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  الدورة السابعة والستون
   من جدول األعمال١٣٦البند 

        وحدة التفتيش املشتركة
  تقييم شبكة األمم املتحدة للمحيطات    

  
  مذكرة من األمني العام    

  
يتـشرف األمــني العـام بــأن حييـل إىل أعــضاء اجلمعيـة العامــة تعليقاتـه وتعليقــات جملــس        

ــم املتحــد    ــة األم ــذيني يف منظوم ــيش     الرؤســاء التنفي ــر وحــدة التفت ــى تقري ــسيق عل ــين بالتن ة املع
  ).JIU/REP/2012/3 (“تقييم شبكة األمم املتحدة للمحيطات”املشتركة املعنون 

  

  موجز  
ــون      ــشتركة املعنـ ــيش املـ ــدة التفتـ ــر وحـ ــدة  ”يبحـــث تقريـ ــم املتحـ ــبكة األمـ ــيم شـ تقيـ

 دد تفاصـيل  آلية شبكة األمم املتحدة للمحيطـات املـشتركة بـني الوكـاالت، وحيـ          “للمحيطات
ــاطق          ــضايا احمليطــات واملن ــق بق ــا يتعل ــسنوات اخلمــس املاضــية فيم ــضائها خــالل ال ــشطة أع أن

  .الساحلية، ويقترح توصيات ملموسة يف هذا الصدد
وتعكس هذه املذكرة آراء املنظمات التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة بـشأن التوصـيات                   

لـى أسـاس املـدخالت املقدمـة مـن املنظمـات       وقـد ُجمعـت آراء املنظومـة ع       . الواردة يف التقرير  
 ت رحبـ  يتاألعضاء يف جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق، الـ                 

  . بوجه عام استنتاجاته وتوصياتهتدبالتقرير وأيَّ
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  مقدمة  -أوال   
احمليطـات  ” بشأن ٦٦/٢٣١دعت اجلمعية العامة وحدة التفتيش املشتركة، يف قرارها           - ١

، إىل إجراء استعراض لشبكة األمـم املتحـدة املعنيـة بقـضايا احمليطـات واملنـاطق           “وقانون البحار 
وتقدمي تقرير هبذا الشأن لتنظر فيـه اجلمعيـة العامـة      ) شبكة األمم املتحدة للمحيطات   (الساحلية  

املوضـوع يف   ووفقاً لذلك، أدرجت وحدة التفتيش املـشتركة هـذا          . يف دورهتا السابعة والستني   
وشـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات هـي آليـة تنـسيق أنـشأهتا عـام          . ٢٠١٢برنامج عملها لعـام    

 اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج التابعة جمللس الرؤسـاء التنفيـذيني ملنظومـة األمـم                ٢٠٠٣
ملنـاطق الـساحلية،    وتقوم الشبكة بتنـسيق املـسائل املتعلقـة باحمليطـات وا          . املتحدة املعين بالتنسيق  
مــن املنظمــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة الــيت تــضطلع     منظمــة  ١٤وتــضم يف عــضويتها  

مببادرات حمددة زمنياً من خالل فـرق عمـل خمصـصة، باإلضـافة إىل أصـحاب مـصلحة دولـيني                    
أعمـال  وحتقيقاً هلـذه الغايـة، يبحـث تقريـر وحـدة التفتـيش املـشتركة                . آخرين حسب االقتضاء  

 أنـشطة أعـضائها خـالل    حيـدد تفاصـيل  بكة باعتبارهـا آليـة مـشتركة بـني عـدة وكـاالت، و      الـش 
ــاطق      ــضايا احمليطــات واملن ــسنوات اخلمــس املاضــية يف جمــال ق ــرح توصــيات  ال ــساحلية، ويقت ال

  .ملموسة
تقرير الوحدة لبيان مكمن الثغـرات املتـصلة بتنـاول    حتديد تفاصيل األنشطة يف     ىوجر  - ٢

املناطق الـساحلية مـن منظـور أهـداف خطـة التنفيـذ املنبثقـة عـن مـؤمتر القمـة                     قضايا احمليطات و  
وأظهـرت  .  واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      )١()خطة جوهانسربج للتنفيذ  (العاملي للتنمية املستدامة    

 يف املائة من أنشطة أعضاء شـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات تتماشـى مـع       ٨٣عملية أن   تلك ال 
 يف املائـــة منـــها متماشـــياً مـــع أهـــداف خطـــة ٥٥أللفيـــة، يف حـــني كـــان األهـــداف اإلمنائيـــة ل
، تركز أنشطة أعضاء الـشبكة بـشكل كـبري        بادراتوفيما يتعلق بأنواع امل   . جوهانسربغ للتنفيذ 

ــة املــستدامة     . علــى جمــاالت االســتثمار وبنــاء القــدرات واملــساعدة التقنيــة وعلــى أدوات التنمي
يــة لألنــشطة املــشتركة بــني منظمــات األمــم املتحــدة يف جمــال  وحبــث التقريــر أيــضاً النــسبة املئو
  .قضايا احمليطات واملناطق الساحلية

ودعت الوحدة يف املـوجز، إىل أن تـصب نتـائج واسـتنتاجات وتوصـيات هـذا التقريـر                   - ٣
  .يف الصيغة املنقحة الختصاصات شبكة األمم املتحدة للمحيطات

    
__________ 

 ٤ ‐أغـسطس   / آب ٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املـستدامة، جوهانـســـــربغ، جنـوب أفريقيـا،               انظر    )١(  
ــو ــبتمرب /لأيل ــشوراتم (٢٠٠٢س ــع    ن ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــصويبA.03.II.A.1 األم ــصل األول، ) والت ، الف
 .، املرفق٢ القرار
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  تعليقات عامة  -ثانياً   
ــالتقرير  ترحــب امل  - ٤ وتــشكر وحــدة التفتــيش  . نظمــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة ب

 مـواطن القـوة     عـن  النتـائج الرئيـسية      تأكيـد  و ،توفري حتليل نافع وتوصيات مفيـدة     ى  لعاملشتركة  
والتحديات اليت مت حتديدها، وكذلك الفـرص املتاحـة إلدخـال التحـسينات علـى شـبكة األمـم                   

وتعترب املنظمـات أن االسـتنتاجات العامـة        . لية للتنسيق والتعاون  املتحدة للمحيطات باعتبارها آ   
تعزيــز التنــسيق واالتــساق يف العمــل الــذي هبــدف واضــحة وتعــاجل بعــض التحــديات األساســية 

حمليطـات واملنـاطق    يف جمـال ا   معاجلـة القـضايا امللحـة       الرامـي إىل    تقوم به منظومـة األمـم املتحـدة         
  .الساحلية

لقــرار الــذي اختــذه ات أن احمليطــات تتلقــى زمخــاً كــبرياً نتيجــة  وكــذلك تــرى املنظمــا  - ٥
األمني العام لألمم املتحدة بوضع تركيز قوي على احمليطات ودورها يف التنميـة املـستدامة، مـن            

 احمليطـات والبحـار الـيت       إزاء وهريـة اللتزامـات اجل  ا ونتيجـة    )٢( باحمليطـات  تعلـق خالل االتفـاق امل   
ــدول أو احل   ــاء الـ ــها رؤسـ ــة      أعلنـ ــدة للتنميـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــة ملـ ــة اخلتاميـ ــات يف الوثيقـ كومـ

أمـام   يحـت تأُوهكـذا  .  فيمـا يتعلـق باحمليطـات والبحـار        همـة ، اليت تضمنت نتيجة م    )٣(املستدامة
شبكة األمم املتحدة للمحيطات، باعتبارها آلية للتنسيق فيما يتعلـق بقـضايا احمليطـات واملنـاطق       

لبيـة التطلعـات اجلديـدة وإظهـار        نفـسها مـن أجـل ت      ى تنـشيط    ألن تعمـل علـ    فرصة  الالساحلية،  
علـى الوفـاء بااللتزامـات الـيت      بفعالية  لدول األعضاء   ا ة يف مساعد  “قيمة مضافة ”تقدمه من    ما

 ويف عملـها علـى تنـسيق خمتلـف األنـشطة            ،تعهدت هبا يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة       
هبـا هيئاهتـا التـشريعية      كلفتـها   فيـذ ومتابعـة الواليـات الـيت         تنهبـدف   املنظمات  شىت  اليت تقوم هبا    
  .هتاوجمالس إدار

مـن آثـار    تقرير الوحـدة    ما سيترتب على    قلقها إزاء   عرب عن   بعض املنظمات ت  بيد أن     - ٦
إدارة شبكة األمم املتحدة للمحيطات وعملياهتا وتكاليفها اإلمجالية، وما إذا كان ذلـك قـد          يف  

البـساطة واملرونـة    وترى بعض املنظمات أنـه مـن املفيـد كفالـة            . ة للتنسيق يقلل من فائدهتا كآلي   
 احمليطــات واملنــاطق لمبــسائلواليــات املتعلقــة لــدى اضــطالعها باتنــسيق الآليــة وقلــة التكلفــة يف 

توسـيع الطـابع   بعـض املنظمـات أن االجتـاه املقتـرح يف تقريـر الوحـدة هـو          كما ترى   . الساحلية
. ، األمر الذي جيعلها يف رأيهم أكثـر كلفـة وأقـل مرونـة            دة للمحيطات األمم املتح املؤسسي يف   

شـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات     مـدى فاعليـة   ويف هذا الصدد، قد حتتاج املنظمات إىل تقييم     
__________ 

: نــــــــــــــــص االتفـــــــــــــــــاق متــــــــــــــــاح لالطـــــــــــــــــالع يف املوقــــــــــــــــع الـــــــــــــــــشبكي التـــــــــــــــــايل     )٢(  
http://www.un.org/Depts/los/ocean_compact/oceans_compact.htm. 

 . املرفق،٦٦/٢٨٨انظر قرار اجلمعية العامة   )٣(  
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احمليطــات مــسائل مــن حيــث التكلفــة بالنــسبة هلــا، يف ضــوء نطــاق واليــة كــل منــها يف جمــال     
  . كل منظمة منهايت ستتحملهاة الواملناطق الساحلية والتكلفة اإلمجالي

  
  تعليقات حمددة على التوصيات  -ثالثا   

  ١لتوصية ا
ينبغي أن توصي اجلمعية العامة يف دورهتا الـسابعة والـستني بـأن ُتعـيَّن يف كـل بلـد                      

، وذلك من يف حالة عدم وجودهاهبا،  سائل املتصلة   جهة تنسيق وطنية معنية باحمليطات وامل     
 شـىت  ولـدى    ،اجتماعـات األمـم املتحـدة     شـىت   البلـد مـع     ذلـك   دويب  أجل حتسني تواصل من   

 احمليطات واملناطق الـساحلية، ضـماناً التـساق املواقـف الوطنيـة           مسائل  كياناهتا اليت تتناول    
  .يف هذا الصدد

  . تدعم املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة هذه التوصية وترحب هبا  - ٧
  

  ٢التوصية     
ــذيني املعــين     ينبغــي أن يطلــب األ    ــيس جملــس الرؤســاء التنفي ــصفته رئ ــام، ب مــني الع

ــنقح اختـــصاصاهتا    ــات أن تـ ــدة للمحيطـ ــم املتحـ ــبكة األمـ ــسيق، إىل شـ ــي ،بالتنـ  الـــيت ينبغـ
سألة تفــادي مبــ كــل ثــالث أو أربــع ســنوات، مــع إيــالء اهتمــام خــاص  ادوريــاستعراضــها 

مـؤمتر األمـم   الـصادرة عـن    ومراعـاة النتـائج     ،مع اآلليات القائمة  احتمال وجود ازدواجية    
  . يف هذا الصدداملتحدة للتنمية املستدامة

وتـشري إىل  . تدعم املنظمات التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة هـذه التوصـية وترحـب هبـا                 - ٨
 اللجنـة  داخـل يف استعراض اختصاصات شبكة األمم املتحدة للمحيطـات         أهنا شاركت بنشاط    

  .الرفيعة املستوى املعنية بالربامج وجملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق
  

  ٣التوصية     
هليئـات التـشريعية للمنظمـات األعـضاء يف شـبكة األمـم املتحـدة               أن تصدر ا  ينبغي    

للمحيطـــات وجمـــالس إدارهتـــا توجيهـــات إىل رؤســـائها التنفيـــذيني يف موعـــد أقـــصاه عـــام 
تـؤدي أعمـال األمانـة     املوارد الالزمة إلنشاء أمانـة صـغرية        ا على تعبئة  بأن يعملو ،  ٢٠١٣
  . مع مراعاة جتربة اآلليات األخرى يف األمم املتحدة،للشبكة

. تــدعم املنظمــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة هــذه التوصــية وترحــب هبــا عمومــا      - ٩
 خلـص ظمـات مـع النتيجـة الـيت     وتتفـق املن . وحيظى التعاون والتنسيق بني املنظمات بدعم قـوي   
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 شـبكة األمـم     يـساعد  من املوظفني لكي     تفرغإليها التقرير أنه ال غىن عن تشكيل فريق صغري م         
إدارة الــشؤون االقتــصادية وأعلنــت . وظائفهــا بفعاليــة وكفــاءةعلــى أداء املتحــدة للمحيطــات 

أهنـا سـتتوىل، طوعـا،      يني،  أحد األعضاء احلـال   واالجتماعية التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة،       
إال أنــه . لــب منــها ذلــكلــشبكة األمــم املتحــدة للمحيطــات إذا طُالالزمــة التنــسيق أداء أنــشطة 

على الرغم من العرض الرمسـي الـذي قدمتـه إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة، توافقـت                   
 اجلمعيـة   بـت فيـه   تأن  آراء أعضاء شبكة األمم املتحدة للمحيطات على أن هذا االتفـاق ينبغـي              

  .أوال قبل إبرامهالعامة 
 يف تقرير الوحدة عـن    واردةاملعلومات ال ضآلة   قلقها إزاء    أعربت بعض املنظمات عن   و  - ١٠

الكيفيـة الـيت سـتتحقق    الـصعب معرفـة     وترى تلك املنظمات أن من      . توقعةالتكاليف السنوية امل  
يف حـني أن مثـة   و. كـل منـها   ةيذ واليـ تنفتساعدها على التكاليف اليت تتحملها منافع كافية  هبا  

احلفـــاظ علـــى تقـــسيم واضـــح للمـــسؤوليات بـــني أعـــضاء شـــبكة األمـــم املتحـــدة  حاجـــة إىل 
ينبغــي أن تــسعى الــشبكة إىل حتديــد جمــاالت تتوافــق فيهــا اآلراء دوليــا علــى فإنــه للمحيطــات، 

ستمد مــن كــن أن ُتــهــذا الــرأي ال ينبغـي أن ميــس باملزايــا الــيت مي  نبيــد أ. احملتملــةتــآزر الأوجـه  
  .إنشاء أمانة دائمة وموضوعية وحمايدة لشبكة األمم املتحدة للمحيطات

  
  ٤التوصية     

ــذيني املعــين         ــيس جملــس الرؤســاء التنفي ــصفته رئ ــام، ب ــصدر األمــني الع ينبغــي أن ُي
، توجيهــات إىل اللجنــة الرفيعــة املــستوى املعنيــة  ٢٠١٣بالتنــسيق، يف موعــد أقــصاه عــام  

 عمليـة اختـاذ     ددحتـ ) إجـراءات عمـل داخليـة      (نفيذيـة مبادئ توجيهية وت   تضع   بأنبالربامج  
القرارات داخل الشبكة وعـضويتها واجتماعاهتـا وترتيباهتـا املتعلقـة بفرقـة العمـل وتوضـح         

  .وغري ذلك من املسائل املتعلقة بإدارهتامسألة التسلسل الرئاسي 
. هــذه التوصــية وترحــب هبــا عمومــا تــدعم املنظمــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة     - ١١

 وجلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بـاملوارد املائيـة             ، جتربتـا شـبكة األمـم املتحـدة املعنيـة بالطاقـة            وتوفِّر
احلفـاظ علـى    ويف حني أن مثة حاجة إىل       . يف هذا الصدد  الدروس املستفادة   وأفضل املمارسات   

ينبغـي أن تـسعى     فإنه  ة للمحيطات،   تقسيم واضح للمسؤوليات بني أعضاء شبكة األمم املتحد       
ــه         وتتطلــع . احملتملــةتــآزر الالــشبكة إىل حتديــد جمــاالت تتوافــق فيهــا اآلراء دوليــا علــى أوج

تحقيـق  الكفيلـة ب  يف العمـل علـى تـوفري ترتيبـات العمـل املثلـى              تـشاركها   املنظمات إىل استمرار    
نـاطق الـساحلية يف إطـار شـبكة     احمليطـات وامل مـسائل   ألنشطة اليت تقوم هبا يف جمال       يف ا التنسيق  

  . وحتقيق االتساق فيما تضعه من سياسات يف هذا الصدداألمم املتحدة للمحيطات
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 أن اللجنة الرفيعة املستوى املعنيـة بـالربامج قامـت باسـتعراض             تالحظ املنظمات أيضا  و  - ١٢
، وحـدة  وناقشت التوصيات الـواردة يف تقريـر ال        ،اختصاصات شبكة األمم املتحدة للمحيطات    

 تــشرين ٥ إىل ٣ يف دورهتــا الرابعــة والعــشرين الــيت عقــدت يف نيويــورك يف الفتــرة مــن  وذلــك
ــها    . ٢٠١٢أكتــوبر /األول وأعربــت املنظمــات عــن دعمهــا لالختــصاصات املنقحــة الــيت طلبت

 أن تقرير الوحدة وجتهيـز      الحظت املنظمات كذلك  و. اجلمعية العامة وتقوم باستعراضها حاليا    
ملنظمــات التابعــة ملنظومــة القائمــة املوكلــة إىل االواليــات يــستندان إىل  احمليطــات االتفــاق بــشأن
ــة األمــم املتحــدة ــة   .  الــيت تقــوم هبــا واألنــشطة اجلاري ويف هــذا الــصدد، أشــارت املنظمــة العاملي

  .للملكية الفكرية إىل اعتزامها االنضمام إىل عضوية شبكة األمم املتحدة للمحيطات
  

  ٥التوصية     
 إىل األمــني العــام، ، يف دورهتــا الــسابعة والــستني، أن تطلــب اجلمعيــة العامــةينبغــي  

بصفته رئيس جملس الرؤساء التنفيـذيني املعـين بالتنـسيق، أن يكفـل سـعي اآلليـات الـثالث         
 وجلنـة األمـم     ، وشبكة األمم املتحدة املعنيـة بالطاقـة       ،وهي شبكة األمم املتحدة للمحيطات    

املائية، إىل إضفاء الصفة املؤسسية على جهودهـا التنـسيقية يف إطـار             املتحدة املعنية باملوارد    
  .اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج

حتيط املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة علمـا هبـذه التوصـية املوجهـة إىل اجلمعيـة                   - ١٣
 ،تحــدة للمحيطــاتوتــود املنظمــات إبــراز أن اآلليــات الــثالث، وهــي شــبكة األمــم امل . العامــة

 وجلنة األمم املتحدة املعنية بـاملوارد املائيـة، أنـشأهتا اللجنـة      ،وشبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة    
يف تــساق إحــداث االالرفيعــة املــستوى املعنيــة بــالربامج، وال تــزال اللجنــة تعمــل بنــشاط علــى   

، ويــشمل ذلــك ليــات وتنــشيط أنــشطة تلــك اآل سياســات آليــات التنــسيق الفرعيــة التابعــة هلــا  
إىل أن األمـني العـام كـان قـد دعـا إىل      أيضا تود املنظمات اإلشارة و. يتعلق منها بتغري املناخ    ما

أن تكون رئاسة آليات التنسيق الفرعية الـثالث التابعـة للجنـة الرفيعـة املـستوى املعنيـة بـالربامج             
فعـل يف شـبكة األمـم املتحـدة         ذلـك بال  ُنفِّـذ   و. مستوى اإلدارة التنفيذية، رئيس وكالـة مـثال       يف  

االختـصاصات اجلديـدة    تـضمن   وت.  ويف جلنة األمم املتحدة املعنية بـاملوارد املائيـة         ،املعنية بالطاقة 
مـستوى اإلدارة   تعمل على أن تكـون رئاسـة الـشبكة يف           لشبكة األمم املتحدة للمحيطات آلية      

ستواصـل املنظمـات العمـل علـى        و. التنسيق بني اآلليات الـثالث    احلاجة إىل   كذلك  التنفيذية، و 
تطلـع إىل تـوفري     تتنسيق أنشطتها بشأن احمليطات يف إطـار شـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات، و               

  .القيادة والتوجيه الالزمني ألنشطة الشبكة
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   تنفيذيموجز    

 تقييم شبكة األمم املتحدة للمحيطات    
    JIU/REP/2012/3 

 املتعلــق ٦٦/٢٣١يش املــشتركة، يف قرارهــا  دعــت اجلمعيــة العامــة وحــدةَ التفتــ      
، إىل إجـراء اسـتعراض لـشبكة األمـم املتحـدة      )٢٣٩الفقـرة    (“احمليطات وقانون البحار  ” ـ  ب

ــساحلية    (للمحيطــات  ــاطق ال ــة بقــضايا احمليطــات واملن وتقــدمي ) شــبكة األمــم املتحــدة املعني
ووفقــاً . ا الــسابعة والــستنيتقريرهــا يف هــذا الــشأن إىل اجلمعيــة العامــة لتنظــر فيــه يف دورهتــ 

. ٢٠١٢لذلك، أدرجـت وحـدة التفتـيش املـشتركة هـذا املوضـوع يف برنـامج عملـها لعـام                     
. وشبكة األمم املتحـدة للمحيطـات آليـة تنـسيق تعـىن بقـضايا احمليطـات واملنـاطق الـساحلية                   

ويـضطلع أعـضاء الـشبكة      .  كيانـاً مـن كيانـات األمـم املتحـدة          ١٤وهي تضم يف عـضويتها      
ادرات حمددة زمنياً من خالل فرق عمل خمصـصة ُيفـتح بـاب املـشاركة فيهـا للمنظمـات                   مبب

  .غري احلكومية وغريها من أصحاب املصلحة الدوليني، حسب االقتضاء
واهلــدف مــن هــذا التقيــيم هــو فحــص الــشبكة باعتبارهــا آليــة مــشتركة بــني عــدة     

ا الـصدد عمليـة اسـتطالع    وقد أجرى املفتشان يف هـذ  . وكاالت واقتراح توصيات ملموسة   
مشلت أنشطة أعضاء الشبكة اليت اضطُلع هبا خالل السنوات اخلمس املاضية يف جمال قضايا              

وأُجــري االســتطالع لفهــم مكمــن الثغــرات املتــصلة بتنــاول  . احمليطــات واملنــاطق الــساحلية
 ثقـة قضايا احمليطات واملنـاطق الـساحلية مـن منظـور أهـداف خطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ املنب                  

وســعى . مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة، فــضالً عــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  عــن
ات األمــم املتحــدة املفتــشان أيــضاً إىل حتديــد النــسبة املئويــة لألنــشطة املــشتركة بــني منظمــ  

  .جمال قضايا احمليطات واملناطق الساحلية املضطلع هبا يف
ــيات     ــتنتاجات وتوصــ ــائج واســ ــيح  وستــــصب نتــ ــة تنقــ ــيم يف عمليــ ــذا التقيــ هــ

  .اختصاصات الشبكة

  النتائج واالستنتاجات الرئيسية    
 يف املائة مـن أنـشطة أعـضاء شـبكة األمـم املتحـدة               ٨٣بّينت عملية االستطالع أن       

 يف املائــة ٥٥يــة، يف حــني كانــت للمحيطــات كانــت متماشــية مــع األهــداف اإلمنائيــة لأللف
طة جوهانسربغ للتنفيذ املنبثقة عن مـؤمتر القمـة العـاملي           األنشطة متماشية مع أهداف خ     من
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ومن حيث نوع التدخالت، ُيذكر أن أنشطة أعضاء الشبكة تركز بشدة           . للتنمية املستدامة 
على جمـال االسـتثمار وبنـاء القـدرات، يليـه جمـال املـساعدة التقنيـة، مث جمـال أدوات التنميـة                       

ارات يف جــزء كــبري منــه إىل رجحــان عــدد  ويعــزى هــذا التركيــز علــى االســتثم . املــستدامة
  .مشاريع البنك الدويل املتعلقة باالستثمارات

ــية        ــصورة مرضــ ــطالع بــ ــن االضــ ــتمكن مــ ــشبكة مل تــ ــشني أن الــ ــّين للمفتــ وتبــ
فهـي تعـاين مـن ضـعف        . باختصاصاهتا الراهنـة، إذ تواجـه حتـديني متـرابطني يف هـذا الـصدد              

شرية أو ماليـة، األمـر الـذي يـؤدي بأعـضاء            هيكلي مـرتبط بانعـدام املـوارد، سـواء كانـت بـ            
وبالنظر إىل عـدم وجـود ميزانيـة        . الشبكة إىل االضطالع بأنشطة التنسيق يف أوقات فراغهم       

خمصصة ألنشطة شبكة األمم املتحدة للمحيطات، ُتعقد االجتماعات السنوية للـشبكة علـى           
اء مـن حـضور     ويترتـب علـى ذلـك عـدم متكّـن مجيـع األعـض             . هامش االجتماعات األخرى  

ــسنوية ــسنوية،    . االجتماعــات ال ــاح خــالل االجتماعــات ال ــز الــزمين املت وبــسبب ضــيق احلي
. ُيستغرق معظم وقتـها يف عـروض بـشأن األعمـال اجلاريـة الـيت يـضطلع هبـا بـاقي األعـضاء                       

مــة الســتعراض مــا يلــزم استعراضــه هــذه التحــديات املــوارد الالز ظــل متلــك الــشبكة يف وال
وتبّين مـن عمليـة     . اجملاالت اليت ميكن العمل فيها بصورة مشتركة وجمدية       برامج وحتديد    من

ضاء الـــشبكة تنفـــذ بـــصورة مـــشتركة يف املائـــة فقـــط مـــن بـــرامج أعـــ  ١٤ االســـتطالع أن
  .أعضاء آخرين من الشبكة مع

وخلـــص املفتـــشان إىل كثـــرة عـــدد اآلليـــات املماثلـــة املعنيـــة باحمليطـــات واملنـــاطق    
. إليها آليات جديدة مقترحة مثل الشراكة العاملية من أجل احمليطـات          الساحلية، اليت تضاف    

  .وجيب مراعاة مجيع اآلليات القائمة واجلديدة لكفالة االنسجام فيما بينها
واســتنتج املفتــشان أن قيــادة الــشبكة ينبغــي أن تــسند إىل مــستوى أعلــى يف اهلــرم      

ملعنية بالطاقة وجلنة األمـم املتحـدة       اإلداري، على غرار ما يسري على شبكة األمم املتحدة ا         
ومن شأن ذلك أن يسهل النفـوذ إىل جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني املعـين           . املعنية باملوارد املائية  

اللجنة الرفيعة املستوى للربامج وأن يستقطب دعم الرؤسـاء التنفيـذيني للمـشاركة        /بالتنسيق
جـــود اإلرادة الـــسياسية أمـــر ويعتـــرب املفتـــشان أن و. يف أعمـــال الـــشبكة واإلســـهام فيـــه

  .ضروري لكفالة استدامة عمل الشبكة
وخلــص املفتــشان إىل وجــود تنــسيق وتعــاون حمــدودين بــني شــبكة األمــم املتحــدة    

. للمحيطات، وجلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، وشبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة           
. وارد، للتنسيق والتعاون بني هذه اآلليات الثالث      ومثة حاجة ماسة، يف سياق يتسم بشح امل       

وجيب على جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق كفالة أن تتوىل اآلليات الثالث إضـفاء              
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  .الصفة املؤسسية على ما تبذله من جهود يف جمال التنسيق
 وأثارت عدة دول شواغل تتعلق مبـا تعتـربه قـصوراً يف اإلبـالغ عـن أنـشطة شـبكة                     

وخيلص هذا التقرير إىل أن عملية اإلبالغ املتعلقة بالشبكة جتري         . األمم املتحدة للمحيطات  
يرتبط أوهلما بكون كل عضو يف الشبكة ينفّذ أنشطته عـن طريـق             . يف الواقع على مستويني   

. منظمته بعد التنسيق مع باقي األعضاء، على اعتبار أن الشبكة آلية تنسيق وليس آلية تنفيذ          
يل فاإلبالغ عن املسائل املتعلقة باحمليطات واملناطق الساحلية جيـري أصـالً عـرب قنـوات                وبالتا

اإلبــالغ العاديــة ومــن خــالل مــا يبلغــه الرؤســاء التنفيــذيون إىل اهليئــات التــشريعية وجمــالس  
ويتمثل ثاين املستويني يف أن اإلبالغ جيـري أيـضاً يف سـياق حمـصالت               . اإلدارة يف منظماهتم  

.  السنوية للشبكة، اليت تنـشر بـصورة شـفافة يف موقـع الـشبكة علـى اإلنترنـت                  االجتماعات
ــة        ــة أو إجــراءات عمــل داخلي ــادئ توجيهي ــر بوضــع مب ــاس، يوصــي التقري ــد أي التب ولتبدي

ومن شأن هذه املبادئ التوجيهية أو إجراءات العمـل الداخليـة أن توضـح كـذلك                . واضحة
تعلقة باختـاذ القـرارات والعـضوية واالجتماعـات         مسائل أخرى تتعلق مثالً بتدبري الشؤون امل      

ويوصي التقرير أيضاً بأن تسعى الدول األعضاء إىل حتسني االتـساق           . وترتيبات فرق العمل  
 الـيت حـددت تـسعة جمـاالت        ٢٠+على املستوى الوطين، ال سيما يف ضوء حمصلة مؤمتر ريو         
  .ات صلة باحمليطاتُتوىل األولوية يف سياق ما ُيضطلع به مستقبالً من أعمال ذ

ومن شأن املبادرات املتمثلة يف مشروع االتفاق اخلاص باحمليطات، ومقترح إنـشاء              
فريق استشاري معين باحمليطات، ومقترح الشراكة العاملية من أجل احمليطات أن تتيح فرصـاً              

 وتوطيـد أدوارهـا ونطـاق ختصـصها         استراتيجية لشبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات لتوضـيح         
بيد أنه يف حالة تكليف الشبكة باإلشراف علـى         . ذا اجملال اهلام من عمل األمم املتحدة      ه يف

تنفيــذ االتفــاق اخلــاص باحمليطــات، فــستحتاج إىل حــد أدىن مــن املــوارد، مبــا يف ذلــك أمانــة  
  .صغرية مكرسة للشبكة

ــام، خلُــص املفتــشان إىل أن املــسائل املتعلقــة باحمليطــات حظيــت باهتمــام       ويف اخلت
ويــشري املفتــشان . عيف ومل تــول القــدر الــالزم مــن األولويــة يف منظومــة األمــم املتحــدة  ضــ

 بـسبب   “قيمتـها اإلضـافية   ” تتمكن بعد من أن تربهن عـن كامـل           كذلك إىل أن الشبكة مل    
أوجه ضعفها اهليكلي وانعدام املوارد، ويـدعوان إىل إعطائهـا فرصـة كافيـة ومـوارد مناسـبة                  

  .نيط هبا وتبلُغ أمت قدراهتالكي تضطلع بالعمل الذي أ
ويتــضمن التقريــر مخــس توصــيات، توّجــه اثنتــان منــهما إىل األمــني العــام باعتبــاره    

رئـيس جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني املعـين بالتنـسيق، وتعـرض الـثالث األخـرى علـى اجلمعيــة           
  :لتوصياتوفيما يلي نص ا. العامة وغريها من اهليئات التشريعية وجمالس اإلدارة لتنظر فيها
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  ١التوصية 
ينبغي أن توصي اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والستني بأن ُتعيَّن يف كل بلـد                 

 والقـضايا املتـصلة هبــا، مـا مل تكـن موجـودة أصــالً،      باحمليطـات جهـةُ تنـسيق وطنيـة معنيــة    
وذلك من أجل حتسني التواصل بني مندويب البلـد الواحـد إىل خمتلـف اجتماعـات األمـم                  

حدة ولدى خمتلف كياناهتـا الـيت تتنـاول قـضايا احمليطـات واملنـاطق الـساحلية، ضـماناً                   املت
  .التساق املواقف الوطنية ذات الصلة باملوضوع

  
  ٢التوصية 
ينبغـي أن يطلــب األمــني العـام، بــصفته رئــيس جملـس الرؤســاء التنفيــذيني املعــين      

هتا، الــيت ينبغــي  صاصابالتنــسيق، إىل شــبكة األمــم املتحــدة للمحيطــات أن تــنقح اختــ      
ُتستعرض بصورة دورية كل ثالث أو أربع سنوات، مـع إيـالء اهتمـام خـاص ملـسألة                أن

 ٢٠+ القائمـة ومراعـاة حمـصالت مـؤمتر ريـو          اآلليـات تفادي أوجه الترادف املمكنـة مـع        
  .ذات الصلة باملوضوع

  
  ٣التوصية 
ــم ا       ــبكة األمـ ــضاء يف شـ ــات األعـ ــشريعية للمنظمـ ــهيئات التـ ــي للـ ــدة ينبغـ ملتحـ

للمحيطات وجملالس إدارهتا أن تصدر توجيهات إىل رؤسائها التنفيذيني، يف موعد أقصاه       
، ليعّبئوا املوارد الالزمـة إلنـشاء أمانـة صـغرية مكرسـة للـشبكة مـع مراعـاة                  ٢٠١٣عام  

  .جتربة اآلليات األخرى يف األمم املتحدة
  

  ٤التوصية 
لــس الرؤســاء التنفيــذيني املعــين ينبغــي أن ُيــصدر األمــني العــام، بــصفته رئــيس جم  

، توجيهـات إىل اللجنـة الرفيعـة املـستوى املعنيـة      ٢٠١٣بالتنسيق، يف موعد أقـصاه عـام        
تبني عملية  ) إجراءات عمل داخلية  (بالربامج تدعوها إىل وضع مبادئ توجيهية تشغيلية        

ق العمـل   اختاذ القـرارات داخـل الـشبكة وعـضويتها واجتماعاهتـا وترتيباهتـا املتعلقـة بفـر                
  .وتوضح مسألة اإلبالغ وغري ذلك من املسائل املتعلقة بتدبري شؤون الشبكة
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  ٥التوصية 
ينبغــي أن تطلــب اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الــسابعة والــستني إىل األمــني العــام      

ــات         ــل ســعي اآللي ــسيق أن يكف ــين بالتن ــذيني املع ــاء التنفي ــس الرؤس ــيس جمل ــاره رئ باعتب
األمــم املتحــدة للمحيطــات، وجلنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بــاملوارد الــثالث، وهــي شــبكة 

املائية، وشبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقـة، إىل إضـفاء الـصفة املؤسـسية علـى جهودهـا           
 .التنسيقية يف إطار اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج
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  مقدمة  - أوالً  
  اخللفية  - ألف  

النظام القانوين الـشامل   ) اتفاقية قانون البحار   (اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار    متثل    - ١
. الذي يسري على حميطات وحبـار العـامل وحيكـم مجيـع أوجـه اسـتخدامها واسـتغالل مواردهـا                   

وهي تتـضمن أحكامـاً     . ولة عضواً، مبا يف ذلك االحتاد األورويب       د )١(١٦٢وقد انضم لالتفاقية    
متعلقة بتعـيني احلـدود، واملالحـة، ومحايـة البيئـة البحريـة واحلفـاظ عليهـا، وإدارة املـوارد احليـة                      
وغـــري احليـــة، والبحـــث العلمـــي يف اجملـــال البحـــري، ونقـــل التكنولوجيـــا البحريـــة، وتـــسوية    

 كـبرياً مـن أنـشطة األمـم املتحـدة املرتبطـة بقـضايا احمليطـات                وتغطي االتفاقيـة جـزءاً    . املنازعات
 العـــام، وتـــشري يف عـــدة مواضـــع إىل واملنـــاطق الـــساحلية، إذ تـــسند مهامـــاً حمـــددة إىل األمـــني

، ويرد فيها بصريح العبـارة ذكـر منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة                “املنظمات الدولية املختصة  ”
، )اللجنـة األوقيانوغرافيـة   (حلكومية الدولية لعلوم احمليطـات       اليونسكو ا  جلنة، و )الفاو(والزراعة  

  .واملنظمة البحرية الدولية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة
 ١٩٩٢قـد اعتمـد يف      ) “قمة األرض ”(تحدة املعين بالبيئة والتنمية     وكان مؤمتر األمم امل     - ٢

 منــه حتقيــق التنميــة جــدول أعمــال القــرن احلــادي والعــشرين، وهــو برنــامج عمــل دويل اهلــدف  
 مــن جــدول أعمــال القــرن ١٧ويتنــاول الفــصل . العامليــة املــستدامة يف القــرن احلــادي والعــشرين

احلادي والعشرين على وجه التحديد مسألة محاية احمليطات واستخدام مواردهـا احليـة اسـتخداماً     
الداعمـــة  ولتقـــدمي صـــورة منـــسقة وشـــاملة ألنـــشطة هيئـــات األمـــم املتحـــدة. رشـــيداً وتنميتـــها

الـساحلية التابعـة      اللجنة الفرعية املعنيـة باحمليطـات واملنـاطق        ١٩٩٣، ُشكِّلت يف عام     ١٧ للفصل
  .للجنة التنسيق اإلدارية وكلفت بتناول القضايا املتعلقة باحمليطات واملناطق الساحلية

ــاين      - ٣ ــشرين الث ــتعراض أجــري يف ت ــوف/وعقــب اس ــسيق   ٢٠٠١مرب ن ــات التن ــاول آلي  تن
ة التنسيق اإلدارية، اسُتنتج أن مجيع هيئات األمم املتحدة الفرعية القائمة ينبغـي أن تلغـى                جلن يف

 وأن أفضل أسلوب ملعاجلة مسألة املتطلبات املـستقبلية للـدعم املـشترك             ٢٠٠١حبلول هناية عام    
ــاً ومكرســة ملهمــة بعينــها      بــني الوكــاالت سيتــسىن مــن خــالل ترتيبــات خمصــصة وحمــددة زمني

__________ 

فيمـا يتـصل باتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار، واتفـاق تنفيـذ اجلـزء                سـبتمرب   /ول أيلـ  ٢٠لوضع الـراهن يف     ا ) ١(
احلادي عشر من االتفاقية، واتفاق تنفيذ ما تتضمنه االتفاقية من أحكام بشأن حفظ وإدارة األرصدة الـسمكية                 

البلـدان الـيت   (لى االتفاقيـة   وأهم البلدان اليت مل تصدق ع     . املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال     
 ، وبـريو  ،) اإلسالمية -مجهورية  ( وإيران   ، واإلمارات العربية املتحدة   ، وإسرائيل ا،هي إريتري ) هلا مناطق ساحلية  

 ومجهوريـة   ة، واجلمهورية العربيـة الـسوري     ة، واجلماهريية العربية الليبي   ، ليشىت -وتيمور  ا،  وتركي،  وتركمانستان
 ا، وكولومبيـــا، وكمبوديـــن، وكازاخـــستا،) البوليفاريـــة-مجهوريـــة ( وفرتويـــال ة،طيـــكوريـــا الـــشعبية الدميقرا

 .والواليات املتحدة األمريكية
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وأظهـرت املـشاورات الـيت أجريـت الحقـاً بـني صـناديق              .  علـى هنـج الوكالـة الرائـدة        باالعتماد
ــاطق      األمــم املتحــدة وبراجمهــا ووكاالهتــا املــشاركة يف تنــسيق القــضايا املتعلقــة باحمليطــات واملن

  .الساحلية وجود اهتمام قوي باستحداث آلية تنسيق مشتركة بني الوكاالت
ت اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج علـى إنـشاء          ، وافق ٢٠٠٣سبتمرب  /ويف أيلول   - ٤

) “شـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات       ”ُسـميت الحقـاً     (املنـاطق الـساحلية     شبكة للمحيطـات و   
لية، حبيـث تغطـي نطاقـاً واسـعاً         ملواصلة عمل اللجنة الفرعيـة املعنيـة باحمليطـات واملنـاطق الـساح            

نظمــات والوكــاالت املتخصــصة املعنيــة وأمانــات القــضايا، وتــضم الــربامج والكيانــات وامل مــن
االتفاقيات الدوليـة ذات الـصلة باملوضـوع، مبـا يـشمل الـسلطة الدوليـة لقـاع البحـار، واتفاقيـة             

وعقب توصيات صـادرة عـن العمليـة التـشاورية غـري الرمسيـة، ومـع مراعـاة                . التنوع البيولوجي 
األمني العام إىل إنـشاء      )٣(دعت اجلمعية العامة  ،  )٢(مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة    قرارات  

ــضايا        ــسيق يف ق ــتظم للتن ــشفافية والعمــل املن ــة وال ــسم بالفعالي ــة مــشتركة بــني الوكــاالت تت آلي
 إنشاء شـبكة األمـم   ٢٠٠٣وأقر جملس الرؤساء التنفيذيني يف عام  . احمليطات واملناطق الساحلية  

يــة بــالربامج علــى إنــشاء الــشبكة  ستوى املعناللجنــة الرفيعــة املــ املتحــدة للمحيطــات، ووافقــت  
 احلكوميــة الدوليــة لعلــوم  اليونــسكوجلنــة وتبعــاً لــذلك، استــضافت .)٤(اجتماعهــا الــسادس يف

  .٢٠٠٥يناير /طات يف كانون الثايناالجتماع األول لشبكة األمم املتحدة للمحي احمليطات
ــام        - ٥ ــات يف عـ ــدة للمحيطـ ــم املتحـ ــبكة األمـ ــة شـ ــشاء آليـ ــد إنـ ــت ٢٠٠٣وعنـ ، ُعرضـ

عملية األمم املتحـدة التـشاورية غـري الرمسيـة املفتوحـة بـاب العـضوية املتعلقـة                  اختصاصاهتا على   
  :ل االختصاصات املذكورة فيما يليوتتمث.  يف اجتماعها اخلامس)٥(باحمليطات وقانون البحار

  

__________ 

)٢ ( Rio 2012 Issues Briefs Oceans No. 4 prepared by UNCSD Secretariat Rio +20 United Nations 
Conference on Sustainable Development. Para 2 (e), p. 2. 

