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        احمليطات وقانون البحار
  احمليطات وقانون البحار    

  
  تقرير األمني العام    

  
  إضافة    

  

  موجز  
 املــؤرخ ٦٥/٣٧ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة    ٢٤٠أُعــد هــذا التقريــر عمــالً بــالفقرة       

، الــيت طلبــت فيهــا اجلمعيــة إىل األمــني العــام أن يعــد تقريــراً  ٢٠١٠ديــسمرب /كــانون األول ٧
شامالً عن التطورات واملسائل املتصلة بشؤون احمليطات وقـانون البحـار، لتنظـر فيـه يف دورهتـا               

االجتمــاع  ويهــدف التقريــر إىل تيــسري املناقــشات بــشأن موضــوع تركيــز . الــسادسة والــستني
لتشاورية غري الرمسية املفتوحة بشأن احمليطات وقانون البحـار         الثاين عشر لعملية األمم املتحدة ا     

اإلســهام، يف ســياق مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة، يف تقيــيم ”: املعقــود حتــت عنــوان
التقدم احملرز حىت الوقت احلاضر والفجوات اليت ال تزال قائمة يف تنفيذ نتـائج مـؤمترات القمـة                  

وهـو يـشكل اجلـزء      . “ املستدامة والتصدي للتحديات اجلديدة والناشئة     الرئيسية املعنية بالتنمية  
الثاين مـن التقريـر الـشامل لألمـني العـام وُيقـّدم إىل الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة                         

  .  من االتفاقية٣١٩لقانون البحار، عمال باملادة 
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  مقدمـة  - أوال  
ــة العامــة يف قرارهــا     - ١ ــدورة   ٦٥/٣٧اســتجابة لطلــب اجلمعي ــر إىل ال ، يقــدم هــذا التقري

الجتماع الثاين عشر لعملية األمم املتحدة التشاورية غري الرمسيـة          وا ،السادسة والستني للجمعية  
إىل كـــذلك ، و)عمليـــة التـــشاورية غـــري الرمسيـــةال(املفتوحــة بـــشأن احمليطـــات وقـــانون البحـــار  

  . للدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحاراحلادي والعشروناالجتماع 
، أن تركــز العمليــة  ٦٥/٣٧ مــن قرارهــا  ٢٣١ررت اجلمعيــة العامــة، يف الفقــرة   قــو  - ٢

مـؤمتر األمـم املتحـدة    يف اجتماعهـا الثـاين عـشر علـى اإلسـهام، يف سـياق           االستشارية مناقشتها 
تقييم التقدم احملرز حىت الوقـت احلاضـر والفجـوات الـيت ال تـزال قائمـة                 على  للتنمية املستدامة،   

يف تنفيذ نتائج مؤمترات القمة الرئيسية املعنية بالتنمية املـستدامة والتـصدي للتحـديات اجلديـدة                
  .املوضوع ذلك ويتناول هذا التقرير. والناشئة

قرير من مسامهات املنظمات احلكومية الدولية واهليئات األخرى املـشاركة          واستفاد الت   - ٣
 األمني العـام أن يعـرب عـن تقـديره           ويوّد. يف األنشطة املتصلة بشؤون احمليطات وقانون البحار      

اللجنـــة : ٢٠١١مـــارس / آذار٣٠ حـــىت الـــواردةللمنظمـــات واهليئـــات التاليـــة علـــى ردودهـــا 
ولية التابعة لليونسكو؛ واملنظمة البحرية الدولية؛ والـسلطة الدوليـة          األوقيانوغرافية احلكومية الد  

لقاع البحار؛ والبنك اإلسـالمي للتنميـة؛ ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة؛ واملنظمـة                   
أمانــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة واهليدروغرافيــة الدوليــة؛ وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة؛ 

 الــدويل بــأنواع احليوانــات والنباتــات الربيــة املعرضــة االجتــاراخ؛ وأمانــة اتفاقيــة بــشأن تغــري املنــ
ــدان        ــة البل ــويب، وجلن ــة يف القطــب اجلن ــة احلي ــوارد البحري ــة صــيانة امل ــات هيئ لالنقــراض؛ وأمان
األمريكية ألمساك التونة املدارية، واللجنة الدولية حلفظ أمساك التونة يف احمليط األطلسي، وجلنـة              

ــة     مــصائ ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــسي؛ وإدارة ال د األمســاك يف مشــال شــرق احملــيط األطل
  .)١(األمانة العامة، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةبوإدارة الشؤون السياسية 

ــسابقة أن كمــا   - ٤ ــة والتقــارير   عــن اجتماعــات االتقــارير ال ــة التــشاورية غــري الرمسي لعملي
مني العام عن احمليطات وقانون البحـار الـيت تقـدم معلومـات عـن التطـورات املتـصلة            السابقة لأل 

ــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار    ،بــشؤون احمليطــات وقــانون البحــار   مبــا يف ذلــك تنفيــذ اتفاقي
  .)٢(لنظر يف موضوع التركيزُتعّد ذات صلة باتنفيذها املتعلقة بتفاقات االو) االتفاقية(

__________ 
سامهت شعبة التنمية املستدامة يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية أيضا يف اإلعداد الفين للفروع ذات                 )١(  

  .الصلة من هذا التقرير
  .www.un.org/Depts/los/ general_assembly/general_assembly_reports.htmانظر   )٢(  
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 من هذا التقرير العالقة بني احمليطـات والبحـار والتنميـة املـستدامة            الثاينالفرع  ويوضح    - ٥
ويــصف األحكــام ذات الــصلة الــيت تــضمنتها نتــائج مــؤمترات القمــة الرئيــسية املتعلقــة بالتنميــة   

 يف  لوقـت احلاضـر    الثالث حملة عامة عن اإلجنازات والتقدم احملرز حـىت ا          الفرعويقدم  . املستدامة
 الرابع، فيعاجل بعض الفجوات املتبقيـة يف        الفرعأما  . ئج على مستوى القطاعات   تنفيذ تلك النتا  

 اخلــــامس الفــــرعويعــــرض . التنفيــــذ ويــــسلط الــــضوء علــــى التحــــديات والقــــضايا الناشــــئة
  .االستنتاجات

  احمليطات والبحار والتنمية املستدامة   -ثانيا   
فهي تشكل اجلزء األكـرب مـن        .)٣(إن احمليطات هي أداة التوازن يف عجلة حياة األرض          - ٦

 .)٤(كوكب األرض، الذي تستند إليه احلياة ويوّجه املناخ والدورة املائية ويوفّر املوارد احليويـة             
ــساحلية     ــاطق ال ــشكل احمليطــات والبحــار واجلــزر واملن النظــام جــزءاً أساســياً ال يتجــزأ مــن   وت

تحقيــق اســتمرار لعــاملي وللألمــن الغــذائي احيويــة بالنــسبة  وهــي يةرضــكــرة األاإليكولــوجي لل
وتعـد   .)٥(يف البلـدان الناميـة   خاصـة   الوطنيةالقتصادات  االزدهار االقتصادي ورفاه العديد من ا     

ــستدامة واســت  ــة امل ــة     غاللالتنمي ــثالث للتنمي ــق الركــائز ال ــا ضــرورية لتحقي  احمليطــات وموارده
  .التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية ومحاية البيئة: املستدامة

 قادر على تعزيز النمـو االقتـصادي والتخفيـف مـن حـدة              “اقتصاد أخضر  ”إن إنشاء و  - ٧
الفقــر ويف الوقــت نفــسه تعزيــز التنميــة االجتماعيــة وضــمان محايــة البيئــة يعتمــد علــى التنميــة     

ساســية األاحلاجــة االعتــراف بولــذلك فمــن املهــم  .  احمليطــات ومواردهــاغاللاملــستدامة واســت
  . مواردها لألجيال القادمة يف سياق التنمية املستدامة األوسع نطاقاًحلماية حميطاتنا و

، أشــارت )، املرفــقA/42/427 (“مــستقبلنا املــشترك” املعنــون ١٩٨٧ويف تقريــر عــام   - ٨
تتوقـف  اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية إىل أن التنميـة املـستدامة، إن مل يكـن البقـاء نفـسه،                   

 ميثـل أن النـهوض بقـانون البحـار        م بـ  يالتـسل وبعد  . يف إدارة احمليطات  هامة  على إحراز إجنازات    
أشارت اللجنة إىل أن أهم إجراء أّويل ميكن للـدول أن تتخـذه لـصاحل    تدبريا تشتد إليه احلاجة،   

  .النظام املهدد لدعم حياة احمليطات يتمثل يف التصديق على اتفاقية قانون البحار

__________ 
  )٣(  A/42/427.  
  .٧/١جلنة األمم املتحدة للتنمية املستدامة، الدورة السابعة، املقرر   )٤(  
  ).٣٠ أدناه، الفقرة ٩انظر املالحظة (خطة جوهانسربغ التنفيذية   )٥(  
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. ءا مهمـا مـن جـدول أعمـال التنميـة املـستدامة بعـد ذلـك                وظلت احمليطات تشكّل جز     - ٩
وقد مت االتفاق يف إطار نتـائج مـؤمترات القمـة الرئيـسية املعقـودة بـشأن التنميـة املـستدامة علـى                 

وهـذه املـؤمترات   . اسـتغالل احمليطـات  والوفاء بااللتزامات الرئيسية فيما يتعلق بالتنمية املستدامة     
، والـدورة  ١٩٩٢لعـام   مـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة       هي على وجـه اخلـصوص، مـؤمتر األ        

االستثنائية التاسعة عـشرة للجمعيـة العامـة بـشأن برنـامج مواصـلة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن                      
، ومـؤمتر  ٢٠٠٠، ومـؤمتر قمـة األمـم املتحـدة لأللفيـة لعـام           )انظر الفرع الثاين، باء، أدناه     (٢١

، واالجتماع العـام الرفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة            ٢٠٠٢لعام  القمة العاملي للتنمية املستدامة     
  .  بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية٢٠١٠لعام 
عقد يف الربازيـل يف      مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـستدامة الـذي سـيُ           موعد مع اقتراب و  - ١٠

يـة املـستدامة     جلنـة التنم    الذي سـتجريه   ستعراضاال، و ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٦ إىل   ٤الفترة من   
، فإنــه مــن املناســب ٢٠١٤التابعــة للمجموعــة املواضــيعية املتعلقــة باحمليطــات والبحــار يف عــام  

الطريــق إىل تقيــيم التقــدم احملــرز والفجــوات املتبقيــة والتحــديات والقــضايا الناشــئة بغيــة حتديــد  
  . األمام

  
  ١٩٩٢مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية لعام   -ألف   

  معلومات أساسية  -  ١  
، عقـد مـؤمتر     ١٩٧٢عـام    ل لتنميـة البـشرية   ا عشرين عامـا علـى انعقـاد مـؤمتر            مرور بعد  - ١١

ــة والتنميـــة يف ريـــو دي جـــانريو بالربازيـــل يف الفتـــرة مـــن      إىل ٣األمـــم املتحـــدة املعـــين بالبيئـ
وقــف  مــن أجــل إعــادة النظــر يف التنميــة االقتــصادية وإجيــاد ســبل ل ١٩٩٢يونيــه /حزيــران ١٤

 احلكومـات باحلاجـة إىل إعـادة        سـلّمت و. تدمري املوارد الطبيعيـة لـألرض والـنظم اإليكولوجيـة         
 حتــسني التكامــل بــني الركــائز مــن أجــلتركيــز االســتراتيجيات والــسياسات الدوليــة والوطنيــة 

  .الثالث للتنمية املستدامة
ــشار إليهــا عــادة، باعتمــاد إعــالن    “قمــة األرض”واخُتتمــت   - ١٢ ــو وجــدول  ، كمــا ُي ري

وال يـزال جـدول     .  الذي حدد االستراتيجية العاملية لتحقيق التنميـة املـستدامة         ٢١أعمال القرن   
برنامج العمل األكثر مشوالً وفعالية الذي أطلقه اجملتمـع الـدويل للحفـاظ    ميثّل  ٢١أعمال القرن  

  .على حقوق األجيال املقبلة
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  إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية   -  ٢  
ــضمن جمموعــة مــن       يف   - ١٣ ــا يت ــاألرض، اعتمــدت احلكومــات إعالن مــؤمتر القمــة املعــين ب

مـد يف   وتقوم تلك املبادئ على إعالن ستوكهومل الذي اعتُ        .)٦(املبادئ لتوجيه التنمية املستدامة   
 وتسلّم بأن السبيل الوحيد لتحقيـق تقـدم        ١٩٧٢مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة البشرية لعام        

ويؤكـد  . ربط التقدم االقتصادي باحلماية البيئيـة واالجتماعيـة       ل األجل يتمثل يف     طوياقتصادي  
، طاملـا   )١املبدأ  (أنه حيق للبشر أن حييوا حياة صحية ومنتجة يف وئام مع الطبيعة              )٧(إعالن ريو 

ومتلــك ). ٣املبــدأ (أن التنميــة ال متــس باالحتياجــات اإلمنائيــة والبيئيــة لألجيــال احلاليــة واملقبلــة 
الدول احلق يف استغالل مواردها اخلاصة وهي مسؤولة عن ضـمان عـدم حـدوث أضـرار بيئيـة                 

  ).٢املبدأ (خارج حدود واليتها الوطنية 
ويف حـال  ). ١٥املبـدأ  ( كما مت االعتراف أيضاً بالنـهج الوقـائي مـن أجـل محايـة البيئـة         - ١٤

واعُتـربت  .  النـهج ذلـك  دحدوث خطر جـسيم أو ال سـبيل إىل عكـس اجتاهـه، ينبغـي أن يـسو          
  . احلماية البيئية والقضاء على الفقر جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية

 حلفـظ صـحة وسـالمة النظـام اإليكولـوجي لـألرض              مهمـاً  دور التعاون الـدويل   اعُترب  و  - ١٥
لــدول علـى تبـادل املعــارف والتقنيـات املبتكـرة لتحقيــق     مت تـشجيع ا و. ومحايتـهما واسـتعادهتما  

  . مة وُدعيت إىل احلد من أمناط اإلنتاج واالستهالك غري املستدامة وإزالتهاهدف االستدا
ومت االعتراف بأمهية القوانني البيئية الفعالـة ووضـع قـانون وطـين بـشأن املـسؤولية عـن                     - ١٦

وال ينبغـي أن تـستخدم تلـك القـوانني          ). ١٣املبـدأ   (ضحايا التلوث وغريه مـن األضـرار البيئيـة          
ث امللـوِّ ”ال ميكن تربيرها لتقييد التجارة الدولية، وينبغي أن تعتمد علـى مبـدأ              باعتبارها وسيلة   

  ).١٦املبدأ  (“يدفع
  

  ١٧ والفصل ٢١جدول أعمال القرن   -  ٣  
  ٢١جدول أعمال القرن     

برنـامج عمـل شـامل للتنميـة املـستدامة يعـاجل مجيـع            )٨(٢١حيدد جدول أعمـال القـرن         - ١٧
 األنــشطة البــشرية علــى التنميــة املــستدامة، مبــا يف ذلــك احمليطــات  اجملــاالت الــيت قــد تــؤثر فيهــا 

األبعـاد االجتماعيـة واالقتـصادية،      : وينقسم جدول األعمال إىل أربعة أقـسام رئيـسية        . والبحار
__________ 

  )٦(  A/CONF.151/26 (Vol. I)املرفق األول ،.  
:  على املوقع التايلمتاح  )٧(  

www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163&l=en.  
  .www.un.org/esa/dsd/agenda21:  التايلمتاحة على املوقع  )٨(  
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 وإدارة املوارد مـن أجـل التنميـة؛ وتعزيـز      وحفظمثل مكافحة الفقر وأمناط االستهالك املتغرية؛       
 مبــا يف ذلــك الوســائل العلميــة والتكنولوجيــة، وتنميــة ،ائل التنفيــذدور الفئــات الرئيــسية؛ ووســ

  . املوارد البشرية، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، واملؤسسات الدولية واآلليات املالية
  

  ١٧الفصل     
محايــة احمليطــات وكــل  ” املعنــون، ٢١ مــن جــدول أعمــال القــرن  ١٧كُــّرس الفــصل   - ١٨

 البحار املغلقة وشبه املغلقة واملناطق الساحلية، ومحاية مواردها احليـة           أنواع البحار، مبا يف ذلك    
 للبيئة البحرية باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصـر احليـاة والتنميـة             “وترشيد استغالهلا وتنميتها  

 املــستدامة اإىل أن محايــة البيئــة البحريــة والــساحلية وتنميتــه وأُشــَري يف هــذا الفــصل . املــستدامة
 اتبـاع   انطلبـ كمـا أهنمـا يت    ا يف ذلـك أحكـام االتفاقيـة،          مبـ  ا يف القانون الـدويل،    معليهمنصوص  

ــساحلية   ــة وال ــاطق البحري ــها وهنــج متكامــل إلدارة املن ــضا ســبعة   . تنميت وحيــدد هــذا الفــصل أي
جمــاالت برناجميــة تتـــضمن برنــامج العمـــل األساســي لتحقيـــق التنميــة املـــستدامة فيمــا يتعلـــق       

اإلدارة املتكاملــة والتنميــة املــستدامة للمنــاطق الــساحلية، مبــا يف ذلــك  ) أ(: باحمليطــات والبحــار
اسـتغالل املـوارد البحريـة احليـة يف         ) ج(محاية البيئة البحرية؛    ) ب(املناطق االقتصادية اخلالصة؛    

اسـتغالل املـوارد البحريـة احليـة اخلاضـعة للواليـة            ) د(أعايل البحار وحفظها بصورة مـستدامة؛       
معاجلــة أوجــه عــدم الــيقني احلرجــة بالنــسبة إلدارة  ) هـــ(فظهــا بــصورة مــستدامة؛ الوطنيــة وح

 والتنــسيق علــى الــصعيدين الــدويل واإلقليمــي، التعــاونتعزيــز ) و(البحريــة وتغــري املنــاخ؛  البيئــة
  . التنمية املستدامة للجزر الصغرية) ز( و

 أساسـا  ٢١عمـال القـرن     وفيما يتعلق بكل من هذه اجملاالت الربناجمية، حـدد جـدول أ             - ١٩
ىل أن محايـــة البيئـــة البحريـــة شـــري يف إطـــاره إوأُ. وســـائل للتنفيـــذوللعمـــل وأهـــدافاً وأنـــشطة 

 تتطلب اتبـاع هنـج جديـدة جتـاه إدارة املنـاطق البحريـة               املستدامةوالساحلية ومواردها وتنميتها    
ــامل      ــي والعـ ــي واإلقليمـ ــوطين ودون اإلقليمـ ــصعد الـ ــى الـ ــها، علـ ــساحلية وتنميتـ ــث والـ ي، حبيـ

مت تسليط الضوء، يف الفقـرة      كما  .  وتوقعية يف نطاقها   ووقائيةهنجاً متكاملة يف مضموهنا      تكون
أن تنفيــذ البلــدان الناميــة لألنــشطة ســيكون متكافئــاً مــع    مــن جــدول األعمــال، علــى  ٢-١٧

ياجـات  مستوياهتا الفردية من القدرات التكنولوجية واملالية وأولوياهتا يف ختصيص املـوارد لالحت       
  .اإلمنائية، ويتوقف يف هناية األمر على نقل التكنولوجيا واملوارد املالية الالزمة واملتاحة هلا

ويفّصل الفرعان ثالثاً ورابعاً من هـذا التقريـر بعـض االلتزامـات احملـددة الـيت مت التعّهـد                      - ٢٠
  . واجلهود اليت بذلت لتنفيذها١٧هبا يف الفصل 
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   التاسعة عشرة للجمعية العامة الدورة االستثنائية  -باء   
ــرة         - ٢١ ــودة يف الفت ــشرة املعق ــتثنائية التاســعة ع ــا االس ــة، يف دورهت ــة العام اعتمــدت اجلمعي
 ٢١ برنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن      ١٩٩٧يونيــه /حزيــران ٢٧ إىل ٢٣ مــن

م احملـرز منـذ     ويستند الربنامج إىل اسـتعراض الـدول األعـضاء للتقـد          ). ، املرفق ١٩/٢دإ   القرار(
  .انعقاد مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية

 مــن الربنــامج، ٣٦احمليطــات والبحــار يف الفقــرة  يف مــا يتعلــق باإلشــارة الــواردة إىل  و  - ٢٢
أبرزت اجلمعية العامة اإلجنـازات الـيت حتققـت يف جمـال التفـاوض بـشأن االتفاقـات والـصكوك                     

ووردت اإلشـارة   . دارة موارد مصائد األمساك ومحاية البيئة البحريـة       غري امللزمة املتعلقة حبفظ وإ    
ــة للمحيطــات يف عــام   ــسنة الدولي  ومت تــشجيع الــدول األعــضاء علــى االســتفادة   ١٩٩٨إىل ال

  . الكاملة من هذه الفرصة والتحدي الذي تطرحه
 الـوطين   صنع القـرار علـى الـصعد      أُشري إىل أنه ينبغي إدخـال حتـسينات يف مـا يتعلّـق بـ              و  - ٢٣

التعاون الـدويل ملـساعدة البلـدان الناميـة يف تنفيـذ االتفاقـات والـصكوك                بواإلقليمي والعاملي، و  
  . ذات الصلة

ــشجيع او  - ٢٤ ــرر    مت تــ ــذ املقــ ــى تنفيــ ــات علــ ــستدامة   ٤/١٥حلكومــ ــة املــ ــة التنميــ  للجنــ
)E/CN.17/1996/38 (        ذي بشأن محاية الغالف اجلوي ومحاية احمليطات وكـل أنـواع البحـار، الـ

دعــا إىل إجــراء استعراضــات حكوميــة دوليــة دوريــة جلميــع جوانــب البيئــة البحريــة واملــسائل     
مجيـع الـدول   مت تـشجيع  و. املتصلة هبا، ضمن اإلطار القانوين العام املنـصوص عليـه يف االتفاقيـة           

علــى التــصديق علــى االتفاقــات ذات الــصلة أو االنــضمام إليهــا، وتنفيــذ قــرار اجلمعيــة العامــة    
الترتيبــات املؤســسية لتنفيــذ ” املتعلــق بـــ ١٩٩٦ديــسمرب / كــانون األول١٦ املــؤرخ ٥١/١٨٩

وهنـاك حاجـة ملحـة لتعزيـز     . “برنامج العمل العاملي حلماية البيئـة البحريـة مـن األنـشطة الربيـة      
الــروابط املؤســسية بــني اآلليــات احلكوميــة الدوليــة ذات الــصلة املــسؤولة عــن اإلدارة املتكاملــة 

وباإلضافة إىل ذلك، مت تسليط الضوء علـى أمهيـة تنفيـذ االتفاقـات الدوليـة                . ساحليةللمناطق ال 
ــدأ      ــة واملب ــشأن التلــوث البحــري يف ســياق االتفاقي ــة القائمــة ب ــو ١٣واإلقليمي .  مــن إعــالن ري

حــثّ احلكومــات علــى منــع أو إهنــاء الــصيد املفــرط والقــدرة املفرطــة علــى صــيد األمســاك    ومت
ــظ وإ   ــة فعاليــة حف ــدارة األرصــدة الــسمكية  وكفال  تــوخي احلــذر عنــد النظــر يف    سيل منــهاب

ــة العل    . اســتخدام اإلعانــات  ــة مجــع وتعمــيم البيانــات البيولوجي ــد علــى أمهي ــة موجــرى التأكي ي
  .والبيانات املتصلة مبصائد األمساك
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   ٢٠٠٢ عام مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة  - جيم  
  خطة جوهانسربغ التنفيذية     

  ةمقدم
املزيد من املناقشات حول أفضل السبل لتنفيذ جـدول أعمـال القـرن             احلكومات  عقدت    - ٢٥
خـالل   وحتديد خطوات ملموسة وأهداف قابلـة للقيـاس الكمـي لتحقيـق التنميـة املـستدامة،                  ٢١

 اعتمــد خطــة جوهانــسربغ ذي الــ٢٠٠٢عــام املعقــود يف مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة 
 ٢١وكــررت اخلطــة التــزام اجملتمــع الــدويل بالتنفيــذ الكامــل جلــدول أعمــال القــرن    .)٩(التنفيذيــة

. وغريها مـن االتفاقـات الدوليـة ذات الـصلة         ) ال الثاين، د  فرعانظر ال (واألهداف اإلمنائية لأللفية    
أحد تألف من وت. وحتدد اخلطة أيضا التزامات وأولويات جديدة للعمل يف جمال التنمية املستدامة     

 يف  شاملة لعـدة قطاعـات    وجيـري تنـاول القـضايا الـ       . صال، لكل منها حمور تركيزه اخلـاص      عشر ف 
  .كلّيمعظم أجزاء اخلطة، مما يعكس حقيقة مفادها أن التنمية املستدامة تتطلب اتباع هنج 

  
   التنفيذيةغ من خطة جوهانسرب٣٦ إىل ٣٠الفقرات من 

ية املوضـوع األساسـي للفقـرات مـن         تشكل احمليطات والبحـار واجلـزر واملنـاطق الـساحل           -٢٦
والتعــاون تعزيــز التنــسيق  ) أ: ( وهــي تتنــاول، علــى وجــه اخلــصوص    ،مــن اخلطــة  ٣٦ إىل ٣٠

، بـــني اهليئـــات ذات الـــصلة؛ واإلقليمـــي علـــى أصـــعدة مـــن بينـــها الـــصعيدان العـــاملي ني،الفعـــال
ما بتنفيـذ  ُدلدفع قُا) د( احمليطات وإدارهتا؛ تعزيز حفظ) ج( األمساك؛ مصائدحتقيق استدامة    )ب(

برنامج العمل العاملي من أجل محاية البيئـة البحريـة مـن األنـشطة الربيـة وإعـالن مونتريـال بـشأن                      
 إىل  ٢٠٠٢  مـن   مـع التركيـز بـصفة خاصـة خـالل الفتـرة            ،محاية البيئة البحرية من األنشطة الربية     

تعزيـز   )ج(غـذيات وتـدمريها؛      يف املدن، والتغيري املادي للموائـل وامل       ستعملة على املياه امل   ٢٠٠٦
أخذ إمكانيـة تـأثري النفايـات املـشعة علـى           ) و (،السالمة البحرية ومحاية البيئة البحرية من التلوث      

ــسان يف احلــسبان   ــة وصــحة اإلن ــة    ) ي (؛البيئ ــة البحري ــنظم اإليكولوجي حتــسني الفهــم العلمــي لل
  . ت السليمةوالساحلية وتقييمها باعتبار ذلك قاعدة أساسية الختاذ القرارا

 الثالث والرابع من هذا التقريـر بالتفـصيل بعـض االلتزامـات احملـددة الـيت            فرعانيورد ال   - ٢٧
 مــن اخلطــة، فــضال عــن اجلهــود الــيت   ٣٦ إىل ٣٠ يف الفقــرات مــن الوفــاء هبــا بتعهــدجــرى ال

   .ذ هذه االلتزاماتاضطلع هبا من أجل تنفي
__________ 

 / أيلـول  ٤ ‐طس  أغـس / آب ٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املســـــتدامة، جوهانســـــربغ، جنوب أفريقيا،            )٩(  
، ٢، الفــصل األول، القــرار ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع    (٢٠٠٢ســبتمرب 
 .املرفق
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  و االجتماع العام الرفيـع املـستوى       ٢٠٠٠م  مؤمتر قمة األمم املتحدة لأللفية لعا       -دال   
  ٢٠١٠عام للجمعية العامة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية ل

ــام       - ٢٨ ــة يف ع ــة األلفي ــؤمتر قم ــة م ــة العام ــم  دور”حتــت شــعار   ٢٠٠عقــدت اجلمعي األم
إعـالن األمـم املتحـدة      ”واعتمـدت   ) A/54/2000انظـر    (“املتحدة يف القـرن احلـادي والعـشرين       

 حتديدا إىل احمليطات والبحـار يف إعـالن          الدول األعضاء   مل تشر  وبينما )٥٥/٢القرار(“ أللفيةل
ــة، فقــد اعتــربت احلاجــة إىل    ــوخياأللفي ــة أمــرا    ت ــة واحلي ــوارد الطبيعي ــع امل  احلــذر يف إدارة مجي

وفيمـا يتعلـق بالتنميـة والقـضاء علـى الفقـر، فقـد             . )١٠(جوهريا، وفقـا ملبـادئ التنميـة املـستدامة        
لالحتياجــات اخلاصــة للــدول اجلزريــة علــى التــصدي  تــصميمها الــدول األعــضاء علــى أعربــت

 .)١١( مــن ضــمن مجلــة أمــور أخــرىمــن خــالل تنفيــذ برنــامج عمــل بربــادوسالناميــة الــصغرية 
ــتو ــدمي        اعترف ــساحلية ودعــت إىل تق ــة غــري ال ــدان النامي ــشاكل البل ــضا مب ــدول األعــضاء أي  ال

وشددت كذلك على احلاجة إىل محاية بيئتنـا املـشتركة وأكـدت            . هايلإاملساعدة املالية والتقنية    
  .٢١جمددا دعمها للمبادئ املنصوص عليها يف جدول أعمال القرن 

سـبتمرب  / أيلـول ٢٢اعتمدت اجلمعية العامـة، يف دورهتـا اخلامـسة والـستني املعقـودة يف         - ٢٩
، “ف اإلمنائيـة لأللفيـة  متحدون لتحقيق األهـدا   : الوفاء بالوعد ”ن  نوعملا ٦٥/١ قرار، ال ٢٠١٠

الذي أكدت فيه، على وجه اخلصوص، على احلاجة إىل اختاذ تدابري لـضمان اإلدارة املـستدامة                
 مبــا يف ذلــك األرصــدة الــسمكية،  ،للتنــوع البيولــوجي البحــري والــنظم اإليكولوجيــة البحريــة 

الحـظ  و. ي البحـري  ومعاجلة اآلثار السلبية لـتغري املنـاخ علـى البيئـة البحريـة والتنـوع البيولـوج                
أنه بينما ظلت نسبة األرصدة املستغلة اسـتغالال        . )١٢()٢٠١٠(تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية     

 صائد فقد تزايد التأثري السليب ملـ     ،٢٠٠٠مفرطا، واملستنفدة، واملتعافية، مستقرة نسبيا منذ عام        
مــستوى  أو دون املــستغلة اســتغالال معتــدال  األمســاك مــع تــدهور نــسبة األرصــدة الــسمكية      

  .االستغالل املطلوب 
ـــري      و  - ٣٠ ــة غـ ــدان الناميـ ــة للبلـ ــات اخلاصـ ــضاء باالحتياجـ ــدول األعـ ــرت الـ ــساحلية أقـ  الـ

، الـذي يتنـاول     ٢٠٠٣والتحديات اليت تواجههـا، ودعـت إىل تنفيـذ برنـامج عمـل أملـايت لعـام                  
لتعـاون يف جمـال     االحتياجات اخلاصة للبلدان الناميـة غـري الـساحلية ضـمن إطـار عـاملي جديـد ل                 

__________ 
 .٦، الفقرة ٥٥/٢القرار   )١٠(  

تقريـر املـؤمتر العـاملي املعـين بالتنميـة      (برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة                )١١(  
 ١٩٩٤مـايو   /أيـار  ٦ ‐أبريـل   /نيـسان  ٢٥ملستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية، بريـدجتاون، بربـادوس،          ا
 ).، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار ) والتصويبانA..94.I.I8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (

-http://Mdgs.un.org./unsd.Mdg/Resources/Static/Prodnets/Progress 2010/MDG: متــاح علــى املوقــع التــايل  )١٢(  

report-2010-En.pdf.  
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وعـالوة علـى ذلـك،       .)١٣(النقل العابر للبلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العـابر الناميـة           
املخــاوف بــشأن حالــة الــضعف اخلاصــة للــدول  اإلعــراب عــن كــررت الــدول األعــضاء أيــضا 

توى سـطح    تغـري املنـاخ وارتفـاع مـس        النامجـة عـن   ملخـاطر العاليـة     اأمـام   الناميـة   اجلزرية الصغرية   
 وأكدت الدول جمددا التزامها بالتصدي لتلـك املخـاوف مـن خـالل تطبيـق اسـتراتيجية                  .البحر

 ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزريـة            ٢٠٠٥موريشيوس لعام   
ــة  ــصغرية النامي ــستوى    . ال ــع امل ــتعراض الرفي ــت باالس ــنوات    ورحب ــذي جيــري كــل مخــس س ال

، لتقيــيم التقــدم ٢٠١٠ســبتمرب /أيلــول ٢٥  و٢٤قــد يــومي  موريــشيوس الــذي ُعالســتراتيجية
  . الناميةاحملرز يف معاجلة مواطن الضعف لدى الدول اجلزرية الصغرية

  
  التنمية املستدامة وتنفيذ نتائجهابشأن إجنازات مؤمترات القمة الرئيسية   -ثالثا   

 يف تنفيـذ  ١٩٩٢يت حتققت منذ عام     معلومات عن بعض اإلجنازات ال     فرعيقدم هذا ال    - ٣١
 فرعيـــة حـــول جـــزاءوهـــو مقـــسم إىل أ. مـــؤمترات القمـــة الرئيـــسية للتنميـــة املـــستدامة نتـــائج 

علـى الـصعيدين العـاملي    العامـة  بالـسياسة  اإلطار املتعلـق  القانوين و اإلطار  : موضوعات من قبيل  
تغري املنـاخ    لتلوث البحري؛  مصائد األمساك املستدامة؛ ا    ؛واإلقليمي؛ التنوع البيولوجي البحري   

 للحالــة اخلاصــة جــزء فرعــيوخيــصص أيــضا .  العلــوم البحريــة ونقــل التكنولوجيــا ؛احمليطــاتو
ونظــرا ألنــه لــيس مــن املمكــن أن نعكــس علــى حنــو شــامل   . للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة 

شــارة إىل  يف هــذا التقريــر، تــتم اإل ١٩٩٢لــيت شــهدهتا الفتــرة املاضــية منــذ  االتطــورات اهلامــة 
 الـيت   ،د األمسـاك املـستدامة    ئالتقارير السنوية لألمني العام حول احمليطات وقـانون البحـار ومـصا           

  .حتتوي على مزيد من املعلومات التفصيلية حول تلك القضايا
  

  على الصعيد العامليالعامة املتعلق بالسياسة اإلطار القانوين واإلطار   - ألف  
  ةالقانونيُألطر ا  -  ١  

   . ١٩٨٢قية األمم املتحدة لقانون البحار لعام اتفا    
كان لتوصيات مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة البشرية، الذي عقـد يف سـتوكهومل يف              - ٣٢

، تأثري كـبري علـى مواصـلة تطـوير قـانون البحـار يف سـياق مـؤمتر األمـم                     ١٩٧٢يونيه  / حزيران
ــة الــيت  حــددتوقــد . ١٩٧٣املتحــدة الثالــث لقــانون البحــار الــذي عقــد يف      أحكــام االتفاقي

 وقبول العديـد مـن الـدول لنظامهـا شـكل املناقـشات الـيت                ١٩٨٢اعتمدها ذلك املؤمتر يف عام      
ــة املــستدامة ونتائجهــا     ــسية الالحقــة يف جمــال التنمي  وتواصــل .دارت يف مــؤمترا ت القمــة الرئي

__________ 
  .http://un.org./special-rep/ohrlls/lldc/Almaty_PoA.pdf: متاح على املوقع التايل  )١٣(  
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ــا مــا يــشار    هــا  فيطــرافاألبلــغ عــدد  وي“دســتور احمليطــات” باســم إليهــااالتفاقيــة، الــيت غالب
، التحرك صوب حتقيق هدف املشاركة العاملية، حبيث متثل مجيع مناطق العامل علـى              اطرف ١٦١

 دولــة غــري ســاحلية ومنظمــة واحــدة للتكامــل  ٢٥  دولــة ســاحلية و١٣٥ومثــة . نطــاق واســع
  . االقتصادي على الصعيد اإلقليمي أطراف يف هذه االتفاقية

  
  ستدامة للمحيطاتاالتفاقية واإلدارة امل    

 ترتبط املشاكل املتعلقة حبيز احمليطـات فيمـا بينـها ارتباطـا وثيقـا وتلـزم دراسـتها ككـل                    - ٣٣
 فـإن   ،وباإلضـافة إىل ذلـك    . بني القطاعات مشتركة   التخصصات و  متعددةج متكاملة   ُهباتباع نُ 

ن السـتكمال   التعاون و التنسيق على األصعدة الـوطين واإلقليمـي والعـاملي مهـا أمـران ضـروريا                
اجلهود اليت تبذهلا الدول يف تعزيز تنفيذ االتفاقية فضال عن اإلدارة املتكاملة والتنميـة املـستدامة                

ولذلك، أصبحت آليات تنفيذ االتفاقية، ونتائج مؤمترات القمـة الرئيـسية           . للمحيطات والبحار 
  .متشابكة بشكل جوهري

ن أن  اقية اإلطار القانوين الـذي يتعـيَّ      تضع االتف ،  )١٤(٢١وكما أقر جدول أعمال القرن      - ٣٤
 تتـسم بأمهيـة اسـتراتيجية باعتبارهـا     هـي تنفذ من خالله مجيع األنشطة يف احمليطـات والبحـار، و   

 الـوطين واإلقليمـي والعـاملي، ويلـزم         ةعلـى األصـعد   يف القطـاع البحـري      أساس العمل والتعاون    
 حتديـد أن اإلشـارات إىل االتفاقيـة          مـؤمتر ريـو دقيقـا يف       بينما كـان  و. )١٥(سالمتهااحلفاظ على   

التـصديق   وقف أي دولة فيما يتعلق بـالتوقيع أو       مبمس  ُت  ال ٢١يف جدول أعمال القرن     الواردة  
 قـد أشـار يف      ٢١ مـن جـدول أعمـال القـرن          ١٧على املعاهدة أو االنضمام إليها، فـإن الفـصل          

يـة البيئـة البحريـة واحلفـاظ        عدة مناسبات على وجه اخلصوص إىل أحكام االتفاقية املتعلقة حبما         
يف  عليهــا وحفــظ املــوارد البحريــة احليــة واالســتخدام املــستدام هلــا، ســواء يف أعــايل البحــار أو  

  .املناطق اخلاضعة للوالية الوطنية، ويف البحوث العلمية البحرية
وتنص االتفاقية على التـوازن الـدقيق بـني حقـوق الـدول والتزاماهتـا يف خمتلـف املنـاطق             - ٣٥
لبحريــة مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق باالســتخدامات املختلفــة للمحيطــات والبحــار، وإدارة املــوارد   ا

ة واالســـتخدام املـــستدام هلـــا ومحايـــة البيئـــة البحريـــة واحلفـــاظ عليهـــا، وتطـــوير  البحريـــة احليَّـــ
ــها   ــة ونقل ــا البحري ــة      . التكنولوجي ــق التنمي ــالزم لتحقي ــانوين ال ــذلك، فهــي حتــدد اإلطــار الق ول

  . ة للمحيطات والبحاراملستدام
__________ 

، اجمللـد  ١٩٩٢يونيـه  / حزيـران ١٤‐٣انظر تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،               )١٤(  
، ١، القــرار ) والتــصويبA.93.I.8منـشورات األمــم املتحـدة، رقــم املبيـع    (القـرارات الــيت اختـذها املــؤمتر    :األول

 .املرفق الثاين

 .، الديباجة٣٧ / ٦٥القرار   )١٥(  
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 إىل بــدء نفــاذ االتفاقيــة ٢١وقــد أشــار برنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن     - ٣٦
 كــانون ١٠ اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار املؤرخــة  مــا تتــضمنهواعتمــاد اتفــاق تنفيــذ 

ق األرصــدة الــسمكية املتداخلــة املنــاطحفــظ وإدارة بــشأن مــن أحكــام  ١٩٨٢ديــسمرب /األول
 مـن إجنـازات مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين              ذلـك  واألرصدة السمكية الكـثرية االرحتـال، باعتبـار       

ــة والتنميــة ــة تــوفر اإلطــار القــانوين العــام لــصنع القــرار علــى     . )١٦(بالبيئ وأقــر أيــضا أن االتفاقي
 أبعـد   ىلإ التنفيذية غوقد ذهبت خطة جوهانسرب    .)١٧(الصعيد العاملي فيما يتعلق بالبيئة البحرية     

، أو االنـضمام    التفـاق من ذلك من خالل دعوة الدول إىل التصديق علـى كـل مـن االتفاقيـة وا                
إليهما وتنفيذمها مع االعتراف بدور األوىل باعتبارها اإلطـار القـانوين الـشامل جلميـع األنـشطة          

   )١٨(احمليطاتب املتعلقة
  

  املؤسسات
 والــسلطة ،ليــة لقــانون البحــار احملكمــة الدو: أنــشأت االتفاقيــة ثــالث مؤســسات هــي   - ٣٧

وبـالرغم مـن أن التنميـة املـستدامة ال متثـل            . الدولية لقاع البحار وجلنـة حـدود اجلـرف القـاري          
حمور تركيز أي من هذه املؤسسات، فإن أداء وظائفهـا يـساهم بـصورة غـري مباشـرة يف حتقيـق                     

حـار، الـيت تتعامـل مـع        لـسلطة الدوليـة لقـاع الب      ا تقوم   ،وعلى وجه اخلصوص  . التنمية املستدامة 
ــة الوطنيــة     ومواردهــا بأنــشطة ) “املنطقــة”(منطقــة قــاع البحــار الدوليــة خــارج حــدود الوالي

   ). ١١٤-١١٢انظر الفقرات (لضمان التنمية املستدامة بيئيا للمنطقة ومواردها 
وقد ناقـشت الـدول األطـراف منـذ بـدء نفـاذ االتفاقيـة قـضايا متعلقـة بتنفيـذ االتفاقيـة                         -٣٨
  .بيقهاوتط
باء وجيم أدناه شرحا لألدوات العاملية األخـرى الـيت تـشكل            فرعان الثالث   يتضمن ال و  - ٣٩

تصل مبجـاالت   ت اليت و ١٩٩٢ منذ عام    وضعاإلطار الدويل القانوين واملتعلق بالسياسات الذي       
   .حمددة

  

__________ 
 .١٣، املرفق، الفقرة ١٩/٢دإ  العامة اجلمعيةقرار   )١٦(  

 .٣٦املرجع نفسه، الفقرة   )١٧(  

 . أ٣٠ الفقرة) أعاله ٩ احلاشية انظر(خطة جوهانسربج التنفيذية   )١٨(  
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  السياسة العامةاملتعلق بطار اإل  -  ٢  
  جلنة التنمية املستدامة    

ــأُ  - ٤٠  جلنـــة فنيـــة تابعـــة للمجلـــس االقتـــصادي  اعتبارهـــاة التنميـــة املـــستدامة بنـــشئت جلنـ
 دور شملويــ. ١٩٩٣فربايــر /  شــباط١٢ املــؤرخ ١٩٩٣/٢٠٧واالجتمــاعي مبوجــب قــراره 

التنميـة املـستدامة، اسـتعراض التقـدم احملـرز علـى            ُيعـىن ب  اللجنة بوصـفها منتـدى رفيـع املـستوى          
ــوطين يف ت   ــدويل واإلقليمــي وال ــة    األصــعدة ال نفيــذ توصــيات مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئ

ــة ــه والتنمي ــارات اخلتوجيهــات وال صــياغة ؛والتزامات ــشطة   املتعلقــة بي ــسياسات مــن أجــل األن ال
املــستقبلية؛ متابعــة خطــة جوهانــسربغ التنفيذيــة وحتقيــق التنميــة املــستدامة، مبــا يف ذلــك حفــظ  

  . البحار واحمليطات واجلزر واملناطق الساحلية
زت جلنة التنمية املستدامة علـى املـسائل املتعلقـة باحمليطـات وعلـى األخـص يف                 وقد ركَّ   - ٤١

ــوام      ــودتني يف أع ــسابعة، املعق ــة وال ــا الرابع ــى التــ ١٩٩٩  و١٩٩٨ و ١٩٩٦دورتيه ، وايل عل
ومن املتوقع أن تستعرض جلنـة      . ١٩٩٩وذلك قبل إنشاء العملية التشاورية غري الرمسية يف عام          

  .٢٠١٤عام  يف دورهتا الثانية والعشرين يف ١٧ملستدامة تنفيذ الفصل التنمية ا
 التقـدم   ١٩٩٦ يف   عقـودة وقد استعرضت جلنـة التنميـة املـستدامة، يف دورهتـا الرابعـة امل               - ٤٢

 بـشأن  ٢١ مـن جـدول أعمـال القـرن         ١٧احملرز يف تنفيذ األهداف املنصوص عليها يف الفـصل          
االقتـصادي واالجتمـاعي يف أعقـاب اجتمـاع جلنـة التنميـة             وأوصـى اجمللـس     . احمليطات والبحار 

 مبـا يف ذلـك بنـاء القـدرات والتعـاون يف             ،املستدامة بالتـشديد علـى احلاجـة إىل التعـاون الـدويل           
كما دعـا اجلهـات املاحنـة الثنائيـة واملؤسـسات           . جمال التكنولوجيا ونقلها، وحشد املوارد املالية     

يمية ودون اإلقليمية، مبا يف ذلك مرفق البيئة العاملية، واملؤسـسات         واآلليات املالية الدولية واإلقل   
ــة املالئمــة للمــشاريع   األخــرىاملختــصة اإلمنائيــة واملاليــة   إىل ضــمان أن براجمهــا تعطــي األولوي

املنفــذة بــدفع قطــري والــيت هتــدف إىل تنفيــذ برنــامج العمــل العــاملي حلمايــة البيئــة البحريــة مــن  
  ).ج العمل العامليبرنام(األنشطة الربية 

 إنـشاء آليـة   كفالـة الختـاذ اإلجـراءات الالزمـة ل       وقد دعي برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة           - ٤٣
وجـرى أيـضا تـشجيع الـدول        . تبادل املعلومات املشار إليها يف برنامج العمل العـاملي وتنفيـذها          

سية إىل الـشروع    ودعيت املنظمات غري احلكومية واجملموعات الرئيـ      . على املشاركة يف إنشائها   
  . يف اختاذ إجراءات وتعزيزها لتسهيل ودعم التنفيذ الفعال لربنامج العمل العاملي
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ــة امل   - ٤٤ ــسابعة للجن ــدورة ال ــودةويف ال ــ١٩٩٩ و ١٩٩٨ يف عــامي عق ز املــشاركون ، ركَّ
اهتماما خاصا للمالحظـات والتوصـيات       على التوصل إىل قرار بشأن احمليطات والبحار وأولوا       

رحــات الــصادرة عــن الفريــق العامــل املخــصص الــذي ينعقــد فيمــا بــني الــدورات واملعــين  واملقت
ــصغرية      ــة الـــ ــدول اجلزريـــ ــستدامة للـــ ــة املـــ ــار والتنميـــ ــات والبحـــ ــةباحمليطـــ ــر  ( الناميـــ انظـــ

E..CN/17/1999/20 (  
ــى        - ٤٥ ــدول التقــدم احملــرز يف جمــال احمليطــات والبحــار، فقــد حثــت عل وبينمــا تالحــظ ال

. رر على االتفاقات ذات الصلة املتبقية من أجل دخوهلا حيز النفاذ يف وقت مبكِّـ              التصديق املبكِّ 
  . من األمور اهلامة ،وقد اعترب التنفيذ وبناء القدرات، باإلضافة إىل تعبئة املوارد الالزمة

وكان التنسيق بني خمتلف أجزاء اإلدارات الوطنية أمرا ضـروريا أيـضا لـضمان تكامـل                  - ٤٦
  .وعدم تلقي اهليئات الدولية توجيهات متناقضة من الدول األعضاء فيهاالعمل الوطين 

د األمساك وغريها من املـوارد البحريـة احليـة، أبـرزت اللجنـة األمهيـة                ئوفيما يتعلق مبصا    - ٤٧
وكـذلك احلاجـة إىل محايـة التنـوع     ، احلامسة لـضمان اسـتمرار اإلمـدادات املـستدامة مـن الغـذاء        

 احلاجـة إىل    يعـززان  من املهم أن توضح اللجنـة أن هـذين الـشاغلني             وكان. البيولوجي البحري 
وقـد  . الة ومتكاملة ملـصائد األمسـاك ومحايـة موائـل األمسـاك والكائنـات احليـة األخـرى                 إدارة فعَّ 

 مـن خـالل     فرط وامل تبذيريأطلقت الدول نداء من أجل العمل للقضاء على ممارسات الصيد ال          
د األمسـاك   ئ السمكية ودعـم عمـل املنظمـات اإلقليميـة ملـصا           إجراء تقييمات وطنية للمخزونات   

تــشديد علــى احلاجــة إىل اختــاذ ال متَّو). ٢٤انظــر الفقــرة (يف حتــسني البيانــات العلميــة املطلوبــة 
ولفـت  . الصيد يف العديد من مـصائد األمسـاك       معدات  خطوات مبكرة للقضاء على اإلفراط يف       

 أساسـا  احمليطـات و   صـحة  علـى    تنيـة، باعتبارهـا مؤشـرا     االنتباه أيضا إىل أمهيـة الـشعاب املرجا       
  .لألنشطة السياحية

 أن احمليطــات والبحــار تــشكل اجلــزء األعظــم مــن   ٧/١وأكــد ت اللجنــة يف مقررهــا    - ٤٨
الكوكب وتدعم احلياة، وتدفع املناخ والدورة املائيـة، وتـوفر املـوارد احليويـة للجـنس البـشري                  

حددت حتديات رئيـسية علـى األصـعدة الـوطين واإلقليمـي            و. وكثري من األنواع احلية األخرى    
وأوصــت اللجنــة بــإيالء أولويــة خاصــة  . والعــاملي تواجــه تعزيــز اإلدارة املــستدامة للمحيطــات 

حلفظ املوارد البحرية احلية واإلدارة املتكاملة واملستدامة هلا واالستخدام املستدام هلـذه املـوارد،              
، والوصـول    من األنـشطة   ا من جراء األنشطة الربية وغريها     ومنع تلوث البيئة البحرية وتدهوره    

 وشـجعت علـى     ، مـع نظـام املنـاخ العـاملي        هاإىل فهم علمي أفضل للمحيطات والبحار، وتفاعل      
اختــاذ اخلطــوات الالزمــة علــى األصــعدة الــوطين واإلقليمــي والعــاملي مــن أجــل التنفيــذ الفعــال    

  .)٦ الفقرة ،A/64/66 انظر أيضا. (٢١واملنسق ألحكام االتفاقية وجدول أعمال القرن 
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ــات         - ٤٩ ــن االلتزام ــد م ــاج إىل مزي ــيت حتت ــسية ال ــضا القطاعــات الرئي ــة أي . وحــددت اللجن
وحثت اجملتمع الدويل على دعم الـدول الـساحلية واجلزريـة الناميـة يف عمليـة التنميـة املـستدامة                 

بح أطرافـا يف اتفـاق منظمـة    وشجعت مجيع الدول على أن تـص . ملصائد األمساك وتربية املائيات  
األغذيــة والزراعــة اخلــاص بتعزيــز امتثــال ســفن الــصيد للتــدابري الدوليــة حلفــظ وإدارة البيئــة يف   

أو أن تطبقـه، حـسب مقتـضى احلـال،           ١٩٩٣نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    ٢٤أعايل البحار املؤرخ    
دونـة الفـاو    وم) ، أدنـاه  ٢،  يم الثالـث، جـ    فـرع انظـر ال  (،  ١٩٩٥ أغـسطس    ٤تفاق املـؤرخ    الوا

ــوبر / تـــشرين األول٣١لقواعـــد الـــسلوك ملـــصائد األمســـاك املـــسؤولة، املؤرخـــة    . ١٩٩٥أكتـ
 ألرصـدة وشددت اللجنة على حد سواء على الدور احليوي لتلك الـصكوك يف احلفـاظ علـى ا                 

  .السمكية واحلاجة إىل تنفيذها على حنو فعال
رجانية إىل العمل، وحثـت علـى تنفيـذ         دت اللجنة دعوة املبادرة الدولية للشعاب امل      وأيَّ  - ٥٠

التكميليــة مــن قبــل الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة وغريهــا مــن اهليئــات         اإلجــراءات 
كمـا حثـت علـى دعـم اجلهـود الوطنيـة الراميـة إىل            . واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص    

لتيـــسري الوصـــول بـــشكل أكثـــر يـــسرا إىل معلومـــات عـــن املـــوارد ووضـــع سياســـات مناســـبة 
  .استكشاف املوارد البحرية احلية واملوارد البحرية غري احلية واستغالهلا 

 لالحتفـال  ٢٠١٢لتنميـة املـستدامة يف الربازيـل يف عـام      لوسيعقد مؤمتر األمـم املتحـدة         - ٥١
ــسنوية العــشرين بالــذكرى  ــذكرى  ال ــسنوية العاشــرة  لقمــة األرض وال .  ملــؤمتر القمــة العــاملي ال

ر ضمان جتديد االلتزام الـسياسي مـن أجـل التنميـة املـستدامة، وتقيـيم التقـدم                  واهلدف من املؤمت  
احملرز حـىت اآلن والثغـرات املتبقيـة يف تنفيـذ نتـائج مـؤمترات القمـة الرئيـسية للتنميـة املـستدامة،                       

  .)١٩(والتصدي للتحديات اجلديدة والناشئة
القــضاء علــى يف ســياق االقتــصاد األخــضر ” الرئيــسيان للمــؤمتراملوضــوعانوســيكون   - ٥٢

وسيوفر املؤمتر أيـضا فرصـة      . “اإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة   ”و  “ التنمية املستدامة الفقر و 
 مـن جـدول أعمـال       ١٧الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف املنصوص عليها يف الفصل           

لقمــة الرئيــسية   وااللتزامــات الرئيــسية األخــرى الــيت مت التعهــد هبــا يف مــؤمترات ا      ٢١القــرن 
  .واملؤمترات املتعلقة بالبحار واحمليطات

  

__________ 
 .http://earthsummit2012.org :على املوقع التايلملعلومات متاحة ا  )١٩(  
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  اجلمعية العامة واحمليطات والبحار    
مع بدء نفاذ االتفاقية، تولـت اجلمعيـة العامـة دور اإلشـراف علـى التطـورات احلاصـلة                  - ٥٣

وهـي تـضطلع    . فيما يتعلق باالتفاقية، وعلى شؤون قانون البحار واحمليطات على وجـه العمـوم            
احمليطـات  ”عراض سنوي هلذه التطورات يف إطار بند موحد على جدول األعمـال بعنـوان      باست

وتؤكــد القــرارات الــيت تتخــذها اجلمعيــة العامــة يف إطــار هــذا البنــد بــشكل  . “وقــانون البحــار
  .متسق على التنمية املستدامة للمحيطات والبحار

  
بــاب العــضوية املتعلقــة باحمليطــات املفتوحــة  عمليــة األمــم املتحــدة االستــشارية غــري الرمسيــة    

  وقانون البحار
 ٤٨انظـر الفقـرة     ( بـشأن احمليطـات والبحـار        ٧/١أوصى مقرر جلنـة التنميـة املـستدامة           - ٥٤
، ضمن مجلة أمور، بأن تنظر اجلمعيـة العامـة يف طـرق ووسـائل لتعزيـز فعاليـة مناقـشاهتا                     )أعاله

ــانون البحــار    ــشأن احمليطــات وق ــسنوية ب ــرا للطــ . ال ــه     ونظ ــسم ب ــذي تت ــرابط ال ــد واملت ابع املعق
سيق نـ تـشكل حالـة خاصـة فيمـا يتعلـق بـضرورة الت            احمليطات، فقد الحظ أن احمليطات والبحار       

ومـن أجـل النـهوض بتعزيـز التعـاون والتنـسيق، أوصـت اللجنـة                . والتعاون على الصعيد الدويل   
عـضوية مهمتـها الوحيـدة      غري رمسيـة مفتوحـة بـاب ال       استشارية  عملية  بأن تنشئ اجلمعية العامة     

جلمعيـة  با املنوطـة نطـاق الواليـة احلاليـة       يف  ء  ار يف املسائل بفعالية وعلـى حنـو بنَّـ         ــهي تيسري النظ  
  .)٢٠(٧/١ استنادا إىل املقرر العامة
، أكدت على أمهية احمليطـات والبحـار يف   )٢١(ومنذ بدء العملية االستشارية غري الرمسية      - ٥٥

الزمة لتحقيق األمن الغذائي واحلفـاظ علـى االزدهـار االقتـصادي ورفـاه              توفري املوارد احليوية ال   
وقـــد أدت مـــوجزات املناقـــشات وغـــري ذلـــك مـــن نتـــائج العمليـــة . األجيـــال احلاليـــة واملقبلـــة

االستشارية غري الرمسية، مبا يف ذلك العناصر التوافقية املتفق عليهـا، إىل تعزيـز قـرارات اجلمعيـة         
ــشأن احمليطــات و    ــة ب ــستدامة، وأســهمت يف حتــسني     العام ــصائد األمســاك امل ــانون البحــار وم ق

  .التنسيق والتعاون فيما بني الدول
غـري  (بدور العملية االستـشارية     ”،  ٦٥/٧٣وقد أقرت اجلمعية العامة، مبوجب قرارها         - ٥٦

كمنتدى فريد للمناقشات الـشاملة بـشأن املـسائل املتـصلة باحمليطـات وقـانون البحـار،                 ) الرمسية
 مــن جــدول أعمــال ١٧ النحــو الــذي يتــسق مــع اإلطــار الــذي تــوفره االتفاقيــة والفــصل  علــى
، وبضرورة زيادة تعزيز املنظور اخلـاص بأركـان التنميـة املـستدامة الثالثـة عنـد حبـث         ٢١ القرن

يف ) غـري الرمسيـة   (بالـدور الرئيـسي للعمليـة االستـشارية         ”وقد أقرت أيضا    . “املواضيع املختارة 
__________ 

  )٢٠(  ِِِِ A/64/131 ١٦، الفقرة.  
 .١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ املؤرخ ٥٤/٣٣عمال بالقرار   )٢١(  
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ــارف  ــل املع ــا تكام ــادل اآلراء فيم ــني        وتب ــا ب ــسيق فيم ــددين والتن ــصلحة املتع ــني أصــحاب امل ب
فيهــا املــسائل املــستجدة، مــع تعزيــز أركــان  الوكــاالت املختــصة وزيــادة الــوعي باملواضــيع، مبــا

 .“التنمية املستدامة الثالثة يف الوقت ذاته
  

اسـة املـسائل املتعلقـة    الفريق العامل املخصص غري الرمسـي املفتـوح بـاب العـضوية املعـين بدر              
حبفظ التنوع البيولوجي البحـري واسـتخدامه علـى حنـو مـستدام يف املنـاطق الواقعـة خـارج                    

 نطاق الوالية الوطنية

ال تزال مسألة البيئـة البحريـة الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة، مبـا يف ذلـك قـاع              - ٥٧
رفة احملدودة احلالية تبني أن هذه البيئـة        إال أن املع  . البحر، مسألة مل جير استكشافها بشكل كبري      

تستضيف أنواعـا فريـدة ومتنوعـة ونظمـا إيكولوجيـة تـسهم يف اخلـدمات احليويـة الـيت يـستفيد               
ويف القمة العاملية، واعترافـا بـذلك الـدور الرئيـسي يف احلفـاظ علـى احليـاة علـى                   . منها اإلنسان 

ــة والتنــوع البيولــوجي يف  األرض، قطعــت الــدول علــى نفــسها التزامــا باحلفــاظ علــى ا    إلنتاجي
املناطق البحرية والساحلية اهلامة واملعرضة للخطر، مبا يف ذلك يف املناطق الواقعة خـارج نطـاق              

ومثــة أدلــة متزايــدة علــى حــدوث تــدهور يف الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة  . )٢٢(الواليــة الوطنيــة
ــا    ــة خـ ــاطق الواقعـ ــا يف ذلـــك يف املنـ ــا، مبـ ــوجي هبـ ــة  والتنـــوع البيولـ ــة الوطنيـ ــاق الواليـ رج نطـ

)A/60/63/Add.1 ٩، الفقرة.(  
نـوفمرب  / تشرين الثاين ١٧ املؤرخ   ٥٩/٢٤وقد أنشأت اجلمعية العامة، مبوجب قرارها         - ٥٨

، الفريــق العامــل املخــصص غــري الرمســي املفتــوح بــاب العــضوية املعــين بدراســة املــسائل ٢٠٠٤
مه علــى حنــو مــستدام يف املنــاطق الواقعــة  املتعلقــة حبفــظ التنــوع البيولــوجي البحــري واســتخدا  

ــة   ــة الوطني ــة  ). الفريــق العامــل(خــارج نطــاق الوالي : وأســندت إىل الفريــق العامــل املهــام التالي
دراســة األنــشطة الــسابقة واحلاليــة لألمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات الدوليــة املختــصة   )أ(

الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة          يتعلق حبفظ التنـوع البيولـوجي البحـري يف املنـاطق             فيما
دراســة اجلوانــب العلميــة والتقنيــة واالقتــصادية والقانونيــة ) ب(واســتخدامه بطريقــة مــستدامة؛ 

حتديــد القــضايا ) ج( االقتــصادية وغريهــا مــن جوانــب تلــك املــسائل؛  -والبيئيــة واالجتماعيــة 
ــر تفــ        ــن شــأن إجــراء دراســات أساســية أكث ــيت م ــسية ال ــسائل الرئي ــسر  وامل ــشأهنا أن يي صيال ب

إيضاح اخليارات والنهج املمكنة، حسب االقتـضاء، لتـشجيع         ) د(الدول يف تلك املسائل؛      نظر
التعاون والتنسيق الدوليني يف جمال حفظ التنوع البيولوجي البحـري يف املنـاطق الواقعـة خـارج                 

عامل فرصـة للنظـر يف      وتتيح والية الفريق ال   . نطاق الوالية الوطنية واستخدامه بطريقة مستدامة     
مجيع هذه املسائل املتعلقة بالتنوع البيولوجي البحـري يف املنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة          

  .الوطنية على حنو متكامل وميس كافة اجلوانب وكافة القطاعات
__________ 

 .)أ( ٣٢خطة جوهانسربغ للتنفيذ، الفقرة   )٢٢(  



A/66/70/Add.1
 

20 11-29598 
 

، ومـــن املزمـــع عقـــد ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦واجتمــع الفريـــق العامـــل يف أعــوام     - ٥٩
ــن   ــرة مـ ــاع خـــالل الفتـ ــار٣١اجتمـ ــايو إىل / أيـ ــران٣مـ ــه / حزيـ ــذه . ٢٠١١يونيـ وخـــالل هـ

ــة العامــة       ــه اجلمعي ــدور احملــوري الــذي تــضطلع ب ــد علــى ال االجتماعــات، جــرى إعــادة التأكي
باعتبارها مؤسسة عاملية ختتص بالتعامل على حنو شامل مع املسائل املعقدة واملتعددة اجملـاالت،              

املنـاطق  وجي البحري واالسـتخدام املـستدام لـه يف    من قبيل ما يتعلق باحلفاظ على التنوع البيول    
ويف سياق والية الفريق، فقد ركـز       ). ٧، الفقرة   A/61/65(الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية      

علــى مــسائل مــن قبيــل اآلثــار البيئيــة لألنــشطة البــشرية؛ والتعــاون والتنــسيق فيمــا بــني الــدول    
رة حسب املنـاطق، مبـا يف ذلـك املنـاطق احملميـة             واملنظمات واهليئات ذات الصلة؛ وأدوات اإلدا     

البحرية؛ واملوارد اجلينية؛ وحتديـد مـا إذا كـان مثـة ثغـرات يف اإلدارة أو يف التنظـيم، وإذا كـان                       
األمــر كــذلك كيفيــة التــصدي هلــا؛ وتقييمــات اآلثــار البيئيــة؛ وتعزيــز قاعــدة املعلومــات؛ وبنــاء 

نـسيق يف جمـال التنفيـذ وهبـدف اتبـاع هنـج متكاملـة          القدرات ونقل التكنولوجيـا؛ والتعـاون والت      
، A/61/65للحـصول علـى املزيـد مـن املعلومـات، انظـر       . (إلدارة احمليطات والنظم اإليكولوجية 

A/63/79 ،A/65/68 ،A/66/70.(  
  

العملية املنتظمـة لإلبـالغ العـاملي عـن حالـة البيئـة البحريـة وتقييمهـا، مبـا يف ذلـك اجلوانـب                            
  االقتصاديةاالجتماعية و

حبلـول  ”القيام  من خطة جوهانسربغ للتنفيذ، اتفقت الدول على        ) ب (٦٣يف الفقرة     - ٦٠
 بإنــشاء عمليـة منتظمــة برعايـة األمــم املتحـدة لإلبــالغ العـاملي وتقيــيم حالـة البيئــة      ٢٠٠٤عـام  

ــستقبل،        ــراهن ويف امل ــت ال ــصادية، يف الوق ــة واالقت ــب االجتماعي ــك اجلوان ــا يف ذل ــة، مب البحري
وأيـدت اجلمعيـة العامـة تلـك        ). العمليـة املنتظمـة   (“ باالعتماد على التقييمات اإلقليمية القائمـة     

، ٢٠٠٢ديـــسمرب / كـــانون األول١٦ املـــؤرخ ٥٧/١٤١ مـــن قرارهـــا ٤٥الـــدعوة يف الفقـــرة 
وكررت بشكل مـستمر تأكيـدها علـى احلاجـة لتعزيـز التقييمـات العلميـة املنتظمـة حلالـة البيئـة             

  .ل تعزيز القاعدة العلمية لوضع السياساتالبحرية من أج
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٩ املـؤرخ    ٦٠/٣٠وأطلقت اجلمعية العامـة، مبوجـب قرارهـا           - ٦١

، والـيت  “تقيـيم التقييمـات  ”، مرحلة البدء يف العمليـة املنتظمـة، الـيت يطلـق عليهـا اسـم          ٢٠٠٥
  ).، املرفقA/64/88 انظر( بتقرير عن نتائج تقييم التقييمات ٢٠٠٩اختتمت يف عام 

ــرة      - ٦٢ ــب الفقـ ــة، مبوجـ ــة العامـ ــشأت اجلمعيـ ــا  ١٥٧وأنـ ــن قرارهـ ــؤرخ ٦٣/١١١ مـ  املـ
، الفريق العامل املخـصص اجلـامع، وذلـك مـن أجـل التوصـية               ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ٥

وأيــدت اجلمعيــة . )٢٣(واجتمــع الفريــق العامــل اجلــامع مــرتني . مبــسار للعمــل للعمليــة املنتظمــة 
__________ 

 .A/65/358 و A/64/347انظر   )٢٣(  
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لـيت اعتمـدها الفريـق العامـل اجلـامع والـيت تقتـرح إطـارا للعمليـة املنتظمـة، وتـصف            التوصيات ا 
ويتألف اإلطار مـن اهلـدف والنطـاق العـامني؛ وجمموعـة مـن              . دورهتا األوىل وسبل املضي قدما    

املبادئ اليت حتكم إنشاء وتشغيل العمليـة املنتظمـة؛ وأفـضل املمارسـات بـشأن مسـات التـصميم         
بنـاء القـدرات وتقاسـم البيانـات واملعلومـات ونقـل التكنولوجيـا هـي أيـضا                  ومـسائل   . الرئيسية

وخالل الدورة األوىل، سـوف تركـز العمليـة املنتظمـة           . عناصر بالغة األمهية يف العملية املنتظمة     
ويف الدورات الالحقة، سيمتد النطـاق كـي        . على إنشاء خط لألساس يبني حالة البيئة البحرية       

  ).A/64/347انظر ( السائدة يشمل تقييم االجتاهات
ويف اجتماعاته وافق الفريق العامل اجلـامع، علـى أنـه ينبغـي أن  يكـون هـدف العمليـة             - ٦٣

املنتظمة هو تعزيز التواصل فيما بني العلوم والسياسات من أجل حتقيق االسـتدامة يف اسـتخدام       
ظ عليهـا، وكـذلك رفـاه       احمليطات والبحـار ومواردهـا والتنـوع البيولـوجي هبـا وإدارهتـا واحلفـا              

وقـد أشـار الفريـق العامـل اجلـامع إىل الـدور       . اإلنسان والتنميـة املـستدامة علـى األجـل الطويـل      
ــا املتعلقــة بالتنميــة       ــاء بااللتزامــات املتفــق عليهــا دولي ــه احمليطــات يف الوف اهلــام الــذي تــضطلع ب

 أن تـسهم يف حتقيـق تلـك    املستدامة واألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة وكيـف ميكـن للعمليـة املنتظمـة          
  .االلتزامات

ويف دورهتا اخلامسة والستني، قررت اجلمعيـة العامـة أن تـصري العمليـة املنتظمـة عمليـة                    - ٦٤
وقررت أيضا اختاذ ترتيبات مؤسسية للعملية املنتظمة، مبا يف ذلك إنشاء فريـق             . حكومية دولية 

ى العمليـة املنتظمـة وتوجيههـا،       عامل جامع خمصص تابع للجمعية العامة من أجل اإلشراف عل         
وعقــد أول ). ٢١٧ إىل ١٩٧، الفقــرات ٦٥/٣٧انظــر القــرار (وإنــشاء فريــق خــرباء كــذلك  

  ).A/65/759 (٢٠١١فرباير /اجتماع لفريق اخلرباء املخصص اجلامع يف شباط
والحظت اليونسكو أن مثة طرائق ممكنـة للتنـسيق فيمـا بـني املنـهاج احلكـومي الـدويل                     - ٦٥

 ٢٢٦انظـر الفقـرة     ( والسياسات املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية         للعلوم
وقـد أبلغـت اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة أهنـا تقـود                . )٢٤(، والعملية املنتظمة  )أدناه

امليـة  حاليا العنصرين البحريني من برنامج تقيـيم  امليـاه العـابرة للحـدود التـابعني ملرفـق البيئـة الع           
، الفـرع   A/66/70انظـر   (فيما يتعلق بـالنظم اإليكولوجيـة البحريـة الكـبرية واحمليطـات املفتوحـة               

والحظـت اللجنـة أن األمـر       . ، واللذين من املتوقع أن يسهما يف العملية املنتظمـة         )١-طاء-ثانيا
ظمـة،  سيتطلب دعما مؤسسيا قويا يف أحناء منظومة األمـم املتحـدة مـن أجـل دعـم العمليـة املنت                   

فأشــارت إىل وجــود فرصــة يف هــذا الــصدد تتمثــل يف مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة    
__________ 

 .اليونسكومسامهة   )٢٤(  
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 الــذي مــن املتوقــع أن يــستعرض كافــة االلتزامــات الدوليــة، مبــا يف ذلــك العمليــة    ٢٠١٢ لعــام
 أن )٢٦(والحظــت إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة التابعــة لألمانــة العامــة. )٢٥(املنتظمــة
ية املنظمـة ميكـن أن تـسمح بـإبراز مجلـة أمـور منـها نتـائج حتمـض احمليطـات علـى التنميـة                          العمل

  .املستدامة
  

  برنامج األمم املتحدة للبيئة
يتــوىل برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة القيــادة يف جمــال العنايــة بالبيئــة، مبــا يف ذلــك البيئــة    - ٦٦

وذلـك بـأن يكـون منوذجـا تـستوحي      البحرية، ويشجع على إقامة الـشراكات يف هـذا الـصدد،      
منــه البلــدان والــشعوب ســبل العمــل لتحــسني نوعيــة احليــاة لــديها وبــأن يعرفهــا بكيفيــة القيــام  

وهـو ييـسر ويعـزز    . بذلك وميكِّنها من ذلـك، دون االنتقـاص مـن نوعيـة حيـاة األجيـال املقبلـة           
ة املستدامة، وذلـك    االستخدام الرشيد لألصول الطبيعية لكوكب األرض من أجل حتقيق التنمي         

بسبل من بينها، إدماج التنمية االقتصادية ومحاية البيئة وتيسري نقل املعـارف والتكنولوجيـا مـن                
ويستضيف الربنامج عـددا مـن أمانـات االتفاقيـات البيئيـة، مبـا يف ذلـك                 . أجل التنمية املستدامة  

ب مـؤمتر األمـم املتحـدة        يف أعقـا   ١٩٧٢وقد أنشئ الربنامج يف عـام       . اتفاقية التنوع البيولوجي  
، أعادت القمة العاملية التأكيد على الدور احملوري الـذي          ٢٠٠٢ويف عام   . املعين بالبيئة البشرية  

ــة          ــق التنمي ــة لتحقي ــة املبذول ــود الدولي ــة يف إطــار اجله ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــه برن ــضطلع ب ي
أجـل معاجلـة املـسائل    ويعمل الربنـامج علـى وضـع مبـادئ توجيهيـة للـسياسات مـن            . املستدامة

وقـد بـدأ الربنـامج أيـضا يف عمليـة حكوميـة             . البيئية الرئيـسية، مـن قبيـل تـدهور البيئـة البحريـة            
دولية على املستوى الوزاري من أجل تعزيـز اإلدارة البيئيـة وتعزيـز االلتزامـات العامليـة بتحقيـق          

  .)٢٧(التنمية املستدامة
ــطة األج   - ٦٧ ــتراتيجية املتوسـ ــار االسـ ــرة   ويف إطـ ــة للفتـ ــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـ ـــل لربنـ ــــ

، جــرى وضــع اســتراتيجية حبريــة وســاحلية كــي تركــز علــى مــسائل ذات )٢٨(٢٠١٣-٢٠١٠
ــاه         ــدمها لرف ــيت تق ــة واخلــدمات ال ــة البحري ــنظم اإليكولوجي ــى ال ــاظ عل ــة مــن أجــل احلف أولوي

ــسان ــة    . اإلنـ ــدة للبيئـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــرع برنـ ــتراتيجية فـ ــذ االسـ ــوم بتنفيـ ــالنظم ويقـ املعـــين بـ
اإليكولوجية البحرية والساحلية، وهو مسؤول عن تنـسيق برنـامج البحـار اإلقليميـة، وبرنـامج                

وتعمـل  . العمل العاملي، وإدارة الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة، والـدول الناميـة اجلزريـة الـصغرية                
__________ 

 .اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدوليةمسامهة   )٢٥(  

 .ألمانة العامةباإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية مسامهة   )٢٦(  

 .http://unep.org/PDF/ABOUT_UNEP_ENGLISH.pdfانظر   )٢٧(  

 .www.unep.org/PDF/FinalMTSGCSS-X-8.pdf: على املوقع التايلمتاح   )٢٨(  



A/66/70/Add.1  
 

11-29598 23 
 

ة ملـؤمترات القمـة     تقريبا كافة األنشطة اليت يقوم هبا الفرع جاهدة على تنفيذ النتائج ذات الـصل             
ويعتــزم الفــرع زيــادة تعاونــه مــع غــريه مــن وكــاالت األمــم املتحــدة . املعنيــة بالتنميــة املــستدامة

ويعــزز الربنــامج . )٢٩(واملؤســسات البحثيــة واملنظمــات غــري احلكوميــة مــن أجــل حتقيــق أهدافــه
معاجلـة  أيضا مـن اسـتخدام العلـوم الـسليمة مـن أجـل تطبيـق إدارة الـنظم اإليكولوجيـة هبـدف                       
  .العوامل اليت تسبب تراجعا يف خدمات النظم اإليكولوجية يف املناطق البحرية والساحلية

  
  التنسيق والتعاون على الصعيد الدويل  -باء   

  على الصعيد الدويل  -  ١  
  شبكة األمم املتحدة للمحيطات    

يق  إىل تعزيــز التعــاون والتنــس٢١ مــن جــدول أعمــال القــرن ١١٨-١٧تــدعو الفقــرة   - ٦٨
فيما بني مؤسسات األمم املتحدة، اليت تضطلع مبـسؤوليات حبريـة وسـاحلية هامـة والوكـاالت                 

وأدى . املتخصـصة الــيت تتنـاول مــسائل التنميـة والتجــارة ومـسائل اقتــصادية أخـرى ذات صــلة     
ــة       ــة اإلداري ــاطق الــساحلية التابعــة للجن ــة باحمليطــات واملن ــة املعني ــة الفرعي ــشاء اللجن ذلــك إىل إن

فمراعـاة  . ١٧يق، اليت كانت مهمتها، ضمن مجلة أمور، رصد واستعراض تنفيـذ الفـصل       للتنس
، )A/57/80( واالجتمــاع الثالــث للعمليــة االستــشارية غــري الرمسيــة  )٣٠(لقــرارات القمــة العامليــة

املعروفـة  ( شبكة احمليطات واملنـاطق الـساحلية        ٥٨/٢٤٠أنشأت اجلمعية العامة مبوجب قرارها      
آليـة تنـسيق مـشتركة بـني الوكـاالت تتـسم            ”لتكـون   ) م املتحـدة للمحيطـات    باسم شبكة األمـ   

  .)٣١(“بالفعالية والشفافية واالنتظام تعىن بشؤون احمليطات والسواحل يف إطار األمم املتحدة
وتعمل شبكة األمم املتحدة للمحيطات باعتبارها آليـة هتـدف إىل اسـتعراض األنـشطة                 - ٦٩

 ودعـم املـداوالت ذات الـصلة علـى مـستوى العمليـة االستـشارية                اجلارية املشتركة واملتداخلـة،   
تعزيـز التعـاون والتنـسيق فيمـا بـني      ) أ: (غـري الرمسيـة، وذلـك علـى وجـه اخلـصوص مـن خـالل        

اسـتعراض الـربامج    ) ب(أمانات املنظمات الدولية واهليئات املعنية باألنشطة املتعلقة باحمليطات؛         
 معاجلتــها بغيــة اســتكمال وإثــراء العالقــة بــني االتفاقيــة   واألنــشطة وحتديــد املــسائل الــيت يــتعني 

كفالــة اإلدارة املتكاملــة للمحيطــات علــى الــصعيد الــدويل؛ ) ج(؛ ٢١وجــدول أعمــال القــرن 
  .)٣٢(االضطالع بأنشطة مشتركة ملعاجلة التحديات واملسائل الناشئة )د(

__________ 
 .برنامج األمم املتحدة للبيئةمسامهة   )٢٩(  

 ).ج (٣٠ أعاله، خطة جوهانسربغ للتنفيذ، الفقرة ٩احلاشية   )٣٠(  

  )٣١(  A/59/62 ٢٩٦ الفقرة. 

  )٣٢(  A/60/63 ٣١٦، الفقرة. 
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مبـادرات حمـددة املـدة،      ومن أجل دعم التنسيق واألنشطة املشتركة والسعي إىل تنفيـذ             - ٧٠
وقــد أنــشئت . أنــشأت شــبكة األمــم املتحــدة للمحيطــات أفرقــة عاملــة ُتعــىن باملــسائل الرئيــسية

وهتـدف  . الفرقة العاملة املعنية بالعملية املنتظمة لتقدم الدعم جلملة أمور منـها تقيـيم التقييمـات              
 إىل تنـاول أهـداف وغايـات       الفرقة العاملة املعنية باملناطق احملمية البحريـة علـى وجـه اخلـصوص            

وقــد أنــشئت ). انظــر الفــرعني الثالــث، جــيم ودال(اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي والقمــة العامليــة  
الفرقة العاملة املعنية بالتنوع البيولوجي يف املناطق البحرية الواقعة خارج نطاق الواليـة الوطنيـة               

ــصادر      ــصلة ال ــذ التوصــيات ذات ال ــضاء، تنفي ــسر، حــسب االقت ــة   كــي تي ــة العام ة عــن اجلمعي
واملوجهة إىل املنظمـات الدوليـة املختـصة مـن أجـل اعتمـاد هنـج منـسق وإجـراءات متابعـة مـن                        

وباإلضافة إىل ما تقدمه األفرقة العاملة التابعـة لـشبكة األمـم            . )٣٣(جانب املنظمات ذات الصلة   
 للمحيطـات   املتحدة للمحيطـات، تـوفر الـشبكة اإلشـراف والتوجيـه إىل أطلـس األمـم املتحـدة                 

)www.oceansatlas.org(         وهــو نظــام للمعلومــات قــائم علــى شــبكة اإلنترنــت، جيمــع بــني ،
البيانات بشأن مـسائل التنميـة واإلدارة املـستدامتني للبحـار واحمليطـات، واخلـرائط واالجتاهـات                 

  .ة وشركاء خمتاريناإلمنائية الناشئة عن منظومة األمم املتحد
ويف حني ترى شبكة األمم املتحدة للمحيطات أن بإمكاهنـا االضـطالع بـدور هـام يف                   - ٧١

إدارة احمليطــات، مثــة توافــق عــام يف اآلراء بــشأن احلاجــة إىل التخطــيط االســتراتيجي مــن أجــل  
 حتقيـق ذلـك     وميكـن . تعزيز بنية األمم املتحدة املعنية باحمليطات، وحتسني صورهتا وإبراز دورها         

عن طريق القيام مثال بتعزيز التعاون بني اآلليات املـشاهبة، مـن قبيـل جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة         
ــة ــاملوارد املائي ــه     . )٣٤(ب وعــالوة علــى ذلــك، أشــارت شــبكة األمــم املتحــدة للمحيطــات إىل أن

ول األعـضاء  سيتعذر على منظومة األمم املتحدة حتقيق األهـداف املوكلـة إليهـا إن مل تـوفر الـد                
  .)٣٥(ما يكفي من التمويل والدعم

  
  على الصعيد اإلقليمي  -  ٢  

ــصعيد         - ٧٢ ــة املــستدامة علــى ال ــشأن التنمي ــسية ب ــائج املــؤمترات الرئي ــذ نت ــضا تنفي جــرى أي
وتـرد الحقـا بعـض األمثلـة يف     . اإلقليمي من خالل خمتلف املنظمات اإلقليمية وآليـات التعـاون        

دة بــشأن التنفيــذ علــى الــصعيد اإلقليمــي، وذلــك يف الفــروع هــذا الــصدد، وكــذلك أمثلــة حمــد
  .املتعلقة مبجاالت مواضيعية حمددة

  
__________ 

  )٣٣(  A/65/69/Add.2 ٤٠٧، الفقرة. 

  )٣٤(  A/65/69/Add.2 ٤١٠، الفقرة. 

