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 مقدمة -أوال  
منطقــة ”املعنــون  67/266ة العامــة القــرار ، اختــذت اجلمعيــ2013أيار/مــايو  17يف  - 1

الــذي أطاطــه عيــ  علمــا بتقريــر األمــني العــام  “والتعــاون يف جنــوب احملــيط األطلســيالسـالم  
(A/67/802 )عنيـــة يف منظومـــة األمـــم املتحـــدة وطلبـــه إمل املنظمـــات واألجهلـــزة واهليئـــات امل

تقــدم عيــو أنــواع املســاعدة املالقمــة الــ  لــد تلتمســهلا الــدول األعضــاء يف منطقــة الســالم    أن
والتعـاون يف جنــوب احملـيط األطلســي عيمــا تبذلـ  معــا مـن جهلــود يف ســبي  تن يـذ  طــة عمــ       

عنـيني،  ـن عـيهلم املؤسسـات املاليـة الدوليـة، إمل القيـام بـذل          مونتي يديو، ودعـه الشـرءاء امل  
(A/67/746     وطلبه اجلمعية العامة أيضا إمل األمني العـام أن يبقـي تن يـذ القـرار .)املرعق الثاين ،

ــة الســالم والت    41/11 ــة  نطق ــة املتعلق ــرارات الالطق ــاون يف جوالق ــوب احملــيط األطلســي   ع ن
دورهتــا التاســعة والســتني،   ــذا    االســتعراو وأن يقــدم تقريــرا إمل اجلمعيــة العامــة يف      ليــد
 االعتبار أمورا منهلا اآلراء ال  تعرب عنهلا الدول األعضاء. يف
ــالقرار   - 2 ــال بـــ ــ  األ67/266وعمـــ ــة    ، وجـــ ــ وية مؤر ـــ ــذءرة شـــ ــام مـــ ــني العـــ مـــ

ضــــاء يف منطقــــة الســــالم والتعــــاون ول األعإمل طكومــــات الــــد 2015طزيران/يونيــــ   10
طزيران/يوني ، وجهله رسـاق  أيضـا    12جنوب احمليط األطلسي يلتمس عيهلا  راءهم. ويف  يف

إمل املنظمات واهليئات املعنية يف منظومة األمم املتحدة تطلب منـهلا تقـدم مسـاااهتا مـن أجـ       
 .2015 طزيران/يوني  22إعداد تقرير األمني العام يف موعد ألصاه 

ــ   29ويف  - 3 طكومــة واطــدة ومســااات   ، ءــان لــد ورد رد مــن 2015طزيران/يوني
أربو منظمات وهيئات تابعة ملنظومة األمم املتحـدة. وتـرد تلـ  الـردود يف ال ـرعني الثـاين        من

 تم تلقيهلا ءإضاعات هلذا التقرير.والثالث من هذا التقرير. وستصدر أي ردود أ رى ي
 

 الواردة من احلكوماتالردود  -ثانيا  
 األرجنتني  

 
 ]األص : باإلسبانية[

 
يـــدل االطـــراط النشـــط لألرجنـــتني يف منطقـــة الســـالم والتعـــاون يف جنـــوب احملـــيط    - 1

ــة املســتدامة     ــق التنمي ــة للســالم واألمــن الــدوليني وبتحقي ــالقيم العاملي  األطلســي علــى التزامهلــا ب
 نصف الكرة اجلنويب. يف

http://undocs.org/ar/A/67/802
http://undocs.org/ar/A/67/746
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اقط لقــاع البحــار واستكشــاع ، ت يــد األرجنــتني بــ ن العضــو       ويف جمــال رســم ا ــر   - 2
األرجنتيين يف جلنة طدود اجلرف القـاري، الـ  أنشـ هتا ات اليـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار،         
يتعاون مو األعضاء من الربازيـ  وغانـا والكـام ون ونيا يـا، وهـي دول أعضـاء يف املنطقـة.        

انـا والكـام ون يف اللانـة ال رعيـة الـ  تنظـر يف الطلـب        ويعم  أعضاء اللانة من الربازيـ  وغ 
احلـدود ا ارجيـة للاـرف القـاري. والعضـو األرجنتـيين يف اللانـة         املقدم من األرجنتني بش ن

 يعم  يف اللانة ال رعية ال  تنظر يف الطلب املقدم من جنوب أعريقيا.
ألسلحة النوويـة، وهـو هـدف    وتشدد األرجنتني على أاية أن تظ  املنطقة  الية من ا - 3

ــات اإل      ــني املنظمــ ــدة وبــ ــم املتحــ ــة األمــ ــ  منظومــ ــترخ دا ــ ــة.  مشــ ــة ودون اإللليميــ لليميــ
ــذ القــرار     هــذا ويف ــدما يف تن ي ــة املضــي ل ــدت   41/11الصــدد، وبةي والقــرارات الالطقــة، أي

نـويب  الكرة اجلاملنطقة ا الية من األسلحة النووية يف نصف ”األرجنتني مشروع القرار املعنون 
 ـالل دورهتـا التاسـعة والسـتني      الذي اعتمدت  اجلمعية العامة لألمم املتحـدة  “واملناطق املتامخة

أصوات وامتنـاع ثالثـة أعضـاء عـن التصـويهر وءـررت دعوهتـا         4صوتا مقاب   173ب غلبية 
البلدان الوالعة  ارج املنطقة للتصـرف  سـؤولية واالنضـمام إمل طظـر د ـول أسـلحة الـدمار        

 م  إمل منطقة جنوب األطلسي.الشا
 واألرجنــتني ملتزمــة بــإطالل منطقــة  اليــة مــن العســكرة والواعــات، وتــو  األولويــة - 4
تسوية الواعات بني الدول بالطرق السلمية وتكاعح للقضـاء علـى  عـة االسـتعمار وترغـب       إمل

 والتعاون يف منطقة جنوب األطلسي.يف ترسيخ السالم 
ويتسم إنشاء ال ريـق العامـ  املعـين بعمليـات ط ـال السـالم، ءمـا هـو ةـدد يف  طـة            - 5

(، ب اية ءب ة بالنسبة لألرجنتني إذ أنـ  يتـيح عرصـة لتعزيـز التعـاون      2013عم  مونتي يديو )
بني الدول األعضاء يف املنطقة. ويف هذا الصدد، تعرو األرجنتني تنظيم واستضاعة االجتمـاع  

ريق العام  لب  هناية هذا العام، مةتنمة هـذه ال رصـة لتوسـيو نطـاق املنالشـات      األول لذل  ال 
 حبيث يشم  اجملموعة الكاملة من املواضيو املتصلة بالتعاون يف جمال الدعاع.

وإدراءا منهلا ملسؤولياهتا يف جمال البحث واإلنقاذ يف منطقة جنوب األطلسـي، بـدأت    - 6
نقـاذ يف املـدار األرضـي املتوسـط. وسـيتيح      وع البحث واإلمشر لية االنضمام إملاألرجنتني عم

هــذا املشــروع الــربط بــني احملطــات األرضــية اجلديــدة امللصصــة لتلقــي املعلومــات مــن ســوات  
املــدار األرضــي املتوســط. وسيحســن هــذا النظــام اجلديــد أيضــا بدرجــة ءــب ة أولــات تلقــي      

 - غلونـا  ومنطقـة تةطيـة أوسـو )   من السوات   نداءات االستةاثة من  الل ضمان عدد أءرب
ــو    ــد املوال غــاليليو(. وأ ــ ا، سيســهلم هــذا النظــام يف تيســ  التثليــث     -النظــام العــاملي لتحدي

 الساتلي لتحديد موالو إشارات املنارات الالسلكية يف طاالت الطوارئ على وج  السرعة.
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ــوار     - 7 ــة وامل ــة البحري ــة وط ــال البيئ ــة حبماي ــتني ملتزم ــة األرجن ــة  وعهلوري ــة احلي د البحري
الــ  هتــدف إمل توســيو نطــاق   Pampa Azulوالعلــوم البحريــة. وبالتــا ، عإهنــا أطلقــه مبــادرة  

املعرعــة العلميــة ء ســا  لسياســات احل ــال وإدارة املــوارد الطبيعيــة وإمل تشــايو االبتكــارات    
ا البحـث  التكنولوجية ال  تنطبق على االستةالل املستدام للمـوارد الطبيعيـة. وسينشـ  عـن هـذ     

 على االنتاج والتنوع البيولوجي. عهلم لآلليات ال  تتحكم بالظروف البيئية احمللية وأثرها
وتتمث  األهداف احملددة للمبادرة يف إجياد منتاات علمية ممتازة تةطي أنشـطة ونقـاط    - 8

مرجعية ةددة على ثالثة مستويات تكم  بعضهلا الـبع:: )أ( أنشـطة االستكشـاف والبحـث     
)ب( االبتكــارات التكنولوجيــة للصــناعات البحريــةر و )ج( أنشــطة التوعيــة الــ     الر وواحل ــ

تستهلدف اجلمهلور على الصعيدين احمللي والدو . وسـتنطوي هـذه املبـادرة أيضـا علـى عنصـر       
 تعاون دو ،  ا يشاو العاللات العلمية الدولية.

