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االةور االحاسعةاوالسحون
اـمناجةولااألعمالا47البنةا

ااحمليطاتاوقانوناالبـار اا
وـموجهــةا اااألـمــ اا4137تشــ ؤناالينــافمنو م اا31ـمــرة  اوــ وؤةاـم ر ــةاااا

االعاماـمناالبعينةاالةائمةالق صالةىااألـم ااتمحـة 
ا

 اااألـمــ ااهتــةااالبعينــةاالةائمــةاجلمهورؤــةاقــ صالــةىااألـمــ ااتمحـــة ا  يــ ا ياهتــااا
ناالعامالألـمـ ااتمحــة اوتـونا ناتسـح عتاانحبابـفتا اـ حفاالونؤـيا ت اقيـةااألـمـ ااتمحــة القـانوااااااااااا

اتا ااـمااؤلت:3894البـارالعاما
 نااإلجــ اتاتا ــقاالقانونيــةاالــ اتحرــرباايهورؤــةات ةيــااألاوــ قتاالبـــ ااأل ــي اااا

حاـعيةاألااوونـةااأل ـق تاوتشـقااااااتمحوسطاـماازالتاجارؤةا الابوان تا لاوهةتاـمزؤةااـمناال
البعينــةاالةائمــةاجلمهورؤــةاقــ صا ااخت ــ اـمــاااررتــفا إوـمــةات ةيــااـمــنا جــ اتاتاألااتمنطقــةاا
ا قحاــانؤةاالالاــةاواجلــ راالقــارااالحــا ع اجلمهورؤــةاقــ صتاألاانحــها ا ــار اللـقــو ا

الاــةاوعلــهاج  هــااالســيانؤةاوالو ؤــةاالقةــائيةاجلمهورؤــةاقــ صاألاـمنطقحــهااا قحاــانؤةاالا
القاراتا النظ ا اا نابرهااحلقو اوالو ؤةاـُمجّسـة األاات اقيـةااألـمـ ااتمحــة القـانوناالبــارااااااا

اوألاالقانوناالةويلاالع ألاذااالالةتاا
تاعلــهاوجــفاالحـةؤــةتا  ــةرتات ةيــاا نــرارااا4137تشــ ؤنااألولم ةحــو  اا1  ــتاا

نطقـةاا قحاـانؤةاالالاـةاواجلـ راالقـاراااااااـمال ياا الحلإساتعلنامبوجبفاـمنـا  اـمعينـةاـمـنااتمااا
تشـ ؤنااألولم ةحـو  ا ااااا41الحا ع اجلمهورؤةاق صا اعحباربـااـمنـا  اوجـوز الل حـ  اـمـناااااا

ــهااااا4137ةــانونااألولمنؤســم اا11 ــوهاعن ــا  ااتمن ــزازاتاوتقــيااتمن تاأل ــ ااااتمســهاا بح
ــا ع ااا ــةاقــ صتاوتقــياا إاـملــهااألااتمنطقــةاا قحاــانؤةاالالاــةاواجلــ راالقــارااالح اجلمهورؤ

ــاتاااا ــةااألاالقطاع ــ ا ةؤ ــةاا قحاــانؤةاالالاــةااااا8واا9واا1واا4واا3 شــإلا ةين ــنااتمنطق ـم
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واجل راالقارااالحا ع اجلمهورؤةاق صتاوالواقعةاألاالبـ ااجلنـو ا قـ صتاوبـتاقطاعـاتااااا
صاقــ خمااــةالعمليــاتااسحإشــارااتمــوارنااويةروة  ونيــةاواســحنالواانيا ــةاعــنايهورؤــةااا

ا)انظ ااتم   ااألول(ت
ــاااااااا ــهااختن  ــوهاعن ــالحلإسا شــننااألنشــطةااتمن ــرارااتمال ــتا  وجتــةرااإلوــار ا اا نااإلن

اجلارؤةاألااتمنطقةاا قحاانؤةاالالاةاواجل راالقارااالحا ع اجلمهورؤةاق صاملاجي ا ينفاعـ اا
 اـمـيانليـلااإلنـراراتااااطةاالحلإستاوبوا رلكا اؤح ـاساتمنسِّ االو يناللحوجيهاتااتمال يةا وا