  )٣٥(  A/63/174 ١٣٢، الفقرة. 

http://www.oceansatlas.org/�
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  برامج البحار اإلقليمية التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة    
. ١٩٧٤أُطلــق برنــامج البحــار اإلقليميــة التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة يف عــام     - ٧٣

ي للتــدهور املتــسارع للمحيطــات واملنــاطق الــساحلية يف العــامل،  ويهــدف الربنــامج إىل التــصد
وذلــك عــن طريــق اإلدارة واالســتخدام املــستدامني للبيئــة البحريــة والــساحلية، وذلــك بإشــراك 

  .)٣٦(البلدان اجملاورة يف إجراءات شاملة وحمددة من أجل محاية بيئتهم البحرية املشتركة
 برناجمـا للبحـار اإلقليميـة منـشأة حتـت رعايـة             ١٣ بلـدا يف     ١٤٠ويشارك ما يربو عـن        - ٧٤

البحر األسود، البحر الكـارييب األوسـع، حبـار شـرق           : برنامج األمم املتحدة للبيئة، وهي برامج     
آسيا، حبار شرق أفريقيا، حبار جنـوب آسـيا، املنطقـة البحريـة للمنظمـة اإلقليميـة حلمايـة البيئـة                     

 اهلــادئ؛ ومشــال غــرب احملــيط اهلــادئ، والبحــر  البحريــة، البحــر املتوســط، مشــال شــرق احملــيط 
  .األمحر، وخليج عدن، وجنوب شرق احمليط اهلادئ، واحمليط اهلادئ، وغرب أفريقيا

وتعمل معظم الربامج من خالل خطط عمـل اعتمـدهتا الـدول األعـضاء هبـدف إنـشاء                    - ٧٥
وتـبني خطـة العمـل      . ةاستراتيجية وإطار شاملني من أجل محايـة البيئـة وتعزيـز التنميـة املـستدام              

استراتيجية الربنامج ومضمونه، استنادا إىل التحديات البيئية اخلاصة باملنطقـة، وكـذلك الوضـع        
  . االقتصادي والسياسي-االجتماعي 

وقد جـرى اعتمـاد عـدد مـن االتفاقيـات امللزمـة قانونيـا مـن جانـب الـربامج مـن أجـل                  - ٧٦
ــن خــالل أنــ      ــشائعة م ــة ال ــسائل البيئي ــة امل ــسقة معاجل ــشتركة من ــم   . شطة م ــد أضــافت معظ وق

وقـد  . االتفاقيات بروتوكوالت تتناول مسائل حمددة من قبيل املنـاطق احملميـة أو التلـوث الـربي        
  .)٣٧(شجعت اجلمعية العامة الدول غري األطراف يف اتفاقيات البحار اإلقليمية أن تصبح طرفا

اإلقليمية بشكل سنوي، وقـد     وتعقد اجتماعات عاملية التفاقيات وخطط عمل البحار          - ٧٧
ســبتمرب / أيلــول٢٢ إىل ٢٠عقـد االجتمــاع الثـاين عــشر يف بــرغن، النـرويج خــالل الفتــرة مـن     

وقد وردت الكـثري مـن األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا خمتلـف بـرامج البحـار اإلقليميـة يف                  . ٢٠١٠
  .)٣٨(تقارير صدرت مؤخرا عن األمني العام بشأن احمليطات وقانون البحار

  

__________ 
 .www.unep.org/regionalseas/about/default.asp: على املوقع التايلمتاح   )٣٦(  

 .١٣٣، الفقرة ٦٥/٣٧القرار   )٣٧(  

  )٣٨(  A/65/69/Add.2الفرع حادي عشر، الم ،. 
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  مج البحار اإلقليمية الشريكةبرا    
باإلضافة إىل بـرامج البحـار اإلقليميـة التابعـة لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، مثـة مخـسة                        - ٧٨

برامج شريكة ملناطق أنتاركتيكا، والقطب الشمايل، وحبر البلطيق، وحبر قزوين، ومشـال شـرق              
ية برنامج األمم املتحدة للبيئـة،      وبالرغم من أن هذه الربامج مل تنشأ حتت رعا        . احمليط األطلسي 

فهي تشارك يف الربامج العاملية للبحار اإلقليمية وتشاطر التجارب وتتبادل املـشورة والـدعم يف               
ويتمثـل دور الربنـامج العـاملي للبحـار         . جمال السياسات من أجل تطوير برامج البحار اإلقليميـة        
يمــا بــني الــربامج واملنظمــات واجلهــات  اإلقليميــة يف تعزيــز الــروابط والتنــسيق وأوجــه التــآزر ف 

ــة واإلقليميـــة والـــشريكة  ويف مقابـــل ذلـــك، تـــدعم الـــربامج الـــشريكة تنفيـــذ   . الفاعلـــة العامليـ
ــدم          ــن تق ــرزه م ــا حت ــام عم ــغ بانتظ ــة، وتبل ــة للبحــار اإلقليمي ــتراتيجية العاملي ــات االس . التوجيه

  .ة املستدامة للمحيطاتوتضطلع هذه الربامج كذلك بأنشطة متنوعة هتدف إىل تعزيز التنمي
وبرامج أنتاركتيكا وحبر البلطيق وحبر قزوين ومشال شرق احمليط األطلسي هـي بـرامج                - ٧٩

أما يف منطقة القطـب الـشمايل، فـإن جملـس           . )٣٩(قائمة على صكوك ملزمة حتمي البيئة البحرية      
لتفاعــل القطـب الــشمايل هــو منتـدى حكــومي دويل رفيــع املــستوى يعـزز التعــاون والتنــسيق وا   

ــا ــشمايل،         فيم ــشعوب األصــلية للقطــب ال ــات ال ــشاركة مجاع ــشمايل، مب ــني دول القطــب ال ب
وغريهم من سكان القطـب الـشمايل، فيمـا يتعلـق باملـسائل العامـة للقطـب الـشمايل، ال سـيما                      

  .)٤٠(مسائل التنمية املستدامة ومحاية البيئة يف القطب الشمايل
  

  ةالسياسة األوروبية البحرية املتكامل    
، قـــّدمت املفوضـــية األوروبيـــة رؤيتـــها بـــشأن  ٢٠٠٧أكتـــوبر / تـــشرين األول١٠يف   - ٨٠
 هبـدف التوصـل تـدرجييا    )٤١()COM (2007) 575(“ سياسـة حبريـة متكاملـة لالحتـاد األورويب    ”

ــدول       ــة باحمليطــات والبحــار وال ــرارات املتعلق إىل إجــراء متكامــل ومتــسق ومــشترك الختــاذ الق
والـسياسة البحريـة املتكاملـة،      . طاعات البحريـة داخـل االحتـاد األورويب       واملناطق الساحلية والق  

بتعزيزها لإلدارة البحرية املتعددة القطاعات واملـستويات، تـشرك مباشـرة املنـاطق الـساحلية يف                
السياسات املتعلقة بالبيئة، والنقل البحري، والطاقة، والبحوث، والـصناعة، ومـصائد األمسـاك،             

  .ا عناصر أساسية للتنمية املستدامةواالبتكار، وهي كله
__________ 

 بشأن احلماية البيئية، واتفاقية حفظ املوارد       ١٩٩١ وبروتوكوهلا لعام    ١٩٦٩تشمل معاهدة أنتاركتيكا لعام       )٣٩(  
، واتفاقيـة  ١٩٩٢، واتفاقيـة محايـة البيئـة البحريـة لبحـر البلطيـق لعـام         ١٩٨٠ة احلية ألنتاركتيكـا لعـام       البحري

  .١٩٩٢محاية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي لعام 
  .http://arctic-council.org/article/aboutانظر   )٤٠(  
  .http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_documents_en.html: متاح على املوقع التايل  )٤١(  
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وخالل السنوات األخرية، تعززت السياسة البحريـة املتكاملـة مبـسامهات حمـددة، مثـل                 - ٨١
، والـبالغ الـصادر   )٤٢(٢٠٠٨ركيزهتا البيئية، والتوجيه املتعلق بإطار االستراتيجية البحرية لعام    

يـة متكاملـة لتحـسني اإلدارة يف    حنـو سياسـة حبر  ” بعنـوان  ٢٠٠٩عن املفوضـية األوروبيـة عـام       
  .)٤٣(“البحر األبيض املتوسط

وهتدف السياسة البحرية املتكاملة الرامية إىل حتسني اإلدارة يف البحر األبيض املتوسـط             - ٨٢
إىل حتسني قدرة الدول الساحلية علـى التـصدي سـويا للتحـديات البحريـة الـيت تواجـه حـوض                     

ز اإلدارة املتكاملــة للمنــاطق الــساحلية يف املنــاطق ويــشمل ذلــك تعزيــ. البحــر األبــيض املتوســط
الــساحلية واجلــزر، وتطــوير املعرفــة البحريــة والتكامــل بــني اجلهــود املتعلقــة باألحبــاث البحريــة   

وإضـافة إىل   . كأساس لنهج قـائم علـى الـنظم اإليكولوجيـة يف إدارة األنـشطة يف عـرض البحـر                  
  .رية يف البحر األبيض املتوسطذلك، ستتواصل مراقبة األنشطة والعمليات البح

  
  االحتاد األفريقي    

ــشرين األول  - ٨٣ ــوبر /يف ت ــل     ٢٠٠٩أكت ــي للنق ــاق األفريق ــي امليث ــاد األفريق ــد االحت ، اعتم
البحري وخطة عمل هتدف إىل بناء القدرات التجاريـة ووضـع هنـج موحـد إزاء األخطـار الـيت                    

تــرابط بــني حتقيــق التنميــة االقتــصادية  ويقــر امليثــاق ال .)٤٤(تتهــدد هــذا القطــاع، مثــل القرصــنة 
ووجود سياسة مستدامة حلماية البيئة البحريـة واحملافظـة عليهـا، وضـرورة قيـام أفريقيـا بالتنفيـذ           

 بــشأن تلبيـة االحتياجــات اخلاصــة  ٢٠٠٣الكامـل والفعــال إلعـالن وبرنــامج عمـل أملــايت لعـام     
قـل البحـري يف تعزيـز التنميـة االقتـصادية       ويقر أيضا أمهية دور الن    . للبلدان النامية غري الساحلية   

واعُتمد أيضا قرار وخطة عمل ديربان بـشأن النقـل البحـري         . وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   
  . )٤٥(يف العام نفسه

 يف إطـار مبادرهتـا      )٤٦(ووضعت الشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا خطـة عمـل                 - ٨٤
يف املنطقــة لكفالــة التنميــة املــستدامة وختفيــف حــدة  البيئيــة هبــدف التــصدي للتحــديات البيئيــة  

ويــشار إىل إدارة املنــاطق الــساحلية باعتبارهــا أحــد املواضــيع الفرعيــة الثمانيــة هلــذه         . الفقــر
ووضعت هذه اخلطة بتعاون وثيق مع االحتاد األفريقي، وبدعم مـن برنـامج األمـم               . )٤٧(املبادرة

  .املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية
__________ 

  .http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm: متاح على املوقع التايل  )٤٢(  
  .http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/com_2009_466_en.pdf: متاح على املوقع التايل  )٤٣(  
  .http://africa-union.org/root/AU/Documents/Treaties/Text/AFRICAN_MARITIME_TRANSPORT.pdf :متاح على املوقع التايل  )٤٤(  
  .http://au.int/en/treaties: متاح على املوقع التايل  )٤٥(  
  .www.nepad.org/system/files/Environment%20Action%20Plan.pdf: متاح على املوقع التايل  )٤٦(  
  .http://nepad.org/climatechangeandsustainabledevelopment/climatechange/about: متاح على املوقع التايل  )٤٧(  
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: وتشمل خطـة العمـل جمموعـات مـن األنـشطة الربناجميـة واملـشاريعية املتعلقـة مبـا يلـي                      - ٨٥
املوارد البحرية والساحلية؛ حفظ املوارد الطبيعية عرب احلدود؛ تغري املناخ؛ قضايا شاملة تـستند              

  . إىل املشاكل املتصلة، يف مجلة أمور، بالتلوث وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا
املبادرة املعنية بالبيئة بـأن الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة والـساحلية تـسهم إسـهاما                 وتقر    - ٨٦

ــر مــن       ــشري إىل أن أكث ــديرات ت ــدة، اســتنادا إىل تق ــشراكة اجلدي ــدان ال ــصادات بل كــبريا يف اقت
يف املائــة مــن ســكان أفريقيــا يكــسبون قــوهتم مــن الــنظم اإليكولوجيــة واملــوارد الــساحلية     ٤٠

واحلالـة  . ين من ضغط متزايـد جـراء جمموعـة كـبرية مـن اآلثـار البـشرية املنـشأ                  والبحرية اليت تعا  
  . أكثر تفاقما يف بعض الدول اجلزرية الصغرية يف أفريقيا

  
  السياسة اإلقليمية جلزر احمليط اهلادئ املتعلقة باحمليطات    

ات احملليـة   تكتسي احمليطات واملوارد والبيئات الساحلية أمهيـة قـصوى للبلـدان واجملتمعـ              - ٨٧
ويــدعم الــسياسة اإلقليميــة جلـــزر احملــيط اهلــادئ املتعلقـــة      . واألفــراد يف جــزر احملــيط اهلـــادئ   

 من البلدان واألقاليم اجلزرية يف احمليط اهلـادئ، وهـي سياسـة تؤكـد األمهيـة                  ٢٢ )٤٨(باحمليطات
  .املستمرة هلذه املوارد والبيئات يف عملية التنمية املستدامة

االستراتيجي املتكامل ملنطقـة جـزر احملـيط اهلـادئ املتعلـق باحمليطـات هـو                وإطار العمل     - ٨٨
ــة دليــل للتنــسيق والتكامــل والتعــاون اإلقليمــي بــشأن قــضايا احمليطــات متــشيا مــع هــدف        مبثاب
الـــسياسة العامـــة املتمثـــل يف حتـــسني إدارة احمليطـــات وكفالـــة اســـتخدام احمليطـــات ومواردهـــا   

  . مستدامة بطريقة
الفريــق العامــل املعــين بالقطــاع البحــري، التــابع جمللــس املنظمــات اإلقليميــة يف وكُلّــف   - ٨٩

احملــيط اهلــادئ مبهمــة وضــع سياســة إقليميــة للمحيطــات، وهــي سياســة أقرهــا الحقــا يف عــام     
ودعــا قــادة املنتــدى أيــضا إىل .  منتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ يف دورتــه الثالثــة والــثالثني٢٠٠٢

  .واء بالنسبة للمنطقة ككل أو لفرادى البلدانوضع خطط عمل للمتابعة، س
  

  التنفيذ يف اجملاالت املواضيعية  -جيم   
  حفظ التنوع البيولوجي البحري واستغالله بطريقة مستدامة  -  ١  

ــصادية       - ٩٠ ــة االقت ــاة ويف التنمي ــوي يف احلي ــة لكوكــب األرض دور حي للمــوارد البيولوجي
، فـإن   ٢١ مـن جـدول أعمـال القـرن          ٣-١٥قـرة   وكما أقرت ذلـك الف    . واالجتماعية لإلنسان 

املوارد البيولوجية تشكل أحد األصول الرأمسالية اليت حتمل إمكانيـات هائلـة قـادرة علـى إدرار                 
__________ 

  .http://forum.forumsec.org/resources/uploads/attachments/documents/PIROP.pdf: متاح على املوقع التايل  )٤٨(  
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ومن بني العديد من خدمات النظم اإليكولوجية، فهي تنتج ثلـث األكـسجني             . فوائد مستدامة 
ورغــم قيمــة . دورة املنــاخ العــامليالــذي نتنفــسه، وتــوفر مــصدرا قيمــا للــربوتني، وهلــا دور يف  

اخلدمات املقدمة، يستمر التنوع البيولوجي يف العامل، وخباصـة التنـوع البيولـوجي البحـري، يف                
التدهور بفعل أسـباب أمههـا تـدمري املوائـل، واإلفـراط يف اسـتغالل املـوارد، والتلـوث، وإقحـام              

  .أنواع دخيلة
 عددا مـن األنـشطة املتـصلة بـاإلدارة،          ٢١ من جدول أعمال القرن      ١٥وحدد الفصل     - ٩١

والبيانات واملعلومات، والتعاون والتنـسيق علـى الـصعيدين الـدويل واإلقليمـي مـن أجـل حتقيـق            
  .حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام املستدام للموارد البيولوجية

مــع تعلــق حتديــدا بـالتنوع البيولــوجي البحــري وينبغـي قراءتــه بــاالقتران   ي ١٧والفـصل    - ٩٢
ويقتضي هذا الفصل من الدول الساحلية أن تقوم، بدعم مـن املنظمـات الدوليـة،               . ١٥الفصل  

باختاذ تدابري للمحافظة على ما تتسم به األنواع واملوائل البحريـة يف املنـاطق اخلاضـعة لواليتـها                  
لـيت  وينبغي للدول أن حتدد الـنظم اإليكولوحيـة البحريـة ا          . الوطنية من تنوع بيولوجي وإنتاجية    

تظهر هبا مستويات عالية من التنـوع البيولـوجي واإلنتاجيـة وغريهـا مـن منـاطق املوائـل البالغـة                     
األمهية وأن تضع القيود الضرورية على أوجه االسـتخدام يف هـذه املنـاطق، عـن طريـق وسـائل                    

 وينبغـي إعطـاء األولويـة إىل الـنظم اإليكولوجيـة للـشعاب املرجانيـة؛              . منها تعيني مناطق حمميـة    
ومصاب األهنار؛ واألراضي الرطبة يف املناطق املعتدلة واالستوائية، مبـا فيهـا أشـجار املنغـروف؛          

وينبغـــي أيـــضا للـــدول . وأحـــواض األعـــشاب البحريـــة؛ واملنـــاطق األخـــرى للـــسرء والتفـــريخ
الــساحلية، فــرادى أو عــن طريــق التعــاون الثنــائي واملتعــدد األطــراف، أن تقــوم باســتكمال          

ــة       حتــديث البيا أو ــة احلي ــوارد البحري ــوجي البحــري وامل ــالتنوع البيول ــة ب ــات التوصــيفية املتعلق ن
واملوائل احلرجة يف املناطق االقتـصادية اخلالـصة وغريهـا مـن املنـاطق اخلاضـعة للواليـة الوطنيـة،             

ويـشار أيـضا إىل     . مع مراعاة التغريات البيئيـة الـيت حتـدثها العوامـل الطبيعيـة واألنـشطة البـشرية                
  . البيولوجي البحري يف سياق الدول اجلزرية الصغرية الناميةالتنوع 
ويف مؤمتر القمة العاملي، التزمت الدول، يف مجلة أمور، باحملافظة علـى إنتاجيـة املنـاطق                  - ٩٣

البحرية والساحلية اهلامة املعرضة للخطـر وعلـى تنوعهـا البيولـوجي، يف املنـاطق الواقعـة داخـل                   
جهــا، وبتنفيــذ برنــامج العمــل الناشــئ عــن التــزام جاكرتــا املتعلــق حــدود الواليــة الوطنيــة وخار

ودعـت أيـضا إىل وضـع جمموعـة متنوعـة مـن              .)٤٩(حبفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي    
األدوات، مبا يف ذلك هنج النظم اإليكولوجية، وإقامة مناطق حبرية حممية، علـى حنـو يتـسق مـع      

العلمية، مبا يف ذلـك شـبكات ممثلـة هلـذه املنـاطق، حبلـول         القانون الدويل ويستند إىل املعلومات      
__________ 

  .http://www.cbd.int/doc/publications/jm-brochure-en.pdf: متاح على املوقع التايل  )٤٩(  
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وحثــت الــدول علــى وضــع بــرامج وطنيــة وإقليميــة ودوليــة لوضــع حــد لفقــدان   . ٢٠١٢عــام 
ــة      ــة الدولي ــة ذات األمهي ــة املتعلقــة باألراضــي الرطب ــذ االتفاقي ــوجي البحــري وتنفي التنــوع البيول

، مبا يف ذلك برنامج عملها املـشترك مـع          )ساراتفاقية رام (وخاصة بوصفها موئال للطيور املائية      
اتفاقية التنوع البيولوجي، وبرنامج العمـل الـذي دعـت إليـه املبـادرة الدوليـة للـُشعب املرجانيـة                 
لتعزيز اخلطط اإلدارية املشتركــة والربط الشبكي الدويل للنظم اإليكولوجيـة لألراضـي الرطبـة              

  .)٥٠(يف املناطق الساحلية
ول أيــضا، يف مــؤمتر القمــة العــاملي، بتحقيــق خفــض ملمــوس حبلــول        والتزمــت الــد   - ٩٤
 يف املعدل احلايل لفقدان التنوع البيولوجي على كل من الصعيد العاملي واإلقليمـي              ٢٠١٠ عام

والوطين، كمسامهة يف ختفيف وطأة الفقر ومبا يعود بالنفع على مجيع مظاهر احلياة علـى وجـه                 
 إىل ضرورة توفري موارد مالية وتقنيـة جديـدة وإضـافية            ولتحقيق ذلك، أشارت الدول   . األرض

والتزمت كذلك باختـاذ عـدد مـن اإلجـراءات علـى مجيـع املـستويات مـن أجـل                   . للبلدان النامية 
  . )٥١(حفظ التنوع البيولوجي واستغالله بطريقة مستدامة

، فقد اضـطُلع بعـدد مـن األنـشطة يف إطـار             )٥٢(٢٠١٠ويف حني مل يتحقق هدف عام         - ٩٥
تفاقية التنـوع البيولـوجي واجلمعيـة العامـة وحمافـل أخـرى مـن أجـل حفـظ التنـوع البيولـوجي                       ا

  .البحري واستغالله بطريقة مستدامة
  

  التطورات يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي    
ــن          - ٩٦ ــع ســنوات م ــد أرب ــامل، وبع ــوجي يف الع ــوع البيول ــدهور التن ــصدي لت مــن أجــل الت

 يف  ١٩٩٢يونيـه   / حزيـران  ٥يـع علـى اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي يف            املفاوضات، فُتح باب التوق   
ــاذ يف         ــز النف ــة حي ــت االتفاقي ــة، ودخل ــة والتنمي ــين بالبيئ ــم املتحــدة املع ــؤمتر األم ــانون ٢٩م  ك

ــسمرب /األول ــة . ١٩٩٣دي ــذ ١٩٣ومث ــا يف ه ــوع    ه طرف ــيت هتــدف إىل حفــظ التن ــة، ال  االتفاقي
ل لالسـتمرار، والتقاسـم العـادل واملنـصف للمنـافع      البيولوجي، واستخدام عناصره على حنو قاب  

وتنطبـق هـذه االتفاقيـة يف منـاطق تقـع داخـل حـدود               . )٥٣(الناشئة عن اسـتخدام املـوارد اجلينيـة       
الواليــة القــضائية يف حالــة وجــود عناصــر التنــوع البيولــوجي، ويف نطــاق الواليــة القــضائية          

 هبـــا مبوجــب الواليــة القـــضائية   خــارج حــدودها يف حالــة العمليـــات واألنــشطة املــضطلع      أو

__________ 
  .، خطة جوهانسربغ التنفيذية) أعاله٩احلاشية  (٣٢الفقرة   )٥٠(  
  .٤٤املرجع نفسه، الفقرة   )٥١(  
  )٥٢(  www.cbd.int/doc/publications/gbo/gbo3-final-en.pdf.  
  .www.cbd.int/convention/parties/list: /متاح على املوقع التايل  )٥٣(  
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مــا أو حتــت إشــرافها، بعــض النظــر عــن مكــان وقــوع آثــار تلــك العمليــات واألنــشطة     لدولــة
ــادة( ــذها متــشيا وحقــوق      ). ٤ امل ــة تنفي ــة، ينبغــي ألطــراف االتفاقي ــة البحري ــق بالبيئ وفيمــا يتعل

  ).٢٢املادة (والتزامات الدول الواردة يف قانون البحار 
 مؤمتر األطراف، بناء على مشورة من هيئتـه الفرعيـة املعنيـة باملـشورة             وسعت مقررات   - ٩٧

انظـر  (العلمية والتقنيـة والتكنولوجيـة، إىل تفعيـل األهـداف الثالثـة التفاقيـة التنـوع البيولـوجي                   
ــرة  ــؤمتر       ). ٩٦الفق ــات م ــساحلي إحــدى أوىل أولوي ــوجي البحــري وال ــوع البيول وشــكّل التن

 )٥٤(٤/٥-وبصفة خاصة، اختذ مؤمتر األطراف املقـرر د       . لبيولوجياألطراف يف اتفاقية التنوع ا    
بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي واسـتغالله بطريقـة مـستدامة، الـذي تـضمن                

ــرر د    ــامج عمــل ناشــئ عــن املق ــة    . ٢/١٠-برن ــشأن اإلدارة املتكامل ــامج عناصــر ب ومشــل الربن
بحريـة والـساحلية؛ واملنـاطق البحريـة والـساحلية          للمناطق البحرية والساحلية؛ واملـوارد احليـة ال       

  .احملمية؛ وتربية األحياء املائية؛ واألنواع الدخيلة؛ واألمناط اجلينية
وما فتئ مؤمتر األطراف يستعرض باستمرار تنفيذ برنامج العمل ويقدم توجيهـات إىل               - ٩٨

اذ املزيـد مـن اإلجـراءات       األطراف وأمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي واهليئـة الفرعيـة بـشأن اختـ                
وُوسـع نطـاق برنـامج العمـل يف         . )٥٥(الالزمة فيما يتعلق بكل عنصر من عناصر برنامج العمـل         

، ليشمل عنـصر عمـل بـشأن        ٢٠٠٠االجتماع اخلامس ملؤمتر األطراف، املعقود يف نريويب عام         
تمــد ، اع٢٠٠٤ويف عــام . الــشعاب املرجانيــة، مــصحوبا خبطــة عمــل بــشأن ابيــضاض املرجــان

مؤمتر األطراف برنامج عمـل مفـصل، مشـل أنـشطة هتـدف إىل مـساعدة األطـراف علـى جتـاوز                      
ويف االجتمـاع   . العقبات الـيت تعـوق التنفيـذ، وأنـشطة ذات صـلة خبطـة جوهانـسربغ التنفيذيـة                 

، الحـظ مـؤمتر األطـراف مـع القلـق أن التقـدم              ٢٠١٠العاشر، املعقود يف ناغويا، اليابان، عـام        
ــوجي البحــري        احملــرز يف تن ــوع البيول ــدهور اخلطــري يف التن ــع الت ــن من ــن م ــامج مل ميكّ ــذ الربن في

  ).١٠/٢٩-املقرر د(والساحلي وخدمات النظم البيئية 
ــضاض املرجــان، موضــع اهتمــام خــاص         - ٩٩ ــك ابي ــا يف ذل ــة، مب ــشعاب املرجاني وظلــت ال

يـدة والناشـئة الـيت    وعلى مر السنني، نظر مؤمتر األطـراف أيـضا يف القـضايا اجلد          . )٥٦(لألطراف
تؤثر على التنوع البيولوجي البحري، مبا يف ذلك التنوع البيولوجي البحري يف املنـاطق الواقعـة             

، نـــاقش مـــؤمتر األطـــراف مـــسألة حفـــظ املـــوارد  ٢٠٠٦ويف عـــام . خـــارج الواليـــة الوطنيـــة
ــة ــة واســتغالهلا بطريقــة مــست      اجليني ــة الوطني ــاع البحــار العميقــة خــارج حــدود الوالي دامة يف ق

__________ 
  .www.cbd.int/decision/cop/?id=7128: متاح على املوقع التايل  )٥٤(  
  .https://www.cbd.int/marine/pow.shtmlانظر   )٥٥(  
  .http://cbd.int/marine/coral.shtml: لالطالع على ملخص لألنشطة املنفذة يف هذا الشأن، انظر  )٥٦(  
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، ٨/٢٤-ويف نفس االجتماع، أعرب مـؤمتر األطـراف أيـضا، يف مقـرره د             ). ٨/٢١-د املقرر(
عــن بــالغ قلقــه إزاء جمموعــة األخطــار الــيت هتــدد الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة والتنــوع البيئــي    
خارج نطاق الواليـة الوطنيـة، وأقـر بـأن املنـاطق البحريـة احملميـة أداة أساسـية للمـساعدة علـى                       

وأقـر املـؤمتر أيـضا بـأن        . لتنوع البيولـوجي واسـتغالله بطريقـة مـستدامة يف هـذه املنـاطق             حفظ ا 
اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي تــضطلع بــدور أساســي يف دعــم أعمــال اجلمعيــة العامــة فيمــا يتعلــق   

، مـن خـالل التركيـز       )٥٩-٥٧انظـر الفقـرات     (باملناطق الواقعة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة           
  .ات علمية، وعند االقتضاء، معلومات ومشورة تقنيةعلى توفري معلوم

، معـايري علميـة لتحديـد    ٩/٢٠-، اعتمد مؤمتر األطراف، يف املقرر د   ٢٠٠٨ ويف عام    - ١٠٠
ــة وتوجيهــات       ــاج إىل محاي ــيت حتت ــة ال ــة أو البيولوجي ــة اإليكولوجي ــة ذات األمهي ــاطق البحري املن

لـة للمنــاطق البحريـة احملميـة، وأحـاط علمــا     علميـة الختيـار املنـاطق الـيت تقــام فيهـا شـبكات ممث      
  .باخلطوات التمهيدية األربع اليت سينظر فيها عند إقامة شبكات ممثلة للمناطق البحرية احملمية

 ويف نفــس االجتمــاع، طُلــب إىل األمــني التنفيــذي التفاقيــة التنــوع البيولــوجي جتميــع  - ١٠١
 مــن احملتمــل أن خيلّفهــا ختــصيب احمليطــات وتوليــف املعلومــات العلميــة املتاحــة عــن اآلثــار الــيت 

املباشر الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وحتمض احمليطات بفعل اإلنسان على التنوع البيولـوجي             
  وســــلّم املــــؤمتر أيــــضا، يف مقــــرره بــــشأن التنــــوع البيولــــوجي وتغــــري املنــــاخ        . البحــــري

ــرر د( مجيــع اجلوانــب  ، بعــدم وجــود بيانــات موثوقــة يف الوقــت احلــايل تغطــي       )٩/١٦-املق
الصلة بتخصيب احمليطات، وطلـب إىل األطـراف ضـمان أن ال يـضطلع بأنـشطة ختـصيب              ذات

ــذه األنـــشطة      ــر هـ ــاك أســـاس علمـــي مناســـب لتربيـ ــون هنـ ــضا (احمليطـــات حـــىت يكـ ــر أيـ انظـ
  ).٢٠٢ الفقرة
ــرره د  ٢٠١٠ ويف عــام - ١٠٢ ــى أن  ١٠/٢٩-، جــدد مــؤمتر األطــراف، يف مق ــد عل ، التأكي

 يزال مستجيبا لألولويات العامليـة، وأنـه جـرى تعزيـزه أكثـر، مـع أنـه مل ينفـذ                     برنامج العمل ال  
ولذلك، قّدم توجيهات لتعزيز التنفيذ، مبا يف ذلك مـا يتعلـق بـالتنوع البيولـوجي        . تنفيذا كامال 

ــاطق        . البحــري ــد املن ــشأن حتدي ــن التوجيهــات ب ــدا م ــد، مزي ــى وجــه التحدي ــضا، عل ــدم أي وق
 والبيولوجيــة، واجلوانــب العلميــة والتقنيــة ذات الــصلة بتقيــيم األثــر   األمهيــة اإليكولوجيــة ذات

البيئي يف املناطق البحرية؛ وآثار الصيد غري املستدام، وختـصيب احمليطـات، وحتمـض احمليطـات،                
، طلــب مــؤمتر األطــراف أيــضا مــن  ١٠/١٣-ومبوجــب املقــرر د. واألنــشطة البــشرية األخــرى

ــار حت  ــة أن تنظــر يف آث ــة الفرعي ــوجي البحــري واملوائــل    اهليئ مــض احمليطــات علــى التنــوع البيول
ــة، وأن ــوجي         البحري ــوع البيول ــة والتن ــاطق احملمي ــصلة باملن ــل املت ــرامج العم ــذ ب ــي، يف تنفي تراع

انظر أيـضا الفـرع     (البحري والساحلي، تأثري الضجيج يف احمليطات على املناطق البحرية احملمية           
  ).أدناه ٦الرابع جيم، 
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ــشمل اخل- ١٠٣ ــراف يف اجتماعــه        وت ــؤمتر األط ــدها م ــيت اعتم ــدة ال ــتراتيجية اجلدي ــة االس ط
العاشــر، والراميــة إىل حتقيــق اهلــدف املتمثــل يف إحــداث خفــض كــبري يف معــدل فقــدان التنــوع 

. ، عـددا مـن األهـداف ذات الـصلة بـالتنوع البيولـوجي البحـري               ٢٠٢٠البيولوجي حبلول عام    
 ٢٠٢٠، علــى أن جيــري حبلــول عــام  ١٠/٢-ر دواتُّفــق علــى وجــه اخلــصوص، مبوجــب املقــر 

 يف املائـة مـن املنـاطق الـساحلية والبحريـة، وال سـيما املنـاطق الـيت هلـا                     ١٠حفظ ما ال يقل عن      
أمهية خاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وذلك من خالل منظومـات مـن              

ة للنظـام اإليكولـوجي، واملترابطـة علـى حنـو           املناطق احملمية املدارة بطريقة فعالة وعادلة، واملُمثِّلـ       
جيد، ومن خالل تدابري حفظ فعالة أخـرى قائمـة علـى أسـاس املنـاطق، مـع دجمهـا يف البيئـات                       

ــا  ــة األوســع نطاق ــل إىل أقــصى حــد مــن     . البحري ــضا إىل التقلي وهتــدف اخلطــة االســتراتيجية أي
ولوجيـة اهلـشة املتـأثرة بـتغري        الضغوط البشرية على الـشعاب املرجانيـة وغريهـا مـن الـنظم اإليك             

، وذلك للحفاظ علـى سـالمتها وقـدرهتا علـى أداء            ٢٠١٥املناخ وحتمض احمليطات حبلول عام      
  ).٢انظر أيضا الفرع الرابع، جيم، (وظائفها 
 وقدمت التقارير السنوية لألمني العام عن احمليطات وقانون البحار تفاصـيل أكثـر عـن                - ١٠٤

ــشطة املــضطل  ــدابري واألن ــاملقررات      الت ــق ب ــوجي فيمــا يتعل ــوع البيول ــة التن ــا يف ســياق اتفاقي ع هب
  .)٥٧(املذكورة أعاله

  
  التطورات يف إطار احملافل األخرى     

 ُيتناول موضوع التنوع البيولوجي البحري يف عدد من االتفاقيـات واحملافـل األخـرى،        - ١٠٥
وائـل البحريـة واسـتغالهلا      حيث اتُّخذت يف سياقها قرارات وُنفّـذت أنـشطة حلفـظ األنـواع وامل             

وتقدم التقارير السنوية لألمني العام عن احمليطـات وقـانون البحـار معلومـات              . بطريقة مستدامة 
وتـرد أيـضا معلومـات إضـافية        . عن األنشطة املضطلع هبا يف سياق هذه االتفاقيـات واملنتـديات          

  .عن ذلك يف خمتلف أجزاء هذا التقرير
  

  تعلقة بالتنوع البيولوجي االتفاقيات واملبادرات امل    
ــات املعرضــة لالنقــراض      - ١٠٦ ــات والنبات ــأنواع احليوان ــة ب ــة التجــارة الدولي  اعُتمــدت اتفاقي
وهتـدف هـذه االتفاقيـة      .  طرفـا  ١٧٥، وتضم   ١٩٧٥ودخلت حيز النفاذ يف عام      . ١٩٧٣ عام

 هـذه الكائنـات،     إىل ضمان عدم هتديد االجتار الدويل بعينات احليوانات والنباتـات الربيـة لبقـاء             
من خالل حظـر االجتـار دوليـا بقائمـة متفـق عليهـا تـشمل أنواعـا مهـددة بـاالنقراض، وتنظـيم                        

__________ 
 ٧٦ و ٦٨، الفقــرات A/66/70 و ٢٠٢-١٩٩، الفقــرات A/65/69/Add.2؛ و ١٧٢، الفقــرة A/65/69انظــر   )٥٧(  

  .١٧١ و ١٧٠ و ١٦٣ و ١٦٢ و ١٥٧ و ١١٠ و ١٠٤ و ٩٩ و
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وجيـب أن يـؤذن جبميـع عمليـات     . نقراضورصد االجتار بأنواع أخـرى قـد تـصبح مهـددة بـاال            
االسترياد والتصدير وإعادة التصدير واجللـب مـن البحـر لألنـواع املـشمولة بتلـك االتفاقيـة مـن                  

واألنــواع البحريــة مدرجــة يف إطــار هــذه االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك بعــض . خــالل نظــام تــرخيص
أنواع السالحف البحرية، واحليتان الكبرية، وأمسـاك قـرش الباسـكي، والقـرش احلـويت وجـنس                 

  .فنيفرس البحر بكامله ومجيع أنواع الدال
 لالنقراض أهنا بـصدد إعـداد      وأوضحت أمانة اتفاقية التجارة الدولية باألنواع املعرضة       - ١٠٧

وفيمــا يتعلــق بالتقــدم احملــرز حــىت اآلن،  . مــسامهتها يف مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة 
والثغرات املتبقية والتحديات اجلديـدة أو الناشـئة، أكـدت األمانـة أنـه يف سـياق هـدف التنـوع                     

 أي نـوع مـن أنـواع        ، رغـم أن اهلـدف املتمثـل يف ضـمان عـدم تعـرض              ٢٠١٠البيولوجي لعام   
النباتــات واحليوانــات الربيــة خلطــر االنقــراض بــسبب التجــارة الدوليــة مل يتحقــق علــى الــصعيد  

ووجهـت االنتبـاه    . العاملي، فقد أُحرز بعض التقدم وحتققت جناحات من خالل تنفيذ االتفاقية          
 التحـديات،  إىل عدد من أنشطتها الرامية إىل معاجلـة القـضايا الناشـئة وسـد الثغـرات ومواجهـة           

املــشاركة يف عــدد مــن املبــادرات، مثــل شــراكة مؤشــرات التنــوع البيولــوجي، ) أ(مبــا يف ذلــك 
ــصاد األخــضر   ــر االقت ــوجي    )٥٨(وتقري ــوع البيول ــة والتن ــنظم اإليكولوجي ــصاديات ال ، )٥٩(، واقت

واالجتماعات املتعلقة باملنهاج احلكـومي الـدويل للتعـاون الـسياسايت والعلمـي يف جمـال التنـوع                  
ــة   ا ــنظم اإليكولوجي ــوجي وخــدمات ال ــرة  (لبيول ــع   ) ب(؛ )٢٢٦انظــر الفق ــاون م ــز التع وتعزي

االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقيات ريو، واالتفاقية الدولية لتنظيم صـيد احليتـان،             
وقطاع املـوارد الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك منظمـة األغذيـة والزراعـة واللجنـة الدوليـة حلفـظ أمسـاك                      

ونة يف احمليط األطلسي، وقطاع التجارة، مبا يف ذلـك مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة             الت
ومنظمــة التجــارة العامليــة، والقطــاع املــايل، مبــا يف ذلــك مرفــق البيئــة العامليــة والبنــك الــدويل،     

نتربـول  وقطاع إنفاذ القانون، مبا يف ذلك مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، واإل            
وتعزيـز التكامـل بـني االتفاقيـة املـذكورة واهليئـات واالتفاقـات              ) ج(ومنظمة اجلمارك العامليـة؛     

ومواصــلة العمــل للوصــول إىل فهــم مــشترك  ) د(احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بــاألنواع البحريــة؛  
  .)٦٠(وموحد لتنفيذ أحكام االتفاقية املتعلقة باجللب من البحر

__________ 
  .http://unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/1375/Default.aspx: متاح على املوقع التايل  )٥٨(  
  .http://teebweb.org: متاح على املوقع التايل  )٥٩(  
  .رضة لالنقراضمسامهة أمانة اتفاقية التجارة الدولية باألنواع املع  )٦٠(  
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 الــواردة يف خطــة العمــل الــيت اعتمــدها مــؤمتر األمــم املتحــدة  ٣٢ اســتجابة للتوصــيةو - ١٠٨
مدت اتفاقية أنواع احليوانات الربية املهـاجرة يف عـام         ، اعتُ )٦١(١٩٧٢املعين بالبيئة البشرية لعام     

.  دولـــة طرفـــا١١٥اليـــوم، تـــضم االتفاقيـــة و. ١٩٨٣ ودخلـــت حيـــز النفـــاذ يف عـــام ١٩٧٩
 احليوانـات الربيـة تـشكل جـزءا ال بـديل عنـه مـن النظـام                  بـأن  ، يف ديباجتـها،   وتعترف االتفاقيـة  

حليوانـات الربيـة مـن النـواحي البيئيـة      ا لقيمة البشرية وصاحلالطبيعي لألرض جيب احلفاظ عليه ل     
ــة  ــةواإليكولوجيـ ــة     واجلينيـ ــة واالجتماعيـ ــة والتعليميـ ــة والثقافيـ ــة والترفيهيـ ــة واجلماليـ  والعلميـ

ويلـزم إبـرام    . أحكامـا حلمايـة األنـواع املهـاجرة وموائلـها          االتفاقية    تلك وتتضمن. واالقتصادية
وتـشمل العديـد    .  األنواع املهـاجرة وإدارهتـا     فظ حل متعددة األطراف اتفاقات ومذكرات تفاهم    

 نظـم إلدارة    أنـشئت و .)٦٢(من االتفاقات املربمة حىت اآلن األنواع البحرية على وجـه التحديـد           
 األنــواع ووضــعت خــرائط لــنظم املعلومــات  املعلومــات مــن أجــل تــوفري معلومــات عــن هــذه  

عــدد مــن األنــشطة  بلع واضــطُ .)٦٣(اجلغرافيــة وبيانــات عــن احليوانــات، مــن بــني أمــور أخــرى  
فظ احليوانات سامهت يف حتقيق التنمية املستدامة وسعت إىل حتقيق أهـداف            حباألخرى املتعلقة   
  .)٦٤(مؤمتر القمة العاملي

تتعلـق   تـوفر عـدة خـدمات        إذ إنتاجـا    يـة البيئـات العامل   وتعد األراضي الرطبة مـن أكثـر         - ١٠٩
ــالنظم ــب ــوجي    بمــداد اإل مثــل ة اإليكولوجي ــاء والتنــوع البيول ــة ومــواد البن ــة واألغذي ــاه العذب املي

 .)٦٥(والــتحكم يف الفيــضانات وتغذيــة طبقــات امليــاه اجلوفيــة والتخفيــف مــن أثــر تغــري املنــاخ    
 طرفــا ١٦٠وتــضم . ١٩٧٥فاذهــا يف عــام  وبــدأ ن١٩٧١اتفاقيــة رامــسار يف عــام ت واعتمــد
وترمي االتفاقية إىل حفظ مجيع األراضي الرطبة واستخدامها على حنو رشيد بواسـطة             . متعاقدا

ــدويل،      ــة وعــن طريــق التعــاون ال ــة وإقليمي ــة ووطني ــة  كإجــراءات حملي مــسامهة يف حتقيــق التنمي
قـوم جبملـة   تلـى األطـراف أن    االتفاقيـة، جيـب ع   هـذه ومبوجـب . املستدامة يف مجيع أحناء العـامل   

أمور منها تعيني األراضي الرطبة إلدراجها يف قائمة رامسار وتعزيز حفظها وترشـيد اسـتخدام               
رامـسار  ويشمل تعريف األراضي الرطبة الوارد يف اتفاقيـة         . األراضي الرطبة الواقعة يف أقاليمها    

عـددا كـبريا مـن املواقـع البـالغ      وحـىت اآلن، فـإن   . معظم املناطق الساحلية يف مجيـع أحنـاء العـامل         
__________ 

 احلكومات بإيالء االهتمـام لـضرورة إبـرام اتفاقيـات ومعاهـدات دوليـة حلمايـة األنـواع                   ٣٢أوصت التوصية     )٦١(  
  .اليت تعيش يف املياه الدولية أو األنواع اليت هتاجر من بلد آلخر

  .http://cms.int/species/indes/htm :على املوقع التايلميكن االطالع على نص االتفاقات ومذكرات التفاهم   )٦٢(  
 /www.unep-wcmc-apps.org/isdb/Taxonomy :علــى املوقــع التــايلميكــن االطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات    )٦٣(  

  .http://groms.gbif.orgواملوقع 
  .http://cms.intانظر   )٦٤(  
  .Ramsar’s liquid assets’ commemorative book - 40 years of the Convention on Wetlands (2011(انظر   )٦٥(  
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ــة      ١ ٩٢٩عــددها  ــاطق واألراضــي الرطب ــن املن ــسار يتكــون م ــة رام ــا واملدرجــة يف قائم   موقع
 وساهم عدد من األنشطة، من بينها بـرامج التوعيـة وتقـدمي املـساعدة،              .)٦٦(الساحلية والبحرية 

  .املي تنفيذ االتفاقية وسعت إىل املسامهة يف حتقيق أهداف مؤمتر القمة العيف
  

 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة    

دمت مقترحـات حلفـظ املواقـع الطبيعيـة إىل جانـب املواقـع الثقافيـة إىل مـؤمتر األمـم                      قُ - ١١٠
ــة البــشرية  واعتمــد املــؤمتر العــام  . )٦٧(١٩٧٢عــام ســتوكهومل  يف  املعقــوداملتحــدة املعــين بالبيئ

يف ) اتفاقيـة التـراث العـاملي   ( التراث الثقـايف والطبيعـي العـاملي        االتفاقية املتعلقة حبماية   لليونسكو
ووضـعت جلنـة    .  دولـة طرفـا    ١٨٧وتـضم االتفاقيـة     . ١٩٧٥ وبدأ نفاذهـا يف عـام        ١٩٧٢عام  

ــاملي  ــراث الع ــشأة عمــال ب ،الت ــادة  املن ــن ٨امل ــة م ــسجيل    ،االتفاقي ــشغيلية لت ــة ت ــادئ توجيهي  مب
ــرض للخطــر    املمتلكــات يف قائمــة التــراث العــاملي ويف     وتتــضمن . قائمــة التــراث العــاملي املع

هـــدف برنـــامج التـــراث العـــاملي يوإضـــافة إىل ذلـــك، . القائمتـــان عـــددا مـــن املنـــاطق البحريـــة
العـاملي مبـساعدة الـدول األطـراف يف         البحـري   إىل صون التراث الثقـايف والطبيعـي         )٦٨(البحري
 مـستمرا  ويقـدم الربنـامج دعمـا تقنيـا          . املواقع بفعالية  تلك املمتلكات البحرية ويف إدارة      ترشيح

يشمل حلقات عمل تدريبية ومجع التربعات وصوغ وتنفيذ مشاريع تستهدف املواقـع البحريـة            
  .املوجودة واحملتملة

مبـادرة حكوميــة دوليــة  ، فهــو برنــامج اإلنـسان واحملــيط احليــوي التـابع لليونــسكو  أمـا   - ١١١
بعاد اإليكولوجية واالجتماعية واالقتـصادية     هدف أساسا األ  ستوي. أطلقت يف أوائل السبعينات   

 علـى تنميـة الـشبكة العامليـة     ، عـرب الـسنوات  ،ز عمـل الربنـامج  وتركَّـ . لنقص التنـوع البيولـوجي    
 إيكولوجيـة نظـم   منـاطق يف    وحملميات احمليط احليوي، وهي عبـارة عـن         . حملميات احمليط احليوي  

حفـظ املنـاظر الطبيعيـة والـنظم        :  هـي  رابطة، وظائف مت  مزيج من االثنتني  حبرية أو   /ساحليةبرية  
؛ والتنمية؛ والدعم اللوجسيت عن طريق البحـث والرصـد          اجلييناإليكولوجية واألنواع والتنوع    

، بلــدات ١٠٩ موقعــا يف العــامل توجــد يف  ٥٦٣وهنــاك . والتثقيــف والتــدريب يف جمــال البيئــة 
لمحيط احليـوي البحـري    للية  ميات الساح احملوتشكل  . يشمل عدد منها مناطق ساحلية وحبرية     

اآلثـار الـيت خيلفهـا       وقيـاس  مواقع مرجعية لرصد التنوع البيولوجي الساحلي والبحـري ومراقبـة         
مبتكـرة حلفظهـا وإدارهتـا    والبحرية ووضـع مبـادئ توجيهيـة دقيقـة      / على املوائل الساحلية   البشر

  .)٦٩(املستدامة
__________ 

  .http://ramsar.orgانظر   )٦٦(  
  .http://whc.unesco.org/en/conventionانظر   )٦٧(  
  ./http://whc.unesco.org/en/marine-programmeانظر   )٦٨(  
  . www.unesco.org/mab/wnbrs.shtml يوي انظرلالطالع على قائمة مبحميات احمليط احل  )٦٩(  
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  السلطة الدولية لقاع البحار    
، تـضطلع الـسلطة الدوليـة لقـاع البحـار            قـانون البحـار     مـن اتفاقيـة    ١٤٥ وفقا للمـادة     - ١١٢

، لكفالــة “املنطقــة”مبــسؤولية اختــاذ التــدابري الالزمــة، فيمــا يتعلــق باألنــشطة يف   ) “الــسلطة”(
وتـنص  .  آثـار ضـارة     مـن   هـذه األنـشطة    عـن  ا قـد يـنجم    محاية البيئة البحرية علـى حنـو فعـال ممـ          

عقيدات متعددات الفلزات وعن الكربيتيـدات متعـددة الفلـزات          األنظمة املتعلقة بالتنقيب عن ال    
 مـن  ١٥واستكشافها على قيام السلطة والدول املزكية باتباع هنـج وقـائي، كمـا ورد يف املبـدأ          

تقـدمي توصـيات إىل     صـالحية   كما ختـول اللجنـة القانونيـة والتقنيـة التابعـة للـسلطة              . إعالن ريو 
ضمن األنظمــة املتعلقــة بالكربيتيــدات، الــيت اعتمــدت يف  وتتــ.  املبــدأذلــكاجمللــس بــشأن تنفيــذ 

، عدة أحكام بشأن إدارة املخاطر اليت يتعـرض هلـا التنـوع البيولـوجي، مبـا يف            ٢٠١٠مايو  /أيار
  .)٧٠(ذلك السمات اخلاصة مثل النظام اإليكولوجية البحرية اهلشة

ليــة لــدعم تنفيــذ  البيئــي إحــدى أكثــر األدوات فعاليــة وعماألثــر ات تقييمــت وأصــبح- ١١٣
  .)٧١(التنمية املستدامة واكتست أمهية خاصة يف قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاهتا

وعالوة على ذلك، فإن أحد األهداف التشغيلية من خطـة اإلدارة البيئيـة املقترحـة يف                 - ١١٤
ء عرضها اللجنـة القانونيـة والتقنيـة أثنـا        تكليربتـون برمتـها، الـيت ستـس        -كالريون  منطقة صدع   

ــسابعة عــشرة للــسلطة  ــدورة ال ــة  ٢٠١١ يف عــام ال ــار ، يتمثــل يف إجــراء تقييمــات تراكمي لآلث
ويف املـستقبل، حيتمـل     . املقبل، حسب االقتضاء، بناء على املقترحات املتعلقة باالستغالل         البيئية

أن تتضمن األنظمة املتعلقة باستغالل العقيـدات متعـددة الفلـزات وغـري ذلـك مـن املـوارد مثـل                     
ثـر  ألربيتيدات متعددة الفلزات وقشور الكوبالـت أحكامـا بـشأن االلتـزام بـإجراء تقييمـات             الك

  .)٧٢(األنشطة اليت يقترحها املتعاقدون على البيئة
 اللجنـة القانونيـة والتقنيـة تنظـر حاليـا يف             فـإن   وفيما يتعلق بإنشاء مناطق حبرية حمميـة،       - ١١٥

 -ة البيئيــة يف مجيــع أحنــاء منطقــة كالريــون     إنــشاء شــبكة متثــل املنــاطق ذات األمهيــ    اقتــراح 
 منطقـة كــبرية   مثيـل سبق هلـا  يـ ومتثـل هـذه املبـادرة الـيت مل    . كليربتـون، يقـدمها أعـضاء الـسلطة    

  .)٧٣(٢كم٦ ١٠×٤,٥  حنوتغطي مساحة تبلغ

__________ 
  .مسامهة السلطة  )٧٠(  
  .١٥٤  و١٥٣  و١٣٤الفقرات ، A/66/70انظر أيضا . املرجع نفسه  )٧١(  
  .مسامهة السلطة  )٧٢(  
  .١٨١، الفقرة A/66/70 و ISBA/14/LTC/2انظر أيضا . مسامهة السلطة  )٧٣(  
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  استدامة مصائد األمساك  -  ٢  
غـذائي والرفاهيـة    تسهم مصائد األمساك إسهاما كـبريا يف التنميـة االقتـصادية واألمـن ال            - ١١٦

صيد األمسـاك وتربيـة   من نتاج اإل، بلغ ٢٠٠٨ففي عام   . الثقافية واالجتماعية لكثري من البلدان    
ــات حنــو   ــها    ١٤٢املائي ــن بين ــن، م ــون ط ــصائد األمســاك     ٧٩,٥ ملي ــاج م ــن إنت ــون طــن م  ملي

 يف املائـــة تقريبـــا مـــن املنتجـــات الـــسمكية العامليـــة خمصـــصة ٨١وكانـــت نـــسبة  .)٧٤(البحريـــة
 يف املائــة علــى األقــل مــن  ١٥  نــسبة بليــون شــخص٣ســتهالك البــشري ووفــرت ملــا يبلــغ  لال

 مـصائد األمسـاك وتربيـة       مـن  نتـاج اإلكمـا تزايـدت حـصة       . احتياجاهتم من الربوتينات احليوانيـة    
 يف املائــة عــام ٣٩ إىل ١٩٧٦ يف املائــة عــام ٢٥املائيــات الــيت تــدخل يف التجــارة الدوليــة مــن  

  .  بليون دوالر١٠٢ بلغ ا قياسيرقما الصادرات العاملية  قيمةوسجلت، ٢٠٠٨
 وشهدت العمالة يف قطاع مـصائد األمسـاك وتربيـة املائيـات منـوا كـبريا خـالل العقـود                     - ١١٧

ويف . ١٩٨٠ يف املائـة سـنويا منـذ عـام           ٣,٦بلغ متوسط معـدل الزيـادة       يالثالثة املاضية، حيث    
ــام  ــان٢٠٠٨ع ــاك، ك ــو  ٤٤,٩  هن ــون شــخص يعمل ــة     ملي ــال صــيد األمســاك أو تربي ن يف جم

ومت إنـشاء ثـالث وظـائف       . منـهم مـن النـساء     علـى األقـل      يف املائـة     ١٢ وكانت نسبة املائيات،  
 يف األنشطة الثانوية مقابـل كـل شـخص يعمـل يف إنتـاج صـيد األمسـاك وتربيـة املائيـات،                 تقريبا

 كـان منـو   و. رمتـها  مليـون وظيفـة يف صـناعة صـيد األمسـاك ب            ١٨٠وبلغ جمموع هذه الوظـائف      
العمالة يف قطاع مصائد األمساك أسرع من منو الـسكان يف العـامل ومـن منـو العمالـة يف القطـاع                     

  .الزراعي التقليدي
 غــري أن إســهام مــصائد األمســاك يف التنميــة املــستدامة مــا زال يتوقــف علــى اســتمرار     - ١١٨

ألرصـدة الـسمكية البحريـة      ولألسـف، فـإن نـسبة ا      . صحة النظم اإليكولوجية املنتجـة والعاملـة      
 يف املائـة يف  ٤٠ستغل استغالال غري كامل أو استغالال معتدال قد اخنفـضت مـن   تاليت يقدر أهنا  

ستغلة اســتغالال املــن نــسبة األرصــدة  إ، و٢٠٠٨ يف املائــة عــام  ١٥منتــصف الــسبعينات إىل  
 يف املائـة   ٣٢ إىل   ١٩٧٤ يف املائـة يف عـام        ١٠ قـد ارتفعـت مـن        املتعافيةة أو   مفرطا أو املستنفدَ  

سلم على نطاق واسع بضرورة إدخال حتسينات على إدارة احمليطات ومـصائد            ُيو. ٢٠٠٨عام  
األمساك، وخصوصا اعتماد وتنفيـذ هنـج متكاملـة قائمـة علـى الـنظم اإليكولوجيـة تعتمـد علـى                     

  .)٧٥(أفضل املعارف العلمية املتاحة

__________ 
  .)٢٠١٠روما، ( ٢٠١٠ت يف العامل لعام حالة مصائد األمساك وتربية املائياالفاو،   )٧٤(  
 The sunken billions: economic justification for fisheries .  والبنـك الـدويل  ٥ و ٤، الفقرتان A/60/99انظر   )٧٥(  

reform.  
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طائفـة   )٧٧(ومـؤمتر القمـة العـاملي      )٧٦( والتنميـة   وحدد مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئـة       - ١١٩
إجراءات الستخدام املوارد البحرية احلية وحفظهـا علـى         وما يقابلها من    عريضة من التحديات    

وعلـى الـرغم ممـا اختـذت      . حنو مـستدام يف املنـاطق اخلاضـعة للواليـة الوطنيـة ويف أعـايل البحـار                
 مـن هـذه املـشاكل مـا زالـت قائمـة اليـوم،               الدول واملنظمات املعنية من إجـراءات، فـإن الكـثري         

والـصيد املفـرط، واإلفـراط يف        )٧٨(فيهـا الـصيد غـري املـشروع وغـري املـنظم وغـري املبلـغ عنـه                  مبا
  العرضــياملــصيدمعــدات الــصيد، وعــدم كفايــة املراقبــة مــن جانــب دول العلــم، واإلفــراط يف   

ار إىل املعرفـة العلميـة، وعـدم فعاليـة          ، والنقص يف مجع البيانات واإلبالغ عنها، واالفتق       واملرجتع
الرصــد واملراقبــة واإلشــراف، وتــدهور الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة اهلــشة، واحلاجــة إىل نقــل   

  .التكنولوجيا وبناء القدرات
 اجملتمـع الـدويل     ا التايل الضوء على بعض من اإلجنازات اهلامة اليت حققه         الفرع ويلقي   - ١٢٠

 الرئيــسية املعنيــة بالتنميــة املــستدامة فيمــا يتعلــق باســتدامة مــصائد  مــؤمترات القمــةنتــائجبتنفيــذ 
  . بعض التطورات األخرية ذلكاألمساك، مبا يف

 واعتمـدت اجلمعيــة العامـة طائفــة عريــضة مـن املقــررات والتوصـيات املتعلقــة بــاملوارد     - ١٢١
ى تنفيـذ  وكانـت هـذه املقـررات والتوصـيات تنطـوي أيـضا علـ         . ١٩٥٥البحرية احلية منذ عام     

 التنفيذيــة والفــصل الرابــع مــن خطــة جوهانــسربغ  ٢١ مــن جــدول أعمــال القــرن ١٧الفــصل 
بشأن استخدام املوارد البحريـة وحفظهـا بـشكل مـستدام يف املنـاطق اخلاضـعة للواليـة الوطنيـة                    

، ما فتئت اجلمعية العامة توحِّد املـسائل        )٥٨/١٤القرار   (٢٠٠٣ومنذ عام   . ويف أعايل البحار  
قــة باســتخدام املــوارد البحريــة احليــة وحفظهــا علــى حنــو مــستدام وتنظــر فيهــا يف قراراهتــا   املتعل

  . السنوية بشأن استدامة مصائد األمساك
على التصدي آلثـار الـصيد يف قـاع    مؤخرا جلمعية العامة بذلتها ا   اليت  اجلهود تكزر و - ١٢٢

وأجــرت . )٧٩()٦ابــع، بــاء،  الرالفــرعانظــر (البحــار علــى الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة اهلــشة 
إلجـــراءات الـــيت اختـــذهتا الـــدول  ل ٢٠٠٩  و٢٠٠٦اجلمعيـــة العامـــة استعراضـــات يف عـــامي  

واملنظمات والترتيبـات اإلقليميـة املعنيـة بـإدارة مـصائد األمسـاك للتـصدي آلثـار الـصيد يف قـاع                      

__________ 
  .٩٦-١٧ إىل ٤٤-١٧، الفقرات ١٧، الفصل ٢١جدول أعمال القرن   )٧٦(  
  .٣٢ إىل ٣٠، الفصل الرابع، الفقرات ) أعاله٩ انظر احلاشية(خطة جوهانسربغ التنفيذية،   )٧٧(  
قــدرت دراســة أجريــت مــؤخرا تكلفــة الــصيد غــري املــشروع وغــري املــنظم وغــري املبلــغ عنــه مبــا يتــراوح بــني      )٧٨(  

 D.J. Agnew, et al., “Estimating the worldwide extent of)  بليـون دوالر سـنويا  ٢٣,٥باليـني دوالر و   ١٠

illegal fishing”اح على املوقع التايل مت :www.plosone.org.(  
  .٦٤/٧٢  و٦١/١٠٥  و٥٩/٢٥القرارات   )٧٩(  
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بغيـة   ٢٠١١عـام   يف  وسيجرى استعراض آخـر     . البحار على النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة     
  .)٨٠(كفالة تنفيذ فعال للتدابري وتقدمي مزيد من التوصيات، عند االقتضاء

يف املـسائل املتـصلة    )٨٢(والفريـق العامـل   )٨١( غري الرمسيةالتشاوريةعملية ال كما نظرت   - ١٢٣
يف اجتماعهـا   ، غـري الرمسيـة    التـشاورية لعملية  ت ا فقتوبوجه خاص، ا  . باستدامة مصائد األمساك  

طائفة عريـضة مـن العناصـر ذات الـصلة مبـصائد األمسـاك ومـسامهتها يف التنميـة                   على  السادس،  
ــة العامــة املتعلقــة باحمليطــات وقــانون البحــار      املــستدامة، أدرج العديــد منــها يف قــرارات اجلمعي

  .)٨٣(وباستدامة مصائد األمساك
  

   بشأن األرصدة السمكية١٩٩٥اتفاق األمم املتحدة لعام     
ــان - ١٢٤ ــة النظــام القــانوين  ٦٤ و) ٢ (٦٣  حتــدد املادت ــوارد   مــن االتفاقي ــشامل حلفــظ امل  ال

ــسمكية       ــاطق واألرصــدة ال ــة املن ــة وإدارهتــا، مبــا فيهــا األرصــدة الــسمكية املتداخل ــة احلي البحري
 حبفظ هذه األرصدة وإدارهتا، دعا جـدول        املتعلقةويف ضوء املشاكل اجلارية     . الكثرية االرحتال 
إىل عقــد مــؤمتر حكــومي دويل ) ١٧مــن الفــصل ) هـــ (٤٩-١٧ اتالفقــر (٢١أعمــال القــرن 

  .رعاية األمم املتحدة لتشجيع تنفيذ هذه األحكام تنفيذا فعاالب
، عقـد مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين باألرصـدة             ٤٧/١٩٢ وعمال بقرار اجلمعيـة العامـة        - ١٢٥

 واختتم أعمالـه    ١٩٩٣م  السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال يف عا        
اتفاقيـــة قـــانون البحـــار املؤرخـــة الـــواردة يف حكـــام األ باعتمـــاد اتفـــاق تنفيـــذ ١٩٩٥يف عـــام 

 بــشأن حفــظ وإدارة األرصــدة الــسمكية املتداخلــة املنــاطق ١٩٨٢ديــسمرب /كــانون األول ١٠
ون  كــان١١ودخــل االتفــاق حيــز النفــاذ يف ). االتفــاق(واألرصــدة الــسمكية الكــثرية االرحتــال 

  .)٨٤( طرفا، مبا يف ذلك االحتاد األورويبدولة ٧٨ ويضم حاليا ٢٠٠١ديسمرب /األول
 وحيدد االتفاق النظام القانوين حلفظ وإدارة األرصدة السمكية الكـثرية االرحتـال بغيـة               - ١٢٦

وجيب أن يـستند حفـظ هـذه        . ضمان حفظها على األجل الطويل واستخدامها بشكل مستدام       
ويتناول االتفـاق أيـضا املبـدأ    . ىل النهج الوقائي وأفضل األدلة العلمية املتاحة     األرصدة وإدارهتا إ  

األساسي الوارد يف االتفاقية الذي يقضي بأن تتعاون الدول علـى اختـاذ التـدابري الالزمـة حلفـظ                   
__________ 

  )٨٠(  A/61/154و  A/64/305.  
  )٨١(  A/57/80 و A/58/95 و A/59/122  وA/60/99و  A/60/63 ٢٣١-١٦٨، الفقرات.  
  )٨٢(  A/61/65 و A/63/79و  A/65/88.  
  )٨٣(  A/60/99.  
  .http://un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htmانظر   )٨٤(  
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ويلزم أن تكون التـدابري املتخـذة يف املنـاطق اخلاضـعة للواليـة الوطنيـة واحملـددة يف          .  املوارد تلك
ويعتـرف  .  وأن تـوفر آليـات لالمتثـال للتـدابري وإنفاذهـا يف أعـايل البحـار           متوافقـة يل البحـار    أعا

مسـاك  األتطـوير مـصائد     يف جمال   االتفاق أيضا باالحتياجات اخلاصة للبلدان النامية، مبا يف ذلك          
  .)٨٥(اصة هبا ومشاركتها يف مصائد أمساك أعايل البحار هلذه األرصدةاخل

 من االتفاق، عقـد مـؤمتر استعراضـي لتقيـيم فعاليـة        ٣٦، وفقا للمادة    ٢٠٠٦يف عام   و - ١٢٧
ــاطق واألرصــدة       ــة املن ــسمكية املتداخل ــة حفــظ وإدارة األرصــدة ال ــه يف كفال ــاق وأحكام االتف

، لتعزيـز مــضمون تلــك األحكــام  عنــد االقتــضاءالـسمكية الكــثرية االرحتــال، واقتـراح وســائل،   
 األرصـدة   تلـك  أفضل ألي مشاكل مستمرة يف حفظ        وأساليب تنفيذها بغية التصدي على حنو     

  .وإدارهتا
ــق       - ١٢٨ ــل عــن طري ــاق بوجــه كام ــل االتف ــؤمتر االستعراضــي ســبل تفعي ــاول امل إجــراء  وتن

 التوصـيات  تلـك وتتـصل  . استعراض وتقييم فنيني واالتفاق على توصيات لتعزيز تنفيذ االتفـاق      
 الـدول غـري األعـضاء؛ والرصـد واملراقبـة         حبفظ األرصدة وإدارهتا؛ وآليات التعاون الدويل ومـع       

ــة ؛واإلشــراف واالمتثــال واإلنفــاذ  وفيمــا يتعلــق  .)٨٦( غــري األطــرافواجلهــات والبلــدان النامي
ــؤمتر  ،  غــري األطــراف باجلهــات ــدولأوصــى امل ــادل اآلراء ال ــشأن بتب ــشجيع مواصــلة  ب  ســبل ت

ا هتـ جلـة الـشواغل الـيت أثار    مواصـلة احلـوار ملعا  عـن طريـق  التصديق على االتفاق واالنضمام إليه  
  . غري األطرافاجلهاتبعض 
، أجـرى املـؤمتر االستعراضـي املـستأنف استعراضـا لتنفيـذ التوصـيات               ٢٠١٠ ويف عام    - ١٢٩

وأوصـى املـؤمتر    .)٨٧( واعتمـد توصـيات إضـافية   ٢٠٠٦املعتمدة يف املؤمتر االستعراضي يف عـام       
ــدول األطــرا     ــة لل ــشاورات غــري الرمسي ــد   كــذلك مبواصــلة امل ــاق قي ــاء االتف ــاق وإبق ف يف االتف

ــي    ــؤمتر االستعراضـ ــستأنفة للمـ ــالل دورة مـ ــن خـ ــتعراض مـ ــى أال ُت،االسـ ــام   علـ ــل عـ ــد قبـ عقـ
ديــسمرب / كــانون األول٧ املــؤرخ ٦٥/٣٨وشــجعت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا   .)٨٨(٢٠١٥
لتعجيـل  ، الدول واملنظمـات والترتيبـات اإلقليميـة املعنيـة بـإدارة مـصائد األمسـاك علـى ا                  ٢٠١٠

ــامي         ــؤمتر االستعراضــي يف ع ــدها امل ــيت اعتم ــق بالتوصــيات ال ــا يتعل ــدم فيم ــإحراز تق  ٢٠٠٦ب
  .٢٠١٠ و

__________ 
  .www.un.org/Depts/los/convention_agreements/reviewconf/FishStocks_EN_B.pdfانظر   )٨٥(  
  )٨٦(  A/CONF.210/2006/15و، املرفق  A/61/63/Add.1 ١٦٠ إىل ١٥١، الفقرات.  
  )٨٧(  A/CONF.210/2010/7،املرفق .  
  )٨٨(  A/65/69/Add.2١١ و ١٠، الفقرتان.  
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لبات اجلمعية العامـة، عقـدت املـشاورات غـري الرمسيـة للـدول األطـراف يف                 بط وعمال - ١٣٠
 االجتماعــات للــدول  هــذهوأتاحــت. ٢٠١٠  و٢٠٠٢االتفــاق ســنويا يف الفتــرة بــني عــامي  

قشة املسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقات واختاذ خطوات حتـضريية للمـؤمتر االستعراضـي              ملنا منتدى
  . للمؤمتر االستعراضيةوالدورة املستأنف

وســامهت املـــشاورات غـــري الرمسيــة أيـــضا يف نظـــر اجلمعيــة العامـــة يف البنـــد املتعلـــق     - ١٣١
ــا      ــن جــدول أعماهل ــانون البحــار م ــن . باحمليطــات وق ــائجوم ــددة النت ــها    احمل ــيت متخــضت عن ال

ساعدة مبوجـب   املـ توصـيات بـشأن إنـشاء صـندوق         : اجتماعات املشاورات غري الرمسية ما يلي     
؛ النظـر يف الوثـائق   هـا اجلزء السابع من االتفاق؛ وضع اختصاصات صـندوق املـساعدة واعتماد         

 والــدورة املــستأنفة للمــؤمتر االستعراضــي لعــام   ٢٠٠٦التحــضريية للمــؤمتر االستعراضــي لعــام  
 مـع البلـدان الناميـة، مـن أجـل تـشجيع مـشاركة        خـصوصا  وإقرارها؛ مواصـلة احلـوار،      ٢٠١٠

  . يف االتفاقاأوسع نطاق
  

  ألغذية والزراعةاألمم املتحدة لمنظمة     
 اعتمد اتفاق تعزيز امتثال سـفن الـصيد للتـدابري الدوليـة حلفـظ وإدارة البيئـة يف أعـايل                     - ١٣٢

ــال (البحــار  ــاق االمتث ــام ) اتف ــام   ١٩٩٣يف ع ــاذه يف ع ــدأ نف ــاق   . ٢٠٠٣ وب ــن اتف واهلــدف م
تـدابري احلفـظ واإلدارة يف أعـايل البحـار بتحديـد مـسؤوليات دول        لاالمتثال هو تعزيز االمتثـال      

ــشفافية   ــاون وال ــز التع ــم وتعزي ــصعيد العل ــى ال ــادل املعلومــات  عل ــدويل يف تب ــاق  .  ال ويرمــي اتف
 مـع   ماشـية ى اختـاذ إجـراءات فعالـة ومت       االمتثال، على وجه اخلـصوص، إىل تـشجيع الـدول علـ           

  .)٨٩()٢ الرابع، باء، الفرعانظر أيضا (القانون الدويل لردع رفع أعالم جديدة على السفن 
ــة قواعــد الــسلوك لــصيد األمســاك املتــسم باملــسؤولية وخطــة العمــل     - ١٣٣  واعتمــدت مدون

 انعقـاد  عقـب صكا طوعيا الدولية ذات الصلة اليت وضعتها منظمة األغذية والزراعة، باعتبارها      
ومـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين        ١٩٩٢املؤمتر الدويل املعين بصيد األمسـاك املتـسم باملـسؤولية لعـام             

مــع لــصيد املتــسم باملــسؤولية وأنــشطة صــيد األمســاك، اوحتــدد املدونــة مبــادئ . بالبيئــة والتنميــة
يــة والبيئيــة والتجاريــة ذات اجلوانــب البيولوجيــة والتكنولوجيــة واالقتــصادية واالجتماعمراعــاة 

إىل املدونـة   كمـا تـسعى     . الصلة، وتعزز إسهام مصائد األمساك يف األمن الغذائي ونوعية الغـذاء          
قطاع مصائد األمساك لكفالـة اسـتخدام املـصائد بـشكل طويـل             ل ييكلاهل التكيفتعزيز وتيسري   
وتكتـسي املدونـة طابعـا      .)٩٠(م ومتسم باملسؤولية لفائدة األجيال احلالية واملقبلة      ااألجل ومستد 

__________ 
  )٢٠٠٥روما، ) (٢٠٠٥( ٧٦اللجنة العامة ملصائد أمساك البحر األبيض املتوسط، الدراسات واالستعراضات، العدد   )٨٩(  
  .www.fao.org/fishery/enانظر   )٩٠(  
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عامليا من حيث نطاقها وهي موجهة حنو عدد مـن اجلهـات ذات املـصلحة، مبـا فيهـا املنظمـات                
  .)٩١(والترتيبات اإلقليمية املعنية بإدارة مصائد األمساك

خطة العمل الدوليـة ملنـع      :  وتكمَّل مدونة قواعد السلوك بأربع خطط عمل دولية هي         - ١٣٤
 وغري املبلغ عنه وغـري املـنظم وردعـه والقـضاء عليـه؛ وخطـة العمـل الدوليـة         الصيد غري القانوين 

للحد من الـصيد العـارض للطيـور البحريـة يف مـصائد اخليـوط الطويلـة؛ وخطـة العمـل الدوليـة             
وخطــط . حلفــظ أمســاك القــرش وإدارهتــا؛ وخطــة العمــل الدوليــة املعنيــة بتنظــيم قــدرات الــصيد 

مدونــة الــسلوك وتنطبــق علــى مجيــع إطــار  وضــعت ضــمن العمــل الدوليــة صــكوك غــري ملزمــة
  .الدول والكيانات وصيادي األمساك

 واعتمــد املــؤمتر الــدويل املعــين باملــسامهة املــستدامة ملــصائد األمســاك يف األمــن الغــذائي   - ١٣٥
وقـد أقـر اإلعـالن بالـدور اهلـام الـذي تـضطلع بـه         . ١٩٩٥إعالن وخطة عمـل كيوتـو يف عـام       

ربيـة املائيـات يف حتقيـق األمـن الغـذائي، سـواء مـن خـالل تـوفري اإلمـدادات                     مصائد األمسـاك وت   
ــاه االقتــصادي واالجتمــاعي    ــق الرف ــق حتقي ــة أو عــن طري ودعــا اإلعــالن إىل اختــاذ  . )٩٢(الغذائي

إجراءات يف جمال حفظ املـوارد الـسمكية ومـصائد األمسـاك وإدارهتـا، مبـا يـشمل، ضـمن مجلـة                
ــة إىل   ــة الــسلوك اخلاصــة مبنظمــة األمــم املتحــدة    أمــور، اإلجــراءات الرامي التنفيــذ الفعــال ملدون

لألغذية والزراعة لصيد األمساك املتـسم باملـسؤولية، وتعزيـز األحبـاث العلميـة مـن أجـل التنميـة                    
املستدامة ملصائد األمساك وتربية املائيات، وتقييم إنتاجية األرصـدة الـسمكية وتكييـف قـدرات               

ق مع إنتاجية األرصدة على األجل الطويل، وزيادة ما هو متـاح           الصيد لتصل إىل مستوى يتواف    
  . )٩٣(من إمدادات األمساك واملنتجات السمكية من أجل االستهالك البشري

 واعتمــدت اســتراتيجية منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة لتحــسني املعلومــات  - ١٣٦
 باعتبارهـــا صـــكا ٢٠٠٣ بـــشأن حالـــة مـــصائد األمســـاك واالجتاهـــات الـــسائدة فيهـــا يف عـــام 

ويتمثـل هـدفها األساسـي يف أن تقـدم إطـارا واسـتراتيجية وخطـة عمليـة هبـدف                    . )٩٤(ملزم غري
ــك أساســا لوضــع         ــار ذل ــا، باعتب ــصائد األمســاك وفهمه ــة بأوضــاع واجتاهــات م حتــسني املعرف
 السياسات املعنية مبصائد األمساك وإدارهتا من أجل حفـظ مـوارد مـصائد األمسـاك واالسـتخدام                

__________ 
  .٢-١مدونة قواعد السلوك ملنظمة األغذية والزراعة، املادة   )٩١(  
  )٩٢(  A/60/63 ١٩١، الفقرة.  
ــة،     )٩٣(   ــة والزراعــ ــدة لألغذيــ ــم املتحــ ــة األمــ ــذائي  منظمــ ــن الغــ ــاك يف األمــ ــصائد األمســ ــستدامة ملــ ــسامهة املــ ، املــ

  .http://fao.org/docrep/003/x6956e/x6956e00.htm: ، متاح على املوقع التايل)٢٠٠٠ بانكوك،(
  .http://fao.org/docrep/006/Y4859T00.htm: لى املوقع التايلمتاح ع  )٩٤(  



A/66/70/Add.1
 

44 11-29598 
 

وتتيح االسـتراتيجية مبـادئ إرشـادية لترتيبـات التنفيـذ      . املستدام هلا يف إطار النظم اإليكولوجية 
وتطرح أهدافا وتشترط إجراءات حتدد أدوار خمتلف أصحاب املـصلحة، مـع التركيـز الرئيـسي                

مدونــة صــيد ”وقــد جــرى صــياغة مــشروع  . علــى احلاجــة لبنــاء القــدرات يف البلــدان الناميــة  
 مدونـة صـيد األمسـاك التـابع ملنظمـة األمـم             برنـامج  يف إطـار     “حالة مـصائد األمسـاك     -األمساك  

  .)٩٥(من أجل دعم تنفيذ االستراتيجية على الصعيد العاملي املتحدة لألغذية والزراعة
، أقرت جلنة مصائد األمساك التابعة ملنظمة األمم املتحدة لألغذيـة           ٢٠٠٩ وخالل عام    - ١٣٧

صـــيد األمســـاك التـــدابري الـــيت تتخـــذها دول املينـــاء مـــن أجـــل منـــع  والزراعـــة االتفـــاق بـــشأن 
ويتمثــل هــدف هــذا . )٩٦( وردعــه والقــضاء عليــهاملــشروع وغــري املبلــغ عنــه وغــري املــنظم  غــري

االتفاق يف منع ممارسات الصيد من هذا القبيل وردعها والقضاء عليها عن طريـق تنفيـذ تـدابري        
ــاء مــن أجــل كفالــ    ــة مــن جانــب دول املين ــة   فعال ــنظم اإليكولوجي ــة وال ــوارد البحري ة حفــظ امل

  .البحرية واالستخدام املستدام هلا على األجل الطويل
 ومــن أجــل منــع دخــول األمســاك الــيت جــرى صــيدها بطــرق غــري قانونيــة إىل الــسوق   - ١٣٨

ويف . الدولية، ينص االتفاق على تدابري تتخذها دولة امليناء فيمـا يتعلـق بـسفن الـصيد األجنبيـة                 
ا اخلامسة والستني، شجعت اجلمعية العامة الدول على النظـر يف التـصديق علـى االتفـاق                  دورهت

املتعلق بالتدابري اليت تتخذها دول امليناء أو قبوله أو املوافقة عليه أو االنـضمام إليـه بغيـة دخولـه                 
  .)٩٧(حيز النفاذ عما قريب

 والزراعة األساس الذي يقـوم       وتضع خطة العمل احلالية ملنظمة األمم املتحدة لألغذية        - ١٣٩
. عليــه هنــج معــزز قــائم علــى النتــائج إزاء ختطــيط الــربامج وتنفيــذها واإلبــالغ عنــها يف املنظمــة 

تقليـل العـدد املطلـق لألشـخاص الـذين          ) أ: (وتتضمن املبادئ والعناصر الرئيسية للنهج مـا يلـي        
صادي واالجتمــاعي القــضاء علــى الفقــر ودفــع عجلــة التقــدم االقتــ  ) ب(يعــانون مــن اجلــوع؛  

اإلدارة واالستخدام املـستدامني للمـوارد الطبيعيـة ملـا فيـه صـاحل األجيـال احلاليـة                  ) ج(للجميع؛  
  .)٩٨(واملقبلة

__________ 
  .www.fao.org/fishery/fishcode-stf/en: تتاح املزيد من املعلومات على املوقع التايل  )٩٥(  
  .www.fao.org/legal/treaties/037t-e.pdf: متاح على املوقع التايل  )٩٦(  
  .٥٠، الفقرة ٦٥/٣٨القرار   )٩٧(  
ة والزراعــة مــسامهة منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة؛ انظــر أيــضا وثيقــة منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــ   )٩٨(  

COFI/2011/9.  
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 وقد مشلت التطورات احلاصلة مؤخرا يف منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة هبـدف      - ١٤٠
املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة املتعلقـة     اعتمـاد  : إجناز إطار معياري شـامل ملـصائد األمسـاك املـستدامة        

التوجيهية الدولية  ، واعتماد املبادئ    ٢٠٠٨ يف عام    بإدارة مصائد األمساك يف أعماق أعايل البحار      
وقــد اعتمــدت املبــادئ  . ٢٠١١ خــالل عــام إلدارة الــصيد العرضــي واحلــد مــن املــصيد املرجتــع  

يبـات اإلقليميـة املعنيـة بـإدارة مـصائد          التوجيهية األوىل من أجل مساعدة الدول واملنظمات والترت       
األمساك يف جمال اإلدارة املستدامة ملصائد األمساك يف أعماق أعايل البحار وإسداء املـشورة بـشأن                
البيانات واإلبالغ واإلنفاذ واالمتثال وتـدابري اإلدارة، واجلوانـب املتعلقـة بـاحلفظ ومعـايري حتديـد                 

وجيري أيضا إعداد قاعـدة بيانـات عامليـة         . )٩٩(يمات اآلثار النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة وتقي    
تــشمل معلومــات تتعلــق بــالنظم اإليكولوجيــة البحريــة اهلــشة، وستنــشر أدلــة يــسهل اســتخدامها 
للتعــرف علــى األنــواع مــن أجــل املــساعدة يف حتــسني املعلومــات املتاحــة بــشأن أنــواع أعمــاق      

 من أجل النظر يف وضع صك جديد        ٢٠١١ مايو/وستعقد مشاورات تقنية يف أيار    . )١٠٠(البحار
ومتت املوافقة أيضا على وضـع صـك دويل جديـد بـشأن مـصائد األمسـاك       . بشأن أداء دول العلم   

وتتواصـل اجلهـود مـن أجـل وضـع وتنفيـذ            . الصغرية النطاق يركز على احتياجات البلدان النامية      
  .اإلمداد  وسفنربداملنقل السفن سجل عاملي لسفن الصيد و

  
  طة املنظمات احلكومية الدولية األخرى على الصعيد الدويلأنش    

 واشترك عدد مـن املنظمـات والكيانـات احلكوميـة الدوليـة األخـرى بـشكل نـشط يف                    - ١٤١
حفظ املوارد البحرية احلية واالستخدام املستدام هلا، منذ بدء مؤمتر األمم املتحـدة املعـين بالبيئـة       

اتفاقيــة االجتــار الــدويل بــأنواع احليوانــات  وع البيولــوجي، ووالتنميــة، مبــا يف ذلــك اتفاقيــة التنــ 
، ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، وبرنـامج            نقراضوالنباتات الربية املعرضة لال   

ويف هذا الصدد، أقر جدول أعمـال    . األمم املتحدة للبيئة، واليونسكو، ومنظمة التجارة العاملية      
والتنسيق على الصعيدين الدويل واإلقليمـي فيمـا يتعلـق حبفـظ املـوارد        بأمهية التعاون    ٢١القرن  

وقـد أقـر أيـضا بأمهيـة اإلجـراءات املتخـذة لتعزيـز              . )١٠١(البحرية احلية واالستخدام املستدام هلـا     
التعــاون والتنــسيق فيمــا بــني خمتلــف املؤســسات ذات االختــصاص يف املــسائل البحريــة، ســواء   

  . )١٠٢(و خارجهاداخل منظومة األمم املتحدة أ
__________ 

، ٢٠١٠حالــة مــصائد األمســـاك وتربيــة املائيــات يف العــامل لعـــام      منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيـــة والزراعــة،       )٩٩(  
  .١٧٧-١٧٥ الفقرات A/65/69/Add.2، انظر أيضا )٢٠١٠ روما،(

  .مسامهة منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )١٠٠(
  .٩١-١٧ إىل ٨٨-١٧، والفقرات ٦٣-١٧ إىل ٥٨-١٧فقرات ، ال٢١جدول أعمال القرن  )١٠١(
  .واو-١٧، الفصل ٢١جدول أعمال القرن  )١٠٢(
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 الصادر عن اجتماعه    ١٠/٢ واعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي بقراره          - ١٤٢
ــرة      ــوجي للفتـ ــوع البيولـ ــشأن التنـ ــتراتيجية بـ ــة اسـ ــر خطـ ــدفا  ٢٠٢٠-٢٠١١العاشـ ــشمل هـ  تـ

يهـا   يتمثل يف أن تتم إدارة كافة األرصدة السمكية والالفقارية والنباتات املائيـة وجن             ٢٠٢٠ لعام
ــنظم اإليكولوجيــة        ــى ال ــة عل ــهج القائم ــق الن ــانوين، وبتطبي ــستدام وق ــشكل م ــا لتلــك  . ب وحتقيق

األغراض، بدأت اتفاقية التنوع البيولوجي يف التعاون مع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة              
كوميـة  وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وغريمها من املنظمات والكيانات احلكومية الدوليـة وغـري احل             

صـيد األمسـاك    املـستدام، و   يف جمال تقييم اآلثار اليت تلحقها ممارسات الصيد املدمرة، والصيد غري          
. )١٠٣(، على التنوع البيولوجي البحري واملوائل البحرية      غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم      

 غـري املـستدام     ، مواصلة استعراض آثار الصيد    ١٠/٢٩وقرر مؤمتر األطراف أيضا، مبوجب قراره       
صـيد األمسـاك غـري املـشروع وغـري          من قبيل ممارسات الصيد املدمرة واإلفراط يف صيد األمسـاك و          

  . على التنوع البيولوجي واملوائل البحرية والساحليةاملبلغ عنه وغري املنظم
ــأنواع احليوانــات     - ١٤٣  واعتمــد املــؤمتر الرابــع عــشر لألطــراف يف اتفاقيــة االجتــار الــدويل ب
   رؤيــــة اســــتراتيجية للفتــــرة ٢-١٤نباتــــات الربيــــة املعرضــــة لالنقــــراض مبوجــــب قــــراره  وال

 راعت األهداف اإلمنائية لأللفية ونتائج مـؤمتر القمـة العـاملي مـن أجـل كفالـة                  ٢٠١٣-٢٠٠٨
. أن تدعم التطورات الـسياساتية لالتفاقيـة كـل منـها اآلخـر بالنـسبة لألولويـات البيئيـة الدوليـة                    

تفاقيـــة أيـــضا تقـــدمي الـــدعم إىل األحبـــاث وكـــذلك إىل حتلـــيالت الوضـــع  وواصـــلت أمانـــة اال
البيولوجي وتوزيع جمموعات من أنواع حمددة جيري حاليا االجتـار هبـا أو ينظـر يف االجتـار هبـا،                    

انظر أيـضا   (وحتديد أنواع قد تكون مؤهلة لإلدراج يف تذييالت االتفاقية واالستفادة من ذلك             
  .)١٠٤()١٠٦الفقرة 
ــزام مــؤمتر القمــة العــاملي باحلفــاظ علــى األرصــدة    ٢٠٠٩ عــام  ويف- ١٤٤ ، ومــع مراعــاة الت

الــسمكية واســتعادة األرصــدة الــسمكية املــستنفدة كــي تــصل ملــستويات ميكنــها حتقيــق أقــصى  
ــام     ــول ع ــستدام حبل ــاج امل ــدان    ٢٠١٥معــدالت اإلنت ــة يف املي ــاون والتنمي ــررت منظمــة التع ، ق

صاديات إعادة إنشاء مـصائد األمسـاك يركـز علـى اجلوانـب      االقتصادي تنفيذ مشروع بشأن اقت    
وسيكون النـاتج الرئيـسي للمـشروع تقـدمي         . االقتصادية واملؤسسية الرئيسية لعملية إعادة البناء     

املشورة العملية والقائمة على األدلة بشأن ما حيتاجه واضعو السياسات من أجـل كفالـة جنـاح                 
كي يكون هلا إسهامات إجيابيـة مـن الناحيـة االقتـصادية            برامج إعادة بناء األرصدة السمكية، و     

  .)١٠٥(على األجل األطول
__________ 

)١٠٣( UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/6.  
  .مسامهة أمانة اتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املعرضة لالنقراض )١٠٤(
انظر أيضا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، . ان االقتصاديمسامهة منظمة التعاون والتنمية يف امليد      )١٠٥(

  ).٢٠١٠باريس،  (وقائع حلقة العمل: إعادة بناء مصائد األمساكاقتصاديات 
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 وتعمـــل اللجنـــة األوقيانوغرافيـــة احلكوميـــة الدوليـــة علـــى تعزيـــز التعـــاون والتنـــسيق   - ١٤٥
اإلقليميني فيما بني املنظمات والربامج اإلقليمية وبرامج البحار اإلقليميـة التابعـة لربنـامج األمـم                

ــن        املتحــدة للبي ــا م ــصائد األمســاك وغريه ــإدارة م ــة ب ــة املعني ــات اإلقليمي ــة واملنظمــات والترتيب ئ
وقــد بــدأت اللجنــة يف مــشروع بــشأن  . املنظمــات اإلقليميــة املعنيــة بــالعلوم والــصحة والتنميــة 

اإلدارة املستدامة للموارد البحرية املشتركة املوجودة يف الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة الـضخمة               
  .)١٠٦(رييبيف منطقة الكا

  
  التطورات على الصعيد اإلقليمي    

 بـضرورة أن تكفـل الـدول التعـاون والتنـسيق فيمـا بـني                ٢١ أقر جدول أعمال القـرن       - ١٤٦
اهليئات احلكومية الدولية املعنية مبصائد األمساك على الصعد دون اإلقليمـي واإلقليمـي والعـاملي               

كـي تتعـاون علـى إنـشاء منظمـات          وشجع جدول األعمال أيضا الـدول       . وداخل هذه اهليئات  
  .)١٠٧(من هذا القبيل إن مل تكن موجودة

 ومنذ بدء مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية واعتمـاد االتفـاق، أويل قـدر أكـرب                 - ١٤٧
من االهتمام لوضـع إطـار قـانوين متماسـك مـن أجـل حفـظ املـوارد البحريـة احليـة وإدارهتـا يف                         

الترتيبــات واملنظمــات ، ١٠ و ٨لــصدد، حــدد االتفــاق، مبادتيــه    ويف ذلــك ا. أعــايل البحــار 
ــة إلدارة مــصائد األمســاك  ــدابري احلفــظ واإلدارة،    اإلقليمي ــسية العتمــاد ت ــة الرئي  باعتبارهــا اآللي

وطـــرح قائمـــة موســـعة باملهـــام الـــيت تقـــوم هبـــا تلـــك املنظمـــات والترتيبـــات، بـــالتركيز علـــى  
  .اإلداري دورها
ا بــأن مثــة حاجــة لتحــسني أداء تلــك املنظمــات والترتيبــات، ومــن مث   إال أنــه أقــر أيــض- ١٤٨

املنظمـات أو الترتيبـات     وال ُتكلـف الكـثري مـن        . حتسني إدارة مصائد األمسـاك يف أعـايل البحـار         
ك بفرض واجبات ملزمة قانونـا وإمنـا بالعمـل مبثابـة هيئـات              إدارة مصائد األمسا  املعنية ب اإلقليمية  

ــة استــشارية ــإدارة مــصائد    ويق. )١٠٨(علمي ــة ب ــة املعني تــصر اختــصاص بعــض املنظمــات اإلقليمي
األمســاك، بــالرغم مــن إســناد واليــة إداريــة إليهــا، علــى أنــواع حمــددة أو ينــصب تركيزهــا علــى 

  . مناطق جغرافية حمددة

__________ 
  .مسامهة اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية )١٠٦(
  .٦١-١٧ إىل ٥٨-١٧، الفقرات ١٧، الفصل ٢١جدول أعمال القرن  )١٠٧(
 - E.J. Molenaar, “New areas and gaps انظـر أيـضا  . ، املرفـق A/CONF.210/2010/7 و ٧، الفقرة A/60/99انظر  )١٠٨(

How to address them” (2005), para 3.  
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 وقد جرى مؤخرا بذل جهود من أجل حتديث واليات تلك املنظمات والترتيبـات،              - ١٤٩
ائهـــا، وإقامـــة منظمـــات وترتيبـــات إقليميـــة جديـــدة إلدارة   واالضـــطالع باستعراضـــات ألد

األمســاك وتعزيــز التكامــل والتنــسيق والتعــاون، مبــا يف ذلــك مــع ترتيبــات البحــار           مــصائد
ــة، وقـــد اختـــذت أيـــضا املنظمـــات  . )١٠٩(ذلـــك مـــن املنظمـــات ذات الـــصلة  وغـــري اإلقليميـ
تـصاص بتنظـيم مـصائد األمسـاك     اإلقليمية املعنية بإدارة مصائد األمسـاك، ذات االخ    والترتيبات

ــة       يف ــة العام ــراري اجلمعي ــل ق ــاع البحــار، إجــراءات مــن أجــل تفعي  ٦١/١٠٥ و ٥٩/٢٥ق
ــشأن ــة        بــ ــنظم اإليكولوجيــ ــى الــ ــل علــ ــذا القبيــ ــن هــ ــاك مــ ــصائد األمســ ــار مــ ــة آثــ معاجلــ
  .)١١٠(اهلشة البحرية
 يطاحملــ يف التونــة امســاك حلمايــة الــدويل املــؤمتر أفــاد مــؤخرا، جــرت تطــورات ويف - ١٥٠

 لالسـتعادة  خبطـط  مشمولة كانت التجارية األمهية ذات التونة أرصدة من العديد بأن األطلسي
 احلقــوق وكــذلك العلميــة املــشورة تراعــي للــصيد إمكانيــات بتخــصيص وذلــك البنــاء، وإعــادة
 األرصـدة  علـى  احلفـاظ  سـياق  يف هبـا  اخلاصـة  األمسـاك  مـصائد  تنمية يف النامية للدول املشروعة
 يف الدوليـة  اللجنـة  سـتنظر  املـستقبل،  ويف .اإلنتـاج  مـن  مـستدام  مـستوى  أقـصى  عنـد  السمكية
 وقــد .)١١١(القـرار  صــنع عمليـة  يف التحــوطي النـهج  تنفيـذ  علــى الرمسيـة  الــصفة إضـفاء  إمكانيـة 
 أجـل  مـن  سـنوات  ثـالث  مدتـه  برناجمـا  أنتاركتيكـا  يف احليـة  البحرية املوارد حفظ جلنة وضعت
ــم ــاء دعـ ــدرات بنـ ــ القـ ــسائل ةومعاجلـ ــة املـ ــم املتعلقـ ــاء بتقاسـ ــا األعبـ ــق فيمـ ــات يتعلـ  بالعمليـ
ــة ــة إطــار يف هبــا املــضطلع العلمي ــة وأنــشأت .)١١٢(اللجن ــة البلــدان جلن ــة ألمســاك األمريكي  التون
 الــصيد بــشباك الــصيد بــشأن الــصيد ســفن كافــة علــى تــسري مغلقــة ومواســم منــاطق املداريــة
 اجلرافـــة الــصيد  بــشباك  الـــصيد لــسفن  حــار الب يف العــابر  الـــشحن وحظــرت  احملّوطــة  اجلرافــة 
  .)١١٣(احملّوطة

  

__________ 
، املرفق وقرارات اجلمعية العامـة بـشأن مـصائد       A/CONF.210/2010/7 و   A/CONF.210/2010/1 و   A/66/99انظر   )١٠٩(

  .٢٩٩-٢٤٧، الفقرات A/CONF.210/2010/1لالطالع على استعراضات األداء، انظر و. األمساك املستدامة
)١١٠( A/61/154 و A/64/305.  
  .مسامهة املؤمتر الدويل حلماية أمساك التونة يف احمليط األطلسي )١١١(
  .مسامهة هيئة حفظ املوارد البحرية احلية يف أنتاركتيكا )١١٢(
  .لسمك التونة املداريمسامهة جلنة البلدان األمريكية  )١١٣(
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  مكافحة التلوث البحري  -  ٣  
 أقــر مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة بــأن تــدهور البيئــة البحريــة ميكــن أن   - ١٥١

يكون نامجا عن طائفة واسعة من املصادر الربية فـضال عـن األنـشطة البحريـة، مـن قبيـل النقـل                      
ومـن مث حـدد جـدول       . اء النفايـات يف البحـر واستكـشاف وإنتـاج الـنفط والغـاز             البحري وإلقـ  
 عددا من التحديات وطرحتـا أهـدافا        )١١٥( وخطة جوهانسربغ التنفيذية   )١١٤(٢١أعمال القرن   

  .وأنشطة وسبال للتنفيذ من أجل محاية البيئة البحرية من هذا التلوث
بــق الــدول هنجــا وقائيــة   بــأن تط٢١ وبــشكل خــاص، أوصــى جــدول أعمــال القــرن   - ١٥٢

ــة يف       ــة البحري ــة البيئ ــدمج محاي ــشطة، وأن ت ــيم املــسبق لألن ــة، وأن تكفــل التقي ــة وترقبي وحتوطي
سياســـاهتا ذات الـــصلة، وأن تـــضع حـــوافز اقتـــصادية وســـبال أخـــرى تتماشـــى مـــع اســـتيعاب 

 وقـد اتفـق أيـضا     . )١١٦(التكاليف البيئيـة وحتـسني مـستويات املعيـشة لـسكان املنـاطق الـساحلية              
على أن إتاحة املزيد من املوارد املالية وفرص احلصول على تكنولوجيات أنظـف وأحبـاث ذات           

  .صلة من شأنه أن يكون ضروريا من أجل دعم اإلجراءات اليت تتخذها البلدان النامية
  

  التلوث الناجم عن املصادر الربية    
ا قانونيـة وسياسـاتية     ، وضع اجملتمع الدويل صكوك    ٢١ منذ اعتماد جدول أعمال القرن       - ١٥٣

واضطلع بالعديد من األنشطة علـى الـصعد العـاملي واإلقليمـي والـوطين مـن أجـل تنـاول التلـوث                 
وبالرغم من إحراز بعض التقدم، ال يزال التلوث النـاجم عـن            . البحري الناجم عن املصادر الربية    

وتـشمل الفئـات الرئيـسية      . عدد آخذ يف التزايد من األنشطة الربية يؤثر سلبا على البيئـة البحريـة             
للملوثات النامجة عن املصادر الربية اجملاري وامللوثات العـضوية الثابتـة، واملـواد املـشعة، واملعـادن                 

  .)١١٧(الثقيلة، والزيوت، واملغذيات، وحتريك الرواسب، والقمامة البحرية
ن مـصادر    يف املائـة مـن التلـوث البحـري يـأيت مـ             ٨٠ وتشري التقديرات إىل إن ما يبلغ        - ١٥٤

برية، من قبيـل الـصناعة والزراعـة والتنميـة احلـضرية والتعـدين واألنـشطة العـسكرية والـسياحة                   
ــة االقتــصادية    . وأعمــال التــشييد ــالرغم مــن أن تلــك األنــشطة تــسهم بــشكل هــام يف التنمي وب

الوطنية، فإهنـا إن مل ختطـط وتـدار بـشكل مالئـم فبإمكاهنـا أن تلحـق آثـارا سـلبية عميقـة علـى                   
  .يئة البحرية، ومن مث على التنمية املستدامةالب

__________ 
  .٤٣-١٧ إىل ١٨-١٧، الفقرات ١٧، الفصل ٢١جدول أعمال القرن  )١١٤(
  .٣٥-٣٣، الفصل الرابع، الفقرات ) أعاله٩انظر احلاشية (خطة جوهانسربغ التنفيذية  )١١٥(
  .٢٢-١٧، الفقرة ١٧، الفصل ٢١جدول أعمال القرن  )١١٦(
، دليـل لإلجـراءات الوطنيـة   : بيئـات الـساحلية والبحريـة مـن األنـشطة الربيـة      محاية البرنامج األمم املتحدة للبيئة،     )١١٧(

  .٣ و ٢، الصفحتان )٢٠٠٦(
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 ويؤثر التلوث الناجم عن املصادر الربيـة يف املقـام األول علـى املنـاطق الـساحلية، الـيت                    - ١٥٥
وعلى وجه اخلصوص، يؤثر التلوث الناجم عن هـذه         . تعترب ضمن أكثر املناطق البحرية إنتاجية     

الفقـر والـصحة العامـة والـنظم اإليكولوجيـة       املصادر على األمن الغذائي والتخفيـف مـن وطـأة           
وصــحتها، وفوائــدها واســتخداماهتا االقتــصادية واالجتماعيــة، مبــا يف ذلــك مــا حتملــه مــن قــيم   

  .)١١٨(ثقافية
ــال         - ١٥٦ ــسبق بكــثري جــدول أعم ــذي ي ــانوين، ال ــام الق ــإن النظ ــاملي، ف ــصعيد الع ــى ال  وعل
حريــة مــن مــصادر التلــوث الــربي، ، يتــضمن أحكامــا عامــة هتــدف حلمايــة البيئــة الب٢١ القــرن

املنصوص عليها يف اجلزء الثاين عشر من االتفاقية، وعدد من الصكوك الدولية اليت أبرمـت مـن    
 واتفاقيـة   ١٩٧١أجل تنظيم أنواع أو مصادر حمددة للتلوث، مبا يف ذلك اتفاقيـة رامـسار لعـام                 

 البلدان حاليا علـى إبـرام       وتتفاوض. )١١٩( بشأن امللوثات العضوية الثابتة    ٢٠٠١ستكهومل لعام   
صك عاملي ملزم قانونيـا بـشأن الزئبـق، عمـال بقـرار اختـذه جملـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة              

  .)١٢٠() أدناه٢٢٤انظر أيضا الفقرة  (٢٠٠٩للبيئة يف عام 
 وعلى الصعيد اإلقليمي، اعتمدت عدد من الصكوك اليت تتنـاول التلـوث النـاجم عـن                 - ١٥٧

وتـشمل األمثلـة    . ، ال سيما يف سياق اتفاقيات البحـار اإلقليميـة         ١٩٩٢ذ عام   املصادر الربية من  
 حلمايــة البحــر املتوســط مــن التلــوث النــاجم عــن املــصادر  ١٩٩٥علــى ذلــك بروتوكــول عــام 

 حلماية البيئة البحرية والساحلية لغرب احملـيط اهلنـدي        ٢٠١٠واألنشطة الربية وبروتوكول عام     
 بـشأن التلـوث النـاجم    ١٩٩٩ودخل حيز النفاذ بروتوكول عـام  . من املصادر واألنشطة الربية   

 بشأن محاية البيئة البحرية وتنميتها يف منطقـة         ١٩٩٣عن املصادر واألنشطة الربية التفاقية عام       
وإضافة إىل ذلك، تتنـاول عـدة صـكوك إقليميـة           . ٢٠١٠يوليه  /البحر الكارييب الكربى يف متوز    

  .و أكثر عموماأخرى مصادر التلوث الربية على حن
 ويكمــل اإلطــار القــانوين الــدويل إطــار سياســايت قــوي يــستند إىل صــكوك عامليــة          - ١٥٨
  .ملزمة تدعو إىل تنفيذ إجراءات على الصعد العاملي واإلقليمي والوطين غري

 بشأن محاية البيئة البحرية مـن املـصادر     ١٩٩٥ وتقدم مبادئ مونتريال التوجيهية لعام       - ١٥٩
ــا  ــة توجيه ــراف ووضــع        الربي ــددة األط ــة ومتع ــة وإقليمي ــة ثنائي ــات مالئم ــرام اتفاق ــشأن إب ت ب

__________ 
، )٢٠٠١ (محايـة احمليطـات مـن األنـشطة الربيـة         فريق اخلرباء املشترك املعين بالنواحي العلميـة للتلـوث البحـري،             )١١٨(

  .١٦-٩الصفحات 
دليــل لإلجــراءات : البيئــات الــساحلية والبحريــة مــن األنــشطة الربيــةمحايــة انظــر برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة،  )١١٩(

  .١٤ و ٩ و ٨، الصفحات )٢٠٠٦(، الوطنية
  .www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/tabid/3320/default.aspxانظر  )١٢٠(
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ويف . تــشريعات وطنيــة هتــدف حلمايــة البيئــة البحريــة مــن التلــوث النــاجم عــن األنــشطة الربيــة  
، دعي جملـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة      ٢١ من جدول أعمال القرن     ٢٦-١٧الفقرة  

ا، اجتماعا حكوميا دوليا بشأن محاية البيئة البحريـة مـن           كي يعقد، يف أسرع وقت ممكن عملي      
  .األنشطة الربية، انطالقا من هذه املبادئ التوجيهية

 ويف وقت الحق، اعتمد برنامج العمل العاملي، وهذا الربنـامج هـو مـصدر توجيهـات                 - ١٦٠
راءات أو اإلقليميــة يف وضــع وتنفيــذ إجــ/مفاهيميــة وعمليــة تــستفيد منــها الــسلطات الوطنيــة و

قابلة لالسـتمرار مـن أجـل منـع التـدهور البحـري النـاجم عـن األنـشطة الربيـة وتقليلـه وضـبطه                       
وهـو يطـرح إجـراءات تتخـذ علـى كافـة الـصعد مـن أجـل معاجلـة مـصادر                      . أو القضاء عليه  /و

ويشري برنامج العمل أيـضا إىل هنـج حمبـذة للتعامـل مـع تـسعة أنـواع حمـددة مـن                 . التلوث الربي 
اري وامللوثات العضوية الثابتة واملواد املـشعة واملعـادن الثقيلـة والزيـوت واملغـذيات               اجمل: التلوث

  .)١٢١(وحتركات الرواسب والقمامة والتغيريات املادية يف املوائل وتدمريها
 وباعتبــار الفــرع املعــين بــالنظم اإليكولوجيــة البحريــة والــساحلية لــدى برنــامج األمــم   - ١٦١

رنامج العمل العاملي، فهو يساعد الدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة            املتحدة للبيئة هو أمانة ب    
يف تنفيذ برنامج العمل، بسبل مـن بينـها إعـداد املـواد التوجيهيـة والتقييمـات واألدلـة وكـذلك                     