، إىل  ٥٨/٢٤٠ و ٥٧/١٤١ و ٥٦/١٢عية العامـة يف قـرارات متتاليـة صـادرة عنـها، منـها القـرارات                 طلبت اجلم  ) ٣(
األمني العام لألمم املتحدة أن يكفل مزيدا مـن التنـسيق الفعـال فيمـا بـني كيانـات أمانـة األمـم املتحـدة املعنيـة،                           

القـضايا املتعلقـة    ” ، و “ الساحلية ضايا احمليطات واملناطق  بق”ت منظومة األمم املتحدة املعنية       عن مؤسسا  فضالً
آلية فعالة وشفافة ومنتظمـة ومـشتركة بـني الوكـاالت لتنـسيق املـسائل               ”، مبا يشمل إنشاء     ”يطات والبحار باحمل

 .“املتعلقة باحمليطات والبحار داخل منظومة األمم املتحدة
)٤ ( CEB/2003/7. 
 .٢١، الفقرة A/59/122انظر  ) ٥(
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  ١اإلطار 
   )٦(اختصاصات شبكة األمم املتحدة للمحيطات

طة األمم املتحدة ذات الصلة باحمليطات واملناطق الساحلية والتعـاون          تعزيز تنسيق أنش    - ١
 على تنفيذها؛

استعراض الـربامج واألنـشطة ذات الـصلة الـيت اضـطلعت هبـا منظومـة األمـم املتحـدة                      - ٢
كجزء من مسامهتها يف تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار وجـدول أعمـال                  

 يذ؛ وخطة جوهانسربغ للتنف٢١القرن 
اســتبانة القــضايا الناشــئة وحتديــد اإلجــراءات املــشتركة وتــشكيل أفرقــة عمــل حمــددة    - ٣

  ملعاجلتها، حسب االقتضاء؛
 تعزيز اإلدارة املتكاملة للمحيطات على الصعيد الدويل؛  - ٤
العمــل عنــد االقتــضاء علــى تيــسري اإلســهام يف تقريــر األمــني العــام الــسنوي املتعلــق       - ٥

 ن البحار؛باحمليطات وقانو
تعزيز التساوق بني أنشطة منظومة األمم املتحـدة املتعلقـة باحمليطـات واملنـاطق الـساحلية                - ٦

ــة         ــة وخط ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــواردة يف األه ــات ال ــة واألولوي ــة العام ــات اجلمعي ووالي
 .جوهانسربغ للتنفيذ وجمالس إدارة مجيع األعضاء يف شبكة األمم املتحدة للمحيطات

    
. )٧( كياناً من كيانات األمـم املتحـدة       ١٤تتألف شبكة األمم املتحدة للمحيطات من       و  - ٦

  .٢٠١٢يناير /وترد أدناه قائمة بأعضاء الشبكة يف كانون الثاين
  

__________ 

 .املرجع نفسه ) ٦(
) ، وشعبة شؤون احمليطات وقانون البحـار لشؤون االقتصادية واالجتماعيةاإدارة مها (ثنني  إىل أن عضوين ا  نظراً ) ٧(

 مـن أمانـة األمـم املتحـدة، حيـث أجابـا بـصورة مـشتركة علـى اسـتبيانات وطلبـات املقابلـة                   جـزءاً  يشكالن معاً 
يف التقريـر برمتـه إال إىل   الصادرة عن وحدة التفتيش املشتركة، فقد اعتربا مبثابـة كيـان واحـد وبالتـايل ال يـشار              

 . عضوا١٤ً
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  ٢اإلطار 
  أعضاء شبكة األمم املتحدة للمحيطات    

  
 اتفاقية التنوع البيولوجي

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
 دولية للطاقة الذريةالوكالة ال

 منظمة العمل الدولية
 املنظمة البحرية الدولية 

  السلطة الدولية لقاع البحار
إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة شؤون احمليطات وقـانون البحـار             

 مبكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 )اللجنة األوقيانوغرافية(و احلكومية الدولية لعلوم احمليطات جلنة اليونسك
 برنامج األمم املتحدة للبيئة

 )اليونيدو(منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
 منظمة األمم املتحدة للساحة العاملية

 البنك الدويل
  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

    
ملتحدة أن تصبح عـضواً يف شـبكة األمـم املتحـدة            وميكن ألي أمانة من منظومة األمم ا        - ٧

وتــدعى املنظمــات غـري احلكوميــة الدوليــة املعنيــة  . للمحيطـات بــاإلعراب عــن رغبتـها يف ذلــك  
وغريها من أصـحاب املـصلحة يف بعـض املناسـبات إىل املـشاركة يف عمـل الـشبكة مـن خـالل                       

لـدور حاليـاً برنـامج األمـم        يـضطلع هبـذا ا    (ويقـود الـشبكة منـسق       . فرق العمـل التابعـة للـشبكة      
). برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة (تدعمــه جهــة تــضطلع بــدور نائــب املنــسق  ) املتحــدة اإلمنــائي

ــا          ــة مكرســة هل ــشبكة أمان ــيس لل ــاوب كــل ســنتني؛ ول ــذه األدوار بالتن ــشغل ه ــرض أن ت ويفت
  .ميزانية أو موظفون لالضطالع بأنشطتها وال
  

  أهداف الشبكة ونطاقها  - باء  
 “احمليطــات وقــانون البحــار”ـ  باملتعلــق  )٨(٦٦/٢٣١عــت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا د  - ٨

قريـر تنظـر فيـه اجلمعيـة العامـة      وحدة التفتـيش املـشتركة إىل اسـتعراض عمـل الـشبكة وتقـدمي ت          
__________ 

 .٢٣٩، الفقرة ٦٦/٢٣١قرار اجلمعية العامة  ) ٨(
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ومبــوازاة ذلــك، قــدمت الــشبكة مقترحــاً إىل وحــدة التفتــيش       . دورهتــا الــسابعة والــستني   يف
ويف . ٢٠١٢ مـن هـذا القبيـل يـدرج يف برنـامج عمـل الوحـدة لعـام                   املشتركة بشأن استعراض  

مــشروع االختــصاصات ] إليهــا[أن تقــدم ” العامــة إىل الــشبكة الوقــت نفــسه، طلبــت اجلمعيــة
اليت يستند إليها عملها لكي تنظر فيه اجلمعية يف دورهتا السابعة والستني بغية اسـتعراض واليـة                 

  .)٩(“ الشفافية يف أنشطتها وإبالغ الدول األعضاء هباشبكة األمم املتحدة للمحيطات وتعزيز
واهلدف من هذا التقييم هـو فحـص اآلليـة املـشتركة بـني الوكـاالت املتمثلـة يف شـبكة                  - ٩

وُهيكلــت أســئلة التقيــيم وفــق معــايري . األمــم املتحــدة للمحيطــات واقتــراح توصــيات ملموســة
 :التقييم التالية

 واليـــة واضـــحة ودور تؤديـــه علـــى ة للمحيطـــاتهـــل لـــشبكة األمـــم املتحـــد: األمهيـــة •
 صحيح؟ حنو

هل يتقاسم األعضاء نفس الرؤية ونفس الفهم لآللية، وهل يعملون علـى حنـو    : االتساق •
 متسق مع الواليات؟

هل الشبكة ُمهيكلة وهل هلا ُنظـم وإجـراءات حتكـم اضـطالعها بواليتـها علـى        : الكفاءة •
 حنو فعال؟

 بكة أهدافها؟إىل أي حد حتقق الش: الفعالية •
هل ميكن للشبكة أن تستمر كآلية، ومـا هـي العوامـل الـيت هتـدد اسـتمرارها                  : االستدامة •

 وأمهيتها وفعاليتها، وما هي التدابري اليت اختذت؟
  

الكيانـات األعـضاء يف شـبكة       /ومشل نطاق التقييم املنظومـة بأكملـها ومجيـع املنظمـات            - ١٠
 وفـضالً ).  لالطـالع علـى القائمـة الكاملـة لألعـضاء       ٢انظر اإلطـار    (األمم املتحدة للمحيطات    

مكتـب األمــم املتحــدة للممثــل  ذلــك، الــتمس املفتـشان معلومــات مــن غـري األعــضاء مثــل    عـن 
 ،أقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة            املعين ب السامي  

 احلكوميـة   اليونـسكو جلنـة منظمـة البحريـة الدوليـة، و   وأجريا مقابالت مع الرؤساء التنفيذيني لل  
ــة ، والدوليــة لعلــوم احمليطــات  ــة ، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئ ــة لألرصــاد اجلوي ، املنظمــة العاملي

مــم املتحــدة ، الــيت يــرأس رئيــسها التنفيــذي شــبكة األمنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعيةو
 لألمهيــة االســتراتيجية لــشبكة األمــم املتحــدة     أجــل بلــوغ فهــم أفــضل    املعنيــة بالطاقــة، مــن  

وال يقـّيم التقريـر فعاليـة       . للمحيطات ولالستفادة من خربة آلية مماثلة من آليات األمـم املتحـدة           
  .األنشطة الفردية اليت يضطلع هبا أعضاء الشبكة وإمنا يقّيم الشبكة باعتبارها آلية

__________ 

 .املرجع نفسه ) ٩(
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ت بعــض الــدول األعــضاء، اســتناداً  وعــالوة علــى ذلــك، يــورد التقريــر آراء وإســهاما   - ١١
وحتــاور مفتــشاً وحــدة التفتــيش املــشتركة مــع بعــض الــدول األعــضاء مــن خــالل  . اســتبيان إىل

  .)١٠(مقابالت مباشرة
  

 املنهجية  - جيم  
متثلـت املنهجيــة يف اســتعراض أويل للوثـائق مشــل الوثــائق املتاحـة للعمــوم بــشأن شــبكة      - ١٢

وأُعــدت ورقــة اســتهاللية اســتناداً إىل وثــائق . ن اآلليــاتاألمــم املتحــدة للمحيطــات وغريهــا مــ
. البحــث األويل ومقــابالت استكــشاف نطــاق العمــل الــيت أجريــت مــع بعــض أعــضاء الــشبكة

 اسـتبياناً   ١٤ رداً مـن أصـل       )١١(١١استبيانات إىل أعضاء الشبكة، فبلغت نسبة الـردود         وأرسلت  
ــدول  ٤٨ وأرســلت اســتبيانات مكيفــة بــصورة حمــددة إىل  . )١٢(أرســل  مــن الــدول الــساحلية وال

  . استبياناً أرسل)١٣(٤٨ رداً من أصل ١٤اجلزرية الصغرية األعضاء، فبلغت نسبة ردودها 
ــصيغة         - ١٣ ــر يف ال ــذا التقري ــائج واســتنتاجات وتوصــيات ه ــصب نت ــصفة ملموســة، ست وب

 .املنقحة الختصاصات شبكة األمم املتحدة للمحيطات

 التفتـيش املــشتركة، إىل جانــب منــسق شــبكة األمــم  وفـضالً عــن ذلــك، تولــت وحــدة   - ١٤
أعـــضاء الـــشبكة الـــيت اضـــطُلع هبـــا املتحـــدة للمحيطـــات، إجـــراء عمليـــة اســـتطالع ألنـــشطة  

 وأجـري االسـتطالع   . نـاطق الـساحلية   السنوات اخلمس األخـرية بـشأن قـضايا احمليطـات وامل           يف
للتنفيــذ املنبثقــة ة جوهانــسربغ مــن أجــل معرفــة مــدى تطــابق تلــك األنــشطة مــع أهــداف خطــ 

وسعى املفتشان إىل حتديـد     . مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة واألهداف اإلمنائية لأللفية        عن
النسبة املئوية لألنشطة املشتركة اليت اضطلعت هبا منظمات األمم املتحدة فيما يتـصل بالقـضايا               

تحـدة للمحيطـات وضـع منـوذج     وتولـت شـبكة األمـم امل   . املتعلقة باحمليطات واملناطق الـساحلية    
وبلغــت نــسبة الــردود الــيت . االســتطالع فيمــا أضــافت وحــدة التفتــيش املــشتركة أســئلة حمــددة

__________ 

 .واليابان، والواليات املتحدة األمريكية، والنرويج، ومصر، والربازيل، وأستراليا، األرجنتني ) ١٠(
مــم املتحــدة   يف شــبكة األ املفتــشني بأهنــا غــري مــشاركة    العامليــة األمــم املتحــدة للــسياحة  منظمــةأخــربت  ) ١١(

ومل جتـب اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي علـى مراسـالت وحـدة التفتـيش         . ومل جتـب علـى االسـتبيان      للمحيطات
 .املشتركة يف هذا الصدد

إدارة الـشؤون االقتـصادية     (، فقـد قـدم عـضوان مـن أمانـة األمـم املتحـدة                 عضواً ١٥رغم أن عدد األعضاء هو       ) ١٢(
 . مشتركة إىل وحدة التفتيش املشتركةردوداً) ن البحارشعبة شؤون احمليطات وقانوو، واالجتماعية

، وأسـتراليا ،  وإسـبانيا ،  واألرجنـتني ،  االحتـاد الروسـي   وردت ردود على اسـتبيان وحـدة التفتـيش املـشتركة مـن               ) ١٣(
ــا ــل، وأملاني ــوب، والربازي ــا وجن ــصني، أفريقي ــسا، وال ــا، وفرن ــات املتحــدة  ، واملكــسيك، ومــصر، وكيني والوالي

 .انظر املرفق الثالث لالطالع على القائمة الكاملة لتلك الدول األعضاء. ابانوالي، األمريكية
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 شـبكة األمـم     وسُتتقاسم النتائج مـع   . )١٤(١٤ رداً من أصل     ١١تلقتها وحدة التفتيش املشتركة     
  .أجل حتليلها واستخدامها بعد استكمال هذا التقرير املتحدة للمحيطات من

وأجرى املفتشان أيضاً مقابالت مـع مـسؤولني رئيـسيني تـابعني ألعـضاء شـبكة األمـم                    - ١٥
ــا       )١٥(املتحــدة للمحيطــات  ــا أو فيين ــاريس أو روم ــورك أو ب ــدن أو نيوي ــف أو لن ســواء يف جني

  .التداول عن بعد/واشنطن دي سي، واستعني يف ذلك بوسائل الفيديو أو
ث آليـة جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بـاملوارد املائيـة               ومبوازاة ذلك، تناول املفتشان بالبح      - ١٦

وآليــة شــبكة األمــم املتحــدة املعنيــة بالطاقــة، اللــتني أنــشئتا بــالتزامن مــع شــبكة األمــم املتحــدة    
للمحيطات، وَسَعَيا إىل إجراء حتليل مقـارن وحتديـد ممارسـات جيـدة ممكنـة يف جمـال والياهتمـا                    

وترد يف جـدول املقارنـة يف املرفـق         .  املؤسسي ومتويلهما  ورؤيتهما ودورمها الريادي وهيكلهما   
الثاين تفاصيل عن العمل املضطلع به من خالل مقارنة آليات األمـم املتحـدة الـثالث، ممـا أتـاح       
ــدة وصــوغ اقتراحــات إلدخــال حتــسينات علــى شــبكة األمــم املتحــدة       اســتنباط ممارســات جي

 .للمحيطات جيري عرضها يف سياق التقرير

 أعــد املفتــشان هــذا التقريــر يف الفتــرة الــيت ســبقت مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة    وقــد  - ١٧
وكانــت . ووضــعا صــيغته النهائيــة مباشــرة بعــد انتــهاء املــؤمتر      ) ٢٠+مــؤمتر ريــو (املــستدامة 

املناقشات جارية أيضاً يف األمم املتحدة بشأن أمهية قـضايا احمليطـات واملنـاطق الـساحلية ودورهـا                  
 سـوف يكـون هلـا تـأثري ووقـع           ٢٠١٢وراعى املفتشان بالتـايل أن أحـداث عـام          . يف املستقبل 

وتستند صحة النتائج واالسـتنتاجات     . كبريان على مستقبل شبكة األمم املتحدة للمحيطات      
 رغــم أن نطــاق وقــوة التوصــيات يتوقفــان علــى  ٢٠+والتوصــيات إىل حمــصالت مــؤمتر ريــو

   . لقضايا احمليطات واملناطق الساحليةدرجة األمهية اليت سيوليها اجملتمع الدويل

__________ 

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،    : أجابت على طلب إجراء عملية االستطالع املنظمات واجلهات التالية         ) ١٤(
سلطة الدوليــة لقــاع الــو، املنظمــة البحريــة الدوليــةو، ومنظمــة العمــل الدوليــة، الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــةو

برنـامج   للشؤون االقتصادية واالجتماعيـة، و     املتحدةإدارة األمم   /شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار    ، و البحار
، احلكوميــة الدوليــة لعلــوم احمليطــاتجلنــة اليونــسكو ، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، واألمــم املتحــدة اإلمنــائي

وأشـارت منظمـة األغذيـة والزراعـة إىل أن املعلومـات            . ، والبنك الـدويل   يةمنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناع    و
 .اليت قدمتها ال متثل قائمة شاملة لكل أنشطتها وإمنا صورة لبعض من أهم مشاريعها وبراجمها

شـعبة  وإدارة األمـم املتحـدة للـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة،            : املنظمات واجلهات املـشمولة باملقـابالت هـي        ) ١٥(
، الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة       و، ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة،            حمليطات وقانون البحـار   شؤون ا 

برنــامج األمــم املتحــدة و، الــسلطة الدوليــة لقــاع البحــار، واملنظمــة البحريــة الدوليــةوومنظمــة العمــل الدوليــة، 
منظمــة األمــم و، مج األمــم املتحــدة للبيئــةبرنــاو، احلكوميــة الدوليــة لعلــوم احمليطــاتجلنــة اليونــسكو ، واإلمنــائي

 .املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، والبنك الدويل، واملتحدة للتنمية الصناعية
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وروعيت يف الصيغة النهائية للتقريـر تعليقـات بـشأن مـشروع التقريـر أبـدهتا منظمـات                 - ١٨
 مـن النظـام األساسـي لوحـدة التفتـيش املـشتركة، أُعـدت الـصيغة              ٢-١١ووفقاً للمـادة    . معنية

السـتنتاجات والتوصـيات الـواردة    النهائية هلذا التقرير بعد التشاور بني املفتـشني حبيـث توضـع ا        
 .على حمك احلكمة اجلماعية للوحدة

 جـدوالً   رابـع  املرفـق ال   ُضـمِّن ولتسهيل تنـاول هـذا التقريـر وتنفيـذ توصـياته ورصـدها،                - ١٩
أو جملـرد العلـم    يبني ما إذا كان التقرير قد عرض على املنظمات املعنيـة الختـاذ إجـراءات بـشأنه    

ــه ــ. ب ــة، وحيــ   اجلــدول التوصــيات بني وي ــراراً     اخلاصــة بكــل منظم ــب ق ــت تتطل ــا إذا كان دد م
 الـرئيس   يتـوىل جانب اهليئة التشريعية أو هيئة إدارة املنظمة املعنيـة أو مـا إذا كـان ميكـن أن                    من

 . بشأهناءإجراللمنظمة اختاذ التنفيذي 

ــود   - ٢٠ ــشانوي ــر،  اســاعدمهمــن  لكــل ا اإلعــراب عــن تقــديرمه املفت  يف إعــداد هــذا التقري
  . معارفهم وخربهتممعهما بصدر رحب وتقامسوا املقابالت يف وا شاركأولئك الذينسيما  ال
  

  املنجزات والتحديات  - ثانياً  
 األمهية  - ألف  

 السياق وحميطه  )أ(  

بعــد حــل اللجنــة الفرعيــة املعنيــة باحمليطــات واملنــاطق الــساحلية التابعــة للجنــة التنــسيق    - ٢١
ء آليـــة وكالـــة مـــشتركة مـــن قبيـــل شـــبكة األم املتحـــدة ، ُوجـــدت حاجـــة إلنـــشا)١٦(اإلداريـــة

وجــاءت اختــصاصات الــشبكة ملبيــة لالحتياجــات الــيت ُعبِّــر عنــها يف مناقــشات  . للمحيطــات
ويف االجتمــاع . العمليــة التــشاورية غــري الرمسيــة واجتماعــات اجلمعيــة العامــة املعقــودة الحقــاً   

قــد ُشــكلت كآليــة تنــسيق  ” أن الــشبكة  الرمسيــة، أُكــد أيــضاًاخلــامس للعمليــة التــشاورية غــري
مشتركة بني الوكاالت خمتصة باملـسائل ذات الـصلة باحمليطـات والبحـار داخـل منظومـة األمـم                   

  .)١٧(“٥٨/٢٤٠د يف قرار اجلمعية العامة املتحدة لتعمل يف إطار واليتها على النحو الوار
ت أخـرى ذات صـلة      ويف وقت إنشاء شبكة األمم املتحدة للمحيطـات، كـان مثـة آليـا               - ٢٢

 املـشتركة بـني األمانـات املعنيـة بـالربامج العلميـة املتعلقـة بعلـم           اليونـسكو  جلنـة باحمليطات، مثـل    
فريــق اخلــرباء املــشترك املعــين باجلوانــب العلميــة ، الــيت حيتــضنها مقــر اليونــسكو، و)١٨(احمليطــات

__________ 

 .١انظر الفقرة  ) ١٦(
)١٧ ( A/59/122 ٢٣، الفقرة. 
املشتركة بني األمانات املعنية بالربامج العلمية املتعلقـة         لجنةالحتتضن اليونسكو مقر    .  أعاله ٤-١انظر الفقرات    ) ١٨(

وتسعى اللجنة إىل اإلسهام يف بلورة أوجه تعاون فعالـة بـني مؤسـسات منظومـة                .  مبقر اليونسكو  علم احمليطات ب
األمم املتحدة املعنية بصورة جوهرية بالربامج املتعلقة باحمليطات، ومن مث تفادي االزدواجية والترادف يف عملية              

.  لرغبة اجملتمع الـدويل    بحرية ويف تنفيذ الربنامج، وفقاً    التخطيط لربنامج موسع للتعاون الدويل يف جمال العلوم ال        
)IOC/EC-II/11 ،؛ ١٩٧٣مارس / آذار١٣، باريسSC.73/CONF.210/11.( 
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. مج األمـم املتحـدة للبيئـة       الـذي يقـوده برنـا      )٢٠(، وفريـق اإلدارة البيئـة     )١٩(حلماية البيئـة البحريـة    
ــة، وأن شــبكة األمــم       ــة البحري ــة البيئ ــداً مــسألة محاي ــاوالن حتدي ــيني تتن ــتني األول ورغــم أن اهليئ

ــال القـــرن     ــع، تـــشمل جـــدول أعمـ ــة أوسـ ــدة للمحيطـــات تـــضطلع بواليـ ــة ، و٢١املتحـ خطـ
ــسرب ــذغجوهانـ ــة، و  للتنفيـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــضاء   ، واألهـ ــات األعـ ــع املنظمـ ــات مجيـ واليـ

  .الشبكة، فثمة أوجه ترادف يف عمل هذه اآلليات يف
ــدة للمحيطـــات      - ٢٣ ــة بـــشبكة األمـــم املتحـ ويالحـــظ املفتـــشان أن املناقـــشات املتعلقـ

واختصاصاهتا اليت وضعت الحقاً مل تراع كيفية تفادي أوجه الترادف هذه يف سياق عمـل           
 يتقاســم  البيئــة البحريــة اخلــرباء املــشترك املعــين باجلوانــب العلميــة حلمايــةففريــق. الــشبكة

 عضواً، وينبغـي لـه أن يكفـل وجـود تكامـل مـع آليـة                 ١٤ أعضاء من أصل     ٩الشبكة   مع
بيد أن عمل الشبكة، يف املقابـل، ميكنـه أن يكـون أكثـر تركيـزاً لـو حـدد توزيـع                      . الشبكة

 وفـضالً عـن ذلـك، يالحـظ         .منـذ انطـالق الـشبكة     بصورة أفضل    املسؤوليات بني اآلليات  
عضاء الشبكة ميثلون يف الواقع هيئات منشأة مبوجب معاهدات، تعمل يف إطـار             بعض أ  أن

وبـالنظر  ). اتفاقية التنوع البيولوجي والسلطة الدولية لقاع البحـار       (واليات قانونية حمددة    
إىل ذلك، من األمهية مبكـان أن تراعـي االختـصاصات علـى حنـو دقيـق توزيـع مـسؤوليات                    

، )٢١(وينبغـي للـشراكة العامليـة مـن أجـل احمليطـات           .  القانونية أعضاء الشبكة وفقاً لوالياهتم   
__________ 

 وهـو فريـق يقـدم    ١٩٦٩ فريق يف عـام     فريق اخلرباء املشترك املعين باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية        شكل   ) ١٩(
جلوانب العلميـة للحمايـة البيئيـة البحريـة وترعـاه املنظمـات واجلهـات              املشورة إىل منظومة األمم املتحدة بشأن ا      

، احلكومية الدوليـة لعلـوم احمليطـات       اليونسكوجلنة  ، ومنظمة األغذية والزراعة، و    املنظمة البحرية الدولية  : التالية
امج األمم املتحدة للبيئة، ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واألمم املتحدة، وبرن  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية   و

وهـو آليـة استـشارية مـشتركة تتـيح      . ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الـصناعية، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        
لعمليــة وضــع الــسياسات الدوليــة يف جمــال البيئــة البحريــة مــشورة قائمــة علــى هنــج علمــي متعــدد القطاعــات      

وهـو يقـدم    .  املتحـدة  للتنسيق والتعاون فيما بـني منظمـات األمـم         كفل أيضاً الشروط العملية   والتخصصات، وت 
متعـددة التخصـصات ومـستقلة وذات حجيـة إىل تلـك املنظمـات وإىل احلكومـات لـدعم محايـة          مشورة علميـة   

 قبـل   “لـوث الت”اإلنكليـزي للفريـق يـضم عبـارة         وكـان املـسمى     . البيئة البحرية واستخدامها على حنـو مـستدام       
:  إىل منـشور للفريـق يـرد يف موقعـه الـشبكي      اسـتناداً . (٢٠٠٧/٢٠٠٨ يف   “احلماية”بارة  يستعاض عنها بع   أن

www.gesamp.org.( 
 وكــاالت متخصــصة وبــرامج وهيئــات فريــق اإلدارة البيئيــة هيئــة تنــسيقية تعمــل علــى صــعيد املنظومــة وتــشمل ) ٢٠(

ويرأسـه مـدير برنـامج األمـم املتحـدة          .  االتفاقات البيئيـة املتعـددة األطـراف       األمم املتحدة، مبا يف ذلك أمانة      من
ويضطلع الفريق مبهمة تعزيـز التعـاون بـني الوكـاالت دعمـا لتنفيـذ الغايـات        . للبيئة وتدعمه أمانة تابعة للربنامج 

تركة، ويـبني سـبل    مـش الدولية املتعلقـة بالبيئـة واملـستوطنات البـشرية، كمـا حيـدد القـضايا الـيت تتطلـب جهـوداً                   
وتتقـاطع جمـاالت عمـل الفريـق مـع عمـل شـبكة األمـم             . تسخري القدرات اجلماعية لوضع تدابري إداريـة متـسقة        

 ).http://www.unemg.org/Home/tabid/1120/Default.aspx(املتحدة للمحيطات يف بعض القضايا 
يف سياق االستعداد إلنشاء الشراكة العامليـة مـن أجـل احمليطـات، نظـم البنـك الـدويل أربعـة أنـشطة رئيـسية مشلـت                   ) ٢١(

فربايـر  / منظمـة يف شـباط     ٢٥، واإلعالن عـن الـشراكة إىل جانـب          ٢٠١١سبتمرب  /إجراء مشاورات أولية يف أيلول    
 منظمـة،   ٧٠ كلـها مبـشاركة مـن أكثـر مـن          ألهـداف الـشراكة وهي     ، واإلعداد ملناقشة ورقة تتضمن وصـفاً      ٢٠١٢

 إىل املوقـع الـشبكي      اًاسـتناد . (٢٠+ضري إلعـالن الـشراكة يف مـؤمتر ريـو          للتحـ  ٧٠ـ    لوعملية تعاونية مع الـشركاء ا     
 ).http://www.globalpartnershipforoceans.orgللشراكة العاملية من أجل احمليطات؛ 
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ــة          ــة، وجلن ــة والزراع ــة األغذي ــن منظم ــدعم م ــدويل، ب ــن البنــك ال ــادرة م ــشئت مبب ــيت أن ال
اليونسكو احلكوميـة الدوليـة لعلـوم احمليطـات، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وبرنـامج                 

فالـشراكة العامليـة أنـشئت      . اجلوهريـة للـشبكة   األمم املتحدة للبيئة، أن تربز أمهية املقاصـد         
لتكون أرضية للعمل مقترنة بأهداف واضحة وبـالتزام بتمويـل اسـتثمارات مولـدة لفـرص                
العمل، ودعم منو االقتـصاد املـوايت للبيئـة، واحلفـاظ علـى اإلنتاجيـة الغذائيـة للمحيطـات،                   

أن الـشبكة مجيـع هـذه    وجيب أن يراعي كل حتليل اسـتراتيجي بـش        . ومحاية سالمة احمليطات  
برنـامج  اآلليات وغريها، مبا يف ذلك العملية التشاورية غـري الرمسيـة، والعمليـة املنتظمـة، و               

، لـضمان أال تـؤدي كثـرة اآلليـات،          العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربيـة        
  .ةسواء كانت إقليمية أو عاملية، إىل متييع أمهية الشبكة وقدرهتا التنسيقي

تقـود   أن اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بـالربامج  إىل ٢٠١٢وطلب األمني العام يف عام       - ٢٤
املــشروع  ، علمــاً أن)٢٢(عمليــة هتيئــة مــشروع اتفــاق خــاص باحمليطــات وخطــة عمــل تقتــرن بــه 

 االتفــاق اخلــاص باحمليطــات علــى    ويــنص مــشروع . ٢٠+يــدرج يف حمــصالت مــؤمتر ريــو    مل
م املتحــدة للمحيطــات بــدور التنــسيق العــام لعمليــة تنفيــذ خطــة العمــل  تــضطلع شــبكة األمــ أن

اق اخلـــاص باحمليطـــات أعـــده فريـــق  واجلـــدير بالـــذكر أن مـــشروع االتفـــ . اخلاصـــة باحمليطـــات
ــن ــالربا       م ــة املــستوى املعنيــة ب ــت اللجنــة الرفيع ــى تنــسيق أعمالــه    اخلــرباء تول مج اإلشــراف عل
. قيـادة عمليــة الــصياغة أو حـىت باملــشاركة فيهــا  تكلـف شــبكة األمـم املتحــدة للمحيطــات ب   ومل

ــم املتحــدة           ــبكة األم ــى ش ــبرياً عل ــأثرياً ك ــؤثر ت ــذه، ســوف ي ــاق، يف حــال تنفي ــم أن االتف ورغ
للمحيطات، فأعضاء الشبكة املـشاركون يف اللجنـة الرفيعـة املـستوى املعنيـة بـالربامج استـشريوا                 

م، دون أن يـشمل ذلـك الـشبكة         يف كل جولة من جوالت مشروع االتفاق من خالل منظماهت         
وأدى ذلـك إىل أن بعـض األعـضاء مل يستـشاروا بـأي حـال مـن األحـوال، مثـل                      . بوصفها آليـة  

السلطة الدولية لقاع البحار اليت ال تزال مل تنضم بعد إىل النظام األساسي للجنة اخلدمـة املدنيـة                  
ومن مث ينبغي مراعـاة العالقـة   . ربامجالدولية واليت ال تشارك يف اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بال     

بني أعضاء الشبكة املنتمني للنظام املوحـد لألمـم املتحـدة وأعـضائها مـن خـارج اللجنـة الرفيعـة                     
  .مثل السلطة الدولية لقاع البحارالنظام املوحد لألمم املتحدة، /املستوى املعنية بالربامج

 األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة، املؤرخـة      وجتدر اإلشارة إىل أن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر    - ٢٥
، تــنص علــى حمــصالت مقترنــة “املــستقبل الــذي نــصبو إليــه”عنونــة  وامل٢٠١٢يونيــه /حزيــران

  .بأهداف وغايات بشأن احمليطات ومصائد األمساك والتنوع البيولوجي

__________ 

 .٢٠١٢أبريل / نيسان٣٠مبادرة األمني العام لألمم املتحدة، مشروع مؤرخ . االتفاق اخلاص باحمليطات ) ٢٢(
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 االختصاصات  )ب(  

ألغـراض التنـسيق داخـل      بالنظر إىل أن آلية شبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات أنـشئت                - ٢٦
بيــد أن بنــدها . منظومــة األمــم املتحــدة، فاالختــصاصات تتــسق بــصفة عامــة مــع هــذا اهلــدف  

، قـد ال يكـون مالئمـاً ألن تتناولـه الـشبكة           “استبانة القضايا الناشئة  ”ث، الذي ينص على     الثال
بكة وبعض أعـضاء الـشبكة ليـسوا مـتفقني مـع ذلـك، إذ يـشريون إىل أن الـش                   . على حنو منعزل  

ــة يتيحــان هلــا تنــاول ا     . لقــضايا الناشــئة واملــستقبلية ينبغــي أن تعمــل ضــمن نطــاق ووفــق مرون
أكـد  ”ورية غري الرمسية أن أحد الوفـود        أُعرب صراحة يف االجتماع اخلامس للعملية التشا       وقد

ن معاجلة املواضيع اليت ال حتظى بتوافـق دويل يف اآلراء، أل          ] الشبكة[ينبغي أن يطلب إىل      أنه ال 
. )٢٣(“بء مــسائل سياســية تتجــاوز قــدراهتاذلــك قــد حييــد هبــا عــن نطــاق واليتــها وحيملــها عــ

ويرى املفتشان أن هذا الفهم كان ينبغي أن يستند إليه لتحديـد املـسائل الـيت حـصل فيهـا                    
توافق دويل يف اآلراء واملسائل اليت مل حيـصل فيهـا هـذا التوافـق، ليتـسىن للـدول األعـضاء                     

قتـــرح ذلـــك  ومل ي.بكة أو قائمـــة أولوياهتـــا علـــى أســـاس ســـنويوضـــع خطـــة عمـــل الـــش
بوضوح يف املاضي حيث ظلـت الـشبكة تعمـل ضـمن النطـاق الواسـع جـداً الختـصاصاهتا                     قط

، واألهــداف اإلمنائيــة ٢١الــيت تــشري إىل خطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ، وجــدول أعمــال القــرن    
  . جمالس إدارة مجيع أعضاء الشبكةلأللفية، وواليات

فمــا مل يوجــد . ويــرى املفتــشان أن ذلــك ميثــل عيبــاً جوهريــاً يف وضــع تــصور للــشبكة  - ٢٧
كيان حمدد بوضوح يسند الواليات وحيدد األوليات مبا يشمل كـل أعـضاء الـشبكة، فـسيكون            
من الصعب أن نتوقـع أن مجيـع أعـضائها سـيجتمعون علـى كلمـة واحـدة للتنـسيق يف القـضايا                       

