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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٧٦البند 

  احمليطات وقانون البحار
    

  احمليطات وقانون البحار    
  

  **تقرير األمني العام    
  

  إضافة    
  

  موجز  
 طلبـت   ، الـيت  ٦٦/٢٣١ من قرار اجلمعية العامـة       ٢٤٩يقّدم هذا التقرير عمالً بالفقرة        

ن احمليطـات    اجلمعية إىل األمني العام أن يعد تقريرا عن التطورات واملـسائل املتـصلة بـشؤو               افيه
وُيقـّدم  . ، لتنظر فيه يف دورهتا السابعة والـستني       ٦٦/٢٣١وقانون البحار، مبا فيها تنفيذ القرار       

حـــدة لقـــانون البحـــار، عمـــال  ي اتفاقيـــة األمـــم املتـــــدول األطـــراف فـــــأيـــضا إىل الالتقريـــــر 
دوليـة  الميـة   كواحلنظمـات   مـن امل  يف هذا التقرير    وقُدمت مسامهات   .  من االتفاقية  ٣١٩ باملادة
يف األنشطة املتـصلة بـشؤون      املشاركة  وبراجمها  األمم املتحدة   وكاالت املتخصصة وصناديق    وال

  . التمويلاحمليطات وقانون البحار ومؤسسات
  

 
  

  *  A/67/150.  
املـستجدة يف  بسبب القيود املفروضة على عدد الصفحات، يقتصر هذا التقرير على موجز ألهـم التطـورات          **  

  .الوكاالت والربامج واهليئات ذات الصلةاملقدمة من ن املسامهات ممنتقاة األخرية ومعلومات اآلونة 
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  احملتويات
الصفحة  

٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واالتفاقان املتعلقان بتنفيذها                              -ثانيا   
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهليئات املنشأة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار  - ثالثا   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احليز البحري  -  ارابع  

٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالنقل البحري الدويلاملتصلة التطورات   - خامسا  
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سالمة الناس يف البحر  -  سادساً  

١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األمن البحري  -  اًبعسا  
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علوم وتكنولوجيا البحار  -  ثامناً  
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حفظ املوارد احلية البحرية وإدارهتا  -  تاسعاً  
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنوع البيولوجي البحري  - عاشراً   

٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محاية وحفظ البيئة البحرية والتنمية املستدامة  -  حادي عشر
٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التعاون اإلقليمي جمالاالجتاهات الرئيسية يف  - ثاين عشر   
٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدول اجلزرية الصغرية النامية  - ثالث عشر  
٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احمليطات وتغري املناخ  - بع عشر را  

٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنازعات تسوية  - عشر خامس
٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدويل الصعيد على والتنسيق لتعاونا  -  عشر سادس

٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البحار وقانون احمليطات شؤون شعبة يف القدرات بناء نشطةأ  -  عشر سابع 
٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الستنتاجاتا  - عشر ثامن 
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  مقدمة  -أوال   
. بشؤون احمليطـات وقـانون البحـار      املتصلة  للتطورات  عاما  قرير استعراضاً   يقدم هذا الت    - ١

والغرض منه هو مساعدة اجلمعية العامـة يف استعراضـها الـسنوي لتنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة                    
وللتطــورات األخــرى املتــصلة   )١(١٩٨٢ديــسمرب / كــانون األول١٠لقــانون البحــار املؤرخــة  

تقريـر  ) أ: (الوثائق التاليـة  مقترنا ب وينبغي أن ُيقرأ هذا التقرير      . ربشؤون احمليطات وقانون البحا   
ــام   ــشأن األمــني الع ــانون البحــار  ب ــاول موضــوع  )Corr.1 و A/67/79(احمليطــات وق ، الــذي يتن

االجتمــاع الثالــث عــشر لعمليــة األمــم املتحــدة التــشاورية غــري الرمسيــة املفتوحــة بــاب     تركيــز 
ــر املتعلــق بأعمــال الفريــق العامــل   ) ب(و انون البحــار؛ العــضوية املتعلقــة باحمليطــات وقــ   التقري

املخــصص اجلــامع املعــين بالعمليــة املنتظمــة لإلبــالغ عــن حالــــة البيئــــة البحريــة وتقييمهــا علــى  
التقريــر ) ج(و ؛ )A/67/87(االقتــصادية  -الــصعيد العــاملي، مبــا يف ذلــك اجلوانــب االجتماعيــة  

ــة األمــم املت   ــة املفتوحــة بــاب العــضوية املتعلقــة     املتعلــق بعمــل عملي حــدة التــشاورية غــري الرمسي
الرسـالة املؤرخـة    ) د(و  ؛  )A/67/120(ر  ــا الثالث عـش   ــي اجتماعه ــون البحار ف  ــباحمليطات وقان 

 املوجهة إىل رئـيس اجلمعيـة العامـة مـن الرئيـستني املـشاركتني للفريـق                 ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٨
حبفظ التنـوع البيولـوجي     لدراسة املسائل املتصلة    عضوية املخصص   العامل غري الرمسي املفتوح ال    

ة واســتغالله علــى حنــو مــستدام  ــــة الوطنيــــالوالينطــاق ي املنــاطق الواقعــة خــارج ــــري فــــالبح
)A/67/95( و ؛)ر االجتمــــاع الثــــاين والعــــشرين للــــدول األطــــراف يف االتفاقيــــة  ـتقريــــ) هـــــ
)SPLOS/251 .(إىل ٢٠١١ســــبتمرب / أيلــــول١ة املمتــــدة مــــن ويغطــــي هــــذا التقريــــر الفتــــر 

  .٢٠١٢أغسطس /آب ٣١
    

  اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واالتفاقان املتعلقان بتنفيذها   -ثانيا   
  حالة االتفاقية واالتفاقني املتعلقني بتنفيذها   -ألف   

ــة واالتفــاق املتعلــق    تقــدمي منــذ   - ٢ ــة االتفاقي ــتغري حال ــسابق، مل ت بتنفيــذ اجلــزء تقريــري ال
واتفـاق تنفيـذ األحكـام الـواردة يف         ) االتفـاق املتعلـق بـاجلزء احلـادي عـشر         (احلادي عشر منـها     

حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلـة املنـاطق واألرصـدة الـسمكية الكـثرية              بشأن  االتفاقية  
عـدد  ، بلـغ   ٢٠١٢أغسطس  / آب ٣١ويف  ). اتفاق األمم املتحدة لألرصدة السمكية    (االرحتال  

 طرفا؛ وبلغ عدد األطـراف يف االتفـاق         ١٦٢األطراف يف االتفاقية، مبا فيهم االحتاد األورويب،        
 طرفاً؛ وبلغ عدد األطراف يف اتفاق األمم املتحـدة لألرصـدة      ١٤١املتعلق باجلزء احلادي عشر     

  . طرفا٧٨ًالسمكية 
__________ 

 .٣١٣٦٣، الرقم ١٨٣٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
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التوقيــع علــى ، فُــتح بــاب ١٩٨٢ديــسمرب / كــانون األول١٠وقبــل ثالثــني عامــا، يف    - ٣
ومبناسـبة الـذكرى الـسنوية الـثالثني العتمـاد هـذا الـصك        . االتفاقية يف مونتيغو بـاي، جامايكـا     

 إىل مجيع الـدول األعـضاء الـيت    ٢٠١٢يناير / كانون الثاين  ٢٦ة  ـــة مؤرخ ــام، وّجهُت رسال  ــاهل
ونظّمـُت أيـضا،    . ا أن تـصبح أطرافـا فيهـ       أن تنظـر يف   دعوهتا فيها إىل    مل تنضم بعد إىل االتفاقية      

علـــى مـــدار الـــسنة، وبالتعـــاون مـــع الـــدول ووكـــاالت األمـــم املتحـــدة وصـــناديقها وبراجمهـــا 
واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واهليئات األخـرى ذات الـصلة، سلـسلة              

  .)٢(من األنشطة احتفاًء هبذه املناسبة
  

  اجتماع الدول األطراف يف االتفاقية   -باء   
ن للـدول األطـراف يف االتفاقيـة يف نيويـورك يف الفتـرة              وُعقد االجتماع الثـاين والعـشر       - ٤

ووافقت الدول األطـراف علـى ميزانيـة احملكمـة الدوليـة            . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١١ إىل   ٤من  
ــانون البحــار  ــدرهالق ــسنوية     ٢١,٢٤  وق ــذكرى ال ــشأن ال ــاً ب ــورو، واعتمــدت إعالن ــون ي  ملي

 عـضوا جديـدا يف      ٢٠ويف أثنـاء االجتمـاع، انُتخـب        . لتوقيع على االتفاقيـة   الثالثني لفتح باب ا   
وبنـاء علـى طلـب مـن جمموعـة دول       . مخـس سـنوات   مـدهتا   لفتـرة    جلنة حـدود اجلـرف القـاري      

تقـدمي مزيـد   لأوروبا الشرقية، أُرجئ انتخاب عضو من أعضاء اللجنة مـن أجـل إتاحـة الفرصـة                 
ون مـن   ـــــ ات لتك ــــ رة تقـدمي الترشيح   ــــ وُحددت فت . )٣(ةـــن تلك اجملموع  ـــ م اتــن الترشيح ــم

  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٦يوليه إىل / متوز١٥
  

  اهليئات املنشأة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار  -ثالثا   
  جلنة حدود اجلرف القاري وعبء العمل فيها   -ألف   

مـن  يف الفتـرات  ن والتاسعة والعشرين والـثالثني  دت اللجنة دوراهتا الثامنة والعشري ـعق  - ٥
أبريــل / نيــسان٢٧مــارس إىل / آذار١٩، ومــن ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٩أغــسطس إىل / آب١

  .)٤(، على التوايل٢٠١٢أغسطس / آب٢٤يوليه إىل / متوز٣٠، ومن ٢٠١٢

__________ 
  http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_30years.htm: انظـــــــــــــــــــــــــــــــــر  )٢(  

 .http://www.un.org/Depts/los/reference_files/yeosu.htmو     

  .٨٥، الفقرة SPLOS/251انظر   )٣(  
  .CLCS76، و CLCS/74، و CLCS/72انظر   )٤(  
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وقامــت ثــالث دول، هــي  . توصــياتمــن  جمموعــة ١٨واعتمــدت اللجنــة حــىت اآلن    - ٦
ـــيرلنأ ــدا ـ ـــني احلـن واملكــسيك، بتعيــ ـوالفلبي ـــدود اخلارجيـ ـــة جلرفهـ ـــا القـ ـــاري علـ ى أســاس ـ

  .توصيات اللجنة
  

  السلطة الدولية لقاع البحار   -باء   
عقــدت مجعيــة الــسلطة الدوليــة لقــاع البحــار دورهتــا الثامنــة عــشرة يف كينغــستون يف     - ٧

ة ين أودونتون أمينا عامـاً هلـا لفتـرة    وانتخبت اجلمعي. ٢٠١٢يوليه / متوز٢٧ إىل ١٦الفترة من  
التنقيـب عـن قـشور      املتعلـق ب  نظـام   الأيضا مشروع   اجلمعية  واعتمدت  . ثانية مدهتا أربع سنوات   

وأقـر جملـس   ). ISBA/18/C/WP.1(املنغنيز احلديدي الغنيـة بالكوبالـت واستكـشافها يف املنطقـة          
ات املتعــددة الفلــزات يف املنطقــة اســتغالل الُعقيــدالنظــام املتعلــق بالــسلطة خطــة عمــل لــصياغة 

  .٢٠١٦حبلول عام 
يوليــه احتفــاًء بالــذكرى الــسنوية الــثالثني لفــتح  / متــوز٢٤وُعقــدت دورة اســتثنائية يف   - ٨

  .باب التوقيع على االتفاقية
  

  احملكمة الدولية لقانون البحار  -جيم   
 التقريــر الــسنوي  احملكمــة يفألعمــال بــالتطورات الرئيــسية  املتعلقــة تــرد املعلومــات    - ٩

  .انظر أيضا الفرع اخلامس عشر من هذا التقريرو). SPLOS/241 (٢٠١١للمحكمة لعام 
  

  احليز البحري  - ارابع  
. إن اإلدارة املستدامة للمحيطات ومواردها هي إحـدى أهـم ركـائز التنميـة املـستدامة                 - ١٠

 للواليـة الوطنيـة قاعـدة    وتشكل احلـدود الواضـحة الترسـيم واملعلنـة للمنـاطق البحريـة اخلاضـعة             
نطـاق سـيادة الـدول الـساحلية        بر الـيقني فيمـا يتعلـق        ـــُتسبغ عنـص  ذه اإلدارة، ألهنا    ـــة هل ــأساسي

  .حقوقها السيادية وواليتها أو
ويف الــسنوات األخــرية، طــرأت زيــادة علــى عــدد اإلجــراءات املتعلقــة بترســيم حــدود    - ١١
اء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، تلقيـُت عـددا مـن الرسـائل             ــــ أثني  ـــ فف. ة وتعيينها ـــق البحري ــاملناط

، )٢(١٦املـواد   (ة عمـالً باالتفاقيـة      ـــا اجلغرافي ــاط وإحداثياهت ــط النق ــودع هبا خرائ  ــن دول ت  ــم
تلقيـُت  و .)٥(من هذا القبيـل   إيداع  ، أو رداً على رسائل      ))٢ (٨٤، و   )٢ (٧٥، و   )٩ (٤٧و  

، عمـالً    هـذا املـرور     عـرب البحـر اإلقليمـي أو بوقـف         يءعلـق بـاملرور الـرب     وانني وأنظمـة تت   قأيضا  
__________ 

 .٢٠١١خلالصة للبنان، حدود املنطقة االقتصادية اترسيم ن أ بش٦٤٣٣انظر على سبيل املثال، املرسوم رقم   )٥(  
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هـذه   وتـوفر    .)٦(مـن االتفاقيـة   ) ٣( ٤٢املـادة   و) ٣( ٢١بااللتزامات املنصوص عليهـا يف املـادة        
 اسـتمرار االجتـاه حنـو        على الرسائل أدلة على تنفيذ األحكام ذات الصلة من االتفاقية، وكذلك         

  .على احليز احمليطيالوطنية  تأكيد الوالية والسيادة
الفــرص االقتــصادية الــيت يوفرهــا اســتغالل مــوارد قــاع البحــر، وانتــهاء فتــرة   وبــسبب   - ١٢

، ٢٠٠٩مــايو / أيــار١٣لــدول األطــراف يف االتفاقيــة يف بالنــسبة لكــثري مــن االــسنوات العــشر 
 من املرفـق    ٤ املادة   على النحو املنصوص عليه يف    وهي الفترة املتاحة لتقدمي الطلبات إىل اللجنة        

اللجنـة، مـع ازديـاد      زيادة حـادة يف عـدد الطلبـات املقدمـة إىل            حدثت أيضا   ،  )٧(الثاين لالتفاقية 
. يف االهتمام السياسي على أرفع مستوى بدعم عملية تعيني احلدود اخلارجية للجرف القـاري             

ــدمت     ــالتقرير، ق ــشمولة ب ــرة امل ــاء الفت ــة، لي ٥ويف أثن ــات إىل اللجن ــغ إمجــايل عــدد    دول طلب بل
  .)٨( طلبا٦١الطلبات املقدمة 

مـن  أيـضا  قـدم  حريـة ال يـزال قائمـا، فقـد أُحـرز ت     أن عددا مـن املنازعـات الب   ويف حني     - ١٣
 )٩(التفاوض وإبرام معاهـدات لتعـيني احلـدود       قد ُحل عن طريق     بعض هذه املنازعات    أن  حيث  

  ). عشر أدناهانظر الفرع اخلامس(طرف ثالث التسوية بواسطة أو عن طريق 
 مـن  ٧٩ىل  إ٧٧وقد ُنشرت املعلومات املتعلقة هبذه التطورات وغريها يف األعداد من           - ١٤

ت اليت اختذهتا الدول األطـراف لتنفيـذ االتفاقيـة          اجراءالتعريف باإل  ىوجر. نشرة قانون البحار  
الع علـى   وميكن االطّ .  بشأن قانون البحار   ٣٥ ورقم   ٣٤عن طريق التعميمني اإلعالميني رقم      

املعلومات املتعلقة مبمارسات الدول على املوقع الشبكي املكّرس للحيز البحري والتـابع لـشعبة              
دول ـــ وتـساعد الـشعبة ال    . )١٠(كتب الـشؤون القانونيـة    التابعة مل شؤون احمليطات وقانون البحار     

__________ 
ـــن فـــ للــسفالــربيءتنظــيم املــرور   )٦(   ـــي امليـ ــة، ـ ـــرص، اه اإلقليمي ـــن قبـ ـــون  (٢٠١١قوانيــ  لعــام L.28 (I)القانــ

مـن  الـواردة   ٢٠١٢أبريـل  / نيـسان ٢٠ و ١٠ و ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٣والرسائل املؤرخة   ) ٢٠١١
 .يميوقف املرور عرب البحر اإلقلبشأن املكسيك 

 .SPLOS/72انظر أيضا املقرر الوارد يف الوثيقة   )٧(  

املضلع الشرقي يف خليج املكـسيك، يف  بشأن ؛ واملكسيك، ٢٠١١سبتمرب /ول أيل٦هذه الدول هي غيانا يف    )٨(  
؛ وغـابون يف    ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٨؛ ومجهورية ترتانيا املتحدة يف      ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٩
. ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٤اجلرف القاري اجلنويب لغرينلند، يف      بشأن  ؛ والدامنرك،   ٢٠١٢بريل  أ/ نيسان ١٠

وليـة  أزانيا املتحـدة وغـابون موضـوعا ملعلومـات     ـوكانت الطلبات املقدمة من غيانـا واملكـسيك ومجهوريـة تنـ         
 .لدول األطرافيف االجتماع الثامن عشر لاملتخذ  SPLOS/183للمقرر ، وفقا ٢٠٠٩مايو /قُدمت يف أيار

والنـرويج  ، املربمـة بـني االحتـاد الروسـي     ٢٠١٠سـبتمرب  / أيلـول ١٥انظر، على سبيل املثال، املعاهدة املؤرخة        )٩(  
 تــشرين ٣بــشأن تعــيني احلــدود والتعــاون يف حبــر بــارنتس واحملــيط املتجمــد الــشمايل؛ واالتفــاق املــؤرخ           

 .اخلط الفاصل بني منطقتيهما البحريتنيتعيني ل بني جزر البهاما وكوبا ، املربم٢٠١١أكتوبر /األول

 .http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htmانظر   )١٠(  
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ــ ـــزاماهتـاء بالتــــى الوفـعل ـــا األخــرى املتــصلة بإيـ ـــداع اخلرائـ طبقــا ت اجلغرافيــة اـــــط واإلحداثيـ
  .التفاقيةل

  
  بالنقل البحري الدويلاملتصلة التطورات   - خامسا 

ــة نــاهزت ، )األونكتــاد(مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة  لبيانــات وفقــاً   - ١٥ احلمول
ــصوى  ــسف الق ـــن التجاريــألســطول ال ـــة فـ ــامل ـ ــاين  ١,٤ي الع ــون طــن يف كــانون الث ــاير / بلي ين
  .)١١(٢٠١٠ مليون طن مقارنة بعام ١٢٠ادة قدرها ، مما ميثل زي٢٠١١
ووّسعت البلدان النامية نطاق مشاركتها يف األعمـال التجاريـة البحريـة، وال سـيما يف                  - ١٦

فعلـى  . ، مثـل بنـاء الـسفن وامتالكهـا        اأو املتقدمـة تكنولوجيـ    ذات الكثافة الرأمساليـة     القطاعات  
.  بلـدان ناميـة    ٩ بلـدا،    ٢٠ وعـددها    ،للـسفن البلـدان املالكـة     توجد ضمن كـربى     سبيل املثال،   

ــة يف       غــري أن الكــثري مــن البلــدان األقــل منــوا ال يــزال يفتقــر إىل القــدرة علــى املــشاركة الكامل
 اليت باتت تتطلب على حنو متزايد توافر قدرات تكنولوجية متقدمـة            ،األعمال التجارية البحرية  

  . متكاملةصناعية أو خدميةوقطاعات 
 من املنظمـات احلكوميـة الدوليـة اختـاذ تـدابري ترمـي إىل حتـسني الـسالمة                   وواصل عدد   - ١٧

فقــد اعتمــدت مجعيــة املنظمــة البحريــة الدوليــة، يف  . والكفــاءة يف جمــال النقــل البحــري الــدويل
، خطة عمل رفيعـة املـستوى     ٢٠١١نوفمرب  /دورهتا السابعة والعشرين املعقودة يف تشرين الثاين      

  .)١٢(ستراتيجية مدهتا ست سنوات وخطة ا٢٠١٣-٢٠١٢للفترة 
اعتمدت جلنة السالمة البحرية التابعـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة، يف              - سالمة املالحة   - ١٨

، جمموعـة مـن التـدابري ترمـي إىل حتـسني سـالمة       ٢٠١٢مـايو  /دورهتا التـسعني املعقـودة يف أيـار     
. )١٣(١٩٧٤ح يف البحــر لعــام التفاقيــة الدوليــة حلمايــة األروالتعــديالت منــها إجــراء  ،املالحــة

املدونة الدوليـة  الفحص املعزز صفة اإللزام على     نظام عمليات   سُيضفي  وعلى وجه اخلصوص،    
أثناء فحـص نـاقالت الـسوائب ونـاقالت الـنفط لعـام             التفتيش  املتعلقة بالربنامج املعّزز لعمليات     

ليـة الـسرعة واملدونـة      لسالمة السفن العا  الدولية  لمدونة  أيضا ل تعديالت  وأُجريت   .)١٤(٢٠١١
  .)١٥(٢٠٠٠، لعام الدولية لنظم السالمة من احلرائق

__________ 
 ).E.11.II.D.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (Review of Maritime Transport 2011 انظر  )١١(  

 .A.1038 (27) و A.1037 (27(القراران   )١٢(  

 .MSC.325(90)، القرار MSC 90/28ظر ان  )١٣(  

  )١٤(  MSC 90/28 . انظر أيضا قرار مجعية املنظمة البحرية الدوليةA.1049 (27) و Corr.1. 

  )١٥(  MSC 90/28 القراران ،MSC.326(90) و MSC.327 (90). 
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يف كــانون إيطاليــا ل احويف أعقــاب حــادث كوســتا كونكورديــا الــذي وقــع قبالــة ســ   - ١٩
تعزيـز  لتنفيذيـة  التـدابري   بـبعض ال  ، اختذت جلنة السالمة البحرية قرارا يوصـي         ٢٠١٢يناير  /الثاين

  .)١٦(سالمة السفن السياحية الكبرية
أصــبحت الــشبكة الدوليــة عـد،  فيمـا يتعلــق بنظــام حتديــد هويـة الــسفن وتتبعهــا عــن بُ  و  - ٢٠
، بلـغ عـدد   ٢٠١٢مـارس  / آذار٩ويف .  حاليـا التـشغيل قيد يف إطار هذا النظام البيانات تبادل  ل

االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة       يف   ١٦١األطراف الـ    طرفا من    ٩٧األطراف املشاركة يف هذا النظام      
هبـذا  املوصـولة  عد بيانات حتديد هوية السفن وتتبعها عن بُ      وبلغ عدد مراكز    رواح يف البحر،    األ

  . مركزا٦٦ النظام
اختــذ املــؤمتر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، يف دورتــه  - نقــل البــضائع اخلطــرة  - ٢١

 بـشأن   GC(55)/RES/9، القـرار    ٢٠١١سـبتمرب   /العادية اخلامـسة واخلمـسني املعقـودة يف أيلـول         
وأمـان   ياإلشـعاع واألمـان   النـووي   يف جمـاالت األمـان      التعاون الـدويل    تقوية  التدابري الرامية إىل    

، أجنزت الوكالة أيضا خطة العمل املتعلقة بسالمة نقـل          ٢٠١١ويف عام   . النفاياتأمان  النقل و 
  .٢٠٠٤املواد املشعة لعام 

ظمـة البحريـة الدوليـة، يف دورهتـا التـسعني           لمنالتابعة ل واعتمدت جلنة السالمة البحرية       - ٢٢
لمدونــة البحريـة الدوليــة للبـضائع اخلطــرة تــضّمنت   ل، تعــديالت ٢٠١٢مـايو  /املعقـودة يف أيــار 

 -توصـيات األمـم املتحـدة املتعلقـة بنقـل البـضائع اخلطـرة        لمن تعـديالت  أُجري  مع ما    واءمةامل
ــاير /نون الثــاين كــا١تلــك التعــديالت يف  وســيبدأ نفــاذ  . النظــام النمــوذجي   وميكــن ٢٠١٤ين

  .)١٧(٢٠١٣يناير / كانون الثاين١تطبيقها على أساس طوعي اعتبارا من 
تعكــف املنظمــة اهليدروغرافيــة   - ورســم اخلــرائط اهليدروغرافيــة املــسح اهليــدروغرايف   - ٢٣

، ومـن املقـرر     S-101مـن مواصـفات إنتـاج اخلـرائط املالحيـة،           التـايل   اجليـل   إعـداد   الدولية على   
  .)١٨(٢٠١٣  حبلول أوائل عاماجلزء الرئيسي منهاجناز إ

اختذت مجعية املنظمة البحرية الدولية، يف دورهتا السابعة والعـشرين           - التنفيذ واإلنفاذ   - ٢٤
بـل  مـن قِ  الرقابـة    بشأن إجـراءات     A.1052(27)، القرار   ٢٠١١نوفمرب  /املعقودة يف تشرين الثاين   

 بــشأن املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باملعاينــة يف  A.1053(27)، والقــرار ٢٠١١دولــة املينــاء لعــام 
  .٢٠١١إطار النظام املنسق للمعاينة والتصديق لعام 

__________ 
  .MSC.336(90)املرجع نفسه، القرار   )١٦(  
 .MSC.328(90)املرجع نفسه، القرار   )١٧(  

 .CONF/18/WP.2, element 2.11, paras. 4.3-4.4مة اهليدروغرافية الدولية املنظ  )١٨(  
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، اختذت مجعية املنظمة البحرية الدوليـة       ٢٠١١نوفمرب  / يف تشرين الثاين   - إزالة احلطام   - ٢٥
زالة احلطـام للـسفن      الذي يرمي إىل إزالة االلتباس احمليط بإصدار شهادات إ         A.1057(27)القرار  

. ٢٠٠٧تفاقية نريويب الدولية املتعلقة بإزالـة احلطـام لعـام           طبقا ال املسجلة باعتبارها سفنا عادية     
 الـيت مل تـدخل بعـد      ،علـى االتفاقيـة   التـصديق   والغرض من هذا القرار هو مساعدة الدول علـى          

  .حيز النفاذ
  

  سالمة الناس يف البحر   - سادساً 
  ادون البحارة والصي  - ألف  

 مجعيــة املنظمــة البحريــة الدوليــة اختــذت، ٢٠١١نــوفمرب / يف تــشرين الثــاين- البحــارة  - ٢٦
 والقـرار  ،يونيـه مـن كـل عـام يـوم البحـارة      / حزيـران ٢٥ جيعـل يـوم   الـذي  A.1033 (27)القرار 

A.1056 (27)   ــادئ عــام ــز تطبيــق مب ــة  ٢٠٠٦ املتعلــق بتعزي ــة العادل ــة املتــصلة باملعامل  التوجيهي
  . ة يف حال وقوع حادث حبريللبحار
 للعمـل   ٢٠٠٦، بلغ عدد التصديقات على اتفاقية عام        ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٠ويف    - ٢٧

 يف املائـة مـن إمجـايل محولـة الـسفن علـى              ٦٠ متثـل مـا يقـرب مـن نـسبة            ، تـصديقا  ٣١البحري  
، ٢٠١٢يونيــه /ويف حزيــران. ٢٠١٣ يف عــام  االتفاقيــةوُيتوقــع أن يبــدأ نفــاذ. النطــاق العــاملي

لثغرات القائمة يف التشريعات الوطنية خلمس دول أعـضاء         لأجرت منظمة العمل الدولية حتليال      
 )١٩( تنفيذ اتفاقية العمل البحـري     اليت تكفل ونشرت كتيبات تتضمن منوذجا لألحكام القانونية       

  .)٢٠( بشأن تنفيذ االتفاقية والضمان االجتماعي للبحارةوتوجيهات
تـدريب  العـايري   مل نفـاذ االتفاقيـة الدوليـة املنقحـة          ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثاين  ١وبدأ يف     -٢٨

مع حتديد فتـرة انتقاليـة لـذلك مـدهتا           ، واملدونة املرتبطة هبا    املتعلقة بالبحارة  املراقبةو والترخيص
  .٢٠١٧يناير / كانون الثاين١مخس سنوات حىت 

تفاقيـة الدوليـة    الا علـى    ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٢٩ بعد تـصديق بـاالو يف        - الصيادون  - ٢٩
 سـيبدأ  ،١٩٩٥ لعـام    صيدالـ أفراد طـواقم سـفن      بـ   والتـرخيص واملراقبـة املتعلقـة      تـدريب العايري  مل

  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٩نفاذ االتفاقية املذكورة يف 

__________ 
ــر ان  )١٩(    /http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_170389/lang--enظــــــــــــــــــ

index.htm.  
ــر   )٢٠(    /http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_170388/lang--enانظــــــــــــــــــ

index.htm.  
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مثانية تـصديقات   فتحتاج إىل    ٢٠٠٧ االتفاقية املتعلقة بالعمل يف صيد األمساك لعام         أما  - ٣٠
  .ا نفاذهكي يبدأإضافية 

  
  اهلجرة الدولية عن طريق البحر   - باء  

 تقــدر مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني أنــه يف عــام  - اهلجــرة غــري القانونيــة  - ٣١
 شخـصا مـن   ١ ٠٣٠ غـري قـانوين عـن طريـق البحـر          علـى حنـو    القـادمني    بلغت أعـداد  ،  ٢٠١١

ن إىل إيطاليـــا؛ مشـــال أفريقيـــا واليونـــاو  تركيـــا شـــخص مـــن٦١ ٠٠٠ تركيـــا إىل اليونـــان؛ و
ــا إىل مالطــة؛ و  ١ ٥٧٤ و ــن مشــال أفريقي ــا إىل إســبانيا؛    ٥ ٤٤٣  م ــن مشــال وغــرب أفريقي  م
 شخص لقـوا حـتفهم      ١ ٥٠٠ويقدر أيضا أن    .  شخص من الصومال إىل اليمن     ١٠٣ ٠٠٠ و

  . )٢١(لفرار من ليبيا إىل أوروبااأثناء حماولة 
ــاين ،ونظمــت املفوضــية   - ٣٢ ــشرين الث ــوفمرب / يف ت ــويت، اجتماعــا للخــرباء  ٢٠١١ن  يف جيب

 اللجـوء املنكـوبني يف البحـر، وذلـك يف إطـار             وملتمـسي ملهاجرين  با  املتعلقة بشأن االستجابات 
ــنقالت   ــز علــى واقــع الت ــة “املختلطــة”التركي اإلطــار  يف االجتمــاعنــوقش و. )٢٢(غــري القانوني

 الثغـرات القائمــة  وُبحثــت القـانوين احلــايل، مبـا يف ذلــك اتفاقيـة األمــم املتحـدة لقــانون البحـار؛     
  . )٢٣( يف هذا الصددالتنفيذ؛ واقُترحت أدوات تنفيذية لتعزيز التعاون الدويل يف
 نسبة ضـئيلة     يشكل  التهريب عن طريق البحر     أن  يف حني  - التهريب عن طريق البحر     - ٣٣

عـل   البحـر جت عـن طريـق   للسفر غـري النظـامي   اخلاصةمن إمجايل هتريب املهاجرين، فإن املخاطر       
، نظـم مكتـب     ٢٠١٢أبريـل   /ويف نيـسان  . )٢٤( مـن األولويـات    مواجهة هذا النوع من التهريب    

األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة مـؤمترا دوليـا يف مكـسيكو بـشأن التحـديات القائمـة                     
 املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر            هتريب وجوانب التقدم احملققة يف تنفيذ بروتوكول مكافحة      

 هـذا   يـسَّر و. كمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلـدود الوطنيـة            امل ،واجلو
  . هبا وتعزيز التعاون الدويلةاملؤمتر نشر الصكوك الدولية وحتسني املعرف

__________ 
  .http://www.unhcr.org/pages/4a1d406060.htmlانظر   )٢١(  
، وفقا لتعريف مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني هلـا، مـن حتركـات يقـوم                    “املختلطة”تتألف اهلجرة     )٢٢(  

فـصلون عـن ذويهـم      فيها الالجئون وملتمسو اللجوء وضحايا االجتار بالبـشر واألطفـال غـري املـصحوبني واملن              
 . وأشخاص آخرون بالسفر دوليا، على حنو غري قانوين يف كثري من األحيان

  .http://www.unhcr.org/4ede2ae99.htmlانظر   )٢٣(  
هتريـــب ”انظـــر ورقـــة املـــسألة الـــصادرة عـــن مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة بعنـــوان     )٢٤(  

ــق البحــر  املهــاجرين ــق   ، وميكــن اال“عــن طري ــا عــن طري ، ”Smuggling of migrants by sea“طــالع عليه
ــرابط ــايل الـــــــــــــ -http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue: التـــــــــــــ

Papers/Issue_Paper_-_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf. 
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 اعتمــدت جلنــة التيــسري التابعــة للمنظمــة البحريــة الدوليــة املبــادئ - املــسافرون خلــسة  - ٣٤
 مبـساعي علقة مبنـع ركـوب املـسافرين خلـسة وتوزيـع املـسؤوليات املتـصلة        التوجيهية املنقحة املت  

وتـــشجع املبـــادئ التوجيهيـــة املنقحـــة الـــسلطات العامـــة  .  املـــسافرين أولئـــكتـــسوية حـــاالت
االت الـسريعة حلـ   تـسوية   ال وأصحاب السفن وربابنتها، على التعاون من أجل         املوانئ تسلطاو

  . )٢٥( إىل أوطاهنم سريعاًهتماملسافرين خلسة وتأمني عودهتم أو إعاد
  

  األمن البحري   - اًبعسا  
  القرصنة والسطو املسلح يف البحر  - ألف  

 األشـهر الـستة األوىل مـن        يف - أعمال أو حماوالت القرصنة والسطو املسلح يف البحـر          - ٣٥
 هجومـا خـالل   ٣١٦ مقابـل  العامل،   على مستوى  هجمات   ٢٠٦، أُبلغ عن وقوع     ٢٠١٢عام  

 وبلغ العدد اإلمجـايل ملـا أُبلغـت بـه املنظمـة البحريـة الدوليـة               . )٢٦(٢٠١١ا من عام    الفترة نفسه 
 العـامل  علـى مـستوى  سلح يف البحـر  املسطو القرصنة وال أو حماوالت    مال من أع  ٢٠١١يف عام   
  .)٢٧(٢٠١٠ يف عام ٤٨٩ مقابل، ٥٤٤
 ٢٠١١ام  بلغـت أعـداد بالغـات احلـوادث الـيت تلقتـها يف عـ              وعلى الصعيد اإلقليمـي،       - ٣٦

 لبحـر العــرب؛  ٢٨  للمحـيط اهلنــدي؛ و ٦٣  لـشرق أفريقيــا؛ و ٢٢٣املنظمـة البحريـة الدوليــة   
 ألمريكـــا اجلنوبيـــة ٢٩  ملـــضيقي ملقـــا وســـنغافورة؛ و٢٢  لبحـــر الـــصني اجلنـــويب؛ و١١٣ و

