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        احمليطات وقانون البحار
  احمليطات وقانون البحار    

  
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
 مـن قرارهـا     ٢٠٢أعد هـذا التقريـر اسـتجابة لطلـب اجلمعيـة العامـة الـوارد يف الفقـرة                     

ــرا    ، واملوجــه إىل األمــني ا٦٤/٧١ لعــام، بــأن يقــدم إليهــا، يف دورهتــا اخلامــسة والــستني، تقري
شــامال عــن احمليطــات وقــانون البحــار، وأن يتــيح الفــرع مــن التقريــر، املتعلــق مبوضــوع تركيــز  
االجتماع احلادي عشر لعملية األمم املتحدة االستـشارية غـري الرمسيـة املفتوحـة بـاب العـضوية                 

قبل انعقـاد اجتمـاع العمليـة االستـشارية بـستة أسـابيع علـى               املتعلقة باحمليطات وقانون البحار،     
ويشكل هذا التقرير اجلزء األول من التقرير الشامل لألمني العام عن احمليطـات وقـانون               . األقل
ويقــدَّم التقريــر أيــضا إىل الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار،   . البحــار

التقرير أمهيـة بنـاء القـدرات ونطاقـه؛ ويقـدم حملـة عامـة عـن             ويفحص  .  منها ٣١٩عمال باملادة   
احتياجات الدول لبناء للقدرات يف جمال العلوم البحريـة وغـريه مـن جمـاالت شـؤون احمليطـات                   

ــشطة    ــستعرض األن ــانون البحــار؛ وي ــة لبنــ  /وق ــادرات احلالي ــك اجملــاالت  املب ــدرات يف تل . اء الق
مبــادرات بنــاء القــدرات، وحيــدد الفــرص /طةيتنــاول التحــديات الــيت تعتــرض تنفيــذ أنــش  كمــا

  .املتاحة للمضي قدما
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  مقدمة  -أوال   
ــة الــ     - ١ ــة العام ــى طلــب اجلمعي ــاء عل ــر إىل  ٦٤/٧١وارد يف قرارهــا بن ، يقــدم هــذا التقري

إىل االجتماع احلـادي عـشر لعمليـة األمـم املتحـدة            واجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والستني       
االستشارية غري الرمسية املفتوحة باب العضوية املتعلقة باحمليطات وقـانون البحـار، وكـذلك إىل               

  .ية األمم املتحدة لقانون البحارقاالجتماع العشرين للدول األطراف يف اتفا
 أن يركـــز االجتمـــاع ٦٤/٧١ يف قرارهـــا ١٩٣وقـــررت اجلمعيـــة العامـــة يف الفقـــرة    - ٢

احلادي عشر للعملية االستشارية مناقشاته على بناء القدرات يف جمال شؤون احمليطات وقـانون              
  .يتناول هذا التقرير ذلك املوضوعو. البحار، مبا يف ذلك العلوم البحرية

وكمــا كــان عليــه احلــال يف العــام املاضــي، ســتدرج تغطيــة شــاملة للتطــورات املتعلقــة     - ٣
ــة       ــز العملي ــانون البحــار، وغريهــا مــن املواضــيع، خبــالف موضــوع تركي بــشؤون احمليطــات وق

وستكون هذه التغطية متاحة قبـل نظـر اجلمعيـة العامـة          . االستشارية، يف اجلزء الثاين من التقرير     
 مـع التقريـر املعـين بلبنـات البنـاء          جنبا إىل جنـب      )١(“احمليطات وقانون البحار  ”نون  يف البند املع  

 يمها على الصعيد العاملي، مبـا يف      األساسية للعملية املنتظمة لإلبالغ عن حالة البيئة البحرية وتقي        
  ).١٧٩، الفقرة ٦٤/٧١انظر القرار ( االقتصادية -ذلك اجلوانب االجتماعية 

ا التقرير من مسامهات املنظمات احلكومية الدولية العاملـة يف األنـشطة            وقد استفاد هذ    - ٤
وهناك تقريران سـابقان قـدمهما األمـني العـام هلمـا      . )٢(املتصلة بشؤون احمليطات وقانون البحار   

صلة أيضا بالنظر يف موضوع التركيز وقد تنـاوال احتياجـات الـدول فيمـا يتعلـق بتنميـة مـوارد                     
؛ والتدابري اليت اختذت اسـتجابة الحتياجـات الـدول فيمـا يتعلـق              )A/45/712(احمليطات وإدارهتا   

، وكـذلك الدراسـة الـيت       )A/46/722 (“وهنج مواصلة العمـل   ”بتنمية موارد احمليطات وإدارهتا،     
ــوان   ــة العامــة بعن ــة، وال ســيما أقــل الــدول منــوا    املــساعدة ”أعــدهتا األمان املتاحــة للــدول النامي

ة النامية وكذلك الدول األفريقية الـساحلية، والتـدابري الـيت ميكـن لتلـك               والدول اجلزرية الصغري  
الــدول اختاذهــا لالســتفادة مـــن التنميــة املــستدامة والفعالـــة للمــوارد البحريــة واســـتخدامات        

وهنــاك وثــائق إضــافية ذات صــلة تتــضمن  . )A/63/342(“ احمليطــات يف نطــاق الواليــة الوطنيــة
ــام األخــرى عــن    ــارير األمــني الع ــصايد     تق ــة مب ــسائل املتعلق ــانون البحــار وعــن امل  احمليطــات وق

__________ 
ــة     . ٢٠٢، الفقــرة ٦٤/٧١القــرار   )١(   ــز للعملي ــشاملة للقــضايا، خبــالف املوضــوع حمــل التركي ــة ال هتــدف التغطي

  .االستشارية، يف وثيقة واحدة إىل تبسيط اإلبالغ عنها، واحلد من الطول اإلمجايل لتقارير األمني العام
ــة العامــة      )٢(   ــرار اجلمعي ــوارد يف ق ــه وفقــا للطلــب ال ــع  . ١٩٦، الفقــرة ٦٤/٧١مت تلقي ــة جلمي والنــصوص الكامل

املسامهات متاحة على موقع شـعبة شـؤون احمليطـات وقـانون البحـار التابعـة ملكتـب الـشؤون القانونيـة، علـى               
  .www.un.org/depts/los/consultative_process/consultative_process.htm: املوقع
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 والتقارير عن أعمال العملية االستشارية، فضال عن املواد األخرى املنبثقـة عـن تلـك       )٣(األمساك
ــات ــاين و   . االجتماعـ ــان الثـ ــان االجتماعـ ــصدد، كـ ــذا الـ ــشارية  ويف هـ ــة االستـ ــث للعمليـ الثالـ

ــش ) A/57/80 و A/56/121 انظــر( ــذلك ب ــصلني ب ــور،    مت ــة أم ــشا، ضــمن مجل كل خــاص، وناق
مبـا يف  العلوم البحرية ونقل التكنولوجيا البحرية وتطويرها، على النحو املتفـق عليـه،             ”مواضيع  

ــاء القــدرات  ــة   ”و ، “ذلــك بن ــاء القــدرات، والتعــاون اإلقليمــي والتنــسيق، واإلدارة املتكامل بن
ات، مـن قبيـل العلـوم البحريـة         قطاعات ملعاجلة شؤون احمليط   للمحيطات، كمسائل شاملة لعدة     

  .“ونقل التكنولوجيا، ومصايد األمساك املستدامة، وتدهور البيئة البحرية، وسالمة املالحة
ــه يف جمــال          - ٥ ــدرات ونطاق ــاء الق ــة بن ــى أمهي ــر عل ــاين مــن هــذا التقري ويركــز الفــصل الث

 حملـة عامـة عـن       ويعـرض الفـصل الثالـث     . احمليطات وقانون البحار، مبـا يف ذلـك العلـوم البحريـة           
احتياجات الدول لبناء القدرات يف جمـال العلـوم البحريـة وغـريه مـن جمـاالت شـؤون احمليطـات           

مبادرات بناء القـدرات    /ويتضمن الفصل الرابع استعراضا لوسائل تنفيذ أنشطة      . وقانون البحار 
 ا أساسـ  يف جمال العلوم البحرية وغريه من جماالت شؤون احمليطات وقـانون البحـار، وهـو يقـوم                

ويتنــاول الفــصل ). ٤انظــر الفقــرة (علــى املعلومــات الــيت قدمتــها املنظمــات احلكوميــة الدوليــة 
وحيـدد الفـرص املتاحـة      مبـادرات بنـاء القـدرات،       /اخلامس التحديات اليت تعترض تنفيـذ أنـشطة       

  .للمضي قدما
  

  أمهية بناء القدرات ونطاقه  -ثانيا   
اجة إىل بناء القدرات يف جمال شـؤون احمليطـات          أعربت الدول األعضاء تكرارا عن احل       - ٦

وقــانون البحــار، مبــا يف ذلــك العلــوم البحريــة، وذلــك يف قــرارات اجلمعيــة العامــة واجتماعــات 
واجلدير بالذكر أن اجلمعية العامـة يف قرارهـا األخـري     . )٤(العملية االستشارية، ويف حمافل أخرى    

احلاجـة األساسـية إىل التعـاون، بطـرق     ” علـى  بشأن احمليطات وقانون البحـار، أعـادت التأكيـد     
من بينها بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحريـة مبـا يكفـل جلميـع الـدول، وال سـيما البلـدان                     
النامية، وخباصة أقـل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، وكـذلك الـدول األفريقيـة                      

فادة مـن التنميـة املـستدامة للمحيطـات والبحـار           واالسـت الساحلية، القدرة علـى تنفيـذ االتفاقيـة         
ــصلة          ــسائل املت ــاجل امل ــيت تع ــة ال ــة واإلقليمي ــات العاملي ــديات والعملي ــة يف املنت ــشاركة الكامل وامل

  ).، الفقرة السابعة يف الديباجة٦٤/٧١القرار (“ باحمليطات وقانون البحار

__________ 
  .www.un.org/Depts/losمتاح على موقع شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار   )٣(  
  .، لالطالع على املخطط العام لبعض القضايا موضوع املناقشة١٥٥، الفقرة A/64/66انظر   )٤(  
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ــز وتطــوير       - ٧ ــة أن تعزي ــة العام ــك، الحظــت اجلمعي ــى ذل ــة  وعــالوة عل ــدرات العلمي  الق
والتكنولوجية البحرية للدول الناميـة، وال سـيما يف البلـدان األقـل منـوا والـدول الناميـة اجلزريـة                    
الصغرية، بغية اإلسراع بتنميتـها االجتماعيـة واالقتـصادية، هـو أمـر ضـروري مـن أجـل التنفيـذ           

 اجلمعيـة العامـة بـشأن       وباملثـل، يؤكـد العديـد مـن قـرارات         . )٦)(٥(الفعال التفاقية قانون البحـار    
مصايد األمسـاك املـستدامة علـى احلاجـة إىل أن تـستند الـدول األعـضاء إىل املـشورة العلميـة يف                       

  .)٧() أدناه١٥٢انظر الفقرة (اعتمادها لتدابري احلفظ واإلدارة 
سـيما   وكان واضعو اتفاقية قانون البحار على إدراك تام باحلاجة إىل بناء القـدرات، ال               - ٨

أشار مـن    وكما. )٨(غياب أي صندوق أو برنامج للمساعدة كجزء من االتفاقية نفسها         يف ظل   
مع أن اتفاقية األمـم املتحـدة   ”قبل الرئيسان املشاركان للعملية االستشارية يف االجتماع الثالث   

ــارة    ــستخدم عب ــانون البحــار ال ت ــاء القــدرات ’لق ــر مــن   ‘بن ــضمن أكث إشــارة إىل  ٢٥، فهــي تت
، A/AC.259/L.3 انظــــر (“ وأخــــذ شــــواغلها يف االعتبــــاردول الناميــــةمــــساعدة الــــضــــرورة 
لرابـع عـشر بـشأن      فعلـى سـبيل املثـال، تـشترط االتفاقيـة، يف اجلـزء ا             ). ٦الثـاين، الفقـرة      التذييل

علــوم البحريــة، علــى الــدول النــهوض بتنميــة القــدرات العلميــة والتكنولوجيــة البحريــة للــدول  ال
املــوارد البحريــة واســتغالهلا وصــيانتها وإدارهتــا، ومحايــة البيئــة   الناميــة فيمــا يتعلــق باستكــشاف  

البحرية، والبحوث العلمية البحرية وغريهـا مـن األنـشطة يف جمـال البيئـة البحريـة، مبـا يتفـق مـع                       
باإلضـافة إىل   . )٩(االتفاقية، مـن أجـل اإلسـراع بالتنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة للـدول الناميـة                

بع عشر بشأن تطوير ونقل التكنولوجيا البحرية مدى أمهية العلوم البحريـة            ذلك، يبني اجلزء الرا   
ومــا يتعلــق هبــا مــن معــارف وخــربات وهياكــل أساســية حبريــة، فــضال عــن احلاجــة علــى بنــاء      

 مــن االتفاقيــة باحلاجــة إىل تقــدمي املــساعدة  ٢٠٢كمــا تقــر املــادة . القــدرات يف تلــك اجملــاالت
ة، مبـا يف ذلـك التـدريب واهلياكـل األساسـية والـدعم باملعـدات، يف               العلمية والتقنية للدول النامي   

يقتـصر تنــاول   وال.  إىل معاملـة تفـضيلية للـدول الناميـة يف هـذا الـصدد      ٢٠٣حـني تـدعو املـادة    
 وأحكـام   ١٤٤مسألة نقل التكنولوجيا ألغـراض اجلـزء احلـادي عـشر مـن االتفاقيـة علـى املـادة                    

 مـن االتفـاق املتعلـق بتنفيـذ         ٥ي تناوهلـا أيـضا يف الفـرع         أخرى يف االتفاقية فحسب، ولكن جير     
  .، املرفق٤٨/٢٦٣ اجلمعية العامة اجلزء احلادي عشر من قرار

__________ 
  .٣١٣٦٤، الرقم ١٨٣٦، اجمللد جمموعة معاهدات األمم املتحدة  )٥(  
  .٥٤١، الفقرة A/56/58؛ انظر أيضا ١، املرفق الثاين، الفقرة ٥٥/٧انظر القرار   )٦(  
، ٦٠/٣١؛ ٦، الفقـــــــرة ٦١/١٠٥ و ٦٢/١٧٧؛ ٧، الفقـــــــرة ٦٣/١١٢ و ٦٤/٧٢ات انظـــــــر القـــــــرار  )٧(  

  .٦٦ و ٥٩، الفقرتني ٥٩/٢٥؛ ٦٤ الفقرة
  .٥٧٣، الفقرة A/57/57، و ٦، التذييل الثاين، الفقرة A/AC.259/L.3انظر   )٨(  
  .١٣ة ، الفقرA/45/712انظر أيضا . ٢٦٦انظر اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، املادة   )٩(  
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وهناك أيضا عدد من الصكوك القانونية الدولية اليت تـنظم أنـشطة حمـددة يف احمليطـات                   - ٩
 سبيل املثـال، اتفـاق      والبحار وهي تشمل متطلبات بناء القدرات يف البلدان النامية، ومنها على          

 كــانون ١٠األمــم املتحــدة لتنفيــذ مــا تتــضمنه اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار املؤرخــة    
 مــن أحكــام بــشأن حفــظ وإدارة األرصــدة الــسمكية املتداخلــة املنــاطق  ١٩٨٢ديــسمرب /األول

انظر أيـضا   () اتفاق األمم املتحدة لألرصدة السمكية     ()١٠(واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال   
  ). أدناه١٥١الفقرة 
، الــذي اعتمــد يف مــؤمتر األمــم ٢١باإلضــافة إىل ذلــك، تنــاول جــدول أعمــال القــرن    - ١٠

 مـن   ١٧وحيـدد الفـصل     . احتياجـات الـدول لبنـاء القـدرات       ،  )١١(املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة      
ات حمـددة بـشأن      اقتراحـ  )١٢( لكل جمال من اجملـاالت الـسبعة للربنـامج         ٢١جدول أعمال القرن    

. بناء القدرات والتمويل وتقييم التكلفة والوسائل العلمية والتكنولوجية وتنمية املـوارد البـشرية            
 لنقـل التكنولوجيـا الـسليمة بيئيـا والتعـاون          ٢١ مـن جـدول أعمـال القـرن          ٣٤ويكرَّس الفصل   
شراكات كمــا يؤكــد هــذا الفــصل علــى دعــم بنــاء القــدرات احملليــة وتعــزز الــ. وبنــاء القــدرات

ــستخدمني        ــا وامل ــسليمة بيئي ــات ال ــني حــائزي التكنولوجي ــل ب ــى األجــل الطوي ــة عل التكنولوجي
ان ، وخـصوصا الفقرتـ    ١٤-٣٤، الفقـرة    ٣٤، الفصل   ٢١انظر جدول أعمال القرن     (احملتملني  

 كليـا ملـسألة بنـاء       ٢١ مـن جـدول أعمـال القـرن          ٣٧س الفـصل    وُيكـر )). هـ(و  ) د(الفرعيتان  
  ). أدناه١٦لفقرة انظر ا(القدرات 

خطــة (وحتــدد خطــة التنفيــذ، الــيت اعتمــدت يف مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة      -  ١١
، ضـمن مجلـة أمـور، خطـوات ملموسـة وأهـدافا قابلـة للقيـاس الكمـي                   )١٣()جوهانسربغ للتنفيـذ  

__________ 
  . ٣٧٩٢٤، الرقم ٢١٦٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٠(  
، اجمللــد ١٩٩٢يونيــه / حزيـران ١٤‐٣تقريـر مــؤمتر األمــم املتحـدة املعــين بالبيئــة والتنميـة، ريــو دي جــانريو،      )١١(  

، ١، القـرار  )تـصويب  والA.93.I.8منشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع      (األول، القرارات اليت اختذها املؤمتر  
، A/57/57 و ٥٥٦-٥٥٠، الفقـرات  A/56/58املرفق الثاين، لالطالع على موجز للمجاالت الربناجميـة، انظـر     

  . ٥٧٣الفقرة 
هذه اجملاالت مدجمة يف اإلدارة والتنمية املستدامة للمناطق الساحلية والبحرية، مبا يف ذلك املناطق االقتـصادية            )١٢(  

بيئيـة البحريـة، واالسـتخدام املـستدام ملـوارد األحيـاء البحريـة يف أعـايل البحـار واحلفـاظ                   اخلالصة، واحلمايـة ال   
عليها، واالستخدام املستدام ملوارد األحياء البحرية داخل نطاق الوالية الوطنية واحلفاظ عليها، وهي تتنـاول               

املنـاخي، وتعزيـز التعـاون والتنـسيق        جوانب بالغة األمهية من عدم اليقني بالنسبة إلدارة البيئة البحرية والـتغري             
  . على الصعيد الدويل، وكذلك اإلقليمي، والتنمية املستدامة للجزر الصغرية

ــا،         )١٣(   ــوب أفريقيـ ــسربغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة املـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــر مـ ــسطس / آب٢٦تقريـ  ‐أغـ
، الفــصل األول، ) والتــصويبA.03.II.A.1، رقــم املبيــع منــشورات األمــم املتحــدة (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤

  . ، املرفق٢القرار 
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ــذ الفــصل   ــرن   ١٧لتحــسني تنفي ــى  ” باإلضــافة إىل ،)١٤(٢١ مــن جــدول أعمــال الق ــد عل التأكي
  .)١٥(“ية بناء القدرات ملساعدة البلدان النامية على حتقيق أهدافها يف جمال التنمية املستدامةأولو
وعالوة على ذلك، يدعو كل من برنامج عمـل بربـادوس مـن أجـل التنميـة املـستدامة                     - ١٢

ــة    ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــادوس (لل ــامج عمــل برب ــشيوس  )برن ، واســتراتيجية عمــل موري
برنــامج عمــل بربــادوس إىل إيــالء اهتمــام خــاص لبنــاء القــدرة علــى التكيــف يف ملواصـلة تنفيــذ  

الـــدول اجلزريـــة الـــصغرية الناميـــة إزاء املخـــاطر البيئيـــة، بـــسبل مـــن بينـــها نقـــل التكنولوجيـــا   
  ).A/CONF.207/11انظر (وتطويرها، وبناء القدرات وتنمية املوارد البشرية 

ــة لألمـــم املتحـــد   - ١٣ ــا عـــن ويتـــضمن إعـــالن األلفيـ ــة  ”ة فرعـ ــة االحتياجـــات اخلاصـ تلبيـ
اختــاذ تــدابري خاصــة ملواجهــة حتــديات ”، وفيــه عقــدت الــدول األعــضاء العــزم علــى “ألفريقيــا

ــة   القــضاء علــى الفقــر وحتقيــق التنميــة املــستدامة يف أفري   ــا مبــا يــشمل تعزيــز املــساعدة اإلمنائي قي
جلمعيـة العامـة   قـرار ا  (“ التكنولوجيـا الرمسية، وزيادة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، ونقـل         

  ).٢٨، الفقرة ٥٥/٢
وهناك نتائج أخرى حديثة لعمليات األمـم املتحـدة املتعـددة األطـراف هلـا أمهيتـها أيـضا                     -  ١٤

مـن ذلـك علـى سـبيل املثـال        . يف مسألة بناء القـدرات يف جمـال شـؤون احمليطـات وقـانون البحـار               
الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر املتابعـة الـدويل لتمويـل            : ميـة  بـشأن متويـل التن     ٢٠٠٨إعالن الدوحة لعـام     

؛ وبرنـامج عمـل     )A/CONF.212/L.1/Rev.1(التنمية املعين باستعراض تنفيـذ توافـق آراء مـونتريي           
 يف املنتدى الرفيـع  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٤، الذي متت املوافقة عليه يف   )، املرفق A/63/539(أكرا  

عونــة والــذي حــضره وزراء مــن البلــدان الناميــة والبلــدان املاحنــة املــستوى الثالــث بــشأن فعاليــة امل
  .)١٦(مسؤولون عن النهوض بالتنمية، ورؤساء املؤسسات اإلمنائية الثنائية واملتعددة األطراف

وال تقتصر القيود املتعلقة بالقدرات فقط على عرقلة استفادة الدول، وخاصـة البلـدان                - ١٥
الدول اجلزرية الصغرية الناميـة، مـن احمليطـات والبحـار ومواردهـا             النامية، وال سيما أقلها منوا و     

وفقــا التفاقيــة قــانون البحــار، ولكنــها تــؤدي أيــضا إىل عرقلــة االمتثــال بــشكل فعــال جملموعــة   
االلتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية قـانون البحـار واالتفاقيـات الدوليـة األخـرى، فـضال عـن         

__________ 
جيــري تنــاول مــسائل احمليطــات يف اجلــزء الرابــع مــن خطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ، يف إطــار اجملــال املواضــيعي      )١٤(  

يتنـاول اجلـزء الـسابع مـن     . “محاية وإدارة قاعدة املـوارد الطبيعيـة للتنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة     ”الرئيسي  
  .A/57/57/Add.1غ للتنفيذ التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية؛ انظر أيضا خطة جوهانسرب

، متــاح علــى املوقــع   )٢٠٠٣(“ النــهج االســتراتيجي لتعزيــز بنــاء القــدرات    ”انظــر مرفــق البيئــة العامليــة،      )١٥(  
www.gefweb.org.  

  . ٢٠٠٥ويتصل بذلك أيضا إعالن باريس بشان فعالية املعونة عام   )١٦(  
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 ٢١ من جـدول أعمـال القـرن         ١٧املنصوص عليها يف الفصل     عرقلة التحقيق الفعال لألهداف     
كمــا تــؤثر هــذه القيــود ســلبا يف قــدرة هــذه الــدول علــى حتقيــق  . وخطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ

  . األهداف اإلمنائية لأللفية، وعلى التصدي للتحديات النامجة عن تغري املناخ
ــاء القـــدرات   - ١٦ ــال القـــرن   - نطـــاق بنـ ــاء  أي ٢١ال يتـــضمن جـــدول أعمـ تعريـــف لبنـ

 بنـاء القـدرات باعتبـاره يـشمل قـدرات البلـد البـشرية والعلميـة                 ٣٧ويصف الفـصل    . القدرات
، ٢١عمــال القـــرن  انظـــر جــدول أ (والتكنولوجيــة والتنظيميــة واملؤســـسية واملتعلقــة بــاملوارد     

ــصل ــرة٣٧ الف ــن املــ   ). ١-٣٧ ، الفق ــصدد، م ــذا ال ــن املمكــن أن يكــون    ويف ه ــه أن م سلم ب
وبـشكل أساسـي، تـؤدي      . عدة املالية والعينية مفيـدة لتنفيـذ تـدابري بنـاء القـدرات            من املسا  كال

هذه التدابري إىل توسيع قاعدة املـوارد البـشرية وتعميقهـا، وتعزيـز البنيـة املؤسـسية واملؤسـسات          
  ). ٥٧٤، الفقرة A/57/57انظر (نفسها، وتوسيع قاعدة املوارد املادية 

م معقـد، الحـظ البنـك الـدويل أن جـوهر توافـق اآلراء        مفهـو “ القـدرة ”وتسليما بـأن      - ١٧
اخلاص بالتنمية الدولية يقوم على فكرة أن القـدرة هـي متكـن األفـراد واملؤسـسات واجملتمعـات        

ويتمثــل . مــن حــل املــشاكل واختــاذ خيــارات مــستنرية، وحتديــد أولويــاهتم وختطــيط مــستقبلهم 
بنـاء قـدراهتا الـيت تعـزز متكنـها مـن حتقيـق             اهلدف مـن املعونـة يف مـساعدة البلـدان الناميـة علـى               

  . )١٧(أهدافها اإلمنائية
ويـــرى مرفـــق البيئـــة العامليـــة أن تنميـــة القـــدرات تتعلـــق باألشـــخاص ومنظمـــاهتم           - ١٨

ومؤســساهتم، وبتطــوير أيــة أدوات يــشعرون أهنــا ضــرورية المــتالك زمــام التنميــة اخلاصــة هبــم، 
مرفــق البيئــة العــاملي أيــضا إىل تنميــة القــدرات ويــشري . )١٨(وإجيــاد جمتمعــات تتــيح حتقيــق ذلــك

خمططـة هلـا تنـشط    غـري  وبوصفها جتربة دينامية شاملة مستمرة تنطوي على عمليات خمططة هلـا   
  . )١٩(وتشكل مسار األمور على مدى فترة من الزمن

__________ 
 Building Effective States Forging Engaged Societies”, Report of the World Bank Task Force on“انظـر    )١٧(  

Capacity Development in Africa (September 2005) . متـــــــــاح علـــــــــى املوقـــــــــع
http://go.worldbank.org/0HJ4D0HZO1.  

تقيـيم تنميـة القـدرات؛      : مبـادرة تنميـة القـدرات     ”تحـدة اإلمنائيـة،     برنـامج األمـم امل    /انظر مرفـق البيئـة العـاملي        )١٨(  
  ). ٢٠٠٠(“ حافظة مرفق البيئة العاملي

  . “Strategic Approach to Enhance Capacity-Building”انظر مرفق البيئة العاملي،   )١٩(  
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“ عمليـة دائمـة التطـور     ”ويرى برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي أن تنميـة القـدرات هـي                - ١٩
لألفــراد واملنظمــات واجملتمعــات احلــصول علــى إمكانيــات حتديــد وحتقيــق  ”ن خالهلــا ميكــن مــ

  .)٢٠(“أهداف التنمية اخلاصة هبم مع مرور الوقت وتعزيز هذه اإلمكانيات واحلفاظ عليها
واستنادا إىل استراتيجية التعاون التقين اليت اعتمدها جملس التجارة والتنميـة التـابع ملـؤمتر                 -  ٢٠

املساعدة الـيت    ، تقوم ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  يف) األونكتاد(دة للتجارة والتنمية    األمم املتح 
  .)٢١(املتحدة درات املستخدم يف منظومة األمميقدمها املؤمتر أيضا على مفهوم تنمية الق

ــة          - ٢١ ــدرات وتنمي ــة الق ــا تنمي ــى أهن ــدرات بطــرق شــىت، عل ــاء الق ــشار إىل بن ــا، ي وعموم
وممــا ميكــن أن يتحقــق مــن خــالل ] وبنــاء املؤســسات) واملاليــة(التقنيــة املــساعدة [اإلمكانــات، 

وقــد شــهدت األوســاط اإلمنائيـة تطــورا يف مفهــوم بنــاء  . أو املتعــدد األطـراف /الـدعم الثنــائي و 
القدرات مـن املعونـة اإلمنائيـة واملـساعدة التقنيـة يف الـستينات والـسبعينات، إىل التعـاون الـتقين                     

وتعتـرف هـذه    . انينات والتسعينات، إىل النموذج احلايل لتنمية القـدرات       وبناء القدرات يف الثم   
ــشرية إىل أن         تنميــة ”األوســاط بالقــدرات القائمــة وتــرى أساســا أن القــدرة هــي التنميــة، م

القــــدرات تــــدور حــــول التحــــوالت الــــيت تــــؤدي إىل متكــــني األفــــراد والقــــادة واملنظمــــات 
منوذج بناء القدرات التقليدي القدرات القائمـة       وعلى اجلانب اآلخر، جتاهل     . )٢٢(“واجملتمعات

  . )١٨(واقتصر على استرياد املعارف من أماكن أخرى وتطبيقها
وعلى هذا، فإن مفهوم تنمية القدرات يف الوقت احلاضر يقوم علـى مـسؤولية البلـدان                  - ٢٢

يـــات  األشـــخاص واملهـــارات والتقن-الناميــة عـــن حتقيـــق االســـتغالل األمثـــل للمـــوارد احملليـــة  
 وبالبنـــاء عليهـــا، وذلـــك عـــن طريـــق قيامهـــا بنفـــسها بتـــصميم هـــذه العمليـــة  -واملؤســـسات 

الـتمكني يتحقـق لألشـخاص      ”ويفترض ذلـك املفهـوم أن       . وتوجيهها وتنفيذها واحلفاظ عليها   
 -على النحو األفضل كي يصلوا إىل كامـل إمكانـاهتم عنـدما تكـون وسـائل التنميـة مـستدامة                  

وميكـن أن تتـراوح     . “تتولد وتدار بشكل مجـاعي لـدى املـستفيدين منـها          حملية وطويلة األجل،    
__________ 

  .www.undp.org/capacity، متاح على املوقع Capacity Development: a UNDP Primer” (2009)“انظر   )٢٠(  
ــة،      )٢١(   ــتقين ”انظــر مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــتقين   : أنــشطة التعــاون ال ــشطة التعــاون ال اســتعراض أن

ــاد ــرر “لألونكت ــشرين األول١٩، )٥٠-د (٤٧٨، املق ــوبر / ت ــرات  ٢٠٠٣أكت ــق، الفق ــد . ١٠-٢، املرف وق
  . www.unctad.orgانظر . ءوضعت هذه االستراتيجية بعد مشاورات عدة مع الدول األعضا

أثبتــت التجــارب علــى مــدى العقــود املاضــية أمهيــة املــسؤولية احملليــة ”وفقــا لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،   )٢٢(  
والقدرات احمللية، ويف حني أن املـوارد املاليـة ذات أمهيـة حيويـة، ال ميكـن هلـا وحـدها أن تـتمكن مـن تعزيـز                             

عــاون الــتقين مناســبا يف بعــض احلــاالت لتلبيــة االحتياجــات القــصرية األجــل، وقــد يكــون الت. التنميـة البــشرية 
ولكنه مييل إىل أن يكون مكلفا ومدفوعا باجلهات املاحنة، وإىل االعتماد على اخلربات األجنبية على حنو غـري            

 :Capacity Development“انظــر برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، . “مالئــم مــع تــشويه األولويــات الوطنيــة

United Nations Development Programme Primer”.  
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هذه التنمية بني أي جهد مبذول لتعليم شخص مـا القيـام بـأمر مـا أو حتـسني القيـام بـه، وبـني                         
إنــشاء مؤســسات جديــدة أو تعزيــز املؤســسات القدميــة، والتعلــيم والتــدريب، وكــذلك تعزيــز   

ولذا فهي عمليـة تدرجييـة، جتـري لـدى          . رياهتم عموما حقوق األفراد أو إمكانية وصوهلم أو ح      
البلد الذي يأخذ زمام املبادرة إلجـراء أنـشطة مـصممة لتلبيـة احتياجاتـه مـن خـالل االسـتثمار                     

  .)٢٠(والبناء على رأس املال البشري وتغيري املمارسات املؤسسية وتعزيزها
إىل بنـاء القـدرات باعتبـاره عمليـة     ووفقا ملرفق البيئة العاملية؛ ينبغـي بـصفة عامـة النظـر          - ٢٣

تعبئة اخلربات املمكنة أو الفردية القائمـة غـري املـستغلة أو غـري املـستغلة        : دينامية متعددة األوجه  
ــا          ــيت أســندت إليه ــا يف املؤســسة ال ــدم وجوده ــتخدامها لع ــيت ال ميكــن اس ــشكل الكــايف ال بال

أسباب أخرى، وتعزيز القـدرة     املسؤولية ذات الصلة أو بسبب أوجه القصور التنظيمي، ضمن          
على جتنب حتوهلا إىل خربات قدمية فات أواهنا، وذلك عن طريـق االسـتخدام املتواصـل وتـوفري                  
دورات تدريبيـــة قـــصرية األجـــل، وحلقـــات عمـــل وحلقـــات دراســـية وغريهـــا مـــن خـــدمات 

 )١٩(التدريب؛ وحتويل أو تعديل القدرات احلالية للتعامل مع مشاكل جديدة؛ وخلـق القـدرات             
عن طريق برامج التـدريب الرمسـي؛ وأخـريا التعاقـب يف القـدرات أو حتـسينها مبجـيء األجيـال                     

  .)١٩(الالحقة واحملافظة عليها
 “بنـاء القـدرات   ”مـصطلح   يـستخدم   ألغراض هـذا التقريـر، وحرصـا علـى االتـساق،              - ٢٤

دي وتنميـة القـدرات،     ، وبناء القدرات التقلي   نيشمل املساعدة أو التعاون التقني    يواسع ل باملعىن ال 
   .راحل خمتلفة من التنميةالرتباطها مجيعها مب

  
  ستوياتامل وخمتلف السبلتنفيذ بناء القدرات من خالل     

هناك عدة هنج خمتلفة لتنفيذ بناء القدرات، مثـل التعـاون يف جمـال التكنولوجيـا، مبـا يف                     - ٢٥
 ، مبا يف ذلك املساعدة املاليـة      ،ملساعدة وبرامج التعاون وا   ؛ذلك نقل التكنولوجيا والدراية الفنية    

  . )٢٣(فضال عن الترتيبات التعاونية والشراكات
، ةطبق علـى ثالثـة مـستويات عامـ        هج تُ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن هذه النُ      ويرى    - ٢٦
تنميـة  (والفردي  ) بناء املؤسسات وتعزيزها   (واملؤسسي) البيئة التمكينية  (ياجملتمعاملستوى   هي
بعض التـدخالت، وإن مل تكـن شـاملة، الـيت تـؤدي إىل             لـ أدنـاه وصـف     يـرد   و). وارد البـشرية  امل

أحـدها  ” أننظامـا متكـامال، أي      تـشكل   هـذه املـستويات     أن  ربنـامج   ويعتـرب ال  . تنمية القدرات 
  .)٢٠(“ وحتددهااألخرى قوة على منهاقوة كل وتعتمد  - سلسة بطريقة  اآلخرؤثر علىي

__________ 
  ).ج (١٠٦ و ١٠٥ و ٩٦ للتنفيذ، الفقرات خطة جوهانسربغ، ١٣انظر احلاشية   )٢٣(  
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ــستوى   - ٢٧ ــيامل ــة،   - اجملتمع ــة العاملي ــق البيئ ــا ملرف ــد  وفق ــتم حتدي ــنطــاق ال ي ــة ال شامل لتنمي
النــاس الواسـع الـذي يعمـل    جتمــاعي االنظـام  ال  يـشكل ألنـه نظــرا واتيـة  املبيئـة  ال وفـق القـدرات  
عالقــات القــوة واملعــايري  و مجيــع القواعــد والقــوانني والــسياسات  ويــشمل،  داخلــهواملنظمــات

ــشاركة ا    ــيت حتكــم امل ــة ال ــةاالجتماعي ــشمل . ملدني ــة     وت ــستهدف البيئ ــيت ت ــدخالت ال بعــض الت
 االضـطالع بـربامج تثقيفيـة     / الـوعي العـام     نـشر  بـادرات لزيـادة   امل/التمكينية أنشطة بناء القدرات   

قــادرة علــى تنفيــذ الؤســسات املحبــوث وبــرامج توعيــة عامــة وتعزيــز إجــراء  ويــةتدريبدورات و
دعـوة  و ؛ القـرار، واجملتمعـات احملليـة      صـانعي و القيـادة الـسياسية      وتثقيـف  وتوعيـة    ؛هذه الـربامج  

 وإعـداد أدوات     الرشـيد؛  احلكـم  يف   ا دوره لكي تؤدي اإلعالم ومنظمات اجملتمع احمللي     وسائل  
  .)١٩(لنشر املعلومات، والتعليم العام، والتوعية

 البنيـة الداخليـة والـسياسات واإلجـراءات الـيت           اتتطوير قدر  إن ‐ املؤسسياملستوى    - ٢٨
 مزايـا  جيـري وضـع   مـن خـالل هـذه العناصـر         ألنه   ،أمهيةأمر ذو    إحدى املؤسسات لية  حتدد فعا 

 مــوارد هــذه العناصــر أفــضلكلمــا كانــت و.  األفــراد معــاالتقــاءو العمــل موضــعواتيــة املبيئــة ال
ذات عديـدة   ويف هـذا الـصدد، هنـاك تـدخالت          . احتمال تنـامي القـدرات    ازداد  ،  وأكثر توافقا 

  . املبينة أدناه التدخالتصلة، مبا فيها 
ــن  ميكــن أن و  - ٢٩ ــدف م ــدخالت يكــون اهل ــشاء الت ــز إن ــية  وتعزي ــةاهلياكــل األساس   املادي
انظـر   (املؤسسية، مبا يف ذلك من خالل توفري وتعبئـة املـواد اخلـام واملعـدات واملرافـق والـسفن              و

A/57/57 ــرة ــشمل  ). ٥٧٤، الفقـ ــن أن تـ ــذلكوميكـ ــل    كـ ــك نقـ ــا يف ذلـ ــتقين، مبـ ــاون الـ  التعـ
 علـى املـدى البعيـد      غـرض بنـاء القـدرات        تـؤدي الـيت ينبغـي أن        والدراية الفنيـة   )٢٤(لوجياالتكنو
  . بإدارته وتنسيقهالبلدان نفسهاأن تقوم  وينبغي
القانونية واملؤسـسية، مبـا يف      والتدخالت اليت تستهدف تعزيز اهلياكل العلمية       كما تعد     - ٣٠

انظـر جـدول     (هامـة تويني الفردي واملؤسسي،     على املس  التقنيةذلك املهارات واملعرفة والدراية     
 أو تـدابري    أنظمـة  تـشريعات وطنيـة أو       وضـع  تـشمل    وقـد . )٢-٣٧، الفقـرة    ٢١أعمال القـرن    

__________ 
جمموعـة واسـعة مـن العمليـات تـشمل          ” نقـل التكنولوجيـا بأنـه        اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ     تعرف    )٢٤(  

خلربة واملعـدات املتعلقـة بتخفيـف تغـري املنـاخ والتكيـف معـه، وذلـك فيمـا بـني خمتلـف                    تدفقات الدراية الفنية وا   
أصحاب املصلحة، مثل احلكومات، وكيانات القطاع اخلاص، واملؤسسات املاليـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة،              

ائل املنهجية والتكنولوجية   انظر اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، واملس        (“التعليمية/واملؤسسات البحثية 
انظر أيـضا إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة     )). ٢٠٠٠(موجز لصانعي السياسات : يف نقل التكنولوجيا  
الرفيــع بــيجني ؤمتر ملــ، ورقــة أساســية “ونقــل التكنولوجيــا تطــوير التكنولوجيــا: تغــري املنــاخ”يف األمــم املتحــدة 

  .www.un.org/esa/dsd، متاح على املوقع )٢٠٠٨ (املستوى املعين بتغري املناخ
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 ، فــضال عــن صــياغة وتنفيــذ اســتراتيجيات وسياســات وطنيــة، وإجــراء تقييمــاتأخــرىإداريــة 
  .)www.un.org/esa/dsdانظر (

 حتــسني فــرص احلــصول علــى املعلومــات، : ذات الــصلةاألخــرى التــدخالت وتتــضمن  - ٣١
 مــواد التــدريب، وتيــسري تبــادل البيانــات واملعلومــات واخلــربات مــن ووضــعوإنــشاء شــراكات 

ــاون،   ”خــالل  ــادل األفقــي والتع ــشاءالتواصــل والتب ــة جلــان توجيهوإن مــشاريع ألصــحاب  لل ي
  .)١٨(“ملصلحةأصحاب امسؤوليات إدارة املشاريع مع   والتدريب وتقاسم،املصلحة املتعددين

 هـذا  عنـد بنـاء القـدرات    بـشكل عـام يـرتبط        - تنميـة املـوارد البـشرية     /املستوى الفردي   - ٣٢
 اكتـساهبا ميكـن  و. القيام هبا  لكل شخص    تتيحتنمية املهارات واخلربات واملعارف اليت      باملستوى  

. )٢٠(رمسيــا مــن خــالل التعلــيم والتــدريب، أو بــشكل غــري رمســي مــن خــالل املمارســة واملراقبــة
ــد ــضمن  وق ــصلة  تت ــشطة ذات ال ــشرية دورات   باألن ــوارد الب ــة امل ــية تنمي ــصرية ودورات دراس ق

 واحللقـات   ،وحلقات العمـل  أثناء العمل،   التدريب التقين   ويف ذلك تدريب املدربني      تدريبية، مبا 
ومهـارات بنـاء   املقترحـات   كتابـة   والدراسية، وتعزيز القدرات املؤسسية من خالل نقل القيادة،         

 الـربامج   مثـل (مـدة املـداخالت     فـإن   وفيمـا يتعلـق بالتـدريب،       . )www.ioc-cd.orgانظـر    (فريقال
 ت مداخلــة مــا إذا كانــقــد حتــدد الــذي تــستهدفه، واملــستوى )اجلامعيــة مقابــل بــرامج التــدريب

ــاء القــدرات   . األجــلة قــصريفرديــة  أو طويلــة األجــلمؤســسية  أمــا األنــشطة األخــرى فهــي بن
، وحتديـد   )لترمجة إىل لغـة العمـل احملليـة       لإلكترونيا، أو املرافق والتدريب      ( الوثائق للحصول على 
  .)٢٥( للمساعدة يف إعداد مفاهيم املشاريع واملقترحاتنيقليمياإل أو نيلياحملومتويل اخلرباء 

  
  بناء القدراتللدول ااحتياجات   - ثالثا  
  حملة عامة  - ألف  

بنــاء القــدرات للــدول ااحتياجــات عــن ملي مل جيــر أي تقيــيم شــامل علــى الــصعيد العــا   - ٣٣
 املعلومـات   وتـستمد . يتعلق بشؤون احمليطات وقانون البحار، مبـا يف ذلـك العلـوم البحريـة              فيما

 ،هـذا التقريـر  يف  املنظمات احلكوميـة الدوليـة       اليت قدمتها الواردة يف هذا الفصل من املسامهات       
 وتقـارير العمليـة   ؛قرارات اجلمعية العامةو ؛)ه أعال٤انظر الفقرة (ألمني العام السابقة  اوتقارير  
تنفيــذ عــن تقيــيم إجــراء  والنتــائج األخــرية ألمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، بعــد  ؛التــشاورية

 أجــري مــن خــالل التقــارير الــذي البيولــوجي البحــري والــساحلي، عــن التنــوعبرنــامج عملــه 
ــة؛   ــة والطوعي ــيت أعــدهتا شــعبة شــؤون   والوطني ــائق ال ــانون البحــار، ومكتــب   الوث احمليطــات وق

 وكـذلك   ). أدنـاه  ١٥٣ و   ٩٢انظـر الفقـرتني      ( األمسـاك  صايدالشؤون القانونية، فيمـا يتعلـق مبـ       
__________ 

  ).١٥انظر احلاشية (“ النهج االستراتيجي لتعزيز بناء القدرات”انظر   )٢٥(  
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االحتياجات اليت حددها املنتدى العاملي املعـين باحمليطـات والـسواحل واجلـزر، والفريـق العامـل                 
 وخاصـة .  شـاملة الفـرع دة يف هـذا    املعلومـات الـوار    وال ميكن اعتبار  . )٢٦(املعين بتنمية القدرات  

طلـب إىل  ت، مل ٦٤/٧١ اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا        وذلـك ألن  أهنا ال تتضمن مسامهة الـدول،       
  . ا وجهات نظرهالتماساألمني العام 

، ومـن املـرجح أن متتـد علـى مـدى      جاريـة االحتياجات املبينة يف هذا الفـصل   وال تزال     - ٣٤
، عنـدما   مطلـع التـسعينيات مـن القـرن العـشرين         غـرار   علـى   وعالوة علـى ذلـك،      . عدة سنوات 

، يبـدو  ) أعـاله ٤انظـر الفقـرة   (أصدر األمني العام تقريرا عن احتياجـات الـدول يف هـذا اجملـال         
 مـن اختـاذ أي      تتمكن بعـد   يف التجارب الوطنية، بدءا من البلدان اليت مل          ه ال يزال هناك تباين    أن

البلـدان  احتياجـات    اليت توفرها اتفاقية قانون البحار، إىل         ملموسة لتطوير الفوائد احملتملة    تدابري
، املوسـعة واليـة علـى مناطقهـا البحريـة     ال لكفالـة  بعض القدرات واختذت مبادرات     طورتاليت  

انظــر  ( متعلقــة بــذلكذ بــرامج ومــشاريعيــتنميــة احمليطــات وتنفل سياســات عــن طريــق اعتمــاد 
A/46/722 ــرة ــك،  . )١٥، الفق ــع ذل ــد حــدثت  وم ــفق ــرة حتــوالت في  من ــك الفت ــق ذ تل ــا يتعل  م

مـشاكل وحتـديات    ظهـرت   باإلضافة إىل ذلـك،     . االحتياجات واألولويات واألهداف اإلمنائية   ب
ــاملي    ــصعيد الع ــى ال ــدة عل ــوطين،  وجدي ــد حتياجــات وتطــورت االاإلقليمــي وال  تلــك مــع تزاي

 بـصورة ل   هـذا الفـص     يشري ، يف حني  لذلك. )١٣ و   ١٢، الفقرتان   A/63/342انظر   (التحديات
 البلـدان الناميـة،   إىل تعـود أساسـا  االحتياجات اليت مت حتديدها فإن عامة إىل احتياجات الدول،    

  .والدول اجلزرية الصغرية النامية البلدان األقل منوا وخاصة
أكثر بـ  احتياجـات تتـصل    عـدة    فـإن ،  طبيعتـه  مـن حيـث    شـامال  بناء القدرات    وملا كان   - ٣٥
 االحتياجـات الـيت ختـص منطقـة          كما مت إبـراز    .ت وقانون البحار   احمليطا يف أو قطاع    منطقة من

حتياجـات احملـددة للـدول يف جمـال         االوقـد أدرج قـسم منفـصل لوصـف          . ا معين امعينة أو قطاع  
  .العلوم البحرية

قــانون ل  األمــم املتحــدة مبــا يف ذلــك اتفاقيــة،نفيــذ االتفاقيــات الدوليــةعلــى تالقــدرات   - ٣٦
، يف مجلـة أمـور، فيمـا يتعلـق بتنفيـذ متطلبـات االتفاقيـات                لالـدو ات  رقدجيب تعزيز    - البحار

، البحـار /وطنيـة لتنميـة احمليطـات     سياسـات    أطـر تنظيميـة و     ووضعالدولية على الصعيد الوطين،     
بـشأن  جـراء مراجعـة دوريـة       كما تدعو احلاجة إىل بنـاء قـدرات إل        . )٢٧(وحتسني آليات اإلبالغ  

__________ 
، موجز للسياسة العامة    ، والفريق العامل املعين بتنمية القدرات     املنتدى العاملي املعين باحمليطات والسواحل واجلزر       )٢٦(  

  ).٢٠٠٨مارس / آذار٣٠(يف جمال تنمية القدرات 
 إىل احلاجـة إىل حتـسني آليـات اإلبـالغ يف اتفاقيـات              برنامج جنوب آسيا للتعاون البيئـي     على سبيل املثال، أشار       )٢٧(  

،  املتـصل هبـا    ١٩٧٨، بـصيغتها املعدلـة بربوتوكـول        ١٩٧٣االتفاقية الدوليـة ملنـع التلـوث مـن الـسفن لعـام              مثل  
  .بشأن التسرب النفطي
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 عات مـن حيـث    تـشري ال لفهم املدى الذي حققته   نفيذها  مدى كفاية السياسات والتشريعات وت    
  .)٢٨(ا استمرار فعاليتهوكفالةأهدافها 

ــة يف  وأكــد   - ٣٧ مــؤمتر اســتعراض اتفــاق األمــم املتحــدة لألرصــدة   عــدد مــن الــدول النامي
ــسمكية  ــام ال ــز   ٢٠٠٦لع ــى ضــرورة تعزي ــدمي  عل ــساعدتق ــة   اتامل ــدول األطــراف النامي  إىل ال

  .)٤٦، الفقرة A/CONF.210/2006/15انظر  (فاق إىل أقصى حد ممكنلتمكينها من تنفيذ االت
ــة    - ٣٨ ــة إىل أن أحــد قــرارات وأشــارت املنظمــة البحريــة الدولي صــدر  الــذيملنظمــة امجعي

) ٢٠٠٧نـوفمرب  /تـشرين الثـاين   ٢٩ يف   A.998(25(قرار مجعية املنظمة البحرية الدوليـة       (مؤخرا  
. القائمــة لــصكوك علــى اوتنفيــذ التعــديالت اجلديــدة تطــوير ل احلاجــة إىل بنــاء القــدرات  أبــرز

 واملــوارد الالزمــة للمــشاركة يف صــكوك ةلمــساعدل الــدول إىل ضــرورة تقــدمي أيــضا وأشــارت
  .تلك الصكوك على حنو فعالاألمن البحري واعتماد التدابري الالزمة لتنفيذ أحكام 

 إىل إطــار حباجــةأن الــدول إىل ألمــني العــام لألمــم املتحــدة الــسابقة ا تقــارير وأشــارت  - ٣٩
ــانوين و ــاتقــدرإىل ق ــة ة قــضائية فعال انظــر (أعــايل البحــار  بارتكــاب جــرائم يف  املــدانني ملعاقب
A/63/63 ١٣٧-١٣٣، الفقرات(.  

بنــاء القــدرات فيمــا يتعلــق بتنفيــذ  إىل  حاجــة بوجــود منظمــة العمــل الدوليــة وأفــادت  - ٤٠
 تتـيح الـيت   القـدرات واملـوارد      تتـوافر مـثال      فـال . للبحـارة وصـيادي األمسـاك     أخـرى   معايري عمل   

بوضـع  ، وخاصـة فيمـا يتعلـق    ٢٠٠٦  لعـام اتفاقيـة العمـل البحـري   أن تصدق علـى  دول العلم  ل
إىل وضـع   هنـاك حاجـة ملحـة أيـضا         و. إصـدار الـشهادات   والعمـل   على  تفتيش اإللزامي   ال نظام

فاقيـة، مبـا يف ذلـك الـضمان      مبتطلبات احلماية االجتماعيـة يف االت تتعلق وبناء قدرات  توجيهات
ــة،     ؛ألمــراض واإلصــابات إزاء ا الــسفن مــالكي مــسؤولية تــشملاالجتمــاعي والرعايــة الطبي

  .املهنية والصحةوالسالمة 
التنوع بـ وذكرت أمانة اتفاقية التنوع البيولـوجي أن تقيـيم تنفيـذ برنـامج العمـل املعـين                    - ٤١

 العديـد مــن   وجـود  أبـرز ،) أعـاله ٣٣الفقــرة انظـر  (املنـاطق البحريـة والـساحلية    يف البيولـوجي  
 مبا يف ذلك تلـك املتـصلة ببنـاء القـدرات والعلـوم      ،أو العقبات اليت تعترض التنفيذ   /التحديات و 

 . ذات الصلة أدناهاألقساموترد هذه التحديات يف . البحرية

__________ 
 من  ١٤٠يف اآلونة األخرية، شجعت اجلمعية العامة يف الفقرة         . تفاقية التنوع البيولوجي   ال مسامهة األمانة العامة    )٢٨(  

، الدول على تقدمي الدعم التقين واملايل إىل البلدان النامية ملعاجلة احتياجاهتا وحتدياهتا اخلاصة يف      ٦٤/٧٢قرارها  
يقة يف أعايل البحار اليت وضعتها منظمة األغذية تنفيذ املبادئ التوجيهية الدولية إلدارة مصايد أمساك البحار العم

  .٢٠٠٨والزراعة لعام 
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ن آسـيا  بلـدا  إىل إىل ضرورة تقـدمي املـساعدة   وأشار برنامج جنوب آسيا للتعاون البيئي  - ٤٢
بغيـة  منطقة احمليط اهلـادئ يف اسـتعراض االتفاقـات املتعـددة األطـراف املتعلقـة بالبيئـة البحريـة                  و

 اعتمـاد تـشريعات وطنيـة لتـسهيل تنفيـذ الـصكوك             الراميـة إىل  طـوات   بشأن اخل  تقدمي توصيات 
  . بفعاليةذات الصلة

 عامة لبناء القـدرات      هناك حاجة  ‐ تعدد املستويات وامل قطاعات   الشامل لعدة التنسيق    - ٤٣
هج الـنظم اإليكولوجيـة إلدارة      ُنلـ ، و دارة املتكاملـة للمنـاطق الـساحلية      إلالفعـال لـ   تنفيذ  التعزيز  ل

 اجلوانب القانونية واملؤسسية من أجـل أمـور       مجيع  بناء القدرات   وينبغي أن يعاجل    . )٢٩(احمليطات
اعـات ذات الـصلة، واالتفـاق        مجيـع القط   املعنـيني يف   ووضع آلية للتنـسيق بـني مجيـع          منها تيسري 

إىل اجـة  احل وتـدعو . على رؤية مشتركة واختاذ إجراءات ملعاجلة القضايا ذات االهتمام املشترك   
 لتسهيل تعزيز التنسيق بـني املـستويات احلكوميـة، مـع التركيـز              املعنيةتقدمي املساعدة إىل الدول     

 آليـة   إلنشاءاملساعدة  تقدمي  يتطلب  فإن هذا األمر     التنسيق القطاعي،    وشأن. على التنفيذ احمللي  
  . املعلومات بني مستويات احلكومة تنفيذ السياسات وتدفقلكفالةللتنسيق أو عملية منسقة 

وأكدت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي على ضرورة تطوير وتعزيز شـبكات أصـحاب              - ٤٤
صنع القـرار بـأكرب قـدر     عملية  عن  إلبالغ  لعلومات يف الوقت املناسب     امل تلقي   لكفالةاملصلحة  

 الــنظم صــناعة هنــج بــني الــوعي والفهــم حتــسني أيــضا إىل احلاجــة إىل توأشــار. مــن الكفــاءة
 والتخطـيط املكـاين البحـري، وتطـوير عمـل اجملـالس       ،اإليكولوجية والتنوع البيولوجي البحري 

 تـشمل عـدة   ناعة  صلـ احمليطات، وتعزيز اجلهود الرامية إىل إنشاء حتـالف عـاملي           املعنية ب اإلقليمية  
العمليـات  األمـم املتحـدة و    يف  احمليطـات   العمليـات املتعلقـة ب    قطاعات للمشاركة بشكل بنـاء يف       

  . لشؤون احمليطات منظمات مثل اجمللس العامليمن خاللالدولية األخرى، 
إىل  منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة أشــارتد األمســاك، يصامــا يتعلــق مبــيف و  - ٤٥

د األمســاك يمــصاجمـال  يكولوجيــة يف إلساعدة الــدول علـى تطبيــق هنــج الـنظم ا  وجـود حاجــة ملـ  
وأشارت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي إىل احلاجة إىل بناء القـدرات           . )٣٠( املائية وتربية األحياء 

 املوارد البحرية لرفع مستوى الـوعي       بشأنتقاسم املسؤوليات   اليت ت وطنية  الوكاالت  الفيما بني   
  .فهم يف تنفيذ السياسات ذات الصلةال  تنسيقنها وتسهيلدور كل مب

  

__________ 
  .وهو ما أشارت إليه أيضا مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة  )٢٩(  
  .أشارت منظمة األغذية والزراعة إىل ذلك فيما يتعلق خصوصا بآسيا ومنطقة احمليط اهلادئ  )٣٠(  
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العقبـات الرئيـسية الـيت يـتعني معاجلتـها مـن خـالل              إن   ‐  البيانـات  سبل احلصول علـى     - ٤٦
نظــم ، وعــدم تــوفر قــدر كــاف مــن  كفايــة مجــع البيانــاتعــدم:  تــشمل مــا يلــيبنــاء القــدرات

 حتتـاج باإلضـافة إىل ذلـك،      . ة والتقليديـة  ملعـارف العلميـ   ااستخدام  حمدودية   و ،تحليلالاإلدارة و 
انظـر أيـضا   (دارة اإلالدول إىل املساعدة يف جتميع وحتليـل املعلومـات العلميـة لتلبيـة احتياجـات               

  . )٣١() أدناه٨٩ الفقرة
علــى ضــرورة تقــدمي جلنــة العلــوم األرضــية التطبيقيــة يف جــزر احملــيط اهلــادئ ت وشــدد  - ٤٧

الفيزيائيــة والكيميائيــة والبيولوجيــة، مبــا يف ذلــك البيانــات الــدعم يف جمــال مجــع وتبــادل ونــشر 
وأشـار معهـد الدراسـات العليـا التـابع          .  العالية الدقـة   املعلومات الطبوغرافية والبيانات األساسية   

معـارف  و اتتوثيـق خـرب  جمـال  حلاجة إىل تقدمي الـدعم إىل الـدول يف          إىل ا جلامعة األمم املتحدة    
ارة املوارد املستدامة والتكيف مع تغري املناخ املتاحـة يف اجملتمعـات             يف جمال إد   ةاألصليالشعوب  
والحظــت أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي أن التخطــيط املكــاين البحــري وختطــيط . الــساحلية

 واألنــواع ،الــنظم االيكولوجيــةعــن  جمموعــات بيانــات مكانيــة   يتطلبــاناملنــاطق االيكولوجيــة
  .دوره يتطلب مهارات متخصصة وبرجمياتواالستخدامات البشرية، وهذا ب

 هناك حاجـة عامـة للتعـاون واملـساعدة يف      ‐  والتكنولوجيا واملعدات  اهلياكل األساسية   - ٤٨
، واحلــصول علــى التكنولوجيــات اجلديــدة، وإنتــاج معــدات صــديقة  اهلياكــل األساســيةتطــوير 
  . عن صوهنا وإدارهتايطات، فضالفعالة من حيث التكلفة الستخدام موارد احملتكون للبيئة 
 تطــوير وحتــسني مثــلبنــاء القــدرات، تــدعو احلاجــة إىل يف جمــال الــسالمة البحريــة،  و  - ٤٩

 االنتقـــال إىل اخلـــرائط املالحيـــة اإللكترونيـــة، وتعزيـــز الـــيت تـــشملاخلـــدمات اهليدروغرافيـــة، 
ــات   ــن التكنولوجي ــا م ــدرات وغريه ــرة A/64/66انظــر  (الق ــاج . )١٥٥، الفق ــا حتت ــدول كم  ال

  املتعلقـة   املالئمـة  اهلياكـل األساسـية   تطوير  لالساحلية النامية، وال سيما يف أفريقيا، إىل املساعدة         
  .)٣٢(واإلنقاذالبحث ب

 وبغيــة. وتواجــه الــدول الناميــة حتــديات كــبرية يف قــدرهتا علــى حتــسني األمــن البحــري  - ٥٠
، حتتـاج الـدول إىل      ل علـى حنـو فعـا      ردع ومنع وقمع التهديدات اليت يتعرض هلا األمن البحري        

فـضال  تكنولوجيا ومعدات وتدريب،    إىل توفر   ، و ومعارف حديثة ،  قوية وجود هياكل أساسية  
  . كبرية موارد مالية وتقنية وبشريةعن

__________ 
  .جي إىل ذلك يف مسامهتهاأشارت أمانة اتفاقية التنوع البيولو  )٣١(  
  .مسامهة املنظمة البحرية الدولية  )٣٢(  
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  نتيجــة املواصــفات الفنيــة‐ احلــدود البحريــةوترســيم وتعــيني  وضــع خــرائط احمليطــات  - ٥١
خطــوط األســاس وضــع بــشأن ) أ(نون البحــار  اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــا املختلفــة الــواردة يف

 ،نظـام مرجعـي   إحـداثيات   يف قائمـة     دهايـ  خمططـات أو حتد    يفوترسيم حـدود املنـاطق البحريـة        
أو نظــام خطــوط األســاس املــستقيمة لتحديــد     /وحــد أدىن اجلــزر   اســتخدامضــرورة و )ب(

 اهليدروغرافيـة   تعلـق بالبيانـات   تمـساعدة تقنيـة     ال تزال هناك حاجة إىل تقدمي       خطوط األساس،   
ــة املتعلقــة     الترســبات وبيانــات قيــاس  بــسماكةورســم اخلــرائط املالحيــة، والبيانــات اجليولوجي

 عـن متنـاول     بعيـدا احلصول على التكنولوجيات اجلديدة     وال يزال   . )A/45/712انظر   (األعماق
  .يف ضوء حمدودية املوارد املاليةالعديد من الدول، وال سيما 

أمـرا  القدرات التقنية داخل الدول لتعيني وترسيم املناطق البحريـة        إىل  ة  احلاجوال تزال     - ٥٢
معلومات أوليـة   عديدة  قدمت دول   فقد  بالنسبة إىل جلنة حدود اجلرف القاري،        و .بالغ األمهية 

وهـي تعمــل علـى تقــدمي    ، ميـل حبــري ٢٠٠تـدل علــى احلـدود اخلارجيــة جلرفهـا القــاري وراء    
. التقنيـة للجنـة  وقيـة قـانون البحـار واملبـادئ التوجيهيـة العلميـة            مـن اتفا   ٧٦وفقـا للمـادة     تقرير  

 علـــى تقاريرهـــالتقـــدمي   الـــزمينمل تتجـــاوز بعـــد اجلـــدولأخـــرى عديـــدة دول كمـــا توشـــك 
 هــذه الــدول وقــد تكــون. قــدراهتا بنــاء مواصــلةمعظــم الــدول الناميــة وجيــب علــى . ااســتكماهل

