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  موجز  
 ٦٥/٣٧ مــن قرارهــا ١٦٧ يف الفقــرة عــد هــذا التقريــر عمــال بطلــب اجلمعيــة العامــةأُ  

ــف  ــام يف  أل ــدرج األمــني الع ــسنوي عــن احمل  أن ي ــر ال ــات     التقري ــانون البحــار معلوم يطــات وق
تقييمات األثر البيئي اليت جترى فيمـا يتعلـق باألنـشطة املزمـع القيـام هبـا يف املنـاطق الواقعـة                       عن

  اســتنادا إىلخــارج نطــاق الواليــة الوطنيــة، مبــا يف ذلــك االحتياجــات يف جمــال بنــاء القــدرات،
معلومـات  أيـضا   يتـضمن التقريـر     و.  املختـصة  نظمـات الدوليـة   املعلومات املطلوبة من الدول وامل    

 تـشرين   ١٩عن األنشطة اليت اضـطلعت هبـا املنظمـات املعنيـة منـذ تقريـر األمـني العـام املـؤرخ                      
ــة   )A/64/66/Add.2 (٢٠٠٩أكتــــوبر /األول ــا يف ذلــــك عــــن اجلوانــــب العلميــــة والتقنيــ ، مبــ

لتنـوع البيولـوجي البحـري      قتـصادية حلفـظ ا     اال -واالقتصادية والقانونيـة والبيئيـة واالجتماعيـة        
كمـا يتـضمن   . املناطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة واسـتخدامه بـصورة مـستدامة          يف

ــدوليني وعــن القــضايا        ــسيق ال ــز التعــاون والتن ــة لتعزي ــهج املمكن ــارات والن معلومــات عــن اخلي
أساسية أكثـر تفـصيال إىل تيـسري        واملسائل الرئيسية يف اجملاالت اليت يؤدي فيها إجراء دراسات          

  .نظر الدول يف تلك القضايا
  
  

 
  

  *   A/66/50.  



A/66/70
 

2 11-27335 
 

  احملتويات
  

الصفحة  
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة    -أوال   
يتـصل ألنشطة اليت اضطلعت هبا مؤخرا األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية املعنية، مبا يف ذلـك مـا                 ا  -ثانيا   

 االقتــصادية حلفــظ التنــوع-نونيــة والبيئيــة واالجتماعيــة منــها باجلوانــب العلميــة والتقنيــة واالقتــصادية والقا
٩. . . . . . البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستخدامه بصورة مستدامة

١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علوم وتكنولوجيا البحار             -ألف     
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علوم البحار       -   ١      
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تكنولوجيا البحار        - ٢      
١٦. . . . . . . . . . . .  باملوارد البحرية احلية          ذات الصلة      والتطورات       األمساك    نشطة صيد      أ  -باء     
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غ عنه وغري املنظم        الصيد غري املشروع وغري املبلَّ             - ١      
١٩. . . . . . . . . . . . . على التنوع البيولوجي البحري            الضارة      واآلثار    العرضي     املصيد   - ٢      
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صيد يف قاع البحار          لل   الضارة    اآلثار   - ٣      
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النقل البحري      أنشطة      -جيم     
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املواد املتسربة األخرى         التلوث النفطي و       - ١      
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلوث اهلواء     - ٢      
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انبعاثات غازات االحتباس احلراري                   - ٣      
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التلوث الكيميائي       - ٤      
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التخلص من النفايات           -دال     
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األنشطة الربية        -هاء     
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استكشاف املعادن واستغالهلا                -واو     
٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  البحرية واستغالهلا        اجلينية    املوارد   ب  املتعلقة   لبحوث    ا  -زاي     
٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ستعماالت اجلديدة         ال األنشطة األخرى، مبا يف ذلك ا                 -حاء     
٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ختصيب احمليطات          - ١      
٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عزل الكربون       - ٢      
٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطاقة املتجددة       - ٣      



A/66/70  
 

11-27335 3 
 

٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكبالت البحرية        - ٤      
٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياحة     - ٥      
٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املائيات     تربية    - ٦      
٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة التصدي لآلثار الشاملة لعدة قطاعات                       -طاء     
٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلطام البحري        - ١      
٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األنواع الدخيلة املتغلغلة          - ٢      
٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تغري املناخ     - ٣      
٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يف احمليطات     الضجيج       - ٤      
٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أدوات اإلدارة       - ياء    
٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يكولوجي   ملتكاملة وهنج النظام اإل           اإلدارة ا  هنج    - ١      
٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقييمات األثر البيئي           - ٢      
٥٩. . . . . . . . . .  احملمية  أدوات اإلدارة على أساس املناطق ال سيما يف املناطق البحرية                                - ٣      
٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلدارة    -كاف     
٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التكنولوجيا       ونقل   القدرات    بناء    - الم    

٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدوليني    والتنسيق     التعاون     لتعزيز    املمكنة    هج  والنُ  اخليارات      - ثالثا  
٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املعلومات     قاعدة    - ألف    
٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التكنولوجيا       ونقل   القدرات    بناء     - باء    
٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنفيذ    - جيم    
٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النظام اإليكولوجي       هنج   رة املتكاملة و      هنج اإلدا     - دال    
٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقييمات األثر البيئي            -هاء     
٨٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أدوات اإلدارة القائمة على أساس املناطق                     - واو    
٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رد اجلينية البحرية        املوا  -زاي     
٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون والتنسيق الشامالن لعدة قطاعات                     - حاء    

٩١. . ا هل  الدول   دراسة   القضايا واملسائل اهلامة اليت ييسر إعداد دراسات أساسية أكثر تفصيالً بشأهنا                                            - رابعا  
٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استنتاجات        - خامسا  



A/66/70
 

4 11-27335 
 

  مقدمة  -أوال   
 اإلنسانية ألنـه األسـاس الـذي تقـوم عليـه الطائفـة               هام للغاية خلري   )١(التنوع البيولوجي   - ١

وتتـسم احمليطـات بـشدة      . )٢(لوجية الـيت تعتمـد عليهـا احليـاة        العريضة من خدمات النظم اإليكو    
ــة       ــنظم اإليكولوجي ــاة بــدءا مــن ال ــة واحلي ــنظم اإليكولوجي التنــوع مــن حيــث املعــامل املاديــة وال

لة والقريبة مـن الـشاطئ وانتـهاء باملعـامل املوجـودة            واألنواع البيولوجية املوجودة يف املياه الضح     
املنـاطق   يف أعمق املواقع البحرية وأكثرها ُبعدا مثـل األخاديـد العميقـة والـسهول الـسحيقة، يف                

الـدور احملـدد لـبعض      فهـم   ومـع أن    . الواقعة داخل نطاق الوالية الوطنية وخارجـه علـى الـسواء          
ــزال    ــة ال ي ــنظم اإليكولوجي ــسلّ  جــدا حمــدودامــن هــذه ال ــنظم   ، فمــن امل ــه بوجــه عــام أن ال م ب

اإليكولوجية البحريـة والتنـوع البيولـوجي هلمـا وظـائف حيويـة يف الـدورة الطبيعيـة ويف حفـظ                    
 كمــا تــشكل الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة والتنــوع البيولــوجي البحــري، . احليــاة علــى األرض

دى الــباليني مــن البــشر  العــيش لــ لكــسبادرصمــ نطــاق الواليــة الوطنيــة، يف ذلــك خــارج مبــا
  .خمتلف أحناء العامل يف
 فـإن احمليطـات والـسواحل هـي اآلن مـن أكثـر الـنظم اإليكولوجيـة تعرضـا                    ،ومع ذلك   - ٢

، ٢٠١٠ويف سـياق االحتفـال بالـسنة الدوليـة للتنـوع البيولـوجي يف عـام             .)٣(للتهديد يف العامل  
 احلــايل لفقــدان التنــوع   أظهــر عــدد مــن التقــارير أن هــدف حتقيــق خفــض كــبري يف املعــدل        

 تارخيا لبلوغـه، مل يتحقـق       ٢٠١٠مسامهة يف ختفيف وطأة الفقر والذي حتدَّد عام         كالبيولوجي  
ــإن     . علــى املــستوى العــاملي  ــة، ف ــادة االســتثمار يف خطــط وإجــراءات حفــظ الطبيعي ورغــم زي

ــاع معــدالت االســ       ــها ارتف ــوجي، ومن ــوع البيول ــدان التن ــسببة لفق ــسية امل ــل الرئي تهالك، العوام
ها، واألنواع البيولوجية املتغلغلة، والتلوث، وتغـري املنـاخ، مل تعـاجل بعـُد     ئلواملوفقدان الكائنات   

  .)٤(تنوع البيولوجيعلى نطاق يكفي للتأثري على االجتاهات السلبية العامة يف حالة ال
  

__________ 
تبـاين الكائنـات العـضوية    ” من اتفاقية التنوع البيولـوجي، هـو   ٢التنوع البيولوجي، حسب تعريفه يف املادة          )١(  

 مبــا فيهــا، ضــمن أمــور أخــرى، الــنظم اإليكولوجيــة األرضــية والبحريــة   ،احليــة املــستمدة مــن كافــة املــصادر 
يـة الـيت تعـد جـزءا منـها؛ وذلـك يتـضمن التنـوع داخـل األنـواع وبـني              واألحياء املائيـة واملركبـات اإليكولوج     

  .“األنواع والنظم اإليكولوجية
  .)A.10.I.7 رقم املبيع ،منشورات األمـم املتحدة (٢٠١٠تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية لعام    )٢(  
  )٣(   Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Synthesis (Washington, D.C., 

World Resources Institute, 2005).  
 ية للتنوع البيولـوجي يف    الدراسة االستشراف ”انظر أيضا أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي،       .  أعاله ٢انظر احلاشية      )٤(  

خطط عمل البحـار     تقرير اتفاقيات و   ‐موجز جتميعي عاملي    ؛ برنامج األمم املتحدة للبيئة،      )٢٠١٠ (“٣العامل  
  .)٢٠١٠ (مية واالستشرافية املتعلقة بالتنوع البيولوجي البحريياإلقليمية للمسامهة يف سلسلة الدراسات التقي
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نـاطق  وال توجد مناطق حبرية مبنأى عن التأثر بأنشطة اإلنسان كمـا أن نـصف هـذه امل                  - ٣
ــددة    ــيري متع ــل تغ ــشدة بعوام ــأثر ب ــا يت ــزال الطلــ . تقريب ــامى   وال ي ــة يتن ــة البحري ــى األغذي ب عل

  غـري املــستزرعة، ومــا زال اخلنـاق يـضيق علــى األرصـدة الــسمكية   . ازديـاد أعــداد الـسكان   مـع 
 إعـادة تـوزُّع جتمعـات األمسـاك         ويـؤدي تغـري املنـاخ إىل      . جيـري التوسـع يف تربيـة املائيـات         كما
ويتعــرض كــثري .  تنــوع أقــل نــسبيا اه القطــبني وتغــدو احليــاة يف احمليطــات املداريــة ذات  اجتــ يف
ــد بــسبب ارتفــاع منــسوب ســطح البحــر     مــن ــساحلية للتهدي ــة ال ــنظم اإليكولوجي ــؤدي . ال وي

ــى       ــة عل ــة البحري ــق النباتي ــات والعوال ــات واملرجاني ــدرة احملاري حتمــض احمليطــات إىل إضــعاف ق
 فضال عن هياكل الـشعاب      ،ا يهدد بتقويض شبكات غذائية حبرية      مم ،تشكيل هياكلها العظمية  

ــة ــاطق       . املرجاني ــاة يف املن ــدان احلي ــدل فق ــشتد مع ــوث ي ــذيات والتل ــد أمحــال املغ ــسبب تزاي وب
 املنقولـة   الساحلية، كما تؤدي العوملة إىل زيادة األضرار الـيت تـسببها األنـواع املتغلغلـة الدخيلـة                

  .)٥(يف مياه صابورة السفن
نــاخ أن تــسبب حــاالت  وتوشــك اآلثــار التراكميــة لــصيد األمســاك والتلــوث وتغــري امل    - ٤

 مــع  احليـة  البحريــة بــني الكائنـات ،، وإن كانـت غــري مفهومـة إال بقــدر ضـئيل   انقـراض مجاعيــة 
 .)٦(يترتب على ذلك مـن عواقـب مـن حيـث املـوارد واألمـن بالنـسبة للمجتمعـات البـشرية                     ما

ــوع البيولــ   ــدان التن ــة    وســيؤدي فق ــة اجلهــود املبذول ــذي ال ســبيل إىل تداركــه إىل عرقل وجي ال
لتحقيــق أهــداف إمنائيــة أخــرى، وال ســيما تلــك املتــصلة بــالفقر واجلــوع والــصحة، ألنــه يزيــد  

  .)٧(امهمالفقراء ضعفا ويقلل اخليارات اإلمنائية املتاحة أم
 مـا زالـت   حـري   ومع أن كثافة األنشطة والضغوط البشرية علـى التنـوع البيولـوجي الب              - ٥

علــى أشــدها يف املنــاطق الــساحلية، فــإن هنــاك عــددا مــن العوامــل الــيت أدت إىل اتــساع مــدى  
ــن الــساحل     ــشرية بعيــدا ع ــشطة الب ــل نقــصان األرصــدة الــسمكية      . األن ــشمل هــذه العوام وت

ــضحلة   ــاه ال ــات     ،املوجــودة يف املي ــدهورها يف بعــض احلــاالت، واســتحداث تكنولوجي ــل وت  ب
ستغالل موارد قاع البحار، والبحث عن مصادر بديلة جديـدة للطاقـة،            جديدة الستكشاف وا  

كمـا أن االهتمـام     . والتنظيم األشد صرامة لبعض األنشطة يف املناطق اخلاضـعة للواليـة الوطنيـة            
العلمي والتجاري املتزايد مبنـاطق ظلـت حـىت اآلن إىل حـد كـبري غـري مستكـشفة يـؤثر بـشكل                       

وخلـص تعـداد الكائنـات     . بحري واملوارد البيولوجية البحرية   تراكمي على التنوع البيولوجي ال    

__________ 
  .)٢٠١٠ (“٣ع البيولوجي يف العامل الدراسة االستشرافية للتنو”مانة اتفاقية التنوع البيولوجي، أ  )٥(  
 تقرير اتفاقيات وخطط عمل البحار اإلقليميـة للمـسامهة          ‐عي عاملي   موجز جتمي برنامج األمم املتحدة للبيئة،       )٦(  

  .)٢٠١٠ (مية واالستشرافية املتعلقة بالتنوع البيولوجي البحريييف سلسلة الدراسات التقي
  . أعاله٢انظر احلاشية   )٧(  
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ــة  ــة البحري ــة يف  احلي ــات والقمام ــتخلص مــن النفاي ــاره أشــد وطــأةً    إىل أن ال  املاضــي كانــت آث
 فــإن اآلثــار يــأيت أشــدها مــن مــصائد األمســاك واهليــدروكربون   ،أمــا اليــوم. البحــار العميقــة يف

 .)٨( تغـري املنـاخ سـيكون األثـر األكـرب يف املـستقبل             وتـشري التنبـؤات إىل أن     . واستخراج املعادن 
كما أن ازدياد الفهم العلمي للتهديدات اليت تتعرض هلا احمليطات بـات يظهـر كيـف أن اآلثـار                   
املتفرقة اآلتية من قطاعات منفردة أصبحت تتكاتف وتتجاوز املناطق والبحار املغلقـة وتتفاعـل              

لـى األنـواع البيولوجيـة والتجمعـات البـشرية          مع بعـضها الـبعض بـشكل متـآزر، فتـؤثر لـيس ع             
اليت تعتمـد يف حياهتـا علـى الـنظم اإليكولوجيـة الـساحلية فحـسب، بـل وبـشكل متزايـد                      احمللية  

 والتجمعـات   على النظم الطبيعية واجملتمعات اإلنسانية األكرب حجما اليت تـشكل تلـك األنـواع             
  .)٩(جزءا منها

يطات ونظمها اإليكولوجية من ثراء ومـا تؤديـه مـن    وإدراكا من الدول ملا تتسم به احمل      - ٦
 ٢٠٠٢لتنميـة املـستدامة يف عـام        وظائف حافظة للحياة، فقد تعهدت يف مـؤمتر القمـة العـاملي ل            

تنوعهــا  املعرضــة للخطــر وعلــىواحملافظــة علــى إنتاجيــة املنــاطق البحريــة والــساحلية اهلامــة ” بـــ
ــوجي ــع    ،البيول ــيت تق ــاطق ال ــك املن ــا يف ذل ــة  لخــدا مب ــة الوطني ــا حــدود الوالي  .)١٠(“ وخارجه

الفريـق العامـل املخـصص       ،٥٩/٢٤ مـن قرارهـا      ٧٣وأنشأت اجلمعية العامـة، مبوجـب الفقـرة         
حبفـظ التنـوع البيولـوجي البحـري      غري الرمسي املفتـوح بـاب العـضوية لدراسـة املـسائل املتعلقـة               

وأسـندت إىل  . حنـو مـستدام   علـى  خدامهاملناطق الواقعة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة واسـت           يف
ــة   ــام التالي ــل امله ــق العام ــشطة الــ  ) أ: (الفري ــةدراســة األن ــم املتحــد ل سابقة واحلالي ــا ألم ة وغريه

املنظمات الدولية املختصة فيما يتعلق حبفظ التنـوع البيولـوجي البحـري يف املنـاطق الواقعـة                   من
ــة واســتخدامه بطريقــة مــستدامة؛    ــة دراســ) ب(خــارج نطــاق الواليــة الوطني ة اجلوانــب العلمي

االقتـصادية وغريهـا مـن جوانـب هـذه        -والتقنية واالقتـصادية والقانونيـة والبيئيـة واالجتماعيـة          
ديد القـضايا واملـسائل الرئيـسية الـيت مـن شـأن إجـراء دراسـات أساسـية أكثـر                     حت) ج(املسائل؛  

نـهج املمكنـة،   إيـضاح اخليـارات وال  ) د(تفصيال بشأهنا أن ييـسر نظـر الـدول يف هـذه املـسائل؛         
__________ 

يـة واسـتخدامها بـصورة      النتائج العلمية املؤيـدة حلفـظ الكائنـات البحريـة احل          ”احلية،   تعداد الكائنات البحرية    )٨(  
  .)٢٠١١ (“خمصص جلهات اختاذ القرار موجز لتعداد الكائنات البحرية احلية -مستدامة 

وكالة املناطق البحرية احملمية، واللجنة العاملية للمناطق احملمية التابعة لالحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة، واملركـز                     )٩(  
م املتحــدة للبيئــة، ومجعيــة حفــظ الطبيعــة، وجامعــة األمــم   العــاملي لرصــد حفــظ الطبيعــة التــابع لربنــامج األمــ  

 احلالة الراهنة واحتماالت املستقبل   : احلماية العاملية للمحيطات  ة،  ستراتيجية العاملية حلفظ الطبيع   املتحدة، واال 
)٢٠١٠(.  

 ‐أغــسطس / آب٢٦، جنــوب أفريقيــا، لتنميــة املــستدامة، جوهانــسربغلتقريــــــر مــؤمتر القمــة العــاملي انظــر   )١٠(  
، الفــصل األول، ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤

  .)أ (٣٢، املرفق، الفقرة ٢القرار 
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ــال      ــدوليني يف جم ــسيق ال ــاون والتن ــشجيع التع ــضاء، لت ــظحــسب االقت ــوجي   حف ــوع البيول  التن
واسـتعان  . البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستخدامه بطريقة مستدامة          

ن  مـ  ٧٤الفريق العامل خـالل نظـره يف هـذه املـسائل بتقريـر أعـده األمـني العـام عمـال بـالفقرة                        
  .A/61/65ويرد تقرير الفريق العامل يف الوثيقة ). A/60/63/Add.1 (٥٩/٢٤القرار 

ــة العامــة، يف الفقــرة  ٢٠٠٦ويف عــام   - ٧ ، إىل ٦١/٢٢٢ مــن قرارهــا ٩١، طلبــت اجلمعي
، اجتماعـا للفريـق العامـل يف عـام          ٥٩/٢٤ مـن القـرار      ٧٣ وفقـا للفقـرة      ،األمني العـام أن يعقـد     

 علــى التنــوع البيولــوجي البحــري اآلثــار البيئيــة لألنــشطة البــشرية) أ: ( للنظــر فيمــا يلــي٢٠٠٨
ــة؛    يف ــة الوطني ــاطق الواقعــة خــارج نطــاق الوالي ــدول  ) ب(املن  ،التنــسيق والتعــاون فيمــا بــني ال

ــوجي      ــة ذات الــصلة حلفــظ وإدارة التنــوع البيول ــة الدولي وكــذلك املنظمــات واهليئــات احلكومي
 القائمـة علـى   دور أدوات اإلدارة  ) ج(نطاق الواليـة الوطنيـة؛      البحري يف املناطق الواقعة خارج      

تقريـر  ) هــ (املوارد اجلينية يف املناطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة؛          ) د(؛  أساس املناطق 
، مــا إذا كانــت هنــاك ثغــرات تتعلــق بأســلوب اإلدارة أو القواعــد التنظيميــة، وكيفيــة معاجلتــها  

ــق ا . ُوجــدت إن ــالقرار      واســتعان الفري ــام عمــال ب ــده األمــني الع ــر أع ــه بتقري ــل يف مداوالت لعام
٦١/٢٢٢) A/62/66/Add.2 .( يف الوثيقة ٢٠٠٨وترد نتائج اجتماع عام A/63/79 و Corr.1.  
، إىل  ٦٣/١١١ مـن قرارهـا      ١٢٧ يف الفقـرة     ،طلبت اجلمعية العامـة    ،٢٠٠٨ويف عام     - ٨

 مـن القـرار   ٨٠ و ٧٩ والفقـرتني  ٥٩/٢٤ر  مـن القـرا  ٧٣األمني العام أن يدعو، وفقـا للفقـرة         
ــام    ٦٠/٣٠ ــل يف ع ــق العام ــد اجتمــاع للفري ــدمي توصــيات إىل    ،٢٠١٠، إىل عق ــن أجــل تق م

 مـن  ١٤٢ويف الفقـرة    . ٦٤/٧١ من القرار    ١٤٦وتكرر هذا الطلب يف الفقرة      . اجلمعية العامة 
وين املناســب للمــوارد ، الحظــت اجلمعيــة العامــة املناقــشة املتعلقــة بالنظــام القــان٦٤/٧١القــرار 

اجلينية البحرية يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية وفقا لالتفاقيـة، وأهابـت بالـدول                
أن تواصل دراسة هذه املسألة يف سـياق واليـة الفريـق العامـل، هبـدف حتقيـق مزيـد مـن التقـدم                

عقـده الفريـق العامـل     كما دعت اجلمعية الدول أن تواصل، يف االجتماع الـذي           . بشأن املسألة 
، ويف إطــار واليتــه، النظــر يف مــسائل املنــاطق البحريــة احملميــة وعمليــات تقيــيم  ٢٠١٠يف عــام 

ــالقرار     . األثــر البيئــي ــه بتقريــر أعــده األمــني العــام عمــال ب واســتعان الفريــق العامــل يف مداوالت
٦٣/١١١) A/64/66/Add.2 .( تعزيــز قاعــدة :وتعــاجل توصــيات الفريــق العامــل املــسائل التاليــة 

ــذ؛ والتعــاون     واملعلومــات؛  ــد التنفي ــسيق عن ــا؛ والتعــاون والتن ــاء القــدرات ونقــل التكنولوجي بن
إجراء تقييمـات   وجية؛  والتنسيق فيما يتعلق باإلدارة املتكاملة للمحيطات وُنُهج النظم اإليكولو        

 البحريـة احملميـة؛     أدوات اإلدارة القائمـة علـى أسـاس املنـاطق، وال سـيما املنـاطق              و ؛األثر البيئي 
وترد التوصيات ومعها موجز املناقشات الـذي أعـده         . آفاق املستقبل واملوارد اجلينية البحرية؛    و

  .A/65/68الرئيسان املتشاركان، يف الوثيقة 
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 ألـف، توصـيات الفريـق       ٦٥/٣٧ هـا  مـن قرار   ١٦٢يف الفقـرة     ،أقرت اجلمعية العامة  و  - ٩
ــام أ . العامـــل ــا طلبـــت إىل األمـــني العـ ــا للفقـــ كمـ ــرار ٧٣رة ن يـــدعو، وفقـ  ٥٩/٢٤ مـــن القـ

ــرتني ــرار  ٨٠ و ٧٩ والفقـ ــن القـ ــل  ٦٠/٣٠ مـ ــق العامـ ــاع للفريـ ــد اجتمـ ــرة ، ، إىل عقـ يف الفتـ
ــار ٣١ مــن ــران٣مــايو إىل /أي ــه / حزي ــوف ،٢٠١١يوني ــه،    مــع ت ــة ل ري خــدمات املــؤمترات كامل
فريـق العامـل علـى      وشجعت اجلمعيـة العامـة ال      .)١١(أجل تقدمي توصيات إىل اجلمعية العامة      من

؛ )١٦٤الفقـــرة (إحـــراز مزيـــد مـــن التقـــدم بـــشأن مجيـــع املـــسائل املعلقـــة يف جـــدول أعمالـــه 
والحظت املناقشة املتعلقة بالنظام القانوين املناسب للمـوارد اجلينيـة البحريـة يف املنـاطق الواقعـة                 

هـذه املـسألة    بالـدول أن تواصـل دراسـة    تبـ اهأخارج نطاق الوالية الوطنيـة وفقـا لالتفاقيـة، و    
ن اجلـزأين الـسابع واحلـادي عـشر         يف سياق والية الفريـق العامـل، مـع مراعـاة آراء الـدول بـشأ               

؛ كمـا دعـت     )١٦٥الفقـرة   (االتفاقية، هبدف حتقيـق مزيـد مـن التقـدم بـشأن هـذه املـسألة                  من
ل ، ويف إطار واليتـه، النظـر يف املـسائ     ٢٠١١عام  لالدول أن تواصل، يف اجتماع الفريق العامل        

، ١٦٧ويف الفقـرة  ). ١٦٦الفقـرة  (املتعلقة باملناطق البحرية احملمية وعمليات تقييم األثر البيئي        
طلبــت اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام أن يــدرج يف التقريــر الــسنوي عــن احمليطــات وقــانون    

م هبـا   ق باألنـشطة املزمـع القيـا      البحار معلومات عن تقييمات األثـر البيئـي الـيت جتـرى فيمـا يتعلـ               
املنــاطق الواقعــة خــارج نطــاق الواليــة الوطنيــة، مبــا يف ذلــك االحتياجــات يف جمــال بنــاء           يف

  . املعلومات املطلوبة من الدول واملنظمات الدولية املختصة أساسالقدرات، على
ــر، الـــذي يتـــضمن املعل    - ١٠ ــذا التقريـ ــرة  واهلـــدف مـــن هـ ــة يف الفقـ ، ١٦٧ومـــات املطلوبـ
وتعـاجل الفـروع    .  يف املداوالت الـيت سـيجريها يف اجتماعـه املرتقـب           مساعدة الفريق العامل   هو

الثاين والثالث والرابع، على التوايل، األنشطة اليت اضطلعت هبـا مـؤخرا األمـم املتحـدة وغريهـا                  
مــن املنظمــات الدوليــة املعنيــة، مبــا يف ذلــك األعمــال الــيت قامــت هبــا بــشأن اجلوانــب العلميــة     

االقتــصادية هلــذا املوضــوع؛ والقــضايا  - قانونيــة والبيئيــة واالجتماعيــةوالتقنيــة واالقتــصادية وال
ــصيال؛            ــر تف ــية أكث ــن دراســات أساس ــا م ــدول فيه ــر ال ــستفيد نظ ــيت سي ــسية ال ــسائل الرئي وامل

واسـتفاد التقريـر مـن معلومـات        . واخليارات والُنُهج املمكنة لتعزيـز التعـاون والتنـسيق الـدوليني          
 هـات ويـربز مـن بـني اجل      . مانـة العامـة   ية املعنية بنـاء علـى طلـب األ        قدمتها الدول واهليئات الدول   

 ، والــسلفادور، وجامايكــا، والربازيــل،أســتراليا: الــيت قــدمت معلومــات الــدول الثمــاين التاليــة 
وقــدمت . كمــا ســاهم االحتــاد األورويب يف التقريــر.  ونيوزيلنــدا، والنــرويج، وناميبيــا،والــصني

التفــاق املتعلــق حبفــظ احليتانيــات يف  اأمانــة : معلومــاتتاليــة املنظمــات والكيانــات األخــرى ال 
البحر األسود والبحر األبـيض املتوسـط واملنطقـة اجملـاورة مـن احملـيط األطلـسي؛ وأمانـة اتفاقيـة                     

__________ 
  .١٦٣ ألف، الفقرة ٦٥/٣٧القرار    )١١(  
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التنوع البيولوجي؛ وأمانة اتفاقية التجارة الدولية يف أنواع احليوانـات والنباتـات الربيـة املعرضـة                
ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة         املوارد البحريـة احليـة يف أنتاركتيكـا؛       لالنقراض؛ وجلنة حفظ    

لجنـة الدوليـة حلفـظ تـون         وال ؛؛ وجلنة البلدان األمريكية لسمك التون املـداري       )الفاو(والزراعة  
ــيط األ ــة      احملـ ــة؛ واللجنـ ــة الدوليـ ــة البحريـ ــة؛ واملنظمـ ــة الدوليـ ــة اهليدروغرافيـ ــسي؛ واملنظمـ طلـ

ــة احلكو ــة     األوقيانوغرافيـ ــة والعلـــم والثقافـ ــدة للتربيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة ملنظمـ ــة التابعـ ــة الدوليـ ميـ
ــسكو( ــة؛     )اليون ــاع البحــار؛ والبنــك اإلســالمي للتنمي ــة لق ــسلطة الدولي منظمــة مــصائد  و؛ وال

األمســـاك يف مشـــال غـــرب احملـــيط األطلـــسي؛ وجلنـــة مـــصائد األمســـاك يف مشـــال شـــرق احملـــيط  
ريــر اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا وبرنــامج األمــم  كمــا ســامهت يف التق. األطلــسي؛ واليونــسكو

ويود األمـني العـام أن يتقـدم بالـشكر إىل الـدول             . املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     
  .اتمهساماألعضاء واملنظمات والكيانات املذكورة أعاله على ما قدمته من 

مــني العــام الــسابقة عــن احمليطــات  وينبغــي قــراءة هــذا التقريــر بــاالقتران مــع تقــارير األ   - ١١
ــار  ــانون البحـ ــة (وقـ ــتدامة مـــصائد األمســـاك  )Add.2 و A/65/69وخاصـ ــة (، وعـــن اسـ وخاصـ

A/61/154   و A/62/260   و A/64/305(            وتقارير اجتماعـات عمليـة األمـم املتحـدة االستـشارية ،
وقـشت فيهـا قـضايا      غري الرمسية املفتوحة باب العضوية املتعلقة باحمليطات وقـانون البحـار الـيت ن             

ذات صلة حبفظ التنوع البيولوجي البحـري واسـتخدامه بطريقـة مـستدامة، مبـا يف ذلـك داخـل            
 A/59/122 و   A/58/95  و A/57/80  و A/56/121(املناطق الواقعة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة           

  ).A/65/164 و A/62/169  وA/61/156و  A/60/99 و
  

 مـؤخرا األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمـات       ألنشطة اليت اضطلعت هبا ا  -ثانيا   
الدوليــة املعنيــة، مبــا يف ذلــك مــا يتــصل منــها باجلوانــب العلميــة والتقنيــة   

 االقتصادية حلفـظ التنـوع      -واالقتصادية والقانونية والبيئية واالجتماعية     
ــة        ــة الوطني ــاق الوالي ــة خــارج نط ــاطق الواقع ــوجي البحــري يف املن البيول

  تدامةواستخدامه بصورة مس
ات واردة مهسامــيــستند اجلــزء الرئيــسي مــن املعلومــات الــيت يتــضمنها هــذا التقريــر إىل   - ١٢
 وبـالنظر   ،ومع ذلـك  . هيئات دولية معنية، وكذلك إىل مصادر أخرى متاحة لالطالع العام          من

ــة       ــصادية واالجتماعي ــل اجلوانــب االقت ــسية مث ــشأن جوانــب رئي ــة املعلومــات املتاحــة ب  -إىل قل
ــا للتطــورات الــيت اســتجدت مــؤخرا    االقتــصا ــوفر حــصرا وافي ــر أن ي . دية، ال ُيقــصد مــن التقري
 بـــشأن اقتـــصاديات الـــنظم اإليكولوجيـــة والتنـــوع ٢٠٠٩خلـــص تقريـــر صـــدر يف عـــام  وقـــد

البيولوجي إىل أن هنـاك قـدرا كـبريا مـن الدراسـات التجريبيـة يتـوافر اآلن بـشأن القـيم املُـضفاة                        
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 خدمات النظم اإليكولوجية املوجودة يف مناطق خمتلفة من العـامل        على طائفة كبرية ومتنوعة من    
غــري أن تغطيــة هــذا املوضــوع تتــسم بالتفــاوت      .  اقتــصادية خمتلفــة -ويف ظــروف اجتماعيــة  

تــزال هنــاك فجــوات كــبرية يف األدبيــات العلميــة والتقييميــة بــشأن الــنظم اإليكولوجيــة           وال
علومـات علـى اسـتخدام مـصطلحات اتفاقيـة          أنـه ورغـم احلـرص يف عـرض امل          كما .)١٢(البحرية

البحـار  ” و open ocean “احمليطـات املفتوحـة  ” األمـم املتحـدة لقـانون البحـار، فـإن مـصطلحي      
  .)١٣(اء ومقررو السياسات بشكل متزايد يستخدمهما العلمdeep sea“ العميقة

  
  علوم وتكنولوجيا البحار  -ألف   

وير معارفنـا وفهمنـا للـنظم اإليكولوجيـة البحريـة،           رغم اجلهود املتزايدة املبذولة يف تطـ        - ١٣
فإن املعرفة العلمية احملدودة باملنـاطق الواقعـة خـارج حـدود الواليـة الوطنيـة تعـين عـدم إمكانيـة             
التنبؤ مبدى اآلثار اليت تلحق بالنظم اإليكولوجية والتنـوع البيولـوجي يف تلـك املنـاطق وحبـدود             

حــظ االجتمــاع الــذي عقــده الفريــق العامــل املخــصص  وقــد ال .)١٤(إنتاجيتــها ووقــت تعافيهــا
 وجــود حاجـة ملحــة إىل مزيـد مــن البحـوث، وخاصــة    ٢٠١٠املفتـوح بـاب العــضوية يف عـام    

يتسم منها بطـابع متعـدد التخصـصات، بـشأن حالـة التنـوع البيولـوجي البحـري يف املنـاطق                      ما
 الـضروري بـشكل خـاص       عرب عن رأي مفاده أن من     وأُ. الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية    

، وهي منـاطق يتـوافر عنـها أقـل          )١٥(إجراء مزيد من البحوث بشأن احمليطات العميقة واملفتوحة       
  ).٣١، الفقرة A/65/68(قدر من املعرفة 

__________ 
 ‐الـدويل  اقتصاديات الـنظم اإليكولوجيـة والتنـوع البيولـوجي ملقـرري الـسياسات علـى الـصعيدين الـوطين و                  )١٢(  

  .www.teebweb.org: ، باملوقع التايل)٢٠٠٩(التعامل مع الطبيعة من منطلق االعتراف بقيمتها : موجز
للجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة التابعـة ملنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة                  على سبيل املثال، يذكر تقرير        )١٣(  

 ‘البحـار العميقـة   ’ و‘ة املفتوحـ اتاحمليطـ ”’: يف احليـوي أن أن التصنيف اجلغرا  بش) اليونسكو(والعلم والثقافة   
مصطلحان غري قانونيني يشريان، حسب ما هو مفهوم لدى العلماء بـصورة عامـة، إىل العمـود املـائي الواقـع                     

قد توجد املوائل اليت تـضمها احمليطـات املفتوحـة والبحـار العميقـة يف منـاطق يـشملها                و. وراء اجلرف القاري  
ة الوطنيــة داخــل دول هلــا جــرف قــاري ضــيق، أو حيــث تتقــاطع مــع اجلــرف القــاري أخاديــد    نطــاق الواليــ

 Global Open Oceans and Deep Seabed (GOODS): Biogeographic Classification, IOCانظـر  . “مغمـورة 

Technical Series No. 84 (2009) .ف برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة مـصطلح      يعّروdeep sea)   العميقـة البحـار (
 متر من سطح البحر، حيث يكون مستوى        ٢٠٠بأهنا املياه ومناطق قاع البحر املوجودة يف أعماق تزيد عن           

-UNEP, “Deepانظـر  . اختراق ضوء الشمس ضعيفا إىل درجة ال يستطيع عندها دعم عملية التمثيل الضوئي

Sea Biodiversity and Ecosystems: a scoping report on their socio-economy, management and 

governance” (2007) . بشأن التنوع البيولـوجي  ٩/٢٠انظر أيضا املرفق األول ملقرر اتفاقية التنوع البيولوجي 
  .البحري والساحلي

  .مسامهة اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية  )١٤(  
  . أعاله١٣انظر احلاشية   )١٥(  



A/66/70  
 

11-27335 11 
 

ــق العامــل يف عــام       - ١٤ ــذي عقــده الفري ــدور  ٢٠١٠كمــا جــرى يف االجتمــاع ال ــراز ال  إب
 ضـرورة تعزيـز     كيـد أتذ القـرارات الـسليمة، و     األساسي للمعرفة العلميـة باعتبارهـا قاعـدة الختـا         

وأوصـى الفريـق العامـل بـأن        ). ٣٥ ، الفقرة A/65/68 (تقرير السياسات الروابط بني البحوث و   
 وأن تـضع آليـات   ،املختصة مزيدا من األحباث العلمية البحريـة   ري الدول واملنظمات الدولية   جت

، A/65/68( وأن تعزز هـذه اآلليـات   ،بحريةلتيسري مشاركة البلدان النامية يف األحباث العلمية ال     
كما أوصى الفريق العامل بأن تستخدم الدول واملنظمات الدوليـة املختـصة            ). ٥ و   ٤الفقرتني  

وأوصـى أيـضا    ). ٣، الفقـرة    A/65/68(أفضل املعلومات العلمية املتاحة لوضع سياسات سليمة        
بوسـائل   مة بينها، حـسب االقتـضاء،     بأن تعترف اجلمعية العامة بضرورة توحيد البيانات واملواء       

معيــة وأقــرت اجل). ٦، الفقــرة A/65/68(منــها حتــسني الــروابط الوظيفيــة بــني قواعــد البيانــات  
  .)١٦(العامة الحقا هذه التوصيات

م وتكنولوجيـا  ووفيما يلي أمثلة باألنشطة اليت جرى االضطالع هبا مؤخرا يف جمال علـ       - ١٥
بيولـوجي البحـري يف املنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة               البحار فيما يتـصل حبفـظ التنـوع ال        
  .الوطنية واستخدامه بطريقة مستدامة

  
  علوم البحار  -  ١  

 منفــردة، تواصــل الــسعيأن الــدول  ألــف ب٦٥/٣٧اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا أهابــت   - ١٦
، علقــة هبمــا العميقــة واملعــارف املتالبحــاروفهــم احمليطــات إىل حتــسني بالتعــاون فيمــا بينــها،  أو
،  العميقــة مــدى وهــشاشة التنــوع البيولــوجي والــنظم اإليكولوجيــة يف البحــار       ذلــك  يف مبــا
ــق تكثيــف   عــن ــةالبحــوث طري ــة  العلمي ــا التفاقي ــة وفق ــانون البحــار    البحري ــم املتحــدة لق  األم

  ).١٨٧ الفقرة(
 علميـة البحـوث ال  على الصعيدين الدويل واإلقليمي، نفَّذت الدول عدداً من مـشاريع           و  - ١٧

  لألحكـام ذات الـصلة     فقاًو، و ٢٠١٠أنه يف عام    بالصني  ذلك، أفادت   باإلضافة إىل   و. البحرية
 الدوليـة لقـاع البحـار،      مع الـسلطة  باعتبارها من روَّاد املستثمرين      العقد الذي أبرمته     يف الواردة

 انوغرافيــة أوقيت حبوثــاًالرابطــة الــصينية للبحــث والتطــوير يف املــوارد املعدنيــة للمحيطــاأجــرت 
 يف املوقـع يف منطقـة العقـد         جـرى مجعهـا   نات اليت   لمواد والعيِّ ل اً واختبار حتليالًو بيئية مرجعية، و

الكائنـات القاعيـة    ووفرة  ،  اجملزَّأة احلجم  )أ(  الكلوروفيل كبنيةظواهر  واستقصت  . ٢٠٠٩ عام
 واجلزيئــاتنخفض الكثافــة املــ الفوســفات ومنــشأتكــوين  والــشكل العــام ألنواعهــا،الــصغرية و

.  الناشـئة عـن التطـور الـوراثي احليـوي علـى الـسطح              اجلزيئـات  ونتـاج    ، وتوزيـع  العالقةاملعدنية  
__________ 

  .١٦٢ ألف، الفقرة ٦٥/٣٧القرار    )١٦(  
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تتعاون الصني مع الـسلطة مـن   كما . وأجرت الرابطة كذلك حبوثاً بيولوجية وكيميائية أساسية     
  .)١٧( كليربتون-نطقة صدع كالريون خالل توفري خرباء ملشروع النموذج اجليولوجي مل

على مدى عقد من الـزمن جهـداً حبثيـاً متواصـالً           احلية  البحرية  الكائنات  شكَّل تعداد   و  - ١٨
 عـامل مـن أكثـر مـن         ٢ ٧٠٠يف دعم عمليـة صـنع القـرار، وهـو قـائم علـى شـراكة مؤلفـة مـن                     

نـات  أخـذ عيِّ  ومـن خـالل     . )١٨(٢٠١٠أكتوبر  /دولة، وقد ُنشرت نتائجه يف تشرين األول       ٨٠
مــن الــسطح إىل األعمــاق   وىل القطــب إ البحريــة مــن القطــب   عنــواموعــة كاملــة مــن األ  جم

، وال سـيما    مـن قبـل   مل تكـن معروفـة      وموائـل   جديـدة كـثرية     أنواعاً    التعداد السحيقة، اكتشف 
 اختيـار  خطوط أسـاس ملـساعدة الـدول علـى           ورسم. )١٩(والشعاب املرجانية العميقة  يف البحار   

وعـالوة علـى ذلـك،      .  محايـة احليـاة البحريـة      املتاحـة مـن أجـل تعزيـز       اجملاالت واالسـتراتيجيات    
، حفـَز التعـداد إنــشاء   )٢٠(نظـام املعلومـات البيولوجيــة اجلغرافيـة بـشأن احمليطــات     إىل باإلضـافة و

  .)٢١( خمتلفةوتصويرات رسوميةللبيانات خمتلفة قواعد 
رِ  يف املائـة مـن األنـواع مل جيـ          ٨٠ إىل   ٢٥لكن التقديرات تفيد يف خالصة التعداد بأن          - ١٩

 ومـا زالـت   . حبـوث عديـدة  وتناولتـها وصفها بعد يف املناطق اليت تتَّسم بوفرة عالية من األنواع          
 يف املائـة مـن حجـم احمليطـات،     ٢٠قاعدة بيانات التعداد ال متلك سجالت بشأن ما يزيـد عـن            

وال يـزال العلمـاء البحريـون       . )٢٢(كما أن سـجالهتا قليلـة جـداً بـشأن مـساحات كـبرية أخـرى               
درين على تقدمي تقديرات صحيحة عن العدد الكلِّي لألنواع يف أيٍّ من اجملـاالت الثالثـة                قا غري

 .)٢٣()“Eukarya”، والبكترييــا، وحقيقيــات النــوى “Archaea”العتــائق (للحيــاة يف احمليطــات 
ــة  ُنعــن طريــقرصــد لل أن وضــع اســتراتيجيات  إىليف مجلــة أمــور،التعــداد، وأشــار  ظــم املراقب

 التنبـؤ    مـن  نكِّـ مي قـد     الطويلة األجـل،   مواقع البحوث البيئية  وت السالسل الزمنية    القائمة وحمطا 
__________ 

  .ISBA/16/A/2انظر أيضاً . مسامهة الصني  )١٧(  
، A/65/69/Add.2 ، و ١٦، الفقـرة    A/64/66/Add.2 انظر أيـضاً     ،http://www.coml.org/press-releases-2010انظر    )١٨(  

 Distribution and Abundance, Diversity:  Life in the World’s Oceans ,Census of Marine Life ٢٠٨الفقـرة  

(2010).  
  )١٩(  Census of Marine Life, Life in the World’s Oceans : Diversity, Distribution and Abundance (2010).  
ــات   حيفــــظ   )٢٠(   ــشأن احمليطــ ــة بــ ــة اجلغرافيــ ــات البيولوجيــ ــام املعلومــ ــداد نظــ ــات التعــ ــات بيانــ ــر .  جمموعــ انظــ

http://www.iobis.org.  
علـى املوقـع   ) نظام معلومـات التـوزع اجلغـرايف امليكـرويب يف احمليطـات      (MICROBISانظر مثالً قاعدة بيانات    )٢١(  

 لالطــــالع علــــى خــــرائط www.comlmaps.org، وكــــذلك املوقــــع http://icomm.mbl.edu/microbis: التــــايل
  .التعداد ومعلوماتهرسومية لبيانات وتصويرات 

  .http://www.coml.org/press-releases-2010انظر   )٢٢(  
  .٥٧ إىل ١٣، الفقرات A/60/63/Add.1 انظر  )٢٣(  
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، بـشري املنـشأ  لـتغري املنـاخ الطبيعـي وال   موعات اجلرثوميـة نتيجـةً       اجمل على  اليت ستطرأ  بالتغريات
ــرارو ــضار  االزهـ ــوع    الطحلـــيب الـ ــى التنـ ــساين علـ ــشاط اإلنـ ــر النـ ــريا، أثـ ــوجي يف ، وأخـ البيولـ

 االكتـشافات   أكثـر صانعي القـرار لـ   الذي أعدَّه  لنتائجا وجز م لخِّص التعداد يف  وي. )٢٤(احمليطات
ــاتواألدوات والت ــسؤولني    كنولوجيــ ــوارد واملــ ــديري املــ ــسياسات ومــ ــصانعي الــ ــة لــ  مالءمــ

  .)٢٥(صالحهاتدهور املوائل البحرية وإب املتعلقة أيضاً االستنتاجاتيناقش و. احلكوميني
 ميكـن   منهجيـة  إىلمسامهتهاانوغرافية احلكومية الدولية يف اللجنة األوقيوأشارت أمانة    - ٢٠
 م وسائل االختبار غـري املباشـرة     استخداب ، تقضي  حفظ التنوع البيولوجي   يف التعامل مع   تباعهاا

علـى سـبيل املثـال،      ف. فرة املوائل والتنوع البيولوجي   و و  توزيع  لالستدالل على  رصد عن ُبعد  وال
صائية غـري املباشـرة والعناصـر األخـرى انطالقـاً مـن املعـايري              البيانـات اإلحـ   ميكن احلـصول علـى      

نظــام املعلومــات البيولوجيــة والنظــام العــاملي لرصــد احمليطــات  املتــوفرة يف إطــار األوقيانوغرافيــة
حيطـات  لتـصنيف اجلغـرايف احليـوي للم      ل  العـاملي  نظـام ال، ومـن خـالل      اجلغرافية بشأن احمليطـات   

وميكن لنظـام التـصنيف هـذا أن يـساعد علـى فهـم نطاقـات              . )٢٦(املفتوحة وقاع البحار العميقة   
نـاطق املمثِّلـة للـُنظم     وحتديـد امل ،علـى املنـاطق  القائمة يف اإلدارة  لتطبيق هنج النظام اإليكولوجي     

ــسية  ــة الرئي ــات     . اإليكولوجي ــة عملي ــة اجلغرافي ــصنيف البيولوجي ــشكل ُنظــم الت ــى  وت ــة عل قائم
ــستهدف  ــة  إظهــار الوحــدات ا افتراضــات وت ــا  لبيولوجي ــدر م ــا ق ــيت هل ــاريخ ال مــن ال ــت شترك امل

ومثة وسيلة أخرى غـري مباشـرة       . )٢٧(والتصرف املتماسك حيال املكدِّرات والتصرفات اإلدارية     
، وبنيـة   البحـار  قـاع    طوبولوجيـا ، وهي   احلساسةومعترف هبا الكتشاف بؤر التنوع البيولوجي       

ورسـم اخلـرائط الـصوتية       بعـد    مـن شعار  وتعقيد الغطاء، وميكن احلصول عليها عن طريق االست       
حـىت اآلن علـى رصـد املنـاخ          النظـام العـاملي لرصـد احمليطـات        زركَّـ قـد   و. راقاع البحـ  املفصَّلة ل 

العاملي يف احمليطات املفتوحة، لكنه يعمل حالياً بنشاط على إدمـاج املـتغريات البيوجيوكيميائيـة               
  .)٢٨(واإليكولوجية اجلديدة

دراســـة استقـــصائية ، عـــن أول مـــسامهتهم املتحـــدة اإلمنـــائي، يف برنـــامج األمـــوأفـــاد   - ٢١
لتنــوع اببــؤر  يف أعـايل البحــار، وهــي تــرتبط علــى الــنظم اإليكولوجيــة جتــري  ة شــاملبيولوجيـة 
 الوطنيـة   ةالواليـ نطـاق    يف منـاطق خـارج       واقعة جبال حبرية     يف حميط مخسة    احلساسة البيولوجي
__________ 

  . أعاله١٩انظر احلاشية   )٢٤(  
  . أعاله٨انظر احلاشية   )٢٥(  
  .http://ioc-unesco.org/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=76انظر   )٢٦(  
  .http://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=3931انظر   )٢٧(  
  .١٣٦، الفقرة A/65/69/Add.2انظر   )٢٨(  
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ــق و. يف جنــوب احملــيط اهلنــدي  ــة يف عــام  مــشروع اأُطل ــال البحري ــديره  و٢٠٠٩جلب االحتــاد ُي
وهــو يركــز علــى الــنظم اإليكولوجيــة .  مرفــق البيئــة العامليــةبتمويــل مــنالــدويل حلفــظ الطبيعــة 
 احليد البحـري املغمـور جنـوب    يف للتنوع البيولوجي حساسةا بؤر أهنب ةللجبال البحرية املعروف 

للـنظم اإليكولوجيـة للجبـال البحريـة        مـي   غرب احمليط اهلندي، وذلك هبدف حتسني الفهـم العل        
أعــايل البحــار وإدارهتــا؛ وحتديــد خيــارات  مــوارد  حلفــظ  وتعزيــز أطــر اإلدارة؛وبنــاء القــدرات

لتنوع البيولـوجي يف قـاع وأعـايل البحـار يف جنـوب احملـيط اهلنـدي                 با  اخلاصة اإلدارة واالمتثال 
جـرى  و. )٢٩(رفـة  وتبـادل املع عيـة التو و؛ وهنـج النظـام اإليكولـوجي    التحـوطي على أساس النهج    

 أكثـر    إىل حتديـد    املـستمر   التـصنيفي   التحليـل  أدَّىو. نة عيِّ ٧ ٠٠٠ مجع ما يقرب من      حىت اآلن 
 أن منطقـة  شـار اسـتنتاج هـام آخـر إىل    وأ. اراحلبّـ   مـن   نوعـاً  ٧٤مـن األمسـاك و        نوع ٢٠٠من  
  منطقـة  كـون تيف احملـيط اجلنـويب قـد        شمال وامليـاه البـاردة      ال الدافئة يف    دارية بني املياه امل   لتقاءاال
   .حفظ مركَّزة جهود  بالتايلتطلبت قد وسمك لصغار ال جداًةهام
 املــشورة إســداء علــى  األخــريةزت األنــشطة والبحــوثعلــى الــصعيد اإلقليمــي، ركَّــو  - ٢٢

نـة  جلقـدَّمت   حبريـة،   حمميَّـة  نشاء مناطق إل ودعماًعلى سبيل املثال،    ف. يئات اإلدارة إىل ه العلمية  
حتديـد  بغية  البيانات  جتميع   من قبيل    الدعم إىل أنشطة  نتاركتيكا  أحفظ املوارد البحرية احلية يف      
 البيئيــة املاديــة واألنــشطة واملعــامل ،الــنظم اإليكولوجيــةعمليــات خــصائص التنــوع البيولــوجي و

ة ة، ورصـد نوعيـ    شاهلـ  ةبحريـ ال ةكولوجيـ اإلينظم  دليل لتـصنيف األنـواع يف الـ        وضعالبشرية، و 
  .)٣٠(ةشاهل ةبحريال ةكولوجياإلينظم البيانات، ووضع مستويات حدِّية لألنواع يف ال

ــى مح   - ٢٣ ــة   وحرصــاً عل ــة التنظيمي ــة واالســفنجيات يف املنطق ــشعاب املرجاني ــة ال   ملنظمــةاي
 أدلَّــة ة القاعيــستقــصائيةبعثــات االال قــدَّمت األطلــسي،  احملــيط مشــال غــرب يفمســاكاألمــصائد 

محايـة   هبـدف  ضـمن مـساحات الـصيد اخلاضـعة هلـا      إغالق مناطق     املذكورة من  مكَّنت املنظمة 
 ٢٠٠٩ويف عـامي    ).  أدنـاه  ١٧٩انظـر الفقـرة      (الفرغـوين رجان   وامل ياتسفنجالأقالم البحر وا  

ــابع ملنظمــة  ٢٠١٠ و ــامج الت   مــصائد األمســاك يف مشــال غــرب احملــيط األطلــسي   ، أجــرى الربن
يــة اهلــشة احملتملــة واآلثــار املترتبــة علــى مــصائد األمســاك يف   بــالُنظم اإليكولوجيــة البحر واملعــين
 دراســات استقــصائية متعــددة التخصــصات مــن أجــل دراســة املــوارد الــسمكية  العميقــةالبحــار

  .)٣١( يف املنطقة التنظيميةشةيكولوجية البحرية اهلوالنظم اإل
  

__________ 
  .www.iucn.org/marine/seamounts: ميكن احلصول على معلومات إضافية بشأن املشروع على املوقع التايل  )٢٩(  
  .نتاركتيكاأجلنة حفظ املوارد البحرية احلية يف مسامهة   )٣٠(  
  .ط األطلسيمسامهة منظمة مصائد األمساك يف مشال غرب احملي  )٣١(  
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  تكنولوجيا البحار  -  ٢  
اجلمعيـة  أن تعتـرف    بـ ، يف مجلـة أمـور،       ٢٠١٠اجتماعـه لعـام     يف  أوصى الفريق العامل      - ٢٤

  مــا تتــضمنه اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار مــن  إحــراز تقــدم يف تنفيــذ بــضرورةالعامــة 
لـدول واملنظمـات    أن تطبِّـق ا    ونقلها؛ ويف هذا الـسياق،       البحارأحكام بشأن تطوير تكنولوجيا     

 الـيت اعتمـدها جملـس اللجنـة     البحـار لوجيـا   املعايري واملبادئ التوجيهية لنقل تكنو   املختصة وتنفِّذ 
 .)١٠، الفقــرة A/65/68 (٢٠٠٣ يف عــام ليونــسكو لةاألوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة التابعــ

  . )٣٢( يف وقت الحق التوصيةتلكدت اجلمعية العامة أيَّو
ــدَّ  - ٢٥ ــات   وقـ ــام معلومـ ــسابقة لألمـــني العـ ــارير الـ ــة، بـــشأنمت التقـ ــسائل التكنولوجيـ  املـ
ــستخدم قــدذلــك التكنولوجيــات الــيت   يف مبــا  ونطــاق  أجهــزة مجــع املعلومــات مــدى لتعزيــز ُت

ــها ــداد  و. )٣٣(تغطيتـ ــدَّد تعـ ــاتشـ ــةالكائنـ ــة البحريـ ــتخدام    احليـ ــصوى السـ ــة القـ ــى األمهيـ  علـ
وأشــار إىل أن التطــورات الــيت   . التكنولوجيــات اجلديــدة للوصــول إىل قــاع البحــار العميقــة     

ــز الرقمــي   ــشبكية   أُحــرزت يف جمــال التجهي والتــصوير الرســومي   للبيانــات وقواعــد البيانــات ال
 عاليـة وأدوات  وات جيوفيزيائيـة    أدخدمت  واسـتُ .  تعـزِّز إىل حـد كـبري حتليـل البيانـات           للبيانات
 حتديـد خـصائص    أن تتـيح  و) صـخر أو  رمـل   أو   من وحل (ر  از نوع قاع البح    ميكن أن متيِّ   الدقة
تـصنيف املوائـل علـى    هبـدف  ) اخل، هيدرات امليثان هور ظ املرجانية،التالل (يكولوجية اإل املعامل

 مواصـلة تطـوير تكنولوجيـات        ضـرورة  أبـرز لكن التعـداد    . هلا ووضع خرائط    مساحات واسعة 
تحـسني معـدالت   فيما يتعلق بجديدة للوصول إىل احمليطات العاملية والبحار العميقة، وال سيما    

  .)٣٤(ات واالكتشافاتاالستكشاف
ــؤخراً  - ٢٦ ــة أدَّت إىل تراجـــع  تطـــورات وُســـجلت مـ ــدودتكنولوجيـ ــاطقحـ ــة  املنـ  اجملهولـ
ــوصــلت إذ. املستكــَشفة غــري (Nereus)ة نرييــوس  املركب

ــة يف عــام  )٣٥(  إىل ٢٠٠٩ للمــرة الثالث
، )٣٧(ويف جمموعـة واسـعة مـن القطاعـات     . أخدود ماريانـا  يف   )٣٦(‘تشالينجر’املنخفض البحري   

__________ 
  .١٦٢ ألف، الفقرة ٦٥/٣٧القرار   )٣٢(  
  .١٦٤ إىل ١٦١، الفقرات A/65/69/Add.2انظر   )٣٣(  
  . أعاله١٩انظر احلاشية   )٣٤(  
  )٣٥(  A/64/66/Add.1 ١٦٦، الفقرة.  
ــع  )٣٦(   ــنخفض البحــري   يق ــشالينجر’امل ــة يف      ‘ ت ــا، وهــو أعمــق نقطــة معروف ــويب ألخــدود ماريان يف الطــرف اجلن

  . مترا١٠ً ٩١١بلغ عمقه احمليطات، وي
 www.theaustralian.com.au/news/world   و www.xprize.org/prize-development/exploration#deepانظر   )٣٧(  

/james-cameron-commissions-deep-sea-sub-to-film-footage-for-avatar-sequel/story-e6frg6so-

1225919474515.  
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صات اليت تبلغ قـاع البحـار العميقـة، فأصـبحت الـصني             تزايد يف اآلونة األخرية االهتمام بالغوا     
الدولة اخلامسة إىل جانب فرنسا واليابان واالحتاد الروسـي والواليـات املتحـدة األمريكيـة الـيت                 

  .)٣٨( متر٣ ٥٠٠تنجح يف الغوص إىل عمق 
ويف حــني . ُتــستخرج يف أمــاكن أكثــر فــأكثر عمقــاً  اهليــدروكربونات باتــتوباملثــل،   - ٢٧
، ترسـو   )٣٩( متـر  ٢ ٠٠٠ و متـر    ١ ٥٠٠بـني تراوح  ت أعماق مائية   ستخراج العادي يف  ال ا جيري

وسـجَّل مرفـق   .  متراً مـن امليـاه  ٢ ٤٥٠ يقرب من   على عمق منصة برديدو يف خليج املكسيك      
 “توبــاغو” يــضم بئــر إذ أصــبحاملنــصة أرقامــاً قياســية جديــدة علــى صــعيد عمــق االســتخراج، 

)Tobago (  متراً من املياه   ٢ ٩٢٥   حوايل على عمق املغمورة )لكن تزايد اسـتخراج املـوارد      . )٤٠
مــن قــاع البحــر يــثري مــسائل متعلقــة بــاألمن، مبــا فيهــا تلــك املرتبطــة بــاملرافق الغائــصة وســالمة 

  .)٤١(العاملني يف هذه املرافق
)  أدنـاه ٣ حـاء  -الفـرع ثانيـا   انظـر  (للطاقة املتجددة البحريـة    وأثارت التنمية املستمرة      - ٢٨
  املديـة دات عـن املولِّـ  شـئة  الكهرمغنطيـسية النا االتجملـ الـذي ختلِّفـه ا    احملتمـل    ثروف بشأن األ  خما

ــا تــسترشد           ــرف بأهن ــيت ُيع ــواع ال ــة علــى األن ــة والكــبالت الكهربائي ــة املوجي ــدات الطاق ومولِّ
  .)٤٢(باجملاالت الطبيعية

  
  ية  باملوارد البحرية احلذات الصلة والتطورات  األمساكأنشطة صيد  -باء   

ــة املئد مــصاتــؤدِّي  - ٢٩ ــاًدوراًائيــات  األمســاك وتربي ــة املــستدامة االقتــصاد يف  حيوي  والتنمي
اإلنتـاج مـن صـيد األمسـاك وتربيـة          أن  منظمـة األغذيـة والزراعـة بـ        أفـادت و. كثري مـن البلـدان    لل

 مليــون طــن، وحــصة إنتــاج الــصيد البحــري منــه ١٤٢ مــا ينــاهز ٢٠٠٨املائيــات بلــغ يف عــام 
ــون طــن  م٧٩,٥ ــان حــوايل  . لي ــن األمســاك     ٨١وك ــاملي م ــاج الع ــن اإلنت ــة م خمصــصا  يف املائ

 يف املائـة مـن   ١٥ باليني نسمة مبـا ال يقـلّ عـن        ٣ ت هذه النسبة  لالستهالك البشري، وقد زوَّد   
وازدادت حـصة إنتـاج مـصائد األمسـاك وتربيـة املائيـات             . الربوتني احليواين يف نظـامهم الغـذائي      

__________ 
  .news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-08/27/c_13465142.htmانظر   )٣٨(  
  )٣٩(  A/64/66/Add.1 ٢٦، الفقرة.  
  .www.shell.com/home/content/aboutshell/our_strategy/major_projects_2/perdido/overviewانظر   )٤٠(  
ــر   )٤١(   -www.upi.com/Science_News/Resource-Wars/2011/01/13/Brazil-mulls-underwater-base-to-guardانظــــ

oil/UPI-92491294952853..  
  .www.unep.org/NairobiConvention/Information_Center/News_Events_January2011.aspانظر   )٤٢(  
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، وبلغــت ٢٠٠٨ يف املائــة عــام ٣٩ إىل ١٩٧٦ يف املائــة عــام ٢٥يــة مــن ضــمن التجــارة الدول
  .)٤٣( بليون دوالر١٠٢الصادرات العاملية رقماً قياسياً قدره 

 علـى التنـوع البيولـوجي البحـري يف          اً ضـار  تـأثرياً  تـؤثر   األمساك  أنشطة صيد  وما زالت   - ٣٠
 علـى وجـه اخلـصوص، إىل    ائـد،  وهـذا ع  ،وخارجـه والية الوطنيـة    نطاق ال املناطق الواقعة داخل    

ــه وغــري املــنظم  وغــري املبلَّــاملــشروع غــري  والــصيدالــصيدفــراط يف اإل  وممارســات الــصيد ،غ عن
يت  السمكية البحريـة الـ     رصدة نسبة األ  وتراجعت. )٤٤(املرجتعصيد  امل العرضي و  صيدرة، وال املدمِّ

املائـة   يف ٤٠ من   كل معتدل اليت اسُتغلت بش   أو   مل ُتستغل، حبسب التقديرات، استغالالً كامالً     
 نـسبة  ارتفعـت ، يف حـني     ٢٠٠٨ يف املائـة يف عـام        ١٥ سبعينات القـرن املاضـي إىل     يف منتصف   

 ١٩٧٤  يف املائـة عـام     ١٠األرصدة املستغلة بإفراط أو املستنفَدة أو املتعافية مـن االسـتنفاد مـن              
ــة عــام  ٣٢إىل  ــسبة الـــ  . ٢٠٠٨ يف املائ ــن ن ــة٣٢ وم ــذه يف املائ ــن   يف ٢٨، تعــرض  ه ــة م املائ

حـــني أن   يف املائـــة، يف٣األرصـــدة الـــسمكية البحريـــة لإلفـــراط يف االســـتغالل، واســـُتنفد      
فـراط يف اسـتغالل     اإلوبفعـل   . حبـسب التقـديرات    )٤٥(املائة يف طور التعـايف مـن االسـتنفاد         يف ١

  . “)٤٦(أصول طبيعية ذات أداء ضعيف”املوارد السمكية حتوَّلت مصائد أمساك إىل 
 بــشأن اإلفــراط يف اســتغالل بعــض األرصــدة الــسمكية خمــاوف بوجــه خــاص بــرزتو  - ٣١

 يف أعــايل  األخــرىألرصــدة الــسمكية الكــثرية االرحتــال واملــوارد الــسمكيةوااملتداخلــة املنــاطق 
ــني أرصــدة  .)٤٧(البحــار ــون  وب ـــمســك الت ــأن     ٢٣  ال ــديرات ب ــد التق ــاو، تفي ــيت ترصــدها الف  ال

ستغل اسـتغالالً كـامالً نوعـاً مـا، يف حـني أن مـا قـد يـصل إىل                     يف املائـة يُـ     ٦٠يـصل إىل     قـد  ما
  .)٤٨(يف املائة عرضة لإلفراط يف االستغالل أو االستنفاد ٣٥
 علـى البيئـة   مـصائد األمسـاك   أنـشطة  تـأثري ددة للتـصدي ل احملـ عدد من املبـادرات      خذواُت  - ٣٢

   . على النحو املبيَّن أدناهالبحرية
  

__________ 
  .)٢٠١٠(حالة مصائد األمساك وتربية املائيات يف العامل ، )الفاو(منظمة األغذية والزراعة   )٤٣(  
ــأثريات    )٤٤(   ــأثريات والتــ ــة يــــرد وصــــف هلــــذه التــ ــائق التاليــ ــرة A/64/66/Add.2: األخــــرى يف الوثــ ، ٥١، الفقــ

ــرات A/59/62/Add.1 و ــرات A/59/298 ؛ و٣٠٠ إىل ٢٩٥، الفقــــ ، A/60/63/Add.1 ، و٩٨ إىل ٧٢، الفقــــ
  .٢٧ إىل ١٤، الفقرات A/62/66/Add.2 ، و٩٦ إىل ٦٠، الفقرات A/62/260 ؛ و١٤٦ إىل ١٣٢الفقرات 

  . أعاله٤٣انظر احلاشية   )٤٥(  
  . أعاله١١انظر احلاشية   )٤٦(  
  .A/CONF.210/2010/7انظر   )٤٧(  
  . أعاله٤٣انظر احلاشية   )٤٨(  
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  غ عنه وغري املنظم  املبلَّالصيد غري املشروع وغري  -  ١  
 قائمـة يف مجيـع  غ عنه وغري املـنظم مـشكلة عامليـة    الصيد غري املشروع وغري املبلَّ    يشكِّل    - ٣٣

 االنتبـاه إىل    ُوجـه و. لواليـة الوطنيـة   ل  اخلاضعة ناطقامل  خارج  ذلك مبا يف ،  مصائد األمساك تقريباً  
غ عنـه   غـري املـشروع وغـري املبلَّـ         يف الـصيد    اليت تـسهم    املالية  اإلعانات بإلغاءضرورة قيام الدول    

ــنظم  ــري املـ ــدابري  ،وغـ ــاد تـ ــصلة واعتمـ ــع متـ ــواق ملنـ ــول باألسـ ــاك املـــ  دخـ ــصورة صيدة األمسـ  بـ
ــة، و إىل األســواق التجاريــةمنتجاهتــامــشروعة أو  غــري  االمتثــال لتــدابري احلفــظ واإلدارة،  كفال
نفـاذ، وحتـسني تـدابري رصـد     تعزيـز اإل  مـن أجـل     املعلومـات واملمارسـات     االطالع علـى     بادلوت

 عداد خطـط وطنيـة ملكافحـة      إل إىل بذل مزيد من اجلهود        حاجة أيضاً  ومثة. )٤٩(سافنةوتنظيم امل 
 خطـة العمـل   يـه  دعـت إل علـى النحـو الـذي   غ عنـه وغـري املـنظم،        الصيد غري املشروع وغري املبلَّـ     

وأفـادت  . والقـضاء عليـه   وردعـه  املشروع وغري املبلـغ عنـه وغـري املـنظم        الدولية ملنع الصيد غري     
 اليت متـارس الـصيد دون إبـالغ، وقـد تزايـد عـددها،           البلدانب متصلة صعوبات   الفاو عن وجود  

  .)٥٠(باإلضافة إىل تدهور نوعية إحصاءات املصيد
املـشروع  بـشأن التـدابري الـيت تتخـذها دولـة املينـاء ملنـع الـصيد غـري            اتفاق الفـاو     واعُترب  - ٣٤

أداة هامـة ملكافحـة     ،  ٢٠٠٩، املعتمـد عـام       وردعـه والقـضاء عليـه      نظموغري املبلغ عنه وغـري املـ      
 الــدول علــى النظــر ٦٥/٣٨وشــجَّعت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا . أنــواع الــصيد املــشار إليهــا

التـصديق علــى هــذا الــصك أو قبولـه أو املوافقــة عليــه أو االنــضمام إليـه كــي يبــدأ نفــاذه يف     يف
 واملنظمـات   دولة العلم، فلقد حثَّـت اجلمعيـة العامـة الـدول    أما فيما خيص أداء . )٥١(وقت مبكر 

 علــى وضــع عمليــات مناســبة لتقيــيم أداء الــدول، والترتيبــات اإلقليميــة إلدارة مــصائد األمســاك
للمراقبة اليت متارسها دولـة العلـم   وشجَّعت على مواصلة العمل من أجل وضع مبادئ توجيهية     

  .)٥٢(جانب الفاو، مبا يف ذلك من على سفن صيد األمساك
الــسجل العــاملي لــسفن الــصيد وســفن النقــل املــربدة وســفن   ومــن املتــوخى أن يــصبح    - ٣٥

 عامليـاً يتـيح حتديـداً موثوقـاً بـه للـسفن املـأذون هلـا                 او حالياً مركـز توثيـق      الذي ُتعده الف   اإلمداد
الـسجل  وعقدت الفـاو مـشاورة تقنيـة بـشأن وضـع        . )٥٣(مبمارسة الصيد أو األنشطة املتصلة به     

__________ 
  . أعاله٤٧انظر احلاشية   )٤٩(  
  . أعاله٤٧انظر احلاشية   )٥٠(  
يبدأ نفاذ االتفاق بعد ثالثني يوما من تـاريخ إيـداع الـصك اخلـامس والعـشرين            . ٥٠، الفقرة   ٦٥/٣٨القرار    )٥١(  

  ). من االتفاق٢٩املادة (ل أو املوافقة أو االنضمام للتصديق أو القبو
  .٥٨ و ٤٤، الفقرتان ٦٥/٣٨القرار   )٥٢(  
  . أعاله٤٣انظر احلاشية   )٥٣(  
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ــة مــصائد األمســاك التابعــة للفــاو يف   . )٥٤(٢٠١٠نــوفمرب /العــاملي يف تــشرين الثــاين  وأقــرَّت جلن
فربايـر  / شـباط ٤ينـاير إىل  / كـانون الثـاين  ٣١دورهتا التاسعة والعشرين، املعقـودة يف الفتـرة مـن        

، السجل العاملي ينبغي أن يوضع كمبادرة طوعية مـع اتبـاع هنـج تـدرجيي للتنفيـذ                 ، بأن ٢٠١١
  . )٥٥( القائمةاالستفادة من النظم والتكنولوجيات بفعالة من حيث التكلفةوبطريقة 

  الراميـة إىل   تدابريالختاذ   ا املنظمات والترتيبات اإلقليمية إلدارة مصائد األمساك     وتواصل    - ٣٦
 اســتخدام وتبــادل وســائل منــهاغ عنــه وغــري املــنظم، بالــصيد غــري املــشروع وغــري املبلَّــ كافحــةم

 يف املائة لعمليات الـصيد      ١٠٠السفن اليت متارس هذه األنواع من الصيد، وتغطية بنسبة           قوائم
 ،، وتــدابري مراقبــة املــوانئســفن الــصيدظــم رصــد الــسفن، وســجالت ، وُنمــن جانــب املــراقبني

  . )٥٦(املسافنةوحظر 
  

  على التنوع البيولوجي البحري  الضارة واآلثار العرضي املصيد  -  ٢  
 يف خطيت العمـل الـدوليتني للفـاو          العرضي واملرجتع  صيد على امل  تركيز من ال  على الرغم   - ٣٧

ــة وأمســاك القــرش   ــور البحري ــة   )٥٧(بــشأن الطي ــادئ التوجيهي للحــد مــن نفــوق الــسالحف   واملب
، مــا زالــت املــشاكل قائمــة يف ظــل تــسجيل مــستويات عاليــة   )٥٨( يف عمليــات الــصيدالبحريــة
يــه، ويف أحيـان كــثرية غـري املبلَّـغ عنــه يف العديـد مــن      العرضـي املرجتــع غـري املرغـوب ف   للمـصيد 

وكثرياً مـا تـشمل هـذه العمليـات صـيد أنـواع هامـة علـى                 .  العامل على مستوى مصائد األمساك   
وتقــدَّر . الـصعيد اإليكولــوجي وصــيد صـغار األمســاك مــن أنـواع قيِّمــة مــن الناحيـة االقتــصادية    

  .)٥٩( ماليني طن سنويا٧ًصيد العاملي املرجتع حالياً حبوايل كمية امل
قيـام الفـاو بعقـد املـشاورة التقنيـة           يف دورهتا اخلامسة والستني ب     ورحَّبت اجلمعية العامة    - ٣٨

لوضع املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة إلدارة الـصيد العرضـي واحلـد مـن املـصيد املرجتـع يف كـانون                       

