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رشكاء املفوضية العاملية للمحيطات

ائتامن بيو الخريي
يهدف العمل البيئي الذي يقوم به “ائتامن بيو الخريي” [Trusts
 ]The Pew Charitableإىل تعزيز املامرسات والسياسات مبا يؤ ّمن
حامية مه ّمة وقابلة للقياس للنظم اإليكولوجية الربية والبحرية يف
مختلف أنحاء العامل .ويسعى من خالل ذلك إىل تحفيز الوعي العلمي
ألسباب املشاكل البيئية ونتائجها ،ووضع سياسات تساهم يف حل هذه
املشاكل ،وحشد الدعم العام لتطبيقها .وتشمل األعامل البحرية التي
تقوم بها املجموعة حالياً ،مشاريع إلنشاء محميات بحرية واسعة
تخضع لحامية مش ّددة ،ومالذات ألسامك القرش ،والحد من الطلب عىل
زعانف القرش ،وضامن استدامة املصايد يف املياه األمريكية واألوروبية،
ووضع قواعد دولية مستندة إىل العلوم لتنظيم بعض أكرب مصايد
الت يف العامل ،وحظر استخدام املناشل القاعية التي تتسبّب بأرضار
ُّ
كبرية يف أعايل البحار ،ووضع حد لصيد األسامك غري املرشوع.

كليةسومرفيل
كلية سومرفيل [ ]Somerville Collegeهي من الكلّيات التأسيسية
تأسست يف العام  1879وكانت من أوائل الكلّيات
يف جامعة أكسفوردّ .
الخاصة باإلناث فقط ،وقد ُس ّميَت تي ّمناً بـامري سومرفيل [Somerville
 ،)1780-1872( ]Maryالعالِمة األشهر يف زمانها .وقد أصبحت سومرفيل
كلّية مختلطة يف العام  .1994تغطّي برامجها األكادميية لنيل اإلجازات
الجامعية ،وبرامج الدراسات العليا ،والدراسات واألبحاث ،مجموع ًة
واسعة من االختصاصات من فنون وعلوم وطب وهندسة وإنسانيّات.
ومن خ ّريجيها رئيسة الوزراء الربيطانية السابقة مارغريت تاترش ورئيسة
الوزراء الهندية السابقة إنديرا غاندي ،ودورويث هودجكني ،الوحيدة
التي فازت بجائزة نوبل بني العاملات الربيطانيات النساء حتى اآلن.

مؤسسة أديسيوم
“مؤسسة أديسيوم” [ ]Adessium Foundationإىل عا ٍمل
تتطلّع ّ
يعيش فيه الناس بانسجام بعضهم مع بعض ومع بيئتهم .تعمل
املؤسسة عىل بناء مجتمع متوازن يتّسم بالنزاهة والعدل والتوازن
ّ
املؤسسة “أديسيوم”  Adessiumمستوحى
بني البرش والطبيعة .اسم ّ
من العبارة الالتينية  ،ad esseالتي تعني حرفياً “نحو الكينونة” .وهو
يعني املساعدة والدعم واملشاركة التي تحقّق تغيريا ً إيجابياً.

مجموعة املحيطات الخمسة
تضم مجموعة “املحيطات الخمسة” [ ]Oceans 5عددا ً من ِ
املحسنني
امللتزمني بالحفاظ عىل املحيطات .تو ّجه املجموعة استثامراتها ودعمها
نحو املشاريع والحمالت الهادفة إىل حامية التن ّوع البيولوجي وكبح
صيد األسامك املفرط .وهي تدعم املشاريع املركَّزة ذات األطر الزمنية
املح ّددة التي متلك القدرة عىل توليد نتائج واضحة وقابلة للقياس.

ائتامن سواير غروب الخريي
تأسس “ائتامن سواير غروب الخريي” [Group Charitable Trust
ّ
 ]The Swireيف العام  .1983يُشكّل الذراع الخريية ملجموعة
“سواير” يف هونغ كونغ ،ويحصل عىل التمويل من الرشكات التابعة
ملجموعة “سواير” .يعمل االئتامن من أجل عامل مزدهر قائم عىل
التن ّوع واملساواة يف الفرص والنمو املستدام .وبغية تحقيق هذه
الرؤية ،يق ّدم التمويل للمنظامت غري الربحية التي ت ُعنى بالبيئة
والتعليم والفنون والثقافة يف هونغ كونغ والرب الرئييس الصيني.

من الرتاجع إىل املعافاة -رزمة إنقاذ املحيطات العاملية
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شكر وتقدير
ساهم عدد كبري من األشخاص يف إعداد هذا التقرير وتطوير األفكار واملبادرات املض ّمنة فيه.
يتعذّر تعدادهم جميعاً ،ال سيام أولئك الذين شاركوا يف أنشطة التواصل التي كانت ت ُقام
بالتزامن مع كل اجتامع تعقده املفوضية .لقد أفادت املفوضية كثريا ً من أفكارهم ومقرتحاتهم.
من األشخاص الذين ساهموا يف تطوير األفكار املض ّمنة يف التقرير ،أو الذين استعانت بهم
املفوضية بصفتهم مستشارين وخرباء :حنيف ابراهيم (لجنة التخطيط يف جنوب أفريقيا)،
وتشاك فوكس (مجموعة املحيطات الخمسة) ،وكريستينا غيريدي (االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة،
 ،)IUCNوالدكتور سلامن حسني (مبادرة “اقتصاد النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي”،
 ،)TEEBومايكل لودج (السلطة الدولية لقاع البحار ،)ISA ،والدكتور جوشوا رايرشت وكارين
ساك وبييك مارشال (ائتامن بيو الخريي ،)The Pew Charitable Trusts ،والربوفسور ألكس
روجرز ،املستشار العلمي املستقل للمفوضية العاملية للمحيطات (كلية سومرفيل و“الربنامج
الدويل حول وضع املحيطات” ،)IPSO ،والدكتور إنريك ساال (ناشونال جيوغرافيك) ،والربوفسور
رشيد سميال (مركز املصايد يف جامعة كولومبيا الربيطانية)UBC Fisheries Centre ،وصويف
هومل ( . )Communications Incلقد أعطوا جميعهم بسخاء من وقتهم وخرباتهم وآرائهم،
وكانت مقرتحاتهم العملية وحكمتهم موضع تقدير شديد من املفوضية .غني عن القول أنهم ال
يتح ّملون عىل اإلطالق أي مسؤولية يف ما يتعلّق بشكل التقرير النهايئ أو مضمونه.
متخصصة
ومن األشخاص اآلخرين الذين ساهموا يف عمل املفوضية أو قدّموا لها استشارات ّ
حول خيارات السياسات :جيني أبراهامز ،وزارينا أديكاري ،وجيف أردرون (معهد الدراسات
املتقدّمة حول االستدامة ،)IASS ،وديربا أوسنت ( ،)Communications Incوجايسون بايب
(مؤسسة بلومربغ) ،وآن-ماري بايكر (ائتامن بيو الخريي) ،وكريس بامرب (كلية سومرفيل)،
وجيسيكا باتل (الصندوق العاملي للحياة الربية ،)WWF ،والدكتورة كورين بولكومب
(كلية الزراعة االسكتلندية ،)SRUC ،والسفري ستيوارت بيك (باالو) ،وكريستوفر بري ،وإريك
بليسيك ( ،)Oceanaوألكسندرا بوغدانوفا ،وإالين بورمان (كلية سومرفيل) ،وآدم بويي
(مجلة بروسبكت) ،ورئيس األساقفة بريسلني (كيب تاون) ،وجيجي بريسون (Ocean
 ،)Eldersوجيسيكا براون (اإليكونوميست) ،وبوري كانالز ( ،)Medpanوفرغوس شادويك،
وروث شالونر ،ويس دبليو شونغ (الصندوق العاملي للحياة الربية) ،والدكتور ويليام شونغ
(مركز املصايد يف جامعة كولومبيا الربيطانية) ،وإمييه كريستنسن ،والدكتور مالكوم كالرك
( ،)NIWAوصويف لو كلو ( ،)ADM Capital Foundationوآن كويل (مؤسسة مور الخريية،
 ،)Moore Charitable Foundationومايكل كوناثان (مركز التقدم األمرييكCenter for ،
 ،)American Progressوأوليفيا كونروي ،والربوفسور كريس كوستيلو (جامعة كاليفورنيا،
سانتا باربرا) ،وآندي كورنيش (الصندوق العاملي للحياة الربية) ،وأليس كروس ،ودونكان
كوري ( ،)Globelawوفيونا كورتن ( ،)Communications Incوماريا دامانايك (املفوضية
األوروبية) ،وآمي ديساي (مؤسسة كلينتون) ،وجايك ديكسون (رشكة ،)Pacific Andes
ودانييال ديز (الصندوق العاملي للحياة الربية) ،وأمري دوسال (الرشاكات العاملية التابعة لألمم
املتحدة  ،)UN Global Partnershipsوإليزابيث درويل (معهد التنمية املستدامة والعالقات
الدولية) ،والدكتورة سيلفيا إيرل ( ،)Mission Blueوغافني إدواردز (الصندوق العاملي للحياة
الربية) ،ولوري إيفنز (املفوضية األوروبية) ،والدكتور مارتن إنغلامن (،)Plastics Europe
وجيمس فان (شبكة صحافة األرض )Earth Journalism Network ،وبوال فايفا ،وزوي
فانون ،وسعادة برنارد فوتريري (مؤسسة األمري ألربت الثاين ،أمري موناكو) ،وكلوي فرغوسون،
ومات فيدلر ( ،)Communications Incوالربوفسور ديفيد فريستون (تحالف سارغاسو
للبحار ،)Sargasso Sea Alliance ،وساشا غابيزون (نساء يف أوروبا من أجل مستقبل مشرتك،
 ،)WECFوسريج غارسيا ،ونييك غاسكل ( ،)Audience Communicationsوماثيو جياين
(ائتالف الحفاظ عىل أعامق البحار ،)Deep Sea Conservation Coalition ،والربوفسور
جان غالزوسيك (جامعة كايب تاون) ،وأليستري غراهام (الصندوق العاملي للحياة الربية)،
وإمييه غونزاليس (الصندوق العاملي للحياة الربية) ،وتشارلز غودارد (اإليكونوميست)،
والدكتور بييك غولدبرغ (ائتامن بيو الخريي) ،وجينا غويلن (بعثة األمم املتحدة يف كوستا
ريكا) ،وإد جيد ( ،)Audience Communicationsوكاييس هانسن (ائتامن بيو الخريي) ،وآنا
هادليس ،والدكتور ستيفن هول (مركز األسامك العاملي ،)World Fish Center ،وبيل هري
(معهد بوتسدام ،)Potsdam Institute ،والدكتور جيمس هني (املسح الجيولوجي األمرييك،
 ،)US Geological Surveyوالدكتور غراهامي هندرسون (رشكة شيل للتجارة والشحن،
 ،)Shell Trading and Shipping Companyويش هيو ،ووائل حميدان (شبكة العمل
من أجل املناخ ،)Climate Action Network ،وبول هولثوس (مجلس املحيطات العاملي،
 ،)World Ocean Councilوروبرت هوز (مجلس اإلدارة البحريةMarine Stewardship ،
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امللحق الخامس :مرسد املخترصات

مرسد املخترصات
 ،)Councilوجايكوب جيمس (مؤسسة وايت ،)Waitt Foundation ،والدكتورة جينا جامبيك
(جامعة جورجيا) ،والدكتور خورخي جيمينيز ( ،)MarVivaوطوين جونيرب (جامعة والية أيوا،
 ،)ISUوالربوفسور ديفيد كيث (جامعة هارفرد) ،وألكس كرييب (شبكة أخبار املناخClimate ،
 ،)News Networkوماركوس كنيجي ( ،)Ocean2012والدكتورة هيذر كولديوي (جمعية
لندن للحيوانات ،)Zoological Society of London ،وأوفيليا كونغ ،والربوفسور دان الفويل
(االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة) ،وإمييل النديس ،وماندي الو ،وكريستني لوه (هونغ كونغ)،
ولورا الو (ائتامن سواير الخريي ،)The Swire Charitable Trusts ،وجورج ليونارد (Ocean
 ،)Conservancyوتريس لويس (مؤسسة أوك ،)Oak Foundation ،وطوين لونغ (ائتامن بيو
الخريي) ،والربوفسورة جاين لوبشينكو (جامعة والية أوريغون،)Oregon State University ،
وبرونوين مادوكس (مجلة بروسبكت) ،وهانس خورخن ماترن (مجموعة ،)Metro Group
وغيسلني ماكسويل ( ،)TerraMarوهيالري مكامهون (منظمة ،)The Carbon War Room
وسريينا مكالرين ،والدكتور فرانك مري ،وأوليفر موين (لجنة اإلنقاذ الدولية ،)IRC ،والدكتور
بيدرو مونتريو (مجلس البحوث العلمية والصناعية ،)CSIR ،وهيلني مورتون ،وكالريس مورغان
(منظمة التجارة العاملية) ،وجاسنت موندي (جامعة والية أيوا) ،وجون نوريس (مركز التقدم
األمرييك) ،وروبن نيالند ،وأندرياس باباكونستانتينو (املفوضية األوروبية) ،وأندرو باركر (كلية
سومرفيل) ،وكوريل بريتوريوس (برنامج األمم املتحدة للبيئة ،)UNEP ،وترييزا ريبريا (معهد
التنمية املستدامة والعالقات الدولية) ،وكييل ريغ (مجموعة فاردا،)The Varda Group ،
وجوليا روبرسون ( ،)Ocean Conservancyوالربوفسور كالوم روبرتس (جامعة يورك)،
وجوليان روشيت (معهد التنمية املستدامة والعالقات الدولية) ،وكريس روز ،وجو رويل
( ،)Common Seasوستيف راسل (مجلس الكيمياء األمرييكAmerican Chemistry ،
 ،)Councilودانيال ساك ،والربوفسورة إيفون سادويف (جامعة هونغ كونغ) ،وكورتني ساكاي
( ،)Oceanaوالدكتور ديفيد سانتيو (مخترب غرينبيس للعلوم،)Greenpeace Science Lab ،
ورالف شنيدر ( ،)Plastics Europeوجنيفر سكرين ،وإرين م .سيب ،وويليام شوبرت (شبكة
صحافة األرض) ،وآالن سييلن (مؤسسة سكريبس لعلوم املحيطاتScripps Institution of ،
 ،)Oceanographyوميالين سيغز (جامعة والية أيوا) ،وتيم سميث ( ،)Maersk Lineوليزا
سبري (مجلس الدفاع عن املوارد الطبيعية ،)NRDC ،ونيك ستيل (،)Communications Inc
وآشيم ستيرن (برنامج األمم املتحدة للبيئة) وألكس ستيفنسون (مجلة بروسبكت) ،وروجر
سرتيفنز ( ،)Wallenius Wilhelmsen Logisticsوبافان سوخديف (،)GIST Advisory
ولورنا سوتون وأليس تيبينغ (املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة ،)ICTSD ،والسفري جان
بيار تيبو (فرنسا) ،والربوفسور دير تالدي (جامعة بريتوريا) ،وستيف ترنت (مؤسسة العدالة
البيئية ،)Environmental Justice Foundation ،وسو تومي (اإليكونوميست) ،والربوفسورة
لورنس توبيانا (معهد التنمية املستدامة والعالقات الدولية) ،والسفري إدواردو أوليباري (كوستا
ريكا) ،وفاروق أواله (منتدى أصحاب املصلحة من أجل مستقبل مستدامStakeholders’ ،
 ،)Forum for a Sustainable Futureوروجري فاندر ويرد (مؤسسة أديسيومAdessium ،
 ،)Foundationوفلوريس فان هست (مؤسسة أديسيوم) ،والسفري غيريمو فاليس (مؤمتر
األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،)UNCTAD ،والدكتورة فيلومني فرالن (الجمعية الدولية
للمعادن البحرية ،)International Marine Minerals Society ،ومرييالفون ليندنفلز
( ،)Communications Incوبيانكا واختل ( ،)The Carbon War Roomوالدكتورة هيلني
واالس ( ،)Genewatchوالدكتورة وندي واتسون-رايت (اللجنة الدولية الحكومية لعلوم
املحيطات ،IOC ،التابعة ملنظمة اليونيسكو) ،والسفري سول ويسليدر (كوستا ريكا) ،وجون
ويلر ،والدكتور كرو وايت ( ،)Cal Polyولورنا وايت (كلية سومرفيل) ،وآين ويتون ،والربوفسور
غراي ويليامز (معهد سواير البحري ،)Swire Marine Institute ،ولويس ويت ،وناتايل وود،
ودوغ وودرينغ (التحالف من أجل معافاة املحيطات ،)Ocean Recovery Alliance ،وجوان
يانغ (ائتامن بيو الخريي) ،ويان-يان ييب ()Civic Exchange
ونعرب عن شكرنا لـ”مركز ماكينزي العاملي لالستدامة”
( )McKinsey Global Center for Sustainabilityعىل تزويدنا بالوقائع وبالدعم التحلييل.
وتتو ّجه املفوضية العاملية للمحيطات بالشكر واالمتنان إىل  Brand Unionعىل دعمها
التقص الذي أجرته املفوضية.
االسرتاتيجي والخالّق خالل ّ
أخريا ً ،نعرب عن تقديرنا الشديد للدكتورة أليس بروشاسكا ،مديرة كلية سومرفيل يف جامعة
أكسفورد ،التي أتاحت استضافة املفوضية يف مقر الكلية.
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منظومة التعريف اآليل
(مجموعة العمل التابعة لألمم املتحدة حول التنو ع البيولوجي خارج الوالية الوطنية) مجموعة عمل غري رسمية ومفتوحة
أنشئت لدراسة املسائل املتعلقة بالحفاظ عىل التنوع البيولوجي البحري خارج الوالية الوطنية واستخدامه بطريقة مستدامة
ثاين أكسيد الكربون
املنطقة االقتصادية الحرصية
تقويم األثر البيئي
جهاز تجميع األسامك
منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة (الفاو)
املنظمة البحرية الدولية
الربنامج الدويل حول وضع املحيطات
السلطة الدولية لقاع البحار
الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم
هدف إمنايئ لأللفية
منطقة بحرية محمية
املحصول املستدام األمثل
االتفاق حول إجراءات الدول املرفئية ملكافحة الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم وردعه وإلغائه
املنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد
املنظامت اإلقليمية إلدارة املحيطات
هدف للتنمية املستدامة
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار
برنامج األمم املتحدة للبيئة
اتفاق األمم املتحدة لألرصدة السمكية
مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة
منظمة التجارة العاملية
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الوثائق األساسية الصادرة عن املفوضية العاملية للمحيطات
أوراق الخيارات يف السياسات ()2013

1

إدراج املحيطات يف أهداف التنمية املستدامة
تغي املناخ وتح ّمض املحيطات والهندسة الجيولوجية
ّ
التخلص من التلوث املرض بأعايل البحار
التنقيب البيولوجي واملوارد الجينية البحرية يف أعايل البحار
تعزيز التنظيامت حول التعدين يف القعر يف أعامق البحار
إلغاء دعم املصايد املرض الذي يؤث ّر يف أعايل البحار
املناطق البحرية املحمية :حامية التنوع البيولوجي يف أعايل البحار
الصيد غري املرشوع وغري املبلّغ عنه وغري املنظّم
تحسني املساءلة واألداء يف إدارة املصايد الدولية
تحديث حكم املحيطات

أمانة الرس

مالحق أوراق الخيارات يف السياسات ()2014

Memorandum pursuant to the meeting of the SDG Open
Working Group

سيمون ريدي

نائب أمني رس تنفيذي

رميي بارمانتيري

كارل برينان
مديرةالعمليات

كريستيانتيلييك

ساره غاردنر

جاسنت وولفورد

إينيس دي أغويدا

فيليب بورغس

أمني رس تنفيذي

[مذكرة إثر اجتامع مجموعة العمل املفتوحة الخاصة بأهداف التنمية املستدامة
([ ])SDG Open Working Groupمتوافر باإلنجليزية فقط]