وهـو يعمـل علـى حنـو وثيـق مـع مكتـب تنـسيق شـؤون                  . تقدمي املساعدة التقنية وبناء القـدرات     
امج األمـم املتحـدة للبيئـة وكـذلك مـع بـرامج البحـار اإلقليميـة الـيت            البحار اإلقليمية التابع لربنـ    

  .تتوىل القيادة يف جهود التنفيذ على الصعيد اإلقليمي
 ويدعم الفرع أيضا البلدان كي تضع وتنفذ برامج عمل على الصعيد الـوطين، وذلـك        - ١٦٢

ملة ومـستمرة وقابلـة     وينبغي أن تكون برامج العمل تلك شـا       . عن طريق تقدمي املساعدة التقنية    
للتكيف، وأن تتناول قضايا متس كافة القطاعات مـن قبيـل التـشريعات والـسياسات والتمويـل                 

وقـد وضـع حنـو     . )١٢٢(وأن تنفذ يف الوقت نفسه أنـشطة حمـددة مـن أجـل محايـة البيئـة البحريـة                  
  .)١٢٣( بلدا خططا وطنية لتنفيذ برنامج العمل العاملي أو هي يف سبيلها إىل ذلك٧٠

، وسيـستعرض  ٢٠٠٦ و ٢٠٠١ وقد اسُتعرض تنفيذ برنامج العمل العـاملي يف عـامي           - ١٦٣
واعتمد االسـتعراض احلكـومي الـدويل الثـاين     . )١٢٤(٢٠١١نوفمرب /مرة أخرى يف تشرين الثاين 

لربنامج العمل العـاملي إعـالن بـيجني، الـذي يـنص، ضـمن مجلـة أمـور، علـى اجتـاه اسـتراتيجي                    
__________ 

  .UNEP(OCA)/LBA/IG2/7مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة، انظر أيضا  )١٢١(
  .مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة )١٢٢(
)١٢٣( A/62/66/Add.1 ١٧٣، الفقرة.  
  .www.gpa.unep.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=53انظر  )١٢٤(
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تركيزا أكرب لإلجراءات املتخـذة علـى الـصعيدين الـوطين واحمللـي،             جديد للربنامج، حيث يويل     
ــضائع           ــصادي للب ــيم اقت ــستدامة وتقي ــة م ــات مالي ــاد آلي ــادي بإجي ــيت تن ــدعوات ال ــن ال ــد م بتأيي
واخلــدمات، ومــشاركة اجلهــات املعنيــة احملليــة، واتبــاع هنــج متكاملــة يف اإلدارة، وعلــى وجــه    

 مـن   ٣٣واسـتجابة للفقـرة     . )١٢٥(رة املنـاطق الـساحلية    اخلصوص، ربـط إدارة امليـاه العذبـة وإدا        
اإلعالن السياسي ملؤمتر القمة العاملي، ضيق برنامج العمل من تركيزه كي يؤكـد بـشكل أكـرب                 
على مسائل املياه املستعملة يف املدن، والتغيري املادي يف املوائل وتدمريها، واملغـذيات والقمامـة               

  .)١٢٦(البحرية
كز الفرع وشركاؤه، مبا يف ذلك برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي     ، ر ٢٠٠٦ ومنذ عام    - ١٦٤

ومرفق البيئة العاملية وبرامج البحار اإلقليمية جهودهـا علـى تنـاول اجملـاالت ذات األولويـة الـيت             
حددت خالل االستعراض احلكـومي الـدويل الثـاين، وكـذلك اجلهـود املتواصـلة لتعزيـز تعمـيم                   

. ئية الوطنية وتعزيز اإلدارة املتكاملـة للـسواحل وأحـواض األهنـار        برنامج العمل يف اخلطط اإلمنا    
ويهدف الفرع أيضا إىل كفالة أن تكون اجلهود اليت تبذهلا السلطات الوطنيـة ملعاجلـة األنـشطة               
الربيــة مدجمــة بــشكل جيــد يف العمليــات اإلمنائيــة الوطنيــة، مبــا فيهــا تلــك الــيت تــدعمها أوســاط 

  .ساعدة اإلمنائية لدى األمم املتحدة واستراتيجيات احلد من الفقراملاحنني الدولية، وأطر امل
 وأُبــرزت بعــض املبــادرات األخــرية يف تقــارير األمــني العــام بــشأن احمليطــات وقــانون     - ١٦٥

البحار، مبا يف ذلك بـرامج تقيـيم ومعاجلـة القمامـة البحريـة وإنـشاء شـراكة عامليـة بـشأن إدارة                       
  .)١٢٧(زيز إدارة املياه املستعملةاملغذيات وبرامج هتدف إىل تع

  
  التلوث الناجم عن السفن    

 إن النقل البحري الدويل بالغ األمهية بالنسبة للتنميـة املـستدامة ويـشكل دعامـة للنمـو                  - ١٦٦
 يف املائـة مـن التجـارة    ٨٠ويـتم نقـل أكثـر مـن     . االقتصادي واالجتماعي يف العديد من البلدان  

بحــر ويــتم نقــل حــىت نــسبة أعلــى مــن جتــارة البلــدان الناميــة   الدوليــة يف البــضائع عــن طريــق ال 
بيــد أنــه حــسب التقــارير األخــرية، يظــل عــدد كــبري مــن أقــل البلــدان منــوا   . باســتخدام الــسفن

  .)١٢٨(معزوال عن طرق املالحة الدولية الرئيسية أو املعتادة

__________ 
  .٢٧٢-٢٦٨، الفقرات A/62/66انظر  )١٢٥(
  .)٢٠٠٦ (االجتاهات والعمليات: حالة البيئة البحريةانظر برنامج األمم املتحدة للبيئة،  )١٢٦(
)١٢٧( A/63/63/Add.1 ؛ و ١٦٩-١٦٧ و ١٥٨ و ١٥٧، الفقراتA/64/66/Add.1 ٣٨٧ و ٢٣١-٢٢٦، الفقرات.  
:  ملؤمتر األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـة، املتـاح علـى املوقـع التـايل                ٢٠١٠استعراض النقل البحري لعام     انظر   )١٢٨(

www.unctad.org.  
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 التلـوث  لخـال  مـن  سـيما  البحريـة، ال   البيئـة  علـى  البحـري  النقل أنشطة  وتستمر آثار  - ١٦٧
 واألنــواع الكيميــائي احلــراري والتلــوث االحتبــاس غــازات وانبعاثــات اهلــواء وتلــوث النفطــي
  .املتغلغلة الدخيلة
مــؤمتر األمــم  ومت اســتحداث صــكوك قانونيــة وصــكوك سياســات دوليــة عديــدة منــذ  - ١٦٨

سفن واحلـد منـه     من أجل منع تلوث البيئـة البحريـة النـاجم عـن الـ             املتحدة املعين بالبيئة والتنمية     
 من االتفاقيـة، تتعلـق تلـك التـدابري بتـصميم الـسفن       ١٩٤وكما جاء يف املادة     . )١٢٩(ومكافحته

وبنائها وجتهيزهـا وتـشغيلها وتوظيـف أشـخاص للعمـل فيهـا، ممـا يـضمن سـالمة العمليـات يف                      
البحر، ومينع عمليـات التفريـغ اإلرادي أو غـري اإلرادي، وكـذلك احلـوادث ويـسمح بالتعامـل               

  .)١٣٠(ع احلاالت الطارئةم
 واستحدثت معظم هـذه الـصكوك املنظمـةُ البحريـة الدوليـة مـن خـالل جلنـة الـسالمة                    - ١٦٩

املنظمـة  البحرية وجلنة محايـة البيئـة البحريـة، لكـن اسـتحدثت كـذلك منظمـة العمـل الدوليـة و                    
ل عـدد مـن   وال يـزا .  والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة صـكوكا ذات صـلة      اهليدروغرافية الدولية 

ــة  . تلـــك الـــصكوك مل يـــدخل حيـــز التنفيـــذ بعـــد   واســـُتحدث العديـــد مـــن الـــصكوك املتعلقـ
بالسياسات، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية واملعايري واملدونات مبشاركة هامة مـن الرابطـات يف               

  .جمايل الصناعة والتأمني
 عــين بالبيئــة والتنميــةمــؤمتر األمــم املتحــدة امل منــذ  املنظمــة البحريــة الدوليــة واعتمــدت- ١٧٠
، وكـذلك  )١٣١(من الصكوك اهلامـة يف مـا يتعلـق بـسالمة املالحـة ومنـع التلـوث البحـري          عددا

__________ 
، وضـعت  ٢٠٠٤ يف عـام  ورواسـبها االتفاقية الدولية ملراقبة وتصريف مياه صابورة الـسفن       مثال، منذ اعتماد     )١٢٩(

 أربع عشرة جمموعة من املبادئ التوجيهية من أجل املساعدة يف تنفيـذ هـذه االتفاقيـة          جلنة محاية البيئة البحرية   
املنطقــة املــشمولة  يف تبـادل ميــاه الـصابورة  كمــا اعتمـدت أيــضا جمموعـة مــن املبـادئ التوجيهيــة ل   . واعتمـدهتا 
  .نتاركتيكاأمبعاهدة 

  .٤٠١ إىل ٣٧٣ ومن ٣٤٦ إىل ٢٧٧ الفقرات من A/57/57 و ١٧٠ إىل ١٦٤ الفقرات من A/63/63انظر  )١٣٠(
اتفاقيــة منـع التلـوث البحــري النـاجم عـن إغــراق     ) أ: (تـضم صـكوك املنظمــة البحريـة الدوليـة اهلامــة مـا يلـي       )١٣١(

 املـواد   -ادس  املرفـق الـس    (١٩٩٧بروتوكول عام   ) ب(؛  )بروتوكول لندن  (١٩٧٢النفايات ومواد أخرى،    
املتعلــق باالتفاقيــة الدوليــة ملنــع التلــوث النــاجم عــن الــسفن،  ) املتعلقــة مبنــع تلــوث اهلــواء النــاجم عــن الــسفن 

بروتوكــول بــشأن االســتعداد والتــصدي ) ج( ذي الــصلة؛ ١٩٧٨، بــصيغتها املعدلــة بربتوكــول عــام ١٩٧٣
 االتفاقية الدوليـة ملراقبـة الـنظم الـضارة      )د(؛  ٢٠٠٠والتعاون يف ميدان أحداث التلوث مبواد خطرة وضارة،         

ــسفن،    ــى ال ــضادة للحــشف عل ـــ(؛ ٢٠٠١امل ــسفن      ) ه ــاه صــابورة ال ــصريف مي ــة وت ــة ملراقب ــة الدولي االتفاقي
ــة احلطــام لعــام   ) و(؛ )مل تــدخل بعــد حيــز التنفيــذ  (٢٠٠٤ورواســبها،  اتفاقيــة نــريويب الدوليــة املتعلقــة بإزال

اتفاقيـة هونـغ كونـغ إلعـادة تـدوير الـسفن بـصورة آمنـة وسـليمة                ) ز(؛  )مل تدخل بعد حيـز التنفيـذ       (٢٠٠٧
ومت أيـضا تعـديل االتفاقيـة الدوليـة ملعـايري التـدريب والتـرخيص               ). مل تـدخل بعـد حيـز التنفيـذ         (٢٠٠٩بيئيا،  

  .٢٠١٠ وعام ١٩٩٥واملراقبة املتعلقة بالبحارة يف عام 
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واعتمــدت . )١٣٢(مــا خيــص املــسؤولية والتعــويض عــن التلــوث الــذي يــصيب البيئــة البحريــة  يف
  أيضا صكوكا دولية متعلقة بسالمة سفن الـصيد، لكـن هـذه الـصكوك              املنظمة البحرية الدولية  

  .)١٣٣(مل تدخل بعد حيز التنفيذ
 البحريـة   ةَ املدون  ويف ما يتعلق بنقل املواد اخلطرة، تشمل الصكوك الدولية ذات الصلة           - ١٧١

 املدونـة الدوليـة بـشأن النقـل املـأمون لطـرود الوقـود النـووي املـشعع                  و الدولية للبـضائع اخلطـرة    
 تعـدان اآلن إلـزاميتني مبوجـب        لـتني ، ال والبلوتونيوم والنفايات القوية اإلشعاع على منت الـسفن       

 الـيت   أنظمـة النقـل املـأمون للمـواد املـشعة         ، وكـذلك    االتفاقية الدولية حلمايـة األرواح يف البحـر       
  .استحدثتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 وتشمل االتفاقات العاملية اليت اعتمدهتا منظمة العمل الدوليـة مـن أجـل تنظـيم معـايري                  - ١٧٢
االتفاقيـة املتعلقـة بالعمـل       و ٢٠٠٦شغيل اآلمن للـسفن اتفاقيـة العمـل البحـري لعـام             العمل والت 

ومت أيــضا اعتمــاد صــكوك قانونيــة علــى الــصعيد ). ١٨٨رقــم  (٢٠٠٧ لعــام يف صــيد األمســاك
ســيما يف ســياق  اإلقليمــي مــن أجــل منــع تلــوث البيئــة البحريــة النــاجم عــن النقــل البحــري، ال 

 ).٧٣انظر الفقرة (لتابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة  ابرنامج البحار اإلقليمية

ــشاء       - ١٧٣ ــسفن، مت إن ــن ال ــاجم ع ــوث الن ــيم التل ــن أجــل تنظ ــشديدة    وم ــة ال ــاطق البحري املن
لمناطق البحرية الشديدة وجيب أن تكون ل   . واملناطق اخلاصة ومناطق مراقبة االنبعاثات    احلساسية  
 االقتصادية أو العلمية املهمة وينبغي أن      -جتماعية  اال صائص اإليكولوجية أو  بعض اخل احلساسية  

وجيـب أيـضا أن يكـون هنـاك علـى           . )١٣٤(تكون قابلة للتضرر من أنـشطة النقـل البحـري الـدويل           
 واحـد ذي صـلة لـه قاعـدة قانونيـة حمـددة ميكـن أن تعتمـدها املنظمـة البحريـة           يـة األقل إجراء محا  

  .)١٣٥(إزالتها ه األنشطة أو احلد منها أوالعاملية من أجل تفادي املخاطر النامجة عن هذ
__________ 

ل تعديل االتفاقية الدولية املتعلقة باملـسؤولية املدنيـة     من أج  ١٩٩٢بروتوكول عام   ) أ: (تشمل هذه الصكوك   )١٣٢(
االتفاقيــة الدوليــة املتعلقــة باملــسؤولية املدنيــة عــن   ) ب(؛ ١٩٦٩عــن الــضرر النــاجم عــن التلويــث النفطــي،   

 مـن أجـل تعـديل       ١٩٩٢بروتوكـول عـام     ) ج(؛  ٢٠٠١األضرار النامجـة عـن التلـوث بزيـت وقـود الـسفن،              
قــة بإنــشاء صــندوق دويل للتعــويض عــن األضــرار النامجــة عــن التلويــث النفطــي لعــام    االتفاقيــة الدوليــة املتعل

 امللحق باالتفاقيـة الدوليـة املتعلقـة بإنـشاء صـندوق دويل للتعـويض عـن            ٢٠٠٣بروتوكول عام   ) د(؛  ١٩٧١
ويض عـن  االتفاقيـة الدوليـة املتعلقـة باملـسؤولية والتعـ      ) هــ (؛  ١٩٩٢األضرار النامجة عن التلويث النفطي لعام       

 ٢٠١٠ وبروتوكوهلــا لعــام ١٩٩٦الــضرر النــاجم عــن نقــل املــواد اخلطــرة والــضارة عــن طريــق البحــر لعــام  
  ).تدخل بعد حيز التنفيذ مل(

  تورميولينــوس الدوليــة لــسالمة ســفن الــصيد     املتعلــق باتفاقيــة ١٩٩٣مــثال بروتوكــول تورميولينــوس لعــام     )١٣٣(
ــة   و١٩٧٧ لعــام ــة الدولي ــصيد     ملعــايري الاالتفاقي ــأفراد طــواقم ســفن ال ــة املتعلقــة ب ــدريب والتــرخيص واملراقب ت
  .١٩٩٥ لعام

قـرار املنظمـة البحريـة      (املبادئ التوجيهية املنقحة من أجل حتديد وتعيني املنـاطق البحريـة الـشديدة احلـساسية                 )١٣٤(
  ).A.982(24)الدولية، 

  .مسامهة املنظمة البحرية الدولية )١٣٥(
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، كمـا جـرى   ١٩٧٣ لعـام  االتفاقية الدولية ملنع التلـوث النـاجم عـن الـسفن           ومبوجب   - ١٧٤
االتفاقية الدوليـة ملنـع التلـوث النـاجم عـن الـسفن             ( ذي الصلة    ١٩٧٨تعديلها بربوتوكول عام    

ــاطق الــشديدة احلــساسية ، جيــب علــى)٧٣/٧٨ عــايري حمــددة متعلقــة   أن تــستجيب أيــضا مل املن
ــة     ــة وحبركــة املالحــة البحري ــة واإليكولوجي ــالظروف األوقيانوغرافي ــاطق   . ب ــدما حتظــى املن وعن

اخلاصــة مبوافقــة املنظمــة البحريــة الدوليــة، يــوفر هلــا مــن خــالل أنظمــة ملزمــة، مــستوى محايــة   
عمليـــات التـــصريف النـــاجم عـــن التـــشغيل أعلـــى مـــن ذلـــك الـــذي تتمتـــع بـــه املنـــاطق     مـــن
  .األخرى حريةالب

، أُضيف املرفق السادس إىل االتفاقية الدولية ملنع التلوث النـاجم عـن             ١٩٩٧ ويف عام    - ١٧٥
 املتعلق باألنظمة اخلاصة مبنع التلوث اجلوي الناجم عـن الـسفن، والـذي سـعى     ٧٣/٧٨السفن  

سـيد  إىل اخلفض إىل أدىن حد ممكن مـن االنبعاثـات املنقولـة جـوا مـن الـسفن، مبـا يف ذلـك أكا                    
وعقـب دخـول هـذا املرفـق حيـز التنفيـذ            . الكربيت وأكاسيد النيتروجني ومسامهتها يف التلوث     

 هبـــدف تعزيـــز حـــدود االنبعاثـــات ٢٠٠٨، اعُتمـــدت صـــيغة منقحـــة منـــه يف ٢٠٠٥يف عـــام 
وحـوى املرفـق املـنقح خفـضا تـدرجييا لالنبعاثـات مـن الـسفن ونـص                  . املعمول هبا تعزيزا كـبريا    
ودخل املرفق السادس املنقح واملدونة التقنيـة ألكاسـيد         . افحة االنبعاثات على حتديد مناطق مك   

  .)١٣٦(٢٠١٠يوليه / متوز١ املرتبطة به حيز التنفيذ يف ٢٠٠٨النيتروجني لعام 
ــة       - ١٧٦ ــشطة الوطني ــديرها وتنجــز األن ــة وت ــربامج البيئي ــة ال ــة الدولي ــسق املنظمــة البحري  وتن

. )١٣٧(بحريــة مــن خــالل برناجمهــا املتكامــل للتعــاون الــتقين  واإلقليميــة املرتبطــة حبمايــة البيئــة ال 
وُوضع الربنامج من أجل مساعدة البلدان على تنمية املـوارد البـشرية والقـدرات املؤسـسية مـن                  
ألجل االمتثال املوحد والفعال لإلطار التنظيمي للمنظمة البحرية الدولية، وهو يـساعد البلـدان       

ــة و    ــة مياههــا وحميطاهتــا مــن    علــى ضــمان تقــدمي خــدمات شــحن مأمون ــة ومحاي ــة وفعال موثوق
  .التدهور البيئي الناجم عن السفن واألنشطة األخرى املتصلة باجملال البحري

 بــشأن A.1006(25)، اختــذت مجعيــة املنظمــة البحريــة الدوليــة القــرار ٢٠٠٧ ويف عــام - ١٧٧
لفيـة الـذي تتـضمن مـن بـني      الصلة بني الربنامج املتكامل للتعاون الـتقين واألهـداف اإلمنائيـة لأل           

مجلــة أمــور دعــوة للــدول األعــضاء واملنظمــات املاحنــة مــن أجــل االعتــراف بأمهيــة بنــاء القــدرة  
البحرية يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيـة وضـمان مراعـاة إدمـاج القطـاع البحـري يف بـرامج                    

إعطاء أولويـة كـبرية لتلـك       كما طالب أيضا املنظمة البحرية الدولية ب      . املساعدة اإلمنائية الرمسية  
ــة         ــة الدولي ــة البحري ــة للمنظم ــصكوك العاملي ــى ال ــصديق املبكــر عل ــشجع الت ــيت ال ت ــشطة ال األن

__________ 
)١٣٦( A/65/69/Add.2٢٥٠ إىل ٢٤٨رات من ، الفق.  
  .مسامهة املنظمة البحرية الدولية )١٣٧(
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وتنفيذها الفعال فحسب، بل تساهم كـذلك يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مـع مراعـاة         
اجـات النقـل     وأقـل البلـدان منـوا وكـذلك ح         دول اجلزريـة الـصغرية الناميـة      احلاجات اخلاصـة للـ    

  .)١٣٨(البحري اخلاصة بأفريقيا
  

  مصادر التلوث األخرى    
 باإلضافة إىل النقل البحري، ميكن أن حيدث تـدهور البيئـة البحريـة مـن جـراء أنـشطة                    - ١٧٨

أخــرى جتــري يف البحــر كإلقــاء النفايــات واستكــشاف الــنفط والغــاز واســتغالهلما، والتعــدين    
، يف ٢١ بإلقـــاء النفايـــات، أوصـــى برنـــامج العمـــل  ويف مـــا يتعلـــق. قـــاع البحـــار العميقـــة يف

بــاء، بــأن تــدعم الــدول التــصديق علــى االتفاقيــات ذات الــصلة حــول إلقــاء    -٣٠-١٧ فقرتــه
 النفايات يف البحر وتنفيـذها واملـشاركة فيهـا علـى نطـاق واسـع، وشـجَّع األطـراف يف اتفاقيـة                     

) اتفاقيـة لنـدن    (١٩٧٢عـام   ل أخـرى  النفايـات ومـواد      إغـراق منع التلوث البحـري النـاجم عـن         
. علـى اختــاذ خطـوات مناســبة مـن أجــل وقـف إلقــاء النفايـات يف احملــيط وحـرق املــواد اخلطــرة      

 جيم، ملنـصات الـنفط والغـاز البحريـة        -٣٠-١٧ أيضا، يف فقرته     ٢١وتطرق جدول األعمال    
واالنبعاثـات  وأوصى الدول بتقييم التدابري التنظيمية املوجودة من أجل التصدي ملسائل التفريغ            

  .والسالمة وبغية تقييم احلاجة لتدابري إضافية
 من أجل حتديث اتفاقية لندن واحللول حملـها         ١٩٩٦ واعُتمد بروتوكول لندن يف عام       - ١٧٩

 ومثـل تغـيريا كـبريا يف النـهج املتبــع إزاء     ٢٠٠٦ودخـل حيـز التنفيـذ يف عـام     . يف آخـر املطـاف  
  .لتأكيد على النهج الوقائيتنظيم البحر كمستودع للفضالت من خالل ا

 ومبوجب هذا الربوتوكول، يكون كل إلقاء للنفايات ممنوعا، باستثناء نفايات مقبولـة             - ١٨٠
وينبغـي اختـاذ تـدابري وقائيـة مناسـبة عنـدما حيتمـل        . “القائمة العكسية”مدرجة يف ما يسمى بـ  

حـىت يف الوقـت الـذي    أن يتسبب إدخـال النفايـات أو مـواد أخـرى يف البيئـة البحريـة يف ضـرر                  
وصـدق علـى الربوتوكـول      . تكون فيه أدلة قاطعة على وجود عالقة بني املدخالت وآثارهـا           ال

  .)١٣٩( طرفا٣٩حىت اآلن 
 واعتمد جملسا إدارة اتفاقية لندن وبروتوكول لندن عددا من املبادئ التوجيهية لتقيـيم              - ١٨١

مجيع جماري النفايات اليت قـد يـتم الـتفكري    أثر األنشطة البشرية على البيئة البحرية والتعامل مع        
وتركـز االنتبـاه مـؤخرا علـى أثـر التخـصيب بواسـطة              . فيها مـن أجـل إلقـاء النفايـات يف البحـر           

  .)١٤٠() أدناه٢٠٢انظر الفقرة (احلديد على البيئة البحرية 
__________ 

  .مسامهة املنظمة البحرية الدولية )١٣٨(
  .www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-%202011.pdfانظر  )١٣٩(
  .مسامهة املنظمة البحرية الدولية )١٤٠(
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 ويف أعقاب حادثي ديبـواتر هـورايزن ومونتـارا، تركـز االهتمـام الـدويل علـى احلاجـة                    - ١٨٢
وسـبق أن   . نع تلوث البيئة البحرية الناجم عن استكشاف النفط والغاز يف البحر واسـتغالهلما            مل

استحدثت املنظمة البحرية الدولية نظاما شامال يغطي منع التلوث النفطي الناجم عـن الـسفن،               
، إال أن ) أدنـاه ١٧٧ إىل ١٦٦انظـر الفقـرات مـن    (مبا يف ذلك ما يتعلق باملسؤولية والتعـويض    

كوك ذات الـــصلة ال تغطـــي حاليـــا ضـــرر التلـــوث الـــذي تـــسببه أنـــشطة االستكـــشاف    الـــص
  .واالستغالل يف البحر

، متـت صـياغة     ٢٠١٠ ويف اجتماع اللجنة القانونية للمنظمـة البحريـة الدوليـة يف عـام               - ١٨٣
مقترح من أجل إضافة بند برنامج عمل جديد من أجل التصدي لقضايا املـسؤولية والتعـويض                

بــضرر التلــوث النفطــي العــابر للحــدود النــاتج عــن استكــشاف الــنفط واســتغالله          املرتبطــة 
إذ مل تغــط اخلطــة االســتراتيجية للمنظمــة البحريــة الدوليــة التلــوث النــاجم عــن . )١٤١(البحــر يف

وعليــه، صــدقت اللجنــة القانونيــة علــى  . )١٤٢(أنــشطة استكــشاف واســتغالل الــنفط يف البحــر 
  . خالله اجلمعية، اخلطة االستراتيجيةمقترح يوصي بأن ينقح اجمللس، ومن

 وقامت السلطة الدوليـة لقـاع البحـار باسـتحداث قواعـد وأنظمـة وإجـراءات متعلقـة                   - ١٨٤
بالتنقيــب عــن املعــادن البحريــة يف املنطقــة واستكــشافها واســتغالهلا هتــدف، مــن بــني مجلــة          

وحـىت  . )١٤٣( البحـار هنـاك  تتناوله، إىل ضمان تنمية مستدامة بيئيـا للمـوارد املعدنيـة يف قـاع              ما
نظام التنقيب عـن العقيـدات املؤلفـة مـن عـدة معـادن واستكـشافها           اآلن، مشلت هذه الصكوك     

 التنقيـب عـن الكربيتيـدات        ونظـام  ٢٠٠٠يوليه  / متوز ١٣ الذي اعتمدته السلطة يوم      يف املنطقة 
. ٢٠١٠مـــايو / أيــار ٧ واستكـــشافها الــذي اعتمدتـــه مجعيــة الــسلطة يـــوم    املتعــددة الفلــزات  

 مشروع نظام التنقيب عـن القـشور        ٢٠١١وستناقش السلطة يف دورهتا السابعة عشرة يف عام         
ونظمـت الـسلطة كـذلك حلقـات عمـل علميـة وتقنيـة حـول                . الغنية بالكوبالـت واستكـشافها    

موارد قاع البحار العميقة والبيئة البحرية من أجل مجـع املعـارف العلميـة الـضرورية بغيـة إدارة            
  .قة على حنو مستدامموارد املنط

  

__________ 
  ،LEG97/15ورهتــــا الــــسابعة والتــــسعني، وثيقــــة املنظمــــة البحريــــة الدوليــــة  تقريــــر اللجنــــة القانونيــــة يف د )١٤١(

  .١٣-١٤ إىل ٥-١٤من 
  .A.1012(26)القرار  )١٤٢(
  .http://isa.org.jm/en/documents/mcodeانظر  )١٤٣(
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  التطورات األخرية    
 مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة التنـوع   ، اعتمد٢٠١٠ ويف اجتماعه العاشر املعقود يف عام    - ١٨٥

 خطـة اسـتراتيجية جديـدة للتنـوع البيولـوجي فيهـا عـدد مـن األهـداف ذات الــصلة          البيولـوجي 
التلـوث، مبـا يف ذلـك اجلـزء         وكان هـدف اخلطـة هـو خفـض          . بالوقاية من تلوث البيئة البحرية    

ــة والتنــوع      ــنظم اإليكولوجي النــاجم عــن املغــذيات الفائــضة، إىل مــستويات ال متــس بوظيفــة ال
وباإلضـافة إىل ذلـك، يفتـرض أن يـتم حتديـد األنـواع الدخيلـة                . ٢٠٢٠البيولوجي حبلول عـام     

رات بغيــة منــع املتغلغلــة واملــسارات ومنحهــا األولويــة، وأن تتخــذ تــدابري مــن أجــل إدارة املــسا
  ).، املرفق١٠/٢املقرر (دخوهلا واستقرارها 

ــة     - ١٨٦ ــة احلكومي ــة األوقيانوغرافي ــة، ذكــرت اللجن ــة املتغلغل ــاألنواع الدخيل  وفيمــا يتعلــق ب
 واملنظمـة البحريـة الدوليـة مـن         اجمللس الدويل الستكـشاف البحـار     الدولية أهنا بصدد العمل مع      

ات مـن ميـاه الـصابورة ومدونـة ألفـضل املمارسـات        مبادئ توجيهية ألخذ عين أجل استحداث 
 أخــذ العينــات مــن أجــل املــواد العالقــة هبياكــل الــسفن ومدونــة ألفــضل املمارســات مــن أجــل  

  .)١٤٤(امليناء يف
 تالــضوء علــى أمهيــة البيانــات واملعلومـــا    املنظمــة اهليدروغرافيــة الدوليــة     وســلطت  - ١٨٧

بالنسبة للتجارة البحرية والتنمية املستدامة، مبـا يف        واملنتجات اهليدروغرافية، كاخلرائط املالحية     
ذلك يف بناء وصـيانة املـوانئ واملرافـئ واملرافـق البحريـة األخـرى، والـسياحة البحريـة ومـصائد                     

ودعمــت وســامهت يف . األمســاك والــصناعات املتعلقــة بتربيــة املائيــات وإدارة املنــاطق الــساحلية
ــة، ال  ــشاء املكاتــب اهليدروغرافي ــة و  ســيما إن ــدان النامي ــصغرية   مــن أجــل البل ــة ال ــدول اجلزري ال

  .)١٤٥(، مبا يف ذلك يف توفري التكنولوجيا واملنتجات الضروريةالنامية
  

  تغري املناخ  -  ٤  
 ومـؤمتر القمـة العـاملي،    جلنـة التنميـة االقتـصادية    منذ اعتماد النتائج اليت توصـلت إليهـا        - ١٨٨

وجـرى العديـد مـن تلـك        . ناخ على التنميـة املـستدامة     واصل اجملتمع الدويل مناقشة آثار تغري امل      
. )١٤٦()االتفاقيـة اإلطاريـة   (املناقشات يف سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ            

اإلطاريـة علـى   تفاقيـة  اال يف األطـراف مـؤمتر  ، أكد  ٢٠١٠ويف اجتماعه املعقود يف كانكون يف       
ن النامية يف تعاملها مـع تغـري املنـاخ يف الوقـت الـذي               التحدي الذي تواجهه بصفة خاصة البلدا     

__________ 
  .مسامهة اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية )١٤٤(
  .مسامهة املنظمة اهليدروغرافية الدولية )١٤٥(
  .http://unfccc.int/essential_background/convention/items/2627.php: ترد معلومات إضافية على املوقع التايل )١٤٦(
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، يف خطـــة جوهانـــسربغ التنفيذيـــةودعـــت . تـــسعى فيـــه جاهـــدة لتحقيـــق التنميـــة املـــستدامة 
 من فصلها الرابع، بالتحديد الختاذ إجراءات على مجيع املستويات من أجـل القيـام،     ٣٨ الفقرة

 مبوجب االتفاقية اإلطاريـة والعمـل يف روح        من بني مجلة أمور، بالوفاء بااللتزامات والتعهدات      
  .)١٤٧(من التعاون من أجل حتقيق أهدافها

 وأصبح اجملتمع الدويل يعترف بدور احمليطات املهم يف نظام املناخ واألثـر الـذي ميكـن                 - ١٨٩
أن حتدثه التغريات املناخية واجلوية يف التنوع البيولوجي البحري والنظم اإليكولوجية البحريـة،             

 يف املائة من الكربون اجلوي الـذي تلتقطـه   ٥٥فتم مثال تقدير أن    . ايل يف التنمية املستدامة   وبالت
 يف املائـة    ٧١ و   ٥٠الكائنات العضوية احلية تلتقطه الكائنات العـضوية احليـة البحريـة، مـا بـني                

ألعـشاب   أشجار املنغروف واملستنقعات املاحلـة وا منه تأخذه املوائل النباتية البحرية مبا يف ذلك       
وبإمكان بعض املمارسات املتعلقة بـاملوارد الربيـة والبحريـة          . )١٤٨(الطحالب البحرية البحرية، و 

 بالوعات غـازات االحتبـاس احلـراري وأن ترفـع مـن االنبعاثـات            واستعمال األراضي أن ختفض   
اجلوية وقد يؤدي فقدان التنوع البيولوجي إىل اخنفاض قدرة النظم اإليكولوجيـة علـى مقاومـة                

  .)١٤٩(التغريات املناخية
 ويسلط اجلزء التايل الضوء على اإلجراءات الرئيسية اليت اختذت من أجـل زيـادة فهـم            - ١٩٠

ويقــدم أيــضا استعراضــا عامــا لإلجــراءات املتخــذة مــن أجــل . آثــار تغــري املنــاخ علــى احمليطــات
  .حمليطاتالتخفيف من حدة هذه اآلثار والتكيف مع اآلثار املرتقبة لتغري املناخ على ا

  
  فهم آثار تغري املناخ على احمليطات    

 مــن أجــل حتــسني فهــم  ٢١ ُبــذلت جهــود كــبرية منــذ اعتمــاد جــدول أعمــال القــرن   - ١٩١
العمليات اليت تؤثر يف الغالف اجلـوي لـألرض أو تتـأثر بـه، مبـا يف ذلـك العمليـات االقتـصادية                       

ــز التعـــاون الـــدويل وحتـــسني   ــاء القـــدرة وتعزيـ ــة، وبنـ  فهـــم العواقـــب االقتـــصادية  واالجتماعيـ
. )١٥٠(واالجتماعية للتغريات اجلوية وتـدابري التخفيـف واالسـتجابة املتعلقـة مبثـل هـذه الـتغريات            

ــار تغــري املنــاخ علــى        وكــان مهمــا يف ذلــك الــصدد تطــوير البحــث مــن أجــل فهــم أفــضل آلث
__________ 

  .٢-٩، الفقرة ٩، الفصل ٢١انظر أيضا جدول أعمال القرن  )١٤٧(
  انظـــــر أيـــــضا برنـــــامج األمـــــم املتحـــــدة للبيئـــــة. مـــــسامهة اللجنـــــة األوقيانوغرافيـــــة احلكوميـــــة الدوليـــــة )١٤٨(

Blue Carbon: A Rapid Response Assessment (2009)املتــــــاح علــــــى املوقــــــع التــــــايل ، :
www.grida.no/files/publications/blue-carbon.  

ــرن   )١٤٩( ــال القـ ــدول أعمـ ــصل ٢١جـ ــرة ٩، الفـ ــة  . ١٩-٩، الفقـ ــسربغ التنفيذيـ ــة جوهانـ ــذلك خطـ ــر كـ   وانظـ
  .٣٨الفصل الرابع، الفقرة )  أعاله٩انظر احلاشية (

  .٧-٩ و ٦-٩جع نفسه، الفقرتان املر )١٥٠(
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ــد البحــر يف املنطقــة      ــان جلي ــة احمليطــات، مبــا يف ذلــك ارتفــاع مــستويات البحــار، وذوب القطبي
الشمالية، وحتمـض احمليطـات، وفقـدان التنـوع البيوليـوجي البحـري، وحـوادث اجلـو الـشديدة                   

  .)١٥١(والتحوالت يف توزيع األنواع البحرية
 مهما على حنو خـاص يف إعـداد          اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ       وكان عمل  - ١٩٢

 االقتـصادية ذات الـصلة بفهـم تغـري       -جتماعية  تقييمات شاملة للمعلومات العلمية والتقنية واال     
وأن تقريـر التقيـيم     . )١٥٢(املناخ وآثاره احملتملة، وكذلك اخليارات من أجل التخفيف والتكيف        

، سـريكز بدرجـة أكـرب علـى تقيـيم           ٢٠١٤اخلامس للهيئة، الذي مـن املتوقـع أن ينجـز يف عـام              
ا علـى التنميـة املـستدامة وإدارة املخـاطر          االقتصادية لتغري املنـاخ وآثارهـ      -اجلوانب االجتماعية   

  .)١٥٣(وصياغة رد من خالل التكيف والتخفيف
ــدويل الستكــشاف البحــار إىل أن        - ١٩٣ ــار اجمللــس ال ــصائد األمســاك، أش ــا يتعلــق مب  ويف م

ارتفاعا يف درجة حرارة البحر على املديني املتوسط والبعيد قد يـؤدي إىل تغـريات يف هجـرات                
مـــصائد األمســـاك يف مشـــال شـــرق احملـــيط جلنـــة اتفاقيـــة امـــة يف منطقـــة األرصـــدة الـــسمكية اهل

وقد تؤثر التغريات يف اهلجرة أو سلوك التبييض على معدالت الـصيد أو تتـسبب يف                . األطلسي
انتقــال األمســاك مــن املنــاطق الــيت تفــرض فيهــا قيــود مكانيــة أو عــرب احلــدود البحريــة حبــصص    

  .)١٥٤(خمتلفة
حمـددة بـشأن أثـر حتمـض احمليطـات علـى البيئـة البحريـة والتنـوع           ومتت إثـارة شـواغل     - ١٩٤

ــوجي البحــري  ــشبكات     )١٥٥(البيول ــواع، وخلــق اخــتالل يف ال ــة األن ، مبــا يف ذلــك تغــيري تركيب
ــسياحة         ــصيد وال ــضرر بال ــاال إحلــاق ال ــة واحتم ــة البحري ــنظم اإليكولوجي ــة وال ــة البحري الغذائي

حاجــة للبحــث اإلضــايف مــن أجــل وضــع  ومثــة . )١٥٦(وأنــشطة بــشرية أخــرى مرتبطــة بالبحــار 
__________ 

، ٢١٨ إىل ٢٠٩، الفقـــــرات مـــــن  A/65/69، و ٣٧٧ إىل ٣٧٤، الفقـــــرات مـــــن  A/65/69/Add.2انظـــــر  )١٥١(
، A/62/66/Add.1، و   ٣٥٩ و   ٣٥٨، الفقرتـان    A/63/63، و   ٣٤٨ إىل   ٣٤٢، الفقرات من    A/64/66/Add.1 و

  .٣٣٠ إىل ٣٢٧ الفقرات من A/62/66، و ٢٣٥ إىل ٢٢٨الفقرات من 
  .http://ipcc.ch/index.htmانظر  )١٥٢(
  .http://ipcc.ch/activities/activities.shtmlانظر  )١٥٣(
 ICES Cooperative Research Reportانظـر كـذلك   . مسامهة جلنة مصائد األمساك يف مشال شرق احملـيط األطلـسي   )١٥٤(

No. 301 (May 2010) .وهو متاح على املوقع التايل :http://ices.dk/pubs/crr301/CRR%20301-Web-100531.pdf.  
)١٥٥( A/65/69/Add.2 ٣٧٧ إىل ٣٧٤، الفقرات من.  
 :Emerging Issues: Environmental Consequences of Ocean Acidificationانظر برنامج األمم املتحدة للبيئـة،   )١٥٦(

A Threat to Food Security, (2010)    متـاح علـى املوقـع التـايل ، :www.unep.org/dewa/pdf/Environmental_ 

Consequences_of_Ocean_Acidification.pdf.  
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توقعات ذات معىن آلثار حتمض احمليطات على النظم البحرية ومصائد األمسـاك ورسـم احلـدود             
ويف ذلـك الـصدد،     . اليت قد ال ميكن للنظم اإليكولوجيـة البحريـة أن تنـتعش يف حالـة جتاوزهـا                

ــام    ــاكو لع ــار    ٢٠٠٨أوصــى إعــالن مون ــشجيع البحــث مــن أجــل فهــم أفــضل آلث  حتمــض  بت
احمليطات على النظم اإليكولوجية البحرية، وإقامة صالت بني خرباء االقتـصاد والعلمـاء لتقيـيم               

 االقتصادية، وحتسني التواصل بني صانعي السياسات والبـاحثني والنظـر يف   -اآلثار االجتماعية  
سليب أثر ارتفاع مستويات ثاين أكسيد الكربون يف اجلو علـى تـوازن إشـعاع األرض واألثـر الـ                  

  .)١٥٧(على كيمياء احمليطات والنظم اإليكولوجية يف املفاوضات بشأن تغري املناخ
ــوجي  ، اعتــرف ٢٠١٠ ويف عــام - ١٩٥ ــة التنــوع البيول  يف مقــرره مــؤمتر األطــراف يف اتفاقي
 بأن حتمض احمليطات استوىف الشروط الالزمة من أجـل التعامـل معـه كقـضية جديـدة                  ١٠/١٣

 أن تعتـرب آثـار   لفرعيـة املعنيـة باملـشورة العلميـة والتقنيـة والتكنولوجيـة           اهليئة ا وناشئة وطلب إىل    
حتمض احمليطات على التنـوع البيولـوجي البحـري واملوائـل البحريـة كجـزء مـن برنـامج العمـل                

  .املتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي
جة جلمع منهجي للبيانـات      باحلا مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية      وقد اعترف    - ١٩٦

حول البيئة البحرية مـن أجـل تطبيـق ُنهـج إدارة متكاملـة وتوقـع آثـار تغـري املنـاخ العـاملي علـى               
وسلط الضوء بصفة خاصة على احلاجة لاللتـزام بالبحـث          . املوارد البحرية احلية والبيئة البحرية    

تغري املناخ على الصعيد العـاملي      التعاوين الطويل األجل من أجل توفري البيانات املطلوبة لنماذج          
  .)١٥٨()٢١٦ إىل ٢١٣انظر الفقرات من (وللحد من حاالت عدم اليقني 

النظـام العـاملي لرصـد       قيـادة تنـسيق       اللجنة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة        وتواصل - ١٩٧
اجمللـس  ئـة و  وبرنـامج األمـم املتحـدة للبي    املنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة      ، بالتعاون مع    احمليطات

وستـشمل خطـة العمـل      . )١٥٩()٢١٦ إىل   ٢١٣انظـر الفقـرات مـن        (الدويل لالحتادات العلميـة   
املــستقبلية للنظــام املــتغريات املناخيــة األساســية الناشــئة فيمــا يتعلــق بكيميــاء احمليطــات ونظمهــا  
ــنظم          ــى ال ــتحمض عل ــاخ وال ــار تغــري املن ــدا يف تعقــب آث ــا ســيكون مفي ــة، وهــو م اإليكولوجي

  .)١٦٠(ولوجية للمحيطاتاإليك
  

__________ 
: انظــر كــذلك إعــالن مونــاكو املتــاح علــى املوقــع التــايل . مــسامهة اللجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة )١٥٧(

www.ocean-acidification.net/Symposium2008/MonacoDeclaration.pdf؛ A/64/66/Add.1٣٤٥لفقرة ، ا.  
ــان ١٧، الفــصل ٢١جــدول أعمــال القــرن   )١٥٨( ــضا خطــة جوهانــسربغ   . ٩٨-١٧ و ٩٧-١٧، الفقرت انظــر أي

  .٣٨، الفصل الرابع الفقرة ) أعاله٩انظر احلاشية (التنفيذية 
  .مسامهة اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية )١٥٩(
  .ري املناخمسامهة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغ )١٦٠(
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  التخفيف من أثر تغري املناخ الناجم عن األنشطة املتعلقة باحمليطات    
يسلط الفرع التـايل الـضوء علـى اإلجـراءات املهمـة الـيت اختـذت للحـد مـن انبعاثـات                       - ١٩٨

 .)١٦١( من السفن وتنظيم عملية ختصيب احمليطات وعزل الكربوناالحتباس احلراري

 اإلجـراءات الـيت اختـذهتا املنظمـة         تـشتمل ،  )١٦٢( إعـداد دراسـات شـاملة      وباإلضافة إىل  - ١٩٩
 مــن الــسفن علــى وضــع تــدابري تقنيــة االحتبــاس احلــراريالبحريــة الدوليــة للحــد مــن انبعاثــات 

 .)١٦٣(وتشغيلية للنقل البحري الدويل

ــة يف اجتماعهــا     - ٢٠٠ ــة الدولي ــة التابعــة للمنظمــة البحري ــة البحري ــة البيئ ــة محاي  وناقــشت جلن
إمكانية تعديل املرفق السادس لالتفاقية الدولية ملنع التلـوث النـاجم    )١٦٤(٢٠١٠األخري يف عام   

عن السفن بغرض إلزام السفن اجلديدة مبا اعتمدته املنظمة من مؤشر كفاءة الطاقـة يف تـصميم                 
وُعممـت يف وقـت الحـق التعـديالت     . )١٦٦(وخطة إدارة كفـاءة الطاقـة يف الـسفن        )١٦٥(السفن

واصـلت اللجنـة    قـد   و. )١٦٧(٢٠١١يوليـه   / وستنظر يف اعتمادها جلنة احلماية يف متـوز        املقترحة،
أيضا مناقشة وضع تدابري مستندة إىل آليات السوق، باعتبارها آلية حمتملة للحـد مـن انبعاثـات                 

 من وسائل النقـل البحـري الـدويل، مبـا يف ذلـك اقتـراح فـرض ضـريبة علـى                      االحتباس احلراري 
 أكـسيد الكربـون مـن وسـائل النقـل البحـري الـدويل، أو مـن الـسفن الـيت                      مجيع انبعاثـات ثـاين    

 .تستويف شروط الكفاءة يف استخدام الطاقة ال

__________ 
انظـر  (خطـة جوهانـسربغ التنفيذيـة       . ٤٣-١٧ و   ٣٠-١٧، الفقرتان   ١٧، الفصل   ٢١جدول أعمال القرن     )١٦١(

  .٣٥ و ٣٤، الفصل الرابع، الفقرتان ) أعاله٩احلاشية 
)١٦٢( A/64/66/Add.2   دراسـة املنظمـة البحريـة الدوليـة الثانيـة          ”: انظـر أيـضا املنظمـة البحريـة الدوليـة         . ٧١، الفقرة

  ).٢٠٠٩لندن، (، “٢٠٠٩لالحتباس احلراري، عام 
ــر      )١٦٣( ــورات، انظـ ــالع علـــى آخـــر التطـ ــرات A/65/69/Add.2لالطـ ، A/64/66/Add.2، و ٣٨١ إىل ٣٧٩، الفقـ

  .٣٥٣ إىل ٣٤٩، الفقرات A/64/66/Add.1، و ٧٢ و ٧١الفقرتان 
   وثيقـــة املنظمـــة البحريـــة الدوليـــة انظـــر تقريـــر جلنـــة محايـــة البيئـــة البحريـــة عـــن دورهتـــا احلاديـــة والـــستني،   )١٦٤(

MEPC 61/24.  
انظر املبادئ التوجيهيـة املؤقتـة بـشأن طريقـة حـساب مؤشـر كفـاءة الطاقـة لتـصميم الـسفن اجلديـدة، وثيقـة                           )١٦٥(

  .MEPC.1/Circ.681املنظمة البحرية الدولية 
قـة، وثيقـة املنظمـة البحريـة        انظر التوجيه املتعلق بوضـع خطـة إلدارة كفـاءة الـسفن مـن حيـث اسـتهالك الطا                   )١٦٦(

  .MEPC.1/Circ.683الدولية 
  .www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/GHG-amendments-criculated.aspxانظر  )١٦٧(
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ويف ســياق االتفاقيــة اإلطاريــة، تتلقــى اهليئــة الفرعيــة للمــشورة العلميــة والتكنولوجيــة   - ٢٠١
 جمـال احلـد مـن       معلومات مستكملة بصفة دورية من املنظمة البحرية الدولية عن التطـورات يف           

املـسألة أيــضا يف إطـار الفريـق العامــل    تنــاقَش هـذه  و.  مـن الـسفن  االحتبـاس احلــراري انبعاثـات  
ــة       ــة التعاونيـ ــُنهج القطاعيـ ــياق الـ ــل، وذلـــك يف سـ ــل األجـ ــاوين الطويـ ــل التعـ املخـــصص للعمـ

وتركــز هــذه . واإلجــراءات اخلاصــة بقطاعــات حمــددة بغــرض تعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة اإلطاريــة  
ــة      املن ــد األدوار الــيت تــضطلع هبــا العمليــات يف إطــار االتفاقي ــة حتدي ــة علــى كيفي اقــشات اجلاري

 .)١٦٨(بني تلك العملياتوالصالت اليت تربط واملنظمة البحرية الدولية، اإلطارية 

 منـو العوالـق، ومـن مث        يؤدي إىل تعزيز  على الرغم من أن ختصيب احمليطات ميكنه أن          و - ٢٠٢
إزاء اآلثــار   أكــسيد الكربــون يف احمليطـات، أُعــرَب عــن عــدة شــواغل زيـادة امتــصاص ثــاين إىل 

واختذ عدد من اهليئات احلكوميـة الدوليـة،   . )١٦٩(احملتملة لتخصيب احمليطات على البيئة البحرية     
مقـررات   مبا فيها األطراف املتعاقدة يف اتفاقية لنـدن واألطـراف املتعاقـدة يف بروتوكـول لنـدن،                

 ١٠١انظـــر الفقـــرة (يطـــات مـــا عـــدا األحبـــاث العلميـــة املـــشروعة  أنـــشطة ختـــصيب احململنـــع 
وجيري بذل جهود إضافية يف سياق اتفاقيـة لنـدن وبروتوكـول لنـدن لوضـع آليـة                  . )١٧٠()أعاله

 .)١٧١(نشطة ختصيب احمليطاتألتنظيمية عاملية 

 للـسماح   ٢٠٠٧وقد دخلـت التعـديالت علـى بروتوكـول لنـدن حيـز النفـاذ يف عـام                    - ٢٠٣
اين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجيـة حتـت قـاع البحـار لعزلـه عـن                  باحتجاز ث 

، اعتمـدت األطـراف املتعاقـدة يف بروتوكـول لنـدن            ٢٠٠٩ويف عـام    . )١٧٢(اجلو آلجال طويلـة   
 مــن بروتوكــول لنــدن للــسماح بتــصدير تــدفقات ثــاين أكــسيد الكربــون ٦تعــديال علــى املــادة 

يولوجية العابرة للحدود حتت قاع البحار، وهـو التعـديل الـذي             اجل التكويناتلغرض ختزينه يف    

__________ 
  .مسامهة أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )١٦٨(
 A Scientific Summary for Policymakers on Ocean”وليـة  انظـر تقريـر اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الد      )١٦٩(

Fertilization“   ،  التـايل وهو متاح يف املوقـع : http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001906/190674e.pdf ؛
 ووثيقة املنظمة الدوليـة البحريـة       UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/7وانظر أيضا وثيقة اتفاقية التنوع البيولوجي       

LC 30/INF.4و  Add.1..  
 جيم الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة         ٩/١٦ واملقرر   LC-LP.1(2008)انظر قرار املنظمة البحرية الدولية       )١٧٠(

 ٨٧، الفقرتـان   A/64/66/Add.2، و   ٣٨٣ و   ٣٨٢، الفقرتـان    A/65/69/Add.2وانظر أيـضا    . التنوع البيولوجي 
  .٨٨و 

  .LC-LP.2 (2010) والقرار LC 32/15ية، وثيقة املنظمة البحرية الدولية مسامهة املنظمة البحرية الدول )١٧١(
  .LP.1(1)قرار املنظمة البحرية الدولية  )١٧٢(
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ــة   . )١٧٣(مل يــدخل حيــز التنفيــذ بعــد  ــا اســتعراض للمبــادئ التوجيهي لعــام احملــددة وجيــري حالي
اين أكسيد الكربون بغـرض الـتخلص منـها يف التكوينـات اجليولوجيـة              ث لتقييم تدفقات    ٢٠٠٧

ــاد   ــديالت علــــى املــ ــوء التعــ ــار، يف ضــ ــتكماهل ٦ة حتــــت قــــاع البحــ ــة اســ يف ا ، وذلــــك بغيــ
 .)١٧٤(٢٠١٢ عام

  
  التكيف مع تغري املناخ    

ــساحلية،     - ٢٠٤ ــة ال ــدويل، وال ســيما اجملتمعــات احمللي جهــودا ملموســة   لقــد بــذل اجملتمــع ال
ويف ضـوء جـدول     . )١٧٥(بغرض التكيف مع اآلثار احلالية واملتوقعة لـتغري املنـاخ علـى احمليطـات             

ديد من تلك األنشطة أيضا علـى أمهيـة التنـوع البيولـوجي يف              ركز الع ت،  )١٧٦(٢١أعمال القرن   
املناطق البحرية والساحلية وعلـى احلاجـة إىل اسـتراتيجيات للتكيـف تقـوم علـى مراعـاة الـنظم                    

 .اإليكولوجية

 لألطــراف يف االتفاقيــة اإلطاريــة يف كــانكون علــى أن مثــة  ٢٠١٠ووافــق مــؤمتر عــام  - ٢٠٥
اإلجـراءات املتعلقـة بـالتكيف مـن أجـل      و التعـاون الـدويل     حاجة على وجه الـسرعة إىل حتـسني       

التكيف بغرض احلد من سـرعة التـأثر وبنـاء القـدرة علـى التكيـف يف                 عملية  دعم وإتاحة تنفيذ    
وإضــافة إىل . البلــدان الناميــة، مــع مراعــاة مجلــة أمــور منــها الــنظم اإليكولوجيــة الــسريعة التــأثر 

 املخصص للعمل التعاوين الطويل األجل، دعيـت مجيـع           الفريق العامل  اختتام أعمال ذلك، ويف   
. األطــراف إىل حتــسني اإلجــراءات املتعلقــة بــالتكيف ضــمن إطــار عمــل كــانكون للتكيــف        

 .)١٧٧(جرى اإلقرار باحلاجة إىل تعزيز التعاون واخلربات على الصعيد الدويل كما

تمـدها مـؤمتر األطـراف      وأقرت اخلطة االستراتيجية اجلديدة للتنوع البيولـوجي الـيت اع          - ٢٠٦
 بأن محاية التنوع البيولـوجي مـن شـأهنا أن تـساعد             ٢٠١٠يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف عام       

على إبطاء تغري املناخ بتمكني الـنظم اإليكولوجيـة مـن ختـزين مزيـد مـن الكربـون وامتـصاصه،             
ى الــنظم لــع القــدرة علــى التكيــف  بإضــفاءوأن تــساعد النــاس علــى التكيــف مــع تغــري املنــاخ   

وفيما يتعلق باختاذ إجراءات حمددة، تقرر تعزيز قـدرة الـنظم         . اإليكولوجية وجعلها أكثر مناعة   

__________ 
  .٣٨٥ و ٣٨٤، الفقرتان A/65/69/Add.2 و LP.3(4)قرار املنظمة البحرية الدولية  )١٧٣(
  .LC 32/15 و ،٤املرفق ، LC 29/17وثيقتا املنظمة البحرية الدولية  )١٧٤(
)١٧٥( A/65/69/Add.2 والوثيقة ٣٩٢ إىل ٣٨٦، الفقرات A/64/66/Add.1 ٣٦١ إىل ٣٥٨، الفقرات.  
ــرن    )١٧٦( ــال الق ــصل ٢١جــدول أعم ــرات ٩، الف ــضا  و. ٢٠-١٩ إىل ١٩-٩، الفق ــسربغ  انظــر أي خطــة جوهان

  .٣٨، الفصل الرابع، الفقرة ) أعاله٩ احلاشيةانظر  (التنفيذية
  .ألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخمسامهة أمانة اتفاقية ا )١٧٧(
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ــون       ــات الكرب ــوجي يف خمزون ــوع البيول ــهام التن ــف وإس ــى التكي ــة عل ــام  اإليكولوجي ــول ع  حبل
، وذلك من خالل إجراءات احلفظ واإلصالح، مبا يشمل إصالح ما ال يقل عـن نـسبة            ٢٠٢٠

ائة من النظم اإليكولوجية املتـدهورة، وبالتـايل اإلسـهام يف ختفيـف وطـأة تغـري املنـاخ                يف امل  ١٥
 .)١٧٨(والتكيف معه

وقــد بــادرت منظمــة األغذيــة والزراعــة مــؤخراً إىل إقامــة شــراكة عامليــة بــشأن املنــاخ   - ٢٠٧
 منظمـة دوليـة وهيئـة قطاعيـة         ٢٠ومصائد األمساك وتربية املائيات، وهي شـراكة طوعيـة تـضم            

تركـز علـى تفـاعالت تغـري املنـاخ مـع امليـاه العامليـة واملـوارد احليـة ومـا يترتـب عليهـا مـن آثـار                
ونظــرت أيــضا الــدورة التاســعة والعــشرون للجنــة مــصائد األمســاك . )١٧٩(اجتماعيــة واقتــصادية
يف املسائل املتصلة بآثار تغري املناخ والتكيـف معـه وختفيـف وطأتـه      ٢٠١١التابعة للفاو يف عام   

 . سياق مصائد األمساك وتربية املائياتيف 
  

  العلوم البحرية ونقل التكنولوجيا البحرية  -  ٥  
ميكن للعلوم البحريـة، وتكنولوجياهتـا الداعمـة أن تقـدم، مـن خـالل حتـسني املعـارف                    - ٢٠٨

وتطبيقها يف جمال اإلدارة وصنع القرار، مسامهة كبرية فيما يتعلق بالقضاء على الفقـر، وكفالـة          
، وصـون البيئـة البحريـة العامليـة، واملـساعدة           البـشري  الغذائي، ودعم النشاط االقتـصادي       األمن

 وميكــن.  هلــاوالتــصديوالكــوارث الطبيعيــة وختفيــف آثارهــا  الطبيعيــة علــى التنبــؤ باألحــداث 
 أيضا أن تساعد على القيـام بوجـه عـام بتـشجيع اسـتخدام احمليطـات ومواردهـا                   للعلوم البحرية 
 . املستدامةلتحقيق التنمية

 الــدول بــالنظر يف دعــم الــدور الــذي تــضطلع بــه  ٢١وأوصــى جــدول أعمــال القــرن  - ٢٠٩
. توزيعهـا و البحـار وحتليلـها      وكـل املنظمات الدولية يف مجع البيانات واملعلومات من احمليطـات          

ــة   ــسربغوأكــدت خط ــة  جوهان ــة     التنفيذي ــوم البحري ــدرات يف جمــال العل ــاء الق ــة بن ــى أمهي  .عل
ــض  ــوم        وشــددت أي ــل العل ــك نق ــا يف ذل ــتقين، مب ــاون العلمــي وال ــادة التع ــى احلاجــة إىل زي ا عل

والتكنولوجيات والتقنيات البحرية على حنو مالئم من أجل حفـظ املـوارد البحريـة احليـة وغـري        
)  دال أدنــاه-الثالــث انظــر الفــرع (وأهابــت اســتراتيجية موريــشيوس للتنفيــذ  . احليــة وإدارهتــا

وفر الـدعم الـتقين واملـايل لـربامج العلـوم البحريـة يف اللجنـة األوقيانوغرافيـة               باجملتمع الدويل أن ي   
 .احلكومية الدولية اليت تكتسي أمهية خاصة بالنسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية

__________ 
  .١٠/٣٣، املرفق، و ١٠/٢مقررا اتفاقية التنوع البيولوجي  )١٧٨(
  .COFI/2011/6وثيقة الفاو  )١٧٩(
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ــا البحــار  يعــد و - ٢١٠ ــم وتكنولوجي ــعل ــدرج يف جــدول أعمــال    م ــا فتئــت ت سألة شــاملة م
رمسية واجلمعية العامة، اليت ال تزال تؤكد علـى أمهيـة زيـادة            اجتماعات العملية التشاورية غري ال    

الفهم العلمي للبيئة البحرية، وخباصة يف أعماق البحار، ونظمها اإليكولوجية البحرية الـسريعة             
التعـاون  وتـشجيع   األحبـاث علـى حنـو أفـضل     يعمل على تنسيقوينبغي للدعم الدويل أن     .التأثر

احلوكمـة الدوليـة، مبـا يف ذلـك إصـالح مؤسـسات بريتـون               وحتـسني   شـراكات   وإقامـة   واحلوار  
وتقوم املنظمات العلمية العاملية، بالتعـاون مـع احلكومـات والكيانـات ذات الـصلة               . )١٨٠(وودز

داخــل منظمــة األمــم املتحــدة، باختــاذ خطــوات مــن أجــل تــشجيع تقــدمي البيانــات واملعلومــات  
م هذه التحديات، لكن تلك اجلهـود حتتـاج         بشأن حتديات التنمية املستدامة وحلوهلا وتيسري فه      

)  أدنـاه ٤٨انظـر الفقـرة    (٧/١وأكـدت جلنـة التنميـة املـستدامة يف مقررهـا      . إىل موارد إضـافية   
علـى أن الفهــم العلمــي للبيئــة البحريــة، مبــا يف ذلــك املــوارد احليــة البحريــة وآثــار التلــوث، أمــر  

 .عل بني نظامي الغالف اجلوي واحمليطاتأساسي الختاذ قرارات سليمة، مبا يف ذلك إزاء التفا
  

 آليات التعاون والتنسيق يف العلوم البحرية    

اللجنـــة األوقيانوغرافيـــة احلكوميـــة الدوليـــة التابعـــة ملنظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة             
 والثقافة  والعلم

ــت الــذي يــشارك فيــه عــدد مــن املنظمــات يف إجــراء أحبــاث علميــة حبريــة           - ٢١١ يف الوق
ل هبا من أنشطة يف إطار واليات كل منها، ُيعترف باللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة                يتص وما

. الدولية باعتبارها املنظمـة الدوليـة املختـصة فيمـا يتعلـق بالبحـث العلمـي البحـري يف االتفاقيـة                    
، جوهانــسربغ التنفيذيــة وخطــة ٢١هــي تــضطلع بــدور هــام يف تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن  و

وقـد بـرزت اللجنـة      .  اللجنة املذكورة بـشكل مباشـر      تتناولن أحكام اخلطة    حيث إن العديد م   
باعتبارها املنظمة الدولية اليت تنسق األنشطة العلمية البحرية وخدمات احمليطات وما يتصل هبـا               

وتــسهم اللجنــة يف تنفيــذ االتفاقيــة ).  أدنــاه٢٢١ إىل ٢١٢انظــر الفقــرات (مــن بنــاء القــدرات 
 .  وتكنولوجيا احمليطاتولديها برامج يف علوم

  
 هيئة اخلرباء االستشارية لقانون البحار    

استجابة لالحتياجـات الناشـئة عـن االتفاقيـة ذات الـصلة بالبحـث ونقـل التكنولوجيـا                   - ٢١٢
البحرية وبناء القـدرات، أنـشأت مجعيـة اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة هيئـة اخلـرباء                    

 بغـرض تقـدمي املـشورة، بنـاء علـى الطلـب، جملـالس               ١٩٩٩ يف عـام     االستشارية لقانون البحـار   
. إدارة اللجنـــة ولألمـــني التنفيـــذي بـــشأن االضـــطالع مبـــسؤوليات اللجنـــة مبوجـــب االتفاقيـــة 

وعقــدت هيئــة اخلــرباء االستــشارية، الــيت تتعــاون علــى حنــو وثيــق مــع شــعبة شــؤون احمليطــات    
__________ 

  .البنك الدويل وصندوق النقد الدويل )١٨٠(
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معـــايري اللجنـــة : شأن ثـــالث وثـــائق اجتماعـــات واختتمـــت أعماهلـــا بـــ١٠وقـــانون البحـــار، 
األوقيانوغرافية احلكوميـة الدوليـة ومبادئهـا التوجيهيـة فيمـا يتعلـق بنقـل التكنولوجيـا البحريـة؛                   

ــادة    ــق امل ــة        ٢٤٧وإجــراءات تطبي ــل اللجن ــن قب ــانون البحــار م ــم املتحــدة لق ــة األم ــن اتفاقي  م
ذ قـرار مجعيـة اللجنـة األوقيانوغرافيـة     األوقيانوغرافية احلكومية الدولية؛ واملبادئ التوجيهية لتنفي    

 بــشأن نــشر طافيــات لدراســة ســطح أعــايل البحــار يف إطــار برنــامج  ٢٠/٦احلكوميــة الدوليــة 
ويف االجتمــاع الثالــث واألربعــني للمجلــس التنفيــذي للجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة  . أرغــو

ــام    ــد يف ع ــة املنعق ــشاري  ٢٠١٠الدولي ــة اخلــرباء االست ــشأن   ، طُلــب إىل هيئ ة مواصــلة العمــل ب
ممارســات الــدول األعــضاء يف جمــال البحــث العلمــي البحــري ونقــل    ” عــن ٣االســتبيان رقــم 

 . يف إطار االتفاقية“التكنولوجيا البحرية
  

 اتالنظم العاملية لرصد احمليط    

 إىل إنــشاء نظــام عــاملي لرصــد احمليطــات يتــيح اإلدارة ٢١دعــا جــدول أعمــال القــرن  - ٢١٣
ــة للب ــتخدام موارد الفعالـ ــة واسـ ــة البحريـ ــايئـ ــستدام هـ ــو مـ ــى حنـ ــة علـ ــة  .  الطبيعيـ ــود اللجنـ وتقـ

األوقيانوغرافية احلكوميـة الدوليـة شـراكة مـع املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة وبرنـامج األمـم                     
املتحدة للبيئة واجمللس الدويل للعلوم بغرض تنسيق عملية تنفيذ النظام العاملي لرصـد احمليطـات،               

ن نظــام دائــم لرصــد احمليطــات جيــري بنــاؤه وتعهــده وحتديثــه بفــضل مــسامهات  وهــو عبــارة عــ
منوذج لعرض احمليطـات مـع التركيـز علـى املالحظـات            ) أ(ويتكون النظام من    . الدول األعضاء 

منـوذج سـاحلي يركـز علـى جمموعـة أوسـع       ) ب(اخلاصة باخلدمات والعلوم املتصلة باملنـاخ؛ و      
ويشمل النظام االستـشعار مـن بعـد        . ت االجتماعية واالقتصادية  من املالحظات، مبا فيها البيانا    

 املد؛ والعوامات واألجهـزة العائمـة       أجهزة قياس انطالقا من السواتل؛ وأدوات ساحلية مبا فيها        
لفحص التيارات يف احمليطات واملنصات األخرى؛ والسفن التجارية املتعاونـة حـسب الظـروف              

ويقـدم النظـام بيانـات      . الت التغّير التسلسلية الطويلـة املـدة      ؛ وسج )مبا فيها العبارات التجارية   (
ويعتمد تنفيذه إىل حد كبري على التوجيه التقين الذي تقدمـه اللجنـة        . ومعلومات للمستخدمني 

التقنية املشتركة بني املنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة واللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة            
 يف املائـة مـن شـبكة        ٦٢وقد أقيمت نسبة    .  وعلم األرصاد اجلوية البحرية    املعنية بعلم احمليطات  

وهـو مـا   (الرصد املتوقع من أجل منوذج عرض احمليطات التابع للنظـام العـاملي لرصـد احمليطـات                 
وقـد  ). يف اجتمـاع مـؤمتر القمـة املعـين بـاألرض          املـسجلة    يف املائـة     ٣٠يشكل زيادة عـن نـسبة       

جرفــة والطافيــات املنجرفــة مــع التيــار جلمــع البيانــات األهــداف   حققــت عناصــر العوامــات املن
وقـد أحـرز    .  النظم يظل يشكل حتديا    تلكإلبقاء على   ااألولية اليت صممت من أجلها، غري أن        

 العاملية ألجهزة قيـاس املـد، وهـو مـا يعـزى إىل حـد كـبري                  املصفوفةأيضا تقدم كبري فيما خيص      
ونامي وغريهــا مــن األخطــار الكامنــة علــى مــستوى  إىل زيــادة التركيــز علــى رصــد أمــواج تــس 

 .سطح البحر
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 بـأن تنفيـذ     ١-٢٣وأقرت مجعية اللجنة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة يف قرارهـا              - ٢١٤
النظام تنفيـذا كـامال يتطلـب اسـتمرار عمـل نظـم للرصـد يف املوقـع ومـن الفـضاء جيـري حاليـا                      

ويواجـه النظـام التحـدي      . العاملية لنظم رصد األرض   حبثها بوصفها جزءاً ال يتجزأ من املنظومة        
املتثمل يف توسيع نطاق شبكة الرصد من جمموعة حمدودة من أوجه الرصد املـادي إىل جمموعـة                 
تشتمل على املتغريات البيولوجية والكيميائية لريتكز عليها تقييم حالـة احمليطـات خـارج نطـاق                

تحمــيض وتغــري الــنظم اإليكولوجيــة والتنــوع املنــاخ، مبــا يف ذلــك مــثال امتــصاص الكربــون وال 
 .البيولوجي

وأفادت اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية بأن االسـتثمارات يف النظـام شـهدت           - ٢١٥
وستضطلع تنمية القدرات بدور حاسم، ومثـة حاجـة إىل قيـام    . ركودا على مدى العقد املاضي   

ة العامليـة، بتخـصيص التمويـل لألنـشطة املـستدامة يف      اجلهات املاحنة الدولية، مبا فيها مرفق البيئـ     
 .)١٨١(جمال رصد املياه الساحلية وعلومها

وقد يؤدي وضع اتفاقية رمسية جلمع املالحظات األساسية املتعلقـة باحمليطـات وتبادهلـا               - ٢١٦
 .)١٨٢(إىل مواصلة تطوير النظام

  
 تكاثر الطحالب الضارة    

املعــين بالبيئــة والتنميــة، قامــت اللجنــة األوقيانوغرافيــة  علــى إثــر مــؤمتر األمــم املتحــدة   - ٢١٧
احلكوميـــة الدوليـــة بتـــشكيل الفريـــق احلكـــومي الـــدويل املعـــين بتكـــاثر الطحالـــب الـــضارة يف  

 لتلبيــة االحتياجــات العلميــة واإلداريــة واملتــصلة بــاملوارد إىل تنفيــذ برنــامج ١٩٩١مــارس /آذار
 اجتمــع الفريــق أكثــر مــن عــشر مــرات، وهــو  وقــد. عــاملي ملكافحــة تكــاثر الطحالــب الــضارة 

يواصــل العمــل علــى وضــع وتنفيــذ برنــامج ملكافحــة تكــاثر الطحالــب الــضارة لتعزيــز اإلدارة    
الفعالة لتكاثر الطحالب الضارة وإجراء أحباث علمية بشأهنا، وذلك بغرض فهم أسبابه وتوقـع              

جتمـاع الفريـق علـى      ، ركـز ا   ٢٠١١أبريـل   /ويف نيـسان   .حاالت حدوثه والتخفيف مـن آثـاره      
تنميــة القــدرات؛ وآثــار الطحالــب الــضارة علــى صــحة اإلنــسان، مبــا يف ذلــك اآلثــار الطويلــة    
ــساء فهمهــا؛       ــار الــيت ي  األجــل للتعــرض ملــستويات منخفــضة مــن تلــك الطحالــب، وهــي اآلث
واألحداث املتعلقة بالطحالـب الـضارة، وإدارة املنـاطق الـساحلية والـروابط الـيت تـصلها بإغنـاء            

لسواحل باملغذيات؛ وتأثريات تغري املناخ والتغري العاملي على حـدوث حـاالت التكـاثر واألثـر                ا
 .املترتب عليها

__________ 
  .مسامهة اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية )١٨١(
  .احلكومية الدوليةمسامهة اللجنة األوقيانوغرافية  )١٨٢(
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ولدى الفريق احلكـومي الـدويل املعـين بتكـاثر الطحالـب الـضارة فريـق يعمـل بوصـفه                     - ٢١٨
يـة املـشتركة    جهة للتنسيق فيما يتعلق بالتعامل مع النظام العاملي لرصد احمليطـات، واللجنـة التقن             

ــة املعنيــة بعلــم      ــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدولي ــة لألرصــاد اجلويــة واللجن بــني املنظمــة العاملي
احمليطــات وعلــم األرصــاد اجلويــة البحريــة، ونظــام اإلنــذار املبكــر باألخطــار املتــصلة باحمليطــات 

اثر الطحالـب الـضارة     نظم رصـد تكـ    بـ التابع للجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية فيما يتعلق        
وفيما يتعلق جبمع البيانات وتبادهلا، يتعـاون الفريـق أيـضا مـع برنـامج               .وتوقعه واإلنذار حبدوثه  

التبــادل الــدويل للبيانــات واملعلومــات األوقيانوغرافيــة بــشأن وضــع نظــام للمعلومــات املتــصلة     
 األحيائيـة لألنـواع     بالطحالب الضارة صمم لتجميع البيانات عن األحداث الضارة، واجلغرافيـا         

الضارة، والنظم احلالية للرصد واإلدارة على الصعيد العاملي، وليكون نقطة مرجعية السـتخدام             
 .أمساء األنواع املسببة للضرر

  
 نظم اإلنذار املبكر    

لقد أضحى احلد مـن احتمـال التعـرض لألخطـار الـساحلية العديـدة، مبـا فيهـا أمـواج                      - ٢١٩
وحــاالت تفــشي تكــاثر الطحالــب الــضارة، ممكنــا بفــضل إقامــة  تــسونامي وهبــوب العواصــف 

وتــربز كارثــة . واســتخدام نظــم اإلنــذار املبكــر لتنبيــه الــسكان احمللــيني إىل األحــداث الوشــيكة 
ــام      ــدي يف ع ــيت وقعــت يف احملــيط اهلن ــسونامي ال ــؤخرا يف    ٢٠٠٤ت ــذي ضــرب م ــزال ال  والزل

ة ألمــواج تــسونامي واحلاجــة إىل نظــم  اآلثــار املــدمر، للمجتمــع الــدويل بــشكل خــاص،اليابــان
غـري أن متويـل      .اإلنذار املبكر للحيلولة دون حتول أحداث طبيعية خطـرية إىل كـوارث إنـسانية             

نظم اإلنذار املبكـر بـأمواج تـسونامي قـد تقلـص، وإن كانـت أمـواج تـسونامي تعـالَج بـشكل                       
 .متزايد باعتبارها جزءا من هنج شامل لعدة أخطار

ادة الرئيـسية للجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة، جـرى وضـع إطـار                 وحتت القيـ   - ٢٢٠
لنظام عاملي شامل ولنظم لإلنذار بـأمواج تـسونامي وغريهـا مـن األخطـار الـساحلية مـن أجـل                     
احمليط اهلندي ومنطقة البحر الكـارييب والبحـار اجملـاورة ومشـال شـرق احملـيط األطلـسي والبحـر                  

 العامليــة للعوامــات املنجرفــة املــصفوفةوقــد مت حتــديث . ملتــصلة هبمــااألبــيض املتوســط والبحــار ا
وطافيات أرغو جلمع البيانات وعدد كبري من حمطات قياس مـستوى سـطح البحـر لكـي تقـدم                  

غري أنه لـوحظ أن مثـة      . البيانات بصورة آنية، وذلك بغرض دعم نظم اإلنذار بأمواج تسونامي         
وتقـــوم اللجنـــة  . حـــسني نظـــم اإلنـــذار املبكـــر   حاجـــة إىل تعزيـــز عمليـــة أخـــذ العينـــات لت    

األوقيانوغرافية احلكوميـة الدوليـة بتحـسني أنـشطة رسـم اخلـرائط الـساحلية داخـل الـدول مـن                     
خالل أنشطة بناء القدرات ومن خالل مـساعدة الوكـاالت الوطنيـة للتـصدي للكـوارث علـى                  

 خـرائط الـنظم     وضع خرائط وخدمات حمددة اهلدف، مبـا يف ذلـك خـرائط الفيـضانات ورسـم               
 .اإليكولوجية الساحلية
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 التبادل الدويل للبيانات واملعلومات األوقيانوغرافية    

التبــادل الــدويل للبيانــات واملعلومــات األوقيانوغرافيــة عبــارة عــن برنــامج مــن بــرامج     - ٢٢١
تيـسري وتـشجيع تبـادل مجيـع        ) أ(وتتمثـل أهدافـه يف      . اللجنة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة      

البيانات واملعلومات البحرية، مبا يف ذلك البيانات الوصفية واملنتجات واملعلومات بصورة آنيـة             
ــة؛ و    ــصورة مؤجل ــة أو ب ــة     ) ب(أو شــبه آني ــات البحري ــات واملعلوم ــع البيان ــة حفــظ مجي كفال

تعزيـز اسـتخدام املعـايري الدوليـة، ووضـع معـايري            ) ج(و  وإدارهتا وخدماهتا يف األجـل الطويـل؛        
يب تبادل البيانات واملعلومات البحرية على الصعيد العاملي أو املساعدة على وضـع تلـك               وأسال

املعايري واألساليب، وذلك باستخدام إدارة املعلومـات وتكنولوجيـا املعلومـات األكثـر مالءمـة؛        
مــساعدة الــدول األعــضاء علــى اكتــساب القــدرة الالزمــة إلدارة البيانــات واملعلومــات    ) د(و 

دعـم الـربامج البحريـة العلميـة والتنفيذيـة          ) ـهـ (لى أن تصبح شـريكة يف الـشبكة؛ و          البحرية وع 
الدولية للجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة واملنظمـات                   

وقـد مت توسـيع     .  هلا عن طريـق إسـداء املـشورة وتقـدمي خـدمات تتعلـق بـإدارة البيانـات                  الراعية
انات املشمولة بالتبادل الدويل املذكور إىل حـد كـبري بفـضل إدمـاج نظـام املعلومـات                  نطاق البي 

ــة مــستمرة، حيــث يبلــغ حجــم       ــارة عــن عملي ــة بــشأن احمليطــات، وهــو عب البيولوجيــة اجلغرافي
احلجـم الـذي    من فرادى جمموعات البيانات، وهو ٨٩٨ مليون سجل، مبا يشمل   ٣٠البيانات  

 .تزايدال يزال آخذ يف ال
  

 فريق اخلرباء املشترك املعين باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية    

 للحاجــة إىل هنــج علمــي شــامل لعــدة قطاعــات ومــشترك بــني التخصــصات إزاء تلبيــةً - ٢٢٢
شؤون البيئة البحرية، واحلاجـة إىل تعزيـز التنـسيق والتعـاون فيمـا بـني وكـاالت األمـم املتحـدة             

لــصلة باملوضــوع، أنــشئ فريــق اخلــرباء املــشترك املعــين باجلوانــب الــيت تتــوىل املــسؤوليات ذات ا
وهـو يـسدي   . )١٨٣( بوصفه آلية استشارية مشتركة١٩٦٧العلمية حلماية البيئة البحرية يف عام   

ــها        ــى طلب ــاء عل ــا بن ــيت هتمه ــسائل ال ــشأن امل ــة ب ــه الراعي ــشورة لوكاالت ــسنوات . )١٨٤(امل ويف ال
، خـضع الفريـق لعمليـة حتـديث       ٢٠٠١يف عـام    األخرية، عقب استعراض داخلي معمق أجري       

وتنشيط أفـضت إىل تعزيـز شـبكاته بزيـادة عـدد خـرباء البلـدان الناميـة املـشاركني يف أنـشطته،                       

__________ 
  .http://gesamp.org: التايلميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف املوقع  )١٨٣(
املنظمة البحرية الدولية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، واللجنة األوقيانوغرافية احلكوميـة الدوليـة،         )١٨٤(

 للطاقـة الذريـة، واألمـم املتحـدة، وبرنـامج األمـم املتحـدة        واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، والوكالـة الدوليـة     
  .للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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كما جرى إدمـاج عنـصر بنـاء القـدرات يف           . )١٨٥(ودعمت مشاركة الفريق يف العملية املنتظمة     
جراء اسـتعراض للتقييمـات   ، بـإ “تقيـيم التقييمـات  ”وشـارك الفريـق يف   . )١٨٦( الرئيـسية  تهأنشط

البحرية العاملية واإلقليمية القائمة واملتعلقة بـالتلوث البحـري، مبـا يف ذلـك التلـوث النـاجم عـن                    
 .)١٨٧(السفن ومدخالت الغالف اجلوي يف احمليطات

ويعــد الفريــق بــصفة دوريــة تقريــرا عامليــا عــن املــسائل املتعلقــة بتــدهور البيئــة البحريــة  - ٢٢٣
ســتجابة لألحــداث اهلامــة الــيت تنطــوي علــى أخطــار بالنــسبة لــصحة اإلنــسان يقــدم املــشورة او

 احلايل مبسائل مـن قبيـل مـدخالت الـنفط يف            هويتعلق برناجم . )١٨٨(والنظم اإليكولوجية البحرية  
البحر انطالقا من األنشطة البحريـة، وتقيـيم املخـاطر البيئيـة يف جمـال تربيـة املائيـات يف املنـاطق                       

 عنها، واألخطار النامجة عـن املـواد الكيميائيـة الـيت حتملـها الـسفن، ومنـاذج                  الساحلية واإلبالغ 
حتليـل خطـر املـأكوالت البحريـة، واسـتخدام العلـوم يف             جمـال    يف   تطبيقـه التعرض البيئي بغرض    

 .عمليات صنع القرارات املتصلة بالبيئة البحرية

يـدة والناشـئة الـيت هتـدد البيئـة          وتشمل أيضا املهام الرئيسية للفريق حتديد القـضايا اجلد         - ٢٤٤
 بيانـا مــشتركا مـع اللجنــة العلميــة   ٢٠٠٨فعلــى سـبيل املثــال، أصـدر الفريــق يف عــام   . البحريـة 

لبحـــوث احمليطـــات بـــشأن ختـــصيب احمليطـــات أو عمليـــات إضـــافة املغـــذيات عـــن قـــصد إىل   
د علــى وأبــرز الفريــق أيــضا يف منــشوره األخــري احلاجــة إىل التركيــز مــن جديــ  . )١٨٩(احمليطــات

الزئبق يف أنواع السمك اليت جيري استغالهلا، وذلـك بتحديـد الزئبـق بوصـفه مـسألة شـاملة يف                    
  .)١٩٠(برنامج تقييم املياه العابرة للحدود

  

__________ 
  . وإحالته إىل الفريق٤٥، الفقرة ٥٧/١٤١القرار  )١٨٥(
)١٨٦( A/65/69 ٢٧٨، الفقرة.  
)١٨٧( A/63/63 ٣٧٩، الفقرة  
  .www.gesamp.org/publications : التايلقائمة التقارير الصادرة عن الفريق يف املوقعميكن االطالع على  )١٨٨(
-www.ocean-acidification.net/OAdocs/SCOR : التـــــــــــــــــــــــــــايل يف املوقـــــــــــــــــــــــــــعمتـــــــــــــــــــــــــــاح )١٨٩(

GESAMP%20Press%20Release%204%20March%202008.pdf.  
بيئـة البحريـة وآخـرون، وقـائع حلقـة العمـل الدوليـة              فريق اخلـرباء املـشترك املعـين باجلوانـب العمليـة حلمايـة ال              )١٩٠(

ــسمية يف        ــا وال ــة املتراكمــة أحيائي ــواد الثابت ــشأن اجلــسيمات البالســتيكية باعتبارهــا وســيلة لنقــل امل ــق ب للفري
  ).٢٠١٠باريس، عام (احمليطات 
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 تالعلم والتقييمات واختاذ القرارا   

 علــى الــرغم مــن الكــثري مــن مبــادرات البحــوث الناجحــة والرائــدة، فــال تــزال هنــاك    - ٢٢٥
 .منا لطريقـة عمـل الـُنظُم اإليكولوجيـة البحريـة وحالـة احمليطـات يف العـامل                 فجوات هامة يف فه   

وبـصفة   .وتكتسي التقييمات أمهية من أجل الفهم األفضل حلالة واجتاهات الُنظُم اإليكولوجيـة           
خاصة، تساعد التقييمات على قياس أوجه الضعف، واملرونـة والقـدرة علـى التكيـف ملختلـف                 

 عــن البــضائع واخلــدمات الــيت توفرهــا لرفــاه البــشر وســبل كــسب  الــُنظُم اإليكولوجيــة، فــضال
وتــسهم التقييمــات أيــضا يف التوصــل إىل فهــم أفــضل لطريقــة وســياق تــأثري األنــشطة  .عيــشهم

  .البشرية على الُنظُم اإليكولوجية ومن مث، املساعدة على حتديد االستجابات اإلدارية املناسبة
  

ــ     ــومي الـــدويل للعلـــوم و هاجاملنـ ــدمات    احلكـ ــال التنـــوع البيولـــوجي وخـ الـــسياسات يف جمـ
  اإليكولوجية  الُنظُم
ــةلتنفيذا أكــدت خطــة جوهانــسربغ  - ٢٢٦  علــى احلاجــة إىل حتــسني الفهــم  ٣٦ يف فقرهتــا ي

 . للُنظُم اإليكولوجية البحرية والساحلية كأسـاس هـام الختـاذ قـرارات سـليمة              ينيوالتقييم العلم 
آليـة دوليـة   اسـتحداث   بـشأن  ٢٠٠٨-٢٠٠٥فتـرة  وقـد شـددت املـشاورات الـيت جـرت يف ال     

للخـــربات العلميـــة يف جمـــال التنـــوع البيولـــوجي واالســـتراتيجية العامليـــة ملتابعـــة تقيـــيم الـــُنظُم   
ــة   ــة يف األلفي ــرة انظــر(اإليكولوجي ــاه٢٣٢ الفق ــهاج حكــومي دويل   )  أدن ــى احلاجــة إىل من عل

للتنـوع  و. )١٩١(ظُم اإليكولوجيـة   يف جمـال التنـوع البيولـوجي وخـدمات الـنُ           لوم والـسياسات  للع
 أمهيـة يف التنميـة املـستدامة ورفـاه          يـة البيولوجي البحري والساحلي وخدمات الُنظُم اإليكولوج     

، )١٩٢(٢٠١٠ويف عـام    . البشر يف احلاضر واملستقبل، وال سيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقـر           
إنـشاء  تعـددين علـى     جرى االتفاق يف اجتماع حكومي دويل خمصص مع أصحاب املـصلحة امل           

يهــدف إىل تعزيــز واجهــة التــرابط بــني العلــوم والــسياسات يف جمــال   الــذي  )١٩٣(ذلــك املنــهاج
التنوع البيولوجي وخدمات الُنظُم اإليكولوجية من أجل حفظ التنوع البيولـوجي واسـتخدامه             

ت كمـا سـيحدد املعلومـا    .بشكل مستدام، ورفـاه البـشر يف األجـل الطويـل والتنميـة املـستدامة             
 تقييمـات منتظمـة ويف الوقـت املناسـب          ُيجريالعلمية األساسية الالزمة لواضعي السياسات؛ و     

 أولويــات االحتياجــات األساســية يف ُيرتِّــبدعم وضــع الــسياسات وتنفيــذها؛ ويــللمعــارف؛ و
  .ز متويل أنشطة بناء القدراتحفُِّيجمال بناء القدرات و

__________ 
 ./http://ipbes.netانظر  )١٩١(

 . عشرة املتخذ يف دورته االستثنائية احلادية SS.XI/4املنتدى البيئي الوزاري العاملي /رةمقرر جملس اإلدا )١٩٢(

)١٩٣( UNEP/GC.26/6املرفق ،. 
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اخلامسة والستني للجمعية العامة، مبا فيهـا اجلـزء          وأُحيلت نتائج االجتماع إىل الدورة       - ٢٢٧
ســبتمرب / أيلــول٢٢الرفيــع املــستوى مــن تلــك الــدورة املتعلــق بــالتنوع البيولــوجي، املعقــودة يف 

٢٠١٠) A/65/388 .(    والحــظ اجلــزء الرفيــع املــستوى مــن الــدورة أمهيــة الــصلة بــني املعــارف
. )١٩٤(دد علــى أمهيــة إنــشاء املنــهاجالعلميــة ووضــع الــسياسات علــى حنــو يتــسم بالفعاليــة وشــ 

 إىل جملـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة           ٦٥/١٦٢ووفقا لذلك، طلبت اجلمعية العامة بقرارها       
للبيئة أن يعقد اجتماعا عاما لتحديـد النمـاذج والترتيبـات املؤسـسية للمنـهاج يف أسـرع فرصـة         

ــة ــم املتحــدة      . ممكن ــامج األم ــس إدارة برن ــب جمل ــصدد، طل ــك ال ــةويف ذل ــي  /للبيئ ــدى البيئ املنت
 عقد هـذا االجتمـاع يف       ،٢٦/٤ مبوجب مقرره     يف دورته السادسة والعشرين،    الوزاري العاملي 

وطلب أيضا إىل برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة أن يعمـل يف تعـاون       .٢٠١١وقت الحق يف عام  
نفيـذ الـسليم    وثيق مـع كـل مـن اليونـسكو، والفـاو وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي لكفالـة الت                     

ويف ذلك الصدد، طُلب إىل الربنامج اإلمنـائي أن يقـدم            .للمنهاج إىل حني إنشاء أمانة للمنهاج     
ــضافة    ــه يف است ــدعم    عرضــا برغبت ــن ال ــدها بأشــكال أخــرى م ــهاج وتزوي ــة املن  يف األجــل أمان

   .الطويل
  

  ةبرنامج األمم املتحدة للبيئة وتقييم البيئة البحري    
 معلومــات عــن التنــوع  ٢٠٠٠لعــاملي لرصــد حفــظ الطبيعــة منــذ عــام    يقــدم املركــز ا- ٢٢٨

 جملـس إدارة برنـامج      كلـف  . للبيئة دعما لعمليات اختاذ القرار      املتحدة البيولوجي لربنامج األمم  
تقـدمي جمموعـة مـن اخلـدمات ذات     بملركـز   ا GC/22/1/111األمم املتحـدة للبيئـة مبوجـب مقـرره          
مج األمــم املتحــدة للبيئــة، وإىل االتفاقيــات املتــصلة بــالتنوع الــصلة بــالتنوع البيولــوجي إىل برنــا

ــة والقطــاع        ــة للمنظمــات غــري احلكومي ــات األخــرى التابع ــا واهليئ ــوجي ولألطــراف فيه البيول
ومن أهم برامج املركز ذلك املتعلق بتقييم البيئة البحرية ودعم عملية اختاذ القـرارات،              . اخلاص

لعلمية االستراتيجية لتوجيه القـرارات الـيت تـؤثر علـى البيئـة      والذي يسعى إىل تقدمي املعلومات ا     
جمموعـات بيانـات حبريـة    ومـن بـني أنـشطة املركـز، قيامـه بإنـشاء وحتـسني               .البحرية والساحلية 

 البيانـات   جمموعـات وتـشمل    . أساسية تتيح قاعدة للمعارف من أجل اختاذ القـرارات         وساحلية
، وقاعـدة بيانـات     )١٩٥( على الصعيدين العاملي واإلقليمي    تلك قاعدة بيانات تقييم البيئة البحرية     

__________ 
: يـــــ ع التالـــ ى املوقـــة علــ، املتاحGA/10992 #-# ENV/DEV/115ة ــــة العامــة للجمعيـيـر النشرة الصحفـــانظ )١٩٤(

un.org/News/Press/docs/2010/ga10992.doc.htm. 