__________ 
لـسفن  انظر التقرير املتعلق باملشاورة التقنية لتحديد بنية واستراتيجية من أجـل وضـع وتنفيـذ الـسجل العـاملي                      )٥٤(  

، ٢٠١٠نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٢ إىل ٨، املعقـودة يف الفتـرة مـن    دالصيد وسفن النقل املربدة وسفن اإلمـدا     
  . عن مصائد األمساك وتربية املائيات٩٥٦الفاو، التقرير رقم 

  .الفاو، مشروع التقرير املتعلق بالدورة التاسعة والعشرين للجنة مصائد األمساك  )٥٥(  
طلـسي،   احملـيط األ مسـك تـون   لجنة الدولية حلفـظ     المسامهات جلنة البلدان األمريكية لسمك التون املداري، و         )٥٦(  

  .جلنة مصائد األمساك يف مشال شرق احمليط األطلسيو
خطــة العمــل  وخطــة العمــل الدوليــة للحــد مــن الــصيد العــارض للطيــور البحريــة يف مــصائد اخليــوط الطويلــة   )٥٧(  

  .www.fao.org/docrep: ، وميكن االطالع عليهما على املوقع التايلالدولية حلفظ أمساك القرش وإدارهتا
  ..www.fao.org/docrep/012/i0725e/i0725e-pdf: ميكن االطالع عليها يف املوقع التايل  )٥٨(  
  . أعاله٤٣انظر احلاشية   )٥٩(  
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 املبادئ التوجيهية الدوليـة     التابعة للفاو جلنة مصائد األمساك    وأيَّدت  . )٦٠(٢٠١٠ديسمرب  /األول
دف ، وهتـ  )٦٢(يف دورهتـا التاسـعة والعـشرين       )٦١(إلدارة الصيد العرضي واحلد من املصيد املرجتـع       

واملنظمـات والترتيبـات اإلقليميـة إلدارة مـصائد األمسـاك علـى               إىل مساعدة الدول   هذه املبادئ 
د السلوك لصيد األمساك املتـسم      دونة قواع ملصيد املرجتع وفقاً    إدارة الصيد العرضي واحلد من امل     

  .الصادرة عن الفاوباملسؤولية 
اختـاذ إجـراءات للحـد      املنظمات والترتيبات اإلقليميـة إلدارة مـصائد األمسـاك          وتواصل    - ٣٩

ــن الــ  ــصيد  العرضــي وصيدم ــها إغــالق  املرجتــع،امل ــائل من ــاطق بوس ــة    من ــرات زمني ــصيد لفت  ال
 جهودهـا لتنظـيم     يف إطـار   ، املـداري  سمك التـون  لـ جلنـة البلـدان األمريكيـة        وبـدأت    .)٦٣(حمددة

مسـك   يف مـصائد     أجهـزة جتميـع األمسـاك     العمل على تنظيم اسـتخدام      ب،  مسك التون صيد صغار   
ويتـضمن الربنـامج، يف مجلـة أمـور،     .  احملـيط اهلـادئ   شـرق  يفجتـرييب  برنـامج     عرب إطـالق   التون

 األجهـزة علـى مـنت كـل سـفينة        وسم أجهزة جتميع األمساك وحفظ سجلٍّ بأرقام هذه        ل أحكاماً
اللجنـة الدوليـة حلفـظ    مـراقيب   بـرامج  وهتـدف  .)٦٤( وموقع نشر كلٍّ منـها    وقتوتسجيل تاريخ   

ــون  ــصائد    احملــيط األمســك ت ــسي إىل رصــد م ــون طل ــا،    ومســك الت ــشاهبة هل ــواع امل ــصائد األن م
بوجـه خـاص     علـى املـوارد البحريـة األخـرى، و         مسك التـون  تقيِّم بعناية أكرب تأثري مصائد       وهي

 )٢ - يــاء - الفــرع ثانيــا انظــر (الــسالحف البحريــة والطيــور البحريــة والثــدييات البحريــة      
  .)٦٥(أدناه

  
  صيد يف قاع البحار لل الضارة اآلثار  -  ٣  

ــستني، يف عــام       - ٤٠ ــسادسة وال ــا ال ــة يف دورهت ــة العام ، استعراضــاً ٢٠١١ســُتجري اجلمعي
 اسـتجابةً  الترتيبات اإلقليمية إلدارة مـصائد األمسـاك    واملنظمات و لإلجراءات اليت اختذهتا الدول     

 الــصيد يف قــاع البحــار علــى الــنظم اإليكولوجيــة آثــارملعاجلــة  ٦٤/٧٢  و٦١/١٠٥للقــرارين 

__________ 
  .٦٥/٣٨القرار  انظر  )٦٠(  
 مـن املـصيد     انظر التقرير بشأن املشاورة التقنية لوضع املبادئ التوجيهية الدولية إلدارة الصيد العرضـي واحلـد                )٦١(  

 بشأن مصائد األمسـاك     ٩٥٧، ضمن تقرير الفاو     ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٠ إىل   ٦املرجتع، روما، من    
  .وتربية املائيات

  . أعاله٥٥انظر احلاشية   )٦٢(  
ــسامهة   )٦٣(   ــة  مـ ــدان األمريكيـ ــة البلـ ــسمكجلنـ ــداري  لـ ــون املـ ــهام  التـ ــظ  وإسـ ــة حلفـ ــة الدوليـ ــون اللجنـ  مســـك تـ

  .طلسياأل احمليط
  .لسمك التون املداريجلنة البلدان األمريكية مسامهة   )٦٤(  
  .طلسي احمليط األمسك توناللجنة الدولية حلفظ مسامهة   )٦٥(  
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 .عنـد االقتـضاء    التنفيـذ الفعـال للتـدابري وتقـدمي توصـيات أخـرى              هبـدف كفالـة    ،البحرية اهلشة 
 تقريراً بـشأن اإلجـراءات    حالياُيعد األمني العامملساعدة اجلمعية العامة يف إجراء استعراضها،    و

، كما سـيدعو إىل     )٦٦(واملنظمات والترتيبات اإلقليمية إلدارة مصائد األمساك     اليت اختذهتا الدول    
، ملناقـــشة تنفيـــذ  ٢٠١١ســـبتمرب / أيلـــول١٦  و١٥عقـــد حلقـــة عمـــل مـــدهتا يومـــان، يف     

  .القرارين هذين
، اعتمـاد املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة         ها اجملتمـع الـدويل     اليت اختذ   املهمة اإلجراءاتومن    - ٤١

وتواصـل  . ٢٠٠٨ يف عـام   البحار العميقة الصادرة عن الفاو واملتعلقة بإدارة مصائد األمساك يف         
 تقين التوجيـه الـ    هـا  مـن األنـشطة، مبـا في       جمموعـة تنفيذ املبادئ التوجيهية عرب     الفاو تقدمي الدعم ل   

قواعـد التـصرف عنــد   و، اآلثــار تقيـيم  مــن قبيـل   مواضـيع واسـتعراض أفـضل املمارســات بـشأن   
  يف أعمـاق البحـار   األمسـاك  والتعاون مع صـناعة صـيد      نظم إيكولوجية حبرية هشة،    العثور على 

 املتـصلة قاعـدة بيانـات عامليـة للمعلومـات         كمـا جيـري حاليـاً وضـع          .)٦٧( مجع البيانـات   يف جمال 
 كتـب إرشـادية سـهلة االسـتعمال فيهـا حتديـد             وسيتم نـشر  النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة،     ب

  البحـار   املوجـودة يف    بـشأن األنـواع     املتـوفرة   حتسني املعلومـات   علىمساعدة  األنواع، وذلك لل  
 خــارج  الواقعــةوضــع برنــامج للمنــاطقب حاليــا  الفــاوتقــوموباإلضــافة إىل ذلــك، . )٦٨(العميقــة

 مليــون ٥٠ و ٤٠ بــنييتــراوح قــدره ة حــدود الواليــة الوطنيــة بتمويــل مــن مرفــق البيئــة العامليــ 
 ومـصائد األمسـاك    مسـك التـون   ز الربنـامج علـى مـصائد        وسـريكِّ  .دوالر على مدى مخسة أعوام    

  . يف البحار العميقةوالنظم اإليكولوجية
  

  النقل البحريأنشطة   -جيم   
قيـق   حمركا حيويا لالقتصاد العاملي، ويؤدي دورا بالغ األمهيـة يف حت      النقل البحري يوفر    - ٤٢

ورغـم األزمـة األخـرية      . )٦٩(التنمية املستدامة يف كل من البلدان املتقدمة النمو والبلـدان الناميـة           

__________ 
 مشـال    يف مسـاك األمنظمـة مـصائد     ونتاركتيكا  أجلنة حفظ املوارد البحرية احلية يف       أشارت أستراليا والنرويج و     )٦٦(  

ــسي  ــرق ا  وغـــرب األطلـ ــال شـ ــاك يف مشـ ــصائد األمسـ ــة مـ ــسي جلنـ ــيط األطلـ ــات  حملـ ــتقدِّم معلومـ ــا سـ إىل أهنـ
 يف سـياق    ٦٤/٧٢ و   ٦١/١٠٥اإلجراءات احملددة املتخذة لتنفيـذ الفقـرات ذات الـصلة مـن القـرارين                بشأن

  .ذلك التقرير
  .١٧٧ إىل ١٧٥، الفقرات A/65/69/Add.2انظر   )٦٧(  
  .مسامهة الفاو  )٦٨(  
  .٥٦ إىل ٥١، الفقرات A/65/66/Add.2 ، و٦٧  و٦٦، الفقرتني A/64/66/Add.2انظر   )٦٩(  
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اليت حلقت بالنمو االقتصادي والتجارة، وما نتج عنها من ركـود يف التجـارة البحريـة الدوليـة،           
  .)٧٠(زال أسطول النقل البحري العاملي ينمو ما
قــل التجــاري إضــرارا بالبيئــة، ويــسهم مبعــدل طفيــف  أقــل أشــكال النالنقــل البحــريو  - ٤٣

،  علــى البيئــة البحريــةالنقــل البحــريومــع ذلــك، تــؤثر أنــشطة . )٧١(نــسبيا يف التلــوث البحــري
مــن خــالل التلــوث النفطــي وتلــوث اهلــواء وانبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري  وخــصوصا 

سائل عاجلتـها املنظمـة البحريـة     وهـذه املـ  .املتغلغلـة  األنواع الدخيلـة  جلبوالتلوث الكيميائي و 
 بـصيغتها   ١٩٧٣الدولية، مبا يف ذلك يف سياق االتفاقية الدوليـة ملنـع التلـوث مـن الـسفن لعـام                    

  .)٧٢( امللحق هبا١٩٧٨املعدلة بربوتوكول عام 
  

  املواد املتسربة األخرىالتلوث النفطي و  -  ١  
حريـة باملنظمـة البحريـة الدوليـة،     أقرت الدورة احلاديـة والـستون للجنـة محايـة البيئـة الب         - ٤٤

، حتـديثات دليـل املنظمـة البحريـة الدوليـة بـشأن             ٢٠١٠أكتـوبر   /اليت ُعقـدت يف تـشرين األول      
التلوث النفطي يف ضوء السريان املتوقـع للتعـديالت الـيت أدخلـت علـى املرفـق األول لالتفاقيـة                    

 بـشأن   ١٩٧٨توكـول عـام      بـصيغتها املعدلـة بربو     ١٩٧٣الدولية ملنع التلـوث مـن الـسفن لعـام           
والـدليل أداة هامـة مـن     . )٧٣(منع التلوث أثناء نقـل الـنفط بـني نـاقالت الـنفط يف عـرض البحـر                 

 املتـصلة   أدوات بناء القدرات يف جماالت الوقاية من البقع النفطية والتخطيط حلـاالت الطـوارئ             
. ق الواليـة الوطنيـة   والتأهب هلا والتخلص منها، مبا يف ذلـك يف املنـاطق الواقعـة خـارج نطـا           هبا

 مــىت القطبيــة اإللزاميــة، املدونــةوســيلزم إجــراء تعــديالت إضــافية مــن أجــل مواءمــة الــدليل مــع 
التلــوث النظــام املــنقح للوقايــة مــن   واعتمــدت اللجنــة أيــضا . )٧٤( صــيغتها النهائيــةت يفوضــع

لـث لالتفاقيـة     الثا الـوارد يف املرفـق    ،  )٧٥(باملواد الـضارة الـيت حتملـها ميـاه البحـر يف شـكل حـزم               

__________ 
  ).٢٠١٠(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، االستعراض املتعلق بالنقل البحري   )٧٠(  
  .www.marisec.org/shippingfacts/homeانظر املوقع   )٧١(  
 ٣٧٩  و٢٥٩ إىل ٢٤٣، الفقـــــــرات A/65/69/Add.2 ، و٧٧ إىل ٦٨، الفقـــــــرات A/64/66/Add.2انظـــــــر   )٧٢(  

  .٣٨١ إىل
، )MEPC 61/24وثيقــة املنظمــة البحريــة الدوليــة  (تقريــر جلنــة البيئــة البحريــة عــن دورهتــا احلاديــة والــستني،     )٧٣(  

  .(MEPC.186 (59))انظر أيضا القرار . ١١-٨ إىل ٥-٨الفقرات 
احملــرز ولالطــالع علــى التقــدم  . ٩-٨، الفقــرة MEPC 61/24املرجــع نفــسه،وثيقة املنظمــة البحريــة الدوليــة    )٧٤(  

وثيقـة املنظمـة    (وضع مدونة إلزاميـة لتـشغيل الـسفن يف امليـاه القطبيـة، انظـر تقريـر جلنـة الـسالمة البحريـة                         يف
  ).DE 54/23البحرية الدولية 

  .MEPC.193(61))(القرار   )٧٥(  
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املتوقـع  و ١٩٧٨ بصيغتها املعدلـة بربوتوكـول عـام         ١٩٧٣الدولية ملنع التلوث من السفن لعام       
  . ٢٠١٤يناير / كانون الثاين١دخل حيز النفاذ يف يأن 
وفيما خيص الوقاية من التلوث مبياه الصرف الصحي، أقرت جلنة محايـة البيئـة البحريـة        - ٤٥

علـى املرفـق الرابـع لالتفاقيـة الدوليـة ملنـع التلـوث مـن الـسفن                  مشروع التعديالت اليت أدخلت     
 ليــشمل إمكانيــة إنــشاء منــاطق خاصــة ١٩٧٨ بــصيغتها املعدلــة بربوتوكــول عــام ١٩٧٣لعــام 

وســوف ُينظــر يف التعــديالت . )٧٦(حتظــر تــصريف ميــاه الــصرف الــصحي مــن ســفن الركــاب  
 وباإلضـافة إىل ذلـك، أقـرت اللجنـة     .٢٠١١يوليـه  /العتمادها يف الدورة املقبلة للجنـة يف متـوز        

 مشروع التعديالت الرامية إىل تنقيح وحتديث نظـام منـع التلـوث النـاجم عـن نفايـات الـسفن،                   
 بـصيغتها املعدلـة     ١٩٧٣املرفق اخلامس لالتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن لعـام           الوارد يف   

ــدف اعتمــاده يف دورهتــا الثانيــة    ١٩٧٨بربوتوكــول عــام   وتتــضمن . )٧٧( والــستني وذلــك هب
التعديالت فرض حظر عام على تصريف النفايات يف البحر، إال وفقا للنظـام، وإضـافة شـروط        

  .)٧٨(تصريف جليف احليوانات
  

  تلوث اهلواء  -  ٢  
ميكـــن أن يـــؤدي إطـــالق ملوثـــات اهلـــواء يف الغـــالف اجلـــوي إىل تـــراكم املركبـــات     - ٤٦

ت طويلة، وهو األمر الذي ميكـن أن يـؤثر علـى            احلمضية وإطالق األمطار احلمضية عرب مسافا     
، يف دورهتا احلاديـة والـستني       جلنة محاية البيئة البحرية   وقد اعتمدت   . التنوع البيولوجي البحري  
ــشرين األول  ــودة يف ت ــوبر /املعق ــة لرصــد      ٢٠١٠أكت ــادئ التوجيهي ــن املب ــة جديــدة م ، جمموع

جيــري تزويــدها لالســتخدام علــى مــنت  متوســط احملتــوى الكــربييت لزيــوت الوقــود املتبقيــة الــيت   
السفن يف مجيع أحناء العامل، وذلك من أجل توسيع نطاق برنـامج الرصـد ليـشمل مجيـع أنـواع                    

لالتفاقية الدولية ملنع التلـوث مـن الـسفن لعـام           املنقح  اليت يغطيها املرفق السادس     النفطي  الوقود  
انبعاثـات أكاسـيد الكربيـت       بـشأن احلـد مـن        ١٩٧٨ بصيغتها املعدلة بربوتوكـول عـام        ١٩٧٣

  .)٧٩(وأكاسيد النيتروجني واجلسيمات من السفن
  

__________ 
ايـة  وانظـر أيـضا تقريـر جلنـة مح    . ٣٦-٧ إىل ٢٥-٧، الفقـرات  MEPC 61/24وثيقة املنظمـة البحريـة الدوليـة      )٧٦(  

  .٢١-٦ إىل ٦-٣، الفقرات )MEPC60/22وثيقة املنظمة البحرية الدولية (البيئة البحرية عن دورهتا الستني، 
  .٢٢-٧، الفقرة MEPC 61/24وثيقة املنظمة البحرية الدولية   )٧٧(  
  .٢٤٥، الفقرة A/65/69/Add.2وانظر أيضا . ١١املرجع نفسه، املرفق   )٧٨(  
  .٧٠  و٦٩، الفقرتني A/64/66/Add.2وانظر أيضا . MEPC.193(61))القرار   )٧٩(  
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  انبعاثات غازات االحتباس احلراري  -  ٣  
أفاد األمني العام يف تقاريره السابقة عـن دراسـة املنظمـة البحريـة الدوليـة الثانيـة بـشأن                 - ٤٧

لبحريـة الدوليـة أنـه    وترى املنظمة ا. )٨٠(٢٠٠٩غازات االحتباس احلراري اليت أجريت يف عام     
ــا بوضــع وإصــدار    ــة ينبغــي تكليفه ــة عاملي ــازات   قواعــد تنظيمي ــات غ ــتحكم يف انبعاث ــشأن ال  ب

االحتبــاس احلــراري مــن الــسفن الــيت تعمــل يف التجــارة الدوليــة، وقــد قــدمت يف هــذا الــصدد    
  . )٨١(تقاريرها إىل اهليئات التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

، يف دورهتــا احلاديــة والــستني، مناقــشة احلــد مــن   محايــة البيئــة البحريــةوواصــلت جلنــة  - ٤٨
انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري النامجــة عــن النقــل البحــري الــدويل، مبــا يف ذلــك اقتــراح 

 بـصيغتها املعدلـة     ١٩٧٣تعديل املرفق السادس لالتفاقية الدوليـة ملنـع التلـوث مـن الـسفن لعـام                 
 )٨٢( إللــزام الــسفن اجلديــدة مبؤشــر كفــاءة الطاقــة يف تــصميم الــسفن  ١٩٧٨ ول عــامبربوتوكــ

وبنـاء علـى طلـب عـدد     . )٨٣(زالتـا ُتطبقـان طواعيـة    طة إدارة كفاءة طاقة السفينة، اللتني مـا       خبو
 ١٩٧٣من الدول األطراف يف املرفق السادس لالتفاقيـة الدوليـة ملنـع التلـوث مـن الـسفن لعـام                 

، ســيجري النظــر يف التعــديالت املقترحــة يف الــدورة ١٩٧٨وتوكــول عــام بــصيغتها املعدلــة برب
وميثل النظـام أول معيـار إلزامـي للكفـاءة علـى      . )٨٤(٢٠١١ يوليه/للجنة يف متوز  الثانية والستني 

  .)٨٥( النقل الدويلألحد قطاعاتاإلطالق 
ــسوق       - ٤٩ ــدابري القائمــة علــى آليــات ال ــز الت ــة تعزي ــضا كيفي ــة أي وجــرى . وناقــشت اللجن

استعراض جمموعة واسعة من التدابري، منها فـرض ضـريبة مقترحـة علـى انبعاثـات ثـاين أكـسيد                
الكربون النامجة عن النقل البحري الدويل، أو عن السفن اليت ال تـستويف متطلبـات الكفـاءة يف          

 اللجنــة اختــصاصات فريــق عامــل بــني الــدورات، ســيقدم تقــاريره    أقــرتو. اســتخدام الطاقــة
__________ 

  )٨٠(   A/64/66/Add.2 ٧١، الفقرة.  
مــذكرة مــن املنظمــة البحريــة الدوليــة إىل الــدورة الثالثــة والــثالثني للهيئــة الفرعيــة املــشورة العلميــة والتقنيــة،      )٨١(  

دورة الثالثة عشرة للفريـق     ؛ ومذكرة من املنظمة البحرية الدولية إىل ال       )FCCC/SBSTA/2010/MISC.14 انظر(
  .http//unfccc.intالعامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية، متاحة يف املوقع 

وثيقـة املنظمـة   (املبادئ التوجيهية املؤقتة بشأن طريقة حساب مؤشر كفاءة الطاقـة لتـصميم الـسفن اجلديـدة،         )٨٢(  
  ).MEPC.1/Circ.681البحرية الدولية 

ــة،        )٨٣(   ــسفن مــن حيــث اســتهالك الطاق ــاءة ال ــه املتعلــق بوضــع خطــة إلدارة كف ــة  (التوجي ــة املنظمــة البحري وثيق
  ).MEPC.1/Circ.683 الدولية

  .٥٥-٥، الفقرة MEPC 61/24وثيقة املنظمة البحرية الدولية   )٨٤(  
اهلـا علـى اتفاقيـة التلـوث البحـري الـيت            التعديالت املتعلقة بانبعاثات غازات االحتباس احلراري املقترح إدخ       ”  )٨٥(  

، “، مع توجه املنظمة البحرية الدولية إىل مؤمتر كانكون بشأن تغيري املناخ           ٢٠١١ُعممت العتمادها يف عام     
ــة،     ــة الدوليـ ــة البحريـ ــحفي للمنظمـ ــان صـ ــاين ٢٥بيـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــع   ٢٠١٠نـ ــاح يف املوقـ ــو متـ ، وهـ

www.imo.org/Mediacenter/pressbriefings.  
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 ، الثانيــة والــستني عــن احلاجــة إىل تــدابري قائمــة علــى آليــات الــسوق والغــرض منــهاالــدورة إىل
كآلية حمتملة للحد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري النامجة عن النقـل البحـري الـدويل،                

  .)٨٦(من بني مسائل أخرى
  

  التلوث الكيميائي  -  ٤  
رة املضادة للحشف على الـسفن، الـيت        الضا جمموعات املواد إن االتفاقية الدولية ملراقبة       - ٥٠

 ٧٥,٢٩ دولة طرفا، وهـو مـا ميثـل حـوايل            ٤٩، تضم حاليا    ٢٠٠٨دخلت حيز النفاذ يف عام      
ــامل    ــة يف الع ــة اإلمجالي ــن احلمول ــة م ــستخدم . )٨٧(يف املائ ــذه  وُت ــواد ه ــاة  جمموعــات امل ــع احلي  ملن

 والتــسبب بالتــايل البحريــة، مــن قبيــل الطحالــب والرخويــات، مــن االلتــصاق جبــسم الــسفينة،   
هـذه  لـصق   تباطؤ السفينة وزيـادة اسـتهالك الوقـود، ولكـن املـواد الكيميائيـة املـستخدمة يف                   يف

 محايــة البيئــة وقــد اعتمــدت جلنــة.  ميكــن أن تــؤثر ســلبا علــى التنــوع البيولــوجي البحــرياملــواد
ضادة  املــلفحــص جمموعــات املــواد  ، يف دورهتــا احلاديــة والــستني، مبــادئ توجيهيــة     البحريــة

 ٢٠٠٢ ، الـــيت تـــنقح املبـــادئ التوجيهيـــة لعـــام )٨٨(للحـــشف علـــى الـــسفن واملـــصادقة عليهـــا 
  . لضمان االمتثال لالتفاقيةالفحص، وتوفر اإلجراءات الالزمة إلجراء عمليات )٨٩(وتلغيها

  
  التخلص من النفايات  -دال   

يف إطـار اتفاقيـة منـع    أبرزت تقارير األمني العام السابقة املقررات اهلامة الـيت اعتمـدت          - ٥١
) “اتفاقيــة لنــدن” (١٩٧٢التلــوث البحــري النــاجم عــن إغــراق النفايــات ومــواد أخــرى لعــام 

بــشأن املــسائل ذات األمهيــة حلفــظ التنــوع  ) “بروتوكــول لنــدن” (١٩٩٦وبروتوكوهلــا لعــام 
 نطـاق ، مبا يف ذلـك يف املنـاطق الواقعـة خـارج       ةمستدامبطريقة  البيولوجي البحري واستخدامه    

  .)٩٠() أدناه٣ - طاء -  وثانيا٢ - طاء - انظر الفرعني ثانيا(الوالية الوطنية 
وأحــاط االجتمــاع االستــشاري الثــاين والثالثــون لألطــراف املتعاقــدة يف اتفاقيــة لنــدن     - ٥٢

ــشرين        ــدا يف تـ ــذان ُعقـ ــدن، اللـ ــول لنـ ــدة يف بروتوكـ ــراف املتعاقـ ــامس لألطـ ــاع اخلـ واالجتمـ
 احلاديـة والـستني علـى       جلنة محاية البيئة البحريـة يف دورهتـا       وافقة  مبعلما  ،  ٢٠١٠أكتوبر  /األول

__________ 
  .٧ واملرفق ٨٧-٥ إىل ٦٧-٥، الفقرات MEPC 61/24وثيقة املنظمة البحرية الدولية   )٨٦(  
-http://www.imo.org/About/Conventions/StatusofConventions/Documents/Status%20انظـــــــــر املوقـــــــــع     )٨٧(  

%202011.pdf.  
  .MEPC.195(61))القرار   )٨٨(  
  ).ملغي (MEPC.102(48))انظر القرار   )٨٩(  
  .A/65/66/Add.2 من الوثيقة ٣٨٤  و٣٨٣، والفقرتني ٧٨، الفقرة A/64/66/Add.2انظر، مثال،   )٩٠(  
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اعتمــاد التعــديالت املقترحــة للمرفــق اخلــامس لالتفاقيــة الدوليــة ملنــع التلــوث مــن الــسفن لعــام   
بـشأن إدراج   ) انظـر الفـرع جـيم أعـاله        ()٩١(١٩٧٨ بصيغتها املعدلة بربوتوكـول عـام        ١٩٧٣

احليوانـات قـد ُحملـت علـى مـنت      تلـك  كانـت  إذا مهـا،  جيف احليوانـات كنفايـات يـتعني تنظي     
  .)٩٢(السفن كسلع حية

  
  األنشطة الربية  -هاء   

ومـع  . االقتـصادية للبلـدان    -األنشطة البشرية الربية حامسة بالنسبة للتنمية االجتماعيـة           - ٥٣
ة  يف املائة من التلوث البحري ينشأ عـن األنـشط  ٨٠ذلك، تشري التقديرات إىل أن ما يصل إىل    

ورغــم أن تــأثريات هــذا . الربيــة، مــن مــصادر مــن قبيــل الزراعــة والــصناعة والنفايــات احلــضرية
التلوث تتجسد يف الغالب يف املناطق الساحلية، ميكن أيـضا للتلـوث مـن مـصادر بريـة أن يـؤثر             

فعلـى سـبيل   . )٩٣(سلبا على التنوع البيولوجي يف املناطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة            
 الثقيلة من قبيل الزئبق ملوثات خطرة ميكن أن تدخل السلـسلة الغذائيـة              الفلزاتل، تشكل   املثا

وقــد ُعثــر علــى مــستويات عاليــة مــن الزئبــق يف أنــواع األمســاك  . )٩٤(البحريــة وتتــراكم أحيائيــا
  . الكثرية االرحتال، مثل مسك التون، وكذلك يف أنواع خمتلفة من الثدييات البحرية

 الـدورة الثالثـة لالجتمـاع    ٢٠١١نـوفمرب   /مبدئيا أن ُتعقد يف تـشرين الثـاين       ومن املقرر     - ٥٤
االستعراضــي احلكــومي الــدويل املعــين بتنفيــذ برنــامج العمــل العــاملي حلمايــة البيئــة البحريــة مــن 

وســتهدف الــدورة إىل تعزيــز وبنــاء شــراكات اســتراتيجية حلمايــة املنــاطق        . األنــشطة الربيــة 
وصــل إىل اتفــاق بــشأن سلــسلة مــن خطــط العمــل اخلمــسية املتعــددة  الــساحلية والبحريــة، والت

األطراف واملتعددة اجلهات املعنية بشأن تعميم أهـداف برنـامج العمـل العـاملي علـى الـصعيدين             
  .)٩٥(الوطين ودون الوطين

__________ 
  .١١ واملرفق ٢٢-٧، الفقرة MEPC 61/24وثيقة املنظمة البحرية الدولية   )٩١(  
  .٧-٨ إىل ١-٨، الفقرات LC 32/15وثيقة املنظمة البحرية الدولية   )٩٢(  
ــر   )٩٣(   ــرة A/59/62/Add.1انظــــ ــرتني A/60/63/Add.1 ، و٢١٤، الفقــــ ، A/62/66/Add.2  و١٥٥  و١٥٤، الفقــــ

  .٧٩ الفقرة ،A/64/66/Add.2 ، و٣١٧  و٣١٦الفقرتني 
  ).٢٠٠٨(إجراء ذو أولوية : برنامج األمم املتحدة للبيئة، الزئبق  )٩٤(  
ت  بــــشأن احمليطــــا ١١/٧ -برنــــامج األمــــم املتحــــدة للبيئــــة، تقريــــر مرحلــــي عــــن تنفيــــذ املقــــرر دإ           )٩٥(  

(UNEP/GC.26/10).  
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 املزمعـة  الدورة الثانية من الـدورات اخلمـس         ٢٠١١يناير  /وقد ُعقدت يف كانون الثاين      - ٥٥
  . )٩٦( ملزم قانونا بشأن الزئبقعامليض احلكومية الدولية إلعداد صك للجنة التفاو

 وعلى الصعيد اإلقليمي، نظر االجتماع العاملي الثـاين عـشر التفاقيـات وخطـط عمـل               - ٥٦
يف اجلهـود املبذولـة ملعاجلـة املـصادر الربيـة       ٢٠١٠سبتمرب  /الذي عقد يف أيلول   البحار اإلقليمية   

 املتعلـق بـالتلوث مـن       ١٩٩٩ نفاذ بروتوكول عام     ٢٠١٠يوليه  /وز مت ١١وبدأ يف   . )٩٧(للتلوث
 حلمايـة وتنميـة البيئـة البحريـة ملنطقـة البحـر             ١٩٨٣أنشطة بريـة امللحـق باتفاقيـة عـام          ومصادر  

ويـوفر الربوتوكـول إطـارا إقليميـا بتحديـده االلتزامـات العامـة، مبـا يف ذلـك          . الكارييب الكـربى  
انونا ملياه الصرف الـصحي املـرتيل، ووضـع خطـط للحـد مـن           وضع قيود على النفايات ملزمة ق     

  .)٩٨( للتلوث والسيطرة عليهااملتفرقةاملصادر الزراعية 
  

  استكشاف املعادن واستغالهلا  -واو   
، فـإن    كـبرية  على الرغم مما تنطوي عليه عمليات التعدين يف قاع البحار من إمكانـات              - ٥٧

ل تنقيبية إىل حد بعيد إذ يؤثّر عـدد مـن العوامـل، ذات              تزا الالعميقة  أنشطة التعدين يف البحار     
ــدين يف       ــام بالتع ــة القي ــى إمكاني ــصفة أساســية، عل ــة ب ــصادية والتكنولوجي ــة االقت البحــار الطبيع

القابلــة لالســتغالل يف العميقــة وتوجــد املــصادر الرئيــسية الكامنــة ملعــادن البحــار  . )٩٩(العميقــة
تعــددة الفلــزات ويف القــشور املنغنيزيــة  امل الكربيتيــدات عقيــدات املنغنيــز املتعــددة الفلــزات ويف 

  .احلديدية الغنية بالكوبالت
 )١٠٠(ويــنص نظــام التنقيــب عــن العقيــدات املتعــددة الفلــزات واستكــشافها يف املنطقــة    - ٥٨

ــزات واستكــشافها يف املنطقــة     ــدات املتعــددة الفل ــام  )١٠١(ونظــام التنقيــب عــن الكربيتي  علــى قي
 يف عمليات االستكشاف يف املنطقـة، مـن أجـل           التحوطية بتطبيق النهج    السلطة والدول الراعي  

__________ 
ــع    )٩٦(   ــر املوقــــــــــ -www.unep.org/hazardoussubstances/MercuryNegotiations/tabid/3320/language/enانظــــــــــ

US/Default.aspx.  
  .www.unep.org/regionalseas/globalmeetingsانظر املوقع   )٩٧(  
-www.cep.unep.org/press/press-releases/caribbean-governments-gain-new-legal-weapon-inانظــــر املوقــــع   )٩٨(  

combat-against-marine-pollution.  
 Mining Cobalt-Richلالطالع على معلومات عن اجلوانب االقتصادية للتعدين يف قاع البحار العميقة، انظر   )٩٩(  

Ferromanganese Crusts and Polymetallic Sulphide deposits: Technical and Economic Considerations ،
أغــسطس / آب٤ يوليــه و/ متــوز٣١مــداوالت حلقــة عمــل الــسلطة الدوليــة لقــاع البحــار الــيت عقــدت بــني   

ــع  ٢٠٠٦ ــة يف املوقــ ــستون، وهــــي متاحــ ــم www.isa.org.jm/en/scientific/workshops/2006 يف كينغــ ؛ األمــ
م العلمــي واآلفــاق االقتــصادية أوجــه التقــد: املــوارد املعدنيــة البحريــةالــسلطة الدوليــة لقــاع البحــار، /املتحــدة

(ISBN:976-610-712-2).  
  .(ISBA/6/A/18) ٢٠٠٠يوليه / متوز١٣اعتمد يف  )١٠٠(
  .(ISBA/16/A/12/Rev.1) ٢٠٠٠مايو / أيار٧اعتمد يف  )١٠١(
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ــد تنــشأ عــن األنــشطة             ــأثريات الــضارة الــيت ق ــة البحريــة مــن الت ضــمان احلمايــة الفعالــة للبيئ
ويتضمن نظام الكربيتيدات أحكامـا بـشأن إدارة املخـاطر علـى التنـوع البيولـوجي،            . املنطقة يف
  .)١٠٢(اهلشةلبحرية يف ذلك النظم االيكولوجية ا مبا
لسلطة حلقة عمل ملواصلة اسـتعراض      ا أمانة، عقدت   ٢٠١٠نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    - ٥٩

االقتراح واحلصول علـى أفـضل مـشورة علميـة وسياسـاتية ممكنـة بـشأن صـياغة خطـة لـإلدارة                      
). اه أدنـ  ٣ - يـاء  -  وثانيـا  ٢ - يـاء  - انظر الفرعني ثانيا  (كليربتون   -البيئية ملنطقة كالريون    

ــسلطة    ستـــستعرضو ــسابعة عـــشرة للـ ــدورة الـ ــراح خـــالل الـ ــة االقتـ ــة والتقنيـ ــة القانونيـ  اللجنـ
، فإن وضـع    االستغالليزال غري معروف حىت اآلن موعد بدء         وبينما ال . ٢٠١١يوليه  /متوز يف

خطة لإلدارة البيئية يعكـس احلاجـة إىل اختـاذ إجـراء اسـتباقي مـن أجـل تعزيـز التعـدين يف قـاع                
  .)١٠٣(سؤول بيئياالبحار امل

  
   البحرية واستغالهلااجلينيةاملوارد ب املتعلقةالبحوث   -زاي   

 اجلينيــةقــدم األمــني العــام يف تقــاريره الــسابقة معلومــات مستفيــضة عــن طبيعــة املــوارد   - ٦٠
 البحريــة وعــن اجلينيــةالبحريــة والــسمات والكائنــات املــثرية لالهتمــام يف البحــث عــن املــوارد   

وتناولــت التقــارير أيــضا املــصاحل العلميــة والتجاريــة يف املــوارد . ذ العينــاتجغرافيــة جهــود أخــ
 البحريـة،   اجلينيـة  البحرية، واملسائل التكنولوجية، وتقيـيم اخلـدمات الـيت تقـدمها املـوارد               اجلينية

  .)١٠٤(واجلوانب البيئية، واملسائل القانونية
لــيت ُنــشرت يف ســياق تعــداد  للجــراثيم البحريــة، ادويل وقــد أكــدت نتــائج التعــداد الــ   - ٦١

 يكولوجيـة البحريـة لـبعض     ، علـى أمهيـة الغـالف احليـوي والعمليـات اإل            احلية  البحرية الكائنات
وتقدر قيمة خدمات النظم اإليكولوجية الـيت توفرهـا الـشعاب           . )١٠٥( أصغر الكائنات احلية   من

ث عائـدات    ماليـني دوالر لكـل كيلـومتر مربـع سـنويا، وذلـك مـن حيـ                 ٥املرجانية بـأكثر مـن      
وقـدم تقريـر اقتـصاديات الـنظم اإليكولوجيـة والتنـوع            . )١٠٦( والتنقيب البيولـوجي   اجلينيةاملواد  

ومـع ذلـك،    . )١٠٧(اجلينيـة البيولوجي معلومـات عـن اعتمـاد عـدد مـن القطاعـات علـى املـوارد                  

__________ 
  .مسامهة من السلطة )١٠٢(
  .املرجع نفسه )١٠٣(
  .A/64/66/Add.2 و Add.2 و A/62/63 و A/60/63/Add.1انظر  )١٠٤(
  . أعاله١٩انظر احلاشية  )١٠٥(
  . أعاله٥انظر احلاشية  )١٠٦(
  .ال يفرق التقرير بني املوارد اجلينية الربية واملوارد اجلينية البحرية. ١٢انظر احلاشية  )١٠٧(
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  هـدف تعزيـز     عامليـا   إىل أنه مل يتحقق    االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العامل    الدراسة  خلصت  
، وأنـه يف حـني كـان مـن األصـعب             موعـدا لبلوغـه    ٢٠١٠الذي حتدد عام     اجليينحفظ التنوع   

 اجتـاه التنـوع البيولـوجي إىل االخنفـاض بوجـه عـام       فإن لألنواع الربية،    اجليينالتأكد من التنوع    
  .)١٠٨(اجليين مل يكن يتم احلفاظ عليه التنوع أن إىل ، يشري بقوةالدراسة االستشرافيةيف 
 البحريـة لغـرض     اجلينيـة يزال اجملتمع الدويل يسلم بأمهية البحـوث املتعلقـة بـاملوارد             وال  - ٦٢

حتسني الفهـم العلمـي واالسـتخدامات والتطبيقـات احملتملـة وحتـسني إدارة الـنظم اإليكولوجيـة                  
 البحريـة،   اجلينيـة  واسـتخدام املـوارد      اجليينومع ذلك، فإن املعلومات عن التنوع       . )١٠٩(البحرية

ويف . )١١٠(غــري متكاملــةتــزال  ا مــن منــاطق خــارج نطــاق حــدود الواليــة الوطنيــة، الســيم وال
ــداد   ــاتســياق تع ــةالكائن ــة البحري ــداد اال، لفــت  احلي ــدويل لتع ــاه إىل   ل ــة االنتب لجــراثيم البحري

من تسلسل احلمـض    مستخلصة  التحديات اليت ينطوي عليها حتليل حجم غري مسبوق لبيانات          
قـوى  ل خوارزميـات ومنـاذج احلاسـوب املطلوبـة إلجـراء تقـديرات أ         إذ ال تـزا   . النووي الصبغي 

يــزال جيــري البحــث عــن الطاقــة احلاســوبية املطلوبــة هلــذه   للتنــوع امليكــرويب قيــد التطــوير، وال
  .يتعني إيالء حتسني التصنيف املزيد من االهتمام كما. املهمة
 الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة          يف املنـاطق    اجلينية وال تزال املسائل املتعلقة باملوارد      - ٦٣

سـيما    الوطنية موضوع عمل مشترك بـني منظمـة اليونـسكو وجامعـة األمـم املتحـدة، وال               
وقــد تركـز العمـل يف اآلونــة   . )١١١(فيمـا يتعلـق باجلوانـب العلميــة والـسياساتية والقانونيـة     

ج نطـاق   مـن منـاطق خـار   اجلينيـة اآلتيـة   املوارد اليت سامهت هبا  درجة  الاألخرية على متييز    
الواليــة الوطنيــة يف التطــورات التجاريــة، مــن قبيــل عــدد طلبــات احلــصول علــى بــراءات    

ويبــدو حــىت اآلن أن عــددا قلــيال جــدا مــن بــراءات    . اختــراع وعــدد الــرباءات املمنوحــة 
يتـصل عمومـا ببكترييـا    (االختراع قد نشأ من قاع البحـار خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة                

 جينيـة آتيـة   كان عدد أكرب من تلك الرباءات يـستند إىل مـوارد            ، يف حني    ) العميقة البحار
كائنـات حيـة جمهريـة وأعـشاب السرجـسوم العائمـة       تتمثـل أساسـا يف     (من أعـايل البحـار      

وممــا يــثري القلــق التطبيقــات ذات العواقــب البيئيــة الكــبرية  ). واألمســاك وأعــشاب الكريــل
ويقـوم  .  يف إنتـاج الوقـود احليـوي       عـشاب السرجـسوم   املقترح أل ستخدام  االاحملتملة، مثل   

__________ 
  . أعاله٥انظر احلاشية  )١٠٨(
  .١٦٩ و ١٦٨ ألف، الفقرتان ٦٥/٣٧قرار اجلمعية العامة  )١٠٩(
  . أعاله٥انظر احلاشية  )١١٠(
  .مسامهة اليونسكو )١١١(
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معهد الدراسات املتقدمـة يف جامعـة األمـم املتحـدة بعمليـة حتـديث مـستمرة ألداة مـوارد                  
  . )١١٢()/http://www.bioprospector.org/bioprospector(معلومات التنقيب البيولوجي 

طتها املتــصلة وال تــزال منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، يف ســياق أنــش  - ٦٤
بالتكنولوجيا احليوية واالقتـصاد احليـوي، جتمـع وتـوفر معلومـات وبيانـات قّيمـة عـن اجلوانـب                 

احللقـــات  االقتـــصادية للتكنولوجيـــا احليويـــة، وذلـــك مـــن خـــالل - االقتــصادية واالجتماعيـــة 
  .)١١٣( وحلقات العمل واملنشوراتالدراسية

، الحظـت اجلمعيـة العامـة، بنـاء علـى           العامـة املتعلقة بالسياسة   وفيما يتعلق بالتطورات      - ٦٥
 ٢٠١٠ توصــية مــن الفريــق العامــل املخــصص غــري الرمســي املفتــوح العــضوية يف اجتمــاع عــام  

)A/65/68،  املناقــشة املتعلقــة بالنظــام  ألــف،٦٥/٣٧ مــن القــرار ١٦٥، يف الفقــرة )١٩ الفقـرة 
لواقعـة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة           البحرية يف املنـاطق ا     اجلينيةالقانوين املناسب بشأن املوارد     

، وأهابـت بالـدول أن تواصـل دراسـة هـذه املـسألة               األمـم املتحـدة لقـانون البحـار        وفقا التفاقية 
سياق والية الفريق العامل، مع مراعاة آراء الدول بشأن اجلزأين السابع واحلادي عـشر مـن                 يف

  .االتفاقية، هبدف حتقيق مزيد من التقدم بشأن هذه املسألة
وأشارت جامايكا، يف مسامهتها يف التقرير، إىل أهنا لـيس لـديها تـشريع بـشأن املـوارد                    - ٦٦

 البحرية يف املناطق اخلارجة عن نطاق واليتها الوطنية، بـل كانـت تعتمـد علـى االتفاقيـة                اجلينية
  . حلماية مصاحلها

ثغـرات التنفيـذ   وأكد عدد من الوفود، يف اجتماع الفريق العامل، على ضرورة معاجلة    - ٦٧
وأبـرزت  .  البحريـة يف املنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة               اجلينيـة فيما يتعلق باملوارد    

تـشجيع البحـوث العلميـة البحريـة؛ ووضـع      : الوفود على وجه اخلصوص التدابري العملية التاليـة       
 توجيـه بـشأن   البيئي، مبا يف ذلك وضـع    األثر  مدونات لقواعد السلوك ألنشطة البحث؛ وتقييم       

البيئـي؛ وإنـشاء    األثـر    البحرية يف إطـار العمليـة العامـة لتقيـيم            اجلينيةثر على املوارد    تقييمات األ 
ــات للتعــاون وت  ــآلي ــاملوارد      دلاب ــة ب ــارف الناجتــة عــن البحــوث املتعلق ــات واملع ــة املعلوم  اجليني

ــدان الناميــ        ــاحثني مــن البل ــشاركة الب ــادة م ــها زي ــسبل مــن بين ــك ب ــة، وذل ــشاريع البحري ة يف م
البحوث ذات الصلة، وإنشاء مناطق حبريـة حمميـة، وإجـراء مناقـشات حـول اخليـارات العمليـة                   
لتقاسم املنافع، مبا يف ذلك خيارات تسهيل احلصول على العينـات؛ والنظـر يف جوانـب امللكيـة            

__________ 
  .مسامهة معهد الدراسات املتقدمة جبامعة األمم املتحدة )١١٢(
 تصميم جدول أعمال سياسـايت    : ٢٠٣٠االقتصاد احليوي عام    انظر على سبيل املثال، منظمة التعاون والتنمية،         )١١٣(

  .http//www.oecd.org/topic/0,3699,en_2649_37437_1_1_1_1_37437,00.htmlوانظر أيضا املوقع ). ٢٠٠٩(
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ــوارد  ــة للمــ ــةالفكريــ ــة    اجلينيــ ــة الوطنيــ ــارج نطــــاق الواليــ ــة خــ ــاطق الواقعــ ــة يف املنــ  البحريــ
)A/65/68،  ٧٣الفقرة .(  

واعتمد مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي، يف اجتماعـه العاشـر املنعقـد يف                     - ٦٨
 والتقاسـم   اجلينيـة ، بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املـوارد         ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 

ــة التنــوع الب     ــافع الناشــئة عــن اســتخدامها امللحــق باتفاقي ــوجيالعــادل واملنــصف للمن . )١١٤(يول
واهلــدف مــن هــذا الربوتوكــول هــو التقاســم العــادل واملنــصف للمنــافع الناشــئة عــن اســتخدام   

 ونقــل اجلينيــة، وذلــك بعــدة طــرق منــها احلــصول بــصورة مالئمــة علــى املــوارد  اجلينيــةاملــوارد 
 ذات الــصلة بــصورة مالئمــة، مــع مراعــاة مجيــع احلقــوق املتعلقــة بتلــك املــوارد  تالتكنولوجيــا

نولوجيات، وعن طريق التمويـل املالئـم، ممـا يـساهم بالتـايل يف حفـظ التنـوع البيولـوجي                    والتك
 ضــمن اجلينيــةويــسري الربوتوكــول علــى املــوارد  ). ١ املــادة(واالســتخدام املــستدام ملكوناتــه  

 الـواردة   اجلينيـة  من االتفاقية، وعلى املعـارف التقليديـة املرتبطـة بـاملوارد             ١٥نطاق تطبيق املادة    
). ٣ املـادة (نطاق االتفاقية، وعلى املنـافع الناشـئة عـن اسـتخدام هـذه املـوارد واملعـارف                  ضمن  

ومبوجب الربوتوكول، على األطراف النظر يف احلاجة إىل آلية عاملية متعددة األطـراف لتقاسـم      
 ملعاجلــة التقاســم العــادل واملنــصف للمنــافع الناشــئة عــن ، وذلــك هــذه اآلليــةمــن طرائــقاملنــافع 
 عــرب احلــدود توجــد الــيت اجلينيــة واملعــارف التقليديــة املرتبطــة بــاملوارد اجلينيــةم املــوارد اســتخدا

علــى تلــك أو احلــصول بــشأهنا يكــون مــن املمكــن مــنح املوافقــة املــسبقة عــن علــم    الــيت ال أو
 واملعـارف التقليديــة املرتبطـة هبــا مــن   اجلينيــةواملنــافع الـيت يتقامسهــا مـستخدمو املــوارد   . املوافقـة 

الل هــذه اآلليــة جيــب أن ُتــستخدم لــدعم حفــظ التنــوع البيولــوجي واالســتخدام املــستدام    خــ
  .)١٠ املادة( ملكوناته على الصعيد العاملي

ــة    - ٦٩ ــة وأوضــحت أمان ــرارات      منظم ــتجابة لق ــه اس ــسامهتها، أن ــة، يف م ــة والزراع األغذي
عـة، الـيت تعمـل مـن خـالل          اجلمعية العامة، قد ُتتوقع مسامهة إجيابية مـن منظمـة األغذيـة والزرا            

 لألغذيـة والزراعـة وجلنـة مـصائد األمسـاك، مـن قبيـل تطـوير عناصـر مدونـة                     اجلينيةهيئة املوارد   
، مبـا يف  اجلـيين  اليت تستهدف احلفاظ على التنوع   املتسم باملسؤولية السلوك بشأن الصيد    قواعد  

  .ادل للمنافع البحرية، وتشجيع املناقشات بشأن التقاسم العاجلينيةذلك املوارد 
وانعقــد الفريــق العامــل الثالــث فيمــا مــا بــني الــدورات الــذي أنــشأته اللجنــة احلكوميــة   - ٧٠

) الفولكلـور ( واملعارف التقليدية والفنون الشعبية      اجلينيةالدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد      

__________ 
، بــشأن احلــصول علــى املــوارد الوراثيــة والتقاســم العــادل واملنــصف  ١٠/١مقــرر اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي  )١١٤(

  .للمنافع الناشئة عن استخدامها
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 يف الفتــــرة مــــن )١١٥(اجلينيــــةالتابعــــة للمنظمــــة العامليــــة للملكيــــة الفكريــــة ملعاجلــــة املــــوارد  
ألهـــداف وأصـــدر االجتمـــاع مـــشروع نـــص . ٢٠١١مـــارس / آذار٤فربايـــر إىل /شـــباط ٢٨

. ٢٠١١ مـايو /الدورة املقبلة للجنـة احلكوميـة الدوليـة الـيت سـُتعقد يف أيـار               قدم إىل ي س ومبادئ
ــى       ــشأن شــروط احلــصول عل ــسية ب ــى مخــسة أهــداف رئي ــة عل ــوي الوثيق ــوارد  وحتت ــةامل  اجليني

 براءات االختراع اخلاطئة، ونظم املعلومات لـتمكني مكاتـب الـرباءات مـن       منعوواستخدامها،  
ــة        ــة الفكري ــة بــني امللكي ــراع، والعالق ــراءات االخت اختــاذ القــرارات املناســبة فيمــا يتعلــق مبــنح ب

ذات الـصلة، ودور نظـام امللكيـة الفكريـة فيمـا يتعلـق              األخـرى   واالتفاقات والعمليات الدوليـة     
  .)١١٦(اجلينيةباملوارد 

ألطــراف لوعلــى الــصعيد اإلقليمــي، واصــل االجتمــاع التــشاوري الثالــث والثالثــون      - ٧١
، النظـر يف مـسألة التنقيـب البيولـوجي          ٢٠١٠مـايو   /معاهدة أنتاركتيكا، الذي عقد يف أيـار       يف

يف منطقة أنتاركتيكا، استنادا إىل عدة ورقات عمـل ومعلومـات، مـن بينـها وثيقـة تعـرض حملـة                     
وقـــد خلـــص ذلـــك االســـتعراض إىل أن حبـــوث التنقيـــب  . )١١٧(حـــوث اجلاريـــةعامـــة عـــن الب

ــة يف أنتاركتيكــا مستفيــضة   /البيولــوجي يف منطقــة أنتاركتيكــا و  أو الــيت تــشمل الكائنــات احلي
احملـيط اجلنـويب    يف   االهتمام بالتنقيـب البيولـوجي       مما يدل على  و. )١١٨(وجتري على نطاق واسع   

لكائنــات ة يف تــسجيل بــراءات االختــراع املرتبطــة باحــدوث زيــادة كــبرية يف الــسنوات األخــري
  .)١١٩(يف أنتاركتيكااحلية البحرية 

  
  ستعماالت اجلديدةالاألنشطة األخرى، مبا يف ذلك ا  -حاء   

 إزاء االسـتعماالت    ينـشأ مع تزايد عـدد االسـتعماالت البحريـة وكثافتـها، أخـذ القلـق                 - ٧٢
حمليطــات، وعــزل الكربــون، وتنميــة الطاقــة     اجلديــدة للبيئــة البحريــة، مبــا يف ذلــك ختــصيب ا     

. املتجددة، ومد الكبالت وخطوط األنابيب البحرية، وسياحة البحار العميقة، وتربيـة املائيـات   
 اقتـصادية،  -ومع أن هذه األنشطة واالستعماالت ميكنها أن تولد فوائـد اقتـصادية واجتماعيـة     

__________ 
  .٢١٧، الفقرة (A/65/69/Add.2)انظر  )١١٥(
“ امللكيـة الفكريـة واملـوارد اجلينيـة       اخلرباء حيرزون تقدما يف املناقـشات التقنيـة بـشأن           ”انظر املوضوع املعنون     )١١٦(

  .http://www.wipo.int/tk/en/news_0002.htmlاملوقع  يف
ــا    )١١٧( ــة أنتاركتيك ــب البيولــوجي يف منطق ــاع       : التنقي ــة االجتم ــة بــشأن البحــوث احلاليــة، وثيق ــة عامــة حمافظ حمل

  .WP002التشاوري ألطراف معاهدة أنتاركتيكا، الوثيقة 
جتمـاع التـشاوري الثالـث والـثالثني لألطـراف يف معاهـدة أنتاركتيكـا، بونتـا ديـل إسـيت،                     التقرير النـهائي لال    )١١٨(

  .www.ats.org، وهو متاح يف املوقع ٢٠١٠مايو / أيار١٤ إىل ٣أوروغواي، 
  .مسامهة جلنة حفظ املوارد البحرية احلية يف أنتاركتيكا )١١٩(
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جي البحـري، مبـا يف ذلـك داخـل املنـاطق            فإن بإمكاهنا أيضا أن تؤثر سـلبا علـى التنـوع البيولـو            
ولــيس مــن الواضــح مــدى جتــاوز بعــض هــذه األنــشطة . الواقعــة خــارج نطــاق الواليــة الوطنيــة

  .نيةحدود املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوط
  

  ختصيب احمليطات  -  ١  
ن بـشأ الدوليـة  صدر يف السنوات األخـرية عـدد مـن البيانـات واالتفاقـات والتوصـيات            - ٧٣

ــة لتخــصيب احمليطــات   ــار احملتمل ــة  )١٢٠(اآلث ــة البحري ــى البيئ ــة ختــصيب   . )١٢١( عل فخــالل عملي
احمليطات جيري إشراب املياه غري املخصبة باحلديد وغريه مـن املـواد املغذيـة لتعزيـز منـو العوالـق                     

  .)١٢٢(ه احمليطات لثاين أكسيد الكربونالبحرية مما يزيد من تشرب ميا
 ألـف، باختـاذ     ٦٥/٣٧ مـن قرارهـا      ١٥٠عامة علما، يف الفقرة     وقد أحاطت اجلمعية ال     - ٧٤

االجتماع االستشاري الثاين والثالثني لألطراف املتعاقدة يف اتفاقيـة لنـدن واالجتمـاع اخلـامس               
 قــرارا ٢٠١٠أكتــوبر / يف تــشرين األولا عقــدنلــذيللألطــراف املتعاقــدة يف بروتوكــول لنــدن ا

فقـــد قـــرر االجتمـــاع أن .  ختـــصيب احمليطـــاتبـــشأن إطـــار تقيـــيم البحـــث العلمـــي يف جمـــال 
االقتراحات اليت خيلص إليها البحث العلمي ينبغـي تقييمهـا علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة                      

  .)١٢٣() أدناه٢ - ياء - انظر الفرع ثانيا(باستخدام إطار التقييم 
ة كما أكـدت األطـراف املتعاقـدة أن اهلـدف العـام لعملـهم هـو تـوفري آليـة عامليـة فعالـ                         - ٧٥

وشفافة ملراقبـة وتنظـيم أنـشطة ختـصيب احمليطـات وغريهـا مـن األنـشطة الـيت تنـدرج يف نطـاق                       
  .)١٢٤( وحيتمل أن تضر بالبيئة البحريةاتفاقية لندن وبروتوكول لندن

__________ 
 IOC, A Scientific Summary for Policymakers on Oceanملزيد من املعلومـات عـن ختـصيب احمليطـات، انظـر       )١٢٠(

Fertilization (2010) .       انظـر أيـضا مـذكرة األمـني التنفيـذي املعنونـةScientific synthesis of the impacts of 

)ocean fertilization on marine biodiversity UNEP/CBD/SBSTTA/ 14/INF/7.(  
)١٢١( A/63/63/Add.1 الــصادرة مــؤخرا  ، وجتميــع البيانــات واالتفاقــات والتوصــيات الدوليــة ٢٨٣-٢٧٨، الفقــرات

  ).Add.1 و LC 30/INF.4وثيقة املنظمة البحرية الدولية (بشأن ختصيب احمليطات 
  .www.cslforum.orgمنتدى القيادات املعين بعزل الكربون، انظر املوقع  )١٢٢(
 إىل ١-٨، الفقـرات  LC 32/15ة ـــ قـة املنظمـة البحريـة الدولي   انظـر أيـضا وثي  . مسامهة املنظمة البحرية الدوليـة  )١٢٣(

  .LC-LP.2 (2010) للقرار ٥ واملرفق ٧-٨
  .LC-LP.2 (2010( للقرار ٥ واملرفق ٧-٨ إىل ١-٨، الفقرات LC 32/15انظر وثيقة املنظمة البحرية الدولية  )١٢٤(
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وطلب االجتمـاع العاشـر ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي إىل األطـراف                     - ٧٦
فيـه مـؤمتر األطـراف، توخيـا لنـهج حتـوطي، عـدم القيـام                 جيم الـذي طلـب       ٩/١٦تنفيذ املقرر   

  .)١٢٥(أساس علمي كاف يربر القيام هبابأنشطة لتخصيب احمليطات إىل أن يتوافر 
  

  عزل الكربون  -  ٢  
ميثل أسر ثاين أكسيد الكربون وعزلـه أحـد خيـارات احلـد مـن مـستويات تركيـز ثـاين            - ٧٧

ــار تغــري امل    ــون يف اجلــو وختفيــف آث ــاخأكــسيد الكرب ــة   . ن ــد أتاحــت التطــورات التكنولوجي وق
إمكانية أسر ثـاين أكـسيد الكربـون مـن املـصادر الـصناعية واملتـصلة بالطاقـة مث نقلـه وحقنـه يف              

  .)١٢٦(بحار لعزله عن اجلو آلجال طويلةتكوينات جيولوجية حتت قاع ال
ي الـذ  ألـف، بتعـديل بروتوكـول لنـدن          ٦٥/٣٧وأحاطت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا           - ٧٨

ــدن     اعتمــده  ــدة يف بروتوكــول لن ــع لألطــراف املتعاق ــود االجتمــاع الراب ــام املعق ، ٢٠٠٩يف ع
تكوينــات يكفــل تــصدير تــدفقات ثــاين أكــسيد الكربــون مــن أجــل الــتخلص منــها يف           مبــا

  .)١٢٧(جيولوجية حتت قاع البحار
واعتمـــد االجتمـــاع اخلـــامس لألطـــراف املتعاقـــدة يف بروتوكـــول لنـــدن خطـــة عمـــل   - ٧٩

 علـى ضـوء   ٢٠٠٧راض املبادئ التوجيهية لعزل ثاين أكـسيد الكربـون الـصادرة يف عـام         الستع
، وأوعـز إىل الفريـق العلمـي املعـين بربوتوكـول لنـدن              )١٢٨( لنـدن   من بروتوكول  ٦تعديل املادة   

  .)١٢٩(٢٠١٢ بغية االنتهاء منه يف عام ٢٠١١بدء هذا االستعراض يف عام 
  

  الطاقة املتجددة  - ٣  
ــوارد       يف مواجهــة  - ٨٠ ــة مــن م ــاج الطاق ــرامج إلنت ــدة يف ب ــاخ، شــرعت دول عدي تغــري املن

 غــري مــستغل، ميكــن اســتخدامها - نــسبيا -فاحمليطــات، وهــي مــصدر للطاقــة يعتــرب . متجــددة
 وغريمهـا، ممـا يـسهم يف حتقيـق     )١٣٠(إلنتاج طاقة متجددة تتولد من األمـواج وقـوة املـد واجلـزر          

طة الناشـئة للمحيطـات، إذا مـا أحـسنت إدارهتـا، أن تعـود               وميكن هلذه األنش  . التنمية املستدامة 
__________ 

قــرر امليــضا أانظــر . ي البحــري والــساحلي بــشأن التنــوع البيولــوج١٠/٢٩مقــرر اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي  )١٢٥(
  . بشأن التنوع البيولوجي وتغري املناخ١٠/٣٣

  .LP.1 (1(القرار  )١٢٦(
  .١٥٢، الفقرة  ألف٦٥/٣٧القرار  )١٢٧(
  .٣٨٥ و ٣٨٤، الفقرتني A/65/69/Add.2نظر ا )١٢٨(
  . أعاله٩٢انظر احلاشية  )١٢٩(
  .Ocean Energy Technologies for Renewable Energy Generation (2009)معهد الشبكة العاملية للطاقة،  )١٣٠(
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غـري أن زيـادة   . )١٣١(بالفائدة على البيئة البحرية بل قد تزيد أيضا من التنـوع البيولـوجي احمللـي              
استخدام احمليطات يف إنتاج الطاقة ميكن أن تكون له أيضا آثار سـلبية علـى التنـوع البيولـوجي                   

لــــــضجيج، واجملــــــاالت  وخطــــــر التــــــصادم، وا،موائلــــــهامــــــن قبيــــــل إفقــــــاد الكائنــــــات 
  .)١٣٢(الكهرمغنطيسية

ورغــم أن االســتثمارات يف قطـــاع الطاقــة البحريــة ال تـــزال صــغرية احلجــم مقارنـــة         - ٨١
باالستثمارات يف تكنولوجيـات الطاقـة املتجـددة األخـرى، فـإن هنـاك مؤشـرات علـى أن هـذا                     

ــو  ــذ يف النمـ ــاع آخـ ــدا . )١٣٣(القطـ ــا متزايـ ــاك اهتمامـ ــا أن هنـ ــن  كمـ ــا مـ ــع نطاقـ ــة أوسـ  بطائفـ
الـسدود  (توليد الطاقـة مـن األمـواج واملـد واجلـزر            تكنولوجيات  احملتملة، ومنها   التكنولوجيات  

ومـا جـرت إقامتـه يف بـادئ األمـر      . )١٣٤(ومنظومات حتويل الطاقـة احلراريـة للبحـار    ) والعنفات
 كــان داخــل البحــر مــن املنــشآت اهلامــة لتوليــد الطاقــة يف البحــر ومنــها مــثال العنفــات الرحييــة، 

وتشري احلواجز التكنولوجية واللوجستية احلالية يف سـبيل إقامـة منـشآت            . )١٣٥(اإلقليمي أساسا 

__________ 
)١٣١( S. Leonhard and J. Pedersen, Hard Bottom Substrate Monitoring, Horns Rev Offshore Wind Farm, 

annual status report 2004; Kawasaki and others, “The relationship between habitat physical complexity 

and recruitment of the coral reef damselfish, Pomacentrus amboinensis: an experimental study using 

small-scale artificial reefs”, Ichthyolological Research vol. 50, No. 1 (2003); J. Michel and others, 

Worldwide Synthesis and Analysis of Existing Information Regarding Environmental Effects of 

Alternative Energy Uses on the Outer Continental Shelf, United States Department of the Interior, 

Minerals Management Service, MMS OCS 2007-038 (2007); S. Leonhard, Horns Rev Offshore Wind 

Farm: Environmental Impact Assessment of Sea Bottom and Marine Biology (2000); R. Inger and 

others, “Marine renewable energy: potential benefits to biodiversity? An urgent call for research”, 

Journal of Applied Ecology, vol. 46, No. 6 (2009); R. L. Sherman and others, “Artificial reef design: 

void space,  )complexity, and attractants”, ICES Journal of Marine Science, vol. 59 (2002.  
ــة        )١٣٢( ــط واملنطقـ ــيض املتوسـ ــر األبـ ــود والبحـ ــر األسـ ــات يف البحـ ــظ احليتانيـ ــق حبفـ ــاق املتعلـ ــة االتفـ ــاورة أمانـ اجملـ

 Guidelines to address the impact of anthropogenic noise on cetaceans in theاألطلــسي،  احملــيط مــن

ACCOBAMS areaباملوقع التايل :   
    http://www.accobams.org/images/storiesGuidelines/guidelines%20to%20address%20the%20impact%20 

of%20anthropogenic%20noise%20on%20cetaceans%20in%20the%20accobams%20area.pdf   ــضا ــر أيــ انظــ
 Offshore Renewable Energy Development Plan for Ireland, Strategicيرلنديـة للطاقـة املـستدامة،    اهليئـة األ 

Environmental Assessment V(1): Non-Technical Summary” (2010).  
  .Global Trends in Sustainable Energy Investment (2010)انظر أيضا برنامج األمم املتحدة للبيئة،  )١٣٣(
ــر )١٣٤( ــاملوقع REN21 Renewables 2010: Global Status Report انظـــــــــــــــــــــ  http://www.ren21.net: بـــــــــــــــــــــ

REN21Activities/Publications/GlobalStatusReport/tabid/5434/Default.aspx.  
  .http://www.bwea.com/offshore/worldwide.html باملوقع, “RenewableUK Offshore Wind Worldwide” انظر )١٣٥(
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حبرية يف املياه العميقة وعلى ُبعـد مـسافات كـبرية مـن الـساحل إىل أن إقامـة تلـك املـشاريع يف                     
  .)١٣٦(الوالية الوطنية ليس أمرا جمديامناطق خارج حدود 

كمـا يـدل علـى      دأت تدرك اآلن أمهية وفوائد مصادر الطاقة املتجددة،         إال أن الدول ب     - ٨٢
، الــيت بــدأ نفــاذ نظامهــا األساســي يف عــام  )١٣٧(إنــشاء الوكالــة الدوليــة للطاقــة املتجــددة ذلــك 
وتتمثل مهمة الوكالة يف العمل على توسيع نطاق وزيادة االستخدام املـستدام للطاقـة           . ٢٠١٠

ر، يف مجلة أمور، إسهام الطاقة املتجددة يف احلفـاظ علـى البيئـة،    يف االعتبامع األخذ  املتجددة،  
ــوع          ــدان التن ــات وفق ــة الغاب ــة واحلــد مــن إزال ــوارد الطبيعي ــى امل ــضغط عل ــل ال ــق تقلي عــن طري

ويسلم النظام األساسي بأن الطاقة البحرية، ومنها طاقـة املـد واجلـزر وطاقـة املـوج                . البيولوجي
  .ادر متجددة للطاقةوالطاقة احلرارية البحرية هي مص

وستركز عملية األمم املتحدة االستشارية غري الرمسيـة املفتوحـة بـاب العـضوية املتعلقـة                 - ٨٣
الـث  باحمليطات وقانون البحار مناقشتها على مصادر الطاقـة البحريـة املتجـددة يف اجتماعهـا الث               

  .)١٣٨(٢٠١٢عشر الذي سيعقد يف عام 
  

  الكبالت البحرية  -  ٤  
ا تسليط الضوء على وجود فجوات يف النظام القانوين احلـايل فيمـا يتعلـق               جرى مؤخر   - ٨٤

فقد خلـص تقريـر عـن الكـبالت البحريـة أعـده املركـز العـاملي لرصـد                  . )١٣٩(بالكبالت البحرية 
حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة واللجنة الدولية حلماية الكـبالت إىل أن األدلـة                

 مــا بــني ئــي للكــبالت املغمــورة يف البحــار العميقــة علــى عمــق يزيــد علــى   تظهــر أن األثــر البي
 متر، يتراوح بني املنعدم والطفيف ويتمثل يف مد الكبالت الذي جيري مـرة              ١ ٥٠٠-١ ٠٠٠

ولكن عنـد العمـل     . واحدة مث يف التدخالت املتفرقة لتصليح الكبالت اليت تتم يف أماكن بعينها           
  .)١٤٠(ب احلاجة إىل دفن الكبالتخل بسبيف أعماق أقل، يكون التد

  

__________ 
)١٣٦( )S. Shaw and others, “Enabling offshore wind developments” European Wind Energy Association (2002.  
انظـــــــر .  دولـــــــة واالحتـــــــاد األورويب١٤٨وقـــــــع علـــــــى النظـــــــام األساســـــــي للوكالـــــــة حـــــــىت اآلن   )١٣٧(

http://www.irena.org/home/index.aspx?mnu=hom.  
  .٢٣١  ألف، الفقرة٦٥/٣٧القرار  )١٣٨(
  .١٦٧، الفقرة A/65/69/Add.2 و ٧١، الفقرة A/65/69وانظر أيضا .  ألف٦٥/٣٧انظر القرار  )١٣٩(
 :Submarine (Cables and the Oceansاملركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئـة،   )١٤٠(

Connecting the World 2009).  
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  السياحة  -  ٥  
من املسلم به عموما أن أكرب خطر يواجه معظم النظم اإليكولوجيـة لفـوارات البحـار                   - ٨٥

وبـالنظر إىل الطبيعـة البـاهرة هلـذه الـنظم           . العميقة هو الضرر املادي الناجم عن أنشطة اإلنسان       
يف يـد االهتمـام حاليـا بـالفوارات احلراريـة املائيـة             اإليكولوجية ووفرة احلياة احليوانيـة فيهـا، يتزا       

وحيتمل أن يكون للزيارات غري املنضبطة هلـذه الفـوارات أثـر            . ألغراض سياحية البحار العميقة   
ــها    ــاطق الواقعــة   وميكــن للتنــوع البحــري . ســليب علــى حيوانــات هــذه الفــوارات وموائل يف املن

ــالب   خــارج ــأثر أيــضا ب ــة أن يت ــة الوطني ــسينطــاق الوالي ــواخر تطلــق حنــو   . احيةواخر ال فهــذه الب
 كيلـوغرام تنتجهـا سـفن نقـل     ٦٠ كيلوغرام من النفايات يوميا يف املتوسط، مقارنة بـ   ٤ ٤٠٠

كمـا يعتقـد أن الطـالءات املانعـة للحـشف           .  كيلوغرامات تنتجهـا سـفن الـصيد       ١٠البضائع و   
خــال مــواد كيميائيــة علــى جــسم الــسفينة الــيت تــستخدمها البــواخر الــسياحية مــسؤولة عــن إد  

  . )١٤١(ضارة، من بينها ثالثي البيوتيلتني، إىل البيئات النقية مثل أنتاركتيكا
ت التنميـة الـسياحية املـستدامة مـن وسـائل بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،                   وقد ُعـدّ    - ٨٦

 لـة للـسياحة يلـزم     ومـع ذلـك فـإن اآلثـار الـسلبية احملتم          . نظرا ملا توفره مـن فـرص عمـل متنوعـة          
  .إدارهتا بعناية

 إىل أن زيــادة ٢٠٠٩أشــار جملــس املنطقــة القطبيــة الــشمالية يف تقريــر تقييمــي لعــام   و  - ٨٧
استخدام ميـاه املنطقـة القطبيـة الـشمالية ألغـراض الـسياحة والنقـل البحـري والبحـوث وتنميـة                     

اذ املوارد يزيـد مـن خطـر احلـوادث ومـن مث احلاجـة إىل مواصـلة تعزيـز قـدرات البحـث واإلنقـ                        
. )١٤٢(حــول احملــيط املتجمــد الــشمايل لــضمان االســتجابة املناســبة عنــد وقــوع أي حـــادث         

ال توجد منطقة، مهمـا كانـت بعيـدة، مبنـأى           هلذا  و. )١٤٣(والسياحة منظمة أيضا يف أنتاركتيكا    
  .عن األنشطة السياحية ويلزم إيالء عناية دقيقة ألعمال التطوير السياحي يف هذه املناطق

  
  ائياتتربية امل  -  ٦  

ي القطاع األسرع منـوا إلنتـاج األغذيـة احليوانيـة املـصدر            ه aquacultureتربية املائيات     - ٨٨
ورغـم التقـدم الـذي      . )١٤٤(األمسـاك كمـصدر ألمسـاك الطعـام       مـصائد   وهي مرشحة ألن تفـوق      

ثـل قـضية يف كـثري مـن     أحرز على مدى السنوات العشر املاضية، ال تزال إدارة تربية املائيـات مت       
__________ 

  .٢٣٦ و ٢٣٥فقرتني ، الA/59/62/Add.1انظر  )١٤١(
  .Arctic Marine Shipping Assessment 2009جملس املنطقة القطبية الشمالية،  )١٤٢(
  .http://www.ats.aq/e/ats_other_tourism.htmانظر  )١٤٣(
  . أعاله٤٣انظر احلاشية  )١٤٤(
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دان ألسباب منها الرتاع على املواقع البحريـة وتفـشي األمـراض وعـدم التنميـة الكافيـة هلـذا           البل
، قد تـؤدي تربيـة املائيـات        الصيدومع ازدياد سكان العامل وتقلص أرصدة أمساك        . )١٤٥(النشاط

دورا متزايد األمهية يف إطعام اجلنس البشري، مبا يف ذلـك مـن خـالل املزيـد مـن التوسـع بعيـدا                    
  .احلعن الس

ــة     - ٨٩ ، الــيت تعتــرب أحــد األنــشطة الفرعيــة لتربيــة      mariculture أمــا تربيــة األحيــاء البحري
املائيات، فتتم يف امليـاه الـساحلية بوجـه خـاص، ويقـل تعرضـها لبيئـة احمليطـات، ولكـن آثارهـا                       

