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                        الدورة الثامنة والستون
   *                 من القائمة األولية  )  أ   (  ٧٦      البند 

                            احمليطات وقانون البحار
                                                                            تقرير عن أعمال الفريق العامل املخصص اجلامع املعين بالعمليـة املنتظمـة                

                                                                                          لإلبالغ عـن حالـة البيئـة البحريـة وتقييمهـا علـى الـصعيد العـاملي، مبـا يف                    
           االقتصادية  -                      ذلك اجلوانب االجتماعية

  
ــار  ١٤                 رســالة مؤرخــة       ــايو  /        أي ــة مــن        ٢٠١٣       م ــة العام ــيس اجلمعي ّ                                           موّجهــة إىل رئ    

                                            الرئيسني املشاركني للفريق العامل املخصص اجلامع 
  

                                                                                                 نتشرف بأن حنيل إليكم التقريـر املرفـق عـن أعمـال الفريـق العامـل املخـصص اجلـامع،                      
      عمــال   ،     ٢٠١٣     يــل    أبر /         نيــسان  ٢٥     إىل   ٢٢                                                       الــذي اجتمــع يف مقــر األمــم املتحــدة يف الفتــرة مــن 

                                                اجلـزء الثـاين مـن التقريـر التوصـيات                 تـضمن   وي  .   ٧٨ /  ٦٧                               من قرار اجلمعية العامـة          ٢٣١       لفقرة    با
    .                                                            املتفق عليها لتقدميها إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني

ــائق                                                                                                          ونرجــو ممتــنني تعمــيم هــذه الرســالة والتقريــر املرفــق هبــا بوصــفهما وثيقــة مــن وث
   . “                    احمليطات وقانون البحار ”                                           جلمعية العامة يف إطار بند جدول األعمال املعنون  ا

  غونسالفيسكاميلو ) توقيع(
  مادوريراجواو ميغيل ) توقيع(
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                                                                                    تقرير الفريـق العامـل املخـصص اجلـامع املعـين بالعمليـة املنتظمـة لإلبـالغ                     
ــة وتقييمهــا علــى الــصعيد العــاملي، مبــا يف      ــة البحري ــة البيئ       ذلــك                                                                               عــن حال

           االقتصادية  -                  اجلوانب االجتماعية
  

                                 تقرير الفريق العامل املخصص اجلامع  -     أوال  
ُ                                      ، ُعقـد االجتمـاع الرابـع للفريـق           ٧٨ /  ٦٧                                 من قرار اجلمعيـة العامـة           ٢٣١              عمال بالفقرة     -   ١   

                                                                                                          العامل املخصص اجلامع التابع للجمعية العامة املعين بالعملية املنتظمـة لإلبـالغ عـن حالـة البيئـة                  
                                                                                                وتقييمها على الصعيد العاملي، مبا يف ذلـك اجلوانـب االجتماعيـة واالقتـصادية، يف مقـر                         البحرية

                          ونظـرا للتقـدم احملـرز        .     ٢٠١٣         أبريـل    /          نيـسان    ٢٥       إىل     ٢٢                                       األمم املتحدة بنيويورك يف الفترة من       
   .                                                        يف املناقشات، رفعت اجللسة قبل املوعد احملدد يف القرار بيوم واحد

  )                                    سـانت فنـسنت وجـزر غرينـادين        (                          ة كـاميلو غونـسالفيس                                    وعني رئـيس اجلمعيـة العامـ        -   ٢
                             وألقــت باتريــشا أوبــراين،   .                           رئيــسني مــشاركني لالجتمــاع  )          الربتغــال (                           وجــواو ميغيــل مــادوريرا 

ــة    ــشارة القانونيـ ــة واملستـ ــشؤون القانونيـ ــام للـ ــني العـ ــة األمـ ــم                                                                               وكيلـ ــة باسـ ــة االفتتاحيـ                                   ، الكلمـ
   .     العام     األمني

                                              ا، وممثـل لدولـة غـري عـضو، وتـسع منظمـات                     دولـة عـضو    ٦٠                        وحضر االجتمـاع ممثلـو       -   ٣
 (                                                حكومية دولية وهيئات أخرى، ومنظمة غري حكومية واحدة

 

١( .   
                مـن قـرار        ٢٠٩                                                                                وشارك يف االجتماع أيـضا منـسقا فريـق اخلـرباء املنـشأ عمـال بـالفقرة                    -   ٤

                   اململكـة املتحـدة     (                وأالن سـيمكوك      )          بربـادوس  (                           ألف، ومها لورنا إنيس        ٣٧ /  ٦٥                اجلمعية العامة   
    ).                            نيا العظمى وأيرلندا الشمالية ا    لربيط
                           جـدول األعمـال املؤقـت،        )  أ   : (                                                       وأتيحت لالجتماع الوثائق الداعمة واملعلومات التاليـة        -   ٥

ــا يف    ــوذج، مبـ ــشروح والنمـ ــال املؤقـــت املـ ــدول األعمـ ــرح؛                                                                وجـ ــال املقتـ ــيم األعمـ                                          ذلـــك تنظـ
            امـل األول                                                                                           مشروع جدول زمـين مـنقح أعـده فريـق اخلـرباء للتقيـيم البحـري العـاملي املتك                    ) ب (

                                                          معلومات أعدهتا أمانة العملية املنتظمة عـن منـوذج التقيـيم      )  ج (                                 الذي ستجريه العملية املنتظمة؛     
                                                                معلومــات مقدمــة مــن أمانــة العمليــة املنتظمــة عــن حالــة    )  د (                                  البحــري العــاملي املتكامــل األول؛ 

               لإلسـهام يف        هنـج        وضـع                                                        معلومات أعدهتا أمانة العملية املنتظمة للنظـر يف           )   هـ (                 موقعها الشبكي؛   
                                                                                                        تعزيــز وتيــسري بنــاء القــدرات عــن طريــق التعــاون الــدويل، مــع االســتفادة الكاملــة مــن الفــرص  

__________ 
              عبة شـــــؤون                                                                                                                    ميكـــــن االطـــــالع علـــــى قائمـــــة كاملـــــة بأمســـــاء املـــــشاركني يف املوقـــــع الـــــشبكي لـــــش           )١ (  

ــات ــانون                احمليطـــــــ ــار                وقـــــــ ــة                   البحـــــــ ــشؤون القانونيـــــــ ــة ملكتـــــــــب الـــــــ ــة                                                                     التابعـــــــ ــة                  باألمانـــــــ                 العامـــــــ
) www.un.org/Depts/los/global_reporting/global_reporting.htm.(   
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                                               بيانات أعدها فريق اخلرباء عـن مـشروع ميزانيـة      )  و (                  لبناء القدرات؛     خذة               والترتيبات املت         املتاحة  
   .    ٢٠١٣-    ٢٠١٢                            حمتمل للعملية املنتظمة للفترة 

                      انظـر املرفـق األول      (                                فريق العامل جـدول األعمـال                 أقر ال      ٢٠١٣       أبريل   /        نيسان   ٢٢    ويف    -   ٦
                   وخـالل املناقـشات      .                                                                      ، ووافق على تنظيم األعمال بالـصيغة الـيت اقترحهـا الرئيـسان             )            هلذا التقرير 

 (                                                                                                املوضــوعية، أحــاط الفريــق العامــل علمــا بتقريــر مكتــب الفريــق العامــل املخــصص اجلــامع   
 

٢(  .  
                                       املعقـودة حتـت رعايـة األمـم املتحـدة                                                       وقدمت عروض من طرف البلدان املضيفة حللقات العمل     

           ؛ وميـامي      ٢٠١٢         يونيـه    /           حزيـران    ٢٩       إىل     ٢٧                             بروكـسل يف الفتـرة مـن         (                            دعما للعمليـة املنتظمـة      
             ؛ ومـابوتو       ٢٠١٢         نـوفمرب    /               تشرين الثاين    ١٥       إىل     ١٣                                           بالواليات املتحدة األمريكية يف الفترة من       

ــانون األول ٧    و  ٦        يـــومي  ــتراليا يف ا    ٢٠١٢         ديـــسمرب  /               كـ ــرة مـــن                               ؛ وبريـــسبان بأسـ      إىل   ٢٥               لفتـ
ــر  /      شــباط   ٢٧ ــودتني يف        )     ٢٠١٣        فرباي ــل املعق ــيت العم ــوجزي حلق ــا مب ــاع علم                                                                   وأحــاط االجتم

 (                               بلجيكا والواليات املتحدة األمريكية
 

٣( .   
                    اإلرشــادات املقدمــة                                                                           ونظـر الفريــق العامــل أيـضا يف عمليــة إعــداد التقيــيم، مبـا يف ذلــك      -   ٧
                                               يص اخلرباء وإسناد فـصول التقيـيم إلـيهم،                                                     لمسامهني، والتعيينات ضمن جمموعة اخلرباء، وختص      ل

                                                                                                  وعقــد اجتماعــات القــائمني بالــصياغة، والتعيينــات يف فريــق اســتعراض األقــران، والتنــسيق مــع 
                                                 وباإلضـافة إىل ذلـك شـرع الفريـق العامـل             .                                                    العمليات األخرى، واجلدول الزمين املـنقح للتقيـيم       

      إىل      هبـا          تقيـيم                  ينبغي تقدمي ال      ليت                                    على وجه اخلصوص الشكل واللغات ا      و   ،   م                     النظر يف شكل التقيي   
   .  مة           اجلمعية العا

                                                                  ، واصل الفريق العامـل النظـر يف شـكل التقيـيم البحـري                  ٢٠١٣       أبريل   /        نيسان   ٢٣   يف   و  -   ٨
                                                                             ونظــــر االجتمــــاع أيــــضا يف متطلبــــات االتــــصال وإدارة البيانــــات  ،                           العــــاملي املتكامــــل األول

 (                         إنـشاء موقعهـا الـشبكي                             ال سـيما مـا يتعلـق ب     ،                                    واملعلومات ألغراض العملية املنتظمـة    
 

         ؛ ووضـع   )٤
                                                   لبنـاء القـدرات يف جمـال التقيـيم؛ وهنـج                 خـذة                والترتيبات املت         املتاحة                               قائمة حصرية أولية بالفرص     

                                                                                                   لإلسهام يف تعزيز وتيسري بناء القدرات عن طريق التعـاون الـدويل، مـع االسـتفادة الكاملـة مـن              
                                  زمــة لــدعم العمليــة املنتظمــة،       رد الال                            لبنــاء القــدرات؛ واملــوا     خــذة                والترتيبــات املت         املتاحــة         الفــرص 

   .                                           يف ذلك حالة الصندوق االستئماين للعملية املنتظمة   مبا
__________ 

ــة     )٢ (   ــا   ،         إكــوادور   ،         إســتونيا   ،         إســبانيا   ،         األرجنــتني  :                                                  يتــألف املكتــب مــن الــدول األعــضاء التالي ــا   ،          أوكراني    ،         بلغاري
          املتحــدة           الواليـات    ،       كينيــا   ،      غانـا    ،      الـصني    ،      شــيلي   ،      النكـا        ســري   ،       كوريـا           مجهوريـة    ،        املتحــدة          ترتانيـا           مجهوريـة 
  .       اليونان   ،        األمريكية

                                                             إعـداد مـوجزي حلقـيت العمـل املعقـودتني يف موزامبيـق                      حاليـا            وجيري    .A/67/687      و   A/67/679             الوثيقتني     انظر   )٣ (  
   ).    ٢٠١٣      فرباير  /      شباط  ٢٧     إىل   ٢٥            يف الفترة من  (            وأستراليا  ، )    ٢٠١٢      ديسمرب  /            كانون األول ٧    و  ٦     يومي  (

  .www.worldoceanassessment.org     انظر    )٤ (  
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                                                                                              وقــدمت أمانــة العمليــة املنتظمــة تقريــرا عــن حالــة الــصندوق االســتئماين للعمليــة، ومت     -   ٩
                                                                                                           تذكري الفريق العامل بأن العملية سـتالقي صـعوبات متزايـدة يف تـوفري املـساعدة املاليـة للخـرباء                    

   .                                          ضور اجتماعاهتا املقبلة ما مل يتوافر متويل إضايف حل
ُ                                                    ُعقد اجتماع مكتب العملية املنتظمـة ملناقـشة مـشروع        ،  ١٣  ٢٠       أبريل   /        نيسان   ٢٤    ويف    -    ١٠

                                                  ، عــرض الرئيــسان املــشاركان مــشروع التوصــيات      ٢٠١٣        أبريــل  /         نيــسان  ٢٥   ويف   .           التوصــيات
                                    علـى نـص لتقدميـه إىل اجلمعيـة                                                           ونظـر الفريـق العامـل يف املـشروع ووافـق              .                        على الفريـق العامـل    

                       وخالل املناقـشات أحـاط      ).                                انظر الفرع الثاين من هذا التقرير (                               العامة يف دورهتا الثامنة والستني  
                                                           لمـسامهني وباجلـدول الـزمين املـنقح للتقيـيم البحـري                                   اإلرشـادات املقدمـة ل                           الفريق العامل علما ب   

                                          ة اخلـرباء، وافـق الفريـق العامـل علـى                  وخبصوص جمموعـ   .                                      العاملي املتكامل األول للعملية املنتظمة  
ــدول        ــة، وحتــث مــن خالهلــم ال ــة املنتظمــة برؤســاء اجملموعــات اإلقليمي ــة العملي ــصل أمان                                                                                                      أن تت
                                                                                                األعضاء مرة أخرى على تقدمي ترشيحات إضـافية لـسد أيـة ثغـرات يف جمـاالت اخلـربات لـدى                   

ــادل وال       ــرايف الع ــل اجلغ ــة إىل التمثي ــاة احلاج ــع مراع ــة اخلــرباء، م ــسني                                                                                 جمموع ــني اجلن ــوازن ب   .                       ت
                                                                                               وباإلضــافة إىل ذلــك طلــب الفريــق العامــل مــن املكتــب أن يقتــرح موعــدا الجتماعــه اخلــامس، 

   .                                                                     وأوصى بأن تنظر اجلمعية العامة الحقا يف هذه املسألة يف دورهتا الثامنة والستني
  

                                                                                          توصيات الفريق العامـل املخـصص اجلـامع املقدمـة إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا                   -       ثانيا  
                الثامنة والستني

   .                                                                          يوافق الفريق العامل املخصص اجلامع على تقدمي التوصيات التالية إىل اجلمعية العامة  -    ١١
  :يوصي الفريق العامل اجلامع بأن حتيط اجلمعية العامة علما مبا يلي  )١(  
                    املرفـــق الثـــاين  (                                                     املقدمـــة للمـــسامهني، الـــيت اعتمـــدها املكتـــب                 اإلرشـــادات    ) أ (  

   ؛ )       التقرير    هلذا
                                                                                  مشروع اجلدول الزمين املنقح للتقييم البحري العـاملي املتكامـل األول للعمليـة                ) ب (  
   ؛ )             هلذا التقرير            املرفق الثالث (        املنتظمة 
     إىل   ٢٧                                بروكـــسل يف الفتـــرة مـــن                                             مـــوجزي حلقـــيت العمـــل املعقـــودتني يف      ) ج (  

      إىل  ١٣                                                                وميـــامي بالواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة يف الفتـــرة مـــن  ،    ٢٠١٢         يونيـــه  /         حزيـــران   ٢٩
   . )A/67/687    و A/67/679     انظر    (    ٢٠١٢      نوفمرب  /           تشرين الثاين  ٥ ١

                                                                                       حيث الفريـق العامـل املخـصص اجلـامع علـى تنظـيم حلقـات العمـل املتبقيـة،                    و   ) ٢ (  
    ، يف  )                 ، املرفــق الثــاينA/66/189       انظــر    (                                                            علــى النحــو املــبني يف املبــادئ التوجيهيــة حللقــات العمــل 

   .             عملية املنتظمة    لل                                       أقرب فرصة ممكنة من أجل إرشاد الدورة األوىل
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                                                                                ويوصي الفريق العامل املخصص اجلامع بأن تقر اجلمعية العامة بالعمـل الـذي                ) ٣ (  
                                                                                                     أمتــه فريــق اخلــرباء التــابع للعمليــة املنتظمــة خــالل املرحلــة األوىل مــن دورة التقيــيم األوىل، وأن  

              لثانيـة مـن                                                                                            ترحب بأعضاء فريق اخلرباء الذين استمروا يف العمـل ضـمن الفريـق خـالل املرحلـة ا                
 (                   دورة التقييم األوىل  

 

ُ                                       ، وتشجع اجملموعات اإلقليمية الـيت مل تقـم بعـُد بتعـيني خـرباء يف الفريـق             )٥                                      
    .                  على القيام بذلك  ٧١ /  ٦٤            من القرار    ١٨٠            عمال بالفقرة 

                                                                                 ويطلــب الفريــق العامــل املخــصص اجلــامع إىل فريــق اخلــرباء حتديــد الثغــرات        ) ٤ (  
                                                                    ة اخلـرباء، كمـا يطلـب مـن أمانـة العمليـة املنتظمـة أن                                                        القائمة يف جماالت اخلـربات لـدى جمموعـ        

                                                                                        تواصل، بالتشاور مع املكتب، توجيه الدعوات إىل الـدول األعـضاء بتعـيني خـرباء، وأن تؤكـد       
    .                                              بصفة خاصة احلاجة إىل سد أية ثغرات من هذا القبيل

                                                                       ويوصي الفريق العامل املخصص اجلامع بأن حتث اجلمعية العامـة الـدول علـى         ) ٥ (  
                                                                                              صلة تعيني أفراد يف جمموعة اخلرباء للعمليـة املنتظمـة عـن طريـق اجملموعـات اإلقليميـة، وفقـا               موا

                                                 ، من أجل تقدمي الدعم للعمـل الـذي يقـوم            )              ، املرفق األول  A/66/189      انظر   (                    ملعايري تعيني اخلرباء    
      كتـب                                                                                        به فريق اخلرباء إلعداد التقييم البحري العاملي املتكامل األول، وأن تطلـب مـن أعـضاء امل       

                                                                                                االتصال بالدول األعضاء ضمن اجملموعات اإلقليمية اليت ينتمون إليها، حلثها على تعـيني أفـراد               
    .              يف جمموعة اخلرباء

ــامع     ) ٦ (   ــل املخــــصص اجلــ ــام                                                      وحيــــث الفريــــق العامــ ــى القيــ ــرباء علــ ــق اخلــ                                           فريــ
                                                                                      اخلرباء وإسناد فصول التقييم إليهم يف أقرب فرصة ممكنة، لكي يوافق املكتـب علـى                      بتخصيص

                                   اء مــن إكمــال التقيــيم يف أقــرب                                                               هــذا التخــصيص، ســعيا لــتمكني فريــق اخلــرباء وجمموعــة اخلــرب 
   .   ممكن    وقت

