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مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
االجتماع الثالث عشر
كانكون ،المكسيك 17-4 ،ديسمبر/كانون األول 2016
البند  15من جدول األعمال
مقرر معتمد من مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
المقرر - 10/13

معالجة آثار الحطام البحري والضوضاء تحت الماء الناجمة عن
األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي

إن مؤتمر األطراف،
آثار الضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي
يحيييع عامييا بييالتقرير المحييد المعنييون "توليف ي عامي ي آلثيياا الضوءييات تحييء المييات عاييل التنييوع البيولييوج
-1
1
البحري والساحا والموائل" ،ويدعو األط ارف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصا إلل استعمال هذه المعاومات ،حسي
االقتضات ،ءمن اختصاصاتها ،ووفقا لاتشريعات الوطني واالتفاقات الدولي ؛
يشي ييير إلي ييل المقي ييرا  ،23/12وخاص ي ي إلي ييل الفقي يير  ،3ويي ييدعو األط ي يراف ،والحكومي ييات األخي ييرى والمنظمي ييات
-2
المختص ي  ،بمييا ف ي ذلييك المنظم ي البحري ي الدولي ي  ،والسييا الدولي ي لقيياع البحيياا ،واتفاقي ي المحافظ ي عاييل األن يواع المهيياجر ميين
الحيواني ييات الف ري ي ي  2،والاجن ي ي الدولي ي ي لشي ييؤون صي يييد الحيتي ييان ،وأصي ييحاص المصي يياح اآلخ ي يرين المعنيي ييين ،والشي ييعوص األصي يياي
والمجتمعييات المحاي ي  ،حس ي االقتضييات ،ءييمن اختصاصيياتهق ووفقييا لاق يوانين الوطني ي والدولي ي  ،إلييل مواصييا تعيياونهق وتبييادل
خبيراتهق بشي ن ت بيييت تييدا ير ،تتماشييل ميين اليينهو التحييوط  ،وتتماشييل ميين مييا واد في داباجي االتفاقيي  ،لتجني ولتقايييل وتخفيي
اآلثاا الضاا الكبير لاضوءات تحء المات الناجم عن األنش البشري عال التنوع البيولوج البحري والسياحا  ،بميا في ذليك
التيدا ير المحيدد في الفقيير  3مين نفيا المقيرا ،وي اي إليل األميين التنفيييذي ،اهنيا تيوافر الميوااد ،أن اواصييل عمايه في تجمييين
وتولي ونشر هذه الخبرات ،بما ف ذلك البحو العاميي المتعاقي باآلثياا الضياا لاضوءيات تحيء الميات عايل التنيوع البيوليوج
البحييري والسيياحا  ،وأن يعييد ويتبييادل ،اسييتنادا إلييل االحتياجييات العامي ي المحييدد  ،بالتعيياون ميين األط يراف ،والحكومييات األخييرى
والمنظمات ذات الصا  ،إاشادات ومجموع أدوات عماي بشي ن التيدا ير الراميي إليل تجني وتقاييل وتخفيي تايك اآلثياا الضياا ،
وأن يجعل هذا التجمين ،وكذلك اإلاشادات ومجموع األدوات المشاا إليها أعاله ،متاح لكي تنظير فيهيا الهيئي الفرعيي لامشيوا
العامي والتقني والتكنولوجي ف اجتماع مقبل يعقد قبل االجتماع الرابن عشر لمؤتمر األطراف؛

1
2
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معالجة آثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي
-3
البحري الدقيق ؛

3

اُرحي

بقيراا جمعيي األمييق المتحييد لابيئي  11/2بشي ن النفايييات البالسييتيكي البحريي والجسيييمات البالسييتيكي

إذ يشييير إلييل خ ي عمييل مجموع ي الييدول السييبن لمكافح ي القمام ي البحري ي  ،يحيييع عامييا تقرييير حاق ي عمييل
-4
الخبرات إلعداد إاشادات عماي بش ن منن وتخفي اآلثاا الضاا الكبير لاح ام البحري عال التنوع البيولوج البحيري والسياحا
4
والموائل،
يح يييع عام ييا أيض ييا باإلاش ييادات العمايي ي ال وعيي ي بشي ي ن من يين وتخفيي ي
-5
البيولوج البحري والساحا والموائل ،عال النحو الوااد ف المرفت هذا المقرا؛