،  بـصورة خاصـة    هليـدروغرافيا أو اجليولوجيـا    ا وأتخصـصة يف اجليوديـسيا      امل اخلـربات إىل  حباجة  
صــندوق   حاليــاوهــو جمــال ال يتــوفر لــه ،وحتتــاج إىل املــساعدة يف جمــال املــسح ومجــع البيانــات

 قــدرات تعــيني وترســيم املنــاطق البحريــة األخــرى كمــا يتطلــب.  الــدعم املــايلاســتئماين لتقــدمي
  .العديد من الدولعوزها اليت ت ، اهليدروغرافية واجليوديسيةاتقدرال تشملتقنية، 
 معاجلـة يف مجيـع القطاعـات        تتطلـب العقبـات الرئيـسية الـيت       إن   -  تنمية املـوارد البـشرية      -  ٥٣

 وعـدم تقـدمي   ،  ووجـود مـوظفني غـري مـؤهلني جيـدا         عدم كفاية املـوظفني     :  ما يلي  عموماتشمل  
واالفتقـار إىل   فني،   املـوظ  وتنقـل ، وعـدم اسـتمرارية املـوظفني املـدربني           املتفـانني  حوافز للمـوظفني  

علـى  كـاف    تـدريب    ال يوجـد  باإلضـافة إىل ذلـك،      .  على إنفاذ القوانني واألنظمة القائمة     القدرة
  .)٣٣()A/45/712انظر ( غري كاف نشر هذه املوادكما أن استخدام املبادئ التوجيهية واألدوات 

 بــسيطة اتوجيهـ  وتإىل االفتقـار إىل طرائـق   أمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولــوجي    وأشـارت   - ٥٤
 التقيـيم االقتـصادي للتنـوع       يف جمـال  علومات  املاللغات احمللية، ونقص التدريب و    بوسهلة الفهم   

البيولوجي واملناطق احملمية البحرية والساحلية، واالفتقـار إىل التـدريب يف جمـال مجـع األمـوال،                 
تـشمل  ضـافية،  وحددت أيـضا احتياجـات تدريبيـة إ     . نظم املعلومات اجلغرافية ورسم اخلرائط    و

ــار واســتخدام املؤشــرات    ــيم   اختي ــق للرصــد والتقي ــصادي،   والطرائ ــاعي واالقت ــي واالجتم البيئ
__________ 

  .وهو ما ورد أيضا يف معظم املسامهات يف هذا التقرير  )٣٣(  
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التقيــيم وومنــهجيات الختيــار مواقــع املنــاطق احملميــة البحريــة والــساحلية وتطــوير الــشبكات؛    
ــصادي،  ــةاالقت ــسياسات؛      وإتاح ــشريعية وال ــر الت ــتخدام األط ــى اس ــات عل ــدريب للمجتمع  الت
 جملتمعـات ااحلفـظ؛ وتـدريب     مـن أجـل     تخطـيط   لتعـددة التخصـصات ل    املنـهجيات    امل واستخدام
 أمهيـة التنـوع البيولـوجي البحـري والـساحلي واملنـاطق البحريـة احملميـة، فـضال عـن            احمللية علـى  

  . )٣٤(أساليب الرصد اجملتمعية
  األمهيـة  أمـر بـالغ    أن تعزيز تدريب موظفي اجلمـارك        للبيئةوأكد برنامج األمم املتحدة       - ٥٥

 املنظمـــة ت وأشـــار).٢٤، الفقـــرة UNEP/CHW/OEWG/6/29انظـــر (  إدارة النفايـــاتبـــشأن
البحرية الدولية إىل احلاجة إىل بنـاء القـدرات يف جمـال تـدريب البحـارة يف شـكل دعـم مراكـز                       

  ). أعاله٤٠انظر أيضا الفقرة  (املتفوقةالتعليم والتدريب 
 األكثــر العوائــق أحــدنقــص املــوارد املاليــة  يــشكل  ‐ املــوارد املاليــةمــن حتياجــات الا  - ٥٦

هنــاك حاجــة عامــة للحــث علــى االســتثمار احمللــي، وتعبئــة املــوارد و. بنــاء القــدراتيف شــيوعا 
احلاجـة إىل دعـم     إىل  وأشار برنامج جنوب آسيا للتعاون البيئـي        . اخلارجية واملساعدات الدولية  

 مـصايد لبيولـوجي و   التنـوع ا   حـاالت مثـل    يف   التمويل الكايف ملعاجلـة احتياجـات بنـاء القـدرات         
  .والشحن األمساك
تنفيـذ  علـى    موارد مالية كافية أيـضا عقبـة رئيـسية أمـام القـدرات               ويشكل االفتقار إىل    - ٥٧

ــة ــوجي إىل    . الــربامج الوطني ــة التنــوع البيول ــة اتفاقي إىل اجــة احلويف هــذا الــصدد، أشــارت أمان
سـبل  وتخطـيط األعمـال،     املتعلقـة ب  هـارات   املألمـوال و  تطلعـي، ومجـع ا    الحتسني التخطيط املايل    

راء إلجــالتمويــل حتــسني ووســائل جعــل املنــاطق البحريــة احملميــة والــشبكات ذاتيــة التمويــل، و  
  . ، مبا يف ذلك املنح الصغريةاجلهات املاحنةضايف من اإلتمويل الحبوث لدعم اإلدارة، و

األمــم املتحــدة  التابعــة ملنظمــة م احمليطــاتاللجنــة احلكوميــة الدوليــة لعلــوواســتنادا إىل   - ٥٨
، هنـاك حاجـة إىل زيـادة واسـتمرار التمويـل لـدعم التكيـف             )اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة    

 يـة تكـاليف التكيـف غـري كاف      إىل أن   وتشري التقديرات احلالية    . يف اجملتمعات الساحلية واجلزرية   
  ).ه أدنا٧٧-٧٥ الفقراتانظر أيضا  (إىل درجة كبرية

__________ 
نـاطق احمليطـات الكـبرية      ملتعـددة   امل ة البشري االستخداماتإدارة  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أيضا أن       الحظت    )٣٤(  

 اإليكولوجية، والقدرة على اجلمـع بـني املعلومـات املتعلقـة            النظم مناذج   تشمل متطورة،   وطرائق أدوات   تتطلب
 علــى التــدريب، ســواء يف ا متزايــدا طلبــتــستحدثبــالنظم اإليكولوجيــة، والتهديــدات واألنــشطة البــشرية الــيت  

ساعدة ، فـضال عـن تقـدمي املـ    البعيـد املـدى  علـى  والتطوير الـوظيفي  احملددة القصرية الدورات التدريبية بيتعلق   ما
  .التقنية وتقاسم املوارد يف البحث يف أعماق البحار
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الـرأي بـأن القـوانني      عـن    أعربت أمانة اتفاقية التنوع البيولـوجي        - اإلنفاذالقدرة على     - ٥٩
وإنفـاذ املراقبـة    املراقبـة  وتـشكل . اإلنفاذالقدرة على توفر غري فعالة بسبب عدم     غالبا ما تصبح    

 دول  وأم   علَـ  ت دول لعديـد مـن الـدول، سـواء كانـ         ا عامـا يف  كافية حتـديا    الفعالة أو غري    الغري  
 ووعـــي وقـــدرات  متطـــورتـــدريبإىل اإلنفـــاذ الـــسليم وحيتـــاج . )٣٥( ســـاحليةمينـــاء أو دوال

  .ضروريةموارد بشرية كافية ومعدات توفر  وةتكنولوجي
  

   املستدامةحفظ موارد احمليطات وإدارهتا وتنميتها    
ارد أدنــاه بيــان باحتياجــات الــدول فيمــا يتعلــق بــاملو ٦٩ إىل ٦١يف الفقــرات مــن يــرد   - ٦٠

  .احلية، والتنوع البيولوجي البحريالبحرية احلية، واملوارد البحرية غري 
 أنـشطة  ة تنطـوي عمليـة إدارة مـصايد األمسـاك عـادة علـى ثالثـ       ‐ املوارد البحرية احلية    - ٦١
ــة ــ: ، وهــيأولي ــ ةسياسال ــهاتخطــيط لتنميالصايد األمســاك والعامــة مل ، وصــياغة خطــط اإلدارة ت

 ومن مث فـإن مـصايد األمسـاك حباجـة إىل اختـصاصيني يف               .)٣٦(يذ اإلداري واستراتيجيتها، والتنف 
املـديرين القـادرين علـى حتويـل املـشورة العلميـة إىل صـناعة               بـدءا ب  مجيع مراحل عملية اإلدارة،     

إىل وصــــوال  ووضــــع تــــدابري ســــليمة يف احلفــــظ واإلدارة ملــــصايد األمســــاك، ةقــــرار مــــستنري
مـصايد األمسـاك واجتاهاتـه وهيكلـه ودينامياتـه االجتماعيـة            االختصاصيني العارفني حبالـة قطـاع       

   .واالقتصادية وباألسواق اليت يتاجر فيها
مـن جمـاالت حفـظ    العديـد  وبناء على ذلك، رمبا حتتاج الدول الناميـة إىل املـساعدة يف             - ٦٢

ا يف ، مثل وضـع وتعزيـز الـسياسات احملليـة املنظمـة ملـصايد األمسـاك، مبـ               هتاوإدار مصايد األمساك 
فــظ األرصـــدة الـــسمكية املتداخلـــة املنـــاطق  حلسياسات يف جمـــال الـــذلــك املبـــادئ التوجيهيـــة  

ورمبــا حتتــاج . األرصــدة الــسمكية الكــثرية االرحتــال، والتــشريعات املتعلقــة مبــصايد األمســاك  أو
ــضا إىل  ــأي ــها  امل ــذ هنــج   إعــداد ساعدة يف جمــاالت مــن بين خطــط إدارة مــصايد األمســاك؛ وتنفي

مـن   إدارة مصايد األمساك؛ ووضع برامج تتعلق بالشعاب الصناعية وإطالق األمسـاك          يف  حديث  
، الربية، وإدارة ورصد املنـاطق البحريـة احملميـة ملفـارخ األمسـاك            السمكية  أجل حتسني األرصدة    

  .وحتسني استخدام الصيد العرضي

__________ 
إىل كـذلك    أمانة اتفاقية التنـوع البيولـوجي        أشارتو .التنوع البيولوجي ورد هذا أيضا يف مسامهة أمانة اتفاقية          )٣٥(  

جـة عـن     بالـسفن يف املنـاطق اخلار      املتعلقـة  األنظمـة  وإنفـاذ واسـعة    منـاطق سـاحلية      خلفـارة ضرورة توفري املـوارد     
  .حدود الوالية الوطنية

 Food and Agriculture Organization (FAO) Technical Guidelines for Responsible:انظـر إدارة املـصايد    )٣٦(  

Fisheries 4  ) ،٢٠٠٣روما(. 
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جالت الوطنيـة   ساعدة يف تعزيـز الـس     املـ  حتتـاج الـدول إىل       ميكن أن باإلضافة إىل ذلك،      - ٦٣
ــشاء     ــسيق املــشترك بــني الوكــاالت، ويف إن ــللــسفن والتن ــة  اإلشبكات ال ــة للرصــد واملراقب قليمي

يف الـوزارات املعنيـة مبـصايد األمسـاك، وكـذلك      األفـراد  وحتتاج الدول إىل تـدريب      . واإلشراف
ــز     ــة الــسفن ومــسؤويل الــصيد عليهــا؛ وتعزي ــة القــدرات يف جمــال تــدريب ربابن الرصــد واملراقب

اإلنفاذ؛ والتدريب علـى تـشغيل سـفن الرصـد البحـري واسـتخدام نظـم                ، ويف جمال    واإلشراف
ــة مــن قِ   ــة    الرصــد البحــري؛ واملراقب ــال للمعــايري الدولي ــاء؛ واالمتث ــة املين ودة اخلاصــة جبــ بــل دول

ويلــزم أيــضا تــوفري  . األمســاك ومنتجاهتــاأثــر املــأكوالت البحريــة، والــسالمة، وإمكانيــة اقتفــاء  
ــساعدة ــات      امل ــة مــن أجــل إتاحــة الفرصــة للمــشاركة يف اجتماعــات املنظمــات أو الترتيب  املالي
بنـاء القـدرات مـن أجـل تقيـيم          إىل  أيـضا   وهنـاك حاجـة     . إدارة مصايد األمساك  املعنية ب اإلقليمية  

  .)٣٧() أدناه٧٧ و ٧٦انظر أيضا الفقرتني  (آثار تغري املناخ على موارد مصايد األمساك
احلرفيـة يف البلـدان     واهتمام خـاص باحتياجـات مـصايد األمسـاك الـصغرية            إيالء  ويتعني    - ٦٤

.  العمالة، وختفيف حدة الفقر، والدخل، واألمن الغـذائي        توفري النامية، نظرا ملسامهتها اهلامة يف    
وحتتاج مصايد األمساك الـصغرية إىل املـساعدة يف متكـني اجملتمعـات املتعيـشة بـصيد الـسمك يف                    

 مبكامل نطـاق حقـوقه   الصيادين  اإلدارة املشتركة عن طريق تعريف      لنظام  ي  املتنامالنمط  إطار  
ــه   م، وإمــدادهمومــسؤولياهت ــدريب املــصممة لتمكين ــاء القــدرات والت ــربامج بن  مــن ممارســة  م ب

   .)٣٨( يف إطار النظامم والوفاء بالتزاماهتمحقوقه
ــة    - ٦٥ ــة غــري احلي ــوارد البحري ــا   - امل ــة وزي ــساعدة التقني ــدمي امل ــزم تق دة تطــوير اخلــربات   يل

والتكنولوجيــا الالزمــة الســتغالل املــوارد البحريــة غــري احليــة يف املنــاطق الواقعــة داخــل حــدود   
ــة ــة الوطنيـ ــاوخارج الواليـ ــة    . هـ ــات جيولوجيـ ــوارد، ولبيانـ ــة حلـــصر املـ ــة خاصـ ــاك حاجـ وهنـ

، عمـل احلُفـر باملثقـاب     وجيوفيزيائية عن اجلرف القـاري، وألعمـال التنقيـب واالستكـشاف، و           
ــة واهليــدروكربونات والغــاز الطبيعــي،     تطــوير املــساعدة يفو األعمــال املتعلقــة باملعــادن البحري

 جلنـة  قـرت وأ. وتوضيح احلقـوق والواجبـات اخلاصـة بالـدول الـساحلية واملـستثمرين األجانـب           
اجــة البلــدان اجلزريــة يف احملــيط حبالعلــوم األرضــية التطبيقيــة جلــزر احملــيط اهلــادئ يف مــسامهتها  

ئ إىل وضــع سياســات ومبــادئ توجيهيــة تــشريعية وماليــة وبيئيــة علــى الــصعيدين الــوطين اهلــاد
، فيمــا يتعلــق األطــراف املعنيــةواإلقليمــي مــن أجــل تــوفري إطــار تــشغيلي حلمايــة مــصاحل مجيــع  

  .بأنشطة التعدين يف املناطق البحرية

__________ 
  ).ICSP8/UNFSA/INF.4/Rev( انظر التجميع الذي أعدته األمانة  )٣٧(  

 Making global governance work for small-scale fisheries”, New directions in fisheries, series of“انظـر   )٣٨(  

policy briefs on development issues, No. 9,  ،وانظر FAO ) ،٢٠٠٧روما.(  
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ــيما يف٢١ يقــــر جــــدول أعمــــال القــــرن  ‐ التنــــوع البيولــــوجي البحــــري   - ٦٦  ، وال ســ
ــة   ١٦ الفــصل ــا األحيائي ــاء القــدرات يف جمــال التكنولوجي ــة االســتثمار يف بن كمــا يقــر  . ، بأمهي

تنظيميــة، القــدرات الكافيــة، وبنــاء البــشرية الوارد املــ هتيئــةباحلاجــة إىل مــساعدة الــدول علــى  
مؤســسات اإلدارة الــسليمة، مــن أجــل أن تــتمكن مــن      إنــشاء تمويــل للبحــوث، و الوتــوفري 

ويشري مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة إىل        . )٣٩(ال التكنولوجيا األحيائية  املشاركة يف جم  
ــا      ــا األحيائيــة يف عــدة بلــدان ناميــة مل تــصل بعــد إىل منتــهى التكنولوجي أن أنــشطة التكنولوجي

ــة ــات   ،املتقدم ــم اجلينومي ــة وعل ــل الوراثي ــل هندســة العوام ــشري و .)٤٠( مث ــضا ي إىل أن معظــم أي
من الـتعلم التكنولـوجي حيـث تعـد إمكانيـة احلـصول          املبكرة   تزال يف املراحل     البلدان النامية ال  
  .)٣٩(أساسيا للتنمية الصناعيةأمرا  املسجلة تعلى التكنولوجيا

وفيمــا يتعلــق بــالتنوع البيولــوجي يف املنــاطق الواقعــة خــارج حــدود الواليــة الوطنيــة،      - ٦٧
ــإن ــا    ف ــق العامــل املخــصص غــري الرمســي املفتــوح ب ب العــضوية لدراســة املــسائل املتعلقــة   الفري
التنـوع البيولـوجي البحـري يف املنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة واسـتغالله                      حبفظ

بــرامج بنــاء القــدرات، عــن طريــق التــدريب،  زيــادة علــى حنــو مــستدام، قــد حــدد احلاجــة إىل  
ذلك نقـل التكنولوجيـا،     وتبادل البيانات واملعلومات، والبحث العلمي يف أعمـاق البحـار، وكـ           

.  وحفظهــا واســتخدامها املــستدام والتنــوع البيولــوجيمــن أجــل دعــم الــدول يف إدارة املــوارد 
إىل ضـرورة حتـسني قـدرات الـدول علـى تنفيـذ الـصكوك القانونيـة                 أيـضا   أشار الفريق العامل    و

املنـشأ  وإنفاذ أحكامها، والنهوض بالقدرة على التخفيف من آثـار عـدد مـن األنـشطة البـشرية                
   .)٤١(والتكيف مع تلك اآلثار

 مـن أجـل    جهـد تعـاوين دويل    بـذل   وأبرزت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي احلاجـة إىل           - ٦٨
 حتديد املنـاطق ذات األمهيـة اإليكولوجيـة والبيولوجيـة علـى الـصعيد العـاملي يف املنـاطق الواقعـة                    

املتحـدة   نحو الوارد يف اتفاقيـة األمـم      خارج حدود الوالية الوطنية وفقا للقانون الدويل، على ال        
ــة      ــة اخلاصــة باتفاقي ــايري العلمي ــانون البحــار، واســتخدام املع ــوجي  لق ــوع البيول ــى النحــو  التن عل

  .)٤٣)(٤٢(املناسب

__________ 
 UNCTAD, “The biotechnology promise: capacity-building for participation of developing countriesانظـر   )٣٩(  

in the bioeconomy” ) ،٢٠٠٤نيويورك وجنيف، األمم املتحدة.(  
  .٢٤٥  و٢٤٤ن االفقرت، A/62/66/Add.2 انظر أيضا. املرجع نفسه  )٤٠(  
  .٤٥  و٤١  و٣٥  و١٧  و١١الفقرات ، A/63/79 ؛ و٤٣  و٢٠الفقرتان ، A/61/65 انظر    )٤١(  
  .قية التنوع البيولوجي، الذي اختذه مؤمتر األطراف يف اتفا٩/٢٠املرفق األول من املقرر   )٤٢(  
  . األمم املتحدةالدراسات العليا التابع جلامعةمسامهة معهد   )٤٣(  
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وأشــار برنــامج جنــوب آســيا للتعــاون البيئــي إىل ضــرورة اســتخدام شــكل موحــد يف      - ٦٩
  . البحريالتقييمات الوطنية للتنوع البيولوجي

 تـــشمل االســـتخدامات التقليديـــة ‐ مات املـــستدامة األخـــرى للمحيطـــاتااالســـتخد  - ٧٠
االتصاالت والنقل البحري والسياحة واالسـتجمام، الـيت ميكـن أن تـساهم             جماالت  للمحيطات  

ــدول     ــصادية لل ــة االقت ــة االجتماعي ــدر كــبري يف التنمي ــدول إىل   . بق ــاج ال ــصدد، حتت ــذا ال ويف ه
 مــن أجــل أن حتقــق ،املــوارد املاليــة والتقنيــة والبــشريةإىل ب، والتكنولوجيــا واملعــدات والتــدري

إىل علــى ســبيل املثــال، هنــاك احتياجــات  و. املنــافع املرتبطــة باالســتخدام املــستدام للمحيطــات 
تطوير خدمات النقل البحري واملوانئ أو التوسع فيهـا يف سـياق ختطـيط التنميـة              على  القدرات  

، وكــذلك تــشغيل النقــل البحــري بأســلوب يتــسم  هتــاوإدار الوطنيــة، وتطــوير املــوانئ واملرافــئ
ســالمة املالحــة أمــورا مــن بينــها  ضــمان  ويتطلــب .بالــسالمة والكفــاءة واجلــدوى االقتــصادية 

هـي أمـور    وسائل املساعدة املالحية، ونظم تقـسيم حركـة املـرور، وتعـيني املمـرات البحريـة، و                
وبوجه أعم، هنـاك حاجـة   . ئات خمتصة يتطلب تنفيذها مساعدة تقنية من خرباء ووكاالت وهي       

 التحـات   احلـد مـن   أيضا إىل توفري الدعم يف اختاذ تدابري محاية الـسواحل، مبـا يف ذلـك مـشاريع                  
  ).١٢٥-١١٣، الفقرات A/45/712انظر  (الساحلي

ــها حلقــات عمــل     ‐ الكــابالت املغمــورة   - ٧١ ــدول يف مناســبات مــن بين  أعربــت بعــض ال
الكـابالت  فيمـا يتعلـق ب  النظـر يف ثغـرات النظـام القـانوين القـائم       عن احلاجـة إىل     ُنظمت مؤخرا   

 مــن اتفاقيـة األمــم  ١١٣املغمـورة علـى الــصعيدين الـدويل والــوطين، وال سـيما يف تنفيــذ املـادة      
وطُرحت وجهـات نظـر مفادهـا أن النظـام القـانوين احلـايل لـيس كافيـا          . املتحدة لقانون البحار  

 ومــن بــني أمــور أخــرى، .غمــورة ومــا تتعــرض لــه مــن خمــاطرفيمـا يتعلــق بتــشغيل الكــابالت امل 
ذُكــرت علــى وجــه اخلــصوص احلاجــة إىل مدونــة ألفــضل املمارســات فيمــا يتعلــق بوضـــع           

ويف ذلـــك . )٤٤(مـــورة وإصـــالحها، وإجـــراء مـــسوح لطـــرق مـــرور الكـــابالتغالكـــابالت امل
سـتعراض النظــام  الـسياق، ميكــن النظـر يف احلاجــة إىل أنـشطة لبنــاء القـدرات مــن أجـل تيــسري ا     

  . من ثغراتحيتويه ميكن أن  القانوين وما
 يلــزم تــوفري املــساعدة التقنيــة مــن أجــل حتديــد مــصدر امللوثــات   - االعتبــارات البيئيــة  - ٧٢

الرئيــسية للميــاه الــساحلية، مبــا يف ذلــك الركــام البحــري، وتوزيــع تلــك امللوثــات ومــسارات     
غة وتنفيـذ معـايري محايـة البيئـة البحريـة         دخوهلا وحجمها عند الدخول، وكذلك من أجـل صـيا         

__________ 
 /انظر تقرير حلقة العمل املعنية بالكابالت املغمورة وقـانون البحـار، املعقـودة يف سـنغافورة يف كـانون األول                     )٤٤(  

 http://cil.nus.edu.sg :ع التـايل  وميكـن االطـالع علـى التقريـر يف املوقـ          . ٧ و   ٦  و ٣، الفقـرات    ٢٠٠٩ديسمرب  
  . يف بيجني٢٠٠٩ مايو/ونظمت حلقة العمل املذكورة عقب حلقة عمل أخرى كانت قد عقدت يف أيار
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ات الالزمــة ومــن األمــور البالغــة األمهيــة أيــضا تــوفر القــدر. )٤٥(وإجــراء تقييمــات األثــر البيئــي
جراء املزيد من البحوث على آثار التلوث البحري على الصحة البشرية واملـوارد املائيـة، مـن                 إل

ربات يف تنظـيم التخـزين والتوزيـع        أجل صياغة السياسات وخطط الطوارئ، وكذلك توفر اخل       
  .)٤٦(بالنفايات السميةاملتعلقني 

للـدول الناميـة بـسبب      خـاص    يا بوجـه   معاجلة التلوث مـن املـصادر الربيـة حتـد          شكلوت  - ٧٣
. التنــوع الكــبري للملوثــات احملتملــة وألن قــدرا كــبريا مــن التلــوث ينبــع مــن مــصادر غــري ثابتــة   

ارة املتكاملة للمناطق الـساحلية،     دج احلديثة لإل  ُه بفهم للنُ  ولذلك جيب أن تقترن املعرفة العلمية     
 بشأن كيفيـة دمـج املـسائل البحريـة والـساحلية يف أطـر               اتوكذلك مبنظورات يف جمال السياس    

ــة  ــة الوطني ــان A/63/63/Add.1انظــر  (التنمي ــاك حاجــة إىل  ).١٦٨ و ١٦٧، الفقرت ــادة  وهن زي
لنفايـات ورصـدها وتنظيمهـا، وال سـيما مراقبـة      املساعدة للدول من أجـل وضـع نظـم ملعاجلـة ا           
   .)٤٧(إلقاء النفايات واالجتار هبا على حنو غري مشروع

أمهيــة إدراج قــدرات إىل ت جلنــة محايــة البيئــة البحريــة يف منطقــة حبــر البلطيــق   وأشــار  - ٧٤
   .الرصد والتقييم يف االتفاقيات اإلقليمية

 بنـاء القـدرات ملـساعدة الـدول علـى مواجهـة        إن احلاجـة إىل - تغـري املنـاخ   واحمليطات    ‐ ٧٥
ل اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بــشأن تغّيــر اعمــأتغــري املنــاخ قــد أُقــرت منــذ فتــرة طويلــة يف 

ــاء        ــذ إطــار بن ــتظم لتنفي ــشطة يف إطــار الرصــد املن ــاخ، وُحــدد عــدد مــن االحتياجــات واألن املن
  ).http://unfccc.intانظر  (القدرات املتعلق بتلك االتفاقية

 مـن   ١١٤ الفقـرة     اجلمعيـة العامـة يف     شـجعت ومع اإلشارة بوجه خاص للمحيطـات،         - ٧٦
 العلميـة لكفالـة فهـم آثـار تغـري املنـاخ علـى البيئـة                 تها تعزيـز أنـشط    الدول علـى   ٦٤/٧١قرارها  

. وســائل للتكيــف معهــاالسبل والــالبحريــة والتنــوع البيولــوجي البحــري بــشكل أفــضل وإجيــاد 
 ٢٠٠٩مــؤمتر حبــار شــرق آســيا املعقــود عــام   الــيت شــهدها قــشات األخــرية شــددت املنا قــدو

ف مـع تغـري املنـاخ علـى ضـرورة تـوفري التمويـل الكـايف لـدعم                   يتعلق باسـتراتيجيات التكيّـ     فيما
النظــام اإليكولـــوجي يف اجملتمعــات الــساحلية والـــدول    القائمـــة علــى  اســتراتيجيات التكيــف   

  ذ من اإليكولوجية البحرية الساحلية الرئيسية، على أن تنفَّاجلزرية، اليت تزيد من مرونة النظم 
__________ 

ضا مـسامهة  ؛ انظـر أيـ   متكاملـة أشار برنامج األمم املتحدة للبيئة يف مسامهته إىل احلاجة إىل إجراء تقييمات بيئيـة          )٤٥(  
  .أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

ــاء - الفــرع الثالــثكــذلك و، ١٥٥الفقــرة ، A/64/66 انظــر  )٤٦(   ، ٧٧-٦٨الفقــرات ، A/45/712 انظــر أيــضا. ٢- ب
   .١٣٣-١١٨ الفقرات، A/46/722 و

  . مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة  )٤٧(  
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 املـستويات خالل املؤسـسات والعمليـات املعنيـة بـاإلدارة املتكاملـة للـسواحل واحمليطـات علـى                  
  .)٤٨(احمللي والوطين واإلقليمي

معظــم االحتياجـات احملـددة واملبينـة يف هــذا الفـرع علـى الــدول      عمومـا  وبينمـا تنطبـق     - ٧٧
ة، فــإن للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة احتياجــات خاصــة يف جمــايل التكيــف والتخفيــف الناميــ

  .)٤٩() أدناه٩٠انظر الفقرة (بسبب ضعفها اخلاص وال سيما يف مواجهة تغري املناخ 
للتعــاون كــربى اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار أمهيــة   تــويل  - التعــاون الــدويل  ‐ ٧٨

دول التعــاون يف إدارة احمليطــات علــى الــصعد العــاملي واإلقليمــي  الــدويل، حيــث طلبــت إىل الــ 
ولتحقيق تلك الغاية، هناك أيضا حاجة متواصلة ملساعدة البلدان الناميـة علـى        . ودون اإلقليمي 

  ). أدناه٢٧٦انظر أيضا الفقرة ( )٥٠(املشاركة يف االجتماعات احلكومية الدولية
قدمــة للــدول مــن أجــل تعزيــز وزيــادة املــستوى   املــساعدة واملــشورة املمواصــلةويلــزم   - ٧٩

القائم من التعاون يف عدد من املناطق أو املناطق دون اإلقليميـة، يف سـياقات مـن بينـها برنـامج              
وأشـارت أمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي          . البحار اإلقليمية التابع لربنامج األمم املتحـدة للبيئـة        

دان املتجاورة يعترب حيويا يف املناطق ذات الـروابط القويـة           إىل أن التنسيق اإلقليمي فيما بني البل      
  .األنواع املشتركةذات أو /و اإليكولوجيعلى صعيد النظام 

  
  احتياجات الدول يف العلوم البحرية  -باء   

 يف اإلدارة املــستدامة للمحيطــات ومواردهــا،   ةأساســيركيــزة تعتــرب العلــوم البحريــة     - ٨٠
لعلــوم فــيمكن ل. لطبيعيــة والظــواهر الــشديدة والتكيــف معهــا والتخفيــف مــن آثــار الكــوارث ا

اإلدارة علــى البحريــة ومــا يــدعمها مــن تكنولوجيــات، مــن خــالل حتــسني املعــارف وتطبيقهــا   
وصنع القرار، أن تسهم إسهاما كـبريا يف القـضاء علـى الفقـر، وكفالـة األمـن الغـذائي، ودعـم                      

__________ 
أبرز املنتدى الوزاري الثالث ملؤمتر حبار شـرق آسـيا املعقـود        . وليةمسامهة اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الد      )٤٨(  

وُتـوِّج  . حاجة املنطقة إىل النظـر يف اآلثـار اخلطـرية لـتغري املنـاخ ويف التنميـة املـستدامة يف املنطقـة          ٢٠٠٩عام  
 التنميــة إعــالن مــانيال بــشأن تعزيــز تنفيــذ اإلدارة املتكاملــة للمنــاطق الــساحلية مــن أجــل ”االجتمــاع بتوقيــع 

، الـذي أكـد علـى التـزام البلـدان األعـضاء يف       “املستدامة والتكيف مع تغري املناخ يف منطقة حبار شـرق آسـيا          
مــن أجــل شــراكات اإلدارة البيئيــة لبحــار شــرق آســيا باالرتقــاء بــربامج اإلدارة املتكاملــة للمنــاطق الــساحلية 

 يف املائة لسواحل املنطقة حبلـول   ٢٠يق تغطية نسبتها    التنمية املستدامة والتكيف مع تغري املناخ، مستهدفة حتق       
  .)انظر مسامهة شراكات اإلدارة البيئية لبحار شرق آسيا( ٢٠١٥عام 

  .مسامهة جلنة العلوم األرضية التطبيقية جلزر احمليط اهلادئ  )٤٩(  
بلدان منوا والدول اجلزريـة     على سبيل املثال، جرى التأكيد على أمهية مشاركة البلدان النامية، ال سيما أقل ال               )٥٠(  

. الصغرية النامية والدول غري الساحلية، وذلك يف االجتماعات األول والثالث والسادس للعمليـة االستـشارية           
  .١٩٣الفقرة ، A/64/66 انظر
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 البحريــة يف العــامل، واملــساعدة علــى التنبــؤ النــشاط االقتــصادي البــشري، واحملافظــة علــى البيئــة
آثارهــا ومواجهتــها، والتعزيــز العــام الســتغالل  مــن تخفيــف البــالظواهر والكــوارث الطبيعيــة و

 ).٣، الفقــرة A/56/121انظــر  (حتقيــق هــدف التنميــة املــستدامةمــن أجــل احمليطــات ومواردهــا 
مسـاك، حيـث حيتـاج املـديرون إىل     وتضطلع العلوم البحرية بدور هام يف عملية إدارة مـصايد األ     

أفضل املعلومات العلميـة املتاحـة ملـساعدهتم علـى اختـاذ القـرارات لكفالـة االسـتخدام املـستدام                    
تــدابري احلفــظ واإلدارة الــيت ميكنــها اختــاذ الطويــل األجــل ملــوارد مــصايد األمســاك، مبــا يف ذلــك 

در أقـصى غلـة مـستدامة علـى         صون األرصدة السمكية أو جتديدها مبستويات قادرة على أن تـ          
مســاك إىل  وتــستند فعاليــة إدارة مــصايد األ.)٥١(النحــو الــذي تعينــه العوامــل البيئيــة واالقتــصادية

ــهامــدى  ــات      معرفت ــرة ودينامي ــسببية يف وف ــات ال ــة واالجتاهــات وعالق ــق للحال ــق فهــم دقي  وف
   . والبيئة اليت توجد فيها، موارد مصايد األمساكةومرون
البحريــة الفعالــة ال تتــألف مــن جمــرد سلــسلة مــن املــشاريع الــيت جتــرى مــرة   إن العلــوم   - ٨١

رصـد وفهـم تطـور البيئـة البحريـة الـيت تتـسم              مـن أجـل     واحدة، بل يلزم بذل جهـود متواصـلة         
العمليـات  ويف غيـاب    . اإلدارة قـرارات وبدينامية عالية، وتطبيق تلك املعارف يف أعمـال التنبـؤ           

يلـزم يف  اليت ُتشرك احلكومات وأصحاب املـصلحة يف فهـم مـا          ون  التشاركية القائمة على املكا   
لعلوم البحرية، فإن تلك العلـوم      الفعلي ل تطبيق  من أجل ال  اإلدارة املتكاملة وبناء القدرات     جمايل  

إال أن العديـد  . يف صـنع الـسياسات  ال ُتعتمـد  مقتصرة على األوسـاط العلميـة أو    تظل  كثريا ما   
األفــراد املــدربني واملعــدات وجــود ل يفتقــر إىل القــدرات مــن ناحيــة مــن البلــدان الناميــة ال يــزا

واهلياكل األساسية من أجـل االضـطالع بـالبحوث األساسـية الالزمـة لتـوفري أفـضل املعلومـات          
ونظرا ألمهية العلـوم البحريـة، فـإن بنـاء القـدرات         . سليمعلى حنو   العلمية لدعم اختاذ القرارات     

  .، وال سيما يف البلدان الناميةأمرا أساسياالبحري يعد يف جمال إجراء البحث العلمي 
ويــبني اجلــزء الثالــث عــشر مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار، املعــين بالبحــث    - ٨٢

املعـين بتنميـة التكنولوجيـا البحريـة        نفـسها   العلمي البحـري، واجلـزء الرابـع عـشر مـن االتفاقيـة              
 ، واملعـارف واخلـربات ذات الـصلة   ،ات يف العلـوم البحريـة  ونقلها، أمهية احلاجـة إىل بنـاء القـدر        

  ). أدناه٩٦ الفقرة وأعاله  ٨ة انظر أيضا الفقر(واهلياكل األساسية البحرية 
  

__________ 
 ؛ اتفـاق  ١١٩ من املادة    ٢، والفقرة   ٦١ من املادة    ٣  و ٢اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، الفقرتان       انظر    )٥١(  

مدونــة الــسلوك ، ؛ منظمــة األغذيــة والزراعــة)ب( و) أ (٥األمــم املتحــدة املعــين باألرصــدة الــسمكية، املــادة 
  .١-٢-٧بشأن الصيد الرشيد، املادة 
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يتـصل    بعض احتياجات الدول يف جمال العلوم البحرية، مبا يف ذلك مـا            عويربز هذا الفر    -  ٨٣
ت الــصلة الــواردة يف تقريــرين لألمــني  ويــستند الفــرع إىل بعــض املعلومــات ذا . مبــصايد األمســاك

 ، بـــشأن احتياجـــات الـــدول والتـــدابري املتخـــذة لتلبيـــة تلـــك ٤العـــام، يـــشار إليهمـــا يف الفقـــرة 
اجتماعهـا   أيـضا إىل تقريـر العمليـة االستـشارية عـن      يـشار   و .هـج مواصـلة العمـل     االحتياجات ونُ 

  .)٥٢( احمليطات وقانون البحار وكذلك تقارير أخرى لألمني العام عن،)A/56/121انظر (الثاين، 
) ٥٣(وجود قـدرات قويـة يف ميـدان العلـوم والتكنولوجيـا البحريـة      إن   - تنمية املهارات   ‐ ٨٤

فهـم العلـوم    أساسية لكفالـة    ساس لصناعات حبرية خمتلفة، وتعد تنمية املوارد البشرية         يشكل األ 
ــى حنــو أفــضل    ــة وإمكاناهتــا عل ــا البحري ــاج .والتكنولوجي ــدول ال حتت ــاحثني متفــرغني   فال  إىل ب

ــتقين      ــدعم ال ــوظفي ال ــضا إىل م ــاج أي ــل حتت ــى   فحــسب، ب ــون عل ــذين يعمل ــدات  ال ــة املع خدم
وال يــزال التحــدي يتمثــل يف حتــسني املهــارات وقواعــد املعــارف لــدى   . واحلواســيب والــسفن

  .)٥٤(األكادمييني والعلماء واملديرين واألخصائيني امليدانيني واجملتمعات احمللية
يف ز برنامج جنوب آسيا للتعاون البيئـي احلاجـة املتواصـلة للتعلـيم والتـدريب، مبـا                  وأبر  - ٨٥

املـنح الدراسـية والزمـاالت واملـنح يف العلـوم البحريـة األساسـية ويف امليـادين املتخصـصة،                    ذلك  
 حفـظ وإدارة مـوارد املنـاطق الـساحلية          بـشأن مـديرين   للوبرامج التدريب على الصعيد امليـداين       

انظـر  (  األحيـاء املـدربني جيـدا      كمـا أشـار إىل عـدم تـوفر أخـصائيي تـصنيف            . بحريـة واملوارد ال 
   ).١٤٥، الفقرة ٦٤/٧١أيضا قرار اجلمعية العامة 

وأشارت جلنة محاية البيئة البحرية يف منطقة حبر البلطيق إىل احلاجـة إىل بنـاء القـدرات                   - ٨٦
 بالـسياسات؛  املتـصلة يـز علـى املـسائل    بناء القدرات يف جمال العلوم من أجـل الترك        : يف اجتاهني 

 القوانني مـن أجـل اسـتخدام املـدخالت العلميـة            وضعوبناء القدرات يف عمليات اختاذ القرار و      
 علــى أمهيــة قــدرات الرصــد والتقيــيم يف إطــار  اللجنــةكمــا شــددت. يف التوصــل إىل القــرارات

  .مؤسسات إقليمية دائمة ُتعىن باالتفاقيات البحرية
__________ 

الـيت أعـدت مـن أجـل تيـسري املناقـشات يف االجتمـاع الثـاين للعمليـة                    ،A/56/58 ، على وجـه اخلـصوص     ،انظر  )٥٢(  
  .htm/index.los/Depts/orgun..www :يف املوقع التايل متاحةوكل التقارير . االستشارية

 Aprilani Soegiarto and Jan Stel “The Indonesian experience in marine capacity-building”, Marineانظـر   )٥٣(  

Policy, vol. 22, No. 3, (1998).  
  )٥٤(  Julie church, Ali Mohamed and James Kamula, “Assessment of Africa's capacity-building Needs for the 

development and implementation of ecosystem-based ocean governance: May-August 2007”, . أعــده
نميـــة أفريقيـــا ألغـــراض اللجنـــة ل والبحـــار التـــابع للـــشراكة اجلديـــدة مـــن أجـــل تحواسالربنـــامج املعـــين بالـــ

 Fostering a global dialogue“ ابعة لليونـسكو كجـزء مـن مـشروع حـول     يانوغرافية احلكومية الدولية التاألوق

on oceans, coasts and SIDS Small Island developing states, and in fresh water-coastal-marine inter-

linkages”.  
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ــوير ا  ‐ ٨٧ ــى      تط ــات عل ــية خلــدمات احمليط ــا واهلياكــل األساس ــة والتكنولوجي ــوم البحري  لعل
علـى الـصعيد    أنشأت معظم الـدول واملنظمـات ذات الـصلة هياكـل أساسـية             - الصعيد الوطين 

 ؤســـسي لالضـــطالع بأنـــشطة أو بـــرامج معينـــة تتعلـــق بـــالعلوم البحريـــة، مثـــل املعاهـــد         امل
ومـع ذلـك،   . ا الصعد اإلقليمي أو الوطين أو الدويل وقد يشمل نطاقها وتأثريه   . األوقيانوغرافية

ــا  ــشأت فبينمـ ــدان   أنـ ــن البلـ ــد مـ ــة العديـ ــز لألوقيانوغرا  الناميـ ــد أو مراكـ ــساحلية معاهـ ــا الـ فيـ
، فـإن االضـطالع بالبحـث       )٨٩رة  انظـر علـى سـبيل املثـال الفقـ         (حث العلمي البحري    الب أو/و
مرافـق ضـخمة ومكلفـة، مثـل سـفن          ي البحري واحلصول على البيانات البحريـة يتطلبـان          ملالع

أخـذ العينـات والرصـد      ألعمـال   األحباث واحلواسـيب عاليـة القـدرة واألجهـزة املعقـدة الالزمـة              
وكـثريا مـا يلـزم أيـضا وجـود هياكـل أساسـية وشـبكات أخـرى ذات صـلة               . املتعلقة باحمليطات 

  .خلدمة سفن األحباث وغري ذلك من األجهزة، سواء يف املوانئ أو املرافئ
 تواصــل الــدول الناميــة اإلعــراب عــن حاجتــها  - نقــل التكنولوجيــا واملــساعدة التقنيــة  ‐ ٨٨

لتطوير التكنولوجيا، ونقلها، واملـساعدة التقنيـة فيهـا، باعتبـار تلـك األمـور أدوات متكنـها مـن                  
املعلومــات ومجــع البيانــات واملعلومــات عــن البيئــة البحريــة ومواردهــا، وحتليــل تلــك البيانــات    

ال ميلـك   وفضال عـن ذلـك، فـإن معظـم تلـك الـدول              . ستخدامها وتنظيمها وختزينها  وفهمها وا 
لتنميــة البحريــة وغــري ذلــك مــن أوجــه املتعلقــة بااآلثــار البيئيــة الكافيــة للتعامــل مــع التجهيــزات 

عـدم وجـود   ويف هذا الصدد، أشار برنامج األمم املتحـدة للبيئـة إىل أن        . )٥٥(استغالل احمليطات 
 الكافية فيمـا يتعلـق بـالعلوم البحريـة لـدى البلـدان الناميـة املـشاركة يف برنـامج                القدرات التقنية 

  . البحار اإلقليمية التابع له، يعد عامال مقّيدا لتنفيذ برامج رصد نوعية املياه والرواسب
 تواجـه الـدول   - عليهـا االطـالع   البيانات واملعلومات البحرية وإمكانيـة      احلصول على     ‐ ٨٩

باإلضـافة إىل ذلـك،     و.  يتعلق بتخزين نتائج البحوث ومعاجلتها على حنـو سـليم          ياالساحلية حتد 
فبينما يسرت نظم توصـيل البيانـات وإدارهتـا مـن تـوفر بيانـات البحـث العلمـي البحـري، فـإن                       

إلمكانية االطالع على تلك البيانات والعينات ونتائج البحوث وتقييمهـا،          الالزمة  التكنولوجيا  
وشـهدت أفريقيـا، علـى سـبيل املثـال، زيـادة يف الـربامج               . دول الـساحلية  قد ال تكون متاحة للـ     

 وعـددا متزايـدا مـن املعاهـد األكادمييـة والبحثيـة          ) بـاء  -، الفـرع الثـاين      A/56/58انظر   (البحرية
الـــيت تركـــز علـــى املواضـــيع املتعلقـــة بالبحـــار، إال أن تـــوفر املعلومـــات، واملهـــارات، وقواعـــد 

  .)٥٤(النقصزال يشوبه ياملعارف، ال 
  

__________ 
  .A/64/66/Add.2 ، وA/63/79 ، وA/61/65 ، وA/57/80 ، وA/45/712 انظر على سبيل املثال،  )٥٥(  
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وهناك حتد رئيـسي يف القطـاع البحـري جلـزر احملـيط اهلـادئ يتمثـل يف الـنقص اخلطـري                    - ٩٠
فـاألمر  . البيانات املرجعية اجلوهرية الالزمة لدعم فهم أفضل ألوجه الضعف املتعلقـة باملنـاخ         يف

لومـات عـن   لتـوفري مع ال يقتصر على ندرة النـواتج اجليـدة التحليـل مـن منـاذج الـدوران العامليـة             
 يف منطقة جزر احمليط اهلادئ، كما أشارت جلنة العلوم األرضـية التطبيقيـة              األثر املناخي احملتمل  

فهنـاك  . جلزر احمليط اهلادئ، بل هناك أيضا حاجة فورية إىل حتسني البيانات املرجعية املوجـودة             
املرجـع   الـيت تـوفر   ،غياب شبه كامل للبيانات من قبيـل املعلومـات الطبوغرافيـة العاليـة التحليـل      

ــي ــواج    األساسـ ــر األمـ ــساحلية وأثـ ــاطق الـ ــضعف يف املنـ ــه الـ ــات أوجـ ــاذج  و لدراسـ ــع منـ وضـ
 ولذلك فإن جانبا كبريا مما ُيفهم فيمـا يتعلـق بـضعف املنـاطق الـساحلية يف منطقـة                    ات؛الفيضان

  .أو يستند إىل بيانات مرجعية غري كافيةاستنباطه جزر احمليط اهلادئ جيري 
 إىل تــوافر البيانــات واملعلومــات الــيت ميكــن  عــن حاجتــهابــت البلــدان الناميــة وقــد أعر  - ٩١

ــدويل   مراكــز البيانــات املناســبة، مثــل   واحلــصول عليهــا مــن خــالل االعتمــاد عليهــا ــادل ال التب
واجمللــس نوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة  األوقياللجنــةنوغرافيــة التابعــة  األوقياللبيانــات واملعلومــات

الـصادرة   جـودة البيانـات   كفالـة احلاجة إىل تعين كذلك   املوثوقيةاحلاجة إىل   إن  . الدويل للعلوم 
 تنـوع  إىل أيـضا  وجيـب أن تـستجيب  . األحبـاث العلميـة البحريـة     مـن مـشاريع      أي مـشروع     عن

  . احتياجات الدول
 عممتـه ردا علـى اسـتبيان       -  األمسـاك  مـصايد إدارة  جمـال    البحرية يف     العلوم احتياجات  - ٩٢

علـى  ملـساعدة   بغيـة ا  أولويات خمتلفة   مت حتديد   لدول النامية،   على ا  ٢٠٠٨لعامة يف عام    األمانة ا 
، واملـساعدة   األرصـدة  العلميـة وتقيـيم      إجـراء األحبـاث    تـشمل ،   وإدارهتـا   األمسـاك  مـصايد حفظ  
 علميـة، وإنـشاء معاهـد       أحبـاث معـدات   و احلصول على سفن علميـة جمهـزة جتهيـزا كـامال             على

، وأخـذ   ةوطنيـ ال عمليـات املـسح   دمي املساعدة االستشارية إلعـداد تـصاميم        للعلوم البحرية، وتق  
 إنــشاء، مبــا يف ذلــك بــشأهناالعينــات وحتليــل البيانــات، ومجــع البيانــات وتبادهلــا وتقــدمي تقــارير 

 عمـل مـشتركة مـع الـدول اجملـاورة لتحليـل             أفرقـة مع البيانات ونظام اإلبالغ، وإنشاء      جلمرفق  
 عـدد مـن احتياجـات التـدريب مبـا يف            ومت حتديـد  . وارد الـسمكية املـشتركة    ملبـا   املتعلقة البيانات

، والتـدريب علـى     املـسبار الـصويت   حبـاث وتقنيـات     األ نلكترونيات سف إذلك التدريب يف جمال     
، وتـدريب   هـا مجع و البيانـات تبادل  استخدام الربجميات لتجميع البيانات وتبادهلا، وعلى تقنيات        

دراسـات  وات الـنظم اإليكولوجيـة والنمذجـة، ومنـهجيات املـسح،             دراسـ  علـى العلماء احملليني   
 أيـضا إىل حتـسني إيـصال املعلومـات العلميـة مـن العلمـاء                وتدعو احلاجة . الشيخوخة واخلصوبة 

  .)٥٦( السياساتصانعي إىل
__________ 

  ).٣٧انظر احلاشية  (ICSP8/UNFSA/INF.4/Revانظر   )٥٦(  



A/65/69
 

30 10-29652 
 

 ،)٥٧(الوقـائي حلفـظ، مثـل النـهج       بـشأن ا  ديـدة   اجلدوات  األنـهج و  التطبيـق   كما يـستند      - ٩٣
تطلـب اإلشـارة،    ي و إىل أسس علمية،   )٥٨(املنطقةواإلدارة على أساس     لوجيوهنج النظام اإليكو  

وبالنـسبة  . اقتـصادية واجتماعيـة لتنفيـذها   وإيكولوجيـة   وبيولوجيـة   إىل مؤشرات   يف مجلة أمور،    
املعلومــات التاليــة علــى قــدر كــبري مــن  فــإن م اإليكولــوجي، اهنــج النظــالــيت تــستخدم إلدارة لــ

تنتمـي إىل نفـس   الـيت  صيد العرضـي، واألنـواع     لـ  ا بـشأن لبيانـات   اتوفر قدر كـاف مـن       : األمهية
مؤشـرات الـتغريات    و،  يهـا عتمد عل اليت ت النظام اإليكولوجي، أو املرتبطة باألنواع املستهدفة أو        

 يف حفـظ وإدارة األرصـدة الـسمكية         الوقائيـة تطبيـق النقـاط املرجعيـة       وإن  . )٥٩(يف النظم البيئيـة   
الـسمكية الكـثرية االرحتـال، علـى النحـو املنـصوص عليـه مبوجـب             املتداخلة املنـاطق واألرصـدة      

ألرصـدة الـسمكية، يتطلـب أيـضا اسـتخدام إجـراءات            لاتفـاق األمـم املتحـدة       مـن   املرفق الثـاين    
ألنواع املـستهدفة،  املتعلقـة بـا  املعلومات البيولوجيـة    فإن  باإلضافة إىل ذلك،    . علمية متفق عليها  

إنـشاء  مـن أجـل      أساسـية يـاس األعمـاق واملوئـل واهليـدروناميكا،         قب املتعلقـة املعلومات املاديـة    و
الدعم العلمي لدراسة آثار تغـري املنـاخ        أيضا إىل توفري    حاجة  ومثة  . )٦٠(فعالةمناطق حبرية حممية    

ــسمكية،   ــوارد ال ــذين يعتمــدون عليهــا،  وعلــى علــى امل ــدال ــؤ  وحتدي ــة للتنب ــ تقنيــات حتليلي ذه هب
 مـصايد  وإدارة   ات عدم اليقني يف سياس    حتديديف ذلك أساليب    ، مبا   بشكل موثوق به  التأثريات  
العمليـات  ب املتعلقـة  حمدوديـة املعـارف    األمسـاك،    مـصايد  فـشل إدارة     ومن بـني أسـباب    . األمساك

  .)٦١( األمساكدياليت تنطوي عليها مصااالقتصادية  -اإليكولوجية واالجتماعية  -البيولوجية 
ـــ    - ٩٤ ــوع البيول ــة والتنـ ــوم البحريـ ــوجي   - وجيالعلـ ــوع البيولـ ــة التنـ ــة اتفاقيـ ــددت أمانـ  حـ

:  اخلاص هباقدرة الدول على تنفيذ برنامج العمل البحري والساحليباملتعلقة التالية االحتياجات 
 ؛ التنـوع البيولـوجي  توثيـق فقـدان  فهـم أو  وتـدين  ؛ ها توحيـد  وعدممجع البيانات وحتليلها    ضعف  

إجـراء األحبـاث    قـدرة علـى     وحمدوديـة ال  والتقليديـة؛    احلاليـة  العلميـة    املعـارف استخدام  حمدودية  و
انظـر أيـضا    (لتنوع البيولـوجي    ا فهم   ضعف،  اتورصد مواقع احمليطات النائية، ويف أعماق احمليط      

__________ 
املبادئ التوجيهية التقنيـة    م املتحدة،   ، منظمة األغذية والزراعة لألم    الوقائي لصيد األمساك وإدخال األنواع    النهج    )٥٧(  

  ).١٩٩٦، روما: (٢ منظمة األغذية والزراعة اليت وضعتها ملصايد األمساك املتسمة باملسؤولية
  ).٣٦احلاشية (انظر إدارة املصايد   )٥٨(  
ــشيتاانظــــر   )٥٩(   ـــ ”، موريــ ــا هــــو هنـ ــام اإليكولــــوجي إلدارة مــــصا مــ ــاك؟يج النظــ ــة “د األمســ   ،الــــسياسة البحريــ

  .www.sciencedirect.com : املوقع علىمتاح، )٢٠٠٨ (٣٢ اجمللد
 Peter Sale and others, “Critical science gaps impede use of no-take fishery reserves”, Trends inانظـر    )٦٠(  

Ecology and evolution, vol.20, No.2 (2005) ،متاح على املوقع www.sciencedirect.com..  
-S.M Garcia, “The Precautionary Approach to Fisheries: Progress Review and Main Issues (1995انظـر   )٦١(  

2000)”, Current Fisheries Issues and the Food and Agriculture Organization of the United Nations, Myron 

Nordquist and John Norton Moore, eds (the Hague, Kluwer Law International, 2000).  
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 املعلومـات العلميـة واملعـارف       إىل جعل الوصـول إىل    عالوة على ذلك، فإن احلاجة      ). ٦٨الفقرة  
حتديـدها، فـضال عـن احلاجـة إىل تعزيـز       مات اليت مت  التقليدية أسهل من خالل حتسني إدارة املعلو      

 ومواصلة تطوير هنج إلدارة البيانات   ؛التعاون اإلقليمي ملعاجلة االحتياجات من املعلومات العلمية      
 املعروفـة    غـري  الدوليـة لتقيـيم وإدارة منـاطق احمليطـات         والعمليات العلمية    ات وبناء اخلرب  ؛املكانية
 التنوع البيولوجي البحري علـى الـصعيد   حالةقدمي معلومات عن  وت؛، مثل أعماق البحار جيدا

  .لعاملي، فضال عن خيارات اإلدارةا
  

  بناء القدراتاملتعلقة ببادرات امل ونشطةاأل تنفيذ سبل  - رابعا  
لـــدول ابنـــاء قـــدرات احلاليـــة املتعلقـــة باملبـــادرات /ألنـــشطةلال يوجـــد حـــصر شـــامل   - ٩٥

ــة ذات  ــة الدولي ــة واجلهــات   والــصناعة الــصلة، واملنظمــات احلكومي ، واملنظمــات غــري احلكومي
.  متاحــة بــسهولةغــرياملعلومــات ممــا جيعــل املعنيــة األخــرى يف جمــال احمليطــات وقــانون البحــار  

 بـشكل رئيـسي     وهي مستمدة . املعلومات الواردة يف هذا الفصل شاملة     اعتبار  لذلك، ال ميكن    
  . لدولية اليت سامهت يف هذا التقريرمن املسامهات املقدمة من املنظمات احلكومية ا

  
  يف جمال العلوم البحرية بناء القدراتاملتعلقة باملبادرات  ونشطةاأل  –ألف   

الثالــث عــشر والرابــع عــشر مــن اتفاقيــة قــانون البحــار أمهيــة العلــوم    يعكــس اجلــزءان   - ٩٦
اجــة إىل بنــاء  احلوكــذلكذات الــصلة والبنيــة التحتيــة البحريــة، واخلــربات البحريــة، واملعــارف 

 مــن جــدول أعمــال ١٧الفــصل ويــدعو ). ٨انظــر أيــضا الفقــرة  (هــذه اجملــاالتالقــدرات يف 
 الـدول، منفـردة أو مـن خـالل التعـاون الثنـائي واملتعـدد األطـراف وبـدعم، حـسب                      ٢١ القرن

االقتــضاء، مــن املنظمــات الدوليــة، ســواء كانــت دون إقليميــة أو عامليــة، لوضــع وتنفيــذ بــرامج 
املـوارد البـشرية يف العلـوم       من   األساسية   ااحتياجاهتبلوفاء  لسيما يف البلدان النامية،      والشاملة،  
خطة جوهانسربغ للتنفيذ على احلاجـة إىل بنـاء القـدرات يف جمـال العلـوم                كما تؤكد   . البحرية

 اســتخدام تقييمــات األثــر البيئــي والتقيــيم البيئــي وأســاليب تعزيــزاملعلومــات وإدارة والبحريــة، 
 دأبــتعــالوة علــى ذلــك،  ). ١١انظــر أيــضا الفقــرة  (، يف خــالل مجلــة أمــور  عــداد التقــاريرإ

 الـدول واملؤسـسات املاليـة الدوليـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل بـرامج                    علـى دعـوة   اجلمعية العامـة    
 مواصلة تعزيز أنـشطة بنـاء القـدرات    إىلالتعاون الثنائية واإلقليمية والعاملية والشراكات التقنية،      

تطــوير علــى ، يف مجلــة أمــور، تــدريب املــوظفني مــن خــاللال األحبــاث العلميــة البحريــة يف جمــ
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ــز خــرب  ــل       اهتموتعزي ــسفن ونق ــسهيالت وال ــة والت ــدات الالزم ــوفري املع ــصلة، وت ــة ذات ال  الفني
  .)٦٢(التكنولوجيات السليمة بيئيا

 تطـوير : ا يلـي   مـ  الربامج العامة لبناء القدرات يف جمـال العلـوم البحريـة          تضم  ميكن أن   و  - ٩٧
 سـواء مـن خـالل تـشجيع األفـراد علـى املـشاركة يف العلـوم البحريـة                    املهرة الالزمني، املوظفني  

 وفقــا للمــادة نيمــراقبك العمــل، مبــا يف ذلــك مــن خــالل ةالالزمــواخلــربات تــوفري التــدريب ب وأ
 إىل البنيـة  ، باإلضـافة  الالزمـة  من اتفاقية قانون البحار، وتوفري املعـدات واملرافـق والـسفن     ٢٤٩

 اسـتخدام املعـدات     وذلك هبـدف  التحتية األساسية، وضمان تنمية املهارات والتقنيات الالزمة،        
تنفيذ اجلزء الثالث عشر مـن اتفاقيـة قـانون البحـار، فـضال عـن تفـسري        كذلك كفاءة وفعالية و ب

الرابـع عـشر    ، ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا، وفقا للجزء        وتوزيعهاالنتائج العلمية ونشرها    
ــانون البحــار وجــدول أعمــال القــرن      ــة ق ــة  باإلضــافة إىل ،٢١مــن اتفاقي ــدان النامي ــد البل  تزوي

  .)٦٢(املساعدة املالية والتقنية هلذا الغرضب
إىل  اعتمـاد اسـتراتيجية العلـوم والتكنولوجيـا البحريـة علـى الـصعيد الـوطين                  وقد يؤدي   - ٩٨

سياسـات    هذا الصدد، وضع عدد قليل من الـدول        ويف. هذه اجملاالت حتسني تنمية القدرات يف     
القــدرات البــشرية  أو اســتراتيجيات بنــاء/ وةطــط التكنولوجيــاخلحبريــة تــشمل العلــوم البحريــة و

 وأنـشأ  ).http://ioc3.unesco.org/abelosانظـر   (ر  والتقنية يف جمال شؤون احمليطات وقانون البحا      
كـان   ولـو    ،تعلـق بـالعلوم والتكنولوجيـا البحريـة       ة ت حمـدد عدد من البلدان النامية أيضا بـىن حتتيـة          

 .)٦٣(التطويرمستويات خمتلفة من ذلك على 

 عـدد مـن املنظمـات        الـيت يـضطلع هبـا      هذا القسم معلومات عن األنشطة احلالية     ويقدم    - ٩٩
  األحبـاث جـراء إلاحلكومية الدولية العاملية واإلقليمية والربامج والعمليات من أجـل بنـاء القـدرة       

قـدم أيـضا    يو. لمية البحرية، ونقل التكنولوجيا، ومجع العينات وتبادل البيانـات واملعلومـات          الع
 األمسـاك والبيئـة   صايدمبـ  املتعلقـة بـشكل حمـدد   معلومات عـن األنـشطة يف جمـال العلـوم البحريـة       
  . البحرية والتنوع البيولوجي، فضال عن تغري املناخ

__________ 
 ١١ والفقـرة  ؛٦٤/٧١ مـن القـرار   ١١الفقرة : ات التالية من قرارات اجلمعية العامة انظر على سبيل املثال الفقر      )٦٢(  

  .٦١/٢٢٢ من القرار ١١والفقرة ؛ ٦٣/٢١٥ من القرار ١٢؛ والفقرة ٦٣/١١١لقرار من ا
ــادرات علــى الــصعيد الــوطين يف تقــارير املنتــدى العــاملي للمحيطــات         )٦٣(   ميكــن االطــالع علــى أمثلــة مــن هــذه املب

 احملـيط اهلـادئ   بناء القـدرات يف جمـال التقيـيم يف الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة يف       ”: واجلزر بشأنوالسواحل  
 ؛)٢٠٠٦ (“ومنطقــة البحــر الكــارييب واحملــيط اهلنــدي واحملــيط األطلــسي، ومجاعــة البلــدان الناطقــة بالربتغاليــة   

  بـشأن لـسياسات الوطنيـة  وضـع وتنفيـذ ا  تقييم احتياجات بناء القـدرات علـى املـستوى اإلقليمـي مـن أجـل        ” و
بلدان النامية والبلدان اليت متر اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة يف         احمليطات القائمة على النظام اإليكولوجي فيما بني ال       