  . لغرب أفريقيا٦١ ومنطقة البحر الكارييب؛ و
 / شـــباط٢٩ يف - ينيـــا الـــسفن يف خلـــيج غضـــدالقرصـــنة والـــسطو املـــسلح أعمـــال   - ٣٧
الذي رحب فيه بتقريـر بعثـة التقيـيم    ) ٢٠١٢ (٢٠٣٩، اختذ جملس األمن القرار   ٢٠١٢ فرباير

 وقـرر أن يبقـي املـسألة        ،)S/2012/45(املعنيـة بالقرصـنة يف خلـيج غينيـا          والتابعة لألمـم املتحـدة      
  .نظره قيد
 أفـاد املكتـب   - مال الـسفن قبالـة سـواحل الـصو       ضـد أعمال القرصنة والسطو املـسلح        - ٣٨

ــستة األوىل مــن عــام         ــى يف األشــهر ال ــه تلقّ ــة بأن ــة التجــارة الدولي ــابع لغرف ــدويل الت البحــري ال
 بالغــا ١٦٣ مقابــل ، بالغــا عــن وقــوع هجمــات نــسبت إىل قراصــنة صــوماليني ٦٩، ٢٠١٢

وأفاد فريق االتـصال املعـين بالقرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال،              . ٢٠١١ من عام     نفسها لفترةل
__________ 

  )٢٥(  FAL/37/17 القرار ،FAL.11(37).  
 للمنظمـــة البحريـــة الدوليـــة عــن أعمـــال القرصـــنة والـــسطو املـــسلح ضـــد الـــسفن،  انظــر التقـــارير الـــشهرية   )٢٦(  

MSC.4/Circ.167 186-181 و 173-170 و 168 و.  
  )٢٧(  MSC.4/Circ.180.  
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ــودة يف    يف ــة عــشرة املعق ــة احلادي ــسته العام ــارس / آذار٢٩ جل ــ، ٢٠١٢م ــدد  ب أن اخنفــاض الع
 قيام صـناعة النقـل البحـري      مثالً اإلمجايل للهجمات ميكن أن يعزى إىل عدد من العوامل، منها         

 حلمايـة    البحري ونشر مفـارز عـسكرية      الوجود ربتطبيق املمارسات اإلدارية الفضلى، واستمرا    
ــسفن وكــذلك  ــراد أمــن مــسلحني   أال ــق  ف . عقــود مــع القطــاع اخلــاص   هلــذا الغــرض عــن طري

وأصدرت املنظمة البحرية الدولية توصيات وإرشادات مؤقتة فيما يتعلق هبـؤالء األفـراد، وهـي               
  . )٢٨( هذه املسألةبشأنتواصل العمل 

 ٢٠٢٠وبسبب الوضـع الـراهن قبالـة سـواحل الـصومال، قـرر جملـس األمـن يف قـراره               - ٣٩
 مـن  ٦والفقـرة  ) ٢٠٠٨ (١٨٤٦ من القرار ١٠ يف الفقرة    املبينةجتديد الصالحيات   ) ٢٠١١(

ــرار  ــصيغتها اجملــددة مبوجــب ، )٢٠٠٨ (١٨٥١الق ــرة ب ــرار مــن ا٧ الفق ) ٢٠٠٩ (١٨٩٧ لق
لــدول واملنظمــات اإلقليميــة  ل واملخَّولــة مــن اجمللــس ، )٢٠١٠ (١٩٥٠ مــن القــرار ٧والفقــرة 

 القرصـنة والـسطو املـسلح     أعمال لصومال يف مكافحة  لاالنتقالية  املتعاونة مع احلكومة االحتادية     
  قــد قــدمت عنــها احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة تكــونيف البحــر قبالــة ســواحل الــصومال، الــيت

  .إخطارا مسبقا إىل األمني العام
 ادعـاءات الـصيد غـري املـشروع والـتخلص مـن             بعض الشواغل مـن أن تكـون      وأُبديت    - ٤٠

.  ذريعـة لتربيـر أنـشطتهم اإلجراميـة         قـد اختـذها القراصـنة      مة بصورة غري مشروعة   النفايات السا 
ــنواســتجابة لطلــب  ــرار  وارد جملــس األمــن  م ــشرين  )٢٠١١ (١٩٧٦ يف الق ، أصــدرُت يف ت

  ). S/2011/661( الصومالية ياه تقريرا عن محاية املوارد الطبيعية وامل٢٠١١أكتوبر /األول
ــة األفــ    - ٤١ ــق مبحاكم ــا يتعل ــة ســواحل     وفيم ــشتبه يف ارتكــاهبم أعمــال القرصــنة قبال راد امل

 تقريــرا عــن احملــاكم املتخصــصة ملكافحــة  ٢٠١٢ينــاير /الــصومال، أصــدرُت يف كــانون الثــاين 
ــة   ــرى يف املنطقــ ــنة يف الــــصومال ودول أخــ ــارس /ويف آذار). S/2012/50(القرصــ ، ٢٠١٢مــ

قـدمُت إىل اجمللـس جتميعـا       ،  )٢٠١١ (٢٠١٥ الـوارد يف القـرار       نواستجابة لطلب جملـس األمـ     
 دولة بشأن التـدابري الـيت اختـذهتا لتجـرمي القرصـنة مبوجـب قوانينـها                 ٤٢للمعلومات الواردة من    

ــم  ــة ودع ــدابرياحمللي ــة ســواحل        ت ــال قرصــنة قبال ــشتبه يف ضــلوعهم يف أعم ــراد امل ــة األف  حماكم
  ). S/2012/177(الصومال وسجن املدانني منهم 

  
  العابرة للحدود الوطنية  اجلرمية املنظمة   - باء  

دعت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية التابعة ملكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات                 - ٤٢
ــسان املعقــودةواجلرميــة، يف دورهتــا العــشرين  ــل / يف ني ــة  ٢٠١١أبري ، إىل اختــاذ خطــوات عملي

__________ 
  .MSC 90/28وانظر أيضا . http://www.imo.org/Documents/IMO_Piracy_Guidance.pdfانظر   )٢٨(  
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يـز التعـاون الـدويل علـى         فيه الدول األعضاء على تعز     حثت قرارا   اختذتاجلرمية املنظمة، و   ضد
ــع املــستو  ــة الــيت ترتكــب        ياتمجي ــابرة للحــدود الوطني ــة املنظّمــة الع ــال مكافحــة اجلرمي  يف جم

  .)٢٩(البحر يف
تعــاون مــع مفوضــية األمــم لل اتفــاقني، أبــرم املكتــب ٢٠١١نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين  - ٤٣

عــاون املــشترك يف جمــال  تعزيــز التهبــدفاملتحــدة لــشؤون الالجــئني واملنظمــة الدوليــة للــهجرة  
 تنفيـذ   إلجراءاتونشر املكتب أيضا اإلطار الدويل      . مكافحة االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين    

  . املتعلق بتهريب املهاجرينتوكولالربو
وفيما يتعلق بانتشار األسلحة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة، شـاركت جلنـة جملـس                  - ٤٤

لتوعيــة وبنــاء القــدرات تركــز علــى ل أنــشطة  يف)٢٠٠٤ (١٥٤٠األمـن املنــشأة عمــال بــالقرار  
 احلـدود وجهـود إنفـاذ القـانون ملكافحـة االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة النوويـة                     تدابري مراقبة 
  . يف املوانئو والبيولوجية يف البحر يةوالكيميائ

  
  علوم وتكنولوجيا البحار   - ثامناً  
  البحارعلوم   - ألف  

ستـــشارية لقـــانون البحـــار التابعـــة للجنـــة األوقيانوغرافيـــة احلكوميـــة  هيئـــة اخلـــرباء اال  - ٤٥
 عقب النظـر يف تقريـر الفريـق العامـل فيمـا بـني الـدورات املفتـوح العـضوية املكلـف                       - الدولية

ــة      ــة احلكومي ــة األوقيانوغرافي ــة اخلــرباء االستــشارية لقــانون البحــار التابعــة للجن باســتعراض هيئ
، يف دورتـه اخلامـسة      )٣٠()اليونسكو(مم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      الدولية التابعة ملنظمة األ   

، قــرر اجمللــس التنفيــذي للجنــة أن تواصــل هيئــة  ٢٠١٢يونيــه /واألربعــني املعقــودة يف حزيــران
  .  إدارة اللجنةهيئاتاخلرباء االستشارية عملها مع التركيز على األولويات اليت كلفتها هبا 

، أعلنـت اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة        ٢٠١٢فرباير  / يف شباط  - املشروع البحثي   - ٤٦
 شراكة مع سفينة األحباث تارا لتعزيز الـوعي باحمليطـات والتأكيـد علـى               إبراماليونسكو  /الدولية

أمهيتها يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـستدامة الـذي عقـد يف ريـو دي جـانريو يف الفتـرة مـن                       
 والتوعيـة ويركـز التعـاون علـى البحـث العلمـي والتثقيـف       . ٢٠١٢يـه  يون/ حزيران ٢٢ إىل ٢٠
  . بالدور الذي تؤديه احمليطات يف تغري املناخ وبأمهية ممارسات اإلدارة املستدامةةالعام

__________ 
ــة للمجلــــــــــس االقتــــــــــصادي واال   )٢٩(   ــائق الرمسيــــــــ ــاعي، الوثــــــــ ــم ٢٠١١جتمــــــــ   ١٠، امللحــــــــــق رقــــــــ

(E/2011/30-E/CN.15/2011/21) ٢٠/٥، القرار. 

  )٣٠(  IOC/EC-XLV/2 ٧، املرفق.  
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 جتاوز النظام العاملي لرصـد احمليطـات هدفـه املتمثـل يف حتقيـق               - برامج رصد احمليطات    - ٤٧
حمليطات وخـدمات   ا رصد   دة التمويل ميكن أن ُتحسَّن أنشطة     وأثبت أن زيا   يف املائة،    ٦٠نسبة  

 املعقـود يف    ،لنظـام العـاملي ملراقبـة احمليطـات       لوأكد االجتماع األول للجنة التوجيهيـة       . احمليطات
، وعلـى أمهيـة توسـيع النظـام         الرصـد احلاليـة   ، علـى أمهيـة إدامـة عمليـات          ٢٠١٢يونيه  /حزيران

  . )٣١( قدرات الدول األعضاء على املشاركة فيهتنمية  وأقر بضرورة،ليشمل متغريات جديدة
وأنــشأ اجمللــس التنفيــذي للجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة، يف دورتــه اخلامــسة   - ٤٨

 املــسائلواألربعــني، مــشاورة فيمــا بــني الــدورات جلميــع الــدول األعــضاء يف اللجنــة لتحديــد    
االضـطالع   حتـسني أنـشطتها يف جمـال    بـشأن اليتها  يف مهمة اللجنة وو املشمولةالعلمية والتقنية 

دعــا املــشاركون يف مــؤمتر األمــم و. )٣٢(املطــرد بعمليــات رصــد احمليطــات وخــدمات احمليطــات 
 احمليطات والـنظم    رصد ظاهرة حتمُّض   إىل التعاون الدويل يف       هم أيضا  املتحدة للتنمية املستدامة  

 عـن طريـق   رائط العاملية ومجع البيانات البيئيـة        رسم اخل  أمهية أيضا إىل    ونوه. اإليكولوجية اهلشة 
  . )٣٣( العاملية لنظم رصد األرضومةاملنظ

  
  البحارعلوم جمال بناء القدرات يف   - باء  

سلّم مؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املـستدامة بأمهيـة بنـاء قـدرات البلـدان الناميـة، وأكـد                  - ٤٩
فيذا ألحكام اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون          على ضرورة التعاون يف جمال حبوث علوم البحار تن        

مؤمترات القمة الرئيسية املعنية بالتنمية املستدامة، وضرورة نقل التكنولوجيـا مـع            نتائج  البحار و 
بـشأن  اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة        واملبادئ التوجيهية اليت وضعتها     عايري  املمراعاة  

  .)٣٤(نقل التكنولوجيا البحرية
ــة   - ٥٠ ــه اخلامــسة واألربعــني، باســتنتاجات   علمــاوأحــاط اجمللــس التنفيــذي للجن ، يف دورت

الـيت أوصـى الفريـق يف       ،  )٣٥(الفريق االستشاري املخـصص لقـسم علـوم احمليطـات التـابع للجنـة             
بأن يركز القسم على دعم املبادرات احمللية والعاملية الرامية إىل معاجلـة الثغـرات العلميـة               سياقها  

__________ 
  .IOC/GOOS-SC-1/3sانظر   )٣١(  
  )٣٢(  EC-XLV/Dec.4.2.  
 .٢٧٤ و ١٦٦، املرفق، الفقرتان ٦٦/٨٨انظر قرار اجلمعية العامة   )٣٣(  

 .١٦٠املرجع نفسه، الفقرة   )٣٤(  

 .EC-XLV/Dec.4.4انظر   )٣٥(  
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اصــة يف أفريقيــا، ودعــم خببنــاء القــدرات الوطنيــة، واجلميــع عــن طريــق مشــول جــة دروحتــسني 
  .)٣٦(مع أولويات اليونسكو، اتساقا الطابع املتعدد التخصصات للبحوثمراعاة 

  
   نظم اإلنذار املبكر  - جيم  

  وصل نظام احمليط اهلندي لإلنـذار بـأمواج التـسونامي والتخفيـف مـن           - احمليط اهلندي   - ٥١
وأصــبحت يف طــور  . ٢٠١١أكتــوبر /ىل مرحلــة التــشغيل الكامــل يف تــشرين األول   ثارهــا إآ

خدمــــة استــــشارية إقليميــــة معنيــــة بــــأمواج التــــسونامي تقــــدمها أســــتراليا   التــــشغيل أيــــضا 
  .اهلندو وإندونيسيا

فريـق التنـسيق احلكـومي      أقـر    - شرق احمليط األطلسي والبحـر األبـيض املتوسـط        مشال    - ٥٢
 اإلنــذار املبكــر بــأمواج التــسونامي والتخفيــف مــن آثارهــا يف مشــال شــرق الــدويل املعــين بنظــام

، يف دورتـه الثامنـة املعقـودة يف          هبمـا  احمليط األطلسي والبحر األبـيض املتوسـط والبحـار املتـصلة          
ــواج  امل، بالتقــدم املطــرد احملــرز حنــو تــوفري خــدمات      ٢٠١١نــوفمرب /تــشرين الثــاين  راقبــة ألم

  .التسونامي يف املنطقة
 أبـرز فريـق التنـسيق احلكـومي الـدويل املعـين بنظـام اإلنـذار بـأمواج                   - البحر الكـارييب    - ٥٣

ــة البحــر الكــارييب       ــساحلية األخــرى والتخفيــف مــن آثارهــا يف منطق ــسونامي واألخطــار ال الت
، التقـدم الكـبري احملـرز    ٢٠١٢أبريـل  /واملناطق املتامخة هلا، يف دورته السابعة املعقـودة يف نيـسان    

 حمطة من حمطـات قيـاس مـستوى سـطح         ٣٨تتوافر  ل رصد مستوى سطح البحر، حيث       يف جما 
وحتـسن الرصـد الزلـزايل أيـضا حتـسنا كـبريا، بوجـود مـا يربـو          . البحر لرصد أمـواج التـسونامي     

وقــدم الفريــق توصــية للــدورة .  حمطــة تقــدم بيانــات آنيــة لرصــد أمــواج التــسونامي ١٠٠علــى 
ي للجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة املعقــودة يف   اخلامــسة واألربعــني للمجلــس التنفيــذ 

ملـــسؤولية إىل غـــرب احملـــيط ايف توســـيع منطقـــة اجمللـــس ، بـــأن ينظـــر ٢٠١٢يونيـــه /حزيـــران
  . األطلسي، مبا يف ذلك غرينالند والربازيل وأوروغواي واألرجنتني

خفيـف مـن آثارهـا يف        يقوم حاليا نظام اإلنذار بأمواج التسونامي والت       - احمليط اهلادئ   - ٥٤
 مبـا يف ذلـك اخلـرائط        ،احمليط اهلادئ بتطوير منتجات جتريبية جديـدة للتنبـؤ بـأمواج التـسونامي            

  . على حدةكل بلداخلطر بالنسبة لمستويات /مستوىتبني اليت 
ــذ   - ٥٥ ــيت أصــابت      ومن ــسونامية الكــربى ال ــة والت ــة الزلزالي ــوع الكارث ــان يف  وق شــرق الياب
أُجـرَي العديـد مـن املـسوحات امليدانيـة الوطنيـة والدوليـة يف أعقـاب                ،  ٢٠١١مارس  /آذار ١١
تحلـيالت ألداء نظـم اإلنـذار املبكـر بالتـسونامي، ممـا أدى إىل حتـسني             العديد من ال  تسونامي و ال

__________ 
 .١٥، الفقرة IOC/INF-1294نظر   )٣٦(  
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، اشتركت اللجنـة    ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٧  و ١٦ويف  .  يف املنطقة  حلدوث التسونامي التأهب  
مـع حكومـة اليابـان وجامعـة األمـم املتحـدة            التابعة لليونسكو   لية  األوقيانوغرافية احلكومية الدو  
آذار / مـارس  ١١تسونامي شرق اليابـان الكـبري الـذي حـدث يف            ”يف تنظيم ندوة دولية بعنوان      

  .“السياساتعلى صعيد منظورات : تسوناميال ونظم اإلنذار بأمواج ٢٠١١
   

  التطورات يف جمال التكنولوجيا البحريةأحدث   - دال  
وقد ركزُت يف تقريري املتعلـق      . أمهية خاصة يتمتع ب ال يزال جمال التكنولوجيا البحرية        - ٥٦

  .)٣٧(، على الطاقات املتجددة البحرية)A/67/79(باحمليطات وقانون البحار 
  

  الكابالت وخطوط األنابيب املغمورة يف البحر  - هاء  
 التابعــة افيــة احلكوميــة الدوليــةأنــشأ االحتــاد الــدويل لالتــصاالت، واللجنــة األوقيانوغر   - ٥٧
التقنيــة املــسائل الســتطالع يونــسكو، واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة فرقــة عمــل مــشتركة لل

رصـد  ألغـراض   والتجارية والقانونية اليت ينطوي عليها استخدام الكـابالت املغمـورة يف البحـر              
  .املناخ واإلنذار بالكوارث

  
  والتارخييةاألثرية املوجودات محاية   - واو  

تفاقيـة  الاإلبـرام   ، احُتفل بالـذكرى الـسنوية العاشـرة         ٢٠١١ديسمرب  /يف كانون األول    - ٥٨
بـشأن  من خالل تنظيم ندوة علمية رفيعـة املـستوى    باملياه  املتعلقة حبماية التراث الثقايف املغمور      

 جمـال التخفيـف     لتعـاون يف  اسـبل   اسـتطالع   العوامل املؤثرة على التراث الثقايف املغمور بامليـاه و        
  .ذا التراثتضر هباألنشطة اليت آثار من 

  
  حفظ املوارد احلية البحرية وإدارهتا   -تاسعاً   

  البحريةمصائد األمساك موارد   -ألف   
ــوفري         - ٥٩ ــق األمــن الغــذائي ويف ت ــسهم اســتدامة مــصائد األمســاك إســهاماً كــبرياً يف حتقي ت

احلفـاظ علـى مـسامهة إنتـاج األمسـاك      ذا فـإن     لـ  .)٣٨(الدخل والثروة والتخفيف مـن حـدة الفقـر        
عنـصراً هامـاً يف الـسياسات االقتـصادية     يـشكالن   ،  ميكـن ذلـك   حيثما  بل وزيادهتا   جتار هبا،   واال

وسياسات األمن الغذائي للعديد من البلدان، ال سيما الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة والبلـدان                
ومـن املؤسـف أن نـسبة األرصـدة         .  األغذيـة  املنخفضة الدخل اليت تعاين من نقـص يف       الساحلية  
__________ 

 .١٧-١٢الفقرات   )٣٧(  

 .، الديباجة٦٦/٦٨قرار اجلمعية العامة   )٣٨(  
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عــام يف  يف املائــة ٥٧ إىل ١٩٨٩عــام يف  يف املائــة ٤٣زادت مــن املــستغلة اســتغالال كــامال   
مــستغلة اســتغالالً   يف املائــة تقريبــاً مــن األرصــدة    ٣٠أن نــسبة ويــضاف إىل ذلــك  . ٢٠٠٩
 كـثرياً  ها االسـتغالل ولكنـ     يف املائـة املتبقيـة مـن األرصـدة ليـست كاملـة             ١٣الــ   ونـسبة   . اًمفرط
  .)٣٩(إىل القدرة اإلنتاجية العاليةتكون مفتقرة  ما
مــصائد  منظمــات حكوميــة دوليــة حاليــاً تــدابري لتحــسني حفــظ مــوارد    عــدةوتتخــذ   - ٦٠

ــز    األمســاك ــها تعزي ــا، ومن ــة وإدارهت ــشطة البحــث   البحري ــصائد األمســاك،    أن ــة مب العلمــي املتعلق
الصيد غري املشروع وغـري املبلـغ عنـه وغـري املـنظم،             مثل  مة،  والتصدي للممارسات غري املستدا   

بـشكل متزايـد    التركيـز   وجيري  .  وتقدمي الدعم ألنشطة بناء القدرات     ،وتعزيز التعاون والتنسيق  
مـن   يف جمال مصائد األمساك وتربية األحيـاء املائيـة،       “االقتصاد األخضر ”سياسات  تطوير  على  
ــداف اال  أجــل ا ــق األه ــهام يف حتقي ــاً    إلس ــة األوســع نطاق ــتدامة البيئي ــداف االس ــة وأه . جتماعي

ــة      ــة التــسليم عمومــاً بــاألدوار اجملتمعي ــاء املائي ــة األحي وســيتطلب ختــضري مــصائد األمســاك وتربي
 العمليــات يف إطــار األمسـاك، وال ســيما  مــستزرعواألوسـع نطاقــاً الــيت يـضطلع هبــا الــصيادون و  

ــصغرية  ــيت هتــدف إىل ال ــصا ال ــق النمــو االقت ــر، و   حتقي ــي، واحلــد مــن الفق ــوفريدي احملل  األمــن ت
تقـدمي الـدعم لتطـوير التكنولوجيـات اخلـضراء واالسـتثمار فيهـا              الضروري أيضاً   ومن  . الغذائي

  .وتوعية القطاع الصناعي واملستهلكني بشأن استدامة مصائد األمساك وتربية األحياء املائية
اســتدامة مة مــن جديــد ضــرورة تعزيــز وقــد أكــد مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدا  - ٦١

وشــدد علــى الــدور البــالغ األمهيــة للــنظم اإليكولوجيــة ، مــصائد األمســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة
 األمـن   تـوفري ألحيـاء املائيـة يف      املـستدامة ل  تربيـة   الالبحرية السليمة ومـصائد األمسـاك املـستدامة و        

 املـؤمتر أيـضاً باملـسامهات       أقـرَّ و. يني النـاس  الرزق ملال اكتساب  الغذائي والتغذية ويف توفري سبل      
 األنـشطة   عـن طريـق   اهلامة الـيت ميكـن أن يقـدمها صـغار الـصيادين يف حتقيـق التنميـة املـستدامة                    

الـرزق للفقـراء، وتنـشيط      اكتـساب   سـبل   هتيئة  اإلنتاجية السليمة بيئياً، وتعزيز األمن الغذائي، و      
  .)٤٠(اإلنتاج والنمو االقتصادي املطرد

لتزامـات لتحـسني حفـظ مـوارد        جموعـة واسـعة النطـاق مـن اال        وقد مت التعهـد أيـضاً مب        - ٦٢
 إىل سـابق     الـسمكية  ةاألرصـد إعـادة   البحرية وإدارهتـا، مبـا يف ذلـك عـن طريـق             مصائد األمساك   

ــه وغــري املــنظم، وحتــسني أداء     مــستواها ، والقــضاء علــى الــصيد غــري املــشروع وغــري املبلــغ عن
قليمية املعنيـة بـإدارة مـصائد األمسـاك، وإلغـاء اإلعانـات الـيت تـسهم يف                  املنظمات والترتيبات اإل  

__________ 
 .٢٠١٢،  يف العاملمنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية  )٣٩(  

 .٥٢، و ١١٥-١١١لفقرات ، املرفق، ا٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )٤٠(  
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قــدراهتا تنميــة اإلفــراط يف قــدرات الــصيد ويف صــيد األمســاك، ومــساعدة البلــدان الناميــة علــى   
  .)٤١(على حنو مستدامواالنتفاع هبا مصائد األمساك املستدامة وإدارهتا على حفظ الوطنية 

  
  ٦٤/٧٢ و ٦١/١٠٥ة استجابة للقرارين ذ لإلجراءات املتخاستعراض اجلمعية العامة    

 الـيت اختـذهتا     لإلجـراءات أجرت اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والـستني استعراضـاً             - ٦٣
الــدول واملنظمــات والترتيبــات اإلقليميــة املعنيــة بــإدارة مــصائد األمســاك اســتجابة للفقــرات          

ــرارين   ذات ــصلة مــن الق ــاع     وذ٦٤/٧٢ و ٦١/١٠٥ال ــصيد يف ق ــشطة ال ــار أن لــك ملعاجلــة آث
البحار على الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة اهلـشة وعلـى اسـتدامة األرصـدة الـسمكية يف البحـار                      

ومـن أجـل مـساعدة اجلمعيـة العامـة علـى إجـراء االسـتعراض، أعـد                  . العميقة على املدى البعيد   
ظمـات والترتيبـات اإلقليميـة املعنيـة     األمني العام تقريراً عن اإلجـراءات الـيت اختـذهتا الـدول واملن           

  ).A/66/307 (٦٤/٧٢ و ٦١/١٠٥بإدارة مصائد األمساك استجابة للقرارين 
، عقـد األمـني العـام أيـضاً حلقـة عمـل مـدهتا               ٦٤/٧٢ من القرار    ١٢٨وعمالً بالفقرة     - ٦٤

هــذين مــن ، ملناقــشة تنفيــذ الفقــرات ذات الــصلة  ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول١٦  و١٥يومــان يف 
 عنـد   وأخذت اجلمعية العامة املناقشات الـيت أجريـت أثنـاء حلقـة العمـل يف احلـسبان                . قرارينال

 بــشأن صــيد األمســاك يف قــاع البحــار يف املنــاطق البــت يف اختــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات العاجلــة
   .)٤٢(الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية

 كـــانون ٦ يف املتخـــذ ٦٦/٦٨ نتـــائج االســـتعراض يف قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  تظهـــرو  - ٦٥
 ٢٠١٥وقررت اجلمعية العامة أيضاً أن جتري استعراضـاً آخـر يف عـام              . ٢٠١١ديسمرب  /األول

ملا تتخذه الدول واملنظمات والترتيبـات اإلقليميـة املعنيـة بـإدارة مـصائد األمسـاك مـن إجـراءات                    
ــرارين   ــتجابة للقــ ــدابري ا  ٦٦/٦٨ و ٦٤/٧٢اســ ــال للتــ ــذ الفعــ ــة التنفيــ ــة كفالــ ــواردة ، بغيــ لــ

  .)٤٣( االقتضاءعند مزيد من التوصيات، إصدارو امفيه
  

اتفاق منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع     
  الصيد غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم وردعه والقضاء عليه 

غذيـة والزراعـة بـشأن التـدابري الـيت تتخـذها            اتفاق منظمة األمم املتحدة لأل    سيبدأ نفاذ     - ٦٦
اتفـاق  ( دولة امليناء ملنع الصيد غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املـنظم وردعـه والقـضاء عليـه                 

__________ 
 .١٧٥-١٦٨املرجع نفسه، الفقرات   )٤١(  

 .A/66/566يرد موجز هلذه املناقشات يف الوثيقة   )٤٢(  

 .١٣٧-١٢٢، الفقرات ٦٦/٦٨القرار   )٤٣(  
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 بعد ثالثـني يومـاً مـن تـاريخ إيـداع الـصك اخلـامس والعـشرين            ٢٠٠٩لعام  ) تدابري دولة امليناء  
عــدد ، كــان ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٩ ويف .للتــصديق أو القبــول أو املوافقــة أو االنــضمام   

  .االحتاد األورويبمنها ،  قد بلغ أربعةاالتفاقيف طراف األ
التدريبيـة  لقـات  عقـد سلـسلة مـن احل   منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة      بدأت  و  - ٦٧
يف ات  أوىل هـذه احللقـ    قدت  وُع. لتنفيذ اتفاق تدابري دولة امليناء    دعماً  قليمية لتنمية القدرات    اإل

  . لبلدان جنوب شرق آسيا٢٠١٢أبريل /بانكوك يف نيسان
ــثالثني و  - ٦٨ ــدورة ال ــة      ل يف ال ــم املتحــدة لألغذي ــة ملنظمــة األم ــة مــصائد األمســاك التابع لجن

اختـصاصات الفريـق العامـل املخـصص        أقرت اللجنة    ،٢٠١٢يوليه  / املعقودة يف متوز   ،والزراعة
  .)٤٤(االتفاق بدء نفاذلدى سُتطبق ولة امليناء، اليت  من اتفاق تدابري د٦مبوجب اجلزء املنشأ 

  
  صغرية النطاق التأمني استدامة مصائد األمساك بشأن دولية التوجيهية ال ئبادامل    

صـك  صـوغ   عقب املوافقة يف الدورة التاسعة والعـشرين للجنـة مـصائد األمسـاك علـى                  - ٦٩
 توجيهيــة دوليــة ئروع مبــادضــع مــشمــصائد األمســاك الــصغرية النطــاق، ُوبــشأن دويل جديــد 

مــع الــيت أجريــت صغرية النطــاق، علــى أســاس املــشاورات الــلتــأمني اســتدامة مــصائد األمســاك 
ــثالثني  . ٢٠١٢ و ٢٠١١ ياملــصلحة يف عــاماجلهــات صــاحبة  وناقــشت اللجنــة يف دورهتــا ال
 التوجيهيــة وهــدفها ودعــت إىل إجــراء املزيــد مــن املــشاورات، وإىل عقــد   ئنطــاق هــذه املبــاد

  . ٢٠١٣مايو /مشاورة تقنية حكومية دولية يف أيار
  

  تقييم أداء دول العلم    
نظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة بـشأن أداء دول            ملتابعت املشاورة التقنية الثانية       - ٧٠
وأوصـت املـشاورة    .  صياغة معـايري تقيـيم أداء دول العلـم         ،٢٠١٢مايو  /املعقودة يف أيار   ،العلم

وأشـارت جلنـة     .)٤٥(املعايري واعتمادهـا  إلمتام صوغ   وقت ممكن   أقرب  العمل يف   لة  مبواصالتقنية  
مــصائد األمســاك يف دورهتــا الــثالثني إىل ضــرورة إحــراز املزيــد مــن التقــدم وطلبــت إىل منظمــة  

  . وقت ممكنأقرب ألغذية والزراعة عقد الدورة املستأنفة الثانية للمشاورة التقنية يف ا
  

__________ 
املوقــع وميكــن االطــالع عليهــا يف تقريــر جلنــة مــصائد األمســاك عــن دورهتــا الــثالثني،  لانظــر النــسخة املــسبقة   )٤٤(  

 ./http://www.fao.org/cofi/cofi2012/en: الشبكي التايل

ــان      )٤٥(   ــايري متاحـــــ ــشروع املعـــــ ــرئيس ومـــــ ــر الـــــ ــالع تقريـــــ ــايل  لالطـــــ ــشبكي التـــــ ــع الـــــ ــى املوقـــــ   :علـــــ
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/tc-fsp/2012/Chairperson_report_9_March_2012.pdf. 
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  وتيات األخرىاحليتان واحل  -باء   
 يف اجتماعهـــا الـــسنوي الرابـــع ،استعرضـــت اللجنـــة الدوليـــة لـــشؤون صـــيد احليتـــان   - ٧١

لة إيالء االهتمـام للحيتـان الرماديـة يف مشـال           ص حالة عدد من أرصدة احليتان، مع موا       ،والستني
. الـنفط والغـاز   كـربى السـتخراج      اليت جتري يف منـاطق تغذيتـها عمليـات           ئ،غرب احمليط اهلاد  

يف جنوب غرب احملـيط     احلقَّة  احليتان  أنشطة احلفاظ على    دارة  إل اللجنة مشاريع خطط     رتأقو
 يف  احلقَّـة احليتـان   فئـة   األطلسي ويف جنوب شرق احمليط اهلادئ وأعربت عن قلقها البالغ بشأن            

  .احلوتيات الصغريةفئات وجرى أيضاً استعراض حالة عدد من . مشال غرب احمليط األطلسي
 البحـري،   احلطـام الـسفن، ومراقبـة احليتـان، و      برتطـام   مـسائل اال  ت اللجنة أيضاً    وتناول  - ٧٢

  .  بوقوع احليتان يف الشراكاملرتبطةالرعاية ومسائل 
 ريأثتـ العلمـي فيمـا يتعلـق ب      البحث   بشأن أمهية استمرار     X-2012 واختذت اللجنة القرار    - ٧٣

. )٤٦(ن آثـار علـى الـصحة البـشرية    تدهور البيئة البحرية على صحة احلوتيات ومـا يتـصل هبـا مـ            
آلراء بشأن قرار مقترح متعلق باحلوتيات الكـثرية االرحتـال يف           يف ا  أهنا مل تتوصل إىل توافق       بيد

 األطـراف يف االتفاقيـة الدوليـة لتنظـيم صـيد احليتـان إىل النظـر يف                  يتـضمن دعـوة   أعايل البحار،   
  . م يف جهود احلفظ اليت تبذهلا اللجنةهذه املسألة بالتعاون مع اجلمعية العامة، هبدف اإلسها

 ستواصــل اللجنــة ، بينمــاجتتمــع اللجنــة مــرة كــل ســنتنيأصــبح مــن املقــرر حاليــا أن و  - ٧٤
  . العلمية االجتماع سنوياً

  
  التنوع البيولوجي البحري   -عاشراً   

وع لتنــالبــالغ األمهيــة لأكــد مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة مــن جديــد الــدور    - ٧٥
البيولــوجي يف حتقيــق التنميــة املــستدامة والتــزم حبمايــة احمليطــات والــنظم اإليكولوجيــة البحريــة  
وإعادهتا إىل سابق عهدها من حيث السالمة واإلنتاجية والقدرة على الصمود، واحلفـاظ علـى               
ــو       ــى حنـ ــتخدامها علـ ــة واسـ ــة واملقبلـ ــال احلاليـ ــا لألجيـ ــيح حفظهـ ــا يتـ ــوجي، مبـ ــا البيولـ تنوعهـ

التنــوع البيولــوجي يوفرهــا ويف ضــوء خــدمات الــنظم اإليكولوجيــة احليويــة الــيت  . )٤٧(مــستدام
موضـوع  البحـري هـو   بـشكل خـاص أن يكـون التنـوع البيولـوجي           كان أمراً مالئمـا     البحري،  

 مــن مــايو/ أيــار٢٢اليوم الــدويل للتنــوع البيولــوجي، الــذي حيتفــل بــه يف  احتفــال هــذا العــام بــ
  . عام كل
  

__________ 
 .IWC/64/13Rev2انظر   )٤٦(  

 .١٥٨رفق، الفقرة ، امل٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )٤٧(  



A/67/79/Add.1  
 

12-47839 21 
 

  الرامية إىل التصدي لآلثار على التنوع البيولوجي البحري التدابري   -ألف   
علـى  للتـأثريات الواقعـة     يواصل عدد من املنتديات مناقشة التدابري الراميـة إىل التـصدي              - ٧٦

 فقــد عقــد الفريــق العامــل املخــصص غــري الرمســي املفتــوح بــاب    .التنــوع البيولــوجي البحــري 
ــصلة حبفــظ الت   ــى حنــو    العــضوية لدراســة املــسائل املت ــوجي البحــري واســتخدامه عل ــوع البيول ن

، ٢٠١٢مـايو   /مستدام يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية اجتماعه اخلامس يف أيار           
). A/67/95(وقــام بــصياغة توصــيات لتنظــر فيهــا اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الــسابعة والــستني    

تكنولوجية التابعـة ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة      وأقرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية وال      
أبريـل إىل   / نيـسان  ٣٠ مـن    املعقـود يف الفتـرة     ،التنوع البيولـوجي، يف اجتماعهـا الـسادس عـشر         

 بــالتنوع ، أو املتــصلة، يف مونتريــال، كنــدا، عــدداً مــن التوصــيات املتعلقــة٢٠١٢مــايو /أيــار ٥
  .)٤٨(البيولوجي البحري والساحلي

 املتـصلة بـالتنوع البيولـوجي البحـري     للبحـوث ن املبـادرات الـدعم أيـضاً       ويقدم عدد م    - ٧٧
فعلـى سـبيل املثـال، يقـدم برنـامج      . حفظـه واسـتخدامه علـى حنـو مـستدام       للجهود الرامية إىل    و

النظم اإليكولوجيـة والتنـوع البيولـوجي التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي الـدعم إلدمـاج                     
مـصائد األمسـاك   ، مثل نوع البيولوجي البحري يف القطاعات ذات الصلة    االعتبارات املتعلقة بالت  

والسياحة علـى الـصعيد الـوطين؛ وتـدرس الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة حاليـاً عواقـب تزايـد                       
مستويات ثـاين أكـسيد الكربـون وحتمُّـض احمليطـات علـى التنـوع البيولـوجي البحـري، هبـدف                     

  .قتصادية املرتبطة بآثار حتمُّض احمليطاتاال -تقييم حجم املخاطر االجتماعية 
 دولــة املنــرب احلكــومي الــدويل للعلــوم      ٩٤، أنــشأت  ٢٠١٢أبريــل  / نيــسان ٢١ويف   - ٧٨

والسياسات يف جمال التنوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة باعتبـاره هيئـة حكوميـة          
البيولــوجي تعلــق بــالتنوع فيمــا يالعلــوم والــسياسات جمــايل بــني التواصــل دوليــة مــستقلة لتعزيــز 

علـى حنـو مـستدام    وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل حفظ التنوع البيولوجي واسـتخدامه       
وقواعـد  مهـام هـذا املنـرب        يف األجل الطويل والتنميـة املـستدامة، وقـررت           يرفاه البشر وحتقيق ال 

  . )٤٩(عمله وترتيباته املؤسسية
  

__________ 
ــة     )٤٨(   ــة الفرعيــ ــشر للهيئــ ــسادس عــ ــاع الــ ــر االجتمــ ــر تقريــ ــة   انظــ ــة والتكنولوجيــ ــة والتقنيــ ــشورة العلميــ  للمــ

)UNEP/CBD/COP/11/3( التوصيات ،XVI/3 و XVI/4 و XVI/5 و XVI/6 و XVI/9. 

