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التابعة مجعية األمم املتحدة للبيئة 
 ربانمج األمم املتحدة للبيئةل

 الرابعةالدورة 
 2019 مارس/آذار 15-11 نريويب،

 2019آذار/آذار مارس  15مجعية األمم املتحدة للبيئة يف قرار اختذته 

 األنشطة الربيةمحاية البيئة البحرية من  -4/11

 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
إىل أن النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية تتمتع بقيم اجتماعية واقتصادية واسرتاتيجية وهلا  إذ تشري

إىل ضرورة حتقيق نظم تبعاً لذلك تشري و مهام ومنافع خمتلفة للبيئة واحلياة البشرية تعتمد على املوارد املوجودة فيها، 
 ،صحيحة ومستدامة إيكولوجية ساحلية وحبرية

التلوث الناجم عن أنشطة برية خمتلفة،  معرضة بشدة خلطراملناطق الساحلية والبحرية  تالحظ أنوإذ 
 نوعية البيئة الساحلية والبحرية، يقللاألمر الذي قد 

، (1)البيئة البحرية من األنشطة الربيةتنفيذ برانمج العمل العاملي حلماية إعالن مانيال لدعم إىل  وإذ تشري
تنفيذ برانمج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من  الستعراضاحلكومي الدويل الثالث االجتماع يف  الذي اعُتِمد

الذي حدد املغذايت ومياه و  ،(2)2012كانون الثاين/يناير   26و 25يومي األنشطة الربية، املعقود يف مانيال 
إعالن ابيل إذ تشري أيضًا إىل الصرف والقمامة البحرية ابعتبارها فئات مصادر التلوث البحري ذات األولوية، و 

تنفيذ الستعراض احلكومي الدويل الرابع الذي اعُتِمد يف االجتماع  ،(3)ن محاية البيئة البحرية من األنشطة الربيةبشأ
تشرين  31برانمج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية، املعقود يف ابيل، إندونيسيا، يومي 

 ،201٨ تشرين الثاين/نوفمرب 1األول/أكتوبر و

                                                      
(1  )UNEP/GPA/IGR.3/6املرفق ،. 
 .الستعراض حالياً ل األنشطة الربيةبرانمج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من خيضع (  2)
(3  )UNEP/GPA/IGR.4/5املرفق ،. 
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للتهديدات واملشاكل اليت تتعرض هلا املناطق الساحلية  الرامية إىل التصدياملبادرات املختلفة  وإذ تالحظ
 ،البحريةو الساحلية والبحرية والناشئة عن األنشطة الربية اليت قد يكون هلا أثر سليب على النظم اإليكولوجية 

مستوى إىل أن املوارد الساحلية والبحرية تسهم إسهاماً كبريًا يف االقتصاد، وأن اإلبقاء على  تشريوإذ 
خطة التنمية املستدامة دعم اليت توظائف وخدمات النظم اإليكولوجية  يوفرلبيئة الساحلية والبحرية ا عال من جودة

حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية ) املستدامةف التنمية امن أهد 14سيما اهلدف  ، وال(4)2030لعام 
 ،(واستخدامها على حنو مستدام

ابجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء واإلجراءات اليت تتخذها ابلتعاون مع أصحاب املصلحة  وإذ تعرتف
اآلخرين من أجل التصدي للتهديدات واملشاكل اليت تواجهها املناطق الساحلية والبحرية والناشئة عن األنشطة 

 الربية،
يف معاجلة مشاكل النظم اإليكولوجية البحرية  بعض الدول األعضاء أحرزتهابلتقدم الذي  وإذ تعرتف

البشرية واملؤسسية، ووضع وتطبيق السياسات البيئية السليمة ملوارد من حيث ابناء القدرات واسطة بوالساحلية 
 ،واستخدامها على حنو مستدام الساحلية والبحريةلبيئة احلفظ 

 عملبه من تقوم وما  لقدراتل ةستقلاملكز ا ر املبرانمج األمم املتحدة للبيئة و  مراكز وجود إذ تالحظو 
إندونيسيا إلنشاء مركز إقليمي  اليت نظمتها حكومة اجلاريةاملبادرة  أيضاً ملعاجلة مصادر التلوث الربية، وتالحظ 

 ،مستقل للقدرات يف ابيل
واستخدامها على  لنظم اإليكولوجية البحرية والساحليةابتحدايت التمويل فيما يتعلق حبفظ  وإذ تسلم

 ،حنو مستدام
إىل أمهية إسهامات شراكات أصحاب املصلحة املتعددين، مبا يف ذلك الشراكات بني القطاعني  وإذ تشري

يف تنفيذ االلتزامات احلكومية  ،لدوليةالعام واخلاص والشراكات بني وكاالت األمم املتحدة والشراكات احلكومية ا
 ،أهداف التنمية املستدامةالدولية الرامية إىل النهوض ابلعمل بشأن 

 العامة، تعزيز تعميم مراعاة محاية النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية يف السياساتعلى  توافق -1
البحرية واجلسيمات  القمامةو  ومياه الصرفال سيما تلك اليت تتناول التهديدات البيئية اليت تسببها زايدة املغذايت 

 ؛للتنمية املستدامة بوصفها إطاراً  2030لعام التنمية املستدامة البالستيكية البحرية الدقيقة، لدعم خطة 
املعارف من خالل  وتبادل والدروس املستفادة واخلربة الفنيةتعزيز بناء القدرات على  توافق أيضاً  -2

التعاون والشراكات اليت تضم احلكومات واملؤسسات املالية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واخلرباء على الصعيدين 
 ؛شطة الربية ومصادر التلوثاإلقليمي والعاملي يف جمال محاية النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية من األن

عمل ما تقوم به من ودعم مع الدول األعضاء حتسني التنسيق واملشاركة على  كذلك  توافق -3
من  ذات الصلةواملبادرات الدولية  سائر احملافلالبحار اإلقليمية و مع برامج الروابط  توطيدو بشأن التلوث الربي؛ 

 ؛أجل اإلجناز الفعال بطريقة متكاملة

                                                      
 .70/1قرار اجلمعية العامة   (4)
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إجراءات وكذلك العلمية والتقنية، اخلربات و العملية  والتجاربتبادل املعلومات على  تشجع -4
ما بني املؤسسات واملنظمات احلكومية واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص فيالتعاون والعمل املشرتك والشراكة 

 ؛يف هذا اجملالواملنظمات غري احلكومية اليت لديها مسؤوليات أو خربات 
محاية البيئة البحرية من األنشطة الربية على  ابلعمل علىالدول األعضاء إىل املبادرة  تدعو -5

التقين، ونقل التكنولوجيا على أساس طوعي والتآزر يف اجملال مبراعاة التعاون وذلك  ،الصعيدين الوطين واإلقليمي
 ؛بشروط متفق عليها، وبناء القدرات، وتبادل أفضل املمارسات

 رهنًا بتوافراملساعدة التقنية، قدم تلربانمج األمم املتحدة للبيئة أن  ةالتنفيذي ةإىل املدير  تطلب -6
العاملية ملعاجلة مشكلة القمامة البحرية،  ةاملوارد، من خالل مجلة وسائل منها برامج البحار اإلقليمية، والشراك

حلماية البيئة البحرية  يلربانمج العمل العامل العاملي إلدارة املغذايت التابع واملنتدى ،واملبادرة العاملية للمياه املستعملة
 .من األنشطة الربية

___________ 