ُ                                        ويقـرر الفريــق العامـل املخــصص اجلـامع أن يقــوم فريـُق اخلــرباء، عنـدما يقــدم         ) ٧ (                                              
                                                                                               مشروع التقييم األول لالستعراض، بتعيني فريق اسـتعراض األقـران مـن ضـمن جمموعـة اخلـرباء                

                                                                                     ظمة، مع مراعاة ضرورة كون أعضاء فريق استعراض األقران ممـن مل يـشاركوا مـن                             للعملية املنت 
   .                             لفصول اليت يطلب منهم استعراضها                            قبل يف إعداد ورقات العمل أو ا

ــاره         ) ٨ (   ــق اخلــرباء يف اعتب ــق العامــل املخــصص اجلــامع أن يأخــذ فري                                                                                     ويقــرر الفري
                                          ملهام عليهم، وأن يراعي معـايري تعـيني                                                                   التوازن العام عند اختيار أعضاء جمموعة اخلرباء وتوزيع ا        

   .                           يف ذلك التمثيل اجلغرايف العادل   مبا       اخلرباء، 

__________ 
ــة         )٥ (   ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــال بقـ ــشأ عمـ ــرباء املنـ ــق اخلـ ــه يف     ٣٧ /  ٦٥                                                                   فريـ ــالع عليـ ــن االطـ ــف، وميكـ ــع   املو                                       ألـ   :      قـ

www.un.org/Depts/los/global_reporting/global_reporting.htm.  
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                 فرقـة الـصياغة    أل                                    ُ                 ويوصي الفريق العامل املخصص اجلامع بأن ُتعقد اجتماعات       ) ٩ (  
   .                                           عند االقتضاء للمساعدة على إعداد فصول التقييم

                           العامـة بـأن يقـدم                                                                     ويوصي الفريق العامل املخصص اجلـامع بـأن تقـرر اجلمعيـة              )  ١٠ (  
                                                                                                             املوجز كوثيقة رمسية من وثائق اجلمعيـة العامـة، علـى النحـو املـبني يف املخطـط املبـدئي للتقيـيم                      

       ُ                                     ، وبـأن ُيتـاح التقيـيم البحـري العـاملي       )                   ، املرفـق الثـاين    A/67/87 (                                 البحري العاملي املتكامـل األول      
                             ريـق اخلـرباء، وأن يـسعى                                                                                       املتكامل األول علـى املوقـع الـشبكي للعمليـة املنتظمـة بلغـات عمـل ف                
   .                                                                 األمني العام إىل تقدمي التقييم جبميع اللغات الرمسية، رهنا بتوافر املوارد

                                                                                       ويقرر الفريق العامل املخصص اجلامع بـأن ينظـر فريـق اخلـرباء، بالتـشاور مـع                    )  ١١ (  
                                                                                                    املكتب وأمانة العملية املنتظمة، يف سبل حتسني التنسيق مـع الوكـاالت واهليئـات األخـرى الـيت                 

                                        يـــق تبــادل املعلومـــات والبيانـــات  ُ                                                                ُتجــري تقييمـــات متعلقــة باحمليطـــات، مبـــا يف ذلــك عـــن طر   
   .         التقييمات   عن

 ُ                                                                                وُيقــر الفريــق العامــل املخــصص اجلــامع باملــسامهات املقدمــة يف إنــشاء املوقــع      )  ١٢ (  
                                                                                                     الــشبكي للعمليــة املنتظمــة وبــأن املوقــع ســيكون حتــت ســلطة األمــم املتحــدة، عــن طريــق أمانــة 

                                                                                      ويـدعو الفريـق العامـل املخـصص اجلـامع إىل إجـراء مـشاورات بـني املكتـب،                     .       ملنتظمة          العملية ا 
ــة العمليــة املنتظمــة                                                                                                         مبــشاركة املنــسقني املــشتركني لفريــق اخلــرباء حــسب االقتــضاء، وبــني أمان

   .     عملية                         خبصوص حمتوى املوقع الشبكي لل
             ة اسـتكمال                                                                          ويطلب الفريق العامل املخصص اجلـامع إىل أمانـة العمليـة املنتظمـ               )  ١٣ (  

                                                                                                         القائمــة احلــصرية األوليــة لبنــاء القــدرات يف جمــال التقيــيم، عنــد تلقــي املــسامهات مــن الــدول     
                                                                                           األعضاء ورؤساء الوكاالت املتخصصة والصناديق والربامج التابعة لألمم املتحـدة، واملنظمـات            

         ن أجـل                                                                                                  احلكومية الدولية األخرى ذات الصلة املـشاركة يف األنـشطة املتعلقـة ببنـاء القـدرات مـ                 
                                                                                                  تقييم حالة البيئة البحرية، مبـا يف ذلـك اجلوانـب االجتماعيـة واالقتـصادية، وكـذلك مـسامهات              
                                                                                               مؤسـسات التمويــل، كمــا يــشجع هــذه اجلهــات علـى تقــدمي أيــة معلومــات إضــافية ذات صــلة   

   .             ن متاحة لديها                   بالقائمة احلصرية تكو
                 يقــوم، بــدعم                                                                  ويطلــب الفريــق العامــل املخــصص اجلــامع مــن فريــق اخلــرباء أن    )  ١٤ (  

                                                                                                        جهات منها فريقه الفرعي املعين ببناء القدرات، بتحديد الثغـرات يف جمـال بنـاء القـدرات، مـع                   
ــدول األعــضاء يف إطــار حلقــات العمــل، وعــرض هــذه         ــيت حتــددها ال ــاة االحتياجــات ال                                                                                                   مراع
                                                                                                  املعلومــات علــى املكتــب لكــي ينظــر يف الــسبل الكفيلــة بــسد أيــة ثغــرات وتقــدمي توصــيات إىل 

                                                                                                العامــل املخــصص اجلــامع مــن أجــل تعزيــز وتيــسري بنــاء القــدرات عــن طريــق التعــاون            الفريــق
   .               لبناء القدرات   خذة              والترتيبات املت       املتاحة                                     الدويل، مع االستفادة الكاملة من الفرص 
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                                                                           ويشدد الفريق العامل املخصص اجلامع علـى احلاجـة إىل اسـتمرار احلـوار بـني            )  ١٥ (  
                                                                   ، واللجنــة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليــة، وبرنـامج األمــم                                         املكتـب، وأمانـة العمليــة املنتظمـة   

                                                                                                         املتحــدة للبيئــة، واملنظمــة البحريــة الدوليــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، وســائر  
   .                            لتقين والعلمي للعملية املنتظمة                                                   وكاالت األمم املتحدة املتخصصة املعنية، بشأن توفري الدعم ا

                                                                    امل املخصص اجلامع بأن تقـر اجلمعيـة العامـة بالـدور اهلـام                                ويوصي الفريق الع     )  ١٦ (  
ــة املنتظمــة وأن توصــي هــذه       ــرويج للعملي ــه الوكــاالت املتخصــصة يف الت                                                                                                   الــذي ميكــن أن تؤدي

   .                           والتنسيق مع أمانة العملية                                               الوكاالت مبواصلة الترويج للعملية املنتظمة بالتشاور
                            جع اجلمعيــة العامــة علــى                                                        ويوصــي الفريــق العامــل املخــصص اجلــامع بــأن تــش     )  ١٧ (  

                                                                                                    إتاحة فرص إضافية لفريق اخلرباء التابع للعملية املنتظمة للحصول علـى املعلومـات ذات الـصلة                
   .                             املتكامل األول وببناء القدرات                      بالتقييم البحري العاملي

ــة العامــة مــع         )  ١٨ (   ــأن تالحــظ اجلمعي                                                                                    ويوصــي الفريــق العامــل املخــصص اجلــامع ب
                                                                     للصندوق االسـتئماين للتربعـات لغـرض دعـم عمليـات الـدورة األوىل                                     التقدير التربعات املقدمة    

                                                                                                     الــيت مــدهتا مخــس ســنوات للعمليــة املنتظمــة، وأن تعــرب عــن بــالغ قلقهــا إزاء حمدوديــة املــوارد 
                                                                                           املتاحة يف الصندوق االستئماين، وحتث الدول األعضاء واملؤسسات املالية الدوليـة والوكـاالت             

ــة ال   ــات احلكوميـ ــة واملنظمـ ــيني                                         املاحنـ ــخاص الطبيعـ ــة واألشـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــة واملنظمـ                                                                  دوليـ
ــالفقرة        ــشأة عمــال ب ــصناديق املن ــة لل ــدمي تربعــات مالي ــى تق ــاريني عل ــرار     ١٨٣                                                                                    واالعتب ــن الق                  م

ــوارد          ٧١ /  ٦٤ ــة، ويوصــى كــذلك، يف ضــوء امل ــة املنتظم ــسبل أخــرى يف العملي ــسامهة ب                                                                                          ، وامل
                                          معيـة العامـة احلاجـة إىل االسـتدامة                                                                   احملدودة املتاحة يف الصندوق االستئماين، بـأن تـستعرض اجل         

       املوارد    بـ        لتنبؤ            إمكانية ا                                                                             يف أنشطة العملية املنتظمة، وأن تقرر مواصلة النظر يف احلاجة إىل كفالة             
    .                                                     املالية املخصصة لدعم عمليات العملية املنتظمة واستدامتها

     مـني                                                                          ويوصي الفريق العامل املخصص اجلامع بأن تطلب اجلمعية العامـة إىل األ              )  ١٩ (  
      ، إىل    ٧١ /  ٦٤                   مـن القـرار         ١٨٣    رة                                                               العام إدارة الصندوق االستئماين للتربعات املنشأ عمال بـالفق        

   .                                                                 بعد دورة السنوات اخلمس األوىل وعلى مدى امتداد عمليات العملية املنتظمة   ما
                                                                                ويطلــب الفريــق العامــل املخــصص اجلــامع إىل املكتــب أن ينظــر يف املوعــد           )  ٢٠ (  

                      هـذه املـسألة يف                                                             امس، ويوصي كذلك بـأن تنظـر اجلمعيـة العامـة يف                                    املناسب لعقد اجتماعه اخل   
   .      والستني              دورهتا الثامنة
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            املرفق األول
                                                                               جدول أعمال االجتمـاع الرابـع للفريـق العامـل املخـصص اجلـامع املعـين                    

                                                                                 بالعملية املنتظمة لإلبالغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمهـا علـى الـصعيد             
   .           االقتصادية-          االجتماعية                        العاملي مبا يف ذلك اجلوانب 

   .              افتتاح االجتماع  - ١
   .                   إقرار جدول األعمال  -   ٢
   .            تنظيم األعمال  -   ٣
   .                                    تقرير مكتب الفريق العامل املخصص اجلامع  -   ٤
   .                       ً                            حلقات العمل املنظمة دعماً للدورة األوىل للعملية املنتظمة  -   ٥
                                املنتظمة، مبا يف ذلك حالـة                                                                    عملية إعداد للتقييم البحري العاملي املتكامل األول للعملية         -   ٦

   .                       التعيينات يف جمموعة اخلرباء
    .                                                       شكل التقييم البحري العاملي املتكامل األول للعملية املنتظمة  -   ٧
                                                                                              متطلبات االتصال وإدارة البيانات واملعلومـات ألغـراض العمليـة املنتظمـة مبـا يف ذلـك                   -   ٨

   .                  حالة موقعها الشبكي
   .                                                  تاحة والترتيبات املتخذة لبناء القدرات يف جمال التقييم              ّ             قائمة حصرية أّولية بالفرص امل  -   ٩
                                                                                       النظر يف وضع هنج لإلسهام يف تعزيز وتيسري بناء القدرات عن طريق التعاون الـدويل،                 -    ١٠

   .                                                                   مع االستفادة الكاملة من الفرص املتاحة والترتيبات املتخذة لبناء القدرات
                                                    ا يف ذلك حالـة الـصندوق االسـتئماين للعمليـة                                                     املوارد الالزمة لدعم العملية املنتظمة، مب       -    ١١

   .       املنتظمة
   .                                                                 اعتماد التوصيات اليت ستقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني  -    ١٢
   .          مسائل أخرى  -    ١٣
   .              اختتام االجتماع  -    ١٤
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             املرفق الثاين
                        إرشادات مقدمة للمسامهني     

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠
       مقدمة  -    أوال   

                                                                                       يتـضمن هــذا املرفـق ترتيبــات عمـل وإرشــادات ألولئـك املــسامهني يف التقيـيم البحــري        -   ١
                                                                                                          العــاملي املتكامــل األول يف إطــار العمليــة املنتظمــة لإلبــالغ عــن حالــة البيئــة البحريــة وتقييمهــا    

ــى ــة           علـ ــب االجتماعيـ ــك اجلوانـ ــا يف ذلـ ــاملي مبـ ــصعيد العـ ــصادية   -                                                               الـ ــاملي   (             االقتـ ــيم العـ                       التقيـ
    ).        للمحيطات     األول

                                                                                  وسيكون التقييم العاملي األول للمحيطات نتاج التعاون بني عـدد كـبري مـن اخلـرباء يف          -   ٢
                                                   ويتمثل التحـدي الرئيـسي يف إعـداد التقيـيم            .                                                كثري من اجملاالت املختلفة، يقومون بأدوار خمتلفة      

   .                                                                                                       البحري العـاملي املتكامـل األول، حبيـث جيمـع بـني اجلوانـب البيئيـة واالقتـصادية واالجتماعيـة                   
                                                                                                    وستقوم أفرقة اخلرباء حتت اإلشراف العام لفريق اخلرباء التابع للعملية املنتظمة بإعـداد مـشاريع               

    ).                            وورقات عمل داعمة عند االقتضاء (       الفصول 
ُ                                وقد ُخصصت هذه اإلرشادات للفئات التالية  -   ٣      :    

  ة                                                                                           أعضاء فريق اخلرباء التابع للعملية املنتظمـة املنـشأ عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـ                   ) أ (  
        ألف؛  ٣٧ /  ٦٥

                                                                                            أعضاء جمموعة اخلـرباء املعينـة ملـساعدة فريـق اخلـرباء التـابع للعمليـة املنتظمـة،                     ) ب (  
   ؛   ٢٣١ /  ٦٦                        عمال بقرار اجلمعية العامة 

                                                                                  املستعرضون األقران الذين توجه إليهم الدعوة يف إطار ترتيبات يوافق عليهـا               ) ج (  
    .                     العاملي األول للمحيطات                                                 الفريق العامل املخصص اجلامع، الستعراض مشروع التقييم 

    .  “       املسامهون ”                                          ويشار إىل أعضاء هذه اجملموعات بكلمة جامعة هي   -   ٤
    

              مركز املسامهني   -       ثانيا  
                                                                                              عنـــد املـــسامهة يف إعـــداد التقيـــيم العـــاملي األول للمحيطـــات، مـــن املتوقـــع أن يـــؤدي   -   ٥

                كومــة أو أيــة                                                                            املــسامهون دورهــم بــصفتهم الشخــصية كخــرباء مــستقلني، ال كممــثلني أليــة ح  
                                                                                       وينبغـي هلـم عـدم التمـاس أو قبـول أيـة تعليمـات مـن خـارج العمليـة                       .                        سلطة أو منظمة أخـرى    

                                                                                                                 املنتظمة بـشأن عملـهم املتعلـق بإعـداد التقيـيم، بـالرغم مـن أن هلـم حريـة التـشاور علـى نطـاق                      
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                                                                                                       واسع مع غريهم من اخلـرباء ومـع املـسؤولني احلكـوميني، لكفالـة اتـسام إسـهاماهتم باملـصداقية                   
                                                            ومــن املتوقــع أيــضا أن يكــشف املــسامهون ألمانــة العمليــة   .                                    والــشرعية ومطابقــة مقتــضى احلــال

                                                                                                 املنتظمة عن أي تضارب يف املصاحل، أو أية إمكانية لتصور وجـود تـضارب يف املـصاحل، سـواء                   
                                                                                                         قبل قبـول التعـيني أو بعـد التعـيني، وذلـك عنـد نـشوء أي تـضارب حمتمـل، وأن يؤكـدوا علـى                    

    .                                                      لتقييم العاملي األول للمحيطات على التزامهم بالقيام بذلك              املوقع الشبكي ل
                                                                                        وستكون املدخالت الـيت يـشارك هبـا املـسامهون أساسـية لنجـاح التقيـيم العـاملي األول               -   ٦

                                          وبناء على ذلك فإن أمساء أعضاء فريـق          .                                                      للمحيطات وسيشار إليها إشارة وافية يف نص الوثيقة       
                                 وسـينوه بأولئـك املـشاركني يف         .                    يف بدايـة الفـصل                                               الصياغة اخلاص بكل فصل سـتظهر واضـحة         

                                                             وستكون هناك إمكانية القتبـاس كـل فـصل وورقـة عمـل               .                                   إعداد ورقات العمل بنفس الطريقة    
   .                                                            وباملثل ستتم اإلشارة بشكل مناسب إىل عمل املعلقني واملستعرضني األقران  .        على حدة

    
                       بنية العملية املنتظمة   -       ثالثا  

                                                                       هي عملية حكومية دولية مسؤولة أمـام اجلمعيـة العامـة، ويوجههـا                             إن العملية املنتظمة    -   ٧
                                                                                                 القانون الدويل، مبا يف ذلك اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحـار وغريهـا مـن الـصكوك الدوليـة           

                                                                                                  ويتـوىل اإلشـراف علـى العمليـة املنتظمـة وتوجيههـا فريـق عامـل خمـصص جـامع تـابع                        .        املنطبقة
                            ويتـألف إطـار العمليـة        .                                        كافة الدول األعضاء يف األمم املتحدة                                      للجمعية العامة يتكون من ممثلي    

                                جمموعة مـن املبـادئ يـسترشد         )  ج (                    وصف لنطاق عملها؛      )  ب (              اهلدف العام؛     )  أ   : (           املنتظمة من 
ــشغيلها؛    ــة وت ــشاء العملي        وميكــن   .                                                  أفــضل املمارســات الــيت حيــددها فريــق اخلــرباء     )  د (                                       هبــا يف إن

                                 وبناء القـدرات أمـر ال غـىن          .                         الشبكي للعملية املنتظمة                                        االطالع على هذه املكونات على املوقع       
   .                                                                                                                   عنه مـن أجـل التنفيـذ، ويعتـرب جـزءا ال يتجـزأ مـن العمليـة املنتظمـة يف مجيـع مراحـل تنفيـذها                          

                                            ، اليت أيدت فيها اجلمعية العامة التوصـيات       ٧١ /  ٦٤                             من قرار اجلمعية العامة         ١٧٧              انظر الفقرة    (
ــواردة يف املرفــق األول للوثيقــة   ــة   A/64/347                                    ال ــة العام ــرار اجلمعي ــضا ق ــف،   ٣٧ /  ٦٥                                           انظــر أي          أل

                                                               وجيب أن خيضع ختصيص املهـام ألعـضاء جمموعـة اخلـرباء ملبـدأ                 ).    ٢٠٣       إىل      ٢٠٠             الفقرات من   
                                                                                                          التمثيل اجلغرايف العادل يف مجيع أنشطة العمليـة املنتظمـة، وأن يـوىل االعتبـار الواجـب للتـوازن                   