High seas elements for a possible Ocean SDG

مدير االلتزام العاملي

[عنارص أعايل البحار التي يجب أخذها يف االعتبار لدى وضع هدف للتنمية املستدامة
2
خاص باملحيطات] [متوافر باإلنجليزية فقط]

Supplement to climate change, ocean acidification and geoengineering

تغي املناخ وتح ّمض املحيطات والهندسة الجيولوجية] [متوافر باإلنجليزية فقط]
[ملحق ّ

Climate change, ecosystem resilience and marine protected areas

[تغري املناخ وقدرة النظم اإليكولوجية عىل املقاومة واملناطق البحرية املحمية] [متوافر
باإلنجليزيةفقط]

Supplement to pollution: relationship between offshore activities on the
continental shelf and pollution of the high seas

[ملحق التلوث :العالقة بني األنشطة البحرية يف الجرف القاري وتل ّوث أعايل البحار]
[متوافر باإلنجليزية فقط]

مساعدة إدارية

مدير االتصاالت 2014

مسؤولة االتصاالت

Towards international regulation of offshore oil and gas activities:
pragmatic directions to be considered by the Global Ocean Commission
)(Paper prepared for the Global Ocean Commission by IDDRI

[نحو تنظيم دويل ألنشطة التنقيب عن النفط والغاز يف املياه :توجيهات براغامتية معروضة
عىل املفوضية العاملية للمحيطات لدراستها (ورقة أعدّها “معهد التنمية املستدامة
والعالقاتالدولية” ()IDDRIللمفوضيةالعامليةللمحيطات)] [متوافرباإلنجليزيةفقط]

مدير السياسات واألبحاث

Market-based instruments to address marine debris

[أدواتمستندةإىلالسوقملعالجةالحطامالبحري][متوافرباإلنجليزيةفقط]

State of fish aggregation devices (FADs) disposal options

[نتائج حلقة العمل التي نظّمتها املفوضية العاملية للمحيطات حول الدعم الحكومي]
[متوافر باإلنجليزية فقط]

?Should high seas areas not covered by RFMOs become closed areas

[هل يجب إغالق مناطق أعايل البحار التي ال تغطّيها املنظامت اإلقليمية إلدارة
املصايد؟] [متوافر باإلنجليزية فقط]
– State of knowledge of potential high seas marine protected areas
)Ecologically and Biologically Significant Areas (EBSAs

[املعارف عن املناطق البحرية املحمية املحتملة يف أعايل البحار  -املناطق امله ّمة إيكولوجياً
وبيولوجياً([])EBSAsمتوافرباإلنجليزيةفقط]

Options to raise IUU fishing as a security issue

[خيارات لطرح مسألة الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم يف إطار املشاغل
األمنية] [متوافر باإلنجليزية فقط]

1.
2.

[أوضاع املصادقة عىل “االتفاق حول إجراءات الدول املرفئية” (Agreement, PSMA
 )Port State Measuresونتائج التطبيق عىل املوارد] [متوافر باإلنجليزية فقط]

Accountability and performance of RFMOs, UNFSA review conference,
sanctions

[مساءلة وأداء املنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد ( ،)RMFOsومؤمتر مراجعة “اتفاق
األمم املتحدة لألرصدة السمكية” (،)UN Fish Stocks Agreement, UNFSA
والعقوبات] [متوافر باإلنجليزية فقط]

From Regional Fisheries Management Organisations to Regional Ocean
?Management Organisations

[من املنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد إىل املنظامت اإلقليمية إلدارة املحيطات؟] [متوافر
باإلنجليزيةفقط]

Convention on Biological Diversity (CBD) jurisdiction in the high seas

[اختصاص “اتفاقية التنوع البيولوجي” (on Biological Diversity, CBD
 )Conventionيف أعايل البحار] [متوافر باإلنجليزية فقط]

A Global Ocean Stability Board: Possible mandate, membership and
structure

[هيئة حول استقرار املحيطات العاملية :التفويض املحتمل والعضوية والهيكلية] [متوافر
باإلنجليزيةفقط]

Appointment of a Special Representative of the Secretary-General for
the Ocean and improved UN-system coordination on oceans

[تعيني ممثل خاص عن أمني عام األمم املتحدة لشؤون املحيطات وتحسني التنسيق حول
املحيطات يف منظومة األمم املتحدة] [متوافر باإلنجليزية فقط]

Outline of a new governance structure under UNCLOS

[الخطوط العريضة آللية حكم جديدة مبوجب “اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار”
([ ])UNCLOSمتوافر باإلنجليزية فقط]

وثائق أخرى من املفوضية العاملية للمحيطات

– Lodge, M. (2010). Why some commissions succeed and others fail
lessons and review.

[لودج ،م .)2012( .ملاذا تنجح بعض املفوضيات فيام تفشل أخرى  -دروس ومراجعة]
[متوافر باإلنجليزية فقط].

Lodge, M. and Sack, K. (2012). Global ocean governance primer: What
we choose to do now will define us for generations.

[أمثلة عن مستودعات بيولوجية دولية يف قطاعات أخرى ميكن استخدامها يف حالة
املوارد الجينية البحرية] [متوافر باإلنجليزية فقط]

Outcome of Global Ocean Commission workshop on subsidies

جيني دين

Status of the Port State Measures Agreement (PSMA)ratification and
the resource implications of implementation

[املفوضية العاملية للمحيطات .)2012( ،رسم املسار الصحيح ألعايل البحار يف القرن
الحادي والعرشين] [متوافر باإلنجليزية فقط].

Supplement to seabed mining

كبرية املعاونني يف السياسات

[إغالق األسواق أمام محاصيل الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم
وإلغاء الطلب عليها] [متوافر باإلنجليزية فقط]

[خيارات التخلص من أجهزة تجميع األسامك ([ ])FADsمتوافر باإلنجليزية فقط]

[ملحق عن التعدين يف قاع البحار] [متوافر باإلنجليزية فقط]

ريتشارد بالك

Eradicating the market and demand for IUU fish

[لودج ،م .وساك ،ك .)2012( .حكم أعايل املحيطات :ما نختار القيام به اآلن سيحدّد
مصرينا ألجيال] [متوافر باإلنجليزية فقط].

Examples of international bio-repositories from other sectors that may
be applicable to marine genetic resources

مدير االتصاالت 2013

Operational aspects of vessel tracking and transponders

[الجوانبالتشغيليةلتتبّعاملراكبوأجهزةاالستجابة][متوافرباإلنجليزيةفقط]

متوافرة عىل الرابط:

Global Ocean Commission, (2012). Charting the Right Course for the
High Seas in the 21st Century
Rogers, A.D. Sumaila, U.R., Hussain, S.S. & Baulcomb, C.(2014). The
High Seas and Us: Understanding the Value of High Seas Ecosystems.
)(Report commissioned by the Global Ocean Commission

[روجرز ،أ .د ،.سميال ،رشيد ،حسني ،س .س ،.وبولكومب ،ك .)2014( .نحن وأعايل
البحار :فهم قيمة النظم اإليكولوجية يف أعايل البحار( .تقرير أُنجِز بطلب من املفوضية
العاملية للمحيطات)] [متوافر باإلنجليزية فقط].

ترد التقارير واألوراق األخرى املتعلقة بعمل املفوضية العاملية للمحيطات
يف قامئة يف  Reading Roomعرب املوقع اإللكرتوين/leran/readingroom. :
 www.missionocean.meليست القامئة شاملة.
 .1متوافرة عىل الرابط:
http://www.globaloceancommission.org/policies/
 .2متوافرة عىل الرابط:

http://www.globaloceancommission.org/wp-content/uploads/SDG-GlobalOcean-targetsand-indicators-Global-Ocean-Commission-High-Sea.PDF

http://www.globaloceancommission.org/policies/
متوافرة عىل الرابطhttp://www.globaloceancommission.org/wp-content/uploads/SDG-Global-Ocean-targets- :
and-indicators-Global-Ocean-Commission-High-Seas.pdf
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أعضاء املفوضية العاملية للمحيطات

خوسيه ماريا فيغرييس(رئيس مشارك)

رئيس كوستا ريكا من  1994إىل
1998؛ رئيس منظمة “كاربون وور
روم” []Carbon War Room

لويز فورالن

وزير سابق للتنمية والصناعة والتجارة
الخارجية يف الربازيل؛ عضو يف مجلس
إدارة رشكة BRF Foods

بول مارتن

رئيس الوزراء ووزير املالية سابقاً يف كندا؛ أول
رئيس لوزراء املالية يف مجموعة العرشين

تريفور مانويل (رئيس مشارك)

وزير لدى الرئاسة يف جنوب أفريقيا
مسؤول عن التخطيط؛ وزير مالية سابق

فالدميري غوليتسني

ٍ
قاض يف املحكمة الدولية لقانون البحار

كريستينا ناربونا

وزيرة البيئة سابقاً يف إسبانيا؛
مستشارة يف “مجلس السالمة النووية”
[]Nuclear Safety Council

ديفيد ميليباند (رئيس مشارك)

كارول برونر

فيكتور شو

أوبياجييل “أويب” إيزيكويسييل

رئيس “اللجنة الدولية لإلنقاذ” [International
 ]Rescue Committeeومديرها
التنفيذي؛ وزير خارجية بريطانيا سابقاً

رئيسة “الوكالة األمريكية لحامية
البيئة” [US Environmental
 ]Protection Agency, EPAسابقاً

رئيس مجلس إدارة املجموعة االستثامرية
First Eastern Investment Group؛
رئيس مشارك يف مجلس األعامل الدويل
يف املنتدى االقتصادي العاملي

وزيرة تعليم سابقة يف نيجرييا؛ شاركت
يف تأسيس منظمة “الشفافية الدولية”
[]Transparency International
التي تعمل عىل مكافحة الفساد

روبرت هيل

رسي مولياين إندراوايت

يوريكو كاواغويش

باسكال المي

وزير البيئة والدفاع سابقاً يف
أسرتاليا؛ رئيس جامعة أديالييد

جون بوديستا

رئيس “مركز التقدّم األمرييك” [Center
 ،]for American Progressكبري
املوظفني سابقاً يف البيت األبيض
*عضو يف املفوضية عام 2013

عضو منتدب ورئيسة العمليات التنفيذية يف
البنك الدويل؛ وزيرة مالية سابقة يف أندونيسيا

وزيرة سابقة للخارجية وللبيئة يف اليابان؛
أستاذة زائرة يف معهد ميجي للشؤون العاملية
[]Meiji Institute for Global Affairs

راتان تاتا

فوا تولوا

رئيس مجلس إدارة “مجموعة تاتا”
[ ]Tata Groupسابقاً ،ومن كبار
املساهمني يف األعامل الخريية

عضو يف مجلس الحكومة يف توكيالو
ووزير الطاقة؛ رئيس الحكومة سابقاً

مدير عام “منظمة التجارة العاملية” سابقاً

أندريس فيالسكو

وزير مالية تشييل سابقاً؛ أستاذ مادّة املامرسات
املهنية يف التنمية الدولية يف جامعة كولومبيا
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االقرتاح الثامن
إنشاء منطقة لتجديد املوارد
يف أعايل البحار

ﳌﺎذا ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح ﻣﻬﻢ؟

ﻣﻦ ﻳﺼﻄﺎد ﰲ أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر؟

ﻣﻦ ﺷﺄن إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﳌﻮارد ﰲ أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر أن
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ اﳌﺤﻴﻄﺎت وﻋﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ،وﻋﲆ
ﺣامﻳﺘﻬام مبﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﲆ اﳌﺼﺎﻳﺪ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ.

ﺗﺴﺘﺤﻮذ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷوﱃ ﻋﲆ  50%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻣﻌﺪل ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳامك اﳌﺼﻄﺎدة ﰲ
أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ )مبﻼﻳني
اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣريﻛﻴﺔ(

ﻣﻦ ﺷﺄن ﺣامﻳﺔ أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر
أن ﺗﺆﺛ ّﺮ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺣﺼﺔ ﺻﻐرية
ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻣﻦ ﺷﺄن ﺣامﻳﺔ أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر أن متﺎرس ﺗﺄﺛرياً
ﺑﻴﺌﻴﺎً ﻛﺒرياً ،ﻛام أن ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ
وﺗﺤﻘّﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﻤﺔ.

ﻣﻌﺪّل اﳌﺼﻴﺪ ﰲ أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر
)ﺑﺂﻻف اﻷﻃﻨﺎن(

 10ﻓﺮﻧﺴﺎ

$331 98
4

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

5

$672 297

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
$656 222

7
1

اﻟﻴﺎﺑﺎن

2

$2,711 880

ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻷﺳامك ﻳﺘﻢ اﺻﻄﻴﺎدﻫﺎ ﺣﴫا ً ﰲ أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر

اﳌﺠﻤﻮع ﻷول ﻋﴩة ﺑﻠﺪان
 8452ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
 5035أﻟﻒ ﻃﻦ

$1,158 649

ﻳﺘﻢ اﺻﻄﻴﺎدﻫﺎ ﺣﴫا ً داﺧﻞ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﴫﻳﺔ

ﺣﺠﻢ اﳌﺼﻴﺪ
70

مبﻼﻳني اﻷﻃﻨﺎن

10

اﳌﺮاﻛﺐ
4,300

ا ﻟﻔﻴﻠﻴﺒني

ﺗﺸﻴﲇ

43
اﳌﺼﺎﻳﺪ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﴫﻳﺔ
اﳌﺼﺎﻳﺪ ﰲ أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر

اﳌﺼﺎدر:

ﻟﻠﻤﺮاﻛﺐwww.fao.org/fishery/topic/1616/en and FAO, 2010, State of the World Fisheries and :
Aquaculture, http://www.fao.org/docrep/013/i1820e/i1820e00.htm
ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﳌﺼﻴﺪSea Around us Project, 2014 :
http://www.seaaroundus.org/trophiclevel/percenteezhs.Aspx?Eez=000&fao=0&typeout=0&co
untry=eez%20(global%20catch

أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

$394 372

$610 939

ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر ﻣﺤﻤﻴﺔ ،ﻣﺎذا ﻛﺎن ﻟﻴﺤﺼﻞ؟
ﻣﺤﺎﺻﻴﻞاﳌﺼﺎﻳﺪ

أرﺑﺎح اﳌﺼﺎﻳﺪ

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻷرﺻﺪة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ

اﻟﻌﺪد ،ﺑﺎﻵﻻف

ﺗﻘﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﴫﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ 200
ﻣﻴﻞ ﺑﺤﺮي ﻣﻦ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺣﲇ .اﻷﺳامك اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
اﺻﻄﻴﺎدﻫﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﴫﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺰﻳﺞ
ﻣام ﻳُﻌ َﺮف ﺑـ"اﻷرﺻﺪة اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ" )أي إﻧﻬﺎ متﴤ ﺑﻌﻀﺎً
ﻣﻦ وﻗﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﴫﻳﺔ وﰲ أﻋﺎﱄ
اﻟﺒﺤﺎر ﻋﲆ اﻟﺴﻮاء( ،واﻷرﺻﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺻﻄﻴﺎدﻫﺎ
ﺣﴫا ً ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﴫﻳﺔ.

$948 624

$369 346

ﻣﻦ ﺷﺄن إﻏﻼق أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر ﻛﻠﻴﺎً أﻣﺎم اﻟﺼﻴﺪ أن ﻳﺆ ّدي ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ إﱃ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒرية ﰲ...

ﻳﺘﻢ اﺻﻄﻴﺎدﻫﺎ داﺧﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﴫﻳﺔ
وﰲ أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر ﻋﲆ اﻟﺴﻮاء

ﺗﺎﻳﺒﻴﻪ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ )ﻛﻴﺎن ﺻﻴﺪ اﻷﺳامك(

8
6

$603 608

ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
3

9

اﻟﺼني

<%30

<%100

23ﻣﻠﻴﻮن
ﻃﻦ
اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﳌﺼﻴﺪ
اﻟﻌﺎﳌﻲ إذا متﺖ ﺣامﻳﺔ
أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر

<%150

اﳌﺼﺪرCLOSE THE HIGH SEAS TO FISHING?; WHITE AND COSTELLO 2014 :

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ؟

 here please add betweenاﻟﺒﺤﺎر  andﻣﻨﻄﻘﺔ:

إذا مل ﺗﺘﺨﺬ اﳌﻨﻈامت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹدارة اﳌﺼﺎﻳﺪ إﺟﺮاءات ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﳌﻘﱰﺣﺎت ،ﻋﻠﯩﺎﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ
إﻋﻼن أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر -ﻣﺎ ﻋﺪا اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺸﻂ اﳌﻨﻈامت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹدارة اﳌﺼﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ  -ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﳌﻮارد ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
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االقرتاح الثامن
إنشاء منطقة لتجديد املوارد
يف أعايل البحار

تقرتح املفوضية يف هذا التقرير مجموعة من الخطوات الرضورية لوقف التدهور يف املحيطات
العاملية ،وبناء املرونة والقدرة عىل التكيف مع التغيري ،وتحقيق املعافاة يف الحياة املحيطية .نحن
نتطلّع إىل أن يساهم تطبيق هذه املقرتحات يف الوقت املناسب ،يف تعطيل األسباب األساسية
لرتاجع املحيطات متهيداً للتخلّص منها نهائياً ،وتحفيز مح ّركات املعافاة .وعرب القيام بذلك ،نرتك
ألجيال املستقبل محيطات تتمتع باإلنتاجية واملرونة والقدرة عىل االستمرار ،وال تعاين بعد اآلن من
التدهور الشديد واالستغالل الجائر.

تدرك املفوضية أنه من الرضوري االستمرار يف إجراء البحوث العلمية لتقويم اآلثار الرتاكمية
لألنشطة البرشية عىل أعايل البحار مبا ُيتيح اتخاذ قرارات مطّلعة حول وقف تدهور املحيطات
العاملية .لكن وعمالً باملبدأ االحرتازي ،ال ميكن أن يكون النقص يف املعلومات العلمية سبباً المتناع
املجتمع الدويل عن التح ّرك إذا أردنا الحفاظ عىل عافية املحيطات العاملية .وقد تزامن عمل
املفوضية مع ظهور بيانات وتحاليل علمية واقتصادية جديدة حول التفاعل بني األرصدة السمكية
يف أعايل البحار وتلك املوجودة يف املناطق الحرصية االقتصادية .فباالستناد إىل هذه املعلومات
الجديدة ،لن يعود إغالق أعايل البحار أمام الصيد بالفائدة عىل األرصدة السمكية وحسب ،إمنا
يكتسب أيضاً بعداً منطقياً عىل املستوى االقتصادي ،ويساهم يف تحسني اإلنصاف العاملي ،ويتيح
تغي املناخ.
مقاومة ّ
نحن عىل يقني من أن مقرتحاتنا ستساهم ،يف حال تطبيقها ،يف وقف دورة التدهور .بيد أن التاريخ
حافل باألمثلة عن مقرتحات جيدة مل يتم تطبيقها .إذا القت مقرتحاتنا املصري نفسه ،وكانت النتيجة
استمرار الرتاجع يف أعايل البحار ،فسوف يؤثّر ذلك يف املحيطات والشعوب والنظم يف مختلف أنحاء
الكرة األرضية نظراً إىل القدرات التجديدية التي تتم ّتع بها أعايل البحار.
يه ّمنا التأكيد أنه إذا مل يتم العمل عىل تحسني عافية املحيطات العاملية ،يجب اتخاذ التدابري الالزمة
إلنقاذ هذا املورد الطبيعي الحيوي .عىل هيئة املساءلة املعنية باملحيطات العاملية أن تط ّبق آلية
مستقلّة لرصد التقدّم .ويف حال س ّجلت تراجعاً مستمراً بعد خمس سنوات مثالً أو ما يقاربها ،فعىل
املجتمع الدويل أن ينظر يف تحويل أعايل البحار  -باستثناء املناطق حيث تنشط منظامت إدارة
املصايد اإلقليمية بطريقة ف ّعالة  -إىل منطقة لتجديد املوارد حيث ُي َنع الصيد الصناعي .يجب أن
تأخذ هذه الخطوة يف االعتبار وظائف منظامت إدارة املصايد اإلقليمية ضمن املناطق االقتصادية
الحرصية ،وأن تتض ّمن بنداً ينص عىل رفع الحظر يف حال تطبيق مقرتحات فعالة إلدارة املوارد من
أجل الحفاظ عىل املوارد الحية يف املناطق ذات الصلة وإدارتها .الهدف من هذه اآللية ومن مفهوم
إنشاء منطقة لتجديد املوارد هو جعل األرصدة السمكية مستدامة لألجيال الحالية واملستقبلية،
وتجديد الحياة املحيطية بطريقة منصفة ضامناً لرفاه هذا املشاع العاملي من أجل الحفاظ عىل
عافية الكرة األرضية وشعوبها وتن ّوعها البيولوجي.

