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  الدورة احلادية والسبعون

  (أ) من جدول األعمال ٧٣و  ١٩البندان 
  التنمية املستدامة

  احمليطات وقانون البحار: احمليطات وقانون البحار
      

  ٢٠١٧تقرير موجز عن االجتماع الربملاين لعام     
  

  مذكرة من رئيس اجلمعية العامة    
  

ــر املــوجز عــن االجتمــاع الربملــاين لعــام        ، املعقــود ٢٠١٧تتضــمن هــذه الوثيقــة التقري
، الذي جيـري تعميمـه عمـالً بقـرار اجلمعيـة      ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٤و  ١٣نيويورك يومي  يف

  .٦٥/١٢٣العامة 
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ــاه البشــرية            ــة الكوكــب وضــمان رف ــى احمليطــات ومحاي ــاظ عل ــة: احلف عــامل الزرق
  ٢٠٣٠سياق خطة عام  يف
  

الــذي اشــترك يف تنظيمــه    ٢٠١٧مــاع الربملــاين لعــام   تقريــر مــوجز عــن االجت      
االحتــاد الربملــاين الــدويل ومكتــب رئــيس اجلمعيــة العامــة يف مقــر األمــم    مــن كــل

  ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٤و  ١٣املتحدة يومي 
  

  اجللسة االفتتاحية    

ــاح االجتمــاع الربملــاين لعــام    - ١ ــانيني ملناقشــة املســائل    ٢٠١٧أت املتصــلة فرصــة أمــام الربمل
مـن   ١٤وذلـك يف إطـار التحضـريات ملـؤمتر األمـم املتحـدة لـدعم تنفيـذ اهلـدف           ،بسالمة احملـيط 

) الــذي ســيعقد يف مقــر األمــم  ٧٠/٢٢٦أهــداف التنميــة املســتدامة (انظــر قــرار اجلمعيــة العامــة   
. ويهدف هذا املؤمتر، الذي ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٩إىل  ٥ن املتحدة يف نيويورك خالل الفترة م

تشترك يف استضافته حكومتا فيجي والسويد، إىل قطع التزامات وإجياد حلـول ملموسـة لعكـس    
  .)١(اجتاه تدهور صحة احمليط

وافتتح االجتماع الذي اسـتغرق يـومني بيتـر طومسـون، رئـيس اجلمعيـة العامـة لألمـم           - ٢
ــل األمــني العــام للشــؤون     املتحــدة، وصــابر   ــدويل، ووكي ــيس االحتــاد الربملــاين ال تشــودري، رئ

  االقتصادية واالجتماعية الذي تكلم بالنيابة عن األمني العام.

واعترف رئيس اجلمعية العامة بالدور احلاسـم الـذي يضـطلع بـه الربملـانيون باعتبـارهم         - ٣
ــايري وصــناّع سياســات ومشــرعني. ونصــح       ــن املع ــدافعني ع ــذا   م ــام فرصــة ه ــانيني باغتن  الربمل

وطلـب   االجتماع ليشكل خطـوة لتحضـري حكومـام للمشـاركة يف املـؤمتر املتعلـق باحمليطـات       
املؤمتر ومعهم التزامات طوعية يتم التعهد ا على الصعيد اإلقليمي  منهم حتديدا أن يعودوا إىل

 ١٤انيني بـأن يسـتخدموا اهلـدف    والوطين واحمللي من أجل تعزيز اجلهود العاملية. وأوصى الربملـ 
  من أهداف التنمية املستدامة وغاياته ومؤشراته مبثابة خريطة طريق لتحسني صحة احمليط.

وأثىن رئيس االحتـاد الربملـاين الـدويل علـى شـراكة التعاضـد القائمـة بـني االحتـاد الربملـاين             - ٤
يا يف السـابق. وكـان رئـيس االحتـاد     الدويل واألمم املتحدة، وأشار إىل أن األمني العام كان برملان

الربملاين الدويل، نظرا ألنه مواطن من بنغالديش وهي من البلدان املنخفضة، يدرك متاما املخـاطر  
، قـد يضـطر عـدد يصـل     ٢٠٥٠اليت قد تنجم عن ارتفاع مستويات سطح البحر. فبحلول سـنة  

ــاطق الســاحل      ٣٠إىل  ــن املن ــاد ع ــنغالديش إىل االبتع ــون شــخص يف ب ــاملي ــو ية. وكم الشــأن  ه
  .بلدان أخرى، ينتمي معظم األفراد املعرضني خلطر التشريد إىل أكثر الفئات فقرا يف

__________ 

العلمية مفهوم حميط عاملي واحد مقابل أربعة حميطات متباينة. وال يعترف مفهوم املنظومـة  اعتمدت األوساط   )١(  
ــدي والقطــيب حميطــا       ــادئ واألطلســي واهلن ــأن احملــيط اهل ــة ب ــة العاملي ــة. ويشــري   احمليطي ــا أحــواض حميطي ت وإمن

 .التقرير املوجز إىل احمليطات بصيغة املفرد باعتبارها منظومة حميطية عاملية هذا
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وحدد رئـيس االحتـاد الربملـاين الـدويل جمموعـة مـن املسـائل الـيت تتصـل بصـحة احملـيط              - ٥
نـاخ،  تؤثر عليها وهي: قـدرة االقتصـادات احملليـة علـى الصـمود، والتـراث الثقـايف، وتغـري امل         أو

والتلوث البحـري، والسلسـلة الغذائيـة، واسـتخراج املـوارد الطبيعيـة مـن قـاع البحـر. وأوصـى           
الربملانـات وأهـداف التنميــة املسـتدامة: جمموعـة أدوات للتقيــيم     ”الربملـانيني باالسـتعانة مبنشــور   

لمسـاعدة  وهو مـن إعـداد االحتـاد الربملـاين الـدويل وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ل          ،“الذايت
  تعميم أهداف التنمية املستدامة يف مجيع أعماهلم ولتنفيذ مهامهم التشريعية والرقابية. على

ووصف رئيس االحتاد الربملـاين الـدويل االجتمـاع بأنـه خطـوة هامـة يف مسـرية طويلـة           - ٦
ط حتقيق أهداف التنمية املسـتدامة. وأكـد أن املـؤمتر يهـدف إىل التوعيـة بأمهيـة صـحة احملـي         حنو

  وإىل تشجيع الربملانيني على اختاذ إجراءات لعكس اجتاه تدهور احمليط.

وتال وكيل األمني العام رسالة موجهة من األمني العام أكد فيها علـى الـدور احملـوري      - ٧
ــة التنميــة          ــألرض وخلط ــة ل ــنظم اإليكولوجي ــاطق الســاحلية بالنســبة لل للمحــيط والبحــار واملن

إىل أن احمليط مل يكن أبدا بـالوهن الـذي هـو عليـه اليـوم. ورغـم        ، مشريا٢٠٣٠املستدامة لعام 
ضـــخامة التحـــديات املاثلـــة أمـــام اســـتعادة احملـــيط لعافيتـــه، ميكـــن للمجتمـــع الـــدويل حتويـــل    

  التحديات إىل فرص. هذه

ويف الرسالة اليت وجهها األمني العام، حثّ الربملانيني على التركيز على التنفيـذ. ووصـف     - ٨
  .ذي سيعقد قريبا بأنه فرصة فريدة إلجياد حلول ملموسة ملواجهة التهديدات البيئيةاملؤمتر ال

    
  احمليط وطاقة استيعابه  - أوال   

ــرابط والوحيــد حبــوايل     - ٩ ــة مــن اتمعــات احليويــة   ٩٠يســاهم احملــيط العــاملي املت يف مائ
املسـتدامة. ويعتمـد البشـر    لألرض وهو يكتسـي أمهيـة حامسـة بالنسـبة للرفـاه البشـري والتنميـة        

احملـيط للحصـول علـى األوكسـجني واألغذيـة، وبشـكل متزايـد، للحصـول          حد كبري على إىل
يف املائة من الربوتينات احليوانية مـن البحـر.    ١٧على مياه الشرب. وحيصل سكان العامل على 

يف املائـة   ٣٣يط بلدا، معظمها يف أفريقيا وآسيا، يـوفر احملـ   ٣٠وبالنسبة ألشخاص يعيشون يف 
خل وتعـاين  من تلك البلدان بلـدانٌ متدنيـة الـد    ٢٢ الربوتينات احليوانية؛ و من استهالكهم من

بلـدا حمطـات لتحليـة امليـاه مـن أجـل تلبيـة         ١٥٠امـوع، يسـتخدم    مـن عجـز يف الغـذاء. ويف   
ليون غـالون  ب ٢٢,٩احتياجات سكاا من املياه. ويف العامل، تنتج حمطات حتلية املياه أكثر من 

  أمريكي من املياه يوميا. وينتج احمليط نصف األوكسجني املوجود يف العامل.

وكـذلك لالقتصـاد    ،ويضطلع احمليط بدور حاسم أيضا بالنسـبة ملـوارد الكسـب احملليـة      - ١٠
يف املائـة   ٥٩يف املائة مـن التجـارة العامليـة مـن حيـث احلجـم و        ٧٥العاملي. ففي الواقع، ينتقل 

ــن التجــ  ــى احملــيط      م ــة حبــرا. وتعتمــد االتصــاالت عل ــث القيم ــن حي ــة م ــر   ،ارة العاملي ــث مي حي
، ٢٠١٥املائة من االتصاالت بني القارات على اإلنترنت عرب كابالت حبرية. ويف عـام   يف ٩٥
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يف املائـة مـن االقتصـاد العـاملي، وقـد تضـمنت نصـف هـذه األنشـطة           ٩,٥سامهت السياحة بــ  
ــة إىل منــاطق ســا  حلية. وأخــريا، يشــكل قــاع البحــار مصــدرا هامــا للــنفط اخلــام    أســفارا دولي

والقصدير واملغنيسيوم والكربيـت والـذهب واحلصـى. ومـن املـرجح أن تـزداد أنشـطة التعـدين         
  قاع البحار نظرا الستنفاد الرواسب الربية. يف

ورغــم قــدرة احملــيط علــى التجديــد الــذايت، فقــد أصــبح احملــيط يف خطــر بســبب اآلثــار    - ١١
تراكمة لتغري املناخ، واالستخراج غري املسـتدام للمـوارد البحريـة احليـة، مبـا يف ذلـك اإلفـراط        امل
صــيد األمســاك، واإلفــراط يف الصــيد العرضــي، والتنميــة الســاحلية غــري املســتدامة، والتلــوث   يف

ضوضـاء  البحري، مبا يف ذلك نتيجة للمواد اخلطرة واملغذيات الزائدة اليت يلقى ا يف احمليط وال
  حتت سطح البحر.