ونظـرا الكتظـاظ بعـض املواقـع ومـا يؤديـه ذلـك مـن                . على قاع البحـر ميكـن أن تكـون كـبرية          
إىل ر اإلصـابة بـاألمراض وألن امليـاه احملميـة قـرب الـشاطئ كـثريا مـا تكـون ضـحلة                       زيادة خطـ  

سمح بتربية األمساك ذات الزعـانف داخـل أقفـاص، ينحـو مربـو األمسـاك إىل االجتـاه                   تال  درجة  
ومـصطلح تربيـة األحيـاء البحريـة        . البحار املفتوحة إىل مناطق أكثر انكشافا، منها ما يكون يف         

ــة املغ ــات يف    يف املنطق ــة املائي ــشري إىل تربي ــورة ي ــة  م ــة   البحــار املفتوح ــاه معرضــة لبيئ أي يف مي
احمليطات، مبا يف ذلك داخل املنطقة االقتصادية اخلالصة وما وراءها حيث يعتقد أن اآلثـار الـيت         

  .)١٤٦(تلحق بقاع احمليط تكون طفيفة
لـــة للتلـــوث ومـــع ذلـــك فقـــد جـــرى اإلعـــراب عـــن القلـــق إزاء اآلثـــار الـــسلبية احملتم   - ٩٠

ــائي   ــوجي والكيمي ــوجي والبيول ــة     . )١٤٧(اإليكول ــة لتربي ــة الفرعي ــذلك أوصــت اللجن ونتيجــة ل
املائيات التابعة ملنظمة األغذية والزراعة، يف مجلة أمـور، بـأن توضـح الفـاو املـصطلحات الفنيـة                   

ــات يف     ــة املائيــ ــصلة بتربيــ ــة املتــ ــة والقانونيــ ــار املفتوحــ ــيم آثالبحــ ــل   وأن تقــ ــا وأن حتلــ ارهــ
  .)١٤٨(اجلغرايف يعهاتوز
  

  أنشطة التصدي لآلثار الشاملة لعدة قطاعات   -طاء   
هلـا وجـود   و. غـري املقـصورة علـى قطـاع بعينـه         تواجه البيئة البحرية عددا من املـشاكل          - ٩١

وتشمل هـذه املـشاكل اآلثـار النامجـة عـن احلطـام البحـري واألنـواع                 . يف عدة أنشطة يف البحر    
، وهي مـشاكل نابعـة مـن مـصادر متعـددة        يف احمليطات ناخ والضجيج   الدخيلة املتغلغلة وتغري امل   

__________ 
)١٤٥( “Moving aquaculture further offshore: governance issues and challenges”) قــــــــــــــــــــة الفــــــــــــــــــــاو، وثي

COFI/AQ/V/2010/7.(  
  .املرجع نفسه )١٤٦(
  .املرجع نفسه )١٤٧(
 -سـبتمرب  / أيلـول ٢٧يـت، تايلنـد،   مقررات وتوصيات الدورة اخلامـسة للجنـة الفرعيـة لتربيـة املائيـات، فوك            )١٤٨(

  .)COFI/2011/4وثيقة الفاو  (٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ١
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وهلا آثار تراكمية، وحيتمل أن تكـون هلـا عواقـب ذات شـأن علـى التنـوع البيولـوجي البحـري                      
  .اقعة خارج نطاق الوالية الوطنيةيف املناطق الو

  
  احلطام البحري  -  ١  

لـى البيئـة البحريـة ولـه آثـار          احلطام البحري شاهد واضح علـى أثـر أنـشطة اإلنـسان ع              - ٩٢
ويـشمل احلطـام البحـري مـا يـتم      . اقتصادية سلبية على صيد األمساك والنقل البحري والسياحة      

 مـن مـواد صـلبة ثابتـة أو مـصنعة            إلقاؤه أو التخلص منـه أو تركـه يف البيئـة البحريـة والـساحلية              
مســاك عــدات صــيد األومواملطــاط جمهــزة، مثــل اللــدائن والزجــاج والفلــزات والــستايروفوم    أو

  .)١٤٩(املفقودة أو املتخلَص منها
وتأيت أغلبية احلطام البحري الذي توجـد مـصادره يف البحـار أو احمليطـات مـن الـسفن                     - ٩٣

. املبحــرة يف احمليطــات واملنــصات البحريــة للــنفط والغــاز واحلفــارات ومنــشآت تربيــة املائيــات   
  .)١٥٠(طام البحري من مصادر برية أيضاوميكن أن يأيت احل

قــد أبــرز برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة احلطــام البالســتيكي يف احمليطــات علــى وجــه    و  - ٩٤
فبسبب بطء معـدل حتلـل احلطـام البالسـتيكي          . اخلصوص بوصفه إحدى القضايا البيئية الناشئة     

احلطام يتراكم مـع تفتتـه إىل       هذا  يف البيئة البحرية، الذي قدر يف حدود مئات السنني، ال يزال            
كما جرى اإلعراب عن القلق مـن اآلثـار         . )١٥١(ئات أصغر حجما وقطع بالستيكية ضئيلة     يجز

  . احملتملة لتسرب مركبات ثابتة سامة ومتراكمة بيولوجيا من هذا احلطام
والبالستيك له أنواع شائعة عدة تطفو على سطح البحر وتنقلها التيارات البحريـة إىل                - ٩٥

جهـت األنظـار    وقد وُ . لقطب الشمايل ومنطقة القطب اجلنويب    مناطق حبرية نائية، منها منطقة ا     
يف اآلونة األخرية إىل ارتفاع مستويات تراكم احلطام البالستيكي وغريه مـن أنـواع احلطـام يف                 

ويبـدو أيـضا أن األوديـة       . “الدوامات احمليطية ”مناطق التقاء أعايل البحار، املعروفة أيضا باسم        
  .)١٥٢(ودعات ملواد آتية من مصادر بريةيقة قد أصبحت مستالسحيقة يف قيعان البحار العم

وأُعرب عن القلق أيضا إزاء معـدات صـيد األمسـاك املتروكـة أو املفقـودة أو املـتخلص                     - ٩٦
وهــو مــا يــشار إليــه يف (منــها علــى حنــو آخــر، وخــصوصا قــدرهتا علــى مواصــلة صــيد األمســاك 

لفـه ذلـك مـن آثـار علـى األرصـدة        ، وإزاء مـا خي    )“الـصيد الـشبحي   ”أغلب األحيـان علـى أنـه        
__________ 

  .The State of the Marine Environment: Trends and Processes (2009(برنامج األمم املتحدة للبيئة،  )١٤٩(
  .Marine Litter: A Global Challenge (2009(برنامج األمم املتحدة للبيئة،  )١٥٠(
  .٢٠١١حولية برنامج األمم املتحدة للبيئة لعام  )١٥١(
  .املرجع نفسه )١٥٢(
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السمكية وآثاره احملتملة على األنواع املهددة باالنقراض والبيئات القاعيـة، فـضال عـن احتمـال                
وقد بينـت الفـاو آثـار املـشكلة وأسـباهبا،      . أن تصبح تلك املعدات خطرا على املالحة يف البحر    

  .)١٥٣(ا وعالجهامنها والتخفيف من حدهتإىل جانب التدابري املمكنة للوقاية 
وناقش املؤمتر الدويل اخلامس املعين باحلطام البحري، الذي عقد برعاية برنـامج األمـم                - ٩٧

حـدة األمريكيـة   املتحدة للبيئة واإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي بالواليـات املت        
سـبيل تقيـيم   ، يف هونولولو، هاواي، مـا أحرزتـه البحـوث مـن تقـدم يف               ٢٠١١مارس  /ذارآيف  

احلطام البحري واحلد منه ومنع آثاره كما أتاح تبـادل االطـالع علـى االسـتراتيجيات وأفـضل                  
واعتمد املؤمتر التزام هونولولو الذي ُيرسي، بني مجلة أمـور،          . املمارسات املتبعة يف حتقيق ذلك    

هنجـــا متعـــدد القطاعـــات للمـــساعدة يف تقليـــل حـــدوث احلطـــام البحـــري ويـــدعو إىل وضـــع  
  .)١٥٤(حلطام البحري واحلد منه وإدارتهتراتيجية عاملية ملنع ااس
  

  األنواع الدخيلة املتغلغلة  -  ٢  
ما برح جلب األنواع الدخيلة املتغلغلة بوسائل من بينها تبـادل ميـاه صـابورة الـسفن،                   - ٩٨

فعلـى سـبيل املثـال، كـان عـدم املـسارعة إىل مواجهـة           . )١٥٥(يشكل أحد دواعي القلق الرئيسية    
 السبب يف متكـني     ١٩٨٤اف طُحلب كولريبا تاكسيفوليا يف البحر األبيض املتوسط عام          اكتش

ذلك الطحلب البحري من التكاثر، ممـا أثـر سـلبا علـى األنـواع النباتيـة القاعيـة املتوطنـة وعلـى                
وجلـب األنـواع الدخيلـة املتغلغـة عـن          . )١٥٦(السياحة وغريها من األنشطة التجاريـة والتروحييـة       

ن أن ينجم عن أنشطة، مثل تربية املائيـات وحبـوث احمليطـات والـسياحة ورياضـة                 غري قصد ميك  
  .)١٥٧(مساكصيد األ

ــة التنــوع البيولــوجي، يف اجتماعــه العاشــر، إىل      - ٩٩ وقــد طلــب مــؤمتر األطــراف يف اتفاقي
لـة  األمني التنفيذي العمل مع اهليئات املعنية األخرى لتحسني فهم إدارة األنواع الدخيلـة املتغلغ             

  .)١٥٨(يف البيئة البحرية والساحلية

__________ 
  . أعاله٤٣انظر احلاشية  )١٥٣(
  .www.gpa.unep.orgانظر  )١٥٤(
)١٥٥( J. Tamelander and others, Guidelines for Development of a National Ballast Water Management 

)Strategy (2010.  
  . أعاله١٢انظر احلاشية  )١٥٦(
  . بشأن األنواع الدخيلة املتغلغلة١٠/٣٨انظر مقرر اتفاقية التنوع البيولوجي  )١٥٧(
  .املرجع نفسه )١٥٨(
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ميـاه صـابورة الـسفن    إدارة وفيما يتعلق مبيـاه الـصابورة، فـإن االتفاقيـة الدوليـة ملراقبـة              - ١٠٠
اليت مل تدخل بعد حيز النفاذ تدعو إىل إدارة مياه الـصابورة عـن طريـق                 ٢٠٠٤لعام  ورواسبها  

ى القبـولَ أيـضا طـرٌق أخـرى إلدارة ميـاه          ورمبا تلق . نظم إلدارة تبادهلا أو نظم معتمدة إلدارهتا      
الصابورة، شريطة أن تضمن هذه الطرق ما ال يقـل عـن نفـس مـستوى احلمايـة للبيئـة وصـحة                      
اإلنــسان واملمتلكــات واملــوارد وأن توافــق عليهــا، مــن حيــث املبــدأ، جلنــة محايــة البيئــة البحريــة 

  .)١٥٩(لتابعة للمنظمة البحرية الدوليةا
تقييم النظم املستخدمة يف إدارة مياه الـصابورة، اعتمـدت جلنـة محايـة          ولتسريع عملية    - ١٠١

البيئـة البحريــة إطــارا لتحديـد الوقــت املناســب لتطبيـق املوافقــة األساســية املمنوحـة ألحــد نظــم     
. )١٦٠(دة الفعالـة أو املستحـضر الفعـال      إدارة مياه الصابورة على نظـام آخـر يـستخدم نفـس املـا             

ــا   ــضا علــى م ــة أي ــاه     ووافقــت اللجن ــصلة مبي ــه فريقهــا املعــين باســتعراض املــسائل املت  خلــص إلي
ومـن بينـها    متر مكعـب،  ٥ ٠٠٠الصابورة من أن السفن اليت هبا سعة ملياه الصابورة تصل إىل   

توجـد بالنـسبة هلـا تكنولوجيـات كافيـة متكنـها مـن اسـتيفاء         ، ٢٠١١تلك اليت شيدت يف عـام      
غـري أن اللجنـة سـلمت     . )١٦١(فاقية املتعلقة مبياه الصابورة   تاملعيار احملدد يف القواعد التنظيمية لال     

ــد      ــستني إجــراء اســتعراض جدي ــة وال ــه ســيلزم يف دورهتــا الثاني ــاه  بأن ــات معاجلــة مي لتكنولوجي
  .)١٦٢(الصابورة يركز على السفن األكرب حجما

  
  تغري املناخ  -  ٣  

وارتفـاع منـسوب    يتوقع أن يؤدي تغري املناخ إىل ارتفاع درجـة حـرارة سـطح البحـر                 - ١٠٢
سطح البحر على مستوى العامل ونقصان الغطاء اجلليدي للبحار فضال عن تغـري نـسبة امللوحـة                 

ومـن احملتمـل أن تـؤدي هـذه اآلثـار إىل إحـداث زيـادات             . وأحوال األمـواج ودوران احمليطـات     
ــنظم اإليكولوجيــ        ــوارد وال ــى امل ــة عل ــضغوط احلالي ــة ال ــة ومفاقم ــات الطبيعي ة كــبرية يف التفاوت

وقد جرى اإلعراب عن القلق الشديد إزاء حتمض احمليطات ومـا يـنجم عنـه مـن         . )١٦٣(البحرية
آثــار، ممــا قــد يغــري تكــوين األنــواع البيولوجيــة ويلحــق االضــطراب بــشبكات الغــذاء البحريــة    

__________ 
  ).٧ (٣ - مياه صابورة السفن ورواسبها، املرفق، البند باءوإدارة ة الدولية ملراقبة االتفاقي )١٥٩(
ــة    . MEPC 61/24وثيقــة املنظمــة البحريــة الدوليــة   )١٦٠( تقريــر مقــدم إىل جلنــة الــسالمة البحريــة وجلنــة محايــة البيئ

  .٣، املرفق BLG 14/17البحرية، وثيقة املنظمة البحرية الدولية 
  .٢٩-٢، الفقرة MEPC 61/24نظمة البحرية الدولية وثيقة امل )١٦١(
  .٣٥-٢املرجع نفسه، الفقرة  )١٦٢(
 Fisheries and aquaculture in our changing climate: adaptation and mitigation“منظمـة األغذيـة والزراعـة،     )١٦٣(

measures in fisheries and aquaculture” وثيقة الفاو ،COFI/2011/6.  
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نـشطة  أنشطة صيد األمساك والـسياحة وغريهـا مـن األ         يقوض  والنظم اإليكولوجية البحرية وقد     
  .)١٦٤(طة بالبحارالبشرية املرتب

ويف البحــار العميقــة، ميكــن أن يــؤثر تغــري درجــات حــرارة البحــار تــأثريا ســلبيا علــى    - ١٠٣
مـن  زيـادة درجـة حـرارة امليـاه         الوظائف البيولوجيـة لكائنـات اجلبـال البحريـة وميكـن أن تقلـل               

 تـسقط إىل    اإلنتاجية األساسية العامة داخل احمليطات، مما يؤدي إىل تناقص املواد العـضوية الـيت             
ويف . )١٦٥(قــاع البحــار فتــزود األنــواع البيولوجيــة يف قــاع البحــار العميقــة بالعناصــر الغذائيــة   

درجات احلرارة يف اهلواء واملاء وارتفـاع مـستوى سـطح         جيرب ارتفاع   املناطق املدارية، ميكن أن     
  .)١٦٦(ارية يف اجتاه مناطق شبه مداريةالبحر أنواعا بيولوجية على هجر موائلها املد

وما زالت اإلجراءات تتواصـل علـى مجيـع املـستويات ملواجهـة آثـار تغـري املنـاخ علـى                    - ١٠٤
قــد طلــب االجتمــاع ف. )١٦٧(احمليطــات، مبــا يف ذلــك اجلهــود املبذولــة لفهــم طبيعــة تلــك اآلثــار

 العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي إىل اهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة والتقنيـة               
والتكنولوجية النظر يف آثار حتمض احمليطات على التنوع البيولـوجي البحـري واملوائـل البحريـة      

  .)١٦٨(حليكجزء من برنامج العمل املتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والسا
ــيت اعت     - ١٠٥ ــدة الـــ ــتراتيجية اجلديـــ ــة االســـ ــددت اخلطـــ ــراف   وحـــ ــؤمتر األطـــ ــدها مـــ مـــ

خيـا مـستهدفا للتقليـل إىل أقـصى حـد مـن الـضغوط                تار ٢٠١٥عـام   )  أدنـاه  ١٧٠ الفقرة انظر(
البــشرية علــى الــشعاب املرجانيــة وغريهــا مــن الــنظم اإليكولوجيــة اهلــشة املتــأثرة بــتغري املنــاخ     

وســيجري . وحتمــض احمليطــات، وذلــك للحفــاظ علــى ســالمتها وقــدرهتا علــى أداء وظائفهــا    
م التنوع البيولوجي يف رصـيد      النظم اإليكولوجية وزيادة إسها   صالبة   تعزيز   ٢٠٢٠حبلول عام   

ال يقـل    لتأهيل، مبا يشمل إعادة تأهيل مـا      الكربون، وذلك من خالل إجراءات احلفظ وإعادة ا       
 يف املائــة مــن الــنظم اإليكولوجيــة املتفــسخة، وبالتــايل اإلســهام يف ختفيــف وطــأة تغــري ١٥عــن 

  .)١٦٩(املناخ والتأقلم معه

__________ 
ــوجي مــس )١٦٤( ــة التنــوع البيول ــة اتفاقي ــة،   . امهة أمان ــامج األمــم املتحــدة للبيئ  :Emerging Issuesانظــر أيــضا  برن

Environmental Consequences of Ocean Acidification: A Threat to Food Security (2010).  
  .مسامهة أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي )١٦٥(
  . أعاله٤٣انظر احلاشية  )١٦٦(
  .٣٩٢-٣٧٣، الفقرات A/65/69/Add.2انظر مثال  )١٦٧(
  . بشأن القضايا اجلديدة والناشئة١٠/١٣مقرر اتفاقية التنوع البيولوجي  )١٦٨(
 ٢٠٢٠-٢٠١١ بشأن اخلطـة االسـتراتيجية للتنـوع البيولـوجي للفتـرة           ١٠/٢مقرر اتفاقية التنوع البيولوجي      )١٦٩(

  .وأهداف آيتشي للتنوع البيولوجي
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نــة مــصائد األمســاك التابعــة للفــاو يف املــسائل ونظــرت الــدورة التاســعة والعــشرون للج - ١٠٦
ــة        ــه يف ســياق مــصائد األمســاك وتربي ــاخ والتكيــف معــه وختفيــف وطأت ــار تغــري املن ــصلة بآث املت

ــات ــذل ا    . )١٧٠(املائي ــاو ب ــأن تواصــل الف ــة ب ــضاء    وأوصــت اللجن ــدول األع ــود إلطــالع ال جله
ئيـات، مـع التركيـز علـى زيـادة      بأول على آثار تغري املناخ على مـصائد األمسـاك وتربيـة املا      أوال

القدرة علـى التحمـل إيكولوجيـا واقتـصاديا يف عمليـات صـيد األمسـاك وتربيـة املائيـات ولـدى                      
كما شجعت اللجنة على مواصلة تطوير خارطة طريـق         . التجمعات السكانية اليت تعتمد عليها    

  .)١٧١(ك وتربية املائيات وتغري املناخالفاو بشأن مصائد األمسا
  

 يف احمليطاتيج الضج  -  ٤  

ــن       - ١٠٧ ــدة م ــستويات متزاي ــسؤولة عــن حــدوث م ــشرية يف احمليطــات م ــشطة الب ــد األن  تع
الضجيج حتت املاء، وهناك قلق متزايد بشأن اخلطر احملتمـل الـذي ميثلـه انتـشار الـضجيج علـى                    

ــة   ــة احلي ــوارد البحري ــشر يف احمليطــات    . امل ـــحدثها الب ــيت ُي ــضجيج ال ــصادر ال ــشمل م ــل : وت النق
ي التجـــاري وغـــري التجـــاري، واملـــدافع اهلوائيـــة املـــستخدمة إلجـــراء عمليـــات املـــسح  البحـــر

ــتفجريات والبنــاء حتــت ســطح املــاء، واســتخراج      الــسيزمي، واملــسبار الــصويت العــسكري، وال
مـصادر  كما اعتربت احملطات البحرية لتوليد الطاقة من الريـاح          . املوارد، وأنشطة صيد األمساك   

نولوجيات اجلديدة األخرى للحصول على الطاقة البحريـة املتجـددة          ، وقد تكون التك   للضجيج
 .)١٧٢() أعاله٣ -  حاء- ثانياالفرع انظر (للضجيج مصادر إضافية 

ــاول الــ    - ١٠٨ ــى تن ــة عل ــة العام ــد دأبــت اجلمعي ــق قراراهتــا   ضجيج وق  يف احمليطــات عــن طري
 ألــف، ٦٥/٣٧هــا  مــن قرار١٨٦فــي الفقــرة  ف.)١٧٣(الــسنوية بــشأن احمليطــات وقــانون البحــار

ملـوارد البحريـة    يـشكل خطـرا حيتمـل أن يهـدد ا          يف احمليطـات     ضجيجأشارت اجلمعيـة إىل أن الـ      
عاجلة هذه املـسألة، وشـجعت علـى إجـراء          ملدراسات علمية سليمة    إجراء  احلية، وأكدت أمهية    

 يف احمليطــات علــى املــوارد البحريــة  ضجيجمزيــد مــن البحــوث والدراســات والنظــر يف آثــار الــ 
مصائد األمساك، شجعت اجلمعيـة علـى إجـراء مزيـد           استدامة   بشأن   ٦٥/٣٨ويف القرار   . يةاحل

__________ 
  . أعاله٥٥اشية انظر احل )١٧٠(
  .املرجع نفسه )١٧١(
تقرير االجتماع السادس عشر للجنة االستشارية لالتفـاق املتعلـق حبفـظ احليتانيـات الـصغرية يف حبـر البلطيـق                      )١٧٢(

للجنـة الدوليـة لـشؤون صـيد احليتـان،      التابعـة  انظـر أيـضا، تقريـر اللجنـة العلميـة      . ٦٦وحبر الـشمال، الفقـرة      
  .٢-٥-١٢فقرة  الIWC/61/Rep 1الوثيقة 

ــرارات   )١٧٣( ــال، القـ ــبيل املثـ ــرة ٦٠/٣٠انظـــر، علـــى سـ ــرة ٦١/٢٢٢ و ،٨٤، الفقـ ، ٦٢/٢١٥ و ،١٠٧، الفقـ
  .١٦٢، الفقرة ٦٤/٧١  و،١٤١، الفقرة ٦٣/١١١ و ،١٢٠ الفقرة
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 حتـت   ضجيجمن الدراسات، مبا يف ذلك ما تقـوم بـه منظمـة األغذيـة والزراعـة، بـشأن آثـار الـ                     
اآلثـار االجتماعيـة واالقتـصادية      وبـشأن   املاء على األرصدة السمكية ومعدالت صيد األمسـاك،         

 .)١٧٤(املرتبطة بذلك

 وبنــاء علــى طلــب اجلمعيــة العامــة، واصــلت شــعبة شــؤون احمليطــات وقــانون البحــار    - ١٠٩
 واستعرضـتها  ةجتميع دراسات علمية وردت من الـدول األعـضاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـ          

 .)١٧٥(نترنتموقعها على شبكة اإلنشرهتا الشعبة يف ، وجهات نظرية

ــة   وطلــب االجتمــاع العاشــر ملــؤمتر األطــرا   - ١١٠ ــوجي مــن اهليئ ــة التنــوع البيول ف يف اتفاقي
الفرعية املعنية باملشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تراعي، يف تنفيذ برامج العمل املتـصلة              
ــأثري الــضجيج يف احمليطــات علــى       ــساحلي، ت ــوجي البحــري وال ــوع البيول ــة والتن ــاطق احملمي باملن

 األمــني التنفيــذي، بالتعــاون مــع األطــراف     وطلبــت أيــضا إىل  .)١٧٦(املنــاطق البحريــة احملميــة  
واحلكومات األخرى واملنظمات ذات الصلة، جتميع وتلخـيص املعلومـات العلميـة املتاحـة عـن                

 .)١٧٧(آثاره الذي ُيـحدثه البشر حتت املاء وضجيجال

 يف احمليطـــات علـــى املـــوارد الـــسمكية يف الـــدورة التاســـعة ضجيج ونوقـــشت آثـــار الـــ- ١١١
ــة   ــة ملمــصائد األمســاك  والعــشرين للجن ــة والزراعــة التابع ــة  . نظمــة األغذي وميكــن ملــصادر خمتلف

علـى سـبيل    ف.  يف احمليطات أن ُتـحدث تأثريا على األرصدة الـسمكية املهمـة اقتـصاديا             ضجيجلل
 إىل  ٤٠تبني أن الضجيج الناتج عن املدافع اهلوائية السيزمية قلل معدالت الصيد مبقـدار               املثال،
وقـد  . ومـدى وفرهتـا حمليـا     ر تـأثريا شـديدا علـى توزيـع األرصـدة الـسمكية              ثّـ أا   يف املائة، مم   ٨٠

أشارت بعض الدراسات إىل أن معدالت الصيد ال يبدو أهنـا تعـود إىل القـدر املعتـاد حـىت بعـد                
 .)١٧٨(خفوت الضجيجمضي أيام على 

أثريه  وعلى الصعيد اإلقليمي، جرى النظر يف مسألة الضجيج الـذي ُيــحدثه البـشر وتـ                - ١١٢
على احليتانيـات يف االجتمـاع الرابـع لألطـراف يف االتفـاق املتعلـق حبفـظ احليتانيـات يف البحـر                      

__________ 
  .١٢٧، الفقرة ٦٥/٣٨القرار  )١٧٤(
لدراســـات وافيـــة باع علـــى قائمـــة  لالطـــالwww.un.org/depts/los/general_assembly/noise/noise.htmانظـــر  )١٧٥(

  .من جانب جهات نظريةالستعراض لالعلمية اليت خضعت 
  .بشأن القضايا اجلديدة والناشئة ١٠/١٣مقرر اتفاقية التنوع البيولوجي )١٧٦(
  .بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي ١٠/٢٩مقرر اتفاقية التنوع البيولوجي  )١٧٧(
  . أعاله٥٥انظر احلاشية  )١٧٨(
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الـذي عقــد يف   ،)١٧٩(األسـود والبحـر األبـيض املتوسـط واملنطقـة اجملــاورة مـن احملـيط األطلـسي        
ــاين  ــشرين الث ــوفمرب /ت ــأثري      . ٢٠١٠ن ــة حــول ت ــه العلمي ــر جلنت ــشدة بتقري ورحــب االجتمــاع ب

ـــحدثه البــشر علــى احليتان الــذي الــضجيج  وتتــضمن . املبــادئ التوجيهيــة املرتبطــة بــه وب، يــاتُي
وتـدابري للتخفيـف ترمـي إىل احلـد مـن اآلثـار             علـى حـدة     مـصدر   كل  املبادئ التوجيهية رصدا ل   
 عــايل الطاقــة واملــسح الــسيزمي واســتخدام املــدافع اهلوائيــة الــصويت البيئيــة النامجــة عــن املــسبار

 وأعمـال البنـاء الـساحلية والبحريـة، واملنـصات البحريـة، وجتـارب التعـرض                 ،ألغراض سيزسـية  
التفـاق أيـضا علـى      اوتعكـف أمانـة     .  حتت املاء  ضجيجوغريها من مصادر ال   املسترجع  للصوت  

 والـصيد   ياتوضع مشروع جترييب الستخدام األجهزة الصوتية للحد من التفاعالت بني احليتان          
 .)١٨٠(املتوسطبالشباك يف منطقة البحر األبيض 

املتعلـق حبفـظ     وتقوم أمانات اتفاقية األنواع املهاجرة مـن احليوانـات الربيـة، واالتفـاق               - ١١٣
يرلنــدي وحبــر ألالــصغرية يف حبــر البلطيــق ومشــال شــرق احملــيط األطلــسي والبحــر ا   احليتانيــات 

، يف )اراتفاقيــة أوســب(الــشمال، واتفاقيــة محايــة البيئــة البحريــة لــشمال شــرق احملــيط األطلــسي   
 .)١٨١(ضجيجمن املبادئ التوجيهية لتخفيف الموحدة الوقت الراهن بدراسة وضع جمموعة 

  
 أدوات اإلدارة  - ياء  

داخــل املنــاطق اخلاضــعة للواليــة الوطنيــة يوجــد عــدد   املــستخدمة  مــن أدوات اإلدارة - ١١٤
بحــري يف لتحقيــق احلفــظ واالســتعمال املــستدام للتنــوع البيولــوجي ال  أيــضا ميكــن اســتخدامه 

ــةنطــاق املنــاطق الواقعــة خــارج   ــة الوطني ــاطق اســتعمال ويتطلــب . الوالي تلــك األدوات يف املن
ذات طبيعـة   خـصوصيات   ، مبا فيهـا     اخلصوصياتالواقعة خارج الوالية الوطنية مراعاة عدد من        

للنظـر يف الـسبل الـيت       تبذل ودراسات حالة إفرادية جتـرى       جهود  هناك  و. وبيئيةإدارية  قانونية و 
ــة خــارج       ــاطق الواقع ــة املتاحــة بنجــاح يف املن ــق األدوات اإلداري ــة نطــاق ميكــن هبــا تطبي الوالي

 . الوطنية، كما هو مبني أدناه

__________ 
يف البحــر األســود والبحــر األبــيض املتوســط  املتعلــق حبفــظ احليتانيــات االتفــاق ”مت تغــيري اســم االتفــاق مــن   )١٧٩(

 لـيعكس اتـساع النطـاق اجلغـرايف لالتفـاق علـى النحـو املتفـق عليـه يف          “واملنطقة املتامخة من احمليط األطلـسي  
  . الصادر عن اجتماع األطرافA/4.1القرار 

التفــاق املتعلــق حبفــظ احليتانيــات يف البحــر األســود والبحــر  يف االرابــع لألطــراف املتعاقــدة تقريــر االجتمــاع  )١٨٠(
، ومـسامهة االتفــاق  ١٧-٤مـن احملــيط األطلـسي، املرفــق العاشـر، القــرار    اجملــاورة األبـيض املتوســط واملنطقـة   

  .املذكور
املتعلـق حبفـظ    راف يف االتفـاق     ؛ االجتمـاع الـسادس لألطـ      ١١-٧، الفقـرات    UNEP/CMS/ScC16/Inf.2.3انظر   )١٨١(

 القـرار   يرلنـدي وحبـر الـشمال،     آلاحليتانيات الصغرية يف حبـر البلطيـق ومشـال شـرق احملـيط األطلـسي والبحـر ا                 
  .OSPAR/BDC/10/2/2 Add.8؛ و ٣، املرفق األول، الفقرة ٣ رقم
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 ملتكاملة وهنج النظام اإليكولوجياإلدارة اهنج   -  ١  

ن للتخفيــف مــن اآلثــار   ااإلدارة املتكاملــة وهنــج النظــام اإليكولــوجي ضــروري    هنــج  - ١١٥
ــشطة   ــة ألن ــاطق الواقعــة خــارج   القطاعــات املختلفــة  التراكمي ــة نطــاق الــيت جتــري يف املن الوالي

واصـلت اجلمعيـة العامـة، يف دورهتـا اخلامـسة والـستني، تـشجيع الـدول علـى أن                    قد  و. الوطنية
مجاعي، حسب االقتـضاء، مجيـع التـدابري الـيت           تتعاون وتنسق جهودها وتتخذ بشكل فردي أو      

وغريهــا مــن الــصكوك الــسارية، قــانون البحــار ذلــك اتفاقيــة يف  تتفــق مــع القــانون الــدويل، مبــا
املنـاطق الواقعـة يف نطـاق واليتـها          للتصدي لآلثـار احلاصـلة يف الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة يف            

 ألــف، ٦٥/٣٧القــرار (املعنيــة  الوطنيــة وخارجــه، مــع مراعــاة ســالمة الــنظم اإليكولوجيــة      
النظــام املختــصة الــيت مل تــدمج بعــد هنــج  وشــجعت أيــضا املنظمــات واهليئــات  ). ١٥٣ الفقــرة

اإليكولوجي يف والياهتا على القيام بذلك، حسب االقتضاء، من أجل التـصدي لآلثـار الواقعـة         
 ). ١٥٤ ألف، الفقرة ٦٥/٣٧القرار (على النظم اإليكولوجية البحرية 

ــدول واملنظمــات الدول    - ١١٦ ــأن تعمــل ال ــق العامــل يف اجتماعــه األخــري ب ــة  وأوصــى الفري ي
ــوع            ــظ التن ــوجي حلف ــام اإليكول ــى النظ ــائم عل ــامال وق ــر تك ــج أكث ــاع هن ــصة صــوب اتب املخت

بطريقــة البيولــوجي البحــري يف املنــاطق الواقعــة خــارج نطــاق الواليــة الوطنيــة واســتخدامه         
، وذلك هبدف تعزيز التعاون عرب القطاعات، ومعاجلة التـأثريات القطاعيـة والتراكميـة              ةستدامم

ــال   ــو فعـ ــى حنـ ــرة A/65/68(علـ ــية يف    ). ١٣، الفقـ ــذه التوصـ ــة هـ ــة العامـ ــدت اجلمعيـ ــد أيـ وقـ
 .)١٨٢(الحق وقت

لسلطة الدولية لقاع البحار، يف مسامهتها، إىل أن هنـاك حتـديا يكمـن              اأمانة  أشارت   و - ١١٧
يف اعتماد وتنفيذ ومواصلة استعراض قواعد وأنظمة وإجراءات السلطة اليت جتسد هنجـا إداريـا               

التنــوع الــيت هتــدد اإليكولــوجي وتقييمــا لآلثــار مــن أجــل مواجهــة املخــاطر قائمــا علــى النظــام 
 تـضمن تكليربتـون    -وأشارت أيـضا إىل أن أهـداف خطـة إدارة منطقـة كالريـون               . البيولوجي

احلفـــاظ علـــى التنـــوع البيولـــوجي اإلقليمـــي، وهيكـــل النظـــام اإليكولـــوجي، ووظيفـــة الـــنظم 
 . ارة املتكاملة القائمة على النظام اإليكولوجيتطبيق مبادئ اإلدإىل جانب اإليكولوجية، 

لجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة، يف مــسامهتها، االنتبــاه إىل  الأمانــة وجهــت  و- ١١٨
 لتقــدمي املــساعدة ١٩٩٨مبادرهتــا لــإلدارة املتكاملــة للمنــاطق الــساحلية، الــيت أطلقــت يف عــام  

كاملـــة للمنـــاطق الـــساحلية قائمـــة علـــى النظـــام   لـــدول األعـــضاء لتنفيـــذ إدارة مت إىل االتقنيـــة 
وتقــود اللجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة حاليــا عنــصرين مــن العناصــر    . اإليكولــوجي

__________ 
  .١٦٢ ألف، الفقرة ٦٥/٣٧لقرار ا )١٨٢(
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تقيـيم امليـاه   لوضـع برنـامج   يـستهدف  البحرية ملشروع متوسط احلجم تابع ملرفـق البيئـة العامليـة       
ــة الكــبرية   وســوف يــساهم .  واحمليطــات املفتوحــةالعــابرة للحــدود للــنظم اإليكولوجيــة البحري

ــيت      ــة ال ــضايا البيئي ــد الق ــامج احمليطــات املفتوحــة يف حتدي ــى خمــاطر   برن يف احمليطــات تنطــوي عل
ومــن املتوقــع أن يــسهم . املفتوحــة وإجيــاد حلــول إداريــة إىل جانــب ترمجــة العلــم إىل سياســات

حريــة وتقييمهــا علــى الــصعيد  الربنــامج أيــضا يف العمليــة املنتظمــة لإلبــالغ عــن حالــة البيئــة الب  
 .)١٨٣()“العملية املنتظمة”(االقتصادية  -العاملي، مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية 

ــصائد األمســاك       - ١١٩ ــوجي يف إدارة م ــام اإليكول ـــج النظ ــق ُنـُه ــدم يف تطبي ــد أحــرز تق .  وق
اك علـى  هنج النظـام اإليكولـوجي يف مـصائد األمسـ         تشجع على اتباع    منظمة األغذية والزراعة    ف

النظـام  سـياق   األمسـاك يف    يف سبيل استدامة مـصائد      الصعيد العاملي بوصفه هنجا شامال وجامعا       
، ٢٠١٠-٢٠٠٩العمل اإلقليميـة واألقاليميـة يف الفتـرة         حلقات  قد عدد من    وُع. اإليكولوجي
لتطبيـق األخــذ بنــهج النظــام اإليكولــوجي يف  جمموعــة أدوات شــاملة وضــع كتمــل يويتوقـع أن  
وقــد حــددت جلنــة مــصائد األمســاك التابعــة ملنظمــة األغذيــة   . ٢٠١١ألمســاك يف عــام مــصائد ا

مصائد األمساك بوصـفها أولويـة      على  هنج النظام اإليكولوجي    بتطبيق  والزراعة األنشطة املتصلة    
ملنظمـة علـى أمهيـة تقيـيم األثـر يف           اوأكـدت أمانـة     . ٢٠١٣-٢٠١٢عالية طوال فتـرة الـسنتني       

 .)١٨٤() أدناه٢ - ياء - انظر الفرع ثانيا(يكولوجي اإلالنظام إطار هنج 

 غـرب  مشـال  يف األمسـاك  مـصائد  على الصعيد اإلقليمي، جيري العمل يف إطار منظمـة و - ١٢٠

لـدعم خارطـة الطريـق لوضـع هنـج قـائم علـى النظـام         اإلطـار املرجعـي   األطلـسي إلعـداد    احمليط
م النظـا أصـبح هنـج     وقـد    .)١٨٥(ملنظمـة يف منطقـة ا   األمسـاك   تستند إليه أنشطة صيد     اإليكولوجي  

 إلدارة مــصائد األمســاك ومبــادئ احلفــظ واإلدارة الفعــالني     اإليكولــوجي والُنـُهـــج التحــوطي  
غريهـا مـن   املـداري، و  التـون  لـسمك  األمريكيـة  البلـدان  للمـوارد الـسمكية ضـمن أعمـال جلنـة     

 .)١٨٦(األمساك مصائد بإدارة املعنية اإلقليمية الترتيبات أو املنظمات

فــريقني  ويف احملــيط اجلنــويب، تــدعم جلنــة حفــظ املــوارد البحريــة احليــة يف أنتاركتيكــا   - ١٢١
 جـاالت النفـوق العارضـة   مباآلخـر  ، وا وإدارهتـ ةالـنظم اإليكولوجيـ   عاملني أحدمها معـين برصـد       

__________ 
-http://twap.iwlearn.org/inception-reports/gef-twapانظـر   . ميـة الدوليـة   مسامهة اللجنة األوقيانوغرافية احلكو    )١٨٣(

update-for-september-2010.  
  .مسامهة منظمة األغذية والزراعة )١٨٤(
  .مسامهة منظمة مصائد األمساك يف مشال غرب احمليط األطلسي )١٨٥(
  .مسامهة جلنة البلدان األمريكية لسمك التون املداري )١٨٦(
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يف  أنشطة رصد للتمييز بني التغيريات املرتبطة بأنشطة الـصيد           بدأتو. املرتبطة بعمليات الصيد  
  .)١٨٧(التغيريات املرتبطة بالتغري البيئيبل مقا

البحـار  املتعلقـة ب عمـل  ال وقد اعترب االجتمـاع العـاملي الثـاين عـشر لالتفاقيـات وخطـط        - ١٢٢
تكلفـة إلدارة احمليطـات     أجنع الوسـائل وأقلـها      اإلقليمية اإلدارة القائمة على النظام اإليكولوجي       

 .)١٨٨(والسواحل

 لشمال شرق احمليط األطلـسي أن       ٢٠١٠ الذي نشر يف عام      ويبني تقرير حالة اجلودة    - ١٢٣
ــة مــا  ــنظم     هنــاك فجــوات يف املعرف زالــت حباجــة إىل معاجلــة، مبــا يف ذلــك تقييمــات شــاملة لل

ــ ــدعم ةاإليكولوجي ــاع  ل ــى ال هنــج اتب ــائم عل ــام ق ــشرية  اإلنظ ــشطة الب ــوجي يف إدارة األن . يكول
جلنـة  (حريـة لـشمال شـرق احملـيط األطلـسي           عتمد االجتماع الوزاري للجنة حلمايـة البيئـة الب        او

، اسـتراتيجية بيئيـة جديـدة لـشمال شـرق احملـيط             ٢٠١٠سبتمرب  /، الذي عقد يف أيلول    )أوسبار
يكولـوجي  العمل بالنهج القـائم علـى النظـام اإل        ، تركز على تنفيذ     )٢٠٢٠-٢٠١٠(األطلسي  

 .)١٨٩(ية لالحتاد األورويبطار االستراتيجية البحراألمر التوجيهي إلتنفيذ يف التنسيق تتيح و

ــها يف عــام   - ١٢٤ ــادرة أطلقت ــيض    ٢٠٠٨ وترمــي مب ــسيق خطــة عمــل البحــر األب  وحــدة تن
املتوســط إىل تعزيــز تطبيــق هنــج النظــام اإليكولــوجي يف إدارة األنــشطة البــشرية داخــل منطقــة   

 .)١٩٠(اتفاقية برشلونة

مرفـق  ينفـذها   قت مشاريع    ويف سياق برنامج النظم اإليكولوجية البحرية الكبرية، حق        - ١٢٥
يف تيـار  الكبري يكولوجي البحري البيئة العاملية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف النظام اإل        

غوهلاس والصومال واجلبال البحرية يف غرب احملـيط اهلنـدي تقـدما يف التحلـيالت التشخيـصية         أ
 التزامات متعددة األقطار بإصـالحات      أو برامج العمل االستراتيجية، مما ميثل     /العابرة للحدود و  

عـرب  البحريـة  املتعلقـة بـاملوارد   شواغل البيئيـة و  الـ قانونية ومؤسسية ومتعلقـة بالـسياسات ملعاجلـة         
وأُحــرز تقــدم مــستمر يف مــلء الفجــوات يف املعرفــة بالنظــام اإليكولــوجي عــن طريــق . حلــدودا

  .)١٩١(يكولوجي البحري لذلك النظام اإلةقيانوغرافيو أاتتقييم
  

__________ 
  .ة جلنة حفظ املوارد البحرية احلية يف أنتاركتيكامسامه )١٨٧(
دليل متهيدي إلدارة احمليطـات والـسواحل علـى    : اإلدارة البحرية والساحلية املستندة إىل النظم اإليكولوجية    ” )١٨٨(

  .UNEP (DEPI).RS.12/6، وثيقة برنامج األمم املتحدة للبيئة “حنو أفضل
  .يئةمسامهة برنامج األمم املتحدة للب )١٨٩(
  .املرجع نفسه )١٩٠(
  .www.undp.org/gef/portfolio/iw.htmlملزيد من املعلومات، انظر  )١٩١(
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 تقييمات األثر البيئي  -  ٢  

 يتزايد الـدعم السـتخدام تقييمـات األثـر البيئـي ملـساندة احلفـظ واالسـتعمال املـستدام                    - ١٢٦
وأوصـى الفريـق    . الواليـة الوطنيـة   نطـاق   للتنوع البيولـوجي البحـري يف املنـاطق الواقعـة خـارج             

 اتتقييمـ إجـراء   ة بأمهيـة     بـأن تعتـرف اجلمعيـة العامـ        ٢٠١٠العامل يف اجتماعه املنعقد يف عـام        
تعتـرف  ، وأن   التحـوطي تنفيذ هنـج النظـام اإليكولـوجي والنـهج          خباصة ألغراض   ألثر البيئي، و  ل

 األثر البيئـي فيمـا يتعلـق    اتالعلمية والتقنية بشأن تنفيذ تقييموضع مزيد من التوجيهات  بأمهية  
ة الوطنية، مبا يف ذلـك النظـر يف         الوالينطاق  يف املناطق الواقعة خارج     املزمع القيام هبا    باألنشطة  

ــة    ــار التراكمي ــيم اآلث ــان A/65/68(تقي ــت     ).١٦ و ١٤، الفقرت ــة يف وق ــة العام ــدت اجلمعي وأي
 .)١٩٢(الحق توصيات الفريق العامل

مـا تنطـوي   متخذي القـرارات عـن طريـق حتديـد     تنوير أهداف تقييم األثر البيئي  ومن   - ١٢٧
وعلى املـدى البعيـد، تعـزز       . حيتمل أن تكون هامة   بيئية  آثار وخماطر   عليه مقترحات التنمية من     

تقييمات األثر البيئي التنمية املـستدامة عـن طريـق ضـمان أال تقـوض مقترحـات التنميـة املـوارد              
 .)١٩٣(يكولوجيةوالوظائف اإلاحليوية 

  
 مسات تقييمات األثر البيئي  )أ(  

ات األثـر البيئـي وعالقتـها        قدم تقرير سـابق لألمـني العـام معلومـات عـن طبيعـة تقييمـ                - ١٢٨
البيئـي  األثـر   لعمليـة تقيـيم     اخلاصـة   وقد ختتلـف املكونـات       .)١٩٤(بالتقييمات البيئية االستراتيجية  

الفـرز   )أ: (موحـدة ومـع ذلـك، فـإن معظـم العمليـات تتبـع خطـوات               . صكوك خمتلفـة  يف إطار   
حتديـد النطـاق   ) ب(تطلب تقييمـا كـامال أو جزئيـا لألثـر؛          يلتحديد أي املشاريع أو التطورات      

ــالتقييم، واحللــول البديلــة الــيت     اآلثــار الــضارة أو تــدرأ لتقريــر التــأثريات احملتملــة ذات الــصلة ب
تقــدمي التقــارير، الــيت ) د(ووضــع البــدائل؛ قيــاس وتقيــيم اآلثــار ) ج(ختففهــا أو تعــوض عنــها؛ 

اسـتعراض لتقيـيم    ) ـهـ (تأخذ شكل بيان أو تقرير عن األثر البيئي، يشمل خطة لإلدارة البيئية؛             
اختــاذ القــرار بــشأن املوافقــة علــى املــشروع أو رفــضه، وحتــت أيــة ظــروف؛   ) و(البيئــي؛ األثــر 

__________ 
  .١٦٢ ألف، الفقرة ٦٥/٣٧القرار  )١٩٢(
  ).٢٠٠٢(برنامج األمم املتحدة للبيئة، دليل مرجعي للتدريب على تقييم األثر البيئي  )١٩٣(
)١٩٤( A/64/66/Add.2 ١٢٩، الفقرة.  
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املتوقعـة وتـدابري التخفيـف املقترحـة حتـدث علـى النحـو        اآلثـار  الرصد لتقييم ما إذا كانـت       )ز(
 .)١٩٥(بيئيالالتدقيق االمتثال واإلنفاذ، فضال عن ) ح(احملدد يف خطة اإلدارة البيئية؛ 

بتنفيذ تقييم األثر البيئـي، وجيـري ذلـك عـادة عـن      ما يقوم مؤيدو نشاط أو مشروع  و - ١٢٩
طريق فريق متعدد التخصصات، يعني خصيصا هلذه املهمة، وبـه جمموعـة مناسـبة مـن اخلـربات                  

ــة  ــصادية واالجتماعي ــة واالقت ــة،     .)١٩٦(العلمي ــة حكومي ــة، وهــي عــادة هيئ ــة خارجي وتقــوم هيئ
 . ى العملية واستعراض الدراسةباإلشراف عل

 وقدرت الدراسات املتوفرة أن تكلفة إعداد تقييم األثر البيئي نادرا ما تتجاوز واحـدا               - ١٣٠
ويبدو أن التكـاليف الـيت تزيـد عـن واحـد يف املائـة حتـدث                  .)١٩٧(يف املائة من تكاليف املشروع    

أو حيـث مل تتبـع املمارسـة    فيما يتعلق مبشاريع مثرية للجدل بصورة خاصة يف بيئات حساسة،         
ومن املتوقع أن حتـدث تكـاليف إضـافية، مثـل تكـاليف الترمجـة والـسفر، إلجـراء                     .)١٩٨(اجليدة

لتقييمـات  يف حالـة ا أيـضا  يف االعتبار يلزم أخذها ورمبا   ،)١٩٩(تقييمات يف سياق عابر للحدود 
 . الوالية الوطنيةحدود يف املناطق الواقعة خارج تتم اليت 

ــن ا- ١٣١ ــدة     ومـ ــيم اجليـ ــة التقيـ ــسية ملمارسـ ــسمات الرئيـ ــشفافية   : لـ ــة والـ ــشاركة العامـ املـ
وتشمل أوجه القصور يف املمارسة أوجه القـصور التقنيـة، الـيت ال ترقـى فيهـا                  .)٢٠٠(واملصداقية

استخدام تدابري التخفيـف واإلدارة وأمهيـة التقـارير الختـاذ القـرارات       دقة تنبؤات األثر وإمكانية
بولة دوليا؛ والقيود اإلجرائيـة، مبـا يف ذلـك التـضارب يف إدارة العمليـة، والتـأخر                  إىل املعايري املق  

عن املواعيـد، ونقـص مراقبـة اجلـودة؛ والقـضايا اهليكليـة النامجـة عـن تطبيـق تقيـيم األثـر البيئـي                 
ولكـي   .كعملية منفصلة ال عالقة هلا بدورة املشروع أو السياق األوسع لعملية اختاذ القـرارات         

ــسياسة العامــة          تكــون تق ــيط ال ــسقا لتخط ــارا مت ــب إط ــة، فإهنــا تتطل ــي فعال ــر البيئ ــات األث ييم
تقييمــات األثــر البيئــي شــائعة يف املنــاطق الربيــة أو  ومــع أن .)٢٠١(وإجــراءات منهجيــة للمتابعــة

قــرب الــشواطئ ويف امليــاه الــضحلة، فــإن عــددا مــن اجلوانــب البيئيــة والعمليــة والقانونيــة جتعــل 

__________ 
عمل اخلرباء بشأن اجلوانـب العلميـة والتقنيـة ذات الـصلة بتقيـيم األثـر البيئـي يف املنـاطق البحريـة                تقرير حلقة    )١٩٥(

  .UNEP/CBD/EW-EIAMA/2خارج حدود الوالية الوطنية، وثيقة اتفاقية التنوع البيولوجي الواقعة 
  . أعاله١٩٣انظر احلاشية  )١٩٦(
  .املرجع نفسه، نقال عن تقرير للبنك الدويل )١٩٧(
  ).١٩٩٦ (“دراسة عن التكاليف والفوائد: تقييم األثر البيئي”املفوضية األوروبية،  )١٩٨(
  ).٢٠٠٧(“ االتفاقية االقتصادية ألوروبا، فوائد وتكاليف تقييم األثر البيئي العابر للحدود )١٩٩(
  . أعاله١٩٣انظر احلاشية  )٢٠٠(
  .املرجع نفسه )٢٠١(
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وترد بعض هذه اجلوانـب     . الوالية الوطنية نطاق  بة يف املناطق الواقعة خارج      تنفيذها أكثر صعو  
 .)٢٠٢(٢٠٠٩يف تقرير حلقة عمل اخلرباء اليت عقدهتا أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي يف عام 

 وإضــافة إىل ذلــك، يــتم تطبيــق معظــم عمليــات تقيــيم األثــر البيئــي علــى مــستوى          - ١٣٢
ويف اجتماع الفريـق العامـل      . املتراكمة يف خمتلف القطاعات   ثار  اآلالقطاعات وال تتطلب تقييم     

تعامـل بفعاليـة أكـرب      ت، أُعرِب عن رأي مفاده أن التقييمات البيئية االسـتراتيجية           ٢٠١٠يف عام   
مع تقييم اآلثار التراكميـة، ألهنـا تنطـوي علـى تقيـيم الـسياسات والـربامج واخلطـط، بـدال مـن                       

وأشـــارت حلقـــة عمـــل اخلـــرباء التفاقيـــة التنـــوع ). ٥٣فقـــرة ، الA/65/68(األنـــشطة الفرديـــة 
تنــسيق إدارة االســتخدامات املتعــددة حليــز تتــيح البيولــوجي أن التقييمــات البيئيــة االســتراتيجية 

 . احمليطات، مبا يف ذلك إدماجها ضمن خطط اإلدارة املتكاملة اإلقليمية أو دون اإلقليمية
  

 تقييمات األثر البيئياء إجرط رتشالصكوك الدولية اليت ت  )ب(  

، يـنص عـدد مـن    )٢٠٦-٢٠٤املـواد  (البحـار   لقـانون  املتحـدة  األمم  إضافة إىل اتفاقية- ١٣٣
نطــاق وينطبــق بعــضها يف املنــاطق الواقعــة خــارج  . الــصكوك الدوليــة علــى تقيــيم األثــر البيئــي 

، A/64/66/Add.2(يف تقريـــــر ســـــابق لألمـــــني العـــــام بيـــــان هبـــــا رد يـــــالواليـــــة الوطنيـــــة، و
 . وترد معلومات إضافية أدناه). ١٣١و  ١٣٠ الفقرتان

 املتعلق بتنفيذ اجلزء احلادي عـشر مـن االتفاقيـة، واألنظمـة             ١٩٩٤ يشترط اتفاق عام     - ١٣٤
املتعلقة بالتنقيـب عـن العقيـدات املتعـددة الفلـزات واستكـشافها يف املنطقـة، واألنظمـة املتعلقـة                    

 أن تكـون طلبـات املوافقـة        ،الفلزات واستكشافها يف املنطقة   بالتنقيب عن الكربيتيدات املتعددة     
على خطط العمل مصحوبة بتقييم لآلثـار البيئيـة احملتملـة لألنـشطة املقترحـة وبوصـف لربنـامج                   

ــة األساســية   ــة والبيئي ــاريرهم املتعهــدون وجيــب أن يقــدم   .)٢٠٣(للدراســات األوقيانوغرافي يف تق
الرصـد ونتائجهـا   ب هم املتعلقةر معلومات عن تنفيذ براجم   السنوية إىل السلطة الدولية لقاع البحا     

تقيـيم اآلثـار    ليهتدى هبا املتعهدون يف     وقد صدرت توصيات    . وأن يقدموا بيانات أساسية بيئية    
 ونقحـت   ٢٠٠١البيئية احملتملة الناشئة عن استكشاف العقيدات املتعددة املعادن يف املنطقـة يف             

 .)٢٠٤(٢٠١٠يف 

__________ 
  . أعاله١٩٥انظر احلاشية  )٢٠٢(
 مــن نظــام ٢٠البنــد ؛ و مــن نظــام العقيــدات ١٨ البنــد؛ و٧، الفقــرة ١الفــرع ، املرفــق، ١٩٩٤ عــام اتفــاق )٢٠٣(

  .الكربيتيدات
  .ISBA/16/LTC/7و  ISBA/7/LTC/Rev.1السلطة يقتا وث )٢٠٤(
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ــة - ١٣٥ ــشترط اتفاقي ــة   وت ــة املعرضــة    يف  التجــارة الدولي ــات البحري ــات والنبات ــواع احليوان أن
التـصدير وإعـادة التـصدير واالسـترياد        (لالنقراض، اليت تنظم أربعة أنـواع مـن التجـارة الدوليـة             

أن اجللـب لـن يكـون ضـارا ببقـاء           إىل  الدولـة اجلالبـة     ختلـص   ، أن   ))٢٠٥(“اجللب من البحـر   ” و
مـنح شـهادة جلـب مـن البحـر لعينـة مـن األنـواع           إىل ذلك قبل    اخللوص  وجيب   .األنواع املعنية 
املـسؤولة يف  العلميـة  اجلهـة   وجيـب علـى      .)٢٠٦(األول أو الثـاين مـن االتفاقيـة       التذييل  املدرجة يف   

املــادة الثالثــة، (أن ذلــك اجللــب لــن يكــون ضــارا ببقــاء األنــواع املعنيــة اإلفــادة بــلدولــة اجلالبــة ا
الثـاين، جيـوز    التـذييل   وفيمـا يتعلـق بـاألنواع املدرجـة يف          ). ٦لفقـرة   ، واملادة الرابعة، ا   ٥الفقرة  
األخـرى،  املـسؤولة   العلميـة الوطنيـة     اجلهـات   إعداد مشورهتا بالتشاور مع     مسؤولة  علمية  جلهة  

ويقــوم الفريــق ). ٧املــادة الرابعــة، الفقــرة (العلميــة الدوليــة املناســبة، عنــد االقتــضاء اهليئــات أو 
لب من البحر والتابع للجنة الدائمة يف الوقت احلاضر بوضـع وثيقـة للمناقـشة               العامل املعين باجل  

 ٢٠١٢للجنـة الدائمـة الـيت سـتعقد يف عـام            الثانية والـستني    وقرار منقح للنظر فيهما يف الدورة       
 .)٢٠٧(٢٠١٣ملؤمتر األطراف الذي سيعقد يف عام السادس عشر وكذلك يف االجتماع 

ة الدولية مبـادئ توجيهيـة للتقيـيم حلمايـة املنـاطق البحريـة        وقد وضعت املنظمة البحري   - ١٣٦
وتـشمل املبـادئ التوجيهيـة لتقيـيم النفايـات واملـواد        .الـدويل للنقـل البحـري   من اآلثـار احملتملـة      

ــا يف البحــر      ــيت ميكــن النظــر يف إلقائه ــق (األخــرى ال ــدن ١املرف ــا )٢٠٨() لربوتوكــول لن  أحكام
.  من بروتوكول لنـدن    ٢املرفق  م األثر البيئي، على أساس      لتحديد النطاق واحملتوى إلجراء تقيي    

 علــى أنــه جيــب أن تكــون الطلبــات املقدمــة إىل ســلطات الدولــة الطــرف         ٢ويــنص املرفــق  
ص منـها يف البحـر،      للحصول علـى تـصاريح إللقـاء النفايـات مـصحوبة بتقيـيم خليـارات الـتخل                

ع اإللقاء املقترح، والتـدفقات،     يف ذلك معلومات عن خصائص النفايات، واألحوال يف موق         مبا

__________ 
عينــات أليــة أن تنقــل إىل دولــة مــا ”اجللــب مــن البحــر بأنــه تعــرف مــن االتفاقيــة ) هـــ(املــادة األوىل، الفقــرة  )٢٠٥(

وقــد وافــق مــؤمتر األطــراف، عــن طريــق القــرار  . “أخــذت مــن بيئــة حبريــة ال ختــضع لواليــة أي دولــة  عأنــوا
Conf. 14.6 (Rev. CoP15)  تعين تلـك املنـاطق البحريـة    “البيئة البحرية اليت ال ختضع لوالية أي دولة”على أن 

يتـبني  تفق مع القانون الـدويل، كمـا      الواقعة خارج املناطق اخلاضعة للسيادة أو احلقوق السيادية لدولة ما مبا ي           
  .يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

  ).املادة اخلامسة(الثالث من االتفاقية التذييل ال ينطبق اجللب من البحر على األنواع املدرجة يف  )٢٠٦(
  .قراضأنواع احليوانات والنباتات البحرية املعرضة لالنيف  ةالدوليالتجارة مسامهة اتفاقية  )٢٠٧(
: املبادئ التوجيهية متاحة يف املوقع التايل )٢٠٨(

www.imo.org/OurWork/Environment/SpecialProgrammesAndInitiatives/Pages/London-Convention-

and-Protocol.aspx.  
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مرافـق  وتقنيات التخلص املقترحة، وحتديد اآلثار احملتملة علـى صـحة البـشر، واملـوارد احليـة، و                
 .)٢٠٩(، واالستخدامات املشروعة األخرى للبحراالستجمام

ــرار   - ١٣٧ ــإن الق ــيم  LC-LP.2 (2010)  وفيمــا خيــص ختــصيب احمليطــات، ف ــشأن إطــار التقي  ب
 املتصلة بتخصيب احمليطات، الذي اعتمدته األطراف املتعاقدة يف اتفاقيـة لنـدن             للبحوث العلمية 

دد معـايري للتقيـيم األويل لالقتـراح        حي،  ) أعاله ١ - حاء - انظر الفرع ثانيا  (وبروتوكول لندن   
وسـيجري تقيـيم    . وخطوات تفصيلية إلجناز التقييم البيئي، مبا يف ذلك إدارة املخاطر ورصـدها           

ــة، بغــ   ــار    كــل جترب ــا لإلط ــن احلجــم أو النطــاق، وفق ــف     .ض النظــر ع ــد ختتل ــك، فق ــع ذل وم
 .)٢١٠(االحتياجات من املعلومات وفقا لطبيعة كل جتربة

وعلــى الــصعيد اإلقليمــي، يــنص االتفــاق املتعلــق حبفــظ احليتانيــات يف البحــر األســود    - ١٣٨
، علــى إجــراء ٢ مــن احملــيط األطلــسي، يف مرفقــه اجملــاورة والبحــر األبــيض املتوســط واملنطقــة  

مواصلة التنمية املـستقبلية لألنـشطة      إلباحة أو حظر    ألثر البيئي من أجل توفري أساس       لتقييمات  
ــؤثر علــى احليتان   ــاتالــيت قــد ت ــها يف منطقــة االتفــاق، مبــا يف ذلــك مــصائد األمســاك    ي  أو موائل

ــة رياضــات الوالتنقيــب واالســتغالل البحــريني، و  ــسياحة ومــشاهدة احليتان البحري ــوال ، إىل اتي
  .جانب وضع الشروط اليت ميكن أن جتري مثل هذه األنشطة مبوجبها

  
معلومــات عــن تقييمــات األثــر البيئــي املــضطلع هبــا أو املقــررة يف املنــاطق الواقعــة خــارج   )ج(  

  نطاق الوالية الوطنية
 ألـف، يهـدف     ٦٥/٣٧ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة          ١٦٧وفقاً للطلب الوارد يف الفقرة       - ١٣٩
لفرع إىل تقـدمي معلومـات عـن تقييمـات األثـر البيئـي املـضطلع هبـا فيمـا يتعلـق باألنـشطة                        هذا ا 

املقــررة يف املنــاطق الواقعــة خــارج نطــاق الواليــة الوطنيــة، مبــا يف ذلــك اجلوانــب املتعلقــة ببنــاء   
ــة املختــصة      ــدول واملنظمــات الدولي ــة مــن ال ــرد . القــدرات، علــى أســاس املعلومــات املطلوب وت

  .اء من هذا التقرير ب- ن احتياجات بناء القدرات يف الفرع ثالثامعلومات بشأ
أشـار االحتـاد األورويب إىل أن املعلومـات املتعلقـة           : التطبيق العام لتقييمات األثر البيئي     - ١٤٠

بالتقييمات املضطلع هبا فيمـا يتعلـق باألنـشطة املقـررة يف املنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة                 
وأفـادت  . زالـت متفرقـة وشـحيحة      ذلـك اجلوانـب املتعلقـة ببنـاء القـدرات، مـا           الوطنية، مبـا يف     

بعض دول االحتـاد األورويب بأهنـا مل تـضطلع بأنـشطة يف املنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة            
 البيئـي يف حالـة الـدول الـيت          لألثـر الوطنية، يف حني مل تتوافر معلومات عن إجراء أية تقييمـات            

__________ 
  .مسامهة املنظمة البحرية الدولية )٢٠٩(
  .املرجع نفسه )٢١٠(
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هـذه  فيهـا   تكـون   احلـاالت الـيت     بعض األنشطة يف تلك املناطق، باسـتثناء        بأهنا اضطلعت   حيتمل  
التقييمــات إلزاميـــة مبوجـــب اتفاقــات دوليـــة أو قواعـــد املنظمــات الدوليـــة أو أنظمـــة االحتـــاد    

  .)٢١١(األورويب
ــوخى        - ١٤١ ــى النحــو املت ــة تقييمــات عل ــضطلع بأي ــا مل ت ــسامهتها بأهن ــا يف م ــادت ناميبي وأف
 ألـف، إال أهنـا تطبِّـق أحكامـاً بيئيـة صـارمة،           ٦٥/٣٧ار اجلمعيـة العامـة       من قـر   ١٦٧الفقرة   يف
يتوافــق مــع املعــايري الدوليــة، ُتلــزِم بــإجراء تقيــيم قبــل أي مــشروع رئيــسي قــد يــؤثر ســلبا      مبــا
  . البيئة على
الـصلة   وذكرت النرويج أهنا ملتزمة بالتعاون من خالل احملافل اإلقليمية والدولية ذات           - ١٤٢

تقييمــات األثــر البيئــي فيمــا يتعلــق باألنــشطة املقــررة يف املنــاطق الواقعــة خــارج نطــاق   بــإجراء 
ــصلة      ــة ذات ال ــدابري اإلداري ــضاء، وباعتمــاد الت ــد االقت ــة، عن ــة الوطني ــاه  . الوالي ووجهــت االنتب

محايـة البيئـة البحريـة لـشمال      املقررات والتوصيات اليت اعتمدها االجتماع الـوزاري للجنـة           إىل
، فيمـا يتعلـق بإنـشاء       ٢٠١٠سـبتمرب   /أيلـول  ، املعقـود يف   )أوسـبار جلنـة   (يط األطلـسي    شرق احمل 

وإدارة ست مناطق حممية حبرية يف مناطق خارج نطـاق الواليـة الوطنيـة يف مشـال شـرق احملـيط                     
تلك املقررات اسـتندت إىل تقييمـات األثـر          أن ، مشرية إىل  ) أدناه ١٧٤انظر الفقرة   (األطلسي  

وتــنص التوصــيات علــى أنــه، . )٢١٢(ت يف كــل منطقــة مــن املنــاطق املــذكورةالبيئــي الــيت أجريــ
حــسب االقتــضاء، ينبغــي ألي نــشاط إنــساين جيــري يف املنــاطق البحريــة احملميــة أو ألي إجــراء  
ُيتَّخذ خارج تلك املناطق قد ُيحَتَمل تعارضه مـع أهـداف احلفـظ يف املنطقـة، أن خيـضع لتقيـيم           

  .لتقييمات البيئية االستراتيجيةمن تقييمات األثر البيئي أو ا
خيــضع وذكــر البنــك اإلســالمي للتنميــة أن األثــر البيئــي للمــشاريع الــيت ميوهلــا البنــك    - ١٤٣

  .)٢١٣(أثناء املرحلة التحضريية للتمويلالستعراض دقيق 
أفادت أستراليا بأن النـشاط الرئيـسي الـذي يقـوم بـه املواطنـون               : أنشطة صيد األمساك   - ١٤٤

ركات األسـترالية يف املنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة ألسـتراليا هـو           والسفن والش 
ومبوجــب . صــيد األمســاك، وبأنــه مت إجــراء تقييمــات لألثــر البيئــي فيمــا يتعلــق بأنــشطة الــصيد  

ــام       ــوجي لع ــوع البيول ــة وحفــظ التن ــة البيئ ــانون األســترايل حلماي ــات  ١٩٩٩الق ، ختــضع الترتيب
الــسفن األســترالية الــيت متــارس الــصيد يف أعــايل البحــار لتقييمــات بيئيــة   اإلداريــة املطبقــة علــى 

ــة ــيم مجيــع املــصائد األســترالية الــيت تــشمل أنــشطة للــصيد      . دوري وقــد خــضعت لعمليــات تقي
__________ 

  .مسامهة االحتاد األورويب )٢١١(
  . النرويجمسامهة )٢١٢(
  .مسامهة البنك اإلسالمي للتنمية )٢١٣(
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وأجنــزت أســتراليا أيــضاً تقييمــات أوليــة لألثــر، . )٢١٤(منــاطق خــارج نطــاق الواليــة الوطنيــة يف
ر اكتمـاالً، فيمـا يتعلـق بأنـشطة الـصيد يف قـاع البحـار                وتعكف على إجناز تقييمات لألثـر أكثـ       

بواسطة السفن الـيت ترفـع العلـم األسـترايل يف منطقـة املنظمـة اإلقليميـة إلدارة مـصائد األمسـاك                      
وختـضع أيـضاً   . جنوب احمليط اهلادئ ومنطقة اتفاق مصائد األمساك يف جنوب احمليط اهلندي       يف
ترالية الـيت تعمـل يف أعـايل البحـار يف نطـاق منطقـة جلنـة               ن الصيد األس  يلزم من تقييمات سفُ    ملا

  .حفظ املوارد البحرية احلية يف أنتاركتيكا
 عـن تقيـيم     ٢٠٠٨ووجهت نيوزيلندا االنتباه، يف مسامهتها، إىل تقرير صـدر يف عـام              - ١٤٥

 ٢٠٠٨كان يقترح أن تقوم هبا سـفن نيوزيلنديـة خـالل عـامي     أثر أنشطة صيد يف قاع البحار       
تقــوم بالــصيد يف أعــايل البحــار يف منطقــة املنظمــة اإلقليميــة إلدارة مــصائد األمســاك    ٢٠٠٩و 
  .)٢١٥(جنوب احمليط اهلادئ يف

وأشــارت النــرويج إىل أهنــا عــضو يف عــدة منظمــات وترتيبــات إقليميــة إلدارة مــصائد  - ١٤٦
 الــصيد ، يقــوم بعــضها بــإجراء تقييمــات لآلثــار احملتملــة املترتبــة علــى أنــشطة        )٢١٦(األمســاك

ووضــعت النــرويج أيــضاً تــشريعات وطنيــة  . املنــاطق الواقعــة خــارج نطــاق الواليــة الوطنيــة  يف
تتضمن شروطاً تتعلق بالصيادين النروجييني العاملني يف املناطق اخلاضعة للمنظمـات والترتيبـات      

حملـيط  اإلقليمية إلدارة مـصائد األمسـاك، وهـي تـسهم يف التقييمـات اإلقليميـة اجلاريـة يف مشـال ا         
ــذي جيــري تقييمــات للمــوارد           األطلــسي، ويف عمــل اجمللــس الــدويل الستكــشاف البحــار ال

  .احلية البحرية
وأشارت بعض الدول الـيت سـامهت مبعلومـات يف هـذا التقريـر إىل أهنـا سـتقدم مزيـداً              - ١٤٧

ني من املعلومات عن أنشطتها اجلاريـة لتقيـيم آثـار الـصيد يف قـاع البحـار يف سـياق تقريـر األمـ           
  .٦٤/٧٢  و٦١/١٠٥العام بشأن تنفيذ قراري اجلمعية العامة 

ــاو وأكـــدت أمانـــة  - ١٤٨ ــار يف الفـ ــراء تقييمـــات اآلثـ ــة إجـ ــار  أمهيـ ــام اتبـــاع هنـــج إطـ النظـ
ــوجي  ــات  يف التعامــل مــع  اإليكول ــة املائي ــدول واملنظمــات  . مــصائد األمســاك وتربي وتعكــف ال

__________ 
التون واخلرمان، واملـصائد الغربيـة   لسمك هذه تشمل املصائد الشرقية لسمك التون واخلرمان، واملصائد الغربية     )٢١٤(

، ومـصائد األمسـاك اجلديـدة       األزرق الزعنـف  لتـون   سمك ا ، واملـصائد اجلنوبيـة لـ      الوثـاب تون  سمك ال والشرقية ل 
وميكــن االطــالع علــى مزيــد مــن  . فية يف منطقــة جلنــة حفــظ املــوارد البحريــة احليــة يف أنتاركتيكــا  واالستكــشا

  .www.environment.gov.au/coasts/fisheries:  التايلاملوقعاملعلومات عن التقييم البيئي للمصائد األسترالية على 
ــه   )٢١٥( ــالع عليـــــ ــن االطـــــ ــن ميكـــــ ــعاملمـــــ -www.southpacificrfmo.org/assets/Science/Benthic-Impact: وقـــــ

Assessments/New-Zealand/New-Zealand-Bottom-Fishery-Impact-Assessment-v1.3-2009-05-13.pdf.   
على سبيل املثال، جلنة مـصائد األمسـاك يف مشـال شـرق احملـيط األطلـسي، ومنظمـة مـصائد األمسـاك يف مشـال                           )٢١٦(

  .رية احلية يف أنتاركتيكاغرب احمليط األطلسي، وجلنة حفظ املوارد البح
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مبـصائد   إجنـاز هـذه التقييمـات، يف مـا يتعلـق        والترتيبات اإلقليميـة إلدارة مـصائد األمسـاك علـى         
البحار العميقـة يف أعـايل البحـار، علـى النحـو املوصـى بـه يف املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة                       أمساك  

ــصائد أمســاك       ــإدارة م ــة ب ــة املتعلق ــة والزراع ــة األغذي ــة  ملنظم ــايل البحــار البحــار العميق . يف أع
ــم تنف     ــة دعــ ــة والزراعــ ــة األغذيــ ــة منظمــ ــل أمانــ ــة   وستواصــ ــادئ التوجيهيــ ــذ املبــ ــر (يــ انظــ

   .)٢١٧()أعاله ٤١ الفقرة
وعلـــى الـــصعيد اإلقليمـــي، أخـــذت اللجنـــة الدوليـــة حلفـــظ تـــون احملـــيط األطلـــسي     - ١٤٩
، واعتمـــدت توصـــيات وقـــرارات  وأشـــباههالتـــون مســـك اعتبارهـــا اآلثـــار البيئيـــة ملـــصائد   يف
وأفـادت  . )٢١٨(السرَجـسُّوم يتعلق بأنواع القروش والسالحف البحرية والطيـور البحريـة و          فيما

مسـك   تـشمل إجـراء تقييمـات متأنيـة آلثـار مـصائد       )٢١٩(أمانة اللجنة بأن أهداف برامج املراقبة     
بـذل اجلهـود لرصـد الـسالحف البحريـة، والطيـور            وجـارٍ   . التون على املوارد البحرية األخـرى     

أمسـاك  ئد  البحرية، والثـدييات البحريـة، هبـدف احلـصول علـى بيانـات أفـضل بـشأن آثـار مـصا                    
واعُتِمـَدت تـدابري للتخفيـف مـن آثـار الـصيد وتقليـل معـدل                . أعايل البحار علـى هـذه األنـواع       

