف مشروع  إىل ثالث  اآلن  وأنتقل 
القرار اجلامع هذا، وهي تبّين جمتمعة أمهية نطاق االستخدام 

املستدام للمحيطات يف إطار تنفيذ االتفاقية.  

أوال، يالحظ وفد بلدي حسن توقيت النظر يف حتمض 
االستشارية  للعملية  األخري  االجتماع  خالل  املحيطات  مياه 
مشروع  ويتضمن  املشكلة.  جسامة  إىل  نظرا  الرمسية،  غري 
القرار عددا من اإلشارات إىل هذه املسألة. وقد كان إدراجها 
نتيجة للعمل الذي اضطلعت به جمموعة كبرية من الوفود، اليت 
نعرب هلا عن تقديرينا اخلالص والعميق. وحيدونا األمل يف أن 
يسفر مستوى االهتمام احلايل باملشكلة عن إدراجها يف القائمة 

املطولة للغاية لألمور امللّحة املتعلقة بالبيئة البحرية. 

ثانيا، يسعدنا أن نالحظ أن مشروع القرار يدعو السلطة 
الدولية لقاع البحار إىل النظر يف وضع خطط لإلدارة البيئية، 
عالوة على تلك اليت اعتمدت بالفعل فيما يتعلق مبنطقة صدع 
أن  املهم  من  فإن  الصدد،  ذلك  كالريون - كليربتون. ويف 
تنظر السلطة يف حلول مماثلة يف املناطق املربم فيها بالفعل عقود 
استكشاف يف املحيط اهلندي واملحيط األطلسي، ويف وقت 

قريب يف غرب املحيط اهلادئ. 

التعليق  أود  اليت  واألخرية  الثالثة  النقطة  خيص  وفيما 
عليها، يتعني علينا أن نشري إىل أن نص مشروع القرار احلايل، 
والقرارات اليت سبق أن اعتمدهتا اهليئة بشأن هذه املسألة يف 
التنمية  ملسألة  قصوى  أمهية  مجيعا  تويل  السابقة،  الدورات 
الذي  الدور  يلخصها  اليت  والبحار،  للمحيطات  املستدامة 
تضطلع به االتفاقية يف هذا املجال، نظرا لكوهنا متثل اإلطار 
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القانوين الذي تنفذ فيه مجيع األنشطة البحرية. ونود أن نشري 
يف ذلك الصدد، إىل أن القرار السنوي للجمعية العامة بشأن 
املحيطات وقانون البحار قد تضّمن على النحو املناسب بند 
التنمية املستدامة للمسطحات املحيطية اليت متثل أكثر من 70 

يف املائة من سطح كوكب األرض. 

بشأن  العامة  للجمعية  السنوي  القرار  أن  إىل  وبالنظر 
لتعزيز  األمثل  السبيل  ميثل  وأنه  املنطق  هذا  حيدد  املحيطات 
ديباجة  يف  الواردة  الفقرة  فإن  املسألة،  هذه  العمل خبصوص 
الفريق  اجتماع  أن  إىل  تشري  اليت  العام  هلذا  القرار  مشروع 
العامل املفتوح باب العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة، 
املقرر عقده يف شباط/فرباير 2014، سينظر، يف مجلة أمور، 
يف مسألة املحيطات والبحار ينبغي أن ُتفسر باعتبارها إشارة 
حمايدة إىل العملية ولن تشكل بأي حال من األحوال حكما 

مسبقا على نتيجة ذلك االجتماع. 

وحتيط املكسيك علما باملواقف املتباينة للدول األعضاء، 
القرار بشأن  التحديد اإلشارة ضمنا يف مشروع  وعلى وجه 
إىل  بالنظر  املستدامة،  للتنمية  أهداف  حتديد  إىل  املحيطات 
لالتفاقية  املوحد  للطابع  بالنسبة  خطر  من  ذلك  ميثله  قد  ما 
اجلمعية  يف  اجلارية  األخرى  العمليات  على  التأثري  ولتفادي 
خارج  البحري  البيولوجي  بالتنوع  املتعلقة  تلك  مثل  العامة، 
نطاق الوالية الوطنية. وعالوة على ذلك، فإن التنفيذ املستمر 
لإلطار القانوين لالتفاقية ومتابعة التوصيات الواردة يف القرار 
حتقيق  أجل  من  الدويل  املجتمع  حمور جهود  يظال  أن  ينبغي 

التنمية املستدامة بشأن املحيطات. 

إن  األمساك.  مصايد  استدامة  مسألة  إىل  اآلن  أنتقل 
البحرية  للموارد  املستدام  بتعزيز االستخدام  ملتزمة  املكسيك 
وحفظها يف األجل الطويل يف إطار الصكوك املتعلقة بالصيد 
وفقا  األمساك  مصايد  تدير  واملكسيك  فيها.  طرف  هي  اليت 
خاصا  اهتماما  وتويل  الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك  ملدونة 

لتشجيع استخدام تقنيات الصيد االنتقائي هبدف تقليل املصيد 
املرجتع وصيد صغار السمك واألنواع غري املستهدفة إىل احلد 

األدىن، فضال عن تفادى صيد األنواع املترابطة. 

ويف هذا الصدد، وبالنظر إىل حالة بعض األنواع الكثرية 
االرحتال يف مناطق معينة من أعايل البحار، تشجع املكسيك 
بنشاط اختاذ تدابري هتدف إىل تسجيل أجهزة جتميع األمساك 
استخدام  التدابري  وومسها وإحصائها ورصدها. وتشمل هذه 
النظم  على  السليب  األثر  من  للحد  االنتقائي  الصيد  تقنيات 
اإليكولوجية البحرية. وللمرة األوىل، مت وضع قواعد الستخدام 
اخلامس  االجتماع  إطار  يف  األمساك  جتميع  أجهزة  ومراقبة 
والثمانني للجنة البلدان األمريكية ألمساك التونة املدارية، الذي 

عقد يف حزيران/يونيه يف املكسيك. 

وخبصوص مسك القرش، تؤكد املكسيك جمددا استعدادها 
والتزامها حبفظ املوارد الطبيعية واالستخدام املستدام هلا وهي 
اآلثار  أخذ  ضرورة  وترى  املسألة  هذه  بشأن  القلق  تتشاطر 
يف  املتضررين  السكان  على  لذلك  واالقتصادية  االجتماعية 
مناسبا إلدارة  تنظيميا  إطارا  املكسيك  أنشأت  االعتبار. وقد 
وحفظ ثروهتا من مسك القرش، مبا يف ذلك فرض حظر على 
صيد هذه األمساك أثناء أهم فترات اخلصوبة لألنواع الرئيسية 
تلك  إىل  وباإلضافة  فحسب.  الزعانف  استخدام  وعلى 
هذه  تستهدف  اليت  األساطيل  أكرب  إخضاع  جيري  احلقائق، 
األنواع لربامج للمراقبة والرصد لكفالة امتثاهلا الكامل لألنظمة 

املعمول هبا. 

وأخريا، فإننا نقدر اجلهود اليت تضطلع هبا املنظمات الدولية 
إلدارة  اإلقليمية  املنظمات  سيما  وال  الدويل،  الصعيد  على 
ألمساك  األمريكية  البلدان  جلنة  ذلك  يف  مبا  األمساك،  مصايد 
التونة املدارية واللجنة الدولية حلفظ تون املحيط األطلسي وجلنة 
مصايد األمساك يف غرب ووسط املحيط اهلادئ، إىل جانب 
اهليئات  متثل  املؤسسات  تلك  بأن  ونسلم  أخرى.  منظمات 
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املثالية لتشجيع اختاذ تدابري حلفظ ومحاية املوارد البحرية وبأن 
لألجيال  األمساك  مصايد  استدامة  ستجعل  الناجحة  جهودها 

املقبلة أمرا ممكنا. 

أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  )أوكرانيا(  شابوفال  السيد 
اليت  النطاق  الواسعة  العناصر  على  العام  األمني  أشكر  أن 
 .)A/68/71( البحار  وقانون  املحيطات  عن  تقريره  يتضمنها 
القرارين  باملشاركة يف تقدمي مشروعي  وقد شُرفت أوكرانيا 
لشعبة  أيضا  تقديرنا  عن  ونعرب   .A/68/L.19 و  A/68/L.18

القديرة خالل  إدارهتا  على  البحار  وقانون  املحيطات  شؤون 
املعروضني  القرارين  مشروعي  بشأن  الرمسية  غري  املشاورات 

على اجلمعية اليوم وملنسقي الوثيقتني. 

وأوكرانيا، إذ تؤيد البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد 
األورويب يف وقت سابق، تود أن تديل ببيان بصفتها الوطنية. 

لقانون  املتحدة  األمم  باتفاقية  تلتزم  أوكرانيا  فتئت  ما 
البحار لعام 1982 واليت متثل إطارا قانونيا شامال يغطي مجيع 
جوانب األنشطة يف املحيطات والبحار. وقد شارك وفد بلدي 
بنشاط يف املشاورات ويعرب عن امتنانه البالغ جلميع الوفود 
ملا أبدته من تعاون ودعم. وتعرب أوكرانيا عن سعادهتا البالغة 
التعاون  تعزيز  إىل  الرامية  مبادراهتا  به  حظيت  الذي  بالدعم 
وضع  يف  الصلة  ذات  الدولية  واهليئات  األعضاء  الدول  بني 
وبتعبري  املشاورات  أثناء  القرصنة  بشأن  وطنية  تشريعات 
مشروع القرار اجلامع )A/68/L.18( عن هذه املبادرات. وحنن 
نؤمن إميانا قويا بأن مكافحة القرصنة ال ميكن أن حتقق نتائج 
مرتكيب  وتقدمي  العقاب  من  اإلفالت  مستدامة دون مكافحة 
أعمال القرصنة، فضال عن منظميها وميسريها على الرب، إىل 
الصدد:  للغاية يف هذا  العدالة. واإلحصاءات احلالية مشجعة 
حيث خيضع أكثر من 200 1 شخص للمحاكمة أو ينتظرون 
أعمال  ارتكاب  بتهم  دولة   20 على  يربو  ما  يف  املحاكمة 

قرصنة. 

هذا  يف  املتحدة  األمم  داخل  اجلاري  بالتعاون  ونرحب 
األعضاء  الدول  مع  كثب  عن  العمل  إىل  ونتطلع  املجال 
املهتمة باألمر واملؤسسات الدولية املختصة يف مواصلة تطوير 
التشريعات الوطنية ملكافحة القرصنة وتعزيز اآلليات اليت هتدف 
إىل تقدمي القراصنة وخاطفي الطائرات واجلهات الراعية هلم إىل 
بنسبة 37 يف  الكبري  االخنفاض  أن  البيان  عن  وغين  العدالة. 
املائة اليوم يف عدد هجمات القراصنة وأعمال السطو املسلح 
يف مجيع أحناء العامل، وال سيما يف حبر الصني اجلنويب واملحيط 
الوطنية  للمبادرات  نتيجة  ميثل  اجلنوبية،  أمريكا  ويف  اهلندي 
مكافحة  يف  للتعاون  اإلقليمية  واآلليات  األطراف  واملتعددة 

ومنع القرصنة والسطو املسلح يف البحر.

عدد  يف  االخنفاض  حنو  احلايل  االجتاه  مسار  أن  غري 
الغالب على تسيري  اهلجمات ميكن عكسه واألمر يتوقف يف 
بأن  أوكرانيا  تفخر  الصدد،  هذا  ويف  دولية.  حبرية  دوريات 
القيادة  Hetman Sahaidachniy، وهي إحدى سفن  فرقاطتها 
للقوات البحرية األوكرانية وجمهزة مبهبط للطائرات العمودية، 
تقوم اآلن بضبط األمن يف املياه قبالة القرن األفريقي يف إطار 

عملية درع املحيط التابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي. 

وهناك حتديات جديدة للسالمة واألمن البحريني وما زال 
هناك الكثري من العمل الذي ينتظرنا. ونعرب عن بالغ القلق 
إزاء االجتاه املتزايد للهجمات على السفن قبالة سواحل غرب 
أفريقيا ويف مضيق ملقا ويف البحر األبيض املتوسط، على حنو 
ما أفاد به األمني العام مؤخرا. ووفقا ملا جاء يف تقريره، فإن 
غالبية اهلجمات اليت حدثت يف مجيع أحناء العامل قد مت شنها 
الدول  حتث  وأوكرانيا  املوانئ.  مناطق  يف  فيها  الشروع  أو 
ممكن  جهد  كل  بذل  على  والصناعة  العلم  ودول  الساحلية 
املناطق  يف  سيما  ال  البحري،  الشحن  وأمن  سالمة  لكفالة 

املذكورة. 
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املتعلقة  املبادرات  حول  اجلارية  باملناقشات  ونرحب 
باستخدام أفراد أمن مسلحني جيري التعاقد معهم بصفة خاصة 
ليكونوا على منت السفن التجارية، مبا يف ذلك مبادرات املنظمة 
البحرية الدولية ومعهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية 
العامل 2  والعدالة واملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس والفريق 
التابع لفريق االتصال املعين بالقرصنة قبالة سواحل الصومال. 

اجلذرية  األسباب  على  القضاء  جانب  إىل  فإنه  وأخريا، 
أن  أيضا  ينبغي  البحر،  الرب وقمع مظاهرها يف  للقرصنة على 
املجال  هذا  يف  الدويل  املجتمع  يتخذها  اليت  التدابري  تشمل 
يتعلق  ما  يف  وخاصة  القرصنة،  على  املترتبة  اآلثار  معاجلة 

بالضحايا.

الرئيسية  املنشأ  دول  من  واحدة  بوصفها  وأوكرانيا، 
للبحارة، تشارك بنشاط يف التعاون، القائم بني الدول األعضاء 
واجلهات  الدولية  العمل  ومنظمة  الدولية  البحرية  واملنظمة 
رفاه  تدابري حلماية  إىل وضع  يرمي  والذي  األخرى،  الفاعلة 
البحارة الذين يقعون ضحية للقراصنة، مبا يف ذلك عالجهم 
بعد وقوع احلوادث وإعادة إدماجهم يف املجتمع. وحنن نقدر 
غاية التقدير العمل اجلاري االضطالع به يف هذا املجال ونقف 
مصاحل  حلماية  جهدنا  قصارى  لبذل  االستعداد  أهبة  على 

البحارة. 

بداية،  بالفرنسية(:  )تكلمت  )موناكو(  بيكو  السيدة 
أود أن أشكر املدير السابق لشعبة شؤون املحيطات وقانون 
البحار، السيد سريغي تاراسنكو، وأن أهنئ السيدة غابرييل 
غوتشة - فانلي، املديرة اجلديدة، على تعيينها لقيادة الشعبة 
اليت تعرفها حق املعرفة واليت كرست هلا قسطا كبريا من حياهتا 
الوظيفية بوصفها موظفة مدنية دولية. وموناكو ترى أن من 
االعتماد  من  تتمكن  أن  األعضاء  للدول  بالنسبة  للغاية  املهم 
املهنية،  بالكفاءة  يتصف  ودينامي  متماسك  فريق  تفاين  على 
بالتزاماته بوصفه  الوفاء  العام من  األمر الذي سيمكن األمني 

الوديع للصك القانوين الرئيسي يف جمال املحيطات والبحار، 
أال وهو، اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار. 

