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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.
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سيمونريدي
أمني رس تنفيذي
رمييبارمانتيري
نائب أمني رس تنفيذي
كلريبرينان
مديرةالعمليات
خوسيه ماريا فيغرييس(رئيس مشارك)

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

تريفور مانويل (رئيس مشارك)

ديفيد ميليباند (رئيس مشارك)

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

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

فالدميري غوليتسني

روبرت هيل

كارول برونر

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

فيكتور شو

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

أوبياجييل “أويب” إيزيكويسييل

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

كريستيانتيلييك
مدير االلتزام العاملي
إينيس دي أغويدا
مسؤولةاالتصاالتوالسياسات

شكر وتقدير
ساهم عدد كبري من األشخاص يف العمل
الذي قمنا به خالل األشهر الثامنية عرش
املاضية.

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

رئيس املحكمة الدولية لقانون البحار

كريستينا ناربونا

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

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

رسي مولياين إندراوايت

يوريكو كاواغويش

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

باسكال المي

مدير عام “منظمة التجارة العاملية” سابقاً

أندريس فيالسكو

وزير مالية تشييل سابقاً؛ أستاذ مادّة املامرسات
املهنية يف التنمية الدولية يف جامعة كولومبيا

تتو ّجه املفوضية بالشكر والتقدير إىل كل
الحكوماتوالسفراءوالوزراءواملنظامت
واألفراد الذين ق ّدموا الدعم والتعاون
واملساهامت التي أتاحت لنا النهوض
بعملنا.
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امللحق الثالث – إعالن “مبا أن املحيط”

امللحق الثاين
املراكب التي تصطاد يف أعايل البحار ويف املياه النائية التزود بأرقام تسجيل
لدى املنظمة البحرية الدولية وأجهزة استجابة.
•عدد دول األعالم واملنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد التي تحظر إعادة شحن
األسامك يف البحار.
•عدد البلدان واملنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد التي وضعت برامج مراقبة
عرب األقامر الصناعية وآليات لتشا ُرك املعلومات من جملة أمور أخرى.
•عدد مراكب الصيد التي يُشتبَه يف مزاولتها عمليات الصيد غري املرشوع وغري
املبلغ عنه وغري املنظم ،والتي ت ُح ّددها وكاالت إنفاذ القوانني واملنظامت
اإلقليمية إلدارة املصايد.
تفسري:
يجب أن تجمع الخطوات التي تتخذها البلدان بني التق ّيد باالتفاقات الدولية
واإلقليمية ،وتطوير السياسات الوطنية ،وتعزيز الرصد ،ونظم التت ُّبع.
مامرسات الصيد املد ِّمرة
املؤرش املقرتح:
•عدد البلدان التي ت ُجري تقوميات لألثر البيئي كرشط مسبق من أجل السامح
ملراكبها مبامرسة الصيد يف قعر املياه يف أعايل البحار (هذا املؤرش عىل صلة
أيضاً بالهدف .14ج).

محمية وإنشائها والحفاظ عليها ورصدها يف 10يف املئة عىل األقل من املناطق
الساحلية والبحرية – بحلول سنة  – 2020ال سيام يف املناطق ذات األهمية الخاصة
للتنوعالبيولوجيوخدماتالنظماإليكولوجية.
يجب االتفاق أيضاًعىل نسبة مئوية إضافية من املناطق البحرية املحمية كمؤرش
للمرحلة املمتدة من  2020إىل  ،2030بغية االستمرار يف العمل والقيام بالخطوات
الالزمة طوال فرتة العمل املح ّددة يف أهداف التنمية املستدامة .يف هذا الصدد،
نش ّجع عىل الرتكيز عىل إنشاء مناطق بحرية محمية يف أعايل البحار ،إذ إنه يُتوقَّع أن
تكون املفاوضات الحكومية الدولية للتوصل إىل اتفاق تطبيقي التفاقية األمم املتحدة
لقانون البحار حول التن ّوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج الوالية
الوطنية ،قد أُنجِزت بحلول سنة  2020أو أن تكون قد انطلقت عىل قدم وساق.
الهدف 14.6
املؤرشاتاملقرتحة:
مفصلة حول الدعم الحكومي
• عدد البلدان التي تكشف علناًعن بيانات ّ
للمصايد ،والتي تتعلق بتدابري خاصة باملراكب مثل تصنيعها أو تحديثها أو
التخلصمنها.
• نسبة النفقات عىل جمع البيانات عن املصايد ،وعىل العلوم والرصد والرقابة ،إىل
النفقاتالعامةعىلاالستخراج.
• خفض الدعم الحكومي للنقل املبارش ،وخفوضات رضيبية عىل املحروقات
املخصصة لالستخدام يف الصيد يف أعايل البحار واملياه النائية.

تفسري:
يف العام  ،2009اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة باإلجامع القرار  61/105الذي تفسري:
يفرض عىل دول األعالم التي تجيز للمراكب مزاولة الصيد يف قعر املياه يف أعايل البحار انسجاماً مع االلتزامات التي ق ُِطعت مراراً وتكراراً يف املحافل املتعددة األطراف،
“إجراء تقوميات لألثر من أجل تحديد إذا كانت أنشطة الصيد يف قاع البحار متارس
منها منظمة التجارة العاملية ومجموعة العرشين ومؤمتر ريو ،20+يجب أن تشمل
تأثريات مناوئة كبرية عىل النظم اإليكولوجية البحرية القيمة” و“الحرص ،يف حال
مؤرشات الهدف  14.6تعزيز الشفافية يف الدعم الحكومي للمصايد ،ودعم الحاجة
كانت أنشطة الصيد متارس تأثريات مناوئة كبرية ،عىل إدارتها ملنع هذه التأثريات ،وإال إىل إجراء بحوث عن املصايد ورصدها ،والتذكري بالحاجة إىل خفض كل اإلعانات
حظرها”.
للمصايد التي تساهم يف فرط القدرات والصيد املفرط ،وضبطها .يف هذا الصدد،
نقرتح الرتكيز عىل الدعم الحكومي للمحروقات املخصصة لالستخدام يف أساطيل
تحقيق معافاة األرصدة السمكية لتستعيد ،يف أرسع وقت ممكن ،أقلّه املستويات الصيد يف أعايل البحار واملياه النائية.
التي تستطيع توليد الحد األقىص من اإلنتاج املستدام بحسب خصائصها البيولوجية
الهدف .14ج
املؤرش املقرتح:
يشري عدد من املؤرشات املقرتحة أعاله إىل تطبيق االتفاقات والقوانني الدولية
•النسبة املئوية لألرصدة السمكية ضمن املستويات القابلة لالستدامة بيولوجياً القامئة .نورد هذه املؤرشات أدناه ألغراض اإلحالة املرجعية:
(أي األرصدة السمكية التي هي عند املستوى الذي يُتيح توليد الحد األقىص
•عدد دول األعالم ذات الصلة التي صادقت عىل املنظامت اإلقليمية إلدارة
من إنتاجها املستدام أو التي تتخطّى هذا املستوى) ،والتي كانت تتع ّرض
املصايد (مؤرش مقرتَح ضمن الهدف .)14.2
سابقاً للصيد املفرط.
•عدد دول األعالم التي صادقت عىل اتفاق األمم املتحدة لألرصدة السمكية
(مؤرش مقرتَح ضمن الهدف .)14.2
تفسري:
تخصص حصص املصيد مبوجب
•عدد املنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد التي ّ
خالفاًلألقسام الفرعية السابقة ،هذا القسم الفرعي هو الوحيد املو ّجه نحو النتائج.
النصائح العلمية (مؤرش مقرتح ضمن الهدف .)14.2
إذا كشفت تقارير منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) حول وضع املصايد
•عدد املصادقات عىل اتفاق الفاو حول إجراءات الدول املرفئية ،وعدد الدول
وتربية األحياء املائية يف العامل (تقرير  SOFIAالذي يصدر كل عا َمني) عن نزعة
املرفئية التي تعمل عىل تطوير ترشيعات محلية داعمة (مؤرش مقرتح ضمن
إيجابية يف معافاة األرصدة السمكية ،فسوف يشكّل ذلك نتيجة إيجابية ومؤرشا ً
الهدف .)14.1
واضحاًعننتائجالسياساتالعامليةواإلقليمية.
•عدد البلدان التي تجري تقوميات لألثر البيئي كرشط مسبق من أجل السامح
ملراكبها مبامرسة الصيد يف قعر املياه يف أعايل البحار (مؤرش مقرتح ضمن
الهدف 14.5
الهدف .)14.1
املؤرشاتاملقرتحة:
•فضالً عن ذلك ،تعترب املفوضية العاملية للمحيطات أنه من املهم إدراج إشارة
•مساحة املناطق البحرية املحمية يف البلدان (بحلول سنة .)2020
إىل عدد الدول األطراف يف اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق لعام  ،2014وهي
•مساحة املناطق البحرية املحمية يف أعايل البحار (ال سيام ما بعد سنة .)2020
األحدث عهدا ً بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتعلقة بالهدف .14.1
تفسري:
انسجاماً مع هدف “آييش”  11الذي اعتمدته الدول األطراف يف اتفاقية التنوع
البيولوجي يف العام  ،2010ووثيقة “املستقبل الذي نريده” الصادرة عن مؤمتر
ريو ،20+من الرضوري أن تش ّجع مؤرشات الهدف  14.5عىل تعيني مناطق بحرية

املفوضية العاملية للمحيطات  -تقرير 2016

امللحق الثالث

33

ُوقِّع إعالن “مبا أن املحيط” يف باريس خالل الدورة الحادية والعرشين ملؤمتر
األطراف ،وقد وقّعه رؤساء دول وحكومات ووزراء من أروبا وأسرتاليا وكندا
وتشييلوكولومبياوكوستاريكاوجمهوريةالدومينيكانوفيجيوفرنساوغينيا
بيساووكرييبايتومدغشقرواملكسيكوموناكوواملغربوهولنداونيوزيلنده
وباالووالسنغالوسيشيلوإسبانياوالسويد.
مبوجب املادة ( 4.1د) من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري
املناخ ،تلتزم األطراف كافة بـ “تعزيز اإلدارة املستدامة ،والتعاون يف
الحفاظ عىل ،وتحسني ،بحسب االقتضاء ،قنوات الترصيف والخزانات
الخاصة بجميع غازات الدفيئة غري الخاضعة لربوتوكول مونريال ،مبا يف
ذلكالكتلةالحيويةوالغاباتواملحيطاتوسواهامنالنظماإليكولوجية
الربيةوالساحليةوالبحرية”.
إنه موجب قانوين جامعي تتشاركه بلداننا كدول أطراف يف اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ.
فيام تشارف الدورة الحادية والعرشون ملؤمتر األطراف عىل االنطالق ،وبغض
النظر عن نتيجتها النهائية ،نناشد املجتمع الدويل التحرك من أجل تعزيز
مرونة املحيطات العاملية وقدرتها عىل الصمود يف مواجهة تأثريات انبعاثات
وتغي املناخ.
ثاين أكسيد الكربون ُّ
مبا أن املحيط يدعم الحياة عىل وجه الكرة األرضية ورفاهنا الجامعي .تولّد
املحيطات نصف كمية األكسجني التي يتنفّسها كل كائن برشي ،ومتتص أيضاً
 25يف املئة من كل كمية ثاين أكسيد الكربون الناجمة عن األنشطة البرشية،
وتحتجز نحو  90يف املئة من الحرارة التي يولّدها اإلنسان والتي تضاف إىل
املنظومة العاملية ،وتقريباًكل كميات املياه الناجمة عن ذوبان الجليد تصب يف
املحيطات.

1.1نتعهد بدعم اقرتاح وضع تقرير خاص من إعداد الهيئة
الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ من أجل التطرق بصورة
شاملة إىل الرابط بني املحيط واملناخ.
2.2نجدد تأكيد التزامنا بتعزيز مرونة املحيطات عرب تلبية
األهداف التي تم االتفاق عليها مبوجب هدف األمم املتحدة
للتنمية املستدامة رقم ( 14هدف التنمية املستدامة :)14
الحفاظ عىل املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها
بطريقة مستدامة من أجل التنمية املستدامة .من هذا
املنطلق ،نعرب عن دعمنا لعقد مؤمتر رفيع املستوى حول
املحيطات والبحار يف إطار األمم املتحدة يف يونيو/حزيران
 2017يف فيجي من أجل تعزيز التطبيق والحفاظ عىل الزخم
السيايس لتحقيق هدف التنمية املستدامة .14
3.3نعترب ،انطالقاً من الطابع امللح للمسألة ،أن الوقت حان
لتعزيز خطة عمل خاصة باملحيطات مبوجب اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ اعتباراً من العام ،2016
وسوف نواصل اجتامعاتنا كمجموعة لرفع التحديات الواردة
يف هذا اإلعالن ،وندعو إىل املشاركة واملساهمة من اآلليات
واملبادرات األخرى ذات الصلة يف األمم املتحدة وخارجها.
باريس 29 ،نوفمرب/ترشين الثاين 2015

مبا أن املحيط محوري للرثوة االقتصادية ،حيث ت ُق َّدر مساهمته بـ 3إىل 6
تريليونات دوالر يف السنة يف االقتصاد العاملي 90 .يف املئة من البضائع املتداولة
عاملياً يتم نقلها عرب البحر؛ تؤ ّمن املصايد لـ 4.3مليارات نسمة أكرث من  15يف
املئةمنكميةالربوتيناتالحيوانيةالتييستهلكونها،وتوفّراملناطقالساحلية
خدماتأساسيةللمجتمعاتاملحلية.
مبا أن املحيط يعاين من ضغط كبري يتفاقم حالياً بسبب زيادة تركّزات ثاين
أكسيد الكربون ،ما ميكن أن يلحق أذى كبريا ً بالحياة البحرية .يؤ ّدي الكربون
الذي يذوب يف املحيطات إىل تغيري تركيبتها الكيميائية ،مع اإلشارة إىل أنه
تس ّبب بارتفاع الحموضة بنسبة  30يف املئة منذ بداية الثورة الصناعية.
مبا أن حرارة املحيطات تس ّجل ارتفاعاً ،ما يتسبب بأرضار ال عودة عنها يف
الشعاب املرجانية وسواها من النظم اإليكولوجية واألنواع ،وباشتداد العواصف،
وبتغيريات يف التيارات البحرية ،مبا يف ذلك ترسيع انتشار األنواع الغازية.
مبا أن مستوى املحيط يرتفع ،وعلينا أن نتوقّع أن ماليني األشخاص مع ّرضون
لخطر النزوح ال سيام يف املناطق املنخفضة والدول الجزيرية الصغرية.
مبا أن املحيط سيؤ ّدي دورا ً محورياً يف تطبيق اتفاق باريس لعام 2015
والقرارات املصاحبةله.

إطالق إعالن “مبا أن املحيط” (من اليسار إىل اليمني) :الوزير أوسلني ب .سفينغر
(أروبا) ،الدكتورة أمبارو مارتينيز أرويو (املكسيك) ،الرئيس تومي رمينغيسو (باالو)،
الوزيرة إيزابيال لوفني (السويد) ،صاحب السمو أمري موناكو ألبري الثاين ،الوزير إينيا
سريويراتو (فيجي) ،الوزيرة سيجولني رويال (فرنسا) ،وزير الخارجية يوخن فالسبارث
(أملانيا) ،الوزير هريالدو مونيوز (تشييل) ،الرئيس أنوت تونغ (كرييبايت) ،ريبيكا راييل
(نيوزيلنده) ،الوزيرة كاثرين مكينا (كندا) © .جميع الحقوق محفوظة ،كاشفي هالفورد
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امللحق األول

امللحق األول :هدف األمم املتحدة للتنمية املستدامة رقم :14
الحفاظ عىل املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها بطريقة مستدامة
الهدف 14.1
بحلول سنة  2025م ْنع التلوث البحري مبختلف أشكاله وخفضه إىل حد
كبري ،ال سيام التلوث جراء األنشطة املستندة إىل اليابسة ،مبا يف ذلك
الحطام البحري والتلوث من املواد الغذائية.

بحلول سنة  ،2030زيادة الفوائد االقتصادية التي تحققها الدول النامية
الجزيرية الصغرية والدول األقل منواً من االستعامل املستدام للموارد
البحرية ،مبا يف ذلك من خالل اإلدارة املستدامة للمصايد وتربية األحياء
املائية والسياحة.