وتتسبب انبعاثات غازات الدفيئة يف ارتفاع درجة حرارة احمليطـات وارتفـاع مسـتوى      - ١٢
كسـجني. وتسـاهم هـذه اآلثـار الواسـعة النطـاق يف ذوبـان        ومحوضتها ويف اخنفاض مستوى األ

 الصفائح اجلليديـة وارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر ويف زيـادة حـدة الظـواهر املناخيـة القصـوى          
وتواترها. ويؤدي ارتفـاع حـرارة ميـاه احملـيط إىل تغـيري تشـكيلة الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة.          
ونظرا إىل أن الكائنات تتبع درجات احلرارة اليت تفضلها إىل مناطق جديدة، تؤدي التفاعالت 
اجلديدة إىل فقدان بعض األنواع وإىل تـدين مسـتوى التنـوع البيولـوجي. وحيـدث هـذا بشـكل        

خطــوط العــرض الــدنيا، حيــث تضــطلع الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة بــدور حيــوي    خــاص يف
  السلسلة الغذائية البحرية. يف

ــر،       - ١٣ ــاه البحـ ــدروجيين مليـ ــتوى األس اهليـ ــض مسـ ــون إىل خفـ ــات الكربـ ــؤدي انبعاثـ وتـ
عملية تعرف باسم حتمض احمليطات. وتشكل بيئة أكثر محوضة ديدا على بقاء األنواع  وهي

، مبــا فيهــا احملــار واملرجــان والعوالــق اجلبســية، ممــا يــؤدي بــدوره إىل اخــتالل السلســلة الكلســية
ك الغذائية. وال ميكن عكس اجتـاه العديـد مـن الـتغريات الـيت حـدثت: فعلـى سـبيل املثـال، هنـا          

يف املائـة مـن الشـعاب املرجانيـة بسـبب االبيضـاض خـالل         ٩٠احتمال كبري يف فقـدان حـوايل   
حىت وإن مل ترتفع درجة حرارة السطح العاملية بأكثر من درجتني مئويتني فـوق  العقود املقبلة، 

  مستويات ما قبل احلقبة الصناعية.

ــرب،         - ١٤ ــاجم عــن األنشــطة البشــرية يف البحــر ويف ال ــل الن ــوث البحــري اهلائ كمــا أن التل
الزراعـــة وتصـــريف ميـــاه اـــارير وحركـــة الســـفن، يتســـبب يف وجـــود منـــاطق ميتـــة،    مثـــل
منــاطق يكــون فيهــا مســتوى األوكســجني متــدنٍّ وختتنــق فيهــا معظــم األحيــاء البحريــة.    وهــي
إيكولوجية برمتها. وبينمـا يعتـرب نقـص األوكسـجني ظـاهرة       تلك املناطق امليتة، تدمر نظم ويف

حتــدث طبيعيــا، فــإن العلمــاء يعتقــدون أن التــأثريات البشــرية قــد تســببت يف ارتفــاع هائــل          
  .٢٠١٧منطقة يف عام  ٥٠٠امليتة يف احمليط اليت فاق عددها املناطق  عدد يف
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وهـي عمومـا ال تسـير بشـكل      ١٩٤٥وسجلت املصائد الصناعية منوا سـريعا منـذ عـام      - ١٥
سليم. وقد دمر اإلفراط يف صيد األمساك الكثري من األرصدة السمكية. وبتحسني الرقابة، ميكـن  

يف املائـة. وعـادة مـا يكـون للمصـائد الكـبرية آثـار سـلبية          ٢٠أن حتسن املصائد إنتاجيتها بنسـبة  
وهـي تقـوض مـوارد    ‘ ‘التقليـدي ’’على الصيادين الصغار احملليني الـذين ميارسـون صـيد األمسـاك     

  .كوا تشكل ديدا على التراث الثقايف واهلياكل االقتصادية اليت ميثلوا عيشهم، فضال عن

قصــوى لطاقــة اســتيعاب احملــيط بــل قــد مت بلــوغ  وحنــن نوشــك علــى بلــوغ احلــدود ال   - ١٦
احلــدود القصــوى يف بعــض احلــاالت. فقــد كــان افتــراض أن احملــيط ميكــن أن ميــتص            هــذه

 غري مسمى خملفات النشاط البشري مهما كان حجمها خاطئـا، إذ نـتج عـن التفاعـل     أجل إىل
ثر جمموع أجزائه. وهلـذا  احمليط أثر تراكمي أكثر ختريبا من أ بني خمتلف الضغوط اليت خيضع هلا

تكتسي اإلدارة املتكاملة للمحيط أمهية حيوية للتصدي للتهديدات احملدقة بالنظم اإليكولوجيـة  
  البحرية. ومن الضروري اختاذ إجراءات فورية لعكس اجتاه تدهور احمليط.

    
  حنو اقتصاد أزرق مستدام  -ثانيا   

بشر. إذ يوفر احمليط وسـواحله األوكسـجني   يضطلع احمليط بدور متعدد األوجه يف حياة ال  - ١٧
وتعديل املناخ والغذاء، مبا يف ذلك الربوتينات واألدوية واملستوطنات البشرية وفرصا للعمل وتراثـا  
ــك، كــثريا        ــع ذل ــة. وم ــه والســتعادة العافي ــا للترفي ــه مصــدرا لإلهلــام ومكان ــا فضــال عــن كون ثقافي

حملـيط  تـدهور صـحة ا   لنفايات. وقد تسـبب ذلـك يف  يستخدم احمليط كموقع لالستغالل ولدفن ا ما
جيعل من مساعي التخفيف  احلاالت مل يعد من املمكن إزالة الضرر مما إىل درجة أنه يف العديد من

  .من حدة األضرار وبناء القدرة على املقاومة احلل الوحيد املمكن

ــن املشــاركني، تكمــن اخلطــوة األوىل صــ       - ١٨ ــد م ــك العدي ــة وب إقاوكمــا أشــار إىل ذل م
مســتدام يف حتديــد ومعاجلــة الــدوافع االقتصــادية الــيت تقــف وراء التلــوث         “اقتصــاد أزرق”

السياسـات  واالستهالك املفرط، وال سيما يف العامل املتقدم النمو. وينبغي للربملانيني أن يدعموا 
الـوطين  اتباع سلوك مستدام يف القطاعني اخلاص والعـام علـى الصـعيد     احلكومية اليت حتفز على

  .ودون الوطين وعلى مستوى اتمعات احمللية

ورغم أن صحة احمليط تدهورت بشكل غري مسـبوق، توجـد بالفعـل أدوات وتقنيـات       - ١٩
ميكن أن تساعد على عكس اجتاه هذا التدهور. وقـد خيفـف التعـديل اجلـيين مـن األضـرار الـيت        

د حتــل املــواد العضــوية القابلــة حلقــت بــالنظم اإليكولوجيــة. ويف حقبــة مــا بعــد البالســتيك، قــ 
للتحلل حمل البالسـتيك. والسـفن املسـتقلة، وهـي الـنظري البحـري للسـيارة الذاتيـة القيـادة، قـد           

  لة الفضالت البالستيكية والتلوث.تيسر مهمة معاجلة املياه املستعملة وإزا

ان العـامل  وميكن أن تساعد التكنولوجيات البحرية املبتكرة على تلبيـة احتياجـات سـك     - ٢٠
. ونظـرا الرتفـاع عـدد سـكان العـامل،      ٢٠٣٠باليـني نسـمة يف عـام     ٩املتوقع أن يبلغ عددهم 
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ميكن تلبية االحتياجات من الربوتينات الصحية مع تقليل بصمة إنتاجها مـن الكربـون بواسـطة    
عض تتمثــل يف تــوفري فــرص عمــل للــب التربيــة املســتدامة لألحيــاء املائيــة، الــيت هلــا فائــدة إضــافية  

  الساحلية يف خمتلف أحناء العامل.أفقر اتمعات احمللية اليت تعيش يف املناطق  من

ــن اعتمـــ      - ٢١ ــنجم عـ ــد تـ ــيت قـ ــاطر الـ ــاركون باملخـ ــر املشـ ــدة.  وأقـ ــات جديـ اد تكنولوجيـ
الكــثري مــن هـذه التكنولوجيــات ســتتطلب عقـودا مــن الــزمن لكـي يــتم تطويرهــا     أن حـني  ويف

للكشف عن أثرها احملتمل على األنشطة البشرية واالقتصـادات   بالكامل، فيجب تقييمها بعناية
كــبرية والــنظم اإليكولوجيــة البحريــة. وهنــاك أيضــا احتمــال أن حتتكــر املؤسســات التجاريــة ال 

يف املائـة مـن احملـيط الـيت تقـع خـارج حـدود         ٥٠النسبة اليت تفوق  أعايل البحار (أي الصيد يف
يف إنشـاء آليـات متويـل     ون مـن البلـدان الناميـة عـن رغبتـهم     الواليات الوطنية). وأعرب الربملاني

ــى االبتكـــ   تضـــمن أالّ ــع علـ ــدان ذات الـــدخل املرتفـ ــة  مـــني البلـ ــن املناقشـ ــح مـ ارات. واتضـ
نميـة اقتصـاد   حاجة موعـة جديـدة مـن األدوات االسـتثمارية واملاليـة للتشـجيع علـى ت        مثة أنه

  .حميطي شامل ومستدام
  

  لوثاألشكال املتعددة للت    

  شكال التلوث املتعددة ومن بينها:تناول الربملانيون باستفاضة أ  - ٢٢

  ؛اء الناجم عن االنبعاثاتتلوث اهلو  (أ)  

يف املائـة مـن مجيـع امللوثـات      ٨٠تلوث املياه الناتج عن تسرب األمسدة إليها (  (ب)  
البحريــة، والتلــوث مامــة احملــيط)، وامليــاه املســتعملة (ميــاه اــارير)، وانســكاب الــنفط والق  يف

تغـرمي  ”مبـدأ  الضوضـاء والضـوء، والتلـوث احلـراري نتيجـة لـتغري املنـاخ. ويشـكل          الناجم عن
وسيلةً هامة للثين عن التلويث وهـو يـوفر يف اآلن ذاتـه مـورد دخـل لتمويـل األعمـال         “امللِّوث

  من أهداف التنمية املستدامة. ١٤الرامية لتنفيذ اهلدف 

مجيع أشكال التلوث هـذه أثنـاء االجتمـاع، فقـد حظيـت املواضـيع       ورغم اإلشارة إىل   - ٢٣
  التالية باهتمام خاص.

  
  التلوث الناتج عن البالستيك    

الستيك. ويف كل عمق من السـطح  إن كل كيلومتر مربع من سطح احمليط ملوث بالب  - ٢٤
البالسـتيك.  قاع احملـيط، يعـاين احملـيط مـن التلـوث النـاجم عـن ماليـني الكيلوغرامـات مـن            إىل

تريليــون قطعــة  ٥٠تريليــون و  ١٥وحســب التقــديرات، يوجــد يف احملــيط عــدد يتــراوح بــني   
بالستيكية. ومعدات الصيد املتروكة أو املفقـودة أو الـيت جـرى الـتخلص منـها بطريقـة أخـرى        

بب علوقهـا ـا أو نتيجـة للخنـق     والقطع البالستيكية األكرب حجمـا تقتـل األحيـاء البحريـة بسـ     
ختناق أو اجلوع بسبب تدين قدرا على اهلضم والتسـمم. وإذا ظلـت معـدالت التلـوث     اال أو
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قد توجد يف احملـيط   ٢٠٥٠على مسارها احلايل، فإن بعض التقديرات تشري إىل أنه حبلول سنة 
  كميات من البالستيك أكثر من كميات األمساك من حيث الوزن.