كمـا رصـدت اللجنـة أثـر مـصائد          . )٢٢٠(نفوق طيـور األلبـاتروس وغريهـا مـن الطيـور البحريـة            
احملـيط األطلـسي، بطـرق مـن بينـها إنـشاء            اليمّيـة يف    عـدة أنـواع مـن القـروش          التون على مسك  

نواع معين بالقروش، اضـطلع يف مجلـة أمـور، بـإجراء تقيـيم للمخـاطر ملـساعدة عمليـة           فريق لأل 
  .)٢٢١(يكولوجياإلالنظام إدارة املصائد من منظور 

األطلــسي خريطــة مبنــاطق احملــيط مشــال غــرب يف مســاك األواعتمــدت منظمــة مــصائد  - ١٥٠
طق الواقعــة خارجهــا ، مت تعـيني املنــا ٢٠١٠يف عــام ) “منــاطق تغطيـة الــصيد ”(الـصيد القائمــة  

ووافقـت املنظمـة علـى تنفيـذ تقييمـات لألثـر للمـصائد االستكـشافية            . كمناطق جديدة للـصيد   
اجلديدة الواقعة خارج منطقة تغطية الصيد التابعة هلـا، وذلـك يف حالـة تـوافر معلومـات علميـة                   
جديــدة عــن وجــود نظــم إيكولوجيــة حبريــة هــشة، أو إذا حــدثت تغــيريات هامــة يف أســاليب    

والعلمـاء معـين بـالنظم      األمسـاك   وأُنِشئ فريق عامل من مديري مـصائد        . الصيد أو تكنولوجياته  

__________ 
  .ألغذية والزراعةامسامهة منظمة  )٢١٧(
  .www.iccat.int/enlRecsRegs.asp: يفميكن االطالع عليها  )٢١٨(
  .١٠-١٠نظر توصية اللجنة ا )٢١٩(
  .٧-٧توصية اللجنة  )٢٢٠(
  .مسامهة اللجنة الدولية حلفظ تون احمليط األطلسي )٢٢١(
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 هبدف وضع توصيات للجنة املـصائد بـشأن التنفيـذ           ٢٠٠٨اإليكولوجية البحرية اهلشة يف عام      
  . )٢٢٢(الفعال للتدابري الرامية إىل جتنب إحلاق أضرار كبرية بالنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة

وأفــادت أمانــة جلنــة مــصائد األمســاك يف مشــال شــرق احملــيط األطلــسي، يف مــسامهتها،  - ١٥١
ومل َيمـَنح بْعـد أي مـن األطـراف         . بعدم ورود تقارير بالعثور على نظم إيكولوجية حبرية هـشة         

  .“اجلديدة”املتعاقدة إذناً بالصيد يف مناطق الصيد 
يـة يف أنتاركتيكـا إىل أن اللجنـة تواصـل         وأشارت أمانة جلنة حفظ املـوارد البحريـة احل         - ١٥٢

االستجابة ملشورة جلنتها العلمية فيما يتعلق بالنهج املتبعة لتجنـب إحلـاق أضـرار كـبرية بـالنظم                  
وتـشمل اإلجـراءات الـيت تلقـى دعمـاً وضـع         . يكولوجية البحرية اهلـشة مـن عمليـات الـصيد         اإل

األمسـاك القائمـة، وطـرح خيـارات        أطر لتقيـيم املخـاطر، ورسـم خـرائط ملنـاطق تغطيـة مـصائد                
للتخفيف من اآلثار، ووضع إجراءات لإلبالغ ومبـادئ توجيهيـة لتقييمـات اآلثـار النامجـة عـن        

  .)٢٢٣(معدات الصيد
ــة واستكــشافها    - ١٥٣ ــوارد املعدني ــإجراء   : التنقيــب عــن امل ــسامهتها، ب ــصني، يف م ــادت ال أف

ملنطقة املشمولة بالعقد املوقـع بـني الرابطـة         للبيئة البحرية فيما يتعلق با    عمليات استقصاء وتقييم    
ــة لقــاع البحــار    التطــوير الــصينية للبحــث و ــة والــسلطة الدولي ــة احمليطي يف ميــدان املــوارد املعدني

وقــد قــدمت الــصني تقــارير ســنوية وتقــارير استعراضــية كــل مخــس ســنوات، . ٢٠٠١عــام  يف
  ).اله أع١٧انظر الفقرة (والتقييم االستقصاء تتضمن سرداً جلهود 

وذكرت أمانة السلطة الدولية لقاع البحار أن تقييمات األثر البيئـي أصـبحت إحـدى                - ١٥٤
وأشــارت إىل أن وضــع أســس بيئيــة  . األدوات األكثــر فعاليــةً وعمليــةً لــدعم التنميــة املــستدامة 

لـة  املمثِّإقليمية، وحتسني مستوى الفهم هلياكل النظـام اإليكولـوجي ووظائفـه يف إطـار الـشبكة                 
 - لمناطق ذات األمهية البيئية اخلاصة، قد يتيح خلطة اإلدارة البيئيـة املقترحـة ملنطقـة كالريـون                ل

 على الوفـاء بالتزامـاهتم فيمـا يتعلـق بتقيـيم آثـار مـا يقومـون بـه                    املتعهدينكليربتون، أن تساعد    
ووجهـت االنتبـاه إىل أن أحـد    . أنشطة، وبإنشاء منـاطق مرجعيـة مـن حيـث احلفـظ واألثـر          من

األهــداف التــشغيلية خلطــة اإلدارة البيئيــة املقترحــة هــو إجــراء تقييمــات تراكميــة لألثــر البيئــي،  
  .حسب االقتضاء، بناًء على مقترحات االستغالل يف املستقبل

ــشطة مــن جانــب     : أنــشطة أخــرى  - ١٥٥ ــْنُم إىل ِعلِْمهــا وجــود أن ــه مل ي ذكــرت أســتراليا أن
ملناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيـة، خبـالف         مواطنني أو سفن أو شركات أسترالية يف ا       

__________ 
  .األطلسياحمليط مشال غرب يف  مساكاألمسامهة منظمة مصائد  )٢٢٢(
  .مسامهة جلنة حفظ املوارد البحرية احلية يف أنتاركتيكا )٢٢٣(
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وبنــاًء عليــه، .  مــن اتفاقيــة قــانون البحــار٢٠٦أنــشطة الــصيد، تنطبــق عليهــا مقتــضيات املــادة  
ُتْجر أية تقييمات لألثر البيئي لألنشطة األخرى غري الصيد اجلارية يف املناطق الواقعة خـارج                مل

ــة  ــة الوطني ــة   وأشــارت أســترال. نطــاق الوالي ــة البيئ يا مــع ذلــك إىل أن القــانون األســترايل حلماي
، املُطبَّق علـى املـواطنني والـسفن والـشركات األسـترالية            ١٩٩٩وحفظ التنوع البيولوجي لعام     

يف املناطق الواقعة داخـل نطـاق الواليـة الوطنيـة األسـترالية وخارجـه، يـنص علـى إطـار قـانوين                       
  .لتقييمات األثر البيئي

ــة عــرب   وأشــارت الرب - ١٥٦ ــة الربازيلي ــسامهتها، إىل أن اللجن ــل، يف م ــسية األوىل  - ازي األطل
قيانوغرافيـة يف امليـاه الواقعـة خـارج      و، مما أتاح القيـام ببحـوث علميـة أ         ٢٠٠٩انعقدت يف عام    

ويتمثَّل هدف اللجنة يف مجع البيانـات البيئيـة         . نطاق الوالية الوطنية يف جنوب احمليط األطلسي      
قيانوغرافية، اليت من شـأهنا أن تـدعم إجـراء          واأل - يميائية والبيولوجية والطقسية  الفيزيائية والك 

  .تقييمات األثر البيئي يف املستقبل
 لالجتماع العاشـر    ١٠/٢٩ووجهت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي االنتباه إىل املقرر          - ١٥٧

توجيهية طوعيـة للنظـر يف     ملؤمتر األطراف، الذي طلب إىل األمني التنفيذي تيسري وضع مبادئ           
التنوع البيولوجي يف تقييمات األثر البيئـي والتقييمـات البيئيـة االسـتراتيجية يف املنـاطق البحريـة        

 ١٣١انظـر الفقـرتني      (٢٠٠٩والساحلية باستخدام املبادئ التوجيهية حللقة عمل اخلـرباء لعـام           
د مــشروع املبــادئ  وعمــالً هبــذا الطلــب، تعكــف األمانــة علــى إعــدا      . )٢٢٤() أعــاله١٣٢ و

ــة       ــة والتقنيـ ــشورة العلميـ ــة للمـ ــة الفرعيـ ــه اهليئـ ــر فيـ ــيقدَّم لتنظـ ــة، الـــذي سـ ــة الطوعيـ التوجيهيـ
وطلــب مــؤمتر .  ملــؤمتر األطــرافادي عــشروالتكنولوجيــة، وذلــك قبــل انعقــاد االجتمــاع احلــ  

 األطــراف أيــضاً إىل األمــني التنفيــذي أن يتعــاون مــع عــدد مــن املنظمــات والعمليــات واألفرقــة 
ــى تنظــيم اجتمــاع مــشترك للخــرباء الســتعراض مــدى معاجلــة       ــة، عل ــالعلمي ــة شواغل ال املتعلق

يف التسلـسل   ملستويات األدىن   اليمّية ذات ا  التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك آثار مصائد األمساك         ب
على التنوع البيولوجي البحـري والـساحلي، يف التقييمـات احلاليـة، واقتـراح اخليـارات                الغذائي  

  .)٢٢٥(التنوع البيولوجياملتصلة بشواغل الجلة ملعا
ملنظمــة البحريــة الدوليــة إىل أنــه يف الوقــت الــذي تنطبــق فيــه املبــادئ  اوأشــارت أمانــة  - ١٥٨

انظــر (النفايــات وغريهــا مــن املــواد الــيت ميكــن حبــث مــسألة إغراقهــا تقيــيم التوجيهيــة اخلاصــة ب
 الواليـة الوطنيـة، فعلـى الـصعيد العملـي،           على املناطق الواقعة خارج نطاق    )  أعاله ١٣٦الفقرة  

تصدر غالبية تراخيص اإلغراق ألغـراض عمليـات الـتخلص مـن النفايـات داخـل نطـاق البحـر                    
__________ 

  . أعاله١٩٥انظر احلاشية  )٢٢٤(
  . بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي١٠/٢٩املقرر  )٢٢٥(
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وفيمـا يتعلـق بإطـار      . اإلقليمي أو املنطقـة االقتـصادية اخلالـصة ألي دولـة مـن الـدول الـساحلية                
، أشـارت أمانـة املنظمـة      )١٣٧ة  انظر الفقـر  (تقييم البحوث العلمية املتعلقة بتخصيب احمليطات       

البحريــة الدوليــة إىل أن جتــارب ختــصيب احمليطــات ُتُوخَِّيــت يف املقــام األول يف املنــاطق الواقعــة  
  .)٢٢٦(خارج نطاق الوالية الوطنية اليت يقل فيها مستوى املغذيات

 وعلــى الــصعيد اإلقليمــي، قــام االجتمــاع الرابــع لألطــراف يف االتفــاق املتعلــق حبفــظ   - ١٥٩
 مـن احملـيط األطلـسي،       اجملـاورة  يف البحر األسـود والبحـر األبـيض املتوسـط واملنطقـة              احليتانيات

ــأثري       يف ــصدي لت ــة للت ــادئ التوجيهي ــشأن املب ــراره ب ــضجيج ق ــشرية    ال ــشطة الب ــن األن ــاتج ع الن
، بتـشجيع األطـراف علـى    ) أعـاله  ١١٢انظر الفقرة   (احليتانيات يف املنطقة التابعة لالتفاق       على
النــاتج عــن األنــشطة البــشرية يف البيئــة البحريــة،      الــضجيج  دي بــشكل كامــل ملــسألة   التــص
ذلك اآلثار التراكمية، يف ضوء أفضل املعلومات العلمية املتاحة ومـع مراعـاة التـشريعات                يف مبا

اليت تطبقها األطراف، خـصوصاً فيمـا يتعلـق بـضرورة إجـراء تقييمـات مستفيـضة لألثـر البيئـي                     
كمـا كلَّـف أمانـة      . ضـجيج قة على نشاط مقتـرح مـن األنـشطة الـيت ينـتج عنـها                قبل منح املواف  

 مع أمانات اتفاقيـة حفـظ       اً مشترك  عامالً اً، بالتعاون مع اللجنة العلمية، فريق      بأن تنشئ  االتفاق
أنواع احليوانـات الربيـة املهـاجرة، واالتفـاق املتعلـق حبفـظ احليتانيـات الـصغرية يف حبـر البلطيـق                      

وحبــر الــشمال، واتفــاق بيالغــوس، هبــدف  يرلنــدي آلحملــيط األطلــسي والبحــر ا ومشــال شــرق ا
احليتانيـات،   النـاتج عـن األنـشطة البـشرية علـى         الـضجيج   أدوات مالئمة لتقييم آثار     استحداث  

ومواصلة اختاذ تدابري من شأهنا التخفيف من هذه اآلثار، وتنسيق اجلهـود املبذولـة مـع اهليئـات                  
ما وحدة التنسيق خلطة عمل البحر األبـيض املتوسـط، واللجنـة املعنيـة     الدولية األخرى، وال سي   

  .)٢٢٧(حبماية البحر األسود من التلوث، وأمانة جلنة أوسبار، واملنظمة البحرية الدولية
  

   احملميةأدوات اإلدارة على أساس املناطق ال سيما يف املناطق البحرية  -  ٣  
يف ذلك إنـشاء املنـاطق البحريـة احملميـة، اعترافـاً            القت اإلدارة على أساس املناطق، مبا        - ١٦٠

يف املنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة            التنـوع البيولـوجي البحـري     حلفـظ   بوصفها أداة هامة    
التقـارير الـسابقة     ويـرد يف  ). ٥٨، الفقـرة    A/65/68انظـر    (ة مستدام ه بطريقة الوطنية واستخدام 

ويـبني هـذا الفـرع التطـورات الـيت          . )٢٢٨(وعلألمني العام معلومـات مستفيـضة عـن هـذا املوضـ           
  .استجدت مؤخراً

__________ 
  .مسامهة املنظمة البحرية الدولية )٢٢٦(
  .١٧-٤االجتماع الرابع لألطراف، القرار  )٢٢٧(
، الفقــرات A/64/66/Add.2، والوثيقــة ١٦١-١٢٢، الفقــرات A/62/66/Add.2انظــر، بوجــه خــاص، الوثيقــة   )٢٢٨(

  .٣٠٨-٢٩٠، الفقرات A/65/69/Add.2، والوثيقة ١٤٩-١٣٤
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  محاية  حتديد املناطق البحرية ذات األمهية اإليكولوجية أو البيولوجية اليت حتتاج إىل  )أ(  
الـدول   ، بأن تطلب اجلمعية العامة إىل     ٢٠١٠أوصى الفريق العامل، يف اجتماعه لعام        - ١٦١

واختيـار  ن أجـل وضـع منهجيـة مـشتركة لتحديـد            أن تعمل من خالل منظمات دولية خمتصة م       
املعايري القائمة، بغية تيسري حتقيـق هـدف   استناداً إىل   املناطق البحرية اليت قد تستفيد من احلماية        

خطــة  تارخيــا لبلوغــه حــسب مــا جــاء يف ٢٠١٢ذي حتــدد عــام ، الــ حمميــةإنــشاء منــاطق حبريــة
ويف وقـت الحـق، أيـدت    ). ١٨، الفقـرة  A/65/68(العاملي للتنمية املستدامة   ملؤمتر القمة   التنفيذ  

والحظت كذلك العمل الذي تضطلع به الدول واملنظمـات          ،)٢٢٩(اجلمعية العامة هذه التوصية   
واهليئــات احلكوميــة الدوليــة املعنيــة، مبــا يف ذلــك اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، لتقيــيم املعلومــات  

 احلمايـة، وجتميـع املعـايري اإليكولوجيـة لتحديـد           العلمية املتعلقة باملناطق البحرية الـيت حتتـاج إىل        
  ).١٧٨ ألف، الفقرة ٦٥/٣٧القرار (تلك املناطق 

ــا - ١٦٢ ــة     ومــ ــة اإليكولوجيــ ــة ذات األمهيــ ــاطق البحريــ ــد املنــ ــاً لتحديــ ــل جاريــ زال العمــ
البيولوجية اليت حتتاج إىل محاية، وذلك لدعم عملية اختـاذ القـرارات بـشأن التـدابري اإلداريـة                  أو
ــوجي   امل ــة التنــوع البيول ــة   . الئمــة، وال ســيما يف ســياق اتفاقي وأشــار مــؤمتر األطــراف يف اتفاقي

التنــوع البيولــوجي، يف اجتماعــه العاشــر، إىل أن تطبيــق املعــايري املتعلقــة باملنــاطق ذات األمهيــة    
، هـو تطبيـق علمـي وتقـين، وأن املنـاطق الـيت يثبـت اسـتيفاؤها                  )٢٣٠(اإليكولوجية أو البيولوجية  

 وإدارهتا، وأن ذلك ميكن أن يتحقـق مـن خـالل            حلفظهامعايري قد تتطلب اختاذ تدابري معززة       لل
وأكـد مـؤمتر   . وتقييمـات اآلثـار   احملميـة   جمموعة متنوعة من الوسائل، من بينها املنـاطق البحريـة           

ــدابري       ــار الت ــة واختي ــة والبيولوجي ــة اإليكولوجي ــاطق ذات األمهي ــد املن ــة حتدي األطــراف أن عملي
ــاً للقــانون      ظهــا حلف ــة املختــصة، وفق ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي وإدارهتــا، أمــٌر خيــص ال

وشــجع االجتمــاع األطــراف   . الــدويل، مبــا يف ذلــك اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار       
واحلكومات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة املختـصة األخـرى، علـى التعـاون، جمتمعـة أو علـى                    

إقليمي، من أجل حتديـد واعتمـاد التـدابري املناسـبة للحفـظ واالسـتخدام               أساس إقليمي أو دون     
املـستدام فيمــا يتعلـق باملنــاطق ذات األمهيـة اإليكولوجيــة والبيولوجيـة، بطــرق مـن بينــها إنــشاء      

للمناطق احملمية البحرية وفقاً للقانون الـدويل، مبـا يف ذلـك اتفاقيـة األمـم املتحـدة           لة  ممثِّشبكات  
ــانون البحــار  ــة املتاحــة،    لق ــضل املعلومــات العلمي ــا شــجعها  ، واســتناداً إىل أف ــالغ  كم ــى إب عل
ــة العامــة   العمليــات ذات ــصلة داخــل اجلمعي ــضاً إىل األمــني التنفيــذي   . ال وطلــب االجتمــاع أي

__________ 
  .١٦٢ ألف، الفقرة ٦٥/٣٧القرار  )٢٢٩(
ي والـساحلي، املرفـق      بـشأن التنـوع البيولـوجي البحـر        ٩/٢٠ألطـراف، املقـرر     ؤمتر ا التاسع مل االجتماع  انظر   )٢٣٠(

  .األول
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التفاقية التنوع البيولوجي تسهيل احلـصول علـى أفـضل مـا هـو متـاح مـن جمموعـات البيانـات                      
لبيولوجي البحري والساحلي، وإمكانية االستفادة منـها علـى حنـو           واملعلومات املتعلقة بالتنوع ا   

وطُِلب إىل األمني التنفيـذي أن يـنظم سلـسلة        . مشترك، على النطاق العاملي واإلقليمي والوطين     
مــن حلقــات العمــل اإلقليميــة لتيــسري توصــيف املنــاطق البحريــة ذات األمهيــة اإليكولوجيــة          

املتوافقـة  ري العلمية، وغريها من املعايري العلميـة ذات الـصلة    البيولوجية من خالل تطبيق املعاي     أو
 املتفــق عليهــا علــى الــصعيدين الــوطين واحلكــومي الــدويل، وكــذا التوجيــه العلمــي   والتكميليــة

  .يتعلق بتحديد املناطق البحرية الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية فيما
، بالتعـاون مـع األطـراف        أن يقـوم   يـذي وطلب مـؤمتر األطـراف أيـضاً إىل األمـني التنف           - ١٦٣

واحلكومــات األخــرى، ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، وشــعبة شــؤون احمليطــات    
ــة األ   ــانون البحــار، واللجن ــات،     ووق ــن اجله ــا م ــة، وغريه ــة الدولي ــة احلكومي ــشاء بقيانوغرافي إن

يري العلميــة بــشأن حتديــد مـستودع للمعلومــات العلميــة والتقنيــة واخلــربات املتعلقـة بتطبيــق املعــا  
املناطق ذات األمهية اإليكولوجية أو البيولوجيـة، وإعـداد آليـة لتبـادل املعلومـات مـع املبـادرات         

وطُِلـب  . قبيـل عمـل منظمـة األغذيـة والزراعـة بـشأن الـنظم البيئيـة البحريـة اهلـشة                    املماثلة، من 
تـــستند نولوجيـــة أن تعـــد تقـــارير اهليئـــة الفرعيـــة املعنيـــة باملـــشورة العلميـــة والتقنيـــة والتك  إىل
التقييم العلمي والتقين للمعلومات املستقاة من حلقات العمل اإلقليمية، تـبني فيهـا تفاصـيل               إىل

ــة، لينظــر فيهــا مــؤمتر األطــراف الــذي ســيقدم بعــد ذلــك        ــاطق الــيت تــستويف املعــايري العلمي املن
  . )٢٣١(لعاملاملعلومات ذات الصلة إىل اجلمعية العامة، وال سيما الفريق ا

ــة األ   - ١٦٤ ــة اللجن ــارت أمان ــصنيف    ووأش ــة إىل أن الت ــة الدولي العــاملي قيانوغرافيــة احلكومي
اجلغرايف احليوي للمحيطات املفتوحـة وقـاع البحـار العميقـة، إضـافة إىل معـايري اتفاقيـة التنـوع                    

 علميـة هلـا     البيولوجي بشأن املناطق ذات األمهية اإليكولوجية أو البيولوجية، يـوفران إرشـادات           
قيانوغرافيــة ووأفــادت أمانــة اللجنــة األ. أمهيــة يف حتديــد املنــاطق البحريــة الــيت حتتــاج إىل محايــة 

احمليطــات،   يف البيولــوجياحلكوميــة أيــضاً بأهنــا تــشارك يف املبــادرة العامليــة املتعلقــة بــالتنوع       
ر العميقــة البحــا التنــوع البيولــوجي يفحلفــظ شــراكة دوليــة للنــهوض باألســاس العلمــي   وهــي

واحمليطات املفتوحة، وذلك هبدف مـساعدة البلـدان وكـذا املنظمـات اإلقليميـة والعامليـة، علـى                  
بيانــات وأدوات ومنــهجيات جديــدة لتحديــد  اســتحداث االســتفادة مــن البيانــات املوجــودة و 

رج املناطق ذات األمهية اإليكولوجية والبيولوجية، مع التركيز مبـدئياً علـى املنـاطق الواقعـة خـا                
وقد نشرت املبادرة تقارير وكتيبـات وإحاطـات تتـضمن حملـة عامـة عـن                . نطاق الوالية الوطنية  

__________ 
  . بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي١٠/٢٩ألطراف، املقرر ؤمتر االعاشر ملجتماع اال )٢٣١(
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تطبيـق معـايري     األدوات العلمية والتكنولوجيات ومصادر البيانات اليت ميكن أن ُيسَترَشد هبـا يف           
  .اتفاقية التنوع البيولوجي

الدوليـة االنتبـاه إىل مفهـوم       ويف سياق النقل البحري، وجهـت أمانـة املنظمـة البحريـة              - ١٦٥
املنــاطق البحريــة الــشديدة احلــساسية، واملنــاطق اخلاصــة أو منــاطق مراقبــة االنبعاثــات، يف إطــار 

 بـصيغتها املعدلـة بربوتوكـول عـام       الدوليـة ملنـع التلـوث النـاجم عـن الـسفن            ١٩٧٣اتفاقية عام   
فعلـى سـبيل    . ة من املنـاطق   اليت تتضمن عمليات التقييم االستراتيجي املتعلقة بأي منطق        ١٩٧٨

املثــال، جيــب أن تتــصف املنطقــة، حــىت ُتعــيَّن كإحــدى املنــاطق البحريــة الــشديدة احلــساسية،     
، وأن تكـون معرضـة   )اقتصادية أو علمية -إيكولوجية أو اجتماعية (بِسمات معينة ذات أمهية  

دبري وقــائي األقـل تـ  علـى  مـن جـراء أنـشطة النقــل البحـري الـدويل، وأن يكـون لــديها       للتـضرر  
واحــد مــرتبط بــذلك قــائم علــى أســاس قــانوين حمــدد ميكــن للمنظمــة البحريــة الدوليــة اعتمــاده 

وباملثــل، حــىت ُتعــيَّن . لتجنــب املخــاطر النامجــة عــن هــذه األنــشطة أو تقليلــها أو القــضاء عليهــا
يف قيـانوغرا وتستويف معايري حمـددة تتعلـق بوضـعها األ    منطقة ما بوصفها منطقة خاصة، جيب أن  

  .)٢٣٢(والبيئي، وحبركة السفن البحرية
  

  املناطق البحرية احملمية  )ب(  
 بـأن تعتـرف اجلمعيـة العامـة     ٢٠١٠ى الفريق العامل يف اجتماعه املعقود يف عـام          صأو - ١٦٦

ــتخدام أدوات اإلدارة علــى          ــق باس ــصة املتعل ــة املخت ــات الدولي ــه املنظم ــوم ب ــذي تق ــل ال بالعم
نـاطق حمميـة حبريـة مبـا يتوافـق مـع القـانون الـدويل واسـتناداً إىل          املنـاطق، وأمهيـة إنـشاء م      أساس

لـــة للمنـــاطق احملميـــة البحريـــة، حبلـــول  معلومـــات علميـــة، مبـــا يف ذلـــك تـــصميم شـــبكات ممثِّ 
ــة املــستدامة      ٢٠١٢ عــام ــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنمي ــه خطــة تنفيــذ نت ، وفــق مــا َدَعــت إلي

)A/65/68   وأعـادت التأكيـد     .)٢٣٣(لعامـة الحقـا هـذه التوصـية       وأقرت اجلمعيـة ا   ). ١٧، الفقرة
أيضا على ضرورة مواصلة وتكثيف الدول جلهودهـا املباشـرة أو عـن طريـق املنظمـات الدوليـة                   

 حلفـــظ وإدارة الـــنظم  متنوعـــةاملختـــصة، مـــن أجـــل تطـــوير وتيـــسري اســـتخدام هنـــج وأدوات  
ريــة حمميــة، وفقــا للقــانون  اإليكولوجيــة البحريــة اهلــشة، مبــا يف ذلــك إمكانيــة إقامــة منــاطق حب  

الــدويل، علــى حنــو مــا تبينــه االتفاقيــة، واســتنادا إىل أفــضل املعلومــات العلميــة املتاحــة، وإقامــة   
  ).١٧٧، الفقرة  ألف٦٥/٣٧القرار  (٢٠١٢لة ألي من تلك املناطق حبلول عام شبكات ممثِّ

__________ 
  .مسامهة املنظمة البحرية الدولية )٢٣٢(
  .١٦٢ ألف، الفقرة ٦٥/٣٧القرار  )٢٣٣(
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احملميـة خـالل العقـد      وتظهر املعلومات املتاحة حدوث زيادة كـبرية يف تغطيـة املنـاطق              - ١٦٧
إال أن احلماية ال تزال منقوصة يف كـثري مـن املنـاطق اإليكولوجيـة، وخاصـة يف الـنظم                    . املاضي

فمــن املنــاطق . اإليكولوجيــة البحريــة، كمــا أن إدارة املنــاطق احملميــة ال تــزال متفاوتــة الفعاليــة  
ستهدفة لتغطيــة املنــاطق  يف املائــة النــسبة املــ١٨، تــستويف نــسبة ٢٣٢اإليكولوجيــة البحريــة الـــ 

اإليكولوجيـة البحريـة    يف املائـة علـى األقـل، يف حـني أن نـصف هـذه املنـاطق                   ١٠وهـي   احملمية  
ــة تقـــل عـــن   ــوفر محايـ ــة ١يـ ــة   .)٢٣٤(يف املائـ ــة احملميـ ــاطق البحريـ ــدد اإلمجـــايل للمنـ ــغ العـ  ويبلـ

  مليـون كيلـومتر مربـع      ٤,٧تغطـي مـا يزيـد علـى           منطقـة، وهـي    ٥ ٨٨٠يقـرب مـن      مـا  حاليا
واملساحة الكلية اليت تغطيها املناطق البحرية احملمية علـى         .  يف املائة من حميطات العامل     ١,٣١ أو

مستوى العامل يتألف جزء كبري منها من عدد صغري نسبيا من املناطق احملمية البحريـة الـشاسعة                 
   .)٢٣٥(وتكاد كل هذه املناطق احملمية البحرية تقع يف نطاق الوالية الوطنية

قــد ســلط تقريــر صــدر مــؤخرا الــضوء علــى بعــض تكــاليف املنــاطق البحريــة احملميــة  و - ١٦٨
ومــع أن تكــاليف إنــشاء املنــاطق البحريــة احملميــة واحلفــاظ عليهــا وإدارهتــا بــشكل    . وفوائــدها

ــاطق         ــذه املن ــشاء وإدارة ه ــة بتكــاليف إن ــات املتعلق ــإن البيان ــة، ف ــي ميكــن أن تكــون عالي تكيُّف
وتراوحــت تقــديرات التكــاليف الــسنوية لتــشغيل كــل منطقــة مــن . وشــبكاهتا ال تــزال حمــدودة

وأشــارت تقــديرات .  ماليــني دوالر٦ و ٩ ٠٠٠ بــني ٢٠٠٢املنــاطق البحريــة احملميــة يف عــام 
 يف املائـة مـن أهـداف احلمايـة      ٣٠ و   ٢٠ إىل أن تكلفة شبكة عاملية حتقـق مـا بـني             ٢٠٠٤سنة  

 أيـضا مـا يـشمله ذلـك مـن تكـاليف بالنـسبة         وذكـر .  بليـون دوالر   ١٩ باليني و    ٥تتراوح بني   
لوسائل كسب العيش وما حيدثه من آثار على املستعملني مـن خـالل فقـدان إمكانيـة الوصـول           

ومن بـني الفوائـد الـيت ذكرهـا التقريـر تلـك             . أو فقدان الدخل املتحقق منها    /إىل تلك املناطق و   
والثقافيــة والتارخييــة واجلماليــة، الــيت تعــود علــى مــصائد األمســاك، والــسياحة، والقــيم الروحيــة  

وتعتــرب . وختفيــف آثــار الكــوارث، والبحــوث، والتعلــيم، وجهــود التوعيــة باحمليطــات ومحايتــها 
ــر        ــن األطـ ــزءا مـ ــفها جـ ــبكاهتا، بوصـ ــة وشـ ــة احملميـ ــاطق البحريـ ــسواحل  املنـ ــم إلدارة الـ األعـ

افيتـها وأن تـؤدي     أداة رئيسية ملساعدة الـنظم اإليكولوجيـة علـى أن حتـافظ علـى ع               واحمليطات،
 البحريـة   ولكـن لكـي حتقـق املنـاطق       . وظائفها اإليكولوجيـة عـن طريـق محايـة املوائـل احلـساسة            

 أهــدافها، فــال بــد مــن تــصميمها وإدارهتــا بــشكل فعــال، مــع مراعــاة االحتياجــات           احملميــة

__________ 
  . أعاله٥انظر احلاشية  )٢٣٤(
 _www.iucn.org/about/work/programmes/marine/marine_our_work/marine_mpas/mpaانظر  )٢٣٥(

publications.cfm?7040/global-ocean-protection.  
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ويلزمها أن تكـون جـزءا مـن إطـار فعـال      .  االقتصادية لألطراف صاحبة املصلحة -االجتماعية  
   .)٢٣٦(م يعاجل مسائل اإلدارة يف مجيع القطاعات، وأن تعمل بالتآزر مع أدوات أخرىأع

وذكرت جامايكا يف مسامهتها أهنا تريد إنشاء مناطق حبريـة حمميـة بـالنظر إىل النتـائج                  - ١٦٩
املتـصلة  )  أعـاله  ٢ - يـاء  -انظـر الفـرع ثانيـا       ( البيئـي    األثـر اليت متخضت عنها عمليـات تقيـيم        

  .لسمكية الواقعة خارج نطاق واليتها الوطنيةباألرصدة ا
ــة التنــوع البيولــوجي، يف اجتماعــه العاشــر، خطــة      - ١٧٠ واعتمــد مــؤمتر األطــراف يف اتفاقي

. ٢٠٢٠اســتراتيجية جديــدة إلحــداث خفــض كــبري يف فقــدان التنــوع البيولــوجي حبلــول عــام 
 مبـا يف ذلـك داخـل     ويتصل عدد مـن األهـداف العـشرين للخطـة بـالتنوع البيولـوجي البحـري،               

وجـرى علـى وجـه اخلـصوص االتفـاق علـى أن             . املناطق الواقعة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة         
 يف املائـة مـن املنـاطق الـساحلية والبحريـة،            ١٠ حفظ مـا ال يقـل عـن          ٢٠٢٠جيري حبلول عام    

ذلـك  وال سيما املناطق اليت هلا أمهية خاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيـة، و             
من خالل منظومات من املناطق احملمية جيدة الترابط وُممثِّلة إيكولوجيا ومـدارة بطريقـة فعالـة                

 أخرى قائمة على أساس املناطق، مـع دجمهـا يف البيئـات              فعالة وعادلة، ومن خالل تدابري حفظ    
ر  بشأن املناطق احملمية الـذي اعتمـده مـؤمت         ١٠/٣١ويشجع املقرر    .)٢٣٧(البحرية األوسع نطاقا  

األطــراف أيــضا يف اجتماعــه العاشــر األطــراف علــى إنــشاء منــاطق حبريــة حمميــة حلفــظ وإدارة   
رئيـسي، وكـذلك باعتبـار تلـك املنـاطق، عنـدما يـتم          الدف  اهلـ التنوع البيولوجي بوصـف ذلـك       

  .استخدامها وفقا ألهداف إدارة املناطق احملمية، من أدوات إدارة مصائد األمساك
راف مع القلق بطء التقـدم حنـو حتقيـق هـدف إنـشاء منـاطق حبريـة                  والحظ مؤمتر األط   - ١٧١

 تارخيــا لبلوغــه، مبــا يتماشــى مــع القــانون الــدويل واســتنادا إىل  ٢٠١٢حمميــة الــذي حتــدد عــام 
ودعـا االجتمـاع   . أفضل املعلومات العلمية املتاحة، مبـا يف ذلـك إنـشاء شـبكات ممثِّلـة للمنـاطق            

 لتحـسني تغطيـة الـشبكة العامليـة للمنـاطق احملميـة البحريـة        األطراف إىل بذل املزيـد مـن اجلهـود       
ا علــى وجــه والــساحلية ومتثيليتــها وغــري ذلــك مــن اخلــصائص املرتبطــة بكوهنــا شــبكة، ودعاهــ  

إلسراع خبطى التقدم يف إنـشاء منـاطق حمميـة حبريـة وسـاحلية ممثِّلـة                لاخلصوص إىل حتديد سبل     
نـاطق اخلاضــعة للواليـة الوطنيــة أو لـنظم دوليــة     ومـدارة بــشكل فعـال، وذلــك يف امل  إيكولوجيـاً 

 الـدور الرئيـسي الـذي تؤديـه          أيـضا  وأكـد مـؤمتر األطـراف     . خمتصة باختاذ تدابري من هذا القبيل     
البحريـة احملميـة    باملنـاطق   اتفاقية التنوع البيولـوجي يف دعـم أعمـال اجلمعيـة العامـة فيمـا يتـصل                  

__________ 
  . أعاله١٢انظر أيضا احلاشية . املرجع نفسه )٢٣٦(
 وأهـداف آيتـشي للتنـوع      ٢٠٢٠-٢٠١١ بشأن اخلطة االستراتيجية للتنـوع البيولـوجي للفتـرة           ١٠/٢املقرر   )٢٣٧(

  .البيولوجي
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ل التركيــز علــى تقــدمي املعلومــات واملــشورة   خــارج حــدود الواليــة الوطنيــة، مــن خــال ةالواقعــ
وجي البحـري وتطبيـق هنـج النظـام         العلمية، وحـسب االقتـضاء، التقنيـة، املتـصلة بـالتنوع البيولـ            

  .)٢٣٨(التحوطييكولوجي والنهج اإل
وذكــرت أمانــة اللجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة يف مــسامهتها أن أي شــبكة   - ١٧٢

ة خارج حدود الوالية الوطنية أو أي إجراء إداري آخر يف هـذه املنـاطق   للمناطق البحرية احملمي 
وال بـد مـن القيـام       . سيلزمهما نظام للرصد وأساس قوي من األدلة من أجل وضـع الـسياسات            

ويف هـذا   . مبشاهدات كثرية التواتر وموثوقة بالنظر إىل الطابع الدينامي للمعـامل األوقيانوغرافيـة           
 البحريــة احملميــة ذات احلــدود الثابتــة احلمايــة الالزمــة الــيت متكــن مــن الــصدد، لــن تــوفر املنــاطق

، ومـن مث تـدرس اللجنـة حاليـا حـال يتمثـل يف اسـتخدام                 اليّمـي احلفاظ على التنوع البيولـوجي      
كما الحظت اللجنة أن إنفـاذ      . حدود متغرية هلذه املناطق، أُسوةً باخلرائط املالحية اإللكترونية       

مية يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيـة يتوقـف علـى تـوافر نظـم                 املناطق البحرية احمل  
وقد أنشأت اللجنـة، باالشـتراك مـع جملـس الـشؤون      .  لالستشعار من بعد   تلتتبع السفن وأدوا  

ألطــراف صــاحبة ا تــسترشد بــهالبحريــة ملؤســسة العلــوم األوروبيــة، فريقــا عــامال لوضــع إطــار  
 وميكِّنـهم  إىل املـشاركة  ويـدفعهم قبلية للمناطق البحرية احملميـة   املصلحة عند وضع اخلطط املست    

 العوامــل الــيت ينبغــي النظــر فيهــا عنــد وتلخــيصويقــوم الفريــق العامــل حاليــا باســتعراض . منـها 
 وإعــداد ؛ وباســتعراض معــايري لتقيـيم املنــاطق املوجــودة ؛حتديـد وإنــشاء املنــاطق البحريـة احملميــة  

وينتظـــر أن يقـــدم الفريـــق العامـــل حبلـــول هنايـــة  . وأداء املنطقـــةقائمـــة معـــايري لتقيـــيم كفـــاءة  
  .)٢٣٩( ورقة تعاجل هذه املسائل مت استعراضها من ِقبل جهة نظرية٢٠١٢ عام

وعلى الصعيد اإلقليمي، أحرز أعضاء جلنة حفظ املوارد البحريـة احليـة يف أنتاركتيكـا                - ١٧٣
 للتخطــيط إجــراءاتصــلة وضــع  مــن خــالل موا٢٠٠٩تقــدما، منفــردين وجمــتمعني، منــذ عــام 

ــو ــة،         - البي ــة احملمي ــاطق البحري ــن املن ــة م ــشاء شــبكة ممثِّل ــا إلن ــويب دعم إقليمــي يف احملــيط اجلن
اعتمـــدت اللجنـــة يف و. ذلـــك داخـــل املنـــاطق الواقعـــة خـــارج نطـــاق الواليـــة الوطنيـــة  يف مبـــا
زر جنـوب   متر مربع يف اجلرف اجلنويب جلـ       ٩٤ ٠٠٠ منطقة حبرية حممية مساحتها      ٢٠٠٩ عام

أوركين، وذلك كخطوة أوىل يف سبيل إنشاء شبكة ممثِّلة من املناطق البحرية احملميـة يف منطقـة                 
وتــشمل األنــشطة املــضطلع هبــا لتحقيــق هــذا اهلــدف مجــع   . ٢٠١٢حبلــول عــام  تلــك اللجنــة

بيانات لتحديد خصائص أمناط التنوع البيولوجي وعمليات النظم اإليكولوجيـة واملعـامل البيئيـة              
 منطقــة مــن املنــاطق ذات األولويــة وتنظــيم حلقــة ١١فيمــا يتعلــق بـــ  املاديــة واألنــشطة البــشرية

__________ 
  . بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي١٠/٢٩املقرر  )٢٣٨(
  .مسامهة اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية )٢٣٩(
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 للنظر يف هنج خمتلفة الختيار مواقع مرشـحة ملواصـلة النظـر فيهـا مـن قبـل                   ٢٠١١عمل يف عام    
   .)٢٤٠(اللجنة العلمية

طـراف  ، وافـق األ   ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ١٢، واعتبـارا مـن      ٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول  - ١٧٤
 علــى إنــشاء )اتفاقيــة أوســبار (يف اتفاقيــة محايــة البيئــة البحريــة لــشمال شــرق احملــيط األطلــسي 

 ومنطقــةجممــع اجلبــال البحريــة يف مــيلن؛  : منــاطق حبريــة حمميــة يف أعــايل البحــار، وهــي  ســت
 ألتــايرالبحــري؛ وأعــايل حبــار جبــل أنــيت ألتــاير ؛ وأعــايل حبــار جبــل  اجلنوبيــةغيــبس - تــشاريل
مشــال ي؛ وأعــايل حبــار جبــل جوســيفني البحــري؛ وأعــايل حبــار مرتفــع وســط األطلــسي  البحــر

وتوفر هذه املنـاطق البحريـة احملميـة، إذا ُضـمت إىل شـبكة املواقـع                 .)٢٤١(أعايل حبار جزر آزور   
منطقـة   يف املائـة مـن جممـوع املـساحة الـيت تغطيهـا               ٣,١اخلاضعة للوالية الوطنية، تغطية قدرها      

جلـرف القـاري    اوميتد بعـض هـذه املنـاطق البحريـة احملميـة إىل مـا يتجـاوز                  .)٢٤٢(اتفاقية أوسبار 
وجممـع اجلبـال    اجلنوبيـة   غيـبس    -  تـشاريل  منطقيتومع أن اهلدف من     . اخلارجي لدولة ساحلية  

البحرية يف ميلن هو محاية وحفظ التنـوع البيولـوجي والـنظم اإليكولوجيـة لقـاع البحـر وامليـاه                    
ــوه  ــذي تعل ــإ مباشــرةال ــة األ ، ف ــاطق احملمي ــعن املن ــوع    رب ــة وحفــظ التن ــشئت حلماي  األخــرى أن

، بالتنـسيق والتكامـل مـع التـدابري         مباشـرة البيولوجي والنظم اإليكولوجية للمياه اليت تعلو هـذه         
وتعــاجل التوصــيات املتعلقــة باألعمــال  .)٢٤٣(الوقائيــة الــيت تتخــذها الربتغــال حلمايــة قــاع البحــر 

 املعلومات؛ والعلوم البحريـة،     وتكوينملناطق البحرية احملمية التوعية؛     اإلدارية املصاحبة إلنشاء ا   
قواعـد الـسلوك للبحـوث البحريـة املتـسمة باملـسؤولية يف البحـار العميقـة                  مبا فيها تطبيق مدونة   

التطـورات اجلديـدة، مبـا يف ذلـك احلاجـة إىل            و ؛)٢٤٤(يف منطقـة أوسـبار البحريـة      وأعايل البحار   
وتـسلم  .  والتقييمـات البيئيـة االسـتراتيجية؛ والتعـاون مـع األطـراف الثالثـة              تقييمات األثر البيئي  

القرارات والتوصيات بأن جمموعـة مـن األنـشطة البـشرية، مثـل أنـشطة صـيد األمسـاك، والنقـل                     
ــاطق       ــة املوجــودة أو احملتمــل وجودهــا يف املن ــوارد املعدني البحــري، واستكــشاف واســتغالل امل

  .  سلطات خمتصة أخرىذات الصلةظيم ضمن األطر اليت وضعتها البحرية احملمية، ختضع للتن
ويف سياق اتفاقية برشلونة، يقوم مركـز األنـشطة اإلقليمـي للمنـاطق املـشمولة حبمايـة            - ١٧٥

خاصة بتنفيذ مشروع لدعم إنشاء مناطق مشمولة حبماية خاصة وحتظى باهتمـام دول حـوض               
__________ 

  .مسامهة جلنة حفظ املوارد البحرية احلية يف أنتاركتيكا )٢٤٠(
  . لألطراف املتعاقدة يف اتفاقية أوسبار٢٠١٠/١٧ إىل ٢٠١٠/١٢ والتوصيات ٢٠١٠/٦ إىل ٢٠١٠/١املقررات  )٢٤١(
  .مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة )٢٤٢(
  .املرجع نفسه )٢٤٣(
  .١-٢٠٠٨االتفاق  )٢٤٤(
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 أن بــالنظر إىلوحــة، مبــا فيهــا البحــار العميقــة،  البحــر األبــيض املتوســط يف منــاطق البحــار املفت 
وباسـتخدام هنـج جغـرايف حيـوي،      .)٢٤٥(املناطق املعنيـة توجـد جزئيـا أو كليـا يف أعـايل البحـار              

 منطقـة حفـظ ذات أولويـة تقـع يف أعـايل البحـار، ومنـها البحـار العميقـة،                    ١٢أُعدت قائمة بــ     
 .)٢٤٦(نــاطق املــشمولة حبمايــة خاصــةوحيتمــل أن تــضم مواقــع قــد ترشــح لــإلدراج يف قائمــة امل 

ــيني يف     ــانونيني والفن ــارس /آذاروعقــد اجتمــاع للخــرباء الق ــانوين  ٢٠١١م  الســتعراض هنــج ق
  .ومؤسسي مقترح يف سبيل إنشاء مناطق مشمولة حبماية خاصة يف أعايل البحار

ظ ، اعتمد اجتماع األطراف يف االتفـاق املتعلـق حبفـ          ٢٠١٠نوفمرب  /ويف تشرين الثاين   - ١٧٦
احليتانيــات يف البحــر األســود والبحــر األبــيض املتوســط واملنطقــة اجملــاورة مــن احملــيط األطلــسي 

وجــرت اإلشــارة إىل .  بــشأن املنــاطق البحريــة احملميــة املهمــة حلفــظ احليتانيــات  ١٥-٤القــرار 
 يتعــاون األطــراف فيمــا بينــهم إلنــشاء وتعهــد شــبكة مــن املنــاطق املــشمولة حبمايــة  ضــرورة أن
ومت حث الدول املعنيـة علـى أن يكـون مـا تقـوم بإنـشائه يف                 .  أجل حفظ احليتانيات   خاصة من 

وعلـى أن تعمـل يف      أعايل البحار من مناطق مشمولة حبمايـة خاصـة جـزءا مـن شـبكة إقليميـة،                  
وجدد اجتماع األطـراف توصـيته بـأن ينظـر          .  بالتعاون مع مركز األنشطة اإلقليمي     سبيل ذلك 

ذات األمهيــة نــشاء منــاطق حبريــة حمميــة للحيتانيــات يف املنــاطق   األطــراف علــى حنــو واف يف إ 
 يف إنــشائها، وذلــك يف إطــار املنظمــات املعنيــة، ودعــا غــري األطــراف إىل يتعــاونوا وأن اخلاصــة

وشــجع االجتمــاع، يف قــراره املتعلــق باملبــادئ التوجيهيــة لعــالج آثــار   . اختــاذ إجــراءات مماثلــة
، ) أعـاله  ١١٢انظـر الفقـرة     ( املنطقـة املـشمولة باالتفـاق        الضجيج البـشري علـى احليتانيـات يف       

   .)٢٤٧(األطراف على إدراج مسألة الضجيج البشري يف خطط إدارة املناطق احملمية البحرية
  

  إدارة آثار صيد األمساك على أساس املناطق  )ج(  
، علـى التعجيـل بـإحراز    ٦٥/٣٨ من قرارهـا     ١٢٣شجعت اجلمعية العامة، يف الفقرة       - ١٧٧

قدم يف وضع معايري بشأن أهـداف وإدارة املنـاطق البحريـة احملميـة ألغـراض مـصائد األمسـاك،                    ت
ألغذية والزراعـة بـشأن وضـع مبـادئ توجيهيـة        اورحبت يف هذا الصدد بالعمل املقترح ملنظمة        

قـانون البحـار ومدونـة قواعـد الـسلوك بـشأن الـصيد املتـسم                األمم املتحدة ل  تقنية وفقا التفاقية    
ــسؤو ــراض       بامل ــذه األغ ــا هل ــة واســتخدامها واختباره ــة احملمي ــاطق البحري ــد املن ــنظم حتدي . لية، ت
  .على التنسيق والتعاون بني مجيع املنظمات واهليئات الدولية املعنية يف هذا الصدد وحثت

__________ 
  .مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة )٢٤٥(
تقرير االجتماع االستثنائي ملنسقي شؤون املناطق املشمولة حبماية خاصة، وثيقة برنامج األمم املتحـدة للبيئـة                 )٢٤٦(

UNEP(DEPI)/MED WG.348/5.  
  .١٧-٤لقرار ا )٢٤٧(
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وأفادت أمانة الفاو بأن ممارسات صيد األمساك كثريا مـا جتـري داخـل املنـاطق احملميـة                   - ١٧٨
ــا، وأن  ــإلدارة      أو حوهل ــة كــأدوات ل ــاطق احملمي ــستخدم املن ــا ي . قطــاع صــيد األمســاك كــثريا م

ــة،        ــاطق احملمي ــصحيحة يف خطــط إدارة املن ــة واملمارســات ال ــق املعرف ــة تطبي وأشــارت إىل أمهي
ذلك اإلنفاذ واملشاركة اجملتمعية، والرصد وتوفري الربوتني البـديل، حيثمـا دعـت احلاجـة                يف مبا

ــه، ضــمانا الســتخدام املــ   ــة مــستدامة  إلي ــة بطريق ــة وغــري احلي ــة مــصائد  . وارد احلي ونظــرت جلن
 أنـــشطة حمـــددة متـــصلة حبفـــظ يف ،٢٠١١فربايـــر /األمســـاك، يف اجتماعهـــا املعقـــود يف شـــباط

شــبكات هلــا، وتنفيــذ عمليــات  البيولــوجي، مبــا يف ذلــك إنــشاء منــاطق حبريــة حمميــة و   التنــوع
   .)٢٤٨(األثر لتقييم
 اإلقليميــة إلدارة مــصائد األمســاك أســلوب إغــالق املنــاطق  وتــبىن عــدد مــن املنظمــات - ١٧٩

ونفــذت اللجنــة . وغــريه مــن التــدابري القائمــة علــى أســاس املنــاطق لعــالج آثــار صــيد األمســاك  
أو لفتـرات معينـة هبـدف      /الدولية حلفظ مسـك تـون احملـيط األطلـسي عمليـات إغـالق ملنـاطق و                

ــل مســـ        ــون مثـ ــك التـ ــن مسـ ــواع مـ ــغار أنـ ــة صـ ــو محايـ ــسي هـ ــف  رئيـ ــون األزرق الزعنـ ك التـ
ــو ومســك ــون اجلــاحظ   أب ــة هبــا  ١١غلقــت  أُ،٢٠١٠ففــي عــام   .)٢٤٩(ســيف ومســك الت  منطق

تركيزات أعلـى مـن اإلسـفنجيات واملرجانيـات ملـدة سـنتني يف منطقـة منظمـة مـصائد األمسـاك              
ــال    . احملــيط األطلــسي غــرب مشــال  يف ــات اإلغــالق يف اجلب وأجــرت املنظمــة استعراضــا لعملي

ديـــسمرب / كـــانون األول٣١ وســـتظل هـــذه العمليـــات ســـارية حـــىت ٢٠١٠ عـــام البحريـــة يف
 عمليـات إغـالق   احملـيط األطلـسي     شرق جلنة مصائد األمساك يف مشال       واعتمدت .)٢٥٠(٢٠١٤
 اخلاضـعة للتنظـيم التابعـة      للحد من آثار عمليات الصيد القاعية يف أكرب جزء من املنطقة             ملناطق

 منــاطق ضــفيت هــاتون وروكــال ويف منــاطق مبرتفــع وســط ومت هــذا اإلغــالق يف. لتلــك اللجنــة
وأشارت أمانة اللجنة إىل أنه مل تكـن هنـاك، يف معظـم احلـاالت، حبـوث أو بيانـات              . األطلسي

ومــع أن هــذه . كافيــة لتحديــد الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة اهلــشة يف منــاطق الــصيد اجلديــدة  
جاريـة االعتياديـة، فقـد كـان مـن املمكـن            املناطق كانـت مغلقـة أمـام أنـشطة الـصيد القاعيـة الت             

اإلذن بصيد األمساك االستكـشايف بـشروط صـارمة، مبـا يف ذلـك اشـتراط وجـود مراقـب علـى                      
ــصيد  ــة ملــصائد أمســاك البحــر األبــيض     ٢٠٠٩ويف عــام . مــنت ســفن ال ــة العام  اعتمــدت اللجن
  .يونيف خليج لحمظور الصيد فيها ن إنشاء منطقة  بشأ٣٣/٢٠٠٩/١املتوسط التوصية 

  

__________ 
  . أعاله٥٥انظر احلاشية  )٢٤٨(
  .األطلسيمسامهة اللجنة الدولية حلفظ تون احمليط  )٢٤٩(
  .مسامهة منظمة مصائد األمساك يف مشال غرب احمليط األطلسي )٢٥٠(
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   على أساس املناطق النقل البحريإدارة آثار   )د(  
شديدة احلـساسية   الـ  أمانة املنظمة البحرية الدولية االنتبـاه إىل املنـاطق البحريـة             وجهت - ١٨٠

واألدوات اليت ميكن استخدامها يف املنـاطق الواقعـة         )  أعاله ١٦٥انظر الفقرة   (واملناطق اخلاصة   
وذكرت املنظمـة اهليدروغرافيـة الدوليـة أهنـا تتعـاون بـشكل              .)٢٥١(الوالية الوطنية نطاق  خارج  

شديدة احلـساسية   الـ وثيق مع املنظمة البحرية الدولية لتحديد املناطق اخلاصـة واملنـاطق البحريـة              
 املنظمـة البحريـة الدوليـة هـذه         ومـىت اعتمـدت   . املوجودة على حنو أفضل وتعريـف البحـارة هبـا         

ــوم املنظمــة اهليدروغر  ــاطق، تق ــدول     املن ــا يف ال ــة هل ــة التابع ــة واملكاتــب اهليدروغرافي ــة الدولي افي
األعضاء بإدراج هـذه املنـاطق يف اخلـرائط املالحيـة، إىل جانـب املبـادئ التوجيهيـة املرتبطـة هبـا                      

  .والقيود املفروضة على املالحة يف تلك املناطق
  

  إدارة آثار التعدين على أساس املناطق  )هـ(  
 حبمايـة   تـصل لـيت تـضطلع هبـا الـسلطة الدوليـة لقـاع البحـار فيمـا ي                يف سياق األنشطة ا    - ١٨١

 مـن املنـاطق ذات األمهيـة       ممثِّلـة البيئة البحرية يف املنطقة وحفظهـا، جيـري العمـل إلنـشاء شـبكة               
 حنـــو  مـــساحتهاكليربتـــون، وهـــي منطقـــة تغطـــي - البيئيـــة يف مجيـــع أحنـــاء منطقـــة كالريـــون

، عقـدت الـسلطة حلقـة عمـل         ٢٠١٠نـوفمرب   /الثـاين ويف تـشرين    . ماليني كيلـومتر مربـع     ٤,٥
وتـنص اخلطـة املقترحـة    . ملواصلة استعراض املقترح املقدم لتصميم خطة لإلدارة البيئية للمنطقـة       

لــإلدارة البيئيــة علــى إهنــاء أنــشطة التعــدين يف تــسع منــاطق جغرافيــة أحيائيــة ذات أمهيــة بيئيــة     
ة واسعة من أنواع املوائـل املوجـودة يف منطقـة            املناطق حبيث متثل طائف    تلكومت اختيار   . خاصة

كليربتون، مثل اجلبال البحرية وهياكل منـاطق الـصدع، مـع تفـادي التـداخل مـع                  - كالريون
ــزات         ــددة الفل ــدات املتع ــن العقي ــب ع ــد للتنقي ــاطق مبوجــب عق ــع احلــايل للمن ــاطقالتوزي  واملن

 الـيت  يف الـدورة الـسابعة عـشرة للـسلطة    وستنظر اللجنة القانونية والتقنية يف االقتراح    . احملجوزة
  .)٢٥٢(٢٠١١يوليه / يف متوزسُتعقد

  
  أدوات أخرى لإلدارة على أساس املناطق   )و(  

بعـض  ن باإلمكـان االسـتناد إىل        الحظـت أمانـة اليونـسكو أ       - حمميات احمليط احليوي   - ١٨٢
عـة خـارج حـدود      دارة املنـاطق الواق   سـتلهام احللـول إل    النهج املـستخدمة يف سـياق اليونـسكو ال        

__________ 
سابقة الـــ شديدة احلـــساسية واملنـــاطق اخلاصـــة، انظـــر تقـــارير األمـــني العـــامالـــملزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن املنـــاطق البحريـــة   )٢٥١( 

 www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/PSSAs/Pages/Default.aspx و
  .www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/SpecialAreasUnderMARPOL/Pages /Default.aspx و

  .السلطة مسامهة  )٢٥٢( 
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جتـارب يف إطـار   سـلّطت الـضوء علـى    و .إطـار هنـج النظـام اإليكولـوجي    ضـمن  الوالية الوطنية  
نّص علـى  يـ ، وهـو هنـج    احملـيط احليـوي  اتهنـج حمميـ  تستند إىل  برنامج اإلنسان واحمليط احليوي 

طق أساســية مكرســة للحفــظ والبحــث والرصــد؛    منــاإىل احملــيط احليــوي لتقــسيماتبــاع نظــام 
ــة مكرســة لألنــشطة البــشرية مثــل    مكرســة للبحــث والرصــد؛ ومنــاطق  فاصــلة قومنــاط انتقالي

ويــستند حتديــد هــذه املنــاطق واختيارهــا إىل أفــضل   . األنــشطة االســتخراجية والــسياحة البيئيــة 
املعلومات العلمية املتاحة، وتطبيق التخطيط املكاين البحري والعمليات القائمـة علـى مـشاركة              

   .تهاعددين، مبا يف ذلك حتديد االحتياجات يف جمال بناء القدرات وتلبيأصحاب املصلحة املت
التخطيط املكاين البحـري يـربز باعتبـاره إحـدى أهـم       بدأ   - التخطيط املكاين البحري   - ١٨٣

 معاجلـة مـن خـالل   تلـك الغايـة   وهـو يـؤدي   . األدوات الواعدة لتنفيذ هنـج النظـام اإليكولـوجي     
 .)٢٥٣( يف الوقــت نفــسهة وآثارهــا التراكميــة وتأثرياهتــا التفاعليــةاالســتخدامات البــشرية املتعــدد

ل أوجـــه التعــارض بـــني  يــ تقلتــؤدي إىل  عمليــة ميكـــن أن   التخطــيط املكـــاين البحــري   عتــرب يُو
 خـدمات الـنظم اإليكولوجيـة البالغـة         ، وحفـظ  ل االستخدامات املتوافقة  ياالستخدامات، وتسه 

  .)٢٥٤(ية واألمنية واالجتماعيةاألمهية لتلبية األهداف االقتصادية والبيئ
 الــذي يقــوم علــى نفــس املبــادئ األساســية الــيت  ، التخطــيط املكــاين البحــريويــساعد - ١٨٤

تــستند إليهــا املنــاطق البحريــة احملميــة، علــى إدمــاج شــبكات املنــاطق احملميــة وأهــداف احلفــظ    
ملخططـة  تشكل احلدود واحلجـم اإلمجـايل للمنطقـة ا   و .)٢٥٥(األخرى ضمن سياق مكاين أوسع  

. وحجم وحـدات التخطـيط عناصـر أساسـية لتحقيـق التخطـيط املكـاين البحـري بـشكل فعـال            
واالضـطالع   النظر يف أهداف متعـددة تتـصل بـاإلدارة            أيضاً التخطيط املكاين البحري  يستلزم  و

  .)٢٥٦(ييم األثر البيئيوتق املخاطر بعمليات تقييم
حتديـد احلاجـة    :  البحـري هـي     خطوات للتخطـيط املكـاين     ١٠وقد حددت اليونسكو     - ١٨٥

ــة      ــسلطة، واحلــصول علــى دعــم مــايل؛ وتنظــيم العملي ــشاء ال ؛ وتنظــيم )التخطــيط املــسبق (وإن
مشاركة أصحاب املصلحة؛ وحتديـد األوضـاع القائمـة وحتليلـها؛ وحتديـد الظـروف املـستقبلية                 

ــق خطــة اإلدارة      ــذ وتطبي ــة واعتمادهــا؛ وتنفي ــها؛ ووضــع خطــة اإلدارة املكاني ــة؛ وحتليل املكاني
وتعمل اليونـسكو، مـن خـالل       .  وتكييف عملية اإلدارة البحرية املكانية     ؛ورصد األداء وتقييمه  

__________ 
  . أعاله٩ احلاشيةانظر   )٢٥٣( 
ــسياساتووكــاالت الاملــشتركة بــني الواليــات املتحــدة رقــة عمــل التوصــيات النهائيــة لف  )٢٥٤(   ١٩باحمليطــات،  املتعلقــة املعنيــة بال

  .www.whitehouse.gov/files/documents/OPTF_FinalRecs.pdf: ، متاحة على٢٠١٠يوليه /متوز
  . أعاله٩ احلاشيةانظر   )٢٥٥( 
  .املرجع نفسه  )٢٥٦( 
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 املـشورة  إسـداء لتخطيط املكاين البحري، على جتميع املعلومات والدروس املستفادة و هتا ل مبادر
لقائمــة ويتمثــل الغــرض مــن هــذه املبــادرة يف مــساعدة البلــدان علــى تطبيــق اإلدارة ا .للمــديرين

  .)٢٥٧( النظام اإليكولوجي أساسعلى
ــنتـــوخىُي و- ١٨٦ ــة    مـ ــعتها اللجنـ ــة للمنـــاطق الـــساحلية الـــيت وضـ ــادرة اإلدارة املتكاملـ  مبـ

 التخطــيط املكــاين البحــري باعتبــاره إحــدى نتائجهــا   األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة تنفيــذُ 
يـة احلكوميـة الدوليـة إزاء التخطـيط         للجنـة األوقيانوغراف  لذي تتبعـه ا   نهج ا الوقد ركز   . الرئيسية

 وتوثيــق مبــادرات للتنفيــذ يقــوم علــى اخلطــوة تلــو اخلطــوة؛ املكــاين البحــري علــى وضــع هنــج  
التخطــيط املكــاين البحــري يف مجيــع أحنــاء العــامل؛ وحتليــل املمارســات الــسليمة؛ ومجــع املراجــع 

  .)٢٥٨(دريبم من خالل املنشورات؛ وبناء القدرات والتفهالتعزيز واألدبيات؛ و
  

  اإلدارة  -كاف   
 األنـشطة  جلميـع املعتـرف بـه      قانوينال طاراإل رالبحا لقانون املتحدة األمم اتفاقية ُتعترب - ١٨٧

 املنــاطق يف البحــري البيولــوجي لتنــوعا حفــظ ذلــك يف مبــا والبحــار، احمليطــات يف هبــا املــضطلع
 مـن  العديـد  حاليـاً  وُيبـذل  . واسـتخدامه بطريقـه مـستدامة      الوطنيـة  الواليـة  نطـاق  خارج الواقعة
 التنــوع حبفــظ املتعلقــة الــصكوك إدارة تحــسنيلخمتلفــة  قطاعــات يف والدوليــة اإلقليميــة اجلهــود

 واســتخدامه بطريقــة  الوطنيــة الواليــة نطــاق خــارج الواقعــة املنــاطق يف البحــري البيولــوجي
  .)٢٥٩(الصكوك تلكها تنفيذ وتعزيز ،مستدامة
 إىل املنـضمَّة  األطـراف  عـدد  خـالل  مـن  باحمليطـات  املرتبطـة  ةاإلدار حالة قياس وميكن - ١٨٨

 االتفـاق و ر،البحـا  لقـانون  املتحـدة  األمم اتفاقية ومنها البحرية، بالبيئة املعنيَّة الدولية املعاهدات
 دعــت وقــد .الــسمكية األرصــدة بــشأن املتحــدة األمــم اتفــاقو عــشر، احلــادي بــاجلزء املتعلــق
 املتعلقــة الدوليــة الــصكوك يف أطرافــاً تــصبح أن إىل متكــررة، ةبــصور ، الــدولالعامــة اجلمعيــة
 اتفاقيــة يف األطــراف عــدد بلــغ ،٢٠١٠ مــارس/آذار ١ وحــىت .)٢٦٠(والبحــار احمليطــات بــإدارة
 اتفـاق  ويف ،طرفـاً  ١٤٠ عـشر  احلـادي  بـاجلزء  املتعلـق  االتفـاق  ويف طرفـاً،  ١٦١ البحـار  قانون
 عـدد  بـأن  للبيئـة  املتحدة األمم برنامج وأفاد .طرفاً ٧٨ السمكية األرصدة بشأن املتحدة األمم

__________ 
  ./www.unesco-ioc-marinesp.beانظر   )٢٥٧( 
  .اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدوليةمسامهة   )٢٥٨( 
  . برنامج األمم املتحدة اإلمنائيمسامهة )٢٥٩(
 ١١٥  و١٠٥  و٩٨  و٨٠  و٧٧  و٧٢  و٤  و٣، الفقـــرات ٦٥/٣٧انظـــر علـــى ســـبيل املثـــال، القـــرار  )٢٦٠(

  .٩٢  و٩١  و٥٠  و٣٦  و٢٠  و٥، الفقرات ٦٥/٣٨، والقرار ١٥٨  و١٤٠  و١٣٣  و١٣١ و



A/66/70
 

72 11-27335 
 

 األطـراف،  املتعـددة الرئيـسية    البيئيـة  االتفاقـات  مـن  اتفاقـاً  ١٤ يف ارتفاعـه  واصـل  قد األطراف
  .)٢٦١(البحرية بالبيئة متصلة اتفاقات وبعضها
 الفريـق  اجتمـاع  ويف .القائمـة  لـصكوك ا تنفيـذ  مستوى وهو لإلدارة آخر مقياس مثةو - ١٨٩

ــلا ــام لعام ــرف ،٢٠١٠ لع ــاً اعت ــرات اســتمرار بعموم ــذ يف الثغ ــدويل اإلطــار تنفي ــوانني ال  للق
 جـرى  وقد .)٤٢ الفقرة ،A/65/68( األخرية السنوات يف احملرز التقدم بعض رغم والسياسات

 متباينـة  آراء هنـاك  تـزال  وال ).٤٣ الفقـرة ( خاصـاً    اهتمامـاً  تتطلَّـب  الـيت  اجملـاالت  على التركيز
 ثغـــرات ملعاجلـــة ضـــرورياً أمـــراً االتفاقيـــة إطـــار يف للتنفيـــذ اتفـــاق إبـــرام كـــان إذا مـــا حـــول
ــذ ــرة( التنفي ــاين اآل).٤٥ الفق ــضاً راء وتتب ــرات بــشأن أي ــيت الثغ ــل ال ــري أن ُيحتم  اإلطــار تعت
   ).٤٤ الفقرة( املؤسسي
 علــى )٤٦ الفقــرة، A/65/68( احمليطــات إدارة يف رئيــسي دوربــ القطاعــات وتــضطلع - ١٩٠

 شـأن  مـن  لكـن  .العامـل  الفريق اجتماع يف دارت اليت املناقشات يف عليه التركيز جرىو ما   حن
 يف ساعدتــ أن )أدنـاه  حــاء - ثالثـاً الفــرع  انظـر ( القطاعــات بـني  فيمــا والتنـسيق  التعــاون زيـادة 
 نطــاق خــارج الواقعــة املنــاطق يف البحــري البيولــوجي التنــوع حفــظ أجــل مــن اإلدارة حتــسني
  .متكاملة إدارية جوُنُه استجابات ووضع ، واستخدامه بطريقة مستدامةطنيةالو الوالية
 توجـد  ال أنـه  مفاده رأي عن مسامهتها   يف البحار   لقاع الدولية السلطة أمانة وأعربت - ١٩١

 وجـود  كفالـة ل الوحيـدة  الطريقـة  فإن وبالتايل، احمليطي احليِّز إلدارة عامة بوالية مكلَّفة مؤسسة
 بــني وثيــق حنــو علــى والتنــسيق التعــاون يف تكمــن البحريــة لبيئــةل شــاملة ايــةمحو متكامــل هنــج

  .احمليطات يف هبا املضطلع األنشطة يف جمال والياتب املكلَّفة الدولية املنظمات
ــة األنــشطة وتــشمل - ١٩٢ ــامج احلالي ــة املتحــدة األمــم لربن ــاإلدارة املتــصلة للبيئ ــاطق يف ب  املن
 ومـوارد  وأدوات ها، قيمتـ  وتقدير اإليكولوجية الُنظم تقييم وطنيةال الوالية نطاق خارج الواقعة

 املقـررة   األنـشطة  وتـشمل  .والتوعيـة  القـدرات  وبنـاء  اإليكولوجيـة،  الـنظم  علـى  قائمةال إلدارةا
 بـشكل  والعمـل  ،دارةواإل اتبالسياس املتصلة اجليدة املمارسات وجتميع العلمية املشورة إسداء
 دعـم  علـى  أخـرى  وجهـات  الدوليـة  احلكوميـة  األوقيانوغرافيـة  لجنـة الو والفاو الشعبة مع وثيق
  .)٢٦٢(لمحيطاتل املتحدة األمم شبكة ايةرع حتت السياسات، واضعي بني احلوار
ــاملي االحتــاد مــع بالتعــاونو - ١٩٣ ــيض البحــر عمــل خطــة أطلقــت الطبيعــة، حلفــظ الع  األب

 .املتوسـط  األبـيض  البحر يف اإلدارة تعزيزل مشروعاً للبيئة املتحدة األمم لربنامج التابعة املتوسط
__________ 

  . أعاله١٥١انظر احلاشية  )٢٦١(
  .١٧١-١٥٠، الفقرات A/64/66/Add.2انظر أيضاً . مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة )٢٦٢(
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 املتوســط  البحــر األبــيض  يف األرصــدة  إدارة منــها ملــسائل مكرَّســة  عمــل حلقــات وُنظمــت
ــات عــن والبحــث ــة التحــديات ملواجهــة مناســبة آلي ــدعم قــدميتمــن أجــل   احلالي ــرارات ال  للق

   .)٢٦٣(املتوسط األبيض البحر منطقة يف الدولية واحلكومية الوطنية والسياسات
 يف ســُتعقد مكرَّســة لــإلدارة عمــل حلقــة بــأن اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج وأفــاد - ١٩٤

 يف البحريـة  املـوارد  إدارة حتـسني  هبـدف  سياسـاتية  توصـيات  إىل للتوصـل  ٢٠١١ عـام  منتصف
 العمـل  حلقـة  تسترشدوس .اهلندي احمليط جنوب يف الوطنية الوالية نطاق خارج الواقعة املناطق

  .)٢٦٤(ةالقانوني ثغراتال وحتليل املنطقة يف املنشأ البشرية بالتهديداتتقنية متعلقة بورقات 
 املـستغلة  لألرصـدة  املئويـة  نـسبة ال تزايـد  معاجلةستستلزم   األمساك، مصائد خيص فيما و - ١٩٥
 بـني  التعـاون  وتعزيـز  األمساك مصائد إدارة حتسني االستنفاد من املتعافية أو ة املستنفد أو بإفراط

ــاتهي ــة األمســاك مــصائد ئ ــصدد، هــذا ويف . والناشــئةالقائمــة اإلقليمي  املنظمــات دور ينمــو ال
 ،منـوا مطـردا    الدوليـة  األمسـاك  مصائد إدارة جمال يف األمساك مصائد إلدارة اإلقليمية والترتيبات

 اعتمـاد  أعقـاب  يفو .)٢٦٥(رئيـسياً  حتدياً ثلمي زال ما والترتيبات املنظمات هذه اءأد تعزيز لكن
وغـري املبلـغ عنـه وغـري         القـانوين  غري الصيد ملنع امليناء دولة تتخذها اليت التدابريب  املتعلق االتفاق
 .العلـم  دولـة  أداء بـشأن  جديـد  صـك  اعتمـاد  أمـام  الطريـق  هـد ُم ،عليـه  والقـضاء  وردعهاملنظم  
 بوصـفه  الـصيد  لـسفن  عاملي سجل إلنشاء التحضريية األعمال الفاو بدأت ذلك، على وعالوة

  .)٢٦٦(املنظم وغري عنه املبلغ وغري املشروع غري األمساك صيد ملكافحة أداة
 مــن البحــري احلطــام مــشكلة زالــت مــا الدوليــة، االتفاقيــات مــن عــدد وجــود رغــمو - ١٩٦
 وهـذا  .)٢٦٧()أعـاله  ١ - طـاء  - ثانيـاً  الفـرع    انظـر ( قائمة احمليطات يف األخرى واداملو اللدائن
 مـن  عـدد  اختـذ  وقد . وفرض االلتزام هبا    القائمة واملعايري األنظمة تنفيذ يف ثغرة وجود إىل يشري

 الدعايـة  وأسـهمت  .وطنيـة  وأنظمـة  تـشريعات  اعتمـاد ب املـشكلة  هـذه  ملعاجلـة  خطـوات  البلدان
 الـوعي  زيـادة  يف احلكوميـة  غري املنظمات من العديد وأنشطة اإلعالم وسائل تقارير عن الناجتة
  .)٢٦٨(أوسع نطاق على البحرية القمامة مسألةإىل جانب  املشكلة، إزاء والسياسي العام