الهدف 14.2
بحلول سنة  ،2020إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية بطريقة
مستدامة وحاميتها تفادياً لحدوث تأثريات مناوئة كبرية ،مبا يف ذلك عرب
تعزيز مرونتها ،واتخاذ إجراءات لرتميمها بغية الحصول عىل محيطات
سليمة ومنتجة.

الهدف .14أ
زيادة املعارف العلمية ،وتطوير القدرات البحثية ،ونقل التكنولوجيا
البحرية ،مع أخذ املعايري والتوجيهات التي وضعتها “اللجنة الحكومية
الدولية لعلوم املحيطات” حول نقل التكنولوجيا البحرية ،يف االعتبار،
بغية تحسني عافية املحيطات وتعزيز مساهمة التن ّوع البيولوجي
البحري يف تنمية البلدان النامية ،ال سيام البلدان النامية الجزيرية
الصغرية والبلدان األقل منواً.

الهدف 14.3
خفض تأثريات تح ّمض املحيطات إىل الحد األدىن ومعالجتها ،مبا يف ذلك
عن طريق تعزيز التعاون العلمي عىل مختلف املستويات.
الهدف 14.4
بحلول سنة  ،2020تنظيم حصاد األسامك بطريقة فعالة ووضع حد
للصيد املفرط ،والصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم،
ومامرسات الصيد املد ّمرة ،وتطبيق خطط لإلدارة مستندة إىل العلوم،
بهدف ترميم األرصدة السمكية يف أرسع وقت ممكن ،لتستعيد عىل
األقل املستويات التي تتيح تحقيق الحد األقىص من املحصول القابل
لالستدامة بحسب الخصائص البيولوجية لتلك األرصدة.
الهدف 14.5
بحلول سنة  ،2020الحفاظ عىل  10يف املئة عىل األقل من املناطق
الساحلية والبحرية ،مبا يتامىش مع القوانني الوطنية والدولية وباالستناد
إىل أفضل املعلومات العلمية املتوافرة.
الهدف 14.6
بحلول سنة  ،2020حظر بعض أشكال الدعم الحكومي للمصايد والتي
تساهم يف فرط القدرة ويف الصيد املفرط ،وإلغاء الدعم الحكومي الذي
يساهم يف الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم ،واالمتناع
عن منح دعم جديد من هذا القبيل ،مع اإلدراك بأن اعتامد مقاربة
خاصة ومتاميزة ومناسبة وفعالة للتعامل مع البلدان النامية واألقل منواً،
يجب أن يشكّل جزءاً ال يتجزأ من املفاوضات حول الدعم الحكومي
للمصايد يف إطار منظمة التجارة العاملية.
الهدف 14.7

الهدف .14ب
تأمني وصول الصيادين الح َرفيني الصغار إىل املوارد البحرية واألسواق.
الهدف .14ج
تعزيز الحفاظ عىل املحيطات ومواردها واستخدامها بطريقة مستدامة
عن طريق تطبيق القوانني الدولية مبوجب ما تنص عليه اتفاقية األمم
املتحدة لقانون البحار التي تؤ ّمن إطار العمل القانوين للحفاظ عىل
املحيطات ومواردها واستخدامها بطريقة مستدامة ،كام يرد يف الفقرة
 158من وثيقة “املستقبل الذي نريده”.
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امللحق الثاين :عنارص مؤرشات مقرتحة لهدف التنمية املستدامة رقم – 14
املحيطات والبحار واملوارد البحرية
دعت املفوضية العاملية للمحيطات ،يف مساهمة قدّمتها يف فرباير/شباط ،2015
املفاوضات الحكومية الدولية ملا بعد  ،2015إىل النظر يف عنارص املؤرشات اآلتية
من أجل الرصد الدقيق ملسار تنفيذ هدف التنمية املستدامة “ 14الحفاظ عىل
املحيطاتوالبحارواملواردالبحريةواستخدامهابطريقةمستدامة”.
شدّدت املفوضية عىل أنه يجب أن يخضع تطبيق األهداف العرشة املض ّمنة يف
هدف التنمية املستدامة  14ملؤرشات واضحة وقابلة للقياس تساهم يف تعزيز،
وعند االقتضاء ،توضيح ما يجب إنجازه.
مبا أن تفويض املفوضية العاملية للمحيطات يتمثّل يف الحفاظ عىل أعايل البحار
واستخدامها بطريقةمستدامة،تتعلقمعظماملقرتحاتأدناهبالخطواتاإلقليمية
واملتعددة األطراف الواجب اتخاذها .إال أنه جرى التشديد أيضاً عىل دور البلدان،
عىل الصعيد الفردي ،يف وضع سياسات وطنية وقيادة مجهود يهدف إىل تطوير
سياسة متعددة األطراف.

الهدف 14.1

املؤرشاتاملقرتحة:
• تركُّز جزيئات البالستيك يف مياه البحر.
• تراكم املواد البالستيكية ،مبا يف ذلك جزيئات البالستيك ،يف الحياة البحرية
(األسامك،الطيورالبحرية،الثديياتالبحرية).
• عدد البلدان التي تفرض رضائب أو قيودا ً عىل بعض استعامالت املواد
البالستيكية،منهاحظراملوادالبالستيكيةالتيتُستخ َدمملرةواحدة،وتطبيق
برامج لتحسني إدارة النفايات وزيادة االستخدام الدائري.

تفسري:
ظهرت مشكلة انتشارجزيئات البالستيك الناجمة عن تفتُّت الحطام البالستييك منذ
اعتامد األهداف اإلمنائية لأللفية ،وتستحق قدرا ًكبريا ً من االهتامم .إنها مصدر قلق
شديدللمجتمعالعلميبسببالتأثرياتاملحتملةعىلالنظاماإليكولوجيالبحري
والسلسلة الغذائية .وهي ناجمة عن سوء إدارة الهيئات الناظمة والقطاع الخاص
للنفايات البالستيكية والحطام البالستييك .يُتوقَّع أن يزداد الوعي العام حول الجزيئات
البالستيكية يف املحيطات خالل السنوات املقبلة ،مع تزايد عدد البعثات واملنشورات
مؤش
العلمية لقياس درجة تل ّوث البحار جراء الجزيئات البالستيكية .من شأن وضع ّ
حول الجزيئات البالستيكية أن يحفّز عىل إجراء مزيد من البحوث عن هذا املصدر
املسبِّب للتل ّوث ،مع مراقبة التق ّدم الذي يتحقق يف البيئة املحيطية نتيجة السياسات
واإلجراءات الهادفة إىل منع املواد البالستيكية من دخول املحيطات.

الهدف 14.2

املؤرشاتاملقرتحة:
•عدد دول األعالم املعنية التي صادقت عىل املنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد
(هذا املؤرش عىل صلة أيضاً بالهدف .14ج).
•عدد الدول التي صادقت عىل اتفاق األمم املتحدة لألرصدة السمكية (هذا
املؤرش عىل صلة أيضاً بالهدف .14ج).
•عدد املنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد التي تفرض بطريقة فعالة حدودا ً عىل
املصيد متاشياً مع النصائح العلمية (هذا املؤرش عىل صلة بالهدف .14ج).
•عدد املنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد التي تجري مراجعات مستقلة لألداء ،ال
سيام بغية تقويم مدى االلتزام باملقاربة الخاصة بالنظام اإليكولوجي ،وباملبدأ
االحرتازي.
•عدد أنواع األسامك واألرصدة السمكية التي يتم استغاللها تجارياً من دون
قيام أي من املنظامت أو الرتتيبات اإلقليمية إلدارة املصايد بتحديد سقف
للمصي .د

تفسري:
نظرا ً إىل التداخل الطفيف بني الهدف  14.2والهدف ( 14.5الحفاظ عىل املحيطات)،
تركّز تعليقاتنا ومقرتحاتنا حول هذا الهدف عىل إجراءات اإلدارة اإلقليمية .حالياً ،ال

تطبّق كل املنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد إجراءات مستدامة لإلدارة :ال ت ُتبَع دامئاً
النصائح العلمية عند تخصيص حصص املصيد ،وال يتم دامئاًتطبيق املقاربة الخاصة
بالنظام اإليكولوجي واملبدأ االحرتازي ،كام أن عددا ً من األرصدة واألنواع السمكية
التي يجري استغاللها تجارياً ال يزال غري خاضع للتنظيم .تهدف املؤرشات التي
اقرتحتها املفوضية لهذا الهدف إىل معالجة تلك املسائل.

الهدف 14.3

املؤرشاتاملقرتحة:
•برامج بحثية حول نزعات احتجاز الكربون.
•مراقبة األنواع املع ّرضة للتأث ّر بالرقم الهيدروجيني أي الكائنات املتكلِّسة
البحرية مثل الشعاب املرجانية.

تفسري:
مع اعتامد أهداف التنمية املستدامة قبل شهرين من املؤمتر الحادي والعرشين
لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف باريس ،من املهم
التغي املناخي)
للغاية أن تش ّدد املؤرشات الخاصة بهدف التنمية املستدامة ( 13حول ّ
عىل الحاجة إىل ترسيع عملية إزالة الكربون من االقتصاد وخفض انبعاثات ثاين
أكسيد الكربون عىل املستوى العاملي ،وتعزيز التزام املجتمع الدويل بالقيام بتحرك
جامعي إلجراء خفوضات كبرية يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون .يجب أن تهدف
الجهود إىل خفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون عند املصدر.
ينبغي عىل الدعوات لتعزيز التعاون العلمي عىل مختلف املستويات املض ّمنة يف
الهدف  14.3حول تأثريات تح ّمض املحيطات ،أن تش ّدد يف املقام األول عىل الحاجة
إىل قياس نزعات احتجاز الكربون .بحسب التقديرات الواردة يف تقرير صادر عن
املفوضية العاملية للمحيطات تحت عنوان “نحن وأعايل البحار” ،متتص الكائنات
الحية يف أعايل البحار  500مليون طن من الكربون سنوياً .يجب إجراء مزيد من
الدراسات لفهم دور املحيطات يف دورة الكربون فهامً كامالً .يجب أن ترصد
البحوث العلمية أيضاًالتداعيات القصوى لفائض الكربون يف املحيطات عىل النظم
اإليكولوجية البحرية.

الهدف 14.4

مثة مواضيع مختلفة عدة مض ّمنة يف الهدف  ،14.4وقد تم التطرق إليها عىل حدة
أدناه يف مجموعات مختلفة من املؤرشات .عىل غرار الهدف  ،14.4املؤرشات املقرتحة
مو ّجهةنحوالسياسات.
تنظيم حصاد األسامك ،ووضع حد للصيد املفرط
املؤرشاتاملقرتحة:
• إجاميل حجم أسطول الصيد الصناعي وقدراته لدى دول األعالم.
•الزيادة يف نسبة املصايد الح َرفية إىل املصايد الصناعية.
تفسري:
سوء اإلدارة وفرط القدرات يقودان إىل الصيد املفرط .إدارة األرصدة السمكية مض ّمنة
يف الهدف  14.2أعاله ،ونتط ّرق أدناه ،يف الهدف  ،14.6إىل الدعم الحكومي الذي
يتسبّب بزيادة فرط القدرات يف صيد األسامك .لذلك نويص بتضمني هذا الهدف
مؤرشات الغاية منها رصد فرط القدرات يف أسطول الصيد العاملي.
الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم
املؤرشاتاملقرتحة:
•عدد املصادقات عىل اتفاق الفاو حول إجراءات الدول املرفئية ،وعدد الدول
املرفئية التي تعمل عىل وضع ترشيع محيل داعم (هذا املؤرش عىل صلة أيضاً
بالهدف .14ج).
•عدد دول األعالم واملنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد التي تفرض عىل كل
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املفوضية العاملية للمحيطات يف أكسفورد ،نوفمرب/ترشين الثاين ( :2013من اليسار إىل اليمني) روبرت هيل ،بول مارتن ،فوا تولوا ،يوريكو كاواغويش ،سيمون ريدي (أمني رس تنفيذي) ،فيكتور شو ،أندريس
فيالسكو ،أوبياجييل إيزيكويسييل ،تريفور مانويل (رئيس مشارك) ،كريستينا ناربونا ،ديفيد ميليباند (رئيس مشارك) ،جون بوديستا ،باسكال المي ،خوسيه ماريا فيغرييس (رئيس مشارك) ،فالدميري غوليتسني،
راتانتاتا©.جميعالحقوقمحفوظة،املفوضيةالعامليةللمحيطات
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 6التنقيب عن النفط والغاز يف املياه -تحديد
معايري ومسؤوليات دوليةملزمة يف مجال السالمة
الخطوات واألولويات يف املرحلة املقبلة

 8إنشاء منطقة لتجديد املوارد يف أعايل البحار
الخطوات واألولويات يف املرحلة املقبلة

•معايري ملزمة يف َ
مجال األمان والبيئة.
•أحكام عاملية يف مجال تحديد املسؤوليات.
•الجهوزية لالستجابة ،وبناء القدرات.

تج ّدد املفوضية تأكيد الحاجة إىل وضع اتفاقية دولية لتنظيم
املسؤوليات والتعويضات يف ما يتعلق بالتنقيب يف الجرف
القاري .ومن جملة ما يجب أن تتض ّمنه هذه االتفاقية)1( :
تغطية الخسائر االقتصادية واألرضار اإليكولوجية عىل السواء؛
( )2تحديد مسؤوليات صارمة ودقيقة عىل عاتق املشغّلني؛
( )3أحكام عن املسؤولية املشرتكة بني جميع حاميل الرتاخيص
واملتعاقدين معهم من الباطن؛ ( )4إلزام الدول التأكّد من أنه
لدى املشغّلني إمكانات ما ّدية مناسبة لتسديد أي تعويضات
محتملة؛ و( )5تحديد سقف للمسؤولية عند مستوى يضمن
اسرتداد التكاليف املرتتبة عن املعالجة البيئية والتعويضات
والخسائر التي تتح ّملها الكيانات العامة والخاصة ،فضالً عن
إنشاء صندوق تعويضات ملعالجة الكوارث الكربى التي يُر َّجح
أن تتجاوز سقف املسؤولية.

•النظر يف تحويل أعايل البحار إىل منطقة لتجديد املوارد إذا مل تُ َّتخذ إجراءات كافية –
بحلول سنة  – 2020واستمر تدهور املحيطات.
•منع كل الصيد الصناعي يف منطقة تجديد املوارد يف أعايل البحار ،باستثناء املناطق
حيث تؤ ّدي املنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد دوراً فعاالً.
•السامح برفع الحظر عن الصيد يف املناطق حيث تُط َّبق بنجاح خطوات إدارة النظم
اإليكولوجية ومعافاة املحيطات.
•حامية املوارد املحيطية الحيوية وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل املستقبل.

صورة ظلّية ملنصة ستاتفيورد برافو لإلنتاج يف القسم الرنوجي من بحر الشامل،
سبتمرب/أيلول  © .2007جميع الحقوق محفوظة ،فيليب ستيفن naturepl.com /

 7هيئة املساءلة املعنية باملحيطات العاملية
– رصد التقدم نحو محيطات سليمة
الخطوات واألولويات يف املرحلة املقبلة

•كيان أو آلية مستقلة للمساءلة مهمتها قياس وتت ّبع التقدّم نحو تحقيق رزمة إنقاذ املحيطات التي
وضعتها املفوضية وهدف التنمية املستدامة .14
•تنسيق التقويم مع مؤمترات األمم املتحدة الرفيعة املستوى حول املحيطات والبحار من أجل
ضامن “لحظات مساءلة” منتظمة وواضحة جداً للعيان.
•البناء عىل مصداقية كبار القادة والخرباء وعىل خرباتهم من أجل التعجيل أكرث يف التحرك.
•إطالع الرأي العام العاملي عىل التقدّم –أوغياب التقدّم – يف معافاة املحيطات.