يتألف جبل أنطون دورن البحري يف شكل أسايس من الشعب املرجانية ،مبا يف ذلك أنواع غورغونية
ضخمة ،وشعب مرجانية خيزرانية ،وشعب مرجانية ناعمة ،وأنواع  ،Anthomastusوأنواع Leiopathes
التي تعيش يف الشعب املرجانية السوداء .جميع الحقوق محفوظة لـ JNCC/2009
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االقرتاح السابع
هيئة املساءلة املعنية باملحيطات
العاملية  -رصد التقدّم نحو
محيطاتسليمة

تويص املفوضية بإنشاء هيئة مستقلة للمساءلة يف مجال املحيطات العاملية من
تقدم ٍ
كاف نحو تطبيق املقرتحات التي رفعتها
شأنها أن ترصد وتق ّوم إذا كان هناك ّ
املفوضية من أجل وقف تدهور املحيطات العاملية ومن ثم تجديدها ،والعمل عىل
للتقدم الذي يحقّقه
حكمها بفعالية وإنصاف .وعىل الهيئة أن تجري تقومياً منتظامً ّ
املجتمع الدويل نحو تطبيق املقرتحات املض ّمنة يف هذا التقرير ،وأن تطلع الرأي
تتوصل إليها.
العام عىل االستنتاجات التي ّ
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ملاذا هذا االقرتاح مهم؟

ما الذي يجب فعله؟

إن جميع توصيات املفوضية من أجل إصالح الرتتيبات املؤسسية املعتمدة
حالياً يف حكم املحيطات العاملية تتوقّف ،بدرجات متفاوتة ،عىل حسن
تطبيق االتفاقات املتعدّدة األطراف عىل الصعيد العاملي .ويتوقّف كل
واحد من هذه االتفاقات بدوره عىل مدى التزام الدول األعضاء املوقِّعة
عليها .وتعتمد بعض التوصيات أيضاً عىل تح ّرك املؤسسات القامئة عىل
غرار األمم املتحدة أو القطاعات املختلفة يف املجتمع .إال أنه بات واضحاً
لنا أنه ال بد من إيالء اهتامم فوري العتامد أو تطبيق مجموعة مقرتحات
العمل املض ّمنة يف هذا التقرير يك نتمكّن من االنتقال نحو دورة أكرث
إيجابية قامئة عىل التجديد واملعافاة.

طرحت املفوضية عىل نفسها السؤال اآليت :إذا عقدنا اجتامعاً بعد عرش
سنوات ونظرنا إىل الوراء وتحديداً إىل املقرتحات التي تقدّمنا بها ،هل
سنتمكّن من قياس ما تحقّق وما إذا كان قد أحدث فرقاً واضحاً؟ هل
سنتمكّن من أن نلمس الفوائد املبارشة التي اكتسبتها البرشية بفضل
التقدّم يف البحوث واملعارف العلمية؟ من شأن هيئة املساءلة املعنية
باملحيطات العاملية أن توفّر اآللية املناسبة لإلجابة عن تلك األسئلة ،إمنا
أيضاً ملحاسبة من يعمدون حالياً إىل استغالل أعايل البحار؛ وقياس ما إذا
كانت أنشطتهم تتناسب مع إجراءات اإلرشاف املطلوب من املجتمع
الدويل اتّخاذها من أجل الحفاظ عىل سالمة املحيطات ،هذا املشاع
العاملي ،وحيويتها؛ وتقويم ما إذا كانت اآللية املعتمدة منصفة وتل ّبي
احتياجات هذا الجيل واألجيال املقبلة.
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االقرتاح السادس
التنقيب عن النفط والغاز يف املياه
 تحديد معايري ومسؤوليات دوليةملزمة يف مجال السالمة

%33 %25
ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ اﻟﻌﺎمل ﻣﺼﺪره اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﳌﺎء

%13 %30

ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ

ﻳﺠﺐ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳري ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﰲ اﳌﻴﺎه ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺠﻬﻮزﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ،وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات،
واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﺤ ّﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت.

اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ اﻟﻌﺎمل ﻣﺼﺪره اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﳌﺎء

أﻳﻦ ﻳﻨﻤﻮ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ
ﰲ اﳌﻴﺎه

ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﻌﺎمل
ﰲ اﻟﻌﺎمل

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ؟

اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸامﱄ
اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ
ﴍق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﳌﺘﺰاﻳﺪة

اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻟﻸﺳامك واﻟﺜﺪﻳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺴﺢ اﻟﺰﻟﺰاﱄ
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎين أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن واﳌﻴﺜﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮق اﻟﻐﺎز وﺗﻨﻔﻴﺴﻪ
زﻳﺎدة اﻟﺘﻠﻮث
ﴪﺑﺎت ﺗﺼﻌﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟﻨﺎﺋﻴﺔ:
ﺗ ّ
اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺘﴪب ﻣﻦ ﺣﻘﻞ ﻣﻮﻧﺘﺎرا ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﻃﻴﻠﺔ 74
ﻳﻮﻣﺎً ﻋﺎم 2009
ﴪب ﻧﺤﻮ  5ﻣﻼﻳني ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺔ "دﻳﺐ ووﺗﺮ ﻫﻮراﻳﺰون"
ﺗ ّ
ﻋﲆ اﻣﺘﺪاد  87ﻳﻮﻣﺎً ﺧﻼل ﻋﺎم 2010
ﺑﻴﺌﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻘﺴﺎوة ﰲ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸامﱄ

ﳌﺎذا ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح ﻣﻬﻢ؟

ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒرية ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﰲ اﻟﻌﺎمل اﻟﻴﻮم ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﳌﻴﺎه .ﻳُﺘﻮﻗﱠﻊ أن ﻳﺰداد إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﰲ اﳌﻴﺎه ﰲ اﻟﺴﻨﻮات
ﻳﺘﻮﺳﻌﺎن ﰲ اﳌﺴﺎﻓﺔ واﻟﻌﻤﻖ ﻋﲆ اﻟﺴﻮاء.
اﳌﻘﺒﻠﺔ ،ﻛام أن اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻻﺳﺘﺜامر ّ

ﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺧﻠﻴﺞ اﳌﻜﺴﻴﻚ

اﻟﻨﻔﻂ 8-10 :ﻣﻠﻴﺎرات ﺑﺮﻣﻴﻞ
اﻟﻐﺎز 3 :ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ

اﻟﱪازﻳﻞ

اﳌﺜﻠﺚ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﰲ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ

اﻟﻨﻔﻂ 10-15 :ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ
اﻟﻐﺎز 5-8 :ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ

اﻟﻨﻔﻂ 5-7 :ﻣﻠﻴﺎرات ﺑﺮﻣﻴﻞ
اﻟﻐﺎز 10 :ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
اﳌﺜﺒﺘﺔ واﳌﺮ ﱠﺟﺤﺔ ﰲ اﳌﻴﺎه
اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2012

ﻛﻴﻒ وﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻧﻄﻠﻖ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﰲ اﳌﻴﺎه ﰲ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ

1975

1986

اﻵن

اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻳﺼﻞ إﱃ أﻋامق اﳌﻴﺎه

300م.

ﻳﺼﻞ إﱃ

1500م.
أﻛرث ﻣﻦ  2000م.
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﳼ

3165م.
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االقرتاح السادس
التنقيب عن النفط والغاز يف املياه
 تحديد معايري ومسؤوليات دوليةملزمة يف مجال السالمة

تدعم املفوضية الجهود اآليلة إىل اعتامد وتحسني املعايري الدولية من أجل السالمة
والحفاظ عىل البيئة يف إطار عمليات التنقيب عن النفط والغاز يف الجرف القاري،
مبا يف ذلك إقرار بروتوكوالت إقليمية العتامد هذه املعايري وتطبيقها ،مع تضمينها
بنوداً حول الجهوزية للرد وبناء القدرات يف البلدان النامية .ومتاشياً مع مبدأ “املل ِّوث
يدفع” ،تدعم املفوضية أيضاً وضع اتفاقية دولية حول تحديد املسؤوليات بهدف
تغطية العطل والرضر الذي تتك ّبده البيئة البحرية جراء تركيب التجهيزات الخاصة
بالتنقيب عن النفط والغاز يف املياه.
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ملاذا هذا االقرتاح مهم؟
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ما الذي يجب فعله؟
مثة حاجة قوية إىل وضع اتفاقات دولية حول معايري السالمة والحفاظ عىل
البيئة يف مجال التنقيب يف الجرف القاري .عىل التوجيهات الدولية التي
يتعي عىل هذا القطاع
تُحدّد ما ميكن اعتباره خطراً مقبوالً ،أن تضع معياراً ّ
التق ّيد به ،بغض النظر عن املكان الذي يحدث فيه التنقيب .ومن شأن
كل املصالح التي يطالها هذا القطاع أن تُفيد من اعتامد معايري أكرث اتّساقاً
للحد من مخاطر عمليات التنقيب عىل صعيد عاملي.

يُتوقَّع أن يزيد إنتاج النفط والغاز يف املياه خالل السنوات املقبلة .ولذلك
فإن التنقيب بوترية متزايدة وعىل عمق أكرب يتس ّبب بتعاظم املخاطر التي
تُهدّد البيئة واملوارد الطبيعية .اآلثار املحتملة التي ميكن أن ترتتّب عىل
البيئة جراء التنقيب يف املياه عديدة ،أبرزها التس ّبب باإلزعاج لألرصدة
السمكية والثدييات البحرية خالل عمليات املسح الزلزايل؛ وانبعاثات ثاين
أكسيد الكربون وامليثان من خالل حرق الغاز وتنفيسه؛ وتلويث البيئة
رسب السوائل،
البحرية بسبب فقدان مواد مختلفة والتخلّص منها ،وت ّ
ومستخرجات التنقيب يف شكل خاص .إن تصحيح مشكلة يف خضم حادث تدعم املفوضية وضع اتفاقية دولية لتنظيم املسؤوليات والتعويضات،
عىل أن تتض ّمن ،من جملة ما تتض ّمنه ،النقاط اآلتية )1( :تغطية الخسائر
يف أعامق املياه أمر معقّد جداً.
االقتصادية واألرضار اإليكولوجية عىل السواء؛ ( )2تحميل املشغّلني
تختلف الترشيعات الوطنية التي تنظّم أنشطة التنقيب عن النفط والغاز مسؤولية شديدة؛ ( )3بنود لتقاسم املسؤولية بني جميع حاميل الرتاخيص
واملتعاقدين من الباطن؛ ( )4إلزام الدول التأكّد من امتالك املشغّلني
يف املياه ،إىل حد كبري من بلد إىل آخر .وكذلك األمر بالنسبة إىل مستوى
اإلمكانات املادّية الالزمة لتسديد التعويضات املحتملة؛ ( )5تحديد سقف
التطبيق الفاعل لهذه الترشيعات .فبام أن عدداً كبرياً من الدول النامية
للمسؤولية مبا يُتيح اسرتجاع التكاليف املرتتّبة عن املعالجة والتعويض يف
يفتقر إىل القدرات الالزمة ،يحول ذلك دون متكّنها من ضبط األنشطة
البحرية ورصدها بفعالية ،ومن تطبيق التنظيامت يف حال وجودها .وعىل املجال البيئي ،وعن الخسائر التي تتك ّبدها الكيانات العامة والخاصة ،فضالً
عن إنشاء صندوق تعويضات مخصص للكوارث الكربى حيث يُر َّجح أن
نطاق أوسع ،غالباً ما تفتقر اإلدارات الوطنية إىل املعرفة الكافية والوافية
ُعتب قطاعاً تقنياً ومعقّداً جداً ،ما يشكّل عائقاً يتم تجاوز السقف املحدّد للمسؤولية.4
عن الصناعة البحرية التي ت َ
كبرياً أمام القدرة عىل التح ّرك بفعالية لضبط أنشطة التنقيب يف املياه.
من املشاكل األخرى عدم توافر معايري دولية م ّتفق عليها باإلجامع حول
التنقيب يف الجرف القاري .وهذا يطرح إشكالية يف ما يتعلّق بأعايل البحار.
فالعمود املايئ فوق الجرف القاري ،أي عىل مسافة أكرث من  200ميل بحري
من خط األساس وصوالً إىل  350ميالً بحرياً كحدّ أقىص ،هو جزء من أعايل
البحار ،حتى ولو اعتربت دولة ساحلية ما أن منطقة الجرف الخارجي تابعة
لها .ولذلك فإن الحرص عىل حامية الحياة البحرية يف العمود املايئ هو من
اختصاص املجتمع الدويل ،ما يعني أنه يجب وضع قواعد وتنظيامت م ّتفق
عليها دولياً لضبط أي سلوك من شأنه أن يؤثّر يف العمود املايئ الواقع فوق
الجرف القاري.

مركب الصيد “دمياريس” يشق طريقه بصعوبة عرب األمواج
العاتية يف طقس عاصف يف بحر الشامل عىل مقربة من منصة
“بريل” النفطية عىل بعد  160ميالً شامل رشق أبردين .جميع
الحقوق محفوظة لفيليب ستيفن.Naturepl.com ،

4. Rochette J., et al. (2014). Seeing beyond the horizon for deepwater oil and
gas: strengthening the international regulation of offshore exploration and
exploitation. IDDRI.
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االقرتاح الخامس
املواد البالستيكية -
إبعادها عن املحيطات

ﳌﺎذا ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح ﻣﻬﻢ؟

أﻳﻦ ﺗﻘﻊ أﺣﻮاض اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت؟

ﺗﺘﺴ ّﺒﺐ اﳌﻮاد اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﺑﺘﻠﻮﻳﺚ أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر.
ﺗﺪﺧﻞ ﺟﺰﻳﺌﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻄﻌﺎم،
ﻓﺘﻬ ّﺪد اﻟﺤﻴﺎة ﰲ اﳌﺤﻴﻄﺎت وﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن.

مثﺔ ﺑﻘﻊ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ﰲ أﺣﻮاض اﳌﺤﻴﻄﺎت اﻟﺨﻤﺴﺔ،
وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ .ﻟﻜﻦ دواﻣﺔ اﳌﺤﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ ﻣﻮﺛ ّﻘﺔ أﻛرث ﻣﻦ ﺳﻮاﻫﺎ ،وﺗُﻌ َﺮف ﺑـ"ﺑﻘﻌﺔ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻜﱪى ﰲ اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ" ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﻤﻴﺔ
اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻄﺎم اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺬي ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﻨﺎك.
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻘﺎل إﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎوي ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻜﺴﺎس
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﺮﺗ َني.

ﺗُﻨ َﺘﺞ ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ أﻛﱪ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﴣ

%80

%15

 80%ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺤﻄﺎم اﻟﺒﺤﺮي ﻣﺼﺪره اﻟﱪ ،وﻳﻨﺘﻬﻲ ﰲ
اﳌﺤﻴﻄﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻳﺎح واﻟﺘﻴﺎرات.
ﺟﺰء ﻛﺒري ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة
اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﰲ اﳌﺤﻴﻄﺎت،

إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ
ﰲ اﻟﻌﺎمل

وﻳﺘﺤﻠّﻞ ﻓﻴﺘﺤﻮل ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﺟﺰﻳﺌﺎت ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
ﺗﺸﻜّﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋﲆ اﻷﺳامك واﻟﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ واﻟﺒﴩ.

مبﻼﻳني اﻷﻃﻨﺎن

%15

1980

63

2010

270
2020
)ﺗﻘﺪﻳﺮات(

540

ﺳﻮف ﺗﱰاﻛﻢ  33ﻣﻠﻴﺎر ﻃﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﺳﻨﺔ ،2050
وﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﰲ اﳌﺤﻴﻄﺎت

ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،ﻳﻌﻮم
 15%ﻣﻦ اﻟﺤﻄﺎم اﻟﺒﺤﺮي
ﻋﲆ ﺳﻄﺢ اﳌﻴﺎه...

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ؟

ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑني اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﳌﺠﺘﻤﻊ
اﻷﻫﲇ واﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻠﻮث اﻟﱪﻳﺔ
واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ )أي أدوات ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﺳامك(.

 ...ﺗﺒﻘﻰ ﰲ اﻟﻌﻤﻮد
اﳌﺎيئ...

و 70%ﺗﺴﺘﻘﺮ ﰲ ﻗﺎع
اﻟﺒﺤﺎر

%70
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االقرتاح الخامس
املواد البالستيكية -
إبعادها عن املحيطات

املواد البالستيكية مصدر أسايس للتلوث يف أعايل البحار ،كام أنها تهدّد صحة اإلنسان والعافية البيئية.
يعكس هذا الواقع تر ّدي املامرسات املعتمدة يف معالجة النفايات وإدارتها يف الرب ،ويقتيض مزيجاً من
الخطوات السياسية والتنظيمية مع تعزيز التوعية لدى املستهلكني.

من املهم تكثيف الجهود ملعالجة املصادر املتن ّوعة للتل ّوث البحري (املل ّوثات العضوية الثابتة،
الهيدروكربونات ،املعادن الثقيلة ،النرتات ،املواد اإلشعاعية ،الحطام البحري ،إلخ .).وتدعو املفوضية،
عىل وجه الخصوص ،إىل بذل جهود متضافرة من جانب الحكومات والقطاع الخاص واملجتمع األهيل
للتخلص من املواد البالستيكية التي تدخل املحيطات ،مبا يف ذلك من خالل:
الحد من استهالك املواد البالستيكية التي تُستخدَم ملرة واحدة ،عن طريق 			
•
التدخل الحكومي املبارش وتحفيز املستهلكني.
			