 037,27 القانون رلـم  ، سن الكونةر  الوطين2014تشرين الثاين/نوعمرب  19ويف  - 9
الذي ينشئ النظام الوطين للمناطق البحرية احملمية هبدف محاية وط ال املساطات البحرية الـ   
متث  مواق  ونظمـا إيكولوجيـة، وذلـ  يف ضـوء أهـداف السياسـة البيئيـة العامـة املتصـلة حب ـال           

 التنوع البيولوجي البحري واستةالل  على حنو مستدام.
ــاطق  - 10 ــ  املن ــتني أداة      ومتث ــة األرجن ــة القضــاقية جلمهلوري ــة ا اضــعة للوالي ــة احملمي البحري

ــى حنــو     ــوجي البحــري واســتلدام  عل ــوع البيول ــة حل ــال التن مســتدام. وتســتند   أساســية وععال
ــهلر التحو     إمل ــوجي والن ــام اإليكول ــة للنظ ــهلر املراعي ــذ الن ــة يف إدارة األنشــطة البشــرية   تن ي طي
ــة    احمليطــات. ءمــا أهنــا تعــا  بشــ   يف ــنظم اإليكولوجي ــ  هتــدد ال ك  شــام  وعــام األ طــار ال

 منطقة محاية بيئية على طول ساطل . 49البحرية. ولد أنش  بلدنا 
عالوة على ذل ، ستنشـئ هيئـة التن يـذ الوطنيـة منـاطق حبريـة ةميـة يف إطـار ال ئـات           - 11

ت املنطقـة البحريـة   التالية، من صلة أو مشترءة، بالنسبة لك  منطقة. ععلى سـبي  املثـال، طـدد   
ــة نــامونكورا  ــة ال    - احملمي ــار ات الي تنــوع البيولــوجي بوصــ هلا منطقــة    بــانكو بــوردوود يف إط

 أاية إيكولوجية وبيولوجية ألهنا ت ي بعدة من املعاي  احملددة يف األنظمة الدولية. ذات
ــذي ســي   ويف ا تــام، عــإن األرجنــتني مقتنعــة بــ ن االجتمــ      - 12 عقد اع الــوزاري املقبــ  ال
 نتديات التعاون بني دول املنطقة.ءابو ع دي سيتيح املزيد من م يف
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 أوروغواي  
 

 ]األص : باإلسبانية[
 
ــة الســالم       - 1 ــوزاري الســابو ملنطق ــى االجتمــاع ال ــود أوروغــواي أن تســلط الضــوء عل ت

ــومي      ــديو ي ــد يف مونتي ي ــذي عق ــوب احملــيط األطلســي، ال ءــانون  16و  15والتعــاون يف جن
ــاير الثاين ــالن م   2013/ين ــد إع ــاع، اعتم ــ  االجتم ــي ذل ــد    . ع  ــد الت ءي ــذي يعي ــديو ال ونتي ي
أن منطقة جنـوب األطلسـي منطقـة سـالم. وتنـاول جمموعـة واسـعة مـن جمـاالت التعـاون            على

. 24 املتصلة  نطقة جنوب احمليط األطلسـي وذات األايـة الكـربى بالنسـبة لبلـدان املنطقـة الــ       
 ن ا. لتن يذ أطكام اإلعالن املذءور   واعتمدت أيضا  طة عم

وتنطوي هاتان الوثيقتان على عمليات هتدف إمل تن يـذ وسسـني التعـاون بـني أعضـاء       - 2
املنطقــة يف جمــاالت مثــ  الــدعاع، واألمــن، والبيئــة، ورســم ا ــراقط لقــاع البحــر واستكشــاع ،  

دي للارميـة املنظمـة العـابرة    وا ربة يف تعيني طدود اجلرف القاري، والتنمية املستدامة، والتص
للحدود الوطنية، وعمليـات ط ـال السـالم والتاـارة، بةيـة اإلسـهلام يف تنميـة الـدول األعضـاء          

 ورعاه سكاهنا.
وتوله أوروغواي رقاسة املنطقة منذ سنتني ونصف وهي بصـدد التحضـ  لعقـد مـؤمتر      - 3

صـلة  جديـد و طـة عمـ  مت    جديد لوزراء ا ارجية والدعاع سيتم  الل  اعتمـاد إعـالن وزاري  
املنطقة ووضو أنشـطة مشـترءة ألعضـاقهلا، عضـال عـن مواصـلة العمـ          ب  ملواصلة تعزيز أهداف

إمل ءـابو عـ دي    . وستنتق  رقاسة املنطقة  الل ذل  املـؤمتر 2007يف عام  االذي بدأ يف لواند
 .من هذا العامر يف النصف الثاين ال  ستتواله ملدة عامني. ونرجو أن ينعقد هذا املؤمت

 
 الردود الواردة من مؤسسات وهيئات منظومة األمم املتحدة - ثالثا 

 إدارة شؤون اإلعالم  
لامه إدارة شؤون اإلعـالم بتعبئـة مواردهـا املتعـددة اللةـات، سـواء يف مراءـز العمـ           - 1

مرءزا من مراءـز األمـم املتحـدة     63األربعة ال  هبا مقار أو يف عيو أحناء شبكتهلا املؤل ة من 
ديو يف منطقــة الســالم والتعــاون   لإلعــالم مــن أجــ  التــروير إلعــالن و طــة عمــ  مونتي يــ       

 ألطلسي.جنوب احمليط ا يف
ومن  الل العم  مو اإلدارات وبعثات ط ال السالم والبعثات السياسـية ا اصـة ذات    - 2

 .العم  الصلة، ترءزت أنشطة اإلدارة بشك   اص على اإلعالن واملواضيو الرقيسية  طة
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ــة       - 3 ــة يف منطق ــإلدارة والوالع ــة ل ــه مراءــز األمــم املتحــدة لإلعــالم العشــرة التابع وءان
ــيط   ــوب احملــ ــار،    جنــ ــر ، وداءــ ــوينس  يــ ــا، وبــ ــ ، وبريتوريــ ــرا، وبرازاعيــ ــي )أءــ األطلســ

. علالل العـام  اجان و، والغو ، ولومي، وويندهوخ، وياوندي( هي األءثر نشاط دي وريو
املاضــي، ألامــه هــذه املكاتــب سلســلة منوعــة مــن ال عاليــات دعمــا لإلعــالن و طــة العمــ ،   

للطـــالبر ومـــؤمترات صـــح يةر   مشلـــه دورات دراســـية وةاضـــرات وإطاطـــات إعالميـــة     
ــابالتر ونشــرات صــح يةر       ــةر ومق ــرامر إذاعي ــديور وب ومنالشــاتر وطــوارات مباشــرة بال ي

 ونشر مقاالت الرأير ومعارور ومؤمتراتر وموالو شبكية  اصة.
ودعما للسالم واألمن، على سبي  املثال، اطت له مراءز اإلعـالم طـول العـاا بـاليوم      - 4

، مت تكرم النقيب امباي ديـانر،  2014لتابعني لألمم املتحدة. ويف عام الدو  حل ظة السالم ا
وهو مرالب من مراليب األمـم املتحـدة، أنقـذ طيـاة مـا يزيـد علـى ماقـة شـلا  ـالل اإلبـادة            
اجلماعية يف رواندا لب  أن يلقى مصرع ، وذلـ  يف الـذءرى السـنوية العشـرين لوعاتـ ، وُألـيم       

ــالم  ــز اإلعـ ــرم يف مرءـ ــد  ط ـــ  التكـ ــ  وولـ ــرت  أرملتـ ــار. وطضـ ــثلني ايف داءـ ه إمل جانـــب ممـ
 .طكومة رواندا عن
ويف جوهانســرب ، أطيــا مرءــز اإلعــالم يف بريتوريــا اليــوم الــدو  للســالم مــن  ــالل   - 5

علــى الســطح يف وســط املدينــة. ومت بــث االطت ــال   اموســيقي العمــ  مــو اجملتمــو املــدين ط ــال 
 الشبكة. مشاهد على تل  46 000مباشرة على شبكة اإلنترنه، وتابع  ما يقرب من 

راقهلم يف عمليــة األمــم املتحــدة ولــد م موو ــون مــن إدارة شــؤون اإلعــالم تــدريبا لنظــ  - 6
املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار    وبعثة األمم املتحدة يف ليربيا وبعثـة منظمـة األمـم     ءوت دي وار يف

يف عهلوريــة الكونةــو الدميقراطيــة علــى االتصــاالت الرلميــة، وشــبكات التواصــ  االجتمــاعي، 
 وإدارة احلمالت اإلعالمية.

ــة         - 7 ــن أجــ  التصــدي ألزم ــوارد ءــب ة يف جمــال االتصــاالت م ــة م ــه اإلدارة بتعبئ ولام
م مشـورة بشـ ن مسـاق  االتصـاالت     ع و  إيبوال، وذل  بإعارة موو ني عند الضرورة، وتقـد 

ملكتب املبعوث ا ـاص املعـين ب ـ و  إيبـوال، ولبعثـة األمـم املتحـدة للتصـدي العاجـ  ل ـ و            
إيبوال. ولدمه اإلدارة أيضا الدعم أثناء إعـداد الرسـاق  وتنسـيقهلا جنبـا إمل جنـب مـو مـوو ي        

ــة    ــطة التوعيـ ــاعدت يف أنشـ ــدة، وسـ ــم املتحـ ــة األمـ ــاالت يف منظومـ ــيم   االتصـ ــة، وتنظـ اإلعالميـ
ــدة واإلطاطـــ     ــم املتحـ ــؤولني يف األمـ ــار املسـ ــو ءبـ ــابالت مـ ــدموهنا.  املقـ ــ  يقـ ــة الـ ات اإلعالميـ

الوله ن س ، غطه اإلدارة استاابة األمم املتحدة لألزمة يف عيـو املنـابر اإلعالميـة التابعـة      ويف
التةطيـة   إطـار تلـ    اإلعـالم التقليديـة. ويف  هلا،  ا مش  شـبكات التواصـ  االجتمـاعي ووسـاقط     
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اإلعالمية، لام أطد مصوري األمـم املتحـدة بإنتـاج عـرو لشـراقح صـور مصـحوبة  ـادة  عيـة          
 .يوثق عي  عم  بعثة األمم املتحدة للتصدي العاج  ل  و  إيبوال يف ليربيا وغينيا وس اليون

املسـاعدة  ولدمه مراءز اإلعالم ال  توجد مقارها يف منطقة جنوب احمليط األطلسي  - 8
ــاليوم الــدو  ملناهضــة التاــارب      ــزع الســالح. واطت ــاال ب ــة بشــ ن ن يف تنظــيم دورات إعالمي

ــدهوخ اجتماعــ      ــالم يف وين ــم مرءــز اإلع ــة، نظ ــاة امصــةر االنووي األمــم املتحــدة نــال     حملاء
شـــاب ا التحـــديات الـــ  تطرطهلـــا   طـــالب موضـــوع التاـــارب النوويـــة. عنـــال  ثالثـــون  عيـــ 
 التوعية بش هنا. املس لة وت ث  هذه
ونشــطه مراءــز اإلعــالم أيضــا يف معاجلــة مواضــيو تتصــ  باجلرميــة الدوليــة مــن لبيــ    - 9

االجتار بالبشر، وذلـ  عـن طريـق التوعيـة مـن  ـالل عقـد مـؤمترات صـح ية، وإنتـاج بـرامر            
ــي  ذار/مــار           ــاعي. ع  ــة، وءــذل  مــن  ــالل شــبكات التواصــ  االجتم ــة وإذاعي تل زيوني

ز اإلعالم يف أءرا، بالتعاون مو داقرة األمم املتحدة لإلعـالم يف عيينـا وأمانـة    ، نّظم مرء2015
للصـح يني يف غانـا بشـ ن     WebExمؤمتر منـو اجلرميـة، إطاطـة إعالميـة عـرب نظـام ويـب إءـس         
اجلناقيـــة الـــذي عقـــد يف الدوطـــة  مــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث عشـــر ملنـــو اجلرميــة والعدالـــة  

ممـــثال عـــن احلكومـــات وعـــن وســـاقط  25وطضـــر اإلطاطـــة  حنـــو  . 2015نيســـان/أبري   يف
 اإلعالم، وتلّقوا جمموعات مواد إعالمية.