أُنشئت بالتعاون بني كل من برنامج األمم املتحدة للبيئـة واملركـز واللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة                     )١٩٥(
 مـن أجـل إنـشاء       “تقيـيم التقييمـات   ” إلجـراء    ٦٠/٣٠لدعم فريق اخلرباء املنـشأ عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة            

لبيئــة البحريــة وتقييمهــا، مبــا يف ذلــك اجلوانــب االجتماعيــة        عمليــة منتظمــة لإلبــالغ العــاملي عــن حالــة ا     
 .واالقتصادية
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. )١٩٦(املناطق البحرية احملمية يف العامل، وقاعدة بيانات األمراض الـيت تـصيب املرجـان يف العـامل                
ــة تكامــل        ــضا علــى إتاحــة إمكاني ــة واملركــز أي ــامج األمــم املتحــدة للبيئ  جمموعــاتويعمــل برن

االقتــصادية ذات الــصلة ويف  -لبيئيــة واالجتماعيــة  يف التقييمــات اخدامهاالبيانــات تلــك واســت
  .أدوات دعم عمليات اختاذ القرار وذلك من أجل اإلدارة األفضل للبيئات البحرية والساحلية

 واضـطلع برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، بــشراكة مــع اتفاقيــات وخطــط عمــل البحــار  - ٢٢٩
تشرافية املتعلقة بالتنوع البيولـوجي البحـري    واالسالتقييمية  اإلقليمية، بإعداد سلسلة الدراسات     

وتتــيح تلــك  .الــيت صــدرت يف املــؤمتر العاشــر للــدول األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي   
وتـشري   .حلالة الراهنة للتنـوع البيولـوجي البحـري      عن ا حملة عامة   )  تقريرا إقليميا  ١٩(التقييمات  

 حاليـا إىل هتديـد مـن خمتلـف عوامـل التغـيري،              النتائج إىل أن التنوع البيولوجي البحـري يتعـرض        
 دخيلــة أنـواع حبريـة   قحــاممثـل التلـوث الــربي املنـشأ، واالسـتغالل املفــرط ملـصائد األمسـاك، وإ      

  .)١٩٧(اتوالتأثري املتزايد لتغري املناخ، مبا يف ذلك حتمض احمليط
  

  التقييم الدويل للمياه يف العامل    
،جرى تكليف عمليـة التقيـيم الـدويل للميـاه يف           ٢٠٠٦  و ١٩٩٩ يف الفترة بني عامي      - ٢٣٠

 األمــم املتحــدة للبيئــة بــإجراء تقييمــات اســتراتيجية شــاملة للمــسطحات  ربنــامجالتابعــة لالعــامل 
وســتقدم عمليــة  .حتديــد األســباب اجلذريــة للتــدهور البيئــي مــن أجــل املائيــة الدوليــة يف العــامل 

ــات     ــضا مقترحـ ــامل أيـ ــاه يف العـ ــدويل للميـ ــيم الـ ــالتقيـ ــستدام   ددة حمـ ــشكل مـ ــتخدامها بـ  السـ
 .)١٩٨(وتطويرها

 وأعدت عمليـة تقيـيم امليـاه يف العـامل خـالل األعـوام الـسبعة مـن وجودهـا، تقييمـات                       - ٢٣١
متكاملة بشأن مجيع ما استهدفته من املسطحات املائية البحرية العابرة للحدود والبـالغ عـددها               

بيانات وحتلـيالت علميـة ميكـن أن تـستفيد           عملية تقييم املياه أيضا      تدمقو . مسطحا مائيا  ٦٦
منــها هيئــات وأنــشطة دوليــة وإقليميــة وعامليــة أخــرى يف جمــال امليــاه الدوليــة دعمــا لتحليالهتــا   

  .أنشطتها يف جمال التنمية املستدامة أو
  

__________ 
مشروع تعاوين مشترك بني كل من برنامج األمم املتحدة للبيئـة واملركـز واإلدارة الوطنيـة لدراسـة احمليطـات                     )١٩٦(

 .والغالف اجلوي يف الواليات املتحدة والدائرة الوطنية ملصائد األمساك البحرية

 .للبيئة املتحدة األمم برنامج مسامهة )١٩٧(

 ./hqweb.unep.org/dewa/giwa:.انظر )١٩٨(
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 تقييم الُنظُم اإليكولوجية يف األلفية     

ــة يف     - ٢٣٢ ــُنظُم اإليكولوجي ــيم ال ــة تقي ــل اهلــدف مــن عملي ــدأت يف عــام    متث ــيت ب ــة، ال األلفي
 علـى رفـاه البـشر       ة، يف تقييم عواقـب تغـري الـُنظُم اإليكولوجيـ          ٢٠٠٥ وأُجنزت يف عام     ٢٠٠١
س العلمـــي لإلجـــراءات الـــيت يلـــزم اختاذهـــا لتعزيـــز حفـــظ تلـــك الـــُنظُم اإليكولوجيـــة اواألســـ

يف األلفيـة   نتـائج التقيـيم      أتاحـت و. )١٩٩(واستخدامها بشكل مستدام وإسهامها يف رفـاه البـشر        
ــة          ــُنظُم اإليكولوجي ــا ال ــا فيه ــامل، مب ــة يف الع ــُنظُم اإليكولوجي ــة واجتاهــات ال ــا حلال ــا علمي تقييم
البحرية، واخلدمات اليت توفرها وخيـارات اسـتعادة اسـتخدامها علـى حنـو مـستدام أو احملافظـة                    

  .)٢٠٠(على ذلك االستخدام أو تعزيزه
  

 الدول اجلزرية الصغرية النامية -دال  
 الـــدول ”أن علـــى منـــه،  ١٢٤-١٧ ةفقـــرال يف ،٢١ يـــنص جـــدول أعمـــال القـــرن - ٢٣٣

اجلزرية الصغرية النامية واجلـزر الـيت تـدعم اجملتمعـات احملليـة الـصغرية تـشكل حالـة خاصـة مـن              
 .فهي تتسم باهلشاشة والضعف مـن الناحيـة اإليكولوجيـة          .حيث البيئة والتنمية على حد سواء     

حملــدودة، وتــشتتها اجلغــرايف وعزلتــها عــن األســواق جتعلــها يف   حجمهــا الــصغري، ومواردهــا ا و
هـي، بطبيعتـها، شـديدة       و .“موقف غري موات اقتصاديا وحتول دون حتقيقهـا وفـورات احلجـم           

االعتمــاد علــى احمليطــات والبحــار يف ســبل كــسب العــيش لــسكاهنا، وتظــل يف الوقــت نفــسه    
ثار الضارة لتغري املنـاخ، والتلـوث        واآل ستوى سطح البحر  شد يتمثل يف ارتفاع م    أعرضة خلطر   

 .على موارد احمليطات والبحاراملفروضة وغري ذلك من الضغوط 

العديــد مــن خــصائص  تتــسم ب الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة  أن وعلــى الــرغم مــن  - ٢٣٤
 نوعها جـرى االعتـراف هبـا علـى نطـاق      من، فإهنا تواجه حتديات فريدة       األخرى البلدان النامية 

ة الـصغرية  يـ اعترف اجملتمع الدويل بشكل رمسي ألول مرة باحلالة اخلاصة للـدول اجلزر    و .واسع
 ١٩٩٢النامية يف سياق التنمية املستدامة يف مؤمتر األمم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة يف عـام                    

  ).٣١٤-٣١٠ و١٨  الفقراتانظر(

نميــة، أُنــشئ، علــى النحــو املــبني  ومنــذ انعقــاد مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والت - ٢٣٥
الــيت تــسعى إىل معاجلــة أوجــه القــصور الــيت تواجههــا الــدول  وأدنــاه، عــدد مــن األطُــر الدوليــة 

  اجلزرية الصغرية النامية يف حتقيق التنمية املستدامة
  

__________ 
 .www.maweb.org/en/Partners.aspxو  www.maweb.org/en/About.aspx#1 انظر )١٩٩(

  .www.maweb.org/en/Reports.aspx :تايلميكن االطالع على نتائج التقييم يف األلفية على املوقع ال )٢٠٠(
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 يطار السياساإل  - ١ 

  برنامج عمل بربادوس    
ميــة املــستدامة للــدول اجلزريــة الــصغرية   مــؤمتر األمــم املتحــدة العــاملي املعــين بالتن عــاد أ- ٢٣٦

 علـى مبـادئ والتزامـات التنميـة املـستدامة        التأكيد ،١٩٩٤النامية، املعقود يف بربادوس يف عام       
 وترمجتــها إىل سياســات وإجــراءات وتــدابري حمــددة يــتم  ٢١الــواردة يف جــدول أعمــال القــرن 

 الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة   د الوطين واإلقليمي والدويل لتمكنيي الصع كل من  اختاذها على 
لـدول   لستدامةاملـ تنميـة  للواعتمـد املـؤمتر برنـامج عمـل بربـادوس        .من حتقيـق التنميـة املـستدامة      

 نقطــة وحيــدد ١٤، ويــشتمل الربنــامج علـى  )برنــامج عمــل بربـادوس  (اجلزريـة الــصغرية الناميـة  
ــة واإلجــراءات الالزمــة للتــصدي للتحــديات ا   خلاصــة الــيت تواجــه تلــك  اجملــاالت ذات األولوي

اجـة إىل  حبوحيـدد برنـامج عمـل بربـادوس أيـضا اجملـاالت الـشاملة لعـدة قطاعـات الـيت                      .الدول
د الـوطين واإلقليمـي والـدويل؛       ي الـصع   كل مـن   بناء القدرات؛ والتنمية املؤسسية على     :االهتمام

 .؛ واملاليةديوالتعاون يف نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا؛ والتجارة والتنويع االقتصا

 الـيت تـسبب      اخلاصـة   التحـديات والعقبـات     الضوء علـى    برنامج عمل بربادوس   وسلط - ٢٣٧
االقتـصادية للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة           - لتنميـة االجتماعيـة   يف ا حاالت التراجع الكـربى     

العزلـة  و، مبـا فيهـا صـغر احلجـم     ٢١ بعضها بالفعل يف جدول أعمال القرن معاجلة تواليت جر 
وباإلضـافة إىل ذلـك، أكـد برنـامج عمـل            . دون حتقيق وفورات احلجم    لذان حيوالن اجلغرافية ال 

بربادوس فرط اعتماد الدول اجلزرية الصغرية النامية على التجـارة الدوليـة؛ والكثافـة الـسكانية                
ها دملـوارد واسـتنفا   االعالية اليت تزيد من الضغط علـى املـوارد احملـدودة أصـال؛ وفـرط اسـتخدام                  

واحلجم الصغري نسبيا ملستجمعات املياه وإمدادات امليـاه العذبـة املهـددة؛ واإلدارة              بل األوان؛ ق
  .العامة واهلياكل األساسية املكلَّفة؛ والقدرات املؤسسية واألسواق احمللية احملدودة

  وضع اهليكل الشامل لربنامج عمل بربادوس مبادئ وحـدد اسـتراتيجيات معينـة علـى               - ٢٣٨
والطويل دعما للتنميـة    واملتوسط  القصري  آلجال  د الوطين واإلقليمي والدويل يف ا     يلصع ا كل من 

وشـدد برنـامج عمـل بربـادوس علـى األمهيـة احلامسـة               .لدول اجلزرية الصغرية الناميـة    لاملستدامة  
للمحيطات بالنسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية علـى نطـاق العديـد مـن جماالهتـا املواضـيعية،                  

هـــا تغـــري املنـــاخ وارتفـــاع مـــستوى ســـطح البحـــر، وإدارة النفايـــات، واملـــوارد البحريـــة مبــا في 
ــم        ــصال، والعلـ ــل واالتـ ــوجي، والنقـ ــوع البيولـ ــوارد التنـ ــسياحة، ومـ ــوارد الـ ــساحلية، ومـ والـ

  .والتكنولوجيا
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  توافق آراء مونتريي    

لتنميـة املعقـود يف    وضع توافق آراء مونتريي، الـذي أُعتمـد يف املـؤمتر الـدويل لتمويـل ا       - ٢٣٩
، إطار عمـل مـن أجـل إقامـة شـراكة عامليـة مـن أجـل التنميـة حبيـث تتـوىل                        ٢٠٠٢مارس  /آذار

البلدان النامية مسؤولياهتا فيما يتعلـق باحلـد مـن الفقـر وتـدعم البلـدان املاحنـة ذلـك العمـل عـن            
امــا جبــدول أعمــال وميثــل توافـق اآلراء التز  .طريـق زيــادة املعونــة املاليــة وزيـادة انفتــاح التجــارة  

 .إمنائي ذي قاعدة عريضة يراعي احلد من الفقر واالستدامة البيئية فضال عن النمـو االقتـصادي               
، تـسترعي اهتمامـا خاصـا       الـيت   جمموعـات معينـة مـن البلـدان         الـضوء علـى     توافـق اآلراء   سلطو
ــزام اجملتمــع الــدويل برب     مبــا ــة، وأكــد جمــددا الت ــة الــصغرية النامي نــامج عمــل فيهــا الــدول اجلزري

 .بربادوس

ــاء        - ٢٤٠ ــوطين يف جمــال بن ــصعيد ال ــى ال ــة عل ــود املبذول ــز اجله ــق اآلراء إىل تعزي ــا تواف  ودع
وتنميـة املـوارد البـشرية واملاليـة العامـة،           القدرات يف جماالت مثل اهلياكـل األساسـية املؤسـسية،         

وأكـد توافـق اآلراء      .ةسيما يف الدول اجلزرية الصغرية النامية وغريها من اجملموعات الضعيف          ال
أيضا على أمهية تعزيز إمكانية وصول صادرات البلدان النامية، مبا فيها الدول اجلزرية الـصغرية               
النامية، إىل مجيع األسـواق علـى حنـو ميكـن التنبـؤ بـه، وعلـى احلاجـة إىل تعزيـز دعـم التـدريب                          

ع إيالء اهتمـام خـاص       بالتجارة، وبناء القدرات واملؤسسات وخدمات دعم التجارة، م        املتصل
وأخــريا، أقــر توافــق اآلراء  . اجلزريــة الــصغرية الناميــة وغريهــا مــن اجملموعــات الــضعيفة  للــدول

بواقعة أن املساعدة اإلمنائية الرمسية ال تـزال تـشكل أكـرب مـصدر للتمويـل اخلـارجي لكـثري مـن                      
ق األهـداف اإلمنائيـة     حتقيـ يف  الدول اجلزرية الصغرية الناميـة، وأن لتلـك املـساعدة أمهيـة حامسـة               

  .لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا
  

 استراتيجية موريشيوس    

موريـشيوس، جـرى    ، ويف اجتماع استعراضي عقد يف بـورت لـويس،  ٢٠٠٥ يف عام   - ٢٤١
اعتماد استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول         

جلزريـة الــصغرية الناميـة وذلــك هبـدف معاجلــة الفجـوة يف التنفيــذ الـيت ال تــزال تواجههـا تلــك       ا
وأقر املشاركون يف االجتماع أنه ال تزال هناك قيود فيما يتعلـق بتنفيـذ أنـشطة برنـامج        .الدول

وقد سعت الدول اجلزرية الصغرية النامية، بـصفة خاصـة، إىل تنفيـذ اخلطـة يف                 .عمل بربادوس 
 القيود النامجة عن املوارد املالية احملدودة، مبا يف ذلك االخنفاض العام يف املـساعدة اإلمنائيـة               إطار

 .الرمسية
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 جمــاال مــن ١٩ لقــد حــددت اســتراتيجية موريــشيوس اإلجــراءات واالســتراتيجيات يف - ٢٤٢
ــستند إىل اجملــاالت املواضــيعية األصــلية الــ       ــيت ت ــة ال ــامج١٤ ـاجملــاالت ذات األولوي ــل  لربن  عم

اجلديـدة السـتراتيجية موريــشيوس الرفـع مــن    اإلضــافية ومشلـت اجملــاالت املواضـيعية    .بربـادوس 
علـى النحـو الـذي دعـت     (قائمة أقل البلدان منوا، والتجارة، واإلنتـاج واالسـتهالك املـستدامني        

 ويتمثـل الغـرض مـن       - ، والـصحة، وإدارة املعـارف، والثقافـة       )يةلتنفيذاإليه خطة جوهانسربغ    
 ذلــك يف دعــم الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة لتحقيــق األهــداف والغايــات املتفــق عليهــا  كــل

  إطـار االسـتراتيجية    وضـع واتـساقا مـع تلـك األهـداف،          .دوليا، مثل األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة      
  .يف الدول اجلزرية الصغرية الناميةالقدرة على التكيُّف لبناء 

الـدورة اخلامـسة والـستني للجمعيـة العامـة املعقـودة يف        أجرت الدول األعـضاء أثنـاء       و - ٢٤٣
لتقيـيم  ) A/65/115( االستعراض اخلمسي الرفيع املستوى الستراتيجية موريـشيوس         ٢٠١٠عام  

التقدم احملرز، والدروس املستفادة والعقبات اليت صودفت عند معاجلة أوجه الضعف يف الـدول              
تعراض، جــرى تــسليط الــضوء علــى القــضايا  ويف ســياق ذلــك االســ .اجلزريــة الــصغرية الناميــة

 باحمليطـات والبحـار، إىل جانـب    صلاملستمرة والناشئة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية فيما يت        
  .التقدم احملرز وفجوات التنفيذ املتبقية

 وكان آخر قرار اختذتـه اجلمعيـة العامـة بـشأن متابعـة وتنفيـذ اسـتراتيجية موريـشيوس                    - ٢٤٤
بالعالقـة الـيت تنفـرد هبـا الـدول اجلزريـة الـصغرية              ” اعترف على وجه التحديد      قد) ٦٥/١٥٦(

 .“النامية باحمليطات وبضرورة التنمية واإلدارة املستدامتني ملواردها من احمليطات والبحار

ــة  ي و- ٢٤٥ ــة العام ــرار اجلمعي ــرف ق ــة  ٦٥/٢عت ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــأن ال ــدت”  ب  أب
، مبـا يف ذلـك إنـشاء حمميـات سـاحلية وحبريـة،       “يع التنمية املـستدامة   تشج على بالعمل التزامها
تغري املناخ وارتفاع مستوى سطح البحر ال يزاالن يشكالن خطرا كـبريا علـى الـدول                ”ولكن  

اجلزرية الصغرية النامية وعلى جهودها الرامية إىل حتقيق التنمية املـستدامة وميـثالن لـبعض تلـك                 
الـدول  ” م القرار أيضا بأن   وسلَّ. “دد بقاءها وقدرهتا على الصمود    الدول اشد األخطار اليت هت    

 وتواجـه   “اجلزرية الصغرية النامية ال تزال تعتمد بشكل كبري على مواردها الساحلية والبحريـة            
اإلفراط يف صيد األمساك على الصعيد العـاملي وممارسـات          ”يات يف جمال التنمية مبا يف ذلك        دحت

اجز الـيت حتـول دون زيـادة املـشاركة يف مـصائد األمسـاك واألنـشطة                 الصيد بالغـة الـضرر واحلـو      
احلفـاظ علـى املـوارد    ” إىل  املـستمرة وكـرر التأكيـد علـى احلاجـة    . “اجملـال املضطلع هبا يف هذا    

ــساحلية علــى حنــو أفــضل    ــاطق ال ــة للمن ــة واإلدارة املتكامل وحــث اجملتمــع  “ الــساحلية والبحري
تعزيـز سـبل تنفيـذ    ”  من أجـل  دول اجلزرية الصغرية النامية   الدويل على مواصلة وتعزيز دعمه لل     

 .“اسـتراتيجيات اإلدارة املتكاملـة للمنـاطق الـساحلية وتعزيـز قـدراهتا يف جمـال البحـث العلمـي         
الــشركاء يف التنميــة ”وحتقيقــا لتــك الغايــة فمــن الــضروري للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة و  

 .“يل العمل معا لوضع وتنفيذ مبادرات إقليميةاملعنيني على الصعيدين اإلقليمي والدو



A/66/70/Add.1  
 

11-29598 79 
 

ضــرورة اختــاذ تــدابري فعالــة ”التأكيــد علــى منــه،  ١٨ ةفقــراليف ، ٦٥/٢ وكـرر القــرار - ٢٤٦
 تكفــل االســتفادة بــشكل  حبيــثد الــدويل واإلقليمــي والــوطيني الــصع كــل مــنوتنفيــذها علــى

ــوارد مــصائد األمســاك نظــرا ألمهي      ــل مــن م ــى املــدى الطوي ــة  مــستدام وعل ــة يف التنمي ــها البالغ ت
ك الصدد أعاد اجملتمع الدويل تأكيد االلتـزام        ل ويف ذ  .“املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية    

ــامل إىل مــستويات تتناســب مــع اســتدامة        ــصيد يف الع ــدرات أســاطيل ال باإلســراع بتخفــيض ق
ــى حنــ        ــة عل ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــشاركة ال ــز م ــسمكية؛ وتعزي ــل يف األرصــدة ال و كام

 ومــساعدة الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة علــى  ؛املُنظُمــات اإلقليميــة إلدارة مــصائد األمســاك 
تطوير قطاع مصائد األمساك فيها، بطـرق منـها بنـاء قـدرات تلـك الـدول مبـا ييـسر مـشاركتها                 
بشكل أكرب يف مصائد أمساك أعـايل البحـار؛ ومواصـلة تعزيـز قـدرات الـدول اجلزريـة الـصغرية                  
النامية على رصد وتنفيذ تدابري اإلنفاذ الرامية إىل مكافحة الصيد غري املشروع وغري املبلغ عنـه                
وغري املُنظُم واإلفراط يف صيد األمساك؛ واحلث على توحيد اجلهود الرامية إىل مـساعدة الـدول         

  .سيق الدويلاستراتيجيات إمنائية دولية أخرى بغية تعزيز التنن خالل اجلزرية الصغرية النامية م

 الــضوء علــى محايــة احمليطــات مــن النفايــات  ٦٥/٢ مــن القــرار ٢١ وســلطت الفقــرة - ٢٤٧
مواصـلة مـساعدة الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة علـى وضـع ُنظُـم          ”وأهابت بـاجملتمع الـدويل    

 مناسبة إلعادة التدوير وتقليل النفايات ومعاجلتها وإعـادة اسـتخدامها وإدارهتـا وآليـات حلمايـة          
بطــرق منــها إنــشاء وتعزيــز ُنظُــم   احمليطــات واملنــاطق الــساحلية مــن النفايــات واملــواد الــسامة،  

ــا وتكنولوجيــات إعــادة      وشــبكات لنــشر معلومــات عــن التكنولوجيــات املالئمــة الــسليمة بيئي
  .“التدوير والتخلص من النفايات

  
  األنشطة -  ٢  

  
  اإلدارة املستدامة ملصائد األمساك    

ة يـ يـرادات احلكوم  اإلل كـسب العـيش، واألمـن الغـذائي والثقافـة والترفيـه و             ُبُس تعتمد   - ٢٤٨
فعلـى   .والعمالة يف الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة علـى األرصـدة الـسمكية بـدرجات متفاوتـة                

سبيل املثال، تشكل مصائد أمساك التونة إىل حـد بعيـد األنـشطة األكثـر قيمـة يف منطقـة احملـيط                     
 يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل وبــأكثر ممــا نــسبته   ١٠ة تزيــد عــن اهلــادئ، وتــسهم بنــسب

ــة احملــيط اهلــادئ        ٥٠ ــة يف منطق ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــة مــن صــادرات بعــض ال يف املائ
)A/65/115.( 
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 لقــد أصــبحت قــضايا إدارة مــصائد األمســاك تــثري كــثريا مــن التحــديات أمــام الــدول     - ٢٤٩
ة وهي تناضل للوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقات الدولية املتعلقة مبـصائد           اجلزرية الصغرية النامي  

وللعوائق املتعلقة بالقدرات، مبا يف ذلـك عـدم كفايـة القـدرات              .األمساك وبرامج العمل الدولية   
 .وعدم مالءمتها على حد سواء، تأثري سليب كبري على استدامة مصائد األمساك

ي الستراتيجية موريـشيوس إىل أن بعـض التقـدم قـد أُحـرز               وانتهى االستعراض اخلمس   - ٢٥٠
لقــد أنــشأت الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة ُنظُمــا   .يف جمــال إدارة مــصائد األمســاك املــستدامة

لرصد السفن، ووضعت خططا وسياسات وطنية وتقوم بتطوير تربية املائيات مـن أجـل تعزيـز                 
 اجتمـاع جلنـة مـصائد األمسـاك لغـرب ووسـط             وعلى الصعيد اإلقليمـي، اعتمـد      .األمن الغذائي 

 يف املائة يف الصيد بـاخليوط الطويلـة         ١٠ بنسبة   اختفيض  تدابري تشمل  ٢٠٠٨احمليط اهلادئ لعام    
الـصيد  املنـاطق االقتـصادية اخلالـصة أمـام      و؛ وفترات تقفل خالهلا أعـايل البحـار         ٢٠٠٩يف عام   

فن اليت تـصطاد بالـشباك اجلرافـة احملوطـة          أجهزة جتميع األمساك؛ وتغطية الس    الذي ُتستخدم فيه    
  .تغطية كاملة مبراقبني

 وتشمل التحـديات املـستمرة يف إدارة مـصائد األمسـاك تطـوير مـصائد أمسـاك سـاحلية               - ٢٥١
احمليطـات  (، وتعزيـز الـصناعات الوطنيـة املتعلقـة بالتونـة            ةمستدامة تقوم على الُنظُم اإليكولوجي    

، وحتـسني مراقبـة   )حـر األبـيض املتوسـط وحبـر الـصني اجلنـويب          اهلادئ واألطلسي واهلنـدي، والب    
) احملـيط األطلـسي  (مسـاك  املياه اإلقليمية، واستحداث ُنظُم تقوم على احلقـوق إلدارة مـصائد األ         

وُيــشكِّل  ).احملــيط اهلــادئ( وحتــسني االمتثــال لتــدابري الــصحة العامــة عنــد التعامــل مــع األمســاك 
 املشروع وغري املبلـغ عنـه وغـري املـُنظُم يف مجيـع أحنـاء احملـيط                  استمرار انتشار صيد األمساك غري    

  الـسليمة  مايـة  احل لمـن أجـ   وسـيتطلب اختـاذ تـدابري أقـوى للحفـظ واإلدارة            مدعاة قلـق    اهلادئ  
  .رصدة التونة احلالية من فرط االستغاللأل
  

  تغري املناخ    
نــاخ لــصغر حجمهــا،  خــاص لــتغري املوجــه الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة ب تتعــرض - ٢٥٢

وضـــيق قاعـــدة مواردهـــا، وقابليتـــها الـــشديدة للتعـــرض لألخطـــار الطبيعيـــة، وتـــدين مرونتـــها 
ثـار تغـري املنـاخ    آاالقتصادية، وحمدودية القدرات البشرية والتكنولوجيـة الالزمـة للتخفيـف مـن             

 وتواجـه بعـض اجلـزر الـصغرية الواطئــة     .)٣١٢ و ٣١١انظـر أيـضا الفقــرتني    (والتكيـف معهـا  
وتعــاين أخــرى أيــضا مــن آثــار تزايــد تــواتر   .رمتــهاالتهديــد املتزايــد بفقــدان أراضــيها الوطنيــة ب

األعاصري، والعواصف والزوابع املرتبطة بتغري املناخ، مما يسفر عن حـاالت مـن تراجـع تنميتـها                 
 واهلياكــل الزراعيــةويــشمل التراجــع االقتــصادي فقــدان األراضــي  .االقتــصادية  - االجتماعيــة

وتــشمل اآلثــار البيئيــة فقــدان  . الــسلبية علــى مــصائد األمســاك والــسياحةتــأثرياتساســية، والاأل
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ــوجي، و  ــوع البيول ــة    ب الغمــرالتن ــل األراضــي الرطب ــة وموائ ــل الربي ــدهور املوائ ــاه املاحلــة وت  .املي
 واآلثـار الـسلبية     مـصادر الـرزق    املستوطنات البشرية، وفقـدان      تدمريوتشمل اآلثار االجتماعية    

 مـستوى البحـر النـاجم       عويشكل ارتفـا   .احلصول على املياه العذبة   على إمكانية    الصحة و  على
، مثـل كرييبـايت،      خطـرا يتهـدد الوجـود نفـسه جملموعـة اجلـزر املرجانيـة الواطئـة                عن تغري املنـاخ   

  .وتوفالولديف، وجزر مارشال، وم

ان، مــشكالت جديــة  غريهــا مــن البلــد مثــل وتواجــه الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة،- ٢٥٣
يتعلق باحلد من انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربـون، وحتظـى هـذه املـسألة باألولويـة علـى                    فيما

بــني  ، تراوحــت حــصة الفــرد مــن االنبعاثــات مــا٢٠٠٦ويف عــام  .جــدول األعمــال الــسياسي
 طنـا متريـا يف      ٢٥  وقـدره  ليـشيت واألعلـى    - طن متـري يف تيمـور        ٠,١٦ وقدرهحدها األدىن   

، زادت كثافـة ثـاين أكـسيد الكربـون يف       ٢٠٠٥ إىل   ١٩٩٠ويف الفتـرة مـن       .نيداد وتوباغو تري
  .)٢٠١( أتيحت بشأهنا بيانات،دولة جزرية صغرية نامية ٢٩من  ١٥

 وعلــى الــرغم ممــا بذلتــه الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة مــن جهــود لتنفيــذ مــشاريع     - ٢٥٤
ىت اآلن كـان يف الغالـب األعـم مركـزا علـى توعيـة       التكيف مع تغري املناخ، فإن التقدم احملرز ح      

ويف إطار صـندوق أقـل البلـدان منـواً          .  على التنفيذ  وليسر، والبحث ووضع السياسات     واجلمه
التابع ملرفق البيئـة العامليـة، ُوضـعت بـرامج عمـل وطنيـة للتكيـف مـن أجـل العديـد مـن الـدول                           

، ومنــها كرييبــاس وســاموا وســان دان منــوا املدرجــة يف قائمــة أقــل البلــاجلزريــة الــصغرية الناميــة
ــانواتو   ــالو وف ــسييب وتوف ــومي وبرين ــددة القطاعــات يف      .ت ــا أُجريــت دراســات تكيــف متع كم

لوســيا؛ وأظهــرت مــشاريع يف فيجــي وكرييبــاس وتونغــا وفــانواتو تــدابري  موريــشيوس وســانت
ــة ف تكيُّــ حملــيط اهلــادئ مــن حيــث التكــاليف، ودعمهــا برنــامج البيئــة اإلقليمــي جلنــوب ا   فعَّال

وقدمت املبادرة الدولية للتكيف مـع تغـري املنـاخ ومركـز تغـري               .والوكالة األملانية للتعاون التقين   
وظــل الــدعم املقــدم مــن  .املنــاخ التــابع للجماعــة الكاريبيــة مــساعدات يف جمــال بنــاء القــدرات

ل الوطنيـة للتكيـف     اجملتمع الدويل للمساعدة على تنفيذ تدابري التكيف املقترحة يف بـرامج العمـ            
ــدخل األعلــى صــعوبة شــديدة يف       ــة ذات ال ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري حمــدوداً، ووجــدت ال

  .التوصل إىل متويل دويل لإلسهام يف متويل تدابري التكيف
ومتثل الطائفة الواسعة من اآلثار املرتبطة بتغري املناخ حتدياً من حيث السياسات العامـة               - ٢٥٥

لت تعديالت تشريعية يف كرييباس، لكـن معظـم الـدول اجلزريـة الـصغرية              فقد أُدخ . والتخطيط
وأدجمـت توفـالو املـسائل املتعلقـة بـتغري املنـاخ            . النامية مل تسّن قوانني خاصة مبـسألة تغـري املنـاخ          

__________ 
 _www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/publications/trends/trends_sids/Trends_in_Sustainable :انظــــــــر )٢٠١(

Development_SIDS.pdf. 
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ــة        ــة للتنمي ــصلة مبــستوى ســطح البحــر يف صــلب اســتراتيجيتها الوطني وغريهــا مــن املــسائل املت
أمـا موريـشيوس، فتـشجع      . بحـرين تلـك املـسائل يف سياسـتها العامـة          املستدامة فيما أدرجـت ال    

وال يـزال نقـص البيانـات املتعلقـة         . إجراء البحوث اليت تدعم صنع السياسات واختاذ القـرارات        
مبـــسائل تغـــري املنـــاخ ونقـــص فهمهـــا ميـــثالن عـــائقني حيـــوالن دون إحـــراز تقـــدم، وال ســـيما  

  .لي يف اجلزر الريفية واجلزر اخلارجيةيتعلق بتدابري التكيف على الصعيد احمل فيما
ويتضح أنه سيتعني أن تعتمد الدول اجلزرية الصغرية النامية سياسات عامة بشأن تغـري               - ٢٥٦

املناخ تشمل مجيع القطاعات االقتصادية وتوجـه جهـود التـصدي للكـوارث والقـضايا املتعلقـة                 
ويـتعني  . نقـل الـسكان مـن اجلـزر       باإلنصاف وتتناول خيارات أكثر تشددا، مـن قبيـل إمكانيـة            

توخي الفعاليـة يف تعمـيم املمارسـات اجليـدة يف جمـال التكيـف، بينمـا يتـبني وجـود عجـز مـايل              
وسيلزم الدعم املـايل مـن الـشركاء        . كبري يف مشاريع التكيف يف الدول النامية اجلزرية الصغرية        

  ).A/65/15(اآلن ا حيدث اإلمنائيني على نطاق أكرب كثرياً مم
  

  إدارة النفايات    
إن الدول اجلزرية الصغرية النامية معرضة للتأثر بالتحديات اليت متثلـها إدارة النفايـات                - ٢٥٧

من حيث مـصادر التلـوث الـربي والبحـري علـى حـد سـواء، وال سـيما يف ظـل تـدين قـدرات                      
إدارة النفايـات   وال تزال املمارسات الراهنـة يف جمـال         .  االقتصادية -حتّملها البيئية واالجتماعية    

تؤدي إىل تدهور الـشعاب املرجانيـة ومـواطن األعـشاب البحريـة وأشـجار املنغـروف واملنـاطق              
الساحلية، وإىل إصدار حتذيرات صـحية خبطـر اإلصـابة بـاألمراض وتلـوث مـصادر اإلمـدادات                  

ــدا للــسياحة ومــصائد األمســاك بــل لألمــن      . الغذائيــة وتــشكل التطــورات مــن هــذا القبيــل هتدي
  .ئي أيضاًالغذا
وباتت نظم إدارة النفايـات يف البلـدان اجلزريـة الـصغرية الناميـة عرضـة لـضغط ُيعـزى                 - ٢٥٨

فقـد  . لتزايد عدد السكان ومعدل التحضر وتغري أمناط االستهالك والتجارة والـسياحة املومسيـة            
زيـادة  تزايدت كميات املياه املستعملة املرتليـة والفـضالت الـصلبة زيـادة كـبرية، بـنفس مقـدار                    

وتفيــد التقــديرات بــأن كميــات الفــضالت  . حــصة املــواد غــري القابلــة للتحلــل واملــواد الــّسمية  
الصلبة للمرافق البلدية قد تضاعفت يف الدول اجلزرية الصغرية الناميـة يف منطقـة احملـيط اهلـادئ         

وخبــالف مــا حــدث يف البلــدان املتقدمــة النمــو، فــإن أكثــر مــن نــصف   . يف الــسنوات األخــرية
يات الدول اجلزرية الصغرية الناميـة هـي نفايـات عـضوية، ممـا يـربز أمهيـة اسـتخدام خملّفـات                   نفا

  .املواد العضوية يف صنع األمسدة، بدالً من اإلحراق وغريه من البدائل
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ومن املمكن اإلفادة بإحراز تقدم كبري يف العديد مـن الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة                   - ٢٥٩
فعلى سـبيل املثـال، تراوحـت نـسبة سـكان املـدن الرئيـسية يف             . ياتمن حيث حتسن إدارة النفا    

 يف املائـة، باسـتثناء      ٩٠  و ٦٠منطقة البحر الكارييب الذين تشملهم عمليات مجع النفايات بني          
وأُحـرز بعـض التقـدم فيمـا يتعلـق مبطـامر القمامـة            . هاييت، اليت تقل النسبة فيها عن ذلك كـثرياً        

يد من الدول اجلزرية الصغرية الناميـة الغايـة الـواردة يف األهـداف           وبالفعل، حقق العد  . الصحية
ــصحية      ــدمات الـــصرف الـ ــى خـ ــع علـ ــصول اجلميـ ــة يف حـ ــة واملتمثلـ ــة لأللفيـ ــاإلمنائيـ . سنةاحملـ

للبنك الدويل، فقد تسىن للدول اجلزرية الصغرية النامية يف منطقـة البحـر الكـارييب كافـة         ووفقا
ــصحي بنــ     ــصرف ال ــى خــدمات ال ــل عــن  احلــصول عل ــث حيــصل   ٨٠سبة ال تق ــة، حي  يف املائ

فيـد أيـضاً بارتفـاع    تإال أن التقـارير  .  يف املائـة مـن تلـك اخلـدمات         ٩٠معظمها على أكثـر مـن       
ولـئن  . حاالت اإلغناء باملغذيات بفعل صب مياه الصرف الـصحي يف األهنـار وامليـاه الـساحلية          

يـشكّل معوقـا مـاثال، فثمـة أسـاليب          كان ارتفاع تكاليف حمطات معاجلة ميـاه اجملـارير احلديثـة            
أرخــص مــن ذلــك للمعاجلــة البيولوجيــة تناســب علــى وجــد التحديــد املنــاطق ذات املنــاخ           

وقد أعدت جامايكا، وملديف، وموريشيوس، وسانت لوسيا، وسيشيل، وسـانت          . االستوائي
. فنـــسنت وجـــزر غرينـــادين، سياســـات أو قـــوانني أو بـــرامج وطنيـــة إلدارة النفايـــات الـــصلبة

وأحرزت سيشيل تقدماً يف العمل بـصورة منهجيـة علـى صـنع الـسماد مـن النفايـات العـضوية                     
ــادة تـــدوير ــاتوإعـ ــاري يف    .  النفايـ ــادة تـــدوير للنفايـــات علـــى نطـــاق جتـ وُتجـــرى أيـــضاً إعـ

ــستخدم تفــل قــصب الــسكر مــصدرا      موريــشيوس، حيــث يعــاد تــدوير البالســتيك بأنواعــه وُي
  . )٢٠٢(ةللطاق
اليت تنفرد هبا الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة قيـوداً علـى إمكانيـة                 وتفرض اخلصائص    - ٢٦٠

ويعرقل حجم النفايات الـصغري نـسبياً وارتفـاع         . نقل املمارسات اجليدة من بلدان نامية أخرى      
وحيثمـا نـدرت األراضـي،      . تكاليف الطاقة والنقـل اجلـدوى االقتـصادية جلهـود إعـادة التـدوير             

يـان اسـتخدام اإلحـراق، الـذي تبـيَّن أنـه خيـار غـري مـستدام مـن                    خيتار الناس يف كـثري مـن األح       
  .حيث التلوث وارتفاع التكاليف النامجة عنه

لنفايـات  احلركـة عـرب احلدوديـة ل      ويزداد تعرض الدول اجلزرية الصغرية النامية ملخاطر         - ٢٦١
 خـاص،   وبوجـه  .اخلطرة واملواد الكيميائية الناشئة عن مصادر برية ومـصادر علـى مـنت الـسفن              

تثري الكميات الكبرية من أنواع البالسـتيك يف احمليطـات ونفايـات الـسفن القلـق وهـي ال تـزال             
ولعــل . ختلّــف آثــاراً مــدمرة علــى الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة

مبـا يف   اتفاقية بازل تتوخى التصدي للتهديدات اليت ميثلها حترك النفايات اخلطـرة عـرب احلـدود،                
  .ذلك تصريفها يف تلك الدول

__________ 
 .“ عن استراتيجية موريشيوس للتنفيذ٢٠١٠تقرير التقييم الوطين لعام ”مجهورية موريشيوس،  )٢٠٢(
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  خدمات املياه والصرف الصحي    
تواجــه الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة، نظــراً لــِصَغر حجمهــا وألحواهلــا اجليولوجيــة   - ٢٦٢

ويـسري  . والطبوغرافية واملناخية، معوقات كبرية من حيث كمية موارد امليـاه العذبـة وجودهتـا          
ــى اجلــزر املرج    ــذا بوجــه خــاص عل ــدادات    ه ــث إم ــضة حي ــة املنخف ــة حمــدودة   املاني ــاه اجلوفي ي

وحـىت يف املنـاطق الـيت تـشهد هطـول أمطـار غزيـرة،               . حتميها إال طبقـة تربـة رقيقـة ُمـسرِّبة          وال
. يقّيد نقص منشآت التخزين الكافية ونظم اإليصال الفعالة إمكانية احلـصول علـى امليـاه النقيـة        

لــى األمــد الطويــل، تــسارع وتــرية النمــو الــسكاين يف  ومــن األخطــار الــيت هتــدد نوعيــة امليــاه ع 
املناطق احلضرية، وتلوث مصادر املياه العذبة بالفضالت البشرية وفـضالت املواشـي، والتلـوث       
ــواد          ــن امل ــا م ــات وغريه ــدات اآلف ــوث مببي ــصناعات، ويف بعــض احلــاالت، التل ــاجم عــن ال الن

  .الكيميائية املستخدمة يف الزراعة
، عــدد مــن ٢٠٠٩  و٢٠٠٦حملــيط اهلــادئ، اتُّخــذ يف الفتــرة بــني عــاَمي ويف منطقــة ا - ٢٦٣

يف قطاع املياه والنظافة الصحية يف املنطقة، اهتدت إىل حد كـبري خبطـة منطقـة                اهلامة  املبادرات  
احمليط اهلادئ، اليت أُدجمت فيها التحديات املتعلقـة بامليـاه والـصرف الـصحي والنظافـة الـصحية                  

 نظــام لرصــد الــدورة اهليدرولوجيــة للمحــيط اهلــادئ  ٢٠٠٧يف عــام وأنــشئ . ٢٠٠٦يف عــام 
يرمي إىل مساعدة الدول النامية اجلزريـة الـصغرية يف منطقـة احملـيط اهلـادئ علـى معاجلـة نقـص                      

  .)٢٠٣(قدراهتا وهياكلها األساسية ذات الصلة جبمع البيانات اجلوية اهليدرولوجية وختزينها
جـزر كـوك،    (يت تعتمـد أساسـاً علـى امليـاه الـسطحية            وأحرزت جزر احمليط اهلـادئ الـ       - ٢٦٤

وفيجــي، وواليــات ميكرونيزيــا املوحــدة، وبــاالو، وبــابوا غينيــا اجلديــدة، وســاموا، وجــزر         
مقـاييس مليـاه األمطـار وإجـراء تقييمـات ملواردهـا            اسـتحداث   تقدماً صوب   ) سليمان، وفانواتو 

ــة تــشمل األهنــار   ــسيةاملائي ــدعم املقــدم إىل . الرئي ــا ال ــة     اأم ــاه اجلوفي جلــزر الــيت تعتمــد علــى املي
ــالو     ( ــا، وتوف ــوي، وتونغ ــاورو، وني ــاس، وجــزر مارشــال، ون ــز    )كرييب ــى تعزي ــد ركــز عل ، فق

ويف الــدول الــيت تعتمــد  . إجــراءات الرصــد ووضــع جمموعــات بيانــات متــسقة وذات موثوقيــة  
نــات نظــام بياقواعــد فقــد جــرى تطــوير ) توفــالو، ونــاورو(أساســاً علــى جتميــع ميــاه األمطــار  

  .املعلومات اجلغرافية لتعظيم قدراهتا على جتميع مياه األمطار وختزينها
ويف منطقة البحـر الكـارييب، بلغـت معظـم الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة مـستويات             - ٢٦٥

فقد شهدت الفترة مـن     . مرتفعة نسبياً من إمكانية احلصول على مياه الشرب والنظافة الصحية         
ــأحوال اجلفــاف النامجــة عــن تغــري املنــاخ الــيت قــد تــسود       از٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٦ ــوعي ب ــاد ال دي

__________ 
التقــدم : تنميــة املــستدامة يف منطقــة احملــيط اهلــادئ الاللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ،   )٢٠٣(

 ).٢٠١٠(، والتحديات
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وحظيـت مـشاريع تقيـيم االحتياجـات        . منطقة البحر الكارييب وباحلاجة إىل حفظ املياه      جنوب  
املتــصلة بــإدارة ميــاه الــصرف الــصحي وميــاه اجملــارير بــدعم مــن برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة،  

معات املياه واملناطق الساحلية والربنـامج البيئـي ملنطقـة البحـر            ومشروع اإلدارة املتكاملة ملستج   
  .)٢٠٤(الكارييب

  
  السياحة املستدامة    

يعتمد الكثري من الدول اجلزرية الصغرية النامية علـى قطـاع الـسياحة كعامـل رئيـسي                  - ٢٦٦
 بيـد أن تنميــة قطـاع الــسياحة يطـرح أيــضا حتـديات بيئيــة    . لتحقيـق التنميــة والنمـو االقتــصادي  

  .وثقافية
وقد اشتملت خطط العديد من الدول اجلزرية الصغرية النامية علـى تـشجيع الـسياحة                - ٢٦٧

، ولكــن تنميــة تلــك اجملــاالت علــى حنــو   والغــوصالبيئيــة وتنظــيم الــرحالت الــسياحية البحريــة 
ولـذا قامـت الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة يف منطقـة احملـيط                 . ملموس ال تزال حمدودة عموما    

 بـــــصياغة اســـــتراتيجية إقليميـــــة للـــــرحالت البحريـــــة الـــــسياحية، ٢٠٠٨ادئ يف عـــــام اهلـــــ
. تستكــشف الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة يف منطقــة البحــر الكــارييب خيــارات مماثلــة    فيمــا

ــومي          ــا، وفيجــي، وســان ت ــن كوب ــة بأشــكال شــىت يف كــل م ــسياحة البيئي ــشجيع ال وجيــري ت
  .خرىوبرينسييب، وسيشيل، وتوفالو، وبلدان أ

ويف الــسنوات اخلمـــس املاضــية، ُســـّجلت حــاالت تقـــدم هامــة عديـــدة مــن حيـــث       - ٢٦٨
فعلـى سـبيل املثـال،      . املؤسسات اإلقليمية، ال سيما يف منطقيت البحـر الكـارييب واحملـيط اهلـادئ             

أسهمت خطـة احملـيط اهلـادئ الـيت اعتمـدها منتـدى جـزر احملـيط اهلـادئ يف ترمجـة اسـتراتيجية                        
طار عمل إقليمي يوجه علـى حنـو فعـال الـسياسات العامـة الوطنيـة واإلقليميـة                  موريشيوس إىل إ  

وتـرتبط املنطقـة أيـضا ارتباطـا وثيقـا بـشبكات الـدعم الـدويل مـن           . وأساليب التطوير املؤسسي  
  .خالل جلان األمم املتحدة اإلقليمية ووكاالهتا وصناديقها

إلقليمـي للبلـدان إضـفاء الفعاليـة علـى         ويف منطقة البحر الكارييب، تتيح آليـة التنـسيق ا          - ٢٦٩
حـد املـساعدة والـدعم علـى الـصعيد          اتنسيق خمتلف مبادرات التنمية املستدامة، وتـوفر يف آن و         

وقد اضطُلع بتفعيل تلك اآللية باعتبارها األداة الرئيسية لتنفيذ استراتيجية موريـشيوس            . الوطين
ا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب وبرنـامج        يف إطار شراكة وثيقة بني اللجنة االقتصادية ألمريك       

 منظمـة   أمانـة األمم املتحدة للبيئة واألمانة العامة للجماعة الكاريبيـة ورابطـة الـدول الكاريبيـة و              
  . دول شرق البحر الكارييب

__________ 
 . الصادرة عن اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبC/CAR/L.258الوثيقة  )٢٠٤(
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ومتثل إتاحـة البيانـات اجليـدة وإمكانيـة الوصـول إليهـا لغـرض اختـاذ القـرارات مـسألة                      - ٢٧٠
انظـــر  (بيـــد أن نظـــم البيانـــات العامليـــة    . ول اجلزريـــة الـــصغرية الناميـــة  هامـــة بالنـــسبة للـــد  

ــرة ــاله ٢٢١ الفق ــة    ) أع ــات املكاني ــي البيان ــة لتلق ــة، متاح ــة    واآلني ــصور امللتقط ــك ال ــا يف ذل مب
بالــسواتل والــصور اجلويــة وبيانــات االستــشعار مــن ُبعــد املــستخدمة يف أدوات اإلنــذار املبكــر  

وتشمل منـاذج هـذه املبـادرات الـشبكة األرضـية للجنـة جنـوب               . عيةبتغري املناخ واملخاطر الطبي   
ــة البحــر        ــة يف منطق ــات البحري ــة، وشــبكة إدارة احملمي ــوم األرضــية التطبيقي ــادئ للعل احملــيط اهل

  .الكارييب، ونظام املعلومات اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ
  

  الثغرات والتحديات واملسائل الناشئة  - رابعا  
  تالثغرا  - ألف  

يتعذر حتقيق استدامة استغالل احمليطات والبحار ما مل يتم التصدي لطائفة كـبرية مـن                - ٢٧١
فعلى سبيل التحديد، يؤيد اسـتمرار تـدهور البيئـة    . العوامل، مبا فيها املسائل املستجدة والناشئة 

تنميـة  البحرية إىل اشتداد صعوبة حتقيق األهداف اليت تضعها مـؤمترات القمـة الرئيـسية بـشأن ال                
 يف إدارة املوارد الطبيعيـة واإلدارة املتكاملـة   ةاملستدامة، من قبيل األخذ بنهج النظم اإليكولوجي  

تيــسري فــرص الوصــول إىل املــوارد الــيت تزخــر هبــا   لولعــل الطــابع امللــح  . للــسواحل واحمليطــات
مـسائل  احمليطات واستغالهلا اسـتغالال مـستداما، قـد محـل اجملتمـع الـدويل علـى إعـادة إخـضاع                   

وحـددت الـدول    . )٢٠٦(، مبا يف ذلك من منظور التعاون والتنـسيق        )٢٠٥(إدارة احمليطات للدراسة  
االتفاقيــة والــصكوك الدوليــة القائمــة امللــزم منــها وغــري امللــزم  لتنفيــذ أيــضا الــصعوبات املتــصلة 

ــا   ــا وإنفاذه ــال هل ــاه أصــحاب      . ورصــدها واالمتث ــة باســتمرار انتب ــة العام ــد وجهــت اجلمعي وق
ة إىل ضــرورة حتــسني التعــاون والتنــسيق علــى الــصعد الــوطين واإلقليمــي والعــاملي،         املــصلح
لالتفاقيـة، لـدعم اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول لتنفيـذ اإلدارة املتكاملـة للمحيطـات والبحـار                وفقا

  ).٦٥/٣٧القرار (وتنميتها املستدامة 
  

  دامة للمحيطات والبحارالثغرات يف تنفيذ اإلطار القانوين واملؤسسي للتنمية املست  -  ١  
اسُتكملت االتفاقية اآلن، اليت تتسم بأمهية استراتيجية كأساس للعمـل والتعـاون علـى           - ٢٧٢

وباإلضـافة إىل ذلـك،   . الصعد الوطين واإلقليمي والعاملي يف القطاع البحري، باتفاقني تنفيذيني    
__________ 

)٢٠٥( A/65/68، ٤٨ إىل ٤٦ الفقرات. 

ــشأن اتفــاق األرصــدة  ٢٠١٠ و ٢٠٠٦انظــر املناقــشات الــيت جــرت خــالل املــؤمتر االستعراضــي لعــاَمي      )٢٠٦(  ب
، واجتماعات الفريق العامـل املعـين       )A/CONF.210/2010/7  و A/CONF..210/2006/15 (١٩٩٥السمكية لعام   

 ).A/65/68  وA/63/79 و  A/61/65(بالتنوع البيولوجي يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية 
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يت تـوفر اإلطـار   يوجد عدد من الـصكوك املتخصـصة، يـرد وصـف لبعـضها يف هـذا التقريـر، الـ               
ــالتنوع     .القــانوين واملؤســسي للمحيطــات والبحــار   ــة أمــور، ب  وهــي صــكوك تتــصل، مــن مجل

) ٢جـيم،   الثالـث،   انظر الفـرع    (واملوارد البحرية احلية    ) ١انظر الفرع ثالثا، جيم،     (البيولوجي  
انظــر الفــرع  (، والبحــث العلمــي البحــري  )١٧٢ إىل ١٦٨انظــر الفقــرات  (والنقــل البحــري  

انظـر الفـرع    (ومحاية البيئة البحرية وحفظها ومحايـة منـاطق وأنـواع حمـددة             ). ٥جيم،  لث،  الثا
  ).٣جيم، الثالث، 
إال أن مــن اجلــدير باإلشــارة أنــه بــالرغم مــن تأكيــد الــدول حتديــدا علــى أمهيــة زيــادة   - ٢٧٣

 فـإن  ،)٢٠٧(الـشاملة لعـدة قطاعـات وبنـاء القـدرات     يف اجملـاالت  التعاون والتنسيق، مبـا يف ذلـك      
فمحدوديـة القـدرة    . إدراك ذلك اإلطار إدراكا تامـا علـى الـصعيد الـوطين ال يـزال بعيـد املنـال                  

التثقيفية والتدريبية والتقنية واملوارد املالية متثل حتديات متكررة تعترض وضع الصكوك الدوليـة             
)A/CONF.216/PC/8(مبا يف ذلك االتفاقية، موضع التنفيذ الفعال ،.  

عنايـة متزايـدة مـن أجـل تعزيـز          سـتتطلب   صد عدد مـن املـسائل احملـددة الـيت           وقد مت ر   - ٢٧٤
العلـم واإلنفـاذ   دول وهي مسائل تشمل التنفيذ من قبـل   . التنمية املستدامة للمحيطات والبحار   

، وحفظ التنـوع البيولـوجي البحـري يف املنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق                 )٢٠٨(من قبل دول امليناء   
 )٢١٠(ة، مبــا يف ذلــك املــوارد اجلينيــة البحريــ )٢٠٩( علــى حنــو مــستدامالواليــة الوطنيــة واســتغالله

  ).الرابعانظر أيضا الفرع (وصيد األمساك غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم 
  

  الثغرات املعرفية أو العلمية  -  ٢  
تؤدي املعارف العلمية دورا جوهريا كأساس الختاذ قرارات سليمة ويف ذلك الـصدد              - ٢٧٥
ــة والبحـــث      مت الت ــسياسة العامـ ــة بـــني متطلبـــات الـ ــوة القائمـ ــد الفجـ ــرورة سـ ــد علـــى ضـ أكيـ

ولكـي  . ويعد أيضا حتديد الثغرات يف املعارف أمرا هاما لوضع أولويات البحـث           . )٢١١(العلمي
ُتفهم االحتياجات املتعلقة باحمليطات، يتعني األخذ بنهج متكامل متعدد التخصصات ومـشترك            

__________ 
 اليت جرت يف إطـار العمليـة التـشاورية غـري الرمسيـة، ومناقـشات الفريـق                  املسألتان حمور املناقشات  هاتان  متثل   )٢٠٧(

 العامــل املخــصص املعــين بــالتنوع البيولــوجي، واالجتماعــات املتعلقــة مبــصائد األمســاك والعمليــة املنتظمــة          
 ).تقارير االجتماعات ذات الصلة انظر(

 .٤٥ إىل ٤٢، الفقرات A/65/68 ؛ و٦٥/٣٧ و ٥٨/٢٤٠انظر القرارين  )٢٠٨(

)٢٠٩( A/65/68 ٤٥ و ٤٤، الفقرتان. 

)٢١٠( A/61/65 و A/63/79 و A/65/68. 

)٢١١( A/63/79 ٥، الفقرة. 
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ــني القطاعــات  ــة     ي وميكــن أن. )٢١٢(ب ــني املنظمــات الدولي ــة ب ــاع ُنهــج تعاوني ــة كــون اتب املهتم
  .)٢١٣(القضايا البحرية مفيدا يف ذلك الصددب

ويف ســـياق املناقـــشات الـــيت دارت يف إطـــار الفريـــق العامـــل التـــابع للجمعيـــة العامـــة  - ٢٧٦
، حددت الوفود عـددا مـن اجملـاالت الـيت حتتـاج إىل إجـراء املزيـد                 )٥٩ إىل   ٥٧الفقرات   انظر(

فعلــى ســبيل املثــال، أُشــري إىل أن املعلومــات الــواردة عــن املوائــل  . )٢١٤(مــن الدراســات بــشأهنا
والنظم اإليكولوجية اهلشة مل تكن كافيـة يف كـثري مـن األحيـان وإىل وجـود ثغـرات واسـعة يف           

ــة للمحيطــات     . فهــم عمليــات احمليطــات  ــنظم الطبيعي ــتظم لل ــام برصــد من واســتدعى ذلــك القي
ند إليه إلجـراء مقارنـة بـني الـتغريات واالجتاهـات، وتقـدمي معلومـات قائمـة                  إلرساء أساس ُيست  

ويف ذلك الصدد، قد يـسهم وضـع النمـاذج ذات           . على الرباهني العلمية، إىل صانعي القرارات     
ــؤي الطــابع  ــارف    التنب ــة يف املع ــرات القائم ــى بعــض الثغ ــب عل ــد  . )٢١٥(يف التغل ــد مت التأكي وق

)A/65/69/Add.2 (  زيز عمليات املراقبة والرصد حلالة البيئة البحريـة علـى األمـد        على ضرورة تع
وأُعــرب أيــضا عــن ).  أعــاله٦٥ إىل ٦٠انظــر الفقــرات (الطويــل مــع إنــشاء العمليــة املنتظمــة  

ضرورة االرتقاء باملعـارف الراميـة إىل معاجلـة مـسائل التكيـف مـع تغـري املنـاخ والتخفيـف مـن                       
اهنـة يف العلـوم والـسياسة العامـة مـن أجـل تعزيـز اإلدارة                آثاره بوسائل منها حتديد الثغـرات الر      

املستدامة للتنوع البيولوجي البحري والساحلي وحفظه وتعزيز فوائد العزل الطبيعـي للكربـون             
وعـالوة علــى ذلـك، وســعيا إىل حتـسني اإلدارة املــستدامة للمنـاطق الــساحلية     . الـيت تعـود عليــه  

يـة الـساحلية والبحريـة، سـيتعني معاجلـة مـسألة حتديـد              والبحرية وزيادة مناعة النظم اإليكولوج    
  .العوامل األساسية احملركة لفقدان وتدمري النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية

وأكدت الدول النامية مبا فيها أقـل الـدول منـوا، والـدول األفريقيـة الـساحلية والـدول                    - ٢٧٧
إىل سـد   لعلوم البحرية ونقـل التكنولوجيـا       اتؤدي  اجلزرية الصغرية النامية أيضا على ضرورة أن        

  .)٢١٦(الثغرات املعرفية
  

__________ 
)٢١٢( A/56/121 ٣٢ و ٣١، الفقرتان. 

)٢١٣( A/65/68 ٣٤، الفقرة. 

 .، املرفق الثاينA/61/65  و٨٠املرجع نفسه، الفقرة  )٢١٤(

)٢١٥( A/65/68 ٣٢، الفقرة. 

غـــري الرمسيـــة؛ التـــشاورية ناقـــشات الـــيت دارت بـــشأن مجيـــع موضـــوعات العمليـــة  ســـادت هـــذه املـــسألة امل )٢١٦(
 .٤٨، الفقرة A/64/66 انظر
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  التحديات  -باء   
  تعيني احلدود البحرية  -  ١  

حتــّدد احلــدود البحريــة الواضــحة الترســيم املنــاطق الــيت تعــود علــى الــدول الــساحلية،    - ٢٧٨
ا البحرية احليـة    حبكم سيادهتا أو حقوقها وواليتها السيادية، باملنافع عن طريق استغالل موارده          

وباإلضافة إىل ذلك، متثل احلدود البحرية مسألة حمورية حلماية البيئـة البحريـة             . منها وغري احلية  
واستغالل املوارد البحرية علـى حنـو مـستدام، ألهنـا تتـيح إمكانيـة حتديـد الـدول الـساحلية الـيت                       

ــة أحــد الع  . تتحمــل املــسؤوليات يف ذلــك الــصدد  وامــل الرئيــسية ولــذلك تعــد احلــدود البحري
  .الكفيلة بتحقيق التنمية املستدامة

وحيــّدد تعــيني احلــدود البحريــة مــدى املنــاطق البحريــة الواقعــة خــارج نطــاق الواليــة      - ٢٧٩
  . الوطنية، واليت تعد بدورها مهمة لتحقيق التنمية املستدامة

سافة ولعــل مــن شــأن تعــيني احلــدود اخلارجيــة للجــرف القــاري الواقعــة علــى بعــد مــ   - ٢٨٠
 ميل حبري من خطـوط األسـاس، أن يـضفي طـابع التأكـد علـى ممارسـة احلقـوق            ٢٠٠تتجاوز  

لــذا يعــد عمــل جلنــة حــدود اجلــرف القــاري يف ذلــك    . والواليــة يف املنــاطق الوطنيــة والدوليــة 
  . السياق عمال مهما

ديا ويشكّل الطـابع الـتقين املعقـد لعمليـة تعـيني احلـدود اخلارجيـة للجـرف القـاري حتـ                  - ٢٨١
ــام         ــة للقي ــة أو اخلــربة الالزم ــوارد املالي ــيت ال متتلــك امل ــة ال ــدول النامي ــد مــن ال ــام العدي مــاثال أم

وقـد قـدمت عـدة دول، منـها عـدد مـن       . بعمليات املسح املطلوبة وغريها من األعمـال العلميـة    
لـيت  الدول النامية، طلبا إىل اللجنة وقدمت دول أخرى عديـدة معلومـات أوليـة تبـّين املواعيـد ا                  

  .تعتزم تلك الدول القيام فيها بتقدمي طلباهتا
ــة أو          - ٢٨٢ ــل تارخيي ــاق، نتيجــة لعوام ــة، مبوجــب اتف ــيني احلــدود البحري ــأخر تع ــا ت وحيثم

إذا تعـذر التوصـل   ” من االتفاقية على أنـه    ٨٣  و ٧٤صعوبات قانونية وسياسية، تنص املادتان      
ول املعنيـة إىل اإلجـراءات املنـصوص        إىل اتفاق يف غـضون فتـرة معقولـة مـن الـزمن، جلـأت الـد                

، تبــذل [...]ويف انتظــار التوصــل إىل اتفــاق  ). مــن االتفاقيــة(عليهــا يف اجلــزء اخلــامس عــشر  
الدول املعنية، بروح من التفاهم والتعاون، قصارى جهودهـا للـدخول يف ترتيبـات مؤقتـة ذات          

التوصــل إىل االتفــاق طــابع عملــي، وتعمــل خــالل هــذه الفتــرة االنتقاليــة، علــى عــدم تعــريض   
  .“النهائي للخطر أو إعاقته
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ويتــبني أن ضــرورة احلــصول علــى املعــارف العلميــة والتقنيــة املعقــدة الالزمــة لترســيم    - ٢٨٣
احلــدود اخلارجيــة للمنــاطق البحريــة، وخباصــة اجلــرف القــاري املوّســع، والتعقيــدات الــسياسية  

يف كثري من األحيـان حتـديات مجـة، وال سـيما        والتارخيية املتعلقة بتعيني احلدود البحرية، تطرح       
وسعيا إىل التصدي هلذه التحديات، ينبغـي تـشجيع بنـاء القـدرات ووضـع               . أمام البلدان النامية  

اآلليــات الالزمــة، علــى الــصعيدين الثنــائي واإلقليمــي كليهمــا، مبــا يــسّهل إجــراء املفاوضــات     
  .املتعلقة باحلدود

  
  التنفيذ واإلنفاذ  -  ٢  

والــسياساتية تــزال تلبيــة احلاجــة إىل تعزيــز تنفيــذ الــصكوك والــسياسات القانونيــة    ال  - ٢٨٤
فبـالرغم  . متثـل حتـديا أمـام اجملتمـع الـدويل         وإنفاذهـا بفعاليـة     الدولية املتعلقة باحمليطات والبحار،     

هذه املسألة، فـإن انعـدام إرادة سياسـية    طرح  يف  يسهم  نقص القدرات واملعارف التقنية     أن  من  
  .ذلكونقص التخطيط املتكامل الطويل األجل عامالن يسهمان أيضا يف كافية 
وقد أثريت تلك القضايا يف عدة منتديات، منها اجملاالت الربناجميـة يف جـدول أعمـال                 - ٢٨٥
ومـع أن دول العلـم تتحمـل املـسؤولية األوليـة            . )٢١٧( وخطـة جوهانـسربغ التنفيذيـة      ٢١القرن  

هـا علـى حنـو فعـال، فقـد أدت الـدول الـساحلية ودول                عن كفالة تنفيـذ هـذه الـصكوك وإنفاذ        
امليناء دورا متزايَد األمهية بسبب عـدم ممارسـة بعـض دول العلـم رقابـة فعالـة علـى الـسفن الـيت                      

ويف ذلــك الــصدد، ميكــن أن يــشكّل عــدم قيــام دول العلــم بفــرض رقابــة   . )٢١٨(حتمــل علمهــا
أن يـؤدي إىل اإلفـراط يف اسـتغالل املـوارد           فعالة، هتديدا لسالمة املالحة والبيئة البحرية وميكـن         

  .البحرية احلية
وما فتئت املسائل املتعلقة بالتنفيذ واإلنفاذ حتظى بنظر اجلمعية العامـة بـشكل رئيـسي                 - ٢٨٦

ويف ذلـك   . يف سياق قراراهتا السنوية بشأن احمليطات وقانون البحار واسـتدامة مـصائد األمسـاك             
، علــى أمهيــة مــشاركة ٦٥/٣٨  و٦٥/٣٧قراريهــا جــب مبوالــصدد، أكــدت اجلمعيــة العامــة، 

الدول يف الصكوك احلالية وتكثيف اجلهود املبذولة يف التنفيذ الفعال هلـذه الـصكوك عـرب سـبل                  
ــدابري ذات صــلة          ــاء واختــاذ ت ــم ودول املين ــيت متارســها دول العل ــة ال ــة الرقاب ــها ضــمان فعالي من

ىل اتباع هنج حديثة مثـل النـهج التحـوطي وهنـج            باألسواق والرصد واملراقبة والتتبع، باإلضافة إ     
__________ 

 ٤٦-١٧ و   ٤٥-١٧ و   ٣٠-١٧، الفقـرات    ١٧، الفصل   ٢١انظر، على سبيل املثال، جدول أعمال القرن         )٢١٧(
انظــــــر (؛ وخطــــــة جوهانــــــسربغ التنفيذيــــــة ٨٣-١٧  و٨٠-١٧  و٧٩-١٧  و٥٥-١٧  و٥٠-١٧ و

 .٤٤ و ٣٤ إىل ٣٠، الفصل الرابع، الفقرات ) أعاله٩ شيةاحلا

 ٢١٢، الفقـــرات A/63/63 و ١٥٥ إىل ١٥٠، الفقـــرات A/59/62  و٩٣ إىل ٨٥، الفقـــرات A/58/65انظـــر  )٢١٨(
 .٢١٦ إىل
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وكــررت أيــضا تأكيــد الــضرورة امللحــة للتعــاون، بطــرق مــن بينــها بنــاء   . ةالــنظم اإليكولوجيــ
القــدرات ونقــل التكنولوجيــا البحريــة مبــا يكفــل جلميــع الــدول، القــدرة علــى تنفيــذ االتفاقيــة    

ــار واملـــ   ــة املـــستدامة للمحيطـــات والبحـ ــتفادة مـــن التنميـ شاركة الكاملـــة يف املنتـــديات واالسـ
  .والعمليات العاملية واإلقليمية اليت تعاجل املسائل املتصلة باحمليطات وقانون البحار

ــاول هــذه املــسائل - ٢٨٧ ــضا وتن ــة  ال كــل مــن   أي ــشاورية غــري الرمسي ــة الت ــق )٢١٩(عملي  والفري
أن املـسائل املتعلقـة      وقدم األمني العام أيضاً إىل اجلمعية العامـة تقـارير منتظمـة بـش              .)٢٢٠(العامل

املـسائل، مت إيـالء اهتمـام خـاص لـضرورة دراسـة             تلـك   ولـدى معاجلـة      .)٢٢١(بالتنفيذ والتطبيـق  
 يف ما يتعلـق بواجـب دول العلـم وتوضـيحه ملمارسـة رقابـة فعالـة علـى                    “الصلة احلقيقية ”دور  

ل فرقــة عمــتــشكيل ، بــادر األمــني العــام إىل ٢٠٠٣ويف عــام . )٢٢٢(الــسفن الــيت ترفــع علمهــا 
مشتركة بني الوكاالت استجابة للدعوات إىل إجراء حتقيق يف أسباب عدم تقيد بعـض الـسفن                
باملقتضيات الدولية املتعلقة بسالمة الـسفن، وظـروف العمـل، وحفـظ مـصائد األمسـاك ومحايـة               

وعقـدت املنظمـة البحريـة الدوليـة أيـضاً اجتماعـاً تـشاورياً خمصـصاً لكبـار             .)٢٢٣(البيئة البحريـة  
  ).A/61/160 (“الصلة احلقيقية” بشأن موضوع ٢٠٠٥ملنظمات الدولية يف عام ممثلي ا
دول العلــم، وافقــت املنظمــة البحريــة  والتطبيــق مــن جانــب تنفيــذعمليــة ال ولتحــسني - ٢٨٨

، علــى خطــة املراجعــة الطوعيــة للــدول A.973 (24(و  23) A.946(الدوليــة، مبوجــب قراريهــا 
ليــة مــن أجــل إجــراء تقيــيم شــامل وموضــوعي ملــدى فعاليــة   األعــضاء يف املنظمــة البحريــة الدو

ــا   ــيت تتبعه ــم اإلجــراءات ال ــصادرة عــن    دول العل ــة ال ــصكوك اإللزامي ــذ ال ــة املإلدارة وتنفي نظم
، أيـدت مجعيـة املنظمـة البحريـة         ٢٠٠٩ويف عـام    . البحرية الدولية واليت تغطيها خطـة املراجعـة       

 جعـل خطـة املراجعـة خطـة إلزاميـة ذات طـابع       الدولية أيضاً مقرر جملس املنظمة ووافقت علـى      
 بإدخـال تعـديالت علـى       ٢٠١٣مؤسسي ستطبق علـى حنـو تـدرجيي مـن خـالل البـدء يف عـام                  

. )٢٢٤(٢٠١٥ ينــاير/صــكوك املنظمــة البحريــة الدوليــة تــدخل حيــز النفــاذ يف كــانون الثــاين       
يع مـشغلي   ووضعت صناعة النقل البحري أيضاً مبـادئ توجيهيـة بـشأن أداء دول العلـم لتـشج                

__________ 
  .www.un.org/Depts/los/consultative_process/consultative_process.htm: انظر تقارير هذه االجتماعات يف املوقع التايل )٢١٩(
ــرار     )٢٢٠( ــال، الق ــى ســبيل املث ــان ٦٥/٦٨انظــر، عل ــرات ١٢و  ١١، الفقرت ، A/64/66/Add.2؛ و ٤٥-٤٢ والفق

  .٢١٧-٢١٢الفقرات 
  .١٥٥-١٥٠، الفقرات A/59/62، و ٩٣-٨٥، الفقرات A/58/65انظر، على سبيل املثال،  )٢٢١(
، والقـرار   ٤١، الفقـرة    ٥٩/٢٤، والقـرار    ٢٢فقـرة   ، ال ٥٨/١٤، والقـرار    ٢٨، الفقرة   ٥٨/٢٤٠ القرار   انظر )٢٢٢(

  .١٠، الفقرة A/59/122انظر أيضاً . ٣٠، الفقرة ٥٩/٢٥
  .A/AC.259/11 و A/59/63/Corr.1 و A/59/63انظر  )٢٢٣(
  .٧٤ و ٧٣، الفقرتان A/65/69/Add.2انظر  )٢٢٤(
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السفن على النظر يف أداء دولة علم ما والضغط على الدول لتنفيذ التحـسينات الـيت قـد تكـون          
ضرورية، وال سيما يف ما يتعلق بسالمة احلياة يف البحر، ومحاية البيئة البحرية، وتوفري ظـروف                

  .)٢٢٥(عمل وعيش مقبولة للبحارة
عــدد مــن الــدول يواصــل تنــسيق أنــشطته  دول املينــاء، ال يــزال بتــدابري  ويف مــا يتعلــق - ٢٨٩

لكفالة سالمة املالحة الدولية وأمنـها يف سـياق املنظمـات اإلقليميـة املعنيـة باملراقبـة مـن جانـب                     
عــايري االمتثــال ملدول املينــاء، ويــشمل ذلــك تنظــيم محــالت تفتــيش مركــزة مــشتركة لــضمان    

ــسالمة واملعـــ  ــوف   االـ ــا يف ذلـــك تـ ــة، مبـ ــة الدوليـ ــة والبيئيـ ــل  يري األمنيـ ــيش والعمـ ــروف العـ ري ظـ
مثـة حاجـة عمومـاً ملواءمـة اإلجـراءات، وتبـادل املعلومـات والتنـسيق بـني                  أنه  إال  . )٢٢٦(املالئمة

للتوصـل إىل إجـراء     يف الوقـت نفـسه       يخمتلف النظم، مع مراعاة االختالفات اإلقليميـة، والـسع        
  . )٢٢٧(موحد
علــى تعزيــز اإلجــراءات  ويف ســياق مــصائد األمســاك، واصــلت اجلمعيــة العامــة احلــث  - ٢٩٠

الرامية إىل القضاء على صـيد األمسـاك غـري املـشروع وغـري املبلـغ عنـه وغـري املـنظم مـن جانـب                          
 بني الـدول وسـفن      “صلة حقيقية ”، واشتراط إثبات وجود     “أعالم املالءمة ”السفن اليت ترفع    

ول ممارسـة    يف مـا يتعلـق بواجـب الـد         “الصلة احلقيقيـة  ”الصيد اليت ترفع علمها، وإيضاح دور       
مـؤخراً الـدول الـيت تتبـع نظـام          أيـضا   وحثت اجلمعية العامـة     . )٢٢٨(رقابة فعالة على هذه السفن    

السجالت املفتوحة على ممارسة رقابة فعالة على مجيع سفن الصيد اليت ترفع علمها، على حنـو                
  . )٢٢٩(ما يقتضيه القانون الدويل، أو وقف العمل بنظام السجالت املفتوحة لسفن الصيد

 ويف ذلــك الــصدد، تعمــل منظمــة األغذيــة والزراعــة علــى إعــداد ســجل عــاملي لــسفن - ٢٩١
الصيد وسفن النقل املربدة وسفن التموين، يتوخى منـه أن يكـون مـستودعاً عامليـاً معـداً لتـوفري                  

. )٢٣٠(بـه أي نـشاط يتـصل   حتديد موثوق فيه للسفن املأذون هلا بـاالخنراط يف نـشاط الـصيد أو           

__________ 
: جيهيــة علــى املوقــع التــايل وميكــن االطــالع علــى هــذه املبــادئ التو . ١٥٥-١٥٠، الفقــرات A/59/62انظــر  )٢٢٥(

www.marisec.org/flag-performance.pdf.  
ملزيـد مـن التفاصـيل، انظـر     (يوجد حالياً تـسعة اتفاقـات إقليميـة قائمـة بـشأن املراقبـة مـن جانـب دول املينـاء            )٢٢٦(

  ).www.imo.org/home.asp: املوقع الشبكي للمنظمة البحرية الدولية
  .١٩٧ و ١٩٦، الفقرتان A/63/63انظر  )٢٢٧(
  .٥٣، الفقرة ٦٤/٧٢انظر، على سبيل املثال، القرار  )٢٢٨(
  .٤٨، الفقرة ٦٥/٣٨القرار  )٢٢٩(
انظر ). ٢٠١٠روما، (، ٢٠١٠ لعام   يف العامل املائيات  وتربية  مصائد األمساك   حالة  منظمة األغذية والزراعة،     )٢٣٠(

  .FIRO/R956الزراعة وأيضا تقرير منظمة األغذية 
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 لوضـع مبـادئ     ٢٠١١مـايو   /غذيـة والزراعـة أيـضاً مـشاورة تقنيـة يف أيـار            وستجري منظمـة األ   
  . )٢٣١(توجيهية بشأن أداء دول العلم

 وستساعد هذه اجلهود الـيت يبـذهلا اجملتمـع الـدويل علـى معاجلـة الثغـرات الـيت تـشوب                - ٢٩٢
مثـة حاجـة   إال أن   . اإلطار القانوين واملتعلق بالـسياسات القـائم وحتـسني إدارة احمليطـات عمومـاً             

املشاركة النـشطة يف اهليئـات       بطرق منها    لتعزيز التعاون والتنسيق يف ما يتعلق بالتنفيذ والتطبيق       
  . اإلقليمية، وتبادل املعلومات، والربامج املشتركة، وحتسني بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا

  
  بناء القدرات  -  ٣  

ــاء القــدرات طــابع شــامل لعــدة قطاعــات وأ    - ٢٩٣ ــسبة  جملــال بن ــة بالن ــة  مهي للمــسائل املتعلق
ــى نطــاق واســع    وحمليطــات با ــا عل ــرف هب ــانون البحــار معت ــد مــن  ، )٢٣٢(بق ال ســيما وأن العدي

احمليطـات وقـانون   من جماالت وقطاعـات  أو قطاع جمال بأكثر من ذات صلة   احتياجات الدول   
ــا   . )٢٣٣(البحــار ــة يف قراره ــة العام ــل   ٦٥/٣٧وشــددت اجلمعي ــدرة أق ــة ق ــى ضــرورة كفال   عل

البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية وكذلك الدول األفريقية الساحلية، عن طريـق بنـاء               
ويف . القــدرات، علــى تنفيــذ االتفاقيــة واالســتفادة مــن التنميــة املــستدامة للمحيطــات والبحــار   

االجتمــاع احلــادي عــشر للعمليــة التــشاورية غــري الرمسيــة، أكــدت عــدة وفــود أن أنــشطة بنــاء   
درات ينبغـــي أن هتـــدف إىل تطـــوير القـــدرات مـــن أجـــل املـــشاركة الفعالـــة يف األنـــشطة   القـــ

االقتصادية، وال سيما يف مصائد األمساك املستدامة، وينبغـي أال تقتـصر علـى تنفيـذ االلتزامـات                  
  . )٢٣٤(الدولية
 وكان واضعو االتفاقية يـدركون متامـاً احلاجـة إىل بنـاء القـدرات، ال سـيما يف غيـاب                     - ٢٩٤
فعلـى سـبيل املثـال، تـشترط االتفاقيـة،      .  صندوق أو برنامج للمساعدة كجزء مـن االتفاقيـة      أي

يف جزئهــا الرابــع عــشر املتعلــق بتطــوير التكنولوجيــا البحريــة ونقلــها، أن تنــهض الــدول بتنميــة 
القدرات العلمية والتكنولوجية البحرية للدول النامية يف ما يتعلق باستكـشاف املـوارد البحريـة               

 ومحايــة البيئــة البحريــة واألحبــاث العلميــة البحريــة وغريهــا مــن   ،غالهلا وحفظهــا وإدارهتــاواســت
األنشطة يف جمال البيئة البحرية، مبا يتفق مع االتفاقيـة، مـن أجـل اإلسـراع بالتنميـة االجتماعيـة                    

  . واالقتصادية للدول النامية

__________ 
  .ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT?tc-fsp/2011/default.htmانظر  )٢٣١(
)٢٣٢( A/64/66 ١٥٥، الفقرة.  
)٢٣٣( A/65/69 ٩٤-٣٣، الفقرات.  
)٢٣٤( A/65/164 ١٢، الفقرة.  
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ت الربناجميـة الـسبعة    لكـل مـن اجملـاال   ٢١ من جدول أعمال القـرن    ١٧ وحيدد الفصل    - ٢٩٥
 اقتراحـــاً معينـــاً بـــشأن بنـــاء القـــدرات والتمويـــل وتقـــدير التكـــاليف، والوســـائل العلميـــة   ١٢

ــة املــوارد البــشرية  ــة، وتنمي ــره املــؤرخ   . والتكنولوجي /  آذار٩وقــد قــدم األمــني العــام، يف تقري
ن اجملـاالت   اعتبارات تفصيلية عن بناء القدرات يف إطار كل جمال م         ) A/56/58 (٢٠٠١مارس  

ــواردة يف الفــصل   ــة ال ــاول الفــصل  . ٢١ مــن جــدول أعمــال القــرن   ١٧الربناجمي  مــن ٣٤ويتن
ويــشدد .  نقــل التكنولوجيــا الــسليمة بيئيــاً والتعــاون وبنــاء القــدرات٢١جــدول أعمــال القــرن 

أيضاً على دعم بناء القدرات احمللية وتعزيز الشراكات التكنولوجية الطويلة األجل بني حـائزي              
  . تكنولوجيات السليمة بيئياً ومستخدميها احملتملنيال

 بالكامـل لبنـاء القـدرات، وأكـد         ٢١ من جـدول أعمـال القـرن         ٣٧ وُخصص الفصل    - ٢٩٦
مؤمتر القمة العاملي من جديد أولوية بناء القدرات ملساعدة البلدان النامية علـى حتقيـق أهـدافها                 

 بنــاء القــدرات ال ســيما بالنــسبة إىل الــدول  وتــرد احلاجــة إىل .)٢٣٥(يف جمــال التنميــة املــستدامة
اجلزرية الـصغرية الناميـة بوجـه خـاص يف خطـة عمـل بربـادوس واسـتراتيجية موريـشيوس الـيت                      

ــا يف إعــالن األمــم     . أعقبــت ذلــك  ــضوء علــى االحتياجــات اخلاصــة ألفريقي وجــرى تــسليط ال
 بـشأن   ٢٠٠٨ لعـام    ومـن النتـائج ذات الـصلة األحـدث عهـداً إعـالن الدوحـة              . أللفيةلاملتحدة  

  . متويل التنمية وبرنامج عمل أكرا
ــاء     - ٢٩٧ ــادرات يف جمــال بن  وعلــى املــستوى القطــاعي، جيــري تنفيــذ عــدد مــن األنــشطة واملب

فعلـى سـبيل املثـال، يف مـا يتعلـق           . )A/65/69 ( والـدويل  واإلقليمـي القدرات على الـصعد الـوطين       
، تنظم اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة      )٢٢٠و   ٢١٩انظر أيضاً الفقرتني    (بنظم اإلنذار املبكر    

الدولية عمليات إنشاء وحتديث حمطات قياس مستوى سطح البحـر يف بلـدان عديـدة مـن احملـيط                   
اهلنــدي واحملــيط اهلــادئ والبحــر الكــارييب والبحــر األبــيض املتوســط، وتــوفر بوابــة بيانــات بــشأن 

بـادرات عديـدة لتنميـة القـدرات        وقـد اختـذت م    . )٢٣٦(حمطات قياس مستوى سـطح البحـر       رصد
 مبـا يف  ،النظـام العـاملي ملراقبـة مـستوى سـطح البحـر        واحمليطات  لرصد  ما يتصل بالنظام العاملي      يف

ومـن خـالل    . ذلك املالحظات والتحليالت والزيارات الفنية املتعلقة بقياس مستوى سطح البحر         
مل للتجـارب النوويـة، تتـيح اللجنـة         إبرام اتفاق مع اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظـر الـشا          

األوقيانوغرافية احلكومية الدولية للدول األعضاء إمكانية الوصول يف الوقت احلقيقي إىل حمطـات   
  .)٢٣٧(رصد الزالزل للمنظمة ألغراض التحذير من أمواج تسونامي

__________ 
، متــاح علــى املوقــع Strategic approach to enhance capacity-building” (2003)“ انظــر مرفــق البيئــة العــاملي )٢٣٥(

  .www.gefweb.org: التايل
  .www.ioc-sealevelmonitoring.org: متاح على املوقع التايل )٢٣٦(
-www.ctbto.org/press-centre/press-releases/2010/unesco-and-ctbto-sign-agreementto-enhanceانظـــــــــــــــر  )٢٣٧(

disaster-mitigation-effortstand-capacity-building-in-developingcountries/?Fsize=vpogxnflwhj.  
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 ومل جيــر أي تقيــيم شــامل علــى الــصعيد العــاملي الحتياجــات الــدول يف جمــال بنــاء         - ٢٩٨
وقـدم األمـني العـام يف تقـارير سـابقة            .)٢٣٨(درات املتعلقة بشؤون احمليطـات وقـانون البحـار        الق

وســلطت اجلمعيــة  .)٢٣٩(معلومـات بــشأن االحتياجــات املتـصلة بــالعلوم والتكنولوجيــا البحريـة   
، علـى احتياجـات     )A/65/164 (٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢٣العامة الضوء أيضاً، يف تقريرها املؤرخ       

 يف جمــال بنــاء القــدرات مــن أجــل القيــام بــأمور منــها التنــسيق الــشامل لعــدة    الــدول املــستمرة
 قطاعــات واملتعــدد املــستويات، وســهولة الوصــول إىل البيانــات، والــبىن التحتيــة، والتكنولوجيــا
ــة القــدرات      ــة وترســيمها، وتنمي واملعــدات، ورســم خــرائط احمليطــات، وتعــيني احلــدود البحري

وارد املاليـــة، والقـــدرة علـــى اإلنفـــاذ واالحتياجـــات املتعلقـــة البـــشرية، واالحتياجـــات مـــن املـــ
وعـــالوة علـــى ذلـــك، نوقـــشت يف مجيـــع  . األخـــرى للمحيطـــاتاملـــستدامة مات اباالســـتخد

االجتماعــات الــيت عقــدهتا العمليــة التــشاورية غــري الرمسيــة احلاجــة إىل بنــاء القــدرات وُحــددت 
ــق باألحبــاث ال     ــا يتعل ــدرات يف م ــال الق ــرات يف جم ــات    الثغ ــل التكنولوجي ــة؛ ونق ــة البحري علمي

، مبـا يف ذلـك       بـصورة مـستدامة    السليمة بيئياً املرتبطة حبفظ املوارد البحرية وتنميتها واسـتغالهلا        
 ،البحرية؛ ومصائد األمساك املستدامة؛ وتطوير اخلدمات اهليدروغرافيـة وحتـسينها         اجلينية  املوارد  

ــة ا   ــة؛ وحتــسني التكنولوجيــات والقــدرات   مبــا يف ذلــك االنتقــال إىل اخلــرائط املالحي إللكتروني
  . ملواجهة التهديدات اليت يتعرض هلا كل من األمن البحري والسالمة البحرية

 وخالل املناقشات اليت جرت بشأن مسألة بنـاء القـدرات يف إطـار العمليـة التـشاورية                   - ٢٩٩
. )٢٤٠(القـدرات ومبادراهتـا   غري الرمسية، مت حتديد عدد من التحديات يف جمال تنفيذ أنشطة بناء             

وعلى سبيل املثال، جرى التشديد على أن تقيـيم االحتياجـات يكتـسب أمهيـة حامسـة لتحديـد                   
واألولويـات اخلاصـة    ظـروف   الاألولويات ويعترب أساسياً لتصميم برامج لبناء القـدرات تعكـس           

ة والقــدرات لبلــدان املــستفيدة منــها، وعلــى أنــه يــتعني أن يــشمل ذلــك البنــاء القــدرات املاليــ   ل
  . املتعلقة باملوارد البشرية والقدرات املؤسسية والعلمية، وأن يكون مستداماً

 ومت كذلك حتديد فرص املضي قـدماً، مبـا يف ذلـك تـشجيع بنـاء القـدرات مـن خـالل                  - ٣٠٠
إنــشاء املراكـــز الوطنيـــة واإلقليميـــة لألحبـــاث التكنولوجيــة والعلميـــة وتعزيزهـــا، علـــى النحـــو   

يف االتفاقية، والتركيـز علـى توثيـق التعـاون يف مـا بـني بلـدان اجلنـوب كوسـيلة                     املنصوص عليه   
  . مبتكرة لبناء القدرات واآلليات التعاونية

__________ 
)٢٣٨( A/65/69 ٣٣، الفقرة .  
)٢٣٩( A/45/563 و A/45/712 و A/46/722 و A/56/58.  
  .٥٦، الفقرة A/65/69 و A/65/164انظر  )٢٤٠(
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 ٢٠١٠ديــــسمرب / كــــانون األول٢٢ والحــــظ األمــــني العــــام، يف تقريــــره املــــؤرخ  - ٣٠١
)A/CONF.216/PC/7 (        ت احلاليـة   أن تعزيز التعاون الدويل سوف يكون حيوياً ملواجهة التحديا

ــدرات           ــاء الق ــارف وبن ــادل املع ــشمل تب ــيت ســوف ت ــستدامة ال ــة امل ــال التنمي ــستجدة يف جم وامل
  . املؤسسية وتبادل التكنولوجيا وتوفري التمويل املبتكر لالنتقال إىل االقتصاد األخضر

  
  اإلدارة املتكاملة للمحيطات والبحار   -  ٤  

بضرورة إدارة األنشطة البشرية الـيت لـديها        يل  الدو يف السنوات األخرية، تزايد اإلقرار       - ٣٠٢
تأثري على البيئة البحرية ونظمهـا اإليكولوجيـة علـى حنـو متكامـل وشـامل لعـدة قطاعـات بغيـة            

  . تعزيز التنمية املستدامة للمحيطات والبحار ومواردها
ــرن    - ٣٠٣ ــال الق ــر جــدول أعم ــرة ٢١ وأق ــة    ١-١٧، يف الفق ــة للبيئ ــة املتكامل ــأن الطبيع ، ب

بحرية تتطلب اتباع هنج جتاه إدارة املناطق البحرية والساحلية وتنميتـها، علـى الـصعد الـوطين                 ال
 تكـون هنجـاً متكاملـة يف مـضموهنا ووقائيـة وتوقعيـة              حبيثودون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي،     

، علـى أن    ١٧-١٧ إىل   ٣-١٧ أيضاَ، يف الفقـرات      ٢١ونص جدول أعمال القرن     . يف نطاقها 
إدارة متكاملــة للمحيطــات لكفالــة االنتفــاع املــستدام مــن نظــام ل الــساحلية بإنــشاء الــدوتقـوم  

مــن خطــة ) هـــ (٣٠ومبوجــب الفقــرة . املــوارد البحريــة والتنميــة الرشــيدة للــصناعات البحريــة 
، تلتزم الدول بتعزيز اإلدارة املتكاملـة املتعـددة التخصـصات والقطاعـات             التنفيذيةجوهانسربغ  

لــدول الــساحلية علــى لساعدة وتــوفري املــق الــساحلية علــى الــصعيد الــوطين للمحيطــات واملنــاط
مـن اخلطـة    ) ج (٣٢و  ) د (٣٠ومبوجب الفقرتني   . لتلك الغاية وآليات حتقيقا   وضع سياسات   

ــزم الــدول أيــضاً بتــشجيع التطبيــق حبلــول عــام     ــنظم  ٢٠١٠نفــسها، تلت  للنــهج القــائم علــى ال
دوات وتيــسري اســتخدامها، مبــا يف ذلــك هنــج الــنظم   اإليكولوجيــة، وتنميــة خمتلــف النــهج واأل 

، وإدمـاج إدارة املنـاطق البحريـة والـساحلية يف القطاعـات الرئيـسية لتعزيـز حفـظ                   ةاإليكولوجي
  . احمليطات وإدارهتا

الـنظم  هنـج   ونظرت العمليـة التـشاورية غـري الرمسيـة يف اإلدارة املتكاملـة للمحيطـات و            - ٣٠٤
وتناولـت اجلمعيـة العامـة      . )٢٤١(رابعة وجلستها السابعة علـى التـوايل      اإليكولوجية يف جلستها ال   

وشــددت اجلمعيــة . الحقــاً تلــك املــسائل يف قرارهــا الــسنوي بــشأن احمليطــات وقــانون البحــار  
العامــة بوجــه خــاص علــى أمهيــة املنظمــات والترتيبــات اإلقليميــة للتعــاون والتنــسيق يف اإلدارة   

يـث توجـد تتنـاول هياكـل إقليميـة مـستقلة تتنـاول خمتلـف              املتكاملة للمحيطات، مبا يف ذلك ح     

__________ 
  .A/61/156 و A/58/95انظر  )٢٤١(
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ودأبت اجلمعيـة العامـة علـى دعـوة الـدول إىل النظـر يف العناصـر                 . )٢٤٢(جوانب إدارة احمليطات  
وأيـدت   .)٢٤٣(بشأن هنج النظم اإليكولوجية الناشئة عن العملية التشاورية غري الرمسيـة  التوافقية  

 عن الفريق العامل املتصلة بالتعاون والتنـسيق مـن أجـل            اجلمعية العامة أيضاً التوصيات الصادرة    
الــنظم اإليكولوجيــة يف مــا يتــصل حبفــظ التنــوع      هنــج اتبــاع اإلدارة املتكاملــة للمحيطــات و  

  . )٢٤٤(البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية
 بــشأن مــصائد األمســاك  وشــجعت اجلمعيــة العامــة الــدول أيــضاً، يف قراراهتــا الــسنوية  - ٣٠٥

وقامت يف مجلة أمور حبـث      ،  ٢٠١٠املستدامة، على تطبيق هنج للنظم اإليكولوجية حبلول عام         
علـى إدمـاج هنـج الـنظم اإليكولوجيـة يف           املنظمات والترتيبات اإلقليمية إلدارة مصائد األمسـاك      

  . )٢٤٥(تدابريها
ــن   - ٣٠٦ ــدد م ــديات  وحبــث ع ــة األخــرى،   املنت ــوع   واملنظمــات الدولي ــة التن ــا اتفاقي ــا فيه مب

البيولــوجي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة وبرنــامج األمــم املتحــدة  
 إىل تالــنظم اإليكولوجيــة وبــادر  هنــج اإلمنــائي ومرفــق البيئــة العامليــة، يف اإلدارة املتكاملــة و    

اريـاً يف سـياق منظمـات    وعلى الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، ظل العمـل ج        . النهوض هبا 
اإليكولوجيـة  البحار اإلقليمية واملنظمـات والترتيبـات اإلقليميـة إلدارة مـصائد األمسـاك والـنظم            

وتقــدم التقــارير الــسنوية  . الــنظم اإليكولوجيــةهنــج البحريــة الكــبرية لتنفيــذ اإلدارة املتكاملــة و 
  . اتاملنتديلألمني العام معلومات بشأن التطورات ذات الصلة يف تلك 

 وعلــى الــرغم مــن إحــراز بعــض التقــدم، ال يــزال تطــوير وتنفيــذ اإلدارة املتكاملــة          - ٣٠٧
الـنظم اإليكولوجيـة يطرحـان حتـديات، وال سـيما يف املنـاطق الواقعـة خـارج            هنج  وللمحيطات  

  .)٢٤٦(نطاق الوالية الوطنية

__________ 
 ٦٤/٧١ و ٦٣/١١١  و٦٢/٢١٥  و٦١/٢٢٢ و ٦٠/٣٠ و ٥٩/٢٤ و ٥٧/١٤١انظــــــــر القــــــــرارات  )٢٤٢(

  .٦٥/٣٧ و
، ٦٤/٧١؛ ١١٧، الفقـــرة ٦٣/١١١؛ ٩٩، الفقـــرة ٦٢/٢١٥؛ ١١٩، الفقـــرة ٦١/٢٢٢انظـــر القـــرارات  )٢٤٣(

  .١٥٣، الفقرة ٦٥/٣٧؛ ١٣٤الفقرة 
  .١٣، الفقرة A/65/68انظر أيضاً . ١٦٢، الفقرة ٦٥/٣٧القرار  )٢٤٤(
ــرارات  )٢٤٥( ، ٦٤/٧٢؛ ٩٨ و ٩٣  و٨٩، الفقـــــرات ٦٣/١١٢؛ ٩٣ و ٨٥، الفقرتـــــان ٦٢/١٧٧انظـــــر القـــ

  .١٠٧ و ١٠١ و ٩٧ الفقرات
  .٩٤، الفقرة A/61/156انظر  )٢٤٦(
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شرية علـى البيئـة      وتطرح الواليات والنـهج القطاعيـة احلاليـة ملعاجلـة آثـار األنـشطة البـ                - ٣٠٨
البحرية صـعوبات يف جمـال تطبيـق هنـج متعـدد القطاعـات واألبعـاد علـى احلمايـة الفعليـة للبيئـة                

ومـن املعوقـات األخـرى حمدوديـة القـدرات وتـضارب            . البحرية واالستخدام املستدام ملواردهـا    
وجــرى التأكيــد بــشكل خــاص علــى احلاجــة إىل بنــاء قــدرات     .)٢٤٧(األولويــات والــسياسات

  . )٢٤٨(ول النامية، ال سيما يف ما يتعلق باألحباث العلمية البحرية ونقل التكنولوجياالد
، وال ســيما بغيــة مفيــداتعزيــز التعــاون والتنــسيق الــشاملني لعــدة قطاعــات  وســيكون  - ٣٠٩

