
 

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي مؤتمر األطراف في االتفاقية
 شرع لثثااالجتماع ال

 2016ديسمبر/كانون األول  17-4، المكسيك، كانكون 
 من جدول األعمال 15البند 

 
 مر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيمقرر معتمد من مؤت

معالجة آثار الحطام البحري والضوضاء تحت الماء الناجمة عن  - 13/10المقرر 
 األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 ،مؤتمر األطرافإن 
 ري والساحليعلى التنوع البيولوجي البحالناجمة عن األنشطة البشرية آثار الضوضاء تحت الماء 

آلثيياا الضوءييات تحييء المييات عاييل التنييوع البيولييوج    عامييي توليفيي " المعنييون محييد  التقرير بييال يحيييع عامييا -1
، حسي  المعاومات هذه إلل استعمالوالحكومات األخرى والمنظمات ذات الصا   ،فاألطرا دعووي 1"،البحري والساحا  والموائل

 ت الوطني  واالتفاقات الدولي ؛ووفقا لاتشريعا ،االقتضات، ءمن اختصاصاتها
والحكومييييات األخييييرى والمنظمييييات  ،األطييييراف يييييدعوو ، 3إلييييل الفقيييير   ، وخاصيييي 12/23إلييييل المقييييرا  يشييييير -2

المحافظيي  عاييل األنييواع المهيياجر  ميين اتفاقييي  و ، والسييا   الدولييي  لقيياع البحيياامنظميي  البحرييي  الدولييي ، الالمختصيي ، بمييا فيي  ذلييك 
، والشيييييعوص األصييييياي  وأصيييييحاص المصييييياح  اآلخيييييرين المعنييييييينصييييييد الحيتيييييان، شيييييؤون نييييي  الدوليييييي  لوالاج 2،الحيوانيييييات الف ريييييي 

 وتبيييادل الوطنيييي  والدوليييي ، إليييل مواصيييا  تعييياونهق قتضيييات، ءيييمن اختصاصييياتهق ووفقيييا لاقيييوانينحسييي  اال والمجتمعيييات المحايييي ،
تخفييي  فيي  داباجيي  االتفاقييي ، لتجنيي  ولتقايييل و  ، تتماشييل ميين اليينهو التحييوط ، وتتماشييل ميين مييا وادت بيييت تييدا ير بشيي نهق خبييرات
اضوءات تحء المات الناجم  عن األنش   البشري  عال التنوع البيولوج  البحري والسياحا ، بميا في  ذليك لكبير  ال ضاا الثاا اآل

 تجمييين في  هاصييل عمايأن او  ، اهنيا  تيوافر الميوااد،إليل األميين التنفيييذي وي ايي مين نفيا المقيرا،  3التيدا ير المحيدد  في  الفقيير  
اضوءيات تحيء الميات عايل التنيوع البيوليوج  ل بما ف  ذلك البحو  العاميي  المتعاقي  باآلثياا الضياا  ونشر هذه الخبرات، وتولي 

والحكوميييات األخيييرى  ،، بالتعييياون مييين األطيييراف، وأن يعيييد ويتبيييادل، اسيييتنادا إليييل االحتياجيييات العاميييي  المحيييدد البحيييري والسييياحا 
، اآلثياا الضياا تايك تقاييل وتخفيي  و  تجني  بشي ن التيدا ير الراميي  إليل إاشادات ومجموع  أدوات عماي ت الصا ، والمنظمات ذا

الهيئي  الفرعيي  لامشيوا  متاح  لكي  تنظير فيهيا  ،يجعل هذا التجمين، وكذلك اإلاشادات ومجموع  األدوات المشاا إليها أعالهأن و 
 ؛ع مقبل يعقد قبل االجتماع الرابن عشر لمؤتمر األطرافف  اجتما والتكنولوجي العامي  والتقني  
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 على التنوع البيولوجي البحري والساحلي الحطام البحري آثار معالجة 
النفايييات البالسييتيكي  البحرييي  والجسيييمات البالسييتيكي  بشيي ن  2/11جمعييي  األمييق المتحييد  لابيئيي  بقييراا  اُرحيي  -3

 3؛البحري  الدقيق 

عمييل  حاقيي  تقرييير  حيييع عاميياي، وعيي  الييدول السييبن لمكافحيي  القماميي  البحرييي إلييل خ يي  عمييل مجمإذ يشييير  -4
اح ام البحري عال التنوع البيولوج  البحيري والسياحا  لكبير  ال اآلثاا الضاا تخفي  منن و بش ن الخبرات إلعداد إاشادات عماي  

 4،والموائل
اا الح ييييام البحييييري عاييييل التنييييوع بشيييي ن منيييين وتخفييييي   ثييييال وعييييي  عماييييي  ال باإلاشييييادات يحيييييع عامييييا أيضييييا -5