وعني رقيســيني ملراءــز اإلعــالم وطاملــا ءــان موضــوعا التنميــة واحلوءمــة العامليــة موضــ - 10
. ومشلـه  2015الدول األعضاء تتنال  بشـ ن شـك  وصـيةة  طـة التنميـة ملـا بعـد عـام          ألن

ــة، مــن لبيــ     طاطــات عامــة وطلقــات دراســية وإطــالق تقــارير  املناســبات إ ــاء أيــام دولي وإطي
التصــنيو يف أعريقيــا، واليــوم الــدو  للتعاونيــات، والســنة الدوليــة للــدول اجلزريــة الصــة ة  يــوم

 النامية، واليوم العاملي ملكاعحة ال ساد، ويوم أعريقيا.
ازاعيـ  مسـابقة ا تبـار أللـف طالـب      ويف عهلورية الكونةو، نّظم مرءز اإلعـالم يف بر  - 11

من طالب املدار  الثانوية طول موضوع الـدول اجلزريـة الصـة ة الناميـة. وطصـ  ال ـاقزون       
 .2014على جواقز وزِّعه  الل ط   ُأليم يف ءانون األول/ديسمرب 

ــة االســادي        - 12 ــو دي جــان و ومتحــف العدال ــ ، نظــم مرءــز اإلعــالم يف ري ويف الربازي
طت ال باليوم الدو  إلطياء ذءرى ضحايا الرق  وجتارة الرليق عرب احملـيط األطلسـي   معرضا لال

 وللتروير لعقد األمم املتحدة للمنحدرين من أص  أعريقي.
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مناسـبة بشـ ن    41وألامه شبكة مراءـز اإلعـالم يف منطقـة جنـوب احملـيط األطلسـي        - 13
ت يـوم البيئـة العـاملي ومقـاالت الـرأي      التنمية املستدامة  ـالل العـام املاضـي،  ـا مشـ  اطت ـاال      

 والندوات واملعارو.
و ناســبة يــوم البيئــة العــاملي، ءتــب مــدير مرءــز اإلعــالم يف بــوينس  يــر  مقــال            - 14
ــة طــــول الةــــذاء ”بعنــــوان  رأي ــيحة احلقيقيــ ــة صــــحي ة  “ال ضــ ــرت  باللةــــة اإلنكليزيــ ، نشــ

Buenos Aires Herald وباللةة اإلسبانية صحي ة ،Clarin. 
اإلعــالم يف وينــدهوخ، بالتعــاون  ، نظــم مرءــز 2014ويف ناميبيــا، يف  ب/أغســطس  - 15
ــيم، تضــمنه تقييمــا ومنالشــة        مــو ــا، ةاضــرة ألقاهــا منســق األمــم املتحــدة املق ــة ناميبي جامع

للتحديات املصادعة يف بلو  األهداف اإلمناقية لألل يـة يف أعريقيـا وملـا أطـرز مـن تقـدم وسقـق        
 ذا الصدد.من إجنازات يف ه

 
 األمم املتحدة لألغذية والزراعة منظمة  

تتومل إدارة مصاقد األ اخ وتربية األطياء املاقيـة يف منظمـة األغذيـة والزراعـة )ال ـاو(       - 1
تقدم املساعدة إمل الدول األعضاء يف املنطقة من أج  تيس  تن يذ  طة عم  مونتي يـديو الـ    

النمـو األزرق الـ  أطلقتـهلا املنظمـة والـ  تكتسـي أايـة         جيري االضطالع هبـا يف إطـار مبـادرة   
 اصة بالنسبة للـدول اجلزريـة الصـة ة الناميـة واملنـاطق السـاطلية واألراضـي الرطبـة يف عيـو          

 أحناء العاا.
وتواصــ  ال ـــاو تقـــدم الـــدعم لتن يـــذ النـــهلر املراعـــي للنظـــام اإليكولـــوجي يف عـــدد   - 2

ــيا و مـــن أمريكـــا الالتينيـــة مـــن  ـــالل عـــدة مشـــاريو. وتـــرد أدنـــاه   البلـــدان يف أعريقيـــا و سـ
 األمثلة ذات الصلة  نطقة السالم والتعاون يف جنوب احمليط األطلسي: بع:

هـو مبـادرة    مشـروع نانسـن   - النهلر املراعي للنظام اإليكولـوجي يف مصـاقد األ ـاخ    ‘1’ 
هـــدعهلا دعـــم تن يـــذ النـــهلر املراعـــي للنظـــام اإليكولـــوجي يف إدارة مصـــاقد األ ـــاخ  

بلــدا   30البحريــة، وال ســيما يف أعريقيــا. ويتعــاون املشــروع طــر اآلن مــو أءثــر مــن  
بلــدا الصــيةة النهلاقيــة  طــط إدارة  16ولــد وضــو  (1)البلــدان الســاطلية األعريقيــة مــن

ــو م    ــوجي يف مصــاقد     مصــاقد األ ــاخ تتســق م ــام اإليكول ــي للنظ ــهلر املراع ــادئ الن ب

_________________ 

بلدا من املنطقة، وهي: أنةوال وبنن وتوغو وعهلورية الكونةو الدميقراطية وجنـوب أعريقيـا وسـان تـومي      21 (1) 
عـردي   بيساو وءـابو  -وبرينسييب والسنةال وس اليون وغابون وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا االستواقية وغينيا 

 والكام ون وءوت دي وار والكونةو وليربيا وناميبيا ونيا يا.
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األ اخ. وأجرى املشروع ءذل  استعراضـا  بشـ ن األ ـذ هبـذا النـهلر يف التشـريعات       
 الوطنية يف أعريقيار

البحـر   طبقه دراسة طالة على األرصدة املشترءة املن ذة ملصاقد الروبيـان وأ ـاخ لـاع    ‘2’ 
ــا والربازيــ    ــني غيان ــام     يف اجلــرف ال اصــ  ب ــي للنظ ــهلر املراع ــاج الن ــدعهلا إدم ــان ه   ء

 راإليكولوجي يف مصاقد األ اخ يف صميم إدارة موارد الروبيان وأ اخ لاع البحر
ــة والزراعــة استعراضــات ودعمــه وضــو مشــروع تشــريعات      ‘3’  أجــرت منظمــة األغذي

ــار          ــواي يف إط ــؤ را يف أوروغ ــ  م ــه ب ــا لام ــ  م ــا يف ذل ــق  صــاقد األ ــاخ،   تتعل
انون بش ن صيد األ اخ وتربية األطياء املاقية املتسمني باملسؤولية وعقـا للنـهلر   ل وضو

املراعي للنظام اإليكولوجي يف مصاقد األ اخ. ولـد أجنـز عمـ  إضـايف يتعلـق  صـاقد       
 األ اخ احلرعية.

ــة إمل بلــدان عديــدة      - 3 ــة القــدرات واملســاعدة التقني وتقــدم ال ــاو الــدعم املباشــر يف تنمي
نطقة، وتشارخ بقوة يف عدد ءب  مـن املشـاريو الـ  تن ـذ يف هـذه البلـدان. وعمـ  إدارة        امل يف

ــات       ــالمة احملاريـ ــز إدارة سـ ــدف إمل تعزيـ ــذي يهلـ ــة الـ ــاء املاقيـ ــة األطيـ ــاخ وتربيـ ــاقد األ ـ مصـ
 الصدعتني يف أنةوال وناميبيا هو مثال هام عن األعمال ال  يضطلو هبا يف املنطقة. ذات

بش ن التداب  الـ    2009تشايو الدول على التصديق على ات اق عام  وواصله ال او - 4
تتلذها دولة امليناء ملنو صيد األ اخ غ  القانوين وغ  املبلغ عنـ  وغـ  املـنظم وردعـ  والقضـاء      
علي ، الـذي يـنا علـى التـداب  الـدنيا الـ  تتلـذها دولـة املينـاء، وعلـى االنضـمام إليـ  وإلـراره              

املــنظم  يســاعد علــى مكاعحــة صــيد األ ــاخ غــ  القــانوين وغــ  املبلــغ عنــ  وغــ   وتن يــذه، ممــا 
النـروير، لامـه    طال طبقه دول امليناء هذه التداب  بطريقـة متكاملـة ومنسـقة. وبـدعم مـن      يف

ــانون ال      ــرة ل ــة وداق ــاء املاقي ــة األطي ــاخ وتربي ــات    إدارة مصــاقد األ  ــيم طلق ــاو بتنظ ــة يف ال  تنمي
يـة ولتنميـة لـدرات الـدول علـى تن يـذ االت ـاق. وعلـى سـبي  املثـال، نظمـه            إلليميـة للتوع  عم 

 طلقــات عمــ  عامليــة، طضــرها عــدد مــن املشــارءني مــن املنطقــة، بشــ ن مســاق  رصــد الصــيد  
القــانوين وغــ  املبلنــغ عنــ  وغــ  املــنظم ومرالبتــ  واإلشــراف عليــ ، وذلــ  ل اقــدة املهلنــيني      غــ 

 .2014  رها تل  ال  عقدت يف ءوستاريكا يف عام  املكل ني بإن اذ القانون، ءانه
ولد واصله منظمـة األغذيـة والزراعـة توسـيو نطـاق برناجمهلـا لبنـاء القـدرات املتعلـق           - 5

باالت اقر وسسني إدارة مصاقد األ اخ وتنظيمهلار وتعزيز االستدامة الطويلة األجـ ر وسسـني   
إمل تيسـ  بـدء ن ـاذ االت ـاق وتن يـذ أطكامـ .       األمن الةذاقي العاملي. وترمـي أنشـطة الربنـامر    