وإذ أشكر األمني العام على تقاريره العديدة، أود أيضا 
أن أرحب بقيادة الرئيسني املشاركني للعملية االستشارية غري 
وقانون  باملحيطات  املتعلقة  العضوية  باب  املفتوحة  الرمسية 
غري  املخصص  العامل  الفريق  به  يقوم  الذي  وبالعمل  البحار 
الرمسي املفتوح باب العضوية املعين بالتنوع البيولوجي البحري 
مشروعي  مبيسري  وكذلك  الوطنية،  الوالية  نطاق  خارج 
القرارين )A/68/L.18 و A/68/L.19(، اللذين تشارك موناكو 

يف تقدميهما. 

لقاع  الدولية  للسلطة  العام  األمني  حبضور  وأرحب 
الدولية  املحكمة  ورئيس  أودونتون،  ألويت  السيد ين  البحار، 

لقانون البحار، السيد شوجني ياناي. 

يسر وفد بلدي أن العمل الذي اضطلعنا به خالل الشهور 
األخرية بشأن املحيطات وقانون البحار يؤيت مثاره. وقد كان 
غري  االستشارية  املتحدة  األمم  لعملية  عشر  الرابع  االجتماع 
وقانون  باملحيطات  املتعلقة  العضوية  باب  املفتوحة  الرمسية 
البحار، والذي كان ُمكرسا آلثار حتمض املحيطات على البيئة 
البحرية، هاما للغاية يف وقت يصل فيه حتمض املحيطات إىل 
مستويات مل يسبق هلا مثيل على مدار 30 مليون سنة، واليت 
املحيطات  فتحمض  البحرية.  احلياة  اآلن مجيع جوانب  هتدد 
يؤثر سلبا بالفعل على تربية األحياء املائية على نطاق صناعي 
على  للتحمض  املحتملة  واآلثار  احليوانية.  األنواع  وعلى 
ضارة  تداعيات  هلا  تكون  أن  أيضا  ميكن  الصوت  امتصاص 

على تناسل الثدييات البحرية. 

اجلزرية  الدول  خطري  حنو  على  هتدد  الظاهرة  وهذه 
الصغرية النامية وكذلك الدول الساحلية النامية. كما أهنا هتدد 
بتقويض مجيع جهود التنمية املستدامة حيث أن التدابري الرامية 
إىل ختفيف اآلثار والتكيف مع التغريات الناجتة عن التحمض 
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ُتضاف إىل اآلثار املترتبة ذات الصلة بارتفاع مستوى سطح 
البحر والظواهر املناخية الشديدة، وهي من اآلثار النامجة عن 

تغري املناخ. 

ومن املهم أيضا إشارة اجلمعية العامة إىل أمهية األحكام 
تتعلق  اليت  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  يف  الواردة 
الصلة.  ذات  التكنولوجيا  ونقل  البحري  العلمي  بالبحث 
عديدة،  سنوات  منذ  املجال  هذا  يف  التزاما  تبدي  وموناكو 
مركز  وندعو  البحرية.  العلمية  البحوث  دعم  يف  وستستمر 
التنسيق الدويل املعين بتحمض املحيطات، الذي أنشئ يف العام 
املاضي يف خمتربات البيئة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
أجل  من  األخرى  املؤسسات  مع  يتعاون  وأن  يتطور  أن  إىل 
اإلسهام يف زيادة املعرفة، وهي الشيء الوحيد الذي سيمكننا 
واالقتصادية  االجتماعية  األبعاد  تأخذ  استراتيجية  وضع  من 

والبيئية لتحمض املحيطات بعني االعتبار. 

والعمل خالل فترة ما بني الدورات ويف اجتماع الفريق 
العامل املخصص املفتوح باب العضوية املعين بالتنوع البيولوجي 
البحري خارج مناطق الوالية الوطنية ميكننا أيضا من إحراز 
موضوع  يشكلها  اليت  والصعوبات  التحديات  فهم  يف  تقدم 
التنوع  حفظ  إزاء  متكامل  هنج  وضع  أجل  من  عنه  غىن  ال 
ملشروع  ووفقا  له.  املستدام  واالستغالل  البحري  البيولوجي 
القرار )A/68/L.18( الذي ستعتمده اجلمعية العامة عما قريب، 
سنبدأ يف العام القادم النظر يف نطاق ومعاىير وجدوى وضع 
صك دويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار. وأود 
أن أسلط الضوء بإجياز على ثالثة مواضيع أخرى يف مشروع 

القرار اجلامع. 

تزايد وأنه  الطبيعية قد  باملوارد  أوال، نالحظ أن االجتار 
منوا.  البلدان  أقل  يف  للتنمية  التهديدات  أخطر  أحد  يشكل 
املشروعة  غري  األنشطة  هلذه  الوطنية  للحدود  العابر  والطابع 
يتطلبان مواصلة  املنظمة  ووجود صالت مع شبكات اجلرمية 

تعزيز التعاون الدويل. ولذلك، نرحب مبشروع Scale الذي 
غري  الصيد  ملكافحة  اجلنائية  للشرطة  الدولية  املنظمة  تنفذه 
النشأة، فقد  املشروع. وعلى الرغم من أن املشروع حديث 
أنشأها  اليت  باآلليات  أيضا  ونرحب  كبرية.  جناحات  حقق 
االحتاد األورويب واليت دخلت حيز النفاذ يف 1 كانون الثاين/

يناير 2010. 

عدة  اليوم  فيه  ننظر  الذي  القرار  مشروع  يتضمن  كما 
للحدود  العابرة  املنظمة  واجلرمية  للقرصنة  مكرسة  فقرات 
العديد  بالبشر، واليت يعاين منها  الوطنية، مبا يف ذلك االجتار 
من مناطق العامل. وفضال عن انتهاكات حقوق اإلنسان، فإهنا 
هتدد أيضا املالحة البحرية وأمن األطقم وتؤثر على السياحة، 
هذه  على  املترتبة  لآلثار  احلصر  ال  املثال  سبيل  على  وذلك 
اآلفات. ويويل وفد بلدي اهتماما كبريا هلذه املسائل ويؤكد 

للهيئات واملؤسسات املعنية دعمه. 

وأخريا، نعرب عن ارتياحنا إزاء الوالية واالختصاصات 
اجلديدة اليت تعد اجلمعية العامة للموافقة عليها لشبكة األمم 
املتحدة للمحيطات. فمختلف الكيانات اليت تتألف منها شبكة 
األمم املتحدة للمحيطات حتظى بثقتنا الكاملة. وموناكو ترى 
إطار  منهم يف  أنشطة كل  وتنسيق  الشركاء  تعاون مجيع  أن 
الدول  حتددها  اليت  السياسات  لتنفيذ  ضروري  أمر  والياهتم 

األعضاء. 

