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Το “Περισκόπιο των Ναυτίλων” είναι ένα µηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο της HELMEPA που
έχει ως στόχο να φέρει τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα πιο κοντά σε θέµατα που
αφορούν τη θαλάσσια έρευνα, τη χρήση νέων τεχνολογιών για την προστασία του
περιβάλλοντος και τις επιστήµες και τα επαγγέλµατα που συνδέονται µε το θαλάσσιο
περιβάλλον.
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Συνέδριο για τους Ωκεανούς
Νέα Υόρκη, 5-9 Ιουνίου 2017
Το τεύχος αυτό του Περισκοπίου θα το αφιερώσουμε στο Συνέδριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
για τους ωκεανούς που πραγματοποιήθηκε από 5
μέχρι 9 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη. Με το σύνθημα «Οι
Ωκεανοί μας, το Μέλλον μας», το συνέδριο υιοθέτησε μια πρόσκληση για δράση 14 σημείων (14-point
Call for Action), όπου οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι
των κρατών επιβεβαίωσαν την «ισχυρή δέσμευση
για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών μας και των θαλάσσιων πόρων για την αειφόρο
ανάπτυξη». Αυτός ακριβώς είναι και ένας από τους
17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που υλοποιούνται από το 2015 έως το 2030, με κύριο γνώμονα
τον τερματισμό της φτώχειας, τη μείωση των ανισοτήτων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στο συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από
6.000 άτομα, ο ΟΗΕ έφερε στο ίδιο τραπέζι εκπρο-

σώπους κυβερνήσεων και κρατών, περιβαλλοντικές
οργανώσεις, καλλιτέχνες, επαγγελματίες και ακτιβιστές, για να συζητήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί του πλανήτη μας. Εκτός από τις
συνεδριάσεις ολομέλειας, το συνέδριο περιελάμβανε 150 παράλληλες εκδηλώσεις, 41 εκθέσεις και
συνεντεύξεις στη δημοσιογραφική ζώνη του συνεδρίου (SDG Media Zone).
Τα θέματα που συζητήθηκαν στο συνέδριο
Τα κύρια θέματα που περιλαμβάνονται στους 7 εταιρικούς διαλόγους (Partnership Dialogues) συζητήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου ως
εξής:
1. Αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης
2. Διαχείριση, προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων
3. Αντιμετώπιση της οξίνισης των ωκεανών
4. Βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας
5. Αύξηση των οικονομικών κερδών στα μικρά
νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη και στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και πρόσβαση για
τους αλιείς μικρής κλίμακας στους θαλάσσιους
πόρους και τις αγορές
(Συνεχίζεται )
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6. Ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης, της
έρευνας και της θαλάσσιας τεχνολογίας
7. Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών και
των θαλάσσιων πόρων, εφαρμόζοντας το διεθνές δίκαιο μέσω της Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας

https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/15301Programme_of_partnership_dialogues_OC.pdf
Επί μέρους θέματα που συζητήθηκαν είναι τα παρακάτω:
• Θαλάσσια απορρίμματα και ρύπανση με πλαστικά
• Κλιματική αλλαγή και μετανάστευση πληθυσμών
• Υπεραλίευση, παράνομη αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
• Διατροφική ασφάλεια
• Θαλάσσιες μεταφορές και θαλάσσια οικονομία
• Θαλάσσια βιοποικιλότητα
• Προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές
• Υποθαλάσσιος θόρυβος
• Υποθαλάσσια ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τον ωκεανό
• Μέτρα και νομοθεσία των λιμανιών για την εξάλειψη της παράνομης αλιείας
• Θαλάσσιος τουρισμός
Εκτός από τα παραπάνω θέματα, συζητήθηκαν πρωτοβουλίες πολιτών, παρουσιάστηκαν περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies), βέλτιστες πρακτικές
(best practices), εθνικά και τοπικά σχέδια δράσης
για τη διάσωση ευαίσθητων οικοσυστημάτων και
σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων σε παράκτιες
περιοχές. Επίσης, συζητήθηκε η έννοια της
«γαλάζιας ανάπτυξης» και τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, καθώς ακόμη και συνεργασίες δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για ένα βιώσιμο θαλάσσιο
μέλλον και πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Τέλος, προβλήθηκαν ντοκιμαντέρ, όπως το “A plastic ocean”, το “Sea of Hope”
και το “Chasing Coral”. Ολόκληρο το πρόγραμμα του
συνεδρίου είναι εδώ:
https://oceanconference.un.org/programme