اتمال يــةا واســطةاالــحلإساالاــانراعــنااتمنظمــةاالبـ ؤــةاالةوليــةاو قــااللنظــاماالعــاتمتال  ا ــةااا
اتاا3847لعامااالةوليةاحلماؤةااألرواحاألاالبـ والسالـمةاألاالبـ ااتمنبين اـمناا ت اقيةا

ـمال يـااااوتحمسكايهورؤةاق صامبوق هااوـم انها نفا احيـ الح ةيـاا ناتاـةرا نـراراااااا
(األاـمــااؤحعلــ امبنطقــةاتقــيالــمناـمســ وليةااجلمهورؤــةا شــنناالســالـمةااااNAVTEX ــالحلإسا)

البـ ؤـــةاوعمليـــاتاالبــــ اواإلنقـــاذاألاالبــــ تامبوجـــ ا  إـــاماا ت اقيـــةاالةوليـــةاحلماؤـــةا
تا3848تاوا ت اقيــةاالةوليــةاللبـــ اواإلنقــاذاألاالبـــ العــاماا3847ألاالبـــ العــاماااألرواح
(اـمناات اقيةااألـم ااتمحـة القانوناالبـارتاوقـةا  ـةرتايهورؤـةاقـ صتاـمـناااااا4)ا89اواتمان 

تشـ ؤنااألولم ةحـو  اااا1 اللاالسلطةااتمرحاةااتمعينةالةؤهاتا نرارااـمال يـاا ـالحلإساألاؤـوماااا
ـم انها نااإلنرارااتمال تا الحلإساالراا  ةرتفات ةيـااعـةااالاـال يةا وااأل ـ اـمـنااااااا4137
اةانتا اانوع
إلوار ا ؤةاا اا نا إوـمةايهورؤةاق صاقةاـمنـتاا انااـماليـااـم ل ـااـمـنااااوجتةرااا

(اتــــ ا يتا سحإشــــارااتمــــوارناKOGAS(اووــــ ةةاالنــــازاالإورؤــــةا)ENiوــــ ةةا ؤــــينا)
تا8واا1واا4اويةروة  ونيــةاألاقــاعاالبـــ او ــا نا راااتمســا اتااتمنمــور األاالقطاعــاتاا

ــة اا  ــانااتمــرةورا ال عــلاعماا ــيتا  ــةااحل ــ األاالقطــاعااوألاالواق عمــالا عقــةاوّقعــفاـمــياااا8لي
 إوـمةايهورؤةاق صتاوورااالن اتا  ةرتااحلإوـمةتاـمنا اللاالسلطةااتمرحاـةااتمعينـةااا

خباـــوصااتمنطقـــةااتمال يـــةاالينالينـــةاا4137 ؤلولمســـبحم اا1لـــةؤهاتا نـــرارااـمال يـــااألاؤـــوما
(NAVAREA IIIاعيَّنــتامبوجبــفاـمنطقــح اخمااــح األنشــطةاا سحإا)ةــانوناا1شــارا ــ ا

)انظـ ااتم  ـ االينـاف(تاوعلـهابـراااألسـا تاجيـ اا اليـااالقيـاما عمليـةاااااااااااا4137األولمنؤسم ا
اـمنااتمنطقةاا قحاانؤةاالالاةاواجل راالقاراتااا8   األاالقطاعا

تان لـتاسـ ينةااألثـا اااا4137تشـ ؤنااألولم ةحـو  اااا41وـمنااتم سفا نفاألاؤـومااا
)وت  ـياالعلـ االح ةـت(اوهلإهـااوـ ةةاااااا“اارو ا قاالةؤنا اوـاا ر ا”واتمسهاال ا ملااس ا

الن طااحلإوـميـةاالح ةيـةا اااتمنطقـةاا قحاـانؤةاالالاـةاواجلـ راالقـارااالحـا ع اجلمهورؤـةاااااااااا
ــةع ا ــااااا ــانالل ــتات ا قهــااســ ينحانا   ؤ ــّبورت ا”قــ صتاوةان ــواّس ــلاا“ا  ا  ــ اجب ــياعل )ت  
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 ةــت(تاووــ عتاســ ينةااألثــا اواتمســهاتلــكا)ت  ــياالعلــ االح“انؤــ اّســّبورت ” ــار (تاوا
 اور ا قاقانونيةا نعمالااتمسهاا بحزازااال اـماازالـتاجارؤـةا ـ اتار ـفتاوتقـوماسـ ينةااااااا
ــةاتقــيااااااا ــةاألاـمنطق ــاتا ــقاقانوني ــاتا عملي ــةع تااتمشــارا ليهــااختن  األثــا اواتمســهاوســ ينحااال