ومشروع القرار اجلامع يتضمن العديد من اإلشارات إىل 
اعتمدها  اليت  إليه”،  الذي نصبو  اخلتامية، “املستقبل  الوثيقة 
للتنمية  املتحدة  األمم  مؤمتر  يف  وحكوماتنا  دولتا  رؤساء 
وهي  املرفق(.  )القرار 288/66،  عام 2012  املستدامة يف 
باملحيطات  الصلة  ذات  املسائل  ألن  حىت،  أمهية  أكثر  اآلن 
والبحار تشكل أمرا أساسيا يف وضع إطار لتنفيذ “املستقبل 

الذي نصبو إليه” وخطة التنمية ملا بعد عام 2015. 
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السمو  صاحب  وجهه  الذي  النداء  إىل  أشري  أن  وأود 
األمري ألبري الثاين يف أيلول/سبتمرب 2013 خالل املناقشة العامة 

يف الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة: 

املُعتَرف  األمهية  بشأن  موناكو  برسالة  “وعمال 
إليه/)القرار  نصبو  الذي  /املستقبل  يف  للمحيطات  هبا 
الثاين/ تشرين  يف  اختذ  الذي  املُرفق(،   ،288/66

نوفمرب 2011، إنين ألتزم جمددا بتعزيز دور املحيطات 
دعمي  وتأكيد   ،2015 عام  بعد  ما  خطة  حتديد  يف 
املحيطات.  على  ز  يركِّ مستدام  إمنائي  أجل هدف  من 
والطاقة  التغذية  وأمن  الغذائي  واألمن  املناخ  فتنظيم 
والسياحة والنقل والتجارة الدولية - ومجيعها جماالت 
تؤثر على املحيطات بصورة مباشرة أو غري مباشرة - 
أنه  وأعتقد  املستدامة.  للتنمية  الثالثة  باألركان  ترتبط 
من األساسي التأكيد جمددا على مدى أمهية املحيطات 
بالنسبة للعامل، ومدى جدية املخاطر اليت تتعرض هلا من 
خالل النشاط البشري املفرط الذي يسهم يف حتميضها 
 ،A/68/PV.5( ”ويف تسريع تناقص املوارد اليت حتتويها

صفحة 64(. 

وجيري النظر يف املسائل املتصلة باملحيطات والبحار سنويا 
ويندرج  اليوم.  جلسة  مثل  العامة،  للجمعية  عامة  جلسة  يف 
اجلمعية.  والية  ضمن  أيضا  املستدامة  التنمية  أهداف  حتديد 
وال ميكن أن يكون هناك تناقض بني هذه الواليات. بل، على 

العكس، ينبغي أن يكون هناك تقارب يف ما بينها. 

وأود أيضا أن أشدد على األمهية اليت توليها اتفاقية األمم 
التأكيد  وينبغي  الساحلية.  للدول غري  البحار  لقانون  املتحدة 
على ذلك ألن أي هدف للتنمية املستدامة للمحيطات جيب أن 
يقر بالدور املهيمن لسالمة املحيطات ومحايتها بالنسبة جلميع 
الدول، جزرية كانت أم ساحلية أم غري ساحلية، ال أن حيايب 
الدول الساحلية. وإذا كنا نرغب حقا يف اعتماد إطار شامل 

الوثيقة  الصلة  فإن  املقبلة،  لألجيال  املستدامة  للتنمية  للجميع 
بني احلياة على األرض واحلياة يف املحيطات والبحار تفرض 

علينا أن حندد هدفا للتنمية املستدامة للمحيطات والبحار.

وال يعين ذلك حتويل خمتلف املؤسسات واهليئات املنشأة 
مبوجب اتفاقيات اليت تعمل يف شىت قطاعات احلفظ واإلدارة، 
وال يعين املشاركة يف تنفيذ الربامج. ومن ناحية أخرى، فإن 
التعبئة  زيادة  يتيح  أن  ميكن  املستدامة  للتنمية  هدف  وضع 
فإن  املثال،  السياسية لألولويات األكثر إحلاحا. وعلى سبيل 
الثاين/نوفمرب  تشرين  يف  اعتمدت  اليت  موناكو”،  “رسالة 
2011، تشتمل على ثالثة حماور للتنمية املستدامة للمحيطات: 

األمن الغذائي والطاقة والسياحة املستدامة. 

ويف قطاع الطاقة، فإن موناكو هي أحد رواد تكنولوجيا 
املضخات احلرارية ملياه البحر. وهي تنخرط منذ عام 2011 
على  القدرة  لتعزيز  مركز  وهو   Optima Pac مشروع  يف 
املنافسة يف منطقة البحر األبيض املتوسط، يسعى إىل بناء قطاع 
صناعي حقيقي للطاقة احلرارية البحرية. ولدى موناكو قرابة 
70 مضخة على سواحلها، تنتج ما بني 15 و 20 يف املائة 

من الطاقة اليت تستخدمها.

خمتربات  جيمع  فإنه  املواقع،  لتلك  املشروع  وباستخدام 
البحوث يف علم املحيطات، والصناعات يف إطار احتاد لديه 
الباحثني  جهود  حشد  من  ن  ُيمكِّ ما  واملهارات  الدراية  من 

واملهندسني.

البحرية  املناطق  تنمية  هي  ملوناكو  األخرى  واألولوية 
الثالث  الدويل  املؤمتر  يف  موناكو  شاركت  وقد  املحمية. 
للمناطق البحرية املحمية، الذي ُعقد من 21 إىل 28 تشرين 
ساحل  على  مشهورتني  فرنسيتني  مدينتني  يف  األول/أكتوبر 
مجع  وقد  وأجاكسيو.  مارسيليا  املتوسط،  األبيض  البحر 
للمناطق  الفرنسية  الوكالة  تنظيمه  الذي شاركت يف  املؤمتر، 
البحرية املحمية واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، وُيعقد مرة كل 
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واملديرين  والعلماء  املشاركني  من  حنو 1500  أعوام،  أربعة 
املُنَتخبني واملنظمات غري احلكومية من 87 دولة  واملسؤولني 

من مجيع أرجاء العامل.

وتعمل موناكو مع املجتمع الدويل ملضاعفة اجلهود بغية 
لعام  النهائي  املوعد  حبلول  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  حتقيق 
2015. وجيب على إطار التنمية ملا بعد عام 2015 وحتديد 
األهداف اإلمنائية املستدامة، وفقا لاللتزام الذي مت التعهد به يف 
عام 2012 يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، أن مينح 
للمحيطات والبحار مكانتها البارزة، اليت هي أهل هلا من أجل 

بقاء كوكبنا واستدامة احلياة على األرض.

بادىء  باإلنكليزية(:  )تكلم  )اليابان(  إيشيكاوا  السيد 
ذي بدء، أود أن أشارك املمثلني اآلخرين اإلعراب عن الشكر 
ملنسقي مشروعي القرارين A/68/L.18 و A/68/L.19 - السفري 
إدين تشارلز، نائب املمثل الدائم لترينيداد وتوباغو، والسيدة 
أليس ريفيل، ممثلة نيوزيلندا - على عملهما اجلبار. كما أود 
من  بروح  معا  عملت  اليت  األعضاء  الدول  مجيع  أشكر  أن 
كما  القرارين.  بشأن  الرمسية  غري  املشاورات  خالل  التعاون 
أعرب عن تقديري لألمانة العامة على ما قدمته من مساعدة. 