الــذي يكــون فيــه ‘‘ اقتصــاد االكتفــاء’’ والحظــت برملانيــة مــن تايلنــد أن التحــول إىل   - ٢٥
االعتدال، بدال من االستهالك، هو القيمة املوجهة قد يعاجل السبب اجلـذري الـذي يقـف وراء    

علـى مراعـاة الصـاحل    ‘‘ الطريـق الوسـط  ’’التلوث بالبالستيك. ويركز النهج البوذي املتمثـل يف  
أن اتبــاع منــط دا عــن رأي مفــاده العــام عنــد اختــاذ خيــارات يوميــة. وأعــرب برملــاين مــن أيســلن

  استهالكا للموارد ضروري لعكس اجتاه تدهور احمليط. استهالك وإنتاج أقل

ومت االتفاق عموما على أنه ميكن إعادة تدوير املزيد من املواد البالسـتيكية لـو أقامـت      - ٢٦
سـألة.  لعـام بأمهيـة هـذه امل   احلكومات هياكـل أفضـل جلمـع هـذه املـواد وقامـت بتوعيـة الـرأي ا        

هياكل مجع النفايات وإعادة تدويرها مكلفة، ميكـن بلـوغ وفـورات احلجـم إذا قامـت       أن ومع
فئات كبرية من السكان بإعادة تدوير النفايات. ونوقش موضوع حظـر األكيـاس البالسـتيكية    

 ،واملغـرب  ،وفرنسـا  ،اليت تستخدم مرة واحدة مع اإلشارة بشكل خاص إىل بلدان مثل رواندا
  .اال هذا يف ا حيتذى قدوة أصبحت اليت وموناكو

  
  أثر اجلزيئات البالستيكية على سالمة األغذية    

ــاه احملــيط      - ٢٧ ــواد البالســتيكية يف مي ــدما تتفكــك امل ــات بالســتيكية،  عن تتحــول إىل جزيئ
جسيمات بالستيكية صغرية إىل درجة أنه ال ميكن رؤيتـها إال مـن خـالل اهـر. وتبتلـع       وهي

العوالق، اليت هي احللقة األوىل يف السلسلة الغذائية البحرية، اجلزيئات البالسـتيكية وبعـد ذلـك    
يأكل السمك العوالق، ويف اية املطاف جتد اجلزيئات البالستيكية طريقها إىل اجلهاز اهلضمي 

شـخص   البشري. وجتدر اإلشارة إىل أن آثارها الصحية احملتملة مروعة، إذ أن أكثر مـن بليـون  
يعتمدون على األغذية البحرية كمصـدر رئيسـي للربوتينـات. واجلزيئـات البالسـتيكية منتشـرة       
بشكل كبري يف احمليط إىل درجة أنه ميكـن العثـور عليهـا يف ملـح الطعـام. وقـد عقـدت منظمـة         
 األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة اجتماعــا لفريـــق خــرباء مــن أجــل تقيــيم آثــار اجلزيئـــات          

  على سالمة األغذية. البالستيكية
  

  احلبيبات البالستيكية الدقيقة    

) هــي جســيمات بالســتيكية صــغرية إن احلبيبــات البالســتيكية الدقيقــة (امليكروبيــدات  - ٢٨
رافق معاجلة املياه املستعملة تستخدم يف معجون األسنان ومواد التجميل والزينة ال ميكن مل جدا
ــى حاهلــا إىل ا   أن ــها. وهلــذا تصــل عل ــوت    تزيل ــل زي ــات األخــرى مث حملــيط حيــث متــتص امللوث

احملركــات ومثبطــات اللــهب ومبيــدات اآلفــات. وبعــد ذلــك تســتهلك األحيــاء البحريــة تلــك    
ــدا       ــها كن ــدان، ومــن بين ــد مــن البل اجلســيمات الصــغرية الشــديدة الســمية. وهلــذا منعــت العدي
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ــات البال    ــتخدام احلبيبـ ــة، اسـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــتيكية الدقيوالواليـ ــد   سـ ــا العديـ ــة. ودعـ قـ
  ملانيني إىل فرض حظر دويل عليها.الرب من
  

  معدات الصيد الشبحي    

ناقش عدة مشاركني األضرار النامجـة عـن املعـدات الشـبحية، وهـي املعـدات البحريـة          - ٢٩
ة السـتنفاد األرصـدة   اليت يتخلص منـها الصـيادون يف البحـر. وهـي مـن بـني األسـباب الرئيسـي        

  ملائة من مجيع النفايات البحرية.يف ا ١٠ل أا متث السمكية، كما
  

  املياه املستعملة    

ملة يف البلدان الناميـة، فضـال   أعرب عدة برملانيني عن رغبتهم يف حتسني إدارة املياه املستع  - ٣٠
حتسني مرافق مجع النفايـات علـى مـنت السـفن. وقـد اعتـرب إعـالن مـانيال لـدعم تنفيـذ برنـامج             عن

املسـتعملة جمـال مـن اـاالت      البيئة البحرية من األنشطة الربية أن معاجلة املياه العمل العاملي حلماية
األولوية الرئيسية الثالث بالنسبة لربنامج العمل العاملي. والحظ برملاين من إيطاليا أن التلوث  ذات

نـها.  الذي تتسبب فيه السفن يفسد املياه الساحلية يف البلدات الـيت توجـد فيهـا مرافـئ وبـالقرب م     
واقترح فـرض غرامـات ماليـة كـبرية علـى إلقـاء الفضـالت والقمامـة بصـورة غـري قانونيـة لضـمان             

يف املائة من مياه اـارير احلضـرية الـيت يـتم تفريغهـا يف البحـر        ٨٠ أن أشار إىلاالمتثال للقانون. و
املخالفـات   األبيض املتوسط غري معاجلة. واقترح إنشاء قاعـدة بيانـات دوليـة لتسـجيل بيانـات عـن      

اليت ترتكبها السـفن ومصـائد األمسـاك الصـناعية يف خمتلـف أحنـاء العـامل لتيسـري مسـاءلة الشـركات           
  وتنفيذ القانون الدويل.

  
  التوصيات    

  دم املشاركون التوصيات التالية:ق  - ٣١

تشــجيع املصــنعني علــى تصــميم منتجــات متعــددة االســتخدام بســيناريو ايــة   (أ)  
بلــة للتحلــل احليــوي هــي القاعــدة     وســيكفل ذلــك أن تصــبح املنتجــات القا   حيــاة مســتدام.  

  املستقبل؛ يف

ــاذ خ    (ب)   ــل اختــ ــن أجــ ــتهلكني مــ ــق  تثقيــــف املســ ــا يتعلــ ــؤولة فيمــ ــارات مســ يــ
  البالستيكية؛ باملواد

ية الـــيت تســـتخدم مـــرة واحـــدة، النظـــر يف حظـــر اســـتخدام املـــواد البالســـتيك  (ج)  
  الستايروفوم؛وكذلك مادة  ،سيما األكياس وال

  جلعل عملية إعادة التدوير أسهل؛ حتسني مرافق مجع النفايات  (د)  



A/71/898 

 

17-07142 9/27 

 

م بـــدائل للبالســـتيك تقــدمي حـــوافز للمصـــنعني مــن أجـــل استكشـــاف اســتخدا     (هـ)  
  ؛للتحلل قابلة

  تقدمي حوافز للصيادين من أجل إعادة معدام إىل اليابسة؛  (و)  

اجلديدة علـى إجيـاد حلـول خالّقـة     يف اتمعات الساحلية، تشجيع الشركات   (ز)  
أو إعـادة اسـتخدامها بتحويلـها    لتحويل املعدات البحريـة املسـتخدمة إىل منتجـات أعلـى قيمـةً      

  منتجات جديدة؛ إىل

  ؛االستثمار يف األدوات املتنقلة جلمع النفايات بالقوارب إلزالة النفايات البحرية  (ح)  

  تجات املراعية للبيئة يف املتناول؛النظر يف تقدمي إعانات مالية جلعل املن  (ط)  

  فرض حظر دويل على احلبيبات البالستيكية الدقيقة؛  (ي)  

مالية كبرية علـى الشـركات الـيت    ، فرض غرامات “تغرمي امللوث”عمال مببدأ   (ك)  
حتتـــرم املمارســـات املســـتدامة والقـــوانني احملليـــة والدوليـــة املتعلقـــة بـــإدارة امليـــاه املســـتعملة   ال

. واستخدام اإليـرادات الـيت تحصـل مـن هـذه الغرامـات باسـتثمارها يف إدارة الـنظم         والنفايات
  ستدامة وبناء القدرة على الصمود؛اإليكولوجية البحرية امل

  حمطات معاجلة املياه املستعملة؛ إجياد وسائل متويل مبتكرة لتحسني إدارة  (ل)  

أجــل تقــدمي خــدمات  تقــدمي حــوافز للحلــول احملليــة والشــركات اجلديــدة مــن  (م)  
  لتحسني معاجلة املياه املستعملة؛

إعالن الشعاب املرجانية مناطق حبريـة حمميـة مـن أجـل إبطـاء نسـق ابيضـاض          (ن)  
  التخفيف من آثار التلوث احلراري.املرجان و

  
  صيد األمساك    

مجيـع الصـناعات الـيت     توفر مصائد األمساك الصـغرية معظـم فـرص العمـل الـيت تتيحهـا        - ٣٢
مليـون صـياد مسـك وعامـل جيهـز األمسـاك، علـى أسـاس          ٥٢تعتمد علـى احملـيط: حيـث يعمـل     

ؤالء العمـال  يف املائـة مـن هـ    ٩٦التفرغ وبدوام جزئـي، يف مصـائد األمسـاك الصـغرية، ويعـيش      
  البلدان النامية. يف

عية ديـدا كـبريا علـى    وتشكل آفة الصـيد املفـرط الـيت تقـوم ـا مصـائد األمسـاك الصـنا          - ٣٣
فرص عمل صغار صيادي السمك وعلى إنتـاج الـربوتني السـمكي. وقـد أدت ممارسـات الصـيد       

ادي السـمك  غري املستدامة إىل استنفاد األرصدة السمكية، وهي متثل ديدا فعليا على بقـاء صـي  
أن أسـاطيل الصـيد   أدت إىل تدين التنوع البيولوجي. واعتـرب عـدة برملـانيني     احلرفيني احملليني كما

الصناعية، وضعف القوانني وعدم إنفاذ القوانني القائمة هي املسؤولة عن الصـيد املفـرط. وأشـار    
حنق الصيادين احلرفيني األيرلنديني الذين يتقيدون بلـوائح االحتـاد األورويب    اين من أيرلندا إىلبرمل
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ي الـيت تسـتخدم شـباك اجلـر     الصارمة بينما يقفون مكتويف األيـدي أمـام أسـاطيل الصـيد الصـناع     
  .جلمع حماصيل غري مستدامة

عــرض مياههــا للصــيد املفــرط وتتفـاقم هــذه املشــكلة يف البلــدان املتدنيــة الـدخل الــيت تت    - ٣٤
مـا وأكثـر ثـراء. وتسـاءلت     أساطيل الصيد الصناعية اليت تكون تابعة لبلـدان أكـرب حج   يد على

ول اجلزريـة الصـغرية مثـل بلـدها الـيت تتقيـد       فيجـي عمـا ميكـن القيـام بـه حلمايـة الـد        وزيرة من
مسـاك الكـربى   باللوائح املتعلقة بالصيد املفرط، بينما تعاين من تبعات أعمال شـركات صـيد األ  

  اللوائح. اليت ال تتقيد ذه

وأشـار برملـاين مـن النـرويج     وتفتقر ممارسـات الصـيد الصـناعية للفعاليـة بشـكل مـروع.         - ٣٥
ــاك   أن إىل ــائد األمسـ ــن   مصـ ــتخلص مـ ــة تـ ــيت تصـــ    ٨٠التجاريـ ــاك الـ ــن األمسـ ــة مـ يدها. يف املائـ

ــد ــن الصــيد    أدى وق ــتخلص م ــري   “العرضــي”ال ــن الصــيد غ ــاتج ع ــواع أمســاك    الن املقصــود ألن
مستهدفة إىل اخنفاض كبري يف التنوع البيولـوجي. وكـثريا مـا يشـمل الصـيد العرضـي أنواعـا         غري

اإلعانات املقدمة إىل مصائد األمساك الصـناعية   مهددة باالنقراض. وأشار أحد املشاركني إىل أن
تشجع فعال الصيد املفرط. وإذا ألغيت تلك اإلعانـات الضـارة، ميكـن اسـتخدام األمـوال جلهـود       