  .)١٢١  احلاشيةانظر( “تقييم احتياجات أفريقيا لبناء القدرات” ويف ،)٢٠٠٧(“ أمريكا الالتينية
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سكو، مــن خــالل اللجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة اليونــإن . ة البحريــةث العلميــوالبحــ  - ١٠٠
عتــرف هبــا يف جمــاالت األحبــاث العلميــة البحريــة ونقــل   املختــصة املدوليــة النظمــة املالدوليــة، هــي 

 الغـرض مـن   فـإن   فقـا لنظامهـا األساسـي،       وو. التكنولوجيا البحريـة مبوجـب اتفاقيـة قـانون البحـار          
 واخلــدمات وبنــاء  األحبــاثسيق الــربامج يف جمــال   تعزيــز التعــاون الــدويل وتنــ   يف يتمثــلاللجنــة 

 طبيعــة ومــوارد احمليطــات واملنــاطق الــساحلية، وتطبيــق هــذه   علــى بغيــة التعــرف أكثــرالقــدرات، 
الـدول    البحرية، وعمليات صنع القرار يف لتحسني اإلدارة والتنمية املستدامة ومحاية البيئة  املعارف

متكــني  لعلــوم والتكنولوجيــا البحريــة بغيــة  جمــال ا مــن الــربامج يفاوضــعت عــددو. األعــضاء فيهــا
 على تساعدهم وبذلكمستدام،  على حنو    الساحلية والبحرية    ا موارده من استخدام البلدان النامية   

  .)A/56/58 انظر (تنفيذ اجلزأين الثالث عشر والرابع عشر من اتفاقية قانون البحار
ألحبـاث،  ا والتدريب من خـالل      ةتبادلامل دةوتقدمي املساع  ها التثقيفية من خالل براجم  و  - ١٠١
عاجلـة األولويـات   ملللبلدان النامية اليت تسعى لبناء القـدرات    قطرية   تدريب   دورات اللجنة   تقدم

أقامــت حلقــات عمــل عــن بتنــسيق القيــادة اإلقليميــة، وقامــت  بأهنــاوذكــرت اللجنــة . الوطنيــة
ويف . األطلـسي وغـرب احملـيط اهلنـدي       شـرق احملـيط     مـنطقيت   بنـاء الفريـق يف      و كتابة املقترحات 

  إدارة املنـاطق الـساحلية، مبـا يف ذلـك    ملعاجلـة القـدرة املؤسـسية   مت حتديد أولويات    هذا السياق،   
 علــى كمــا أجريــت دورات تدريبيــة . العمــل علــى معاجلــة القــضايا الناشــئة، مثــل تغــري املنــاخ   

 نــــاطق الــــساحليةدعم إدارة امللــــواســــتخدام أدوات دعــــم القــــرار، مثــــل النمــــاذج،   وضــــع
http://www.ioc-cd.org .اللجنة فيمـا يتعلـق     يف   ممارسة الدول األعضاء     بشأنيف سياق عملها    و

هيئــة اخلــرباء افقــت بتطبيــق اجلــزأين الثالــث عــشر والرابــع عــشر مــن اتفاقيــة قــانون البحــار، و  
ء وتطــوير للجنــة علــى تقــدمي املــساعدة إىل الــدول األعــضا التابعــة قــانون البحــار لاالستــشارية 

ــدول األعــضاء    ــني ال ــاون ب ــالتع ــام خــاص     مل ــالء اهتم ــع إي ــة، م ــة البحري شاريع األحبــاث العلمي
  .القدرات لبناء
األحبــاث العلميــة إجــراء  علــى األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية  كمــا تــشجع منظمــة  - ١٠٢

 يف شئالــذي أنــ البحريــة اإلنتاجيــة بــشأنالبحريــة مــن خــالل دعمهــا ملركــز النــشاط اإلقليمــي 
  . العابرة للحدوداألحباثتيسري /من خالل املساعدة التقنيةوجامعة ليغون يف غانا 

 األحبـاث العلميـة     إلجـراء حلاجـة إىل بنـاء القـدرات        با اجلمعيـة العامـة      إقـرار يف ضوء   و  - ١٠٣
ــة ــر  (البحري ــانون البحــار،    قامــت ، )٩٦ و ٧تني انظــر الفق  عمــالشــعبة شــؤون احمليطــات وق

الـصادر يف    املنـشور    مراجعـة بإعـداد    مـن اخلـرباء،      فريـق ، مبساعدة   )١٢٤ الفقرة   انظر(واليتها  ب
ــام  ــ ،١٩٩١ع ــوالبح ــةث العلمي ــصلة   : ة البحري ــذ األحكــام ذات ال ــل لتنفي ــم  بدلي ــة األم اتفاقي

ــدول  وينــصح . راملتحــدة لقــانون البحــا  ــدليل املــنقح ال ــسبل  ال ــدول  متالــيت باســتخدام ال كــن ال
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 مـع التركيـز علـى تنفيـذ األحكـام           ، مـواد االتفاقيـة    تنفيـذ من   أحباثا اليت جتري الدول  والساحلية  
اجلـزء الثالـث مـن      وحيـدد   .  األحباث العلمية البحريـة، وال سـيما إجـراء املوافقـة           بشأناألساسية  

الدليل بعض أفضل املمارسات، ويقدم بعض التوجيهـات العمليـة لتنفيـذ األحكـام ذات الـصلة                 
منـاذج موحـدة لتـسهيل عمليـة مـنح املوافقـة ملـشاريع األحبـاث                 املرفقـات    وتشمل. من االتفاقية 

أحـد   باعتبـاره     الدليل املـنقح يف وقـت الحـق مـن هـذا العـام               أن يصدر  يتوقعو. العلمية البحرية 
  .املتحدة منشورات األمم

الــسلطة الدوليــة لقــاع  ت األحبــاث العلميــة البحريــة يف املنطقــة، تناولــ بوفيمــا يتعلــق   - ١٠٤
صـندوق اهلبـات للـسلطة الدوليـة لقـاع        من خـالل إنـشاء   املرتبة األوىل القدرات يف    بناء   البحار

دعم مشاركة العلماء والتقنيني املـؤهلني مـن   ي الذي العلمية البحرية يف املنطقة،  البحار لألحباث 
صندوق تنميـة  الـ وقـد يـسر   . البلدان النامية يف برامج األحباث العلمية البحريـة الدوليـة التعاونيـة        

 الـصندوق حـىت اآلن مـشاركة       ودعـم . املـساعدة التقنيـة   تقـدمي   درات مـن خـالل التـدريب و       الق
  .)٦٤(الدوليةالبحثية  البلدان النامية يف جمال التدريب والربامج عاملا من ١٦

التقارير الـسنوية لألمـني العـام عـن احمليطـات وقـانون البحـار               تضم  . نقل التكنولوجيا   - ١٠٥
 تكون يف طليعـة التنميـة   تنحو ألنة يف التكنولوجيا البحرية، اليت      تفاصيل عن التطورات األخري   

 نقل املعلومـات والبيانـات الـيت تغطـي جمموعـة واسـعة مـن املـسائل           كما يرد فيها  . التكنولوجية
كـثري منـها    اليت يوجد ال  املتعلقة باحمليطات من خالل قواعد البيانات ونظم املعلومات اجلغرافية،          

دوات األ نقــل معـــدات و بــشأن مارســات الــدول   املتعلقـــة مبعلومــات  ملا أمــا . نترنــت إلعلــى ا 
  .متاحةغري فهي السفن  أو

املعــايري نوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة  األوقيامجعيــة اللجنــة، اعتمــدت ٢٠٠٣يف عــام و  - ١٠٦
 املبـادئ التوجيهيـة   تسترشد هذه املعـايري و    و.  نقل التكنولوجيا البحرية   بشأنواملبادئ التوجيهية   

 شــروط منــصفة إىل اســتنادا يــتم دائمــاأن جيــب  نقــل التكنولوجيــا البحريــة أنبــدأ القائــل بــبامل
 مــن التطــورات يف بالتــساوي االســتفادة مــنمتكــن مجيــع األطــراف املعنيــة أن ومعقولــة وينبغــي 

 اجملــاالتالعلوم البحريــة، وال ســيما تلــك الــيت هتــدف إىل حتفيــز  بــجمــال األنــشطة ذات الــصلة 
وضــعت اللجنــة أيــضا آليــة تبــادل معلومــات و. )٦٥(القتــصادية يف البلــدان الناميــةاالجتماعيــة وا

__________ 
انظــر ( ٢٠٠٦أغــسطس / آب١٦يف الــسلطة الدوليــة لقــاع البحــار    مجعيــة  قــرار مبوجــبأنــشئ الــصندوق    )٦٤(  

ISBA/12/A/11( .انظر د من التفاصيل املتعلقة بالصندوقزيمل ،www.isa.org.jm.  
 بـشأن املعـايري واملبـادئ التوجيهيـة    ، قدمت حكومة األرجنتني طلبـها مبوجـب         ٢٠٠٦ذكرت اللجنة أنه يف عام        )٦٥(  

  جليــدكاســحة  علــى تركيبــهاواصــفات معينــة ليــتم  مب ســحبآللــة لعلــوم احمليطــات نقــل التكنولوجيــا البحريــة
A.R.A. Almirante Irizar .ــة   علــى املوقــع اإللكتــروين  الطلــب نــشر هــذا وقــد للجنــة األوقيانوغرافيــة احلكومي

  .مزيد من املعلومات عن نتائج هذا الطلب إال أنه ال ترد، هيئة اخلرباء االستشارية املعنية بقانون البحار/الدولية
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شــراكات النمــو الــذين يــسعون إلقامــة املتقدمــة البلــدان البلــدان الناميــة ويف ملــساعدة املهــتمني 
  .مناسبة لنقل التكنولوجيا

مــن  املــستمدة املعــارف إتاحــةتــستمر احلاجــة إىل   - تبــادل البيانــات واملعلومــات    - ١٠٧
عمـل  يو. )٦٦(، وال سـيما البلـدان الناميـة       حيتاجون إليها لذين  ل هااألحباث العلمية البحرية ورصد   

 تـسهيل تبـادل البيانـات واملعلومـات       علـى     التابعـة للجنـة    نوغرافية األوقيا التبادل الدويل للبيانات  
ــشاركة، و   األوقيا ــدول األعــضاء امل ــني ال ــة ب ــستخدمني  ينوغرافي ــيب احتياجــات امل ــا ي ل ــق فيم تعل

 نوغرافيـة األوقيا التبادل الدويل للبيانات     تؤديويف هذا السياق،    . نتجات البيانات واملعلومات  مب
بـشأن  املعلومـات   ودورا قياديا يف جمال بناء القدرات، وال سـيما مـن خـالل شـبكات البيانـات                  

الــذي ، وبرنــامج التــدريب OceanTeacher Academyو  OceanTeacherمــشروع ات، واحمليطــ
ــة مــن أجــل  يف مكتــب مــشروع  نظيمــه مت ت ــدويل للبيانــات  اللجن ــادل ال ــة يف األوقياالتب نوغرافي

شـبكة   يف إنـشاء     نوغرافيـة األوقيايف أفريقيا، ساهم التبادل الـدويل للبيانـات         و. أوستند، بلجيكا 
 احلـصول علـى   علـوم احمليطـات، وتـوفري سـبل         ب  املتعلقـة  املعلومـات ولبيانات  لوطنية  الراكز  من امل 
طلـس  وينبغـي تـوخي احلـذر يف إدارة األ        نات واملعلومات الالزمة إلدارة املناطق الـساحلية،        البيا

؛ كثـف علـى طـول الـساحل األفريقـي         املستخدام  الذي يظهر املناطق ذات اال    البحري األفريقي   
ــائق ا  ــروين إلومــستودع الوث ــيح  )OceanDocs(األفريقــي لكت ــذي يت ــى  ال ــة احلــصول عل  إمكاني

؛ وشـبكة مـستوى     يف جمـال البحريـة     ونخـرباء أفريقيـ    نص كامل ألّفـه      ١ ٠٠٠أوراق أكثر من    
ــشمل ســطح البحــر،   ــيت ت ــن  ال ــر م ــاز ٤٠ أكث ــاس جه ــساحل    ل قي ــى طــول ال لمــد واجلــزر عل

املتعلقـة  حتليـل البيانـات     وظمت دورات تدريبية علـى إدارة البيانـات واملعلومـات،           وُن. األفريقي
يولوجي البحري، وتطبيق االستشعار عـن بعـد يف   ستوى سطح البحر، والنمذجة، والتنوع الب  مب

باشــرة إىل البحــوث العلميــة يف جمــال  املشبكية الــصــلة كمــا متكّــن الو. إدارة املنــاطق الــساحلية
 األمــم برنــامج يقــوم بتنــسيقه ،بــني القطــاعني العــام واخلــاصمــشترك  دويل وهــي جتمــعالبيئــة، 

لبلـدان الناميـة   االعلوم والتكنولوجيا،   ين يف   دالناشرين الرائ عدد من   جامعة ييل و  واملتحدة للبيئة   
  . املتعلقة بالعلوم البيئيةاألحباثلوصول إىل من ا
 بالتعــاون مــعبرنــامج جنــوب آســيا للتعــاون البيئــي  نظّــم علــى الــصعيد اإلقليمــي،  و  - ١٠٨

 أخـذ عينـات املـوارد       بـشأن  عمـل تدريبيـة      حلقـة  يف اهلنـد،     ٢٠٠٩سـبتمرب   /أيلوليف  الشركاء،  
 يف  “احمليط واجلـزر  ”برنامج  قدم  وي. )٦٧(بحار جنوب آسيا  لة، ومجع البيانات وتفسريها     البحري

ــوم        ــدان جــزر احملــيط اهلــادئ يف جمــاالت العل ــدعم لبل ــي ال ــامج جنــوب آســيا للتعــاون البيئ برن
__________ 

  .A/64/66/Add.1 و A/56/121انظر   )٦٦(  
  . يف هذا النشاطيطات وقانون البحارشعبة شؤون احملسامهت   )٦٧(  
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واهليدروغرافيــة البحريــة والــساحلية، واملعلومــات األساســية لــدعم التنميــة املــستدامة، وحتــسني  
 وتقييم أوجه الضعف يف البيئة الـساحلية        ،لول، واستخدام املوارد  احلإجياد  رار، و عملية صنع الق  

 اهليدروغرافيـة   عمليـات املـسح    خـالل  يـا  عمل اويف هذا السياق، يوفر الربنـامج تـدريب       . والبحرية
  .هااستخداموبيانات بال تنظيم حلقات عمل عن التوعية كما مت .واجليولوجية واجليوفيزيائية

 علـى حنـو     واجتاهـات الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة        حالـة    فهـم أمهيتـها يف     ييماتتقولل  - ١٠٩
ضـعف خمتلـف الـنظم اإليكولوجيـة        أوجـه    قيـاس    بـشكل خـاص يف    تقييمـات   ال وتساعد. أفضل

يف حتقيق فهم أفـضل لطريقـة ومـدى تـأثري األنـشطة             كما تسهم   .  على التكيف  هتا وقدر ومرونتها
 حتديـد ومراقبـة، وحيثمـا أمكـن،     علـى تـساعد  فإهنا  وبالتايل، البشرية على األنظمة اإليكولوجية،   

 مناسـبة،  إجابـات وضع من أجل  بالغة األمهيةالتقييمات العلمية لذلك فإن  . جتنب املخاطر البيئية  
   .على مجيع املستويات، من خالل مساعدة الدول يف حتديد األولويات لتدخالت اإلدارة

اجلــــامع الفريــــق العامــــل وافــــق ، ٢٠٠٩غــــسطس أ/يف آباملنعقــــد يف اجتماعــــه و  - ١١٠
علـى  يف توصـياته،     ٦٣/١١١املنشأ عمال بقرار اجلمعية العامة      لجمعية العامة   ل  التابع املخصص

، مبـا يف ذلـك      ها على الصعيد العـاملي    حالة البيئة البحرية وتقييم   عن  أن العملية املنتظمة لإلبالغ     
بنــاء القــدرات ونقــل تكفــل تعــزز وتــسهل و مــن شــأهنا أن ،اجلوانــب االجتماعيــة واالقتــصادية

التكنولوجيا، مبا يف ذلك التكنولوجيا البحرية، وفقا للقانون الدويل، مبا يف ذلك اتفاقيـة قـانون                 
  الناميـة والـدول   لـدول وذلـك لـصاحل ا    ،  البحار وغريها من الصكوك واملبادرات الدولية السارية      

دئ التوجيهيـة املتعلقـة بنقـل التكنولوجيـا البحريـة      املعايري واملباباألخرى، مع األخذ يف االعتبار    
تعـزز التعـاون    أن   العمليـة املنتظمـة      ومن شأن . نوغرافية احلكومية الدولية   األوقيا اللجنةاخلاصة ب 

تدعى الــدول واملنظمــات العامليــة  وســ. الــتقين، مبــا يف ذلــك التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب   
يــد الثغــرات واألولويــات املــشتركة كأســاس لوضــع  لتحدفيمــا بينــها تعــاون  لكــي تواإلقليميــة

عمليـة  المـن خـالل     و. برنامج متماسك لـدعم بنـاء القـدرات يف جمـال املراقبـة البحريـة والتقيـيم                
فــرص بنــاء القــدرات، وال ســيما علــى أســاس ترتيبــات بنــاء القــدرات   ســيتم حتديــد نتظمــة، امل

. جــات وطلبــات البلــدان الناميــة   القائمــة وحتديــد األولويــات يف جمــال بنــاء القــدرات واحتيا     
تدعى الدول واملنظمات الدولية واهليئات واملؤسسات ذات الصلة للتعـاون يف بنـاء قـدرات               وس

البلدان النامية يف جمال العلوم البحرية والرصد والتقييم، مبا يف ذلك مـن خـالل حلقـات العمـل                
ــواد وا  ــة واملـ ــربامج التدريبيـ ــاالت والـ ــر (لزمـ ــا يف دو. )A/64/347انظـ ــستني ورهتـ ــة والـ ، الرابعـ

ــدت ــشاء صــندوق         أي ــام إن ــت إىل األمــني الع ــل، وطلب ــق العام ــة توصــيات الفري ــة العام اجلمعي
لعمليــة اتقــدمي الــدعم لــدورة الــسنوات اخلمــس األوىل مــن عمليــات   ) أ: ( مــن أجــلاســتئماين
ة مــن تقــدمي املــساعدة إىل أعــضاء فريــق اخلــرباء الــذي أنــشأته اجلمعيــة العامــ   و) ب (؛املنتظمــة

دعـم  و) ج (؛٢٠١٠لعامـل اجلـامع املخـصص يف عـام     البلدان النامية حلـضور اجتمـاع الفريـق ا    
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انظـر قـرار اجلمعيـة العامـة         (لبلـدان الناميـة   يف ا ربامج التـدريب    لـ اص  اخلصندوق املنح الدراسية    
يسلندا مـسامهة   آقدمت   وقد أنشئ الصندوق االستئماين و     ).١٨٣ و   ١٨٠، الفقرتان   ٦٤/٧١

  . دوالر٣٠ ٠٠٠ قدرها
مليـاه  تقيـيم ا برنـامج  تنفيـذ  ب، شـركائه مـع  بالتعـاون  األمم املتحدة للبيئة    ويقوم برنامج     - ١١١

 الـنظم  حالـة تقيـيم  ل تطوير منـهجيات   إىل يهدف   الذيرفق البيئة العاملية    التابع مل العابرة للحدود   
نظـم  /الـبحريات و ،ة للحـدود  نظم املياه اجلوفيـة العـابر     : املائية العابرة للحدود والظروف املتغرية    

، ونظم األهنار العابرة للحدود، والنظم اإليكولوجيـة البحريـة الكـبرية             العابرة للحدود  اخلزانات
حمليطـات  مـن أجـل ا     توضـع هـذه املنهجيـة، عنـدما       وميكن استخدام   . ومناطق احمليطات املفتوحة  

ة للميـاه العـابرة للحـدود عـدم         إلدارة الفعالـ  أمام ا ومن بني املعوقات    . املنتظمةعملية  اليف سياق   
ذه املسطحات املائيـة، ممـا يـسمح    هلوجود منهجية منتظمة وعلمية قوية لتقييم الظروف املتغرية   

 املـستندة إىل   حتديـد األولويـات      ، واملنظمـات الدوليـة    ،لصانعي السياسات، ومرفق البيئة العامليـة     
  .)٦٨(ماليةبغية ختصيص موارد م والعل

هبــدف أجــرت منظمــة األغذيــة والزراعــة حلقــات عمــل تدريبيــة  -  األمســاكمــصايد  - ١١٢
 األمسـاك الطبيعيـة؛     مـصايد الة واجتاهـات    حب املتعلقةتنفيذ استراتيجية املنظمة لتحسني املعلومات      

 واســتخدام اإلحــصاءات الــسمكية واملعلومــات مــن خــالل دعــم مــشروع مدونــة  واســتحداث
 والـنظم    األمسـاك  صايداملتعلقـة مبـ   ورصـد املـوارد     ، وتقيـيم     األمساك مصايدحالة   - صيد األمساك 

ــة        ــة العلمي ــا يف ذلــك اســتعراض املعــارف ومجــع األدل ــة يف مــضيق صــقلية، مب  عــناإليكولوجي
 األمســاك يف غــرب ووســط البحــر األبــيض  مــصايداألرصــدة املــشتركة، وتقــدمي الــدعم إلدارة  

ــصعيدين ا      ــى ال ــات واملعلومــات عل ــك مجــع البيان ــا يف ذل ــوطين ودون اإلقليمــي املتوســط، مب . ل
 األمسـاك،   مـصايد وقدمت املساعدة التقنيـة والتـدريب لتعزيـز القـدرات الوطنيـة يف جمـال علـوم                  

 يف البلـدان الناميـة، مبـا يف ذلـك            األمساك صايدهنج النظام البيئي مل   ة لتنفيذ   يقاعدة املعرف الوتعزيز  
ــة       ويوجــد .  الرئيــسيةاإلجــراءات واألســاليب لتقيــيم ورصــد خــصائص األنظمــة اإليكولوجي

برنامج األمم املتحـدة    املشترك بني    األمساك احمليطية يف جزر احمليط اهلادئ        مصايد إدارة   شروعمل
مـن  حمـسنة   علمية  ومعارف  هدف إىل توفري معلومات     يمرفق البيئة العاملية عنصر واحد      /اإلمنائي

وجوانـب  يف احملـيط   د  األرصـدة الـسمكية العـابرة للحـدو        بـشأن الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة       
يف ذلـك تعزيـز      غـرب احملـيط اهلـادئ الدافئـة ذات الـصلة، مبـا            يف   اإليكولوجية االستوائية    النظم

  .)٦٩(القدرات الوطنية يف هذه اجملاالت
__________ 

  .http://ioc-unesco.org متاحة على املوقع مرفق البيئة العامليةوثيقة مشروع   )٦٨(  
  .٣٧، انظر احلاشية ICSP8/UNFSA/INF.4/Revانظر   )٦٩(  
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 احملـيط  يف التونـة  أمسـاك  حلفـظ  الدوليـة  اللجنة من كل نظم اإلقليمي، املستوى وعلى  - ١١٣
 الناميـة  البلـدان  علـى  فائـدة بال يعـود  علمـي  تدريب أنشطة دئاهلا احمليط مجاعة وأمانة طلسياأل

 البيانــات مجــع علــى للتــدريب عمــل حلقــات الدوليــة اللجنــة ونظمــت .املنظمــتني يف األعــضاء
وعلـى تقيـيم املعـايري ووضـع منـاذج لتقـدير            ) ٢٠٠٩غيانـا،   (وحتسينها يف منطقة البحـر الكـارييب        

 ).٢٠٠٩ ،املغـرب (منطقة البحر األبيض املتوسط     الكميات األساسية من األرصدة السمكية يف       
 مـن  لتـتمكن  الناميـة  الـساحلية  الـدول  مـن  العلمـاء  إىل املاليـة  املساعدة الدولية اللجنة تقدم كما
 للبحـث  الدائمـة  اللجنـة  اجتماعـات  ويف الـدورات  بـني  ما تعقد علمية اجتماعات يف ملشاركةا

 قواعـد  مدونـة  مـشروع  إدارة والزراعـة  يـة األغذ منظمـة  مـع  باالشـتراك  تولـت  وقد ،واإلحصاء
ــامج وهــو األمســاك، مــصايد حالــة - األمســاك صــيد بــشأن الــسلوك  اتديرتقــ بــنظم معــين برن
 احملــيط مجاعــة أمانــة نظمــت ،٢٠٠٩ عــام ويف .بــشأهنا واملعلومــات البيانــات ومجــع األرصــدة
 منطقــة يف الناميــة الــصغرية اجلزريــة الــدول مــن العلمــيني التقنــيني لتــدريب عمــل حلقــة اهلــادئ
 عـن  عمـل  حلقـة  نظمـت  كمـا  الطحالـب،  عينـات  ألخـذ  املتبعـة  اإلجراءات على اهلادئ احمليط
 ةالتونـ  مسـك  أرصـدة  تقـديرات  عـن  عمـل  وحلقات )٢٠١٠ أبريل/نيسان( ةالتون مسك بيانات
 اجلزريـة  للـدول  )٢٠١٠ يوليـه /متـوز  - يونيـه /حزيـران ( العرضـي  والـصيد  اإليكولوجية والنظم
حلـصول علـى    ا أجـل  منو .السمكية لألرصدة املتحدة األمم اتفاق يف األطراف النامية ةالصغري

 األمسـاك يف مشـال شـرق احملـيط األطلـسي إىل منظمـة               مصايدأمثلة عن املساعدة اليت تقدمها جلنة       
 .أدناه ٢٨١انظر الفقرة ، )٧٠( األمساك يف جنوب شرق احمليط األطلسيمصايد

 ونيوزيلنــدا والنــرويج وأســتراليا الروســي واالحتــاد األورويب داالحتــا مــن كــل وأتــاح  - ١١٤
 الـتقين  اجملـالني  يف الناميـة  للبلـدان  القدرات وبناء التدريب واليابان األمريكية املتحدة والواليات
 األمسـاك؛  صايدمبـ  املتعلقـة  البحـوث  علـى  التدريبيـة  العمل حلقات مواضيع واشتملت .والعلمي
 صايدملـــ املـــستدامة والتنميـــة األمســـاك؛ مـــصايد وإحـــصاءات ة؛الـــسمكي األرصـــدة اتوتقـــدير
 لالتـصاالت  الفرعـي  والنظـام  وحتليلـها؛  ومعاجلتـها  البيانات ومجع البيئية؛ والدراسات األمساك؛
 األمسـاك؛  مـصايد  ملنتجـات  املتوفرة الصحية والشروط احلجم؛ صغريةال صايدامل ودعم البحرية؛

 ونقـــل املؤســـسي بـــالتعزيز أيـــضا املـــساعدة توتعلقـــ .كاألمســـا صايدمبـــ املتعلقـــة والدراســـات
  .)٦٩(البحري األحيائي التنوع محاية أجل من التخفيف وسائل تكنولوجيا

 

__________ 
 حتـاد واال وناميبيـا  أنغـوال  األطلـسي  احملـيط  شـرق  جنـوب  يف األمساك مصايد   منظمة يف األعضاء الدول تشمل  )٧٠(  

  .والنرويج األورويب
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 أنـشأت  بأهنـا  مـسامهتها  يف نتاركتيكـا أ يف احليـة  البحريـة  املـوارد  حفـظ  جلنـة  أفادتو  - ١١٥
 مـشاركة  ضـمان  وهـ  الـصندوق  هـذا  مـن  الغرضو .“العامة العلمية للقدرات خاصا صندوقا”

 نتاركتيكـا، أ يف احليـة  البحريـة  املـوارد  حفـظ  للجنـة  التابعـة  العلميـة  اللجنة عمل يف نطاقا أوسع
ــاء تقاســم علــى والتــشجيع ــاء األعب ــة، داخــل القــدرات وبن  ودراســة مجــع يف واملــساعدة اللجن

 الـصندوق  أيضا يعملو .اللجنة تستخدمها اليت احلية البحرية باملوارد املتصلة املعلومات وتبادل
 املعرفـة  نطـاق  توسـيع  أجـل  مـن  والتضافر التعاون على قائمة حبوث إجراء وتعزيز تشجيع على

 بأفــضل التزويــد وعلــى أنتاركتيكــا يف البحريــة اإليكولوجيــة للــنظم احليــة البحريــة بــاملوارد
 .)٧١(للجنة املتاحة العلمية املعلومات

ــة  - ١١٦ ــة البيئ ــوع البحري ــوجي والتن ــامج الحــظ :ريالبحــ البيول ــة املتحــدة األمــم برن  للبيئ
 يف كـان  اهلنـدي  احملـيط  غـرب  يف بريـة  أنـشطة  يتنـاول  مشروع ألي الرئيسي االهتمام حمور أن

 كافيـة  تقنية قدرات توفر عدم بأن الربنامج أقر فقد البحرية، العلوم يف الوطنية القدرات تطوير
 بنـاء  أنـشطة  عـن  معلومـات  علـى  ولالطـالع . املنطقـة  حكومـات  مـن  للعديد تقييدي عامل هو

 البيئـة  مرفـق  أبـرز و .١٩٤ الفقـرة  انظـر  الـضارة،  الطحالـب  تكـاثر  منـع  حنـو  املوجهـة  القدرات
 ملـشاريع  انتقاليـة  مبرحلـة  اقتـصاداهتا  متـر  اليت والدول النامية البلدان إىل املنح يقدم الذي العاملية،

ــ  شــؤون يف القــدرات لبنــاء العلــوم علــى قائمــة هنــج مــن هيتبّعــ مــا العامليــة، البيئــة حبمايــة صلتت
 يـدعو  واملرفـق  .الدولية املياهب املتعلق احملوري اجماهل من جزءا باعتبارها البحار وقانون احمليطات

 القلـق  أوجـه  ملعاجلـة  الالزمـة  القـدرات  لبنـاء  العلـوم  علـى  قـائم  هنـج  اتبـاع  إىل ١٩٩٥ عـام  منذ
 املائيــة الكتــل هــذه يف الكامنــة الفوائــد لــىع للحفــاظ ةقائمــال الفــرص مــن واالســتفادة ةاليــاحل

 نقــل بتجــارب تتعلـق  الــدول متعـددة  عامليــة مبـشاريع  النــهج هـذا  أيــضا اسـتكمل  وقــد .الكـبرية 
 وتبـادل  القـدرات  بنـاء  تعزيـز  إىل ترمي اليتو بالقطاع الصلة ذات التعلم ومبشاريع التكنولوجيا
 النظـام  علـى  تعتمـد  هـج ُن إلدخـال  مالعلـ  وتـسخري  .اجلنـوب  بلـدان  بني التجارب على االطالع

 اجلديـدة  التكنولوجيـات  واستخدام النهج اتباع على الدول قدرات ولبناء لإلدارة اإليكولوجي
 عـن  فـضال  الـساحلية،  للمنـاطق  املتكاملة اإلدارة على العاملية البيئة مرفق طبقهي مبدأ هو بنجاح
  ).أدناه ٣ - باء الرابع الفرع انظر( الكبرية البحرية اإليكولوجية النظم إدارة حتسني

 الـدويل  االحتـاد  فـإن  واملفتوحـة،  العميقـة  احمليطات يف البيولوجي بالتنوع يتعلق وفيما  - ١١٧
 وهـي  ،احمليطـات  يف البيولوجي للتنوع العاملية املبادرة يف يشارك الطبيعية واملوارد الطبيعة حلفظ
 مــن االســتفادة علــى والعامليــة إلقليميــةا املنظمــات وكــذلك البلــدان مــساعدة إىل ترمــي مبــادرة
 اإليكولوجيــة األمهيــة ذات املنــاطق لتحديــد واجلديــدة القائمــة واملنــهجيات واألدوات البيانــات

__________ 
  .٩-١٦ و ٨-١٦، الفقرتان نتاركتيكاأ يف احلية البحرية املوارد حفظ للجنة والعشرين الثامن التقرير انظر  )٧١(  
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 .الوطنيـة  الواليـة  حـدود  خـارج  املوجـودة  احمليطـات  منـاطق  علـى  أويل تركيز مع البيولوجية أو
 يف القــدرات لبنــاء بأنــشطة االضــطالع تاحمليطــا يف البيولــوجي للتنــوع العامليــة املبــادرة عتــزمتو

 بتحديـد  صـلة  ذات مـشاكل  ملعاجلـة  اإلقليمية العمل حلقات من سلسلة وسينظم .٢٠١٠ عام
 البيانـات  علـى  االطـالع  إمكانيـة  ذلـك  يف مبـا  البيولوجيـة،  أو اإليكولوجيـة  األمهية ذات املناطق

 املبـادرة  تأنـشأ  ذلـك،  إىل ضـافة وإ .املناسـبة  والتكنولوجيـات  األدوات وانتقاء حاليا املوجودة
 اجلغرافيـة  للمعلومـات  شـبكي  نظـام  أدوات ووضـعت  اإلنترنـت  علـى  خمصـصا  إلكترونيـا  موقعا
ــن ــادل أجــل م ــة احلــاالت ودراســات اخلــربات تب  ).http://openoceansdeepseas.org( اإلفرادي

 التقـارير  فيهـا  مبـا  الـصلة،  ذات املواضـيع  عـن  ملعلومـات  جتميعـا  اإللكتـروين  املوقـع  هذا ويشمل
 جتـدر  الـيت  خـرى األ واملبادرة .)٧٢(اإلنترنت على املوجودة واألدوات البيانات ومصادر العلمية
 أكثـر  يف البـاحثني  مـن  عامليـة  شبكة متثل وهي ،البحرية احلية الكائنات تعداد هي إليها اإلشارة

 يف احليـاة  تنـوع  مـدى  وتبيـان  لتقيـيم  أعـوام  ١٠ مـدهتا  علميـة  مبادرة يف ةشاركم دولة ٨٠ من
 شــامل العــامل يف تعــداد أول العــام هــذا يــصدر أن املتوقــع ومــن .وتوافرهــا وتوزيعهــا احمليطــات
 مـن  مـا قّي مـصدرا  التعـداد  هـذا  وسيمثل .واملستقبل واحلاضر املاضي يف البحرية احلية للكائنات
  .للدول املعلومات

 اللجنـة  بـني  املـشتركة  احمليطـات  ألعمـاق  العامة للخريطة التوجيهية اللجنة سياق ويف  - ١١٨
 العلمـاء  مـن  جديـد  جيـل  تـدريب  جيري الدولية، اهليدروغرافية واملنظمة الدولية األوقيانوغرافية
 مدتـه  دويل تـدرييب  برنـامج  خـالل  مـن  احمليطـات  أعمـاق  قياس يف املتخصصني واهليدروغرافيني

  .احمليطات أعماق علوم جمال يف شهرا ١٢
أبلـغ   سياق تغـري املنـاخ، ركـز عـدد مـن مبـادرات بنـاء القـدرات الـيت                   يف - تغري املناخ   - ١١٩
 .املؤسسية  على تعزيز األحباث العلمية البحرية وتبادل البيانات واملعلومات وتعزيز القدرةعنها

 األمـم  اتفاقيـة  ألمانـة  التابعـة  والتكنولوجيـة  العلميـة  للمشورة الفرعية اهليئة تزال وما  - ١٢٠
 البحثيـة  واملنظمـات  الـربامج  مـع  منـتظم  حـوار  علـى  تبقـي  املنـاخ  بتغري املتعلقة ةاإلطاري املتحدة
 عـن  جديـدة  علميـة  معلومـات  توفري يف هام بدور تضطلع مث ومن املناخ تغري أحباث يف الناشطة
 القائمــة األوســاط إىل كــذلك طُلــب فقــد الناشــئة، العلميــة النتــائج إىل وباإلضــافة .املنــاخ تغــري

 تطـورات  مـن  حيـدث  مبـا  والتكنولوجية العلمية للمشورة الفرعية اهليئة بانتظام تعلم أن بالبحث
 جمـال  يف التخطيط أنشطة مثل اإلطارية، باالتفاقية الصلة ذات البحث بأنشطة االضطالع أثناء

 بنــاء وأنــشطة األولويــات، هــذه تنفيــذ أثنــاء تظهــر الــيت ثغــراتوال البحــث وأولويــات األحبــاث
 .بحثال جمال يف القدرات

__________ 
  .الطبيعية حلفظ العاملي االحتاد مسامهة  )٧٢(  
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 بـشأن  اإلطاريـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  يف األطراف ملؤمتر عشرة اخلامسة الدورة ويف  - ١٢١
 بــشأن قــرار اختــذ ،٢٠٠٩ ديــسمرب/األول كــانون يف كوبنــهاغن، يف عقــدت الــيت املنــاخ تغــري
ــذ ــة عمليــات تنفي ــاخ منتظمــة مراقب ــة يف ،يقــضي للمن ــ أمــور، مجل  وبــدعوة ،األطــراف ثحب

 والثغـرات  األولويـات  معاجلـة  علـى  لعمـل ل املعنيـة  الدوليـة  واملنظمـات  ملتحـدة ا األمم مؤسسات
 عمليـة  وضـمان  املنـاخ،  ملراقبـة  العـاملي  النظام تنفيذ خطة يف تقدم من أحرز مبا لقةعواملت احملددة
 تـوفري  ذلـك  يـشمل  أن علـى  املوقـع،  يف املوجـودة  األساسـية  للـشبكات  األجـل  طويلـة  متواصلة
 تنفيــذ تــستكمل أن املنــاخ ملراقبــة العــاملي النظــام أمانــة إىل القــرار طلــب كمــا .الالزمــة املــوارد
 املتعلقـة  تلـك  األخـص  علـى و املنـاخ،  راقبـة مب يتعلق فيما الناشئة االحتياجات مراعاة مع اخلطة،
 .املناخ مع التكيف بأنشطة

 منـاذج  ووضـع  املراقبـة  لعمليـات  دائـم  عـاملي  نظام هو احمليطات لرصد العاملي والنظام  - ١٢٢
 أرجـاء  مجيـع  يف للمحيطات التنفيذية للخدمات دعما وحتليلها واحمليطات البحار يف للمتغريات

 مـشاريع  مكتـب  مـن  الدعم يتلقى الذي ،أفريقيا يف احمليطات لرصد العاملي النظام وميثل .العامل
 احمليطـات  عنـصر  ،ةالدوليـ  احلكوميـة  األوقيانوغرافيـة  للجنة التابع احمليطات لرصد العاملي النظام
 اإلقليميـة  البحـار  اتفاقيـات  بـني  الـروابط  أقيمـت  قـد و .أفريقيا يف املناخ ملراقبة العاملي النظام يف

 النظــام إطــار يف الكــبرية البحريــة اإليكولوجيــة الــنظم ومــشاريع للبيئــة املتحــدة األمــم لربنــامج
 العوامـات  مجعتـها  الـيت  انـات البي كميـات  بازديـاد  وتـسليما  .أفريقيـا  يف احمليطـات  لرصد العاملي
ــسائبة ــى ال ــداد عل ــسواحل امت ــة، ال ــة ســتنظم األفريقي ــة اللجن ــة األوقيانوغرافي ــة احلكومي  الدولي
 يف أفريقيـا،  جنـوب  تـاون،  كيـب  يف عمـل  حلقـة  اجلويـة  ألرصـاد ل لعامليـة ا نظمـة امل مع بالتعاون
 .جودةاملو العوامات من الواردة البيانات استخدام بشأن ٢٠١٠ أبريل/نيسان

ــدمت  - ١٢٣ ــة وق ــة جلن ــة محاي ــة البيئ ــة يف البحري ــق حبــر منطق ــرا البلطي ــادرات عــن تقري  املب
 اخلاصـة  البحريـة  العلـوم  لتمويـل  املـشترك  “بونـوس ” برنـامج  فيهـا  مبـا  القدرات، لبناء اإلقليمية
 للربنـامج  البلطيـق  مبـادرة ( البلطيـق  حبـر  منـاخ  تغـري  ماعـة جل “بـالتكس ” مبادرةو البلطيق   ببحر
 .اللجنة لعمل الالزم العلمي األساس عززت اليت ،)املناخ ألحباث العاملي

  
ــشطة  - باء   ــادراتو أن ــاء مب ــشؤون تتعلــق أخــرى جمــاالت يف القــدرات بن  احمليطــات ب

 البحار وقانون
 البحار لقانون املتحدة األمم تفاقيةال واملتسق املوحد التطبيق  -  ١  

 لقـانون  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  كامحأ تطبيق التساق كربى أمهية العامة اجلمعية تويل  - ١٢٤
 اجلمعيـة  تـضطلع  الـصدد،  هـذا  ويف .)٥ الفقرة ،٦٤/٧١ القرار املثال سبيل على انظر( البحار
 عـشر  احلـادي  البـاب  واتفـاق  لالتفاقيـة  أفـضل  فهـم  حتقيـق  هبـدف  اجلهـود  بذل مبسؤولية العامة
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ــضمان ــذمه ل ــال اتنفي ــةو الفع ــوفري كفال ــات املناســبة اتاالســتجاب ت ــواردة للطلب ــدول مــن ال  ال
 االتفاقيـة  أحكـام  تنفيـذ  يف املساعدة وتقدمي املشورة إلسداء النامية، الدول سيما وال األعضاء،
 علــى القــدرات وبنــاء الــدول مــساعدة إىل والراميــة املتواصــلة اجلهــود مــن وكجــزء .واالتفــاق
 العــام، لألمــني ســنوية تقــارير ارالبحــ وقــانون احمليطــات شــؤون شــعبة أعــدت الــوطين، الــصعيد
 عامـة  حملـة  تقـدم  الـيت  املنشورات من والعديد )٧٣(الدراسات تشمل العام لألمني خاصة وتقارير

 املمارسـة  علـى  الضوء إلقاء مع البحار، قانون وعن احمليطات شؤون يف الرئيسية التطورات عن
 .أخــرى أمــور ضــمن احمليطــات ةإلدار املتبعــة النــهج أفــضل بيــانوت الــدول تتبعهــا الــيت املناســبة

 مبوجـب  الدول التزامات حتدد مصفوفة املثال سبيل على قدمت أخرى ومنشورات تقارير مثةو
 واألنظمــة والقــوانني املعــايري تــضع أخــرى وصــكوك البحــار لقــانون املتحــدة األمــم اتفاقيــة

 الناميـة  البلـدان  اتاحتياجـ  وتتنـاول  االتفاقيـة،  يف إليها املشار الدولية واإلجراءات واملمارسات
 عــدة شــرحت ذلــك، إىل إلضــافةوبا. )٧٤()٤ الفقــرة انظــر( االتفاقيــة إطــار يف الفوائــد وجــين

 وتعـيني  األسـاس  خطـوط  بتحديـد  املتـصلة  فيهـا  مبـا  االتفاقيـة،  لتنفيـذ  الفنيـة  اجلوانب منشورات
 واردة ددةحمـ  أحكام تنفيذ على للعمل حبري ميل  املائيت وراء القاري للجرف اخلارجية احلدود

 )٧٥(البحريـة  العمليـة  البحـوث  بـإجراء  أو البحريـة  احلـدود  بتعيني املتعلقة تلك مثل( االتفاقية يف
 .))أعاله ١٠٣ الفقرة انظر(

ــ تــدريبالو زمــاالتلل بــرامج عــدة نــشئتوأُ  - ١٢٥  تــساعد املتحــدة، األمــم ويف .داخليال
 مــن املزيــد اكتــساب علــى رشــحنيامل البحــار قــانون جمــال يف أمرياســينغ شــرييل هــاملتون زمالــة
 علــى وتطبيقهــا تفّهمهــا علــى العمــل أجــل مــن البحــار، لقــانون املتحــدة األمــم باتفاقيــة املعرفــة
 املرشـحون  يكـون  أن ويـشترط  .البحار قانون جمال يف املتخصصة اخلربات تعزيزو أوسع نطاق

 لـديهم  تكـون  نوأ البحـار،  بقـانون  صـلة  ذي اختـصاص  يف أو القـانون  يف درجـة  على حائزين
 بــني أعمــارهم تتــراوح وأن ســنوات؛ مخــس عــن مــدهتا تقــل ال باملوضــوع تتعلــق عمليــة خــربة
 علـى  بنـاء  املرشـحني  قبـول  قـرارات  املتحـدة  لألمـم  القـانوين  املستشار ويتخذ .عاما ٤٠ و ٢٥

 املعاهـد  أحـد  يف دراسـات  إعـداد  الـزمالء  تـوىل وي .املـستوى  رفيـع  استـشاري  فريـق  مـن  توصية
__________ 

  .http://www.un.org/Depts/losللحصول على تفاصيل، انظر   )٧٣(  
لتزامــات الــدول األطــراف مبوجــب اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار والــصكوك انظــر علــى ســبيل املثــال، ا  )٧٤(  

  . من هذا التقرير٤، أو الدراسة املشار إليها يف الفقرة )E.04.V.5 األمم املتحدة، رقم املبيع اتمنشور(املكملة 
 حبـري  ميـل  املـائيت  وراء يالقـار  للجـرف  اخلارجية احلدود تعيني على التدريب دليل املثال، سبيل على انظر،  )٧٥(  

 ؛)E.06.V.4 املبيـع  رقـم  املتحـدة،  األمـم  اتمنـشور ( القـاري  اجلـرف  حـدود  جلنة إىل لتقدميها التقارير وإعداد
 يف حبـث  :األسـاس  وخطـوط  ؛)E.01.V.2 يـع بامل رقـم  املتحـدة،  األمم منشورات( البحرية احلدود تعيني ودليل

ــصلة ذات األحكــام ــن ال ــة م ــم اتفاقي ــ األم ــانون دةاملتح ــشور( البحــار لق ــم اتمن ــم املتحــدة، األم ــع رق  املبي
No.E.88.V.5(.  
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 بـاألمم  البحـار  وقـانون  احمليطـات  شـؤون  شـعبة  يف آخـر  داخلـي  تدريب برنامج يليها كةاملشار
 عـام  يف البحـار  قـانون  جمـال  يف أمرياسـينغ  شـرييل  هـاملتون  بزمالـة  العمـل  بدأ أن ومنذ .املتحدة
 عـدم  إىل وبـالنظر  .الزمالـة  جـائزة  واوتلقـ  دولـة  ٢٥ مـن  أتـوا  زمـيال  ٢٧ هنـاك  أصبح ،١٩٨٦
 الثانيــة أمرياســينغ شــرييل هــاملتون زمالــة برنــامج تنفيــذ باإلمكــان عــدي مل التمويــل، كفايــة

 ويف .والعــشرين والرابعــة والعــشرين الثالثــة تنيللزمــال رشــيحالت طلبــات تلــتمس ومل والعــشرين
 شـعبة  هبـا  متدقـ ت األمـوال  جلمـع  مبـادرة  إثـر  للزمالـة  املـسامهات  مـن  عـدد  قـدم  املاضـي،  العام

 اسـتثنائية  بـصورة  القـانوين  املستـشار  مـنح  ذلـك،  إىل وإضـافة  .ارالبحـ  وقـانون  احمليطات شؤون
 الــصندوق مــن املتحــدة الواليــات دوالرات مــن دوالر ٣٨ ٠٠٠ قــدره مبلغــا الزمالــة برنــامج

 .الـدويل  القـانون ب فيـ رتعال لـدعم  القانونية الشؤون ملكتب العام األمني أنشأه الذي تئماينساال
 .٢٠١٠ عام يف لةالزما برنامج نفذي أن املتوقع ومن

 ألمـم وا اليابانيـة  نيبـون  مؤسسة بني املشترك زماالتال برنامج هو آخر برنامج وأخذ  - ١٢٦
 الفـرص  يتـيح  ،“العـامل  حمليطـات  القـانوين  النظام وتعزيز البشرية املوارد تنمية” وعنوانه املتحدة
 ميــدان يف دمــةاملتق البحــوث زمالــة طريــق عــن قــدراهتا لبنــاء الناميــة للــدول ٢٠٠٤ عــام منــذ

 البحريـة  العلـوم  تـشمل  باملوضـوع  صـلة  ذات واختـصاصات  البحـار،  وقـانون  احمليطـات  شؤون
 املـستوى  من خريناآل فنينيالو كومينياحل سؤولنيامل أمام مفتوحة الزمالةو .اإلدارة طرألدعما  
 دهتامـ  أكـادميي  حبـث  مرحلـة  مـرحلتني،  يف الربنـامج  وينفـذ  .ناميـة  بلـدان  من يأيت ممن املتوسط

 يليهـا  مـضيفة؛  أكادمييـة  مؤسـسة  ٤٠أصـل  مـن  واحـدة  مؤسـسة  مـع  بالـشراكة  تنفذ أشهر ستة
 احمليطــــات شــــؤون شــــعبة عــــادة تستــــضيفها أشــــهر ثالثــــة مــــدهتا عملــــي تــــدريب مرحلــــة
 ومـنح  دولـة،  ٨٠ عـن  يزيـد  ممـا  طلـب  ٣٠٠ حنـو  إنـشائه  منـذ  الربنـامج  وتلقـى  .البحار وقانون
 منـهم  اإلنـاث  تشـكل و ،ينياحتيـاط  زمـالء  ضـمنهم  من انك دولة ٤٩ من واطننيمل قبوال ٨١
 أجـل  مـن  خلرجييـه  املتواصـل  القدرات بناء عنصر الربنامج أنشأ كما .املائة يف ٤٠ تقارب نسبة
 منــهم تتطلبــه مــا إطــار ويف ،وظــائفهم يف التقــدم همزاحــرإ أثنــاء الناشــئة احتياجــاهتم تلبيــة

 أيـضا  وسـيعمل  .جديـدة  معـارف  مـن  لبحـار ا وقـانون  احمليطـات  شـؤون  يف اجلديـدة  التطورات
 بينـهم  وشـاملة  دائمـة  عالقـات  إقامـة  وتيـسري  األفـراد  بـني  التفـاهم  تعميـق  علـى  اخلرجيني عنصر
 متكاملـــة واستـــشرافية عمليـــة رؤيـــة بلـــورة وسيواصـــل واملهـــين، الشخـــصي الـــصعيدين علـــى
 .)٧٦(البحار وقانون احمليطات شؤون بقضايا يتعلق فيما

__________ 
 وقائمـة  الترشح وملفات سابقون زمالء أعدها حبث وورقات القبول، معايري تشمل أخرى، معلومات توجد  )٧٦(  

  .www.un.org/depts/los/nippon املوقع يف متاحة املشاركة املضيفة باملؤسسات مستكملة
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ــدة الفــرص إىل باإلضــافة  - ١٢٧ ــدريب العدي ــداخلي للت ــيت ال ــشكل ال ــن جــزءا ت ــامج م  برن
 تـنظم  البحـار  وقـانون  احمليطـات  شؤون شعبة أيضا أخذت املتحدة، األمم يف الداخلي التدريب

ــذ ــام من ــة إحاطــات ٢٠٠٢ ع ــنوية إعالمي ــع باالشــتراك س ــد م ــم معه ــدريب املتحــدة األم  للت
 احمليطــات شــؤون جمــال يف التطــورات خــرآ عــن عامــة حملــة اإلحاطــات هــذه تقــدمو .والبحــث
 نظـام  وتطـوير  تعزيـز  وجـه  يف حـديثا  نـشأت  الـيت  التحديات على الضوء وتلقي البحار وقانون
 اتفاقيــة أتهأنــش الــذي للنظــام الرئيــسية العناصــر إطــار ضــمن احمليطــات اســتخدام يــضبط قــانوين
 .البحار لقانون املتحدة األمم

 طلبـات  تلبيـة  أثناء هامة مساعدة البحار وقانون يطاتاحمل شؤون شعبة أيضا وقدمت  - ١٢٨
 يف الـشعبة  خـرباء  مـشاركة  خـالل  مـن  ذلـك  يف مبـا  واملـساعدة،  للمـشورة  الدول قدمتها فردية
 إىل اإلشـارة  وميكـن  .الـوطين  الـصعيد  علـى  والنـدوات  العمـل  وحلقات التدريب أنشطة خمتلف

 مـن  عدد مبشاركة يسمح ألنه العالية اءةبالكف يبدو ما على يتسم املساعدة من الشكل هذا أن
 نـسبيا  منخفـضة  بتكلفـة  الـوطين  الـصعيد  علـى  والتقنـيني  القـانونيني  واخلرباء السياسات واضعي
 تنفيـذ  أن بيـد  .دويل سـفر  تكاليف أية تستتبع ال املشاركة هذه نأل نظرا املضيفة النامية للدولة
ــشطة ــاء أن ــأثر الــشكل هبــذا القــدرات بن ــة املتاحــة داملــوار بــشحة يت ــزم العامــة لألمان  عــادة ويل
 .البحار وقانون احمليطات شؤون شعبة خرباء مبشاركة املتعلقة النفقات بتحمل املنظمني

 ةنـشط األ أحـد  تعـد  الـيت  )٧٧(الـدويل  للقـانون  البـصرية  السمعية املتحدة األمم ومكتبة  - ١٢٩
 الـدويل  القـانون  تدريس يف دةللمساع املتحدة األمم برنامج إطار يف ١٩٩٧ عام يف بدأت اليت

 عــايل تــدريبا تــوفر ،)٥٢/١٥٢ العامــة اجلمعيــة قــرار انظــر( تفهمــه وزيــادة ونــشره ودراســته
 وتتكـون  .العـاملي  الـصعيد  علـى  التـدريب  ملتلقـي  حبثيـة  مـواد  وتتـيح  الدويل القانون على اجلودة
 علــى بالتفــاوض قتتعلــ بــصرية مسعيــة ومــواد وثــائق تتــضمن تارخييــة حمفوظــات )أ( مــن املكتبــة

 ؛١٩٤٥ عـام  منـذ  الـصلة  ذات واملنظمـات  املتحـدة  األمـم  برعاية واعتمادها القانونية الصكوك
 بالقــانون املتعلقــة احملاضــرات مــن دائمــة جمموعــة علــى تــشتمل احملاضــرات مــن وسلــسلة )ب(

ــدويل، ــا ال ــك يف مب ــانون ذل ــا البحــار، ق ــاء ألقاه ــارزون وممارســون فقه ــانون يف ب ــدويل؛ الق  ال
 والفقـه  باملعاهـدات  بوصـالت  تـرتبط  الـدويل  للقـانون  إلكترونية مبكتبة تزود حبثية ومكتبة )ج(

 املتحـدة  األمـم  مكتبـة  وتتـاح  .البحـوث  وأدلة الفقهاء ومؤلفات والوثائق واملنشورات القضائي
  ).www.un.org/law/avlانظر  (السمعية البصرية جمانا على شبكة اإلنترنت

 

__________ 
  .القانونية الشؤون مكتب يف التدوين شعبة تنفيذو إعداد من  )٧٧(  

http://www.un.org/law/avl�
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 مـن  الكـثري  أيـضا  هنـاك  فـإن  الالحقـة،  الفـروع  يف املتاحـة  املعلومـات  من جتلى وكما  - ١٣٠
 يف أنـشطتها  خـالل  من تسهم اليت األخرى ومنظماهتا وهيئاهتا وبراجمها املتحدة األمم وكاالت
 سـيما  وال واملتـسق،  حـد املو وتطبيقهـا  البحـار  لقـانون  املتحدة األمم اتفاقية تعزيز نطاق توسيع
 لقــاع الدوليــة والــسلطة )أدنــاه ٢٧١-٢٦٩ الفقــرات انظــر( البحــار لقــانون الدوليــة احملكمــة
 ).أدناه ١٨٥ الفقرةو أعاله ١٠٤ ةالفقر انظر( البحار

 الــيت البحــار وقــانون احمليطــات شــؤون شــعبة ألنــشطة اهلامــة العناصــر أحــد يتمثــلو  - ١٣١
 سـيما  وال األخرى، الدولية واهليئات املنظمات تبذله ما دعم يف القدرات بناء ألغراض تنفذها

 ضـمن  البحـار،  قـانون  ذلـك  يف مبـا  الـدويل،  القـانون  تنفيـذ  دعم إىل ترمي جهود من اإلقليمية،
 دراســية وحلقــات مــؤمترات يف الــشعبة مــن خــرباء مــشاركة مــن واهلــدف .اختــصاصاهتا نطــاق

 توحيــد يف املــساعدة هــو أخــرى منظمــات نظمتــها تدريبيــة وبــرامج عمــل وحلقــات ونــدوات
 صــكوك خــالل مــن تطويرهــا ومواصــلة البحــار لقــانون املتحــدة األمــم اتفاقيــة تطبيــق واتــساق
 بـني  ومـشترك  االختـصاصات  ومتعـدد  متكامـل  هنـج  إىل احلاجـة  على والتشديد أخرى، قانونية

 الـــوطين ينالــصعيد  علــى  ســـيما وال والتنــسيق،  التعــاون  إىل احلاجـــة عــن  فــضال  القطاعــات، 
 الوطنيــة الــصعد علــى والتعــاون للعمــل األســاس باعتبارهــا االتفاقيــة أمهيــة وإبــراز واإلقليمــي،
 هــذه عــن عديــدة أمثلــة التقريــر هــذا يف ويــرد .البحــري القطــاع جمــال يف والعامليــة واإلقليميــة
 ).٢٦١ و ٢٤٥ و ٢٣٩ و ١٧١ و ١٤٥ و ١٠٨ الفقرات املثال سبيل على انظر( األنشطة

مـؤمتر البلـدان األفريقيـة املعـين باحلـدود البحريـة            ) أ( األخـرية     يف اآلونـة   وتشمل األمثلة   - ١٣٢
 أكـرا املعقـود يف    ( تنفيـذ برنـامج احلـدود لالحتـاد األفريقـي            ، املنظم كجـزء مـن     والرصيف القاري 

 املـؤمتر واالحتـاد     مـنظم ، الذي ساعدت فيـه الـشعبة        )٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠ و   ٩ يومي
 املشاركني حملة عامة عـن نظـام اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار بـشأن                    إعطاء علىفريقي  األ

ــة  ــانون البحــار الــيت    )ب(؛ تعــيني احلــدود البحري ــة وق  وحلقــة العمــل املتعلقــة بالكــابالت البحري
 علـى امعـة سـنغافورة الوطنيـة،       التـابع جل   املركز املعين بالقانون الدويل      املنظمساعدت فيها الشعبة    

 .)٧٨(الكابالت البحرية ب املتعلقة املشاركني حملة عامة عن النظام القانوين الوارد يف االتفاقية           إعطاء
 .وكان اهلدف من حلقة العمل هو زيادة فهم النظم القانونية احلالية وحتديد الثغرات

حلكومـة   اجتمـاع املتابعـة آلليـة التنـسيق الـتقين بـني ا              وهناك مثال آخر جديد يتمثـل يف        - ١٣٣
 املعقـود يـومي   (الفيدرالية االنتقالية للصومال وبونتالند وصـوماليالند ألنـشطة مكافحـة القرصـنة             

 واملنظمـة البحريـة     املـنظم شعبة  الـ ، الـذي سـاعدت فيـه        ) جيبـويت   يف ٢٠١٠فربايـر   / شباط ٥و   ٣
ربم بـني  تفـاق تنفيـذي تقـين مـ    ا تزويد أعضاء آلية التنسيق التقين اليت أنشئت مبوجب         علىالدولية  

__________ 
  .٤٤انظر احلاشية   )٧٨(  
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 باملــساعدة التقنيــة فيمــا يتعلــق بالنظــام  ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين١٢  يف كمبــاالاألطــراف يف
 . االقتصادية اخلالصةاملناطقالوارد يف االتفاقية واملتعلق باملناطق البحرية، وعلى األخص 

 تعلقـة امل القـدرات  بنـاء  جمـال  يف الـدعم  تـوفر  الـيت  املؤسسات من العديد أيضا وهناك  - ١٣٤
 تعليميـة  مؤسـسة  وهـي  - )٧٩(والـسياسات  احمليطـات  لقـانون  رودس أكادمييـة  ومنها باالتفاقية،

 حميطـات  يف القانون سيادة احترام وتعزيز احلديث البحار قانون فهم حتسني يف خمتصة - دولية
 يف سـنوية  صـيفية  أكادميية ٢٠٠٦ عام يف أنشأت اليت البحار، لقانون الدولية واملؤسسة العامل؛
 انظـر ( البحـري  والقـانون  الـدويل  البحـار  قـانون  بدراسـات  تعـىن  البحار لقانون الدولية احملكمة
 بـني  تتـراوح  لفترات تدريبية برامج وفري الذي للمحيطات الدويل واملعهد ،)٢٧٣ الفقرة أيضا
  .)٨٠(اإلقليمية احمليطات وإدارة احمليطات إدارة جمال يف أسابيع مثانية إىل أربعة

  
 رسيم حدود املناطق البحرية وتعيينهات  -  ٢  

 البحريـة، وإىل جانـب األنـشطة املـشار إليهـا أعـاله، نظمـت               ملساحاتيف ما يتعلق با     - ١٣٥
 سلـسلة مـن الـدورات التدريبيـة اإلقليميـة            باألمم املتحـدة   شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار    

عـداد  إلوراء املـائيت ميـل حبـري و   ودون اإلقليمية بشأن تعيني احلدود اخلارجية للجرف القاري      
واسـتفاد مـن هـذه الـدورات التدريبيـة، الـيت        .التقارير لتقدميها إىل جلنة حـدود اجلـرف القـاري    

واسـتند هيكـل هـذه الـدورات         .با حـىت تارخيـه     متدرِّ ٢٩٩ و  دولة ٥٣،  ٢٠٠٥ منذ عام    نظمت
 .مـع بعـض أعـضاء اللجنـة        دليل التـدريب الـذي أعدتـه الـشعبة بالتعـاون             إىلالتدريبية وحمتواها   

بفضل املـساعدة املاليـة الـيت    دولة   ٤٤من هؤالء املتدربني الوافدين من       ١٥٧ت مشاركة   وتسنَّ
، واملعـدَّل  ٥٥/٧مبوجـب قـرار اجلمعيـة العامـة     هلـذه الغايـة    قدمها الـصندوق االسـتئماين املنـشأ        

ووفقـا لبيـان    .ئماينشعبة هذا الـصندوق االسـت  الوتدير  .٥٨/٢٤٠مبوجب قرار اجلمعية العامة     
ــيد  ــتئماين احلـــسابات، بلـــغ رصـ ا مـــن دوالرات  دوالر٧٤٤ ٤٥٢,٥٢ حنـــو الـــصندوق االسـ

 .٢٠٠٩ديسمرب /يف هناية كانون األولالواليات املتحدة 

ــامج اجلــرف القــاري    - ١٣٦ ــابع وأنــشئ برن ــة،  الت ــامج األمــم املتحــدة للبيئ ــتم ولربن الــذي ي
هبــدف  ،رنــدال يف النــرويجأ - البحــوث العامليــة معلومــات قاعــدة بيانــات تنــسيقه مــن خــالل

 اخلـاص   ترسيم احلـدود اخلارجيـة للجـرف القـاري          على مساعدة الدول اجلزرية الصغرية النامية    
املـساعدة التقنيـة، مبـا فيهـا     إىل تلـك البلـدان، مـن بـني أمـور أخـرى،          اجلـرف    برنامج قدمو .هبا