وفيما يتعلق بالبند الفرعي )أ( من البند 76 من جدول 
نشري  أن  نود  فإننا  البحار”،  وقانون  “املحيطات  األعمال، 
على  تعتمد  وهي  املياه.  هبا  حتيط  حبرية  دولة  اليابان  أن  إىل 
النقل البحري يف مجيع وارداهتا من موارد الطاقة تقريبا، مبا يف 
ذلك النفط واملوارد املعدنية. ومن األمهية مبكان كفالة االمتثال 
البحار،  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  فيه  مبا  الدويل،  للقانون 
يتقامسها  اليت  املحيطات  يف  القانون  سيادة  شأن  إعالء  بغية 
مثل  مبادىء،  على  االتفاقية  وتنص  قاطبة.  الدويل  املجتمع 
حرية  تشمل  اليت  البحار  أعايل  وحرية  البحار،  يف  السالمة 
املالحة وحرية التحليق، وتسوية املنازعات بالوسائل السلمية. 
املذكورة  املبادىء  يتضمن  الذي  القرار،  مشروع  واعتماد 

آنفا، مثل اإلرادة التوافقية للدول األعضاء، مهم للغاية أيضا 
وبالتايل،  كافة.  الدويل  وللمجتمع  كاليابان،  البحرية  للدول 
 ،A/68/L.18 يسر اليابان أن تشارك يف تقدمي مشروع القرار
بشأن املحيطات وقانون البحار. كما تود اليابان أن تغتنم هذه 
الفرصة للترحيب بانضمام مجهورية تيمور - ليشيت الدميقراطية 

ومجهورية النيجر إىل االتفاقية.

إن اليابان تقدر كثريا الدور اهلام الذي تقوم به املحكمة 
الدولية لقانون البحار يف تسوية املنازعات بالوسائل السلمية 
وإذ  باملحيطات.  يتعلق  فيما  القانون  سيادة  وتطوير  وصون 
تستمر إحالة القضايا إىل املحكمة، فإن اليابان تشيد بشمول 
إجنازاهتا.  عدد  وبازدياد  امليادين  ملختلف  املحكمة  أعمال 
وتشمل هذه االجنازات االستجابة لطلب الفتوى الذي قدمته 
الصادر  واألمر  األمساك،  مبصائد  املعنية  اإلقليمية  دون  اللجنة 
يف قضية السفينة “لويزا”، وإصدار األوامر بسرعة استجابة 
وتلتزم  القضايا.  من  العديد  يف  مؤقتة  تدابري  اختاذ  لطلبات 
املحكمة، مبواصلة  ميزانية  باعتبارها أكرب مساهم يف  اليابان، 

كامل دعمها للعمل القيم الذي تقوم به املحكمة.

أهم  من  عنصر  أكفاء  أشخاص  تعيني  أن  اليابان  وتعترب 
املنظور،  ذلك  ومن  املحكمة.  أنشطة  تطوير  لزيادة  العناصر 
قررت اليابان إعادة تعيني رئيس املحكمة شوجني ياناي بوصفه 
مرشحا يف انتخابات أعضاء املحكمة، اليت سُتعقد يف حزيران/

يونيه 2014. وكان الرئيس ياناي عضوا يف املحكمة منذ عام 
2005، ورئيسها منذ عام 2011. 

اليابان  فإن  البحار،  لقاع  الدولية  بالسلطة  يتعلق  وفيما 
ترحب مبوافقة املجلس على خطة عمل الستكشاف القشور 
اليابانية  الغنية بالكوبالت من لدن الشركة  املنغنيزية احلديدية 
التاسعة عشرة  الدورة  واملعادن، خالل  والغاز  للنفط  الوطنية 
السلطة،  إنشاء  ومنذ  العام.  هذا  من  متوز/يوليه  يف  للسلطة، 
واليابان تويل األمهية للدور الذي ينبغي أن تقوم به يف اإلدارة 
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املنطقة  يف  املعدنية  املوارد  واستغالل  الستكشاف  الدولية 
املعروفة باإلرث املشترك للبشرية. وتقدر اليابان كثريا اضطالع 
السلطة على حنو مطرد مبهمتها إلقامة نظام قانوين حبري يف 
املنطقة، مبا يف ذلك التعديالت اليت ُأدخلت على نظام التنقيب 

عن العقيدات املتعددة الفلزات واستكشافها يف املنطقة.

وبالنظر إىل أمهية كفالة هنج متوازن على حنو جيد بني 
استكشاف املنطقة ومحاية البيئة فيها، فإن اليابان تقدر كثريا 
التوجيهات  اعتماد  أثناء  املسائل  تلك  بشأن  السلطة  أنشطة 
للمتعهدين بغية تقييم اآلثار البيئية املحتملة جراء استكشاف 
تنظمها  اليت  الدراسية  واحللقات  املنطقة،  يف  البحرية  املعادن 
واملالية  البشرية  باملوارد  تدعم  اليابان  انفكت  وما  السلطة. 
هذا  مسامهتها  ذلك  يف  مبا  السلطة،  هبا  تقوم  اليت  األنشطة 
لقاع  الدولية  للسلطة  االستئماين  التربعات  العام يف صندوق 
البحار مببلغ 760 44 دوالر. وتود اليابان أن تعرب عن نيتها 

مواصلة دعمها للسلطة يف خمتلف امليادين.

وتود اليابان أن تشيد بلجنة حدود اجلرف القاري على 
ما بذلته من جهود جبارة يف تسريع وترية النظر يف الطلبات 
املتعددة من خالل تدابري كتمديد مدة دورات اللجنة وإنشاء 
جلنة فرعية جديدة. ومراعاة من اليابان للدور اهلام الذي تقوم 
به اللجنة مبوجب االتفاقية، فإهنا عينت يف إطار مسامهتها يف 
املوارد البشرية عضوا من أعضاء اللجنة. كما قامت اليابان يف 
هذا العام بتقدمي مسامهة إضافية مقدارها 100 352 دوالر 
يف الصندوق االستئماين بغية تسديد تكاليف مشاركة أعضاء 
إميانا  اليابان  وتؤمن  اجتماعاهتا.  النامية يف  الدول  من  اللجنة 
راسخا بأن تربعات الدول األطراف يف الصندوق االستئماين 

ستعزز نظر اللجنة يف الطلبات على حنو سلس وسريع. 

وفيما يتعلق باملسائل املتعلقة بالسالمة واألمن البحريني، 
ميكننا أن نقول أن احلالة ظلت متقلبة على الرغم مما شهدناه 
من اخنفاض ملحوظ يف عدد هجمات القراصنة قبالة سواحل 

الصومال ويف خليج عدن. وللقضاء على القرصنة، فإن اليابان 
على  املساعدة  يشمل  األبعاد  متعدد  اتباع هنج  ترى وجوب 
والبلدان  الصومال  يف  البحري  القانون  إنفاذ  قدرات  تعزيز 
املجاورة له، وبذل جهود أخرى يف األجلني املتوسط والطويل 
بغية حتقيق االستقرار يف الصومال، عالوة على عمليات السفن 

احلربية. 

وقد دأبت اليابان على نشر املدمرات وطائرات دوريات 
سامهت  ذلك،  على  وعالوة   .2009 عام  منذ  املنطقة  يف 
اليابان يف تعزيز قدرات إنفاذ القانون البحري، مبا يف ذلك من 
خالل دفع 14.6 مليون دوالر إىل الصندوق االئتماين ملدونة 
جيبويت للسلوك التابع للمنظمة البحرية الدولية. وباإلضافة إىل 
الصندوق  مليون دوالر يف  اليابان مببلغ 3.5  ذلك، سامهت 
قبالة  القرصنة  تكافح  اليت  الدول  مبادرات  لدعم  االستئماين 
سواحل الصومال. وال تزال اليابان أيضا تقوم بدور رائد يف 
إطار اتفاق التعاون اإلقليمي بشأن مكافحة القرصنة والسطو 

املسلح ضد السفن يف آسيا.