ثي ياا الح ييام البح ييري عا ييل التن ييوع

يح ييث األطي يراف ويش ييجن الحكوم ييات األخ ييرى ،والمنظم ييات ذات الص ييا  ،والص ييناعات ،وأص ييحاص المص يياح
-6
اآلخرين المعنيين ،والشعوص األصاي والمجتمعيات المحايي  ،عايل اتخياذ التيدا ير المناسيب  ،وفقيا لاقيانون اليوطن واليدول وءيمن
اختصاصيياتها ،لمنيين وتخفي ي اآلثيياا الضيياا المحتما ي لاح ييام البحييري عاييل التنييوع البيولييوج البحييري والسيياحا والموائييل ،ميين
األخذ بعين االعتبياا اإلاشيادات العمايي ال وعيي اليوااد في المرفيت هيذا المق ،يرا ،وردااا المسيائل المتعاقي بالح يام البحيري في
تعميق التنوع البيولوج ف مختا الق اعات؛
اييدعو األط يراف والحكومييات األخييرى إلييل النظيير ،حس ي االقتضييات ،ف ي المسييؤولي الممتييد لامنتجييين لتييوفير
-7
تييدا ير اسييتجاب عنييد حصييول أءيراا أو وجييود احتمييال كيياف ألءيراا لاح ييام البحييري عاييل التنييوع البيولييوج البحييري والسيياحا
والموائل؛
يح ييث األطي يراف ،ويش ييجن الحكوم ييات األخ ييرى والمنظم ييات الدوليي ي ذات الص ييا عا ييل وء يين وتنفي ييذ ت ييدا ير
-8
وسياسييات وصييكول لمنيين ام ي أي م يواد صيياب ثا ت ي أو مصيينع أو مجهييو أو الييتخا منهييا أو فقييدانها أو هجرهييا ف ي البيئ ي
البحري والساحاي ؛
ا ييدعو المنظم ييات الحكوميي ي الدوليي ي المختصي ي  ،بم ييا في ي ذل ييك المنظمي ي البحريي ي الدوليي ي  ،ومنظمي ي األةذيي ي
-9
والوااع لألمق المتحد  ،وبرنامو األمق المتحيد لابيئي واتفاقييات البحياا اإلقايميي وخ يع عماهيا والهيئيات المختصي األخيرى ،في
إطيياا والياتهييا ،إلييل اتخيياذ التييدا ير المناسييب  ،ومسيياعد األطيراف والحكومييات األخييرى في اتخيياذ التييدا ير المناسييب لمنيين وتخفيي
اآلثاا الضاا المحتماي لاح يام البحيري عايل التنيوع البيوليوج البحيري والسياحا والموائيل ،مين األخيذ بعيين االعتبياا اإلاشيادات
العماي ال وعي الوااد ف المرفت هذا المقرا؛
-10

ي ا

إلل األمين التنفيذي االء الع بما اا  ،اهنا توافر الموااد:

تيسييير التعيياون ييين األط يراف ،والحكومييات األخييرى والمنظمييات ذات الصييا  ،بمييا ف ي ذلييك المنظم ي البحري ي
(أ)
الدولي  ،ومنظم األةذي والوااع لألمق المتحد  ،وبرنامو األمق المتحد لابيئي  ،وشيعب األميق المتحيد لشيؤون المحي يات وقيانون
البحاا ،واتفاقيات البحاا اإلقايمي وخ ع عماها والهيئات المختص األخرى ،بما ف ذلك ف إطاا خ ع العمل اإلقايمي بشي ن
القمام ي البحري ي  ،والش يراك العالمي ي لمعالج ي مشييكا القمام ي البحري ي  ،بش ي ن ت بيييت تييدا ير ف ي إطيياا الوالي ي الوطني ي لألط يراف
والحكومات األخرى والواليات المسند لامنظمات الحكومي الدولي  ،إليل منين وتخفيي اآلثياا الضياا لاح يام البحيري عايل التنيوع
البيولوج البحري والساحا والموائل ،بما ف ذلك التدا ير المتضمن ف اإلاشادات العماي ال وعي الوااد في المرفيت بمشيروع
المقرا هذا ،عن طريت تيسير تبادل الخبرات والمعاومات ومجموعات األدوات وأفضل الممااسات؛
تيسيير تييوفير فيير نيات القييداات لاباييدان الناميي  ،والسييما أقييل الباييدان نميوا واليدول الجوايي الصي ير الناميي ،
(ص)
فضال عن البادان التي تمير اقتصياداتها بمرحاي انتقاليي  ،لتنفييذ تيدا ير لمنين وتخفيي اآلثياا الضياا لاح يام البحيري عايل التنيوع
3
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http://www.unep.org/about/sgb/cpr_portal/Portals/50152/2-11/K1607228_UNEPEA2_RES11E.docx
.UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/7