لدى املفوضية قناعة راسخة بأن العامل يحتاج إىل كيان أو
آلية مستقلة للمساءلة .نو ّد التشجيع عىل قيام تحالف يضم
الرشكات واملنظامت غري الحكومية من أجل إنشاء هيئة مساءلة
معنية باملحيطات العاملية بغية رصد التقدم نحو محيطات
سليمة وتحفيزه .يهدف العمل الذي أُنجِز منذ صدور تقريرنا
إىل تعزيز املعطيات الداعمة إلنشاء هذه الهيئة كام ح ّددتها
املفوضية .من شأن هذا الكيان أن يع ِّول عىل مصداقية كبار
القادة واألعضاء الرفيعي املستوى وخرباتهم من أجل التعجيل يف
التح ّرك بغية تنفيذ رزمة اإلنقاذ التي عرضناها يف التقرير ،فضالً
عن االلتزامات الدولية ذات الصلة مثل هدف التنمية املستدامة
 .14من شأن هذه الهيئة املستقلة أن تؤ ّمن املساءلة يف مجال
املحيطات من خالل الرصد املستمر والشفاف وتت ّبع املعايري
األساسية ،ثم إطالع الرأي العام العاملي عىل النتائج.
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تدرك املفوضية أنه من الرضوري مواصلة البحوث العلمية من
أجل تقويم التأثريات الرتاكمية لألنشطة البرشية عىل أعايل
البحار بغية اتخاذ قرارات مستنرية لوقف تدهور املحيطات
العاملية .عالو ًة عىل ذلك ،ما نقوم به يف أعايل البحار قد يؤث ّر
يف املناطق االقتصادية الحرصية والعكس .يف الوقت نفسه،
وبحسب املبدأ االحرتازي ،ال ميكن التذ ّرع بغياب املعلومات
العلمية الكاملة من أجل التقاعس عن التحرك يف حال أردنا أن
تستعيد املحيطات عافيتها.
تتحسن عافية املحيطات
تؤكّد املفوضية من جديد أنه إذا مل ّ
العاملية ،ومل ت ُط َّبق اإلجراءات الواردة يف مقرتحاتنا الثامنية
تطبيقاً ُمرضياً ،يجب أن يُبنى عىل اليشء مقتضاه من أجل
إنقاذ املوارد املحيطية الحيوية وخدمات النظم اإليكولوجية

البحرية .يف مثل هذا الوضع ،ينبغي عىل املجتمع الدويل النظر
يف تحويل أعايل البحار – باستثناء املناطق حيث تؤ ّدي املنظامت
اإلقليمية إلدارة املصايد دورا ً فعاالً – إىل منطقة لتجديد املوارد
حيث ُي َنع الصيد الصناعي .يجب أن تأخذ مثل هذه الخطوة يف
االعتبار وظائف املنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد داخل املناطق
االقتصادية الحرصية ،وأن تشمل أحكاماً تنص عىل رفع الحظر
يف حال وضع مقرتحات فعالة إلدارة املوارد من أجل الحفاظ
عىل املوارد الح ّية يف املناطق املعنية وإدارتها بطريقة مستدامة.
الهدف من هذه اآللية ،واملفهوم ذي الصلة عن منطقة تجديد
املوارد ،هو جعل األرصدة السمكية مستدامة لألجيال الحالية
واملستقبلية ،وتجديد الحياة يف املحيطات بطريقة منصفة بغية
تأمني رفاه هذا املشاع العاملي من أجل عافية الكرة األرضية
وسكّانها والتن ّوع البيولوجي فيها.

تقوية الرابط بني املحيط واملناخ
الخطوات واألولويات يف املرحلة املقبلة

•وضع تقرير خاص صادر عن الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ حول الرابط بني املحيطات واملناخ.
•وضع خطة عمل للمحيطات مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،وتنفيذها.
•معالجة الرابط بني املحيطات واملناخ ،وتح ّمض املحيطات يف مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى حول املحيطات
والبحار (فيجي.)2017 ،
املختصني باملناخ من جهة وأولئك املختصني باملحيطات من جهة ثانية.
•تخطّي االنقسام بني الخرباء وص ّناع السياسات
ّ

نر ّحب باإلدراك املتزايد خالل العام  2015لألدلة التي تُظهر أن
املك ّونات الفيزيائية والبيولوجية للمحيطات العاملية أساسية
من أجل الحفاظ عىل الظروف الرضورية للحياة يف عامل مع َّرض
لتغي املناخ الذي يس ّببه اإلنسان .يُش ّجعنا أن الجهود التي بذلتها
ّ
املفوضية ورشكاؤها يف مؤمتر تغري املناخ يف باريس يف إطار الدورة
الحادية والعرشين ملؤمتر األطراف يف العام  ،2015ساهمت يف
إطالق بداية اإلقرار بالرابط بني املحيط واملناخ.

مشهدبحريمناملرجانالناعممعأسامكأنثياس،والعموداملرجاينبيكيسبيناكل،والشعابالرشيطية،
والحاجزاملرجاينالعظيم،أسرتاليا©جميعالحقوقمحفوظة،دودبريينnaturepl.com/

يجب تشجيع مجموعة الحكومات التي أبرصت النور يف باريس يف
إطار إعالن “مبا أن املحيط” من أجل تعزيز تفويضها والعمل عىل
تطبيقه ،بحسب ما ورد يف التعهدات الثالثة يف اإلعالن ،وذلك خالل
االجتامعاتاملقبلةللهيئةالحكوميةالدوليةاملعنيةبتغرياملناخ
واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف العام  ،2016ويف
مؤمتر األمم املتحدة حول املحيطات والبحار يف فيجي يف العام .2017

أمنيعاماألمماملتحدةبانيكمونيلقيكلمةيفالجلسةاالفتتاحيةللقطاعالرفيعاملستوىيفمؤمتر
األمم املتحدة لتغري املناخ يف باريس (مؤمتر األطراف  © .)12جميع الحقوق محفوظة UNPHOTO
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 4الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم -
إغالق البحار واملوانئ واألسواق
الخطوات واألولويات يف املرحلة املقبلة

•دخول اتفاق الفاو حول إجراءات الدول املرفئية حيز التنفيذ بحلول يوليو/متوز .2016
•إلزام جميع مراكب الصيد بالتز ّود برقم تسجيل لدى املنظمة البحرية الدولية وأجهزة استجابة.
•التزام ت ّجار ومعالجي مثار البحر بأن تكون منتجاتهم مستدامة وقابلة للتت ُّبع يف شكل كامل.
•فرض حظر عاملي عىل إعادة شحن األسامك يف البحار.
•بناء منصة عاملية لتشا ُرك املعلومات ملنع املراكب غري القانونية من الوصول إىل األسواق.

الهدف األسايس مبوجب االقرتاح الرابع هو وضع اتفاق الفاو حول تناشد املفوضية املنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد تحسني جهودها
إجراءات الدول املرفئية حيز التنفيذ وتطبيقه بطريقة ف ّعالة ملكافحة من أجل تشارك املعلومات حول األنشطة غري القانونية املحتملة
الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم وردعه والقضاء
مع وكاالت إنفاذ القوانني واألجهزة األمنية ومع املنظامت اإلقليمية
عليه .إنه أم ٌر مش ّجع جدا ً بالنسبة إىل املفوضية أن تنضم  19دولة األخرى إلدارة املصايد ،ووضع قوائم بالتنسيق يف ما بينها حول
إىل اتفاق الفاو حول إجراءات الدول املرفئية (اعتبارا ً من يناير/
املراكب املشبوهة التي متارس الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه
كانون الثاين  ،)2016وال تزال متفائلة بإمكانية تلبية الهدف املتمثل وغري املنظم .ونناشد أيضاً املنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد اتخاذ
باملصادقة عىل االتفاق بحلول يوليو/متوز  .2016سوف تواظب
تدابري ملنع إعادة شحن األسامك يف البحار.
املفوضية عىل تقديم الدعم القوي للجهود التي ت ُبذَل من أجل
املشاركة.
تطبيق االتفاق ومؤازرة البلدان النامية بغية متكينها من
تُش ِّجعنا الجهود التي يبذلها االتحاد األورويب والواليات املتحدة
حصتهام معاً أكرث من  40يف املئة من
األمريكية – اللذان تبلغ ّ
تحصناً
عىل الرغم من ذلك ،ال يزال العمل من أجل وضع حد للصيد غري السوق العاملية لثامر البحر – من أجل جعل األسواق أكرث ّ
املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم يتق ّدم بوترية بطيئة للغاية أمام دخول األسامك التي يتم اصطيادها بطريقة غري قانونية،
إىل درجة محبطة .مثة حاجة ،بحسب ما ورد يف تقريرنا ،إىل مقاربة وذلك عرب تحسني املقتضيات حول بيانات املصيد وقابلية التتبُّع،
متع ّددة املسارات تركّز عىل إغالق البحار واملوانئ واألسواق أمام ونناشد ت ّجار التجزئة رفض قبول منتجات األسامك ومثار البحر التي
أنشطة الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم.
ال ميكن تتبُّعها إىل املصدر ،والعمل عىل وضع آليات تتبُّع لهذه
الغاية .عىل سبيل املثال ،ينبغي عىل تجار مثار البحر يف العامل أن
سوف تستمر املفوضية يف تشجيع املنظمة البحرية الدولية
رصوا عىل وجوب أن تكون جميع مراكب املم ّونني مز ّودة بأرقام
ي ّ
عىل التعجيل يف جهودها اآليلة إىل إلزام جميع مراكب
تسجيل لدى املنظمة البحرية الدولية وأجهزة استجابة ال ميكن
وبأجهزة
الصيد بالتز ّود برقم تسجيل خاص بها لدى املنظمة،
العبث بها.
استجابة ال ميكن العبث بها.

الباخرة بولستار يس/إس  3إي دبليو يب  7واملركب كارمن يس/إس  4إل إس كيه يُستخدَمان يف إعادة شحن األسامك © .جميع الحقوق محفوظة ،خفر السواحل يف إيسلندا
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 5املواد البالستيكية – إبعادها عن
املحيطات
الخطوات واألولويات يف املرحلة املقبلة

•تعزيز التنسيق ملعالجة املصادر الربية والبحرية للتلوث بواسطة املواد البالستيكية.
•موافقة املصارف اإلمنائية اإلقليمية عىل منح قروض من أجل وضع مخططات آمنة بيئياً إلدارة
النفايات البالستيكية وإعادة تدويرها.
•تعزيز اقتصاد البالستيك ما بعد االستخدام (االقتصاد الدائري) وتوفري حوافز اقتصادية مبارشة
رسب املواد البالستيكية إىل النظم الطبيعية.
لتفادي ت ّ
•إطالق مشاريع محلية إلثبات الجدوى عن طريق الربهان يف مجال اإلدارة املتكاملة للنفايات،
وإنشاء آلية لتشا ُرك “املامرسات الفضىل” من أجل نقل الخربات العاملية.

تعترب املفوضية أنه يجب أن تُركّز الخطوات التي تُتَّخذ ملعالجة
هذه املسألة عىل إبعاد النفايات البالستيكية عن املحيطات،
مع تركيز خاص عىل االقتصادات التي تشهد منوا ً رسيعاً حيث
تقص إدارة النفايات عن مواكبة الزيادة يف االستهالك .تق ّدم
ّ
قمة العرشين يف هانغتشو يف الصني يف سبتمرب/أيلول 2016
وقمم االتحاد األفريقي املقبلة فرصاً أساسية للمطالبة بالتح ّرك
بغية معالجة هذه املشكلة املل ّحة .يجب تشجيع املصارف
اإلمنائية اإلقليمية عىل االضطالع بدور قيادي عرب املوافقة عىل
محسنة
منح قروض تنموية الهدف منها إدارة النفايات بطريقة َّ
ومتكاملة ،واستخراج قيمة من النفايات عن طريق إعادة التدوير.
ينبغي عىل األفرقاء (مبا يف ذلك الرشكات واألعامل) الذين
يركّزون عىل معالجة النفايات البالستيكية التي تدخل البيئة
البحرية ،التنسيق مع األفرقاء الذين ينظرون يف مسائل النفايات
األكرث ارتباطاً باملنظومة من منظور االقتصاد الدائري.
متاشياً مع العمل الذي قامت به مؤخرا ً منظمة الحفاظ عىل
املحيطات ومؤسسة إلني مكارثور ،تدعو املفوضية أيضاً األطراف
املعنية باملحيطات يف العامل إىل النظر جدياً يف بذل جهود
لتحقيق ما يأيت:
•إنشاء اقتصاد فعال ملعالجة املواد البالستيكية بعد االستخدام
من أجل تحقيق مزيد من القيمة املادية ،وزيادة إنتاجية
رسب املواد
املوارد ،وتقديم حافز اقتصادي مبارش لتفادي ت ّ
البالستيكية إىل النظم الطبيعية؛
•إجراء خفوضات كبرية يف ترسبات املواد البالستيكية إىل
النظم الطبيعية ،ال سيام املحيطات ،عن طريق االلتزامات
الحقيقية واملجدية من الحكومات الوطنية واملجالس البلدية،
وتحسني البنى التحتية الخاصة بجمع املواد البالستيكية بعد
رسب،
استخدامها يف البلدان التي تعاين من ارتفاع مستوى الت ّ
والحد من آثار التوضيب البالستييك؛
•إطالق مشاريع محلية إلثبات الجدوى عن طريق الربهان
من أجل وضع مقاربات متكاملة إلدارة النفايات يف عدد من
املدن؛ و
•استخدام الدروس املستم ّدة من هذه املشاريع من أجل
السامح لألطراف املعنية بوضع آلية مستندة إىل “املامرسات
الفضىل” بغية الترسيع يف نقل الخربات العاملية.

كان هناك تفكري مش ّجع يف البداية حول السبل الواجب اتباعها
لتمويل خطوات تهدف إىل كبح موجة املواد البالستيكية
واالنتقال إىل اقتصاد دائري .واآلن تويص املفوضية بأن تعمد
جميع املؤسسات والكيانات املالية إىل التفكري ملياً يف الظروف
االستثامرية الواجب توافرها يف القطاعات الخاصة والعامة
واملتعددة األطراف .من الرضوري العمل مع القطاعات املعنية
لوضع آلية مبتكرة من أجل الحد اسرتاتيجياً من تكاليف رأس
املال واملخاطر االستثامرية.

نظّمت وحدة االستدامة الدولية التابعة لصاحب السمو املليك أمري ويلز ،واملفوضية
العاملية للمحيطات ،فعاليات يف واشنطن يف مارس/آذار  2015ملناقشة املشكالت املتعاظمة
الناجمة عن النفايات البالستيكية البحرية وما تثريه من مخاوف © .جميع الحقوق
محفوظة ،وحدة االستدامة الدولية التابعة لصاحب السمو املليك أمري ويلز
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2حكم أعايل البحار – تعزيز الرعاية واملعافاة
الخطوات واألولويات يف املرحلة املقبلة

•مصادقة جميع الدول عىل اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واتفاق األمم املتحدة
لألرصدةالسمكية.
•تعيني مندوب خاص لألمم املتحدة معني باملحيطات سنة .2017
•اعتامد اتفاق قوي جديد لتطبيق اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بحلول سنة .2022
•إجراء تقوميات مستقلة ومنتظمة للمنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد [.]RFMOs
•االنتقال التدريجي إىل املنظامت اإلقليمية املتكاملة إلدارة املحيطات [.]RFMOs

