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التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 الثانيةالدورة 
 3213 مايو/أيار 34-32نريويب، 

 المحيطات والبحار - 2/01
 إن مجعية األمم ادلتحدة للبيئة،

 بأن البيئة البحرية، مبا فيها احمليطات والبحار وادلناطق الساحلية ادلتامخة، تشكل كلً  إذ تسلم
 ،ىامة لتحقيق التنمية ادلستدامة ، وىي مكون أساسي لنظام دعم احلياة العادلي وثروة توفر فرصاً متكاملً 

إزاء األخطار اليت هتدد صحة زليطاتنا ومناطقنا الساحلية وأراضينا الرطبة  د القلقوإذ يساورىا شدي
وجزرنا، على النحو الوارد يف مجلة وثائق منها التقييم البحري العادلي ادلتكامل األول )التقييم العادلي األول 

على الصعيد العادلي، مبا يف ذلك  للمحيطات( التابع للعملية ادلنتظمة لإلبلغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها
، والتقرير 42/322يف قرارىا  لألمم ادلتحدة االقتصادية، اليت اعًتفت هبا اجلمعية العامة -اجلوانب االجتماعية 

، والفصل الثلثون من تقرير التقييم اخلامس للهيئة (1)الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العاملعن 
 ،، وإزاء احتمال تفاقم ىذه األخطار يف ادلستقبل ادلنظور(3)ادلعنية بتغري ادلناخاحلكومية الدولية 

يدعو إىل حفظ  3212أيلول/سبتمرب  32ادلؤرخ  42/1 قرار اجلمعية العامةأن إىل  وإذ تشري أيضاً 
ة األمم احمليطات ومواردىا واستخدامها ادلستدام من خلل تنفيذ القانون الدويل وفق ما ىو وارد يف اتفاقي

تشري  ادلتحدة لقانون البحار اليت توفر اإلطار القانوين حلفظ احمليطات ومواردىا واستخدامها ادلستدام، وفق ما
 ،‘‘ادلستقبل الذي نصبو إليو’’من وثيقة  125إليو الفقرة 

 ، وإذ ترحب بإدراج3222طة التنمية ادلستدامة لعام خلاجلمعية العامة  اعتمادإىل  وإذ تشري أيضاً 
من أىداف التنمية ادلستدامة يف تلك اخلطة، وما يتضمنو من االلتزام حبفظ احمليطات واستخدامها  11اذلدف 

                                                      
تقييم منتصف ادلدة للتقدم احملرز أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، الدراسة االستشرافية الرابعة للتنوع البيولوجي يف العامل:   (1)

 .3211مونًتيال، ، 3232-3211صوب تنفيذ اخلطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة 

ذليئة مسامهة الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم اخلامس الصادر عن ااآلثار والتكيف والقابلية للتأثر. : 3211ادلناخ  تغري(  3)
 ، نيويورك، مطبعة جامعة كامربدج.احلكومية الدولية ادلعنية بتغري ادلناخ
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ادلستدام، مع االعًتاف يف نفس الوقت بالصلة القائمة بني صحة احمليطات وإنتاجيتها وسائر أىداف التنمية 
 ادلستدامة،

وادلعنون  3212كانون األول/ديسمرب   33ؤرخ ادل 42/333إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ تشري كذلك
من أىداف التنمية ادلستدامة: حفظ احمليطات والبحار وادلوارد  11مؤدتر األمم ادلتحدة لدعم تنفيذ اذلدف ’’

وترحب على وجو اخلصوص بالقرار الوارد فيو  ،‘‘البحرية واستخدامها على ضلو مستدام لتحقيق التنمية ادلستدامة
 ،3214يف فيجي يف حزيران/يونيو لرفيع ادلستوى بعقد ادلؤدتر ا

اتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط العمل اإلقليمية وادلنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد مبسامهة  وإذ تقر
ذات  األخرى من أىداف التنمية ادلستدامة واألىداف 11يف حتقيق اذلدف  ، وفقًا للقانون الدويل،األمساك