للمنـرب احلكـومي الـدويل للعلـوم      ؤسـسية   املترتيبات  الطرائق و الانظر تقرير الدورة الثانية لالجتماع العام لتحديد          )٤٩(  
 ).UNEP/IPBES.MI/2/9(والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 



A/67/79/Add.1
 

22 12-47839 
 

  حمددة حيَّة أنواع التدابري اخلاصة بنظم إيكولوجية و  -باء   
 السلطة الدوليـة لقـاع البحـار، يف    شرعت - راالتنوع البيولوجي البحري يف قاع البح    - ٧٩

واحلفـاظ   حبمايـة البيئـة البحريـة للمنطقـة          ةاملتعلقـ أعماهلـا   ، يف سـياق     ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين 
. قــدمها املتعاقــدونياســتعراض لنوعيــة البيانــات البيئيــة الــيت  يف إجــراء أنــشطة التعــدين، عليهــا 

، مقـرراً   ٢٠١٢يوليـه   /يف متـوز  املعقـودة   واختذ جملس السلطة الدولية، يف دورته الثامنـة عـشرة،           
أن يـستمر    كليربتـون، يـنص، يف مجلـة أمـور،           -العتماد خطة لإلدارة البيئيـة ملنطقـة كالريـون          

لتقنيـة أو اجمللـس،   مخس سنوات أو لغاية إجراء استعراض آخر من ِقبـل اللجنـة القانونيـة وا     ملدة  
خطـة عمـل لالستكـشاف أو االسـتغالل يف املنــاطق ذات     إلقــرار املوافقـة علـى أي طلـب    عـدم  

  . )٥٠(األمهية البيئية اخلاصة
رامــسار قائمــة العــامل إىل يف  أضــيف عــدد مــن املنــاطق الــساحلية  - األراضــي الرطبــة  - ٨٠

 للبـشر املواقـع   توفرهـا هـذه     ائـد الـيت     لألراضي الرطبة ذات األمهيـة الدوليـة، ممـا يـبني أمهيـة الفو             
  .وللبيئة الساحلية

قــرار التأكيــد علــى أرفــع املــستويات، مبــا يف ذلــك مــن خــالل  يتواصــل  - املرجانيــات  - ٨١
ــة العامــة   ــة      ،٦٦/١٩٤اجلمعي ــات والــشعاب املرجاني ــى أمهيــة املرجاني التنميــة بالنــسبة إىل عل

الـشعاب  تعـرض   شـدة   التنويـه إىل    ستدامة، جـرى    ويف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـ      . املستدامة
تغـري املنـاخ، وحتمُّـض احمليطـات، واإلفـراط يف الـصيد، وممارسـات               للخطـر مـن جـراء       املرجانية  
ــوثاملــدمِّرةالــصيد  ــد أعــرب عــن  قــد و. ، والتل ــدويل  التأيي ــق اللتعــاون ال الســتفادة مــن  لتحقي

  .)٥١( والبيئيةالشعاب املرجانية يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية
ــة األنــواع غريهــا مــن احلوتيــات و  - ٨٢  اختــذ مــؤمتر األطــراف يف  - املهــاجرة األخــرىاحلي

يف تـــشرين املعقـــود  اجتماعـــه العاشـــر يف ،نـــواع احليوانـــات الربيـــة املهـــاجرة أاتفاقيـــة حفـــظ 
احليـة البحريــة  األنـواع  غريهـا مــن   قــرارات بـشأن احلوتيـات و  ، يف بـرغن ٢٠١١نـوفمرب  /الثـاين 

  .)٥٢(أنواع حبرية إىل تذييالت االتفاقيةعدة هاجرة، أو ذات صلة هبا، وأضاف امل
 وافقـت   -  بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض      ة الدولي ةاتفاقية التجار   - ٨٣

 ، بأنواع احليوانـات والنباتـات الربيـة املهـددة بـاالنقراض           ةالدوليالتجارة   التفاقية   ةاللجنة الدائم 

__________ 
 .ISBA/18/C/22انظر مقرر اجمللس الوارد يف   )٥٠(  

 .١٧٦، املرفق، الفقرة ٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )٥١(  

وهي متاحة لالطـالع     ،٢٤-١٠ و   ١٩-١٠و   ١٥-١٠ و   ١٤-١٠ و   ٤-١٠ و   ٣-١٠تشمل القرارات     )٥٢(  
 .www.cms.int/bodies/COP/cop10/resolutions_adopted/resolutions.htm: املوقع الشبكي التايليف 
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 علــى إحالــة نتــائج أعمــال الفريــق  ،٢٠١٢يوليــه /دورهتــا الثانيــة والــستني املعقــودة يف متــوز يف 
 ، إىل االجتماع الـسادس عـشر ملـؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة             )٥٣(العامل املعين باجللب من البحر    

ــيعقد يف آذار  ــذي س ــارس /ال ــع ٢٠١٣م ــه إىل ، م ــها بعــض    التنوي ــيت أعــرب عن التحفظــات ال
  . )٥٤(األطراف

 بـأنواع احليوانـات   ةالدوليـ التجـارة  التابعـة التفاقيـة   و اللجنة املعنية باحليوانات     اختذتو  - ٨٤
مـارس  /يف آذاراملعقـود   يف اجتماعهـا الـسادس والعـشرين       ،والنباتات الربيـة املعرضـة لالنقـراض      

ــسمك احلفـــش   ٢٠١٢ ــصلة بـ ــيات املتـ ــن التوصـ ــدداًُ مـ ــرش , )٥٥(، عـ ــك القـ ــار )٥٦(ومسـ  وخيـ
جتــار الكــبري بالعينــات البحريــة لألنــواع  أيــضاً يف استعراضــات االلجنــة الونظــرت  .)٥٧(البحــر

  ).monachus tropicalis (ةفقمة الراهب الكاريبيفيها يف التذييل الثاين، مبا املدرجة 
  

  املوارد اجلينية البحرية  -جيم   
ــد  - ٨٥ ــا األ   يتزاي ــة والتكنولوجي ــة البحري ــاملوارد اجليني ــام ب ــة  االهتم ــة البحري نتيجــة و. حيائي
ــ ــيم    ل ــادرات إىل تقي ــن املب ــدد م ــسعى ع ــا ذلك، ي ــة   إمكانياهتم ــصادية والبيئي ــة واالقت االجتماعي

املنقِّـب البيولـوجي    ”املـسماة   قاعـدة البيانـات الـشبكية       تتوافر يف   فعلى سبيل املثال،    . والتجارية
، التابعــــة ملعهــــد الدراســــات املتقدمــــة يف جامعــــة األمــــم املتحــــدة، الــــيت تــــضم   “البحــــري

ســبل ألنــشطة املتــصلة بــاملوارد اجلينيــة البحريــة، معلومــات عــن التطبيقــات و  لســجالت  ١٠٥
الــسُّوقية، فيمـا يتعلــق  االسـتغالل التجاريـة، مبــا يف ذلـك القيمـة الفعليــة أو احملتملـة واملعلومـات       

يف سـياق    ،واستضافت منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي           . البحرية املصدر ملواد  با
بعـض  حيائية البحرية، منتدى عاملياً للتكنولوجيا اإلحيائيـة، مـع          التكنولوجيا األ ا املتعلقة ب  أعماهل

التكنولوجيـا األحيائيـة    لدراسـة إمكانيـات     ، يف فانكوفر، كنـدا،      ٢٠١٢مايو  /الشركاء، يف أيار  
الوقــود، وصــحة الــسكان، والنمــو األخــضر،  أمــن  وئيألمــن الغــذاالبحريــة يف جمــاالت تــوفري  

  . عات املستدامةوالصنا
وتستمر مناقشة املسائل املتصلة باملوارد اجلينية البحرية يف املنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق                  - ٨٦

  .غري الرمسي املفتوح باب العضويةاملخصص الوالية الوطنية يف االجتماع اخلامس للفريق العامل 

__________ 
 .Introduction from the Sea” (SC62 Doc.31)“ انظر الوثيقة اليت أعدهتا اللجنة الدائمة،  )٥٣(  

 ).SC62 Sum. 6 (Rev. 1(( والستون للجنة الدائمة انظر املوجز التنفيذي، االجتماع الثاين  )٥٤(  

  .AC26 Sum.3 و AC26 WG3 Doc.1انظر   )٥٥(  
 .AC26 Sum.4 (Rev. 1) و AC26 WG4 Doc.1انظر   )٥٦(  

 .AC26 Sum. 4 (Rev. 1) و AC26 DG1 Doc.1انظر   )٥٧(  
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التقاســم العــادل ويف ســياق بروتوكــول ناغويــا بــشأن احلــصول علــى املــوارد اجلينيــة و    - ٨٧
واملنصف للمنـافع الناشـئة عـن اسـتخدامها امللحـق باتفاقيـة التنـوع البيولـوجي، نظـرت اللجنـة                     

  املعقـود   اجتماعهـا الثـاين    يف ،احلكومية الدولية املفتوحة العضوية املخصصة لربوتوكـول ناغويـا        
ســم املنــافع احلاجــة إىل آليــة عامليــة متعــددة األطــراف لتقا موضــوع ، يف ٢٠١٢يوليــه /يف متــوز

.  مـن بروتوكـول ناغويـا   ١٠ علـى النحـو املنـصوص عليـه يف املـادة      ، هـذه اآلليـة  طرائـق عمـل  و
وأوصت، يف مجلـة أمـور، بـأن يـدعو مـؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة إىل إبـداء اآلراء فيمـا يتعلـق                     

  .)٥٨(املنظورات األخرى بشأن هذه املسألةكذلك عرض  و١٠باملادة 
وميـة الدوليـة املعنيـة بامللكيـة الفكريـة واملـوارد الوراثيـة واملعـارف                 اللجنـة احلك   قامتو  - ٨٨

املعقـودة  للمنظمة العاملية للملكية الفكرية، يف دورهتا العشرين        التابعة  التقليدية والفنون الشعبية    
 “الوثيقـة املوحـدة بـشأن امللكيـة الفكريـة واملـوارد الوراثيـة             ”بإعـداد   ،  ٢٠١٢فربايـر   /يف شباط 

ــها إىل ــشرين       إلحالت ــا يف ت ــة لكــي تنظــر فيه ــة الفكري ــة للملكي ــة للمنظمــة العاملي ــة العام  اجلمعي
  .)٥٩(٢٠١٢أكتوبر /األول

  
  محاية وحفظ البيئة البحرية والتنمية املستدامة  - حادي عشر

  تدهور البيئة البحرية الناجم عن األنشطة الربية واحلطام البحري   - ألف  
ــة مــن    اعُتمــد إعــالن مــانيال لــدعم تنف   - ٨٩ ــة البحري ــة البيئ ــامج العمــل العــاملي حلماي يــذ برن

، عراض تنفيـذ برنـامج العمـل العـاملي     االجتماع احلكومي الدويل الثالث السـت       يف األنشطة الربية 
تنفيـذ  أولويـات   أيـضا   حـدد املـشاركون يف االجتمـاع        و. ٢٠١٢ينـاير   /املعقود يف كانون الثاين   

 ،املغــذيات، والقمامـــة ب مــا يتعلــق  مبـــا فيهــا  ، ٢٠١٦-٢٠١٢برنــامج العمــل العــاملي للفتــرة     
  .)٦٠(ونفايات املياه

 العاشـــر ملـــؤمتر األطـــراف يف اتفاقيـــة حفـــظ أنـــواع احليوانـــات الربيـــة  االجتمـــاعويف   - ٩٠
فيـه  ، الذي يهيب    ٤-١٠، اختذ املؤمتر القرار     ٢٠١١نوفمرب  /املهاجرة، املعقود يف تشرين الثاين    

احلطام البحري وأن تنفذ خطط عمل وطنية ملعاجلـة تلـك   بالدول األعضاء أن حتدد بؤر تراكم       
وتشارك اللجنة الدائمة جلنوب احمليط اهلـادئ أيـضا بنـشاط يف            . ابشأهنتقارير  تقدمي ال املشكلة و 

  .زيادة الوعي مبسألة احلطام البحري
__________ 

 .UNEP/CBD/COP/11/6انظر   )٥٨(  

ــة   ا  )٥٩(   ــشرين للجنــ ــدورة العــ ــررات الــ ــر مقــ ــي نظــ ــة ، وهــ ــالع متاحــ ــايل  لالطــ ــشبكي التــ ــع الــ ــى املوقــ  :علــ
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_20/wipo_grtkf_ic_20_ref_decisions.pdf.  

 .UNEP/GPA/IGR.3/CRP.1/Rev.1انظر   )٦٠(  
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والحظ مؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املـستدامة مـع القلـق أن صـحة احمليطـات والتنـوع                - ٩١
يولوجي البحـري يتـأثران سـلبا بـالتلوث البحـري، مبـا يف ذلـك التلـوث النـاجم عـن املـصادر              الب

 يف الــنظم تأثرياتــهومت االلتــزام باختــاذ إجــراءات للحــد مــن حــدوث هــذا التلــوث ومــن   . الربيــة
املضطلع هبا يف هذا اجملـال، مـن قبيـل برنـامج            املبادرات   متابعة   عن طريق اإليكولوجية البحرية،   

  .)٦١(لعامليالعمل ا
  

  التلوث الناجم عن السفن   - باء  
  تصريف املواد 

محاية البيئة البحرية التابعـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة           للجنة   الثالثة والستني    الدورةويف    - ٩٢
لجنة طائفـة مـن     ال، اعتمدت   ٢٠١٢مارس  / آذار ٢فرباير إىل   / شباط ٢٧من  يف الفترة   املعقودة  

ملـواد وتنفيـذ االتفاقيـة الدوليـة ملنـع التلـوث النـاجم عـن الـسفن لعـام                  التدابري املتعلقة بتـصريف ا    
ربوتوكـول عـام    املعدلـة الحقـا ب     املتعلق هبا، و   ١٩٧٨، بصيغتها املعدلة بربوتوكول عام      ١٩٧٣
 يف قرارهـا املتعلـق بـإعالن حبـر البلطيـق منطقـة        ،وعلى وجه اخلصوص، دعـت اللجنـة      . ١٩٩٧
مولـة  احملتقنيـة   العـدات   امل إىل تطـوير     ،لالتفاقية املعدلـة  ) جملاريمياه ا (لمرفق الرابع   طبقا ل خاصة  

 معـايري التـصريف     ، بغية اسـتيفاء   لمرفقطبقا ل على منت سفن الركاب العاملة يف املناطق اخلاصة         
وضـع  لو) القمامـة (واعتمدت اللجنة أيضا مبادئ توجيهية لتنفيـذ املرفـق اخلـامس      . )٦٢(اجلديدة

املبــادئ التوجيهيــة علــى تنفيــذ القواعــد التنظيميــة  هــذه تــساعد وس .)٦٣(خطــط إلدارة القمامــة
 كـــانون ١ُيتوقـــع أن يبـــدأ نفاذهـــا يف ، الـــيت ٢٠١١الـــواردة يف املرفـــق اخلـــامس املـــنقح لعـــام 

  .٢٠١٣يناير /الثاين
ــة تعـــديالت     - ٩٣ ــافة إىل ذلـــك، اعتمـــدت اللجنـ ــع  للوإضـ ــاين والرابـ ــات األول والثـ مرفقـ
 ترمـي   تعديالتاملعدلة املتعلقة بترتيبات االستقبال باملوانئ، وهي       اخلامس والسادس لالتفاقية    و

إىل متكني الدول اجلزرية الصغرية النامية مـن االمتثـال لـشروط قيـام دول املـوانئ بتـوفري مرافـق                     
ــدأ نفــاذ هــذه  ومــن املتوقــع أن  .)٦٤( ترتيبــات إقليميــةعــن طريــقالســتقبال نفايــات الــسفن   يب

 مبادئ توجيهية لوضـع خطـة إقليميـة         اعُتمدت أيضا و. ٢٠١٣أغسطس  / آب ١التعديالت يف   
  .)٦٥(ملرافق االستقبال

__________ 
 .١٦٣الفقرة املرفق، ، ٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )٦١(  

 .MEPC.218(63)، القرار )MEPC 63/23(البحرية عن دورهتا الثالثة والستني انظر تقرير جلنة محاية البيئة   )٦٢(  

 .MEPC.220(63) و MEPC.219(63)املرجع نفسه، القراران   )٦٣(  

 .MEPC.217(63) و MEPC.216(63)املرجع نفسه، القراران   )٦٤(  

 .MEPC.221(63)املرجع نفسه، القرار   )٦٥(  



A/67/79/Add.1
 

26 12-47839 
 

  تلوث اهلواء الناجم عن السفن     
 يف دورهتـــا الثالثـــة والــستني، أربـــع جمموعــات مـــن املبـــادئ   ،اعتمــدت اللجنـــة أيــضا    - ٩٤

 الــسفن تعلقــة بكفــاءة اســتهالك املتنفيــذ القواعــد التنظيميــة اإللزاميــة  يف التوجيهيــة للمــساعدة 
ــة ــيت اعتمــدت     ،للطاق ــة، ال ــة املعدل ــسادس لالتفاقي ــق ال ــواردة يف املرف ــوزال ــه / يف مت  ٢٠١١يولي

وعــالوة علــى ذلــك، اعتمــدت  .)٦٦(٢٠١٣ينــاير / كــانون الثــاين١ يف أن يبــدأ نفاذهــاتوقــع يو
لمدونة التقنيـة املتعلقـة باحلـد مـن انبعـاث أكاسـيد النيتـروجني مـن حمركـات                   لاللجنة تعديالت   

  .)٦٧(زل البحريةالدي
  

  النفايات  - جيم  
ري الثالـث والـثالثني لألطـراف املتعاقـدة يف         التـشاو  االجتمـاع    يف -  النفايات تصريف  - ٩٥

اتفاقيــة  (١٩٧٢اتفاقيــة منــع التلــوث البحــري النــاجم عــن إلقــاء النفايــات ومــواد أخــرى لعــام  
 ١٩٩٦ة لعـــام  ، واالجتمـــاع الـــسادس لألطـــراف املتعاقـــدة يف بروتوكـــول االتفاقيـــ     )لنـــدن

، استعرضت األطراف املتعاقـدة     ٢٠١١أكتوبر  /، املعقودين يف تشرين األول    )بروتوكول لندن (
لفريـق  أن يـضطلع هبـا ا      ينبغـي    أعمـال إضـافية    واتفقـت علـى      ،خيارات تنظيم ختصيب احمليطات   

  .)٦٨( احمليطاتالعامل بني الدورات املعين بتخصيب
عـن مــؤمتر األطــراف يف  الــصادر  BC-10/3 مقـرر تبعــا لل - نقـل النفايــات عـرب احلــدود    - ٩٦

عقـد  ،  )٦٩(اتفاقية بـازل بـشأن الـتحكم يف نقـل النفايـات اخلطـرة والـتخلص منـها عـرب احلـدود                     
ــق  ــتقين  فري ــإل  اخلــرباء ال ــه األول يف   املعــين بوضــع إطــار ل ــات اجتماع ــا للنفاي ــسليمة بيئي دارة ال
ل األساسـي لإلطـار ووضـع قائمـة          علـى اهليكـ    بصفة مؤقتة  واتفق الفريق    .٢٠١٢أبريل  /نيسان

وتقـرر عقـد االجتمـاع الثـاين للفريـق خـالل األسـبوع              . هأولية للعناصر اليت ينبغـي إدراجهـا فيـ        
ــة يف    يعقـــبالـــذي  ــة للفريـــق العامـــل املفتـــوح بـــاب العـــضوية املعـــين باالتفاقيـ ــدورة الثامنـ  الـ
  .)٧٠(٢٠١٢سبتمرب /أيلول

  

__________ 
 .٦٢-٤املرجع نفسه، الفقرة   )٦٦(  

 .١٧-٦املرجع نفسه، الفقرة   )٦٧(  

 .٤، الفرع )LC 33/15(تقرير االجتماع االستشاري الثالث والثالثني   )٦٨(  

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والـتخلص منـها عـرب احلـدود                  انظر تقرير     )٦٩(  
 ).UNEP/CHW.10/28(عن اجتماعه العاشر 

 دارة الــسليمة بيئيــا للنفايــات  املعــين بوضــع إطــار لــإل   اخلــرباء الــتقين  لفريــق مــاع األول انظــر تقريــر االجت   )٧٠(  
)UNEP/CHW/CLI/TEG.1/2.( 
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  ا وختريدها تكسري السفن وتفكيكها وإعادة تدويره  - دال  
 ،لجنة محاية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحريـة الدوليـة         ل ، الثالثة والستني  ةدوراليف    - ٩٧

إعـادة  بـشأن   ٢٠١٢املبـادئ التوجيهيـة لعـام     اللجنة  ، اعتمدت   ٢٠١٢مارس  /املعقودة يف آذار  
 ملرافـق   التـرخيص بـشأن    ٢٠١٢التدوير اآلمنة والسليمة بيئيا للسفن، واملبادئ التوجيهيـة لعـام           

إلعــادة الدوليــة  املــساعدة يف تنفيــذ اتفاقيــة هونــغ كونــغ الــيت ُيقــصد هبــاإعــادة تــدوير الــسفن، 
 لكنـها مل تـدخل      ٢٠٠٩مـايو   /تدوير السفن بصورة آمنة وسليمة بيئيـا، الـيت اعتمـدت يف أيـار             

ــاذ   ــز النف ــد حي ــدو .)٧١(بع ــشر     عق ــبني يف ت ــة عمــل يف الفل ــة حلق ــة الدولي ــة البحري ين ت املنظم
 اتفاقيـة  متطلبـات  لتحـسني فهـم   ٢٠١١مـايو  / وأخرى يف الصني يف أيـار   ٢٠١١أكتوبر  /األول

  .هونغ كونغ بغرض تيسري التصديق عليها
  

  استقدام األنواع الدخيلة التوسعية   - هاء  
 أصدرت اللجنة موافقتـها األوليـة        للجنة محاية البيئة البحرية،     الثالثة والستني  ةدوراليف    - ٩٨

مواد نشطة، وأصدرت موافقتـها النهائيـة       اليت تستخدم    مياه الصابورة    إدارةة من نظم    على ثالث 
،كانــت اللجنــة قــد  ٢٠١٢أبريــل /ويف نيــسان .)٧٢(علــى مخــسة نظــم أخــرى مــن هــذا القبيــل  

مـواد نـشطة،    تـستخدم    ميـاه الـصابورة الـيت        إدارة من نظـم     ٣٧أصدرت موافقتها األولية على     
  .  نظاما من هذه النظم٢٥ى وأصدرت موافقتها النهائية عل

واعتمدت اللجنة أيضا مبادئ توجيهية منقحة متعلقة بالتـصميم والبنـاء لتيـسري مراقبـة                 - ٩٩
الرواســب علــى الــسفن بغيــة املــساعدة يف تنفيــذ االتفاقيــة الدوليــة ملراقبــة وإدارة ميــاه صــابورة   

 علــى هــذه قــد صــدقتكانــت ، ٢٠١٢مــايو /ويف أيــار .)٧٣(٢٠٠٤الــسفن ورواســبها لعــام  
 يف املائـة مـن      ٢٧,٩٥ دولة ُيمثل إمجايل طاقة الشحن التجارية لديها نسبة قدرها           ٣٥ االتفاقية

  .اجملموع العاملي
واستمر عدد مـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة األخـرى يف اختـاذ تـدابري ملنـع اسـتقدام               - ١٠٠

بني مرفـق   القائمة  اق الشراكات   األنواع الدخيلة التوسعية إىل البيئة البحرية، مبا يف ذلك يف سي          
البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي واملنظمـة البحريـة الدوليـة ملـساعدة الـدول الناميـة                    

  ).شراكات غلوباالست(على احلد من نقل الكائنات البحرية يف مياه الصابورة يف السفن 

__________ 
  )٧١(  MEPC 63/23 القراران ،MEPC.210(63) و MEPC.211(63). 

  )٧٢(  MEPC/63/23 ٢، الفرع. 

  )٧٣(  MEPC/63/23 القرار ،MEPC.209(63). 
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خلطــر الــشديد الــذي حييــق بــالنظم  اإىل  مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة  نــوهو - ١٠١
اإليكولوجية واملوارد البحرية من األنواع الدخيلـة التوسـعية، والتـزم بتنفيـذ تـدابري ملنـع دخـول            
األنواع الدخيلة التوسعية والسيطرة على تأثريها البيئي الضار، مبـا يف ذلـك التـدابري املتخـذة يف                  

  .)٧٤(إطار املنظمة البحرية الدولية
  

   يف احمليطاتالضجيج  - واو  
ــذ عــام   - ١٠٢ ــة العامــة  دأبــت، ٢٠٠٥من ــد عــن    اجلمعي ــه إىل أن الــضجيج املتول علــى التنوي
ــشطة األ ــوث البحــري و      الن لــنظم خطــرا علــى ا شكل يــبــشرية حتــت ســطح املــاء مــصدر للتل

 شــعبة شــؤون مل تــرد إىلوخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،  .)٧٥(اإليكولوجيــة واملــوارد احليــة
 مــن قــرار ١٠٧أجريــت عمــال بــالفقرة نون البحــار أيــة دراســات علميــة إضــافية احمليطــات وقــا

  .)٧٦(الضجيج يف احمليطات على املوارد البحرية احلية، بشأن تأثريات ٦١/٢٢٢اجلمعية 
أيــضا نظرهـا يف مــسألة الـضجيج حتــت ســطح   يـد أن عــدة منتـديات أخــرى واصـلت     - ١٠٣
والتنـسيق فيمـا بـني خمتلـف املنظمـات ملعاجلـة            ، مشجعة علـى املزيـد مـن البحـث والتعـاون             املاء
 مؤمتر األطراف يف اتفاقية حفظ أنـواع احليوانـات الربيـة            ، اختذ فعلى الصعيد العاملي مثال   . آثاره

 بشأن التلوث الناجم عن الضجيج حتت سـطح         ٢٤-١٠القرار  ، يف اجتماعه العاشر،     املهاجرة
لميــة والتقنيــة والتكنولوجيــة التابعــة ملــؤمتر  كمــا عاجلــت اهليئــة الفرعيــة للمــشورة الع  ،)٧٧(املــاء

 مسألة آثار الضجيج حتـت      ، يف اجتماعها السادس عشر    ،األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي    
ســطح املــاء بــسبب األنــشطة البــشرية علــى التنــوع البيولــوجي البحــري والــساحلي، وذلــك يف  

عة للجنـة الدوليـة لـشؤون صـيد          للجنة العلمية التاب   ٢٠١٢ عام   ةويف دور  .)٧٨(١٦/٥توصيتها  
الدوليـة  علـى املناقـشات املتواصـلة بـني املنظمـة البحريـة الدوليـة واللجنـة                 ، أثنت اللجنـة     احليتان

  .)٧٩(املشيدة حديثا من ضجيج السفن احلدخبصوص اجلهود الرامية إىل 

__________ 
 .١٦٤ملرفق، الفقرة ، ا٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )٧٤(  

ــة     )٧٥(   ــة العامـ ــرارات اجلمعيـ ــرة ٦٠/٣٠قـ ــرة ٦١/٢٢٢؛ و ٨٤، الفقـ ــرة ٦٢/٢١٥؛ و ١٠٧، الفقـ ؛ ١٢٠، الفقـ
ــرة ٦٤/٧١؛ و ١٤١، الفقــــــرة ٦٣/١١١ و ــرة ٦٥/٣٧؛ و ١٦٢، الفقــــ ، ٦٥/٣٨؛ و ١٨٦ ألــــــف، الفقــــ

 .١٤٣، الفقرة ٦٦/٦٨؛ و ١٨٥، الفقرة ٦٦/٢٣١؛ و ١٢٧ الفقرة

دراســـات العلميـــة الـــيت استعرضـــها األقـــران، وهـــي متاحـــة لالطـــالع يف املوقـــع الـــشبكي          الانظـــر قائمـــة    )٧٦(  
http://www.un.org/depts/los/general_assembly/noise/noise.htm. 

 .UNEP/CBD/COP/10/27انظر   )٧٧(  

 .UNEP/CBD/COP/11/3انظر   )٧٨(  

 ).IWC/64/Rep1rev1(انظر تقرير اللجنة العلمية   )٧٩(  
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ابعـة   جلنة محايـة البيئـة البحريـة الت        نوهت بتكنولوجيات ختفيف الضجيج،     فيما يتعلق و - ١٠٤
الـذي اختذتـه اللجنـة الفرعيـة        ، إىل املقـرر      يف دورهتـا الثالثـة والـستني       ،للمنظمة البحريـة الدوليـة    

راسـلة  بامل  عمـل  املعنية بتـصميم الـسفن وجتهيزهـا يف الـدورة الـسادسة واخلمـسني بإنـشاء فريـق                 
ختفيـف   واملمارسـات التـشغيلية املؤديـة إىل     تكنولوجيـات   بال فيما يتعلـق  لبحث اخليارات املتاحة    

 من أجل صوغ مشاريع مبادئ توجيهية غري إلزامية للحد مـن الـضجيج الـذي              ،ضجيج السفن 
 املنظمـة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس أيـضا         تعكـف و .)٨٠(حتدثه السفن التجارية حتـت سـطح املـاء        

  .)٨١(معايري لقياس الضجيج الذي حتدثه السفن حتت سطح املاءصوغ على 
النـاجم عـن   لتلـوث  معاجلـة ا  بغيـة تنـسيق  جيري أيـضا تعزيـز ال    اإلقليمي،الصعيد  وعلى   - ١٠٥

 يتــضح يف األعمــال املــشتركة الــيت تــضطلع هبــا األفرقــة العاملــة املعنيــة  علــى حنــو مــا ،الــضجيج
يف إطار اتفاق حفـظ احلوتيـات يف البحـر األسـود والبحـر األبـيض املتوسـط                  واملؤلفة  بالضجيج  

 واتفاق حفـظ احلوتيـات الـصغرية يف حبـر البلطيـق ومشـال           واملنطقة املتامخة من احمليط األطلسي،    
وإذ الحظـت اللجنـة العلميـة التفـاق         . يرلنـدي وحبـر الـشمال     ألشرق احمليط األطلسي والبحـر ا     

حفــظ احلوتيــات يف البحــر األســود والبحــر األبــيض املتوســط واملنطقــة املتامخــة مــن احملــيط           
 ١٧-٤ادئ التوجيهيــة الــيت تــضمنها القــرار الكامــل لاللتزامــات واملبــُيمتثــل باألطلــسي أنــه مل 

املتخذ يف إطار االتفاق، واملتعلق بآثار الضجيج الناجم عـن األنـشطة البـشرية علـى احلوتيـات،                  
ــة      ــى احلاجــة امللحــة إىل كفال ــة عل ــة العلمي ــقشــددت اللجن ــات تطبي ــام  تكفــل ا آلي ــال الت المتث

  .)٨٢(للقرار
  

  أدوات اإلدارة  - زاي  
  بيئي الاألثرتقييم   -  ١  

 بالغــة األمهيــةتــشكل تقييمــات األثــر البيئــي والتقييمــات البيئيــة االســتراتيجية أدوات    - ١٠٦
ــ القــرار والنــهوض بالتنميــة املــستدامة عــن طر  صــنعلتنــوير عمليــة  أن األنــشطة مــن ق التأكــد ي

. تغــيريات كــبرية وضــارة فيهــا حتــدث املخطــط هلــا ال تــسبب تلوثــا شــديدا للبيئــة البحريــة أو   
__________ 

  )٨٠(  MEPC 63/23 ٧-١٨ و ٢-١٨، الفقرتان. 

تفاق حفـظ احلوتيـات الـصغرية يف حبـر البلطيـق ومشـال شـرق        تقرير االجتماع التاسع عشر للجنة االستشارية ال     )٨١(  
:  متـــاح لالطـــالع علـــى املوقـــع الـــشبكي التـــايل ، وهـــويرلنـــدي وحبـــر الـــشمالاحملـــيط األطلـــسي والبحـــر األ

http://www.ascobans.org/pdf/ac19/ASCOBANS_AC19_Report_inclAnnexes.pdf. 