وباإلضاعة إمل ذل ، تسهلم األنشطة يف تنمية القدرات الوطنية الالزمة لتعظـيم ال واقـد املتاطـة    
ــيق الثنــــاقي و/أو دون اإللليمــــي     ــتلدام ال عــــال لالت ــــاق وتعزيــــز التنســ مــــن  ــــالل االســ
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عمــــ  إلليميــــة ع قــــدت اإللليمــــي. ولــــد شــــارءه أوروغــــواي والربازيــــ  يف طلقــــة  و/أو
ــديو يف عــام   يف ــردي     2014مونتي ي ــة يف ءــابو ع ــة العمــ  القادم ــد طلق ــن املقــرر أن تعق . وم
 .2015متوز/يولي   24إمل  20ال ترة املمتدة من  يف
وعيما يتعلق حب ال التنوع البيولوجي البحري يف املنـاطق الوالعـة  ـارج نطـاق الواليـة       - 6

ام، تواص  ال ـاو دعـم تطبيـق الـدول واملنظمـات والترتيبـات       الوطنية واستةالل  على حنو مستد
اإللليميــة إلدارة مصــاقد األ ــاخ للمبــادئ التوجيهليــة الدوليــة إلدارة مصــاقد أ ــاخ البحــار         
العميقة يف أعا  البحار من  الل مشـروع تكـون عيـ  منطقـة جنـوب شـرق احملـيط األطلسـي         

نـــوب شــرق احملـــيط األطلســي شـــريكة   أطــد جمــاالت الترءيـــز وجلنــة مصـــاقد األ ــاخ يف ج    
ــنظم  2014الشــرءاء الرقيســيني. ويف ءــانون األول/ديســمرب   مــن ، ُأطلقــه لاعــدة بيانــات ال

اإليكولوجية البحرية اهلشـة. وُأنشـئه لاعـدة البيانـات بالتعـاون مـو اهليئـات اإللليميـة املكل ـة          
ــة،  بــإدارة مصــاقد األ ــاخ يف أعمــاق البحــار يف املنــاطق الوالعــة  ــارج ن    طــاق الواليــة الوطني

وتقـدم هـذه القاعــدة  ـراقط ت اعليـة ومعلومــات ولاقعيـة عـن التــداب  اإلداريـة املتلـذة للحــد         
األثر احلا  أو احملتم  علـى املنـاطق الـ  يعـرف نشـوء أو اطتمـال نشـوء نظـم إيكولوجيـة           من

 حبريـــة هشـــة عيهلـــا، جلهلـــات منـــهلا منظمـــة مصـــاقد أ ـــاخ جنـــوب شـــرق احملـــيط األطلســـي. 
، أعــدت دراســة استقصــاقية، باالشــتراخ مــو ســ ينة البحــوث   2015ءــانون الثاين/ينــاير  ويف

ــد   ــة ملعهل ــوارد مصــاقد       Fridtjof Nansenالتابع ــيم م ــد لتقي ــ  املعهل ــا ذل ــ  يةطيهل ــة ال ، يف املنطق
 األ اخ وتقدم املزيد من املعلومات عن النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة.

ذيـة والزراعـة مبـادئ توجيهليـة تقنيـة بشـ ن املنـاطق البحريـة         ولد وضعه منظمـة األغ  - 7
 ، وعقــدت طلقــات عمــ  إلليميــة يف ءــ  مــن غــرب2011ومصــاقد األ ــاخ احملميــة يف عــام 

احمليط اهلندي وجنوب شرق  سيا ومناطق تيار الكنـاري للامـو بـني أوسـاط مصـاقد األ ـاخ       
 يما يتعلق بتداب  اإلدارة املكانية.والتنوع البيولوجي من أج  منالشة املساق  املشترءة ع

، أعربــه جلنــة مصــاقد األ ــاخ التابعــة ملنظمــة األغذيــة والزراعــة        2014ويف عــام  - 8
تقـــديرها لتعـــاون املنظمـــة البحريـــة الدوليـــة يف توســـيو نظامهلـــا لتـــرليم الســـ ن ليشـــم     عـــن
عتبـاره الـرلم   الصيد، وواعقه على ضـرورة أن يسـتلدم رلـم املنظمـة البحريـة الدوليـة با       س ن

الوطيــد لتحديــد هويــة الســ ن يف الســا  العــاملي لســ ن الصــيد وســ ن النقــ  املــربدة وســ ن    
طن ومـا عـوق. وعـالوة علـى ذلـ ، أشـارت        100التموين للس ن ال  تبلغ محولتهلا اإلعالية 

اللانــة إمل أن العديـــد مـــن املنظمـــات اإللليميـــة إلدارة صــيد األ ـــاخ لـــد وضـــعه أطكامـــا    
أن يكون األ ذ برلم املنظمة البحرية الدولية إلزاميا يف املناطق املشـمولة بات الياهتـا،   على  تنا
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وال  يقو بعضهلا يف جنوب احمليط األطلسي. وأ ذت بلـدان عديـدة يف منطقـة جنـوب احملـيط      
 .األطلسي تشارخ ب عالية يف تصميم هذه األداة وتطويرها وتن يذها

 
 مكتب شؤون نزع السالح  

ضـاء يف منطقـة السـالم والتعـاون     يتعاون مكتب شـؤون نـزع السـالح مـو الـدول األع      - 1
 جنوب احمليط األطلسي تروجيا ألهداع ،  ا عيهلا  طـة عمـ  مونت يـديو. ع ـي جمـال أسـلحة       يف

ــطة ذات ال   ــدعم لألنشـ ــدم املكتـــب الـ ــام ، يقـ ــدمار الشـ ــن   الـ ــرار جملـــس األمـ ــذ لـ ــلة بتن يـ صـ
 يبذهلا املكتب يف هذا اجملـال طاليـا علـى تعزيـز التعـاون      (. وتترءز اجلهلود ال 2004) 1540

ــة ودون اإللليميــة وعلــ   ــة واإللليمي ــة، عضــال  عيمــا بــني املنظمــات الدولي ى دعــم الــن هلر اإللليمي
دولـة،   24تعزيز العم  مو اجملتمو املدين. ومن بني الدول األعضاء يف املنطقة البـالغ عـددها    عن

 (.2004) 1540إمل جلنة جملس األمن املنش ة عمال بالقرار دولة تقاريرها األومل  19لدمه 
، استضــاعه طكومــة غــابون طلقــة عمــ  بشــ ن تن يــذ لــرار   2014ويف  ذار/مــار   - 2

 رنسـية، بـدعم مـن املكتـب لدمـ       ( للـدول األعضـاء الناطقـة بال   2004) 1540جملس األمـن  
وع قدت طلقـات عمـ  مماثلـة     من  الل مرءزه اإللليمي للسالم ونزع السالح يف أعريقيا. هلا

ــا يف نيســان/أبري    ــة، ويف توغــو  للــدول األعضــاء ا 2014يف جنــوب أعريقي لناطقــة باإلنكليزي
اإللليمــي  للــدول األعضــاء الناطقــة بالربتةاليــة، بــدعم مــن املرءــز       2015طزيران/يونيــ   يف

زيــز التن يــذ للســالم ونــزع الســالح يف أعريقيــا. وتضــطلو املنظمــات اإللليميــة بــدور هــام يف تع 
(. ويف هــذا الســياق، يواصــ  املكتــب التمــا  ال ــرص لتعزيــز 2004) 1540الكامــ  للقــرار 

 التعاون مو الدول األعضاء يف املنطقة بش ن هذه املس لة.
ويشــا و املكتــب أيضــا علــى إبــداء التــزامد أءــرب باملعاهــدات املتعــددة األطــراف لــوع     - 3

ــدول    الســالح وعــدم االنتشــار، عضــال عــن التن    ــام عــدد مــن ال ــذ األوهل هلــا، يف املنطقــة. ول ي
األعضــاء يف املنطقــة بــالتوليو علــى معاهــدات وات اليــات نــزع الســالح املتعــددة األطــراف          

ولـد انضـمه عيـو الـدول األعضـاء      . 2013االنضمام إليهلـا أو التصـديق عليهلـا منـذ عـام       أو
ــة وشــارءه    يف ــة   املنطقــة إمل معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النووي مشــارءة نشــطة يف عملي

املنعقـد يف نيويـورخ    2015سيما مؤمتر استعراو معاهدة عدم االنتشار لعام  استعراضهلا، وال
ــن    ــدة م ــرة املمت ــ  إمل   27يف ال ت ــهلا    22نيســان أبري ــثالث للانت ــايو، ويف اجللســات ال أيار/م

ــام      ــا عـ ــ  ع قـــدت يف عيينـ ــ ية الـ ــام  2012التحضـ ــف عـ  ، ويف نيويـــورخ2013، ويف جنيـ
ــام ــباط/عرباير  2014 ع ــذ ش ــال 2013. ومن ث دول أعضــاء أ ــرى يف املنطقــة،   ، صــد له ث
ــا   هــي ــة وغيني ــة الكونةــو الدميقراطي بيســاو، علــى معاهــدة احلظــر الشــام     - أنةــوال وعهلوري
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له عليهلـا  ووّلـو عيـو الـدول األعضـاء يف املنطقـة علـى املعاهـدة، وصـد          .(2)للتاارب النوويـة 
 الثة منهلا.عيو البلدان، ما عدا ث

لعـــه معاهـــدة إنشـــاء منطقـــة  اليـــة دولـــة لـــد و 52، ءانـــه 2015ويف أيار/مـــايو  - 4
دولــة لــد صــد له عليهلــا. ومنــذ      39 األســلحة النوويــة يف أعريقيــا )معاهــدة بلينــدابا( و     مــن

، صــد له علــى املعاهـدة دولتــان عضــوان ُأ ريـان يف املنطقــة، واــا أنةــوال   2013شـباط/عرباير  
عضــاء يف املنطقــة البــالغ عــددها ةــو الدميقراطيــة. ومــن بــني الــدول األعريقيــة األ وعهلوريــة الكون

ــة، صــد له   21 ــى املعاهــدة  20دول ــة عل ــايو  .(3)دول ــا  2014ويف أيار/م ــس أباب ، ع قــد يف أدي
املــؤمتر الثالـــث للـــدول األطــراف يف املعاهـــدة. وطضـــر املــؤمترا الـــدوُل األطـــراف يف املعاهـــدة،    
 والوءالــة الدوليــة للطالــة الذريــة، ومنظمــة معاهــدة احلظــر الشــام  للتاــارب النوويــة، ومنتــدى 

 .النووية ؤمتر أنشطة امل وضية األعريقية للطالةاهليئات التنظيمية النووية يف أعريقيا. واستعرو امل
ــة إمل       - 5 ــة يف أمريكــا اجلنوبي ــة والوالع ــثالث يف املنطق ــدول األعضــاء ال ــو ال وانضــمه عي