  
__________ 

  .مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة )٢٦٣(
  .مسامهة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )٢٦٤(
  .املرجع نفسه )٢٦٥(
  .منظمة األغذية والزراعةمسامهة  )٢٦٦(
  . أعاله١٥١انظر احلاشية  )٢٦٧(
  .املرجع نفسه )٢٦٨(
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   التكنولوجيا ونقل القدرات بناء  - الم  
 تقـدمي  فيمـا يتعلـق ب    التكنولوجيا ونقل القدرات بناء بأمهية ُتقر العامة اجلمعية زالت ما - ١٩٧

ــدول إىل املــساعدة ــة، ال ــل ســيما وال النامي ــدان أق ــواً البل ــدول من ــة وال ــصغرية اجلزري ــة،ا ال  لنامي
 واسـتخدامها   البحريـة  املـوارد  وحفـظ  البحريـة  البيئة محاية جمال يف الساحلية، األفريقية والدول

  ).٢٣ الفقرة ،٦٥/٣٧ القرار(بطريقة مستدامة 
 القــــدرات بنــــاء بتــــشجيع ٢٠١٠ لعــــام اجتماعــــه يف العامــــل الفريــــق وأوصــــى - ١٩٨
ــا ونقــل ــسريمها التكنولوجي ــها بوســائل وتعزيزمهــا، وتي ــاونا من ــتقين لتع ــدان بــني ال ــوب بل  اجلن

)A/65/68، يف املختــصة املنظمــاتو الــدول تتعــاون بــأن الــصدد هــذا يفأوصــى و ).٧ الفقــرة 
ــرامج وضــع ــة املهــارات تقاســم إىل هتــدف عمــل حلقــاتتنظــيم و ب ــة باجلوانــب املتعلق  العلمي

 الوطنيــة اليــةالو نطــاق خــارج الواقعــة املنــاطق يف البحــري البيولــوجي التنــوعحلفــظ  والتقنيــة
 كـذلك  ىوأوصـ  .)٨ الفقـرة ( التـدريب  فـرص  تـوفري  جانـب  إىل ،بطريقة مستدامة  واستخدامه

 املتاحـة  القـدرات  بنـاء  فـرص املتعلقـة ب   علومـات امل ونـشر  جبمـع  الـصلة  ذات املنظمـات  تقوم بأن
 يف والتنـسيق  التعـاون  تعزيـز سـبل    يف النظرو النامية، البلدان عنها تعرب اليت االحتياجات وعن
   .)٢٦٩(الحق وقت يف التوصيات هذه العامة اجلمعية أيدت وقد ).٩ الفقرة( اجملال هذا

 املتاحـــة املـــساعدة ربـــط ضـــرورة املناقـــشة يف أثـــريت الـــيت اهلامـــة املـــسائل ومـــن - ١٩٩
 اجلمعيـة  الحظـت  الـصدد،  هـذا  ويف ).٤١ الفقـرة  ،A/65/68( القـدرات  جمال يف باالحتياجات

 القـدرات  بنـاء  مبـادرات  عـن  علومـات امل لتجميـع  الـشعبة  تبـذهلا  اليت هوداجل االرتياح مع العامة
   ).٢٦ الفقرة ،٦٥/٣٧ القرار(

 تقـدمي  :التقريـر  هـذا  إلعـداد    املقدَّمـة  املـسامهات    يف التاليـة  االحتياجات أيضا   ذُكرت و - ٢٠٠
 يف النظـر  عنـد  ،امنه األفريقية البلدان سيما وال ،املعلومات جمال يف النامية لبلدان إىل ا  املساعدة
 الواليـة  نطـاق  خـارج  الواقعـة  املنـاطق  يف البحرية اجلينية املواردب املتعلق املناسب القانوين النظام

 البيئيــة األنــشطة أثــر ورصــد تقيــيم جمــال يف اتالقــدر نميــةتل الــدعم وتقــدمي ؛)٢٧٠(الوطنيــة
ــاطق يف ــة املن ــة نطــاق خــارج الواقع ــة الوالي ــة حتــسني يف واملــساعدة ؛)٢٧١(الوطني ــة املعرف  التقني

__________ 
  .١٦٢، الفقرة ٦٥/٣٧القرار  )٢٦٩(
  .مسامهة اللجنة االقتصادية ألفريقيا )٢٧٠(
  .مسامهة ناميبيا )٢٧١(
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ــوادمجــع ظــمُن االتمبجــ ــاس أجهــزةومعــايرة   العميقــة،احمليطــات يف ُبعــد عــن  امل  وضــعو القي
   .)٢٧٢(البيانات قواعد
 معلومـات  العاملية البيئة مرفق املعدة يف إطار     الوطنية للقدرات ةالذاتي اُتالتقييم توفرو - ٢٠١
 دولـة  ١١٩ أصـل  ومـن  .الـدول  عنـه  تأعربـ  ملـا  وفقـاً  القـدرات  بنـاء  جمال يف االحتياجات عن

 البيئيـة  الـشواغل  أحـد  بوصفه البيولوجي التنوع حفظ إىل دولة ١٠٠ من أكثر أشار مشارِكة،
 وحـدد  .اإليكولوجيـة  للـنظم  املتكاملـة  اإلدارة علـى  دولـة  ٣٢ ركـزت  حـني  يف األولوية، ذات
 : مــن األولويــاتيــةأولو بوصــفها قطاعــات لعــدة الــشاملة التاليــة القــدرات بلــداً ٩٥ مــن أكثــر

ــدرة )أ( ــى القـ ــج علـ ــات دمـ ــئة االلتزامـ ــن الناشـ ــات عـ ــشريعات يف االتفاقيـ ــسياسات التـ  والـ
 املــستدام؛ للتمويــل وآليــات اقتــصادية أدوات وضــع علــى القــدرة )ب( الوطنيــة؛ واملؤســسات

 الـسياساتية  األطـر  وإنفـاذ  وضع )د( التنظيمية؛/املؤسسية واألطر واهلياكل الواليات تعزيز )ج(
 العــــام الــــوعي زيــــادة )و( املعلومــــات؛ وتبــــادل وإدارة مجــــع )هـــــ( ؛ والتنظيميــــةوالقانونيــــة
  .)٢٧٣(البيئي والتثقيف
 القـدرات  بنـاء  إىل الراميـة و األخـرية املتخذة يف اآلونـة      املبادرات على أمثلة أدناه وترد - ٢٠٢
  .التكنولوجيا ونقل
 البحريـة  العلميـة  البحـوث  إجـراء  يعوتـشج  تعزيـز  البحار لقاع الدولية السلطة تواصل - ٢٠٣
 األثـر  شمل مبـا يـ    ،البحريـة  للمـشاريع  البيئي األثر اتتقييمب املتعلقة بحوثال هافي مبا املنطقة، يف

 البحريـة  العلميـة  البحوث - التقنية املساعدة برنامج طريق عن،  البيولوجي التنوع على املترتب
 يف دوالراً ٢٥٤ ٣١٢ جمموعـه  ما يومال حىت اهلبات صندوق أنفق وقد .)٢٧٤(أخرى ومشاريع
ــنح ســت شــكل ــشطة إىل مقدمــة ِم ــاء زتعــزِّ أن ــ اخلــصوص، وجــه علــىو .القــدرات بن  عشجَّي

   .)٢٧٥(دولية خمتربات ستعمالوا دولية حبرية رحالت يف للمشاركة نحامل استخدام
 ضـرورة  إىل ليونـسكو  التابعـة ل   الدولية احلكومية األوقيانوغرافية اللجنة أمانة ارتوأش - ٢٠٤

ــة اجلهــود مــضاعفة ــاء يف املبذول ــدان قــدرات بن ــة البل  املكــاين التخطــيط تنفيــذ أجــل مــن النامي
  .اإليكولوجية النظم على القائمة إلدارةل أداة بوصفه البحري

__________ 
  .مسامهة الربازيل )٢٧٢(
ة لالستدامة  النتائج والدروس املستخلص  :  للقدرات الوطنية  ة الذاتي اتالتقييم’’: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    )٢٧٣(

  ).٢٠١٠(‘‘ البيئية على الصعيد العاملي
  .٤٤-٣١، الفقرات ISBA/16/A/2انظر  )٢٧٤(
  .٣٧  و٣٦املرجع نفسه، الفقرتان  )٢٧٥(
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 املعرضـة  الربيـة  والنباتـات  احليوانات أنواعيف   ةالدولي التجارة اتفاقية أمانة واضطلعت - ٢٠٥
 تقــدمي علــى االتفاقيــة يف رافاألطــ قــدرة تعزيــز هبــدف لقــدراتا بنــاءل أنــشطةب نقــراضلال

ــتنتاجات ــن االسـ ــدم عـ ــضرر عـ ــر( الـ ــرة انظـ ــاله ١٣٥ الفقـ ــضمَّن ).أعـ ــار ويتـ ــم اإلخطـ  رقـ
 علـى  باحلـصول  طلباً األطراف إىل واملوجَّه ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٦ املؤرخ ٢٠١١/٠٠٤

 حلقـات  وتنظـيم  الـضرر  عـدم  عن اتاالستنتاج لتقدمي توجيهية مواد مشروع بشأن مدخالت
 فيهــا مبـا  األطــراف، إىل املـساعدة  تقـدمي  االتفاقيــة أمانـة  تواصـل  كمــا .)٢٧٦(الـصلة  ذات العمـل 
 املدجمـة،  األقراصو ،اإللكترونية التدريبية والدورات واداملو والقانونية، والتقنية العلمية املشورة
   .)٢٧٧(قليميةواإل الوطنية عملال وحلقات ،القطرية والبعثات
ــت - ٢٠٦ ــة وأعلن ــة املنظم ــة اهليدروغرافي ــسامهتهايف الدولي  متكــني إىل ســعيها إطــار ويف ، م
 واحلمايـة  البحـار  يف الـسالمة  حتـسني  دعـم  وهيدروغرافيـة  قـدرات  إنـشاء  مـن  الـساحلية  الـدول 
ــة، ــا البيئي ــى أهن ــدمي اســتعداد عل ــساعدة، لتق ــدول إىل ســيما وال امل ــة ال ــدول النامي ــة وال  اجلزري
  .النامية ريةالصغ
ــىو - ٢٠٧ ــصعيد عل ــي، ال ــشرت اإلقليم ــة ن ــصائد منظم ــرب مشــاليف  مســاكاأل م احملــيط  غ

 حتديــد يف للمــساعدة واالســفنجيات املرجانيــة الــشعاب عــن إرشــادية كتبــاً مــؤخراً األطلــسي
 موجهـة   عمليـة  أدوات الكتب هذه وتشكل .املخروطية اجلر شباك يف عادةً توجد اليت األنواع

ــصياد ــيين إىل ال ــة البحــار عــامل يف اخلــرباء غــري مــن األشــخاص وســائر نيوالتقن ــشعاب ملعرف  ال
  .)٢٧٨(سفنجيات واإلاملرجانية
 ،نتاركتيكــاأ يف احليــة البحريــة املــوارد حفــظ للجنــة التابعــة العلميــة اللجنــة ووضــعت - ٢٠٨

 يف احليـــة البحريـــة املـــوارد حفـــظ جلنـــة أداء اســـتعراض عـــن الـــصادرة التوصـــياتبـــدافع مـــن 
 اللجنـة  أمانـة  وتقـدم  .القـدرات  بناء لدعم سنوات ثالث مدته برناجماً ،٢٠٠٨ لعام نتاركتيكاأ

 مــع واملراقبــة، والتوجيــه الرصــد جمــال يف القــدرات وبنــاء التــدريب مبــادرات إىل أيــضاً الــدعم
  .)٢٧٩(املنظم وغري عنه املبلغ وغري املشروع غري األمساك صيد مكافحة على التركيز
 إنـشاء  علـى التون املداري   لسمك   األمريكية البلدان لجنةل األخري االجتماع يف فقواُت - ٢٠٩

ــاء لتعزيــز خــاص صــندوق ــة وتطلــب .القــدرات بن ــة إىل أنتيغــوا اتفاقي  اعتمــاد املــذكورة اللجن
 األخـرى  لتعـاون ا وأشـكال  والتدريب التكنولوجيا ونقل التقنية املساعدة بتقدمي املتعلقة التدابري

__________ 
  .www.cites.org: ميكن االطالع على اإلخطار على املوقع التايل )٢٧٦(
  .نقراضاملعرضة لالاتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية مسامهة  )٢٧٧(
  .www.nafo.int: الكتب اإلرشادية متوفرة على املوقع التايل )٢٧٨(
  .نتاركتيكاأ حفظ املوارد البحرية احلية يف مسامهة جلنة )٢٧٩(
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يف مــسائل  قــدرهتا وتعزيـز  بالتزاماهتــا، الوفـاء  علــى اللجنـة  يف األعــضاء الناميـة  البلــدان ملـساعدة 
  .)٢٨٠(مستدام أساس على البحار أعايل أمساك مصائد يف املشاركةمنها 
 اومهـ  القـدرات،  بنـاء ل اًفرصـ  الناميـة  للـدول  يتيحـان  للزمـاالت  برنـاجمني  شعبةال وتدير - ٢١٠
 مؤسـسة و املتحـدة  األمـم  بـني  املـشترك  الزمـاالت  مجبرنـا و ،أمرياسـينغ  شـرييل  تزمـاال  برنامج
 مـع  يتناسـب  مبـا  خصيصاً معدَّة حبثية برامجهذا   زماالتاليعرض برنامج   و .)٢٨١(اليابانية نيبون
 العلـوم  هـا في مبـا  الـصلة،  ذات والتخصصات البحار وقانون احمليطات شؤون جمال يف زميل كل

  .اإلدارة طرأل اًدعم وذلك البحرية
  

   الدوليني والتنسيق التعاون لتعزيز املمكنة هجوالُن خلياراتا  - ثالثا  
 يف ذلـك يف     مبا ، واستخدامه بطريقة مستدامة   البحري البيولوجي لتنوعا حفظ يشكل - ٢١١
 مـن  العديـد  وإدارة لتنظـيم  ختـضع  جامعـة  مـسألة  الوطنيـة،  الواليـة  نطـاق  خارج الواقعة املناطق
 يف كثري مـن     بينها فيما تداخلةامل ةوالعاملية  واإلقليمية  الوطني واهليئات واملنظمات القانونية األطر

 بــني فيمــاو علــى مجيــع املــستويات  واهليئــات املنظمــات هــذه بــني التعــاون  ويــشكل.األحيــان
الوطنيـة   الواليـة  نطـاق  خارج الواقعة املناطق يف املتنوعة االختصاصات ذات ظموالُن القطاعات

 واسـتخدامه بطريقـة     البيولـوجي  لتنـوع ا هذا حفظ إىل اهلادفة األنشطة إلدارة منسَّق هنج أساس
 وفــود شــدَّدت ،٢٠١٠ لعــام العامــل الفريــق اجتمــاع ويف .املــستويات مجيــع علــى ،مــستدامة
ــدة ــى عدي ــاون ضــرورة عل ــدويل التع ــيم يف ال ــة تقي ــار ومراقب ــشرية اآلث ــشأ الب ــى املن ــوع عل  التن

 الـدعم  تقـدمي  تـشمل  طرقب ،الوطنية الوالية قنطا خارج الواقعة املناطق يف البحري بيولوجيال
   ).٥١ الفقرة، A/65/68( واملايل التقين
ــوقشو - ٢١٢ ــديات يف ن ــة منت ــة  دولي ــارات مــن عــددخمتلف ــُن اخلي ــة إىل  هجوال  حتــسنيالرامي
 الواليـة  نطـاق  خـارج  الواقعـة  املنـاطق  يف البيولـوجي  لتنـوع ا فظفيما يتعلق حب   والتنسيق التعاون
 هـذا  ويعرض .املسائل هذه بشأن عدة دراسات وأُعدت ،خدامه بطريقة مستدامة   واست الوطنية
   .الدوليني والتنسيق التعاون وتعزيز تيسري الرامية إىل هجُنالو واخليارات املبادراتالفرع 

  

__________ 
  . املداريجلنة البلدان األمريكية ألمساك التونمسامهة  )٢٨٠(
 www.un.org/Depts/los/technical_assistance/hsa_fellowship/amerasinghe_fellowship.htmانظـــــــــــــــــــــــــر  )٢٨١(

  .www.un.org/Depts/los/nippon/index و
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  املعلومات قاعدة  - ألف  
ن  مـ  الكمـي  وقياسـها  اإليكولوجيـة  والـُنظم  البيولـوجي  التنوع قيم فهم حتسني يشكل - ٢١٣
 حاليــاً وجيــري .)٢٨٢(اإلدارة لتحــسني أساســياً أمــراً املتكاملــة الــسياساتية التقييمــات دعــمأجــل 
 انظـر ( املختلفـة  البحثيـة  املـشاريع  خـالل  مـن  العلميـة  والبيانات املعلومات من كبرية كمية مجع

 تبـادل  يـسري وت ةخلـص املست الدروس قاسموت توثيقال ويكتسي. )أعاله ١ - ألف - ثانياًالفرع  
 فهمنــا لتعزيــز حامســة أمهيــة اإلدارة وتــدابري واســتخداماته البيولــوجي التنــوع بــشأن املعلومــات

 القـدرات  تنميـة  مبـادرات  من كلٌّ وسيدعم .اإلدارة وحتسني القرار انعيص تنوير على تناوقدر
   .الغرض هذا بياناتللموحَّدة  قواعد وضعو

ــق اجتمــاع يف اقُترحــتو - ٢١٤ ــدابري ٢٠١٠ لعــام العامــل الفري  التعــاون لتحــسني خمتلفــة ت
 العمليـة  أن مفاده رأي عن عربأُ الصدد، هذا ويف .املعلومات قاعدة تعزيز إىل سعياً والتنسيق
 اهليئــات تــستخدمه أن ميكــن متكــامالً معرفيــاً أساســاً توفرســ جــاهزة، أصــبحت مــىت املنتظمــة،
 معاجلـة  يف املنتظمـة  العمليـة  دوستساع ).٤٩ الفقرة،  A/65/68( واإلدارة التخطيط يف القطاعية
 حتـسني  يفو ،متـساو  غـري  توزيعاً موزعةو خمتلفة تقييمات من املستمدة حالياً املتفرقة املعلومات

   ).٣٦ الفقرة( مستنري على حنو القراراتصنع 
 إلنـشاء  خطـوات  تتخـذ  واملنظمـات  الدول بدأت ،واإلقليمي الدويل ينالصعيد علىو - ٢١٥
  .زيزهاوتع املعلومات قاعدة
ــارة جتــدرو - ٢١٦ ــه اإلش ــداد إىل خــاص بوج ــات تع ــة الكائن ــة البحري ــر( احلي ــر انظ  تنيالفق
ــذي )أعــاله ١٩ و ١٨ ــه  ال ــا شــارك في ــد م ــر مــن عــامل ٢ ٦٠٠ علــى يزي ــة ٨٠ مــن أكث  دول

ــا احمليطـــات علـــم مواضـــيع مثـــل يف أو خمتلفـــة جغرافيـــة بيئـــات متخصـــصني يف  واإليكولوجيـ
 تتنــاول متنوعــة بيانــات قواعــد إنــشاء التعــداد وأفــرز .)٢٨٣(حريــةالب والبيولوجيــا واإلحــصاءات

 األعمـــاق يف البحريـــة احليـــاة وتنـــوع )٢٨٤(البحريـــة اجلبـــال يف البيولـــوجي كـــالتنوع مواضـــيع
 امليــاه يف الكيميــائي التركيــب ذات اإليكولوجيــة للــنظم األحيائيــة اجلغرافيــاو )٢٨٥(الــسحيقة

__________ 
  . أعاله١٢انظر احلاشية  )٢٨٢(
  .١٠١، الفقرة A/62/169انظر أيضاً . www.comlmaps.orgانظر  )٢٨٣(
  ../http://censeam.niwa.co.nz: على املوقع التايل ”Global Census of Marine Life on Seamounts“انظر مشروع  )٢٨٤(
  ../www.cedamar.org:  على املوقع التايل”Census of the Diversity of Abyssal Marine Life“انظر مشروع  )٢٨٥(
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 البيانـــات قواعـــد وضـــع يتزايـــد العـــاملي، الـــصعيد علـــىو .)٢٨٦(وهـــشاشتها وُنظمهـــا العميقـــة
  .األخرى البيانات اتومستودع

ــربيعــزِّز أن املتوقــع ومــن - ٢١٧ ــدويل احلكــومي  املن ــسياسات  ال ــوم وال  التنــوع جمــال يف للعل
 العلــوم بــني تفاعــلال حاليــاً، إنــشاؤه جيــري الــذي اإليكولوجيــة، الــنظم وخــدمات البيولــوجي
 التنـوع  حفـظ  سـبيل  يف ةاإليكولوجيـ  الـنظم  وخـدمات  وجيالبيولـ  التنوع جمال يف والسياسات
 عـن  وذلـك  البحـري،  البيولـوجي  التنـوع  يـشمل  مبـا  ،واسـتخدامه بطريقـة مـستدامة      البيولوجي

 الرئيــسية العلميــة املعلومــات وتــوفري املناســب، الوقــت ويف ةمنتظمــ اتتقييمــ إجــراء طريــق
   .)٢٨٧(القدرات بناء ألنشطة التمويل حفزو السياسات، لواضعي
ــ يتعلــق وفيمــا - ٢١٨  مــصائد مــوارد رصــد ُنظــم شــراكة واصــلت ،ألمســاكا مــصائد واردمب
  .)٢٨٨(األمساك ملصائد اإلقليمية اهليئات إسهامات بفضل بياناهتا قاعدة إثراء األمساك
 احملــيط شــرق لــشمال البحريــة البيئــة محايــة جلنــة تعمــل اإلقليمــي، الــصعيد علــىو - ٢١٩

 وتبـادل  القـدرات  بنـاء  لـدعم  واخلـربات  املعلومـات  ونـشر  الـدويل  نالتعاو تعزيز على األطلسي
   .)٢٨٩(األخرى املختصة السلطات مع التعاون منها وسائلب املمارسات، أفضل
 املنظمـات  مع التعاون إىل األطلسي احمليط شرق مشال يف األمساك مصائد جلنة تسعىو - ٢٢٠

ــة ــة احلكومي ــشطة تنظــيم يف املختــصة األخــرى الدولي ــشرية األن  نطــاق خــارج احمليطــات يف الب
 شـرق  لـشمال  البحريـة  البيئة محاية جلنة مع تفاهم مذكرة على التوقيع وجرى .األمساك مصائد
 بــني للمعلومــات احلــر التــدفق التفــاهم مــذكرة رتيــسَّ وقــد .٢٠٠٨ عــام يف األطلــسي احملــيط

 األمسـاك  وتوزيـع  وفـرة  فهـم و املعرفـة  تعزيـز  أجـل  من والتعاون املكاين احليِّز وختطيط ،اللجنتني
 الدوليـة  البحريـة  املنظمـة  مع عاونت اتفاق لىع أيضاً التوقيع وجرى .األخرى البحرية واألنواع

 .البحــار لقــاع الدوليــة الــسلطة مــع مماثلــة ترتيبــات إقامــة إىل اللجنــة تــسعىو .٢٠٠٩ عــام يف
 ملــصائد قليميــةاإل اهليئــات أمانــات شــبكة رئيــسة بوصــفها اللجنــة تــسعى ذلــك، علــى وعــالوة

__________ 
ــشروع   )٢٨٦( ــر مـ ــايل ”Biogeography of Deep–Water Chemosynthetic Ecosystems“انظـ ــع التـ ــى املوقـ :  علـ

www.coml.org/projects/biography-deep-water-chemosynthetic-ecosystems-chess..  
، ‘‘املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيـة ’’انظر   )٢٨٧(

  ./http://ipbes.netانظر أيضا . UNEP/GC.26/6وثيقة برنامج األمم املتحدة للبيئة 
  .مسامهة منظمة األغذية والزراعة )٢٨٨(
  .امج األمم املتحدة للبيئةبرنمسامهة  )٢٨٩(
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 ئدملـصا  اإلقليميـة  اهليئـات  بـني  واخلربات املعلومات لتبادل ناجعة أداة الشبكة جعل إىل األمساك
   .)٢٩٠(العامل يف األمساك
 ومجـاعي  فـردي  بـشكل  نتاركتيكـا أ يف احلية البحرية املوارد حفظ جلنة أعضاء ويعمل - ٢٢١
 جمموعـة  خـالل  مـن  أنتاركتيكـا  يف لبحريـة ا اإليكولوجيـة  بـالنظم  املتعلقـة  املعلومات تبادل على
 اجلنــويب، احملــيط مراقبــة ونظــام ،أنتاركتيكــا يفاحليــة  البحريــة الكائنــات تعــدادك الوســائل، مــن

 .أنتاركتيكـا  ببحـوث  املعنيـة  العلميـة  للجنـة  التابعة البحري البيولوجي التنوع معلومات وشبكة
 املعلومــات ونــشر مــعجب نــشطاً امــاًاهتم احلكوميــة غــري املنظمــات مــن العديــدكــذلك  ُتبــديو

   .أنتاركتيكا يف اإليكولوجية العملياتب املتعلقة
  

   التكنولوجيا ونقل القدرات بناء  - باء  
 فيـه  التركيـز  جـرى  الـذي  الرمسيـة  غـري  التـشاورية  للعمليـة  عـشر  احلـادي  االجتماع يف - ٢٢٢
 أجـل  مـن  املبذولـة  اجلهـود  غمر أنه لوحظ البحرية، العلومجماالت منها    يف القدرات، بناء على
 حتـسناً  القـدرات  هـذه  تـشهد  مل البحـار،  وقـانون  احمليطات شؤون يف النامية الدول قدرات بناء
 انعـدام يف هذا الصدد يكمن يف       الشاملة التحديات أحد أن مفاده امع رأي وأعرب عن  .كبرياً

 هـذا  ويف .القدرات بناء رامجب آثار ُيلغي أن ميكن مما القدرات، بناءالقائمني على    بني التنسيق
 األمـم  منظومـة  داخـل  سـيما  وال القـدرات،  بنـاء  تنـسيق  ضـرورة  علـى  الوفـود  شددت الصدد،

ــة املتحـــــدة، ــة اجلهـــــود تـــــشتت ومنـــــع مركَّـــــز هنـــــج اتبـــــاع لكفالـــ ــا تكرار أو املبذولـــ هـــ
)A/65/169، ٥٢ و ٥١ الفقرتان.(   

 ونقـــل القـــدرات بنـــاء زيـــادةل ددةاحملـــ اجـــةاحل علـــى الـــضوء العامـــل الفريـــق ألقـــىو - ٢٢٣
 الفريــق، وحــدَّد .الناميــة الــصغرية اجلزريــة الــدولفيهــا  مبــا الناميــة، لبلــدانا  لفائــدةالتكنولوجيــا

 لبنــاء هتعزيــز مواصــلة ينبغــي كخيــار اجلنــوب بلــدان بــني الــتقين التعــاون تعزيــز أمــور، مجلــة يف
 احـة املت املـساعدة يـضا مطابقـة    أاملهـم  مـن  و ).٧ الفقرة،  A/65/68( التكنولوجيا ونقل القدرات

  .نفسه الوقت يف املنهجي لالستعراض الربامج خضوع وكفالة النامية، الدول احتياجات مع
ــواردة املعلومــات وُتظهــر - ٢٢٤ ــر هــذا يف ال ــسابقة التقــارير يفو التقري  )٢٩١(العــام لألمــني ال

 تــسهيل هبــدفيــذها جيــري تنف التــدريب، نــشطةأ ذلــك يف مبــا ،يــةالتعاون ربامجالــ مــن عــدداً أن
 ااحتياجاهتــ إىل اإلشــارة إىل تزايــدم حنــو علــى مــدعوة ولوالــد .الناميــة البلــدان قــدرات وتنميــة

__________ 
  .جلنة مصائد األمساك يف مشال شرق احمليط األطلسيمسامهة  )٢٩٠(
)٢٩١( A/64/66/Add.2   ؛ و ١٨٢-١٧٢، الفقرات A/65/69    ؛ و ٧٦-٣٣، الفقـرات A/65/164    ؛ ٤٨- ٢، الفقـرات

  .٣٦، الفقرة A/65/69/Add.2 و
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 واالقتــضاء، الــضرورة وحــسب القــدرات، بنــاء مبــادرات مــع طابقتــهام غــرضب حمــدد بــشكل
   .االحتياجات تلكالقائمة على حنو يليب  الربامج تصميمتعديل 
 البيئـة  مرفـق  بقيـام  والـستني،  اخلامـسة  دورهتـا  يف التقـدير،  مـع  عامـة ال اجلمعيـة  وأقرَّت - ٢٢٥
  .)٢٩٢(البحري البيولوجي والتنوع باحمليطات تتعلق ملشاريع متويل بتخصيص العاملية
 عـن  فضالً األخرى، املنظمات مع القدرات بناء تنسيق على املنظمات بعض عملتو - ٢٢٦
 يف الـصلة  ذات املؤسـسات  قـدرات  تعزيز إىل وسعياً .املمارسات أفضل بشأن املعلومات تبادل
 مـصائد  إلدارة اإلقليميـة  والترتيبـات  املنظمـات  ذلك يف مبا ،األمساك ملصائد اجليدة اإلدارة جمال

 الكافيـة  املاليـة  واملوارد جيداً تدريباً املوظفني منظمة األغذية والزراعة تدريب      حددت ،األمساك
 لزيـادة  خـاص  اهتمـام  إيـالء  أيـضاً  وينبغـي  .)٢٩٣(ركيـز تلل مجاالتك القدرات وبناء واملساعدة

   .)٢٩٤(اإلدارةيف جمال  مبسؤولياهتا الوفاء على املعنيَّة اجلهات مجيع ةقدر
 التعـاون  تعزيـز  محايـة البيئـة البحريـة لـشمال احملـيط األطلـسي              اتفاقيـة  إطـار  يف جرىو - ٢٢٧
 منـها  وسائلب املمارسات، أفضل وتبادل القدرات بناء لدعم واخلربات املعلومات ونشر الدويل
 احملــيط شــرق مشــال يفاملختــصة األخــرى، مثــل جلنــة مــصائد األمســاك    الــسلطات مــع التعــاون

ــسي ــة األطلـ ــة واملنظمـ ــة البحريـ ــسلطة الدوليـ ــة والـ ــاع الدوليـ ــار لقـ ــة البحـ ــة والوكالـ  الدوليـ
  .)٢٩٥(الذرية للطاقة

  
 التنفيذ  -  جيم  

ألمــني العــام علــى االرتقــاء مبــستوى  لرير ســابقة مت التركيــز يف حمافــل عديــدة ويف تقــا - ٢٢٨
الـصلة حبفـظ التنـوع البيولـوجي البحـري          ذات  تنفيذ الصكوك احلالية والنـهج اإلداريـة احلديثـة          

ويف هـذا   .)٢٩٦(واستخدامه بطريقـة مـستدامة يف املنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة           
 للتعاون، بطرق مـن بينـها بنـاء القـدرات           تأكيد الضرورة امللحة  اجلمعية العامة   كررت  الصدد،  

ونقل التكنولوجيـا البحريـة مبـا يكفـل جلميـع الـدول القـدرة علـى تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة                         
لقانون البحـار واالسـتفادة مـن التنميـة املـستدامة للمحيطـات والبحـار، واملـشاركة الكاملـة يف                   

__________ 
  .٣٤، الفقرة ٦٥/٣٧القرار  )٢٩٢(
، وثيقـة منظمـة األغذيـة    ‘‘النتائج يف إطار اخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية األولويات و ’’انظر   )٢٩٣(

  .COFI/2011/9والزراعة 
  . أعاله٩ احلاشيةانظر  )٢٩٤(
  .مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة )٢٩٥(
ــر الفقـــرتني  )٢٩٦( ــة  ٤٥  إىل٤٢ والفقـــرات مـــن ١٢  و١١انظـ ــة؛A/65/68مـــن الوثيقـ ، A/64/66/Add.2  والوثيقـ

  .٢١٧ إىل ٢١٢الفقرات من 
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ــا  ــانون  املنتـــديات والعمليـــات العامليـــة واإلقليميـــة الـــيت تتنـ ول املـــسائل املتـــصلة باحمليطـــات وقـ
اجلهـود املبذولـة    تكثيـف   كما أكدت أمهية مشاركة الدولة يف الـصكوك احلاليـة و          . )٢٩٧(البحار

العلـم  ضـمان فعاليـة الرقابـة الـيت متارسـها دولـة             يف التنفيذ الفعال هلذه الصكوك عرب سبل منـها          
، باإلضـافة إىل اتبـاع   املراقبـة والتتبـع  ورصـد  الواختاذ تـدابري ذات صـلة باألسـواق و        ودولة امليناء   

 .)٢٩٨(اإليكولوجيالتحوطي وهنج النظام هنج حديثة مثل النهج 

، أوصى الفريق العامل الدول بأن تطبِّق ُنهجـا مناسـبة حلفـظ التنـوع               ٢٠١٠ويف عام    - ٢٢٩
ــة و      ــة الوطني ــة خــارج نطــاق الوالي ــاطق الواقع ــوجي البحــري يف املن ــة ســتخدامه الالبيول بطريق

العامليـة ذات الـصلة، الـيت هـي أطـراف          و ، وأن تنفِّذ على حنو فعال الصكوك اإلقليميـة        ةتداممس
 لة الـيت مل تـصبح بعـد أطرافـا فيهـا           أطراف يف الصكوك ذات الص    الدخول ك فيها، وأن تنظر يف     

)A/65/68  كمــا أوصــت بــأن تقــوم الـدول واملنظمــات الدوليــة املختــصة بتيــسري  ). ١١، الفقـرة
ــز أوجــه ا  ــشمل  وتعزي ــسيق، بوســائل ت ــاون والتن ــة،   لتع ــات البحــار اإلقليمي ــشاركة يف اتفاقي  امل

الترتيبـــات اإلقليميـــة إلدارة مـــصائد األمســـاك، وتبـــادل املعلومـــات بـــشأن أفـــضل  /واملنظمـــات
 .)١٢، الفقـرة    A/65/68(املمارسات، وإنـشاء بـرامج مـشتركة أو منـسَّقة لألعمـال واألنـشطة               

 .)٢٩٩(التوصياتهذه أيدت اجلمعية العامة قد و

ويف سياق مصائد األمساك، اقترح املـؤمتر االستعراضـي املـستأَنف املعـين باتفـاق األمـم                  - ٢٣٠
 وسـائل إضـافية لتعزيـز مـضمون         ٢٠١٠املتحدة بشأن األرصدة الـسمكية الـذي عقـد يف عـام             

أحكــام االتفــاق وأســاليب تنفيــذها مــن أجــل حتــسني مواجهــة أيــة مــشاكل مــستمرة يف حفــظ  
ــاطق واأل  وإدارة ا ــة املن ــسمكية املتداخل ــسمكية الكــثرية االرحتــال  ألرصــدة ال  وشــدد .رصــدة ال

املؤمتر على أن تنفيذ تدابري احلفظ واإلدارة املعتمدة وفقا للقانون الدويل، اليت يطبق فيها النـهج           
التحــوطي وتــستند إىل أفــضل األدلــة العلميــة املتاحــة، وااللتــزام بتلــك التــدابري بــشكل كامــل،    

ــران  ــسمكية    أم ــايف األرصــدة ال ــسمكية   ضــروريان يكفــالن تع ــاطق واألرصــدة ال ــة املن املتداخل
وشـجعت   .)٣٠٠(طويل، واستخدامها على حنـو مـستدام      الألجل  يف ا الكثرية االرحتال، وحفظها    

__________ 
  . ألف٦٥/٣٧ديباجة القرار  )٢٩٧(
؛ ١٧٧  و١٤٠  و١٣٣  و١٣١  و٨٠  و٤  و٣ ألــف، الفقــرات ٦٥/٣٧انظــر علــى ســبيل املثــال القــرار   )٢٩٨(

  .١١١  و٥٧  و٥١  و٣٥  و١٤  و١٢  و٧، الفقرات ٦٥/٣٨والقرار 
  .١٦٢، الفقرة  ألف٦٥/٣٧القرار  )٢٩٩(
)٣٠٠( A/CONF.210/ 2010/7 ٥، املرفق، الفقرة.  
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اجلمعية العامة الدول واملنظمـات والترتيبـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة إلدارة مـصائد األمسـاك                 
 .)٣٠١( توصيات املؤمتر االستعراضي املستأنفعلى النظر يف تنفيذ

تعزيـز التعـاون والتنـسيق      الراميـة إىل    من األنـشطة     ويعرض هذا التقرير بالتفصيل لعدد       - ٢٣١
التنـوع البيولـوجي البحـري خـارج نطـاق          حبفـظ    فيمـا يتعلـق      تنفيـذ الدوليني، ومـن مث حتـسني ال      

ــة ــة الوطني ــة العامــة مــع التقــدير  والحظــت .)٣٠٢(واســتخدامه علــى حنــو مــستدام  الوالي  اجلمعي
اجلهــود املبذولــة علــى الــصعيد اإلقليمــي لتعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة والتــصدي، بوســائل منــها بنــاء  
ــة       ــة احليـ ــوارد البحريـ ــظ املـ ــريني وحفـ ــن البحـ ــسالمة واألمـ ــة بالـ ــسائل املتعلقـ ــدرات، للمـ القـ

جي واســتخدامه واســتخدامها املــستدام ومحايــة وصــون البيئــة البحريــة وحفــظ التنــوع البيولــو   
  .)٣٠٣(بطريقة مستدامة

التحـديات الـيت تواجههـا      ومـن   . بيد أنه من الواضح أن مواصلة اجلهود أمر ضـروري          - ٢٣٢
قواعــد الــسلطة وأنظمتـــها   تنفيــذ ومواصــلة اســـتعراض   لــسلطة الدوليــة لقـــاع البحــار    اأمانــة  

  .)٣٠٤() زاي أعاله- اثانيالفرع انظر (التنوع البيولوجي اليت هتدد خاطر املوإجراءاهتا إلدارة 
أشــارت أمانــة اليونــسكو إىل أن املبــادئ احلاليــة وأفــضل املعلومــات العلميــة املتاحــة   و - ٢٣٣

وبعض التجارب املتعلقة بإدارة املناطق الواقعة داخل حدود الواليـة الوطنيـة، يف البيئـة البحريـة                 
الواقعـة  نـاطق   يف امل سقة   إجـراءات منـ    طبيـق  وأدوات تنفيذيـة لت    ا ميكن أن تتـيح هنجـ       معاً، والربية

  .)٣٠٥(الوالية الوطنيةخارج نطاق 
حتسني تطبيق صيد األمسـاك املتـسم       ويف سياق مصائد األمساك، تشمل التحديات أمام         - ٢٣٤

 .املـوارد املاليـة والبـشرية وأوجـه القـصور يف األطـر املؤسـسية والقانونيـة        باملسؤولية عدم كفاية  
عدم التيقن بيولوجيـا وإيكولوجيـا مـن        مستويات  فاع  ارتاألخرى  الشائعة   الصعوبات   تضمنوت

ــة؛     ــراءات اإلداريـ ــة لإلجـ ــوارد والعواقـــب احملتملـ ــة املـ ــيئاً   حالـ ــداً سـ ــددة حتديـ ــداف احملـ واألهـ
انتــهاج أســلوب اإلدارة القائمــة علــى رد  فــضفاضاً إلدارة مــصائد األمســاك الــيت تــؤدي إىل   أو

ــة أو مناســبة حلقــوق املــستعمل   غيــاب تكــرار والفعــل بــدال مــن اإلدارة االســتباقية؛   نظــم فعال
حلقــوق الوصــول؛ وغيــاب مـــشاركة الــصيادين وأصــحاب املــصلحة اآلخـــرين يف اإلدارة        أو
 مصائد األمسـاك الوطنيـة واإلقليميـة؛        ةإدارعدم كفايتها؛ وعدم كفاية القدرة لدى سلطات         أو

__________ 
  .٣٢، الفقرة ٦٥/٣٨القرار  )٣٠١(
  .٤٢، الفقرة A/65/68انظر أيضاً  )٣٠٢(
  .٢١٩، الفقرة  ألف٦٥/٣٧القرار  )٣٠٣(
  .مسامهة السلطة )٣٠٤(
  .مسامهة اليونسكو )٣٠٥(
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تج عـن عـدم كفايـة نظـم     وانتشار صيد األمساك غري املشروع وغري املبلـغ عنـه وغـري املـنظم النـا         
 .)٣٠٦( والتتبعالرصد واملراقبة

  
 النظام اإليكولوجيهنج رة املتكاملة وهنج اإلدا  - دال  

يف سـبيل اتبـاع     يف تقارير سابقة لألمني العام، يعد التعاون والتنسيق         وفقاً ملا أشري إليه      - ٢٣٥
ي للتفتـت احلـايل     للتـصد اإليكولـوجي أمـرين أساسـيني       قائمـة علـى النظـام       هنج متكاملـة وهنـج      

باسـتمرار علـى ضـرورة حتـسني التعـاون      التأكيد اجلمعية العامة أعادت وقد  .)٣٠٧(لنظم اإلدارة 
تكاملـة  املدارة اإلالتفاقيـة و ل لدعم تنفيذ أفضل   الوطين واإلقليمي والعاملي  الصعد  والتنسيق على   
  .)٣٠٨(للمحيطات

ملقترحــات هبــدف تعزيــز  ، قــدم عــدد مــن ا ٢٠١٠ويف اجتمــاع الفريــق العامــل لعــام   - ٢٣٦
مـع  ،  قائمـة علـى النظـام اإليكولـوجي       تكاملـة وهنـج     لـإلدارة امل  التعاون والتنسيق حنو وضع هنج      

 ).٥٠ إىل ٤٦، الفقرات من A/65/68(اآلليات احلالية أو وضع آليات جديدة البناء على 

لـوثيقني  علـى ضـرورة التعـاون والتنـسيق ا     لسلطة الدولية لقاع البحـار    اوشددت أمانة    - ٢٣٧
اتبـاع هنـج     لـضمان     تنفذ يف احمليطات   ةبني املنظمات الدولية املخولة بواليات على أنشطة خمتلف       

يف هــذا الــصدد، االنتبــاه إىل ووجهــت األمانــة، . متكامــل وتــوفري محايــة شــاملة للبيئــة البحريــة 
طق الواقعـة  تعاوهنا الوثيق مع منظمات أخرى خمولة بواليات علـى محايـة البيئـة البحريـة يف املنـا        

خارج نطاق الوالية الوطنية، ومنـها جلنـة محايـة البيئـة البحريـة لـشمال شـرق احملـيط األطلـسي                      
 .)٣٠٩(واللجنة الدولية حلماية الكبالت وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

انظــر الفقــرات (وأفيــد كــذلك بــأن اختــاذ مبــادرة إقليميــة للتخطــيط املكــاين البحــري   - ٢٣٨
الــنظم  للنــهوض بــإدارة احمليطــات علــى نطــاق اً مــن شــأهنا أن تــوفر إطــار) أعــاله١٨٦ -١٨٣

يعاجل اآلثار التراكمية الناشئة عن االسـتخدامات املتعـددة ويعـزز التكامـل             اإليكولوجية الكبرية   
ــة خــارج نطــاق        ــاطق الواقع ــة يف املن ــصادية واالجتماعي ــة واالقت ــني االحتياجــات اإليكولوجي ب

  .)٣١٠(الوالية الوطنية

__________ 
، تربيـة املائيــات ومسـاك  مـصائد األ بـني تنميـة وإدارة   تكامــل الدور منظمـة األغذيـة والزراعـة املتعلـق بتحـسني       )٣٠٦(

  .COFI/2011/7 ومحاية البيئة، وثيقة صادرة عن منظمة األغذية والزراعة وحفظ التنوع البيولوجي،
  .٢٢٣، الفقرة A/65/69/Add.2 ، و218، الفقرة A/64/66/Add.2انظر  )٣٠٧(
  .، الديباجة ألف٦٥/٣٧القرار  )٣٠٨(
  .مسامهة السلطة )٣٠٩(
  . أعاله٩انظر احلاشية  )٣١٠(
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شبكة من املديرين لتبـادل املعلومـات عـن املمارسـة اإلداريـة القائمـة                كما اعُترب إنشاء     - ٢٣٩
يكولــوجي النظــام اإلعلـى النظــام اإليكولــوجي وســيلة لــضمان أن تــصبح اإلدارة القائمــة علــى  

  .)٣١١(أكثر فعالية وأسهل تنفيذاً
  

  تقييمات األثر البيئي   -هاء   
بـني  واءمـة   املضرورة  مؤيـد لـ   ، أعرب عـن رأي      ٢٠١٠ يف اجتماع الفريق العامل لعام     - ٢٤٠

ــراء   ــتراطات إجـ ــة    اشـ ــصكوك الدوليـ ــي يف الـ ــر البيئـ ــات األثـ ــرة A/65/68(تقييمـ ). ٥١، الفقـ
واقترحت عدة وفود وضع منهجية عاملية إلجراء تقييمات األثر البيئي على الـصعيد اإلقليمـي،               

كمـا اقتـرح أن تتخـذ اجلمعيـة         ). ٥٥ ، الفقرة A/65/68(مع أخذ األنشطة القطاعية يف االعتبار       
 الـيت نـص عليهـا    تلـك تنفيذ تقييمات األثر البيئـي، يتـضمن إجـراءات مماثلـة ل           بشأن  العامة قراراً   

أن وأُعـرب عـن رأي آخـر مفـاده          .  بشأن تقييم أنشطة الصيد يف قاع البحـار        ٦١/١٠٥القرار  
شطة املنفـذة يف املنـاطق الواقعـة        على مجيع األن  ينبغي أال يطبق     ٦١/١٠٥النهج احملدد يف القرار     

مت التأكيـد علـى     كما  . خارج نطاق الوالية الوطنية بصرف النظر عن طبيعة النشاط أو القطاع          
ــارة كـــبرية      ــاراً ضـ ــشافية الـــيت ال تـــسبب آثـ ــة أو االستكـ ــرورة الـــسماح باألنـــشطة العلميـ ضـ

)A/65/68 ٥٦، الفقرة.( 

ــاو - ٢٤١ ــه    رمب ــذي مت االضــطالع ب ــساعد العمــل ال ــوجي     ي ــوع البيول ــة التن يف ســياق اتفاقي
اكتــساب فهــم منــها  أمــور يف)  أعــاله٢ يــاء -ثانيــا انظــر الفــرع (ومنظمــة األغذيــة والزراعــة 

 يف املنــاطق الواقعــة طبــقتاألثــر البيئــي كمــا تقيــيم أفــضل ملختلــف جوانــب وحتــديات عمليــات 
 .خارج نطاق الوالية الوطنية وسبل معاجلتها

ــة - ٢٤٢ ــالنظر إىل قل ــاطق الواقعــة    وب ــر البيئــي يف املن  املعلومــات املتاحــة بــشأن تقييمــات األث
احتياجـات بنـاء القـدرات، يـستحق        مبا يف ذلـك مـا يتعلـق منـها ب          خارج نطاق الوالية الوطنية،     

تعلقـة  عمليـة امل الطرائـق  ال من االتفاقيـة، و ٢٠٥  و ٢٠٦املادتني  كل من تنفيذ اآللية املتوخاة يف       
وتلـزم هـذه اآلليـات الـدول بـأن تعمـم عـن طريـق املنظمـات                  . مـن االهتمـام    اًمزيـد  تنفيذهبذا ال 

املزمــع القيــام هبــا يف نطــاق واليتــها  عــن تقيــيم اآلثــار احملتملــة لألنــشطة   الدوليــة املعنيــة تقــارير
 واليت ميكن أن تسبب قدراً كبرياً مـن التلـوث للبيئـة البحريـة أو حتـدث فيهـا                  ،حتت سيطرهتا  أو

 .رةتغيريات كبرية وضا

يـتم مـن   وإضافة إىل املعلومات املتعلقـة بنتـائج التقييمـات، ميكـن النظـر يف وضـع آليـة             - ٢٤٣
ــة   خالهلــا  ــق املنظمــات الدولي ــصةعــن طري ــسبة  ، املخت ــادل اخلــربات املكت ــاء تب تلــك إعــداد أثن

__________ 
  . أعاله١٨٨انظر احلاشية  )٣١١(
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ــادل التقييمــات و ــدروس تب ــستفادة ال ــا يف ذلــك املعلومــات ا   امل ــة وأفــضل املمارســات، مب ملتعلق
 .ات بناء القدراتباحتياج

ــسري     - ٢٤٤ ــة لتيـ ــرى املتبعـ ــُنهج األخـ ــشمل الـ ــراء وتـ ــدد  إجـ ــتعراض متعـ ــصات اسـ التخصـ
متعـــددة تقـــارير تقيـــيم األثـــر البيئـــي تعـــيني جمـــالس استـــشارية أو جلـــان علميـــة  لقطاعـــات وال

  .)٣١٢(القطاعات
  

 أدوات اإلدارة القائمة على أساس املناطق   - واو  
راز تقدم يف حتديد وإدارة املناطق اليت حتتاج إىل محاية هـو            أحد الشروط الرئيسية إلح    - ٢٤٥

أوصـى الفريـق العامـل اجلمعيـة        قـد   و .)٣١٣(العلميـة اإلرشـادات   من  كاملة وحيدة   توفر جمموعة   
ــذي عقــد يف عــام    ــدول العمــل مــن خــالل    ٢٠١٠العامــة، يف اجتماعــه ال ــأن تطلــب إىل ال ، ب

املنـاطق البحريـة    واختيـار   لتحديـد   وحـدة   موضـع منهجيـة     يف سـبيل    ختـصة   املدولية  النظمات  امل
). ١٨، الفقــرة A/65/68(املعــايري القائمــة اســتنادا إىل  تــستفيد مــن احلمايــة  مــن شــأهنا أنالــيت 
  .)٣١٤(أقرت اجلمعية العامة هذه التوصية وقد
ــها، أن املعــايري      - ٢٤٦ ــة لقــاع البحــار، يف املــسامهة الــيت قدمت ــة الــسلطة الدولي وأبــرزت أمان

 -املقتــرح املتعلــق خبطــة اإلدارة البيئيــة يف منطقــة كالريــون  يت وضــع علــى أساســها الــالعلميــة 
ــون  ــرتني  (كليربتـ ــر الفقـ ــاله١٥٤  و٥٨انظـ ــوجي    )  أعـ ــوع البيولـ ــة التنـ ــايري اتفاقيـ ــة ملعـ مماثلـ

ولتلــك املنــصوص عليهــا يف املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة  )  أعــاله١٦٣  و١٦٢الفقــرتني  انظــر(
وقـد  . ، ويكفل مثـل هـذا التقـارب اختـاذ هنـج متـسق             )٤١انظر الفقرة   (ة  ملنظمة األغذية الزراع  

بواليـات  املكلفـة   املنظمـات الدوليـة   مـا بـني  أوضح ذلك الفوائد اليت جتىن من التعاون الوثيـق في       
 .تواجه حتديات مماثلةولكنها خمتلفة 

 العلميـة   أخرى لتحقيق التنسيق يف املـشورة     يف سياقات   النهج األخرى املطروحة    من  و - ٢٤٧
ــالــيت قليميــة اإلعمــل الحلقــات : اإلدارة القائمــة علــى أســاس املنــاطق تقــوم عليهــا الــيت  شرك ت

يف مرحلـة مبكـرة؛ وتكليـف مؤسـسة أو هيئـة            عمليـة التحديـد     أصحاب املصلحة الرئيسيني يف     
الدول يف مرحلة الحقة أثناء انعقاد حلقة عمل أو اجتمـاع           تستعرضه   حتليل أويل    بإعدادعلمية  

الترتيبـات   مـشاركني مـن املنظمـات أو   يـضم  ر مشترك؛ وإنشاء فريق عامـل علمـي مـشترك         آخ
__________ 

 :طرائق لدفع التعاون الشامل لعـدة قطاعـات يف إدارة املنـاطق البحريـة الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة                       )٣١٢(
  .UNEP (DEPI)/RS.12/8مشروع للمناقشة، وثيقة صادرة عن برنامج األمم املتحدة للبيئة 

  .املرجع نفسه )٣١٣(
  .١٦٢لفقرة ، ا ألف٦٥/٣٧القرار  )٣١٤(
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ــة وخــرباء          ــات البحــار اإلقليمي ــصائد األمســاك، ومنظم ــة بــإدارة م ــة ذات الــصلة املعني اإلقليمي
  .)٣١٥(آخرين
 ومع أن تقدما قد أحرز بفضل التشاور مـع األطـراف صـاحبة املـصلحة ومـشاركتها،              - ٢٤٨

ميكن مواصلة بذل اجلهود يف تبادل أفضل املمارسات والدروس املـستفادة بـشأن           فقد أفيد بأنه    
وإضافة إىل ذلك، من احملتمل أن تؤثر التغـيريات يف الـنظم اإليكولوجيـة      . إشراك هذه األطراف  

الــنظم اإليكولوجيــة املرتبطــة علــى خــارج نطــاق الواليــة الوطنيــة تــأثرياً مباشــراً أو غــري مباشــر  
اتبـاع  لـضمان   ن مث، هناك حاجة إىل إشراك الـدول الـساحلية اجملـاورة واملتامخـة               وم. اجملاورة أو

  .)٣١٦(يكولوجييقوم على النظام اإلهنج 
بإنشاء وتنفيـذ أدوات إداريـة      فيما يتعلق   تعاون بني عدد من املنظمات      للنشئت آليات   وأُ - ٢٤٩

).  أعـاله ٣ - يـاء  -فـرع ثانيـا    الانظر  (بني يف هذا التقرير     على النحو امل  قائمة على أساس املناطق     
 شـرق احملـيط   برمت مذكرة تفاهم بني جلنة محايـة البيئـة البحريـة لـشمال     مثالً، أُ  ٢٠١٠في عام   ف

لجنـة  هـذه ال  وإىل جانـب مـشروع املـذكرة، قـدمت          .  لقـاع البحـار    األطلسي والسلطة الدوليـة   
ــاً للحــصول علــى مركــز مراقــب يف   ــةطلب ــة ع الــسلطة  مجعي املــذكرة لــى ، وقــد وافقــت اجلمعي

وجيـري أيـضاً إعـداد ترتيـب مجـاعي        . ٢٠١٠أبريـل   /يف دورهتا اليت عقـدت يف نيـسان       والطلب  
بني السلطات املختصة بشأن إدارة املناطق البحرية احملمية الواقعة خارج نطـاق الواليـة الوطنيـة              

ــة يف منطقــة  ــشمال شــرق احملــيط األطلــسي    اتفاقي ــة ل ــة البحري ــة البيئ اع لينظــر فيهــا اجتمــ محاي
   .)٣١٧(٢٠١١ لعام االتفاقيةألطراف يف ا

ويف سياق إقامة منـاطق مـشمولة حبمايـة خاصـة وحتظـى باهتمـام دول حـوض البحـر                     - ٢٥٠
 للمناطق املتمتعة حبماية خاصـة القيـام بأنـشطة     يعتزم مركز األنشطة اإلقليمي األبيض املتوسط، 

 األسـود والبحـر األبـيض املتوسـط     مشتركة مع أمانة االتفاق املتعلق حبفظ احليتانيـات يف البحـر      
 ملصائد األمساك يف البحـر األبـيض املتوسـط          ةالعاماللجنة  من احمليط األطلسي و   اجملاورة  واملنطقة  

يف إطـار    ٢٠١١مـارس   /يف آذار الـذي عقـد     وضم فريق اخلرباء    . واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة   
شؤون احمليطـات   ثلني من شعبة    مم ) أعاله ١٧٥انظر الفقرة   (خطة عمل البحر األبيض املتوسط      

الطـوارئ الناشـئة عـن التلـوث البحـري يف         ملواجهـة   املركـز اإلقليمـي     وقانون البحار، والفـاو، و    
 واالتفـاق  ،منطقة البحر األبيض املتوسط، واللجنة العامة ملصائد أمساك البحر األبـيض املتوسـط   

مـن احملـيط    اجملـاورة   توسط واملنطقـة    املتعلق حبفظ احليتانيات يف البحر األسود والبحر األبيض امل        
__________ 

  . أعاله٣١٣انظر احلاشية  )٣١٥(
  . أعاله٩انظر احلاشية  )٣١٦(
  . أعاله٣١٣انظر احلاشية  )٣١٧(
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. اجملتمـع املـدين  ، واملنظمات غري احلكوميـة ومنظمـات       واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة    ،األطلسي
  .زيز مثل هذه اآلليات االستشاريةوميكن مواصلة تع

ــضاً االســتفادة مــن    - ٢٥١ ــق ب وميكــن أي ــاق املتعل ــادئ واألهــداف  االتف ــإلدارة املوحــدة املب ل
 باإلضافة إىل اإلرشادات العاملية بشأن التنفيذ، يف الترويج لسياسات وممارسـات أكثـر              املكانية،
التخطـيط املكـاين البحـري علـى املـستوى اإلقليمـي            انتـهاج   وفر  يومن احملتمل أن     .)٣١٨(متاسكاً

بــني التنــازع مــن إىل احلــد األدىن قلــل ممــا يقطاعــات، لعــدة إطــاراً للتعــاون واإلدارة الــشاملني 
  .)٣١٩(أصحاب املصلحةبني لتشاور ل، واماتاالستخد

  
 املوارد اجلينية البحرية  -زاي   

ما زالـت اآلراء تتبـاين بـشأن النظـام القـانوين ذي الـصلة املخـصص لألنـشطة املتعلقـة                  - ٢٥٢
وما فتئت اجلمعيـة     .)٣٢٠(باملوارد اجلينية البحرية يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية         

ملناقــشة املتعلقــة بالنظــام القــانوين املناســب للمــوارد اجلينيــة البحريــة يف املنــاطق  العامــة تالحــظ ا
 النظـر يف هـذه     ةواصـل مالواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية وفقـاً لالتفاقيـة، وتـدعو الـدول إىل               

يف إطار والية الفريق العامل غري الرمسي املخـصص املفتـوح بـاب العـضوية، مـع مراعـاة                 املسألة  
زيـد  ، هبـدف حتقيـق م   قـانون البحـار  دول بشأن اجلزأين السابع واحلادي عشر من اتفاقيةآراء ال 

  .من التقدم بشأن هذه املسألة
ــق العامــل لعــام    - ٢٥٣ ــز دور    ٢٠١٠ويف اجتمــاع الفري ــود إىل تعزي ــضاً عــدة وف ، دعــت أي

وارد ألهداف مـن بينـها اعتمـاد أحكـام حمـددة لتنظـيم احلـصول علـى املـ                  وذلك  الفريق العامل،   
ــة واســتغالهلا      ــة الوطني ــة خــارج نطــاق الوالي ــاطق الواقع ــة يف املن ــة البحري ــراح  . اجليني ــدم اقت وق

حتديـد اجلوانـب    إىل  دف  هتـ بضرورة أن تبدأ األمم املتحدة على وجـه الـسرعة عمليـة تفاوضـية               
ــة خــارج       ــاطق الواقع ــوجي البحــري يف املن ــالتنوع البيول ــصلة ب ــة ذات ال ــة نطــاق القانوني الوالي

، A/65/68( املــوارد  وحفــظطنيــة، مبــا يف ذلــك إنــشاء هيكــل مؤســسي مــسؤول عــن إدارة   الو
 ).٧٤الفقرة 

__________ 
  .، أعاله٩ انظر احلاشية )٣١٨(
  .املرجع نفسه )٣١٩(
)٣٢٠( A/63/79 ٣٧  و٣٦، الفقرتان.  
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وأشارت اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا إىل أن توصـيات الفريـق العامـل سـتزود البلـدان              - ٢٥٤
 النامية، وال سيما البلدان األفريقية، باملعلومات الالزمة للنظر يف نظام قـانوين مناسـب للمـوارد               

  .)٣٢١(اجلينية البحرية يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية
 وأفادت أمانـة منظمـة األغذيـة والزراعـة بأنـه ميكـن اسـتخدام املعاهـدة الدوليـة بـشأن               - ٢٥٥

عمـل واقعـي لتبـادل املنـافع بـني          مرجـع مفيـد إلطـار       كالنباتية لألغذيـة والزراعـة      اجلينية  املوارد  
 عمليـة   ٩٠ ٠٠٠ منظومة األمم املتحدة، ويشهد على ذلك أكثـر مـن            يف إطار أطراف متعددة   

  .نقل للمواد اجلينية يف أول سبعة أشهر من العملية
ــوجي  اعتمــاد االجتمــاع العاشــر ملــؤمتر األطــراف   قــد يتــيح  و- ٢٥٦ ــة التنــوع البيول يف اتفاقي

يــذه املزيــد مــن تنفو، ) أعــاله٦٨انظــر الفقــرة (ســيما مادتــه العاشــرة  ناغويــا، وال لربوتوكــول
سبل منـها  ذلـك بـ  والفرص إلغناء املناقشات املتعلقة باملوارد اجلينية البحرية ودفعها إىل األمـام،         

تناول مـسألة تقاسـم املنـافع       على الكيفية اليت جيري هبا، يف سياق متعدد األطراف،          تقدمي أمثلة   
  .يةمن مناطق تقع داخل حدود الوالية الوطناملستمدة من املوارد اآلتية 

  
 التعاون والتنسيق الشامالن لعدة قطاعات  - حاء  

تعزيز التعاون والتنسيق بني القطاعات وفيما بني الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة              - ٢٥٧
هــو أمــر ضــروري يف اجلهــود املبذولــة لتحــسني حفــظ التنــوع البيولــوجي البحــري يف املنــاطق   

ويف هذا الـصدد، لـن تكـون        .  بطريقة مستدامة   واستخدامه الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية    
اإلجــراءات الــيت تتخــذ ملعاجلــة قــضايا شــاملة لعــدة قطاعــات، مثــل احلطــام البحــري واألنــواع   

وهـي  ،  )أعـاله  طـاء    -الفـرع ثانيـا     انظـر   (يف احمليطـات    الضجيج  وتغري املناخ و  املتغلغلة  ة  دخيلال
ى هنــج مماثلــة لــة إال إذا اعتمــدت علــفعاإجــراءات هلــا مــصادر متعــددة وآثــار متراكمــة، قــضايا 

 .شاملة لعدة قطاعات

ــة       - ٢٥٨ ــراز أمهي ــة إب ــة العام ــها اجلمعي ــثرية من ــديات ك ــادة ومت يف منت ــسيق  زي ــاون والتن التع
ــدة قطاعــات واحلاجــة إىل    ــشاملني لع ــاع ال ــة  اتب ــذا  .)٣٢٢(إدارة احمليطــاتيف هنــج حديث ويف ه
ترابطـاً وثيقـاً   ل املتعلقـة بـني احمليطـات مترابطـة     املـشاك الصدد، أكدت اجلمعية العامـة مـراراً أن        

 .)٣٢٣(ومـشترك بـني القطاعـات     التخصصات  ككل باتباع هنج متكامل ومتعدد      وتلزم دراستها   
__________ 

  .مسامهة اللجنة االقتصادية ألفريقيا )٣٢١(
 ؛A/65/68 مــــن الوثيقــــة ١٣ إىل ١١؛ والفقــــرات مــــن ٦٥/٣٨ و ، ألــــف٦٥/٣٧انظــــر مــــثالً القــــرارين  )٣٢٢(

  . أعاله٤٧ واحلاشية
  .، الديباجة ألف٦٥/٣٧انظر مثالً القرار  )٣٢٣(
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التفاقيـة،  لحتـسني التعـاون والتنـسيق علـى مجيـع املـستويات، وفقـاً         أعادت تأكيد ضـرورة     كما  
واإلدارة املتكاملـة   هبـا    االتفاقيـة والتقيـد      تعزيز تنفيذ للدعم وتكملة اجلهود اليت تبذهلا كل دولة        

  .)٣٢٤(وتنميتها املستدامةللمحيطات والبحار 
ستجابة هلذه النداءات، كما هـو مفـصل يف   لالوتتواصل اجلهود على مجيع املستويات      - ٢٥٩

جلنـة مـصائد األمسـاك      اصـلت   ففـي دورهتـا التاسـعة والعـشرين، و        . خمتلف فـروع التقريـر احلـايل      
علـى حتـسني التنـسيق بـني الوكـاالت مـع            الفـاو   ة األغذيـة والزراعـة تـشجيع أمانـة          التابعة ملنظم 

كيانات األمم املتحدة واالستمرار يف بذل اجلهود لزيادة الـوعي هبـذا القطـاع يف االجتماعـات                 
إقامـة شـراكة عامليـة بـشأن املنـاخ ومـصائد            إىل  مـؤخراً   الفـاو   بـادرت   قـد   و. املتعلقة بتغري املناخ  

وأقيمـت  .  منظمة دولية وهيئة قطاعية    ٢٠ة مكونة   ، وهي شراكة طوعي   املائياتية  مساك وترب األ
، وذلـك   مفتتـة ومتكـررة   أنشطة تغري املناخ اليت من احملتمل أن تكـون          للجمع بني   هذه الشراكة   

تلبيـة احلاجـة إىل توجيـه املزيـد         لولإلجراءات املنـسقة    من خالل برنامج عاملي متعدد الوكاالت       
  .)٣٢٥(تغري املناخالعاملية املتعلقة بناقشات امليف املائيات وتربية األمساك ائد من االهتمام ملص

وهناك أيضاً حاجة إىل تعزيز استخدام الشراكات أو اآلليات التعاونية بـني املنظمـات               - ٢٦٠
واملنظمـات غـري احلكوميـة للحـد مـن          العاملة يف القطاعات املعنيـة      احلكومية الدولية واملنظمات    

ويـتعني أن يـأيت     . الفريـدة لواليـات كـل منـها وخرباتـه          وضمان االسـتخدام األمثـل       االزدواجية
من الدول األعضاء واجلهات املاحنة، وذلـك بـضمان أن تعمـل            املسعى  والزخم ملثل هذا    الدافع  

وأن تتعـاون   على زيـادة الكفـاءة إىل احلـد األقـصى ضـمن إطـار والياهتـا                 ختدمها  املنظمات اليت   
بإسـناد دور   هـذا األمـر  كمـا ميكـن تيـسري    . هلم فيها مزايا تنافسية  اليت  وانب  اجلمع الشركاء يف    

 .)٣٢٦(مؤسسات تنسيقية، مثل شبكة األمم املتحدة للمحيطاتأقوى إىل 

ــة إىل حتــسني       - ٢٦١ ــز اجلهــود الرامي ــوطين، مثــة حاجــة إىل مواصــلة وتعزي ــصعيد ال وعلــى ال
يــه االهتمــام لبنــاء أو تعزيــز التعــاون   القــدرة علــى اتبــاع هنــج متكاملــة ويــتعني أن تــشمل توج  

سـيؤدي التفتـت املفـرط      و.  خمتلفـة  واالتصال بـني الوكـاالت املـسؤولة عـن واليـات وقطاعـات            
مؤسسيا وقطاعيا وتضارب األولويات علـى الـصعيد الـوطين إىل عرقلـة اجلهـود العامليـة الراميـة                   

  .)٣٢٧(وتتسم باملسؤوليةمتكاملة ومستدامة إىل اتباع هنج إدارية 

__________ 
  .، الديباجة ألف٦٥/٣٧انظر مثالً القرار  )٣٢٤(
  . أعاله١٦٣انظر احلاشية  )٣٢٥(
  . أعاله٣٠٧انظر احلاشية  )٣٢٦(
  .املرجع نفسه )٣٢٧(
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القضايا واملسائل اهلامة اليت ييسر إعداد دراسات أساسـية أكثـر تفـصيالً               - رابعا  
  اهل الدول دراسةبشأهنا 
ــة       - ٢٦٢ ــادة املعرف ــة الــيت ترمــي إىل زي ــسابقة واحلالي ــادرات ال ــرغم مــن اجلهــود واملب علــى ال

الـت هنـاك   بالتنوع البيولوجي البحـري يف املنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة، مـا ز             
، أشـارت  ٢٠١٠ويف اجتمـاع الفريـق العامـل لعـام         . ثغرات كبرية قائمة يف املعرفة واملعلومات     

دراسات سـبباً إلرجـاء وضـع تـدابري        مزيد من ال  احلاجة إىل   اختاذ  بعض الوفود إىل ضرورة عدم      
مه واسـتخدا حلفظ التنوع البيولوجي البحري يف املنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة                  

 ).٧٨، الفقرة A/65/68(بطريقة مستدامة 

، A/65/68انظــــر (زيــــد مــــن الدراســــات املوقــــدم عــــدد مــــن املقترحــــات إلجــــراء  - ٢٦٣
 ).٨٠ الفقرة

وعلـى  . ويربز هذا التقرير أيـضاً بعـض اجملـاالت الـيت حتتـاج إىل مزيـد مـن الدراسـات                    - ٢٦٤
دى الـذي جيـري بـه تنفيـذ األنـشطة      يلزم توجيه املزيـد مـن االهتمـام إىل املـ        قد  وجه التحديد، ف  

وإىل ما حتدثه تلك األنشطة مـن آثـار يف          يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية،        التالية  
 ، وعــزل الكربــون ،إعــداد البحــوث عــن املــوارد اجلينيــة البحريــة واســتغالهلا      : تلــك املنــاطق 

ــة املتجــددة، و     ــة الطاق ــات، وتنمي ــّد وختــصيب احمليط ــب   الكــبالت الم ــة وخطــوط األنابي بحري
ــسياحة   ــات وال ــة املائي ــواع   . املغمــورة، وتربي ــار األن ــاج آث ــة  كمــا حتت ــة املتغلغل واحلطــام الدخيل

عــدة  كــذلك توأبــرز. يف احمليطــات إىل مزيــد مــن االهتمــامالــضجيج البحــري وتغــري املنــاخ و
لعمــل حتتــاج إىل مزيــد مــن ا ، فيمــا قدمتــه مــن مــسامهات يف هــذا التقريــر، جمــاالت   منظمــات

 .وهي مبينة أدناهوالدراسات 

إىل  في جمال العلوم البحرية، أشارت أمانـة اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة          ف - ٢٦٥
ما عنـد الوقـائي  النـهج   ضرورة تقدمي مالحظات علمية شاملة لالنتقال من النـهج التحـوطي إىل             

 ٣ - يـاء  -الفـرع ثانيـا   انظـر  (وحـة   منـاطق حبريـة حمميـة يف احمليطـات املفت         باختيـار   األمر  يتعلق  
كمـا مت التأكيـد علـى ضـرورة مواصـلة تقـدمي مالحظـات وبيانـات علميـة مـن خمتلـف                       ). أعاله

اجليومورفولوجيـــا ميـــادين الدراســـات، مبـــا يف ذلـــك علـــم األحيـــاء واجلغرافيـــا واجليولوجيـــا و 
 .)٣٢٨(واألوقيانوغرافيا واالقتصاد االجتماعي

 ألمسـاك، أشـارت أمانـة منظمـة األغذيـة والزراعـة إىل أنـه ينبغـي                وفيما يتعلق مبـصائد ا     - ٢٦٦
اإليكولوجيـة  واملتصلة بالنظم   التركيز على فهم ومعاجلة التحديات التقنية والسياسية والقانونية         

__________ 
  .غرافية احلكومية الدوليةمسامهة اللجنة األوقيانو )٣٢٨(
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باجتــاه البحــر، وبــصورة متزايــدة إىل املنــاطق الواقعــة  املائيــات النامجــة عــن توجــه أنــشطة تربيــة  
وأشـارت أمانـة جلنـة حفـظ املـوارد البحريـة احليـة يف أنتاركتيكـا                  .يةخارج نطاق الوالية الوطن   

قد حددت ثالثة جمـاالت ذات أولويـة لعملـها خـالل            التابعة لتلك اللجنة    إىل أن اللجنة العلمية     
ــة ملــصائد :  وهــي يف احملــيط اجلنــويبةالــسنوات الــثالث القادمــ  أمســاك الكريــل؛ اإلدارة التكيُّفي
سنن، وال سـيما يف مـصائد األمسـاك االستكـشافية؛ واملنـاطق البحريـة               وتقييم مصائد السمك امل   

اهلـشة  بحريـة   اليكولوجيـة   اإلنظم  الـ واشتملت جماالت البحـث الرئيـسية األخـرى علـى           . احملمية
أمانة جلنة مـصائد األمسـاك يف مشـال شـرق احملـيط األطلـسي االنتبـاه إىل                  وجهت  و. وتغري املناخ 

طريقة اليت يؤثر من خالهلا تغري املناخ على األرصدة الـسمكية           ضرورة مواصلة الدراسة لفهم ال    
 .الرئيسية يف مشال شرق احمليط األطلسي

لكائنات احلية البحريـة    لدويل ل تعداد ا الوفيما يتعلق باملوارد اجلينية البحرية، فإن نتائج         - ٢٦٧
نتبــاه إىل وجــه التعــداد االفقــد ، حتديــداًو. ةيســلطت الــضوء علــى أحبــاث مــا زالــت ضــرور قــد

. امليكـرويب التجمـع  البعـد الـزمين للتغـيريات يف هياكـل     إجراء حبوث يف املستقبل بشأن    ضرورة  
ــة بعــض         ــد مــن البحــث، مبــا فيهــا ســبب هيمن ــساؤالت الــيت تتطلــب املزي ــرز عــدد مــن الت وأُب

تركيبـة التجمـع يف املوائـل    على املوائـل البحريـة عامليـاً، وسـبب وجـود انقـسام بـني             اجملموعات  
ملوائل القاعية، وما إذا كانت أشد األنواع تنوعـاً هـي أيـضاً األكثـر               يمّية وتركيبة التجمع يف ا    ال

هـي أصـناف األنــواع املرتبطـة بالنباتـات واحليوانــات وإىل أي      ة العدديــة، ومـا يـ وفـرة مـن الناح  
نـة  بينت أماقد  و).  أعاله ١٩انظر أيضاً الفقرة    (مدى تعد فريدة بالنسبة لكل نوع من األنواع         