تشكّل إمكانية الرشوع يف املفاوضات حول اتفاق جديد ملزم قانوناً تعترب املفوضية أنه من شأن إقدام األمني العام الجديد عىل مثل
مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار من أجل حامية التن ّوع هذه الخطوة أن يشكّل حافزا ً ملزيد من الدول يك تعمد إىل تعيني
البيولوجي والحفاظ عليه يف املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية ،مبعوثني أو سفراء للمحيطات ،ويُش ّجعنا أنه منذ صدور تقريرنا،
فرصة فريدة لس ّد بعض الثغرات يف آلية الحكم التي تجعل حالياً عملت حكومات ع ّدة ،مثل فيجي وباالو وفرنسا ،بتوصيتنا يف هذا
املجال.
التعسف .ولذلك من
أعايل البحار عرضة إىل حد كبري لالستغالل و ّ
املهم للغاية إيالء عناية شديدة للتفاصيل واملضمون فيام يجري
العمل عىل وضع رشوط االتفاق من خالل اآللية التحضريية التي إال أنه من املثبّط لله ّمة أن العام  2014هو العام األول منذ 1982
الذي مل يشهد مصادقة دول جديدة عىل اتفاقية األمم املتحدة
ستنطلق يف األمم املتحدة يف مارس/آذار .2016
لقانون البحار أو انضامم دول جديدة إليها ،كام أنه شهد انضامم
دولة واحدة فقط إىل اتفاق األمم املتحدة لألرصدة السمكية.8
ينبغي عىل االتفاق التطبيقي أن:
نواصل مناشدة كل الدول التي ليست بعد أطرافاً يف هذين
•يتيح تعيني مناطق بحرية محمية يف أعايل البحار؛
االتفاقني ،االنضامم إليهام بأرسع وقت ممكن .ونستمر أيضاً يف
•يريس مبادئ وأهدافاً مشرتكة؛
•يؤ ّمن تفويضاً شامالً للحفاظ عىل التنوع البيولوجي يف املناطق دعم فكرة عقد اجتامع سنوي منتظم للدول األطراف يف اتفاق
األمم املتحدة لألرصدة السمكية ،يف مقر األمم املتحدة .إن عدم
الواقعة خارج الوالية الوطنية وإدارته؛
•يفرض تطبيق مقاربة خاصة بالنظام اإليكولوجي إلدارة األنشطة تض ُّمن اتفاق األمم املتحدة لألرصدة السمكية بندا ً يفرض عقد
يف أعايل البحار ،مبا يف ذلك إجراء تقوميات مسبقة للتأثري البيئي مثل هذا االجتامع السنوي هو شائبة كبرية ،ألنه من شأن مثل
هذا االجتامع أن يوفّر فرصة قيّمة لتعزيز االتفاق وضامن تطبيقه
قبل استغالل موارد أعايل البحار؛ و
•التوصل إىل اتفاق مبا يضمن استفادة الدول من املنافع الناجمة املستمر من جانب الدول .عالو ًة عىل ذلك ،من شأن هذا االجتامع
السنوي أن يؤ ّمن محفالً مناسباً لقيام الدول األطراف مبراجعة أداء
عن استكشاف املوارد الجينية يف أعايل البحار واستغاللها،
املنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد ،أي الهيئات اإلقليمية املنوط بها
وتشا ُرك هذه املنافع بالتساوي بني الدول.
تطبيق اتفاق األمم املتحدة لألرصدة السمكية.
تناشد املفوضية بقوة الحكومات وجميع األطراف املعنية
يف املدى الطويل ،ال تزال املفوضية تقرتح االنتقال من املنظامت
باملحيطات االنخراط يف هذه العملية ،من أجل أن تلبّي النتائج
الوعد بتحقيق الفائدة للبرشية جمعاء عىل امتداد األجيال القادمة .اإلقليمية إلدارة املصايد إىل املنظامت اإلقليمية إلدارة املحيطات،
حيث تكون اإلدارة أكرث تكامالً .يتناسب هذا االنتقال مع النزعة
املتزايدة يف بعض الدول إىل الدمج بني إداراتها املعنية باملصايد
يف شكل عام ،خاب ظن املفوضية من التب ّني البطيء للتوصيات
ُعتب كلها أساسية والشؤون البيئية ،مع السعي إىل تحويل دوائر “املصايد” إىل دوائر
األساسية األخرى املض ّمنة يف االقرتاح الثاين ،والتي ت َ
من أجل تعزيز املنظومة العاملية لحكم أعايل البحار .لكننا نستشف “املحيطات” يف إطار رؤية وتفويض أوسع نطاقاً يستندان إىل النظام
التغي
بعض الفرص األساسية للتحرك.
اإليكولوجي البحري .يقتيض تكييف إدارة املصايد يف عرص ّ
املناخي تغيريا ً جوهرياً يف الثقافة املحيطة بإدارة املصايد لتشمل
النظر يف العديد من الضغوطات الرتاكمية .بإمكان املنظامت
سوف يصبح لألمم املتحدة أمني عام جديد اعتبارا ًمن يناير/كانون
الثاين  ،2017ما يشكّل ،يف رأينا ،فرصة مثالية يك يتّخذ خطوة رائدة اإلقليمية إلدارة املحيطات أن تطلب ،يف نطاق اختصاصها ،إجراء
يف التعاطي مع مسألة املحيطات ،عرب تعيني مندوب له يكون مبثابة تقومياتمسبقةومتكاملةللنظاماإليكولوجي.
مساعد األمني العام لشؤون املحيطات .إىل جانب اهتامم املندوب
بتوجيه نظم األمم املتحدة من أجل الوفاء بااللتزامات لتحقيق هدف
التنمية املستدامة  ،14ميكن تكليفه العمل عىل انعقاد مؤمتر األمم
املتحدة للمحيطات والبحار بنجاح سنة  ،2017فضالً عن الحرص عىل
سنة  2022ال تصادف فقط الذكرى األربعني العتامد اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،إمنا أيضاً
دخول أي اتفاق جديد حول التن ّوع البيولوجي يف أعايل البحار حيز
الذكرى العرشية ملؤمترات األمم املتحدة حول البيئة والتنمية املستدامة التي انطلقت يف العام 1972مع
التنفيذ بحلول املوعد املح ّدد أي سنة  2022التي تصادف الذكرى
مؤمتر استوكهومل ،وتبعه مؤمتر ريو دي جانريو ( ،)1992وجوهانسربغ ( ،)2002وريو دي جانريو (.)2012
الفيليبني يف سبتمرب/أيلول .2014
األربعني العتامد اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار.7
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 3وقف صيد األسامك املفرط –
وضع حد لإلعانات املرضة
الخطوات واألولويات يف املرحلة املقبلة

•الحفاظ عىل الزخم يف منظمة التجارة العاملية ،ويف إطار االتفاقات التجارية اإلقليمية ،ويف الدول
األساسية.
•البناء عىل هدف التنمية املستدامة  14.6من أجل التخلص من املصايد املرضة بحلول سنة .2020
•إعادة توجيه األموال التي يتم تحريرها نتيجة حظر اإلعانات املرضة ،من أجل متويل الحفاظ عىل
املحيطات ،وإنشاء “صندوق أزرق”.

عىل الرغم من إخفاق املؤمتر الوزاري العارش ملنظمة التجارة
العاملية يف معالجة مسألة الدعم الحكومي للمصايد يف ديسمرب/
كانون األول  ،2015ال تزال املفوضية تعترب أن االقرتاح الثالث قابل
للتطبيق سياسياً ،وأنه ميكن إنهاء املأزق الذي لطاملا حال دون
تحقيق منظمة التجارة العاملية تق ّدماً يف موضوع الدعم الحكومي
للمصايد .يف حني أن اقرتاحنا املؤلف من ثالث خطوات يعالج
مبارش ًة مسألة أساطيل الصيد الصناعية يف البلدان املتق ّدمة التي
ت ُفيد حالياً من الدعم الحكومي للمحروقات ،ال يفرض قيودا ً بل
عىل العكس يع ّزز مصالح الدول النامية داخل مناطقها االقتصادية
الحرصية .يف الواقع ،يتمتّع االقرتاح مبيزة مضافة عرب املساهمة
يف معافاة موارد املصايد يف أعايل البحار ،األمر الذي يعود بفوائد
مبارشة عىل اإلنتاجية داخل املناطق االقتصادية الحرصية ،ناهيك
عن تآزره مع جداول األعامل الخاصة باملناخ والتلوث .بعد
تحقيق تق ّدم يف املؤمتر الوزاري حول دعم الصادرات الزراعية
يف العام  ،2015مل يعد هناك ما ي ّربر هذه املساومات ،وينبغي
عىل أعضاء منظمة التجارة العاملية أن يكفّوا عن الرت ّدد يف اتخاذ
موقف حاسم ما يتس ّبب بإلحاق األرضارباإلدارة املستدامة
للمصايد والحفاظ عىل املحيطات .نر ّحب بااللتزام الذي قطعه
وزراء التجارة يف  28بلدا ً يف العام  2015بدفع هذه املسألة نحو

األمام داخلياً وعاملياً .نلحظ أيضاً بعض العنارص الجيدة يف النص
النهايئ للرشاكة عرب األطليس [.]TPP
لذلك من املهم الحفاظ عىل الزخم يف منظمة التجارة العاملية،
ويف االتفاقات اإلقليمية ،ويف الدول األساسية ،مع التشديد عىل أن
األموال التي تد ّخرها الحكومات التي مت ّول حالياً هذه اإلعانات
املرضة ،ميكن أن تُستخ َدم بطريقة أفضل بكثري للمساعدة مثالً عىل
تطبيق مقتضيات هدف التنمية املستدامة  14يف مختلف أنحاء
العامل .االلتزام مبعالجة مسألة اإلعانات املرضة للمصايد ،وذلك
مبوجب الرشاكة عرب األطليس التي جرى االتفاق عليها مؤخرا ً ،أم ٌر
مش ّجع لكن يبقى أن نرى إذا كان سيوضَ ع حيز التنفيذ.
تقرتح املفوضية إنشاء “صندوق أزرق” لهذه الغاية تحديدا ً .إذا
أعيد توجيه اإلعانات التي تتسبّب حالياً بتفاقم الصيد املفرط وغري
القانوين ،من أجل حامية املحيطات بدالً من نهبها ،قد يتيح ذلك
ا ّدخار  18مليار دوالر أمرييك يف السنة .عىل ضوء السعي إىل إلغاء
رضة يف مهلة أقصاها سنة  2020مبوجب هدف التنمية
اإلعانات امل ّ
املستدامة  ،14.6يجب أن ُيا َرس مزيد من الضغوط عىل منظمة
التجارة العاملية يف األشهر والسنوات املقبلة.
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 1إدراج املحيطات يف أهداف التنمية املستدامة التي وضعتها األمم
املتحدة – وضع املحيط النابض بالحياة يف قلب التنمية
الخطوات واألولويات يف املرحلة املقبلة

مستقبلمحيطاتنا
الخطوات واألولويات يف املرحلة املقبلة
األمم املتحدة بتعيني مندوب خاص معني بشؤون
من الواضح أنه منذ صدور التقرير يف يونيو/حزيران
املحيطات؛ ووضع االتفاق حول إجراءات الدول املرفئية
 ،2014القت مقرتحات املفوضية درجات متفاوتة
حيز التنفيذ وتطبيق أحكامه؛ وبذل مزيد من الجهود
من التفاعل :فقد طُ ِّبق بعضها بنجاح ،يف حني أنه مل
يتحقق أي تقدّم حتى تاريخه يف مجاالت أخرى .نحن للتخلص تدريجاً من املواد البالستيكية املؤذية يف البحار
التوصل وأخرياً إىل اتفاق حول الدعم
متفائلون باالهتامم العام املتزايد بعافية املحيطات،
واملحيطات؛ و ّ
وباإلرادة السياسية املع َّززة لتحويل النوايا الجيدة إىل الحكومي للمصايد؛ وإلزام جميع مراكب الصيد بالتز ّود
برقم تسجيل لدى املنظمة البحرية الدولية وأجهزة
تتمسك املفوضية مبقرتحاتها الطويلة األمد،
أفعالّ .
6
وتبدي تفاؤلها بأنه عند قطع االلتزامات الالزمة واتّخاذ استجابة ال ميكن العبث بها .
التدابري الرضورية ،ستكون الفرص سانحة خالل األشهر
الـ  12-18املقبلة وصوالً إىل يونيو/حزيران  ،2017من عالو ًة عىل ذلك ،تعترب املفوضية أنه ميكن فضح
أجل االستثامر أكرث يف التقدّم الذي أُحرِز حتى اآلن.
املخالفات بصورة أكرب والرتكيز أكرث عىل تدهور
املحيطات ومعافاتها عرب إنشاء هيئة املساءلة املعنية
ترى املفوضية أنه ميكن تحقيق تقدّم يف ما يختص
باملحيطات العاملية ،أو هيئة مامثلة ،مبا يتامىش
مبؤمتر األمم املتحدة حول املحيطات والبحار
مع االقرتاح السابع يف التقرير .من شأن ذلك أن
الذي سينعقد يف فيجي يف يونيو/حزيران ،2017
يؤ ّمن شفافية أكرب لفهم تدهور املحيطات وأسبابه
وباالجتامعات املقبلة للجنة التحضريية من أجل
واإلجراءات الرضورية للمساهمة يف املعافاة.
التوصل إىل اتفاق جديد ملزم قانوناً حول الحفاظ عىل
التنوع البيولوجي البحري يف أعايل البحار واستخدامه نستعرض يف ما يأيت الخطوات واألولويات األساسية يف
بطريقة مستدامة .ونعترب أيضاً أنه ستكون هناك فرص املرحلةاملقبلة.
واضحة لتطبيق مقرتحات أخرى ،منها قيام أمني عام

 6مع طباعة هذا التقرير [فرباير/شباط  ،]2016فرض االتحاد األورويب عىل جميع مراكب الصيد التابعة
لالتحاد واملراكب األجنبية التي تصطاد يف مياه االتحاد األورويب ،التز ّود بأرقام تسجيل خاصة بها.

•رصد تطبيق هدف التنمية املستدامة  14من خالل مؤمتر األمم
املتحدة الرفيع املستوى حول املحيطات والبحار (فيجي.)2017 ،
•املوافقة عىل عقد مزيد من املؤمترات الرفيعة املستوى حول املحيطات
والبحار يف إطار األمم املتحدة حتى سنة  2030لقياس التقدّم.
•إنشاء كيان مستقل مهمته قياس املعايري األساسية يف هدف التنمية
املستدامة  14ورصد تطبيقها.

تلتقي الحكومات والقطاع الخاص واملجتمع األهيل معاً وتطلق
تح ّركاً مركّزا ً يضع معافاة املحيطات يف صلب التنمية املستدامة.

عىل الرغم من أن تخصيص املحيطات بهدف للتنمية املستدامة
ليس كفيالً بأن يضمن لوحده مستقبالً آمناً للمحيطات العاملية،
إال أنه يو ّجه عددا ً من الرسائل املهمة وميكن أن يحشد زخامً
كبريا ً وموارد ق ّيمة .يذكّر هدف التنمية املستدامة  14الحكومات تر ّحب املفوضية بقرار عقد مؤمتر رفيع املستوى لألمم املتحدة
واملجتمع األهيل بأن املحيطات العاملية هي نظا ٌم من نظم الكرة حول املحيطات والبحار يف فيجي يف يونيو/حزيران  .2017لكننا
ما زلنا نعترب أنه يجب اإلبقاء عىل االقرتاح األسايس بعقد هذا
األرضية يجب التعامل معه وإدارته ككيان قائم بذاته.
املؤمتر كل ثالث سنوات من أجل توفري آلية لقياس التق ّدم
باتجاه سنة  2030بصورة مستمرة .فضالً عن ذلك ،نعتقد أنه
شكّل االتفاق عىل هدف التنمية املستدامة  14خطو ًة مهمة
يجب أن يرتافق عقد سلسلة من املؤمترات مع تشكيل هيئة
نحو األمام ،لكن هذا الهدف لن ينجح إال إذا متت تلبية
مستقلة عىل غرار هيئة املساءلة املعنية باملحيطات العاملية
مقتضياته يف الوقت املح ّدد .من الرضوري متابعة تطبيقه عن
كثب يك ال يصبح عىل الهامش ويتح ّول هدفاً “يتيامً” من دون املشار إليها يف االقرتاح السابع .من شأن هذه الهيئة أن تجري
رصدا ً مستمرا ً وشفافاً وترفع تقارير بهذا الخصوص ،كام ميكنها
أن يكون هناك أي كيان مسؤول عن تطبيقه يف إطار األمم
املتحدة .يجب االتفاق عىل مؤرشات راسخة خاصة بالسياسات .أن تؤ ّمن املساءلة عرب النظر يف املستجدات والتطورات يف مجال
من أجل تلبية مقتضيات هدف التنمية املستدامة  ،14يجب أن املحيطات العاملية ،ويف سبل املعالجة.