ــشتركة ــصاصات يف . املـ ــنص االختـ ــي أن تنب  وتـ ــات ينبغـ ــى أن األولويـ ــري علـ ــدها األخـ ــق  بنـ ثـ
جمــالس إدارة مجيــع ”وخطــة تنفيــذ جوهانــسربغ، فــضالً عــن  األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة،  عــن

لكـن يظـل التوحيـد وتعزيـز االتـساق بـني            . )٢٤(“األعضاء يف شبكة األمم املتحـدة للمحيطـات       
ــيس مــن حيــث حجمــ       ــاراً ل ــات عمــالً جب ــوع مــن الوالي ــداد متن ــه فحــسب امت ، ه يف حــد ذات

  .أيضاً من حيث عدم اتساق الواليات املتنوعة لألعضاء وإمنا
وأُخرب املفتشان خالل املقابالت بوجود تعـارض بـني الواليـات واألوليـات الـيت حتـددها              - ٢٨

. الــدول األعــضاء ملختلــف اهليئــات التــشريعية ألعــضاء الــشبكة وجملــالس إدارة هــؤالء األعــضاء   
ة واضحة إىل مجيع األعـضاء، فـسيكون مـن الـصعب علـى أعـضاء الـشبكة           مل تسند والي   فما

__________ 

)٢٣ ( A/59/122 ٢٣، الفقرة. 
اختصاصات الشبكة وفـق صـيغتها املقدمـة يف سـياق االجتمـاع اخلـامس لعمليـة األمـم املتحـدة التـشاورية غـري                          ) ٢٤(

 ).٢١، الفقرة A/59/122(ار الرمسية بشأن احمليطات وقانون البح
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إجياد أرضية واحدة ميكن أن يستندوا إليها للشروع يف التنسيق وإجياد االتساق على صعيد              
ن ذلــك نــاتج عــن انعــدام التنــسيق  وأخــربت بعــض الــدول األطــراف املفتــشني بــأ . الــشبكة

 والتواصل بني ممثليها الوطنيني يف خمتلف       عواصم بعض الدول األعضاء وانعدام االتساق      يف
  .والفعالية ومن مث، سيعزز تنفيذ التوصية التالية االتساق. اهليئات التشريعية وجمالس اإلدارة

  
  ١التوصية 
ينبغي أن توصي اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والستني بأن ُتعّين يف كـل بلـد                  

ايا املتـصلة هبــا، مــا مل تكــن موجــودة أصــالً،  جهـة تنــسيق وطنيــة معنيــة باحمليطــات والقــض 
وذلك من أجل حتسني التواصل بني مندويب البلـد الواحـد إىل خمتلـف اجتماعـات األمـم                  

لدى خمتلف كياناهتا اليت تتناول قـضايا احمليطـات واملنـاطق الـساحلية، ضـمانا                املتحدة أو 
  .التساق املواقف الوطنية ذات الصلة باملوضوع

    
 يقتـــرح إنـــشاء فريـــق )٢٥(ملفتـــشان أن مـــشروع االتفـــاق اخلـــاص باحمليطـــات ويفهـــم ا  - ٢٩

استشاري معين باحمليطات يضم واضعي سياسات رفيعي املـستوى، وعلمـاء، وخـرباء مرمـوقني        
يف جمال احمليطات، وممثلني عن القطاع اخلاص، والرؤساء التنفيذيني ملنظمات مؤسـسات األمـم          

يتــيح هــذا الفريــق االستــشاري إعــادة تركيــز وتوجيــه عمــل ويتوقــع عندئــذ أن . املتحـدة املعنيــة 
ويقتـرح املفتـشان   . الشبكة وأن يتوىل تنفيذ مشروع االتفـاق اخلـاص باحمليطـات وخطـة عملـه          

أن ُينظــر مليــاً يف مزايــا ومــساوئ إنــشاء هــذا الفريــق االستــشاري هبــدف حتــسني التنــسيق  
ضايا احمليطــات واملنــاطق  واالتــساق يف األمــم املتحــدة ولبلــورة خطــاب واحــد حيــال قــ       

الساحلية، وبالتايل تفادي أي تضارب مع الواليات القانونية احملددة اليت وضعت يف سياق 
 .املعاهدات املتعددة األطراف ذات الصلة باملوضوع

وأحيط املفتشان علماً بنطاق واسع من األنشطة اليت تندرج يف إطـار قـضايا احمليطـات                  - ٣٠
شأ قــضايا جديــدة ابتــداًء مــن الــشواغل التقليديــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ  وتنــ. واملنــاطق الــساحلية

وفـضالً عـن ذلـك، تنـشأ     . وتربية املائيات والصيد وصوالً إىل املسائل املتعلقة بالنقـل والقرصـنة       
. روابط بني قضايا الطاقة واملياه، مثلما تنشأ برامج وإجراءات مشتركة تأخذ جمراهـا يف الواقـع           

 إىل أن كفة االختصاصات متيل لصاحل قضايا احلماية البيئـة بينمـا تـوىل درجـة                 وخيلص املفتشان 
املتــصلة مــثالً ( االقتــصادية ذات الــصلة باحمليطــات -أقــل مــن االهتمــام للجوانــب االجتماعيــة  

بوالية منظمـة العمـل الدوليـة فيمـا يتعلـق بتحقيـق ظـروف عمـل الئقـة للعـاملني يف احمليطـات،                        
__________ 

، مـــشروع مـــؤرخ  “مبـــادرة األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة    . االتفـــاق اخلـــاص باحمليطـــات  ”اســـتناداً إىل  ) ٢٥(
 .٢٠١٢أبريل /نيسان ٣٠
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ــن  ــاب، وغـــري ذلـــك /ةوقـــضايا النقـــل والقرصـ ــع إ ). اإلرهـ ىل ويفهـــم املفتـــشان أن ذلـــك راجـ
ــسرب    أن ــة اســتندت إىل حمــصالت خطــة جوهان ــصاصات الراهن ــذغاالخت ــك،  .  للتنفي ومــع ذل
كان لشبكة األمم املتحدة للمحيطات أن تضطلع بدور آلية تنـسيق تعمـل علـى نطـاق                  إن

احلية وأن تكـون حقـاً مـستوعبة    املنظومة يف مجيع القضايا املرتبطة باحمليطـات واملنـاطق الـس        
لكافــة أوجــه أنــشطة منظومــة األمــم املتحــدة يف جمــال احمليطــات، فــسيتطلب األمــر تنقــيح    
اختصاصاهتا مستقبالً لتوسيع نطاق عملها، شريطة أن تتـاح املـوارد املاليـة الالزمـة لتنـاول            

 .تكون بالضرورة مندرجة يف صميم احلماية البيئية قضايا قد ال

تج املفتــشان أن اختــصاصات شــبكة األمــم املتحــدة للمحيطــات ملتبــسة للغايــة    ويــستن  - ٣١
. املنظمـات /ويعتقدان أنه سيكون من الصعب تفعيل التنسيق واالتساق على مستوى الوكـاالت           

ــصاصات ووضــع خطــط عمــل ومؤشــرات          ــل االخت ــة تفعي ــتفكري يف طريق ــادة ال ــن شــأن إع وم
وينبغي أن ُتـستعرض اختـصاصات   .  الشبكةوأهداف واضحة أن يساعد يف التنسيق على صعيد    

 .الشبكة بصورة دورية كل ثالث أو أربع سنوات على األقل، لكفالة أمهية واتساق عملها

  .وسيسهم تنفيذ التوصية التالية يف حتسني االتساق والفعالية  
  

  ٢التوصية 
 بالتنـسيق،   ينبغي أن يطلب األمني العام، بصفته رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني املعين            

ُتـستعرض بـصورة     اختـصاصاهتا، الـيت ينبغـي أن      إىل شبكة األمم املتحـدة للمحيطـات أن تـنقح           
دوريــة كــل ثــالث أو أربــع ســنوات، مــع إيــالء اهتمــام خــاص ملــسألة تفــادي أوجــه التــرادف    

  . ذات الصلة باملوضوع٢٠+املمكنة مع اآلليات القائمة ومراعاة حمصالت مؤمتر ريو
    

 اقاالتس  - باء  
  خطة جوهانسربغ للتنفيذ واألهداف اإلمنائية لأللفية  )أ(  

 مــن اختــصاصاهتا، بتعزيــز ٦ و٢كُلفــت شــبكة األمــم املتحــدة للمحيطــات، يف البنــدين   - ٣٢
تنفيذ أهداف خطة جوهانسربغ للتنفيذ واألهداف اإلمنائية لأللفية وبتنسيق األعمال ذات الصلة            

سـياق   ن خـالل االسـتطالع الـذي أجريـاه يف         فتـشان، مـ   والتمس امل . بذلك على نطاق املنظمات   
الـسنوات اخلمـس    ما إذا كانت املـشاريع املنفـذة يف       هذا التقرير، إىل أعضاء الشبكة أن يوضحوا        

املاضية مرتبطة بأهداف خطة جوهانسربغ للتنفيذ أو األهداف اإلمنائية لأللفية وأن حيددوا تلـك               
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 أدناه صورة موجزة لعدد املشاريع ٢  و١ني الشكالن ويب. )٢٦(املشاريع إن كان ردهم باإلجياب
  .املتصلة خبطة جوهانسربغ للتنفيذ واألهداف اإلمنائية لأللفية اليت نفذها أعضاء الشبكة

  
  ١الشكل 

  أنشطة أعضاء شبكة األمم املتحدة للمحيطات املرتبطة استراتيجياً خبطة جوهانسربغ للتنفيذ
  
  
  
  
  
  
  
  

  .تفتيش املشتركةاستطالع وحدة ال  :املصدر
  ٢الشكل 

  أنشطة أعضاء شبكة األمم املتحدة للمحيطات املرتبطة استراتيجياً باألهداف اإلمنائية لأللفية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .استطالع وحدة التفتيش املشتركة  :املصدر

__________ 

أبلــغ أعــضاُء الــشبكة األحــد عــشر الــذين أجــابوا علــى طلــب معلومــات االســتطالع وحــدةَ التفتــيش املــشتركة   ) ٢٦(
 .برناجماً/عاً مشرو٤٨٨مبعلومات مشلت ما جمموعه 

أهداف خطة جوهانسربغ:شبكة األمم املتحدة للمحيطات
 مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة/للتنفيذ

  غري حمدد
٢٨٪

عدم تناول أهداف خطة
مؤمتر /جوهانسربغ للتنفيذ

القمة العاملي للتنمية املستدامة 
١٧٪ 

مؤمتر/تناول أهداف خطة جوهانسربغ للتنفيذ
  العاملي للتنمية املستدامة القمة 

٥٥٪ 

  ةغري حمدد
١٣٪

عدم تناول
اإلمنائيةهدافاأل

أل

األهداف اإلمنائية لأللفية:شبكة األمم املتحدة للمحيطات

٤٪

 اإلمنائية لأللفيةهدافاألتناول
٨٣٪ 
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ــها متماشــية مــع أهــداف خطــة         - ٣٣ ــغ عن ــشاريع املبل ــشان أن كــثرياً مــن امل ويالحــظ املفت
وبــّين االســتطالع  . واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وفــق االختــصاصات    جوهانــسربغ للتنفيــذ  

، ال سـيما  ) يف املائـة  ٨٣(املشاريع عمومـاً كانـت أكثـر ارتباطـاً باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                 أن
ويــرد أدنــاه تبيــان لألنــشطة املتعلقــة خبطــة جوهانــسربغ   . كفالــة االســتدامة البيئيــة : ٧اهلــدف 

يـة لأللفيـة الـيت اضـطلع هبـا أعـضاء شـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات           للتنفيـذ واألهـداف اإلمنائ  
  .السنوات اخلمس املاضية يف
  

  ٣الشكل 
  أنشطة أعضاء شبكة األمم املتحدة للمحيطات املتماشية مع األهداف اإلمنائية لأللفية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .استطالع وحدة التفتيش املشتركة  :املصدر
  

 األهداف اإلمنائية لأللفية:شبكة األمم املتحدة للمحيطات

ئي 
إلمنا
ف ا

اهلد
١  

ئي 
إلمنا
ف ا

اهلد
٢ 

ئي 
إلمنا
ف ا

اهلد
٣ 

ئي 
إلمنا
ف ا

اهلد
٤ 

ئي 
إلمنا
ف ا

اهلد
٥ 

ئي 
إلمنا
ف ا

اهلد
٦ 

ئي 
إلمنا
ف ا

اهلد
٧ 

ئي 
إلمنا
ف ا

اهلد
٨ 

ضح
مل تو

  

ــري 
 غــ
يــــة
إمنائ

ف 
ـــدا
أهـ

وهلا
 تنا
رى
ة ج

حمدد
 مل   
ـــــة
ائيــ
ف إمن

ـــدا
هــــ
أ

ول
ُتتنا
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  ٤الشكل 
  املتحدة للمحيطات املتماشية مع خطة جوهانسربغ للتنفيذأنشطة أعضاء شبكة األمم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .استطالع وحدة التفتيش املشتركة  :املصدر
  

ــد اضــطلعوا         - ٣٤ ــم املتحــدة للمحيطــات ق ــشان أن أعــضاء شــبكة األم ــستنتج املفت وي
وينبغـي االضـطالع مبزيـد      . )٢٧( من اختصاصات الشبكة   ٦  و ٢بأنشطة تتسق مع البندين     

ضمان تغطيـة أوسـع مـن جانـب أعـضاء الـشبكة لكافـة عناصـر نطـاق أهـداف               من العمل ل  
ــع        ــضالً عــن تنوي ــا، ف ــصلة هب ــة باحمليطــات والقــضايا املت ــذ املتعلق ــسربغ للتنفي خطــة جوهان

  .األنشطة من حيث أنواع التدخل
  

 الرؤية  )ب(  

 بـــّين اســـتعراض رؤيـــة أعـــضاء شـــبكة األمـــم املتحـــدة للمحيطـــات بـــشأن دور الـــشبكة  - ٣٥
. تقبلها وجــود اتــساق ضــعيف بــني األعــضاء فيمــا يتعلــق بالواليــة الراهنــة والرؤيــة املــستقبليةومــس

  .وعالوة على ذلك، مل تكن لدى الدول األعضاء فكرة واضحة جداً عن والية الشبكة ودورها

__________ 

 .١انظر اإلطار  ) ٢٧(

ة العاملي للتنمية مؤمتر القم/أهداف خطة جوهانسربغ للتنفيذ:شبكة األمم املتحدة للمحيطات

ول
 ُيتنا
ف مل

هد
ئي   

إلمنا
ف ا

اهلد
٢ ئي 

إلمنا
ف ا

اهلد
٣ ئي 

إلمنا
ف ا

اهلد
٤ ئي 

إلمنا
ف ا

اهلد
٥ ئي 

إلمنا
ف ا

اهلد
٦ ئي 

إلمنا
ف ا

اهلد
٧ ئي 

إلمنا
ف ا

اهلد
٨

حمدد
غري 

ضح   ة
مل تو
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 كــــانوا متفــــاوتني يف معلومــــاهتم والحــــظ املفتــــشان أن أعــــضاء الــــشبكة أنفــــسهم   - ٣٦
عـض املنظمـات ُتعـّد مـن أعـضاء الـشبكة، فقـد أبلغـت املفتـشني بأهنـا                    ورغـم أن ب   . الشبكة عن

ا تكـــاد تكـــون منعدمـــة، أو بأهنـــا ليـــست أعـــضاء نـــشطة يف الـــشبكة، وبـــأن مـــشاركتها فيهـــ
ــها،      ال تــضطلع بــأي نــشاط يف منظماهتــا يف هــذا الــصدد ألن ذلــك غــري وارد يف برنــامج عمل

 .)٢٨(ابلةوبالتايل فهي غري قادرة على الرد على طلبات املق

وســأل املفتــشان أعــضاء شــبكة األمــم املتحــدة للمحيطــات عــن تــصورهم للرؤيــة الــيت   - ٣٧
ومـع أن املفتـشني تلقيـا طائفـة مـن الـردود املتنوعـة،               . تقوم عليها الشبكة وللمهمـة املنوطـة هبـا        

املتعلقـة  فاالجتاه العام والفهم السائد يتمثالن يف اعتبار الشبكة آلية داخلية للتنـسيق يف القـضايا                
لكن رؤى األعضاء تباينت بشأن الرؤيـة االسـتراتيجية املـستقبلية    . باحمليطات واملناطق الساحلية 

للشبكة، ابتداء من االعتقاد أن الشبكة ينبغي أن تظل آلية خمصـصة ومرنـة دون االعتمـاد علـى          
ة للـشبكة   ترتيبات مؤسسية وال أي إبالغ ألطراف خارجية، وصـوالً إىل انتقـاد الطبيعـة الراهنـ               
 العلميــــة وطابعهــــا الــــداخلي واملنطــــوي مــــع إبــــداء رغبــــة يف توســــيعها لتــــشمل األوســــاط 

 .املنظمات غري احلكومية لتعزيز التنسيق فيما بني مجيع الشركاء املعنيني أو/و

وينص مشروع االتفاق اخلاص باحمليطات الذي يقترحه األمني العام على دور ومهمـة               - ٣٨
أرضـية رئيـسية لتحفيـز التعـاون علـى نطـاق منظومـة        ”بكة لتكـون   كثر وضـوحاً يـسندان للـش      أ

ــة       األمــم املتحــدة وللترتيبــات الالزمــة لتنفيــذ االتفــاق اخلــاص باحمليطــات وخطــة العمــل املقترن
شـأن قبـول مقتـرح األمـني العـام أن يـسهم مـستقبالً يف توضـيح واليـة الـشبكة                       ومـن . )٢٩(“به

  .والرؤية اليت تقوم عليها
فتــشان الــدول األعــضاء أيــضاً إىل أن توضــح مــا إذا كانــت تــرى أن ألعــضاء  ودعــا امل  - ٣٩

شبكة األمم املتحـدة للمحيطـات تـصور متـسق ملهمـة الـشبكة والرؤيـة الـيت تقـوم عليهـا، وإىل               
وهنـا أيـضاً، علـى      . إبداء رأيها بشأن الدور الذي تود أن يـضطلع بـه أعـضاء الـشبكة مـستقبالً                

فـت بعـض الـدول األعـضاء بأهنـا مل تـسمع قـط بالـشبكة إىل                  غرار ردود أعـضاء الـشبكة، اعتر      
. ، بينمــا أكــدت دول أخــرى أهنــا تعــرف أن الــشبكة آليــة داخليــة للتنــسيق   ٢٠١٠غايــة عــام 

واستشف املفتشان من الردود على االستبيان أن معظم الدول األعـضاء لـيس هلـا علـم بالرؤيـة                   
ــع       ــا مل تطل ــشبكة وبأغراضــها، وأهن ــا ال ــوم عليه ــيت تق ــطال ــضطلع    ق ــا ي ــشأن م ــارير ب ــى تق  عل

  . لكي جتيب على األسئلةأعمال، وأهنا حتتاج إىل مزيد من املعلومات من به
__________ 

 إىل وحـدة التفتـيش املـشتركة أال تطـرح عليهـا أيـة أسـئلة أخـرى                 العامليـة   للـسياحة  املتحـدة  األمم   منظمةطلبت   ) ٢٨(
اتفاقية التنوع البيولوجي على أي مراسلة      ومل جتب   . بشأن شبكة األمم املتحدة للمحيطات واملسائل املتصلة هبا       

 .كةمن جانب وحدة التفتيش املشتر
 .٢٠١٢أبريل / نيسان٣٠مبادرة األمني العام لألمم املتحدة، مشروع مؤرخ . االتفاق اخلاص باحمليطات ) ٢٩(
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وتوافقت آراء أعضاء الشبكة وبعض الـدول األعـضاء بـشأن الـدور اهلـام الـذي ميكـن                     - ٤٠
. أن تؤديه الشبكة وبشأن احلاجة مستقبالً إىل حتديـد رؤيتـها ومهمتـها واختـصاصاهتا بوضـوح                

ويشري املفتشان إىل أن مآل مشروع االتفاق اخلاص باحمليطات املقتـرح سـيكون لـه تـأثري كـبري                   
فــاق، ســتحتاج الكيانــات األعــضاء  ويف حالــة عــدم املــضي قــدماً مبــشروع االت . علــى الــشبكة

ــد    يف ــشأن حتديـــ ــق يف اآلراء بـــ ــوغ توافـــ ــشبكة إىل بلـــ ــشبكة  الـــ ــتراتيجي للـــ ــع االســـ املوقـــ
  .شراكة العاملية من أجل احمليطاتة بالاملناقشات املتعلق ظل يف
  

 الكفاءة  - جيم  
استعرض املفتشان مسألة ما إذا كانت الـشبكة مهيكلـة علـى حنـو فعـال ومـا إذا كـان                       - ٤١

وخلـص  . اختـصاصاهتا علـى حنـو فعـال       /هلا من املوارد والنظم واإلجراءات مـا تنفـذ بـه واليتـها            
ة أو بـشرية، األمـر الـذي يتجلـى          واء كانـت ماليـ    املفتشان إىل أن اآللية ليس هلـا أيـة مـوارد، سـ            

ويف ظـل حمدوديـة     . موظفني هلا أو استفادهتا من ميزانيـة ألغـراض الـسفر          /عدم تكريس أمانة   يف
  .هذه الوسائل، تبقى كفاءة الشبكة متواضعة وبالتايل لزم العمل من أجل حتسينها

  
 التحديات  )أ(  

ح مسألة تنفيذ واليات جديدة بدون ختـصيص  ليس من النادر يف األمم املتحدة أن تطر       - ٤٢
لكن النتيجة املباشرة هلذا الوضع يف سـياق شـبكة األمـم         . موارد إلسناد أعمال األمانة   /ميزانيات

نــشئت أُ العمــل متامــاً بكــل طاقاهتــا منــذ أناملتحــدة للمحيطــات هــو أن الــشبكة مل تــتمكن مــن 
مــا يتعلــق مبعظــم أعــضاء اآلليــة،  فيوخلــص املفتــشان إىل أن ذلــك لــيس ناجتــاً،. ٢٠٠٣عــام  يف
. متــويالً االفتقــار إىل اإلرادة والتحفــز وإمنــا عــن االفتقــار إىل املــوارد، ســواء كانــت وقتــاً أو عــن
هــذا الــسياق، بــذل األعــضاء النــشطون يف الــشبكة، كلمــا كــان ذلــك ممكنــاً وحــسب            ويف

ملنــسق ونائبــه يــضطلعان ويــذكر أن ا. الظــروف، جهــوداً لتعزيــز التعــاون والتنــسيق فيمــا بينــهم 
. مبهامهما على أساس عدم التفرغ وينتظر منهما تناول أنـشطة الـشبكة خـالل أوقـات فراغهمـا           

ويؤدي عدم ختصيص ميزانيـة للـسفر إىل أن األعـضاء ال ميكنـهم أن يلتقـوا إال عنـدما يتـصادف           
مــة منظ اجهــه الفــاعلون األكثــر نــشاطاً، أيوهــذا وضــع يو. ذلــك مــع اجتمــاع آخــر حيــضروه

األغذية والزراعة، واملنظمة البحرية الدولية، والربنامج اإلمنـائي، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة،                
وجلنة اليونسكو احلكومية الدولية لعلوم احمليطات، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، لكـن األمـر       

حة العاملية، اليت عـادة     ليس أيضاً بسيطاً بالنسبة ملنظمات كمنظمة العمل الدولية، ومنظمة السيا         
 .ما ال متثل يف كثري من املنتديات املماثلة على غرار الفاعلني النشطني
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ويف ظل غياب املوارد الضرورية، مل تتمكن آليـة الـشبكة مـن إجـراء اسـتطالع حلـصر               - ٤٣
وهــذه هــي اخلطــوة الرئيــسية  . أنــشطة األعــضاء املتعلقــة بقــضايا احمليطــات واملنــاطق الــساحلية  

وعمليــة احلــصر الــيت أجريــت يف ســياق هــذا .  لكفالــة االتــساق وتفــادي أوجــه التــرادفاألوىل
فقـد أرسـلت وحـدة      . التقييم الذي تضطلع بـه وحـدة التفتـيش املـشتركة مثـال يف هـذا الـصدد                 

 منوذجـاً أرسـل، رغـم العديـد     ١٤ رداً من أصل ١١التفتيش املشتركة منوذج استطالع وتلقت  
  .من رسائل التذكري

  
  األمانة  )ب(  

خلص املفتشان إىل أن وجود فريق موظفني يكرسون عملهم لشبكة األمم املتحـدة               - ٤٤
. للمحيطــات أمــر ال غــىن عنــه لــتمكن آليــة الــشبكة مــن االضــطالع باختــصاصاهتا الراهنــة 

ق اخلــاص باحمليطــات الــذي اقتــرح    حالــة توســيع واليــة ونطــاق الــشبكة، نتيجــة لالتفــا       ويف
عامة يف دورهتا السابعة والستني، فسيلزم عندئـذ تعميـق النظـر يف احلاجـة               ملداوالت اجلمعية ال   أو

، )أي مــن منظــور تنفيــذ االختــصاصات الراهنــة (ويف ضــوء الوضــع الــراهن . إىل أمانــة مكرســة
ينبغــي أن تكــون األمانــة ذات حجــم صــغري ومؤلفــة مــن مــوظفني مــن الفئــة الفنيــة ال يزيــد   

ومن الالزم أن يكـون مقـر   .  فئة اخلدمات العامة   عددهم عن اثنني أو ثالثة ومن موظف من       
عــضاء الــشبكة علــى أســاس التنــاوب   ومــن شــأن إســناد األمانــة إىل أ . األمانــة يف موقــع حمايــد 

يؤدي بالوكالة احملتـضنة وشـركائها الطبيعـيني إىل حماولـة الـدفع أوالً بربناجمهمـا وشـواغلهما                   أن
طالع إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة وحيــيط املفتــشان علمــاً بــاقتراح اضــ. وأولوياهتمــا

بدور األمانة املكرسة، على غرار الدور الذي تضطلع به إزاء جلنة األمم املتحدة املعنيـة بـاملوارد                 
وينبغــي أن ينظــر مجيــع أعــضاء الــشبكة يف هــذا . املائيــة وشــبكة األمــم املتحــدة املعنيــة بالطاقــة

ألة املكـان احملايـد مبـساعدة اللجنـة الرفيعـة املـستوى             وينبغي أيضاً أن َيبتوا يف مـس      . االقتراح
ومن شأن ذلك أن يكفـل حـصول الـشبكة علـى الـدعم              . املعنية بالربامج، حسب االقتضاء   

ت األعــضاء وأن يقلــص مــن احتمــال  الــسياسي والتأييــد الفعلــي مــن جانــب مجيــع املنظمــا  
  .ن زاوية مصاحله اخلاصةينظر إىل عضو من األعضاء باعتباره هو الذي يدير الربنامج م أن
ومن شأن أمانة مكرسة أن متكن الشبكة من أن حتدد على حنو أفضل جمـاالت املـصلحة                   - ٤٥

الثغرات وأن تساعد املنظمات على أن تـضع اسـتراتيجيات مـشتركة            /املشتركة أو أوجه الترادف   
ات بشأن وضـع بـرامج مـشتركة للمـستقبل وتـصميم مـشاريع جديـدة ذات طـابع متعـدد املنظمـ           

ــر متاســكاً للتحــاور مــع اجلهــات املاحنــة ومنظمــات التمويــل الــيت ميكــن        وأن تــشكل جبهــة أكث
أي مـن املنظمـات    الـة وجـود مـن َيفتـرض أن مـوظفني مـن      ويعتقد املفتشان، يف ح. االستعانة هبا 

األعضاء بإمكـاهنم االضـطالع هبـذا الـدور إىل جانـب أعبـاء العمـل والواليـات املؤسـسية احلاليـة                      
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أهنـا سـتظل عبـارة عـن جمموعـة           ن يغري من حـال الـشبكة يف شـيء، أي          ة إليهم، أن ذلك ل    املسند
متناثرة من فرادى املوظفني التـابعني ألعـضاء الـشبكة يتبـادلون بـصورة ظرفيـة رسـائل إلكترونيـة                  

يتــيح تــشغيل موقــع شــبكي يكــون بوابــة   فوجــود أمانــة مــن شــأنه أيــضاً أن . بــشأن املواضــيع
شبكة يستفيد منها أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك الدول األعضاء، وأن معلوماتية ألنشطة ال

 الـيت ميكـن   - مثـل مرفـق البيئـة العامليـة     -يتيح التواصل مع اجلهات املاحنة وآليات التمويل    
  .االستعانة هبا يف املشاريع املمكنة اليت تكون قيد اإلعداد

د الراهنـة املفروضـة علـى امليزانيـات         ويدرك املفتشان مسألة شح املوارد املرتبطـة بـالقيو          - ٤٦
وميكن متويل مـالك    . ويقترحان بعض األفكار بشأن الطريقة اليت ميكن من خالهلا متويل األمانة          

املوظفني من ميزانيات املنظمات األعضاء وفق صـيغة تقاسـم التكـاليف أو مـن خـالل االقتـداء                   
نـات املعنيـة بـالربامج العلميـة املتعلقـة           املشتركة بني األما    اليونسكو جلنةبالنماذج املستخدمة يف    

فريـق اخلـرباء املـشترك املعـين باجلوانـب       و)جلنة اليونسكو لربامج علـم احمليطـات   (بعلم احمليطات 
ويــذكر أن جلنــة اليونــسكو لــربامج علــم احمليطــات قــد بلــورت  . العلميــة حلمايــة البيئــة البحريــة

الـسعي إىل مـد اللجنـة مبـا حتتـاج إليـه       "دف اتفاقات بني املنظمات األعضاء يف األمم املتحدة هب      
وبعبـارة أخـرى، يتـوىل     )٣٠("من موظفني للعمل يف األمانة، وذلك على حساب تلك املنظمات         

وجتـدر اإلشـارة إىل أن الـدول        . أعضاء الشبكة انتداب موظفني لألمانة طوال مدة متفق عليهـا         
، بأهنـا ال تـود متويـل أمانـة ألهنـا            األعضاء أفادت يف ردودها خـالل املقـابالت ويف االسـتبيانات          

تنـسيق الداخليـة تتطلـب متـويالً         يالحظ املفتـشان بأنـه حـىت آليـة ال          ،ومع ذلك . آلية داخلية 
 وميكن  .مستوى معني، ولو من باب متكني املوظفني من املشاركة يف اجتماعات الشبكة            يف

م املتحـدة املعنيـة بالطاقـة أن يكونـا          ملثالَي جلنة األمم املتحدة املعنية بـاملوارد املائيـة وشـبكة األمـ            
  .منوذجني حيتذى هبما يف شبكة األمم املتحدة للمحيطات

  

__________ 

)٣٠ ( IOC/EC/-II/11   ،ةالدورة الثانية للمجلس التنفيذي للجنة اليونـسكو احلكوميـ  . ١٩٧٣مارس / آذار١٣ باريس 
 األمانـات املعنيـة بـالربامج العلميـة املتعلقـة           االتفاق املنقح للجنة اليونسكو املشتركة بني     . الدولية لعلوم احمليطات  

 .٣بعلم احمليطات، ووثائق أخرى متعلقة بذلك، املادة 
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  ٣اإلطار 
  )٣٢( وشبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة)٣١(متويل جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية    

  
ني الوكـاالت أنـشأهتا     هـي آليـة مـشتركة بـ       : جلنة األمم املتحدة املعنية بـاملوارد املائيـة         

ــس     ٢٠٠٣ عــام يف ــز االت ــالربامج مــن أجــل تعزي ــة ب ــة املــستوى املعني ــة الرفيع ــسيق  اللجن اق والتن
املتحدة ذات الصلة بنطاق عمل اللجنـة ولإلسـهام يف تنفيـذ الربنـامج              األمم  مبادرات منظومة    يف

 وُتـدعم وظيفـة التنـسيق       .٢٠٠٢احملدد يف إطار إعالن األلفية ومؤمتر قمة التنمية املـستدامة لعـام             
 بعض األنـشطة    وُتدعم جزئياً . على صعيد اللجنة من خالل موارد داخلية يقدمها أعضاء اللجنة         

 متعــدد  اســتئمانياً أن اللجنــة أنــشأت صــندوقاً احملــددة مــن خــالل متويــل يقدمــه املــاحنون، علمــاً  
جتماعيـة، الـيت تقـدم للجنـة     ويوجد املقر الدائم للجنة يف إدارة الـشؤون االقتـصادية واال     . املاحنني

وتتألف اللجنة من رئـيس، ونائـب للـرئيس، وأمـني، ومستـشار تقـين رئيـسي،                 . خدمات األمانة 
  .وموظف اتصاالت

تـــضطلع منظمـــة األمـــم املتحـــدة للتنميـــة : شـــبكة األمـــم املتحـــدة املعنيـــة بالطاقـــة  
وتقـدم  ). شمل املـوظفني مبـا يـ  (الصناعية، اليت حتتضن الشبكة، بوظيفة التنسيق وتقدم املوارد       

  .إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية واليونيدو خدمات األمانة

  . أدناه يف حتسني كفاءة وفعالية الشبكة٣وسيسهم تنفيذ التوصية   

  ٣التوصية 
ــدة          ــم املتحـ ــبكة األمـ ــضاء يف شـ ــات األعـ ــشريعية للمنظمـ ــهيئات التـ ــي للـ ينبغـ

يهات إىل رؤسائها التنفيذيني، يف موعد أقصاه     للمحيطات وجملالس إدارهتا أن تصدر توج     
، ليعبئوا املوارد الالزمـة إلنـشاء أمانـة صـغرية مكرسـة للـشبكة مـع مراعـاة                   ٢٠١٣عام  

      .جتربة اآلليات األخرى يف األمم املتحدة
خالل البحث األويل واملقابالت االستكشافية، اطلع املفتشان علـى شـواغل ذات صـلة                - ٤٧

وكانـت القـضايا املطروحـة تتعلـق عمومـاً          . ة لـشبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات        بالتركيبة الراهن 
. مبسألة ما إذا كـان نطـاق العـضوية ينبغـي أن يتـسع ليـشمل فـاعلني مـن خـارج األمـم املتحـدة                     

وحتـرص الـدول   . وأُعرب أيـضاً عـن شـواغل تتعلـق هبيمنـة بعـض األعـضاء علـى بـاقي األعـضاء                  
من اجملموعــة الــيت تــشكل الــشبكة وعلــى وجــود إبــالغ   األعــضاء علــى مزيــد مــن الــشفافية ضــ 

ــا ــا      . بأعماهلـ ــة وغريهـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــم املنظمـ ــارض ضـ ــضاء تعـ ــدول األعـ ــن بعـــض الـ لكـ
__________ 

 .http://www.unwater.org/faces.html:  للجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائيةشبكانظر املوقع ال ) ٣١(
 .http://www.un-energy.org/about/overview: لشبكي لشبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقةانظر املوقع ا ) ٣٢(
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ويظـل األعـضاء مـع ذلـك منقـسمني بـشأن            . الكيانات من خارج األمم املتحدة إىل الشبكة       من
ويـرى الـبعض   . بكةمدى احلاجة إىل انضمام جهات أكادميية ومنظمـات غـري حكوميـة إىل الـش              

ومجيع أعضاء الشبكة يعارضـون     . أن فتح باب العضوية من شأنه أن مييع أغراض اآللية برمتها          
ضم الدول األعـضاء، إذ يـشريون إىل أن األمـر سـيؤدي إىل آليـة سياسـية يـستحيل تنـسيق                    

  .أعماهلا وأن بعض الدول األعضاء قد تستخدم منتدى الشبكة للدفع بغاياهتا اخلاصة
ويف ما يتصل باملسألة األوىل، يـود املفتـشان أن يوضـحا أن العـضوية ينبغـي أال توسـع                      - ٤٨

لتشمل الدول األعضاء أو املنظمات غري احلكومية، مـا دامـت شـبكة احمليطـات هـي يف الوقـت         
وميكن ضم املنظمات غري احلكومية، وفق ما يكـون مناسـبا، إىل            . الراهن آلية للتنسيق الداخلي   

ويف حالة تغري والية الـشبكة عقـب مـؤمتر          .  وفق ما يقتضيه احلال من تعاون      فرق عمل الشبكة  
، قــد تــربز احلاجــة إىل إعــادة الــتفكري يف اهليكلــة الراهنــة للعــضوية مبــا يراعــي فكــرة    ٢٠+ريــو

، وفقاً لنموذج جلنة األمـم املتحـدة املعنيـة بـاملوارد            )وليس األعضاء الكاملي العضوية   (الشركاء  
يــة كــشريك لــدعم توطيــد فتــشني يؤيــدان مــع ذلــك ضــم مرفــق البيئــة العامللكــن امل. املائيــة

وميكــن . )٣٣(“أكــرب ممــول عــام للمــشاريع الراميــة إىل حتــسني البيئــة يف العــامل  ”الــروابط مــع 
للشركاء أن ينـضموا إىل األعمـال التقنيـة وأن يكونـوا طرفـا يف التنـسيق املتعلـق بقـضايا حمـددة                   

ويذكر أن املمارسة اجلاري هبـا العمـل يف جلنـة األمـم           . عضويةدون أن يكونوا أعضاء كاملي ال     
  .املتحدة املعنية باملوارد املائية متثل ممارسة جيدة يف هذا الصدد

  
  ٤اإلطار 

  )٣٤(املمارسة اجلاري هبا العمل يف جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية    

  
 عــضواً مــن منظومــة األمــم ٢٩ئيــة تــضم جلنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بــاملوارد املا  
وُيــدعى الــشركاء إىل جلــسات خاصــة تعقــد يف إطــار   .  شــريكاً خارجيــا٢٣ً املتحــدة و

ولـيس  . االجتماعات السنوية للجنة ويتعاونون مع أعضاء الشبكة يف تنفيذ خطة العمـل           
  .للشركاء مع ذلك حق يف التصويت داخل اللجنة

  

__________ 

 بليـون   ٥١ باليـني دوالر يف شـكل مـنح وحـشد مـا جمموعـه                ١٠,٥، قدم مرفق البيئـة العامليـة        ١٩٩١منذ عام    ) ٣٣(
ــشاركة يف  ــياق املــ ــن   دوالر يف ســ ــر مــ ــل أكثــ ــن   ٢ ٧٠٠ متويــ ــر مــ ــشروع يف أكثــ ــد ١٦٥ مــ ــر( بلــ : انظــ

www.thegef.org: What is GEF? )تعريف مرفق البيئة العاملية(.( 
، والــصفحة املتعلقــة بأعــضاء www.unwater.org إىل دليــل جلنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بــاملوارد املائيــة،   اســتناداً ) ٣٤(