   .                                 ادئ األخرى اليت أقرهتا اجلمعية العامة                                    املستصوب بني اجلنسني، دون االنتقاص من املب
                                                                                          وقــد أنــشئ فريــق خــرباء لالضــطالع مبهمــة عامــة تتمثــل يف القيــام بتقييمــات يف إطــار    -   ٨

                                                 خبريا يعـني مخـسة منـهم مـن قبـل كـل                ٢٥                                  ويتألف الفريق من عدد يصل إىل         .                 العملية املنتظمة 
                            ا، وآســيا واحملــيط اهلــادئ،         أفريقيــ (                                                             جمموعــة مــن اجملموعــات اإلقليميــة اخلمــس باجلمعيــة العامــة  

   ).                                                                                                    وأوروبا الشرقية، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وأوروبا الغربيـة ومنـاطق أخـرى             
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                                                                                                    ويــتم تعــيني جمموعــة مــن اخلــرباء مــن قبــل الــدول عــن طريــق اجملموعــات اإلقليميــة يف اجلمعيــة   
                                  ات وقـانون البحـار التابعـة                                وعينت شعبة شؤون احمليطـ      .                                         العامة، لتوفري الدعم لعمل فريق اخلرباء     

  ُ                 وطُلــب إىل برنــامج   .                                                                                    ملكتـب الــشؤون القانونيــة باألمانــة العامــة بوصـفها أمانــة العمليــة املنتظمــة  
                                                                                                                   األمم املتحـدة للبيئـة، واللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة التابعـة ملنظمـة األمـم املتحـدة                     

ــة    ــم والثقاف ــة والعل ــسكو (                                للتربي ــم امل  )          اليون ــة األم ــة                        ، ومنظم ــة، واملنظم ــة والزراع                                         تحــدة لألغذي
                                                                                                  البحريــة الدوليــة، والوكــاالت املتخصــصة األخــرى املختــصة التابعــة لألمــم املتحــدة، أن تقــدم   

ــضاء    ــسب االقتـ ــتقين حـ ــي والـ ــدعم العلمـ ــة       . (                                                 الـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــر قـ ــف،   ٣٧ /  ٦٥                                       انظـ           ألـ
   . )   ٢٠٢         ، الفقرة    ٢٣١ /  ٦٦               ، وقرار اجلمعية    ٢١١     إىل    ٢٠٩      ومن    ٢٠٠        الفقرات

    
          كلفة هبا                       املهام املقررة واجلهات امل  -   عا    راب  

                                                       املخطط املبدئي ألعمال إعداد التقييم العاملي األول للمحيطات  -     ألف  
                                                                                             يتحـــدد اإلطـــار اخلـــاص مبهـــام إجنـــاز التقيـــيم العـــاملي األول للمحيطـــات مـــن خـــالل   -   ٩

  يف                                                                                                اختــصاصات فريــق اخلــرباء وطرائــق عملــه الــيت اعتمــدها الفريــق العامــل املخــصص اجلــامع    
ــسان   ٢٧ ــل  /       ني ــة       ٢٠١٢        أبري ــة العام ــد اجلمعي ــا بع ــدهتا فيم ــدم هــذه     .                                             ، وأي ــذا اإلطــار تق                                 ويف ه

   .                                                              اإلرشادات املزيد من التفاصيل بشأن الكيفية اليت سيتم هبا إجناز املهام
                ُ            وجدولـه الـزمين، ُيتوقـع     ) أ (                                                             وكما توضح خطة تنفيـذ التقيـيم العـاملي األول للمحيطـات           -    ١٠

   :                                                 إسناد مخس مهام رئيسية للمسامهني يف إعداد التقييم، وهي
  ي                                                                                           إعداد ورقـات عمـل تكـون مبثابـة أسـاس للفـصول الـواردة يف التقيـيم العـامل                      ) أ (  

                                               وحسب طبيعة الفصل، قـد تـوفر التقييمـات            ) (               ، املرفق الثاين  A/67/87      انظر   (                األول للمحيطات   
                                                                                                 القائمة يف بعض احلاالت ما يكفي مـن املـواد لتغطيـة املـسائل الـيت ينبغـي معاجلتـها يف الفـصل،            

                                         وسـتدعو احلاجـة يف حـاالت أخـرى إىل            .                                                        يوفر اجلهد املبـذول يف إعـداد ورقـة عمـل حمـددة               مما
    ؛  )                                                        رقات عمل تغطي اجلوانب املختلفة أو املناطق املختلفة أو كليهما     عدة و

   ؛                                              كتابة مشاريع فصول التقييم العاملي األول للمحيطات   ) ب (  
   ؛                                        إعداد مشروع التقييم العاملي األول للمحيطات   ) ج (  
                                                                                       إجـــراء اســـتعراض أقـــران ملـــشروع التقيـــيم العـــاملي للمحيطـــات يـــضطلع بـــه     ) د (  

   ؛ ) ب (                                   واحلصول على تعليقات من الدول بشأنه                      مراجعون أقران مستقلون،
 
  

  ) www.un.org/Depts/los/global_reporting/A6787AnnexIV.pdf (                                                متاحة على املوقع الشبكي لشعبة شؤون احمليطات           ) أ ( 
   .                                          واملوقع الشبكي للتقييم العاملي األول للمحيطات
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   .                                                    وضع الصيغة النهائية لنص التقييم العاملي األول للمحيطات   )  هـ (  
                                                                                                          ويوضح الرسم البياين الوارد يف تذييل هذا املرفق مبزيد من التفـصيل كيفيـة تقـسيم هـذه املهـام                    

    .                                  بني األجزاء املختلفة للعملية املنتظمة
ــيم العــاملي األول        -    ١١ ــة لــنص التقي                                                                                                   وعنــدما ينتــهي فريــق اخلــرباء مــن وضــع الــصيغة النهائي

                                                          الفريـق العامـل املخـصص اجلـامع إىل الفريـق العامـل                                                        للمحيطات، سـيتم تقدميـه مبوافقـة مكتـب          
 ُ          وُتقــدم إىل   .                                                                                           املخـصص اجلـامع للنظــر فيـه ويعـرض علــى اجلمعيـة العامـة للموافقــة النهائيـة عليـه        

    .                                                                           املكتب أيضا مذكرة تبني التعليقات الواردة من الدول وطريقة معاجلة هذه التعليقات
  

                 مهام فريق اخلرباء  -     باء  
   :                         رباء بشكل مجاعي املسؤولية عن               سيتوىل فريق اخل  -    ١٢

                                                                                  اختيار أعضاء اجملموعات التالية رهنا مبوافقة الفريق العامـل املخـصص اجلـامع                ) أ (  
   :        أو املكتب
                                                                                     أفرقـة الــصياغة املكلفـة بكتابــة ورقــات العمـل الالزمــة لتـوفري الــدعم ملختلــف        ‘ ١ ’  

                                                      الفصول اليت يتألف منها التقييم العاملي األول للمحيطات؛ 
                                                         رقة صياغة الفصول املختلفة للتقييم العاملي األول للمحيطات؛   أف   ‘ ٢ ’  
ــشاريع            ‘ ٣ ’   ــة وم ــل األولي ــات العم ــشاريع ورق ــى م ــق عل ــيت تعل ــني ال ــة املعلق                                                                                         أفرق

    .              الفصول األولية
                                                          زمة لدى أعـضاء أفرقـة الـصياغة وأفرقـة املعلقـني وأن                                              وسيكفل فريق اخلرباء توفر املؤهالت الال     

                سانيا متكافئا؛                        ميثلوا توزيعا جغرافيا وجن
                                                                                    املوافقــة علــى اهلياكــل الــيت يقترحهــا األعــضاء الرئيــسيون املعنيــون بالفــصول،     ) ب (  

ــا ــة            مب ــد إمكاني ــيت مت حتدي ــة ال ــتعني إعــدادها والتقييمــات احلالي ــيت ي ــات العمــل ال                                                                                                     يف ذلــك ورق
                                استخدامها بدال من ورقات العمل؛ 

ــدها         ) ج (   ــيت تع ــصول ال ــشاريع الف ــل وم ــات العم ــصياغة،                                                                  اســتعراض ورق ــة ال                     أفرق
    ُ                                      وقـد ُيـصدر فريـق اخلـرباء، يف ضـوء             .                               ُ                            باإلضافة إىل أية تقييمات موجودة ُتعترب مطابقـة للغـرض         

                                                                                                   نظــره يف ورقــات العمــل والتقييمــات املوجــودة الــيت تعتــرب مطابقــة للغــرض، إرشــادات بــشأن    
 
  

                                                                                                                    قد يكون من األنسب يف التقييمات املقبلة، عندما يتوافر متسع من الوقـت، تقـسيم هـذه املهمـة إىل جـزأين                         ) ب (  
  .            دول بالتتابع                                                وإجراء استعراض األقران املستقل واالستعراض من طرف ال
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   ان                                                                                               صياغة مشاريع الفصول، مثال لكفالة تغطية أوجه الترابط اهلامة يف فـصل دون غـريه، وضـم                
                               االتساق بني خمتلف مشاريع الفصول؛

                                                    االتفاق على نص مشروع التقييم العاملي األول للمحيطات؛    ) د (  
                                                   تقدمي اقتراحات للمكتب بشأن ترتيبات استعراض األقران؛   )  هـ (  
ــوء       ) و (   ــاملي األول للمحيطـــات يف ضـ ــة لـــنص التقيـــيم العـ                                                                                       وضـــع الـــصيغة النهائيـ

    .         األقران                                   التعليقات الواردة من الدول واملراجعني
  

                       مهام األعضاء الرئيسيني   -     جيم  
                                                                                           لكفالــة وجــود شــخص ميكـــن اعتبــاره بوضــوح مــسؤوال عـــن ضــمان اتبــاع هـــذه           -    ١٣

                                                                                                             اإلرشادات يف إعـداد كـل فـصل وحتقيـق املعـايري العليـا الالزمـة فيمـا عـدا ذلـك، سـيعني فريـق                       
                   التقيـيم العـاملي                                                                            اخلرباء أحد أعضائه بوصفه العضو الرئيسي املـسؤول عـن كـل فـصل يف خمطـط         

                                                                                   باستثناء الفصول اليت تلخص أجزاء من التقييم، واليت تـرد ترتيبـات موازيـة               (                األول للمحيطات   
                                                                     وجيوز تعـيني أعـضاء آخـرين أيـضا كأعـضاء مـشاركني لألعـضاء                  ).         أدناه   ١٧                  بشأهنا يف الفقرة    

       دور                                         وميكـن أيـضا تعـيني أعـضاء لتـويل           .                                                           الرئيسيني مىت ما استلزم ذلـك تعقيـد حمتـوى الفـصول           
                         وسـيكون تعـيني األعـضاء      .                                                                      القيادة بشأن جمموعات من الفصول لكفالة تنسيقها تنـسيقا سـليما          

                          ويتــوىل العــضو الرئيــسي   .                                                                        الرئيـسيني رهنــا مبوافقــة الفريـق العامــل املخــصص اجلــامع أو املكتـب   
ــسيون        ــسانده يف ذلــك األعــضاء الرئي                                                                                                      مــسؤولية شــاملة عــن التقــدم احملــرز يف إجنــاز الفــصل، ي

ُ                                  ون إن ُوجدوا، حتت إشراف فريق اخلرباء ككـل         املشارك                                       وإذا مل يكـن العـضو الرئيـسي خـبريا       .       
                 وجيـوز القيـام      .                                                                                 يف اجملال املشمول بالفصل، يتم تعيني منظم اجتماعات مـستقل لفريـق الـصياغة             

                                                                                                  هبذا اإلجراء أيضا مىت ارتأى فريق اخلرباء أن عضوا ما من أعضاء جمموعة اخلـرباء مؤهـل علـى                   
                                   ويقـوم العـضو الرئيـسي علـى          .                                                  الع بـدور مـنظم اجتماعـات فريـق الـصياغة                           حنو خـاص لالضـط    

    :            األخص مبا يلي
                                                                             تقدمي اقتراح بتشكيل فريق صياغة لكل فصل إىل فريق اخلـرباء للموافقـة عليـه            ) أ (  

                                                              باإلضـافة إىل فريـق مـن املعلقـني يـتم اختيـاره مـن                 )                                                  مبا يف ذلك أيـة ورقـة عمـل تـدعم الفـصل             (
                          وسـيتوىل املـنظم املقتـرح      .                                           لى تلك الفصول اليت يبدو أهنـا تقتـضي ذلـك                       جمموعة اخلرباء ليعلق ع 

                                        وقد يتم إنـشاء أكثـر مـن فريـق            .                                                             لفريق الصياغة والعضو الرئيسي حتديد عضوية الفريق املقترح       
                  وختـضع تعيينـات      .                                                                           من املعلقني لفصل واحد بغرض استعراض خمتلـف اجلوانـب، عنـد االقتـضاء             

                                              وافقة أخرى من الفريق العامل اجلامع أو مكتبه؛                              أفرقة الصياغة وأفرقة املعلقني مل
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                                                                              موافاة فريق اخلرباء هبيكل الفصل الذي أعده منظم اجتماعات فريق الـصياغة               ) ب (  
                                                                                                      بالتعاون مع العضو الرئيسي مع مراعاة أية استنتاجات خلص إليها فريق اخلـرباء بـشأن اهليكـل                  

                                             اضـيع ورقـات العمـل الـيت يـتم إعـدادها                                                                    العام للتقيـيم العـاملي األول للمحيطـات؛ إضـافة إىل مو          
   ؛                  ُ                        بوصفها األساس الذي ُيستند إليه يف كتابة الفصل

                     الــيت يعــدها فريــق   )                                 ورقــات العمــل ومــشروع الفــصل (                        اســتعراض مجيــع املــواد    ) ج (  
                                                                                                   الصياغة ألغراض كتابة الفصل، والتعليقات الواردة من أي فريق من أفرقة املعلقـني، والطريقـة               

ــا    ــرح أن يتبعه ــيت يقت ــضل                                  ال ــضمان اســتخدام أف ــات، ل ــك التعليق ــصياغة يف عــرض تل ــق ال                                                                           فري
        ويـــتم    . (                                                                                          البيانـــات واملعلومـــات وكفالـــة ســـالمة االســـتنتاجات والتفـــسريات ودعمهـــا باألدلـــة 

                                                                                               االضطالع هبذه املهمة كجزء من أعمال الصياغة حيثما كان العضو الرئيسي هـو أيـضا مـنظم                 
   ؛ )            فريق الصياغة

                                                  ومـشروع الفـصل الـذي وضـعه فريـق الـصياغة                                تقدمي نسخ من ورقات العمل     ) د (  
                                                         إىل فريق اخلرباء لالتفاق بشأنه واالنتقال إىل املرحلة التالية؛ 

                                                                                 تقــدمي قائمــة بــاخلرباء الــذين ســيعملون كمــستعرضني أقــران ملــشروع التقيــيم      )  هـ (  
                                                                                                      العــاملي األول للمحيطــات، فيمــا يتعلــق بالفــصل الــذي يقومــون بــدور العــضو الرئيــسي يف          

                                                                                              إىل فريق اخلرباء للموافقة عليها، ومن مث عرضها علـى املكتـب للموافقـة عليهـا، علـى                           صياغته،  
                                        إذا مت تعيني مـنظم مـستقل الجتماعـات        (                                                     أن يتم ذلك مبساعدة منظم اجتماعات فريق الصياغة         

    ؛  )            فريق الصياغة
                                                                                 كفالة نظر فريق الصياغة بعناية يف التعليقات الواردة من الدول واملـستعرضني               ) و (  

                                                                                              ان بشأن الفصل ذي الصلة من مشروع التقييم، وكفالة قيامه بإدخال التعـديالت املناسـبة                   األقر
     ؛                                                                        على النص وضمان تسجيل إيضاحات بشأن كيفية تناول كل تعليق يف الصيغة النهائية

                                                                              الترتيــب لتحميــل أحــدث نــسخ ورقــات العمــل ومــشروع الفــصل الــيت متــت      ) ز (  
   .                          ور من املوقع الشبكي للتقييم                                  املوافقة عليها على اجلزء املتاح للجمه

                                                                                             ويتمثل الغرض من التعـاون بـني العـضو الرئيـسي ومـنظم فريـق الـصياغة، حيثمـا كانـا               -    ١٤
ــة تكامــل الفــصول املختلفــة الــيت يتــألف منــها التقيــيم واتــساقها                                                                                                          شخــصني منفــصلني، يف كفال
ــى أداء      ــم علـ ــه احلكـ ــيس الغـــرض منـ ــادات، ولـ ــذه اإلرشـ ــاع هـ ــن اتبـ ــد مـ ــا، والتأكـ                                                                                                            وجودهتـ

    .        الصياغة     فريق
َ                       وللمــساعدة علــى الوفــاء باملــسؤوليات اجلماعيــة لفريــق اخلــرباء يف احلــاالت الــيت ُيَعــني   -    ١٥  ُ                                                                

                                                                                                   فيها العضو الرئيسي أيضا منظما الجتماعات فريق الصياغة املعين بأحـد الفـصول، يعـني فريـق                 
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              داده وللعمـل                                                                          اخلرباء عضوا آخر من أعضائه الستعراض املواد املتعلقة بذلك الفصل الذي مت إعـ    
  )  و (   و    )     هــ    (  ١٣                                                                                          باالشتراك مع العضو الرئيسي علـى إجنـاز املهـام الـواردة يف الفقـرات الفرعيـة                  

   .    أعاله  )  ز (  و
  

                                     مهام أفرقة الصياغة ومنظمي اجتماعاهتا  -     دال  
   َّ                                                                                 يعــيَّن مــنظم مــستقل الجتماعــات فريــق الــصياغة خيــتص بكــل فــصل إذا مل تكــن ألي    -    ١٦

                                                                             اجملال املعين، أو إذا بـدا أن أحـد أعـضاء جمموعـة اخلـرباء مؤهـل                                             عضو يف فريق اخلرباء خربة يف     
   ِّ                                                                     وحيدِّد فريق اخلرباء يف البدايـة منظمـي اجتماعـات فريـق الـصياغة                .                         بصورة خاصة لذلك العمل   

                        وعنـدما يـتم حتديـد        .                                                                              املقترحني بتطبيق مبادئ العملية املنتظمة اليت وافقت عليها اجلمعية العامـة          
ــَق مــن أعــض   َ                    مــن يناســب الفري ــق العامــل                    ــق اخلــرباء أمســاءهم ليوافــق عليهــا الفري                                                                           اء، يقــدم فري

   .                    املخصص اجلامع أو مكتبه
                                                                                           ويــضطلع مــنظم اجتماعــات فريــق صــياغة كــل فــصل باملــسؤولية العامــة عــن صــياغة       -    ١٧