 ؛مقراهذا ال مرفت الالبيولوج  البحري والساحا  والموائل، عال النحو الوااد ف  
وأصيييحاص المصييياح  والمنظميييات ذات الصيييا ، والصيييناعات،  ،الحكوميييات األخيييرى  يشيييجناألطيييراف و يحيييث -6
وفقيا لاقيانون اليوطن  واليدول  وءيمن ، ير المناسيب اتخياذ التيدا عايل ، والشعوص األصاي  والمجتمعيات المحايي ، المعنيين اآلخرين

عاييل التنييوع البيولييوج  البحييري والسيياحا  والموائييل، ميين  اح ييام البحييري لالمحتمايي  الضيياا  لمنيين وتخفييي  اآلثيياا ، اختصاصيياتها
ا، وردااا المسيائل المتعامرفيت الاليوااد  في  ال وعيي  العمايي   اإلاشياداتاألخذ بعين االعتبياا  قي  بالح يام البحيري في   هيذا المقير،

 ؛تعميق التنوع البيولوج  ف  مختا  الق اعات

المسييؤولي  الممتييد  لامنتجييين لتييوفير فيي   والحكومييات األخييرى إلييل النظيير، حسيي  االقتضييات، األطييراف اييدعو -7
سيياحا  لاح ييام البحييري عاييل التنييوع البيولييوج  البحييري والتييدا ير اسييتجاب  عنييد حصييول أءييراا أو وجييود احتمييال كيياف ألءييراا 

 ؛والموائل

الحكومييييات األخييييرى والمنظمييييات الدولييييي  ذات الصييييا  عاييييل وءيييين وتنفيييييذ تييييدا ير  ويشييييجناألطييييراف،  يحييييث -8
مصيينع  أو مجهييو  أو الييتخا  منهييا أو فقييدانها أو هجرهييا فيي  البيئيي  أو اميي  أي مييواد صيياب  ثا تيي  وصييكول لمنيين  وسياسييات

 ؛البحري  والساحاي 
ومنظمييي  األةذيييي   ،المختصييي ، بميييا فييي  ذليييك المنظمييي  البحريييي  الدوليييي المنظميييات الحكوميييي  الدوليييي   ايييدعو -9

في  وبرنامو األمق المتحيد  لابيئي  واتفاقييات البحياا اإلقايميي  وخ يع عماهيا والهيئيات المختصي  األخيرى، والوااع  لألمق المتحد ، 
فيي  اتخيياذ التييدا ير المناسييب  لمنيين وتخفييي  اتخيياذ التييدا ير المناسييب ، ومسيياعد  األطييراف والحكومييات األخييرى إلييل تهييا، اإطيياا والي

 اإلاشياداتوالموائيل، مين األخيذ بعيين االعتبياا  والسياحا  اح يام البحيري عايل التنيوع البيوليوج  البحيري الضاا  المحتماي  لثاا اآل
 المقرا؛ هذا مرفت الالوااد  ف  ال وعي  العماي  

 :ر الموااداالء الع بما اا ، اهنا  تواف إلل األمين التنفيذي ي ا  -10
بمييا فيي  ذلييك المنظميي  البحرييي   والحكومييات األخييرى والمنظمييات ذات الصييا ، ،التعيياون  ييين األطييراف تيسييير )أ(

وبرنامو األمق المتحد  لابيئي ، وشيعب  األميق المتحيد  لشيؤون المحي يات وقيانون ومنظم  األةذي  والوااع  لألمق المتحد ،  ،الدولي 
ايمي  وخ ع عماها والهيئات المختص  األخرى، بما ف  ذلك ف  إطاا خ ع العمل اإلقايمي  بشي ن البحاا، واتفاقيات البحاا اإلق

ييي  لألطييراف وطنبشيي ن ت بيييت تييدا ير فيي  إطيياا الوالييي  ال ،البحرييي  لمعالجيي  مشييكا  القماميي والشييراك  العالمييي  القماميي  البحرييي ، 
اح يام البحيري عايل التنيوع الضياا  لثياا اآلمنين وتخفيي  إليل لدولي ، والحكومات األخرى والواليات المسند  لامنظمات الحكومي  ا

 بمشيروعمرفيت الالوااد  في     ال وعي العماي اإلاشادات التدا ير المتضمن  ف  بما ف  ذلك والموائل، والساحا  البيولوج  البحري 
 لممااسات؛األدوات وأفضل امجموعات ومات و الخبرات والمعا تبادل عن طريت تيسير، هذا مقراال