Τα αποτελέσματα του συνεδρίου
Τα αποτελέσματα του συνεδρίου περιλαμβάνουν:
1. Μια διακυβερνητική συμφωνία με τη μορφή
μιας «πρόσκλησης για δράση» 14 σημείων (14point Call for Action)
2. Μια Έκθεση που περιέχει τις περιλήψεις των
διαλόγων μεταξύ των εταίρων
3. Έναν κατάλογο εθελοντικών δεσμεύσεων που
στοχεύουν στη συμβολή για την υλοποίηση του
Στόχου 14 για την αειφόρο ανάπτυξη.

4. Την «πρόσκληση για δράση» και τη μη επεξεργασμένη έκδοση της Έκθεσης
Οι εθελοντικές δεσμεύσεις αποτελούν πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι κυβερνήσεις, τα Ηνωμένα
Έθνη, διακυβερνητικοί οργανισμοί, διεθνείς και περιφερειακοί οικονομικοί οργανισμοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, η επιστημονική κοινότητα, φιλανθρωπικές και
άλλες οργανώσεις. Μέχρι σήμερα, 1.393
εθελοντικές δεσμεύσεις έχουν δηλωθεί και
μπορείτε
να
τις
δείτε
στο
σύνδεσμο
https://oceanconference.un.org/commitments/.
Και μπορεί οι εργασίες του συνεδρίου να έχουν ήδη
ολοκληρωθεί, όμως οι δηλώσεις εθελοντικών δεσμεύσεων συνεχίζονται στο σύνδεσμο:
https://oceanconference.un.org/commitments/register/
Σημεία του συνεδρίου που ξεχώρισαν
«Δίκτυο» δράσης για τον ωκεανό – Ocean Action Hub
Το Ocean Action Hub στοχεύει στο να ενισχύσει την
αλληλεπίδραση και την επικοινωνία των φορέων,
ως μέρος της διαδικασίας του συνεδρίου. Κατά την
προετοιμασία του συνεδρίου, το Hub διεξήγαγε
ηλεκτρονικές συζητήσεις για τους ωκεανούς, οι οποίες συνέβαλαν στην ανάπτυξη και τη συγγραφή
της «Πρόσκλησης για δράση» του συνεδρίου. Με
αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η από κοινού ανάπτυξη λύσεων και εθελοντικών δεσμεύσεων από
πολλούς συμμετέχοντες και υπάρχει πρόσβαση σε
ένα χώρο για την επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών.
http://www.oceanactionhub.org/
http://www.oceanactionhub.org/ocean-forum
(Συνεχίζεται )

