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طلب للحصول على مركز مراقبب وققبا للرقبرة ( 1هبب مبا ادبادة 82
ما النظام الداخلي للجمعية مقدَّم باسم اجمللس العادي للمحيطات
مذكرة ما األمانة
 - 1قدَّم اجمللس العادي للمحيطات ،يف  22كانون الثاين/ينباير  ،2015رسبالة ىل األمب
العببام للسببلطة الدوليببة لقبباع البحببار يطلببب قي ببا احلصببول علببى مركببز مراقببب لببد عيببة
السلطة .ويرد نص الرسالة ادقدمة ما مقدم الطلب ومعلومبات ىلاباقية متعلقبة ببه يف ادبرقق
األول والثاين هلذه ادذكرة.
 - 2ووققا للرقرة ( 1هبب مبا ادبادة  82مبا النظبام البداخلي للجمعيبة ،لبوز للمنظمبات
غب احلكوميبة البخ دخببني األمب العبام مع ببا يف فرفيببات وققبا للرقببرة  1مبا ادبادة  169مببا
افراقية األمبم ادتحبدة لقبانون البحبار ،وادنظمبات غب احلكوميبة األخبر البخ فوجبه اجلمعيبة
دعوة ىللي ا وفكون قد أظ رت اهتماما بادسائني البخ فكبون قيبد النظبر يف اجلمعيبة ،أن فشبتر
يف اجلمعية بصرة مراقب.
 - 3وفببنص الرقرفببان  5و  6مببا ادببادة نرسب ا علببى أنببه لببوز للمببراقب ادشببار ىللببي م يف
الرقرة ( 1هب ما فلك ادادة حضور اجللسات العلنية للجمعيبة واددء ،،بنبا ،علبى دعبوة مبا
الرئيس ورهنا مبواققة اجلمعية ،بببيانات فروية بشنن ادسبائني البخ فبدخني يف نطباط أنشبطت م،
وفنصان كذلك على أن فوزع األمانة البيانات الكتابيبة البخ يقبدم ا ادراقببون ادشبار ىللبي م يف
الرقببرة ( 1هببب مببا فلببك ادببادة اببما نطبباط أنشببطت م وفكببون متصببلة بنعمببال اجلمعيببة،
بالكميات واللغات الخ فُبقدَّم هبا البيانات.
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ادرقق األول

رسبالة مررخببة  22كبانون الثاين/ينبباير  2015موج بة ىل األمب العببام
للسلطة الدولية لقباع البحبار مبا ببول هبولثس ،رئبيس وكبب ادبوظر
التنريذي يف اجمللس العادي للمحيطات
يلببتمس اجمللببس العببادي للمحيطببات اعتببراه اجلمعيببة بببه بصببرة مراقببب لببد السببلطة
الدوليببة لقبباع البحببار (السببلطة يف ىلطببار أحكببام الرقببرة (( 1هببب مببا ادببادة  82مببا النظببام
الداخلي للسلطة.
واجمللس العادي للمحيطات منظمة غ حكومية ء فسبت ده البربأ أنشببو بوابر ا
حتالرببا دوليببا رائببدا لببدوائر أعمببال متعببدد القطاعببات يف يببال اسببتدامة ا يطببات وعلوم ببا
وىلدارهتا .وفكما الرؤية الخ يعتمبدها اجمللبس العبادي للمحيطبات يف مبا يلبي وجبود يطبات
سببليمة ومنتجببة علببى الصببعيد العببادي واسببتتدام ا وفنميت ب ا وىلدارهتببا علببى ببو مسببتدام مببا
جانبب دوائببر أعمببال فتحلببى بادسبرولية .ورسببالة اجمللببس العببادي للمحيطبات هببي اجلمب بب
دوائر األعمبال ا دتعبددة القطاعبات ادرفبطبة أنشبطت ا با يطبات مبا أجبني التحريبز علبى فبو
القطاع اخلاص العادي للريادة يف ميدان استدامة ا يطات و ”مسرولية الشركات يف ما يتعلبق
با يطات“ وفعاونه يف هذا اديدان.
وبادابباقة ىل فببركات مببا قطبباع التعببديا يف قبباع البحببار ،يشببمني أعضببا ،اجمللببس
العببادي للمحيطببات عببددا متزايببدا مببا الشببركات مببا يموعببة كببب ة مببا قطاعببات األنشببطة
ادرفبطببة با يطببات ،مبببا يف نلببك الببنرو والغبباز ،والتعببديا ،والتكنولوجيببا والبيانببات البحريببة،
والشببحا ،وفببركات فصببنين السببرا ،وبنببا ،السببرا ،والطاقببة البحريببة ادتجببددة ،ومصببائد
األمسا  ،والكابالت ادغمورة ،والشركات ادعنية بقانون البحار وغ ها ما الشبركات العاملبة
يف يموعة ما القطاعات األخر .
ومعبببادن قببباع ا يطبببات العميقبببة مبببوارد اقتصبببادية م مبببة للتنميبببة ادسبببتدامة .ولبببذا
قاستغالل معادن قاع البحار لب أن لبر يف ىلطبار فعبدد اسبتتدام احليبز ا يطبي ومبوارده.
والعديد ما التحديات واآلثار ا تملة الخ فواجه قطاع التعديا يف قاع البحبار حتبديات واثبار
فاملة وفراكمية .وميكا التصبد لتلبك التحبديات واآلثبار علبى بو أكثبر قعاليبة مبا خبالل
قيادة وفعاون قائم على فعدد القطاعات ،والتعاون على نطاط واس بب قطاعبات األنشبطة
ادرفبطة با يطات وادنظمات احلكومية الدولية الرئيسية وغ ها ما اجل ات ادعنية.
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وللمجلبببس العبببادي للمحيطبببات فببباريا يف التعببباون النببباجأ مب ب ادنظمبببات التاليبببة
(أ ادنظمات/الوكبباءت الدوليببة ،مثببني فببعبة فببرون ا يطببات وقببانون البحببار التابعببة دكتببب
الشببرون القانونيببة يف األمانببة العامببة لممببم ادتحببدة ،وبرنبباممل األمببم ادتحببدة للبيبببة ،واللجنببة
األوقيانوغراقية احلكومية الدولية التابعة دنظمة األمم ادتحبدة للتربيبة والعلبم والثقاقبة ،وافراقيبة
التنوع البيولوجي ،والبنك الدو  ،ما ب ج ات أخر  ،و (ب العديد مبا دوائبر األعمبال
والصببناعة ،مثببني اجمللببس الببدو للتعببديا والرلببزات ،والرابطببة الدوليببة دنتجببي الببنرو والغبباز،
والغرقبببة الدوليبببة للنقبببني البحبببر  ،والغرقبببة التجاريبببة الدوليبببة ،مبببا بب ب ج بببات أخبببر ،
و (ج العديد ما ادنظمات العلمية وغ احلكومية ،مثني اجمللبس البدو ءستكشباه البحبار،
واءحتاد الدو حلرظ الطبيعة وغ مها.
وحيرز اجمللس العادي للمحيطات على أن فتو القطاعات ادرفبطة أنشبطت ا با يطبات
على الصعيد العبادي القيبادة وأن فتعباون علبى معاجلبة القضبايا الشباملة مبا أجبني دعبم حتسب
األعمال التجارية واستمرار سبني احلصول على ادوارد واحلد ما ادتاطر .ونرما ببنن السبلطة
والببدول ا دزكيببة واببناعة التعببديا يف قبباع البحببار وغ هببا مببا قطاعببات األنشببطة ادرفبطببة
با يطبببات ستسبببتريد مبببا مشببباركة اجمللبببس العبببادي للمحيطبببات بصبببرته مراقببببا رمسيبببا غب ب
حكومي لد السلطة الدولية لقاع البحار .وبنا ،على نلبك ،نرجبو مبنكم فقبدم دعمكبم لنبا
يف ما يتعلق بطلب اءعتراه هذا.
(توقيع بول هولثس
رئيس وكب ادوظر التنريذي
اجمللس العادي للمحيطات
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ادرقق الثاين