املبـادئ التوجيهيـة    (UN Water Operational Guidelines عـن  شركاء اللجنة يف املوقع الشبكي نفـسه، فـضالً  و
 ).التشغيلية للجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية
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ــذي أُط    - ٤٩ ــاين ال ــشاغل الث ــراهن    ويتعلــق ال ــشان بالعــضوية ضــمن اهليكــل ال ــه املفت ــع علي ل
. ويرتبط بإجراءات العمل الداخلية واختاذ القرارات يف إطار شـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات            

والحظ املفتشان أن أعضاء الشبكة مل يضعوا مبادئ توجيهية تـشغيلية أو إجـراءات عمـل                
. واالجتماعـات، وفـرق العمـل     داخلية حتدد األهداف بوضوح، وتنظيم العمل، واإلدارة،        

ويف غيــاب توجيــه تــشغيلي مــن هــذا القبيــل، قــد ُيخــشى أن يعلــو صــوت أقــوى األعــضاء 
 اجتـاه داخـل الـشبكة        وأورد أحد األعضاء وجود    .داخل الشبكة على صوت بعض األعضاء     

واعتـربت بعـض    . “)٣٥(برامج ست أو سبع منظمات هي الـيت حتـدد األولويـات           ”يتمثل يف أن    
ن الكيانات األقوى أكثر جناحاً يف الدفع بغاياهتا ولو مل تكـن بالـضرورة ذات أمهيـة                 املنظمات أ 

  .من منظور باقي األعضاء
  

 اهليكل  )ج(  

بــالنظر إىل عــدم وجــود املــوارد الالزمــة لــتمكني مجيــع أعــضاء شــبكة األمــم املتحــدة      - ٥٠
لـسنوية بـصورة   للمحيطات من أن جيتمعوا ولو على أساس سنوي، تعقد اجتماعـات الـشبكة ا          

ويف الغالــب مــا تكــون هــذه . غــري رمسيــة ويكــون ذلــك عــادة علــى هــامش اجتماعــات أخــرى
االجتماعات عبارة عن عـروض ملـا اضـطلع بـه كـل عـضو، بـدون ختـصيص أي حيـز للتحـاور             

وعلم املفتـشان أن معظـم االتـصاالت        . الفعلي بشأن وضع برامج مشتركة وتفادي االزدواجية      
ر بعـــض األعـــضاء أن هـــذا التواصـــل وذكـــ. ل الوســـائل اإللكترونيـــةجتـــري بالتـــايل مـــن خـــال

فالرسـائل اإللكترونيـة املتعلقـة    . خالل الربيد اإللكتروين أسلوب غري فعال وتستحيل إدارته  من
وهذا ال يشجع بعض األعـضاء علـى        . مبوضوع يعتربه أعضاء مفتقراً لألمهية ُتتجاهل أو حتذف       

ويدرك املفتشان أن قضايا احمليطـات واملنـاطق الـساحلية      . نيةيتبادل من رسائل إلكترو    متابعة ما 
ــشطة املتعلقــ     ــوع مــذهل يف مواضــيعه واألن ــدان يزخــر بتن ــهمي ــشمل اآلن  . ة ب فتلــك القــضايا ت

شيء ابتداء من محاية البيئة البحرية والنقل واتفاقية األمم املتحـدة لقـانون البحـار، وصـوالً        كل
واسـتناداً  . نامي، واحلـوادث النوويـة، والقرصـنة، واإلرهـاب        إىل محاية العاملني، وظواهر التـسو     

إىل اهليكل املؤسسي لشبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة، الذي يقسم أنـشطة هـذه الـشبكة إىل      
، يطـرح املفتـشان فكـرة إنـشاء جمموعـات فرعيـة            )انظـر اإلطـار أدنـاه     (ثالث جمموعـات فرعيـة      

 شأن ذلك أن يتـيح ألعـضاء الـشبكة أن جيتمعـوا             ومن. ضمن شبكة األمم املتحدة للمحيطات    
ضمن أفرقة أصغر حجماً على حنو أكثـر تـواتراً ومـن خـالل وسـائط خمتلفـة مـن قبيـل التـداول                        

ومــن شــأن ذلــك  . شات أكثــر تعمقــاًبالفيــديو ضــمن جمموعــات فرعيــة ميكــن أن تــشهد مناقــ  
  .عمال التنسيقيتيح حيزاً خالل االجتماعات السنوية لتخصيص مزيد من الوقت أل أن

__________ 

 .املصدر ُمْغفَل االسم، محاية هلوية املوظف املستجوب ) ٣٥(
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  ٥اإلطار 
  )٣٦(اهليكل املؤسسي لشبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة    

  
تنظّم شبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقـة أعماهلـا ضـمن ثـالث جمموعـات مواضـيعية،                   

  :يقود كل جمموعة منها منظمتان من منظمات األمم املتحدة
ــة  • ــة  يقــود هــذا املوضــوع إدار : الوصــول إىل الطاق ة األمــم املتحــدة للــشؤون االجتماعي

 واالقتصادية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بشراكة مع البنك الدويل؛

يقود هذا املوضوع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة، وبرنـامج           : الطاقة املتجددة   •
 األمم املتحدة للبيئة، بدعم من اليونسكو؛

وضوع منظمة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية، والوكالـة      يقود هذا امل  : الكفاءة الطاقية   •
  .الدولية للطاقة الذرية

 عـن ذلـك، أنـشئت شـبكة األمـم املتحـدة املعنيـة بالطاقـة يف أفريقيـا باعتبارهـا                  وفضالً  
.  لشبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة يركز بـصورة حمـددة علـى الـسياق األفريقـي        فرعياً برناجماً

، )موئل األمم املتحـدة ( برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية     فريقيا حالياً ويرأس شبكة أ  
وتقـدم خـدمات األمانـة      .  الـرئيس  وتضطلع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية بـدور نائـب         

  .هذا الصدد اللجنة االقتصادية ألفريقيا، مدعومة مبنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف
    

تفسر املفتشان عن رأي األعـضاء يف فكـرة إنـشاء جمموعـات فرعيـة تعـىن مبجـاالت                   واس  - ٥١
ــضل         ــى حنــو أف ــشطتها عل ــسيق أن ــها تن ــة وميكن ــا شــراكة طبيعي ــضم منظمــات جتمعه . حمــددة وت

تـؤدي   ال  اآلخر أن إعادة هيكلة الشبكة قـد واستحسن البعض هذه الفكرة يف حني رأى البعض    
ويعتـرب املفتـشان أن عيـب       . مانة وموظفون ملواكبة هـذا التغـيري      إىل تغري ملحوظ ما مل تكرس هلا أ       

اجملموعــات الفرعيــة يتمثــل يف إمكانيــة أن تــؤدي إىل تقــسيمات وحــواجز ُتفقــدها القــدرة علــى   
اغتنام فرص التعاون مع الشركاء غري التقليديني وعلى إجياد حلـول مبتكـرة قائمـة علـى أسـاليب                   

تبحــث الــشبكة مبزيــد مــن التعمــق مــسألة اهليكــل  ويقتــرح املفتــشان مــع ذلــك أن  . جديــدة
  .املؤسسي القائم على اجملموعات مع مراعاة فرق العمل القائمة داخل الشبكة

  

__________ 

 .http://www.un-energy.org/about/overview :قةانظر املوقع الشبكي لشبكة األمم املتحدة املعنية بالطا ) ٣٦(
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 اإلبالغ بأنشطة شبكة األمم املتحدة للمحيطات  )د(  

مت الدول األطراف اليت أجريت معهـا مقـابالت مبعرفتـها املتفاوتـة بوجـود شـبكة                 سلّ  - ٥٢
محيطــات كآليــة، لكنــها مل تكــن مدركــة ملــا تــضطلع بــه الــشبكة مــن أعمــال األمــم املتحــدة لل

. بالنظر إىل أن اإلبالغ عن أنشطتها وكيفية حتديد أولوياهتا واختاذ قراراهتا يكاد يكـون منعـدماً     
وينبغـي  .  يعلمـون بوجـود الـشبكة      واشتكى البعض من أهنم مل يكونوا حـىت وقـت قريـب جـداً             

ومـن مث يـشري املفتـشان       . الشبكة آلية تنسيق وليست آليـة تنفيـذ       تتذكر الدول األعضاء أن      أن
إىل أن اإلبالغ املتعلق بقضايا احمليطات واملناطق الساحلية جيري أصـالً عـرب قنـوات آليـات            
اإلبالغ العادية للمنظمات األعـضاء ومـن خـالل مـا يبلغـه خمتلـف الرؤسـاء التنفيـذيني إىل                    

واإلبـالغ الـذي جيـري يف إطـار االجتماعـات           . إدارهتـا اهليئات التـشريعية ملنظمـاهتم وجمـالس        
السنوية للشبكة ما هو إال عرض لألنشطة اليت أُبلغت هبـا أصـالً اهليئـاُت التـشريعية للمنظمـات                  

ومن مث يالحـظ وجـود لـبس رمبـا يـؤدي إىل فهـم خـاطئ                 . األعضاء يف الشبكة وجمالُس إدارهتا    
قــاد أن الــشبكة آليــةُ تنفيــذ وأن نــشاطها مــن جانــب بعــض الــدول األعــضاء حيملــها علــى االعت

والحــظ املفتــشان عــدم وجــود أي أنــشطة يقتــصر   . أكــرب مــن حجــم هــذا النــشاط يف الواقــع  
واألنشطة اليت تضم عدة أعضاء من الـشبكة تنـاقش يف اجتماعـات    . تنفيذها على إطار الشبكة  

 .الشبكة على سبيل تقاسم املعلومات لكن الشبكة ال تقودها

 ُيضّمن مجيع حمصالت االجتماعات وأنـشطة       )٣٧( الشبكة حديثاً موقعاً شبكياً    وأنشأت  - ٥٣
وخلص املفتشان إىل أن ذلك ميثل وسيلة شفافة ميكـن مـن خالهلـا للـشبكة تقـدمي                  . فرق العمل 

ومع ذلك، من األمهية مبكان أن تستثمر الـشبكة يف التوعيـة            . آخر أنشطة فرق العمل املشتركة    
أما فيما يتصل باإلبالغ الـداخلي، فاملفتـشان        . يقة اختاذها للقرارات  مبهمتها وبأنشطتها وبطر  

يريان أن تتبع الشبكة منوذج جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية وفق ما يرد يف املرفق                
وخيلــص املفتــشان إىل ضــرورة وضــع مبــادئ توجيهيــة أو إجــراءات عمــل داخليــة   . الثــاين

ء مجاعيـاً لتبديـد أي سـوء تـصور للـشبكة مـن جانـب        واضحة تـبني أسـلوب عمـل األعـضا       
 .بعض الدول األعضاء

  . أدناه يف تعزيز الكفاءة والشفافية٤وسيسهم تنفيذ التوصية   

__________ 

، بسبب شح املوارد، حتتضن منظمة األغذية والزراعة املوقع الشبكي وال ُتقـدَّم إال مـسامهات حمـدودة                  أيضاًهنا   ) ٣٧(
 خدمة تشغيل املوقع    أيضاًويتوىل موظفو املنظمة    . طلس األمم املتحدة للمحيطات   أل صصختاألعضاء   بعض من

 .ألمم املتحدة للمحيطاتالشبكي لشبكة ا
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  ٤التوصية 
ينبغــي أن يــصدر األمــني العــام، بــصفته رئــيس جملــس الرؤســاء التنفيــذيني املعــين    

نـة الرفيعـة املـستوى املعنيـة      ، توجيهـات إىل اللج    ٢٠١٣بالتنسيق، يف موعد أقـصاه عـام        
تبني عملية  ) إجراءات عمل داخلية  (بالربامج تدعوها إىل وضع مبادئ توجيهية تشغيلية        

اختاذ القـرارات داخـل الـشبكة وعـضويتها واجتماعاهتـا وترتيباهتـا املتعلقـة بفـرق العمـل                   
  .وتوضح مسألة اإلبالغ وغري ذلك من املسائل املتعلقة بتدبري شؤون الشبكة

    
وينوه املفتشان إىل أن التنسيق ليس عمليـة بـدون تكـاليف؛ فهـي عمليـة تنطـوي علـى                      - ٥٤

لكن كـثرياً ممـن مشلتـهم املقـابالت، ال سـيما الـدول األعـضاء، كـانوا                  . تكاليف تداولية مرتفعة  
ومـع ذلـك، يعتـرب املفتـشان أن التنـسيق          . يعتقدون أن التنسيق أمر ال يتطلب كياناً أو مـوارد         

وخلـص املفتـشان إىل أن املـشرفني        . تساق نشاط يتطلـب كـثرياً مـن املـشاورات         وتعزيز اال 
 وإذا كانـت  .اإلداريني والرؤساء التنفيذيني وجمالس اإلدارة يولـون أولويـة متدنيـة للـشبكة        

املنظمات والـدول األعـضاء حتتـاج إىل مزيـد مـن التنـسيق يف شـكل برجمـة مـشتركة، وتـصميم                       
 طالع لكفالـة عـدم وجـود ازدواجيـة ولتعزيـز االتـساق فيمـا              مشترك للمشاريع، وعمليات اسـت    

جعـة الختـصاصاهتا جلعلـها كيانـا        يتصل بالقضايا الـسياساتية، فآليـة الـشبكة حتتـاج إذن إىل مرا            
  .صفة رمسية معززة له حد أدىن من املوارد الضرورية لدعم عمله ذا
  

 الفعالية  - دال  
 أنشطة شبكة احمليطات  )أ(  

 من اختـصاصات شـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات            ٥  و ٣  و ١ذ البنود   ُيضطلع بتنفي   - ٥٥
وقـد اضـطعلت فـرق      . يف إطار مهام فرق العمل ومن خالل االجتماعات السنوية واملراسـالت          

انظــر املرفــق (العمــل الــيت أنــشأهتا الــشبكة بقــدر كــبري مــن التنــسيق يف اجملــاالت ذات األولويــة  
ــة تنــسيق  ). تحــدة للمحيطــاتأنــشطة فــرق عمــل شــبكة األمــم امل  : األول ومبــا أن الــشبكة آلي

وليــست آليــة تنفيــذ، فاألنــشطة تنــاقش فيمــا بــني األعــضاء لكنــها تنفــذ علــى مــستوى فــرادى   
، يالحــظ املفتــشان أن أنــشطة أعــضاء الــشبكة  )٣٨(واســتناداً إىل عمليــة االســتطالع. املنظمــات

ــع اجملــاالت املواضــيعية املتعل      ــني مجي ــة ب ــصورة متكافئ ــوزع ب ــاطق    تت ــضايا احمليطــات واملن ــة بق ق
الــساحلية، ويقتــرن ذلــك بتركيــز أكــرب علــى قــضايا مــصائد األمســاك، والــنظم البيئيــة البحريــة،  

 علـى أن تتــوىل  ٤ويــنص البنـد  . والتلـوث البحـري، والنقـل، وتغــري املنـاخ، وكربـون احمليطـات      
__________ 

 .  عضوا١١ًبلغ عدد أعضاء شبكة األمم املتحدة للمحيطات الذين مألوا منوذج االستطالع  ) ٣٨(
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بــق ُنُهــج متكاملــة ويف معظــم الوكــاالت، تط. فــرق العمــل تعزيــز اإلدارة املتكاملــة للمحيطــات
الــنظم البيئيــة البحريــة وغريهــا    وشــاملة لعــدة قطاعــات ولعــدة علــوم فيمــا يتــصل مبواضــيع        

 آليـة الـشبكة مل تـتمكن مـع ذلـك            ويالحـظ املفتـشان مـع ذلـك أن        . اجملاالت املواضـيعية   من
  . أدناه التوزيع املواضيعي ألنشطة الشبكة٥ويبني الشكل . بلوغ كامل قدراهتا من
  

  ٥الشكل 
  التوزيع املواضيعي ألنشطة أعضاء شبكة احمليطات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .استطالع وحدة التفتيش املشتركة  :املصدر
    

وفيما يتعلق بأنواع التدخالت، تركز أنشطة أعضاء شبكة األمم املتحـدة للمحيطـات                - ٥٦
ــة، مث أدوات      ــه جمــال املــساعدة التقني ــاء القــدرات، يلي ــة كــثرياً علــى جمــال االســتثمار وبن  التنمي

وتعزى األمهيـة الكـبرية الـيت تـوىل جملـال االسـتثمارات يف جـزء كـبري منـها إىل تعـدد                  . املستدامة
 .مشاريع البنك الدويل يف جمال االستثمارات

 اجملاالت املواضيعية:شبكة األمم املتحدة للمحيطات

  مصائد األمساك
١٦,٤٥٪ 

إلدارة الساحلية ا
  املتكاملة

  النظم البيئية البحرية
١٢,٢٥٪ 

  التلوث البحري
٩,٣٢٪ 

  األنواع البيئية 
  اجملتاحة

 النقل
٨,٥٩٪ 

التعدين يف قاع البحار
٠,٥٥٪

 تغري املناخ وكربون احمليطات
٦,٤٠٪ 

 علوم احمليطات
٢,٧٤٪ 

 التنوع البيولوجي البحري
٢,٩٣٪ 

اتفاقية(لقانونية العاملية األطر ا
األمم املتحدة لقانون 

 األطر القانونية اإلقليمية)/البحار
٤,٢٠٪ 

املناطق املوجودة خارج
  اإلقليم الوطين

٠,٧٣٪ 
اقتصاديات املوارد البحرية

تربية األحياء املائية ٪٠,٧٣
٠,٥٥٪

ختثر املياه/املوارد املغذية
٠,٩١٪ 

تكاثر الطحالب الضارة
٠,١٨٪ 

 أجهزة اإلنذار املبكر
١,١٠٪ 

املؤشرات البيئية لسالمة
  احمليطات
٠,٥٥٪ 

الشعب(
مناطق /املرجانية

 )املنغروف

النظم البيئية اهلشة

 اهلندسة اجليولوجية
٠,٠٠٪ 

 املخاطر الساحلية
١,٤٦٪ 

العمليات املتعلقة بالنظم البيئية
٣,٦٦٪ 

 القرصنة
٠,٩١٪ 

 مواضيع أخرى
١٧,٠٠٪ 
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  ٦الشكل 
  توزيع أنواع التدخل ضمن أنشطة أعضاء شبكة األمم املتحدة للمحيطات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .كةاستطالع وحدة التفتيش املشتر  :املصدر

ويقدم بعض أعضاء شـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات أمثلـة جيـدة للتعـاون فيمـا بـني                       - ٥٧
الوكــاالت يف جمــال األنــشطة املتعلقــة بقــضايا احمليطــات واملنــاطق الــساحلية، مثــل األنــشطة         

ــة   ــشورات املتعلق ــسخري االبتكــار     ”ـ  بواملن ــساحلية وت ــاطق ال ــاء االســتدامة يف احمليطــات واملن بن
، الــذي اعتــرب  “خمطــط لالســتدامة يف احمليطــات واملنــاطق الــساحلية    ” و “ي للبيئــةاالقتــصاد

وكانت هذه األنشطة جهـدا تعاونيـا شـارك فيـه عـدة أعـضاء               . ٢٠+مسامهة مثينة يف مؤمتر ريو    
ويعتــرب املفتــشان أن مــن املؤســف، لعــدة أســباب،  . )٣٩(مــن شــبكة األمــم املتحــدة للمحيطــات 

__________ 

أعــضاء مــن شــبكة األمــم املتحــدة للمحيطــات هــم منظمــة األم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، واملنظمــة البحريــة     ) ٣٩(
، لكـن املنـشورات   كوميـة الدوليـة لعلـوم احمليطـات    احلوجلنة اليونـسكو  الدولية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،    

 .تصدر باسم الشبكة مل

 أنواع التدخل:شبكة األمم املتحدة للمحيطات
  املساعدة التقنية

٧,٨٣٪ 

 االستثمار
٣٩,٣٢٪ 

 البحث وإدارة البيانات
٤٪ 

 التدابري
٣,٧٤٪ 

  بناء القدرات
٢٧,٧٦٪ 

 جهود الدعوة
١,٠٧٪ 

  تدخالت غري موضحة
٠,٣٦٪ 

  أدوات التنمية املستدامة
٥٪ 

  االبتكار والتطوير
 توجيهية واملنهجياتاملبادئ ال ٪١,٢٥

٣,٥٦٪ 

 إقامة شبكات مؤسسية
٣,٢٠٪ 

 شبكات استقطاع العينات واملراقبة
١,٩٦٪ 

 التواصل
٣,٠٢٪ 

 تدخالت أخرى
٠,٧١٪ 
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ألن ذلــك كــان مــن شــأنه أن يــساعد  ، )٤٠(اســم الــشبكةتكــون املنــشورات قــد صــدرت ب  أال
  .التعريف بالشبكة وتعزيز بروزها يف
ــذه          - ٥٨ ــع ذلــك أن ه ــيس مؤكــداً م ــاون، ل ــى صــعيد التع ــل هــذه النجاحــات عل ورغــم مث

ــدو      ــشطتها حــىت ب ــاون يف أن ــشبكة  املنظمــات كــان ميكــن أن تتع ــة ال واســُتخلص . ن وجــود آلي
شري إىل أن األعضاء يعتقدون أهنم رمبـا كـانوا سـيتعاونون          املقابالت طيف واسع من الردود ي      من

 .مع منظمات أخرى من منظمات األمم املتحدة، مثل البنك الدويل، حىت لو مل توجد الشبكة

 وعلم املفتشان من بعض من استطلعت آراؤهـم بوجـود تنـسيق وتواصـل منـتظم فيمـا                   - ٥٩
 تفــادي أوجــه التــرادف يف العمـــل    بيــد أهنــم أقـــروا بــأن اإلجــراءات املتخــذة بـــشأن     . بينــهم 

رب املفتــشان أن ذلــك لــيس ويعتــ. واالزدواجيــة تبقــى مــسألة متروكــة لتقــدير أعــضاء الــشبكة 
وينبغي وضـع إطـار تنـسيقي معـزز يتجـاوز           .  وإمنا هو تقاسم للمعلومات    ،“حقيقيا”تنسيقاً  

 .تبادل املعلومات/جمرد تقاسم

غوا مـن خـالل عمليـة االسـتطالع عـن عـدد        وطلب املفتشان إىل أعضاء الشبكة أن يبل        - ٦٠
وتـبني نتـائج االسـتطالع،    . األنشطة اليت اضطُلع هبا بصورة مشتركة مـع بـاقي أعـضاء الـشبكة             

مبـا أن املناقـشات   (رغم أهنا متثل مؤشـراً بـديالً غـري كامـل الختبـار مـستوى التنـسيق والتعـاون                    
ــشتر      ال ــى صــعيد العمــل امل ــائج عل ــضرورة إىل نت ــؤدي بال ــت ا ميكــن أن تكــون أدت إىل  ك وإمن
 يف املائـــة ١٤، أن ) خمتـــار آخـــرتقـــرر منظمـــة، بـــدون اتفـــاق متبـــادل، أن تعمـــل يف جمـــال أن
املشاريع املضطلع هبا يف السنوات اخلمس املاضية برجمت بصورة مشتركة مع بـاقي أعـضاء                من

ع إلدخـال   وخيلـص املفتـشان إىل أن مثـة حيـزاً ال يـزال يتـس              ).  أدناه ٧انظر الشكل   (الشبكة  
حتسينات تتعلق باألنشطة املشتركة بـني مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـال قـضايا                   

  .احمليطات واملناطق الساحلية
  

__________ 

 كانت موجهة من جانب عـدد قليـل مـن أعـضاء             أوضحوا أهنم يعتربون أن التقارير    بعض من مشلتهم املقابالت      ) ٤٠(
شبكة األمم املتحدة للمحيطات وأهنا كانت متماشية مع غاياهتم، أو أن بعض األعضاء مل يكونوا بكل بـساطة          

 .مفوضني لتقدمي توصيات من أجل إجراءات من قبيل تلك الواردة يف التقارير املذكورة أعاله
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  ٧الشكل 
نفـــذة بـــصورة مـــشتركة مـــع عـــضو آخـــر  النـــسبة املئويـــة ألنـــشطة أعـــضاء الـــشبكة امل   

  )٤١(األنشطة املنفذة بصورة فردية/الشبكة  يف
  
  
  
  
  
  
  

 .ع وحدة التفتيش املشتركةاستطال  :املصدر
    

 مــن اختــصاصاهتا مل تنفــذ  ٦ و٤ و٢وفيمــا يتــصل بفعاليــة الــشبكة، يــذكر أن البنــود     - ٦١
ــاً إال ــدة    . جزئيـ ــبكة األمـــم املتحـ ــة شـ ــواردة أعـــاله، ال متلـــك آليـ وبـــسبب التحـــديات الـ

للمحيطات موارد الستعراض الربامج الالزم استعراضها وحتديـد جمـاالت العمـل املـشترك              
سنوية لألعــضاء إال لــذكر قائمــة   وال يتــسع الوقــت يف االجتماعــات الــ   . بــصورة جمديــة 

اضطلعت به كل وكالة وال يتسع الوقت لتناول مسألة إدراج عمـل الـشبكة علـى حنـو         ما
استراتيجي يف سياق خطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ، واتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار،                   

ــة، وجــدول أع   ــامج عمــل األلفي ــاب اســتطالع حلــصر عمــل   . ٢١مــال القــرن  وبرن ويف غي
برناجمها، كان من الصعب التعاون بشأن جدول أعمال مـشترك           وكالة أو خطة عملها أو     كل

 .وتعزيز اتساق األنشطة وفقاً ملختلف الواليات

وحيدو معظم أعضاء الشبكة حتفز كبري، لكـن يبقـى الكـثري ممـا ينبغـي فعلـه إضـافة إىل                       - ٦٢
قيمتـها  ” بعـد الربهنـة عـن    وخيلـص املفتـشان إىل أن آليـة الـشبكة مل تـستطع            . نةاألعباء الراه 

 بسبب االفتقار إىل ما يلزم من موارد مالية وبشرية وإرادة سياسية للمـضي قـدماً                “املضافة
وينبغي أن تعطى فرصة كافية للشبكة، مع مـا يتطلبـه ذلـك مـن املـوارد، لتـضطلع                   . باآللية

  .بالعمل الذي أنيط هبا، ومبا ميكنها من بلوغ كامل طاقتها
__________ 

 . يف منوذج االستطالع اخلاص هبابرناجماً/ مشروعا٤٨٨ًذكرت املنظمات ما جمموعه  ) ٤١(

UN Oceans: Jointly/ Individually 
Implemented ActivitiesJoint 

Activities
14%

Individually 
Implemented 

Activities
29%

Not indicated
57%

األنشطة املنفذة بصورة :شبكة األمم املتحدة للمحيطات
 األنشطة املنفذة بصورة فردية/مشتركة

  غري موضحة
٥٧٪ 

األنشطة املشتركة
١٤٪ 

 األنشطة املنفذة 
 بصورة فردية

٢٩٪ 
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 االستدامة  - هاء  
ــة    ال يــسع املفتــشني إال أن ي  - ٦٣ الحظــوا األشــواط الــيت قطعتــها جلنــة األمــم املتحــدة املعني

. باملوارد املائية وشبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقـة مقارنـة بـشبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات                 
، فاملفتـشان يالحظـان     ٢٠٠٤  و ٢٠٠٣ومع أن اآلليات الثالث أنـشئت يف الفتـرة بـني عـامي              

ية أقوى مقارنة بشبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات وأهنمـا            أن اآلليتني األوليني هلما صفة مؤسس     
ــشاطاً  ــر ن ــاله،    . أكث ــك أع ــاول بعــض أســباب ذل ــساؤل    وجــرى تن ــدعو إىل الت ــذي ي ــر ال  األم

وخيلـص املفتـشان إىل أن مـسألة القيـادة          . استدامة الـشبكة وأمهيـة دورهـا يف املـستقبل          عن
 ميكـن بالتـايل أن يكفـل اسـتدامة     تشكل أحد أهم معايري جناح اآلليتني األوليني، وهو عامل 

 .الشبكة كآلية تنسيقية

يرأس جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية وشبكة األمم املتحـدة املعنيـة             /فبينما يقود   - ٦٤
املنظمـة   ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الـصناعية بالطاقة الرئيس التنفيذي للمنظمة احملتضنة، أي      

. ، ليس لشبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات رئـيس وإمنـا منـسق              )٤٢( حالياً ويةالعاملية لألرصاد اجل  
وُدئــب عــادة علــى أن يكــون منــسق شــبكة األمــم املتحــدة للمحيطــات موظفــاً مــن مــوظفي       

. وتظل قيادة اليونيدو لشبكة األمم املتحـدة املعنيـة بالطاقـة منوذجـاً حيتـذى              . املنظمات األعضاء 
القيــادة إىل مــستوى أعلــى مــن اهلــرم اإلداري، مبــا يتــيح   ويعتقــد املفتــشان أن إســناد دور  

اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج /النفوذ إىل جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق
واســتقطاب بــاقي الرؤســاء التنفيــذيني إىل املــشاركة يف عمــل الــشبكة واإلســهام فيــه، أمــر  

. ا قدماً أياً كان الدور الذي سيناط هبـا مـستقبالً          غىن عنه حلشد طاقة الشبكة واملضي هب       ال
وخيلص املفتشان إىل أن اإلرادة السياسية للرؤساء التنفيـذيني حيـال شـبكة األمـم املتحـدة                  

بشبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة وجلنة      للمحيطات شرط مسبق لكفالة استدامتها أسوة       
ــة   ــاملوارد املائي ــة ب ــسياسية الالزمــة   وُيت. األمــم املتحــدة املعني وقــع أن تكفــل هــذه اإلرادة ال

 .استدامة شبكة األمم املتحدة للمحيطات

وتتوقــف أي أنــشطة أو تنــسيق تــضطلع هبمــا شــبكة األمــم املتحــدة للمحيطــات علــى     - ٦٥
ــرادى أعــضائها  ــو حــسب     . إرادة وحتفــز ف ــوحظ أن مــشاركة بعــض األعــضاء تتقــوى وختب ول

وعلم املفتشان، مـثالً، أن جهـة غـري         . املتعلق بالشبكة الشخص املكلف يف كل وكالة بالتنسيق       
ــاطق         ــضايا احمليطــات واملن ــشأن ق ــديات أخــرى ب ــشطة جــداً يف منت ــسابق ن عــضو كانــت يف ال

ــد كــ      ــشبكة، مل تع ــضم إىل ال ــساحلية، وكــان ميكــن أن تن ــد   ال ــين تقاع ــسؤول املع ذلك ألن امل
ويـشكل هـذا األمـر      .  مع الـشبكة   املنظمة وليس لدى خلفه اهتمام أو حتفز ملواصلة التعاون         من

__________ 

 .http://www.unwater.org/faces.htmlانظر  ) ٤٢(
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 شبكة األمـم    “واجهيت”ويذكر أن تشغيل وصيانة     . هتديدا للذاكرة املؤسسية والستدامة اآللية    
، تتوالمهـا ومتوهلمـا     وأطلس األمم املتحـدة للمحيطـات     املتحدة للمحيطات، أي املوقع الشبكي      

ألعـضاء لتـشغيل    وتقـدم مـسامهات مـن بعـض ا        . منظمة واحـدة هـي منظمـة األغذيـة والزراعـة          
ــهما    ــى عمل ــاظ عل ــواجهتني واحلف ــضم . ال ــم املتحــدة للمحيطــات   وي ــس األم ــائالً  أطل ــاً ه  كم

اطق الــساحلية، ومــع ذلــك فوجــوده املعلومــات املفيــدة ذات الــصلة بقــضايا احمليطــات واملنــ مــن
. حــد ذاتــه مهــدد مبــسألة التمويــل الظــريف وتوقــف بقائــه علــى حــسن إرادة منظمــة واحــدة   يف

تشان النهج الظريف الراهن موضـع تـساؤل مـن حيـث اعتمـاده يف مـسألة بأمهيـة        ويضع املف 
قضايا احمليطات واملناطق الساحلية اليت تتداخل مع مجيع جوانب التنمية املستدامة وسالمة            

 .األرض حاضراً ومستقبالً

ويرى املفتشان أنه يف حالة تكليف شبكة األمم املتحدة للمحيطات باإلشراف على         - ٦٦
يذ مشروع االتفاق اخلاص باحمليطات، فينبغي منحها املوارد الالزمة وأقلـها أمانـة صـغرية               تنف

وستحتاج الشبكة إىل أن تكون حتت قيادة رئيس تنفيذي له إرادة سياسية . مكرسة للشبكة
  .الستقطاب باقي األعضاء واستعداد لتخصيص املوارد الالزمة لدعم األمانة املنشأة

  
 ات واآلفاقاالستنتاج  -ثالثا   

ــة         - ٦٧ ــها املمكن ــم املتحــدة للمحيطــات مــن أن تعمــل بكامــل طاقت ــتمكن شــبكة األم مل ت
بــشأن القــضايا املتــصلة باحمليطــات واملنــاطق     [...] آليــة تنــسيق بــني الوكــاالت    ” باعتبارهــا

وعلى الـرغم مـن أن احمليطـات والـسواحل تغطـي            . )٤٣(“الساحلية داخل منظومة األمم املتحدة    
تشكل جـزءاً هامـاً مـن كوكبنـا وأساسـاً للحيـاة وحمـدِّداً             ” ئة من مساحة األرض، و     يف املا  ٧٢

، فقــضايا احمليطــات واملنــاطق الــساحلية مل حتــظ مــع  )٤٤(“ومــصدراً للمــوارد احليــة... للمنــاخ 
 .األسف إال بقدر قليل من االهتمام واألولوية

ة لعمــل شــبكة األمــم وقــد كــان عــدم إيــالء كــثري مــن الرؤســاء التنفيــذيني األولويــ  - ٦٨
املتحدة للمحيطات أمراً أضر بقدرهتا على العمل كآلية تنسيق يف قضايا احمليطات واملناطق        

ومسع املفتشان بعدة حاالت مهشت فيها الشبكة، بل وحىت مل تـشجع علـى العمـل                . الساحلية
اء ويالحـظ املفتـشان وجـود تـوتر مـبطن فيمـا بـني األعـض               . كآلية من آليـات األمـم املتحـدة       

لكـن املفتـشني يـأمالن أن هـذا         . أنفسهم بـشأن االجتـاه الـذي ينبغـي أن تـسري فيـه الـشبكة               

__________ 

  :تحدة للمحيطات الوارد يف املوقعنشور شبكة األمم املانظر م ) ٤٣(
ftp://ftp.fao.org/FI/brochure/UN-Oceans/leaflet.pdf. 