أن  إىل   نظربـال تها، أن وضع نظام قانوين جديد قد يستدعي املزيد من الدراسة            ، يف مسامه  الفاو
 .تركز على مصائد األمساكاألمم املتحدة لقانون البحار تفاقية ا

التطـــورات املتعلقـــة بالطاقـــة البحريـــة املتجـــددة ُتـــالزم ويتطلـــب فهـــم املـــسائل الـــيت  - ٢٦٨
إىل تنظـيم إضـايف علـى    احملتملـة  وسيكون النظر يف احلاجة . لعلميومعاجلتها مزيداً من البحث ا   

وسـيتيح االجتمـاع الثالـث عـشر للعمليـة االستـشارية غـري الرمسيـة            . اًديمجيع املستويات أمراً جم   
 . فرصة ملناقشة تلك املسائل ومسائل أخرى ال)٣٢٩(كز على الطاقة البحرية املتجددةسريالذي 

 بينت أمانة اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة أن العمـل              ،باإلدارةوفيما يتعلق    - ٢٦٩
 إلدارة املنـاطق    ةواضـح قواعـد   ضروري لتجميع الصكوك القانونية احلالية ذات الصلة وحتديـد          

قــانون إىل ضــرورة أن تــشكل كــل مــن اتفاقيــة مــشرية الواقعــة خــارج نطــاق الواليــة الوطنيــة، 
  .ساس أي مبادرةواتفاقية التنوع البيولوجي أالبحار 

  
__________ 

  .٢٣١ الفقرة  ألف،٦٥/٣٧قرار اجلمعية العامة  )٣٢٩(



A/66/70  
 

11-27335 93 
 

 استنتاجات  - خامسا 
 ال ميكن التأكيـد بالقـدر الكـايف علـى أمهيـة التنـوع البيولـوجي البحـري، مبـا يف ذلـك                        - ٢٧٠

ــاطق   ــل املنـ ــاملي    داخـ ــذائي العـ ــن الغـ ــة، لألمـ ــة الوطنيـ ــاق الواليـ ــارج نطـ ــة خـ ــنظم ،الواقعـ  والـ
 وســـبل العـــيش ،دي، والرخـــاء االقتـــصاالـــسوية الـــيت تـــؤدي وظائفهـــااإليكولوجيـــة البحريـــة 

واعترافاً بذلك، جـددت احلكومـات، اجملتمعـة يف مناسـبات رفيعـة املـستوى عقـدهتا                  .املستدامة
، التزاماهتا باإلدارة املستدامة للتنوع البيولـوجي والـنظم   ٢٠١٠سبتمرب /اجلمعية العامة يف أيلول  

هــذا يــشري و. قــراإليكولوجيــة الــيت تــسهم يف حتقيــق األمــن الغــذائي والقــضاء علــى اجلــوع والف
خطوات مشجعة حنـو حفـظ      اختذت  خمتلفة   منظمات وكيانات عاملية وإقليمية       إىل عمل  التقرير

واسـتخدامه بطريقـة     التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق الواليـة الوطنيـة           
 .باع سبل منها اآلليات التعاونيةباتوذلك ، مستدامة

ار التراكميـة لالسـتعماالت البـشرية والـتغريات البيئيـة الـيت             ومع ذلـك، مـا زالـت اآلثـ         - ٢٧١
علــى الــنظم اإليكولوجيــة  ســلبا يــسببها اإلنــسان، مثــل تغــري املنــاخ وحتمــض احمليطــات، تــؤثر    

وبالتايل، فإن اختاذ املزيـد مـن اإلجـراءات ووضـع آليـات تعاونيـة شـاملة لعـدة         . البحرية احليوية 
ة آثـار خمتلـف القطاعـات علـى التنـوع البيولـوجي             قطاعات هي مـسألة ضـرورية لفهـم ومعاجلـ         

بـني الـنظم    القـائم   البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيـة، مـع مراعـاة التـرابط                
وبـالنظر إىل خـصائص املنـاطق الواقعـة       . اإليكولوجية البحرية وكـذلك بـني البحـر والـرب واجلـو           

والنظـام القـانوين،    أسـلوب اإلدارة    ور منـها،    خارج نطاق الوالية الوطنيـة مـن حيـث، مجلـة أمـ            
بـشأن سـبل   فإن مثة حاجة إىل توجيهات عامليـة    باإلضافة إىل األحوال اجلغرافية واإليكولوجية،      

ــام اإلدارة املــستخدمة التخصــصات، بتطويــع وتطبيــق أدوات   ، بطريقــة متــسقة ومتعــددة   القي
تقييمـات  فيمـا يتعلـق ب     جـداً    وهـذا األمـر ضـروري     . ضـمن نطـاق الواليـة الوطنيـة       بشكل شائع   

ويــشكل تبــادل املعلومــات عــن    . األثــر البيئــي وأدوات اإلدارة القائمــة علــى أســاس املنــاطق     
األنشطة املقـررة واحلاليـة وآثارهـا احملتملـة، وكـذلك عـن أفـضل املمارسـات واحتياجـات بنـاء                     

بحـري يف املنـاطق     القدرات، ركيزة أساسية لنجاح التدابري املتخذة حلفـظ التنـوع البيولـوجي ال            
ويف هـذا الـصدد، سـيكون       . الواقعة خارج نطاق الواليـة الوطنيـة واسـتعماله بـصورة مـستدامة            

 .استخداماً تاماً لتيسري تبادل املعلومات أمراً جمدياًالقائمة استخدام اآلليات 

وتعزيز قدرة الدول وخمتلف األطـراف الفاعلـة واجلهـات صـاحبة املـصلحة للمـسامهة                  - ٢٧٢
هـو أمـر حاسـم      ومـدى صـالبتها     سيع نطاق معرفتنا بالنظم اإليكولوجية البحرية وأدائهـا         يف تو 

ــة   ــذلك تنميـ ــة، وكـ ــى  األمهيـ ــدرة علـ ــة وأدوات اإلدارة  القـ ــذ الـــصكوك الدوليـ ــا ُهوُنتنفيـ جهـ
والتخطــيط  القائمــة علــى النظــام اإليكولــوجيوالنــهج الــصلة مثــل تقييمــات األثــر البيئــي  ذات

، تبين وتنفيذ تدابري وقائية وعالجيـة مناسـبة       ضافة إىل حتسني القدرة على      وباإل. املكاين البحري 



A/66/70
 

94 11-27335 
 

لتنــوع البيولــوجي وراء فقــدان افــإن اإلرادة الــسياسية والقــدرة علــى معاجلــة األســباب الكامنــة 
 .أيضاً مسألة حامسة األمهيةتشكالن البحري 

 ةثانويـ فكـرة   جي  التنـوع البيولـو   حفـظ   وكما أبرز يف سياق آخر، ال ميكن أن يـصبح            - ٢٧٣
ي تـــستند إليـــة الكـــثري مـــن هـــذه ذاألســـاس الـــفهـــو : هـــداف أخـــرىتطـــرأ بعـــد التـــصدي أل

والتنـوع البيولـوجي البحـري يف املنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة                    .)٣٣٠(األهداف
اجلهود اليت نبذهلا حلفظ التنـوع البيولـوجي البحـري واسـتعماله         تكون  ويتعني أن   . ليس استثناء 

  . نطاق وحجم التحديات اليت يواجههاعلى قدر يقة مستدامة بطر
ذات املنظــور جلمعيــة العامــة، ممثلــة بفريقهــا العامــل، هــي املؤســسة العامليــة الوحيــدة  وا- ٢٧٤

مجيـع املـسائل املتعلقـة بـالتنوع     لتنـاول  شامل لعـدة قطاعـات   الـ التخصـصات و والتأهيـل املتعـدد   
ولذلك، فإهنا حتظـى مبكانـة   . عة خارج نطاق الوالية الوطنية  البيولوجي البحري يف املناطق الواق    

 يلـزم اختاذهـا علـى      رمبـا فريدة ختوهلا استعراض التقدم وحتديد ماهيـة اإلجـراءات اإلضـافية الـيت              
 يف الربازيـل    ٢٠+  وعقد مـؤمتر ريـو    . خمتلف املستويات وحتفيز االلتزامات السياسية الضرورية     

لكـي تقـدم التوجيهـات الـسياساتية     فرصة جتـيء يف حينـها   مة  يتيح للجمعية العا   ٢٠١٢يف عام   
غريهــا مــن الالزمــة لتيــسري التطبيــق املتــسق واملوحــد التفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار و   

صلة حبفظ التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة        الذات  الصكوك  
  .أجيال احلاضر واملستقبلالوطنية واستعماله بشكل مستدام لصاحل 

  

__________ 
لدراسـة االستـشرافية للتنـوع البيولـوجي        ا”ملنـشور   لطبعـة الثالثـة     لاألمني العام لألمم املتحدة     نقال عن تصدير     )٣٣٠(

  .“)٢٠١٠ (العامل يف
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	1 - التنوع البيولوجي() هام للغاية لخير الإنسانية لأنه الأساس الذي تقوم عليه الطائفة العريضة من خدمات النظم الإيكولوجية التي تعتمد عليها الحياة(). وتتسم المحيطات بشدة التنوع من حيث المعالم المادية والنظم الإيكولوجية والحياة بدءا من النظم الإيكولوجية والأنواع البيولوجية الموجودة في المياه الضحلة والقريبة من الشاطئ وانتهاء بالمعالم الموجودة في أعمق المواقع البحرية وأكثرها بُعدا مثل الأخاديد العميقة والسهول السحيقة، في المناطق الواقعة داخل نطاق الولاية الوطنية وخارجه على السواء. ومع أن فهم الدور المحدد لبعض من هذه النظم الإيكولوجية لا يزال محدودا جدا، فمن المسلّم به بوجه عام أن النظم الإيكولوجية البحرية والتنوع البيولوجي لهما وظائف حيوية في الدورة الطبيعية وفي حفظ الحياة على الأرض. كما تشكل النظم الإيكولوجية البحرية والتنوع البيولوجي البحري، بما في ذلك خارج نطاق الولاية الوطنية، مصدرا لكسب العيش لدى البلايين من البشر في مختلف أنحاء العالم.
	2 - ومع ذلك، فإن المحيطات والسواحل هي الآن من أكثر النظم الإيكولوجية تعرضا للتهديد في العالم(). وفي سياق الاحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي في عام 2010، أظهر عدد من التقارير أن هدف تحقيق خفض كبير في المعدل الحالي لفقدان التنوع البيولوجي كمساهمة في تخفيف وطأة الفقر والذي تحدَّد عام 2010 تاريخا لبلوغه، لم يتحقق على المستوى العالمي. ورغم زيادة الاستثمار في خطط وإجراءات حفظ الطبيعية، فإن العوامل الرئيسية المسببة لفقدان التنوع البيولوجي، ومنها ارتفاع معدلات الاستهلاك، وفقدان الكائنات لموائلها، والأنواع البيولوجية المتغلغلة، والتلوث، وتغير المناخ، لم تعالج بعدُ على نطاق يكفي للتأثير على الاتجاهات السلبية العامة في حالة التنوع البيولوجي().
	3 - ولا توجد مناطق بحرية بمنأى عن التأثر بأنشطة الإنسان كما أن نصف هذه المناطق تقريبا يتأثر بشدة بعوامل تغيير متعددة. ولا يزال الطلب على الأغذية البحرية يتنامى مع ازدياد أعداد السكان. وما زال الخناق يضيق على الأرصدة السمكية غير المستزرعة، كما يجري التوسع في تربية المائيات. ويؤدي تغير المناخ إلى إعادة توزُّع تجمعات الأسماك في اتجاه القطبين وتغدو الحياة في المحيطات المدارية ذات تنوع أقل نسبيا. ويتعرض كثير من النظم الإيكولوجية الساحلية للتهديد بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر. ويؤدي تحمض المحيطات إلى إضعاف قدرة المحاريات والمرجانيات والعوالق النباتية البحرية على تشكيل هياكلها العظمية، مما يهدد بتقويض شبكات غذائية بحرية، فضلا عن هياكل الشعاب المرجانية. وبسبب تزايد أحمال المغذيات والتلوث يشتد معدل فقدان الحياة في المناطق الساحلية، كما تؤدي العولمة إلى زيادة الأضرار التي تسببها الأنواع المتغلغلة الدخيلة المنقولة في مياه صابورة السفن().
	4 - وتوشك الآثار التراكمية لصيد الأسماك والتلوث وتغير المناخ أن تسبب حالات انقراض جماعية، وإن كانت غير مفهومة إلا بقدر ضئيل، بين الكائنات البحرية الحية مع ما يترتب على ذلك من عواقب من حيث الموارد والأمن بالنسبة للمجتمعات البشرية(). وسيؤدي فقدان التنوع البيولوجي الذي لا سبيل إلى تداركه إلى عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف إنمائية أخرى، ولا سيما تلك المتصلة بالفقر والجوع والصحة، لأنه يزيد الفقراء ضعفا ويقلل الخيارات الإنمائية المتاحة أمامهم().
	5 - ومع أن كثافة الأنشطة والضغوط البشرية على التنوع البيولوجي البحري ما زالت على أشدها في المناطق الساحلية، فإن هناك عددا من العوامل التي أدت إلى اتساع مدى الأنشطة البشرية بعيدا عن الساحل. وتشمل هذه العوامل نقصان الأرصدة السمكية الموجودة في المياه الضحلة، بل وتدهورها في بعض الحالات، واستحداث تكنولوجيات جديدة لاستكشاف واستغلال موارد قاع البحار، والبحث عن مصادر بديلة جديدة للطاقة، والتنظيم الأشد صرامة لبعض الأنشطة في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية. كما أن الاهتمام العلمي والتجاري المتزايد بمناطق ظلت حتى الآن إلى حد كبير غير مستكشفة يؤثر بشكل تراكمي على التنوع البيولوجي البحري والموارد البيولوجية البحرية. وخلص تعداد الكائنات البحرية الحية إلى أن التخلص من النفايات والقمامة في الماضي كانت آثاره أشد وطأةً في البحار العميقة. أما اليوم، فإن الآثار يأتي أشدها من مصائد الأسماك والهيدروكربون واستخراج المعادن. وتشير التنبؤات إلى أن تغير المناخ سيكون الأثر الأكبر في المستقبل(). كما أن ازدياد الفهم العلمي للتهديدات التي تتعرض لها المحيطات بات يظهر كيف أن الآثار المتفرقة الآتية من قطاعات منفردة أصبحت تتكاتف وتتجاوز المناطق والبحار المغلقة وتتفاعل مع بعضها البعض بشكل متآزر، فتؤثر ليس على الأنواع البيولوجية والتجمعات البشرية المحلية التي تعتمد في حياتها على النظم الإيكولوجية الساحلية فحسب، بل وبشكل متزايد على النظم الطبيعية والمجتمعات الإنسانية الأكبر حجما التي تشكل تلك الأنواع والتجمعات جزءا منها().
	6 - وإدراكا من الدول لما تتسم به المحيطات ونظمها الإيكولوجية من ثراء وما تؤديه من وظائف حافظة للحياة، فقد تعهدت في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في عام 2002 بـ ”المحافظة على إنتاجية المناطق البحرية والساحلية الهامة والمعرضة للخطر وعلى تنوعها البيولوجي، بما في ذلك المناطق التي تقع داخل حدود الولاية الوطنية وخارجها“(). وأنشأت الجمعية العامة، بموجب الفقرة 73 من قرارها 59/24، الفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية لدراسة المسائل المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام. وأسندت إلى الفريق العامل المهام التالية: (أ) دراسة الأنشطة السابقة والحالية للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المختصة فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه بطريقة مستدامة؛ (ب) دراسة الجوانب العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية والبيئية والاجتماعية - الاقتصادية وغيرها من جوانب هذه المسائل؛ (ج) تحديد القضايا والمسائل الرئيسية التي من شأن إجراء دراسات أساسية أكثر تفصيلا بشأنها أن ييسر نظر الدول في هذه المسائل؛ (د) إيضاح الخيارات والنهج الممكنة، حسب الاقتضاء، لتشجيع التعاون والتنسيق الدوليين في مجال حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه بطريقة مستدامة. واستعان الفريق العامل خلال نظره في هذه المسائل بتقرير أعده الأمين العام عملا بالفقرة 74 من القرار 59/24 (A/60/63/Add.1). ويرد تقرير الفريق العامل في الوثيقة A/61/65.
	7 - وفي عام 2006، طلبت الجمعية العامة، في الفقرة 91 من قرارها 61/222، إلى الأمين العام أن يعقد، وفقا للفقرة 73 من القرار 59/24، اجتماعا للفريق العامل في عام 2008 للنظر فيما يلي: (أ) الآثار البيئية للأنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية؛ (ب) التنسيق والتعاون فيما بين الدول، وكذلك المنظمات والهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة لحفظ وإدارة التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية؛ (ج) دور أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق؛ (د) الموارد الجينية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية؛ (هـ) تقرير ما إذا كانت هناك ثغرات تتعلق بأسلوب الإدارة أو القواعد التنظيمية، وكيفية معالجتها، إن وُجدت. واستعان الفريق العامل في مداولاته بتقرير أعده الأمين العام عملا بالقرار 61/222 (A/62/66/Add.2). وترد نتائج اجتماع عام 2008 في الوثيقة A/63/79 و Corr.1.
	8 - وفي عام 2008، طلبت الجمعية العامة، في الفقرة 127 من قرارها 63/111، إلى الأمين العام أن يدعو، وفقا للفقرة 73 من القرار 59/24 والفقرتين 79 و 80 من القرار 60/30، إلى عقد اجتماع للفريق العامل في عام 2010، من أجل تقديم توصيات إلى الجمعية العامة. وتكرر هذا الطلب في الفقرة 146 من القرار 64/71. وفي الفقرة 142 من القرار 64/71، لاحظت الجمعية العامة المناقشة المتعلقة بالنظام القانوني المناسب للموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية وفقا للاتفاقية، وأهابت بالدول أن تواصل دراسة هذه المسألة في سياق ولاية الفريق العامل، بهدف تحقيق مزيد من التقدم بشأن المسألة. كما دعت الجمعية الدول أن تواصل، في الاجتماع الذي عقده الفريق العامل في عام 2010، وفي إطار ولايته، النظر في مسائل المناطق البحرية المحمية وعمليات تقييم الأثر البيئي. واستعان الفريق العامل في مداولاته بتقرير أعده الأمين العام عملا بالقرار 63/111 (A/64/66/Add.2). وتعالج توصيات الفريق العامل المسائل التالية: تعزيز قاعدة المعلومات؛ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا؛ والتعاون والتنسيق عند التنفيذ؛ والتعاون والتنسيق فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة للمحيطات ونُهُج النظم الإيكولوجية؛ وإجراء تقييمات الأثر البيئي؛ وأدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، ولا سيما المناطق البحرية المحمية؛ والموارد الجينية البحرية؛ وآفاق المستقبل. وترد التوصيات ومعها موجز المناقشات الذي أعده الرئيسان المتشاركان، في الوثيقة A/65/68.
	9 - وأقرت الجمعية العامة، في الفقرة 162 من قرارها 65/37 ألف، توصيات الفريق العامل. كما طلبت إلى الأمين العام أن يدعو، وفقا للفقرة 73 من القرار 59/24 والفقرتين 79 و 80 من القرار 60/30، إلى عقد اجتماع للفريق العامل، في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيه 2011، مع توفير خدمات المؤتمرات كاملة له، من أجل تقديم توصيات إلى الجمعية العامة(). وشجعت الجمعية العامة الفريق العامل على إحراز مزيد من التقدم بشأن جميع المسائل المعلقة في جدول أعماله (الفقرة 164)؛ ولاحظت المناقشة المتعلقة بالنظام القانوني المناسب للموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية وفقا للاتفاقية، وأهابت بالدول أن تواصل دراسة هذه المسألة في سياق ولاية الفريق العامل، مع مراعاة آراء الدول بشأن الجزأين السابع والحادي عشر من الاتفاقية، بهدف تحقيق مزيد من التقدم بشأن هذه المسألة (الفقرة 165)؛ كما دعت الدول أن تواصل، في اجتماع الفريق العامل لعام 2011، وفي إطار ولايته، النظر في المسائل المتعلقة بالمناطق البحرية المحمية وعمليات تقييم الأثر البيئي (الفقرة 166). وفي الفقرة 167، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يدرج في التقرير السنوي عن المحيطات وقانون البحار معلومات عن تقييمات الأثر البيئي التي تجرى فيما يتعلق بالأنشطة المزمع القيام بها في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، بما في ذلك الاحتياجات في مجال بناء القدرات، على أساس المعلومات المطلوبة من الدول والمنظمات الدولية المختصة.
	10 - والهدف من هذا التقرير، الذي يتضمن المعلومات المطلوبة في الفقرة 167، هو مساعدة الفريق العامل في المداولات التي سيجريها في اجتماعه المرتقب. وتعالج الفروع الثاني والثالث والرابع، على التوالي، الأنشطة التي اضطلعت بها مؤخرا الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية، بما في ذلك الأعمال التي قامت بها بشأن الجوانب العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية والبيئية والاجتماعية - الاقتصادية لهذا الموضوع؛ والقضايا والمسائل الرئيسية التي سيستفيد نظر الدول فيها من دراسات أساسية أكثر تفصيلا؛ والخيارات والنُهُج الممكنة لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين. واستفاد التقرير من معلومات قدمتها الدول والهيئات الدولية المعنية بناء على طلب الأمانة العامة. ويبرز من بين الجهات التي قدمت معلومات الدول الثماني التالية: أستراليا، والبرازيل، وجامايكا، والسلفادور، والصين، وناميبيا، والنرويج، ونيوزيلندا. كما ساهم الاتحاد الأوروبي في التقرير. وقدمت المنظمات والكيانات الأخرى التالية معلومات: أمانة الاتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة المجاورة من المحيط الأطلسي؛ وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي؛ وأمانة اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض؛ ولجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا؛ ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)؛ ولجنة البلدان الأمريكية لسمك التون المداري؛ واللجنة الدولية لحفظ تون المحيط الأطلسي؛ والمنظمة الهيدروغرافية الدولية؛ والمنظمة البحرية الدولية؛ واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ والسلطة الدولية لقاع البحار؛ والبنك الإسلامي للتنمية؛ ومنظمة مصائد الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسي؛ ولجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي؛ واليونسكو. كما ساهمت في التقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويود الأمين العام أن يتقدم بالشكر إلى الدول الأعضاء والمنظمات والكيانات المذكورة أعلاه على ما قدمته من مساهمات.
	11 - وينبغي قراءة هذا التقرير بالاقتران مع تقارير الأمين العام السابقة عن المحيطات وقانون البحار (وخاصة A/65/69 و Add.2)، وعن استدامة مصائد الأسماك (وخاصة A/61/154 و A/62/260 و A/64/305)، وتقارير اجتماعات عملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار التي نوقشت فيها قضايا ذات صلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة، بما في ذلك داخل المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية (A/56/121 و A/57/80 و A/58/95 و A/59/122 و A/60/99 و A/61/156 و A/62/169 و A/65/164).
	ثانيا - الأنشطة التي اضطلعت بها مؤخرا الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية، بما في ذلك ما يتصل منها بالجوانب العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية والبيئية والاجتماعية - الاقتصادية لحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه بصورة مستدامة
	12 - يستند الجزء الرئيسي من المعلومات التي يتضمنها هذا التقرير إلى مساهمات واردة من هيئات دولية معنية، وكذلك إلى مصادر أخرى متاحة للاطلاع العام. ومع ذلك، وبالنظر إلى قلة المعلومات المتاحة بشأن جوانب رئيسية مثل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية - الاقتصادية، لا يُقصد من التقرير أن يوفر حصرا وافيا للتطورات التي استجدت مؤخرا. وقد خلص تقرير صدر في عام 2009 بشأن اقتصاديات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي إلى أن هناك قدرا كبيرا من الدراسات التجريبية يتوافر الآن بشأن القيم المُضفاة على طائفة كبيرة ومتنوعة من خدمات النظم الإيكولوجية الموجودة في مناطق مختلفة من العالم وفي ظروف اجتماعية - اقتصادية مختلفة. غير أن تغطية هذا الموضوع تتسم بالتفاوت ولا تزال هناك فجوات كبيرة في الأدبيات العلمية والتقييمية بشأن النظم الإيكولوجية البحرية(). كما أنه ورغم الحرص في عرض المعلومات على استخدام مصطلحات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن مصطلحي ”المحيطات المفتوحة“ open ocean و ”البحار العميقة“ deep sea يستخدمهما العلماء ومقررو السياسات بشكل متزايد().
	ألف - علوم وتكنولوجيا البحار
	13 - رغم الجهود المتزايدة المبذولة في تطوير معارفنا وفهمنا للنظم الإيكولوجية البحرية، فإن المعرفة العلمية المحدودة بالمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية تعني عدم إمكانية التنبؤ بمدى الآثار التي تلحق بالنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي في تلك المناطق وبحدود إنتاجيتها ووقت تعافيها(). وقد لاحظ الاجتماع الذي عقده الفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية في عام 2010 وجود حاجة ملحة إلى مزيد من البحوث، وخاصة ما يتسم منها بطابع متعدد التخصصات، بشأن حالة التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. وأُعرب عن رأي مفاده أن من الضروري بشكل خاص إجراء مزيد من البحوث بشأن المحيطات العميقة والمفتوحة()، وهي مناطق يتوافر عنها أقل قدر من المعرفة (A/65/68، الفقرة 31).
	14 - كما جرى في الاجتماع الذي عقده الفريق العامل في عام 2010 إبراز الدور الأساسي للمعرفة العلمية باعتبارها قاعدة لاتخاذ القرارات السليمة، وتأكيد ضرورة تعزيز الروابط بين البحوث وتقرير السياسات (A/65/68، الفقرة 35). وأوصى الفريق العامل بأن تجري الدول والمنظمات الدولية المختصة مزيدا من الأبحاث العلمية البحرية، وأن تضع آليات لتيسير مشاركة البلدان النامية في الأبحاث العلمية البحرية، وأن تعزز هذه الآليات (A/65/68، الفقرتين 4 و 5). كما أوصى الفريق العامل بأن تستخدم الدول والمنظمات الدولية المختصة أفضل المعلومات العلمية المتاحة لوضع سياسات سليمة (A/65/68، الفقرة 3). وأوصى أيضا بأن تعترف الجمعية العامة بضرورة توحيد البيانات والمواءمة بينها، حسب الاقتضاء، بوسائل منها تحسين الروابط الوظيفية بين قواعد البيانات (A/65/68، الفقرة 6). وأقرت الجمعية العامة لاحقا هذه التوصيات().
	15 - وفيما يلي أمثلة بالأنشطة التي جرى الاضطلاع بها مؤخرا في مجال علوم وتكنولوجيا البحار فيما يتصل بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه بطريقة مستدامة.
	1 - علوم البحار

	16 - أهابت الجمعية العامة في قرارها 65/37 ألف بالدول أن تواصل السعي، منفردة أو بالتعاون فيما بينها، إلى تحسين فهم المحيطات والبحار العميقة والمعارف المتعلقة بهما، بما في ذلك مدى وهشاشة التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية في البحار العميقة، عن طريق تكثيف البحوث العلمية البحرية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (الفقرة 187).
	17 - وعلى الصعيدين الدولي والإقليمي، نفَّذت الدول عدداً من مشاريع البحوث العلمية البحرية. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت الصين بأنه في عام 2010، ووفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في العقد الذي أبرمته باعتبارها من روَّاد المستثمرين مع السلطة الدولية لقاع البحار، أجرت الرابطة الصينية للبحث والتطوير في الموارد المعدنية للمحيطات بحوثاً أوقيانوغرافية وبيئية مرجعية، وتحليلاً واختباراً للمواد والعيِّنات التي جرى جمعها في الموقع في منطقة العقد عام 2009. واستقصت ظواهر كبنية الكلوروفيل (أ) المجزَّأة الحجم، ووفرة الكائنات القاعية الصغيرة والشكل العام لأنواعها، وتكوين ومنشأ الفوسفات المنخفض الكثافة والجزيئات المعدنية العالقة، وتوزيع ونتاج الجزيئات الناشئة عن التطور الوراثي الحيوي على السطح. وأجرت الرابطة كذلك بحوثاً بيولوجية وكيميائية أساسية. كما تتعاون الصين مع السلطة من خلال توفير خبراء لمشروع النموذج الجيولوجي لمنطقة صدع كلاريون - كليبرتون().
	18 - وشكَّل تعداد الكائنات البحرية الحية على مدى عقد من الزمن جهداً بحثياً متواصلاً في دعم عملية صنع القرار، وهو قائم على شراكة مؤلفة من 700 2 عالم من أكثر من 80 دولة، وقد نُشرت نتائجه في تشرين الأول/أكتوبر 2010(). ومن خلال أخذ عيِّنات مجموعة كاملة من الأنواع البحرية من القطب إلى القطب ومن السطح إلى الأعماق السحيقة، اكتشف التعداد أنواعاً جديدة كثيرة وموائل لم تكن معروفة من قبل، ولا سيما في البحار العميقة والشعاب المرجانية(). ورسم خطوط أساس لمساعدة الدول على اختيار المجالات والاستراتيجيات المتاحة من أجل تعزيز حماية الحياة البحرية. وعلاوة على ذلك، وبالإضافة إلى نظام المعلومات البيولوجية الجغرافية بشأن المحيطات()، حفزَ التعداد إنشاء قواعد مختلفة للبيانات وتصويرات رسومية مختلفة().
	19 - لكن التقديرات تفيد في خلاصة التعداد بأن 25 إلى 80 في المائة من الأنواع لم يجرِ وصفها بعد في المناطق التي تتَّسم بوفرة عالية من الأنواع وتناولتها بحوث عديدة. وما زالت قاعدة بيانات التعداد لا تملك سجلات بشأن ما يزيد عن 20 في المائة من حجم المحيطات، كما أن سجلاتها قليلة جداً بشأن مساحات كبيرة أخرى(). ولا يزال العلماء البحريون غير قادرين على تقديم تقديرات صحيحة عن العدد الكلِّي للأنواع في أيٍّ من المجالات الثلاثة للحياة في المحيطات (العتائق ”Archaea“، والبكتيريا، وحقيقيات النوى ”Eukarya“)(). وأشار التعداد، في جملة أمور، إلى أن وضع استراتيجيات للرصد عن طريق نُظم المراقبة القائمة ومحطات السلاسل الزمنية ومواقع البحوث البيئية الطويلة الأجل، قد يمكِّن من التنبؤ بالتغيرات التي ستطرأ على المجموعات الجرثومية نتيجةً لتغير المناخ الطبيعي والبشري المنشأ، والازهرار الطحلبي الضار، وأخيرا، أثر النشاط الإنساني على التنوع البيولوجي في المحيطات(). ويلخِّص التعداد في موجز النتائج الذي أعدَّه لصانعي القرار أكثر الاكتشافات والأدوات والتكنولوجيات ملاءمة لصانعي السياسات ومديري الموارد والمسؤولين الحكوميين. ويناقش أيضاً الاستنتاجات المتعلقة بتدهور الموائل البحرية وإصلاحها().
	20 - وأشارت أمانة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية في مساهمتها إلى منهجية يمكن اتباعها في التعامل مع حفظ التنوع البيولوجي، تقضي باستخدام وسائل الاختبار غير المباشرة والرصد عن بُعد للاستدلال على توزيع ووفرة الموائل والتنوع البيولوجي. فعلى سبيل المثال، يمكن الحصول على البيانات الإحصائية غير المباشرة والعناصر الأخرى انطلاقاً من المعايير الأوقيانوغرافية المتوفرة في إطار النظام العالمي لرصد المحيطات ونظام المعلومات البيولوجية الجغرافية بشأن المحيطات، ومن خلال النظام العالمي للتصنيف الجغرافي الحيوي للمحيطات المفتوحة وقاع البحار العميقة(). ويمكن لنظام التصنيف هذا أن يساعد على فهم نطاقات لتطبيق نهج النظام الإيكولوجي في الإدارة القائمة على المناطق، وتحديد المناطق الممثِّلة للنُظم الإيكولوجية الرئيسية. وتشكل نُظم التصنيف البيولوجية الجغرافية عمليات قائمة على افتراضات وتستهدف إظهار الوحدات البيولوجية التي لها قدر ما من التاريخ المشترك والتصرف المتماسك حيال المكدِّرات والتصرفات الإدارية(). وثمة وسيلة أخرى غير مباشرة ومعترف بها لاكتشاف بؤر التنوع البيولوجي الحساسة، وهي طوبولوجيا قاع البحار، وبنية وتعقيد الغطاء، ويمكن الحصول عليها عن طريق الاستشعار من بعد ورسم الخرائط الصوتية المفصَّلة لقاع البحار. وقد ركَّز النظام العالمي لرصد المحيطات حتى الآن على رصد المناخ العالمي في المحيطات المفتوحة، لكنه يعمل حالياً بنشاط على إدماج المتغيرات البيوجيوكيميائية والإيكولوجية الجديدة().
	21 - وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مساهمته، عن أول دراسة استقصائية بيولوجية شاملة تجري على النظم الإيكولوجية في أعالي البحار، وهي ترتبط ببؤر التنوع البيولوجي الحساسة في محيط خمسة جبال بحرية واقعة في مناطق خارج نطاق الولاية الوطنية في جنوب المحيط الهندي. وأُطلق مشروع الجبال البحرية في عام 2009 ويُديره الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بتمويل من مرفق البيئة العالمية. وهو يركز على النظم الإيكولوجية للجبال البحرية المعروفة بأنها بؤر حساسة للتنوع البيولوجي في الحيد البحري المغمور جنوب غرب المحيط الهندي، وذلك بهدف تحسين الفهم العلمي للنظم الإيكولوجية للجبال البحرية وبناء القدرات؛ وتعزيز أطر الإدارة لحفظ موارد أعالي البحار وإدارتها؛ وتحديد خيارات الإدارة والامتثال الخاصة بالتنوع البيولوجي في قاع وأعالي البحار في جنوب المحيط الهندي على أساس النهج التحوطي ونهج النظام الإيكولوجي؛ والتوعية وتبادل المعرفة(). وجرى حتى الآن جمع ما يقرب من 000 7 عيِّنة. وأدَّى التحليل التصنيفي المستمر إلى تحديد أكثر من 200 نوع من الأسماك و 74 نوعاً من الحبّار. وأشار استنتاج هام آخر إلى أن منطقة الالتقاء بين المياه المدارية الدافئة في الشمال والمياه الباردة في المحيط الجنوبي قد تكون منطقة هامة جداً لصغار السمك وقد تتطلب بالتالي جهود حفظ مركَّزة. 
	22 - وعلى الصعيد الإقليمي، ركَّزت الأنشطة والبحوث الأخيرة على إسداء المشورة العلمية إلى هيئات الإدارة. فعلى سبيل المثال، ودعماً لإنشاء مناطق محميَّة بحرية، قدَّمت لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا الدعم إلى أنشطة من قبيل تجميع البيانات بغية تحديد خصائص التنوع البيولوجي وعمليات النظم الإيكولوجية، والمعالم البيئية المادية والأنشطة البشرية، ووضع دليل لتصنيف الأنواع في النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، ورصد نوعية البيانات، ووضع مستويات حدِّية للأنواع في النظم الإيكولوجية البحرية الهشة().
	23 - وحرصاً على حماية الشعاب المرجانية والاسفنجيات في المنطقة التنظيمية لمنظمة مصائد الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسي، قدَّمت البعثات الاستقصائية القاعية أدلَّة مكَّنت المنظمة المذكورة من إغلاق مناطق ضمن مساحات الصيد الخاضعة لها بهدف حماية أقلام البحر والاسفنجيات والمرجان الفرغوني (انظر الفقرة 179 أدناه). وفي عامي 2009 و 2010، أجرى البرنامج التابع لمنظمة مصائد الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسي والمعني بالنُظم الإيكولوجية البحرية الهشة المحتملة والآثار المترتبة على مصائد الأسماك في البحار العميقة دراسات استقصائية متعددة التخصصات من أجل دراسة الموارد السمكية والنظم الإيكولوجية البحرية الهشة في المنطقة التنظيمية().
	2 - تكنولوجيا البحار

	24 - أوصى الفريق العامل في اجتماعه لعام 2010، في جملة أمور، بأن تعترف الجمعية العامة بضرورة إحراز تقدم في تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من أحكام بشأن تطوير تكنولوجيا البحار ونقلها؛ وفي هذا السياق، أن تطبِّق الدول والمنظمات المختصة وتنفِّذ المعايير والمبادئ التوجيهية لنقل تكنولوجيا البحار التي اعتمدها مجلس اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو في عام 2003 (A/65/68، الفقرة 10). وأيَّدت الجمعية العامة تلك التوصية في وقت لاحق(). 
	25 - وقدَّمت التقارير السابقة للأمين العام معلومات بشأن المسائل التكنولوجية، بما في ذلك التكنولوجيات التي قد تُستخدم لتعزيز مدى أجهزة جمع المعلومات ونطاق تغطيتها(). وشدَّد تعداد الكائنات البحرية الحية على الأهمية القصوى لاستخدام التكنولوجيات الجديدة للوصول إلى قاع البحار العميقة. وأشار إلى أن التطورات التي أُحرزت في مجال التجهيز الرقمي للبيانات وقواعد البيانات الشبكية والتصوير الرسومي للبيانات تعزِّز إلى حد كبير تحليل البيانات. واستُخدمت أدوات جيوفيزيائية وأدوات عالية الدقة يمكن أن تميِّز نوع قاع البحار (من وحل أو رمل أو صخر) وأن تتيح تحديد خصائص المعالم الإيكولوجية (التلال المرجانية، ظهور هيدرات الميثان، الخ) بهدف تصنيف الموائل على مساحات واسعة ووضع خرائط لها. لكن التعداد أبرز ضرورة مواصلة تطوير تكنولوجيات جديدة للوصول إلى المحيطات العالمية والبحار العميقة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين معدلات الاستكشافات والاكتشافات().
	26 - وسُجلت مؤخراً تطورات تكنولوجية أدَّت إلى تراجع حدود المناطق المجهولة غير المستكشَفة. إذ وصلت المركبة نيريوس (Nereus)() للمرة الثالثة في عام 2009 إلى المنخفض البحري ’تشالينجر‘() في أخدود ماريانا. وفي مجموعة واسعة من القطاعات()، تزايد في الآونة الأخيرة الاهتمام بالغواصات التي تبلغ قاع البحار العميقة، فأصبحت الصين الدولة الخامسة إلى جانب فرنسا واليابان والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية التي تنجح في الغوص إلى عمق 500 3 متر().
	27 - وبالمثل، باتت الهيدروكربونات تُستخرج في أماكن أكثر فأكثر عمقاً. وفي حين يجري الاستخراج العادي في أعماق مائية تتراوح بين500 1 متر و 000 2 متر()، ترسو منصة برديدو في خليج المكسيك على عمق يقرب من 450 2 متراً من المياه. وسجَّل مرفق المنصة أرقاماً قياسية جديدة على صعيد عمق الاستخراج، إذ أصبح يضم بئر ”توباغو“ (Tobago) المغمورة على عمق حوالي 925 2 متراً من المياه(). لكن تزايد استخراج الموارد من قاع البحر يثير مسائل متعلقة بالأمن، بما فيها تلك المرتبطة بالمرافق الغائصة وسلامة العاملين في هذه المرافق().
	28 - وأثارت التنمية المستمرة للطاقة المتجددة البحرية (انظر الفرع ثانيا - حاء 3 أدناه) مخاوف بشأن الأثر المحتمل الذي تخلِّفه المجالات الكهرمغنطيسية الناشئة عن المولِّدات المدية ومولِّدات الطاقة الموجية والكبلات الكهربائية على الأنواع التي يُعرف بأنها تسترشد بالمجالات الطبيعية().
	باء - أنشطة صيد الأسماك والتطورات ذات الصلة بالموارد البحرية الحية 
	29 - تؤدِّي مصائد الأسماك وتربية المائيات دوراً حيوياً في الاقتصاد والتنمية المستدامة للكثير من البلدان. وأفادت منظمة الأغذية والزراعة بأن الإنتاج من صيد الأسماك وتربية المائيات بلغ في عام 2008 ما يناهز 142 مليون طن، وحصة إنتاج الصيد البحري منه 79.5 مليون طن. وكان حوالي 81 في المائة من الإنتاج العالمي من الأسماك مخصصا للاستهلاك البشري، وقد زوَّدت هذه النسبة 3 بلايين نسمة بما لا يقلّ عن 15 في المائة من البروتين الحيواني في نظامهم الغذائي. وازدادت حصة إنتاج مصائد الأسماك وتربية المائيات ضمن التجارة الدولية من 25 في المائة عام 1976 إلى 39 في المائة عام 2008، وبلغت الصادرات العالمية رقماً قياسياً قدره 102 بليون دولار().
	30 - وما زالت أنشطة صيد الأسماك تؤثر تأثيراً ضاراً على التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة داخل نطاق الولاية الوطنية وخارجه، وهذا عائد، على وجه الخصوص، إلى الإفراط في الصيد والصيد غير المشروع وغير المبلَّغ عنه وغير المنظم، وممارسات الصيد المدمِّرة، والصيد العرضي والمصيد المرتجع(). وتراجعت نسبة الأرصدة السمكية البحرية التي لم تُستغل، بحسب التقديرات، استغلالاً كاملاً أو التي استُغلت بشكل معتدل من 40 في المائة في منتصف سبعينات القرن الماضي إلى 15 في المائة في عام 2008، في حين ارتفعت نسبة الأرصدة المستغلة بإفراط أو المستنفدَة أو المتعافية من الاستنفاد من 10 في المائة عام 1974 إلى 32 في المائة عام 2008. ومن نسبة الـ 32 في المائة هذه، تعرض 28 في المائة من الأرصدة السمكية البحرية للإفراط في الاستغلال، واستُنفد 3 في المائة، في حين أن 1 في المائة في طور التعافي من الاستنفاد() بحسب التقديرات. وبفعل الإفراط في استغلال الموارد السمكية تحوَّلت مصائد أسماك إلى ”أصول طبيعية ذات أداء ضعيف()“. 
	31 - وبرزت مخاوف بوجه خاص بشأن الإفراط في استغلال بعض الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والموارد السمكية الأخرى في أعالي البحار(). وبين أرصدة سمك التون الـ 23 التي ترصدها الفاو، تفيد التقديرات بأن ما قد يصل إلى 60 في المائة يُستغل استغلالاً كاملاً نوعاً ما، في حين أن ما قد يصل إلى 35 في المائة عرضة للإفراط في الاستغلال أو الاستنفاد().
	32 - واتُخذ عدد من المبادرات المحددة للتصدي لتأثير أنشطة مصائد الأسماك على البيئة البحرية على النحو المبيَّن أدناه. 
	1 - الصيد غير المشروع وغير المبلَّغ عنه وغير المنظم 

	33 - يشكِّل الصيد غير المشروع وغير المبلَّغ عنه وغير المنظم مشكلة عالمية قائمة في جميع مصائد الأسماك تقريباً، بما في ذلك خارج المناطق الخاضعة للولاية الوطنية. ووُجه الانتباه إلى ضرورة قيام الدول بإلغاء الإعانات المالية التي تسهم في الصيد غير المشروع وغير المبلَّغ عنه وغير المنظم، واعتماد تدابير متصلة بالأسواق لمنع دخول الأسماك المصيدة بصورة غير مشروعة أو منتجاتها إلى الأسواق التجارية، وكفالة الامتثال لتدابير الحفظ والإدارة، وتبادل الاطلاع على المعلومات والممارسات من أجل تعزيز الإنفاذ، وتحسين تدابير رصد وتنظيم المسافنة(). وثمة حاجة أيضاً إلى بذل مزيد من الجهود لإعداد خطط وطنية لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلَّغ عنه وغير المنظم، على النحو الذي دعت إليه خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه. وأفادت الفاو عن وجود صعوبات متصلة بالبلدان التي تمارس الصيد دون إبلاغ، وقد تزايد عددها، بالإضافة إلى تدهور نوعية إحصاءات المصيد().
	34 - واعتُبر اتفاق الفاو بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه، المعتمد عام 2009، أداة هامة لمكافحة أنواع الصيد المشار إليها. وشجَّعت الجمعية العامة في قرارها 65/38 الدول على النظر في التصديق على هذا الصك أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه كي يبدأ نفاذه في وقت مبكر(). أما فيما يخص أداء دولة العلم، فلقد حثَّت الجمعية العامة الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك على وضع عمليات مناسبة لتقييم أداء الدول، وشجَّعت على مواصلة العمل من أجل وضع مبادئ توجيهية للمراقبة التي تمارسها دولة العلم على سفن صيد الأسماك، بما في ذلك من جانب الفاو().
	35 - ومن المتوخى أن يصبح السجل العالمي لسفن الصيد وسفن النقل المبردة وسفن الإمداد الذي تُعده الفاو حالياً مركز توثيق عالمياً يتيح تحديداً موثوقاً به للسفن المأذون لها بممارسة الصيد أو الأنشطة المتصلة به(). وعقدت الفاو مشاورة تقنية بشأن وضع السجل العالمي في تشرين الثاني/نوفمبر 2010(). وأقرَّت لجنة مصائد الأسماك التابعة للفاو في دورتها التاسعة والعشرين، المعقودة في الفترة من 31 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير 2011، بأن السجل العالمي ينبغي أن يوضع كمبادرة طوعية مع اتباع نهج تدريجي للتنفيذ، وبطريقة فعالة من حيث التكلفة بالاستفادة من النظم والتكنولوجيات القائمة(). 
	36 - وتواصل المنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك اتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلَّغ عنه وغير المنظم، بوسائل منها استخدام وتبادل قوائم السفن التي تمارس هذه الأنواع من الصيد، وتغطية بنسبة 100 في المائة لعمليات الصيد من جانب المراقبين، ونُظم رصد السفن، وسجلات سفن الصيد، وتدابير مراقبة الموانئ، وحظر المسافنة(). 
	2 - المصيد العرضي والآثار الضارة على التنوع البيولوجي البحري 

	37 - على الرغم من التركيز على المصيد العرضي والمرتجع في خطتي العمل الدوليتين للفاو بشأن الطيور البحرية وأسماك القرش() والمبادئ التوجيهية للحد من نفوق السلاحف البحرية في عمليات الصيد()، ما زالت المشاكل قائمة في ظل تسجيل مستويات عالية للمصيد العرضي المرتجع غير المرغوب فيه، وفي أحيان كثيرة غير المبلَّغ عنه في العديد من مصائد الأسماك على مستوى العالم. وكثيراً ما تشمل هذه العمليات صيد أنواع هامة على الصعيد الإيكولوجي وصيد صغار الأسماك من أنواع قيِّمة من الناحية الاقتصادية. وتقدَّر كمية المصيد العالمي المرتجع حالياً بحوالي 7 ملايين طن سنوياً().
	38 - ورحَّبت الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين بقيام الفاو بعقد المشاورة التقنية لوضع المبادئ التوجيهية الدولية لإدارة الصيد العرضي والحد من المصيد المرتجع في كانون الأول/ديسمبر 2010(). وأيَّدت لجنة مصائد الأسماك التابعة للفاو المبادئ التوجيهية الدولية لإدارة الصيد العرضي والحد من المصيد المرتجع() في دورتها التاسعة والعشرين()، وتهدف هذه المبادئ إلى مساعدة الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك على إدارة الصيد العرضي والحد من المصيد المرتجع وفقاً لمدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية الصادرة عن الفاو.
	39 - وتواصل المنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك اتخاذ إجراءات للحد من الصيد العرضي والمصيد المرتجع، بوسائل منها إغلاق مناطق الصيد لفترات زمنية محددة(). وبدأت لجنة البلدان الأمريكية لسمك التون المداري، في إطار جهودها لتنظيم صيد صغار سمك التون، بالعمل على تنظيم استخدام أجهزة تجميع الأسماك في مصائد سمك التون عبر إطلاق برنامج تجريبي في شرق المحيط الهادئ. ويتضمن البرنامج، في جملة أمور، أحكاماً لوسم أجهزة تجميع الأسماك وحفظ سجلٍّ بأرقام هذه الأجهزة على متن كل سفينة وتسجيل تاريخ وقت وموقع نشر كلٍّ منها(). وتهدف برامج مراقبي اللجنة الدولية لحفظ سمك تون المحيط الأطلسي إلى رصد مصائد سمك التون ومصائد الأنواع المشابهة لها، وهي تقيِّم بعناية أكبر تأثير مصائد سمك التون على الموارد البحرية الأخرى، وبوجه خاص السلاحف البحرية والطيور البحرية والثدييات البحرية (انظر الفرع ثانيا - ياء - 2) أدناه().
	3 - الآثار الضارة للصيد في قاع البحار 

	40 - ستُجري الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين، في عام 2011، استعراضاً للإجراءات التي اتخذتها الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك استجابةً للقرارين 61/105 و 64/72 لمعالجة آثار الصيد في قاع البحار على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بهدف كفالة التنفيذ الفعال للتدابير وتقديم توصيات أخرى عند الاقتضاء. ولمساعدة الجمعية العامة في إجراء استعراضها، يُعد الأمين العام حاليا تقريراً بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك()، كما سيدعو إلى عقد حلقة عمل مدتها يومان، في 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2011، لمناقشة تنفيذ هذين القرارين.
	41 - ومن الإجراءات المهمة التي اتخذها المجتمع الدولي، اعتماد المبادئ التوجيهية الدولية الصادرة عن الفاو والمتعلقة بإدارة مصائد الأسماك في البحار العميقة في عام 2008. وتواصل الفاو تقديم الدعم لتنفيذ المبادئ التوجيهية عبر مجموعة من الأنشطة، بما فيها التوجيه التقني واستعراض أفضل الممارسات بشأن مواضيع من قبيل تقييم الآثار، وقواعد التصرف عند العثور على نظم إيكولوجية بحرية هشة، والتعاون مع صناعة صيد الأسماك في أعماق البحار في مجال جمع البيانات(). كما يجري حالياً وضع قاعدة بيانات عالمية للمعلومات المتصلة بالنظم الإيكولوجية البحرية الهشة، وسيتم نشر كتب إرشادية سهلة الاستعمال فيها تحديد الأنواع، وذلك للمساعدة على تحسين المعلومات المتوفرة بشأن الأنواع الموجودة في البحار العميقة(). وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الفاو حاليا بوضع برنامج للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية بتمويل من مرفق البيئة العالمية يتراوح قدره بين 40 و 50 مليون دولار على مدى خمسة أعوام. وسيركِّز البرنامج على مصائد سمك التون ومصائد الأسماك والنظم الإيكولوجية في البحار العميقة.
	جيم - أنشطة النقل البحري
	42 - يوفر النقل البحري محركا حيويا للاقتصاد العالمي، ويؤدي دورا بالغ الأهمية في تحقيق التنمية المستدامة في كل من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية(). ورغم الأزمة الأخيرة التي لحقت بالنمو الاقتصادي والتجارة، وما نتج عنها من ركود في التجارة البحرية الدولية، ما زال أسطول النقل البحري العالمي ينمو().
	43 - والنقل البحري أقل أشكال النقل التجاري إضرارا بالبيئة، ويسهم بمعدل طفيف نسبيا في التلوث البحري(). ومع ذلك، تؤثر أنشطة النقل البحري على البيئة البحرية، وخصوصا من خلال التلوث النفطي وتلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث الكيميائي وجلب الأنواع الدخيلة المتغلغلة. وهذه المسائل عالجتها المنظمة البحرية الدولية، بما في ذلك في سياق الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 الملحق بها().
	1 - التلوث النفطي والمواد المتسربة الأخرى

	44 - أقرت الدورة الحادية والستون للجنة حماية البيئة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية، التي عُقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2010، تحديثات دليل المنظمة البحرية الدولية بشأن التلوث النفطي في ضوء السريان المتوقع للتعديلات التي أدخلت على المرفق الأول للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 بشأن منع التلوث أثناء نقل النفط بين ناقلات النفط في عرض البحر(). والدليل أداة هامة من أدوات بناء القدرات في مجالات الوقاية من البقع النفطية والتخطيط لحالات الطوارئ المتصلة بها والتأهب لها والتخلص منها، بما في ذلك في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. وسيلزم إجراء تعديلات إضافية من أجل مواءمة الدليل مع المدونة القطبية الإلزامية، متى وضعت في صيغتها النهائية(). واعتمدت اللجنة أيضا النظام المنقح للوقاية من التلوث بالمواد الضارة التي تحملها مياه البحر في شكل حزم()، الوارد في المرفق الثالث للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 والمتوقع أن يدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2014. 
	45 - وفيما يخص الوقاية من التلوث بمياه الصرف الصحي، أقرت لجنة حماية البيئة البحرية مشروع التعديلات التي أدخلت على المرفق الرابع للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 ليشمل إمكانية إنشاء مناطق خاصة تحظر تصريف مياه الصرف الصحي من سفن الركاب(). وسوف يُنظر في التعديلات لاعتمادها في الدورة المقبلة للجنة في تموز/يوليه 2011. وبالإضافة إلى ذلك، أقرت اللجنة مشروع التعديلات الرامية إلى تنقيح وتحديث نظام منع التلوث الناجم عن نفايات السفن، الوارد في المرفق الخامس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 وذلك بهدف اعتماده في دورتها الثانية والستين(). وتتضمن التعديلات فرض حظر عام على تصريف النفايات في البحر، إلا وفقا للنظام، وإضافة شروط تصريف لجيف الحيوانات().
	2 - تلوث الهواء

	46 - يمكن أن يؤدي إطلاق ملوثات الهواء في الغلاف الجوي إلى تراكم المركبات الحمضية وإطلاق الأمطار الحمضية عبر مسافات طويلة، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر على التنوع البيولوجي البحري. وقد اعتمدت لجنة حماية البيئة البحرية، في دورتها الحادية والستين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2010، مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية لرصد متوسط المحتوى الكبريتي لزيوت الوقود المتبقية التي يجري تزويدها للاستخدام على متن السفن في جميع أنحاء العالم، وذلك من أجل توسيع نطاق برنامج الرصد ليشمل جميع أنواع الوقود النفطي التي يغطيها المرفق السادس المنقح للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 بشأن الحد من انبعاثات أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والجسيمات من السفن().
	3 - انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

	47 - أفاد الأمين العام في تقاريره السابقة عن دراسة المنظمة البحرية الدولية الثانية بشأن غازات الاحتباس الحراري التي أجريت في عام 2009(). وترى المنظمة البحرية الدولية أنه ينبغي تكليفها بوضع وإصدار قواعد تنظيمية عالمية بشأن التحكم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السفن التي تعمل في التجارة الدولية، وقد قدمت في هذا الصدد تقاريرها إلى الهيئات التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(). 
	48 - وواصلت لجنة حماية البيئة البحرية، في دورتها الحادية والستين، مناقشة الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن النقل البحري الدولي، بما في ذلك اقتراح تعديل المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 لإلزام السفن الجديدة بمؤشر كفاءة الطاقة في تصميم السفن() وبخطة إدارة كفاءة طاقة السفينة، اللتين ما زالتا تُطبقان طواعية(). وبناء على طلب عدد من الدول الأطراف في المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978، سيجري النظر في التعديلات المقترحة في الدورة الثانية والستين للجنة في تموز/يوليه 2011(). ويمثل النظام أول معيار إلزامي للكفاءة على الإطلاق لأحد قطاعات النقل الدولي().
	49 - وناقشت اللجنة أيضا كيفية تعزيز التدابير القائمة على آليات السوق. وجرى استعراض مجموعة واسعة من التدابير، منها فرض ضريبة مقترحة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن النقل البحري الدولي، أو عن السفن التي لا تستوفي متطلبات الكفاءة في استخدام الطاقة. وأقرت اللجنة اختصاصات فريق عامل بين الدورات، سيقدم تقاريره إلى الدورة الثانية والستين عن الحاجة إلى تدابير قائمة على آليات السوق والغرض منها، كآلية محتملة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن النقل البحري الدولي، من بين مسائل أخرى().
	4 - التلوث الكيميائي

	50 - إن الاتفاقية الدولية لمراقبة مجموعات المواد الضارة المضادة للحشف على السفن، التي دخلت حيز النفاذ في عام 2008، تضم حاليا 49 دولة طرفا، وهو ما يمثل حوالي 75.29 في المائة من الحمولة الإجمالية في العالم(). وتُستخدم مجموعات المواد هذه لمنع الحياة البحرية، من قبيل الطحالب والرخويات، من الالتصاق بجسم السفينة، والتسبب بالتالي في تباطؤ السفينة وزيادة استهلاك الوقود، ولكن المواد الكيميائية المستخدمة في لصق هذه المواد يمكن أن تؤثر سلبا على التنوع البيولوجي البحري. وقد اعتمدت لجنة حماية البيئة البحرية، في دورتها الحادية والستين، مبادئ توجيهية لفحص مجموعات المواد المضادة للحشف على السفن والمصادقة عليها()، التي تنقح المبادئ التوجيهية لعام 2002 وتلغيها()، وتوفر الإجراءات اللازمة لإجراء عمليات الفحص لضمان الامتثال للاتفاقية.
	دال - التخلص من النفايات
	51 - أبرزت تقارير الأمين العام السابقة المقررات الهامة التي اعتمدت في إطار اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لعام 1972 (”اتفاقية لندن“) وبروتوكولها لعام 1996 (”بروتوكول لندن“) بشأن المسائل ذات الأهمية لحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة، بما في ذلك في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية (انظر الفرعين ثانيا - طاء - 2 وثانيا - طاء - 3 أدناه)().
	52 - وأحاط الاجتماع الاستشاري الثاني والثلاثون للأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن والاجتماع الخامس للأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن، اللذان عُقدا في تشرين الأول/أكتوبر 2010، علما بموافقة لجنة حماية البيئة البحرية في دورتها الحادية والستين على اعتماد التعديلات المقترحة للمرفق الخامس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978() (انظر الفرع جيم أعلاه) بشأن إدراج جيف الحيوانات كنفايات يتعين تنظيمها، إذا كانت تلك الحيوانات قد حُملت على متن السفن كسلع حية().
	هاء - الأنشطة البرية
	53 - الأنشطة البشرية البرية حاسمة بالنسبة للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية للبلدان. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 80 في المائة من التلوث البحري ينشأ عن الأنشطة البرية، من مصادر من قبيل الزراعة والصناعة والنفايات الحضرية. ورغم أن تأثيرات هذا التلوث تتجسد في الغالب في المناطق الساحلية، يمكن أيضا للتلوث من مصادر برية أن يؤثر سلبا على التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية(). فعلى سبيل المثال، تشكل الفلزات الثقيلة من قبيل الزئبق ملوثات خطرة يمكن أن تدخل السلسلة الغذائية البحرية وتتراكم أحيائيا(). وقد عُثر على مستويات عالية من الزئبق في أنواع الأسماك الكثيرة الارتحال، مثل سمك التون، وكذلك في أنواع مختلفة من الثدييات البحرية. 
	54 - ومن المقرر مبدئيا أن تُعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الدورة الثالثة للاجتماع الاستعراضي الحكومي الدولي المعني بتنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية. وستهدف الدورة إلى تعزيز وبناء شراكات استراتيجية لحماية المناطق الساحلية والبحرية، والتوصل إلى اتفاق بشأن سلسلة من خطط العمل الخمسية المتعددة الأطراف والمتعددة الجهات المعنية بشأن تعميم أهداف برنامج العمل العالمي على الصعيدين الوطني ودون الوطني().
	55 - وقد عُقدت في كانون الثاني/يناير 2011 الدورة الثانية من الدورات الخمس المزمعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لإعداد صك عالمي ملزم قانونا بشأن الزئبق(). 
	56 -  وعلى الصعيد الإقليمي، نظر الاجتماع العالمي الثاني عشر لاتفاقيات وخطط عمل البحار الإقليمية الذي عقد في أيلول/سبتمبر 2010 في الجهود المبذولة لمعالجة المصادر البرية للتلوث(). وبدأ في 11 تموز/يوليه 2010 نفاذ بروتوكول عام 1999 المتعلق بالتلوث من مصادر وأنشطة برية الملحق باتفاقية عام 1983 لحماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى. ويوفر البروتوكول إطارا إقليميا بتحديده الالتزامات العامة، بما في ذلك وضع قيود على النفايات ملزمة قانونا لمياه الصرف الصحي المنزلي، ووضع خطط للحد من المصادر الزراعية المتفرقة للتلوث والسيطرة عليها().
	واو - استكشاف المعادن واستغلالها
	57 - على الرغم مما تنطوي عليه عمليات التعدين في قاع البحار من إمكانات كبيرة، فإن أنشطة التعدين في البحار العميقة لا تزال تنقيبية إلى حد بعيد إذ يؤثّر عدد من العوامل، ذات الطبيعة الاقتصادية والتكنولوجية بصفة أساسية، على إمكانية القيام بالتعدين في البحار العميقة(). وتوجد المصادر الرئيسية الكامنة لمعادن البحار العميقة القابلة للاستغلال في عقيدات المنغنيز المتعددة الفلزات وفي الكبريتيدات المتعددة الفلزات وفي القشور المنغنيزية الحديدية الغنية بالكوبالت.
	58 - وينص نظام التنقيب عن العقيدات المتعددة الفلزات واستكشافها في المنطقة() ونظام التنقيب عن الكبريتيدات المتعددة الفلزات واستكشافها في المنطقة() على قيام السلطة والدول الراعية بتطبيق النهج التحوطي في عمليات الاستكشاف في المنطقة، من أجل ضمان الحماية الفعالة للبيئة البحرية من التأثيرات الضارة التي قد تنشأ عن الأنشطة في المنطقة. ويتضمن نظام الكبريتيدات أحكاما بشأن إدارة المخاطر على التنوع البيولوجي، بما في ذلك النظم الايكولوجية البحرية الهشة().
	59 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، عقدت أمانة السلطة حلقة عمل لمواصلة استعراض الاقتراح والحصول على أفضل مشورة علمية وسياساتية ممكنة بشأن صياغة خطة للإدارة البيئية لمنطقة كلاريون - كليبرتون (انظر الفرعين ثانيا - ياء - 2 وثانيا - ياء - 3 أدناه). وستستعرض اللجنة القانونية والتقنية الاقتراح خلال الدورة السابعة عشرة للسلطة في تموز/يوليه 2011. وبينما لا يزال غير معروف حتى الآن موعد بدء الاستغلال، فإن وضع خطة للإدارة البيئية يعكس الحاجة إلى اتخاذ إجراء استباقي من أجل تعزيز التعدين في قاع البحار المسؤول بيئيا().
	زاي - البحوث المتعلقة بالموارد الجينية البحرية واستغلالها
	60 - قدم الأمين العام في تقاريره السابقة معلومات مستفيضة عن طبيعة الموارد الجينية البحرية والسمات والكائنات المثيرة للاهتمام في البحث عن الموارد الجينية البحرية وعن جغرافية جهود أخذ العينات. وتناولت التقارير أيضا المصالح العلمية والتجارية في الموارد الجينية البحرية، والمسائل التكنولوجية، وتقييم الخدمات التي تقدمها الموارد الجينية البحرية، والجوانب البيئية، والمسائل القانونية().
	61 - وقد أكدت نتائج التعداد الدولي للجراثيم البحرية، التي نُشرت في سياق تعداد الكائنات البحرية الحية، على أهمية الغلاف الحيوي والعمليات الإيكولوجية البحرية لبعض من أصغر الكائنات الحية(). وتقدر قيمة خدمات النظم الإيكولوجية التي توفرها الشعاب المرجانية بأكثر من 5 ملايين دولار لكل كيلومتر مربع سنويا، وذلك من حيث عائدات المواد الجينية والتنقيب البيولوجي(). وقدم تقرير اقتصاديات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي معلومات عن اعتماد عدد من القطاعات على الموارد الجينية(). ومع ذلك، خلصت الدراسة الاستشرافية للتنوع البيولوجي في العالم إلى أنه لم يتحقق عالميا هدف تعزيز حفظ التنوع الجيني الذي تحدد عام 2010 موعدا لبلوغه، وأنه في حين كان من الأصعب التأكد من التنوع الجيني للأنواع البرية، فإن اتجاه التنوع البيولوجي إلى الانخفاض بوجه عام في الدراسة الاستشرافية، يشير بقوة إلى أن التنوع الجيني لم يكن يتم الحفاظ عليه().
	62 - ولا يزال المجتمع الدولي يسلم بأهمية البحوث المتعلقة بالموارد الجينية البحرية لغرض تحسين الفهم العلمي والاستخدامات والتطبيقات المحتملة وتحسين إدارة النظم الإيكولوجية البحرية(). ومع ذلك، فإن المعلومات عن التنوع الجيني واستخدام الموارد الجينية البحرية، ولا سيما من مناطق خارج نطاق حدود الولاية الوطنية، لا تزال غير متكاملة(). وفي سياق تعداد الكائنات البحرية الحية، لفت التعداد الدولي للجراثيم البحرية الانتباه إلى التحديات التي ينطوي عليها تحليل حجم غير مسبوق لبيانات مستخلصة من تسلسل الحمض النووي الصبغي. إذ لا تزال خوارزميات ونماذج الحاسوب المطلوبة لإجراء تقديرات أقوى للتنوع الميكروبي قيد التطوير، ولا يزال يجري البحث عن الطاقة الحاسوبية المطلوبة لهذه المهمة. كما يتعين إيلاء تحسين التصنيف المزيد من الاهتمام.
	63 - ولا تزال المسائل المتعلقة بالموارد الجينية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية موضوع عمل مشترك بين منظمة اليونسكو وجامعة الأمم المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بالجوانب العلمية والسياساتية والقانونية(). وقد تركز العمل في الآونة الأخيرة على تمييز الدرجة التي ساهمت بها الموارد الجينية الآتية من مناطق خارج نطاق الولاية الوطنية في التطورات التجارية، من قبيل عدد طلبات الحصول على براءات اختراع وعدد البراءات الممنوحة. ويبدو حتى الآن أن عددا قليلا جدا من براءات الاختراع قد نشأ من قاع البحار خارج نطاق الولاية الوطنية (يتصل عموما ببكتيريا البحار العميقة)، في حين كان عدد أكبر من تلك البراءات يستند إلى موارد جينية آتية من أعالي البحار (تتمثل أساسا في كائنات حية مجهرية وأعشاب السرجسوم العائمة والأسماك وأعشاب الكريل). ومما يثير القلق التطبيقات ذات العواقب البيئية الكبيرة المحتملة، مثل الاستخدام المقترح لأعشاب السرجسوم في إنتاج الوقود الحيوي. ويقوم معهد الدراسات المتقدمة في جامعة الأمم المتحدة بعملية تحديث مستمرة لأداة موارد معلومات التنقيب البيولوجي (http://www.bioprospector.org/bioprospector/)(). 
	64 - ولا تزال منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في سياق أنشطتها المتصلة بالتكنولوجيا الحيوية والاقتصاد الحيوي، تجمع وتوفر معلومات وبيانات قيّمة عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية - الاقتصادية للتكنولوجيا الحيوية، وذلك من خلال الحلقات الدراسية وحلقات العمل والمنشورات().
	65 - وفيما يتعلق بالتطورات المتعلقة بالسياسة العامة، لاحظت الجمعية العامة، بناء على توصية من الفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح العضوية في اجتماع عام 2010 (A/65/68، الفقرة 19)، في الفقرة 165 من القرار 65/37 ألف، المناقشة المتعلقة بالنظام القانوني المناسب بشأن الموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأهابت بالدول أن تواصل دراسة هذه المسألة في سياق ولاية الفريق العامل، مع مراعاة آراء الدول بشأن الجزأين السابع والحادي عشر من الاتفاقية، بهدف تحقيق مزيد من التقدم بشأن هذه المسألة.
	66 - وأشارت جامايكا، في مساهمتها في التقرير، إلى أنها ليس لديها تشريع بشأن الموارد الجينية البحرية في المناطق الخارجة عن نطاق ولايتها الوطنية، بل كانت تعتمد على الاتفاقية لحماية مصالحها. 
	67 - وأكد عدد من الوفود، في اجتماع الفريق العامل، على ضرورة معالجة ثغرات التنفيذ فيما يتعلق بالموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. وأبرزت الوفود على وجه الخصوص التدابير العملية التالية: تشجيع البحوث العلمية البحرية؛ ووضع مدونات لقواعد السلوك لأنشطة البحث؛ وتقييم الأثر البيئي، بما في ذلك وضع توجيه بشأن تقييمات الأثر على الموارد الجينية البحرية في إطار العملية العامة لتقييم الأثر البيئي؛ وإنشاء آليات للتعاون وتبادل المعلومات والمعارف الناتجة عن البحوث المتعلقة بالموارد الجينية البحرية، وذلك بسبل من بينها زيادة مشاركة الباحثين من البلدان النامية في مشاريع البحوث ذات الصلة، وإنشاء مناطق بحرية محمية، وإجراء مناقشات حول الخيارات العملية لتقاسم المنافع، بما في ذلك خيارات تسهيل الحصول على العينات؛ والنظر في جوانب الملكية الفكرية للموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية (A/65/68، الفقرة 73). 
	68 - واعتمد مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، في اجتماعه العاشر المنعقد في تشرين الأول/أكتوبر 2010، بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي(). والهدف من هذا البروتوكول هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وذلك بعدة طرق منها الحصول بصورة ملائمة على الموارد الجينية ونقل التكنولوجيات ذات الصلة بصورة ملائمة، مع مراعاة جميع الحقوق المتعلقة بتلك الموارد والتكنولوجيات، وعن طريق التمويل الملائم، مما يساهم بالتالي في حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته (المادة 1). ويسري البروتوكول على الموارد الجينية ضمن نطاق تطبيق المادة 15 من الاتفاقية، وعلى المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية الواردة ضمن نطاق الاتفاقية، وعلى المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد والمعارف (المادة 3). وبموجب البروتوكول، على الأطراف النظر في الحاجة إلى آلية عالمية متعددة الأطراف لتقاسم المنافع من طرائق هذه الآلية، وذلك لمعالجة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي توجد عبر الحدود أو التي لا يكون من الممكن منح الموافقة المسبقة عن علم بشأنها أو الحصول على تلك الموافقة. والمنافع التي يتقاسمها مستخدمو الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها من خلال هذه الآلية يجب أن تُستخدم لدعم حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته على الصعيد العالمي (المادة 10).
	69 - وأوضحت أمانة منظمة الأغذية والزراعة، في مساهمتها، أنه استجابة لقرارات الجمعية العامة، قد تُتوقع مساهمة إيجابية من منظمة الأغذية والزراعة، التي تعمل من خلال هيئة الموارد الجينية للأغذية والزراعة ولجنة مصائد الأسماك، من قبيل تطوير عناصر مدونة قواعد السلوك بشأن الصيد المتسم بالمسؤولية التي تستهدف الحفاظ على التنوع الجيني، بما في ذلك الموارد الجينية البحرية، وتشجيع المناقشات بشأن التقاسم العادل للمنافع.
	70 - وانعقد الفريق العامل الثالث فيما ما بين الدورات الذي أنشأته اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليدية والفنون الشعبية (الفولكلور) التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لمعالجة الموارد الجينية() في الفترة من 28 شباط/فبراير إلى 4 آذار/مارس 2011. وأصدر الاجتماع مشروع نص لأهداف ومبادئ سيقدم إلى الدورة المقبلة للجنة الحكومية الدولية التي ستُعقد في أيار/مايو 2011. وتحتوي الوثيقة على خمسة أهداف رئيسية بشأن شروط الحصول على الموارد الجينية واستخدامها، ومنع براءات الاختراع الخاطئة، ونظم المعلومات لتمكين مكاتب البراءات من اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بمنح براءات الاختراع، والعلاقة بين الملكية الفكرية والاتفاقات والعمليات الدولية الأخرى ذات الصلة، ودور نظام الملكية الفكرية فيما يتعلق بالموارد الجينية().
	71 - وعلى الصعيد الإقليمي، واصل الاجتماع التشاوري الثالث والثلاثون للأطراف في معاهدة أنتاركتيكا، الذي عقد في أيار/مايو 2010، النظر في مسألة التنقيب البيولوجي في منطقة أنتاركتيكا، استنادا إلى عدة ورقات عمل ومعلومات، من بينها وثيقة تعرض لمحة عامة عن البحوث الجارية(). وقد خلص ذلك الاستعراض إلى أن بحوث التنقيب البيولوجي في منطقة أنتاركتيكا و/أو التي تشمل الكائنات الحية في أنتاركتيكا مستفيضة وتجري على نطاق واسع(). ومما يدل على الاهتمام بالتنقيب البيولوجي في المحيط الجنوبي حدوث زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة في تسجيل براءات الاختراع المرتبطة بالكائنات البحرية الحية في أنتاركتيكا().
	حاء - الأنشطة الأخرى، بما في ذلك الاستعمالات الجديدة
	72 - مع تزايد عدد الاستعمالات البحرية وكثافتها، أخذ القلق ينشأ إزاء الاستعمالات الجديدة للبيئة البحرية، بما في ذلك تخصيب المحيطات، وعزل الكربون، وتنمية الطاقة المتجددة، ومد الكبلات وخطوط الأنابيب البحرية، وسياحة البحار العميقة، وتربية المائيات. ومع أن هذه الأنشطة والاستعمالات يمكنها أن تولد فوائد اقتصادية واجتماعية - اقتصادية، فإن بإمكانها أيضا أن تؤثر سلبا على التنوع البيولوجي البحري، بما في ذلك داخل المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. وليس من الواضح مدى تجاوز بعض هذه الأنشطة حدود المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.
	1 - تخصيب المحيطات

