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 البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية - 69/212
 

 ،إن الجمعية العامة 
 2006كـــــــــــــان   األول/دي ـــــــــــــم    20املـــــــــــــ ر   61/194إىل قراراهتـــــــــــــا  إذ تشيييييييييييييير 

كــــــــان     19املــــــــ ر   63/211 و 2007كــــــــان   األول/دي ــــــــم    19 ر  املــــــــ 62/188 و
 65/147 و 2009كـــان   األول/دي ـــم    21املـــ ر   64/195 و 2008األول/دي ـــم  

كـــــــان   األول/دي ـــــــم    22املـــــــ ر   66/192 و 2010كـــــــان   األول/دي ـــــــم    20املـــــــ ر  
ملـــــــــــــ ر  ا 68/206 و 2012كـــــــــــــان   األول/دي ـــــــــــــم    21املـــــــــــــ ر   67/201 و 2011
 املتعلقة بالبقعة النفطية على الش اطئ اللبنانية، 2013كان   األول/دي م   20

مــن  7نتــا م مــ ألر األمــم املتحــدة املعــا بالبي،ــة البشــرية، و ا ــة املبــد   وإذ تعيييد تيكيييد 
 الذي طلب فيه إىل الدول اختاذ مجيع اخلط ات املمكنة ملنع تل ث البحار، (1)إعال  امل ألر

 على ضرورة محاية البي،ة البحرية واحملافظة عليها وفقا للقان   الدويل، تشددوإذ  
1992إعــــال  ريــــ  بشــــل  البي،ــــة والتنميــــة لعــــا   وإذ تيخييييذ فييييي اعتبار ييييا 

، و ا ــــة (2)
ــــد ، تكلفــــة التلــــ ث،  16 املبــــد  ــــه علــــى    يتحمــــك امللــــ ث، مــــن  يــــ  املب ــــذي نــــ  في ــــه ال من
21من جدول  عمال القر   17تلخذ يف اعتبارها  يضا الفصك  وإذ

(3)، 
_______________ 

ـــــــة البشـــــــرية، ســـــــتانظـــــــر  (1) ـــــــر مـــــــ ألر األمـــــــم املتحـــــــدة املعـــــــا بالبي،  1972 زيرا /ي نيـــــــه  16-5كه مل،   تقري
(A/CONF.48/14/Rev.1اجلزء األول، الفصك األول ،). 

األول،  ، اجمللـــد1992 زيرا /ي نيـــه  14-3تقريـــر مـــ ألر األمـــم املتحـــدة املعـــا بالبي،ـــة والتنميـــة، ريـــ  دي جـــان و،  (2)
 .، املرفق األول1 والتص يب(، القرار A.93.I.8ة، رقم املبيع )منش رات األمم املتحد القرارات اليت اختذها امل ألر

 .املرجع نف ه، املرفق الثاين (3)

http://undocs.org/ar/A/CONF.48/14/Rev.1
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الكارثـة البي،يـة النامجـة عـن قيـا  القـ ات اجل يـة ايسـرا يلية يف  وإذ تالحظ مع بيال  القلي  
لت ليـد  بتدم   هاريم ختـزين الـنفيف يف املنطقـة اجملـاورة مباحملـرة حملطـة اجليـة 2006أل ز/ي ليه  15

ال ـا ك  اللبنـاين بالكامـك وامتـدت إىلالكهرباء يف لبنا ، مما   دث بقعـة نفطيـة تطـل ال ـا ك 
ســبق للجمعيــة العامــة     برزتــه يف  مـا ال ـ ري و عاقــل جهــ د اقيــق التنميـة امل ــتدامة، علــى  ــ 

 66/192 و 65/147 و 64/195 و 63/211 و 62/188 و 61/194القـــــــــــــــرارات 
 ،68/206 و 67/201 و

  اعـاا   ك مـة إسـرا يك    األمـ  العـا   عـرن عـن قلقـه الشـديد إزاء عـد وإذ تالحظ 
مـــن لبنـــا   مطلقـــا و ـــ ولياهتا فيمـــا يتعلـــق تـــ  الضـــرر والتعـــ يل عمـــا  ـــق  ك مـــة وحملـــعب كـــك

 واجلمه رية العربية ال  رية من  ضرار جراء االن كان النفطي،
مـــــــن قرارهـــــــا  4إىل  هنـــــــا كـــــــررت طلبهـــــــا إىل  ك مـــــــة إســـــــرا يك، يف الفقـــــــرة  وإذ تشيييييييير 

ة التعــ يل الفــ ري والكــايف  ك مــة لبنــا  والبلــدا  األخــر  الــيت ،    تتحمــك م ــ ولي68/206
تضــررت بصــ رة مباحملـــرة مــن البقعــة النفطيـــة، مثــك اجلمه ريـــة العربيــة ال ــ رية الـــيت ل ثــل حملـــ اط،ها 