لقد تأكّد أن فيجي سوف تستضيف مؤمتر األمم املتحدة حول املحيطات والبحار يف يونيو/حزيران .2017
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للعمل الذي تقوم به املفوضية العاملية للمحيطات مكانة خاصة يف حامية املحيطات .ويعود ذلك يف شكل أسايس
إىل الكفاءات واملؤهالت التي يتمتع بها أعضاء املفوضية بخرباتهم وخلفياتهم املتن ّوعة ،والذين يعتمدون جميعهم
مقاربة متم ّيزة يف التعامل مع املحيطات ،حيث تتكامل مساراتهم والتزاماتهم يف هذا املجال .انطالقاً من هذا
التن ّوع ،فإنّ قوة املفوضية ،التي أصدرت تقريراً فريداً من نوعه يف العام  2014وجعلت من مساهمتها
عنرصاً أساسياً يف النقاش ،تكمن يف شكل خاص يف تحاليلها وتوصياتها .يقوم جوهر رسالتها عىل
املسؤولية األساسية واملحتومة التي تتح ّملها البرشية يف هذا الصدد ،وعىل تو ّرط البرشية يف
املخاطر التي تهدّ د البحار واملحيطات ،إمنا يف الوقت نفسه عىل قدرتها عىل تغيري األمور
رشط أن تتوافر لديها اإلرادة للقيام بذلك .هذه املقاربة الراسخة للعمل املتن ّوع
والف ّعال ،واملدعومة من خربات قوية تركّز عىل أهداف محدّ دة بدقة ،متنح العمل
الذي تقوم به املفوضية العاملية للمحيطات قدرة كبرية وق ّيمة عىل اإلقناع .لهذا
رشفني أن أشارك يف هذا العمل ،من خالل مؤسستي ،ال سيام ملناسبة
رسين وي ّ
ي ّ
إنشاء مجموعة موناكو قبل املفاوضات حول التنوع البيولوجي خارج الوالية
الوطنية وخاللها ،واإلعالن الذي صدر بعد املفاوضات ،وضمن مجموعة “مبا
أن املحيط” خالل الدورة الحادية والعرشين ملؤمتر األطراف .لقد سمحت
توصلت إليها املفوضية
يل هذه الفعاليات بقياس د ّقة الخالصات التي ّ
وفائدتها .وأتاحت يل قبل كل يشء تقدير العمل الذي تقوم به املفوضية
يف روح الفتة من االنفتاح والكفاءة.
صاحب السمو أمري موناكو ألبري الثاين
تلتزم حكومة تشييل اتخاذ خطوات ملموسة من أجل وقف تدهور
املحيطات ومساعدتها عىل استعادة عافيتها ،بحسب ما ورد يف مؤمتر
املحيطات األول والثاين ،يف واشنطن وفالبارايسو .يف هذا الصدد،
عرضت املفوضية العاملية للمحيطات ،وهي هيئة مستقلة ،عىل
املجتمع الدويل برنامج عمل من أجل معافاة املحيطات بإمكاننا
جميعنا اتّباعه .يف موضوع الصيد غري القانوين ،وهي مسألة أساسية،
تعمل مبادرة “أصدقاء االتفاق حول إجراءات الدول املرفئية” [-MA
 ]FPSالتي وضعناها مع املفوضية ،عىل تشجيع الدول ومنظمة الفاو
من أجل اتخاذ التدابري الالزمة يك يدخل هذا االتفاق املحوري حيز التنفيذ
بأرسع وقت ممكن.
هريالدو مونيوز
وزير خارجية تشييل
يقود االتحاد األورويب املعركة العاملية ضد الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه
وغري املنظم .وقد اعتمد أداة قانونية فعالة جداً ملكافحة الصيد غري املرشوع وغري
املبلغ عنه وغري املنظم ،وفرض الحصول عىل تراخيص ملنتجات املصايد البحرية التي تتم
املتاجرة بها انطالقاً من االتحاد األورويب وإليه ،وتعا َون مع أكرث من  50بلداً ملساعدتها عىل
الوفاء بالتزاماتها مبوجب القانون الدويل .وقد ساهمت املفوضية العاملية للمحيطات وأعضاؤها
يف نجاح االتحاد األورويب عرب دعم جهوده ،وترويج سياساته يف محافل مختلفة حول العامل.
كارمينو فيال
املف ّوض األورويب للبيئة والشؤون البحرية واملصايد
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مسارات نحو محيطات مستدامة
توصلت إليها املفوضية العاملية
لقد أتاحت لنا الدراسات العلمية ،واألدلّة التي جمعناها ،واالستنتاجات التي ّ
للمحيطات ،التن ّبه إىل تدهور املحيطات والحاجة إىل تح ّرك دويل عاجل .وقد اقرتحنا ،بغية تطبيق هدف التنمية
املستدامة  ،14سلسلة من املؤمترات الدولية الرفيعة املستوى متاشياً مع جدول أعامل األمم املتحدة لعام
 .2030س ُيعقَد املؤمتر األول يف فيجي من  5إىل  9يونيو/حزيران  .2017باب املشاركة مفتوح أمام
الجميع يف املؤمتر حيث س ُيجرى تقويم شفاف ملا آل إليه تطبيق هدف التنمية املستدامة ،14
كام سيتم تحديد الثغرات ،وإنشاء رشاكات ،ووضع التزامات ومتابعة تنفيذها يف املؤمترات
الالحقة .نر ّحب بكم جميعاً يف مؤمتر األمم املتحدة يف فيجي يف يونيو/حزيران .2017
بيرت تومسون
مندوب فيجي الدائم لدى األمم املتحدة ،نيويورك
عافية املحيطات واستدامتها أساسيان من أجل الحياة عىل الكرة األرضية .لقد
أ ّدت املفوضية العاملية للمحيطات دوراً حيوياً يف تسليط الضوء عىل إلحاحية
التحرك والخطوات املطلوبة من أجل تحقيق معافاة املحيطات .فيام تواصل
رسين أن أشارك يف العمل الجاري من أجل حشد مزيد
املفوضية عملها ،ي ّ
من األصوات العامة والسياسية إلحداث تغيري حقيقي يف املحيطات
العاملية.
السري ريتشارد برانسون
رئيس مجموعة فريجني

“

لقد سلّطت املفوضية العاملية للمحيطات الضوء عىل قضايا املحيطات
لتحفيز املجتمع الدويل من أجل إدراك مدى إلحاحيتها ،كام أنها س ّهلت
قيام تحالفات ورشاكات جديدة تساهم يف تعزيز الجهود اآليلة إىل
تحسني حكم املحيطات .تشكّل املفوضية قيمة مضافة كبرية يف مجال
ست “مؤسسة التنمية املستدامة والعالقات
حكم املحيطات ،وقد ُ َّ
ّ
الدولية” [ ]IDRRبالتعاون مع موظفيها وأعضائها يف مبادرة “مبا أن
املحيط”.
ترييزا ريبريا
مديرة مؤسسة التنمية املستدامة والعالقات الدولية
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تقوية الرابط بني املحيط واملناخ
اإلنجازات األساسية :الرابط بني املحيط واملناخ
شكّل إنشاء مجموعة البلدان املو ّقعة عىل إعالن “مبا
أن املحيط” تحالفاً غري مسبوق بني جداول األعامل
املتعلقة باملحيطات وتلك املتعلقة بتغري املناخ ،ما
يُربهن عن دعم متبادل يجب ترسيخه أكرث عرب تطبيق
التعهدات الثالثة الواردة يف اإلعالن :صدور تقرير
خاص عن الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
حول الرابط ين املحيط واملناح؛ عقد مؤمتر لألمم
املتحدة حول املحيطات والبحار دعامً لهدف التنمية
املستدامة  14يف يونيو/حزيران 2017؛ ووضع خطة
عمل حول املحيطات يف العام  2016مبوجب اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ.

املحيطات العاملية هي املح ّرك األهم ل ُنظم الكرة األرضية ومن أعظم
تغي املناخ .ال ميكن اتخاذ خطوات فعالة
حلفائنا يف املعركة ضد ّ
يف موضوع املناخ من دون القيام بخطوات موازية لتحقيق معافاة
ف يف تقرير املفوضية تركي ٌز عىل قوة
املحيطات ،والعكسُ .يستشَ ّ
الرابط بني عافية املحيطات وعافية املناخ ،وهذا الرابط ذو أهمية
بالنسبة إىل املقرتحات الثامنية .منذ صدور التقرير ،نعمل من أجل
مساعدة ص ّناع القرار عىل فهم الرابط بني املحيط واملناخ بطريقة
أفضل ودفعهم نحو اإلقرار به.
من أجل التخلص من مقاربة “الصومعة” يف التعامل مع التنمية
املستدامة ،حيث يعمل الخرباء وص ّناع السياسات يف مجال املحيطات
مبعزل إىل حد كبري عن أولئك الذين يركّزون عىل تغري املناخ ،عملت
املفوضية مع مجموعة من الحكومات ورشكاء آخرين من أجل تسليط
الضوء عىل الرابط بني املحيط واملناخ يف الدورة الحادية والعرشين
ملؤمتر األطراف يف باريس يف نوفمرب/ترشين الثاين-ديسمرب/كانون األول
.2015
عشية االفتتاح الرسمي للدورة الحادية والعرشين ملؤمتر األطراف،
تعاونت املفاوضية مع وزارة الخارجية التشيلية ،ووزارة البيئة
الفرنسية ،و“مؤسسة التنمية املستدامة والعالقات الدولية”
[ ،]IDDRIومؤسسة األمري ألبري الثاين أمري موناكو ،و“بعثات تارا”
[ ،]Tara Expeditionsإلطالق إعالن “مبا أن املحيط” (انظر امللحق
الثالث) ،الذي جمع تواقيع رؤساء دول ووزراء من  22بلداً.5
عرب التوقيع عىل إعالن “مبا أن املحيط” ،تع ّهدت الدول املوقّعة
بتقديم الدعم لوضع تقرير خاص من إعداد “الهيئة الحكومية
الدولية املعنيةبتغري املناخ” [ ]IPCCعن الرابط بني املحيط واملناخ؛
وأكّدت من جديد التزامها ببناء مرونة املحيطات عرب تلبية األهداف
املض ّمنة يف هدف التنمية املستدامة 14؛ وأعربت عن دعمها لعقد
مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى حول املحيطات والبحار يف فيجي
يف يونيو/حزيران 2017؛ وأبدت استعدادها لوضع خطة عمل عن
املحيطات مبوجب “اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ”
[ ]UNFCCCاعتباراً من العام .2016

املحيطات العاملية هي املح ّرك األهم
ل ُنظم الكرة األرضية ومن أعظم حلفائنا
تغي املناخ
يف املعركة ضد ّ
 5الدول املوقّعة عىل إعالن “مبا أن املحيط” هي :أروبا ،أسرتاليا ،كندا ،تشييل ،كولومبيا ،كوستا ريكا ،جمهورية
الدومينيكان ،فيجي ،فرنسا ،غينيا بيساو ،كرييبايت ،مدغشقر ،املكسيك ،موناكو ،املغرب ،هولندا ،نيوزيلنده ،باالو،
السنغال ،سيشيل ،إسبانيا ،السويد .منذ انعقاد الدورة الحادية والعرشين ملؤمتر األطراف ،أعرب مزيد من الدول
عن رغبته يف املصادقة عىل اإلعالن.

© جميع الحقوق محفوظة ،كوري أرنولد
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االقرتاح الثامن
إنشاء منطقة لتجديد
املوارد يف أعايل البحار

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
التقدم .ويف حال س ّجلت
املعنية باملحيطات العاملية أن تط ّبق آلية مستقلّة لرصد ّ
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.

ترتدي استعادة أعايل البحار عافيتها أهمية حيوية جداً بالنسبة إىل
مستقبل الكرة األرضية ،لذلك من غري الجائز أن نسمح باستمرار
التدهور .لهذا ذكرت املفوضية يف االقرتاح الثامن أنه يف حال استمر
التدهور ،ينبغي عىل املجتمع الدويل أن ينظر يف تحويل أعايل البحار
إىل منطقة لتجديد املوارد حيث ُي َنع الصيد الصناعي.
يع ّزز مزيد من البحوث العلمية والتقنية املنطق الكامن خلف
هذا الكالم .فقد أظهرت دراسة أجرتها مجموعة من العلامء وخرباء
االقتصاد البارزين بعنوان “نحن وأعايل البحار :فهم قيمة النظم
اإليكولوجية يف أعايل البحار” ،4ونرشتها املفوضية بالتزامن مع صدور
تقريرها األسايس يف يونيو/حزيران  ،2014أن إغالق أعايل البحار أمام
تغي
صيد األسامك يؤ ّمن فوائد يف مجاالت األمن الغذايئ ،والحد من ّ
املناخ ،والحفاظ عىل التنوع البيولوجي ،فيام يع ّزز يف الوقت نفسه
املرونة اإليكولوجية يف مواجهة التغيريات البيئية املناوئة .وكشفت
الدراسة أن أعايل البحار تؤدّي خدمة أساسية تساوي عرشات مليارات
الدوالرات سنوياً عرب التخلص من الكربون يف الغالف الجوي ،ولفتت
إىل أن إغالق املصايد يف أعايل البحار قد يؤدّي يف الواقع إىل زيادة
املصيد العاملي ،ومعافاة األرصدة التي تعاين من الصيد املفرط يف
املناطق االقتصادية الحرصية يف الدول الساحلية.
أحد العوائق األساسية أمام إدارة أعايل البحار وحكمها بطريقة أفضل،
والذي حدّ دته املفوضية خالل التحاليل التي أجرتها ،يتمثّل يف النقص
األسايس يف فهم عنارصها البيولوجية والفيزيائية .بغية معالجة هذا
الخلل ،وتقويم الحاجة املحتملة إىل منطقة لتجديد املوارد يف أعايل
البحار ،نظّمت املفوضية ندوة متعددة االختصاصات عن أعايل البحار
يف جامعة أكسفورد يف نوفمرب/ترشين الثاين  .2015شارك أكرث من 40
خبرياً يف علوم املحيطات ويف االقتصاد والسياسة ،يف الندوة لتحديد
املجاالت التي تحتاج إىل مزيد من البحوث والتوجيه .وقد طُلِب من
املشاركني إجراء “مسح لألفق” من أجل تص ُّور السيناريوات :مواصلة
القيام باألمور كاملعتاد؛ اتجاه أعايل البحار نحو استعادة عافيتها عرب
خضوعها آللية حكم ف ّعالة مبوجب اتفاق تطبيقي راسخ يتيح إنشاء
مناطق بحرية محمية ذات أهمية يف أعايل البحار؛ إغالق أعايل البحار
يف املستقبل أمام جميع األنشطة البرشية االستخراجية .سلّطت هذه
املامرسة الضوء عىل الرغبة يف معالجة تدهور أعايل البحار بصورة
فورية ،بحسب مقرتحات املفوضية ،يك ال يكون من الرضوري اتخاذ
تدابري جذرية من أجل إنشاء مناطق لتجديد موارد أعايل البحار.

4

http://www.globaloceancommission.org/wp-content/uploads/High-Seas-and-Us.
FINAL_.FINAL_.high_.spreads.pdf

اإلنجازات األساسية :االقرتاح الثامن
تع ّزز األساس املفهومي إلنشاء منطقة لتجديد موارد
أعايل البحار ،بحسب االقرتاح الذي تقدّ مت به
املفوضية يف العام  ،2014بعد قيام خرباء يف املحيطات
من اختصاصات مختلفة تشمل العلوم البحرية
واالقتصاد والقانون الدويل ،بإجراء مزيد من التدقيق
والتقص.
ّ
إبان الندوة التي نظّمتها املفوضية عن أعايل البحار يف
جامعة أكسفورد يف العام  ،2015جرى تشكيل عدد من
مجموعات العمل غري الرسمية للمساعدة عىل ملء
الثغرات يف املعارف ،مثالً يف ما يختص باقتصاد أعايل
البحار ،وخطر تجاوز نقطة الالعودة يف مجاالت كثرية
متعلقة باملحيطات العاملية ،ومن أجل تشجيع تشا ُرك
البيانات بصورة أكرث فعالية.
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االقرتاح السادس
التنقيب عن النفط والغاز يف
املياه -تحديد معايري ومسؤوليات
دوليةملزمة يف مجال السالمة
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االقرتاح السابع
هيئة املساءلة املعنية باملحيطات العاملية –
رصد التقدم نحو محيطات سليمة

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.

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 ّ

اإلجراءات منذ صدور التقرير

اإلجراءات منذ صدور التقرير

ركّزت املفوضية يف جهودها اآليلة إىل تحقيق األهداف الواردة يف االقرتاح
السادس ،عىل الحوار مع املنظمة البحرية الدولية والدول األعضاء فيها.
يف أكتوبر/ترشين األول  ،2014ألقى أحد الرؤساء املشاركني يف املفوضية
الخطاب األسايس ملناسبة إطالق لجنة حامية البيئة البحرية التابعة
للمنظمة ،يف حني شارك أعضاء أمانة املفوضية يف فريق الخرباء الخاص
حول املسؤوليات والتعويضات ،وهو مجموعة عمل مشرتكة بني املنظمة
البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية ،وكذلك يف اجتامع اللجنة القانونية
يف املنظمة البحرية الدولية يف نيسان/أبريل .2015

يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2014نظّمت أمانة رس املفوضية ورشة عمل
للتوسع أكرث يف اقرتاح إنشاء هيئة مستقلة للمساءلة يف مجال
يف لندن ّ
املحيطات العاملية مهمتها رصد وتقويم التقدّم نحو تحقيق مقرتحات
املفوضية .حرض العديد من رشكاء املفوضية ورشة العمل ،فضالً عن خرباء
يف التقويم .جدّد املشاركون تأكيد الحاجة إىل مساءلة عاملية أكرب من أجل
تلبية التعهدات للحفاظ عىل املحيطات .وقد صدرت عن ورشة العمل
ورقة مفهومية أكرث تفصيالً ُعرِضت عىل املفوضية لدراستها ،وتم إعدادها
عرب االستعانة مبستشار خارجي وبآراء واقرتاحات مجموعة واسعة من
الخرباء واألطراف املعنية.