-> Περιεχόμενα <-

Σ
Ε
Λ
Ι
∆
Α
2

The Ocean Lab
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, το Ocean Lab
που υποστηρίχθηκε από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (United Nations Development Programme - UNDP) και την Κυβέρνηση της
Σουηδίας, φιλοξένησε παρουσιάσεις και συζητήσεις
από εκθέτες, που αφορούν προγράμματα σχετικά
με παγκόσμιες πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας, την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, την εξεύρεση λύσεων για
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινότητες κ.α. Οι επισκέπτες μπορούσαν επίσης να βιώσουν μέσω εικονικής πραγματικότητας τη ζωή κάτω
από το νερό.
http://www.oceanactionhub.org/ocean-lab-oceanconference
The Ocean Atlas 2017
Ο Παγκόσμιος Άτλας που περιλαμβάνει 12 σύντομα
μαθήματα με περισσότερες από 80 εντυπωσιακές
εικονογραφήσεις σχετικά με την ανθρώπινη επίδραση στον ωκεανό, παρουσιάστηκε στο συνέδριο. Εκδόθηκε από το “Heinrich Böll Foundation”, το
“Future Ocean Cluster of Excellence” και τη μηνιαία
εφημερίδα “Le Monde Diplomatique” και μπορεί να
είναι πολύ χρήσιμο ακόμα και ως εκπαιδευτικό υλικό και είναι διαθέσιμο δωρεάν εδώ.
Έκθεση φωτογραφίας – Waves of Action
Η έκθεση φωτογραφίας που εγκαινιάστηκε στις 6
Ιουνίου στο πλαίσιο του συνεδρίου, στοχεύει να
αναδείξει το ρόλο των τοπικών κοινοτήτων στην
προστασία των ωκεανών. Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (United Nations Development Programme - UNDP) και το Παγκόσμιο
Ταμείο Περιβάλλοντος (Global Environment Facility GEF) επενδύουν σε λύσεις που δίνονται από τις τοπικές κοινότητες, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της υποβάθμισης του θαλάσσιου
περιβάλλοντος.
http://stories.undp.org/waves-of-action
Πρόσκληση για δράση της νεολαίας
Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκε παράλληλη εκδήλωση με τίτλο “From Awareness Raising to Action
for the Oceans: the role of Youth and Civil Society”,
με σκοπό το πέρασμα από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τους ωκεανούς στην πράξη, με
έμφαση στο ρόλο της νεολαίας και της κοινωνίας
των πολιτών. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στις δράσεις των νέων για την επίτευξη των Στόχων για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου και του
Στόχου 14 για την προστασία των ωκεανών, καθώς
επίσης και τον αντίκτυπο που έχει στα μικρά νησιω-

τικά αναπτυσσόμενα κράτη (Small Island Developing
States – SIDS) η υποβάθμιση των ωκεανών και η
κλιματική αλλαγή.
Η διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση “Peace Boat”
ανακοίνωσε στο συνέδριο ένα νέο πρόγραμμα που
καλεί τους ηγέτες της νεολαίας από τα SIDS, μεταξύ
άλλων και από χώρες του Ειρηνικού, του Ινδικού
Ωκεανού και της Καραϊβικής, να ταξιδέψουν στο 95ο
Παγκόσμιο Ταξίδι της Peace Boat. Το ταξίδι θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2017 με πέρασμα από την
Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο
Βασίλειο και την Ισλανδία. Οι συμμετέχοντες θα
καταθέσουν τις εμπειρίες τους από τις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης της
θάλασσας στις κοινότητές τους, θα επισημάνουν τα
αποτελέσματα του συνεδρίου και θα δημιουργήσουν μια Πρόσκληση για Δράση για τους Νέους.
Δείτε περισσότερα παρακάτω:
http://peaceboat.org/english/?
page=view&nr=59&type=22&menu=62
Το αίτημα του Sir Richard
ωκεανούς