__________ 
  .http://www.virginia.edu/colp/rhodes-academy.html اإللكتروين املوقع انظر  )٧٩(  
  .www.ioinst.org و http://internationaloceaninstitute.dal.ca اإللكتروين املوقع انظر  )٨٠(  
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 إقليميـة  يـة تدريبعمـل  ونظـم أيـضا حلقـات     .ا ومجعهـا أو حتليلـه  اليةالدعم لتحديد البيانات احل 
 .شعبةال بالتعاون مع  بعضهاووطنية،

 مبزيـد مـن     املـشار إليـه   ويهدف برنامج بناء القدرات للمنظمـة اهليدروغرافيـة الدوليـة             - ١٣٧
ة ناميـ إىل تعزيز القـدرة التقنيـة الالزمـة للـدول ال          أدناه   ٢٣٠إىل   ٢٢٨  من التفصيل يف الفقرات  

تعـيني  األساس وإنشاء احلدود اخلارجية للمناطق البحرية، مبا فيهـا خطـوط             وطخطحتديد   على
جهود الشعبة لتوضيح اجلوانـب التقنيـة مـن    تضافر  وميكن مواصلة استكشاف إمكانية  . احلدود

برنـامج املنظمـة   جهـود   البحريـة و ساحاتاتفاقية األمم املتحدة لقانون البحـار يف مـا يتعلـق باملـ     
أنـشطة بنـاء القـدرات، يف       لتـضافر   وباإلضـافة إىل ذلـك، هنـاك إمكانيـة           .ليـة اهليدروغرافية الدو 

وضع مواصفات املنتجات بشأن حدود الواليـات القـضائية         ليتعلق باملسعى املشترك اجلاري      ما
اخلــرائط املالحيــة اإللكترونيــة ومــا يتــصل هبــا مــن تعزيــز اهليــدروغرافيا يف ســياق تنفيــذ   ضــمن 
 .انون البحارية األمم املتحدة لقاتفاق

منظمـات إقليميـة، بـدور رئيـسي يف         بينها  وتضطلع منظمات حكومية دولية أخرى،        - ١٣٨
وعلــى ســبيل املثــال، . أنــشطة بنــاء القــدرات املتــصلة بترســيم حــدود املنــاطق البحريــة وتعيينــها 

نولــث، مدول ناميــة، وال ســيما الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة، األعــضاء يف الك عــدة تلقــى ت
احلـدود اخلارجيـة للجـرف القـاري وراء        نـشاء   يف ما يتعلق بإ   شورة واملساعدة من الكمنولث     امل

ــذ عــام .  ميــل حبــري٢٠٠ ــامج احمليطــات واجلــزر  يقــود ، ٢٠٠١ومن ــابع برن ــوم  الت ــة العل للجن
للحـدود البحريـة يف جـزر احملـيط     مـشروعه  األرضية التطبيقية جلنوب احمليط اهلادئ، عن طريـق        

وضع حلول تقنية، ومسوحات أساسـية، واسـتعراض تطـور          لاحمليط اهلادئ   زر  جاهلادئ، بلدان   
  املتعلقـة  لـول احل، وتعـيني حـدود املنـاطق البحريـة و         وضع اخلطـوط األسـاس    الوضع األرخبيلي و  

 لـدعم هـذه   الزمـة  يف املائة مـن البيانـات ال       ٧٥حنو  حىت اآلن   امج  نقدم الرب و. احلدود املشتركة ب
بـدور  ضطلع الربنـامج أيـضا      يو. ا األساس وحدود مناطقها البحرية    إعالن خطوطه بغية  البلدان  

تعـيني  علـى    بلـدان جـزر احملـيط اهلـادئ ومـساعدهتا             بـني  تنـسيق ل ل قيادي على الصعيد اإلقليمـي    
 . ميل حبري٢٠٠حدود اجلرف القاري وراء 

القــدرات    وجتــدر اإلشــارة أيــضا إىل مــسامهة املؤســسات غــري احلكوميــة يف تعزيــز        - ١٣٩
  مـا   وحـدة البحـوث املتعلقـة باحلـدود الدوليـة يف جامعـة دورهـام               وبوجه خاص، تقـدم   . طنيةالو
جمـال   يف يف خمتلـف أحنـاء العـامل؛ واخلـربة         باحلدود الدوليـة بـرا وحبـرا          املتصلة اخلربة العملية : يلي

اسـة  درلاألكادمييـة   ترسيم احلدود وتعيينها، وإدارة احلدود وحـل املنازعـات اإلقليميـة؛ والقيـادة          
  .)www.dur.ac.uk/ibru انظر(حتديد التخوم  على العالقات الدولية وأثرهااحلدود و
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  ةهج النظم اإليكولوجياإلدارة املتكاملة للمحيطات والبحار وُن  -  ٣  
  بالتحــديات الــيت ينطــوي عليهــا تطبيــق اإلدارة املتكاملــة للمنــاطق الــساحلية،  إقــرارا  - ١٤٠

تـدريب  ال تـوفري فـضال عـن     األطـر املؤسـسية،     إنشاء  درات على   يركز العديد من أنشطة بناء الق     
املـسامهات    الـيت تـستند إىل     ويرد أدناه بعض األمثلة   . لموظفني على خمتلف جوانب هذا النهج     ل
 .)٨١(هذا التقرير يف

نشط مرفق البيئة العاملية كثريا يف بناء قدرات اإلدارة املتكاملـة للمنـاطق الـساحلية                يو  - ١٤١
  مــشاريعه املتعلقــة مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة عــن طريــق٨٨٠حــشد قــد و
  بــدفع قطــري علــىةذت املنفَّــانظم البحريــة البيئــة الكــبرية وإدارة الــسواحل لــدعم اإلجــراء بــال

ــة الكــبرية، تقــوم   و .)٨٢(خمتلــف املــستويات ــنظم البحريــة البيئي ــنظم مــشاريع علــى مــستوى ال ال
 حاليــا بتجربــة واختبــار ســبل تنفيــذ اإلدارة  ة ملرفــق البيئــة العامليــة الكــبرية البحريــةاإليكولوجيــ

املتكاملة للمحيطات والسواحل واملوائل وأحواض املياه العذبة عن طريق هنج قائم علـى الـنظم               
ويف هـذا الـصدد، قـدم مرفـق البيئــة العامليـة متـويال كـبريا لـدعم املـشاريع املنفــذة           .اإليكولوجيـة 

اج ممارسات التقييم واإلدارة املتعددة القطاعات والقائمة علـى الـنظم        بدفع قطري من أجل إدر    
وعلـى سـبيل املثـال،       .علـى هـامش احمليطـات     كائنـة   اإليكولوجية للنظم البحرية البيئية الكبرية ال     

املـساعدة مـن مرفـق      يف منتـصف التـسعينيات      طلبت حكومات أنغوال وناميبيا وجنوب أفريقيـا        
النظــام اإليكولــوجي البحــري الكــبري  إقامــة مــشروع  أســفر عــنروع مــشتنفيــذ البيئــة العامليــة ل

 .املتعلق بتيار بينغويال، ويف النهاية، إىل إنشاء جلنة تيار بينغويال

 البحرية البيئية الكبرية، يعمل مرفق البيئة العامليـة أيـضا علـى مـستويات               مدعما للنظ و  - ١٤٢
من أجل تنفيذ اإلدارة املتكاملـة للمنـاطق   أخرى لتعزيز عمليات التكامل واملشاركة واإلصالح      

بـني  شراكات  الـ  العمل على مـستوى املقاطعـات والبلـديات          حجمومن األمثلة على     .الساحلية
انظــر (مرفــق البيئــة العامليــة وبرنــامج األمــم املتحــدة البيئــة يف اإلدارة البيئيــة لبحــار شــرق آســيا  

وتركـز املـساعدة    .ملـة للمنـاطق الـساحلية   ، مـع التركيـز علـى اإلدارة املتكا        ) أدنـاه  ١٤٤الفقرة  
 اجملتمعـات  لـسبل عـيش  ئـل  المجتمعـات احملليـة علـى حفـظ املو    لاليت يقدمها مرفق البيئة العامليـة     

 مـشروع حبـر الـصني اجلنـويب     ومـن األمثلـة األخـرى    .احمللية واألمن الغذائي واحتبـاس الكربـون    
__________ 

، ومرفق البيئة العاملية، والشراكات يف اإلدارة البيئيـة لبحـار           مم املتحدة ألل ذية والزراعة ألغا  منظمة مسامهات  )٨١(  
  .برنامج جنوب آسيا للتعاون البيئي، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائيوشرق آسيا، 

يــل  دولــة مــستفيدة مــن أجــل متو ١٢٧مليــون دوالر تقريبــا إىل  ٧٥٠قــدم مرفــق البيئــة العامليــة مــا جمموعــه    )٨٢(  
،  مرفـق البيئـة العامليـة      وخصص.  دوالر ينيبال ٣,٢مشاريع ساحلية وحبرية باإلضافة إىل متويل مشترك بقيمة         

بليـون دوالر    ٣٩ بتمويل مـشترك قـدره       استكملباليني دوالر    ٨,٨قدره  مبلغا  ،  ١٩٩١يف عام   منذ إنشائه   
  . دولة١٦٥للمشاريع يف 



A/65/69  
 

10-29652 49 
 

امج األمم املتحـدة للبيئـة، الـذي اسـتفاد مـن            وخليج تايلند املشترك بني مرفق البيئة العاملية وبرن       
الــصيد بالــشباك  معــارف اجملتمعــات احملليــة يف إنتــاج األمســاك واإلدارة املــشتركة للحــد مــن        

 . األمساكمصايدحفاظ على وذلك للت احلرجة من دورات احلياة املخروطية يف الفترا

ــة     - ١٤٣ ــة العاملي ــق البيئ ــضا ويعمــل مرف ــصريف أحــوا  أي ــى مــستوى ت ــار باجتــاه  عل ض األهن
 علـى حنـو يتـسق مـع       حتـسني نظـم تـدفق امليـاه واحلـد مـن كميـة تركيـز التلـوث                   بغيـة   السواحل  

. ) أدنــاه١٨٩انظــر الفقــرة (برنــامج العمــل العــاملي حلمايــة البيئــة البحريــة مــن األنــشطة الربيــة  
االسـتراتيجية   برامج العمل    االستفادة من  مرفق البيئة العاملية إىل      هدفوعلى مستوى الربامج، ي   

مــشاريع متعــددة الــيت تــشمل ربامج الــ  إىلدعمالــ  تقــدميالــيت اتفقــت عليهــا الــدول عــن طريــق 
حمـط تركيـز أول      لبحـر األسـود   ا/وكـان حـوض الـدانوب      .امليدانية تعزيز النتائج    لتحسني فرص 

  الربامج، علـى غـرار الـصندوق االسـتثماري     هذه وطلبت الدول عددا إضافيا من     .هذه الربامج 
 والـصندوق العـاملي     ألغذيـة والزراعـة   امنظمـة   شترك بني مرفق البيئة العامليـة والبنـك الـدويل و          امل

ا جنـوب   يـ  األمساك يف النظم اإليكولوجية البحرية الكبرية ألفريق       مصايدلألحياء الربية الستدامة    
يـة  مـصرف التنم  مبشاركة  وهناك برناجمان آخران مها مبادرة املثلث املرجاين         .الصحراء الكربى 

 البحـر األبـيض املتوسـط   ”وبرنـامج  )  أدنـاه ١٧٣انظـر الفقـرة   (اآلسـيوي ومرفـق البيئـة العامليـة     
 . مرفق البيئة العاملية والبنك الدويلاملشترك بني “املستدام

بــني مرفــق البيئــة العامليــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف      ووضــعت الــشراكات - ١٤٤
، باعتبـاره   من أجـل التنميـة املـستدامة للـسواحل         إطارا مشتركا    اإلدارة البيئية لبحار شرق آسيا    

رصــد األوضــاع واالســتجابات واآلثــار والنتــائج  لأداة تــشغيلية تــستخدمها احلكومــات احملليــة  
وأعدت الشراكات يف اإلدارة البيئية لبحـار       . للمناطق الساحلية  القائمة لربامج اإلدارة املتكاملة   
ســات العليــا يف اإلدارة املتكاملــة للمنــاطق الــساحلية مــن أجــل  شــرق آســيا أيــضا برناجمــا للدرا

ــسواحل والبحــار          ــة لتخطــيط ال ــارات الالزم ــارف وامله ــادة باملع ــن الق ــادم م ــل الق ــد اجلي تزوي
لـشراكات يف اإلدارة البيئيـة لبحـار شـرق          التـابع ل  وارد  املـ مرفـق   قام  ويف هذا السياق،     .وإدارهتا
لــب علــى املــوارد البــشرية لــإلدارة املتكاملــة للمنــاطق والطبإعــداد وتنفيــذ مــسح للعــرض آســيا 

 تقوم الشراكات يف اإلدارة البيئية لبحار شـرق آسـيا           كما .منطقة حبار شرق آسيا   يف  الساحلية  
تعلم اإلدارة املتكاملـة للمنـاطق الـساحلية تـشارك فيهـا اجلامعـات الوطنيـة          لبإنشاء مراكز    حاليا

ــسية مــ، تؤلــف فرقــاومؤســسات البحــوث ــاطق  جمــالن املــدربني يف رئي ــة للمن  اإلدارة املتكامل
املـساعدة التقنيـة إىل الوحـدات احلكوميـة احملليـة مـن أجـل تنفيـذ                 بتقـدمي   قوم حاليا   الساحلية وت 

وأعـدت الـشراكات يف اإلدارة البيئيـة لبحـار شـرق آسـيا          .اإلدارة املتكاملة للمنـاطق الـساحلية     
هــذه الــدورة وضــعت تكاملــة للمنــاطق الــساحلية وأيــضا دورة دراســية منوذجيــة عــن اإلدارة امل

ق معتـرف هبـا      حاليا شـراكات مـع جمـاالت تفـوٌّ         عقدوت .٢٠٠٨ عام   موضع التجربة واالختبار  
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بالشخــصية االعتباريــة  سلم  بلــدان أعــضاء االتفــاق الــذي يــ    ٨ومــع توقيــع   .دوليــا وإقليميــا 
ــشرا    ــة لبحــار شــرق آســيا، تأمــل هــذه ال  رســيخكات أن تواصــل تللــشراكات يف اإلدارة البيئي

 .النهوض باإلدارة املستدامة للمناطق الساحلية وتنفيذهايف جمال موقعها وتعزيزه 

 نــسخة حمــسنة باعتبارهــا ة هنــج الــنظم اإليكولوجيــتطــورتخــرية، يف الــسنوات األو  - ١٤٥
 ة اإليكولوجيـ ملإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية، مع املزيـد مـن التـشديد علـى أهـداف الـنظ                

وتـدعم هـذه األنـشطة       .شأنمـن أنـشطة بنـاء القـدرات يف هـذا الـ            ظم عـدد    ُنكما  ،  ومقاصدها
 مبواجهـة االضـطرابات      علـى التكيـف     الـنظم اإليكولوجيـة الـساحلية والبحريـة        قـدرة أيضا بنـاء    

).  أدنـاه  ٢١٣انظـر الفقـرة     (تغـري املنـاخ     املترتبـة علـى     ، مبا فيها اآلثار الضارة      أوجه االستغالل و
برنامج األمم املتحـدة للبيئـة وشـعبة شـؤون احمليطـات وقـانون              كل من   يل املثال، نظم    وعلى سب 
الـنظم  هـج    عـن نُ   ٢٠٠٨ يف عـام     عمـل تدريبيـة   ن حلقـة    ي وشـركاء آخـر     بـاألمم املتحـدة    البحار

الـنظم اإليكولوجيـة   ركزت على اإلدارة القائمة علـى    إلدارة السواحل واحمليطات اإليكولوجية
تزويد املسؤولني واملديرين احلكوميني يف املنطقة بـاألدوات واملهـارات          دف  هبيف شرق أفريقيا،    

هـذا  وأسـفر   .)٨٣( إلدارة البيئة الساحلية والبحريـة وتنفيـذها    نظم إيكولوجية الالزمة لوضع هنج    
 باحمليطـات  علقـة إلدارة األنـشطة املت وتنفيـذ هنـج   وضـع  ” دليلالتدريب أيضا عن التصديق على      

بـاألمم املتحـدة    شعبة شؤون احمليطات وقانون البحـار  الذي أعدته “ولوجيتراعي النظام اإليك  
 .)٨٤(يف سياق الربنامج التدرييب إلدارة املناطق البحرية والساحلية

سـس  وركزت األنشطة األخرى لبناء القدرات على تعزيز العلوم وحتـسني إدمـاج األ              - ١٤٦
 مرفـق البيئـة     وقـدم  .)٨٥(ةلـنظم اإليكولوجيـ    يف عملية اختاذ القرارات القائمـة علـى هنـج ا           العلمية
إدراج هنـج قائمـة علـى       سـس العلميـة مـن أجـل         سـتخدام األ  الدعم ال  ، على سبيل املثال،   العاملية

 اإلدارة املتكاملــة للمنــاطق الــساحلية ومــشاريع  إطــار مــشاريع لــإلدارة يف الــنظم اإليكولوجيــة
وباإلضافة إىل ذلـك، تـستكمل      ). أعاله ١١٦الفقرة   انظر(النظم اإليكولوجية البحرية الكبرية     

للمنـاطق   ةيـ جقائمـة علـى الـنظم اإليكولو      الهج  ُنال بواسطة   ع على مستويات خمتلفة   حاليا مشاري 
  . نطاق الوالية الوطنيةالواقعة خارج

 

__________ 
  .مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة  )٨٣(  
  .١٦٢، الفقرة A/64/66 و، ١٥٦ الفقرة A/63/63/Add.1نظر أيضا ا  )٨٤(  
، وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة،   )األوبك(انظر مسامهات مرفق البيئة العاملية، ومنظمة البلدان املصدرة للنفط      )٨٥(  

  .ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
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ــة  و  - ١٤٧ ــة العاملي ــق البيئ ــى  ، بوجــه خــاص،  اعتمــد مرف ــوم عل   مخــسهنجــا للمؤشــرات يق
هج القائمـة علـى     بيئية البحرية الكبرية وإدارهتا هبدف إدمـاج الـنُ        وحدات معيارية لتقييم النظم ال    

وكان هذا النهج حامسـا      .لتحسني اختاذ القرارات   واألسس العلمية السليمة     ةالنظم اإليكولوجي 
سلوك الـ إلدماج األسس العلمية يف اإلدارة وبناء القدرات وإنشاء نظم احلوكمة املالئمة لتغـيري           

 األخرية يف إطار مشروع النظم البيئيـة البحريـة          األنشطةومشلت  . ات يف خمتلف القطاع   يالبشر
 بـني برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       واملـشترك تيـار آغوهلـاس والتيـار الـصومايل    املتعلق بالكبرية  

ــة    ــة العاملي ــق البيئ ــة   ١٢٠ومرف ــرحالت األوقيانوغرافي ــن ال ــا م ــى مــنت  يوم  ســفينة البحــوث  عل
ــدتيوف نانــسن،  ــدف ســد فري ــام بتحليــل تشخيــصي      ا  هب ــات املطلوبــة للقي لثغــرات يف املعلوم

 .ملنطقةعن ااحلدود قائم على أسس علمية ومجع املعلومات األساسية  عرب

ــى           - ١٤٨ ــا عل ــار غيني ــق بتي ــبرية املتعل ــة الك ــة البحري ــنظم البيئي ــشروع ال ــز م ــسائل ويرك امل
 غـرب   يف لبيئـي البحـري الكـبري     تتقاسـم النظـام ا    هتا البلدان الستة عـشر الـيت         اليت حدد  األساسية

وارد املـ  األمسـاك واسـتخدام      مـصايد عـدم اسـتدامة     عـن    أسـفرت ، وهـي مـسائل      ووسط أفريقيـا  
وتتمثــل  .)٨٦(تــدهور الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة والــساحليةعــن خــرى، وكــذلك األبحريــة ال

 وِإنعــاش  األمســاك املــستنفدة،مــصايداألهــداف اإلمنائيــة الطويلــة األجــل للمــشروع يف اســتعادة 
طـار  إالناجم عن الـسفن عـن طريـق إنـشاء      التلوث  املوائل املتدهورة، واحلد من التلوث الربي و      

املستدام للمـوارد يف مـشروع الـنظم البيئيـة البحريـة الكـبرية              ستغالل  إقليمي من أجل اال   ي  إدار
ية وتــشمل جمــاالت العمــل ذات األولويــة عكــس تــدهور املنــاطق الــساحل   .املتعلــق بتيــار غينيــا 

 قـدرات البلـدان املـشاطئة الـستة        بينوي املشروع التعاون العلمي    ويدعم .واستنفاد موارد العيش  
  .النظم اإليكولوجيةدارة قائم على لإلعتماد هنج التوفري أساس املعلومات على عشر 

 يف ٢٠٠٩عـام  ت عدة برامج حبار إقليمية تابعـة لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة               شاركو  - ١٤٩
 اإلدارة القائمة على النظم      جمال بناء قدرات املسؤولني احلكوميني والباحثني يف      هتدف إىل    أنشطة

، وجماهبــة ةدمات الــنظم اإليكولوجيــاملتعلــق خبــ االقتــصادي -اإليكولوجيــة والتقيــيم االجتمــاعي 
  .) أعاله١١٦ انظر أيضا الفقرة ( العامةالتحدي املتمثل يف حتسني العالقة بني العلم والسياسة

  
  حفظ املوارد البحرية احلية وإدارهتا  -  ٤  

لبلـدان الناميـة، طلـب عـدد مـن الـصكوك            ا قـدرات    االحتياجات املتعلقة ببناء  تلبية  ول  - ١٥٠
ــ األمســاك إىل الــدول مــساعدة هــذه الب صايداملتــصلة مبــ  مــصايددان يف خمتلــف جمــاالت حفــظ  ل

إىل مــساعدة البلــدان للتنفيــذ  ودعــي اجملتمــع الــدول يف خطــة جوهانــسربغ  .األمســاك وإدارهتــا
__________ 

  .عيةمسامهة منظمة األمم املتحدة للتنمية الصنا  )٨٦(  
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 حفــظ مــوارد الــصيد تاحــةالناميــة يف تنــسيق الــسياسات والــربامج اإلقليميــة ودون اإلقليميــة إل 
وإدارهتــا املــستدامة وتنفيــذ خطــط اإلدارة املتكاملــة للمنــاطق الــساحلية وتعزيــز أنــشطة الــصيد   

وتوصـي مدونـة الـسلوك       .)٨٧(الصغرية احلجـم املـستدامة وتنميـة اهلياكـل األساسـية املتـصلة هبـا              
 بأن تعزز الدول واملنظمـات الدوليـة      ألغذية والزراعة امنظمة  الصادرة عن   الرشيد  صيد  بشأن ال 

 يف جمــاالت مجــع البيانــات وحتليلــها، قــدرات البلــدان الناميــة علــى إجــراء األحبــاثذات الــصلة 
 .رافق البحث وتوفري م،م والتكنولوجيا، وتنمية املوارد البشريةوواملعلومات، والعل

 ألرصدة السمكية على أن املـساعدة     املتعلق با اتفاق األمم املتحدة     من   ٢٥املادة  نص  تو  - ١٥١
 علـى حفـظ األرصـدة الـسمكية      ة هـذه البلـدان    لبلدان الناميـة هتـدف إىل حتـسني قـدر         ا املقدمة إىل 

 أمساك أعـايل  ايدمصتها يف املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال، وإتاحة مشارك 
وستـشمل  .  األمساك مصايد وتيسري مشاركتها يف املنظمات اإلقليمية إلدارة         هلذه األرصدة  البحار

 ونقـل   ؛ واملساعدة التقنية؛   واملساعدة املتصلة بتنمية املوارد البشرية     ؛ املالية هذه املساعدة املساعدة  
ــا يف ذلـــك عـــن طريـــق ترتيبـــات املـــشاريع االقتـــصاد    ــا مبـ ــدمات ؛ية املـــشتركةالتكنولوجيـ  واخلـ

 املتعلقــة بيانــاتالهــذه املــساعدة حنــو مجــع توجيــه االتفــاق أيــضا علــى  هــذا ويــنص. االستــشارية
األمسـاك ومـا يتـصل هبـا مـن معلومـات واإلبـالغ عنـها والتحقـق منـها وتبادهلـا وحتليلـها؛                   صايدمب

 مــصايد رصــد ال يف جمــوتقيــيم األرصــدة وإجــراء البحــوث العلميــة؛ وبنــاء القــدرات والتــدريب 
يف مـــؤمتر و. األمســـاك وضـــبطها، واالمتثـــال واإلنفـــاذ؛ واالســـتفادة مـــن التكنولوجيـــا واملعـــدات

 مـع البلـدان الناميـة      نالدول بأن تتعـاو   ، أوصيت   ٢٠٠٦استعراض اتفاق األرصدة السمكية لعام      
 ياسـات  وس مسـاك األ مـصايد تنظـيم    املتعلقـة ب    وتعزيـز سياسـاهتا الداخليـة      وأن تساعدها يف تصميم   

، املرفــق، A/CONF.210/2006/15انظــر (أقاليمهــا  األمســاك يف مــصايددارة إلاملنظمــات اإلقليميــة 
 .))ج (٥٥الفقرة 

 األمسـاك املـستدامة اجملتمـع       مـصايد هتـا الـسنوية بـشأن       ا وتشجع اجلمعية العامة يف قرار      - ١٥٢
ــاء قــد أن تزيــد مــن مجلــة أمــور، علــى يفالــدويل وهيئــات صــيادي الــسمك،   رات صــيادي  بن

ال سيما صغار الصيادين يف البلـدان الناميـة، وخباصـة يف            و،  هلمالسمك وتقدمي املساعدة التقنية     
 التنميـة  تحـسني فـرص  ول .السـتدامة البيئيـة  مـع ا  على حنو يتسق  الـدول اجلزرية الصغرية النامية،     

مواردهــا مــن  مــن أفــضلاملــستدامة يف البلــدان الناميــة ومتكينــها مــن حتقيــق عائــدات اقتــصادية  
 مـصايد يف أنـشطة    مـشاركة البلـدان الناميـة بقـدر أكـرب           اجلمعية العامـة   تشجع األمساك،   مصايد

 زاولالــدول الــيت تــ لواليتــها الوطنيـة املــأذون هبــا الـيت تقــوم هبــا داخــل منـاطق خاضــعة   األمسـاك  
 .)١٣٩ إىل ١٣٥، الفقرات ٦٤/٧٢انظر قرار اجلمعية العامة  (الصيد يف املياه البعيدة

__________ 
  ).ز (٣٠، خطة جوهانسربغ للتنفيذ، الفقرة ١٣انظر احلاشية   )٨٧(  
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وباإلضـافة إىل املعلومــات الــواردة مــن املنظمــات احلكوميـة الدوليــة مــن أجــل إعــداد     - ١٥٣
الـواردة    بناء القـدرات   مبادرات/ هذا الفرع أيضا معلومات متعلقة بأنشطة      مدقهذا التقرير، سي  

دول يف وثيقة جتميعية أعدهتا األمانة العامة من أجل اجلولة الثامنة من املشاورات غري الرمسية للـ               
وتتـضمن   .٢٠٠٩عام  ) ICSP-8( ألرصدة السمكية املتعلق با األطراف يف اتفاق األمم املتحدة      

 املقدمـة إىل الـدول       املتاحـة   املـساعدة  دومـوار  هذه الوثيقة معلومـات عـن آليـات بنـاء القـدرات           
 أجـل   مـن بناء القدرات والتنمية البشرية، على املـستويات الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة،              لالنامية  

ــوارد مــن   ــاطق     مــصايدحفــظ امل ــة املن ــسمكية املتداخل  األمســاك وإدارهتــا، مبــا فيهــا األرصــدة ال
 ). أعاله١١٥-١١٢ انظر أيضا الفقرات( )٨٨(واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال

إىل أن عدة دول وفـرت بنـاء القـدرات يف           الذي أعدته األمانة العامة     التجميع    ويشري  - ١٥٤
وقــدمت أســتراليا املــساعدة إىل منطقــة وســط   . األمســاك وإدارهتــامــصايد شــىت جمــاالت حفــظ

 األمساك وإدارهتـا عـن طريـق الوكالـة األسـترالية للتنميـة              مصايدم  ووجنوب احمليط اهلادئ يف عل    
الـشراكات الثنائيـة مـع    إقامـة  وقدمت الدامنرك املـساعدة عـن طريـق       . الدولية ووكاالت أخرى  

ــةبلــدان م ــدم االحتــاد   .عين ــا والبحــر    وق ــة يف منطقــة أفريقي ــدول النامي األورويب املــساعدة إىل ال
وترمــي هــذه املــساعدة إىل تعزيــز  . اآلليــات املاليــةخمتلــفالكــارييب واحملــيط اهلــادئ عــن طريــق 

ــا تقيـــيم األرصـــدة   ــا فيهـ ــة ؛ الـــسمكيةالقـــدرات يف عـــدد مـــن اجملـــاالت، مبـ  والرصـــد واملراقبـ
 ؛ األمسـاك املـستدامة    مـصايد  وتعزيـز    ؛ األمسـاك  ايدمـص  والظروف الصحية ملنتجات     ؛واإلشراف

وعـززت   .احلرفيـة  األمسـاك    مـصايد  األمسـاك و   مـصايد  ومواءمـة سياسـات      ؛والقدرات املؤسسية 
اليابــان بنــاء القــدرات عــن طريــق خمتلــف الــصناديق االســتئمانية واملؤســسة اليابانيــة لتعاونيــات   

 األمســاك، يف مــصايدات اإلقليميــة إلدارة  األمســاك ملــا وراء البحــار بالتعــاون مــع املنظمــمــصايد
 األمساك، والدورات التدريبية على مجـع البيانـات ومعاجلتـها، وتعزيـز     مصايدميادين إحصاءات  

 وحتــسني ، األمســاك، وتنميــة املــوارد البــشرية صايد األمســاك، والتنميــة املــسؤولة ملــ مــصايدإدارة 
 .)٨٨(يةساألطر املؤس

يف جمـال بنـاء     مـشاريع   ستوى الثنائي، مشاريع استشارية و    ونفذت املكسيك، على امل     - ١٥٥
وقدمت نيوزيلنـدا    . األمساك يف عدد من بلدان أمريكا الوسطى       مصايدالقدرات لتحسني إدارة    

 األمساك والدول الناميـة يف منطقـة وسـط وجنـوب            مصايداإلقليمية إلدارة    الدعم إىل املنظمات  
النيوزيلنديــة واآلليــات األخــرى، يف لتنميــة الدوليــة املعونــة وااحملــيط اهلــادئ عــن طريــق وكالــة  

 األمسـاك، والرصـد     صايد البحث العلمي، وحتسني البيئة التنظيمية واملتعلقة بالسياسات مل        نميادي
 الـــشاطئية الـــصغرية، واإلدارة املتكاملـــة صايدواملراقبـــة واإلشـــراف، وتقـــدمي املـــساعدة إىل املـــ

__________ 
  )٨٨(  ICSP8/UNFSA/INF.4/Rev.)  ٣٧انظر احلاشية.(  
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 صايدساعدة الثنائيــة يف جمــال البحــوث املتعلقــة مبــ     ج املــ يالنــرو  وقــدمت  .للمــوارد الــساحلية 
 األمســاك، مــصايد، وإدارة  والتثقيــف يف هــذا اجملــالاألمســاك، والتــدريب علــى الــصيد البحــري 

وتعزيز القدرات اإلدارية والتقنية والتدبريية، وصياغة السياسات وإدارهتا، وتعزيـز املؤسـسات،            
ــات وحت   ــيم األرصــدة، ومجــع البيان ــربامج   والبحــوث وتقي ــة، وال ــة القــدرات العلمي ــها، وتنمي ليل

 األمسـاك، واالسـتخدام املـستدام للمـوارد     مـصايد  األمسـاك وقـانون   مـصايد األكادميية يف اقتصاد   
 .)٨٨( األمساكمصايد يف ةالبحرية احلية، وتطبيق هنج النظم اإليكولوجي

األســاس ي لوضــع  الثنــائي واإلقليمــصعيدينوقــدم االحتــاد الروســي املــساعدة علــى الــ  - ١٥٦
البلـدان  رعايـا    األمسـاك املـستدامة ولتـدريب        مـصايد  حلفظ األرصدة السمكية وإدارهتا و     العلمي

ــى  ــة عل ــصلة مبــ  إعــداد النامي ــة الروســية  صايدالدراســات املت  . األمســاك يف املؤســسات األكادميي
ارد البحريـة  وقدمت الواليات املتحدة املساعدة إىل البلدان النامية يف خمتلف جماالت حفـظ املـو   

 األمسـاك، عـن طريـق وكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة            مـصايد احلية وإدارهتا، مبـا فيهـا املـوارد مـن           
ــة       ــة لدراســة احمليطــات والغــالف اجلــوي، ووزارة اخلارجي ــات املتحــدة، واإلدارة الوطني للوالي

 .ومؤسسة التصدي لتحديات األلفية

بنـاء قـدراهتا     للبلـدان الناميـة      غذيـة والزراعـة   ألا منظمةأتاحت   العاملي،   صعيد وعلى ال   - ١٥٧
ونظمت حلقات العمل اإلقليميـة لتطبيـق نظـام رصـد      .يف ما يتعلق باملواضيع املشمولة بواليتها 

 املينــاء؛ والعلــوم البحريــة ة األمســاك؛ والرصــد واإلشــراف واملراقبــة؛ وتــدابري دولــمــصايدمــوارد 
زراعـة األحيـاء    واألمن البيولوجي يف قطاع تربيـة        األمساك؛   مصايد يف   ةلنهج النظم اإليكولوجي  

ــة الــسلوك     .املائيــة ــوفري التــدريب أيــضا للمــساعدة يف تنفيــذ مدون الرشــيد لــصيد بــشأن اومت ت
 األمســاك؛ مــصايد؛ وبــرامج ســبل كــسب الــرزق مــن  ألغذيــة والزراعــةا الــصادرة عــن منظمــة

رســـة الـــصيد غـــري املـــشروع ومـــشاريع الـــنظم البحريـــة البيئيـــة الكـــبرية؛ وللتـــصدي آلثـــار مما 
 . الصيد املدمرة على املوائل البحرية والتنـوع البيولـوجي      اتاملبلغ عنه وغري املنظم وممارس     وغري

 ،صناديق االســتئمانية، مبــا فيهــا الــصندوق االســتئماين ملدونــة صــيد األمســاكودعــم عــدد مــن الــ
وتقـوم جامعـة األمـم       .راتالقدمن أجل بناء     ألغذية والزراعة امنظمة   األنشطة اليت تضطلع هبا   

خـصائيني  املتحدة، عن طريق براجمها لـصيد األمسـاك القائمـة يف آيـسلندا، بتـدريب العلمـاء واأل             
 زميـل مـن الـربامج التدريبيـة املكثفـة          ٢٠٠وقد خترج حنو     .١٩٨٧ األمساك منذ عام     مصايديف  

 .)www.unuftp.isانظر  ( زميل يف دورات دراسية أقصر مدة٧٠٠ملدة ستة أشهر وشارك 

املتعلـق   السابع من اتفاق األمـم املتحـدة   زءصندوق املساعدة املنشأ مبوجب اجل   أقيم   و  - ١٥٨
مـن   ناميـة  دولـة  ٢٠حنـو   اسـتفاد   و .٥٨/١٤رصدة السمكية مبوجـب قـرار اجلمعيـة العامـة           باأل

وقـدم عـدد متزايـد مـن الطلبـات           .يف االتفاق من هـذا الـصندوق حـىت تارخيـه          الدول األطراف   
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أنــشطة بنــاء القــدرات يف اجملــاالت ) (د( ١٤لألغــراض الــواردة يف الفقــرتني  ٢٠٠٨ عــام منــذ
ــسية ــشرية   () و( ١٤و ) الرئيـ ــوارد البـ ــة املـ ــة   وتنميـ ــساعدة التقنيـ ــتقين واملـ ــدريب الـ ــن ) التـ مـ

املـساعدة املاليـة للـدول األطـراف         صندوقالـ وعلى سـبيل املثـال، قـدم         .اختصاصات الصندوق 
ــة للمــشاركة يف ــة حلقــة العمــل  النامي ــة الثاني تنظيمــات  للتــدريب علــى اإلنفــاذ يف جمــال  العاملي

 عنيتـان وحلقتـا العمـل امل    ؛  )٨٩(٢٠٠٨عـام   يف  تروندهامي، النرويج،   املعقودة يف    األمساك،   مصايد
 عـــامواملـــسائل املتـــصلة يف  ة التونـــ مســـك وبتقيـــيم أرصـــدةةنـــسمك التوبـــ  املتعلقـــةبيانـــاتالب

 عنيـة ضا مشاركة الـدول األطـراف الناميـة يف حلقـة العمـل امل              الصندوق أي  تيحوسي. )٩٠(٢٠٠٩
 وحلقـة العمـل املتعلقـة    ٢٠١٠أبريـل  /نيـسان املزمـع عقـدها يف    ة التونـ بالبيانات املتعلقة بسمك  

اليت نظمتها جلنـة جنـوب احملـيط اهلـادئ واملزمـع       واملسائل املتصلة هبا     ة التون  مسك بتقييم أرصدة 
دورات التـدريب علـى       تنظـيم  إىل جانـب  ،  )٩١(٢٠١٠يوليـه   / متـوز  -يونيـه   /حزيـران عقدها يف   

 .)٩٢(مواصلة تطويرهتطبيقه و األمساك وصايدنظام اإلحصاءات املتكامل مل

من خالل جمال التركيز املتعلق باملياه الدولية، يساعد مرفق البيئة العامليـة وشـركاؤه              و  - ١٥٩
لى بناء قـدراهتا مـن أجـل التـصدي بـصورة            البلدان النامية اليت تتقاسم نظما حبرية بيئية كبرية ع        

 مـصايد النظم البحرية البيئيـة الكـبرية، مبـا فيهـا        ب  العابرة للحدود املتعلقة   لشواغللأكثر استدامة   
 شروعاملـ  أن   ، بوجـه خـاص،    أبلغ برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       و. األمساك الساحلية والبحرية  

يف  األمسـاك يف احملـيط اهلـادئ    مـصايد دارة إلة يـ العاملالربنامج اإلمنائي ومرفـق البيئـة   املشترك بني   
يقـوم حاليـا بتعزيـز       النظام البحري البيئي الكبري للمياه الدافئـة يف غـرب ووسـط احملـيط اهلـادئ               

 األمســاك العــابرة للحــدود يف احمليطــات وقــدرة  مــصايدمــوارد وإدارة الترتيبــات الوطنيــة حلفــظ 
حفـظ وإدارة األرصـدة     وفـاء بالتزاماهتـا مبوجـب اتفاقيـة         الناميـة علـى ال    الـصغرية    اجلزريـة    لالدو

  . األمساك يف غرب ووسط احمليط اهلادئمصايدالسمكية الكثرية االرحتال 

 املـشترك بـني مرفـق       “بدائل عن صـيد اجلمـربي بالـشباك املخروطيـة          ” مشروع أسفرو  - ١٦٠
الـصيد  لزراعـة عـن احلـد بـشدة مـن      منظمة األغذيـة وا البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة و     

إىل  ٣٠رضـي بنـسبة   العغري املرغوب فيه للسمك الصغري والسالحف وغريهـا مـن أنـواع املـصيد               
 الــدول اإلثــنيت عــشرة املــشاركة يف مــنويف املكــسيك، وهــي . يف املائــة يف الــدول التجريبيــة ٧٠

  أساليب الـصيد قترن بتحسنياملنشر سفن الصيد بالشباك املخروطية املواتية بيئيا  أسفر  املشروع،  
__________ 

  .أوروغواي وسيشيلاملساعدة املالية املقدمة إىل   )٨٩(  
  .املساعدة املالية املقدمة إىل السنغال  )٩٠(  
  .باسم أطراف الدول اجلزرية الصغرية النامية  )٩١(  
  .املساعدة املالية املقدمة إىل موزامبيق  )٩٢(  
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استهالك الوقود  وشكل احلد من .  سفن الصيد بالشباك املخروطية    يف تكاليف الوقود    عن خفض 
يف املائة منافذ بيع اقتصادية شجعت الصيادين علـى اسـتخدام الوسـائل              ٢٠وزيادة املصيد بنسبة    

نتيجـة جانبيـة هامـة هلـذا      وكان التعاون مع القطـاع الـصناعي  .  من الصيد العرضي   اجلديدة للحدِّ 
  .)٩٣(العمل نظرا إىل أن احلكومات بنت قدرهتا على العمل مع األوساط التجارية

ــة حفــظ املــوارد البحريــة احليــة يف   علــى الــصعيد اإل  - ١٦١  نتاركتيكــاأقليمــي، وضــعت جلن
ا قليميـ إبرناجمـا لتعزيـز التعـاون بـني اللجنـة واألطـراف غـري املتعاقـدة، يتـضمن مـشروعا              /سياسة

 .) أعـاله  ١١٥نظـر أيـضا الفقـرة       ا( ٢٠١٠ت يف اجلنوب األفريقـي لعـام        للتدريب وبناء القدرا  
 األمساك ملنتدى جزر احمليط اهلـادئ مبـادرات لبنـاء القـدرات مـن أجـل                 مصايد وكالة   توضعو

وإضـافة إىل املـساعدة يف التحـضري         . وإدارهتـا  صايداملـ  احملافظـة علـى   تعزيز قـدرة األعـضاء علـى        
ات الوطنية والدولية ذات الصلة واستضافة برامج التدريب الـداخلي، قامـت الوكالـة      لالجتماع

ويـشمل ذلـك تنظـيم       . األمسـاك  مـصايد بتنفيذ أنشطة لتعزيز قـدرة الـدول األعـضاء علـى إدارة             
ــعمــل والحلقــات  ــةال  الــصعود علــى مــنت الــسفن   إجــراءاتحلقــة عمــل بــشأن  :دورات التالي

 األمسـاك يف غـرب ووسـط احملـيط اهلـادئ        مـصايد  رعايـة جلنـة      وتفتيشها يف أعـايل البحـار حتـت       
  عمل قانونية بشأن التنفيذ القانوين للترتيب التنفيذي الثالـث التفـاق          حلقة؛ و )٢٠٠٨ ،فيجي(

ــاورو ــارا،( ن ــة     و؛ )٢٠٠٩ هوني ــة بالرصــد واملراقب ــة املعني ــة العامل ــسنوية لألفرق االجتماعــات ال
؛ وحلقـات عمـل بـشأن الـصعود علـى مـنت الـسفن؛               الـسنوية واإلشراف؛ والـدعاوى القـضائية      

 األمساك يف غرب ووسـط      مصايد  مبوجب اتفاقية  لتزاماتالوحلقات عمل قانونية بشأن تنفيذ ا     
 األمسـاك  مـصايد حلقة عمل بشأن املنظمـة اإلقليميـة إلدارة        و؛  )٢٠٠٩ هونيارا،(احمليط اهلادئ   

 للمـراقبني التـابعني للجنـة جنـوب         دورات تدريبية و؛  )٢٠٠٩ فيجي،(يف جنوب احمليط اهلادئ     
حلقـات عمـل    و؛  )٢٠٠٩( األمساك ملنتدى جـزر احملـيط اهلـادئ          مصايدوكالة   - احمليط اهلادئ 
إضـافة إىل  و. مـشاورات سـنوية بـشأن خيـار اإلدارة    قليمية بـشأن خيـار اإلدارة؛ و   إسنوية دون   

 وتنظـيم دورات     األمساك ملنتدى جنـوب احملـيط اهلـادئ يف وضـع           مصايدذلك، شاركت وكالة    
يف إطـار   الرشـيد  تدريبية ألعضائها عن إعداد املراقبني، ونظمت أيضا دورة عـن صـيد األمسـاك       

علـى الـصكوك الدوليـة      الـدورة   ركـزت   و ،برنامج تطوير التدريب يف جمـال البحـار والـسواحل         
لتعاون مـع    مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، وذلك با         اليت وضعت منذ    األمساك صايدمل

ألغذيـة  اجامعة جنوب احمليط اهلادئ، وبرنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احملـيط اهلـادئ، ومنظمـة                
  .والزراعة، وشعبة شؤون احمليطات وقانون البحار

__________ 
  .مسامهة مرفق البيئة العاملية  )٩٣(  
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 بأهنـا اختـذت، بنـاء علـى      أمساك البحر األبـيض املتوسـط  صايدوأفادت اللجنة العامة مل   - ١٦٢
عزيـز معاهـد البحـوث الوطنيـة التابعـة هلـا يف جمـاالت مجـع                 طلب األطراف املعنيـة، إجـراءات لت      

 األمســاك، مــن خــالل املــشاريع دون اإلقليميــة الــيت مــصايد وإدارة ،البيانــات، وتقيــيم األرصــدة
وأشـارت جلنـة البلـدان      . ألغذية والزراعة يف منطقة البحر األبـيض املتوسـط        اتضطلع هبا منظمة    

 تتــضمن بنــودا تتعلــق ببنــاء  )٢٠٠٣(نتيغــوا أ اتفاقيــة  املــداري إىل أنةاألمريكيــة لــسمك التونــ
ــضاء، ب    ــدرات الــدول الناميــة األع ــن بينــها   ق ــساعدات التقنيــة، ونقــل    طــرق عــدة م  تقــدمي امل

وتدير اللجنة عدة صناديق لبنـاء القـدرات ميكـن          . التكنولوجيا وغري ذلك من أشكال املساعدة     
 تــدير أيــضا برنــاجمني  كانــتو). أعــاله ١١٣ نظــر الفقــرةا (أن تــساعد علمــاء البلــدان الناميــة 

 -األمسـاك الزرقـاء الزعـانف       سنة  الربنامج البحثي املطور لسمك اخلرمان وبرنامج        -للبحوث  
يهدفان إىل مجع البيانات واملعلومات البيولوجية وميكن أن يـساعدا بـشكل غـري مباشـر يف بنـاء               

 .قدرات البلدان النامية

 األمسـاك يف جنـوب شـرق احملـيط األطلـسي وجلنـة              دمـصاي  من منظمـة     وقد أنشأ كل    - ١٦٣
 األمساك يف غرب ووسط احمليط اهلادئ صندوقا خاصا لالحتياجات مـن أجـل مـساعدة           مصايد

تفاقيــات الالــدول الناميــة األعــضاء يف حفــظ املــوارد الــسمكية وإدارهتــا يف املنــاطق املــشمولة با  
 غرب ووسط احمليط اهلادئ مـع مرفـق    األمساك يفمصايدوقد تعاونت جلنة  .امالتابعة لكل منه 

البيئة العاملية وغريه من الشركاء يف مشروع مبدئي مدتـه ثالثـة أعـوام لبنـاء القـدرات يف شـرق            
 أمسـاك  صايد من أجل حتـسني املعلومـات اإلقليميـة املتاحـة املتعلقـة مبـ          ئغرب احمليط اهلاد  آسيا و 

وتـدير جلنـة جنـوب احملـيط اهلـادئ          . هتـا التونه وحفظ األرصدة السمكية الكثرية االرحتال وإدار      
 الـذي يـساعد الـدول       ي األمساك تركز على التدريب العملـ      صايدبرامج لبناء القدرات املتعلقة مب    

ــة يف إدارة مواردهــا مــن املــ    ــصغرية النامي ــة ال ــشكل مــستدام صايداجلزري ــها ب  ويف عــام . وتنميت
 تتــراوح بــني الــسالمة ، عقــدت جلنــة جنــوب احملــيط اهلــادئ حلقــات عمــل يف جمــاالت ٢٠٠٩

  األمساك على سفن صيد التونـة الـيت تعمـل          مصايدالبحرية للصيادين التقليديني وتدريب مراقيب      
  .) أدناه٢١١نظر أيضا الفقرةا(ئ إىل الغرب من وسط احمليط اهلاد

  
  احملافظة على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بشكل مستدام  -  ٥  

 ،)“ الــدولاحتياجــات بنــاء قــدرات ”الفــصل الثالــث بــشأن  نظــر ا( آنفــا وردكمــا   - ١٦٤
لعقبـات الـيت تواجـه احملافظـة علـى التنـوع البيولـوجي البحـري واسـتخدامه              تتعدد التحـديات وا   

سـيما   وتتسم القـدرات احملـدودة للـدول، ال        .بشكل مستدام، ومن بينها املوارد اجلينية البحرية      
يف سـياق األهـداف الـيت يقتـرب بـسرعة أوان حتقيقهـا             النامية منها، يف هذا اجملال بأمهية خاصة        

للوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف خطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،               
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لـدور الرئيـسي    ا بـسبب  املتفق عليها يف إطار اتفاقية التنـوع البيولـوجي، و          االلتزاماتفضال عن   
 .مـا يتعلـق بقـدرتنا علـى مواجهـة آثـار تغـري املنـاخ                الـنظم اإليكولوجيـة الـصحية في       تلعبـه الذي  

زالت عدة منظمـات، مـن بينـها منظمـات حكوميـة دوليـة        وملساعدة الدول يف هذا الصدد، ما   
وتــرد أدنــاه بعــض أمثلــة  .وأخــرى غــري حكوميــة، تــضطلع بالعديــد مــن أنــشطة بنــاء القــدرات 

. سامهات املقدمـة هلـذا التقريـر   األنشطة اليت قامت هبا تلك املنظمات مؤخرا، ومعظمهـا مـن املـ      
، ونظرا لطبيعة عمليات احملافظـة علـى التنـوع البيولـوجي البحـري واسـتخدامه بـشكل مـستدام              

ت يف  شــاملة لعــدة قطاعــات، فــإن العديــد مــن أنــشطة بنــاء القــدرات الــيت ورد وهــي عمليــات
  لفــرع انظــر بــصفة خاصــة ا(ر ينطبــق عليهــا األمــر نفــسه أيــضا  أجــزاء أخــرى مــن هــذا التقريــ 

 - رابعـا    - ٧ - بـاء    - ورابعـا    ٤ - بـاء    - رابعـا    - ٣ - بـاء    - ألف والفـروع رابعـا       -رابعا  
 .)١٧٤-١٥٥رات قف ال،A/64/66؛ انظر أيضا ٨ - باء

 ضطلعدة يف تقريـره بأنـه يـ       وأفاد معهد الدراسات املتقدمة التـابع جلامعـة األمـم املتحـ             - ١٦٥
املنبثقــة عــن  العمــل الوطنيــة للتنــوع البيولــوجيمبــشروع لتقيــيم تنفيــذ االســتراتيجيات وخطــط 

ومـن بـني     .اتفاقية التنوع البيولوجي، واليت تتعلق أجزاء كبرية منها باملناطق البحرية والساحلية          
النــواتج املتوقعــة للمــشروع صــدور توصــيات للبلــدان ووكــاالت التمويــل بتحــسني عمليــة          

  .للتنوع البيولوجي التخطيط الوطين
ــة  وأشــار اال  - ١٦٦ ــه قــام، بالتعــاون مــع   حتــاد الــدويل حلفــظ الطبيعــة واملــوارد الطبيعي إىل أن

 شـــركاء آخـــرين، بتنظـــيم حلقـــة عمـــل تدريبيـــة بـــشأن الـــشعاب املرجانيـــة يف شـــرق أفريقيـــا 
، ومـديرو املـوارد      حـضرها علمـاء    ،)٢٠٠٩ نـوفمرب /سودوانا، جنـوب أفريقيـا، تـشرين الثـاين        (
 بتدشـني   أيـضا  االحتـاد الـدويل  ، سـيقوم ٢٠١٠ويف عام  .اءنفاذ القوانني وممثلو االدع   إموظفو  و

الـشعاب املرجانيـة بالكويـت      مشروع متوله اهليئة العامة للبيئة بالكويت، يهدف إىل تقييم حالة           
ويـستخدم املـشروع هنجـا قائمـا علـى املـشاركة لوضـع               .ووضع برنامج للرصـد طويـل األجـل       

 .ري وتطـويره  حـ يكولـوجي الب  النظـام اإل   منطقـة علـى حـدة إلدارة         سياسات ترتبط برؤيـة كـل     
إدارة آثـار الـتغريات املناخيـة علـى الـشعاب         ” مـشروعا بعنـوان       أيـضا  وضع االحتاد الدويل  كما  

دامان نــاملرجانيــة والــنظم اإليكولوجيــة الــساحلية يف املنــاطق الــيت ضــرهبا التــسونامي مــن حبــر أ  
 ). أدناه٢١٥ و ١٧٤نظر أيضا الفقرتني ا (“وجنوب آسيا

شجار املانغروف تركز على مخسة     أ، قدم االحتاد الدويل مبادرة بشأن       ٢٠١٠ويف عام     - ١٦٧
 وذلك بالتعاون مـع     ،)فيجي، وساموا، وجزر سليمان، وتونغا، وفانواتو      (ئبلدان يف احمليط اهلاد   

 .ابرنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ وشركاء آخرين وبدعم من حكومة أملاني
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نــات والنباتــات الربيــة املعرضــة  جتــار الــدويل بــأنواع احليوا رك أمانــة اتفاقيــة االوتــشا  - ١٦٨
نقراض بنشاط يف توفري التدريب املتعلق باالتفاقية، والـيت تـشمل عـدة أنـواع مـن الكائنـات                   لال

ــا،   ــة ضــمن مرفقاهت ــك البحري ــة و    وذل ــة وطني ــة إمــن خــالل تنظــيم حلقــات عمــل تدريبي قليمي
وتـنظم  . نفاذ القوانني ومن بينها اجلمـارك واملـشرعون       إية، ووكاالت   للسلطات اإلدارية والعلم  

ــة  ــة أمان ــدريس      االتفاقي ــدربني مــن أجــل حتــسني مهــارات الت ــدريب امل ــضا حلقــات عمــل لت أي
  .)٩٤(تفاقيةالوالتيسري وتشجيع استخدام مواد التدريب املرتبطة با

حفـظ أنـواع احليوانـات     مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة       صادرة عـن    قرارات ةدعو عد تو  - ١٦٩
الربية املهاجرة، ضـمن مجلـة أمـور أخـرى، إىل بنـاء القـدرات مـن أجـل اختـاذ إجـراءات بـشأن                     
احلفــظ، وتقاســم اخلــربات واملــوارد التقنيــة، وحتديــد األولويــات البحثيــة يف املــستقبل، وتطــوير  

لتـدريب،  جمموعة أدوات لبناء القدرات، وعقـد حلقـات عمـل إقليميـة وإنـشاء مراكـز وطنيـة ل         
. )٩٥(حلـد مـن الـصيد العرضـي       املتعلقـة با  فـضل املمارسـات     ألعالوة على حتديـد ونـشر تقنيـات         

وتتضمن عدة مذكرات تفاهم وخطط عمل ذات صلة، تتعلق بأنواع بعينها وتنـدرج يف إطـار                
ويف هذا الـصدد، جيـري حاليـا         .اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة، تدابري لبناء الثقة        

لتعاون بني دول املرتع املشاركة، ووجهت الـدعوة لعقـد عـدد مـن حلقـات عمـل بـشأن بنـاء                      ا
وقدمت اتفاقية حفـظ أنـواع احليوانـات الربيـة املهـاجرة الـدعم، مـن خـالل برنـامج                     .القدرات

ومت أيـضا اإلعـالن عـن        .للمنح الصغرية، إىل مشاريع يـشكل بنـاء القـدرات عنـصرا هامـا فيهـا               
 برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة  يــشترك يف تقــدميها األنــواع املهــاجرة ظ بــشأن حفــمــنح جــائزة

األنـواع   تشجيع البحث العلمي وحفظ   ل وذلكواتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة،       
 .)٩٦( لبناء القدرات وإذكاء الوعيواضيعيةسنة املال محالت مثة عناصر قوية يفاملهاجرة، و

 ، بطـرق عـدة  النامية ضـمن ممارسـاته العمليـة    مساعدة البلدان  ف مؤمتر األطرا  وأدرج  - ١٧٠
 معلومـات بالوسـائل التقليديـة      توزيـع من بينها متويل مـشاركتها يف االجتماعـات ذات الـصلة و           

  .)٩٦(لكترونيةاحلصول على املوارد اإلعلى البلدان اليت تواجه صعوبات يف 
 

__________ 
  .www.cites.org/eng/cop/15/doc/E15-16-01.pdfانظر   )٩٤(  
؛ “جرةااألنـواع البحريـة املهـ     ” ٩-٩؛ القـرار    “آثـار تغـري املنـاخ علـى األنـواع املهـاجرة           ” ٧-٩انظر القرار     )٩٥(  

  .“الصيد العرضي” ١٨-٩؛ القرار “اء القدراتاستراتيجية بن” ١٢-٩القرار 
املسامهة املشتركة ألمانة مؤمتر األطراف يف اتفاقية األنواع املهاجرة وأمانـة اتفـاق حفـظ احليتـان الـصغرية يف                       )٩٦(  

  .حبر البلطيق وحبر الشمال
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 باعتبارهـا مـوئال   ،ات األمهيـة الدوليـة  وقد نظمت أمانة اتفاقية أراضـي املـستنقعات ذ          - ١٧١
، بـصفة   ونظمت أمانة االتفاقيـة  . دورات تدريبية بشأن إدارة أراضي املستنقعات      ،للطيور املائية 

خاصــة، وبالتعــاون مــع املعهــد األفريقــي لقــانون البيئــة، حلقــة عمــل قــضائية للقــضاة اجلــزئيني    
 وذلـك يف أبيـدجان، سـاحل العـاج، يف     ، قـانون البيئـة    بـشأن والقضاة الناطقني باللغـة الفرنـسية       

إللقـاء الـضوء علـى       ، شاركت فيها شعبة شؤون احمليطات وقانون البحـار        ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
وكان املقصود مـن حلقـة العمـل         .اجلوانب ذات الصلة من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار        

 خــالل نــشألــيت ميكــن أن تملــسائل البيئيــة ا اعــنللقــضاة األفارقــة  هــو تقــدمي إرشــادات عمليــة 
 .الدعاوى القضائية

، ٢٠٠٩نظمــت أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، يف عــام  : احملميــة املنــاطق البحريــة  - ١٧٢
، وأفريقيـا،   ئات يف منـاطق آسـيا واحملـيط اهلـاد         حلقات عمـل استعراضـية وإقليميـة لبنـاء القـدر          

ا وشــرقها، وذلـك يف إطــار برنــامج  وأمريكـا الالتينيــة ومنطقـة البحــر الكــارييب، ووسـط أوروبــ   
 بلد يف حلقـات العمـل هـذه الـيت غطـت      ١٠٠وشارك ممثلو حوايل  .بشأن املناطق احملميةعمل  
بناء القـدرة علـى دمـج املنـاطق          :يلي تج حلقات العمل ما   اوتشمل نو .  منطقة دون إقليمية   ١٥

انية اسـتخدام هـذا النـهج       احملمية ضمن املناطق والقطاعات الربية والبحرية األوسع نطاقا، وإمك        
دماج أيـضا ملعاجلـة املـسائل املتعلقـة بـالتكيف مـع تغـري املنـاخ واحلـد مـن آثـاره؛ وإذكـاء                         اإليف  

الوعي بأشكال اإلدارة املختلفة للمناطق احملمية واستكشاف أنظمة مبتكـرة لـإلدارة يف خمتلـف               
ىل املعـــايري العلميـــة الـــسبعة واســـتنادا إ. )٩٧(املنـــاطق؛ والتوعيـــة بقيمـــة ومزايـــا املنـــاطق احملميـــة 

رشادات املتعلقة بإقامة شبكات متثل املنـاطق البحريـة احملميـة، الـيت اعتمـدها املـؤمتر التاسـع                   واإل
، صــدر عــن املبــادرة العامليــة للتنــوع  ٢٠٠٨مــايو /يــارأاف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي يف ألطــر

حتديــد املنــاطق ”تقريــر بعنــوان ، أعــاله ١١٧البيولــوجي يف احمليطــات، املــشار إليهــا يف الفقــرة 
التحليـــل : ذات األمهيــة اإليكولوجيـــة أو البيولوجيـــة يف احمليطـــات املفتوحـــة والبحـــار العميقـــة 

يقدم حملة عامة عـن األدوات العلميـة والتكنولوجيـات           “وات واملوارد واألمثلة اإليضاحية   واألد
فية تطبيق هذه التقنيـات علـى    فضال عن عدد من األمثلة اإليضاحية على كي        ،ومصادر البيانات 

 .)www.cbd.intانظر  ( يف املناطق اإليكولوجية والبيولوجية اهلامةبعينهامعايري 

مرفــق البيئــة العامليــة، يف إطــار جمــاالت التنــوع البيولــوجي الــيت يركــز عليهــا،   ويقــدم  - ١٧٣
 .هـا مـن األنـشطة     ريناطق احملمية الساحلية والبحرية ضمن نظـم املترتهـات الوطنيـة وغ           ممنحا لل 

 بالتعـاون مـع مـصرف التنميـة اآلسـيوي، بتمويـل       ،وعلى سبيل املثـال، قـام مرفـق البيئـة العامليـة         

__________ 
. التنوع البيولـوجي  الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية   ١١/١٨ ُنظمت حلقات العمل هذه عمال بالقرار         )٩٧(  

  .www.cbd.intوميكن احلصول على مزيد من التفاصيل يف تقارير حلقة العمل، املتاحة على املوقع 
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يكولوجيــة الــساحلية والبحريــة مبــادرة املثلــث املرجــاين الــيت هتــدف إىل احملافظــة علــى الــنظم اإل
مـع تغـري املنـاخ    ووضع تدابري ملساعدة هذه املنطقـة الثريـة يف تنوعهـا البيولـوجي علـى التكيـف             

 ). من هذه الوثيقة٣ -فرع رابعا نظر أيضا الا(

ونظم برنامج جنوب آسيا للتعاون البيئـي عـددا مـن حلقـات العمـل التدريبيـة بـشأن               - ١٧٤
ــ  املتعلــقشروعاملــويف إطــار . ريــة والــساحليةاملنــاطق احملميــة البح ثــر تغــري املنــاخ علــى  أإدارة ب

وجيــة الــساحلية يف املنــاطق الــيت ضــرهبا التــسونامي مــن حبــر  الــشعاب املرجانيــة والــنظم اإليكول
 االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملـوارد       وضع و .) أدناه ٢١٥نظر الفقرة   ا( أندامان وجنوب آسيا  

الطبيعيــة جمموعــة أدوات إلدارة املنــاطق احملميــة البحريــة والــساحلية يف جنــوب آســيا مبــشاركة  
 علـى اسـتخدام     يـة  تدريب  دورة ت أيضا ظمُنو .اقليميإيا و مباشرة من أكثر من مخسني خبريا دول      

وتــشمل األنــشطة املقبلــة األخــرى لالحتــاد الــدويل حلفــظ الطبيعــة واملــوارد     .جمموعــة األدوات
الطبيعية واملتعلقة ببناء القـدرات عقـد حلقـة عمـل تدريبيـة إقليميـة بـشأن إدارة املنـاطق احملميـة                       

نظم باالشتراك مع املنظمـة     ، تُ ٢٠١٠يوليه  / يف متوز  ،عوديةالبحرية يف جدة، اململكة العربية الس     
 .اإلقليمية حلفظ بيئة البحر األمحر وخليج عدن

يف أنـه عقـد   ب برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة يف تقريـره           أفـاد  ‐ ات البحريـة  ختطيط احليـز    -  ١٧٥
 علـى   القائمـة  ة البحريـ  اتحلقة عمل للخرباء الدوليني بـشأن اإلدارة املتكيفـة للحيـز           ٢٠٠٩ عام

 خلــرباء يف جمــال ختطــيط ،٢٠٠٩ وذلــك يف عــام ،يكولــوجي يف مواجهــة الــتغري البيئــيالنظــام اإل
تغري املنـاخ، ونظـم إدارة   بـ يكولـوجي، والتنبـؤ   ، واإلدارة القائمـة علـى النظـام اإل    ة البحريـ  اتاحليز

ئج العلميــة الــيت   فريــق اخلــرباء النتــا  أدمــجوقــد . خــاطراحمليطــات، واإلدارة املتكيفــة وتقيــيم امل  
 ة البحريـ  اتدوات اإلدارة املتكيفـة للحيـز     أل ه تـصميم  يفالتوصل إليها مؤخرا وجتـارب اإلدارة        مت

وضـع صـكوك إداريـة قويـة بالقـدر          : ونظـرت حلقـة العمـل فيمـا يلـي          .اليت تتالءم مع تغري املناخ    
 يدانيـة التجريبيـة لوضـع إطـار    الكايف ملواجهة اآلثار احملتملة لتغري املناخ؛ اخليارات أمام املشاريع امل     
 هـذا   للتـدليل علـى   يكولوجي و مفاهيمي لإلدارة يتعامل مع حالة عدم اليقني اليت حتيط بالنظام اإل          

 .اإلطار؛ وغري ذلك من أنشطة برنامج األمم املتحدة للبيئة املتعلقة ببناء القدرات يف املستقبل

، عـدة  ١٩٩٩شرق آسـيا، منـذ عـام      وقد نظمت الشراكات يف اإلدارة البيئية لبحار          - ١٧٦
ها وضـع وتنفيـذ خطـة تقـسيم         حلقات عمل تدريبية متخصصة بشأن موضوعات عـدة مـن بينـ           

ونظمـت الـشراكات يف اإلدارة البيئيـة لبحـار           .لالستخدامات الساحلية  طار مؤسسي إمناطق و 
ــام    ــيا، يف ع ــاطق     ٢٠٠٩شــرق آس ــسيم املن ــاذ تق ــذ وإنف ــشأن تنفي ــة ب ــة إقليمي  ، دورات تدريبي

لالستخدامات الربيـة والبحريـة، فـضال عـن دورة تدريبيـة إقليميـة بـشأن التكنولوجيـا اجلديـدة                    
 .لإلدارة البحرية والبيئية
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التـــصنيف اجلغـــرايف يهـــدف  - املفتوحـــة وقـــاع البحـــار العميقـــةالعامليـــة احمليطـــات   - ١٧٧
 وشـركاء    لليونـسكو   التابعـة  البيولوجي الذي وضـعته اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة           

احمليطــات نــاطق  وضــع معــايري علميــة وتقنيــة للتخطــيط وصــنع القــرارات املتعلقــة مب إىلآخــرون 
 .املفتوحة وقاع البحار العميقةالعاملية 

ــة   - ١٧٨ ــة البحري ــوارد اجليني ــدول     - امل ــة العامــة، يف عــدد مــن قراراهتــا، ال شــجعت اجلمعي
  وتعزيز أنشطة بناء القـدرات بوسـائل عـدة مـن           واملنظمات الدولية على مواصلة دعم وتشجيع     

ــة، ال     ــة والعاملي ــة واإلقليمي ــشراكات الثنائي ــاون وال ــرامج التع ــها ب ــة،    بين ــدان النامي ســيما يف البل
األحبــاث العلميــة البحريــة، مــع مراعــاة احلاجــة إىل إجيــاد إمكانيــات أكــرب فيمــا يتعلــق بعلــم    يف

 .)٩٨(تصنيف األحياء

كنولوجيــا البيولوجيـة، يـشري تقريــر صـادر عـن مــؤمتر األمـم املتحــدة      وفيمـا يتعلـق بالت    - ١٧٩
للتجارة والتنمية بشأن بناء القدرات املتعلقة مبشاركة البلدان النامية يف االقتصاد البيولـوجي إىل              
أن عددا من املنظمات احلكومية الدولية أصبحت عناصر فاعلة ومصادر هامة للمعرفـة يف جمـال           

جيــة، مبــا يف ذلــك نقــل املعــارف العلميــة واملعلومــات املتعلقــة بالتكنولوجيــا  التكنولوجيــا البيولو
وقد أحرز كـل مـن منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، وبرنـامج األمـم                .البيولوجية

ومنظمة األمم املتحـدة للتنميـة الـصناعية،        املتحدة للبيئة، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،      
ألغذية والزراعة تقدما ملحوظا يف نقـل املعـارف واملعلومـات           ا ومنظمة   ،الصحة العاملية ومنظمة  

وأنشأ كـل مـن منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة                  ؛املتعلقة بالتكنولوجيا البيولوجية  
، مراكـز مـوارد األحيـاء اجملهريـة       مـن   وبرنامج األمم املتحدة للبيئة على سبيل املثال شبكة دوليـة           

ــا       ــة بالتكنولوجيـ ــة املرتبطـ ــى اجلوانـــب امليكروبيـ ــة علـ ــدان الناميـ ــاء البلـ ــدريب علمـ ــة لتـ الالزمـ
ــة ــدويل        . البيولوجي ــشاء املركــز ال ــة إن ــصناعية عملي ــة ال ــم املتحــدة للتنمي ــة األم وترأســت منظم

صص للنهوض بالبحث والتـدريب يف جمـايل        للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية، الذي خُ     
 .)٩٩(ء والتكنولوجيا البيولوجية، مع التركيز بصفة خاصة على احتياجات البلدان الناميةاألحيا

ــم املتحــدة       - ١٨٠ ــة األم ــابع جلامع ــة الت ــة  واســتحدث معهــد الدراســات املتقدم أداة مرجعي
ــبكة اإل      ــى شـــ ــة علـــ ــوجي متاحـــ ــب البيولـــ ــة بالتنقيـــ ــات املتعلقـــ ــتللمعلومـــ ــر  (نترنـــ انظـــ

www.bioprospector.org(  حتـسني قاعـدة املعلومـات املتعلقـة باالسـتخدامات الـسابقة              من أجل 
وتتـيح   .واحلالية للموارد البيولوجية واجلينية، مبا يف ذلك املوجودة يف املناطق البحريـة والقطبيـة           

__________ 
  .١٤٥، الفقرة ٦٤/٧١؛ ١٢٥، الفقرة٦٣/١١١؛ ١٣٦، الفقرة ٦٢/٢١٥ القرارات   )٩٨(  
  ).٣٩ احلاشية انظر(“ وعد التكنولوجيا األحيائية”للتجارة والتنمية،  املتحدة األمم مؤمتر   )٩٩(  
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 مــن قبيــل احلــصول علــى املنــافع وتقامسهــا،       الدوليــة حــول موضــوعات  واداملــهــذه املــوارد  
 .وتتاح أيضا وصالت باملنشورات ذات الصلة .قتصاد واال، وامللكية الفكرية،والتشريعات

املنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة بتجميـع           وفيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية، تقـوم        - ١٨١
نترنت عـن االتفاقـات املتعلقـة باحلـصول علـى املنـافع             ة بيانات يسهل البحث فيها على اإل      قاعد

لتركيز بـصفة خاصـة علـى اجلوانـب املتعلقـة بامللكيـة             وتقامسها يف جمال التنوع البيولوجي، مع ا      
وتـستخدم قاعـدة البيانـات كـأداة لبنـاء القـدرات عـن طريـق                 .الفكرية يف مثل هـذه االتفاقـات      

ج املتبعة عند التوصـل إىل أحكـام تتفـق عليهـا مجيـع األطـراف بـشأن                  ُهتوفري أمثلة توضيحية للنُ   
لجنة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بامللكيـة الفكريـة      وعملت أيضا ال .احلصول على املنافع وتقامسها 

 ومــشاريع مــواد بــشأن  ئ علــى وضــع مبــاد واملــوارد الوراثيــة واملعــارف التقليديــة والفولكلــور 
انظـر   (للجوانب املتعلقة بامللكية الفكرية يف أي ترتيبات عادلة لتقاسم املنـافع     املبادئ التوجيهية 

www.wipo.int/tk/en/genetic(. 
  