، “Statement of concern about atypical mass standings of beaked whales in the Ionian Sea”انظــر   )٨٢(  
ــى ــايل  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــشبكي التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــع الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : املوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.accobams.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83Itemid=37. 
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 توجيهـات عمليـة لتنفيـذ تقييمـات األثـر يف            صـوغ على  العمل  عدد من احملافل العاملية      يواصلو
  .البيئة البحرية

لهيئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة والتقنيـة والتكنولوجيـة            ل جتماع السادس عشر  الويف ا  - ١٠٧
دئ  بــشأن املبــا١٦/٦ التوصــية ، اعتمــدت اهليئــةملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي

ــي         ــر البيئ ــوجي يف تقييمــات األث ــوع البيول ــاة التن ــة مبراع ــة املتعلق ــة النموذجي ــة الطوعي التوجيهي
والتقييمات البيئية االستراتيجية يف املناطق البحرية والساحلية، اليت سينظر فيها مؤمتر األطـراف             

 والتقنيــة وكانــت اهليئــة الفرعيــة للمــشورة العلميــة .)٨٣(يف االتفاقيــة يف اجتماعــه احلــادي عــشر
نـوفمرب  / يف اجتماعهـا اخلـامس عـشر املعقـود يف تـشرين الثـاين              ،والتكنولوجية قد أوصت أيـضا    

 مؤشرات ألهداف آيتـشي املتعلقـة بـالتنوع         صوغ بأن يطلب مؤمتر األطراف مواصلة       ،٢٠١١
رز ها مؤشرا تشغيليا هاما لتقييم التقـدم احملـ  بوصفالبيولوجي، مبا يف ذلك تقييمات األثر البيئي،  

ــى الــصعيد العــاملي   نــواع أؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة حفــظ    ويف االجتمــاع العاشــر ملــ  .)٨٤(عل
 ٢٤-١٠القـرار   اختذ املـؤمتر    ،  ٢٠١١نوفمرب  /احليوانات الربية املهاجرة املعقود يف تشرين الثاين      

االتفاقيـة علـى    يف  طـراف   وحـث فيـه األ    جيج حتـت سـطح املـاء،        ضالـ الناجم عـن    بشأن التلوث   
ــة أن ــي  تراعــيكفال ــر البيئ ــى      تقييمــات األث ــشطة عل ــار األن ــة، آث ــور، مراعــاة تام ــة أم ، يف مجل

  .)٨٥( احملتملة على األحياء البحرية وممرات هجرهتاالتأثرياتاحلوتيات وأن تنظر يف 
ضـرورة تعزيـز    إىل   مؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة           نوه - أنشطة صيد األمساك   - ١٠٨

 مـع   على حنـو يتفـق    ية البحرية اهلشة بسبل منها استخدام تقييمات األثر         محاية النظم اإليكولوج  
ألغذيـة  األمـم املتحـدة ل    القانون الدويل، وقـرارات اجلمعيـة العامـة، واملبـادئ التوجيهيـة ملنظمـة               

وتــويل الــدول األعــضاء يف منظمــة األغذيــة والزراعــة أمهيــة متزايــدة لتقيــيم أثــر    .)٨٦(والزراعــة
 تنفيذ خطط العمل الدوليـة املتعلقـة        يف إطار ك القرش والطيور البحرية     صائد األمساك على مس   م

تربيــة النامجــة عــن منــو أنــشطة ثــار اآلتقيــيم يلــزم حتــسني ال يــزال  بيــد أنــه .)٨٧(هبــذين النــوعني

__________ 
 .UNEP/CBD/COP/11/3الوثيقة   )٨٣(  

ــر    )٨٤(   ــر تقري ــة للمــشورة  انظ ــة الفرعي ــة  اهليئ ــة والتكنولوجي ــة والتقني ــا اخلــامس عــشر      العلمي ــال اجتماعه  عــن أعم
)UNEP/CBD/COP/11/2( ١٥/١، التوصية. 

  )٨٥(  UNEP/CBD/COP/10/27. 

 .١٦٨، املرفق، الفقرة ٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )٨٦(  

مدونـة قواعـد    يف تنفيـذ  انظر تقرير جلنـة مـصائد األمسـاك التابعـة ملنظمـة األغذيـة والزراعـة عـن التقـدم احملـرز             )٨٧(  
السلوك لصيد األمساك املتسم باملسؤولية والصكوك ذات الصلة، مبا يف ذلـك خطـط العمـل واالسـتراتيجيات                  

 .٥١ و ٤٠ و ٣٩، الفقرات )COFI/2012/3(الدولية، ومسائل أخرى 
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للجنــة مــصائد األمســاك التابعــة ملنظمــة األغذيــة   وشــجع االجتمــاع الثالــث عــشر .)٨٨(املائيــات
، علـى إجـراء مزيـد مـن الدراسـات عـن أثـر األنـشطة                 ٢٠١٢يوليـه   /زوالزراعة، املعقود يف متـو    

دنيا يف السلـسلة الغذائيـة، وذلـك    املـستويات الـ  الصناعية لصيد األمساك على األنواع الـيت حتتـل    
مـن  تخفيـف  الاجلهـود الراميـة إىل    للمـصيد، ودعـم     ناسـبة   املستويات  املـ حتديـد   عمليـة   بغية دعم   

  .يكولوجي على النظام اإل هذه األنشطةآثار
يف ت الـسلطة الدوليـة لقـاع البحـار          عقـد  - التنقيب عن املوارد املعدنية واستكـشافها      - ١٠٩
تعاون مـع حكومـة     بال ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩من  الفترة  

فيمــا يتعلــق  احتياجــات اإلدارة البيئيــة بــشأنفيجــي وأمانــة جلنــة احملــيط اهلــادئ، حلقــة عمــل   
استكــشاف املعــادن يف قــاع البحــار العميــق، وقــد أفــضت حلقــة العمــل إىل صــياغة مــشروع   ب

ــشطة التعــدين يف    ــر البيئــي ألن ــيم األث ــاع البحــار منــوذج لتقي ــة عــشرة   .)٨٩( ق ــدورة الثامن ويف ال
أن تتنـاول يف    ، وافقـت اللجنـة القانونيـة والتقنيـة علـى            ٢٠١٢يوليـه   /للسلطة، املعقودة يف متـوز    

 تقيـيم اآلثـار البيئيـة احملتملـة النامجـة عـن استكـشاف املعـادن يف املنطقـة              بل مـسألة  اجتماعها املق 
  . األولويةبوصفها مسألة ذات

لمعـارف  احلالـة الراهنـة ل   النظـر يف وثيقـة تعـرض بإجيـاز     يف سياق  - خرىاألنشطة  األ - ١١٠
 املتعاقـدة يف  الثالـث والـثالثني لألطـراف   ري واالتـش  االجتمـاع  يفتخـصيب احمليطـات،     املتعلقة ب 

اتفاقية لندن واالجتماع السادس لألطراف املتعاقدة يف بروتوكول لنـدن، املعقـودين يف تـشرين              
حالـة  ”ال تـزال هنـاك حاجـة إىل وثيقـة عـن             ، خلصت األطراف إىل أنـه       ٢٠١١أكتوبر  /األول
ــو ــة، وأصــدرت    “مالعل ــار البيئي ــيم اآلث ــد يف تقي ــ تفي ــريقني العلمــيني ليدرســ توجيه ا ات إىل الف

 بتطبيـق إطـار تقيـيم       املتـصلة  يتضمن املراجع    ،)على اإلنترنت (بيانات  مستودع لل إنشاء  إمكانية  
العمـل فيمـا    مواصـلة   ومت االتفاق يف ذلك االجتماع أيضا على ضـرورة           .)٩٠(ختصيب احمليطات 

أنــشطة وضــع لتقيــيم وضــع مبــادئ توجيهيــة عامــة مــا إن كــان ينبغــي بــني الــدورات للنظــر في
  .)٩١(النفايات

  

__________ 
 .٥٥ و٢٢انظر املرجع نفسه، الفقرتان   )٨٨(  

املعـادن املوجـودة يف     يف استكـشاف    ة باحتياجـات اإلدارة البيئيـة       املعنيـ يـة   لقـة العمـل الدول    املتعلق حب تقرير  انظر ال   )٨٩(  
 ).ISBA/18/LTC/4 (أعماق البحار واستغالهلا

 .٢٨-٤ إىل ٢٥-٤، الفقرات من LC 33/15انظر   )٩٠(  

 .١٣-٤املرجع نفسه، الفقرة   )٩١(  
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  هنج النظم اإليكولوجية واإلدارة املتكاملة  -  ٢  
نهج النظم اإليكولوجيـة   الفعال ل تطبيق  الدعا مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة إىل         - ١١١

  . )٩٢( يف إدارة األنشطة اليت تؤثر يف البيئة البحرية، وفقا للقانون الدويل،والنهج التحوطي
ألغذيــة والزراعــة تقــدمي   األمــم املتحــدة ل ت منظمــة وعلــى الــصعيد العــاملي، واصــل    - ١١٢

 مــصائد األمســاك وتربيــة املائيــات علــى  قطــاعاملــساعدة يف تنفيــذ هنــج الــنظم االيكولوجيــة يف  
 للمــساعدة يف تنفيــذ هنــج الــنظم  وقــد ُوضــعت جمموعــة أدوات. الــصعيدين الــوطين واإلقليمــي

تطبيـق   جمموعـة أدوات ألجـل       جنـاز حاليـا إ  وجيـري    ،)٩٣(يكولوجية يف جمـال مـصائد األمسـاك       إلا
وجيري أيضا وضع مبادئ توجيهيـة وأدوات لتوسـيع نطـاق    . النهج يف جمال تربية املائيات ذلك  

  .يكولوجيةإل يف إطار هنج النظم ايف املناطق الساحليةتربية املائيات 
 هتــاوريف دالتابعـة لليونـسكو   اللجنــة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليــة   مجعيـة   أقـرت و - ١١٣

، وهـي تـشمل     دارة املتكاملة للمنـاطق الـساحلية     إلاللجنة ل  أهداف برنامج    ،السادسة والعشرين 
اإلدارة القائمـة علـى أسـاس الـنظم اإليكولوجيـة وهنـج الـنظم اإليكولوجيـة             هنج  تطوير  مواصلة  

  .)٩٤(البحرية الكبرية
نامج الـنظم   برعن طريق   ،  وعلى الصعيد اإلقليمي، يقوم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        - ١١٤

 بلـدا   ٦٥املشورة التقنيـة إىل     إسداء  بناء القدرات و  يف جمال    بتقدمي الدعم    اإليكولوجية الكبرية، 
  . وأفريقيا،يكولوجية حبرية كبرية يف آسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينيةإ نظم ١٠تتاخم 
ــنظم  وأفــادت منظمــة مــصائد األمســاك يف جنــوب شــرق احملــيط األطلــ    - ١١٥ سي أن هنــج ال

أهنــا بوأفــادت اللجنــة الدائمــة جلنــوب احملــيط اهلــادئ أيــضا  . اإليكولوجيــة مــدرج يف اتفاقيتــها
آثـار األنـشطة االقتـصادية      املتعلقـة ب  تقييمـات   الهنج النظم اإليكولوجية يف إجراء      حاليا  تستخدم  

  .على املوائل البحرية احلرجة يف املنطقة
  

  طقأدوات اإلدارة حسب املنا  -  ٣  
 كرر مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة تأكيد أمهية تـدابري احلفـظ املتخـذة حـسب                  - ١١٦

ويف . )٩٥( مـستدام  علـى حنـو    أداة حلفظ التنوع البيولوجي واستخدام مكوناتـه         هااملناطق باعتبار 

__________ 
 .١٥٨ الفقرةاملرفق، ، ٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )٩٢(  

  .http://www.fao.org/fishery/eaf-net/topic/166272/en الشبكي انظر املوقع  )٩٣(  
 .٢-٨ر قر، امل للجمعيةدورة السادسة والعشرينالانظر تقرير   )٩٤(  

 .١٧٧، املرفق، الفقرة ٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )٩٥(  
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تــدابري د العــاملي واإلقليمــي والــوطين لــدعم تنفيــذ  ُعهــذا الــصدد، تتواصــل األنــشطة علــى الــصُ 
  .إلدارة واحلفظ حسب املناطقا

 الفريـق العامـل غـري       اسـتمر  وفيما يتعلق باملناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيـة،           - ١١٧
حبفظ التنوع البيولـوجي البحـري يف   املتصلة  لدراسة املسائل   العضوية املخصص   الرمسي املفتوح   

 النظـر يف املـسائل      ، يف و مـستدام  املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله علـى حنـ          
باإلدارة حسب املناطق يف القطاعات الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، مبـا يف ذلـك               املتصلة  

  .)٩٦( البحريةاملناطق احملمية
 عمـال   - املناطق البحرية ذات األمهية اإليكولوجية أو البيولوجية اليت حتتاج إىل محايـة            - ١١٨

 حلقـات   ٢٠١٢طراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، ُعقـدت يف عـام            ملؤمتر األ  ١٠/٢٩باملقرر  
عمــل إقليميــة بــشأن حتديــد املنــاطق البحريــة ذات األمهيــة اإليكولوجيــة أو البيولوجيــة لفائــدة     

، ومنطقــة )٩٧( وســط احملــيط األطلــسي  غــرببلــدان منطقــة البحــر الكــارييب الكــربى ومنطقــة  
واعتمدت اهليئـة   .  املعتدلة هلادئ، واملنطقة املدارية  جنوب احمليط اهلندي، وجنوب شرق احمليط ا      

ــوع        ــة التن ــؤمتر األطــراف يف اتفاقي ــة مل ــة التابع ــة والتكنولوجي ــة والتقني ــة للمــشورة العلمي الفرعي
التنـوع البيولـوجي البحـري    ” املعنونـة   ١٦/٤البيولوجي، يف اجتماعها السادس عشر، التوصية       

ــةاملنــاطق البحريــة ذات األمهيــة : والــساحلي  الــيت ســُينظر فيهــا يف  “ اإليكولوجيــة أو البيولوجي
 تـــشرين ١٩ إىل ٨االجتمـــاع احلـــادي عـــشر ملـــؤمتر األطـــراف، املقـــرر عقـــده يف الفتـــرة مـــن 

  .  يف حيدر أباد، اهلند٢٠١٢أكتوبر /األول
 أحـاط مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة علمـا بـاملقرر                 - املناطق احملمية البحرية   - ١١٩
 الذي ينص على ضـرورة التوصـل، حبلـول          ،ؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي     مل ١٠/٢

ــسبته  ٢٠٢٠عــام  ــا ن ــة، وال ســيما    ١٠، إىل حفــظ م ــساحلية والبحري ــاطق ال ــة مــن املن  يف املائ
املنــاطق الــيت هلــا أمهيــة خاصــة بالنــسبة للتنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة، مــن  

املمثلـة للـنظم اإليكولوجيـة    وملناطق احملميـة املـدارة بطريقـة فعالـة وعادلـة      خالل منظومات من ا 
. )٩٨(املترابطة على حنو جيد، ومن خـالل تـدابري حفـظ فعالـة أخـرى متخـذة حـسب املنـاطق                    و

حمميـة  وُتبذل اجلهود حاليا على الصعيد الوطين يف مجيع منـاطق العـامل مـن أجـل إنـشاء منـاطق                    

__________ 
 .، املرفقA/67/95انظر   )٩٦(  

لكـربى ومنطقـة غـرب وسـط احملـيط األطلـسي بـشأن              منطقة البحر الكـارييب ا     لبلدان   انظر تقرير حلقة العمل     )٩٧(  
 اإليكولوجيــــــــة أو البيولوجيــــــــة، الوثيقــــــــة   ذات األمهيــــــــةتيــــــــسري وصــــــــف املنــــــــاطق البحريــــــــة    

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7.  
 .١٧٧، املرفق، الفقرة ٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )٩٨(  
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ــة ــضمو. حبري ــاطق احملمت ــة   املن ــة البحري ــة     ي ــاطق احملمي ــة للمن ــات العاملي ــدة البيان ــسجلة يف قاع امل
يف أمريكــــا منطقــــة  ٢ ٤٣٠ منطقــــة يف أفريقيــــا، و ٤١٤ منطقــــة، ٧ ٠٤٣ددهــــا  البــــالغو

ــة، و  الـــشمالية ــة١ ٦٢٢الوســـطى واجلنوبيـ ــيا، و  منطقـ ــة١ ٥٣٤ يف آسـ ــا،  منطقـ  يف أوروبـ
 مــن حميطــات  تقريبــا يف املائـة ١,٢ تغطـي مــا جمموعــه هــي يف أوقيانوســيا، ومنـاطق   ١ ٠٠٧ و

ربنــامج األمــم املتحــدة  التــابع لاإليكولوجيــة والتنــوع البيولــوجيالــنظم ويقــدم برنــامج . العــامل
 بلدا عـرب املـساعدة علـى إنـشاء منـاطق جديـدة              ٣٥دعم للمناطق احملمية البحرية يف      الاإلمنائي،  

  . وتعزيز املناطق القائمة
ــصعيد اإلقليمــي، - ١٢٠ ــى ال ــشمال شــرق احملــيط       ا وعل ــة ل ــة البحري ــة البيئ ــة محاي ختــذت جلن

ــسي،  ــران  األطل ــود يف حزي ــا املعق ــه /يف اجتماعه ــرر ،٢٠١٢يوني ــشاء  ٢٠١٢/١ املق ــشأن إن  ب
 هغيبس يف أعايل البحار الشمالية، الذي سيبدأ نفـاذ         -  يف منطقة تشاريل    البحرية احملميةاملنطقة  

 اللجنة أيضا إىل نتائج االجتمـاع غـري الرمسـي           وأشارت. )٩٩(٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤يف  
، ملناقـشة إدارة منـاطق خمتـارة        ٢٠١٢ينـاير   / يف كـانون الثـاين     املعقودالثاين للسلطات املختصة،    

واقعة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة، واتفقـت علـى عقـد اجتمـاع غـري رمسـي ثالـث يف الفتـرة                
١٠٠(٢٠١٤-٢٠١٣( .  
 يف  ، املعقـود   البحريـة يف أنتاركتيكـا      احليـة  ة حفـظ املـوارد    لجنـ ل ويف االجتماع الثالثني     - ١٢١

ــة ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين٤أكتــوبر إىل / تــشرين األول٢٤الفتــرة مــن  ، واصــلت اللجن
عـام  مقترحات بشأن اختـاذ تـدبري       البحرية، ومشل ذلك    احملمية  النظر يف املسائل املتعلقة باملناطق      

ر روس وقطـــاع التخطـــيط يف شــــرق   للحفـــظ، فـــضال عـــن مقترحـــات بـــشأن منطقـــة حبـــ       
  .)١٠١(أنتاركتيكا

 قيـد التطبيـق    أيـضاً تـدابري   هناك- املناطق اخلاصة واملناطق البحرية الشديدة احلساسية    - ١٢٢
ووافقـت جلنـة محايـة البيئـة     . عاجلة اآلثار النامجة عن النقل البحريمل حسب املناطق،  أو اإلعداد 

ــة الدول   ــة البحري ــة للمنظم ــة التابع ــرار     البحري ــشروع ق ــى م ــستني، عل ــة وال ــا الثالث ــة، يف دورهت ي
طبقـا لالتفاقيـة     لتعـيني املنـاطق اخلاصـة     ٢٠١٣لجمعية وعلى مشروع املبادئ التوجيهيـة لعـام         ل

 ١٩٧٨ بـصيغتها املعدلـة بربوتوكـول عـام          ،١٩٧٣ لعام   ملنع التلوث الناجم عن السفن    الدولية  

__________ 
 .٦ واملرفق ٢٠-٥ إىل ١٥-٥، الفقرات من OSPAR 12/22/1-E: انظر  )٩٩(  

  .٢٤-٥ إىل ٢١-٥املرجع نفسه، الفقرات من  )١٠٠(
، الفقـرات مـن   )CCAMLR-XXX( البحريـة يف أنتاركتيكـا   احليـة تقرير االجتماع الثالثني للجنة حفظ املوارد   )١٠١(

 .٤٣-٧ إىل ١-٧
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واعتمــدت جلنــة الــسالمة . )١٠٢(٢٠٠١لعــام  الــيت ســتحل حمــل املبــادئ التوجيهيــة امللحــق هبــا،
تـدبري   (البحرية التابعة للمنظمـة البحريـة الدوليـة، يف اجتماعهـا التـسعني، تـدابري حتديـد الطـرق          

وســيبدأ ،  يف منطقــة مــضيق بونيفاســيو البحريــة الــشديدة احلــساسية  )احلمايــة املــرتبط باملنطقــة 
البيئــة البحريــة أيــضا قــرارا بــشأن  جلنــة محايــة واختــذت. )١٠٣(٢٠١٤يوليــه / متــوز١ يف نفاذهــا

تطوير املعدات التقنية احملمولة على منت السفن فيمـا يتـصل بتعـيني حبـر البلطيـق بوصـفه منطقـة                    
 ،١٩٧٣ لعـام    التفاقيـة الدوليـة ملنـع التلـوث النـاجم عـن الـسفن             لخاصة يف إطار املرفـق الرابـع        

ياق النظر يف رسالة واردة مـن       يف س و. )١٠٤( امللحق هبا  ١٩٧٨بصيغتها املعدلة بربوتوكول عام     
جلنة محاية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي خبـصوص ترتيـب مجـاعي مقتـرح إلدارة         

علـى أن أي    مناطق خمتارة يف مشال شـرق احملـيط األطلـسي، وافقـت جلنـة محايـة البيئـة البحريـة                     
ــة يف مشــال شــرق احملــيط األطلــسي جيــ     ب أن ُيرفــع مــن اقتــراح لتعــديل حركــة املالحــة البحري

  . )١٠٥( يف املنظمةاملختصة يف املنظمة البحرية الدولية إىل اهليئة احلكومات األعضاء
 أغلقــت منظمــة رصــد مــصائد األمســاك يف جنــوب شــرق   - إغــالق مــصائد األمســاك - ١٢٣

 بعـض   منطقة من مناطق النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة من أجـل محايـة    ١١احمليط األطلسي   
  .غمورة حتت سطح املاءاملعامل امل
 اختــذ مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة حفــظ أنــواع احليوانــات  - الــشبكات اإليكولوجيــة - ١٢٤

 ٣-١٠، القـرار    ٢٠١١نـوفمرب   / العاشـر املعقـود يف تـشرين الثـاين         اجتماعـه الربية املهـاجرة، يف     
ــواع املهــاجرة، و   ــة يف حفــظ األن ــهبــشأن دور الــشبكات اإليكولوجي ــة دعــا في أمــور، ، يف مجل

ــضاء، إىل       ــة ذات الــصلة، حــسب االقت ــدول األخــرى، فــضال عــن احملافــل الدولي األطــراف وال
البحريـة، وال سـيما     الشبكات اإليكولوجية على األنواع املهاجرة هنج استطالع إمكانية تطبيق  

األنشطة البشرية، مثل االستغالل املفرط، وأنشطة التنقيـب        نامجة عن   األنواع املعرضة لضغوط    
  . )١٠٦(، ومصائد األمساك، والتنمية الساحليةاستغالهلاالنفط والغاز ووارد معن 
 عدد املواقع البحرية والساحلية املـصنفة ضـمن        ازدياد يتواصل   - مواقع التراث العاملي   - ١٢٥

مواقع التراث العاملي بعد أن قررت جلنة التراث العاملي يف دورهتـا الـسادسة والـثالثني املعقـودة                  
__________ 

، Add.1و ) ٢-٩، الفقـرة  MEPC 63/23(انظر تقريـر جلنـة محايـة البيئـة البحريـة عـن دورهتـا الثالثـة والـستني           )١٠٢(
 .٢٧املرفق 

 .٥-١٠ و ٤-١٠، الفقرتان )MSC 90/28(ظر تقرير جلنة السالمة البحرية عن دورهتا التسعني ان )١٠٣(

 .MEPC 218 (63)، القرار Add.1، و ١٧-٦، الفقرة MEPC 63/23ظر ان )١٠٤(

 .٤-٩ و ٣-٩، الفقرتان MEPC 63/23نظر  )١٠٥(

 .UNEP/CMS/Resolution 10.3 انظر )١٠٦(



A/67/79/Add.1
 

36 12-47839 
 

وقـع حبـري وموقـع سـاحلي         إضـافة م   ٢٠١٢يوليـه   / متوز ٦يونيه إىل   / حزيران ٢٤ يف الفترة من  
  . )١٠٧(إىل قائمة التراث العاملي

 ارتفــع كــذلك عــدد حمميــات احملــيط احليــوي الــيت تــشمل   - حمميــات احملــيط احليــوي - ١٢٦
اإلنـسان واحملـيط    ”مكونات ساحلية أو حبريـة بعـد أن أضـاف جملـس التنـسيق الـدويل لربنـامج                   

، عـدة   ٢٠١٢يوليـه   /يف دورتـه الرابعـة والعـشرين املعقـودة يف متـوز           التابع لليونسكو،    “وياحلي
  . )١٠٨(مواقع ساحلية وحبرية إىل الشبكة العاملية حملميات احمليط احليوي

 اعتمـــدت اهليئـــة الفرعيـــة للمـــشورة العلميـــة والتقنيـــة - التخطـــيط املكـــاين البحـــري - ١٢٧
ــؤمتر األ  ــة مل ــة التابع ــسادس    والتكنولوجي ــا ال ــوجي، يف اجتماعه ــوع البيول ــة التن طــراف يف اتفاقي

 مـن أنـشطة تبـادل    ُتزكِّـي عـددا   املتعلقة بالتخطيط املكاين البحري، الـيت        ١٦/٦عشر، التوصية   
  . )١٠٩(املعلومات وبناء القدرات لدعم تنفيذ التخطيط املكاين البحري

  
  املسؤولية والتعويض  -حاء   

 اعتمدت اللجنة القانونيـة التابعـة       - ة املتعلقة باملطالبات البحرية   اتفاقية حتديد املسؤولي   - ١٢٨
ــسان     ــودة يف ني ــسعني املعق ــة، يف دورهتــا التاســعة والت ــة الدولي ــل /للمنظمــة البحري ، ٢٠١٢أبري

 امللحـق باتفاقيـة   ١٩٩٦يف بروتوكـول عـام   املنـصوص عليهـا     تعديالت لرفـع حـدود املـسؤولية        
ومـن املتوقـع أن يبـدأ نفـاذ احلـدود اجلديـدة بعـد               . لبـات البحريـة   حتديد املسؤولية املتعلقـة باملطا    

  .القبول الضميناإلخطار طبقا إلجراء  شهرا من تاريخ ٣٦مرور 
 - االتفاقية الدولية بـشأن املـسؤولية املدنيـة عـن أضـرار التلـوث بوقـود الـسفن الـزييت                     - ١٢٩
 للمسؤولية والتعـويض    ى نظام  عل ٢٠٠١لعام  ،   الزييت اتفاقية أضرار التلوث بوقود السفن    تنص  

واختذت مجعية املنظمـة البحريـة      . يف خزانات السفن  احملمول بوصفه وقوداّ    عن انسكاب النفط    
 بشأن إصدار الشهادات املتعلقة خبزانـات الوقـود   A.1055 (27)  القرار،٢٠١١ يف عام ،الدولية

  . املسؤولية املدنية التفاقيةطبقايف السفن، اليت ُيطلب منها أيضا أن حتصل على شهادة 
ــوث النفطــي     - ١٣٠ ــن التل ــويض ع ــة للتع ــصناديق الدولي ــشرين األول١٤ يف - ال ــوبر / ت أكت

  . )١١٠()١٩٩٩( حادثة الناقلة إريكا شاملة بشأن، مت التوصل إىل تسوية ٢٠١١
__________ 

 .http://whc.unesco.org/en/newpropertiesظر ان )١٠٧(

-http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/about-us/singleانظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   )١٠٨(

view/news/20_new_biosphere_reserves_added_to_unescos_man_and_the_biosphere_mab_programme. 

 .٨لف، الفقرة ، الفرع أ١٦/٦/٦، املرفق UNEP/CBD/COP/11/3انظر  )١٠٩(

 .http://en.iopcfund.org/ongoing.htmلالطالع على موجز لألحداث اجلارية، انظر  )١١٠(
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 وقّعـت حـىت اآلن مثـاين دول علـى االتفاقيـة الدوليـة           - اتفاقية املـواد اخلطـرة والـضارة       - ١٣١
ة باملسؤولية والتعـويض عـن الـضرر النـاجم عـن نقـل املـواد اخلطـرة والـضارة عـن طريـق                        املتعلق

ــة مبوجــب بروتوكــول عــام   ١٩٩٦البحــر لعــام  وطُلــب مــن مــدير   . ٢٠١٠، بــصيغتها املعدل
 املتعلـق  إلنـشاء الـصندوق      الالزمـة الصناديق الدولية للتعويض عن التلوث النفطـي تنفيـذ املهـام            

  .للدورة األوىل للجمعية املعنية بهواالضطالع باألعمال التحضريية ، باملواد اخلطرة والضارة
 فتـــرة التوقيـــع علـــى ٢٠١٢مـــارس / آذار٦ انتـــهت يف - نظـــم املـــسؤولية األخـــرى - ١٣٢

ــا   ــشأن     -بروتوكــول ناغوي ــة ب ــسالمة األحيائي ــة لل ــي لربوتوكــول قرطاجن ــور التكميل  كواالملب
وصّدقت على الربوتوكـول    .  توقيعا ٥١قيعات عليه   وبلغ عدد التو  املسؤولية واجلرب التعويضي،    

  .  تصديقا٤٠حىت اآلن دولتان، ويلزم لبدء نفاذه 
  

   التعاون اإلقليمي جمالاالجتاهات الرئيسية يف -ثاين عشر 
ــا - ١٣٣ ــاع - أنتاركتيكــ ــشاوري يف االجتمــ ــدة   التــ ــراف معاهــ ــثالثني ألطــ ــامس والــ  اخلــ

، واصــلت األطــراف التركيــز علــى مــسألة تغــري ٢٠١٢يونيــه / يف حزيــراناملعقــودأنتاركتيكــا، 
واتفقـت األطـراف أيـضا    . املناخ والتشجيع على البحث العلمي لفهـم آثـار تغـري املنـاخ العـاملي            

 أنـشطة الـسياحة واسـتخدام اليخـوت آمنـة وغـري ضـارة بالبيئـة،                 الالزمة جلعل على اإلجراءات   
  . )١١١(وعلى إعداد دليل عن الُنهج العملية لتنظيف املواقع

 قرر نـواب الـوزراء املـشاركون يف اجتمـاع جملـس املنطقـة               - ة الشمالي يةنطقة القطب امل - ١٣٤
، تكليــف كبــار املــسؤولني يف جملــس املنطقــة  ٢٠١٢مــايو / يف أيــاراملعقــودالقطبيــة الــشمالية، 

وُينتظـر أن يوقَّـع يف      . القطبية الشمالية ببدء املفاوضات لوضـع بيـان سياسـي يـصدر يف كريونـا              
 اتفـــاق ملـــزم بـــشأن التأهـــب ملواجهـــة التلـــوث النفطـــي  ،٢٠١٣ونـــا، الـــسويد، يف عـــام كري

  .)١١٢( لهوالتصدي
جلنــة  ( ناقــشت جلنــة محايــة البيئــة البحريــة يف منطقــة حبــر البلطيــق        - حبــر البلطيــق  - ١٣٥

 ضـرورة التعـاون يف مواجهـة         مـسألة  ،٢٠١٢مـارس   /، يف اجتماعها املعقـود يف آذار      )هلسنكي
وأوصت اللجنـة أيـضا باعتمـاد مبـادئ        . لنفطية واحلوادث اليت تشمل مواد ضارة     االنسكابات ا 

يتعلـق بالنظـام اآليل لتحديـد اهلويـة املـستخدم يف إطـار       فيما  تفسري موحد للتوصل إىلتوجيهية  
__________ 

  :  التايلاملتاح لالطالع يف املوقع الشبكي، ATCM XXXVالبيان : انظر )١١١(
    http://ats.aq/devPH/noticia_completa.aspx?IdNews=66&lang=e. 