الحا ع الق صتاا نةملهااألااتمنطقةاا قحاانؤةاالالاةاواجل راالقارااا
وسـ ين االـةع ااا“ا ار ارو ا قاالـةؤنا اوـااا”وجتةرااإلوار ا اا ناالس ينةاالح ةيةاا

اتم ا قح اواتاتحمحيا ةع اوـم ا قةاالس نااحل  يةاالح ةيةاال ات  ةا اسحم اراةالاـمـنااتمنطقـةااا
 يهـااوـ ةةا ؤـيناااااال اجتـ اا يهـاا اليـااالعمليـاتا ـقاالقانونيـةتاواتمنطقـةاالبـ ؤـةاالـ اتقـوماااااااااا

(ENi(اووــ ةةاالنــازاالإورؤــةا)اKOGASــةااا (ا عمليــةا  ــ اـُم  َّاــةامبوجــ ا ذوناـمــنايهورؤ
قــ صتاوتشــإلااألنشــطةاالــ اتقــوماحلــااالســ نااحل  يــةاالح ةيــةاألاتلإمــاااتمنطقــح اانحــهاةاااا
ا ار االلـقو ااتمإحسبةاجلميياالةولامبوج االقانوناالـةويلاالعـ ألتاالـ اتـنعإسا ؤةـااألااااا
ات اقيةااألـم ااتمحـة القانوناالبـارتاو اسيماااحل األا  ؤةااتمال ةتاوتحناىفاةرلكاـمـياـمبـة ااا

ااسحرةاماالبـاراألااأل  اااالسلميةتاا
وتوناالبعينةاالةائمةاجلمهورؤةاق صا نات ةةاـمناجةؤةا نابـرهااإلجـ اتاتاا سـح زازؤةااااا

تشإلاانحهاةااللقانوناالةويلاالع ألتاةماابـواااو قاالقانونيةااجلةؤة اال اتقوماحلاايهورؤةات ةيا
ـمةوناألاات اقيةاقانوناالبـارتاوعلهاوجفاالاـوصتاتنحـهكات ةيـاااحلقـو االسـيانؤةاجلمهورؤـةااااااا
ق صاألااسحإشاراواسحناللااتموارناالطبيعيةاألاقاعاالبـ اوألا ا نا راااتمسـا اتااتمنمـور ااا

علـهاالحـوايلاـمـنااااا44واا65ااالحـا ع اوـاا)اتمانتـانااااألااتمنطقةاا قحاانؤةاالالاـةاواجلـ راالقـارااا
ا ت اقية(تاو لا ةا ااذلكتاتشإلااألعمـالاالـ اتقـوماحلـاات ةيـااجـ ائ اجنائيـةا طـق امبوجـ اااااااااا
القوان االنا ر األاق صتامباا يهااقانونااتمنطقةاا قحاانؤةاالالاةاواجل راالقاراا)القـانونارقـ ااا

64(I)/2004اويةروة  ونيةا)الحنقيـ اوا سحإشـاراوا سـحنالل(اااااتا اينحفااتمعةلة(اوقانونااتموارن
ااتمعةلة(تاتا اينحف2007/(I)4)القانونارق ا

و نايهورؤـــةاقـــ صالـــيسالـــةؤهاا ااوـــكا شـــننا قوقهـــااالســـيانؤةاألاـمنطقحـــهاااا
قـانوناالبــاراوالقـانونااااا قحاانؤةاالالاةاوج  هااالقاراتااتمنبينقةاـمناات اقيةااألـم ااتمحــة الا

الةويلاالع ألتاواتمعح راحلااـمناِقّبلااجملحمياالةويلتاو ناا ح اماالش عيةابواـمبـة ا ساسـتاـمـناااا
اـمبانئاـميينا ااألـم ااتمحـة تاا

وجتـــةرااإلوـــار األابـــرااالاـــةنا اا نايهورؤـــةاقـــ صا علنـــتا ـــةوناـمنطقحـــهااااا
ــةاا قحاــانؤةاااا ــانونااتمنطق ــ ااا قحاــانؤةاالالاــةامبوجــ اق ــانونارق ــرااســّنحفا)الق االالاــةاال