CBD/COP/DEC/XIII/10
Page 3

البيولوج البحري والساحا والموائل ،ف المناطت الواقع تحء والاتها الوطني  ،بميا في ذليك التيدا ير المتضيمن في اإلاشيادات
العماي ال وعي الوااد ف المرفت هذا المقرا.

مرفت
إرشادات عملية طوعية بشأن منع وتخفيف آثار الحطام البحري على التنوع
البيولوجي البحري والساحلي والموائل
الحطام البحري وآثاره على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل
عرف الح ام البحري عاد عال أنه أي ماد صاب ثا ت أو مصنع أو مجهو ايتق اميهيا أو اليتخا منهيا أو فقيدانها
-1
ُي ،
أو هجرهييا ف ي البيئ ي البحري ي والسيياحاي  .وهييذا يشييمل الم يواد المنقول ي إلييل البيئ ي البحري ي ميين األ ااء ي عيين طريييت األنهيياا أو
المصااف أو شبكات الصرف الصح أو الرياح .وينش الح ام البحري من مجموع من المصادا البحري والبري .
ويترت ي عاييل الح ييام البحييري تكييالي اجتماعي ي واقتصييادي  ،ويهييدد صييح اإلنسييان وسييالمته ،ويييؤثر عاييل الكائنييات
-2
البحري  .ومن الموثت عال ن اق واسن أن المحاصر من الح ام البحري أو ا تالعه يمكن أن يكيون لهميا انعكاسيات سيابي عايل
النظق اإليكولوجي  .كميا
الحال المادي لاحيوانات البحري ويمكن أن اؤديا إلل نفوقها ،والت ثيرات الالحق عال مستويات العشائر و ُ
أن ا تالع المواد البالستيكي مصدا قات ألنه قد اوفر مسيا اا لنقيل الميواد الكيميائيي الضياا إليل الشيبك ال ذائيي  .وباإلءياف إليل
ذلك ،من المعروف أن الح ام البحري يضر الموائل أو ي يرها أو ايؤدي إليل تيدهواها (عايل سيبيل المثيال ،مين خيالل االختنياق)
ومن الممكن أن يكون ناقال لألنواع ال ريب .
وتشييمل التي ثيرات السييابي ت يييير األدات البيولييوج واإليكولييوج لألفيراد ،أو إصييابات خااجيي أو النفييوق .وقييد يكييون ميين
-3
الصع تحداد أثر ا تالع الح ام البحري عال كائن فردي ،وال توال انعكاسات اال تالع ةير مفهوم بالكامل .وقد تكون األنيواع
الت ي تظهيير نسييب عالي ي ميين ا ييتالع الح ييام أو المحاصيير عرء ي آلثيياا عاييل مسييتوى المجموعييات .وقييد يكييون ل يذلك انعكاسييات
سييابي عاييل المجموعييات الص ي ير  ،وخاص ي تاييك المهييدد بيياالنقراأ و/أو المعرء ي لعوامييل إجهيياد متعييدد  .وينب ي أن تشييتمل
عماي تحداد ثاا الح يام البحيري عايل مسيتوى النظيام اإليكوليوج عايل تقيييق لفقيدان خيدمات الينظق اإليكولوجيي التي يمكين أن
تعوى إلل عامل اإلجهاد هذا.
وميين المييرجز أن تويييد وفيير الجسيييمات البالسييتيكي البحري ي الدقيق ي  ،5وه ي ماوثييات ثا ت ي موجييود ف ي جمييين الموائييل
-4
البحري  .ويمكن أن ايسر النقل ال ذائ لاجسيمات البالستيكي الدقيق من خالل الشبكات ال ذائيي القاعيي والسي حي نقيل وتيراكق
كل من الميواد البالسيتيكي والميواد الكيميائيي السيام  .وهنيال أدلي عايل نقيل اإلءيافات الكيميائيي مين الميواد البالسيتيكي المبتاعي
إلييل األنس ييج  ،بمييا في ي ذلييك األنس ييج البشي يري  .وهنييال أيض ييا قاييت م يين أن ا ييتالع الجسيييمات البالس ييتيكي الدقيقيي  ،فض ييال ع يين
الجسيمات البالستيكي الكبير والمتوس الحجق ،يمكن أن يسب ثا اا مادي مثل التآكل الداخا واالنسداد واإلصاب  ،ويمكين أن
اوفر أيضا مسا اا المتصا الميواد الكيميائيي الضياا (عايل سيبيل المثيال ،اإلءيافات الموجيود في المنتجيات البالسيتيكي ) مين
قبل الكائنات البحري .