-http://www.arctic: تمـــــاع نـــــواب الـــــوزراء يف املوقـــــع الـــــشبكي التـــــايلالتقريـــــر اخلتـــــامي الج: انظـــــر )١١٢(

council.org/index.php/en/about/meetings-overview/deputy-ministers-meeting-2012. 
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ــصال        ــادل وإي ــذي يهــدف إىل تيــسري تب ــق، ال ــة حبــر البلطي ــة يف منطق ــة البحري ــة البيئ ــة محاي جلن
  . )١١٣( سالمة املالحة ومحاية البيئة البحرية يف منطقة حبر البلطيقالبيانات من أجل حتسني

 برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بالتعـاون مـع اللجنـة املعنيـة                 يعكـف  - البحر األسود  - ١٣٦
حبمايــة البحــر األســود مــن التلــوث، علــى إعــداد مــشروع يتنــاول اإلدارة القائمــة علــى الــنظم   

 وتغري املناخ يف املنطقة، من أجـل حتقيـق مجلـة أمـور مـن بينـها                  ،ة البيئي واحلوكمةاإليكولوجية،  
التفاقيــة، ل مــصائد األمســاك، واعتمــاد بروتوكــوالت جديــدة بــشأن وثيقــة ملزمــة قانونــا صــوغ

  . وتعزيز مشاركة اجلهات صاحبة املصلحة
برنـامج األمـم املتحـدة       عـن طريـق املـساعدة املقدمـة مـن            - حبار شرق وجنوب آسـيا     - ١٣٧
منائي، صاغت مثانية بلدان يف شرق آسيا خططها اخلمسية الوطنية لتنفيذ اسـتراتيجية التنميـة              اإل

ط اخلـ  يف املائـة مـن      ٢٠ جعلاملستدامة لبحار شرق آسيا، اليت حتدد االستراتيجيات الرامية إىل          
  . نظام اإلدارة الساحلية املتكاملةقيدكل بلد ل يساحلال

 يف ٢٠١٢يوليــه  / يف متــوز املعقــود ، ٢٠١٢ لعــام   وخــالل مــؤمتر حبــار شــرق آســيا    - ١٣٨
 سلـسلة مـن   “الـشراكات يف اإلدارة البيئيـة لبحـار شـرق آسـيا        ” هيئة   عقدتمجهورية كوريا،   

حلقات العمـل علـى نطـاق املنطقـة مـن أجـل بنـاء القـدرات، والعمـل االسـتراتيجي، والتعـاون                
  .على حتقيق التنمية املستدامة لبحار شرق آسيا

 يف املؤمتر السابع عـشر لألطـراف املتعاقـدة يف اتفاقيـة محايـة               - األبيض املتوسط البحر   - ١٣٩
، دعــت بلــدان البحــر  ٢٠١٢فربايــر / يف شــباطاملعقــودالبحــر األبــيض املتوســط مــن التلــوث،  

ــشاء اقتــصاد    ــة البحــر األبــيض    “أزرق”األبــيض املتوســط واالحتــاد األورويب إىل إن لــصون بيئ
  . وصحية وُمنتجةاملتوسط وجعلها بيئة نظيفة

 االجتمــاع احلكــومي الــدويل الــسادس عــشر للــدول  يف- مشــال غــرب احملــيط اهلــادئ - ١٤٠
 حبمايـة البيئـة البحريـة والـساحلية ملنطقـة مشـال غـرب احملـيط                 املتعلقـة املشاركة يف خطـة العمـل       
ء يف  ، نظرت الدول األعـضا    ٢٠١١ديسمرب  / يف كانون األول   املعقوداهلادئ وإدارهتا وتنميتها،    

  .)١١٤(٢٠١٧-٢٠١٢مشروع االستراتيجية املتوسطة األجل للفترة 
 املتعلقـة  ويتواصل تنفيذ خطـة العمـل املتعلقـة بـالتلوث البحـري يف إطـار خطـة العمـل                  - ١٤١

، بالـشراكة    وإدارهتـا وتنميتـها    نطقة مشال غرب احملـيط اهلـادئ      ملحبماية البيئة البحرية والساحلية     
__________ 

، اليت ميكـن االطـالع عليهـا يف املوقـع     ٣٣/١ و  ٣٣/٣ و   ٣٣/٢انظر، على التوايل، توصيات جلنة هلسنكي        )١١٣(
 .http://www.helcom.fi/Recommendations/en_GB/valid: الشبكي التايل

 .UNEP/NOWPAP IG. 16/12انظر  )١١٤(
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 التابعة هلا، وذلك هبدف التوصل خالل العـامني املقـبلني إىل حتقيـق              مع مراكز النشاط اإلقليمية   
باملــسؤولية املدنيــة والتعــويض عــن أضــرار  ها إعــداد جتميــع للتــشريعات املتــصلة  مجلــة أمــور منــ

ــة،   ــلالتلـــوث البحـــري يف املنطقـ ــة، و  ودليـ ــة التـــصدي لالنـــسكابات النفطيـ  دليـــل عـــن كيفيـ
  . الساحلي والبحريلسياسات املتعلقة بالوقاية من التلوث ل

، قامـت أمانـة برنـامج البيئـة اإلقليمـي       ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٢١ يف   - احمليط اهلـادئ   - ١٤٢
 الكــوارث وتغــري املنــاخ، بتوقيــع خمــاطرللمحــيط اهلــادئ، وفقــا الســتراتيجيتها اإلقليميــة إلدارة 

يـة الـصغرية    مذكرة تفاهم مع جلنة احمليط اهلندي مـن أجـل تعزيـز الـشراكات بـني الـدول اجلزر                  
  .  إىل أدىن حد ممكن الكوارث الطبيعيةوتقليل آثارالنامية هبدف التكيف مع تغري املناخ 

 نفذت املنظمة اإلقليمية حلفظ بيئة البحر األمحر وخلـيج          - البحر األمحر وخليج عدن    - ١٤٣
عدن عددا مـن الـربامج التدريبيـة وحلقـات العمـل املتعـددة التخصـصات بـشأن عـدة مواضـيع                      

الـنظم اإليكولوجيـة، وإدارة احمليطـات       هنـج   لت التكيف مع تغـري املنـاخ بأسـلوب قـائم علـى              مش
املــشمولة لمنــاطق لالــنظم اإليكولوجيــة، واإلدارة الفعالــة هنــج والــسواحل بأســلوب قــائم علــى 

أمسـاك  (ووافق االجتماع اإلقليمي الثاين املعـين باألمسـاك الـصفيحية اخلياشـيم             . احلماية البحرية ب
والطويلـة األجـل   األجـل  على إطار العمـل واألهـداف واإلجـراءات القـصرية          ) ش والشفنني القر
 فيها يف إطار اخلطة اإلقليمية للمحافظة على أمساك القرش يف البحر األمحـر وخلـيج                سُينظراليت  

  . عدن، اليت جيري إعدادها حاليا
 جنـوب   منطقـة ثلـو   ، أجـرى مم   ٢٠١٢مـايو   / يف أيـار   - منطقة البحر الكارييب الكـربى     - ١٤٤

أمريكا الشمالية، ومنطقـة البحـر الكـارييب الكـربى،          منطقة  شرق ومشال شرق احمليط اهلادئ، و     
لممرات اليت تستخدمها الثدييات البحريـة، وحتديـد        ل العابرة للحدود    اإلدارةمناقشات تناولت   

  . األولويات املتعلقة بإجراءات اإلدارة العابرة للحدود
  

  اجلزرية الصغرية النامية الدول -ثالث عشر 
 كرر مؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املـستدامة تأكيـد أن الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة               - ١٤٥

التنمية املـستدامة بـسبب مـا لـديها مـن مـواطن ضـعف        فيما يتعلق بحالة خاصة   تزال تشكّل    ال
 سـيما بتنفيـذ برنـامج    ودعـا املـؤمتر إىل مواصـلة وتعزيـز اجلهـود ملـساعدهتا، وال        . فريدة وخاصة 

  . )١١٥(عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس

__________ 
 .١٨٠إىل ١٧٨، املرفق، الفقرات من ٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة  )١١٥(
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، شــرعت جلنــة احملــيط اهلنــدي يف تنفيــذ مــشروع      ٢٠١٢ينــاير / ويف كــانون الثــاين - ١٤٦
ISLANDS              املتعلق بتنفيذ استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجـل التنميـة 

ـــ   ــة الـــصغرية النامي ــدول اجلزريـ ــستدامة للـ ــة املـ ــيط - شـــرق اجلنـــوب األفريقـــي ة يف منطقـ  احملـ
  . )١١٦(اهلندي

  
   احمليطات وتغري املناخ-رابع عشر 

  
  تأثريات تغري املناخ يف احمليطات  -ألف   

اجلويـة  األحـداث    تغري املناخ يف اجملتمعات الساحلية بطـرق شـىت تـشمل             يتواصل تأثري  - ١٤٧
وهـذا  . ض احمليطـات   الـساحلي، وحتمُّـ    البالغة الشدة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والتحـات       

 للقــضاء علــى الفقــر  البلــدان الناميــةاألمــن الغــذائي واجلهــود الــيت تبــذهلايعــّرض للخطــر األمــر 
ــستدامة   ــة امل ــق التنمي ــازات     . )١١٧(وحتقي ــة لغ ــات العاملي ــد االنبعاث ــع اســتمرار تزاي ــاس وم االحتب

 تغـري املنـاخ يف    لتـأثريات  العلمـي    ، تعمل املنظمات احلكومية الدولية على حتسني الفهم       احلراري
  .التأثرياتاحمليطات واحلد من ضعف اجملتمعات الساحلية حيال هذه 

  
   تغري املناخالتخفيف من تأثري  -باء   

 واصلت جلنـة محايـة البيئـة        -  من السفن  االحتباس احلراري احلد من انبعاثات غازات      - ١٤٨
 اختاذهـا   يف التـدابري املقتـرح    النظـر   ،  ٢٠١٢ عـام    يف املعقـودة    دورهتا الثالثة والستني  ، يف   البحرية

السوق، من أجل تكملة التدابري التقنية والتشغيلية اليت اعتمدهتا يف دورهتـا الثانيـة              على مستوى   
ونظـرت اللجنـة    . )١١٨(فناالحتباس احلراري من الس   احلد من انبعاثات غازات     هبدف  والستني  

 املقترحات، ويف املنهجية واملعايري اليت ينبغـي أن          على  املترتبة آلثارلأيضا يف مسألة إجراء تقييم      
  . يستند إليها ذلك التقييم

 يف عـام     وتبعاً للتوصيات الصادرة يف الدورة التاسعة والعشرين للجنة مـصائد األمسـاك            - ١٤٩
واصـلت منظمـة األغذيـة والزراعـة العمـل علـى             ،)١١٩( التابعة ملنظمة األغذيـة والزراعـة      ٢٠١١

 عمليــة للعــاملني يف هــذا القطــاع، وتوجيــه أنــشطة منظمــة األغذيــة والزراعــة   تــوفري إرشــادات
__________ 

 .http://islands.ioconline.org/index.php?id=193انظر  )١١٦(

 .١٩٠ و ،١٧٨ و ١٧٦ و ١٦٦ و ١٦٥ و ١٥٨رات ، املرفق، الفق٦٦/٢٨٨اجلمعية العامة قرار  )١١٧(

 .٥، الفرع MEPC 63/23، و ٣٠٨-٣٠٦ الفقرات A/66/70/Add.2انظر  )١١٨(

 الـصادر عـن منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة بـشأن مـصائد األمسـاك وتربيـة              ٩٧٣انظر التقرير رقم     )١١٩(
 .األحياء املائية
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ــة إىل ــاج         الرامي ــم اإلنت ــصائد األمســاك ونظ ــن م ــاس احلــراري م ــازات االحتب ــات غ ــم انبعاث  فه
  .  التخفيف من تلك االنبعاثاتوالتمكني منوسالسل اإلمداد املتعلقة بتربية األحياء املائية، 

أعــرب مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة عــن القلــق إزاء    - ختــصيب احمليطــات - ١٥٠
املقـررات املتــصلة  اآلثـار الـيت ميكــن أن تلحـق بالبيئـة مــن جـراء ختـصيب احمليطــات، وأشـار إىل        

 العـزم علـى     أعـرب عـن   ، و املختـصة بتخصيب احمليطات الـيت اختـذهتا اهليئـات احلكوميـة الدوليـة             
حمليطــات بأقــصى درجــات احلــذر، مبــا يتفــق مــع النــهج  االســتمرار يف معاجلــة مــسألة ختــصيب ا

  . من هذا التقرير“ جيم-حادي عشر ”انظر أيضا الفرع . )١٢٠(التحوطي
 واصـل االجتمـاع الـسادس لألطـراف املتعاقـدة يف بروتوكـول لنـدن                - عزل الكربون  - ١٥١

لكربـون  تقيـيم تـدفقات ثـاين أكـسيد ا        بـشأن    ٢٠٠٧عـام   لاستعراض املبادئ التوجيهية احملـددة      
وسيتواصـل اسـتعراض اجلوانـب      .  يف تكوينـات جيولوجيـة حتـت قـاع البحـار           تصريفهمن أجل   

االجتمــاع فيمــا بــني الــدورتني وقبــل انعقــاد   العلميــة والتقنيــة واملــسائل الــسياساتية والقانونيــة   
  .السابع لألطراف املتعاقدة

  
  املنازعات تسوية - عشر خامس

  بحارال لقانون الدولية احملكمة  - ألف  
ــة أصــــدرت ،٢٠١٢ مــــارس/آذار ١٤ يف - ١٥٢ ــا احملكمــ  ،١٦ رقــــم القــــضية يف حكمهــ

 البنغــــال خلــــيج يف وميامنــــار بــــنغالديش بــــني البحريــــة احلــــدود بترســــيم املتعلــــق الــــرتاع”
 حبريـا  حـدا  حبكمها وعنيت البحرية، احلدود لترسيم هلا قضية أول وهي ،“)ميامنار/بنغالديش(

 واملنطقـــة اإلقليمــي  بــالبحر  يتعلــق  فيمــا  ،البنغـــال خلــيج  يف اروميامنــ  بــنغالديش  بــني  وحيــدا 
  .القاري واجلرف اخلالصة االقتصادية

  
  التحكيم هيئات  - باء  

 التحكـيم  اتفـاق  مبوجـب  املنـشأة  التحكيم هيئة تناقش ،٢٠١٢ أبريل/نيسان ١٣ يف - ١٥٣
 اإلطـار  الـدولتني  هـاتني  وممثلـو  وكرواتيـا  سـلوفينيا  بـني  ٢٠٠٩ نـوفمرب /الثاين تشرين ٤ املؤرخ

  .للتحكيم اإلجرائي
  

__________ 
 .١٦٤ة ، املرفق، الفقر٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة  )١٢٠(
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  الدويل الصعيد على والتنسيق التعاون - عشر سادس
 املتعلقــة العــضوية بــاب املفتوحــة الرمسيــة غــري التــشاورية املتحــدة األمــم عمليــة  - ألف  

  البحار وقانون باحمليطات
 املتعلقـة  ضويةالعـ  بـاب  املفتوحـة  الرمسيـة  غـري  التـشاورية  املتحـدة  األمـم  عمليـة  عقدت - ١٥٤

 إىل مـايو /أيـار  ٢٩ مـن  الفتـرة  يف نيويـورك  يف عـشر  الثالث اجتماعها البحار وقانون باحمليطات
 وصــدر .)١٢١(البحريــة املتجــددة الطاقــات علــى مناقــشاهتا وركــزت ،٢٠١٢ يونيــه/حزيـران  ١

  .A/67/120 الوثيقة بوصفه املشاركان الرئيسان أعده االجتماع ملناقشات موجز
 يف العامـة  اجلمعيـة  ُتجـري  أن املتوقـع  مـن  ،٦٦/٢٣١ القـرار  مـن  ٢٣٠ للفقـرة  فقاًوو - ١٥٥
  .وجدواها الرمسية غري االستشارية العملية فعالية ملدى آخر استعراضا والستني السابعة دورهتا

  
 العـاملي،  الـصعيد  علـى  وتقييمها البحرية البيئة حالة عن لإلبالغ املنتظمة العملية  - باء  

  االقتصادية - االجتماعية وانباجل ذلك يف مبا
 البيئـة  حالـة  عـن  لإلبـالغ  املنتظمـة  بالعملية املعين اجلامع املخصص العامل الفريق عقد - ١٥٦

ــة ــا البحري ــى وتقييمه ــصعيد عل ــاملي ال ــا ،الع ــك يف مب ــب ذل ــة اجلوان ــصادية - االجتماعي  ،االقت
 علـى  للعـرض  توصـيات  وقدم ،٢٠١٢ أبريل/نيسان ٢٧ إىل ٢٣ من الفترة يف الثالث اجتماعه
 املخـصص  العامـل  الفريـق  مكتب وكان ).A/67/87( والستني السابعة دورهتا يف العامة اجلمعية
 الـيت  والتوجيهـات  اجلـامع  املخـصص  العامـل  الفريق يتخذها اليت املقررات لتنفيذ املنشأ ،اجلامع

ــرة يف يـــصدرها ــا فتـ ــه وعقـــد التكـــوين، مكتمـــل الـــدورات، بـــني مـ ــار يف األول اجتماعـ  /أيـ
  .)١٢٢(٢٠١٢ مايو
 ٢٠٧ للفقـرة  وفقـاً  ،املنتظمـة  العمليـة  مـن  األوىل الدورة لدعم عمل حلقات ظمتُنو - ١٥٧
 الـصني،  سـانيا، و ،٢٠١١ سـبتمرب /أيلـول  يف ،سـانتياغو  يف ،٦٦/٢٣١ العامة اجلمعية قرار من
 حاليــا التخطــيط وجيــري .٢٠١٢ يونيــه/حزيــران يف ،وبروكــسل ،٢٠١٢ فربايــر/شــباط يف
 ،٢٠١٢ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  يف األمريكيـة  املتحـدة  الواليات يف إضافية عمل حلقات ظيملتن

 أن وأود .٢٠١٣ فربايــر/شــباط يف ،ســترالياأو ،٢٠١٢ ديــسمرب/األول كــانون يف وموزامبيــق،
 منـها  جهـات،  عـدة  من العمل حللقات املقدم واملايل والعلمي التقين للدعم تقديري عن أعرب

__________ 
 .٢٣٤، الفقرة ٦٦/٢٣١، و ٢٣١ ألف، الفقرة ٦٥/٣٧قرارا اجلمعية العامة  )١٢١(

األرجنتني وإسبانيا وإستونيا وإكوادور وأوكرانيا وبلغاريـا ومجهوريـة   : يتألف املكتب من الدول األعضاء التالية     )١٢٢(
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ترتانيــا املتحــدة ومجهوريــة كوريــا وســري النكــا وشــيلي والــصني وغانــا وكينيــا و 

 .واليونان
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 التابعـة  الدوليـة  احلكوميـة  األوقيانوغرافيـة  اللجنـة و اهلـادئ،  احملـيط  جنوب ملنطقة الدائمة اللجنة
   .للبيئة املتحدة األمم برنامجو لليونسكو،

 القــرار مــن ٢٠٢ لفقــرةل طبقــا اء،اخلــرب تعــيني عــايريمل العامــة اجلمعيــة اعتمــاد وعقــب - ١٥٨
 طريـق  عـن  املنتظمة العملية ءخربا جمموعة يف أفراد تعيني األعضاء الدول إىل لبطُ ،٦٦/٢٣١

ــة اجملموعــات ــول .املتحــدة لألمــم اإلقليمي ــة وحبل ــ ،٢٠١٢ أغــسطس/آب هناي  جمموعــة تكان
 التعيينــات بعــد ُتجــر مل الــيت األعــضاء الــدول أناشــد أن وأود .اخلــرباء مــن ٢٠٨ تــضم اخلــرباء
  .ذلك تفعل أن املطلوبة
 تطلعـه  وعـن  املنتظمـة  للعملية دعمه عن املستدامة للتنمية املتحدة األمم مؤمتر وأعرب - ١٥٩
 ٢٠١٤ عـام  حبلول العملية تلك إطار يف البحرية البيئة حلالة متكامل عاملي تقييم أول إجناز إىل

   .)١٢٣(ذلك بعد فيه اجلمعية لتنظر
  

  باحمليطات اخلاص االتفاق  - جيم  
ــد - ١٦٠ ــُت لق ــادرة أطلق ــاق مب  يف ،٢٠١٢ أغــسطس/آب ١٢ يف باحمليطــات اخلــاص االتف
 املتحـدة  األمم اتفاقية على التوقيع باب لفتح الثالثني السنوية الذكرىب الحتفالل الدويل املؤمتر
 مبـادرة  وهـي  كوريـا،  جبمهوريـة  العـاملي  يووسو معرض يف تنظيمه جرى الذي ،البحار لقانون
ــز إىل هتــدف ــساق تعزي ــآزر االت ــى والت ــة نطــاق عل ــم منظوم ــسائل يف املتحــدة األم ــة امل  املتعلق

 مـن  املتحـدة  األمـم  ملنظومـة  ة اسـتراتيجي  رؤية باحمليطات اخلاص االتفاق ويضع .)١٢٤(باحمليطات
 الوثيقــة مــع يتفــق مبــا ،وفعاليــة اتــساقاً أكثــر حنــو علــى باحمليطــات املتعلقــة والياهتــا إجنــاز أجــل

 ويتـيح  .)١٢٥(“إليه نصبو الذي املستقبل” املعنونة املستدامة للتنمية املتحدة األمم ملؤمتر اخلتامية
 مـن  احمليطـات  سـالمة ” حتقيـق  علـى  التعاون أجل من املصلحة أصحاب جلميع منهاجا االتفاق
 النـاس  محايـة  :اهلـدف  هـذا  لبلـوغ  مترابطـة  مقاصـد  ثالثـة  علـى  االتفـاق  ويـنص  .“الرخاء أجل

 كامـل  واسـتعادة  وصـوهنا  الطبيعيـة  ومواردهـا  احمليطـات  بيئـة  ومحايـة  احمليطـات؛  سالمة وحتسني
ــدماهت ــصلة اخـ ــاج املتـ ــذائي باإلنتـ ــسبل الغـ ــيش؛ وبـ ــز العـ ــارف وتعزيـ ــة املعـ ــات املتعلقـ  باحمليطـ
  .حمليطات وإدارة

__________ 
 .١٦١، املرفق، الفقرة ٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة  )١٢٣(

ــايل   )١٢٤( ــاح لالطـــــــــــــــــالع يف املوقـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــشبكي التـــــــــــــــ ــاق متـــــــــــــــ : نـــــــــــــــــص االتفـــــــــــــــ
http://www.un.org/Depts/los/ocean_compact/oceans_compact.htmحيث ميكن االطالع عليه . 

 .، املرفق٦٧/٢٨٨قرار اجلمعية العامة  )١٢٥(
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 وموجهـة  متكاملـة  عمل خطة تنفيذ احمليطاتب اخلاص تفاقاال مقاصد حتقيق يتطلبو - ١٦١
 وحتفيـز  املـصلحة  أصـحاب  بـني  احلـوار  وتيـسري  اخلطة هذه إعداد إىل وسعياً .النتائج حتقيق حنو
 احمليطـات  لـشؤون  استـشاري  فريـق  بإنـشاء  املعنيـة،  اجلهـات  مع بالتشاور القيام، أقترُح دعم،ال

 املعنيـة،  املتحـدة  األمـم  منظومـة  ملؤسـسات  التنفيذيني الرؤساء من يتألف زمنيا، حمدد إطار ذي
ــار ــسياسات مقــرري وكب ــارزين وخــرباء والعلمــاء ال  للقطــاع وممــثلني احمليطــات، شــؤون يف ب
   .املدين اجملتمع ومنظمات احلكومية غري للمنظمات ثلنيومم اخلاص،

  
  للمحيطات املتحدة األمم شبكة  - دال  

 أجــرت ،٦٦/٢٣١ القــرار مــن ٢٣٩ الفقــرة يف الــوارد العامــة اجلمعيــة بطلــب عمــالً - ١٦٢
 تقـدم  أن املتوقـع  ومـن  لمحيطـات، ل املتحـدة  األمـم  لـشبكة  استعراضـاً  املشتركة التفتيش وحدة
  .والستني السابعة دورهتا يف العامة اجلمعية فيه نظرلت تقريرها
 املتحـــدة األمــم  شـــبكة إىل أيــضاً  العامـــة اجلمعيــة  طلبـــت ،نفــسها  الفقـــرة تلــك  يفو - ١٦٣

 لكـي  عملـها،  إليهـا  يـستند  اليت االختصاصات مشروع العامة اجلمعية إىل تقدم أن لمحيطاتل
 لمحيطـات ل املتحـدة  األمـم  شـبكة  أعـدت  وقـد  .والـستني  الـسابعة  دورهتـا  يف اجلمعيـة  فيه تنظر

 إليهـا  خلـص  الـيت  والتوصـيات  االسـتنتاجات و النتائج االعتبار يف آخذة االختصاصات مشروع
  .املشتركة التفتيش وحدة استعراض

ــدو - ١٦٤ ــبكة تعقــ ــم شــ ــدة األمــ ــاتل املتحــ ــا لمحيطــ ــر اجتماعهــ  /آب ١١ يف العاشــ
  .)١٢٦(كوريا مجهورية سو،ويو يف ٢٠١٢ أغسطس

  
  البحرية البيئة حلماية العلمية باجلوانب املعين املشترك اخلرباء فريق  - هاء  

 التاسـعة  دورته البحرية البيئة حلماية العلمية باجلوانب املعين املشترك اخلرباء فريق عقد - ١٦٥
ــثالثني ــسان يف والـ ــل/نيـ ــورك يف ٢٠١٢ أبريـ ــذ، .نيويـ ــة يف واُتخـ ــور، مجلـ ــرر أمـ ــز مقـ  بتعزيـ

 املنتظمــة العمليــة إطــار يف املنــشأ اخلــرباء وفريــق املــشترك اخلــرباء فريــق بــني التفاعــل أوجــه
 اجلوانـــب ذلـــك يف مبـــا ،العـــاملي الـــصعيد علـــى وتقييمهـــا البحريـــة البيئـــة حالـــة عـــن لإلبــالغ 

  .املعلومات تبادل طريق عن سيما وال االقتصادية، - االجتماعية
  

__________ 
 .مل يكن تقرير االجتماع متوافراً وقت إعداد هذا التقرير )١٢٦(
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  البحار قانونو احمليطات شؤون شعبة يف القدرات بناء أنشطة - عشر سابع
 خـالل  مـن  القـدرات  بنـاء  أنشطة تنفيذ البحار وقانون احمليطات شؤون شعبة واصلت - ١٦٦
ــرامج إدارة ــصناديق الزمــاالت ب ــد أساســاً، االســتئمانية وال ــدريب طريــق عــن الطلــب، وعن  الت
ــيم أو ــات تنظ ــية احللق ــشعبة وواصــلت .الدراس ــضاً ال ــات مجــع أي ــشأن املعلوم ــشطة ب ــاء أن  بن

 وحـــسب توافرهــا  حــسب  والــدول،  املاحنــة  والوكــاالت  الدوليــة  املنظمــات  دىلــ  القــدرات 
ــضاء ــات بــشأن الــسابقة تقــاريري وتــضمنت .االقت  متــصلة معلومــات البحــار وقــانون احمليط
 الفقـرة  يف وارد املنتظمـة  العمليـة ب يتعلـق  فيمـا  العامـة  اجلمعيـة  من طلب على وبناًء .)١٢٧(بذلك
 الالزمـة  القدرات ببناء املتعلقة لألنشطة أولية قائمة ةالشعب أعدت ،٦٦/٢٣١ القرار من ٢٠٤

 املوقــع علــى والدراســات، التقــارير مــن ُنـشر  مــا مجيــع علــى االطــالع وميكــن .)١٢٨(للتقييمـات 
   .للشعبة الشبكي

  
  البحار قانون جمال يف التذكارية أمرياسينغ شرييل هاملتون زمالة  - ألف  

 النكــا وســري وإســبانيا األرجنــتني مــن ملؤلفــةا االختيــار جلنــة مــن توصــية علــى بنــاء - ١٦٧
ــلوفينيا ــاكو واملغــرب وس ــل فــاز ،ناميبيــاو ومون ــوريس، تيــسورو إنريكــي ميغي  كوبــا، مــن ت

 التذكاريـة  أمرياسـينغ  شـرييل  هـاملتون  لزمالـة  والعشرين اخلامسة باملنحة ،٢٠١٢ يوليه/متوز يف
 ثالثـة  ملـدة  الـشعبة  يف العملـي  تدريبه توريس السيد يبدأ أن املتوقع ومن .البحار قانون جمال يف

 الزمالـة  إطـار  يف البحـث  مرحلـة  ذلـك  بعـد  وسيقـضي  .٢٠١٢ عـام  من األخري اجلزء يف أشهر
  .شيلي امعةجل التابع الدولية الدراسات معهد يف أشهر ثالثة ملدة

 لربيطانيـا  املتحـدة  واململكـة  وقربص النكا وسري األرجنتني قدمت ،٢٠١٢ عام يفو - ١٦٨
 تقـديري  عـن  أعـرب  أن وأود .ةالزمالـ  صندوقلـ  تربعـات  ومونـاكو  الـشمالية  وأيرلندا مىالعظ
 رصــيد بلــغ ،٢٠١٢ هيونيــ/حزيــران ١٨ وحبلــول .ســخية تربعــات مــن البلــدان هــذه متــهقد ملــا

 ،عــام كــل الزمالــة منحــة تقــدمي اســتمرار ولكفالــة .دوالر ٦٢ ٧٠٠ حــوايل الزمالــة صــندوق
 اهلامـة  الزمالـة  هلـذه  بـسخاء  التـربع  ميكنـها  يتالـ  األخـرى  هاتواجل األعضاء الدول بقوة أشجع
  .ذلك تفعل أن على
ــشعبة تواصــلو - ١٦٩ ــادرات ضــطالعاال ال ــشيطة مبب ــع ن ــوال جلم ــام يفو .األم  ٢٠١١ يع

 اخلـاص  القطـاع  ؤسـسات مو األعضاء الدول إىل الرسائل من عدداً الشعبة وجهت ،٢٠١٢ و
  .للتربعات التماسا

__________ 
 .A/65/69 و A/63/342انظر، على سبيل املثال،  )١٢٧(

 .، املرفق اخلامسA/67/87انظر  )١٢٨(
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  اليابانية نيبون ومؤسسة املتحدة األمم بني املشترك ماالتالز برنامج  - باء  
 ومؤسـسة  املتحـدة  األمـم  بـني  املـشترك  الزمـاالت  برنـامج  إدارة بنجاح الشعبة تواصل - ١٧٠
 الـدول  مـن  ٥٤ مـن  فـرداً  ٧٠ ،٢٠٠٤ عام يف إنشائه منذ الربنامج، درَّب وقد .اليابانية نيبون

 إندونيـسيا  :الربنـامج  هـذا  إطـار  يف التـدريب  التاليـة  ولالـد  مـن  أفـراد  يتلقـى  ،حالياًو .األعضاء
 وفيجـي  والفلـبني  وغانـا  القمـر  جـزر و سليمان وجزر بربادوسو والربازيل اجلديدة غينيا وبابوا

   .ومدغشقر
  

  االستئمانية الصناديق  - جيم  
  القاري اجلرف حدود جلنة  -  ١  

 منـوا  البلـدان  أقـل  سـيما  وال الناميـة،  للـدول  املخـصص  االسـتئماين  التربعـات  صندوق - ١٧١
 اجلـرف  حـدود  جلنـة  إىل تقـدَّم  الـيت  التقـارير  إعـدادها  لتيـسري  الناميـة،  الـصغرية  اجلزريـة  والدول
 الفتـرة  خـالل  ‐ البحـار  لقـانون  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  مـن  ٧٦ املـادة  ألحكـام  امتثاال القاري،
ــشمولة ــالتقرير، امل ــصندوقا إىل وردت ب ــن تربعــات االســتئماين ل ــسلندا م ــوار وكــوت أي  ديف

ــاًو .كوســتاريكاو ــان وفق ــغ حلــسابات،ا لبي ــصندوق رصــيد بل ــران ١٨ يف االســتئماين ال  /حزي
   .دوالر مليون ١,٢٣٧ حوايل ٢٠١٢ هونيي

 حـدود  جلنـة  أعـضاء  مشاركة تكاليف لتغطية املخصص االستئماين التربعات صندوق - ١٧٢
 بــالتقرير، املــشمولة الفتــرة خــالل - جنــةالل اجتماعــات يف الناميــة الــدول مــن القــاري اجلــرف
ــ إىل وردت ــتئماين صندوقال ــات االس ــن تربع ــسلندا م ــدامنرك أي ــصنيو وال ــوار وكــوت ال  ديف

 املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  يف األطـراف  للدول والعشرين الثاين االجتماع يفو .واليابان واملكسيك
 رصــيدال بلــغ احلــسابات، لبيــان وفقــاًو .مــستقبال ســيقدم تربعــا اليابــان أعلنــت البحــار، لقــانون

 دمتوقُـ  .دوالراً ٧٢٠ ٦٣٠ ،٢٠١٢ هيونيـ /حزيـران  ١٨ يف االسـتئماين  لـصندوق ل التقديري
 التاسـعة  الدورة يف مشاركتهمل يسرياًت اللجنة يف أعضاء لستة االستئماين الصندوق من املساعدة
  .اهليئة لتلك والعشرين

  
 منواً البلدان أقل سيما وال النامية، البلدان ةمساعد لغرض االستئماين التربعات صندوق  -  ٢  

 اجتماعـات  حـضور  على الساحلية، غري النامية والدول النامية الصغرية اجلزرية والدول
 باحمليطـات  املتعلقـة  العـضوية  بـاب  املفتوحـة  الرمسيـة  غـري  التـشاورية  املتحـدة  األمم عملية
  البحار وقانون
 مـن  ٦ فيهم مبن ،التالية ١١ الـ البلدان من ونممثل ىتلق االستعراض، قيد الفترة خالل - ١٧٣
 حلـضور  جـوا  الـسفر  تـذاكر  شـكل  يف االسـتئماين  الصندوق من ساعدةامل ،اخلرباء فريق أعضاء
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 الربازيــل :٦٢/٢١٥ العامــة اجلمعيــة لقــرار وفقــاً التــشاورية، للعمليــة عــشر الثالــث االجتمــاع
 الكونغـو  مجهوريـة و املتحـدة  ترتانيـا  مجهوريـة و البـهاما  جزرو وجامايكا وتوغو فاسو وركيناوب

 يف املنتهيـة  فتـرة لل احلـسابات  لبيـان  وفقـاً و .وموريـشيوس  وماليزيـا  والفلبني والصني الدميقراطية
  .دوالر ١٩ ٠٠٠ االستئماين لصندوقل التقديري رصيدال بلغ ،٢٠١٢ هيوني/حزيران

  
  البحار لقانون الدولية للمحكمة االستئماين التربعات صندوق  -  ٣  

 بيـساو  - غينيـا  قـدمت  أن منـذ  االسـتئماين  التربعـات  صـندوق  إىل طلبـات  أي ترد مل - ١٧٤
 ويف .ديفـوار  وكـوت  فنلنـدا  مـن  انتربعـ  االسـتئماين  الصندوق إىل وورد .٢٠٠٤ عام يف طلباً
 االسـتئماين  لـصندوق ل التقديري رصيدال بلغ احلسابات، لبيان وفقاً ،٢٠١٢ يونيه/حزيران ١٨

  .تدوالرا ١٧٥ ٦٠٥
  

 وتقييمهـا  البحرية البيئة حالة عن لإلبالغ املنتظمة للعملية االستئماين التربعات صندوق  -  ٤  
  االقتصادية -  االجتماعية اجلوانب ذلك يف مبا العاملي، الصعيد على
 كوريــا  ومجهوريــة جامايكــا مــن تربعــات  ردتو االســتعراض، قيــد الفتــرة خــالل - ١٧٥

 يف يـــة املنته للفتـــرة  احلـــسابات  لبيـــان ووفقـــاً  .للبيئـــة  املتحـــدة مـــم األ وبرنـــامج  ونيوزيلنـــدا
  .دوالر ٩ ٠٠٠ االستئماين لصندوقل التقديري رصيدال بلغ ،٢٠١٢ هيوني/حزيران ١٨
  

  السمكية لألرصدة املتحدة األمم اتفاق من السابع اجلزء إطار يف املساعدة صندوق  -  ٥  
 املـساعدة  صندوق حالة عن والزراعة لألغذية ملتحدةا األمم ملنظمة املايل لتقريرل وفقاً - ١٧٦
ــسابع اجلــزء إطــار يف ــسمكية، لألرصــدة املتحــدة األمــم اتفــاق مــن ال ــغ ال  صــندوق رصــيد بل

 ،٢٠١١ عـــام يفو .دوالرا ٥٣٤ ٠٤٦ ،٢٠١١ ديـــسمرب/األول كـــانون ٣١ يف املـــساعدة،
 علـى  موزعـة  نفقاتال هذه وكانت .دوالراً ٦١ ٣٨٥ جمموعها بنفقات طلباً ٢٧ متويل جرى
 لمنظمـات ل والـسنوية  لتقنيـة ا الـدورات  حـضور  لـدعم  منها املائة يف ٨٥ اسُتخدم :التايل النحو

 لـدعم  املائـة  يف ٨ واسـُتخدم  ؛األمساك مصائد بإدارة املعنية اإلقليمية ودون اإلقليمية والترتيبات
 كــويب اجتمــاع( التونــة أمســاك دئمــصا بـإدارة  املعنيــة اإلقليميــة املنظمــات اجتمــاع يف املـشاركة 
  .والزراعة األغذية ملنظمة إدارية مصروفات لتغطية املائة يف ٧ واسُتخدم ؛)الثالث
ــ إىل تربعـــات قـــدمت الـــيت احلكومـــات جلميـــع تقـــديري عـــن أعـــرب أن وأود - ١٧٧  ذههـ

  .االستئمانية الصناديق
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  االستنتاجات - عشر ثامن
 .ال أم ســاحلية منــاطق يف نعــيش كنــا ســواء احياتنــ يف رئيــسياً دوراً احمليطــات تــؤدي - ١٧٨
 منـها  جمـاالت  يف التنمية فرص من كثريال تيحوت املستدامة، التنمية عناصر من أصيل عنصر فهي
ــى ــال ســبيل عل ــق املث ــذائي، األمــن حتقي ــسري الغ ــشيط ،العمــل فــرص إجيــادو التجــارة، وتي  وتن

 يف دورهـا  طريـق  عـن  نـا كوكب علـى  احلياة لدعم أيضاً حيوية ضرورة احمليطات ومتثل .السياحة
 تواجـه  احمليطـات  لكـن  .املغـذيات  وتـدوير  ،الكربـون  عـزل و املنـاخ،  وتنظيم ،األكسجني توليد

 النامجـة  واآلثـار  ،الـسمكية  املـوارد  استنفاد من نطاقها ميتد متزايدة، وأخطارا اًوضغوط حتديات
 تواجـه  الـيت  التحـديات  إىل وجي،البيولـ  التنـوع  وفقدان ،البحرية البيئة وتدهور املناخ، تغري عن

ــة غــري واهلجــرة ،القرصــنة ذلــك يف مبــا نيالبحــري واألمــن الــسالمة  ،البحــر طريــق عــن القانوني
  .للبحارة السيئة العمل وظروف
ــصديا - ١٧٩ ــن عــدد تخــذي التحــديات، هلــذه وت ــة اجلهــات م ــى إجــراءات الفاعل ــع عل  مجي

 احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  الدوليـة  وميـة احلك واملنظمـات  ،احلكومـات  ذلـك  يف مبا املستويات،
 قـدرة  صـون  أردنـا  لو لكننا .مشجعاً أمراً ذلك يف أرىو .احمللية واجملتمعات العلمية وساطواأل