ابتكار محفزات لتعزيز التدوير ،مبا يف ذلك منتجات البوليمر األحادية
•
املوسعة.
ومسؤولية املن ِتج َّ
وضع أهداف محدّدة زمنياً وك ّمياً لخفض استهالك املواد البالستيكية.
•
تحسني إدارة النفايات.
•
تعزيز الوعي لدى املستهلكني.
•
			
استنساخ مبادرات محلية للحد من بعض االستعامالت غري املستدامة
•
للمواد البالستيكية أو حظرها (أي حظر األكياس البالستيكية التي تُستع َمل ملرة واحدة،
وعلب التعبئة والتغليف املصنوعة من البويل يوريثان ،إلخ ،).وتطبيق برامج هادفة إىل
الحصول عىل محيطات خالية من املواد البالستيكية.
معالجة مسألة معدات الصيد التي تُفقَد أو يتم رميها يف البحر ،ال سيام أجهزة تجميع
•
األسامك ،تفادياً لهجرها يف املياه.
تشجيع االبتكار عىل طريقة مؤسسة  ،XPRIZEيف مجاالت االستبدال ،وتج ّنب النفايات،
•
والتدوير ،والتنظيف.
النظر يف فرض رضائب وسواها من الرسوم بهدف إنشاء “صندوق عاملي 			
•
للمسؤولية البحرية” ] [Global Marine Responsibility Fundلبناء
القدرات يف إدارة النفايات ،وتنسيق العمل من أجل مكافحة املواد 				
البالستيكة يف البحار ،وتطوير مبادرات لتحقيق االستدامة ،وتغيري سلوك الصناعات 		
واملستهلكني.
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ملاذا هذا االقرتاح مهم؟

ما الذي يجب فعله؟

نظراً إىل طبيعة التكليف الذي تضطلع به املفوضية وتركيزها عىل أعايل
يتعي علينا يف
البحار ،دارت نقاشات صعبة وطويلة حول ما إذا كان ّ
األصل مناقشة مشكلة التل ّوث البحري ،آخذين يف االعتبار أن  80%من كل
مدخالت التلوث البحري مصدرها ،بحسب التقديرات ،األنشطة الربية.

نظراً إىل أن الجزء األكرب من املواد البالستيكية التي تدخل املحيطات
مصدره الرب ،ما يعكس تردّي املامرسات املستخدمة يف إدارة النفايات
ومعالجتها يف الرب ،تقتيض معالجة هذه املشاكل مزيجاً من الخطوات
السياسية والتنظيمية مع زيادة التوعية لدى املستهلكني .لذلك تدعو
املفوضية إىل بذل مزيد من الجهود املتضافرة من جانب الحكومات
والقطاع الخاص واملجتمع األهيل للحؤول منذ البداية دون دخول املواد
البالستيكية إىل املحيطات .ال يراعي التلوث البحري حدوداً أو قيوداً ،بل
يطال الجميع ويجب معالجته من خالل مجهود جامعي.

إال أننا مل نتمكّن من إغفال أن املواد البالستيكية هي إىل حد كبري النوع
األكرث وفرة وإشكالية بني أنواع الحطام البحري لناحية عدد األغراض
البالستيكية .فقد ازدادت كمية املواد البالستيكية يف املحيطات إىل حد
كبري منذ خمسينيات القرن العرشين ،وتُس َّجل زيادة مبعدّل عرشة أضعاف
كل عقد يف بعض األماكن .يتوقّع العلامء أن تستم ّر هذه النزعة ،نظراً إىل
االستعامل املتزايد للعلب واملستوعبات البالستيكية التي تُستخدَم ملرة
واحدة .فضالً عن ذلك ،يُتوقَّع حدوث منو كبري جداً يف اإلنتاج البالستييك
توسع إنتاج
بسبب تراجع كلفة راتنج البالستيك الذي أصبح أرخص مثناً مع ّ
الغازالطبيعي.

معدات الصيد املفقودة أو املهجورة
يف حني تدرك املفوضية الحاجة إىل الرتكيز عىل املصادر
الربية للتل ّوث البحري ،أولينا أيضاً اهتامماً خاصاً
ملشكلة معدات الصيد املفقودة واملهجورة ،وال سيام
عرشات آالف أجهزة تجميع األسامك املستخدَمة يف
الت ،وعدد كبري منها مصنوع من
قطاع صيد أسامك ّ
املوادالبالستيكية.
تقرتح املفوضية الحلول اآلتية ملشكلة أجهزة تجميع
األسامك:
• قيام الدول ومنظامت إدارة املصايد اإلقليمية باعتامد
أو تطبيق ،بحسب االقتضاء ،تنظيامت تفرض تركيب
أجهزة تجميع األسامك بطريقة تؤ ّدي إىل خفض الصيد
العريض والصيد الشبحي إىل أدىن حد ،عرب تعيني الحد
األقىص لحجم الشبكة املسموح باستخدامها 		
يف شباك الصيد ،وعدم السامح باستخدام شباك تحت
سطح املياه يف أجهزة تجميع األسامك (أي ُيكتفى
فقط باستعامل الحبال).

• اإلعانات لتكاليف تشغيل املراكب واملعالجة يف املرفأ
أو قربه.
• تحفيز استخدام املواد الطبيعية القابلة للتحلّل يف		
تركيب أجهزة تجميع األسامك من خالل دعم هذه
املواد بواسطة اإلعانات و/أو فرض رضائب عىل املواد
غري القابلة للتحلّل.
• تشجيع البحوث حول املواد البديلة لرتكيب ع ّوامات
أجهزة تجميع األسامك ،رمبا من خالل برامج تحفّز
عىل تطوير معدات صيد أقل تدمرياً.
• تعديل امللحق الخامس لـ”اتفاقية منع التلوث من
السفن” (ماربول) بغية تضمينه معايري ك ّمية ونوعية
محدّدة خاصة مبنشآت االستقبال املرفئية .وميكن أن
يشتمل التعديل عىل برامج تتيح التخلص بطريقة
آمنة من معدّات الصيد املستعملة.
• فرض توثيق كل أجهزة تجميع األسامك املستخدمة يف
البحار ،وفرض تزويد كل جهاز جديد لتجميع األسامك
بأداة تت ّبع.
• الحرص عىل تطبيق البند املنصوص عليه يف امللحق
الخامس من اتفاقية “ماربول” والذي يفرض إلزامية
رفع تقارير عن املعدات التي تُفقَد بصورة عرضية.
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مقرتحات العمل

ﻣﻦ أﺻﻞ  185600ﻣﺮﻛﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﺰﻳﺪ زﻧﺘﻬﺎ
ﻋﻦ  100ﻃﻦ إﻧﺠﻠﻴﺰي ،أﻗﻞ ﻣﻦ 15%
ﻟﺪﻳﻬﺎ رﻗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺎص ﺑﻬﺎ.

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷرﻗﺎم؟

2
%8

ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮين

ﺣﺘﻰ

24
ﺧﺴﺎرة ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺲ إﺟامﱄ
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﻏري اﳌﴩوع وﻏري اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ وﻏري اﳌﻨﻈﻢ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﻏري اﳌﴩوع وﻏري اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ وﻏري اﳌﻨﻈﻢ،
ﺗﻮﴆ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻄﺎت ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات اﻵﺗﻴﺔ.

ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺼﻴﺪ ﻏري اﳌﴩوع وﻏري
اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ وﻏري اﳌﻨﻈﻢ؟

اﻟﺼﻴﺪ ﰲ ﻏري ﻣﻮﺳﻤﻪ
ﺣﺼﺎد أﻧﻮاع ﻣﺤﻈﻮرة
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪّ ات ﻣﺤﻈﻮرة
ﺻﻴﺪ ﻛﻤﻴﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ:
ﻣﻦ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ
ﻣﻦ دون ﺟﻨﺴﻴﺔ
رﻓﻊ "ﻋﻠﻢ اﳌﻼءﻣﺔ" ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

اﳌﺼﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲأ.

109ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر

ﻛﻴﻒ ﻳُﺴ َﻤﺢ ﺑﺤﺪوﺛﻪ؟

80

60

20

Proposition 1
Climate change
and ocean

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ؟

ميﺎرس اﻟﺼﻴﺪ ﻏري اﳌﴩوع وﻏري اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ وﻏري اﳌﻨﻈﻢ ﰲ أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر ﺗﺄﺛريات
إﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘامﻋﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒرية ،ﻻ ﺳﻴام ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .وﻳﺸﻜّﻞ
ﺗﻬﺪﻳﺪا ً ﺧﻄريا ً ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ،ﻟﻜﻦ ميﻜﻦ إﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻬﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ.

40

املفوضية العاملية للمحيطات  -ملخص التقرير2014

االقرتاح الرابع
الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري
املنظم  -إغالق البحار واملوانئ واألسواق

ﳌﺎذا ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح ﻣﻬﻢ؟
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%18

ﺻﻴﺪ ﻏري ﻣﴩوع وﻏري ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ وﻏري ﻣﻨﻈﻢ
ﺣﺘﻰ  24ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

0

أ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﳌﻘﺪّ رة ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﻏري اﳌﴩوﻋﺔ وﻏري اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ.

ﻋﺪم ﺗﻘ ّﻴﺪ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺗﺮ ّدد اﻟﺒﻠﺪان ﰲ اﻻﻟﺘﺰام
ﻋﺪم ﺗﺘ ّﺒﻊ اﳌﺮاﻛﺐ
ﻏﻴﺎب اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﴫف مبﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ دول اﻷﻋﻼم
ﻋﺪم اﻟﺘ ّ
ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﺪول اﳌﺮﻓﺌﻴﺔ ﳌﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ أﻳﻀﺎً أن
ﻫﻨﺎك رواﺑﻂ ﺑني اﻟﺼﻴﺪ ﻏري اﳌﴩوع وﻏري اﳌﺒﻠﻎ
ﻋﻨﻪ وﻏري اﳌﻨﻈﻢ وأﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ اﻹﺟﺮام ،مبﺎ ﰲ
ذﻟﻚ ﻣﺮاﻛﺐ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﺘﺨﺪَ م ﰲ ﺗﻬﺮﻳﺐ
اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﳌﺨﺪرات واﻟﺴﻼح

ﰲ اﻟﺒﺤﺎر

• ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﲆ
اﳌﺮاﻛﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺰ ّود ﺑﺮﻗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﻟﺪى اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺘ ّﺒﻊ ،ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺮاﻛﺐ
اﻟﺼﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر.
• ﺣﻈﺮ إﻋﺎدة ﺷﺤﻦ اﻷﺳﺎﻤك ﰲ
اﻟﺒﺤﺎر.
• ﻳﺠﺐ أن ﺗﺼﺎدق ﻛﻞ دول اﻷﻋﻼم
ﻋﲆ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺒﺤﺎر واﺗﻔﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻸرﺻﺪة
اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ،وأن ﺗﺸﺎرك ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت
اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸرﺻﺪة
اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﰲ أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر ،وأن ﺗﺮاﻗﺐ
أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ وﻣﺮاﻛﺐ اﻟﺼﻴﺪ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
• اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹدارة اﳌﺼﺎﻳﺪ.

ﰲ اﳌﺮاﻓﺊ

• اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ اﻻﺗﻔﺎق ﺣﻮل
إﺟﺮاءات اﻟﺪول اﳌﺮﻓﺌﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.
• ﺗُﻨ َﺰع أﻋﻼم ﻣﺮاﻛﺐ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﺮﻴ
ومي َﻨﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ دﺧﻮل
اﳌﴩوﻋﺔُ ،
اﳌﺮاﻓﺊ ،وﻻ ﻳُﺴ َﻤﺢ ﻟﻸﺳامك اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﻄﺎدﻫﺎ ﺑﺪﺧﻮل اﻷﺳﻮاق.
• ﻋﲆ اﻟﺪول اﳌﺮﻓﺌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﳌﻨﻈامت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹدارة اﳌﺼﺎﻳﺪ،
وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﺮاﻛﺐ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺘﻲ
ﺗﺪﺧﻞ اﳌﺮاﻓﺊ ،وﻣﻨﻊ اﳌﺮاﻛﺐ اﻟﺘﻲ
ُﻳﺸﺘ َﺒﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏري ﻣﴩوﻋﺔ
وﻣﺼﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ دﺧﻮل اﳌﺮاﻓﺊ.

اﻷﺳامك ﻣﻦ اﳌﻴﺎه
إﱃ ﻣﻮاﺋﺪ اﻟﻄﻌﺎم

• ﻋﲆ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎً ﻹﻧﺸﺎء
ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﺰﻣﻦ
اﻟﻔﻌﲇ ﺣﻮل ﻣﺮاﻛﺐ اﻟﺼﻴﺪ ﰲ أﻋﺎﱄ
اﻟﺒﺤﺎر وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ،ﺑﻬﺪف ﻣﻨﻊ اﻟﺼﻴﺪ ﻏري
اﳌﴩوع وﻏري اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ وﻏري اﳌﻨﻈﻢ،
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺘ ّﺒﻊ.
• ﻋﲆ ﺗ ّﺠﺎر اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﳌﺼ ّﻨﻌﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﰲ
ﻣﺠﺎل مثﺎر اﻟﺒﺤﺮ أن ﻳﻠﺘﺰﻣﻮا ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل
ﻋﲆ اﻷﺳامك ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ،مبﺎ ﰲ
ذﻟﻚ ﻋﱪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺘ ّﺒﻊ ،ﻣﺜﻼً
ﺑﺈﻣﻜﺎن اﳌﺼ ّﻨﻌني وﺗ ّﺠﺎر اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ أن
ﻳﺸﱰﻃﻮا ﻋﻨﺪ ﴍاء اﻷﺳامك أن ﻳﻜﻮن
ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻣﺮاﻛﺐ ﻣﺰ ّودة ﺑﺮﻗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﻟﺪى اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و"ﻧﻈﺎم
ﺗﻌﺮﻳﻒ آﱄ" ) (AISمبﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﺘ ّﺒﻌﻬﺎ.
• ﻋﲆ اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻷﻫﻠﻴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ
دورﻫﺎ ﻛﻬﻴﺌﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ أداء
اﳌﻨﻈامت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹدارة اﳌﺼﺎﻳﺪ ودول
اﻷﻋﻼم واﻟﺪول اﳌﺮﻓﺌﻴﺔ .وﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ.
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االقرتاح الرابع
الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري
املنظم  -إغالق البحار واملوانئ واألسواق

للصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم يف أعايل البحار آثار سلبية كبرية
عىل املستويات اإليكولوجية واالقتصادية واالجتامعية ،كام أنه ميارس تأثرياً غري
متكافئ عىل البلدان النامية .بغية مكافحة الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه
وغري املنظم بطريقة فعالة ،يجب اإلجامع عىل تأكيد عدم رشعية هذه املامرسة،
وتعزيز فرص القبض عىل الفاعلني ،ومنع األسامك التي يتم اصطيادها عن طريق
الصيد غري املرشوع وغري املبلّغ عنه وغري املنظم من الوصول إىل األسواق.
من أجل مكافحة الصيد غري املرشوع وغري املبلّغ عنه وغري املنظم ،ووضع حد له:
• تناشد املفوضية أعضاء املنظمة البحرية الدولية أن يفرضوا تطبيق 		
تنص عىل رضورة تز ُّود املراكب التجارية برقم 		
الرشوط اإللزامية التي ّ
تسجيل لدى املنظمة ومنظومة تت ّبع ،عىل كل مراكب الصيد العاملة يف
أعايل البحار.
• كذلك تناشد املفوضية الدول ومنظامت إدارة املصايد اإلقليمية حظر 		
إعادة شحن األسامك يف البحار.
• يتع ّهد جميع أعضاء املفوضية استخدام تأثريهم والتح ّرك للمساعدة 		
عىل التعجيل يف دخول االتفاق حول إجراءات الدول املرفئية ح ّيز 		
التنفيذ ،عرب مناشدة جميع الدول التي مل تو ّقع بعد عىل االتفاق ،الترسيع
يف اتّخاذ التدابري الالزمة لالنضامم إليه أو املصادقة عليه.
منصة		
• تناشد املفوضية جميع األطراف املعنية العمل معاً من أجل بناء ّ
عاملية لتشا ُرك املعلومات من أجل مشاطرة البيانات يف الزمن الفعيل حول
مراكب الصيد يف أعايل البحار وأنشطتها ،بهدف ردع الصيد غري املرشوع
وغري املبلغ عنه وغري املنظم وتعزيز القدرة عىل التت ّبع.
• ينبغي عىل ت ّجار التجزئة واملص ّنعني العاملني يف مجال مثار البحر أن يلتزموا
بالحصول عىل األسامك من مصادر مستدامة ،مبا يف ذلك عرب تطبيق نظم
فعالةللتت ّبع.
• بغية دعم هذه األهداف ،تش ّجع املفوضية منظامت املجتمع األهيل
عىل تفعيل دورها كهيئات مستقلة ملراقبة أداء منظامت إدارة املصايد		
اإلقليمية ،ودول األعالم ،والدول املرفئية ،وتناشد السلطات املحلية
والوطنية والدولية التعاون مع هذه الهيئات املستقلة.
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ملاذا هذا االقرتاح مهم؟

ما الذي يجب فعله؟

من أكرب العوائق التي تعرتض اإلدارة الفعالة لألرصدة السمكية يف أعايل
البحار انتشار الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم بسبب
املحفزات االقتصادية الناجمة بدورها عن غياب التنظيم واإلنفاذ جراء
مكامن الخلل التي تعاين منها آلية الحكم العاملية .يتس ّبب الصيد غري
بالتوسع أكرث فأكرث من عام إىل
القانوين يف أعايل البحار ،عندما يُس َمح له
ّ
آخر ،بتجريد املحيطات تدريجاً من األرصدة السمكية وتعريض األمن
الغذايئ ألكرث من مليار شخص ،ال سيام يف العامل النامي ،ملزيد من الخطر.
من الصعب جداً تقدير الحجم الكامل للصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه
وغري املنظم يف أعايل البحار ،وذلك لسبب أسايس وهو أن الجزء األكرب منه
غري مبلغ عنه أو غري مرشوع .تشري التقديرات األبرز يف هذا اإلطار إىل أن
الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم يف أعايل البحار يساوي
 1.25مليار دوالر أمرييك سنوياً .لكنه يؤثّر أيضاً يف املناطق الواقعة ضمن
الوالية الوطنية .فإذا أضفنا املناطق االقتصادية الحرصية ،ترتفع هذه
التقديرات إىل ما بني  10و 23.5مليار دوالر سنوياً .من املتعارف عليه عىل
نطاق واسع أنه مثة روابط بني أنشطة الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه
وغري املنظم وأشكال أخرى من اإلجرام ،مبا يف ذلك مراكب الصيد التي
تُستخدَم يف تهريب املهاجرين واملخدّ رات واألسلحة ،ويف ارتكاب أعامل
إرهابية.