5
عرف الجسيمات البالستيكي الدقيق عال أنها ق ن أو أجوات من البالستيك يقل حجمها عن  5مق (التقااير العامي والتقني لمركو
تُ ،
البحو المشترك  .2010 .تقرير القمام البحري اقق  10لمجموع العمل المعني باألمر التوجيه إلطاا االستراتيجي البحري EUR .
 .)24340 EN - 2010ويؤدي انفصال هذه العناصر إلل العداد من األجوات البالستيكي الص ير  ،الت تسمل الجسيمات البالستيكي
صن الجسيمات البالستيكي الدقيق األخرى الموجود ف البيئ البحري عال أنها جسيمات بالستيكي أولي ألنها تُنتو إما
الثانوي  .وتُ ،
لالستخدام المباشر ،مثال كماد كشع صناعي  ،أو ف مستحضرات التجميل ،أو الستخدام ةير مباشر ،مثل المواد الحبيبي أو الحبيبيات
الص ير جدا ف مرحا ما قبل اإلنتاا (لجن حماي البيئ البحري لشمال شرق المحيع األطاس  ،وخ العمل اإلقايمي لمنن ورداا
القمام البحري ف شمال شرق المحيع األطاس  ،واتفاق لجن حماي البيئ البحري لشمال شرق المحيع األطاس .)1-2014
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ويمكيين أن يعمييل الح ييام البحييري أيضييا بمثاب ي ناقييل لنقييل األن يواع ال ريب ي ال اهي ي ويمكيين أن يسييهل انتشيياا مسييببات
-5
األميراأ .والح ييام الموجيود في البحياا يمكيين أن ت ييه بسييرع الميكروبيات لتشييكيل شيريع حيييوي عايل السي ز ،يصيبز بالفعييل
ماد تحتي ميكروبي  .ويمكن أيضا أن ُانقل الح ام عن طريت الحيوانات من خالل اال تالع والتخا منه ف وقء الحت.

والفجوات الكبير ف المعااف بش ن مصادا وتوهين وكمي مواد الح ام البحري ،و ثااها عال التنوع البيوليوج البحيري
-6
تقييد القيدا عايل معالجي المشيكا بفعاليي  .وهنيال نقي في المعاوميات عين كميي الح يام التي تيدخل البيئي
والساحا والموائيل، ،
البحري ي ومعييدالت تييدهوا أو تجوئ ي الح ييام تحييء مجموع ي ميين الظييروف .وهنييال معاومييات محييدود متاح ي عيين االنعكاسييات
المادي والكيميائي لاح ام عال األنواع البحري عن طريت اال تالع/التناول.
نهج لمنع وتخفيف آثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل
ثاا الح ام البحري عال التنوع البيولوج الساحا البحري والموائل:

تُقترح ال ُنهو العام التالي لمنن وتخفي
-7
انب أن يكون هنال تركيو عال منن امي أي ميواد صياب ثا تي أو مصينع أو مجهيو أو اليتخا
(أ)
فقدانها أو هجرها ف البيئ البحري والساحاي ومن المنبن؛