                                ويتوىل منظم اجتماعـات فريـق        .                                                         مشروع الفصل واإلشراف على إعداد ورقات العمل الداعمة       
   :           وجه اخلصوص                         الصياغة املهام التالية على

                                                                                وضــع هيكــل الفــصل، مبــا يف ذلــك حتديــد ورقــات العمــل الداعمــة الالزمــة،      ) أ (  
                               للحصول على موافقة فريق اخلرباء؛  )             إن كان مستقال (                          بالتعاون مع العضو الرئيسي 

                                                                         حتديد مرشحني آخرين لعضوية فريق الصياغة ومعلقني على الفـصل بالتعـاون            ) ب (  
   ؛ )            إن كان مستقال (                 مع العضو الرئيسي 

ــاء إعــداد وتنقــيح ورقــات العمــل ومــشروع        ) ج (                                                                                        االتفــاق علــى تقــسيم العمــل أثن
                                                                                           الفصل مع األعضاء اآلخرين يف فريق صياغة الفصل وورقات العمل الفرعية، وضمان تقـدميها              

                                      من قبل الفريق ككل وفقا للجدول الزمين؛
       أسـاس                                                                             حتديد التقييمات احلالية ذات الصلة بالفـصل الـيت ميكـن اسـتخدامها ك                ) د (  

                               للتقييم العاملي األول للمحيطات؛
                                                                             التأكد من إعداد ورقات العمل ومسودة الفصل وفقا للتوجيهـات الـواردة يف             )  هـ (  

                                                                                                  هذه الوثيقة وغري ذلك من االستنتاجات اليت توصل إليها فريق اخلرباء، وأهنا تـستند إىل أفـضل                 
   ؛                    سليمة ومدعومة باألدلة                                                       البيانات واملعلومات املتاحة، وأن االستنتاجات املتضمنة فيها 
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ُ                                                                                إذا ُعــني فريــق مــن املعلقــني، كفالــة أن يراعــي فريــق الــصياغة تعليقــاهتم، وأن     ) و (       
ُ                                                              َّ                               ُتــدخل التعــديالت املناســبة علــى املــشاريع يف ضــوء تلــك التعليقــات، وأن تــسجَّل توضــيحات  

          أدناه؛  ٦١                                                      اإلجابة اليت وردت بشأن كل تعليق على النحو املبني يف الفقرة 
                                                                           م، بالتعاون مع العضو الرئيسي، بـصياغة نـسخ ورقـات العمـل ومـشروع                القيا   ) ز (  

                                                                      الفصل لتقدميها إىل فريق اخلرباء ليوافق على مضيها قدما إىل املرحلة املقبلة؛ 
                                                                               مساعدة العضو الرئيسي على اقتراح مستعرضني من األقـران وعلـى النظـر يف                 ) ح (  

                                         روع التقيـيم، وطلـب املـساعدة مـن                                                                     تعليقاهتم وتعليقات الدول على الفصل ذي الصلة مـن مـش          
   .                                     أعضاء فريق الصياغة اآلخرين حسب االقتضاء

                                                                                      وإذا تبني من اهليكل املتفق عليه لفـصل مـن الفـصول ضـرورة االسـتعانة بعـدة ورقـات            -    ١٨
                                                                                                 عمل، جيوز تكليف عضو أو أكثر من أعضاء فريق اخلرباء وجمموعة اخلـرباء بإعـداد كـل ورقـة                   

                َّ                                                        ص واحـد بـذلك، يعـيَّن أحـدهم لتنـسيق عمليـة إعـداد ورقـة                       ُ                       وإذا كُلف أكثـر مـن شـخ         .    عمل
                                                                                                العمــل مــن خــالل االتــصال مــع العــضو الرئيــسي ومــنظم اجتماعــات فريــق الــصياغة، حــسب   

ــضاء ــا مبوافقــة املك     .          االقت ــع هــذه التعيينــات رهن ــة                                                          وســتكون مجي                                       تــب علــى غــرار تعيينــات أفرق
   .      الفصول      صياغة
                                     صل ومجيـع األشـخاص املكلفـني بإعـداد                                                       وينتظر من مجيع أعـضاء فريـق صـياغة كـل فـ            -    ١٩

                                                                                                       ورقات العمل أن يولوا االهتمام للتوازن العام لتلـك الورقـات وملـشروع الفـصل، وأن يكفلـوا                  
                                                                                                          قدر استطاعتهم اسـتناد الفـصل وورقـات العمـل إىل أفـضل البيانـات واملعلومـات املتاحـة، وأن                    

                       ف رأي عـــضو يف فريـــق      تلـــ       وإذا اخ  .                                                               االســـتنتاجات املتـــضمنة فيهـــا ســـليمة ومدعومـــة باألدلـــة
                                                                                          أحد الفصول بشأن صيغة ذلك الفصل اليت وافق عليها فريـق اخلـرباء يف األخـري كجـزء                        صياغة

ــب إدرا     ــه أن يطلـ ــق لـ ــيم، حيـ ــة للتقيـ ــصيغة النهائيـ ــن الـ ــع                                                                          مـ ــاز موضـ ــسجل بإجيـ ــية تـ                                       ج حاشـ
   .       وأسبابه     اخلالف

              يـق اخلـرباء                                                                                      وفيما يتعلق بالفصول اليت تلخص خمتلـف أجـزاء التقيـيم، يرتـب منـسقو فر                 -    ٢٠
                                                                                                         بالتعاون مع األعضاء الرئيسيني ومـنظم اجتماعـات أفرقـة صـياغة تلـك الفـصول، لقيـام واحـد                    

                     أو املنــسقني بإعــداد  /                                                                           أكثــر مــن األعــضاء الرئيــسيني أو مــنظم اجتماعــات أفرقــة الــصياغة و      أو
                   ويتخـذ املنـسقون      .                                                                            املشاريع األولية، على أساس مشاريع الفصول اليت استعرضها فريـق اخلـرباء           

                                                                                                   عند االقتضاء كذلك املبـادرات الـيت تبـدو الزمـة مـن أجـل الـتمكني مـن إجنـاز املهـام األخـرى               
   .                          بفعالية ووفقا للجدول الزمين
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               مهام االستعراض  -     هاء  
ُ                                                                                إذا ُخــصص فريــق مــن املعلقــني ألي فــصل فإنــه يــستعرض ورقــات العمــل ومــشروع      -    ٢١     

ُ                                      الفصل، وُيدخل فريُق الصياغة التعديالت املالئمة على ض                                                    وء تعليقات فريـق املعلقـني قبـل نـشر                  ُ        
    .                               الفصل على املوقع الشبكي للتقييم

    :                                                         ويتعني على املعلقني أن يساعدوا فريق الصياغة على النحو التايل  -    ٢٢
                               أو بيانات إضافية عند االقتضاء؛ /              توفري معلومات و   ) أ (  
                                                                  استعراض مشاريع ورقات العمل ومشاريع الفصول من حيث التوازن العام؛    ) ب (  
                                                                                  النظــر يف مــا إذا كانــت أفــضل البيانــات واملعلومــات املتاحــة قــد اســتخدمت،     ) ج (  

    .                                               ويف ما إذا كانت االستنتاجات سليمة ومدعومة باألدلة
                           أدنـاه وأن يقـدموها        ٦١                                                                           ويتعني على املعلقني أن يسجلوا تعليقاهتم على النحو املـبني يف الفقـرة              

َ                علـى أفرقـة الـصياغة أن تـبني يف وثيقـة تنـَشر                 ويـتعني     .                                        يف الوقت املناسب وفقا للجدول الـزمين                                          
   .                                                                       على املوقع الشبكي للتقييم الكيفية اليت ردت هبا على كل تعليق أدىل به املعلقون

                                                                                   ويتعني أيضا على املستعرضني األقران، وهم يتصرفون باستقالل تام بوصـفهم خـرباء،               -    ٢٣
                        ن العــام، وأن ينظــروا                                                                               أن يــستعرضوا الفــصل ذا الــصلة مــن مــشروع التقيــيم مــن حيــث التــواز   

                                                                                              إذا كانـــت أفـــضل البيانـــات واملعلومـــات املتاحـــة قـــد اســـتخدمت، ويف مـــا إذا كانـــت       مـــا  يف
                                                                 ويتعني علـيهم أيـضا أن يـسجلوا تعليقـاهتم علـى النحـو                .                                   االستنتاجات سليمة ومدعومة باألدلة   

            عـد فريـق     ُ وُي  .                                                              أدناه وأن يقدموها يف الوقت املناسـب وفقـا للجـدول الـزمين       ٦١                 املبني يف الفقرة    
                                                                                                اخلرباء الوثائق اليت تبني الردود على تعليقات الدول وتعليقات املستعرضني األقران، كـال علـى               

ــب، وت      .      حــدة ــدول إىل املكت ــات ال ــى تعليق ــردود عل ــدم ال ــع                                                               وتق ــى املوق ــردود عل ــشر كــل ال                                      ن
   .       للتقييم       الشبكي

  
                      سياق العملية املنتظمة  -       خامسا 

                                                   بــق علــى جانــب بعينــه مــن جوانــب العمليــة                                        يكــون املــسامهون مــن ذوي خــربات تنط   -    ٢٤
              وينبغـي هلـم     .                                                                                      املنتظمة، ولكن ينبغي هلم مع ذلك االطالع علـى الـسياق العـام للعمليـة املنتظمـة            

   :                                         كحد أدىن أن يكونوا على إملام مبحتويات ما يلي
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   ؛ ) ج (                     تقرير تقييم التقييمات   ) أ (  
ــدعوات         ) ب (   ــق بال ــق اخلــرباء لُترفَ ــيت أعــدها فري                                               ُ   َ                                   املعلومــات األساســية األخــرى ال

ــة الــــصياغة أو املعلقــــني                لالضــــطالع مب ــة أو أعــــضاء أفرقــ ــام منظمــــي اجتماعــــات األفرقــ                                                                                               هــ
   .               املستعرضني األقران   أو
                                                                                             وباإلضـــافة إىل ذلـــك، يتـــضمن االســـتعراض الـــذي أجـــراه اجمللـــس املـــشترك بـــني           -    ٢٥

ــات ــاخ معلومــات       ) د (           األكادميي ــتغري املن ــدويل املعــين ب ــق احلكــومي ال ــات وإجــراءات الفري                                                                                       لعملي
   .                                                     سائل اليت تنشأ أثناء إعداد التقييمات على الصعيد العاملي                  أساسية مفيدة عن امل

  
                        حتديد التقييمات املوجودة  -       سادسا 

  .                                                                                                     لقد أظهر تقرير تقييم التقييمات حجـم النـشاط احلـايل يف تقيـيم حالـة البيئـة البحريـة                     -    ٢٦
ُ                                                                                               وقــد ُحــددت التقييمــات الــيت مت النظــر فيهــا خــالل تلــك العمليــة يف قاعــدة بيانــات التقييمــ     ات     

ــة    ــة البحري ــة للبيئ ــة واإلقليمي ــاملي لرصــد حفــظ     )GRAMED (                                           العاملي ــيت يتعهــدها املركــز الع                                                    ، ال
                                                      ويتوقـع مـن املـسامهني أن يأخـذوا يف اعتبـارهم              .  )    هــ  (                                                   الطبيعة التابع لربنامج األمـم املتحـدة للبيئـة        

ــاملي األول                                                                                                                  األجـــزاء ذات الـــصلة مـــن مجيـــع هـــذه التقييمـــات عنـــد إعـــداد مـــواد التقيـــيم العـ
                                              ُ                                            وإذا كان أحد التقييمات قد جتاوزه تقيـيم أحـدث، فُيتوقـع مـن املـسامهني العمـل                    .      حيطات   للم

                                                                                                         يف حدود املوارد املتاحـة علـى اسـتكماله يف قاعـدة بيانـات التقييمـات العامليـة واإلقليميـة للبيئـة             
    .                  البحرية وفقا لذلك

                  انـات، ولكنـها                                                                             وستكون هناك أيضا تقييمات أخرى مل يتم بعد إدراجها يف قاعـدة البي              -    ٢٧
                     واملـسامهون مـدعوون      .                                                                          ذات صلة باملسائل احملددة يف خمطـط التقيـيم العـاملي األول للمحيطـات             

                              ويكتـسي مثـل هـذا اإلخطـار       .                                                                    إىل حتديد هذه التقييمـات مـن أجـل ضـمها إىل قاعـدة البيانـات          
  س                                                                                           أمهية خاصة إذا كان التقييم شامال مبا فيه الكفايـة، حبيـث يـصلح لالسـتعمال مباشـرة كأسـا        

 
  

  :                              نـسكو، تقيـيم التقييمـات                                                                                                   برنامج األمم املتحدة للبيئة واللجنة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة التابعـة لليو                ) ج (  
                  بـــدء العمليـــة          مرحلـــة   :   ٣٠ /  ٦٠                                                                                      اســـتنتاجات فريـــق اخلـــرباء عمـــال بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة   

  -                                                                                                         لإلبالغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العاملي، مبـا يف ذلـك اجلوانـب االجتماعيـة                         املنتظمة
   .www.unga-regular-process.org  :                         متاح على اإلنترنت يف املوقع  .          االقتصادية

                                    عمليـــات وإجـــراءات الفريـــق             اســـتعراض  :                                                                       اجمللـــس املـــشترك بـــني األكادمييـــات، تقييمـــات تغـــري املنـــاخ         ) د (  
ــومي ــاخ               احلكـــ ــتغري املنـــ ــين بـــ ــدويل املعـــ ــابريو  (                                            الـــ ــر شـــ ــع     ).                       تقريـــ ــت يف املوقـــ ــى اإلنترنـــ ــاح علـــ    :                                              متـــ

http://reviewipcc.interacademycouncil.net/report/Climate%20Change%20Assessments,%20Review%2

0of%20the%20Processes%20&%20Procedures%20of%20the%20IPCC.pdf( .   
  .www.unep-wcmc.org/gramed               متاح على املوقع    )  هـ (  
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  .                                                                                                  ملــشروع فــصل مــن الفــصول، وبالتــايل جتنــب كتابــة ورقــة عمــل خاصــة بــشأن تلــك املــسألة   
                                                                                                            وينطبق ذلك أيضا على التقييمـات اإلقليميـة، إذ ميكنـها أن حتـل حمـل ورقـة العمـل فيمـا يتعلـق                    

   .           بتلك املنطقة
                               قاعـدة بيانـات التقييمـات       (                                                         واهلدف من ذلك كفالة وجود بوابة واحدة بقدر اإلمكان            -    ٢٨
                                                                         ، متكن املهتمني من حتديد املعلومـات الـيت يـستند إليهـا التقيـيم                )                                املية واإلقليمية للبيئة البحرية      الع

   .                                          العاملي األول للمحيطات وتتيح هلم هذه املعلومات
  

          املعلومات  -       سابعا  
                                                                                                 يتمثـــل اهلـــدف يف وضـــع مجيـــع املعلومـــات الـــيت يـــستند إليهـــا التقيـــيم العـــاملي األول    -    ٢٩

                                     ولـذلك ينبغـي للمـسامهني عمومـا          .                                              ول حـىت ميكـن التحقـق مـن اسـتنتاجاته                            للمحيطات يف املتنا  
      ومـع    .                                                                                       االستناد يف صياغتهم لورقـات العمـل ومـشاريع الفـصول إىل املعلومـات املتاحـة للعمـوم        

ُ                                    ذلــك جيــوز للمــسامهني اســتخدام معلومــات هامــة مل تــتح بعــد للعمــوم، إذا ُوجــدت، علــى أن                                                              
                                                 وينبغـي أن تـشمل هـذه اخلطـوات إتاحتـها             .           ع عليهـا                                             يتخذوا اخلطـوات املمكنـة لتيـسري االطـال        

                                   أو وســيلة احلــصول عليهــا مــن     (                                                                لألقــران الــذين يــستعرضون الفــصل، وحفــظ نــسخة منــها       
                                                                                                 يف اجلزء املقيـد مـن موقـع التقيـيم العـاملي األول للمحيطـات علـى شـبكة اإلنترنـت،                       )        اإلنترنت

ّ    ُ                                               لكــي تتــاح عنــد الطلــب لـّمـــا ُيعــرض التقيــيم، إن أمكــن ذلــك عمل                           وإذا تعــذر ذلــك ينبغــي   .     يــا                     
   .                                                                     توجيه انتباه فريق اخلرباء إىل املشكلة حىت يتسىن له النظر يف كيفية معاجلة األمر

                                                                                          وإذا اســتند مــشروع الفــصل إىل ورقــة عمــل فتكفــي اإلشــارة إليهــا دون ذكــر املزيــد     -    ٣٠
   .      املراجع   من
             الناقـــد،                                                                                 ويتمثـــل اهلـــدف يف ضـــمان إخـــضاع مجيـــع املعلومـــات املـــستخدمة للتقيـــيم    -    ٣١

                                                                                              واســتخدامها بطريقــة مفتوحــة وشــفافة، وتيــسري االطــالع علــى مجيــع املراجــع املــستخدمة يف    
           َّ                                                          وبالتــايل يفــضَّل االستــشهاد مبعلومــات استعرضــها األقــران إذا كانــت   .                           التقــارير بقــدر اإلمكــان

      ويـة                                                                                                         مـع اإلشـارة إىل أن الكـثري مـن الوثـائق الـصادرة يف األدبيـات العلميـة والتقنيـة الثان                      (       متاحة  
                                                                                     ختضع الستعراض األقران قبل نشرها أو إصدارها، باإلضافة إىل املقاالت الرئيـسية الـصادرة يف      

                                                                                     وعلى الرغم من أن عملية استعراض األقران ال تتصف بالكمـال، فإهنـا تكفـل كـون                 ).     اجملالت
                                                                                                        الدراســة قيــد النظــر قــد اســتفادت مــن التــدقيق ومراقبــة اجلــودة املــستقلني قبــل اســتخدامها يف   

ــيم   الت ــع         .       قي ــران، غــري أن مجي ــستعرضها األق ــصادر مل ي                                                                                     وجيــوز يف بعــض احلــاالت اســتخدام م
                                                                                                 املسامهني مسؤولون عن تقييم مثل هذه املصادر تقييمـا ناقـدا واسـتعراض جودهتـا وصـالحيتها                 

ــصل     ــشروع ف ــل أو م ــة عم ــا يف ورق ــل إدماجه ــستعرضه     .                                                    قب ــشور مل ي                                          وإذا مت الرجــوع إىل من
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                                                                              ا رمسيا، فينبغـي تعريفـه بتلـك الـصفة حـىت يـتمكن فريـق اخلـرباء                                              األقران وليس منشورا إحصائي   
    .                                                                                من النظر فيما إذا كان استخدامه سيؤثر سلبا على جودة التقييم العاملي األول للمحيطات

ــد        -    ٣٢ ــأي مــسألة، جيــب حتدي ــصل ب ــة فيمــا يت ــة حميطي ــاب املعلومــات يف أي منطق                                                                                         ويف غي
                                          وينبغــي ذكــر مــدى اســتعجال ســد هــذه   .  ح                                                   الفجــوة وبيــان تأثريهــا علــى االســتنتاجات بوضــو