 واالحتياجـات يف جمـال بنـاء        )٢٤٩(تقييم اآلثار التراكميـة لألنـشطة البـشرية علـى البيئـة البحريـة             
  .تها من أجل إدارة متكاملة للمحيطات والبحارالقدرات ومعاجل

  
  الضعف البيئي للدول اجلزرية الصغرية النامية  -  ٥  

 الدول اجلزرية الصغرية الناميـة عرضـة بـشكل كـبري للتهديـدات البيئيـة العامليـة بـسبب             - ٣١٠
، ، وبعـدها، والطوبوغرافيـا املنبـسطة اخلاصـة هبـا          وطابعها املتـسم بـشدة التجـزؤ      صغر حجمها،   

ووفقـاً ملؤشـر    . وفرادهتا اإليكولوجيـة، ومواردهـا احملـدودة، وشـدة تعرضـها لألخطـار الطبيعيـة              
الــضعف البيئــي الــذي وضــعه كــل مــن جلنــة العلــوم التطبيقيــة األرضــية جلنــوب احملــيط اهلــادئ    

، فـإن مـستوى الـضعف البيئـي أعلـى      ١٩٩٩وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وشـركائهما يف عـام       
 دولة جزرية صغرية نامية تتوافر بـشأهنا البيانـات مقارنـة            ٣٣ من أصل    ٢٧نسبة إىل   أو أسوأ بال  

ويـستند هـذا املؤشـر إىل    . ٢٠٠٥مبتوسط مجيع البلدان األقل منواً وقد زاد أو تدهور منـذ عـام           
 مؤشـــراً تـــشمل املخـــاطر الطبيعيـــة والبـــشرية، والقـــدرة علـــى التكيـــف، وســـالمة الـــنظم   ٥٠

الضعف البيئي للدول اجلزرية الصغرية النامية بـسبب الـضعف املكتـسب    ويتفاقم  . اإليكولوجية
  . أي أن األضرار اليت حلقت هبا يف املاضي تؤدي إىل زيادة ضعفها مستقبالً

 ويــشكل تغــري املنــاخ ومــا يترتــب عليــه مــن ارتفــاع يف مــستوى ســطح البحــر هتديــداً   - ٣١١
، ويــثري بــالغ القلــق لــدى مجيــع الــدول لوجــود العديــد مــن الــدول اجلزريــة املرجانيــة املنخفــضة

اجلزرية الصغرية النامية، وال سيما بسبب قدراهتا البشرية والتكنولوجيـة احملـدودة علـى ختفيـف                
  ). انظر الفرع الثالث، دال(آثار تغري املناخ والتكيف معها 

نـوع  احمليطات وتدمري الشعب املرجانية، ذات األمهيـة األساسـية بالنـسبة للت           ولتحمض   - ٣١٢
البيولوجي وتكيف الـنظم اإليكولوجيـة، عواقـب وخيمـة علـى مجيـع جوانـب احليـاة عمليـاً يف                     

الـسمكية واألمـن الغـذائي، وسـبل        األرصـدة   الدول اجلزرية الصغرية النامية، األمر الـذي يهـدد          
  . العيش، والسالمة اإليكولوجية للمناطق الساحلية

__________ 
  .٧٨، الفقرة A/61/156 و ٦٤٩، الفقرة A/57/57انظر  )٢٤٧(
  .٧٤ و ٣٤، الفقرتان A/61/156انظر  )٢٤٨(
  .٣٠املرجع نفسه، الفقرة  )٢٤٩(
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يــة، واحلــوادث البحريــة، وإدارة النفايــات  ويواصــل التلــوث النــاجم عــن األنــشطة الرب - ٣١٣
إدارة غري مناسبة، وتصريف مياه صابورة السفن، يف مجلة أمور، التسبب بتـدهور بيئـي شـديد                 
يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، ويشمل ذلك تبييض املرجان، وتلوث املوارد البحرية احليـة،              

لتلـوث بالفعـل إمـدادات امليـاه العذبـة      وفضالً عن ذلك، يهدد ا   . واضطراب النظم اإليكولوجية  
ميائيــة يويــشكل انتقــال املــواد الك . الــشحيحة أصــالً ويــؤثر يف نوعيــة امليــاه العذبــة والــساحلية  

الضارة عرب احلدود مدعاة قلق بـشكل خـاص للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة بـسبب هـشاشة                  
  . رصد واإلنفاذنظمها اإليكولوجية الساحلية والبحرية وافتقارها إىل قدرات ال

 ومــن التهديــدات الناشــئة الــيت حتــدق بــالتنوع البيولــوجي يف الــدول اجلزريــة الــصغرية  - ٣١٤
. الغازيـة النامجـة عـن التحركـات عـرب احلـدود      الدخيلـة  النامية التهديد الـذي يتمثـل يف األنـواع       

باً رئيـسياً   الغازية آثـار جـسيمة علـى الـنظم اإليكولوجيـة وهـي متثـل سـب                الدخيلة  وهلذه األنواع   
بسبب انعدام األنواع املنافـسة     الدخيلة  واجلزر أكثر تعرضاً لغزوات األنواع      . النقراض األنواع 

  .الطبيعية والضواري اليت تتحكم بالسكان يف نظمهم اإليكولوجية األصلية
  

  النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة واملناطق ذات األمهية اإليكولوجية أو البيولوجية  -  ٦  
 اجملتمــع الــدويل اهتمامــا متزايــدا يف الــسنوات األخــرية للحاجــة إىل معاجلــة آثــار   وىلأ - ٣١٥

أو ذات أمهيـة  /عدد من األنـشطة علـى الـنظم اإليكولوجيـة واملعـامل البحريـة الـيت تعتـرب هـشة و               
  . إيكولوجية أو بيولوجية

ــانون البحــار    - ٣١٦  مــسائل  وعــن)٢٥٠( وتقــدم شــىت تقــارير األمــني العــام عــن احمليطــات وق
معلومــات عــن الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة  ) ، علــى ســبيل املثــالA/59/298(مــصائد األمســاك 

اهلشة واملناطق ذات األمهية اإليكولوجية أو البيولوجية، مبـا يف ذلـك يف املنـاطق الواقعـة خـارج           
يـة  ورغم أنه قد يكـون هنـاك تعـاريف خمتلفـة للـنظم اإليكولوجيـة البحر               . نطاق الوالية الوطنية  

ويف هـذا   . اهلشة، فإن الضعف تابع للخصائص املادية احملـددة، وكـذلك اإليكولوجيـة للمنطقـة             
. الصدد، فإن النظم اإليكولوجية اليت ال تعترب عموما ضعيفة قد تعتـرب ضـعيفة يف مواقـع حمـددة                  

 مــن االتفاقيــة بــأن تقــوم الــدول باختــاذ التــدابري الــضرورية   ١٩٤ مــن املــادة ٥وتقــضي الفقــرة 
ايـــة الـــنظم اإليكولوجيـــة النـــادرة أو الـــسريعة التـــأثر وكـــذلك موائـــل األنـــواع املـــسترتفة   حلم
وتـشمل  . املهددة أو املعرضة خلطر الزوال وغريها من أشكال احلياة البحرية واحلفاظ عليهـا             أو

الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة اهلــشة واملنــاطق ذات األمهيــة اإليكولوجيــة أو البيولوجيــة منــاطق   
مك وحضانته، والـشعاب املرجانيـة يف امليـاه البـاردة، واجلبـال البحريـة، وشـىت املعـامل                   سرء الس 

__________ 
)٢٥٠( A/58/65 و A/59/62 و A/60/63/Add.1.  
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املرتبطـــة باملنـــاطق القطبيـــة، واملنافـــث احلراريـــة املائيـــة، وخنـــادق أعمـــاق البحـــار واألخاديـــد  
  .)٢٥١(املغمورة، واملرتفعات املتطاولة احمليطية

ه على ضرورة محاية واسـتعادة       من ٤٦-١٧ يف الفقرة    ٢١ وأكد جدول أعمال القرن      - ٣١٧
األنــواع البحريــة املهــددة بــاالنقراض واحلفــاظ علــى املوائــل وغريهــا مــن املنــاطق احلــساسة مــن 

ويف مـؤمتر القمـة العـاملي، التزمـت الـدول باحلفـاظ علـى إنتاجيـة املنـاطق                   . الناحية اإليكولوجية 
ا، مبــا يف ذلــك يف املنــاطق  البحريــة والــساحلية اهلامــة والــضعيفة وعلــى التنــوع البيولــوجي فيهــ  

  . )٢٥٢(الواقعة داخل نطاق الوالية الوطنية وخارجها
 وتواصل اجلمعية العامة معاجلة املسائل ذات الصلة بالنظم اإليكولوجية البحرية اهلـشة             - ٣١٨

واملناطق ذات األمهية اإليكولوجية أو البيولوجية، كمـا أهنـا تتلقـى املـساعدة أيـضا مـن العمليـة                    
وتقـوم اجلمعيـة    ).  أعـاله  ١٢٣ و ١٢٢انظـر الفقـرتني     (غري الرمسية والفريـق العامـل       التشاورية  

العامة يف سياق قراراهتا بشأن احمليطات وقانون البحـار بإعـادة اإلعـراب سـنويا عـن قلقهـا إزاء                 
التأثريات الضارة النامجة عن بعـض األنـشطة البـشرية علـى البيئـة البحريـة والتنـوع البيولـوجي،             

انظـر الفقـرات مـن      (على النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة، مبا يف ذلـك املرجانيـات            وال سيما   
وقد تشمل هذه األنشطة االستغالل املفرط للمـوارد البحريـة احليـة، واتبـاع              ). ٣٣٩  إىل ٣٣٣

املمارسات املدمرة، والتأثريات املاديـة للـسفن، وجلـب أنـواع غريبـة دخيلـة والتلـوث البحـري              
، مبا فيها املصادر الربيـة أو الـسفن، وخباصـة عـن طريـق التفريـغ غـري القـانوين             من مجيع املصادر  

للــنفط واملــواد الــضارة األخــرى أو تــسرهبا وضــياع أو تــرك معــدات الــصيد وإلقــاء النفايــات     
اخلطرة، مثـل املـواد املـشعة والنفايـات النوويـة واملـواد الكيميائيـة اخلطـرة، بـصورة غـري قانونيـة                   

ل اجلمعية العامة أيضا إعادة التأكيد علـى ضـرورة مواصـلة الـدول جلهودهـا                وتواص. تسرهبا أو
من أجـل تطـوير وتيـسري اسـتعمال خمتلـف النـهج واألدوات حلفـظ وإدارة الـنظم اإليكولوجيـة                     

  . )٢٥٣(البحرية اهلش
 وكذلك تعمل املنظمات واهليئـات واملبـادرات الدوليـة واإلقليميـة األخـرى مـن أجـل                  - ٣١٩

فعلى سبيل املثال، خلـصت مبـادرة تعـداد الكائنـات البحريـة احليـة،               . )٢٥٤(قضايامعاجلة هذه ال  

__________ 
)٢٥١( A/58/65 ١٨٣إىل  ١٧٢، الفقرات من.  
  ).أ (٣٢، الفقرة فيذيةالتنخطة جوهانسربغ  )٢٥٢(
ــرة  )٢٥٣( ــرار  ٧٢الفق ــن الق ــرة ٥٩/٢٤ م ــرار  ٧٤، والفق ــن الق ــرة ٦٠/٣٠ م ــرار  ٩٧، والفق ــن الق ، ٦١/٢٢٢ م

 مـــن القـــرار ١٥٣، والفقـــرة ٦٣/١١١ مـــن القـــرار ١٣٤، والفقـــرة ٦٢/٢١٥ مـــن القـــرار ١١١والفقـــرة 
  .٦٥/٣٧  من القرار١٧٧، والفقرة ٦٤/٧١

  .A/64/66/Add.2 ، وA/64/66/Add.2، و ٣٠٤ إىل ٢٢٦، الفقرات من A/60/63/Add.1انظر على سبيل املثال  )٢٥٤(
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وهي مبادرة للبحوث الدوليـة تـسعى إىل تعميـق املعرفـة باحليـاة البحريـة وفهمهـا، مبـا يف ذلـك                       
، إىل مجلة أمـور منـها أن أشـد التـأثريات يف أعمـاق البحـار                 )٢٥٥(املعرفة املتعلقة باجلبال البحرية   

 مصائد األمساك ومـن اسـتخراج اهليـدروكربونات واملعـادن، يف حـني أنـه يـرجح             تأيت حاليا من  
  . )٢٥٦(أن يكون لتغري املناخ أكرب تأثري يف املستقبل

 ومــن بــني التحــديات الــيت تواجــه احلمايــة الفعالــة للــنظم اإليكولوجيــة البحريــة اهلــشة  - ٣٢٠
اك حــىت اآلن ســوى معلومــات واملنــاطق ذات األمهيــة اإليكولوجيــة أو البيولوجيــة أنــه لــيس هنــ

حتــت املــاء، وعــن أدائهــا  واملنــاطق حمــدودة عــن مواقــع عــدد مــن املعــامل والــنظم اإليكولوجيــة   
التحــدي، إىل جانــب النــهج  ذلــك ويعيــق . وســرعة تأثرهــا باألخطــار وقــدرهتا علــى التكيــف  

حريــة، حتديــد القطــاعي املتبــع حاليــا إلدارة اآلثــار النامجــة عــن األنــشطة البــشرية علــى البيئــة الب
  . ومحاية النظم البيئية اهلشة واملناطق ذات األمهية اإليكولوجية أو البيولوجية

 وقد يساعد وضع منهجية مشتركة لتحديد هذه املناطق على إحراز تقـدم حنـو حتقيـق         - ٣٢١
وتعــد زيــادة التعــاون الــشامل لعــدة قطاعــات . )٢٥٧(٢٠١٢لعــام التنفيذيــة خطــة جوهانــسربغ 
تلــف اجلهــات املعنيــة ضــرورية مــن أجــل التــصدي بفعاليــة لآلثــار التراكميــة    والتنــسيق بــني خم

لألنشطة البشرية علـى الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة اهلـشة واملنـاطق ذات األمهيـة اإليكولوجيـة                   
البيولوجية، وال سيما هبدف حتديد هذه املناطق ووضع التدابري اإلدارية املرتبطـة هبـا بطريقـة                 أو

  .متماسكة ومنسقة
  

  اجلرائم املرتكبة يف البحر  -  ٧  
 يف املائة مـن التجـارة العامليـة، وهـو بالتـايل      ٩٠ يشكل النقل البحري الدويل أكثر من        - ٣٢٢

وتعد سيادة القـانون يف احمليطـات أمـرا ضـروريا للحفـاظ             . )٢٥٨(أساس حيوي للتنمية املستدامة   
جود إطـار فعـال لـسيادة القـانون         ويعزز و . على حميطات سليمة وآمنة وتيسري التنمية املستدامة      

التنمية ألنه يدعم وميكّن األمن واالستقرار االجتماعي والتنميـة املـستدامة والنمـو االقتـصادي،               
  . وهو يهيئ بالتايل أجواء الثقة الالزمة لالستثمار والتجارة ويعززها

__________ 
  .www.coml.org/projects/projectsانظر  )٢٥٥(
مـوجز  : النتائج العلمية لدعم االسـتخدام املـستدام للحيـاة البحريـة وحفظهـا         ’’تعداد الكائنات البحرية احلية،      )٢٥٦(

  ).٢٠١١(‘‘ ىل صانعي القراراتتعداد الكائنات البحرية احلية املقدم إ
  .١٨، الفقرة A/65/68انظر  )٢٥٧(
  .www.imo.org/OurWork/HumanElement/Pages/Default.aspx  و/www.marisec.org/shippingfacts/worldtradeانظر  )٢٥٨(
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ول  وقـــد تعـــرض اجلـــرائم املرتكبـــة يف البحـــر مـــصاحل الـــدول للخطـــر، وال ســـيما الـــد -  ٣٢٣
وكثريا ما يكون هلا تأثري يف سـالمة وأمـن املالحـة البحريـة،              . الساحلية، وكذلك األمن اجلماعي   

مبــا يف ذلــك إمكانيــة التــسبب يف التعطيــل اخلطــري للتجــارة واملالحــة، وإحلــاق خــسائر ماليــة           
بأصــحاب الــسفن، وزيــادة أقــساط التــأمني وتكــاليف األمــن، وارتفــاع التكــاليف الــيت يتحملــها  

وباإلضافة إىل ذلك، قد تؤثر هـذه اجلـرائم سـلبا يف البيئـة البحريـة وأمـن       . هلكون واملنتجون املست
وتـشكل هـذه اجلـرائم أيـضا هتديـدا لرفـاه البحـارة وإمكانيـة اسـتقدامهم إذ أهنـا قـد               . )٢٥٩(الطاقة

تسفر عن وقوع خسائر يف األرواح وأضرار بدنية يف صفوف البحـارة أو عـن عمليـات أخـذهم                  
  . )٢٦١( ويف بعض احلاالت، قد تتضرر أيضا حياة وسبل عيش الصيادين.)٢٦٠(رهائن
 وكــثريا مــا تكــون اجلــرائم يف البحــر ذات طبيعــة عــابرة للحــدود الوطنيــة، وميكــن أن  - ٣٢٤

ــار          ــاجرين واالجت ــب امله ــة، وهتري ــؤثرات العقلي ــشروع باملخــدرات وامل ــري امل ــار غ ــشمل االجت ت
املــشروع باألســلحة وأســلحة الــدمار الــشامل،  باألشــخاص عــن طريــق البحــر، واالجتــار غــري   

ــل          ــة ضــد النق ــة املرتكب ــال اإلرهابي ــهريب واألعم ــسلح يف البحــر، والت ــسلب امل والقرصــنة وال
البحـــري واملنـــشآت علـــى امليـــاه الـــساحلية واملـــصاحل البحريـــة األخـــرى، فـــضال عـــن التـــدمري 

قـد تـشمل أيـضا إحلـاق        و. العمـد للكـابالت البحريـة املـصنوعة مـن األليـاف الـضوئية             /املقصود
الضرر املقصود وغري املشروع بالبيئة البحرية، مبـا يف ذلـك إلقـاء النفايـات وتـصريف امللوثـات                   

  .)٢٦٢(من السفن بشكل غري قانوين وصيد السمك غري املشروع وغري املنظم وغري املبلَّغ عنه
 ترتكــب يف  وهنــاك عــدد مــن الــصكوك الدوليــة واإلقليميــة الــيت تتنــاول اجلــرائم الــيت  - ٣٢٥
وجيــري أيــضا االضــطالع بأنــشطة بنــاء القــدرات هبــدف مــساعدة الــدول يف جهودهــا  . البحــر

الرامية إىل مكافحة خمتلف اجلرائم يف البحر بعدة سبل منها، املديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة                  
عـين  اإلرهاب، ومنظمة األغذية والزراعة، واملنظمة البحرية الدوليـة، ومكتـب األمـم املتحـدة امل          

ويــشارك االحتــاد األفريقــي وجملــس أوروبــا واالحتــاد األورويب مــن بــني    . باملخــدرات واجلرميــة
جهــات أخــرى، يف بنــاء القــدرات مبــا يف ذلــك مــن خــالل عقــد احللقــات الدراســية وحلقــات  

وجيـري أيـضا االضـطالع مببـادرات        . )٢٦٣(العمل، وتعزيز القـدرات القـضائية لعـدد مـن الـدول           
  . )٢٦٤(درات يف جمايل املوارد البشرية واهلياكل األساسيةثنائية لتطوير الق

__________ 
  .، الديباجة٦٥/٣٧القرار  )٢٥٩(
  .٥٤، الفقرة A/63/63انظر  )٢٦٠(
  .٨٧، الفقرة A/65/69/Add.2انظر  )٢٦١(
  .١٦٠ إىل ٣٩، الفقرات من A/63/63  و٨٢، الديباجة والفقرة ٦٥/٣٧انظر القرار  )٢٦٢(
  .١٢٩ والفقرة ١١٠ إىل ١٠٨، الفقرات من A/64/66/Add.1؛ و ١٠١ إىل ٩٥، الفقرات من A/65/69/Add.2انظر  )٢٦٣(
  .١٣٥، الفقرة A/63/63انظر  )٢٦٤(
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ويــشمل ذلــك تعزيــز .  غــري أنــه ال تــزال هنــاك حاجــة إىل اختــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات- ٣٢٦
فعالية اإلطار القانوين الدويل ودعوة الـدول إىل القيـام جبملـة أمـور منـها اختـاذ التـدابري املناسـبة                      

ويـشمل أيـضا تعزيـز تنفيـذ       . قـات الـيت تكـون طرفـا فيهـا         من أجل ضمان التنفيـذ الفعـال لالتفا       
تدابري األمن البحـري؛ وتعزيـز بنـاء القـدرات؛ وحتـسني التعـاون والتنـسيق يف مـا يتعلـق بـاألمن              

  . )٢٦٥(البحري
  

  املسائل املستجدة   -جيم   
  املوارد اجلينية البحرية  -  ١  

ريـدة ذات اإلمكانـات الكـبرية        ال توفر احمليطـات خزانـا كـبريا مـن الكائنـات احليـة الف               - ٣٢٧
  مــا يتعلــق بتطــوير املنتجــات الــيت تعــود بــالنفع علــى اجملتمــع البــشري فحــسب، وإمنــا أيــضا    يف

. يف ما يتعلق بزيادة معرفتنـا وفهمنـا للـنظم اإليكولوجيـة لـألرض ولتـاريخ احليـاة علـى األرض                    
ــة البحريــة، مبــا يف ذلــك اجلينــات، بــدور رئيــسي يف     ــنظم  خــدمات وتــضطلع الكائنــات احلي ال

فعلــى ســبيل املثــال، تــساهم الطحالــب البحريــة اجملهريــة   .  الــيت توفرهــا احمليطــاتةاإليكولوجيــ
 يف املائة من حيث امتصاص الكربـون        ٩٠ و   ٨٠العالقة يف إنتاجية احمليطات بنسبة تتراوح بني        

صـر رئيـسية    وملا كانت الكائنات العضوية اجملهرية البحرية عنا      . وتوليد األكسجني على السواء   
يف الدورة الغذائية حيث تقوم مقام العوامـل احملللـة، فإهنـا تـؤدي أيـضا دورا جوهريـا يف حتليـل                      

وهـي  . السموم وغريها من امللوثات سواء منها ما هو مـن أصـل طبيعـي أو مـن صـنع اإلنـسان                    
ة أيضا ضرورية للحفاظ على استمرار التنوع البيولوجي البحري حيث يوفر التنـوع اجلـيين آليـ               

وهنـاك مـن مث تـرابط يتـسم         .  املتغرية باستمرار  بيئاهتامتكن جمموعات الكائنات من التكيف مع       
ــوع اجلــيين     ــوجي والتن ــوع البيول ــني التن ــة،    . باحلــساسية ب ــة البحري ــضوية اجملهري ــات الع والكائن

ــيت ــة        ال ــك الرعاي ــا يف ذل ــات، مب ــة واســعة مــن القطاعــات والتطبيق جيــري اســتخدامها يف طائف
التغذية وتربية املائيات، واإلصالح البيولوجي، والـصناعة، تقـدم أيـضا وعـودا كـبرية               الصحية و 

يف ما يتعلـق بتطـوير منتجـات لعـالج أمـراض مثـل الـسرطان، وإجيـاد تكنولوجيـات وعمليـات                  
  . )٢٦٦(وفعالة من حيث التكلفة، وبشكل أعم، حتسني رفاه اإلنسانأنظف صناعية 
، التزمت الدول جبملـة أمـور منـها،    ٢٠٠٢ذي عقد يف عام    ويف مؤمتر القمة العاملي ال     - ٣٢٨

 علــى نظــام دويل لتـشجيع وصــون التقاســم  ،التفـاوض، ضــمن إطـار اتفاقيــة التنــوع البيولـوجي   
وشـجعت أيـضا علـى االختتـام        . العادل واملنصف للمنافع الناشئة عـن اسـتخدام املـوارد اجلينيـة           

__________ 
  .١١٩ و ١١٧ و ١٠٥ و ١٠١ و ٩٨ و ٩٧ و ٨٩  و٨٦، الفقرات ٦٥/٣٧القرار  )٢٦٥(
)٢٦٦( A/62/66 ١٦٨ إىل ١٥٧، الفقرات من.  
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يــة الدوليــة املعنيــة بامللكيــة الفكريــة واملــوارد النــاجح للعمليــات القائمــة يف إطــار اللجنــة احلكوم
ــة، ويف      ــة الفكري ــة للملكي ــشعبية التابعــة للمنظمــة العاملي ــة والفنــون ال ــة واملعــارف التقليدي اجليني

واألحكـام ذات الـصلة مـن    ) ي (٨الفريق العامل املخصص املفتوح باب العضوية املعين باملادة   
ــوجي  ــة التنــوع البيول ــة املتعلقــة بالوصــول إىل   والتزمــت كــذلك . اتفاقي ــدابري العملي  بتــشجع الت

ــا       ــة، وفق ــستند إىل املــوارد اجليني ــة الــيت ت ــة علــى التكنولوجيــات األحيائي ــافع املترتب ــائج واملن النت
 من اتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك بطـرق تتـضمن االضـطالع بالتعـاون              ١٩ و   ١٥للمادتني  

ــا   ــتقين املعــزز يف جمــال التكنولوجي ــادل اخلــرباء    العلمــي وال ــائيني، مبــا يف ذلــك تب  واألمــن األحي
  . )٢٦٧(وتدريب املوارد البشرية واستحداث القدرات املؤسسية ذات الوجهة البحثية

 وأبرزت أمهية املوارد اجلينية البحرية يف حتقيق التنمية املستدامة يف تقارير األمني العـام               - ٣٢٩
ــسابقة  ــصوص،   (الــ ــه اخلــ ــى وجــ ــر، علــ  A/62/66/Add.2 و A/62/66 و A/60/63/Add.1انظــ

، )A/62/169انظـر   (، ويف االجتماع الثامن للعمليـة التـشاورية غـري الرمسيـة             )A/64/66/Add.2 و
ــق العامــل       ــى هــذا املوضــوع، ويف اجتماعــات الفري ــشاته عل ــذي ركــز مناق  A/61/65انظــر (ال

اعــات، تــسلم االجتمتلــك واســتنادا إىل املناقــشات الــيت أجريــت يف  ). A/65/68 و A/63/79 و
، يف قراراهتـا الـسنوية بـشأن احمليطـات وقـانون            ٢٠٠٧اجلمعية العامة بـشكل مـستمر منـذ عـام           

البحار، بوفرة املوارد اجلينية البحرية وتنوعها وبقيمتها من حيث ما ميكن أن تقدمه مـن فوائـد                 
ــة ألغــراض تعزيــز ا     ــة البحري ــاملوارد اجليني ــة البحــوث املتعلقــة ب لفهــم وســلع وخــدمات، وبأمهي

  . )٢٦٨(العلمي واالستخدامات والتطبيقات احملتملة وحتسني إدارة النظم اإليكولوجية البحرية
. بالنظر، يف إطار والية كل منه، يف موضوع املوارد اجلينيـة          املنتديات   ويقوم عدد من     - ٣٣٠

لـوجي،  اتفاقيـة التنـوع البيو  املنتـديات  وإىل جانب اجلمعية العامة وهيئاهتا الفرعية، تـشمل هـذه           
ومنظمة األغذية والزراعة، مـن خـالل اللجنـة املعنيـة بـاملوارد اجلينيـة لألغذيـة والزراعـة التابعـة                     
هلــا، واملنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة، مــن خــالل اللجنــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بامللكيــة    

ويــسعى معهــد  . الفكريــة واملــوارد اجلينيــة واملعــارف التقليديــة والفنــون الــشعبية التابعــة هلــا        
ــاء        ــسكو، إىل إغن ــاون مــع اليون ــا يف ذلــك بالتع ــة جبامعــة األمــم املتحــدة، مب الدراســات املتقدم

املسألة ومـوارد معلومـات     تلك  املناقشات املتعلقة بالسياسات العامة عن طريق نشر تقارير عن          
لعــام وتواصــل التقــارير الــسنوية لألمــني ا. )٢٦٩(علــى شــبكة اإلنترنــت عــن التنقيــب البيولــوجي

  . تلك املنتدياتتقدمي املعلومات عن التطورات يف 
__________ 

  ).ف(و ) ع(و ) س (٤٤، الفقرة ) أعاله٩انظر احلاشية ( ،التنفيذيةخطة جوهانسربغ  )٢٦٧(
  .٦٥/٣٧ و ٦٤/٧١ و ٦٣/١١١ و ٦٢/٢١٥القرارات انظر  )٢٦٨(
  ./www.bioprospector.org/bioprospectorانظر  )٢٦٩(
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 وليست مسألة املوارد اجلينية البحرية مـسألة ناشـئة فحـسب، بعـد أن أخـذت خمتلـف        - ٣٣١
 بــالنظر فيهــا يف اآلونــة األخــرية نــسبيا، ولكنــها تطــرح أيــضا عــددا مــن التحــديات،   املنتــديات

. ة يف املناطق الواقعة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة           سيما يف ما يتعلق باملوارد اجلينية البحري       وال
فعلـى سـبيل املثـال، يعتقـد عمومـا          . التحديات ذات طبيعة علمية وتقنيـة وبيئيـة وقانونيـة         وتلك  

أنه ال يزال هناك الكثري مما يـتعني اكتـشافه وفهمـه يف مـا يتعلـق بوظـائف ودور املـوارد اجلينيـة                        
. اك حاجة بالتايل إىل مواصلة البحـث العلمـي البحـري          وهن. البحرية يف العمليات اإليكولوجية   

ــة وعلـــى حتليلـــها      ــوارد اجلينيـ ــدرة علـــى أخـــذ العينـــات مـــن املـ ــالرغم مـــن التوســـع يف القـ وبـ
واستخدامها، مبـا يف ذلـك يف العـامل النـامي، فهـي ال تـزال تعـد إىل حـد كـبري امتيـازا مقـصورا              

أو التطـوير   / أيضا بناء القدرات و    ويلزم من مث  . على عدد قليل من الدول ومؤسسات البحوث      
وتـشكل قلـة املعلومـات املتاحـة عـن          . من حيث املـوارد البـشرية واملعـدات واهلياكـل األساسـية           

جهود أخذ العينـات، مبـا يف ذلـك موقـع أخـذ العينـات هـذا والغـرض منـه، عـامال مـن عوامـل                           
ر املعلومـات عـن     التحدي يعـوق اختـاذ قـرارات مـستنرية، وينطبـق األمـر نفـسه علـى عـدم تـواف                    

واقترح إجراء عدد من الدراسات الـيت هتـدف         . شروط الشراكات بني القطاعني العام واخلاص     
إىل تيسري قيام الدول بالنظر يف مسألة املـوارد اجلينيـة البحريـة يف املنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق               

الـيت خلـص إليهـا       نتـائج الالوالية الوطنية، إال أنـه ال يـزال يـتعني االضـطالع هبـا، وهـي تـرد يف                    
  ). A/65/68  وA/63/79 و A/61/65(الفريق العامل 

 وال يــزال النظــام القــانوين للمــوارد اجلينيــة البحريــة يف املنــاطق الواقعــة خــارج نطــاق    - ٣٣٢
وتالحظ اجلمعية العامة باسـتمرار املناقـشة املتعلقـة         . الوالية الوطنية موضوع اختالف يف اآلراء     

ــة     بالنظــام القــانوين املن  ــاطق الواقعــة خــارج نطــاق الوالي ــة يف املن ــة البحري اســب للمــوارد اجليني
الوطنية وفقا لالتفاقية، وهتيب بالـدول أن تواصـل دراسـة هـذه املـسألة يف سـياق واليـة الفريـق              
العامل، مع مراعاة آراء الدول بشأن اجلزأين السابع واحلادي عشر من االتفاقية، هبدف حتقيـق               

   .)٢٧٠(هذه املسألةمزيد من التقدم بشأن 
  

  إدارة الشعاب املرجانية  -  ٢  
ــة  ٨٦-١٧ يف الفقــرة ٢١ أقــر جــدول أعمــال القــرن  - ٣٣٣ ــه باحلاجــة إىل حتديــد ومحاي  من

النظم اإليكولوجية البحرية اليت تتميز مبستويات عالية مـن التنـوع البيولـوجي واإلنتاجيـة، مثـل                 
التنفيذيـة  ىل ذلك، دعت خطة جوهانسربغ      وباإلضافة إ . النظم اإليكولوجية للشعاب املرجانية   

__________ 
ولالطـالع علـى خمتلـف      . ٢٣٣ إىل   ١٨٨، الفقـرات مـن      A/62/66انظـر أيـضا     . ١٦٥ الفقرة   ٦٥/٣٧ار  القر )٢٧٠(

؛ ٢٧٧ إىل ٢٧٥، الفقـرات مـن   A/62/66/Add.2اآلراء املتخذة يف ما يتعلـق بالنظـام القـانوين الـساري، انظـر            
  .A/65/68 و A/63/79 و A/61/65 و
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منـــها إىل وضـــع بـــرامج وطنيـــة وإقليميـــة ودوليـــة لوقـــف فقـــدان التنـــوع   ) د( ٣٢يف الفقـــرة 
إىل ) هــ ( ٣٢ودعـت أيـضا يف الفقـرة     . البيولوجي البحري، مبـا يف ذلـك يف الـشعاب املرجانيـة           

 لتعزيــز اخلطــط )٢٧١(انيــةتنفيــذ برنــامج العمــل الــذي دعــت إليــه املبــادرة الدوليــة للــُشعب املرج
اإلداريــة املــشتركة والــربط الــشبكي الــدويل للــنظم اإليكولوجيــة لألراضــي الرطبــة يف املنــاطق    

  . الساحلية، مبا يف ذلك الُشعب املرجانية
 يف املائــة مــن الــشعاب  ٧٥ إىل أن مــا يقــرب مــن  )٢٧٢( وقــد خلــصت دراســة حديثــة - ٣٣٤

ر إمــا مــن األخطــار احملليــة أو مــن آثــار تغــري املرجانيــة يف العــامل مــصنف بوصــفه معرضــا للخطــ
 أولويــة عاليــة حلمايــة الــشعاب املرجانيــة والــنظم  ٢١وقــد أوىل جــدول أعمــال القــرن  . املنــاخ

 منطقـة مـن منـاطق الـشعاب املرجانيـة احملميـة يف         ٢ ٦٧٩املرتبطة هبا؛ غري أن هناك ما يقدر بــ          
ومـن املهـم أن     . شعاب املرجانيـة يف العـامل      يف املائـة مـن الـ       ٢٧مجيع أحناء العامل، تشكل حوايل      

نضيف أنه من املتفق عليه على نطاق واسع أن املناطق احملمية البحريـة ليـست مجيعهـا فعالـة يف                    
وتــضيف  .احلــد مــن التهديــدات البــشرية للــشعاب املرجانيــة أو اآلثــار البــشرية الواقعــة عليهــا   

 بعـدا   )٢٧٣(ري وارتفاع محوضة احمليطـات    تركيزات ثاين أكسيد الكربون العالية واإلجهاد احلرا      
مهما آخر إىل هذا التحدي، نظـرا ألن الـضرر الـذي يلحـق بالـشعاب مـن تغـري املنـاخ، خالفـا            

ــن أن يُ  ــرى، ال ميكــ ــار األخــ ــر  لألخطــ ــدخل إداري مباشــ ــاللجوء إىل أي تــ ــع بــ ــذا . منــ وهبــ
ــىن، ــة   املع ــة العام ــا ،شــجعت اجلمعي ــترات   ٦٥/٣٧ يف قراره ــى حتــسني االس ــدول عل يجيات ، ال

اإلدارية يف مـا يتعلـق بالـشعاب املرجانيـة لـدعم مناعتـها الطبيعيـة وتعزيـز قـدرهتا علـى مقاومـة                        
  . الضغوط من قبيل حتمض احمليطات

ــة العامــة أيــضا  - ٣٣٥ علــى ضــرورة إدراج إدارة الــشعب  يف القــرار نفــسه  وشــددت اجلمعي
ذلك يف أنـشطة وكـاالت وبـرامج        املرجانية املستدامة يف االسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة، وكـ          

الــسياق، ذلــك ويف . األمــم املتحــدة ذات الــصلة واملؤســسات املاليــة الدوليــة واجلهــات املاحنــة  
يتناول العديد من املنظمات الشعاب املرجانيـة يف إطـار واليـة كـل منـها، مثـل أمانـات اتفاقيـة                      

لنباتـــات الربيـــة املعرضـــة  الـــدويل بـــأنواع احليوانـــات وااالجتـــارالتنـــوع البيولـــوجي، واتفاقيـــة 
ــسار  ــة رام ــذي يطرحــه جــدول أعمــال القــرن    . لالنقــراض، واتفاقي ، وخطــة ٢١والتحــدي ال

، وقــرارات اجلمعيــة العامــة ذات الــصلة، يتمثــل يف اســتخدام التخطــيط   التنفيذيــةجوهانــسربغ 
اطق، الساحلي املتكامل املتركز على التنمية املستدامة، وكذلك أدوات اإلدارة على أسـاس املنـ             

  .من أجل محاية الشعاب املرجانية يف مجيع أحناء العامل
__________ 

  .www.icriforum.org/sites/default/files/call_action.pdfانظر  )٢٧١(
)٢٧٢( Lauretta Burke et al, Reefs at Risk Revisited (Washington, D.C., 2011).  
)٢٧٣( WMO, Climate Carbon and Coral Reefs (Geneva, 2010).  
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.  وقــد تنــاول عــدد مــن املنظمــات إدارة الــشعاب املرجانيــة يف ســياق واليــة كــل منــها- ٣٣٦
ــرره        ــوجي، يف مق ــوع البيول ــة التن ــؤمتر األطــراف يف اتفاقي ــال، اعتمــد م ــى ســبيل املث ، ٧/٥فعل

ألنــشطة قائمــة بابحــري والــساحلي تــضمن  برنــامج عمــل مفــصل بــشأن التنــوع البيولــوجي ال  
املقترحة ملعاجلة التـدهور والتـدمري املـاديني للـشعاب املرجانيـة، مبـا يف ذلـك خطـة عمـل بـشأن                       

 الـدويل بـأنواع احليوانـات والنباتـات الربيـة املعرضـة             االجتارومبوجب اتفاقية   . ابيضاض املرجان 
ــراض، أدرج  ــة يف    ٢ ٠١٩لالنق ــشعاب املرجاني ــن ال ــا م ــث   نوع ــة، حي ــاين لالتفاقي ــذييل الث الت

تسجل األنواع اليت ليست بالضرورة مهددة باالنقراض ولكنها قد تصبح كذلك مـا مل جيـري                 
ويـوفر عمـل املبـادرة الدوليـة للـشعاب املرجانيـة، يف سـياق إطـار                 . ضبط التجارة هبا عن كثب    

عمـل إقليميـة    ، األسـاس لتنظـيم حلقـات        )٢٧٥( الذي تعتمده وجتديد الـدعوة للعمـل       )٢٧٤(العمل
من أجـل حتديـد االحتياجـات واألولويـات اإلقليميـة وحتفيـز وضـع املبـادرات الوطنيـة يف جمـال                      

  . الشعاب املرجانية
 Reefs at Risk( “عـودة إىل الـشعاب املرجانيـة املعرضـة لألخطـار     ” ووفقـا لكتـاب   - ٣٣٧

Revised( ) ـــ   )٣٣٤انظــر الفقــرة ق الــشعاب  مــن منــاط٢ ٦٧٩، هنــاك حــىت اآلن مــا يقــدر ب
 يف املائــة مــن الــشعاب املرجانيــة يف  ٢٧املرجانيــة احملميــة يف مجيــع أحنــاء العــامل، تغطــي حــوايل  

غري أنه ال يزال هناك حتديات تواجه تـوفري احلمايـة الفعالـة واإلدارة املـستدامة للـشعاب                  . العامل
ذ إطــار اإلدارة، فعلــى ســبيل املثــال، ونتيجــة لعوامــل خمتلفــة، مبــا يف ذلــك عــدم تنفيــ. املرجانيــة

ليــست كــل املنــاطق البحريــة احملميــة فعالــة يف احلــد مــن األخطــار البــشرية الــيت هتــدد الــشعاب   
املرجانية أو اآلثار البـشرية الواقعـة عليهـا، مثـل تلـوث مـستجمعات امليـاه، والتلـوث البحـري،                     

  . وممارسات الصيد املدمرة
 Climate Carbon and Coral(‘‘ يـة كربـون املنـاخ والـشعاب املرجان   ’’ ووفقـا لكتـاب   - ٣٣٨

Reefs()    فإن تركيـزات ثـاين أكـسيد الكربـون العاليـة واإلجهـاد احلـراري                )٣٣٤انظر الفقرة ،
وارتفــاع محوضــة احمليطــات تــضيف بعــدا مهمــا آخــر إىل التحــدي املتمثــل يف محايــة الــشعاب    

نشطة البشرية، ال ميكـن     فخالفا للضغوط األخرى النامجة عن األ     . املرجانية يف مجيع أحناء العامل    
منع الضرر الذي يلحق بالشعاب من جراء تغري املناخ من خالل اللجـوء إىل أي تـدخل إداري         
مباشر، نظرا ألن آثار تغري املناخ ال تنجم عن فعـل مباشـر واحـد علـى شـعاب حمـددة بـل عـن                         

  . االحتباس احلرارياألثر التراكمي لألنشطة العاملية مثل انبعاثات 

__________ 
  .ww.icriforum.org/sites/default/files/framework_action.pdfانظر  )٢٧٤(
  .ww.icriforum.org/sites/default/files/call_to_action.pdfانظر  )٢٧٥(
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ن أجــل حتقيــق اإلدارة املــستدامة للــشعاب املرجانيــة يف مجيــع أحنــاء العــامل، ميكــن    ومــ- ٣٣٩
بالتــايل إيــالء اهتمــام أكــرب مــن أجــل تعزيــز القــدرة علــى تنفيــذ اإلدارة املتكاملــة وهنــج الــنظم    

عزيـز القـدرة علـى      ت ملعاجلة اآلثار التراكمية لألنشطة البشرية واألحداث الطبيعية و        ةاإليكولوجي
  .التنفيذ

  
  احلطام البحري  -  ٣  

ــن          - ٣٤٠ ــدٍّ م ــستدامة، وحت ــري امل ــة غ ــراض ممارســات التنمي ــن أع ــَرٌض م ــام البحــري َع احلط
ووجوده يف احمليطـات نـاتج      . التحديات املاثلة يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة، على حد سواء         

ة البحريــة وتــشمل مــصادر القمامــ . عــن األنــشطة الــيت يقــوم هبــا اإلنــسان، يف الــرب ويف البحــر  
ــاه الــصرف       ــاه العواصــف؛ ومي ــات؛ وخمــارج تــصريف املــصانع؛ وتــصريف بالوعــات مي النفاي
الصحي البلدية غري املعاجلة؛ والقمامة من الشواطئ ومناطق االستجمام الـساحلية؛ والـسياحة،             
والــصيد والنقــل البحــري؛ والتعــدين والــصناعات االســتخراجية يف املنــاطق البحريــة؛ وأنــشطة    

ــراق  ــودة        اإلغ ــة أو املفق ــدات صــيد األمســاك املتروك ــة؛ ومع ــري القانوني ــة وغ يف البحــر القانوني
  . )٢٧٦(املتخلص منها على حنو آخر؛ والكوارث الطبيعية أو

ــصادية كــبرية        - ٣٤١ ــد تكــاليف وخــسائر اقت ــسبب احلطــام البحــري يف تكبُّ ــام، يت وكــل ع
حملتملـة عرقلـة النقـل البحـري؛ وهتديـد      وتشمل اآلثـار ا . لألفراد واجملتمعات يف مجيع أحناء العامل   

صحة البشر وسالمتهم؛ وتدمري املوائل؛ والتأثريات على مجال املناظر والـسياحة؛ واآلثـار علـى      
. وُتعّد كتـل القمامـة أيـضاً نـاقالت حمتملـة لألنـواع الدخيلـة املتغلغلـة بـني البحـار                  . احلياة الربية 

اد تتحلـل بـبطء، وبالتـايل ميكـن أن تتـراكم            ففي أغلب األحيان، يتكون احلطام البحري من مو       
وقــد أشــار برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة يف اآلونــة األخــرية إىل احلطــام         . مــع مــرور الــزمن  

البالستيكي على وجه اخلصوص بوصفه إحدى القضايا البيئيـة الناشـئة، بـسبب قدرتـه الكامنـة              
واد سامَّة، وبـطء معـدل حتللـه يف         على التسريب املستمر ملركبات تتراكم يف الكائنات احلية ومل        

زال االهتمام موجهاً بوجه خـاص       وما. )٢٧٧(البيئة البحرية، الذي قُدِّر يف حدود مئات السنني       
أيضاً إىل اآلثار النامجة عن معدات صيد األمسـاك املتروكـة أو املفقـودة أو املـتخلص منـها علـى                     

بالـصيد  ”وهو ما يسمى غالبـاً  (حنو آخر، وخصوصاً بسبب قدرهتا على مواصلة صيد األمساك   
  . )٢٧٨(، فضالً عن احتمال أن تشكل تلك املعدات خطراً مالحياً يف البحر)“الشبحي

__________ 
  ).٢٠٠٩نريويب،  (Marine Litter: A global challengeبرنامج األمم املتحدة للبيئة،  )٢٧٦(
  ./www.unep.org/yearbook/2011: ، متاحة على املوقع التايل٢٠١١حولية برنامج األمم املتحدة للبيئة لعام  )٢٧٧(
ــة    )٢٧٨( ــة والزراعـ ــة األغذيـ ــاو(منظمـ ــام      ، )الفـ ــامل لعـ ــات يف العـ ــة املائيـ ــسمكية وتربيـ ــصائد الـ ــة املـ  ٢٠١٠حالـ

  .١٣٣-١٢٦، الصفحات )٢٠١٠ روما،(
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ــام      - ٣٤٢ ــراكم احلطـ ــستويات تـ ــاع مـ ــرية إىل ارتفـ ــة األخـ ــار يف اآلونـ ــد ُوجِّهـــت األنظـ وقـ
 أيــضاً البالسـتيكي وغــريه مـن أنــواع احلطـام البحــري يف منـاطق التقــاء أعـايل البحــار، املعروفـة      

ويبــدو أيــضاً أن األوديــة الــسحيقة يف قيعــان البحــار العميقــة قــد . “الــدوامات احمليطيــة”باســم 
  . )٢٧٩(أصبحت مستودعات ملثل هذه املواد

ــاول احلطــام البحــري يف إطــار تــصدي اجملتمــع الــدويل لكــل مــن املــصادر الربيــة      - ٣٤٣ وُيَتَن
وباإلضافة إىل ذلـك، يوجـد   ). ٣ث، جيم، انظر الفرع الثال  (للتلوث واملصادر البحرية للتلوث     

عدد من املبادرات املتخذة على الُصُعد العـاملي واإلقليمـي والـوطين الـيت تعـاجل احلطـام البحـري         
فعلى سبيل املثال، تعمل املبـادرة العامليـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                . على وجه اخلصوص  

ت وتوطيـد أواصـر التعـاون، وتنـسيق األنـشطة           بشأن القمامة البحرية على تعزيز إقامة الشراكا      
وعلـى الـصعيد اإلقليمـي، شـرعت     . املتعلقة مبراقبة النفايات البحرية وإدارهتا علـى حنـو مـستدام          

ــام          ــسألة احلطـ ــة مـ ــدف إىل معاجلـ ــيت هتـ ــشطة الـ ــن األنـ ــدد مـ ــة يف عـ ــار اإلقليميـ ــرامج البحـ بـ
ــدويل اخلــامس املعــين باحلطــام البحــ   . )٢٨٠(البحــري ، أدخــل املــشاركون  )٢٨١(ريويف املــؤمتر ال

 إجـراًء للحـد   ١٢بعض التحسينات على التزام هونولولو واعتمدوه بالتزكية، وهو التزام حيـدد         
وعمــل املــشاركون وفريــق مــن املقــررين أيــضاً علــى تنقــيح اســتراتيجية   . مــن احلطــام البحــري

وقد أشـري يف    . رتههونولولو، وهي استراتيجية إطارية عاملية ملنع احلطام البحري واحلد منه وإدا          
تقــارير ســابقة لألمــني العــام إىل مــا اســتجد مــن تطــورات أخــرى يف اآلونــة األخــرية مــن أجــل  

  . )٢٨٢(التصدي ملسألة احلطام البحري
 إىل أن   ٢٠٠٩وبالرغم من تلك اجلهود، خلص برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة يف عـام                 - ٣٤٤

عــن طريــق حتــسني تطبيــق القواعــد  هنــاك حاجــة ملحــة بــشكل متزايــد ملعاجلــة تلــك القــضية  ”
التنظيمية الوطنية، وتوسيع نطـاق التوعيـة واحلمـالت التثقيفيـة علـى الـُصُعد الـوطين واإلقليمـي                   

وقـد حثـت اجلمعيـة العامـة الـدول،          . )٢٨٣(“والعاملي، وتوظيف أدوات وحوافز اقتـصادية قويـة       
يف االسـتراتيجيات   علـى إدراج مـسألة احلطـام البحـري          ”،  ٦٥/٣٧ من القرار    ١٣٧يف الفقرة   

، [...]الوطنيــة املتعلقــة بــإدارة النفايــات يف املنــاطق الــساحلية واملــوانئ والــصناعات البحريــة،   

__________ 
  .٢٣-٢١، الصفحات )٢٠٠٩نريويب،  (Marine Litter: A global challengeبرنامج األمم املتحدة للبيئة،  )٢٧٩(
  .٢٤-١٥املرجع نفسه، الصفحات  )٢٨٠(
  .www.5imdc.orgانظر  )٢٨١(
)٢٨٢( A/63/63/Add.1 ــرة ــرات A/64/66  و٢٢٩، الفقــــ ــان A/64/62/Add.2 ، و١٠٦-١٠٤، الفقــــ  ٩٣، الفقرتــــ

  .www.unep.org/regionalseas/marinelitter/publications/default.aspوانظر أيضاً . ٩٤ و
  .٢١٥، صفحة )٢٠٠٩نريويب،  (Marine Litter: A global challengeبرنامج األمم املتحدة للبيئة،  )٢٨٣(
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ودعـم اختـاذ    [...] وعلى التشجيع على وضع حوافز اقتصادية مناسـبة للتـصدي هلـذه املـسألة،               
ــة         ــصادر الربي ــك امل ــا يف ذل ــصدر كــان، مب ــن أي م ــوث م ــع التل ــة ملن ــدابري الالزم ــضه الت ، وخف

وشجعت الـدول علـى التعـاون علـى املـستويني اإلقليمـي ودون اإلقليمـي                [...] والتحكم فيه،   
لتحديد املصادر احملتملة للحطام البحري ومواقع السواحل واحمليطات اليت يتجمـع فيهـا احلطـام           

  .“البحري ووضع وتنفيذ برامج مشتركة ملنع تصريف احلطام البحري واستعادته
  

   يف اإلغناء باملغذيات واإلختام باملغذيات اإلفراط  -  ٤  
يواجـه  ”، )٢٨٤(٢٠١٠وفقاً لدراسة أجرهتا الـشراكة العامليـة إلدارة املغـذيات يف عـام               - ٣٤٥

 أي كيفيـة تقليـل كميـة املغـذيات الزائـدة يف             -اجملتمع الـدويل حتـدياً يتمثـل يف إدارة املغـذيات            
ــسامه      ــن م ــم م ــة تعظِّ ــا بطريق ــة، وإمن ــة العاملي ــن    البيئ ــة، واألم ــة العاملي ــذيات يف التنمي ة إدارة املغ

  .“الغذائي، وإنشاء جمتمع خفيض االنبعاثات الكربونية
تــروجني والفوســفور، الــيت تتــسرب إىل البيئــة     يوميكــن للمغــذيات الزائــدة، مثــل الن    - ٣٤٦

الـنظم  البحرية أو ُتحَمل إليها، أن تتسبب يف أضرار وخيمة بإثارة التدهور يف املوائـل وإتـالف                
ويف احلاالت الشديدة، ميكـن لإلفـراط يف اإلغنـاء باملغـذيات أن يتـسبب              . اإليكولوجية البحرية 

يف تكاثر الطحالـب الـسامة، والنـضوب الـشديد لألوكـسجني مـن جـراء حتلـل املـواد العـضوية               
منــاطق مــستنفدة األكــسجني ال حيــاة  (“منــاطق ميتــة”الزائــدة، واإلختــام باملغــذيات، وتكــوُّن 

 منطقـة   ١٤٦، أشارت تقديرات برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل وجود          ٢٠٠٦ويف عام   . )فيها
ووفقـا لدراسـة   . )٢٨٥(ساحلية ميتة، وإىل تضاعف هذا الرقم كل عـشرة أعـوام منـذ الـستينيات          

 نظامـاً سـاحلياً يعـاين       ٤١٥، مت حتديـد     ٢٠١٠أجرهتا الشراكة العاملية إلدارة املغـذيات يف عـام          
 منطقـة حمـددة     ١٦٩ مـن بينـها      -ملغذيات ونقص األكسجني يف مجيع أحناء العامل        من اإلغناء با  

.  منطقـة بـصدد االنتعـاش      ١٣  منطقة حالتها مـثرية للقلـق، و       ٢٣٣ هبا نقص يف األكسجني، و    
 يف املائـة مـن مـصائد األمسـاك يف العـامل بـشكل أو بـآخر علـى املوائـل                      ٩٠ويعتمد ما يزيد عن     

ر والقريبـة مـن الـشواطئ، والكـثري مـن هـذه املوائـل معـرض لآلثـار                   الواقعة عند مـصبات األهنـا     
  . الضارة النامجة عن اإلغناء باملغذيات وتكاثر الطحالب السامة

__________ 
 Building the foundations for sustainable nutrient managementالـــشراكة العامليـــة إلدارة املغـــذيات،  )٢٨٤(

  ).٢٠١٠األمم املتحدة للبيئة،  برنامج(
، )٢٠٠٦ ( The State of the Marine Environment: Trends and Processesبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة،     )٢٨٥(

  .١٩ و ١٨الصفحتان 
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وتفيد الدراسة بأن املستويات الزائـدة مـن النيتـروجني والفوسـفور ميكـن أن تـأيت مـن           - ٣٤٧
ا الـصرف الزراعـي احملتـوي علـى         جمموعة متنوعة مـن املـصادر الربيـة يف املقـام األول، مـن بينـه               

أمســدة، والتــسريبات اجلويــة النامجــة عــن احتــراق الوقــود األحفــوري، والــصرف الــصحي،          
ويشق حوايل الثلثني مـن حجـم النيتـروجني النـاتج عـن األنـشطة               . وتصريف النفايات الصناعية  

واملناطق الـساحلية،    مليون طن، طريقه إىل اهلواء واجملاري املائية الداخلية          ١٢٠البشرية والبالغ   
 مليــون طــن مــن  ٢٠وجيــري اســتخراج حنــو  . مبــا يتجــاوز حجــم املــدخالت الطبيعيــة مجيعهــا  

 مـرات   ٨ مبـا يـوازي      -الفوسفور كل عام، يدخل نصفهم تقريبـاً إىل ميـاه احمليطـات يف العـامل                
ة مـن    يف املائـ   ٩٠ويف البلـدان الناميـة، يـتم تـصريف نـسبة تقـدَّر بــ                . معدل املدخالت الطبيعـي   

ــالنظم       ــصحة وبـ ــضارة بالـ ــدة الـ ــذيات الزائـ ــسياً للمغـ ــصدراً رئيـ ــد مـ ــصرف، الـــيت تعـ ــاه الـ ميـ
وعــالوة علــى ذلــك، وفقــاً  . اإليكولوجيــة، دون معاجلــة يف اجملــاري املائيــة واملنــاطق الــساحلية  

، فإنـــه مـــن املتوقـــع   IOC/INF-1249للجنـــة األوقيانوغرافيـــة احلكوميـــة الدوليـــة يف وثيقتـــها     
املغذيات يف مستجمعات امليـاه املرتبطـة بالزراعـة والـصرف الـصحي واحتـراق               للمدخالت من   

 مــا مل يــتم تطبيــق أحــدث ٢٠٥٠الوقــود األحفــوري أن تبلــغ أكثــر مــن الــضعف حبلــول عــام  
  . التكنولوجيات وتنفيذ تغيريات يف السياسات

 املغـذيات يف    وتفيد الوثيقة أيضاً بأن حتسُّن درجة الفهم العلمي للعالقات بني مصادر           - ٣٤٨
مجيع أحناء مستجمعات امليـاه، وعمليـة نقـل املغـذيات عـن طريـق األهنـار إىل الـنظم الـساحلية،                    
وآثار تدفق هذه الكميـات مـن املغـذيات علـى النظـام اإليكولـوجي الـساحلي املتلقـي هلـا، هـو              

ويف هنايـة   . احليةلذلك أمٌر بالغ األمهية لإلدارة الفعالـة واملتكاملـة للمـوارد املائيـة واملنـاطق الـس                
املطاف، فإن حتسني تنظيم مثل هـذا التلـوث مـن مـصادره مـن شـأنه أن يقلـل مـن تـأثريه علـى                          

وُتَعّد املغذيات إحدى فئات امللوثات اليت يتناوهلـا برنـامج العمـل العـاملي علـى وجـه                  . احمليطات
نـامج البحـار    ولـذلك يـشارك برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، وبر            ). ١٦٠انظر الفقرة   (التحديد  

اإلقليمية التابع له، وجهات أخرى، يف أنشطة هتدف إىل معاجلة اإلفراط يف اإلغنـاء باملغـذيات                 
كما تعـاجل اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة تلـك املـسألة، بطـرق                 . واإلختام باملغذيات 

ن الدراسـة الـيت    مـ  ٤ويـرد يف الـصفحة      . )٢٨٦(من بينها برناجمها املعين بتكاثر الطحالب الـضارة       
 بغــرض ٢٠٠٩أجرهتــا الــشراكة العامليــة إلدارة املغــذيات ســرداً عــن تأســيس الــشراكة يف عــام  

اجلمع بني مقرري السياسات احلكوميني والعلماء والقطـاع اخلـاص واملنظمـات غـري احلكوميـة         
لــى ووكــاالت األمــم املتحــدة بغيــة التوعيــة بالتحــدي املتمثــل يف إدارة املغــذيات واملــساعدة ع   

  .توسيع دوائر املهتمني باملسألة واختاذ إجراءات بشأهنا
  

__________ 
  ./www.ioc-unesco.org/habانظر  )٢٨٦(
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  اهلندسة اجليولوجية  -  ٥  
اهلندســة اجليولوجيــة قــضية ناشــئة جامعــة تــضم يف إطارهــا عــدداً مــن األنــشطة اهلامــة  - ٣٤٩

واهلندسة اجليولوجية جمال وليـد إىل درجـة أن تعريفـه علـى وجـه التحديـد،            . اآلخذة يف التبلور  
وبوجـه  . نشطة اليت ميكـن اعتبارهـا مـن اهلندسـة اجليولوجيـة، مـا زاال قيـد التـداول                  أو نطاق األ  

عام، فإن اهلندسة اجليولوجية هي التغيري املتعمد على نطـاق واسـع لنظـام املنـاخ العـاملي هبـدف                    
  . )٢٨٧(التخفيف من اآلثار النامجة عن تغري املناخ

ــيني     - ٣٥٠ ــرباء دولــ ــاع خــ ــد اجتمــ ــسكو إىل عقــ ــت اليونــ ــاين ١٢يف ودعــ ــشرين الثــ  / تــ
 بشأن علـم اهلندسـة اجليولوجيـة ومـسائل احلوكمـة املرتبطـة بـه، أوصـى بفئـتني                    ٢٠١٠ نوفمرب

اهلندسة اجليولوجية الشمـسية، الـيت تـشري إىل التـدخالت الـيت تقلـل               ) أ: (واسعتني من األنشطة  
 اجليولوجيـة  اهلندسـة ) ب(من كمية اإلشعاعات الشمسية اليت ميتصها النظام املنـاخي لـألرض؛           

الكربونية، اليت تشري إىل اإلزالة النشطة لغاز ثاين أكسيد الكربون مـن اجلـو عـن طريـق أجهـزة               
معالََجـــة هندســـية لتنقيـــة اجلـــو مـــن غـــاز ثـــاين أكـــسيد الكربـــون، أو تعزيـــز عمليـــات الـــنظم  

ويعكــس الفهــم احلــايل التفاقيــة التنــوع البيولــوجي هــذا التعريــف، وذلــك   . )٢٨٨(اإليكولوجيــة
شارهتا إىل أي تكنولوجيا تقلل عمداً مـن اإلشـعاعات الشمـسية أو تزيـد مـن عـزل الكربـون                     بإ

ــة         ــن أشــكال اهلندســة اجليولوجي ــى نطــاق واســع، كــشكل م ــن الغــالف اجلــوي، عل . )٢٨٩(م
أُصــــِدَرت وثيقــــة يف إطــــار اتفاقيــــة لنــــدن وبروتوكوهلــــا تــــوجز خمططــــات اهلندســــة    كمــــا

  .)٢٩٠(اجليولوجية
ــة    وتعتــرب أنــشطة اهل - ٣٥١ ندســة اجليولوجيــة مــثرية للجــدل وحباجــة إىل إجــراء حبــوث علمي

مشروعة، بالنظر إىل عدم توافر معلومات بشأن فعالية كل نـشاط علـى حـدة وفوائـده احملتملـة            
وعالوة على ذلك، فإن درجـة الفهـم   . )٢٩١(واآلثار غري املرغوب فيها اليت حيتمل أن تنجم عنه       

ــشط     ــن أن ــذا الكــم م ــم وإدارة ه ــذا العل ــضاً ضــعيفة     هل ــي أي ــثرية، ه ــة الك ــة اجليولوجي ة اهلندس
ــة ــوجي،    . )٢٩٢(للغايــ ــة التنــــوع البيولــ ــراف يف اتفاقيــ ــؤمتر األطــ ــرر مــ ــد قــ ــه، فقــ ــاًء عليــ وبنــ

__________ 
  .مسامهة اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية )٢٨٧(
ــر  )٢٨٨( -www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/single-viewانظـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

earth/news/geoengineering_the_way_forward.  
  .www.cbd.int/decision/cop/?id=12299: اح على املوقع التايل، مت٧٦، احلاشية ١٠/٣٣انظر املقرر  )٢٨٩(
  .LC 32/4وثيقة املنظمة البحرية الدولية  )٢٩٠(
  .مسامهة اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية )٢٩١(
  .املرجع نفسه )٢٩٢(
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ــاملقرر ــه األطــراف واحلكومــات األخــرى إىل عــدم      ١٠/٣٣ ب ــؤمتر األطــراف العاشــر، توجي  مل
 البيولــوجي ريثمــا يتــوافر االخنــراط يف أنــشطة اهلندســة اجليولوجيــة الــيت قــد تــؤثر علــى التنــوع  

األساس العلمي الكـايف لتربيـر هـذه األنـشطة، وإىل أن يـتم النظـر علـى حنـو مالئـم يف املخـاطر                         
املرتبطة بتلك األنشطة فيما يتعلق بالبيئة والتنوع البيولوجي وما يـرتبط هبـا مـن آثـار اجتماعيـة                 

ى علــى نطــاق ضــيق حتــت  واقتــصادية وثقافيــة، باســتثناء دراســات البحــث العلمــي الــيت ُتجــرَ  
ظــروف حمكومــة، ولــن جتــرى إال إذا كانــت مــربرة باحلاجــة إىل مجــع بيانــات علميــة حمــددة،     

  . وختضع لتقييم مستفيض مسبق ملا ميكن أن يترتب عليها من آثار حمتملة على البيئة
وتوجـــد طائفـــة واســـعة مـــن األنـــشطة الـــيت ميكـــن اعتبارهـــا ضـــمن جمـــال اهلندســـة     - ٣٥٢

وباملثل، ال يوجد اتفاق على أي قائمة مـن هـذا القبيـل، إال أن ختـصيب احمليطـات           اجليولوجية،  
وتـرد دراسـة عـن    . )٢٩٣(يعترب بوجه عام أنه يشتمل على مثل هذا النـشاط        ) ٢٠٢انظر الفقرة   (

 الـصادر عـن     “٢٠٠٩مـوجز تغـري املنـاخ لعـام         ”أنشطة حمتملة أخرى للهندسة اجليولوجيـة يف        
. )٢٩٤(يئـة، الـذي يتـضمن عـدداً مـن األنـشطة املفاهيميـة بدرجـة عاليـة         برنامج األمم املتحدة للب  

وفيمــا يتعلــق بــأنواع اهلندســة اجليولوجيــة البحريــة، قامــت املنظمــة البحريــة الدوليــة، ألغــراض  
تلــك الــيت تنطــوي علــى ترســب النفايــات  : اتفاقيــة وبروتوكــول لنــدن، بتــصنيف نــوعني منــها 

وثيقـة  (طـوي علـى ترسـب هياكـل األجهـزة يف احملـيط          وتلـك الـيت تن     ،مواد أخرى يف احمليط    أو
  ).٧-٥، الفقرات LC 32/4املنظمة البحرية الدولية 

وختضع بالفعل فرادى أنشطة اهلندسة اجليولوجية، أو جوانب منها، للتنظـيم مـن ِقَبـل                - ٣٥٣
، ٦٣/١١١انظر قـرار اجلمعيـة العامـة    (املنظمات ذات الصلة، أو ختضع للمناقشات يف إطارها        

وقـد أُعـرِب عـن يف القلـق اآلونـة األخـرية إزاء الفجـوات يف اإلطـار              ). ١١٦  و ١١٥الفقرتان  
ــرره         ــوجي، مبوجــب مق ــوع البيول ــة التن ــراف يف اتفاقي ــؤمتر األط التنظيمــي احلــايل، ويعكــف م

، على إجراء دراسة عن الثغرات املوجودة يف اآلليـات التنظيميـة ذات األمهيـة بالنـسبة                 ١٠/٣٣
وقد أوصى اجتماع اخلـرباء التـابع لليونـسكو بالتـصدي للتحـديات        . نوع البيولوجي التفاقية الت 

التكنولوجية والعلمية القائمة يف أنشطة اهلندسة اجليولوجية هبدف معاجلتها مـن خـالل برنـامج               
  . )٢٩٥(للبحوث الدولية مت إنشاؤه لذلك الغرض

  

__________ 
  .مسامهة اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية )٢٩٣(
  .www.unep.org/compendium2009انظر  )٢٩٤(
  .مسامهة اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية )٢٩٥(
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  الضجيج يف احمليطات  -  ٦  
لــى إقحــام األصــوات املتولــدة عــن األنــشطة البــشرية ينطــوي الــضجيج يف احمليطــات ع - ٣٥٤

املختلفة، ومن بينـها النقـل البحـري التجـاري وغـري التجـاري، واملـدافع اهلوائيـة املـستخدمة يف                     
عمليات املسح السيزمي، واملسبار الصويت العـسكري، والـتفجريات والبنـاء حتـت سـطح املـاء،               

 املاضـية، بيََّنـت البحـوث أن      ١٥ات الــ    وعلـى مـدى الـسنو     . )٢٩٦(واستخراج املـوارد يف البحـر     
هذا الضجيج ما برح يؤثر على أنواع عديدة من الثدييات البحريـة واألمسـاك الـيت تعتمـد علـى       
السمع يف التواصـل فيمـا بينـها ويف إجنـاز وظـائف أخـرى ذات أمهيـة حيويـة لبقائهـا علـى قيـد                          

يطات حـاالت وفيـات، وإصـابات،       وتشمل اآلثار النامجة عن الضجيج يف احمل      . احلياة وتكاثرها 
وفقـدان الـسمع املؤقـت والــدائم، وإربـاك األنـشطة األساسـية، وهجــر املوائـل، ونقـص التنــوع         
البيولوجي، والتوتر املزمن، وطمس األصوات ذات األمهية من الناحيـة البيولوجيـة، والتغـيري يف              

  . )٢٩٧(سلوك األمساك املستغلة جتارياً
 يف احمليطـات كـشكل مـن أشـكال التلـوث، فإنـه مل ُيعـالَج            ورغم االعتراف بالضجيج   - ٣٥٥

بيــد أنــه يف اآلونــة األخــرية، بــدأ اجملتمــع الــدويل يف  . بعــد بــشكل كــاف علــى الــصعيد الــدويل 
ــوجي البحــري،       ــوع البيول ــذي يــشكله الــضجيج يف احمليطــات علــى التن ــد ال ــراف بالتهدي االعت

مستوى الفهم لآلثـار املترتبـة علـى        وشجع على إجراء مزيد من البحوث والدراسات لتحسني         
الضجيج يف احمليطات يف املوارد البحرية احلية ويف معدالت صيد األمساك، ولتقليـل هـذه اآلثـار                

  . )٢٩٨(إىل احلد األدىن، وشرع يف وضع هنج حكومية دولية للحد من آثاره
ــة خمتلفــة بــأن الــضجيج يف احمليطــات يعتــرب هتد    - ٣٥٦ ــة دولي ــداً وتعتــرف منظمــات حكومي ي

وكانــت هنــاك دعــوات  . متزايــد األمهيــة للتنــوع البيولــوجي والســتدامة املــوارد البحريــة احليــة  
متواصلة من أجل البحث والرصد وبذل اجلهـود لتقليـل خمـاطر التـأثريات الـضارة للـضجيج يف                   

وقـد تناولـت اجلمعيـة العامـة مـسألة الـضجيج يف احمليطـات مـن           . )٢٩٩(احمليطات إىل احلد األدىن   
__________ 

  .٩٥، الفقرة A/64/66/Add.2انظر  )٢٩٦(
؛ IWC/56/REP1انظر، على سبيل املثال، تقرير اللجنـة العلميـة التابعـة للجنـة الدوليـة لـشؤون صـيد احليتـان،                       )٢٩٧(

 Overview of the impacts of anthropogenic underwater sound in the marineوانظـر أيـضاً جلنـة أوسـبار،     

environment (2009).  
ــر  )٢٩٨( ــرة A/59/62/Add.1انظـــ ــرة A/60/63/Add.1  و؛٢٢٠، الفقـــ ــرات A/62/66/Add.2 ؛ و١٥٩، الفقـــ   ، الفقـــ

  .٩٦، الفقرة A/64/66/Add.2 ؛ و٥٤-٥١
ــرات A/62/66/Add.1انظــر  )٢٩٩( ــانA/64/66/Add.2 ؛ و١٩٥-١٩٠، الفق ــة  ٩٧  و٩٦ ، الفقرت ــة العلمي ــر اللجن ؛ وتقري

، IMO/MEPC/58/23؛ ووثيقـة املنظمـة البحريـة الدوليـة          IWC/62/REP1التابعة للجنة الدوليـة لـشؤون صـيد احليتـان           
 لألطراف يف االتفاق املتعلـق حبفـظ احلوتيـات يف البحـر األسـود               ١٧-٤؛ والقرار   ٥-١٩ إىل   ١-١٩الفقرات من   

 لألطــراف يف االتفــاق املتعلــق ٣  و٢قــة اجملــاورة مــن احملــيط األطلــسي؛ والقــراران والبحــر األبــيض املتوســط واملنط
حبفظ احليتانيات الصغرية يف حبر البلطيق ومشال شرق احمليط األطلـسي والبحـر األيرلنـدي وحبـر الـشمال؛ ومنـشور              

  .Assessment of impacts of offshore oil and gas activities in the North-East Atlantic” (2009)“جلنة أوسبار
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 ٦٤/٧١  و ٦٣/١١١على سـبيل املثـال القـرارات        (راراهتا السنوية بشأن قانون البحار      خالل ق 
، فحثـت الـدول واملنظمـات       )٦٥/٣٨(، وبشأن مصائد األمساك يف اآلونة األخرية        )٦٥/٣٧ و

وقــد قامــت الــشعبة جبمــع     . احلكوميــة الدوليــة علــى إجــراء دراســات وتقــدميها إىل الــشعبة      
سـتعراض األقـران الـواردة إليهـا مـن الـدول األعـضاء واملنظمـات                الدراسات العلمية اخلاضعة ال   

  . )٣٠٠(احلكومية الدولية
ومــن بــني املنظمــات األخــرى الــيت تعــاجل مــسألة الــضجيج يف احمليطــات اتفاقيــة التنــوع    - ٣٥٧

البيولــوجي، واتفاقيــة حفــظ أنــواع احليوانــات الربيــة املهــاجرة، ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة  
املنظمة البحرية الدولية، واللجنة الدولية لشؤون صيد احليتان، على الـصعيد العـاملي،             والزراعة، و 

واألطراف يف االتفاق املتعلق حبفظ احليتانيات يف البحر األسود والبحر األبيض املتوسط واملنطقة             
مشـال  اجملاورة من احمليط األطلسي، واالتفاق املتعلـق حبفـظ احليتانيـات الـصغرية يف حبـر البلطيـق و                  

شرق احمليط األطلسي والبحر األيرلندي وحبر الشمال، وجلنة محاية البيئـة البحريـة لـشمال شـرق            
ويف ســياق عملــها، أُشــري إىل أن . )٣٠١(، علــى الــصعيد اإلقليمــي)جلنــة أوســبار(احملـيط األطلــسي  

ع مستويات الضجيج يف احمليطات قد ارتفعت يف السنوات األخرية، وميكن أن تستمر يف االرتفا              
  . )٣٠٢(بسبب أنشطة النقل البحري واستخراج املوارد وغريها من األنشطة البحرية

وينــشأ أحــد التحــديات الــيت تواجــه معاجلــة الــضوضاء يف احمليطــات مــن واقـــع أن           - ٣٥٨
. الضوضاء طويلة املدى وعابرة للحـدود بطبيعتـها، وأن بعـض األنـواع املتـأثرة أنـواع مهـاجرة               

  .د للضجيج ينطوي على صعوباتكما أن حتديد املصدر احملد
ومن شأن تعزيز جهود التنسيق والتعاون فيما بـني القطاعـات أن يعـود بالفائـدة علـى                - ٣٥٩

  .درجة التفهم لآلثار التراكمية لألنشطة القطاعية ومعاجلتها بشكل تام
  

__________ 
  .www.un.org/depts/los/general_assembly/noise/noise.htm: متاح على املوقع التايل )٣٠٠(
ــرار   )٣٠١( ــظ  ١٩-٩انظــر الق ــة حف ــواع التفاقي ــرر   أن ــاجرة؛ واملق ــة امله ــات الربي ــوع  ١٠/١٣ احليوان ــة التن  التفاقي

؛ وتقريـر جلنـة     IWC/62/REP1ولية لـشؤون صـيد احليتـان،        البيولوجي؛ وتقرير اللجنة العلمية التابعة للجنة الد      
ــة واخلمــسني     ــة يف دورهتــا الثامن ــة البحري ــة البيئ ؛ ٥-١٩ إىل ١-١٩، الفقــرات مــن  IMO/MEPC/58/23محاي

 لألطــراف يف االتفــاق املتعلــق حبفــظ احليتانيــات يف البحــر األســود والبحــر األبــيض املتوســط ١٧-٤والقــرار 
 لألطــراف يف االتفــاق املتعلــق حبفــظ احليتانيــات   ٣  و٢يط األطلــسي؛ والقــراران واملنطقــة اجملــاورة مــن احملــ 

ــبار،      الـــصغرية ــة أوسـ ــر الـــشمال؛ وجلنـ ــر األيرلنـــدي وحبـ ــال احملـــيط األطلـــسي والبحـ ــر البلطيـــق ومشـ يف حبـ
Comprehensive Atmospheric Monitoring Programme, Assessment of impacts of offshore oil and gas 

activities in the North-East Atlantic (2009).  
؛ IWC/62/REP1 و IWC/56/REP1انظر تقريري اللجنة العلميـة التابعـة للجنـة الدوليـة لـشؤون صـيد احليتـان،                   )٣٠٢(

 Comprehensive Atmospheric Monitoring Programme, Deposition of air pollutants aroundوجلنة أوسـبار،  

the North Sea and the North-East Atlantic (2009).  
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  الطاقة املتجددة  -  ٧  
ود املبذولــة للحــد مــن الطاقــة أمــر أساســي جلميــع مــستويات التنميــة املــستدامة واجلهــ  - ٣٦٠

ولـن ميكـن حتقيـق      . الفقر، مبا هلا من تأثري مباشر علـى التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية والبيئيـة               
أي هدف مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة دون حتقيـق حتـسُّن مقابـل يف نوعيـة خـدمات الطاقـة                        

 القمــة العامليــة الرابــع وكمــا الحــظ األمــني العــام أثنــاء مــؤمتر .)٣٠٣(وكميتــها يف البلــدان الناميــة
التحـدي هـو حتقيـق    ”، فـإن   ٢٠١١ينـاير   /ظيب يف كـانون الثـاين      لطاقة املستقبل، املعقود يف أبو    

 وذلـك أمـر ضـروري لتقليـل املخـاطر           .[...]والقيام بثورة عاملية للطاقة النظيفة      [...] التحوُّل  
 ولــتمكني املــرأة وحتقيــق  املناخيــة إىل أدىن درجــة، واحلــد مــن الفقــر وحتــسني الــصحة العامليــة،  

األهداف اإلمنائية لأللفية، ولتحقيق النمو االقتصادي العـاملي واألمـن والـسالم، واحلفـاظ علـى                
  .“صحة كوكب األرض

ورغم أن احمليطات ال تزال غري مستغلة نسبياً، فإهنـا متثـل مـصدراً ذا جـدوى متزايـدة                     - ٣٦١
 األمــواج واملــد واجلــزر والطاقــة احلراريــة للمــوارد البحريــة املتجــددة للطاقــة، مــن خــالل طاقــة 

ويعكف قطاع الطاقة املتجددة، يف شـراكة مـع احلكومـات           . ، يف مجلة أمور   )٣٠٤(وطاقة الرياح 
ومؤســسات البحــوث، علــى التوســع يف معاجلــة احلــواجز التكنولوجيــة واملاليــة املاثلــة يف ســبيل  

ــات      ــل يف احمليطـ ــاق كامـ ــى نطـ ــزة علـ ــشغيل األجهـ ــشر وتـ ــئن كـــ . )٣٠٥(نـ ــذه  ولـ ــشر هـ ان نـ
التكنولوجيــات يف البيئــة البحريــة ينطــوي علــى إمكانيــة تــوفري مــصادر للطاقــة املتجــددة، فقــد    

  .)٣٠٦(يؤدي أيضاً إىل قدر كبري من التضارب يف االستخدام واإلضرار بالبيئة
ومــن أجــل ضــمان إســهام املــوارد البحريــة املتجــددة للطاقــة إســهاماً إجيابيــاً يف الثــورة   - ٣٦٢

لطاقة النظيفة الالزمة لتحقيـق التنميـة املـستدامة، سـتحتاج الـدول واجملتمـع الـدويل إىل                  العاملية ل 
ــع        ــة علــى مجي ــة الالزم ــة األطــر التنظيمي ــة وإىل إقام معاجلــة الثغــرات الكــبرية يف املعــارف البيئي

__________ 
   /www.undp.org/energyانظر  )٣٠٣(

  .www.undp.org/energyandenvironment/sustainabledifference/PDFs/SustainableDiffIntro.pdfو 
احـة علـى   مت، L140/27, 5.6.2009, Official Journal of the European Unionاجلريدة الرمسيـة لالحتـاد األورويب    )٣٠٤(

  .http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:EN:PDF: املوقع التايل
 European Ocean Energy Association, Oceans of Energy, Europeanالرابطـة األوروبيـة لطاقـة احمليطـات      )٣٠٥(

Ocean Energy Roadmap 2010-2050 (2010) .ا انظــــر أيــــضwww.innovateuk.org/_assets/pdf/press-

releases/press%20release%20wave%20and%20tidal%20stream%20et%2027jan11%20final.pdf.  
 Mark A. Shields et al, Marine renewable energy: the ecological implications of altering theانظـر   )٣٠٦(

hydrodynamics of the marine environment (2011) and Richard Inger et al, Marine renewable energy: 

potential benefits to biodiversity? An urgent call for research (2009).  



A/66/70/Add.1  
 

11-29598 117 
 

وســتنظر العمليــة التــشاورية غــري الرمسيــة يف مــسألة الطاقــة البحريــة املتجــددة  . )٣٠٧(املــستويات
  .٢٠١٢ا موضوع تركيز اجتماعها الثالث عشر يف عام بوصفه

  
  تبادل البيانات البيئية   -  ٨  

يوجد الكثري مـن املنظمـات الدوليـة واحلكومـات واجلامعـات واملؤسـسات الـيت تـوفر                   - ٣٦٣
وقـد لـوحظ، مـع ذلـك، أن النـشاط لـيس منـهجياً،               . البيانات واملعلومات األوقيانوغرافية جمانـاً    

والـدافع وراء الـدعوة     . )٣٠٨(اً لتقدير كل جهـة مـن اجلهـات احلافظـة للبيانـات            وُيضطَلَع به طبق  
إىل التبادل احلر للبيانات األقيانوغرافية، ال سيما يف جمال البحوث البيئية، بشأن أمور من بينـها                

  . تغري املناخ، هو التحديات البيئية احلالية واحلاجة إىل فهم هذه التحديات ومعاجلتها
ــة      وملعاجلــ - ٣٦٤ ــصفة عاجل ــشاء نظــام ب ــات، وجَِّهــت دعــوات إلن ــادل البيان ــنقص يف تب ة ال

ــزام حافظــات        ــة وإل ــات حبري ــادل البيان ــسهيل تب ــة أخــرى، لت ــة أو معاهــدة رمسي مبوجــب اتفاقي
  .)٣٠٩(البيانات بتبادل البيانات حبرية لفائدة الربامج العلمية واالمتناع عن حجب البيانات

  
  االستنتاجات  -خامسا   

ــة يف وضــع جمموعــة   ٢١عد جــدول أعمــال القــرن  ســا - ٣٦٥ ــسربغ التنفيذي  وخطــة جوهان
أهداف وغايات هامة لتحقيق التنمية املستدامة للمحيطات ومواردهـا، والـيت قـدمت، يف مجلـة       

. املاضـية ١٩أمور، التوجيه للمبادرات يف جمال احمليطات وقانون البحار على مدى السنوات الـ             
ا يف جمال وضع األطـر القانونيـة والـسياساتية، وإقامـة املؤسـسات      وقد حتقق تقدم كبري، ال سيم 

إال أن التنفيذ الكامل لكثري من تلك األهداف والغايات سيتطلب بـذل مزيـد              . وآليات التعاون 
من اجلهـود مـن جانـب الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واجلهـات الفاعلـة األخـرى ذات                   

  .الصلة
دداً مـن اإلجنـازات البـارزة قـد حتقـق يف القطـاع البحـري مـن         ويبني هذا التقرير أن عـ   - ٣٦٦

وتـوفر  . املؤسسية لتحقيق التنميـة املـستدامة للمحيطـات والبحـار         وحيث التطورات السياساتية    
وقــد مت اعتمــاد . االتفاقيــة اإلطــار القــانوين جلميــع األنــشطة يف احمليطــات مبــشاركة شــبه عامليــة  

ــذ   ــة يف جمــال التنفي ــاقني ذوي أمهي ــاذ اتف ــز النف ــة    .  ودخــال حي ــد كــان وضــع األطــر القانوني وق

__________ 
)٣٠٧( Alain Piquemal, Renewable Marine Energies: Legal Approach in International Law and Comparative 

Law (2009).  
  .امهة اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدوليةمس )٣٠٨(
  .املرجع نفسه )٣٠٩(
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والـــسياساتية، وإنـــشاء املؤســـسات املنفـــذة ذات الـــصلة، مـــن اإلجنـــازات الواعـــدة يف غالبيـــة    
  .القطاعات الرئيسية، إن مل يكن مجيعها

وقد اضطلعت املنظمات الدولية املختصة بعدد كبري من األنشطة على الـُصُعد العـاملي        - ٣٦٧
ووِضـَعت أيـضاً بـرامج لتعزيـز التعـاون والتنـسيق فيمـا بـني الـدول، ولبنـاء              . والوطينواإلقليمي  
وجيــري تقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل الــدول الناميــة مــن خــالل تلــك الــربامج، ويــوىل . القــدرات

كمـا تـساهم آليـات    . االهتمام على حنو متزايد للحالة اخلاصة للبلـدان اجلزريـة الـصغرية الناميـة       
لتنسيق، مثل شـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات، يف إجيـاد نظـرة متكاملـة للتطـورات                   التعاون وا 

  .اجلارية يف جمال احمليطات والبحار
إال أنه بالرغم من اجلهود اليت بذهلا اجملتمع الدويل حىت الوقت الراهن، فـإن التـأثريات                 - ٣٦٨

زال  ومـا . علـى حنـو متزايـد   السلبية لألنشطة البشرية على احمليطات والبحار آخذة يف االتضاح       
التلوث البحري وممارسـات اسـتغالل املـوارد البحريـة غـري املـستدامة هتـدد الـنظم اإليكولوجيـة                    

وقد برز تغري املناخ كأحـد العوامـل        . البحرية، مبا يعرض للخطر الفوائد احملتملة لألجيال املقبلة       
ل حتمـض احمليطـات، وارتفـاع       اهلامة على مستويات كثرية خمتلفـة، مبـسامهته يف ظـواهر مـن قبيـ              

ــضاض املرجــان    ــستوى ســطح البحــر، وابي ــدالت     . م ــاع مع ــضاً جتاهــل ارتف ــصعب أي ــن ال وم
الكوارث الطبيعية املدمرة، كما ثبت يف اآلونة األخرية بوقوع الزلـزال والتـسونامي املأسـاويني               

ــة،       ــني آخــرين أضــراراً بالغ ــا آالف األرواح وأضــرا مبالي ــذين أزهق ــان، الل ال ســيما يف يف الياب
زالت البلدان النامية، ومن بينها الدول اجلزرية الصغرية الناميـة بوجـه             وما. اجملتمعات الساحلية 

ــافع والفــرص املرتبطــة      ــة يف املن خــاص، تواجــه التحــدي املتمثــل يف التنفيــذ، واملــشاركة الكامل
  .باحمليطات والبحار

لـة أمـور، تقليــل اآلثـار الــسلبية    وعـالوة علـى ذلــك، تتطلـب التنميـة املــستدامة، يف مج     - ٣٦٩
على نوعية اهلواء واملاء والعناصر الطبيعيـة األخـرى إىل أدىن حـد ممكـن، وذلـك للحفـاظ علـى                     

ــوجيســالمة النظــام   ــة الواقعــة   . )٣١٠( بــشكل عــام اإليكول ــاطق البحري ــزم إدارة ورصــد املن ويل
ارد طبيعيـة وتنـوع     خارج حـدود الواليـة الوطنيـة بعنايـة فيمـا يتعلـق بـصحتها وثرواهتـا مـن مـو                    

وميكن مساعدة هذه اجلهود بالتفعيل الفوري للعمليـة املنتظمـة لإلبـالغ العـاملي              . بيولوجي غين 
ومـن شـأن    . عن حالة البيئة البحريـة وتقييمهـا، مبـا يف ذلـك اجلوانـب االجتماعيـة واالقتـصادية                 

، لتنـوير عمليـة صـنع    تلك العملية أن توفر األساس الذي تشتد احلاجة إليه حلالـة البيئـة البحريـة            
كما يتضح متاماً أن مـوارد احمليطـات ليـست معينـاً ال ينـضب، وأنـه                 . القرارات على حنو أفضل   

ينبغي أيضاً للجهود املبذولة للتصدي ألمناط االسـتهالك أن تكـون جـزءاً مـن التزامـات اجملتمـع        
  .الدويل الرامية إىل حتقيق استدامة احمليطات والبحار

__________ 
  .١٤، الفقرة ٢، اجلزء األول، الفصل A/42/427انظر  )٣١٠(
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اجلهـود لتـسهيل تنفيـذ نتـائج مـؤمترات القمـة الرئيـسية للتنميـة املـستدامة                  وينبغي بذل    - ٣٧٠
وسيتطلب ذلك زيادة التعاون والتنـسيق      . على الُصُعد العاملي واإلقليمي، والوطين بوجه خاص      

. الدوليني واملشتركني بني الوكاالت، فضالً عـن مواصـلة بـذل اجلهـود لبنـاء القـدرات الالزمـة          
ة وختـــصيص املـــوارد الكافيـــة املـــستهدفة علـــى مجيـــع املـــستويات مـــن وتبقـــى اإلرادة الـــسياسي

  .املكونات الرئيسية لطريق املضي قدماً
زالـت احمليطـات تبعــث األمـل وتقـدم الفــرص لتعزيـز التنميــة       ويف الوقـت احلاضـر، مــا   - ٣٧١

ثـل  زالـت مـصائد األمسـاك مت     وما. املستدامة وختفيف حدة الفقر وتطوير االقتصاد املراعي للبيئة       
وحتظى احمليطات ببيئـة غنيـة      . مصدرا هاماً للعمل، وتوفر مصدراً قيِّما للغذاء للباليني من الناس         

ــود          ــى وع ــيت تنطــوي عل ــة، ال ــة البحري ــوارد اجليني ــك امل ــا يف ذل ــوجي، مب ــالتنوع البيول ــة ب للغاي
ــة والعالجيــة، وغريهــا    ال دت وقــد أ. حتــصى لتطبيقــات حمتملــة يف اجملــاالت الــصناعية والدوائي

االكتشافات والتطورات األخرية يف جمال العلم والتكنولوجيا إىل اتـساع حـدود مـا نعرفـه عـن                 
زال النقـل عـن طريـق البحـر آخـذ يف النمـو،               ومـا . العمليات والنظم اإليكولوجية يف احمليطات    

 وبالتايل حجم التبادالت التجارية بني الدول، مبا يوفر فرص العمل للعديد من العـاملني بـالبحر   
  .ويسهم يف تنمية األمم

وعلــى حنــو مــا ورد يف مناســبات ســابقة، يــتعني اختــاذ اإلجــراءات املــذكورة يف املقــام   - ٣٧٢
األول على الصعيد الـوطين، مـع قيـام احلكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص                     

مجلـة أمـور،    ويتمثـل دور منظومـة األمـم املتحـدة، يف           . وغريهم بدور اجلهات الفاعلة الرئيـسية     
ــصعيد          ــى ال ــز العمــل عل ــسية هبــدف تعزي ــة الرئي ــني اجلهــات الفاعل ــا ب ــاون فيم ــسهيل التع يف ت

  .)٣١١(الوطين
  

__________ 
)٣١١( A/54/131-E/1999/75 ؛ و٤٣، الفقرة ACC/2000/8 ٤٧، الفقرة.  
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	1 - استجابة لطلب الجمعية العامة في قرارها 65/37، يقدم هذا التقرير إلى الدورة السادسة والستين للجمعية، والاجتماع الثاني عشر لعملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة بشأن المحيطات وقانون البحار (العملية التشاورية غير الرسمية)، وكذلك إلى الاجتماع الحادي والعشرون للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
	2 - وقررت الجمعية العامة، في الفقرة 231 من قرارها 65/37، أن تركز العملية الاستشارية مناقشتها في اجتماعها الثاني عشر على الإسهام، في سياق مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، على تقييم التقدم المحرز حتى الوقت الحاضر والفجوات التي لا تزال قائمة في تنفيذ نتائج مؤتمرات القمة الرئيسية المعنية بالتنمية المستدامة والتصدي للتحديات الجديدة والناشئة. ويتناول هذا التقرير ذلك الموضوع.
	3 - واستفاد التقرير من مساهمات المنظمات الحكومية الدولية والهيئات الأخرى المشاركة في الأنشطة المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار. ويودّ الأمين العام أن يعرب عن تقديره للمنظمات والهيئات التالية على ردودها الواردة حتى 30 آذار/مارس 2011: اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو؛ والمنظمة البحرية الدولية؛ والسلطة الدولية لقاع البحار؛ والبنك الإسلامي للتنمية؛ ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛ والمنظمة الهيدروغرافية الدولية؛ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ وأمانة اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض؛ وأمانات هيئة صيانة الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي، ولجنة البلدان الأمريكية لأسماك التونة المدارية، واللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، ولجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي؛ وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الشؤون السياسية بالأمانة العامة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة().
	4 - كما أن التقارير السابقة عن اجتماعات العملية التشاورية غير الرسمية والتقارير السابقة للأمين العام عن المحيطات وقانون البحار التي تقدم معلومات عن التطورات المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار، بما في ذلك تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (الاتفاقية) والاتفاقات المتعلقة بتنفيذها تُعدّ ذات صلة بالنظر في موضوع التركيز().
	5 - ويوضح الفرع الثاني من هذا التقرير العلاقة بين المحيطات والبحار والتنمية المستدامة ويصف الأحكام ذات الصلة التي تضمنتها نتائج مؤتمرات القمة الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة. ويقدم الفرع الثالث لمحة عامة عن الإنجازات والتقدم المحرز حتى الوقت الحاضر في تنفيذ تلك النتائج على مستوى القطاعات. أما الفرع الرابع، فيعالج بعض الفجوات المتبقية في التنفيذ ويسلط الضوء على التحديات والقضايا الناشئة. ويعرض الفرع الخامس الاستنتاجات.
	ثانيا - المحيطات والبحار والتنمية المستدامة 
	6 - إن المحيطات هي أداة التوازن في عجلة حياة الأرض(). فهي تشكل الجزء الأكبر من كوكب الأرض، الذي تستند إليه الحياة ويوجّه المناخ والدورة المائية ويوفّر الموارد الحيوية(). وتشكل المحيطات والبحار والجزر والمناطق الساحلية جزءاً أساسياً لا يتجزأ من النظام الإيكولوجي للكرة الأرضية وهي حيوية بالنسبة للأمن الغذائي العالمي ولتحقيق استمرار الازدهار الاقتصادي ورفاه العديد من الاقتصادات الوطنية خاصة في البلدان النامية(). وتعد التنمية المستدامة واستغلال المحيطات ومواردها ضرورية لتحقيق الركائز الثلاث للتنمية المستدامة: التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة.
	7 - وإن إنشاء ”اقتصاد أخضر“ قادر على تعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر وفي الوقت نفسه تعزيز التنمية الاجتماعية وضمان حماية البيئة يعتمد على التنمية المستدامة واستغلال المحيطات ومواردها. ولذلك فمن المهم الاعتراف بالحاجة الأساسية لحماية محيطاتنا ومواردها للأجيال القادمة في سياق التنمية المستدامة الأوسع نطاقاً. 
	8 - وفي تقرير عام 1987 المعنون ”مستقبلنا المشترك“ (A/42/427، المرفق)، أشارت اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية إلى أن التنمية المستدامة، إن لم يكن البقاء نفسه، تتوقف على إحراز إنجازات هامة في إدارة المحيطات. وبعد التسليم بأن النهوض بقانون البحار يمثل تدبيرا تشتد إليه الحاجة، أشارت اللجنة إلى أن أهم إجراء أوّلي يمكن للدول أن تتخذه لصالح النظام المهدد لدعم حياة المحيطات يتمثل في التصديق على اتفاقية قانون البحار.
	9 - وظلت المحيطات تشكّل جزءا مهما من جدول أعمال التنمية المستدامة بعد ذلك. وقد تم الاتفاق في إطار نتائج مؤتمرات القمة الرئيسية المعقودة بشأن التنمية المستدامة على الوفاء بالالتزامات الرئيسية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة واستغلال المحيطات. وهذه المؤتمرات هي على وجه الخصوص، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 1992، والدورة الاستثنائية التاسعة عشرة للجمعية العامة بشأن برنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 (انظر الفرع الثاني، باء، أدناه)، ومؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية لعام 2000، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة لعام 2002، والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة لعام 2010 بشأن الأهداف الإنمائية للألفية. 
	10 - ومع اقتراب موعد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي سيُعقد في البرازيل في الفترة من 4 إلى 6 حزيران/يونيه 2012، والاستعراض الذي ستجريه لجنة التنمية المستدامة التابعة للمجموعة المواضيعية المتعلقة بالمحيطات والبحار في عام 2014، فإنه من المناسب تقييم التقدم المحرز والفجوات المتبقية والتحديات والقضايا الناشئة بغية تحديد الطريق إلى الأمام. 
	ألف - مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 1992
	1 - معلومات أساسية