مــن التعــايف. ويف هــذا الســياق،  احلفــظ. ونــاقش عــدة برملــانيني أمهيــة متكــني األرصــدة املســتنفدة
  لة واعدة لكي تستعيد األرصدة عافيتها.حتديد املناطق البحرية احملمية بوصفها وسي مت

اإلشـارة   ونوقش دور املستهلكني والقطاع اخلاص يف الترويج للصيد املسـتدام. ومتـت    - ٣٦
التونة، وهو نوع من األمساك الذي يكثر الطلـب عليـه يف حـني أن العـرض منـه يف تراجـع،        إىل

وميكـن أن يضـمن اسـتخدام    كمثال على قـدرة املمارسـات املبتكـرة علـى تشـجيع االسـتدامة.       
أجهزة تتبـع البيانـات تتبـع مسـار التونـة مـن البدايـة إىل النهايـة، ممـا جيعـل العالقـة بـني مصـائد              

 “التجـارة العادلـة  ”ة اليت حتمـل عالمـة   األمساك واملستهلكني أكثر شفافية. وهكذا تكلّف التون
مة. ونبــه أحــد الربملــانيني دااملســتهلك أكثــر، ولكنــها تــوفر ضــمانا بأــا تــأيت مــن مصــادر مســت

يت أن معظم املستهلكني غـري قـادرين علـى حتمـل التكـاليف اإلضـافية املرتبطـة باملنتجـات الـ          إىل
  .“التجارة العادلة”حتمل عالمة 

وقُــدمت توصــية بإشــراك الصــيادين احلــرفيني، الــذين ينتمــي العديــد منــهم إىل مجاعــات    - ٣٧
لســنني، يف عمليــة صــنع القــرار. وميكــن أن تســاعد  مارســت صــيد األمســاك لقــرون بــل آلالف ا 

خربام احمللية واملعارف اليت اكتسبوها عن الصيد على حل مشكلة األرصدة املستنفدة وتضاؤل 
التنوع البيولوجي. ويف السياق نفسه، أعرب برملانيون عن التزامهم باحلفاظ على التراث الثقـايف  

ــا لتلــك ا للمجتمعــات احملليــة الســاحلية، حيــث كــان ال  تمعــات ولثقافاــا صــيد املســتدام حيوي
  .حد السواء على

ــة علــى إنتــاج كميــات هائلــة مــن الــربوتني       - ٣٨ ــة األحيــاء املائي ومت استكشــاف قــدرة تربي
السمكي الذي حتتاجه األعداد املتزايـدة مـن سـكان العـامل، مـع اإلعـراب عـن القلـق مـن تـأثري           
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تربية األحياء املائية علـى املوائـل السـاحلية وأشـجار املنغـروف. وبينمـا سـتكون تربيـة األحيـاء          
املائية وسيلة إنتاج رئيسية لتلبية االحتياجات الغذائيـة للبشـر، فيجـب إدارـا بعنايـة للتخفيـف       

  من أثرها على التنوع البيولوجي وعلى الصيادين احلرفيني واتمعات الساحلية.
  

  وصياتالت    

  دم املشاركون التوصيات التالية:ق  - ٣٩

ــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار حتمــي       (أ)   ضــمان الصــيد املســتدام، إذ أن اتفاقي
مصــائد األمســاك الصــغرية وحتظــر الصــيد غــري املســتدام. وجيــب حتســني تنظــيم ورصــد وتنفيــذ    

لــيت حــدة املتعلـق بالتــدابري ا االتفاقـات القائمــة، مثــل اتفـاق منظمــة األغذيــة والزراعـة لألمــم املت   
األمساك غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم وردعه والقضاء  تتخذها دول امليناء ملنع صيد

  عليه. وينبغي أن يضمن الربملانيون التقيد ا؛

تشجيع احلكومات على سن صك ملزم قانونا يف إطار اتفاقيـة األمـم املتحـدة      (ب)  
ظ التنوع البيولوجي البحري يف املنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة      لقانون البحار بشأن حف

  وطنية واستغالله على حنو مستدام؛ال

م الصفقات التجاريـة باملسـامهة   إقامة رابط بني التجارة واالستدامة بطريقة تلز  (ج)  
  من أهداف التنمية املستدامة لكي حتصل على موافقة الربملانات؛ ١٤اهلدف  يف

رامات كبرية علـى السـفن الـيت ال حتتـرم القـوانني احملليـة و/أو الدوليـة        فرض غ  (د)  
  فيما يتعلق بالصيد املفرط والتلوث؛

توسيع نطاق األساليب املبتكرة، مثل وضع عالمة التجارة العادلـة، مـن أجـل      (هـ)  
  تنمية أسواق لألمساك اليت تتم تربيتها بشكل مستدام؛

لضـمان التتبـع مـن البدايـة إىل النهايـة والرصـد        استخدام أجهزة تتبع البيانـات   (و)  
  والتنظيم وثقة املستهلكني؛

احمللـــيني وجمتمعـــام الســـاحلية إدمـــاج أصـــوات وحكمـــة وخـــربة الصـــيادين   (ز)  
عملية صنع القرار؛ فمجتمعات الصيادين القدميـة تشـكل جـزءا مـن تراثنـا الثقـايف اجلمـاعي         يف

  د حلول لتدهور احمليط؛وميكنها أن تقدم مسامهة حيوية إلجيا

إشــراك أكــرب عــدد ممكــن مــن اجلهــات املعنيــة يف هــذه العمليــة، مبــا يف ذلــك       (ح)  
مستخدمي احمليط، والقطاعـات الصـناعية، ومنظمـات اتمـع املـدين، والعلمـاء مـن املـواطنني،         

  واألطفال والطالب؛

فــرض حصــص صــيد وحــد أقصــى مــن احملاصــيل املســتدامة، وكــذلك فــرض     (ط)  
  ن الوقت لتجديد األرصدة السمكية؛ت وقف مؤقت على الصيد لترك متسع مفترا
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حتـــل مكـــان الصـــيادين احلـــرفيني، إدارة منـــو تربيـــة األحيـــاء املائيـــة حبيـــث ال   (ي)  
ــة أشـــ      وال ــاحلية بإزالـ ــة السـ ــدد البيئـ ــوجي أو ـ ــوع البيولـ ــى التنـ ــغط علـ ــروف تضـ جار املنغـ

  الساحلية؛ واملوائل

  ة السمكية املستنفدة من التعايف؛مية لتمكني األرصدإنشاء مناطق حبرية حم  (ك)  

املبـــالغ املاليـــة الســـتخدامها  تثبـــيط اإلعانـــات الضـــارة وتغـــيري وجهـــة تلـــك    (ل)  
  احمليط. حلفظ

  
  الصناعات االستخراجية واملوارد اجلينية البحرية والكابالت    

  التعدين يف قاع البحار    

يف املائـة مـن احملـيط، قـادر      ٥٠يغطـي أكثـر مـن    إن قاع البحر يف أعايل البحار، الذي   - ٤٠
الســـنني. ويف إطـــار اتفاقيـــة  تزويـــد البشـــرية مبـــوارد معدنيـــة تكفيهـــا ملئـــات بـــل آالف  علـــى
املتحدة لقانون البحـار، تعتـرب هـذه املـوارد املعدنيـة قانونـا بأـا تـراث مشـترك للبشـرية.            األمم

صادية املستمدة من هـذه املـوارد بالتسـاوي    ومبوجب القانون الدويل، جيب تقاسم الفوائد االقت
  بني مجيع األمم.

نشئت السلطة الدولية لقاع البحار مبوجـب االتفاقيـة لتنظـيم التعـدين يف أعمـاق      وقد أُ  - ٤١
البحار. وتتحكم السلطة يف إمكانيـة احلصـول علـى املـوارد املعدنيـة مبـنح عقـود التعـدين.          قاع

دولـة أن تقـوم برعايـة     ١٦٨ االتفاقيـة البـالغ عـددها    وميكن ألي دولة من الـدول األطـراف يف  
طلبات إبرام عقود التعدين يف قاع البحار. وهكذا فإن لدى البلدان يف أي مرحلة مـن مراحـل   
التنمية، مبا يف ذلك البلدان غري الساحلية، نفس احلقوق فيما يتعلق بتقدمي طلبات إلبرام عقـود  

ود بنــاء علــى توافــق بحــار. وتوافــق الســلطة علــى العقــ الســتخراج املــوارد املعدنيــة مــن قــاع ال 
  أعضائها. آراء

عامـا، شـكلت التحـديات     ٣٠وبالنسبة ملعظم تاريخ السـلطة الـيت مضـى علـى إنشـائها        - ٤٢
التكنولوجية واملالية الـيت يتطلبـها اسـتخراج املعـادن مـن قـاع البحـار عوائـق حتـول دون التعـدين           

التغلب على هذه احلـواجز أصـبح أكثـر سـهولة، فمـن املـرجح        احمليط مبعدالت كبرية. ومبا أن يف
ــراهن، تعتــرب منطقــة صــدع      أن ــادة كــبرية يف التعــدين يف قــاع البحــار. ويف الوقــت ال حتــدث زي

كليربتون املوجودة يف أعايل البحار قبالـة سـاحل املكسـيك وكاليفورنيـا بالواليـات       - كالريون
ة يف تلـك املنطقـة، وهـي تغطــي    عمليـة جاريــ  ١٦اك املتحـدة أكثـر منـاطق التعــدين نشـاطا. وهنـ     

املعــادن الــيت ميكــن اســتخراجها   املائــة مــن احملــيط اهلــادئ. وسيســتغرق اســتنفاد إمــدادات   يف ٣
منطقـــة  ١٦تكشـــاف البـــالغ عـــددها مـــنجم واحـــد فقـــط يف تلـــك املنــاطق اخلاضـــعة لالس  مــن 
  .آالف من السنني عدة
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التهديدات البيئية النامجة عن التعدين يف قاع البحـار.  وأعرب برملانيون عن قلقهم من   - ٤٣
لــى عــاتق الربملــانيني مســؤولية  وبــالتوازي مــع ارتفــاع معــدل التعــدين يف قــاع البحــار، تقــع ع  

أثــره وضــمان امتثــال العقــود الــيت تربمهــا حكومــام مــع الســلطة الدوليــة لقــاع البحــار    رصــد
  املتحدة لقانون البحار.ألنظمة التعدين السارية مبوجب اتفاقية األمم 

  
  املوارد اجلينية البحرية    

ة متاحــة أمــام مجيــع الــدول.    إن فــرص إجــراء حبــوث علميــة حبريــة يف امليــاه الدوليــ        - ٤٤
املوارد اجلينية البحرية ذات طابع قانوين غـري واضـح وهـي غـري معرفـة يف اتفاقيـة األمـم         أن بيد

ينبغــي إدراج املــوارد اجلينيــة البحريــة يف إطــار   املتحــدة لقــانون البحــار. وبينمــا تــرى دول أنــه 
حرية ”أخرى عكس ذلك املوقف، وتؤكد أا تقع ضمن  التراث املشترك للبشرية، تتبىن دول

. وال تزال املفاوضات املتعلقة بوضـع صـك قـانوين ملـزم قانونـا يف إطـار اتفاقيـة        “أعايل البحار
لبيولوجي البحـري يف املنـاطق الواقعـة خـارج     األمم املتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع ا

وجيـب أن تتفــق الــدول األعضــاء   نطـاق الواليــة الوطنيــة واســتغالله علـى حنــو مســتدام جاريــة.  
هـذا السـياق، ميكـن للربملـانيني أن يسـاعدوا       رأي مشترك بشأن عدة مواضيع صـعبة. ويف  على

  انونا.على إعطاء دفع للمفاوضات وأن يكفلوا الحقا تنفيذ صك ملزم ق
  

  كابالت االتصاالت البحرية    

بينمــا يفتــرض العديــد مــن األشــخاص أن معظــم االتصــاالت تنقَــل بواســطة الســواتل،   - ٤٥
يف املائة مـن االتصـاالت الدوليـة تـتم يف الواقـع عـن طريـق الكـابالت البحريـة، وهلـذا            ٩٥ فإن
يـة إىل الصـيانة واحلمايـة    البحرمسألة متعلقـة بـاألمن الـوطين والـدويل. وحتتـاج الكـابالت        فهي
آثار الكوارث الطبيعية، وحتـرك الصـفائح التكتونيـة واألعطـاب الفنيـة، والتـدخل العرضـي         من

  نتيجة لصيد األمساك يف أعماق البحار، وأعمال التخريب املتعمدة.