 ُ                                                                    وُيفضل اجتناب االستقراء استنادا إىل النمذجة العامة أو املعقـدة،            .                             الفجوة يف التقييمات املقبلة   
   .                                                    وجيب تربيره بأسباب وجيهة عندما يعترب اللجوء إليه ضروريا

  
               العامل واملناطق  -      ثامنا   

                                              ي األول للمحيطـات هـم مقـررو الـسياسة                                                     اجلماعات األساسية املستهدفة بالتقييم العامل      -    ٣٣
ــاملي   ــوطين واإلقليمــي والع ــصعد ال ــات العمــل       .                                             علــى ال ــذلك جيــب أن يركــز كــل مــن ورق                                                      ول

                    ولـيس القـصد هـو      .                                                                                  ومشاريع الفـصول علـى تقـدمي تقيـيم يـستفيد منـه مقـررو الـسياسة هـؤالء             
                                       والتحــديات اإلقليميــة يف ســياقاهتا،                                                           التــشكيك يف التقييمــات اإلقليميــة، بــل وضــع املــشكالت  

                                                                                            إلظهار تلك اليت تكون مشتركة بني الكثري من املناطق أو معظمها، أو تلـك الـيت تتـسم بأمهيـة           
                                وســيعد التقيــيم علــى أســاس    .                                                                        خاصــة بالنــسبة لعــدد قليــل مــن املنــاطق أو ملنطقــة واحــدة فقــط  

                           املهــم ملــنظم اجتماعــات                     ولــذلك ســيكون مــن  .                                                 التقييمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة املوجــودة
                                                                                                      أفرقــة الــصياغة التوصــل إىل التــوازن الــصحيح بــني جتميــع املــواد علــى املــستوى العــاملي وتــوفري  

                                                         وجيب أن يعطي التقييم النهائي صـورة متوازنـة عـن             .                                       التفاصيل عن املستويني اإلقليمي والوطين    
   .            معلومات كثرية                                                           حميطات العامل بوجه عام، ال أن يركز على املناطق اليت تتوفر بشأهنا 

                                                                                                     وميكن أن تركـز ورقـات العمـل علـى منطقـة واحـدة مـن منـاطق العـامل، أو أن تغطـي                          -    ٣٤
                                                                    ولـذلك قـد يلـزم أن تتـضمن ورقـات العمـل الكـثري مـن                   .                                       خمتلف أجزاء حميطـات العـامل وحبـاره       

                         وسيتعني إعـداد ورقـات       .                                                  ولكن مشاريع الفصول جيب أن تكون واضحة وخمتصرة         .         املعلومات
                          ويف كـثري مـن األحيـان         .                                                                 ة القـائمني بـصياغة الفـصول علـى حتقيـق هـذه األهـداف                        عمل ملساعد 

                                                                                                   تتيح اخلرائط واجلداول والرسوم البيانية التمثيل املوجز لكمية كبرية من املعلومات عـن منـاطق               
                                                                                     وينبغي عند االقتضاء أن يربز النص النقاط األكثـر أمهيـة، بـدال مـن مناقـشة                   .                 أو جوانب خمتلفة  
   .              جانب على حدة              كل منطقة أو كل

  
        املخاطر  -      تاسعا   

                                                                         رمسيا علـى أنـه نتيجـة الحتمـال وقـوع حـدث وخطـورة هـذا                   “    اخلطر ”            ميكن تعريف     -    ٣٥
                                                                                 وجيب أن يتضمن التقييم العاملي األول للمحيطـات تقـديرا للمخـاطر، ويـتعني                .              احلدث لو وقع  

        طــر أن                                                      ويف مجيــع عمليــات التقيــيم، ينبغــي عنــد وصــف اخل    .                                  صــياغته يف ســياق تلــك املخــاطر 
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                 وعنـدما تكـون      .                                                                       يوضح قدر اإلمكان احتمال حتقق كل نتيجة ممكنة وكذلك خطورهتا احملتملة          
       أســوأ  ”                                                                            يف الواقــع نطاقــا مــن النتــائج املمكنــة، ينبغــي متييــز ســيناريوهات    “                 اخلطــورة احملتملــة ”

ــة أو ذات    “           االحتمـــاالت ــة األخـــرى ذات االحتمـــاالت املماثلـ ــائج احملتملـ                                                                                    بوضـــوح عـــن النتـ
   .      ت األكرب       االحتماال

                                  أحـدها خطـر أن تـسبب بعـض           .                                                    وتدخل املخاطر يف عملية صنع القرارات بسبل عـدة          -    ٣٦
                                                                                                     الضغوط، سواء كانت أحداثا طبيعية أو أنشطة بشرية، بعض النتـائج غـري املرغوبـة، مـا مل تـتم                

                                                         ومنـها أيـضا خطـر أن تـؤدي اإلجـراءات املتخـذة               .                                          إدارهتا أو التخفيف من حدهتا بشكل فعال      
                                                                                        ه النتــائج أو التخفيــف مــن حــدهتا بــدورمها إىل آثــار غــري مرغــوب فيهــا علــى بعــض           إلدارة هــذ

                                                                 وينبغي أن تنظـر التقييمـات دائمـا يف هـذين اجلـانبني مـن              .                                   مسات النظام اإليكولوجي أو فوائده    
   .            جوانب املخاطر

                                                                                                 وينبغي أن حتدد تفاصيل كيفية القيام بذلك علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، نظـرا                       -    ٣٧
ــدد أدوا ــها              لتع ــبري عن ــاس املخــاطر والتع ــالغ عــن      .                                     ت قي ــة املناســبة لإلب ــار الطريق                                                       ويعتمــد اختي

   .                                                  املخاطر على كمية البيانات واملعلومات املتاحة ونوعيتها
                                                                             وبالنظر إىل أن اهلدف من التقييم هو إدماج املعلومات عن خمتلـف الـضغوط وخـواص        -    ٣٨

                                            فمن املتوقع من التقيـيم أن يـستوعب                                                               النظام اإليكولوجي على الصعيد العاملي وفوق اإلقليمي،      
  .                                                                                                       طائفة واسعة من البيانات من حيث الكمية والنوعيـة، ومـن حيـث املعرفـة بالعالقـات واآلثـار                  

   .                                                                 وبالتايل لن يكون هناك هنج وحيد أمثل للتقدير الكمي للخطر والتعبري عنه
  

         التكامل  -      عاشرا   
   ؟ “               التقييم املتكامل ”                 ما هو املقصود بــ   -    ألف   

                                                                                          الل وضــع إطــار العمليــة املنتظمــة مت التأكيــد بــشكل دائــم علــى أن التقييمــات الــيت     خــ  -    ٣٩
          التقيـيم     ”                                   ولكـن مل يوضـع تعريـف رمسـي لــ        .  “       متكاملة ”                                   جترى ضمن العملية املنتظمة ستكون      

   . “       املتكامل
                                                                                                ولتوضيح هذا اجلانـب األساسـي، أجـرى تقيـيم التقييمـات استعراضـا وتقييمـا لكيفيـة                    -    ٤٠

                                                      ويـرد مـوجز لالسـتنتاجات املستخلـصة مـن هـذا              .                  يف حاالت خمتلفة    “                التقييم املتكامل  ”      تفسري  
ــصل   ــيم يف الف ــيم التقييمــات   ٢                     التقي ــن تقي ــد   .  ) و (                            م ــصطلح        وق ــل  ”                  اســتخدم م ــيم املتكام    “                    التقي

 
  

              التقييمـــات،                                                                                                                 برنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة واللجنـــة األوقيانوغرافيـــة احلكوميـــة التابعـــة لليونـــسكو، تقيـــيم     ) و (  
   ).    أعاله  )  ج (            انظر احلاشية    (  ٤٨-  ٤٠        الصفحات 
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   :                      ثالثة سياقات خمتلفة متاما  يف
               مـن البيئـة     ”           تقييمـات      (                                                    التكامل عرب عناصر وعمليـات الـنظم اإليكولوجيـة           ) أ (  

ــا  -    ))physics to fish   ( “                     املاديـــة إىل الـــسمك                                                    تـــستخدم فيـــه عمليـــات احمليطـــات وعالقاهتـ
                                                      نظـام بيئـي منفـرد واجتاهاهتـا، بـل يقـيم                                                                   اإليكولوجية إلجراء تقييم ال يقتصر على حالة عناصـر        

                                                                                                  أيــضا الكيفيــة الــيت أدت هبــا الــتغريات يف بعــض العناصــر أو العمليــات إىل تغــريات يف عناصــر    
                                                                              وميكن هلذه التقييمات أن تأخذ يف االعتبار عوامـل كـثرية، ولكنـها يف كـثري               .              وعمليات أخرى 

                                          افعـة للتغـيري، ونـادرا مـا تـشمل                                                                                   من األحيان ال تتـضمن األنـشطة البـشرية الـيت قـد متثـل قـوى د                 
                                                                                                      النتـــائج االجتماعيـــة واالقتـــصادية للـــتغريات اإليكولوجيـــة، مـــا مل يكـــن ذلـــك يف املناقـــشات   

           اخلتامية؛         السردية
ــار ال ”            تقييمــــات    (                                التكامــــل عــــرب القطاعــــات    ) ب (   ــة            اآلثــ        اإلدارة  ”     أو  “           تراكميــ
ــة ــار      -   ) “           املتكاملـ ــا آثـ ــيت أدت هبـ ــة الـ ــي للكيفيـ ــاس كمـ ــدمي قيـ ــات تقـ ــذه التقييمـ ــاول هـ                                                                                               حتـ

ــا مــع القــوى الدافعــة اإليكولوجيــة    (                                            االســتخدامات واألنــشطة البــشرية املتعــددة                                                            املقترنــة أحيان
            ات النظـام     مسـ  ” (                                                             إىل تغيريات يف حالة واجتاهات عناصر النظام اإليكولوجي وعملياته       )         الطبيعية

                                                                                وقــد تنظــر هــذه التقييمــات يف مســة واحــدة مــن مســات النظــام اإليكولــوجي      ).  “           اإليكولــوجي
                               أو مــــدى ضــــرورهتا لــــدعم  (                                                                            وكيفيــــة تأثرهــــا بقطاعــــات متعــــددة مــــن األنــــشطة البــــشرية  

                                  وقـد تكـون هـذه التقييمـات          .                                                       ، أو تنظـر إىل عـدة مسـات للنظـام اإليكولـوجي             )          القطاعـات     هذه
ــة لقطاعــات صــناعية                            تكــون مــستندة إىل ا   ال   أو ــيم التــأثريات التراكمي                                                                           ملؤشــرات، وعنــدما تق

                                                                                          متعددة على عدة مسات يف النظام اإليكولوجي، فهي ال تقيم دائما كيفية تفاعل مسـات النظـام          
                                                                  وكــثريا مــا تــستخدم يف هــذه التقييمــات أطــر القــوى الدافعــة   .                                  اإليكولــوجي نفــسه يف مــا بينــها

   .                           ، ولكنها ال تستخدم بشكل دائم ) ز (    ابات                               والضغوط واحلاالت والتأثريات واالستج
          التنميـة   ”           تقييمـات      (                                                    التكامل عرب اجلوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية        ) ج (  
ــستدامة ــسمات      -   ) “          امل ــاط حــاالت ال ــاس كمــي ملــدى ارتب                                                                                    حتــاول هــذه التقييمــات تقــدمي قي

                     لـنظم اإليكولوجيـة                                                                               اإليكولوجية أو اجتاهاهتا باملكاسب االجتماعية واالقتصادية املـستمدة مـن ا          
               سـواء كانـت     (                                                                                       أو كيفية تأثري الـسعي لتحقيـق األهـداف االجتماعيـة أو االقتـصادية املختلفـة                  / و

                                                وهذا النـوع مـن التقيـيم يـستخدم علـى             .                                     على عناصر هامة من النظام البيئي       )                صرحية أو ضمنية  
  ،  ) ا                        أو علــى األقــل مؤشــراهت (                                                                     حنــو متزايــد القيــاس الكمــي لــسلع وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة  

   .                                                                   وكذلك أساليب التقييم السوقي وغري السوقي للمكاسب االجتماعية واالقتصادية
                                                                                                      وقد أظهـر تقيـيم التقييمـات بوضـوح أن العمليـة املنتظمـة ينبغـي أن هتـدف إىل إجـراء                        -    ٤١

 
  

  .                                                                   أطر تستند إىل حتليل القوى الدافعة والضغوط واحلاالت والتأثريات واالستجابات   ) ز (  
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                        وأيدت اجلمعية العامـة      .                                               وهي عبارة تشمل السياقات الثالثة للتكامل      -   “                   تقييم متكامل متاما   ”
                                                           توصــيات الفريــق العامــل املخــصص اجلــامع بــأن يكــون    ٧١ /  ٦٤              مــن قرارهــا      ١٧٧           يف الفقــرة 

ــة املنتظمــة     ــسمات األساســية للعملي ــقA/64/347       انظــر  (                                                           التكامــل إحــدى ال         وشــددت    ).          ، املرف
                                                                                                                املناقشة اليت جرت ضـمن الفريـق العامـل علـى أن القيمـة املـضافة مـن جانـب العمليـة املنتظمـة                        

ــارير شــاملة عــن حالــ     ال ــوجي                                                  تكمــن يف إعــداد تق ــرادى مســات النظــام اإليكول                                                  ة واجتاهــات ف
                                                                                         االستخدامات البشرية للمحيطات، إمنا يف مدى إحاطة التقييم باحلاالت واالجتاهـات املبلـغ                أو

        وكـذلك    .                                                                                        عنها يف التقييمات األخرى، من وجهة نظر االسـتخدام املـستدام والتنميـة املـستدامة             
                                        ي واالقتــصادي والبيئــي يف مــؤمتر األمــم                                                           أعيــد التأكيــد علــى الــدور احملــوري للتكامــل االجتمــاع

  ،    ٢٨٨ /  ٦٦                                    انظـر قـرار اجلمعيـة العامـة            (    ٢٠١٢          يف عـام      )   ٢٠ +     ريـو  (                               املتحدة للتنميـة املـستدامة      
    ).   ١٥٨              املرفق، الفقرة 

  
                         كيف سنحقق هذا التكامل؟   -    باء   

                                         وليس من املمكن حتقيقها بطريقـة تعتمـد إىل     .                                         إن إجناز تقييم متكامل متاما مهمة هائلة      -    ٤٢
                كمـا ال ميكـن       .                                                                                       د كبري علـى القيـاس الكمـي والتحليـل يف التقيـيم العـاملي األول للمحيطـات                  ح

ــا يف اجلــزء        ــا مجيع ــيم كــأجزاء منفــصلة مث دجمه ــة للتقي ــسام الفرعي ــع الفــصول واألق ــشاء مجي                                                                                                       إن
         وسـيتعني    .                                                       وسريكز التقييم العاملي األول على وضـع خـط أسـاس            .                             اخلتامي من الوثيقة بأكملها   

                                            تقييم املسألة الـشاملة لألمـن الغـذائي         (                          وقد يتمكن اجلزء الرابع       .               بشكل تدرجيي               حتقيق التكامل 
                                                                          من حتقيق هذا اهلدف يف وقت أقرب نظرا لوجود كمية أكرب من املعلومـات                )              وسالمة األغذية 

                                                               عـن اجلوانـب البيئيـة واالجتماعيـة واالقتـصادية ملـصائد              )                                   والكـثري منـها قياسـات كميـة        (        املتاحة  
                                                                         ولكن ستلزم استراتيجيات مـستقلة خمصـصة لكـل مـن اجلـزء اخلـامس                 .       ملائيات                األمساك وتربية ا  

                             تقيـيم التنـوع واملوائـل       (               واجلزء السادس     )                                                      تقييم عالقة األنشطة البشرية األخرى بالبيئة البحرية       (
    ).                  البيولوجية البحرية

  
                                              تقيـيم عالقـة األنـشطة البـشرية األخـرى           (                                       استراتيجية التكامل يف اجلزء اخلـامس         -    جيم   

   )              البيئة البحرية ب
           ، املرفـق   A/67/87      انظر   (                                                              يقدم املخطط املبدئي املعتمد للتقييم العاملي األول للمحيطات           -    ٤٣
       ولكـن    .                                                                                      لكل فصل من فـصول اجلـزء اخلـامس جمموعـة مـن النقـاط الـيت يـتعني معاجلتـها                   )      الثاين

    ضمن      ويتـ   .                                                                                         ليست الغاية من هذه النقاط إعطاء هيكل للفصل ألهنـا ختتلـف مـن فـصل إىل آخـر                  
   أو  /                  أو االقتــــصادية و /                                  اجلوانــــب اهلامــــة البيئيــــة و ”                                                     كــــل فــــصل أيــــضا قــــسما منطيــــا عنوانــــه 

                                                                                           ، دون تقدمي توجيهات بشأن الكيفية اليت ينبغي أن يعاجل هبـا هـذا القـسم، ولكـن                    “         االجتماعية
   .                                     مع إيضاح أن الغاية ليست حتليل السياسات
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                                     شترك للفـصول الـواردة يف اجلـزء                                                                        ولذلك ينبغي اتبـاع التوجيـه التـايل بـشأن اهليكـل املـ               -    ٤٤
   :                                                           وبوجه عام ينبغي أن يتألف كل فصل من سبعة أقسام فرعية كما يلي  .      اخلامس

                                                   ينبغي هلـذا القـسم الفرعـي أن يـسعى إىل            -                              طبيعة النشاط البشري وحجمه      ) أ (  
                                                                                                           توضيح كيفية تفاعـل النـشاط مـع البيئـة البحريـة واجملتمـع البـشري، وبالتـايل ينبغـي أن يـسجل                  

                            وينبغــي أن ينظــر أيــضا يف   .                                                                        الكــثري مــن النقــاط الــيت جــرى تعيينــها للفــصل يف املخطــط املبــدئي 
            وينبغــي أن    ).                                                          أي العوامــل الــيت حتــدد طبيعتــه ومــدى اتــساع حجمــه   (        لنــشاط                    القــوى الدافعــة ل

                                                                                              يتضمن هذا القسم الفرعي أيضا أفضل املعلومات املتاحـة عـن احلالـة واالجتاهـات يف مـا يتعلـق           
                                                قيـــاس األبعـــاد املاديـــة للنـــشاط فحـــسب  “       احلجـــم   ”                وال يـــراد بــــ  .          األنـــشطة /                حبجـــم النـــشاط

ــا ( ــذلك          مهم ــاس املناســب ل ــأثرة          ، ول )                                 يكــن املقي ــة املت ــة البحري ــساع الرقع ــدى ات ــضا م                                                             كــن أي
  )                             اجلـاري، املـومسي، املتقطـع      (                                                                             بالنشاط، ونوع ومسـات البيئـة البحريـة املتـأثرة، واملقيـاس الـزمين               

