
www.highseasal l iance.org

نطاق اتفاق جديد للتطبيق مبوجب 
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 

أ. النطاق الخاص بالهدف العام التفاق التطبيق

عند تحديد نطاق اتفاق جديد لتطبيق اتفاقية األمم املتحدة لقانون 

البحار، يتعّي عىل الدول أن تتفق عىل أن األداة سوف:

• تغطّي الحفاظ واالستعامل املستدام للتنّوع البيولوجي البحري يف املناطق 	

الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية1، ال سيام، معاً وباعتبارها كالً متكامالً:

1( املوارد الجينية البحرية، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بتقاسم املنافع،  

2( أدوات اإلدارة بحسب املنطقة، مبا يف ذلك املناطق البحرية املحمية،  

3( تقييامت األثر البيئي،  

4( بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية.  

• اعتامد اإلجراءات الالزمة يك تُدار أي أنشطة من شأنها التأثري 	

بطريقة سلبية يف التنّوع البيولوجي يف املناطق الواقعة خارج 

حدود الوالية الوطنية، عىل أساس املبادئ الرئيسة للحكم الرشيد 

والقانون الدويل للبيئة، مبا يف ذلك من خالل تطبيق املبدأ االحرتازي، 

واملقاربة املتعقلة باملنظومة اإليكولوجية، وأفضل العلوم املتوافرة، 

فضالً عن الشفافية واملساءلة وضامن املشاركة العامة الكاملة.

• إنشاء آلية قوية للرصد واملراقبة واإلرشاف، ومنظومة لالمتثال 	

والتطبيق إلدارة األنشطة يف املناطق الواقعة خارج الحدود الوطنية، 

مبا يف ذلك الرتتيبات اإللزامية لتسوية املنازعات، مبا يتامىش مع 

الجزء الخامس عرش يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار.

منظومة للوصول إىل املوارد الجينية    )1 
البحرية وتقاسم منافعها  

عند تحديد نطاق اتفاق جديد لتطبيق اتفاقية األمم املتحدة لقانون 

البحار يف مجال املوارد الجينية البحرية، يتعّي عىل الدول:

مبوجب االتفاق الذي تم التوّصل إليه يف اجتامع فريق عمل األمم املتحدة بشأن الحفاظ واالستعامل املستدام للتنوع البيولوجي . 1

يف املناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية، وبحسب مداوالت فريق العمل يف األعوام املاضية.

نطاق ومعايري وجدوى اتفاق جديد لتطبيق اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 
حول التنّوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية

البيولوجي واملوارد  بالتنّوع  الكرة األرضية ومتتلئ  املئة من مساحة  45 يف  التي تشّكل  الدولية  البحار  البحار ومنطقة قاع  أعايل  تتعرّض 
إىل  املناخ. نظراً  املَواطن، وتأثريات تغرّي  املفرط، وتدمري  بها مثل صيد األسامك  التهديدات املحدقة  الحيوية، لضغوط متزايدة من 

قاع  البحار ومنطقة  أعايل  إدارة  يف  املستخدمة حالياً  املتنافرة  األدوات  تؤّمن  الراهن، ال  الوقت  املحيطات يف  القطاعية لحكم  الطبيعة 
إىل  تكوينها. مثة حاجة  إعادة  أو تساهم يف  املستنفدة وال تحافظ عليها كام يجب  البحرية  للحياة  املناسبة  الحامية  الدولية،  البحار 
البحار  اتفاقية األمم املتحدة لقانون  اتفاق جديد لتطبيق  يليها وضع  قرار يصدر عن األمم املتحدة للرشوع يف املفاوضات، عىل أن 

العاملية. املحيطات  عافية  البحار، وتعزيز  قاع  البحار ومنطقة  أعايل  البيولوجي يف  التنّوع  قانونية لصون  إرساء منظومة  أجل  من 

2014 الثاين/يناير  كانون 

• إدراج املوارد الجينية البحرية التي يعود منشأها إىل املناطق الواقعة 	

خارج حدود الوالية الوطنية، مبا يف ذلك أعايل البحار ومنطقة قاع 

البحار، مبا يؤّدي إىل سد ثغرة كبرية تعاين منها آلية الحكم حالياً.