لكن مبا أن املنظمة البحرية الدولية أرجأت ملدة عا َمني (اعتباراً من أبريل/
نيسان  )2015اتخاذ أي قرارات إضافية أو القيام بأي إجراءات إضافية
يف ما يختص باملسؤوليات يف عمليات التنقيب عن النفط والغاز يف
املياه ،اضطُ َّرت املفوضية إىل أن تضع جانباً خطتها لتنظيم ورشة عمل
توسع قطاع التنقيب
اسرتاتيجية حول املسألة .ما زلنا نشدّد عىل أنه مع ُّ
يف املياه ،ستكون هناك حاجة مل ّحة إىل معالجة املسائل املتعلقة بتحديد
املسؤوليات يف األرضار الالحقة بالبيئة البحرية.

يف الجلسة العامة األخرية للمفوضية يف مايو/أيار  ،2015وافق أعضاؤها
عىل وجوب تطوير مفهوم الهيئة املستقلة للمساءلة حول املحيطات
العاملية ،وطلبوا من أمانة الرس استكشاف الروابط املحتملة مع آليات
املساءلة املق َرتحة يف سياق تطبيق هدف التنمية املستدامة  .14نتيج ًة
لذلك ،وضعت أمانة الرس مقرتحات نظرت يف إنشاء هيئة مستقلة
مسؤوليتها األساسية تجميع املعلومات حول املحيطات وتشا ُركها مع
الرشكات واملنظامت غري الحكومية والحكومات .بإمكان مثل هذه الهيئة
النهوض مبهمة املساءلة يف مجال املحيطات العاملية من خالل املراقبة
والتت ّبع املستم َّرين والشفافني للمقاييس األساسية وعرب الكشف عن هذه
النتائج للجمهور العاملي.

ر ّحبت املفوضية باالهتامم الذي تم إيالؤه يف العام  2015للمخاطر
الناجمة عن التنقيب عن النفط والغاز يف القطب الشاميل ،مبا يف ذلك
املبادرات للحد من هذا التنقيب ومنعه؛ وتشدّد عىل أهمية النظر يف
موضوع املسؤوليات نظراً إىل احتامالت وقوع كوارث عند التنقيب يف
بيئات مناوئة عىل غرار القطب الشاميل.
أمني عام املنظمة البحرية الدولية ،السيد كوجي سكيميزو ،يجتمع بالرئيس املشارك يف املفوضية،
خوسيه ماريا فيغرييس © .جميع الحقوق محفوظة ،املنظمة البحرية الدولية

اإلنجازات األساسية :االقرتاح السابع
منذ اعتامد هدف التنمية املستدامة  ،14أصبح هناك
اعرتاف أوسع نطاقاً بأهمية إرساء آليات لرصد التقدم
نحو تلبية االلتزامات يف مجال الحفاظ عىل املحيطات،
بحسب املقرتحات التي قدّ متها املفوضية ،ورفع تقارير
عنه .فقد أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة
القرار  ،A/RES/70/226وق ّررت عقد أول مؤمتر
رفيع املستوى لألمم املتحدة حول املحيطات والبحار
يف فيجي يف يونيو/حزيران  ،2017من أجل تقويم
التقدم نحو تلبية هدف التنمية املستدامة  14مبختلف
نقاطه .بإمكان هذا املؤمتر ،يف حال دعمه بواسطة آلية
مستقلة للتقويم ،أن يؤ ّمن “لحظة املساءلة” التي
تسعى إليها املفوضية.
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االقرتاح الخامس
املواد البالستيكية –
إبعادها عن املحيطات

تهدد صحة
املواد البالستيكية مصدر أسايس للتلوث يف أعايل البحار ،كام أنها ّ
اإلنسان والعافية البيئية...

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:
ُستخدم ملرة واحدة ،عن طريق
•الحد من استهالك املواد البالستيكية التي ت َ
التدخل الحكومي املبارش وتحفيز املستهلكني.
•ابتكار محفزات لتعزيز التدوير ،مبا يف ذلك منتجات البوليمر األحادية
املوسعة.
ومسؤولية املن ِتج َّ
محددة زمنياً وك ّمياً لخفض استهالك املواد البالستيكية.
•وضع أهداف ّ
•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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اإلجراءات منذ صدور التقرير
الجزء األكرب من العمل الذي قامت به املفوضية مؤخراً من أجل تطبيق
االقرتاح الخامس أُنجِ ز بالتعاون مع “وحدة االستدامة الدولية” ()ISU
التابعة لصاحب السمو املليك أمري ويلز .وشمل ذلك املشاركة يف ورشة
عمل يف لندن يف ديسمرب/كانون األول  ،2014حيث سنحت لنا الفرصة
للقاء ممثّلني عن رشكات متعددة ،منها “إيكوفر” و”لوغوبالست”
و”إنرتفايس” و”لوريال” ،فضالً عن منظامت غري حكومية مثل “منظمة
الحفاظ عىل املحيطات” [ ،]Ocean Conservancyو”الصندوق
العاملي للحياة الربية” [ ،]WWFو”منتدى التصميم الصديق
للمحيطات” [.]Ocean Friendly Design Forum
يف مارس/آذار  ،2015نظّمت املفوضية العاملية للمحيطات ووحدة
االستدامة الدولية ،باالشرتاك مع منظمة الحفاظ عىل املحيطات
و”مؤسسة إلني مكارثور” [ ،]Ellen MacArthur Foundationمؤمتراً
بعنوان “املواد البالستيكية يف البيئة البحرية :تكثيف الجهود للحد
من النفايات” ،يف واشنطن العاصمة ،والذي جمع ممثلني عن قطاع
النفايات البحرية وقطاع املواد البالستيكية واالقتصاد الدائري من أجل
إجراء نقاش مو َّجه نحو الحلول .استقطب املؤمتر الذي دعا فيه صاحب
السمو املليك أمري ويلز إىل وضع حد لرمي النفايات البالستيكية يف
املحيطات ،تغطية واسعة يف وسائل اإلعالم العاملية ،وساهم يف إطالق
مبادرات ورشاكات جديدة بني الحارضين ،مبا يف ذلك تشكيل مجموعة
من املانحني الهدف منها توجيه استثامراتهم يف شكل أفضل نحو معالجة
هذه املسألة.
كام تولّت املفوضية ووحدة االستدامة الدولية إدارة ورشة عمل رفيعة
املستوى ملناقشة النفايات البالستيكية خالل قمة املحيطات العاملية
التي نظّمتها مجلة “اإليكونوميست” يف كاسكايس يف الربتغال يف يونيو/
حزيران  .2015ومن األشخاص الذين حرضوا ورشة العمل رئيس االتحاد
األفريقي ،واملف ّوض األورويب لشؤون البيئة واملصايد والبحار ،ومساعد
وزير الخارجية األمرييك لشؤون النمو االقتصادي والطاقة والبيئة،
فضالً عن ممثّلني عن منظمة الحفاظ عىل املحيطات و”مؤسسة إلني
مكارثور” ،و”بالستيكس أوروبا” [ ،]Plastics Europeو”مجلس
البالستيك العاملي” [ ،]World Plastics Councilومؤسسة “ماكينزي
أند كومباين” [.]McKinsey & Company
بعد أربعة أشهر ،خالل مؤمتر “محيطنا” يف تشييل يف أكتوبر/ترشين
األول ّ ،2015
تول الرئيس املشارك يف املفوضية ،خوسيه ماريا فيغرييس،
إدارة حلقة النقاش العامة حول التلوث البحري .دعا فيغرييس الذي
ارتدى بذلة مصنوعة بالكامل من مواد بالستيكية أعيد تدويرها مأخوذة
من أحد املطامر يف آسيا ،ووضع نظارة شمسية مصنوعة من ِشباك
صيد مرمية – دعا إذاً إىل إيالء مزيد من االهتامم للمشكلة الهائلة التي
تتس ّبب بها النفايات البالستيكية .وقد و ّجهنا خالل هذا الحدث نداء
أوسع نطاقاً من أجل التحرك ،وتحدّينا اآلخرين لطرح أفكار مبتكرة بغية
استبدال املنتجات ،واستخدام النفايات البالستيكية بطريقة أفضل يك ال
ينتهي بها األمر يف املحيطات.

ساهمت املفوضية ووحدة االستدامة الدولية معاً يف رفع مستوى
االهتامم باملواد البالستيكية يف املحيطات إىل حد كبري ،ونتيج ًة لذلك،
قامت منظمتان عىل األقل بترسيع جهودهام يف هذا املجال .ففي
سبتمرب/أيلول  ،2015أطلقت منظمة الحفاظ عىل املحيطات تقريرها
العاملي بعنوان “كبح املد والجزر :اسرتاتيجيات مستندة إىل اليابسة
من أجل محيط خالٍ من املواد البالستيكية” ،يف حني أصدرت مؤسسة
إلني مكارثرتقريراً يف يناير/كانون الثاين  2016بعنوان “اقتصاد البالستيك
الجديد” .يُحدّد التقريران اسرتاتيجيات وآليات من شأنها كبح تدفّق
النفايات البحرية التي تدخل املحيطات والتعجيل يف االنتقال إىل اقتصاد
دائري.
فضالً عن ذلك ،تعمل املفوضية من أجل إعطاء ح ّيز أهم ملسألة
النفايات البالستيكية عىل جدول األعامل السيايس األفريقي ،كام أنها
انخرطت يف حوار مع الرئاسة األملانية ملجموعة السبعة يف العام .2015

اإلنجازات األساسية :االقرتاح الخامس
نجحت الرشاكة بني املفوضية العاملية للمحيطات
ووحدة االستدامة الدولية التابعة لصاحب السمو
املليك أمري وليز ،يف نرش الوعي السيايس والعام ولدى
األعامل والرشكات حول مسألة الحطام البحري واملواد
البالستيكية يف البحار واملحيطات .تلتزم وحدة االستدامة
الدولية مواصلة العمل للحد من النفايات البالستيكية.
وقد عمد عدد من املنظامت إىل ترسيع أعامله لتسليط
الضوء عىل مشكلة املواد البالستيكية ،واقرتح حلوالً
واقعية وقابلة للتطبيق ،نذكر منها عىل وجه الخصوص
منظمة الحفاظ عىل املحيطات ،ومؤسسة إلني مكارثر
التي تعمل بالتعاون مع املنتدى االقتصادي العاملي،
وماكينزي أند كومباين .فضالً عن ذلك ،باتت لـ“مرفق
البيئة العاملي” []Global Environmental Facility
مسارات عمل تركّز عىل املواد البالستيكية البحرية.
يف يونيو/حزيران  ،2015وافق قادة مجموعة السبعة يف
البيان الصادر عنهم عىل “خطة عمل ملكافحة النفايات
البحرية” ،وتركّز الخطة عىل املواد البالستيكية.

08

4

مستقبل محيطاتنا  -الخطوات واألولويات يف املرحلة املقبلة

املفوضية العاملية للمحيطات  -تقرير 2016

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 الرشوط
تنص عىل رضورة تز ُّود املراكب التجارية برقم تسجيل لدى
اإللزامية التي ّ
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 عاملية
•تناشد املفوضية جميع األطراف املعنية العمل معاً من أجل بناء ّ
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 فعالة
للتت ّ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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اإلجراءات منذ صدور التقرير
بعد صدور التقرير يف يونيو/حزيران  ،2014أعلن أمني عام املنظمة البحرية نظّمت املفوضية فعاليات خالل معرض مثار البحر يف أمريكا الشاملية
(مارس/آذار  )2015ومعرض مثار البحر العاملي (أبريل/نيسان ،)2015
الدولية [ ،]IMOالسيد كوجي سكيميزو ،ترحيبه به ودعا املفوضية إىل
بغية مناقشة االتفاق حول إجراءات الدول املرفئية ،مبا يف ذلك التزامات
إلقاء كلمة أمام الدول األعضاء يف املنظمة خالل اجتامع “لجنة حامية
تت ّبع تجار مثار البحر والحاجة إىل الدعم املتعدد األطراف لتطوير إمكانات
البيئة البحرية” التابعة للمنظمة يف أكتوبر/ترشين األول  .2014اجتمع
االتفاق حول إجراءات الدول املرفئية .وقد سعينا ،خالل هذه الفعاليات،
ممثّلو املفوضية بالسيد سكيميزو وقدّموا عروضاً ورشوحات للدول
األعضاء يف املنظمة البحرية الدولية حول املسائل ذات الصلة ،منها الحاجة إىل الحصول عىل تع ّهدات راسخة مبارش ًة من تجار التجزئة والشارين يف
قطاع مثار البحر العاملي من أجل دعم حدوث تح ّول يف السلسلة التموينية
إىل إلزام املراكب بالتز ّود بأرقام تسجيل لدى املنظمة البحرية الدولية
لثامر البحر بحيث يُف َرض أن يكون مصدر األسامك دول األعالم التي تشكّل
وبأجهزة استجابة ال ميكن العبث بها .لألسف ،عىل الرغم من املؤرشات
أطرافاً يف االتفاق حول إجراءات الدول املرفئية ،وأن تُنقَل يف مراكب مز ّودة
اإليجابية يف ذلك الوقت ،كان التقدّم يف هذه املجاالت بطيئاً للغاية ،مع
بأجهزة استجابة ال ميكن العبث بها ،وأرقام تعريف خاصة بها.
أننا حدّدنا بوضوح الحاجة األساسية واملل ّحة إىل توسيع نطاق الرشوط
اإللزامية املفروضة عىل املراكب التجارية يك تشمل أيضاً جميع مراكب
تن ّوه املفوضية أيضاً بعدد من املنظامت األخرى التي تعمل يف هذا املجال،
الصيد ،وتتمثّل هذه الرشوط يف التز ّود بأرقام تسجيل لدى املنظمة
وتثني عىل العمل الذي تقوم به تلك املنظامت من أجل لفت االنتباه إىل
البحرية الدولية وبأجهزة تت ّبع.
حاالت الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم يف مختلف أنحاء
العامل،وتوثيقها.
منذ صدور التقرير ،أعطت املفوضية األولوية للتدابري املطلوب اتخاذها
من أجل التعجيل يف تطبيق “اتفاق الفاو حول إجراءات الدول املرفئية”
[ .]PSMAإنه أحد األهداف األساسية يف االقرتاح الرابع ،كام أنه عنرص
مهم يف االقرتاح الثاين .يك يدخل االتفاق حول إجراءات الدول املرفئية ح ّيز
التنفيذ ،يجب أن تصادق عليه  25دولة ،لكن  19دولة فقط صادقت عليه
اإلنجازات األساسية :االقرتاح الرابع
بحلول نهاية العام  ،2015بعد ستة أعوام عىل إقراره .تعمل املفوضية
منذ صدور تقرير املفوضية العاملية للمحيطات يف
باالستناد إىل قامئة بالدول املستهدفة من أجل تطوير اسرتاتيجيات بحسب
يونيو/حزيران  ،2014أصبحت تسع دول إضافية أطرافاً
كل بلد بغية الترسيع يف آلية املصادقة عىل االتفاق ،ويش ّجعنا أنه منذ
صدور التقرير ،أصبحت أسرتاليا وكوستا ريكا وإيسلندا وموريشيوس
يف االتفاق حول إجراءات الدول املرفئية .اعتباراً من
ً
يف
ا
اف
ر
وموزامبيق ونيوزيلنده وباالو والصومال وسانت كيتس ونيفيس أط
يناير/كانون الثاين  ،2016يكفي أن تصادق ست دول
االتفاق.
تشكّل أفريقيا محور تركيز أساسياً يف عمل املفوضية ،فحفنة قليلة من
الدول األفريقية صادقت حتى اآلن عىل االتفاق حول إجراءات الدول
املرفئية عىل الرغم من الخسائر الفادحة التي تتك ّبدها القارة بسبب
الص ّيادين الذين ميارسون الصيد غري املرشوع وغري املبلّغ عنه وغري املنظّم.
يف يوليو/متوز  ،2015و ّجهنا نداء مبارشاً إىل الدول األفريقية للمصادقة عىل
االتفاق خالل إطالق “عقد البحار واملحيطات األفريقية” يف أديس أبابا.
تنعكس املعطيات التي قدّمتها املفوضية سابقاً يف “االسرتاتيجية البحرية
املتكاملة ألفريقيا لعام  ”2050التي وضعها االتحاد األفريقي ،والنقاشات
جارية اآلن من أجل تحفيز مزيد من الدعم األفريقي للمصادقة عىل
االتفاق حول إجراءات الدول املرفئية يف العام  .2016واستكامالً لهذه
الخطوات ،نعمل أيضاً مع مجموعة بنك التنمية األفريقي [ ]AFDPعىل
احتياجات بناء القدرات من أجل تطبيق االتفاق حول إجراءات الدول
املرفئية .وقد أُ ِخ َذت املقرتحات التي قدّمتها املفوضية يف االعتبار خالل
وضع خطة العمل الجديدة حول املحيطات يف مجموعة بنك التنمية
األفريقي.
تعاونت املفوضية عن كثب مع حكومة تشييل لتطوير مبادرة “أصدقاء
االتفاق حول إجراءات الدول املرفئية” .يف مؤمتر “محيطنا” الذي انعقد يف
تشييل يف أكتوبر/ترشين األول  ،2015أعلن وزير الخارجية يف جمهورية
تشييل ،هريالدو مونيوز ،إطالق هذه املبادرة التي تهدف إىل استخدام
تجربة الدول التي صادقت عىل االتفاق حول إجراءات الدول املرفئية
من أجل دعم الدول التي تفكّر حالياً يف املصادقة عليه أو هي يف صدد
املصادقة عليه ،ومساعدتها .تحظى هذه املبادرة حالياً بالدعم من مدير
عام “منظمة األغذية والزراعة” (الفاو) ،والهدف هو دخولها حيز التنفيذ
بحلول يوليو/متوز .2016

إضافية عىل االتفاق يك يدخل حيز التنفيذ.