                                                                 وبالنـسبة لـبعض الفـصول، يتـألف النـشاط العـام الـذي هـو           .                                  الذي حيـدث خاللـه هـذا النـشاط     
        الــشحن  ”              فمــثال يــشمل  (      لفــة                                                                   موضــوع الفــصل مــن طائفــة متنوعــة مــن أصــناف النــشاط املخت  

                                                                                   شـحن البـضائع بـني القـارات، وشــحنها علـى مـسارات أقـصر، ورحـالت الركــاب          “        البحـري 
                                        وينبغــي أن توصــف طبيعــة وحجــم كــل     ).              ّ                                           البحريــة، والعّبــارات الــيت تنقــل الركــاب والبــضائع 

       َ   َّ                                    وحيثما َتكوَّن النشاط من مراحل خمتلفة لكـل          .                                          نشاط من هذه األنشطة احملددة بشكل منفصل      
  ،  )                                                                    مثــل االستكــشاف واالســتغالل يف الــصناعات اهليدروكربونيــة البحريــة   (                ا تــأثري خمتلــف      منــه

                                  وينبغـي بقـدر اإلمكـان إدراج         .                                                                   ينبغي معاملة هذه املراحل أيضا بـشكل منفـصل قـدر اإلمكـان            
                                    وكـذلك ينبغـي تـوفري املقارنـات         .                                     عند اإلبالغ عن احلالة واالجتاهـات       ) ح (                    نقاط مرجعية لإلدارة  

                                                                                   دما تكون هذه املقارنات ضرورية من أجل تفـسري االجتاهـات العامـة، أو حيـث                              بني املناطق عن  
                                                    تظهر اختالفات كبرية بني املناطق من حيث الطبيعة واحلجم؛ 

                      ينبغـي أن يـصف      -                                  االقتـصادية لألنـشطة البـشرية       -                     اجلوانب االجتماعيـة     ) ب (  
              ســب واملــضار                                                                                 هــذا القــسم الفرعــي طبيعــة وحجــم النــشاط، وكــذلك اجتاهــات دورانــه، واملكا

  .                     االقتـصادية للنـشاط    -                                                                           النامجة عنه من الناحية االقتـصادية وغـري ذلـك مـن النتـائج االجتماعيـة       
                     وكـذلك ينبغـي إن       .                                                                             وينبغي تقدمي قياس كمي للمكاسب االقتـصادية حيثمـا كـان ذلـك ممكنـا              

         وعنـدما    .                                                                                          أمكن توفري عدد األشخاص الذين يقومـون بالنـشاط، أو نـسبتهم مـن عـدد الـسكان                 
ُ                                مقسما بـدوره إىل ُشـعب، ينبغـي اسـتخدام            )  أ (                                       وصف النشاط الوارد يف القسم الفرعي             يكون                  

ُ                                     تقسيم مماثـل إىل ُشـعب يف هـذا القـسم الفرعـي                                                           وكـذلك ينبغـي تـوفري املقارنـات بـني املنـاطق         .               
 
  

                              وميكـــن أن تـــشري إىل احلالـــة   .                                                                                   نقـــاط ومـــستويات واجتاهـــات يـــتم حتديـــدها كأســـاس لتقيـــيم نتـــائج اإلدارة   ) ح (  
  .     لسابق                                                     املستهدفة، أو احلالة اليت جبب جتنبها، أو إىل ما مت إجنازه يف ا
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                                                                                                   عنــدما تكــون هــذه املقارنــات ضــرورية مــن أجــل تفــسري االجتاهــات العامــة، أو حيــث تظهــر     
                           ق من حيث الطبيعة واملقياس؛                     اختالفات كبرية بني املناط

                      ينبغـي أن يـصف      -                                                             املسارات املؤدية من النشاط البشري إىل آثـاره البيئيـة            ) ج (  
                                                                                                   هذا القسم الفرعي طبيعة الضغوط اليت يولدها النشاط، كما ينبغي حتديد عناصر النظام البيئـي               

             اســم حتليــل                                        وكــثريا مــا يــشار إىل هــذا النــهج ب  (                                                   وعملياتــه الــيت يــرجح أن تتــأثر هبــذه الــضغوط  
ــار  ”                                                                         وحيتمــل أن تكــون املــسارات عامــة، حيــث تــصف نفــس منــط املــسار         ).  “                 مــسارات اآلث
                                                                             غري أن من احملتمل وجود تباينات إقليمية يرجح أن تكون فيهـا املـسارات                .                 مجيع أحناء العامل    يف

                                                                               فــبعض عناصــر النظــام اإليكولــوجي أو عملياتــه الــيت تتــأثر بــسهولة           . (                      اإلقليميــة ذات أمهيــة 
                                                                                                قد ال تكون موجودة يف بعض املنـاطق أو قـد تكـون هنـاك بعـض الظـروف اإلقليميـة                             بالنشاط

                                                    وينبغي أن حيـدد هـذا القـسم الفرعـي أيـضا               ).                                                األخرى اليت تضخم هذه التأثريات أو تقلل منها       
                                                                                                    مسات أنواع املؤشرات اليت يرجح أن توفر معلومات عن اآلثار املترتبة علـى النـشاط يف النظـام                  

                                                                                أنه ينبغي أال حيدد املؤشرات اليت يتعني استخدامها يف أي تقرير مـن التقـارير                            اإليكولوجي، إال   
ُ        إىل ُشـعب،     )  أ (                                                                  ويف احلاالت اليت ينقسم فيها وصف النشاط يف إطار القسم الفرعي              .         اإلقليمية    

                                                                               ينبغي أن يعكس هذا القسم الفرعي أيضا هذه الشعب الفرعية إذا كانت املسارات خمتلفة؛
                               ينبغي أن يهدف هـذا القـسم     :                                 ية املترتبة يف النظم اإليكولوجية                 اآلثار الرئيس    ) د (  

                                                                                                       الفرعي للتوصل إىل قيـاس كمـي أو وصـف آخـر لنطـاق واجتاهـات اآلثـار الرئيـسية املترتبـة يف                   
                      وينبغي وصـف نطـاق        ).  ج (                                                                 النظم اإليكولوجية، من خالل املسارات احملددة يف الفقرة الفرعية          

                                                       برقعــة مســات النظــام اإليكولــوجي اهلــشة املتــضررة،                                                  اآلثــار مــن حيــث اتــساع رقعتــها مقارنــة   
                         وينبغي إجراء مقارنـات      .                                                              ودرجة االضطراب الناشئ من تضرر مسات النظام اإليكولوجي تلك        

                                                              وحيثمـا مت حتديـد نقـاط مرجعيـة لـإلدارة، ينبغـي أن                .                                           إقليمية عند االقتضاء، وحتديد بؤر التوتر     
           إىل فـروع     )  ج (                         سارات يف القسم الفرعي                            وإذا مت تقسيم وصف امل      .                          يرتبط الوصف هبذه النقاط   

                                                                                              دون إقامــة روابــط بــني اآلثــار، فقــد يكــون مــن األوضــح يف بعــض احلــاالت ربــط األوصــاف    
                       بغيــة املــساعدة علــى   )  ج (                                                                         الــواردة يف هــذا القــسم الفرعــي مباشــرة بتقــسيمات القــسم الفرعــي  

              جتنب التكرار؛
                             ينبغـي أن يـبني هـذا         : ة          االقتـصادي   -                                           إدماج االجتاهـات البيئيـة واالجتماعيـة         )  هـ (  

ــة، واالجتاهــات يف       ــار البيئي                                                                                                    القــسم الفرعــي مــدى وجــود أوجــه تــشابه بــني االجتاهــات يف اآلث
ــة   ــب االجتماعي ــشاط، واجلوان ــستويات الن ــشاط    -                                             م ــذا الن ــصادية هل ــسيم    .                             االقت                     وإذا جــرى تق

                                                             ، فــإن هــذا التقــسيم ينبغــي أن يــنعكس يف هــذا القــسم    ) أ (                                     الوصــف الــوارد يف القــسم الفرعــي  
                                                                                    وينبغي إيالء اهتمام خاص للحاالت اليت تتضمن فيها التقييمات املـستخدمة كأسـاس               .       الفرعي
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                               وسـتدعو احلاجـة إىل إجـراء         .                                                                         للفصل وصـفا للـصالت الـسببية بـني النـشاط واالجتاهـات البيئيـة              
                                                               مقارنات إقليمية يف كثري من األحيان إلدماج االجتاهات على حنو ذي مغزى؛

                                   ينبغــي أن ينــاقش هــذا القــسم  :                        االقتــصادية واالجتماعيــة                      التــأثريات البيئيــة و   ) و (  
               الكامنـة وراء    )                         االقتـصادية وهنـج اإلدارة    -                                           مثـل العوامـل البيئيـة واالجتماعيـة        (                   الفرعي العوامـل    

ــسم          ــه يف الق ــشار إلي ــى النحــو امل ــها عل ــا بين ــصالت فيم ــروق يف االجتاهــات وكــذلك ال ــة ف                                                                                                        أي
   ؛ )  هـ (       الفرعي

                                                         ينبغـي أن حيـدد هـذا القـسم الفرعـي الثغـرات يف           :                           الثغرات يف بناء القـدرات       ) ز (  
         وتقيـيم    )                                     حيثمـا أشـري إىل ذلـك يف املخطـط         (                                                          قدرات البلدان الناميـة علـى املـشاركة يف النـشاط            

                                                    وفيمـا يتعلـق باملـسألة األوىل، ينبغـي إيـالء             .                    االقتصادية للنـشاط    -                             اجلوانب البيئية واالجتماعية  
                                                               امليـاه اإلقليميـة للدولـة داخـال يف مـشاريع حمليـة،                                                       االهتمام ملدى كون النشاط املعين اجلاري يف      

                                                                                                             ومقارنة ذلـك باحلالـة يف أمـاكن أخـرى، وبيـان الـسبب يف وجـود أيـة فـروق، ومـدى ارتبـاط                         
                                                           وفيمــا يتعلــق بالقــدرة علــى التقيــيم، ينبغــي إيــالء    .                                           مــن هــذه األســباب بالتــدريب والتعلــيم    أي

                                                   ملطلقة والنسبية على حد سـواء، والعالقـة بـني                                                             االهتمام لنطاق الرصد والتقييم احلاليني بالقيمة ا      
                                                                                                    املناطق الربية والبحرية اخلاضعة للوالية القـضائية للـدول وشـعوهبا، ووجـود مؤسـسات مؤهلـة                 

    .                       لالضطالع بالرصد والتقييم
  

                                        تقيـــــيم التنـــــوع البيولـــــوجي    (                                                        اســـــتراتيجية التكامـــــل يف اجلـــــزء الـــــسادس      -     دال  
   )       البحرية        واملوائل

          يف حتقيـق     )                                                        تقييم عالقة األنشطة البشرية األخرى بالبيئة البحريـة        (     امس                يسهم اجلزء اخل    -    ٤٥
                                                                                                            التكامل، عن طريق بيان الكيفية اليت ميكـن أن يـؤثر هبـا جـين الفوائـد االجتماعيـة واالقتـصادية                     

                                                                         أو كيفيـــة تـــأثري اســـتخدام ســـلع وخـــدمات النظـــام اإليكولـــوجي    (                           مـــن اســـتخدام احمليطـــات 
                                                علـى أجـزاء النظـام اإليكولـوجي البحـري            )                ات عـن ذلـك                                          للمحيطات، حيثمـا تـوافرت املعلومـ      

                                                                                                      املختارة خصيصا الحتمال كوهنـا معرضـة للـضرر نتيجـة للنـشاط الـذي جيـري تقييمـه يف كـل                      
                                                                                                      وينطوي هذا النهج على قيمة عنـد النظـر يف آثـار مـستهدفة بعينـها، لكنـه غـري مكتمـل                        .    فصل

                    والنـهج املتبـع يف      .                      يـة بـصورة عامـة                                                                       ألنه ال ينظـر يف حالـة واجتاهـات الـنظم اإليكولوجيـة البحر             
                                                                                                        اجلــزء اخلــامس، املتمثــل يف تقيــيم كــل قطــاع علــى حــدة، ميكــن أن يغــايل يف تقــدير تــأثري            

                             فقـد يغـايل هـذا النـهج         .                                                                             االستخدامات البشرية على البحار، أو أن يقلل من أمهيـة ذلـك التـأثري             
                             يكولـوجي، وعلـى مؤشـرات                                                                        يف تقدير اآلثار بالتركيز املتحيز على جمموعة من مسات النظام اإل          

ُ                                                                       خمتارة خصيصا، حيثما ُوجدت، لتوقع كوهنا سريعة التأثر باالسـتخدامات الـيت جيـري تقييمهـا                              
                                   ُ                                                    وقــد يقلــل النــهج مــن أمهيــة اآلثــار عنــدما ُيغفــل التــأثري الكلــي والتراكمــي     .                 يف اجلــزء اخلــامس
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              د، أو عنـدما         ن واحـ  آ                                                                          لألنشطة على النظم اإليكولوجيـة املتـضررة مـن اسـتخدامات متعـددة يف            
ــأثري  ــوازن بــني هــذين العــاملني علــى الــصعيدين العــاملي      .                               يــسيئ تقــدير ذلــك الت    ُ                                                                    وال ُيعــرف الت

    ٣٤                الفـصول مـن      (                                                                     وسيهيئ االستعراض العام للتنـوع البيولـوجي البحـري وتقييمـه              .         واإلقليمي
   ظم      ً                                                              إطـاراً لـآلراء األكثـر مشـوال ومتثـيال حلالـة واجتاهـات الـن                 )      ألـف  (                 يف اجلزء السادس      )   ٣٦    إىل  

         الفـصول     ) (     بـاء  (                                                                                     اإليكولوجية، واألنواع واملوائل اليت يركـز عليهـا االهتمـام يف اجلـزء الـسادس                
                 اجلوانــب اهلامــة    (  ٤٣                                                         ، وبــذلك يــوفر أساســا للتجميــع والتكامــل يف الفــصل   )  ٤٢     إىل   ٣٧     مــن 

    ).                                                  أو االجتماعية فيما يتعلق حبفظ األنواع واملوائل البحرية /                    البيئية واالقتصادية و
                                                                                          قصر الوقـت املتـاح إلجنـاز التقيـيم العـاملي األول للمحيطـات، قـد يكـون مـن                           وبسبب    -    ٤٦

   ).      ألـف  (                                           قبل اكتمال العمـل يف اجلـزء الـسادس            )    باء (                                         الضروري البدء بالعمل يف اجلزء السادس       
                                                                                                  ولــذلك فقــد يــتعني علــى األعــضاء الرئيــسيني ومنظمــي أفرقــة الــصياغة املكلفــة بفــصول هــذين 

  )  أ   (  ١٣  و   )  ب   (  ١٢                                        ياكــل هلــذه الفــصول مبوجــب الفقــرتني                                      اجلــزأين أن يعملــوا معــا لوضــع ه 
   :                                                          وعليهم عند القيام بذلك أن يأخذوا العوامل التالية يف االعتبار  .     أعاله

                   ويتاح قـدر مـن       .                            هي عناوين إرشادية فقط      ٤٢          إىل      ٣٧                    عناوين الفصول من       ) أ (  
         علومـات                                                                                           احلرية عند وضع هياكل هـذه الفـصول لتعـديل تقـسيم الفـصول كـي يتـسىن تنظـيم امل              

                                                                             وعلى األخص عندما تنتشر جمموعة تصنيفية معينة عرب أكثر مـن نـوع مـن                 .                   بشكل أكثر فعالية  
                                       ، يكون من املستصوب ضم مجيع جوانـب تلـك     ٣٦                                       أنواع موائل قاع البحر الواردة يف الفصل  

                                 اجملموعة التصنيفية حتت عنوان واحد؛
              صــياغتها يف                                 حبيــث حيــدد العناصــر الواجــب  ٣٦                               ينبغــي تنظــيم هيكــل الفــصل    ) ب (  

    ٤٢     إىل   ٣٧                                                             وهذا يعـين ضـمنا ضـرورة وضـع هياكـل الفـصول مـن                 .   ٤٢       إىل     ٣٧            الفصول من   
                     وأقسامه الفرعية؛   ٣٦                        بالتوازي مع عناصر الفصل 

                               الــسمات الرئيــسية للتنــوع   ٤٢     إىل   ٣٦                                     جيــب أن حتــدد هياكــل الفــصول مــن     ) ج (  
                                 احلالـة واالجتاهـات، ولـربط                                                   كافيا الستخدامها لدعم التعليقات بـشأن       ا                        البيولوجي املوثقة توثيق  

    .                                                                         ذلك حيثما أمكن باالستدامة اإليكولوجية لالستخدامات البشرية الرئيسية للمحيطات
ــا هلــذا األســلوب،        -    ٤٧ ــة الــيت تــصاغ بــصورة مــشتركة وفق                                                                                            وميكــن تعــديل اهلياكــل األولي

  )      ألــف (                                                                                       حــسب تطــور صــياغة ورقــات العمــل ومــشاريع الفــصول اخلاصــة بــاجلزأين الــسادس     
   .                                              ، لكفالة تغطية أفرقة الصياغة جلميع املسائل احلامسة )   باء (  س       والساد
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                                 حتديد حاالت عدم اليقني واإلبالغ عنها  -         حادي عشر 
        ولـذلك    .                                                                                 قد تكون بعض استنتاجات التقيـيم العـاملي األول للمحيطـات مـثرية للجـدل                -    ٤٨

          ن تكـون                                                بيـد أن مجيـع أجـزاء التقريـر جيـب أ             .  ُ                                      سُيخضعها أصحاب املصلحة للتمحيص الشديد    
         وحتقيقـا    .                                                                                          دقيقة بقدر اإلمكان، ألن أي خطأ يف أي جزء قد يقـوض مـصداقية التقريـر بأكملـه                 

                                                                                                         هلذه الغايـة، علـى املـسامهني تـوخي احلـذر واالنـضباط عنـد وصـف عـدم الـيقني خبـصوص أيـة                         
   .                            إفادات ترد يف الفصول اخلاصة هبم

        نوعيـة     أي (          وع مـا                                                                               ويتم إظهار عدم اليقني عن طريق بيـان مـا هـو معـروف عـن موضـ                   -    ٤٩
                                          وجيـب أن يرافـق كـل اسـتنتاج مـن             .                                   ، واحتمـال وقـوع حـدث معـني         )                            األدلة املتـوفرة وطبيعتـها    

                                        ومثــة عــدة طــرق خمتلفــة للتعــبري عــن   .                                                              اســتنتاجات التقيــيم حكــم بــشأن مــدى عــدم التــيقن منــه
   :     اليقني    عدم

                                      قــد يــشري إىل احتمــال وقــوع حــدث  “        ً     مــرجح جــداً ”   ً          مــثالً تعــبري  (          األرجحيــة    ) أ (  
   ؛ )         يف املائة  ٩٥               بنسبة تزيد على     معني 

                                                  قـد يـشري إىل احتمـال صـحة االسـتنتاج بنـسبة        “              ثقـة عاليـة    ”   ً        مثالً تعبري    (       الثقة     ) ب (  
   ؛ )  ١٠   إىل   ٨