طلب احلصول على مركز مراقب لد السلطة الدولية لقاع البحار
اسم ادنظمة
اجمللس العادي للمحيطات
عنوان ادكتب
World Ocean Council
3035 Hibiscus Drive, Suite 1
Honolulu, Hawaii 96815
United States of America

اسم وعنوان ادمثل األساسيب ادقترح
بول هولثس
الرئيس وكب ادوظر التنريذي
اجمللس العادي للمحيطات
الربيد ادلكتروين paul.holthus@oceancouncil.org
أهداه اجمللس العادي للمحيطات ومقصده
الرؤية
وجود يطات سليمة ومنتجة علبى الصبعيد العبادي واسبتتدام ا واسبتغالهلا وىلدارهتبا
على و مستدام ما جانب دوائر أعمال فتحلى بادسرولية.
الرسالة
لم ب اجمللببس العببادي للمحيطببات ب ب دوائببر األعمببال ادتعببددة القطاعببات ادرفبطببة
أنشببطت ا با يطببات مببا أجببني التحريببز علببى فببو القطبباع اخلبباص العببادي للريببادة وفعاونببه يف
ميدان استدامة ا يطات و ”مسرولية الشركات يف ما يتعلق با يطات“.
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األهداه
افسام دوائر األعمال ادرفبطة أنشطت ا با يطبات باحليويبة وهلوهلبا لقطاعبات
(أ
متعددة وفولي ا الريادة يف استدامة ا يطبات وىلدارهتبا وعلوم با مبا أجبني اءسبتتدام ادسبرول
دناطق ا يطات ومواردها؛
(ب اددبببام اجليبببد مبببا جانبببب دوائبببر األعمبببال ادرفبطبببة أنشبببطت ا با يطبببات
بالسياسببببات وعمليببببات اببببن القببببرار ادتصببببلة با يطببببات وفعاوهنببببا البنببببا ،مبب ب اجل ببببات
ادعنية با يطات؛
(ج فعاون قطاعات األنشطة بشكني فامني وفولي ا القيادة يف ىللباد حلبول عمليبة
وقعالبببة مبببا حيبب التكلربببة وقائمبببة علبببى العلبببوم للتحبببديات البببخ فواج بببا البيببببة البحريبببة
واءستدامة البحرية؛
مواالة حتس األدا ،البيبي لقطاعات األنشطة ادرفبطة با يطبات عبا طريبق
(د
أنسب الوسائني ،مثال أقضني ادمارسات ومعاي األدا ،والتعاون يف يال البح ؛
(هب ىلنشا ،حتالرات قيادية فاملة لعدة قطاعبات للصبناعات ادرفبطبة با يطبات يف
اجملاءت ادقليمية أو الوطنية أو ا لية نات األولوية فُعىن باءحتياجات نات األولوية والربرص
ادتاحة دفرا دوائر األعمال على و بنا ،،مثال التتطيو ادكاين البحر ؛
حتس التراهم قيما ب قطاعات األنشطة ادرفبطة با يطبات ،وزيبادة احلبوار
(و
على اعيد القطاعات ،والتقليني ما الزناعات ادرفبطة باستتدام ا يطات؛
فقببدم دعببم بباعي مببا قطاعببات األنشببطة مببا أجببني فعزيببز علببوم ا يطببات
(ز
ومشاركت ا يف نلك فشجيعاً على اءستدامة وعلى العمليات التجارية ادسرولة؛
(ح فوعية وسائني ادعالم واجلم بور واجل بات ادعنيبة با يطبات والتواابني مع با
بشببنن اجل ببود الببخ فبببذهلا قطاعببات األنشببطة ومببا حتببرزه مببا فقببدم يف معاجلببة مسببائني البيبببة
البحرية واءستدامة.
نبذة فارخيية
 - 1ظ رت خالل العقد األول ما القرن احلاد والعشريا قيمة وارورة وجود منظمبة
فضببم متع ببديا مببا القطبباع يتمتعببون بادسببرولية ألنببه أابببأ مببا الوااببأ بشببكني متزايببد أن
التوقيببق ب ب ادصبباا التجاريببة وأهببداه اءسببتدامة هببو جببز ،هببام مببا التواببني ىل هنببمل دائببم
وفامني لتناول سبالمة ا يطبات والقيبام بننشبطة اقتصبادية مسبرولة قي با .وأببد العديبد مبا
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الشببركات ادسببرولة اهتمامببا بتطببوير قيببادة وفعبباون يف مببا ب ب قطاعببات األنشببطة كوسببيلة
للتصد بشكني أقضني للتحديات ادشتركة الخ فُواجه يف ما يتعلبق با يطبات ،ولكبا ك يكبا
مثببة هيكببني أو عمليببة لتنظببيم هببذا التراعببني .وأابببأ ىلنشببا ،حتببالن لقطاعببات األنشببطة ادعنيببة
باستدامة ا يطات وعلوم ا وىلدارهتا ارورة وقراة وااحت وملحت .
 - 2ومنذ عام  ،2000فجعو يموعة ما الشركات العاملة يف يبال ا يطبات واد تمبة
بسالمة البيبة البحرية على ىلنشا ،فبكة ما خالل ادشاركة يف األقرقبة التابعبة للقطباع اخلباص
يف مرمترات متعلقة با يطات ابمو ج بات معنيبة متعبددة عقبدت يف منظمبة األمبم ادتحبدة
للتربية والعلبم والثقاقبة (اليونسبكو  .ومبا فبج أقرقبة النقباع التابعبة لقطاعبات األنشبطة هبو
قراببة اءجتمبباع بببزمال ،مببا القطاعببات األخببر يشبباطروهنم القلببق بشببنن ىلدارة ا يطببات،
وكبببانوا يسبببعون ىل فوسبببي نطببباط سببببني التراعبببني ادتاحبببة للقطاعبببات ادرفبطبببة با يطبببات.
وبنا ،على نلك ،عقدت مبرف اجتماعبات ادائبدة ادسبتديرة لبرواد دوائبر األعمبال والصبناعة
يف ما يتعلق باستدامة ا يطات (لشبونة يف عام  2005وبباريس يف عبام  ، 2006البخ فبج
قي ا مرة أخر ادشاركون ما دوائر األعمال على ىللاد سبني مسبتمرة للتراعبني بب قطاعبات
متعددة يف ما يتعلق مبسائني ا يطات.
 - 3وبرضببني هببذا اءهتمببام والببزخم اللببذيا فولببدا عببا دوائببر األعمببال النافبببة ادرفبطببة
أنشطت ا با يطات ،عقدت حلقة عمني أكرب جل ات قطاعيبة متعبددة يف نيويبور يف منتصبن
عام  ،2008يف مقر األمم ادتحدة .وافرق ادشاركون على ادضي قبدما بننشبا ،اجمللبس العبادي
للمحيطات بواره حتالربا دوليبا متعبدد القطاعبات لبدوائر األعمبال الرائبدة يف يبال ا يطبات
يُعىن بب ”مسرولية الشركات بادسرولية يف ما يتعلق با يطبات“ .وقبد أنشبا اجمللبس رمسيبا يف
أوائببني عببام  2009مببا جانببب يموعببة مببا الشببركات الرائببدة العاملببة يف طائرببة متنوعببة مببا
قطاعات األنشطة ادرفبطة با يطات.
 - 4ويف ىلطببار فطببور اجمللببس منببذ مرحلببة مبكببرة ،أنشببن اجمللببس العببادي للمحيطببات مببرمتر
القمة ادعين بدور ا يطات يف التنمية ادستدامة للمحيطات بوابره اجتماعبا ك يسببق لبه مثيبني
دتتلببن دوائببر األعمببال ادرفبطببة أنشببطت ا با يطببات علببى الصببعيد الببدو بشببنن حتببديات
اءسببتدامة .وقببد عقببد مببرمتر القمببة ادببذكور يف بلراسببو (يف عببام  ، 2010ويف وافببنطا
العااببمة (يف عببام  ، 2013وسببيعقد ءحقببا يف سببنغاقورة (يف أواخببر عببام  . 2015ويركببز
اجمللس ومرمتر القمة ادعين بدور ا يطات يف التنمية ادستدامة للمحيطات وغ ه ما ادناسببات
الخ يعقدها اجمللس على حتليني ادشاكني ووا برناممل عمني اجمللس وادضي ببه قبدما مبا أجبني
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اختان ىلجرا،ات بصبورة قعليبة وفنريبذها يف سبياط التصبد للتحبديات البخ فواج با قطاعبات
األنشطة يف ما يتعلق بادستدامة واءستتدام ادسرول.
 - 5وأنشن اجمللس العادي للمحيطات أقرقة عاملة فاملة لعبدة قطاعبات دعاجلبة األولويبات
الشبببباملة لقطاعببببات األنشببببطة ،مثببببني احلوكمة/السياسببببات ،والتتطببببيو ادكبببباين البحببببر ،
واألاوات البحرية ،والقطب الشما  ،واألنبواع البحريبة الغازيبة ،واحلطبام البحبر  ،واآلثبار
الخ فلحق بالثبدييات البح ريبة ،ومراقبق اءسبتقبال ادرقبيبة ،وفكييبن ادبوانا والبنيبات التحتيبة
السبباحلية مبب ارفربباع منسببوب البحببر/الظببواهر اجلويببة القصببو  ،و بب البيانببات ادتعلقببة
بقطاعات األنشطة ادرفبطبة با يطبات .وفشبمني اجملباءت اجلديبدة قيبد النظبر يف ىلطبار األقرقبة
العاملببة مواببوع اثببار الترسبببات والتعكببر النببافمل عببا الببتتلص مببا يالببة التعببديا يف أعمبباط
البحار وعا التعديا يف أعماط البحار على النظم اديكولوجية البحرية.
 - 6ويشمني أعضا ،اجمللبس العبادي للمحيطبات عبددا متزايبدا ويموعبة كبب ة فضبم أكثبر
ما  70فركة رائدة يف يال ا يطات ومنظمة منتسبة ىللي ا .ومببادرة اجمللبس بننشبا” ،دوائبر
األعمبال ادرفبطببة أنشبطت ا با يطببات“ يتجبباوز نطباط أعضببا ،اجمللببس ويشبمني فبببكة متناميببة
فضم ما يربو على  34 000ج ة ما اجل ات ادعنية با يطات.
ياءت برناممل العمني واألنشطة ادضطل هبا يف اآلونة األخ ة
 - 7أابببأ اجمللببس العببادي للمحيطببات ادنتبد وادنببرب ادعتببره هبمببا علببى الصببعيد العببادي
لدوائر األعمال ادرفبطة أنشطت ا با يطات مبا أجبني التعباون مب األمبم ادتحبدة واحلكومبات
وغ ها ما اجل ات ادعنية با يطات.
-8