  الستخدام املستدام للموارد غري احلية وتطوير الطاقة البحرية املتجددةا  -  ٦  
ستكـشاف  اال وب كبري من عمليات البحـث والتطـوير   جيرى جان  - املوارد غري احلية    - ١٨٢

املوارد البحريــة غــري احليــة، مبــا يف ذلــك الــنفط والغــاز واملــوارد املعدنيــة  بــ  املتعلقــةســتغاللاالو
 .عة للوالية الوطنية للدولالبحرية، يف مناطق خاض

خـالل   اتفاقا، ومن املتوقع أن تربم جلنة العلوم األرضية التطبيقية جلنوب احمليط اهلادئ            - ١٨٣
 بـشأن مـشروع مدتـه أربعـة أعـوام لوضـع سياسـات إقليميـة           ، مـع االحتـاد األورويب     ٢٠١٠عام  

اخلالـصة ببلـدان جـزر احملـيط         توجيهية للصناعات املعدنية يف املناطق االقتصادية        ئووطنية ومباد 
وقد صدرت تراخيص استكشافية أو قدمت طلبات من هذا النوع بشأن ما يزيد علـى                .اهلادئ

وسـيدعم  .  مـن املنـاطق االقتـصادية اخلالـصة يف بلـدان جـزر احملـيط اهلـادئ                 يلومتر مربع مليون ك 
ة لوضـع سياسـة     برنامج عمـل ميولـه االحتـاد األورويب أول حزمـة مـن اجلهـود الـضخمة املتناسـق                  

تعدينية إقليمية يف البحار العميقة وتقدمي مـساعدة شـاملة لبلـدان جـزر احملـيط اهلـادئ مـن أجـل                      
 توجيهيـة  ئوضع سياسات تشريعية ومالية وبيئية على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي ومبـاد            

باألنـشطة  وستكون للربنامج صلة أيـضا       .لوضع إطار عمل تنفيذي حلماية مصاحل املعنيني مجيعا       
 البيانـات   اسـتخالص تعلق ب ي ئ فيما احلالية للجنة العلوم األرضية التطبيقية يف جنوب احمليط اهلاد        

ــة       ــة للبحــار العميقــة واألعمــال املتعلقــة باحلــدود البحري ووضــع قاعــدة بيانــات للمــوارد املعدني
 هــذا النــهج ومــن املتوقــع أن يــدعم  ).املنــاطق االقتــصادية اخلالــصة واجلــروف القاريــة املمتــدة  (

 .املتكامل عملية حتسني صنع القرار وإدارة املوارد البحرية للبحار العميقة يف املنطقة
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 اتطــابرالالــشركات اخلاصــة و  مــشاركةيات، ميكــن أن تــؤدوإىل جانــب احلكومــ  - ١٨٤
م أيضا إىل تيسري التطوير التقين والتعاون وتنمية املوارد البشرية يف االسـتخدام املـستدا             الصناعية  

 وعلى سبيل املثال، يقـدم برنـامج الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة الكـبرية              . )١٠٠(لموارد غري احلية  ل
املطبــق حاليــا يف بنغــويال، وهــو مــشروع تــابع ملرفــق البيئــة العامليــة، الــدعم املــايل جملموعــة مــن   

لنظـام  ملاس يف عرض البحـر علـى ا       املشاريع يف أفريقيا ختترب األثر التراكمي لعمليات استخراج ا        
كـوميت   وتقوم املشاريع بتجميع نتائج عـدة دراسـات سـابقة وتقـدمي توصـيات حل            .يكولوجياإل

ناميبيا وجنوب أفريقيا بشأن األثر الذي ميكـن أن ينـتج عـن اسـتخراج املـاس علـى البيئـة علـى                       
ويتعـاون الربنـامج أيـضا مـع صـناعة الـنفط والغـاز البحريـة يف                 . )١٠١(مدى فترات زمنيـة طويلـة     

لتنسيق السياسات البيئية الوطنية والتشريعات املتعلقة بالتعدين البحري، والـصيد بـشباك      حماولة  
اجلر، وعمليات استكشاف وإنتاج النفط يف عـرض البحـر وتطبيـق اآلثـار التراكميـة ملثـل هـذه              

 .)www.bclme.orgانظر  (بنغويال  تياراألنشطة على البيئة البحرية ملنطقة

مبـادرات لبنـاء    / بأنـشطة   تـضطلع   الـسلطة الدوليـة لقـاع البحـار        إنأما عن املنطقـة، فـ       - ١٨٥
 بوسـائل عـدة مـن بينـها حلقـات عمـل       يةالقدرات تتعلق باستكشاف واستغالل املوارد غري احل     

عن الطابع العلمي والتقين الستخراج املعادن يف قاع البحـار العميقـة، واآلثـار البيئيـة لعمليـات                  
بيانـات واملعلومـات الـيت جتمعهـا مؤسـسات علميـة خمتلفـة         وكيفية توحيد ال  ،االستكشاف هذه 

ويتبــع الــسلطة أيــضا مــستودع مركــزي للبيانــات حيــتفظ   . وتبادهلــا مــع الــدول األعــضاء فيهــا 
قيت مــن ببيانــات مركزيــة عــن معلومــات خاصــة وعامــة تتعلــق بــاملوارد املعدنيــة البحريــة اســتُ   

وقـد  . ع أيـضا قاعـدة بيانـات ببليوغرافيـة        ويضم املستود . مؤسسات خمتلفة يف مجيع أحناء العامل     
ــة لقــاع البحــار يف عــام     يف تنفيــذ برنــامج جديــد مــن نــدوات   ٢٠٠٧شــرعت الــسلطة الدولي

التوعية اإلقليمية بشأن املـسائل املرتبطـة باتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار، والعمـل الـذي                 
وانظـر   ؛www.isa.org.jm نظـر ا(بحريـة   تقوم به السلطة الدولية لقاع البحار واملوارد املعدنيـة ال         

 ). أعاله١٠٤أيضا الفقرة 

 االتفـاق التنفيـذي لـنظم الطاقـة يف احمليطـات الـصادر عـن                ضطلعي - املتجددة الطاقة  - ١٨٦
ريـة املتجـددة، مثـل املـد        الوكالة الدوليـة للطاقـة بأنـشطة خمتلفـة لتطـوير واسـتخدام الطاقـة البح               

حريــة والتــدرجات احلراريــة وتــدرج امللوحــة لتوليــد الكهربــاء  األمــواج والتيــارات البواجلــزر و
وتــشمل هــذه األنــشطة تطــوير املمارســات الــيت صــدرت هبــا توصــيات  .واســتخدامات أخــرى

__________ 
  .www.offshore-mag.comلالطالع على أمثلة، انظر  )١٠٠(
انظـر أيـضا    (”Church, Mohamed and Kamula “Assessment of Africa's Capacity-Building Needsانظـر   )١٠١(

  .١-١-٣-٣، الفصل )٥٤احلاشية 
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الختبــار وتقيــيم نظــم الطاقــة يف احمليطــات، ودمــج حمطــات توليــد الطاقــة مــن احمليطــات ضــمن   
هـود رصـد األمـواج واملـد واجلـزر يف           شبكات توزيع ونقل الكهرباء، وتقيـيم اآلثـار البيئيـة وج          

ــ. )www.iea-oceans.orgانظــر  (احمليطــات ونظــم الطاقــة احلاليــة  يف  ،٢٠٠٩شر يف عــام وقــد ُن
إطار االتفاق التنفيذي لـنظم الطاقـة يف احمليطـات الـصادر عـن الوكالـة الدوليـة للطاقـة، فهـرس                      

الوضـع   :لطاقـة املتولـدة مـن احمليطـات    ا” اج لتقييم املوارد وتقرير بعنوان   للبيانات املتعلقة باألمو  
عـالوة علـى ذلـك، يـتم يف إطـار االتفـاق اسـتعراض وتبـادل           . “التنموي للتكنولوجيا يف العـامل    

ــشر  ــدة مــن احمليطــات   املون ــة املتول ــتج يف إطــار  ، أ٢٠٠٨ُويف عــام  .علومــات عــن نظــم الطاق ن
يف اإلطـار  در بانتظـام  تـص كمـا  ن الطاقـة املتولـدة مـن احمليطـات،     االتفاق قرص فيديو رقمـي عـ   

ستمر العمـل  يـ  موقـع شـبكي جديـد و   ئنـش أُقد رسائل إخبارية وغريها من املنشورات، ونفسه  
 .)١٠٢(إنشاء مكتبة مرجعية على شبكة اإلنترنتعلى 

ــا - ١٨٧ ــة         كم ــا صــلة بالطاق ــات أخــرى هل ــة أو آلي ــة دولي ــدة منظمــات حكومي ــضطلع ع ت
وعلـى  . أهنا ال تركز على احمليطات بصفة خاصـة       ، مع   مبادرات بناء القدرات  /أنشطة ب املتجددة

سبيل املثال، شرعت الوكالة الدولية للطاقـة املتجـددة يف القيـام بأنـشطة خمتلفـة لبنـاء القـدرات                    
ــارة مــن    ،٢٠٠٩يف عــام  ــة يف جمموعــة خمت  وستــستمر يف عقــد حلقــات عمــل ودورات تدريبي

رة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة     وتشمل األمثلة األخرى إدا   . )١٠٣(البلدان األعضاء واملناطق  
 .)١٠٤(األمم املتحدة للتنمية الصناعيةومنظمة  وشبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة

وعن طريق إجراء البحوث وعمليـات التطـوير، واستـضافة االجتماعـات ذات الـصلة                 - ١٨٨
 بأنـشطة أخـرى ذات    الوطين، والقيام   أو املشاركة فيها على كل من الصعيد العاملي واإلقليمي و         

 والشركات اخلاصة أن تسهل علـى حنـو نـشط           النقاباتصلة، يتسىن للمنظمات غري احلكومية و     
وعلـى سـبيل املثـال، فقـد شـارك      . تنمية الطاقـة البحريـة املتجـددة واسـتخدامها بـشكل مـستدام         

حريـة املتجـددة،    عنـيني بالطاقـة الب    األول والثاين امل  عامليني  الؤمترين  املممثلون عن هذه الكيانات يف      
، على التوايل، وتبادلوا وجهات النظر واخلربات بـشأن         ٢٠٠٩  و ٢٠٠٨قدا يف عامي    ُعاللذين  

خمتلف املسائل املتعلقة بالطاقة البحرية املتجـددة، مبـا يف ذلـك تطبيقـات التكنولوجيـات املتعلقـة                  
الـيت تواجـه تلـك       جتـارهبم يف تقيـيم التحـديات         وا عرضـ  كمـا . بالطاقة البحرية املتجددة ونشرها   

__________ 
،  الدولية للطاقة الذريـة    الوكالة، الصادر عن     انظر التقرير السنوي لالتفاق التنفيذي لنظم الطاقة يف احمليطات         )١٠٢(

  .www.iea-oceans.orgاملتاح على املوقع 
تجددة متاح يف مـشروع   الدولية للطاقة املالوكالة مزيد من املعلومات عن أنشطة بناء القدرات اليت تقوم هبا     )١٠٣(

تجـددة املعقـود يف شـرم الـشيخ،      امل الدوليـة للطاقـة  الوكالـة تقرير الدورة الثانية للجنة التحضريية الجتماعات      
 .٢-٣، الفقرة ٧، املرفق ٢٠٠٩يونيه /حزيران ٣٠ و ٢٩مصر، يومي 

  .www.unido.org http://esa.un.org/un-energy and, www.un.org/esa/desaانظر   )١٠٤(
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. )١٠٥(التكنولوجيات والدروس املـستفادة مـن اجلهـود الـسابقة لتطبيـق الطاقـة البحريـة املتجـددة                 
 وذلـك  ،“دور احمليطات يف التنميـة املـستدام  عن مؤمتر قمة ”وسيعقد اجمللس العاملي للمحيطات  

ــران ــه /يف حزي ــاول ٢٠١٠يوني ــصنا      لتن ــات يف ال ــدة قطاع ــشاملة لع ــشطة ال ــات األن عات أولوي
  .املرتبطة باحمليطات، مبا يف ذلك ما يتعلق بالطاقة البحرية املتجددة

  
  من األنشطة الربية والبحريةومحايتها البيئة البحرية حفظ   -  ٧  

  األنشطة الربية  ) أ(  
تتباين األنشطة املتاحة املتعلقة ببناء القدرات يف جمـال محايـة البيئـة البحريـة وحفظهـا                   - ١٨٩

ية، فمنها املساعدة العامة يف تنفيذ الصكوك الدولية الواجبة التطبيق الـيت ُتقـدم            من األنشطة الرب  
 والربامج األكثر ختصصا الراميـة إىل التـصدي ألنـواع حمـددة             ين العاملي واإلقليمي،  ديعلى الصع 

فربنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة يقــوم، بــسبل منــها يف املقــام األول برنــامج البحــار . مــن التلــوث
ن لـه، بتـوفري     ا التابعـ  العمل العـاملي حلمايـة البيئـة البحريـة مـن األنـشطة الربيـة              ية وبرنامج   اإلقليم

مكتـب  وضـع   فعلـى سـبيل املثـال،       . العمل العاملي املساعدة التقنية للدول يف جمال تنفيذ برنامج        
مبـادئ   إطـارا حتليليـا و     ربنامج العمل العاملي حلماية البيئـة البحريـة مـن األنـشطة الربيـة             التنسيق ل 

توجيهيــة وقائمــة مرجعيــة لتعمــيم املــسائل البحريــة والــساحلية يف عمليــات التخطــيط وامليزنــة    
عالوة على مواد إرشادية أخرى تتعلق بالتنفيذ الوطين واإلقليمـي لربنـامج العمـل           . )١٠٦(الوطنية
 /يئـة وسعيا إىل مساعدة احلكومات يف هذه العملية، قام برنـامج األمـم املتحـدة للب              . )١٠٧(العاملي

، بتنظيم سلسلة مـن االجتماعـات       برنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية        

__________ 
ــامي      )١٠٥( ــؤمتري عــ ــالل مــ ــا خــ ــيت أُديل هبــ ــات الــ ــع   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ البيانــ ــة يف املوقــ ــوايل متاحــ ــى التــ  علــ

www.globalmarinerenewable.com.  
 John Soussan, “Making mainstreaming work; an analytical framework, guidelines and checklist forانظـر   )١٠٦(

the mainstreaming of marine and coastal issues into national planning and budgetary processes”(The 

Hague, United Nations Environment Programme Global Programme of Action Coordination Office; 

Stockholm, Stockholm Environment Institute, 2007) .تاح يف املوقع مwww.gpa.unep.org.  
 United Nations Environment Programme (UNEP)/ Global Programme of Action (GPA)انظــر مــثال )١٠٧(

Coordination Office, “UNEP handbook on the development and implementation of a national 

programme of action for the protection of the marine environment from land-based activities”; 

UNEP/GPA Coordination Office, Implementation of the Global Programme of Action at the Regional 

Level: The Role of Regional Seas Conventions and Their Protocols (The Hague, 2006); and UNEP, 

Financing the Implementation of Regional Seas Conventions and Action Plans: A Guide for National 

Action, UNEP Regional Seas Reports and Studies No.180 (The Hague, 2006) .    مجيـع الوثـائق متاحـة يف
  .www.gpa.unep.orgاملوقع 
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وكـذلك يقـوم برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة مـع        . وحلقات العمل اإلقليميـة لتعزيـز هـذا النـهج       
نظم شركائه بتنفيذ وتطبيق مـشروع ممـول مـن مرفـق البيئـة العامليـة لتطـوير منـهجيات تقيـيم الـ                      

وجاء يف تقرير ملرفـق البيئـة العامليـة أن املرفـق     . ) أعاله١١١انظر الفقرة (املائية العابرة للحدود    
 بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لربامج تتصدى لتنفيـذ برنـامج             ٢,٧خصص مبلغ   

م املرفـق، علـى     ويقـو . املياه الدولية التابع للمرفـق    جمال التركيز املتعلق ب   العمل العاملي من خالل     
أحــواض األهنــار الــيت تــصب يف املنــاطق الــساحلية  علــى مــستوى ســبيل املثــال، بتمويــل بــرامج 
البحـر األسـود، وذلـك لتحـسني نظـم تـدفق امليـاه والتقليـل مـن                  /ومنها برناجمه حلوض الدانوب   

انظـر  (يـة  التلوث مبا يتفق مع برنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية مـن األنـشطة الرب     كمية  
  .) أدناه٢٨٤ وأعاله  ١٤٣أيضا الفقرتني 

وتتنـــاول جلنـــة التنميـــة املـــستدامة بنـــاء القـــدرات كمـــسألة شـــاملة، وســـتدرجها يف   - ١٩٠
 إىل ٣مــن  مقــر األمــم املتحــدة،   (املناقــشات الــيت تعتــزم إجراءهــا يف دورهتــا الثامنــة عــشرة       

ــار ١٤ ــايو /أي ــة، وإ  ) ٢٠١٠م ــواد الكيميائي ــات، والتعــدين، وإطــار  عــن النقــل، وامل دارة النفاي
  .السنوات العشر للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة

فهنـاك علـى    . ويشارك العديد مـن بـرامج البحـار اإلقليميـة يف أنـشطة بنـاء القـدرات                  - ١٩١
ي يهـدف إىل     الذ “معاجلة األنشطة الربية يف غريب احمليط اهلندي      ”سبيل املثال الربنامج املسمى     

ــة لتخفيـــف الـــضغط علـــى الـــنظم      حتـــسني قاعـــدة املعـــارف ووضـــع مبـــادئ توجيهيـــة إقليميـ
اإليكولوجية البحرية والساحلية عن طريق حتسني نوعية املياه والرواسب؛ وإىل تقويـة األسـاس              
ــز         ــة؛ وتعزي ــدرات اإلقليمي ــة الق ــة؛ وتنمي ــوث الربي ــصادر التل ــن م ــة م ــانوين اإلقليمــي للوقاي الق

ومثـة منظمـات إقليميـة      . ت من أجل حتقيق تنمية مستدامة تسبب قدرا أقل من التلوث          املؤسسا
برنامج جنوب آسيا للتعاون البيئي قامت هي األخرى بتنفيذ تدريب يتـصل بتنفيـذ   أخرى مثل  

 ث أن التلـو يويف هذا الصدد، الحظ برنامج جنوب آسـيا للتعـاون البيئـ        . برنامج العمل العاملي  
 الربيـة ينبغـي التـصدي لـه بعمليـات منهجيـة ودوريـة لبنـاء القـدرات، وأن                    الناجم عـن املـصادر    

احللول الفعالة املـصممة ملوقـع بعينـه ينبغـي تقامسهـا فيمـا بـني البلـدان مـن خـالل سـبل مالئمـة                          
  .لتبادل املعلومات

برنـامج العمـل العـاملي حلمايـة البيئـة البحريـة مـن               وعكف برنـامج البحـار اإلقليميـة و         - ١٩٢
النفايـات  مبـادرة عامليـة بـشأن    ”على وضـع    لربنامج األمم املتحدة للبيئة     طة الربية التابعني    األنش

. )١٠٨(البحريـة النفايـات   ، استحدثا يف إطارها ونفذا عددا من األنشطة املتعلقة بـإدارة            “البحرية

__________ 
  .A/64/66/Add.1 من الوثيقة ٢٣١يضا الفقرة  انظر أ؛www.unep.org/regionalseas/marinelitterانظر  )١٠٨(
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 يف جمال تنظيم وتنفيـذ أنـشطة   ٢٠٠٥ويف هذا السياق، نشط برنامج البحار اإلقليمية منذ عام      
  .  حبرا إقليميا١٢البحرية يف بالنفايات إقليمية تتعلق 

 . وُشدد أيـضا علـى أمهيـة بـرامج بنـاء القـدرات فيمـا يتعلـق بـإدارة النفايـات الـسائلة                        - ١٩٣
   التـــابع لربنـــامج العمـــل العـــامليالربنـــامج التـــدرييب إلدارة املنـــاطق البحريـــة والـــساحلية ويعـــد

]Train-Sea-Coast GPA [التعاون النـشط فيمـا بـني الوكـاالت حيـث جيمـع       شكال من أشكال 
، ومرفق املياه التابع لربامج التعاون اخلـارجي باالحتـاد   معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه     بني  

ــم املتحــدة        ــامج األم ــة، وبرن ــة العاملي ــق البيئ ــائي، ومرف ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم األورويب، وبرن
شـؤون احمليطـات    شـعبة   ة البيئة البحرية مـن األنـشطة الربيـة، و         برنامج العمل العاملي حلماي   /للبيئة

، تـدريب مـا يزيـد       ٢٠٠٩أغـسطس   /وقـد مت، حـىت شـهر آب       . وقانون البحـار بـاألمم املتحـدة      
  مـدربا حمليـا وإقليميـا ودوليـا     ٥٥  بلـدا مـن شـىت منـاطق العـامل، و           ٦٧خبري مـن     ١ ٨٠٠على  

برنـامج العمـل العـاملي    /ج األمم املتحدة للبيئةونظّم برنام. )www.training.gpa.unep.orgانظر  (
ــة إمجاليهــا       ــدورات التدريبي ــة عــددا مــن ال ــشطة الربي ــة مــن األن ــة البحري ــة البيئ  دورة ٤٧حلماي

تقليـل التلـوث عـن طريـق        ”تناولت اإلدارة البلدية للنفايـات الـسائلة وذلـك يف إطـار مـشروع               
الـساحلية يف بلـدان أفريقيـا والبحـر الكـارييب      حتسني اإلدارة البلديـة للنفايـات الـسائلة يف املـدن           

وأقيمــت هــذه الــدورات . “ى الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــةواحملــيط اهلــادئ مــع التركيــز علــ
 بلــدا يف املنــاطق املــذكورة، وســامهت يف حتــسني املهــارات واملعــارف الالزمــة  ١٨التدريبيــة يف 

ت امليــاه والتــصحاح وإدارة النفايــات لتحديــد املــشاريع املنفــذة علــى صــعيد البلــديات يف جمــاال
 تــدريب عــدد مــن املــشاركني ٢٠٠٩وجــرى يف عــام . )١٠٩(الــسائلة، والتخطــيط هلــا ومتويلــها

  . فردا٧٧٣إمجاليه 
فقـد ذكـرت    . وتركز برامج بناء القدرات أيـضا علـى منـع تكـاثر الطحالـب الـضارة                 - ١٩٤

ثـال، أن فريقهـا احلكـومي الـدويل املعـين           ، على سبيل امل   اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية   
 بوضــع بنـاء القــدرات ضــمن  ٢٠٠٩بتكـاثر الطحالــب الـضارة قــام يف اجتمـاع عقــده يف عـام     

ــة مبكافحــة تكــاثر الطحالــب     . األولويــات ــامج البحــوث املتعلق ــة يف إطــار برن واجلهــود املبذول
 للجنـــةالــضارة التــابع   العامليــة وأوقيانوغرافيــا تكــاثر الطحالــب     الــضارة بــشأن اإليكولوجيــا    

 تعزز التعاون الـدويل يف      اللجنة العلمية لبحوث احمليطات    ويف   ،األوقيانوغرافية احلكومية الدولية  
جمــال البحــوث املتــصلة بتكــاثر الطحالــب الــضارة يف أنــواع الــنظم اإليكولوجيــة الــيت تتقاســم    

__________ 
املبادئ التوجيهية املتعلقة بـاإلدارة البلديـة للنفايـات الـسائلة، الـصادرة عـن برنـامج األمـم                   ”يستند التدريب إىل     )١٠٩(

، “امليــاه واملرافــق الــصحيةتــوفري  التعــاوين لاجمللــس/موئــل األمــم املتحــدة/منظمــة الــصحة العامليــة/املتحــدة للبيئــة
شعبة شـؤون احمليطـات وقـانون البحـار      التابع لـ الربنامج التدرييب إلدارة املناطق البحرية والساحلية صدق عليه   وي

  .باألمم املتحدة
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وقيانوغرافيـة الـيت    خصائص مشتركة، حيث جتري مقارنة األنواع الرئيسية فيهـا والعمليـات األ           
 حلقـة عمـل دوليـة تابعـة     ٢٠٠٩يونيه  /وُعقدت يف شهر حزيران   . تؤثر على ديناميات تكاثرها   

ــا   ــامج اإليكولوجي ــضارة تناولــت وضــع منــاذج     لربن ــا تكــاثر الطحالــب ال ــة وأوقيانوغرافي العاملي
ت العلميـة   لديناميات تكاثر الطحالب الضارة بغية إعداد استراتيجيات لالستفادة من املالحظـا          

ــدريب للدارســني   ــدمي الت ــضار   . والنمــاذج وتق ــب ال ــامج تكــاثر الطحال ــزه ويواصــل برن ة تركي
الشديد على بناء القدرات، وقد أجرى حلقيت عمل تدريبيتني دوليـتني تناولـت إحـدامها تعزيـز      
القدرات للخرباء وأخذت األخرى شكل اجتماع لشبكة إقليمية عن تكاثر الطحالـب الـضارة              

  .])HANA North Africa[الشبكة املعنية بتكاثر الطحالب الضارة يف مشال أفريقيا (
اإلدارة املتكاملــة اك أيــضا عــدد مــن أنــشطة ومبــادرات بنــاء القــدرات املتعلقــة بــ وهنــ  - ١٩٥

 مـن جـراء األنـشطة     الـيت تعتـرب أداة هامـة للوقايـة مـن تـدهور البيئـة البحريـة               للمناطق الـساحلية  
  ). أعاله٣ - باء -الفرع رابعا انظر (والتصدي له هذا التدهور  الربية، وتقييم

  
  األنشطة البحرية  )ب(  

ــشحن    - ١٩٦ ــشطة ال ــل      ‐أن ــا املتكام ــة، يف ســياق برناجمه ــة الدولي ــضطلع املنظمــة البحري ت
 والوطنيـة علـى الوقايـة مـن التلـوث      ةللتعاون التقين، بأنشطة هتدف إىل تعزيز القدرات اإلقليميـ        

ــى وجــه         ــها عل ــسبل من ــاره، وذلــك ب ــه والتخفيــف مــن آث ــه ومكافحت ــسيطرة علي البحــري وال
يبيـة وتبـادل اخلـربات واملعـارف التقنيـة وتقـدمي املـساعدة يف وضـع                 اخلصوص تنفيـذ بـرامج تدر     

وتركـز جهـود املـساعدة علـى التـصديق علـى            . التشريعات البحرية الوطنية وتنقيحها وحتـديثها     
 بـصيغتها املعدلـة بربوتوكـول عــام    )١٩٧٣( نـع التلـوث النـاجم عـن الـسفن     االتفاقيـة الدوليـة مل  

 وتطبيقها وإنفاذها مع ما يتصل هبا من قواعد ومعـايري  ،)MARPOL 73/78(هبا املتعلق  ١٩٧٨
االتفاقيـة الدوليـة   ومبادئ توجيهية وتوصيات صادرة عن جلنة محاية البيئة البحرية؛ عالوة على     

ــزييت    ــوث الـ ــدان التلـ ــاون يف ميـ ــصدي والتعـ ــتعداد والتـ ــق  )١٩٩٠( لالسـ ــا املتعلـ  وبروتوكوهلـ
، )٢٠٠٠(ث التلــوث مبــواد خطــرة وضــارة  االســتعداد والتــصدي والتعــاون يف ميــدان أحــدا  ب

االتفاقيــة ، و)٢٠٠١(واالتفاقيــة الدوليــة ملراقبــة الــنظم الــضارة املــضادة للحــشف علــى الــسفن  
ــاه صــابورة الــسفن ورواســبها    ــة وتــصريف مي ــة ملراقب ــة  . الدولي كــذلك قــدمت املنظمــة البحري

ــد امل   ــدول يف جمــال حتدي ــة املــساعدة إىل ال ــالدولي ــة الطق ان ــبحري ــاطق دة احلــساسيةشديال ، واملن
ــة    ــشمولة باتفاقي ــا    MARPOL 73/78اخلاصــة امل ــصوص عليه ــات املن ــة االنبعاث ــاطق مراقب ، ومن

  ). أدناه٢١٣انظر أيضا الفقرة (املرفق السادس املنقح امللحق باالتفاقية املذكورة  يف
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ق يتعلـــ وعلـــى الـــصعيد اإلقليمـــي، قـــام االحتـــاد األورويب بتمويـــل مـــشروع إقليمـــي  - ١٩٧
 املتوســطي يف جمــال الــسالمة البحريــة والوقايــة مــن التلــوث النــاجم عــن    - التعــاون األورويبب

ن بإشـراف  اونفـذ املـشروع  . SAFEMED II ومشروع آخر تاله محل اسم SAFEMED السفن
ــة    ــة الدولي املركــز اإلقليمــي لالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ الناشــئة عــن    مــن املنظمــة البحري

وقـد أُقـيم املـشروعان بغيـة توطيـد التعـاون       . طقة البحـر األبـيض املتوسـط   يف من التلوث البحري
 املتوســطي يف جمــايل الــسالمة واألمــن البحــريني والوقايــة مــن التلــوث النــاجم عــن    - األورويب

الـسفن مــن خــالل تــوفري املــشورة والــدعم التقنــيني للــشركاء املتوســطيني مــن غــري األعــضاء يف  
 الرئيسي من املـشروع التخفيـف مـن انعـدام التـوازن القـائم يف                وكان اهلدف . االحتاد األورويب 

تطبيق التشريعات البحريـة يف املنطقـة الواقعـة بـني االحتـاد األورويب والـشركاء املتوسـطيني مـن                    
ــاد،    عــن طريــق تــشجيع التنفيــذ الفعــال واملوحــد لالتفاقيــات       وذلــك غــري األعــضاء يف االحت

ىل حتــسني ســبل محايــة البيئــة البحريــة يف منطقــة البحــر  والقواعــد الدوليــة ذات الــصلة الراميــة إ
  .األبيض املتوسط بالوقاية من التلوث الناجم عن السفن

رابطــة صــناعة ، قامــت املنظمــة البحريــة الدوليــة و٢٠٠٩نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين  - ١٩٨
بــادرة العامليــة  بتنظــيم حلقــة العمــل واملــؤمتر اإلقليمــيني املــتعلقني باملالــنفط الدوليــة حلفــظ البيئــة

ــاووســط غــرب نطقــة مل ــدان علــى التأهــب     . أفريقي ــز قــدرة البل ــادرة إىل تعزي وهتــدف هــذه املب
ويف حلقـة العمـل واملـؤمتر اللـذين شـاركت فيهمـا             . لالنسكاب النفطي يف البحار والتصدي له     

، جـرى تنـاول عـدد مـن املواضـيع            الدوليـة للتعـويض عـن التلـوث النفطـي          أيضا أمانة الصناديق  
استعراض التقدم احملرز وتبادل اخلربات؛ ووضع خطط العمل الوطنية واإلقليميـة؛           : ما يلي ل  مش

االتفاقية الدولية لالستعداد والتصدي والتعاون يف ميـدان التلـوث          وتقدمي التدريب على أحكام     
 بـشأن املـسؤولية     الدوليـة تفاقيـة   االتعـديل    ل ١٩٩٢وبروتوكـول عـام      ،)اتفاقية أوبرسـي   (الزييت

 ؛)١٩٩٢يـــة املـــسؤولية املدنيـــة لعـــام اتفاق( ١٩٦٩لعـــام التلـــوث الـــزييت دنيـــة عـــن أضـــرار امل
 )١٩٧١(الـزييت   إنـشاء صـندوق دويل للتعـويض عـن أضـرار التلـوث              بـشأن   االتفاقية الدوليـة    و

فـضال عـن     ؛)١٩٩٢اتفاقيـة الـصندوق لعـام       ( .االتفاقيـة تلك   لتعديل   ١٩٩٢وبروتوكول عام   
اقية التعاون يف محايـة وتنميـة البيئـة البحريـة والـساحلية ملنطقـة غـرب         اتف(استعراض بروتوكول   

   . بشأن التعاون ملكافحة التلوث يف حاالت الطوارئووسط أفريقيا
 بتقــدمي املــساعدة إىل البلــدان  برنــامج البيئــة اإلقليمــي جلنــوب احملــيط اهلــادئ  ويقــوم   - ١٩٩

جمـال التلـوث البحـري، وتـوفري التـدريب يف      اجلزرية يف احمليط اهلـادئ يف إعـداد التـشريعات يف     
ويقـدم الربنـامج أيـضا حلقـات العمـل التدريبيـة الوطنيـة              . جمال إنفاذ مكافحة التلـوث البحـري      

واإلقليميــة الــيت هتــدف إىل تعريــف املــشاركني فيهــا بــصكوك املنظمــة البحريــة الدوليــة املتعلقــة  
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عـددا مـن حلقـات     للتعـاون البيئـي  برنـامج جنـوب آسـيا    ويـنظم  . بالوقاية من التلـوث البحـري  
   .العمل التدريبية ذات الصلة بصكوك املنظمة وخطط الطوارئ يف حاالت االنسكاب النفطي

 أُحرز يف اآلونـة األخـرية تقـدم ملحـوظ يف حتـسني بنـاء القـدرات         ‐ األنواع الدخيلة   - ٢٠٠
مــن أجــل تقلــيص والترتيبــات القانونيــة والــسياساتية واملؤســسية ومــشاركة أصــحاب املــصلحة 

. خمــاطر نقــل الكائنــات احليــة الــضارة ومــسببات األمــراض يف ميــاه صــابورة الــسفن ورواســبها 
مبــادرات بنــاء القــدرات املنفــذة يف إطــار مــشروع شــراكات الربنــامج العــاملي /وتــشمل أنــشطة

: يلـي برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مـا           /إلدارة مياه الصابورة املمـول مـن مرفـق البيئـة العامليـة            
إقامــة بــرامج تدريبيــة علــى املــستوى اإلقليمــي، وتــشكيل فــرق عمــل وطنيــة وإقليميــة ووضــع    
االستراتيجيات اإلقليمية، عالوة على تنفيذ أنشطة قطرية حمددة مثل تقييمات املخاطر اخلاصـة              

 ويعكــف القــائمون علــى املــشروع علــى وضــع قاعــدة   .)١١٠(بــاملوانئ وإعــداد اللــوائح الوطنيــة 
 دراسة قطرية موجزة عن إدارة مياه الصابورة ودليال للبحوث والتطـوير يف هـذا               بيانات تشمل 

وقــد . املــضمار وذلــك لتــوفري املعلومــات عــن أنــشطة إدارة ميــاه الــصابورة يف خمتلــف البلــدان   
تأسست شراكة بني القطاعني العام واخلاص مسيت بالتحالف الـصناعي العـاملي، سـتعمل علـى                

وكمـا جيـئ    . ارية تساعد على معاجلة املسائل املتعلقة مبيـاه الـصابورة         التعجيل بإجياد حلول ابتك   
وُوضع عدد مـن األدلـة،   . ، جرت إقامة عدد من الشراكات االستراتيجية      أدناه ٢٨٣يف الفقرة   

 واملوجـه إىل املمارسـني علـى الـصعيد          االحتاد الدويل حلفظ الطبيعـة    مبا فيها الكتيب الصادر عن      
  .)١١١(تيجيات الوطنية إلدارة مياه الصابورةالوطين عن تطوير االسترا

 حتلـيال يهـدف إىل حتديـد العقبـات الـيت تعرقـل              االحتاد الدويل حلفظ الطبيعـة     وأجرى    - ٢٠١
التصدي لألنواع البحرية الدخيلة التوسعية، مبا فيها انعـدام الـوعي بـشدة اخلطـر املاثـل، وعـدم                   

ــة واالجتاهــات، واالفتقــار    ــة املعلومــات عــن احلال ــاول هــذه   كفاي ــة علــى تن  إىل القــدرات التقني
 وضــع ٢٠٠٩  و٢٠٠٤وقــد جــرى بــني عــامي .  فــضال عــن قلــة درايــة اجلمهــور هبــا،املــسألة

 مبـا يف ذلـك سـبل        ،وتنفيذ جمموعة من املشاريع الرامية إىل التصدي للمشكلة مبختلف جوانبها         

__________ 
، وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي؛ انظـر أيـضا        االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة   املنظمة البحرية الدولية، و   مسامهات   )١١٠(

 منطقـة دون إقليميـة ناميـة    ١٤ بلدا يف ٧٠ استفاد ما يزيد على وقد. http://globallast.imo.org: الشبكياملوقع  
االتفاقية الدولية ملراقبة وتصريف ميـاه صـابورة        من املشروع الذي أفضى أيضا إىل تصديق عدد من الدول على            

  .A/64/66/Add.2 من الوثيقة ٧٥ والفقرة A/64/66/Add.1لوثيقة  من ا٢٤٨انظر أيضا الفقرة . السفن ورواسبها
 ,J. Tamelander and others: انظر.  وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةاالحتاد الدويل حلفظ الطبيعةمسامهة  )١١١(

“Guidelines for development of national ballast water management strategy” ]  ة لتطـوير  مبـادئ توجيهيـ
 ,GloBallast Monograph Series No.18, London, IMU; Gland ؛ و]االستراتيجيات الوطنية إلدارة مياه الصابورة

Switzerland, IUCN,  2010] ١٨ سلسلة الدراسات املتخصصة للربنامج العاملي إلدارة مياه الصابورة، العدد.[  
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وشــارك . )١١٢(ة مــسائل معينــة ذات أولويــ ةتقليــل خمــاطر إدخــال هــذه األنــواع، وذلــك لتغطيــ  
ة موهلــا الربنــامج وأُقيمــت يف برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة يف حلقــة عمــل تدريبيــة واستعراضــي 

وتناولــت حلقــة العمــل املــذكورة إدارة األنــواع البحريــة والــساحلية  . ٢٠٠٩كوك يف عــام بــان
ــق         ــل األجــل يتعل ــامج إقليمــي طوي ــشروع برن التوســعية يف حبــار شــرقي آســيا، ونظــرت يف م

  .األنواع هبذه
 تنفيذ عدد مـن أنـشطة بنـاء القـدرات الراميـة إىل     جيري العمل على    ‐إدارة النفايات     - ٢٠٢

توفري املساعدة والتعاون التقنيني، مبـا يف ذلـك الـدورات التدريبيـة، بغـرض حتـسني سـبل تنفيـذ                     
خلص مـن  وفيمـا يتعلـق بـالت     . )١١٣(االتفاقيات الدولية املتعلقة بالتلوث البحـري وإدارة النفايـات        

النفايات، قامت هيئات إدارة اتفاقية منع التلوث البحـري النـاجم عـن إغـراق النفايـات ومـواد                   
والربوتوكول امللحق هبا باعتمـاد اسـتراتيجية للمـساعدة والتعـاون التقنـيني يف      ) ١٩٧٢(أخرى  

البلـــدان الناميـــة، حيـــث أن بنـــاء القـــدرات طاملـــا اعُتـــرب أساســـيا لتنفيـــذ الـــصكني املـــذكورين 
واُتبع هنج استراتيجي لوضع ترتيـب حـسب األولويـة للـدعم املقـدم إىل الـدول مـن                   . وتعزيزمها

 االقتصادية الـيت جـرى      - أجل التغلب على العقبات التشريعية واملؤسسية والتقنية واالجتماعية       
الكشف عنها، وُوضعت خطة لتنفيذ عدد من األنشطة يتواءم مع ما قُدم مـن متويـل وتربعـات                  

املشروع مؤخرا من زيادة يف التمويل املقدم من البلدان املاحنـة ومـصادر التمويـل               تلقى  و. عينية
  .)١١٤(املتعددة األطراف

املتعلقــة مبراقبــة  وفيمــا يتعلــق بالنفايــات العــابرة للحــدود، تعمــل أمانــة اتفاقيــة بــازل    - ٢٠٣
يمية، والـدول   عن كثب مع مراكزها اإلقل    حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود وبالتخلص منها        

األطـــراف يف االتفاقيـــة، واملنظمـــات الدوليـــة األخـــرى، والقطـــاع اخلـــاص، واملنظمـــات غـــري  
احلكومية من أجل إعداد وتنفيذ أنشطة بناء القدرات والتدريب ذات الصلة باالتفاقيـة، وذلـك     

__________ 
  IUCN: “Marine invasive alien species: recent progress in addressing a growing threat to ocean:انظـر  )١١٢(

biodiversity and ecosystems” ] التقـدم احملـرز   : األنواع البحرية الدخيلة التوسـعية : االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة
ــا       ــات ونظمهــ ــوجي للمحيطــ ــوع البيولــ ــدد التنــ ــام يتهــ ــر متنــ ــصدي خلطــ ــال التــ ــرية يف جمــ ــة األخــ يف اآلونــ

  .Gland, Switzerland, June 2009]/ولوجيةاإليك
برنامج ، و منظمة حظر األسلحة الكيميائية   الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واملنظمة البحرية الدولية، و       مسامهات   )١١٣(

  .البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ
 مــن الوثيقــة ١٩٩، والفقــرة A/64/66/Add.1 مــن الوثيقــة ٢٥٨انظــر الفقــرة . املنظمــة البحريــة الدوليــةمــسامهة  )١١٤(

A/63/63/Add.1.  
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لقـات  بسبل منها نشر الرسائل اإلخبارية وإصدار املبادئ التوجيهية التقنية وتنظـيم الـربامج وح             
  .)١١٥(العمل التدريبية

تفاقيــة حظــر  مبهــام األمانــة البرنــامج البيئــة اإلقليمــي جلنــوب احملــيط اهلــادئ ويــضطلع  - ٢٠٤
عـرب  اخلطـرة  حركة النفايـات    بلدان املنتدى اجلزرية ومراقبةإىلاسترياد النفايات اخلطرة واملشعة 

، وهـو املركـز اإلقليمـي       )ايغـاين اتفاقيـة و   ( داخـل منطقـة جنـوب احملـيط اهلـادئ          وإدارهتـا احلدود  
وبنـاء علـى ذلـك، يقـدم الربنـامج الـدعم يف جمـال بنـاء         . للتنفيذ املشترك التفاقييت بازل ووايغاين 

القدرات إىل البلدان اجلزرية يف احمليط اهلادئ لتمكينها من الوفاء بالتزاماهتـا مبوجـب االتفـاقيتني                
، بتـوفري   الوكالـة اليابانيـة للتعـاون الـدويل       مـع   وقام الربنـامج، يف إطـار شـراكة         . )١١٦(املذكورتني

وتعاونت الوكالة اليابانيـة علـى      . التدريب من أجل حتسني مواقع التخلص من النفايات وإدارهتا        
  .الصعيد الثنائي مع العديد من بلدان املنتدى اجلزرية بغية بناء القدرات يف جمال إدارة النفايات

 إىل الـدول األطـراف املـساعدة والـدعم يف           يميائيـة منظمـة حظـر األسـلحة الك      وتقدم    - ٢٠٥
حظــر اســتحداث جمـال بنــاء القــدرات مــن أجــل متكينــها مــن الوفــاء بالتزاماهتــا مبوجــب اتفاقيــة  

الـيت تـشمل علـى سـبيل        وتدمري تلك األسلحة    األسلحة الكيميائية   وإنتاج وتكديس واستخدام    
كنولــوجي وتــدابري التنفيــذ الوطنيــة الالزمــة املثــال االلتزامــات املتعلقــة بــالتطوير االقتــصادي والت

  .)١١٧(لالمتثال لالتفاقية
 التابعـة للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة الـدعَم للـشبكات               خمتربات البيئة البحريـة   وتوفر    -  ٢٠٦

ــة واألقاليميــة بالتعــاون مــع الــدول          ــة للمختــربات، وتــضع الــدوراِت التدريبيــة اإلقليمي اإلقليمي
ج البحـار اإلقليميـة التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، وتقـدم الـدعم إىل                    األعضاء دعما لربنـام   

الدول األعضاء يف الوكالة الدولية وأشكال التعاون اإلقليمـي يف جمـال جـودة البيانـات التحليليـة                  
  .)١١٨(من خالل إجراء اختبارات الكفاءة واملقارنات بني املختربات وإنتاج مواد مرجعية جديدة

  

__________ 
ــال      )١١٥( ــبيل املثــ ــى ســ ــها علــ ــازل ومنــ ــة بــ ــائق اتفاقيــ ــصلة يف وثــ ــات مفــ ــرد معلومــ  UNEP/CHW/OEWG/3/4تــ

ــشبكي       . UNEP/CHW.9/INF/3 و ــع ال ــازل يف املوق ــة ب ــة التفاقي ــشطة املراكــز اإلقليمي ــك أن انظــر إضــافة إىل ذل
  .www.basel.int :التايل

طالع على معلومات مفصلة تشمل أوجه االختالف بني اتفاقية بازل واتفاقية وايغاين، انظر املسامهة املقدمة               لال )١١٦(
  .برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئمن 

  .لالطالع على معلومات مفصلة، انظر مسامهة منظمة حظر األسلحة الكيميائية )١١٧(
  . مسامهة الوكالة الدولية للطاقة الذريةلالطالع على معلومات مفصلة، انظر )١١٨(
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 حلقـاِت عمـل    الدولية للتعويض عن التلوث النفطي     أمانة الصناديق  تنظم ‐سؤولية  امل  - ٢٠٧
وطنية وإقليمية وتشارك فيها لتقدمي املعلومات عن املـسؤولية عـن األضـرار النامجـة عـن التلـوث                   

وقامـت أمانـة الـصناديق، يف       . النفطي والتعـويض عنـها، ومعلومـات عـن طـرق عمـل الـصناديق              
 ٢٠٠٩ لعــام Interspillظــيم حلقــة عمــل أُقيمــت يف ســياق مــؤمتر ومعــرض اآلونــة األخــرية، بتن

وكــان اهلــدف مــن حلقــة العمــل هــذه تعزيــز فهــم النظــام الــدويل  . املعقــود يف مارســيليا بفرنــسا
للتعــويض عــن األضــرار النامجــة عــن التلويــث النفطــي بالنــاقالت، ومشلــت ســبل إجيــاد احللــول    

  .بقة للصناديق وسياساهتا احلاليةعلى التجارب الساملسائل عملية تتعلق بالتعويضات بناء 
االتفاقيـة  ويف سياق أنشطة املنظمة البحرية الدولية يف جمال بناء القدرات ذات الـصلة ب               -  ٢٠٨

وبروتوكوهلـا  ) اتفاقيـة أوبرسـي    (الدولية لالستعداد والتصدي والتعـاون يف ميـدان التلـوث الـزييت           
ون يف ميــدان أحــداث التلــوث مبــواد خطــرة وضــارة لعــام    االســتعداد والتــصدي والتعــا املتعلــق ب
وبــاالقتران أيــضا باملــسائل املتعلقــة جبانــب رد تكــاليف  ) ١٩٨ و ١٩٦انظــر الفقــرتني  (٢٠٠٠

املعونة املتبادلة يف حالة وقوع حادث تلـوث خطـري، قـدمت املنظمـة املـساعدة مـن أجـل دراسـة                      
 عـن حـوادث التلـوث البحـري والتعـويض عنـها             األحكام املتعلقة باملسؤولية عن األضرار النامجـة      

  .١٩٩٢لعام  واتفاقية الصندوق املربمة ١٩٩٢يف إطار اتفاقية املسؤولية املدنية لعام 
  

  احمليطات وتغري املناخ  -  ٨  
أبــرزت املناقــشات يف احملافــل الدوليــة مــؤخرا دور احمليطــات اهلــام يف دورة الكربــون    - ٢٠٩

ــة تعزيــز بالو  ــة يف املنــاطق الــساحلية  العامليــة، وأمهي وأكــدت هــذه . )١١٩(عــات الكربــون الطبيعي
 يف املائـة مـن سـكان العـامل القـاطنني منـاطق سـاحلية سـيعانون                  ٥٠املناقشات أن ما يقرب من      

بــصورة غــري متناســبة مــن احتــرار احمليطــات، وارتفــاع منــسوب البحــار، والظــواهر اجلويــة          
قارير صدرت مؤخرا على مـا يـصيب حقـوق          وُسلط الضوء يف ت   . تالشديدة، وحتمُّض احمليطا  

على العواقـب األمنيـة   و، ) أيضا٣١٠انظر الفقرة (اإلنسان من آثار ضارة من جراء تغري املناخ      
  .)١٢٠(احملتملة املترتبة على تغري املناخ

__________ 
 Blue Carbon: the Role of Healthy Oceanانظر أيضا منـشور  . اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدوليةمسامهة  )١١٩(

in Binding Carbon] الـصادر عـن ثـالث مـن     ] دور احمليطات الـصحية يف امتـصاص الكربـون   : الكربون األزرق
ــم املت  ــة، و  (حــدة وكــاالت األم ــم املتحــدة للبيئ ــة  صــندوق األم ــة الدولي ــة احلكومي ــة األوقيانوغرافي ــة اللجن  التابع

  ).لليونسكو، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
)١٢٠( A/64/350 .       علـى   منظومة األمم املتحدة يف جمال تغري املنـاخ       لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر بوابة عمل 

  .http://www.un.org/wcm/content/site/climatechange/gateway: يلاملوقع الشبكي التا
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 وكمــا ورد يف خطــة عمــل بــايل، أصــبح التخفيــف مــن تغــري املنــاخ والتكيــف معــه      - ٢١٠
وجية واملاليـة الـدعائم األربـع الرئيـسية لتعزيـز االسـتجابة العامليـة هلـذه                 إضافة إىل املوارد التكنول   

ديـسمرب  /يف دورتـه اخلامـسة عـشرة، املعقـودة يف كـانون األول            ويف هذا الصدد،    . )١٢١(الظاهرة
، أحــاط مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بــشأن تغــري املنــاخ، علمــا   ٢٠٠٩

هر اإلرادة السياسية للمجتمع الدويل الختـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات           الذي أظ  ،اتفاق كوبنهاغن ب
ضد تغري املناخ، مبا يف ذلك من خالل حشد املوارد لتمويل هذه اإلجراءات يف البلـدان الناميـة       

  . )١٢٢(على املدى القصري واملدى الطويل
 املنـاخ،   وهناك طائفة عريضة من أنـشطة بنـاء القـدرات الـيت تتنـاول احمليطـات وتغـري                   - ٢١١

 يف عدد من هذه األنـشطة إىل تقيـيم  ويتجه التركيز . وترد يف هذا اجلزء أمثلة ألحدث األنشطة 
ــا يف ذلـــك الـــنظم اإليكول   ــة البحريـــة أثـــر تغـــري املنـــاخ علـــى احمليطـــات، مبـ انظـــر أيـــضا (وجيـ

 وتقـود أمانـة مجاعـة احملـيط اهلـادئ العمـل املنفـذ يف تلـك املنطقـة                    .)١٢٣()١٢٣-١١٩ الفقرات
 وتنــسق إجــراء تقيــيم واســع النطــاق ملــدى ،صايدا يتعلــق بآثــار تغــري املنــاخ علــى مــوارد املــفيمــ

 ٢٠١٠ وسـيجري يف أوائــل عــام  . يف جـزر احملــيط اهلــادئ ملخـاطر تغــري املنــاخ  صايدتعـرض املــ 
 على رصد آثـار تغـري املنـاخ         الدول اجلزرية الصغرية النامية   إطالق مشروع يهدف إىل مساعدة      

وقــد مت وضــع بعــض النمــاذج  . اك علــى ســواحلها وفعاليــة تــدابري التكيــف  األمســمــصايدعلــى 
 ويف منطقـة    . األمسـاك يف احمليطـات، وسـيجري توسـيعها         مـصايد األولية آلثار تغـري املنـاخ علـى         

للقيـام، باالشـتراك مـع املنظمـة اإلسـالمية       الشرق األوسط، خيطط االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة
 عن أثـر تغـري املنـاخ        ن بتنظيم حلقة عمل تدريبية ُتعقد يف العقبة باألرد        للتربية والعلوم والثقافة،  

   .على النظام اإليكولوجي البحري
ــة التابعــة مل    - ٢١٢ ــادرة املعــارف التقليدي ــا  ويف إطــار مب امعــة األمــم  جبعهــد الدراســات العلي
صـلية الـيت   ، ُتجرى دراسات تتناول آثـار تغـري املنـاخ واالسـتجابة لـه علـى الـشعوب األ                املتحدة

تعيش يف نظم إيكولوجيـة شـديدة الـضعف مثـل املنـاطق الـساحلية املنخفـضة والـدول اجلزريـة                     
وستشمل هذه الدراسات آثار تغري املناخ الـيت خربهتـا اجملتمعـات احملليـة، ومعـىن تغـري                  . الصغرية

ابة لـتغري املنـاخ     املناخ بالنسبة هلا، وتأثري تدابري التخفيف من تغري املناخ عليها، وتـدابري االسـتج             
دراسـات حالـة إفراديـة      املتقدمـة    وجيمع معهد الدراسات     .من منظور اجملتمعات احمللية التقليدية    

__________ 
 ٣٦٠، والفقـــرتني A/64/66/Add.1 مـــن الوثيقـــة ٣٤٦وانظـــر أيـــضا الفقـــرة . FCCC/CP/2007/6/Add.1انظـــر  )١٢١(

  .A/62/66/Add.1من الوثيقة  ٢٣٨-٢٣٦والفقرات ، A/63/63 من الوثيقة ٣٦١ و
  .http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/application/pdf/cop15_cph_auv.pdf: انظر )١٢٢(
أمانـة مجاعـة    ومنظمة مشال األطلسي للمحافظة على مسك الـسلمون،     ، و بيعةاالحتاد الدويل حلفظ الط   مسامهات   )١٢٣(

  .معهد الدراسات العليا التابع جلامعة األمم املتحدة، واحمليط اهلادئ
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عن دور املعارف التقليدية واحمللية يف التكيـف مـع تغـري املنـاخ يف البيئـات البحريـة والـساحلية،                
مس املعــين باحمليطــات  ُتعرض اجملموعــة األوىل مــن تلــك الدراســات يف املــؤمتر العــاملي اخلــا   ســو

  .٢٠١٠مايو /والسواحل واجلزر املزمع عقده يف شهر أيار
 واجته التركيز يف أنشطة أخـرى لبنـاء القـدرات إىل التخفيـف مـن أثـر تغـري املنـاخ يف                        - ٢١٣

وانـصب التركيـز يف املـساعدة الـيت تقـدمها املنظمـة البحريـة               . سياق األنشطة املتعلقة باحمليطات   
ناطق والدول على املعاونـة يف التنفيـذ املوحـد لـسياسة املنظمـة املتعلقـة باحلـد مـن                    الدولية إىل امل  

 وتركـز مـشاريع الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة الكـبرية            .)١٢٤(انبعاث غازات الدفيئـة مـن الـسفن       
 األمســاك يف البحــار وعلــى الــسواحل، وعلــى اإلدارة  مــصايدالتابعــة ملرفــق البيئــة العامليــة علــى  

ــساحلية املتك ــشمل      ال ــذي ي ــها ال ــل ومحايت ــل املوائ ــوث، وتأهي ــة، واحلــد مــن التل ــات ”امل الغاب
 املكونة من موائل للنظم البحرية على السواحل تـوفر احلمايـة مـن العواصـف، وسـبل                  “الزرقاء

العــيش للمجتمعــات احملليــة، والــربوتني لتحقيــق األمــن الغــذائي، إضــافة إىل خــدمات عــزل          
  ). أعاله١٥٠-١٤٠الفقرات انظر على سبيل املثال (املي الكربون للتخفيف من االحترار الع

 إىل الراميـة  اجلهـود  علـى  عنـها  املبلـغ  القـدرات  بنـاء  أنـشطة  غالبيـة  تركـز  ذلك، ومع  - ٢١٤
 وضــع إىل األنـشطة  مـن  عـدد  يهـدف  الـسياق،  هــذا ويف .)١٢٥(املتوقـع  املنـاخ  تغـري  مـع  التكيـف 

 اإليكولوجيــة  الــنظم  قــدرة  لزيــادة ياإليكولــوج  النظــام  علــى قائمــة  للتكيــف  اســتراتيجيات
 برنـامج  قـام  املثـال،  سـبيل  وعلـى  .املنـاخ  لـتغري  الـضارة  اآلثـار  مواجهة على والبحرية الساحلية
 املتكامــل البيئــي التقيــيم بــشأن وطنيــة عمــل حلقــة بــدعم ٢٠٠٩ عــام يف للبيئــة املتحــدة األمــم

 غينيـا  بـابوا  ، يف )Bay Kimbe( بـاي  كـيميب  خليج يف اإليكولوجي النظام على القائمة واإلدارة
 يف الـوطين،  الـصعيد  علـى  املنـاخ  وتغري املتكامل البيئي التقييم توقعات تنظيم أجل من ،اجلديدة
 تقريـر  يف املـشروع  يـسهم  وسـوف  ). أعاله ١٧٥ الفقرة أيضا انظر( فيه والشروع أمور، مجلة

ــات ــري توقع ــاخ تغ ــة، من ــساعد البيئ ــدريب يف وي ــة الوكــاالت ت ــة احلكومي ــى الوطني  أدوات عل

__________ 
، A/64/66/Add.2 مـن الوثيقـة      ٧٢ و   ٧١للمزيد من املعلومات، انظر الفقـرتني       . مسامهة املنظمة البحرية الدولية    )١٢٤(

  .A/63/63/Add.1 من الوثيقة ٢٧٧-٢٧١، والفقرات A/64/66/Add.1 الوثيقة  من٣٥٣-٣٤٩والفقرات 
مـسامهات أمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي، واتفاقيـة األنــواع املهـاجرة مـن احليوانـات الربيـة، ومرفـق البيئــة              )١٢٥(

 واالحتـاد الـدويل حلفـظ       ، الدوليـة  العاملية، والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، واللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة            
الطبيعــة، والــشراكات يف اإلدارة البيئيــة لبحــار شــرق آســيا، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، وموئــل األمــم     

  .املتحدة، ومعهد الدراسات املتقدمة جبامعة األمم املتحدة
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 الرئيــسية الــدفع وعوامــل الرئيــسية البيئيــة القــضايا لتحديــد املتكامــل البيئــي لتقيــيما ومنــهجيات
  .)١٢٦(املمكنة اإلدارة وردود
 سـنوات،  أربـع  مدتـه  إقليميـا  مـشروعا   الدولية احلكومية األوقيانوغرافية اللجنة وتنفذ  - ٢١٥
 غـرب  مـن  الـساحلية  املنـاطق  يف املنـاخ  تغـري  مـع  فالتكيـ  عـن  العامليـة،  البيئـة  مرفـق  من بتمويل
 مخـس  يف املنـاخ  تقلـب  عـن  الناجم الساحلي اخلط لتغيري أفضل فهم يف سيساهم الذي أفريقيا،

 والعـالج  التكيـف  اسـتراتيجيات  وصـياغة  املنـاخ  تغري أثر على التركيز مع املشاركة، الدول من
 الـدويل  االحتاد وأنشأ .الساحلية للمناطق تكاملةامل لإلدارة األوسع السياق يف وتنفيذها املالئمة
 اإليكولوجيـة  والـنظم  املرجانيـة  الـشعاب  بـشأن  املنـاخ  تغـري  آثـار  إلدارة مشروعا الطبيعة حلفظ

ــساحلية ــاطق يف ال ــدامانأ حبــر من ــوب ن ــضررة آســيا وجن ــن املت ــة م ــسونامي كارث  ويهــدف .ت
 مـشاريع  ووضـع  الـساحلية،  يكولوجيةاإل النظم إدارة حتسني إىل أمور، مجلة بني من املشروع،

 األنـشطة  بآثـار  والتوعيـة  التثقيـف  وحتـسني  الـساحلية،  املنـاطق  يف لألسـر  العـيش  لكـسب  بديلة
 تلــك مــن التخفيــف علــى القــدرة تعزيــز وبالتــايل الــساحلية يــةيكولوجاإل الــنظم علــى البــشرية
 والرصــد شالعــي كــسب ســبل تنويــع خــالل مــن األفــراد مــن آالف عــدة واســتفاد .اآلثــار

 والتوعيـة  والتثقيـف  لـإلدارة  املـشورة  وتقـدمي  اإليكولوجيـة  والبحـوث  واالقتـصادي  االجتماعي
  .)١٢٧(كبريا فنيا خمرجا ثالثني من أكثر املشروع وأنتج التدريب، من وغريمها
 اجليـدة  واملمارسات احمللي التنفيذ على آسيا شرق حبار مؤمتر ركز ،٢٠٠٩ عام ويف  - ٢١٦
ــساحلية مــةاحلوك جمــال يف ــة، ال ــام ضــرورة عــن العمــل حلقــات مــن عــددا وضــم والبحري  قي

ــات ــة اجملتمع ــيمواإل احمللي ــي قل ــالتكيف احملل ــع ب ــري م ــاخ تغ ــات، ومشلــت .املن ــى احللق  وجــه عل
 مـن  احمللـي  الـصعيد  علـى  املنـاخ  تغري عن النامجة التحديات مواجهة عن عمل حلقة اخلصوص،

 صــعيد علــى املنــاخ تغــري آثــار عــن عمــل وحلقــة حلية،الــسا للمنــاطق املتكاملــة اإلدارة خــالل
  .آسيا شرق حبار ملنطقة والبحرية الساحلية املناطق

  

__________ 
ركيز علـى تقييمـات التـأثر    وستقوم عملية توقعات تغري مناخ البيئـة بـالت        . مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة      )١٢٦(

بتغري املناخ وآثاره، وبتعميم خيارات التكيف مع تغـري املنـاخ وإعطائـه األولويـة، وذلـك باسـتخدام التكيـف                      
  .القائم على النظام اإليكولوجي

 Tamelander J.2009, CORD10 Asia Final Report - Management of Climate Change Impacts on انظـر  )١٢٧(

Coral Reefs and Coastal Ecosystems in Tsunami-affected Areas of the Andaman Sea and South Asia. 