64(I)/2004ــةاقــ صاوّقعــتا ــ ااااا ــة(تاوجتــةرااإلوــار اةــرلكا اا نايهورؤ تا اــينحفااتمعةل
(اـمــناات اقيــةااألـمــ ااتمحـــة القــانوناالبـــارتا3)ا91(اوا3)ا47اونتاعمــالا ن إــامااتمــانت ا
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اـ االع  يـةا)ا ت ـا ااااات اقاتا شنناتعي ا ةوناـمنطقحهااا قحاـانؤةاالالاـةاـمـيايهورؤـةاـماااا
نا ر(تاويهورؤةالبنانا)ا ت ا اقيةاالحاةؤ (تاونولـةا سـ ائيلا)ا ت ـا انا ـر(تاوذلـكاعلـهااااااا
 ســا اـمبــة االــطاالوســطتاوقــةا ونعــتايهورؤــةاقــ صالــةىااألـمــ االعــامالألـمــ ااتمحـــة اا

 يــةااتمح ــ اات ــاقتاتعــي ااحلــةوناالبـ ؤــةاالنا ــرؤنتا لــا ةا ااقــوائ انقــااااإل ــةا ياتااجلن اا
اةونااتمنطقةاا قحاانؤةاالالاةتعليهااال اُتبيِّنا ةقةا 

وعلـها ســا ااإلعــالنااتمحعلــ ا اتمنطقــةاا قحاـانؤةاالالاــةاوا ت اقــاتااتمحعلقــةا حعــي اااا
احلةوناالبـ ؤةاذاتاالالةاحلااالـ اوقعحـهاايهورؤـةاقـ صاـمـيا ال ـةاـمـناالبلـةانااجملـاور اوـاتااااااااااا

 قوقهااالسيانؤةاوو ؤحهااالقةائيةااحلا ؤةاألاـمااؤحعل ا اتمنـا  االواقعـةااااهار ايهورؤةاق ص
ـمـناات اقيـةااألـمـ ااتمحــة اااااا65 ارجاث بـاااإلقليمـتا وااتمحا ـةالـفتالأل ـ ااااتمبيَّنـةاألااتمـان اااااااا

لقانوناالبـارتاال اتعإسا ؤةـااالقـانوناالـةويلاالعـ ألتاو اإللـا ةا ااذلـكتاتحمحـيايهورؤـةااااااااا
 بقااللقانوناالةويلتاثقو اسـيانؤةاـمحن ـلةاو الاـةاألااجلـ راالقـارااالـرااؤشـملااااااااق صتا

ـمناات اقيـةاقـانوناالبــارتاوألاـمـااؤحعلـ ا ـاتموارناااااااا44اتمنطقةان سهاتاوال اهارسهاا بقااللمان ا
اويةروة  ونيةتا ا ةا ا ةتا إنايهورؤةاق صاهار ا قوقااسيانؤةا الاةاأل ـ اااـمنـهاااا

اهااتموارناواسحنالوااألاـمنطقحهااا قحاانؤةاالالاةاوج  هااالقاراتااسحإشارابر
ولراتاليسابنا ا نىناوكاألا نااألعمالاال اتقوماحلاات ةيااتشإِّلاانحهاةااللقـانونااا

ــهااااااااا ــ صاألاـمنطقح ــةاق ــةاالقةــائيةاجلمهورؤ ــو االســيانؤةاوالو ؤ ــاا ــ حيااللـق ــةويلاو  ق ال
ــاااا ــهاج  ه ــة اااااا قحاــانؤةاالالاــةاوعل ــةاـُمجسَّ ــو اوالو ؤ ــرهااحلق ــالنظ ا اا ناب ــاراتا  الق

ــانونااااااااأل ــلةاوالقـ ــ ألاذااالاـ ــةويلاالعـ ــانوناالـ ــاراوالقـ ــانوناالبــ ــة القـ ــ ااتمحــ ــةااألـمـ ات اقيـ
االق  تتاااالو ين

قــ صا إوـمــةوايهورؤــةات ةيــاتاـمــ  ا  ــ ىتا ااا حــ امااوتــةعوا إوـمــةايهورؤــةاا
ليـاتااتمسـهاا بحـزازااألااتمنـا  االبـ ؤـةاالحا عـةاااااااالقانوناالةويلاوالإفا ورااعناالقيـاما عما

الق صاوا ـمحناعاعناالقياما ننشطةامما لةاألااتمسحقبلتاا
وعالو اعلهاذلكتاوألاـمااؤحعل ا نشاااالس نااحل  يةاالح ةيـةاألااتمنـا  ااتمـرةور تااااا