ويف هذا الصددب ،جر ما يلي

وج و دعوة ىل اجمللس العبادي للمحيطبات مبا مكتبب األمب العبام لممبم
(أ
ادتحببدة ليكببون اببما لسببة رببثل يشبباركون يف قريببق اخلببربا ،ادعببين با يطببات التبباب لببه
ألغراض مرمتر األمم ادتحدة للتنمية ادستدامة؛
(ب عقد اجمللس اءجتماع الوحيد لقطاعات األنشطة ادرفبطة با يطات ما أجبني
فقببدم ىلسب امات دوائببر األعمببال ادرفبطببة أنشببطت ا با يطببات يف مببرمتر األمببم ادتحببدة للتنميببة
ادستدامة (حزيران/يونيه  2012؛
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(ج كان اجمللس ادمثني الوحيد لقطاعات األنشطة ادرفبطة با يطات الخ وج بو
هلببا الببدعوة للمشبباركة يف ادببرمتر ادعببين باءسببتدامة الببذ عقببده مببرمتر قمببة منتببد التعبباون
اءقتصاد آلسيا وا يو اهلادئ؛
أقببام اجمللببس أول حببوار لببدوائر األعمببال علببى ادطببالط ب ب دوائببر األعمببال
(د
ادرفبطببة أنشببطت ا با يطببات والرريببق العامببني ادعببين بالتنميببة ادسببتدامة التبباب جمللببس ادنطقببة
القطبية الشمالية؛
(هب كبببان اجمللبببس الكيبببان الوحيبببد مبببا ببب دوائبببر األعمبببال ادرفبطبببة أنشبببطت ا
با يطات الخ قدمو ىلس امات بشنن أهداه التنميبة ادسبتدامة ىل دورة قريبق األمبم ادتحبدة
العامني ادرتوح باب العضوية ادعين بنهداه التنمية ادستدامة يف ادوااي ادتعلقة با يطات؛
نظبببم اجمللبببس ادنتبببد البببدو ادتعبببدد القطاعبببات لبببدوائر األعمبببال بشبببنن
(و
السياسات والتتطيو يف يال ا يطات ،وكان أول منتد ما نوعه على ادطالط.
-9

وقد فطور برناممل عمني اجمللس العادي للمحيطات بسرعة يف اجملاءت ادبينة أدناه.