)٤٤ ( Rio 2012 Issues Briefs, prepared by UNCSD Secretariat, page 1. 
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الوضع سيتحسن عندما تبني الدول األعـضاء عـن إرادة سياسـية وتقـدم التوجيـه الواضـح            
 .بشأن مستقبل آلية األمم املتحدة للمحيطات

 األمم املتحدة   ويؤكد املفتشان على وجه اخلصوص أن الدول األعضاء ومنظمات          - ٦٩
املعنية جيب أن تعيـد تأكيـد التزامهـا بقـضايا احمليطـات واملنـاطق الـساحلية وجيـب أن جتـدد                      
عزمها علـى أن ُتبـوِّئ شـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات مكانـة آليـة تقـود تعزيـز التنـسيق              

 وينبغي أال ُيقتصر على اعتبار الشبكة آلية تنسيق بل أن تشرك          . واالتساق يف هذا الصدد   
ويعتقـد  . أيضاً يف املداوالت املتعددة األطـراف بـشأن قـضايا احمليطـات واملنـاطق الـساحلية               

، مبـا يف ذلـك األولويـات التـسع الـواردة يف الفـرع               ٢٠+املفتشان أن حمصالت مؤمتر ريـو     
 وتوصـيات التقريـر     )٤٥(“املـستقبل الـذي نـصبو إليـه       ”علق باحمليطات والبحـار مـن وثيقـة         املت

، مـن شـأهنا أن حتمـل        )٤٦(“أفضل خيار للمـستقبل   :  لإلنسان والكوكب معاً   املناعة”املعنون  
 .زمخاً جديداً وتتيح التركيز الالزم وأن تدفع هبذا السياق قدماً

وفضالً عن ذلك، ليس ممكناً االستمرار يف اعتبار قـضايا احمليطـات واملنـاطق الـساحلية                  - ٧٠
وثيقاً بعمل جلنة األمم املتحـدة املعنيـة بـاملوارد          جمال عمل مستقالً، فهذه القضايا ترتبط ارتباطاً        

ويعرب املفتشان عـن شـعورمها خبيبـة أمـل عنـدما            . املائية وشبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة     
أحاطــا علمــاً بــأن اآلليــات الــثالث الــيت تعــىن مبــوارد األرض األكثــر لزومــا حليــاة البــشرية  

 العقـد املاضـي لتكفـل التـآزر والتكامـل فيمـا           تنّسق فيما بينها بأي وجه جمد كـان خـالل          مل
فاالجتماعــات الــسنوية بــني رئيــسي ومنــسق اآلليــات الــثالث تعقــد، لكنــها ال تكفــي     . بينــها

وعلـم  . لكفالة ما يلزم من احليوية يف التنسيق بني اآلليات الثالث وكفالة االتساق يف جهودهـا   
األمـم املتحـدة املعنيـة بـاملوارد املائيـة          املفتشان بوجود تنسيق من ذلك القبيل يقتـصر علـى جلنـة             

وبــالنظر إىل عــدم وجــود أمانــة لــشبكة األمــم املتحــدة  . وشــبكة األمــم املتحــدة املعنيــة بالطاقــة 
للمحيطــات، يرتئــي املفتــشان أن تــضطلع جلنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بــاملوارد املائيــة أو شــبكة   

املتعلـق بإضـفاء الـصفة املؤسـسية علـى التعـاون       األمم املتحدة املعنية بالطاقة بـدور قيـادة العمـل      
ويعترب املفتشان أن مثـة حاجـة ماسـة إىل تعزيـز التنـسيق              . بني اآلليات الثالث ووضع إطار له     

 .الوثيق بني اآلليات الثالث

  .وسيعزز تنفيذ التوصية التالية التنسيق والتعاون بني منظومة مؤسسات األمم املتحدة  
  

__________ 

 .٢٠١٢يونيه / حزيران١٩، ٢٠+مشروع إعالن مؤمتر ريو ) ٤٥(
 .٢٠١٢، باالستدامة العاملية الرفيع املستوى املعين  األمني العامفريق ) ٤٦(
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  ٥التوصية 
ــسابعة والــستني إىل األمــني العــام    ينبغــي أ   ــة العامــة يف دورهتــا ال ن تطلــب اجلمعي

باعتباره رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق أن يكفل سعي اآلليات الثالث، 
وهي شبكة األمم املتحدة للمحيطات، وجلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، وشبكة 

لطاقة، إىل إضفاء الصفة املؤسسية على جهودها التنسيقية يف إطار األمم املتحدة املعنية با
  .اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج

    
فـالكوارث  . ومتر قضايا احمليطات واملنـاطق الـساحلية حاليـاً بأوقـات مـضطربة وحمفـزة                - ٧١

ة احمليطـات واملنـاطق     الطبيعية واألحداث البشرية املنشأ اليت تتـواىل يوميـاً تـشكل هتديـداً لـسالم              
 أولويـات صـيغت     ٢٠+وقـد تـضمنت الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر ريـو           . الساحلية وحالتـها الطبيعيـة    

. )٤٧(مخس توصيات تتعلق مبجاالت مصائد األمساك والتلوث البحري ومحاية البيئـة البحريـة             يف
، ومقتــرح وإضــافة إىل ذلــك، تتــيح املبــادرات املتمثلــة يف مــشروع االتفــاق مــن أجــل احمليطــات

إنشاء فريق استشاري معين باحمليطات، والشراكة العاملية من أجل احمليطات، فرصـاً اسـتراتيجية              
ســاحنة ميكــن لــشبكة احمليطــات اســتغالهلا لتوضــيح وتوطيــد أدوارهــا ونطــاق ختصــصها يف هــذا  

 وقـت  وقد وضـع املفتـشان الـصيغة النهائيـة هلـذا التقريـر يف         . اجملال اهلام من عمل األمم املتحدة     
ومهــا يقترحــان أدنـاه ســيناريوهني ممكــنني  . بلغـت فيــه مناقــشة هـذه املواضــيع مراحلــها النهائيـة   

حسب الدور الـذي ستـضطلع بـه شـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات يف سـياق مرحلـة مـا بعـد                  
  . مع مراعاة عملية التشاور املتعلقة باالتفاق اخلاص باحمليطات٢٠+مؤمتر ريو

  
 السيناريو اإلجراءات املطلوبة

كمــــا ورد يف التقريــــر، ســــتتطلب شــــبكة األمــــم املتحــــدة   
للمحيطات مع ذلك حداً أدىن من املوارد ملواصلة تنسيق العمـل علـى             

وكحد أدىن، ينبغي وجود مالك وظيفي منتدب مـن وكالـة           . حنو جمد 
ــط         ــالك فق ــذا امل ــى أن يكــرس ه ــادة، عل ــدور القي ــود االضــطالع ب ت

ويــرجح .  يــضطلع برئاســة الــشبكة وينبغــي تعــيني مــسؤول . للــشبكة
. مبدئياً أن ُينتدب املالك من املنظمـة الـيت ينتمـي إليهـا رئـيس الـشبكة           

ــدا    ــصب الرئاســة مت ــاوب كــل ســنتني  وينبغــي أن يكــون من . والً بالتن
 عمليــة إجــراء اســتطالع حلــصر األنــشطة وحتديــد   “األمانــة”وتتــوىل 

وينبغـي  . عمقـاً جماالت عمل كل عضو وامليادين اليت تتطلب تنسيقاً مت    
عقد اجتماعات سـنوية مـع جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بـاملوارد املائيـة            

  :١السيناريو 
يظل الـسياق العـام بـدون تغـيري           •

  ٢٠+ضوء مؤمتر ريو يف
تنقح اختصاصات شـبكة األمـم        •

 للمحيطاتاملتحدة 

__________ 

 ١٧١  و١٧٠  و١٦٨  و١٦٦  و١٦٤  و١٦٣  و١٥٨، الفقــرات  ٢٠+نظــر الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر ريــو    ا ) ٤٧(
 .١٧٦  و١٧٣  و١٧٢ و
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 السيناريو اإلجراءات املطلوبة
  .وشبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة على أساس تناويب

ــي للرؤ    ــشبكة    وكحــد أدىن، ينبغ ــضاء ال ــذيني ألع ــاء التنفي س
يكفلوا أن تتاح للجهات املكلفة بالتنـسيق لـديهم امليزانيـة الالزمـة              أن

وينبغــي .  الــسفر إلتاحــة املــشاركة يف االجتماعــات الــسنويةألغــراض
إجيــاد مــصادر بديلــة لتمويــل األعمــال االستــشارية، واالتـــصاالت،       

 .واجتماعات العمل، مع االستعانة يف ذلك بالتربعات
يف حالة هذا السيناريو، سيكون للـشبكة دور واضـح تؤديـه              

. فيما يتصل باإلشراف على تنفيذ مشروع االتفاق اخلاص باحمليطـات         
وستثار مشكلة املسؤولية يف حالة ما إذا كان مـشروع االتفـاق يـنص              
علــى إشــراك فــاعلني مــن اجملتمــع املــدين غــري مــساءلني أمــام اجلمعيــة     

ر الــشبكة إىل الــسلطة الالزمــة لكفالــة تنفيــذ االتفــاق  العامــة، وســتفتق
ـــ  ــا مـــسؤولة عـــن ذل ــيؤدي إىل قـــصور  رغـــم أهنـ ــر الـــذي سـ ك، األمـ

ة هــذا الــسيناريو، إىل إمكانيــة  ويــشري املفتــشان، يف حالــ . املــساءلة يف
يــستفاد يف أنــشطة االتفــاق اخلــاص باحمليطــات مــن أعمــال األمــم     أن

ملــدين والقطــاع اخلــاص والــدول املتحــدة القائمــة، مبــا يــشمل اجملتمــع ا
  .األعضاء، مثل العملية التشاورية غري الرمسية

ــسيناريو     ــا يف الـ ــشبكة، كمـ ــتحتاج الـ ــاله، إىل أن ١وسـ  أعـ
توضـع يف مـستوى أعلـى مـن اهلــرم اإلداري حبيـث ُيعـّين رئيـسها مــن        

  .بني الرؤساء التنفيذيني
ــم التمويــــــل      ــيكون حجــــ ــن التمويــــــل   وســــ ــاً عــــ خمتلفــــ

؛ وسيتطلب األمر أمانة أكرب حجماً للتنسيق فيمـا بـني    ١ السيناريو يف
طائفة واسعة من الشركاء، مبا يشمل اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص              

 هبـذا الـدور اجلديـد، سـيكون         )٤٨(وقبل تكليف الـشبكة   . واحلكومات
 .من الالزم اإلقرار باحلاجة إىل مزيد من التمويل وااللتزام بذلك

  :٢السيناريو 
قبــول مــشروع  : امالــسياق العــ   •

يطـــــات االتفـــــاق اخلـــــاص باحمل
ــشاري    ــق استــــ ــشاء فريــــ وإنــــ

  باحمليطات معين
تنقيح اختصاصات شبكة األمم      •

املتحـــــدة للمحيطـــــات حبيـــــث 
ــد    ــدور اجلديــ ــا الــ ــى فيهــ يراعــ
للـــشبكة مـــن حيـــث اإلشـــراف 
علـــى تنفيـــذ مـــشروع االتفـــاق  

  اخلاص باحمليطات

  

__________ 

مشاركة أعضاء من خارج منظومة األمم املتحدة يف صيغة منقحة آللية األمـم املتحـدة للمحيطـات قـد تتطلـب                      ) ٤٨(
 .موافقة هيئة تداولية
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Annexes 

Annex I  

  Activities of UN-Oceans Task Forces 

(ENGLISH ONLY) 

 UN-Oceans Taskforce Lead/ Participating Org. Activities   

1 UN-Oceans Task Force on Post-

Tsunami Response  

IOC-UNESCO / IMO, FAO, 

WB, UNEP,  WMO, IMO, 

UNDP, UNDOALOS 

• Successful implementation of early warning systems in the Indian Ocean.  

• UN-Oceans developed guidelines in Cairo that have been widely distributed and translated into several lan-
guages.49 

• Discontinued in 2006 

2 UN-Oceans Task Force on Ma-

rine Protected Areas and Other 

Area-based Management Tools. 

UNEP, FAO, IOC-UNESCO / 

IMO, WB, CEB, DOALOS, ISA 

 

• The Task Force members, in particular FAO, IMO, UNDOALOS, UNEP and IOC-UNESCO contributed to 
the CBD processes participation and provision of information to the Azores Expert Workshop and the 13th 
Meeting of the Subsidiary Body of Scientific, Technical and Technological Advice and the 9th Meeting of 
the COP.50 

3 UN-OCEANS Task Force on 

Establishing a Regular Process 

for Global Assessment of the 

Marine Environment (the AoA) 

UN, UNEP,51 IOC-UNESCO / 

IMO, FAO, UNIDO, IAEA, 

WB, IMO, UNDP, WHO, 

WMO, UNDOALOS, ISA 

• Consultations between DOALOS and other organizations, in particular IOC-UNESCO and UNEP were 
undertaken about issues relating to data handling and communication strategies.  

• DOALOS received nominations of focal points for the Regular Process from most of the organizations and 
programmes mentioned in General Assembly resolution 65/37 A.52 

• Discontinued in 2009. 

__________ 

__________ 
49 UN-Oceans, “Report Of the 5th Session of UN-Oceans”. 21st - 22nd May 2007. UNESCO-IOC Headquarters, Paris  

http://www.unoceans.org/Documents/report_un_oceans-5%20final.pdf pp2  (Accessed 10th May 2012) 
50 UN-Oceans, “Report Of the 9th Session of UN-Oceans”. 17th June 2011. UNDP, New York.   

http://www.unoceans.org/Documents/UN%20Oceans%20Meeting%20Report%20June%202011%20-%20FINAL.pdf (Accessed 10th May 
2012) pp14 
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 UN-Oceans Taskforce Lead/ Participating Org. Activities   

4 UN Atlas of the Oceans FAO and All other UN-Oceans 
members 

• UN-Ocean members provided a total of $60,000 in 2010 for communication work on the Atlas which sup-
ported the needed changes. Some members participate through in-kind contributions and others also provide 
financial support. 

• UNEP provided marine biodiversity assessment and outlook reports, produced for CBD COP10, to the UN 
Atlas.  

• FAO, as secretariat of the UN Atlas of the Oceans website which hosts the UN-Oceans web content, with 
support from UN-Oceans Coordinator, updated the UN-Oceans pages including all meeting reports back to 
1999, updated governance arrangements, and the work of all the Task Forces. Duplicate content originally 
housed within the IOC-UNESCO web site has been fully migrated to the UN Atlas of the Oceans site.53 

5 Task Force to work for material 
Yeosu World Expo.  

UNEP and FAO/IMO • Established in 2011 

6 UN-Oceans Task Force on 
Global Partnership for Climate, 
Fisheries and Aquaculture 
(PaCFA) 

FAO / UNEP, IOC-UNESCO, 
UNDP, CBD, WB 

• PaCFA has been incorporated as an UN-Oceans Task Force.54 

7 UN-OCEANS Task Force on 
Global Programme of Action for 
the Protection of the Marine 
Environment from Land-based 
Activities  

UNEP /UN DOALOS • Discontinued in 2007 

8 UN-OCEANS Task Force on 
Biodiversity in Areas Beyond 
National Jurisdiction 

UN DOALOS (OLA), 
CBD/IMO 

• A compilation of existing tools on the conservation and sustainable use of marine biological diversity be-
yond areas of national jurisdiction was created. 

• The Task Force members collaborated to support of the work of CBD in identifying Ecologically and Bio-
logically Significant Areas or EBSAs, in particular the development of an EBSA repository system of scien-
tific information on EBSA, as well as organization of a series of regional workshops.   

__________ 
51 UNEP informed the Inspectors that it has raised considerable funding to support capacity building for the Regular Process. 
52 UN-Oceans, “Report Of the 9th Session of UN-Oceans”. 17th June 2011. UNDP, New York.   

http://www.unoceans.org/Documents/UN%20Oceans%20Meeting%20Report%20June%202011%20-%20FINAL.pdf (Accessed 10th May 
2012) pp14 

__________ 
53 UN-Oceans, “Report Of the 9th Session of UN-Oceans”. 17th June 2011. UNDP, New York.   

http://www.unoceans.org/Documents/UN%20Oceans%20Meeting%20Report%20June%202011%20-%20FINAL.pdf (Accessed 10th May 
2012) pp14. 

54 UN-Oceans, “Report Of the 9th Session of UN-Oceans”. 17th June 2011. UNDP, New York.   
http://www.unoceans.org/Documents/UN%20Oceans%20Meeting%20Report%20June%202011%20-%20FINAL.pdf (Accessed 10th May 
2012) pp 15. 
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 UN-Oceans Taskforce Lead/ Participating Org. Activities   

• The Task Force noted, as guidance for its future activities, the adoption by COP 10 of a Strategic Plan for 
Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Biodiversity Targets including Target 11 for MPAS with 10% global 
coverage.55 

  

 

 • A webpage has been created by UN  DOALOS. The webpage includes a section on the UN-Ocean Task 
force with a list of links to the websites of the Task Force members.56 

• Task Force prepared a contribution to the UN-Oceans report on its activities to the eighth meeting of the ICP 
held in June 2007.  The contribution provided information on activities undertaken by the members of the 
Task Force related to marine genetic resources. Furthermore, in preparing the Secretary-General’s report 
(document A/62/66/Add.2) in order to assist the second meeting of the Ad Hoc Open-ended Informal Work-
ing Group to study issues relating to the conservation and sustainable use of marine biological diversity be-
yond areas of national jurisdiction (2008). In preparing its agenda, the inputs received by members of the 
Task Force were used by UN DOALOS as a basis for the information included in the report on relevant ac-
tivities undertaken by their organizations. 

• A number of documents for submission to the ninth meeting of the CBD Conference of the Parties were 
submitted by CBD for peer review by the members of the Task Force.57 

9 UN-OCEANS Outreach Task 

Force 

IOC-UNESCO, FAO, UNDP, 

UNEP 

• The Outreach Task Force is working with UN Atlas for outreach, is enhancing the volume of content on the 
UN-Oceans web site and also presented a draft UN-Oceans PowerPoint.58 In addition production of printed 
materials (posters, postcards, triptych) as well as a side event on ocean acidification organized for UNFCCC 
Cop 17.  

10 New Task Force on Marine 

Debris. (created in June 2011) 

UNEP, IMO / IOC-UNESCO, 

FAO 

• UNEP and IMO will co-lead the Task Force and prepare TOR to ensure complementarity with GESAMP 
relevant work. Other members of UN-Oceans may also participate in the work of the Task Force.59 

__________ 
55 UN-Oceans, “Report Of the 9th Session of UN-Oceans”. 17th June 2011. UNDP, New York.   

http://www.unoceans.org/Documents/UN%20Oceans%20Meeting%20Report%20June%202011%20-%20FINAL.pdf (Accessed 10th May 
2012) pp 12. 

__________ 
56 UN-Oceans, “Report Of the 7th Session of UN-Oceans.”16th April 2009, UNESCO, Paris.  

http://www.unoceans.org/Documents/2009%20REPORT%20UN%20OCEANS-VII%20vfinal.pdf, p.5. 
57 UN-Oceans, “Report Of the 6th Session Of UN-Oceans.” 4th June 2008, UNESCO, Paris. 

http://www.unoceans.org/Documents/2008%20REPORT%20UN%20OCEANS%20VI%20Final.pdf,  p.3 
58 UN-Oceans, “Report Of the 9th Session of UN-Oceans”. 17th June 2011. UNDP, New York. 

http://www.unoceans.org/Documents/UN%20Oceans%20Meeting%20Report%20June%202011%20-%20FINAL.pdf, p. 12. 
59 UN-Oceans, “Report Of the 9th Session of UN-Oceans”. 17th June 2011. UNDP, New York. 

http://www.unoceans.org/Documents/UN%20Oceans%20Meeting%20Report%20June%202011%20-%20FINAL.pdf, p.13. 
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Annex II 

  Comparison Table: UN-Oceans, UN-Energy and UN-Water 
(ENGLISH ONLY) 

 Criteria UN-Oceans UN-Energy UN-Water 

Membership 
 

14 United Nations entities currently 
members. Any secretariat in the 
UN system may become a member 
through an expression of will.60  
 

21 United Nations members.  
The network is entirely informal, participation is 
voluntary, and there are no regular reporting 
mechanisms. At present less than half of the 21 
members contribute and engage regularly.61 

29 United Nations members and 23 external 
partners. Any UN agency, programme or 
other UN entity with water-related issues, 
including sanitation and natural disasters, as 
part of their mandate may become member 
in UN-Water by contacting the Secretariat 
of UN-Water.62  Partners can also apply to 
the Secretariat for partner status.  
There are regular reporting mechanisms and 
indicators. 

TOR • Strengthening coordination and 
cooperation of the UN activi-
ties related to ocean and coastal 
areas; 

• Reviewing the relevant pro-
grammes and activities of the 
UN system, undertaken as part 
of their contribution to the im-
plementation of UNCLOS, 
Agenda 21, and the Johannes-
burg Plan Of Implementation 
(JPOI); 

• Identification of emerging is-
sues, the definition of joint ac-
tions, and the establishment of 
specific task teams to deal with 

UN-Energy is the principal interagency mecha-

nism in the field of energy to help ensure (a) co-

herence in the UN system's multi-disciplinary 

response to WSSD; and (b) collective engage-

ment of non-UN stakeholders. 

Accordingly, UN-Energy will: 

1. Promote coherence in the UN system's multi-

disciplinary response to WSSD by: 

UN-Water will seek to enhance the coher-
ence, credibility and visibility of UN sys-
tem actions related to its scope of work, 
and, in particular: 

a) Identify strategic issues and priorities 
for system-wide action, and facilitate 
timely, coordinated and effective re-
sponses by the UN System and its 
partners at global, regional and coun-
try levels in relation to both policy 
development and implementation. 

b) Promote the elaboration and facilitate 
the dissemination of system-wide po-
sitions shared by UN-Water mem-
bers, in particular with regard to rele-
vant MDG and JPOI targets and their 

__________ 

__________  
60 UN-Oceans, “About UN-Oceans Participation in UN-Oceans”.  Available from www.unoceans.org/About.htm. 
61 UN-Energy, “Looking to the Future”. Available at  http://www.unido.org/fileadmin/user_media/News/2010/UN-

Energy_Looking_to_the_Future.PDF, p.12. 
62 UN-Water, “Operational Guidelines. Available from http://www.unwater.org/downloads/UNWATEROPGUIDELINES.pdf, p.2. 
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 Criteria UN-Oceans UN-Energy UN-Water 

these, as appropriate; • Acting as a gateway for sharing infor-
mation, knowledge, experiences and 
good practices as well as initiatives in 
all aspects for implementing the JPOI; 

achievement. 

 • Promoting the integrated  man-
agement of ocean at the inter-
national level;  

• Facilitating as appropriate, the 
inputs to the annual report of 
the Secretary General on 
oceans and the law of the sea; 

• Promoting the coherence of the 
UN system activities on oceans 
and coastal areas with the man-
dates of the General Assembly, 
and the priorities contained in 
the MDGs, the JPOI and of 
governing bodies of all UN-
Oceans members.63 

• Maintaining an overview of on-going 
and planned work within the system and 
building/strengthening synergies among 
independent initiatives at the national, 
sub regional, regional and global levels; 

• Promoting joint programming, har-
monization and cooperation in the en-
ergy-related activities of the organiza-
tions of the system; 

• Building on and drawing lessons from 
past experience in inter-agency collabo-
ration on energy; 

• Employing dynamic and action-oriented 
approaches to coordination with exten-
sive use of information and communi-
cation technologies. 

 2. Promote interaction with other stakeholders 
by: 

• Developing a data base on the roles, po-
tentials, strengths and programmes of 
relevant stakeholders; 

• Developing and maintaining dynamic 
and interactive mechanisms for infor-
mation exchange and dissemination 
among all partners; and 

• Organizing a regular exchange of views 
on policy in the field of energy and re-
lated activities, as well as developing 
partnerships 

 3. UN-Energy will focus on substance and col-

c) Facilitate inter-agency information 

exchange, including sharing of ex-

periences and lessons learned, and 

serve as a clearing house for policy-

relevant information, assessment and 

advice on status and trends at global 

and regional levels, and for providing 

member States with a collective point 

of entry to the system’s initiatives 

and responses in areas within its pur-

view. 

d) Promote effective communication 

and collaboration between the UN 

system and civil society and private 

sector partners 

e) Facilitate and support work being 

carried out at the regional and sub-

__________ 

__________ 
63 UN-Oceans, TOR. Available from http://www.unoceans.org/About.htm#Scope. 
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 Criteria UN-Oceans UN-Energy UN-Water 

laborative actions both in regard to policy devel-
opment in the energy area and its implementation 
as well as in maintaining an overview of major on-
going initiatives within the system based on the 
UN-Energy work programme at global, regional 
sub-regional and national levels. In addition, it will 
be: 

regional levels, both within the UN 

system and with partners, to follow-

up on relevant goals and targets of 

the Millennium Declaration and the 

JPOI, working through the Regional 

Commissions and relevant inter-

agency mechanisms; 

f) Contribute to the coherence and im-

pact of UN System actions at country 

level, in support of Resident Coordi-

nators, country teams and theme 

groups, and working in close collabo-

ration and coordination with UNDG. 

Management of UN-Water will be per-

formed by a Chair and Vice-Chair, elected 

from among its members on a rotational 

basis and normally serving for 2 years. 

UNDESA will continue to provide secre-

tariat support. 
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 Criteria UN-Oceans UN-Energy UN-Water 

  • A system-wide network open to all con-
cerned organizations and entities; 

• A mechanism for the system's interac-
tion with non-UN stakeholders (non-
UN stakeholders include major actors 
from the private sector and the NGO 
community as well as other major 
groups identified in Agenda 21.) 

• A collaborative arrangement with rotat-
ing chairmanship at a high policy level 
and vice chair at the expert level; both 
for a period of two years. 

4. UN DESA will provide dedicated secretariat 
services for UN-Energy. 

5. Communications of the collaborative mecha-
nism will be facilitated primarily through elec-
tronic means. UN-Energy will meet at least once 
each year. Meetings will be kept to a minimum 
and held within the margins of other activities 
whenever possible. UN-Energy may create time 
bound ad hoc issue groups. 

6. In developing UN-Energy's work programme 
full account will be taken of the key issues identi-
fied at CSD-9 and elaborated in the JPOI. The 
work programme will build on the work of the 
UN system organizations involved and strengthen 
synergies among them as well as the relevant 
non-UN stakeholders. 

7. UN-Energy will review its TOR every four 
years, or as appropriate.64 

UN-Water plans of work will be updated 
every two years and will be set out in the 
reports of its meetings (see paragraph 14 
below). 

The above TOR will be periodically up-
dated.65 

 

 

 

 

__________ 

__________ 
64 UN-Energy, “Terms of Reference”. Available from http://www.un-energy.org/about/terms-of-reference. 
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 Criteria UN-Oceans UN-Energy UN-Water 

Institutional set up Term of chairmanship: Two years  
rotating 

Current coordinator: UNDP  

Deputy coordinator: UNEP  

UN-Oceans creates ad hoc Task 
Forces: 

-UN-OCEANS Task Force on Bio-
diversity in Areas Beyond National 
Jurisdiction; 

-UN-OCEANS Task Force on Es-
tablishing a Regular Process for 
Global Assessment of the Marine 
Environment (link to UNGA: To-
wards a Regular Process website); 

-Task Force on Global Partnership 
for Climate, Fisheries and Aquacul-
ture (PaCFA); 

-UN-OCEANS Task Force on 
Global Programme of Action for 
the Protection of the Marine Envi-
ronment from Land-based Activi-
ties (link to UNEP / GPA site) 
(Discontinued in 2007); 

-UN-Oceans Task Force on Marine 
Protected Areas and Other Area-
based Management Tools. 

-UN-OCEANS Outreach Task 
Force 

-Task Force on Marine Debris 

No dedicated full time UN-Oceans 
staff. 

Term of chairmanship: Two years  

Current chairman – UNIDO. Chairmanship at a 
high policy level. 

Current Vice-Chair: UNDP Vice chair at the ex-
pert level.66  

UN-Energy's work is organized around three 
thematic clusters, each led by two United Nations 
organizations: 

Energy access: led by UN DESA and UNDP, in 
partnership with the World Bank 

Renewable energy: led by FAO and UNEP, with 
support of IOC-UNESCO 

Energy efficiency: led by UNIDO and the IAEA 

UN DESA provides dedicated secretariat services 
for UN-Energy 

In addition, UN-Energy Africa (UNEA) was es-
tablished as a sub-programme of UN-Energy 
focusing specifically on the African context. UN-
Energy Africa is currently chaired by UN-
HABITAT and co-chaired by UNIDO. Secretariat 
services are provided by UNECA and supported 
by UNIDO.67 

UN-Energy creates time bound ad hoc issue 
groups.68 

Term of Chairmanship: Two years 

Current Chairman: WMO 
Current  Vice-Chair: UN-Habitat 

UN-Water Senior Programme Managers 
(SPMs) represent UN-Water members. 
They constitute the highest operational 
decision-making body of UN-Water and 
provide the overall governance and strate-
gic direction of UN-Water. They agree upon 
the UN-Water Work Programme and In-
dicative Budget for the forthcoming two 
years. The UN-Water SPMs shall agree 
upon the level of delegation to the UN-
Water Joint Steering Group, the Chair and 
Vice-Chair and the Secretary, as stipulated 
in annex 2 of these operational guidelines. 

The UN-Water Joint Steering Group (JSG) - 
support efficient implementation of the UN-
Water Work Programme and oversee budget 
allocations. UN-Water members and the 
Secretary as Ex Officio member. The Chair 
and Vice Chair of UN-Water are permanent 
members of the JSG.  

Chair and Vice Chair of UN-Water are 
elected from among UN-Water members on 
a rotating basis. The service period is nor-
mally 2 years. Currently the chair is WMO 
and vice-chair is UN-Habitat.69 

A Chief Technical Advisor, financed 
through the Multi-Donor Trust Fund, sup-
ports the work of the Chair provided the 
necessary financial resources are available. 

 Secretariat is the organization of 

the coordinator, which is currently 

 A permanent Secretariat is provided by the 

UN Department of Economic and Social 
__________ 

65 UN-Water, “Terms of Reference”. Available from http://www.unwater.org/downloads/UNW-terms-of-reference.PDF, p. 2. 
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 Criteria UN-Oceans UN-Energy UN-Water 

UNDP. Affairs (UN-DESA) in New York. The Se-

cretariat consists of a Secretary, and an 

advisor. 

The Technical Secretariat of UN-Water 

provides substantive and administrative 

support to the Chair, Vice-Chair, Secretary 

and UN-Water members in their operations 

and activities for UN-Water. The Technical 

Secretariat has a virtual set-up and consists 

of the Chief Technical Advisor, the Advisor 

and additional support staff if so decided. 

UN-Water meetings of members and part-

ners. 

The designated focal point and one alter-

nate of each member are invited to partici-

__________ 

__________ 
66 Ibid. 
67 UN-Energy, “About UN-Energy”. Available from http://www.un-energy.org/about/overview. 
68 UN-Energy, “Terms of Reference”. Available from  http://www.un-energy.org/about/terms-of-reference. 
69 http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=6&nr=801&menu=53&template=549. 

__________ 

70 UN-Water, “Operational Guidelines”. Available from http://www.unwater.org/downloads/UNWATEROPGUIDELINES.pdf, p.3. 
71 UN-Water, “Terms of Reference”. Available from http://www.unwater.org/downloads/UNW-terms-of-reference.PDF, p.1. 
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 Criteria UN-Oceans UN-Energy UN-Water 

pate in all UN-Water meetings.70  

There are thematic priority areas which are 

categorised according to a time plan, as an 

issue arises,  

Thematic Priority Areas on: Water and Cli-

mate Change; Trans boundary Waters; 

Gender and Water; 

Task Forces focusing on: Country-Level 

Coordination; 

Regional Level Coordination; 

Scope of UN Water’s work encompasses all 

aspects of freshwater, including:71 

• Surface and groundwater re-
sources; 

• The interface between fresh and 
sea water; 

    

 

 

• It includes quality, quantity, de-
velopment , assessment, monitor-
ing and use of  freshwater re-
sources (domestic uses, agricul-
ture and ecosystems require-
ments); 

• Sanitation - encompassing both 
access to and use of sanitation by 
populations and the interactions 
between sanitation and freshwa-
ter; 
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 Criteria UN-Oceans UN-Energy UN-Water 

• Water-related disasters, emergen-
cies and other extreme events and 
their impact on human security. 

UN-Water seeks to add value to activities 
related to its scope of work at three levels: 

• At the level of the senior programme 
managers overseeing such activities in 
member organizations and agencies, by 
providing a forum for on-going con-
tacts and periodic meetings among 
them; 

• at the regional level, by providing an 
instrument for effective exchange of in-
formation and facilitating mutual sup-
port between global and regional activi-
ties and developments, and encourag-
ing regional inter-agency networking 
arrangements, supported by the Re-
gional Commissions;  

• At the country level, supporting, where 
appropriate and in close cooperation 
with UNDG, Resident Coordinators, 
country teams and theme groups by 
similarly encouraging and facilitating 
system-wide exchanges of information 
and dialogue on policy and operational 
issues.72 

Development of work 
programme 

New issues are brought up by 
members at session meetings.73 

An account is taken of the key issues identified at 
CSD-9 and elaborated in the JPOI. The work 
programme builds on the work of the UN system 
organizations.74 

Plans of work updated every two years, or 
as an issues arise75 

 

Financing  None The funding is primarily supported by UNIDO, A Multi Donor Trust Fund  

__________ 

__________ 
72 UN-Water, “Terms of Reference”. Available from http://www.unwater.org/downloads/UNW-terms-of-reference.PDF, p.3. 
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 Criteria UN-Oceans UN-Energy UN-Water 

the home agency of UN-Energy’s chair and 
DESA provides Secretariat support. 

Leadership/visibility 
of organisation in the 
sector 

 UN-Energy, is a central coordinating body, has 
limited formal power and influence over a diverse 
set of contributing members. 

UN-Energy has a presence at events and holds 
their meetings at the margins of other activities 
when possible.  

Members as a group have decision making 
power. As (SPMs) they employ a wide 
range of instruments, and have a presence 
at regional and country specific events. 

Integration and dis-
semination of knowl-
edge. Integration of 
strategies to create 
coherence in pro-
grammes across the 
UN 

The UN-Oceans website is used 
as a platform for reporting what 
activities are being or have been 
conducted. Organizations and 
member States can see what else 
is being done.  

Two events have facilitated the 
dissemination of knowledge: UN-
Oceans expedition press confer-
ence and the UN-Oceans Side 
Event at COP-17, Durban, South 
Africa. 8 December 2011.    

Integration through sharing information, knowl-
edge, experiences, good practice as well as current 
initiatives. Organizations can see what else is being 
done. 

• A data base on the roles, potentials, 
strengths and programs of relevant 
stakeholders; 

• Dynamic and interactive mechanisms 
for information exchange and dissemi-
nation among all partners;  

• Organizing a regular exchange of views 
on policy in the field of energy and re-
lated activities, as well as developing 
partnerships. 

Dissemination of knowledge is promoted 
through a wider variety of instruments. 
Communication is through face to face, 
electronic, and paper forms, workshops, 
reports, policy briefs, fact sheets, online 
website interface, web based communica-
tion (including multimedia), meetings, 
newsletters, fact sheets, water-wiki page 
and a very active events schedule. Infor-
mation is frequently available in different 
languages. 

UN Water Facilitates timely, coordinated 
and effective responses by the UN System 
and its partners at global, regional and 
country levels in relation to both policy 
development and implementation. 

 
 
 

UN-Oceans participated in two 
events in 2011-2012:  

1. UN-Oceans at Tara 
Oceans expedition press 
conference, UN Head-
quarter, New York City. 9 

• Knowledge Network Programme - ex-
panding the knowledge base. Internally, 
the Knowledge Network enables UN-
Energy members to engage in efficient in-
ternal discussions and knowledge sharing 
activities at all working levels, drawing 

A wealth of knowledge of the different UN-
Water members is employed.  Members 
bring in knowledge as they have decision 
making power. 
‘Water-wiki’ allows any registered user to 
add/edit their own information online.  

__________ 

__________ 
73 UN-Oceans, “Report of the Eighth Meeting of UN-Oceans”. 5 May 2010. UNESCO-IOC Headquarters, Paris”. 
74 UN-Energy, “Terms of Reference”. Available from http://www.un-energy.org/about/terms-of-reference. 
75 UN-Water, “Terms of Reference”. Available from http://www.unwater.org/downloads/UNW-terms-of-reference.PDF, p.3. 
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 Criteria UN-Oceans UN-Energy UN-Water 

February 2012.  UN-
Oceans gave a speech, 
and was part of the inter-
view panel.  

UN-Oceans Side Event at COP-
17, Durban, South Africa. 8 De-
cember 2011.  This event was or-
ganised by UN-Oceans 
 

from each member’s comparative advan-
tages.76 

Knowledge brought by different members is util-
ised. 
Promoting coherence in the UN system's multi-
disciplinary response to WSSD by: 
• Acting as a gateway for sharing information, 

knowledge, experiences and good practices 
as well as initiatives in all aspects for imple-
menting the JPOI; 

• Maintaining an overview of on-going and 
planned work within the system and build-
ing/strengthening synergies among inde-
pendent initiatives at the national, sub re-
gional, regional and global levels; 

• Promoting joint programming, harmonization 
and cooperation in the energy-related activi-
ties of the organizations of the system; 

• Building on and drawing lessons from past 
experience in inter-agency collaboration on 
energy.77 

UN-Energy has participated in several events, but 
communications of the collaborative mechanism 
is facilitated primarily through electronic 
means.78 Though a very active Facebook account, 
as well as twitter. A YouTube channel with close 
to 500 views, and an email newsletter. There is 
also a physical presence for face to face conver-
sation at conferences and events. 

 

Instruments employed Informal Instruments:  

• Members reporting to 

Informal Instruments:  

• Information centres - extensive use of 

Informal Instruments:  

• Reporting - Chair of UN-Water, 

__________ 

__________ 
76 UN-Energy, “Terms of Reference”. Available from http://www.un-energy.org/about/terms-of-reference. 
77 Ibid 
78 Ibid 
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 Criteria UN-Oceans UN-Energy UN-Water 

other UN-Oceans mem-
bers through the UN-
Oceans annual report; 

• Newsletters through 
UN-Atlas of the Oceans 

information and communication tech-
nologies (newsletters, Facebook, Twit-
ter, You Tube, news feed on their web-
site); 

  

or someone designated by 
him/her, reports back to HLCP 
on progress when requested.79 
Regular reporting to UN-Water 
members and partners on note-
worthy developments within re-
spective priority area. Reporting 
is generally done at the UN-
Water Senior Programme Man-
ager meetings.80 

• Information centres - extensive 
use of information and commu-
nication technologies (newslet-
ters, face book, twitter, you 
tube) 

• Environmental Quality targets 
and environmental monitoring. 