عن ادلتابعة واالستعراض اإلقليميني، مبا يف ذلك من خلل آليات الرصد  اإلقليمي، فضلً الصلة بو على الصعيد 
 ،3222واإلبلغ اليت يتعني وضعها من أجل تنفيذ خطة عام 

بادلسامهة اذلامة اليت يقدمها العديد من االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف يف حتقيق  وإذ تسلم أيضاً 
 ،وادلسامهة يف عمليات ادلتابعة واالستعراض أىداف التنمية ادلستدامة

ادلستقبل الذي نصبو ’’إىل أن الوثيقة اخلتامية دلؤدتر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ادلعنونة وإذ تشري 
للتنوع البيولوجي ادلتعلقة بتدابري احلفظ ادلتخذة  11رقم  شيتآي ىدفأكدت من جديد االلتزام الوارد يف ‘‘ إليو

إىل أفضل  مع القانون الوطين والدويل واستناداً  حسب ادلناطق، مبا يف ذلك ادلناطق البحرية احملمية، اتساقاً 
، وإىل (2)ادلعلومات العلمية ادلتاحة، باعتبار ذلك أداة حلفظ التنوع البيولوجي واستخدام مكوناتو بطريقة مستدامة

يف ادلائة من ادلناطق الساحلية  12من أىداف التنمية ادلستدامة تستدعي حفظ ما ال يقل عن  2-11أن الغاية 
 ،3232والبحرية حبلول عام 
 وأىداف آيتشي 3232-3211إىل اخلطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة  أيضاً  وإذ تشري

لدراسة االستشرافية ا عنادلتعلقة بالتنوع البيولوجي ادلنبثقة عنها، وإذ تلحظ مع القلق التقييم الوارد يف التقرير 
رغم شلا حتقق من تقدم ملحوظ ضلو حتقيق بعض على ال بأنو للتنوع البيولوجي يف العامل الذي يفيد الرابعة

يف معظم أن وترية التقدم لن تكفي إال بالتنوع البيولوجي  أىداف آيتشي ادلتعلقةمن اجلزء األكرب من كونات ادل
 ،ما مل تُتخذ إجراءات إضافية 3232حبلول عام  لتحقيق الغاياتاحلاالت 

فيو البلدان على اختاذ  حيث الذي ادلتعلق باحمليطات، 34/3دارة اإلرللس مقرر  إىل وإذ تشري كذلك
اخلطوات الضرورية لتنفيذ االلتزامات القائمة ذات الصلة، وكذلك االلتزامات ادلقطوعة خلل مؤدتر األمم ادلتحدة 
للتنمية ادلستدامة، حبماية واستعادة صحة احمليطات والنظم اإليكولوجية البحرية وإنتاجيتها وقدرهتا على الصمود، 

ولوجي، والتطبيق الفعال لنهج قائم على النظام اإليكولوجي، واتباع النهج التحوطي يف تنوع البيالواحلفاظ على 
هبدف حتقيق مجيع األبعاد الثلثة للتنمية  للقانون الدويل إدارة األنشطة اليت تؤثر على البيئة البحرية، وفقاً 

 ادلستدامة،

ل واألنشطة ادلستجدة اليت تزيد الضغط مبسامهة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف معاجلة ادلسائ وإذ تقر
ونقص  مسائل من قبيل القمامة البحرية وحتمض احمليطات، ويف زيادة ادلعارف بشأنعلى البيئة البحرية، 

 ،الكربون البحرية والساحلية وخزانات بالوعاتو  األكسجني

                                                      
 .144الفقرة ، ادلرفق، 33/355قرار اجلمعية العامة   (2)
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ستخدام مكوناتو مبسامهة تدابري اإلدارة على أساس ادلناطق حلفظ التنوع البيولوجي وا وإذ تسلم
بطريقة مستدامة مبوجب الصكوك الدولية األخرى، مثل ادلناطق البحرية الشديدة احلساسية اليت أنشأهتا ادلنظمة 