يف املائــة مــن الكــابالت ولــيس احلكومــات،  ٩٩ومــع أن القطــاع اخلــاص ميتلــك ويشــغل   - ٤٦
الدول ملزمة، مبوجب اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار، بتـأمني ومحايـة الكـابالت         معظم  فإن

البحرية اليت تقع داخل منطقتها االقتصـادية اخلالصـة وخـارج مياههـا اإلقليميـة علـى حـد السـواء.         
أن عددا ضئيال فقط من البلدان لديـه تشـريعات حديثـة حلمايـة الكـابالت. وينبغـي للربملـانيني         بيد
يدعوا إىل صيانة الكابالت البحرية حلماية االتصاالت الدولية ونطاق تردد املوجات. وميكنـهم   أن

  أيضا أن يضغطوا على حكومام لكفالة عدم التداخل بني الصيد الصناعي والكابالت.

ووصف عضو يف اللجنة الدولية حلماية الكابالت األثر البيئي للكـابالت البحريـة بأنـه      - ٤٧
استخدام مواد خاملة كيميائيـا. وجيـري مـد الكـابالت علـى قـاع البحـار حبيـث          مأمون بسبب

ضئيل علـى األحيـاء البحريـة حسـب أقـوال العـاملني يف هـذا القطـاع. ونظـرا إىل           أثر يكون هلا
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ــرات          أن ــدخل البشــري، تصــبح مم ــن الت ــة م ــا الكــابالت تكــون حممي ــيت توضــع فيه ــاطق ال املن
  حممية، مما يشجع التنوع البيولوجي.الكابالت يف الواقع مناطق حبرية 

وتشكل االتصاالت بنطاق عريض قوي أساس االقتصاد الرقمـي ولـذلك فهـي مسـألة       - ٤٨
تندرج يف إطار العدالة االجتماعية إذ ينبغي أن يكون جلميع البلـدان اتصـاالت بنطـاق عـريض     

اسـم نطـاق تـردد    قوي. ولدى البلـدان السـاحلية ميـزة يف هـذا الصـدد وميكنـها أن تفكـر يف تق       
  املناطق الداخلية. املوجات مع جرياا يف

  
  املواد النووية املوجودة يف احمليط    

تشكل املواد املشعة يف احمليط ديـدا فريـدا حمـدقا بالسـالمة البحريـة والصـحة البشـرية          - ٤٩
نشاط يتمكن العلماء بعد من تقدير حجمه. وقد أعرب أحد الربملانيني عن قلقه من قياس ال مل

اإلشعاعي يف احمليط ومن التجارب النوويـة الـيت أجريـت يف بولينيزيـا الفرنسـية. وأشـار برملـاين        
العثور يف احمليط اهلادئ على آثار لتسرب اإلشعاعات الناتج عن األضـرار الـيت حلقـت     إىل آخر

  مبحطة الطاقة النووية يف فوكوشيما باليابان.

ة اآلن، فـإن الغواصـات النوويـة    احمليط أصـبحت حمظـور  ورغم أن التجارب النووية يف   - ٥٠
تزال تبحر يف احملـيط. وتسـاءل برملـاين عمـا إذا ميكـن اعتبـار إزالـة املـواد النوويـة مـن احملـيط             ال

موضوعا مناسبا ملؤمتر األمم املتحدة الدويل الرفيع املستوى املعين برتع السالح النووي. وأشار 
قاع البحار إىل أن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحـار قـد نصـت    األمني العام للسلطة الدولية ل

علــى أن تســتخدم منطقــة قــاع البحــار لألغــراض الســلمية دون غريهــا. وهــي حتظــر اســتخدام  
  أعماق البحار ألغراض عسكرية.

  
  التوصيات    

  قدم املشاركون التوصيات التالية:  - ٥١

ه احمليط يف إطار التقييمات املستمرة ضمان اختبار مدى النشاط اإلشعاعي مليا  (أ)  
  لسالمة احمليط؛

وافقــة علــى كــل تــرخيص تعــدين     املطالبــة بــإجراء تقيــيم لألثــر البيئــي قبــل امل       (ب)  
  ؛البحار قاع يف

  املطالبة بتوفري محاية فعلية للموارد اجلينية البحرية يف إطار أي اتفاق جديد؛  (ج)  

ــة     (د)   ــة حلمايـ ــريعات وطنيـ ــاد تشـ ــابالت البحريـــ اعتمـ ــة  الكـ ــات البحريـ ة والبيئـ
  ا. احمليطة
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  السياحة    

مليـون شـخص بـرحالت دوليـة لزيـارة املنـاطق السـاحلية.         ٥٠٠، قام ٢٠١٦يف سنة   - ٥٢
املسـامهات االقتصـادية للسـياحة كـبرية، إذ تسـاهم السـياحة يف بعـض الـدول اجلزريـة           أن ومع

ج احمللـي اإلمجـايل، فـإن اآلثـار البيئيـة للسـياحة       يف املائـة مـن النـات    ٥٠الصغرية بنسـبة تصـل إىل   
الساحلية واحمليطية مفزعة. فقد متت إزالة أشجار املنغروف والشعاب املرجانية واألعشاش اليت 
تبــيض فيهــا الســالحف البحريــة ومــروج األعشــاب البحريــة يف العديــد مــن املنــاطق الســاحلية   

لسـياحة علــى ســالمة احملــيط وعلــى ســالمة  إلقامـة الفنــادق والشــواطئ. ويعــزى األثــر الســليب ل 
ح يف وجهـات حمـددة. ويتسـبب ذلـك     املناطق الساحلية أساسـا إىل تركيـز كثافـة وجـود السـيا     

وال سـيما نتيجـة للميـاه     ،اضطراب النظام اإليكولوجي نتيجـة لالسـتغالل املفـرط والتلـوث     يف
النظام اإليكولوجي نتيجـة  املستعملة. ومتارس الرحالت البحرية يف احمليط ضغوطا إضافية على 

  ملياه اارير واملياه املستعملة والتلوث.

وأشار برملاين من بلجيكا إىل أن الناس يزورون السواحل حبا يف البحر. وميكن هلؤالء   - ٥٣
السياح احملبني للمحيط أن يشكّلوا مجاعة ضغط دولية تدافع عـن احملـيط. وميكـن حلملـة توعيـة      

وجهة إىل السياح احملـبني للمحـيط أن حتشـد حـوايل نصـف بليـون سـائح        بشأن سالمة احمليط م
األعمال ”البيئة. وقد طُرحت فكرة متصلة ذا املوضوع وهي تعميم املشاركة يف  للدفاع عن

اطق الســاحلية حيــث يقضــي الســياح جــزءا مــن رحلتــهم لبــذل جهــود لتنظيــف املنــ “الطوعيــة
ــن   أو ــتعلّم أشــياء ع ــات الصــيادين احمل  ل ــام     مجاع ــة املتاحــة أم ــرص التجاري ــيني. ونوقشــت الف ل

املستهلكني الذين يودون قضاء فترة بـالقرب مـن احملـيط دون أن يلحقـوا أي ضـرر بـه. وكـان        
تشجيع السياح على أن يأخذوا يف االعتبـار األثـر البيئـي لـنظم      أحد األمثلة املعروضة يتمثل يف

ن السـياحية عنـد اختيـار رحلتـهم املقبلـة.      إدارة النفايات اليت تستخدمها خمتلف شركات السـف 
حسن الضيافة وسـيحفز منظمـي الـرحالت علـى تنقيـة       وتعزيز وعي املستهلكني سيشجع على

  سجل أدائهم البيئي.

السـياحة البيئيـة، الـذي انطلـق      واقترح عضو يف جملس الشيوخ مـن كينيـا تطبيـق منـوذج      - ٥٤
تمعات الساحلية. ويف هـذا النمـوذج للسـياحة    قبائل املاساي وجهود حفظ السافانا، على ا مع

ــة والتــراث الثقــايف وإشــراك الشــعوب األصــلية مســات أساســية.      البيئيــة، تشــكل االســتدامة البيئي
وأوصــى الربملــانيون باتبــاع ــج يكــون اإلنســان حمــوره إزاء الســياحة البيئيــة مــن إخــالل إشــراك  

  .اتمعات الساحلية بشكل فعلي
  

  التوصيات    

  قدم املشاركون التوصيات التالية:  - ٥٥
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ســــياحة بيئيــــة يف البيئــــات تشــــجيع القطــــاع اخلــــاص علــــى تنفيــــذ مشــــاريع   (أ)  
  ؛والساحلية احمليطية

الفنادق وشركات السفن السياحية وغريها مـن اجلهـات    طلب من سلسالت  (ب)  
الفاعلة يف قطاع السياحة تطبيق ممارسات مستدامة وتقـدمي حـوافز يف خمتلـف جمـاالت القطـاع      

  للتخفيف من أثره البيئي؛

  إدماج التراث الثقايف وإشراك اتمعات احمللية يف السياحة البيئية؛  (ج)  

بشــكل خــاص علــى األثــر البيئــي لقضــاء العطــل       طــالع عامــة النــاس والســياح،    إ  (د)  
  الشواطئ.  يف
  

  تغري املناخ    

العاملي يزيـد مـن حـدة األضـرار الـيت حلقـت بـاحمليط. فعلـى سـبيل املثـال،            إن االحترار  - ٥٦
لتحمض احمليطات آثـار أكثـر خطـورة بكـثري يف بيئـة تكـون درجـة حرارـا أعلـى. وهلـذا فـإن            
  الشرط املسبق لعكس اجتاه تدهور احمليط هو ختفيض االنبعاثات بشكل كبري بأسرع ما ميكن.

أول اتفاق عاملي شامل بشـأن املنـاخ، هـو اتفـاق بـاريس،      ، مت اعتماد ٢٠١٥ويف عام   - ٥٧
أثناء الدورة احلاديـة والعشـرين ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري           

. وميثـل اتفـاق بـاريس،    ٢٠١٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٤املناخ. ودخـل االتفـاق حيـز النفـاذ يف     
بلدا، التزاما باحلد من االنبعاثات العامليـة، وال سـيما    ١٣٤بلدا وصدق عليه  ١٩٤عه الذي وقّ

يف الدول املتقدمة النمو، وباحلـد مـن الزيـادة يف املتوسـط العـاملي لدرجـة حـرارة السـطح بأقـل          
مستويات ما قبل احلقبة الصناعية. ويلزم االتفاق املوقِّعني عليه  بكثري من درجتني مئويتني فوق

خ، وتعزيــز قــدرم علــى التــأقلم ة اآلثــار الضــارة لــتغري املنــاأيضــا بزيــادة قــدرم علــى مواجهــ 
تغري املناخ، ورصد اعتمادات مالية مالئمة ملسار يؤدي إىل تنمية خفيضة انبعاثات غـازات   مع

بليـون   ١٠٠الدفيئة وقادرة على حتمل تغري املناخ. وقـد التزمـت البلـدان املتقدمـة النمـو حبشـد       
ملسـاعدة البلـدان املتدنيـة     ٢٠٢٠ الية العامة واخلاصة حبلول عـام دوالر يف السنة من املصادر امل

  الدخل واملتوسطة الدخل على االمتثال ألحكام اتفاق باريس.