 

__________ 

__________ 
79 UN-Water, “Operational Guidelines”. Available from http://www.unwater.org/downloads/UNWATEROPGUIDELINES.pdf, p.4. 
80 UN-Water, “UN-Water Work Programme 2010–2011”. Available from 

http://www.unwater.org/downloads/UNW_Workplan_2010_2011.pdf, p.10. 
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Annex III 

  List of member States consulted 

(ENGLISH ONLY) 

Australia Greece Monaco South Africa 
Argentina Guatemala Morocco Spain 
Belgium Iceland Netherlands Sri Lanka 
Brazil India New Zealand Sweden 

Canada Indonesia Nigeria Thailand 
China Jamaica Norway Trinidad and Tobago 
Cuba Japan Pakistan Turkey 

Cyprus Kenya Papua New Guinea United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ire-

land 
Egypt Madagascar Republic of Korea United States of America 

Fiji Malaysia Russian Federation Venezuela 
France Mauritius Singapore Viet Nam 

Germany Mexico Solomon Islands Yemen 
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Annex IV 

  Overview of actions to be taken by participating organizations on JIU recommendations 
  JIU/REP/2012/3 

(ENGLISH ONLY) 
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Recommendation 
1 o/e 

 L                          

Recommendation 
2 o/e E E                          

Recommendation 
3 e/g 

 L   L    L      L L L     L   L  L L 

Recommendation 
4 g/o E E                          

Recommendation 
5 c 

 L   L    L      L L L     L   L L L 

Legend:  L: Recommendation for decision by legislative organ 
   E: Recommendation for action by executive head 
      : Recommendation does not require action by this organization 
Intended impact:   a:  enhanced accountability   b:  dissemination of best practices    c:  enhanced coordination and cooperation    d: enhanced controls and 
compliance  

e:   enhanced effectiveness     f:  significant financial savings  g:  enhanced efficiency    o:  other     
* Covers all entities listed in ST/SGB/2002/11 other than UNCTAD, UNODC, UNEP, UN-HABITAT, UNHCR, UNRWA. 
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	موجز
	يبحث تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”تقييم شبكة الأمم المتحدة للمحيطات“ آلية شبكة الأمم المتحدة للمحيطات المشتركة بين الوكالات، ويحدد تفاصيل أنشطة أعضائها خلال السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بقضايا المحيطات والمناطق الساحلية، ويقترح توصيات ملموسة في هذا الصدد.
	وتعكس هذه المذكرة آراء المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة بشأن التوصيات الواردة في التقرير. وقد جُمعت آراء المنظومة على أساس المدخلات المقدمة من المنظمات الأعضاء في مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، التي رحبت بالتقرير وأيَّدت بوجه عام استنتاجاته وتوصياته.
	أولا - مقدمة
	1 - دعت الجمعية العامة وحدة التفتيش المشتركة، في قرارها 66/231 بشأن ”المحيطات وقانون البحار“، إلى إجراء استعراض لشبكة الأمم المتحدة المعنية بقضايا المحيطات والمناطق الساحلية (شبكة الأمم المتحدة للمحيطات) وتقديم تقرير بهذا الشأن لتنظر فيه الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين. ووفقاً لذلك، أدرجت وحدة التفتيش المشتركة هذا الموضوع في برنامج عملها لعام 2012. وشبكة الأمم المتحدة للمحيطات هي آلية تنسيق أنشأتها عام 2003 اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق. وتقوم الشبكة بتنسيق المسائل المتعلقة بالمحيطات والمناطق الساحلية، وتضم في عضويتها 14 منظمة من المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة التي تضطلع بمبادرات محددة زمنياً من خلال فرق عمل مخصصة، بالإضافة إلى أصحاب مصلحة دوليين آخرين حسب الاقتضاء. وتحقيقاً لهذه الغاية، يبحث تقرير وحدة التفتيش المشتركة أعمال الشبكة باعتبارها آلية مشتركة بين عدة وكالات، ويحدد تفاصيل أنشطة أعضائها خلال السنوات الخمس الماضية في مجال قضايا المحيطات والمناطق الساحلية، ويقترح توصيات ملموسة.
	2 - وجرى تحديد تفاصيل الأنشطة في تقرير الوحدة لبيان مكمن الثغرات المتصلة بتناول قضايا المحيطات والمناطق الساحلية من منظور أهداف خطة التنفيذ المنبثقة عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (خطة جوهانسبرج للتنفيذ)() والأهداف الإنمائية للألفية. وأظهرت تلك العملية أن 83 في المائة من أنشطة أعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات تتماشى مع الأهداف الإنمائية للألفية، في حين كان 55 في المائة منها متماشياً مع أهداف خطة جوهانسبرغ للتنفيذ. وفيما يتعلق بأنواع المبادرات، تركز أنشطة أعضاء الشبكة بشكل كبير على مجالات الاستثمار وبناء القدرات والمساعدة التقنية وعلى أدوات التنمية المستدامة. وبحث التقرير أيضاً النسبة المئوية للأنشطة المشتركة بين منظمات الأمم المتحدة في مجال قضايا المحيطات والمناطق الساحلية.
	3 - ودعت الوحدة في الموجز، إلى أن تصب نتائج واستنتاجات وتوصيات هذا التقرير في الصيغة المنقحة لاختصاصات شبكة الأمم المتحدة للمحيطات.
	ثانياً - تعليقات عامة
	4 - ترحب المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة بالتقرير. وتشكر وحدة التفتيش المشتركة على توفير تحليل نافع وتوصيات مفيدة، وتأكيد النتائج الرئيسية عن مواطن القوة والتحديات التي تم تحديدها، وكذلك الفرص المتاحة لإدخال التحسينات على شبكة الأمم المتحدة للمحيطات باعتبارها آلية للتنسيق والتعاون. وتعتبر المنظمات أن الاستنتاجات العامة واضحة وتعالج بعض التحديات الأساسية بهدف تعزيز التنسيق والاتساق في العمل الذي تقوم به منظومة الأمم المتحدة الرامي إلى معالجة القضايا الملحة في مجال المحيطات والمناطق الساحلية.
	5 - وكذلك ترى المنظمات أن المحيطات تتلقى زخماً كبيراً نتيجة القرار الذي اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة بوضع تركيز قوي على المحيطات ودورها في التنمية المستدامة، من خلال الاتفاق المتعلق بالمحيطات() ونتيجة الالتزامات الجوهرية إزاء المحيطات والبحار التي أعلنها رؤساء الدول أو الحكومات في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة()، التي تضمنت نتيجة مهمة فيما يتعلق بالمحيطات والبحار. وهكذا أُتيحت أمام شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، باعتبارها آلية للتنسيق فيما يتعلق بقضايا المحيطات والمناطق الساحلية، الفرصة لأن تعمل على تنشيط نفسها من أجل تلبية التطلعات الجديدة وإظهار ما تقدمه من ”قيمة مضافة“ في مساعدة الدول الأعضاء بفعالية على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وفي عملها على تنسيق مختلف الأنشطة التي تقوم بها شتى المنظمات بهدف تنفيذ ومتابعة الولايات التي كلفتها بها هيئاتها التشريعية ومجالس إدارتها.
	6 - بيد أن بعض المنظمات تعرب عن قلقها إزاء ما سيترتب على تقرير الوحدة من آثار في إدارة شبكة الأمم المتحدة للمحيطات وعملياتها وتكاليفها الإجمالية، وما إذا كان ذلك قد يقلل من فائدتها كآلية للتنسيق. وترى بعض المنظمات أنه من المفيد كفالة البساطة والمرونة وقلة التكلفة في آلية التنسيق لدى اضطلاعها بالولايات المتعلقة بمسائل المحيطات والمناطق الساحلية. كما ترى بعض المنظمات أن الاتجاه المقترح في تقرير الوحدة هو توسيع الطابع المؤسسي في الأمم المتحدة للمحيطات، الأمر الذي يجعلها في رأيهم أكثر كلفة وأقل مرونة. وفي هذا الصدد، قد تحتاج المنظمات إلى تقييم مدى فاعلية شبكة الأمم المتحدة للمحيطات من حيث التكلفة بالنسبة لها، في ضوء نطاق ولاية كل منها في مجال مسائل المحيطات والمناطق الساحلية والتكلفة الإجمالية التي ستتحملها كل منظمة منها.
	ثالثا - تعليقات محددة على التوصيات
	التوصية 1

	ينبغي أن توصي الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين بأن تُعيَّن في كل بلد جهة تنسيق وطنية معنية بالمحيطات والمسائل المتصلة بها، في حالة عدم وجودها، وذلك من أجل تحسين تواصل مندوبي ذلك البلد مع شتى اجتماعات الأمم المتحدة، ولدى شتى كياناتها التي تتناول مسائل المحيطات والمناطق الساحلية، ضماناً لاتساق المواقف الوطنية في هذا الصدد.
	7 - تدعم المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها. 
	التوصية 2

	ينبغي أن يطلب الأمين العام، بصفته رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، إلى شبكة الأمم المتحدة للمحيطات أن تنقح اختصاصاتها، التي ينبغي استعراضها دوريا كل ثلاث أو أربع سنوات، مع إيلاء اهتمام خاص بمسألة تفادي احتمال وجود ازدواجية مع الآليات القائمة، ومراعاة النتائج الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في هذا الصدد.
	8 - تدعم المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها. وتشير إلى أنها شاركت بنشاط في استعراض اختصاصات شبكة الأمم المتحدة للمحيطات داخل اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج ومجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق.
	التوصية 3

	ينبغي أن تصدر الهيئات التشريعية للمنظمات الأعضاء في شبكة الأمم المتحدة للمحيطات ومجالس إدارتها توجيهات إلى رؤسائها التنفيذيين في موعد أقصاه عام 2013، بأن يعملوا على تعبئة الموارد اللازمة لإنشاء أمانة صغيرة تؤدي أعمال الأمانة للشبكة، مع مراعاة تجربة الآليات الأخرى في الأمم المتحدة.
	9 - تدعم المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها عموما. ويحظى التعاون والتنسيق بين المنظمات بدعم قوي. وتتفق المنظمات مع النتيجة التي خلص إليها التقرير أنه لا غنى عن تشكيل فريق صغير متفرغ من الموظفين لكي يساعد شبكة الأمم المتحدة للمحيطات على أداء وظائفها بفعالية وكفاءة. وأعلنت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، أحد الأعضاء الحاليين، أنها ستتولى، طوعا، أداء أنشطة التنسيق اللازمة لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات إذا طُلب منها ذلك. إلا أنه على الرغم من العرض الرسمي الذي قدمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، توافقت آراء أعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات على أن هذا الاتفاق ينبغي أن تبت فيه الجمعية العامة أولا قبل إبرامه.
	10 - وأعربت بعض المنظمات عن قلقها إزاء ضآلة المعلومات الواردة في تقرير الوحدة عن التكاليف السنوية المتوقعة. وترى تلك المنظمات أن من الصعب معرفة الكيفية التي ستتحقق بها التكاليف التي تتحملها منافع كافية تساعدها على تنفيذ ولاية كل منها. وفي حين أن ثمة حاجة إلى الحفاظ على تقسيم واضح للمسؤوليات بين أعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، فإنه ينبغي أن تسعى الشبكة إلى تحديد مجالات تتوافق فيها الآراء دوليا على أوجه التآزر المحتملة. بيد أن هذا الرأي لا ينبغي أن يمس بالمزايا التي يمكن أن تُستمد من إنشاء أمانة دائمة وموضوعية ومحايدة لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات.
	التوصية 4

	ينبغي أن يُصدر الأمين العام، بصفته رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، في موعد أقصاه عام 2013، توجيهات إلى اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج بأن تضع مبادئ توجيهية وتنفيذية (إجراءات عمل داخلية) تحدد عملية اتخاذ القرارات داخل الشبكة وعضويتها واجتماعاتها وترتيباتها المتعلقة بفرقة العمل وتوضح مسألة التسلسل الرئاسي وغير ذلك من المسائل المتعلقة بإدارتها.
	11 - تدعم المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها عموما. وتوفِّر تجربتا شبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية أفضل الممارسات والدروس المستفادة في هذا الصدد. وفي حين أن ثمة حاجة إلى الحفاظ على تقسيم واضح للمسؤوليات بين أعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، فإنه ينبغي أن تسعى الشبكة إلى تحديد مجالات تتوافق فيها الآراء دوليا على أوجه التآزر المحتملة. وتتطلع المنظمات إلى استمرار تشاركها في العمل على توفير ترتيبات العمل المثلى الكفيلة بتحقيق التنسيق في الأنشطة التي تقوم بها في مجال مسائل المحيطات والمناطق الساحلية في إطار شبكة الأمم المتحدة للمحيطات وتحقيق الاتساق فيما تضعه من سياسات في هذا الصدد.
	12 - وتلاحظ المنظمات أيضا أن اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج قامت باستعراض اختصاصات شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، وناقشت التوصيات الواردة في تقرير الوحدة، وذلك في دورتها الرابعة والعشرين التي عقدت في نيويورك في الفترة من 3 إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وأعربت المنظمات عن دعمها للاختصاصات المنقحة التي طلبتها الجمعية العامة وتقوم باستعراضها حاليا. ولاحظت المنظمات كذلك أن تقرير الوحدة وتجهيز الاتفاق بشأن المحيطات يستندان إلى الولايات القائمة الموكلة إلى المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والأنشطة الجارية التي تقوم بها. وفي هذا الصدد، أشارت المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى اعتزامها الانضمام إلى عضوية شبكة الأمم المتحدة للمحيطات.
	التوصية 5

	ينبغي أن تطلب الجمعية العامة، في دورتها السابعة والستين، إلى الأمين العام، بصفته رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، أن يكفل سعي الآليات الثلاث وهي شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، إلى إضفاء الصفة المؤسسية على جهودها التنسيقية في إطار اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج.
	13 - تحيط المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة علما بهذه التوصية الموجهة إلى الجمعية العامة. وتود المنظمات إبراز أن الآليات الثلاث، وهي شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، أنشأتها اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج، ولا تزال اللجنة تعمل بنشاط على إحداث الاتساق في سياسات آليات التنسيق الفرعية التابعة لها وتنشيط أنشطة تلك الآليات، ويشمل ذلك ما يتعلق منها بتغير المناخ. وتود المنظمات الإشارة أيضا إلى أن الأمين العام كان قد دعا إلى أن تكون رئاسة آليات التنسيق الفرعية الثلاث التابعة للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج في مستوى الإدارة التنفيذية، رئيس وكالة مثلا. ونُفِّذ ذلك بالفعل في شبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة، وفي لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية. وتتضمن الاختصاصات الجديدة لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات آلية تعمل على أن تكون رئاسة الشبكة في مستوى الإدارة التنفيذية، وكذلك الحاجة إلى التنسيق بين الآليات الثلاث. وستواصل المنظمات العمل على تنسيق أنشطتها بشأن المحيطات في إطار شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، وتتطلع إلى توفير القيادة والتوجيه اللازمين لأنشطة الشبكة.
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	من إعداد
	محمد منير زهران
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	جنيف، 2012
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	تقييم شبكة الأمم المتحدة للمحيطات
	JIU/REP/2012/3
	دعت الجمعية العامة وحدةَ التفتيش المشتركة، في قرارها 66/231 المتعلق بـ ”المحيطات وقانون البحار“ (الفقرة 239)، إلى إجراء استعراض لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات (شبكة الأمم المتحدة المعنية بقضايا المحيطات والمناطق الساحلية) وتقديم تقريرها في هذا الشأن إلى الجمعية العامة لتنظر فيه في دورتها السابعة والستين. ووفقاً لذلك، أدرجت وحدة التفتيش المشتركة هذا الموضوع في برنامج عملها لعام 2012. وشبكة الأمم المتحدة للمحيطات آلية تنسيق تعنى بقضايا المحيطات والمناطق الساحلية. وهي تضم في عضويتها 14 كياناً من كيانات الأمم المتحدة. ويضطلع أعضاء الشبكة بمبادرات محددة زمنياً من خلال فرق عمل مخصصة يُفتح باب المشاركة فيها للمنظمات غير الحكومية وغيرها من أصحاب المصلحة الدوليين، حسب الاقتضاء.
	والهدف من هذا التقييم هو فحص الشبكة باعتبارها آلية مشتركة بين عدة وكالات واقتراح توصيات ملموسة. وقد أجرى المفتشان في هذا الصدد عملية استطلاع شملت أنشطة أعضاء الشبكة التي اضطُلع بها خلال السنوات الخمس الماضية في مجال قضايا المحيطات والمناطق الساحلية. وأُجري الاستطلاع لفهم مكمن الثغرات المتصلة بتناول قضايا المحيطات والمناطق الساحلية من منظور أهداف خطة جوهانسبرغ للتنفيذ المنبثقة عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، فضلاً عن الأهداف الإنمائية للألفية. وسعى المفتشان أيضاً إلى تحديد النسبة المئوية للأنشطة المشتركة بين منظمات الأمم المتحدة المضطلع بها في مجال قضايا المحيطات والمناطق الساحلية.
	وستصب نتائج واستنتاجات وتوصيات هذا التقييم في عملية تنقيح اختصاصات الشبكة.
	النتائج والاستنتاجات الرئيسية
	بيّنت عملية الاستطلاع أن 83 في المائة من أنشطة أعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات كانت متماشية مع الأهداف الإنمائية للألفية، في حين كانت 55 في المائة من الأنشطة متماشية مع أهداف خطة جوهانسبرغ للتنفيذ المنبثقة عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. ومن حيث نوع التدخلات، يُذكر أن أنشطة أعضاء الشبكة تركز بشدة على مجال الاستثمار وبناء القدرات، يليه مجال المساعدة التقنية، ثم مجال أدوات التنمية المستدامة. ويعزى هذا التركيز على الاستثمارات في جزء كبير منه إلى رجحان عدد مشاريع البنك الدولي المتعلقة بالاستثمارات.
	وتبيّن للمفتشين أن الشبكة لم تتمكن من الاضطلاع بصورة مرضية باختصاصاتها الراهنة، إذ تواجه تحديين مترابطين في هذا الصدد. فهي تعاني من ضعف هيكلي مرتبط بانعدام الموارد، سواء كانت بشرية أو مالية، الأمر الذي يؤدي بأعضاء الشبكة إلى الاضطلاع بأنشطة التنسيق في أوقات فراغهم. وبالنظر إلى عدم وجود ميزانية مخصصة لأنشطة شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، تُعقد الاجتماعات السنوية للشبكة على هامش الاجتماعات الأخرى. ويترتب على ذلك عدم تمكّن جميع الأعضاء من حضور الاجتماعات السنوية. وبسبب ضيق الحيز الزمني المتاح خلال الاجتماعات السنوية، يُستغرق معظم وقتها في عروض بشأن الأعمال الجارية التي يضطلع بها باقي الأعضاء. ولا تملك الشبكة في ظل هذه التحديات الموارد اللازمة لاستعراض ما يلزم استعراضه من برامج وتحديد المجالات التي يمكن العمل فيها بصورة مشتركة ومجدية. وتبيّن من عملية الاستطلاع أن 14 في المائة فقط من برامج أعضاء الشبكة تنفذ بصورة مشتركة مع أعضاء آخرين من الشبكة.
	وخلص المفتشان إلى كثرة عدد الآليات المماثلة المعنية بالمحيطات والمناطق الساحلية، التي تضاف إليها آليات جديدة مقترحة مثل الشراكة العالمية من أجل المحيطات. ويجب مراعاة جميع الآليات القائمة والجديدة لكفالة الانسجام فيما بينها.
	واستنتج المفتشان أن قيادة الشبكة ينبغي أن تسند إلى مستوى أعلى في الهرم الإداري، على غرار ما يسري على شبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية. ومن شأن ذلك أن يسهل النفوذ إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق/اللجنة الرفيعة المستوى للبرامج وأن يستقطب دعم الرؤساء التنفيذيين للمشاركة في أعمال الشبكة والإسهام فيه. ويعتبر المفتشان أن وجود الإرادة السياسية أمر ضروري لكفالة استدامة عمل الشبكة.
	وخلص المفتشان إلى وجود تنسيق وتعاون محدودين بين شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة. وثمة حاجة ماسة، في سياق يتسم بشح الموارد، للتنسيق والتعاون بين هذه الآليات الثلاث. ويجب على مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق كفالة أن تتولى الآليات الثلاث إضفاء الصفة المؤسسية على ما تبذله من جهود في مجال التنسيق.
	وأثارت عدة دول شواغل تتعلق بما تعتبره قصوراً في الإبلاغ عن أنشطة شبكة الأمم المتحدة للمحيطات. ويخلص هذا التقرير إلى أن عملية الإبلاغ المتعلقة بالشبكة تجري في الواقع على مستويين. يرتبط أولهما بكون كل عضو في الشبكة ينفّذ أنشطته عن طريق منظمته بعد التنسيق مع باقي الأعضاء، على اعتبار أن الشبكة آلية تنسيق وليس آلية تنفيذ. وبالتالي فالإبلاغ عن المسائل المتعلقة بالمحيطات والمناطق الساحلية يجري أصلاً عبر قنوات الإبلاغ العادية ومن خلال ما يبلغه الرؤساء التنفيذيون إلى الهيئات التشريعية ومجالس الإدارة في منظماتهم. ويتمثل ثاني المستويين في أن الإبلاغ يجري أيضاً في سياق محصلات الاجتماعات السنوية للشبكة، التي تنشر بصورة شفافة في موقع الشبكة على الإنترنت. ولتبديد أي التباس، يوصي التقرير بوضع مبادئ توجيهية أو إجراءات عمل داخلية واضحة. ومن شأن هذه المبادئ التوجيهية أو إجراءات العمل الداخلية أن توضح كذلك مسائل أخرى تتعلق مثلاً بتدبير الشؤون المتعلقة باتخاذ القرارات والعضوية والاجتماعات وترتيبات فرق العمل. ويوصي التقرير أيضاً بأن تسعى الدول الأعضاء إلى تحسين الاتساق على المستوى الوطني، لا سيما في ضوء محصلة مؤتمر ريو+20 التي حددت تسعة مجالات تُولى الأولوية في سياق ما يُضطلع به مستقبلاً من أعمال ذات صلة بالمحيطات.
	ومن شأن المبادرات المتمثلة في مشروع الاتفاق الخاص بالمحيطات، ومقترح إنشاء فريق استشاري معني بالمحيطات، ومقترح الشراكة العالمية من أجل المحيطات أن تتيح فرصاً استراتيجية لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات لتوضيح وتوطيد أدوارها ونطاق تخصصها في هذا المجال الهام من عمل الأمم المتحدة. بيد أنه في حالة تكليف الشبكة بالإشراف على تنفيذ الاتفاق الخاص بالمحيطات، فستحتاج إلى حد أدنى من الموارد، بما في ذلك أمانة صغيرة مكرسة للشبكة.
	وفي الختام، خلُص المفتشان إلى أن المسائل المتعلقة بالمحيطات حظيت باهتمام ضعيف ولم تول القدر اللازم من الأولوية في منظومة الأمم المتحدة. ويشير المفتشان كذلك إلى أن الشبكة لم تتمكن بعد من أن تبرهن عن كامل ”قيمتها الإضافية“ بسبب أوجه ضعفها الهيكلي وانعدام الموارد، ويدعوان إلى إعطائها فرصة كافية وموارد مناسبة لكي تضطلع بالعمل الذي أنيط بها وتبلُغ أتم قدراتها.
	ويتضمن التقرير خمس توصيات، توجّه اثنتان منهما إلى الأمين العام باعتباره رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، وتعرض الثلاث الأخرى على الجمعية العامة وغيرها من الهيئات التشريعية ومجالس الإدارة لتنظر فيها. وفيما يلي نص التوصيات:
	التوصية 1
	ينبغي أن توصي الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين بأن تُعيَّن في كل بلد جهةُ تنسيق وطنية معنية بالمحيطات والقضايا المتصلة بها، ما لم تكن موجودة أصلاً، وذلك من أجل تحسين التواصل بين مندوبي البلد الواحد إلى مختلف اجتماعات الأمم المتحدة ولدى مختلف كياناتها التي تتناول قضايا المحيطات والمناطق الساحلية، ضماناً لاتساق المواقف الوطنية ذات الصلة بالموضوع.
	التوصية 2
	ينبغي أن يطلب الأمين العام، بصفته رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، إلى شبكة الأمم المتحدة للمحيطات أن تنقح اختصاصاتها، التي ينبغي أن تُستعرض بصورة دورية كل ثلاث أو أربع سنوات، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة تفادي أوجه الترادف الممكنة مع الآليات القائمة ومراعاة محصلات مؤتمر ريو+20 ذات الصلة بالموضوع.
	التوصية 3
	ينبغي للهيئات التشريعية للمنظمات الأعضاء في شبكة الأمم المتحدة للمحيطات ولمجالس إدارتها أن تصدر توجيهات إلى رؤسائها التنفيذيين، في موعد أقصاه عام 2013، ليعبّئوا الموارد اللازمة لإنشاء أمانة صغيرة مكرسة للشبكة مع مراعاة تجربة الآليات الأخرى في الأمم المتحدة.
	التوصية 4
	ينبغي أن يُصدر الأمين العام، بصفته رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، في موعد أقصاه عام 2013، توجيهات إلى اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج تدعوها إلى وضع مبادئ توجيهية تشغيلية (إجراءات عمل داخلية) تبين عملية اتخاذ القرارات داخل الشبكة وعضويتها واجتماعاتها وترتيباتها المتعلقة بفرق العمل وتوضح مسألة الإبلاغ وغير ذلك من المسائل المتعلقة بتدبير شؤون الشبكة.
	التوصية 5
	ينبغي أن تطلب الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين إلى الأمين العام باعتباره رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق أن يكفل سعي الآليات الثلاث، وهي شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة، إلى إضفاء الصفة المؤسسية على جهودها التنسيقية في إطار اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج.
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	ألف - الخلفية
	1 - تمثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (اتفاقية قانون البحار) النظام القانوني الشامل الذي يسري على محيطات وبحار العالم ويحكم جميع أوجه استخدامها واستغلال مواردها. وقد انضم للاتفاقية 162() دولة عضواً، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. وهي تتضمن أحكاماً متعلقة بتعيين الحدود، والملاحة، وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، وإدارة الموارد الحية وغير الحية، والبحث العلمي في المجال البحري، ونقل التكنولوجيا البحرية، وتسوية المنازعات. وتغطي الاتفاقية جزءاً كبيراً من أنشطة الأمم المتحدة المرتبطة بقضايا المحيطات والمناطق الساحلية، إذ تسند مهاماً محددة إلى الأمين العام، وتشير في عدة مواضع إلى ”المنظمات الدولية المختصة“، ويرد فيها بصريح العبارة ذكر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ولجنة اليونسكو الحكومية الدولية لعلوم المحيطات (اللجنة الأوقيانوغرافية)، والمنظمة البحرية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
	2 - وكان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (”قمة الأرض“) قد اعتمد في 1992 جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، وهو برنامج عمل دولي الهدف منه تحقيق التنمية العالمية المستدامة في القرن الحادي والعشرين. ويتناول الفصل 17 من جدول أعمال القرن الحادي والعشرين على وجه التحديد مسألة حماية المحيطات واستخدام مواردها الحية استخداماً رشيداً وتنميتها. ولتقديم صورة منسقة وشاملة لأنشطة هيئات الأمم المتحدة الداعمة للفصل 17، شُكِّلت في عام 1993 اللجنة الفرعية المعنية بالمحيطات والمناطق الساحلية التابعة للجنة التنسيق الإدارية وكلفت بتناول القضايا المتعلقة بالمحيطات والمناطق الساحلية.
	3 - وعقب استعراض أجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 تناول آليات التنسيق في لجنة التنسيق الإدارية، استُنتج أن جميع هيئات الأمم المتحدة الفرعية القائمة ينبغي أن تلغى بحلول نهاية عام 2001 وأن أفضل أسلوب لمعالجة مسألة المتطلبات المستقبلية للدعم المشترك بين الوكالات سيتسنى من خلال ترتيبات مخصصة ومحددة زمنياً ومكرسة لمهمة بعينها بالاعتماد على نهج الوكالة الرائدة. وأظهرت المشاورات التي أجريت لاحقاً بين صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المشاركة في تنسيق القضايا المتعلقة بالمحيطات والمناطق الساحلية وجود اهتمام قوي باستحداث آلية تنسيق مشتركة بين الوكالات.
	4 - وفي أيلول/سبتمبر 2003، وافقت اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج على إنشاء شبكة للمحيطات والمناطق الساحلية (سُميت لاحقاً ”شبكة الأمم المتحدة للمحيطات“) لمواصلة عمل اللجنة الفرعية المعنية بالمحيطات والمناطق الساحلية، بحيث تغطي نطاقاً واسعاً من القضايا، وتضم البرامج والكيانات والمنظمات والوكالات المتخصصة المعنية وأمانات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع، بما يشمل السلطة الدولية لقاع البحار، واتفاقية التنوع البيولوجي. وعقب توصيات صادرة عن العملية التشاورية غير الرسمية، ومع مراعاة قرارات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة()، دعت الجمعية العامة() الأمين العام إلى إنشاء آلية مشتركة بين الوكالات تتسم بالفعالية والشفافية والعمل المنتظم للتنسيق في قضايا المحيطات والمناطق الساحلية. وأقر مجلس الرؤساء التنفيذيين في عام 2003 إنشاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، ووافقت اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج على إنشاء الشبكة في اجتماعها السادس(). وتبعاً لذلك، استضافت لجنة اليونسكو الحكومية الدولية لعلوم المحيطات الاجتماع الأول لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات في كانون الثاني/يناير 2005.
	5 - وعند إنشاء آلية شبكة الأمم المتحدة للمحيطات في عام 2003، عُرضت اختصاصاتها على عملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار() في اجتماعها الخامس. وتتمثل الاختصاصات المذكورة فيما يلي:
	الإطار 1
	اختصاصات شبكة الأمم المتحدة للمحيطات() 
	6 - وتتألف شبكة الأمم المتحدة للمحيطات من 14 كياناً من كيانات الأمم المتحدة(). وترد أدناه قائمة بأعضاء الشبكة في كانون الثاني/يناير 2012.
	الإطار 2
	أعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات

	7 - ويمكن لأي أمانة من منظومة الأمم المتحدة أن تصبح عضواً في شبكة الأمم المتحدة للمحيطات بالإعراب عن رغبتها في ذلك. وتدعى المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية وغيرها من أصحاب المصلحة في بعض المناسبات إلى المشاركة في عمل الشبكة من خلال فرق العمل التابعة للشبكة. ويقود الشبكة منسق (يضطلع بهذا الدور حالياً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تدعمه جهة تضطلع بدور نائب المنسق (برنامج الأمم المتحدة للبيئة). ويفترض أن تشغل هذه الأدوار بالتناوب كل سنتين؛ وليس للشبكة أمانة مكرسة لها ولا ميزانية أو موظفون للاضطلاع بأنشطتها.
	باء - أهداف الشبكة ونطاقها
	8 - دعت الجمعية العامة في قرارها 66/231() المتعلق بـ ”المحيطات وقانون البحار“ وحدة التفتيش المشتركة إلى استعراض عمل الشبكة وتقديم تقرير تنظر فيه الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين. وبموازاة ذلك، قدمت الشبكة مقترحاً إلى وحدة التفتيش المشتركة بشأن استعراض من هذا القبيل يدرج في برنامج عمل الوحدة لعام 2012. وفي الوقت نفسه، طلبت الجمعية العامة إلى الشبكة ”أن تقدم [إليها] مشروع الاختصاصات التي يستند إليها عملها لكي تنظر فيه الجمعية في دورتها السابعة والستين بغية استعراض ولاية شبكة الأمم المتحدة للمحيطات وتعزيز الشفافية في أنشطتها وإبلاغ الدول الأعضاء بها“().
	9 - والهدف من هذا التقييم هو فحص الآلية المشتركة بين الوكالات المتمثلة في شبكة الأمم المتحدة للمحيطات واقتراح توصيات ملموسة. وهُيكلت أسئلة التقييم وفق معايير التقييم التالية:
	 الأهمية: هل لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات ولاية واضحة ودور تؤديه على نحو صحيح؟
	 الاتساق: هل يتقاسم الأعضاء نفس الرؤية ونفس الفهم للآلية، وهل يعملون على نحو متسق مع الولايات؟
	 الكفاءة: هل الشبكة مُهيكلة وهل لها نُظم وإجراءات تحكم اضطلاعها بولايتها على نحو فعال؟
	 الفعالية: إلى أي حد تحقق الشبكة أهدافها؟
	 الاستدامة: هل يمكن للشبكة أن تستمر كآلية، وما هي العوامل التي تهدد استمرارها وأهميتها وفعاليتها، وما هي التدابير التي اتخذت؟
	10 - وشمل نطاق التقييم المنظومة بأكملها وجميع المنظمات/الكيانات الأعضاء في شبكة الأمم المتحدة للمحيطات (انظر الإطار 2 للاطلاع على القائمة الكاملة للأعضاء). وفضلاً عن ذلك، التمس المفتشان معلومات من غير الأعضاء مثل مكتب الأمم المتحدة للممثل السامي المعني بأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وأجريا مقابلات مع الرؤساء التنفيذيين للمنظمة البحرية الدولية، ولجنة اليونسكو الحكومية الدولية لعلوم المحيطات، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، التي يرأس رئيسها التنفيذي شبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة، من أجل بلوغ فهم أفضل للأهمية الاستراتيجية لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات وللاستفادة من خبرة آلية مماثلة من آليات الأمم المتحدة. ولا يقيّم التقرير فعالية الأنشطة الفردية التي يضطلع بها أعضاء الشبكة وإنما يقيّم الشبكة باعتبارها آلية.
	11 - وعلاوة على ذلك، يورد التقرير آراء وإسهامات بعض الدول الأعضاء، استناداً إلى استبيان. وتحاور مفتشاً وحدة التفتيش المشتركة مع بعض الدول الأعضاء من خلال مقابلات مباشرة().
	جيم - المنهجية
	12 - تمثلت المنهجية في استعراض أولي للوثائق شمل الوثائق المتاحة للعموم بشأن شبكة الأمم المتحدة للمحيطات وغيرها من الآليات. وأُعدت ورقة استهلالية استناداً إلى وثائق البحث الأولي ومقابلات استكشاف نطاق العمل التي أجريت مع بعض أعضاء الشبكة. وأرسلت استبيانات إلى أعضاء الشبكة، فبلغت نسبة الردود 11() رداً من أصل 14 استبياناً أرسل(). وأرسلت استبيانات مكيفة بصورة محددة إلى 48 من الدول الساحلية والدول الجزرية الصغيرة الأعضاء، فبلغت نسبة ردودها 14 رداً من أصل 48() استبياناً أرسل.
	13 - وبصفة ملموسة، ستصب نتائج واستنتاجات وتوصيات هذا التقرير في الصيغة المنقحة لاختصاصات شبكة الأمم المتحدة للمحيطات.
	14 - وفضلاً عن ذلك، تولت وحدة التفتيش المشتركة، إلى جانب منسق شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، إجراء عملية استطلاع لأنشطة أعضاء الشبكة التي اضطُلع بها في السنوات الخمس الأخيرة بشأن قضايا المحيطات والمناطق الساحلية. وأجري الاستطلاع من أجل معرفة مدى تطابق تلك الأنشطة مع أهداف خطة جوهانسبرغ للتنفيذ المنبثقة عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والأهداف الإنمائية للألفية. وسعى المفتشان إلى تحديد النسبة المئوية للأنشطة المشتركة التي اضطلعت بها منظمات الأمم المتحدة فيما يتصل بالقضايا المتعلقة بالمحيطات والمناطق الساحلية. وتولت شبكة الأمم المتحدة للمحيطات وضع نموذج الاستطلاع فيما أضافت وحدة التفتيش المشتركة أسئلة محددة. وبلغت نسبة الردود التي تلقتها وحدة التفتيش المشتركة 11 رداً من أصل 14(). وستُتقاسم النتائج مع شبكة الأمم المتحدة للمحيطات من أجل تحليلها واستخدامها بعد استكمال هذا التقرير.
	15 - وأجرى المفتشان أيضاً مقابلات مع مسؤولين رئيسيين تابعين لأعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات() سواء في جنيف أو لندن أو نيويورك أو باريس أو روما أو فيينا أو واشنطن دي سي، واستعين في ذلك بوسائل الفيديو/التداول عن بعد.
	16 - وبموازاة ذلك، تناول المفتشان بالبحث آلية لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وآلية شبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة، اللتين أنشئتا بالتزامن مع شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، وسَعَيَا إلى إجراء تحليل مقارن وتحديد ممارسات جيدة ممكنة في مجال ولاياتهما ورؤيتهما ودورهما الريادي وهيكلهما المؤسسي وتمويلهما. وترد في جدول المقارنة في المرفق الثاني تفاصيل عن العمل المضطلع به من خلال مقارنة آليات الأمم المتحدة الثلاث، مما أتاح استنباط ممارسات جيدة وصوغ اقتراحات لإدخال تحسينات على شبكة الأمم المتحدة للمحيطات يجري عرضها في سياق التقرير.
	17 - وقد أعد المفتشان هذا التقرير في الفترة التي سبقت مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (مؤتمر ريو+20) ووضعا صيغته النهائية مباشرة بعد انتهاء المؤتمر. وكانت المناقشات جارية أيضاً في الأمم المتحدة بشأن أهمية قضايا المحيطات والمناطق الساحلية ودورها في المستقبل. وراعى المفتشان بالتالي أن أحداث عام 2012 سوف يكون لها تأثير ووقع كبيران على مستقبل شبكة الأمم المتحدة للمحيطات. وتستند صحة النتائج والاستنتاجات والتوصيات إلى محصلات مؤتمر ريو+20 رغم أن نطاق وقوة التوصيات يتوقفان على درجة الأهمية التي سيوليها المجتمع الدولي لقضايا المحيطات والمناطق الساحلية. 
	18 - وروعيت في الصيغة النهائية للتقرير تعليقات بشأن مشروع التقرير أبدتها منظمات معنية. ووفقاً للمادة 11-2 من النظام الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة، أُعدت الصيغة النهائية لهذا التقرير بعد التشاور بين المفتشين بحيث توضع الاستنتاجات والتوصيات الواردة على محك الحكمة الجماعية للوحدة.
	19 - ولتسهيل تناول هذا التقرير وتنفيذ توصياته ورصدها، ضُمِّن المرفق الرابع جدولاً يبين ما إذا كان التقرير قد عرض على المنظمات المعنية لاتخاذ إجراءات بشأنه أو لمجرد العلم به. ويبين الجدول التوصيات الخاصة بكل منظمة، ويحدد ما إذا كانت تتطلب قراراً من جانب الهيئة التشريعية أو هيئة إدارة المنظمة المعنية أو ما إذا كان يمكن أن يتولى الرئيس التنفيذي للمنظمة اتخاذ إجراء بشأنها.
	20 - ويود المفتشان الإعراب عن تقديرهما لكل من ساعدهما في إعداد هذا التقرير، لا سيما أولئك الذين شاركوا في المقابلات وتقاسموا معهما بصدر رحب معارفهم وخبرتهم.
	ثانياً - المنجزات والتحديات
	ألف - الأهمية
	(أ) السياق ومحيطه

	21 - بعد حل اللجنة الفرعية المعنية بالمحيطات والمناطق الساحلية التابعة للجنة التنسيق الإدارية()، وُجدت حاجة لإنشاء آلية وكالة مشتركة من قبيل شبكة الأم المتحدة للمحيطات. وجاءت اختصاصات الشبكة ملبية للاحتياجات التي عُبِّر عنها في مناقشات العملية التشاورية غير الرسمية واجتماعات الجمعية العامة المعقودة لاحقاً. وفي الاجتماع الخامس للعملية التشاورية غير الرسمية، أُكد أيضاً أن الشبكة ”قد شُكلت كآلية تنسيق مشتركة بين الوكالات مختصة بالمسائل ذات الصلة بالمحيطات والبحار داخل منظومة الأمم المتحدة لتعمل في إطار ولايتها على النحو الوارد في قرار الجمعية العامة 58/240“().
	22 - وفي وقت إنشاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، كان ثمة آليات أخرى ذات صلة بالمحيطات، مثل لجنة اليونسكو المشتركة بين الأمانات المعنية بالبرامج العلمية المتعلقة بعلم المحيطات()، التي يحتضنها مقر اليونسكو، وفريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية()، وفريق الإدارة البيئة() الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ورغم أن الهيئتين الأوليين تتناولان تحديداً مسألة حماية البيئة البحرية، وأن شبكة الأمم المتحدة للمحيطات تضطلع بولاية أوسع، تشمل جدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، والأهداف الإنمائية للألفية، وولايات جميع المنظمات الأعضاء في الشبكة، فثمة أوجه ترادف في عمل هذه الآليات.
	23 - ويلاحظ المفتشان أن المناقشات المتعلقة بشبكة الأمم المتحدة للمحيطات واختصاصاتها التي وضعت لاحقاً لم تراع كيفية تفادي أوجه الترادف هذه في سياق عمل الشبكة. ففريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية يتقاسم مع الشبكة 9 أعضاء من أصل 14 عضواً، وينبغي له أن يكفل وجود تكامل مع آلية الشبكة. بيد أن عمل الشبكة، في المقابل، يمكنه أن يكون أكثر تركيزاً لو حدد توزيع المسؤوليات بين الآليات بصورة أفضل منذ انطلاق الشبكة. وفضلاً عن ذلك، يلاحظ أن بعض أعضاء الشبكة يمثلون في الواقع هيئات منشأة بموجب معاهدات، تعمل في إطار ولايات قانونية محددة (اتفاقية التنوع البيولوجي والسلطة الدولية لقاع البحار). وبالنظر إلى ذلك، من الأهمية بمكان أن تراعي الاختصاصات على نحو دقيق توزيع مسؤوليات أعضاء الشبكة وفقاً لولاياتهم القانونية. وينبغي للشراكة العالمية من أجل المحيطات()، التي أنشئت بمبادرة من البنك الدولي، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة، ولجنة اليونسكو الحكومية الدولية لعلوم المحيطات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن تبرز أهمية المقاصد الجوهرية للشبكة. فالشراكة العالمية أنشئت لتكون أرضية للعمل مقترنة بأهداف واضحة وبالتزام بتمويل استثمارات مولدة لفرص العمل، ودعم نمو الاقتصاد المواتي للبيئة، والحفاظ على الإنتاجية الغذائية للمحيطات، وحماية سلامة المحيطات. ويجب أن يراعي كل تحليل استراتيجي بشأن الشبكة جميع هذه الآليات وغيرها، بما في ذلك العملية التشاورية غير الرسمية، والعملية المنتظمة، وبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، لضمان ألا تؤدي كثرة الآليات، سواء كانت إقليمية أو عالمية، إلى تمييع أهمية الشبكة وقدرتها التنسيقية.
	24 - وطلب الأمين العام في عام 2012 إلى اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج أن تقود عملية تهيئة مشروع اتفاق خاص بالمحيطات وخطة عمل تقترن به()، علماً أن المشروع لم يدرج في محصلات مؤتمر ريو+20. وينص مشروع الاتفاق الخاص بالمحيطات على أن تضطلع شبكة الأمم المتحدة للمحيطات بدور التنسيق العام لعملية تنفيذ خطة العمل الخاصة بالمحيطات. والجدير بالذكر أن مشروع الاتفاق الخاص بالمحيطات أعده فريق من الخبراء تولت اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج الإشراف على تنسيق أعماله ولم تكلف شبكة الأمم المتحدة للمحيطات بقيادة عملية الصياغة أو حتى بالمشاركة فيها. ورغم أن الاتفاق، في حال تنفيذه، سوف يؤثر تأثيراً كبيراً على شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، فأعضاء الشبكة المشاركون في اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج استشيروا في كل جولة من جولات مشروع الاتفاق من خلال منظماتهم، دون أن يشمل ذلك الشبكة بوصفها آلية. وأدى ذلك إلى أن بعض الأعضاء لم يستشاروا بأي حال من الأحوال، مثل السلطة الدولية لقاع البحار التي لا تزال لم تنضم بعد إلى النظام الأساسي للجنة الخدمة المدنية الدولية والتي لا تشارك في اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج. ومن ثم ينبغي مراعاة العلاقة بين أعضاء الشبكة المنتمين للنظام الموحد للأمم المتحدة وأعضائها من خارج اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج/النظام الموحد للأمم المتحدة، مثل السلطة الدولية لقاع البحار.
	25 - وتجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المؤرخة حزيران/يونيه 2012 والمعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، تنص على محصلات مقترنة بأهداف وغايات بشأن المحيطات ومصائد الأسماك والتنوع البيولوجي.
	(ب) الاختصاصات

