Sebuah kemitraan untuk kemajuan

MEPSEAS bekerjasama
dengan mitra regional,
nasional dan lokal yang
mewakili pemerintah, industri
dan LSM. Partisipasi yang
lebih besar oleh perempuan
juga ditargetkan – melalui
kemitraan dengan Program
IMO mengenai Integrasi
Perempuan di Sektor Maritim.
“Melestarikan dan menggunakan
samudera, laut dan sumber daya laut untuk
pembangunan berkelanjutan ”adalah target
utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
PBB (SDG 14). MEPSEAS mengacu
pada kapasitas dan keahlian yang sudah
dikembangkan di proyek pondasi untuk
mengintensifkan momentum menuju tujuan
penting ini.

Cakupan geografis

• MYANMAR
• THAILAND
• VIETNAM

• KAMBOJA

• FILIPINA
• BRUNEI DARUSSALAM
• MALAYSIA
• SINGAPURA
• INDONESIA

Dana: 2 juta dollar AS
Jangka waktu: Januari 2018 – Desember 2021
Donor: Norad (Badan Norwegia untuk
Kerjasama Pembangunan)
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Marine Environment Protection
of the South-East Asian Seas

Lingkungan yang vital namun rentan

Peningkatan perlindungan - melalui IMO

Asia Tenggara didominasi
oleh laut. Dengan garis pantai
yang panjang dan sekitar
30% ruang laut dunia berada
di wilayah yurisdiksi mereka,
negara-negara di kawasan
ASEAN memiliki pengaruh
vital pada kesehatan laut.

Melalui Proyek MEPSEAS,
IMO memberikan dukungan
bagi kawasan yang unik ini
perlindungan yang diperlukan.

Ekosistem pesisir dan laut di wilayah ini
termasuk yang terkaya dan paling produktif
di dunia, dengan nilai sosial dan ekonomi
yang sangat besar. Namun, tekanan aktivitas
pelayaran yang meningkat sangat besar dan akan terus berkembang.
Taruhannya tinggi.

MEPSEAS membantu
negara-negara berkembang
yang terlibat dalam Proyek
untuk mengatasi isu-isu
prioritas tinggi lingkungan
maritim terkait dengan kapal
dan pelayaran - khususnya,
implementasi empat konvensi
lingkungan internasional
pokok IMO.

Didanai oleh Norad (Badan Norwegia untuk
Kerjasama Pembangunan), MEPSEAS dibangun
berdasarkan sukses proyek awal empat tahun (20132017) yang berfokus pada aksesi konvensi-konvensi
IMO mengenai perlindungan lingkungan maritim,
berdasarkan prioritas negara yang berpartisipasi.
Selama empat tahun ke depan, MEPSEAS akan
mengalihkan fokus menuju implementasi konvensikonvensi tersebut dan terus bekerja dengan negaranegara yang terlibat untuk:
• membangun kapasitas untuk mengimplementasikan
legislasi dan strategi di tingkat nasional

• membentuk gugus tugas nasional antar kementerian
untuk mengembangkan rencana aksi nasional
implementasi

• mengembangkan implementasi Negara bendera dan
prosedur kontrol Negara pelabuhan
• meningkatkan penggunaan praktik-praktik
implementasi terbaik dan solusi teknis

• melatih personel garis depan yang bertanggung
jawab untuk mengimplementasikan konvensi

• memandu prosedur implementasi pada level daerah
• meningkatkan kerja sama regional dan saling
berbagi informasi

Konvensi yang dicakup oleh MEPSEAS:

Konvensi
Pengelolaan
Air Ballas
(BWM)

Konvensi
Sistem Anti-fouling
(AFS)

Konvensi untuk
Pencegahan Polusi
dari Kapal
(MARPOL)

Protokol London
mengenai Dumping
Limbah di Laut
(LONDON PROTOCOL)