، النامييي  سييما أقييل الباييدان نمييوا واليدول الجواييي  الصيي ير ات القييداات لاباييدان النامييي ، والتييوفير فيير   ني تيسيير )ص(
اح يام البحيري عايل التنيوع الضياا  لثياا اآللمنين وتخفيي  لتنفييذ تيدا ير  ،التي  تمير اقتصياداتها بمرحاي  انتقاليي بادان ال فضال عن

                                                           
3    11/K1607228_UNEPEA2_RES11E.docx-http://www.unep.org/about/sgb/cpr_portal/Portals/50152/2 
4  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/7. 
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 اإلاشيادات التيدا ير المتضيمن  في  بميا في  ذليك ي ،وطنف  المناطت الواقع  تحء والاتها ال والموائل، احا والس البيولوج  البحري 
 .مقراالهذا  مرفت الالوااد  ف     ال وعي العماي

 مرفت
بشأن منع وتخفيف آثار الحطام البحري على التنوع  طوعية عملية إرشادات

 البيولوجي البحري والساحلي والموائل
 الموائلو على التنوع البيولوجي البحري والساحلي  وآثارهالبحري  الحطام

ايتق اميهيا أو اليتخا  منهيا أو فقيدانها مصنع  أو مجهو  أو  أي ماد  صاب  ثا ت عال أنه الح ام البحري عاد   ُيعر،ف -1
أو  األنهييياا ااءييي  عييين طرييييتاألالبيئييي  البحريييي  مييين  إليييلفييي  البيئييي  البحريييي  والسييياحاي . وهيييذا يشيييمل الميييواد المنقولييي   أو هجرهيييا

 .ي  والبري الح ام البحري من مجموع  من المصادا البحر وينش  الصرف الصح  أو الرياح. شبكات المصااف أو 
عايييل الكائنيييات  وييييؤثرهيييدد صيييح  اإلنسيييان وسيييالمته، ويالح يييام البحيييري تكيييالي  اجتماعيييي  واقتصيييادي ، ويترتييي  عايييل  -2

سيابي  عايل  انعكاسياتا مييمكن أن يكيون له هالح ام البحري أو ا تالع ن المحاصر  منواسن أن اق ومن الموثت عال البحري . 
كميا والُنظق اإليكولوجي .  العشائر، والت ثيرات الالحق  عال مستويات انفوقهإلل  االحال  المادي  لاحيوانات البحري  ويمكن أن اؤدي

باإلءياف  إليل و الشيبك  ال ذائيي .  إليللنقيل الميواد الكيميائيي  الضياا   مسياااوفر امصدا قات ألنه قد  ي البالستيكالمواد ا تالع أن 
( االختنياق)عايل سيبيل المثيال، مين خيالل  ايؤدي إليل تيدهواهاأو  ي يرهاضر الموائل أو يالح ام البحري أن ذلك، من المعروف 

 ألنواع ال ريب .لكون ناقال من الممكن أن يو 
وقييد يكييون ميين . النفييوق إصييابات خااجييي  أو أو لألفييراد،  واإليكولييوج البيولييوج  ت يييير األدات  السييابي  التيي ثيراتوتشييمل  -3

األنيواع وقد تكون . بالكاملةير مفهوم  انعكاسات اال تالع ال توال ، و الح ام البحري عال كائن فردي ا تالع أثرتحداد  الصع 
 ذلك انعكاسيياتقييد يكييون لييو . المجموعيياتى عرءيي  آلثيياا عاييل مسييتو المحاصيير  التيي  تظهيير نسييب  عالييي  ميين ا ييتالع الح ييام أو 
وينب يي  أن تشييتمل متعييدد .  المعرءيي  لعوامييل إجهييادمهييدد  بيياالنقراأ و/أو السييابي  عاييل المجموعييات الصيي ير ، وخاصيي  تاييك 

فقيدان خيدمات الينظق اإليكولوجيي  التي  يمكين أن لتقيييق  اإليكوليوج  عايلتحداد  ثاا الح يام البحيري عايل مسيتوى النظيام  عماي 
 .عامل اإلجهاد هذاتعوى إلل 

، وهييي  ماوثيييات ثا تييي  موجيييود  فييي  جميييين الموائيييل 5الجسييييمات البالسيييتيكي  البحريييي  الدقيقييي ومييين الميييرجز أن توييييد وفييير   -4
من خالل الشبكات ال ذائيي  القاعيي  والسي حي  نقيل وتيراكق  اجسيمات البالستيكي  الدقيق لنقل ال ذائ  ويمكن أن ايسر الالبحري . 
ي  المبتاعي  البالسيتيكالميواد الكيميائيي  مين  اإلءيافاتهنيال أدلي  عايل نقيل و والميواد الكيميائيي  السيام .  ي البالسيتيكلميواد اكل من 
 ، فضيييال عييين دقيقيييال ي البالسيييتيك جسييييماتال. وهنيييال أيضيييا قايييت مييين أن ا يييتالع ، بميييا فييي  ذليييك األنسيييج  البشيييري األنسيييج إليييل 
نسداد واإلصاب ، ويمكين أن واال ي  مثل التآكل الداخا ماد، يمكن أن يسب   ثااا وس   الحجقالكبير  والمت بالستيكي ال سيماتجال
في  المنتجيات البالسيتيكي ( مين  الموجيود مسااا المتصا  الميواد الكيميائيي  الضياا  )عايل سيبيل المثيال، اإلءيافات أيضا وفر ا