	26 - بالنظر إلى أن آلية شبكة الأمم المتحدة للمحيطات أنشئت لأغراض التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة، فالاختصاصات تتسق بصفة عامة مع هذا الهدف. بيد أن بندها الثالث، الذي ينص على ”استبانة القضايا الناشئة“، قد لا يكون ملائماً لأن تتناوله الشبكة على نحو منعزل. وبعض أعضاء الشبكة ليسوا متفقين مع ذلك، إذ يشيرون إلى أن الشبكة ينبغي أن تعمل ضمن نطاق ووفق مرونة يتيحان لها تناول القضايا الناشئة والمستقبلية. وقد أُعرب صراحة في الاجتماع الخامس للعملية التشاورية غير الرسمية أن أحد الوفود ”أكد أنه لا ينبغي أن يطلب إلى [الشبكة] معالجة المواضيع التي لا تحظى بتوافق دولي في الآراء، لأن ذلك قد يحيد بها عن نطاق ولايتها ويحملها عبء مسائل سياسية تتجاوز قدراتها“(). ويرى المفتشان أن هذا الفهم كان ينبغي أن يستند إليه لتحديد المسائل التي حصل فيها توافق دولي في الآراء والمسائل التي لم يحصل فيها هذا التوافق، ليتسنى للدول الأعضاء وضع خطة عمل الشبكة أو قائمة أولوياتها على أساس سنوي. ولم يقترح ذلك قط بوضوح في الماضي حيث ظلت الشبكة تعمل ضمن النطاق الواسع جداً لاختصاصاتها التي تشير إلى خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، وجدول أعمال القرن 21، والأهداف الإنمائية للألفية، وولايات مجالس إدارة جميع أعضاء الشبكة.
	27 - ويرى المفتشان أن ذلك يمثل عيباً جوهرياً في وضع تصور للشبكة. فما لم يوجد كيان محدد بوضوح يسند الولايات ويحدد الأوليات بما يشمل كل أعضاء الشبكة، فسيكون من الصعب أن نتوقع أن جميع أعضائها سيجتمعون على كلمة واحدة للتنسيق في القضايا المشتركة. وتنص الاختصاصات في بندها الأخير على أن الأولويات ينبغي أن تنبثق عن الأهداف الإنمائية للألفية، وخطة تنفيذ جوهانسبرغ، فضلاً عن ”مجالس إدارة جميع الأعضاء في شبكة الأمم المتحدة للمحيطات“(). لكن يظل التوحيد وتعزيز الاتساق بين امتداد متنوع من الولايات عملاً جباراً ليس من حيث حجمه في حد ذاته فحسب، وإنما أيضاً من حيث عدم اتساق الولايات المتنوعة للأعضاء.
	28 - وأُخبر المفتشان خلال المقابلات بوجود تعارض بين الولايات والأوليات التي تحددها الدول الأعضاء لمختلف الهيئات التشريعية لأعضاء الشبكة ولمجالس إدارة هؤلاء الأعضاء. فما لم تسند ولاية واضحة إلى جميع الأعضاء، فسيكون من الصعب على أعضاء الشبكة إيجاد أرضية واحدة يمكن أن يستندوا إليها للشروع في التنسيق وإيجاد الاتساق على صعيد الشبكة. وأخبرت بعض الدول الأطراف المفتشين بأن ذلك ناتج عن انعدام التنسيق في عواصم بعض الدول الأعضاء وانعدام الاتساق والتواصل بين ممثليها الوطنيين في مختلف الهيئات التشريعية ومجالس الإدارة. ومن ثم، سيعزز تنفيذ التوصية التالية الاتساق والفعالية.
	29 - ويفهم المفتشان أن مشروع الاتفاق الخاص بالمحيطات() يقترح إنشاء فريق استشاري معني بالمحيطات يضم واضعي سياسات رفيعي المستوى، وعلماء، وخبراء مرموقين في مجال المحيطات، وممثلين عن القطاع الخاص، والرؤساء التنفيذيين لمنظمات مؤسسات الأمم المتحدة المعنية. ويتوقع عندئذ أن يتيح هذا الفريق الاستشاري إعادة تركيز وتوجيه عمل الشبكة وأن يتولى تنفيذ مشروع الاتفاق الخاص بالمحيطات وخطة عمله. ويقترح المفتشان أن يُنظر ملياً في مزايا ومساوئ إنشاء هذا الفريق الاستشاري بهدف تحسين التنسيق والاتساق في الأمم المتحدة ولبلورة خطاب واحد حيال قضايا المحيطات والمناطق الساحلية، وبالتالي تفادي أي تضارب مع الولايات القانونية المحددة التي وضعت في سياق المعاهدات المتعددة الأطراف ذات الصلة بالموضوع.
	30 - وأحيط المفتشان علماً بنطاق واسع من الأنشطة التي تندرج في إطار قضايا المحيطات والمناطق الساحلية. وتنشأ قضايا جديدة ابتداءً من الشواغل التقليدية المتعلقة بتغير المناخ وتربية المائيات والصيد وصولاً إلى المسائل المتعلقة بالنقل والقرصنة. وفضلاً عن ذلك، تنشأ روابط بين قضايا الطاقة والمياه، مثلما تنشأ برامج وإجراءات مشتركة تأخذ مجراها في الواقع. ويخلص المفتشان إلى أن كفة الاختصاصات تميل لصالح قضايا الحماية البيئة بينما تولى درجة أقل من الاهتمام للجوانب الاجتماعية - الاقتصادية ذات الصلة بالمحيطات (المتصلة مثلاً بولاية منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بتحقيق ظروف عمل لائقة للعاملين في المحيطات، وقضايا النقل والقرصنة/الإرهاب، وغير ذلك). ويفهم المفتشان أن ذلك راجع إلى أن الاختصاصات الراهنة استندت إلى محصلات خطة جوهانسبرغ للتنفيذ. ومع ذلك، إن كان لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات أن تضطلع بدور آلية تنسيق تعمل على نطاق المنظومة في جميع القضايا المرتبطة بالمحيطات والمناطق الساحلية وأن تكون حقاً مستوعبة لكافة أوجه أنشطة منظومة الأمم المتحدة في مجال المحيطات، فسيتطلب الأمر تنقيح اختصاصاتها مستقبلاً لتوسيع نطاق عملها، شريطة أن تتاح الموارد المالية اللازمة لتناول قضايا قد لا تكون بالضرورة مندرجة في صميم الحماية البيئية.
	31 - ويستنتج المفتشان أن اختصاصات شبكة الأمم المتحدة للمحيطات ملتبسة للغاية ويعتقدان أنه سيكون من الصعب تفعيل التنسيق والاتساق على مستوى الوكالات/المنظمات. ومن شأن إعادة التفكير في طريقة تفعيل الاختصاصات ووضع خطط عمل ومؤشرات وأهداف واضحة أن يساعد في التنسيق على صعيد الشبكة. وينبغي أن تُستعرض اختصاصات الشبكة بصورة دورية كل ثلاث أو أربع سنوات على الأقل، لكفالة أهمية واتساق عملها.
	وسيسهم تنفيذ التوصية التالية في تحسين الاتساق والفعالية.
	باء - الاتساق
	(أ) خطة جوهانسبرغ للتنفيذ والأهداف الإنمائية للألفية

	32 - كُلفت شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، في البندين 2 و6 من اختصاصاتها، بتعزيز تنفيذ أهداف خطة جوهانسبرغ للتنفيذ والأهداف الإنمائية للألفية وبتنسيق الأعمال ذات الصلة بذلك على نطاق المنظمات. والتمس المفتشان، من خلال الاستطلاع الذي أجرياه في سياق هذا التقرير، إلى أعضاء الشبكة أن يوضحوا ما إذا كانت المشاريع المنفذة في السنوات الخمس الماضية مرتبطة بأهداف خطة جوهانسبرغ للتنفيذ أو الأهداف الإنمائية للألفية وأن يحددوا تلك المشاريع إن كان ردهم بالإيجاب(). ويبين الشكلان 1 و 2 أدناه صورة موجزة لعدد المشاريع المتصلة بخطة جوهانسبرغ للتنفيذ والأهداف الإنمائية للألفية التي نفذها أعضاء الشبكة.
	الشكل 1
	أنشطة أعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات المرتبطة استراتيجياً بخطة جوهانسبرغ للتنفيذ
	المصدر: استطلاع وحدة التفتيش المشتركة.
	الشكل 2
	أنشطة أعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات المرتبطة استراتيجياً بالأهداف الإنمائية للألفية
	المصدر: استطلاع وحدة التفتيش المشتركة.
	33 - ويلاحظ المفتشان أن كثيراً من المشاريع المبلغ عنها متماشية مع أهداف خطة جوهانسبرغ للتنفيذ والأهداف الإنمائية للألفية، وفق الاختصاصات. وبيّن الاستطلاع أن المشاريع عموماً كانت أكثر ارتباطاً بالأهداف الإنمائية للألفية (83 في المائة)، لا سيما الهدف 7: كفالة الاستدامة البيئية. ويرد أدناه تبيان للأنشطة المتعلقة بخطة جوهانسبرغ للتنفيذ والأهداف الإنمائية للألفية التي اضطلع بها أعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات في السنوات الخمس الماضية.
	الشكل 3
	أنشطة أعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات المتماشية مع الأهداف الإنمائية للألفية
	المصدر: استطلاع وحدة التفتيش المشتركة.
	الشكل 4
	أنشطة أعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات المتماشية مع خطة جوهانسبرغ للتنفيذ
	المصدر: استطلاع وحدة التفتيش المشتركة.
	34 - ويستنتج المفتشان أن أعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات قد اضطلعوا بأنشطة تتسق مع البندين 2 و 6 من اختصاصات الشبكة(). وينبغي الاضطلاع بمزيد من العمل لضمان تغطية أوسع من جانب أعضاء الشبكة لكافة عناصر نطاق أهداف خطة جوهانسبرغ للتنفيذ المتعلقة بالمحيطات والقضايا المتصلة بها، فضلاً عن تنويع الأنشطة من حيث أنواع التدخل.
	(ب) الرؤية

	35 - بيّن استعراض رؤية أعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات بشأن دور الشبكة ومستقبلها وجود اتساق ضعيف بين الأعضاء فيما يتعلق بالولاية الراهنة والرؤية المستقبلية. وعلاوة على ذلك، لم تكن لدى الدول الأعضاء فكرة واضحة جداً عن ولاية الشبكة ودورها.
	36 - ولاحظ المفتشان أن أعضاء الشبكة أنفسهم كانوا متفاوتين في معلوماتهم عن الشبكة. ورغم أن بعض المنظمات تُعدّ من أعضاء الشبكة، فقد أبلغت المفتشين بأنها ليست أعضاء نشطة في الشبكة، وبأن مشاركتها فيها تكاد تكون منعدمة، أو بأنها لا تضطلع بأي نشاط في منظماتها في هذا الصدد لأن ذلك غير وارد في برنامج عملها، وبالتالي فهي غير قادرة على الرد على طلبات المقابلة().
	37 - وسأل المفتشان أعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات عن تصورهم للرؤية التي تقوم عليها الشبكة وللمهمة المنوطة بها. ومع أن المفتشين تلقيا طائفة من الردود المتنوعة، فالاتجاه العام والفهم السائد يتمثلان في اعتبار الشبكة آلية داخلية للتنسيق في القضايا المتعلقة بالمحيطات والمناطق الساحلية. لكن رؤى الأعضاء تباينت بشأن الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للشبكة، ابتداء من الاعتقاد أن الشبكة ينبغي أن تظل آلية مخصصة ومرنة دون الاعتماد على ترتيبات مؤسسية ولا أي إبلاغ لأطراف خارجية، وصولاً إلى انتقاد الطبيعة الراهنة للشبكة وطابعها الداخلي والمنطوي مع إبداء رغبة في توسيعها لتشمل الأوساط العلمية و/أو المنظمات غير الحكومية لتعزيز التنسيق فيما بين جميع الشركاء المعنيين.
	38 - وينص مشروع الاتفاق الخاص بالمحيطات الذي يقترحه الأمين العام على دور ومهمة أكثر وضوحاً يسندان للشبكة لتكون ”أرضية رئيسية لتحفيز التعاون على نطاق منظومة الأمم المتحدة وللترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق الخاص بالمحيطات وخطة العمل المقترنة به“(). ومن شأن قبول مقترح الأمين العام أن يسهم مستقبلاً في توضيح ولاية الشبكة والرؤية التي تقوم عليها.
	39 - ودعا المفتشان الدول الأعضاء أيضاً إلى أن توضح ما إذا كانت ترى أن لأعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات تصور متسق لمهمة الشبكة والرؤية التي تقوم عليها، وإلى إبداء رأيها بشأن الدور الذي تود أن يضطلع به أعضاء الشبكة مستقبلاً. وهنا أيضاً، على غرار ردود أعضاء الشبكة، اعترفت بعض الدول الأعضاء بأنها لم تسمع قط بالشبكة إلى غاية عام 2010، بينما أكدت دول أخرى أنها تعرف أن الشبكة آلية داخلية للتنسيق. واستشف المفتشان من الردود على الاستبيان أن معظم الدول الأعضاء ليس لها علم بالرؤية التي تقوم عليها الشبكة وبأغراضها، وأنها لم تطلع قط على تقارير بشأن ما يضطلع به من أعمال، وأنها تحتاج إلى مزيد من المعلومات لكي تجيب على الأسئلة.
	40 - وتوافقت آراء أعضاء الشبكة وبعض الدول الأعضاء بشأن الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه الشبكة وبشأن الحاجة مستقبلاً إلى تحديد رؤيتها ومهمتها واختصاصاتها بوضوح. ويشير المفتشان إلى أن مآل مشروع الاتفاق الخاص بالمحيطات المقترح سيكون له تأثير كبير على الشبكة. وفي حالة عدم المضي قدماً بمشروع الاتفاق، ستحتاج الكيانات الأعضاء في الشبكة إلى بلوغ توافق في الآراء بشأن تحديد الموقع الاستراتيجي للشبكة في ظل المناقشات المتعلقة بالشراكة العالمية من أجل المحيطات.
	جيم - الكفاءة
	41 - استعرض المفتشان مسألة ما إذا كانت الشبكة مهيكلة على نحو فعال وما إذا كان لها من الموارد والنظم والإجراءات ما تنفذ به ولايتها/اختصاصاتها على نحو فعال. وخلص المفتشان إلى أن الآلية ليس لها أية موارد، سواء كانت مالية أو بشرية، الأمر الذي يتجلى في عدم تكريس أمانة/موظفين لها أو استفادتها من ميزانية لأغراض السفر. وفي ظل محدودية هذه الوسائل، تبقى كفاءة الشبكة متواضعة وبالتالي لزم العمل من أجل تحسينها.
	(أ) التحديات

	42 - ليس من النادر في الأمم المتحدة أن تطرح مسألة تنفيذ ولايات جديدة بدون تخصيص ميزانيات/موارد لإسناد أعمال الأمانة. لكن النتيجة المباشرة لهذا الوضع في سياق شبكة الأمم المتحدة للمحيطات هو أن الشبكة لم تتمكن من العمل تماماً بكل طاقاتها منذ أن أُنشئت في عام 2003. وخلص المفتشان إلى أن ذلك ليس ناتجاً، فيما يتعلق بمعظم أعضاء الآلية، عن الافتقار إلى الإرادة والتحفز وإنما عن الافتقار إلى الموارد، سواء كانت وقتاً أو تمويلاً. وفي هذا السياق، بذل الأعضاء النشطون في الشبكة، كلما كان ذلك ممكناً وحسب الظروف، جهوداً لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم. ويذكر أن المنسق ونائبه يضطلعان بمهامهما على أساس عدم التفرغ وينتظر منهما تناول أنشطة الشبكة خلال أوقات فراغهما. ويؤدي عدم تخصيص ميزانية للسفر إلى أن الأعضاء لا يمكنهم أن يلتقوا إلا عندما يتصادف ذلك مع اجتماع آخر يحضروه. وهذا وضع يواجهه الفاعلون الأكثر نشاطاً، أي منظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، والبرنامج الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ولجنة اليونسكو الحكومية الدولية لعلوم المحيطات، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لكن الأمر ليس أيضاً بسيطاً بالنسبة لمنظمات كمنظمة العمل الدولية، ومنظمة السياحة العالمية، التي عادة ما لا تمثل في كثير من المنتديات المماثلة على غرار الفاعلين النشطين.
	43 - وفي ظل غياب الموارد الضرورية، لم تتمكن آلية الشبكة من إجراء استطلاع لحصر أنشطة الأعضاء المتعلقة بقضايا المحيطات والمناطق الساحلية. وهذه هي الخطوة الرئيسية الأولى لكفالة الاتساق وتفادي أوجه الترادف. وعملية الحصر التي أجريت في سياق هذا التقييم الذي تضطلع به وحدة التفتيش المشتركة مثال في هذا الصدد. فقد أرسلت وحدة التفتيش المشتركة نموذج استطلاع وتلقت 11 رداً من أصل 14 نموذجاً أرسل، رغم العديد من رسائل التذكير.
	(ب) الأمانة

	44 - خلص المفتشان إلى أن وجود فريق موظفين يكرسون عملهم لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات أمر لا غنى عنه لتمكن آلية الشبكة من الاضطلاع باختصاصاتها الراهنة. وفي حالة توسيع ولاية ونطاق الشبكة، نتيجة للاتفاق الخاص بالمحيطات الذي اقترح أو لمداولات الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين، فسيلزم عندئذ تعميق النظر في الحاجة إلى أمانة مكرسة. وفي ضوء الوضع الراهن (أي من منظور تنفيذ الاختصاصات الراهنة)، ينبغي أن تكون الأمانة ذات حجم صغير ومؤلفة من موظفين من الفئة الفنية لا يزيد عددهم عن اثنين أو ثلاثة ومن موظف من فئة الخدمات العامة. ومن اللازم أن يكون مقر الأمانة في موقع محايد. ومن شأن إسناد الأمانة إلى أعضاء الشبكة على أساس التناوب أن يؤدي بالوكالة المحتضنة وشركائها الطبيعيين إلى محاولة الدفع أولاً ببرنامجهما وشواغلهما وأولوياتهما. ويحيط المفتشان علماً باقتراح اضطلاع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بدور الأمانة المكرسة، على غرار الدور الذي تضطلع به إزاء لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة. وينبغي أن ينظر جميع أعضاء الشبكة في هذا الاقتراح. وينبغي أيضاً أن يَبتوا في مسألة المكان المحايد بمساعدة اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج، حسب الاقتضاء. ومن شأن ذلك أن يكفل حصول الشبكة على الدعم السياسي والتأييد الفعلي من جانب جميع المنظمات الأعضاء وأن يقلص من احتمال أن ينظر إلى عضو من الأعضاء باعتباره هو الذي يدير البرنامج من زاوية مصالحه الخاصة.
	45 - ومن شأن أمانة مكرسة أن تمكن الشبكة من أن تحدد على نحو أفضل مجالات المصلحة المشتركة أو أوجه الترادف/الثغرات وأن تساعد المنظمات على أن تضع استراتيجيات مشتركة بشأن وضع برامج مشتركة للمستقبل وتصميم مشاريع جديدة ذات طابع متعدد المنظمات وأن تشكل جبهة أكثر تماسكاً للتحاور مع الجهات المانحة ومنظمات التمويل التي يمكن الاستعانة بها. ويعتقد المفتشان، في حالة وجود من يَفترض أن موظفين من أي من المنظمات الأعضاء بإمكانهم الاضطلاع بهذا الدور إلى جانب أعباء العمل والولايات المؤسسية الحالية المسندة إليهم، أن ذلك لن يغير من حال الشبكة في شيء، أي أنها ستظل عبارة عن مجموعة متناثرة من فرادى الموظفين التابعين لأعضاء الشبكة يتبادلون بصورة ظرفية رسائل إلكترونية بشأن المواضيع. فوجود أمانة من شأنه أيضاً أن يتيح تشغيل موقع شبكي يكون بوابة معلوماتية لأنشطة الشبكة يستفيد منها أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول الأعضاء، وأن يتيح التواصل مع الجهات المانحة وآليات التمويل - مثل مرفق البيئة العالمية - التي يمكن الاستعانة بها في المشاريع الممكنة التي تكون قيد الإعداد.
	46 - ويدرك المفتشان مسألة شح الموارد المرتبطة بالقيود الراهنة المفروضة على الميزانيات ويقترحان بعض الأفكار بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها تمويل الأمانة. ويمكن تمويل ملاك الموظفين من ميزانيات المنظمات الأعضاء وفق صيغة تقاسم التكاليف أو من خلال الاقتداء بالنماذج المستخدمة في لجنة اليونسكو المشتركة بين الأمانات المعنية بالبرامج العلمية المتعلقة بعلم المحيطات (لجنة اليونسكو لبرامج علم المحيطات) وفريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية. ويذكر أن لجنة اليونسكو لبرامج علم المحيطات قد بلورت اتفاقات بين المنظمات الأعضاء في الأمم المتحدة بهدف "السعي إلى مد اللجنة بما تحتاج إليه من موظفين للعمل في الأمانة، وذلك على حساب تلك المنظمات"() وبعبارة أخرى، يتولى أعضاء الشبكة انتداب موظفين للأمانة طوال مدة متفق عليها. وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء أفادت في ردودها خلال المقابلات وفي الاستبيانات، بأنها لا تود تمويل أمانة لأنها آلية داخلية. ومع ذلك، يلاحظ المفتشان بأنه حتى آلية التنسيق الداخلية تتطلب تمويلاً في مستوى معين، ولو من باب تمكين الموظفين من المشاركة في اجتماعات الشبكة. ويمكن لمثالَي لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة أن يكونا نموذجين يحتذى بهما في شبكة الأمم المتحدة للمحيطات.
	الإطار 3
	تمويل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية() وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة()

	وسيسهم تنفيذ التوصية 3 أدناه في تحسين كفاءة وفعالية الشبكة.
	47 - خلال البحث الأولي والمقابلات الاستكشافية، اطلع المفتشان على شواغل ذات صلة بالتركيبة الراهنة لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات. وكانت القضايا المطروحة تتعلق عموماً بمسألة ما إذا كان نطاق العضوية ينبغي أن يتسع ليشمل فاعلين من خارج الأمم المتحدة. وأُعرب أيضاً عن شواغل تتعلق بهيمنة بعض الأعضاء على باقي الأعضاء. وتحرص الدول الأعضاء على مزيد من الشفافية ضمن المجموعة التي تشكل الشبكة وعلى وجود إبلاغ بأعمالها. لكن بعض الدول الأعضاء تعارض ضم المنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات من خارج الأمم المتحدة إلى الشبكة. ويظل الأعضاء مع ذلك منقسمين بشأن مدى الحاجة إلى انضمام جهات أكاديمية ومنظمات غير حكومية إلى الشبكة. ويرى البعض أن فتح باب العضوية من شأنه أن يميع أغراض الآلية برمتها. وجميع أعضاء الشبكة يعارضون ضم الدول الأعضاء، إذ يشيرون إلى أن الأمر سيؤدي إلى آلية سياسية يستحيل تنسيق أعمالها وأن بعض الدول الأعضاء قد تستخدم منتدى الشبكة للدفع بغاياتها الخاصة.
	48 - وفي ما يتصل بالمسألة الأولى، يود المفتشان أن يوضحا أن العضوية ينبغي ألا توسع لتشمل الدول الأعضاء أو المنظمات غير الحكومية، ما دامت شبكة المحيطات هي في الوقت الراهن آلية للتنسيق الداخلي. ويمكن ضم المنظمات غير الحكومية، وفق ما يكون مناسبا، إلى فرق عمل الشبكة وفق ما يقتضيه الحال من تعاون. وفي حالة تغير ولاية الشبكة عقب مؤتمر ريو+20، قد تبرز الحاجة إلى إعادة التفكير في الهيكلة الراهنة للعضوية بما يراعي فكرة الشركاء (وليس الأعضاء الكاملي العضوية)، وفقاً لنموذج لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية. لكن المفتشين يؤيدان مع ذلك ضم مرفق البيئة العالمية كشريك لدعم توطيد الروابط مع ”أكبر ممول عام للمشاريع الرامية إلى تحسين البيئة في العالم“(). ويمكن للشركاء أن ينضموا إلى الأعمال التقنية وأن يكونوا طرفا في التنسيق المتعلق بقضايا محددة دون أن يكونوا أعضاء كاملي العضوية. ويذكر أن الممارسة الجاري بها العمل في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية تمثل ممارسة جيدة في هذا الصدد.
	الإطار 4
	الممارسة الجاري بها العمل في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية()

	49 - ويتعلق الشاغل الثاني الذي أُطلع عليه المفتشان بالعضوية ضمن الهيكل الراهن ويرتبط بإجراءات العمل الداخلية واتخاذ القرارات في إطار شبكة الأمم المتحدة للمحيطات. ولاحظ المفتشان أن أعضاء الشبكة لم يضعوا مبادئ توجيهية تشغيلية أو إجراءات عمل داخلية تحدد الأهداف بوضوح، وتنظيم العمل، والإدارة، والاجتماعات، وفرق العمل. وفي غياب توجيه تشغيلي من هذا القبيل، قد يُخشى أن يعلو صوت أقوى الأعضاء داخل الشبكة على صوت بعض الأعضاء. وأورد أحد الأعضاء وجود اتجاه داخل الشبكة يتمثل في أن ”برامج ست أو سبع منظمات هي التي تحدد الأولويات()“. واعتبرت بعض المنظمات أن الكيانات الأقوى أكثر نجاحاً في الدفع بغاياتها ولو لم تكن بالضرورة ذات أهمية من منظور باقي الأعضاء.
	(ج) الهيكل

	50 - بالنظر إلى عدم وجود الموارد اللازمة لتمكين جميع أعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات من أن يجتمعوا ولو على أساس سنوي، تعقد اجتماعات الشبكة السنوية بصورة غير رسمية ويكون ذلك عادة على هامش اجتماعات أخرى. وفي الغالب ما تكون هذه الاجتماعات عبارة عن عروض لما اضطلع به كل عضو، بدون تخصيص أي حيز للتحاور الفعلي بشأن وضع برامج مشتركة وتفادي الازدواجية. وعلم المفتشان أن معظم الاتصالات تجري بالتالي من خلال الوسائل الإلكترونية. وذكر بعض الأعضاء أن هذا التواصل من خلال البريد الإلكتروني أسلوب غير فعال وتستحيل إدارته. فالرسائل الإلكترونية المتعلقة بموضوع يعتبره أعضاء مفتقراً للأهمية تُتجاهل أو تحذف. وهذا لا يشجع بعض الأعضاء على متابعة ما يتبادل من رسائل إلكترونية. ويدرك المفتشان أن قضايا المحيطات والمناطق الساحلية ميدان يزخر بتنوع مذهل في مواضيعه والأنشطة المتعلقة به. فتلك القضايا تشمل الآن كل شيء ابتداء من حماية البيئة البحرية والنقل واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وصولاً إلى حماية العاملين، وظواهر التسونامي، والحوادث النووية، والقرصنة، والإرهاب. واستناداً إلى الهيكل المؤسسي لشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة، الذي يقسم أنشطة هذه الشبكة إلى ثلاث مجموعات فرعية (انظر الإطار أدناه)، يطرح المفتشان فكرة إنشاء مجموعات فرعية ضمن شبكة الأمم المتحدة للمحيطات. ومن شأن ذلك أن يتيح لأعضاء الشبكة أن يجتمعوا ضمن أفرقة أصغر حجماً على نحو أكثر تواتراً ومن خلال وسائط مختلفة من قبيل التداول بالفيديو ضمن مجموعات فرعية يمكن أن تشهد مناقشات أكثر تعمقاً. ومن شأن ذلك أن يتيح حيزاً خلال الاجتماعات السنوية لتخصيص مزيد من الوقت لأعمال التنسيق.
	الإطار 5
	الهيكل المؤسسي لشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة()

	تنظّم شبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة أعمالها ضمن ثلاث مجموعات مواضيعية، يقود كل مجموعة منها منظمتان من منظمات الأمم المتحدة:
	• الوصول إلى الطاقة: يقود هذا الموضوع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشراكة مع البنك الدولي؛
	• الطاقة المتجددة: يقود هذا الموضوع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بدعم من اليونسكو؛
	• الكفاءة الطاقية: يقود هذا الموضوع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
	وفضلاً عن ذلك، أنشئت شبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة في أفريقيا باعتبارها برنامجاً فرعياً لشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة يركز بصورة محددة على السياق الأفريقي. ويرأس شبكة أفريقيا حالياً برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وتضطلع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بدور نائب الرئيس. وتقدم خدمات الأمانة في هذا الصدد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، مدعومة بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
	51 - واستفسر المفتشان عن رأي الأعضاء في فكرة إنشاء مجموعات فرعية تعنى بمجالات محددة وتضم منظمات تجمعها شراكة طبيعية ويمكنها تنسيق أنشطتها على نحو أفضل. واستحسن البعض هذه الفكرة في حين رأى البعض الآخر أن إعادة هيكلة الشبكة قد لا تؤدي إلى تغير ملحوظ ما لم تكرس لها أمانة وموظفون لمواكبة هذا التغيير. ويعتبر المفتشان أن عيب المجموعات الفرعية يتمثل في إمكانية أن تؤدي إلى تقسيمات وحواجز تُفقدها القدرة على اغتنام فرص التعاون مع الشركاء غير التقليديين وعلى إيجاد حلول مبتكرة قائمة على أساليب جديدة. ويقترح المفتشان مع ذلك أن تبحث الشبكة بمزيد من التعمق مسألة الهيكل المؤسسي القائم على المجموعات مع مراعاة فرق العمل القائمة داخل الشبكة.
	(د) الإبلاغ بأنشطة شبكة الأمم المتحدة للمحيطات

	52 - سلّمت الدول الأطراف التي أجريت معها مقابلات بمعرفتها المتفاوتة بوجود شبكة الأمم المتحدة للمحيطات كآلية، لكنها لم تكن مدركة لما تضطلع به الشبكة من أعمال بالنظر إلى أن الإبلاغ عن أنشطتها وكيفية تحديد أولوياتها واتخاذ قراراتها يكاد يكون منعدماً. واشتكى البعض من أنهم لم يكونوا حتى وقت قريب جداً يعلمون بوجود الشبكة. وينبغي أن تتذكر الدول الأعضاء أن الشبكة آلية تنسيق وليست آلية تنفيذ. ومن ثم يشير المفتشان إلى أن الإبلاغ المتعلق بقضايا المحيطات والمناطق الساحلية يجري أصلاً عبر قنوات آليات الإبلاغ العادية للمنظمات الأعضاء ومن خلال ما يبلغه مختلف الرؤساء التنفيذيين إلى الهيئات التشريعية لمنظماتهم ومجالس إدارتها. والإبلاغ الذي يجري في إطار الاجتماعات السنوية للشبكة ما هو إلا عرض للأنشطة التي أُبلغت بها أصلاً الهيئاتُ التشريعية للمنظمات الأعضاء في الشبكة ومجالسُ إدارتها. ومن ثم يلاحظ وجود لبس ربما يؤدي إلى فهم خاطئ من جانب بعض الدول الأعضاء يحملها على الاعتقاد أن الشبكة آليةُ تنفيذ وأن نشاطها أكبر من حجم هذا النشاط في الواقع. ولاحظ المفتشان عدم وجود أي أنشطة يقتصر تنفيذها على إطار الشبكة. والأنشطة التي تضم عدة أعضاء من الشبكة تناقش في اجتماعات الشبكة على سبيل تقاسم المعلومات لكن الشبكة لا تقودها.
	53 - وأنشأت الشبكة حديثاً موقعاً شبكياً() يُضمّن جميع محصلات الاجتماعات وأنشطة فرق العمل. وخلص المفتشان إلى أن ذلك يمثل وسيلة شفافة يمكن من خلالها للشبكة تقديم آخر أنشطة فرق العمل المشتركة. ومع ذلك، من الأهمية بمكان أن تستثمر الشبكة في التوعية بمهمتها وبأنشطتها وبطريقة اتخاذها للقرارات. أما فيما يتصل بالإبلاغ الداخلي، فالمفتشان يريان أن تتبع الشبكة نموذج لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وفق ما يرد في المرفق الثاني. ويخلص المفتشان إلى ضرورة وضع مبادئ توجيهية أو إجراءات عمل داخلية واضحة تبين أسلوب عمل الأعضاء جماعياً لتبديد أي سوء تصور للشبكة من جانب بعض الدول الأعضاء.
	وسيسهم تنفيذ التوصية 4 أدناه في تعزيز الكفاءة والشفافية.
	54 - وينوه المفتشان إلى أن التنسيق ليس عملية بدون تكاليف؛ فهي عملية تنطوي على تكاليف تداولية مرتفعة. لكن كثيراً ممن شملتهم المقابلات، لا سيما الدول الأعضاء، كانوا يعتقدون أن التنسيق أمر لا يتطلب كياناً أو موارد. ومع ذلك، يعتبر المفتشان أن التنسيق وتعزيز الاتساق نشاط يتطلب كثيراً من المشاورات. وخلص المفتشان إلى أن المشرفين الإداريين والرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة يولون أولوية متدنية للشبكة. وإذا كانت المنظمات والدول الأعضاء تحتاج إلى مزيد من التنسيق في شكل برمجة مشتركة، وتصميم مشترك للمشاريع، وعمليات استطلاع لكفالة عدم وجود ازدواجية ولتعزيز الاتساق فيما يتصل بالقضايا السياساتية، فآلية الشبكة تحتاج إذن إلى مراجعة لاختصاصاتها لجعلها كيانا ذا صفة رسمية معززة له حد أدنى من الموارد الضرورية لدعم عمله.
	دال - الفعالية
	(أ) أنشطة شبكة المحيطات