	11 - بعد مرور عشرين عاما على انعقاد مؤتمر التنمية البشرية لعام 1972، عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو بالبرازيل في الفترة من 3 إلى 14 حزيران/يونيه 1992 من أجل إعادة النظر في التنمية الاقتصادية وإيجاد سبل لوقف تدمير الموارد الطبيعية للأرض والنظم الإيكولوجية. وسلّمت الحكومات بالحاجة إلى إعادة تركيز الاستراتيجيات والسياسات الدولية والوطنية من أجل تحسين التكامل بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة.
	12 - واختُتمت ”قمة الأرض“، كما يُشار إليها عادة، باعتماد إعلان ريو وجدول أعمال القرن 21 الذي حدد الاستراتيجية العالمية لتحقيق التنمية المستدامة. ولا يزال جدول أعمال القرن 21 يمثّل برنامج العمل الأكثر شمولاً وفعالية الذي أطلقه المجتمع الدولي للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة.
	2 - إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية 

	13 - في مؤتمر القمة المعني بالأرض، اعتمدت الحكومات إعلانا يتضمن مجموعة من المبادئ لتوجيه التنمية المستدامة(). وتقوم تلك المبادئ على إعلان ستوكهولم الذي اعتُمد في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية لعام 1972 وتسلّم بأن السبيل الوحيد لتحقيق تقدم اقتصادي طويل الأجل يتمثل في ربط التقدم الاقتصادي بالحماية البيئية والاجتماعية. ويؤكد إعلان ريو() أنه يحق للبشر أن يحيوا حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة (المبدأ 1)، طالما أن التنمية لا تمس بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة (المبدأ 3). وتملك الدول الحق في استغلال مواردها الخاصة وهي مسؤولة عن ضمان عدم حدوث أضرار بيئية خارج حدود ولايتها الوطنية (المبدأ 2).
	14 - كما تم الاعتراف أيضاً بالنهج الوقائي من أجل حماية البيئة (المبدأ 15). وفي حال حدوث خطر جسيم أو لا سبيل إلى عكس اتجاهه، ينبغي أن يسود ذلك النهج. واعتُبرت الحماية البيئية والقضاء على الفقر جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية. 
	15 - واعتُبر دور التعاون الدولي مهماً لحفظ صحة وسلامة النظام الإيكولوجي للأرض وحمايتهما واستعادتهما. وتم تشجيع الدول على تبادل المعارف والتقنيات المبتكرة لتحقيق هدف الاستدامة ودُعيت إلى الحد من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة وإزالتها. 
	16 - وتم الاعتراف بأهمية القوانين البيئية الفعالة ووضع قانون وطني بشأن المسؤولية عن ضحايا التلوث وغيره من الأضرار البيئية (المبدأ 13). ولا ينبغي أن تستخدم تلك القوانين باعتبارها وسيلة لا يمكن تبريرها لتقييد التجارة الدولية، وينبغي أن تعتمد على مبدأ ”الملوِّث يدفع“ (المبدأ 16).
	3 - جدول أعمال القرن 21 والفصل 17
	جدول أعمال القرن 21

	17 - يحدد جدول أعمال القرن 21() برنامج عمل شامل للتنمية المستدامة يعالج جميع المجالات التي قد تؤثر فيها الأنشطة البشرية على التنمية المستدامة، بما في ذلك المحيطات والبحار. وينقسم جدول الأعمال إلى أربعة أقسام رئيسية: الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، مثل مكافحة الفقر وأنماط الاستهلاك المتغيرة؛ وحفظ وإدارة الموارد من أجل التنمية؛ وتعزيز دور الفئات الرئيسية؛ ووسائل التنفيذ، بما في ذلك الوسائل العلمية والتكنولوجية، وتنمية الموارد البشرية، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، والمؤسسات الدولية والآليات المالية. 
	الفصل 17

	18 - كُرّس الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21، المعنون ”حماية المحيطات وكل أنواع البحار، بما في ذلك البحار المغلقة وشبه المغلقة والمناطق الساحلية، وحماية مواردها الحية وترشيد استغلالها وتنميتها“ للبيئة البحرية باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر الحياة والتنمية المستدامة. وأُشيرَ في هذا الفصل إلى أن حماية البيئة البحرية والساحلية وتنميتها المستدامة منصوص عليهما في القانون الدولي، بما في ذلك أحكام الاتفاقية، كما أنهما يتطلبان اتباع نهج متكامل لإدارة المناطق البحرية والساحلية وتنميتها. ويحدد هذا الفصل أيضا سبعة مجالات برنامجية تتضمن برنامج العمل الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة فيما يتعلق بالمحيطات والبحار: (أ) الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمناطق الساحلية، بما في ذلك المناطق الاقتصادية الخالصة؛ (ب) حماية البيئة البحرية؛ (ج) استغلال الموارد البحرية الحية في أعالي البحار وحفظها بصورة مستدامة؛ (د) استغلال الموارد البحرية الحية الخاضعة للولاية الوطنية وحفظها بصورة مستدامة؛ (هـ) معالجة أوجه عدم اليقين الحرجة بالنسبة لإدارة البيئة البحرية وتغير المناخ؛ (و) تعزيز التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي، و (ز) التنمية المستدامة للجزر الصغيرة. 
	19 - وفيما يتعلق بكل من هذه المجالات البرنامجية، حدد جدول أعمال القرن 21 أساسا للعمل وأهدافاً وأنشطة ووسائل للتنفيذ. وأُشير في إطاره إلى أن حماية البيئة البحرية والساحلية ومواردها وتنميتها المستدامة تتطلب اتباع نهج جديدة تجاه إدارة المناطق البحرية والساحلية وتنميتها، على الصعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي، بحيث تكون نهجاً متكاملة في مضمونها ووقائية وتوقعية في نطاقها. كما تم تسليط الضوء، في الفقرة 17-2 من جدول الأعمال، على أن تنفيذ البلدان النامية للأنشطة سيكون متكافئاً مع مستوياتها الفردية من القدرات التكنولوجية والمالية وأولوياتها في تخصيص الموارد للاحتياجات الإنمائية، ويتوقف في نهاية الأمر على نقل التكنولوجيا والموارد المالية اللازمة والمتاحة لها.
	20 - ويفصّل الفرعان ثالثاً ورابعاً من هذا التقرير بعض الالتزامات المحددة التي تم التعهّد بها في الفصل 17 والجهود التي بذلت لتنفيذها.
	باء - الدورة الاستثنائية التاسعة عشرة للجمعية العامة 
	21 - اعتمدت الجمعية العامة، في دورتها الاستثنائية التاسعة عشرة المعقودة في الفترة من 23 إلى 27 حزيران/يونيه 1997 برنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 (القرار دإ 19/2، المرفق). ويستند البرنامج إلى استعراض الدول الأعضاء للتقدم المحرز منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية.
	22 - وفي ما يتعلق بالإشارة الواردة إلى المحيطات والبحار في الفقرة 36 من البرنامج، أبرزت الجمعية العامة الإنجازات التي تحققت في مجال التفاوض بشأن الاتفاقات والصكوك غير الملزمة المتعلقة بحفظ وإدارة موارد مصائد الأسماك وحماية البيئة البحرية. ووردت الإشارة إلى السنة الدولية للمحيطات في عام 1998 وتم تشجيع الدول الأعضاء على الاستفادة الكاملة من هذه الفرصة والتحدي الذي تطرحه. 
	23 - وأُشير إلى أنه ينبغي إدخال تحسينات في ما يتعلّق بصنع القرار على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي، وبالتعاون الدولي لمساعدة البلدان النامية في تنفيذ الاتفاقات والصكوك ذات الصلة. 
	24 - وتم تشجيع الحكومات على تنفيذ المقرر 4/15 للجنة التنمية المستدامة (E/CN.17/1996/38) بشأن حماية الغلاف الجوي وحماية المحيطات وكل أنواع البحار، الذي دعا إلى إجراء استعراضات حكومية دولية دورية لجميع جوانب البيئة البحرية والمسائل المتصلة بها، ضمن الإطار القانوني العام المنصوص عليه في الاتفاقية. وتم تشجيع جميع الدول على التصديق على الاتفاقات ذات الصلة أو الانضمام إليها، وتنفيذ قرار الجمعية العامة 51/189 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996 المتعلق بـ ”الترتيبات المؤسسية لتنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية“. وهناك حاجة ملحة لتعزيز الروابط المؤسسية بين الآليات الحكومية الدولية ذات الصلة المسؤولة عن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على أهمية تنفيذ الاتفاقات الدولية والإقليمية القائمة بشأن التلوث البحري في سياق الاتفاقية والمبدأ 13 من إعلان ريو. وتم حثّ الحكومات على منع أو إنهاء الصيد المفرط والقدرة المفرطة على صيد الأسماك وكفالة فعالية حفظ وإدارة الأرصدة السمكية بسيل منها توخي الحذر عند النظر في استخدام الإعانات. وجرى التأكيد على أهمية جمع وتعميم البيانات البيولوجية العلمية والبيانات المتصلة بمصائد الأسماك.
	جيم - مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة عام 2002 
	خطة جوهانسبرغ التنفيذية 

	مقدمة
	25 - عقدت الحكومات المزيد من المناقشات حول أفضل السبل لتنفيذ جدول أعمال القرن 21 وتحديد خطوات ملموسة وأهداف قابلة للقياس الكمي لتحقيق التنمية المستدامة، خلال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المعقود في عام 2002 الذي اعتمد خطة جوهانسبرغ التنفيذية(). وكررت الخطة التزام المجتمع الدولي بالتنفيذ الكامل لجدول أعمال القرن 21 والأهداف الإنمائية للألفية (انظر الفرع الثاني، دال) وغيرها من الاتفاقات الدولية ذات الصلة. وتحدد الخطة أيضا التزامات وأولويات جديدة للعمل في مجال التنمية المستدامة. وتتألف من أحد عشر فصلا، لكل منها محور تركيزه الخاص. ويجري تناول القضايا الشاملة لعدة قطاعات في معظم أجزاء الخطة، مما يعكس حقيقة مفادها أن التنمية المستدامة تتطلب اتباع نهج كلّي.
	الفقرات من 30 إلى 36 من خطة جوهانسبرغ التنفيذية
	26- تشكل المحيطات والبحار والجزر والمناطق الساحلية الموضوع الأساسي للفقرات من 30 إلى 36 من الخطة، وهي تتناول، على وجه الخصوص: (أ) تعزيز التنسيق والتعاون الفعالين، على أصعدة من بينها الصعيدان العالمي والإقليمي، بين الهيئات ذات الصلة؛ (ب) تحقيق استدامة مصائد الأسماك؛ (ج) تعزيز حفظ المحيطات وإدارتها؛ (د) الدفع قُدُما بتنفيذ برنامج العمل العالمي من أجل حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية وإعلان مونتريال بشأن حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، مع التركيز بصفة خاصة خلال الفترة من 2002 إلى 2006 على المياه المستعملة في المدن، والتغيير المادي للموائل والمغذيات وتدميرها؛ (ج) تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث، (و) أخذ إمكانية تأثير النفايات المشعة على البيئة وصحة الإنسان في الحسبان؛ (ي) تحسين الفهم العلمي للنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية وتقييمها باعتبار ذلك قاعدة أساسية لاتخاذ القرارات السليمة. 
	27 - يورد الفرعان الثالث والرابع من هذا التقرير بالتفصيل بعض الالتزامات المحددة التي جرى التعهد بالوفاء بها في الفقرات من 30 إلى 36 من الخطة، فضلا عن الجهود التي اضطلع بها من أجل تنفيذ هذه الالتزامات .
	دال - مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية لعام 2000 و الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010
	28 - عقدت الجمعية العامة مؤتمر قمة الألفية في عام 200 تحت شعار ”دور الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين“ (انظر A/54/2000) واعتمدت ”إعلان الأمم المتحدة للألفية“ (القرار55/2) وبينما لم تشر الدول الأعضاء تحديدا إلى المحيطات والبحار في إعلان الألفية، فقد اعتبرت الحاجة إلى توخي الحذر في إدارة جميع الموارد الطبيعية والحية أمرا جوهريا، وفقا لمبادئ التنمية المستدامة(). وفيما يتعلق بالتنمية والقضاء على الفقر، فقد أعربت الدول الأعضاء على تصميمها على التصدي للاحتياجات الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال تنفيذ برنامج عمل بربادوس من ضمن جملة أمور أخرى(). واعترفت الدول الأعضاء أيضا بمشاكل البلدان النامية غير الساحلية ودعت إلى تقديم المساعدة المالية والتقنية إليها. وشددت كذلك على الحاجة إلى حماية بيئتنا المشتركة وأكدت مجددا دعمها للمبادئ المنصوص عليها في جدول أعمال القرن 21.
	29 - اعتمدت الجمعية العامة، في دورتها الخامسة والستين المعقودة في 22 أيلول/سبتمبر 2010، القرار 65/1 المعنون ”الوفاء بالوعد: متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“، الذي أكدت فيه، على وجه الخصوص، على الحاجة إلى اتخاذ تدابير لضمان الإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي البحري والنظم الإيكولوجية البحرية، بما في ذلك الأرصدة السمكية، ومعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري. ولاحظ تقرير الأهداف الإنمائية للألفية (2010)(). أنه بينما ظلت نسبة الأرصدة المستغلة استغلالا مفرطا، والمستنفدة، والمتعافية، مستقرة نسبيا منذ عام 2000، فقد تزايد التأثير السلبي لمصائد الأسماك مع تدهور نسبة الأرصدة السمكية المستغلة استغلالا معتدلا أو دون مستوى الاستغلال المطلوب .
	30 - وأقرت الدول الأعضاء بالاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غـير الساحلية والتحديات التي تواجهها، ودعت إلى تنفيذ برنامج عمل ألماتي لعام 2003، الذي يتناول الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية ضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية(). وعلاوة على ذلك، كررت الدول الأعضاء أيضا الإعراب عن المخاوف بشأن حالة الضعف الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية أمام المخاطر العالية الناجمة عن تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر. وأكدت الدول مجددا التزامها بالتصدي لتلك المخاوف من خلال تطبيق استراتيجية موريشيوس لعام 2005 لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية. ورحبت بالاستعراض الرفيع المستوى الذي يجري كل خمس سنوات لاستراتيجية موريشيوس الذي عُقد يومي 24 و 25 أيلول/سبتمبر 2010، لتقييم التقدم المحرز في معالجة مواطن الضعف لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية.
	ثالثا - إنجازات مؤتمرات القمة الرئيسية بشأن التنمية المستدامة وتنفيذ نتائجها
	31 - يقدم هذا الفرع معلومات عن بعض الإنجازات التي تحققت منذ عام 1992 في تنفيذ نتائج مؤتمرات القمة الرئيسية للتنمية المستدامة. وهو مقسم إلى أجزاء فرعية حول موضوعات من قبيل: الإطار القانوني والإطار المتعلق بالسياسة العامة على الصعيدين العالمي والإقليمي؛ التنوع البيولوجي البحري؛ مصائد الأسماك المستدامة؛ التلوث البحري؛ تغير المناخ والمحيطات؛ العلوم البحرية ونقل التكنولوجيا. ويخصص أيضا جزء فرعي للحالة الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية . ونظرا لأنه ليس من الممكن أن نعكس على نحو شامل التطورات الهامة التي شهدتها الفترة الماضية منذ 1992 في هذا التقرير، تتم الإشارة إلى التقارير السنوية للأمين العام حول المحيطات وقانون البحار ومصائد الأسماك المستدامة، التي تحتوي على مزيد من المعلومات التفصيلية حول تلك القضايا.
	ألف - الإطار القانوني والإطار المتعلق بالسياسة العامة على الصعيد العالمي
	1 - الأُطر القانونية
	اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 . 

	32 - كان لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، الذي عقد في ستوكهولم في حزيران/ يونيه 1972، تأثير كبير على مواصلة تطوير قانون البحار في سياق مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار الذي عقد في 1973. وقد حددت أحكام الاتفاقية التي اعتمدها ذلك المؤتمر في عام 1982 وقبول العديد من الدول لنظامها شكل المناقشات التي دارت في مؤتمرا ت القمة الرئيسية اللاحقة في مجال التنمية المستدامة ونتائجها. وتواصل الاتفاقية، التي غالبا ما يشار إليها باسم ”دستور المحيطات“ ويبلغ عدد الأطراف فيها 161 طرفا، التحرك صوب تحقيق هدف المشاركة العالمية، بحيث تمثل جميع مناطق العالم على نطاق واسع. وثمة 135 دولة ساحلية و 25 دولة غير ساحلية ومنظمة واحدة للتكامل الاقتصادي على الصعيد الإقليمي أطراف في هذه الاتفاقية. 
	الاتفاقية والإدارة المستدامة للمحيطات

	33 - ترتبط المشاكل المتعلقة بحيز المحيطات فيما بينها ارتباطا وثيقا وتلزم دراستها ككل باتباع نُهُج متكاملة متعددة التخصصات ومشتركة بين القطاعات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون و التنسيق على الأصعدة الوطني والإقليمي والعالمي هما أمران ضروريان لاستكمال الجهود التي تبذلها الدول في تعزيز تنفيذ الاتفاقية فضلا عن الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمحيطات والبحار. ولذلك، أصبحت آليات تنفيذ الاتفاقية، ونتائج مؤتمرات القمة الرئيسية متشابكة بشكل جوهري.
	34 - وكما أقر جدول أعمال القرن21()، تضع الاتفاقية الإطار القانوني الذي يتعيَّن أن تنفذ من خلاله جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، وهي تتسم بأهمية استراتيجية باعتبارها أساس العمل والتعاون في القطاع البحري على الأصعدة الوطني والإقليمي والعالمي، ويلزم الحفاظ على سلامتها(). وبينما كان مؤتمر ريو دقيقا في تحديد أن الإشارات إلى الاتفاقية الواردة في جدول أعمال القرن 21 لا تُمس بموقف أي دولة فيما يتعلق بالتوقيع أو التصديق على المعاهدة أو الانضمام إليها، فإن الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21 قد أشار في عدة مناسبات على وجه الخصوص إلى أحكام الاتفاقية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها وحفظ الموارد البحرية الحية والاستخدام المستدام لها، سواء في أعالي البحار أو في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية، وفي البحوث العلمية البحرية.
	35 - وتنص الاتفاقية على التوازن الدقيق بين حقوق الدول والتزاماتها في مختلف المناطق البحرية بما في ذلك ما يتعلق بالاستخدامات المختلفة للمحيطات والبحار، وإدارة الموارد البحرية الحيَّة والاستخدام المستدام لها وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، وتطوير التكنولوجيا البحرية ونقلها. ولذلك، فهي تحدد الإطار القانوني اللازم لتحقيق التنمية المستدامة للمحيطات والبحار. 
	36 - وقد أشار برنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 إلى بدء نفاذ الاتفاقية واعتماد اتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، باعتبار ذلك من إنجازات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية(). وأقر أيضا أن الاتفاقية توفر الإطار القانوني العام لصنع القرار على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالبيئة البحرية(). وقد ذهبت خطة جوهانسبرغ التنفيذية إلى أبعد من ذلك من خلال دعوة الدول إلى التصديق على كل من الاتفاقية والاتفاق، أو الانضمام إليهما وتنفيذهما مع الاعتراف بدور الأولى باعتبارها الإطار القانوني الشامل لجميع الأنشطة المتعلقة بالمحيطات() 
	المؤسسات
	37 - أنشأت الاتفاقية ثلاث مؤسسات هي: المحكمة الدولية لقانون البحار، والسلطة الدولية لقاع البحار ولجنة حدود الجرف القاري. وبالرغم من أن التنمية المستدامة لا تمثل محور تركيز أي من هذه المؤسسات، فإن أداء وظائفها يساهم بصورة غير مباشرة في تحقيق التنمية المستدامة. وعلى وجه الخصوص، تقوم السلطة الدولية لقاع البحار، التي تتعامل مع منطقة قاع البحار الدولية خارج حدود الولاية الوطنية (”المنطقة“) ومواردها بأنشطة لضمان التنمية المستدامة بيئيا للمنطقة ومواردها (انظر الفقرات 112-114 ). 
	38- وقد ناقشت الدول الأطراف منذ بدء نفاذ الاتفاقية قضايا متعلقة بتنفيذ الاتفاقية وتطبيقها.
	39 - ويتضمن الفرعان الثالث باء وجيم أدناه شرحا للأدوات العالمية الأخرى التي تشكل الإطار الدولي القانوني والمتعلق بالسياسات الذي وضع منذ عام 1992 والتي تتصل بمجالات محددة. 
	2 - الإطار المتعلق بالسياسة العامة
	لجنة التنمية المستدامة

	40 - أُنشئت لجنة التنمية المستدامة باعتبارها لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره 1993/207 المؤرخ 12 شباط/ فبراير 1993. ويشمل دور اللجنة بوصفها منتدى رفيع المستوى يُعنى بالتنمية المستدامة، استعراض التقدم المحرز على الأصعدة الدولي والإقليمي والوطني في تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والتزاماته؛ صياغة التوجيهات والخيارات المتعلقة بالسياسات من أجل الأنشطة المستقبلية؛ متابعة خطة جوهانسبرغ التنفيذية وتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك حفظ البحار والمحيطات والجزر والمناطق الساحلية. 
	41 - وقد ركَّزت لجنة التنمية المستدامة على المسائل المتعلقة بالمحيطات وعلى الأخص في دورتيها الرابعة والسابعة، المعقودتين في أعوام 1996 و 1998 و 1999 على التوالي، وذلك قبل إنشاء العملية التشاورية غير الرسمية في عام 1999. ومن المتوقع أن تستعرض لجنة التنمية المستدامة تنفيذ الفصل 17 في دورتها الثانية والعشرين في عام 2014.
	42 - وقد استعرضت لجنة التنمية المستدامة، في دورتها الرابعة المعقودة في 1996 التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21 بشأن المحيطات والبحار. وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أعقاب اجتماع لجنة التنمية المستدامة بالتشديد على الحاجة إلى التعاون الدولي، بما في ذلك بناء القدرات والتعاون في مجال التكنولوجيا ونقلها، وحشد الموارد المالية. كما دعا الجهات المانحة الثنائية والمؤسسات والآليات المالية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، بما في ذلك مرفق البيئة العالمية، والمؤسسات الإنمائية والمالية المختصة الأخرى إلى ضمان أن برامجها تعطي الأولوية الملائمة للمشاريع المنفذة بدفع قطري والتي تهدف إلى تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية (برنامج العمل العالمي).
	43 - وقد دعي برنامج الأمم المتحدة للبيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكفالة إنشاء آلية تبادل المعلومات المشار إليها في برنامج العمل العالمي وتنفيذها. وجرى أيضا تشجيع الدول على المشاركة في إنشائها. ودعيت المنظمات غير الحكومية والمجموعات الرئيسية إلى الشروع في اتخاذ إجراءات وتعزيزها لتسهيل ودعم التنفيذ الفعال لبرنامج العمل العالمي. 
	44 - وفي الدورة السابعة للجنة المعقودة في عامي 1998 و 1999، ركَّز المشاركون على التوصل إلى قرار بشأن المحيطات والبحار وأولوا اهتماما خاصا للملاحظات والتوصيات والمقترحات الصادرة عن الفريق العامل المخصص الذي ينعقد فيما بين الدورات والمعني بالمحيطات والبحار والتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية (انظر E..CN/17/1999/20) 
	45 - وبينما تلاحظ الدول التقدم المحرز في مجال المحيطات والبحار، فقد حثت على التصديق المبكِّر على الاتفاقات ذات الصلة المتبقية من أجل دخولها حيز النفاذ في وقت مبكِّر. وقد اعتبر التنفيذ وبناء القدرات، بالإضافة إلى تعبئة الموارد اللازمة، من الأمور الهامة .
	46 - وكان التنسيق بين مختلف أجزاء الإدارات الوطنية أمرا ضروريا أيضا لضمان تكامل العمل الوطني وعدم تلقي الهيئات الدولية توجيهات متناقضة من الدول الأعضاء فيها.
	47 - وفيما يتعلق بمصائد الأسماك وغيرها من الموارد البحرية الحية، أبرزت اللجنة الأهمية الحاسمة لضمان استمرار الإمدادات المستدامة من الغذاء، وكذلك الحاجة إلى حماية التنوع البيولوجي البحري. وكان من المهم أن توضح اللجنة أن هذين الشاغلين يعززان الحاجة إلى إدارة فعَّالة ومتكاملة لمصائد الأسماك وحماية موائل الأسماك والكائنات الحية الأخرى. وقد أطلقت الدول نداء من أجل العمل للقضاء على ممارسات الصيد التبذيري والمفرط من خلال إجراء تقييمات وطنية للمخزونات السمكية ودعم عمل المنظمات الإقليمية لمصائد الأسماك في تحسين البيانات العلمية المطلوبة (انظر الفقرة 24). وتمَّ التشديد على الحاجة إلى اتخاذ خطوات مبكرة للقضاء على الإفراط في معدات الصيد في العديد من مصائد الأسماك. ولفت الانتباه أيضا إلى أهمية الشعاب المرجانية، باعتبارها مؤشرات على صحة المحيطات وأساسا للأنشطة السياحية.
	48 - وأكد ت اللجنة في مقررها 7/1 أن المحيطات والبحار تشكل الجزء الأعظم من الكوكب وتدعم الحياة، وتدفع المناخ والدورة المائية، وتوفر الموارد الحيوية للجنس البشري وكثير من الأنواع الحية الأخرى. وحددت تحديات رئيسية على الأصعدة الوطني والإقليمي والعالمي تواجه تعزيز الإدارة المستدامة للمحيطات. وأوصت اللجنة بإيلاء أولوية خاصة لحفظ الموارد البحرية الحية والإدارة المتكاملة والمستدامة لها والاستخدام المستدام لهذه الموارد، ومنع تلوث البيئة البحرية وتدهورها من جراء الأنشطة البرية وغيرها من الأنشطة، والوصول إلى فهم علمي أفضل للمحيطات والبحار، وتفاعلها مع نظام المناخ العالمي، وشجعت على اتخاذ الخطوات اللازمة على الأصعدة الوطني والإقليمي والعالمي من أجل التنفيذ الفعال والمنسق لأحكام الاتفاقية وجدول أعمال القرن 21. (انظر أيضا A/64/66، الفقرة 6).
	49 - وحددت اللجنة أيضا القطاعات الرئيسية التي تحتاج إلى مزيد من الالتزامات. وحثت المجتمع الدولي على دعم الدول الساحلية والجزرية النامية في عملية التنمية المستدامة لمصائد الأسماك وتربية المائيات. وشجعت جميع الدول على أن تصبح أطرافا في اتفاق منظمة الأغذية والزراعة الخاص بتعزيز امتثال سفن الصيد للتدابير الدولية لحفظ وإدارة البيئة في أعالي البحار المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 أو أن تطبقه، حسب مقتضى الحال، والاتفاق المؤرخ 4 أغسطس 1995، (انظر الفرع الثالث، جيم، 2، أدناه) ومدونة الفاو لقواعد السلوك لمصائد الأسماك المسؤولة، المؤرخة 31 تشرين الأول/أكتوبر 1995. وشددت اللجنة على حد سواء على الدور الحيوي لتلك الصكوك في الحفاظ على الأرصدة السمكية والحاجة إلى تنفيذها على نحو فعال.
	50 - وأيَّدت اللجنة دعوة المبادرة الدولية للشعاب المرجانية إلى العمل، وحثت على تنفيذ الإجراءات التكميلية من قبل الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. كما حثت على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الوصول بشكل أكثر يسرا إلى معلومات عن الموارد ووضع سياسات مناسبة لتيسير استكشاف الموارد البحرية الحية والموارد البحرية غير الحية واستغلالها .
	51 - وسيعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في البرازيل في عام 2012 للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لقمة الأرض والذكرى السنوية العاشرة لمؤتمر القمة العالمي. والهدف من المؤتمر ضمان تجديد الالتزام السياسي من أجل التنمية المستدامة، وتقييم التقدم المحرز حتى الآن والثغرات المتبقية في تنفيذ نتائج مؤتمرات القمة الرئيسية للتنمية المستدامة، والتصدي للتحديات الجديدة والناشئة().
	52 - وسيكون الموضوعان الرئيسيان للمؤتمر”الاقتصاد الأخضر في سياق القضاء على الفقر والتنمية المستدامة“ و ”الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة“. وسيوفر المؤتمر أيضا فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21 والالتزامات الرئيسية الأخرى التي تم التعهد بها في مؤتمرات القمة الرئيسية والمؤتمرات المتعلقة بالبحار والمحيطات.
	الجمعية العامة والمحيطات والبحار

	53 - مع بدء نفاذ الاتفاقية، تولت الجمعية العامة دور الإشراف على التطورات الحاصلة فيما يتعلق بالاتفاقية، وعلى شؤون قانون البحار والمحيطات على وجه العموم. وهي تضطلع باستعراض سنوي لهذه التطورات في إطار بند موحد على جدول الأعمال بعنوان ”المحيطات وقانون البحار“. وتؤكد القرارات التي تتخذها الجمعية العامة في إطار هذا البند بشكل متسق على التنمية المستدامة للمحيطات والبحار.
	عملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار

	54 - أوصى مقرر لجنة التنمية المستدامة 7/1 بشأن المحيطات والبحار (انظر الفقرة 48 أعلاه)، ضمن جملة أمور، بأن تنظر الجمعية العامة في طرق ووسائل لتعزيز فعالية مناقشاتها السنوية بشأن المحيطات وقانون البحار. ونظرا للطابع المعقد والمترابط الذي تتسم به المحيطات، فقد لاحظ أن المحيطات والبحار تشكل حالة خاصة فيما يتعلق بضرورة التنسيق والتعاون على الصعيد الدولي. ومن أجل النهوض بتعزيز التعاون والتنسيق، أوصت اللجنة بأن تنشئ الجمعية العامة عملية استشارية غير رسمية مفتوحة باب العضوية مهمتها الوحيدة هي تيسير النظــر في المسائل بفعالية وعلى نحو بنَّاء في نطاق الولاية الحالية المنوطة بالجمعية العامة استنادا إلى المقرر 7/1().
	55 - ومنذ بدء العملية الاستشارية غير الرسمية()، أكدت على أهمية المحيطات والبحار في توفير الموارد الحيوية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الازدهار الاقتصادي ورفاه الأجيال الحالية والمقبلة. وقد أدت موجزات المناقشات وغير ذلك من نتائج العملية الاستشارية غير الرسمية، بما في ذلك العناصر التوافقية المتفق عليها، إلى تعزيز قرارات الجمعية العامة بشأن المحيطات و قانون البحار ومصائد الأسماك المستدامة، وأسهمت في تحسين التنسيق والتعاون فيما بين الدول.
	56 - وقد أقرت الجمعية العامة، بموجب قرارها 65/73، ”بدور العملية الاستشارية (غير الرسمية) كمنتدى فريد للمناقشات الشاملة بشأن المسائل المتصلة بالمحيطات وقانون البحار، على النحو الذي يتسق مع الإطار الذي توفره الاتفاقية والفصل 17 من جدول أعمال القرن 21، وبضرورة زيادة تعزيز المنظور الخاص بأركان التنمية المستدامة الثلاثة عند بحث المواضيع المختارة“. وقد أقرت أيضا ”بالدور الرئيسي للعملية الاستشارية (غير الرسمية) في تكامل المعارف وتبادل الآراء فيما بين أصحاب المصلحة المتعددين والتنسيق فيما بين الوكالات المختصة وزيادة الوعي بالمواضيع، بما فيها المسائل المستجدة، مع تعزيز أركان التنمية المستدامة الثلاثة في الوقت ذاته“.
	الفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية المعني بدراسة المسائل المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية

	57 - لا تزال مسألة البيئة البحرية الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، بما في ذلك قاع البحر، مسألة لم يجر استكشافها بشكل كبير. إلا أن المعرفة المحدودة الحالية تبين أن هذه البيئة تستضيف أنواعا فريدة ومتنوعة ونظما إيكولوجية تسهم في الخدمات الحيوية التي يستفيد منها الإنسان. وفي القمة العالمية، واعترافا بذلك الدور الرئيسي في الحفاظ على الحياة على الأرض، قطعت الدول على نفسها التزاما بالحفاظ على الإنتاجية والتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية الهامة والمعرضة للخطر، بما في ذلك في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية(). وثمة أدلة متزايدة على حدوث تدهور في النظم الإيكولوجية البحرية والتنوع البيولوجي بها، بما في ذلك في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية (A/60/63/Add.1، الفقرة 9).
	58 - وقد أنشأت الجمعية العامة، بموجب قرارها 59/24 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، الفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية المعني بدراسة المسائل المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية (الفريق العامل). 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 تلك المسائل؛ (ج) تحديد القضايا والمسائل الرئيسية التي من شأن إجراء دراسات أساسية أكثر تفصيلا بشأنها أن ييسر نظر الدول في تلك 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. وتتيح ولاية الفريق العامل فرصة للنظر في جميع هذه المسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية على نحو متكامل ويمس كافة الجوانب وكافة القطاعات.
	59 - واجتمع الفريق العامل في أعوام 2006 و 2008 و 2010، ومن المزمع عقد اجتماع خلال الفترة من 31 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيه 2011. وخلال هذه الاجتماعات، جرى إعادة التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعية العامة باعتبارها مؤسسة عالمية تختص بالتعامل على نحو شامل مع المسائل المعقدة والمتعددة المجالات، من قبيل ما يتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والاستخدام المستدام له في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية (A/61/65، الفقرة 7). وفي سياق ولاية الفريق، فقد ركز على مسائل من قبيل الآثار البيئية للأنشطة البشرية؛ والتعاون والتنسيق فيما بين الدول والمنظمات والهيئات ذات الصلة؛ وأدوات الإدارة حسب المناطق، بما في ذلك المناطق المحمية البحرية؛ والموارد الجينية؛ وتحديد ما إذا كان ثمة ثغرات في الإدارة أو في التنظيم، وإذا كان الأمر كذلك كيفية التصدي لها؛ وتقييمات الآثار البيئية؛ وتعزيز قاعدة المعلومات؛ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا؛ والتعاون والتنسيق في مجال التنفيذ وبهدف اتباع نهج متكاملة لإدارة المحيطات والنظم الإيكولوجية. (للحصول على المزيد من المعلومات، انظر A/61/65، A/63/79، A/65/68، A/66/70).
	العملية المنتظمة للإبلاغ العالمي عن حالة البيئة البحرية وتقييمها، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية

	60 - في الفقرة 63 (ب) من خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، اتفقت الدول على القيام ”بحلول عام 2004 بإنشاء عملية منتظمة برعاية الأمم المتحدة للإبلاغ العالمي وتقييم حالة البيئة البحرية، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، في الوقت الراهن وفي المستقبل، بالاعتماد على التقييمات الإقليمية القائمة“ (العملية المنتظمة). وأيدت الجمعية العامة تلك الدعوة في الفقرة 45 من قرارها 57/141 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002، وكررت بشكل مستمر تأكيدها على الحاجة لتعزيز التقييمات العلمية المنتظمة لحالة البيئة البحرية من أجل تعزيز القاعدة العلمية لوضع السياسات.
	61 - وأطلقت الجمعية العامة، بموجب قرارها 60/30 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، مرحلة البدء في العملية المنتظمة، التي يطلق عليها اسم ”تقييم التقييمات“، والتي اختتمت في عام 2009 بتقرير عن نتائج تقييم التقييمات (انظر A/64/88، المرفق).
	62 - وأنشأت الجمعية العامة، بموجب الفقرة 157 من قرارها 63/111 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2008، الفريق العامل المخصص الجامع، وذلك من أجل التوصية بمسار للعمل للعملية المنتظمة. واجتمع الفريق العامل الجامع مرتين(). وأيدت الجمعية التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل الجامع والتي تقترح إطارا للعملية المنتظمة، وتصف دورتها الأولى وسبل المضي قدما. ويتألف الإطار من الهدف والنطاق العامين؛ ومجموعة من المبادئ التي تحكم إنشاء وتشغيل العملية المنتظمة؛ وأفضل الممارسات بشأن سمات التصميم الرئيسية. ومسائل بناء القدرات وتقاسم البيانات والمعلومات ونقل التكنولوجيا هي أيضا عناصر بالغة الأهمية في العملية المنتظمة. وخلال الدورة الأولى، سوف تركز العملية المنتظمة على إنشاء خط للأساس يبين حالة البيئة البحرية. وفي الدورات اللاحقة، سيمتد النطاق كي يشمل تقييم الاتجاهات السائدة (انظر A/64/347).
	63 - وفي اجتماعاته وافق الفريق العامل الجامع، على أنه ينبغي أن  يكون هدف العملية المنتظمة هو تعزيز التواصل فيما بين العلوم والسياسات من أجل تحقيق الاستدامة في استخدام المحيطات والبحار ومواردها والتنوع البيولوجي بها وإدارتها والحفاظ عليها، وكذلك رفاه الإنسان والتنمية المستدامة على الأجل الطويل. وقد أشار الفريق العامل الجامع إلى الدور الهام الذي تضطلع به المحيطات في الوفاء بالالتزامات المتفق عليها دوليا المتعلقة بالتنمية المستدامة والأهداف الإنمائية للألفية وكيف يمكن للعملية المنتظمة أن تسهم في تحقيق تلك الالتزامات.
	64 - وفي دورتها الخامسة والستين، قررت الجمعية العامة أن تصير العملية المنتظمة عملية حكومية دولية. وقررت أيضا اتخاذ ترتيبات مؤسسية للعملية المنتظمة، بما في ذلك إنشاء فريق عامل جامع مخصص تابع للجمعية العامة من أجل الإشراف على العملية المنتظمة وتوجيهها، وإنشاء فريق خبراء كذلك (انظر القرار 65/37، الفقرات 197 إلى 217). وعقد أول اجتماع لفريق الخبراء المخصص الجامع في شباط/فبراير 2011 (A/65/759).
	65 - ولاحظت اليونسكو أن ثمة طرائق ممكنة للتنسيق فيما بين المنهاج الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (انظر الفقرة 226 أدناه)، والعملية المنتظمة(). وقد أبلغت اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية أنها تقود حاليا العنصرين البحريين من برنامج تقييم  المياه العابرة للحدود التابعين لمرفق البيئة العالمية فيما يتعلق بالنظم الإيكولوجية البحرية الكبيرة والمحيطات المفتوحة (انظر A/66/70، الفرع ثانيا-طاء-1)، واللذين من المتوقع أن يسهما في العملية المنتظمة. ولاحظت اللجنة أن الأمر سيتطلب دعما مؤسسيا قويا في أنحاء منظومة الأمم المتحدة من أجل دعم العملية المنتظمة، فأشارت إلى وجود فرصة في هذا الصدد تتمثل في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012 الذي من المتوقع أن يستعرض كافة الالتزامات الدولية، بما في ذلك العملية المنتظمة(). ولاحظت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة() أن العملية المنظمة يمكن أن تسمح بإبراز جملة أمور منها نتائج تحمض المحيطات على التنمية المستدامة.
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	66 - يتولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة القيادة في مجال العناية بالبيئة، بما في ذلك البيئة البحرية، ويشجع على إقامة الشراكات في هذا الصدد، وذلك بأن يكون نموذجا تستوحي منه البلدان والشعوب سبل العمل لتحسين نوعية الحياة لديها وبأن يعرفها بكيفية القيام بذلك ويمكِّنها من ذلك، دون الانتقاص من نوعية حياة الأجيال المقبلة. وهو ييسر ويعزز الاستخدام الرشيد للأصول الطبيعية لكوكب الأرض من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بسبل من بينها، إدماج التنمية الاقتصادية وحماية البيئة وتيسير نقل المعارف والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة. ويستضيف البرنامج عددا من أمانات الاتفاقيات البيئية، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي. وقد أنشئ البرنامج في عام 1972 في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية. وفي عام 2002، أعادت القمة العالمية التأكيد على الدور المحوري الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار الجهود الدولية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة. ويعمل البرنامج على وضع مبادئ توجيهية للسياسات من أجل معالجة المسائل البيئية الرئيسية، من قبيل تدهور البيئة البحرية. وقد بدأ البرنامج أيضا في عملية حكومية دولية على المستوى الوزاري من أجل تعزيز الإدارة البيئية وتعزيز الالتزامات العالمية بتحقيق التنمية المستدامة().
	67 - وفي إطار الاستراتيجية المتوسطة الأجــــل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2010-2013()، جرى وضع استراتيجية بحرية وساحلية كي تركز على مسائل ذات أولوية من أجل الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية والخدمات التي تقدمها لرفاه الإنسان. ويقوم بتنفيذ الاستراتيجية فرع برنامج الأمم المتحدة للبيئة المعني بالنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، وهو مسؤول عن تنسيق برنامج البحار الإقليمية، وبرنامج العمل العالمي، وإدارة النظم الإيكولوجية البحرية، والدول النامية الجزرية الصغيرة. وتعمل تقريبا كافة الأنشطة التي يقوم بها الفرع جاهدة على تنفيذ النتائج ذات الصلة لمؤتمرات القمة المعنية بالتنمية المستدامة. ويعتزم الفرع زيادة تعاونه مع غيره من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات البحثية والمنظمات غير الحكومية من أجل تحقيق أهدافه(). ويعزز البرنامج أيضا من استخدام العلوم السليمة من أجل تطبيق إدارة النظم الإيكولوجية بهدف معالجة العوامل التي تسبب تراجعا في خدمات النظم الإيكولوجية في المناطق البحرية والساحلية.
	باء - التنسيق والتعاون على الصعيد الدولي
	1 - على الصعيد الدولي
	شبكة الأمم المتحدة للمحيطات


	68 - تدعو الفقرة 17-118 من جدول أعمال القرن 21 إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين مؤسسات الأمم المتحدة، التي تضطلع بمسؤوليات بحرية وساحلية هامة والوكالات المتخصصة التي تتناول مسائل التنمية والتجارة ومسائل اقتصادية أخرى ذات صلة. وأدى ذلك إلى إنشاء اللجنة الفرعية المعنية بالمحيطات والمناطق الساحلية التابعة للجنة الإدارية للتنسيق، التي كانت مهمتها، ضمن جملة أمور، رصد واستعراض تنفيذ الفصل 17. فمراعاة لقرارات القمة العالمية() والاجتماع الثالث للعملية الاستشارية غير الرسمية (A/57/80)، أنشأت الجمعية العامة بموجب قرارها 58/240 شبكة المحيطات والمناطق الساحلية (المعروفة باسم شبكة الأمم المتحدة للمحيطات) لتكون ”آلية تنسيق مشتركة بين الوكالات تتسم بالفعالية والشفافية والانتظام تعنى بشؤون المحيطات والسواحل في إطار الأمم المتحدة“().
	69 - وتعمل شبكة الأمم المتحدة للمحيطات باعتبارها آلية تهدف إلى استعراض الأنشطة الجارية المشتركة والمتداخلة، ودعم المداولات ذات الصلة على مستوى العملية الاستشارية غير الرسمية، وذلك على وجه الخصوص من خلال: (أ) تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين أمانات المنظمات الدولية والهيئات المعنية بالأنشطة المتعلقة بالمحيطات؛ (ب) استعراض البرامج والأنشطة وتحديد المسائل التي يتعين معالجتها بغية استكمال وإثراء العلاقة بين الاتفاقية وجدول أعمال القرن 21؛ (ج) كفالة الإدارة المتكاملة للمحيطات على الصعيد الدولي؛ (د) الاضطلاع بأنشطة مشتركة لمعالجة التحديات والمسائل الناشئة().
	70 - ومن أجل دعم التنسيق والأنشطة المشتركة والسعي إلى تنفيذ مبادرات محددة المدة، أنشأت شبكة الأمم المتحدة للمحيطات أفرقة عاملة تُعنى بالمسائل الرئيسية. وقد أنشئت الفرقة العاملة المعنية بالعملية المنتظمة لتقدم الدعم لجملة أمور منها تقييم التقييمات. وتهدف الفرقة العاملة المعنية بالمناطق المحمية البحرية على وجه الخصوص إلى تناول أهداف وغايات اتفاقية التنوع البيولوجي والقمة العالمية (انظر الفرعين الثالث، جيم ودال). وقد أنشئت الفرقة العاملة المعنية بالتنوع البيولوجي في المناطق البحرية الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية كي تيسر، حسب الاقتضاء، تنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة والموجهة إلى المنظمات الدولية المختصة من أجل اعتماد نهج منسق وإجراءات متابعة من جانب المنظمات ذات الصلة(). وبالإضافة إلى ما تقدمه الأفرقة العاملة التابعة لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات، توفر الشبكة الإشراف والتوجيه إلى أطلس الأمم المتحدة للمحيطات (www.oceansatlas.org)، وهو نظام للمعلومات قائم على شبكة الإنترنت، يجمع بين البيانات بشأن مسائل التنمية والإدارة المستدامتين للبحار والمحيطات، والخرائط والاتجاهات الإنمائية الناشئة عن منظومة الأمم المتحدة وشركاء مختارين.
	71 - وفي حين ترى شبكة الأمم المتحدة للمحيطات أن بإمكانها الاضطلاع بدور هام في إدارة المحيطات، ثمة توافق عام في الآراء بشأن الحاجة إلى التخطيط الاستراتيجي من أجل تعزيز بنية الأمم المتحدة المعنية بالمحيطات، وتحسين صورتها وإبراز دورها. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق القيام مثلا بتعزيز التعاون بين الآليات المشابهة، من قبيل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية(). وعلاوة على ذلك، أشارت شبكة الأمم المتحدة للمحيطات إلى أنه سيتعذر على منظومة الأمم المتحدة تحقيق الأهداف الموكلة إليها إن لم توفر الدول الأعضاء ما يكفي من التمويل والدعم().
	2 - على الصعيد الإقليمي

	72 - جرى أيضا تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية بشأن التنمية المستدامة على الصعيد الإقليمي من خلال مختلف المنظمات الإقليمية وآليات التعاون. وترد لاحقا بعض الأمثلة في هذا الصدد، وكذلك أمثلة محددة بشأن التنفيذ على الصعيد الإقليمي، وذلك في الفروع المتعلقة بمجالات مواضيعية محددة.
	برامج البحار الإقليمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

	73 - أُطلق برنامج البحار الإقليمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1974. ويهدف البرنامج إلى التصدي للتدهور المتسارع للمحيطات والمناطق الساحلية في العالم، وذلك عن طريق الإدارة والاستخدام المستدامين للبيئة البحرية والساحلية، وذلك بإشراك البلدان المجاورة في إجراءات شاملة ومحددة من أجل حماية بيئتهم البحرية المشتركة().
	74 - ويشارك ما يربو عن 140 بلدا في 13 برنامجا للبحار الإقليمية منشأة تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهي برامج: البحر الأسود، البحر الكاريبي الأوسع، بحار شرق آسيا، بحار شرق أفريقيا، بحار جنوب آسيا، المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، البحر المتوسط، شمال شرق المحيط الهادئ؛ وشمال غرب المحيط الهادئ، والبحر الأحمر، وخليج عدن، وجنوب شرق المحيط الهادئ، والمحيط الهادئ، وغرب أفريقيا.
	75 - وتعمل معظم البرامج من خلال خطط عمل اعتمدتها الدول الأعضاء بهدف إنشاء استراتيجية وإطار شاملين من أجل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. وتبين خطة العمل استراتيجية البرنامج ومضمونه، استنادا إلى التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة، وكذلك الوضع الاجتماعي - الاقتصادي والسياسي.
	76 - وقد جرى اعتماد عدد من الاتفاقيات الملزمة قانونيا من جانب البرامج من أجل معالجة المسائل البيئية الشائعة من خلال أنشطة مشتركة منسقة. وقد أضافت معظم الاتفاقيات بروتوكولات تتناول مسائل محددة من قبيل المناطق المحمية أو التلوث البري. وقد شجعت الجمعية العامة الدول غير الأطراف في اتفاقيات البحار الإقليمية أن تصبح طرفا().
	77 - وتعقد اجتماعات عالمية لاتفاقيات وخطط عمل البحار الإقليمية بشكل سنوي، وقد عقد الاجتماع الثاني عشر في برغن، النرويج خلال الفترة من 20 إلى 22 أيلول/سبتمبر 2010. وقد وردت الكثير من الأنشطة التي تضطلع بها مختلف برامج البحار الإقليمية في تقارير صدرت مؤخرا عن الأمين العام بشأن المحيطات وقانون البحار().
	برامج البحار الإقليمية الشريكة

	78 - بالإضافة إلى برامج البحار الإقليمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ثمة خمسة برامج شريكة لمناطق أنتاركتيكا، والقطب الشمالي، وبحر البلطيق، وبحر قزوين، وشمال شرق المحيط الأطلسي. وبالرغم من أن هذه البرامج لم تنشأ تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فهي تشارك في البرامج العالمية للبحار الإقليمية وتشاطر التجارب وتتبادل المشورة والدعم في مجال السياسات من أجل تطوير برامج البحار الإقليمية. ويتمثل دور البرنامج العالمي للبحار الإقليمية في تعزيز الروابط والتنسيق وأوجه التآزر فيما بين البرامج والمنظمات والجهات الفاعلة العالمية والإقليمية والشريكة. وفي مقابل ذلك، تدعم البرامج الشريكة تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية العالمية للبحار الإقليمية، وتبلغ بانتظام عما تحرزه من تقدم. وتضطلع هذه البرامج كذلك بأنشطة متنوعة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة للمحيطات.
	79 - وبرامج أنتاركتيكا وبحر البلطيق وبحر قزوين وشمال شرق المحيط الأطلسي هي برامج قائمة على صكوك ملزمة تحمي البيئة البحرية(). أما في منطقة القطب الشمالي، فإن مجلس القطب الشمالي هو منتدى حكومي دولي رفيع المستوى يعزز التعاون والتنسيق والتفاعل فيما بين دول القطب الشمالي، بمشاركة جماعات الشعوب الأصلية للقطب الشمالي، وغيرهم من سكان القطب الشمالي، فيما يتعلق بالمسائل العامة للقطب الشمالي، لا سيما مسائل التنمية المستدامة وحماية البيئة في القطب الشمالي().
	السياسة الأوروبية البحرية المتكاملة

	80 - في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2007، قدّمت المفوضية الأوروبية رؤيتها بشأن ”سياسة بحرية متكاملة للاتحاد الأوروبي“ (COM (2007) 575)() بهدف التوصل تدريجيا إلى إجراء متكامل ومتسق ومشترك لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمحيطات والبحار والدول والمناطق الساحلية والقطاعات البحرية داخل الاتحاد الأوروبي. والسياسة البحرية المتكاملة، بتعزيزها للإدارة البحرية المتعددة القطاعات والمستويات، تشرك مباشرة المناطق الساحلية في السياسات المتعلقة بالبيئة، والنقل البحري، والطاقة، والبحوث، والصناعة، ومصائد الأسماك، والابتكار، وهي كلها عناصر أساسية للتنمية المستدامة.
	81 - وخلال السنوات الأخيرة، تعززت السياسة البحرية المتكاملة بمساهمات محددة، مثل ركيزتها البيئية، والتوجيه المتعلق بإطار الاستراتيجية البحرية لعام 2008()، والبلاغ الصادر عن المفوضية الأوروبية عام 2009 بعنوان ”نحو سياسة بحرية متكاملة لتحسين الإدارة في البحر الأبيض المتوسط“().
	82 - وتهدف السياسة البحرية المتكاملة الرامية إلى تحسين الإدارة في البحر الأبيض المتوسط إلى تحسين قدرة الدول الساحلية على التصدي سويا للتحديات البحرية التي تواجه حوض البحر الأبيض المتوسط. ويشمل ذلك تعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المناطق الساحلية والجزر، وتطوير المعرفة البحرية والتكامل بين الجهود المتعلقة بالأبحاث البحرية كأساس لنهج قائم على النظم الإيكولوجية في إدارة الأنشطة في عرض البحر. وإضافة إلى ذلك، ستتواصل مراقبة الأنشطة والعمليات البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
	الاتحاد الأفريقي

	83 - في تشرين الأول/أكتوبر 2009، اعتمد الاتحاد الأفريقي الميثاق الأفريقي للنقل البحري وخطة عمل تهدف إلى بناء القدرات التجارية ووضع نهج موحد إزاء الأخطار التي تتهدد هذا القطاع، مثل القرصنة(). ويقر الميثاق الترابط بين تحقيق التنمية الاقتصادية ووجود سياسة مستدامة لحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها، وضرورة قيام أفريقيا بالتنفيذ الكامل والفعال لإعلان وبرنامج عمل ألماتي لعام 2003 بشأن تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية. ويقر أيضا أهمية دور النقل البحري في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. واعتُمد أيضا قرار وخطة عمل ديربان بشأن النقل البحري في العام نفسه(). 
	84 - ووضعت الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا خطة عمل() في إطار مبادرتها البيئية بهدف التصدي للتحديات البيئية في المنطقة لكفالة التنمية المستدامة وتخفيف حدة الفقر. ويشار إلى إدارة المناطق الساحلية باعتبارها أحد المواضيع الفرعية الثمانية لهذه المبادرة(). ووضعت هذه الخطة بتعاون وثيق مع الاتحاد الأفريقي، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية.
	85 - وتشمل خطة العمل مجموعات من الأنشطة البرنامجية والمشاريعية المتعلقة بما يلي: الموارد البحرية والساحلية؛ حفظ الموارد الطبيعية عبر الحدود؛ تغير المناخ؛ قضايا شاملة تستند إلى المشاكل المتصلة، في جملة أمور، بالتلوث وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا. 
	86 - وتقر المبادرة المعنية بالبيئة بأن النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية تسهم إسهاما كبيرا في اقتصادات بلدان الشراكة الجديدة، استنادا إلى تقديرات تشير إلى أن أكثر من 40 في المائة من سكان أفريقيا يكسبون قوتهم من النظم الإيكولوجية والموارد الساحلية والبحرية التي تعاني من ضغط متزايد جراء مجموعة كبيرة من الآثار البشرية المنشأ. والحالة أكثر تفاقما في بعض الدول الجزرية الصغيرة في أفريقيا. 
	السياسة الإقليمية لجزر المحيط الهادئ المتعلقة بالمحيطات

	87 - تكتسي المحيطات والموارد والبيئات الساحلية أهمية قصوى للبلدان والمجتمعات المحلية والأفراد في جزر المحيط الهادئ. ويدعم السياسة الإقليمية لجزر المحيط الهادئ المتعلقة بالمحيطات() 22 من البلدان والأقاليم الجزرية في المحيط الهادئ، وهي سياسة تؤكد الأهمية المستمرة لهذه الموارد والبيئات في عملية التنمية المستدامة.
	88 - وإطار العمل الاستراتيجي المتكامل لمنطقة جزر المحيط الهادئ المتعلق بالمحيطات هو بمثابة دليل للتنسيق والتكامل والتعاون الإقليمي بشأن قضايا المحيطات تمشيا مع هدف السياسة العامة المتمثل في تحسين إدارة المحيطات وكفالة استخدام المحيطات ومواردها بطريقة مستدامة. 
	89 - وكُلّف الفريق العامل المعني بالقطاع البحري، التابع لمجلس المنظمات الإقليمية في المحيط الهادئ بمهمة وضع سياسة إقليمية للمحيطات، وهي سياسة أقرها لاحقا في عام 2002 منتدى جزر المحيط الهادئ في دورته الثالثة والثلاثين. ودعا قادة المنتدى أيضا إلى وضع خطط عمل للمتابعة، سواء بالنسبة للمنطقة ككل أو لفرادى البلدان.
	جيم - التنفيذ في المجالات المواضيعية
	1 - حفظ التنوع البيولوجي البحري واستغلاله بطريقة مستدامة

	90 - للموارد البيولوجية لكوكب الأرض دور حيوي في الحياة وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإنسان. وكما أقرت ذلك الفقرة 15-3 من جدول أعمال القرن 21، فإن الموارد البيولوجية تشكل أحد الأصول الرأسمالية التي تحمل إمكانيات هائلة قادرة على إدرار فوائد مستدامة. ومن بين العديد من خدمات النظم الإيكولوجية، فهي تنتج ثلث الأكسجين الذي نتنفسه، وتوفر مصدرا قيما للبروتين، ولها دور في دورة المناخ العالمي. ورغم قيمة الخدمات المقدمة، يستمر التنوع البيولوجي في العالم، وبخاصة التنوع البيولوجي البحري، في التدهور بفعل أسباب أهمها تدمير الموائل، والإفراط في استغلال الموارد، والتلوث، وإقحام أنواع دخيلة.
	91 - وحدد الفصل 15 من جدول أعمال القرن 21 عددا من الأنشطة المتصلة بالإدارة، والبيانات والمعلومات، والتعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تحقيق حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد البيولوجية.
	92 - والفصل 17 يتعلق تحديدا بالتنوع البيولوجي البحري وينبغي قراءته بالاقتران مع الفصل 15. ويقتضي هذا الفصل من الدول الساحلية أن تقوم، بدعم من المنظمات الدولية، باتخاذ تدابير للمحافظة على ما تتسم به الأنواع والموائل البحرية في المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية من تنوع بيولوجي وإنتاجية. وينبغي للدول أن تحدد النظم الإيكولوحية البحرية التي تظهر بها مستويات عالية من التنوع البيولوجي والإنتاجية وغيرها من مناطق الموائل البالغة الأهمية وأن تضع القيود الضرورية على أوجه الاستخدام في هذه المناطق، عن طريق وسائل منها تعيين مناطق محمية. وينبغي إعطاء الأولوية إلى النظم الإيكولوجية للشعاب المرجانية؛ ومصاب الأنهار؛ والأراضي الرطبة في المناطق المعتدلة والاستوائية، بما فيها أشجار المنغروف؛ وأحواض الأعشاب البحرية؛ والمناطق الأخرى للسرء والتفريخ. وينبغي أيضا للدول الساحلية، فرادى أو عن طريق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، أن تقوم باستكمال أو تحديث البيانات التوصيفية المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري والموارد البحرية الحية والموائل الحرجة في المناطق الاقتصادية الخالصة وغيرها من المناطق الخاضعة للولاية الوطنية، مع مراعاة التغيرات البيئية التي تحدثها العوامل الطبيعية والأنشطة البشرية. ويشار أيضا إلى التنوع البيولوجي البحري في سياق الدول الجزرية الصغيرة النامية. 
	93 - وفي مؤتمر القمة العالمي، التزمت الدول، في جملة أمور، بالمحافظة على إنتاجية المناطق البحرية والساحلية الهامة المعرضة للخطر وعلى تنوعها البيولوجي، في المناطق الواقعة داخل حدود الولاية الوطنية وخارجها، وبتنفيذ برنامج العمل الناشئ عن التزام جاكرتا المتعلق بحفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي(). ودعت أيضا إلى وضع مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك نهج النظم الإيكولوجية، وإقامة مناطق بحرية محمية، على نحو يتسق مع القانون الدولي ويستند إلى المعلومات العلمية، بما في ذلك شبكات ممثلة لهذه المناطق، بحلول عام 2012. وحثت الدول على وضع برامج وطنية وإقليمية ودولية لوضع حد لفقدان التنوع البيولوجي البحري وتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها موئلا للطيور المائية (اتفاقية رامسار)، بما في ذلك برنامج عملها المشترك مع اتفاقية التنوع البيولوجي، وبرنامج العمل الذي دعت إليه المبادرة الدولية للشُعب المرجانية لتعزيز الخطط الإدارية المشتركــة والربط الشبكي الدولي للنظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة في المناطق الساحلية().
	94 - والتزمت الدول أيضا، في مؤتمر القمة العالمي، بتحقيق خفض ملموس بحلول عام 2010 في المعدل الحالي لفقدان التنوع البيولوجي على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، كمساهمة في تخفيف وطأة الفقر وبما يعود بالنفع على جميع مظاهر الحياة على وجه الأرض. ولتحقيق ذلك، أشارت الدول إلى ضرورة توفير موارد مالية وتقنية جديدة وإضافية للبلدان النامية. والتزمت كذلك باتخاذ عدد من الإجراءات على جميع المستويات من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستغلاله بطريقة مستدامة(). 
	95 - وفي حين لم يتحقق هدف عام 2010()، فقد اضطُلع بعدد من الأنشطة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي والجمعية العامة ومحافل أخرى من أجل حفظ التنوع البيولوجي البحري واستغلاله بطريقة مستدامة.
	التطورات في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي

	96 - من أجل التصدي لتدهور التنوع البيولوجي في العالم، وبعد أربع سنوات من المفاوضات، فُتح باب التوقيع على اتفاقية التنوع البيولوجي في 5 حزيران/يونيه 1992 في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 29 كانون الأول/ديسمبر 1993. وثمة 193 طرفا في هذه الاتفاقية، التي تهدف إلى حفظ التنوع البيولوجي، واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية(). وتنطبق هذه الاتفاقية في مناطق تقع داخل حدود الولاية القضائية في حالة وجود عناصر التنوع البيولوجي، وفي نطاق الولاية القضائية أو خارج حدودها في حالة العمليات والأنشطة المضطلع بها بموجب الولاية القضائية لدولة ما أو تحت إشرافها، بعض النظر عن مكان وقوع آثار تلك العمليات والأنشطة (المادة 4). وفيما يتعلق بالبيئة البحرية، ينبغي لأطراف الاتفاقية تنفيذها تمشيا وحقوق والتزامات الدول الواردة في قانون البحار (المادة 22).
	97 - وسعت مقررات مؤتمر الأطراف، بناء على مشورة من هيئته الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، إلى تفعيل الأهداف الثلاثة لاتفاقية التنوع البيولوجي (انظر الفقرة 96). وشكّل التنوع البيولوجي البحري والساحلي إحدى أولى أولويات مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي. وبصفة خاصة، اتخذ مؤتمر الأطراف المقرر د-4/5() بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستغلاله بطريقة مستدامة، الذي تضمن برنامج عمل ناشئ عن المقرر د-2/10. وشمل البرنامج عناصر بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية؛ والموارد الحية البحرية والساحلية؛ والمناطق البحرية والساحلية المحمية؛ وتربية الأحياء المائية؛ والأنواع الدخيلة؛ والأنماط الجينية.
	98 - وما فتئ مؤتمر الأطراف يستعرض باستمرار تنفيذ برنامج العمل ويقدم توجيهات إلى الأطراف وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والهيئة الفرعية بشأن اتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بكل عنصر من عناصر برنامج العمل(). ووُسع نطاق برنامج العمل في الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف، المعقود في نيروبي عام 2000، ليشمل عنصر عمل بشأن الشعاب المرجانية، مصحوبا بخطة عمل بشأن ابيضاض المرجان. وفي عام 2004، اعتمد مؤتمر الأطراف برنامج عمل مفصل، شمل أنشطة تهدف إلى مساعدة الأطراف على تجاوز العقبات التي تعوق التنفيذ، وأنشطة ذات صلة بخطة جوهانسبرغ التنفيذية. وفي الاجتماع العاشر، المعقود في ناغويا، اليابان، عام 2010، لاحظ مؤتمر الأطراف مع القلق أن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج لم يمكّن من منع التدهور الخطير في التنوع البيولوجي البحري والساحلي وخدمات النظم البيئية (المقرر د-10/29).
	99 - وظلت الشعاب المرجانية، بما في ذلك ابيضاض المرجان، موضع اهتمام خاص للأطراف(). وعلى مر السنين، نظر مؤتمر الأطراف أيضا في القضايا الجديدة والناشئة التي تؤثر على التنوع البيولوجي البحري، بما في ذلك التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية. وفي عام 2006، ناقش مؤتمر الأطراف مسألة حفظ الموارد الجينية في قاع البحار العميقة خارج حدود الولاية الوطنية واستغلالها بطريقة مستدامة (المقرر د-8/21). وفي نفس الاجتماع، أعرب مؤتمر الأطراف أيضا، في مقرره د-8/24، عن بالغ قلقه إزاء مجموعة الأخطار التي تهدد النظم الإيكولوجية البحرية والتنوع البيئي خارج نطاق الولاية الوطنية، وأقر بأن المناطق البحرية المحمية أداة أساسية للمساعدة على حفظ التنوع البيولوجي واستغلاله بطريقة مستدامة في هذه المناطق. وأقر المؤتمر أيضا بأن اتفاقية التنوع البيولوجي تضطلع بدور أساسي في دعم أعمال الجمعية العامة فيما يتعلق بالمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية (انظر الفقرات 57-59)، من خلال التركيز على توفير معلومات علمية، وعند الاقتضاء، معلومات ومشورة تقنية.
	100 - وفي عام 2008، اعتمد مؤتمر الأطراف، في المقرر د-9/20، معايير علمية لتحديد المناطق البحرية ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية التي تحتاج إلى حماية وتوجيهات علمية لاختيار المناطق التي تقام فيها شبكات ممثلة للمناطق البحرية المحمية، وأحاط علما بالخطوات التمهيدية الأربع التي سينظر فيها عند إقامة شبكات ممثلة للمناطق البحرية المحمية.
	101 - وفي نفس الاجتماع، طُلب إلى الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي تجميع وتوليف المعلومات العلمية المتاحة عن الآثار التي من المحتمل أن يخلّفها تخصيب المحيطات المباشر لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتحمض المحيطات بفعل الإنسان على التنوع البيولوجي البحري. وسلّم المؤتمر أيضا، في مقرره بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ(المقرر د-9/16)، بعدم وجود بيانات موثوقة في الوقت الحالي تغطي جميع الجوانب ذات الصلة بتخصيب المحيطات، وطلب إلى الأطراف ضمان أن لا يضطلع بأنشطة تخصيب المحيطات حتى يكون هناك أساس علمي مناسب لتبرير هذه الأنشطة (انظر أيضا الفقرة 202).
	102 - وفي عام 2010، جدد مؤتمر الأطراف، في مقرره د-10/29، التأكيد على أن برنامج العمل لا يزال مستجيبا للأولويات العالمية، وأنه جرى تعزيزه أكثر، مع أنه لم ينفذ تنفيذا كاملا. ولذلك، قدّم توجيهات لتعزيز التنفيذ، بما في ذلك ما يتعلق بالتنوع البيولوجي البحري. وقدم أيضا، على وجه التحديد، مزيدا من التوجيهات بشأن تحديد المناطق ذات الأهمية الإيكولوجية والبيولوجية، والجوانب العلمية والتقنية ذات الصلة بتقييم الأثر البيئي في المناطق البحرية؛ وآثار الصيد غير المستدام، وتخصيب المحيطات، وتحمض المحيطات، والأنشطة البشرية الأخرى. وبموجب المقرر د-10/13، طلب مؤتمر الأطراف أيضا من الهيئة الفرعية أن تنظر في آثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري والموائل البحرية، وأن تراعي، في تنفيذ برامج العمل المتصلة بالمناطق المحمية والتنوع البيولوجي البحري والساحلي، تأثير الضجيج في المحيطات على المناطق البحرية المحمية (انظر أيضا الفرع الرابع جيم، 6 أدناه).
	103 - وتشمل الخطة الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في اجتماعه العاشر، والرامية إلى تحقيق الهدف المتمثل في إحداث خفض كبير في معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2020، عددا من الأهداف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي البحري. واتُّفق على وجه الخصوص، بموجب المقرر د-10/2، 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 المدارة بطريقة فعالة وعادلة، والمُمثِّلة للنظام الإيكولوجي، والمترابطة على نحو جيد، ومن خلال تدابير حفظ فعالة أخرى قائمة على أساس المناطق، مع دمجها في البيئات البحرية الأوسع نطاقا. وتهدف الخطة الاستراتيجية أيضا إلى التقليل إلى أقصى حد من الضغوط البشرية على الشعاب المرجانية وغيرها من النظم الإيكولوجية الهشة المتأثرة بتغير المناخ وتحمض المحيطات بحلول عام 2015، وذلك للحفاظ على سلامتها وقدرتها على أداء وظائفها (انظر أيضا الفرع الرابع، جيم، 2).
	104 - وقدمت التقارير السنوية للأمين العام عن المحيطات وقانون البحار تفاصيل أكثر عن التدابير والأنشطة المضطلع بها في سياق اتفاقية التنوع البيولوجي فيما يتعلق بالمقررات المذكورة أعلاه().
	التطورات في إطار المحافل الأخرى 

	105 - يُتناول موضوع التنوع البيولوجي البحري في عدد من الاتفاقيات والمحافل الأخرى، حيث اتُّخذت في سياقها قرارات ونُفّذت أنشطة لحفظ الأنواع والموائل البحرية واستغلالها بطريقة مستدامة. وتقدم التقارير السنوية للأمين العام عن المحيطات وقانون البحار معلومات عن الأنشطة المضطلع بها في سياق هذه الاتفاقيات والمنتديات. وترد أيضا معلومات إضافية عن ذلك في مختلف أجزاء هذا التقرير.
	الاتفاقيات والمبادرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

	106 - اعتُمدت اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض عام 1973. ودخلت حيز النفاذ في عام 1975، وتضم 175 طرفا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان عدم تهديد الاتجار الدولي بعينات الحيوانات والنباتات البرية لبقاء هذه الكائنات، من خلال حظر الاتجار دوليا بقائمة متفق عليها تشمل أنواعا مهددة بالانقراض، وتنظيم ورصد الاتجار بأنواع أخرى قد تصبح مهددة بالانقراض. ويجب أن يؤذن بجميع عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والجلب من البحر للأنواع المشمولة بتلك الاتفاقية من خلال نظام ترخيص. والأنواع البحرية مدرجة في إطار هذه الاتفاقية، بما في ذلك بعض أنواع السلاحف البحرية، والحيتان الكبيرة، وأسماك قرش الباسكي، والقرش الحوتي وجنس فرس البحر بكامله وجميع أنواع الدلافين.
	107 - وأوضحت أمانة اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المعرضة للانقراض أنها بصدد إعداد مساهمتها في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وفيما يتعلق بالتقدم المحرز حتى الآن، والثغرات المتبقية والتحديات الجديدة أو الناشئة، أكدت الأمانة أنه في سياق هدف التنوع البيولوجي لعام 2010، رغم أن الهدف المتمثل في ضمان عدم تعرض أي نوع من أنواع النباتات والحيوانات البرية لخطر الانقراض بسبب التجارة الدولية لم يتحقق على الصعيد العالمي، فقد أُحرز بعض التقدم وتحققت نجاحات من خلال تنفيذ الاتفاقية. ووجهت الانتباه إلى عدد من أنشطتها الرامية إلى معالجة القضايا الناشئة وسد الثغرات ومواجهة التحديات، بما في ذلك (أ) المشاركة في عدد من المبادرات، مثل شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي، وتقرير الاقتصاد الأخضر()، واقتصاديات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي()، والاجتماعات المتعلقة بالمنهاج الحكومي الدولي للتعاون السياساتي والعلمي في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (انظر الفقرة 226)؛ (ب) وتعزيز التعاون مع الاتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقيات ريو، والاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان، وقطاع الموارد الطبيعية، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة واللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، وقطاع التجارة، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية، والقطاع المالي، بما في ذلك مرفق البيئة العالمية والبنك الدولي، وقطاع إنفاذ القانون، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية؛ (ج) وتعزيز التكامل بين الاتفاقية المذكورة والهيئات والاتفاقات الحكومية الدولية المعنية بالأنواع البحرية؛ (د) ومواصلة العمل للوصول إلى فهم مشترك وموحد لتنفيذ أحكام الاتفاقية المتعلقة بالجلب من البحر().
	108 - واستجابة للتوصية 32 الواردة في خطة العمل التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية لعام 1972()، اعتُمدت اتفاقية أنواع الحيوانات البرية المهاجرة في عام 1979 ودخلت حيز النفاذ في عام 1983. واليوم، تضم الاتفاقية 115 دولة طرفا. وتعترف الاتفاقية، في ديباجتها، بأن الحيوانات البرية تشكل جزءا لا بديل عنه من النظام الطبيعي للأرض يجب الحفاظ عليه لصالح البشرية ولقيمة الحيوانات البرية من النواحي البيئية والإيكولوجية والجينية والعلمية والجمالية والترفيهية والثقافية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية. وتتضمن تلك الاتفاقية أحكاما لحماية الأنواع المهاجرة وموائلها. ويلزم إبرام اتفاقات ومذكرات تفاهم متعددة الأطراف لحفظ الأنواع المهاجرة وإدارتها. وتشمل العديد من الاتفاقات المبرمة حتى الآن الأنواع البحرية على وجه التحديد(). وأنشئت نظم لإدارة المعلومات من أجل توفير معلومات عن هذه الأنواع ووضعت خرائط لنظم المعلومات الجغرافية وبيانات عن الحيوانات، من بين أمور أخرى(). واضطُلع بعدد من الأنشطة الأخرى المتعلقة بحفظ الحيوانات ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة وسعت إلى تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي().
	109 - وتعد الأراضي الرطبة من أكثر البيئات العالمية إنتاجا إذ توفر عدة خدمات تتعلق بالنظم الإيكولوجية مثل الإمداد بالمياه العذبة والأغذية ومواد البناء والتنوع البيولوجي والتحكم في الفيضانات وتغذية طبقات المياه الجوفية والتخفيف من أثر تغير المناخ(). واعتمدت اتفاقية رامسار في عام 1971 وبدأ نفاذها في عام 1975. وتضم 160 طرفا متعاقدا. وترمي الاتفاقية إلى حفظ جميع الأراضي الرطبة واستخدامها على نحو رشيد بواسطة إجراءات محلية ووطنية وإقليمية وعن طريق التعاون الدولي، كمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. وبموجب هذه الاتفاقية، يجب على الأطراف أن تقوم بجملة أمور منها تعيين الأراضي الرطبة لإدراجها في قائمة رامسار وتعزيز حفظها وترشيد استخدام الأراضي الرطبة الواقعة في أقاليمها. ويشمل تعريف الأراضي الرطبة الوارد في اتفاقية رامسار معظم المناطق الساحلية في جميع أنحاء العالم. وحتى الآن، فإن عددا كبيرا من المواقع البالغ عددها 929 1 موقعا والمدرجة في قائمة رامسار يتكون من المناطق والأراضي الرطبة الساحلية والبحرية(). وساهم عدد من الأنشطة، من بينها برامج التوعية وتقديم المساعدة، في تنفيذ الاتفاقية وسعت إلى المساهمة في تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي.
	منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

	110 - قُدمت مقترحات لحفظ المواقع الطبيعية إلى جانب المواقع الثقافية إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية المعقود في ستوكهولم عام 1972(). واعتمد المؤتمر العام لليونسكو الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي (اتفاقية التراث العالمي) في عام 1972 وبدأ نفاذها في عام 1975. وتضم الاتفاقية 187 دولة طرفا. ووضعت لجنة التراث العالمي، المنشأة عملا بالمادة 8 من الاتفاقية، مبادئ توجيهية تشغيلية لتسجيل الممتلكات في قائمة التراث العالمي وفي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. وتتضمن القائمتان عددا من المناطق البحرية. وإضافة إلى ذلك، يهدف برنامج التراث العالمي البحري() إلى صون التراث الثقافي والطبيعي البحري العالمي بمساعدة الدول الأطراف في ترشيح الممتلكات البحرية وفي إدارة تلك المواقع بفعالية. ويقدم البرنامج دعما تقنيا مستمرا يشمل حلقات عمل تدريبية وجمع التبرعات وصوغ وتنفيذ مشاريع تستهدف المواقع البحرية الموجودة والمحتملة.
	111 - أما برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لليونسكو، فهو مبادرة حكومية دولية أطلقت في أوائل السبعينات. ويستهدف أساسا الأبعاد الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية لنقص التنوع البيولوجي. وتركَّز عمل البرنامج، عبر السنوات، على تنمية الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي. ولمحميات المحيط الحيوي، وهي عبارة عن مناطق في نظم إيكولوجية برية ساحلية/بحرية أو مزيج من الاثنتين، وظائف مترابطة هي: حفظ المناظر الطبيعية والنظم الإيكولوجية والأنواع والتنوع الجيني؛ والتنمية؛ والدعم اللوجستي عن طريق البحث والرصد والتثقيف والتدريب في مجال البيئة. وهناك 563 موقعا في العالم توجد في 109 بلدات، يشمل عدد منها مناطق ساحلية وبحرية. وتشكل المحميات الساحلية للمحيط الحيوي البحري مواقع مرجعية لرصد التنوع البيولوجي الساحلي والبحري ومراقبة وقياس الآثار التي يخلفها البشر على الموائل الساحلية/البحرية ووضع مبادئ توجيهية دقيقة ومبتكرة لحفظها وإدارتها المستدامة().
	السلطة الدولية لقاع البحار

	112 - وفقا للمادة 145 من اتفاقية قانون البحار، تضطلع السلطة الدولية لقاع البحار (”السلطة“) بمسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة، فيما يتعلق بالأنشطة في ”المنطقة“، لكفالة حماية البيئة البحرية على نحو فعال مما قد ينجم عن هذه الأنشطة من آثار ضارة. وتنص الأنظمة المتعلقة بالتنقيب عن العقيدات متعددات الفلزات وعن الكبريتيدات متعددة الفلزات واستكشافها على قيام السلطة والدول المزكية باتباع نهج وقائي، كما ورد في المبدأ 15 من إعلان ريو. كما تخول اللجنة القانونية والتقنية التابعة للسلطة صلاحية تقديم توصيات إلى المجلس بشأن تنفيذ ذلك المبدأ. وتتضمن الأنظمة المتعلقة بالكبريتيدات، التي اعتمدت في أيار/مايو 2010، عدة أحكام بشأن إدارة المخاطر التي يتعرض لها التنوع البيولوجي، بما في ذلك السمات الخاصة مثل النظام الإيكولوجية البحرية الهشة().
	113 - وأصبحت تقييمات الأثر البيئي إحدى أكثر الأدوات فعالية وعملية لدعم تنفيذ التنمية المستدامة واكتست أهمية خاصة في قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها().
	114 - وعلاوة على ذلك، فإن أحد الأهداف التشغيلية من خطة الإدارة البيئية المقترحة في منطقة صدع كلاريون - كليبرتون برمتها، التي ستستعرضها اللجنة القانونية والتقنية أثناء الدورة السابعة عشرة للسلطة في عام 2011، يتمثل في إجراء تقييمات تراكمية للآثار البيئية، حسب الاقتضاء، بناء على المقترحات المتعلقة بالاستغلال المقبل. وفي المستقبل، يحتمل أن تتضمن الأنظمة المتعلقة باستغلال العقيدات متعددة الفلزات وغير ذلك من الموارد مثل الكبريتيدات متعددة الفلزات وقشور الكوبالت أحكاما بشأن الالتزام بإجراء تقييمات لأثر الأنشطة التي يقترحها المتعاقدون على البيئة().
	115 - وفيما يتعلق بإنشاء مناطق بحرية محمية، فإن اللجنة القانونية والتقنية تنظر حاليا في اقتراح إنشاء شبكة تمثل المناطق ذات الأهمية البيئية في جميع أنحاء منطقة كلاريون - كليبرتون، يقدمها أعضاء السلطة. وتمثل هذه المبادرة التي لم يسبق لها مثيل منطقة كبيرة تغطي مساحة تبلغ نحو 4.5×10 6كم2().
	2 - استدامة مصائد الأسماك

	116 - تسهم مصائد الأسماك إسهاما كبيرا في التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي والرفاهية الثقافية والاجتماعية لكثير من البلدان. ففي عام 2008، بلغ الإنتاج من صيد الأسماك وتربية المائيات نحو 142 مليون طن، من بينها 79.5 مليون طن من إنتاج مصائد الأسماك البحرية(). وكانت نسبة 81 في المائة تقريبا من المنتجات السمكية العالمية مخصصة للاستهلاك البشري ووفرت لما يبلغ 3 بليون شخص نسبة 15 في المائة على الأقل من احتياجاتهم من البروتينات الحيوانية. كما تزايدت حصة الإنتاج من مصائد الأسماك وتربية المائيات التي تدخل في التجارة الدولية من 25 في المائة عام 1976 إلى 39 في المائة عام 2008، وسجلت قيمة الصادرات العالمية رقما قياسيا بلغ 102 بليون دولار. 
	117 - وشهدت العمالة في قطاع مصائد الأسماك وتربية المائيات نموا كبيرا خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث يبلغ متوسط معدل الزيادة 3.6 في المائة سنويا منذ عام 1980. وفي عام 2008، كان هناك 44.9 مليون شخص يعملون في مجال صيد الأسماك أو تربية المائيات، وكانت نسبة 12 في المائة على الأقل منهم من النساء. وتم إنشاء ثلاث وظائف تقريبا في الأنشطة الثانوية مقابل كل شخص يعمل في إنتاج صيد الأسماك وتربية المائيات، وبلغ مجموع هذه الوظائف 180 مليون وظيفة في صناعة صيد الأسماك برمتها. وكان نمو العمالة في قطاع مصائد الأسماك أسرع من نمو السكان في العالم ومن نمو العمالة في القطاع الزراعي التقليدي.
	118 - غير أن إسهام مصائد الأسماك في التنمية المستدامة ما زال يتوقف على استمرار صحة النظم الإيكولوجية المنتجة والعاملة. وللأسف، فإن نسبة الأرصدة السمكية البحرية التي يقدر أنها تستغل استغلالا غير كامل أو استغلالا معتدلا قد انخفضت من 40 في المائة في منتصف السبعينات إلى 15 في المائة عام 2008، وإن نسبة الأرصدة المستغلة استغلالا مفرطا أو المستنفدَة أو المتعافية قد ارتفعت من 10 في المائة في عام 1974 إلى 32 في المائة عام 2008. ويُسلم على نطاق واسع بضرورة إدخال تحسينات على إدارة المحيطات ومصائد الأسماك، وخصوصا اعتماد وتنفيذ نهج متكاملة قائمة على النظم الإيكولوجية تعتمد على أفضل المعارف العلمية المتاحة().
	119 - وحدد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية() ومؤتمر القمة العالمي() طائفة عريضة من التحديات وما يقابلها من إجراءات لاستخدام الموارد البحرية الحية وحفظها على نحو مستدام في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وفي أعالي البحار. وعلى الرغم مما اتخذت الدول والمنظمات المعنية من إجراءات، فإن الكثير من هذه المشاكل ما زالت قائمة اليوم، بما فيها الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه() والصيد المفرط، والإفراط في معدات الصيد، وعدم كفاية المراقبة من جانب دول العلم، والإفراط في المصيد العرضي والمرتجع، والنقص في جمع البيانات والإبلاغ عنها، والافتقار إلى المعرفة العلمية، وعدم فعالية الرصد والمراقبة والإشراف، وتدهور النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، والحاجة إلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
	120 - ويلقي الفرع التالي الضوء على بعض من الإنجازات الهامة التي حققها المجتمع الدولي بتنفيذ نتائج مؤتمرات القمة الرئيسية المعنية بالتنمية المستدامة فيما يتعلق باستدامة مصائد الأسماك، بما في ذلك بعض التطورات الأخيرة.
	121 - واعتمدت الجمعية العامة طائفة عريضة من المقررات والتوصيات المتعلقة بالموارد البحرية الحية منذ عام 1955. وكانت هذه المقررات والتوصيات تنطوي أيضا على تنفيذ الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21 والفصل الرابع من خطة جوهانسبرغ التنفيذية بشأن استخدام الموارد البحرية وحفظها بشكل مستدام في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وفي أعالي البحار. ومنذ عام 2003 (القرار 58/14)، ما فتئت الجمعية العامة توحِّد المسائل المتعلقة باستخدام الموارد البحرية الحية وحفظها على نحو مستدام وتنظر فيها في قراراتها السنوية بشأن استدامة مصائد الأسماك. 
	122 - وركزت الجهود التي بذلتها الجمعية العامة مؤخرا على التصدي لآثار الصيد في قاع البحار على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة (انظر الفرع الرابع، باء، 6)(). وأجرت الجمعية العامة استعراضات في عامي 2006 و 2009 للإجراءات التي اتخذتها الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك للتصدي لآثار الصيد في قاع البحار على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة. وسيجرى استعراض آخر في عام 2011 بغية كفالة تنفيذ فعال للتدابير وتقديم مزيد من التوصيات، عند الاقتضاء().
	123 - كما نظرت العملية التشاورية غير الرسمية() والفريق العامل() في المسائل المتصلة باستدامة مصائد الأسماك. وبوجه خاص، اتفقت العملية التشاورية غير الرسمية، في اجتماعها السادس، على طائفة عريضة من العناصر ذات الصلة بمصائد الأسماك ومساهمتها في التنمية المستدامة، أدرج العديد منها في قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار وباستدامة مصائد الأسماك().
	اتفاق الأمم المتحدة لعام 1995 بشأن الأرصدة السمكية

	124 - تحدد المادتان 63 (2) و 64 من الاتفاقية النظام القانوني الشامل لحفظ الموارد البحرية الحية وإدارتها، بما فيها الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال. وفي ضوء المشاكل الجارية المتعلقة بحفظ هذه الأرصدة وإدارتها، دعا جدول أعمال القرن 21 (الفقرات 17-49 (هـ) من الفصل 17) إلى عقد مؤتمر حكومي دولي برعاية الأمم المتحدة لتشجيع تنفيذ هذه الأحكام تنفيذا فعالا.
	125 - وعملا بقرار الجمعية العامة 47/192، عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في عام 1993 واختتم أعماله في عام 1995 باعتماد اتفاق تنفيذ الأحكام الواردة في اتفاقية قانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال (الاتفاق). ودخل الاتفاق حيز النفاذ في 11 كانون الأول/ديسمبر 2001 ويضم حاليا 78 دولة طرفا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي().
	126 - ويحدد الاتفاق النظام القانوني لحفظ وإدارة الأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال بغية ضمان حفظها على الأجل الطويل واستخدامها بشكل مستدام. ويجب أن يستند حفظ هذه الأرصدة وإدارتها إلى النهج الوقائي وأفضل الأدلة العلمية المتاحة. ويتناول الاتفاق أيضا المبدأ الأساسي الوارد في الاتفاقية الذي يقضي بأن تتعاون الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ تلك الموارد. ويلزم أن تكون التدابير المتخذة في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية والمحددة في أعالي البحار متوافقة وأن توفر آليات للامتثال للتدابير وإنفاذها في أعالي البحار. ويعترف الاتفاق أيضا بالاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، بما في ذلك في مجال تطوير مصائد الأسماك الخاصة بها ومشاركتها في مصائد أسماك أعالي البحار لهذه الأرصدة().
	127 - وفي عام 2006، وفقا للمادة 36 من الاتفاق، عقد مؤتمر استعراضي لتقييم فعالية الاتفاق وأحكامه في كفالة حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، واقتراح وسائل، عند الاقتضاء، لتعزيز مضمون تلك الأحكام وأساليب تنفيذها بغية التصدي على نحو أفضل لأي مشاكل مستمرة في حفظ تلك الأرصدة وإدارتها.
	128 - وتناول المؤتمر الاستعراضي سبل تفعيل الاتفاق بوجه كامل عن طريق إجراء استعراض وتقييم فنيين والاتفاق على توصيات لتعزيز تنفيذ الاتفاق. وتتصل تلك التوصيات بحفظ الأرصدة وإدارتها؛ وآليات التعاون الدولي ومع الدول غير الأعضاء؛ والرصد والمراقبة والإشراف والامتثال والإنفاذ؛ والبلدان النامية والجهات غير الأطراف(). وفيما يتعلق بالجهات غير الأطراف، أوصى المؤتمر الدول بتبادل الآراء بشأن سبل تشجيع مواصلة التصديق على الاتفاق والانضمام إليه عن طريق مواصلة الحوار لمعالجة الشواغل التي أثارتها بعض الجهات غير الأطراف.
	129 - وفي عام 2010، أجرى المؤتمر الاستعراضي المستأنف استعراضا لتنفيذ التوصيات المعتمدة في المؤتمر الاستعراضي في عام 2006 واعتمد توصيات إضافية(). وأوصى المؤتمر كذلك بمواصلة المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاق وإبقاء الاتفاق قيد الاستعراض من خلال دورة مستأنفة للمؤتمر الاستعراضي، على ألا تُعقد قبل عام 2015(). وشجعت الجمعية العامة في قرارها 65/38 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2010، الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك على التعجيل بإحراز تقدم فيما يتعلق بالتوصيات التي اعتمدها المؤتمر الاستعراضي في عامي 2006 و 2010.
	130 - وعملا بطلبات الجمعية العامة، عقدت المشاورات غير الرسمية للدول الأطراف في الاتفاق سنويا في الفترة بين عامي 2002 و 2010. وأتاحت هذه الاجتماعات للدول منتدى لمناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقات واتخاذ خطوات تحضيرية للمؤتمر الاستعراضي والدورة المستأنفة للمؤتمر الاستعراضي.
	131 - وساهمت المشاورات غير الرسمية أيضا في نظر الجمعية العامة في البند المتعلق بالمحيطات وقانون البحار من جدول أعمالها. ومن النتائج المحددة التي تمخضت عنها اجتماعات المشاورات غير الرسمية ما يلي: توصيات بشأن إنشاء صندوق المساعدة بموجب الجزء السابع من الاتفاق؛ وضع اختصاصات صندوق المساعدة واعتمادها؛ النظر في الوثائق التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2006 والدورة المستأنفة للمؤتمر الاستعراضي لعام 2010 وإقرارها؛ مواصلة الحوار، خصوصا مع البلدان النامية، من أجل تشجيع مشاركة أوسع نطاقا في الاتفاق.
	منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