 الكائنات البحري .قبل 

                                                           
مق )التقااير العامي  والتقني  لمركو  5عال أنها ق ن أو أجوات من البالستيك يقل حجمها عن الدقيق  ات البالستيكي  سيمُتعر،ف الج 5

 EURلمجموع  العمل المعني  باألمر التوجيه  إلطاا االستراتيجي  البحري .  10. تقرير القمام  البحري  اقق 2010البحو  المشترك . 

24340 EN - 2010ات البالستيكي  سيمصر إلل العداد من األجوات البالستيكي  الص ير ، الت  تسمل الج(. ويؤدي انفصال هذه العنا
ات بالستيكي  أولي  ألنها ُتنتو إما سيم  األخرى الموجود  ف  البيئ  البحري  عال أنها جدقيقات البالستيكي  السيمالثانوي . وُتصن،  الج

ستخدام ةير مباشر، مثل المواد الحبيبي  أو الحبيبيات أو ال ،تحضرات التجميللالستخدام المباشر، مثال كماد  كشع صناعي ، أو ف  مس
الص ير  جدا ف  مرحا  ما قبل اإلنتاا )لجن  حماي  البيئ  البحري  لشمال شرق المحيع األطاس ، وخ   العمل اإلقايمي  لمنن ورداا  

 (.1-2014البيئ  البحري  لشمال شرق المحيع األطاس  القمام  البحري  ف  شمال شرق المحيع األطاس ، واتفاق لجن  حماي  
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مسيييببات  انتشيييااابييي  ناقيييل لنقيييل األنيييواع ال ريبييي  ال اهيييي  ويمكييين أن يسيييهل أيضيييا بمث الح يييام البحيييري  ويمكييين أن يعميييل -5
 يصيبز بالفعييلعايل السيي ز،  شيريع حيييوي بسييرع  الميكروبيات لتشييكيل  أن ت  ييها يمكيين افيي  البحيالموجيود الح ييام و األميراأ. 
 حت.التخا  منه ف  وقء الو  اال تالع من خاللالح ام عن طريت الحيوانات ُانقل ميكروبي . ويمكن أيضا أن  ماد  تحتي 

مصادا وتوهين وكمي  مواد الح ام البحري، و ثااها عال التنوع البيوليوج  البحيري  المعااف بش نكبير  ف  الفجوات وال -6
دخل البيئي  تي  تيالكميي  الح يام عين هنيال نقي  في  المعاوميات و القيدا  عايل معالجي  المشيكا  بفعاليي .  دتقي،ي ،الساحا  والموائيلو 

 االنعكاسييياتعييين متاحييي  مجموعييي  مييين الظيييروف. وهنيييال معاوميييات محيييدود   تحيييءتيييدهوا أو تجوئييي  الح يييام معيييدالت البحريييي  و 
 .التناول تالع/االاح ام عال األنواع البحري  عن طريت لوالكيميائي  المادي  

 هج لمنع وتخفيف آثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائلن  
 هو العام  التالي  لمنن وتخفي   ثاا الح ام البحري عال التنوع البيولوج  الساحا  البحري والموائل:نُ ال ُتقترح -7

منهيا أو  اليتخا أو  مجهيو مصينع  أو أو  أي ميواد صياب  ثا تي امي  انب   أن يكون هنال تركيو عال منن  )أ(
 ؛ومن المنبن ف  البيئ  البحري  والساحاي  هجرهاأو  هافقدان

 اتتييديالمناح ييام البحييري، حسيي  االقتضييات، لكبييير  الضيياا  الثيياا اآلتييدا ير منيين وتخفييي  ب يي  أن تسييتخدم ان )ص(
)مثييل  رنييامو  المنتييدياتميين التقييدم المحييره فيي  هييذه أوجييه التييآها وتسييتفيد تعييوه أن لاتعيياون، والتيي  ميين شيي نها  القائميي واألدوات 

البحياا واتفاقييات  ،البحريي  لمعالجي  مشيكا  القمامي والشيراك  العالميي   6لبريي ،العمل العالم  لحمايي  البيئي  البحريي  مين األنشي   ا
 (؛وخ ع عماهااإلقايمي  