تتطلب مكافحة الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم يف أعايل
البحار تعاوناً والتزاماً دول َّيني عىل نطاق واسع ،لناحية تأمني املوارد الالزمة
من أجل تطبيق اإلجراءات امل ّتفق عليها وتنسيق الجهود بني السلطات
املختصة.
الوطنية والدولية
ّ
بغية التخلص من الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم ،يجب
أن يُف َرض عىل جميع مراكب الصيد العاملة يف أعايل البحار التز ّود برقم
تسجيل خاص بها ،مبا يجعل من السهل التعرف عليها ويشكّل نقطة
مرجعية مشرتكة ميكن التعويل عليها ملعرفة إذا كانت هذه املراكب
قد حصلت ،بحسب األصول ،عىل الرتخيص الالزم من الدول التي ترفع
أعالمها يك تصطاد يف أعايل البحار .ويجب أن يكون مالكوها املنتفعون
(الحقيقيون) معرويف الهوية أيضاً .يجب أن تكون كل دول األعالم طرفاً
يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واتفاق األمم املتحدة لألرصدة
السمكية ،بحيث تلتزم بتطبيق البنود التي تفرض عليها املشاركة يف ترتيبات
اإلدارة اإلقليمية لألرصدة السمكية يف أعايل البحار ،ورصد أنشطة رعاياها
يتعي عىل منظامت إدارة املصايد
ومراكبها املستخدمة يف صيد األسامكّ .
اإلقليمية مشاطرة املعلومات مع أجهزة إنفاذ القوانني ومنظامت أخرى
إلدارة املصايد ،حول األنشطة املحتملة غري املرشوعة ،مع االحتفاظ بقوائم
يتم وضعها بالتنسيق بني مختلف هذه الجهات حول املراكب التي يُشت َبه
يف ضلوعها بأنشطة الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم .يجب
رصد املعلومات عن مواقع وأنشطة كل املراكب التي تصطاد يف أعايل
البحار ،وتشا ُركها مع األجهزة املعنية بإدارة املصايد وإنفاذ القوانني فضالً
عن األجهزة األمنية .يجب نزع أعالم املراكب املتو ِّرطة يف نشاط غري قانوين،
ومنعها من دخول املوانئ ،وكذلك عدم السامح بوصول األسامك التي
اصطادتها إىل األسواق .وينبغي عىل الدول املرفئية التعاون مع منظامت
إدارة املصايد اإلقليمية ،ورصد كل مراكب الصيد التي تدخل موانئها ،ومنع
املراكب التي يُشت َبه يف ضلوعها بأنشطة غري قانونية من دخول هذه املرافئ
مع مصيدها .أخرياً ،عىل ت ّجار التجزئة أن يرفضوا قبول منتجات األسامك
يتعي عىل املستهلكني أن
ومثار البحر التي ال ميكن معرفة مصدرها ،فيام ّ
يطالبوا تجار التجزئة بتزويدهم بأسامك ومثار بحر رشعية “تم اصطيادها
بطريقةأخالقية”.
من املمكن وضع حد للصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم.
فمن خالل بذل جهود متضافرة ،ميكننا التخلّص من أحد األسباب األساسية
خلف تراجع املحيطات يف العقد املقبل.
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االقرتاح الثالث
وقف صيد األسامك املفرط -
وضع حد لإلعانات املرضة

ﳌﺎذا ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح ﻣﻬﻢ؟

ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄيت اﻹﻋﺎﻧﺎت وﻣﺎ ﻫﻲ ﻛﻤﻴﺔ اﻷﺳامك اﻟﺘﻲ
أ،ب
ﻳﺘﻢ اﺻﻄﻴﺎدﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺬه اﻹﻋﺎﻧﺎت

ميﻜﻦ وﺻﻒ ﻓﺮط اﻟﻘﺪرات ﺑﺄﻧﻪ "ﻣﺤﺎوﻟﺔ أﻋﺪاد ﻛﺒرية ﺟﺪا ً ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ اﺻﻄﻴﺎد ﻛﻤﻴﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﺟﺪا ً ﻣﻦ اﻷﺳامك" .اﻷﺳﻄﻮل اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻫﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎً أﻛﱪ ﺑـ 2.5ﻣﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻼزم ﻟﺼﻴﺪ اﻷرﺻﺪة
اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺆ ّدي إﱃ اﻻﺳﺘﻨﻔﺎد اﻟﺨﻄري ﻟﻸرﺻﺪة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ .وﻫﻜﺬا
ﻳُﺤ َﺮم ﻋﺪد ﻛﺒري ﻣﻦ اﻷﺷﺪ ﻓﻘﺮا ً ﰲ اﻟﻌﺎمل ﻣﻦ ﻣﻮرد ﻏﺬايئ أﺳﺎﳼ.

اﻟﺒﻠﺪ

265ﻣﻠﻴﻮن 750ﻣﻠﻴﻮن

اﻟﺼني
83ﻣﻠﻴﻮن 287ﻣﻠﻴﻮن
ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻋﺎﻧﺎت
مبﻼﻳني اﻟﺪوﻻرات
اﻷﻣريﻛﻴﺔ

ﻣﺮاﻛﺐ اﻟﺼﻴﺪ ﺑﺎﺗﺖ أﻛﱪ ﺣﺠامً وأﻛرث ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ

ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳامك
اﳌﺼﻄﺎدة مبﻼﻳني
اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣريﻛﻴﺔ

اﻟﺪمنﺎرك

449ﻣﻠﻴﻮن 527ﻣﻠﻴﻮن

أﳌﺎﻧﻴﺎ

215ﻣﻠﻴﻮن 132ﻣﻠﻴﻮن

ﻛﻮرﻳﺎ

1073ﻣﻠﻴﻮن 2625ﻣﻠﻴﻮن

اﻟﱪﺗﻐﺎل

192ﻣﻠﻴﻮن 328ﻣﻠﻴﻮن

اﻟﻴﺎﺑﺎن

305ﻣﻠﻴﻮن 889ﻣﻠﻴﻮن

اﻟﺼني

83ﻣﻠﻴﻮن 287ﻣﻠﻴﻮن

اﻟﻮﻻﻳﺎت
ﺗﺎﻳﺒﻴﻪ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
)ﻛﻴﺎن ﺻﻴﺪ اﻷﺳامك( اﳌﺘﺤﺪة

54ﻣﻠﻴﻮن 433ﻣﻠﻴﻮن 137ﻣﻠﻴﻮن 368ﻣﻠﻴﻮن

ﻟﻜﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  -أي ﻛﻤﻴﺔ اﻷﺳامك اﳌﺼﻄﺎدة ﻟﻠﻤﺮﻛﺐ اﻟﻮاﺣﺪ -ﻫﻲ ﰲ أدىن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ

اﻟﻔﻴﻠﻴﺒني

ﻋﺪد اﻷﺳامك ﰲ اﳌﺤﻴﻄﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﴣ
%1

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

237ﻣﻠﻴﻮن 544ﻣﻠﻴﻮن

4%

194ﻣﻠﻴﻮن 405ﻣﻠﻴﻮن

أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
235ﻣﻠﻴﻮن 463ﻣﻠﻴﻮن

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻸﻧﻮاع اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌ ّﺮض ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل أو اﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﻔﺮط أو اﳌﻨﻬﺎرة

%33

530ﻣﻠﻴﻮن 1149ﻣﻠﻴﻮن

129ﻣﻠﻴﻮن 672ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ

1950

ﻓﺮﻧﺴﺎ

اﻟﻴﻮﻧﺎن

ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﺳامك اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮﻇّﻒ ﻓﻘﻂ

1980

إﻳﺮﻟﻨﺪا

163ﻣﻠﻴﻮن 346ﻣﻠﻴﻮن

367ﻣﻠﻴﻮن 1771ﻣﻠﻴﻮن

65%

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﳌﺴﺎﺣﺔ أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺻﻴﺪ اﻷﺳامك ﻓﻴﻬﺎ

388ﻣﻠﻴﻮن 966ﻣﻠﻴﻮن

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

اﳌﺮاﻛﺐ اﻷﻛﱪ ﺗﺼﻄﺎد

ج

ﻫﻮﻟﻨﺪا

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة

2006

%63

%0

* اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ مبﺼﺎﻳﺪ أﺳامك اﻟنت.

ﺑﺎﺑﻮا ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة
119ﻣﻠﻴﻮن 274ﻣﻠﻴﻮن

ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﺼﺎﻳﺪ ،ﰲ
** ُﻳﺸري ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎين إﱃ ﻣﺸﻜﻼت اﻹﻋﺎﻧﺎت .اﻷرﻗﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻠﺪان اﻻﺗﺤﺎد اﻷورويب ّ
اﻟنت .واﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ.
ﺗﻌﱪ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻷﺳﺎﻃﻴﻞ ﻣﺼﺎﻳﺪ أﺳامك ّ
ﺣني أن اﻷرﻗﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى ّ
أﺳﺎﻃﻴﻞ اﳌﻨﺎﺷﻞ اﻟﻘﺎﻋﻴﺔ ﰲ أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر
ﻋﺎم ) 2000ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣرييك(:

60ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر 150ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
إﻋﺎﻧﺎت

39%

أرﺑﺎح

%87
ج .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت إﱃ (Pauly, D. 2006. Major trends in small-scale marine fisheries, with emphasis on developing countries, and some implications for the social sciences. Maritime Studies (MAST), 4 (2

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ؟

600ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻟﻮﻻ اﻹﻋﺎﻧﺎت ،ﳌﺎ متﻜّﻨﻮا ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح .ﻣﻮاﻃﻨﻮ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪّ م إﻋﺎﻧﺎت ﻟﻸﺳﺎﻃﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ
أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر ﻳﺪﻓﻌﻮن ﻣ ّﺮﺗني مثﻦ اﻷﺳامك اﻟﺘﻲ
ﻳﺄﻛﻠﻮﻧﻬﺎ :ﻛﻤﻜﻠّﻔني وﻛﻤﺴﺘﻬﻠﻜني/ﻣﺘﺴ ّﻮﻗني.

ﻋﺎﺋﺪات

اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻓﺮط اﻟﻘﺪرات ﻟﺪى ﻣﺮاﻛﺐ اﻟﺼﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل:

 .1اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ )اﻟﻜﺸﻒ( ﺑﺸﺄن اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺎﻳﺪ.
 .2ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﺼﺎﻳﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺷﻜﺎل اﻟﺪﻋﻢ اﻷﻛرث ﴐراً ومتﻴﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻘﻴﺔ.
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺻﻴﺪ اﻷﺳامك
 .3اﳌﺒﺎدرة ﻓﻮراً إﱃ ﻓﺮض ﺳﻘﻒ ﻟﻺﻋﺎﻧﺎت ّ
ﰲ أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر ،وﻣﻦ ﺛﻢ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﰲ ﻏﻀﻮن ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.

أ.Sumaila, U.R.et al.(2010). Subsidies to high seas bottom trawl fleets and the sustainability of deep-sea demersal fish stocks, Marine Policy 34(3): 495–497 .
ب.Schroeer, A. et al.(2011). The European Union and Fishing Subsidies, http://oceana.org/sites/default/files/reports/EU_Subsidies_Report_FINAL_FINAL-1.pdf .
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االقرتاح الثالث
وقف صيد األسامك املفرط -
وضع حد لإلعانات املرضة

الخطوة األوىل :الشفافية

يُف َرض عىل األعضاء يف منظمة التجارة العاملية التبليغ عن أشكال محدّدة
من اإلعانات ،لكنهم ال يبلغون جميعهم عن تفاصيل اإلعانات لقطاع
املصايد لديهم .
تعترب املفوضية أنه يجب العمل بصورة مل ّحة وعاجلة عىل إيجاد حل لهذه
املفارقة .يجب التعجيل فوراً يف تطبيق أحكام منظمة التجارة العاملية يف
هذا اإلطار .ولهذه الغاية ،عىل الدول األعضاء يف املنظمة أن يكشفوا لها،
وبعضهم لبعض ،عن نوع اإلعانات التي يقدّمونها لقطاع املصايد ونطاقها،
من دون اإلخالل بنتائج أي مفاوضات إضافية تتم داخل منظمة التجارة
العاملية حول اإلعانات للمصايد.

الخطوة الثالثة :تحديد سقف لإلعانات املخصصة لدعم املحروقات،
وخفضهاوحظرها

التوصل رسيعاً إىل
تناشد املفوضية أيضاً األعضاء يف منظمة التجارة العاملية ّ
اتفاق حول إلغاء الدعم للمحروقات املستخدمة يف املصايد يف أعايل البحار،
عرب املبارشة فوراً يف تحديد سقف ثم اإللغاء التدريجي لهذا الدعم ضمن
فرتة خمس سنوات.

الخطوة الثانية :التصنيف (نطاق الحظر الذي تفرضه منظمة التجارة
العاملية عىل اإلعانات لقطاع املصايد)
رضة بينها ومتييزها
تصنيف أشكال اإلعانات للمصايد من أجل تحديد امل ّ
عن البقية هو خطوة أساسية يف إطار اإللغاء التدريجي للمح ّفزات
السلبية .وقد نظرت منظمة التجارة العاملية يف فئات الحظر اآلتية::
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اإلعانات لبناء املراكب وتصليحها وتعديلها.
اإلعانات لتكاليف تشغيل املراكب واملعالجة يف املرفأ أو قربه.
اإلعاناتللمحروقات.
اإلعانات لبعض البنى التحتية ،مثل منشآت تفريغ األسامك وتخزينها.
اإلعانات لدعم مداخيل الص ّيادين.
دعم األسعار الخاصة باملنتجات املصنوعة من األسامك التي يتم
اصطيادها يف املصايد الربية.
اإلعانات التي تدعم مامرسات الصيد املد ِّمرة مثل املناشل القاعية،
والشباك العامئة ،وأجهزة تجميع األسامك ،إلخ.
اإلعانات للمصايد التي تعاين من الصيد املفرط.
فضالً عن:
• اإلعانات لنقل املراكب ،أي اإلعانات لنقل مراكب الصيد أو 		
الخدمات إىل بلدان ثالثة ،مثالً عن طريق مشاريع مشرتكة مع
بلدان ثالثة؛
• اإلعانات للمراكب التي متارس الصيد غري املرشوع وغري املبلّغ
عنه وغري املنظم؛ و
• اإلعانات لحقوق الوصول الخارجي مبوجب اتفاقات الوصول إىل
املصايد.

اإلعفاءات:
• استثناء “الصيادين الحرفيني الذين يعملون عىل نطاق صغري” أو تحديد
عتبة الحد األدىن من اإلعانات ملساعدة املجتمعات الفقرية.
• االستثناء يف حالة “اإلغاثة من الكوارث الطبيعية” ،عىل أن يتم تحديده.

منشل قاعي يف بحر الشامل .جميع الحقوق محفوظة لكوري أرنول

املفوضية العاملية للمحيطات  -ملخص التقرير2014

من الرتاجع إىل املعافاة -رزمة إنقاذ املحيطات العاملية 21

3

18

املفوضية العاملية للمحيطات  -ملخص التقرير2014

مقرتحات العمل

االقرتاح الثالث
وقف صيد األسامك املفرط -
وضع حد لإلعانات املرضة

ال بد من معالجة األسباب األساسية خلف اإلفراط يف قدرات الصيد ،وال سيام
مسألة اإلعانات التي تساهم يف تعزيز هذه القدرات .تطلب املفوضية من
األعضاء يف منظمة التجارة العاملية املبادرة عاجالً إىل اعتامد مقاربة من ثالث
خطوات ملعالجة هذه املشكلة ،وبالتايل إلغاء املحفزات املالية السلبية التي
تتيح ألسطول صيد عاملي يتألف من عدد كبري جداً من املراكب أن يطارد
اإلمدادات السمكية اآلخذة يف التناقص بصورة مستمرة.
الخطوة األوىل :الشفافية الكاملة (الكشف) بشأن اإلعانات لقطاع املصايد.

الخطوة الثانية :تصنيف اإلعانات للمصايد من أجل تحديد أشكال الدعم
رضة ومتييزها عن البقية.
امل ّ
املخصصة للمحروقات
الخطوة الثالثة :املبادرة فوراً إىل فرض سقف لإلعانات ّ
املستخدمة يف صيد األسامك يف أعايل البحار ،ومن ثم إلغاؤها تدريجاً يف
غضون خمس سنوات.
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ملاذا هذا االقرتاح مهم؟
األسامك ،بسبل منها حظر أشكال مع ّينة من اإلعانات املقدّمة إىل مصائد
تتمثل األسباب األساسية خلف صيد األسامك املفرط يف أعايل البحار ،يف
األسامك التي تسهم يف اإلفراط يف قدرات الصيد ويف صيد األسامك ،مع
اإلفراط يف قدرات الصيد وسوء اإلدارة .كانت اإلعانات لقطاع املصايد
االعرتاف بأن اعتامد معاملة خاصة وتفضيلية ،مالمئة وفعالة ،إزاء البلدان
موضع نقاشات يف منظمة التجارة العاملية لفرتة طويلة جداً .وقد التزم
النامية وأقل البلدان منواً ينبغي أن يكون جزءاً ال يتجزأ من مفاوضات
األعضاء يف املنظمة مبوجب إعالن الدوحة لعام  ،2001بأن:
منظمة التجارة العاملية املتعلقة بتقديم اإلعانات إىل مصائد األسامك،
“[ ]...تعمل عىل توضيح وتحسني اتفاقات منظمة التجارة العاملية حول
واألخذ يف االعتبار أهمية هذا القطاع يف األولويات اإلمنائية والحد من
اإلعانات للمصايد ،مع مراعاة أهمية هذا القطاع بالنسبة إىل الدول
النامية”( .مقتطف من الفقرة  28من إعالن الدوحة الذي وضعته منظمة الفقر والشواغل املتعلقة باألمن املعييش والغذايئ .ونش ّجع الدول عىل
مواصلة تحسني الشفافية واإلبالغ عن املوجود من برامج دعم مصائد
التجارةالعاملية).
األسامك عن طريق منظمة التجارة العاملية .وبالنظر إىل حالة موارد مصائد
األسامك ،ودون املساس بخطة الدوحة للتنمية التي وضعتها منظمة
يف أعايل البحار ،الدول هي الوحيدة ،إىل حد كبري ،القادرة عىل دعم
التجارة العاملية والتكليفات املنصوص عليها يف إعالن هونغ كونغ الوزاري
أساطيلها بواسطة األموال العامة مبا يتيح لها صيد األسامك :متارس عرش
دول الصيد يف أعايل البحار الذي يعتمد بشدّة عىل اإلعانات يك يحافظ عىل بشأن اإلعانات املقدّمة إىل مصائد األسامك ،وال برضورة اختتام هذه
إرباحيته .ويشكّل دعم املحروقات املك ّون األكرب مع نسبة  .1%15-30تبلغ املفاوضات ،نش ّجع الدول عىل إلغاء اإلعانات التي تسهم يف اإلفراط يف
نسبة اإلعانات للصيد يف البلدان املتقدّمة  %70من املجموع العاملي ،مع قدرات الصيد ويف صيد اإلسامك ،وعىل اإلحجام عن تقديم إعانات جديدة
من هذا النوع أو توسيع نطاق تلك اإلعانات أو تعزيزها”( .الفقرة 173
اإلشارة إىل أن اليابان والصني واالتحاد األورويب والواليات املتحدة تحتل
املراتب األوىل يف اإلنفاق عىل اإلعانات للمصايد .2يُشار إىل أن مجموع قوة من إعالن ريو“ 20+املستقبل الذي نصبو إليه” ،يونيو/حزيران .)2012
املحركات يف األسطول العاملي تضاعف عرش مرات منذ خمسينيات القرن
العرشين .عىل الرغم من أن الرتاجع يف األرصدة أدّى إىل انخفاض املصيد يف
األعوام األخرية ،إال أن هذه القدرة تستمر يف االرتفاع؛ فاملراكب تحتاج اآلن ما الذي يجب فعله؟
إىل طاقة مضاعفة م ّرتَني الصطياد طن من األسامك ،باملقارنة مع حاجتها
عىل الرغم من التع ّهدات املتك ّررة والجهود املستمرة ملعالجة اإلعانات
من الطاقة قبل  60عاماً .3إذاً تتنافس أعداد هائلة من املراكب تستخدم
رضة بيئياً يف قطاع املصايد من خالل منظمة التجارة العاملية ،مثة نقص
امل ّ
قوة محركات كبرية جداً ،عىل أرصدة سمكية تتع ّرض الستغالل متزايد،
واضح يف الرغبة السياسية ملعالجة هذه املسألة.
ما يولّد “سباقاً نحو الحضيض” ويزيد من حتمية االتجاه نحو الصيد غري
القانوين.
يف حني أن إمكانية إبرام اتفاق بهذا الشأن يف إطار منظمة التجارة العاملية
رض بالصيادين الحرفيني الذين يعملون كانت وال تزال خياراً جاذباً نظراً إىل الطبيعة امللزمة قانوناً آللية تسوية
كام أن هذه األنواع من اإلعانات ت ّ
الحصة األكرب النزاعات يف منظمة التجارة العاملية ،إال أن هذه األخرية تفتقر إىل الخربات
عىل نطاق صغري وباملستهلكني .يستحوذ الصيد الصناعي عىل ّ
البيئية الشاملة من أجل تطبيق مثل هذا االتفاق وإدارته .لذلك تدعو
من اإلعانات؛ تتس ّبب منتجات هذه املصايد الصناعية املدعومة يف أعايل
املفوضية األعضاء يف منظمة التجارة العاملية إىل إظهار التزامهم السيايس
البحار مبنافسة غري عادلة ،مبا يحدث خلالً يف سوق مثار البحر عرب خفض
مبعالجة اإلعانات املرضة التي تؤثّر سلباً يف أعايل البحار ،عرب التعجيل يف
مصطنع ألسعار األسامك التي يتم اصطياها يف أعايل البحار .يف نهاية
تطبيق تع ّهداتهم بإلغاء هذه اإلعانات من خالل مقاربة مؤلّفة من ثالث
املطاف ،يدفع املستهلكون مرتني مثن كل سمكة يتناولونها :مرة أوىل يف
خطوات.
السوق ومرة ثانية من خالل الرضائب.
لطاملا أدرك املعنيون الحاجة إىل إلغاء اإلعانات التي تساهم يف الصيد غري
املرشوع وغري املبلّغ عنه وغري املنظم ،ويف اإلفراط يف قدرات الصيد ،وقد
أُدرِجت هذه الحاجة يف خطة جوهانسربغ التنفيذية لعام  2002وإعالن
“ريو ”20+لعام :2012
“ونؤكّد مجدداً التزامنا بخطة جوهانسربغ التنفيذية إللغاء اإلعانات التي
تسهم يف الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم ويف اإلفراط
يف قدرات الصيد ،مع مراعاة أهمية هذا القطاع بالنسبة للبلدان النامية،
ونكرر تأكيد التزامنا بإبرام اتفاقات متعدّدة األطراف بشأن اإلعانات
املقدّمة إىل مصائد األسامك ،تكفل إنفاذ خطة الدوحة للتنمية التي
وضعتها منظمة التجارة العاملية والتكليفات املنصوص عليها يف إعالن هونغ
كونغ الوزاري مبا يعزز الضوابط املفروضة عىل اإلعانات يف قطاع مصائد
1. Sumaila U.R. et al. (2010). A bottom-up re-estimation of global fisheries subsidies. Journal
of Bioeconomics. 12:201–225. Available at: http://www.seaaroundus.org/researcher/dpauly/
PDF/2010/JournalArticles/BottumUpReestimationOfGlobalFisheriesSubsidies.pdf
2. Directorate-General for Internal Policies, European Parliament (2013). Global Fisheries
Subsidies. Available at: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/
join/2013/513978/IPOL-PECH_NT(2013)513978_EN.pdf
3. Watson. R.A., et al. (2012). Global marine yield halved as fishing intensity redoubles.
Fish and Fisheries 14(4). Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.14672979.2012.00483.x/abstract
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مقرتحات العمل