سياسات وحوكمة ا يطات
 - 10يكرببني اجمللببس مشبباركة قطاعببات األنشببطة بشببكني بنببا ،يف عمليببات واب سياسببات
اءستدامة البحرية نات األولوية ما خالل ادشاركة يف العمليات الرئيسبية لواب السياسبات.
ويعمني اجمللس على امان ىلبالغ أعضائه ودوائر األعمال ادرفبطبة أنشبطت ا با يطبات عمومبا
بببالتطورات الرئيسببية يف السياسببات العامببة الببخ سببترثر علببى مسببتقبني األعمببال التجاريببة يف
ا يطات نتيجة ما يقوم به اجمللس ما أعمال نشطة يف يال الراد وادبالغ والتحليني.
 - 11قريما يتعلق بالعمليبات نات األولويبة العليبا ،يُجبر اجمللبس أعمبال الرابد والتحليبني
وادبببالغ لصبباا أعضببا ،اجمللببس يف مببا يتعلببق بالعمليببات والتطببورات الرئيسببية يف يببال واب
السياسات واختان القرارات ادتصلة با يطات ويعمني على امان فقبدم معلومبات متوازنبة ىل
دوائر األعمال وأهنا فزوَّد بادعلومات وفشار على و بنا ،،حسبب اءقتضبا .،ويشبمني نلبك
بب ونشبببر ادعلومبببات ومتثيبببني قطاعبببات األنشبببطة ادسبببرولة ادرفبطبببة با يطبببات يف ارا،هبببا
وج ودهببا ومعلوماهتببا .وحببا يومنببا هببذا ،فشببمني أولويببات السياسببات ادتعلقببة با يطببات
مراواببات األمببم ادتحببدة بشببنن التنببوع البيولببوجي يف ادنبباطق الواقعببة خببارج نطبباط الوءيببة
الوطنية ،وافراقية التنوع البيولوجي ،وعملية األمم ادتحدة التشاورية ادتعلقة با يطات وقبانون
البحار .ونضين حاليا ىل فلك األولويات السلطة الدولية لقاع البحار.
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 - 12ويوقر اجمللس العبادي للمحيطبات مسبتو متزايبدا مبا ادعلومبات واحلضبور ألعضبائه
يف العمليات السياسافية الرئيسية .قعلى سبيني ادثال ،كان اجمللس هبو اهليببة القطاعيبة ادشباركة
الوحيدة يف كامني اجتماع األمم ادتحدة الرمسي ادتعلق بنمكانية فعديني قانون البحار مبا أجبني
معاجلببة مسببنلة التنببوع البيولببوجي يف ادنبباطق الواقعببة خببارج نطبباط الوءيببة الوطنيببة يف عببامي
 2013و  .2014ويعمني اجمللس على معاجلة هذا النقص يف مشاركة دوائر األعمال ادرفبطبة
أنشبطت ا با يطببات وابمان ىلجببرا ،مناقشبة أكثببر فوازنبا ومسببتن ة بدرجبة أكببرب يف مبا يتعلببق
بالتطورات الخ سيكون هلا اثار كب ة على ادوارد ادستترجة ما قاع البحار.
 - 13ويف مثال اخر ،قيما يتعلق بافراقية التنوع البيولوجي ،يف عبام  ،2010أابدر اجمللبس
استعرااببا لعمليببات احلوكمببة والعمليببات السياسببافية الرئيسببية ،وحتلببيال مرصببال لالفراقيببة.
وفببار اجمللببس يف مببرمترات األطببراه يف اءفراقيببة العافببر واحلبباد عشببر والثبباين عشببر ويف
اءجتماعببات التحض ب ية .وكببان اجمللببس الكيببان الوحيببد الببذ مثببني دوائببر األعمببال ادرفبطببة
أنشطت ا با يطات يف فلك ادناقشات ادستريضبة ادتعلقبة مبسبائني السياسبات البحريبة الرئيسبية
يف مبببرمتر األطبببراه يف افراقيبببة التنبببوع البيولبببوجي .وحظيبببو مشببباركة اجمللبببس بترحيبببب
احلكومببات وأمانببة افراقيببة التنببوع البيولببوجي وغ هببا مببا اجل ببات ادعنيببة بواببر ا مشبباركة
ارورية وقيمة لدوائر األعمال البحرية.
 - 14ويبببزود اجمللبببس دوائبببر األعمبببال ادرفبطبببة أنشبببطت ا با يطبببات بادعلومبببات ادتعلقبببة
بالتطورات يف يال سياسات ا يطات وحوكمت ا ما خالل فنظيم مناسببات رئيسبية يشبره
علي ا .وقد هلني مرمتر القمة ادعين بدور ا يطبات يف التنميبة ادسبتدامة البذ نظمبه اجمللبس يف
عام  2013جلسة رئيسية عا السياسات ادتعلقة با يطات .ولر حاليبا ىلنشبا ،قريبق عامبني
معين بالسياسبات ادتعلقبة با يطبات .ويف أوائبني عبام  ،2014فبار اجمللبس لوحبده مبا بب
القطاعببات ادرفبطببة أنشببطت ا با يطببات يف مراواببات األمببم ادتحببدة بشببنن أهببداه التنميببة
ادستدامة .ويربو اجمللس أيضا الة مبافرة ب وكاءت األمم ادتحبدة والوكباءت احلكوميبة
الدولية الرئيسية ودوائر األعمال ادرفبطة أنشطت ا با يطات ما خبالل هبذه ادناسببات .قعلبى
سبببيني ادثببال ،فببار بصببرة مببتكلم يف ادناسبببات الببخ عقببدها اجمللببس كببني مببا فببعبة فببرون
ا يطببات وقببانون البحببار ،وأمانببة افراقيببة التنببوع البيولببوجي ،وبرنبباممل األمببم ادتحببدة للبيبببة،
واللجنة األوقيانوغراقية احلكومية الدولية التابعة لليونسبكو ،ويلبس ادنطقبة القطبيبة الشبمالية،
وغ ها ما وكاءت األمم ادتحدة واهليبات احلكومية الدولية.