وفيما يتعلق بالبند الفرعي )ب( من البند 76 من جدول 
األعمال، املعنون “استدامة مصائد األمساك، بطرق منها اتفاق 
لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  تتضمنه  ما  لتنفيذ   1995 عام 
البحار املؤرخة 10 كانون األول/ديسمرب 1982 من أحكام 
املناطق  املتداخلة  السمكية  األرصدة  وإدارة  حفظ  بشأن 
واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال، والصكوك ذات الصلة” 
وبوصف اليابان دولة متارس الصيد مبسؤولية ودولة طرفا يف 
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واتفاق األرصدة السمكية 
مسألة  تناول  إىل  الرامية  اجلهود  تكرس  فإهنا   ،1995 لعام 
تعزيز االستخدام املستدام من خالل حفظ املوارد البحرية احلية 
وإدارهتا وحفظ النظم اإليكولوجية البحرية حسب االقتضاء، 
الثنائية  االتفاقات  خالل  من  املعنية،  األطراف  مع  بالتعاون 
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املعنية مبصائد األمساك، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األمساك. 

ترحب اليابان بالتطورات األخرية يف إدارة صيد األمساك 
يف املياه العميقة يف أعايل البحار، مبا يف ذلك إبرام الترتيبات 
املتعلقة بإنشاء منظمات إقليمية جديدة إلدارة مصائد األمساك، 
املستدامة  التنمية  بشأن  السابقة  القرارات  جيسد  الذي  األمر 
يف  اعتمادمها  مت  اللذان  القراران  سيما  وال  األمساك،  ملصائد 
عامي 2006 )القرار 105/61( و 2009 )القرار 72/61(. 
وستواصل اليابان تعزيز إدارة الصيد يف قاع البحار يف أعايل 
الترتيبات  هذه  متكني  إىل  الرامية  اجلهود  خالل  من  البحار 
من الدخول حيز التنفيذ يف أقرب موعد ممكن، بالتعاون مع 

األطراف األخرى واملنظمات ذات الصلة. 

وقبل أن أختتم بياين، تؤكد اليابان جمددا رغبتها يف أن يتم 
اعتماد مشروعي القرارين املعروضني علينا على النحو الواجب 
مفاوضات  مثرة  إهنما  العامة، حيث  للجمعية  الدورة  يف هذه 
مكثفة فيما بني الدول األعضاء، اليت عملت بروح من التعاون 

خالل املشاورات غري الرمسية. 

السيد دي فيغا )الفلبني( )تكلم باإلنكليزية(: يف البداية، 
والسيدة  وتوباغو،  ترينيداد  ممثل  تشارلز  إيدن  السفري  نشكر 
والتزامهما  الشاق  عملهما  على  نيوزيلندا  ممثلة  ريفيل  أليس 
نعتمدها  اليت  السنوية  القرارات  تنسيق مشاريع  وتفانيهما يف 
بشأن املحيطات وقانون البحار )A/68/L.18( واستدامة مصائد 

 .)A/68/L.19( األمساك

ويبلغ عدد صفحاهتما جمتمعني 84 صفحة، وإذا ُنظر إىل 
املواضيع  أكثر  بسهولة  ميثالن  فإهنما  معا  القرارين  مشروعي 
ال  ذلك  ولكن  سنويا.  نناقشها  اليت  املواضيع  بني  من  مشوال 
ينبغي أن يكون مثريا للدهشة إذا تذكرنا، أوال، أن املاء يغطي 
الكرة  أن نصف سطح  ثلثي سطح كوكب األرض، وثانيا، 

األرضية يتألف من أعايل البحار الواقعة خارج الوالية القضائية 
ألي دولة. 

ومن األمهية مبكان مواصلة التعاون العاملي بشأن املسائل 
املتعلقة باملحيطات. وكل يوم، تناقش األمم املتحدة ووكاالهتا 
الدولية  احلكومية  واملنظمات  الصلة،  ذات  املتخصصة 
واإلقليمية األخرى، وبطبيعة احلال عواصمنا، وتتخذ قرارات 
املسائل  باملحيطات - وسلسلة  املتعلقة  املسائل  بشأن  حامسة 
على  واحلفاظ  األمساك،  مصائد  استدامة  من  جدا،  طويلة 
التنوع البيولوجي البحري، إىل تعيني حدود اجلرف القاري، 
واستكشاف واستغالل املعادن يف قاع البحر العميق، والنقل 
املحيطات  وحتمض  املناخ  وتغري  البحري  والتلوث  البحري، 
املتعلقة  املنازعات  القدرات، وتسوية  وبناء  العلمي،  والبحث 
باحلقوق وااللتزامات املنبثقة عن اتفاقية األمم املتحدة لقانون 

البحار. 

يف العام املاضي، احتفلنا بالذكرى السنوية الثالثني لفتح 
يف  البحار،  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  على  التوقيع  باب 
دستورنا  وهي   - االتفاقية  وتسعى  جبامايكا.  باي،  مونتيغو 
العاملي واإلقليمي، وسيادة  السالم  للمحيطات - إىل ضمان 
العادل  االستخدام  يف  االستقرار  وحتقيق  والتعاون  القانون 

واملستدام للموارد الطبيعية البحرية. 

ويستفيد مشروع القرار بشأن املحيطات وقانون البحار 
من قرارات السنوات السابقة، ويسهم يف النظام الدويل القائم 
على القواعد. وحيدد القلق العميق الذي يساورنا إزاء استمرار 
البحرية  البيئات  على  البشرية  األنشطة  تشكله  الذي  اخلطر 
الرئيسية  العناصر  أخرى  مرة  وجيسد  البيولوجي.  والتنوع 
 - إليه”  نصبو  الذي  “املستقبل  اخلتامية،  الوثيقة  يف  الواردة 
الذي عقد  )ريو+20(  املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم  ملؤمتر 
يف ريو دي جانريو العام املاضي. وسّلم مؤمتر ريو+20 بأن 
املحيطات والبحار واملناطق الساحلية تشكل عنصرا متكامال 
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وبالتايل  األرض،  لكوكب  اإليكولوجي  النظام  يف  وأساسيا 
فهي بالغة األمهية للحفاظ عليه. واألمر األهم بالنسبة للمناطق 
الساحلية والبلدان النامية غري الساحلية الصغرية، أن مشروع 
القرار يسلم أيضا بأمهية حتسني تفهمنا لتأثري تغري املناخ على 

املحيطات والبحار. 

ويف هذا الصدد، أود أن أؤكد جمددا امتنان الفلبني العميق 
لألمني العام وكامل الفريق هنا يف املقر ويف امليدان، وجلميع 
الدول األعضاء واملجتمع املدين الدويل، على استمرار التدفق 
السخي ملساعداهتم واهتمامهم بشعبنا منذ وقوع املأساة غري 
الفلبني قبل شهر واحد  النامجة عن إعصار هّيان يف  املسبوقة 

بالضبط. أتوجه بالشكر اجلزيل هلم مجيعا. ولن تنسى أبدا. 

واآلن أكثر من أي وقت مضى، جيب أن نتخذ إجراءات 
إليقاف التلوث البحري، مبا يف ذلك الركام البحري، الذي 
يعرض للخطر صحة املحيطات والتنوع البيولوجي البحري. 
االقتصادية  لآلثار  السليب  االجتاه  أيضا حباجة إىل عكس  حنن 
واالجتماعية والبيئية للتغيري املادي وتدمري املوائل البحرية اليت 
قد تنجم عن أنشطة إمنائية برية وساحلية. ويف هذا الصدد، 
فإن إعالن مانيال لدعم تنفيذ برنامج العمل العاملي حلماية البيئة 
البحرية من األنشطة، املشار إليها يف الفقرة 174 من مشروع 

القرار. يشري إىل الطريق املنشود. 