Project completion report. IUCN Global Marine Programme 2009. IUCN, Gland, Switzerland,   متـاح يف
  .www.iucn.org :املوقع
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وقد ركزت األنشطة األخرى على تعزيز قـدرة الـدول الناميـة علـى التكيـف مـع تغـري                      - ٢١٧
وليـة  الدوبالتعاون مع شركاء آخرين، تنفذ اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة            . املناخ بشكل أعم  

خـالل بنـاء قـدرات رسـم     مـن   اتحمليطيف امشروعا لتحسني استجابة الطوارئ للظواهر املتطرفة  
ومازالـت مبـادرة املـدن وتغـري املنـاخ مبوئـل األمـم املتحـدة                . اخلرائط الـساحلية يف احملـيط اهلنـدي       

ضع ومستمرة يف بناء قدرات احلكومات احمللية وأصحاب املصلحة يف املدن الساحلية من خالل              
. املنهجيات اليت توفر املبادئ التوجيهية بشأن كيفية التعامل مع تغـري املنـاخ وموائمتـها وإتاحتـها                

وتركز املبادرة بـشدة علـى اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر، وتـسعى إىل دعـم وضـع هنـج مبتكـرة              
 الدوليـة وقد وسعت خمتربات البيئة البحريـة بالوكالـة         . لتنفيذ سياسات واستراتيجيات تغري املناخ    

 أنشطتها لدعم الدول األعضاء يف جمـال بنـاء القـدرات مـن أجـل التنميـة املـستدامة                    للطاقة الذرية 
ويف هذا  . للمحيطات وقدرات البحث للتحقيق يف آثار تغري املناخ على احمليطات والتكيف معها           
ار حتمـض   الصدد، وضعت الوكالة الدولية نظما جتريبيـة باسـتخدام التقنيـات النوويـة لدراسـة آثـ                

احمليطات علـى الكائنـات اهلامـة جتاريـا، مثـل يرقـات األمسـاك والرخويـات واألنـواع الرئيـسية يف                      
الشبكات الغذائية البحرية يف املياه القطبية واملعتدلة، اليت يـتم نقلـها إىل الـدول الناميـة األعـضاء،                   

  .فلدعم عمليات التقييم الوطنية آلثار حتمض احمليطات واستراتيجيات التكي
 بالنـسبة  املنـاخ  تغـري  علـى  املترتبة اآلثار على األخرية اآلونة يف األونكتاد ركزت وقد  - ٢١٨

 والتـــشريعات الـــسياسات بـــصياغة الـــصلة ذي التحليلـــي عملـــها خـــالل مـــن البحـــري لنقـــلل
 التـصدي  علـى  خـصوصا  وركـزت  اللوجـستية،  واخلدمات البحري النقل جمال يف هاضرااستعو

 اجلزريـة  الـدول  و منـوا  البلـدان  وأقـل  الناميـة  للبلدان بالنسبة االهتمام ذات والقضايا للتحديات
 الـذي  والتجـارة،  النقـل  تيـسري  بـشأن  سنواتالـ  دعـد تملا خلـرباء ا اجتمـاع  وكان .النامية الصغرية
 املنــاخ لــتغري املتعــددة التحــديات مــع للتعامــل نوعــه مــن األول ،٢٠٠٩ عــام جنيــف يف عقــد

 واملواءمــة، التخفيــف مــن كــل علــى التركيــز مــع متكامــل، حنــو لــىع البحــري لنقــلل بالنــسبة
ــذلك ــضايا وك ــصلة، ذات الق ــل ال ــا الطاقــة مث ــل والتكنولوجي ــرز .والتموي  الــدور اخلــرباء وأب
رجـال  و واملهندسـني  العلمـاء  بـني  الـدويل  التعـاون  إىل واحلاجة والتمويل، للتكنولوجيا الرئيسي
 مالئمـــة تكيـــف تـــدابري بإعـــداد يتعلـــق مـــا يف ارالقـــر وصـــناع الدوليـــة واملنظمـــات الـــصناعة
 الدراسـات  إجـراء  واملرافـئ  للمـوانئ  الدوليـة  الرابطـة  قـررت  املبـادرة،  هلذه ونتيجة .هاوتصميم
  .املناخ تغري آلثار فعال بشكل للتحضري للموانئ املساعدة وتقدمي الالزمة،

  
  البحرية واملالحة البحري النقل  -  ٩  

 يف املثـال،  سـبيل  فعلـى  .العـاملي  االقتصاد يف حامسا دورا البحري النقل صناعة تؤدي  - ٢١٩
 يف معظمهـا  تقـع  الـيت  املفتوحـة،  الرئيـسية  العـشرة  الدوليـة  السجالت أعلى بلغت ،٢٠٠٩ عام
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 يف ٢٥,٢١ نـسبة  جلتوسُـ  .)١٢٨(العـاملي  األسطول من املائة يف ٥٥,١١ نسبة النامية، البلدان
 النمــو، املتقدمــة البلــدان يف املائــة يف ١٨,٢٣ و الناميــة، لــدانالب يف املتبقيــة احلمولــة مــن املائــة
 يف املائـة  يف ٠,٣٩ و انتقاليـة،  مبرحلـة  متـر  الـيت  االقتـصادات  ذات البلـدان  يف املائة يف ١,٠٦ و

 أساسـا  القائمـة  األخـرية  القـدرات  بنـاء  مبادرات/أنشطة عن عامة حملة أدناه وترد .أخرى بلدان
 أنـشطة  يف احلكوميـة  غـري  واملنظمات يني الصناع إشراك مت كما .تقريرال هذا يف املسامهات على
الفــرع  يف وتــرد ). أدنــاه٢٣٣ الفقـرة  املثــال، ســبيل علــى انظـر، ( اجملــال هــذا يف القــدرات بنـاء 

 جمـاالت  يف القـدرات  بنـاء  مبـادرات /أنشطة الفصل هذا من ١٠ و ٨ و )ب( ٧ - باء  -رابعا  
 وتغـري  وصـوهنا،  البحريـة  البيئـة  محايـة  مثـل  ،البحريـة  الحـة وامل البحـري  بالنقـل  وثيقة صلة ذات
   .البحري واألمن املناخ
 األمـم  منظومـة  إطـار  يف متخصـصة  وكالـة  بوصـفها  الدوليـة،  البحريـة  املنظمـة  ولدى  - ٢٢٠

 وتوضـع  .السفن عن الناجم البحري التلوث ومنع املالحة سالمة جمال يف عاملية والية املتحدة،
 يركـز  الـذي  املتكامـل،  الـتقين  التعـاون  برنـامج  خـالل  مـن  وُتنفـذ  باملنظمة راتالقد بناء أنشطة
 املوحــد االمتثــال أجــل مــن واملؤســسية البــشرية قــدراهتا بنــاء يف الناميــة البلــدان مــساعدة علــى

ــد ويف .للمنظمــة التنظيمــي لإلطــار والفعــال ــد مت األخــري، العق  موضــوعية جمــاالت عــدة حتدي
 الربنــامج بــني الــربط تعزيــز قبيــل مــن املتكامــل، الــتقين التعــاون جبرنــام يف وإدراجهــا جديــدة

 اجلزريـة  والـدول  أفريقيـا ب اخلاصة االحتياجات تلبية وأصبحت .)١٢٩(لأللفية اإلمنائية واألهداف
 وضــع مت املثــال، ســبيل فعلــى .للربنــامج الرئيــسية األهــداف منــوا البلــدان وأقــل الناميــة الــصغرية
 احتياجاهتـا  لتلبيـة  منوا البلدان وأقل النامية الصغرية اجلزرية الدول دعم عن جديد عاملي برنامج
 أنـشطة  خـالل  من الفقر حدة وختفيف املستدامة العيش سبل مسألة ملعاجلة الشحن من اخلاصة
  .البحري شحنلا قطاع يف القدرات بناء

 خـالل  مـن  البحار وقانون البحار شؤون جمال يف القدرات بناء يف األونكتاد وتسهم  - ٢٢١
 النقــل جمــال يف هاضــرااستعو والتــشريعات الــسياسات بــصياغة الــصلة ذي التحليلــي عملــها

ــري ــدمات البحـ ــستية، واخلـ ــزتو اللوجـ ــصوصا ركـ ــى خـ ــصدي علـ ــديات التـ ــضايا للتحـ  والقـ
 ويقـدم  .الناميـة  الـصغرية  اجلزريـة  والدول منوا الدول وأقل النامية للبلدان بالنسبة االهتمام ذات
  .املوانئ/البحري النقل إدارة تتناول اليت للمشاريع ماليا دعما أيضا لعامليةا البيئة مرفق

__________ 
منــــشورات األمــــم املتحــــدة، رقــــم املبيــــع  (٢٠٠٩ االســــتعراض املتعلــــق بالنقــــل البحــــري، ،األونكتــــاد  )١٢٨(

E.09.II.D.11( .بنما، جزر البهاما، جـزر مارشـال،        ،أنتيغوا وبربودا، برمودا   السجالت العشرة األوائل هي   و 
  . غرينادين، قربص، ليربيا، مالطة سانت فنسنت وجزر،جزيرة مان

بط بني برنامج التعاون التقين املتكامـل واألهـداف    عن الر)A.1006 (27) (قرار مجعية املنظمة البحرية الدولية  )١٢٩(
  .اإلمنائية لأللفية
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 ) أعـاله  ١٩٠ الفقـرة  انظـر ( املـستدامة  التنميـة  للجنـة  عـشرة  الثامنة الدورة وستجري  - ٢٢٢
 القـضايا،  مـن  عـدد  بـشأن  املـستدامة  التنميـة  قـرارات  إدمـاج  يف احملرز للتقدم وتقييما استعراضا

  .شاملة قضية باعتباره املناقشات هذه يف القدرات بناء وسيدمج .لالنق ذلك يف مبا
  

  البحري العمل  )أ(  
 تنميــة يف هامــا دورا الدوليــة البحريــة باملنظمــة املتكامــل الــتقين التعــاون برنــامج أدى  - ٢٢٣
 ويد،بالـس  مـاملو  يف العامليـة،  البحريـة  اجلامعة املنظمة وأنشأت .النامية البلدان يف البشرية املوارد
 التخصـصات  جمال يف التدريب يقدم وكالمها ،ةمبالط فاليتا يف الدويل، البحري القانون ومعهد
 مــن طالبــا ٢ ٨٥٥ جمموعــه مــا اآلن حــىت العامليــة البحريــة اجلامعــة مــن ختــرج وقــد .البحريــة
 وإقليمـا  دولـة  ١١٦ حنـو  مـن  حماميـا  ٥١٨ حـصل  و العـامل،  أحنـاء  مجيـع  يف وإقليما دولة ١٥٨
 الــتقين التعــاون برنــامج ويــشمل .الــدويل البحــري القــانون معهــد مــن املاجــستري ادةشــه علــى

 املتعلقــة التدريبيــة القــدرات لتعزيــز إضــافيا برناجمــا ،٢٠١١-٢٠١٠ الــسنتني لفتــرة املتكامــل،
ــة ــة باالتفاقي ــايري املنقحــة الدولي ــدريب ملع ــارة للمالحــني   الت ــازة واخلف ــاد حتــسبا ،واإلج  العتم
 الفلـبني،  مـانيال،  يف عقـده  املقرر من مؤمتر يف تها،مدونو االتفاقية على أدخلت اليت التعديالت

  .)١٣٠(٢٠١٠ هيوني/حزيران يف
 العمـل  معـايري  تنفيـذ  علـى  العلـم  دول قـدرة  تعزيـز  على الدولية العمل منظمة وتعمل  - ٢٢٤

 ودولــة العلـم  دولـة  تفتـيش  لعمليـات  توجيهيـة  مبـادئ  ووضـعت  .األمسـاك  وصـيادي  للمالحـني 
 الـوطنيني  للمـدربني  ودورة ،)١٣١(٢٠٠٦ عـام  البحـري  العمـل  اتفاقية تنفيذ يف للمساعدة امليناء

 الفجـوات  حتليـل  لـدعم  املساعدة قُدمت كما .القبيل هذا من تفتيش بعمليات للقيام للمفتشني
 قـوانني  وضـع  املزمـع  ومـن  .واإلقليمـي  الـوطين  املستوى على للتنفيذ العمل وحلقات التشريعية
   .٢٠١٠ لعام يةمنوذج
 ،)١٨٨ رقـم ( ٢٠٠٧ لعـام  األمسـاك  صـيد  يف بالعمـل  املتعلقـة  باالتفاقيـة  يتعلق وفيما  - ٢٢٥
 واسـتراتيجيات  باالتفاقيـة  املعرفـة  لتعزيـز  إقليميـة  دراسـية  حلقـات  الدولية العمل منظمة عقدت
 نــشطةاأل وتــشمل .املينــاء ودولــة العلــم دولــة ملفتــشي تدريبيــة دورات وضــع وســيتم .هاتنفيــذ

 وأكــدت .الــوطين املــستوى علــى التنفيــذ واستعراضــات التــشريعية الفجــوات حتليــل األخــرى

__________ 
  .TC 59/16 الدوليةالبحرية وثيقة املنظمة   )١٣٠(
لعمليات تفتيش دولة العلم مبوجب اتفاقية العمل البحـري  ) ٢٠٠٩(املبادئ التوجيهية ملنظمة العمل الدولية       )١٣١(

لـضباط مراقبـة دولـة املينـاء القـائمني بعمليـات            ) ٢٠٠٩(دوليـة   ؛ واملبادئ التوجيهية ملنظمـة العمـل ال       ٢٠٠٦
  .٢٠٠٦تفتيش مبوجب اتفاقية العمل البحري 
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 الـصلة،  ذات املختـصة  الـسلطات  تعزيـز  أيـضا  ستتضمن أنشطتها أن على الدولية العمل منظمة
  .األمساك وصيادي الصيد سفن ألصحاب املمثلة املنظمات وتعزيز

  
  اخلطرة البضائع نقل  )ب(  

 وضـع  على املتكامل، التقين التعاون برنامج إطار يف الدولية، البحرية املنظمة ركزت  - ٢٢٦
 مدونـة  ضـمن  ٧ فئـة ال مـن  املـشعة  لمـواد ل بالنـسبة  وإصـدارها  اإللكتروين للتعليم تفاعلية حزمة
 الـيت  املدونـة،  مـن  نـسخة  أحدث ىلإ احلزمة هذه وستستند .)١٣٢(الدولية البحرية اخلطرة السلع

 مـن  للتأكـد  بعـد  عـن  واالختبـار  الـتعلم  وسـتمكن  .الدولية بالوكالة لتدريبا بدليل سُتستكمل
  .املشاركون اكتسبها اليت املعرفة مستوى
 نقـل  أمـان  بـشأن  عمـل  خطـة  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  تكمـل  أن املتوقـع  ومن  - ٢٢٧
 .بالـشحن  مـة القائ والـدول  الـساحلية  الـدول  بـني  احلـوار  عـزز  مما ،٢٠١٠ عام يف املشعة املواد
 العمـل  حلقـات  مـن  سلـسلة  الدوليـة  الوكالـة  عقـدت  املـشعة،  املـواد  شـحن  برفض يتعلق وفيما

 سلـسلة  الدوليـة  الوكالـة  استـضافت  ،٢٠١٠ فرباير/شباط ويف .)١٣٣(٢٠٠٧ عام منذ اإلقليمية
 بـني  ومجعـت  املشعة، املواد شحنة رفض على التركيز مع والتقنية االستشارية االجتماعات من
 اإلجـراءات  االجتماعـات  تقـّيم  وسوف .األخرى الدولية واملنظمات الصناعة رجالو منياملنظ

  .)١٣٣(الرفض حوادث من احلد يف للمساعدة والتدريب التوجيه تقدمي وحتاول اسابق املتخذة
  

  املالحة سالمة  )ج(  
 لـى ع شـجع  ممـا  ،)١٣٤(القـدرات  لبنـاء  برناجمهـا  الدوليـة  اهليدروغرافيـة  املنظمـة  عززت  - ٢٢٨
 دعـم  تقـدمي  بغيـة  الـصلة  ذات املـسائل و اهليدروغرافيـة  املـسائل  بـشأن  واإلقليمي الثنائي التعاون
 هنـاك  أن املنظمـة  وتـرى  .وتعزيزهـا  اهليدروغرافيـة  التحتيـة  بنيتـها  لتطوير األعضاء لدوهلا أفضل
 حريـة الب الـسالمة  معلومـات  إدارة )أ( :للدولـة  اهليدروغرافيـة  القـدرات  تطوير يف مراحل ثالث
 لوصـول  اإلقليميـة  املراكـز  علـى  هاونـشر  اهليدروغرافيـة  املعلومـات  مجع على القدرة تغطي اليت

 مثـل  إجـراء  علـى  القـدرة  مشلـت  الـيت  اهليدروغرايف، املسح قدرات )ب( النهائيني؛ املستخدمني
 القــدرة مشلــت الــيت اخلــرائط، رســومات إنتــاج قــدرات )ج( و االستقــصائية؛ الدراســات هــذه
  .مالحية خرائط إىل اهليدروغرافية البيانات يلحتو على

__________ 
  .TC 59/2 الدولية،البحرية وثيقة املنظمة   )١٣٢(
  .www.ns.iaea.org انظر  )١٣٣(
  .١٢٣، الفقرة A/64/66 انظر  )١٣٤(
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 بزيـارات  القيـام  علـى  الدوليـة  اهليدروغرافيـة  باملنظمـة  القدرات بناء برنامج ركز وقد  - ٢٢٩
 إنــشاء وفوائــد اهليــدروغرافيا بأمهيــة احلكومــات داخــل الــوعي مــستوى لرفــع واستــشارية تقنيــة
 وكانـت  .الراهنـة  الوطنيـة  اهليدروغرافيـة  لحالـة ل حتلـيالت  وإجـراء  ،وطنيـة  هيدروغرافيـة  وكالة
 دورات املنظمـة  تـنظم  كمـا  .أعـاله  املـذكورة  الـثالث  التنمويـة  للمراحـل  مقدمة الزيارات هذه

 البحريـة  الـسالمة  معلومات لقبي نم موضوعات حول قصرية عمل وحلقات دراسية وحلقات
 ٢٠١٠ عـام  خـالل  وختطـط  .البحرية للحدود اهليدروغرافية واجلوانب واملسح اخلرائط وإنتاج
  .اهليدروغرافية القدرات لتنمية الثالث املراحل مجيع تغطي إضافية دورات لتقدمي
 اتفاقـات  إلبـرام  املنظمـة  دعـت  اجلديـدة،  التكنولوجيـات  علـى  باحلصول يتعلق وفيما  - ٢٣٠
 األساسـية  األدوات علـى  احلـصول  مـن  الناميـة  البلـدان  تـتمكن  حـىت  األطـراف  متعددة أو ثنائية

  .الشاملة القدرات بناء عملية إطار يف للدول األمهية بالغة عناصر وهي والربجميات، واملعدات
 الدوليـة  البحريـة  باملنظمـة  البحريـة  الـسالمة  جلنـة  وافقت ،٢٠٠٩ يونيه/حزيران ويف  - ٢٣١
 عـــام خـــالل تكتمـــل “إلكترونيـــة مالحـــة” اســـتراتيجية لوضـــع تفـــصيلية عمـــل خطـــة علـــى

 التقنيــة اجلوانــب علــى تنفيــذها، عمليــة إطــار يف الفجــوات، لــيالتحت وتركــز .)١٣٥(٢٠١٢
 ٢٠١٠ عــام حبلــول تكتمــل أن املقــرر مــن الــيت التــدريب، واحتياجــات والتــشغيلية والتنظيميــة

  .)١٣٦() أعاله٢٢٠ الفقرة أيضا انظر(
لع بأنــشطة خمتلفــة، مــن خــالل اآلليــة التعاونيــة، الــيت  ضــطُ ا-  ملالحــة الدوليــةا امــضيق  -  ٢٣٢

لتعـاون وجلنـة    ل وسنغافورة، وتتألف من منتدى      كاالا م ينشأهتا الدول الثالث املطلة على مضيق     أ
. نياملالحـة، لتعزيـز الـسالمة واألمـن ومحايـة البيئـة يف املـضيق       ملعينـات  تنسيق املشاريع وصندوق    ل

 البحريـة    واملنظمـة  نيومت توقيع الترتيب التقين املشترك غري الرمسي بني الـدول املطلـة علـى املـضيق               
 يف منتدى التعاون الثـاين املنعقـد يف سـنغافورة يف            نيالدولية بشأن السالمة ومحاية البيئة يف املضيق      

كمـا أنـشأ األمـني العـام للمنظمـة البحريـة الدوليـة صـندوق                . )١٣٧(٢٠٠٩أكتـوبر   /تشرين األول 
فعلــى ســبيل . )١٣٨( وســنغافورة كآليــة مكملــة آلليــة التعــاونكــاالا مياملنظمــة االســتئماين ملــضيق

__________ 
، A/63/63/Add.1، ٢٦-٢٣، الفقـرات  MSC 86/23/4, MSC 86/26، ٢٠، املرفـق  MSC 85/26/Add.1 انظـر   )١٣٥(

  .٦١الفقرة 
)١٣٦(  MSC 85/26/Add.1 ٢١، املرفق.  
  .١٢/٥، الفقرة C/ES/D املنظمة البحرية الدولية الوثيقة  )١٣٧(
  .٩٠-٨٨، الفقرات A/64/66/Add.1، و ٦٩-٦٦، الفقرات A/63/63/Add.1 انظر، مثال،  )١٣٨(
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بـأجهزة مرسـلة    تعلـق   يالتعـاون    املثال، خصص صـندوق املنظمـة تربعـات ملـشروع يف إطـار آليـة              
  .)١٣٩(الصغرية بالنظم اآللية لتحديد اهلوية على السفنجماوبة خاصة 

 البحريــة املنظمــة إىل ٢٠٠٥ عــام يف منحــة الــدويل البنــك/العامليــة البيئــة مرفــق قــدمو  - ٢٣٣
ــة ــذ الدولي ــشبكة التجــرييب عاملــشرو لتنفي ــة لل ــسريعة للطــرق اإللكتروني  كــاالام يمــضيق يف ال

ــه/حزيــران يف اســتكماله يتوقــع كــان الــذي وســنغافورة،  إىل املــشروع ويهــدف .٢٠١١ يوني
 مـايل  عنـصر  مـع  البحريـة  البيئـة  ومحايـة  البحريـة  الـسالمة  لتعزيـز  نياملـضيق  يف إقليمية آلية إنشاء

 كوريــا مجهوريــة مــع وشــراكة وســنغافورة وماليزيــا سياندونيــإ مــع تعــاوين ترتيــب يف مــستدام
 الدوليـة  والغرفـة  املـستقلة  النـاقالت  ألصـحاب  الدوليـة  والرابطـة  الدوليـة  اهليدروغرافية ةواملنظم
  .تعاونية وشراكة تكنولوجية شبكة مبثابة املشروع ملويع .للمالحة

  
  امليناء دولة ومراقبة العلم دولة تنفيذ  )د(  

 تـوفري  إىل الدوليـة  البحريـة  باملنظمـة  األعـضاء  للـدول  الطـوعي  املراجعـة  منظـا  يهدف  - ٢٣٤
 الـيت  للمنظمـة  اإللزاميـة  الـصكوك  وتنفيـذها  الدولـة  إدارة فعاليـة  ملـدى  وموضـوعي  شامل تقييم

 حتديـد  منـها  طـرق  بعدة املزايا، من العديد توفري للنظام ميكن السياق، هذا ويف .النظام يشملها
 قــدراهتا، لتحــسني قيمــة آراء علــى احلــصول للــدول وميكــن .القــدرات اءبنــ ألنــشطة أثــر أكــرب
  .واسع نطاق على احلسابات مراجعة عمليات من العامة الدروس تقاسم وميكن
ــضمنو  - ٢٣٥ ــامج يت ــاون برن ــتقين التع ــل ال ــة املتكام ــرامج باملنظم ــدمي ب ــدعم لتق ــدول ال  لل

 احلـسابات،  مبراجعـة  الـصلة  ذات املسائل يف الدول ملساعدة اخلرباء متويل ذلك يف مبا األعضاء،
ــة للمــساعدة العــام والتــوافر املراجعــة، تكــاليف مــن جــزء لتغطيــة  مراجعــة نتــائج ملعاجلــة التقني

 حـىت  حـسابات  مراجعـة  ٣٧ جمموعـه  ما أجنز ،٢٠١٠ فرباير/شباط ٨ من واعتبارا .احلسابات
 يف مإلدراجهـ  شخـصا  ١٦٤ ترشـيح  ومت ساباهتا،حل مراجعة إلجراء دولة ٥١ وتطوعت حينه؛
ــذ .)١٤٠(احلــسابات مراجعــي جــدول ــدء ومن ــدورة ب ــة ال  إطــار يف احلــسابات ملراجعــي التدريبي
ــامج ــاون برن ــتقين التع ــل، ال ــدرب املتكام ــضا ت ــن شخــصا ٢٧٣ أي ــة ١٣٦ م ــن دول  خــالل م

 علـى  التركيز املساعدة ستواصل ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي ويف .)١٤١(إقليمية دراسية دورة ١٩
 التحــضري يف الناميــة البلــدان مــن احلــسابات مراجعــي تــدريب علــى التركيــز مــع م،النظــا تنفيــذ

   .فيه واملشاركة، املراجعة نظامل
__________ 

  .٩، الفقرة C/ES 25يقة  املنظمة البحرية الدولية الوث )١٣٩(
 .TC 60/6 وثيقة املنظمة البحرية الدولية،  )١٤٠(

  .٢٠١١-٢٠١٠ومن املقرر إجراء مثاين دورات تدريبية إقليمية ملراجعي احلسابات خالل الفترة . املرجع نفسه  )١٤١(
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 A.1018 (26)، اعتمـدت اجلمعيـة العامـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة القـرار        ٢٠٠٩ويف عـام    - ٢٣٦
 إضـفاء  شـأنه  مـن  الـذي  باملنظمـة،  األعضاء للدول الطوعي املراجعة نظام تطوير مواصلة بشأن
 املناسـبة  االحتياجـات  إدخـال  طريـق  عـن  تدرجيية عملية خالل من النظام على املؤسسي الطابع

 ؤديتـ  أن ميكـن  زمنيـة  فتـرة  علـى  القـرار  ويـنص  .)١٤٢(الـصلة  ذات اإللزامية املنظمة صكوك يف
 النفـاذ  حيـز  الـدخوهل  ،٢٠١٣ عـام  يف الـصكوك  هـذه  علـى  أدخلت اليت التعديالت اعتماد إىل
 إطـار  يف إجـراءات  اختـاذ  للمنظمة العام األمني إىل أيضا ويطلب ،٢٠١٥ يناير/الثاين كانون يف

 وبنـاء  ،النظـام  إطـار  يف واجباهتـا ب ضـطالع اال يف الدول ملساعدة املتكامل التقين التعاون برنامج
  .الصلة ذات االحتياجات تلبية إىل اهلادفة القدرات
ف املنظمــة البحريــة الدوليــة حلقــات عمــل يستــضتنــاء، ويف مــا خيــص مراقبــة دولــة املي  - ٢٣٧

وقــام بتمويــل . ألمنــاء ومــديري مراكــز املعلومــات جلميــع أنظمــة املراقبــة اإلقليميــة بدولــة املينــاء  
حلقات العمل صندوق التعاون التقين لربنامج التعاون التقين املتكامل، واسـتهدفت تـوفري الـدعم               

يناء مـن خـالل إنـشاء قاعـدة للتعـاون ومنتـدى لاللتقـاء وتبـادل                 ألنظمة املراقبة اإلقليمية لدولة امل    
وهتـدف حلقـات العمـل أيـضا إىل تـشجيع مواءمـة أنـشطة رقابـة دولـة املينـاء                    . األفكار واخلربات 

وتنسيقها، ووضع التوصيات العمليـة الـيت ميكـن أن حتـال إىل املنظمـة البحريـة الدوليـة ملزيـد مـن                       
وقدمت املنظمة البحرية الدوليـة املـساعدة       . الفرعية ذات الصلة  الدراسة من قبل اللجان واللجان      

  .أيضا يف إنشاء منظمات واتفاقات املراقبة اإلقليمية لدولة امليناء بشأن مراقبة دولة امليناء
  

  البحر يف اإلنقاذ  )هـ(  
 الـسالمة  لـضمان  العـامل  أحنـاء  مجيع يف الفعالة البحري واإلنقاذ البحث خدمات تلزم  - ٢٣٨
ــدان يف وخباصــة البحــار، يف ــة البل ــا يف النامي ــد ). أعــاله٤٩ الفقــرة انظــر( أفريقي  ســاعدت وق

 التعـاون  برنـامج  إطـار  يف أفريقيـا،  وجنـوب  شـرق  يف الـساحلية  الـدول  الدوليـة  البحرية املنظمة
 إىل اجلاريـة  املـساعدة  قـدم وُت البحـري،  واإلنقـاذ  البحـث  تنـسيق  مراكز إلنشاء املتكامل، التقين
ــرب ســطو دول ــا ومشــال وغ ــة أفريقي ــى املطل ــسي احملــيط عل ــة وأجــرت .)١٤٣(األطل  األكادميي

 تـشمل  دورات بإيطاليـا  جنـوى  يف هلـا  مقـرا  تتخـذ  الـيت  والبيئة واألمن للسالمة الدولية البحرية
  .واإلنقاذ البحث

__________ 
ــة     )١٤٢( ــة الدولي ــة البحري ــة للمنظم ــة العام ــرار اجلمعي ــؤرخ A.1018 (26)ق ــاين ٢٥ امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ، ٢٠٠٩ن

  .“مواصلة تطوير نظام املراجعة الطوعي للدول األعضاء باملنظمة”عنوان  حتت
  .١١٥ الفقرة ،A/64/66/Add.1 انظر أيضا  )١٤٣(
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 عـن  سـنوية  دراسـية  دورة للـهجرة  الدوليـة  املنظمـة  يف القـدرات  بنـاء  أنشطة وتشمل  - ٢٣٩
 حقـوق  ذلـك  يف مبـا  اهلجـرة،  يـنظم  الـذي  القـانوين  اإلطـار  يتنـاول  الذي الدولية، اهلجرة قانون

ــدول ومــسؤوليات ــدورة مواضــيع وأحــد .)١٤٤(واملهــاجرين ال  إنقــاذ بــشأن القــانوين اإلطــار ال
  .البحر عرض يف للخطر املعرضني األشخاص

  
  األمن البحري  -  ١٠  

ت يف جمــال األمــن البحــري العديــد مــن  ميكــن أن تتخــذ املــساعدة علــى بنــاء القــدرا   - ٢٤٠
 الــصعيد العــاملي، هتــدف املــساعدة يف املقــام األول حاليــا إىل تيــسري   فعلــى. األشــكال املختلفــة

املشاركة يف صكوك األمن البحري ذات الـصلة وتيـسري تنفيـذها، ويتـضمن ذلـك إعـداد مـواد                    
قـات عمـل وتقـدمي    توجيهية وتعمـيم أفـضل املمارسـات، وكـذلك تنظـيم دورات تدريبيـة وحل         

ــة  ــساعدة التقني ــد       . امل ــايري والقواع ــذ املع ــستوى تنفي ــال مل ــيم الفع ــى التقي ــشديد عل ــضا الت ومت أي
 وتقـدمي مـساعدة علـى بنـاء          أكرب واملواصفات املعمول هبا وذلك هبدف تشجيع تنفيذها بفعالية       

  اإلقليمــيالــصعيدين التعــاون علــى يوميكــن أن ينمــ. مة حــسب االحتياجــاتالقــدرات مــصم
والثنــائي أيــضا القــدرة اجلماعيــة علــى مواجهــة األخطــار الــيت هتــدد األمــن البحــري، وخاصــة     

  .)١٤٥(يتعلق بتبادل املعلومات والتنفيذ فيما
وعلى الرغم من أن الشراكات الثنائية مصدر هام لتقدمي املساعدة علـى بنـاء القـدرات             - ٢٤١

ــاون  )١٤٦(يف جمــال األمــن البحــري  ــا يف ذلــك يف ســياق التع ــإن    ، مب ــوب، ف ــدان اجلن ــني بل ــا ب  فيم
ــاون حمــدودة     ــذا التع ــة بنطــاق ه ــات املتاحــة املتعلق ــة   . املعلوم ــضطلع املنظمــات غــري احلكومي وت

واجملموعات الصناعية والرابطـات بـدور هـام فيمـا يتعلـق بتعزيـز تنفيـذ صـكوك األمـن البحـري،                      

__________ 
  .www.iom.int/jahia/Jahia/pid/1793 انظر  )١٤٤(
نشاؤها، إيقيا املزمع   على سبيل املثال، فإن الشبكة املتكاملة دون اإلقليمية حلرس السواحل يف غرب ووسط أفر              )١٤٥(

اليت تتيح التعاون على املستوى دون اإلقليمي ملكافحة طائفة واسعة من اجلرائم البحرية، ستوفر للدول فرصـة                 و
 املنظمـة البحريـة لغـرب ووسـط أفريقيـا       انظـر . للتعاون لتستجمع أقصى قدراهتا اجلماعية علـى القيـام بـدوريات          

www.mowca.org .  أيضا باستكشاف خيارات لتعزيز التعاون، انظـر علـى سـبيل املثـال،       ويقوم االحتاد األورويب 
عيـة األوروبيـة وجلنـة      الذي وجهته املفوضية إىل اجمللس والربملان األورويب واللجنة االقتـصادية واالجتما          اخلطاب  
 “اد األورويب بيئة مشتركة لتبادل املعلومات بشأن اجملال البحـري لالحتـ         : حنو تكامل املراقبة البحرية   ” -املناطق  

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0538:EN.NOT. 

 ٢٠٠٩ ديـسمرب /على سبيل املثال، أرسلت اليابان أفرادا من خفر سـواحلها لُعمـان والـيمن يف كـانون األول        )١٤٦(
انظـر  .  قبالة القرن األفريقيملساعدة املسؤولني احملليني على معاجلة الشواغل النامجة عن القرصنة يف السواحل       

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fac6822.html.  
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لى نطاق واسع، وإعداد    يف ذلك املبادئ التوجيهية، وعن طريق نشر املعلومات واملشورات ع          مبا
  .)١٤٧(مواد توجيهية ودورات تدريبية واختاذ تدابري أخرى للترويج ألفضل املمارسات األمنية

وأنشطة ومبادرات بناء القدرات يف جمـال األمـن البحـري تتبـع أحيانـا هنجـا أعـم عنـد                      - ٢٤٢
وعلى . تكب يف البحررتناول هذا املوضوع أو التطرق إىل فئات من اجلرائم احملددة اهلدف اليت ُت

سبيل املثال، تقدم املنظمة البحرية الدولية املساعدة إىل الدول على تنفيذ صكوك األمن البحـري               
اليت تقـع يف نطـاق اختـصاصها وذات الـصلة بالتـصدي جملموعـة واسـعة مـن األخطـار الـيت هتـدد                         

 باملخـدرات واجلرميـة    أما األنشطة اليت يقوم هبا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين            . )١٤٨(األمن البحري 
 لألمـم  التـابع لألمانـة العامـة    واملديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهـاب ومكتـب شـؤون نـزع الـسالح        

  .، فتميل إىل تناول هتديدات أمنية حبرية حمددة، كما هو مبني أدناه)١٤٩(املتحدة
  

  القرصنة والسطو املسلح على السفن  )أ(  
وفريـــق االتـــصال املعـــين  )١٥١(يـــة العامـــة، واجلمع)١٥٠(شـــدد كـــل مـــن جملـــس األمـــن  - ٢٤٣

علــى ضــرورة حتــسني قــدرة الــدول علــى مكافحــة        )١٥٢(بالقرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال   
واعترافــا هبــذه الــضرورة، قامــت الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة بأنــشطة لبنــاء . القرصــنة

ونظرا النـصباب   . القدرات على الصعيدين العاملي واإلقليمي، وكذلك يف إطار التعاون الثنائي         
االهتمام مؤخرا على مواجهة القرصنة قبالـة سـواحل الـصومال، اتُّخـذت مـؤخرا جمموعـة مـن                   

  .املبادرات االبتكارية والبعيدة األثر لبناء القدرات يف هذه املنطقة
__________ 

، “ خليج عدن وقبالة سواحل الـصومال      أفضل املمارسات اإلدارية لردع القرصنة يف     ”انظر على سبيل املثال      )١٤٧(
  .http://www.marisec.org/Piracy-BMPVersion2%2821Aug09%29.pdf  املوقعوهي متاحة على

 ٢٠٠٢يف هذا الصدد، أصـبح برنـامج التعـاون الـتقين املتكامـل للمنظمـة البحريـة الدوليـة، يـشمل منـذ عـام                            )١٤٨(
 شـخص عـن طريـق    ٦ ٠٠٠الربنامج العاملي املعين بتعزيز األمن البحري، الـذي مت يف إطـاره تـدريب حـوايل                 

 ويف إطـار حلقـات دراسـية وحلقـات     ستـشارية، اال بعثة من بعثات تقييم االحتياجات القطرية والبعثـات       ٦٨
 إقليمية، لتنفيذ التدابري اخلاصـة الـيت وضـعتها املنظمـة البحريـة            ٥١  منها وطنية و   ٦٩: عمل ودورات دراسية  

  .الدولية من أجل تعزيز األمن البحري للسفن ويف املوانئ
ها جلنة جملـس األمـن املنـشأة        أشار مكتب شؤون نزع السالح إىل املسامهات يف جمال بناء القدرات اليت قدمت             )١٤٩(

، واليت مشلت سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية اليت نظمهـا مكتـب شـؤون          )٢٠٠٤ (١٥٤٠عمال بالقرار   
  .نزع السالح لبناء القدرات يف جمال مراقبة احلدود وضوابط التصدير

 ١٨٥١ و، ١٤  و١٣  و١١  و ٥، الفقـرات    )٢٠٠٩ (١٨٩٧ثـال قـراري جملـس األمـن         انظر على سبيل امل    )١٥٠(
  .٨  و٥، الفقرتان )٢٠٠٨(

  .٧٣  و٦٩، الفقرتان ٦٧/٧١انظر على سبيل املثال قرار اجلمعية العامة  )١٥١(
انظــر علــى ســبيل املثــال، البيــان الــصادر عــن فريــق االتــصال املعــين بالقرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال عقــب  )١٥٢(

  .٢٠١٠ير ينا/ كانون الثاين٢٨جلسته العامة اخلامسة املعقودة يف 
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 علـى إجنـاز   ١٩٨٨وعلى الـصعيد العـاملي، تعمـل املنظمـة البحريـة الدوليـة منـذ عـام                  - ٢٤٤
ومشلـت املرحلـة األوىل مـن املـشروع عـددا مـن         . لقرصنة على املدى الطويل   مشروع ملكافحة ا  

احللقات الدراسية وحلقات العمل اإلقليمية حـضرها ممثلـون حكوميـون مـن الـدول الواقعـة يف                  
تلك املناطق من العامل اليت تنتشر فيها عمليـات القرصـنة؛ يف حـني مشلـت املرحلـة الثانيـة عـددا                   

وهتـدف املنظمـة البحريـة الدوليـة        . ير اليت مت إيفادها إىل منـاطق خمتلفـة        من بعثات التقييم والتقد   
كما أقـرت املنظمـة   . )١٥٣(إىل تشجيع إبرام اتفاقات إقليمية بشأن تنفيذ تدابري ملكافحة القرصنة      

البحرية الدولية سلـسلة مـن الوثـائق، الـيت تقـدم توجيهـات بـشأن كيفيـة منـع أعمـال القرصـنة                        
  . )١٥٤(فن والتأهب لذلك والرد على هذه األعمالوالسطو املسلح على الس

 تقوم شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار، يف إطار تنفيذ واليتـها، بتقـدمي املـساعدة      - ٢٤٥
إىل الــدول علــى تطبيــق أحكــام اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار املتــصلة بقمــع القرصــنة    

وحاليـا  ).  أعـاله ١٢٤انظـر الفقـرة    (مبوجب القانون الدويل، وذلك علـى حنـو موحـد ومتـسق        
تتعاون املنظمة البحرية الدولية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وشعبة شـؤون             
احمليطات وقانون البحار على جتميع التشريعات الوطنيـة املتعلقـة بالقرصـنة لتكـون مبثابـة الـسند               

  . )١٥٥(التشريعي للدول واملنظمات احلكومية الدولية
وعلى الصعيد اإلقليمي، تعمل الدول على تنميـة قـدراهتا يف جمـال مكافحـة القرصـنة                   - ٢٤٦

من خالل تبادل املعلومات وأفضل املمارسات، ويف بعض احلاالت، من خـالل تقاسـم املـوارد                
ختـذ  اوعلـى سـبيل املثـال،       . )١٥٦(يف إطار ترتيبات خمصصة أو غري رمسية أو ترتيبات أكثر رمسيـة           

املعلومات، الذي أنشأه اتفاق التعاون اإلقليمي ملكافحة القرصنة والـسطو املـسلح            مركز تبادل   
ــى االســتجابة حلــوادث        ــدة عل ــدرة األطــراف املتعاق ــز ق ــادرات لتعزي ــسفن يف آســيا، مب ضــد ال
القرصنة والسطو املسلح، تشمل متارين وحلقـات تـدريب وبـرامج مـساعدة تقنيـة تتـيح تبـادل                   

 مركز تبادل املعلومات، بالتعاون مع منظمـات أخـرى، مـؤمتر         وسينظم. )١٥٧(أفضل املمارسات 
__________ 

  .www.imo.orgانظر  )١٥٣(
ويف اآلونــة األخــرية، اعتمــدت املنظمــة البحريــة الدوليــة نــسخة منقحــة مــن توصــياهتا    . www.imo.orgانظــر  )١٥٤(

توجيهـات ملـالكي الـسفن    ”لـسطو املـسلّح علـى الـسفن معنونـة      املقدمة إىل احلكومات ملنع وقمع القرصـنة وا       
، “لـسفن وقمعهـا  املسلح اليت تتعـرض هلـا ا     والسطو  نع أعمال القرصنة    ومشغليها وربابنتها وطواقمها بشأن م    

  .“املسلّح املرتكبة ضد السفنوالسطو مدونة ممارسات للتحقيق يف جرائم القرصنة ”وكذلك 
  .٧٥، الفقرة ٦٤/٧١انظر قرار اجلمعية العامة  )١٥٥(
 ٩٢-٩١، الفقــرات A/63/63/Add.1قــة ؛ والوثي٦٢، الفقــرة A/63/63انظــر أيــضا، علــى ســبيل املثــال الوثيقــة  )١٥٦(

  .١٠١-١٠٠ و
  .www.recaap.org/index_home.htmlر انظ )١٥٧(
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ــنة  ــسطو البحـــ    ٢٠١٠سـ ــنة والـ ــال القرصـ ــين بأعمـ ــنغافورة يف    املعـ ــيعقد يف سـ ــذي سـ ري الـ
  .)١٥٨(٢٠١٠أبريل /نيسان ٢٩

 الـصومال يعزى تفاقم أعمال القرصنة والـسطو املـسلح علـى الـسفن قبالـة سـواحل            و  ‐ ٢٤٧
 .لتصدي بفعاليـة هلـذه اجلـرائم      ل  لإلمكانيات نسبيا  ما الصومال، دول املنطقة، وال سي   افتقار  إىل  

الـسعي إىل تعزيـز قـدرة البلـدان املعنيـة يف املنطقـة علـى               ”وقد شجع جملس األمـن الـدول علـى          
وتتـضمن تقـارير األمـني العـام املقدَّمـة          . )١٥٩(“مكافحة القرصنة، مبـا يف ذلـك القـدرة القـضائية          

نظــرة عامــة عــن بعــض األنــشطة الــيت قامــت هبــا  ) ٢٠٠٨ (١٨٤٦عمــال بقــرار جملــس األمــن 
  .)١٦٠(الدول واملنظمات احلكومية الدولية يف هذا اجملال

إن مدونــة جيبــويت لقواعــد الــسلوك املتعلقــة بقمــع أعمــال القرصــنة والــسطو املــسلح   - ٢٤٨
املرتكبة ضد السفن يف غـرب احملـيط اهلنـدي وخلـيج عـدن، الـيت تعتـرب آليـة تعـاون غـري ملزمـة                          

ينــاير / كــانون الثــاين٢٩ول املنطقــة، قــد أُبرمــت حتــت رعايــة املنظمــة البحريــة الدوليــة يف   لــد
وتتضمن املدونة أحكاما تتعلـق ببنـاء القـدرات تتعهـد فيهـا الـدول املوقعـة عليهـا                   . )١٦١(٢٠٠٩

بالتعاون من أجل قمع القرصنة والسطو املـسلح وبتبـادل املعلومـات عـن طريـق مراكـز تنـسيق                    
وقامـت املنظمـة    . وتسعى املدونة أيضا إلنشاء مركز تدريب إقليمـي       . ت وطنية ومراكز معلوما 

البحرية الدولية مببـادرة واسـعة النطـاق لبنـاء القـدرات مـن أجـل مـساعدة الـدول املوقعـة علـى                        
ويف هــذا الــصدد، أنــشئ أيــضا صــندوق اســتئماين متعــدد   . )١٦٢(مدونــة جيبــويت علــى تنفيــذها 
  .اجلهات املاحنة ملدونة جيبويت

 كـانون   ١٤وفريق االتصال املعين بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، الـذي أنـشئ يف               - ٢٤٩
ناقشات وتنسيق اإلجراءات بني الدول واملنظمات مـن أجـل قمـع            امل لتيسري   ٢٠٠٩يناير  /الثاين

أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، يضطلع بدور يف بناء القدرات حيث إنـه يـوفر منتـدى      
وعلـى وجـه خـاص، جـرى مـؤخرا إيفـاد بعثـة              . ومـات واآلراء وأفـضل املمارسـات      لتبادل املعل 

إقليمية لتقييم االحتياجات املتعلقة بتنمية القدرات على مكافحـة القرصـنة وترتيـب األولويـات               

__________ 
  .www.recaap.org/Conference/index.aspانظر  )١٥٨(
  .٨، الفقرة )٢٠٠٨ (١٨٥١قرار جملس األمن  )١٥٩(
  .S/2009/590  وS/2009/146الوثيقتان  )١٦٠(
ر ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة وجيبـويت والـسودان وسيـشيل والـصومال            عت على املدونة إثيوبيا وجـزر القمـ       وقّ )١٦١(

  .وكينيا ومدغشقر ومصر وملديف واليمن
، وهي ٢٠٠٩أكتوبر /على سبيل املثال، عقدت املنظمة البحرية الدولية حلقة عمل يف سيشيل يف تشرين األول     )١٦٢(

  .واصلة األنشطة عمال بأحكام املدونة مل٢٠١٠ختطط لتنظيم املزيد من حلقات العمل واالجتماعات يف عام 
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ــا وخلـــيج عـــدن، ومت ذلـــك حتـــت رعايـــة الفريـــق العامـــل    ــابع لفريـــق ١إىل شـــرق أفريقيـ  التـ
 التــابع لفريــق االتــصال حاليــا علــى ٢ل الفريــق العامــل وإضــافة إىل ذلــك، يعمــ. )١٦٣(االتــصال

ــة   لتكــون مبثابــة الــسند القــانوين  ) جمموعــة أدوات قانونيــة(وضــع جمموعــة مــن األدوات العملي
، أقر فريق االتصال اختـصاصات      ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٨ويف  . للدول واملنظمات املعنية  

عـات هبـدف دعـم مبادراتـه يف جمـال مكافحـة             منقحة لـصندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين للترب         
وتقع مسؤولية إدارة الـصندوق علـى عـاتق مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات                   . القرصنة
وقد سامهت كل مـن إدارة الـشؤون الـسياسية، وإدارة عمليـات حفـظ الـسالم،                 . )١٦٤(واجلرمية

ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين     ومكتب الشؤون القانونية التـابع لألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة،            
  .)١٦٥(باملخدرات واجلرمية، واملنظمة البحرية الدولية بفعالية يف أعمال فريق االتصال

بدعم مـن إدارة الـشؤون الـسياسية، أنـشأت حكومـة الـصومال االحتاديـة االنتقاليـة،                    - ٢٥٠
ــة تنــسيق تقــين    ــنط وأرض الــصومال، آلي  ملكافحــة إىل جانــب الــسلطات اإلقليميــة يف أرض الُب

عقدتــه ) ٢٠١٠فربايــر / شــباط٥ إىل ٣يف جيبــويت مــن (وأثنــاء أول اجتمــاع لآلليــة . القرصــنة
املنظمــة البحريــة الدوليــة، بالتعــاون مــع مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال ومــع إدارة  
الشؤون السياسية، وبدعم من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وشـعبة شـؤون         

نتربـول، أعـد املـشاركون مـشروع خطـة عمـل ملكافحـة القرصـنة                يطات وقانون البحار واإل   احمل
  .حددت األنشطة ذات األولوية اليت ينبغي القيام هبا خالل األشهر الستة املقبلة

، مـع عـدد مـن دول املنطقـة        ، عمل املكتب     ملكافحة القرصنة  برناجمه تنفيذ    سياق يفو  - ٢٥١
 ومكاتب االدعاء العـام   تقدمي الدعم إىل الشرطة واحملاكم      من أجل   ،  كينيا وسيشيل يف مقدمتها   
  املكتـب  واسـتعرض . همفـي  املـشتبه    ات حماكمـ  ضـمانا للفعاليـة والكفـاءة والرتاهـة يف        والسجون  

 وقـدم    االقتـضاء؛  حـسب  اتعديلـه العمـل الالزمـة ل     خطـط    ووافـق علـى   تشريعات دول املنطقة،    
ب وإدخـال حتـسينات علـى املكاتـب؛ وقـام بتطـوير             مـن خـالل التـدري     لمدعني العـامني    الدعم ل 

وقدم شهودا للمحاكمة؛ وعمـل إىل حـد كـبري علـى حتـسني ظـروف الـسجون            ؛  مرافق احملاكم 
سـاعد   إضافة إىل ذلـك،      .واحلد من االكتظاظ، وقام بتحسني ممارسات الشرطة ومناولة األدلة        

__________ 
خلص فريق االتصال، يف جلسته العامة اخلامسة، إىل أن اهلدف من تقرير هذه البعثة هو تـوفري أسـاس للقيـام               )١٦٣(

بأعمال أكثر دقة لتلبية االحتياجات املتعلقة بتنمية القدرات اإلقليمية على مكافحة القرصنة، ولكن ذلك لـن          
ــا  ــة ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين      يتــداخل مــع أنــشطة بن ــة الدولي ء القــدرات الــيت تقــوم هبــا املنظمــة البحري

  .باملخدرات واجلرمية
 عقـب جلـسته العامـة اخلامـسة، وبيـان      ٢٠١٠ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٨انظر بيان فريـق االتـصال الـصادر يف       )١٦٤(

  .ابعة عقب جلسته العامة الر٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٠ فريق االتصال الصادر يف
)١٦٥( S/2009/590 ١٤، الفقرة.  
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سـجون يف    ١٠ وبنـاء    يةيف إنشاء هيئـة الـسجون الـصومال       بدعم من وكاالت أخرى،     املكتب،  
، واحملتجـزين    قرصـنة  يف ارتكـاهبم أعمـال     املشتبه   وسيسمح ذلك بإعادة  .  وبونتالند صوماليالند

يف  مــدد عقوبــاهتم،إىل الــصومال لقــضاء يف ســجون كينيــا وسيــشل ودول أخــرى يف املنطقــة، 
  . ، باتفاق مجيع األطراف املعنيةحال إدانتهم

تعزيـــز زيـــادة تبـــادل علـــى ) نتربـــولاإل(رطة اجلنائيـــة لـــشلنظمـــة الدوليـــة تعمـــل املو  - ٢٥٢
 يف شرطة دول املنطقـة لـ املعلومات االستخبارية وبناء قدرات الشرطة، فضال عـن تـوفري الـدعم       

املنظمـة  استـضافت   و.  قمع القرصنة  والعمليات التنفيذية املضطلع هبا يف سياق      جمايل التحقيقات 
  .٢٠١٠ يناير/يف كانون الثايناجتماعا بشأن متويل القرصنة البحرية أيضا 

  
  املصاحل البحرية سائر واملنشآت البحرية ومتس النقل البحري األعمال اإلرهابية اليت   )ب(  

سـائر  واملنـشآت البحريـة و    متـس النقـل البحـري       منع األعمـال اإلرهابيـة الـيت        ال يزال     - ٢٥٣
. رات يف قطـاع األمـن البحـري       أنشطة بناء القـد   من األولويات احملددة يف جمال      املصاحل البحرية   

ــشمل  ــساعدة وت ــيت تقــدمها امل ــة  ال ــة الدولي ــصديق ال املنظمــات احلكومي ــىت  صــكوك األمــن  عل
وضـع  إىل  تنفيـذ   الجهـود   هتـدف    التـشريعات،    وإىل جانـب سـن    .  وتنفيذها البحري ذات الصلة  

 اقبـة  الـدول يف جمـاالت الرصـد واملر        أمـن الـسفن وقـدرات     وتدابري عملية لتحـسني أمـن املـوانئ         
املـساعدة الثنائيـة دورا حيويـا يف        وتـؤدي   . اإلشراف، وذلك ملنع وقوع أعمال إرهابية حمتملة      و

استكمال اجلهود اليت تبذهلا املنظمات احلكوميـة الدوليـة لتلبيـة االحتياجـات احملـددة للـدول يف                  
  .)١٦٦(هذا الصدد

، بـإجراء   ألمـن البحـري   ل العـاملي    امـن خـالل برناجمهـ     وتقوم املنظمة البحرية الدولية،       - ٢٥٤
تقييمات لالحتياجات مـن األمـن البحـري وتـوفري التـدريب مـن خـالل عقـد حلقـات دراسـية                       

وتتــوخى هــذه األنــشطة حتــسني األمــن  . حلقــات عمــل أو دورات دراســية وطنيــة وإقليميــة أو
  األرواح حلمايـة االتفاقيـة الدوليـة     البحري من خالل فهم األحكام املتعلقـة بـاألمن البحـري يف             

ويف مدونتــها الدوليــة ألمــن الــسفن واملرافــق املرفئيــة، ، ٢ -يف البحــار، الفــصل احلــادي عــشر 
ــة عــام فــضال عــن قمــع األعمــال غــري املــشروعة املوجهــة ضــد ســالمة املالحــة    ل ١٩٨٨ اتفاقي

قمـع األعمـال غـري املـشروعة املوجهـة ضـد سـالمة              املتعلـق ب   ١٩٨٨البحرية، وبروتوكول عام    

__________ 
تتعاون الواليات املتحدة األمريكية، على سبيل املثال، مع دول أخرى لتحسني أمن املوانئ يف إطـار مبادرهتـا        )١٦٦(

ــات ــة      . ألمــن احلاوي ــاء القــدرات وحلقــات دراســية تدريبي ــوفري خــدمات بن ــاين بت ــام خفــر الــسواحل الياب وق
 علـى تـوفري املـساعدة التقنيـة لـدعم      ٢٠٠٢وتعمـل اليابـان منـذ عـام         . ماالكـا لسلطات الدول املتامخة ملضيق     