• وضع رشوط للوصول إىل املوارد، مبا يف ذلك اتفاق للتقيّد 	

بأحكام اتفاق التطبيق، وااللتزام باملبدأ االحرتازي ومبقاربة 

النظام اإليكولوجي، وإجراء تقييم سابق لألثر البيئي.

• وضع آليات لتسهيل الوصول إىل املوارد الجينية البحرية 	

بهدف إجراء األبحاث وتطوير املنتجات، مبا يف ذلك 

الوصول إىل العيّنات وجمعها ماّدياً وإلكرتونياً. 

• وضع رشوط لتقاسم املنافع، مبا يف ذلك من خالل اآلليات اآلتية: 	

تبادل املعلومات، ومشاطرة األبحاث، وتقاسم املنافع الناجمة عن 

التسويق، والوصول إىل التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات.

أدوات اإلدارة بحسب املنطقة للحفاظ    )2 
عىل التنّوع البيولوجي البحري واملوارد    
البحرية واستخدامها بطريقة مستدامة  

عند تحديد نطاق اتفاق جديد لتطبيق اتفاقية األمم املتحدة 

لقانون البحار يف مجال أدوات اإلدارة بحسب املنطقة، مبا يف 

ذلك املناطق البحرية املحمية، يتعّي عىل الدول أن:

• ن االتفاق إنشاء منظومة عاملية من املحميات واملناطق البحرية 	 تُضمِّ

املحمية ذات التمثيل اإليكولوجي، واملرتابطة، والتي تدار بطريقة فاعلة، مبا 

يف ذلك الشبكات التمثيلية، يف املناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية.

• تويل أهمية خاصة إلنشاء مناطق بحرية محمية بالكامل يف املناطق الواقعة 	

خارج حدود الوالية الوطنية، والتي من املتعارف عليه أنها أداة أساسية 

للحفاظ واالستعامل املستدام للتنّوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة 

خارج حدود الوالية الوطنية، كام أنها ترتدي أهمية لناحية التطبيق.

• تُحّدد مقتىض وضع أهداف الحفاظ و/أو خطة لإلدارة خاصة 	

بكل منطقة بحرية محمية وبكل محمية أنشئت مبوجب 

هذا االتفاق، مبا يف ذلك مقتىض إجراء تقييم مسبق للتأثريات 

التي ميكن أن تنجم عن االستعامالت املسموح بها.

بحار - ورقة موقف ي ال حتالف أعال



3(  تقييامت األثر البيئي

عند تحديد نطاق اتفاق جديد لتطبيق اتفاقية األمم املتحدة لقانون 

البحار يف مجال تقييامت األثر البيئي، يتعّي عىل الدول أن:

• تلتزم بإجراء تقييامت مسبقة لألثر البيئي، مبا يف ذلك تقييامت 	

األثر الرتاكمي، لألنشطة الخاضعة لواليتها أو سيطرتها والتي من 

شأنها أن متارس تأثرياً مناوئاً محتمالً عىل البيئة البحرية أو التنّوع 

البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية.

• ال تسمح بإجراء النشاط إال بعد التأكّد من أنه يخضع لتنظيامت 	

تتامىش مع التزاماتها مبوجب االتفاقية من أجل معالجة 

التأثريات املحّددة، ومن أنه ال يتعارض مع أهداف االتفاق.

• تفرض إجراء تقييامت بيئية اسرتاتيجية للربامج أو الخطط أو 	

السياسات التي من شأنها أن متارس تأثرياً مناوئاً محتمالً عىل البيئة 

البحرية أو التنّوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج 

حدود الوالية الوطنية، مبا يف ذلك اآلثار الرتاكمية والتآزرية.

بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية   )4

عند تحديد نطاق اتفاق جديد لتطبيق اتفاقية األمم املتحدة 

لقانون البحار يف مجال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا 

البحرية، يتعّي عىل الدول أن تعطي األولوية لـ:

• وضع و/أو تعزيز برامج التعليم العلمي والتقني والتدريب 	

عىل الحفاظ عىل التنّوع البيولوجي البحري واستعامله 

بطريقة مستدامة، ال سيام يف البلدان النامية.