15-05091

9/18

ISBA/21/A/INF.1

التتطيو ادكاين البحر /التتطيو يف يال ا يطات
 - 15يتطور التتطبيو ادكباين البحبر بشبكني سبري يف العديبد مبا ادنباطق ،وء سبيما يف
اءحتاد األورويب والوءيات ادتحدة وأستراليا ويُقترح حاليا اعتماده للمنباطق ا يطيبة الدوليبة.
وادشاركة يف اختان القرارات الرعالة يف يال التتطيو ادكاين البحر ارورة أساسبية لبدوائر
األعمببال ادرفبطببة أنشببطت ا با يطببات .وأنشببن اجمللببس قريقببا عببامال معنيببا بببالتتطيو ادكبباين
البحببر وسببيكرني أن فشببمني عمليببة التتطببيو مشبباركة من جيببة وفبباملة مببا جانببب طائرببة
متنوعة ما القطاعات ادرفبطة أنشطت ا با يطات وكذلك استتدام أساليب علمية وفقييمبات
للمتبباطر نات مصببداقية .ومشبباركة دوائببر األعمببال ادرفبطببة أنشببطت ا با يطببات علببى ببو
مستن وبشبكني اسبتباقي وبنبا ،ومنسبق يف التتطبيو ادكباين البحبر أساسبي لتحقيبق القيمبة
ادتوخاة ما أعماهلا.
 - 16يف أوروبا ،يتتب اجمللس عملية التتطيو ادكاين البحر على مسبتو السياسبة العامبة
البحريببة لالحتبباد األورويب ويتعامببني مب العنااببر ادعنيببة التابعببة للجماعببة األوروبيببة ،وء سببيما
ادديرية العامة دصائد األمسا والشرون البحرية .ويركز التتطيو ادكاين البحبر حاليبا علبى
اءنتقببال ىل ادسببتو ادقليمببي/مسببتو حببوض البحببر ،مببثال يف يببر البلطيببق ويببر الشببمال.
وهببذا يرببرض علببى دوائببر األعمببال ادرفبطببة أنشببطت ا با يطببات فنظببيم نرس ب ا علببى الصببعيد
ادقليمي ويتيأ هلا قراة للقيام بذلك .وسينظم اجمللس حلقات عمبني ىلقليميبة بشبنن التتطبيو
ادكاين البحر لرائبدة دوائبر األعمبال ادرفبطبة أنشبطت ا با يطبات يف ادنباطق البخ حتتباج ىل
نلك والخ فبد قي ا اجل ات ادعنية ما يكري ما اءهتمام .وقد ينشن عا هذه العمليبة يلبس
لببدوائر األعمببال ادرفبطببة أنشببطت ا با يطببات بواببن نلببك وسببيلة مسببتمرة متاحببة للقطبباع
اخلبباص للتراعببني بشببكني من ب جي ومسببتمر م ب بعضببه بعضببا يف مببا يتعلببق بببالتتطيو البحببر
والوسائني الالزمة للمشاركة بشكني اعي يف عملية التتطيو ادكاين البحر .
 - 17ويف الوءيات ادتحدة ،أابأ ما ادلأ لقطاعبات األنشبطة ادرفبطبة با يطبات حتسب
ق م مببا للتتطببيو ادكبباين البحببر ومشبباركت ا قيببه ،ونلببك يعببز ىل السياسببات الوطنيببة
واجمللس الوطين للمحيطات يف الوءيات ادتحبدة .ومبا بب أمبور أخبر  ،يتطلبب هبذا واب
وفنريبذ التتطببيو ادكبباين البحبر مببا خببالل يموعبة فتببنلن مببا فسببعة بببراممل ىلقليميببة (دون
ىلقليمية للتتطيو .وقبد عقبدت احلكومبة مبرمترا رئيسبيا مشبتركا بب الوكباءت يف منتصبن
عام  2011للمضي قبدما ططط با يف يبال التتطبيو ادكباين البحبر  .وعقبد اجمللبس العبادي
للمحيطببات أول منتببد وطببين لببدوائر األعمببال ادرفبطببة أنشببطت ا با يطببات بشببنن التتطببيو
ادكبباين البحببر يف متوز/يوليببه  2011حببا يكرببني أن قطاعببات األنشببطة ادرفبطببة با يطببات
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فر ببم علببى أقضببني وجببه التتطببيو ادكبباين البحببر  ،وأهنببا علببى اطببالع كامببني علببى خطببو
احلكومة ،وما أجني فنمية ادشاركة البنا،ة وادنسقة ما جانبب دوائبر أعمبال مسبتن ة مرفبطبة
أنشببطت ا با يطببات يف سببياط عملببه .ويف سببياط نشببر عمليببة التتطببيو ادكبباين البحببر يف
الوءيات ادتحدة على الصعيد ادقليمي ،يتصني اجمللس مبجموعة القطاعات ادرفبطبة با يطبات
العاملببة يف كببني منطقببة مببا أجببني فيس ب ق ببم عمليببة التتطببيو الببخ اببدر هبببا فكليببن حببديثا
وادشار كة قي ا .وهذا قد يتطلب فنظبيم حلقبات عمبني ىلقليميبة ورمببا يبرد ىل ىلنشبا ،يبالس
(دون وطنية ىلقليمية لدوائر األعمال ادرفبطة أنشطت ا با يطات.
ادشاكني البيبية التنريذية/التقنية الخ فواجه القطاعات ادرفبطة با يطات
 - 18هنا طائرة ما ادشاكني البيبية البحرية التنريذية والتقنية الخ فشكني حتديا للعديبد مبا
قطاعات األنشطة ادرفبطة با يطات ،ودلاد قبرص التبرزر ،وحتقيبق وقبورات احلجبم .ويعبزز
اجمللس التعباون قيمبا بب األعضبا ،مبا أجبني فطبوير التعباون الشبامني لعبدة قطاعبات يف واب
الببرباممل العلميببة وبببراممل البحببوىل سببعيا ىل ىللبباد حلببول قعالببة مببا حيبب التكلرببة لتلببك
التحببببديات ادشببببتركة .وفشببببمني ادسببببائني نات األولويببببة األاببببوات البحريببببة ،واحلشببببن
األحيائي/واألنواع البحريبة الغازيبة ،واابطدام السبرا بالثبدييات البحريبة ،ومراقبق اءسبتقبال
ادرقبية .وكما نُكر ،فشمني اجملاءت اجلديدة قيد النظر يف ىلطبار األقرقبة العاملبة موابوع اثبار