حرةامااتمنــوهاعنــفاختن ــاتا ــإنا إوـمــةايهورؤــةاقــ صا ــ ات ةيــااعلــهاالحقيــةاهاـمــاامببــة ااســا
االبـاراألااأل  اااالسلميةااتمإ  األاالقانوناالةويلتاا

ق صاممحنةاجـةاالـوات ةـلااألـمـ االعـاما حعمـي ابـرهااااااااوتنةواالبعينةاالةائمةاجلمهورؤةاا
ـمـناجـةولااألعمـالتااااا47اتمرة  اوـم  قيهااةو يقةاـمناو ائ ااجلمعيـةاالعاـمـةتاألا  ـاراالبنـةااااا

احمليطــاتاوقــانوناالبـــاراألا  ــارانشــ  اقــانونااو نشــ بااعلــهااتموقــياالشــبإتالشــعبةاوــ ون
االبـارااتمقبلةتاا
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ا4137تشـــ ؤناالينـــافمنو م اا31اتم  ـــ ااألولاللمـــرة  االشـــ وؤةااتم ر ـــةاااا
االعاماـمناالبعينةاالةائمةالق صالةىااألـم ااتمحـة واتموجهةا اااألـم ا

 

 

 

 

ا
ا

 
 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 البـ ااأل ي ااتمحوسط

 ـم حاحاال ؤطة

ــةاااا ــانؤةاالالاـــ ــةاا قحاـــ ــارجتاللمنطقـــ ــةاالـــ احلـــ
 جلمهورؤةاق صا)علها سا ا  ؤقةاالطاالوسط(

القطاعاتااحملـةن ا اياـاالعمليـاتااسحإشـارااتمـوارناااااا
انيا ةاعنايهورؤةاق ص اواسحنالوا  اويةروة  ونية

ةاا قحاـــانؤةاالالاـــةماجل راالقـــاراااجلــزتاـمـــنااتمنطقـــا
الحا ع اجلمهورؤةاقـ صتاالـرااا حجزتـفات ةيـاا اـور اااااا
 قاقانونيـةاأل ـ ااا عمـالااتمسـهاا بحـزازاا)الحــرؤ ااااااا

(االـراا ينـفاااNAVTEX 765/14اتمال ـتا واسـطةاالـحلإسا)ااا
االح ةت ا(رانؤوا نطاليا

 اتمنطقةاا قحاانؤةاالالاةالق ص

ااتمنطقةاا قحاانؤةا
 الاةالق صال

ااتمنطقةا
 ا قحاانؤةاالالاةالق ص

ااتمنطقةاا قحاانؤةا
 الالاةالق ص

 قبــــ ص



 A/69/582 

 

6/6 14-64821 

 

ا4137تشـــ ؤناالينـــافمنو م اا31تم ر ـــةااتم  ـــ االينـــافاللمـــرة  االشـــ وؤةاااا
اق صالةىااألـم ااتمحـة لواتموجهةا اااألـم االعاماـمناالبعينةاالةائمةا

ا
ا
ا
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ا
ا
ا
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ا
ا
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 البـ ااأل ي ااتمحوسط

 ـم حاحاال ؤطة

ــةاااا ــانؤةاالالاـــ ــةاا قحاـــ ــارجتاللمنطقـــ ــةاالـــ احلـــ
 جلمهورؤةاق صا)علها سا ا  ؤقةاالطاالوسط(

القطاعاتااحملـةن ا اياـاالعمليـاتااسحإشـارااتمـوارناااااا
انيا ةاعنايهورؤةاق ص اواسحنالوا  اويةروة  ونية

ــارااااا ــةماجل راالقـ ــانؤةاالالاـ ــةاا قحاـ ــنااتمنطقـ ــزتاـمـ اجلـ
الحـــا ع اجلمهورؤــــةاقـــ صتاالــــرااا حجزتـــفايهورؤــــةاااا
قـــــ صالعمليـــــاتااسحإشـــــارااتمـــــوانااويةروة  ونيـــــةاا

ااتمال يةاالينالينةا ا(ااNAVAREA III 454/14)اتمنطقة

 اتمنطقةاا قحاانؤةاالالاةالق ص

ااتمنطقةاا قحاانؤةا
 الالاةالق ص

ااتمنطقةاا قحاانؤةا
 الاةالق صال

ااتمنطقةاا قحاانؤةا
 قبــــ ص الالاةالق ص
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