 .تالتيلولكو( معاهدة طظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )معاهدة
، عـدا أنةـوال، إمل ات اليـة طظـر اسـتحداث      وانضمه عيو الدول األعضاء يف املنطقـة  - 6

وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيمياقيـة وتـدم  تلـ  األسـلحة. وانضـمه تسـو عشـرة        
دولــة عضــوا يف املنطقــة إمل ات اليــة طظــر اســتحداث وإنتــاج وختــزين األســلحة البكتريولوجيــة  

ن عضوان ُأ ريـان يف املنطقـة   )البيولوجية( والتكسينية وتدم  تل  األسلحة، ولد وّلعه دولتا
على هذه االت الية. وشارءه هذه الـدول األعضـاء يف املنطقـة بنشـاط يف عمليـات اسـتعراو       

األســلحة الكيمياقيــة، املعقــود   ســيما املــؤمتر الثالــث الســتعراو ات اليــة طظــر   االت ــاليتني، وال
املـؤمتر السـابو   الـذي أنشـ ه    2016-2012، وبرنامر ما بني الدورات لل تـرة  2013عام  يف

 الستعراو ات الية طظر األسلحة الكيمياقية.
ودعم املكتب أيضا اجلهلـود الـ  تبـذهلا الـدول األعضـاء يف املنطقـة يف جمـال األسـلحة          - 7

ســيما تعزيــز الصــكوخ املتعــددة األطــراف ملرالبــة األســلحة الصــة ة واألســلحة    التقليديــة، وال
_________________ 

وعقا للمادة الرابعة عشرة مـن معاهـدة احلظـر الشـام  للتاـارب النوويـة، يبـدأ ن ـاذ املعاهـدة بعـد أن تصـد ق             (2) 
ـــ    ــدول ال ــو ال ــا عي ــق   44عليهل ـــ     2املدرجــة يف املرع ــدول ال ــني ال ــن ب ــدة. وم ــا    44للمعاه ــزم توليعهل ــ  يل ال

دول، وهـي: إسـراقي ،    8عاهـدة  وتصديقهلا على املعاهدة لكي يبدأ ن اذها، ما زال يتحتم أن تصـدق علـى امل  
نــد، والصــني، ومصــر، واهلريــة ءوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، وعهلوريــة إيــران اإلســالمية، وباءســتان، وعهلو

 .والواليات املتحدة األمريكية
نةـو  البلدان التالية يف املنطقة هي طاليا دول أطراف يف معاهدة بليندابا: أنةوال، وبـنن، وتوغـو، وعهلوريـة الكو    (3) 

غــابون، وغامبيــا، وغانــا، وغينيــا، وغينيــا االســتواقية،  أعريقيــا، والســنةال، وســ اليون، والدميقراطيــة، وجنــوب 
 بيساو، وءابو عردي، والكام ون، وءوت دي وار، والكونةو، وليربيا، وناميبيا، ونيا يا. - وغينيا
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ــا يف  ــاء،  ـ ــاعد الـــدول األعضـ ــة. وسـ ــياغة   ا  ي ـ ــة، يف صـ ــاء يف املنطقـ ذلـــ  الـــدول األعضـ
السياسات ويف التقييم املتعلق بتن يذ تل  الصكوخ، عضال عـن الت ـاوو بشـ ن معاهـدة جتـارة      

 األسلحة وبدء ن اذها.
وساعد املكتب الدول األعضاء يف تن يذ برنامر عم  األمم املتحدة املتعلق  نـو االجتـار    - 8

ة واألسلحة ا  ي ة مـن عيـو جوانبـ  ومكاعحتـ  والقضـاء عليـ .       غ  املشروع باألسلحة الصة 
االجتماعــات الــ  تعقــدها الــدول ولــدم أيضــا الــدعم للــدول يف تنظــيم االجتمــاع ا ــامس مــن  

، واالجتمـاع امل تـوح بـاب العضـوية لللـرباء احلكـوميني،       2014 سنتني، يف طزيران/يونيـ   ء 
 .األعضاء يف املنطقة يف تل  العمليات . وشارءه عيو الدول2015يف طزيران/يوني  

دولــــة لــــد ولعــــه معاهــــدة جتــــارة  130، ءانــــه 2015 طزيران/يونيـــ   22ويف  - 9
دولـة عضـوا مـن دول املنطقـة،      21دولة. ولد ولعه املعاهـدة    69 له عليهلااألسلحة، وصد 

دول، هــي األرجنــتني وأوروغــواي وجنــوب أعريقيــا والســنةال وســ اليون  9وصــدله عليهلــا 
 .(4)وليربيا ونيا يا وءوت دي وار وغينيا

يميـــة ودون اإللليميـــة الراميـــة ولـــدم املكتـــب الـــدعم أيضـــا جملموعـــة مـــن اجلهلـــود اإللل - 10
الــــدول واحلكومــــات، يف أبوجــــا تعزيــــز الســــالم واألمــــن يف املنطقــــة. واعتمــــد ر ســــاء   إمل
عريقيـا املتعلقـة باألسـلحة    ، ات الية اجلماعة االلتصادية لدول غرب أ2006 طزيران/يوني  14 يف

الصــة ة واألســلحة ا  ي ــة وذ اقرهــا واملــواد األ ــرى ذات الصــلة، وبــدأ ن ــاذ تلــ  االت اليــة  
ويف أيار/مــايو  2009 أيلول/ســبتمرب 29بإيــداع بــنن الصــ  التاســو مــن صــكوخ التصــديق يف  

، وتوغـو، والسـنةال،   ، انضمه البلدان الثمانية التالية يف املنطقة إمل االت اليـة، وهـي بـنن   2014
وس اليون، وغانا، وءابو ع دي، وليربيا، ونيا يا. وإضاعة إمل ذل ، ولو على االت اليـة أربـو   

 دي وار. بيساو، وءوت - دول أعضاء أ رى يف املنطقة، هي غامبيا، وغينيا، وغينيا
ة ا  ي ـة  ومت الت اوو بش ن ات الية وسط أعريقيـا ملرالبـة األسـلحة الصـة ة واألسـلح      - 11

وذ اقرها وعيـو القطـو واملكونـات الـ  ميكـن أن تسـتلدم يف صـنعهلا وإصـالطهلا وترءيبـهلا          
ــم املتحــدة االستشــارية      ــة األم ــة ءينشاســا( يف إطــار جلن ــن   )ات الي ــة  ســاق  األم الداقمــة املعني

ــا، واعت مــدت باإلعــاع يف    يف يف ءينشاســا. وهتــدف   2010بري  نيســان/أ 30وســط أعريقي
الصـــة ة واألســـلحة ا  ي ـــة   حـــة التاـــارة واالجتـــار غـــ  املشـــروعني باألســـلحة      مكاع إمل
ــذ شــباط/عرباير   وســط يف ــا. ومن ــة ءينشاســا،   2013أعريقي ــى ات الي ، صــدله الكــام ون عل

_________________ 

عـه الـدول االثـن     اهـدة جتـارة األسـلحة، ولّ   طزيران/يوني ، إضـاعة إمل الـدول التسـو األطـراف يف مع     22يف  (4) 
عشــرة التاليــة األعضــاء يف املنطقــة املعاهــدة: أنةــوال، الربازيــ ، بــنن، توغــو، ســان تــومي وبرينســييب، غــابون،  

 ناميبيا. بيساو، ءابو ع دي، الكام ون، الكونةو، - غانا، غينيا
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رعو إمل مخسة جمموع عدد البلـدان الـ  صـدله علـى االت اليـة، الـ  سـتد   طيـز الن ـاذ           مما
 عند التصديق الساد  عليهلا.

و الل ال تـرة املشـمولة بـالتقرير، أطـرز األعضـاء يف املنطقـة تقـدما ةـدودا يف تعزيـز           - 12
القانون اإلنساين الدو . إذ ا ينضم أي عضو من املنطقة إمل ات الية طظـر أو تقييـد اسـتعمال    
أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها م رطة الضـرر أو عشـواقية األثـر أو أي مـن بروتوءوالهتـا      

ــة طظــر اســتعمال وختــزين      ا مســة ــة إمل ات الي . وا ينضــم أي عضــو مــن األعضــاء يف املنطق
ةــام. بيــد أن ثالثــة بلــدان أ ــرى     وإنتــاج ونقــ  األلةــام املضــادة لألعــراد وتــدم  تلــ  األل      

صــدله علــى ات اليــة  - عهلوريــة الكونةــو الدميقراطيــة وجنــوب أعريقيــا وغينيــا  - املنطقــة يف
 اط/عرباير.الذ اقر العنقودية منذ شب

ــرة        - 13 ــة  ــالل ال ت ــز الشــ اعية يف جمــال التســلح يف املنطق ــود ةــدودة لتعزي ــذله جهل وب 
ــة األعضــاء يف املنطقــة      ــة الثالث ــالتقرير. علــئن شــارءه عيــو بلــدان أمريكــا اجلنوبي املشــمولة ب
بنشـاط يف أدوات األمـم املتحـدة ا اصـة بالشـ اعية، ا تبلـغ سـوى ثـالث دول أعريقيـة األمـم           

، أبلةـه أربـو دول، هـي األرجنـتني     2014 و 2013ملتحدة ببياناهتـا العسـكرية. ويف عـامي    ا
وأوروغواي والربازي  وجنوب أعريقيا، عن عملياهتا املتعلقة بنق  األسلحة التقليديـة إلدراجهلـا   

ــة. ويف ال تــرة    ن ســهلا، أبلةــه أربعــة دول أعضــاء  يف ســا  األمــم املتحــدة لألســلحة التقليدي
 العسكرية. األمني العام بن قاهتا -األرجنتني وأوروغواي والربازي  والسنةال  - املنطقة يف

ويدعم املكتب جهلودا خمتل ة ت بذل يف املنطقة مـن  ـالل مراءـزه اإللليميـة يف أعريقيـا       - 14
اعدة يف أنشـــطة نـــزع الســـالح   وأمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب، ولـــدم املســـ      

ــد ــرة     األســلحة وعــدم ا  وسدي ــة طــوال ال ت ــة يف املنطق ــدول واملنظمــات اإللليمي النتشــار إمل ال
 املشمولة بالتقرير.