العمل و البحرية الدولية، والنظم اإليكولوجية البحرية اذلشة اليت حددهتا منظمة األغذية والزراعة لألمم ادلتحدة، 
التدابري األخرى لإلدارة و  مية مبوجب اتفاقيات وخطط عمل البحار اإلقليمية،الذي مت بشأن ادلناطق البحرية احمل

من  11على أساس ادلناطق اليت اختذهتا ادلنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األمساك، من أجل حتقيق اذلدف 
البحرية مبا يف ادلائة على األقل من ادلناطق الساحلية و  12حلفظ  3232أىداف التنمية ادلستدامة حبلول عام 

، وإذ تنوه باألعمال العلمية يتسق مع القوانني الوطنية والدولية واستنادًا إىل أفضل ادلعلومات العلمية ادلتاحة
 يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي أو بيولوجياً  والتقنية ذات الصلة بشأن ادلناطق البحرية ادلهمة إيكولوجياً 

 ،ياألخرى على الصعيد العادل وادلبادرات

الذي اعتمده مؤدتر األطراف يف اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغري  باتفاق باريس وإذ ترحب
ادلناخ باعتباره خطوة حامسة صوب التخفيف من اآلثار ادلًتتبة على تغري ادلناخ من احًتار احمليطات وحتمضها 

يكولوجية البحرية والساحلية وسكان العواقب السلبية على النظم اإل وخفضوارتفاع مستوى سطح البحر، 
والدول األخرى القابلة  السواحل يف مجيع أضلاء العامل، مبا يف ذلك العواقب على الدول اجلزرية الصغرية النامية

 للتأثر،

ادلتعلق بوضع صك  3212حزيران/يونيو  16ادلؤرخ  36/363إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ تشري
اتفاقية األمم ادلتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامو يف إطار  دويل ملزم قانوناً 

 ،ادلستدام يف ادلناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية
ادلسامهة اليت ميكن أن يقدمها برنامج األمم ادلتحدة للبيئة، بناء على طلب  وإذ تضع يف اعتبارىا

حتقيق أىدافها يف إطار مبا يف ذلك ادلساعدة يف  ،الدول ادلعنية للمساعدة على محاية وحفظ البيئة البحرية
 القانون الدويل ذي الصلة،

يما بني ادلنظمات واحملافل الدولية تعزيز التعاون والتنسيق ف بالتحديات اليت ينطوي عليها وإذ تسلم
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة مع ىذه ادلنظمات  من جانب، وتربز قيمة التعاون والتنسيق ادلعنية بادلسائل البحرية

 ،3222وادلنتديات من أجل ادلسامهة يف اإلصلاز ادلتسق خلطة التنمية ادلستدامة لعام 
األولوية للعمل )ادلغذيات والقمامة البحرية وادلياه العادمة(  الثلثة ذاتإىل فئات ادلصادر  تشري وإذ

برنامج العمل العادلي حلماية البيئة البحرية من األنشطة  بشأن تعزيز تنفيذ 3213يف إطار إعلن مانيل لعام 
 الربية،

ل ، اليت اعتمدت خل3232-3214إىل التوجيهات االسًتاتيجية للبحار اإلقليمية للفًتة  وإذ تشري
 ،االجتماع العادلي السابع عشر التفاقيات وخطط عمل البحار اإلقليمية

 3222تنفيذ خطة عام لإىل ادلدير التنفيذي أن يدرج اجلوانب ادلتعلقة باحمليطات  تطلب -1
يف  وأىداف آيتشي ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي 3232-3211اخلطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة و 

بالتعاون والتنسيق مع ادلنتديات العادلية واإلقليمية ذات الصلة امج األمم ادلتحدة للبيئة ادلتصلة، أنشطة برن
إىل مجعية البيئة يف دورهتا  عن ىذا العمل وأن يقدم تقريراً واالتفاقات وادلنظمات، مبا يتسق مع القانون الدويل، 