والعام املقبل سيكون عاما هاما آخر. ويف فصل الربيع، 
سوف نتطلع إىل املسودة األوىل للتقييم البحري املتكامل على 
الصعيد العاملي، الذي ستصدره العملية املنتظمة لإلبالغ عن 
حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك 
اجلوانب االجتماعية - االقتصادية. ونشكر الربتغال وسانت 
فنسنت وجزر غرينادين واألرجنتني على قيادة خربائها لفريق 
بالعملية  العامة املعين  التابع للجمعية  العامل املخصص اجلامع 

املنتظمة. 

الفريق  اليت سيعقدها  الثالثة اجتماعات  نتطلع أيضا إىل 
لدراسة  العضوية  باب  املفتوح  الرمسي  غري  املخصص  العامل 
املسائل املتعلقة باحلفظ واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي 
البحري يف املناطق الواقعة خارج مناطق الوالية الوطنية، الذي 
تشارك يف رئاسته كل من سري النكا وهولندا. سوف حتدد 
االجتماعات مدى إمكانية بدء مفاوضات من أجل معاهدة 

بشأن هذا املوضوع اهلام جدا. 

العامل  يف  البحارة  جمموع  ربع  متلك  اليت  الفلبني  وتلتزم 
التزاما كامال بالسالمة واألمن البحريني ومكافحة القرصنة. إن 
تعديالت مانيال لعام 2010 اليت أدخلت على االتفاقية الدولية 
املشار  بالبحارة،  املتعلقة  واملراقبة  والترخيص  التدريب  ملعايري 

إليها يف الفقرة 88 من مشروع القرار، تتفق مع التزامنا. 

تضطلع  الذي  العمل  اإلسراع خبطى  أيضا  الفلبني  تؤيد 
املتحدة  اتفاقية األمم  أنشئت مبوجب  اليت  الثالث  اهليئات  به 
القاري؛ والسلطة  البحار، وهي: جلنة حدود اجلرف  لقانون 
الدولية لقاع البحار، اليت ستعقد دورهتا العشرين يف كينغستون 
اليت أصدرت  البحار،  لقانون  الدولية  املقبل؛ واملحكمة  العام 
يف العام املاضي أول حكم من نوعه لتعيني احلدود البحرية يف 

القضية بني بنغالديش وميامنار. 

القرار بشأن استدامة مصائد  وانتقل بإجياز إىل مشروع 
األمساك، حيث أود اإلشارة إىل التزامنا العاملي اليت مت التعهد هبا 
يف ريو دي جانريو، أوال، القضاء على صيد األمساك غري املشروع 
وغري املبلغ عنه وغري املنظم؛ ثانيا، القضاء على اإلعانات اليت 
تعزيز  وثالثا،  فيه؛  واإلفراط  الصيد  من  النوع  هذا  تسهم يف 
اآلثار  من  اهلشة  البحرية  اإليكولوجية  النظم  محاية  إجراءات 
الضارة الكبرية، بسبل منها االستخدام الفعال لتقييمات األثر. 

وُترّحل هذه االلتزامات إىل مشروع قرارنا احلايل. 

من  العديد  القرار  مشروع  يتناول  ذلك،  إىل  باإلضافة 
اليت  القرارات  استناد  ضمان  مثل  األخرى،  اهلامة  املسائل 
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أفضل  إىل  األمساك  مصائد  إلدارة  اإلقليمية  املنظمات  اختذهتا 
املعلومات العلمية املتاحة، وتنفيذ خطط العمل من أجل حفظ 
الصناعي  الصيد  على  املترتبة  واآلثار  وإدارته،  القرش  مسك 
ألنواع السمك املنخفض ترتيبها يف السلسلة الغذائية، بالنظر 
النظام  يف  األخرى  لألنواع  غذاء  باعتبارها  اهلام  دورها  إىل 
الفلبني  ترحب  الصدد،  هذا  ويف  البحري.  اإليكولوجي 
باختيار موضوع الدور الذي تؤديه األغذية البحرية يف األمن 
األمم  لعملية  اخلامس عشر  لالجتماع  عنوانا  العاملي  الغذائي 
املتحدة االستشارية غري الرمسية املفتوحة باب العضوية املتعلقة 

باملحيطات وقانون البحار، الذي سيعقد العام القادم. 

يف اخلتام، نؤكد من جديد على النداء املوجه إىل مجيع 
لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  بعد على  اليت مل تصدق  الدول 
البحار، أن تفعل ذلك وتسهم يف حتقيق عامليتها. إن االتفاقية 
تقف أمام اختبار الزمن، إذ ترسخ سيادة القانون وتنظم حقوق 
 - والفقرية  الغنية  والصغرية،  الكبرية   - ومسؤولياهتا  الدول 
العامل.  ملحيطات  استخدامها  الساحلية - يف  وغري  الساحلية 
كما أن هنجها القائم على القواعد هو الطريق إىل األمام يف 
املعنية  اجلهات  مناشدتنا  وجندد  البحرية.  الزناعات  معاجلة 
االستفادة من آلية تسوية املنازعات الواردة يف االتفاقية، حىت 
أجل  من  والتعاون  احلوار  يف  االستمرار  إليهم  نطلب  حني 
استكشاف الفرص املتاحة من أجل حتقيق تطلعاتنا املشتركة. 

السيدة فيالتا فيسكارا )السلفادور( )تكلمت باإلسبانية(: 
أود أن أشيد باسم حكومة مجهورية السلفادور بالرئيس على 
األعمال،  جدول  من   76 البند  بشأن  اليوم  مناقشة  تنظيم 
املعنون “املحيطات وقانون البحار”. وأود أيضا أن أشكر من 
 A/68/71( خاللكم، سيدي الرئيس، األمني العام على تقريريه
و A/68/71/Add.1( وأود أن أعرب عن امتناين أيضا للتقريرين 
عن عمل الفريق العامل املخصص اجلامع )A/68/82( وعملية 
األمم املتحدة االستشارية غري الرمسية املفتوحة باب العضوية 

بكلمة  اإلدالء  اليوم،  مناقشة  سياق  يف  وأود،   .)A/68/159(
أمام اجلمعية العامة بشأن مسألة خليج فونسيكا. 

تود حكومة مجهورية السلفادور أن تشري بكل احترام أمام 
املجتمع الدويل إىل اقتراح رئيس السلفادور، الوارد يف البيان 
الذي أدىل به أمام اجلمعية العامة يف 26 أيلول/سبتمرب 2007، 
هبدف إنشاء نظام للتنمية الشاملة واملستدامة مبشاركة وموافقة 
ونتيجة   .)A/62/PV.6 )انظر  الثالث  املعنية  الساحلية  البلدان 
خليج  جعل  ماناغوا:  إعالن  على  التوقيع  مت  االقتراح  لذلك 
فونسيكا منطقة للسالم واألمن والتنمية مستدامة، يف 4 تشرين 
األول/أكتوبر 2007، وصادق عليه الحقا رؤساء السلفادور 
ونيكاراغوا وهندوراس يف 30 آذار/مارس 2012. وباإلضافة 
إىل ذلك، اتفق رؤساء البلدان الثالثة يف بياهنم املشترك املؤرخ 
4 كانون األول/ديسمرب 2012 على إنشاء جلنة وطنية ثالثية 
للسالم  منطقة  بوصفه  فونسيكا  خليج  على  احلفاظ  هبدف 
واألمن والتنمية املستدامة. وتقرر إسناد رئاسة تلك اللجنة إىل 
وزراء خارجية البلدان الثالثة كي يطمئن املجتمع الدويل إىل 
اللجنة.  تتصدى هلا  املتصلة خبليج فونسيكا  املسائل  أن مجيع 
وبتلك الطريقة، تكرر اإلسهام مرة أخرى يف االلتزام الفعال 
الدول  منظمة  املتحدة، وميثاق  األمم  ميثاق  مبقاصد ومبادئ 

األمريكية يف جمال صون السلم واألمن الدوليني. 