عمن  ـالل مرءـز األمـم املتحـدة اإللليمـي للسـالم ونــزع السـالح يف أعريقيـا، يقـدم            - 15
املكتــب الــدعم ال ــين بشــ ن مســاق  نــزع الســالح وسديــد األســلحة وعــدم االنتشــار إمل جلنــة  

ــم املتحــدة االس  ــز       األم ــدم املرء ــا. ويق ــن يف وســط أعريقي ــاق  األم ــة  س ــة املعني تشــارية الداقم
اإللليمي الـدعم إمل دول وسـط أعريقيـا يف سـديث ومواءمـة تشـريعاهتا الوطنيـة املتعلقـة  رالبـة          

 األسلحة الصة ة واألسلحة ا  ي ة.
ــة يف        - 16 ــزع الســالح والتنمي ــي للســالم ون ــم املتحــدة اإللليم ــز األم ــدم مرء أمريكــا ويق

ملنظمــات اإللليميــة يف املنطقــة  الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب أيضــا املســاعدة إمل الــدول وا  
ــة والــدعوة مــن أجــ  مكاعحــة      يف ــة ويف أنشــطة التوعي ــاء القــدرات، واملســاعدة التقني جمــال بن

 االجتار غ  املشروع باألسلحة الصة ة واألسلحة ا  ي ة، وءذل  العنف املسلح.
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وشــارخ املكتــب، مــن  ــالل مرءــز األمــم املتحــدة اإللليمــي للســالم ونـــزع الســالح   - 17
، يف طلقـــة دراســـية 2013يف عـــام  والتنميـــة يف أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب،

االستراتياي والسيادة واملوارد الطبيعية يف جنـوب احملـيط    - السيناريو اجلةرايف”موضوع  عن
ولـدم إسـهلاما عنيـا عيمـا يتعلـق  سـاق  السـالم واألمـن          “دي والعشريناألطلسي يف القرن احلا

، لـدم املكتـب،   2014وسديد األسلحة ونزع السالح يف جنـوب احملـيط األطلسـي. ويف عـام     
من  الل مرءز األمـم املتحـدة اإللليمـي للسـالم ونــزع السـالح والتنميـة يف أمريكـا الالتينيـة          

اســبة إلليميــة ن ظمــه يف تــي ا    لسياســاتية وال نيــة إمل من ومنطقــة البحــر الكــارييب، املشــورة ا   
عويةو، األرجنتني، يف إطار املنطقة. وععه املناسبة ال  دامـه ثالثـة أيـام  ـرباء وممـثلني       دي 

طكــوميني ملنالشــة مســاق  تتعلــق بتن يــذ  طــة عمــ  لوانــدا وإعــالن مونتي يــديو. ومت الترءيــز  
ــن،     ــى لضــايا الســالم واألم ــزع الســالح،    بشــك   ــاص عل ــد األســلحة ون ــ  سدي ــا يف ذل  

 وءذل  األمن يف املناطق احلضرية.
 

 مكتب الشؤون القانونية  
يقــدم مكتــب الشــؤون القانونيــة، مــن  ــالل شــعبة شــؤون احمليطــات ولــانون البحــار    - 1

التابعـة لـ ، املســاعدة إمل الـدول باالضـطالع بعــدد متنـوع مـن أنشــطة بنـاء القـدرات يف جمــال         
احمليطات ولانون البحار وبتقدم املعلومـات واملشـورة بشـ ن التطبيـق املوطـد واملتسـق الت اليـة        

ر القــانوين الــذي جيــب أن تن ــذ ، الــ  ســدد اإلطــا1982األمــم املتحــدة لقــانون البحــار لعــام 
ءــ  األنشــطة الــ  جتــري يف احمليطــات والبحــار والــذي يعــد ذا أايــة اســتراتياية بوصــ      عيــ 

لعمــ  والتعــاون علــى الصــعد الــوطين واإللليمــي والعــاملي يف القطــاع البحــري. وتقــوم  أســا  ا
 الشعبة أيضا  بدور أمانة االت الية وات اق تن يذ ما تتضمن  ات الية األمم املتحـدة لقـانون البحـار   

مـــن أطكـــام بشـــ ن ط ـــال وإدارة األرصـــدة  (5)1982ءـــانون األول/ديســـمرب  10املؤر ـــة 
املنـاطق واألرصـدة السـمكية الكـث ة االرسـال. وعـالوة علـى ذلـ ، تقـدم          السمكية املتدا لـة  

 الشعبة  دماهتا إمل عمليات اجلمعية العامة ال  تعا  على وج  التحديد مساق  احمليطات.
  

_________________ 

ر األغلبيــة العظمــى مــن الــدول األعضــاء 31363 ، الــرلم1833، اجمللــد جمموعةةة ااهداةة ا األمــم املتحــدة،  (5) 
املنطقة هي أيضـا أطـراف يف االت ـاق بشـ ن تن يـذ اجلـزء احلـادي عشـر مـن ات اليـة األمـم املتحـدة لقـانون               يف

ــم املتحــدة،   1982ءــانون األول/ديســمرب   10البحــار املؤر ــة   ــد جمموعةةة ااهداةة ا  )األم ، 1836، اجملل
أطراف أيضـا يف ات ـاق تن يـذ مـا تتضـمن  ات اليـة األمـم املتحـدة لقـانون           (. ءما أن عددا منهلا31364 الرلم

ــ ن ط ــال وإدارة األرصــدة الســمكية       1982ءــانون األول/ديســمرب   10البحــار املؤر ــة   مــن أطكــام بش
، 2167، اجمللـد  جمموعةة ااهداة ا   املتدا لة املناطق واألرصـدة السـمكية الكـث ة االرسـال )األمـم املتحـدة،       

 (.37924الرلم 
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 اتفدقية األمم ااتح ة لقدنون البحدر  
ــة األمــم امل    2014يصــادف عــام   - 2 ــدء ن ــاذ ات الي ــذءرى الســنوية العشــرين لب تحــدة ال

لقانون البحار، علما ب ن عيـو الـدول األعضـاء يف منطقـة السـالم والتعـاون يف جنـوب احملـيط         
 األطلسي أطراف عيهلا.

ومن بني املسااات الرقيسية لالت اليـة يف احل ـاع علـى السـالم يف احمليطـات الوضـوح        - 3
يكتســـي بحريــة. ويف هــذا الصــدد،    الــذي أضــ ت  أطكامهلــا علــى ترســيم طـــدود املنــاطق ال      

ــة      دور ــة طــدود اجلــرف القــاري، أاي ــة، هــي جلن إطــدى املؤسســات املنشــ ة  وجــب االت الي
 اصة. وتتمث  إطـدى مهلـام اللانـة يف دراسـة البيانـات واملـواد األ ـرى الـ  تقـدمهلا الـدول           
الساطلية عيما يتعلق باحلدود ا ارجية للارف القاري يف املناطق الـ  متتـد عيهلـا تلـ  احلـدود      

 هنا. وشـــارءه الةالبيــة العظمـــى  ميــ  حبـــري، وتقــدم توصـــيات بشــ    200يتاـــاوز  إمل مــا 
 األعضــاء يف املنطقــة بنشــاط يف عمليــة ترســيم احلــدود ا ارجيــة جلرعهلــا القــاري.    الــدول مــن
ــايو  31 ويف ــتني   2015أيار/مــ ــن األرجنــ ــة مــ ــات مقدمــ ــة طلبــ ــه اللانــ ــوال، ،، تلقــ  وأنةــ

 عضـال  ونيا يـا،  وناميبيـا،  دي ـوار،  وءـوت  انـا، وغ أعريقيا، وجنوب والربازي ، وأوروغواي،
ــا، وســ اليون، الســنةال، مــن املقــدم املشــترخ الطلــب عــن ــا، وغامبي ــا وغيني  بيســاو، - وغيني

ــاطق يتعلـــق عيمـــا وموريتانيـــا عـــ دي، وءـــابو  لســـاط  املتامخـــة األطلســـي احملـــيط يف باملنـ
اجلنـوب والتعـاون الثالثـي. وعـالوة     أعريقيا، الذي يعتـرب مثـاال علـى التعـاون بـني بلـدان        بغر

 ،وغــابون وبرينســييب، تــومي وســان الدميقراطيــة، الكونةــو وعهلوريــة ،علــى ذلــ ، عــإن توغــو
 القـاري  للاـرف  ا ارجيـة  احلـدود  تـبني  أوليـة  معلومـات  أودعه والكونةو االستواقية، وغينيا
مي  حبري ووصف حلالة إعداد الطلـب الـذي سـيقدم والتـاريخ      200عة تتااوز مسا بعد على

 .(6)مل اللانةإاملزمو تقدمي  عي  
ود ا ارجيــــة للاــــرف القــــاري وألــــر وزراء املنطقــــة ب ايــــة عمليــــة ترســــيم احلــــد - 4
، ال  شاعه التعاون والتآزر عيما بني الـدول األعضـاء   2013عم  مونتي يديو لعام   طة يف

 من االت الية. 76ملنطقة من أج  تن يذ التزاماهتا  وجب املادة يف ا
وشددت  طة عم  مونتي يديو أيضا على أاية املنطقة الدولية لقاع البحار )املنطقـة(   - 5

 بالنسبة للدول األعضاء يف املنطقة.