	132 - اعتمد اتفاق تعزيز امتثال سفن الصيد للتدابير الدولية لحفظ وإدارة البيئة في أعالي البحار (اتفاق الامتثال) في عام 1993 وبدأ نفاذه في عام 2003. والهدف من اتفاق الامتثال هو تعزيز الامتثال لتدابير الحفظ والإدارة في أعالي البحار بتحديد مسؤوليات دول العلم وتعزيز التعاون والشفافية على الصعيد الدولي في تبادل المعلومات. ويرمي اتفاق الامتثال، على وجه الخصوص، إلى تشجيع الدول على اتخاذ إجراءات فعالة ومتماشية مع القانون الدولي لردع رفع أعلام جديدة على السفن (انظر أيضا الفرع الرابع، باء، 2)().
	133 - واعتمدت مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية وخطة العمل الدولية ذات الصلة التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة، باعتبارها صكا طوعيا عقب انعقاد المؤتمر الدولي المعني بصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية لعام 1992ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية. وتحدد المدونة مبادئ الصيد المتسم بالمسؤولية وأنشطة صيد الأسماك، مع مراعاة الجوانب البيولوجية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتجارية ذات الصلة، وتعزز إسهام مصائد الأسماك في الأمن الغذائي ونوعية الغذاء. كما تسعى المدونة إلى تعزيز وتيسير التكيف الهيكلي لقطاع مصائد الأسماك لكفالة استخدام المصائد بشكل طويل الأجل ومستدام ومتسم بالمسؤولية لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة(). وتكتسي المدونة طابعا عالميا من حيث نطاقها وهي موجهة نحو عدد من الجهات ذات المصلحة، بما فيها المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك().
	134 - وتكمَّل مدونة قواعد السلوك بأربع خطط عمل دولية هي: خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه؛ وخطة العمل الدولية للحد من الصيد العارض للطيور البحرية في مصائد الخيوط الطويلة؛ وخطة العمل الدولية لحفظ أسماك القرش وإدارتها؛ وخطة العمل الدولية المعنية بتنظيم قدرات الصيد. وخطط العمل الدولية صكوك غير ملزمة وضعت ضمن إطار مدونة السلوك وتنطبق على جميع الدول والكيانات وصيادي الأسماك.
	135 - واعتمد المؤتمر الدولي المعني بالمساهمة المستدامة لمصائد الأسماك في الأمن الغذائي إعلان وخطة عمل كيوتو في عام 1995. وقد أقر الإعلان بالدور الهام الذي تضطلع به مصائد الأسماك وتربية المائيات في تحقيق الأمن الغذائي، سواء من خلال توفير الإمدادات الغذائية أو عن طريق تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي(). ودعا الإعلان إلى اتخاذ إجراءات في مجال حفظ الموارد السمكية ومصائد الأسماك وإدارتها، بما يشمل، ضمن جملة أمور، الإجراءات الرامية إلى التنفيذ الفعال لمدونة السلوك الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، وتعزيز الأبحاث العلمية من أجل التنمية المستدامة لمصائد الأسماك وتربية المائيات، وتقييم إنتاجية الأرصدة السمكية وتكييف قدرات الصيد لتصل إلى مستوى يتوافق مع إنتاجية الأرصدة على الأجل الطويل، وزيادة ما هو متاح من إمدادات الأسماك والمنتجات السمكية من أجل الاستهلاك البشري(). 
	136 - واعتمدت استراتيجية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لتحسين المعلومات بشأن حالة مصائد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها في عام 2003 باعتبارها صكا غير ملزم(). ويتمثل هدفها الأساسي في أن تقدم إطارا واستراتيجية وخطة عملية بهدف تحسين المعرفة بأوضاع واتجاهات مصائد الأسماك وفهمها، باعتبار ذلك أساسا لوضع السياسات المعنية بمصائد الأسماك وإدارتها من أجل حفظ موارد مصائد الأسماك والاستخدام المستدام لها في إطار النظم الإيكولوجية. وتتيح الاستراتيجية مبادئ إرشادية لترتيبات التنفيذ وتطرح أهدافا وتشترط إجراءات تحدد أدوار مختلف أصحاب المصلحة، مع التركيز الرئيسي على الحاجة لبناء القدرات في البلدان النامية. وقد جرى صياغة مشروع ”مدونة صيد الأسماك - حالة مصائد الأسماك“ في إطار برنامج مدونة صيد الأسماك التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من أجل دعم تنفيذ الاستراتيجية على الصعيد العالمي().
	137 - وخلال عام 2009، أقرت لجنة مصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دول الميناء من أجل منع صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه(). ويتمثل هدف هذا الاتفاق في منع ممارسات الصيد من هذا القبيل وردعها والقضاء عليها عن طريق تنفيذ تدابير فعالة من جانب دول الميناء من أجل كفالة حفظ الموارد البحرية والنظم الإيكولوجية البحرية والاستخدام المستدام لها على الأجل الطويل.
	138 - ومن أجل منع دخول الأسماك التي جرى صيدها بطرق غير قانونية إلى السوق الدولية، ينص الاتفاق على تدابير تتخذها دولة الميناء فيما يتعلق بسفن الصيد الأجنبية. وفي دورتها الخامسة والستين، شجعت الجمعية العامة الدول على النظر في التصديق على الاتفاق المتعلق بالتدابير التي تتخذها دول الميناء أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه بغية دخوله حيز النفاذ عما قريب().
	139 - وتضع خطة العمل الحالية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الأساس الذي يقوم عليه نهج معزز قائم على النتائج إزاء تخطيط البرامج وتنفيذها والإبلاغ عنها في المنظمة. وتتضمن المبادئ والعناصر الرئيسية للنهج ما يلي: (أ) تقليل العدد المطلق للأشخاص الذين يعانون من الجوع؛ (ب) القضاء على الفقر ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للجميع؛ (ج) الإدارة والاستخدام المستدامين للموارد الطبيعية لما فيه صالح الأجيال الحالية والمقبلة().
	140 - وقد شملت التطورات الحاصلة مؤخرا في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بهدف إنجاز إطار معياري شامل لمصائد الأسماك المستدامة: اعتماد المبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بإدارة مصائد الأسماك في أعماق أعالي البحار في عام 2008، واعتماد المبادئ التوجيهية الدولية لإدارة الصيد العرضي والحد من المصيد المرتجع خلال عام 2011. وقد اعتمدت المبادئ التوجيهية الأولى من أجل مساعدة الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك في مجال الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك في أعماق أعالي البحار وإسداء المشورة بشأن البيانات والإبلاغ والإنفاذ والامتثال وتدابير الإدارة، والجوانب المتعلقة بالحفظ ومعايير تحديد النظم الإيكولوجية البحرية الهشة وتقييمات الآثار(). ويجري أيضا إعداد قاعدة بيانات عالمية تشمل معلومات تتعلق بالنظم الإيكولوجية البحرية الهشة، وستنشر أدلة يسهل استخدامها للتعرف على الأنواع من أجل المساعدة في تحسين المعلومات المتاحة بشأن أنواع أعماق البحار(). وستعقد مشاورات تقنية في أيار/مايو 2011 من أجل النظر في وضع صك جديد بشأن أداء دول العلم. وتمت الموافقة أيضا على وضع صك دولي جديد بشأن مصائد الأسماك الصغيرة النطاق يركز على احتياجات البلدان النامية. وتتواصل الجهود من أجل وضع وتنفيذ سجل عالمي لسفن الصيد وسفن النقل المبرد وسفن الإمداد.
	أنشطة المنظمات الحكومية الدولية الأخرى على الصعيد الدولي

	141 - واشترك عدد من المنظمات والكيانات الحكومية الدولية الأخرى بشكل نشط في حفظ الموارد البحرية الحية والاستخدام المستدام لها، منذ بدء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واليونسكو، ومنظمة التجارة العالمية. وفي هذا الصدد، أقر جدول أعمال القرن 21 بأهمية التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي فيما يتعلق بحفظ الموارد البحرية الحية والاستخدام المستدام لها(). وقد أقر أيضا بأهمية الإجراءات المتخذة لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين مختلف المؤسسات ذات الاختصاص في المسائل البحرية، سواء داخل منظومة الأمم المتحدة أو خارجها(). 
	142 - واعتمد مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بقراره 10/2 الصادر عن اجتماعه العاشر خطة استراتيجية بشأن التنوع البيولوجي للفترة 2011-2020 تشمل هدفا لعام 2020 يتمثل في أن تتم إدارة كافة الأرصدة السمكية واللافقارية والنباتات المائية وجنيها بشكل مستدام وقانوني، وبتطبيق النهج القائمة على النظم الإيكولوجية. وتحقيقا لتلك الأغراض، بدأت اتفاقية التنوع البيولوجي في التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وغيرهما من المنظمات والكيانات الحكومية الدولية وغير الحكومية في مجال تقييم الآثار التي تلحقها ممارسات الصيد المدمرة، والصيد غير المستدام، وصيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، على التنوع البيولوجي البحري والموائل البحرية(). وقرر مؤتمر الأطراف أيضا، بموجب قراره 10/29، مواصلة استعراض آثار الصيد غير المستدام من قبيل ممارسات الصيد المدمرة والإفراط في صيد الأسماك وصيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم على التنوع البيولوجي والموائل البحرية والساحلية.
	143 - واعتمد المؤتمر الرابع عشر للأطراف في اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض بموجب قراره 14-2 رؤية استراتيجية للفترة 2008-2013 راعت الأهداف الإنمائية للألفية ونتائج مؤتمر القمة العالمي من أجل كفالة أن تدعم التطورات السياساتية للاتفاقية كل منها الآخر بالنسبة للأولويات البيئية الدولية. وواصلت أمانة الاتفاقية أيضا تقديم الدعم إلى الأبحاث وكذلك إلى تحليلات الوضع البيولوجي وتوزيع مجموعات من أنواع محددة يجري حاليا الاتجار بها أو ينظر في الاتجار بها، وتحديد أنواع قد تكون مؤهلة للإدراج في تذييلات الاتفاقية والاستفادة من ذلك (انظر أيضا الفقرة 106)().
	144 - وفي عام 2009، ومع مراعاة التزام مؤتمر القمة العالمي بالحفاظ على الأرصدة السمكية واستعادة الأرصدة السمكية المستنفدة كي تصل لمستويات يمكنها تحقيق أقصى معدلات الإنتاج المستدام بحلول عام 2015، قررت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تنفيذ مشروع بشأن اقتصاديات إعادة إنشاء مصائد الأسماك يركز على الجوانب الاقتصادية والمؤسسية الرئيسية لعملية إعادة البناء. وسيكون الناتج الرئيسي للمشروع تقديم المشورة العملية والقائمة على الأدلة بشأن ما يحتاجه واضعو السياسات من أجل كفالة نجاح برامج إعادة بناء الأرصدة السمكية، وكي يكون لها إسهامات إيجابية من الناحية الاقتصادية على الأجل الأطول().
	145 - وتعمل اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية على تعزيز التعاون والتنسيق الإقليميين فيما بين المنظمات والبرامج الإقليمية وبرامج البحار الإقليمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك وغيرها من المنظمات الإقليمية المعنية بالعلوم والصحة والتنمية. وقد بدأت اللجنة في مشروع بشأن الإدارة المستدامة للموارد البحرية المشتركة الموجودة في النظم الإيكولوجية البحرية الضخمة في منطقة الكاريبي().
	التطورات على الصعيد الإقليمي

	146 - أقر جدول أعمال القرن 21 بضرورة أن تكفل الدول التعاون والتنسيق فيما بين الهيئات الحكومية الدولية المعنية بمصائد الأسماك على الصعد دون الإقليمي والإقليمي والعالمي وداخل هذه الهيئات. وشجع جدول الأعمال أيضا الدول كي تتعاون على إنشاء منظمات من هذا القبيل إن لم تكن موجودة().
	147 - ومنذ بدء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية واعتماد الاتفاق، أولي قدر أكبر من الاهتمام لوضع إطار قانوني متماسك من أجل حفظ الموارد البحرية الحية وإدارتها في أعالي البحار. وفي ذلك الصدد، حدد الاتفاق، بمادتيه 8 و 10، المنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك باعتبارها الآلية الرئيسية لاعتماد تدابير الحفظ والإدارة، وطرح قائمة موسعة بالمهام التي تقوم بها تلك المنظمات والترتيبات، بالتركيز على دورها الإداري.
	148 - إلا أنه أقر أيضا بأن ثمة حاجة لتحسين أداء تلك المنظمات والترتيبات، ومن ثم تحسين إدارة مصائد الأسماك في أعالي البحار. ولا تُكلف الكثير من المنظمات أو الترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك بفرض واجبات ملزمة قانونا وإنما بالعمل بمثابة هيئات علمية استشارية(). ويقتصر اختصاص بعض المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، بالرغم من إسناد ولاية إدارية إليها، على أنواع محددة أو ينصب تركيزها على مناطق جغرافية محددة. 
	149 - وقد جرى مؤخرا بذل جهود من أجل تحديث ولايات تلك المنظمات والترتيبات، والاضطلاع باستعراضات لأدائها، وإقامة منظمات وترتيبات إقليمية جديدة لإدارة مصائد الأسماك وتعزيز التكامل والتنسيق والتعاون، بما في ذلك مع ترتيبات البحار الإقليمية، وغير ذلك من المنظمات ذات الصلة(). وقد اتخذت أيضا المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، ذات الاختصاص بتنظيم مصائد الأسماك في قاع البحار، إجراءات من أجل تفعيل قراري الجمعية العامة 59/25 و 61/105 بشأن معالجة آثار مصائد الأسماك من هذا القبيل على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة().
	150 - وفي تطورات جرت مؤخرا، أفاد المؤتمر الدولي لحماية اسماك التونة في المحيط الأطلسي بأن العديد من أرصدة التونة ذات الأهمية التجارية كانت مشمولة بخطط للاستعادة وإعادة البناء، وذلك بتخصيص إمكانيات للصيد تراعي المشورة العلمية وكذلك الحقوق المشروعة للدول النامية في تنمية مصائد الأسماك الخاصة بها في سياق الحفاظ على الأرصدة السمكية عند أقصى مستوى مستدام من الإنتاج. وفي المستقبل، ستنظر اللجنة الدولية في إمكانية إضفاء الصفة الرسمية على تنفيذ النهج التحوطي في عملية صنع القرار(). وقد وضعت لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا برنامجا مدته ثلاث سنوات من أجل دعم بناء القدرات ومعالجة المسائل المتعلقة بتقاسم الأعباء فيما يتعلق بالعمليات العلمية المضطلع بها في إطار اللجنة(). وأنشأت لجنة البلدان الأمريكية لأسماك التونة المدارية مناطق ومواسم مغلقة تسري على كافة سفن الصيد بشأن الصيد بشباك الصيد الجرافة المحوّطة وحظرت الشحن العابر في البحار لسفن الصيد بشباك الصيد الجرافة المحوّطة().
	3 - مكافحة التلوث البحري

	151 - أقر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية بأن تدهور البيئة البحرية يمكن أن يكون ناجما عن طائفة واسعة من المصادر البرية فضلا عن الأنشطة البحرية، من قبيل النقل البحري وإلقاء النفايات في البحر واستكشاف وإنتاج النفط والغاز. ومن ثم حدد جدول أعمال القرن 21() وخطة جوهانسبرغ التنفيذية() عددا من التحديات وطرحتا أهدافا وأنشطة وسبلا للتنفيذ من أجل حماية البيئة البحرية من هذا التلوث.
	152 - وبشكل خاص، أوصى جدول أعمال القرن 21 بأن تطبق الدول نهجا وقائية وتحوطية وترقبية، وأن تكفل التقييم المسبق للأنشطة، وأن تدمج حماية البيئة البحرية في سياساتها ذات الصلة، وأن تضع حوافز اقتصادية وسبلا أخرى تتماشى مع استيعاب التكاليف البيئية وتحسين مستويات المعيشة لسكان المناطق الساحلية(). وقد اتفق أيضا على أن إتاحة المزيد من الموارد المالية وفرص الحصول على تكنولوجيات أنظف وأبحاث ذات صلة من شأنه أن يكون ضروريا من أجل دعم الإجراءات التي تتخذها البلدان النامية.
	التلوث الناجم عن المصادر البرية

	153 - منذ اعتماد جدول أعمال القرن 21، وضع المجتمع الدولي صكوكا قانونية وسياساتية واضطلع بالعديد من الأنشطة على الصعد العالمي والإقليمي والوطني من أجل تناول التلوث البحري الناجم عن المصادر البرية. وبالرغم من إحراز بعض التقدم، لا يزال التلوث الناجم عن عدد آخذ في التزايد من الأنشطة البرية يؤثر سلبا على البيئة البحرية. وتشمل الفئات الرئيسية للملوثات الناجمة عن المصادر البرية المجاري والملوثات العضوية الثابتة، والمواد المشعة، والمعادن الثقيلة، والزيوت، والمغذيات، وتحريك الرواسب، والقمامة البحرية().
	154 - وتشير التقديرات إلى إن ما يبلغ 80 في المائة من التلوث البحري يأتي من مصادر برية، من قبيل الصناعة والزراعة والتنمية الحضرية والتعدين والأنشطة العسكرية والسياحة وأعمال التشييد. وبالرغم من أن تلك الأنشطة تسهم بشكل هام في التنمية الاقتصادية الوطنية، فإنها إن لم تخطط وتدار بشكل ملائم فبإمكانها أن تلحق آثارا سلبية عميقة على البيئة البحرية، ومن ثم على التنمية المستدامة.
	155 - ويؤثر التلوث الناجم عن المصادر البرية في المقام الأول على المناطق الساحلية، التي تعتبر ضمن أكثر المناطق البحرية إنتاجية. وعلى وجه الخصوص، يؤثر التلوث الناجم عن هذه المصادر على الأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر والصحة العامة والنظم الإيكولوجية وصحتها، وفوائدها واستخداماتها الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك ما تحمله من قيم ثقافية().
	156 - وعلى الصعيد العالمي، فإن النظام القانوني، الذي يسبق بكثير جدول أعمال القرن 21، يتضمن أحكاما عامة تهدف لحماية البيئة البحرية من مصادر التلوث البري، المنصوص عليها في الجزء الثاني عشر من الاتفاقية، وعدد من الصكوك الدولية التي أبرمت من أجل تنظيم أنواع أو مصادر محددة للتلوث، بما في ذلك اتفاقية رامسار لعام 1971 واتفاقية ستكهولم لعام 2001 بشأن الملوثات العضوية الثابتة(). وتتفاوض البلدان حاليا على إبرام صك عالمي ملزم قانونيا بشأن الزئبق، عملا بقرار اتخذه مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2009 (انظر أيضا الفقرة 224 أدناه)().
	157 - وعلى الصعيد الإقليمي، اعتمدت عدد من الصكوك التي تتناول التلوث الناجم عن المصادر البرية منذ عام 1992، لا سيما في سياق اتفاقيات البحار الإقليمية. وتشمل الأمثلة على ذلك بروتوكول عام 1995 لحماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن المصادر والأنشطة البرية وبروتوكول عام 2010 لحماية البيئة البحرية والساحلية لغرب المحيط الهندي من المصادر والأنشطة البرية. ودخل حيز النفاذ بروتوكول عام 1999 بشأن التلوث الناجم عن المصادر والأنشطة البرية لاتفاقية عام 1993 بشأن حماية البيئة البحرية وتنميتها في منطقة البحر الكاريبي الكبرى في تموز/يوليه 2010. وإضافة إلى ذلك، تتناول عدة صكوك إقليمية أخرى مصادر التلوث البرية على نحو أكثر عموما.
	158 - ويكمل الإطار القانوني الدولي إطار سياساتي قوي يستند إلى صكوك عالمية غير ملزمة تدعو إلى تنفيذ إجراءات على الصعد العالمي والإقليمي والوطني.
	159 - وتقدم مبادئ مونتريال التوجيهية لعام 1995 بشأن حماية البيئة البحرية من المصادر البرية توجيهات بشأن إبرام اتفاقات ملائمة ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف ووضع تشريعات وطنية تهدف لحماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن الأنشطة البرية. وفي الفقرة 17-26 من جدول أعمال القرن 21، دعي مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة كي يعقد، في أسرع وقت ممكن عمليا، اجتماعا حكوميا دوليا بشأن حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، انطلاقا من هذه المبادئ التوجيهية.
	160 - وفي وقت لاحق، اعتمد برنامج العمل العالمي، وهذا البرنامج هو مصدر توجيهات مفاهيمية وعملية تستفيد منها السلطات الوطنية و/أو الإقليمية في وضع وتنفيذ إجراءات قابلة للاستمرار من أجل منع التدهور البحري الناجم عن الأنشطة البرية وتقليله وضبطه و/أو القضاء عليه. وهو يطرح إجراءات تتخذ على كافة الصعد من أجل معالجة مصادر التلوث البري. ويشير برنامج العمل أيضا إلى نهج محبذة للتعامل مع تسعة أنواع محددة من التلوث: المجاري والملوثات العضوية الثابتة والمواد المشعة والمعادن الثقيلة والزيوت والمغذيات وتحركات الرواسب والقمامة والتغييرات المادية في الموائل وتدميرها().
	161 - وباعتبار الفرع المعني بالنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو أمانة برنامج العمل العالمي، فهو يساعد الدول والمنظمات الحكومية الدولية في تنفيذ برنامج العمل، بسبل من بينها إعداد المواد التوجيهية والتقييمات والأدلة وكذلك تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات. وهو يعمل على نحو وثيق مع مكتب تنسيق شؤون البحار الإقليمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وكذلك مع برامج البحار الإقليمية التي تتولى القيادة في جهود التنفيذ على الصعيد الإقليمي.
	162 - ويدعم الفرع أيضا البلدان كي تضع وتنفذ برامج عمل على الصعيد الوطني، وذلك عن طريق تقديم المساعدة التقنية. وينبغي أن تكون برامج العمل تلك شاملة ومستمرة وقابلة للتكيف، وأن تتناول قضايا تمس كافة القطاعات من قبيل التشريعات والسياسات والتمويل وأن تنفذ في الوقت نفسه أنشطة محددة من أجل حماية البيئة البحرية(). وقد وضع نحو 70 بلدا خططا وطنية لتنفيذ برنامج العمل العالمي أو هي في سبيلها إلى ذلك().
	163 - وقد استُعرض تنفيذ برنامج العمل العالمي في عامي 2001 و 2006، وسيستعرض مرة أخرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2011(). واعتمد الاستعراض الحكومي الدولي الثاني لبرنامج العمل العالمي إعلان بيجين، الذي ينص، ضمن جملة أمور، على اتجاه استراتيجي جديد للبرنامج، حيث يولي تركيزا أكبر للإجراءات المتخذة على الصعيدين الوطني والمحلي، بتأييد من الدعوات التي تنادي بإيجاد آليات مالية مستدامة وتقييم اقتصادي للبضائع والخدمات، ومشاركة الجهات المعنية المحلية، واتباع نهج متكاملة في الإدارة، وعلى وجه الخصوص، ربط إدارة المياه العذبة وإدارة المناطق الساحلية(). واستجابة للفقرة 33 من الإعلان السياسي لمؤتمر القمة العالمي، ضيق برنامج العمل من تركيزه كي يؤكد بشكل أكبر على مسائل المياه المستعملة في المدن، والتغيير المادي في الموائل وتدميرها، والمغذيات والقمامة البحرية().
	164 - ومنذ عام 2006، ركز الفرع وشركاؤه، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية وبرامج البحار الإقليمية جهودها على تناول المجالات ذات الأولوية التي حددت خلال الاستعراض الحكومي الدولي الثاني، وكذلك الجهود المتواصلة لتعزيز تعميم برنامج العمل في الخطط الإنمائية الوطنية وتعزيز الإدارة المتكاملة للسواحل وأحواض الأنهار. ويهدف الفرع أيضا إلى كفالة أن تكون الجهود التي تبذلها السلطات الوطنية لمعالجة الأنشطة البرية مدمجة بشكل جيد في العمليات الإنمائية الوطنية، بما فيها تلك التي تدعمها أوساط المانحين الدولية، وأطر المساعدة الإنمائية لدى الأمم المتحدة واستراتيجيات الحد من الفقر.
	165 - وأُبرزت بعض المبادرات الأخيرة في تقارير الأمين العام بشأن المحيطات وقانون البحار، بما في ذلك برامج تقييم ومعالجة القمامة البحرية وإنشاء شراكة عالمية بشأن إدارة المغذيات وبرامج تهدف إلى تعزيز إدارة المياه المستعملة().
	التلوث الناجم عن السفن

	166 - إن النقل البحري الدولي بالغ الأهمية بالنسبة للتنمية المستدامة ويشكل دعامة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في العديد من البلدان. ويتم نقل أكثر من 80 في المائة من التجارة الدولية في البضائع عن طريق البحر ويتم نقل حتى نسبة أعلى من تجارة البلدان النامية باستخدام السفن. بيد أنه حسب التقارير الأخيرة، يظل عدد كبير من أقل البلدان نموا معزولا عن طرق الملاحة الدولية الرئيسية أو المعتادة().
	167 - وتستمر آثار أنشطة النقل البحري على البيئة البحرية، لا سيما من خلال التلوث النفطي وتلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث الكيميائي والأنواع الدخيلة المتغلغلة.
	168 - وتم استحداث صكوك قانونية وصكوك سياسات دولية عديدة منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية من أجل منع تلوث البيئة البحرية الناجم عن السفن والحد منه ومكافحته(). وكما جاء في المادة 194 من الاتفاقية، تتعلق تلك التدابير بتصميم السفن وبنائها وتجهيزها وتشغيلها وتوظيف أشخاص للعمل فيها، مما يضمن سلامة العمليات في البحر، ويمنع عمليات التفريغ الإرادي أو غير الإرادي، وكذلك الحوادث ويسمح بالتعامل مع الحالات الطارئة().
	169 - واستحدثت معظم هذه الصكوك المنظمةُ البحرية الدولية من خلال لجنة السلامة البحرية ولجنة حماية البيئة البحرية، لكن استحدثت كذلك منظمة العمل الدولية والمنظمة الهيدروغرافية الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية صكوكا ذات صلة. ولا يزال عدد من تلك الصكوك لم يدخل حيز التنفيذ بعد. واستُحدث العديد من الصكوك المتعلقة بالسياسات، بما في ذلك المبادئ التوجيهية والمعايير والمدونات بمشاركة هامة من الرابطات في مجالي الصناعة والتأمين.
	170 - واعتمدت المنظمة البحرية الدولية منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية عددا من الصكوك الهامة في ما يتعلق بسلامة الملاحة ومنع التلوث البحري()، وكذلك في ما يخص المسؤولية والتعويض عن التلوث الذي يصيب البيئة البحرية(). واعتمدت المنظمة البحرية الدولية أيضا صكوكا دولية متعلقة بسلامة سفن الصيد، لكن هذه الصكوك لم تدخل بعد حيز التنفيذ().
	171 - وفي ما يتعلق بنقل المواد الخطرة، تشمل الصكوك الدولية ذات الصلة المدونةَ البحرية الدولية للبضائع الخطرة والمدونة الدولية بشأن النقل المأمون لطرود الوقود النووي المشعع والبلوتونيوم والنفايات القوية الإشعاع على متن السفن، اللتين تعدان الآن إلزاميتين بموجب الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر، وكذلك أنظمة النقل المأمون للمواد المشعة التي استحدثتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
	172 - وتشمل الاتفاقات العالمية التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية من أجل تنظيم معايير العمل والتشغيل الآمن للسفن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 والاتفاقية المتعلقة بالعمل في صيد الأسماك لعام 2007 (رقم 188). وتم أيضا اعتماد صكوك قانونية على الصعيد الإقليمي من أجل منع تلوث البيئة البحرية الناجم عن النقل البحري، لا سيما في سياق برنامج البحار الإقليمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (انظر الفقرة 73).
	173 - ومن أجل تنظيم التلوث الناجم عن السفن، تم إنشاء المناطق البحرية الشديدة الحساسية والمناطق الخاصة ومناطق مراقبة الانبعاثات. ويجب أن تكون للمناطق البحرية الشديدة الحساسية بعض الخصائص الإيكولوجية أو الاجتماعية - الاقتصادية أو العلمية المهمة وينبغي أن تكون قابلة للتضرر من أنشطة النقل البحري الدولي(). ويجب أيضا أن يكون هناك على الأقل إجراء حماية واحد ذي صلة له قاعدة قانونية محددة يمكن أن تعتمدها المنظمة البحرية العالمية من أجل تفادي المخاطر الناجمة عن هذه الأنشطة أو الحد منها أو إزالتها().
	174 - وبموجب الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام 1973، كما جرى تعديلها ببروتوكول عام 1978 ذي الصلة (الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن 73/78)، يجب على المناطق الشديدة الحساسية أن تستجيب أيضا لمعايير محددة متعلقة بالظروف الأوقيانوغرافية والإيكولوجية وبحركة الملاحة البحرية. وعندما تحظى المناطق الخاصة بموافقة المنظمة البحرية الدولية، يوفر لها من خلال أنظمة ملزمة، مستوى حماية من عمليات التصريف الناجم عن التشغيل أعلى من ذلك الذي تتمتع به المناطق البحرية الأخرى.
	175 - وفي عام 1997، أُضيف المرفق السادس إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن 73/78 المتعلق بالأنظمة الخاصة بمنع التلوث الجوي الناجم عن السفن، والذي سعى إلى الخفض إلى أدنى حد ممكن من الانبعاثات المنقولة جوا من السفن، بما في ذلك أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين ومساهمتها في التلوث. وعقب دخول هذا المرفق حيز التنفيذ في عام 2005، اعتُمدت صيغة منقحة منه في 2008 بهدف تعزيز حدود الانبعاثات المعمول بها تعزيزا كبيرا. وحوى المرفق المنقح خفضا تدريجيا للانبعاثات من السفن ونص على تحديد مناطق مكافحة الانبعاثات. ودخل المرفق السادس المنقح والمدونة التقنية لأكاسيد النيتروجين لعام 2008 المرتبطة به حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليه 2010().
	176 - وتنسق المنظمة البحرية الدولية البرامج البيئية وتديرها وتنجز الأنشطة الوطنية والإقليمية المرتبطة بحماية البيئة البحرية من خلال برنامجها المتكامل للتعاون التقني(). ووُضع البرنامج من أجل مساعدة البلدان على تنمية الموارد البشرية والقدرات المؤسسية من لأجل الامتثال الموحد والفعال للإطار التنظيمي للمنظمة البحرية الدولية، وهو يساعد البلدان على ضمان تقديم خدمات شحن مأمونة وموثوقة وفعالة وحماية مياهها ومحيطاتها من التدهور البيئي الناجم عن السفن والأنشطة الأخرى المتصلة بالمجال البحري.
	177 - وفي عام 2007، اتخذت جمعية المنظمة البحرية الدولية القرار A.1006(25) بشأن الصلة بين البرنامج المتكامل للتعاون التقني والأهداف الإنمائية للألفية الذي تتضمن من بين جملة أمور دعوة للدول الأعضاء والمنظمات المانحة من أجل الاعتراف بأهمية بناء القدرة البحرية في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وضمان مراعاة إدماج القطاع البحري في برامج المساعدة الإنمائية الرسمية. كما طالب أيضا المنظمة البحرية الدولية بإعطاء أولوية كبيرة لتلك الأنشطة التي لا تشجع التصديق المبكر على الصكوك العالمية للمنظمة البحرية الدولية وتنفيذها الفعال فحسب، بل تساهم كذلك في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مع مراعاة الحاجات الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا وكذلك حاجات النقل البحري الخاصة بأفريقيا().
	مصادر التلوث الأخرى

	178 - بالإضافة إلى النقل البحري، يمكن أن يحدث تدهور البيئة البحرية من جراء أنشطة أخرى تجري في البحر كإلقاء النفايات واستكشاف النفط والغاز واستغلالهما، والتعدين في قاع البحار العميقة. وفي ما يتعلق بإلقاء النفايات، أوصى برنامج العمل 21، في فقرته 17-30-باء، بأن تدعم الدول التصديق على الاتفاقيات ذات الصلة حول إلقاء النفايات في البحر وتنفيذها والمشاركة فيها على نطاق واسع، وشجَّع الأطراف في اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لعام 1972 (اتفاقية لندن) على اتخاذ خطوات مناسبة من أجل وقف إلقاء النفايات في المحيط وحرق المواد الخطرة. وتطرق جدول الأعمال 21 أيضا، في فقرته 17-30- جيم، لمنصات النفط والغاز البحرية وأوصى الدول بتقييم التدابير التنظيمية الموجودة من أجل التصدي لمسائل التفريغ والانبعاثات والسلامة وبغية تقييم الحاجة لتدابير إضافية.
	179 - واعتُمد بروتوكول لندن في عام 1996 من أجل تحديث اتفاقية لندن والحلول محلها في آخر المطاف. ودخل حيز التنفيذ في عام 2006 ومثل تغييرا كبيرا في النهج المتبع إزاء تنظيم البحر كمستودع للفضلات من خلال التأكيد على النهج الوقائي.
	180 - وبموجب هذا البروتوكول، يكون كل إلقاء للنفايات ممنوعا، باستثناء نفايات مقبولة مدرجة في ما يسمى بـ ”القائمة العكسية“. وينبغي اتخاذ تدابير وقائية مناسبة عندما يحتمل أن يتسبب إدخال النفايات أو مواد أخرى في البيئة البحرية في ضرر حتى في الوقت الذي لا تكون فيه أدلة قاطعة على وجود علاقة بين المدخلات وآثارها. وصدق على البروتوكول حتى الآن 39 طرفا().
	181 - واعتمد مجلسا إدارة اتفاقية لندن وبروتوكول لندن عددا من المبادئ التوجيهية لتقييم أثر الأنشطة البشرية على البيئة البحرية والتعامل مع جميع مجاري النفايات التي قد يتم التفكير فيها من أجل إلقاء النفايات في البحر. وتركز الانتباه مؤخرا على أثر التخصيب بواسطة الحديد على البيئة البحرية (انظر الفقرة 202 أدناه)().
	182 - وفي أعقاب حادثي ديبواتر هورايزن ومونتارا، تركز الاهتمام الدولي على الحاجة لمنع تلوث البيئة البحرية الناجم عن استكشاف النفط والغاز في البحر واستغلالهما. وسبق أن استحدثت المنظمة البحرية الدولية نظاما شاملا يغطي منع التلوث النفطي الناجم عن السفن، بما في ذلك ما يتعلق بالمسؤولية والتعويض (انظر الفقرات من 166 إلى 177 أدناه)، إلا أن الصكوك ذات الصلة لا تغطي حاليا ضرر التلوث الذي تسببه أنشطة الاستكشاف والاستغلال في البحر.
	183 - وفي اجتماع اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية في عام 2010، تمت صياغة مقترح من أجل إضافة بند برنامج عمل جديد من أجل التصدي لقضايا المسؤولية والتعويض المرتبطة بضرر التلوث النفطي العابر للحدود الناتج عن استكشاف النفط واستغلاله في البحر(). إذ لم تغط الخطة الاستراتيجية للمنظمة البحرية الدولية التلوث الناجم عن أنشطة استكشاف واستغلال النفط في البحر(). وعليه، صدقت اللجنة القانونية على مقترح يوصي بأن ينقح المجلس، ومن خلاله الجمعية، الخطة الاستراتيجية.
	184 - وقامت السلطة الدولية لقاع البحار باستحداث قواعد وأنظمة وإجراءات متعلقة بالتنقيب عن المعادن البحرية في المنطقة واستكشافها واستغلالها تهدف، من بين جملة ما تتناوله، إلى ضمان تنمية مستدامة بيئيا للموارد المعدنية في قاع البحار هناك(). وحتى الآن، شملت هذه الصكوك نظام التنقيب عن العقيدات المؤلفة من عدة معادن واستكشافها في المنطقة الذي اعتمدته السلطة يوم 13 تموز/يوليه 2000 ونظام التنقيب عن الكبريتيدات المتعددة الفلزات واستكشافها الذي اعتمدته جمعية السلطة يوم 7 أيار/مايو 2010. وستناقش السلطة في دورتها السابعة عشرة في عام 2011 مشروع نظام التنقيب عن القشور الغنية بالكوبالت واستكشافها. ونظمت السلطة كذلك حلقات عمل علمية وتقنية حول موارد قاع البحار العميقة والبيئة البحرية من أجل جمع المعارف العلمية الضرورية بغية إدارة موارد المنطقة على نحو مستدام.
	التطورات الأخيرة

	185 - وفي اجتماعه العاشر المعقود في عام 2010، اعتمد مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي خطة استراتيجية جديدة للتنوع البيولوجي فيها عدد من الأهداف ذات الصلة بالوقاية من تلوث البيئة البحرية. وكان هدف الخطة هو خفض التلوث، بما في ذلك الجزء الناجم عن المغذيات الفائضة، إلى مستويات لا تمس بوظيفة النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي بحلول عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك، يفترض أن يتم تحديد الأنواع الدخيلة المتغلغلة والمسارات ومنحها الأولوية، وأن تتخذ تدابير من أجل إدارة المسارات بغية منع دخولها واستقرارها (المقرر 10/2، المرفق).
	186 - وفيما يتعلق بالأنواع الدخيلة المتغلغلة، ذكرت اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية أنها بصدد العمل مع المجلس الدولي لاستكشاف البحار والمنظمة البحرية الدولية من أجل استحداث مبادئ توجيهية لأخذ عينات من مياه الصابورة ومدونة لأفضل الممارسات من أجل المواد العالقة بهياكل السفن ومدونة لأفضل الممارسات من أجل أخذ العينات في الميناء().
	187 - وسلطت المنظمة الهيدروغرافية الدولية الضوء على أهمية البيانات والمعلومات والمنتجات الهيدروغرافية، كالخرائط الملاحية بالنسبة للتجارة البحرية والتنمية المستدامة، بما في ذلك في بناء وصيانة الموانئ والمرافئ والمرافق البحرية الأخرى، والسياحة البحرية ومصائد الأسماك والصناعات المتعلقة بتربية المائيات وإدارة المناطق الساحلية. ودعمت وساهمت في إنشاء المكاتب الهيدروغرافية، لا سيما من أجل البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك في توفير التكنولوجيا والمنتجات الضرورية().
	4 - تغير المناخ

	188 - منذ اعتماد النتائج التي توصلت إليها لجنة التنمية الاقتصادية ومؤتمر القمة العالمي، واصل المجتمع الدولي مناقشة آثار تغير المناخ على التنمية المستدامة. وجرى العديد من تلك المناقشات في سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (الاتفاقية الإطارية)(). وفي اجتماعه المعقود في كانكون في 2010، أكد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية على التحدي الذي تواجهه بصفة خاصة البلدان النامية في تعاملها مع تغير المناخ في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة. ودعت خطة جوهانسبرغ التنفيذية، في الفقرة 38 من فصلها الرابع، بالتحديد لاتخاذ إجراءات على جميع المستويات من أجل القيام، من بين جملة أمور، بالوفاء بالالتزامات والتعهدات بموجب الاتفاقية الإطارية والعمل في روح من التعاون من أجل تحقيق أهدافها().
	189 - وأصبح المجتمع الدولي يعترف بدور المحيطات المهم في نظام المناخ والأثر الذي يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية والجوية في التنوع البيولوجي البحري والنظم الإيكولوجية البحرية، وبالتالي في التنمية المستدامة. فتم مثلا تقدير أن 55 في المائة من الكربون الجوي الذي تلتقطه الكائنات العضوية الحية تلتقطه الكائنات العضوية الحية البحرية، ما بين 50 و 71 في المائة منه تأخذه الموائل النباتية البحرية بما في ذلك أشجار المنغروف والمستنقعات المالحة والأعشاب البحرية، والطحالب البحرية(). وبإمكان بعض الممارسات المتعلقة بالموارد البرية والبحرية واستعمال الأراضي أن تخفض بالوعات غازات الاحتباس الحراري وأن ترفع من الانبعاثات الجوية وقد يؤدي فقدان التنوع البيولوجي إلى انخفاض قدرة النظم الإيكولوجية على مقاومة التغيرات المناخية().
	190 - ويسلط الجزء التالي الضوء على الإجراءات الرئيسية التي اتخذت من أجل زيادة فهم آثار تغير المناخ على المحيطات. ويقدم أيضا استعراضا عاما للإجراءات المتخذة من أجل التخفيف من حدة هذه الآثار والتكيف مع الآثار المرتقبة لتغير المناخ على المحيطات.
	فهم آثار تغير المناخ على المحيطات

	191 - بُذلت جهود كبيرة منذ اعتماد جدول أعمال القرن 21 من أجل تحسين فهم العمليات التي تؤثر في الغلاف الجوي للأرض أو تتأثر به، بما في ذلك العمليات الاقتصادية والاجتماعية، وبناء القدرة وتعزيز التعاون الدولي وتحسين فهم العواقب الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات الجوية وتدابير التخفيف والاستجابة المتعلقة بمثل هذه التغيرات(). وكان مهما في ذلك الصدد تطوير البحث من أجل فهم أفضل لآثار تغير المناخ على المحيطات، بما في ذلك ارتفاع مستويات البحار، وذوبان جليد البحر في المنطقة القطبية الشمالية، وتحمض المحيطات، وفقدان التنوع البيوليوجي البحري، وحوادث الجو الشديدة والتحولات في توزيع الأنواع البحرية().
	192 - وكان عمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مهما على نحو خاص في إعداد تقييمات شاملة للمعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية - الاقتصادية ذات الصلة بفهم تغير المناخ وآثاره المحتملة، وكذلك الخيارات من أجل التخفيف والتكيف(). وأن تقرير التقييم الخامس للهيئة، الذي من المتوقع أن ينجز في عام 2014، سيركز بدرجة أكبر على تقييم الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية لتغير المناخ وآثارها على التنمية المستدامة وإدارة المخاطر وصياغة رد من خلال التكيف والتخفيف().
	193 - وفي ما يتعلق بمصائد الأسماك، أشار المجلس الدولي لاستكشاف البحار إلى أن ارتفاعا في درجة حرارة البحر على المديين المتوسط والبعيد قد يؤدي إلى تغيرات في هجرات الأرصدة السمكية الهامة في منطقة اتفاقية لجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي. وقد تؤثر التغيرات في الهجرة أو سلوك التبييض على معدلات الصيد أو تتسبب في انتقال الأسماك من المناطق التي تفرض فيها قيود مكانية أو عبر الحدود البحرية بحصص مختلفة().
	194 - وتمت إثارة شواغل محددة بشأن أثر تحمض المحيطات على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري()، بما في ذلك تغيير تركيبة الأنواع، وخلق اختلال في الشبكات الغذائية البحرية والنظم الإيكولوجية البحرية واحتمالا إلحاق الضرر بالصيد والسياحة وأنشطة بشرية أخرى مرتبطة بالبحار(). وثمة حاجة للبحث الإضافي من أجل وضع توقعات ذات معنى لآثار تحمض المحيطات على النظم البحرية ومصائد الأسماك ورسم الحدود التي قد لا يمكن للنظم الإيكولوجية البحرية أن تنتعش في حالة تجاوزها. وفي ذلك الصدد، أوصى إعلان موناكو لعام 2008 بتشجيع البحث من أجل فهم أفضل لآثار تحمض المحيطات على النظم الإيكولوجية البحرية، وإقامة صلات بين خبراء الاقتصاد والعلماء لتقييم الآثار الاجتماعية - الاقتصادية، وتحسين التواصل بين صانعي السياسات والباحثين والنظر في أثر ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجو على توازن إشعاع الأرض والأثر السلبي على كيمياء المحيطات والنظم الإيكولوجية في المفاوضات بشأن تغير المناخ().
	195 - وفي عام 2010، اعترف مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في مقرره 10/13 بأن تحمض المحيطات استوفى الشروط اللازمة من أجل التعامل معه كقضية جديدة وناشئة وطلب إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تعتبر آثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري والموائل البحرية كجزء من برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي.
	196 - وقد اعترف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية بالحاجة لجمع منهجي للبيانات حول البيئة البحرية من أجل تطبيق نُهج إدارة متكاملة وتوقع آثار تغير المناخ العالمي على الموارد البحرية الحية والبيئة البحرية. وسلط الضوء بصفة خاصة على الحاجة للالتزام بالبحث التعاوني الطويل الأجل من أجل توفير البيانات المطلوبة لنماذج تغير المناخ على الصعيد العالمي وللحد من حالات عدم اليقين (انظر الفقرات من 213 إلى 216)().
	197 - وتواصل اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية قيادة تنسيق النظام العالمي لرصد المحيطات، بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمجلس الدولي للاتحادات العلمية (انظر الفقرات من 213 إلى 216)(). وستشمل خطة العمل المستقبلية للنظام المتغيرات المناخية الأساسية الناشئة فيما يتعلق بكيمياء المحيطات ونظمها الإيكولوجية، وهو ما سيكون مفيدا في تعقب آثار تغير المناخ والتحمض على النظم الإيكولوجية للمحيطات().
	التخفيف من أثر تغير المناخ الناجم عن الأنشطة المتعلقة بالمحيطات

	198 - يسلط الفرع التالي الضوء على الإجراءات المهمة التي اتخذت للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري من السفن وتنظيم عملية تخصيب المحيطات وعزل الكربون().
	199 - وبالإضافة إلى إعداد دراسات شاملة()، تشتمل الإجراءات التي اتخذتها المنظمة البحرية الدولية للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري من السفن على وضع تدابير تقنية وتشغيلية للنقل البحري الدولي().
	200 - وناقشت لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في اجتماعها الأخير في عام 2010() إمكانية تعديل المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن بغرض إلزام السفن الجديدة بما اعتمدته المنظمة من مؤشر كفاءة الطاقة في تصميم السفن() وخطة إدارة كفاءة الطاقة في السفن(). وعُممت في وقت لاحق التعديلات المقترحة، وستنظر في اعتمادها لجنة الحماية في تموز/يوليه 2011(). وقد واصلت اللجنة أيضا مناقشة وضع تدابير مستندة إلى آليات السوق، باعتبارها آلية محتملة للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري من وسائل النقل البحري الدولي، بما في ذلك اقتراح فرض ضريبة على جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من وسائل النقل البحري الدولي، أو من السفن التي لا تستوفي شروط الكفاءة في استخدام الطاقة.
	201 - وفي سياق الاتفاقية الإطارية، تتلقى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية معلومات مستكملة بصفة دورية من المنظمة البحرية الدولية عن التطورات في مجال الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري من السفن. وتناقَش هذه المسألة أيضا في إطار الفريق العامل المخصص للعمل التعاوني الطويل الأجل، وذلك في سياق النُهج القطاعية التعاونية والإجراءات الخاصة بقطاعات محددة بغرض تعزيز تنفيذ الاتفاقية الإطارية. وتركز هذه المناقشات الجارية على كيفية تحديد الأدوار التي تضطلع بها العمليات في إطار الاتفاقية الإطارية والمنظمة البحرية الدولية، والصلات التي تربط بين تلك العمليات().
	202 - وعلى الرغم من أن تخصيب المحيطات يمكنه أن يؤدي إلى تعزيز نمو العوالق، ومن ثم إلى زيادة امتصاص ثاني أكسيد الكربون في المحيطات، أُعربَ عن عدة شواغل إزاء الآثار المحتملة لتخصيب المحيطات على البيئة البحرية(). واتخذ عدد من الهيئات الحكومية الدولية، بما فيها الأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن والأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن، مقررات لمنع أنشطة تخصيب المحيطات ما عدا الأبحاث العلمية المشروعة (انظر الفقرة 101 أعلاه)(). ويجري بذل جهود إضافية في سياق اتفاقية لندن وبروتوكول لندن لوضع آلية تنظيمية عالمية لأنشطة تخصيب المحيطات().
	203 - وقد دخلت التعديلات على بروتوكول لندن حيز النفاذ في عام 2007 للسماح باحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في التكوينات الجيولوجية تحت قاع البحار لعزله عن الجو لآجال طويلة(). وفي عام 2009، اعتمدت الأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن تعديلا على المادة 6 من بروتوكول لندن للسماح بتصدير تدفقات ثاني أكسيد الكربون لغرض تخزينه في التكوينات الجيولوجية العابرة للحدود تحت قاع البحار، وهو التعديل الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد(). ويجري حاليا استعراض للمبادئ التوجيهية المحددة لعام 2007 لتقييم تدفقات ثاني أكسيد الكربون بغرض التخلص منها في التكوينات الجيولوجية تحت قاع البحار، في ضوء التعديلات على المادة 6، وذلك بغية استكمالها في عام 2012().
	التكيف مع تغير المناخ

	204 - لقد بذل المجتمع الدولي، ولا سيما المجتمعات المحلية الساحلية، جهودا ملموسة بغرض التكيف مع الآثار الحالية والمتوقعة لتغير المناخ على المحيطات(). وفي ضوء جدول أعمال القرن 21()، تركز العديد من تلك الأنشطة أيضا على أهمية التنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية وعلى الحاجة إلى استراتيجيات للتكيف تقوم على مراعاة النظم الإيكولوجية.
	205 - ووافق مؤتمر عام 2010 للأطراف في الاتفاقية الإطارية في كانكون على أن ثمة حاجة على وجه السرعة إلى تحسين التعاون الدولي والإجراءات المتعلقة بالتكيف من أجل دعم وإتاحة تنفيذ عملية التكيف بغرض الحد من سرعة التأثر وبناء القدرة على التكيف في البلدان النامية، مع مراعاة جملة أمور منها النظم الإيكولوجية السريعة التأثر. وإضافة إلى ذلك، وفي اختتام أعمال الفريق العامل المخصص للعمل التعاوني الطويل الأجل، دعيت جميع الأطراف إلى تحسين الإجراءات المتعلقة بالتكيف ضمن إطار عمل كانكون للتكيف. كما جرى الإقرار بالحاجة إلى تعزيز التعاون والخبرات على الصعيد الدولي().
	206 - وأقرت الخطة الاستراتيجية الجديدة للتنوع البيولوجي التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 2010 بأن حماية التنوع البيولوجي من شأنها أن تساعد على إبطاء تغير المناخ بتمكين النظم الإيكولوجية من تخزين مزيد من الكربون وامتصاصه، وأن تساعد الناس على التكيف مع تغير المناخ بإضفاء القدرة على التكيف على النظم الإيكولوجية وجعلها أكثر مناعة. وفيما يتعلق باتخاذ إجراءات محددة، تقرر تعزيز قدرة النظم الإيكولوجية على التكيف وإسهام التنوع البيولوجي في مخزونات الكربون بحلول عام 2020، وذلك من خلال إجراءات الحفظ والإصلاح، بما يشمل إصلاح ما لا يقل عن نسبة 15 في المائة من النظم الإيكولوجية المتدهورة، وبالتالي الإسهام في تخفيف وطأة تغير المناخ والتكيف معه().
	207 - وقد بادرت منظمة الأغذية والزراعة مؤخراً إلى إقامة شراكة عالمية بشأن المناخ ومصائد الأسماك وتربية المائيات، وهي شراكة طوعية تضم 20 منظمة دولية وهيئة قطاعية تركز على تفاعلات تغير المناخ مع المياه العالمية والموارد الحية وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية(). ونظرت أيضا الدورة التاسعة والعشرون للجنة مصائد الأسماك التابعة للفاو في عام 2011 في المسائل المتصلة بآثار تغير المناخ والتكيف معه وتخفيف وطأته في سياق مصائد الأسماك وتربية المائيات. 
	5 - العلوم البحرية ونقل التكنولوجيا البحرية

	208 - يمكن للعلوم البحرية، وتكنولوجياتها الداعمة أن تقدم، من خلال تحسين المعارف وتطبيقها في مجال الإدارة وصنع القرار، مساهمة كبيرة فيما يتعلق بالقضاء على الفقر، وكفالة الأمن الغذائي، ودعم النشاط الاقتصادي البشري، وصون البيئة البحرية العالمية، والمساعدة على التنبؤ بالأحداث الطبيعية والكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها والتصدي لها. ويمكن للعلوم البحرية أيضا أن تساعد على القيام بوجه عام بتشجيع استخدام المحيطات ومواردها لتحقيق التنمية المستدامة.
	209 - وأوصى جدول أعمال القرن 21 الدول بالنظر في دعم الدور الذي تضطلع به المنظمات الدولية في جمع البيانات والمعلومات من المحيطات وكل البحار وتحليلها وتوزيعها. وأكدت خطة جوهانسبرغ التنفيذية على أهمية بناء القدرات في مجال العلوم البحرية. وشددت أيضا على الحاجة إلى زيادة التعاون العلمي والتقني، بما في ذلك نقل العلوم والتكنولوجيات والتقنيات البحرية على نحو ملائم من أجل حفظ الموارد البحرية الحية وغير الحية وإدارتها. وأهابت استراتيجية موريشيوس للتنفيذ (انظر الفرع الثالث - دال أدناه) بالمجتمع الدولي أن يوفر الدعم التقني والمالي لبرامج العلوم البحرية في اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية.
	210 - ويعد علم وتكنولوجيا البحار مسألة شاملة ما فتئت تدرج في جدول أعمال اجتماعات العملية التشاورية غير الرسمية والجمعية العامة، التي لا تزال تؤكد على أهمية زيادة الفهم العلمي للبيئة البحرية، وبخاصة في أعماق البحار، ونظمها الإيكولوجية البحرية السريعة التأثر. وينبغي للدعم الدولي أن يعمل على تنسيق الأبحاث على نحو أفضل وتشجيع التعاون والحوار وإقامة شراكات وتحسين الحوكمة الدولية، بما في ذلك إصلاح مؤسسات بريتون وودز(). وتقوم المنظمات العلمية العالمية، بالتعاون مع الحكومات والكيانات ذات الصلة داخل منظمة الأمم المتحدة، باتخاذ خطوات من أجل تشجيع تقديم البيانات والمعلومات بشأن تحديات التنمية المستدامة وحلولها وتيسير فهم هذه التحديات، لكن تلك الجهود تحتاج إلى موارد إضافية. وأكدت لجنة التنمية المستدامة في مقررها 7/1 (انظر الفقرة 48 أدناه) على أن الفهم العلمي للبيئة البحرية، بما في ذلك الموارد الحية البحرية وآثار التلوث، أمر أساسي لاتخاذ قرارات سليمة، بما في ذلك إزاء التفاعل بين نظامي الغلاف الجوي والمحيطات.
	آليات التعاون والتنسيق في العلوم البحرية
	اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

	211 - في الوقت الذي يشارك فيه عدد من المنظمات في إجراء أبحاث علمية بحرية وما يتصل بها من أنشطة في إطار ولايات كل منها، يُعترف باللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية باعتبارها المنظمة الدولية المختصة فيما يتعلق بالبحث العلمي البحري في الاتفاقية. وهي تضطلع بدور هام في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وخطة جوهانسبرغ التنفيذية، حيث إن العديد من أحكام الخطة تتناول اللجنة المذكورة بشكل مباشر. وقد برزت اللجنة باعتبارها المنظمة الدولية التي تنسق الأنشطة العلمية البحرية وخدمات المحيطات وما يتصل بها من بناء القدرات (انظر الفقرات 212 إلى 221 أدناه). وتسهم اللجنة في تنفيذ الاتفاقية ولديها برامج في علوم وتكنولوجيا المحيطات. 
	هيئة الخبراء الاستشارية لقانون البحار

	212 - استجابة للاحتياجات الناشئة عن الاتفاقية ذات الصلة بالبحث ونقل التكنولوجيا البحرية وبناء القدرات، أنشأت جمعية اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية هيئة الخبراء الاستشارية لقانون البحار في عام 1999 بغرض تقديم المشورة، بناء على الطلب، لمجالس إدارة اللجنة وللأمين التنفيذي بشأن الاضطلاع بمسؤوليات اللجنة بموجب الاتفاقية. وعقدت هيئة الخبراء الاستشارية، التي تتعاون على نحو وثيق مع شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، 10 اجتماعات واختتمت أعمالها بشأن ثلاث وثائق: معايير اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية ومبادئها التوجيهية فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا البحرية؛ وإجراءات تطبيق المادة 247 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من قبل اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية؛ والمبادئ التوجيهية لتنفيذ قرار جمعية اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية 20/6 بشأن نشر طافيات لدراسة سطح أعالي البحار في إطار برنامج أرغو. وفي الاجتماع الثالث والأربعين للمجلس التنفيذي للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية المنعقد في عام 2010، طُلب إلى هيئة الخبراء الاستشارية مواصلة العمل بشأن الاستبيان رقم 3 عن ”ممارسات الدول الأعضاء في مجال البحث العلمي البحري ونقل التكنولوجيا البحرية“ في إطار الاتفاقية.
	النظم العالمية لرصد المحيطات

	213 - دعا جدول أعمال القرن 21 إلى إنشاء نظام عالمي لرصد المحيطات يتيح الإدارة الفعالة للبيئة البحرية واستخدام مواردها الطبيعية على نحو مستدام. وتقود اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية شراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمجلس الدولي للعلوم بغرض تنسيق عملية تنفيذ النظام العالمي لرصد المحيطات، وهو عبارة عن نظام دائم لرصد المحيطات يجري بناؤه وتعهده وتحديثه بفضل مساهمات الدول الأعضاء. ويتكون النظام من (أ) نموذج لعرض المحيطات مع التركيز على الملاحظات الخاصة بالخدمات والعلوم المتصلة بالمناخ؛ و (ب) نموذج ساحلي يركز على مجموعة أوسع من الملاحظات، بما فيها البيانات الاجتماعية والاقتصادية. ويشمل النظام الاستشعار من بعد انطلاقا من السواتل؛ وأدوات ساحلية بما فيها أجهزة قياس المد؛ والعوامات والأجهزة العائمة لفحص التيارات في المحيطات والمنصات الأخرى؛ والسفن التجارية المتعاونة حسب الظروف (بما فيها العبارات التجارية)؛ وسجلات التغيّر التسلسلية الطويلة المدة. ويقدم النظام بيانات ومعلومات للمستخدمين. ويعتمد تنفيذه إلى حد كبير على التوجيه التقني الذي تقدمه اللجنة التقنية المشتركة بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية المعنية بعلم المحيطات وعلم الأرصاد الجوية البحرية. وقد أقيمت نسبة 62 في المائة من شبكة الرصد المتوقع من أجل نموذج عرض المحيطات التابع للنظام العالمي لرصد المحيطات (وهو ما يشكل زيادة عن نسبة 30 في المائة المسجلة في اجتماع مؤتمر القمة المعني بالأرض). وقد حققت عناصر العوامات المنجرفة والطافيات المنجرفة مع التيار لجمع البيانات الأهداف الأولية التي صممت من أجلها، غير أن الإبقاء على تلك النظم يظل يشكل تحديا. وقد أحرز أيضا تقدم كبير فيما يخص المصفوفة العالمية لأجهزة قياس المد، وهو ما يعزى إلى حد كبير إلى زيادة التركيز على رصد أمواج تسونامي وغيرها من الأخطار الكامنة على مستوى سطح البحر.
	214 - وأقرت جمعية اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية في قرارها 23-1 بأن تنفيذ النظام تنفيذا كاملا يتطلب استمرار عمل نظم للرصد في الموقع ومن الفضاء يجري حاليا بحثها بوصفها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة العالمية لنظم رصد الأرض. ويواجه النظام التحدي المتثمل في توسيع نطاق شبكة الرصد من مجموعة محدودة من أوجه الرصد المادي إلى مجموعة تشتمل على المتغيرات البيولوجية والكيميائية ليرتكز عليها تقييم حالة المحيطات خارج نطاق المناخ، بما في ذلك مثلا امتصاص الكربون والتحميض وتغير النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي.
	215 - وأفادت اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية بأن الاستثمارات في النظام شهدت ركودا على مدى العقد الماضي. وستضطلع تنمية القدرات بدور حاسم، وثمة حاجة إلى قيام الجهات المانحة الدولية، بما فيها مرفق البيئة العالمية، بتخصيص التمويل للأنشطة المستدامة في مجال رصد المياه الساحلية وعلومها().
	216 - وقد يؤدي وضع اتفاقية رسمية لجمع الملاحظات الأساسية المتعلقة بالمحيطات وتبادلها إلى مواصلة تطوير النظام().
	تكاثر الطحالب الضارة

	217 - على إثر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، قامت اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية بتشكيل الفريق الحكومي الدولي المعني بتكاثر الطحالب الضارة في آذار/مارس 1991 لتلبية الاحتياجات العلمية والإدارية والمتصلة بالموارد إلى تنفيذ برنامج عالمي لمكافحة تكاثر الطحالب الضارة. وقد اجتمع الفريق أكثر من عشر مرات، وهو يواصل العمل على وضع وتنفيذ برنامج لمكافحة تكاثر الطحالب الضارة لتعزيز الإدارة الفعالة لتكاثر الطحالب الضارة وإجراء أبحاث علمية بشأنها، وذلك بغرض فهم أسبابه وتوقع حالات حدوثه والتخفيف من آثاره. وفي نيسان/أبريل 2011، ركز اجتماع الفريق على تنمية القدرات؛ وآثار الطحالب الضارة على صحة الإنسان، بما في ذلك الآثار الطويلة الأجل للتعرض لمستويات منخفضة من تلك الطحالب، وهي الآثار التي يساء فهمها؛ والأحداث المتعلقة بالطحالب الضارة، وإدارة المناطق الساحلية والروابط التي تصلها بإغناء السواحل بالمغذيات؛ وتأثيرات تغير المناخ والتغير العالمي على حدوث حالات التكاثر والأثر المترتب عليها.
	218 - ولدى الفريق الحكومي الدولي المعني بتكاثر الطحالب الضارة فريق يعمل بوصفه جهة للتنسيق فيما يتعلق بالتعامل مع النظام العالمي لرصد المحيطات، واللجنة التقنية المشتركة بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية المعنية بعلم المحيطات وعلم الأرصاد الجوية البحرية، ونظام الإنذار المبكر بالأخطار المتصلة بالمحيطات التابع للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية فيما يتعلق بنظم رصد تكاثر الطحالب الضارة وتوقعه والإنذار بحدوثه. وفيما يتعلق بجمع البيانات وتبادلها، يتعاون الفريق أيضا مع برنامج التبادل الدولي للبيانات والمعلومات الأوقيانوغرافية بشأن وضع نظام للمعلومات المتصلة بالطحالب الضارة صمم لتجميع البيانات عن الأحداث الضارة، والجغرافيا الأحيائية للأنواع الضارة، والنظم الحالية للرصد والإدارة على الصعيد العالمي، وليكون نقطة مرجعية لاستخدام أسماء الأنواع المسببة للضرر.
	نظم الإنذار المبكر

	219 - لقد أضحى الحد من احتمال التعرض للأخطار الساحلية العديدة، بما فيها أمواج تسونامي وهبوب العواصف وحالات تفشي تكاثر الطحالب الضارة، ممكنا بفضل إقامة واستخدام نظم الإنذار المبكر لتنبيه السكان المحليين إلى الأحداث الوشيكة. وتبرز كارثة تسونامي التي وقعت في المحيط الهندي في عام 2004 والزلزال الذي ضرب مؤخرا في اليابان، للمجتمع الدولي بشكل خاص، الآثار المدمرة لأمواج تسونامي والحاجة إلى نظم الإنذار المبكر للحيلولة دون تحول أحداث طبيعية خطيرة إلى كوارث إنسانية. غير أن تمويل نظم الإنذار المبكر بأمواج تسونامي قد تقلص، وإن كانت أمواج تسونامي تعالَج بشكل متزايد باعتبارها جزءا من نهج شامل لعدة أخطار.
	220 - وتحت القيادة الرئيسية للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، جرى وضع إطار لنظام عالمي شامل ولنظم للإنذار بأمواج تسونامي وغيرها من الأخطار الساحلية من أجل المحيط الهندي ومنطقة البحر الكاريبي والبحار المجاورة وشمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط والبحار المتصلة بهما. وقد تم تحديث المصفوفة العالمية للعوامات المنجرفة وطافيات أرغو لجمع البيانات وعدد كبير من محطات قياس مستوى سطح البحر لكي تقدم البيانات بصورة آنية، وذلك بغرض دعم نظم الإنذار بأمواج تسونامي. غير أنه لوحظ أن ثمة حاجة إلى تعزيز عملية أخذ العينات لتحسين نظم الإنذار المبكر. وتقوم اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية بتحسين أنشطة رسم الخرائط الساحلية داخل الدول من خلال أنشطة بناء القدرات ومن خلال مساعدة الوكالات الوطنية للتصدي للكوارث على وضع خرائط وخدمات محددة الهدف، بما في ذلك خرائط الفيضانات ورسم خرائط النظم الإيكولوجية الساحلية.
	التبادل الدولي للبيانات والمعلومات الأوقيانوغرافية

	221 - التبادل الدولي للبيانات والمعلومات الأوقيانوغرافية عبارة عن برنامج من برامج اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية. وتتمثل أهدافه في (أ) تيسير وتشجيع تبادل جميع البيانات والمعلومات البحرية، بما في ذلك البيانات الوصفية والمنتجات والمعلومات بصورة آنية أو شبه آنية أو بصورة مؤجلة؛ و (ب) كفالة حفظ جميع البيانات والمعلومات البحرية وإدارتها وخدماتها في الأجل الطويل؛ و (ج) تعزيز استخدام المعايير الدولية، ووضع معايير وأساليب تبادل البيانات والمعلومات البحرية على الصعيد العالمي أو المساعدة على وضع تلك المعايير والأساليب، وذلك باستخدام إدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر ملاءمة؛ و (د) مساعدة الدول الأعضاء على اكتساب القدرة اللازمة لإدارة البيانات والمعلومات البحرية وعلى أن تصبح شريكة في الشبكة؛ و (هـ) دعم البرامج البحرية العلمية والتنفيذية الدولية للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمات الراعية لها عن طريق إسداء المشورة وتقديم خدمات تتعلق بإدارة البيانات. وقد تم توسيع نطاق البيانات المشمولة بالتبادل الدولي المذكور إلى حد كبير بفضل إدماج نظام المعلومات البيولوجية الجغرافية بشأن المحيطات، وهو عبارة عن عملية مستمرة، حيث يبلغ حجم البيانات 30 مليون سجل، بما يشمل 898 من فرادى مجموعات البيانات، وهو الحجم الذي لا يزال آخذ في التزايد.
	فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية

	222 - تلبيةً للحاجة إلى نهج علمي شامل لعدة قطاعات ومشترك بين التخصصات إزاء شؤون البيئة البحرية، والحاجة إلى تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين وكالات الأمم المتحدة التي تتولى المسؤوليات ذات الصلة بالموضوع، أنشئ فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية في عام 1967 بوصفه آلية استشارية مشتركة(). وهو يسدي المشورة لوكالاته الراعية بشأن المسائل التي تهمها بناء على طلبها(). وفي السنوات الأخيرة، عقب استعراض داخلي معمق أجري في عام 2001، خضع الفريق لعملية تحديث وتنشيط أفضت إلى تعزيز شبكاته بزيادة عدد خبراء البلدان النامية المشاركين في أنشطته، ودعمت مشاركة الفريق في العملية المنتظمة(). كما جرى إدماج عنصر بناء القدرات في أنشطته الرئيسية(). وشارك الفريق في ”تقييم التقييمات“، بإجراء استعراض للتقييمات البحرية العالمية والإقليمية القائمة والمتعلقة بالتلوث البحري، بما في ذلك التلوث الناجم عن السفن ومدخلات الغلاف الجوي في المحيطات().
	223 - ويعد الفريق بصفة دورية تقريرا عالميا عن المسائل المتعلقة بتدهور البيئة البحرية ويقدم المشورة استجابة للأحداث الهامة التي تنطوي على أخطار بالنسبة لصحة الإنسان والنظم الإيكولوجية البحرية(). ويتعلق برنامجه الحالي بمسائل من قبيل مدخلات النفط في البحر انطلاقا من الأنشطة البحرية، وتقييم المخاطر البيئية في مجال تربية المائيات في المناطق الساحلية والإبلاغ عنها، والأخطار الناجمة عن المواد الكيميائية التي تحملها السفن، ونماذج التعرض البيئي بغرض تطبيقه في مجال تحليل خطر المأكولات البحرية، واستخدام العلوم في عمليات صنع القرارات المتصلة بالبيئة البحرية.
	244 - وتشمل أيضا المهام الرئيسية للفريق تحديد القضايا الجديدة والناشئة التي تهدد البيئة البحرية. فعلى سبيل المثال، أصدر الفريق في عام 2008 بيانا مشتركا مع اللجنة العلمية لبحوث المحيطات بشأن تخصيب المحيطات أو عمليات إضافة المغذيات عن قصد إلى المحيطات(). وأبرز الفريق أيضا في منشوره الأخير الحاجة إلى التركيز من جديد على الزئبق في أنواع السمك التي يجري استغلالها، وذلك بتحديد الزئبق بوصفه مسألة شاملة في برنامج تقييم المياه العابرة للحدود().
	العلم والتقييمات واتخاذ القرارات

	225 - على الرغم من الكثير من مبادرات البحوث الناجحة والرائدة، فلا تزال هناك فجوات هامة في فهمنا لطريقة عمل النُظُم الإيكولوجية البحرية وحالة المحيطات في العالم. وتكتسي التقييمات أهمية من أجل الفهم الأفضل لحالة واتجاهات النُظُم الإيكولوجية. وبصفة خاصة، تساعد التقييمات على قياس أوجه الضعف، والمرونة والقدرة على التكيف لمختلف النُظُم الإيكولوجية، فضلا عن البضائع والخدمات التي توفرها لرفاه البشر وسبل كسب عيشهم. وتسهم التقييمات أيضا في التوصل إلى فهم أفضل لطريقة وسياق تأثير الأنشطة البشرية على النُظُم الإيكولوجية ومن ثم، المساعدة على تحديد الاستجابات الإدارية المناسبة.
	المنهاج الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النُظُم الإيكولوجية

	226 - أكدت خطة جوهانسبرغ التنفيذية في فقرتها 36 على الحاجة إلى تحسين الفهم والتقييم العلميين للنُظُم الإيكولوجية البحرية والساحلية كأساس هام لاتخاذ قرارات سليمة. وقد شددت المشاورات التي جرت في الفترة 2005-2008 بشأن استحداث آلية دولية للخبرات العلمية في مجال التنوع البيولوجي والاستراتيجية العالمية لمتابعة تقييم النُظُم الإيكولوجية في الألفية (انظر الفقرة 232 أدناه) على الحاجة إلى منهاج حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النُظُم الإيكولوجية(). وللتنوع البيولوجي البحري والساحلي وخدمات النُظُم الإيكولوجية أهمية في التنمية المستدامة ورفاه البشر في الحاضر والمستقبل، ولا سيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر. وفي عام 2010()، جرى الاتفاق في اجتماع حكومي دولي مخصص مع أصحاب المصلحة المتعددين على إنشاء ذلك المنهاج() الذي يهدف إلى تعزيز واجهة الترابط بين العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النُظُم الإيكولوجية من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه بشكل مستدام، ورفاه البشر في الأجل الطويل والتنمية المستدامة. كما سيحدد المعلومات العلمية الأساسية اللازمة لواضعي السياسات؛ ويُجري تقييمات منتظمة وفي الوقت المناسب للمعارف؛ ويدعم وضع السياسات وتنفيذها؛ ويُرتِّب أولويات الاحتياجات الأساسية في مجال بناء القدرات ويُحفِّز تمويل أنشطة بناء القدرات. 
	227 - وأُحيلت نتائج الاجتماع إلى الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة، بما فيها الجزء الرفيع المستوى من تلك الدورة المتعلق بالتنوع البيولوجي، المعقودة في 22 أيلول/سبتمبر 2010 (A/65/388). ولاحظ الجزء الرفيع المستوى من الدورة أهمية الصلة بين المعارف العلمية ووضع السياسات على نحو يتسم بالفعالية وشدد على أهمية إنشاء المنهاج(). ووفقا لذلك، طلبت الجمعية العامة بقرارها 65/162 إلى مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يعقد اجتماعا عاما لتحديد النماذج والترتيبات المؤسسية للمنهاج في أسرع فرصة ممكنة. وفي ذلك الصدد، طلب مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته السادسة والعشرين، بموجب مقرره 26/4، عقد هذا الاجتماع في وقت لاحق في عام 2011. وطلب أيضا إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يعمل في تعاون وثيق مع كل من اليونسكو، والفاو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكفالة التنفيذ السليم للمنهاج إلى حين إنشاء أمانة للمنهاج. وفي ذلك الصدد، طُلب إلى البرنامج الإنمائي أن يقدم عرضا برغبته في استضافة أمانة المنهاج وتزويدها بأشكال أخرى من الدعم في الأجل الطويل. 
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتقييم البيئة البحرية

	228 - يقدم المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة منذ عام 2000 معلومات عن التنوع البيولوجي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة دعما لعمليات اتخاذ القرار. كلف مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بموجب مقرره GC/22/1/111 المركز بتقديم مجموعة من الخدمات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وإلى الاتفاقيات المتصلة بالتنوع البيولوجي وللأطراف فيها والهيئات الأخرى التابعة للمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. ومن أهم برامج المركز ذلك المتعلق بتقييم البيئة البحرية ودعم عملية اتخاذ القرارات، والذي يسعى إلى تقديم المعلومات العلمية الاستراتيجية لتوجيه القرارات التي تؤثر على البيئة البحرية والساحلية. ومن بين أنشطة المركز، قيامه بإنشاء وتحسين مجموعات بيانات بحرية وساحلية أساسية تتيح قاعدة للمعارف من أجل اتخاذ القرارات. وتشمل مجموعات البيانات تلك قاعدة بيانات تقييم البيئة البحرية على الصعيدين العالمي والإقليمي()، وقاعدة بيانات المناطق البحرية المحمية في العالم، وقاعدة بيانات الأمراض التي تصيب المرجان في العالم(). ويعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمركز أيضا على إتاحة إمكانية تكامل مجموعات البيانات تلك واستخدامها في التقييمات البيئية والاجتماعية - الاقتصادية ذات الصلة وفي أدوات دعم عمليات اتخاذ القرار وذلك من أجل الإدارة الأفضل للبيئات البحرية والساحلية. 
	229 - واضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بشراكة مع اتفاقيات وخطط عمل البحار الإقليمية، بإعداد سلسلة الدراسات التقييمية والاستشرافية المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري التي صدرت في المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي. وتتيح تلك التقييمات (19 تقريرا إقليميا) لمحة عامة عن الحالة الراهنة للتنوع البيولوجي البحري. وتشير النتائج إلى أن التنوع البيولوجي البحري يتعرض حاليا إلى تهديد من مختلف عوامل التغيير، مثل التلوث البري المنشأ، والاستغلال المفرط لمصائد الأسماك، وإقحام أنواع بحرية دخيلة والتأثير المتزايد لتغير المناخ، بما في ذلك تحمض المحيطات().
	التقييم الدولي للمياه في العالم

	230 - في الفترة بين عامي 1999 و 2006،جرى تكليف عملية التقييم الدولي للمياه في العالم التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بإجراء تقييمات استراتيجية شاملة للمسطحات المائية الدولية في العالم من أجل تحديد الأسباب الجذرية للتدهور البيئي. وستقدم عملية التقييم الدولي للمياه في العالم أيضا مقترحات محددة لاستخدامها بشكل مستدام وتطويرها().
	231 - وأعدت عملية تقييم المياه في العالم خلال الأعوام السبعة من وجودها، تقييمات متكاملة بشأن جميع ما استهدفته من المسطحات المائية البحرية العابرة للحدود والبالغ عددها 66 مسطحا مائيا. وقدمت عملية تقييم المياه أيضا بيانات وتحليلات علمية يمكن أن تستفيد منها هيئات وأنشطة دولية وإقليمية وعالمية أخرى في مجال المياه الدولية دعما لتحليلاتها أو أنشطتها في مجال التنمية المستدامة.
	تقييم النُظُم الإيكولوجية في الألفية 

	232 - تمثل الهدف من عملية تقييم النُظُم الإيكولوجية في الألفية، التي بدأت في عام 2001 وأُنجزت في عام 2005، في تقييم عواقب تغير النُظُم الإيكولوجية على رفاه البشر والأساس العلمي للإجراءات التي يلزم اتخاذها لتعزيز حفظ تلك النُظُم الإيكولوجية واستخدامها بشكل مستدام وإسهامها في رفاه البشر(). وأتاحت نتائج التقييم في الألفية تقييما علميا لحالة واتجاهات النُظُم الإيكولوجية في العالم، بما فيها النُظُم الإيكولوجية البحرية، والخدمات التي توفرها وخيارات استعادة استخدامها على نحو مستدام أو المحافظة على ذلك الاستخدام أو تعزيزه().
	دال - الدول الجزرية الصغيرة النامية
	233 - ينص جدول أعمال القرن 21، في الفقرة 17-124 منه، على أن ” الدول الجزرية الصغيرة النامية والجزر التي تدعم المجتمعات المحلية الصغيرة تشكل حالة خاصة من حيث البيئة والتنمية على حد سواء. فهي تتسم بالهشاشة والضعف من الناحية الإيكولوجية. وحجمها الصغير، ومواردها المحدودة، وتشتتها الجغرافي وعزلتها عن الأسواق تجعلها في موقف غير موات اقتصاديا وتحول دون تحقيقها وفورات الحجم“. وهي، بطبيعتها، شديدة الاعتماد على المحيطات والبحار في سبل كسب العيش لسكانها، وتظل في الوقت نفسه عرضة لخطر أشد يتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر والآثار الضارة لتغير المناخ، والتلوث وغير ذلك من الضغوط المفروضة على موارد المحيطات والبحار.
	234 - وعلى الرغم من أن الدول الجزرية الصغيرة النامية تتسم بالعديد من خصائص البلدان النامية الأخرى، فإنها تواجه تحديات فريدة من نوعها جرى الاعتراف بها على نطاق واسع. واعترف المجتمع الدولي بشكل رسمي لأول مرة بالحالة الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية في سياق التنمية المستدامة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 1992 (انظر الفقرات 18 و310-314). 
	235 - ومنذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، أُنشئ، على النحو المبين أدناه، عدد من الأطُر الدولية والتي تسعى إلى معالجة أوجه القصور التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية في تحقيق التنمية المستدامة 
	1- الإطار السياسي

	برنامج عمل بربادوس
	236 - أعاد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، المعقود في بربادوس في عام 1994، التأكيد على مبادئ والتزامات التنمية المستدامة الواردة في جدول أعمال القرن 21 وترجمتها إلى سياسات وإجراءات وتدابير محددة يتم اتخاذها على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتمكين الدول الجزرية الصغيرة النامية من تحقيق التنمية المستدامة. واعتمد المؤتمر برنامج عمل بربادوس للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية (برنامج عمل بربادوس)، ويشتمل البرنامج على 14 نقطة ويحدد المجالات ذات الأولوية والإجراءات اللازمة للتصدي للتحديات الخاصة التي تواجه تلك الدول. ويحدد برنامج عمل بربادوس أيضا المجالات الشاملة لعدة قطاعات التي بحاجة إلى الاهتمام: بناء القدرات؛ والتنمية المؤسسية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛ والتعاون في نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا؛ والتجارة والتنويع الاقتصادي؛ والمالية.
	237 - وسلط برنامج عمل بربادوس الضوء على التحديات والعقبات الخاصة التي تسبب حالات التراجع الكبرى في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للدول الجزرية الصغيرة النامية والتي جرت معالجة بعضها بالفعل في جدول أعمال القرن 21، بما فيها صغر الحجم والعزلة الجغرافية اللذان يحولان دون تحقيق وفورات الحجم. وبالإضافة إلى ذلك، أكد برنامج عمل بربادوس فرط اعتماد الدول الجزرية الصغيرة النامية على التجارة الدولية؛ والكثافة السكانية العالية التي تزيد من الضغط على الموارد المحدودة أصلا؛ وفرط استخدام الموارد واستنفادها قبل الأوان؛ والحجم الصغير نسبيا لمستجمعات المياه وإمدادات المياه العذبة المهددة؛ والإدارة العامة والهياكل الأساسية المكلَّفة؛ والقدرات المؤسسية والأسواق المحلية المحدودة. 
	238 - وضع الهيكل الشامل لبرنامج عمل بربادوس مبادئ وحدد استراتيجيات معينة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في الآجال القصير والمتوسط والطويل دعما للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية. وشدد برنامج عمل بربادوس على الأهمية الحاسمة للمحيطات بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية على نطاق العديد من مجالاتها المواضيعية، بما فيها تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، وإدارة النفايات، والموارد البحرية والساحلية، وموارد السياحة، وموارد التنوع البيولوجي، والنقل والاتصال، والعلم والتكنولوجيا. 
	توافق آراء مونتيري 

	239 - وضع توافق آراء مونتيري، الذي أُعتمد في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المعقود في آذار/مارس 2002، إطار عمل من أجل إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية بحيث تتولى البلدان النامية مسؤولياتها فيما يتعلق بالحد من الفقر وتدعم البلدان المانحة ذلك العمل عن طريق زيادة المعونة المالية وزيادة انفتاح التجارة. ويمثل توافق الآراء التزاما بجدول أعمال إنمائي ذي قاعدة عريضة يراعي الحد من الفقر والاستدامة البيئية فضلا عن النمو الاقتصادي. وسلط توافق الآراء الضوء على مجموعات معينة من البلدان التي تسترعي اهتماما خاصا، بما فيها الدول الجزرية الصغيرة النامية، وأكد مجددا التزام المجتمع الدولي ببرنامج عمل بربادوس.
	240 - ودعا توافق الآراء إلى تعزيز الجهود المبذولة على الصعيد الوطني في مجال بناء القدرات في مجالات مثل الهياكل الأساسية المؤسسية، وتنمية الموارد البشرية والمالية العامة، لا سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من المجموعات الضعيفة. وأكد توافق الآراء أيضا على أهمية تعزيز إمكانية وصول صادرات البلدان النامية، بما فيها الدول الجزرية الصغيرة النامية، إلى جميع الأسواق على نحو يمكن التنبؤ به، وعلى الحاجة إلى تعزيز دعم التدريب المتصل بالتجارة، وبناء القدرات والمؤسسات وخدمات دعم التجارة، مع إيلاء اهتمام خاص للدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من المجموعات الضعيفة. وأخيرا، أقر توافق الآراء بواقعة أن المساعدة الإنمائية الرسمية لا تزال تشكل أكبر مصدر للتمويل الخارجي لكثير من الدول الجزرية الصغيرة النامية، وأن لتلك المساعدة أهمية حاسمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا.
	استراتيجية موريشيوس

	241 - في عام 2005، وفي اجتماع استعراضي عقد في بورت لويس، موريشيوس، جرى اعتماد استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية وذلك بهدف معالجة الفجوة في التنفيذ التي لا تزال تواجهها تلك الدول. وأقر المشاركون في الاجتماع أنه لا تزال هناك قيود فيما يتعلق بتنفيذ أنشطة برنامج عمل بربادوس. وقد سعت الدول الجزرية الصغيرة النامية، بصفة خاصة، إلى تنفيذ الخطة في إطار القيود الناجمة عن الموارد المالية المحدودة، بما في ذلك الانخفاض العام في المساعدة الإنمائية الرسمية.
	242 - لقد حددت استراتيجية موريشيوس الإجراءات والاستراتيجيات في 19 مجالا من المجالات ذات الأولوية التي تستند إلى المجالات المواضيعية الأصلية الـ 14 لبرنامج عمل بربادوس. وشملت المجالات المواضيعية الإضافية الجديدة لاستراتيجية موريشيوس الرفع من قائمة أقل البلدان نموا، والتجارة، والإنتاج والاستهلاك المستدامين (على النحو الذي دعت إليه خطة جوهانسبرغ التنفيذية)، والصحة، وإدارة المعارف، والثقافة - ويتمثل الغرض من كل ذلك في دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية لتحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها دوليا، مثل الأهداف الإنمائية للألفية. واتساقا مع تلك الأهداف، وضع إطار الاستراتيجية لبناء القدرة على التكيُّف في الدول الجزرية الصغيرة النامية. 
	243 - وأجرت الدول الأعضاء أثناء الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة المعقودة في عام 2010 الاستعراض الخمسي الرفيع المستوى لاستراتيجية موريشيوس (A/65/115) لتقييم التقدم المحرز، والدروس المستفادة والعقبات التي صودفت عند معالجة أوجه الضعف في الدول الجزرية الصغيرة النامية. وفي سياق ذلك الاستعراض، جرى تسليط الضوء على القضايا المستمرة والناشئة في الدول الجزرية الصغيرة النامية فيما يتصل بالمحيطات والبحار، إلى جانب التقدم المحرز وفجوات التنفيذ المتبقية. 
	244 - وكان آخر قرار اتخذته الجمعية العامة بشأن متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس (65/156) قد اعترف على وجه التحديد ”بالعلاقة التي تنفرد بها الدول الجزرية الصغيرة النامية بالمحيطات وبضرورة التنمية والإدارة المستدامتين لمواردها من المحيطات والبحار“.
	245 - ويعترف قرار الجمعية العامة65/2 بأن الدول الجزرية الصغيرة النامية ”أبدت التزامها بالعمل على تشجيع التنمية المستدامة“، بما في ذلك إنشاء محميات ساحلية وبحرية، ولكن ”تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر لا يزالان يشكلان خطرا كبيرا على الدول الجزرية الصغيرة النامية وعلى جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ويمثلان لبعض تلك الدول اشد الأخطار التي تهدد بقاءها وقدرتها على الصمود“. وسلَّم القرار أيضا بأن ”الدول الجزرية الصغيرة النامية لا تزال تعتمد بشكل كبير على مواردها الساحلية والبحرية“ وتواجه تحديات في مجال التنمية بما في ذلك ”الإفراط في صيد الأسماك على الصعيد العالمي وممارسات الصيد بالغة الضرر والحواجز التي تحول دون زيادة المشاركة في مصائد الأسماك والأنشطة المضطلع بها في هذا المجال“. وكرر التأكيد على الحاجة المستمرة إلى ”الحفاظ على الموارد الساحلية والبحرية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على نحو أفضل“ وحث المجتمع الدولي على مواصلة وتعزيز دعمه للدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل ”تعزيز سبل تنفيذ استراتيجيات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتعزيز قدراتها في مجال البحث العلمي“. وتحقيقا لتك الغاية فمن الضروري للدول الجزرية الصغيرة النامية و ”الشركاء في التنمية المعنيين على الصعيدين الإقليمي والدولي العمل معا لوضع وتنفيذ مبادرات إقليمية“.
	246 - وكرر القرار65/2، في الفقرة 18 منه، التأكيد على ”ضرورة اتخاذ تدابير فعالة وتنفيذها على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني بحيث تكفل الاستفادة بشكل مستدام وعلى المدى الطويل من موارد مصائد الأسماك نظرا لأهميتها البالغة في التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية“. وفي ذلك الصدد أعاد المجتمع الدولي تأكيد الالتزام بالإسراع بتخفيض قدرات أساطيل الصيد في العالم إلى مستويات تتناسب مع استدامة الأرصدة السمكية؛ وتعزيز مشاركة الدول الجزرية الصغيرة النامية على نحو كامل في المنُظُمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك؛ ومساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية على تطوير قطاع مصائد الأسماك فيها، بطرق منها بناء قدرات تلك الدول بما ييسر مشاركتها بشكل أكبر في مصائد أسماك أعالي البحار؛ ومواصلة تعزيز قدرات الدول الجزرية الصغيرة النامية على رصد وتنفيذ تدابير الإنفاذ الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنُظُم والإفراط في صيد الأسماك؛ والحث على توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال استراتيجيات إنمائية دولية أخرى بغية تعزيز التنسيق الدولي. 
	247 - وسلطت الفقرة 21 من القرار 65/2 الضوء على حماية المحيطات من النفايات وأهابت بالمجتمع الدولي ”مواصلة مساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية على وضع نُظُم مناسبة لإعادة التدوير وتقليل النفايات ومعالجتها وإعادة استخدامها وإدارتها وآليات لحماية المحيطات والمناطق الساحلية من النفايات والمواد السامة، بطرق منها إنشاء وتعزيز نُظُم وشبكات لنشر معلومات عن التكنولوجيات الملائمة السليمة بيئيا وتكنولوجيات إعادة التدوير والتخلص من النفايات“.
	2 - الأنشطة
	الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك 


	248 - تعتمد سُبُل كسب العيش، والأمن الغذائي والثقافة والترفيه والإيرادات الحكومية والعمالة في الدول الجزرية الصغيرة النامية على الأرصدة السمكية بدرجات متفاوتة. فعلى سبيل المثال، تشكل مصائد أسماك التونة إلى حد بعيد الأنشطة الأكثر قيمة في منطقة المحيط الهادئ، وتسهم بنسبة تزيد عن 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وبأكثر مما نسبته 50 في المائة من صادرات بعض الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة المحيط الهادئ (A/65/115).
	249 - لقد أصبحت قضايا إدارة مصائد الأسماك تثير كثيرا من التحديات أمام الدول الجزرية الصغيرة النامية وهي تناضل للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقات الدولية المتعلقة بمصائد الأسماك وبرامج العمل الدولية. وللعوائق المتعلقة بالقدرات، بما في ذلك عدم كفاية القدرات وعدم ملاءمتها على حد سواء، تأثير سلبي كبير على استدامة مصائد الأسماك.
	250 - وانتهى الاستعراض الخمسي لاستراتيجية موريشيوس إلى أن بعض التقدم قد أُحرز في مجال إدارة مصائد الأسماك المستدامة. لقد أنشأت الدول الجزرية الصغيرة النامية نُظُما لرصد السفن، ووضعت خططا وسياسات وطنية وتقوم بتطوير تربية المائيات من أجل تعزيز الأمن الغذائي. وعلى الصعيد الإقليمي، اعتمد اجتماع لجنة مصائد الأسماك لغرب ووسط المحيط الهادئ لعام 2008 تدابير تشمل تخفيضا بنسبة 10 في المائة في الصيد بالخيوط الطويلة في عام 2009؛ وفترات تقفل خلالها أعالي البحار والمناطق الاقتصادية الخالصة أمام الصيد الذي تُستخدم فيه أجهزة تجميع الأسماك؛ وتغطية السفن التي تصطاد بالشباك الجرافة المحوطة تغطية كاملة بمراقبين.
	251 - وتشمل التحديات المستمرة في إدارة مصائد الأسماك تطوير مصائد أسماك ساحلية مستدامة تقوم على النُظُم الإيكولوجية، وتعزيز الصناعات الوطنية المتعلقة بالتونة (المحيطات الهادئ والأطلسي والهندي، والبحر الأبيض المتوسط وبحر الصين الجنوبي)، وتحسين مراقبة المياه الإقليمية، واستحداث نُظُم تقوم على الحقوق لإدارة مصائد الأسماك (المحيط الأطلسي) وتحسين الامتثال لتدابير الصحة العامة عند التعامل مع الأسماك (المحيط الهادئ). ويُشكِّل استمرار انتشار صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنُظُم في جميع أنحاء المحيط الهادئ مدعاة قلق وسيتطلب اتخاذ تدابير أقوى للحفظ والإدارة من أجل الحماية السليمة لأرصدة التونة الحالية من فرط الاستغلال.
	تغير المناخ

	252 - تتعرض الدول الجزرية الصغيرة النامية بوجه خاص لتغير المناخ لصغر حجمها، وضيق قاعدة مواردها، وقابليتها الشديدة للتعرض للأخطار الطبيعية، وتدني مرونتها الاقتصادية، ومحدودية القدرات البشرية والتكنولوجية اللازمة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها (انظر أيضا الفقرتين 311 و 312). وتواجه بعض الجزر الصغيرة الواطئة التهديد المتزايد بفقدان أراضيها الوطنية برمتها. وتعاني أخرى أيضا من آثار تزايد تواتر الأعاصير، والعواصف والزوابع المرتبطة بتغير المناخ، مما يسفر عن حالات من تراجع تنميتها الاجتماعية - الاقتصادية . ويشمل التراجع الاقتصادي فقدان الأراضي الزراعية والهياكل الأساسية، والتأثيرات السلبية على مصائد الأسماك والسياحة. وتشمل الآثار البيئية فقدان التنوع البيولوجي، والغمر بالمياه المالحة وتدهور الموائل البرية وموائل الأراضي الرطبة. وتشمل الآثار الاجتماعية تدمير المستوطنات البشرية، وفقدان مصادر الرزق والآثار السلبية على الصحة وعلى إمكانية الحصول على المياه العذبة. ويشكل ارتفاع مستوى البحر الناجم عن تغير المناخ خطرا يتهدد الوجود نفسه لمجموعة الجزر المرجانية الواطئة، مثل كيريباتي، وملديف، وجزر مارشال، وتوفالو. 
	253 - وتواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية، مثل غيرها من البلدان، مشكلات جدية فيما يتعلق بالحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتحظى هذه المسألة بالأولوية على جدول الأعمال السياسي. وفي عام 2006، تراوحت حصة الفرد من الانبعاثات ما بين حدها الأدنى وقدره 0.16 طن متري في تيمور - ليشتي والأعلى وقدره 25 طنا متريا في ترينيداد وتوباغو. وفي الفترة من 1990 إلى 2005، زادت كثافة ثاني أكسيد الكربون في 15 من 29 دولة جزرية صغيرة نامية، أتيحت بشأنها بيانات(). 
	254 - وعلى الرغم مما بذلته الدول الجزرية الصغيرة النامية من جهود لتنفيذ مشاريع التكيف مع تغير المناخ، فإن التقدم المحرز حتى الآن كان في الغالب الأعم مركزا على توعية الجمهور، والبحث ووضع السياسات وليس على التنفيذ. وفي إطار صندوق أقل البلدان نمواً التابع لمرفق البيئة العالمية، وُضعت برامج عمل وطنية للتكيف من أجل العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية المدرجة في قائمة أقل البلدان نموا، ومنها كيريباس وساموا وسان تومي وبرينسيبي وتوفالو وفانواتو. كما أُجريت دراسات تكيف متعددة القطاعات في موريشيوس وسانت لوسيا؛ وأظهرت مشاريع في فيجي وكيريباس وتونغا وفانواتو تدابير تكيُّف فعَّالة من حيث التكاليف، ودعمها برنامج البيئة الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ والوكالة الألمانية للتعاون التقني. وقدمت المبادرة الدولية للتكيف مع تغير المناخ ومركز تغير المناخ التابع للجماعة الكاريبية مساعدات في مجال بناء القدرات. وظل الدعم المقدم من المجتمع الدولي للمساعدة على تنفيذ تدابير التكيف المقترحة في برامج العمل الوطنية للتكيف محدوداً، ووجدت الدول الجزرية الصغيرة النامية ذات الدخل الأعلى صعوبة شديدة في التوصل إلى تمويل دولي للإسهام في تمويل تدابير التكيف.
	255 - وتمثل الطائفة الواسعة من الآثار المرتبطة بتغير المناخ تحدياً من حيث السياسات العامة والتخطيط. فقد أُدخلت تعديلات تشريعية في كيريباس، لكن معظم الدول الجزرية الصغيرة النامية لم تسنّ قوانين خاصة بمسألة تغير المناخ. وأدمجت توفالو المسائل المتعلقة بتغير المناخ وغيرها من المسائل المتصلة بمستوى سطح البحر في صلب استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة فيما أدرجت البحرين تلك المسائل في سياستها العامة. أما موريشيوس، فتشجع إجراء البحوث التي تدعم صنع السياسات واتخاذ القرارات. ولا يزال نقص البيانات المتعلقة بمسائل تغير المناخ ونقص فهمها يمثلان عائقين يحولان دون إحراز تقدم، ولا سيما فيما يتعلق بتدابير التكيف على الصعيد المحلي في الجزر الريفية والجزر الخارجية.
	256 - ويتضح أنه سيتعين أن تعتمد الدول الجزرية الصغيرة النامية سياسات عامة بشأن تغير المناخ تشمل جميع القطاعات الاقتصادية وتوجه جهود التصدي للكوارث والقضايا المتعلقة بالإنصاف وتتناول خيارات أكثر تشددا، من قبيل إمكانية نقل السكان من الجزر. ويتعين توخي الفعالية في تعميم الممارسات الجيدة في مجال التكيف، بينما يتبين وجود عجز مالي كبير في مشاريع التكيف في الدول النامية الجزرية الصغيرة. وسيلزم الدعم المالي من الشركاء الإنمائيين على نطاق أكبر كثيراً مما يحدث الآن (A/65/15).
	إدارة النفايات