ر ّحب االتحاد األفريقي ومجموعة بنك التنمية
األفريقي واملنظمة البحرية الدولية علناً بتقرير
املفوضية واملقرتحات الواردة فيه .و ُع ِقدت اجتامعات
ملناقشة إدراج قرارات حول الصيد غري املرشوع وغري
املبلغ عنه وغري املنظم ،واالتفاق حول إجراءات
الدول املرفئية ،والدعم الحكومي للمصايد ،ومناطق
تجديد املوارد ،عىل جدول أعامل القمة املقبلة لالتحاد
األفريقي.
يف مؤمتر “محيطنا” ،أعلنت حكومة تشييل إنشاء
مجموعة “أصدقاء االتفاق حول إجراءات الدول
املرفئية” للعمل من أجل دخول االتفاق حيز التنفيذ
عرب الجمع بني الدول األطراف يف االتفاق وتلك التي
مل تنضم إليه بعد .تحظى هذه املجموعة اآلن بدعم
رسمي من منظمة الفاو ،وهدفها هو العمل من أجل
دخول االتفاق حول إجراءات الدول املرفئية حيز
التنفيذ بحلول يوليو/متوز .2016
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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
الدول 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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اإلجراءات منذ صدور التقرير
كان الهدف من هذه الفعاليات وضع الدعم الحكومي عىل جدول أعامل
تبلغ اإلعانات للمصايد حالياً  30مليار دوالر أمرييك يف السنة عاملياً ،مع
اإلشارة إىل أن  60يف املئة منها يش ّجع بصورة مبارشة مامرسات الصيد غري املؤمتر الوزاري العارش ملنظمة التجارة العاملية الذي انعقد يف نريويب يف
املستدامة واملد ّمرة وحتى غري القانونية .تلتزم املفوضية نرش التوعية حول ديسمرب/كانون األول  ،2015ومتكني البلدان التي تلتقي حول طريقة
التفكري نفسها .عىل الرغم من الخطوات التي قامت بها مجموعة دول
هذا املصدر األسايس للخلل واإلجحاف يف السوق ،وتحديد حلول عملية
إللغاء هذه اإلعانات .نحن نعترب أنه لدى الدول األعضاء يف منظمة التجارة أفريقيا والكاريبي واملحيط الهادئ [ ]PCAومجموعة “أصدقاء األسامك”،
تس ّببت التعقيدات يف السياسة امل ّتبعة من قبل منظمة التجارة العاملية،
العاملية واجب عاملي – يع ّززه اآلن هدف التنمية املستدامة – 14.6
باملبادرة من دون أي تأخري إىل إلغاء اإلعانات املرضة بصورة تدريجية .لهذا يف اإلبقاء عىل العقبات التي تحول دون تحقيق تقدّم حاسم منذ أكرث
من عقد .لكن اآلن بعدما ُأحرِز تقدّم يف نريويب بشأن الدعم الحكومي
السبب ،ركّزت اإلجراءات من أجل تطبيق االقرتاح الثالث ،حتى تاريخه،
رض بشؤون الحفاظ
عىل إعادة إحياء املسألة وتحقيق نتائج يف منظمة التجارة العاملية يف
للصادرات الزراعية ،يؤ َمل أن تتوقّف املساومات ألنها ت ّ
جنيف ،حيث يجب اتخاذ القرار بحظر اإلعانات املرضة عىل مستوى عاملي .عىل املصايد ،مع أنه ليس أكيداً إذا كان ميكن تحقيق ذلك يف الوقت
املناسب لتلبية هدف التنمية املستدامة  14.6بحلول سنة .2020
يف ديسمرب/كانون األول  ،2014نظّمت املفوضية ورشة عمل حول “تحديد
الخيارات لتحقيق تقدم يف موضوع الدعم الحكومي للمصايد” ،باالشرتاك
مع “املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة” [ ،]ICTSDحيث كان
املشاركون يف غالبيتهم مفاوضني من البعثات الدامئة يف جنيف .وقد
االقرتاح الثالث :اإلنجازات األساسية
الضوء
استندنا إىل النقاشات لتحديد خطوط عملنا الالحقة :أوالً ،لتسليط
عىل الرغم من فشل املؤمتر الوزاري العارش ملنظمة
عىل اإلجحاف الذي يتس ّبب به الدعم الحكومي للمصايد ،والذي تؤ ّمنه يف
التجارة العاملية يف نريويب يف نهاية العام ،2015
شكل أسايس حفنة من الدول األكرث ازدهاراً؛ وثانياً ،إلبراز الرابط املبارش بني
ساهمت الخطوات التي قامت بها املفوضية لنرش
إنهاء اإلعانات املرضة وتلبية هدف التنمية املستدامة  14.7الذي تع ّهدت
الدول مبوجبه “زيادة املنافع االقتصادية للدول الجزيرية الصغرية النامية
التوعية وتسهيل الحوار يف منظمة التجارة العاملية
والبلدان األقل منواً من خالل االستخدام املستدام للموارد البحرية ،مبا يف
عىل امتداد العام املايض ،يف إعادة تفعيل النقاشات
ذلك عن طريق اإلدارة املستدامة للمصايد ”...بحلول سنة .2030
عقدت املفوضية عدداً من االجتامعات املثمرة مع مسؤولني كبار يف
منظمة التجارة العاملية ومع سفرائها ومندوبيها الدامئني ،وتفاعلت أيضاً
رسها وممثّيل املجتمع األهيل عرب تنظيم حلقة
مع مف ّويض املنظمة وأمانة ّ
نقاش حول الدعم الحكومي للمصايد يف جنيف يف يونيو/حزيران،2015
تولّت إدارتها البعثة الدامئة النيوزيلندية ،فضالً عن عقد جلسة عمل يف
املنتدى العام ملنظمة التجارة العاملية يف أكتوبر/ترشين األول .2015

سفينة صيد فرنسية يف العام  © .2012جميع الحقوق محفوظة ،كوري أرنولد

حول املقرتحات للحد من الدعم الحكومي وحشد
الزخم خلفها .أخرياً ،بعد أربعة أعوام من الركود،
يبدو أن هذه املقرتحات اكتسبت اندفاعة من جديد،
مع التزام  28وزيراً للتجارة بصورة رسمية بضبط
الدعم الحكومي للمصايد وتعزيز الشفافية.3

 3البيان الوزاري حول الدعم الحكومي للمصايد،
الصادر يف  19ديسمرب/كانون األول :2015
WT/MIN)15(/37/Rev.1

2
04

مستقبل محيطاتنا  -الخطوات واألولويات يف املرحلة املقبلة

املفوضية العاملية للمحيطات  -تقرير 2016

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” [Agreement, UNFSA
 ]UN Fishstocksلعام  ،1995وعقد اجتامع سنوي للدول األعضاء
منصة تساهم
يف “اتفاق األمم املتحدة لألرصدة السمكية” مبا يؤ ّمن ّ
يف تعزيز املساءلة.
•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 [,ROMOs
 ]Regional Fisheries Management Organizationsبهدف
تعزيز إدارة املحيطات باالستناد إىل النظم اإليكولوجية.

•قيام رؤساء الدول أو الحكومات بتعيني مبعوثني أو وزراء معنيني بشؤون
املحيطات.
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اإلجراءات منذ صدور التقرير
بغية دفع الواليات املتحدة نحو االلتزام برسعة أكرب يف موضوع
سلّط تقرير املفوضية الضوء عىل الطبيعة الضعيفة واملج ّزأة
والبائدة لآللية املعتمدة حالياً يف حكم أعايل البحار ،مع تحديد حكم املحيطات ،نظّمت املفوضية حواراً حول السياسات املتعلقة
االقرتاح الثاين مجموعة من التدابري لتعزيز هذه اآللية .ويقع يف بأعايل البحار يف ديسمرب/كانون األول  2014يف العاصمة واشنطن
بالتعاون مع “املجلس األمرييك حول العالقات الخارجية” .وقد
صلب هذه التدابري التشديد عىل دعم فكرة التوصل إىل اتفاق
شاركت أطراف معنية أساسية ،مبا يف ذلك أطراف من وزارة
ملزم متعدد األطراف مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون
البحار من أجل الحفاظ عىل التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الخارجية األمريكية ومجلس الشيوخ ،يف الحوار.
الواقعة خارج الوالية الوطنية واستخدامه بطريقة مستدامة.
قبل العام ّ ،2015
تعثت النقاشات حول التن ّوع البيولوجي يف
يف يناير/كانون الثاين  ،2015حرض املف َّوضون وأعضاء أمانة
أعايل البحار ألكرث من عرش سنوات ،وكانت هذه املهمة مولجة
الرس الجلسة الختامية واألساسية ملجموعة العمل الخاصة وغري
مبجموعة عمل خاصة ومفتوحة باب العضوية تابعة للجمعية
الرسمية واملفتوحة باب العضوية حول الحفاظ عىل التن ّوع
العامة لألمم املتحدة .ساهم التدخّل من قبل املفوضية يف
البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية
الوصول بهذه النقاشات إىل خامتة مؤاتية.
واستخدامه بطريقة مستدامة ،وقد كانت اللجنة مولَجة برفع
توصية إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة حول الحاجة إىل اتفاق
كان تطبيق االقرتاح الثاين موضع تركيز أساسياً يف عمل املفوضية جديد ملزم قانوناً مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار.
مبارش ًة بعد صدور التقرير .يف غضون ثالثة أشهر فقط ،جمعت وقد نظّمت حكومة السويد بالتعاون مع املفوضية فعاليات عىل
حض أحد الرؤساء املشاركني يف املفوضية
هامش الجلسة حيث ّ
العريضة اإللكرتونية التي أطلقتها املفوضية تحت عنوان
الدول األعضاء يف األمم املتحدة عىل املبادرة فوراً إىل إطالق
 ،Mission Oceanوالتي ركّزت عىل الحاجة إىل هذا االتفاق
مفاوضات من أجل التوصل إىل اتفاق حول أعايل البحار خالل
التطبيقي العاملي الجديد حول حامية أعايل البحار ،أكرث من
 283000توقيع من  111بلداً مختلفاً .وقد تسلّم نائب أمني العام دورتها الحالية ،كام اقرتحنا يف تقريرنا .نعت ّز بتأديتنا دوراً يف
األمم املتحدة العريضة بالنيابة عن األمني العام ،خالل فعاليات االندفاعة العاملية من أجل إقرار هذا االتفاق الدويل.
نُظِّمت عىل هامش افتتاح الدورة التاسعة والس ّتني للجمعية
العامة يف نيويورك يف سبتمرب/أيلول  .2014هذا الدعم الواسع
املفوضية العاملية للمحيطات يف حارضة الفاتيكان
بآلية
واملتن ّوع لالتفاق ُيظهر بوضوح أنه بإمكان املسألة املتعلقة
رشف ممثلون عن املفوضية بلقاء
يف أبريل/نيسان  ،2015ت ّ
حكم أعايل البحار أن تستقطب دعامً كبرياً يتخطّى نطاق الجهات
البابا فرنسيس وأعضاء كبار يف اإلدارة البابوية ،وبعرض رؤيتنا
املعنية عاد ًة بالحفاظ عىل املوارد البحرية.
عن املحيطات ،وذلك يف إطار السعي إىل نرش التوعية حول
املحيطات .ناقشنا مختلف التهديدات املحدقة باملحيطات،
انطالقاً من هذا الزخم وبهدف تفعيله ،عقدت
مع الرتكيز يف شكل خاص عىل آلية الحكم الضعيفة واملجزأة
املفوضية ،باالشرتاك مع “مؤسسة األمري ألبري الثاين أمري
يف أعايل البحار .ويف يونيو/حزيران  ،2015رسرنا عندما تطرق
]Prince
موناكو”[Albert II of Monaco Foundation
قداسة البابا مبارش ًة إىل املسائل التي ناقشناها معه ،وذلك يف
و”ائتامن بيو الخريي” [ ،]Pew Charitable Trustsطاولة
الفقرة  174من رسالته البابوية الريادية بعنوان “كن مس ّبحاً”
ممثلني
مستديرة يف موناكو يف ديسمرب/كانون األول  2014ض ّمت
التي تحدّ ث فيها عن البيئة عارضاً التحديات التي يطرحها
عن الحكومات يف عرشين بلداً أساسياً معنياً باملفاوضات حول
غياب اآلليات التنظيمية الصارمة والرقابة ونظام العقوبات،
املحيطات يف األمم املتحدة .وأسفر هذا االجتامع عن تشكيل
مبا يؤ ّدي إىل تقويض حكم املحيطات.
“مجموعة موناكو” التي تضم بلداناً تلتقي حول طريقة التفكري
وتنسق اسرتاتيجياتها دعامً لالتفاق التطبيقي املقرتح من
نفسها ّ
أجل حامية أعايل البحار.

اإلنجازات األساسية :االقرتاح الثاين
ق ّررت الجمعية العامة التابعة لألمم املتحدة تشكيل
لجنة تحضريية مهمتها وضع توصيات جوهرية
واقرتاح مسودة نص التفاق ملزم قانوناً مبوجب
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار (/69/292
 .)A/RESسوف تبدأ اللجنة عملها يف مارس/آذار
 2016ويستمر حتى سنة .2017

تريفور مانويل يلتقي قداسة البابا © .جميع الحقوق محفوظة ،املفوضية العاملية للمحيطات.

1
02

مستقبل محيطاتنا  -الخطوات واألولويات يف املرحلة املقبلة

املفوضية العاملية للمحيطات  -تقرير 2016

االقرتاح األول
إدراج املحيطات يف أهداف التنمية املستدامة التي وضعتها األمم
املتحدة – وضع املحيط النابض 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.