 ،مجموع  واسع  من األدوات واستجابات السياسات المتاح ، بما ف  ذلك الحيوافو االقتصيادي يمكن استخدام  )ا(
 إلل منن وتخفي   ثاا الح ام البحري. الت  تهدفراتات لدعق اإلج ،الق اعين العام والخا  ين شراكات الالسوق و أدوات و 

 اإلجراءات ذات األولوية لتخفيف ومنع آثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل
 قترح اإلجراتات التالي :تُ البحري،  لاح امامصادا البري  بالنسب  ل -8

 ؛هو ثاا  هاح ام البحري وكمياتلالبري   المصاداأهق  عناألساس خع تحداد  يانات  )أ(
 وتوييد مينالت ييرات االقتصيادي  الهيكايي  التي  مين شي نها أن تقايل إنتياا واسيتهالل الميواد البالسيتيكي ،  تعويو )ص(
  لهيييذه دعق  يئييي  مواتييييتيييإعييياد  التيييدوير ورعييياد  االسيييتخدام، و  وتوييييدبدااييي ، الميييواد الدعق ت يييوير تيييلابيئييي ، و  مالئمييي إنتييياا الميييواد ال

 ؛والحكومات والمستهاكين ،والاوائز والمعااير، والتعاون  ين الصناع  ،الت ييرات من خالل  نات القداات
البيئييي   اآلثيياافهييق هييياد  ميين أجييل ، والتشييجين عاييل نقاهييا ت ييوير التكنولوجييياالتيي  تهييدف إلييل دعييق البحييو   )ا(

، قا اي  لاتحايل األحييائ جدايد  أو محسين  ئيي  تصيميق  يدائل كيمياو ، لبشيكل أفضي عال البيئ  البحريي وخفضها  ي البالستيك لامواد
 ؛عال ن اق تجااي  اف التكفعال من حيث النتاا اإلوتقييق 

تعويو ونشر أفضل الممااسات فيما اتعات  دواات م اقي  لاميوااد الفعالي  والمنتجيات التي  مآلهيا النفاييات، مين  )د(
 مراعا  ما اا :
 ،، وقا اي  لصصيالح، ويمكين إعياد  تصينيعهاسيتعمالهايمكين إعياد  اوالتي   طوياي  األجيلدعق تصميق منتجيات  (1)

 الموااد عال نحو أكثر فعالي ؛ خدامورعاد  تدويرها من است
الحد من االستهالل ةير المفيد  واس   تمكين المستهاكين من اتخاذ قيرااات مسيؤول  ومسيتنير  وعيدم تشيجين  (2)

 تخا  من النفايات؛التصرفات ةير المناسب  لا

                                                           
6 A/51/116 المرفت الثان ،. 
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المييواد ذات الجييود  العالييي   إعيياد تعويييو عماييي  مناسييب  لتجمييين وفصييل مختايي  أنييواع النفايييات لوييياد  معييدالت  (3)
 إلل أقصل حد؛

 التدوير عن طريت حرق النفايات ودفنها؛ورعاد   خداماالستتعويو إعاد   (4)
القيميي  كاهييا ميين اإلنتيياا إلييل ساسييا  و  ي لبالسييتيكاالمييواد تصيينين عماييي  تعويييو أفضييل الممااسييات عاييل طييول  (ه)

 ؛مثل استهداف عدم فقدان أي موادالنقل، 
والمنتجييات والعمايييات الدقيقيي   ي ات البالسييتيكسيييمجالمصييادا مختايي     يي ت اتالتشييريع ءتقييييق مييا إذا كانيي (و)
بحييث ايتق  القيائق، اإلطياا القيانون  حس  االقتضاتوتعويو،  ،والثانوي  األولي   دقيقال ي البالستيك جسيماتالالت  تشمل المختاف  

الدقيقي   ي ات البالسيتيكجسييمإلهالي  إنتياا ال ، بميا في  ذليك عين طرييت اتخياذ تيدا ير تنظيميي  و/أو تحفيويي ت بيت التدا ير الالهم 
 ؛الت  لها  ثاا ءاا  عال التنوع البيولوج  البحري 

خييالل تبييادل أفضييل الممااسييات وكييذلك تحداييد ومعالجيي  الث ييرات  الباييدان ميينفيي  ظييق إداا  النفايييات نُ تحسييين  (ه)
 ، مثل إدخال الح ام البحري ف  المناطت الساحاي  القادم  من مصادا من المنبن.الت  تسهق ف  توليد الح ام البحري 

ات األخييرى ييي  لألطييراف والحكومييوطن، ءييمن الواليييات القتييرح اإلجييراتات التالييي تُ اتاييو ، لمصييادا البحرييي  وبالنسييب  لا -9
 :والواليات المسند  لامنظمات الحكومي  الدولي 

 تسيايقلترشيد المناول  السايم  لانفاييات عايل رهير السيفن و  ،المنظم  البحري  الدولي ، بالتعاون من هوءن نُ و  )أ(
  ؛صحيح ب ريق النفايات إلل مرافت االستقبال ف  الموانئ وءمان التخا  منها 

صناع  صيد األسمال وتربي  األحيات المائي  التي   الناتج  عنالنفايات الرئيسي   مواد تحداد خيااات لمعالج  )ص(
 مين قبييلالجييد   الممااسياتو ، ، حس  االقتضاتتجريبي يمكن أن تسهق ف  الح ام البحري، وتنفيذ أنش  ، بما ف  ذلك مشااين 

 ، بالتعياون مين منظمي  األةذيي  والوااعي  لألميق المتحيد راءي االستعاد  ف  نهايي  العمير االفتع، واالتفاقات ال وعي  و ادا اإل خ ع
 ؛وبرنامو األمق المتحد  لابيئ 

أفضييييل ، بالتعيييياون ميييين منظميييي  األمييييق المتحييييد  لألةذييييي  والوااعيييي  والمنظميييي  البحرييييي  الدولييييي  ،تعويييييو ونشيييير )ا(
إداا  النفايييات عاييل  سييمال )بمييا فيي  ذلييكإداا  النفايييات فيي  ق يياع صيييد األبييالممااسييات فيمييا اتعاييت بجمييين الجوانيي  ذات الصييا  

 الممتيييد  مسيييؤولي الع و ايييدا بيييرامو اإلو ، قصاصيييات شيييبال الصييييدالخسيييائر التش ياي /و ، ورداا  النفاييييات فييي  الميييوانئ، سيييفنال رهييير
 ؛وةير ذلك من الق اعات ذات الصا منتجين( لا

ل سيبيل المثيال، مدوني  السياول بشي ن عايالتي  مين  ينهيا،  ،ت بيت المبادئ التوجيهي  بش ن أفضل الممااسات )د(
منظمييي  األةذيييي  لالمبيييادئ التوجيهيييي  الدوليييي  و ، الصيييادا  عييين منظمييي  األةذيييي  والوااعييي  1995المسيييؤول  لعيييام  مصيييااد األسيييمال

التوجيهيييي  لمنظمييي  األةذيييي   خ يييو ، ومشيييروع الإداا  الصييييد العرءييي  والحيييد مييين المصييييد المرتجييينبشييي ن  2011لعيييام والوااعييي  
المهجيوا  أو المفقيود  معيدات الصييد وتي ثيرات لاحيد مين ميدخالت  7،معيدات الصييد وسقلبش ن ت بيت نظام  2016ع  لعام والواا 
 الصيد التجااي والترفيه ، حس  االقتضات؛ ف التخا  منها الت  تق أو 

 تشجين تنفييذلي ، الموانئ والمنظمات ةير الحكوم وسا اتتعويو الشراكات من المنظمات الدولي  واإلقايمي ،  (ه)
 التي  تايتقع في ، لجمين القمامي  القمامي  السياب "صييد  يرامو " مين قبييل ،مباداات الحتوات واستخدام و/أو معالجي  القمامي  البحريي 

 ؛شبال الصيد خالل أنش   الصيد العادي 
االجتماعييي  االقتصييادي ، ، وبنييات القييداات، والحييوافو وهييياد  التوعييي المعييااف، قاسييق وتوفيمييا اتعاييت  تبييادل المعاومييات  -10
 اإلجراتات التالي : ُتقترح

                                                           
 منمعدات الصيد ف  التذايل هيات  سقو بش ن ت بيت نظام اتعات   2016م ارد مشروع المبادئ التوجيهي  لمنظم  األةذي  والوااع  لعا    7

 عدات الصيد.م سقو لمنظم  األةذي  والوااع  بش ن  تقرير مشاوا  الخبرات
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المجتميين المييدن ، بمييا فيي   مجموعيياتالح ييام البحييري فيي  شييراك  ميين المتعاقيي  ب ثقييي أنشيي   التوتنفيييذ  تعويييو )أ(
 ؛وتعويو االستهالل واإلنتاا المستدامين مننذلك األنش   المتعاق  ب

التيي  قاييل كمييي  الح ييام يي يمكيين أن ذت يييير السيياول الفييردي الييإلييل  المؤدييي  ثقييي أنشيي   التوعييي  والت تعويييو )ص(
 ؛تدخل البيئ 