 ؛التالية
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العادلية بني مجيع ادلنظمات  بشأن ادلسائل البحرية التعاون والتنسيق استمرارإىل تدعو  -3
منظمة األغذية والزراعة وادلنظمة البحرية الدولية واللجنة األوقيانوغرافية  مبا يف ذلك، ذات الصلة واإلقليمية

احلكومية الدولية والسلطة الدولية لقاع البحار واللجنة الدولية لشؤون صيد احليتان، وبرنامج األمم ادلتحدة 
 ؛من أىداف التنمية ادلستدامة وغاياتو ادلًتابطة بطريقة متسقة 11للبيئة، من أجل تنفيذ اذلدف 

ادلدير التنفيذي إىل تقدمي ادلسامهات اللزمة دلؤدتر األمم ادلتحدة لدعم تنفيذ اذلدف  تدعو -2
، ادلقرر ها على ضلو مستدامبحرية واستخداممن أىداف التنمية ادلستدامة: حفظ احمليطات والبحار وادلوارد ال 11

  ؛حسب االقتضاء 3214تنظيمو يف حزيران/يونيو 

إىل االتفاقية الدولية دلراقبة وتصريف مياه صابورة تنضم بعد  الدول األعضاء اليت مل تدعو -1
 إىل النظر يف االنضمام إىل ىذه االتفاقية لتعزيز بدء نفاذىا بسرعة؛ السفن ورواسبها

 ، عند االقتضاء،اء واتفاقيات وخطط عمل البحار اإلقليمية، بالتعاونالدول األعض تدعو -2
األخرى ذات الصلة، مثل ادلنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األمساك، إىل العمل من  وادلنتديات مع ادلنظمات

ة للتنوع أجل تنفيذ سلتلف األىداف اإلمنائية ادلتعلقة باحمليطات والغايات ادلرتبطة هبا واخلطة االسًتاتيجي
  ؛وأىداف آيتشي ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي، واإلبلغ عنها 3232-3211البيولوجي للفًتة 

من خلل برنارلو أن يسرع وترية عملو، مبا يف ذلك إىل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة  تطلب -3
يكولوجية يف إدارة البيئة البحرية ساعدة البلدان وادلناطق على تطبيق جهج النظم اإلمب فيما يتعلقللبحار اإلقليمية 

والساحلية، مبا يف ذلك عن طريق تيسري التعاون بني القطاعات يف رلال اإلدارة ادلتكاملة للمناطق الساحلية 
  ؛والتخطيط ادلكاين البحري

أن يقدم، بناًء على طلب الدول األعضاء، إىل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة  تطلب أيضاً  -4
التقنية بشأن تعيني ادلناطق البحرية احملمية وإنشائها وإدارهتا الفعالة وبشأن تطبيق تدابري اإلدارة ادلكانية ادلشورة 

االتفاقات  ، حسب االقتضاء،األخرى بالتعاون مع ادلنتديات وادلنظمات الدولية واإلقليمية ادلختصة، مبا يف ذلك
 ؛ائد األمساكالبيئية ادلتعددة األطراف، واذليئات اإلقليمية دلص

ضمن اذليئات اإلقليمية، على تعيني مناطق  الدول األعضاء، فرادى ورلتمعة، وأيضاً  تشجع -5
واختاذ تدابري حفظ فعالة أخرى حسب ادلناطق، مبا يتسق مع القانون الوطين والدويل  فعاليةحبرية زلمية وإدارهتا ب

قيق الغايات العادلية ذات الصلة، وال سيما يف ادلناطق اليت إىل أفضل ادلعلومات العلمية ادلتاحة، بغية حت واستناداً 
يف ادلائة من ادلناطق الساحلية والبحرية، أو عندما  12أقل بكثري من  تشمل فيها تدابري احلفظ حىت اآلن نسبةً 

 جي غري كافيني؛ال تتم إدارة ادلناطق احملمية إدارة فعالة ومنصفة، أو عندما يكون الًتابط بينها أو دتثيلها اإليكولو 