املفوضية العاملية للمحيطات  -تقرير 2016

اإلجراءات منذ صدور التقرير
شكّل تخصيص املحيطات العاملية بهدف راسخ وقائم بذاته
ضمن أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،تطلّعاً أساسياً
بالنسبة إىل املفوضية منذ البداية .أوردت املفوضية يف التقرير
أن “إدراج املحيطات يف أهداف التنمية املستدامة [ ]...يساهم
يف إطالق التح ّرك الرضوري للتوعية عىل أن املحيطات العاملية
هي منظومة من منظومات الكرة األرضية يجب التعامل معها
وإدارتها ككيان قائم بذاته” ،وقد تش ّجعنا بأن كرثاً يشاركوننا
هذه الرؤية .بفضل الجهود التي بذلها عدد من الحكومات (ال
سيام يف دول املحيط الهادئ الجزيرية الصغرية النامية) ،فضالً
عن املفوضية ومنظامت أخرى ،أُدرِج هدف التنمية املستدامة
رقم “ ،14الحياة تحت املاء” ،ضمن األهداف السبعة عرش التي
اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة يف العام ( 2015انظر
امللحق  .)1نتيج ًة لذلك ،تح ّول اهتامم املفوضية عىل الفور إىل
تحديد اآللية التي يجب اتباعها لتطبيق هذا الهدف من أجل
“الحفاظ عىل املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها
بطريقة مستدامة”.
من الرضوري اآلن أن يحظى هدف التنمية املستدامة رقم 14
بالدعم من مؤرشات قابلة للقياس ووثيقة الصلة بالسياسات
عىل أن تُحدّ د بوضوح املسؤوليات بشأن ما يجب تحقيقه
وتضمن مراقبة التقدّ م بدقة شديدة .بغية توجيه آلية تطبيق
هدف التنمية املستدامة  ،14رفعت املفوضية يف فرباير/شباط
مفصالً إىل املفاوضات الحكومية الدولية بشأن
 2015عرضاً ّ
خطة التنمية ملا بعد  2015حدّ دت فيه مجموعة من املؤرشات
األساسية املتعلقة بأعايل البحار (انظر امللحق الثاين).
كانت الحاجة إىل تعزيز املساءلة من أجل حامية املحيطات
محورية يف أنشطة املفوضية .نحن نعترب أن املحيطات العاملية
بحاجة إىل “لحظة مساءلة” منتظمة مبا يتيح للمجتمع الدويل
أن يجتمع لتقويم مسار العمل وما أُحرِز من تقدّ م فضالً عن
الخطوات التي مل تتحقّق .طوال العام  ،2015عملنا عن كثب
مع مجموعة واسعة من السفراء واملندوبني الدامئني لدى األمم
املتحدة يف نيويورك ،يف إطار ما يُع َرف بـ”مجموعة أصدقاء
املحيطات والبحار التابعة لألمم املتحدة” ،وقدّ منا دعامً ناشطاً
القرتاح مشرتك رفعته فيجي والسويد من أجل قيام األمم
املتحدة بإطالق سلسلة من املؤمترات عن املحيطات بغية رصد
التقدم نحو تحقيق هدف التنمية املستدامة  14وتأمني مؤسسة
ِ
حاضنة لهذا الهدف يك ال يبقى “يتيامً” .بحلول الربع األخري
من العام  ،2015كان هذا االقرتاح قد استقطب  95جهة راعية،
ويف األسبوع األخري من العام ،تب ّنت الجمعية العامة باإلجامع
القرار  A/RES/70/226الذي ينص عىل تنظيم أول مؤمتر رفيع
املستوى لألمم املتحدة حول املحيطات والبحار يف فيجي يف
يونيو/حزيران .2017

عرض األهداف العاملية يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك © .جميع الحقوق محفوظة ،يل موزي/شينخوا برس/كوربيس
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فضالً عن العمل عىل اعتامد مؤرشات قوية وتعزيز املساءلة،
دعمت املفوضية أهدافاً محددة متعلقة بهدف التنمية املستدامة
 14يف سياق آليات حكومية دولية أخرى ،ال سيام تلك التي
شهدت يف إطارها نقاشات عن التغري املناخي والتجارة يف أواخر
العام  .2015لقد وضعت املفوضية اسرتاتيجية واضحة لربط
هدف التنمية املستدامة ( 14.6حظر الدعم الحكومي الذي
يساهم يف صيد األسامك املفرط بحلول سنة  ،2020وإلغاء الدعم
الذي يساهم يف الصيد غري املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم،
أيضاً بحلول سنة  )2020باملفاوضات خالل املؤمتر الوزاري
ملنظمة التجارة العاملية الذي انعقد يف فيجي يف ديسمرب/كانون
األول  .2015لهذه الغاية ،تحاورنا مع منظمة التجارة العاملية
وممثّيل الحكومات يف جنيف بهدف إدراج مسألة التوصل إىل
اتفاق طال انتظاره حول الدعم الحكومي املرض للمصايد ،عىل
جدول األعامل .وقد جرى تسليط الضوء عىل التزام القادة
العامليني بتطبيق هدف التنمية املستدامة  14يف فيلم قصري
قمنا بإعداده تحت عنوان“ :هدف التنمية املستدامة  :14فرصة
للمحيطات”.2

اإلنجازات األساسية :االقرتاح األول

اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة هدف التنمية
املستدامة “ ،14الحياة تحت املاء” ،الذي يتض ّمن سبعة
أهداف طموحة تنسجم مع مقرتحات املفوضية العاملية
للمحيطات.
مفصالً إىل املفاوضات الحكومية
رفعت املفوضية عرضاً ّ
الدولية ملا بعد  2015حدّ دت فيه مجموعة من املؤرشات
األساسية املتعلقة بأعايل البحار بغية توجيه آلية تطبيق
هدف التنمية املستدامة .14
اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم A/RES/70/226
الذي ينص عىل تنظيم أول مؤمتر رفيع املستوى لألمم
املتحدة حول املحيطات والبحار بغية قياس التقدّ م نحو
تلبية األهداف املحدّ دة ضمن هدف التنمية املستدامة
14؛ سوف يُعقَد املؤمتر يف فيجي يف يونيو/حزيران .2017

 2ميكن مشاهدة الفيلم عىل الرابطhttps//goo.gl/5F4SDU :
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رسالة الرؤساء املشاركني 01

رسالة الرؤساء املشاركني

فرباير/شباط 2016

صدر تقرير املفوضية العاملية للمحيطات “من الرتاجع إىل املعافاة :رزمة إنقاذ
املحيطات العاملية” يف يونيو/حزيران  .2014حدّدنا يف التقرير األسباب األساسية
خلف تدهور املحيطات العاملية ،ووضعنا مثانية مقرتحات عملية للتحرك من أجل
تحقيق معافاة املحيطات العاملية؛ تقدّم هذه املقرتحات خريطة طريق قابلة للتطبيق
اقتصادياً وسياسياً لقلب مفاعيل تدهور عافية املحيطات يف غضون خمس سنوات.
بعد مثانية عرش شهرا ً عىل تقديم املقرتحات ،حان الوقت لنجري تقومياً حول ما أُنجِز
حتى اآلن ،وما نحن مقبلون عليه.

االقرتاب أكرث من تحقيق هدف “آييش” املتفق عليه عاملياً ،واملتمثل بحامية  10يف
املئة من املحيطات بحلول سنة  ،2020مع العلم بأن هذه النسبة ال تزال بعيدة جدا ً
عن نسبة الـ 30يف املئة التي يويص بها العلامء البحريون عىل نطاق واسع .عىل الرغم
واملوسعة سوف تشكّل تقدّماً مهامً،
من أن هذه املناطق البحرية املحمية الجديدة
ّ
إال أن تحقيق الدرجة الكاملة من الحامية يتطلّب تعزيز مستويات االلتزام السيايس
والقدرة عىل إنشاء مناطق بحرية محمية يف أعايل البحار؛ يجب أن يكون هذا األمر
عنرصا ً أساسياً يف االتفاق الجديد املقرتح حول التن ّوع البيولوجي البحري.

عندما اجتمعت املفوضية إلعداد رزمة اإلنقاذ ،كانت كانت الظروف املحيطة بالنقاش
عن املحيطات قامتة ،ال سيام يف ما يتعلق بأعايل البحار – محور الرتكيز يف تقريرنا،
والتي تشكّل  64يف املئة من املحيطات العاملية –التي ش ّبهناها بدولة فاشلة حيث
تسود رشيعة الغاب التي تصل إىل حد الفوىض املطلقة ،ما يجعل هذه املنطقة
الشاسعة عرض ًة للنهب واإلهامل.

يف حني أننا نستبرش خريا ً من الوعي املتزايد لخطورة أوضاع املحيطات ومن هذه
التطورات اإليجابية األ ّولية ،يبقى الواقع أن املعركة إلنقاذ املحيطات العاملية ال تزال
يف بدايتها .بدالً من الحفاظ عىل املوارد وتحفيز مرونة املحيطات ،دفعت البرشية
تغي
باملحيطات العاملية نحو شفا االنهيار ،مهدّد ًة قدرتها عىل التأقلم مع تأثريات ّ
املناخ والتعايف منها .حالياً ،يتفاقم املسار االنحداري الذي أرشنا إليه يف تقريرنا .تكشف
التقارير العلمية أنه ُس ِّجلت زيادة مقلقة بنسبة  30يف املئة يف حموضة املحيطات
جراء ارتفاع تركّزات ثاين أكسيد الكربون يف الجو .أصبحت حرارة سطح البحار العاملية
أعىل بدرجة مئوية واحدة باملقارنة مع ما كانت عليه قبل  140عاماً ،ما يتس ّبب
بضغوط هائلة عىل األنواع التي تعيش يف املحيطات.1

لقد عملت املفوضية ورشكاؤها املتعدّدون من أجل تحسني أوضاع أعايل البحار يف
العامل ،مقدّم ًة الربهان عىل الحاجة إىل التحرك بصورة مل ّحة .تبقى التهديدات املحدقة
باملحيطات شديدة ،لكن حصل تح ّول ملموس يف جهوزية املجتمع الدويل ملعالجة
هذه املسألة ،وقد ات ُِّخذت خطوات أ ّولية مهمة يف هذا اإلطار .عىل الرغم من أن
الطريق نحو تحقيق معافاة املحيطات طويل وشاق ،إال أنه أصبح هناك إدراك أكرب
للمشكالت ،وهذه خطوة أساسية نحو األمام.
ميكننا أن نعترب العام  2015نقطة تح ّول بالنسبة إىل املحيطات العاملية .لقد عملت
املفوضية بنجاح عىل جبهات عدّة مع رشكائها املتعدّدين – وطنياً وإقليمياً وعاملياً
– من أجل إعطاء األولوية للمحيطات يف القرارات األساسية .لقد اجتمع قادة العامل
وتع ّهدوا بالحفاظ عىل املحيطات باعتبارها مك ّوناً محورياً يف جدول أعامل األمم
املتحدة تحت عنوان “تحويل عاملنا :جدول أعامل  2030للتنمية املستدامة” (أهداف
التنمية املستدامة) .إن اعتامد هدف للتنمية املستدامة قائم يف ذاته الغاية منه
تحديدا ً حامية املحيطات العاملية ومواردها والحفاظ عليها يعكس تزايد االهتامم
السيايس باملحيطات ،وسوف يضيف رشعية وزخامً إىل الجهود العاملية التي ت ُبذَل
لحامية املحيطات .ويف لحظة محورية أخرى ،وافقت الجمعية العامة التابعة لألمم
التوصل إىل اتفاق جديد متعدد األطراف
املتحدة عىل الرشوع يف املفاوضات من أجل ّ
مبوجب “اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار” [ ،]UNCLOSيهدف خصيصاً إىل
حامية التن ّوع البيولوجي يف أعايل البحار .إذا دخلت البلدان هذه املفاوضات مع
هدف واضح بقلب مفاعيل تدهور املحيطات ،مثة إمكانية حقيقية بتعزيز منظومة
الحكم الضعيفة واملج ّزأة يف أعايل البحار ،وهي املسألة التي طغت عىل الجزء األكرب
من تقرير املفوضية.
أُحرِز تقدّم ملموس يف مجاالت أخرى أيضاً .يزداد الوعي حول التأثريات املهمة للصيد
غري املرشوع وغري املبلّغ عنه وغري املنظم [ ]IUUوارتباطاته بانتهاكات حقوق
اإلنسان وانعدام األمن الغذايئ ،فيام تظهر آليات وتكنولوجيات جديدة سوف تساهم
يف جعل بحارنا وموانئنا تتخلّص من مراكب الصيد املارقة واملشغّلني غري القانونيني.
ويعود الفضل يف ذلك عىل وجه الخصوص إىل قيادة االتحاد األورويب والواليات
املتحدة األمريكية .وشهدنا أيضاً إدراكاً متنامياً للمخاطر املحدقة باملحيطات بسبب
النفايات البالستيكية (ال سيام األدلة املتزايدة بأن جزيئات البالستيك تدخل السلسلة
مؤشات مش ّجعة بأن الحكومات والرشكات جاهزة للتح ّرك .إنه
الغذائية) ،وكذلك ّ
رص واحد يف إطار الحاجة األوسع إىل االنتقال إىل النامذج االقتصادية الدائرية التي
عن ٌ
ت ُلهِم أكرث فأكرث القرارات حول مختلف جوانب التنمية واالستدامة والحفاظ عىل
البيئة.
ويف خطوة إيجابية جدا ً ،متت حامية مساحات شاسعة من املحيطات العاملية منذ
صدور تقرير املفوضية .يف العا َمني  2014و ،2015تع ّهدت الحكومات بتعيني مناطق
موسعة تغطّي نحو  4.9ماليني كيلومرت مربع،
بحرية محمية [ ]MPAsجديدة أو ّ
ما سيؤدّي إىل رفع نسبة املحيطات الخاضعة للحامية الكاملة إىل  2يف املئة ،وبالتايل

بنا ًء عليه ،تدرك املفوضية متاماً حجم املهمة وإلحاحيتها.
التغي املناخي ظروفاً مزمنة تؤث ّر يف املحيطات العاملية ،ما يجعل التخلّص من
يولّد ّ
العوامل اإلضافية التي تتس ّبب بإجهاد املحيطات أمرا ً شديد اإللحاحية .كام أنه من
الرضوري للغاية أن يتم إدراج املحيطات بالكامل يف كل املفاوضات والقرارات حول
التغي املناخي .لذلك وضعت املفوضية يف رأس أولوياتها إدراج املحيطات يف جدول
ّ
األعامل املناخي قبل وخالل املحادثات املناخية يف الدورة الحادية والعرشين ملؤمتر
األطراف يف باريس يف نوفمرب/ترشين الثاين-ديسمرب/كانون األول  ،2015حيث عملنا
من أجل لفت االنتباه إىل املناطق الزرقاء يف كوكبنا.
منذ انطالقة املفوضية ،شارك أعضاؤها وأمانة الرسيف أكرث من مئة حدث – من القمم
العاملية واالجتامعات مع رؤساء الدول إىل ورش العمل التقنية – من أجل حشد
دعم عاملي للتحرك بغية تطبيق مقرتحاتها وبناء رشاكات جديدة قوية .لقد عمل
أعضاء املفوضية ،من أديس أبابا وصوالً إىل نيويورك وساموا والفاتيكان ،يف الصحف
وعرب مواقع التواصل االجتامعي ،من أجل تعبئة القادة والعديد من األطراف املعنية
املختلفة بغية الدفع نحو إحداث تح ّول يف أمناط السلوك .تشكّل هذه التعبئة خطوة
أوىل أساسية ،لكننا لن نحقق هدفنا املنشود قبل أن تنعكس تغيريا ً حقيقياً يف املياه.
تش ّجع املفوضية جميع املعنيني بنرصة املحيطات العاملية الذين التقيناهم خالل
مسريتنا ،عىل الحفاظ عىل التزامهم بالدفاع عن املحيطات ،ومامرسة الضغوط
عىل من يلحقون األرضار باملحيطات أو يتجاهلون الخطر املحدق بها .ينبغي عىل
ترص صفوفها من أجل محاسبة املسؤولني عن
الحكومات والرشكات والجامهري أن ّ
تدهور املحيطات.
نحن نشدّد عىل أنه يجب أن تحفّز مقرتحات املفوضية معافاة قوية للمحيطات
رسنا أن نرفع ،باسم املفوضية جمعاء ،هذا التقرير حول التقدّم الذي
العاملية .ي ّ
أحرزناه ،ونعرض رؤيتنا عن مستقبل املحيطات.
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 1خالل األعوام الخمسة والعرشين املاضية ،كان معدّل الزيادة يف درجة حرارة سطح البحار يف
كل البحار األوروبية أرسع بعرش مرات تقريباً من متوسط معدل الزيادة خالل القرن املايض:
http://www.eea.europa.eu/themes/coast_sea/sea-surface-temperature
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