Branson για τους

Ο Sir Richard Branson, ιδρυτής του ομίλου Virgin
και γνωστος επενδυτής και δωρητής φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, προέτρεψε με το αίτημά του τις
κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να προστατέψουν
τουλάχιστον το 30% των ωκεανών έως το 2030. Το
αίτημά του, που κατατέθηκε κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης
του ΟΗΕ, Πίτερ Τόμσον, έχει λάβει πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές πολιτών παγκοσμίως. Η δέσμευση να προβούν τα κράτη σε δράση είχε ληφθεί
τον Σεπτέμβριο του 2016 στο Παγκόσμιο Συνέδριο
της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης
(IUCN), όπου 180 κυβερνήσεις και πάνω από 600 μη
κυβερνητικές οργανώσεις ψήφισαν να προστατέψουν σθεναρά τουλάχιστον το ένα τρίτο των ωκεανών της Γης έως το 2030. Δείτε το σχετικό βίντεο:
http://webtv.un.org/meetings-events/
conferencessummits/the-ocean-conference-5-9june-2017-un-headquarters-in-new-york/watch/
richard-branson-world-oceans-day2017/5464487691001
Χαρακτηριστικά βίντεο
Δύο βίντεο που προβλήθηκαν κατά την έναρξη του
συνεδρίου είναι το “Our Ocean, Our Future” και το
“The ocean and us”, δείχνοντας την προσφορά των
ωκεανών στον πλανήτη μας, αλλά και την ανθρώπινη επίδραση πάνω σε αυτούς.
Περισσότερα βίντεο μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο:
https://oceanconference.un.org/media#videos
(Συνεχίζεται )
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Δείτε επίσης live συνεντεύξεις και ομιλίες που μεταδόθηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook και Twitter,
καθώς και συζητήσεις που διοργανώνονται
προσεχώς για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης.
https://www.facebook.com/joinundesa/
Ακόμα,
χρησιμοποιώντας
το
hashtag
#SaveOurOcean, μπορείτε να κοινοποιήσετε δράσεις, νέα και ιδέες ή να δείτε αυτές που καθημερινά
αναρτώνται στο Twitter.
https://twitter.com/hashtag/SaveOurOcean?
src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%
2F%2Foceanconference.un.org

Ας μην ξεχνάμε ότι η ημερομηνία διεξαγωγής του
συνεδρίου, καθόλου τυχαία, συνέπιπτε με την
Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών που γιορτάστηκε σε
όλο τον κόσμο στις 8 Ιουνίου. Είναι καιρός να καταλάβουμε όλοι ότι το μέλλον μας εξαρτάται από την
υγεία και οικολογική ισορροπία των θαλασσών και
ωκεανών του πλανήτη μας. Και κλείνοντας, ας δούμε πως βλέπουν τα παιδιά με τα δικά τους μάτια την
προστασία των ωκεανών, μέσα από τα μηνύματα
των ομάδων Παιδικής HELMEPA για την Παγκόσμια
Ημέρα Ωκεανών.
h ttp ://h elmep ajun ior.gr/p d f/HJ-Mhn y mataPaghHmWkeanwn.pdf

Τα αποτελέσματα του συνεδρίου, δηλαδή η
«πρόσκληση για δράση», η Έκθεση και οι εθελοντικές δεσμεύσεις, θα αποτελέσουν μέρος του “Highlevel Political Forum” που θα πραγματοποιηθεί στην
έδρα του ΟΗΕ από τις 10 έως τις 19 Ιουλίου για την
παρακολούθηση και επανεξέταση της Ατζέντας
2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που υιοθετήθηκε
τον Σεπτέμβριο του 2015.
https://oceanconference.un.org/commitments/#visual

Τα links του µήνα:
♦ Με αφορμή την Ημέρα του Ναυτικού, που γιορτάστηκε στις 25 Ιουνίου, δοκιμάστε και σεις τις ναυτικές σας
γνώσεις στο ειδικό κουιζ του ΙΜΟ
http://dayoftheseafarer2016.imo.org/
♦ Coursera – Μια πλατφόρμα που προσφέρει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα από μεγάλα Πανεπιστήμια με
διαδικτυακές διαλέξεις πάνω σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα
https://www.coursera.org/
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Στείλτε µας τα σχόλιά σας για
την προσπάθεια αυτή καθώς και
προτάσεις για θέµατα τα οποία
θα θέλατε να συµπεριλάβουµε!

Περγάμου 5, 171 21 Ν. Σμύρνη - Αθήνα
210 93.43.088
210 93.53.847
helmepa@helmepa.gr - www.helmepa.gr

Ιδιοκτήτης:
Εκδότης:
Διεύθυνση Σύνταξης:
Κείμενα Τεύχους:

HELMEPA
Δημήτρης Κ. Μητσάτσος
Κριστιάνα Πρεκεζέ
Ελένη Τσόλκα

Σχεδιασμός:

Κωνσταντίνος Ανδρεάδης
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