منهيا أو

انب ي أن تسييتخدم تييدا ير منيين وتخفيي اآلثيياا الضيياا الكبييير لاح ييام البحييري ،حسي االقتضييات ،المنتييديات
(ص)
واألدوات القائمي لاتعيياون ،والتي ميين شي نها أن تعييوه أوجييه التييآها وتسييتفيد ميين التقييدم المحييره في هييذه المنتييديات (مثييل رنييامو
العمل العالم لحمايي البيئي البحريي مين األنشي البريي  6،والشيراك العالميي لمعالجي مشيكا القمامي البحريي  ،واتفاقييات البحياا
اإلقايمي وخ ع عماها)؛
يمكن استخدام مجموع واسع من األدوات واستجابات السياسات المتاح  ،بما ف ذلك الحيوافو االقتصيادي ،
(ا)
وأدوات السوق والشراكات ين الق اعين العام والخا  ،لدعق اإلجراتات الت تهدف إلل منن وتخفي ثاا الح ام البحري.
اإلجراءات ذات األولوية لتخفيف ومنع آثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل
-8

بالنسب لامصادا البري لاح ام البحري ،تُقترح اإلجراتات التالي :
(أ)

تحداد يانات خع األساس عن أهق المصادا البري لاح ام البحري وكمياته و ثااه؛

تعويو الت ييرات االقتصيادي الهيكايي التي مين شي نها أن تقايل إنتياا واسيتهالل الميواد البالسيتيكي  ،وتوييد مين
(ص)
إنت يياا المي يواد المالئمي ي لابيئي ي  ،وتي يدعق ت ييوير المي يواد البدااي ي  ،وتوي ييد إع يياد الت ييدوير ورع يياد االس ييتخدام ،وتي يدعق يئي ي مواتيي ي له ييذه
الت ييرات من خالل نات القداات ،والاوائز والمعااير ،والتعاون ين الصناع  ،والحكومات والمستهاكين؛
دعييق البحييو الت ي تهييدف إلييل ت ييوير التكنولوجيييا ،والتشييجين عاييل نقاهييا ميين أجييل هييياد فهييق اآلثيياا البيئي ي
(ا)
لامواد البالستيكي وخفضها عال البيئ البحريي بشيكل أفضيل ،وتصيميق يدائل كيميائيي جدايد أو محسين قا اي لاتحايل األحييائ ،
وتقييق اإلنتاا الفعال من حيث التكاف عال ن اق تجااي؛
(د)
مراعا ما اا :

تعويو ونشر أفضل الممااسات فيما اتعات دواات م اقي لاميوااد الفعالي والمنتجيات التي مآلهيا النفاييات ،مين

()1

دعق تصميق منتجيات طوياي األجيل والتي يمكين إعياد اسيتعمالها ،وقا اي لصصيالح ،ويمكين إعياد تصينيعها،
ورعاد تدويرها من استخدام الموااد عال نحو أكثر فعالي ؛

()2

الحد من االستهالل ةير المفيد واس تمكين المستهاكين من اتخاذ قي اراات مسيؤول ومسيتنير وعيدم تشيجين
التصرفات ةير المناسب لاتخا من النفايات؛

6

 ،A/51/116المرفت الثان .