ُ                                                                           ُيعــــرب عنــــه بكميــــة األدلــــة املتاحــــة ودرجــــة التوافــــق        (                     مــــستوى الفهــــم     ) ج (  
    ).     األدلة    تلك   بني
                 لدراسـات حـول                                                                                 ويشكل مقيـاس مـستوى الفهـم وسـيلة مالئمـة لإلبـالغ عـن طبيعـة ا                   -    ٥٠

                وميكـن إكمـال      .                                                                                 موضوع معني وعـددها ونوعيتـها، وكـذلك مـستوى التوافـق بـني الدراسـات               
   .                                                                            هذا املقياس مبقاييس متعلقة باألرجحية والثقة، إذ اعتربت تلك املقاييس ضرورية ومالئمة

ــة        -    ٥١ ــة مــن الثق ــر بدرجــة عالي                                                                                            وينبغــي للمــسامهني حتاشــي إدراج االســتنتاجات يف التقري
                                                                                                      يتوافر بشأهنا سوى القليل من األدلـة، وينبغـي هلـم دومـا تـوخى الوضـوح عنـد إيـراد                              عندما ال 

                                                                           وينبغـــي أن ختـــضع مجيـــع االســـتنتاجات للتمحـــيص وأن تكـــون مدعومـــة    .                    تأكيـــدات قاطعـــة
                                             وحتقيقــا هلـذه الغايــة، ينبغـي أن يــستخدم     .                                                      يكفـي مــن املعلومـات املتاحــة الـواردة يف التقيـيم         مبـا 

                                        ويتفـق فريـق اخلـرباء علـى مـسرد            .                                لبيان مستوى الثقة واملخاطر                           املسامهون مصطلحات موحدة  
    .                    هلذه املصطلحات املوحدة

                                                                                   ويـشجع املـسامهون علـى اإلفـصاح عـن مــدى احتمـال حتقـق نتيجـة أو وقـوع حــدث            -    ٥٢
                                                                                      بصيغة تكون صرحية قدر اإلمكان، غري أنه يتعني عليهم كفالـة اسـتخدام أسـلوب يف تقـدير            ما



A/68/82  
 

13-33481 29 
 

  )                                                                 اسـتنادا إىل حكـم اخلـرباء أو حتليـل البيانـات أو النمذجـة           (            األرجحية                      تقييم االحتماالت أو     أو
    .                                                 مالئم من حيث كم املعلومات املتاحة ونوعيتها وطبيعتها

  
                         تناول وجهات النظر كافة   -        ثاين عشر 

                             وعلـى الـرغم مـن ضـرورة        .                                                            الغرض من التقييم هو التوصل إىل حكـم بـشأن املوضـوع             -    ٥٣
                                                                         ولة بعني االعتبار، لـيس مـن الـضروري منحهـا نفـس القـدر مـن                                            أخذ مجيع وجهات النظر املعق    

                           وعلـى األخـصائي أن ميـارس      .                                                           األمهية أو حىت وصفها بالكامل يف ورقة عمل أو مشروع فـصل        
                                      ولذلك فـإن لـدى منظمـي أفرقـة           .                                                                 سلطته التقديرية يف اختيار ما جيدر بالذكر من اآلراء البديلة         

   .                                  ر اليت ستجري مناقشتها أثناء العملية                                      الصياغة سلطة واسعة يف اختيار وجهات النظ
                                                                                 ويعد إشراك املسامهني مبختلف اآلراء اخلطوة األوىل لكفالة أخذ مجيع وجهات النظـر               -    ٥٤

                                                        ، وهـو ميـل الكتـاب إىل إعطـاء آرائهـم وزنـا              “                 تأكيـد التحيـز    ”                  وحتظـى مقاومـة       .             بعني االعتبار 
                                      غـي ملنظمـي أفرقـة الـصياغة أن             وينب  .                                                     وزن اآلراء األخرى، بدرجـة موازيـة مـن األمهيـة              من       أكرب  

                                                                                                       يسجلوا صراحة أن طائفة من اآلراء العلمية قد حبثـت، وينبغـي أن يتأكـد األعـضاء الرئيـسيون                   
    .                                                              من إيالء االعتبار الواجب لآلراء البديلة اليت تستند إىل أدلة مناسبة

ــها        -    ٥٥ ــاك تفــسريات متعــددة جملموعــة املعلومــات املتاحــة، يكــون كــل من                                                                                            وقــد تكــون هن
        وأفــضل   .    ً                                                                                وماً جبــزء مــن املعلومــات العلميــة الــصحيحة، لكنــها تتعــارض مــع أجــزاء أخــرى     مــدع

                                                                                              خدمــة ميكــن تقــدميها لــصانعي الــسياسات يف غالــب األحيــان إعالمهــم بطبيعــة التناقــضات يف   
                                                                                                املعلومات العلمية والتقنية، وجمموعة التفسريات اليت ال ميكن رفضها، واآلثار املترتبة على كـل              

                                                                      ويكفل اتباع هذا النهج كـون صـانعي القـرارات، ال املستـشارين               .            ذلك املخاطر               تفسري، مبا يف    
                                                                                         العلميني، هم الذين يتخذون القرار بشأن املخاطر اليت ميكن قبوهلـا أو التخفيـف مـن حـدهتا أو      

    .                       تفاديها يف جمال السياسات
  

                                                     األخالقيات يف صياغة وتقييم املواد ألغراض العملية املنتظمة  -         ثالث عشر 
ــة خبــصوص األخالقيــات يف إعــداد      -    ٥٦                                                                                      مــن املتوقــع أن يتبــع املــسامهون بروتوكــوالت ثابت

   :                                              ويكون املسامهون مسؤولني عن األمور التالية بشكل خاص  .                 التقارير العلمية
                                           اإلشارة بشكل صحيح إىل أعمال اآلخرين املنشورة؛   ) أ (  
                                          عرض االستنتاجات  يف العمل املشار إليه بدقة؛   ) ب (  
    .                      عن أي تضارب يف املصاحل      اإلفصاح   ) ج (  
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                                                                                             وسيستند التقيـيم العـاملي األول للمحيطـات بـشكل رئيـسي إىل التقييمـات املوجـودة،                   -    ٥٧
ــة         ــة معين ــة جغرافي ــوافرة خبــصوص منطق ــع للمعلومــات املت ــارة عــن جتمي ــسها عب ــيت هــي نف   .                                                                                                       ال

                  للمحيطـات إىل                                                                                  املهم أن تتوفر إمكانية إرجاع املعلومات الواردة يف التقييم العـاملي األول               ومن
                                       وينبغـي أن يعـزى إصـدار املـواد           )                                             انظر الفرع سابعا أعاله بـشأن املعلومـات        (               مصدرها األصلي   

   .                       ، بدقة إىل املؤلفني األصليني )                           مثل اخلرائط والرسوم البيانية (      اجملمعة 
                                                                                          وتتطلــب العمليــة املنتظمــة حبكــم طبيعتــها االســتعانة مبــسامهني الســتعراض وجتميــع           -    ٥٨

                                                                                    كبرية مـن األعمـال، واسـتخالص النقـاط البـارزة مـن الدراسـات اإلقليميـة                                 جمموعات عديدة و  
                             ُ                                       و مـن املهـم خـالل هـذه العمليـة أال ُيـؤدي التجميـع إىل                   .                                     الكثرية ووضعها يف بيانـات موحـدة      

ــا أو غرضــها      ــضييع أو حتريــف االســتنتاجات األساســية للعمــل األصــلي أو معناه          ويتحمــل   .                                                                                     ت
   .                   ريفات من هذا القبيل                                املسامهون مسؤولية كفالة عدم حدوث حت

                                                   ً     ً                                     وتتطلـب طبيعــة العمليـة املنتظمــة أن يــويل املـسامهون اهتمامــاً خاصـاً باملــسائل املتعلقــة       -    ٥٩
   .                                                            باالستقاللية والتحيز، من أجل احلفاظ على الرتاهة والثقة يف النتائج

  
                 األسلوب والطرائق  -         رابع عشر 

  .        ُ                         طــات أن ُينــشر يف جملــة علميــة                                                          لــيس الغــرض مــن كتابــة التقيــيم العــاملي األول للمحي   -    ٦٠
                                                                                                   إنــه موجــه لــصانعي الــسياسة ولعامــة النــاس، لــذلك جيــب صــياغته بطريقــة جتعلــه مفهومــا         بــل

                                                                       هذا املطلب ضـرورة تفـسري املـصطلحات التقنيـة غـري الـشائعة                   ويعين  .                        لشرحية واسعة من الناس   
                     جيـب أن تقتـرن                                                                                           االستخدام يف الكتابة العامة عنـدما تـرد ألول مـرة، وأن التـسميات املختـصرة               

   .                                 بصيغتها الكاملة عندما ترد ألول مرة
                                                                                    وجيــوز أن يكتــب املــدعوون للمــسامهة يف تقــدمي نــصوص لورقــات العمــل ومــشاريع       -    ٦١

                                            وسـتترجم املـسامهات غـري املكتوبـة باللغـة        .                                                الفصول بأي لغة من اللغات الرمسية لألمم املتحـدة   
                             وسيكون إرسال ترمجـة حتريريـة     .         يق اخلرباء                                                   االنكليزية إىل هذه اللغة، ألهنا ستكون لغة عمل فر       

   .                  مع النص موضع ترحيب
          ، ولــذلك MSWord 2003                                                                  وجتهــز األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة وثائقهــا علــى برنــامج   -    ٦٢

   .             بقدر اإلمكانdoc.                               ينبغي تقدمي الوثائق بصيغة ملفات 
                    ملراجـع بإجيـاز يف                                                                                       ونظرا ألن الكثري من املواد سـتقرأ علـى الـشاشة، فإنـه ينبغـي تقـدمي ا                   -    ٦٣

         وينبغـي    .                                                            وينبغي إيراد قائمة كاملة باألعمال املشار إليها يف هناية الـنص    .                    النص، ال يف احلواشي   
                       أو اسم املؤلـف األول      (                                                                     وضع املراجع الواردة يف النص بني قوسني وأن تتكون من اسم املؤلف             

                    ثـر مـن منـشور                             وإذا كـان هنـاك أك       .                                            ، وسنة النشر وصفحة املرجـع أو فقرتـه         ) “      وآخرون ”      يليه  
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                                                                                                     بقلم ذلك املؤلف يف نفس السنة، فإنه ينبغي متييزها بأحرف ألف، باء، جيم، وهلـم جـرا بعـد                   
                                                                                      وينبغــي أن تــرد قائمــة املراجــع بالترتيــب األجبــدي للمراجــع يف الــنص، وأن تقــدم    .              رقــم الــسنة

    ع يف                                                     وســتتخذ الترتيبــات الالزمــة جلمــع قــوائم املراجــ   .                                               تفاصــيل كاملــة عــن املــواد املــشار إليهــا 
    .          شكل مناسب

                                                                       الـيت تتمـشى مـع النـهج املتبعـة يف األمانـة العامـة لألمـم                  (                                  وسيساعد اتباع النهج التاليـة        -    ٦٤
   :                                      على إصدار التقييم العاملي األول للمحيطات  )       املتحدة

ــة الــنص        ) أ (   ــة يف تسلــسل واحــد منــذ بداي                                                                                         ينبغــي تــرقيم الفقــرات باألرقــام العربي
        هنايته؛   حىت

ــسطر                         ينبغــــي أال تتــــضم   ) ب (   ــة الــ ــستويني مــــن فرجــ ــر مــــن مــ ــرات أكثــ                                                                       ن الفقــ
ــني          .    األول ــني قوسـ ــأحرف بـ ــى بـ ــستوى األعلـ ــن املـ ــة مـ ــرقيم الفرجـ ــي تـ   ،  ) ب (  ،  ) أ  ((                                                                                    وينبغـ

   “ ٣ ”      و    “ ٢ ”      و    “ ١ ” (                                                                  ، وترقيم املستوى األدىن بأرقـام تـرد بـني قوسـني معقـوفني                )  إخل  ، ) ج (
   ؛ )    ، إخل “ ٤ ”  و 

                       مبحاذاة اهلامش األيسر؛                                             ينبغي أن تكون عناوين األقسام أو األقسام الفرعية   ) ج (  
   .                                    ينبغي أن تبدأ الفقرة الفرعية حبرف كبري   ) د (  

                                                                                              ملزيــد مــن التوجيهــات التفــصيلية، ميكــن االطــالع علــى دليــل التحريــر اإللكتــروين            -    ٦٥
   ./http://69.94.137.26/editorialcontrol                                للنصوص يف األمم املتحدة  على املوقع 

                                                          عـون األقـران تعليقـاهتم بالطريقـة الـيت حيـددها فريـق                                       وينبغي أن يسجل املعلقون واملراج    -    ٦٦
                                                                                                  اخلرباء، مما ميكن من كتابة كل تعليق بصورة تلقائية مبحاذاة الـنص الـذي يـشري إليـه والـسماح              

                                         وتنــشر الوثيقــة املركبــة، الــيت تظهــر   .                                                             بإظهــار رد فريــق الــصياغة أو فريــق اخلــرباء علــى اجلانــب
   .                           لتقييم العاملي األول للمحيطات                                     التعليقات والردود، على املوقع الشبكي ل
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  األعـــــضاء  حيـــــدد   :          اخلـــــرباء  فريـــــق
              أفرقـــــــة              منظمـــــــيو  الرئيـــــــسيني،

  وفريـــق            الـــصياغة  وأفرقـــة  ،          الـــصياغة
 اخلرباء  جمموعة     ضمن  من  املعلقني

ــق/املكتــــــــب ــل                الفريــــــ                 العامــــــ
  تعـــيني  علـــى  يوافـــق   :        املخـــصص
  ومــــنظم  الرئيــــسيني،  األعــــضاء

           الــصياغة         أفرقــةو  ،         الــصياغة         أفرقــة
ــة    األعــــضاء املعلقني       أفرقةو ــو أفرقــ                                     الرئيــــسيون ومنظمــ

ــصياغة ــدو   :           الــ ــات  ن يعــ ــشأن  مقترحــ   بــ
 الداعمة  العمل  قات روو  الفصول  هيكل

  ٢٠١٢ عام خريف

  يتفــق   :املنتظمــة  العمليــة  اءخــرب  فريــق
ــل  علــــى ــات  الفــــصول  هيكــ   وورقــ
  الداعمة  العمل

  ورقـــات   تعـــد   :           الـــصياغة   أفرقـــة
        العمل

ــة  خــرباء  فريــق   يعــد   :املنتظمــة  العملي
  هيكــــل  بــــشأن  أوليــــة  مقترحــــات

 الداعمة  العمل  وأوراق  الفصول
 ٢٠١٢ عام خريف

  ورقــات  يــستعرضون   :املعلقــون
  تعيينهم     حال  العمل

ــق ــرباء  فريـــــ ــةالع  خـــــ   مليـــــ
  ورقــات  يــستعرض   :املنتظمــة
         املوقــع       علــى           وينــشرها         العمــل
          الشبكي

  ورقـات         تـنقح    :       الصياغة  أفرقة
       العمل

        التذييل
         لمحيطات ل      األول        العاملي         التقييم       إعداد      عملية     سري     خمطط    

      
                                                   مناسبة متعلقة بإعداد التقييم العاملي األول للمحيطات  
             تعيني املوظفني  
                               استعراض النص يف صيغته النهائية  

        
      ٢٠١٣     عام      خريف  -       ٢٠١٢     عام      خريف   :    األول      اجلزء    
         أفرقــة   ←         اجلــامع         املخــصص          العامــل          الفريــق /     كتــب  امل   ←           املنتظمــة           العمليــة        خــرباء        فريــق    

       الدول   ←          املراجعون /       املعلقون   ←       صياغة  ال
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      بعده     وما      ٢٠١٣     عام     صيف  -        الثاين      اجلزء    
         أفرقــة   ←         اجلــامع         املخــصص          العامــل          الفريــق /     كتــب  امل   ←           املنتظمــة           العمليــة        خــرباء        فريــق    

       الدول   ←         ملراجعون ا /       املعلقون   ←       صياغة  ال
    
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــق ــرباء  فريـــ ــة  خـــ   العمليـــ
  يـــــــستعرض   :املنتظمـــــــة
ــي ــة          منظمـ ــصياغة  أفرقـ             الـ
         الصياغة  وأفرقة
       ٢٠١٣  أغسطس/  آب

ــب ــق/املكتـ ــل           الفريـ            العامـ
  القائمـــة  يقـــر   :        املخـــصص
            القـــائمني  بأمســـاء  النهائيـــة
         بالصياغة
        ٢٠١٣  سبتمرب/أيلول

   تـــصوغ:      الـــصياغةأفرقـــة
   الفصول  مسودات
ــشرين ــوبر/األول  ت   -  أكت
ــانون ــسمرب /    األول           كــ            ديــ
٢٠١٣      

ــون ــستعرضون:املعلقـــــــ يـــــــ
  حالــة   يف  الفــصول   مــسودات 
 تعيينهم

 -  يناير/الثاين كانون
 ٢٠١٤ فرباير/شباط

 الترتيبات  يقر   :املكتب
      ٢٠١٣  سبتمرب/أيلول

ــدول  تعـــــــني:الـــــ
ــرباء ــافيني            خــ   إضــ

  يف  للمــــــــــــشاركة
         األقران  استعراض

ــق ــة  خــرباء  فري   العملي
 يقترح   :املنتظمة

  اســــتعراض  ترتيبــــات
       األقران
ــة    ٢٠١٣  أغسطس/آب ــصياغةأفرق ــسوداتتراجــع:      ال   م

  خـــرباء  لفريـــق  وتـــسلمها  الفـــصول
 املنتظمة  العملية
    ٢٠١٤  مارس/آذار  -      فرباير /شباط

  املنتظمــة  العمليــة  خــرباء  فريــق
   مسودة  يعد

ــيم ــاملي  التقيـ ــة  األول  العـ   حلالـ
   احمليطات  بيئة

ــستعرضون     ٢٠١٤  مايو/يار أ  -  بريل أ/نيسان ــرانامل ــستعرضون:     األق ي
ــسودة ــيم  مــــ ــاملي  التقيــــ   األول  العــــ
    احمليطات  بيئة  حلالة          للمحيطات

  ٢٠١٤ أغسطس/آب - يونيه/حزيران

التقيـيممـسودةتـستعرض   :الدول
         للمحيطات  األول  العاملي

  أغـــسطس/آب  -          يونيـــه/حزيـــران
٢٠١٤        

  النـــسخة  يـــستعرض   :املكتـــب
ــة ــق  مــن  ويستفــسر  النهائي   فري
  عـــن  املنتظمـــة  العمليـــة  خـــرباء
 إليضاح  حتتاج  نقاط  أي