على االستمرار يف ادلشاركة يف العملية اليت  برنامج األمم ادلتحدة للبيئة كذلك تشجع -6
يف إطار اتفاقية األمم ادلتحدة  وضع صك دويل ملزم قانوناً بشأن  36/363أطلقتها اجلمعية العامة يف قراراىا 

ادلستدام يف ادلناطق الواقعة خارج الوالية لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامو 
  ؛الوطنية

 ،3232-3214التوجيهات االسًتاتيجية للبحار اإلقليمية للفًتة  إىل الوثيقة بشأن تشري -12
وتطلب إىل ادلدير التنفيذي أن يبلغ مؤدترات األطراف واالجتماعات احلكومية الدولية أو ىيئات اإلدارة األخرى 

 ؛التفاقيات وخطط عمل البحار اإلقليمية ذات الصلة بالتوجيهات االسًتاتيجية
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اإلقليمية، إىل ادلدير التنفيذي، من خلل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة وبرنامج البحار  تطلب -11
تعزيز التعاون والتنسيق واالتصاالت وتبادل أفضل ادلمارسات وادلعلومات بني اتفاقيات وخطط عمل البحار 

-3214مع التوجيهات االسًتاتيجية للبحار اإلقليمية للفًتة  اإلقليمية القائمة يف سلتلف ادلناطق اجلغرافية، دتشياً 
 ؛ئةاليت وضعها برنامج األمم ادلتحدة للبي 3232

اتفاقيات وخطط عمل للبحار اليت مل تصبح أطرافًا و/أو أعضاًء يف الدول األعضاء  تدعو -13
 على دعمبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة، من خلل برنارلو للبحار اإلقليمية،  تشجعو  إىل أن تفعل ذلك، اإلقليمية
 ؛ىذه الدول األعضاء يف ذلك الصدد مبادرات

إمكانية توسيع اتفاقيات البحار اإلقليمية القائمة إىل النظر يف يف دة األطراف ادلتعاق تشجع -12
 وفقاً للقانون الدويل؛ تلك الصكوكلاإلقليمي  النطاق

الشراكة االسًتاتيجية بني برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة يف إطار  تقر -11
جل تنفيذ برنامج النظم الغذائية ادلستدامة التابع إلطار ، وتعرب عن دعمها ذلا، ال سيما من أ3222خطة عام 

 السنوات العشر للربامج ادلتعلقة بأمناط االستهلك واإلنتاج ادلستدامة؛

مسامهة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف أنشطة إصلح النظم اإليكولوجية البحرية،  تدعم -12
يف ادلناطق الساحلية، واحللول الطبيعية للتكيف لتغري  وعلى وجو اخلصوص إدارة النظم اإليكولوجية وإصلحها

ادلناخ وإجياد فرص العمل وسبل العيش ادلستدامة يف ادلناطق الساحلية، بسبل منها الشراكات بني أصحاب 
 ادلصلحة ادلتعددين؛

برنامج األمم ادلتحدة للبيئة على تقدمي الدعم العلمي، بالتعاون مع ادلنظمات  تشجع -13
وادلنتديات ذات الصلة، من أجل زيادة فهم التغيريات البيئية ادلفاجئة أو ادلتسارعة أو غري القابلة  والربامج

ومن  - وبالتايل ادلساعدة على جتنبها -للنعكاس اليت حيتمل أن تًتتب عليها آثار كبرية على الصعيد العادلي 
 جلليد البحري واجلبال اجلليدية؛األمثلة على ذلك ذوبان الًتبة الصقيعية يف قاع البحر وذوبان ا

التابعة  3211إىل ادلدير التنفيذي تقييم فعالية االسًتاتيجية البحرية والساحلية لعام  تطلب -14
بتحديث االسًتاتيجية أو مراجعتها أو  لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة، وأن يقدم باالستناد إىل ذلك اقًتاحاً 

 .استبداذلا، لكي تنظر فيو مجعية البيئة يف دورهتا ادلقبلة
 السادسةالعامة اجللسة 
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