الترسبات والتعكر النافمل عبا البتتلص مبا يالبة التعبديا يف أعمباط البحبار وعبا التعبديا يف
أعماط البحار على النظم اديكولوجية البحرية.
 - 19ويعمني اجمللس م أعضائه على ىلنشا ،أقرقة عاملة قادرة على وا أقضبني ادمارسبات
يف معاجلة ادشاكني التنريذية والتقنية الخ فواجه البيبية البحرية .وقبد فشبمني اجل بود البخ فببذهلا
األقرقببة العاملببة وا ب خطببة وأولويببات دوليببة موحببدة للعلببوم والبحببوىل التطبيقيببة فتضببما
مسامهات ما احلكومات والباحث األكادميي  .واجمللس بصدد واب اخلطبة الدوليبة ،ولبر
حتديببد أولويببات البحببوىل العلميببة والتطبيقيببة ادتعلقببة بادسببائني نات األولويببة .ويقببود اجمللببس
قطاعات األنشطة ادرفبطبة با يطبات بو ىلجبرا ،يبوىل فعاونيبة وقعالبة وىللباد حلبول دعاجلبة
اد شببباكني البيبيبببة البحريبببة ادشبببتركة نات األولويبببة مبببا خبببالل الشبببراكات أو اءحتبببادات
أو ”ادشاري ادشتركة ب الصناعات“ أو ”الشراكات ب القطباع العبام واخلباص“ .ومبا
خالل نلك ،يعمني اجمللس على هتيبة السياط ادناسب حللبول عمليبة وقعالبة مبا حيب التكلربة
مبببا أجبببني معاجلبببة ادشببباكني البيبيبببة البحريبببة ادشبببتركة نات األولويبببة اسبببتنادا ىل أسبببس
علمية سليمة.
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الريادة ادقليمية يف يال األعمال ادرفبطة با يطات
 - 20يشج اجمللس على ىلنشا ،يالس ىلقليمية لبدوائر األعمبال ادرفبطبة أنشبطت ا با يطبات
هبده ىلفبرا األعضبا ،علبى بو منسبق يف ادسبامهة يف عمليبات واب السياسبات ادقليميبة،
واجل بود العلميبة ،وىللبباد حلبول للمشبباكني التنريذيبة والتقنيببة علبى الصببعيد ادقليمبي .ويعمببني
اجمللس م األعضا ،على استكشاه سبني فعزيبز ج بود قطاعبات متعبددة يف ادنباطق اجلغراقيبة
نات األولويببببة ،مثببببني منطقببببة القطببببب الشببببما  ،والبحببببر األبببببي ،ادتوسببببو ،ومنطقببببة
البحر الكارييب ،وغرب أقريقيا.
 - 21قري بع ،هذه ادناطق ،وء سيما منطقبة القطبب الشبما  ،فُببذل ج بود م مبة علبى
الصعيد احلكبوم ي واحلكبومي البدو ومبا ادنظمبات غب احلكوميبة دعاجلبة الشبواغني ادتعلقبة
بالبيبة البحرية .غ أن قطاعات األنشطة ادرفبطة با يطات ء فشار بشكني منب جي وفبامني
ومنسق وعلى اعيد القطاعات يف العديد ما العمليبات نات الصبلة مبنطقبة القطبب الشبما .
وبادر اجمللس بتنظيم حلقة العمني ادعنية بننشا ،يلبس قيبادة دوائبر األعمبال يف منطقبة القطبب
الشما خالل أول ”حوار لدوائر األعمال“ على األطبالط مب الرريبق العامبني ادعبين بالتنميبة
ادسببتدامة التبباب جمللببس ادنطقببة القطبيببة الشببمالية ،وقببد عقببد كالمهببا يف ريكياقيببك ،يببومي
 16و  17أيلول/سببببتمرب  .2012و يف وقبببو ءحبببق ،عقبببد اجمللبببس جلسبببة جيبببدة جبببدا
حضببرها الكببث ون خببالل مببرمتر القمببة ادعببين بببدور ا يطببات يف التنميببة ادسببتدامة ادعقببود يف
نيسبببان/أبريني  ،2013مبببا أجبببني مواابببلة فطبببوير يلبببس قيبببادة دوائبببر األعمبببال يف منطقبببة
القطب الشما الذ يشره اجمللس على فنسيقه والرريق العامني التاب للمجلس ادعبين مبنطقبة
القطب الشما .
 - 22وحيرز اجمللس أعضا،ه مبا األقرقبة العاملبة ادقليميبة ويبالس دوائبر األعمبال ادقليميبة
بشكني أعم علبى معاجلبة مسبائني اسبتدامة ا يطبات وادفبراه علي با والتحلبي بادسبرولية يف
مبافرة األعمال ادرفبطة هبا .وما خالل نلبك ،يكربني اجمللبس مسبامهة القطباع ومشباركته يف
عمليات ىلقليمية ددة ما أجني كرالة ىلدارة فرون ا يطات على بو متبوازن .ويف مبا يتعلبق
ببع ،ادنباطق ،أدت فطبورات معينبة ىل فوليبد زخبم وىلفاحبة قبرص .قمبثال ،يف منطقبة البحبر
األبي ،ادتوسبو هنبا اهتمبام بتحسب مراقبق اءسبتقبال ادرقبيبة وابرورة فنسبيق نلبك مبا
جانببب قريببق قيبباد متعببدد القطاعببات لببدوائر األعمببال .ويف غببرب أقريقيببا ،افصببني برنبباممل
البحار ادقليمية التاب لربناممل األمم ادتحبدة للبيببة وجلنبة فيبار بنغبيال البحبر بباجمللس العبادي
للمحيطببات يف مببا يتعلببق بننشببا ،قريببق ىلقليمببي لببدوائر األعمببال ادرفبطببة أنشببطت ا با يطببات
هبده التعاون م احلكومات وغ ها ما اجل ات ادعنية با يطبات يف مناطق با .ويف أسبتراليا،
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األوسبباا العلميببة ادعنيببة با يطببات م تمببة بنفببرا قطاعببات األنشببطة ادرفبطببة با يطببات
يف حتس ب وفوسببي نطبباط عمليببات الراببد والنمببانج ادتعلقببة با يطببات الببخ سببتريد دوائببر
األعمال والعلوم.
فسبت العلبوم يف يبال ا يطات/قطاعبات األنشبطة الذكيبة
جانب قطاعات األنشطة