	55 - يُضطلع بتنفيذ البنود 1 و 3 و 5 من اختصاصات شبكة الأمم المتحدة للمحيطات في إطار مهام فرق العمل ومن خلال الاجتماعات السنوية والمراسلات. وقد اضطعلت فرق العمل التي أنشأتها الشبكة بقدر كبير من التنسيق في المجالات ذات الأولوية (انظر المرفق الأول: أنشطة فرق عمل شبكة الأمم المتحدة للمحيطات). وبما أن الشبكة آلية تنسيق وليست آلية تنفيذ، فالأنشطة تناقش فيما بين الأعضاء لكنها تنفذ على مستوى فرادى المنظمات. واستناداً إلى عملية الاستطلاع()، يلاحظ المفتشان أن أنشطة أعضاء الشبكة تتوزع بصورة متكافئة بين جميع المجالات المواضيعية المتعلقة بقضايا المحيطات والمناطق الساحلية، ويقترن ذلك بتركيز أكبر على قضايا مصائد الأسماك، والنظم البيئية البحرية، والتلوث البحري، والنقل، وتغير المناخ، وكربون المحيطات. وينص البند 4 على أن تتولى فرق العمل تعزيز الإدارة المتكاملة للمحيطات. وفي معظم الوكالات، تطبق نُهُج متكاملة وشاملة لعدة قطاعات ولعدة علوم فيما يتصل بمواضيع النظم البيئية البحرية وغيرها من المجالات المواضيعية. ويلاحظ المفتشان مع ذلك أن آلية الشبكة لم تتمكن مع ذلك من بلوغ كامل قدراتها. ويبين الشكل 5 أدناه التوزيع المواضيعي لأنشطة الشبكة.
	الشكل 5
	التوزيع المواضيعي لأنشطة أعضاء شبكة المحيطات
	المصدر: استطلاع وحدة التفتيش المشتركة.
	56 - وفيما يتعلق بأنواع التدخلات، تركز أنشطة أعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات كثيراً على مجال الاستثمار وبناء القدرات، يليه مجال المساعدة التقنية، ثم أدوات التنمية المستدامة. وتعزى الأهمية الكبيرة التي تولى لمجال الاستثمارات في جزء كبير منها إلى تعدد مشاريع البنك الدولي في مجال الاستثمارات.
	الشكل 6
	توزيع أنواع التدخل ضمن أنشطة أعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات
	المصدر: استطلاع وحدة التفتيش المشتركة.
	57 - ويقدم بعض أعضاء شبكة الأمم المتحدة للمحيطات أمثلة جيدة للتعاون فيما بين الوكالات في مجال الأنشطة المتعلقة بقضايا المحيطات والمناطق الساحلية، مثل الأنشطة والمنشورات المتعلقة بـ ”بناء الاستدامة في المحيطات والمناطق الساحلية وتسخير الابتكار الاقتصادي للبيئة“ و ”مخطط للاستدامة في المحيطات والمناطق الساحلية“، الذي اعتبر مساهمة ثمينة في مؤتمر ريو+20. وكانت هذه الأنشطة جهدا تعاونيا شارك فيه عدة أعضاء من شبكة الأمم المتحدة للمحيطات(). ويعتبر المفتشان أن من المؤسف، لعدة أسباب، ألا تكون المنشورات قد صدرت باسم الشبكة()، لأن ذلك كان من شأنه أن يساعد في التعريف بالشبكة وتعزيز بروزها.
	58 - ورغم مثل هذه النجاحات على صعيد التعاون، ليس مؤكداً مع ذلك أن هذه المنظمات كان يمكن أن تتعاون في أنشطتها حتى بدون وجود آلية الشبكة. واستُخلص من المقابلات طيف واسع من الردود يشير إلى أن الأعضاء يعتقدون أنهم ربما كانوا سيتعاونون مع منظمات أخرى من منظمات الأمم المتحدة، مثل البنك الدولي، حتى لو لم توجد الشبكة.
	59 - وعلم المفتشان من بعض من استطلعت آراؤهم بوجود تنسيق وتواصل منتظم فيما بينهم. بيد أنهم أقروا بأن الإجراءات المتخذة بشأن تفادي أوجه الترادف في العمل والازدواجية تبقى مسألة متروكة لتقدير أعضاء الشبكة. ويعتبر المفتشان أن ذلك ليس تنسيقاً ”حقيقيا“، وإنما هو تقاسم للمعلومات. وينبغي وضع إطار تنسيقي معزز يتجاوز مجرد تقاسم/تبادل المعلومات.
	60 - وطلب المفتشان إلى أعضاء الشبكة أن يبلغوا من خلال عملية الاستطلاع عن عدد الأنشطة التي اضطُلع بها بصورة مشتركة مع باقي أعضاء الشبكة. وتبين نتائج الاستطلاع، رغم أنها تمثل مؤشراً بديلاً غير كامل لاختبار مستوى التنسيق والتعاون (بما أن المناقشات لا تؤدي بالضرورة إلى نتائج على صعيد العمل المشترك وإنما يمكن أن تكون أدت إلى أن تقرر منظمة، بدون اتفاق متبادل، أن تعمل في مجال مختار آخر)، أن 14 في المائة من المشاريع المضطلع بها في السنوات الخمس الماضية برمجت بصورة مشتركة مع باقي أعضاء الشبكة (انظر الشكل 7 أدناه). ويخلص المفتشان إلى أن ثمة حيزاً لا يزال يتسع لإدخال تحسينات تتعلق بالأنشطة المشتركة بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في مجال قضايا المحيطات والمناطق الساحلية.
	الشكل 7
	النسبة المئوية لأنشطة أعضاء الشبكة المنفذة بصورة مشتركة مع عضو آخر في الشبكة/الأنشطة المنفذة بصورة فردية()

	المصدر: استطلاع وحدة التفتيش المشتركة.
	61 - وفيما يتصل بفعالية الشبكة، يذكر أن البنود 2 و4 و6 من اختصاصاتها لم تنفذ إلا جزئياً. وبسبب التحديات الواردة أعلاه، لا تملك آلية شبكة الأمم المتحدة للمحيطات موارد لاستعراض البرامج اللازم استعراضها وتحديد مجالات العمل المشترك بصورة مجدية. ولا يتسع الوقت في الاجتماعات السنوية للأعضاء إلا لذكر قائمة ما اضطلعت به كل وكالة ولا يتسع الوقت لتناول مسألة إدراج عمل الشبكة على نحو استراتيجي في سياق خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبرنامج عمل الألفية، وجدول أعمال القرن 21. وفي غياب استطلاع لحصر عمل كل وكالة أو خطة عملها أو برنامجها، كان من الصعب التعاون بشأن جدول أعمال مشترك وتعزيز اتساق الأنشطة وفقاً لمختلف الولايات.
	62 - ويحدو معظم أعضاء الشبكة تحفز كبير، لكن يبقى الكثير مما ينبغي فعله إضافة إلى الأعباء الراهنة. ويخلص المفتشان إلى أن آلية الشبكة لم تستطع بعد البرهنة عن ”قيمتها المضافة“ بسبب الافتقار إلى ما يلزم من موارد مالية وبشرية وإرادة سياسية للمضي قدماً بالآلية. وينبغي أن تعطى فرصة كافية للشبكة، مع ما يتطلبه ذلك من الموارد، لتضطلع بالعمل الذي أنيط بها، وبما يمكنها من بلوغ كامل طاقتها.
	هاء - الاستدامة
	63 - لا يسع المفتشين إلا أن يلاحظوا الأشواط التي قطعتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة مقارنة بشبكة الأمم المتحدة للمحيطات. ومع أن الآليات الثلاث أنشئت في الفترة بين عامي 2003 و 2004، فالمفتشان يلاحظان أن الآليتين الأوليين لهما صفة مؤسسية أقوى مقارنة بشبكة الأمم المتحدة للمحيطات وأنهما أكثر نشاطاً. وجرى تناول بعض أسباب ذلك أعلاه، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عن استدامة الشبكة وأهمية دورها في المستقبل. ويخلص المفتشان إلى أن مسألة القيادة تشكل أحد أهم معايير نجاح الآليتين الأوليين، وهو عامل يمكن بالتالي أن يكفل استدامة الشبكة كآلية تنسيقية.
	64 - فبينما يقود/يرأس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة الرئيس التنفيذي للمنظمة المحتضنة، أي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية حالياً()، ليس لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات رئيس وإنما منسق. ودُئب عادة على أن يكون منسق شبكة الأمم المتحدة للمحيطات موظفاً من موظفي المنظمات الأعضاء. وتظل قيادة اليونيدو لشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة نموذجاً يحتذى. ويعتقد المفتشان أن إسناد دور القيادة إلى مستوى أعلى من الهرم الإداري، بما يتيح النفوذ إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق/اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج واستقطاب باقي الرؤساء التنفيذيين إلى المشاركة في عمل الشبكة والإسهام فيه، أمر لا غنى عنه لحشد طاقة الشبكة والمضي بها قدماً أياً كان الدور الذي سيناط بها مستقبلاً. ويخلص المفتشان إلى أن الإرادة السياسية للرؤساء التنفيذيين حيال شبكة الأمم المتحدة للمحيطات شرط مسبق لكفالة استدامتها أسوة بشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية. ويُتوقع أن تكفل هذه الإرادة السياسية اللازمة استدامة شبكة الأمم المتحدة للمحيطات.
	65 - وتتوقف أي أنشطة أو تنسيق تضطلع بهما شبكة الأمم المتحدة للمحيطات على إرادة وتحفز فرادى أعضائها. ولوحظ أن مشاركة بعض الأعضاء تتقوى وتخبو حسب الشخص المكلف في كل وكالة بالتنسيق المتعلق بالشبكة. وعلم المفتشان، مثلاً، أن جهة غير عضو كانت في السابق نشطة جداً في منتديات أخرى بشأن قضايا المحيطات والمناطق الساحلية، وكان يمكن أن تنضم إلى الشبكة، لم تعد كذلك لأن المسؤول المعني تقاعد من المنظمة وليس لدى خلفه اهتمام أو تحفز لمواصلة التعاون مع الشبكة. ويشكل هذا الأمر تهديدا للذاكرة المؤسسية ولاستدامة الآلية. ويذكر أن تشغيل وصيانة ”واجهتي“ شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، أي الموقع الشبكي وأطلس الأمم المتحدة للمحيطات، تتولاهما وتمولهما منظمة واحدة هي منظمة الأغذية والزراعة. وتقدم مساهمات من بعض الأعضاء لتشغيل الواجهتين والحفاظ على عملهما. ويضم أطلس الأمم المتحدة للمحيطات كماً هائلاً من المعلومات المفيدة ذات الصلة بقضايا المحيطات والمناطق الساحلية، ومع ذلك فوجوده في حد ذاته مهدد بمسألة التمويل الظرفي وتوقف بقائه على حسن إرادة منظمة واحدة. ويضع المفتشان النهج الظرفي الراهن موضع تساؤل من حيث اعتماده في مسألة بأهمية قضايا المحيطات والمناطق الساحلية التي تتداخل مع جميع جوانب التنمية المستدامة وسلامة الأرض حاضراً ومستقبلاً.
	66 - ويرى المفتشان أنه في حالة تكليف شبكة الأمم المتحدة للمحيطات بالإشراف على تنفيذ مشروع الاتفاق الخاص بالمحيطات، فينبغي منحها الموارد اللازمة وأقلها أمانة صغيرة مكرسة للشبكة. وستحتاج الشبكة إلى أن تكون تحت قيادة رئيس تنفيذي له إرادة سياسية لاستقطاب باقي الأعضاء واستعداد لتخصيص الموارد اللازمة لدعم الأمانة المنشأة.
	ثالثا - الاستنتاجات والآفاق
	67 - لم تتمكن شبكة الأمم المتحدة للمحيطات من أن تعمل بكامل طاقتها الممكنة باعتبارها ”آلية تنسيق بين الوكالات [...] بشأن القضايا المتصلة بالمحيطات والمناطق الساحلية داخل منظومة الأمم المتحدة“(). وعلى الرغم من أن المحيطات والسواحل تغطي 72 في المائة من مساحة الأرض، و ”تشكل جزءاً هاماً من كوكبنا وأساساً للحياة ومحدِّداً للمناخ ... ومصدراً للموارد الحية“()، فقضايا المحيطات والمناطق الساحلية لم تحظ مع الأسف إلا بقدر قليل من الاهتمام والأولوية.
	68 - وقد كان عدم إيلاء كثير من الرؤساء التنفيذيين الأولوية لعمل شبكة الأمم المتحدة للمحيطات أمراً أضر بقدرتها على العمل كآلية تنسيق في قضايا المحيطات والمناطق الساحلية. وسمع المفتشان بعدة حالات همشت فيها الشبكة، بل وحتى لم تشجع على العمل كآلية من آليات الأمم المتحدة. ويلاحظ المفتشان وجود توتر مبطن فيما بين الأعضاء أنفسهم بشأن الاتجاه الذي ينبغي أن تسير فيه الشبكة. لكن المفتشين يأملان أن هذا الوضع سيتحسن عندما تبين الدول الأعضاء عن إرادة سياسية وتقدم التوجيه الواضح بشأن مستقبل آلية الأمم المتحدة للمحيطات.
	69 - ويؤكد المفتشان على وجه الخصوص أن الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة المعنية يجب أن تعيد تأكيد التزامها بقضايا المحيطات والمناطق الساحلية ويجب أن تجدد عزمها على أن تُبوِّئ شبكة الأمم المتحدة للمحيطات مكانة آلية تقود تعزيز التنسيق والاتساق في هذا الصدد. وينبغي ألا يُقتصر على اعتبار الشبكة آلية تنسيق بل أن تشرك أيضاً في المداولات المتعددة الأطراف بشأن قضايا المحيطات والمناطق الساحلية. ويعتقد المفتشان أن محصلات مؤتمر ريو+20، بما في ذلك الأولويات التسع الواردة في الفرع المتعلق بالمحيطات والبحار من وثيقة ”المستقبل الذي نصبو إليه“() وتوصيات التقرير المعنون ”المناعة للإنسان والكوكب معاً: أفضل خيار للمستقبل“()، من شأنها أن تحمل زخماً جديداً وتتيح التركيز اللازم وأن تدفع بهذا السياق قدماً.
	70 - وفضلاً عن ذلك، ليس ممكناً الاستمرار في اعتبار قضايا المحيطات والمناطق الساحلية مجال عمل مستقلاً، فهذه القضايا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة. ويعرب المفتشان عن شعورهما بخيبة أمل عندما أحاطا علماً بأن الآليات الثلاث التي تعنى بموارد الأرض الأكثر لزوما لحياة البشرية لم تنسّق فيما بينها بأي وجه مجد كان خلال العقد الماضي لتكفل التآزر والتكامل فيما بينها. فالاجتماعات السنوية بين رئيسي ومنسق الآليات الثلاث تعقد، لكنها لا تكفي لكفالة ما يلزم من الحيوية في التنسيق بين الآليات الثلاث وكفالة الاتساق في جهودها. وعلم المفتشان بوجود تنسيق من ذلك القبيل يقتصر على لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة. وبالنظر إلى عدم وجود أمانة لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات، يرتئي المفتشان أن تضطلع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية أو شبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة بدور قيادة العمل المتعلق بإضفاء الصفة المؤسسية على التعاون بين الآليات الثلاث ووضع إطار له. ويعتبر المفتشان أن ثمة حاجة ماسة إلى تعزيز التنسيق الوثيق بين الآليات الثلاث.
	وسيعزز تنفيذ التوصية التالية التنسيق والتعاون بين منظومة مؤسسات الأمم المتحدة.
	71 - وتمر قضايا المحيطات والمناطق الساحلية حالياً بأوقات مضطربة ومحفزة. فالكوارث الطبيعية والأحداث البشرية المنشأ التي تتوالى يومياً تشكل تهديداً لسلامة المحيطات والمناطق الساحلية وحالتها الطبيعية. وقد تضمنت الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+20 أولويات صيغت في خمس توصيات تتعلق بمجالات مصائد الأسماك والتلوث البحري وحماية البيئة البحرية(). وإضافة إلى ذلك، تتيح المبادرات المتمثلة في مشروع الاتفاق من أجل المحيطات، ومقترح إنشاء فريق استشاري معني بالمحيطات، والشراكة العالمية من أجل المحيطات، فرصاً استراتيجية سانحة يمكن لشبكة المحيطات استغلالها لتوضيح وتوطيد أدوارها ونطاق تخصصها في هذا المجال الهام من عمل الأمم المتحدة. وقد وضع المفتشان الصيغة النهائية لهذا التقرير في وقت بلغت فيه مناقشة هذه المواضيع مراحلها النهائية. وهما يقترحان أدناه سيناريوهين ممكنين حسب الدور الذي ستضطلع به شبكة الأمم المتحدة للمحيطات في سياق مرحلة ما بعد مؤتمر ريو+20 مع مراعاة عملية التشاور المتعلقة بالاتفاق الخاص بالمحيطات.
	الإجراءات المطلوبة
	السيناريو
	كما ورد في التقرير، ستتطلب شبكة الأمم المتحدة للمحيطات مع ذلك حداً أدنى من الموارد لمواصلة تنسيق العمل على نحو مجد. وكحد أدنى، ينبغي وجود ملاك وظيفي منتدب من وكالة تود الاضطلاع بدور القيادة، على أن يكرس هذا الملاك فقط للشبكة. وينبغي تعيين مسؤول يضطلع برئاسة الشبكة. ويرجح مبدئياً أن يُنتدب الملاك من المنظمة التي ينتمي إليها رئيس الشبكة. وينبغي أن يكون منصب الرئاسة متداولاً بالتناوب كل سنتين. وتتولى ”الأمانة“ عملية إجراء استطلاع لحصر الأنشطة وتحديد مجالات عمل كل عضو والميادين التي تتطلب تنسيقاً متعمقاً. وينبغي عقد اجتماعات سنوية مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة على أساس تناوبي.
	وكحد أدنى، ينبغي للرؤساء التنفيذيين لأعضاء الشبكة أن يكفلوا أن تتاح للجهات المكلفة بالتنسيق لديهم الميزانية اللازمة لأغراض السفر لإتاحة المشاركة في الاجتماعات السنوية. وينبغي إيجاد مصادر بديلة لتمويل الأعمال الاستشارية، والاتصالات، واجتماعات العمل، مع الاستعانة في ذلك بالتبرعات.
	السيناريو 1:
	• يظل السياق العام بدون تغيير في ضوء مؤتمر ريو+20
	• تنقح اختصاصات شبكة الأمم المتحدة للمحيطات
	في حالة هذا السيناريو، سيكون للشبكة دور واضح تؤديه فيما يتصل بالإشراف على تنفيذ مشروع الاتفاق الخاص بالمحيطات. وستثار مشكلة المسؤولية في حالة ما إذا كان مشروع الاتفاق ينص على إشراك فاعلين من المجتمع المدني غير مساءلين أمام الجمعية العامة، وستفتقر الشبكة إلى السلطة اللازمة لكفالة تنفيذ الاتفاق رغم أنها مسؤولة عن ذلك، الأمر الذي سيؤدي إلى قصور في المساءلة. ويشير المفتشان، في حالة هذا السيناريو، إلى إمكانية أن يستفاد في أنشطة الاتفاق الخاص بالمحيطات من أعمال الأمم المتحدة القائمة، بما يشمل المجتمع المدني والقطاع الخاص والدول الأعضاء، مثل العملية التشاورية غير الرسمية.
	وستحتاج الشبكة، كما في السيناريو 1 أعلاه، إلى أن توضع في مستوى أعلى من الهرم الإداري بحيث يُعيّن رئيسها من بين الرؤساء التنفيذيين.
	وسيكون حجم التمويل مختلفاً عن التمويل في السيناريو 1؛ وسيتطلب الأمر أمانة أكبر حجماً للتنسيق فيما بين طائفة واسعة من الشركاء، بما يشمل المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات. وقبل تكليف الشبكة() بهذا الدور الجديد، سيكون من اللازم الإقرار بالحاجة إلى مزيد من التمويل والالتزام بذلك.
	السيناريو 2:
	• السياق العام: قبول مشروع الاتفاق الخاص بالمحيطات وإنشاء فريق استشاري معني بالمحيطات
	• تنقيح اختصاصات شبكة الأمم المتحدة للمحيطات بحيث يراعى فيها الدور الجديد للشبكة من حيث الإشراف على تنفيذ مشروع الاتفاق الخاص بالمحيطات
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	Activities of UN-Oceans Task Forces
	(ENGLISH ONLY)
	UN-Oceans Taskforce
	Lead/ Participating Org.
	Activities  
	1
	UN-Oceans Task Force on Post-Tsunami Response 
	IOC-UNESCO / IMO, FAO, WB, UNEP,  WMO, IMO, UNDP, UNDOALOS
	 Successful implementation of early warning systems in the Indian Ocean. 
	 UN-Oceans developed guidelines in Cairo that have been widely distributed and translated into several languages.
	 Discontinued in 2006
	2
	UN-Oceans Task Force on Marine Protected Areas and Other Area-based Management Tools.
	UNEP, FAO, IOC-UNESCO / IMO, WB, CEB, DOALOS, ISA
	 The Task Force members, in particular FAO, IMO, UNDOALOS, UNEP and IOC-UNESCO contributed to the CBD processes participation and provision of information to the Azores Expert Workshop and the 13th Meeting of the Subsidiary Body of Scientific, Technical and Technological Advice and the 9th Meeting of the COP.
	3
	UN-OCEANS Task Force on Establishing a Regular Process for Global Assessment of the Marine Environment (the AoA)
	UN, UNEP, IOC-UNESCO / IMO, FAO, UNIDO, IAEA, WB, IMO, UNDP, WHO, WMO, UNDOALOS, ISA
	Consultations between DOALOS and other organizations, in particular IOC-UNESCO and UNEP were undertaken about issues relating to data handling and communication strategies. 
	 DOALOS received nominations of focal points for the Regular Process from most of the organizations and programmes mentioned in General Assembly resolution 65/37 A.
	 Discontinued in 2009.
	4
	UN Atlas of the Oceans
	FAO and All other UN-Oceans members
	 UN-Ocean members provided a total of $60,000 in 2010 for communication work on the Atlas which supported the needed changes. Some members participate through in-kind contributions and others also provide financial support.
	 UNEP provided marine biodiversity assessment and outlook reports, produced for CBD COP10, to the UN Atlas. 
	 FAO, as secretariat of the UN Atlas of the Oceans website which hosts the UN-Oceans web content, with support from UN-Oceans Coordinator, updated the UN-Oceans pages including all meeting reports back to 1999, updated governance arrangements, and the work of all the Task Forces. Duplicate content originally housed within the IOC-UNESCO web site has been fully migrated to the UN Atlas of the Oceans site.
	5
	Task Force to work for material Yeosu World Expo. 
	UNEP and FAO/IMO
	 Established in 2011
	6
	UN-Oceans Task Force on Global Partnership for Climate, Fisheries and Aquaculture (PaCFA)
	FAO / UNEP, IOC-UNESCO, UNDP, CBD, WB
	 PaCFA has been incorporated as an UN-Oceans Task Force.
	7
	UN-OCEANS Task Force on Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities 
	UNEP /UN DOALOS
	 Discontinued in 2007
	8
	UN-OCEANS Task Force on Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction
	UN DOALOS (OLA), CBD/IMO
	 A compilation of existing tools on the conservation and sustainable use of marine biological diversity beyond areas of national jurisdiction was created.
	The Task Force members collaborated to support of the work of CBD in identifying Ecologically and Biologically Significant Areas or EBSAs, in particular the development of an EBSA repository system of scientific information on EBSA, as well as organization of a series of regional workshops.  
	 The Task Force noted, as guidance for its future activities, the adoption by COP 10 of a Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Biodiversity Targets including Target 11 for MPAS with 10% global coverage.
	 A webpage has been created by UN  DOALOS. The webpage includes a section on the UN-Ocean Task force with a list of links to the websites of the Task Force members.
	 Task Force prepared a contribution to the UN-Oceans report on its activities to the eighth meeting of the ICP held in June 2007.  The contribution provided information on activities undertaken by the members of the Task Force related to marine genetic resources. Furthermore, in preparing the Secretary-General’s report (document A/62/66/Add.2) in order to assist the second meeting of the Ad Hoc Open-ended Informal Working Group to study issues relating to the conservation and sustainable use of marine biological diversity beyond areas of national jurisdiction (2008). In preparing its agenda, the inputs received by members of the Task Force were used by UN DOALOS as a basis for the information included in the report on relevant activities undertaken by their organizations.
	 A number of documents for submission to the ninth meeting of the CBD Conference of the Parties were submitted by CBD for peer review by the members of the Task Force.
	9
	UN-OCEANS Outreach Task Force
	IOC-UNESCO, FAO, UNDP, UNEP
	 The Outreach Task Force is working with UN Atlas for outreach, is enhancing the volume of content on the UN-Oceans web site and also presented a draft UN-Oceans PowerPoint. In addition production of printed materials (posters, postcards, triptych) as well as a side event on ocean acidification organized for UNFCCC Cop 17. 
	10
	New Task Force on Marine Debris. (created in June 2011)
	UNEP, IMO / IOC-UNESCO, FAO
	UNEP and IMO will co-lead the Task Force and prepare TOR to ensure complementarity with GESAMP relevant work. Other members of UN-Oceans may also participate in the work of the Task Force.
	Annex II
	Comparison Table: UN-Oceans, UN-Energy and UN-Water
	(ENGLISH ONLY)
	Criteria
	UN-Oceans
	UN-Energy
	UN-Water
	Membership
	14 United Nations entities currently members. Any secretariat in the UN system may become a member through an expression of will. 
	21 United Nations members. 
	The network is entirely informal, participation is voluntary, and there are no regular reporting mechanisms. At present less than half of the 21 members contribute and engage regularly.
	29 United Nations members and 23 external partners. Any UN agency, programme or other UN entity with water-related issues, including sanitation and natural disasters, as part of their mandate may become member in UN-Water by contacting the Secretariat of UN-Water.  Partners can also apply to the Secretariat for partner status. 
	There are regular reporting mechanisms and indicators.
	TOR
	 Strengthening coordination and cooperation of the UN activities related to ocean and coastal areas;
	 Reviewing the relevant programmes and activities of the UN system, undertaken as part of their contribution to the implementation of UNCLOS, Agenda 21, and the Johannesburg Plan Of Implementation (JPOI);
	 Identification of emerging issues, the definition of joint actions, and the establishment of specific task teams to deal with these, as appropriate;
	UN-Energy is the principal interagency mechanism in the field of energy to help ensure (a) coherence in the UN system's multi-disciplinary response to WSSD; and (b) collective engagement of non-UN stakeholders.
	Accordingly, UN-Energy will:
	1. Promote coherence in the UN system's multi-disciplinary response to WSSD by:
	 Acting as a gateway for sharing information, knowledge, experiences and good practices as well as initiatives in all aspects for implementing the JPOI;
	UN-Water will seek to enhance the coherence, credibility and visibility of UN system actions related to its scope of work, and, in particular:
	a) Identify strategic issues and priorities for system-wide action, and facilitate timely, coordinated and effective responses by the UN System and its partners at global, regional and country levels in relation to both policy development and implementation.
	b) Promote the elaboration and facilitate the dissemination of system-wide positions shared by UN-Water members, in particular with regard to relevant MDG and JPOI targets and their achievement.
	 Promoting the integrated  management of ocean at the international level; 
	 Facilitating as appropriate, the inputs to the annual report of the Secretary General on oceans and the law of the sea;
	 Promoting the coherence of the UN system activities on oceans and coastal areas with the mandates of the General Assembly, and the priorities contained in the MDGs, the JPOI and of governing bodies of all UN-Oceans members.
	 Maintaining an overview of on-going and planned work within the system and building/strengthening synergies among independent initiatives at the national, sub regional, regional and global levels;
	 Promoting joint programming, harmonization and cooperation in the energy-related activities of the organizations of the system;
	 Building on and drawing lessons from past experience in inter-agency collaboration on energy;
	 Employing dynamic and action-oriented approaches to coordination with extensive use of information and communication technologies.
	 2. Promote interaction with other stakeholders by:
	 Developing a data base on the roles, potentials, strengths and programmes of relevant stakeholders;
	 Developing and maintaining dynamic and interactive mechanisms for information exchange and dissemination among all partners; and
	 Organizing a regular exchange of views on policy in the field of energy and related activities, as well as developing partnerships
	 3. UN-Energy will focus on substance and collaborative actions both in regard to policy development in the energy area and its implementation as well as in maintaining an overview of major on-going initiatives within the system based on the UN-Energy work programme at global, regional sub-regional and national levels. In addition, it will be:
	c) Facilitate inter-agency information exchange, including sharing of experiences and lessons learned, and serve as a clearing house for policy-relevant information, assessment and advice on status and trends at global and regional levels, and for providing member States with a collective point of entry to the system’s initiatives and responses in areas within its purview.
	d) Promote effective communication and collaboration between the UN system and civil society and private sector partners
	e) Facilitate and support work being carried out at the regional and sub-regional levels, both within the UN system and with partners, to follow-up on relevant goals and targets of the Millennium Declaration and the JPOI, working through the Regional Commissions and relevant inter-agency mechanisms;
	f) Contribute to the coherence and impact of UN System actions at country level, in support of Resident Coordinators, country teams and theme groups, and working in close collaboration and coordination with UNDG.
	Management of UN-Water will be performed by a Chair and Vice-Chair, elected from among its members on a rotational basis and normally serving for 2 years. UNDESA will continue to provide secretariat support.
	 A system-wide network open to all concerned organizations and entities;
	 A mechanism for the system's interaction with non-UN stakeholders (non-UN stakeholders include major actors from the private sector and the NGO community as well as other major groups identified in Agenda 21.)
	 A collaborative arrangement with rotating chairmanship at a high policy level and vice chair at the expert level; both for a period of two years.
	4. UN DESA will provide dedicated secretariat services for UN-Energy.
	5. Communications of the collaborative mechanism will be facilitated primarily through electronic means. UN-Energy will meet at least once each year. Meetings will be kept to a minimum and held within the margins of other activities whenever possible. UN-Energy may create time bound ad hoc issue groups.
	6. In developing UN-Energy's work programme full account will be taken of the key issues identified at CSD-9 and elaborated in the JPOI. The work programme will build on the work of the UN system organizations involved and strengthen synergies among them as well as the relevant non-UN stakeholders.
	7. UN-Energy will review its TOR every four years, or as appropriate.
	UN-Water plans of work will be updated every two years and will be set out in the reports of its meetings (see paragraph 14 below).
	The above TOR will be periodically updated.
	Institutional set up
	Term of chairmanship: Two years  rotating
	Current coordinator: UNDP 
	Deputy coordinator: UNEP 
	UN-Oceans creates ad hoc Task Forces:
	-UN-OCEANS Task Force on Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction;
	-UN-OCEANS Task Force on Establishing a Regular Process for Global Assessment of the Marine Environment (link to UNGA: Towards a Regular Process website);
	-Task Force on Global Partnership for Climate, Fisheries and Aquaculture (PaCFA);
	-UN-OCEANS Task Force on Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities (link to UNEP / GPA site) (Discontinued in 2007);
	-UN-Oceans Task Force on Marine Protected Areas and Other Area-based Management Tools.
	-UN-OCEANS Outreach Task Force
	-Task Force on Marine Debris
	No dedicated full time UN-Oceans staff.
	Term of chairmanship: Two years 
	Current chairman – UNIDO. Chairmanship at a high policy level.
	Current Vice-Chair: UNDP Vice chair at the expert level. 
	UN-Energy's work is organized around three thematic clusters, each led by two United Nations organizations:
	Energy access: led by UN DESA and UNDP, in partnership with the World Bank
	Renewable energy: led by FAO and UNEP, with support of IOC-UNESCO
	Energy efficiency: led by UNIDO and the IAEA
	UN DESA provides dedicated secretariat services for UN-Energy
	In addition, UN-Energy Africa (UNEA) was established as a sub-programme of UN-Energy focusing specifically on the African context. UN-Energy Africa is currently chaired by UN-HABITAT and co-chaired by UNIDO. Secretariat services are provided by UNECA and supported by UNIDO.
	UN-Energy creates time bound ad hoc issue groups.
	Term of Chairmanship: Two years
	Current Chairman: WMO
	Current  Vice-Chair: UN-Habitat
	UN-Water Senior Programme Managers (SPMs) represent UN-Water members. They constitute the highest operational decision-making body of UN-Water and provide the overall governance and strategic direction of UN-Water. They agree upon the UN-Water Work Programme and Indicative Budget for the forthcoming two years. The UN-Water SPMs shall agree upon the level of delegation to the UN-Water Joint Steering Group, the Chair and Vice-Chair and the Secretary, as stipulated in annex 2 of these operational guidelines.
	The UN-Water Joint Steering Group (JSG) - support efficient implementation of the UN-Water Work Programme and oversee budget allocations. UN-Water members and the Secretary as Ex Officio member. The Chair and Vice Chair of UN-Water are permanent members of the JSG. 
	Chair and Vice Chair of UN-Water are elected from among UN-Water members on a rotating basis. The service period is normally 2 years. Currently the chair is WMO and vice-chair is UN-Habitat.
	A Chief Technical Advisor, financed through the Multi-Donor Trust Fund, supports the work of the Chair provided the necessary financial resources are available.
	Secretariat is the organization of the coordinator, which is currently UNDP.
	A permanent Secretariat is provided by the UN Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA) in New York. The Secretariat consists of a Secretary, and an advisor.
	The Technical Secretariat of UN-Water provides substantive and administrative support to the Chair, Vice-Chair, Secretary and UN-Water members in their operations and activities for UN-Water. The Technical Secretariat has a virtual set-up and consists of the Chief Technical Advisor, the Advisor and additional support staff if so decided.
	UN-Water meetings of members and partners.
	The designated focal point and one alternate of each member are invited to participate in all UN-Water meetings. 
	There are thematic priority areas which are categorised according to a time plan, as an issue arises, 
	Thematic Priority Areas on: Water and Climate Change; Trans boundary Waters; Gender and Water;
	Task Forces focusing on: Country-Level Coordination;
	Regional Level Coordination;
	Scope of UN Water’s work encompasses all aspects of freshwater, including:
	 Surface and groundwater resources;
	 The interface between fresh and sea water;
	 It includes quality, quantity, development , assessment, monitoring and use of  freshwater resources (domestic uses, agriculture and ecosystems requirements);
	Sanitation - encompassing both access to and use of sanitation by populations and the interactions between sanitation and freshwater;
	 Water-related disasters, emergencies and other extreme events and their impact on human security.
	UN-Water seeks to add value to activities related to its scope of work at three levels:
	 At the level of the senior programme managers overseeing such activities in member organizations and agencies, by providing a forum for on-going contacts and periodic meetings among them;
	 at the regional level, by providing an instrument for effective exchange of information and facilitating mutual support between global and regional activities and developments, and encouraging regional inter-agency networking arrangements, supported by the Regional Commissions; 
	 At the country level, supporting, where appropriate and in close cooperation with UNDG, Resident Coordinators, country teams and theme groups by similarly encouraging and facilitating system-wide exchanges of information and dialogue on policy and operational issues.
	Development of work programme
	New issues are brought up by members at session meetings.
	An account is taken of the key issues identified at CSD-9 and elaborated in the JPOI. The work programme builds on the work of the UN system organizations.
	Plans of work updated every two years, or as an issues arise
	Financing 
	None
	The funding is primarily supported by UNIDO, the home agency of UN-Energy’s chair and DESA provides Secretariat support.
	A Multi Donor Trust Fund 
	Leadership/visibility of organisation in the sector
	UN-Energy, is a central coordinating body, has limited formal power and influence over a diverse set of contributing members.
	UN-Energy has a presence at events and holds their meetings at the margins of other activities when possible. 
	Members as a group have decision making power. As (SPMs) they employ a wide range of instruments, and have a presence at regional and country specific events.
	Integration and dissemination of knowledge. Integration of strategies to create coherence in programmes across the UN
	The UN-Oceans website is used as a platform for reporting what activities are being or have been conducted. Organizations and member States can see what else is being done. 
	Two events have facilitated the dissemination of knowledge: UN-Oceans expedition press conference and the UN-Oceans Side Event at COP-17, Durban, South Africa. 8 December 2011.   
	Integration through sharing information, knowledge, experiences, good practice as well as current initiatives. Organizations can see what else is being done.
	 A data base on the roles, potentials, strengths and programs of relevant stakeholders;
	 Dynamic and interactive mechanisms for information exchange and dissemination among all partners; 
	 Organizing a regular exchange of views on policy in the field of energy and related activities, as well as developing partnerships.
	Dissemination of knowledge is promoted through a wider variety of instruments. Communication is through face to face, electronic, and paper forms, workshops, reports, policy briefs, fact sheets, online website interface, web based communication (including multimedia), meetings, newsletters, fact sheets, water-wiki page and a very active events schedule. Information is frequently available in different languages.
	UN Water Facilitates timely, coordinated and effective responses by the UN System and its partners at global, regional and country levels in relation to both policy development and implementation.
	UN-Oceans participated in two events in 2011-2012: 
	1. UN-Oceans at Tara Oceans expedition press conference, UN Headquarter, New York City. 9 February 2012.  UN-Oceans gave a speech, and was part of the interview panel. 
	UN-Oceans Side Event at COP-17, Durban, South Africa. 8 December 2011.  This event was organised by UN-Oceans
	 Knowledge Network Programme - expanding the knowledge base. Internally, the Knowledge Network enables UN-Energy members to engage in efficient internal discussions and knowledge sharing activities at all working levels, drawing from each member’s comparative advantages.
	Knowledge brought by different members is utilised.
	Promoting coherence in the UN system's multi-disciplinary response to WSSD by:
	 Acting as a gateway for sharing information, knowledge, experiences and good practices as well as initiatives in all aspects for implementing the JPOI;
	 Maintaining an overview of on-going and planned work within the system and building/strengthening synergies among independent initiatives at the national, sub regional, regional and global levels;
	 Promoting joint programming, harmonization and cooperation in the energy-related activities of the organizations of the system;
	 Building on and drawing lessons from past experience in inter-agency collaboration on energy.
	UN-Energy has participated in several events, but communications of the collaborative mechanism is facilitated primarily through electronic means. Though a very active Facebook account, as well as twitter. A YouTube channel with close to 500 views, and an email newsletter. There is also a physical presence for face to face conversation at conferences and events.
	A wealth of knowledge of the different UN-Water members is employed.  Members bring in knowledge as they have decision making power.
	‘Water-wiki’ allows any registered user to add/edit their own information online. 
	Instruments employed
	Informal Instruments: 
	 Members reporting to other UN-Oceans members through the UN-Oceans annual report;
	 Newsletters through UN-Atlas of the Oceans
	Informal Instruments: 
	 Information centres - extensive use of information and communication technologies (newsletters, Facebook, Twitter, You Tube, news feed on their website);
	Informal Instruments: 
	 Reporting - Chair of UN-Water, or someone designated by him/her, reports back to HLCP on progress when requested. Regular reporting to UN-Water members and partners on noteworthy developments within respective priority area. Reporting is generally done at the UN-Water Senior Programme Manager meetings.
	 Information centres - extensive use of information and communication technologies (newsletters, face book, twitter, you tube)
	 Environmental Quality targets and environmental monitoring.
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	List of member States consulted
	(ENGLISH ONLY)
	Australia
	Greece
	Monaco
	South Africa
	Argentina
	Guatemala
	Morocco
	Spain
	Belgium
	Iceland
	Netherlands
	Sri Lanka
	Brazil
	India
	New Zealand
	Sweden
	Canada
	Indonesia
	Nigeria
	Thailand
	China
	Jamaica
	Norway
	Trinidad and Tobago
	Cuba
	Japan
	Pakistan
	Turkey
	Cyprus
	Kenya
	Papua New Guinea
	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
	Egypt
	Madagascar
	Republic of Korea
	United States of America
	Fiji
	Malaysia
	Russian Federation
	Venezuela
	France
	Mauritius
	Singapore
	Viet Nam
	Germany
	Mexico
	Solomon Islands
	Yemen
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	Intended impact
	United Nations, its funds and programmes
	Specialized agencies and IAEA
	  CEB
	  United Nations*
	  UNCTAD
	  UNODC
	  UNEP
	  UN-Habitat
	  UNHCR
	  UNRWA
	  UNDP
	  UNFPA
	  UNICEF
	  WFP
	  UN Women
	  UNOPS
	  ILO
	 FAO
	  UNESCO
	  ICAO
	  WHO
	  UPU
	  ITU
	  WMO
	  IMO 
	  WIPO
	  UNIDO
	  UNWTO
	  IAEA
	Report 
	 For action
	 For information
	Recommendation 1
	o/e
	L
	Recommendation 2
	o/e
	E
	E
	Recommendation 3
	e/g
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	 L
	L
	Recommendation 4
	g/o
	E
	E
	Recommendation 5
	c
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	Legend:  L: Recommendation for decision by legislative organ
	E: Recommendation for action by executive head
	   : Recommendation does not require action by this organization
	Intended impact:   a:  enhanced accountability   b:  dissemination of best practices    c:  enhanced coordination and cooperation    d: enhanced controls and compliance 
	e:   enhanced effectiveness     f:  significant financial savings  g:  enhanced efficiency    o:  other    
	* Covers all entities listed in ST/SGB/2002/11 other than UNCTAD, UNODC, UNEP, UN-HABITAT, UNHCR, UNRWA.