وأشار منتقدو اتفاق باريس إىل أن االتفاق غري ملزم وأن احلد مـن الزيـادة يف ارتفـاع      - ٥٨
احلقبـة الصـناعية لـن حيمـي األرض     احلرارة بأقل من درجـتني مئـويتني فـوق مسـتويات مـا قبـل       

  املخاطر النامجة عن ذوبان الصفائح اجلليدية وارتفاع مستوى سطح البحر. من

بلدا هـي إمـا دول    ١٨٣ويشكل ارتفاع مستوى سطح البحر ديدا بشكل خاص لـ   - ٥٩
مليـون نسـمة    ٢٠٠ساحلية أو دول جزرية صغرية. وتتوقع املنظمة الدولية للهجرة أن يضـطر  

  بسبب التغريات البيئية عموما. ٢٠٥٠الرتوح حبلول عام  إىل
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ــات، ميكــن للحكومــات أن تعتمــد سياســات      - ٦٠ ــون ”وإضــافة إىل خفــض االنبعاث الكرب
لتعزيز القدرة على التأقلم مع تغري املناخ. وتشمل هذه السياسات إقامة مناطق حبرية  “األزرق

رك جمـال هلجـرة الكائنـات البحريـة     حممية تغطي عـدة خطـوط عـرض أو تـربط بينـها ممـرات لتـ       
واستعادة عافية غابات املنغروف وطحالب الكيلب ومـروج األعشـاب البحريـة. وبينمـا ميكـن      
هلـذه التـدخالت أن تبطــئ وتـرية تـدهور احملــيط فـال ميكنــها عكـس اجتاهـه. وهلــذا فـإن خفــض         

ا كفيلـة  مستوى االنبعاثـات بشـكل كـبري بـاالقتران مـع جهـود أخـرى يف جمـال احلفـظ وحـده          
  بوضع حد لتدهور احمليط.

وأشار املشاركون إىل أنه جيب معاجلة مسألة تغري املناخ على الصعيد العـاملي والـوطين     - ٦١
واحمللي. وذكرت متكلمة من فيجي اجلهود العديدة اليت بذلتها حكومتها على الصعيد الـوطين  

 بذلتــها اإلدارات احملليــة الــيتحلمايــة الســواحل وســكان املنــاطق الســاحلية، فضــال عــن اجلهــود  
أجل إشراك اتمعات احمللية يف تعلّم أساليب التخفيف من آثار تغـري املنـاخ. ورغـم بعـض      من

النقاط املغفلة واملثرية للخالف بشأن علم تغـري املنـاخ واحللـول املالئمـة، هنـاك جمموعـة كـبرية        
  ختاذ إجراءات حامسة.من املعارف املتاحة بالفعل لصناع السياسات اليت تسمح هلم با

وتشمل بدائل الطاقـة املسـتمدة مـن الوقـود األحفـوري تكنولوجيـات مبتكـرة تسـخر           - ٦٢
الطاقة من الرياح وتيارات أعماق احمليط. وميكن هلذه البدائل أن حتل حمل مصادر الطاقة األقـل  

  لبيئية بعناية.مراعاةً للبيئة؛ ولكن جيب تقييم أثرها على اتمعات واالقتصادات والنظم ا
  

  التوصيات    

  قدم املشاركون التوصيات التالية:  - ٦٣

كسـيد  وضمان أن تكون االلتزامات الوطنية املتعلقة باحلد من انبعاثات ثـاين أ   (أ)  
الكربون طموحة مبا يكفي لإلسـهام يف اهلـدف العـاملي املتمثـل يف احلـد مـن الزيـادة يف ارتفـاع         

   مئويتني فوق مستويات ما قبل احلقبة الصناعية؛احلرارة العاملية بأقل من درجتني

توســيع وإدارة شــبكات متجانســة للمنــاطق البحريــة احملميــة مــن أجــل محايــة     (ب)  
  التنوع البيولوجي البحري وتعزيز القدرة على التكيف؛

  محاية السواحل من خالل جهود احلفظ؛  (ج)  

لـى الفوائـد االقتصـادية    تعزيز وتطبيـق نهـج االقتصـاد األزرق، مـع التشـديد ع       (د)  
ذات انبعاثــات الكربــون املنخفضــة بالنســبة للبلــدان الناميــة والــدول اجلزريــة الصــغرية   للحلــول

  النامية، على وجه اخلصوص؛

  التخطيط للسياسات وتنفيذها على الصعيد العاملي والوطين واحمللي؛  (هـ)  
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رتوح سـكان املنـاطق   تطوير ودعم تدابري دف إىل معاجلة املشاكل املرتبطة بـ   (و)  
الساحلية واجلزر، مبا يف ذلك حتسني القانون الدويل من حيث التعاريف واحلقوق واإلجراءات 

  املتعلقة بالالجئني واملهاجرين بسبب املناخ، مبا يشمل إنشاء وتنفيذ تدابري للتمويل؛

ري ختصيص اعتمادات آلليات متويل عاملية من املالية العامة من أجل دعـم تـداب    (ز)  
احلية ويف الـــدول اجلزريـــة التكيـــف مـــع تغـــري املنـــاخ والتخفيـــف مـــن آثـــاره يف املنـــاطق الســـ 

  النامية؛ الصغرية

تتبــع التـــدفقات املاليــة اهلادفـــة لـــدعم جهــود مكافحـــة تغــري املنـــاخ املتصـــلة       (ح)  
  والسواحل؛ باحمليط

ربابخ (الـ  “الرماديـة ”تشجيع استثمارات القطاع اخلاص يف اهلياكل الساحلية   (ط)  
  وحواجز األمواج والطرق) املعدة حلماية املوائل الساحلية وترميمها؛

  تثقيف الشباب ليصبحوا مواطنني ملمني باحمليط وعلماء يف هذا اال؛  (ي)  

  تثقيف عامة الناس لتشجيع االستهالك الواعي باآلثار البيئية.  (ك)  
  

  القوانني واللوائح واملنازعات الدولية    

مــن حيــث محايــة احملــيط. وأوضــح      نوقشــت فعاليــة القــانون الــدويل بصــيغته احلاليــة       - ٦٤
نظّم شـؤون احملـيط ضـعيفة وأنـه     املشاركني أم يـرون أن املنظومـة القانونيـة احلاليـة الـيت تـ       بعض
وضع لوائح جديدة ملزمة قانونا بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري يف املنـاطق الواقعـة    جيب

الية الوطنية واستغالله على حنـو مسـتدام يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون        خارج نطاق الو
اف وأن املشـكلة تكمـن يف مـزيج    البحار. ورأى مشاركون آخرون أن القانون الدويل احلايل كـ 

عدم كفاية التنفيذ وحمدودية املوارد. وحسب ما ذكـر هـؤالء املشـاركون، قـد مكّـن التقـدم        من
ــل   ــوجي، مث ــات الضــخمة، مــن رصــد أعــايل ال  التكنول ــر مشــوال وينبغــي   البيان بحــار بصــورة أكث

  يؤدي ذلك إىل حتسني التنفيذ واملساءلة. أن

والحظ عدة برملانيني من مناطق متنوعة أن الصيد غري املشروع حيدث بانتظام وبدون   - ٦٥
ة قلقهـم مـن نشـوب نزاعـات دوليـ      عواقب على ما يبـدو. وأعـرب عـدة برملـانيني آخـرين عـن      

تصــادية اخلالصــة ومواردهــا،  البلــدان بشــأن الوصــول إىل الســواحل وبشــأن مناطقهــا االق   بــني
ذلك من بعض الرتاعات احلالية. والحظ آخرون أن عملية التحكيم اليت جتـري يف إطـار    يف مبا

احملكمة الدولية لقانون البحار بطيئة جـدا. وأعـرب برملـانيون آخـرون عـن قلقهـم مـن نشـوب         
 دود. وكمــا قـال أحــد بلـدان اــاورة بشـأن الوصــول إىل السـواحل وبشــأن احلـ    نزاعـات مــع ال 

  .“إذا كنت ال تعرف حدودك الربية أو البحرية، فال ميكنك احلفاظ عليها”الربملانيني 

وبالنسبة للعديد من الدول، تشكل القرصنة ديدا داخل املناطق االقتصـادية اخلالصـة     - ٦٦
دولـة سـاحلية، متضـررة بشـكل خـاص مـن أعمـال         ٣٨اليت تضم أعايل البحار. وأفريقيا،  ويف



A/71/898 

 

17-07142 19/27 

 

درات عـرب امليـاه وميـر عـدد هـام      يف املائـة مـن الـواردات والصـا     ٩٠القرصنة. ويف العامل، ينقـل  
اليــات حبريــة أفريقيــة. وإضــافة أكثــر خطــوط النقــل البحــري التجــاري اســتراتيجيةً عــرب و  مــن
واجــه مشــكلة الصــيد غــري املشــروع  ريقيــة أن تمشــكلة القرصــنة، يــتعني علــى البلــدان األف  إىل
مياهها واالجتـار غـري املشـروع بطائفـة متنوعـة مـن السـلع، مبـا فيهـا األسـلحة واملخـدرات،             يف

البلدان األفريقية بأنه ال ميكن ألي بلد مبفرده أن يضمن  فضال عن االجتار بالبشر. واعترافا من
لسـالمة واألمـن البحـريني والتنميـة يف أفريقيـا      بلـدا أفريقيـا ميثـاق ا    ٣١أمن مياهه وحده، وقّع 
باتباع ج تعاوين مـن أجـل بسـط سـيادة القـانون       ، وتعهدوا فيه٢٠١٦(ميثاق لومي) يف عام 

.وحتقيق النظام واالستدامة يف املياه احمليطة بالقارة األفريقية. ومل جير التصديق على امليثاق بعد  
  

  التوصيات    

  التوصيات التالية:قدم املشاركون   - ٦٧

تعزيز احلوكمة يف أعايل البحار، بسبل من بينها حتسني إنفـاذ القـانون الـدويل      (أ)  
  وإنشاء آليات أكثر فعالية لتسوية املنازعات الدولية؛

إنشــاء حمميــات حبريــة واســعة النطــاق يف أعــايل البحــار لــتمكني األرصــدة           (ب)  
  ياء البحرية من االزدهار؛السمكية املستنفدة من استعادة عافيتها واألح

اختاذ إجـراءات حازمـة للتصـدي للصـيد غـري املشـروع واألنشـطة اإلجراميـة،           (ج)  
  القرصنة. مثل
    

  من القول إىل الفعل: التحديات على مستوى التنفيذ  -  ثالثا  

  دور التعاون الدويل يف إنقاذ احمليط    

يغطي احمليط ونظمه اإليكولوجية كوكـب األرض بغـض النظـر عـن احلـدود السياسـية.         - ٦٨
األمســاك ال حتمــل ”ويف هــذا الصــدد، أشــارت عضــوة يف جملــس الشــيوخ مــن املكســيك إىل أن  

ــة ويتطلــب التعــاون    “جــوازات ســفر ــها، عمــل يتجــاوز احلــدود الوطني ــة احملــيط، بطبيعت . ومحاي
مهية املساءلة والشـفافية يف مجيـع اإلجـراءات املتعلقـة باحمليطـات،      الدويل. وشدد الربملانيون على أ

لعــاملي للمحيطــات وإىل غــري ذلــك    تقريــر عــن التقيــيم ا   الــيت ينبغــي أن تســتند إىل نتــائج أول   
  .املعلومات اليت مت تدقيقها بعناية من
  

  البيانات املتعلقة باحمليط    

ويل. ومتثـل املعلومـات الدقيقـة نقطـة     إن تقاسم البيانات هو أحـد أشـكال التعـاون الـد      - ٦٩
بلــد علــى بيانــات عاليــة اجلــودة   انطــالق السياســات احمليطيــة الفعالــة. ولضــمان حصــول كــل  

ــات       عــن ــيم احلكوم ــدعم هــذا التقي ــيم عــاملي للمحيطــات. وي ــة، أُجنــز أول تقي ــات البحري البيئ
بتزويدها بإطار للتقييمات اإلقليميـة والوطنيـة وللقـرارات اإلداريـة. ويسـاعد هـذا املـورد علـى         
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مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة، كمـا سيسـاعد        ١٤، وال سيما اهلدف ٢٠٣٠تنفيذ خطة عام 
قيوميكن للربملـانيني حتسـني عمليـات وضـع السياسـات الـيت       ١٤م تنفيذ اهلدف اجلهات اليت ت .