فيييي   جيييييدالتنظييييي  الممااسيييي   بشيييي نالخبييييرات وتبييييادل المعاومييييات  لتشيييياالإنشييييات منصيييي  تعاونييييي   )ا(
أفضييييل  رعييييدادو الصييييا ؛  وي بالتعيييياون ميييين أصييييحاص المصيييياح  المحايييييين ذو ، والبحرييييي  الشييييواطئ والبيئييييات السيييياحاي 

"تبنيي  " نظييام ؛ وتعويييوأنشيي    نييات القييدااتتنفيييذ ، و لابيئيي  المالئميي التنظييي   وأسييالي بشيي ن تكنولوجيييات  الممااسييات
 ؛"الشاطئ

والق يياع الترفيهيي   ينالبحيياا  المهنييي لكييل ميين، بالشييؤون البحرييي  تحداييد وتعويييو منيياهو دااسييي  لاتعايييق المييرتبع )د(
االلتييوام تيي مين البيئيي  البحرييي  و بشيي ن حتييرام االو  الفهييقهييياد  الييوع  و  ميين أجييلال ييو  واإلبحيياا(، مييدااس )عاييل سييبيل المثييال، 

 المحا  والوطن  والعالم ؛و  الشخص  ياتالمستو  عالالساول المسؤول ب
 ييين المفروءيي  عاييل منيين دخييول النفايييات فيي  البيئيي ، مثييل الرسييوم لوءيين وتنفيييذ حييوافو اجتماعييي  اقتصييادي   (ه)

 امجتمعييات السيياحاي اسييتخدام األكييياس البالسييتيكي  ذات االسييتعمال الوحيييد، والسيييما بالنسييب  لي ، و/أو حظيير كييياس البالسييتيكاأل
 ؛والمنتجعات السياحي  الساحاي 

ق اإليكوليييوج  حسييي  بميييا فييي  ذليييك الوسييي ،البيئيييي تبيييادل المعاوميييات عييين الخ يييع الدوليييي  لشيييهادات االعتمييياد  )و(
 المتعدد األطراف؛التجااي النظام ًا لقواعد وفق ،والحد منه الح ام البحري  لمنن، مقتضل الحال

، ءيمن الوالييات القضيائي  لألطيراف والحكوميات األخييرى اإلجيراتات التالييي  ُتقتيرحمتكاماي  والتنسييت، الصداا  وبالنسيب  لي -11
 :والواليات المسند  لامنظمات الحكومي  الدولي 

ثياا الح يام البحيري عايل التنيوع دعق وءين وتنفييذ خ يع عميل وطنيي  أو إقايميي  لمنين أو تخفيي    )أ(
فيي  بعيي   االسييتناد إلييل خ ييع العمييل واإلاشييادات القائميي البيولييوج  السيياحا  والبحييري والموائييل، وأيضييا ميين خييالل 

، مييين بحييير البا ييييت(، والبحييير األ يييي  المتوسيييع و الكييياايب ، وشيييمال شيييرق المحييييع األطاسييي  منييياطتالمنييياطت )مثيييل 
لمنيين الح ييام البحييري  إطيياا عييالم : واسييتراتيجي  هونولولييو لبحيياا اإلقايمييي يييات االتفاقمراعييا  خ ييع العمييل اإلقايمييي  

 8؛والحد منه وردااته
 لالتي  تحيو،   الالهمي  والمؤسسيي  التشيريعي األطير وءنالح ام البحري ف  األطر التنظيمي  و اعتبااات تعميق  )ص(

والبنيييي  التحتيييي  إلداا   ينامنتجيييلممتيييد  لامسيييؤولي  التيييرويو ممااسيييات، بميييا فييي  ذليييك مييين خيييالل الإليييل اإلداا  المسيييتدام  لانفاييييات 
 النفايات؛

تعمييييق التشيييريعات  هيييدف دميييو مسيييائل الح يييام البحيييري وأهدافيييه، بميييا اتمشيييل مييين الايييوائز القائمييي  لات ايييي   )ا(
 ؛، فضاًل عن التشريعات المتعاق  بالنقل البحري والنفايات

عايل  هلمنين وتخفيي   ثياا لتجن  أو تقايل الح ام البحري و  ش ياي توأهداف  أهداف قا ا  لاقياس الكم وءن  (د)
 ؛البحري والموائلو التنوع البيولوج  الساحا  

 القائمي  عايلأدوات اإلداا  المشيترك   يين الق اعيات و  سيياقالح يام البحيري في   مننحداد دوا استراتيجيات ت (ه)
 نهو النظام اإليكولوج . استنادا إلل ،المناطتأساس 