	257 -  إن الدول الجزرية الصغيرة النامية معرضة للتأثر بالتحديات التي تمثلها إدارة النفايات من حيث مصادر التلوث البري والبحري على حد سواء، ولا سيما في ظل تدني قدرات تحمّلها البيئية والاجتماعية - الاقتصادية. ولا تزال الممارسات الراهنة في مجال إدارة النفايات تؤدي إلى تدهور الشعاب المرجانية ومواطن الأعشاب البحرية وأشجار المنغروف والمناطق الساحلية، وإلى إصدار تحذيرات صحية بخطر الإصابة بالأمراض وتلوث مصادر الإمدادات الغذائية. وتشكل التطورات من هذا القبيل تهديدا للسياحة ومصائد الأسماك بل للأمن الغذائي أيضاً.
	258 - وباتت نظم إدارة النفايات في البلدان الجزرية الصغيرة النامية عرضة لضغط يُعزى لتزايد عدد السكان ومعدل التحضر وتغير أنماط الاستهلاك والتجارة والسياحة الموسمية. فقد تزايدت كميات المياه المستعملة المنزلية والفضلات الصلبة زيادة كبيرة، بنفس مقدار زيادة حصة المواد غير القابلة للتحلل والمواد السّمية. وتفيد التقديرات بأن كميات الفضلات الصلبة للمرافق البلدية قد تضاعفت في الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة المحيط الهادئ في السنوات الأخيرة. وبخلاف ما حدث في البلدان المتقدمة النمو، فإن أكثر من نصف نفايات الدول الجزرية الصغيرة النامية هي نفايات عضوية، مما يبرز أهمية استخدام مخلّفات المواد العضوية في صنع الأسمدة، بدلاً من الإحراق وغيره من البدائل.
	259 - ومن الممكن الإفادة بإحراز تقدم كبير في العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية من حيث تحسن إدارة النفايات. فعلى سبيل المثال، تراوحت نسبة سكان المدن الرئيسية في منطقة البحر الكاريبي الذين تشملهم عمليات جمع النفايات بين 60 و 90 في المائة، باستثناء هايتي، التي تقل النسبة فيها عن ذلك كثيراً. وأُحرز بعض التقدم فيما يتعلق بمطامر القمامة الصحية. وبالفعل، حقق العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية الغاية الواردة في الأهداف الإنمائية للألفية والمتمثلة في حصول الجميع على خدمات الصرف الصحية المحسنة. ووفقا للبنك الدولي، فقد تسنى للدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي كافة الحصول على خدمات الصرف الصحي بنسبة لا تقل عن 80 في المائة، حيث يحصل معظمها على أكثر من 90 في المائة من تلك الخدمات. إلا أن التقارير تفيد أيضاً بارتفاع حالات الإغناء بالمغذيات بفعل صب مياه الصرف الصحي في الأنهار والمياه الساحلية. ولئن كان ارتفاع تكاليف محطات معالجة مياه المجارير الحديثة يشكّل معوقا ماثلا، فثمة أساليب أرخص من ذلك للمعالجة البيولوجية تناسب على وجد التحديد المناطق ذات المناخ الاستوائي. وقد أعدت جامايكا، وملديف، وموريشيوس، وسانت لوسيا، وسيشيل، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، سياسات أو قوانين أو برامج وطنية لإدارة النفايات الصلبة. وأحرزت سيشيل تقدماً في العمل بصورة منهجية على صنع السماد من النفايات العضوية وإعادة تدوير النفايات. وتُجرى أيضاً إعادة تدوير للنفايات على نطاق تجاري في موريشيوس، حيث يعاد تدوير البلاستيك بأنواعه ويُستخدم تفل قصب السكر مصدرا للطاقة(). 
	260 - وتفرض الخصائص التي تنفرد بها الدول الجزرية الصغيرة النامية قيوداً على إمكانية نقل الممارسات الجيدة من بلدان نامية أخرى. ويعرقل حجم النفايات الصغير نسبياً وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل الجدوى الاقتصادية لجهود إعادة التدوير. وحيثما ندرت الأراضي، يختار الناس في كثير من الأحيان استخدام الإحراق، الذي تبيَّن أنه خيار غير مستدام من حيث التلوث وارتفاع التكاليف الناجمة عنه.
	261 - ويزداد تعرض الدول الجزرية الصغيرة النامية لمخاطر الحركة عبر الحدودية للنفايات الخطرة والمواد الكيميائية الناشئة عن مصادر برية ومصادر على متن السفن. وبوجه خاص، تثير الكميات الكبيرة من أنواع البلاستيك في المحيطات ونفايات السفن القلق وهي لا تزال تخلّف آثاراً مدمرة على النظم الإيكولوجية البحرية للدول الجزرية الصغيرة النامية. ولعل اتفاقية بازل تتوخى التصدي للتهديدات التي يمثلها تحرك النفايات الخطرة عبر الحدود، بما في ذلك تصريفها في تلك الدول.
	خدمات المياه والصرف الصحي

	262 - تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية، نظراً لصِغَر حجمها ولأحوالها الجيولوجية والطبوغرافية والمناخية، معوقات كبيرة من حيث كمية موارد المياه العذبة وجودتها. ويسري هذا بوجه خاص على الجزر المرجانية المنخفضة حيث إمدادات المياه الجوفية محدودة ولا تحميها إلا طبقة تربة رقيقة مُسرِّبة. وحتى في المناطق التي تشهد هطول أمطار غزيرة، يقيّد نقص منشآت التخزين الكافية ونظم الإيصال الفعالة إمكانية الحصول على المياه النقية. ومن الأخطار التي تهدد نوعية المياه على الأمد الطويل، تسارع وتيرة النمو السكاني في المناطق الحضرية، وتلوث مصادر المياه العذبة بالفضلات البشرية وفضلات المواشي، والتلوث الناجم عن الصناعات، وفي بعض الحالات، التلوث بمبيدات الآفات وغيرها من المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة.
	263 - وفي منطقة المحيط الهادئ، اتُّخذ في الفترة بين عامَي 2006 و 2009، عدد من المبادرات الهامة في قطاع المياه والنظافة الصحية في المنطقة، اهتدت إلى حد كبير بخطة منطقة المحيط الهادئ، التي أُدمجت فيها التحديات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في عام 2006. وأنشئ في عام 2007 نظام لرصد الدورة الهيدرولوجية للمحيط الهادئ يرمي إلى مساعدة الدول النامية الجزرية الصغيرة في منطقة المحيط الهادئ على معالجة نقص قدراتها وهياكلها الأساسية ذات الصلة بجمع البيانات الجوية الهيدرولوجية وتخزينها().
	264 - وأحرزت جزر المحيط الهادئ التي تعتمد أساساً على المياه السطحية (جزر كوك، وفيجي، وولايات ميكرونيزيا الموحدة، وبالاو، وبابوا غينيا الجديدة، وساموا، وجزر سليمان، وفانواتو) تقدماً صوب استحداث مقاييس لمياه الأمطار وإجراء تقييمات لمواردها المائية تشمل الأنهار الرئيسية. أما الدعم المقدم إلى الجزر التي تعتمد على المياه الجوفية (كيريباس، وجزر مارشال، وناورو، ونيوي، وتونغا، وتوفالو)، فقد ركز على تعزيز إجراءات الرصد ووضع مجموعات بيانات متسقة وذات موثوقية. وفي الدول التي تعتمد أساساً على تجميع مياه الأمطار (توفالو، وناورو) فقد جرى تطوير قواعد بيانات نظام المعلومات الجغرافية لتعظيم قدراتها على تجميع مياه الأمطار وتخزينها.
	265 - وفي منطقة البحر الكاريبي، بلغت معظم الدول الجزرية الصغيرة النامية مستويات مرتفعة نسبياً من إمكانية الحصول على مياه الشرب والنظافة الصحية. فقد شهدت الفترة من 2006 إلى 2009 ازدياد الوعي بأحوال الجفاف الناجمة عن تغير المناخ التي قد تسود جنوب منطقة البحر الكاريبي وبالحاجة إلى حفظ المياه. وحظيت مشاريع تقييم الاحتياجات المتصلة بإدارة مياه الصرف الصحي ومياه المجارير بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومشروع الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه والمناطق الساحلية والبرنامج البيئي لمنطقة البحر الكاريبي().
	السياحة المستدامة

	266 - يعتمد الكثير من الدول الجزرية الصغيرة النامية على قطاع السياحة كعامل رئيسي لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي. بيد أن تنمية قطاع السياحة يطرح أيضا تحديات بيئية وثقافية.
	267 - وقد اشتملت خطط العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية على تشجيع السياحة البيئية وتنظيم الرحلات السياحية البحرية والغوص، ولكن تنمية تلك المجالات على نحو ملموس لا تزال محدودة عموما. ولذا قامت الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة المحيط الهادئ في عام 2008 بصياغة استراتيجية إقليمية للرحلات البحرية السياحية، فيما تستكشف الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي خيارات مماثلة. ويجري تشجيع السياحة البيئية بأشكال شتى في كل من كوبا، وفيجي، وسان تومي وبرينسيبي، وسيشيل، وتوفالو، وبلدان أخرى.
	268 - وفي السنوات الخمس الماضية، سُجّلت حالات تقدم هامة عديدة من حيث المؤسسات الإقليمية، لا سيما في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. فعلى سبيل المثال، أسهمت خطة المحيط الهادئ التي اعتمدها منتدى جزر المحيط الهادئ في ترجمة استراتيجية موريشيوس إلى إطار عمل إقليمي يوجه على نحو فعال السياسات العامة الوطنية والإقليمية وأساليب التطوير المؤسسي. وترتبط المنطقة أيضا ارتباطا وثيقا بشبكات الدعم الدولي من خلال لجان الأمم المتحدة الإقليمية ووكالاتها وصناديقها.
	269 - وفي منطقة البحر الكاريبي، تتيح آلية التنسيق الإقليمي للبلدان إضفاء الفعالية على تنسيق مختلف مبادرات التنمية المستدامة، وتوفر في آن واحد المساعدة والدعم على الصعيد الوطني. وقد اضطُلع بتفعيل تلك الآلية باعتبارها الأداة الرئيسية لتنفيذ استراتيجية موريشيوس في إطار شراكة وثيقة بين اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والأمانة العامة للجماعة الكاريبية ورابطة الدول الكاريبية وأمانة منظمة دول شرق البحر الكاريبي. 
	270 - وتمثل إتاحة البيانات الجيدة وإمكانية الوصول إليها لغرض اتخاذ القرارات مسألة هامة بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية. بيد أن نظم البيانات العالمية (انظر الفقرة 221 أعلاه) متاحة لتلقي البيانات المكانية والآنية، بما في ذلك الصور الملتقطة بالسواتل والصور الجوية وبيانات الاستشعار من بُعد المستخدمة في أدوات الإنذار المبكر بتغير المناخ والمخاطر الطبيعية. وتشمل نماذج هذه المبادرات الشبكة الأرضية للجنة جنوب المحيط الهادئ للعلوم الأرضية التطبيقية، وشبكة إدارة المحميات البحرية في منطقة البحر الكاريبي، ونظام المعلومات الإقليمي لمنطقة المحيط الهادئ.
	رابعا - الثغرات والتحديات والمسائل الناشئة
	ألف - الثغرات
	271 - يتعذر تحقيق استدامة استغلال المحيطات والبحار ما لم يتم التصدي لطائفة كبيرة من العوامل، بما فيها المسائل المستجدة والناشئة. فعلى سبيل التحديد، يؤيد استمرار تدهور البيئة البحرية إلى اشتداد صعوبة تحقيق الأهداف التي تضعها مؤتمرات القمة الرئيسية بشأن التنمية المستدامة، من قبيل الأخذ بنهج النظم الإيكولوجية في إدارة الموارد الطبيعية والإدارة المتكاملة للسواحل والمحيطات. ولعل الطابع الملح لتيسير فرص الوصول إلى الموارد التي تزخر بها المحيطات واستغلالها استغلالا مستداما، قد حمل المجتمع الدولي على إعادة إخضاع مسائل إدارة المحيطات للدراسة()، بما في ذلك من منظور التعاون والتنسيق(). وحددت الدول أيضا الصعوبات المتصلة لتنفيذ الاتفاقية والصكوك الدولية القائمة الملزم منها وغير الملزم ورصدها والامتثال لها وإنفاذها. وقد وجهت الجمعية العامة باستمرار انتباه أصحاب المصلحة إلى ضرورة تحسين التعاون والتنسيق على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي، وفقا للاتفاقية، لدعم الجهود التي تبذلها الدول لتنفيذ الإدارة المتكاملة للمحيطات والبحار وتنميتها المستدامة (القرار 65/37).
	1 - الثغرات في تنفيذ الإطار القانوني والمؤسسي للتنمية المستدامة للمحيطات والبحار

	272 - استُكملت الاتفاقية الآن، التي تتسم بأهمية استراتيجية كأساس للعمل والتعاون على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري، باتفاقين تنفيذيين. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد عدد من الصكوك المتخصصة، يرد وصف لبعضها في هذا التقرير، التي توفر الإطار القانوني والمؤسسي للمحيطات والبحار. وهي صكوك تتصل، من جملة أمور، بالتنوع البيولوجي (انظر الفرع ثالثا، جيم، 1) والموارد البحرية الحية (انظر الفرع الثالث، جيم، 2) والنقل البحري (انظر الفقرات 168 إلى 172)، والبحث العلمي البحري (انظر الفرع الثالث، جيم، 5). وحماية البيئة البحرية وحفظها وحماية مناطق وأنواع محددة (انظر الفرع الثالث، جيم، 3).
	273 - إلا أن من الجدير بالإشارة أنه بالرغم من تأكيد الدول تحديدا على أهمية زيادة التعاون والتنسيق، بما في ذلك في المجالات الشاملة لعدة قطاعات وبناء القدرات()، فإن إدراك ذلك الإطار إدراكا تاما على الصعيد الوطني لا يزال بعيد المنال. فمحدودية القدرة التثقيفية والتدريبية والتقنية والموارد المالية تمثل تحديات متكررة تعترض وضع الصكوك الدولية (A/CONF.216/PC/8)، بما في ذلك الاتفاقية، موضع التنفيذ الفعال.
	274 - وقد تم رصد عدد من المسائل المحددة التي ستتطلب عناية متزايدة من أجل تعزيز التنمية المستدامة للمحيطات والبحار. وهي مسائل تشمل التنفيذ من قبل دول العلم والإنفاذ من قبل دول الميناء()، وحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستغلاله على نحو مستدام()، بما في ذلك الموارد الجينية البحرية() وصيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم (انظر أيضا الفرع الرابع).
	2 - الثغرات المعرفية أو العلمية

	275 - تؤدي المعارف العلمية دورا جوهريا كأساس لاتخاذ قرارات سليمة وفي ذلك الصدد تم التأكيد على ضرورة سد الفجوة القائمة بين متطلبات السياسة العامة والبحث العلمي(). ويعد أيضا تحديد الثغرات في المعارف أمرا هاما لوضع أولويات البحث. ولكي تُفهم الاحتياجات المتعلقة بالمحيطات، يتعين الأخذ بنهج متكامل متعدد التخصصات ومشترك بين القطاعات(). ويمكن أن يكون اتباع نُهج تعاونية بين المنظمات الدولية المهتمة بالقضايا البحرية مفيدا في ذلك الصدد().
	276 - وفي سياق المناقشات التي دارت في إطار الفريق العامل التابع للجمعية العامة (انظر الفقرات 57 إلى 59)، حددت الوفود عددا من المجالات التي تحتاج إلى إجراء المزيد من الدراسات بشأنها(). فعلى سبيل المثال، أُشير إلى أن المعلومات الواردة عن الموائل والنظم الإيكولوجية الهشة لم تكن كافية في كثير من الأحيان وإلى وجود ثغرات واسعة في فهم عمليات المحيطات. واستدعى ذلك القيام برصد منتظم للنظم الطبيعية للمحيطات لإرساء أساس يُستند إليه لإجراء مقارنة بين التغيرات والاتجاهات، وتقديم معلومات قائمة على البراهين العلمية، إلى صانعي القرارات. وفي ذلك الصدد، قد يسهم وضع النماذج ذات الطابع التنبؤي في التغلب على بعض الثغرات القائمة في المعارف(). وقد تم التأكيد (A/65/69/Add.2) على ضرورة تعزيز عمليات المراقبة والرصد لحالة البيئة البحرية على الأمد الطويل مع إنشاء العملية المنتظمة (انظر الفقرات 60 إلى 65 أعلاه). وأُعرب أيضا عن ضرورة الارتقاء بالمعارف الرامية إلى معالجة مسائل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بوسائل منها تحديد الثغرات الراهنة في العلوم والسياسة العامة من أجل تعزيز الإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي البحري والساحلي وحفظه وتعزيز فوائد العزل الطبيعي للكربون التي تعود عليه. وعلاوة على ذلك، وسعيا إلى تحسين الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية والبحرية وزيادة مناعة النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية، سيتعين معالجة مسألة تحديد العوامل الأساسية المحركة لفقدان وتدمير النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية.
	277 - وأكدت الدول النامية بما فيها أقل الدول نموا، والدول الأفريقية الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية أيضا على ضرورة أن تؤدي العلوم البحرية ونقل التكنولوجيا إلى سد الثغرات المعرفية().
	باء - التحديات
	1 - تعيين الحدود البحرية

	278 - تحدّد الحدود البحرية الواضحة الترسيم المناطق التي تعود على الدول الساحلية، بحكم سيادتها أو حقوقها وولايتها السيادية، بالمنافع عن طريق استغلال مواردها البحرية الحية منها وغير الحية. وبالإضافة إلى ذلك، تمثل الحدود البحرية مسألة محورية لحماية البيئة البحرية واستغلال الموارد البحرية على نحو مستدام، لأنها تتيح إمكانية تحديد الدول الساحلية التي تتحمل المسؤوليات في ذلك الصدد. ولذلك تعد الحدود البحرية أحد العوامل الرئيسية الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة.
	279 - ويحدّد تعيين الحدود البحرية مدى المناطق البحرية الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، والتي تعد بدورها مهمة لتحقيق التنمية المستدامة. 
	280 - ولعل من شأن تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري من خطوط الأساس، أن يضفي طابع التأكد على ممارسة الحقوق والولاية في المناطق الوطنية والدولية. لذا يعد عمل لجنة حدود الجرف القاري في ذلك السياق عملا مهما. 
	281 - ويشكّل الطابع التقني المعقد لعملية تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري تحديا ماثلا أمام العديد من الدول النامية التي لا تمتلك الموارد المالية أو الخبرة اللازمة للقيام بعمليات المسح المطلوبة وغيرها من الأعمال العلمية. وقد قدمت عدة دول، منها عدد من الدول النامية، طلبا إلى اللجنة وقدمت دول أخرى عديدة معلومات أولية تبيّن المواعيد التي تعتزم تلك الدول القيام فيها بتقديم طلباتها.
	282 - وحيثما تأخر تعيين الحدود البحرية، بموجب اتفاق، نتيجة لعوامل تاريخية أو صعوبات قانونية وسياسية، تنص المادتان 74 و 83 من الاتفاقية على أنه ”إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في غضون فترة معقولة من الزمن، لجأت الدول المعنية إلى الإجراءات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر (من الاتفاقية). وفي انتظار التوصل إلى اتفاق [...]، تبذل الدول المعنية، بروح من التفاهم والتعاون، قصارى جهودها للدخول في ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملي، وتعمل خلال هذه الفترة الانتقالية، على عدم تعريض التوصل إلى الاتفاق النهائي للخطر أو إعاقته“.
	283 - ويتبين أن ضرورة الحصول على المعارف العلمية والتقنية المعقدة اللازمة لترسيم الحدود الخارجية للمناطق البحرية، وبخاصة الجرف القاري الموسّع، والتعقيدات السياسية والتاريخية المتعلقة بتعيين الحدود البحرية، تطرح في كثير من الأحيان تحديات جمة، ولا سيما أمام البلدان النامية. وسعيا إلى التصدي لهذه التحديات، ينبغي تشجيع بناء القدرات ووضع الآليات اللازمة، على الصعيدين الثنائي والإقليمي كليهما، بما يسهّل إجراء المفاوضات المتعلقة بالحدود.
	2 - التنفيذ والإنفاذ

	284 - لا تزال تلبية الحاجة إلى تعزيز تنفيذ الصكوك والسياسات القانونية والسياساتية الدولية المتعلقة بالمحيطات والبحار، وإنفاذها بفعالية تمثل تحديا أمام المجتمع الدولي. فبالرغم من أن نقص القدرات والمعارف التقنية يسهم في طرح هذه المسألة، فإن انعدام إرادة سياسية كافية ونقص التخطيط المتكامل الطويل الأجل عاملان يسهمان أيضا في ذلك.
	285 - وقد أثيرت تلك القضايا في عدة منتديات، منها المجالات البرنامجية في جدول أعمال القرن 21 وخطة جوهانسبرغ التنفيذية(). ومع أن دول العلم تتحمل المسؤولية الأولية عن كفالة تنفيذ هذه الصكوك وإنفاذها على نحو فعال، فقد أدت الدول الساحلية ودول الميناء دورا متزايدَ الأهمية بسبب عدم ممارسة بعض دول العلم رقابة فعالة على السفن التي تحمل علمها(). وفي ذلك الصدد، يمكن أن يشكّل عدم قيام دول العلم بفرض رقابة فعالة، تهديدا لسلامة الملاحة والبيئة البحرية ويمكن أن يؤدي إلى الإفراط في استغلال الموارد البحرية الحية.
	286 - وما فتئت المسائل المتعلقة بالتنفيذ والإنفاذ تحظى بنظر الجمعية العامة بشكل رئيسي في سياق قراراتها السنوية بشأن المحيطات وقانون البحار واستدامة مصائد الأسماك. وفي ذلك الصدد، أكدت الجمعية العامة، بموجب قراريها 65/37 و 65/38، على أهمية مشاركة الدول في الصكوك الحالية وتكثيف الجهود المبذولة في التنفيذ الفعال لهذه الصكوك عبر سبل منها ضمان فعالية الرقابة التي تمارسها دول العلم ودول الميناء واتخاذ تدابير ذات صلة بالأسواق والرصد والمراقبة والتتبع، بالإضافة إلى اتباع نهج حديثة مثل النهج التحوطي ونهج النظم الإيكولوجية. وكررت أيضا تأكيد الضرورة الملحة للتعاون، بطرق من بينها بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية بما يكفل لجميع الدول، القدرة على تنفيذ الاتفاقية والاستفادة من التنمية المستدامة للمحيطات والبحار والمشاركة الكاملة في المنتديات والعمليات العالمية والإقليمية التي تعالج المسائل المتصلة بالمحيطات وقانون البحار.
	287 - وتناول هذه المسائل أيضا كل من العملية التشاورية غير الرسمية() والفريق العامل(). وقدم الأمين العام أيضاً إلى الجمعية العامة تقارير منتظمة بشأن المسائل المتعلقة بالتنفيذ والتطبيق(). ولدى معالجة تلك المسائل، تم إيلاء اهتمام خاص لضرورة دراسة دور ”الصلة الحقيقية“ في ما يتعلق بواجب دول العلم وتوضيحه لممارسة رقابة فعالة على السفن التي ترفع علمها(). وفي عام 2003، بادر الأمين العام إلى تشكيل فرقة عمل مشتركة بين الوكالات استجابة للدعوات إلى إجراء تحقيق في أسباب عدم تقيد بعض السفن بالمقتضيات الدولية المتعلقة بسلامة السفن، وظروف العمل، وحفظ مصائد الأسماك وحماية البيئة البحرية(). وعقدت المنظمة البحرية الدولية أيضاً اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لكبار ممثلي المنظمات الدولية في عام 2005 بشأن موضوع ”الصلة الحقيقية“ (A/61/160).
	288 - ولتحسين عملية التنفيذ والتطبيق من جانب دول العلم، وافقت المنظمة البحرية الدولية، بموجب قراريها (A.946 (23 و (A.973 (24، على خطة المراجعة الطوعية للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية من أجل إجراء تقييم شامل وموضوعي لمدى فعالية الإجراءات التي تتبعها دول العلم لإدارة وتنفيذ الصكوك الإلزامية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والتي تغطيها خطة المراجعة. وفي عام 2009، أيدت جمعية المنظمة البحرية الدولية أيضاً مقرر مجلس المنظمة ووافقت على جعل خطة المراجعة خطة إلزامية ذات طابع مؤسسي ستطبق على نحو تدريجي من خلال البدء في عام 2013 بإدخال تعديلات على صكوك المنظمة البحرية الدولية تدخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2015(). ووضعت صناعة النقل البحري أيضاً مبادئ توجيهية بشأن أداء دول العلم لتشجيع مشغلي السفن على النظر في أداء دولة علم ما والضغط على الدول لتنفيذ التحسينات التي قد تكون ضرورية، ولا سيما في ما يتعلق بسلامة الحياة في البحر، وحماية البيئة البحرية، وتوفير ظروف عمل وعيش مقبولة للبحارة().
	289 - وفي ما يتعلق بتدابير دول الميناء، لا يزال عدد من الدول يواصل تنسيق أنشطته لكفالة سلامة الملاحة الدولية وأمنها في سياق المنظمات الإقليمية المعنية بالمراقبة من جانب دول الميناء، ويشمل ذلك تنظيم حملات تفتيش مركزة مشتركة لضمان الامتثال لمعايير السلامة والمعايير الأمنية والبيئية الدولية، بما في ذلك توفير ظروف العيش والعمل الملائمة(). إلا أنه ثمة حاجة عموماً لمواءمة الإجراءات، وتبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف النظم، مع مراعاة الاختلافات الإقليمية، والسعي في الوقت نفسه للتوصل إلى إجراء موحد(). 
	290 - وفي سياق مصائد الأسماك، واصلت الجمعية العامة الحث على تعزيز الإجراءات الرامية إلى القضاء على صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم من جانب السفن التي ترفع ”أعلام الملاءمة“، واشتراط إثبات وجود ”صلة حقيقية“ بين الدول وسفن الصيد التي ترفع علمها، وإيضاح دور ”الصلة الحقيقية“ في ما يتعلق بواجب الدول ممارسة رقابة فعالة على هذه السفن(). وحثت الجمعية العامة أيضا مؤخراً الدول التي تتبع نظام السجلات المفتوحة على ممارسة رقابة فعالة على جميع سفن الصيد التي ترفع علمها، على نحو ما يقتضيه القانون الدولي، أو وقف العمل بنظام السجلات المفتوحة لسفن الصيد(). 
	291 - وفي ذلك الصدد، تعمل منظمة الأغذية والزراعة على إعداد سجل عالمي لسفن الصيد وسفن النقل المبردة وسفن التموين، يتوخى منه أن يكون مستودعاً عالمياً معداً لتوفير تحديد موثوق فيه للسفن المأذون لها بالانخراط في نشاط الصيد أو أي نشاط يتصل به(). وستجري منظمة الأغذية والزراعة أيضاً مشاورة تقنية في أيار/مايو 2011 لوضع مبادئ توجيهية بشأن أداء دول العلم(). 
	292 - وستساعد هذه الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي على معالجة الثغرات التي تشوب الإطار القانوني والمتعلق بالسياسات القائم وتحسين إدارة المحيطات عموماً. إلا أن ثمة حاجة لتعزيز التعاون والتنسيق في ما يتعلق بالتنفيذ والتطبيق بطرق منها المشاركة النشطة في الهيئات الإقليمية، وتبادل المعلومات، والبرامج المشتركة، وتحسين بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا. 
	3 - بناء القدرات

	293 - لمجال بناء القدرات طابع شامل لعدة قطاعات وأهمية بالنسبة للمسائل المتعلقة بالمحيطات وبقانون البحار معترف بها على نطاق واسع()، لا سيما وأن العديد من احتياجات الدول ذات صلة بأكثر من مجال أو قطاع من مجالات وقطاعات المحيطات وقانون البحار(). وشددت الجمعية العامة في قرارها 65/37 على ضرورة كفالة قدرة أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية وكذلك الدول الأفريقية الساحلية، عن طريق بناء القدرات، على تنفيذ الاتفاقية والاستفادة من التنمية المستدامة للمحيطات والبحار. وفي الاجتماع الحادي عشر للعملية التشاورية غير الرسمية، أكدت عدة وفود أن أنشطة بناء القدرات ينبغي أن تهدف إلى تطوير القدرات من أجل المشاركة الفعالة في الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما في مصائد الأسماك المستدامة، وينبغي ألا تقتصر على تنفيذ الالتزامات الدولية(). 
	294 - وكان واضعو الاتفاقية يدركون تماماً الحاجة إلى بناء القدرات، لا سيما في غياب أي صندوق أو برنامج للمساعدة كجزء من الاتفاقية. فعلى سبيل المثال، تشترط الاتفاقية، في جزئها الرابع عشر المتعلق بتطوير التكنولوجيا البحرية ونقلها، أن تنهض الدول بتنمية القدرات العلمية والتكنولوجية البحرية للدول النامية في ما يتعلق باستكشاف الموارد البحرية واستغلالها وحفظها وإدارتها، وحماية البيئة البحرية والأبحاث العلمية البحرية وغيرها من الأنشطة في مجال البيئة البحرية، بما يتفق مع الاتفاقية، من أجل الإسراع بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول النامية. 
	295 - ويحدد الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21 لكل من المجالات البرنامجية السبعة 12 اقتراحاً معيناً بشأن بناء القدرات والتمويل وتقدير التكاليف، والوسائل العلمية والتكنولوجية، وتنمية الموارد البشرية. وقد قدم الأمين العام، في تقريره المؤرخ 9 آذار/ مارس 2001 (A/56/58) اعتبارات تفصيلية عن بناء القدرات في إطار كل مجال من المجالات البرنامجية الواردة في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21. ويتناول الفصل 34 من جدول أعمال القرن 21 نقل التكنولوجيا السليمة بيئياً والتعاون وبناء القدرات. ويشدد أيضاً على دعم بناء القدرات المحلية وتعزيز الشراكات التكنولوجية الطويلة الأجل بين حائزي التكنولوجيات السليمة بيئياً ومستخدميها المحتملين. 
	296 - وخُصص الفصل 37 من جدول أعمال القرن 21 بالكامل لبناء القدرات، وأكد مؤتمر القمة العالمي من جديد أولوية بناء القدرات لمساعدة البلدان النامية على تحقيق أهدافها في مجال التنمية المستدامة(). وترد الحاجة إلى بناء القدرات لا سيما بالنسبة إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية بوجه خاص في خطة عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس التي أعقبت ذلك. وجرى تسليط الضوء على الاحتياجات الخاصة لأفريقيا في إعلان الأمم المتحدة للألفية. ومن النتائج ذات الصلة الأحدث عهداً إعلان الدوحة لعام 2008 بشأن تمويل التنمية وبرنامج عمل أكرا. 
	297 - وعلى المستوى القطاعي، يجري تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات في مجال بناء القدرات على الصعد الوطني والإقليمي والدولي (A/65/69). فعلى سبيل المثال، في ما يتعلق بنظم الإنذار المبكر (انظر أيضاً الفقرتين 219 و 220)، تنظم اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية عمليات إنشاء وتحديث محطات قياس مستوى سطح البحر في بلدان عديدة من المحيط الهندي والمحيط الهادئ والبحر الكاريبي والبحر الأبيض المتوسط، وتوفر بوابة بيانات بشأن رصد محطات قياس مستوى سطح البحر(). وقد اتخذت مبادرات عديدة لتنمية القدرات في ما يتصل بالنظام العالمي لرصد المحيطات والنظام العالمي لمراقبة مستوى سطح البحر، بما في ذلك الملاحظات والتحليلات والزيارات الفنية المتعلقة بقياس مستوى سطح البحر. ومن خلال إبرام اتفاق مع اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، تتيح اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية للدول الأعضاء إمكانية الوصول في الوقت الحقيقي إلى محطات رصد الزلازل للمنظمة لأغراض التحذير من أمواج تسونامي().
	298 - ولم يجر أي تقييم شامل على الصعيد العالمي لاحتياجات الدول في مجال بناء القدرات المتعلقة بشؤون المحيطات وقانون البحار(). وقدم الأمين العام في تقارير سابقة معلومات بشأن الاحتياجات المتصلة بالعلوم والتكنولوجيا البحرية(). وسلطت الجمعية العامة الضوء أيضاً، في تقريرها المؤرخ 23 تموز/يوليه 2010 (A/65/164)، على احتياجات الدول المستمرة في مجال بناء القدرات من أجل القيام بأمور منها التنسيق الشامل لعدة قطاعات والمتعدد المستويات، وسهولة الوصول إلى البيانات، والبنى التحتية، والتكنولوجيا والمعدات، ورسم خرائط المحيطات، وتعيين الحدود البحرية وترسيمها، وتنمية القدرات البشرية، والاحتياجات من الموارد المالية، والقدرة على الإنفاذ والاحتياجات المتعلقة بالاستخدامات المستدامة الأخرى للمحيطات. وعلاوة على ذلك، نوقشت في جميع الاجتماعات التي عقدتها العملية التشاورية غير الرسمية الحاجة إلى بناء القدرات وحُددت الثغرات في مجال القدرات في ما يتعلق بالأبحاث العلمية البحرية؛ ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً المرتبطة بحفظ الموارد البحرية وتنميتها واستغلالها بصورة مستدامة، بما في ذلك الموارد الجينية البحرية؛ ومصائد الأسماك المستدامة؛ وتطوير الخدمات الهيدروغرافية وتحسينها، بما في ذلك الانتقال إلى الخرائط الملاحية الإلكترونية؛ وتحسين التكنولوجيات والقدرات لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها كل من الأمن البحري والسلامة البحرية. 
	299 - وخلال المناقشات التي جرت بشأن مسألة بناء القدرات في إطار العملية التشاورية غير الرسمية، تم تحديد عدد من التحديات في مجال تنفيذ أنشطة بناء القدرات ومبادراتها(). وعلى سبيل المثال، جرى التشديد على أن تقييم الاحتياجات يكتسب أهمية حاسمة لتحديد الأولويات ويعتبر أساسياً لتصميم برامج لبناء القدرات تعكس الظروف والأولويات الخاصة للبلدان المستفيدة منها، وعلى أنه يتعين أن يشمل ذلك البناء القدرات المالية والقدرات المتعلقة بالموارد البشرية والقدرات المؤسسية والعلمية، وأن يكون مستداماً. 
	300 - وتم كذلك تحديد فرص المضي قدماً، بما في ذلك تشجيع بناء القدرات من خلال إنشاء المراكز الوطنية والإقليمية للأبحاث التكنولوجية والعلمية وتعزيزها، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، والتركيز على توثيق التعاون في ما بين بلدان الجنوب كوسيلة مبتكرة لبناء القدرات والآليات التعاونية. 
	301 - ولاحظ الأمين العام، في تقريره المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2010 (A/CONF.216/PC/7) أن تعزيز التعاون الدولي سوف يكون حيوياً لمواجهة التحديات الحالية والمستجدة في مجال التنمية المستدامة التي سوف تشمل تبادل المعارف وبناء القدرات المؤسسية وتبادل التكنولوجيا وتوفير التمويل المبتكر للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. 
	4 - الإدارة المتكاملة للمحيطات والبحار 

	302 - في السنوات الأخيرة، تزايد الإقرار الدولي بضرورة إدارة الأنشطة البشرية التي لديها تأثير على البيئة البحرية ونظمها الإيكولوجية على نحو متكامل وشامل لعدة قطاعات بغية تعزيز التنمية المستدامة للمحيطات والبحار ومواردها. 
	303 - وأقر جدول أعمال القرن 21، في الفقرة 17-1، بأن الطبيعة المتكاملة للبيئة البحرية تتطلب اتباع نهج تجاه إدارة المناطق البحرية والساحلية وتنميتها، على الصعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي، بحيث تكون نهجاً متكاملة في مضمونها ووقائية وتوقعية في نطاقها. ونص جدول أعمال القرن 21 أيضاَ، في الفقرات 17-3 إلى 17-17، على أن تقوم الدول الساحلية بإنشاء نظام إدارة متكاملة للمحيطات لكفالة الانتفاع المستدام من الموارد البحرية والتنمية الرشيدة للصناعات البحرية. وبموجب الفقرة 30 (هـ) من خطة جوهانسبرغ التنفيذية، تلتزم الدول بتعزيز الإدارة المتكاملة المتعددة التخصصات والقطاعات للمحيطات والمناطق الساحلية على الصعيد الوطني وتوفير المساعدة للدول الساحلية على وضع سياسات وآليات تحقيقا لتلك الغاية. وبموجب الفقرتين 30 (د) و 32 (ج) من الخطة نفسها، تلتزم الدول أيضاً بتشجيع التطبيق بحلول عام 2010 للنهج القائم على النظم الإيكولوجية، وتنمية مختلف النهج والأدوات وتيسير استخدامها، بما في ذلك نهج النظم الإيكولوجية، وإدماج إدارة المناطق البحرية والساحلية في القطاعات الرئيسية لتعزيز حفظ المحيطات وإدارتها. 
	304 - ونظرت العملية التشاورية غير الرسمية في الإدارة المتكاملة للمحيطات ونهج النظم الإيكولوجية في جلستها الرابعة وجلستها السابعة على التوالي(). وتناولت الجمعية العامة لاحقاً تلك المسائل في قرارها السنوي بشأن المحيطات وقانون البحار. وشددت الجمعية العامة بوجه خاص على أهمية المنظمات والترتيبات الإقليمية للتعاون والتنسيق في الإدارة المتكاملة للمحيطات، بما في ذلك حيث توجد تتناول هياكل إقليمية مستقلة تتناول مختلف جوانب إدارة المحيطات(). ودأبت الجمعية العامة على دعوة الدول إلى النظر في العناصر التوافقية بشأن نهج النظم الإيكولوجية الناشئة عن العملية التشاورية غير الرسمية(). وأيدت الجمعية العامة أيضاً التوصيات الصادرة عن الفريق العامل المتصلة بالتعاون والتنسيق من أجل اتباع الإدارة المتكاملة للمحيطات ونهج النظم الإيكولوجية في ما يتصل بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية(). 
	305 - وشجعت الجمعية العامة الدول أيضاً، في قراراتها السنوية بشأن مصائد الأسماك المستدامة، على تطبيق نهج للنظم الإيكولوجية بحلول عام 2010، وقامت في جملة أمور بحث المنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك على إدماج نهج النظم الإيكولوجية في تدابيرها(). 
	306 - وبحث عدد من المنتديات والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية، في الإدارة المتكاملة ونهج النظم الإيكولوجية وبادرت إلى النهوض بها. وعلى الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، ظل العمل جارياً في سياق منظمات البحار الإقليمية والمنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك والنظم الإيكولوجية البحرية الكبيرة لتنفيذ الإدارة المتكاملة ونهج النظم الإيكولوجية. وتقدم التقارير السنوية للأمين العام معلومات بشأن التطورات ذات الصلة في تلك المنتديات. 
	307 - وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، لا يزال تطوير وتنفيذ الإدارة المتكاملة للمحيطات ونهج النظم الإيكولوجية يطرحان تحديات، ولا سيما في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية().
	308 - وتطرح الولايات والنهج القطاعية الحالية لمعالجة آثار الأنشطة البشرية على البيئة البحرية صعوبات في مجال تطبيق نهج متعدد القطاعات والأبعاد على الحماية الفعلية للبيئة البحرية والاستخدام المستدام لمواردها. ومن المعوقات الأخرى محدودية القدرات وتضارب الأولويات والسياسات(). وجرى التأكيد بشكل خاص على الحاجة إلى بناء قدرات الدول النامية، لا سيما في ما يتعلق بالأبحاث العلمية البحرية ونقل التكنولوجيا(). 
	309 - وسيكون تعزيز التعاون والتنسيق الشاملين لعدة قطاعات مفيدا، ولا سيما بغية تقييم الآثار التراكمية للأنشطة البشرية على البيئة البحرية() والاحتياجات في مجال بناء القدرات ومعالجتها من أجل إدارة متكاملة للمحيطات والبحار.
	5 - الضعف البيئي للدول الجزرية الصغيرة النامية

	310 - الدول الجزرية الصغيرة النامية عرضة بشكل كبير للتهديدات البيئية العالمية بسبب صغر حجمها، وطابعها المتسم بشدة التجزؤ، وبعدها، والطوبوغرافيا المنبسطة الخاصة بها، وفرادتها الإيكولوجية، ومواردها المحدودة، وشدة تعرضها للأخطار الطبيعية. ووفقاً لمؤشر الضعف البيئي الذي وضعه كل من لجنة العلوم التطبيقية الأرضية لجنوب المحيط الهادئ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وشركائهما في عام 1999، فإن مستوى الضعف البيئي أعلى أو أسوأ بالنسبة إلى 27 من أصل 33 دولة جزرية صغيرة نامية تتوافر بشأنها البيانات مقارنة بمتوسط جميع البلدان الأقل نمواً وقد زاد أو تدهور منذ عام 2005. ويستند هذا المؤشر إلى 50 مؤشراً تشمل المخاطر الطبيعية والبشرية، والقدرة على التكيف، وسلامة النظم الإيكولوجية. ويتفاقم الضعف البيئي للدول الجزرية الصغيرة النامية بسبب الضعف المكتسب أي أن الأضرار التي لحقت بها في الماضي تؤدي إلى زيادة ضعفها مستقبلاً. 
	311 - ويشكل تغير المناخ وما يترتب عليه من ارتفاع في مستوى سطح البحر تهديداً لوجود العديد من الدول الجزرية المرجانية المنخفضة، ويثير بالغ القلق لدى جميع الدول الجزرية الصغيرة النامية، ولا سيما بسبب قدراتها البشرية والتكنولوجية المحدودة على تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها (انظر الفرع الثالث، دال). 
	312 - ولتحمض المحيطات وتدمير الشعب المرجانية، ذات الأهمية الأساسية بالنسبة للتنوع البيولوجي وتكيف النظم الإيكولوجية، عواقب وخيمة على جميع جوانب الحياة عملياً في الدول الجزرية الصغيرة النامية، الأمر الذي يهدد الأرصدة السمكية والأمن الغذائي، وسبل العيش، والسلامة الإيكولوجية للمناطق الساحلية. 
	313 - ويواصل التلوث الناجم عن الأنشطة البرية، والحوادث البحرية، وإدارة النفايات إدارة غير مناسبة، وتصريف مياه صابورة السفن، في جملة أمور، التسبب بتدهور بيئي شديد في الدول الجزرية الصغيرة النامية، ويشمل ذلك تبييض المرجان، وتلوث الموارد البحرية الحية، واضطراب النظم الإيكولوجية. وفضلاً عن ذلك، يهدد التلوث بالفعل إمدادات المياه العذبة الشحيحة أصلاً ويؤثر في نوعية المياه العذبة والساحلية. ويشكل انتقال المواد الكيميائية الضارة عبر الحدود مدعاة قلق بشكل خاص للدول الجزرية الصغيرة النامية بسبب هشاشة نظمها الإيكولوجية الساحلية والبحرية وافتقارها إلى قدرات الرصد والإنفاذ. 
	314 - ومن التهديدات الناشئة التي تحدق بالتنوع البيولوجي في الدول الجزرية الصغيرة النامية التهديد الذي يتمثل في الأنواع الدخيلة الغازية الناجمة عن التحركات عبر الحدود. ولهذه الأنواع الدخيلة الغازية آثار جسيمة على النظم الإيكولوجية وهي تمثل سبباً رئيسياً لانقراض الأنواع. والجزر أكثر تعرضاً لغزوات الأنواع الدخيلة بسبب انعدام الأنواع المنافسة الطبيعية والضواري التي تتحكم بالسكان في نظمهم الإيكولوجية الأصلية.
	6 - النظم الإيكولوجية البحرية الهشة والمناطق ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية

	315 - أولى المجتمع الدولي اهتماما متزايدا في السنوات الأخيرة للحاجة إلى معالجة آثار عدد من الأنشطة على النظم الإيكولوجية والمعالم البحرية التي تعتبر هشة و/أو ذات أهمية إيكولوجية أو بيولوجية. 
	316 - وتقدم شتى تقارير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار() وعن مسائل مصائد الأسماك (A/59/298، على سبيل المثال) معلومات عن النظم الإيكولوجية البحرية الهشة والمناطق ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية، بما في ذلك في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. ورغم أنه قد يكون هناك تعاريف مختلفة للنظم الإيكولوجية البحرية الهشة، فإن الضعف تابع للخصائص المادية المحددة، وكذلك الإيكولوجية للمنطقة. وفي هذا الصدد، فإن النظم الإيكولوجية التي لا تعتبر عموما ضعيفة قد تعتبر ضعيفة في مواقع محددة. وتقضي الفقرة 5 من المادة 194 من الاتفاقية بأن تقوم الدول باتخاذ التدابير الضرورية لحماية النظم الإيكولوجية النادرة أو السريعة التأثر وكذلك موائل الأنواع المستنزفة أو المهددة أو المعرضة لخطر الزوال وغيرها من أشكال الحياة البحرية والحفاظ عليها. وتشمل النظم الإيكولوجية البحرية الهشة والمناطق ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية مناطق سرء السمك وحضانته، والشعاب المرجانية في المياه الباردة، والجبال البحرية، وشتى المعالم المرتبطة بالمناطق القطبية، والمنافث الحرارية المائية، وخنادق أعماق البحار والأخاديد المغمورة، والمرتفعات المتطاولة المحيطية().
	317 - وأكد جدول أعمال القرن 21 في الفقرة 17-46 منه على ضرورة حماية واستعادة الأنواع البحرية المهددة بالانقراض والحفاظ على الموائل وغيرها من المناطق الحساسة من الناحية الإيكولوجية. وفي مؤتمر القمة العالمي، التزمت الدول بالحفاظ على إنتاجية المناطق البحرية والساحلية الهامة والضعيفة وعلى التنوع البيولوجي فيها، بما في ذلك في المناطق الواقعة داخل نطاق الولاية الوطنية وخارجها(). 
	318 - وتواصل الجمعية العامة معالجة المسائل ذات الصلة بالنظم الإيكولوجية البحرية الهشة والمناطق ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية، كما أنها تتلقى المساعدة أيضا من العملية التشاورية غير الرسمية والفريق العامل (انظر الفقرتين 122 و 123 أعلاه). وتقوم الجمعية العامة في سياق قراراتها بشأن المحيطات وقانون البحار بإعادة الإعراب سنويا عن قلقها إزاء التأثيرات الضارة الناجمة عن بعض الأنشطة البشرية على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، ولا سيما على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما في ذلك المرجانيات (انظر الفقرات من 333 إلى 339). وقد تشمل هذه الأنشطة الاستغلال المفرط للموارد البحرية الحية، واتباع الممارسات المدمرة، والتأثيرات المادية للسفن، وجلب أنواع غريبة دخيلة والتلوث البحري من جميع المصادر، بما فيها المصادر البرية أو السفن، وبخاصة عن طريق التفريغ غير القانوني للنفط والمواد الضارة الأخرى أو تسربها وضياع أو ترك معدات الصيد وإلقاء النفايات الخطرة، مثل المواد المشعة والنفايات النووية والمواد الكيميائية الخطرة، بصورة غير قانونية أو تسربها. وتواصل الجمعية العامة أيضا إعادة التأكيد على ضرورة مواصلة الدول لجهودها من أجل تطوير وتيسير استعمال مختلف النهج والأدوات لحفظ وإدارة النظم الإيكولوجية البحرية الهش(). 
	319 - وكذلك تعمل المنظمات والهيئات والمبادرات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل معالجة هذه القضايا(). فعلى سبيل المثال، خلصت مبادرة تعداد الكائنات البحرية الحية، وهي مبادرة للبحوث الدولية تسعى إلى تعميق المعرفة بالحياة البحرية وفهمها، بما في ذلك المعرفة المتعلقة بالجبال البحرية()، إلى جملة أمور منها أن أشد التأثيرات في أعماق البحار تأتي حاليا من مصائد الأسماك ومن استخراج الهيدروكربونات والمعادن، في حين أنه يرجح أن يكون لتغير المناخ أكبر تأثير في المستقبل(). 
	320 - ومن بين التحديات التي تواجه الحماية الفعالة للنظم الإيكولوجية البحرية الهشة والمناطق ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية أنه ليس هناك حتى الآن سوى معلومات محدودة عن مواقع عدد من المعالم والنظم الإيكولوجية والمناطق تحت الماء، وعن أدائها وسرعة تأثرها بالأخطار وقدرتها على التكيف. ويعيق ذلك التحدي، إلى جانب النهج القطاعي المتبع حاليا لإدارة الآثار الناجمة عن الأنشطة البشرية على البيئة البحرية، تحديد وحماية النظم البيئية الهشة والمناطق ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية. 
	321 - وقد يساعد وضع منهجية مشتركة لتحديد هذه المناطق على إحراز تقدم نحو تحقيق خطة جوهانسبرغ التنفيذية لعام 2012(). وتعد زيادة التعاون الشامل لعدة قطاعات والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ضرورية من أجل التصدي بفعالية للآثار التراكمية للأنشطة البشرية على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة والمناطق ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية، ولا سيما بهدف تحديد هذه المناطق ووضع التدابير الإدارية المرتبطة بها بطريقة متماسكة ومنسقة.
	7 - الجرائم المرتكبة في البحر

	322 - يشكل النقل البحري الدولي أكثر من 90 في المائة من التجارة العالمية، وهو بالتالي أساس حيوي للتنمية المستدامة(). وتعد سيادة القانون في المحيطات أمرا ضروريا للحفاظ على محيطات سليمة وآمنة وتيسير التنمية المستدامة. ويعزز وجود إطار فعال لسيادة القانون التنمية لأنه يدعم ويمكّن الأمن والاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وهو يهيئ بالتالي أجواء الثقة اللازمة للاستثمار والتجارة ويعززها. 
	323 - وقد تعرض الجرائم المرتكبة في البحر مصالح الدول للخطر، ولا سيما الدول الساحلية، وكذلك الأمن الجماعي. وكثيرا ما يكون لها تأثير في سلامة وأمن الملاحة البحرية، بما في ذلك إمكانية التسبب في التعطيل الخطير للتجارة والملاحة، وإلحاق خسائر مالية بأصحاب السفن، وزيادة أقساط التأمين وتكاليف الأمن، وارتفاع التكاليف التي يتحملها المستهلكون والمنتجون. وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر هذه الجرائم سلبا في البيئة البحرية وأمن الطاقة(). وتشكل هذه الجرائم أيضا تهديدا لرفاه البحارة وإمكانية استقدامهم إذ أنها قد تسفر عن وقوع خسائر في الأرواح وأضرار بدنية في صفوف البحارة أو عن عمليات أخذهم رهائن(). وفي بعض الحالات، قد تتضرر أيضا حياة وسبل عيش الصيادين(). 
	324 - وكثيرا ما تكون الجرائم في البحر ذات طبيعة عابرة للحدود الوطنية، ويمكن أن تشمل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص عن طريق البحر، والاتجار غير المشروع بالأسلحة وأسلحة الدمار الشامل، والقرصنة والسلب المسلح في البحر، والتهريب والأعمال الإرهابية المرتكبة ضد النقل البحري والمنشآت على المياه الساحلية والمصالح البحرية الأخرى، فضلا عن التدمير المقصود/العمد للكابلات البحرية المصنوعة من الألياف الضوئية. وقد تشمل أيضا إلحاق الضرر المقصود وغير المشروع بالبيئة البحرية، بما في ذلك إلقاء النفايات وتصريف الملوثات من السفن بشكل غير قانوني وصيد السمك غير المشروع وغير المنظم وغير المبلَّغ عنه().
	325 - وهناك عدد من الصكوك الدولية والإقليمية التي تتناول الجرائم التي ترتكب في البحر. ويجري أيضا الاضطلاع بأنشطة بناء القدرات بهدف مساعدة الدول في جهودها الرامية إلى مكافحة مختلف الجرائم في البحر بعدة سبل منها، المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، ومنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ويشارك الاتحاد الأفريقي ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي من بين جهات أخرى، في بناء القدرات بما في ذلك من خلال عقد الحلقات الدراسية وحلقات العمل، وتعزيز القدرات القضائية لعدد من الدول(). ويجري أيضا الاضطلاع بمبادرات ثنائية لتطوير القدرات في مجالي الموارد البشرية والهياكل الأساسية(). 
	326 - غير أنه لا تزال هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات. ويشمل ذلك تعزيز فعالية الإطار القانوني الدولي ودعوة الدول إلى القيام بجملة أمور منها اتخاذ التدابير المناسبة من أجل ضمان التنفيذ الفعال للاتفاقات التي تكون طرفا فيها. ويشمل أيضا تعزيز تنفيذ تدابير الأمن البحري؛ وتعزيز بناء القدرات؛ وتحسين التعاون والتنسيق في ما يتعلق بالأمن البحري(). 
	جيم - المسائل المستجدة 
	1 - الموارد الجينية البحرية

	327 - لا توفر المحيطات خزانا كبيرا من الكائنات الحية الفريدة ذات الإمكانات الكبيرة في ما يتعلق بتطوير المنتجات التي تعود بالنفع على المجتمع البشري فحسب، وإنما أيضافي ما يتعلق بزيادة معرفتنا وفهمنا للنظم الإيكولوجية للأرض ولتاريخ الحياة على الأرض. وتضطلع الكائنات الحية البحرية، بما في ذلك الجينات، بدور رئيسي في خدمات النظم الإيكولوجية التي توفرها المحيطات. فعلى سبيل المثال، تساهم الطحالب البحرية المجهرية العالقة في إنتاجية المحيطات بنسبة تتراوح بين 80 و 90 في المائة من حيث امتصاص الكربون وتوليد الأكسجين على السواء. ولما كانت الكائنات العضوية المجهرية البحرية عناصر رئيسية في الدورة الغذائية حيث تقوم مقام العوامل المحللة، فإنها تؤدي أيضا دورا جوهريا في تحليل السموم وغيرها من الملوثات سواء منها ما هو من أصل طبيعي أو من صنع الإنسان. وهي أيضا ضرورية للحفاظ على استمرار التنوع البيولوجي البحري حيث يوفر التنوع الجيني آلية تمكن مجموعات الكائنات من التكيف مع بيئاتها المتغيرة باستمرار. وهناك من ثم ترابط يتسم بالحساسية بين التنوع البيولوجي والتنوع الجيني. والكائنات العضوية المجهرية البحرية، التي يجري استخدامها في طائفة واسعة من القطاعات والتطبيقات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتغذية وتربية المائيات، والإصلاح البيولوجي، والصناعة، تقدم أيضا وعودا كبيرة في ما يتعلق بتطوير منتجات لعلاج أمراض مثل السرطان، وإيجاد تكنولوجيات وعمليات صناعية أنظف وفعالة من حيث التكلفة، وبشكل أعم، تحسين رفاه الإنسان(). 
	328 - وفي مؤتمر القمة العالمي الذي عقد في عام 2002، التزمت الدول بجملة أمور منها، التفاوض، ضمن إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، على نظام دولي لتشجيع وصون التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. وشجعت أيضا على الاختتام الناجح للعمليات القائمة في إطار اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليدية والفنون الشعبية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وفي الفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية المعني بالمادة 8 (ي) والأحكام ذات الصلة من اتفاقية التنوع البيولوجي. والتزمت كذلك بتشجع التدابير العملية المتعلقة بالوصول إلى النتائج والمنافع المترتبة على التكنولوجيات الأحيائية التي تستند إلى الموارد الجينية، وفقا للمادتين 15 و 19 من اتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك بطرق تتضمن الاضطلاع بالتعاون العلمي والتقني المعزز في مجال التكنولوجيا والأمن الأحيائيين، بما في ذلك تبادل الخبراء وتدريب الموارد البشرية واستحداث القدرات المؤسسية ذات الوجهة البحثية(). 
	329 - وأبرزت أهمية الموارد الجينية البحرية في تحقيق التنمية المستدامة في تقارير الأمين العام السابقة (انظر، على وجه الخصوص، A/60/63/Add.1 و A/62/66 و A/62/66/Add.2 و A/64/66/Add.2)، وفي الاجتماع الثامن للعملية التشاورية غير الرسمية (انظر A/62/169)، الذي ركز مناقشاته على هذا الموضوع، وفي اجتماعات الفريق العامل (انظر A/61/65 و A/63/79 و A/65/68). واستنادا إلى المناقشات التي أجريت في تلك الاجتماعات، تسلم الجمعية العامة بشكل مستمر منذ عام 2007، في قراراتها السنوية بشأن المحيطات وقانون البحار، بوفرة الموارد الجينية البحرية وتنوعها وبقيمتها من حيث ما يمكن أن تقدمه من فوائد وسلع وخدمات، وبأهمية البحوث المتعلقة بالموارد الجينية البحرية لأغراض تعزيز الفهم العلمي والاستخدامات والتطبيقات المحتملة وتحسين إدارة النظم الإيكولوجية البحرية(). 
	330 - ويقوم عدد من المنتديات بالنظر، في إطار ولاية كل منه، في موضوع الموارد الجينية. وإلى جانب الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية، تشمل هذه المنتديات اتفاقية التنوع البيولوجي، ومنظمة الأغذية والزراعة، من خلال اللجنة المعنية بالموارد الجينية للأغذية والزراعة التابعة لها، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، من خلال اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليدية والفنون الشعبية التابعة لها. ويسعى معهد الدراسات المتقدمة بجامعة الأمم المتحدة، بما في ذلك بالتعاون مع اليونسكو، إلى إغناء المناقشات المتعلقة بالسياسات العامة عن طريق نشر تقارير عن تلك المسألة وموارد معلومات على شبكة الإنترنت عن التنقيب البيولوجي(). وتواصل التقارير السنوية للأمين العام تقديم المعلومات عن التطورات في تلك المنتديات. 
	331 - وليست مسألة الموارد الجينية البحرية مسألة ناشئة فحسب، بعد أن أخذت مختلف المنتديات بالنظر فيها في الآونة الأخيرة نسبيا، ولكنها تطرح أيضا عددا من التحديات، ولا سيما في ما يتعلق بالموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. وتلك التحديات ذات طبيعة علمية وتقنية وبيئية وقانونية. فعلى سبيل المثال، يعتقد عموما أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين اكتشافه وفهمه في ما يتعلق بوظائف ودور الموارد الجينية البحرية في العمليات الإيكولوجية. وهناك حاجة بالتالي إلى مواصلة البحث العلمي البحري. وبالرغم من التوسع في القدرة على أخذ العينات من الموارد الجينية وعلى تحليلها واستخدامها، بما في ذلك في العالم النامي، فهي لا تزال تعد إلى حد كبير امتيازا مقصورا على عدد قليل من الدول ومؤسسات البحوث. ويلزم من ثم أيضا بناء القدرات و/أو التطوير من حيث الموارد البشرية والمعدات والهياكل الأساسية. وتشكل قلة المعلومات المتاحة عن جهود أخذ العينات، بما في ذلك موقع أخذ العينات هذا والغرض منه، عاملا من عوامل التحدي يعوق اتخاذ قرارات مستنيرة، وينطبق الأمر نفسه على عدم توافر المعلومات عن شروط الشراكات بين القطاعين العام والخاص. واقترح إجراء عدد من الدراسات التي تهدف إلى تيسير قيام الدول بالنظر في مسألة الموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، إلا أنه لا يزال يتعين الاضطلاع بها، وهي ترد في النتائج التي خلص إليها الفريق العامل (A/61/65 و A/63/79 و A/65/68). 
	332 - ولا يزال النظام القانوني للموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية موضوع اختلاف في الآراء. وتلاحظ الجمعية العامة باستمرار المناقشة المتعلقة بالنظام القانوني المناسب للموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية وفقا للاتفاقية، وتهيب 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(). 
	2 - إدارة الشعاب المرجانية

	333 - أقر جدول أعمال القرن 21 في الفقرة 17-86 منه بالحاجة إلى تحديد وحماية النظم الإيكولوجية البحرية التي تتميز بمستويات عالية من التنوع البيولوجي والإنتاجية، مثل النظم الإيكولوجية للشعاب المرجانية. وبالإضافة إلى ذلك، دعت خطة جوهانسبرغ التنفيذية في الفقرة 32 (د) منها إلى وضع برامج وطنية وإقليمية ودولية لوقف فقدان التنوع البيولوجي البحري، بما في ذلك في الشعاب المرجانية. ودعت أيضا في الفقرة 32 (هـ) إلى تنفيذ برنامج العمل الذي دعت إليه المبادرة الدولية للشُعب المرجانية() لتعزيز الخطط الإدارية المشتركة والربط الشبكي الدولي للنظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة في المناطق الساحلية، بما في ذلك الشُعب المرجانية. 
	334 - وقد خلصت دراسة حديثة() إلى أن ما يقرب من 75 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم مصنف بوصفه معرضا للخطر إما من الأخطار المحلية أو من آثار تغير المناخ. وقد أولى جدول أعمال القرن 21 أولوية عالية لحماية الشعاب المرجانية والنظم المرتبطة بها؛ غير أن هناك ما يقدر بـ 679 2 منطقة من مناطق الشعاب المرجانية المحمية في جميع أنحاء العالم، تشكل حوالي 27 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم. ومن المهم أن نضيف أنه من المتفق عليه على نطاق واسع أن المناطق المحمية البحرية ليست جميعها فعالة في الحد من التهديدات البشرية للشعاب المرجانية أو الآثار البشرية الواقعة عليها. وتضيف تركيزات ثاني أكسيد الكربون العالية والإجهاد الحراري وارتفاع حموضة المحيطات() بعدا مهما آخر إلى هذا التحدي، نظرا لأن الضرر الذي يلحق بالشعاب من تغير المناخ، خلافا للأخطار الأخرى، لا يمكن أن يُمنع باللجوء إلى أي تدخل إداري مباشر. وبهذا المعنى، شجعت الجمعية العامة، في قرارها 65/37، الدول على تحسين الاستراتيجيات الإدارية في ما يتعلق بالشعاب المرجانية لدعم مناعتها الطبيعية وتعزيز قدرتها على مقاومة الضغوط من قبيل تحمض المحيطات. 
	335 - وشددت الجمعية العامة أيضا في القرار نفسه على ضرورة إدراج إدارة الشعب المرجانية المستدامة في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وكذلك في أنشطة وكالات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة. وفي ذلك السياق، يتناول العديد من المنظمات الشعاب المرجانية في إطار ولاية كل منها، مثل أمانات اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، واتفاقية رامسار. والتحدي الذي يطرحه جدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرغ التنفيذية، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، يتمثل في استخدام التخطيط الساحلي المتكامل المتركز على التنمية المستدامة، وكذلك أدوات الإدارة على أساس المناطق، من أجل حماية الشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم.
	336 - وقد تناول عدد من المنظمات إدارة الشعاب المرجانية في سياق ولاية كل منها. فعلى سبيل المثال، اعتمد مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، في مقرره 7/5، برنامج عمل مفصل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي تضمن قائمة بالأنشطة المقترحة لمعالجة التدهور والتدمير الماديين للشعاب المرجانية، بما في ذلك خطة عمل بشأن ابيضاض المرجان. وبموجب اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، أدرج 019 2 نوعا من الشعاب المرجانية في التذييل الثاني للاتفاقية، حيث تسجل الأنواع التي ليست بالضرورة مهددة بالانقراض ولكنها قد تصبح كذلك ما لم يجري ضبط التجارة بها عن كثب. ويوفر عمل المبادرة الدولية للشعاب المرجانية، في سياق إطار العمل() الذي تعتمده وتجديد الدعوة للعمل()، الأساس لتنظيم حلقات عمل إقليمية من أجل تحديد الاحتياجات والأولويات الإقليمية وتحفيز وضع المبادرات الوطنية في مجال الشعاب المرجانية. 
	337 - ووفقا لكتاب ”عودة إلى الشعاب المرجانية المعرضة للأخطار“ (Reefs at Risk Revised) (انظر الفقرة 334)، هناك حتى الآن ما يقدر بـ 679 2 من مناطق الشعاب المرجانية المحمية في جميع أنحاء العالم، تغطي حوالي 27 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم. غير أنه لا يزال هناك تحديات تواجه توفير الحماية الفعالة والإدارة المستدامة للشعاب المرجانية. فعلى سبيل المثال، ونتيجة لعوامل مختلفة، بما في ذلك عدم تنفيذ إطار الإدارة، ليست كل المناطق البحرية المحمية فعالة في الحد من الأخطار البشرية التي تهدد الشعاب المرجانية أو الآثار البشرية الواقعة عليها، مثل تلوث مستجمعات المياه، والتلوث البحري، وممارسات الصيد المدمرة. 
	338 - ووفقا لكتاب ’’كربون المناخ والشعاب المرجانية‘‘ (Climate Carbon and Coral Reefs) (انظر الفقرة 334)، فإن تركيزات ثاني أكسيد الكربون العالية والإجهاد الحراري وارتفاع حموضة المحيطات تضيف بعدا مهما آخر إلى التحدي المتمثل في حماية الشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم. فخلافا للضغوط الأخرى الناجمة عن الأنشطة البشرية، لا يمكن منع الضرر الذي يلحق بالشعاب من جراء تغير المناخ من خلال اللجوء إلى أي تدخل إداري مباشر، نظرا لأن آثار تغير المناخ لا تنجم عن فعل مباشر واحد على شعاب محددة بل عن الأثر التراكمي للأنشطة العالمية مثل انبعاثات الاحتباس الحراري. 
	339 - ومن أجل تحقيق الإدارة المستدامة للشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم، يمكن بالتالي إيلاء اهتمام أكبر من أجل تعزيز القدرة على تنفيذ الإدارة المتكاملة ونهج النظم الإيكولوجية لمعالجة الآثار التراكمية للأنشطة البشرية والأحداث الطبيعية وتعزيز القدرة على التنفيذ.
	3 - الحطام البحري

	340 - الحطام البحري عَرَضٌ من أعراض ممارسات التنمية غير المستدامة، وتحدٍّ من التحديات الماثلة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، على حد سواء. ووجوده في المحيطات ناتج عن الأنشطة التي يقوم بها الإنسان، في البر وفي البحر. وتشمل مصادر القمامة البحرية النفايات؛ ومخارج تصريف المصانع؛ وتصريف بالوعات مياه العواصف؛ ومياه الصرف الصحي البلدية غير المعالجة؛ والقمامة من الشواطئ ومناطق الاستجمام الساحلية؛ والسياحة، والصيد والنقل البحري؛ والتعدين والصناعات الاستخراجية في المناطق البحرية؛ وأنشطة الإغراق في البحر القانونية وغير القانونية؛ ومعدات صيد الأسماك المتروكة أو المفقودة أو المتخلص منها على نحو آخر؛ والكوارث الطبيعية(). 
	341 - وكل عام، يتسبب الحطام البحري في تكبُّد تكاليف وخسائر اقتصادية كبيرة للأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. وتشمل الآثار المحتملة عرقلة النقل البحري؛ وتهديد صحة البشر وسلامتهم؛ وتدمير الموائل؛ والتأثيرات على جمال المناظر والسياحة؛ والآثار على الحياة البرية. وتُعدّ كتل القمامة أيضاً ناقلات محتملة للأنواع الدخيلة المتغلغلة بين البحار. ففي أغلب الأحيان، يتكون الحطام البحري من مواد تتحلل ببطء، وبالتالي يمكن أن تتراكم مع مرور الزمن. وقد أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الآونة الأخيرة إلى الحطام البلاستيكي على وجه الخصوص بوصفه إحدى القضايا البيئية الناشئة، بسبب قدرته الكامنة على التسريب المستمر لمركبات تتراكم في الكائنات الحية ولمواد سامَّة، وبطء معدل تحلله في البيئة البحرية، الذي قُدِّر في حدود مئات السنين(). وما زال الاهتمام موجهاً بوجه خاص أيضاً إلى الآثار الناجمة عن معدات صيد الأسماك المتروكة أو المفقودة أو المتخلص منها على نحو آخر، وخصوصاً بسبب قدرتها على مواصلة صيد الأسماك (وهو ما يسمى غالباً ”بالصيد الشبحي“)، فضلاً عن احتمال أن تشكل تلك المعدات خطراً ملاحياً في البحر(). 
	342 - وقد وُجِّهت الأنظار في الآونة الأخيرة إلى ارتفاع مستويات تراكم الحطام البلاستيكي وغيره من أنواع الحطام البحري في مناطق التقاء أعالي البحار، المعروفة أيضاً باسم ”الدوامات المحيطية“. ويبدو أيضاً أن الأودية السحيقة في قيعان البحار العميقة قد أصبحت مستودعات لمثل هذه المواد(). 
	343 - ويُتَنَاول الحطام البحري في إطار تصدي المجتمع الدولي لكل من المصادر البرية للتلوث والمصادر البحرية للتلوث (انظر الفرع الثالث، جيم، 3). وبالإضافة إلى ذلك، يوجد عدد من المبادرات المتخذة على الصُعُد العالمي والإقليمي والوطني التي تعالج الحطام البحري على وجه الخصوص. فعلى سبيل المثال، تعمل المبادرة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن القمامة البحرية على تعزيز إقامة الشراكات وتوطيد أواصر التعاون، وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمراقبة النفايات البحرية وإدارتها على نحو مستدام. وعلى الصعيد الإقليمي، شرعت برامج البحار الإقليمية في عدد من الأنشطة التي تهدف إلى معالجة مسألة الحطام البحري(). وفي المؤتمر الدولي الخامس المعني بالحطام البحري()، أدخل المشاركون بعض التحسينات على التزام هونولولو واعتمدوه بالتزكية، وهو التزام يحدد 12 إجراءً للحد من الحطام البحري. وعمل المشاركون وفريق من المقررين أيضاً على تنقيح استراتيجية هونولولو، وهي استراتيجية إطارية عالمية لمنع الحطام البحري والحد منه وإدارته. وقد أشير في تقارير سابقة للأمين العام إلى ما استجد من تطورات أخرى في الآونة الأخيرة من أجل التصدي لمسألة الحطام البحري(). 
	344 - وبالرغم من تلك الجهود، خلص برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2009 إلى أن ”هناك حاجة ملحة بشكل متزايد لمعالجة تلك القضية عن طريق تحسين تطبيق القواعد التنظيمية الوطنية، وتوسيع نطاق التوعية والحملات التثقيفية على الصُعُد الوطني والإقليمي والعالمي، وتوظيف أدوات وحوافز اقتصادية قوية“(). وقد حثت الجمعية العامة الدول، في الفقرة 137 من القرار 65/37، ”على إدراج مسألة الحطام البحري في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بإدارة النفايات في المناطق الساحلية والموانئ والصناعات البحرية، [...]، وعلى التشجيع على وضع حوافز اقتصادية مناسبة للتصدي لهذه المسألة، [...] ودعم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلوث من أي مصدر كان، بما في ذلك المصادر البرية، وخفضه والتحكم فيه، [...] وشجعت الدول على التعاون على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي لتحديد المصادر المحتملة للحطام البحري ومواقع السواحل والمحيطات التي يتجمع فيها الحطام البحري ووضع وتنفيذ برامج مشتركة لمنع تصريف الحطام البحري واستعادته“.
	4 - الإفراط في الإغناء بالمغذيات والإتخام بالمغذيات 

	345 - وفقاً لدراسة أجرتها الشراكة العالمية لإدارة المغذيات في عام 2010()، ”يواجه المجتمع الدولي تحدياً يتمثل في إدارة المغذيات - أي كيفية تقليل كمية المغذيات الزائدة في البيئة العالمية، وإنما بطريقة تعظِّم من مساهمة إدارة المغذيات في التنمية العالمية، والأمن الغذائي، وإنشاء مجتمع خفيض الانبعاثات الكربونية“.
	346 - ويمكن للمغذيات الزائدة، مثل النيتروجين والفوسفور، التي تتسرب إلى البيئة البحرية أو تُحمَل إليها، أن تتسبب في أضرار وخيمة بإثارة التدهور في الموائل وإتلاف النظم الإيكولوجية البحرية. وفي الحالات الشديدة، يمكن للإفراط في الإغناء بالمغذيات أن يتسبب في تكاثر الطحالب السامة، والنضوب الشديد للأوكسجين من جراء تحلل المواد العضوية الزائدة، والإتخام بالمغذيات، وتكوُّن ”مناطق ميتة“ (مناطق مستنفدة الأكسجين لا حياة فيها). وفي عام 2006، أشارت تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى وجود 146 منطقة ساحلية ميتة، وإلى تضاعف هذا الرقم كل عشرة أعوام منذ الستينيات(). ووفقا لدراسة أجرتها الشراكة العالمية لإدارة المغذيات في عام 2010، تم تحديد 415 نظاماً ساحلياً يعاني من الإغناء بالمغذيات ونقص الأكسجين في جميع أنحاء العالم - من بينها 169 منطقة محددة بها نقص في الأكسجين، و 233 منطقة حالتها مثيرة للقلق، و 13 منطقة بصدد الانتعاش. ويعتمد ما يزيد عن 90 في المائة من مصائد الأسماك في العالم بشكل أو بآخر على الموائل الواقعة عند مصبات الأنهار والقريبة من الشواطئ، والكثير من هذه الموائل معرض للآثار الضارة الناجمة عن الإغناء بالمغذيات وتكاثر الطحالب السامة. 
	347 - وتفيد الدراسة بأن المستويات الزائدة من النيتروجين والفوسفور يمكن أن تأتي من مجموعة متنوعة من المصادر البرية في المقام الأول، من بينها الصرف الزراعي المحتوي على أسمدة، والتسريبات الجوية الناجمة عن احتراق الوقود الأحفوري، والصرف الصحي، وتصريف النفايات الصناعية. ويشق حوالي الثلثين من حجم النيتروجين الناتج عن الأنشطة البشرية والبالغ 120 مليون طن، طريقه إلى الهواء والمجاري المائية الداخلية والمناطق الساحلية، بما يتجاوز حجم المدخلات الطبيعية جميعها. ويجري استخراج نحو 20 مليون طن من الفوسفور كل عام، يدخل نصفهم تقريباً إلى مياه المحيطات في العالم - بما يوازي 8 مرات معدل المدخلات الطبيعي. وفي البلدان النامية، يتم تصريف نسبة تقدَّر بـ 90 في المائة من مياه الصرف، التي تعد مصدراً رئيسياً للمغذيات الزائدة الضارة بالصحة وبالنظم الإيكولوجية، دون معالجة في المجاري المائية والمناطق الساحلية. وعلاوة على ذلك، وفقاً للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية في وثيقتها IOC/INF-1249، فإنه من المتوقع للمدخلات من المغذيات في مستجمعات المياه المرتبطة بالزراعة والصرف الصحي واحتراق الوقود الأحفوري أن تبلغ أكثر من الضعف بحلول عام 2050 ما لم يتم تطبيق أحدث التكنولوجيات وتنفيذ تغييرات في السياسات. 
	348 - وتفيد الوثيقة أيضاً بأن تحسُّن درجة الفهم العلمي للعلاقات بين مصادر المغذيات في جميع أنحاء مستجمعات المياه، وعملية نقل المغذيات عن طريق الأنهار إلى النظم الساحلية، وآثار تدفق هذه الكميات من المغذيات على النظام الإيكولوجي الساحلي المتلقي لها، هو لذلك أمرٌ بالغ الأهمية للإدارة الفعالة والمتكاملة للموارد المائية والمناطق الساحلية. وفي نهاية المطاف، فإن تحسين تنظيم مثل هذا التلوث من مصادره من شأنه أن يقلل من تأثيره على المحيطات. وتُعَدّ المغذيات إحدى فئات الملوثات التي يتناولها برنامج العمل العالمي على وجه التحديد (انظر الفقرة 160). ولذلك يشارك برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج البحار الإقليمية التابع له، وجهات أخرى، في أنشطة تهدف إلى معالجة الإفراط في الإغناء بالمغذيات والإتخام بالمغذيات. كما تعالج اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية تلك المسألة، بطرق من بينها برنامجها المعني بتكاثر الطحالب الضارة(). ويرد في الصفحة 4 من الدراسة التي أجرتها الشراكة العالمية لإدارة المغذيات سرداً عن تأسيس الشراكة في عام 2009 بغرض الجمع بين مقرري السياسات الحكوميين والعلماء والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة بغية التوعية بالتحدي المتمثل في إدارة المغذيات والمساعدة على توسيع دوائر المهتمين بالمسألة واتخاذ إجراءات بشأنها.
	5 - الهندسة الجيولوجية

	349 - الهندسة الجيولوجية قضية ناشئة جامعة تضم في إطارها عدداً من الأنشطة الهامة الآخذة في التبلور. والهندسة الجيولوجية مجال وليد إلى درجة أن تعريفه على وجه التحديد، أو نطاق الأنشطة التي يمكن اعتبارها من الهندسة الجيولوجية، ما زالا قيد التداول. وبوجه عام، فإن الهندسة الجيولوجية هي التغيير المتعمد على نطاق واسع لنظام المناخ العالمي بهدف التخفيف من الآثار الناجمة عن تغير المناخ(). 
	350 - ودعت اليونسكو إلى عقد اجتماع خبراء دوليين في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 بشأن علم الهندسة الجيولوجية ومسائل الحوكمة المرتبطة به، أوصى بفئتين واسعتين من الأنشطة: (أ) الهندسة الجيولوجية الشمسية، التي تشير إلى التدخلات التي تقلل من كمية الإشعاعات الشمسية التي يمتصها النظام المناخي للأرض؛ (ب) الهندسة الجيولوجية الكربونية، التي تشير إلى الإزالة النشطة لغاز ثاني أكسيد الكربون من الجو عن طريق أجهزة معالَجَة هندسية لتنقية الجو من غاز ثاني أكسيد الكربون، أو تعزيز عمليات النظم الإيكولوجية(). ويعكس الفهم الحالي لاتفاقية التنوع البيولوجي هذا التعريف، وذلك بإشارتها إلى أي تكنولوجيا تقلل عمداً من الإشعاعات الشمسية أو تزيد من عزل الكربون من الغلاف الجوي، على نطاق واسع، كشكل من أشكال الهندسة الجيولوجية(). كما أُصدِرَت وثيقة في إطار اتفاقية لندن وبروتوكولها توجز مخططات الهندسة الجيولوجية().
	351 - وتعتبر أنشطة الهندسة الجيولوجية مثيرة للجدل وبحاجة إلى إجراء بحوث علمية مشروعة، بالنظر إلى عدم توافر معلومات بشأن فعالية كل نشاط على حدة وفوائده المحتملة والآثار غير المرغوب فيها التي يحتمل أن تنجم عنه(). وعلاوة على ذلك، فإن درجة الفهم لهذا العلم وإدارة هذا الكم من أنشطة الهندسة الجيولوجية الكثيرة، هي أيضاً ضعيفة للغاية(). وبناءً عليه، فقد قرر مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، بالمقرر 10/33 لمؤتمر الأطراف العاشر، توجيه الأطراف والحكومات الأخرى إلى عدم الانخراط في أنشطة الهندسة الجيولوجية التي قد تؤثر على التنوع البيولوجي ريثما يتوافر الأساس العلمي الكافي لتبرير هذه الأنشطة، وإلى أن يتم النظر على نحو ملائم في المخاطر المرتبطة بتلك الأنشطة فيما يتعلق بالبيئة والتنوع البيولوجي وما يرتبط بها من آثار اجتماعية واقتصادية وثقافية، باستثناء دراسات البحث العلمي التي تُجرَى على نطاق ضيق تحت ظروف محكومة، ولن تجرى إلا إذا كانت مبررة بالحاجة إلى جمع بيانات علمية محددة، وتخضع لتقييم مستفيض مسبق لما يمكن أن يترتب عليها من آثار محتملة على البيئة. 
	352 - وتوجد طائفة واسعة من الأنشطة التي يمكن اعتبارها ضمن مجال الهندسة الجيولوجية، وبالمثل، لا يوجد اتفاق على أي قائمة من هذا القبيل، إلا أن تخصيب المحيطات (انظر الفقرة 202) يعتبر بوجه عام أنه يشتمل على مثل هذا النشاط(). وترد دراسة عن أنشطة محتملة أخرى للهندسة الجيولوجية في ”موجز تغير المناخ لعام 2009“ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي يتضمن عدداً من الأنشطة المفاهيمية بدرجة عالية(). وفيما يتعلق بأنواع الهندسة الجيولوجية البحرية، قامت المنظمة البحرية الدولية، لأغراض اتفاقية وبروتوكول لندن، بتصنيف نوعين منها: تلك التي تنطوي على ترسب النفايات أو مواد أخرى في المحيط، وتلك التي تنطوي على ترسب هياكل الأجهزة في المحيط (وثيقة المنظمة البحرية الدولية LC 32/4، الفقرات 5-7).
	353 - وتخضع بالفعل فرادى أنشطة الهندسة الجيولوجية، أو جوانب منها، للتنظيم من قِبَل المنظمات ذات الصلة، أو تخضع للمناقشات في إطارها (انظر قرار الجمعية العامة 63/111، الفقرتان 115 و 116). وقد أُعرِب عن في القلق الآونة الأخيرة إزاء الفجوات في الإطار التنظيمي الحالي، ويعكف مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، بموجب مقرره 10/33، على إجراء دراسة عن الثغرات الموجودة في الآليات التنظيمية ذات الأهمية بالنسبة لاتفاقية التنوع البيولوجي. وقد أوصى اجتماع الخبراء التابع لليونسكو بالتصدي للتحديات التكنولوجية والعلمية القائمة في أنشطة الهندسة الجيولوجية بهدف معالجتها من خلال برنامج للبحوث الدولية تم إنشاؤه لذلك الغرض(). 
	6 - الضجيج في المحيطات

	354 - ينطوي الضجيج في المحيطات على إقحام الأصوات المتولدة عن الأنشطة البشرية المختلفة، ومن بينها النقل البحري التجاري وغير التجاري، والمدافع الهوائية المستخدمة في عمليات المسح السيزمي، والمسبار الصوتي العسكري، والتفجيرات والبناء تحت سطح الماء، واستخراج الموارد في البحر(). وعلى مدى السنوات الـ 15 الماضية، بيَّنَت البحوث أن هذا الضجيج ما برح يؤثر على أنواع عديدة من الثدييات البحرية والأسماك التي تعتمد على السمع في التواصل فيما بينها وفي إنجاز وظائف أخرى ذات أهمية حيوية لبقائها على قيد الحياة وتكاثرها. وتشمل الآثار الناجمة عن الضجيج في المحيطات حالات وفيات، وإصابات، وفقدان السمع المؤقت والدائم، وإرباك الأنشطة الأساسية، وهجر الموائل، ونقص التنوع البيولوجي، والتوتر المزمن، وطمس الأصوات ذات الأهمية من الناحية البيولوجية، والتغيير في سلوك الأسماك المستغلة تجارياً(). 
	355 - ورغم الاعتراف بالضجيج في المحيطات كشكل من أشكال التلوث، فإنه لم يُعالَج بعد بشكل كاف على الصعيد الدولي. بيد أنه في الآونة الأخيرة، بدأ المجتمع الدولي في الاعتراف بالتهديد الذي يشكله الضجيج في المحيطات على التنوع البيولوجي البحري، وشجع على إجراء مزيد من البحوث والدراسات لتحسين مستوى الفهم للآثار المترتبة على الضجيج في المحيطات في الموارد البحرية الحية وفي معدلات صيد الأسماك، ولتقليل هذه الآثار إلى الحد الأدنى، وشرع في وضع نهج حكومية دولية للحد من آثاره(). 
	356 - وتعترف منظمات حكومية دولية مختلفة بأن الضجيج في المحيطات يعتبر تهديداً متزايد الأهمية للتنوع البيولوجي ولاستدامة الموارد البحرية الحية. وكانت هناك دعوات متواصلة من أجل البحث والرصد وبذل الجهود لتقليل مخاطر التأثيرات الضارة للضجيج في المحيطات إلى الحد الأدنى(). وقد تناولت الجمعية العامة مسألة الضجيج في المحيطات من خلال قراراتها السنوية بشأن قانون البحار (على سبيل المثال القرارات 63/111 و 64/71 و 65/37)، وبشأن مصائد الأسماك في الآونة الأخيرة (65/38)، فحثت الدول والمنظمات الحكومية الدولية على إجراء دراسات وتقديمها إلى الشعبة. وقد قامت الشعبة بجمع الدراسات العلمية الخاضعة لاستعراض الأقران الواردة إليها من الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية(). 
	357 - ومن بين المنظمات الأخرى التي تعالج مسألة الضجيج في المحيطات اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، واللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان، على الصعيد العالمي، والأطراف في الاتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة المجاورة من المحيط الأطلسي، والاتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات الصغيرة في بحر البلطيق وشمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأيرلندي وبحر الشمال، ولجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي (لجنة أوسبار)، على الصعيد الإقليمي(). وفي سياق عملها، أُشير إلى أن مستويات الضجيج في المحيطات قد ارتفعت في السنوات الأخيرة، ويمكن أن تستمر في الارتفاع بسبب أنشطة النقل البحري واستخراج الموارد وغيرها من الأنشطة البحرية(). 
	358 - وينشأ أحد التحديات التي تواجه معالجة الضوضاء في المحيطات من واقع أن الضوضاء طويلة المدى وعابرة للحدود بطبيعتها، وأن بعض الأنواع المتأثرة أنواع مهاجرة. كما أن تحديد المصدر المحدد للضجيج ينطوي على صعوبات.
	359 - ومن شأن تعزيز جهود التنسيق والتعاون فيما بين القطاعات أن يعود بالفائدة على درجة التفهم للآثار التراكمية للأنشطة القطاعية ومعالجتها بشكل تام.
	7 - الطاقة المتجددة

	360 - الطاقة أمر أساسي لجميع مستويات التنمية المستدامة والجهود المبذولة للحد من الفقر، بما لها من تأثير مباشر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ولن يمكن تحقيق أي هدف من الأهداف الإنمائية للألفية دون تحقيق تحسُّن مقابل في نوعية خدمات الطاقة وكميتها في البلدان النامية(). وكما لاحظ الأمين العام أثناء مؤتمر القمة العالمية الرابع لطاقة المستقبل، المعقود في أبو ظبي في كانون الثاني/يناير 2011، فإن ”التحدي هو تحقيق التحوُّل [...] والقيام بثورة عالمية للطاقة النظيفة [...]. وذلك أمر ضروري لتقليل المخاطر المناخية إلى أدنى درجة، والحد من الفقر وتحسين الصحة العالمية، ولتمكين المرأة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولتحقيق النمو الاقتصادي العالمي والأمن والسلام، والحفاظ على صحة كوكب الأرض“.
	361 - ورغم أن المحيطات لا تزال غير مستغلة نسبياً، فإنها تمثل مصدراً ذا جدوى متزايدة للموارد البحرية المتجددة للطاقة، من خلال طاقة الأمواج والمد والجزر والطاقة الحرارية وطاقة الرياح()، في جملة أمور. ويعكف قطاع الطاقة المتجددة، في شراكة مع الحكومات ومؤسسات البحوث، على التوسع في معالجة الحواجز التكنولوجية والمالية الماثلة في سبيل نشر وتشغيل الأجهزة على نطاق كامل في المحيطات(). ولئن كان نشر هذه التكنولوجيات في البيئة البحرية ينطوي على إمكانية توفير مصادر للطاقة المتجددة، فقد يؤدي أيضاً إلى قدر كبير من التضارب في الاستخدام والإضرار بالبيئة().
	362 - ومن أجل ضمان إسهام الموارد البحرية المتجددة للطاقة إسهاماً إيجابياً في الثورة العالمية للطاقة النظيفة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، ستحتاج الدول والمجتمع الدولي إلى معالجة الثغرات الكبيرة في المعارف البيئية وإلى إقامة الأطر التنظيمية اللازمة على جميع المستويات(). وستنظر العملية التشاورية غير الرسمية في مسألة الطاقة البحرية المتجددة بوصفها موضوع تركيز اجتماعها الثالث عشر في عام 2012.
	8 - تبادل البيانات البيئية 

	363 - يوجد الكثير من المنظمات الدولية والحكومات والجامعات والمؤسسات التي توفر البيانات والمعلومات الأوقيانوغرافية مجاناً. وقد لوحظ، مع ذلك، أن النشاط ليس منهجياً، ويُضطَلَع به طبقاً لتقدير كل جهة من الجهات الحافظة للبيانات(). والدافع وراء الدعوة إلى التبادل الحر للبيانات الأقيانوغرافية، لا سيما في مجال البحوث البيئية، بشأن أمور من بينها تغير المناخ، هو التحديات البيئية الحالية والحاجة إلى فهم هذه التحديات ومعالجتها. 
	364 - ولمعالجة النقص في تبادل البيانات، وجِّهَت دعوات لإنشاء نظام بصفة عاجلة بموجب اتفاقية أو معاهدة رسمية أخرى، لتسهيل تبادل البيانات بحرية وإلزام حافظات البيانات بتبادل البيانات بحرية لفائدة البرامج العلمية والامتناع عن حجب البيانات().
	خامسا - الاستنتاجات
	365 - ساعد جدول أعمال القرن 21 وخطة جوهانسبرغ التنفيذية في وضع مجموعة أهداف وغايات هامة لتحقيق التنمية المستدامة للمحيطات ومواردها، والتي قدمت، في جملة أمور، التوجيه للمبادرات في مجال المحيطات وقانون البحار على مدى السنوات الـ 19الماضية. وقد تحقق تقدم كبير، لا سيما في مجال وضع الأطر القانونية والسياساتية، وإقامة المؤسسات وآليات التعاون. إلا أن التنفيذ الكامل لكثير من تلك الأهداف والغايات سيتطلب بذل مزيد من الجهود من جانب الدول والمنظمات الحكومية الدولية والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة.
	366 - ويبين هذا التقرير أن عدداً من الإنجازات البارزة قد تحقق في القطاع البحري من حيث التطورات السياساتية والمؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة للمحيطات والبحار. وتوفر الاتفاقية الإطار القانوني لجميع الأنشطة في المحيطات بمشاركة شبه عالمية. وقد تم اعتماد اتفاقين ذوي أهمية في مجال التنفيذ ودخلا حيز النفاذ. وقد كان وضع الأطر القانونية والسياساتية، وإنشاء المؤسسات المنفذة ذات الصلة، من الإنجازات الواعدة في غالبية القطاعات الرئيسية، إن لم يكن جميعها.
	367 - وقد اضطلعت المنظمات الدولية المختصة بعدد كبير من الأنشطة على الصُعُد العالمي والإقليمي والوطني. ووضِعَت أيضاً برامج لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول، ولبناء القدرات. ويجري تقديم المساعدة التقنية إلى الدول النامية من خلال تلك البرامج، ويولى الاهتمام على نحو متزايد للحالة الخاصة للبلدان الجزرية الصغيرة النامية. كما تساهم آليات التعاون والتنسيق، مثل شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، في إيجاد نظرة متكاملة للتطورات الجارية في مجال المحيطات والبحار.
	368 - إلا أنه بالرغم من الجهود التي بذلها المجتمع الدولي حتى الوقت الراهن، فإن التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية على المحيطات والبحار آخذة في الاتضاح على نحو متزايد. وما زال التلوث البحري وممارسات استغلال الموارد البحرية غير المستدامة تهدد النظم الإيكولوجية البحرية، بما يعرض للخطر الفوائد المحتملة للأجيال المقبلة. وقد برز تغير المناخ كأحد العوامل الهامة على مستويات كثيرة مختلفة، بمساهمته في ظواهر من قبيل تحمض المحيطات، وارتفاع مستوى سطح البحر، وابيضاض المرجان. ومن الصعب أيضاً تجاهل ارتفاع معدلات الكوارث الطبيعية المدمرة، كما ثبت في الآونة الأخيرة بوقوع الزلزال والتسونامي المأساويين في اليابان، اللذين أزهقا آلاف الأرواح وأضرا بملايين آخرين أضراراً بالغة، لا سيما في المجتمعات الساحلية. وما زالت البلدان النامية، ومن بينها الدول الجزرية الصغيرة النامية بوجه خاص، تواجه التحدي المتمثل في التنفيذ، والمشاركة الكاملة في المنافع والفرص المرتبطة بالمحيطات والبحار.
	369 - وعلاوة على ذلك، تتطلب التنمية المستدامة، في جملة أمور، تقليل الآثار السلبية على نوعية الهواء والماء والعناصر الطبيعية الأخرى إلى أدنى حد ممكن، وذلك للحفاظ على سلامة النظام الإيكولوجي بشكل عام(). ويلزم إدارة ورصد المناطق البحرية الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية بعناية فيما يتعلق بصحتها وثرواتها من موارد طبيعية وتنوع بيولوجي غني. ويمكن مساعدة هذه الجهود بالتفعيل الفوري للعملية المنتظمة للإبلاغ العالمي عن حالة البيئة البحرية وتقييمها، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. ومن شأن تلك العملية أن توفر الأساس الذي تشتد الحاجة إليه لحالة البيئة البحرية، لتنوير عملية صنع القرارات على نحو أفضل. كما يتضح تماماً أن موارد المحيطات ليست معيناً لا ينضب، وأنه ينبغي أيضاً للجهود المبذولة للتصدي لأنماط الاستهلاك أن تكون جزءاً من التزامات المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق استدامة المحيطات والبحار.
	370 - وينبغي بذل الجهود لتسهيل تنفيذ نتائج مؤتمرات القمة الرئيسية للتنمية المستدامة على الصُعُد العالمي والإقليمي، والوطني بوجه خاص. وسيتطلب ذلك زيادة التعاون والتنسيق الدوليين والمشتركين بين الوكالات، فضلاً عن مواصلة بذل الجهود لبناء القدرات اللازمة. وتبقى الإرادة السياسية وتخصيص الموارد الكافية المستهدفة على جميع المستويات من المكونات الرئيسية لطريق المضي قدماً.
	371 - وفي الوقت الحاضر، ما زالت المحيطات تبعث الأمل وتقدم الفرص لتعزيز التنمية المستدامة وتخفيف حدة الفقر وتطوير الاقتصاد المراعي للبيئة. وما زالت مصائد الأسماك تمثل مصدرا هاماً للعمل، وتوفر مصدراً قيِّما للغذاء للبلايين من الناس. وتحظى المحيطات ببيئة غنية للغاية بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك الموارد الجينية البحرية، التي تنطوي على وعود لا تحصى لتطبيقات محتملة في المجالات الصناعية والدوائية والعلاجية، وغيرها. وقد أدت الاكتشافات والتطورات الأخيرة في مجال العلم والتكنولوجيا إلى اتساع حدود ما نعرفه عن العمليات والنظم الإيكولوجية في المحيطات. وما زال النقل عن طريق البحر آخذ في النمو، وبالتالي حجم التبادلات التجارية بين الدول، بما يوفر فرص العمل للعديد من العاملين بالبحر ويسهم في تنمية الأمم.
	372 - وعلى نحو ما ورد في مناسبات سابقة، يتعين اتخاذ الإجراءات المذكورة في المقام الأول على الصعيد الوطني، مع قيام الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وغيرهم بدور الجهات الفاعلة الرئيسية. ويتمثل دور منظومة الأمم المتحدة، في جملة أمور، في تسهيل التعاون فيما بين الجهات الفاعلة الرئيسية بهدف تعزيز العمل على الصعيد الوطني().