ب البيانبات وفبادهلبا مبا

 - 23حدد أعضا ،اجمللس العادي للمحيطات ارورةً على اجمللبس فلبيتب ا وقرابة متاحبة لبه
يف ما يتعلق بوا وفنسيق برناممل أو ”منرب“ يرمي ىل فوسبي نطباط دور قطاعبات األنشبطة
يف ب وفببادل البيانببات ادتعلقبة با يطبات والغبباله اجلبو وحتسب نلببك البدور وفنسببيقه.
وسيتعلم وسيستريد برناممل ”فست العلوم يف يال ا يطات/قطاعات األنشطة الذكيبة“ مبا
الرببرص ادتاحببة حاليببا وسينشببا برنايببا دفببرا يموعببة مببا قطاعببات األنشببطة يف عمليببات
راد ا يطات على نطاط كامبني جديبد ،أ مشباركة أسباطيني السبرا وادنصبات البحريبة يف
البيانات على ادد الطويني وبشكني متكامبني .واجل بود البخ فببذهلا قطاعبات األنشبطة يف
هذا اجملال حتظى بالترحيب والتشجي ما جانب اجل ات ادعنية با يطات.
 - 24وقد سبق للمجلس أ ن أجبر مناقشبات مب عبدد مبا الشبركات (يف ادقبام األول يف
يبباءت النرو/الغبباز ،والشببحا ،والتكنولوجيببا البحريببة ،والتببنم والببرباممل الوطنيببة لراببد
ا يطات (مثال يف الوءيات ادتحدة واءحتباد األورويب وأسبتراليا  ،وكلب ا يريبد ويشبج هبذه
ادبادرة .واجتمب اجمللبس عبدة مبرات ببرئيس اللجنبة األوقيانوغراقيبة احلكوميبة الدوليبة التابعبة
لليونسببكو الببخ فتعبباون مب اجمللببس هبببده ىلفببرا القطبباع اخلبباص يف هببذا اجملببال مببا يبباءت
اءهتمام ادشتر  .وفتيأ براممل اللجنة األوقيانوغراقية احلكومية الدولية قرابة للتعباون البدو
وىلعداد بيانات مترق علي ا عاديا بشنن القضايا الخ هتبم قطاعبات األنشبطة ادرفبطبة با يطبات
والروابو القائمة م الرباممل احلكومية الوطنية لعلوم ا يطات.
 - 25وفتو ادنظمة العادية لمراباد اجلويبة فنسبيق البنظم البحريبة دراقببة الغباله اجلبو .
وفتعاون اللجنة األوقيانوغراقيبة احلكوميبة الدوليبة وادنظمبة العاديبة لمراباد اجلويبة يف اللجنبة
ادشتركة ادعنية باألرااد اجلوية البحرية ،الخ لدي ا برناممل ي ده ىل فطوير وفنسبيق برنباممل
”سرا الررص“ .ويشار اجمللس يف اءجتماع الذ يعقده كني سنت قريبق عمليبات الرابد
الخ جتر ما السرا التاب للجنة ادشبتركة ادعنيبة باألراباد اجلويبة البحريبة مبا أجبني ابمان
التنسيق بنشاا م اللجنة األوقيانوغراقيبة احلكوميبة الدوليبة وادنظمبة العاديبة لمراباد اجلويبة
وبنببا ،عالقببات مب الوكبباءت الوطنيببة والدوليببة الرئيسببية واألقببراد يف األوسبباا ادعنيببة براببد
ا يطات .واستضاقو اللجنة األوقيانوغراقيبة احلكوميبة الدوليبة التابعبة لليونسبكو حلقبة عمبني
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أولية لربناممل ”فست العلوم يف يال ا يطات/قطاعات األنشطة الذكية“ (يف باريس ،يبومي
 12و  13كببانون األول/ديسببمرب  2011للشببروع يف فصببميم اهليكببني والعمليببة الالزمبب
لرسم خريطة طريق ادستقبني.
 - 26وهلني مبرمتر القمبة ادعبين ببدور ا يطبات يف التنميبة ادسبتدامة البذ نظمبه اجمللبس يف
عبببام  2013جلسبببة رئيسبببية بشبببنن ”فسبببت العلبببوم يف يبببال ا يطات/قطاعبببات األنشبببطة
الذكية“ .ونظم اجمللس حلقبة عمبني بشبنن ”سبرا الصبيد الذكيبة“ يف أواخبر عبام  2013يف
ادببرمتر العببادي لمغذيببة البحريببة (سببانو جببونز ،كنببدا ،مببا  28أيلول/س ببتمرب ىل  4فشببريا
األول/أكتوبر  . 2013ويف عام  ،2014نظم اجمللبس حلقبة عمبني لقطاعبات األنشبطة بشبنن
ب بيانببات منطقببة القطببب الشببما  ،يف ىلطببار منتببد النقببني البحببر يف القطببب الشببما
(هلسنكي ،ما  8ىل  10نيسان/أبريني  ،وكانو أول حلقة ما نوع ا على ادطالط.
 - 27ومببا خببالل برنبباممل ”فسببت العلببوم يف يببال ا يطات/قطاعببات األنشببطة الذكيببة“
والرريق العامني ادعين به ،يس م اجمللس يف زيبادة الر بم وادشباركة يف ب البيانبات مبا أجبني
حتس ادعاره ادتعلقة با يطات والغاله اجلو  .ويعمبني اجمللبس علبى ىلدراج بيانبات قطباع
األنشطة يف قواعد البيانات احلكومية والعلمية ادتعلقة با يطات .ويسعى الربناممل ىل ىلحبداىل
حتسا كب يف ق م ا يطات ،مبا يرضبي ىل بيببة عمبني يريبة أكثبر قابليبة للتنببر هببا مبا أجبني
استتدام ا يطات على و منمون ومسرول.
بيان واري دد ارفباا مقااد اجمللس العادي للمحيطات مبقااد السلطة الدولية لقاع
البحار ،وء سيما ما ميكا فقدميه ما ىلس ام يف فطور السلطة
 - 28يتسببق بشببكني قببو فركيببز اجمللببس العببادي للمحيطببات علببى القيببادة والتعبباون ادتعببدد
القطاعات على الصعيد الدو يف فناول استدامة ا يطات وعلوم ا وىلدارهتا م وءيبة السبلطة
يف كرالة استتدام معادن قاع البحار بعناية ومسرولية .واجملباءت الربناييبة للمجلبس ادتعلقبة
يوكمببة ا يطببات ،والتتطببيو البحر /ا يطببي ،ومشبباكني اددارة البيبيببة التقنيببة والتنريذيببة،
ودور قطبباع األنشببطة يف ب وفبببادل البيانببات ،فسبباهم كل ب ا يف رسببالة السببلطة وج ودهببا
الرامية ىل فعزيز ق م ادناط ق البحريبة البخ فُسبتغني يف أنشبطة القطباع ويف ختطبيو وىلدارة فلبك
ادناطق.
 - 29ويتراعني اجمللس م السلطة يف ادقام األول يف ما يتعلق بالتقييم البيبي واددارة البيبيبة،
وء سيما يف ما يتعلبق بواب ادطبار التنظيمبي لالسبتغالل وواب قواعبد وأنظمبة وىلجبرا،ات
دن ادابرار بالب يببة البحريبة مبا جبرا ،األنشبطة البخ جتبر يف ادنطقبة .وببذل اجمللبس بالرعبني
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ج ودا فرمي ىل ادسبامهة يف فطبور السبلطة؛ قربي نيسبان/أبريني  ،2014وزع نشبرة ىلخباريبة
فلتمس ىلس امات قطاع األنشطة ادرفبطة با يطات يف دراسة استقصائية آلرا ،اجل بات ادعنيبة
أعدهتا السلطة الدولية لقاع البحار .وأُرسني ادعالن ىل فبكة اجمللس الخ فضم قائمبة عنبوان
بريدية ىللكترونيبة فتبنلن مبا  34 000مبا اجل بات ادعنيبة ،دبالغ با بالدراسبة اءستقصبائية
وفشببببجي ادمببببثل ادعنببببي واد ببببتم مببببا قطبببباع األنشببببطة ادرفبطببببة با يطببببات علببببى
فقدم فعليقاهتم.
 - 30وبنبا ،علبى هبذا اءلتبزام واجل بود ،ميكببا للمجلبس أن يُشبر وتلببن دوائبر األعمببال
ادرفبطبببة أنشبببطت ا با يطبببات يف العمبببني مبب السبببلطة وأن يسببباعد البببدول علبببى ق بببم البببنظم
اديكولوجيببة يف قبباع ا يطببات وأن يضب مبببادئ احلوكمببة الرفببيدة وأقضببني ادمارسببات الببخ
حيتاج ىللي ا قطاع التعديا يف أعماط البحار.
 - 31واجمللبس يف موقب قريبد ميكنببه مبا ادسباعدة يف كرالبة مسببامهة يموعبة مبا قطاعببات
األنشببطة ادرفبطببة با يطببات (مثببني الببنرو والغبباز ومصببائد األمسببا والكببابالت البحريببة الببخ
لدي ا معلومات وبيانات وخبربات وأقضبني رارسبات متعلقبة مبجباءت اءهتمبام احليويبة لبد
السلطة ،مبا يف نلك
(أ

استعادة البيبة البحرية وىلاالح ا؛

(ب

التقييمات البيبية البحرية وخطو اددارة البيبية؛

(ج اسببترافيجيات اءسببتجابة الراميببة ىل حرببظ واسببتعادة أدا ،التنببوع البيولببوجي
والنظم اديكولوجية؛
ق م وظائن النظام اديكولوجي والتنوع البيولوجي الخ ينبغي ا اقظة علي با
(د
على الصعيديا ادقليمي وا لي؛
(هب

فداب وىلجرا،ات اءستجابة يف حاءت الطوارئ؛

فعريببببن ”الضببببرر اجلسببببيم“ و ”الببببنظم اديكولوجيببببة البحريببببة اهلشببببة“
(و
يف ما يتعلق يماية البيبة البحرية؛
فعزيبببز وفشبببجي اسبببتتدام أقضبببني ادمارسبببات ،مببببا يف نلبببك أوجبببه التقبببدم
(ز
التكنولوجي يف يال البح العلمي ،ما أجني محاية البيبة أثنا ،العمليات؛

15-05091

(ح

راد العمليات ،واءمتثال ،والظروه البيبية ،والنظم اديكولوجية البحرية؛

(ا

حتديد أقضني ادمارسات البيبية واددارة التكيرية ووا ىلجرا،ات هلا؛
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(
البحار العميقة.