التقيــيم يف سياســاا وتقييماــا الوطنيــة  تقــوم ــا حكومــام بــإدراج املعلومــات املســتمدة مــن
  واإلقليمية املتعلقة بإدارة احمليطات.

  
  من أهداف التنمية املستدامة ١٤متويل اهلدف     

من أهداف  ١٤انيني عن قلقهم ألن حكومام، رغم التزامها باهلدف أعرب عدة برمل  - ٧٠
التنمية املستدامة، تفتقر ببساطة للموارد املالية الالزمة. وهناك حاجة ماسة لكي تقـدم البلـدان   
املرتفعة الدخل الـدعم املـايل للجهـود الـيت تبـذهلا البلـدان املتوسـطة الـدخل والبلـدان املنخفضـة           

ا يف اال التقين. وتتحمـل الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة العـبء النـاجم        الدخل ولبناء قدرا
عن تلوث احمليط والصيد املفرط، يف حني أن الشركات املتعددة اجلنسيات الكـبرية الـيت توجـد    
مقراا يف البلدان املتقدمة هي املسؤولة أكثـر مـن غريهـا عـن ذلـك. وضـمان فـرض الضـرائب         

ــك الشــ   ــى تل ــة عل ــى ان  املالئم ــات عل ــرض غرام ــدويل سيشــجع    ركات وف ــانون ال ــهاكات الق ت
  اتباع ممارسات مستدامة وسيوفر مورد دخل لتغطية النقص يف التمويل. على

  
  القانون الدويل    

أشار الربملانيون إىل عدم إنفـاذ القـوانني الدوليـة السـارية اهلادفـة حلمايـة احملـيط. وهلـذا           - ٧١
ــا لضــمان ح   ــزم قانون ــوع البيولــوجي البحــري يف أعــايل البحــار   جيــب وضــع صــك مل فــظ التن

واســتغالله علــى حنــو مســتدام. وجيــري التفــاوض حاليــا بشــأن هــذا الصــك القــانوين يف األمــم    
أسفهم لبطء وترية املفاوضات. وميكن للربملانيني أن يضـغطوا   املتحدة. وأعرب املشاركون عن

ات ــدف حلمايــة احملــيط. وقــد علــى حكومــام بشــأن هــذه املســألة وتوجيههــا الختــاذ إجــراء 
  تساعد جهود الدعوة هذه على تسريع وترية املفاوضات وعلى تركيزها على هذه املسألة.

  
  احللول املتكاملة على الصعيد الوطين    

ال تشــمل اإلدارة الوطنيــة للمســائل املتعلقــة بــاحمليط وزارة واحــدة فقــط وإمنــا مجيــع           - ٧٢
وزارة أو هيئـة أو وكالـة أخـرى ذات نفـوذ تعـىن حصـرا        الوزارات. وينبغي لكـل بلـد أن ينشـئ   

 ١٤باملسائل البحرية بغية تنسيق استراتيجية على كامـل نطـاق احلكومـة ـدف لتحقيـق اهلـدف       
  .من أهداف التنمية املستدامة

ــة تعـــ    - ٧٣ ــز البحـــري،  ودعـــا عـــدة برملـــانيني إىل اســـتخدام عمليـ رف باســـم ختطـــيط احليـ
ي يف امليـــاه البحريـــة. وتعتـــرف يـــة ختطـــيط اســـتخدام األراضـــحماكـــاة لعمل عبـــارة عـــن وهـــي
العملية باخلصائص اجلغرافية للمنطقة البحرية اخلاضـعة للواليـة الوطنيـة وبـاملوارد الطبيعيـة       هذه

واملوائل املوجودة فيها. ويشارك يف هذه العمليـة العديـد مـن مسـتخدمي احملـيط، مبـن يف ذلـك        
الطاقة والصيد والنقل البحري واحلكومات واملنظمـات املعنيـة   املواطنون احملليون، وممثلو قطاع 
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حبفظ الطبيعة ومقدمو اخلدمات الترفيهية املشاركون يف استقصاء االستخدامات احلالية للمياه. 
مث تستخدم هذه املعلومـات مـن أجـل اختـاذ قـرارات مسـتنرية ومنسـقة بشـأن كيفيـة اسـتخدام           

واملؤشــرات  ١٤تشــكل غايــات اهلــدف  تدام. وينبغــي أناملــوارد البحريــة وإدارــا بشــكل مســ
  العملية. هذه املتعلقة به نقاطا مرجعية ومبادئ تنظيمية تسترشد ا

ونوقش اعتماد ج تشاركي ينطلق من القاعدة إزاء وضع السياسات البحرية. وأشار   - ٧٤
ل ينبغـي أن تراعـي   املشاركون إىل أنه ينبغي أال تسترشد السياسات حصرا باملعارف العلميـة بـ  

  أيضا املعارف التقليدية احمللية واملمارسات الثقافية ومعارف أوساط الصيادين.

ومن بني األمثلة على ضرورة مراعـاة البيئـات البحريـة مثـال إضـاءة الشـوارع يف بلـدة          - ٧٥
ة مطلة على البحر. فإذا مت تركيب أعمدة النور يف الشوارع دون إيالء اهتمـام للموائـل البحريـ   

أملع ضوء تقع عليه أعني السـالحف الـيت ختـرج لتوهـا مـن البـيض لـن يكـون ضـوء           احمللية، فإن
الشارع. ونتيجة لذلك، تزحف السالحف باجتاه حركـة املـرور. وهـذا مثـال      القمر وإمنا ضوء
حتصـى علـى كيـف أن التخطـيط السـتخدام األراضـي دون اإلملـام خباصـيات          من بـني أمثلـة ال  
  النظم اإليكولوجية البحرية.احمليط قد يضر ب

ــيت       - ٧٦ ــة ال ــع الصــفقات التجاري ــيم مجي واقتــرح أن تعتمــد احلكومــات سياســة تفــرض تقي
مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة. وينبغـي رفــض       ١٤تتضـمن النقـل البحـري علـى ضـوء اهلـدف       

مباشـرة.  بصورة مباشرة أو غـري   ١٤الصفقات التجارية اليت دد سالمة احمليط وحتقيق اهلدف 
وفضــال عــن ذلــك، أعــرب الربملــانيون عــن قلقهــم مــن قلــة املــوارد املتاحــة للحكومــات لتنفيــذ   
أهداف التنمية املستدامة بسبب ـرب الشـركات مـن دفـع الضـرائب. ومت التشـديد علـى دور        
الربملانيني يف اإلصرار على الشفافية فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الشركات ويف ضمان 

  رائب عادلة.فرض ض

وبرهنت مشاركة العديد من الـدول غـري السـاحلية يف االجتمـاع علـى صـحة مفهـوم          - ٧٧
، إذ أشــار برملــانيون مــن بوتــان وبورونــدي “مــن قمــة اجلبــال إىل قــاع احملــيط”احملــيط ميتــد  أن

املتعددة القوميات)، وهي ثالثة بلدان غري ساحلية، إىل أن األـار واجلـداول    -وبوليفيا (دولة 
مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    والبحريات كلها جزء من املنظومـة احمليطيـة. وذكـر برملـاين مـن      

ة املطــاف يف احملــيط األطلســي.   يف ايــجيــب محايــة حبــرية تنجانيقــا ألن مياههــا تصــب       أنــه
ــد ــة احمل     وق ــأن املنظوم ــانيني ب ــداخالت هــؤالء الربمل ــرت م ــة تتجــاوز حــدود الســواحل   ذكّ يطي
  هو أبعد منها بكثري. ما إىل

ال ميكـن ألي قطـاع   ”وعموما، اتضح من املناقشة على حد تعبري أحـد الربملـانيني أنـه      - ٧٨
ــاجل هــذه املســألة وحــده    ــات ذ. وحــ“واحــد أن يع ــم ال تســتطيع  ىت احلكوم ات التنســيق احملكَ

من أهداف التنمية املستدامة بدون دعم تام مـن املـواطنني    ١٤حتقق غاياا املتصلة باهلدف  أن
  ومنظمات اتمع املدين والشركات اخلاصة.
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  الربملانيون ودورهم يف احلفاظ على تركيز احلكومات    

، جيـب علـى الربملـانيني    ٢٠١٧ؤمتر يف حزيران/يونيـه  خالل الفترة اليت تسبق انعقاد املـ   - ٧٩
ت بشـــأن اســـتدامة احملـــيط. وجيـــب  يســـاعدوا حكومـــام علـــى التحضـــري الختـــاذ إجـــراءا  أن

ــق ــى وجــه الســر      خل ــذه املســألة عل ــدعوة   شــعور بضــرورة معاجلــة ه ــة م ــدان املتقدم عة. والبل
ن األقــل منــوا منــها لتحقيــق التعهــد بتقــدمي تربعــات ســخية لــدعم اجلهــود الــيت تبــذهلا البلــدا  إىل

مــن أهــداف التنميــة املســتدامة. وكمــا أشــار إىل ذلــك أحــد الربملــانيني، ســيتطلب   ١٤اهلــدف 
  مسبوقة. يق مجيع األهداف مبالغ مالية غريحتق

ه وشــجع عضـــو مـــن اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية زمـــالء   - ٨٠
  من ثالث خطوات:إعداد خطة عمل بشأن املؤمتر تتض على

قبل انعقاد املؤمتر: القيام، بالتشاور مع الناخبني، بتحديد املوقف الـذي ينبغـي     ) (أ  
ــف        أن ــرويج لتلــك املواق ــاوض بشــأا والت ــيت جيــري التف تتخــذه حكومــام بشــأن املســائل ال

  ؛املعنيني الوزراء لدى

  ؛أثناء انعقاد املؤمتر: رصد التزامات احلكومة  ) (ب  

انعقاد املؤمتر: مساءلة احلكومات عن تنفيذ االلتزامات الواردة يف الوثيقـة  بعد   (ج)  
مـن   ١٤اخلتامية للمؤمتر وإطالع االحتاد الربملاين الدويل علـى التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق اهلـدف       

  أهداف التنمية املستدامة.