فقد  فونسيكا،  خلليج  القانوين  باملركز  يتعلق  وفيما 
اكتسب اخلليج هذه الصفة القانونية منذ أقدم العصور، كما 
تنص الوثائق االستعمارية واملراسيم امللكية الصادرة عن التاج 
اإلسباين منذ عام 1522. وحدد اسم “خليج فونسيكا” يف 
العديد من الصكوك الدولية، من قبيل احلكم الصادر عن حمكمة 
العدل لدول أمريكا الوسطى يف 9 آذار/مارس 1907، ويف 
معاهدة السالم العامة املوّقع عليها من السلفادور وهندوراس 
يف 30 تشرين األول/أكتوبر 1980، واحلل التوفيقي الذي مت 
التوصل إليه بني مجهورية السلفادور وهندوراس يف 24 أيار/
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بني  احلدود  على  الزناع  بفضله  أحيل  والذي   1986 مايو 
الدولتني إىل حمكمة العدل الدولية، ويف إعالن ماناغوا الصادر 
الرئاسي  االتفاق  ويف   ،2007 األول/أكتوبر  تشرين   4 يف 
لالحتاد املؤرخ 2 نيسان/أبريل 2008. وقد استخدمت مجيع 
اسم   - أمور  مجلة  يف   - صحيح  وجه  على  الوثائق،  هذه 

“خليج فونسيكا”. 

إن السلفادور، على النحو املبني يف رسالتها املؤرخة 11 
تشرين الثاين/نوفمرب 2013 املوجهة إىل األمني العام واملقدمة 
العام  األمني  وإىل   ،A/68/581 الوثيقة  يف  العامة  اجلمعية  إىل 
ملنظمة الدول األمريكية، بلد حيترم التزاماته الدولية ويدعو على 
الدوام إىل االمتثال التام للشروط الواردة يف احلكم الصادر عن 
والذي  أيلول/سبتمرب 1992،  الدولية يف 11  العدل  حمكمة 
يقتضي  البحري  باجلانب  يتعلق  فيما  االمتثال  أن  على  ينص 
التوصل إىل اتفاق على أساس القانون الدويل بني مجهوريات 

السلفادور ونيكاراغوا وهندوراس. 

وهندوراس  ونيكاراغوا  السلفادور  فإن  ذكرت،  وكما 
التالية  املسائل  تتناول  اليت  الثالثية  الوطنية  اللجنة  يف  تشارك 
:محاية البيئة،، محاية األنواع البحرية والربية والساحلية، تعزيز 
التنمية  واملجتمعية،  االجتماعية  التنمية  املستدامة،  السياحة 
البلدان  البلديات يف  تعزيز  للمنطقة،  واالجتماعية  االقتصادية 
عن  فضال  املوانئ،  وتطوير  األساسية  اهلياكل  تنمية  الثالثة، 

املسائل املتعلقة باألمن والدفاع. 

ُأعّدت  فقد  اللجنة،  يف  دارت  اليت  للمناقشات  ونتيجة 
مشاريع صكوك واتفاقات إطارية للتعاون يف جماالت حتسني 
البيئة والتنمية املستدامة ومحاية األنواع البحرية يف مياه خليج 
إىل  باإلضافة  املوانئ،  وتطوير  السياحة  وتنمية  فونسيكا، 
تعزيز الدفاع واألمن، يف امتثال تام إلعالن ماناغوا والقواعد 

املستقبلية املنظمة للفريق العامل التابع له. 

فيه  الذي تصورنا  اتساق مع روح إعالن ماناغوا،  ويف 
خليج فونسيكا منطقة للسالم واألمن والتنمية املستدامة، ُاختذ 
العديد من اإلجراءات واقُترح العديد من املشاريع الرامية إىل 
تركيز اجلهود الثالثية على الصعيد الوطين من أجل االستفادة 
اإليكولوجية،  النظم  على  احلفاظ  يف  املنطقة  إمكانيات  من 
وتنمية السياحة على الصعيدين اإلقليمي والدويل، ومن أجل 
للموارد احلية يف منطقة  املستدام  العلمي واالستغالل  البحث 
املجتمعات  أمن  إىل كفالة  أيضا جهود هتدف  اخلليج. وهي 

املحلية اليت تعيش وتعمل يف املنطقة. 

املقترحات  على  أيضا،  اإلطار  ذلك  يف  العمل  ونواصل 
خالل  من  فونسيكا،  خليج  يف  االقتصادية  بالتنمية  املتعلقة 
وأحواض  بالعّبارات،  للنقل  نظام  إنشاء  قبيل  من  مشاريع 
إصالح السفن، فضال عن إنشاء املناطق املعفاة من الضرائب 
الثالثة.  البلدان  يف  والوصول  املغادرة  نقاط  يف  املستقبل  يف 
وهناك جهود مبذولة أيضا حلفظ البيئة وإنشاء متحف للحياة 
وطين  ثالثي  مركز  إنشاء  على  عالوة  املنطقة،  يف  البحرية 
للبحوث البحرية، هبدف اجلمع بني اخلرباء من البلدان الثالثة 
للمنطقة  اإليكولوجي  النظام  على  واحلفاظ  البحث  وتشجيع 
من  أن  ويعتقد  الثالث.  الدول  مجيع  من  الطالب  وتدريب 
شأن اإلدارة السليمة للمنطقة أن تؤدي يف هناية املطاف إىل أن 
اتفاقية األراضي  يصبح خليج فونسيكا منطقة حممية مبوجب 
للطيور  موئال  بوصفها  وخاصة  الدولية  األمهية  ذات  الرطبة 
املائية، أو مرشحا ملركز حمميات املحيط احليوي التابعة ملنظمة 
وكلتامها  )اليونسكو(.  والثقافة  والعلم  للتربية  املتحدة  األمم 
البيولوجي  التنوع  ومحاية  للحفظ  املعروفة  املناطق  أنواع  من 
والتثقيف  البحوث  عن  فضال  والبشرية،  االقتصادية  والتنمية 
وتبادل املعلومات العاملية بني خمتلف حمميات املحيط احليوي 

على الصعيد العاملي. 
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ولدى السلفادور حاليا فهم جديد ألمهية قانون البحار 
واملحيطات ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، فضال عن 
لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  من  البلدان  جتنيها  اليت  الفوائد 
البحار. ولذلك لسبب فإننا ندرس حاليا مجيع تلك العناصر من 
أجل اختاذ قرارات فيما يتعلق برؤيتنا اجلديدة إزاء املحيطات. 

املعنون  اجلانيب  احلدث  إىل  دعوة  أوجه  أن  أود  ختاما، 
التنمية  أجل  من  والفرص  التحديات  فونسيكا:  “خليج 
يوم   C االجتماعات  غرفة  يف  عقده  املقرر  املستدامة” 
الساعة 15/13. ونأمل يف ذلك  11 كانون األول/ديسمرب 
تناول ومناقشة هذا املوضوع ذي األمهية  احلدث أن نواصل 

البالغة لبلدي ومنطقيت مع مجيع املشاركني. 

رفعت اجللسة الساعة 13/00.