• ل أن يتم ذلك، عند اإلمكان، مع 	 تصميم وإجراء أبحاث علمية، ويُفضَّ

رشكاء يف البلدان النامية، بالتعاون مع مؤسسات يف تلك البدان، وتطوير 

القدرات إلجراء هذه البحوث يف امليادين حيث هناك حاجة إليها.

• استنباط وسائل من أجل التطبيق الكامل للجزء الرابع عرش يف اتفاقية 	

األمم املتحدة لقانون البحار حول تنمية التكنولوجيا البحرية ونقلها، 

مع مراعاة املعايري واملبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة الدولية 

الحكومية لعلوم املحيطات حول نقل التكنولوجيا البحرية.

معايري اتفاق جديد لتطبيق اتفاقية األمم 
املتحدة لقانون البحار مبوجب أحكام االتفاقية

أ. املبادئ والقواعد واملقاييس

عند وضع معايري اتفاق دويل جديد لتطبيق اتفاقية األمم 

املتحدة لقانون البحار، يتعي عىل الدول أن:

• تعرتف بأن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار هي اإلطار 	

القانوين العام الذي يجب أن يحكم كل األنشطة يف املنطقة 

البحرية )داخل حدود الوالية الوطنية وخارجها(.

• تعرتف باتفاقَي التطبيق املعمول بهام مبوجب االتفاقية، وتفويضاتهام.	

• تضع منظومة لتعزيز التعاون والتنسيق بي الهيئات القامئة 	

ومع كل املؤسسات ذات الصلة باتفاق التطبيق.

• تحرص عىل استلهام قراراتها من أفضل املعلومات العلمية املتوافرة.	

• تطبّق املبدأ االحرتازي.	

• تطبّق اإلدارة املتكاملة للمحيطات.	

• تستخدم اإلدارة املستندة إىل املنظومة اإليكولوجية أساساً التخاذ 	

القرارات وإدارة األنشطة املقّررة أو التي يتم تنفيذها مبوجب االتفاق.

• تضمن الوصول العام إىل املعلومات، والشفافية، واملشاركة العامة، 	

يف كل آليات صنع السياسات والقرارات املتعلقة باالتفاق.

ب. املعايري املؤسسية

عند تحديد معايري اتفاق دويل جديد لتطبيق اتفاقية األمم املتحدة 

لقانون البحار، عىل الدول أن تضع اآلليات املؤسسية الرضورية، مثل 

“مؤمتر األطراف” وسواه من الهيئات الفرعية بحسب ما تقتضيه 

الرضورة من أجل تفعيل االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاق، 

ومراجعة التطبيق، وسواها من اآلليات التشغيلية الالزمة، مع مراعاة 

الحاجة والفرصة املتاحة لتحديد أمناط التآزر وتفادي التكرار.

جدوى اتفاق جديد لتطبيق اتفاقية األمم 
املتحدة لقانون البحار مبوجب أحكام االتفاقية

اتفاق التطبيق رضوري لتأمي حامية مناسبة لتنّوع الحياة البحرية يف أعايل 

قة ومتكاملة وتعاونية. من شأن االتفاق أن  البحار من خالل مقاربة منسَّ

يساعد عىل معالجة النواقص يف التطبيق والثغرات القامئة عرب وضع إطار عمل 

شامل عىل املستويَي القانوين واملؤسيس وكذلك عىل مستوى الحكم. يشّكل 

النجاح يف وضع اتفاق جديد لتطبيق اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 

من أجل حامية التنّوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج حدود 

الوالية الوطنية، حاجة ملّحة كام أنه يتمتّع بجدوى عالية عىل الصعيَدين 

التقني والسيايس. تقنياً، جرى التفاوض بنجاح عىل اتفاقَي للتطبيق وتم 

إقرارهام مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار. وسياسياً، ينبغي 

عىل الدول أن تأخذ يف االعتبار وجود عدد من املوجبات القانونية املعمول 

بها وااللتزامات السياسية املتّفق عليها التي ال ميكن تطبيقها بالكامل 

يف غياب اتفاق جديد لتطبيق اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار.

تحالف أعايل البحار - ورقة موقف     نطاق ومعايري وجدوى اتفاق جديد لتطبيق اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار حول التنّوع البيولوجي يف املناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية


