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التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 الثانيةالدورة 
 3216 مايو/أيار 32-32نريويب، 

 ب المرجانيةااإلدارة المستدامة للشع - 2/22
 ،األمم ادلتحدة للبيئةعية مجإن 

كانون األول/ديسمرب   32ادلؤرخ  66/162 ىاقرار يف حثت  قد اجلمعية العامةأن إىل  إذ تشري
الدول، يف إطار والياهتا  ‘‘محاية الشعاب ادلرجانية من أجل سبل العيش والتنمية ادلستدامة’’ادلعنون ، و 3212

الوطنية، وادلنظمات الدولية ادلختصة، يف إطار ادلهام ادلنوطة هبا، على أن تقوم، يف ضوء ما يتوجب إجنازه من 
عمل، بازباذ مجيع اخلطوات العملية على ادلستويات كافة حلماية الشعاب ادلرجانية وما يتصل هبا من نظم 

مية ادلستدامة، دبا يف ذلك ازباذ إجراءات فورية متضافرة على الصعد إيكولوجية من أجل سبل العيش والتن
العادلي واإلقليمي واحمللي للتصدي لتحديات تغري ادلناخ، بسبل تشمل تدابري التخفيف من حدتو والتكيف معو، 

م ومعاجلة ما ينجم عنو وعن ربمض احمليطات من آثار سلبية تضر بالشعاب ادلرجانية وما يتصل هبا من نظ
 ،إيكولوجية

ادلستقبل الذي ’’إىل الوثيقة اخلتامية دلؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ادلعنونة  وإذ تشري أيضاً 
بأن الشعاب ادلرجانية تعود بفوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية كبرية،  ونسلم أيضاً ’’، اليت ورد فيها ‘‘نصبو إليو

من الدول الساحلية، وبأن الشعاب ادلرجانية وغابات ادلنغروف تتأثر بشدة وخباصة بالنسبة للدول اجلزرية وغريىا 
بعوامل من بينها آثار تغري ادلناخ وربمض احمليطات واإلفراط يف الصيد وادلمارسات الضارة يف رلال صيد األمساك 

لغابات ادلنغروف التعاون الدويل من أجل احلفاظ على الشعاب ادلرجانية والنظم البيئية  حنن نؤيدوالتلوث، و 
 ،(1)‘‘واالستفادة منها يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية وتيسري التعاون التقين وتبادل ادلعلومات طوعاً 

                                                      
 .3213سبوز/يوليو  32ادلؤرخ  66/322اجلمعية العامة (  النص ادلتفق عليو يف قرار 1)
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، 1996خطة عمل مؤسبر القمة العادلي لألغذية، ادلعتمدة يف روما يف عام  وإذ تضع يف اعتبارىا
عن مبادئ روما اخلمسة من أجل أمن غذائي عادلي مستدام، احملددة يف اإلعلن ادلنبثق عن مؤسبر القمة  فضلً 

 ،3229العادلي ادلعين باألمن الغذائي لعام 

التقليل من  ، وىوادلتعلق بالتنوع البيولوجي 12ىدف آيتشي رقم  أيضاً وإذ تضع يف اعتبارىا 
الضغوط البشرية ادلتعددة على الشعاب ادلرجانية وغريىا من النظم اإليكولوجية اذلشة ادلتضررة من تغري ادلناخ أو 

وإذ  ربمض احمليطات إىل أدىن حد ممكن، من أجل احملافظة على سلمة ىذه الشعاب والنظم وأدائها لوظائفها،
 ،3216يساورىا قلق عميق لعدم الوفاء دبهلة عام 

ادلعنونة  3216الوثيقة اخلتامية دلؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة لعام  وإذ تضع يف اعتبارىا
تعرتف جبملة أمور منها أن اليت  11منو الفقرة سيما  ، وال‘‘3222ربويل عادلنا: خطة التنمية ادلستدامة لعام ’’

ر وربمض احمليطات وغري ذلك من آثار تغري ادلناخ اليت ارتفاع درجات احلرارة العادلية وارتفاع مستوى سطح البح
والدول اجلزرية الصغرية  العديد من أقل البلدان منواً  هاادلناطق الساحلية والبلدان الساحلية ادلنخفضة، دبا فيتضر ب

 من أىداف التنمية ادلستدامة، 11مع مراعاة اذلدف النامية، 

اتفاقية األمم ادلتحدة لقانون البحار لعام  ؤكد رلدداً ي 66/162إىل أن قرار اجلمعية العامة  تشريوإذ 
اليت توفر اإلطار القانوين العام لألنشطة ادلضطلع هبا يف احمليطات، وإذ تشدد على طابعها اجلوىري، وإذ  1923

دد بد من النظر فيها ككل باتباع هنج متكامل متع وال اً،وثيقمرتابطة ترابطًا تعي أن مشاكل حيز احمليطات 
 ،التخصصات والقطاعات

 11بإعلن مانادو ادلتعلق باحمليطات الذي اعتمده ادلؤسبر العادلي ادلعين باحمليطات يف  تقروإذ 
، وكذلك ادلقرر 1996رتا بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي لعام ا، وبوالية جاك3229أيار/مايو 

 ،دلؤسبر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي 13/32

بربنامج العمل العادلي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية، وبالدعوة ادلتواصلة إىل  وإذ تعرتف
ادلنبثق عنها، اللذين يوفران  3212ازباذ إجراء اليت وجهتها ادلبادرة الدولية للشعاب ادلرجانية وإطار العمل لعام 

بإدارة  ذات الصلةاإلقليمية األخرى /أو الدولية و ياناتالكعن  للنهوض بقضايا احمليطات، فضلً  مفيداً  أساساً 
 ،احمليطات والتنوع البيولوجي البحري

 3211إىل القرار الذي ازبذتو ادلبادرة الدولية للشعاب ادلرجانية يف تشرين األول/أكتوبر  وإذ تشري
لية، مع التأكيد على الرتابط بني إىل اجملتمعات احمل بشأن تعزيز هنج متكامل إزاء حفظ الشعاب ادلرجانية استناداً 

 بسبب األنشطة الربية، ضارةالرب والبحر، الذي يركز على ما تتعرض لو الشعاب ادلرجانية من آثار 

أيار/مايو  16دو الذي اعتمد يف ادلؤسبر العادلي ادلعين بالشعاب ادلرجانية يف اإىل بيان مان إذ تشريو 
ون بني احلكومات وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة، وكذلك مع سائر ، والذي اعرتف بأمهية استمرار التعا3211

ادلنظمات الدولية وادلنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واجملتمعات احمللية، من أجل اإلدارة ادلستدامة 
 ،ةللشعاب ادلرجانية، وبأن بإمكان البلدان إحراز تقدم يف ىذا التعاون من خلل مجعية األمم ادلتحدة للبيئ

 ،(3)66/162، وفق ما ىو مبني يف قرار اجلمعية العامة بأن ادلليني من سكان العامل وإذ تسلم
يعتمدون على سلمة الشعاب ادلرجانية وما يتصل هبا من نظم إيكولوجية من أجل سبل العيش والتنمية 

                                                      
 .من الديباجة 12الفقرة   (3)
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 للمجتمعات احمللية ويوفر ادلستدامة ألهنا مصدر رئيسي للغذاء والدخل وعنصر يعزز البعدين اجلمايل والثقايف
 ،الشواطئ وتعريةاحلماية من العواصف وموجات تسونامي  أيضاً 

بالتعاون وادلبادرات اإلقليمية، دبا يف ذلك مبادرة ادلثلث ادلرجاين ادلتعلقة بالشعاب ادلرجانية  وإذ ترحب
التحدي الكارييب، ومشروع ادلناظر البحرية مبادرة ومصائد األمساك واألمن الغذائي، وربدي ميكرونيزيا، و 

الشرقية من احمليط اذلادئ، وشراكة غرب احمليط اذلندي، وربدي احملافظة على ادلوارد الطبيعية  االستوائيةللمناطق 
يف غرب أفريقيا، وادلبادرة اإلقليمية للمحافظة على أشجار ادلنغروف والشعاب ادلرجانية واستغلذلا على حنو 

 ،منطقة األمريكتنيرشيد يف 

االلتزامات على الصعد الوطين واإلقليمي أخذ التعاون و إقامة ادلبادرات و ازباذ إىل  تدعو -1
لشعاب النظم اإليكولوجية لوالدويل من أجل احملافظة على الشعاب ادلرجانية وإدارهتا بطريقة مستدامة، دبا فيها 

هم يف ربقيق األمن الغذائي والتغذية من أجل سبل عيش ادلرجانية للمياه الباردة وغابات ادلنغروف اليت تس
 الشعوب؛

وربقيق النمو ادلستدام الشامل  إىل إتاحة الفرص االقتصادية ادلستدامة بيئياً  على احلاجةتشدد  -3
 ؛من الشعاب ادلرجانية من أجل ربسني سبل عيش ادلستفيدين يف اجملتمعات احمللية

أمهية الشعاب ادلرجانية وما يتصل هبا ب ادلتعلقةت ونقل ادلعارف بأن التعليم وبناء القدرا تسلم -2
من نظم إيكولوجية، دبا يف ذلك النظم اإليكولوجية ادلرجانية يف ادلياه الباردة وغابات ادلنغروف، والتهديدات اليت 

مستدامة، ىي أمور تتعرض ذلا ىذه النظم اإليكولوجية، والتدابري ادلوصى هبا لكفالة محايتها واستخدامها بطريقة 
 بالغة األمهية، وتدعو احلكومات القادرة على دعم اإلجراءات من ىذا القبيل إىل القيام بذلك؛

احلكومات على مواصلة إقامة الشراكات مع قطاع الصناعة، دبا يف ذلك مصائد  تشجع -1
الشراكات بني القطاعني العام  إقامةعلى األمساك ومؤسسات تربية األحياء ادلائية والسياحة، واجملتمع ادلدين، و 

واخلاص من أجل إذكاء الوعي بأمهية الشعاب ادلرجانية وما يتصل هبا من نظم إيكولوجية، دبا يف ذلك النظم 
التهديدات اليت تتعرض ذلا ىذه النظم اإليكولوجية، باإليكولوجية ادلرجانية يف ادلياه الباردة وغابات ادلنغروف، و 

كفالة محايتها واستخدامها بطريقة مستدامة؛ وتشجع احلكومات على التعاون على محاية والتدابري ادلوصى هبا ل
ىذه النظم اإليكولوجية وإدارهتا على حنو مستدام؛ وتدعو يف ىذا الصدد إىل ازباذ ادلبادرات لتطوير السياحة 

شري للربامج ادلتعلقة برنامج السياحة ادلستدامة التابع إلطار العمل العادلستدامة، دبا يف ذلك من خلل 
 ؛باالستهلك واإلنتاج ادلستدامني

احلكومات على صياغة واعتماد وتنفيذ هنج متكاملة وقائمة على النظم  تشجع أيضاً  -6
اإليكولوجية وشاملة لإلدارة ادلستدامة للشعاب ادلرجانية والشعاب ادلرجانية للمياه الباردة وغابات ادلنغروف وما 

 ولوجية؛هبا من نظم إيك تصلي

من أىداف  12البلدان يف ىذا السياق إىل ازباذ إجراءات ذات أولوية لتحقيق اذلدف  تدعو - 6
 ؛هبا تصلةشي للتنوع البيولوجي ادلتعلق بالشعاب ادلرجانية والنظم اإليكولوجية ادلتآي

يف ذلك  احلكومات على إيلء األولوية حلفظ الشعاب ادلرجانية وإدارهتا ادلستدامة، دباتشجع  - 2
من خلل إنشاء مناطق حبرية زلمية وإدارهتا إدارة فعالة، وكذلك من خلل النهج القطاعية وادلكانية األخرى 
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هبدف تعزيز دبا يتسق مع القانون الوطين والدويل واستنادًا إىل أفضل ادلعلومات العلمية ادلتاحة، ذات الصلة، 
 مرار توفري خدمات النظم اإليكولوجية للشعاب ادلرجانية؛القدرة على الصمود أمام تغري ادلناخ وتأمني است

احلكومات واجلهات ادلاحنة إىل تقدًن الدعم التقين وادلايل من أجل حفظ الشعاب  دعوت -2
 يف البلدان النامية؛دبا يف ذلك ادلرجانية وإدارهتا، 

 طريقةبالدور احليوي الذي تؤديو ادلرأة يف حفظ الشعاب ادلرجانية واستخدامها ب وإذ تسلم -9
ادلتعلقة السياسات وتنفيذ مستدامة، وإذ تؤكد ضرورة ادلشاركة الكاملة للمرأة على مجيع ادلستويات يف وضع 

 ؛حبفظ الشعاب ادلرجانية واستخدامها بصورة مستدامة

من خلل  ، على األخصمج األمم ادلتحدة للبيئة أن يقومإىل ادلدير التنفيذي لربنا تطلب -12
وحدة الشعاب ادلرجانية وبالتعاون مع ادلنظمات وادلبادرات الدولية األخرى ذات الصلة، ويف إطار برنامج العمل 

ار إطعن عمليات التقييم يف  وادلوارد ادلتاحة، بادلسامهة يف إذكاء الوعي من خلل محلت التوعية العامة، فضلً 
مهية اإلدارة ادلستدامة للشعاب ادلرجانية وما يتصل هبا من نظم إيكولوجية، دبا يف ذلك أل توقعات البيئة العادلية

 لشعاب ادلرجانية يف ادلياه الباردة؛اإليكولوجية لنظم ال

إىل ادلدير التنفيذي أن يقوم، يف حدود ادلوارد ادلتاحة وبالتعاون مع احلكومات ًا تطلب أيض -11
جلهات ادلعنية القادرة على ذلك، بتعزيز بناء القدرات ونقل ادلعارف وتطوير أدوات التخطيط ذات الصلة من وا

هبا من نظم إيكولوجية،  تصلأجل ذبنب اآلثار الضارة لتغري ادلناخ واألنشطة البشرية على الشعاب ادلرجانية وما ي
عدة على تعزيز وإدامة قدرة الشعاب ادلرجانية والنظم ، فضًل عن ادلساأو احلد من تلك اآلثار أو التخفيف منها
 اإليكولوجية ذات الصلة هبا على الصمود؛

خلل وحدة الشعاب ادلرجانية،  من ال سيما ،إىل ادلدير التنفيذي أن يقوم تطلب كذلك -13
، ادلوارد ادلتاحة، يف حدود وبالتعاون مع ادلنظمات وادلبادرات الدولية األخرى ذات الصلة، دبساعدة احلكومات

وغريىا من الدول الساحلية النامية، بناء  دبا يف ذلك حكومات الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواً 
 إقليمية وخطط عمل يف ىذا الصدد؛و على طلبها، على وضع وتنفيذ تدابري وطنية 

، وبالتعاون مع ادلبادرة الدولية 3212عام ، حبلول عد  إىل ادلدير التنفيذي أن ي كذلك  تطلب -12
لألدوات السياساتية وآليات احلوكمة  ربليلً للشعاب ادلرجانية وغريىا من ادلنظمات واجلهات الشريكة ادلعنية، 

 ماية الشعاب ادلرجانية وإدارهتا ادلستدامة؛ادلعنية حب العادلية واإلقليمية

 ،اصلة تطوير ادلؤشرات ذات الصلة بالشعاب ادلرجانيةمو دعم إىل ادلدير التنفيذي  تطلب أيضاً  -11
التقييمات اإلقليمية للشعاب ادلرجانية، وإعداد تقرير عادلي عن حالة واذباىات الشعاب ادلرجانية من خلل و 

اإلقليمية ، بالتعاون مع ادلبادرات الشبكة العادلية لرصد الشعاب ادلرجانية التابعة للمبادرة الدولية للشعاب ادلرجانية
 ؛القائمة، آخذاً يف اعتباره التقييمات اإلقليمية والعادلية اجلارية

لبيئة يف دورهتا األمم ادلتحدة ل إىل مجعية إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم تقريراً  كذلكتطلب   -16
 عن التقدم احملرز يف تنفيذ ىذا القرار. الثالثة

 اجللسة العامة السادسة
 3216أيار/مايو  32

_________ 