 وســائلو غذيــةاألو الطاقــة علــى ةاملتزايــد البــشرية للطلبــات املطــردة التلبيــة علــى احمليطــات
 أن يلـزم  خـاص،  وبوجـه  .سيقهاتنـ  ُنحـسن  وأن جهودنـا  نـضاعف  أن علينـا  يتعني ،ستجماماال

 املــتعلقني واالتفــاقني البحــار لقــانون املتحــدة األمــم اتفاقيــة إىل االنــضمام زيــادة ونيــسِّر نــشجع
ــذها ــصكوك بتنفي ــصلة، ذات األخــرى وال ــشجع وأن ال ــّسر ن ــذ وني ــع تنفي ــصكوك هــذه مجي  ال
 قراراتنــا جلعــل الالزمــة البحــوث إلجــراء قــدراتال مــن يكفــي مــا ُننمِّــي أن وعلينــا .وإنفاذهــا
 إليهـا  مفتقـرين  زالـوا  مـا  للـذين  التكنولوجيـا  إتاحـة  نكفـل  أن وعلينـا  .اسـتنارة  أكثر السياساتية

 حتــديات تــصبح أن قبــل الناشــئة القــضايا بعنايــة نعــاجل أن وعلينــا .احمليطــات مــن الفوائــد جلــين
  .احمليطات من الصاعدة لفرصبا الوعي زيادة نواصل أنو ،خطرية
 مبـادرة  العام هذا أطلق أن قررُت عندما اعتباري يف وضعتها اليت التحديات هي تلك - ١٨٠
 يف املتحـدة  األمـم  نظومـة م نطـاق  علـى  والتآزر االتساق تعزيز هبدف باحمليطات اخلاص االتفاق
   .باحمليطات املتعلقة الشؤون
ــام هــذاو - ١٨١ ــسبة حاســم عــام هــو الع ــةل بالن ــستدامة لتنمي ــش مل فهــو .واحمليطــات امل  هدي

 املتحـدة  األمـم  مـؤمتر  يف املـستدامة  التنميـة  أهداف حتقيق حنو احملرز التقدم تقييم عملية فحسب
 املتحــدة األمــم اتفاقيــة إلبــرام الــثالثني الــسنوية الــذكرى أيــضاً يــصادف بــل املــستدامة، للتنميــة
ــه منطلقــاً االتفاقيــة تــشكلو .البحــار لقــانون  يطــاتاحمل يف هبــا املــضطلع األنــشطة مجيــع لتوجي
 خيبـة  مـن  بـشيء  وأشـعر  .اآلن حىت املربمة األطراف املتعددة املعاهدات أهم وإحدى ،والبحار
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 بتنفيـذها،  املـتعلقني  االتفـاقني  إىل أو االتفاقيـة  إىل العام هذا جديدة أطراف انضمام لعدم األمل
 يـشجعين  مـا  لكـن  .ذلـك  تفعل أن بعد فيها أطرافاً تصبح مل اليت الدول مجيع إىل ندائي وأكرر
 يف نـشأة امل الـثالث  املؤسـسات  عمـل  يف احملرز اهلام التقدم هو ،اخلصوص وجه على العام، هذا
 حـدود  جلنـة و البحـار  لقـانون  الدوليـة  احملكمةو البحار لقاع الدولية سلطةال أي االتفاقية، إطار

 تمـع اجمل يبـذهلا  الـيت  هـود اجل دعـم  يف بالغـة  أمهيـة  مهـم  املؤسـسات  هـذه  وعمـل  .القاري اجلرف
  .ومواردها للمحيطات املنظمة واإلدارة واألمن السالم كفالة أجل من الدويل
 غـىن  ال أمـرا  احمليطـات ب اخلـاص  لالتفـاق  األعضاء الدول توفره الذي دعمال سيكونو - ١٨٢
 وقـد  .الرخـاء  حتقيـق  أجـل  مـن  احمليطـات  سـالمة  وكفالة ستدامةا أكثر مستقبل حنو للتقدم عنه

 اهلادفـة  لألعمـال  دعمـاً  املـستدامة  للتنميـة  املتحـدة  األمـم  مؤمتر يف سياسيال الزخم جتدد شهدنا
 نواصـل،  أن جيـب و .والبحـار  باحمليطـات  منها يتصل ما ذلك يف مبا املستدامة، التنمية حتقيق إىل
 حنـو  علـى  مواردهـا  وإدارة البحريـة  البيئـة  محايـة  عن واجلماعية الفردية سؤوليتنامب النهوض معا،

  .قبلةوامل احلالية ألجيالا لصاحل مستدام
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	أولا - مقدمة
	1 - يقدم هذا التقرير استعراضاً عاما للتطورات المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار. والغرض منه هو مساعدة الجمعية العامة في استعراضها السنوي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982() وللتطورات الأخرى المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار. وينبغي أن يُقرأ هذا التقرير مقترنا بالوثائق التالية: (أ) تقرير الأمين العام بشأن المحيطات وقانون البحار (A/67/79 و Corr.1)، الذي يتناول موضوع تركيز الاجتماع الثالث عشر لعملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار؛ و (ب) التقرير المتعلق بأعمال الفريق العامل المخصص الجامع المعني بالعملية المنتظمة للإبلاغ عن حالــة البيئــة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية (A/67/87)؛ و (ج) التقرير المتعلق بعمل عملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانــون البحار فــي اجتماعهــا الثالث عشــر (A/67/120)؛ و (د) الرسالة المؤرخة 8 حزيران/يونيه 2012 الموجهة إلى رئيس الجمعية العامة من الرئيستين المشاركتين للفريق العامل غير الرسمي المفتوح العضوية المخصص لدراسة المسائل المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحــري فــي المناطق الواقعة خارج نطاق الولايــة الوطنيــة واستغلاله على نحو مستدام (A/67/95)؛ و (هـ) تقريـر الاجتماع الثاني والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية (SPLOS/251). ويغطي هذا التقرير الفترة الممتدة من 1 أيلول/سبتمبر 2011 إلى 31 آب/أغسطس 2012.
	ثانيا - اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والاتفاقان المتعلقان بتنفيذها 
	ألف - حالة الاتفاقية والاتفاقين المتعلقين بتنفيذها 
	2 - منذ تقديم تقريري السابق، لم تتغير حالة الاتفاقية والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر منها (الاتفاق المتعلق بالجزء الحادي عشر) واتفاق تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال (اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية). وفي 31 آب/أغسطس 2012، بلغ عدد الأطراف في الاتفاقية، بما فيهم الاتحاد الأوروبي، 162 طرفا؛ وبلغ عدد الأطراف في الاتفاق المتعلق بالجزء الحادي عشر 141 طرفاً؛ وبلغ عدد الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية 78 طرفاً.
	3 - وقبل ثلاثين عاما، في 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، فُتح باب التوقيع على الاتفاقية في مونتيغو باي، جامايكا. وبمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد هذا الصك الهــام، وجّهتُ رسالــة مؤرخـــة 26 كانون الثاني/يناير 2012 إلى جميع الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية دعوتها فيها إلى أن تنظر في أن تصبح أطرافا فيها. ونظّمتُ أيضا، على مدار السنة، وبالتعاون مع الدول ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الأخرى ذات الصلة، سلسلة من الأنشطة احتفاءً بهذه المناسبة().
	باء - اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية 
	4 - عُقد الاجتماع الثاني والعشرون للدول الأطراف في الاتفاقية في نيويورك في الفترة من 4 إلى 11 حزيران/يونيه 2012. ووافقت الدول الأطراف على ميزانية المحكمة الدولية لقانون البحار وقدرها 21.24 مليون يورو، واعتمدت إعلاناً بشأن الذكرى السنوية الثلاثين لفتح باب التوقيع على الاتفاقية. وفي أثناء الاجتماع، انتُخب 20 عضوا جديدا في لجنة حدود الجرف القاري لفترة مدتها خمس سنوات. وبناء على طلب من مجموعة دول أوروبا الشرقية، أُرجئ انتخاب عضو من أعضاء اللجنة من أجل إتاحة الفرصة لتقديم مزيد مــن الترشيحــات مـــن تلك المجموعـــة(). وحُددت فتـــرة تقديم الترشيحـــات لتكــــون من 15 تموز/يوليه إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2012.
	ثالثا - الهيئات المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
	ألف - لجنة حدود الجرف القاري وعبء العمل فيها 
	5 - عقـدت اللجنة دوراتها الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين في الفترات من 1 آب/أغسطس إلى 9 أيلول/سبتمبر 2011، ومن 19 آذار/مارس إلى 27 نيسان/أبريل 2012، ومن 30 تموز/يوليه إلى 24 آب/أغسطس 2012، على التوالي().
	6 - واعتمدت اللجنة حتى الآن 18 مجموعة من توصيات. وقامت ثلاث دول، هي أيرلنــدا والفلبيـن والمكسيك، بتعيـين الحــدود الخارجيــة لجرفهــا القــاري علــى أساس توصيات اللجنة.
	باء - السلطة الدولية لقاع البحار 
	7 - عقدت جمعية السلطة الدولية لقاع البحار دورتها الثامنة عشرة في كينغستون في الفترة من 16 إلى 27 تموز/يوليه 2012. وانتخبت الجمعية ني أودونتون أمينا عاماً لها لفترة ثانية مدتها أربع سنوات. واعتمدت الجمعية أيضا مشروع النظام المتعلق بالتنقيب عن قشور المنغنيز الحديدي الغنية بالكوبالت واستكشافها في المنطقة (ISBA/18/C/WP.1). وأقر مجلس السلطة خطة عمل لصياغة النظام المتعلق باستغلال العُقيدات المتعددة الفلزات في المنطقة بحلول عام 2016.
	8 - وعُقدت دورة استثنائية في 24 تموز/يوليه احتفاءً بالذكرى السنوية الثلاثين لفتح باب التوقيع على الاتفاقية.
	جيم - المحكمة الدولية لقانون البحار
	9 - ترد المعلومات المتعلقة بالتطورات الرئيسية لأعمال المحكمة في التقرير السنوي للمحكمة لعام 2011 (SPLOS/241). وانظر أيضا الفرع الخامس عشر من هذا التقرير.
	رابعا - الحيز البحري
	10 - إن الإدارة المستدامة للمحيطات ومواردها هي إحدى أهم ركائز التنمية المستدامة. وتشكل الحدود الواضحة الترسيم والمعلنة للمناطق البحرية الخاضعة للولاية الوطنية قاعدة أساسيــة لهـــذه الإدارة، لأنها تُسبغ عنصـــر اليقين فيما يتعلق بنطاق سيادة الدول الساحلية أو حقوقها السيادية وولايتها.
	11 - وفي السنوات الأخيرة، طرأت زيادة على عدد الإجراءات المتعلقة بترسيم حدود المناطــق البحريـــة وتعيينها. ففــي أثنـــاء الفترة المشمولة بالتقرير، تلقيتُ عددا من الرسائل مــن دول تــودع بها خرائــط النقــاط وإحداثياتهــا الجغرافيـــة عملاً بالاتفاقية (المواد 16(2)، و 47 (9)، و 75 (2)، و 84 (2))، أو رداً على رسائل إيداع من هذا القبيل(). وتلقيتُ أيضا قوانين وأنظمة تتعلق بالمرور البريء عبر البحر الإقليمي أو بوقف هذا المرور، عملاً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 21 (3) والمادة 42 (3) من الاتفاقية(). وتوفر هذه الرسائل أدلة على تنفيذ الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، وكذلك على استمرار الاتجاه نحو تأكيد الولاية والسيادة الوطنية على الحيز المحيطي.
	12 - وبسبب الفرص الاقتصادية التي يوفرها استغلال موارد قاع البحر، وانتهاء فترة السنوات العشر بالنسبة لكثير من الدول الأطراف في الاتفاقية في 13 أيار/مايو 2009، وهي الفترة المتاحة لتقديم الطلبات إلى اللجنة على النحو المنصوص عليه في المادة 4 من المرفق الثاني للاتفاقية()، حدثت أيضا زيادة حادة في عدد الطلبات المقدمة إلى اللجنة، مع ازدياد في الاهتمام السياسي على أرفع مستوى بدعم عملية تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري. وفي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت 5 دول طلبات إلى اللجنة، ليبلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 61 طلبا().
	13 - وفي حين أن عددا من المنازعات البحرية لا يزال قائما، فقد أُحرز تقدم أيضا من حيث أن بعض هذه المنازعات قد حُل عن طريق التفاوض وإبرام معاهدات لتعيين الحدود() أو عن طريق التسوية بواسطة طرف ثالث (انظر الفرع الخامس عشر أدناه).
	14 - وقد نُشرت المعلومات المتعلقة بهذه التطورات وغيرها في الأعداد من 77 إلى 79 من نشرة قانون البحار. وجرى التعريف بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأطراف لتنفيذ الاتفاقية عن طريق التعميمين الإعلاميين رقم 34 ورقم 35 بشأن قانون البحار. ويمكن الاطّلاع على المعلومات المتعلقة بممارسات الدول على الموقع الشبكي المكرّس للحيز البحري والتابع لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية(). وتساعد الشعبة الــدول علـى الوفــاء بالتـزاماتهــا الأخرى المتصلة بإيــداع الخرائــط والإحداثيـــات الجغرافية طبقا للاتفاقية.
	خامسا - التطورات المتصلة بالنقل البحري الدولي
	15 - وفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ناهزت الحمولة القصوى لأسطول السفــن التجاريــة فــي العالم 1.4 بليون طن في كانون الثاني/يناير 2011، مما يمثل زيادة قدرها 120 مليون طن مقارنة بعام 2010().
	16 - ووسّعت البلدان النامية نطاق مشاركتها في الأعمال التجارية البحرية، ولا سيما في القطاعات ذات الكثافة الرأسمالية أو المتقدمة تكنولوجيا، مثل بناء السفن وامتلاكها. فعلى سبيل المثال، توجد ضمن كبرى البلدان المالكة للسفن، وعددها 20 بلدا، 9 بلدان نامية. غير أن الكثير من البلدان الأقل نموا لا يزال يفتقر إلى القدرة على المشاركة الكاملة في الأعمال التجارية البحرية، التي باتت تتطلب على نحو متزايد توافر قدرات تكنولوجية متقدمة وقطاعات صناعية أو خدمية متكاملة.
	17 - وواصل عدد من المنظمات الحكومية الدولية اتخاذ تدابير ترمي إلى تحسين السلامة والكفاءة في مجال النقل البحري الدولي. فقد اعتمدت جمعية المنظمة البحرية الدولية، في دورتها السابعة والعشرين المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، خطة عمل رفيعة المستوى للفترة 2012-2013 وخطة استراتيجية مدتها ست سنوات().
	18 - سلامة الملاحة - اعتمدت لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، في دورتها التسعين المعقودة في أيار/مايو 2012، مجموعة من التدابير ترمي إلى تحسين سلامة الملاحة، منها إجراء تعديلات للاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر لعام 1974(). وعلى وجه الخصوص، سيُضفي نظام عمليات الفحص المعزز صفة الإلزام على المدونة الدولية المتعلقة بالبرنامج المعزّز لعمليات التفتيش أثناء فحص ناقلات السوائب وناقلات النفط لعام 2011(). وأُجريت تعديلات أيضا للمدونة الدولية لسلامة السفن العالية السرعة والمدونة الدولية لنظم السلامة من الحرائق، لعام 2000().
	19 - وفي أعقاب حادث كوستا كونكورديا الذي وقع قبالة ساحل إيطاليا في كانون الثاني/يناير 2012، اتخذت لجنة السلامة البحرية قرارا يوصي ببعض التدابير التنفيذية لتعزيز سلامة السفن السياحية الكبيرة().
	20 - وفيما يتعلق بنظام تحديد هوية السفن وتتبعها عن بُعد، أصبحت الشبكة الدولية لتبادل البيانات في إطار هذا النظام قيد التشغيل حاليا. وفي 9 آذار/مارس 2012، بلغ عدد الأطراف المشاركة في هذا النظام 97 طرفا من الأطراف الـ 161 في الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر، وبلغ عدد مراكز بيانات تحديد هوية السفن وتتبعها عن بُعد الموصولة بهذا النظام 66 مركزا.
	21 - نقل البضائع الخطرة - اتخذ المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في دورته العادية الخامسة والخمسين المعقودة في أيلول/سبتمبر 2011، القرار GC(55)/RES/9 بشأن التدابير الرامية إلى تقوية التعاون الدولي في مجالات الأمان النووي والأمان الإشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات. وفي عام 2011، أنجزت الوكالة أيضا خطة العمل المتعلقة بسلامة نقل المواد المشعة لعام 2004.
	22 - واعتمدت لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، في دورتها التسعين المعقودة في أيار/مايو 2012، تعديلات للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة تضمّنت المواءمة مع ما أُجري من تعديلات لتوصيات الأمم المتحدة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة - النظام النموذجي. وسيبدأ نفاذ تلك التعديلات في 1 كانون الثاني/يناير 2014 ويمكن تطبيقها على أساس طوعي اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2013().
	23 - المسح الهيدروغرافي ورسم الخرائط الهيدروغرافية - تعكف المنظمة الهيدروغرافية الدولية على إعداد الجيل التالي من مواصفات إنتاج الخرائط الملاحية، S-101، ومن المقرر إنجاز الجزء الرئيسي منها بحلول أوائل عام 2013().
	24 - التنفيذ والإنفاذ - اتخذت جمعية المنظمة البحرية الدولية، في دورتها السابعة والعشرين المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، القرار A.1052(27) بشأن إجراءات الرقابة من قِبل دولة الميناء لعام 2011، والقرار A.1053(27) بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمعاينة في إطار النظام المنسق للمعاينة والتصديق لعام 2011.
	25 - إزالة الحطام - في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، اتخذت جمعية المنظمة البحرية الدولية القرار A.1057(27) الذي يرمي إلى إزالة الالتباس المحيط بإصدار شهادات إزالة الحطام للسفن المسجلة باعتبارها سفنا عادية طبقا لاتفاقية نيروبي الدولية المتعلقة بإزالة الحطام لعام 2007. والغرض من هذا القرار هو مساعدة الدول على التصديق على الاتفاقية، التي لم تدخل بعد حيز النفاذ.
	سادساً - سلامة الناس في البحر 
	ألف - البحارة والصيادون 
	26 - البحارة - في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، اتخذت جمعية المنظمة البحرية الدولية القرار A.1033 (27) الذي يجعل يوم 25 حزيران/يونيه من كل عام يوم البحارة، والقرار A.1056 (27) المتعلق بتعزيز تطبيق مبادئ عام 2006 التوجيهية المتصلة بالمعاملة العادلة للبحارة في حال وقوع حادث بحري. 
	27 - وفي 20 آب/أغسطس 2012، بلغ عدد التصديقات على اتفاقية عام 2006 للعمل البحري 31 تصديقا، تمثل ما يقرب من نسبة 60 في المائة من إجمالي حمولة السفن على النطاق العالمي. ويُتوقع أن يبدأ نفاذ الاتفاقية في عام 2013. وفي حزيران/يونيه 2012، أجرت منظمة العمل الدولية تحليلا للثغرات القائمة في التشريعات الوطنية لخمس دول أعضاء ونشرت كتيبات تتضمن نموذجا للأحكام القانونية التي تكفل تنفيذ اتفاقية العمل البحري() وتوجيهات بشأن تنفيذ الاتفاقية والضمان الاجتماعي للبحارة().
	28- وبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2012 نفاذ الاتفاقية الدولية المنقحة لمعايير التدريب والترخيص والمراقبة المتعلقة بالبحارة والمدونة المرتبطة بها، مع تحديد فترة انتقالية لذلك مدتها خمس سنوات حتى 1 كانون الثاني/يناير 2017.
	29 - الصيادون - بعد تصديق بالاو في 29 أيلول/سبتمبر 2011 على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والترخيص والمراقبة المتعلقة بأفراد طواقم سفن الصيد لعام 1995، سيبدأ نفاذ الاتفاقية المذكورة في 29 أيلول/سبتمبر 2012.
	30 - أما الاتفاقية المتعلقة بالعمل في صيد الأسماك لعام 2007 فتحتاج إلى ثمانية تصديقات إضافية كي يبدأ نفاذها.
	باء - الهجرة الدولية عن طريق البحر 
	31 - الهجرة غير القانونية - تقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه في عام 2011، بلغت أعداد القادمين على نحو غير قانوني عن طريق البحر 030 1 شخصا من تركيا إلى اليونان؛ و 000 61 شخص من تركيا وشمال أفريقيا واليونان إلى إيطاليا؛ و 574 1 من شمال أفريقيا إلى مالطة؛ و 443 5 من شمال وغرب أفريقيا إلى إسبانيا؛ و 000 103 شخص من الصومال إلى اليمن. ويقدر أيضا أن 500 1 شخص لقوا حتفهم أثناء محاولة الفرار من ليبيا إلى أوروبا(). 
	32 - ونظمت المفوضية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في جيبوتي، اجتماعا للخبراء بشأن الاستجابات المتعلقة بالمهاجرين وملتمسي اللجوء المنكوبين في البحر، وذلك في إطار التركيز على واقع التنقلات ”المختلطة“ غير القانونية(). ونوقش في الاجتماع الإطار القانوني الحالي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ وبُحثت الثغرات القائمة في التنفيذ؛ واقتُرحت أدوات تنفيذية لتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد(). 
	33 - التهريب عن طريق البحر - في حين أن التهريب عن طريق البحر يشكل نسبة ضئيلة من إجمالي تهريب المهاجرين، فإن المخاطر الخاصة للسفر غير النظامي عن طريق البحر تجعل مواجهة هذا النوع من التهريب من الأولويات(). وفي نيسان/أبريل ٢٠١٢، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مؤتمرا دوليا في مكسيكو بشأن التحديات القائمة وجوانب التقدم المحققة في تنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. ويسَّر هذا المؤتمر نشر الصكوك الدولية وتحسين المعرفة بها وتعزيز التعاون الدولي.
	34 - المسافرون خلسة - اعتمدت لجنة التيسير التابعة للمنظمة البحرية الدولية المبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بمنع ركوب المسافرين خلسة وتوزيع المسؤوليات المتصلة بمساعي تسوية حالات أولئك المسافرين. وتشجع المبادئ التوجيهية المنقحة السلطات العامة وسلطات الموانئ وأصحاب السفن وربابنتها، على التعاون من أجل التسوية السريعة لحالات المسافرين خلسة وتأمين عودتهم أو إعادتهم سريعاً إلى أوطانهم(). 
	سابعاً - الأمن البحري 
	ألف - القرصنة والسطو المسلح في البحر
	35 - أعمال أو محاولات القرصنة والسطو المسلح في البحر - في الأشهر الستة الأولى من عام 2012، أُبلغ عن وقوع 206 هجمات على مستوى العالم، مقابل 316 هجوما خلال الفترة نفسها من عام 2011(). وبلغ العدد الإجمالي لما أُبلغت به المنظمة البحرية الدولية في عام 2011 من أعمال أو محاولات القرصنة والسطو المسلح في البحر على مستوى العالم 544، مقابل 489 في عام 2010().
	36 - وعلى الصعيد الإقليمي، بلغت أعداد بلاغات الحوادث التي تلقتها في عام 2011 المنظمة البحرية الدولية 223 لشرق أفريقيا؛ و 63 للمحيط الهندي؛ و 28 لبحر العرب؛ و 113 لبحر الصين الجنوبي؛ و 22 لمضيقي ملقا وسنغافورة؛ و 29 لأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي؛ و 61 لغرب أفريقيا.
	37 - أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في خليج غينيا - في 29 شباط/ فبراير 2012، اتخذ مجلس الأمن القرار 2039 (2012) الذي رحب فيه بتقرير بعثة التقييم التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالقرصنة في خليج غينيا (S/2012/45)، وقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
	38 - أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن قبالة سواحل الصومال - أفاد المكتب البحري الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية بأنه تلقّى في الأشهر الستة الأولى من عام 2012، 69 بلاغا عن وقوع هجمات نسبت إلى قراصنة صوماليين، مقابل 163 بلاغا للفترة نفسها من عام 2011. وأفاد فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، في جلسته العامة الحادية عشرة المعقودة في 29 آذار/مارس 2012، بأن انخفاض العدد الإجمالي للهجمات يمكن أن يعزى إلى عدد من العوامل، منها مثلاً قيام صناعة النقل البحري بتطبيق الممارسات الإدارية الفضلى، واستمرار الوجود البحري ونشر مفارز عسكرية لحماية السفن وكذلك أفراد أمن مسلحين لهذا الغرض عن طريق عقود مع القطاع الخاص. وأصدرت المنظمة البحرية الدولية توصيات وإرشادات مؤقتة فيما يتعلق بهؤلاء الأفراد، وهي تواصل العمل بشأن هذه المسألة(). 
	39 - وبسبب الوضع الراهن قبالة سواحل الصومال، قرر مجلس الأمن في قراره 2020 (2011) تجديد الصلاحيات المبينة في الفقرة 10 من القرار 1846 (2008) والفقرة 6 من القرار 1851 (2008)، بصيغتها المجددة بموجب الفقرة 7 من القرار 1897 (2009) والفقرة 7 من القرار 1950 (2010)، والمخَّولة من المجلس للدول والمنظمات الإقليمية المتعاونة مع الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال في مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، التي تكون الحكومة الاتحادية الانتقالية قد قدمت عنها إخطارا مسبقا إلى الأمين العام.
	40 - وأُبديت بعض الشواغل من أن تكون ادعاءات الصيد غير المشروع والتخلص من النفايات السامة بصورة غير مشروعة قد اتخذها القراصنة ذريعة لتبرير أنشطتهم الإجرامية. واستجابة لطلب من مجلس الأمن وارد في القرار 1976 (2011)، أصدرتُ في تشرين الأول/أكتوبر 2011 تقريرا عن حماية الموارد الطبيعية والمياه الصومالية (S/2011/661). 
	41 - وفيما يتعلق بمحاكمة الأفراد المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، أصدرتُ في كانون الثاني/يناير 2012 تقريرا عن المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال ودول أخرى في المنطقة (S/2012/50). وفي آذار/مارس 2012، واستجابة لطلب مجلس الأمن الوارد في القرار 2015 (2011)، قدمتُ إلى المجلس تجميعا للمعلومات الواردة من 42 دولة بشأن التدابير التي اتخذتها لتجريم القرصنة بموجب قوانينها المحلية ودعم تدابير محاكمة الأفراد المشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال وسجن المدانين منهم (S/2012/177). 
	باء - الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية  
	42 - دعت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في دورتها العشرين المعقودة في نيسان/أبريل 2011، إلى اتخاذ خطوات عملية ضد الجريمة المنظمة، واتخذت قرارا حثت فيه الدول الأعضاء على تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات في مجال مكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود الوطنية التي ترتكب في البحر().
	43 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أبرم المكتب اتفاقين للتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. ونشر المكتب أيضا الإطار الدولي لإجراءات تنفيذ البروتوكول المتعلق بتهريب المهاجرين.
	44 - وفيما يتعلق بانتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، شاركت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004) في أنشطة للتوعية وبناء القدرات تركز على تدابير مراقبة الحدود وجهود إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية في البحر وفي الموانئ. 
	ثامناً - علوم وتكنولوجيا البحار 
	ألف - علوم البحار
	45 - هيئة الخبراء الاستشارية لقانون البحار التابعة للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية - عقب النظر في تقرير الفريق العامل فيما بين الدورات المفتوح العضوية المكلف باستعراض هيئة الخبراء الاستشارية لقانون البحار التابعة للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)()، في دورته الخامسة والأربعين المعقودة في حزيران/يونيه 2012، قرر المجلس التنفيذي للجنة أن تواصل هيئة الخبراء الاستشارية عملها مع التركيز على الأولويات التي كلفتها بها هيئات إدارة اللجنة. 
	46 - المشروع البحثي - في شباط/فبراير 2012، أعلنت اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية/اليونسكو إبرام شراكة مع سفينة الأبحاث تارا لتعزيز الوعي بالمحيطات والتأكيد على أهميتها في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012. ويركز التعاون على البحث العلمي والتثقيف والتوعية العامة بالدور الذي تؤديه المحيطات في تغير المناخ وبأهمية ممارسات الإدارة المستدامة.
	47 - برامج رصد المحيطات - تجاوز النظام العالمي لرصد المحيطات هدفه المتمثل في تحقيق نسبة 60 في المائة، وأثبت أن زيادة التمويل يمكن أن تُحسَّن أنشطة رصد المحيطات وخدمات المحيطات. وأكد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للنظام العالمي لمراقبة المحيطات، المعقود في حزيران/يونيه 2012، على أهمية إدامة عمليات الرصد الحالية، وعلى أهمية توسيع النظام ليشمل متغيرات جديدة، وأقر بضرورة تنمية قدرات الدول الأعضاء على المشاركة فيه(). 
	48 - وأنشأ المجلس التنفيذي للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، في دورته الخامسة والأربعين، مشاورة فيما بين الدورات لجميع الدول الأعضاء في اللجنة لتحديد المسائل العلمية والتقنية المشمولة في مهمة اللجنة وولايتها بشأن تحسين أنشطتها في مجال الاضطلاع المطرد بعمليات رصد المحيطات وخدمات المحيطات(). ودعا المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة هم أيضا إلى التعاون الدولي في رصد ظاهرة تحمُّض المحيطات والنظم الإيكولوجية الهشة. ونوه أيضا إلى أهمية رسم الخرائط العالمية وجمع البيانات البيئية عن طريق المنظومة العالمية لنظم رصد الأرض(). 
	باء - بناء القدرات في مجال علوم البحار
	49 - سلّم مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بأهمية بناء قدرات البلدان النامية، وأكد على ضرورة التعاون في مجال بحوث علوم البحار تنفيذا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ونتائج مؤتمرات القمة الرئيسية المعنية بالتنمية المستدامة، وضرورة نقل التكنولوجيا مع مراعاة المعايير والمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية بشأن نقل التكنولوجيا البحرية().
	50 - وأحاط المجلس التنفيذي للجنة علما، في دورته الخامسة والأربعين، باستنتاجات الفريق الاستشاري المخصص لقسم علوم المحيطات التابع للجنة()، التي أوصى الفريق في سياقها بأن يركز القسم على دعم المبادرات المحلية والعالمية الرامية إلى معالجة الثغرات العلمية وتحسين درجة شمول الجميع عن طريق بناء القدرات الوطنية، وبخاصة في أفريقيا، ودعم مراعاة الطابع المتعدد التخصصات للبحوث، اتساقا مع أولويات اليونسكو().
	جيم -  نظم الإنذار المبكر
	51 - المحيط الهندي - وصل نظام المحيط الهندي للإنذار بأمواج التسونامي والتخفيف من آثارها إلى مرحلة التشغيل الكامل في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وأصبحت في طور التشغيل أيضا خدمة استشارية إقليمية معنية بأمواج التسونامي تقدمها أستراليا وإندونيسيا والهند.
	52 - شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط - أقر فريق التنسيق الحكومي الدولي المعني بنظام الإنذار المبكر بأمواج التسونامي والتخفيف من آثارها في شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط والبحار المتصلة بهما، في دورته الثامنة المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بالتقدم المطرد المحرز نحو توفير خدمات المراقبة لأمواج التسونامي في المنطقة.
	53 - البحر الكاريبي - أبرز فريق التنسيق الحكومي الدولي المعني بنظام الإنذار بأمواج التسونامي والأخطار الساحلية الأخرى والتخفيف من آثارها في منطقة البحر الكاريبي والمناطق المتاخمة لها، في دورته السابعة المعقودة في نيسان/أبريل 2012، التقدم الكبير المحرز في مجال رصد مستوى سطح البحر، حيث تتوافر 38 محطة من محطات قياس مستوى سطح البحر لرصد أمواج التسونامي. وتحسن الرصد الزلزالي أيضا تحسنا كبيرا، بوجود ما يربو على 100 محطة تقدم بيانات آنية لرصد أمواج التسونامي. وقدم الفريق توصية للدورة الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذي للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية المعقودة في حزيران/يونيه 2012، بأن ينظر المجلس في توسيع منطقة المسؤولية إلى غرب المحيط الأطلسي، بما في ذلك غرينلاند والبرازيل وأوروغواي والأرجنتين. 
	54 - المحيط الهادئ - يقوم حاليا نظام الإنذار بأمواج التسونامي والتخفيف من آثارها في المحيط الهادئ بتطوير منتجات تجريبية جديدة للتنبؤ بأمواج التسونامي، بما في ذلك الخرائط التي تبين مستوى/مستويات الخطر بالنسبة لكل بلد على حدة.
	55 - ومنذ وقوع الكارثة الزلزالية والتسونامية الكبرى التي أصابت شرق اليابان في 11 آذار/مارس 2011، أُجريَ العديد من المسوحات الميدانية الوطنية والدولية في أعقاب التسونامي والعديد من التحليلات لأداء نظم الإنذار المبكر بالتسونامي، مما أدى إلى تحسين التأهب لحدوث التسونامي في المنطقة. وفي 16 و 17 شباط/فبراير 2012، اشتركت اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو مع حكومة اليابان وجامعة الأمم المتحدة في تنظيم ندوة دولية بعنوان ”تسونامي شرق اليابان الكبير الذي حدث في 11 مارس/آذار 2011 ونظم الإنذار بأمواج التسونامي: منظورات على صعيد السياسات“.
	دال - أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا البحرية
	56 - لا يزال مجال التكنولوجيا البحرية يتمتع بأهمية خاصة. وقد ركزتُ في تقريري المتعلق بالمحيطات وقانون البحار (A/67/79)، على الطاقات المتجددة البحرية().
	هاء - الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة في البحر
	57 - أنشأ الاتحاد الدولي للاتصالات، واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية فرقة عمل مشتركة لاستطلاع المسائل التقنية والتجارية والقانونية التي ينطوي عليها استخدام الكابلات المغمورة في البحر لأغراض رصد المناخ والإنذار بالكوارث.
	واو - حماية الموجودات الأثرية والتاريخية
	58 - في كانون الأول/ديسمبر 2011، احتُفل بالذكرى السنوية العاشرة لإبرام الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه من خلال تنظيم ندوة علمية رفيعة المستوى بشأن العوامل المؤثرة على التراث الثقافي المغمور بالمياه واستطلاع سبل التعاون في مجال التخفيف من آثار الأنشطة التي تضر بهذا التراث.
	تاسعاً - حفظ الموارد الحية البحرية وإدارتها 
	ألف - موارد مصائد الأسماك البحرية
	59 - تسهم استدامة مصائد الأسماك إسهاماً كبيراً في تحقيق الأمن الغذائي وفي توفير الدخل والثروة والتخفيف من حدة الفقر(). لذا فإن الحفاظ على مساهمة إنتاج الأسماك والاتجار بها، بل وزيادتها حيثما يمكن ذلك، يشكلان عنصراً هاماً في السياسات الاقتصادية وسياسات الأمن الغذائي للعديد من البلدان، لا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الساحلية المنخفضة الدخل التي تعاني من نقص في الأغذية. ومن المؤسف أن نسبة الأرصدة المستغلة استغلالا كاملا زادت من 43 في المائة في عام 1989 إلى 57 في المائة في عام 2009. ويضاف إلى ذلك أن نسبة 30 في المائة تقريباً من الأرصدة مستغلة استغلالاً مفرطاً. ونسبة الـ 13 في المائة المتبقية من الأرصدة ليست كاملة الاستغلال ولكنها كثيراً ما تكون مفتقرة إلى القدرة الإنتاجية العالية().
	60 - وتتخذ عدة منظمات حكومية دولية حالياً تدابير لتحسين حفظ موارد مصائد الأسماك البحرية وإدارتها، ومنها تعزيز أنشطة البحث العلمي المتعلقة بمصائد الأسماك، والتصدي للممارسات غير المستدامة، مثل الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وتعزيز التعاون والتنسيق، وتقديم الدعم لأنشطة بناء القدرات. ويجري التركيز بشكل متزايد على تطوير سياسات ”الاقتصاد الأخضر“ في مجال مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، من أجل الإسهام في تحقيق الأهداف الاجتماعية وأهداف الاستدامة البيئية الأوسع نطاقاً. وسيتطلب تخضير مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية التسليم عموماً بالأدوار المجتمعية الأوسع نطاقاً التي يضطلع بها الصيادون ومستزرعو الأسماك، ولا سيما في إطار العمليات الصغيرة التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المحلي، والحد من الفقر، وتوفير الأمن الغذائي. ومن الضروري أيضاً تقديم الدعم لتطوير التكنولوجيات الخضراء والاستثمار فيها وتوعية القطاع الصناعي والمستهلكين بشأن استدامة مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
	61 - وقد أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من جديد ضرورة تعزيز استدامة مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وشدد على الدور البالغ الأهمية للنظم الإيكولوجية البحرية السليمة ومصائد الأسماك المستدامة والتربية المستدامة للأحياء المائية في توفير الأمن الغذائي والتغذية وفي توفير سبل اكتساب الرزق لملايين الناس. وأقرَّ المؤتمر أيضاً بالمساهمات الهامة التي يمكن أن يقدمها صغار الصيادين في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق الأنشطة الإنتاجية السليمة بيئياً، وتعزيز الأمن الغذائي، وتهيئة سبل اكتساب الرزق للفقراء، وتنشيط الإنتاج والنمو الاقتصادي المطرد().
	62 - وقد تم التعهد أيضاً بمجموعة واسعة النطاق من الالتزامات لتحسين حفظ موارد مصائد الأسماك البحرية وإدارتها، بما في ذلك عن طريق إعادة الأرصدة السمكية إلى سابق مستواها، والقضاء على الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وتحسين أداء المنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك، وإلغاء الإعانات التي تسهم في الإفراط في قدرات الصيد وفي صيد الأسماك، ومساعدة البلدان النامية على تنمية قدراتها الوطنية على حفظ مصائد الأسماك المستدامة وإدارتها والانتفاع بها على نحو مستدام().
	استعراض الجمعية العامة للإجراءات المتخذة استجابة للقرارين 61/105 و 64/72