ملـانيون إىل  ولالطالع على مزيد من املعلومات عن عملية التحضـري للمـؤمتر، دعـي الرب     - ٨١
  )./https://oceanconference.un.orgزيارة موقع شبكي خمصص هلذا الغرض (

  
  الوعي العام واإلرادة السياسية    

يضطلع الربملانيون بدور مهـم يف توعيـة نـاخبيهم بـالقوانني الـيت حتمـي احملـيط وحتـافظ           - ٨٢
  ة اجلمهور، وهي كما يلي:عليه. وعلى امتداد فترة االجتماع، نوقشت األساليب التالية لتوعي

  
  إقامة شراكات مع منظمات غري حكومية تركز على البيئة    

إن املنظمات غري احلكوميـة تسـاهم خبرباـا يف جمـال القضـايا البيئيـة وميكـن أن تكـون           - ٨٣
ت احملليـة وتنظـيم محـالت    فعالة للغايـة للحشـد الشـعيب وإطـالق مبـادرات علـى نطـاق اتمعـا        

صــل االجتمــاعي. وميكــن للربملــانيني إقامــة شــراكات مــع تلــك املنظمــات    شــبكات التوا علــى
  للتوعية بالقرارات اليت يتعني على احلكومات اختاذها بشأن املسائل املتعلقة باحمليط.
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  الترويج لإلملام خبصائص احمليط يف املناهج الدراسية الوطنية    

بشـــأن احملـــيط يف خمتلـــف ميكـــن للربملـــانيني تشـــجيع حكومـــام علـــى إدراج دروس    - ٨٤
مناهجهم الدراسية الوطنية. وجيـب أن يلتـزم املواطنـون باالسـتدامة كأسـاس منطقـي خليـارام        

. ولإلملام باحمليطـات فوائـد عمليـة، فقـد ذكـر أحـد املشـاركني أن فتـاة         )٢(الشخصية والسياسية
ــذي حــدث يف عــام     هــا، مــن إنقــاذ نفســها وغري  ٢٠٠٥صــغرية متكّنــت خــالل التســونامي ال

ذلك والداها، ألا تعلمت يف املدرسة أن امليـاه عنـدما تنحسـر بشـكل كـبري فـإن ذلـك         يف مبن
  يؤشر على أن هناك تسونامي وشيك الوقوع.

  
  إنشاء قوة من املستهلكني    

ميكن للربملانيني، بالتعاون مع احلكومات على كفالة أن حيتـرم القطـاع اخلـاص القـوانني       - ٨٥
يف حتسني أساليب اإلنتاج. وبزيادة الوعي العام، ميكن أن يساعد الربملانيون  القائمة، أن يسهموا

  .املواطنني على تنظيم صفوفهم لتشكيل قوة من املستهلكني تطالب بسلع أكثر استدامة
  

  استخدام وسائل التواصل االجتماعي: التواصل على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي    

أن وســائل التواصــل االجتمــاعي فعالــة حلشــد املــواطنني ملناصــرة   أشــار الربملــانيون إىل   - ٨٦
القضايا البيئية. وميكن لوسائل التواصل االجتمـاعي أن تسـاعد اتمعـات علـى الصـعيد احمللـي       

  والوطين واإلقليمي على تنظيم محالت للترويج للقضايا البيئية وعلى القيام بأنشطة بيئية.
  

  حزيران/يونيه ٨يطات يف االحتفال باليوم العاملي للمح    

إن اليــوم العــاملي للمحيطــات هــو يــوم عــاملي لالحتفــال والتعــاون مــن أجــل مســتقبل      - ٨٧
 حزيـران/  ٨اقترح الربملانيون اغتنام فرصة هذا احلدث اليت جيـري االحتفـال بـه يف     أفضل. وقد

  يونيه إلشراك املواطنني يف جهود توعية العموم بأمهية استدامة احمليطات.
    

  اخلالصة: التحرك اهلادف باجتاه املؤمتر  - رابعا   

يف إطار التحضريات للمؤمتر الذي سيعقد يف شـهر حزيران/يونيـه، سـيعمل الربملـانيون       - ٨٨
تشجيع إجراء مناقشات بشأن احمليط يف الربملانات ومع ناخبيهم، مـن أجـل توليـد اإلرادة     على

ــة ال    ــة قوي ــة ختامي ــة بإصــدار وثيق ــب    السياســية الكفيل ــى طل ــانيني عل لهجــة. ومت تشــجيع الربمل
إحاطة بشأن حتضريات حكومـام للمـؤمتر، وكـذلك بشـأن املفاوضـات الراميـة        االستماع إىل

  إلبرام اتفاق دويل ملزم قانونا يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار.

__________ 

توجد العديد من الدروس العالية اجلودة لإلملام باحمليط والعديـد منـها متـاح للعمـوم جمانـا. ومـن بـني النمـاذج           )٢(  
، الـذي يـروج الختـاذ إجـراءات طويلـة      “املـدارس اخلضـراء بأيرلنـدا   ”تاحة لإلملـام باحمليطـات برنـامج    الفعالة امل

 .التنسيق مع اتمعات احمللية ااورةوذلك ب ،األجل تشارك فيها املدارس ككل دفاعا عن البيئة
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 واللوائح وامليزانيـات  وسيتعني على الربملانيني أن يعملوا بصورة استباقية لدعم القوانني  - ٨٩
من أهداف التنمية املستدامة املتمثل يف عكس اجتاه  ١٤اليت تتواءم مع الغرض الشامل للهدف 

تدهور احمليط وكفالة استدامة احمليط على املدى البعيد. وسيتطلب ذلك نظرة نقدية أكثر جتـاه  
معـدالت اسـتهالك وتلـوث     أساليب احلياة، وال سيما يف البلدان املتقدمة اليت تسـببت يف نشـأة  

غري مستدامة. ومتثل أزمة سالمة احمليط فرصـة لتغـيري نظـم القـيم وأمنـاط السـلوك لتكـون أكثـر         
  مالءمة لالستدامة وأكثر مراعاةً لآلخرين، بدءا بأكثر الفئات ضعفا.

إن مياه احمليط منفعة مشتركة ويف ذلـك تربيـر مقنـع للتعـاون الـدويل واحتـرام القـانون          - ٩٠
دويل، إذ أن ما تفعله بعض البلدان أو ال تفعله يؤثر على مجيع البلدان األخـرى وعلـى أعـايل    ال

ختضع لسلطة أي بلد بعينه. فسالمة احمليط تؤثر علـى مجيـع البشـر، حـىت سـكان       البحار اليت ال
  الدول الداخلية.

أو قطـاع  ومشكلة تدهور احمليط كـبرية إىل درجـة أنـه يتعـذر علـى أي منظمـة أو بلـد          - ٩١
هلــا مبعــزل عــن اآلخــرين. وهلــذا جيــب علــى مجيــع أصــحاب املصــلحة، مبــا يف ذلــك      التصــدي

احلكومات والربملانات والقطاع اخلاص واتمـع املـدين واملنظمـات غـري احلكوميـة، أن يعملـوا       
  جتديد طاقة احمليط. معا للمساعدة على
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  املرفق

  قائمة املتكلمني    

  اجللسة االفتتاحية    

  طومسون، رئيس اجلمعية العامةبيتر 

  صابر تشودري، رئيس االحتاد الربملاين

  وو هونغبو، وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية، نيابة عن األمني العام
  

  اجللسة األوىل    

  حالة احمليطات: التحديات املاثلة والفرص املتاحة    

تحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى اململكــــة املناجيــــل إيفــــانز، عضــــو يف الربملــــان، جملــــس العمــــوم، 
  الشمالية وأيرلندا

  كارولني شواجلر، السفرية، نائبة املمثل الدائم لنيوزيلندا لدى األمم املتحدة

أالن سيمكوك، املنسق املشارك، فريق اخلرباء التابع للعمليـة املنتظمـة لإلبـالغ عـن حالـة البيئـة       
  البحرية وتقييمها على الصعيد العاملي

  بري، مديرة، الربنامج الدويل للمحيطات، جملس الدفاع عن املوارد الوطنيةليزا س

  فالدميري ريابينني، األمني التنفيذي للجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات
  

  اجللسة الثانية    

  املنافع االقتصادية للمحيطات: حتقيق التوازن بني استغالل املوارد واحلفاظ على البيئة    

  فاس، عضوة يف جملس شيوخ املكسيكيغابرييال كو

  جون مونييس، عضو يف جملس شيوخ كينيا

ــة ا     ــفرية، املمثلـ ــس، السـ ــوس برييـ ــوبيس دي خيسـ ــا لـ ــا هيلينـ ــور  ماريـ ــة لتيمـ ــيت  -لدائمـ ليشـ
  املتحدة األمم لدى

  نيشان دجينريان، رئيس جملس اخلطة العاملية املعنية باحمليطات، املنتدى االقتصادي العاملي

  اثيو، األمني التنفيذي للتجمع الدويل لدعم عمال األمساكسيباستيان م
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  اجللسة الثالثة    

محايــة األحيــاء البحريــة وحفظهــا: اآلثــار املــدمرة للتلــوث والقمامــة البحريــة وغريهــا              

  النفايات والفرص املتاحة للتغيري  من

جمـال التنميـة واملنـاخ،    إيزابيال لوفن، نائبـة رئـيس الـوزراء والـوزيرة املعنيـة بالتعـاون الـدويل يف        
مـــن أهـــداف  ١٤تنفيـــذ اهلـــدف الســـويد، والرئيســـة املشـــاركة ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة لـــدعم 

  املستدامة التنمية

  أمحد سرير، السفري، املمثل الدائم مللديف لدى األمم املتحدة

لفريـق  تشلسي رومشان، الرئيسة املشـاركة للفريـق العامـل املعـين باجلزيئـات البالسـتيكية التـابع        
  اخلرباء املشترك املعين باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية

  بول هولثوس، الرئيس املؤسس والرئيس التنفيذي للمجلس العاملي للمحيطات

حبيب اهلرب، منسـق برنـامج العمـل العـاملي حلمايـة البيئـة البحريـة مـن األنشـطة الربيـة، برنـامج            
  األمم املتحدة للبيئة

  
وانــب تغــري املنــاخ: ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر والــتحمض والتغــيريات   الصــلة بــني ج    

  األخرى اليت طرأت على النظم اإليكولوجية

  جيكو فاتافيهي لوفيين، رئيسة برملان فيجي

  إيزابيل بيكو، السفرية، املمثلة الدائمة ملوناكو لدى األمم املتحدة

يس املشارك للفريق العامل الثاين التـابع  أوتو بورتنر، أستاذ يف معهد ألفريد فيجنر والرئ -هانز 
  للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

  سان، رئيسة املنتدى العاملي للمحيطات -بيليانا شيشني 
  

  اجللسة الرابعة    

  إدارة احمليطات: تعزيز السالم واألمن البحري والتعاون والعالقات الودية بني األمم كافة    

  ي، عضوة يف الربملان، اجلمعية الوطنية لتايلندبياليبهان سامباتيسري

لبحريـــة ومصـــائد األمســـاك،   كـــارمينيو فـــيال، الســـفري، املفـــوض املعـــين بالبيئـــة والشـــؤون ا      
  األوروبية املفوضية

  ماورو فيريا، السفري، املمثل الدائم للربازيل لدى األمم املتحدة

  مايكل لودج، األمني العام للسلطة الدولية لقاع البحار
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كريســتينا غــريدي، مستشــارة أوىل بشــأن أعــايل البحــار، الربنــامج البحــري والقطــيب العــاملي،    
  االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة

دجــاين ســتويل، مفاوضــة اســتراتيجية، اهلياكــل العامليــة يف غوغــل، عضــوة يف اللجنــة الدوليــة    
  الكابالت حلماية

  
  اجللسة اخلتامية    

  لالحتاد الربملاين الدويلمارتن تشونغونغ، األمني العام 

  بيتر طومسون، رئيس اجلمعية العامة

  