_________________ 

ــر:      (6)  ــة، انظــــــــــــــ ــة إمل اللانــــــــــــــ ــات املقدمــــــــــــــ ــة الطلبــــــــــــــ ــى لاقمــــــــــــــ ــالع علــــــــــــــ لالطــــــــــــــ
www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm   ــة ر ولالطــالع علــى لاقمــة باملعلومــات األولي

 .www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_preliminary.htmاملودعة لدى األمني العام، انظر: 
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 ويف هذا الصدد، جيدر التذء  ب ن املنطقة هي لاع البحـار واحمليطـات وبـاطن أرضـهلا     - 6
ــة       ــة أن املنطق ــه االت الي ــة. وأعلن ــة الوطني ــراث مشــترخ لإلنســانية  ” ــارج طــدود الوالي  “ت

(. وعيمــا يتعلــق هبــذه املنطقــة البحريــة، تكمــ  أطكــاما االت اليــة أطكــام  االت ــاق    136 )املــادة
ءـانون   10املتعلق بتن يذ اجلزء احلادي عشر من ات الية األمم املتحدة لقـانون البحـار املؤر ـة    

. ومـو ذلـ ،   (7)، علما ب ن غالبية الدول األعضاء يف املنطقة أطراف عي 1982ل/ديسمرب األو
عإن عيو الدول األعضاء يف املنطقة هـي أيضـا أعضـاء يف السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار حبكـم         
مشارءتهلا يف االت الية. والسلطة هي املؤسسة املنش ة  وجب االت اليـة مـن أجـ  إدارة املـوارد     

ــ ــز     املعدني ــام ب نشــطة يف املنطقــةر وتعزي ة يف املنطقــةر واعتمــاد لواعــد وأنظمــة وإجــراءات للقي
وتشايو البحوث العلمية البحريـة يف املنطقـةر ومحايـة وط ـال املـوارد الطبيعيـة للمنطقـة ومنـو         
إحلاق الضرر بالثروة النباتية واحليوانية للبيئة البحرية. ومن بني املناطق ذات األاية الـ  جيـري   

ستكشاعهلا، هناخ مرت و وسط احمليط األطلسي، عيمـا يتعلـق بالكربيتيـدات املتعـددة ال لـزات،      ا
ــة       ــدي الةنيـ ــز احلديـ ــور املنةنيـ ــبة لقشـ ــي، بالنسـ ــيط األطلسـ ــوب احملـ ــة يف جنـ ــال البحريـ واجلبـ

العمــ  مشــارءة علمــاء مــن مؤسســات . وعلــى وجــ  ا صــوص، تشــاو  طــة (8)بالكوبالــه
وث العلميـة البحريـة الــ  جتريهلـا يف املنطقـة الدوليــة منظمـات  حبثيــة      البلـدان الناميـة يف البحــ   يف

دولية. ويف هذا الصدد، است اد متدربون من الربازي  وغانا والسنةال يف املاضي مـن التـدريب   
 يف البحر يف سياق األنشطة ال  اضطلو هبا متعالدون مو السلطة.

ية السـلمية للمنازعـات الـواردة يف اجلـزء     وجتدر اإلشارة أيضا إمل اآللية الشاملة للتسـو  - 7
ا امس عشر مـن االت اليـة، الـ  تلـزم الـدول بتسـوية أيـة منازعـات بينـهلا عيمـا يتعلـق بت سـ              
االت اليـة أو تطبيقهلــا بالوسـاق  الســلمية. وإذا تعـذر علــى األطـراف طــ  منازعتـهلا مــن  ــالل      

ني أربو وسـاق  لتسـوية املنازعـات تنطـوي     الوساق  الثناقية، متنحهلا االت الية إمكانية اال تيار ب
ــة،          ــدل الدولي ــة الع ــانون البحــار، أو ةكم ــة لق ــة الدولي ــزم، هــي احملكم ــرار مل ــى إصــدار ل عل

التحكـيم ا اصـة الـ     هيئات التحكيم املنش ة  وجـب املرعـق السـابو لالت اليـة، أو هيئـات       أو
ــة مــن املنازعــات، واملنشــ ة  وجــب ا    هلــا ــواع معين ــة. وعلــى  مل ــربة يف أن ــامن لالت الي رعــق الث
إمل هــذه اآلليــات، وطــال وجــود   الســنني، جــرت تســوية العديــد مــن املنازعــات بــاللاوء   مــر
اآلليات دون ولـوع العديـد مـن املنازعـات األ ـرى. وجلـ ت الـدول األعضـاء يف منطقـة           هذه

_________________ 

 ،وغينيـا  ،وغـابون  ،وسـ اليون  ،أعريقيـا  وجنوب ،وتوغو ،وبنن ،والربازي  ،وأوروغواي ،وأنةوال ،جنتنيراأل (7) 
 .ونيا يا ،وناميبيا ،وليربيا ،والكونةو ،دي وار وءوت ،والكام ون ،ع دي وءابو ،االستواقية وغينيا

 .www.isa.org.jm/contractors/exploration-areaانظر املولو الشبكي  (8) 
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ــانون ال       ــة لق ــن احملكمــة الدولي ــوب احملــيط األطلســي إمل ءــ  م ــاون يف جن بحــار الســالم والتع
 وهيئات التحكيم املنش ة  وجب املرعق السابو من أج  إجياد تسوية لعدد من القضايا.

وأصدرت احملكمة أيضا عتوى ردا على الطلب املقدم من اللانة دون اإللليميـة املعنيـة    - 8
. وتت لف اللانة مـن سـبو دول   2015نيسان/أبري   2( يف 21 صاقد األ اخ )القضية الرلم 

منهلا سه من الدول األعضاء يف املنطقة. وتتعلـق ال تـوى، يف علـة أمـور، بالتزامـات      أعضاء، 
ــق ب نشــطة صــيد األ ــاخ غــ  املشــروع          ــا يتعل ــة عيم ــة الدولي ــم واملنظم ــة العل ومســؤولية دول

املبلغ عن  وغ  املنظم، عضـال عـن طقـوق والتزامـات الدولـة السـاطلية يف ء الـة اإلدارة         وغ 
 ة املشترءة واألرصدة ال  تنطوي على مصاحل مشترءة.املستدامة لألرصد

 
 اتفدق األمم ااتح ة لألرص ة السمكية  

 الذءرى السنوية العشرين ل تح بـاب التوليـو علـى ات ـاق األمـم      2015يصادف عام  - 9
 ذار/مـار    17يف  املتحدة لألرصدة السمكية. ونظم األمني العام مناسبة لالطت ال بالـذءرى 

  الر يـــة بـــني الـــدول األطـــراف اجلولـــة احلاديـــة عشـــرة مـــن املشـــاورات غـــ ـــالل  2015
دة مســتديرة مكونــة مــن جــزأين،  االت ــاق. ويف هــذا الصــدد، نظمــه الشــعبة منالشــة ماقــ   يف

عروضــا ومنالشــة عامــة بــني املشــارءني. وءــان مــن بــني املشــارءني ممثلــون عــن الــدول    مشــال
ــ  و     ــ  أطــراف عي ــراف يف االت ــاق، ودول غ ــاألط ــة وغــ  طكوميــة    منظم ات طكوميــة دولي

صــلة دعيــه إمل طضــور اجلولــة احلاديــة عشــرة مــن املشــاورات غــ  الر يــة وعقــا لقــرار   ذات
 .69/109اجلمعية العامة 

مل األمــني العــام أن يســت نف   و وجــب هــذا القــرار، طلبــه اجلمعيــة العامــة أيضــا إ       - 10
مــن االت ــاق، يف مقــر األمــم املتحــدة ملــدة   36املــؤمتر االستعراضــي، املقــام عمــال باملــادة   عقــد

، مـن أجـ  تقيـيم مـدى ععاليـة االت ـاق يف ضـمان        2016أسبوع  الل اجلزء األول مـن عـام   
ــاطق واألرصــدة الســمكية الكــث ة      ــة املن ــال وإدارة األرصــدة الســمكية املتدا ل االرســال.  ط 

ــدت اجل      ويف ــة ذات الصــلة، عق ــة العام ــرارات اجلمعي ــذا الصــدد، وعمــال بق ــان العاشــرة  ه ولت
 2014واحلادية عشرة من املشاورات غ  الر يـة بـني الـدول األطـراف يف االت ـاق يف عـامي       

. وعقدت اجلولة احلاديـة عشـرة مـن املشـاورات غـ  الر يـة أساسـا        (9)، على التوا 2015و 
 ءاجتماع سض ي للمؤمتر االستعراضي املست نف. وعالوة على ذل ، طلبـه اجلمعيـة العامـة   
إمل األمــني العــام أن يقــدم إمل املــؤمتر االستعراضــي املســت نف تقريــرا مســتكمال يعــد ه بالتعــاون  

_________________ 

 ،، ءانه األعضاء التالية يف املنطقة أطراعا يف ات اق األرصـدة السـمكية: أوروغـواي   2015أيار/مايو  31يف  (9) 
 .ونيا يا ،وناميبيا ،وليربيا ،وغينيا ،والسنةال ،أعريقيا وجنوب ،والربازي 
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هـذا الصـدد، إمل األمـني العـام      منظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة، وطلبـه أيضـا، يف     مو
 2006ؤمتر االستعراضـي يف عــامي  يعـد  اسـتبيانا طوعيـا بشـ ن التوصـيات الصـادرة عـن املـ         أن
وأن يعم م  يف الوله املناسـب علـى الـدول واملنظمـات والترتيبـات اإللليميـة املعنيـة         2010 و

ــا يف ذلــ  التوجيهلــات احملــددة ا    ــإدارة مصــاقد األ ــاخ، مراعي ــة العاشــرة   ب ــاء اجلول ملقترطــة أثن
 املشاورات غ  الر ية. من
 

 اجلمهية الهدمة  
املتصلة بشؤون احمليطـات ولـانون البحـار    تستعرو اجلمعية العامة ء  سنة التطورات  - 11

يف سـياق نظرهـا يف القـرارات املتعلقـة باحمليطــات ولـانون البحـار ومصـاقد األ ـاخ املســتدامة.         
ــن العمليـــ      ــددا مـ ــة عـ ــ ت اجلمعيـ ــ ، أنشـ ــاعة إمل ذلـ ــق    وباإلضـ ــن التعمـ ــد مـ ــر  زيـ ات للنظـ

تشــم  العمليــة  جوانــب مســاق  احمليطــات ذات األايــة املباشــرة للمنطقــة. وهــي        بعــ: يف
التشــاورية غــ  الر يــة امل توطــة بــاب العضــوية املتعلقــة باحمليطــات ولــانون البحــارر وال ريــق     

الــة البيئــة البحريــة وتقييمهلــا العامــ  امللصــا اجلــامو املعــين بالعمليــة املنتظمــة لإلبــال  عــن ط
العامـــ  ال ريـــق االلتصـــادية، و - الصـــعيد العـــاملي،  ـــا يف ذلـــ  اجلوانـــب االجتماعيـــة  علـــى
الر ي امل توح باب العضوية امللصا لدراسـة املسـاق  املتعلقـة حب ـال التنـوع البيولـوجي        غ 

 واستةالل  على حنو مستدام. البحري يف املناطق الوالعة  ارج نطاق الوالية الوطنية
ــاب العضــوية       - 12 ــوح ب ــق العامــ  غــ  الر ــي امل ت وعلــى وجــ  ا صــوص، أءمــ  ال ري

ــذءور أعــاله أ  ــاير   امل ــ  يف ءــانون الثاين/ين ــدم 2015عمال ــة.    بتق ــة العام توصــيات إمل اجلمعي
هذا الصدد، لررت اجلمعية العامة وضو ص  ملزم لانونـا يف إطـار ات اليـة األمـم املتحـدة       ويف

لقانون البحار بش ن ط ال التنوع البيولوجي البحري يف املنـاطق الوالعـة  ـارج نطـاق الواليـة      
حنو مستدام، والقيام هلذه الةاية، بإنشاء جلنـة سضـ ية جتتمـو يف عـامي      الوطنية واستةالل  على

بشـــ ن عناصـــر مشـــروع  لتقـــدم توصـــيات موضـــوعية إمل اجلمعيـــة العامـــة 2017 و 2016
 ص  دو  ملزم لانونا  وجب االت الية. نا
بســــام،  -م املتحــــدة، يف غرانــــد وعقــــدت طلقــــة العمــــ  الســــابعة، برعايــــة األمــــ  - 13

، دعمـــا  للعمليـــة 2013تشـــرين األول/أءتـــوبر  30إمل  28ار، يف ال تـــرة مـــن دي ـــو ءـــوت
املنتظمة لإلبال  عن طالة البيئة البحرية وتقييمهلـا علـى الصـعيد العـاملي،  ـا يف ذلـ  اجلوانـب        
االجتماعية وااللتصادية. ولد مث  أل ارو س ياين، من البعثـة الداقمـة ألوروغـواي لـدى األمـم      

الـ  شـارءه يف تنظـيم طلقـة العمـ  مـو ءـ  مـن مكتـب الشـؤون القانونيـة             املتحدة، املنطقة
وبرنامر األمم املتحدة للبيئة وأمانـة ات اليـة أبيـدجان، يف شـراءة مـو طكومـة ءـوت دي ـوار.         