	63 - أجرت الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين استعراضاً للإجراءات التي اتخذتها الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك استجابة للفقرات ذات الصلة من القرارين 61/105 و 64/72 وذلك لمعالجة آثار أنشطة الصيد في قاع البحار على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة وعلى استدامة الأرصدة السمكية في البحار العميقة على المدى البعيد. ومن أجل مساعدة الجمعية العامة على إجراء الاستعراض، أعد الأمين العام تقريراً عن الإجراءات التي اتخذتها الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك استجابة للقرارين 61/105 و 64/72 (A/66/307).
	64 - وعملاً بالفقرة 128 من القرار 64/72، عقد الأمين العام أيضاً حلقة عمل مدتها يومان في 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2011، لمناقشة تنفيذ الفقرات ذات الصلة من هذين القرارين. وأخذت الجمعية العامة المناقشات التي أجريت أثناء حلقة العمل في الحسبان عند البت في اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة بشأن صيد الأسماك في قاع البحار في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية(). 
	65 - وتظهر نتائج الاستعراض في قرار الجمعية العامة 66/68 المتخذ في 6 كانون الأول/ديسمبر 2011. وقررت الجمعية العامة أيضاً أن تجري استعراضاً آخر في عام 2015 لما تتخذه الدول والمنظمات والترتيبات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك من إجراءات استجابة للقرارين 64/72 و 66/68، بغية كفالة التنفيذ الفعال للتدابير الواردة فيهما وإصدار مزيد من التوصيات، عند الاقتضاء().
	اتفاق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه 

	66 - سيبدأ نفاذ اتفاق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه (اتفاق تدابير دولة الميناء) لعام 2009 بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الصك الخامس والعشرين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. وفي 29 حزيران/يونيه 2012، كان عدد الأطراف في الاتفاق قد بلغ أربعة، منها الاتحاد الأوروبي.
	67 - وبدأت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عقد سلسلة من الحلقات التدريبية الإقليمية لتنمية القدرات دعماً لتنفيذ اتفاق تدابير دولة الميناء. وعُقدت أولى هذه الحلقات في بانكوك في نيسان/أبريل 2012 لبلدان جنوب شرق آسيا.
	68 - وفي الدورة الثلاثين للجنة مصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، المعقودة في تموز/يوليه 2012، أقرت اللجنة اختصاصات الفريق العامل المخصص المنشأ بموجب الجزء 6 من اتفاق تدابير دولة الميناء، التي ستُطبق لدى بدء نفاذ الاتفاق().
	المبادئ التوجيهية الدولية بشأن تأمين استدامة مصائد الأسماك الصغيرة النطاق 

	69 - عقب الموافقة في الدورة التاسعة والعشرين للجنة مصائد الأسماك على صوغ صك دولي جديد بشأن مصائد الأسماك الصغيرة النطاق، وُضع مشروع مبادئ توجيهية دولية لتأمين استدامة مصائد الأسماك الصغيرة النطاق، على أساس المشاورات التي أجريت مع الجهات صاحبة المصلحة في عامي 2011 و 2012. وناقشت اللجنة في دورتها الثلاثين نطاق هذه المبادئ التوجيهية وهدفها ودعت إلى إجراء المزيد من المشاورات، وإلى عقد مشاورة تقنية حكومية دولية في أيار/مايو 2013. 
	تقييم أداء دول العلم

	70 - تابعت المشاورة التقنية الثانية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن أداء دول العلم، المعقودة في أيار/مايو 2012، صياغة معايير تقييم أداء دول العلم. وأوصت المشاورة التقنية بمواصلة العمل في أقرب وقت ممكن لإتمام صوغ المعايير واعتمادها(). وأشارت لجنة مصائد الأسماك في دورتها الثلاثين إلى ضرورة إحراز المزيد من التقدم وطلبت إلى منظمة الأغذية والزراعة عقد الدورة المستأنفة الثانية للمشاورة التقنية في أقرب وقت ممكن. 
	باء - الحيتان والحوتيات الأخرى
	71 - استعرضت اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان، في اجتماعها السنوي الرابع والستين، حالة عدد من أرصدة الحيتان، مع مواصلة إيلاء الاهتمام للحيتان الرمادية في شمال غرب المحيط الهادئ، التي تجري في مناطق تغذيتها عمليات كبرى لاستخراج النفط والغاز. وأقرت اللجنة مشاريع خطط لإدارة أنشطة الحفاظ على الحيتان الحقَّة في جنوب غرب المحيط الأطلسي وفي جنوب شرق المحيط الهادئ وأعربت عن قلقها البالغ بشأن فئة الحيتان الحقَّة في شمال غرب المحيط الأطلسي. وجرى أيضاً استعراض حالة عدد من فئات الحوتيات الصغيرة.
	72 - وتناولت اللجنة أيضاً مسائل الارتطام بالسفن، ومراقبة الحيتان، والحطام البحري، ومسائل الرعاية المرتبطة بوقوع الحيتان في الشراك. 
	73 - واتخذت اللجنة القرار 2012-X بشأن أهمية استمرار البحث العلمي فيما يتعلق بتأثير تدهور البيئة البحرية على صحة الحوتيات وما يتصل بها من آثار على الصحة البشرية(). بيد أنها لم تتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قرار مقترح متعلق بالحوتيات الكثيرة الارتحال في أعالي البحار، يتضمن دعوة الأطراف في الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان إلى النظر في هذه المسألة بالتعاون مع الجمعية العامة، بهدف الإسهام في جهود الحفظ التي تبذلها اللجنة. 
	74 - وأصبح من المقرر حاليا أن تجتمع اللجنة مرة كل سنتين، بينما ستواصل اللجنة العلمية الاجتماع سنوياً. 
	عاشراً - التنوع البيولوجي البحري 
	75 - أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من جديد الدور البالغ الأهمية للتنوع البيولوجي في تحقيق التنمية المستدامة والتزم بحماية المحيطات والنظم الإيكولوجية البحرية وإعادتها إلى سابق عهدها من حيث السلامة والإنتاجية والقدرة على الصمود، والحفاظ على تنوعها البيولوجي، بما يتيح حفظها للأجيال الحالية والمقبلة واستخدامها على نحو مستدام(). وفي ضوء خدمات النظم الإيكولوجية الحيوية التي يوفرها التنوع البيولوجي البحري، كان أمراً ملائما بشكل خاص أن يكون التنوع البيولوجي البحري هو موضوع احتفال هذا العام باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، الذي يحتفل به في 22 أيار/مايو من كل عام. 
	ألف - التدابير الرامية إلى التصدي للآثار على التنوع البيولوجي البحري 
	76 - يواصل عدد من المنتديات مناقشة التدابير الرامية إلى التصدي للتأثيرات الواقعة على التنوع البيولوجي البحري. فقد عقد الفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية لدراسة المسائل المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية اجتماعه الخامس في أيار/مايو 2012، وقام بصياغة توصيات لتنظر فيها الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين (A/67/95). وأقرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، في اجتماعها السادس عشر، المعقود في الفترة من 30 نيسان/أبريل إلى 5 أيار/مايو 2012 في مونتريال، كندا، عدداً من التوصيات المتعلقة، أو المتصلة، بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي().
	77 - ويقدم عدد من المبادرات الدعم أيضاً للبحوث المتصلة بالتنوع البيولوجي البحري وللجهود الرامية إلى حفظه واستخدامه على نحو مستدام. فعلى سبيل المثال، يقدم برنامج النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم لإدماج الاعتبارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري في القطاعات ذات الصلة، مثل مصائد الأسماك والسياحة على الصعيد الوطني؛ وتدرس الوكالة الدولية للطاقة الذرية حالياً عواقب تزايد مستويات ثاني أكسيد الكربون وتحمُّض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري، بهدف تقييم حجم المخاطر الاجتماعية - الاقتصادية المرتبطة بآثار تحمُّض المحيطات.
	78 - وفي 21 نيسان/أبريل 2012، أنشأت 94 دولة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية باعتباره هيئة حكومية دولية مستقلة لتعزيز التواصل بين مجالي العلوم والسياسات فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام وتحقيق الرفاه البشري في الأجل الطويل والتنمية المستدامة، وقررت مهام هذا المنبر وقواعد عمله وترتيباته المؤسسية(). 
	باء - التدابير الخاصة بنظم إيكولوجية وأنواع حيَّة محددة 
	79 - التنوع البيولوجي البحري في قاع البحار - شرعت السلطة الدولية لقاع البحار، في كانون الثاني/يناير 2012، في سياق أعمالها المتعلقة بحماية البيئة البحرية للمنطقة والحفاظ عليها أنشطة التعدين، في إجراء استعراض لنوعية البيانات البيئية التي يقدمها المتعاقدون. واتخذ مجلس السلطة الدولية، في دورته الثامنة عشرة، المعقودة في تموز/يوليه 2012، مقرراً لاعتماد خطة للإدارة البيئية لمنطقة كلاريون - كليبرتون، ينص، في جملة أمور، أن يستمر لمدة خمس سنوات أو لغاية إجراء استعراض آخر من قِبل اللجنة القانونية والتقنية أو المجلس، عدم الموافقة على أي طلب لإقرار خطة عمل للاستكشاف أو الاستغلال في المناطق ذات الأهمية البيئية الخاصة(). 
	80 - الأراضي الرطبة - أضيف عدد من المناطق الساحلية في العالم إلى قائمة رامسار للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، مما يبين أهمية الفوائد التي توفرها هذه المواقع للبشر وللبيئة الساحلية.
	81 - المرجانيات - يتواصل التأكيد على أرفع المستويات، بما في ذلك من خلال قرار الجمعية العامة 66/194، على أهمية المرجانيات والشعاب المرجانية بالنسبة إلى التنمية المستدامة. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، جرى التنويه إلى شدة تعرض الشعاب المرجانية للخطر من جراء تغير المناخ، وتحمُّض المحيطات، والإفراط في الصيد، وممارسات الصيد المدمِّرة، والتلوث. وقد أعرب عن التأييد للتعاون الدولي لتحقيق الاستفادة من الشعاب المرجانية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية().
	82 - الحوتيات وغيرها من الأنواع الحية المهاجرة الأخرى - اتخذ مؤتمر الأطراف في اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، في اجتماعه العاشر المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في برغن، قرارات بشأن الحوتيات وغيرها من الأنواع الحية البحرية المهاجرة، أو ذات صلة بها، وأضاف عدة أنواع بحرية إلى تذييلات الاتفاقية().
	83 - اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض - وافقت اللجنة الدائمة لاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، في دورتها الثانية والستين المعقودة في تموز/يوليه 2012، على إحالة نتائج أعمال الفريق العامل المعني بالجلب من البحر() إلى الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية، الذي سيعقد في آذار/مارس 2013، مع التنويه إلى التحفظات التي أعرب عنها بعض الأطراف(). 
	84 - واتخذت اللجنة المعنية بالحيوانات والتابعة لاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، في اجتماعها السادس والعشرين المعقود في آذار/مارس 2012، عدداًُ من التوصيات المتصلة بسمك الحفش(), وسمك القرش() وخيار البحر(). ونظرت اللجنة أيضاً في استعراضات الاتجار الكبير بالعينات البحرية للأنواع المدرجة في التذييل الثاني، بما فيها فقمة الراهب الكاريبية (monachus tropicalis).
	جيم - الموارد الجينية البحرية
	85 - يتزايد الاهتمام بالموارد الجينية البحرية والتكنولوجيا الأحيائية البحرية. ونتيجة لذلك، يسعى عدد من المبادرات إلى تقييم إمكانياتهما الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتجارية. فعلى سبيل المثال، تتوافر في قاعدة البيانات الشبكية المسماة ”المنقِّب البيولوجي البحري“، التابعة لمعهد الدراسات المتقدمة في جامعة الأمم المتحدة، التي تضم 105 سجلات للأنشطة المتصلة بالموارد الجينية البحرية، معلومات عن التطبيقات وسبل الاستغلال التجارية، بما في ذلك القيمة الفعلية أو المحتملة والمعلومات السُّوقية، فيما يتعلق بالمواد البحرية المصدر. واستضافت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في سياق أعمالها المتعلقة بالتكنولوجيا الأحيائية البحرية، منتدى عالمياً للتكنولوجيا الإحيائية، مع بعض الشركاء، في أيار/مايو 2012، في فانكوفر، كندا، لدراسة إمكانيات التكنولوجيا الأحيائية البحرية في مجالات توفير لأمن الغذائي وأمن الوقود، وصحة السكان، والنمو الأخضر، والصناعات المستدامة. 
	86 - وتستمر مناقشة المسائل المتصلة بالموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية في الاجتماع الخامس للفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية.
	87 - وفي سياق بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، نظرت اللجنة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا، في اجتماعها الثاني المعقود في تموز/يوليه 2012، في موضوع الحاجة إلى آلية عالمية متعددة الأطراف لتقاسم المنافع وطرائق عمل هذه الآلية، على النحو المنصوص عليه في المادة 10 من بروتوكول ناغويا. وأوصت، في جملة أمور، بأن يدعو مؤتمر الأطراف في الاتفاقية إلى إبداء الآراء فيما يتعلق بالمادة 10 وكذلك عرض المنظورات الأخرى بشأن هذه المسألة().
	88 - وقامت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفنون الشعبية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، في دورتها العشرين المعقودة في شباط/فبراير 2012، بإعداد ”الوثيقة الموحدة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية“ لإحالتها إلى الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لكي تنظر فيها في تشرين الأول/أكتوبر 2012().
	حادي عشر - حماية وحفظ البيئة البحرية والتنمية المستدامة 
	ألف - تدهور البيئة البحرية الناجم عن الأنشطة البرية والحطام البحري 
	89 - اعتُمد إعلان مانيلا لدعم تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في الاجتماع الحكومي الدولي الثالث لاستعراض تنفيذ برنامج العمل العالمي، المعقود في كانون الثاني/يناير 2012. وحدد المشاركون في الاجتماع أيضا أولويات تنفيذ برنامج العمل العالمي للفترة 2012-2016، بما فيها ما يتعلق بالمغذيات، والقمامة، ونفايات المياه().
	90 - وفي الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، اتخذ المؤتمر القرار 10-4، الذي يهيب فيه بالدول الأعضاء أن تحدد بؤر تراكم الحطام البحري وأن تنفذ خطط عمل وطنية لمعالجة تلك المشكلة وتقديم التقارير بشأنها. وتشارك اللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ أيضا بنشاط في زيادة الوعي بمسألة الحطام البحري.
	91 - ولاحظ مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مع القلق أن صحة المحيطات والتنوع البيولوجي البحري يتأثران سلبا بالتلوث البحري، بما في ذلك التلوث الناجم عن المصادر البرية. وتم الالتزام باتخاذ إجراءات للحد من حدوث هذا التلوث ومن تأثيراته في النظم الإيكولوجية البحرية، عن طريق متابعة المبادرات المضطلع بها في هذا المجال، من قبيل برنامج العمل العالمي().
	باء - التلوث الناجم عن السفن 
	تصريف المواد 
	92 - وفي الدورة الثالثة والستين للجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية المعقودة في الفترة من 27 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس 2012، اعتمدت اللجنة طائفة من التدابير المتعلقة بتصريف المواد وتنفيذ الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها، والمعدلة لاحقا ببروتوكول عام 1997. وعلى وجه الخصوص، دعت اللجنة، في قرارها المتعلق بإعلان بحر البلطيق منطقة خاصة طبقا للمرفق الرابع (مياه المجاري) للاتفاقية المعدلة، إلى تطوير المعدات التقنية المحمولة على متن سفن الركاب العاملة في المناطق الخاصة طبقا للمرفق، بغية استيفاء معايير التصريف الجديدة(). واعتمدت اللجنة أيضا مبادئ توجيهية لتنفيذ المرفق الخامس (القمامة) ولوضع خطط لإدارة القمامة(). وستساعد هذه المبادئ التوجيهية على تنفيذ القواعد التنظيمية الواردة في المرفق الخامس المنقح لعام 2011، التي يُتوقع أن يبدأ نفاذها في 1 كانون الثاني/يناير 2013.
	93 - وإضافة إلى ذلك، اعتمدت اللجنة تعديلات للمرفقات الأول والثاني والرابع والخامس والسادس للاتفاقية المعدلة المتعلقة بترتيبات الاستقبال بالموانئ، وهي تعديلات ترمي إلى تمكين الدول الجزرية الصغيرة النامية من الامتثال لشروط قيام دول الموانئ بتوفير مرافق لاستقبال نفايات السفن عن طريق ترتيبات إقليمية(). ومن المتوقع أن يبدأ نفاذ هذه التعديلات في 1 آب/أغسطس 2013. واعتُمدت أيضا مبادئ توجيهية لوضع خطة إقليمية لمرافق الاستقبال().
	تلوث الهواء الناجم عن السفن 

	94 - اعتمدت اللجنة أيضا، في دورتها الثالثة والستين، أربع مجموعات من المبادئ التوجيهية للمساعدة في تنفيذ القواعد التنظيمية الإلزامية المتعلقة بكفاءة استهلاك السفن للطاقة، الواردة في المرفق السادس للاتفاقية المعدلة، التي اعتمدت في تموز/يوليه 2011 ويتوقع أن يبدأ نفاذها في 1 كانون الثاني/يناير 2013(). وعلاوة على ذلك، اعتمدت اللجنة تعديلات للمدونة التقنية المتعلقة بالحد من انبعاث أكاسيد النيتروجين من محركات الديزل البحرية().
	جيم - النفايات
	95 - تصريف النفايات - في الاجتماع التشاوري الثالث والثلاثين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إلقاء النفايات ومواد أخرى لعام 1972 (اتفاقية لندن)، والاجتماع السادس للأطراف المتعاقدة في بروتوكول الاتفاقية لعام 1996 (بروتوكول لندن)، المعقودين في تشرين الأول/أكتوبر 2011، استعرضت الأطراف المتعاقدة خيارات تنظيم تخصيب المحيطات، واتفقت على أعمال إضافية ينبغي أن يضطلع بها الفريق العامل بين الدورات المعني بتخصيب المحيطات().
	96 - نقل النفايات عبر الحدود - تبعا للمقرر BC-10/3 الصادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود()، عقد فريق الخبراء التقني المعني بوضع إطار للإدارة السليمة بيئيا للنفايات اجتماعه الأول في نيسان/أبريل 2012. واتفق الفريق بصفة مؤقتة على الهيكل الأساسي للإطار ووضع قائمة أولية للعناصر التي ينبغي إدراجها فيه. وتقرر عقد الاجتماع الثاني للفريق خلال الأسبوع الذي يعقب الدورة الثامنة للفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالاتفاقية في أيلول/سبتمبر 2012().
	دال - تكسير السفن وتفكيكها وإعادة تدويرها وتخريدها 
	97 - في الدورة الثالثة والستين، للجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، المعقودة في آذار/مارس 2012، اعتمدت اللجنة المبادئ التوجيهية لعام 2012 بشأن إعادة التدوير الآمنة والسليمة بيئيا للسفن، والمبادئ التوجيهية لعام 2012 بشأن الترخيص لمرافق إعادة تدوير السفن، التي يُقصد بها المساعدة في تنفيذ اتفاقية هونغ كونغ الدولية لإعادة تدوير السفن بصورة آمنة وسليمة بيئيا، التي اعتمدت في أيار/مايو 2009 لكنها لم تدخل بعد حيز النفاذ(). وعقدت المنظمة البحرية الدولية حلقة عمل في الفلبين في تشرين الأول/أكتوبر 2011 وأخرى في الصين في أيار/مايو 2011 لتحسين فهم متطلبات اتفاقية هونغ كونغ بغرض تيسير التصديق عليها.
	هاء - استقدام الأنواع الدخيلة التوسعية 
	98 - في الدورة الثالثة والستين للجنة حماية البيئة البحرية، أصدرت اللجنة موافقتها الأولية على ثلاثة من نظم إدارة مياه الصابورة التي تستخدم مواد نشطة، وأصدرت موافقتها النهائية على خمسة نظم أخرى من هذا القبيل(). وفي نيسان/أبريل 2012،كانت اللجنة قد أصدرت موافقتها الأولية على 37 من نظم إدارة مياه الصابورة التي تستخدم مواد نشطة، وأصدرت موافقتها النهائية على 25 نظاما من هذه النظم. 
	99 - واعتمدت اللجنة أيضا مبادئ توجيهية منقحة متعلقة بالتصميم والبناء لتيسير مراقبة الرواسب على السفن بغية المساعدة في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمراقبة وإدارة مياه صابورة السفن ورواسبها لعام 2004(). وفي أيار/مايو 2012، كانت قد صدقت على هذه الاتفاقية 35 دولة يُمثل إجمالي طاقة الشحن التجارية لديها نسبة قدرها 27.95 في المائة من المجموع العالمي.
	100 - واستمر عدد من المنظمات الحكومية الدولية الأخرى في اتخاذ تدابير لمنع استقدام الأنواع الدخيلة التوسعية إلى البيئة البحرية، بما في ذلك في سياق الشراكات القائمة بين مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة البحرية الدولية لمساعدة الدول النامية على الحد من نقل الكائنات البحرية في مياه الصابورة في السفن (شراكات غلوبالاست).
	101 - ونوه مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى الخطر الشديد الذي يحيق بالنظم الإيكولوجية والموارد البحرية من الأنواع الدخيلة التوسعية، والتزم بتنفيذ تدابير لمنع دخول الأنواع الدخيلة التوسعية والسيطرة على تأثيرها البيئي الضار، بما في ذلك التدابير المتخذة في إطار المنظمة البحرية الدولية().
	واو - الضجيج في المحيطات
	102 - منذ عام 2005، دأبت الجمعية العامة على التنويه إلى أن الضجيج المتولد عن الأنشطة البشرية تحت سطح الماء مصدر للتلوث البحري ويشكل خطرا على النظم الإيكولوجية والموارد الحية(). وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم ترد إلى شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار أية دراسات علمية إضافية أجريت عملا بالفقرة 107 من قرار الجمعية 61/222، بشأن تأثيرات الضجيج في المحيطات على الموارد البحرية الحية().
	103 - يد أن عدة منتديات أخرى واصلت أيضا نظرها في مسألة الضجيج تحت سطح الماء، مشجعة على المزيد من البحث والتعاون والتنسيق فيما بين مختلف المنظمات لمعالجة آثاره. فعلى الصعيد العالمي مثلا، اتخذ مؤتمر الأطراف في اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، في اجتماعه العاشر، القرار 10-24 بشأن التلوث الناجم عن الضجيج تحت سطح الماء()، كما عالجت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، في اجتماعها السادس عشر، مسألة آثار الضجيج تحت سطح الماء بسبب الأنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، وذلك في توصيتها 16/5(). وفي دورة عام 2012 للجنة العلمية التابعة للجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان، أثنت اللجنة على المناقشات المتواصلة بين المنظمة البحرية الدولية واللجنة الدولية بخصوص الجهود الرامية إلى الحد من ضجيج السفن المشيدة حديثا().
	104 - وفيما يتعلق بتكنولوجيات تخفيف الضجيج، نوهت لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، في دورتها الثالثة والستين، إلى المقرر الذي اتخذته اللجنة الفرعية المعنية بتصميم السفن وتجهيزها في الدورة السادسة والخمسين بإنشاء فريق عمل بالمراسلة لبحث الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالتكنولوجيات والممارسات التشغيلية المؤدية إلى تخفيف ضجيج السفن، من أجل صوغ مشاريع مبادئ توجيهية غير إلزامية للحد من الضجيج الذي تحدثه السفن التجارية تحت سطح الماء(). وتعكف المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس أيضا على صوغ معايير لقياس الضجيج الذي تحدثه السفن تحت سطح الماء().
	105 - وعلى الصعيد الإقليمي، يجري أيضا تعزيز التنسيق بغية معالجة التلوث الناجم عن الضجيج، على نحو ما يتضح في الأعمال المشتركة التي تضطلع بها الأفرقة العاملة المعنية بالضجيج والمؤلفة في إطار اتفاق حفظ الحوتيات في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحيط الأطلسي، واتفاق حفظ الحوتيات الصغيرة في بحر البلطيق وشمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأيرلندي وبحر الشمال. وإذ لاحظت اللجنة العلمية لاتفاق حفظ الحوتيات في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحيط الأطلسي أنه لم يُمتثل بالكامل للالتزامات والمبادئ التوجيهية التي تضمنها القرار 4-17 المتخذ في إطار الاتفاق، والمتعلق بآثار الضجيج الناجم عن الأنشطة البشرية على الحوتيات، شددت اللجنة العلمية على الحاجة الملحة إلى كفالة تطبيق آليات تكفل الامتثال التام للقرار().
	زاي - أدوات الإدارة
	1 - تقييم الأثر البيئي

	106 - تشكل تقييمات الأثر البيئي والتقييمات البيئية الاستراتيجية أدوات بالغة الأهمية لتنوير عملية صنع القرار والنهوض بالتنمية المستدامة عن طريق التأكد من أن الأنشطة المخطط لها لا تسبب تلوثا شديدا للبيئة البحرية أو تحدث تغييرات كبيرة وضارة فيها. ويواصل عدد من المحافل العالمية العمل على صوغ توجيهات عملية لتنفيذ تقييمات الأثر في البيئة البحرية.
	107 - وفي الاجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، اعتمدت الهيئة التوصية 16/6 بشأن المبادئ التوجيهية الطوعية النموذجية المتعلقة بمراعاة التنوع البيولوجي في تقييمات الأثر البيئي والتقييمات البيئية الاستراتيجية في المناطق البحرية والساحلية، التي سينظر فيها مؤتمر الأطراف في الاتفاقية في اجتماعه الحادي عشر(). وكانت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قد أوصت أيضا، في اجتماعها الخامس عشر المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بأن يطلب مؤتمر الأطراف مواصلة صوغ مؤشرات لأهداف آيتشي المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك تقييمات الأثر البيئي، بوصفها مؤشرا تشغيليا هاما لتقييم التقدم المحرز على الصعيد العالمي(). وفي الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، اتخذ المؤتمر القرار 10-24 بشأن التلوث الناجم عن الضجيج تحت سطح الماء، وحث فيه الأطراف في الاتفاقية على كفالة أن تراعي تقييمات الأثر البيئي، في جملة أمور، مراعاة تامة، آثار الأنشطة على الحوتيات وأن تنظر في التأثيرات المحتملة على الأحياء البحرية وممرات هجرتها().
	108 - أنشطة صيد الأسماك - نوه مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى ضرورة تعزيز حماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة بسبل منها استخدام تقييمات الأثر على نحو يتفق مع القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والمبادئ التوجيهية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة(). وتولي الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة أهمية متزايدة لتقييم أثر مصائد الأسماك على سمك القرش والطيور البحرية في إطار تنفيذ خطط العمل الدولية المتعلقة بهذين النوعين(). بيد أنه لا يزال يلزم تحسين تقييم الآثار الناجمة عن نمو أنشطة تربية المائيات(). وشجع الاجتماع الثالث عشر للجنة مصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، المعقود في تموز/يوليه 2012، على إجراء مزيد من الدراسات عن أثر الأنشطة الصناعية لصيد الأسماك على الأنواع التي تحتل المستويات الدنيا في السلسلة الغذائية، وذلك بغية دعم عملية تحديد المستويات المناسبة للمصيد، ودعم الجهود الرامية إلى التخفيف من آثار هذه الأنشطة على النظام الإيكولوجي.
	109 - التنقيب عن الموارد المعدنية واستكشافها - عقدت السلطة الدولية لقاع البحار في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2011 بالتعاون مع حكومة فيجي وأمانة لجنة المحيط الهادئ، حلقة عمل بشأن احتياجات الإدارة البيئية فيما يتعلق باستكشاف المعادن في قاع البحار العميق، وقد أفضت حلقة العمل إلى صياغة مشروع نموذج لتقييم الأثر البيئي لأنشطة التعدين في قاع البحار(). وفي الدورة الثامنة عشرة للسلطة، المعقودة في تموز/يوليه 2012، وافقت اللجنة القانونية والتقنية على أن تتناول في اجتماعها المقبل مسألة تقييم الآثار البيئية المحتملة الناجمة عن استكشاف المعادن في المنطقة بوصفها مسألة ذات الأولوية.
	110 - الأنشطة الأخرى - في سياق النظر في وثيقة تعرض بإيجاز الحالة الراهنة للمعارف المتعلقة بتخصيب المحيطات، في الاجتماع التشاوري الثالث والثلاثين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن والاجتماع السادس للأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن، المعقودين في تشرين الأول/أكتوبر 2011، خلصت الأطراف إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى وثيقة عن ”حالة العلوم“ تفيد في تقييم الآثار البيئية، وأصدرت توجيهات إلى الفريقين العلميين ليدرسا إمكانية إنشاء مستودع للبيانات (على الإنترنت)، يتضمن المراجع المتصلة بتطبيق إطار تقييم تخصيب المحيطات(). وتم الاتفاق في ذلك الاجتماع أيضا على ضرورة مواصلة العمل فيما بين الدورات للنظر فيما إن كان ينبغي وضع مبادئ توجيهية عامة لتقييم أنشطة وضع النفايات().
	2 - نهج النظم الإيكولوجية والإدارة المتكاملة

	111 - دعا مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى التطبيق الفعال لنهج النظم الإيكولوجية والنهج التحوطي، وفقا للقانون الدولي، في إدارة الأنشطة التي تؤثر في البيئة البحرية(). 
	112 - وعلى الصعيد العالمي، واصلت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تقديم المساعدة في تنفيذ نهج النظم الايكولوجية في قطاع مصائد الأسماك وتربية المائيات على الصعيدين الوطني والإقليمي. وقد وُضعت مجموعة أدوات للمساعدة في تنفيذ نهج النظم الإيكولوجية في مجال مصائد الأسماك()، ويجري حاليا إنجاز مجموعة أدوات لأجل تطبيق ذلك النهج في مجال تربية المائيات. ويجري أيضا وضع مبادئ توجيهية وأدوات لتوسيع نطاق تربية المائيات في المناطق الساحلية في إطار نهج النظم الإيكولوجية.
	113 - وأقرت جمعية اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو في دورتها السادسة والعشرين، أهداف برنامج اللجنة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وهي تشمل مواصلة تطوير نهج الإدارة القائمة على أساس النظم الإيكولوجية ونهج النظم الإيكولوجية البحرية الكبيرة().
	114 - وعلى الصعيد الإقليمي، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن طريق برنامج النظم الإيكولوجية الكبيرة، بتقديم الدعم في مجال بناء القدرات وإسداء المشورة التقنية إلى 65 بلدا تتاخم 10 نظم إيكولوجية بحرية كبيرة في آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا.
	115 - وأفادت منظمة مصائد الأسماك في جنوب شرق المحيط الأطلسي أن نهج النظم الإيكولوجية مدرج في اتفاقيتها. وأفادت اللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ أيضا بأنها تستخدم حاليا نهج النظم الإيكولوجية في إجراء التقييمات المتعلقة بآثار الأنشطة الاقتصادية على الموائل البحرية الحرجة في المنطقة.
	3 - أدوات الإدارة حسب المناطق