 جز يا، وإذ تقر وا خل  إليه األم  العا  من  نه مل يتم بعد تنفيذ طلب اجلمعية العامة هذا،
مـن  عا  خلـ  إىل    هـذا االن ـكان النفطـي تـ  مشـم ل بـلي   األم  ال وإذ تدرك 

الصــناديق الدوليـــة اخلا ـــة بالتع يضـــات يف  ـــاالت االن ــكان النفطـــي وإىل  نـــه بالتـــايل ي ـــتحق 
الصــدد  هــذا اهتمامــا خا ــا، وإذ تقــر بلنــه يتعــ  م ا ــلة  ــ  خيــار تــلم  دفــع التع يضــات يف

 من قبك  ك مة إسرا يك،
ســــتنتاجات املتعلقــــة بقيــــاي الضــــرر البي،ــــي واديــــد  جمــــه املبينــــة اال وإذ تييييدرك  ي ييييا 

 ،(4)تقرير األم  العا  يف
امل ـــاعدة املقدمـــة مـــن البلـــدا  املا ـــة واملنظمـــات  وإذ تالحيييظ ميييرة  خيييرد ميييع التقيييدير 

الدوليـــة مـــن  جـــك عمليـــات التنظيـــا والتعجيـــك ب نعـــا  لبنـــا  وإعـــادة إعمـــار  عـــن طريـــق قنـــ ات 
األطـــرا ، وـــا يف ذلـــأ اجتمـــاس  ثينـــا التن ـــيقي بشـــل  التصـــدي  ادثـــة التلـــ ث ثنا يـــة ومتعـــددة 

ومــــ ألر  2006آن/ ت ــــط   17قــــد يف البحــــري يف حملــــرا البحــــر األبــــيل املت ســــيف الــــذي ع  
 ،2006آن/ ت ط   31ست كه مل لإلنعا  املبكر للبنا  الذي عقد يف 

علــى استضـافة الصــندوا     األمـ  العــا  ر ـب و افقـة  ــندوا إنعـا  لبنـا  وإذ تيدرك 
إطـــار آليتـــه  االســـت،ماين ملعاجلـــة  ضـــرار االن ـــكان النفطـــي يف حملـــرا البحـــر األبـــيل املت ســـيف يف

 القا مة، وإذ تعرن عن القلق إزاء عد  تقدمي  ي ت عات للصندوا االست،ماين  ىت تارخيه،
_______________ 

(4) A/69/313. 
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 ؛(4)بتقرير األم  العا  تحيط علما - 1 
لل نة التاسـعة علـى التـ ايل، ايعـران عـن عميـق قلقهـا إزاء اسثـار ال ـلبية ، تكرر - 2 

اجملــاورة مباحملــرة  النامجــة عــن قيــا  القــ ات اجل يــة ايســرا يلية بتــدم   ــهاريم ختــزين الــنفيف يف املنطقــة
 ا ؛حملطة اجلية اللبنانية لت ليد الكهرباء، فيما يتعلق بتحقيق التنمية امل تدامة يف لبن

   البقعـــة النفطيــــة   ـــدثل تل ثــــا حملـــديدا يف حملـــ اطئ لبنــــا  وتل ثـــا جز يــــا  تيييرد - 3 
الشــــ اطئ ال ـــــ رية، و هنـــــا خلفـــــل بالتـــــايل آثـــــارا حملـــــديدة يف ســـــبك ك ـــــب العـــــي  واالقتصـــــاد  يف
لبنــا  ب ــبب آثارهــا ال ــلبية يف املــ ارد الطبيعيــة والتنــ س البي لــ جي ومصــا د األ ــا  وال ــيا ة  يف

   يف البلد؛و حة ال كا
باالســــــــــتنتاجات الـــــــــــ اردة يف تقريـــــــــــر األمـــــــــــ  العـــــــــــا  الـــــــــــذي  حملـــــــــــار سيييييييييييل  ت - 4 

مـن مليـ   دوالر  856.4الدراسـات تبـ أ    قيمـة األضـرار الـيت تكبلـدها لبنـا  بل ـل     إىل فيه
، وتطلـــب إىل األمــــ  العـــا     ألــــ  هي،ـــات األمــــم 2014عــــا   يفدوالرات ال اليـــات املتحـــدة 

املتحــدة ووكاالهتــا واملنظمــات األخــر  املعنيــة الــيت حملــاركل يف التقيــيم األويل للضــرر البي،ــي ال اقــع 
   جتري، يف  دود املـ ارد املتا ـة، دراسـة  خـر  ت ـتند إىل  عمـال مـن بينهـا العمـك األويل الـذي 

د  يف تقريـــــر األمـــــ  العـــــا  إىل اجلمعيـــــة العامـــــة يف دورهتـــــا الثانيـــــة اضـــــطلع بـــــه البنـــــأ الـــــدويل وق ـــــ
 قياي الضرر البي،ي الذي تكبدته البلدا  اجملاورة واديد  جمه؛  جك ، وذلأ من(5)وال ت 
دفـع  يف هـذا الصـدد إىل  ك مـة إسـرا يك    تتحمـك امل ـ ولية عـن طلبهيا تكرر - 5 