 اإلجراتات التالي : ُتقترحواالحتياجات البحثي ، الفجوات ف  المعااف  سدلو  -12

                                                           
8

    http://unep.org/gpa/documents/publications/honolulustrategy.pdf. 
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، حسييي  منهجييييات موحيييد  اإلبيييالس اسيييتنادا إليييلالرصيييد والتحاييييل و مجييياالت  هو المنسيييق  فييي دعيييق وتعوييييو الييينُ  )أ(
وبيي  بشيي ن اصييد القماميي  االقتضييات، ميين مراعييا  اإلاشييادات القائميي  المتعاقيي   رصييد القماميي  البحرييي ، مثييل إاشييادات االتحيياد األوا 

 البحري  ف  البحاا األواوبي ؛
فييي   خصوصيييا، واصيييده الح يييام البحيييري إداا  ليييدعق  هاواسيييتخدام هييياءيييمان الوصيييول إليييل التكنولوجييييا وتبادل )ص(
وكييذلك ئييي ، والباييدان األكثيير ءييعفًا ميين الناحييي  البيوالسيييما أقييل الباييدان نمييوا والباييدان الجواييي  الصيي ير  النامييي ،  ،الباييدان النامييي 

 ؛الت  تمر اقتصاداتها بمرحا  انتقالي بادان ال
الح ام البحري  ت ثيراتلفهق  هوتوهيع هلتحداد مصادا الح ام البحري ومساااتالالهم  وسائل الوءن وتعويو  )ا(

 عال األنواع البحري ؛ المجموعات وعال مستوى  مستوى الفرديالعال 
وكذلك بحث وت وير تقنيات إءيافي  في  مح يات معالجي  ميياه عويوها وتأفضل التقنيات المتاح   البحث عن )د(

 البيئ  البحري ؛ من دخولالصرف الصح  لمنن الجويئات الص ير  
اح ام البحري الص ير ف  الشبكات ال ذائيي  لتحدايد ميا إذا لمحتمل ال ذائ  النقل المتعاق  بالتشجين البحو   (ه)

 ؛ولوج  لامواد البالستيكي  والمواد الكيميائي  الضاا التراكق البيمن جرات كان هنال ت ثير 
اصييد ورنفيياذ المعييااير البيئييي  عاييل الح ييام  التيي  تتنيياول المييواطنين مييي عاال بييراموالت ييوير وتعويييو اسييتخدام  )و(

 البحري؛
همييا ف لعوامييل االجتماعييي  التيي  قييد تسييهق فيي  إنتيياا الح ييام البحييري اإجييرات بحييو  اجتماعييي  اقتصييادي  لفهييق  )ه(

 وتصيواات ومواقي  المسيتهاكين تفضييالتمختا  الق اعات والمجتمعات الساحاي  والبحريي ، و  عال، و ثاا الح ام البحري جيدا
 مصمم  وفقا لاسياق المحا /الثقاف ؛الالتوعي  المستهدف    رامو ف  إاشاد الت  يمكن أن تساعد

، وتحدايد  يكولوجييواليُنظق اإلاألنواع البحري  والساحاي ، الح ام عال   ثااوتنفيذ خ   إداا  بش ن تقييق  إجرات )ح(
 ؛واآلثاا المرتب    ها عال التنوع البيولوج  المعداتالنقا  الساخن  لفقدان 

 ، من مراعا  االحتياجات التالي :والمتابع  رصدلاوءن استراتيجيات  ( )
طيرق الهجيير  وتوهيين األنييواع فيي  تنظيير ب ريقي  منسيق   والتي  المجموعيياتتقيييق اآلثياا عاييل مسيتوى  (1)

 والمجموعات؛
 صي ااالح ام البحيري )عايل سيبيل المثيال، اصيد ها الخا  أمام مراحل حيا  األنواع وءعف إدااا (2)

 (؛كباالقياس الع ت عال الاألسمال 
معالجييي  اآلثييياا دون المميتييي  مييين األخيييذ بعيييين االعتبييياا أن مجموعييي  واسيييع  مييين العواميييل ال بيعيييي   (3)

 ونجاحها اإلنجا  ؛ حدد بقات الحيوانات الفردي ت المتفاعا  ري والبش
الح ييام  الييذي يسييببهالضييرا المباشيير فييإن النقييراأ، بشييد  لمراعييا  أنييه فيي  حاليي  األنييواع المهييدد   (4)

 ؛ب كماها المجموع ت ثير عال له أن يكون بسهول  البحري عال فرد واحد يمكن 
 اسييق الخييرائعميين  ايمكيين اسييتخدامهالتيي   ،هالبحييري والتخفييي  منيي الح ييام  ت بيييت النمذجيي  كيي دا  مفيييد  إلداا  )ي(

امخيياطر، وخاصيي  عالمييي  ل تقييييقعمايييات  إجييرات ييين الح ييام واألنييواع، ودعييق التقا ييل معييدالت و لتقييدار توهييين الح ييام،   المكانييي
 لألنواع المهدد  باالنقراأ.
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