	116 - كرر مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تأكيد أهمية تدابير الحفظ المتخذة حسب المناطق باعتبارها أداة لحفظ التنوع البيولوجي واستخدام مكوناته على نحو مستدام(). وفي هذا الصدد، تتواصل الأنشطة على الصُعُد العالمي والإقليمي والوطني لدعم تنفيذ تدابير الإدارة والحفظ حسب المناطق.
	117 - وفيما يتعلق بالمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، استمر الفريق العامل غير الرسمي المفتوح العضوية المخصص لدراسة المسائل المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستغلاله على نحو مستدام، في النظر في المسائل المتصلة بالإدارة حسب المناطق في القطاعات الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، بما في ذلك المناطق المحمية البحرية().
	118 - المناطق البحرية ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية التي تحتاج إلى حماية - عملا بالمقرر 10/29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، عُقدت في عام 2012 حلقات عمل إقليمية بشأن تحديد المناطق البحرية ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية لفائدة بلدان منطقة البحر الكاريبي الكبرى ومنطقة غرب وسط المحيط الأطلسي()، ومنطقة جنوب المحيط الهندي، وجنوب شرق المحيط الهادئ، والمنطقة المدارية المعتدلة. واعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، في اجتماعها السادس عشر، التوصية 16/4 المعنونة ”التنوع البيولوجي البحري والساحلي: المناطق البحرية ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية“ التي سيُنظر فيها في الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف، المقرر عقده في الفترة من 8 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012 في حيدر أباد، الهند. 
	119 - المناطق المحمية البحرية - أحاط مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة علما بالمقرر 10/2 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي ينص على ضرورة التوصل، بحلول عام 2020، إلى حفظ ما نسبته 10 في المائة من المناطق الساحلية والبحرية، ولا سيما المناطق التي لها أهمية خاصة بالنسبة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، من خلال منظومات من المناطق المحمية المدارة بطريقة فعالة وعادلة والممثلة للنظم الإيكولوجية والمترابطة على نحو جيد، ومن خلال تدابير حفظ فعالة أخرى متخذة حسب المناطق(). وتُبذل الجهود حاليا على الصعيد الوطني في جميع مناطق العالم من أجل إنشاء مناطق محمية بحرية. وتضم المناطق المحمية البحرية المسجلة في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية والبالغ ددها 043 7 منطقة، 414 منطقة في أفريقيا، و 430 2 منطقة في أمريكا الشمالية الوسطى والجنوبية، و 622 1 منطقة في آسيا، و 534 1 منطقة في أوروبا، و 007 1 مناطق في أوقيانوسيا، وهي تغطي ما مجموعه 1.2 في المائة تقريبا من محيطات العالم. ويقدم برنامج النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدعم للمناطق المحمية البحرية في 35 بلدا عبر المساعدة على إنشاء مناطق جديدة وتعزيز المناطق القائمة. 
	120 - وعلى الصعيد الإقليمي، اتخذت لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي، في اجتماعها المعقود في حزيران/يونيه 2012، المقرر 2012/1 بشأن إنشاء المنطقة المحمية البحرية في منطقة تشارلي - غيبس في أعالي البحار الشمالية، الذي سيبدأ نفاذه في 14 كانون الثاني/يناير 2013(). وأشارت اللجنة أيضا إلى نتائج الاجتماع غير الرسمي الثاني للسلطات المختصة، المعقود في كانون الثاني/يناير 2012، لمناقشة إدارة مناطق مختارة واقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، واتفقت على عقد اجتماع غير رسمي ثالث في الفترة 2013-2014(). 
	121 - وفي الاجتماع الثلاثين للجنة حفظ الموارد الحية البحرية في أنتاركتيكا، المعقود في الفترة من 24 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، واصلت اللجنة النظر في المسائل المتعلقة بالمناطق المحمية البحرية، وشمل ذلك مقترحات بشأن اتخاذ تدبير عام للحفظ، فضلا عن مقترحات بشأن منطقة بحر روس وقطاع التخطيط في شرق أنتاركتيكا().
	122 - المناطق الخاصة والمناطق البحرية الشديدة الحساسية - هناك أيضاً تدابير قيد التطبيق أو الإعداد حسب المناطق، لمعالجة الآثار الناجمة عن النقل البحري. ووافقت لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، في دورتها الثالثة والستين، على مشروع قرار للجمعية وعلى مشروع المبادئ التوجيهية لعام 2013 لتعيين المناطق الخاصة طبقا للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 الملحق بها، التي ستحل محل المبادئ التوجيهية لعام 2001(). واعتمدت لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، في اجتماعها التسعين، تدابير تحديد الطرق (تدبير الحماية المرتبط بالمنطقة) في منطقة مضيق بونيفاسيو البحرية الشديدة الحساسية، وسيبدأ نفاذها في 1 تموز/يوليه 2014(). واتخذت لجنة حماية البيئة البحرية أيضا قرارا بشأن تطوير المعدات التقنية المحمولة على متن السفن فيما يتصل بتعيين بحر البلطيق بوصفه منطقة خاصة في إطار المرفق الرابع للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 الملحق بها(). وفي سياق النظر في رسالة واردة من لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي بخصوص ترتيب جماعي مقترح لإدارة مناطق مختارة في شمال شرق المحيط الأطلسي، وافقت لجنة حماية البيئة البحرية على أن أي اقتراح لتعديل حركة الملاحة البحرية في شمال شرق المحيط الأطلسي يجب أن يُرفع من الحكومات الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية إلى الهيئة المختصة في المنظمة(). 
	123 - إغلاق مصائد الأسماك - أغلقت منظمة رصد مصائد الأسماك في جنوب شرق المحيط الأطلسي 11 منطقة من مناطق النظم الإيكولوجية البحرية الهشة من أجل حماية بعض المعالم المغمورة تحت سطح الماء.
	124 - الشبكات الإيكولوجية - اتخذ مؤتمر الأطراف في اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، في اجتماعه العاشر المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، القرار 10-3 بشأن دور الشبكات الإيكولوجية في حفظ الأنواع المهاجرة، ودعا فيه، في جملة أمور، الأطراف والدول الأخرى، فضلا عن المحافل الدولية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، إلى استطلاع إمكانية تطبيق نهج الشبكات الإيكولوجية على الأنواع المهاجرة البحرية، ولا سيما الأنواع المعرضة لضغوط ناجمة عن الأنشطة البشرية، مثل الاستغلال المفرط، وأنشطة التنقيب عن موارد النفط والغاز واستغلالها، ومصائد الأسماك، والتنمية الساحلية(). 
	125 - مواقع التراث العالمي - يتواصل ازدياد عدد المواقع البحرية والساحلية المصنفة ضمن مواقع التراث العالمي بعد أن قررت لجنة التراث العالمي في دورتها السادسة والثلاثين المعقودة في الفترة من 24 حزيران/يونيه إلى 6 تموز/يوليه 2012 إضافة موقع بحري وموقع ساحلي إلى قائمة التراث العالمي(). 
	126 - محميات المحيط الحيوي - ارتفع كذلك عدد محميات المحيط الحيوي التي تشمل مكونات ساحلية أو بحرية بعد أن أضاف مجلس التنسيق الدولي لبرنامج ”الإنسان والمحيط الحيوي“ التابع لليونسكو، في دورته الرابعة والعشرين المعقودة في تموز/يوليه 2012، عدة مواقع ساحلية وبحرية إلى الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي(). 
	127 - التخطيط المكاني البحري - اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، في اجتماعها السادس عشر، التوصية 16/6 المتعلقة بالتخطيط المكاني البحري، التي تُزكِّي عددا من أنشطة تبادل المعلومات وبناء القدرات لدعم تنفيذ التخطيط المكاني البحري(). 
	حاء - المسؤولية والتعويض
	128 - اتفاقية تحديد المسؤولية المتعلقة بالمطالبات البحرية - اعتمدت اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، في دورتها التاسعة والتسعين المعقودة في نيسان/أبريل 2012، تعديلات لرفع حدود المسؤولية المنصوص عليها في بروتوكول عام 1996 الملحق باتفاقية تحديد المسؤولية المتعلقة بالمطالبات البحرية. ومن المتوقع أن يبدأ نفاذ الحدود الجديدة بعد مرور 36 شهرا من تاريخ الإخطار طبقا لإجراء القبول الضمني.
	129 - الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي - تنص اتفاقية أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي، لعام 2001 على نظام للمسؤولية والتعويض عن انسكاب النفط المحمول بوصفه وقوداّ في خزانات السفن. واتخذت جمعية المنظمة البحرية الدولية، في عام 2011، القرار A.1055 (27) بشأن إصدار الشهادات المتعلقة بخزانات الوقود في السفن، التي يُطلب منها أيضا أن تحصل على شهادة طبقا لاتفاقية المسؤولية المدنية.
	130 - الصناديق الدولية للتعويض عن التلوث النفطي - في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011، تم التوصل إلى تسوية شاملة بشأن حادثة الناقلة إريكا (1999)(). 
	131 - اتفاقية المواد الخطرة والضارة - وقّعت حتى الآن ثماني دول على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل المواد الخطرة والضارة عن طريق البحر لعام 1996، بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول عام 2010 . وطُلب من مدير الصناديق الدولية للتعويض عن التلوث النفطي تنفيذ المهام اللازمة لإنشاء الصندوق المتعلق بالمواد الخطرة والضارة، والاضطلاع بالأعمال التحضيرية للدورة الأولى للجمعية المعنية به.
	132 - نظم المسؤولية الأخرى - انتهت في 6 آذار/مارس 2012 فترة التوقيع على بروتوكول ناغويا - كوالالمبور التكميلي لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية بشأن المسؤولية والجبر التعويضي، وبلغ عدد التوقيعات عليه 51 توقيعا. وصدّقت على البروتوكول حتى الآن دولتان، ويلزم لبدء نفاذه 40 تصديقا. 
	ثاني عشر - الاتجاهات الرئيسية في مجال التعاون الإقليمي
	133 - أنتاركتيكا - في الاجتماع التشاوري الخامس والثلاثين لأطراف معاهدة أنتاركتيكا، المعقود في حزيران/يونيه 2012، واصلت الأطراف التركيز على مسألة تغير المناخ والتشجيع على البحث العلمي لفهم آثار تغير المناخ العالمي. واتفقت الأطراف أيضا على الإجراءات اللازمة لجعل أنشطة السياحة واستخدام اليخوت آمنة وغير ضارة بالبيئة، وعلى إعداد دليل عن النُهج العملية لتنظيف المواقع(). 
	134 - المنطقة القطبية الشمالية - قرر نواب الوزراء المشاركون في اجتماع مجلس المنطقة القطبية الشمالية، المعقود في أيار/مايو 2012، تكليف كبار المسؤولين في مجلس المنطقة القطبية الشمالية ببدء المفاوضات لوضع بيان سياسي يصدر في كيرونا. ويُنتظر أن يوقَّع في كيرونا، السويد، في عام 2013، اتفاق ملزم بشأن التأهب لمواجهة التلوث النفطي والتصدي له().
	135 - بحر البلطيق - ناقشت لجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق (لجنة هلسنكي)، في اجتماعها المعقود في آذار/مارس 2012، مسألة ضرورة التعاون في مواجهة الانسكابات النفطية والحوادث التي تشمل مواد ضارة. وأوصت اللجنة أيضا باعتماد مبادئ توجيهية للتوصل إلى تفسير موحد فيما يتعلق بالنظام الآلي لتحديد الهوية المستخدم في إطار لجنة حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق، الذي يهدف إلى تيسير تبادل وإيصال البيانات من أجل تحسين سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق(). 
	136 - البحر الأسود - يعكف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع اللجنة المعنية بحماية البحر الأسود من التلوث، على إعداد مشروع يتناول الإدارة القائمة على النظم الإيكولوجية، والحوكمة البيئية، وتغير المناخ في المنطقة، من أجل تحقيق جملة أمور من بينها صوغ وثيقة ملزمة قانونا بشأن مصائد الأسماك، واعتماد بروتوكولات جديدة للاتفاقية، وتعزيز مشاركة الجهات صاحبة المصلحة. 
	137 - بحار شرق وجنوب آسيا - عن طريق المساعدة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صاغت ثمانية بلدان في شرق آسيا خططها الخمسية الوطنية لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لبحار شرق آسيا، التي تحدد الاستراتيجيات الرامية إلى جعل 20 في المائة من الخط الساحلي لكل بلد قيد نظام الإدارة الساحلية المتكاملة.
	138 - وخلال مؤتمر بحار شرق آسيا لعام 2012، المعقود في تموز/يوليه 2012 في جمهورية كوريا، عقدت هيئة ”الشراكات في الإدارة البيئية لبحار شرق آسيا“ سلسلة من حلقات العمل على نطاق المنطقة من أجل بناء القدرات، والعمل الاستراتيجي، والتعاون على تحقيق التنمية المستدامة لبحار شرق آسيا.
	139 - البحر الأبيض المتوسط - في المؤتمر السابع عشر للأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، المعقود في شباط/فبراير 2012، دعت بلدان البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي إلى إنشاء اقتصاد ”أزرق“ لصون بيئة البحر الأبيض المتوسط وجعلها بيئة نظيفة وصحية ومُنتجة.
	140 - شمال غرب المحيط الهادئ - في الاجتماع الحكومي الدولي السادس عشر للدول المشاركة في خطة العمل المتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة شمال غرب المحيط الهادئ وإدارتها وتنميتها، المعقود في كانون الأول/ديسمبر 2011، نظرت الدول الأعضاء في مشروع الاستراتيجية المتوسطة الأجل للفترة 2012-2017().
	141 - ويتواصل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالتلوث البحري في إطار خطة العمل المتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة شمال غرب المحيط الهادئ وإدارتها وتنميتها، بالشراكة مع مراكز النشاط الإقليمية التابعة لها، وذلك بهدف التوصل خلال العامين المقبلين إلى تحقيق جملة أمور منها إعداد تجميع للتشريعات المتصلة بالمسؤولية المدنية والتعويض عن أضرار التلوث البحري في المنطقة، ودليل عن كيفية التصدي للانسكابات النفطية، ودليل للسياسات المتعلقة بالوقاية من التلوث الساحلي والبحري. 
	142 - المحيط الهادئ - في 21 حزيران/يونيه 2012، قامت أمانة برنامج البيئة الإقليمي للمحيط الهادئ، وفقا لاستراتيجيتها الإقليمية لإدارة مخاطر الكوارث وتغير المناخ، بتوقيع مذكرة تفاهم مع لجنة المحيط الهندي من أجل تعزيز الشراكات بين الدول الجزرية الصغيرة النامية بهدف التكيف مع تغير المناخ وتقليل آثار الكوارث الطبيعية إلى أدنى حد ممكن. 
	143 - البحر الأحمر وخليج عدن - نفذت المنظمة الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر وخليج عدن عددا من البرامج التدريبية وحلقات العمل المتعددة التخصصات بشأن عدة مواضيع شملت التكيف مع تغير المناخ بأسلوب قائم على نهج النظم الإيكولوجية، وإدارة المحيطات والسواحل بأسلوب قائم على نهج النظم الإيكولوجية، والإدارة الفعالة للمناطق المشمولة بالحماية البحرية. ووافق الاجتماع الإقليمي الثاني المعني بالأسماك الصفيحية الخياشيم (أسماك القرش والشفنين) على إطار العمل والأهداف والإجراءات القصيرة الأجل والطويلة الأجل التي سيُنظر فيها في إطار الخطة الإقليمية للمحافظة على أسماك القرش في البحر الأحمر وخليج عدن، التي يجري إعدادها حاليا. 
	144 - منطقة البحر الكاريبي الكبرى - في أيار/مايو 2012، أجرى ممثلو منطقة جنوب شرق وشمال شرق المحيط الهادئ، ومنطقة أمريكا الشمالية، ومنطقة البحر الكاريبي الكبرى، مناقشات تناولت الإدارة العابرة للحدود للممرات التي تستخدمها الثدييات البحرية، وتحديد الأولويات المتعلقة بإجراءات الإدارة العابرة للحدود. 
	ثالث عشر - الدول الجزرية الصغيرة النامية
	145 - كرر مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تأكيد أن الدول الجزرية الصغيرة النامية لا تزال تشكّل حالة خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة بسبب ما لديها من مواطن ضعف فريدة وخاصة. ودعا المؤتمر إلى مواصلة وتعزيز الجهود لمساعدتها، ولا سيما بتنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس(). 
	146 - وفي كانون الثاني/يناير 2012، شرعت لجنة المحيط الهندي في تنفيذ مشروع ISLANDS المتعلق بتنفيذ استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة شرق الجنوب الأفريقي - المحيط الهندي(). 
	رابع عشر - المحيطات وتغير المناخ
	ألف - تأثيرات تغير المناخ في المحيطات
	147 - يتواصل تأثير تغير المناخ في المجتمعات الساحلية بطرق شتى تشمل الأحداث الجوية البالغة الشدة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والتحات الساحلي، وتحمُّض المحيطات. وهذا الأمر يعرّض للخطر الأمن الغذائي والجهود التي تبذلها البلدان النامية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة(). ومع استمرار تزايد الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري، تعمل المنظمات الحكومية الدولية على تحسين الفهم العلمي لتأثيرات تغير المناخ في المحيطات والحد من ضعف المجتمعات الساحلية حيال هذه التأثيرات.
	باء - التخفيف من تأثير تغير المناخ
	148 - الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السفن - واصلت لجنة حماية البيئة البحرية، في دورتها الثالثة والستين المعقودة في عام 2012، النظر في التدابير المقترح اتخاذها على مستوى السوق، من أجل تكملة التدابير التقنية والتشغيلية التي اعتمدتها في دورتها الثانية والستين بهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السفن(). ونظرت اللجنة أيضا في مسألة إجراء تقييم للآثار المترتبة على المقترحات، وفي المنهجية والمعايير التي ينبغي أن يستند إليها ذلك التقييم. 
	149 - وتبعاً للتوصيات الصادرة في الدورة التاسعة والعشرين للجنة مصائد الأسماك في عام 2011 التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة()، واصلت منظمة الأغذية والزراعة العمل على توفير إرشادات عملية للعاملين في هذا القطاع، وتوجيه أنشطة منظمة الأغذية والزراعة الرامية إلى فهم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصائد الأسماك ونظم الإنتاج وسلاسل الإمداد المتعلقة بتربية الأحياء المائية، والتمكين من التخفيف من تلك الانبعاثات. 
	150 - تخصيب المحيطات - أعرب مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عن القلق إزاء الآثار التي يمكن أن تلحق بالبيئة من جراء تخصيب المحيطات، وأشار إلى المقررات المتصلة بتخصيب المحيطات التي اتخذتها الهيئات الحكومية الدولية المختصة، وأعرب عن العزم على الاستمرار في معالجة مسألة تخصيب المحيطات بأقصى درجات الحذر، بما يتفق مع النهج التحوطي(). انظر أيضا الفرع ”حادي عشر - جيم“ من هذا التقرير.
	151 - عزل الكربون - واصل الاجتماع السادس للأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن استعراض المبادئ التوجيهية المحددة لعام 2007 بشأن تقييم تدفقات ثاني أكسيد الكربون من أجل تصريفه في تكوينات جيولوجية تحت قاع البحار. وسيتواصل استعراض الجوانب العلمية والتقنية والمسائل السياساتية والقانونية فيما بين الدورتين وقبل انعقاد الاجتماع السابع للأطراف المتعاقدة.
	خامس عشر - تسوية المنازعات
	ألف - المحكمة الدولية لقانون البحار
	152 - في 14 آذار/مارس 2012، أصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 16، ”النزاع المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين بنغلاديش وميانمار في خليج البنغال (بنغلاديش/ميانمار)“، وهي أول قضية لها لترسيم الحدود البحرية، وعنيت بحكمها حدا بحريا وحيدا بين بنغلاديش وميانمار في خليج البنغال، فيما يتعلق بالبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
	باء - هيئات التحكيم
	153 - في 13 نيسان/أبريل 2012، ناقشت هيئة التحكيم المنشأة بموجب اتفاق التحكيم المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بين سلوفينيا وكرواتيا وممثلو هاتين الدولتين الإطار الإجرائي للتحكيم.
	سادس عشر - التعاون والتنسيق على الصعيد الدولي
	ألف - عملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار
	154 - عقدت عملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار اجتماعها الثالث عشر في نيويورك في الفترة من 29 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2012، وركزت مناقشاتها على الطاقات المتجددة البحرية(). وصدر موجز لمناقشات الاجتماع أعده الرئيسان المشاركان بوصفه الوثيقة A/67/120.
	155 - ووفقاً للفقرة 230 من القرار 66/231، من المتوقع أن تُجري الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين استعراضا آخر لمدى فعالية العملية الاستشارية غير الرسمية وجدواها.
	باء - العملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية
	156 - عقد الفريق العامل المخصص الجامع المعني بالعملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية، اجتماعه الثالث في الفترة من 23 إلى 27 نيسان/أبريل 2012، وقدم توصيات للعرض على الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين (A/67/87). وكان مكتب الفريق العامل المخصص الجامع، المنشأ لتنفيذ المقررات التي يتخذها الفريق العامل المخصص الجامع والتوجيهات التي يصدرها في فترة ما بين الدورات، مكتمل التكوين، وعقد اجتماعه الأول في أيار/ مايو 2012().
	157 - ونُظمت حلقات عمل لدعم الدورة الأولى من العملية المنتظمة، وفقاً للفقرة 207 من قرار الجمعية العامة 66/231، في سانتياغو، في أيلول/سبتمبر 2011، وسانيا، الصين، في شباط/فبراير 2012، وبروكسل، في حزيران/يونيه 2012. ويجري التخطيط حاليا لتنظيم حلقات عمل إضافية في الولايات المتحدة الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وموزامبيق، في كانون الأول/ديسمبر 2012، وأستراليا، في شباط/فبراير 2013. وأود أن أعرب عن تقديري للدعم التقني والعلمي والمالي المقدم لحلقات العمل من عدة جهات، منها اللجنة الدائمة لمنطقة جنوب المحيط الهادئ، واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 
	158 - وعقب اعتماد الجمعية العامة لمعايير تعيين الخبراء، طبقا للفقرة 202 من القرار 66/231، طُلب إلى الدول الأعضاء تعيين أفراد في مجموعة خبراء العملية المنتظمة عن طريق المجموعات الإقليمية للأمم المتحدة. وبحلول نهاية آب/أغسطس 2012، كانت مجموعة الخبراء تضم 208 من الخبراء. وأود أن أناشد الدول الأعضاء التي لم تُجر بعد التعيينات المطلوبة أن تفعل ذلك.
	159 - وأعرب مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عن دعمه للعملية المنتظمة وعن تطلعه إلى إنجاز أول تقييم عالمي متكامل لحالة البيئة البحرية في إطار تلك العملية بحلول عام 2014 لتنظر الجمعية فيه بعد ذلك(). 
	جيم - الاتفاق الخاص بالمحيطات
	160 - لقد أطلقتُ مبادرة الاتفاق الخاص بالمحيطات في 12 آب/أغسطس 2012، في المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي جرى تنظيمه في معرض يووسو العالمي بجمهورية كوريا، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الاتساق والتآزر على نطاق منظومة الأمم المتحدة في المسائل المتعلقة بالمحيطات(). ويضع الاتفاق الخاص بالمحيطات رؤية استراتيجية لمنظومة الأمم المتحدة من أجل إنجاز ولاياتها المتعلقة بالمحيطات على نحو أكثر اتساقاً وفعالية، بما يتفق مع الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“(). ويتيح الاتفاق منهاجا لجميع أصحاب المصلحة من أجل التعاون على تحقيق ”سلامة المحيطات من أجل الرخاء“. وينص الاتفاق على ثلاثة مقاصد مترابطة لبلوغ هذا الهدف: حماية الناس وتحسين سلامة المحيطات؛ وحماية بيئة المحيطات ومواردها الطبيعية وصونها واستعادة كامل خدماتها المتصلة بالإنتاج الغذائي وبسبل العيش؛ وتعزيز المعارف المتعلقة بالمحيطات وإدارة لمحيطات.
	161 - ويتطلب تحقيق مقاصد الاتفاق الخاص بالمحيطات تنفيذ خطة عمل متكاملة وموجهة نحو تحقيق النتائج. وسعياً إلى إعداد هذه الخطة وتيسير الحوار بين أصحاب المصلحة وتحفيز الدعم، أقترحُ القيام، بالتشاور مع الجهات المعنية، بإنشاء فريق استشاري لشؤون المحيطات ذي إطار محدد زمنيا، يتألف من الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية، وكبار مقرري السياسات والعلماء وخبراء بارزين في شؤون المحيطات، وممثلين للقطاع الخاص، وممثلين للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. 
	دال - شبكة الأمم المتحدة للمحيطات
	162 - عملاً بطلب الجمعية العامة الوارد في الفقرة 239 من القرار 66/231، أجرت وحدة التفتيش المشتركة استعراضاً لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات، ومن المتوقع أن تقدم تقريرها لتنظر فيه الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين.
	163 - وفي تلك الفقرة نفسها، طلبت الجمعية العامة أيضاً إلى شبكة الأمم المتحدة للمحيطات أن تقدم إلى الجمعية العامة مشروع الاختصاصات التي يستند إليها عملها، لكي تنظر فيه الجمعية في دورتها السابعة والستين. وقد أعدت شبكة الأمم المتحدة للمحيطات مشروع الاختصاصات آخذة في الاعتبار النتائج والاستنتاجات والتوصيات التي خلص إليها استعراض وحدة التفتيش المشتركة.
	164 - وعقدت شبكة الأمم المتحدة للمحيطات اجتماعها العاشر في 11 آب/ أغسطس 2012 في يووسو، جمهورية كوريا().
	هاء - فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية
	165 - عقد فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية دورته التاسعة والثلاثين في نيسان/أبريل 2012 في نيويورك. واتُخذ، في جملة أمور، مقرر بتعزيز أوجه التفاعل بين فريق الخبراء المشترك وفريق الخبراء المنشأ في إطار العملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية، ولا سيما عن طريق تبادل المعلومات.
	سابع عشر - أنشطة بناء القدرات في شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار
	166 - واصلت شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار تنفيذ أنشطة بناء القدرات من خلال إدارة برامج الزمالات والصناديق الاستئمانية أساساً، وعند الطلب، عن طريق التدريب أو تنظيم الحلقات الدراسية. وواصلت الشعبة أيضاً جمع المعلومات بشأن أنشطة بناء القدرات لدى المنظمات الدولية والوكالات المانحة والدول، حسب توافرها وحسب الاقتضاء. وتضمنت تقاريري السابقة بشأن المحيطات وقانون البحار معلومات متصلة بذلك(). وبناءً على طلب من الجمعية العامة فيما يتعلق بالعملية المنتظمة وارد في الفقرة 204 من القرار 66/231، أعدت الشعبة قائمة أولية للأنشطة المتعلقة ببناء القدرات اللازمة للتقييمات(). ويمكن الاطلاع على جميع ما نُشر من التقارير والدراسات، على الموقع الشبكي للشعبة. 
	ألف - زمالة هاملتون شيرلي أميراسينغ التذكارية في مجال قانون البحار
	167 - بناء على توصية من لجنة الاختيار المؤلفة من الأرجنتين وإسبانيا وسري لانكا وسلوفينيا والمغرب وموناكو وناميبيا، فاز ميغيل إنريكي تيسورو توريس، من كوبا، في تموز/يوليه 2012، بالمنحة الخامسة والعشرين لزمالة هاملتون شيرلي أميراسينغ التذكارية في مجال قانون البحار. ومن المتوقع أن يبدأ السيد توريس تدريبه العملي في الشعبة لمدة ثلاثة أشهر في الجزء الأخير من عام 2012. وسيقضي بعد ذلك مرحلة البحث في إطار الزمالة لمدة ثلاثة أشهر في معهد الدراسات الدولية التابع لجامعة شيلي.
	168 - وفي عام 2012، قدمت الأرجنتين وسري لانكا وقبرص والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموناكو تبرعات لصندوق الزمالة. وأود أن أعرب عن تقديري لما قدمته هذه البلدان من تبرعات سخية. وبحلول 18 حزيران/يونيه 2012، بلغ رصيد صندوق الزمالة حوالي 700 62 دولار. ولكفالة استمرار تقديم منحة الزمالة كل عام، أشجع بقوة الدول الأعضاء والجهات الأخرى التي يمكنها التبرع بسخاء لهذه الزمالة الهامة على أن تفعل ذلك.
	169 - وتواصل الشعبة الاضطلاع بمبادرات نشيطة لجمع الأموال. وفي عامي 2011 و 2012، وجهت الشعبة عدداً من الرسائل إلى الدول الأعضاء ومؤسسات القطاع الخاص التماسا للتبرعات.
	باء - برنامج الزمالات المشترك بين الأمم المتحدة ومؤسسة نيبون اليابانية
	170 - تواصل الشعبة بنجاح إدارة برنامج الزمالات المشترك بين الأمم المتحدة ومؤسسة نيبون اليابانية. وقد درَّب البرنامج، منذ إنشائه في عام 2004، 70 فرداً من 54 من الدول الأعضاء. وحالياً، يتلقى أفراد من الدول التالية التدريب في إطار هذا البرنامج: إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة والبرازيل وبربادوس وجزر سليمان وجزر القمر وغانا والفلبين وفيجي ومدغشقر. 
	جيم - الصناديق الاستئمانية
	1 - لجنة حدود الجرف القاري

	171 - صندوق التبرعات الاستئماني المخصص للدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتيسير إعدادها التقارير التي تقدَّم إلى لجنة حدود الجرف القاري، امتثالا لأحكام المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وردت إلى الصندوق الاستئماني تبرعات من أيسلندا وكوت ديفوار وكوستاريكا. ووفقاً لبيان الحسابات، بلغ رصيد الصندوق الاستئماني في 18 حزيران/ يونيه 2012 حوالي 1.237 مليون دولار. 
	172 - صندوق التبرعات الاستئماني المخصص لتغطية تكاليف مشاركة أعضاء لجنة حدود الجرف القاري من الدول النامية في اجتماعات اللجنة - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وردت إلى الصندوق الاستئماني تبرعات من أيسلندا والدانمرك والصين وكوت ديفوار والمكسيك واليابان. وفي الاجتماع الثاني والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، أعلنت اليابان تبرعا سيقدم مستقبلا. ووفقاً لبيان الحسابات، بلغ الرصيد التقديري للصندوق الاستئماني في 18 حزيران/يونيه 2012، 630 720 دولاراً. وقُدمت المساعدة من الصندوق الاستئماني لستة أعضاء في اللجنة تيسيراً لمشاركتهم في الدورة التاسعة والعشرين لتلك الهيئة.
	2 - صندوق التبرعات الاستئماني لغرض مساعدة البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول النامية غير الساحلية، على حضور اجتماعات عملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار

	173 - خلال الفترة قيد الاستعراض، تلقى ممثلون من البلدان الـ 11 التالية، بمن فيهم 6 من أعضاء فريق الخبراء، المساعدة من الصندوق الاستئماني في شكل تذاكر السفر جوا لحضور الاجتماع الثالث عشر للعملية التشاورية، وفقاً لقرار الجمعية العامة 62/215: البرازيل وبوركينا فاسو وتوغو وجامايكا وجزر البهاما وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصين والفلبين وماليزيا وموريشيوس. ووفقاً لبيان الحسابات للفترة المنتهية في حزيران/يونيه 2012، بلغ الرصيد التقديري للصندوق الاستئماني 000 19 دولار.
	3 - صندوق التبرعات الاستئماني للمحكمة الدولية لقانون البحار

	174 - لم ترد أي طلبات إلى صندوق التبرعات الاستئماني منذ أن قدمت غينيا - بيساو طلباً في عام 2004. وورد إلى الصندوق الاستئماني تبرعان من فنلندا وكوت ديفوار. وفي 18 حزيران/يونيه 2012، وفقاً لبيان الحسابات، بلغ الرصيد التقديري للصندوق الاستئماني 605 175 دولارات.
	4 - صندوق التبرعات الاستئماني للعملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية

	175 - خلال الفترة قيد الاستعراض، وردت تبرعات من جامايكا وجمهورية كوريا ونيوزيلندا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ووفقاً لبيان الحسابات للفترة المنتهية في 18 حزيران/يونيه 2012، بلغ الرصيد التقديري للصندوق الاستئماني 000 9 دولار.
	5 - صندوق المساعدة في إطار الجزء السابع من اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية

	176 - وفقاً للتقرير المالي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن حالة صندوق المساعدة في إطار الجزء السابع من اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية، بلغ رصيد صندوق المساعدة، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، 046 534 دولارا. وفي عام 2011، جرى تمويل 27 طلباً بنفقات مجموعها 385 61 دولاراً. وكانت هذه النفقات موزعة على النحو التالي: استُخدم 85 في المائة منها لدعم حضور الدورات التقنية والسنوية للمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك؛ واستُخدم 8 في المائة لدعم المشاركة في اجتماع المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد أسماك التونة (اجتماع كوبي الثالث)؛ واستُخدم 7 في المائة لتغطية مصروفات إدارية لمنظمة الأغذية والزراعة.
	177 - وأود أن أعرب عن تقديري لجميع الحكومات التي قدمت تبرعات إلى هذه الصناديق الاستئمانية.
	ثامن عشر - الاستنتاجات
	178 - تؤدي المحيطات دوراً رئيسياً في حياتنا سواء كنا نعيش في مناطق ساحلية أم لا. فهي عنصر أصيل من عناصر التنمية المستدامة، وتتيح الكثير من فرص التنمية في مجالات منها على سبيل المثال تحقيق الأمن الغذائي، وتيسير التجارة، وإيجاد فرص العمل، وتنشيط السياحة. وتمثل المحيطات ضرورة حيوية أيضاً لدعم الحياة على كوكبنا عن طريق دورها في توليد الأكسجين، وتنظيم المناخ، وعزل الكربون، وتدوير المغذيات. لكن المحيطات تواجه تحديات وضغوطاً وأخطارا متزايدة، يمتد نطاقها من استنفاد الموارد السمكية، والآثار الناجمة عن تغير المناخ، وتدهور البيئة البحرية، وفقدان التنوع البيولوجي، إلى التحديات التي تواجه السلامة والأمن البحريين بما في ذلك القرصنة، والهجرة غير القانونية عن طريق البحر، وظروف العمل السيئة للبحارة.
	179 - وتصديا لهذه التحديات، يتخذ عدد من الجهات الفاعلة إجراءات على جميع المستويات، بما في ذلك الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأوساط العلمية والمجتمعات المحلية. وأرى في ذلك أمراً مشجعاً. لكننا لو أردنا صون قدرة المحيطات على التلبية المطردة للطلبات البشرية المتزايدة على الطاقة والأغذية ووسائل الاستجمام، يتعين علينا أن نضاعف جهودنا وأن نُحسن تنسيقها. وبوجه خاص، يلزم أن نشجع ونيسِّر زيادة الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والاتفاقين المتعلقين بتنفيذها والصكوك الأخرى ذات الصلة، وأن نشجع ونيسّر تنفيذ جميع هذه الصكوك وإنفاذها. وعلينا أن نُنمِّي ما يكفي من القدرات لإجراء البحوث اللازمة لجعل قراراتنا السياساتية أكثر استنارة. وعلينا أن نكفل إتاحة التكنولوجيا للذين ما زالوا مفتقرين إليها لجني الفوائد من المحيطات. وعلينا أن نعالج بعناية القضايا الناشئة قبل أن تصبح تحديات خطيرة، وأن نواصل زيادة الوعي بالفرص الصاعدة من المحيطات.
	180 - تلك هي التحديات التي وضعتها في اعتباري عندما قررتُ أن أطلق هذا العام مبادرة الاتفاق الخاص بالمحيطات بهدف تعزيز الاتساق والتآزر على نطاق منظومة الأمم المتحدة في الشؤون المتعلقة بالمحيطات. 
	181 - وهذا العام هو عام حاسم بالنسبة للتنمية المستدامة والمحيطات. فهو لم يشهد فحسب عملية تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بل يصادف أيضاً الذكرى السنوية الثلاثين لإبرام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وتشكل الاتفاقية منطلقاً لتوجيه جميع الأنشطة المضطلع بها في المحيطات والبحار، وإحدى أهم المعاهدات المتعددة الأطراف المبرمة حتى الآن. وأشعر بشيء من خيبة الأمل لعدم انضمام أطراف جديدة هذا العام إلى الاتفاقية أو إلى الاتفاقين المتعلقين بتنفيذها، وأكرر ندائي إلى جميع الدول التي لم تصبح أطرافاً فيها بعد أن تفعل ذلك. لكن ما يشجعني هذا العام، على وجه الخصوص، هو التقدم الهام المحرز في عمل المؤسسات الثلاث المنشأة في إطار الاتفاقية، أي السلطة الدولية لقاع البحار والمحكمة الدولية لقانون البحار ولجنة حدود الجرف القاري. وعمل هذه المؤسسات مهم أهمية بالغة في دعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل كفالة السلام والأمن والإدارة المنظمة للمحيطات ومواردها.
	182 - وسيكون الدعم الذي توفره الدول الأعضاء للاتفاق الخاص بالمحيطات أمرا لا غنى عنه للتقدم نحو مستقبل أكثر استدامة وكفالة سلامة المحيطات من أجل تحقيق الرخاء. وقد شهدنا تجدد الزخم السياسي في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة دعماً للأعمال الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك ما يتصل منها بالمحيطات والبحار. ويجب أن نواصل، معا، النهوض بمسؤوليتنا الفردية والجماعية عن حماية البيئة البحرية وإدارة مواردها على نحو مستدام لصالح الأجيال الحالية والمقبلة.