      ٢٠١٤  أكتوبر/األول  تشرين

   :املنتظمـة   العمليـة   خرباء  فريق
  للتقيــيم  النهائيــة  النــسخة  يعــد

  يف            للمحيطــات  األول  العــاملي
   .التعليقات  ضوء
      ٢٠١٤  سبتمرب/أيلول

 

   :املنتظمــة   العمليــة   خــرباء   فريــق
  التقيـيم   بـشأن   اإليضاحات  يقدم
        لمحيطات ل  األول  العاملي
  تـشرين   -  أكتـوبر /األول  تشرين
       ٢٠١٤نوفمرب/الثاين

والترمجةالنسخةحترير
 والطباعة

 
 - ديسمرب/األول كانون
 ٢٠١٤ فرباير/شباط

النشر
 ٢٠١٥ فرباير/شباط

  إىل  مالتقيـي   تقدمي  على  يوافق   :املكتب
   ُ       وُيعــــد  املخــــصص  العامــــل  الفريــــق
 الالحقة  اإلجراءات  بشأن  توصيات
       ٢٠١٤  ديسمرب/األول  كانون

ــق ــل  الفريــ ــصص  العامــ   املخــ
  التقيـــــيم  يف  ينظـــــر   :اجلـــــامع
ــد ــيات  ويعتمـــ ــيت  التوصـــ   الـــ
   .العامة  اجلمعية  إىل  سترفع

 ٢٠١٥ فرباير/شباط

الترتيبــات      خــذ  تت   :الــدول
  االســـــتعراض              لعمليـــــات

    هبا       اخلاصة

ــدمي ــيم ا  تقـ   إىل  لتقيـ
ــق ا ــل  لفريــــ   العامــــ

   املخصص
ــانون   /األول  كــــــــ

      ٢٠١٤  ديسمرب
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       الثالث       املرفق
   *                 اجلدول الزمين املنقح    

      
     احلدث    أو        اإلجراء      العمل      إجناز       تاريخ

         املنتظمــة           للعمليــة        لكلــي ا         اإلطــار       علــى       تفــق  وي              التقييمــات،         تقيــيم   يف        ينظــر         اجلــامع         املخــصص          العامــل          الفريــق     ٢٠٠٩       سبتمرب   /     أيلول  -       أغسطس / آب
  .    مؤقت      خرباء      فريق       بتعيني       ويوصي      أطول     وقت       إتاحة       ضرورة     على       ويتفق       األوىل،       دورهتا        وتوقيت

      بــشأن           بآرائهــا           توافيهــا    أن         الــدول    إىل         وتطلــب   ،  ها        وتوقيتــ      األوىل         لــدورة ل         الكلــي         اإلطــار       تقــر          العامــة          اجلمعيــة     ٢٠١٠      مارس /   آذار
       اجلـامع          املخـصص           العامـل           للفريـق        آخـر           اجتمـاع         لعقـد            ترتيبـات    ع   وتض          املنتظمة،         للعملية         األساسية       كونات  امل

  .     املؤقت       اخلرباء      فريق       وتعيني
  .       املنتظمة         للعملية         األساسية       كونات  امل      بشأن         مقترحات      يقدم       املؤقت       اخلرباء      فريق     ٢٠١٠       يونيه /      حزيران
  .       القدرات      بناء     ذلك   يف    مبا       تظمة،   املن         العملية       تنفيذ       طرائق      بشأن      يتفق       اجلامع       املخصص        العامل        الفريق     ٢٠١٠       سبتمرب /    أيلول

  إىل         وتطلـب           اخلـرباء،         فريـق    ُ      وُتنـشئ             املنتظمـة،            العمليـة           بتنفيـذ          املتعلقة       العمل       طرائق     على       توافق        العامة        اجلمعية     ٢٠١٠       ديسمرب /     ديسمرب /         كانون األول
  .    ٢٠١٤   يف         النهائي       املوعد      حبلول       املهام      إلجناز        خبيارات         موافاهتا       اخلرباء

      لـدعم          اخلـرباء       مـن          جمموعـة          وتعـيني            إقليميـة        عمـل        حلقات       إقامة        بضرورة     يقر       اجلامع       املخصص        العامل    يق    الفر     ٢٠١١       فرباير /    شباط
  .       لالتصاالت     نظم       إقامة       ضرورة     على       ويتفق        اخلرباء،      فريق

 يف         ثانيــة           االجتمــاع        إليــه         وتطلــب          اجلــامع،         املخــصص          العامــل          الفريــق          توصــيات       علــى         توافــق          العامــة          اجلمعيــة     ٢٠١١      مايو /   أيار
  .    ٢٠١١    يه   يون /      حزيران

  .     العمل       حلقات   يف          للمشاركة         املطلوبني       اخلرباء      نواع أل       ً أولياً      ً حصراً      يقدم       اخلرباء      فريق     ٢٠١١       يونيه /      حزيران
       حللقـات              التوجيهيـة           املبـادئ        علـى  و         اخلـرباء          بتعـيني            املتعلقـة         املعايري     على       يوافق       اجلامع       املخصص        العامل        الفريق     ٢٠١١       يونيه /      حزيران

  .     املكتب        وإنشاء       العمل
  .        سانتياغو   يف       اهلادئ      احمليط     شرق      جنوب       منطقة      بشأن         إقليمية     عمل      حلقة     عقد     ٢٠١١       سبتمرب /    أيلول
       اخلاصـة               والترتيبـات           العمـل،          حللقـات              التوجيهيـة            واملبـادئ           اخلـرباء،          بتعـيني            املتعلقـة           املعـايري      تقر        العامة        اجلمعية     ٢٠١١       ديسمرب /    األول      كانون

  .      باملكتب
  .     اخلرباء       جملموعة         لالنضمام       أعضاء       ترشيح    إىل      تدعو         املنتظمة   ة      العملي      أمانة     ٢٠١٢       يناير /     الثاين      كانون
  .     بالصني       سانيا   يف      آسيا     شرق       وجنوب     شرق     حبار      بشأن         إقليمية     عمل      حلقة     عقد     ٢٠١٢       فرباير /    شباط
       عملـه،           وطرائـق          اخلـرباء         فريـق             اختـصاصات        علـى           الثالـث            اجتماعـه    يف         يوافـق        اجلامع       املخصص        العامل        الفريق     ٢٠١٢       أبريل /     نيسان

    . ل   األو         املتكامل        العاملي        البحري         للتقييم        املبدئي       املخطط     على و
       تنفيـذ        سـبل           ملناقـشة        اجلامع       املخصص        العامل        الفريق          اجتماعات    بني    ما       فترات   يف         اجتماعا      يعقد       اخلرباء      فريق     ٢٠١٢       أبريل /     نيسان

  .      صياغته       عملية        وتنظيم        متكامل       تقييم
  .      بروكسل   يف       األسود        والبحر        املتوسط        والبحر         البلطيق     وحبر       ألطلسي ا     مشال      بشأن         إقليمية     عمل      حلقة     عقد     ٢٠١٢       يونيه /      حزيران
  .     اخلرباء      تعيني       معايري    إىل         ً استناداً       اخلرباء       جمموعة   يف      خرباء   ن  ّ عّي ُ ُت       الدول     ٢٠١٢       سبتمرب /     أيلول  -       فرباير /    شباط
      احملـيط        غـرب        مشـال  و        آسـيا      شرق     حبار      بشأن        للبيئة        املتحدة      األمم        برنامج       رعاية    حتت       ضافية إ     عمل   ة   حلق     عقد     ٢٠١٢       سبتمرب /    أيلول

  .     اهلادئ
ّ  قّدم   ي     املكتب     ٢٠١٢        أكتوبر /    األول       تشرين   .      املسامهني         إرشادات     على          تعليقاته   
  .        األمريكية        املتحدة          بالواليات       ميامي   يف       الكربى         الكارييب       البحر       منطقة      بشأن     عمل      حلقة     عقد     ٢٠١٢       نوفمرب /     الثاين       تشرين
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    :   يلي    مبا        للقيام   )    أيام   ٥     ملدة (   ا      اجتماع     عقد ي       اخلرباء      فريق     ٢٠١٢       نوفمرب /     الثاين       تشرين    ٣٠-  ٢٦
       ئيسيني؛   الر       ألعضاء ا      ختصيص         مقترحات      بشأن        االتفاق   ) أ (  
  ؛ )         البيولوجي        التنوع (        السادس      اجلزء       تناول       طريقة      بشأن      تفاق  اال   ) ب (  
  ؛ ) ة      البحري            البيولوجية         واملوائل        التنوع (        السادس      اجلزء      هيكل        مناقشة   ) ج (  
   ل؛ و    الفص     َّ   مسوَّدات     بعض       هياكل        مناقشة   ) د (  
  .      الشبكي       املوقع     فتح و       اخلرباء       جمموعة       إشراك       كيفية      بشأن        االتفاق   )  هـ (  
  .        اإلرشادات       مشروع      بشأن       املكتب       أعضاء     بعض    مع        مناقشة      أيضا         االجتماع     خالل     جتري و

  .      مابوتو   يف       وغربه       اهلندي      احمليط      جنوب      بشأن         إقليمية     عمل   ة   حلق     عقد     ٢٠١٢       ديسمرب /    األول      كانون
  .    كتايب       إجراء      طريق    عن        املسامهني         إرشادات     على       يوافق       املكتب    ٠١٢ ٢       ديسمرب /    األول      كانون
  .     العمل       طرائق و         ختصاصات  اال و        املبدئي     خطط  امل     على       توافق        العامة        اجلمعية     ٢٠١٢       ديسمرب /    األول      كانون
 ة     فرقـ   بأ         املتعلقة        قترحات  امل       لتقدمي       كأساس   ،     اخلرباء       جمموعة    إىل         لالنضمام    ات     ترشيح  ال      حتليل      يبدأ       اخلرباء      فريق     ٢٠١٣      مارس /    آذار  -       يناير /     الثاين      كانون

   .   ها     هياكل      صميم  وت       لفصول ا       صياغة
  .         بأستراليا         بريسبان   يف       اهلادئ      احمليط     غرب      جلنوب         إقليمية     عمل      حلقة     عقد     ٢٠١٣       فرباير /    شباط
   :       التالية          الرئيسية        املسائل   يف       للنظر      رابع  ال   ه      اجتماع      يعقد       اجلامع       املخصص        العامل       لفريق ا     ٢٠١٣       أبريل /     نيسان    ٢٦-  ٢٢

  .       القدرات      بناء و         املوارد؛       تعبئة و           للمحيطات؛      األول        العاملي         التقييم     شكل
        املتوقع         التاريخ
         الفـصول،          هياكـل    يف         النظـر           مواصـلة  و         احملـرز،           التقـدم            السـتعراض    )      أيـام    ٤       ملـدة  (   ا        اجتماعـ         يعقـد        اخلرباء      فريق     ٢٠١٣      مايو /    أيار   ٢  -       أبريل /     نيسان    ٢٩

  .     صياغة  ال   ة   فرق أ       تشكيل   يف       النظر      وبدأ
        إضـافية            تعيينـات     أي       طلـب  ي و           الكتابـة          ألفرقـة           تقـدميها  ل           مقترحـات        جمموعة     أول       إعداد    من       ينتهي       اخلرباء      فريق  ٣   ٢٠١       يونيه / ن     حزيرا

  .       االقتضاء     حسب       اخلرباء       جمموعة        لعضوية
  .       الكتابة       ألفرقة        املوجهة       اخلرباء      فريق         مقترحات   يف       للنظر   ا      اجتماع      يعقد       املكتب  ٣   ٢٠١       يونيه /      حزيران
     أخرى         إقليمية     عمل       حلقات     عقد     ٢٠١٣     صيف

  .      للمكتب         ويقدمها        لصياغة ا       ألفرقة        تقدميها ل        إضافية         مقترحات       جمموعة       إعداد    من       ينتهي       اخلرباء      فريق  )       االقتضاء     حسب (      ٢٠١٣     عام   يف     الحق     وقت   يف
  .      لصياغة ا      فرقة أل        املقدمة         اإلضافية        قترحات  امل       جمموعة   يف      ينظر       املكتب  )       االقتضاء     حسب (      ٢٠١٣     عام   يف     الحق     وقت   يف
   يف و (      ٢٠١٣       عــام         أغــسطس /  آب  -       أبريــل /   سان    نيــ

  )    األمر     لزم     إذا      أخرى        مواعيد
  .     اخلرباء       جمموعة   يف        إضافية         تعيينات     جتري       الدول

  .     بشأهنا       التفاق      توصل ت       اخلرباء        وجمموعة    ل، و    الفص       هياكل        مسودات     على      تتفق   ة    صياغ  ال      أفرقة     ٢٠١٣       أغسطس /  آب  -  ه     يولي /   متوز
  .       الداعمة     عمل  ال       ورقات    من      يلزم     وما        للفصول      ولية  األ    َّ   سوَّدات  امل  ُ   ّ ُتعّد       صياغة  ال      أفرقة    ٠١٤ ٢      يناير  /           كانون الثاين  -      ٢٠١٣      سبتمرب  /    أيلول

ــشرين ــوبر /    األول         ت ــاين         كــانون  -      ٢٠١٣          أكت    /       الث
     ٢٠١٤       يناير

  .      ضرورية       تراها          اجتماعات    أي      تعقد       صياغة  ال      أفرقة

  :    باآليت        للقيام   )    أيام   ٥     ملدة (   ا      اجتماع      يعقد       اخلرباء      فريق     ٢٠١٣        أكتوبر /    األول       تشرين   ٧- ٣
         متـوافرة        عمـل          ورقـات     أي     َّ     مـسوَّدات  و   ل و      الفـص        هياكل      حالة     ذلك   يف    مبا (      احملرز        التقدم         استعراض   ) أ (  

  ؛ )      الفصول      َّ   ومسوَّدات
  . )     املكتب        مبوافقة      رهنا (        األقران         استعراض         ترتيبات      بشأن    ات    توصي       إصدار   ) ب (  
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ــشرين ــاين  ال         ت ــوفمرب /     ث ــانون  -         ن ــسمرب /    األول         ك          دي
٢٠١٣     

  .      الالحقة          اإلجراءات      بشأن         واالتفاق       اخلرباء      فريق        اجتماع       نتائج   يف   ر    للنظ   ا      اجتماع      يعقد       املكتب

  .       التقييم      فصول       سودات م       إعداد    من       تنتهي         الصياغة      أفرقة     ٢٠١٣       ديسمرب /    األول       كانون      هناية
  .      الفصول     َّ   مسوَّدات     على     اهتم     تعليق ب       يدلون       علقون  امل     ٢٠١٤       فرباير /    شباط
  .  ات     تعليق  ال     ضوء   يف   ل    لفصو ا     َّ   مسوَّدات       تراجع         الصياغة      أفرقة     ٢٠١٤      مارس /   آذار
  .    األول         املتكامل        العاملي        البحري         التقييم       مشروع     يعد       اخلرباء      فريق     ٢٠١٤       أبريل /     نيسان  -      مارس /   آذار

  .     خامسا   ا      اجتماع       اجلامع       املخصص        العامل       لفريق ا     عقد        احتمال     ٢٠١٤      مايو /    أيار  -       أبريل /     نيسان
  .       التقييم       مشروع       إلكمال   ) م   أيا    ١٠- ٥     ملدة (   ا      اجتماع      يعقد       اخلرباء      فريق  ٤   ٢٠١      مايو /   أيار
       مرحلـة  (            املـستدامة            التنميـة        جلنـة           اجتمـاع           مناسـبة    يف        احملـرز           التقـدم         بـشأن          إحاطـة     ان    يقدم       اخلرباء      فريق       منسقا  ٤   ٢٠١      مايو /   أيار

  .       والبحار         باحمليطات       تعلقة  امل           املواضيعية        اجملموعة   يف       نظرها     لدى   )        السياسات     وضع
ّ   مسّودة          يستعرضون         األقران      عرضون  ست   وامل       الدول     ٢٠١٤       أغسطس /  آب  -       يونيه /      حزيران   .      لتقييم ا    
  .                                             النهائية للتقييم البحري العاملي املتكامل األول    سودة       لوضع امل  )       أيام  ١٠- ٥    ملدة    ( ا      اجتماع     يعقد            فريق اخلرباء      ٢٠١٤       سبتمرب /    أيلول

          نـــوفمرب /      ثـــاين  ال          تـــشرين  -           أكتـــوبر /    األول          تــشرين 
٢٠١٤       

               فريــق اخلــرباء يقــدم   و .                                    فــسر عــن أي نقــاط حتتــاج إليــضاح   ست           لتقيــيم وي                                ستعرض الــنص النــهائي ملــسودة ا   يــ      كتــب  مل ا
  .        اإليضاحات

  .       املنتظمة         العملية       أمانة    إىل       تقييم  لل         النهائي      النص      يقدم       اخلرباء      فريق     ٢٠١٤        أكتوبر /    األول       تشرين      هناية
  .                    بشأن اإلجراءات الالحقة    اته   ُ ّ        وُيّعد توصي                        لفريق العامل املخصص اجلامع                           يوافق على تقدمي التقييم إىل ا      املكتب      ٢٠١٤       ديسمرب /    األول      كانون

       علـى    ،    ٢٠١٤         ديـسمرب  /    األول         كـانون       هناية     لول حب
      تقدير     قصىأ

  .      الشبكي       املوقع     على         التقييم       إتاحة   .     اجلامع       املخصص        العامل       لفريق ا    إىل       تقييم  ال   مي  قد ت

          فربايــر  /      شــباط  -      ٢٠١٤          ديــسمرب  /    األول      كــانون
٢٠١٥     

  .       وطباعته        الرمسية        اللغات      باقي    إىل       املوجز      ترمجة و      نسخة  ال      حترير

  .      احمليطات      بيئة      حلالة      األول        العاملي       تقييم  ال     نشر     ٢٠١٥       فرباير /    شباط
        العامـة           اجلمعيـة     إىل          تقـدميها          املقـرر          الـصلة      ذات             والتوصـيات            التقيـيم    يف        ينظـر        اجلامع       املخصص        العامل       لفريق ا  )   الحق      موعد   يف    أو (      ٢٠١٥       فرباير /    شباط

  . ا       ويعتمده
     وضــع         مرحلــة (            املــستدامة           التنميــة       جلنــة          اجتمــاع         ناســبة مب           التقيــيم        بــشأن         إحاطــة    ان م     يقــد         اخلــرباء        فريــق         منــسقا     ٢٠١٥      مايو /   أيار

  .       والبحار         باحمليطات       تعلقة  امل           املواضيعية        اجملموعة   يف       نظرها     لدى   )        السياسات
  .      السبعني       دورهتا     خالل      األول         املتكامل        البحري        العاملي         التقييم   يف      تنظر        العامة        اجلمعية     ٢٠١٥     عام      خريف      أواخر

  
   .    عمله        وطرائق         املنتظمة         العملية      خرباء      فريق          اختصاصات       مشروع    من   )ـ  ه (   ٤        الفقرة   يف    ما    إليه       املشار       الزمين        واجلدول         التنفيذ     خطة   *  

  