  .الشرطة احمللية يف إندونيسيا وقدمت دورات تدريبية لنظراء خفر السواحل يف الفلبني
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ــشآت ــة املن ــى ملوجــودةا الثابت ــام    عل ــاري، وبروتوكــوالت ع ــوم .)١٦٧(٢٠٠٥ اجلــرف الق  وتق
ــة أيــضا  ــة الدولي ــة الــسفن وتتبعهــا   ن الــدول يف تنفيــذ  مبــساعدةاملنظمــة البحري ظــام حتديــد هوي

  .)١٦٨(عدُب عن
ــيم      وتعمــل   - ٢٥٥ ــدول األعــضاء لتقي ــة جمللــس األمــن مــع ال ــة مكافحــة اإلرهــاب التابع جلن

 علـى  ها تـصديق نـّصه علـى وجـوب   ، مبـا يف ذلـك     )٢٠٠١ (١٣٧٣تنفيذها لقرار جملس األمن     
اجلــرائم احملــددة يف  وتــضمني تــشريعاهتا الداخليــة مجيــع ،االتفاقيــات الدوليــة ملكافحــة اإلرهــاب

املوجهـة ضـد سـالمة املالحـة         اتفاقيـة قمـع األعمـال غـري املـشروعة            تلك الـصكوك الـيت تـشمل      
 الثابتـة  املنـشآت  املشروعة املوجهة ضد سـالمة       قمع األعمال غري  البحرية والربوتوكول املتعلق ب   

ــى املوجــودة ــاري عل ــام    اجلــرف الق ــشمل . ٢٠٠٥، فــضال عــن بروتوكوالهتــا لع تقييمــات وت
 تفاقيـة اال مـن    ٢ -  أيضا تنفيذ الفـصل احلـادي عـشر         للجنة مكافحة اإلرهاب   املديرية التنفيذية 

، واختاذ تـدابري    السفن واملرافق املرفئية  ومدونتها الدولية ألمن     الدولية حلماية األرواح يف البحار    
عملية أخرى تتعلـق مبراقبـة احلـدود وإنفـاذ القـانون والتعـاون الـدويل يف جمـال مكافحـة جـرائم                 

جلنـة مكافحـة اإلرهـاب    ويسعى كل من . البحرعرض رتكب يف    تلك اليت تُ   فيهااإلرهاب، مبا   
 مـن   أن تـستفيد فيهـا    لـيت ميكـن للـدول        التنفيذيـة إىل حتديـد اجملـاالت ذات األولويـة ا           تهاومديري

 متكـني الـدول مـن    مـن أجـل    ، ويبذالن كل اجلهد لتيسري وصول هذه املساعدة       املساعدة التقنية 
تلـك  هـا   اختاذ ما يلزم من التدابري القانونية واإلدارية والعملية ملكافحة األعمال اإلرهابية، مبـا في             

  .  يف عرض البحرُترتكباليت 
  علـى الـصعيد العـاملي      مكافحـة اإلرهـاب   جهـوده الراميـة إىل        يف إطـار   يقوم املكتب  و  - ٢٥٦

ويف هـذا   .  االتفاقيـات الدوليـة ملكافحـة اإلرهـاب وتنفيـذها           الدول على االنـضمام إىل     مبساعدة
 دورات تدريبيـة    وتنظـيم  ،األدلة التـشريعية  يعمل على إعداد املواد التوجيهية، من قبيل        الصدد،  
 مـوظفي   بتـدريب املكتـب   يقـوم   علـى سـبيل املثـال،       و. دة الفنيـة   عمـل وتقـدمي املـساع      وحلقات

 الـصكوك القانونيـة الدوليـة ملكافحـة         تعزيـز فهـم    مـن أجـل       على الصعيد الـوطين    العدالة اجلنائية 
 ة وضـع قـوانني وطنيـ   يف مـساعدة الـدول   ويهدف املكتب إىل .  وزيادة االستفادة منها   اإلرهاب

ـــ   مل ــايري الدولي ــا للمعـ ــاب وفقـ ــة اإلرهـ ــة    ، ةكافحـ ــسائل اجلنائيـ ــدويل يف املـ ــاون الـ ــز التعـ وتعزيـ
  . سيما فيما يتعلق بتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة الصلة، وال ذات

__________ 
ختطط املنظمة البحرية الدولية على سبيل املثـال لوضـع دليـل األمـن البحـري لتنفيـذ أحكـام االتفاقيـة الدوليـة                         )١٦٧(

، واملدونة الدولية ألمن الـسفن واملرافـق املرفئيـة، وسـن            ٢ - األرواح يف البحار، الفصل احلادي عشر        حلماية
، ٢ -الدوليـة حلمايـة األرواح يف البحـار، الفـصل احلـادي عـشر                تشريعات منوذجية لتنفيـذ أحكـام االتفاقيـة       

  .MSC 87/16انظر . ٢٠١٠واملدونة الدولية ألمن السفن واملرافق املرفئية يف عام 
)١٦٨( www.un.org/terrorism/pdfs/CT_factsheet_March2009.pdf.  
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  تعمـل  علـى سـبيل املثـال،     ف. أنشطة بناء القـدرات   ب  أيضا تضطلع املنظمات اإلقليمية  و  - ٢٥٧
ا  مركـز عة ملنظمة الـدول األمريكيـة بوصـفها     أمانة جلنة البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب التاب      

رهـاب نيابـة     مكافحـة اإل   ات وبـرامج  املـساعدة التقنيـة يف جمـال سياسـ        تقدمي  ملعلومات و ا لتبادل
  األمن البحـري الـذي وضـعته    برنامجويهدف  . عن الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية      

 إىل تعزيـز قـدرة الـدول األعـضاء علـى           التابعـة ملنظمـة الـدول األمريكيـة        البلدان األمريكيـة  جلنة  
املنـصوص عليهـا يف املدونـة الدوليـة ألمـن الـسفن واملرافـق               لمتطلبـات األمنيـة     لاالمتثال بفعاليـة    

بغية محاية املرافق املرفئية وحمطـات الـسفن الـسياحية، وذلـك مـن خـالل تعزيـز قـدرات                     املرفئية
 بــني الــسلطات  فيمــا التنــسيقسنيوحتــإنفــاذ القــانون داخــل مرافــق املينــاء مكافحــة اإلرهــاب و

يف  مـؤخرا    ُنظمـت األخـرى الـيت     وتشمل األنـشطة     .)١٦٩(من البحري احلكومية املسؤولة عن األ   
لـدول األعـضاء     لفائـدة ا   املكتـب عقـدها    عمل   حلقةبناء القدرات على املستوى اإلقليمي      جمال  

ي مـن خـالل      هنج متكامل لألمـن البحـر      وضع” عن موضوع  جنوب شرق آسيا     أمميف رابطة   
وجهـات نظــر قانونيــة وبنــاء  :  والقــانون الــدويلوالقـانون اجلنــائي اتفاقيـات مكافحــة اإلرهــاب  

  . ٢٠٠٩ يونيه/حزيرانيف ، وذلك يف سنغافورة “القدرات
  

  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  )ج(  
اعـات   مجها من اجلرائم الـيت ميكـن أن ترتكبـ       طائفة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية      تشمل  - ٢٥٨

املخــدرات واملــؤثرات بمنظمــة يف عــرض البحــر، مبــا يف ذلــك االجتــار غــري املــشروع     جراميــةإ
وهتدف أنـشطة بنـاء   . العقلية عن طريق البحر وهتريب األشخاص واالجتار هبم عن طريق البحر   

ــة ذات     املــضطلع هبــاالقــدرات  يف هــذا الــصدد إىل مــساعدة الــدول يف تنفيــذ الــصكوك الدولي
املخـدرات واملـؤثرات    ب اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري املـشروع                يـل مـن قب  الصلة،  

 اجلرميــــة املنظمــــة عــــرب الوطنيــــة  ملكافحــــةمــــم املتحــــدة، واتفاقيــــة األ١٩٨٨لعــــام العقليــــة 
التعـاون  ويـساهم   . وقدرة اإلنفاذ فضال عن حتسني أمن املوانئ واحلاويات        ،)١٧٠(هتابروتوكوالو

 يف تنميـة القـدرات يف هـذا اجملـال مـن              كـذلك  رميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة       الثنائي يف مكافحـة اجل    

__________ 
)١٦٩( www.cicte.oas.org.  
بروتوكـول مكافحـة    بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعـه واملعاقبـة عليـه، و              )١٧٠(

ســلحة الناريــة وأجزائهــا  ؛ وبروتوكــول مكافحــة صــنع األ هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو  
  .ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة
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نفـاذ القـانون    إل  احلديثـة  تقنيـات بال االستخبارية واملعارف املتعلقـة   خالل تسهيل نقل املعلومات     
  . )١٧١(احلديث وأفضل املمارسات

نظمـة  اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة امل          املكتب على التـصديق علـى       ويشجع    - ٢٥٩
وقـد وضـع أيـضا عـددا مـن          . ، ويساعد الدول األعـضاء يف تنفيـذها       عرب الوطنية وبروتوكوالهتا  

علـى سـبيل   و. األدوات لتسهيل التعاون الـدويل يف جمـال مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة              
املثال، يعمل املكتب على تعزيـز تنفيـذ بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب                      

يف عـام  و. املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة              حر واجلـو    والب
 تتنــاول أحكامــامن ، يتــضنــشر قــانون منــوذجي ملكافحــة هتريــب املهــاجرين  ب ســيقوم، ٢٠١٠

ــانون    هتريــب املهــاجرين عــن طريــق البحــر    ُوضــعت بالتــشاور مــع شــعبة شــؤون احمليطــات وق
للمكتـب،  التـابع   ملراقبـة احلاويـات،     العـاملي   ، يـساهم الربنـامج      قليمـي على الـصعيد اإل   و. البحار
 التــشريعيةتــوفري املــساعدة مــن خــالل  البحــر عــن طريــق يف مكافحــة هتريــب املهــاجرين بــدوره

  .والتدريب وبناء القدرات يف مشال وغرب أفريقيا
 عـدد مـن     مثـة  - املخدرات واملؤثرات العقلية عن طريـق البحـر       باالجتار غري املشروع      - ٢٦٠

 مـساعدة الـدول يف جمـال مكافحـة     ترمـي حتديـدا إىل  الربامج واملبادرات اجلارية لبنـاء القـدرات      
الــربامج وتتعلــق هــذه . املخــدرات واملــؤثرات العقليــة عــن طريــق البحــرباالجتــار غــري املــشروع 

ملـوانئ  أمـن ا   املخـدرات، و    مكافحـة  تنفيذ األحكـام ذات الـصلة مـن اتفاقيـة         ب أساسا   واملبادرات
  .وإنفاذ القانون البحري ،احلاوياتو

املخــدرات ب املتعلقــة القــوانني دلــيال بــشأن إنفــاذعلــى ســبيل املثــال، وضــع املكتــب و  - ٢٦١
ــة حبــرا، وهــو دليــل عملــي   ــة املموجــه املنقول  مــن ١٧ختــصة مبوجــب املــادة   للــسلطات الوطني

ــة ــساعد     اتفاقي ــة مل ــواد التوجيهي ــن امل ــا م ــة   مكافحــة املخــدرات وغريه ــذ اتفاقي ــدول يف تنفي ة ال
واملـساعدة التقنيـة    التدريب على املـستوى اإلقليمـي        يتضمن سبل كما  .)١٧٢(املخدراتمكافحة  

  .يف هذا الصدد
، الـذي   احلاويـات يسهم الربنامج العاملي ملراقبة     احلاويات،  و املوانئ    بأمن  وفيما يتعلق   - ٢٦٢

 علــى احلكومــات  يف مــساعدةيــة،مــارك العاملاجلاملكتــب ومنظمــة يــشترك يف تنفيــذه كــل مــن 
 احلاويـات البحريـة     اسـتخدام  هياكل إنفاذ مستدامة يف موانئ حبرية خمتـارة لتقليـل خمـاطر              إنشاء

غـري ذلـك     االجتـار غـري املـشروع باملخـدرات أو           من قبيـل   اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،      ألغراض
__________ 

 ”U.S. Coast Guard Team Teaches Port Security to Zambian Personnel“ انظر على سبيل املثـال املقـال املعنـون    )١٧١(
  .www.africom.mil: املنشور على املوقع الشبكي التايل

  .يطات وقانون البحار يف هذه األنشطةسامهت شعبة شؤون احمل )١٧٢(
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حـدات مـشتركة متفرغـة    و إنـشاء  عـن وأسفرت هذه املبـادرة   .)١٧٣(من أنشطة السوق السوداء
 وتـدريب   ،لـدول املـشاركة   ل الرئيـسية وحمطـات احلاويـات        املرافـئ يف  ومتخصصة ملراقبة املوانئ    

ــد   علــى العــاملني يف وكــاالت متعــددة  أفرادهــا  ــدة لتحدي ــة اجلدي ــق املهــارات املهني ــة تطبي هوي
ــة   ــات البحري ــسلطات، مث اســتهدافها و  احلاوي ــيت هتــم ال ــراض ال ــسارهااعت ــئن كــان . م ــاء  ول بن

 يف املــساعدة التقنيــة املقدمــة مــن خــالل هــذه  مــن العناصــر الرئيــسيةاملهــارات ونقــل القــدرات 
 آخـذة يف االتـساع مـن         شـبكة   عناصـر   التعاون العملـي بـني     تزداد بتزايد ا  مفعاليته، فإن   املبادرة
  .يتولون حتديد مواصفات احلاويات وانتقائها وتفتيشها إنفاذ القانون الذين مسؤويل
ــة ذات الــصلة يف هــذا الــسياق     -  ٢٦٣ ــة البلــدان  علــى الــصعيد اإلقليمــي،  ومــن األمثل مثــة جلن

 بنـاء   تـوفر ، الـيت    األمريكية ملكافحة إسـاءة اسـتعمال املخـدرات التابعـة ملنظمـة الـدول األمريكيـة               
براجمها الرامية إىل تعزيز التعاون بني القطـاعني العـام واخلـاص يف جمـال األمـن                 القدرات يف سياق    

خـرباء يف جمـال     عن طريق البحر    االجتار باملخدرات   بفريقها العامل املعين    ويضم  . طين للموانئ الو
ذات صـلة، ويعمـل    وأمـن املـوانئ وميـادين أخـرى     عن طريـق البحـر  مكافحة االجتار باملخدرات    

ــدول األعــضاء  مــن أجــل  ــشاكل  يف مــساعدة ال ــا يف ســياق   معاجلــة الثغــرات أو امل ــيت تواجهه ال
وانئ واحلركـة البحريــة للمخـدرات غــري املــشروعة ومـا يــرتبط بـذلك مــن عمليــات     مراقبتـها للمــ 

 الســتهداف ووســائل، ة منوذجيــات أو أنظمــةميكــن أن يــشمل ذلــك وضــع تــشريع  و. التــهريب
  .)١٧٤(وآليات لتعزيز التعاون والتآزر وتبادل املعلوماتاملشبوهة السفن أو شحنات ال

ــوفر    - ٢٦٤ ــا ت ــة كم ــدان األمريكي ــة البل ــدريب  ت ملكافحــة إســاءة اســتعمال املخــدرا  جلن الت
 ضـبط  علـى حتديـد و     مهتاتعزيـز قـدر   مـن أجـل     واملساعدة التقنية للمسؤولني يف الـدول األعـضاء         

 مكتب األمـم املتحـدة       وخيطِّط .املنقولة حبرا  ذات الصلة    سلع املهرَّبة املخدرات غري املشروعة وال   
األمن البحـري  بـ  ُتعـىن  يف منطقـة البحـر الكـارييب    زامتيااملعين باملخدرات واجلرمية إلنشاء مراكز   

ــانون   ــاذ الق ــاون يف جمــال إنف ــانون  و،والتع ــاذ الق  القــضائية، والطــب  لوكــاالت وابوكــاالت إنف
 القـانون والتعـاون   إنفـاذ ” املكتـب، يف إطـار مـشروع         كمـا أنـشأ    .)١٧٥(وجرائم املـدن  الشرعي،  

 ا آمنــا، نظامـ “غــرب أفريقيـا وا الالتينيـة   أمريكـ بـني الكوكــايني ب جتـار اال ملكافحـة االسـتخبارايت  
وجلهـتني مـستفيدتني     بلـدا،    ١٤سلطات مكافحـة املخـدرات يف       ، وهو متاح لـ    لتبادل املعلومات 

 وقــد .)١٧٣( االحتــاد األورويب يف تلــك البلــدانجانــب مــن ين االتــصال املعتمــدملــوظفي، واثنــتني
صة بإنفـــاذ قـــوانني مراقبـــة رؤســـاء الوكـــاالت الوطنيـــة املختـــل االجتمـــاع التاســـع عـــشر ُعقـــد

__________ 
)١٧٣( www.unodc.org.  
)١٧٤( www.cicad.oas.org.  
  .٤٤، ص ٢٠٠٩مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، التقرير السنوي لعام  )١٧٥(
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يـز التعـاون    لتعزاملخدرات، وأمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب، مناقـشة مائـدة مـستديرة                
املخــدرات بــني دول أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر  ب جتــارلالبــني اهليئــات املعنيــة يف التــصدي 

الـسواحل اليابـاين و      وشـارك حـرس   . )١٧٦( غـرب أفريقيـا    وجه خـاص  الكارييب ودول أفريقيا، وب   
ــضافة    ــاذ   مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة يف است ــشأن اإلنف ــة دراســية ب  حلق

ــانون املخــدرات يف    ــادئ  البحــري لق ــسمرب /يف كــانون األول ،آســيا واحملــيط اهل  يف ،٢٠٠٩دي
 لـدان ب هـو تعزيـز التعـاون املتعـدد األطـراف بـني ال            لقات الدراسـية   من هذه احل   غرضوال. طوكيو

.  اخلـربات قاسـم  تشجيع تبـادل املعلومـات وت      من خالل  ،الشريكة يف شرق وجنوب شرق آسيا     
  .)١٧٧( الثنائيستوى على امل لإلنفاذ البحري لقانون املخدراتبناء القدراتكما جيري 

  
  محاية القطع األثرية والتارخيية  -  ١١  

ــشكل   - ٢٦٥ ــة   ت ــة والتارخيي ــاه دراســة القطــع األثري ــصاصا حــديثا  املغمــورة باملي ــسبيا اخت  ن
 عـرب  مـن اخلـرباء       صـغري   التقنية اليت تقتصر على عـدد      اتتطلب مستوى عاليا من املعرفة واخلرب     ي

يف ،  ٢٠٠١ لعـام    باملياهماية التراث الثقايف املغمور     حب  املتعلقة تفاقيةالاوهتدف  . )١٧٨(أحناء العامل 
  يف هـذه االتفاقيـة  الدول األطـراف و. )١٧٨( وتعزيز محاية التراث الثقايفإىل كفالة ،  مجلة أهداف 

 ،)١٧٩(املغمـور بامليـاه  محايـة وإدارة التـراث الثقـايف       يف  ساعدة بعـضها الـبعض      مبـ التعاون و بملزمة  
 التـراث الثقـايف     حفـظ  وتقنيـات    املغمـورة بامليـاه    اآلثـار     جمـال  توفري التـدريب يف   ل  أيضا التعاونو

 بـالتراث الثقـايف     صلةل نقـل التكنولوجيـا املتـ       الشروط املتفق عليها، يف جما     ووفق،  املغمور باملياه 
  .)١٨٠(حتت سطح املاء

 هيئـة استـشارية     أنـشئت ،  االتفاقيـة يف الدورة األوىل الجتمـاع الـدول األطـراف يف           و  - ٢٦٦
ــة ــة وتقني ــادرة علــى إســداء  )١٨١(علمي ــة  ق ــة والتقني ــذ القواعــد ب املتعلقــة املــشورة العلمي  )١٨٢(تنفي

  .)١٨٣( املغمور باملياهالتراث الثقايف املوجهة إىل باألنشطة الصلة ذات
__________ 

 مراقبـة   رؤسـاء الوكـاالت الوطنيـة املختـصة بإنفـاذ قـوانني           /مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة           )١٧٦(
  .١٩/٥/املخدرات

إللقـاء الـضوء علـى التعـاون بـني الواليـات املتحـدة          (http://manila.usembassy.gov/wwwfps23.pdfانظر مثال    )١٧٧(
  ).والفلبني يف جمال اإلنفاذ البحري لقانون املخدرات

  .http://portal.unesco.orgانظر  )١٧٨(
  . من االتفاقية١٩املادة  )١٧٩(
  .٢١ه، املادة املصدر نفس )١٨٠(
)١٨١( UCH/09/MSP2/220/2 IX.  
)١٨٢( CLT/CIH/MCO/2009/PI/100.  
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، خمتلــف األنــشطة  تفاقيــةأمانــة االنظــرا الضــطالعها مبهــام   اليونــسكو،  كمــا تتــوىل   -  ٢٦٧
. راكـز خـارج اليونـسكو     مل  أنـشطة   بناء القدرات واملـشاركة يف     ومنها يف إطار االتفاقية،     تنفيذيةال

 يف أنـشطة    وتـشارك بنفـسها   ،  املنظمة  ليست جزءا من   علما أهنا اليونسكو،  بوترتبط هذه املراكز    
.  يف برنــامج اليونــسكوسهمة بــذلك مــ،مايــة القطــع األثريــة والتارخييــةحب املتــصلةبنــاء القــدرات 

. )١٨٤( كرواتيـا، هـو أول مركـز مـن هـذا النـوع         ،زادار لآلثـار املغمـورة بامليـاه يف       املركز الدويل و
ــشروع ويف ــسكو،ل  إقليمــي إطــار م ــشئليون ــداين  يط اهلــادئ  آســيا واحملــ مركــز  أن ــدريب املي للت

 يف أواخــر عــام ه عمــل لــحلقــة قــد نظَّــم أول و،التراث الثقــايف املغمــور بامليــاهاملعــين بــاإلقليمــي 
 قائمـة   أعـدَّت  اليونسكوكما أن .  أخرى  مشاريع تدريب  ُيخطط لتنفيذ و. )١٨٥( يف تايلند  ٢٠٠٩

  .)١٨٦(عات واملؤسسات األخرى يف اجلاماملغمورة باملياه املقدَّمةآلثار ل  الدراسيةدوراتبال
  

  تسوية املنازعات  -  ١٢  
تسوية املنازعـات عـن     ل لالدوتقدمي املساعدة إىل     االستئماين ل   التربعات صندوقر   يوف  - ٢٦٨

اضــع  واخل٥٥/٧ مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة نــشأقــانون البحــار، املل  الدوليــةكمــةاحملطريــق 
اتفاقيـة األمـم     الية للـدول األطـراف يف     مساعدة  م  شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار،     إلدارة

يجري  القـضايا املقدمـة أو الـيت سـ          إطار تكبدها يف ت النفقات اليت    مقابل ،املتحدة لقانون البحار  
.  تابعـة للمحكمـة    خـرى غرفة أ أي  ومنازعات قاع البحار    يشمل غرفة    إىل احملكمة، مبا     تقدميها

ــان   ــا لبي ــغ ،حلــساباتاووفق ــصندوق اال بل ــة   رصــيد ال ــانون األولســتئماين يف هناي ــسمرب /ك دي
  .ادوالر ١٤٠ ٩٩٧,٧٤  قرابة٢٠٠٩
 وضـعته اتفاقيـة األمـم       ذينظام تسوية املنازعات ال   حتسني املعرفة ب   يف   وسعيا لإلسهام   - ٢٦٩

قـانون البحـار حـىت اآلن سـبع حلقـات عمـل             ل  الدوليـة  كمـة عقدت احمل املتحدة لقانون البحار،    
؛ بـوينس آيـرس   و ،البحـرين و ،ليربفيـل، وسـنغافورة   وكينغـستون،   و ؛لإقليمية يف داكار، السنغا   

ــا كيــبو ــاون، جنــوب أفريقي ــوفري    .  ت ــة يف  وكــان الغــرض مــن حلقــات العمــل ت ــة متعمِّق رؤي
 مــع إيــالء اهتمــام خــاص    ، بقــانون البحــار تــصلة امللمنازعــاتجــراءات التــسوية الــسلمية ل  إ
 للمـسؤولني   حلقـات العمـل مـصممة     و.  عليهـا  املنازعات ات عرض حملكمة وإجراء ختصاص ا ال

__________ 
  . من االتفاقية٣٣املادة  )١٨٣(
  .C/Resolution 40 ٣٤قرار اليونسكو  )١٨٤(
)١٨٥( www.unescobkk.org.  
)١٨٦( CLT/CIH/MCO/2007/PI/37.  
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 ةالثــرو و، والعــدل، وزارات اخلارجيــةيف ، يف جمــال قــانون البحــارذين يتخصَّــصونواخلــرباء الــ
  . )١٨٧( والبيئة البحرية، والنقلالسمكية،

ــام و  - ٢٧٠ ــشئ، ٢٠٠٧يف ع ــشترك   أن ــدرات امل ــاء الق ــدريب وبن ــامج الت ــني احمل  برن ــةب  كم
تـسوية املنازعـات مبوجـب اتفاقيـة         اليابانيـة، واملعـين ب     “بـون ني” ومؤسسة    البحار الدولية لقانون 

تــوفري التــدريب هبــدف ، “نيبــون”بــدعم مــن مؤســسة وذلــك  ،األمــم املتحــدة لقــانون البحــار
ملـــسؤولني إىل ا القـــانوين العـــايل لتـــسوية املنازعـــات الدوليـــة يف إطـــار االتفاقيـــة، وهـــو موجَّـــه 

ربنــامج مــن أربعــة عناصــر ويتــألف ال. والبــاحثني  املبتــدئني ومــن املــستوى املتوســطاحلكــوميني
ــسية ــدورات: هــيرئي ــى املهــارات وحلقــات   و ؛ واحملاضــرات الدراســية ال ــدريب عل عمــل الالت
 .البحــوثو ؛قــصريةال الفرديــةدراســات الماعيــة واجلزيــارات الو ة؛صوريالــمحكمــة للوقــضية 
القـانون  العـام املقـارن و   مـع معهـد مـاكس بالنـك للقـانون            القائمـة  تعاونيـة الترتيبات  ال وتشكل

انيـا،  أملالدويل يف هايدلربغ، أملانيا، ومعهد ماكس بالنك للقانون الدويل اخلاص يف هامبورغ،             
 قـد اكتـسبوا    ون املـشارك  ُيتوقع أن يكون   الربنامج،   إمتام لى أثر وع. جزءا ال يتجزأ من الربنامج    

 قائمـــة علـــى اخلـــربةونيـــة وال املـــشورة القانإســـداء مـــن ماملعرفـــة واملهـــارات الالزمـــة لتمكينـــه
وقـد شـارك يف     . تفاقيـة وتنفيـذها   ال ا يف إطـار   خمتلف آليات تـسوية املنازعـات        بشأن محلكوماهت
  .  دولة١٥ من زميال ١٥، ٢٠٠٧ يف عام ،منذ إنشائهالربنامج 
 املبتــدئني  احلكــومينيللمــسؤولني ا داخليــا تــدريبتــوفر احملكمــة، عــالوة علــى ذلــك و - ٢٧١

علـم  والعلـوم الـسياسية،    و القـانون، والعالقـات الدوليـة، والعالقـات العامـة،            ال يف جم  الطالبو
دوام علــى أســاس  عــادة قــائم برنــامج التــدريب الــداخلي، ال قــد ُصــممو.  والترمجــة،املكتبــات
ملشاركني لفهـم عمـل ومهـام احملكمـة ومتكـني احملكمـة وأعـضائها               أمام ا  الفرصة   تاحةكامل، إل 

ــساع   ــدمها دةمــن االســتفادة مــن امل ــيت يق ــصلة  وألشــخاص ذوا  ال ــارف واملهــارات ذات ال  املع
، ١٩٩٧ منذ إنشائه يف عـام        وشارك يف هذا الربنامج،    .أنشطتها اليت تدخل يف نطاق      االتاجملب

  . دولة٦٩ من نيتدربمن امل ٢١٠
إتاحـة   رب عـ  ،تعزيـز تنميـة املـوارد البـشرية يف البلـدان الناميـة            ل سعياويف هذا الصدد، و     - ٢٧٢

ملــسؤولني ا رص البحــث والتــدريب واكتــساب اخلــربات العمليــة يف جمــال قــانون البحــار أمــامفــ
هبدف تقدمي املـساعدة     ، الوكالة الكورية للتعاون الدويل    ، أنشئت منحة   والطالب خصائينيواأل
 األهليـة للمـشاركة يف برنـامج التـدريب      معايريرشحني من البلدان النامية الذين يستوفون  امل إىل

مـن   نحـة م بواسـطة تـتم تغطيـة سـفر املـشاركني وبـدل اإلقامـة الـشهري               و. للمحكمةي  الداخل
  . دولة ٣٥ متدربا من ٧٢، ٢٠٠٤قد حاز على متويل املنحة، منذ إنشائها يف عام و. الوكالة

__________ 
  .www.iflos.orgنون البحار، انظر ملزيد من التفاصيل بشأن أنشطة بناء قدرات احملكمة الدولية لقا )١٨٧(
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، ال بـد مـن      األمثلة األخرى على أنشطة بناء القدرات يف جمـال تـسوية املنازعـات             من و  -  ٢٧٣
لفــرص الــيت ا هبــدف تعزيــز ٢٠٠٣ يف عــام ت أنــشئيت لقــانون البحــار، الــاملؤســسة الدوليــةذكــر 

قــانون البحــار ومواصــلة تنفيــذ ب  املتــصلةلمنازعــاتلكمــة مــن أجــل التــسوية الــسلمية احمل تيحهــات
تحقيـق هـذا    ل فعـال    إسـهام  إىل تقـدمي      هذه املؤسـسة   دفوهت. قانون البحار ل  األمم املتحدة  اتفاقية
تــوفري و ، القــانون الــدويل للبحــارالملــستمر للــتعلم والبحــث يف جمــ مــن خــالل التــرويج ا،اهلــدف

 أو عـرب أحنـاء    كمـة يف هـامبورغ      احملفرص التـدريب وتنظـيم املـؤمترات والنـدوات، سـواء يف مقـر               
 أمهيـة خاصـة ملـساعدة مـواطين البلـدان الناميـة يف          املؤسـسة الدوليـة لقـانون البحـار        وتـويل    .العامل

ــال ال   ــوق واالمتث ــة احلق ــة    ممارس ــئة مبوجــب االتفاقي ــراف الناش ــدول األط ــات ال ــستقبل. لتزام  وت
ؤهلني تأهيال عاليا يف جمـاالت      املرجيني  اخل مجيع) ١٣٤انظر الفقرة   (للمؤسسة    الصيفية األكادميية

  .)١٨٨(ون واحملام، اخلدمة املدنيةو وموظفون، الدبلوماسين فيهمذات صلة بالشؤون البحرية، مب
  

  الدوليان التعاون والتنسيق  - جيم  
 املؤسـسات   هـا ، مبـا في    عديـدة خمتـصة باملـسائل البحريـة        وطنيـة ودوليـة    مثة مؤسـسات      - ٢٧٤

ــة، ســواء داخــل منظومــة األمــم املتحــدة    ــ أو خارجهــااإلقليمي ــ ضطلع، ت ــاء يــويدور حب  يف بن
 اونظـر .  الـسابقة مـن هـذا الفـصل    فـروع املبـادرات الـواردة يف ال   / األنشطة تبيِّنه مثلماالقدرات،  

 وكفالـة ،  بـني هـذه املؤسـسات      صالت القائمـة   التنـسيق وتعزيـز الـ       مـستوى  اجة إىل حتـسني   للح
أنـشأ   البحريـة علـى مجيـع املـستويات،          سائل املـ   تنـاول  اتباع هنج متكامل ومتعدد القطاعات يف     

ــاء        ــوفري بن ــة لت ــات تعاوني ــة آلي ــة ودون اإلقليمي ــة واإلقليمي ــدول واملنظمــات الدولي عــدد مــن ال
  .)١٨٩( ومنسقكلي على حنوالقدرات 

علـــى  و، بعـــض األمثلـــة علـــى التعـــاون بـــني املنظمـــات الدوليـــةفـــرع هـــذا الوفرويـــ  - ٢٧٥
وهــي أمثلــة مــستمدَّة بــشكل بــني املنظمــات الدوليــة والــدول،  القائمــة الــشراكات واملبــادرات

ــر إســهامات  املعلومــات املقدمــة يف  مــن رئيــسي ــوفروت. هــذا التقري ــة أخــرى يف  ت  الفــروع أمثل
 ١٣٤ و   ١٣٣ و   ١١١ و   ١١٠ ات، والفقـر  ٣ -انظر، على سبيل املثال، الفرع بـاء         (السابقة

  ).٢٥٩  و٢٥٠  و٢٤٩ و ٢٤٥  و٢٣٣  و١٨٣ و ١٦٣ و

__________ 
  .www.iflos.org: ملزيد من التفاصيل، انظر )١٨٨(
ــوفري البيانــات        )١٨٩( ــه مــن األفــضل وضــع هــذه اآلليــات لت ــة، أن ــالعلوم البحري لــوحظ بوجــه خــاص فيمــا يتعلــق ب

 والـصني   ٧٧انظر بيان جمموعـة الــ       . واملعلومات بصيغة متوافقة وجاهزة لالستعمال من جانب الدول النامية        
، املتـوفر عـرب املوقـع    )٢٠٠٢مـايو  / أيـار ٨(بشأن بناء القدرات خالل االجتماع الثالث للعمليـة االستـشارية           

  .www.g77.org/Speeches/040802b.htm: الشبكي التايل
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 تتيح املشاركة يف اجتماعات املنظمات الدوليـة تعزيـز التعـاون والتنـسيق بـني الـدول                   - ٢٧٦
 لفهم خمتلف املسائل املتـصلة       وتساهم يف بناء القدرات عرب توفري فرصة       )١٩٠(واملنظمات الدولية 

ويف هـذا الـصدد، تيـسر عـدة         . االت للقيام بأعمال مشتركة   اجملباحمليطات بعمق أكرب ولتحديد     
منظمــات دوليــة مــشاركة ممــثلني عــن البلــدان الناميــة يف اجتماعاهتــا باســتخدام الوســائل املاليــة  

سـتئماين للتربعـات مـن أجـل        وعلى سبيل املثال، أنشأت اجلمعيـة العامـة الـصندوق اال          . املناسبة
مساعدة البلدان الناميـة، وال سـيما أقـل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة والـدول              

ــشاورية      ــة الت ــى حــضور اجتماعــات العملي ــساحلية، عل ــة غــري ال ــصندوق  . )١٩١(النامي ــدير ال وت
لــغ رصــيد  ووفقــا لبيــان احلــسابات، ب  . االســتئماين شــعبة شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار     

  . دوالرا٥٦ ١٦٤,١٤ ما يناهز ٢٠٠٩ديسمرب /الصندوق االستئماين يف هناية كانون األول
  

  التعاون بني املنظمات الدولية  -  ١  
شبكة األمم املتحدة للمحيطات، آلية تنسيق مشتركة بني الوكاالت معنيـة باملـسائل               - ٢٧٧

 عــن طريــق فــرق عمــل خمّصــصة  ، تنجــز عملــها يف الغالــب)١٩٢(املتعلقــة باحمليطــات والــسواحل
األوىل هـي فرقـة العمـل املعنيـة بـالتنوع البيولـوجي يف              . وحمّددة املدة، تعمـل اثنتـان منـها حاليـا         

املناطق البحرية الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية، وتقع حتـت إشـراف أمانـة اتفاقيـة التنـوع                  
ميـع معلومـات عـن األدوات    وهي بصدد جت. البيولوجي وشعبة شؤون احمليطات وقانون البحار 

القائمة اليت تنص عليها الصكوك الدولية ذات الصلة واملعنية حبفظ التنـوع البيولـوجي البحـري               
واستخدامه بطريقة مستدامة، وعن سبل تعزيز آليات التعاون والتنـسيق القائمـة بـني املنظمـات                

املنـاطق احملميـة البحريـة وأدوات    أما الثانية فهي فرقة العمل املعنيـة ب . واهليئات احلكومية الدولية 
أمانـة اتفاقيـة   كـل مـن   يـشترك يف اإلشـراف عليهـا    والـيت  اإلدارة األخرى على أسـاس املنـاطق،     

ــوجي  ــوع البيول ــة      ،التن ــسكو، ومنظم ــة لليون ــة التابع ــة الدولي ــة احلكومي ــة األوقيانوغرافي  واللجن
ــة، ويــشارك فيهــا    ــامج األمــم املتحــدة للبيئ ــة والزراعــة، وبرن ــة  األغذي  كــل مــن املنظمــة البحري

الدوليــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، والبنــك الــدويل، والــسلطة الدوليــة لقــاع البحــار،    
وهي بصدد إعداد حتليل مقارن لألنشطة الـيت يـضطلع          . وشعبة شؤون احمليطات وقانون البحار    

__________ 
)١٩٠( A/64/66 ١٨٩، الفقرة.  
  .٦٢/٢١٥ر اجلمعية العامة انظر أيضا قرا. ٥٥/٧أنشئ الصندوق االستئماين مبوجب قرار اجلمعية العامة  )١٩١(
)١٩٢( A/59/62   تتألف عضوية شبكة األمم املتحدة للمحيطات يف الوقت الراهن ممـا يلـي            . ٢٩٩-٢٩٨، الفقرتان :

منظمة األغذية والزراعة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واملنظمة البحريـة الدوليـة، واللجنـة األوقيانوغرافيـة         
دولية لقـاع البحـار، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وبرنـامج األمـم املتحـدة                 احلكومية الدولية، والسلطة ال   

للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، واملنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، ومنظمـة الـسياحة العامليـة،                   
  . وقانون البحاروأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وشعبة التنمية املستدامة، وشعبة شؤون احمليطات
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بــشأن املنــاطق هبــا أعــضاء شــبكة األمــم املتحــدة للمحيطــات أو الــيت يعتزمــون االضــطالع هبــا   
وسـيتيح هـذا    . احليزات البحريـة  احملمية البحرية، واإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية، وختطيط        

االستعراض فرصا للمـساعدة والتـآزر املتبـادل بـني األعـضاء يف جمـال تنفيـذ األنـشطة الربناجميـة                     
  .لكل منها

ة البيئـة البحريـة هيئـة استـشارية         فريق اخلرباء املشترك املعين باجلوانب العلميـة حلمايـ        و  - ٢٧٨
تقدمي مشورة علميـة موثـوق هبـا ومـستقلة ومتعـددة االختـصاصات للمنظمـات           ”مكلفة مبهمة   

وتـوفر التقـارير   . )١٩٣(“واحلكومات لدعم محايـة البيئـة البحريـة واسـتخدامها بطريقـة مـستدامة          
. )١٩٤(لبيئـة البحريـة   والسلسالت الدراسية اليت يعدها الفريق معلومات وتقييمات علمية بشأن ا         

ــه، علــى وجــه           ــشيط بــدعم قدمت ــة حتــديث وتن ــسنوات األخــرية، خــضع الفريــق لعملي ويف ال
 إدراج عنـصر قـوي لبنـاء     ، الـيت اشـترطت    اخلصوص، الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الـدويل      

تعزيـز شـبكة فريـق      إىل  ويهدف الدعم الذي تقدمه الوكالة خاصة       . القدرات يف أنشطة الفريق   
وإضـافة إىل  . رباء املشترك عرب زيادة عـدد اخلـرباء مـن البلـدان الناميـة املـشاركني يف أنـشطته           اخل

ذلــك، مشلــت اجتماعــات الفريــق املعقــودة يف الــدول الناميــة حلقــات عمــل مواضــيعية خاصــة   
هتدف لتعزيـز التعـاون وتبـادل املعلومـات بـني العلمـاء مـن البلـدان الناميـة ومـع هـؤالء العلمـاء                         

ــذين م ــة مــشاركتهم ال ــال، ع . ولــت الوكال ــشأن   وعلــى ســبيل املث ــق دورة اســتثنائية ب قــد الفري
وشـددت املناقـشات الـيت      . )١٩٥(“محاية البيئة البحرية والعلم يف سياق غرب أفريقيا ووسطها        ”

ــاء القــدرات        ــات؛ وعلــى بن ــها علــى احلاجــة لنقــل املعــارف داخــل املنطقــة وتقاســم البيان عقبت
لمية إىل أدوات لـإلدارة والختـاذ قـرارات ملعاجلـة املـشاكل املطروحـة               وصعوبة حتويل النتائج الع   

يف البيئــة البحريــة؛ وعلــى صــعوبة الوصــول إىل صــناع القــرار، خاصــة فيمــا يتعلــق باحلاجــة إىل 
  .)١٩٦( الطويلاألجلمعاجلة املسائل على 

  وتتعــاون اتفاقيــة حفــظ أنــواع احليوانــات الربيــة املهــاجرة مــع عــدد مــن أمانــات           - ٢٧٩
اتفقـت معهـا    قـد   و،  االتفاقيات األخرى واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية       

  .شتركة تشمل أنشطة لبناء القدراتعلى برامج عمل م
  

__________ 
  .www.gesamp.orgللحصول على املزيد من املعلومات عن الفريق، انظر  )١٩٣(
  .www.gesamp.org/publicationsللحصول على قائمة بتقارير الفريق، انظر  )١٩٤(
  .٢٠٠٨ للفريق يف أكرا، بغانا يف عام ٣٥عقدت الدورة  )١٩٥(
  .www.gesamp.org/publications ستتاح على املوقع  اليت٧٨انظر تقرير االجتماع، الوثيقة رقم  )١٩٦(
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د البــشرية يف منطقــة غــرب احملــيط  ر ولتخطــي القيــود علــى مــستوى القــدرات واملــوا  - ٢٨٠
ة البحريــة والــساحلية ملنطقــة شــرق أفريقيــا  اهلنــدي، أقامــت اتفاقيــة محايــة وإدارة وتنميــة البيئــ  

ترتيبات شراكة مع جلنـة محايـة البيئـة البحريـة يف منطقـة حبـر البلطيـق ووقعـت                    ) اتفاقية نريويب (
مذكرة تفاهم مع عـدد مـن املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة مـن بينـها الـصندوق العـاملي لألحيـاء                 

  . )١٩٧(وم البحرية لغرب احمليط اهلنديالربية واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة ومجعية العل
 األمسـاك يف جنـوب شـرق احملـيط          مـصايد  األمساك، دعيـت منظمـة       مصايدويف سياق     - ٢٨١

األطلسي يف السنوات األخرية للمشاركة كمراقب يف اجتماعـات أمانـات املنظمـات اإلقليميـة           
مسـاك يف مشـال شـرق        األ مـصايد وقدمت جلنة   .  األمساك يف مشال احمليط األطلسي     مصايدإلدارة  

 األمساك يف جنوب شرق احملـيط األطلـسي علـى القيـام             مصايداحمليط األطلسي املساعدة ملنظمة     
وي قاعـدة بياناهتـا املتعلقـة بنظـام رصـد الـسفن، ولـديها ترتيبـات مـع منظمـة                     ؤبعملياهتا وهي ت  

ق  األمســاك يف جنــوب شــرمــصايد األمســاك يف مشــال غــرب احملــيط األطلــسي ومنظمــة  مــصايد
مــشتركة بــني املنظمــات شــاملة للمحــيط األطلــسي واحملــيط األطلــسي مــن أجــل إعــداد قــوائم  
  . القانوين دون إبالغ ودون تنظيمالثالث عن السفن اليت متارس الصيد غري

  
  املبادرات بني املنظمات الدولية والدول/الشراكات  -  ٢  

مـة البحريـة الدوليـة أمهيـة بالغـة           لدعم إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية، تويل املنظ          - ٢٨٢
ــتقين     ــاون ال ــشطتها يف جمــال التع ــام بأن ــشراكة للقي ــات ال ــشار إىل أن . لترتيب ــة اجلوي ــة معي العام

 قـرارا بـشأن تنميـة وحتـسني ترتيبـات الـشراكة يف       ٢٠٠٣لمنظمة البحرية الدولية اختذت سنة    ل
 ترتيبـــا مـــن ٦١بح ، أصـــ٢٠٠٩ديـــسمرب / كـــانون األول٣١ويف . )١٩٨(جمـــال التعـــاون الـــتقين

  .ترتيبات الشراكة عمليا وقد أبرم العديد منها مع بلدان نامية
ويف إطار املشروع املشترك بني مرفـق البيئـة العامليـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                     - ٢٨٣
بناء الشراكات ملساعدة البلـدان الناميـة علـى احلـد مـن نقـل               ”نظمة البحرية الدولية املعنون     وامل

، أنـــشئت بنجـــاح آليـــة تنـــسيق عامليـــة “يـــة الـــضارة يف ميـــاه صـــابورة الـــسفن املائياتالعـــضو
  وذلـك للفتـرة    ،للمشروع تضم فـرق عمـل عامليـة وإقليميـة ووطنيـة ومنظمـات تنـسيق منـاظرة                 

 دورة تدريبيـة إقليميـة تـشمل جوانـب          ١٤وقد نظم املشروع أكثر مـن       . )١٩٩(٢٠١٢-٢٠٠٧
يزيـد عـن    قـصاءات أوليـة يف املـوانئ، ويـسَّر املـشروع مـا      متنوعة من إدارة مياه الـصابورة واست    

__________ 
  .٥٤انظر احلاشية  )١٩٧(
  .A.965 (23)انظر القرار  )١٩٨(
  .http://globallast.imo.orgانظر أيضا  )١٩٩(
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 حلقـات عمـل لبلـورة اسـتراتيجيات        ٦ حلقة عمـل لفائـدة أصـحاب املـصلحة الـوطنيني و            ١٥
 منطقــة مــن املنــاطق دون اإلقليميــة ١٤ بلــدا يف ٧٠واســتفاد مــن املــشروع أكثــر مــن . إقليميــة
ــة ــتراتيجية مــع عــدد مــن الــشراكات اال  أنــشئ كمــا . النامي نظمــات علــى غــرار االحتــاد     مس
حلفظ الطبيعة واملعهد الـدويل للمحـيط وبرنـامج البحـار اإلقليميـة التـابع لربنـامج األمـم            الدويل

املتحــدة للبيئــة، واجلامعــة البحريــة العامليــة ومــصارف التنميــة اإلقليميــة مثــل املــصرف األورويب  
  .لإلنشاء والتعمري

ه الدوليـة التابعـة ملرفـق البيئـة العامليـة وبالـشراكة مـع               ويف إطار املنطقة املركزيـة للميـا        - ٢٨٤
املـساعدة علـى األعمـال      قُـدمت   وكاالت األمم املتحدة ومصارف التنميـة املتعـددة األطـراف،           

ــة إىل دول تتقاســم   ــنظم      ا نظامــ١٩التعاوني ــر مــن نــصف ال ــل أكث ــا كــبريا متث ــا حبري  إيكولوجي
 بلـدا مـن املـستفيدين       ١٢٧ويتعـاون   . لبلدان الناميـة  االيكولوجية البحرية الكبرية اليت تتقامسها ا     

ــة مــع     ــة العاملي ــق البيئ ــدان     ٢١مــن مرف ــة يف املي ــاون والتنمي ــدان منظمــة التع ــدا آخــرا مــن بل  بل
 بـشأن هـذه الـنظم االيكولوجيـة البحريـة          )٢٠٠(االقتصادي، وهي دول غري مـستفيدة مـن املرفـق         

 دولـة يف إطـار      ١٤٨تعـاون مـا جمموعـه       الكبرية ويف إطار مـشاريع إلدارة الـسواحل، وهكـذا ي          
ومن بـني األمثلـة علـى املـشاريع الـيت يـشترك فيهـا عـدد كـبري مـن الـدول                   . مشاريع املرفق هذه  

ســتراتيجية املتعلقــة حبــوض هنــر الــدانوب والبحــر األســود الــيت أقامهــا مرفــق البيئــة   الــشراكة اال
سياسات مـع   الـ  حـوار    إلعـادة توجيـه   العاملية مع برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي والبنـك الـدويل             

 بلدا مـن البلـدان الواقعـة علـى ضـفاف احلـوض هبـدف إدراج إصـالحات خلفـض التلـوث                       ١٥
وهنالــك أيــضا . وتــرميم املوائــل وختــصيص اســتثمارات خلفــض التلــوث علــى ســبيل األولويــة   

 والـصندوق  املشروع املشترك بني مرفق البيئة العاملية والبنك الدويل ومنظمـة األغذيـة والزراعـة            
 األمســاك املــستدامة يف الــنظم  صايدالــصندوق االســتثماري ملــ  ’’املعنــونالعــاملي لألحيــاء الربيــة  

، الــذي أُطلــق كتكملــة  ‘‘اإليكولوجيــة البحريــة الكــبرية يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى  
د اإلجنــاز ملــشاريع املرفــق املتعلقــة بــالنظم اإليكولوجيــة البحريــة الكــبرية يف أفريقيــا الــيت هــي قيــ

وتــساعد الــشراكة الــدول الــساحلية الواقعــة علــى ضــفاف هــذه الــنظم         . املزمــع إجنازهــا  أو
اإليكولوجيــة البحريــة الكــبرية علــى بلــوغ األهــداف الــيت حــددها مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة  

الـــنظم تـــستند إىل هـــج قائمــة   األمســاك وإلنـــشاء نُ صايد ملـــ٢٠١٥  و٢٠١٠املــستدامة لـــسنة  
ــة واإليكولوج ــادرة   .  األمســاكمــصايداحلقــوق يف إدارة إىل ي ويوجــد برناجمــان آخــران ومهــا مب

وبرنـامج  ) ١٧٣انظـر الفقـرة     (املثلث املرجاين ملرفـق البيئـة العامليـة ومـصرف التنميـة اآلسـيوي               
  .االستدامة يف البحر األبيض املتوسط الذي يشترك فيه مرفق البيئة العاملية والبنك الدويل

__________ 
  . واليابان األمريكيةمثال أستراليا وإيطاليا والدامنرك والسويد وفرنسا والواليات املتحدة )٢٠٠(



A/65/69  
 

10-29652 103 
 

ج البيئــة اإلقليمــي جلنــوب احملــيط اهلــادئ وكالــة تنــّسق املــشروع الــذي ميولــه  برنــامو  - ٢٨٥
. االحتــاد األورويب يف جمــال بنــاء القــدرات مــن أجــل دعــم االتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطــراف 

ويوفر هذا املشروع تدريبا على التفاوض وأنشطة أخرى لبنـاء قـدرات املـسؤولني عـن شـؤون                  
  .يط اهلادئ األعضاء يف الربنامجالبيئة يف بلدان جزر احمل

إن املشروع املشترك بـني برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومرفـق البيئـة العامليـة املعـين             - ٢٨٦
ار الـــصومايل املـــشار لـــه يف   يـــة الكـــبرية لتّيـــار آغوهلـــاس والتيـــ    يكولوجيـــة البحربـــالنظم اإل

 أمسـاك التونـة يف      مـصايد ويب وجلنـة    ، ُيشرك بانتظام كيانات إقليمية مثل اتفاقية نري       ١٤٧ الفقرة
احمليط اهلندي وغريها وكذلك االحتاد األفريقي، يف املناقشات املتعلقة بالسبل اليت تتـيح هلياكـل        
ــذ خطــط عمــل إســتراتيجية ويف         ــة لإلســهام يف وضــع وتنفي ــل بفعالي ــة العم ــة اإلقليمي احلوكم

  .االضطالع بدور مباشر فيها يف مرحلة الحقة
للجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ بــإدارة الــصندوق        تقــوم او  - ٢٨٧

االستئماين املتعدد املـاحنني املعـين بترتيبـات اإلشـعار املبكـر بـأمواج تـسونامي يف احملـيط اهلنـدي                
ويــدعم الــصندوق عناصــر خمتلفــة مــن اإلشــعار املبكــر تــشمل القــدرات . وجنــوب شــرق آســيا

تقيـــيم إمكانيـــة حـــدوث كـــوارث وإجـــراءات العمـــل النمطيـــة اإلقليميـــة للرصـــد واإلشـــعار و
  .)٢٠١(والتثقيف والتوعية وتنظيم مناورات

 متعدد القطاعات ويـشارك فيـه   ابالت مغمورة حتت سطح البحر نشاط امد ك   ويعترب    - ٢٨٨
وعلـى سـبيل املثـال، فـإن األطـراف يف نظـام الكـابالت البحريـة            . العديد من أصحاب املصلحة   

، الــذي يهــدف ملــد كابــل أليــاف ضــوئية لالتــصاالت الــسلكية   )٢٠٢()EASSy(لــشرق أفريقيــا 
والالسلكية حتت سطح البحر لوصل منطقـة شـرق أفريقيـا، تـشمل البنـك الـدويل، عـن طريـق                     

 ومؤسسات القطاع اخلاص، ممـا أدى إىل        ،مؤسسة التمويل الدولية، واملؤسسات املالية اإلمنائية     
  . )٢٠٣(طنشأة منوذج متويل وملكية معقد وخمتل

بالت البحريـة ومـشغلوها عـن طريـق اللجنـة الدوليـة حلمايـة               ا ويتعاون أصـحاب الكـ      - ٢٨٩
بالت البحريـة مـن األخطـار النامجـة عـن األنـشطة             ا، اليت هتدف لتعزيز محاية الك     )٢٠٤(بالتاالك

وهذه اللجنـة، وهـي منظمـة ال تـستهدف الـربح، تيـسر تبـادل                . البشرية ومن األخطار الطبيعية   
وهـي  . بالت البحريـة وصـيانتها ومحايتـها   ات التقنية والقانونيـة والبيئيـة املتعلقـة مبـد الكـ         املعلوما

__________ 
  .www.unescap.org/pmd/tsunami_index.aspانظر أيضا  )٢٠١(
  .www.eassy.orgانظر  )٢٠٢(
  .http://web.worldbank.orgانظر  )٢٠٣(
  .www.iscpc.orgانظر  )٢٠٤(
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ــر مــن   ــضم أكث ــسلكية والالســلكية وشــركات     ١٠٠ت ــصاالت ال ــون شــركات االت  عــضو ميثل
 بلـدا، وتـشجع التعـاون مـع         ٥٠الكهرباء ووكاالت حكومية ومنظمات علميـة مـن أكثـر مـن             

  .راملستعملني اآلخرين لقاع البحا
  
والفـرص املتاحـة للمـضي      حتديات تنفيذ أنشطة ومبادرات بناء القـدرات          -خامسا  

  إىل األمام
إن عدم توافر قدرات قطريـة بالقـدر الكـايف مـن أوجـه القـصور احلرجـة الـيت تعرقـل                        - ٢٩٠

.  وغريهـــا مـــن االلتزامـــات الدوليـــة)٢٠٥(اجلهـــود احلاليـــة لتحقيـــق األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة 
يف الفصول السابقة، جيري تنفيذ العديد من األنشطة واملبادرات لبنـاء القـدرات يف              أشري   وكما

املعلومــات املتاحــة املتعلقــة جبميــع األنــشطة قلــة إال أن . جمــال شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار
انظــر (واملبـادرات اجلاريـة يف هــذا امليـدان وعـدم تــوفر تقيـيم شـامل هلــذه األنـشطة واملبـادرات         

حتد من إمكانية التوصل إىل استنتاجات كافية بـشأن التحـديات املاثلـة أمـام تنفيـذ      ) ٩٥الفقرة  
وهلــذا فــإن هــذا . أنــشطة ومبــادرات بنــاء القــدرات يف جمــال شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار  

الفصل، رغم عدم مشوليته، يركز يف املقام األول على عرض حملـة عامـة عـن التحـديات األكثـر                  
وتـرد أيـضا    . دفة يف التخطيط ألنشطة ومبادرات بناء القـدرات وتنفيـذها         شيوعا والفرص املصا  

ــة للتــصدي           ــرص املتاح ــن أفــضل املمارســات والف ــيه أمثلــة حمــددة ع ــذا الفــصل وحواش يف ه
للتحــديات يف جمــال احمليطــات وقــانون البحــار الــيت مت حتديــدها اســتنادا إىل معلومــات قدمتــها    

  .مسامهاهتااملنظمات الدولية يف 
  

  السياق واالحتياجات وأصحاب املصلحة  - ألف  
أظهرت التجربة أنه ال ميكن ملبادرات بناء القدرات أن ُتفَهم وُتَنفَّذ علـى حنـو فعـال،         - ٢٩١

ناهيك عن تـبين قـدرات مـستدامة، مبعـزل عـن الـسياق الـذي تـسعى فيـه هـذه املبـادرات لبنـاء                          
  .)٢٠٦(ستفيدين منهاالقدرات، وعلى وجه التحديد، دون املراعاة الكاملة للم

__________ 
“ العمل على بلـوغ أفـضل املمارسـات   : حتدي بناء القدرات ”منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،        )٢٠٥(

)٢٠٠٦.(  
جلنــة  - ملوضــوع، انظــر منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي  لالطــالع علــى حتليــل شــامل عــن ا  )٢٠٦(

، OECD-DAC/LenCD (Jenny Pearson)) جـيين بريسـون  (الشبكة التعليمية لتنمية القـدرات  /املساعدة اإلمنائية
 Seeking Better Practices for Capacityالتـدريب ومـا بعـده   : البحـث عـن ممارسـات أفـضل لتنميـة القـدرات      

Development: Training and Beyond، ٦٤، ص ٢٠١٠.  
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مبادرات بناء القدرات مـن عـدم كفايـة         /وفيما يتعلق بالسياق، كثريا ما تعاين أنشطة        - ٢٩٢
 األولويــات والــسياسات واألطــر والــربامج الدوليــة أو الوطنيــة أو احملليــة،   بينــها وبــنيالــروابط 

 عنـد وضـع مـشاريع       ويالحـظ ذلـك    .)٢٠٧(ا ذاتي تكون ُمَحفَّزة املاحنني أو   تندفع بتأثري   وكثريا ما   
وتعـاين هـذه    .  هلا بشكل كامـل    ادون مشاركة اجلهات السياسية وأصحاب املصلحة ومساندهت      

ــشطة ــوطين وباعتبــ    /األن ــسياق ال ــا بال ــادرات مــن عــدم ارتباطه ــا  املب ــة األوســع نطاق ارات التنمي
دِّد ، وقـد تـش    )سبيل املثال، ختفيف حدة الفقر، وتنفيذ نظم االتفاقات أو إصالح اإلدارة           على(

  .)٢٠٨(على تعزيز القدرات يف جماالت ذات أمهية سياقية ضئيلة
ــة        - ٢٩٣ ــة وحملي ــة ووطني ــات وسياســات وأطــر دولي ــضا أن عــدم وجــود أولوي وُيالحــظ أي

  .)٢٠٩(واضحة، يعوق النشر الفعال ملبادرات بناء القدرات، ويقوض استدامة نتائجها وأهدافها
وابـط، قـد تعـاين مبـادرات بنـاء القـدرات مـن         فيهـا ر أنـشئت وحىت يف احلاالت الـيت     - ٢٩٤

ة املتعددين، وكالمها قد يقيد علـى حنـو         حلدعم السياسي ومساندة أصحاب املص    عدم كفاية ال  
  .ستدامة الغايات يف األجل الطويلنتائج وضمان االخطري من قدرهتا على حتقيق 

__________ 
  .٥٤انظر احلاشية  )٢٠٧(
وجز للسياسات  م.  املنتدى العاملي املعين باحمليطات والسواحل واجلزر، الفريق العامل املعين بتنمية القدرات           انظر )٢٠٨(

 .)٢٠٠٨مارس / آذار٣٠( بشأن تنمية القدرات

طاقــة ال بوضــوح يف قطــاع ةدس جمــاطاعــات احمليطــات، فإهنــ  يف مجيــع قة احلالــهبــالرغم مــن تفــشي هــذ  )٢٠٩(
 ناشــئ وســريع التطــور يعــاين، بــسبب حداثــة نــشأته، مــن عــدم وجــود  ، وهــو قطــاع املتجــددةالبحريــة

اتفاقية التنفيذ املتعلقة بنظم الطاقـة البحريـة اخلاصـة    وتعترب  . أولويات وسياسات وطنية حمددة األهداف    
 يف سـبيل تطـوير تكنولوجيـات موثـوق هبـا لتحقيـق              ا رئيـسي  ااحلالـة عائقـ    هـذه    ،بالوكالة الدولية للطاقة  

 .الدفيئة لطاقة املتجددة هذا من جهة ختفيض انبعاثات غازاتامصدر يف القدرات العاملية الكامنة 
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رات داخــل  مبــادرات بنــاء القــدوضــع يــتعنيومــن أجــل التــصدي هلــذه التحــديات،    - ٢٩٥
علـــى ســـبيل املثـــال، االســـتراتيجيات الوطنيـــة للتنميـــة (األطـــر القائمـــة علـــى الـــُصُعد الوطنيـــة 

علـى  (، والدوليـة    )على سبيل املثال، االتفاقات البيئية املتعددة األطراف      (، واإلقليمية   )املستدامة
ــة      ــل العاملي ــات وخطــط العم ــم االتفاقي ــال، نظ ــبيل املث ــإ  ). س ــك، ف ــراء إن وباإلضــافة إىل ذل ج

هـاٌم بوصـفه نقطـة    أمـٌر  تقييمات لالحتياجات حمددة السياق وقائمة على املشاركة بقدر كبري،        
وتقييمـات االحتياجـات الـيت جتـرى بعنايـة ذات أمهيـة حامسـة لترتيـب                 . البداية جلميـع املـشاريع    

لربامج بناء القـدرات أن تعكـس الـشروط         كان  األولويات وتصميم الربامج، وهي ضرورية إن       
وميكــن أن ُتــسَبق املــشاريع الكــربى مبرحلــة تقيــيم  . )٢١٠(ولويــات املعينــة للبلــدان املــستفيدةواأل

أصـحاب املـصلحة، مـن أجـل ضـمان مـشاركتهم           لـدى     احملـددة  حتياجـات االهتدف إىل حتديد    
ــة   ــذ البداي ــهم الفعــالتني من ــذل   . )٢١١(وملكيت ــصدد، ينبغــي ب ــع  اجلويف هــذا ال ــد مجي هــود لتحدي

أن يـوىل اهتمـام خـاص إىل تعمـيم مراعـاة املنظـور            كمـا يستـصوب     . نيأصحاب املصلحة املعني  
ومن األمهية مبكان أن تظل تقييمات االحتياجات، وما يليها مـن أنـشطة لرصـد              . )٢١٢(اجلنساين

مبادرات بناء القدرات، على وعي بالطبيعة الديناميـة واملتطـورة للـسياق، مبـا يف               /وتقييم أنشطة 
، ومواصلة إتاحة فـرص     الدراسية تعديل املناهج    ويتعني. لدويل اإلقليمي وا  الصعيدينذلك على   

ــها واســتدامتها يف جمــال شــؤون       ــادرات علــى أمهيت ــاء القــدرات وذلــك لــضمان أن تظــل املب بن
  .احمليطات وقانون البحار السريع التغري واآلخذ يف االتساع

ينبغــي أيــضا ستدامة، املــنتــائج الفعاليــة و أقــصى حــد مــن الومــن أجــل كفالــة حتقيــق   - ٢٩٦
ملبادرات بناء القدرات أن تتسم بالواقعية من حيث نطاقها، وأن تستند إىل التجـارب ومـواطن            

الترتيبـات القائمـة، مبـا يتـيح جتـاوز حـدود جمـرد تقـدمي مبـادئ                  من  القوة املستمدة من املتلقني و    

__________ 
، “مةاملـستدا الطـرق لزيـادة فعاليـة بنـاء القـدرات ألغـراض التنميـة           ”: معنونةورقة لربنامج األمم املتحدة للبيئة،       )٢١٠(

:  املوقـع  ، النـرويج، ميكـن االطـالع عليهـا علـى          ٢٠٠٦املعدة للمؤمتر السنوي للرابطة الدولية لتقيـيم األثـر لعـام            
www.unpei.org. 