واب ب هنبببمل ددارة ادتببباطر ميكبببا فكيير بببا مب ب اسبببتغالل ادعبببادن يف قببباع

اهليكني
 - 32فوجه الدعوة ىل الشركات العاملة يف القطاعبات ادرفبطبة با يطبات ادلتزمبة بالريبادة
يف ”مسرولية الشركات يف ما يتعلق با يطات“ مبا أجبني متييبز نرسب ا عبا طريبق اءنضبمام
ىل عضوية اجمللس العادي للمحيطات .وعلى ادرفح لعضبوية اجمللبس ادعبالن عبا فنييبدهم
لرؤية اجمللس ورسالته ،وعا عزم م على ادشاركة بنشباا يف برنباممل عمبني اجمللبس .وعضبوية
اجمللببس مرتوحببة أيضببا أمببام رابطببات قطاعببات األنشببطة ادعنيببة وادنظمببات ادنتسبببة ىللي ببا،
أ ادرسسببات البحثيببة واألكادمييببة والعلميببة الببخ فعمببني عببا كثببب م ب قطاعببات األنشببطة
ادرفبطة با يطات.
س يلبس ىلدارة ميثببني وتلبن دوائببر األعمبال ادرفبطببة أنشبطت ا با يطببات.
 - 33ويبدير اجمللب ل
ولبببر اختيبببار يلبببس اددارة مبببا بب ب أعضبببا ،اجمللبببس العبببادي للمحيطبببات وهبببو مصبببمم
كي يشمني ما يلي
(أ

مزيمل وتلن ما قطاعات األنشطة؛

(ب

متثيني جغرايف متنوع؛

(ج

رثلون للشركات األعضا( ،وليس أعضا ،ما الرابطات أو أعضا ،منتسب ؛

(د

أعضا ،اجمللس األكثر نشاطا يف ادنظمة؛

(هب األعضا ،ما الشركات الخ مرت على عضويت ا سنة فقوميية كاملة علبى أقبني
فقببدير؛ وقتببرة العضببوية يف يلببس ىلدارة اجمللببس العببادي للمحيطببات ثببالىل سببنوات ،وميكببا
ألعضا ،اجمللس الترفأ لرترف متتاليت .
 - 34وفتببنلن اللجنببة التنريذيببة جمللببس ىلدارة اجمللببس العببادي للمحيطببات مببا أعضببا ،مكتببب
اجمللس ،أ الرئيس وأم اخلزانة واألم  .وينتتب أعضبا ،مكتبب يلبس اددارة مبا جانبب
يلس اددارة بكامني هيبته لوءية مدهتا سنتان .ويعمني يلس ىلدارة اجمللبس العبادي للمحيطبات
على أساس فواقق اآلرا ،يف اختان القرارات.
 - 35وفعببد جلنببة الببرباممل برنبباممل عمببني اجمللببس وفتببو حتديثببه وفقدميببه ىل يلببس اددارة
ءستعرااه وادواققة عليه .وفنشا جلنة الرباممل ،حسب احلاجة واءقتضا ،،أقرقبة عاملبة فتبو
ىلعداد وفنريذ عناار ددة مبا برنباممل العمبني .وفعمبني األقرقبة العاملبة يف ىلطبار اختصاابات
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مترق علي ا وفقدم بانتظام فقارير ىل جلنة الرباممل الخ فقدم ببدورها فقبارير منتظمبة ىل يلبس
. برناممل عمني اجمللس ادترق عليه، العام على او،اددارة بشنن األدا
 يف اجمللس العادي للمحيطات،الشركات وادنظمات األعضا
 اجمللس العادي للمحيطات هم، كان أعضا،2014 ديسمرب/ حا كانون األول- 36
Liquid Robotics

3 W Marine Pty Ltd

Lloyd Register

A.P. Moller-Maersk A/S

Louisbourg Seafoods

Almi Tankers S.A.

M3 Marine (Offshore Brokers) Pte Ltd

Arcadis

MF Shipping Group

Arctia Shipping

.Marine Acoustics, Inc
ادع د البحر جلامعة ميموريال

ASL Environmental Sciences

Mitisubishi heavy Industries

Baird Publications

.Nautilus Minerals, Inc

مع د بافني التذكار

Noise Control Engineering

BigBlueStuff

رابطة أمريكا الشمالية حلماية البيبة البحرية

Birds Eye - Iglo

Ocean Networks Canada

Blank Rome

Ocean Nourishment

BP

Ordendorff Carriers GmbH & Co. KG

جامعة كيب بريتون

OLRAC SPS

Cape Cod Commercial Fishermen’s Alliance

PanGeo Subsea

Caris USA Inc.

Planet OS (formerly Marinexplore
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Arctic Fibre

للدراسات الدولية

 مع د مونت،مركز اءقتصاد األزرط

Resolute Marine Energy

China Navigation Company/Swire Pacific Offshore

RightShip

Circumpolar Solutions

Rio Tinto

ClassNK

Royal Greenland A/S

يلس فنمية ادناطق الساحلية يف اهلند

Sanford Limited

CSA Ocean Sciences Inc.

Scottish Marine Institute (SAMS

Det Norske Veritas (DNV-GL)

Shell

ESRI

Shipping Forum Ltd

ExxonMobil

Southall Environmental Associates (SEA

FOB

SubCtech

Global Trust Certification
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Tai Chong Cheang (TCC) Steamship Co. HK

Guangxi Penshibao Co., Ltd

Technip

Inc ،Heidmar

TierraMar Consulting

Heerema Marine Contractors Nederland SE

TOTAL

Holman Fenwick Willan LLP

Total Marine Solutions

IHC Mining

Twin Dolphins

International Chamber of Shipping (ICS)

University of Texas Marine Science In

اءحتاد الدو ألاحاب الناقالت ادعين مبكاقحة التلوىل

.Winward Ltd

JASCO Applied Sciences

Zodiac Marine

Keppel Offshore and Marine
L-3 Mari Pro Inc

 احلاليون جمللس ىلد ارة اجمللس العادي للمحيطات،األعضا
 يلبببس ىلدارة اجمللبببس العبببادي، كبببان أعضبببا،2014 ديسبببمرب/ حبببا كبببانون األول- 37
للمحيطات هم
،اءنتما

15-05091

 يلس اددارة،أعضا

ExxonMobil

غار ىلساكسا (الرئيس

PlanetOS

راينر ست نريلد (أم اخلزانة

Holman Fenwick Willan

جوناثان ويب (األم

Rio Tinto

بيتر غالزبرو

Baird Publication

نيني ب د

Tai Chong Cheang (TCC) Steamship Co.

قينا بافوردها

Golder Associates

هانز كريستيان كراروب

Louisbourg Seafoods

لوري كينيدي

Royal Greenland A/S

ميكائيني ثنغوس

كب ادوظر التنريذي/الرئيس

بول هولثس

18/18