االقرتاح الثاين
حكم أعايل البحار -
تعزيز الرعاية واملعافاة

 1تعزيز اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار من خالل اتفاق تطبيقي
 2مصادقة جميع الدول عىل اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار و”اتفاق
الوطنية
جديد حول الحفاظ عىل التن ّوع البيولوجي البحري خارج الوالية
األمم املتحدة لألرصدة السمكية” [Stocks Agreement, UNFSA
واستخدامه بطريقة مستدامة
 ،]UN Fishوعقد اجتامع سنوي للدول األعضاء يف “اتفاق األمم املتحدة
من
جديد
تطبيقي
اتفاق
اعتامد
إىل
ة
ماس
تعترب املفوضية أنه مثة حاجة ّ
لألرصدةالسمكية”
أجل تحديث األحكام الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار حول من املعلوم جيداً أن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واالتفاقيتني
حامية البيئة والحفاظ عليها يف أعايل البحار ،ووضعها ح ّيز التنفيذ .فنحن
التطبيقيتني التابعتني لها تشكّل إطار العمل القانوين األسايس لحكم
نرى أن إقرار اتفاق تطبيقي ثالث يشكّل رشطاً أساسياً لتحديث اتفاقية
نحض الدول التي مل توقّع بعد
املحيطات ،وتتم ّتع باأل ّولية يف هذا املجالّ .
األمم املتحدة لقانون البحار يك نتمكّن من مواجهة التحديات الجديدة
عىل االتفاقية ،ال سيام الواليات املتحدة ،االنضامم إىل الغالبية الساحقة من
بنجاح وإيجاد الحلول املناسبة لالستعامالت املتزايدة واملكثّفة التي تتس ّبب الدول عرب املصادقة عىل هذه املعاهدة التأسيسية املهمة.
بتقويض عافية املحيطات وإنتاجياتها وقدرتها عىل االستمرارية كام تقيض
عىل التن ّوع البيولوجي البحري خارج الوالية الوطنية .تر ّحب املفوضية يف
بعد نحو عرشين عاماً عىل إقرار اتفاق األمم املتحدة لألرصدة السمكية ،مل
املتحدة
هذا اإلطار بااللتزام بالحوار داخل “مجموعة العمل التابعة لألمم
تصدّق عليه سوى  81دولة من ضمنها معظم الدول التي متارس الصيد يف
حول التنوع البيولوجي خارج الوالية الوطنية” [Working Group
أعايل البحار (وتُستثنى منها يف شكل الفت الصني وتشييل واملكسيك) ،إال
جديد؛
 ]UN BBNJيف ما يختص بنطاق ومعايري وجدوى اتفاق تطبيقي
أن ّ
التدن النسبي يف عدد الدول التي صادقت عىل االتفاق مفاجئ باملقارنة
يف
لكن حان الوقت لتحويل ذلك الحوار إىل تح ّرك ملموس .سنستمر
مع عدد الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار .نناشد
إىل
ّع
ل
تتط
تقديم دعمنا للغالبية الكربى من الدول واملجتمع األهيل التي
جميع الدول املصادقة عىل اتفاق األمم املتحدة لألرصدة السمكية وتطبيق
أن يتم ّ
التوصل إىل قرار يف الدورة الـ 96للجمعية العمومية لألمم املتحدة بنوده.
الشأن.
بهذا
اتفاق
ار
ر
إلق
املفاوضات
يف
ً
ا
ر
فو
املبارشة
من أجل
)GOVERNANCE PATCHWORK (ABSTRACT

ILO

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻦ
اﳌﺤﻴﻄﺎت واﻟﺒﺤﺎر

UNGA

ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺤﻴﻄﺎت
)آﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑني اﻟﻮﻛﺎﻻت(

UNSG

اﻟﻘﺮار اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺴﻨﻮي

IMO

اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺆون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔDOALOS ،

UNEP

UNDP

اﻟﻔﺎو

اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻮل ﺣﺪود
اﻟﺠﺮف اﻟﻘﺎري

UNCLOS

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﻌﺎﻫﺪات
واﻷﺣﻜﺎم ذات
اﻟﺼﻠﺔ
اﻟﻌﻤﻞ
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IOC

اﻟﻌﻠﻮم

اﺗﻔﺎق اﻷرﺻﺪة
اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻧﻮاع
اﳌﻬﺎﺟﺮة

SOLAS

PSMA
CITES

+MARPOL
اﳌﻼﺣﻖ
اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺒﺤﺮي
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻨﺪن

اﺗﻔﺎق اﻻﻣﺘﺜﺎل
CBD

ﻫﺪف
أﻳﴚ 11

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﺼﻴﺪ اﻟﺤﻴﺘﺎن

رﻣﻲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

اﺗﻔﺎق
1994

ITLOS

ISA

اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ

 17ﻣﻨﻈﻤﺔRFMOs
اﳌﺼﺎﻳﺪ

 13ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎً ﺑﺤﺮﻳﺎً إﻗﻠﻴﻤﻴﺎً
ﻧﻈﺎم
ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﻘﻄﺐ
اﻟﺠﻨﻮيب )(ATS

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻄﺐ
اﻟﺸامﱄ

اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ

 5ﺑﺮاﻣﺞ ﴍاﻛﺔ

رسم بياين مخترص لهيكلية الحكم الدولية يف املحيطات
يُ ِّبي املقاربة القطاعية ومجموعة املنظامت
 :CBDاتفاقية التنوع البيولوجي؛  :CITESاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض؛  :DOALOSشعبة شؤون املحيطات وقانون البحار؛ الفاو :منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛  :ILOمنظمة
العمل الدولية؛  :IMOاملنظمة البحرية الدولية؛  :IOCاللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات؛  :ISAالسلطة الدولية لقاع البحار؛  :ITLOSاملحكمة الدولية لقانون البحار؛  :MARPOLاالتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن (ماربول)؛
 :PSMAاالتفاق حول إجراءات الدول املرفئية ملكافحة الصيد غري املرشوع وغري املبلّغ عنه وغري املنظّم ،وردعه وإلغائه :RFMOs .املنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد؛  :SOLASاالتفاقية الدولية لسالمة الحياة يف البحار؛  :UNDPبرنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ؛  :UNEPبرنامج األمم املتحدة للبيئة؛ اليونيسكو :منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة؛  :UNGAالجمعية العمومية لألمم املتحدة؛  :UNSGأمني عام األمم املتحدة

تعترب املفوضية أيضاً أنه من شأن عقد اجتامع سنوي للدول األطراف يف
االتفاق أن يساعد عىل تعزيز املشاركة الدولية الشاملة يف اتفاق األمم
املتحدة لألرصدة السمكية .من الوظائف األساسية ملثل هذا االجتامع
توفري محفل إلجراء مراجعة ألداء منظامت إدارة املصايد اإلقليمية وتقوميه
بصورة مستقلة باالستناد إىل معايري محدّدة .تشكّل منظامت إدارة املصايد
اإلقليمية مك ّوناً أساسياً يف هندسة آلية الحكم العاملي ،وليس مقبوالً بكل
بساطة أن تكون متفلّتة إىل حد كبري من املساءلة أمام املجتمع الدويل
األوسع .يف رأينا ،املراجعة املنتظمة لألداء هي السبيل األفضل لتحديد
مجاالت التحسني وتحفيز منظامت إدارة املصايد اإلقليمية عىل تغيري
سلوكها والتق ّيد بالبنود األساسية املض ّمنة يف اتفاق األمم املتحدة لألرصدة
السمكية.
2009الدفع باتجاه دخول اتفاق الفاو حول إجراءات الدول املرفئية لعام
ح ّيز التنفيذ والعمل عىل تطبيقه\
كانت مشكلة الصيد غري املرشوع وغري املبلّغ عنه وغري املنظّم يف أعايل
البحار مصدر قلق شديد للمفوضية خالل عملها .من أهم التط ّورات التي
ُس ِّجلت يف املعركة ضد الصيد غري املرشوع وغري املبلّغ عنه وغري املنظّم
اعتامد منظمة الفاو يف نوفمرب/ترشين الثاين  9002اتفاقاً ملزماً من الناحية
القانونية حول إجراءات الدول املرفئية ملكافحة الصيد غري املرشوع وغري
املبلّغ عنه وغري املنظّم ،وردعه وإلغائه .تعترب املفوضية أنه من الرضوري،
يف إطار مجموعة اإلصالحات املطلوب إجراؤها يف آلية الحكم لوقف
تدهور املحيطات العاملية ،أن يدخل هذا االتفاق املهم ح ّيز التنفيذ ويبدأ
تطبيقه بأرسع وقت ممكن .ويش ّجعنا يف هذا اإلطار أن  11كياناً ،مبا يف
ذلك الواليات املتحدة واالتحاد األورويب ،صادقت عىل االتفاق ،لكنه يحتاج
إىل املصادقة من  52دولة قبل أن يصبح باإلمكان وضعه ح ّيز التنفيذ.
نحض الدول عىل املبادرة يف الحال إىل توقيع االتفاق .وندعم أيضاً بشدّة
ّ
الجهود اآليلة إىل تطبيق االتفاق حول إجراءات الدول املرفئية  -ال سيام
الجهود التي تبذلها منظامت إدارة املصايد اإلقليمية  -وتقديم الدعم
للبلدان النامية مبا ميكّنها من املشاركة بفعالية يف االتفاق.
تعيني ممثل خاص لشؤون املحيطات
تعترب املفوضية أن غياب القيادة الهرمية يف شؤون املحيطات هو من
األسباب األساسية لفشل الجهود املختلفة يف تحسني التنسيق والتامسك يف
السياسات بني مختلف الوكاالت والهيئات التي متلك ،ضمن منظومة األمم
املتحدة ،تفويضاً مرتبطاً باملحيطات.
نقرتح املبادرة فوراً إىل تعيني مسؤول رفيع ممثالً خاصاً ألمني عام األمم
املتحدة لشؤون املحيطات ،عىل أن يتح ّمل يف شكل عام مسؤولية تنسيق
مختلف املسائل املتعلقة باملحيطات وقانون البحار ضمن منظومة األمم
املتحدة ،و ُيعاونه فريق ٍ
كاف لدعمه يف النهوض مبه ّمته .إنه أكرث من مجرد
تعيني رمزي .فاملفوضية تعترب أنه من شأن هذا املنصب أن يساهم يف
تسليط الضوء عىل املحيطات العاملية وإبرازها يف السياق السيايس ،بالقدر
الذي تستحقّه ،فضالً عن املساعدة عىل تأمني القيادة الرضورية من أجل
تطبيق مقرتحاتنا األخرى.

إنشاء منظامت إقليمية إلدارة املحيطات [Organizations, RFMOs
 ]Regional Fisheries Managementبهدف تعزيز إدارة املحيطات
باالستناد إىل النظم اإليكولوجية
من املسائل األساسية التي واجهتها املفوضية تحديد السبيل األفضل
لتعزيز الهيئات اإلقليمية التي ستؤدّي حكامً دوراً أساسياً يف التنفيذ الف ّعال
ألي اتفاق تطبيقي جديد .االتفاق الشامل ال يكفي لوحده ،بل يجب
أن يقرتن مع تطبيق ف ّعال عىل املستوى اإلقليمي من أجل الحفاظ عىل
املوارد وتحقيق االستعامل املستدام .تتحقّق اإلدارة االحرتازية املستندة
إىل النظم اإليكولوجية بالطريقة األفضل عرب العمل عىل نطاق إقليمي من
أجل إرساء توازن حذر وبراغاميت بني االلتزامات العاملية النطاق من جهة
ونطاق النظم اإليكولوجية الفردية أو املناطق البيولوجية من جهة ثانية.
ولذلك تويص املفوضية ،يف املدى الطويل ،باالنتقال من منظامت إدارة
املصايد اإلقليمية إىل املنظامت اإلقليمية إلدارة املحيطات ،حيث ميكن أن
تكون اإلدارة أكرث تكامالً .من شأن املنظامت اإلقليمية إلدارة املحيطات أن
تبتعد عن املقاربة القطاعية عرب اعتامد إجراءات إدارية احرتازية تستند
إىل النظم اإليكولوجية واملامرسات الفضىل ،وتأخذ يف االعتبار التداعيات
الناجمة عن مختلف أنواع التأثريات البرشية عىل العمود املايئ .ومن شأن
هذه املنظامت أن تُدرج أهداف اتفاقية األمم املتحدة واتفاقاتها التطبيقية
كل متامسك ،مع وضع مقتضيات محدّدة
(بعد إقرار االتفاق الثالث) يف ٍّ
للمساءلة والشفافية وصنع القرارات عىل أن تتض ّمن فرض عقوبات واضحة
عىل مخالفي القوانني واالنتهازيني.
قيام رؤساء الدول أو الحكومات بتعيني مبعوثني أو وزراء معنيني بشؤون
املحيطات
املقاربة القطاعية املعتمدة يف ترتيبات الحكم الدولية تسود أيضاً يف
الرتتيبات الوطنية يف عدد كبري من البلدان .حفنة قليلة من الدول ط ّورت
سياسات وطنية معنية باملحيطات ،أما التطبيق فحدّث وال حرج .لقد
الحظت املفوضية أن التنسيق بني الوزارات حول مسائل املحيطات ضعيف
أو معدوم يف معظم األحيان ،حيث ّ
تتول وزارات مختلفة مسؤولية
املصايد ،والتن ّوع البيولوجي ،والتعدين يف قاع البحار ،والعلوم املحيطية،
وسواها من املسائل ذات الصلة .لهذا السبب ،تقرتح املفوضية قيام
رؤساء الدول أو الحكومات بتعيني مبعوثني أو وزراء (بحسب االقتضاء)
معنيني بشؤون املحيطات من أجل توليد روابط أقوى بني الوزارات داخل
الحكومات.
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مقرتحات العمل

االقرتاح الثاين
حكم أعايل البحار -
تعزيز الرعاية واملعافاة

تدعو املفوضية إىل:

•
•

•
•
•
•
•

تعزيز اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار من خالل اتفاق تطبيقي جديد حول
الحفاظ عىل التن ّوع البيولوجي البحري خارج الوالية الوطنية واستخدامه 		
بطريقة مستدامة يك ينسجم مع األهداف املتوخّاة.
مصادقة جميع الدول عىل اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار و“اتفاق األمم
املتحدة لألرصدة السمكية” ][UN Fish Stocks Agreement, UNFSA
لعام  ،1995وعقد اجتامع سنوي للدول األعضاء يف “اتفاق األمم املتحدة 		
منصة تساهم يف تعزيز املساءلة.
لألرصدة السمكية” مبا يؤ ّمن ّ
تقويم مستقل ومنتظم ملنظامت إدارة املصايد اإلقليمية من أجل تحسني أدائها.
الدفع باتجاه دخول اتفاق الفاو حول إجراءات الدول املرفئية لعام  2009ح ّيز
التنفيذ والعمل عىل تطبيقه.
قيام أمني عام األمم املتحدة بتعيني ممثّل خاص عنه لشؤون املحيطات ،مع
تكليفه مبهمة واضحة وتوفري املوارد الكافية له من أجل إحداث تحسني واسع
النطاق يف حكم املحيطات.
إنشاء منظامت إقليمية إلدارة املحيطات[Regional Ocean Management
] Organizations, ROMOsبهدف تعزيز إدارة املحيطات باالستناد إىل
النظماإليكولوجية.
قيام رؤساء الدول أو الحكومات بتعيني مبعوثني أو وزراء معنيني بشؤون
املحيطات.
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ملاذا هذا االقرتاح مهم؟

ما الذي يجب فعله؟

ال تؤ ّمن الرتتيبات املعتمدة حالياً يف حكم املحيطات حامية كافية للتن ّوع
البيولوجي يف أعايل البحار ،كام أنها ال تع ّزز االستعامل املستدام واملنصف
للموارد البحرية الحية .نفتقر إىل قوانني فعالة وآليات م ّتفق عليها للحفاظ
عىل التنوع البيولوجي يف أعايل البحار واستخدامه بطريقة مستدامة .كام
أن األدوات وااللتزامات امل ّتفق عليها ال تُط َّبق كام يجب ،فضالً عن غياب
التنسيق املناسب عرب القطاعات من أجل حكم شامل يتمتع بالفعالية
والكفاءة.

مثة حاجة إىل قيادة والتزام راسخَني عىل املستوى السيايس املحيل والدويل
من أجل تطبيق إصالحات يف آلية الحكم تتيح للمجتمع الدويل كرس
هذه الحلقة املفرغة .نحن نعترب أنه من شأن رزمة اإلجراءات املرتابطة
وامللموسة التي ص ّممناها بعناية شديدة أن تساهم يف تعزيز املنظومة
العاملية لحكم أعايل البحار ،وتفعيل إدارة املوارد يف أعايل البحار بطريقة
أكرث استدامة ومن خالل االستناد إىل النظم اإليكولوجية .نتط ّرق يف ما يأيت
بالتفصيل إىل كل نقطة عىل حدة.