بنـاء القـدرات، تـشتمل مـشاريع املرفـق      بعلى سبيل املثال، ووفقا للنهج االستراتيجي ملرفق البيئة العامليـة املتعلـق             )٢١١(
حامسـة األمهيـة يف حتقيـق األولويـات الـيت تـستهدفها             تعتـرب    يوجَّـه إىل القـدرات الـيت          لبناء القـدرات،   عنصرعلى  

 : أيضا أمهية هذا النهج الشراكات الشراكات يف اإلدارة البيئية لبحار شرق آسيا، أبرزت مسامهةويف  . املشاريع
لـشراكات، بـدءا مـن      من أجل ضمان النجاح واالستدامة، ُيدرج بناء القـدرات ونقـل املعرفـة داخـل أنـشطة ا                 ”

. “وضع اإلطار املفاهيمي للمشاريع وحىت تنفيذها فعليا ورصدها، وكذلك عند توسيع نطـاق اجلهـود املبذولـة     
اإلعالن النهائي للمعتكف الرفيع املـستوى بـشأن    :انظر أيضا بيان برلني بشأن التدريب ألغراض التنمية الدولية 

 ).٢٠٠٨يونيه /يرانحز(فعالية التدريب ألغراض التنمية الدولية 

كما ورد يف تقرير املنظمة البحرية الدولية، جرى تعزيز برنامج املنظمة العاملي إلدماج املرأة              وعلى سبيل املثال،     )٢١٢(
وتـشمل األنـشطة املدرجــة مـؤخرا يف إطــار الربنـامج تقــدمي     . ١٩٨٨يف القطـاع البحـري، الــذي أُطِلـق يف عــام    

 . أحناء العامل لشؤون املرأة يف القطاع البحري، وأنشطة متابعتهااملساعدة إلنشاء رابطات إقليمية يف
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ت  ويف هـذا الـصدد، تكمـن الفـرص يف تنفيـذ بـرامج مـن خـالل ترتيبـا                    .)٢١٣(توجيهية وأدوات 
، واتباع هنـج تـدريب املـدربني،    ) دال أدناه  الفرعانظر أيضا   (تعاونية مع مراكز التفوق الوطنية      

  ). ٥٤ انظر الفقرة(يف إطار سياقات ولغات معيَّنة موضوعة واالستفادة من مواد تعليمية 
عملية بناء القدرات هـي عمليـة مـستمرة مـن املـداخالت املترابطـة علـى مـستويات                  و  - ٢٩٧
تبـدأ  ”هـذه العمليـة     ف الشراكات يف اإلدارة البيئية لبحـار شـرق آسـيا،            ملا وصفته وطبقا  . خمتلفة

 ، وتبــادل املعلومــات، واخلــربة العمليــة،بــالتعليم والتــدريب، وتتغــذى ويتــسع نطاقهــا بــالتطبيق 
ويستتبع كل نشاط مـن أنـشطة       . م أحدنا من اآلخر   تعلُّبيف األساس،   ووتنمية املعارف ونقلها،    

تنميـة القـدرات، وتعبئـة رأس املـال الفكـري القـائم           أشـكال   ع االضطالع بشكل ما من      املشاري
علــى صــعيد اجملتمــع، واملؤســسات العلميــة، واألجهــزة احلكوميــة، والقطــاع اخلــاص، واجملتمــع  
املدين، أو أي من هذه اجلهات، وذلك لفائدة برنـامج العمـل، وعلـى األجـل األطـول، للتنميـة                    

  .“ واالقتصادية والبيئيةاملستدامة االجتماعية
، ميكــــن اعتبــــار برنــــامج التقيــــيم الــــذايت ٢١ويف ســــياق جــــدول أعمــــال القــــرن   - ٢٩٨

برنـامج األمـم   وهو برنامج مشترك بني مرفق البيئة العاملية و لالحتياجات الوطنية من القدرات،     
إلدارة البيئيـة، يـسعى     منظمة األمم املتحدة للبيئـة، مثـاال لنـهج ُيتَّبـع يف جمـال ا               و املتحدة اإلمنائي 

وهــو ميثــل واحــدا مــن النــهج الــشاملة األوىل الــيت . ملعاجلــة جمموعــة التحــديات الــسابق ذكرهــا
يتبعها اجملتمع الدويل لدعم إجراء تقييمات داخل البلدان جملموعة أوجـه الـضعف الكاملـة علـى         

ــياتاملــستو ــة واملؤســسية الفردي الــصعيد الــوطين  فيمــا يتعلــق بالتنفيــذ علــى  ة، وذلــك والنظامي
ــاخ، والتــصحُّر     ــوجي، وتغــري املن ــثالث بــشأن التنــوع البيول ــو ال ويف إطــار هــذا  . التفاقيــات ري

 البلـد،  حبـسب طلـب  ذايت لالحتياجات الوطنية من القدرات   التقييم  للربامج  يضطلع ب الربنامج،  
ع  الحقــا كأســاس لوضــ هــذا التقيــيمميكــن اســتخدامووفقـا لألولويــات والــسياقات القطريــة،  و

  .)٢١٤(خطط وطنية لتحديد االحتياجات املقابلة يف جمال تنمية القدرات

__________ 
نقـل عمليـة الـتعلُّم،    : أمـاكن العمـل  يف  التعلـيم إدارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية يف كندا، ختطيط برامج         )٢١٣(

تها، أن املبــادئ والحظــت أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، يف مــسامه. www.hrsdc.gc.ca  املوقــعمتاحــة علــى
التوجيهية وما يشاهبها من أدوات ليست بالضرورة الوسائل الفضلى اليت يتعلم الناس من خالهلا أنشطة معقَّدة،      
من قبيل اإلدارة املتكاملة للبحـار واملنـاطق الـساحلية، أو إدارة املنـاطق البحريـة والـساحلية احملميـة، مـا مل تكـن                         

 .ربات عن طريق إقامة حلقات عمل وتبادل الزيارات أمور قيِّمةاخلتبادل الئم؛ كما أن املتدريب المقترنة ب
انظر الصفحة الرئيسية للموقع الشبكي لربنـامج الـدعم العـاملي لتنميـة القـدرات ألغـراض اإلدارة البيئيـة، التـابع                        )٢١٤(

 ستعراض عـام للـدروس املـستفادة      اومنظمة األمم املتحدة للبيئة     /برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   /ملرفق البيئة العاملية  
 تياجــــــات الوطنيــــــة مــــــن القــــــدرات، انظــــــر برناجمــــــا للتقيــــــيم الــــــذايت لالح١٥٠مــــــن خــــــالل حنــــــو 

http://ncsa.undp.org/report_detail.cfm?Projectid=206.  ــسليمة ــات الــ ــة للممارســ ــى أمثلــ   ولالطــــالع علــ
ــيم الــــــــذايت لالح  ــرامج التقيــــــ ــة مــــــــن القــــــــدرات املــــــــستمدة مــــــــن بــــــ ــرتياجــــــــات الوطنيــــــ  ، انظــــــ

http://ncsa.undp.org/report_detail.cfm?Projectid=384 .     ويف نفـــس الـــسياق، جـــرى االعتـــراف بربنـــامج
آليات هامـة لـدعم جهـود       ” التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بوصفه        “٢٠١٥منهاج بناء القدرات لعام     ”
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 تغــري املنــاخ آثــارإدارة ”ويقـدم أيــضا مــشروع االحتـاد الــدويل حلفــظ الطبيعــة بـشأن      - ٢٩٩
رجانية والـنظم اإليكولوجيـة الـساحلية يف املنـاطق املتـضررة مـن التـسونامي يف                 املعلى الشعاب   

ــدمان وجنــوب آ   ــه يف الفقــرتني  املــشار، “ســيامــنطقيت حبــر أن ــاال  أعــاله٢١٥ و ١٧٤ إلي ، مث
لتخطيط املـشاريع احملـددة الـسياق عـن طريـق اتبـاع هنـج منـهجي يـستند إىل إجـراء اسـتعراض                        

  .تفصيلي، والدخول يف مشاورات مستفيضة مع اجملتمعات وإشراكها
  

  تنفيذها وطرائقمستويات بناء القدرات   -باء   
لفــصل الثــاين، تقــع مبــادرات بنــاء القــدرات بــصفة عامــة يف ســياق   شــري يف اكمــا أُو  - ٣٠٠
، واملــستوى املؤســسي )لبــشريةتنميــة املــوارد ا(املــستوى الفــردي : ستوياتالثالثــي املــطــار اإل
 ٣٢-٢٥انظـــر الفقـــرات ) (البيئـــة املواتيـــة(، واملـــستوى اجملتمعـــي )وتعزيـــز املؤســـسات بنـــاء(

ــادرات كــث  . )٢١٥()أعــاله ــزال مب ــه ال ت رية تواجــه حتــديات رئيــسية مــن حيــث التــصدي   بيــد أن
للثغـــرات يف القـــدرات اجملتمعيـــة واملؤســـسية، عـــن طريـــق بنـــاء القـــدرات علـــى املـــستوى          

 وضـع   لك التنفيذ الفعال لـنظم االتفاقيـات، والـسياسات الوطنيـة، وكـذ            فإنولذا  . )٢١٦(الفردي
  .وليشكل حتديا كبريا يف مواجهة الدال يزال أطر اإلدارة املقابلة هلا، 

  
  النهج القصري األجل لبناء القدرات  -  ١  

ُيالَحــظ أن تقــدمي بــرامج تنميــة القــدرات غالبــا مــا يأخــذ شــكل دورات قــصرية            - ٣٠١
أو مهــاراهتم يف جمــال /، وهتــدف إىل تعزيــز معرفــة املــشاركني و)عــادة متتــد أســبوعا(مواضــيعية 

رية ضرورية لبناء املهارات واملعـارف      ويف حني أن مثل هذه املبادرات لتنمية املوارد البش        . معيَّن
، فإن نتائجها كثريا مـا تكـون حمـدودة نتيجـة عـدة أمـور منـها طبيعتـها مـن حيـث             لدى األفراد 

ــا   ــيةختصــصها، ومناهجه ــة  الدراس ــري املَوجَّه ــةأو  (غ ــي  املَوجَّه ــا ينبغ ــر مم ــة  ) أكث ــدم إقام ، وع
ائج أيضا ما يواجهـه األفـراد مـن         وال تراعي النت  . مناسبات للمتابعة أو إلنعاش ما جرى دراسته      

__________ 
رات الـيت حتـدد البلـدان الناميـة أهنـا الزمـة             دميـة القـ   تناملتمثلة يف    “والوطنيةبناء القدرات ألغراض التنمية احمللية      

 انظــر .  واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   ٢١للوفــاء بأهــدافها للتنميــة املــستدامة يف إطــار جــدول أعمــال القــرن        
www.undp.org/capacity2015/index.html.  

 :من أمثلة كثرية، منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، التحـدي املتمثـل يف تنميـة القـدرات             انظر، ض  )٢١٥(
 The Challenge of Capacity Development: Working towards Goodالعمـل حنـو إرسـاء املمارسـات الـسليمة      

Practice )٢٠٠٦.( 

 .٢١١بيان برلني، انظر احلاشية  )٢١٦(



A/65/69  
 

10-29652 109 
 

مــستوى، ممــا يــؤدي إىل إنــشاء قــدرات فرديــة عاليــة التخــصص للسياق أو لــ لمعينــة وفقــاقيــود 
  .)٢١٧( حمدود على املستويني املؤسسي واجملتمعيذات تأثري

ومــن وجهــة نظــر تكنولوجيــة، قــد ينــتج عــن نقــل تكنولوجيــا أو معــدات معينــة ملــرة    - ٣٠٢
وباملثل، فقد يكـون نقـل      . ف على استخدامها، إىل إحراز جناح حمدود      واحدة بدون تدريب كا   

   .تكنولوجيا بدون تدريب للقوى العاملة احمللية على تكرار وتطوير التكنولوجيا، حمدودا أيضا
  

  طويل األجلال و األجلاملتوسط  التنفيذاهنج  -  ٢  
إىل أشـهر   مـن عـدة     (لـة   وي عـرب فتـرات ط     اليت يـتم تنفيـذها    مبادرات بناء القدرات    توفر    - ٣٠٣
 ومعاجلـة   األمـد قـصرية   الواضـيعية   املتدريبيـة   ال لـدورات افرصـا كـبرية السـتكمال       ) سـنوات ة  عد

لبلـوغ  هـذه املبـادرات الفرصـة       وتتـيح   . علـى املـستويات املؤسـسية واجملتمعيـة       االفتقار إىل التـأثري     
اهج متعــــددة منــــمــــن خــــالل ) عرفــــة والفهــــم والتطبيــــقامل(م مــــستويات متقدمــــة مــــن الــــتعلُّ

أعلـى  الـيت ترعـى     ، مبا يف ذلك املنح البحثيـة        درجة عالية من التخصص   على   أو   )٢١٨(التخصصات
ة  القدرإكساب إىل تسعى هذه املبادرات يف جوهرها    و. )٢١٩()التحليل والتقييم (م  مستويات التعلُّ 

 ةبنـاء القـدر  وال بالقيـام أ  ، بـدال مـن      طر اإلداريـة، علـى سـبيل املثـال        اُألوية  تنظيمطر ال اُألعلى بناء   
هـو بنـاء    لتلـك املبـادرات      النـهائي    دففـإن اهلـ   ،   الـشكل  ذاوهبـ . ةيـ فعال ب طر القائمـة  إدارة األُ على  

هـذه الفئـة مـن املبـادرات أيـضا الفـرص            وتـشمل   . القدرات على الـصعيدين املؤسـسي واجملتمعـي       
ي رقـانون البحـ   يف ال  درجـة املاجـستري   ل املختلفـة املتخصـصة    ربامجالـ سيما   الواألكادميية الرمسية،   
 .)٢٢٠(الدكتوراهدرجة دراسات يف جمال  ودورات واإلدارة البحرية

نميـة األفـراد    أن تـوفر فرصـا كـبرية لت        الطويلة األجـل     ذه املبادرات هل أنه ميكن يف حني   و  - ٣٠٤
 يف مجلـة أمـور،    تشمل، التنفيذجمال  يف حتديات كبريةنطوي علىهنا تأإال  واملؤسسات واجملتمع،   

 قـد   ه ألنـ  اإلذن به يف  املؤسسات كثريا   وهو أمر تتردد     ،كبرية يف الوقت   استثماراتطلبه من   ما تت 
__________ 

ــم  )٢١٧( ــؤمتر األم ــة   م ــاد( املتحــدة للتجــارة والتنمي ــدرات )األونكت ــة الق ــاد  : ، تنمي ــة األونكت ــن أمان ــذكرة م  م
)TD/B/50/9.( 

  . من هذا التقرير١٣٤، على سبيل املثال، برامج التدريب املذكورة يف الفقرة انظر )٢١٨(
  . من هذا التقرير١٢٦ و ١٢٥، على سبيل املثال، الزماالت املذكورة يف الفقرتني انظر )٢١٩(
، على سبيل املثال، برامج درجة املاجستري اليت تقدمها جامعـة داهلاوسـي، وجامعـة ولونغونـغ، وجامعـة                   انظر )٢٢٠(

رود آيلنــد؛ وبــرامج القــانون البحــري الــيت تقــدمها جامعــة فرجينيــا، وجامعــة ســاوثهامبتون، وجامعــة نــايس  
املعترف هبا دوليا، واليت تقـدم بـرامج        وللحصول على قائمة موسعة باملؤسسات األكادميية       . صوفيا أنتيبوليس 

ــة       ــشؤون البحري ــة يف ال ــوق اجلامعي ــة ف ــرامج للدراس ــة وب ــة اجلامعي ــانون البحــار،   للدراس ــرويف ق ــة انظ  قائم
 مؤســسة نيبــون اليابانيــة، متــوفرة علــى  -برنــامج زمــاالت األمــم املتحــدة  املؤســسات املــضيفة املــشاركة يف 

  .<www.un.org/depts/los/nippon> املوقع
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ة مـن الوقـت بالنـسبة للـدول          فترة طويل  مدى املوارد البشرية على     ض كبري جدا يف   يؤدي إىل خف  
إيـراد  قـد يكـون مـن الـصعب      ف، عالوة على ذلـك .)٢٢١( صغرية احلجمعامة يت متلك ُنظُم إدارة  ال

للمؤسـسات،  تعـدد التخصـصات     امل هـا  طابع أو/ و ليـا منـاهج التعلـيم الع     شأن صالحية ب مسوغات
إدارة احمليطـات واهلياكـل اإلداريـة الـصارمة         فيمـا يتعلـق بـ      ثابتـة ج القطاعية ال  ُه النُ إطارسيما يف    ال

  .والقيود املالية
  

  ختيارالا  -  ٣  
ؤالء هـ  تتـوفر لـدى      أن لـضمان     وذلـك  ،أمر بالغ األمهية  هو   السليم لألفراد    إن االختيار   - ٣٠٥

ت املهنية الالزمة   لفيااخلباإلضافة إىل   ،  ةتقدمامل أو للدراسة  للتدريب   قابلية ال األشخاص املختارين 
املتمثلـة يف   التـصدي للتحـديات     إن  .  علـى املـستوى املطلـوب      يةفعالب منشر قدراهت اليت ُتَمكِّن من    

 علـى نتـائج مبـادرات بنـاء          مباشر  أيضا وبشكل   املتمتعني بالصالحية والكفاءة يؤثر    حتديد األفراد 
،  األكثـر مالءمـة    شـخاص األلربامج  ولكي تستهدف ا  .  من املستويات  القدرات على كل مستوى   

أهنـا  علـى   ُتَعـرَّف   قـدرات   ل وثيـق مـع املؤسـسات وذلـك لبنـاء            من الضروري أن تعمل بشك    فإن  
 أن  وينبغـي . ي يف هـذا الـصدد     فـور الوقابلـة للتطبيـق     لواليـاهتم   ألفـراد   اتنفيـذ   بذات صلة مباشـرة     

. متبادلـة ائد املستمدة من هذه التـدخالت تـوفر منـافع            الفو أنبوضوح   املؤسسات واجملتمع  فهمت
بنـاء  نظمـي أحـداث     مل املتاحـة زمنيـة   الفتـرة   ِقـَصر ال  عمليـة االختيـار يف      لضـايف   اإلتحـدي   الكمن  وي

تحديـد  ب، و كـل دولـة  يفستجابة تحديد نقاط االتصال األنسب واألكثر ا   كي يقوموا ب  القدرات ل 
فإنـه يف   ،  وباإلضـافة إىل ذلـك    . الختيـار ايف عملية    املضي قدما    اليت تتيح قنوات االتصال األسرع    

 غــري “مــشاركني” إىل مــشاركة يديــؤملرشــحني ممــا ا سميةتــبعــض األوقــات حيــدث تــأخري يف  
خـرى،  إىل دولـة أ  على السفر شتمللتدريب تلعندما تنشأ فرصة   فعالوة على ذلك،    . نيمستهدف

رشـحني ألسـباب خارجـة عـن      امل  باختيـار  الـدول املـستفيدة   أن تقـوم    فإنه لـيس مـن غـري املـألوف          
كافيـة  السيطرة غـري     كمـا أن الـ     .اجملال املعين  يف   هتمخرباختيارهم على أساس    ، بدال من    املوضوع

أيـضا علـى     ا تأثريهـ  احمـددة هلـ   اختيار املشاركني يف دورات تدريبيـة       ب فيما يتعلق املنظمني  ِقَبل  من  

__________ 
علـى ســبيل املثــال، لــيس مــن النــادر ألحــد العـاملني يف اخلدمــة املدنيــة يف الــوزارات الــصغرية أن يــشغل عــدة    )٢٢١(

مناصب وقد يكون هو الشخص الوحيد الذي ميتلك كفاءات يف جمـال معـني، أو واحـد مـن عـدد قليـل مـن               
 مـن الـصعب علـى احلكومـة         ويف مثل هذا السياق، قد يكـون      . األشخاص الذين ميتلكون مثل هذه الكفاءات     

 سـتكون مفيـدة للدولـة علـى األمـد           ا ممتـدة لبنـاء القـدرات، حـىت ولـو أهنـ            غياب مأذون أن تأذن بأخذ إجازة     
صغرية الـ زريـة   اجلدول  ، تقيـيم بنـاء القـدرات بالـ        املنتدى العاملي املعـين باحمليطـات والـسواحل واجلـزر         . الطويل

جمموعـة البلـدان الناطقـة باللغـة        واحمليط اهلنـدي واحملـيط األطلـسي، و        يف احمليط اهلادئ والبحر الكارييب       ناميةال
  .٢٠٠٦، الربتغالية
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ة تلــك فعاليــأجــل معرفــة  مــن “الدراســة التاليــة للتقيــيم” نتــائج التــدريب والتقيــيم، مبــا يف ذلــك
  ). أيضا الفرع جيم أدناهانظر (الدورات

  
  ات والقرارات العامةالسياس صناع  -  ٤  

صـناع  مبـادرات بنـاء القـدرات الـيت تـستهدف           / وهناك أيضا غياب ملحوظ يف أنـشطة        - ٣٠٦
 أن  ،كـأفراد حيتلـون مواقـع متقدمـة       ميكنـهم،    والـذين    ،ياسات واملشرعني على وجـه التحديـد      الس
دون تعبئة هؤالء األفراد،    ومن  .  وفيما بينها   املستويات والقطاعات   مجيع عرب ا كبريا ري تغي حِدثواُي

علــى الــصعيدين املؤســسي  ال تــؤثر يف كــثري مــن األحيــان   بنــاء القــدراتمبــادرات /أنــشطةفــإن 
 هجـرة إىل  نتـائج عكـسية و    تقـود إىل    القـدرات   مـشاكل مستعـصية يف      قد تـؤدي إىل     تمعي، و واجمل

  .)٢٢٢(يف هناية املطاف األفراد املؤهلني

ذات و وافيـة يف إجيـازٍ   تقـدمي مـداخالت       فرص كـبرية يف هـذا الـصدد تكمـن يف           وهناك  - ٣٠٧
يف جمــال األدوار ســية درااللقــات احلستوى أو كفــات الرفيعــة املــ تع مثــل املسياق،عاليــة بالــصــلة 
عـن  ماثلة  امل مظاهر التعبري العلين   أو   ،، وخطط العمل   وتشمل نواتج مثل اإلعالنات    ،)٢٢٣(ةيالقياد

  .)٢٢٤(ستوىالعالية امل اللتزاماتا

  
  روابطاملستويات وال  -  ٥  

بنـاء  مبـادرات   /أنـشطة  هو املستفيد يف كثري من األحيـان مـن           املستوى الفردي   إذا كان   - ٣٠٨
مؤسـسي   سـياق    الفـرد يعمـل ضـمن      االعتـراف بـأن      فإنـه جيـب   ،  )تنمية املوارد البشرية  ( القدرات

ة كراشاملـ القـوانني، و   (يجمتمعـ طار  إ ضمنؤسسة موجودة   أن امل و) اهليكل اإلداري والسياسات  (
__________ 

شاكل املستعصية يف القدرات يف كـثري مـن األحيـان حينمـا ُتفْـرض بـصفة مـستمرة علـى أشـخاص          ُتالحظ امل  )٢٢٢(
تمــع الــذي أو اجمل/ميكنــهم تطبيقــه بــسبب أوجــه قــصور يف املؤســسة وعلــى مــا مــدربني تــدريبا جيــدا، قيــودا 

 حيـث أن األشـخاص   هجـرة ذوي الكفـاءة  وقد تؤدي هذه الظـروف يف كـثري مـن األحيـان إىل      . يعملون فيه 
. القادرين واحملفزين يسعون إىل حتقيق إمكاناهتم يف السياقات اليت يرون أهنـا ُتعـزز قـدراهتم ومتـنحهم الفـرص                   

ناء القدرات اليت ال تـضع يف احلـسبان سـياق          وهذه الظاهرة املؤسفة تنتج، من بني مجلة أمور، عن مبادرات ب          
  .ومستوى التدخل الذي جيري تنفيذها فيه

سكو مت، كجزء مـن املـؤمتر العـام لليونـ      يف مسامهتها بأهنا قا    اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية   أشارت   )٢٢٣(
 يومـان، حتـت عنـوان     عـن احمليطـات مدتـه   مـؤمتر مائـدة مـستديرة وزاري      الذي يعقد مرة كل سنتني، بتنظـيم        

يف تـشرين  ، وذلـك  “إدارة مـسؤولة للمحـيط  مسامهة اليونسكو يف إنـشاء  : تكوين نظام إشرايف على احمليط    ”
  .ون وفدا وطنيا ومخسة وعشروحضر املؤمتر اثنان وثالثون وزيرا.  يف باريس٢٠٠٩أكتوبر /األول

انظـر أيـضا    . ، مناسـب علـى وجـه اخلـصوص        ٢١١ احلاشـية من بني عدة أمثلة، فإن بيان برلني املشار إليه يف            )٢٢٤(
مديرية التعاون اإلمنائي التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة           تتعهده   الذي   “فعالية املعونة ”املوقع الشبكي املعنون    

  .www.oecd.org :يف امليدان االقتصادي، وهو
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فـإن عليهـا     ،استراتيجيات بناء القدرات فعالـة    تكون  كي  لفإنه،  ، وبالتايل   ) التصويت ، مثل املدنية
للفـرد،   موجهـة    نـواتج األنـشطة وال  وغالبـا مـا تكـون       . الت متعـددة املـستويات    ختـد أن تستخدم   

سـن   فإن،  باملقابلو.  الناجم عنها  “املترشح الصاعد ” العليا لألثر  النتائج واألهداف     حتقيق ةركات
، ناهيـك عـن      مؤسـسية أو بـشرية لتنفيـذه       ات قـدر  تتـوفر إذا مل   لن يكون كافيا    تشريعي  أي إطار   

  .)٢٢٥(أصحاب املصلحةالدعم من  وشاملال سياسيالحصوله على الدعم 

ملــة جبلقــدرات علـى املــستوى املؤسـسي   بنـاء ا فعاليــة ، علـى  تقليــدياويثـار االعتـراض،     - ٣٠٩
، وعدم  ة اجلديدة يج اإلدار ُه أو البطيء للنُ   دوداحمل الستيعابهجرة األفراد املهرة، وا   تشمل  أمور،  

ــ ة الــدعم علــى، وقلــيندوداحملــ والرصــد والتقيــيم ،تنــسيق التــدخالت كــثريا و .يــالعال ياتستوامل
 أصــحاب  فقــطليــسوافممثلــو القطــاع اخلــاص  . أيــضاالــدور احملتمــل للقطــاع اخلــاصغفــل ُي مــا

ميكـن   ، ولكـن  مة واخلـربة والبيانـات بـشأن أنـشطته         املعرفـ  ونميتلكـ و يتـسمون بالفعاليـة،   مصلحة  
  .ما يتعلق بأنشطته فيمالذاتية اخلاصة هبم هم أنفسهمقدرات تنمية الأيضا 
ــى املــستوى اجملتمعــي     و  - ٣١٠ ــاء القــدرات عل ــشطة بن ــزال أن ــةال ت ــصل  فيقليل ــ مــا يت شؤون ب

 يف مت االضـطالع هبـا    حـددةٍ  مُ مبـادراتٍ / على أنشطةٍ  يف العموم احمليطات وقانون البحار، وتقتصر     
 احمليطـات فـإن   ،  مـا وبطريقـة أكثـر تعمي    ،  لكـن  و .تفاقيةال ا ظمتنفيذ نُ نشر و األعم املتمثل ب  سياق  ال

 بعـدة   اجملتمعـي صعيدحداث تغيري على ال من محالت التوعية العامة اليت تسعى إىل إ        لعديدختضع ل 
 .)٢٢٦(اليـوم العـاملي للمحيطـات     بوصـفه    هيوني/حزيران ٨ ليوماألمم املتحدة    إعالن طرق، تشمل 

 سـياق   ضـمن  بنـاء القـدرات تعمـل يف كـثري مـن األحيـان            مبـادرات   /أنشطةفإن  ،  ويف هذا الصدد  
نـشطة  اإلشارة، يف سياق مـسامهات املنظمـات املختلفـة، إىل أ           على ذلك    تشمل األمثلة و. إقليمي

 ١٠٧ و ١٠١ الفقـرات  انظـر (علـى الـصعيد اإلقليمـي     اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة    
انظـر  (يا جنوب أفريقيف  جلنة حفظ املوارد البحرية احلية يف أنتاركتيكا  ومشروع  )  أعاله ٢١٥ و

الـيت  نطاقا  ن العديد من املبادرات العاملية األوسع       إىل أ أيضا  اإلشارة  وينبغي  ).  أعاله ١١٥ الفقرة
 وقـد تـشمل   .  القطـاع البحـري    علـى بطريقة غـري مباشـرة      أيضا  ؤثر  ست ات إىل تطوير القدر   تسعى
 فعلـى . عيـة االجتماالعدالـة    و ءالقـضا بـرامج إصـالح      و ة،كمـ واحل، يف مجلـة أمـور،        املبادرات هذه

محايـة  ” أن مراقبـة  إىل، هايف مـسامهت  مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان      تشري سبيل املثال،
 الكيفيـة   منظـور حقـوق اإلنـسان تلفـت االنتبـاه إىل           من خالل    اإليكولوجية والنظمالبيئة البحرية   

__________ 
بنــاء القــدرات مــن أجــل : وعــد التكنولوجيــا األحيائيــة” مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــةتقريــر انظــر  )٢٢٥(

 ، والـذي يـربهن    )٢٠٠٤نيويورك وجنيف، األمـم املتحـدة،       (“ مشاركة البلدان النامية يف االقتصاد األحيائي     
، التكنولوجيـا البيولوجيـة  ولكـن أيـضا علـى أمهيـة متويـل تطـوير        ،ليس فقط على أمهيـة تنميـة املـوارد البـشرية         

  .وتطوير القدرات اإلدارية، وتطوير القدرات التنظيمية، وتطوير القدرة على حيازة ونشر التكنولوجيا
  .www.un.org/depts/los انظر )٢٢٦(
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علـى سـبيل    ف. اتألفـراد واجملتمعـ   اتـأثري مباشـر علـى حيـاة ومعيـشة            تـدهور البيئـة   ل اليت يكون هبـا   
ــال،  ــوان  املث ــضياع أل ــاجم عــن تَ  ف ــة الن ــشعاب املرجاني ــَغال ــاخ يُّ ــصورة مباشــرة  ر املن ــؤثر ب ــى ي عل

علـى  يؤكـد إطـار حقـوق اإلنـسان أيـضا           و. اجملتمعات الساحلية اليت تعتمد على املوارد السمكية      
 ، بـشأن املـسائل البيئيـة      يف عملية صنع القـرار      املتأثرة إشراك اجملتمعات احمللية  اليت جيب هبا     يةكيفال

  .)٢٢٧(“هي عنصر حاسم يف التنمية املستدامةهذه  أن عملية اإلشراكوكيف 
القيــود املتأصــلة يف كــل  أن تــدرك بنـاء القــدرات مبــادرات /أنــشطة علــى لـذلك، جيــب   - ٣١١

 والنتـائج يف مـستوى   نـواتج بحـث عـن فـرص للـربط بـني ال       أن ت  من مـستويات التـدخل و      مستوى
تـؤدي مثـل   قـد  و. علـى مـستويات أخـرى    أو اجلديدة  فعال القائمةواألهداف  ة  واحد مع األنشط  

، وتتـسمان  بنـاء القـدرات  مـشروع   ، تتجـاوزان    شـراكات  و تعـاون إىل إحـداث    ج أيـضا    ُههذه الـنُ  
حيـث  تـائج العرضـية،     هذه الن وتعزيز  وينبغي حتديد   . مامستوياهتتعدد  وب شموهلما لعدة قطاعات  ب

اســتدامة فإهنــا ال تكتفــي بتعزيــز بية لكــل مــستوى وبالتــايل يــا النــساملزاتعمــل علــى دعــم أهنــا قــد 
ــىالتــدخل  ــضا بــل تقــوم  ، فقــط مــستوى واحــد  عل ــة  بأي ــة تنمي القــدرات علــى املــستويات  رعاي
هذه رفع مستوى مث مشاريع البيان العملي، تنفيذ  فقد لوحظ أنويف هذا الصدد،   . )٢٢٨(األخرى

، أمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي        وحـسبما ذكـرت      .مةوفر فرصا ها  الحقا، يُ وتكرارها  املشاريع  
حيث أهنا تقـدم  هذه األمثلة، تتيح مثل الشراكات يف اإلدارة البيئية لبحار شرق آسيا       فإن أنشطة 

لبنــاء بالنــسبة  مــشاريع البيــان العملــي الــيت متثــل أولويــة أساســية  بيانــا عمليــا علــى طريقــة ملعــايرة
البيـان العملـي     اإلدارة البيئيـة لبحـار شـرق آسـيا علـى مواقـع               مبادرة الشراكات يف  إن  . القدرات
املبـادرات احملليـة الـصغرية قـد تـوفر          أن  وضـح كيـف     تإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية،     التابعة ل 

لتـشمل  ذه املبـادرات احملليـة   وميكـن عندئـذ االرتقـاء هبـ       .)٢٢٩(ختبـار أسـاليب اإلدارة    الفرصة مثينة   
  .اورةاجمل املناطق

__________ 
يــتم علــى نطــاق حمــدود  صــيد األمســاك الــذي جنــد مثــاال آخــر علــى ذلــك يف التوجــه العــاملي لتحــسني إدارة    )٢٢٧(

وبالوسائل التقليدية، من الوضع احلايل الذي تقوم فيه الدولة بالرقابة مـن القمـة إىل القاعـدة إىل ُنظُـم اإلدارة                     
ويسمح النهج اجلديـد للـسلطات احلكوميـة وملـن يقومـون بـصيد األمسـاك علـى نطـاق حمـدود ألن                  . املشتركة

  . ما أو منطقة صيد معينةيتقامسوا املسؤولية والسلطة يف إدارة مصيٍد
فتـوفري  : ميكن تقدمي سيناريو ملثـل حمركـات بنـاء القـدرات املتعـددة املـستويات هـذه مـن خـالل مثـال مبـسط                  )٢٢٨(

قد يؤدي إىل وضع برنامج حكـومي  ) ةيدروغرافيمثل، املهارات اهل (تعيني احلدودقدرات متخصصة يف جمال  
دعي إنــشاء هــذا الربنــامج إىل مزيــد مــن تــدخالت بنــاء   ، وقــد يــستتعــيني احلــدودمتعــدد الوكــاالت بــشأن  

كمـا قـد يـستلزم إشـراك املـستويات الوطنيـة الـسياسية والدبلوماسـية يف                ) مثال، اجلوانـب القانونيـة    ( القدرات
وهذا املثال قد جيسد نفسه بطريقة عكسية، حيث يبدأ من املستويات املؤسـسية أو التنظيميـة،                . هناية املطاف 

  .ز القدرات على الصعيد التقين الفرديويدعو إىل تعزي
  .٤٨ احلاشيةانظر  )٢٢٩(
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  يمالرصد والتقي  - جيم  
املبــادرات املتعلقــة ببنــاء القــدرات /مثــة حتــديات كــبرية تواجــه رصــد وتقيــيم األنــشطة  - ٣١٢

ــا يكــون املــستوى اجملتمعــي، ولكــن هــذه االســتحقاقات        ــهائي كــثريا م حيــث أن املــستفيد الن
وتـزداد هـذه     .مستمدة من األنشطة واملخرجات والنتـائج علـى الـصعيدين الفـردي واملؤسـسي             

قيـاس القـدرة النـسبية لألفـراد ومـدى          ل: ملعادلة احلسابية تعقيـدا بإضـافة العنـصر البـشري إليهـا           ا
متكنهم من توظيف قدرة مكتسبة حديثا إلحداث تأثريات ميكن قياسها ضمن إطار دينـاميكي              

  .)٢٣٠(مستقيمةويف مسارات وظيفية غري 
ــان لكفا       -  ٣١٣ ــيم مطلوبــ ــد والتقيــ ــإن الرصــ ــديات، فــ ــذه التحــ ــم هــ ــق  ورغــ ــة أن ُتحقــ لــ

ــاء القــدرات أهــدافها، ولتوثيــق نتائجهــا، واســتخالص الــدروس    /األنــشطة ــادرات املتعلقــة ببن املب
. وبشكل متزايـد، بوصـفها متطلبـات رمسيـة مـن اجلهـات املاحنـة               ،)٢٣١(لتحسني الربامج املستقبلية  

هـا بـصورة   املبـادرات املتعلقـة ببنـاء القـدرات ال جيـري تقييم          /ومع ذلك، فإن العديد من األنـشطة      
منهجية وبشكل شامل خـارج األطـر الـيت حيـددها املـاحنون، وهـي كـثريا مـا تكـون حمـدودة مـن                         

  .املشروع حيث النطاق وأحيانا تسعى فقط إىل حساب أعداد املتدربني يف الدورة الواحدة من
وفـــرص مواجهـــة هـــذه التحـــديات كـــبرية، وتكمـــن يف اعتمـــاد أطـــر رمسيـــة إلدارة   - ٣١٤

املبــادرات املتعلقــة ببنــاء القــدرات ويف تطبيــق منــهجيات شــاملة   /جــل األنــشطةاملــشاريع مــن أ
وتتــضمن الفــرص اإلضــافية زيــادة التعــاون وتبــادل املعلومــات فيمــا بــني  .)٢٣٢(للرصــد والتقيــيم

 مـن  واملستفيدين من برامج تنميـة القـدرات    من جهة   مقدمي اخلدمات، وبني مقدمي اخلدمات      
__________ 

ن الـذين قـد يتعرضـون    ون احلكوميـ وبيل املثـال ال احلـصر، هـو املـسؤول        خري توضيح هلذه التعقيدات، علـى سـ        )٢٣٠(
فاإلنـسان الـذي اسـتفاد اسـتفادة        : لسياسات التنقل داخل نظام اخلدمة املدنية بتقدمهم يف مسارهم الـوظيفي          

 من تنميـة القـدرات يف قـانون البحـار قـد ُيـضطر إىل االنتقـال مـن املكتـب املتعلـق باحمليطـات يف وزارة               كبرية
 يف الشؤون القنصلية، ولكن كثريين قد يعودون بعد بـضع سـنوات إىل جمـال احمليطـات           ااخلارجية ليتبوأ منصب  

: تنميـة القـدرات  ”تحـدة اإلمنـائي،   برنـامج األمـم امل  انظر  . كمستشار قانوين يف وزارة الثروة السمكية     للعمل  
  .)٢٠٠٩“  إعداد الربنامج اإلمنائيندراسة متهيدية م

املعرفة مبسألة تنمية القدرات من خالل منظـورات ومـشاهدات   ”. ٢٠٠١ .Horton, D. (ed) -. هورتون، د )٢٣١(
الـدائرة  : الهـاي ( .“احنـة التقييم املستقاة من الشبكة التعاونية بني املنظمـات الوطنيـة والدوليـة والوكـاالت امل              

  .)الدولية للبحوث الزراعية الوطنية
املستويات : كريكباتريك، تقييم الربامج التدريبية   . كريكباتريك وجيمس د  . انظر، على سبيل املثال، دونالد إل      )٢٣٢(

 إدارة الـشؤون االقتـصادية   /؛ واألمـم املتحـدة    )٢٠٠٦ .كـويهلر، ناشـرون    - بريت: سان فرانسيسكو (. األربعة
ــهائي لالجتمــاع   ــر الن ــة، التقري ــسابع عــشرواالجتماعي ــار مــوظفي الزمــاالت يف منظومــة األمــم املتحــدة   ال  لكب

، والـذي ركـز علـى تقيـيم زمـاالت منظومـة             ٢٠٠٨نـوفمرب   /ووكاالت البلد املـضيف املعقـود يف تـشرين الثـاين          
  ).(http://esa.un.org/techcoop/fellowships/cordin_activity.html انظر .األمم املتحدة ومنهجيات تقدير أثرها
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نتــائج الــيت جيــري احلــصول عليهــا يف ســياقات ومــستويات  ، بــشأن املنــهجيات والجهــة أخــرى
  .مضي الزمنمع حمددة و
علــى ( مرفــق البيئــة العامليــة ينفــذهاوتعمــل الــربامج الواســعة النطــاق، مثــل تلــك الــيت   - ٣١٥

وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي علـى تـوفري إطـار موحـد للمـشاريع               ) سبيل املثال، املياه الدولية   
وعلــى املــستوى  .يــه يف وضــع مبــادرات بنــاء القــدرات ورصــدها وتقييمهــا ميكــن التأســيس عل

اجملتمعي، وفيما يتعلق باملبـادرات الطويلـة األجـل، فـإن األطـر العامليـة مثـل خطـة جوهانـسربغ                     
سـيما مؤشـرات اإلجنـاز واألطـر الزمنيـة احملـددة يف تلـك         للتنفيذ واألهداف اإلمنائية لأللفيـة، ال    

  .نتائج وغايات مبادرات تنمية القدراتحتقيق را قابلة للقياس من أجل السياقات، قد ُتوفر أط
  التنسيق والتعاون والتمويل  - دال  

ُتعد مسائل تبادل املعلومات واملعارف واخلربات بني مقدمي خدمات بنـاء القـدرات               - ٣١٦
ق بـني  واملستفيدين منها، وفيما بني مقدمي تلك اخلدمات أنفسهم، فضال عن التعـاون والتنـسي       

مقدمي اخلـدمات، أمـرا ضـروريا مـن أجـل التنفيـذ الفعـال للمبـادرات،                 وبرامج اجلهات املاحنة    
  .واحلد من االزدواجية املكلفة وكذلك من أجل كفالة استدامة النتائج على مجيع املستويات

وقــد الحــظ برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن مــسألة بنــاء القــدرات ُتعتــرب حمــدودة    - ٣١٧
أثري واالســتدامة، ويرجــع ذلــك أساســا إىل االعتمــاد علــى املــساعدات اخلارجيــة، وامليــل إىل التــ
 املـوارد املتاحـة حمليـا أو انعـدامها،      ةنتهاء املشاريع عندما تنفد األموال، وكذلك افتـراض ُشـح         ا

األمر الذي ينـتج عنـه اسـترياد منـاذج للمـساعدة بـدوافع خارجيـة ال تنطـوي علـى احلـد األدىن                       
وهذا األمر قد يؤدي بدوره إىل إضاعة فـرص          . املعرفة، وبالتايل قد تتجاهل احلقائق احمللية      لنقل

تطوير املؤسسات احمللية وتعزيز القدرات احمللية والتنميـة احملليـة، أي تعزيـز املعـارف ذات املنبـع               
ــي ــرب     .احملل ــد، ُتعت ــو متزاي ــى حن ــة”وعل ــة بنــ    “امللكي ــشار إىل أن عملي ــدرات، وُي ــا للق اء  أساس

  .)٢٣٣(القدرات تتحقق بوترية أسرع عندما تكون نابعة حمليا
وظل مقـدمو اخلـدمات يواجهـون حتـديات الزيـادة الـسريعة يف االحتياجـات املتعلقـة                  - ٣١٨

ــة القــدرات  ــة   ) (انظــر الفــصل الثالــث (بتنمي ، )الــيت كــثريا مــا تكــون غــري حمــددة بدرجــة كافي
ــاهتا    ــة وممارس ــات املاحن ــذلك،  .وسياســات اجله ــزأة وأدت إىل طــرح    ول ــتجاباهتم جم ــت اس ظل

، تــدخالت ال ميكنــها أن تــساعد ي ذات صــلة علــى املــدى القــصري، وهــتــدخالت عديــدة غــري
هــذا ظــل كمــا  .فيمــا نــدر، علــى إحــداث تغــيري كــبري علــى املــستويني املؤســسي واجملتمعــي إال

نقـص  ربامج تدعمها جهات ماحنة وتفاقمت حدته بـشكل ظـاهر مـن جـراء               ل يتصدىالتحدي  

__________ 
  .٢٠احلاشية نظر ا )٢٣٣(
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واســتمراره التمويـل  ب االفتقــار إىل إمكانيـة التنبــؤ وشــروط التمويـل غــري املرنـة، و   ،)٢٣٤(التمويـل 
يات كـبرية  وتوجـد أيـضا حتـد    .عملية بناء القدرات، مبا يف ذلك يف جمال العلوم البحريـة    لصاحل  

  . حول احتياجات بناء القدرات والربامج املتاحة على حد سواءفيما يتعلق باملعلومات
وميكن معاجلة التحديات من خالل آليات تسمح ملقدمي اخلدمات واجلهـات املاحنـة               - ٣١٩

بتبــادل املعلومــات والــدروس املــستفادة وأفــضل املمارســات فيمــا يتعلــق باالحتياجــات وإدارة    
دورة التدريب ومستويات التدخل والشراكات والتمويل، ورمبـا األهـم مـن ذلـك كلـه تطـوير                  

 ،مـن خـالل تكـوين شـراكات للتطـوير والتنفيـذ           ،   التنسيق والتعاون   ُيعدّ كما .املناهج الدراسية 
 وللبنـاء علـى الـتالحم باالسـتفادة         “التـداخل املتزايـد يف التـدريب      ” للتخلص مـن  أمرا ضروريا   

 ينبغـي جعـل تبـادل املعلومـات بـني مقـدمي اخلـدمات           كمـا  .)٢٣٥(من املزايـا التكامليـة والنـسبية      
ب أن تركـز هـذه التبـادالت علـى الفـرص املتاحـة لفهـم الـسياق                  واملستفيدين منـها ممكنـا، وجيـ      

وينبغـي أيـضا إنـشاء       . املعنـيني واملنـاهج الدراسـية وطـرق تقـدميها          ة أصحاب املـصلح   مشاركةو
ــسمح باســتمرارية تبــادل           ــاظ عليهــا مبــا ي ــات بــني املــستفيدين واحلف ــبكات لتبــادل املعلوم ش

  .)٢٣٦(واصلاملعلومات الفنية والتعلم املستمر، وكذلك الت
وميكــن تطــوير هــذه الفــرص عــن طريــق اســتخدام الــشبكات القائمــة الرمسيــة وغــري      - ٣٢٠

  . )٢٣٧(الرمسية من املمارسني والباحثني واألكادمييني، مبن فيهم العلماء

__________ 
العائق الرئيـسي   ) البنية األساسية وتطوير املوظفني   (فعلى سبيل املثال، ال يزال انعدام التمويل الالزم لتطوير املؤسسات            )٢٣٤(

  .٢٢٥أيضا احلاشية نظر ا. مام قدرة البلدان النامية على تطوير واستخدام املنتجات من التكنولوجيا األحيائيةأ
  .٢١١بيان برلني، انظر احلاشية  )٢٣٥(
على سبيل املثال، يقدم برنامج خرجيـي الزمالـة املـشترك بـني األمـم املتحـدة ومؤسـسة نيبـون اليابانيـة، فرصـا                )٢٣٦(

  .مستمرة من أجل تنمية قدرات خرجيي الزماالت والتواصل فيما بينهم
 مـسامهتها،   يف،  )جلنـة هلـسنكي   (اية البيئة البحرية يف منطقـة حبـر البلطيـق            جلنة مح  تعلى سبيل املثال، الحظ    )٢٣٧(

كمـا تـوفر األنـشطة العلميـة     . أن املدخالت العلميـة تطـورت، بـني مجلـة أمـور، مـن خـالل شـبكات العلمـاء                  
البحــر /املندرجــة ضــمن إطــار بــرامج الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة الكــبرية، مثــل برنــامج حوضــي الــدانوب    

وتـشمل األمثلـة األخـرى، شـبكة البيانـات واملعلومـات املتعلقـة        . فرصا كبرية على الصعيد اإلقليمـي  األسود،  
؛ وجلنـة توجيـه املعلومـات اخلاصـة         )www.odinafrica.org: انظـر (باحمليطات يف أفريقيا، على الصعيد اإلقليمي       

وعـالوة علـى ذلـك،      . صعيد احمللـي  ، على ال  )http://aczisc.dal.ca :انظر(باملنطقة الساحلية للمحيط األطلسي     
يستضيف املعهد الدويل للتنمية املستدامة، بالتعاون مع املنتدى العاملي للمحيطات والسواحل واجلـزر، قائمـة               

لتوزيع األخبار واإلعالنات املتعلقة مبسائل السياسة العامـة اخلاصـة باحمليطـات            إلكتروين  لكترونية على خادم    إ
ضاء لنـشر مـواد عـن أخبـار الـسياسة العامـة اخلاصـة باحمليطـات، وإعالنـات عـن                     عن طريق توفري القدرة لألع    

 العمل واملؤمترات وقوائم الوظائف ومعلومات عن كل جديـد يف املنـشورات واملـوارد األخـرى            اتعقد حلق 
  .www.iisd.ca/email/oceans-L.htm :املتاحة مباشرة على شبكة اإلنترنت، انظر
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املؤســسات، وآليــات التعــاون غــري  مــا يوجــد مــن  كمــا ُتوجــد فــرص كــبرية داخــل    - ٣٢١
 تبـــادل لتنـــسيقعناصــر حمـــددة   تتـــوفر فيهـــاالـــيت وليــة،  والـــربامج واملـــشاريع الد ،)٢٣٨(الرمسيــة 

فيمــا بــني بلــدان  )٢٤٠( إيــالء اهتمــام خــاص للمبــادرات والــروابط يستــصوبو .)٢٣٩(املعلومــات
حيـث أهنـا متثـل املعرفـة اخلاصـة بالـسياق         ،)٢٤١(اجلنوب مبا يف ذلك داخـل األوسـاط األكادمييـة         

العالقـات  هـج   يت كثريا ما تطغى عليها نُ     مبادرات فعالة لتنمية القدرات، وال    تحقيق  الضرورية ل و
  .)٢٤٢(بني الشمال واجلنوب

__________ 
سـياق مكافحـة القرصـنة، جـرى اسـتخدام تقريـر البعثـة املـشتركة لتقيـيم االحتياجـات                    على سبيل املثـال، يف       )٢٣٨(

اإلقليمية اليت أجريت حتت رعاية جمموعة االتصال بشأن القرصنة قبالة سواحل الصومال مبـشاركة عـدد مـن         
مكنـة  الدول واملنظمات املنخرطة بنشاط يف عملية بناء القـدرات، كأسـاس لتطـوير مـصفوفة مـن اجملـاالت امل                

ويف وقت الحق، وزعت املـصفوفة علـى مجيـع املـشاركني يف جمموعـة االتـصال لإلشـارة إىل                    . لبناء القدرات 
  . بالفعل أو كانوا على استعداد لتقدمي املساعدة فيهااملناطق اليت كانوا يقدمون املساعدة فيها

والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي؛ االجتماعـات         على سبيل املثال، جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون           )٢٣٩(
: انظـر . كل سـنتني لكبـار املـوظفني املعنـيني بالزمـاالت يف منظومـة األمـم املتحـدة ووكـاالت البلـد املـضيف                       

ــة      ــصادية واالجتماعيـــــ ــشؤون االقتـــــ ــابع إلدارة الـــــ ــاث التـــــ ــدريب واالبتعـــــ ــشبكي للتـــــ ــع الـــــ : املوقـــــ
>http://esa.un.org/techcoop/fellowships/cordin_activity.html<          ؛ وشبكة املوارد وتبـادل املعلومـات يف جمـال

ومبــادرة املثلــث  ؛>www.iwlearn.net<املوقــع علــى ) I W:Learn(: امليــاه الدوليــة التابعــة ملرفــق البيئــة العــاملي 
عد وتبادل املعلومات بشأن تيـار بنغـويال، الـيت تـوفر     ؛ وأداة التعلم عن ب  >www.cti-secretariat.net<: املرجاين

؛ <www.dlist-benguela.org>: نترنـــت مباشـــرةإلالتواصـــل وتبـــادل املعلومـــات واملناقـــشة والـــدورات علـــى ا
والــشبكات اإلقليميــة وشــبه اإلقليميــة ملراكــز االتــصال املعنيــة بربنــامج العمــل املتعلــق باملنــاطق احملميــة التابعــة  

نــوع البيولــوجي، علــى النحــو املــشار إليــه مــن قبــل األمانــة العامــة التفاقيــة التنــوع البيولــوجي يف   التفاقيــة الت
مقـرر مجعيـة اللجنـة األوقيانوغرافيـة        : وفيما يتعلق بالعلم واحلصول علـى البيانـات ونـشرها، انظـر           . مسامهتها

يطـات يف إطـار عمـل اللجنـة املعنيـة         احلكومية الدولية باعتماد نظام املعلومات البيولوجيـة اجلغرافيـة بـشأن احمل           
  ).١٤٨، الفقرة A/64/Add.1(بالتبادل الدويل للبيانات واملعلومات األوقيانوغرافية 

انظر، على سبيل املثال، فرق العمل ومراكز التميز اإلقليمية التابعة للشراكات يف جمـال اإلدارة البيئيـة لبحـار                    )٢٤٠(
ة األمـم املتحـدة اخلاصـة املعنيـة بالتعـاون فيمـا بـني بلـدان                 ؛ وكـذلك وحـد    >www.pemsea.org< :شرق آسيا 

التوسـط يف عمليـة تبـادل املعرفـة واحللـول      ”إىل ، اليت تسعى، يف مجلـة أمـور،     )http://tcdc.undp.org(اجلنوب  
وتعزيز حوار سياسات عاملي وفيما بني بلدان اجلنوب بـشأن القـضايا والتحـديات              [...] اإلمنائية يف اجلنوب    

ة مـن خـالل سلـسلة منـشورات     وميكن االطالع على منوذج جيد هلذه املبـادرات التمكينيـ        . “سية للتنمية الرئي
  .“تبادل اخلربات املبتكرة”الوحدة 

على سبيل املثال، احتـاد جامعـات الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، الـذي يـسعى إىل تعزيـز قـدرة مؤسـسات                     )٢٤١(
تيسري تنمية قدرات مؤسـسية وُنظُميـة لتنفيـذ برنـامج عمـل بربـادوس               التعليم العايل يف تلك الدول عن طريق        

)http://www.myucsis.com.(  
 اإلمنائيــة، جلنــة املــساعدة -  منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي  -حتــالف مــؤمتر نــزع الــسالح   )٢٤٢(

 :متاحـــة علـــى، )٢٠٠٩(حـــان الوقـــت للعمـــل والـــتعلم : القـــدرات ن تنميـــةأوجهـــات نظـــر اجلنـــوب بـــش
>htt://www.oecd.org/dataoecd/42/23/44386394.pdf<.  
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كمــا يتطلــب جمــال التــصديق املتبــادل واعتمــاد القــدرات واملهــارات املهنيــة اهتمامــا     - ٣٢٢
عاجال، حيث أنه يضفي صبغة رمسية على املسامهة احملتملة اليت ميكـن للفـرد أن يقـدمها ضـمن                   

عام واخلـاص بـالتعرف علـى نتـائج التـدخالت يف جمـال بنـاء           األطر اإلدارية ويسمح للقطاعني ال    
حـدث  ُتأن إحراز تقدم يف هـذا الـشكل سيـسهم إسـهاما كـبريا يف              فإن  وبالتايل   .)٢٤٣(القدرات

ــادرات امل ــأُتتخــذ علــى مــستوى فــردي   الــيت ب  .)٢٤٤( علــى املــستويني املؤســسي واجملتمعــي  اريثت
 التحـسن يف التعـاون والتنـسيق والتمويـل،          أن فرص التقدم يف هذا اجملال، فضال عن تعزيز         كما

ــال علــى ذلــك هــو املــشروع        ــام واخلــاص، وخــري مث ــشراكات بــني القطــاعني الع تكمــن يف ال
لشراكات يف جمال اإلدارة البيئية لبحـار شـرق آسـيا           للشراكة بني القطاعني يف سياق ا     التجرييب  

  .)٢٤٥(٢٠٠٩كمل عام الذي اسُتو
  

  ستنتاجاتاال  -سادسا  
ح التقرير أنه، رغم اجلهود اليت تبذهلا الدول واملنظمات الدوليـة، ال تـزال هنـاك           يوض  - ٣٢٣
 تعيـق وقـد   . حتقيـق بنـاء فعـال للقـدرات    تعترض سـبيل القدرات القائمة وحتديات    حتّد من   قيود  

سـيما البلـدان الناميـة، وخباصـة أقلـها منـوا             هذه القيود والتحديات إمكانية استفادة الدول، وال      
زرية الصغرية النامية، من احمليطات والبحار ومواردها عمـال باتفاقيـة األمـم املتحـدة               والدول اجل 

وقــد تــؤثر كــذلك ســلبا علــى قــدرة الــدول علــى تنفيــذ االتفاقيــة وغريهــا مــن   .لقــانون البحــار
وقــد زادت احلاجــة امللحــة لتطــوير وتعزيــز قــدرات البلــدان   .الــصكوك القانونيــة بــشكل فعــال

__________ 
الـشبكة التعليميـة لتنميـة القـدرات،        /جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة      - منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي        )٢٤٣(

 وقد طرحت بعض املبادرات يف هذا الصدد بواسطة الـشراكات يف جمـال             .٤١٦ احلاشية   ،مرجع سبق ذكره  
برنـامج  /اإلدارة البيئية لبحار شرق آسيا من خالل نظام شهادة األيزو، وبواسـطة املعهـد الـدويل للمحيطـات                 
  .التعلم املتعلق باحمليطات من خالل نظام االعتماد التابع ملعهد اهلندسة والعلوم والتكنولوجيا البحرية

، حيـث سـيكون لـدى األفـراد     “ة العقـول هجـر ”وقد خيفف هذا االعتراف أيضا من العوامل اليت تـؤدي إىل      )٢٤٤(
  .جمموعة من املهارات احملددة املعترف هبا والقابلة للقياس، ميكن استخدمها كأساس لالعتراف والنهوض

يالحــظ برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، يف مــسامهته، أن مبــادرات الــشراكات بــني القطــاع العــام والقطــاع  )٢٤٥(
 اإلدارة البيئية لبحار شرق آسيا من أجل حتفيـز االسـتثمارات البيئيـة قـد            لشراكات يف جمال  يف سياق ا  اخلاص  

إرشـادية لبنـاء   /وجرى إنتاج عدة مواد تدريبية .اكتملت يف إندونيسيا والصني والفلبني وفييت نام وكمبوديا   
القــدرات وجــرى عقــد عــدد مــن الــدورات التدريبيــة واملــشاورات وبنــاء توافــق يف اآلراء كجــزء مــن عمليــة  

وقد أظهرت اخلربات املكتسبة مـن مبـادرات الـشراكات بـني             .لشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص     ا
القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص أهنــا عمليــة قابلــة للتطبيــق، كمــا يؤكــد ذلــك أيــضا اهتمــام مــصرف التنميــة   

فلبينيـة لتعزيـز عنـصرها املتعلـق        التجربـة ال  /اآلسيوي واملركز الفلبيين للبناء والتـشغيل والنقـل باسـتخدام احلالـة           
  .بالشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص
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ف بشأن الوفاء بااللتزامات اليت يقتـرب أجلـها بـسرعة واملنـصوص عليهـا               النامية بسبب املخاو  
  .يف خطة جوهانسربغ للتنفيذ واألهداف اإلمنائية لأللفية

ــا أدركــت اتفاقيــ  و  - ٣٢٤ ــانون البحــار،    كم ــم املتحــدة لق ــإن ة األم ــدول   ف ــني ال ــاون ب التع
ال شــؤون احمليطــات واملنظمــات الدوليــة وســيلة فعالــة ميكــن بواســطتها تنميــة القــدرات يف جمــ  

ومــن األمــر وهتــدف املــساعدة، يف واقــع   .وقــانون البحــار، مبــا يف ذلــك جمــال العلــوم البحريــة  
فيمـا بـني احمليطـات كـذلك، إىل تعزيـز القـدرات علـى إدارة األنـشطة                 احلاصل  منظور االتصال   

فعلـى سـبيل    .املتعلقة باحمليطات بطريقة مـستدامة ميكـن أن ُتفيـد مجيـع الـدول يف هنايـة املطـاف                
ــال،  ــا املث ــع       مب ــدعائم األساســية جلمي ــل ال ــا متث ــة هل ــات الداعم ــة والتكنولوجي ــوم البحري أن العل

سـيما يف البلـدان      األنشطة اليت جتري يف احمليطات، فإن زيادة قدرة الدول يف هـذا الـصدد، وال              
ستدامتني النامية، ميكن أن تعزز الفهم العلمي للمحيطات ككل وأن تـدعم التنميـة واإلدارة املـ               

  .فيد دول أخرى أيضاحرية على املستوى العاملي، مما يللموارد الب
 ا جهـــودوابـــذل أن ياملطلـــوب مـــن مجيـــع أصـــحاب املـــصاحل املعنـــيني إن لـــذلك، فـــو  - ٣٢٥

ولويــات علــى   لأل اســتهدافها مبــادرات بنــاء القــدرات و  /متــضافرة، لكفالــة اســتدامة أنــشطة   
اء تقييم شامل للقدرات واالحتياجات احلاليـة للـدول         وسيكون إجر  .املستويني الوطين والدويل  

يف جمال شؤون احمليطات وقانون البحار، مبـا يف ذلـك العلـوم البحريـة، والـسبل املمكنـة لتعزيـز                     
القـدرات،  نقطة انطالق أساسية من أجل تطوير برامج وأنـشطة مـستمرة لبنـاء        تلك القدرات، 

ويف ســياق  .وا والــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة ســيما أقــل البلــدان منــ  يف البلــدان الناميــة، وال
العلوم البحرية، فإن العملية العادية، عندما تعمل بكامل طاقتها، قـد تـشكل أداة مفيـدة لتعزيـز           
وتسهيل وكفالة بناء القـدرات ونقـل التكنولوجيـا، مبـا يف ذلـك التكنولوجيـا البحريـة، وتعزيـز                 

  .التعاون يف جمال العلوم البحرية
  