لتقيـيم البحـري العـاملي    ، املرعق( معلومات طا ـة األايـة ل  A/68/766ولدم تقرير طلقة العم  )

http://undocs.org/ar/A/68/766
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( تتعلـق بـالثةرات الكاقنـة يف املعلومـات ا اصـة      “التقييم العاملي للمحيطات”املتكام  األول )
 نطقة جنوب احمليط األطلسي واالطتياجات من القدرات إلعـداد تقييمـات حبريـة يف املنطقـة.     

ألول يف أيلول/سـبتمرب  وسينظر ال ريق العام  امللصـا يف التقيـيم البحـري العـاملي املتكامـ  ا     
 ، وستنظر عي  اجلمعية العامة الطقا .2015

وتتناول اجلمعية أيضا مساق  مصاقد األ اخ من  الل لرارهـا السـنوي عـن اسـتدامة      - 14
مصاقد األ اخ. وسديدا ، تناولـه اجلمعيـة بعـ: املسـاق  املتعلقـة  صـاقد األ ـاخ واملشـمولة         

 بإعالن و طة عم  مونتي يديو.
ـــ   - 15 ــة يف عـ ــررت اجلمعيــ ــوص، لــ ــ  ا صــ ــى وجــ ــا  2014ام وعلــ ــري استعراضــ أن جتــ
املعنيــة بــإدارة مصــاقد ملــا تتلــذه الــدول واملنظمــات والترتيبــات اإللليميــة   2016 عــام يف   ــر

ــة التن يــذ ال عــال   66/68 و 64/72إجــراءات اســتاابة ألطكــام القــرارين   األ ــاخ مــن لك ال
املزيد مـن التوصـيات عنـد االلتضـاء. ويف هـذا الصـدد، طلبـه         للتداب  الواردة عيهلا، وأن تصدر

 2016اجلمعية العامة إمل األمني العام أن يعقد طلقة عم  ملدة يومني يف النصف الثاين من عـام  
. وطلبــه أيضــا 66/68 و 64/72ملنالشــة تن يــذ أطكــام ال قــرات ذات الصــلة مــن القــرارين   

عـة، لتنظـر عيـ  اجلمعيـة العامـة      ن مو منظمـة األغذيـة والزرا  األمني العام أن يعد تقريرا بالتعاو إمل
دورهتا احلادية والسبعني، عن اإلجراءات ال  اختذهتا الـدول واملنظمـات والترتيبـات اإللليميـة      يف

 .66/68 و 64/72إلدارة مصاقد األ اخ استاابة لل قرات ذات الصلة من القرارين 
يف القـرارات السـنوية الـ  تتلـذها اجلمعيـة       وجرى تناول عـدد مـن املسـاق  األ ـرى     - 16

ــة العا     ــة بشــ ن اســتدامة مصــاقد األ ــاخ. ودعــه اجلمعي ــهلا اختــاذ    العام ــور من ــة أم ــة إمل عل م
من اإلجراءات ملعاجلة الصيد غ  املشروع وغ  املبلنغ عن  وغ  املنظم. وعيما يتعلـق هبـذا    عدد

مـة الدوليـة لقـانون البحـار أثنـاء إجـراءات اإلعتـاء        األمر، لدم األمني العـام بيانـا  طيـا إمل احملك   
 “.طلب عتوى مقدم من اللانة دون اإللليمية ملصاقد األ اخ”بش ن 

ويف عــدد مــن ال قــرات الــواردة يف لراراهتــا الســنوية بشــ ن اســتدامة مصــاقد األ ــاخ،   - 17
 ـــاخ أن تتلـــذ أهابـــه اجلمعيـــة العامـــة باملنظمـــات والترتيبـــات اإللليميـــة إلدارة مصـــاقد األ 

ــذا     ــا. ويف هـ ــ  عيهلـ ــو املنصـــوص عليـ ــى النحـ ــراءات علـ ــد  إجـ ــود العديـ ــدد، يالطـــال وجـ الصـ
 املنظمات والترتيبات يف جنوب احمليط األطلسي. هذه من
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 أنشطة شهبة شؤون احمليطد  وقدنون البحدر يف جمدل بندء الق را   
إمل عــدد مــن الــدول  لــدمه الشــعبة، مــن  ــالل أنشــطتهلا لبنــاء القــدرات، املســاعدة  - 18

األعضاء يف املنطقة لتعزيز األهداف احملددة يف البيان ا تامي للواندا و طة عم  لوانـدا. ومنـذ   
 ، مشله هذه املساعدة ما يلي:2008عام 

ــيني مــن املســتوى       )أ(  ــنح الزمــاالت للمســؤولني احلكــوميني وغ هــم مــن املهلن م
لتــوع  عــرص التعلــيم يف املراطــ  املتقدمــة والتــدريب يف جمــال   (10)املتوســط مــن الــدول الناميــة 

 شؤون احمليطات ولانون البحار، واجملاالت ذات الصلة،  ا عيهلا العلوم البحريةر
ــ       )ب(  ــات ال ــداد الطلب ــة لتيســ  إع ــدم املســاعدة املالي ــة طــدود    تق ــدم إمل جلن تق
 ر(11)القاري اجلرف

ضــــور اجتماعــــات أو دورات العديــــد ة حلتقــــدم املســــاعدة املاليــــة الالزمــــ )ج( 
اهليئـات الـ  تقـدم هلـا الشـعبة ا ـدمات،  ـا عيهلـا تلـ  الـ  تعقـدها جلنـة طـدود اجلــرف               مـن 

ــاري ــم املتحــدة   (12)الق ــة األم ــة      وعملي ــاب العضــوية املتعلق ــة امل توطــة ب ــ  الر ي التشــاورية غ
 ر(13)باحمليطات ولانون البحار

ة بالســــ ر واملرتبطــــة باملشــــارءة ن قــــات املتصــــلتقــــدم املســــاعدة املاليــــة لل )د( 
االجتماعــات العامليــة أو اإللليميــة بشــ ن مســاق  مصــاقد األ ــاخ، وأنشــطة بنــاء القــدرات     يف

وتنمية املوارد البشرية يف لطاع صيد األ اخ، عضـال عـن التكـاليف املتعلقـة بـإجراءات تسـوية       
 .(14)ات اق األرصدة السمكيةاملنازعات بني الدول األطراف بش ن ت س  أو تطبيق 

وباإلضاعة إمل ذل ، تقدم الشعبة إمل الدول األعضاء يف املنطقة معلومات عن خمتلـف   - 19
املساق  ة  االهتمام املشترخ، على النحو الوارد يف البيان ا تامي للواندا و طة عم  لوانـدا،  

_________________ 

ــن     (10)  ــراد م ــزمالء أع ــني ال ــن ب ــومي وبرينســييب      ءــان م ــة وســان ت ــو الدميقراطي ــة الكونة ــنن وعهلوري ــ  وب الربازي
 وس اليون وغامبيا وغانا والكام ون وءوت دي وار وناميبيا ونيا يا.

ُلدمه املساعدة املالية إمل أنةوال وأوروغواي وتوغو وعهلورية الكونةـو الدميقراطيـة وسـان تـومي وبرينسـييب       (11) 
 ون وغامبيا وغانا وغينيا وءابو عردي وءوت دي وار وناميبيا ونيا يا.والسنةال وس اليون وغاب

 ُلدمه املساعدة املالية لتيس  مشارءة أعضاء اللانة الذين رشحتهلم غانا والكام ون ونيا يا. (12) 

ــة الكونةــ      (13)  ــة لتيســ  مشــارءة منــدوبني أو ةاضــرين مــن الربازيــ ، وتوغــو، وعهلوري ــدمه املســاعدة املالي و ُل
 بيساو، ونيا يا. - الدميقراطية، وغانا، وغينيا

ــا ون    (14)  ــا والســنةال وغيني ــة  تلقــه ءــ  مــن أوروغــواي والربازيــ  وجنــوب أعريقي ــا مســاعدة مالي ــا ونيا ي اميبي
 2009الصندوق االستئماين، الذي تديره منظمة األغذية والزراعة والشـعبة يف ال تـرة الوالعـة بـني عـامي       من
 .2014 و
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هـذا الصـدد، نظمـه أنشـطة     وذل  حبكم الدور الذي تضطلو ب  بوص هلا أمانة االت الية. ويف 
، وناميبيــــا 2007يــــا يف عــــام تدريبيــــة بشــــ ن خمتلــــف جوانــــب االت اليــــة يف جنــــوب أعريق

. وشــارءه الشــعبة أيضــا يف االجتمــاع 2011، واألرجنــتني وأنةــوال يف عــام 2008 عــام يف
ــامر مصــاقد األ ــاخ اإلل      ــة لربن ــة التوجيهلي ــاين للان ــي الث ــذي    اإللليم ــا، ال ــرب أعريقي ــة لة ليمي

 .2012برايا يف عام  يف قدع 
ووضــعه الشــعبة ءــذل  برناجمــا  للتــدريب علــى تن يــذ أطكــام االت اليــة ذات الصــلة   - 20

 بالبحث العلمي البحري.
 