	73 - صدر في السنوات الأخيرة عدد من البيانات والاتفاقات والتوصيات الدولية بشأن الآثار المحتملة لتخصيب المحيطات() على البيئة البحرية(). فخلال عملية تخصيب المحيطات يجري إشراب المياه غير المخصبة بالحديد وغيره من المواد المغذية لتعزيز نمو العوالق البحرية مما يزيد من تشرب مياه المحيطات لثاني أكسيد الكربون().
	74 - وقد أحاطت الجمعية العامة علما، في الفقرة 150 من قرارها 65/37 ألف، باتخاذ الاجتماع الاستشاري الثاني والثلاثين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن والاجتماع الخامس للأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن اللذين عقدا في تشرين الأول/أكتوبر 2010 قرارا بشأن إطار تقييم البحث العلمي في مجال تخصيب المحيطات. فقد قرر الاجتماع أن الاقتراحات التي يخلص إليها البحث العلمي ينبغي تقييمها على أساس كل حالة على حدة باستخدام إطار التقييم (انظر الفرع ثانيا - ياء - 2 أدناه)().
	75 - كما أكدت الأطراف المتعاقدة أن الهدف العام لعملهم هو توفير آلية عالمية فعالة وشفافة لمراقبة وتنظيم أنشطة تخصيب المحيطات وغيرها من الأنشطة التي تندرج في نطاق اتفاقية لندن وبروتوكول لندن ويحتمل أن تضر بالبيئة البحرية().
	76 - وطلب الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي إلى الأطراف تنفيذ المقرر 9/16 جيم الذي طلب فيه مؤتمر الأطراف، توخيا لنهج تحوطي، عدم القيام بأنشطة لتخصيب المحيطات إلى أن يتوافر أساس علمي كاف يبرر القيام بها().
	2 - عزل الكربون

	77 - يمثل أسر ثاني أكسيد الكربون وعزله أحد خيارات الحد من مستويات تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو وتخفيف آثار تغير المناخ. وقد أتاحت التطورات التكنولوجية إمكانية أسر ثاني أكسيد الكربون من المصادر الصناعية والمتصلة بالطاقة ثم نقله وحقنه في تكوينات جيولوجية تحت قاع البحار لعزله عن الجو لآجال طويلة().
	78 - وأحاطت الجمعية العامة، في قرارها 65/37 ألف، بتعديل بروتوكول لندن الذي اعتمده الاجتماع الرابع للأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن المعقود في عام 2009، بما يكفل تصدير تدفقات ثاني أكسيد الكربون من أجل التخلص منها في تكوينات جيولوجية تحت قاع البحار().
	79 - واعتمد الاجتماع الخامس للأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن خطة عمل لاستعراض المبادئ التوجيهية لعزل ثاني أكسيد الكربون الصادرة في عام 2007 على ضوء تعديل المادة 6 من بروتوكول لندن()، وأوعز إلى الفريق العلمي المعني ببروتوكول لندن بدء هذا الاستعراض في عام 2011 بغية الانتهاء منه في عام 2012().
	3 - الطاقة المتجددة
	80 - في مواجهة تغير المناخ، شرعت دول عديدة في برامج لإنتاج الطاقة من موارد متجددة. فالمحيطات، وهي مصدر للطاقة يعتبر - نسبيا - غير مستغل، يمكن استخدامها لإنتاج طاقة متجددة تتولد من الأمواج وقوة المد والجزر() وغيرهما، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويمكن لهذه الأنشطة الناشئة للمحيطات، إذا ما أحسنت إدارتها، أن تعود بالفائدة على البيئة البحرية بل قد تزيد أيضا من التنوع البيولوجي المحلي(). غير أن زيادة استخدام المحيطات في إنتاج الطاقة يمكن أن تكون له أيضا آثار سلبية على التنوع البيولوجي من قبيل إفقاد الكائنات موائلها، وخطر التصادم، والضجيج، والمجالات الكهرمغنطيسية().
	81 - ورغم أن الاستثمارات في قطاع الطاقة البحرية لا تزال صغيرة الحجم مقارنة بالاستثمارات في تكنولوجيات الطاقة المتجددة الأخرى، فإن هناك مؤشرات على أن هذا القطاع آخذ في النمو(). كما أن هناك اهتماما متزايدا بطائفة أوسع نطاقا من التكنولوجيات المحتملة، ومنها تكنولوجيات توليد الطاقة من الأمواج والمد والجزر (السدود والعنفات) ومنظومات تحويل الطاقة الحرارية للبحار(). وما جرت إقامته في بادئ الأمر من المنشآت الهامة لتوليد الطاقة في البحر ومنها مثلا العنفات الريحية، كان داخل البحر الإقليمي أساسا(). وتشير الحواجز التكنولوجية واللوجستية الحالية في سبيل إقامة منشآت بحرية في المياه العميقة وعلى بُعد مسافات كبيرة من الساحل إلى أن إقامة تلك المشاريع في مناطق خارج حدود الولاية الوطنية ليس أمرا مجديا().
	82 - إلا أن الدول بدأت تدرك الآن أهمية وفوائد مصادر الطاقة المتجددة، كما يدل على ذلك إنشاء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة()، التي بدأ نفاذ نظامها الأساسي في عام 2010. وتتمثل مهمة الوكالة في العمل على توسيع نطاق وزيادة الاستخدام المستدام للطاقة المتجددة، مع الأخذ في الاعتبار، في جملة أمور، إسهام الطاقة المتجددة في الحفاظ على البيئة، عن طريق تقليل الضغط على الموارد الطبيعية والحد من إزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي. ويسلم النظام الأساسي بأن الطاقة البحرية، ومنها طاقة المد والجزر وطاقة الموج والطاقة الحرارية البحرية هي مصادر متجددة للطاقة.
	83 - وستركز عملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار مناقشتها على مصادر الطاقة البحرية المتجددة في اجتماعها الثالث عشر الذي سيعقد في عام 2012().
	4 - الكبلات البحرية

	84 - جرى مؤخرا تسليط الضوء على وجود فجوات في النظام القانوني الحالي فيما يتعلق بالكبلات البحرية(). فقد خلص تقرير عن الكبلات البحرية أعده المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واللجنة الدولية لحماية الكبلات إلى أن الأدلة تظهر أن الأثر البيئي للكبلات المغمورة في البحار العميقة على عمق يزيد على ما بين 000 1-500 1 متر، يتراوح بين المنعدم والطفيف ويتمثل في مد الكبلات الذي يجري مرة واحدة ثم في التدخلات المتفرقة لتصليح الكبلات التي تتم في أماكن بعينها. ولكن عند العمل في أعماق أقل، يكون التدخل بسبب الحاجة إلى دفن الكبلات().
	5 - السياحة

	85 - من المسلم به عموما أن أكبر خطر يواجه معظم النظم الإيكولوجية لفوارات البحار العميقة هو الضرر المادي الناجم عن أنشطة الإنسان. وبالنظر إلى الطبيعة الباهرة لهذه النظم الإيكولوجية ووفرة الحياة الحيوانية فيها، يتزايد الاهتمام حاليا بالفوارات الحرارية المائية في البحار العميقة لأغراض سياحية. ويحتمل أن يكون للزيارات غير المنضبطة لهذه الفوارات أثر سلبي على حيوانات هذه الفوارات وموائلها. ويمكن للتنوع البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية أن يتأثر أيضا بالبواخر السياحية. فهذه البواخر تطلق نحو 400 4 كيلوغرام من النفايات يوميا في المتوسط، مقارنة بـ 60 كيلوغرام تنتجها سفن نقل البضائع و 10 كيلوغرامات تنتجها سفن الصيد. كما يعتقد أن الطلاءات المانعة للحشف على جسم السفينة التي تستخدمها البواخر السياحية مسؤولة عن إدخال مواد كيميائية ضارة، من بينها ثلاثي البيوتيلتين، إلى البيئات النقية مثل أنتاركتيكا(). 
	86 - وقد عُدّت التنمية السياحية المستدامة من وسائل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، نظرا لما توفره من فرص عمل متنوعة. ومع ذلك فإن الآثار السلبية المحتملة للسياحة يلزم إدارتها بعناية.
	87 - وأشار مجلس المنطقة القطبية الشمالية في تقرير تقييمي لعام 2009 إلى أن زيادة استخدام مياه المنطقة القطبية الشمالية لأغراض السياحة والنقل البحري والبحوث وتنمية الموارد يزيد من خطر الحوادث ومن ثم الحاجة إلى مواصلة تعزيز قدرات البحث والإنقاذ حول المحيط المتجمد الشمالي لضمان الاستجابة المناسبة عند وقوع أي حادث(). والسياحة منظمة أيضا في أنتاركتيكا(). ولهذا لا توجد منطقة، مهما كانت بعيدة، بمنأى عن الأنشطة السياحية ويلزم إيلاء عناية دقيقة لأعمال التطوير السياحي في هذه المناطق.
	6 - تربية المائيات

	88 - تربية المائيات aquaculture هي القطاع الأسرع نموا لإنتاج الأغذية الحيوانية المصدر وهي مرشحة لأن تفوق مصائد الأسماك كمصدر لأسماك الطعام(). ورغم التقدم الذي أحرز على مدى السنوات العشر الماضية، لا تزال إدارة تربية المائيات تمثل قضية في كثير من البلدان لأسباب منها النزاع على المواقع البحرية وتفشي الأمراض وعدم التنمية الكافية لهذا النشاط(). ومع ازدياد سكان العالم وتقلص أرصدة أسماك الصيد، قد تؤدي تربية المائيات دورا متزايد الأهمية في إطعام الجنس البشري، بما في ذلك من خلال المزيد من التوسع بعيدا عن الساحل.
	89 - أما تربية الأحياء البحرية mariculture، التي تعتبر أحد الأنشطة الفرعية لتربية المائيات، فتتم في المياه الساحلية بوجه خاص، ويقل تعرضها لبيئة المحيطات، ولكن آثارها على قاع البحر يمكن أن تكون كبيرة. ونظرا لاكتظاظ بعض المواقع وما يؤديه ذلك من زيادة خطر الإصابة بالأمراض ولأن المياه المحمية قرب الشاطئ كثيرا ما تكون ضحلة إلى درجة لا تسمح بتربية الأسماك ذات الزعانف داخل أقفاص، ينحو مربو الأسماك إلى الاتجاه إلى مناطق أكثر انكشافا، منها ما يكون في البحار المفتوحة. ومصطلح تربية الأحياء البحرية في المنطقة المغمورة يشير إلى تربية المائيات في البحار المفتوحة أي في مياه معرضة لبيئة المحيطات، بما في ذلك داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة وما وراءها حيث يعتقد أن الآثار التي تلحق بقاع المحيط تكون طفيفة().
	90 - ومع ذلك فقد جرى الإعراب عن القلق إزاء الآثار السلبية المحتملة للتلوث الإيكولوجي والبيولوجي والكيميائي(). ونتيجة لذلك أوصت اللجنة الفرعية لتربية المائيات التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، في جملة أمور، بأن توضح الفاو المصطلحات الفنية والقانونية المتصلة بتربية المائيات في البحار المفتوحة وأن تقيم آثارها وأن تحلل توزيعها الجغرافي().
	طاء - أنشطة التصدي للآثار الشاملة لعدة قطاعات 
	91 - تواجه البيئة البحرية عددا من المشاكل غير المقصورة على قطاع بعينه. ولها وجود في عدة أنشطة في البحر. وتشمل هذه المشاكل الآثار الناجمة عن الحطام البحري والأنواع الدخيلة المتغلغلة وتغير المناخ والضجيج في المحيطات، وهي مشاكل نابعة من مصادر متعددة ولها آثار تراكمية، ويحتمل أن تكون لها عواقب ذات شأن على التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.
	1 - الحطام البحري

	92 - الحطام البحري شاهد واضح على أثر أنشطة الإنسان على البيئة البحرية وله آثار اقتصادية سلبية على صيد الأسماك والنقل البحري والسياحة. ويشمل الحطام البحري ما يتم إلقاؤه أو التخلص منه أو تركه في البيئة البحرية والساحلية من مواد صلبة ثابتة أو مصنعة أو مجهزة، مثل اللدائن والزجاج والفلزات والستايروفوم والمطاط ومعدات صيد الأسماك المفقودة أو المتخلَص منها().
	93 - وتأتي أغلبية الحطام البحري الذي توجد مصادره في البحار أو المحيطات من السفن المبحرة في المحيطات والمنصات البحرية للنفط والغاز والحفارات ومنشآت تربية المائيات. ويمكن أن يأتي الحطام البحري من مصادر برية أيضا().
	94 - وقد أبرز برنامج الأمم المتحدة للبيئة الحطام البلاستيكي في المحيطات على وجه الخصوص بوصفه إحدى القضايا البيئية الناشئة. فبسبب بطء معدل تحلل الحطام البلاستيكي في البيئة البحرية، الذي قدر في حدود مئات السنين، لا يزال هذا الحطام يتراكم مع تفتته إلى جزيئات أصغر حجما وقطع بلاستيكية ضئيلة(). كما جرى الإعراب عن القلق من الآثار المحتملة لتسرب مركبات ثابتة سامة ومتراكمة بيولوجيا من هذا الحطام. 
	95 - والبلاستيك له أنواع شائعة عدة تطفو على سطح البحر وتنقلها التيارات البحرية إلى مناطق بحرية نائية، منها منطقة القطب الشمالي ومنطقة القطب الجنوبي. وقد وُجهت الأنظار في الآونة الأخيرة إلى ارتفاع مستويات تراكم الحطام البلاستيكي وغيره من أنواع الحطام في مناطق التقاء أعالي البحار، المعروفة أيضا باسم ”الدوامات المحيطية“. ويبدو أيضا أن الأودية السحيقة في قيعان البحار العميقة قد أصبحت مستودعات لمواد آتية من مصادر برية().
	96 - وأُعرب عن القلق أيضا إزاء معدات صيد الأسماك المتروكة أو المفقودة أو المتخلص منها على نحو آخر، وخصوصا قدرتها على مواصلة صيد الأسماك (وهو ما يشار إليه في أغلب الأحيان على أنه ”الصيد الشبحي“)، وإزاء ما يخلفه ذلك من آثار على الأرصدة السمكية وآثاره المحتملة على الأنواع المهددة بالانقراض والبيئات القاعية، فضلا عن احتمال أن تصبح تلك المعدات خطرا على الملاحة في البحر. وقد بينت الفاو آثار المشكلة وأسبابها، إلى جانب التدابير الممكنة للوقاية منها والتخفيف من حدتها وعلاجها().
	97 - وناقش المؤتمر الدولي الخامس المعني بالحطام البحري، الذي عقد برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة والإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة الأمريكية في آذار/مارس 2011، في هونولولو، هاواي، ما أحرزته البحوث من تقدم في سبيل تقييم الحطام البحري والحد منه ومنع آثاره كما أتاح تبادل الاطلاع على الاستراتيجيات وأفضل الممارسات المتبعة في تحقيق ذلك. واعتمد المؤتمر التزام هونولولو الذي يُرسي، بين جملة أمور، نهجا متعدد القطاعات للمساعدة في تقليل حدوث الحطام البحري ويدعو إلى وضع استراتيجية عالمية لمنع الحطام البحري والحد منه وإدارته().
	2 - الأنواع الدخيلة المتغلغلة

	98 - ما برح جلب الأنواع الدخيلة المتغلغلة بوسائل من بينها تبادل مياه صابورة السفن، يشكل أحد دواعي القلق الرئيسية(). فعلى سبيل المثال، كان عدم المسارعة إلى مواجهة اكتشاف طُحلب كوليربا تاكسيفوليا في البحر الأبيض المتوسط عام 1984 السبب في تمكين ذلك الطحلب البحري من التكاثر، مما أثر سلبا على الأنواع النباتية القاعية المتوطنة وعلى السياحة وغيرها من الأنشطة التجارية والترويحية(). وجلب الأنواع الدخيلة المتغلغة عن غير قصد يمكن أن ينجم عن أنشطة، مثل تربية المائيات وبحوث المحيطات والسياحة ورياضة صيد الأسماك().
	99 - وقد طلب مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، في اجتماعه العاشر، إلى الأمين التنفيذي العمل مع الهيئات المعنية الأخرى لتحسين فهم إدارة الأنواع الدخيلة المتغلغلة في البيئة البحرية والساحلية().
	100 - وفيما يتعلق بمياه الصابورة، فإن الاتفاقية الدولية لمراقبة إدارة مياه صابورة السفن ورواسبها لعام 2004 التي لم تدخل بعد حيز النفاذ تدعو إلى إدارة مياه الصابورة عن طريق نظم لإدارة تبادلها أو نظم معتمدة لإدارتها. وربما تلقى القبولَ أيضا طرقٌ أخرى لإدارة مياه الصابورة، شريطة أن تضمن هذه الطرق ما لا يقل عن نفس مستوى الحماية للبيئة وصحة الإنسان والممتلكات والموارد وأن توافق عليها، من حيث المبدأ، لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية().
	101 - ولتسريع عملية تقييم النظم المستخدمة في إدارة مياه الصابورة، اعتمدت لجنة حماية البيئة البحرية إطارا لتحديد الوقت المناسب لتطبيق الموافقة الأساسية الممنوحة لأحد نظم إدارة مياه الصابورة على نظام آخر يستخدم نفس المادة الفعالة أو المستحضر الفعال(). ووافقت اللجنة أيضا على ما خلص إليه فريقها المعني باستعراض المسائل المتصلة بمياه الصابورة من أن السفن التي بها سعة لمياه الصابورة تصل إلى 000 5 متر مكعب، ومن بينها تلك التي شيدت في عام 2011، توجد بالنسبة لها تكنولوجيات كافية تمكنها من استيفاء المعيار المحدد في القواعد التنظيمية للاتفاقية المتعلقة بمياه الصابورة(). غير أن اللجنة سلمت بأنه سيلزم في دورتها الثانية والستين إجراء استعراض جديد لتكنولوجيات معالجة مياه الصابورة يركز على السفن الأكبر حجما().
	3 - تغير المناخ

	102 - يتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجة حرارة سطح البحر وارتفاع منسوب سطح البحر على مستوى العالم ونقصان الغطاء الجليدي للبحار فضلا عن تغير نسبة الملوحة وأحوال الأمواج ودوران المحيطات. ومن المحتمل أن تؤدي هذه الآثار إلى إحداث زيادات كبيرة في التفاوتات الطبيعية ومفاقمة الضغوط الحالية على الموارد والنظم الإيكولوجية البحرية(). وقد جرى الإعراب عن القلق الشديد إزاء تحمض المحيطات وما ينجم عنه من آثار، مما قد يغير تكوين الأنواع البيولوجية ويلحق الاضطراب بشبكات الغذاء البحرية والنظم الإيكولوجية البحرية وقد يقوض أنشطة صيد الأسماك والسياحة وغيرها من الأنشطة البشرية المرتبطة بالبحار().
	103 - وفي البحار العميقة، يمكن أن يؤثر تغير درجات حرارة البحار تأثيرا سلبيا على الوظائف البيولوجية لكائنات الجبال البحرية ويمكن أن تقلل زيادة درجة حرارة المياه من الإنتاجية الأساسية العامة داخل المحيطات، مما يؤدي إلى تناقص المواد العضوية التي تسقط إلى قاع البحار فتزود الأنواع البيولوجية في قاع البحار العميقة بالعناصر الغذائية(). وفي المناطق المدارية، يمكن أن يجبر ارتفاع درجات الحرارة في الهواء والماء وارتفاع مستوى سطح البحر أنواعا بيولوجية على هجر موائلها المدارية في اتجاه مناطق شبه مدارية().
	104 - وما زالت الإجراءات تتواصل على جميع المستويات لمواجهة آثار تغير المناخ على المحيطات، بما في ذلك الجهود المبذولة لفهم طبيعة تلك الآثار(). فقد طلب الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية النظر في آثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري والموائل البحرية كجزء من برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي().
	105 - وحددت الخطة الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مؤتمر الأطراف (انظر الفقرة 170 أدناه) عام 2015 تاريخا مستهدفا للتقليل إلى أقصى حد من الضغوط البشرية على الشعاب المرجانية وغيرها من النظم الإيكولوجية الهشة المتأثرة بتغير المناخ وتحمض المحيطات، وذلك للحفاظ على سلامتها وقدرتها على أداء وظائفها. وسيجري بحلول عام 2020 تعزيز صلابة النظم الإيكولوجية وزيادة إسهام التنوع البيولوجي في رصيد الكربون، وذلك من خلال إجراءات الحفظ وإعادة التأهيل، بما يشمل إعادة تأهيل ما لا يقل عن 15 في المائة من النظم الإيكولوجية المتفسخة، وبالتالي الإسهام في تخفيف وطأة تغير المناخ والتأقلم معه().
	106 - ونظرت الدورة التاسعة والعشرون للجنة مصائد الأسماك التابعة للفاو في المسائل المتصلة بآثار تغير المناخ والتكيف معه وتخفيف وطأته في سياق مصائد الأسماك وتربية المائيات(). وأوصت اللجنة بأن تواصل الفاو بذل الجهود لإطلاع الدول الأعضاء أولا بأول على آثار تغير المناخ على مصائد الأسماك وتربية المائيات، مع التركيز على زيادة القدرة على التحمل إيكولوجيا واقتصاديا في عمليات صيد الأسماك وتربية المائيات ولدى التجمعات السكانية التي تعتمد عليها. كما شجعت اللجنة على مواصلة تطوير خارطة طريق الفاو بشأن مصائد الأسماك وتربية المائيات وتغير المناخ().
	4 - الضجيج في المحيطات

	107 - تعد الأنشطة البشرية في المحيطات مسؤولة عن حدوث مستويات متزايدة من الضجيج تحت الماء، وهناك قلق متزايد بشأن الخطر المحتمل الذي يمثله انتشار الضجيج على الموارد البحرية الحية. وتشمل مصادر الضجيج التي يُـحدثها البشر في المحيطات: النقل البحري التجاري وغير التجاري، والمدافع الهوائية المستخدمة لإجراء عمليات المسح السيزمي، والمسبار الصوتي العسكري، والتفجيرات والبناء تحت سطح الماء، واستخراج الموارد، وأنشطة صيد الأسماك. كما اعتبرت المحطات البحرية لتوليد الطاقة من الرياح مصادر للضجيج، وقد تكون التكنولوجيات الجديدة الأخرى للحصول على الطاقة البحرية المتجددة مصادر إضافية للضجيج (انظر الفرع ثانيا - حاء - 3 أعلاه)().
	108 - وقد دأبت الجمعية العامة على تناول الضجيج في المحيطات عن طريق قراراتها السنوية بشأن المحيطات وقانون البحار(). ففي الفقرة 186 من قرارها 65/37 ألف، أشارت الجمعية إلى أن الضجيج في المحيطات يشكل خطرا يحتمل أن يهدد الموارد البحرية الحية، وأكدت أهمية إجراء دراسات علمية سليمة لمعالجة هذه المسألة، وشجعت على إجراء مزيد من البحوث والدراسات والنظر في آثار الضجيج في المحيطات على الموارد البحرية الحية. وفي القرار 65/38 بشأن استدامة مصائد الأسماك، شجعت الجمعية على إجراء مزيد من الدراسات، بما في ذلك ما تقوم به منظمة الأغذية والزراعة، بشأن آثار الضجيج تحت الماء على الأرصدة السمكية ومعدلات صيد الأسماك، وبشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بذلك().
	109 - وبناء على طلب الجمعية العامة، واصلت شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار تجميع دراسات علمية وردت من الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية واستعرضتها جهات نظيرة، ونشرتها الشعبة في موقعها على شبكة الإنترنت().
	110 - وطلب الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي من الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تراعي، في تنفيذ برامج العمل المتصلة بالمناطق المحمية والتنوع البيولوجي البحري والساحلي، تأثير الضجيج في المحيطات على المناطق البحرية المحمية(). وطلبت أيضا إلى الأمين التنفيذي، بالتعاون مع الأطراف والحكومات الأخرى والمنظمات ذات الصلة، تجميع وتلخيص المعلومات العلمية المتاحة عن الضجيج الذي يُـحدثه البشر تحت الماء وآثاره().
	111 - ونوقشت آثار الضجيج في المحيطات على الموارد السمكية في الدورة التاسعة والعشرين للجنة مصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة. ويمكن لمصادر مختلفة للضجيج في المحيطات أن تُـحدث تأثيرا على الأرصدة السمكية المهمة اقتصاديا. فعلى سبيل المثال، تبين أن الضجيج الناتج عن المدافع الهوائية السيزمية قلل معدلات الصيد بمقدار 40 إلى 80 في المائة، مما أثّر تأثيرا شديدا على توزيع الأرصدة السمكية ومدى وفرتها محليا. وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن معدلات الصيد لا يبدو أنها تعود إلى القدر المعتاد حتى بعد مضي أيام على خفوت الضجيج().
	112 - وعلى الصعيد الإقليمي، جرى النظر في مسألة الضجيج الذي يُـحدثه البشر وتأثيره على الحيتانيات في الاجتماع الرابع للأطراف في الاتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة المجاورة من المحيط الأطلسي()، الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ورحب الاجتماع بشدة بتقرير لجنته العلمية حول تأثير الضجيج الذي يُـحدثه البشر على الحيتانيات، وبالمبادئ التوجيهية المرتبطة به. وتتضمن المبادئ التوجيهية رصدا لكل مصدر على حدة وتدابير للتخفيف ترمي إلى الحد من الآثار البيئية الناجمة عن المسبار الصوتي عالي الطاقة والمسح السيزمي واستخدام المدافع الهوائية لأغراض سيزسية، وأعمال البناء الساحلية والبحرية، والمنصات البحرية، وتجارب التعرض للصوت المسترجع وغيرها من مصادر الضجيج تحت الماء. وتعكف أمانة الاتفاق أيضا على وضع مشروع تجريبي لاستخدام الأجهزة الصوتية للحد من التفاعلات بين الحيتانيات والصيد بالشباك في منطقة البحر الأبيض المتوسط().
	113 - وتقوم أمانات اتفاقية الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية، والاتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات الصغيرة في بحر البلطيق وشمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأيرلندي وبحر الشمال، واتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي (اتفاقية أوسبار)، في الوقت الراهن بدراسة وضع مجموعة موحدة من المبادئ التوجيهية لتخفيف الضجيج().
	ياء - أدوات الإدارة
	114 - من أدوات الإدارة المستخدمة داخل المناطق الخاضعة للولاية الوطنية يوجد عدد يمكن استخدامه أيضا لتحقيق الحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. ويتطلب استعمال تلك الأدوات في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية مراعاة عدد من الخصوصيات، بما فيها خصوصيات ذات طبيعة قانونية وإدارية وبيئية. وهناك جهود تبذل ودراسات حالة إفرادية تجرى للنظر في السبل التي يمكن بها تطبيق الأدوات الإدارية المتاحة بنجاح في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، كما هو مبين أدناه. 
	1 - نهج الإدارة المتكاملة ونهج النظام الإيكولوجي

	115 - نهج الإدارة المتكاملة ونهج النظام الإيكولوجي ضروريان للتخفيف من الآثار التراكمية لأنشطة القطاعات المختلفة التي تجري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. وقد واصلت الجمعية العامة، في دورتها الخامسة والستين، تشجيع الدول على أن تتعاون وتنسق جهودها وتتخذ بشكل فردي أو جماعي، حسب الاقتضاء، جميع التدابير التي تتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار وغيرها من الصكوك السارية، للتصدي للآثار الحاصلة في النظم الإيكولوجية البحرية في المناطق الواقعة في نطاق ولايتها الوطنية وخارجه، مع مراعاة سلامة النظم الإيكولوجية المعنية (القرار 65/37 ألف، الفقرة 153). وشجعت أيضا المنظمات والهيئات المختصة التي لم تدمج بعد نهج النظام الإيكولوجي في ولاياتها على القيام بذلك، حسب الاقتضاء، من أجل التصدي للآثار الواقعة على النظم الإيكولوجية البحرية (القرار 65/37 ألف، الفقرة 154). 
	116 - وأوصى الفريق العامل في اجتماعه الأخير بأن تعمل الدول والمنظمات الدولية المختصة صوب اتباع نهج أكثر تكاملا وقائم على النظام الإيكولوجي لحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه بطريقة مستدامة، وذلك بهدف تعزيز التعاون عبر القطاعات، ومعالجة التأثيرات القطاعية والتراكمية على نحو فعال (A/65/68، الفقرة 13). وقد أيدت الجمعية العامة هذه التوصية في وقت لاحق().
	117 - وأشارت أمانة السلطة الدولية لقاع البحار، في مساهمتها، إلى أن هناك تحديا يكمن في اعتماد وتنفيذ ومواصلة استعراض قواعد وأنظمة وإجراءات السلطة التي تجسد نهجا إداريا قائما على النظام الإيكولوجي وتقييما للآثار من أجل مواجهة المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي. وأشارت أيضا إلى أن أهداف خطة إدارة منطقة كلاريون - كليبرتون تتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الإقليمي، وهيكل النظام الإيكولوجي، ووظيفة النظم الإيكولوجية، إلى جانب تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة القائمة على النظام الإيكولوجي. 
	118 - ووجهت أمانة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، في مساهمتها، الانتباه إلى مبادرتها للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي أطلقت في عام 1998 لتقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء لتنفيذ إدارة متكاملة للمناطق الساحلية قائمة على النظام الإيكولوجي. وتقود اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية حاليا عنصرين من العناصر البحرية لمشروع متوسط الحجم تابع لمرفق البيئة العالمية يستهدف وضع برنامج لتقييم المياه العابرة للحدود للنظم الإيكولوجية البحرية الكبيرة والمحيطات المفتوحة. وسوف يساهم برنامج المحيطات المفتوحة في تحديد القضايا البيئية التي تنطوي على مخاطر في المحيطات المفتوحة وإيجاد حلول إدارية إلى جانب ترجمة العلم إلى سياسات. ومن المتوقع أن يسهم البرنامج أيضا في العملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية (”العملية المنتظمة“)().
	119 - وقد أحرز تقدم في تطبيق نُـهُـج النظام الإيكولوجي في إدارة مصائد الأسماك. فمنظمة الأغذية والزراعة تشجع على اتباع نهج النظام الإيكولوجي في مصائد الأسماك على الصعيد العالمي بوصفه نهجا شاملا وجامعا في سبيل استدامة مصائد الأسماك في سياق النظام الإيكولوجي. وعُقد عدد من حلقات العمل الإقليمية والأقاليمية في الفترة 2009-2010، ويتوقع أن يكتمل وضع مجموعة أدوات شاملة لتطبيق الأخذ بنهج النظام الإيكولوجي في مصائد الأسماك في عام 2011. وقد حددت لجنة مصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة الأنشطة المتصلة بتطبيق نهج النظام الإيكولوجي على مصائد الأسماك بوصفها أولوية عالية طوال فترة السنتين 2012-2013. وأكدت أمانة المنظمة على أهمية تقييم الأثر في إطار نهج النظام الإيكولوجي (انظر الفرع ثانيا - ياء - 2 أدناه)().
	120 - وعلى الصعيد الإقليمي، يجري العمل في إطار منظمة مصائد الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسي لإعداد الإطار المرجعي لدعم خارطة الطريق لوضع نهج قائم على النظام الإيكولوجي تستند إليه أنشطة صيد الأسماك في منطقة المنظمة(). وقد أصبح نهج النظام الإيكولوجي والنُـهُـج التحوطي لإدارة مصائد الأسماك ومبادئ الحفظ والإدارة الفعالين للموارد السمكية ضمن أعمال لجنة البلدان الأمريكية لسمك التون المداري، وغيرها من المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك().
	121 - وفي المحيط الجنوبي، تدعم لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا فريقين عاملين أحدهما معني برصد النظم الإيكولوجية وإدارتها، والآخر بمجالات النفوق العارضة المرتبطة بعمليات الصيد. وبدأت أنشطة رصد للتمييز بين التغييرات المرتبطة بأنشطة الصيد في مقابل التغييرات المرتبطة بالتغير البيئي().
	122 - وقد اعتبر الاجتماع العالمي الثاني عشر للاتفاقيات وخطط العمل المتعلقة بالبحار الإقليمية الإدارة القائمة على النظام الإيكولوجي أنجع الوسائل وأقلها تكلفة لإدارة المحيطات والسواحل().
	123 - ويبين تقرير حالة الجودة الذي نشر في عام 2010 لشمال شرق المحيط الأطلسي أن هناك فجوات في المعرفة ما زالت بحاجة إلى معالجة، بما في ذلك تقييمات شاملة للنظم الإيكولوجية لدعم اتباع نهج قائم على النظام الإيكولوجي في إدارة الأنشطة البشرية. واعتمد الاجتماع الوزاري للجنة لحماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي (لجنة أوسبار)، الذي عقد في أيلول/سبتمبر 2010، استراتيجية بيئية جديدة لشمال شرق المحيط الأطلسي (2010-2020)، تركز على تنفيذ العمل بالنهج القائم على النظام الإيكولوجي وتتيح التنسيق في تنفيذ الأمر التوجيهي لإطار الاستراتيجية البحرية للاتحاد الأوروبي().
	124 - وترمي مبادرة أطلقتها في عام 2008 وحدة تنسيق خطة عمل البحر الأبيض المتوسط إلى تعزيز تطبيق نهج النظام الإيكولوجي في إدارة الأنشطة البشرية داخل منطقة اتفاقية برشلونة().
	125 - وفي سياق برنامج النظم الإيكولوجية البحرية الكبيرة، حققت مشاريع ينفذها مرفق البيئة العالمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في النظام الإيكولوجي البحري الكبير في تيار أغولهاس والصومال والجبال البحرية في غرب المحيط الهندي تقدما في التحليلات التشخيصية العابرة للحدود و/أو برامج العمل الاستراتيجية، مما يمثل التزامات متعددة الأقطار بإصلاحات قانونية ومؤسسية ومتعلقة بالسياسات لمعالجة الشواغل البيئية والمتعلقة بالموارد البحرية عبر الحدود. وأُحرز تقدم مستمر في ملء الفجوات في المعرفة بالنظام الإيكولوجي عن طريق تقييمات أوقيانوغرافية لذلك النظام الإيكولوجي البحري().
	2 - تقييمات الأثر البيئي

	126 - يتزايد الدعم لاستخدام تقييمات الأثر البيئي لمساندة الحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. وأوصى الفريق العامل في اجتماعه المنعقد في عام 2010 بأن تعترف الجمعية العامة بأهمية إجراء تقييمات للأثر البيئي، وبخاصة لأغراض تنفيذ نهج النظام الإيكولوجي والنهج التحوطي، وأن تعترف بأهمية وضع مزيد من التوجيهات العلمية والتقنية بشأن تنفيذ تقييمات الأثر البيئي فيما يتعلق بالأنشطة المزمع القيام بها في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، بما في ذلك النظر في تقييم الآثار التراكمية (A/65/68، الفقرتان 14 و 16). وأيدت الجمعية العامة في وقت لاحق توصيات الفريق العامل().
	127 - ومن أهداف تقييم الأثر البيئي تنوير متخذي القرارات عن طريق تحديد ما تنطوي عليه مقترحات التنمية من آثار ومخاطر بيئية يحتمل أن تكون هامة. وعلى المدى البعيد، تعزز تقييمات الأثر البيئي التنمية المستدامة عن طريق ضمان ألا تقوض مقترحات التنمية الموارد الحيوية والوظائف الإيكولوجية().
	(أ) سمات تقييمات الأثر البيئي

	128 - قدم تقرير سابق للأمين العام معلومات عن طبيعة تقييمات الأثر البيئي وعلاقتها بالتقييمات البيئية الاستراتيجية(). وقد تختلف المكونات الخاصة لعملية تقييم الأثر البيئي في إطار صكوك مختلفة. ومع ذلك، فإن معظم العمليات تتبع خطوات موحدة: (أ) الفرز لتحديد أي المشاريع أو التطورات يتطلب تقييما كاملا أو جزئيا للأثر؛ (ب) تحديد النطاق لتقرير التأثيرات المحتملة ذات الصلة بالتقييم، والحلول البديلة التي تدرأ الآثار الضارة أو تخففها أو تعوض عنها؛ (ج) قياس وتقييم الآثار ووضع البدائل؛ (د) تقديم التقارير، التي تأخذ شكل بيان أو تقرير عن الأثر البيئي، يشمل خطة للإدارة البيئية؛ (هـ) استعراض لتقييم الأثر البيئي؛ (و) اتخاذ القرار بشأن الموافقة على المشروع أو رفضه، وتحت أية ظروف؛ (ز) الرصد لتقييم ما إذا كانت الآثار المتوقعة وتدابير التخفيف المقترحة تحدث على النحو المحدد في خطة الإدارة البيئية؛ (ح) الامتثال والإنفاذ، فضلا عن التدقيق البيئي().
	129 - ويقوم مؤيدو نشاط أو مشروع ما بتنفيذ تقييم الأثر البيئي، ويجري ذلك عادة عن طريق فريق متعدد التخصصات، يعين خصيصا لهذه المهمة، وبه مجموعة مناسبة من الخبرات العلمية والاقتصادية والاجتماعية(). وتقوم هيئة خارجية، وهي عادة هيئة حكومية، بالإشراف على العملية واستعراض الدراسة. 
	130 - وقدرت الدراسات المتوفرة أن تكلفة إعداد تقييم الأثر البيئي نادرا ما تتجاوز واحدا في المائة من تكاليف المشروع(). ويبدو أن التكاليف التي تزيد عن واحد في المائة تحدث فيما يتعلق بمشاريع مثيرة للجدل بصورة خاصة في بيئات حساسة، أو حيث لم تتبع الممارسة الجيدة(). ومن المتوقع أن تحدث تكاليف إضافية، مثل تكاليف الترجمة والسفر، لإجراء تقييمات في سياق عابر للحدود()،  وربما يلزم أخذها في الاعتبار أيضا في حالة التقييمات التي تتم في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية. 
	131 - ومن السمات الرئيسية لممارسة التقييم الجيدة: المشاركة العامة والشفافية والمصداقية(). وتشمل أوجه القصور في الممارسة أوجه القصور التقنية، التي لا ترقى فيها دقة تنبؤات الأثر وإمكانية استخدام تدابير التخفيف والإدارة وأهمية التقارير لاتخاذ القرارات إلى المعايير المقبولة دوليا؛ والقيود الإجرائية، بما في ذلك التضارب في إدارة العملية، والتأخر عن المواعيد، ونقص مراقبة الجودة؛ والقضايا الهيكلية الناجمة عن تطبيق تقييم الأثر البيئي كعملية منفصلة لا علاقة لها بدورة المشروع أو السياق الأوسع لعملية اتخاذ القرارات. ولكي تكون تقييمات الأثر البيئي فعالة، فإنها تتطلب إطارا متسقا لتخطيط السياسة العامة وإجراءات منهجية للمتابعة(). ومع أن تقييمات الأثر البيئي شائعة في المناطق البرية أو قرب الشواطئ وفي المياه الضحلة، فإن عددا من الجوانب البيئية والعملية والقانونية تجعل تنفيذها أكثر صعوبة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. وترد بعض هذه الجوانب في تقرير حلقة عمل الخبراء التي عقدتها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 2009().
	132 - وإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق معظم عمليات تقييم الأثر البيئي على مستوى القطاعات ولا تتطلب تقييم الآثار المتراكمة في مختلف القطاعات. وفي اجتماع الفريق العامل في عام 2010، أُعرِب عن رأي مفاده أن التقييمات البيئية الاستراتيجية تتعامل بفعالية أكبر مع تقييم الآثار التراكمية، لأنها تنطوي على تقييم السياسات والبرامج والخطط، بدلا من الأنشطة الفردية (A/65/68، الفقرة 53). وأشارت حلقة عمل الخبراء لاتفاقية التنوع البيولوجي أن التقييمات البيئية الاستراتيجية تتيح تنسيق إدارة الاستخدامات المتعددة لحيز المحيطات، بما في ذلك إدماجها ضمن خطط الإدارة المتكاملة الإقليمية أو دون الإقليمية. 
	(ب) الصكوك الدولية التي تشترط إجراء تقييمات الأثر البيئي

	133 - إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (المواد 204-206)، ينص عدد من الصكوك الدولية على تقييم الأثر البيئي. وينطبق بعضها في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، ويرد بيان بها في تقرير سابق للأمين العام (A/64/66/Add.2، الفقرتان 130 و 131). وترد معلومات إضافية أدناه. 
	134 - يشترط اتفاق عام 1994 المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من الاتفاقية، والأنظمة المتعلقة بالتنقيب عن العقيدات المتعددة الفلزات واستكشافها في المنطقة، والأنظمة المتعلقة بالتنقيب عن الكبريتيدات المتعددة الفلزات واستكشافها في المنطقة، أن تكون طلبات الموافقة على خطط العمل مصحوبة بتقييم للآثار البيئية المحتملة للأنشطة المقترحة وبوصف لبرنامج للدراسات الأوقيانوغرافية والبيئية الأساسية(). ويجب أن يقدم المتعهدون في تقاريرهم السنوية إلى السلطة الدولية لقاع البحار معلومات عن تنفيذ برامجهم المتعلقة بالرصد ونتائجها وأن يقدموا بيانات أساسية بيئية. وقد صدرت توصيات ليهتدى بها المتعهدون في تقييم الآثار البيئية المحتملة الناشئة عن استكشاف العقيدات المتعددة المعادن في المنطقة في 2001 ونقحت في 2010().
	135 - وتشترط اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البحرية المعرضة للانقراض، التي تنظم أربعة أنواع من التجارة الدولية (التصدير وإعادة التصدير والاستيراد و ”الجلب من البحر“())، أن تخلص الدولة الجالبة إلى أن الجلب لن يكون ضارا ببقاء الأنواع المعنية. ويجب الخلوص إلى ذلك قبل منح شهادة جلب من البحر لعينة من الأنواع المدرجة في التذييل الأول أو الثاني من الاتفاقية(). ويجب على الجهة العلمية المسؤولة في الدولة الجالبة الإفادة بأن ذلك الجلب لن يكون ضارا ببقاء الأنواع المعنية (المادة الثالثة، الفقرة 5، والمادة الرابعة، الفقرة 6). وفيما يتعلق بالأنواع المدرجة في التذييل الثاني، يجوز لجهة علمية مسؤولة إعداد مشورتها بالتشاور مع الجهات العلمية الوطنية المسؤولة الأخرى، أو الهيئات العلمية الدولية المناسبة، عند الاقتضاء (المادة الرابعة، الفقرة 7). ويقوم الفريق العامل المعني بالجلب من البحر والتابع للجنة الدائمة في الوقت الحاضر بوضع وثيقة للمناقشة وقرار منقح للنظر فيهما في الدورة الثانية والستين للجنة الدائمة التي ستعقد في عام 2012 وكذلك في الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف الذي سيعقد في عام 2013().
	136 - وقد وضعت المنظمة البحرية الدولية مبادئ توجيهية للتقييم لحماية المناطق البحرية من الآثار المحتملة للنقل البحري الدولي. وتشمل المبادئ التوجيهية لتقييم النفايات والمواد الأخرى التي يمكن النظر في إلقائها في البحر (المرفق 1 لبروتوكول لندن)() أحكاما لتحديد النطاق والمحتوى لإجراء تقييم الأثر البيئي، على أساس المرفق 2 من بروتوكول لندن. وينص المرفق 2 على أنه يجب أن تكون الطلبات المقدمة إلى سلطات الدولة الطرف للحصول على تصاريح لإلقاء النفايات مصحوبة بتقييم لخيارات التخلص منها في البحر، بما في ذلك معلومات عن خصائص النفايات، والأحوال في موقع الإلقاء المقترح، والتدفقات، وتقنيات التخلص المقترحة، وتحديد الآثار المحتملة على صحة البشر، والموارد الحية، ومرافق الاستجمام، والاستخدامات المشروعة الأخرى للبحر().
	137 - وفيما يخص تخصيب المحيطات، فإن القرار LC-LP.2 (2010) بشأن إطار التقييم للبحوث العلمية المتصلة بتخصيب المحيطات، الذي اعتمدته الأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن وبروتوكول لندن (انظر الفرع ثانيا - حاء - 1 أعلاه)، يحدد معايير للتقييم الأولي للاقتراح وخطوات تفصيلية لإنجاز التقييم البيئي، بما في ذلك إدارة المخاطر ورصدها. وسيجري تقييم كل تجربة، بغض النظر عن الحجم أو النطاق، وفقا للإطار. ومع ذلك، فقد تختلف الاحتياجات من المعلومات وفقا لطبيعة كل تجربة().
	138 - وعلى الصعيد الإقليمي، ينص الاتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة المجاورة من المحيط الأطلسي، في مرفقه 2، على إجراء تقييمات للأثر البيئي من أجل توفير أساس لإباحة أو حظر مواصلة التنمية المستقبلية للأنشطة التي قد تؤثر على الحيتانيات أو موائلها في منطقة الاتفاق، بما في ذلك مصائد الأسماك والتنقيب والاستغلال البحريين، والرياضات البحرية والسياحة ومشاهدة الحيتانيات، إلى جانب وضع الشروط التي يمكن أن تجري مثل هذه الأنشطة بموجبها.
	(ج) معلومات عن تقييمات الأثر البيئي المضطلع بها أو المقررة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية

	139 - وفقاً للطلب الوارد في الفقرة 167 من قرار الجمعية العامة 65/37 ألف، يهدف هذا الفرع إلى تقديم معلومات عن تقييمات الأثر البيئي المضطلع بها فيما يتعلق بالأنشطة المقررة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، بما في ذلك الجوانب المتعلقة ببناء القدرات، على أساس المعلومات المطلوبة من الدول والمنظمات الدولية المختصة. وترد معلومات بشأن احتياجات بناء القدرات في الفرع ثالثا - باء من هذا التقرير.
	140 - التطبيق العام لتقييمات الأثر البيئي: أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن المعلومات المتعلقة بالتقييمات المضطلع بها فيما يتعلق بالأنشطة المقررة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، بما في ذلك الجوانب المتعلقة ببناء القدرات، ما زالت متفرقة وشحيحة. وأفادت بعض دول الاتحاد الأوروبي بأنها لم تضطلع بأنشطة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، في حين لم تتوافر معلومات عن إجراء أية تقييمات للأثر البيئي في حالة الدول التي يحتمل أنها اضطلعت ببعض الأنشطة في تلك المناطق، باستثناء الحالات التي تكون فيها هذه التقييمات إلزامية بموجب اتفاقات دولية أو قواعد المنظمات الدولية أو أنظمة الاتحاد الأوروبي().
	141 - وأفادت ناميبيا في مساهمتها بأنها لم تضطلع بأية تقييمات على النحو المتوخى في الفقرة 167 من قرار الجمعية العامة 65/37 ألف، إلا أنها تطبِّق أحكاماً بيئية صارمة، بما يتوافق مع المعايير الدولية، تُلزِم بإجراء تقييم قبل أي مشروع رئيسي قد يؤثر سلبا على البيئة. 
	142 - وذكرت النرويج أنها ملتزمة بالتعاون من خلال المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بإجراء تقييمات الأثر البيئي فيما يتعلق بالأنشطة المقررة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، عند الاقتضاء، وباعتماد التدابير الإدارية ذات الصلة. ووجهت الانتباه إلى المقررات والتوصيات التي اعتمدها الاجتماع الوزاري للجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي (لجنة أوسبار)، المعقود في أيلول/سبتمبر 2010، فيما يتعلق بإنشاء وإدارة ست مناطق محمية بحرية في مناطق خارج نطاق الولاية الوطنية في شمال شرق المحيط الأطلسي (انظر الفقرة 174 أدناه)، مشيرة إلى أن تلك المقررات استندت إلى تقييمات الأثر البيئي التي أجريت في كل منطقة من المناطق المذكورة(). وتنص التوصيات على أنه، حسب الاقتضاء، ينبغي لأي نشاط إنساني يجري في المناطق البحرية المحمية أو لأي إجراء يُتَّخذ خارج تلك المناطق قد يُحتَمَل تعارضه مع أهداف الحفظ في المنطقة، أن يخضع لتقييم من تقييمات الأثر البيئي أو التقييمات البيئية الاستراتيجية.
	143 - وذكر البنك الإسلامي للتنمية أن الأثر البيئي للمشاريع التي يمولها البنك يخضع لاستعراض دقيق أثناء المرحلة التحضيرية للتمويل().
	144 - أنشطة صيد الأسماك: أفادت أستراليا بأن النشاط الرئيسي الذي يقوم به المواطنون والسفن والشركات الأسترالية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية لأستراليا هو صيد الأسماك، وبأنه تم إجراء تقييمات للأثر البيئي فيما يتعلق بأنشطة الصيد. وبموجب القانون الأسترالي لحماية البيئة وحفظ التنوع البيولوجي لعام 1999، تخضع الترتيبات الإدارية المطبقة على السفن الأسترالية التي تمارس الصيد في أعالي البحار لتقييمات بيئية دورية. وقد خضعت لعمليات تقييم جميع المصائد الأسترالية التي تشمل أنشطة للصيد في مناطق خارج نطاق الولاية الوطنية(). وأنجزت أستراليا أيضاً تقييمات أولية للأثر، وتعكف على إنجاز تقييمات للأثر أكثر اكتمالاً، فيما يتعلق بأنشطة الصيد في قاع البحار بواسطة السفن التي ترفع العلم الأسترالي في منطقة المنظمة الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك في جنوب المحيط الهادئ ومنطقة اتفاق مصائد الأسماك في جنوب المحيط الهندي. وتخضع أيضاً لما يلزم من تقييمات سفُن الصيد الأسترالية التي تعمل في أعالي البحار في نطاق منطقة لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا.
	145 - ووجهت نيوزيلندا الانتباه، في مساهمتها، إلى تقرير صدر في عام 2008 عن تقييم أثر أنشطة صيد في قاع البحار كان يقترح أن تقوم بها سفن نيوزيلندية خلال عامي 2008 و 2009 تقوم بالصيد في أعالي البحار في منطقة المنظمة الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك في جنوب المحيط الهادئ().
	146 - وأشارت النرويج إلى أنها عضو في عدة منظمات وترتيبات إقليمية لإدارة مصائد الأسماك()، يقوم بعضها بإجراء تقييمات للآثار المحتملة المترتبة على أنشطة الصيد في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. ووضعت النرويج أيضاً تشريعات وطنية تتضمن شروطاً تتعلق بالصيادين النرويجيين العاملين في المناطق الخاضعة للمنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك، وهي تسهم في التقييمات الإقليمية الجارية في شمال المحيط الأطلسي، وفي عمل المجلس الدولي لاستكشاف البحار الذي يجري تقييمات للموارد البحرية الحية.
	147 - وأشارت بعض الدول التي ساهمت بمعلومات في هذا التقرير إلى أنها ستقدم مزيداً من المعلومات عن أنشطتها الجارية لتقييم آثار الصيد في قاع البحار في سياق تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ قراري الجمعية العامة 61/105 و 64/72.
	148 - وأكدت أمانة الفاو أهمية إجراء تقييمات الآثار في إطار اتباع نهج النظام الإيكولوجي في التعامل مع مصائد الأسماك وتربية المائيات. وتعكف الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك على إنجاز هذه التقييمات، في ما يتعلق بمصائد أسماك البحار العميقة في أعالي البحار، على النحو الموصى به في المبادئ التوجيهية الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة المتعلقة بإدارة مصائد أسماك البحار العميقة في أعالي البحار. وستواصل أمانة منظمة الأغذية والزراعة دعم تنفيذ المبادئ التوجيهية (انظر الفقرة 41 أعلاه)(). 
	149 - وعلى الصعيد الإقليمي، أخذت اللجنة الدولية لحفظ تون المحيط الأطلسي في اعتبارها الآثار البيئية لمصائد سمك التون وأشباهه، واعتمدت توصيات وقرارات فيما يتعلق بأنواع القروش والسلاحف البحرية والطيور البحرية والسرجَسُّوم(). وأفادت أمانة اللجنة بأن أهداف برامج المراقبة() تشمل إجراء تقييمات متأنية لآثار مصائد سمك التون على الموارد البحرية الأخرى. وجارٍ بذل الجهود لرصد السلاحف البحرية، والطيور البحرية، والثدييات البحرية، بهدف الحصول على بيانات أفضل بشأن آثار مصائد أسماك أعالي البحار على هذه الأنواع. واعتُمِدَت تدابير للتخفيف من آثار الصيد وتقليل معدل نفوق طيور الألباتروس وغيرها من الطيور البحرية(). كما رصدت اللجنة أثر مصائد سمك التون على عدة أنواع من القروش اليميّة في المحيط الأطلسي، بطرق من بينها إنشاء فريق للأنواع معني بالقروش، اضطلع في جملة أمور، بإجراء تقييم للمخاطر لمساعدة عملية إدارة المصائد من منظور النظام الإيكولوجي().
	150 - واعتمدت منظمة مصائد الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسي خريطة بمناطق الصيد القائمة (”مناطق تغطية الصيد“) في عام 2010، تم تعيين المناطق الواقعة خارجها كمناطق جديدة للصيد. ووافقت المنظمة على تنفيذ تقييمات للأثر للمصائد الاستكشافية الجديدة الواقعة خارج منطقة تغطية الصيد التابعة لها، وذلك في حالة توافر معلومات علمية جديدة عن وجود نظم إيكولوجية بحرية هشة، أو إذا حدثت تغييرات هامة في أساليب الصيد أو تكنولوجياته. وأُنشِئ فريق عامل من مديري مصائد الأسماك والعلماء معني بالنظم الإيكولوجية البحرية الهشة في عام 2008 بهدف وضع توصيات للجنة المصائد بشأن التنفيذ الفعال للتدابير الرامية إلى تجنب إلحاق أضرار كبيرة بالنظم الإيكولوجية البحرية الهشة(). 
	151 - وأفادت أمانة لجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي، في مساهمتها، بعدم ورود تقارير بالعثور على نظم إيكولوجية بحرية هشة. ولم يَمنَح بعْد أي من الأطراف المتعاقدة إذناً بالصيد في مناطق الصيد ”الجديدة“.
	152 - وأشارت أمانة لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا إلى أن اللجنة تواصل الاستجابة لمشورة لجنتها العلمية فيما يتعلق بالنهج المتبعة لتجنب إلحاق أضرار كبيرة بالنظم الإيكولوجية البحرية الهشة من عمليات الصيد. وتشمل الإجراءات التي تلقى دعماً وضع أطر لتقييم المخاطر، ورسم خرائط لمناطق تغطية مصائد الأسماك القائمة، وطرح خيارات للتخفيف من الآثار، ووضع إجراءات للإبلاغ ومبادئ توجيهية لتقييمات الآثار الناجمة عن معدات الصيد().
	153 - التنقيب عن الموارد المعدنية واستكشافها: أفادت الصين، في مساهمتها، بإجراء عمليات استقصاء وتقييم للبيئة البحرية فيما يتعلق بالمنطقة المشمولة بالعقد الموقع بين الرابطة الصينية للبحث والتطوير في ميدان الموارد المعدنية المحيطية والسلطة الدولية لقاع البحار في عام 2001. وقد قدمت الصين تقارير سنوية وتقارير استعراضية كل خمس سنوات، تتضمن سرداً لجهود الاستقصاء والتقييم (انظر الفقرة 17 أعلاه).
	154 - وذكرت أمانة السلطة الدولية لقاع البحار أن تقييمات الأثر البيئي أصبحت إحدى الأدوات الأكثر فعاليةً وعمليةً لدعم التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن وضع أسس بيئية إقليمية، وتحسين مستوى الفهم لهياكل النظام الإيكولوجي ووظائفه في إطار الشبكة الممثِّلة للمناطق ذات الأهمية البيئية الخاصة، قد يتيح لخطة الإدارة البيئية المقترحة لمنطقة كلاريون - كليبرتون، أن تساعد المتعهدين على الوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق بتقييم آثار ما يقومون به من أنشطة، وبإنشاء مناطق مرجعية من حيث الحفظ والأثر. ووجهت الانتباه إلى أن أحد الأهداف التشغيلية لخطة الإدارة البيئية المقترحة هو إجراء تقييمات تراكمية للأثر البيئي، حسب الاقتضاء، بناءً على مقترحات الاستغلال في المستقبل.
	155 - أنشطة أخرى: ذكرت أستراليا أنه لم ينْمُ إلى عِلْمِها وجود أنشطة من جانب مواطنين أو سفن أو شركات أسترالية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، بخلاف أنشطة الصيد، تنطبق عليها مقتضيات المادة 206 من اتفاقية قانون البحار. وبناءً عليه، لم تُجْر أية تقييمات للأثر البيئي للأنشطة الأخرى غير الصيد الجارية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. وأشارت أستراليا مع ذلك إلى أن القانون الأسترالي لحماية البيئة وحفظ التنوع البيولوجي لعام 1999، المُطبَّق على المواطنين والسفن والشركات الأسترالية في المناطق الواقعة داخل نطاق الولاية الوطنية الأسترالية وخارجه، ينص على إطار قانوني لتقييمات الأثر البيئي.
	156 - وأشارت البرازيل، في مساهمتها، إلى أن اللجنة البرازيلية عبر - الأطلسية الأولى انعقدت في عام 2009، مما أتاح القيام ببحوث علمية أوقيانوغرافية في المياه الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية في جنوب المحيط الأطلسي. ويتمثَّل هدف اللجنة في جمع البيانات البيئية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والطقسية - الأوقيانوغرافية، التي من شأنها أن تدعم إجراء تقييمات الأثر البيئي في المستقبل.
	157 - ووجهت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي الانتباه إلى المقرر 10/29 للاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف، الذي طلب إلى الأمين التنفيذي تيسير وضع مبادئ توجيهية طوعية للنظر في التنوع البيولوجي في تقييمات الأثر البيئي والتقييمات البيئية الاستراتيجية في المناطق البحرية والساحلية باستخدام المبادئ التوجيهية لحلقة عمل الخبراء لعام 2009 (انظر الفقرتين 131 و 132 أعلاه)(). وعملاً بهذا الطلب، تعكف الأمانة على إعداد مشروع المبادئ التوجيهية الطوعية، الذي سيقدَّم لتنظر فيه الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وذلك قبل انعقاد الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف. وطلب مؤتمر الأطراف أيضاً إلى الأمين التنفيذي أن يتعاون مع عدد من المنظمات والعمليات والأفرقة العلمية، على تنظيم اجتماع مشترك للخبراء لاستعراض مدى معالجة الشواغل المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك آثار مصائد الأسماك اليميّة ذات المستويات الأدنى في التسلسل الغذائي على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، في التقييمات الحالية، واقتراح الخيارات لمعالجة الشواغل المتصلة بالتنوع البيولوجي().
	158 - وأشارت أمانة المنظمة البحرية الدولية إلى أنه في الوقت الذي تنطبق فيه المبادئ التوجيهية الخاصة بتقييم النفايات وغيرها من المواد التي يمكن بحث مسألة إغراقها (انظر الفقرة 136 أعلاه) على المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، فعلى الصعيد العملي، تصدر غالبية تراخيص الإغراق لأغراض عمليات التخلص من النفايات داخل نطاق البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لأي دولة من الدول الساحلية. وفيما يتعلق بإطار تقييم البحوث العلمية المتعلقة بتخصيب المحيطات (انظر الفقرة 137)، أشارت أمانة المنظمة البحرية الدولية إلى أن تجارب تخصيب المحيطات تُوُخِّيَت في المقام الأول في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية التي يقل فيها مستوى المغذيات().
	159 - وعلى الصعيد الإقليمي، قام الاجتماع الرابع للأطراف في الاتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة المجاورة من المحيط الأطلسي، في قراره بشأن المبادئ التوجيهية للتصدي لتأثير الضجيج الناتج عن الأنشطة البشرية على الحيتانيات في المنطقة التابعة للاتفاق (انظر الفقرة 112 أعلاه)، بتشجيع الأطراف على التصدي بشكل كامل لمسألة الضجيج الناتج عن الأنشطة البشرية في البيئة البحرية، بما في ذلك الآثار التراكمية، في ضوء أفضل المعلومات العلمية المتاحة ومع مراعاة التشريعات التي تطبقها الأطراف، خصوصاً فيما يتعلق بضرورة إجراء تقييمات مستفيضة للأثر البيئي قبل منح الموافقة على نشاط مقترح من الأنشطة التي ينتج عنها ضجيج. كما كلَّف أمانة الاتفاق بأن تنشئ، بالتعاون مع اللجنة العلمية، فريقاً عاملاً مشتركاً مع أمانات اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، والاتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات الصغيرة في بحر البلطيق وشمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الآيرلندي وبحر الشمال، واتفاق بيلاغوس، بهدف استحداث أدوات ملائمة لتقييم آثار الضجيج الناتج عن الأنشطة البشرية على الحيتانيات، ومواصلة اتخاذ تدابير من شأنها التخفيف من هذه الآثار، وتنسيق الجهود المبذولة مع الهيئات الدولية الأخرى، ولا سيما وحدة التنسيق لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط، واللجنة المعنية بحماية البحر الأسود من التلوث، وأمانة لجنة أوسبار، والمنظمة البحرية الدولية().
	3 - أدوات الإدارة على أساس المناطق لا سيما في المناطق البحرية المحمية

	160 - لاقت الإدارة على أساس المناطق، بما في ذلك إنشاء المناطق البحرية المحمية، اعترافاً بوصفها أداة هامة لحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه بطريقة مستدامة (انظر A/65/68، الفقرة 58). ويرد في التقارير السابقة للأمين العام معلومات مستفيضة عن هذا الموضوع(). ويبين هذا الفرع التطورات التي استجدت مؤخراً.
	(أ) تحديد المناطق البحرية ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية التي تحتاج إلى حماية

	161 - أوصى الفريق العامل، في اجتماعه لعام 2010، بأن تطلب الجمعية العامة إلى الدول أن تعمل من خلال منظمات دولية مختصة من أجل وضع منهجية مشتركة لتحديد واختيار المناطق البحرية التي قد تستفيد من الحماية استناداً إلى المعايير القائمة، بغية تيسير تحقيق هدف إنشاء مناطق بحرية محمية، الذي تحدد عام 2012 تاريخا لبلوغه حسب ما جاء في خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (A/65/68، الفقرة 18). وفي وقت لاحق، أيدت الجمعية العامة هذه التوصية()، ولاحظت كذلك العمل الذي تضطلع به الدول والمنظمات والهيئات الحكومية الدولية المعنية، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، لتقييم المعلومات العلمية المتعلقة بالمناطق البحرية التي تحتاج إلى الحماية، وتجميع المعايير الإيكولوجية لتحديد تلك المناطق (القرار 65/37 ألف، الفقرة 178).
	162 - وما زال العمل جارياً لتحديد المناطق البحرية ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية التي تحتاج إلى حماية، وذلك لدعم عملية اتخاذ القرارات بشأن التدابير الإدارية الملائمة، ولا سيما في سياق اتفاقية التنوع البيولوجي. وأشار مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، في اجتماعه العاشر، إلى أن تطبيق المعايير المتعلقة بالمناطق ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية()، هو تطبيق علمي وتقني، وأن المناطق التي يثبت استيفاؤها للمعايير قد تتطلب اتخاذ تدابير معززة لحفظها وإدارتها، وأن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، من بينها المناطق البحرية المحمية وتقييمات الآثار. وأكد مؤتمر الأطراف أن عملية تحديد المناطق ذات الأهمية الإيكولوجية والبيولوجية واختيار التدابير لحفظها وإدارتها، أمرٌ يخص الدول والمنظمات الحكومية الدولية المختصة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وشجع الاجتماع الأطراف والحكومات والمنظمات الحكومية الدولية المختصة الأخرى، على التعاون، مجتمعة أو على أساس إقليمي أو دون إقليمي، من أجل تحديد واعتماد التدابير المناسبة للحفظ والاستخدام المستدام فيما يتعلق بالمناطق ذات الأهمية الإيكولوجية والبيولوجية، بطرق من بينها إنشاء شبكات ممثِّلة للمناطق المحمية البحرية وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واستناداً إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، كما شجعها على إبلاغ العمليات ذات الصلة داخل الجمعية العامة. وطلب الاجتماع أيضاً إلى الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي تسهيل الحصول على أفضل ما هو متاح من مجموعات البيانات والمعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي، وإمكانية الاستفادة منها على نحو مشترك، على النطاق العالمي والإقليمي والوطني. وطُلِب إلى الأمين التنفيذي أن ينظم سلسلة من حلقات العمل الإقليمية لتيسير توصيف المناطق البحرية ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية من خلال تطبيق المعايير العلمية، وغيرها من المعايير العلمية ذات الصلة المتوافقة والتكميلية المتفق عليها على الصعيدين الوطني والحكومي الدولي، وكذا التوجيه العلمي فيما يتعلق بتحديد المناطق البحرية الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.
	163 - وطلب مؤتمر الأطراف أيضاً إلى الأمين التنفيذي أن يقوم، بالتعاون مع الأطراف والحكومات الأخرى، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، وغيرها من الجهات، بإنشاء مستودع للمعلومات العلمية والتقنية والخبرات المتعلقة بتطبيق المعايير العلمية بشأن تحديد المناطق ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية، وإعداد آلية لتبادل المعلومات مع المبادرات المماثلة، من قبيل عمل منظمة الأغذية والزراعة بشأن النظم البيئية البحرية الهشة. وطُلِب إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تعد تقارير تستند إلى التقييم العلمي والتقني للمعلومات المستقاة من حلقات العمل الإقليمية، تبين فيها تفاصيل المناطق التي تستوفي المعايير العلمية، لينظر فيها مؤتمر الأطراف الذي سيقدم بعد ذلك المعلومات ذات الصلة إلى الجمعية العامة، ولا سيما الفريق العامل(). 
	164 - وأشارت أمانة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية إلى أن التصنيف العالمي الجغرافي الحيوي للمحيطات المفتوحة وقاع البحار العميقة، إضافة إلى معايير اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن المناطق ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية، يوفران إرشادات علمية لها أهمية في تحديد المناطق البحرية التي تحتاج إلى حماية. وأفادت أمانة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية أيضاً بأنها تشارك في المبادرة العالمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في المحيطات، وهي شراكة دولية للنهوض بالأساس العلمي لحفظ التنوع البيولوجي في البحار العميقة والمحيطات المفتوحة، وذلك بهدف مساعدة البلدان وكذا المنظمات الإقليمية والعالمية، على الاستفادة من البيانات الموجودة واستحداث بيانات وأدوات ومنهجيات جديدة لتحديد المناطق ذات الأهمية الإيكولوجية والبيولوجية، مع التركيز مبدئياً على المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. وقد نشرت المبادرة تقارير وكتيبات وإحاطات تتضمن لمحة عامة عن الأدوات العلمية والتكنولوجيات ومصادر البيانات التي يمكن أن يُستَرشَد بها في تطبيق معايير اتفاقية التنوع البيولوجي.
	165 - وفي سياق النقل البحري، وجهت أمانة المنظمة البحرية الدولية الانتباه إلى مفهوم المناطق البحرية الشديدة الحساسية، والمناطق الخاصة أو مناطق مراقبة الانبعاثات، في إطار اتفاقية عام 1973 الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 التي تتضمن عمليات التقييم الاستراتيجي المتعلقة بأي منطقة من المناطق. فعلى سبيل المثال، يجب أن تتصف المنطقة، حتى تُعيَّن كإحدى المناطق البحرية الشديدة الحساسية، بسِمات معينة ذات أهمية (إيكولوجية أو اجتماعية - اقتصادية أو علمية)، وأن تكون معرضة للتضرر من جراء أنشطة النقل البحري الدولي، وأن يكون لديها على الأقل تدبير وقائي واحد مرتبط بذلك قائم على أساس قانوني محدد يمكن للمنظمة البحرية الدولية اعتماده لتجنب المخاطر الناجمة عن هذه الأنشطة أو تقليلها أو القضاء عليها. وبالمثل، حتى تُعيَّن منطقة ما بوصفها منطقة خاصة، يجب أن تستوفي معايير محددة تتعلق بوضعها الأوقيانوغرافي والبيئي، وبحركة السفن البحرية().
	(ب) المناطق البحرية المحمية