?Photo

أمني عام األمم املتحدة بان يك مون مع تريفور مانويل (الرئيس املشارك يف املفوضية العاملية للمحيطات)
مايو/أيار  ،2013جميع الحقوق محفوظة إلسكندر ديبيبي/صور األمم املتحدة

?Photo

أعالم الدول خارج مبنى األمم املتحدة .جميع الحقوق محفوظة لجواو أروجو بينتو/صور األمم املتحدة
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االقرتاح األول
إدراج املحيطات يف أهداف التنمية املستدامة
التي وضعتها األمم املتحدة  -وضع املحيط
السليم واملعاىف والنابض بالحياة يف قلب التنمية

ﳌﺎذا ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح ﻣﻬﻢ؟

عنارص أعايل البحار التي يجب أخذها يف االعتبار لدى وضع
هدف للتنمية املستدامة خاص باملحيطات

الهدف1

الحرص عىل استدامة الصيد يف حالة جميع األرصدة
السمكية:

• النسبة املئوية لحمولة األسامك املف َّرغة ضمن املحصول املستدام
األمثل.
• النسبة املئوية لألرصدة السمكية التجارية التي تراعي الخطط
اإلدارية املستندة إىل العلوم.
• عدد األرصدة التي يتم اصطيادها من دون توافر البيانات الالزمة.
• حجم األساطيل وإمكانات دول األعالم (الدول التي ترفع السفن
أعالمها).
• النسبة املئوية لخفض إجاميل اإلعانات ألساطيل الصيد يف املياه
البعيدة/أعايل البحار.
• عدد دول األعالم التي تج ّمد حجم األساطيل أو تُحدّد 		
له سقفاً أو تخفّضه.

الهدف2
حامية املناطق البحرية الهشّ ة
• النسبة املئوية ألعايل البحار يف املناطق املحمية.
• تفرض “السلطة الدولية لقاع البحار” [International Seabed
] Authorityإجراء تقوميات لألثر البيئي ][EIAsقبل التأجري
بداعي االستثامر.
• عدد منظامت إدارة املصايد اإلقليمية [Regional Fisheries
] Management Organizations, RFMOsالتي تط ّبق فعلياً
املقاربة الخاصة بالنظم اإليكولوجية واملبدأ االحرتازي.
• نسبة املصايد القاعية التي تعمل مبوجب تقوميات األثر البيئي.
• عدد االتفاقات الوطنية واإلقليمية التي تنظّم وتحدّد معايري
ملكافحة التل ّوث.
ّ
• عدد االتفاقات الوطنية واإلقليمية التي تنظم وتحدّد معايري
ملكافحة التل ّوث
• عدد البلدان التي صدّقت عىل اتفاقية ميناماتا عن الزئبق

الهدف3
الحد من خسارة التن ّوع البيولوجي

• نسبة األنواع البحرية املص ّنفة يف خانة املهدّدة عىل القامئة الحمراء
لالتحاد الدويل لحفظ الطبيعة
[International Union for Conservation of Nature,
IUCN].
• نسبة األنواع البحرية املهدّدة التي تحظى فعلياً بالحامية عىل
املستوى الوطني أو اإلقليمي أو الدويل.

الهدف 4

القضاء عىل الصيد غري املرشوع وغري املبلّغ عنه وغري املنظّم

• عدد دول األعالم ومنظامت إدارة املصايد اإلقليمية التي تفرض عىل
كل مراكب الصيد التي تصطاد يف أعايل البحار ،أن تكون مز ّودة
برقم تسجيل لدى املنظمة البحرية الدولية
][International Maritime Organization, IMOوبجهاز
استجابة.
• عدد منظامت إدارة املصايد اإلقليمية التي وضعت برامج للرصد
عرب األقامر الصناعية.
• عدد املصادقات عىل “االتفاق حول إجراءات الدول املرفئية”
] [Port States Measures Agreement, PSMAالذي وضعته
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) ،وعدد الدول
املرفئية التي متلك ترشيعات دا ِعمة لتطبيق االتفاق.
• النسبة املئوية ألعايل البحار التي تغطّيها منظامت إدارة املصايد
اإلقليمية.
• النسبة املئوية ألعايل البحار واألرصدة املتداخلة الخاضعة إلرشاف
منظامت إدارة املصايد اإلقليمية.

الهدف 5

خفض كميات الحطام البالستييك الذي يدخل البيئة البحرية بنسبة 50%

• عدد البلدان التي تفرض رضائب وقيوداً ،مبا يف ذلك حظر ،عىل
بعض استعامالت املواد البالستيكية.
• عدد الربامج املحلية والوطنية وسواها من الربامج إللغاء
املواد البالستيكية التي تُستخدَ م ملرة واحدة ،وزيادة االستعامل
التدويري.
• تحسينات يف املنشآت املرفئية للتخلص من النفايات ،وزيادة
أعدادها.

ﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﺤﻴﻄﺎت ﺑﻬﺪف ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ أن ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ أوﻟﻮﻳﺔ راﺳﺨﺔ ﰲ
اﻷﺟﻨﺪة اﻹمنﺎﺋﻴﺔ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ  ،2015وﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﻓري اﳌﻮارد ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ إﺟﺮاءات وﻣﺒﺎدرات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس.

ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﳌﺤﻴﻄﺎت ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف
واﳌﺆﴍات اﻟﻮاﺿﺤﺔ
اﻟﺼﻴﺪ اﳌﺴﺘﺪام
ﺣامﻳﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻬﺸﺔ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺒﺤﺮي
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﻏري اﳌﴩوع
وﻏري اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ وﻏري اﳌﻨﻈﻢ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ

 3ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت
3
دوﻻرأﻣرييك ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﺷﺨﺺ

ﻣﻠﻴﺎرات

ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق -
أي  5%ﻣﻦ إﺟامﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻟﻌﺎﳌﻲ

ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﲆ اﳌﺤﻴﻄﺎت ﻟﻜﺴﺐ أرزاﻗﻬﻢ

أﻳﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﺻﻴﺎدو اﻷﺳامك؟

350ﻣﻠﻴﻮن
%97
وﻇﻴﻔﺔ
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺤﻴﻄﺎت ﻋﺎﳌﻴﺎ

اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

اﻟﺼﻴﺪ = اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ؟

ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة إﻗﺮار ﻫﺪف ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺧﺎص
ﻣﻔﺼﻠﺔ وﻣﺤﺪّدة ﻣﻦ أﺟﻞ إدارج
ﺑﺎﳌﺤﻴﻄﺎت ﻣﻊ أﻫﺪاف وﻣﺆﴍات ّ
اﳌﺤﻴﻄﺎت ﻋﻨﴫا ً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﰲ اﻷﺟﻨﺪة اﻹمنﺎﺋﻴﺔ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ .2015

1
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االقرتاح األول
إدراج املحيطات يف أهداف التنمية املستدامة التي
وضعتها األمم املتحدة  -وضع املحيط السليم واملعاىف
والنابض بالحياة يف قلب التنمية

التقدم نحو وقف التدهور املحيطي وتحفيز
بهدف ترسيع وترية ّ
املنظومة العاملية لحكم املحيطات ،تناشد املفوضية الدول األعضاء
يف األمم املتحدة وجميع األطراف املعنية املوافقة عىل تخصيص
املحيطات بهدف للتنمية املستدامة ،مبا يساهم يف وضع املحيطات
العاملية يف صلب أجندة األمم املتحدة اإلمنائية ملا بعد .2015

نظراً إىل أهمية املحيطات العاملية يف ما يتعلق باالستدامة البيئية،
والعدالة االجتامعية ،واإلنصاف ،والحكم ،تدعم املفوضية بقوة،
وتضم صوتها إىل املقرتحات التي ُر ِفعت خالل مجموعة العمل
ّ
املفتوحة التابعة لألمم املتحدة حول أهداف التنمية املستدامة،
والتي تسعى إىل تخصيص املحيطات بهدف للتنمية املستدامة.
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ملاذا هذا االقرتاح مهم؟

ما الذي يجب فعله؟

وافقت الدول األعضاء يف األمم املتحدة عىل وضع مجموعة من أهداف
التنمية املستدامة التي تستند إىل األهداف اإلمنائية لأللفية ،وتلتقي مع
األجندة اإلمنائية ملا بعد .2015

نعترب أن عام  2014يتيح فرصة فريدة من نوعها لتفعيل عملية إدراج
املحيطات يف أهداف التنمية املستدامة ،مبا يساهم يف إحراز تقدّم يف
األجندة الخاصة بآلية حكم املحيطات العاملية .حالياً تسعى مجموعة عمل
مفتوحة تابعة للجمعية العمومية لألمم املتحدة ومؤلّفة من  30عضواً،
برئاسة املجر وكينيا ،إىل إعداد اقرتاح سيتم رفعه إىل الجمعية العمومية
بحلول سبتمرب/أيلول  .2014يدعم عدد كبري من البلدان تخصيص
املحيطات بهدف للتنمية املستدامة ،مع مقرتحات تهدف إىل :تأمني
عافية املحيطات وإنتاجيتها وقدرتها عىل االستمرارية؛ الحفاظ عىل التن ّوع
البيولوجي؛ الحد من التل ّوث البحري؛ حامية النظم اإليكولوجية البحرية
والساحلية؛ والقضاء عىل الصيد غري املرشوع وغري املبلّغ عنه وغري املنظّم،
وعىل صيد األسامك املفرط .بغية املساعدة عىل التقدّم نحو تخصيص
املحيطات بهدف للتنمية البرشية ،أعدّت املفوضية ،بالتعاون مع أطراف
معنية تفكّر بالطريقة نفسها ،اقرتاحاً ،مبا يف ذلك مقاييس محدّدة وأهداف
محتملة تنسجم مع اقرتاحاتها يف هذا التقرير.

نحن نعترب أنه من شأن إدراج هدف خاص باستدامة املحيطات ضمن
أهداف التنمية املستدامة أن يل ّبي حاجة املحيطات إىل اهتامم مركّز
وخاضع للمساءلة .فهذا يساهم يف وضع املحيطات يف صلب األجندة
اإلمنائية ملا بعد  ،2015ويؤ ّمن إطار عمل لتطوير إجراءات جديدة من
أجل معالجة الثغرات التي تعاين منها حالياً آلية الحكم يف أعايل البحار.
ليس إدراج املحيطات يف أهداف التنمية املستدامة كافياً لوحده من أجل
ضامن مستقبل آمن للمحيطات العاملية ،لكنه يساهم ،إىل جانب توجيه
عدد من الرسائل املهمة ،وحشد االعرتاف الق ّيم بأهمية املحيطات ،وبناء
الزخم واملوارد ،يف إطالق التح ّرك الرضوري للتوعية عىل أن املحيطات
العاملية هي منظومة من منظومات الكرة األرضية يجب التعامل معها
وإدارتها ككيان قائم بذاته.
علينا أن نعالج املقاربة املفكّكة التي تتس ّبب حالياً برتاجع املحيطات.
ولهذه الغاية يجب بذل جهود متضافرة عىل أن يتم تأطريها يف هدف
للتنمية املستدامة خاص باملحيطات ،باالستناد إىل إصالحات أساسية يف
حكم املحيطات العاملية ،وعىل جميع الحكومات واملجتمع األهيل والقطاع
الخاص تطبيق هذا الهدف ،يك تتح ّول األقوال عىل الورق أفعاالً يف املياه.

إدارة املصايد بطريقة مستدامة تساهم يف تعزيز األمن الغذايئ والتوظيف .جميع الحقوق محفوظة مليشيل تايلور/جامعة أكسفورد
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املحيطاتالعاملية
من الرتاجع إىل املعافاة

محيط مستدام
محفزات املعافاة

أسباب تراجع املحيطات
إنشاء منطقة لتجديد املوارد يف أعايل البحار

•خالية من الصيد الصناعي
•يف حال عدم اتخاذ خطوات كافية واستمرار تراجع املحيطات يف غضون خمس سنوات،
حسب تقرير هيئة املساءلة املعنية باملحيطات العاملية
•باستثناء املناطق حيث تنشط املنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد بطريقة ف ّعالة
•ميكن إلغاؤها إذا طُ ِّبقت مقرتحات العمل التي وضعتها املفوضية
•تجديد األرصدة السمكية ومشاطرتها بطريقة منصفة ومستدامة ،من أجل األجيال
الحارضةواملستقبلية

ارتفاع الطلب عىل املوارد
•املعادن والطاقة
•املواد الجينية
•املوارد البحرية الحية

هيئة املساءلة املعنية باملحيطات العاملية  -رصد التقدم نحو محيطات سليمة

•مستقلة
•تقويم التقدم نحو تطبيق مقرتحات العمل التي وضعتها املفوضية
•مشاطرة هذه املعلومات مع الرأي العام العاملي

التطوراتالتكنولوجية

•االوصول إىل أعامق البحار واالستغالل
•املراكب (املسافة والعمق)
•التنقيب (املفرط) املتزايد
• الصيد املدمر وأنشطة أخرى

التنقيب عن النفط والغاز يف املياه  -تحديد معايري ومسؤوليات دولية ملزمة يف مجال السالمة

•معايري ملزمة للحفاظ عىل السالمة والبيئة
•أحكام عاملية لتحديد املسؤوليات
•الجهوزية لالستجابة وبناء القدرات

املواد البالستيكية  -إبعادها عن املحيطات

•التنسيق بني الحكومات والقطاع الخاص واملجتمع األهيل:
 مصادر التلوث الربية -مصادر التلوث البحرية (أي أدوات تجميع األسامك)

تراجع األرصدة السمكية
•صيد األسامك املفرط
•فرط القدرات
•اإلعانات

الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم  -إغالق البحار واملوانئ واألسواق

تغي املناخ والتنوع البيولوجي
ّ
وخسارة املَواطن الطبيعية
•تغري املناخ
•التحمض
•التلوث

•إلزامية تز ُّود كل مراكب الصيد يف أعايل البحار بأرقام تعريف مس ّجلة لدى املنظمة البحرية الدولية
•حظر إعادة الشحن يف البحر
•املصادقة عىل معاهدات املصايد الدولية وتطبيقها
•نزع األعالم عن املراكب غري الرشعية ومنعها من دخول املوانئ ومن نقل مصيدها إىل األسواق
•التعاون بني الدول املرفئية واملنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد والقطاع :منصة عاملية لتبادل املعلومات
•التزام تجار التجزئة برشاء مثار البحار من مصادر موثوقة وقابلة للتتبّع
•تأدية املنظامت األهلية دور هيئات الرقابة املستقلة عىل األداء

وقف صيد األسامك املفرط  -وضع حد لإلعانات املرضة

•الشفافية الكاملة بشأن اإلعانات للمصايد
•تصنيف اإلعانات للمصايد لتحديد أشكال الدعم التي تتسبّب بالرضر األكرب
املخصصة للمحروقات ،ومن ثم إلغاؤها
•املبادرة فورا ً إىل فرض سقف لإلعانات ّ
تدريجاً يف غضون خمس سنوات.

حكم أعايل البحار  -تعزيز الرعاية واملعافاة

ضعف آلية الحكم يف أعايل البحار
•حكم مج ّزأ/قطاعي/غري مكتمل
•ضعف االمتثال وغياب اإلنفاذ
•استعامالت جديدة وناشئة

محيطات متدهورة وغري منتجة ومست َغلّة

•اتفاق تطبيق اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املعني بالتنوع البيولوجي البحري
•مصادقة جميع الدول عىل االتفاقات القامئة وتطبيقها عىل الفور
•تقويم املنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد بصورة مستقلة ومنتظمة لتحسني أدائها
•تعيني ممثل خاص لألمم املتحدة معني بشؤون املحيطات
•إنشاء منظامت إقليمية إلدارة املحيطات
•تعيني مبعوثني للدول أو وزراء معنيني بشؤون املحيطات

إدراج املحيطات يف أهداف التنمية املستدامة التي وضعتها األمم املتحدة -
وضع املحيط السليم واملعاىف والنابض بالحياة يف قلب التنمية

مفصلة
•أهداف ّ
•مؤرشات محددة
•املحيطات يف أجندة األمم املتحدة اإلمنائية ملا بعد2015
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The Global Ocean:
املحيطات العاملية
From decline to recovery
من الرتاجع إىل املعافاة
الرسالة األساسية التي نرغب يف التشديد عليها هي أن املحيطات العاملية
مك ِّون أسايس يف منظومة دعم الحياة عىل األرض ،فهي تؤ ّمن للبرشية
قيمة وفوائد هائلة يتعذّر إحصاؤها يف بعض األحيان .علينا أن ندرك أنه
من واجبنا ومسؤوليتنا ،عىل مستوى جامعي مشرتك ،الحرص عىل أن نورث
أجيال املستقبل كوكباً منتجاً وغنياً باملوارد .يجب أن تويل الجهات الدولية
املعنية بصنع القرارات حول االستدامة والحكم والتنمية ،أهميّة قصوى
عم يجري تحت األمواج.
للتداعيات السلبية الناجمة ّ

التقدّ م نحو دورة من املعافاة املحيطية

لقد ح ّركت األدلة الدامغة عن تراجع املحيطات ،يف أعايل البحار ونتيجة استخراج
املوارد من أعايل البحار ،ضامئرنا وأثارت مخاوفنا .ولذلك ص ّممت املفوضية عىل
استنباط حلول تضعنا بطريقة مبارشة وف ّعالة عىل املسار الصحيح نحو االنتقال من
دورة الرتاجع السلبية إىل دورة املعافاة اإليجابية .وقد انطلقنا يف سعينا الدؤوب
لتغيري مسار األمور  -ويف تحفيز مخيّلتنا والتزامنا  -من أمثلة جيدة ،وملهمة يف
بعض األحيان ،عن مامرسات مستدامة وحتى تجديدية .وتُش ّجعنا يف ذلك ثقتنا
التامة بتوافر حلول ناجعة تنبثق من التط ّور الهائل يف العلوم البحرية وفهم البحار
واملحيطات؛ وتزايُد الوعي لدى املواطنني العامليني وانخراطهم بصورة أكرب يف شؤون
املحيطات؛ والرتكيز الجديد عىل املحيطات يف إطار النقاشات حول تغري املناخ
ومداوالت األمم املتحدة حول التنمية العاملية بعد العام  .5102نحن نعتقد أن
الفرصة سانحة اآلن ملعالجة التهديدات التي تحدق باملحيطات العاملية ،وأن الوقت
قد حان للتح ّرك.
نعرض يف الصفحات اآلتية مقرتحاتنا لوقف دورة الرتاجع .تق ّدم املقرتحات الثامنية
رزمة مح ّددة األهداف إلنقاذ املحيطات ،وتشكّل كالً متكامالً .وهي تتط ّرق تحديدا ً
إىل نقاط الضعف يف آلية الحكم ،وغياب اإلنصاف واالستدامة يف ما يتعلق باستخدام
موارد أعايل البحار ،والضغوط الجديدة والناشئة التي يجب استباقها قبل التسبب
بأذى غري رضوري .يف كل واحدة من الحاالت ،درسنا الحلول املناسبة واستلهمنا منها.
مثة مح ّفزات اقتصادية واضحة يك يتح ّمل القطاعان العام والخاص مسؤولياتهام يف
أعايل البحار بج ّدية أكرب .يف غياب آلية أكرث رسوخاً للحكم والتنظيم ،سيظل االلتباس
يسود يف الصناعات املرتبطة باملحيطات ويتسبّب برتاجع األرباح .ومن دون وضع
معايري وتوجيهات متّفق عليها عاملياًيف القطاعات الناشئة مثل التنقيب عن النفط
والغاز يف املياه واستخراج املعادن من أعامق البحار ،سيكون من الصعب تقويم
تغي
املخاطر واملسؤوليات وضبطها .واألهم ،يف غياب تح ّرك عاملي عاجل ملكافحة ّ
املناخ ،ومن دون بذل الجهود الالزمة لبناء املرونة والقدرة عىل مواجهة آثاره ،ستزداد