لضــــرر اسنــــا الــــذكر وإىل البلــــدا  األخــــر  الــــيت تعــــ يل فــــ ري وكــــا  إىل  ك مــــة لبنــــا  عــــن ا
تضــررت بصــ رة مباحملــرة مــن البقعــة النفطيــة، مثــك اجلمه ريــة العربيــة ال ــ رية الــيت تل ثــل حملــ اط،ها 
جز يــا، عــن تكــاليا إ ــالا الضــرر البي،ــي النــاجم عــن التــدم ، وــا يف ذلــأ إعــادة البي،ــة البحريــة 

يــزال هنــا  قلــق  ال الــ ارد يف تقريــر األمــ  العــا  بلنــهإىل ســابق  ا،ــا، و ا ــة يف ضــ ء االســتنتا  
حملــديد لعــد  تنفيــذ األ كــا  ذات الصــلة بامل ضــ س مــن قــرارات اجلمعيــة العامــة عــن هــذ  امل ــللة 

لبنـــا  واجلمه ريـــة العربيـــة  مـــن فيمـــا يتعلـــق تـــ  الضـــرر والتعـــ يل عمـــا  ـــق  ك مـــة وحملـــعب كـــك
 ال  رية من  ضرار جراء االن كان النفطي؛

للجهــ د الــيت تبــذ،ا  ك مــة لبنــا  وللجهــ د الــيت  تكييرر ارعييرا  عيير تقييدير ا - 6 
ـــــة والدوليـــــة  ـــــة ايقليمي ـــــة وامل س ـــــات املالي ـــــدول األعضـــــاء واملنظمـــــات ايقليميـــــة والدولي ـــــذ،ا ال تب
واملنظمـــات تـــ  ا ك ميـــة والقطـــاس اخلـــات يف بـــدء عمليـــات تنظيـــا الشـــ اطئ املل ثـــة وتلهيلهـــا، 

عضــاء والكيانــات املــذك رة  عــال  علــى    ت ا ــك تقــدمي دعمهــا املــايل والتقــا وتشــجع الــدول األ
_______________ 

(5) A/62/343. 
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إىل  ك مــــة لبنــــا  مــــن  جــــك إألــــا  عمليــــات التنظيــــا والتلهيــــك،  ــــد  احملافظــــة علــــى النظــــا  
 اييك ل جي يف لبنا  ويف   ض حملرا البحر األبيل املت سيف؛

دوا االســـــت،ماين و افقــــة  ــــندوا إنعــــا  لبنــــا  علــــى استضــــافة الصــــن ترحيييي  - 7 
ملعاجلــــة  ضــــرار االن ــــكان النفطــــي يف حملــــرا البحــــر األبــــيل املت ســــيف، القــــا م علــــى الت عــــات، 

بصـ رة مباحملـرة بامل ـاعدة والـدعم يف إـال إدارهتـا املتكاملـة و  جك مـد الـدول الـيت تـلثرت سـلبا  من
يف حمطــة اجليــة لت ليــد وال ــليمة بي،يــا ،ــذ  الكارثــة البي،يــة النامجــة عــن تــدم   ــهاريم ختــزين الــنفيف 
 الكهرباء، بدءا بالتنظيا وو  ال إىل التخل  اسمن من النفايات النفطية؛

   األمـــ  العــــا   ـــ  يف تقريــــر  الـــدول األعضــــاء واملنظمـــات الدوليــــة  تالحيييظ - 8 
وامل س ـــات املاليـــة الدوليـــة وايقليميـــة واملنظمـــات تـــ  ا ك ميـــة والقطـــاس اخلـــات علـــى م ا ـــلة 

نــا  يف هــذ  امل ــللة، و ا ــة فيمــا يتعلــق بلعمــال التلهيــك املضــطلع  ــا علــى ال ــا ك دعمهــا للب
 اللبنـــاين وتهـــ د اينعـــا  األوســـع نطاقـــا، وذكـــر  نـــه ينب ـــي تكثيـــا هـــذا اجلهـــد الـــدويل أل  لبنـــا 

زال عاكفــــا علــــى معاجلــــة النفايــــات ور ــــد اينعــــا ، وتكــــرر دع هتــــا الــــدول واجلهــــات املا ــــة  مــــا
تقــدمي ت عــات ماليــة للصــندوا االســت،ماين، وتطلــب يف هــذا الصــدد إىل األمــ  العــا  الدوليــة إىل 

 شــــد امل ــــاعدة التقنيــــة واملاليــــة علــــى الصــــعيد الــــدويل وــــا يضــــمن تــــ افر مــــ ارد كافيــــة ومناســــبة 
 للصندوا االست،ماين؛

د  يقـ بتعدد  بعاد األثـر ال ـلل للبقعـة النفطيـة، وتطلـب إىل األمـ  العـا     تقر - 9 
التنميــة ” ذا القــرار يف إطــار البنــد املعنــ  إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا ال ــبع  تقريــرا عــن تنفيــذ هــ
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