	166 - أوصى الفريق العامل في اجتماعه المعقود في عام 2010 بأن تعترف الجمعية العامة بالعمل الذي تقوم به المنظمات الدولية المختصة المتعلق باستخدام أدوات الإدارة على أساس المناطق، وأهمية إنشاء مناطق محمية بحرية بما يتوافق مع القانون الدولي واستناداً إلى معلومات علمية، بما في ذلك تصميم شبكات ممثِّلة للمناطق المحمية البحرية، بحلول عام 2012، وفق ما دَعَت إليه خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (A/65/68، الفقرة 17). وأقرت الجمعية العامة لاحقا هذه التوصية(). وأعادت التأكيد أيضا على ضرورة مواصلة وتكثيف الدول لجهودها المباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، من أجل تطوير وتيسير استخدام نهج وأدوات متنوعة لحفظ وإدارة النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما في ذلك إمكانية إقامة مناطق بحرية محمية، وفقا للقانون الدولي، على نحو ما تبينه الاتفاقية، واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، وإقامة شبكات ممثِّلة لأي من تلك المناطق بحلول عام 2012 (القرار 65/37 ألف، الفقرة 177).
	167 - وتظهر المعلومات المتاحة حدوث زيادة كبيرة في تغطية المناطق المحمية خلال العقد الماضي. إلا أن الحماية لا تزال منقوصة في كثير من المناطق الإيكولوجية، وخاصة في النظم الإيكولوجية البحرية، كما أن إدارة المناطق المحمية لا تزال متفاوتة الفعالية. فمن المناطق الإيكولوجية البحرية الـ 232، تستوفي نسبة 18 في المائة النسبة المستهدفة لتغطية المناطق المحمية وهي 10 في المائة على الأقل، في حين أن نصف هذه المناطق الإيكولوجية البحرية يوفر حماية تقل عن 1 في المائة(). ويبلغ العدد الإجمالي للمناطق البحرية المحمية حاليا ما يقرب من 880 5 منطقة، وهي تغطي ما يزيد على 4.7 مليون كيلومتر مربع أو 1.31 في المائة من محيطات العالم. والمساحة الكلية التي تغطيها المناطق البحرية المحمية على مستوى العالم يتألف جزء كبير منها من عدد صغير نسبيا من المناطق المحمية البحرية الشاسعة وتكاد كل هذه المناطق المحمية البحرية تقع في نطاق الولاية الوطنية(). 
	168 - وقد سلط تقرير صدر مؤخرا الضوء على بعض تكاليف المناطق البحرية المحمية وفوائدها. ومع أن تكاليف إنشاء المناطق البحرية المحمية والحفاظ عليها وإدارتها بشكل تكيُّفي يمكن أن تكون عالية، فإن البيانات المتعلقة بتكاليف إنشاء وإدارة هذه المناطق وشبكاتها لا تزال محدودة. وتراوحت تقديرات التكاليف السنوية لتشغيل كل منطقة من المناطق البحرية المحمية في عام 2002 بين 000 9 و 6 ملايين دولار. وأشارت تقديرات سنة 2004 إلى أن تكلفة شبكة عالمية تحقق ما بين 20 و 30 في المائة من أهداف الحماية تتراوح بين 5 بلايين و 19 بليون دولار. وذكر أيضا ما يشمله ذلك من تكاليف بالنسبة لوسائل كسب العيش وما يحدثه من آثار على المستعملين من خلال فقدان إمكانية الوصول إلى تلك المناطق و/أو فقدان الدخل المتحقق منها. ومن بين الفوائد التي ذكرها التقرير تلك التي تعود على مصائد الأسماك، والسياحة، والقيم الروحية والثقافية والتاريخية والجمالية، وتخفيف آثار الكوارث، والبحوث، والتعليم، وجهود التوعية بالمحيطات وحمايتها. وتعتبر المناطق البحرية المحمية وشبكاتها، بوصفها جزءا من الأطر الأعم لإدارة السواحل والمحيطات، أداة رئيسية لمساعدة النظم الإيكولوجية على أن تحافظ على عافيتها وأن تؤدي وظائفها الإيكولوجية عن طريق حماية الموائل الحساسة. ولكن لكي تحقق المناطق البحرية المحمية أهدافها، فلا بد من تصميمها وإدارتها بشكل فعال، مع مراعاة الاحتياجات الاجتماعية - الاقتصادية للأطراف صاحبة المصلحة. ويلزمها أن تكون جزءا من إطار فعال أعم يعالج مسائل الإدارة في جميع القطاعات، وأن تعمل بالتآزر مع أدوات أخرى(). 
	169 - وذكرت جامايكا في مساهمتها أنها تريد إنشاء مناطق بحرية محمية بالنظر إلى النتائج التي تمخضت عنها عمليات تقييم الأثر البيئي (انظر الفرع ثانيا - ياء - 2 أعلاه) المتصلة بالأرصدة السمكية الواقعة خارج نطاق ولايتها الوطنية.
	170 - واعتمد مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، في اجتماعه العاشر، خطة استراتيجية جديدة لإحداث خفض كبير في فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2020. ويتصل عدد من الأهداف العشرين للخطة بالتنوع البيولوجي البحري، بما في ذلك داخل المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. وجرى على وجه الخصوص الاتفاق على أن يجري بحلول عام 2020 حفظ ما لا يقل عن 10 في المائة من المناطق الساحلية والبحرية، ولا سيما المناطق التي لها أهمية خاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، وذلك من خلال منظومات من المناطق المحمية جيدة الترابط ومُمثِّلة إيكولوجيا ومدارة بطريقة فعالة وعادلة، ومن خلال تدابير حفظ فعالة أخرى قائمة على أساس المناطق، مع دمجها في البيئات البحرية الأوسع نطاقا(). ويشجع المقرر 10/31 بشأن المناطق المحمية الذي اعتمده مؤتمر الأطراف أيضا في اجتماعه العاشر الأطراف على إنشاء مناطق بحرية محمية لحفظ وإدارة التنوع البيولوجي بوصف ذلك الهدف الرئيسي، وكذلك باعتبار تلك المناطق، عندما يتم استخدامها وفقا لأهداف إدارة المناطق المحمية، من أدوات إدارة مصائد الأسماك.
	171 - ولاحظ مؤتمر الأطراف مع القلق بطء التقدم نحو تحقيق هدف إنشاء مناطق بحرية محمية الذي تحدد عام 2012 تاريخا لبلوغه، بما يتماشى مع القانون الدولي واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، بما في ذلك إنشاء شبكات ممثِّلة للمناطق. ودعا الاجتماع الأطراف إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين تغطية الشبكة العالمية للمناطق المحمية البحرية والساحلية وتمثيليتها وغير ذلك من الخصائص المرتبطة بكونها شبكة، ودعاها على وجه الخصوص إلى تحديد سبل للإسراع بخطى التقدم في إنشاء مناطق محمية بحرية وساحلية ممثِّلة إيكولوجياً ومدارة بشكل فعال، وذلك في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية أو لنظم دولية مختصة باتخاذ تدابير من هذا القبيل. وأكد مؤتمر الأطراف أيضا الدور الرئيسي الذي تؤديه اتفاقية التنوع البيولوجي في دعم أعمال الجمعية العامة فيما يتصل بالمناطق البحرية المحمية الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، من خلال التركيز على تقديم المعلومات والمشورة العلمية، وحسب الاقتضاء، التقنية، المتصلة بالتنوع البيولوجي البحري وتطبيق نهج النظام الإيكولوجي والنهج التحوطي().
	172 - وذكرت أمانة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية في مساهمتها أن أي شبكة للمناطق البحرية المحمية خارج حدود الولاية الوطنية أو أي إجراء إداري آخر في هذه المناطق سيلزمهما نظام للرصد وأساس قوي من الأدلة من أجل وضع السياسات. ولا بد من القيام بمشاهدات كثيرة التواتر وموثوقة بالنظر إلى الطابع الدينامي للمعالم الأوقيانوغرافية. وفي هذا الصدد، لن توفر المناطق البحرية المحمية ذات الحدود الثابتة الحماية اللازمة التي تمكن من الحفاظ على التنوع البيولوجي اليمّي، ومن ثم تدرس اللجنة حاليا حلا يتمثل في استخدام حدود متغيرة لهذه المناطق، أُسوةً بالخرائط الملاحية الإلكترونية. كما لاحظت اللجنة أن إنفاذ المناطق البحرية المحمية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية يتوقف على توافر نظم لتتبع السفن وأدوات للاستشعار من بعد. وقد أنشأت اللجنة، بالاشتراك مع مجلس الشؤون البحرية لمؤسسة العلوم الأوروبية، فريقا عاملا لوضع إطار تسترشد به الأطراف صاحبة المصلحة عند وضع الخطط المستقبلية للمناطق البحرية المحمية ويدفعهم إلى المشاركة ويمكِّنهم منها. ويقوم الفريق العامل حاليا باستعراض وتلخيص العوامل التي ينبغي النظر فيها عند تحديد وإنشاء المناطق البحرية المحمية؛ وباستعراض معايير لتقييم المناطق الموجودة؛ وإعداد قائمة معايير لتقييم كفاءة وأداء المنطقة. وينتظر أن يقدم الفريق العامل بحلول نهاية عام 2012 ورقة تعالج هذه المسائل تم استعراضها من قِبل جهة نظيرة().
	173 - وعلى الصعيد الإقليمي، أحرز أعضاء لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا تقدما، منفردين ومجتمعين، منذ عام 2009 من خلال مواصلة وضع إجراءات للتخطيط البيو - إقليمي في المحيط الجنوبي دعما لإنشاء شبكة ممثِّلة من المناطق البحرية المحمية، بما في ذلك داخل المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. واعتمدت اللجنة في عام 2009 منطقة بحرية محمية مساحتها 000 94 متر مربع في الجرف الجنوبي لجزر جنوب أوركني، وذلك كخطوة أولى في سبيل إنشاء شبكة ممثِّلة من المناطق البحرية المحمية في منطقة تلك اللجنة بحلول عام 2012. وتشمل الأنشطة المضطلع بها لتحقيق هذا الهدف جمع بيانات لتحديد خصائص أنماط التنوع البيولوجي وعمليات النظم الإيكولوجية والمعالم البيئية المادية والأنشطة البشرية فيما يتعلق بـ 11 منطقة من المناطق ذات الأولوية وتنظيم حلقة عمل في عام 2011 للنظر في نهج مختلفة لاختيار مواقع مرشحة لمواصلة النظر فيها من قبل اللجنة العلمية(). 
	174 - وفي أيلول/سبتمبر 2010، واعتبارا من 12 نيسان/أبريل 2011، وافق الأطراف في اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي (اتفاقية أوسبار) على إنشاء ست مناطق بحرية محمية في أعالي البحار، وهي: مجمع الجبال البحرية في ميلن؛ ومنطقة تشارلي - غيبس الجنوبية؛ وأعالي بحار جبل ألتاير البحري؛ وأعالي بحار جبل أنتي ألتاير البحري؛ وأعالي بحار جبل جوسيفين البحري؛ وأعالي بحار مرتفع وسط الأطلسي شمال أعالي بحار جزر آزور(). وتوفر هذه المناطق البحرية المحمية، إذا ضُمت إلى شبكة المواقع الخاضعة للولاية الوطنية، تغطية قدرها 3.1 في المائة من مجموع المساحة التي تغطيها منطقة اتفاقية أوسبار(). ويمتد بعض هذه المناطق البحرية المحمية إلى ما يتجاوز الجرف القاري الخارجي لدولة ساحلية. ومع أن الهدف من منطقتي تشارلي - غيبس الجنوبية ومجمع الجبال البحرية في ميلن هو حماية وحفظ التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية لقاع البحر والمياه الذي تعلوه مباشرة، فإن المناطق المحمية الأربع الأخرى أنشئت لحماية وحفظ التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية للمياه التي تعلو هذه مباشرة، بالتنسيق والتكامل مع التدابير الوقائية التي تتخذها البرتغال لحماية قاع البحر(). وتعالج التوصيات المتعلقة بالأعمال الإدارية المصاحبة لإنشاء المناطق البحرية المحمية التوعية؛ وتكوين المعلومات؛ والعلوم البحرية، بما فيها تطبيق مدونة قواعد السلوك للبحوث البحرية المتسمة بالمسؤولية في البحار العميقة وأعالي البحار في منطقة أوسبار البحرية()؛ والتطورات الجديدة، بما في ذلك الحاجة إلى تقييمات الأثر البيئي والتقييمات البيئية الاستراتيجية؛ والتعاون مع الأطراف الثالثة. وتسلم القرارات والتوصيات بأن مجموعة من الأنشطة البشرية، مثل أنشطة صيد الأسماك، والنقل البحري، واستكشاف واستغلال الموارد المعدنية الموجودة أو المحتمل وجودها في المناطق البحرية المحمية، تخضع للتنظيم ضمن الأطر التي وضعتها ذات الصلة سلطات مختصة أخرى. 
	175 - وفي سياق اتفاقية برشلونة، يقوم مركز الأنشطة الإقليمي للمناطق المشمولة بحماية خاصة بتنفيذ مشروع لدعم إنشاء مناطق مشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر الأبيض المتوسط في مناطق البحار المفتوحة، بما فيها البحار العميقة، بالنظر إلى أن المناطق المعنية توجد جزئيا أو كليا في أعالي البحار(). وباستخدام نهج جغرافي حيوي، أُعدت قائمة بـ 12 منطقة حفظ ذات أولوية تقع في أعالي البحار، ومنها البحار العميقة، ويحتمل أن تضم مواقع قد ترشح للإدراج في قائمة المناطق المشمولة بحماية خاصة(). وعقد اجتماع للخبراء القانونيين والفنيين في آذار/مارس 2011 لاستعراض نهج قانوني ومؤسسي مقترح في سبيل إنشاء مناطق مشمولة بحماية خاصة في أعالي البحار.
	176 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، اعتمد اجتماع الأطراف في الاتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة المجاورة من المحيط الأطلسي القرار 4-15 بشأن المناطق البحرية المحمية المهمة لحفظ الحيتانيات. وجرت الإشارة إلى ضرورة أن يتعاون الأطراف فيما بينهم لإنشاء وتعهد شبكة من المناطق المشمولة بحماية خاصة من أجل حفظ الحيتانيات. وتم حث الدول المعنية على أن يكون ما تقوم بإنشائه في أعالي البحار من مناطق مشمولة بحماية خاصة جزءا من شبكة إقليمية، وعلى أن تعمل في سبيل ذلك بالتعاون مع مركز الأنشطة الإقليمي. وجدد اجتماع الأطراف توصيته بأن ينظر الأطراف على نحو واف في إنشاء مناطق بحرية محمية للحيتانيات في المناطق ذات الأهمية الخاصة وأن يتعاونوا في إنشائها، وذلك في إطار المنظمات المعنية، ودعا غير الأطراف إلى اتخاذ إجراءات مماثلة. وشجع الاجتماع، في قراره المتعلق بالمبادئ التوجيهية لعلاج آثار الضجيج البشري على الحيتانيات في المنطقة المشمولة بالاتفاق (انظر الفقرة 112 أعلاه)، الأطراف على إدراج مسألة الضجيج البشري في خطط إدارة المناطق المحمية البحرية(). 
	(ج) إدارة آثار صيد الأسماك على أساس المناطق

	177 - شجعت الجمعية العامة، في الفقرة 123 من قرارها 65/38، على التعجيل بإحراز تقدم في وضع معايير بشأن أهداف وإدارة المناطق البحرية المحمية لأغراض مصائد الأسماك، ورحبت في هذا الصدد بالعمل المقترح لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن وضع مبادئ توجيهية تقنية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومدونة قواعد السلوك بشأن الصيد المتسم بالمسؤولية، تنظم تحديد المناطق البحرية المحمية واستخدامها واختبارها لهذه الأغراض. وحثت على التنسيق والتعاون بين جميع المنظمات والهيئات الدولية المعنية في هذا الصدد.
	178 - وأفادت أمانة الفاو بأن ممارسات صيد الأسماك كثيرا ما تجري داخل المناطق المحمية أو حولها، وأن قطاع صيد الأسماك كثيرا ما يستخدم المناطق المحمية كأدوات للإدارة. وأشارت إلى أهمية تطبيق المعرفة والممارسات الصحيحة في خطط إدارة المناطق المحمية، بما في ذلك الإنفاذ والمشاركة المجتمعية، والرصد وتوفير البروتين البديل، حيثما دعت الحاجة إليه، ضمانا لاستخدام الموارد الحية وغير الحية بطريقة مستدامة. ونظرت لجنة مصائد الأسماك، في اجتماعها المعقود في شباط/فبراير 2011، في أنشطة محددة متصلة بحفظ التنوع البيولوجي، بما في ذلك إنشاء مناطق بحرية محمية وشبكات لها، وتنفيذ عمليات لتقييم الأثر(). 
	179 - وتبنى عدد من المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك أسلوب إغلاق المناطق وغيره من التدابير القائمة على أساس المناطق لعلاج آثار صيد الأسماك. ونفذت اللجنة الدولية لحفظ سمك تون المحيط الأطلسي عمليات إغلاق لمناطق و/أو لفترات معينة بهدف رئيسي هو حماية صغار أنواع من سمك التون مثل سمك التون الأزرق الزعنف وسمك أبو سيف وسمك التون الجاحظ(). ففي عام 2010، أُغلقت 11 منطقة بها تركيزات أعلى من الإسفنجيات والمرجانيات لمدة سنتين في منطقة منظمة مصائد الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسي. وأجرت المنظمة استعراضا لعمليات الإغلاق في الجبال البحرية في عام 2010 وستظل هذه العمليات سارية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014(). واعتمدت لجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي عمليات إغلاق لمناطق للحد من آثار عمليات الصيد القاعية في أكبر جزء من المنطقة الخاضعة للتنظيم التابعة لتلك اللجنة. وتم هذا الإغلاق في مناطق ضفتي هاتون وروكال وفي مناطق بمرتفع وسط الأطلسي. وأشارت أمانة اللجنة إلى أنه لم تكن هناك، في معظم الحالات، بحوث أو بيانات كافية لتحديد النظم الإيكولوجية البحرية الهشة في مناطق الصيد الجديدة. ومع أن هذه المناطق كانت مغلقة أمام أنشطة الصيد القاعية التجارية الاعتيادية، فقد كان من الممكن الإذن بصيد الأسماك الاستكشافي بشروط صارمة، بما في ذلك اشتراط وجود مراقب على متن سفن الصيد. وفي عام 2009 اعتمدت اللجنة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط التوصية 33/2009/1 بشأن إنشاء منطقة محظور الصيد فيها في خليج ليون.
	(د) إدارة آثار النقل البحري على أساس المناطق 

	180 - وجهت أمانة المنظمة البحرية الدولية الانتباه إلى المناطق البحرية الشديدة الحساسية والمناطق الخاصة (انظر الفقرة 165 أعلاه) والأدوات التي يمكن استخدامها في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية(). وذكرت المنظمة الهيدروغرافية الدولية أنها تتعاون بشكل وثيق مع المنظمة البحرية الدولية لتحديد المناطق الخاصة والمناطق البحرية الشديدة الحساسية الموجودة على نحو أفضل وتعريف البحارة بها. ومتى اعتمدت المنظمة البحرية الدولية هذه المناطق، تقوم المنظمة الهيدروغرافية الدولية والمكاتب الهيدروغرافية التابعة لها في الدول الأعضاء بإدراج هذه المناطق في الخرائط الملاحية، إلى جانب المبادئ التوجيهية المرتبطة بها والقيود المفروضة على الملاحة في تلك المناطق.
	(هـ) إدارة آثار التعدين على أساس المناطق

	181 - في سياق الأنشطة التي تضطلع بها السلطة الدولية لقاع البحار فيما يتصل بحماية البيئة البحرية في المنطقة وحفظها، يجري العمل لإنشاء شبكة ممثِّلة من المناطق ذات الأهمية البيئية في جميع أنحاء منطقة كلاريون - كليبرتون، وهي منطقة تغطي مساحتها نحو 4.5 ملايين كيلومتر مربع. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، عقدت السلطة حلقة عمل لمواصلة استعراض المقترح المقدم لتصميم خطة للإدارة البيئية للمنطقة. وتنص الخطة المقترحة للإدارة البيئية على إنهاء أنشطة التعدين في تسع مناطق جغرافية أحيائية ذات أهمية بيئية خاصة. وتم اختيار تلك المناطق بحيث تمثل طائفة واسعة من أنواع الموائل الموجودة في منطقة كلاريون - كليبرتون، مثل الجبال البحرية وهياكل مناطق الصدع، مع تفادي التداخل مع التوزيع الحالي للمناطق بموجب عقد للتنقيب عن العقيدات المتعددة الفلزات والمناطق المحجوزة. وستنظر اللجنة القانونية والتقنية في الاقتراح في الدورة السابعة عشرة للسلطة التي ستُعقد في تموز/يوليه 2011().
	(و) أدوات أخرى للإدارة على أساس المناطق 

	182 - محميات المحيط الحيوي - لاحظت أمانة اليونسكو أن بالإمكان الاستناد إلى بعض النهج المستخدمة في سياق اليونسكو لاستلهام الحلول لإدارة المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية ضمن إطار نهج النظام الإيكولوجي. وسلّطت الضوء على تجارب في إطار برنامج الإنسان والمحيط الحيوي تستند إلى نهج محميات المحيط الحيوي، وهو نهج ينصّ على اتباع نظام لتقسيم المحيط الحيوي إلى مناطق أساسية مكرسة للحفظ والبحث والرصد؛ ومناطق فاصلة مكرسة للبحث والرصد؛ ومناطق انتقالية مكرسة للأنشطة البشرية مثل الأنشطة الاستخراجية والسياحة البيئية. ويستند تحديد هذه المناطق واختيارها إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، وتطبيق التخطيط المكاني البحري والعمليات القائمة على مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك تحديد الاحتياجات في مجال بناء القدرات وتلبيتها. 
	183 - التخطيط المكاني البحري - بدأ التخطيط المكاني البحري يبرز باعتباره إحدى أهم الأدوات الواعدة لتنفيذ نهج النظام الإيكولوجي. وهو يؤدي تلك الغاية من خلال معالجة الاستخدامات البشرية المتعددة وآثارها التراكمية وتأثيراتها التفاعلية في الوقت نفسه(). وُيعتبر التخطيط المكاني البحري عملية يمكن أن تؤدي إلى تقليل أوجه التعارض بين الاستخدامات، وتسهيل الاستخدامات المتوافقة، وحفظ خدمات النظم الإيكولوجية البالغة الأهمية لتلبية الأهداف الاقتصادية والبيئية والأمنية والاجتماعية().
	184 - ويساعد التخطيط المكاني البحري، الذي يقوم على نفس المبادئ الأساسية التي تستند إليها المناطق البحرية المحمية، على إدماج شبكات المناطق المحمية وأهداف الحفظ الأخرى ضمن سياق مكاني أوسع(). وتشكل الحدود والحجم الإجمالي للمنطقة المخططة وحجم وحدات التخطيط عناصر أساسية لتحقيق التخطيط المكاني البحري بشكل فعال. ويستلزم التخطيط المكاني البحري أيضاً النظر في أهداف متعددة تتصل بالإدارة والاضطلاع بعمليات تقييم المخاطر وتقييم الأثر البيئي().
	185 - وقد حددت اليونسكو 10 خطوات للتخطيط المكاني البحري هي: تحديد الحاجة وإنشاء السلطة، والحصول على دعم مالي؛ وتنظيم العملية (التخطيط المسبق)؛ وتنظيم مشاركة أصحاب المصلحة؛ وتحديد الأوضاع القائمة وتحليلها؛ وتحديد الظروف المستقبلية وتحليلها؛ ووضع خطة الإدارة المكانية واعتمادها؛ وتنفيذ وتطبيق خطة الإدارة المكانية؛ ورصد الأداء وتقييمه؛ وتكييف عملية الإدارة البحرية المكانية. وتعمل اليونسكو، من خلال مبادرتها للتخطيط المكاني البحري، على تجميع المعلومات والدروس المستفادة وإسداء المشورة للمديرين. ويتمثل الغرض من هذه المبادرة في مساعدة البلدان على تطبيق الإدارة القائمة على أساس النظام الإيكولوجي().
	186 - ويُتوخى من مبادرة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التي وضعتها اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية تنفيذُ التخطيط المكاني البحري باعتباره إحدى نتائجها الرئيسية. وقد ركز النهج الذي تتبعه اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية إزاء التخطيط المكاني البحري على وضع نهج للتنفيذ يقوم على الخطوة تلو الخطوة؛ وتوثيق مبادرات التخطيط المكاني البحري في جميع أنحاء العالم؛ وتحليل الممارسات السليمة؛ وجمع المراجع والأدبيات؛ وتعزيز الفهم من خلال المنشورات؛ وبناء القدرات والتدريب().
	كاف - الإدارة
	187 - تُعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الإطار القانوني المعترف به لجميع الأنشطة المضطلع بها في المحيطات والبحار، بما في ذلك حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه بطريقه مستدامة. ويُبذل حالياً العديد من الجهود الإقليمية والدولية في قطاعات مختلفة لتحسين إدارة الصكوك المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه بطريقة مستدامة، وتعزيز تنفيذها تلك الصكوك().
	188 - ويمكن قياس حالة الإدارة المرتبطة بالمحيطات من خلال عدد الأطراف المنضمَّة إلى المعاهدات الدولية المعنيَّة بالبيئة البحرية، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والاتفاق المتعلق بالجزء الحادي عشر، واتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية. وقد دعت الجمعية العامة الدول، بصورة متكررة، إلى أن تصبح أطرافاً في الصكوك الدولية المتعلقة بإدارة المحيطات والبحار(). وحتى 1 آذار/مارس 2010، بلغ عدد الأطراف في اتفاقية قانون البحار 161 طرفاً، وفي الاتفاق المتعلق بالجزء الحادي عشر 140 طرفاً، وفي اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية 78 طرفاً. وأفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن عدد الأطراف قد واصل ارتفاعه في 14 اتفاقاً من الاتفاقات البيئية الرئيسية المتعددة الأطراف، وبعضها اتفاقات متصلة بالبيئة البحرية().
	189 - وثمة مقياس آخر للإدارة وهو مستوى تنفيذ الصكوك القائمة. وفي اجتماع الفريق العامل لعام 2010، اعترف عموماً باستمرار الثغرات في تنفيذ الإطار الدولي للقوانين والسياسات رغم بعض التقدم المحرز في السنوات الأخيرة (A/65/68، الفقرة 42). وقد جرى التركيز على المجالات التي تتطلَّب اهتماماً خاصاً (الفقرة 43). ولا تزال هناك آراء متباينة حول ما إذا كان إبرام اتفاق للتنفيذ في إطار الاتفاقية أمراً ضرورياً لمعالجة ثغرات التنفيذ (الفقرة 45). وتتباين الآراء أيضاً بشأن الثغرات التي يُحتمل أن تعتري الإطار المؤسسي (الفقرة 44). 
	190 - وتضطلع القطاعات بدور رئيسي في إدارة المحيطات (A/65/68، الفقرة 46) على نحو ما جرى التركيز عليه في المناقشات التي دارت في اجتماع الفريق العامل. لكن من شأن زيادة التعاون والتنسيق فيما بين القطاعات (انظر الفرع ثالثاً - حاء أدناه) أن تساعد في تحسين الإدارة من أجل حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه بطريقة مستدامة، ووضع استجابات ونُهُج إدارية متكاملة.
	191 - وأعربت أمانة السلطة الدولية لقاع البحار في مساهمتها عن رأي مفاده أنه لا توجد مؤسسة مكلَّفة بولاية عامة لإدارة الحيِّز المحيطي وبالتالي، فإن الطريقة الوحيدة لكفالة وجود نهج متكامل وحماية شاملة للبيئة البحرية تكمن في التعاون والتنسيق على نحو وثيق بين المنظمات الدولية المكلَّفة بولايات في مجال الأنشطة المضطلع بها في المحيطات.
	192 - وتشمل الأنشطة الحالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المتصلة بالإدارة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية تقييم النُظم الإيكولوجية وتقدير قيمتها، وأدوات وموارد الإدارة القائمة على النظم الإيكولوجية، وبناء القدرات والتوعية. وتشمل الأنشطة المقررة إسداء المشورة العلمية وتجميع الممارسات الجيدة المتصلة بالسياسات والإدارة، والعمل بشكل وثيق مع الشعبة والفاو واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية وجهات أخرى على دعم الحوار بين واضعي السياسات، تحت رعاية شبكة الأمم المتحدة للمحيطات().
	193 - وبالتعاون مع الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة، أطلقت خطة عمل البحر الأبيض المتوسط التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مشروعاً لتعزيز الإدارة في البحر الأبيض المتوسط. ونُظمت حلقات عمل مكرَّسة لمسائل منها إدارة الأرصدة في البحر الأبيض المتوسط والبحث عن آليات مناسبة لمواجهة التحديات الحالية من أجل تقديم الدعم للقرارات والسياسات الوطنية والحكومية الدولية في منطقة البحر الأبيض المتوسط(). 
	194 - وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن حلقة عمل مكرَّسة للإدارة ستُعقد في منتصف عام 2011 للتوصل إلى توصيات سياساتية بهدف تحسين إدارة الموارد البحرية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية في جنوب المحيط الهندي. وستسترشد حلقة العمل بورقات تقنية متعلقة بالتهديدات البشرية المنشأ في المنطقة وتحليل الثغرات القانونية().
	195 - وفيما يخص مصائد الأسماك، ستستلزم معالجة تزايد النسبة المئوية للأرصدة المستغلة بإفراط أو المستنفدة أو المتعافية من الاستنفاد تحسين إدارة مصائد الأسماك وتعزيز التعاون بين هيئات مصائد الأسماك الإقليمية القائمة والناشئة. وفي هذا الصدد، ينمو دور المنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك في مجال إدارة مصائد الأسماك الدولية نموا مطردا، لكن تعزيز أداء هذه المنظمات والترتيبات ما زال يمثل تحدياً رئيسياً(). وفي أعقاب اعتماد الاتفاق المتعلق بالتدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه، مُهد الطريق أمام اعتماد صك جديد بشأن أداء دولة العلم. وعلاوة على ذلك، بدأت الفاو الأعمال التحضيرية لإنشاء سجل عالمي لسفن الصيد بوصفه أداة لمكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم().
	196 - ورغم وجود عدد من الاتفاقيات الدولية، ما زالت مشكلة الحطام البحري من اللدائن والمواد الأخرى في المحيطات قائمة (انظر الفرع ثانياً - طاء - 1 أعلاه)(). وهذا يشير إلى وجود ثغرة في تنفيذ الأنظمة والمعايير القائمة وفرض الالتزام بها. وقد اتخذ عدد من البلدان خطوات لمعالجة هذه المشكلة باعتماد تشريعات وأنظمة وطنية. وأسهمت الدعاية الناتجة عن تقارير وسائل الإعلام وأنشطة العديد من المنظمات غير الحكومية في زيادة الوعي العام والسياسي إزاء المشكلة، إلى جانب مسألة القمامة البحرية على نطاق أوسع().
	لام - بناء القدرات ونقل التكنولوجيا 
	197 - ما زالت الجمعية العامة تُقر بأهمية بناء القدرات ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية الساحلية، في مجال حماية البيئة البحرية وحفظ الموارد البحرية واستخدامها بطريقة مستدامة (القرار 65/37، الفقرة 23).
	198 - وأوصى الفريق العامل في اجتماعه لعام 2010 بتشجيع بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتيسيرهما وتعزيزهما، بوسائل منها التعاون التقني بين بلدان الجنوب (A/65/68، الفقرة 7). وأوصى في هذا الصدد بأن تتعاون الدول والمنظمات المختصة في وضع برامج وتنظيم حلقات عمل تهدف إلى تقاسم المهارات المتعلقة بالجوانب العلمية والتقنية لحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه بطريقة مستدامة، إلى جانب توفير فرص التدريب (الفقرة 8). وأوصى كذلك بأن تقوم المنظمات ذات الصلة بجمع ونشر المعلومات المتعلقة بفرص بناء القدرات المتاحة وعن الاحتياجات التي تعرب عنها البلدان النامية، والنظر في سبل تعزيز التعاون والتنسيق في هذا المجال (الفقرة 9). وقد أيدت الجمعية العامة هذه التوصيات في وقت لاحق(). 
	199 - ومن المسائل الهامة التي أثيرت في المناقشة ضرورة ربط المساعدة المتاحة بالاحتياجات في مجال القدرات (A/65/68، الفقرة 41). وفي هذا الصدد، لاحظت الجمعية العامة مع الارتياح الجهود التي تبذلها الشعبة لتجميع المعلومات عن مبادرات بناء القدرات (القرار 65/37، الفقرة 26). 
	200 - وذُكرت أيضا الاحتياجات التالية في المساهمات المقدَّمة لإعداد هذا التقرير: تقديم المساعدة إلى البلدان النامية في مجال المعلومات، ولا سيما البلدان الأفريقية منها، عند النظر في النظام القانوني المناسب المتعلق بالموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية()؛ وتقديم الدعم لتنمية القدرات في مجال تقييم ورصد أثر الأنشطة البيئية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية()؛ والمساعدة في تحسين المعرفة التقنية بمجالات نُظم جمع المواد عن بُعد في المحيطات العميقة، ومعايرة أجهزة القياس ووضع قواعد البيانات(). 
	201 - وتوفر التقييماتُ الذاتية للقدرات الوطنية المعدة في إطار مرفق البيئة العالمية معلومات عن الاحتياجات في مجال بناء القدرات وفقاً لما أعربت عنه الدول. ومن أصل 119 دولة مشارِكة، أشار أكثر من 100 دولة إلى حفظ التنوع البيولوجي بوصفه أحد الشواغل البيئية ذات الأولوية، في حين ركزت 32 دولة على الإدارة المتكاملة للنظم الإيكولوجية. وحدد أكثر من 95 بلداً القدرات التالية الشاملة لعدة قطاعات بوصفها أولوية من الأولويات: (أ) القدرة على دمج الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات في التشريعات والسياسات والمؤسسات الوطنية؛ (ب) القدرة على وضع أدوات اقتصادية وآليات للتمويل المستدام؛ (ج) تعزيز الولايات والهياكل والأطر المؤسسية/التنظيمية؛ (د) وضع وإنفاذ الأطر السياساتية والقانونية والتنظيمية؛ (هـ) جمع وإدارة وتبادل المعلومات؛ (و) زيادة الوعي العام والتثقيف البيئي().
	202 - وترد أدناه أمثلة على المبادرات المتخذة في الآونة الأخيرة والرامية إلى بناء القدرات ونقل التكنولوجيا.
	203 - تواصل السلطة الدولية لقاع البحار تعزيز وتشجيع إجراء البحوث العلمية البحرية في المنطقة، بما فيها البحوث المتعلقة بتقييمات الأثر البيئي للمشاريع البحرية، بما يشمل الأثر المترتب على التنوع البيولوجي، عن طريق برنامج المساعدة التقنية - البحوث العلمية البحرية ومشاريع أخرى(). وقد أنفق صندوق الهبات حتى اليوم ما مجموعه 312 254 دولاراً في شكل ست مِنح مقدمة إلى أنشطة تعزِّز بناء القدرات. وعلى وجه الخصوص، يشجَّع استخدام المنح للمشاركة في رحلات بحرية دولية واستعمال مختبرات دولية(). 
	204 - وأشارت أمانة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو إلى ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة في بناء قدرات البلدان النامية من أجل تنفيذ التخطيط المكاني البحري بوصفه أداة للإدارة القائمة على النظم الإيكولوجية.
	205 - واضطلعت أمانة اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض بأنشطة لبناء القدرات بهدف تعزيز قدرة الأطراف في الاتفاقية على تقديم الاستنتاجات عن عدم الضرر (انظر الفقرة 135 أعلاه). ويتضمَّن الإخطار رقم 2011/004 المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 2011 والموجَّه إلى الأطراف طلباً بالحصول على مدخلات بشأن مشروع مواد توجيهية لتقديم الاستنتاجات عن عدم الضرر وتنظيم حلقات العمل ذات الصلة(). كما تواصل أمانة الاتفاقية تقديم المساعدة إلى الأطراف، بما فيها المشورة العلمية والتقنية والقانونية، والمواد والدورات التدريبية الإلكترونية، والأقراص المدمجة، والبعثات القطرية، وحلقات العمل الوطنية والإقليمية(). 
	206 - وأعلنت المنظمة الهيدروغرافية الدولية في مساهمتها، وفي إطار سعيها إلى تمكين الدول الساحلية من إنشاء قدرات هيدروغرافية ودعم تحسين السلامة في البحار والحماية البيئية، أنها على استعداد لتقديم المساعدة، ولا سيما إلى الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
	207 - وعلى الصعيد الإقليمي، نشرت منظمة مصائد الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسي مؤخراً كتباً إرشادية عن الشعاب المرجانية والاسفنجيات للمساعدة في تحديد الأنواع التي توجد عادةً في شباك الجر المخروطية. وتشكل هذه الكتب أدوات عملية موجهة إلى الصيادين والتقنيين وسائر الأشخاص من غير الخبراء في عالم البحار لمعرفة الشعاب المرجانية والإسفنجيات().
	208 - ووضعت اللجنة العلمية التابعة للجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا، بدافع من التوصيات الصادرة عن استعراض أداء لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا لعام 2008، برنامجاً مدته ثلاث سنوات لدعم بناء القدرات. وتقدم أمانة اللجنة الدعم أيضاً إلى مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجال الرصد والتوجيه والمراقبة، مع التركيز على مكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم().
	209 - واتُفق في الاجتماع الأخير للجنة البلدان الأمريكية لسمك التون المداري على إنشاء صندوق خاص لتعزيز بناء القدرات. وتطلب اتفاقية أنتيغوا إلى اللجنة المذكورة اعتماد التدابير المتعلقة بتقديم المساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا والتدريب وأشكال التعاون الأخرى لمساعدة البلدان النامية الأعضاء في اللجنة على الوفاء بالتزاماتها، وتعزيز قدرتها في مسائل منها المشاركة في مصائد أسماك أعالي البحار على أساس مستدام().
	210 - وتدير الشعبة برنامجين للزمالات يتيحان للدول النامية فرصاً لبناء القدرات، وهما برنامج زمالات شيرلي أميراسينغ، وبرنامج الزمالات المشترك بين الأمم المتحدة ومؤسسة نيبون اليابانية(). ويعرض برنامج الزمالات هذا برامج بحثية معدَّة خصيصاً بما يتناسب مع كل زميل في مجال شؤون المحيطات وقانون البحار والتخصصات ذات الصلة، بما فيها العلوم البحرية وذلك دعماً لأطر الإدارة.
	ثالثا - الخيارات والنُهج الممكنة لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين 
	211 - يشكل حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة، بما في ذلك في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، مسألة جامعة تخضع لتنظيم وإدارة العديد من الأطر القانونية والمنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والعالمية المتداخلة فيما بينها في كثير من الأحيان. ويشكل التعاون بين هذه المنظمات والهيئات على جميع المستويات وفيما بين القطاعات والنُظم ذات الاختصاصات المتنوعة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية أساس نهج منسَّق لإدارة الأنشطة الهادفة إلى حفظ هذا التنوع البيولوجي واستخدامه بطريقة مستدامة، على جميع المستويات. وفي اجتماع الفريق العامل لعام 2010، شدَّدت وفود عديدة على ضرورة التعاون الدولي في تقييم ومراقبة الآثار البشرية المنشأ على التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، بطرق تشمل تقديم الدعم التقني والمالي (A/65/68، الفقرة 51). 
	212 - ونوقش في منتديات دولية مختلفة عدد من الخيارات والنُهج الرامية إلى تحسين التعاون والتنسيق فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه بطريقة مستدامة، وأُعدت دراسات عدة بشأن هذه المسائل. ويعرض هذا الفرع المبادرات والخيارات والنُهج الرامية إلى تيسير وتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين. 
	ألف - قاعدة المعلومات
	213 - يشكل تحسين فهم قيم التنوع البيولوجي والنُظم الإيكولوجية وقياسها الكمي من أجل دعم التقييمات السياساتية المتكاملة أمراً أساسياً لتحسين الإدارة(). ويجري حالياً جمع كمية كبيرة من المعلومات والبيانات العلمية من خلال المشاريع البحثية المختلفة (انظر الفرع ثانياً - ألف - 1 أعلاه). ويكتسي التوثيق وتقاسم الدروس المستخلصة وتيسير تبادل المعلومات بشأن التنوع البيولوجي واستخداماته وتدابير الإدارة أهمية حاسمة لتعزيز فهمنا وقدرتنا على تنوير صانعي القرار وتحسين الإدارة. وسيدعم كلٌّ من مبادرات تنمية القدرات ووضع قواعد موحَّدة للبيانات هذا الغرض. 
	214 - واقتُرحت في اجتماع الفريق العامل لعام 2010 تدابير مختلفة لتحسين التعاون والتنسيق سعياً إلى تعزيز قاعدة المعلومات. وفي هذا الصدد، أُعرب عن رأي مفاده أن العملية المنتظمة، متى أصبحت جاهزة، ستوفر أساساً معرفياً متكاملاً يمكن أن تستخدمه الهيئات القطاعية في التخطيط والإدارة (A/65/68، الفقرة 49). وستساعد العملية المنتظمة في معالجة المعلومات المتفرقة حالياً المستمدة من تقييمات مختلفة وموزعة توزيعاً غير متساو، وفي تحسين صنع القرارات على نحو مستنير (الفقرة 36). 
	215 - وعلى الصعيدين الدولي والإقليمي، بدأت الدول والمنظمات تتخذ خطوات لإنشاء قاعدة المعلومات وتعزيزها.
	216 - وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى تعداد الكائنات البحرية الحية (انظر الفقرتين 18 و 19 أعلاه) الذي شارك فيه ما يزيد على 600 2 عالم من أكثر من 80 دولة متخصصين في بيئات جغرافية مختلفة أو في مواضيع مثل علم المحيطات والإيكولوجيا والإحصاءات والبيولوجيا البحرية(). وأفرز التعداد إنشاء قواعد بيانات متنوعة تتناول مواضيع كالتنوع البيولوجي في الجبال البحرية() وتنوع الحياة البحرية في الأعماق السحيقة() والجغرافيا الأحيائية للنظم الإيكولوجية ذات التركيب الكيميائي في المياه العميقة ونُظمها وهشاشتها(). وعلى الصعيد العالمي، يتزايد وضع قواعد البيانات ومستودعات البيانات الأخرى.
	217 - ومن المتوقع أن يعزِّز المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، الذي يجري إنشاؤه حالياً، التفاعل بين العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية في سبيل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه بطريقة مستدامة، بما يشمل التنوع البيولوجي البحري، وذلك عن طريق إجراء تقييمات منتظمة وفي الوقت المناسب، وتوفير المعلومات العلمية الرئيسية لواضعي السياسات، وحفز التمويل لأنشطة بناء القدرات(). 
	218 - وفيما يتعلق بموارد مصائد الأسماك، واصلت شراكة نُظم رصد موارد مصائد الأسماك إثراء قاعدة بياناتها بفضل إسهامات الهيئات الإقليمية لمصائد الأسماك().
	219 - وعلى الصعيد الإقليمي، تعمل لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي على تعزيز التعاون الدولي ونشر المعلومات والخبرات لدعم بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات، بوسائل منها التعاون مع السلطات المختصة الأخرى(). 
	220 - وتسعى لجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي إلى التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى المختصة في تنظيم الأنشطة البشرية في المحيطات خارج نطاق مصائد الأسماك. وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم مع لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي في عام 2008. وقد يسَّرت مذكرة التفاهم التدفق الحر للمعلومات بين اللجنتين، وتخطيط الحيِّز المكاني والتعاون من أجل تعزيز المعرفة وفهم وفرة وتوزيع الأسماك والأنواع البحرية الأخرى. وجرى التوقيع أيضاً على اتفاق تعاون مع المنظمة البحرية الدولية في عام 2009. وتسعى اللجنة إلى إقامة ترتيبات مماثلة مع السلطة الدولية لقاع البحار. وعلاوة على ذلك، تسعى اللجنة بوصفها رئيسة شبكة أمانات الهيئات الإقليمية لمصائد الأسماك إلى جعل الشبكة أداة ناجعة لتبادل المعلومات والخبرات بين الهيئات الإقليمية لمصائد الأسماك في العالم(). 
	221 - ويعمل أعضاء لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا بشكل فردي وجماعي على تبادل المعلومات المتعلقة بالنظم الإيكولوجية البحرية في أنتاركتيكا من خلال مجموعة من الوسائل، كتعداد الكائنات البحرية الحية في أنتاركتيكا، ونظام مراقبة المحيط الجنوبي، وشبكة معلومات التنوع البيولوجي البحري التابعة للجنة العلمية المعنية ببحوث أنتاركتيكا. وتُبدي كذلك العديد من المنظمات غير الحكومية اهتماماً نشطاً بجمع ونشر المعلومات المتعلقة بالعمليات الإيكولوجية في أنتاركتيكا. 
	باء - بناء القدرات ونقل التكنولوجيا 
	222 - في الاجتماع الحادي عشر للعملية التشاورية غير الرسمية الذي جرى التركيز فيه على بناء القدرات، في مجالات منها العلوم البحرية، لوحظ أنه رغم الجهود المبذولة من أجل بناء قدرات الدول النامية في شؤون المحيطات وقانون البحار، لم تشهد هذه القدرات تحسناً كبيراً. وأعرب عن رأي عام مفاده أن أحد التحديات الشاملة في هذا الصدد يكمن في انعدام التنسيق بين القائمين على بناء القدرات، مما يمكن أن يُلغي آثار برامج بناء القدرات. وفي هذا الصدد، شددت الوفود على ضرورة تنسيق بناء القدرات، ولا سيما داخل منظومة الأمم المتحدة، لكفالة اتباع نهج مركَّز ومنع تشتت الجهود المبذولة أو تكرارها (A/65/169، الفقرتان 51 و 52). 
	223 - وألقى الفريق العامل الضوء على الحاجة المحددة لزيادة بناء القدرات ونقل التكنولوجيا لفائدة البلدان النامية، بما فيها الدول الجزرية الصغيرة النامية. وحدَّد الفريق، في جملة أمور، تعزيز التعاون التقني بين بلدان الجنوب كخيار ينبغي مواصلة تعزيزه لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا (A/65/68، الفقرة 7). ومن المهم أيضا مطابقة المساعدة المتاحة مع احتياجات الدول النامية، وكفالة خضوع البرامج للاستعراض المنهجي في الوقت نفسه.
	224 - وتُظهر المعلومات الواردة في هذا التقرير وفي التقارير السابقة للأمين العام() أن عدداً من البرامج التعاونية، بما في ذلك أنشطة التدريب، يجري تنفيذها بهدف تسهيل وتنمية قدرات البلدان النامية. والدول مدعوة على نحو متزايد إلى الإشارة إلى احتياجاتها بشكل محدد بغرض مطابقتها مع مبادرات بناء القدرات، وحسب الضرورة والاقتضاء، تعديل تصميم البرامج القائمة على نحو يلبي تلك الاحتياجات. 
	225 - وأقرَّت الجمعية العامة مع التقدير، في دورتها الخامسة والستين، بقيام مرفق البيئة العالمية بتخصيص تمويل لمشاريع تتعلق بالمحيطات والتنوع البيولوجي البحري().
	226 - وعملت بعض المنظمات على تنسيق بناء القدرات مع المنظمات الأخرى، فضلاً عن تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات. وسعياً إلى تعزيز قدرات المؤسسات ذات الصلة في مجال الإدارة الجيدة لمصائد الأسماك، بما في ذلك المنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك، حددت منظمة الأغذية والزراعة تدريب الموظفين تدريباً جيداً والموارد المالية الكافية والمساعدة وبناء القدرات كمجالات للتركيز(). وينبغي أيضاً إيلاء اهتمام خاص لزيادة قدرة جميع الجهات المعنيَّة على الوفاء بمسؤولياتها في مجال الإدارة(). 
	227 - وجرى في إطار اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال المحيط الأطلسي تعزيز التعاون الدولي ونشر المعلومات والخبرات لدعم بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات، بوسائل منها التعاون مع السلطات المختصة الأخرى، مثل لجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي والمنظمة البحرية الدولية والسلطة الدولية لقاع البحار والوكالة الدولية للطاقة الذرية().
	جيم - التنفيذ

	228 - تم التركيز في محافل عديدة وفي تقارير سابقة للأمين العام على الارتقاء بمستوى تنفيذ الصكوك الحالية والنهج الإدارية الحديثة ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية(). وفي هذا الصدد، كررت الجمعية العامة تأكيد الضرورة الملحة للتعاون، بطرق من بينها بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية بما يكفل لجميع الدول القدرة على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والاستفادة من التنمية المستدامة للمحيطات والبحار، والمشاركة الكاملة في المنتديات والعمليات العالمية والإقليمية التي تتناول المسائل المتصلة بالمحيطات وقانون البحار(). كما أكدت أهمية مشاركة الدولة في الصكوك الحالية وتكثيف الجهود المبذولة في التنفيذ الفعال لهذه الصكوك عبر سبل منها ضمان فعالية الرقابة التي تمارسها دولة العلم ودولة الميناء واتخاذ تدابير ذات صلة بالأسواق والرصد والمراقبة والتتبع، بالإضافة إلى اتباع نهج حديثة مثل النهج التحوطي ونهج النظام الإيكولوجي().
	229 - وفي عام 2010، أوصى الفريق العامل الدول بأن تطبِّق نُهجا مناسبة لحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية ولاستخدامه بطريقة مستدامة، وأن تنفِّذ على نحو فعال الصكوك الإقليمية والعالمية ذات الصلة، التي هي أطراف فيها، وأن تنظر في الدخول كأطراف في الصكوك ذات الصلة التي لم تصبح بعد أطرافا فيها (A/65/68، الفقرة 11). كما أوصت بأن تقوم الدول والمنظمات الدولية المختصة بتيسير وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق، بوسائل تشمل المشاركة في اتفاقيات البحار الإقليمية، والمنظمات/الترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك، وتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات، وإنشاء برامج مشتركة أو منسَّقة للأعمال والأنشطة (A/65/68، الفقرة 12). وقد أيدت الجمعية العامة هذه التوصيات().
	230 - وفي سياق مصائد الأسماك، اقترح المؤتمر الاستعراضي المستأنَف المعني باتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية الذي عقد في عام 2010 وسائل إضافية لتعزيز مضمون أحكام الاتفاق وأساليب تنفيذها من أجل تحسين مواجهة أية مشاكل مستمرة في حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال. وشدد المؤتمر على أن تنفيذ تدابير الحفظ والإدارة المعتمدة وفقا للقانون الدولي، التي يطبق فيها النهج التحوطي وتستند إلى أفضل الأدلة العلمية المتاحة، والالتزام بتلك التدابير بشكل كامل، أمران ضروريان يكفلان تعافي الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، وحفظها في الأجل الطويل، واستخدامها على نحو مستدام(). وشجعت الجمعية العامة الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك على النظر في تنفيذ توصيات المؤتمر الاستعراضي المستأنف().
	231 - ويعرض هذا التقرير بالتفصيل لعدد من الأنشطة الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين، ومن ثم تحسين التنفيذ فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي البحري خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام(). ولاحظت الجمعية العامة مع التقدير الجهود المبذولة على الصعيد الإقليمي لتعزيز تنفيذ الاتفاقية والتصدي، بوسائل منها بناء القدرات، للمسائل المتعلقة بالسلامة والأمن البحريين وحفظ الموارد البحرية الحية واستخدامها المستدام وحماية وصون البيئة البحرية وحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه بطريقة مستدامة().
	232 - بيد أنه من الواضح أن مواصلة الجهود أمر ضروري. ومن التحديات التي تواجهها أمانة السلطة الدولية لقاع البحار تنفيذ ومواصلة استعراض قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها لإدارة المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي (انظر الفرع ثانيا - زاي أعلاه)().
	233 - وأشارت أمانة اليونسكو إلى أن المبادئ الحالية وأفضل المعلومات العلمية المتاحة وبعض التجارب المتعلقة بإدارة المناطق الواقعة داخل حدود الولاية الوطنية، في البيئة البحرية والبرية معاً، يمكن أن تتيح نهجا وأدوات تنفيذية لتطبيق إجراءات منسقة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية().
	234 - وفي سياق مصائد الأسماك، تشمل التحديات أمام تحسين تطبيق صيد الأسماك المتسم بالمسؤولية عدم كفاية الموارد المالية والبشرية وأوجه القصور في الأطر المؤسسية والقانونية. وتتضمن الصعوبات الشائعة الأخرى ارتفاع مستويات عدم التيقن بيولوجيا وإيكولوجيا من حالة الموارد والعواقب المحتملة للإجراءات الإدارية؛ والأهداف المحددة تحديداً سيئاً أو فضفاضاً لإدارة مصائد الأسماك التي تؤدي إلى انتهاج أسلوب الإدارة القائمة على رد الفعل بدلا من الإدارة الاستباقية؛ وتكرار غياب نظم فعالة أو مناسبة لحقوق المستعمل أو لحقوق الوصول؛ وغياب مشاركة الصيادين وأصحاب المصلحة الآخرين في الإدارة أو عدم كفايتها؛ وعدم كفاية القدرة لدى سلطات إدارة مصائد الأسماك الوطنية والإقليمية؛ وانتشار صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم الناتج عن عدم كفاية نظم الرصد والمراقبة والتتبع().
	دال - نهج الإدارة المتكاملة ونهج النظام الإيكولوجي
	235 - وفقاً لما أشير إليه في تقارير سابقة للأمين العام، يعد التعاون والتنسيق في سبيل اتباع نهج متكاملة ونهج قائمة على النظام الإيكولوجي أمرين أساسيين للتصدي للتفتت الحالي لنظم الإدارة(). وقد أعادت الجمعية العامة التأكيد باستمرار على ضرورة تحسين التعاون والتنسيق على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي لدعم تنفيذ أفضل للاتفاقية والإدارة المتكاملة للمحيطات().
	236 - وفي اجتماع الفريق العامل لعام 2010، قدم عدد من المقترحات بهدف تعزيز التعاون والتنسيق نحو وضع نهج للإدارة المتكاملة ونهج قائمة على النظام الإيكولوجي، مع البناء على الآليات الحالية أو وضع آليات جديدة (A/65/68، الفقرات من 46 إلى 50).
	237 - وشددت أمانة السلطة الدولية لقاع البحار على ضرورة التعاون والتنسيق الوثيقين بين المنظمات الدولية المخولة بولايات على أنشطة مختلفة تنفذ في المحيطات لضمان اتباع نهج متكامل وتوفير حماية شاملة للبيئة البحرية. ووجهت الأمانة، في هذا الصدد، الانتباه إلى تعاونها الوثيق مع منظمات أخرى مخولة بولايات على حماية البيئة البحرية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، ومنها لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي واللجنة الدولية لحماية الكبلات وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي().
	238 - وأفيد كذلك بأن اتخاذ مبادرة إقليمية للتخطيط المكاني البحري (انظر الفقرات 183- 186 أعلاه) من شأنها أن توفر إطاراً للنهوض بإدارة المحيطات على نطاق النظم الإيكولوجية الكبيرة يعالج الآثار التراكمية الناشئة عن الاستخدامات المتعددة ويعزز التكامل بين الاحتياجات الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية().
	239 - كما اعتُبر إنشاء شبكة من المديرين لتبادل المعلومات عن الممارسة الإدارية القائمة على النظام الإيكولوجي وسيلة لضمان أن تصبح الإدارة القائمة على النظام الإيكولوجي أكثر فعالية وأسهل تنفيذاً().
	هاء - تقييمات الأثر البيئي 
	240 - في اجتماع الفريق العامل لعام 2010، أعرب عن رأي مؤيد لضرورة المواءمة بين اشتراطات إجراء تقييمات الأثر البيئي في الصكوك الدولية (A/65/68، الفقرة 51). واقترحت عدة وفود وضع منهجية عالمية لإجراء تقييمات الأثر البيئي على الصعيد الإقليمي، مع أخذ الأنشطة القطاعية في الاعتبار (A/65/68، الفقرة 55). كما اقترح أن تتخذ الجمعية العامة قراراً بشأن تنفيذ تقييمات الأثر البيئي، يتضمن إجراءات مماثلة لتلك التي نص عليها القرار 61/105 بشأن تقييم أنشطة الصيد في قاع البحار. وأُعرب عن رأي آخر مفاده أن النهج المحدد في القرار 61/105 ينبغي ألا يطبق على جميع الأنشطة المنفذة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية بصرف النظر عن طبيعة النشاط أو القطاع. كما تم التأكيد على ضرورة السماح بالأنشطة العلمية أو الاستكشافية التي لا تسبب آثاراً ضارة كبيرة (A/65/68، الفقرة 56).
	241 - وربما يساعد العمل الذي تم الاضطلاع به في سياق اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة الأغذية والزراعة (انظر الفرع ثانيا - ياء 2 أعلاه) في أمور منها اكتساب فهم أفضل لمختلف جوانب وتحديات عمليات تقييم الأثر البيئي كما تطبق في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية وسبل معالجتها.
	242 - وبالنظر إلى قلة المعلومات المتاحة بشأن تقييمات الأثر البيئي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، بما في ذلك ما يتعلق منها باحتياجات بناء القدرات، يستحق كل من تنفيذ الآلية المتوخاة في المادتين 206 و 205 من الاتفاقية، والطرائق العملية المتعلقة بهذا التنفيذ مزيداً من الاهتمام. وتلزم هذه الآليات الدول بأن تعمم عن طريق المنظمات الدولية المعنية تقارير عن تقييم الآثار المحتملة للأنشطة المزمع القيام بها في نطاق ولايتها أو تحت سيطرتها، والتي يمكن أن تسبب قدراً كبيراً من التلوث للبيئة البحرية أو تحدث فيها تغييرات كبيرة وضارة.
	243 - وإضافة إلى المعلومات المتعلقة بنتائج التقييمات، يمكن النظر في وضع آلية يتم من خلالها عن طريق المنظمات الدولية المختصة، تبادل الخبرات المكتسبة أثناء إعداد تلك التقييمات وتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة باحتياجات بناء القدرات.
	244 - وتشمل النُهج الأخرى المتبعة لتيسير إجراء استعراض متعدد التخصصات والقطاعات لتقارير تقييم الأثر البيئي تعيين مجالس استشارية أو لجان علمية متعددة القطاعات().
	واو - أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق 
	245 - أحد الشروط الرئيسية لإحراز تقدم في تحديد وإدارة المناطق التي تحتاج إلى حماية هو توفر مجموعة كاملة وحيدة من الإرشادات العلمية(). وقد أوصى الفريق العامل الجمعية العامة، في اجتماعه الذي عقد في عام 2010، بأن تطلب إلى الدول العمل من خلال المنظمات الدولية المختصة في سبيل وضع منهجية موحدة لتحديد واختيار المناطق البحرية التي من شأنها أن تستفيد من الحماية استنادا إلى المعايير القائمة (A/65/68، الفقرة 18). وقد أقرت الجمعية العامة هذه التوصية().
	246 - وأبرزت أمانة السلطة الدولية لقاع البحار، في المساهمة التي قدمتها، أن المعايير العلمية التي وضع على أساسها المقترح المتعلق بخطة الإدارة البيئية في منطقة كلاريون - كليبرتون (انظر الفقرتين 58 و 154 أعلاه) مماثلة لمعايير اتفاقية التنوع البيولوجي (انظر الفقرتين 162 و 163 أعلاه) ولتلك المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية الدولية لمنظمة الأغذية الزراعة (انظر الفقرة 41)، ويكفل مثل هذا التقارب اتخاذ نهج متسق. وقد أوضح ذلك الفوائد التي تجنى من التعاون الوثيق فيما بين المنظمات الدولية المكلفة بولايات مختلفة ولكنها تواجه تحديات مماثلة.
	247 - ومن النهج الأخرى المطروحة في سياقات أخرى لتحقيق التنسيق في المشورة العلمية التي تقوم عليها الإدارة القائمة على أساس المناطق: حلقات العمل الإقليمية التي تشرك أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية التحديد في مرحلة مبكرة؛ وتكليف مؤسسة أو هيئة علمية بإعداد تحليل أولي تستعرضه الدول في مرحلة لاحقة أثناء انعقاد حلقة عمل أو اجتماع آخر مشترك؛ وإنشاء فريق عامل علمي مشترك يضم مشاركين من المنظمات أو الترتيبات الإقليمية ذات الصلة المعنية بإدارة مصائد الأسماك، ومنظمات البحار الإقليمية وخبراء آخرين().
	248 - ومع أن تقدما قد أحرز بفضل التشاور مع الأطراف صاحبة المصلحة ومشاركتها، فقد أفيد بأنه يمكن مواصلة بذل الجهود في تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن إشراك هذه الأطراف. وإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تؤثر التغييرات في النظم الإيكولوجية خارج نطاق الولاية الوطنية تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على النظم الإيكولوجية المرتبطة أو المجاورة. ومن ثم، هناك حاجة إلى إشراك الدول الساحلية المجاورة والمتاخمة لضمان اتباع نهج يقوم على النظام الإيكولوجي().
	249 - وأُنشئت آليات للتعاون بين عدد من المنظمات فيما يتعلق بإنشاء وتنفيذ أدوات إدارية قائمة على أساس المناطق على النحو المبين في هذا التقرير (انظر الفرع ثانيا - ياء - 3 أعلاه). ففي عام 2010 مثلاً، أُبرمت مذكرة تفاهم بين لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي والسلطة الدولية لقاع البحار. وإلى جانب مشروع المذكرة، قدمت هذه اللجنة طلباً للحصول على مركز مراقب في جمعية السلطة، وقد وافقت الجمعية على المذكرة والطلب في دورتها التي عقدت في نيسان/أبريل 2010. ويجري أيضاً إعداد ترتيب جماعي بين السلطات المختصة بشأن إدارة المناطق البحرية المحمية الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية في منطقة اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي لينظر فيها اجتماع الأطراف في الاتفاقية لعام 2011(). 
	250 - وفي سياق إقامة مناطق مشمولة بحماية خاصة وتحظى باهتمام دول حوض البحر الأبيض المتوسط، يعتزم مركز الأنشطة الإقليمي للمناطق المتمتعة بحماية خاصة القيام بأنشطة مشتركة مع أمانة الاتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة المجاورة من المحيط الأطلسي واللجنة العامة لمصائد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. وضم فريق الخبراء الذي عقد في آذار/مارس 2011 في إطار خطة عمل البحر الأبيض المتوسط (انظر الفقرة 175 أعلاه) ممثلين من شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، والفاو، والمركز الإقليمي لمواجهة الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط، واللجنة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، والاتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة المجاورة من المحيط الأطلسي، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. ويمكن مواصلة تعزيز مثل هذه الآليات الاستشارية.
	251 - ويمكن أيضاً الاستفادة من الاتفاق المتعلق بالمبادئ والأهداف الموحدة للإدارة المكانية، بالإضافة إلى الإرشادات العالمية بشأن التنفيذ، في الترويج لسياسات وممارسات أكثر تماسكاً(). ومن المحتمل أن يوفر انتهاج التخطيط المكاني البحري على المستوى الإقليمي إطاراً للتعاون والإدارة الشاملين لعدة قطاعات، مما يقلل إلى الحد الأدنى من التنازع بين الاستخدامات، وللتشاور بين أصحاب المصلحة().
	زاي - الموارد الجينية البحرية
	252 - ما زالت الآراء تتباين بشأن النظام القانوني ذي الصلة المخصص للأنشطة المتعلقة بالموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية(). وما فتئت الجمعية العامة تلاحظ المناقشة المتعلقة بالنظام القانوني المناسب للموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية وفقاً للاتفاقية، وتدعو الدول إلى مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار ولاية الفريق العامل غير الرسمي المخصص المفتوح باب العضوية، مع مراعاة آراء الدول بشأن الجزأين السابع والحادي عشر من اتفاقية قانون البحار، بهدف تحقيق مزيد من التقدم بشأن هذه المسألة.
	253 - وفي اجتماع الفريق العامل لعام 2010، دعت أيضاً عدة وفود إلى تعزيز دور الفريق العامل، وذلك لأهداف من بينها اعتماد أحكام محددة لتنظيم الحصول على الموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستغلالها. وقدم اقتراح بضرورة أن تبدأ الأمم المتحدة على وجه السرعة عملية تفاوضية تهدف إلى تحديد الجوانب القانونية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، بما في ذلك إنشاء هيكل مؤسسي مسؤول عن إدارة وحفظ الموارد (A/65/68، الفقرة 74).
	254 - وأشارت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن توصيات الفريق العامل ستزود البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأفريقية، بالمعلومات اللازمة للنظر في نظام قانوني مناسب للموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية().
	255 - وأفادت أمانة منظمة الأغذية والزراعة بأنه يمكن استخدام المعاهدة الدولية بشأن الموارد الجينية النباتية للأغذية والزراعة كمرجع مفيد لإطار عمل واقعي لتبادل المنافع بين أطراف متعددة في إطار منظومة الأمم المتحدة، ويشهد على ذلك أكثر من 000 90 عملية نقل للمواد الجينية في أول سبعة أشهر من العملية.
	256 - وقد يتيح اعتماد الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي لبروتوكول ناغويا، ولا سيما مادته العاشرة (انظر الفقرة 68 أعلاه)، وتنفيذه المزيد من الفرص لإغناء المناقشات المتعلقة بالموارد الجينية البحرية ودفعها إلى الأمام، وذلك بسبل منها تقديم أمثلة على الكيفية التي يجري بها، في سياق متعدد الأطراف، تناول مسألة تقاسم المنافع المستمدة من الموارد الآتية من مناطق تقع داخل حدود الولاية الوطنية.
	حاء - التعاون والتنسيق الشاملان لعدة قطاعات
	257 - تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعات وفيما بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية هو أمر ضروري في الجهود المبذولة لتحسين حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه بطريقة مستدامة. وفي هذا الصدد، لن تكون الإجراءات التي تتخذ لمعالجة قضايا شاملة لعدة قطاعات، مثل الحطام البحري والأنواع الدخيلة المتغلغلة وتغير المناخ والضجيج في المحيطات (انظر الفرع ثانيا - طاء أعلاه)، وهي قضايا لها مصادر متعددة وآثار متراكمة، إجراءات فعالة إلا إذا اعتمدت على نهج مماثلة شاملة لعدة قطاعات.
	258 - وتم في منتديات كثيرة منها الجمعية العامة إبراز أهمية زيادة التعاون والتنسيق الشاملين لعدة قطاعات والحاجة إلى اتباع نهج حديثة في إدارة المحيطات(). وفي هذا الصدد، أكدت الجمعية العامة مراراً أن المشاكل المتعلقة بين المحيطات مترابطة ترابطاً وثيقاً وتلزم دراستها ككل باتباع نهج متكامل ومتعدد التخصصات ومشترك بين القطاعات(). كما أعادت تأكيد ضرورة تحسين التعاون والتنسيق على جميع المستويات، وفقاً للاتفاقية، لدعم وتكملة الجهود التي تبذلها كل دولة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية والتقيد بها والإدارة المتكاملة للمحيطات والبحار وتنميتها المستدامة().
	259 - وتتواصل الجهود على جميع المستويات للاستجابة لهذه النداءات، كما هو مفصل في مختلف فروع التقرير الحالي. ففي دورتها التاسعة والعشرين، واصلت لجنة مصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة تشجيع أمانة الفاو على تحسين التنسيق بين الوكالات مع كيانات الأمم المتحدة والاستمرار في بذل الجهود لزيادة الوعي بهذا القطاع في الاجتماعات المتعلقة بتغير المناخ. وقد بادرت الفاو مؤخراً إلى إقامة شراكة عالمية بشأن المناخ ومصائد الأسماك وتربية المائيات، وهي شراكة طوعية مكونة 20 منظمة دولية وهيئة قطاعية. وأقيمت هذه الشراكة للجمع بين أنشطة تغير المناخ التي من المحتمل أن تكون مفتتة ومتكررة، وذلك من خلال برنامج عالمي متعدد الوكالات للإجراءات المنسقة ولتلبية الحاجة إلى توجيه المزيد من الاهتمام لمصائد الأسماك وتربية المائيات في المناقشات العالمية المتعلقة بتغير المناخ().
	260 - وهناك أيضاً حاجة إلى تعزيز استخدام الشراكات أو الآليات التعاونية بين المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات العاملة في القطاعات المعنية والمنظمات غير الحكومية للحد من الازدواجية وضمان الاستخدام الأمثل لولايات كل منها وخبراته الفريدة. ويتعين أن يأتي الدافع والزخم لمثل هذا المسعى من الدول الأعضاء والجهات المانحة، وذلك بضمان أن تعمل المنظمات التي تخدمها على زيادة الكفاءة إلى الحد الأقصى ضمن إطار ولاياتها وأن تتعاون مع الشركاء في الجوانب التي لهم فيها مزايا تنافسية. كما يمكن تيسير هذا الأمر بإسناد دور أقوى إلى مؤسسات تنسيقية، مثل شبكة الأمم المتحدة للمحيطات().
	261 - وعلى الصعيد الوطني، ثمة حاجة إلى مواصلة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين القدرة على اتباع نهج متكاملة ويتعين أن تشمل توجيه الاهتمام لبناء أو تعزيز التعاون والاتصال بين الوكالات المسؤولة عن ولايات وقطاعات مختلفة. وسيؤدي التفتت المفرط مؤسسيا وقطاعيا وتضارب الأولويات على الصعيد الوطني إلى عرقلة الجهود العالمية الرامية إلى اتباع نهج إدارية متكاملة ومستدامة وتتسم بالمسؤولية().
	رابعا - القضايا والمسائل الهامة التي ييسر إعداد دراسات أساسية أكثر تفصيلاً بشأنها دراسة الدول لها
	262 - على الرغم من الجهود والمبادرات السابقة والحالية التي ترمي إلى زيادة المعرفة بالتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، ما زالت هناك ثغرات كبيرة قائمة في المعرفة والمعلومات. وفي اجتماع الفريق العامل لعام 2010، أشارت بعض الوفود إلى ضرورة عدم اتخاذ الحاجة إلى مزيد من الدراسات سبباً لإرجاء وضع تدابير لحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه بطريقة مستدامة (A/65/68، الفقرة 78).
	263 - وقدم عدد من المقترحات لإجراء المزيد من الدراسات (انظر A/65/68، الفقرة 80).
	264 - ويبرز هذا التقرير أيضاً بعض المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الدراسات. وعلى وجه التحديد، فقد يلزم توجيه المزيد من الاهتمام إلى المدى الذي يجري به تنفيذ الأنشطة التالية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، وإلى ما تحدثه تلك الأنشطة من آثار في تلك المناطق: إعداد البحوث عن الموارد الجينية البحرية واستغلالها، وعزل الكربون، وتخصيب المحيطات، وتنمية الطاقة المتجددة، ومدّ الكبلات البحرية وخطوط الأنابيب المغمورة، وتربية المائيات والسياحة. كما تحتاج آثار الأنواع الدخيلة المتغلغلة والحطام البحري وتغير المناخ والضجيج في المحيطات إلى مزيد من الاهتمام. وأبرزت كذلك عدة منظمات، فيما قدمته من مساهمات في هذا التقرير، مجالات تحتاج إلى مزيد من العمل والدراسات وهي مبينة أدناه.
	265 - ففي مجال العلوم البحرية، أشارت أمانة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية إلى ضرورة تقديم ملاحظات علمية شاملة للانتقال من النهج التحوطي إلى النهج الوقائي عندما يتعلق الأمر باختيار مناطق بحرية محمية في المحيطات المفتوحة (انظر الفرع ثانيا - ياء - 3 أعلاه). كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة تقديم ملاحظات وبيانات علمية من مختلف ميادين الدراسات، بما في ذلك علم الأحياء والجغرافيا والجيولوجيا والجيومورفولوجيا والأوقيانوغرافيا والاقتصاد الاجتماعي().
	266 - وفيما يتعلق بمصائد الأسماك، أشارت أمانة منظمة الأغذية والزراعة إلى أنه ينبغي التركيز على فهم ومعالجة التحديات التقنية والسياسية والقانونية والمتصلة بالنظم الإيكولوجية الناجمة عن توجه أنشطة تربية المائيات باتجاه البحر، وبصورة متزايدة إلى المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. وأشارت أمانة لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا إلى أن اللجنة العلمية التابعة لتلك اللجنة قد حددت ثلاثة مجالات ذات أولوية لعملها خلال السنوات الثلاث القادمة في المحيط الجنوبي وهي: الإدارة التكيُّفية لمصائد أسماك الكريل؛ وتقييم مصائد السمك المسنن، ولا سيما في مصائد الأسماك الاستكشافية؛ والمناطق البحرية المحمية. واشتملت مجالات البحث الرئيسية الأخرى على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة وتغير المناخ. ووجهت أمانة لجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي الانتباه إلى ضرورة مواصلة الدراسة لفهم الطريقة التي يؤثر من خلالها تغير المناخ على الأرصدة السمكية الرئيسية في شمال شرق المحيط الأطلسي.
	267 - وفيما يتعلق بالموارد الجينية البحرية، فإن نتائج التعداد الدولي للكائنات الحية البحرية قد سلطت الضوء على أبحاث ما زالت ضرورية. وتحديداً، فقد وجه التعداد الانتباه إلى ضرورة إجراء بحوث في المستقبل بشأن البعد الزمني للتغييرات في هياكل التجمع الميكروبي. وأُبرز عدد من التساؤلات التي تتطلب المزيد من البحث، بما فيها سبب هيمنة بعض المجموعات على الموائل البحرية عالمياً، وسبب وجود انقسام بين تركيبة التجمع في الموائل اليميّة وتركيبة التجمع في الموائل القاعية، وما إذا كانت أشد الأنواع تنوعاً هي أيضاً الأكثر وفرة من الناحية العددية، وما هي أصناف الأنواع المرتبطة بالنباتات والحيوانات وإلى أي مدى تعد فريدة بالنسبة لكل نوع من الأنواع (انظر أيضاً الفقرة 19 أعلاه). وقد بينت أمانة الفاو، في مساهمتها، أن وضع نظام قانوني جديد قد يستدعي المزيد من الدراسة بالنظر إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تركز على مصائد الأسماك.
	268 - ويتطلب فهم المسائل التي تُلازم التطورات المتعلقة بالطاقة البحرية المتجددة ومعالجتها مزيداً من البحث العلمي. وسيكون النظر في الحاجة المحتملة إلى تنظيم إضافي على جميع المستويات أمراً مجدياً. وسيتيح الاجتماع الثالث عشر للعملية الاستشارية غير الرسمية الذي سيركز على الطاقة البحرية المتجددة() الفرصة لمناقشة تلك المسائل ومسائل أخرى. 
	269 - وفيما يتعلق بالإدارة، بينت أمانة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية أن العمل ضروري لتجميع الصكوك القانونية الحالية ذات الصلة وتحديد قواعد واضحة لإدارة المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة أن تشكل كل من اتفاقية قانون البحار واتفاقية التنوع البيولوجي أساس أي مبادرة.
	خامسا - استنتاجات
	270 - لا يمكن التأكيد بالقدر الكافي على أهمية التنوع البيولوجي البحري، بما في ذلك داخل المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، للأمن الغذائي العالمي، والنظم الإيكولوجية البحرية السوية التي تؤدي وظائفها، والرخاء الاقتصادي، وسبل العيش المستدامة. واعترافاً بذلك، جددت الحكومات، المجتمعة في مناسبات رفيعة المستوى عقدتها الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2010، التزاماتها بالإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع والفقر. ويشير هذا التقرير إلى عمل منظمات وكيانات عالمية وإقليمية مختلفة اتخذت خطوات مشجعة نحو حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه بطريقة مستدامة، وذلك باتباع سبل منها الآليات التعاونية.
	271 - ومع ذلك، ما زالت الآثار التراكمية للاستعمالات البشرية والتغيرات البيئية التي يسببها الإنسان، مثل تغير المناخ وتحمض المحيطات، تؤثر سلبا على النظم الإيكولوجية البحرية الحيوية. وبالتالي، فإن اتخاذ المزيد من الإجراءات ووضع آليات تعاونية شاملة لعدة قطاعات هي مسألة ضرورية لفهم ومعالجة آثار مختلف القطاعات على التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، مع مراعاة الترابط القائم بين النظم الإيكولوجية البحرية وكذلك بين البحر والبر والجو. وبالنظر إلى خصائص المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية من حيث، جملة أمور منها، أسلوب الإدارة والنظام القانوني، بالإضافة إلى الأحوال الجغرافية والإيكولوجية، فإن ثمة حاجة إلى توجيهات عالمية بشأن سبل القيام، بطريقة متسقة ومتعددة التخصصات، بتطويع وتطبيق أدوات الإدارة المستخدمة بشكل شائع ضمن نطاق الولاية الوطنية. وهذا الأمر ضروري جداً فيما يتعلق بتقييمات الأثر البيئي وأدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق. ويشكل تبادل المعلومات عن الأنشطة المقررة والحالية وآثارها المحتملة، وكذلك عن أفضل الممارسات واحتياجات بناء القدرات، ركيزة أساسية لنجاح التدابير المتخذة لحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستعماله بصورة مستدامة. وفي هذا الصدد، سيكون استخدام الآليات القائمة استخداماً تاماً لتيسير تبادل المعلومات أمراً مجدياً.
	272 - وتعزيز قدرة الدول ومختلف الأطراف الفاعلة والجهات صاحبة المصلحة للمساهمة في توسيع نطاق معرفتنا بالنظم الإيكولوجية البحرية وأدائها ومدى صلابتها هو أمر حاسم الأهمية، وكذلك تنمية القدرة على تنفيذ الصكوك الدولية وأدوات الإدارة ونُهُجها ذات الصلة مثل تقييمات الأثر البيئي والنهج القائمة على النظام الإيكولوجي والتخطيط المكاني البحري. وبالإضافة إلى تحسين القدرة على تبني وتنفيذ تدابير وقائية وعلاجية مناسبة، فإن الإرادة السياسية والقدرة على معالجة الأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي البحري تشكلان أيضاً مسألة حاسمة الأهمية.
	273 - وكما أبرز في سياق آخر، لا يمكن أن يصبح حفظ التنوع البيولوجي فكرة ثانوية تطرأ بعد التصدي لأهداف أخرى: فهو الأساس الذي تستند إلية الكثير من هذه الأهداف(). والتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية ليس استثناء. ويتعين أن تكون الجهود التي نبذلها لحفظ التنوع البيولوجي البحري واستعماله بطريقة مستدامة على قدر نطاق وحجم التحديات التي يواجهها. 
	274 - والجمعية العامة، ممثلة بفريقها العامل، هي المؤسسة العالمية الوحيدة ذات المنظور والتأهيل المتعدد التخصصات والشامل لعدة قطاعات لتناول جميع المسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. ولذلك، فإنها تحظى بمكانة فريدة تخولها استعراض التقدم وتحديد ماهية الإجراءات الإضافية التي ربما يلزم اتخاذها على مختلف المستويات وتحفيز الالتزامات السياسية الضرورية. وعقد مؤتمر ريو + 20 في البرازيل في عام 2012 يتيح للجمعية العامة فرصة تجيء في حينها لكي تقدم التوجيهات السياساتية اللازمة لتيسير التطبيق المتسق والموحد لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وغيرها من الصكوك ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستعماله بشكل مستدام لصالح أجيال الحاضر والمستقبل.