إىل حد كبري الكلفة املرتتّبة عىل االقتصاد العاملي .ميكننا أن نستمر يف م ّد الكبالت
وشحن املستوعبات عرب محيط ميت ،لكن يف غياب االهتامم بالحفاظ عىل دميومة
الحياة يف املحيطات ،نع ّرض أنفسنا وكل الكائنات الحيّة للخطر.
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خمسة أسباب خلف تراجع املحيطات
1

ارتفاع الطلب عىل املوارد

4

تغي املناخ والتنوع البيولوجي وخسارة
ّ
املواطنالطبيعية
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مثانية مقرتحات إلطالق املعافاة يف أعايل البحار
1

إدراج املحيطات يف أهداف التنمية املستدامة
التي وضعتها األمم املتحدة  -وضع املحيط
السليم واملعاىف والنابض بالحياة يف قلب التنمية

5

املواد البالستيكية  -إبعادها عن املحيطات

نتح ّملجميعنامسؤوليةواضحةتفرضعليناالتح ّرك،باعتبارناالقيّمنيحالياًعىل
هذه األرض .من واجبنا أن نرتك لألجيال املقبلة محيطات سليمة ومنتجة ،قادرة عىل
االستمرار يف منح الحياة والقيمة للبرشية جمعاء .من شأن تطبيق رزمة املقرتحات
التي ترفعها املفوضية أن يتيح لنا النهوض بهذا الواجب عىل أكمل وجه ،وتبديل
املسار من أجل التق ّدم نحو مستقبل إيجايب ومن ِتج للمحيطات.
2

التطوراتالتكنولوجية

3

تراجع األرصدة السمكية

5

ضعف آلية الحكم يف أعايل البحار

2
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حكم أعايل البحار  -تعزيز الرعاية واملعافاة

التنقيب عن النفط والغاز يف املياه -
تحديد معايري ومسؤوليات دولية ملزمة
يف مجال السالمة

3

7

وقف صيد األسامك املفرط -
وضع حد لإلعانات املرضة

4

الصيد غري املرشوع وغري املبلّغ عنه وغري
املنظّم  -إغالق البحار واملوانئ واألسواق

هيئة املساءلة املعنية باملحيطات العاملية -
رصد التقدّم نحو محيطات سليمة

8

إنشاء منطقة لتجديد املوارد يف أعايل البحار
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تغطّي املحيطات العاملية نحو ثالثة أرباع مساحة الكرة
األرضية .تتألف من  1.3مليار كلم مكعب من املياه،
ُعتب املنظومة اإليكولوجية األكرب يف العامل ،كام أنها
وت َ
ً
تؤ ّدي دوراً محوريا يف دعم مختلف أشكال الحياة عىل
وجه األرض .وتؤ ّمن أيضاً مجموعة واسعة من الخدمات
واملوارد التي تدعم يف شكل مبارش صحة اإلنسان
واملجتمعاتواالقتصادات.
أصبحت مساحة املحيطات الشاسعة موضع تركيز شديد قبل نحو خمسني عاماً،
عندما التقطت املركبة الفضائية “أبولو” ،يف مهامتها املتعددة ،الصور األوىل من
الفضاء لكوكبنا الذي يطغى عليه اللون األزرق .الحقاً ،سلّط عدد من التقارير
الصادرة عن األمم املتحدة والدراسات العلمية الخاضعة ملراجعة األقران ،الضوء
عىل الرتابط بني مناخ األرض والنظم املحيطية ،وعىل الدور املركزي الذي تؤ ّديه
تغي املناخ .لكن عىل الرغم من هذا الوعي
املحيطات يف حاميتنا من تأثريات ّ
املتزايد ،ال تزال املحيطات تعاين بصورة مزمنة من االستخفاف بقيمتها الحقيقية،
ومن سوء اإلدارة ،والخلل يف آلية الحكم.

املحيط هو مبثابة الكلية للكرة األرضية ،إذ يحافظ عىل عافية نظمها وإنتاجيتها.
بيد أن قدرة املحيطات عىل االستمرار يف تأمني هذه الخدمات اإليكولوجية
األساسية تتع ّرض للتهديد ألن ارتفاع درجات الحرارة يح ّد من طاقتها عىل نقل
األكسجني .أما امتصاص كميات متزايدة من ثاين أكسيد الكربون فيتسبّب
بتح ّمض املحيطات ،كام أن التغيريات غري املسبوقة يف الظروف الكيميائية
والفيزيائية تؤث ّر يف توزيع الكائنات الحية البحرية والنظم اإليكولوجية ووفرتها.
تطال التأثريات حياة املحيطات يف الصميم ،من أصغر العوالق البحرية إىل أكرب
الحيتان.

وينطبق هذا يف شكل خاص عىل أعايل البحار التي تشكّل  64يف املئة من مجمل
مساحة املحيطات وتقع خارج الوالية الوطنية للدول .تتمتّع أعايل البحار أيضاً
بوظيفة أساسية يف دعم أشكال الحياة داخل املناطق الواقعة ضمن الوالية
الوطنية للدول الساحلية (املناطق االقتصادية الحرصية) ،(EEZsوما يحدث يف
أعايل البحار ميارس تأثريا ً مهامً عىل العافية اإليكولوجية لهذه املناطق وكذلك عىل
إنتاجيتها.

لقد وظّف املجتمع الدولية رأسامالً سياسياً كبريا ً وبذل مجهودا ً دبلوماسياً
التوصل إىل سياسات وتع ّهدات تهدف إىل وقف التدهور
هائالً من أجل ّ
املحيطي .لكن لسوء الحظ ال تزال هناك ه ّوة سحيقة بني االلتزامات الواردة
يف العديد من وثائق السياسات واستعداد الدول أو قدرتها عىل تطبيقها .فعىل
سبيل املثال ،أعلن رؤساء الدول والحكومات يف “القمة العاملية حول التنمية
املستدامة” ][World Summit on Sustainable Development, WSSD
لعام  ،2002عن إنشاء شبكة متثيلية للمناطق البحرية املحمية[marine
] protected areas, MPAsبحلول العام  ،2012لكن عند انعقاد قمة
“ريو ”20+يف العام  ،2012كان واضحاً أنه مل يتحقّق تق ّدم يُذكَر نحو تحقيق
هذا الهدف ،ال سيام خارج املناطق الساحلية .حالياً تغطّي املناطق البحرية
املحمية أقل من واحد يف املئة من أعايل البحار.

عند التفاوض عىل “اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار”
] - [United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOSالتي
هي مبثابة “دستور املحيطات”  -كانت أعايل البحار محميّة بحكم عدم القدرة
آنذاك عىل الوصول إليها .أما اليوم ،فام من مكان تقريباً ال تستطيع مراكب
يتوسع
الصيد الصناعية الوصول إليه ،كام أن التنقيب عن النفط والغاز يف املياه ّ
يف املسافة والعمق سنة تلو األخرى ،ومن املتوقّع أن يتح ّول استخراج املعادن من
قاع البحار رسيعاً إىل واقع ملموس .كان مفهوم “حرية أعايل البحار” الذي ضمنته
االتفاقية يستحرض سابقاً مشاهد املغامرة والفرص ،أما اآلن فيتسبّب بـ”مأساة
املشاع” املستفحلة الناجمة عن استنفاد األرصدة السمكية وسواها من املوارد
البحرية القيّمة .تتع ّرض هذه الحرية لالستغالل من ٍ
جهات متلك املال واإلمكانات،
التحل بحس املسؤولية أو العدالة االجتامعية.
من دون ّ

توصلنا إليها هي أن آلية الحكم املستخ َدمة حالياً يف إدارة
الخالصة التي ّ
األنشطة البرشية التي تؤث ّر يف أعايل البحار مل تعد صالحة ،وال ميكنها تأمني
االستدامة أو اإلنصاف يف تخصيص املوارد يف املدى الطويل ،كام أنها عاجزة عن
توليد الظروف املؤاتية من أجل تفعيل املنافع االقتصادية املستم ّدة من أعايل
تبي أن “اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار”
البحار إىل أقىص حد ممكن .لقد ّ
تعاين من البطء الشديد يف الرد عىل التحديات الجديدة ،ال سيام يف ما يتعلق
بتحسني إدارة التهديدات واملخاطر املتعاظمة التي ت ُحدق بالتن ّوع البيولوجي
عاشت الشعوب قرب املحيطات آلالف السنني ،ولطاملا أدركت املجتمعات البحرية والنظم اإليكولوجية وموارد املصايد يف أعايل البحار ،وقد تم التنبّه إىل هذه
أهمية املحيطات وجعلتها محور اقتصاداتها وثقافاتها .يف حني أن املوارد املحيطية الحاجة عىل نطاق واسع منذ العام  2002عىل األقل.
الحية كانت العامل األول الذي جذب الشعوب يف البداية نحو البحار  -مع العلم
عرب فهم أسباب الرتاجع ،فردياً وجامعياً ،بتنا ندرك أن املطلوب هو رزمة
أن املصايد والرتبية املائية تؤ ّمن اآلن املواد الغذائية ملليارات األشخاص كام أنها
تشكّل مورد رزق للماليني  -بتنا ندرك أكرث فأكرث الدور الحيوي جدا ً ،ولو كان أقل إنقاذ شاملة بإمكانها أن تقود املحيطات نحو استعادة عافيتها رشط تطبيقها
وضوحاً للعيان ،الذي تؤ ّديه املحيطات يف النظم الوا ِهبة للحياة يف الكرة األرضية .بصورة متكاملة .لقد نظرنا يف اإلنصاف والتنمية واالستدامة ،فضالً عن القيم
االقتصادية والجوهرية .وتوقّفنا أيضاً عند أدوار املستهلكني والوسطاء واألسواق
فاملحيطات هي املضخّة البيولوجية العظيمة التي تقع يف صلب تنظيم الغالف
والسياسيني واملستخدمني املبارشين واملنتفعني غري املبارشين.
الجوي والحرارة يف العامل ،وتح ّرك دورات املياه واملغذّيات.
يُعتقَد أن النظم اإليكولوجية يف أعايل البحار مسؤولة عن نحو نصف اإلنتاجية
البيولوجية للمحيطات بكاملها .تولّد املحيطات العاملية حواىل نصف األكسجني
ومتتص أكرث من ربع ثاين أكسيد الكربون الذي نبعثه يف الجو .تخ ّزن
الذي نتنفّسه ّ
املحيطات ما يزيد عن  09يف املئة من الحرارة التي تُحت َجز يف منظومة األرض
بسبب انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،ما يح ّد من اآلثار التي ترتتّب عىل
تغي املناخ؛ بيد أن هذا األمر يخلّف تداعيات مقلقة عىل الحياة يف
األرض جراء ّ
املحيط ،ولعلها الكارثة البيئية الخفية األكرب يف زماننا.
الصورة األوىل التي التقطها اإلنسان للكرة األرضية كاملة .التقطها طاقم “أبولو  ”8وتُظهر األرض عن
مسافة نحو  30000كلم .الجنوب يف أعىل الصورة .جميع الحقوق محفوظة لوكالة الناسا

من الرتاجع إىل املعافاة -رزمة إنقاذ املحيطات العاملية

املفوضية العاملية للمحيطات  -ملخص التقرير2014

املفوضية العاملية للمحيطات  -ملخص التقرير2014

رسالة الرؤساء املشاركني 01

قامئة املحتويات

 01رسالة الرؤساء املشاركني
 02املحيطات العاملية :من الرتاجع إىل املعافاة
 06مقرتحات العمل
ملخص عن التقرير الكامل الذي تجدونه عىل املوقع اإللكرتوين:
www.globaloceancommission.org/ar

رسالة الرؤساء املشاركني

 24يونيو/حزيران 2014

األصدقاء األعزاء
ال مبالغة يف القول بأن كل أشكال الحياة عىل األرض ،مبا يف ذلك بقاؤنا،
تتوقّف عىل وجود محيطات تتمتّع بالعافية والحيوية .فاملليارات من سكّان
األرض يعتمدون عىل املحيطات التي تحتوي عىل تن ّو ٍع من الكائنات الحية
نكاد نعجز عن استيعابه ،وذلك للحصول عىل الطعام ،والهواء النظيف،
واملناخ املستقر ،واألمطار واملياه العذبة ،والنقل والطاقة ،واالستجامم وموارد
الرزق.
محيطاتنا يف حالة تراجع .فتدمري امل َواطن الطبيعية ،وفقدان التن ّوع
وتغي املناخ ،وتح ّمض املياه
البيولوجي ،وصيد األسامك املفرط ،والتل ّوثّ ،
تدفع باملنظومة املحيطية نحو االنهيار .آلية الحكم يف حالة يرىث لها ،ويف
أعايل البحار ،تسود الفوىض .يؤ ّدي التط ّور التقني ،مقروناً بغياب التنظيامت،
إىل توسيع اله ّوة بني األثرياء والفقراء فيام تعمد البلدان التي متتلك
اإلمكانات الالزمة ،إىل استغالل املوارد املتضائلة يف حني أن البلدان غري
القادرة تتح ّمل عواقب تلك املامرسات .االستقرار اإلقليمي ،واألمن الغذايئ،
واملرونة املناخية ،ومستقبل أوالدنا ،كلّها مع ّرضة للخطر.
لكننا نستلهم أيضاً من الفرصة املتاحة أمام أعايل البحار لتأدية دور تجديدي
يف مساعدة املحيطات عىل استعادة عافيتها ،ومن قدرة عدد صغري من
املقرتحات الجريئة عىل تحفيز دورة من املعافاة .نحن نعترب أنه ميكن وضع
حد للتدهور املحيطي ،وتحويل دورة الرتاجع الحالية إىل دورة معافاة.

توصلنا إليه يف عملنا تدعو إىل القلق .املحيطات مه ّددة،
الخالصات التي ّ
ومقاربة البرشية لها خارجة عن السيطرة .لقد أ ّدى اإلهامل الحميد من
األكرثية ،واالنتهاكات الشديدة من األقلية ،إىل إطالق دورة من الرتاجع .ال
تتح ّمل أي جهة مسؤولية الحفاظ عىل عافية املحيطات وسالمتها ،ويتس ّبب
غياب املساءلة باالستغالل األعمى للموارد والنقص املتع ّمد يف االهتامم .هذا
ما نس ّميه دورة الرتاجع.
لقد وضعنا ،من خالل النظر يف أحدث التحاليل العلمية والسياسية،
مقرتحات للعمل .وهي يف الوقت نفسه مبثابة تحذير ودليل إىل الخطوات
الواجب ات ّخاذها .بعض االقرتاحات ليست جديدة ،لكنها كلها براغامتية
وقابلة للتطبيق ،ويجب أن تحفّز القطا َعني العام والخاص عىل السواء عىل
التح ّرك .علينا أن نبادر حاالً إىل تغيري مسار األمور.
ال تستطيع أي حكومة أو رشكة أو فرد أن تأخذ عىل عاتقها منفرد ًة مهمة
التعسفي وغري املستدام للموارد
إنقاذ املحيطات .فوضع ح ٍّد لالستغالل ّ
والحريات الطبيعية ،ومساعدة املحيطات عىل استعادة عافيتها يتطلّبان
ائتالفاً من أجل التغيري تكون له مه ّمة واضحة .نحن عىل يقني من أنه إذا ت ّم
التحرك رسيعاً لتنفيذ رزمة املقرتحات التي نرفعها اآلن ،من املمكن أن
ننجح ،خالل العقد املقبل ،يف وقف تدهور املحيطات العاملية وقلب املسار.

تطلق املقرتحات أدناه صفّارة اإلنذار ،لكنها تعرض أيضاً آلية قابلة للتطبيق
سياسيا للتق ّدم نحو األمام .نتو ّجه ،بصفتنا قادة ومواطنني عامليني ،أ ّمهات
وآباء ،ومدافعني بكل تواضع عن املحيطات العاملية ،بنداء إىل كل واحد
أُطلِقت املفوضية العاملية للمحيطات ،وهي هيئة مستقلّة ،يف فرباير/شباط منكم لالنضامم إلينا .ثروات املحيطات العاملية إرث مشرتك لنا جميعاً .حان
 .2013تتطلّع إىل تحقيق هدف أسايس يتمثّل يف نقل النقاش حول مستقبل الوقت للتح ّرك ،من أجلنا ومن أجل أجيال املستقبل.
أعايل البحار وقيمة هذه املنطقة الشاسعة يف كوكبنا ،من الهامش إىل صلب “مهمة املحيطات” هو االسم الذي أطلقناه عىل هذا النداء الذي نو ّجهه
النقاش السيايس .وقد تألّفت اللجنة من مزيج من الشخصيات يف القطا َعني للتحرك .انضموا إىل “مهمة املحيطات” [ ]Mission Oceanواعملوا معنا يك
نثبت للعامل أن التغيري اإليجايب ممكن ،وأنه ميكننا أن نرتك لألجيال املقبلة
العام والخاص ،بينهم رؤساء دول سابقون ووزراء ورجال أعامل تتن ّوع
خرباتهم بني الشؤون الخارجية ،والشؤون املالية ،والدفاع ،والرتبية ،والتنمية ،منظومة محيطية سليمة ونابضة بالحياة.
ً
والبيئة .عىل الرغم من أنهم ليسوا جميعاً خرباء يف املحيطات ،إال أنهم
تو ّحدوا يف التزامهم باملساعدة عىل وقف التدهور املحيطي ومعالجة مكامن نق ّدم إليكم هذه املقرتحات ،مع التو ّجه باالمتنان العميق إىل زمالئنا يف
الخلل يف حكم أعايل البحار .عىل امتداد األشهر الثامنية عرش املاضية ،انطلق املفوضية وفريق أمانة الرس.
املف َّوضون ،بدعم من خربات علمية واقتصادية مرموقة ،يف رحل ٍة الستكشاف
تعسف وارتكابات.
قيمة املحيطات العاملية وما تتع ّرض له من ّ
أُنشئت املفوضية مببادرة من “ائتامن بيو الخريي” [The Pew Charitable
] ،Trustsيف رشاك ٍة مع مجموعة “بيو” ] ,[Pewو”مؤسسة أديسيوم”
 [Adessium Foundation]،ومجموعة “املحيطات الخمسة” [Oceans
 ،]5و”ائتامن سواير غروب الخريي” ] .[Swire Group Charitable Trustخوسيه ماريا فيغرييس
واملفوضية التي أريد لها أن تكون ق ّوة جديدة وديناميكية ونابضة بالزخم
لوضع مقرتحات جريئة وبراغامتية وفعالة لناحية الكلفة وقابلة للتطبيق
سياسياً ،هي هيئة مستقلّة عن كل تلك املؤسسات ،وتستضيفها “كلية
سومرفيل” ] [Somerville Collegeيف جامعة أكسفورد .وقد ق ّدم “مركز
ماكينزي العاملي لالستدامة” [Global Center of Sustainability
تريفور مانويل
 ]McKinseyالوقائع والدعم التحلييل.
ركّزت املفوضية يف اجتامعاتها األربعة التي عقدتها منذ فرباير/شباط،2013
يف كل من كيب تاون ونيويورك وأكسفورد وهونغ كونغ ،عىل التفكري
توصل إليها
العميق و ّ
املتأن يف أحدث االستنتاجات العلمية والتحاليل التي ّ
خرباء املحيطات ،فضالً عن إرشاك األطراف املعنية عىل نطاق واسع.
و ُو ِّجهت أيضاً دعوات للرأي العام العاملي للمشاركة يف استطالع جمعت
املفوضية خالله أكرث من  13000استامرة عرب اإلنرتنت ،ما يُظهر الدعم
القوي لتفعيل آلية الحكم يف املحيطات.

ديفيد ميليباند
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