CBD/COP/DEC/XIII/10
Page 5

أنيواع النفايييات لوييياد معييدالت إعيياد الميواد ذات الجييود العاليي

()3

تعويييو عمايي مناسييب لتجمييين وفصييل مختاي
إلل أقصل حد؛

()4

تعويو إعاد االستخدام ورعاد التدوير عن طريت حرق النفايات ودفنها؛

تعويييو أفضييل الممااسييات عاييل طييول عمايي تصيينين الميواد البالسييتيكي وساسييا القيمي كاهييا ميين اإلنتيياا إلييل
(ه)
النقل ،مثل استهداف عدم فقدان أي مواد؛
تقييييق مييا إذا كان يء التش يريعات ت ي مختا ي مصييادا الجسيييمات البالسييتيكي الدقيق ي والمنتجييات والعمايييات
(و)
المختاف الت تشمل الجسيمات البالستيكي الدقيق األولي والثانوي  ،وتعويو ،حس االقتضات ،اإلطياا القيانون القيائق بحييث ايتق
ت بيت التدا ير الالهم  ،بميا في ذليك عين طرييت اتخياذ تيدا ير تنظيميي و/أو تحفيويي إل اهلي إنتياا الجسييمات البالسيتيكي الدقيقي
الت لها ثاا ءاا عال التنوع البيولوج البحري؛
تحسييين ُنظييق إداا النفايييات ف ي الباييدان ميين خييالل تبييادل أفضييل الممااسييات وكييذلك تحداييد ومعالج ي الث يرات
(ه)
الت تسهق ف توليد الح ام البحري ،مثل إدخال الح ام البحري ف المناطت الساحاي القادم من مصادا من المنبن.
وبالنسييب لامصييادا البحري ي لاتاييو  ،تُقتييرح اإلج يراتات التالي ي  ،ءييمن الواليييات الوطني ي لألط يراف والحكوم يات األخييرى
-9
والواليات المسند لامنظمات الحكومي الدولي :
وءن ُنهو ،بالتعاون من المنظم البحري الدولي  ،لترشيد المناول السايم لانفاييات عايل رهير السيفن وتسيايق
(أ)
النفايات إلل مرافت االستقبال ف الموانئ وءمان التخا منها ب ريق صحيح ؛
تحداد خيااات لمعالج مواد النفايات الرئيسي الناتج عن صناع صيد األسمال وتربي األحيات المائي التي
(ص)
يمكن أن تسهق ف الح ام البحري ،وتنفيذ أنش  ،بما ف ذلك مشااين تجريبي  ،حس االقتضات ،والممااسيات الجييد مين قبييل
خ ع اإلاداع ،واالتفاقات ال وعي واالستعاد ف نهايي العمير االفت ارءي  ،بالتعياون مين منظمي األةذيي والو ااعي لألميق المتحيد
وبرنامو األمق المتحد لابيئ ؛
تعوي ييو ونش يير ،بالتعييياون م يين منظمي ي األم ييق المتح ييد لألةذيي ي والو ااعي ي والمنظمي ي البحريي ي الدوليي ي  ،أفضيييل
(ا)
الممااسييات فيمييا اتعاييت بجمييين الجواني ذات الصييا بيإداا النفايييات في ق يياع صيييد األسييمال (بمييا في ذلييك إداا النفايييات عاييل
ره يير الس ييفن ،ورداا النفاي ييات في ي المي يوانئ ،والخس ييائر التش ياي /قصاص ييات ش ييبال الص يييد ،وبي يرامو اإلا ييداع والمس ييؤولي الممت ييد
لامنتجين) وةير ذلك من الق اعات ذات الصا ؛
مصييااد
والو ااع ي
والو ااع
أو الت

ت بيت المبادئ التوجيهي بش ن أفضل الممااسات ،التي مين ينهيا ،عايل سيبيل المثيال ،مدوني السياول بشي ن
(د)
األسييمال المسييؤول لعييام  1995الصييادا عيين منظم ي األةذي ي والو ااع ي  ،والمبييادئ التوجيهي ي الدولي ي لمنظم ي األةذي ي
لعييام  2011بش ي ن إداا الصيييد العرء ي والحييد ميين المصيييد المرتجيين ،ومشييروع الخ ييو التوجيهي ي لمنظم ي األةذي ي
لعام  2016بش ن ت بيت نظام لوسق معيدات الصييد 7،لاحيد مين ميدخالت وتي ثيرات معيدات الصييد المهجيوا أو المفقيود
تق التخا منها ف الصيد التجااي والترفيه  ،حس االقتضات؛

تعويو الشراكات من المنظمات الدولي واإلقايمي  ،وسا ات الموانئ والمنظمات ةير الحكومي  ،لتشجين تنفييذ
(ه)
مباداات الحتوات واستخدام و/أو معالجي القمامي البحريي  ،مين قبييل يرامو "صييد القمامي السياب " ،لجمين القمامي التي تايتقع في
شبال الصيد خالل أنش الصيد العادي ؛
 -10وفيمييا اتعاييت تبييادل المعاومييات وتقاسييق المعييااف ،وهييياد التوعي ي  ،وبنييات القييداات ،والح يوافو االجتماعي ي االقتصييادي ،
تُقترح اإلجراتات التالي :
 7ارد مشروع المبادئ التوجيهي لمنظم األةذي والوااع لعام  2016بش ن ت بيت نظام اتعات وسق معدات الصيد ف التذايل هيات من
تقرير مشاوا الخبرات لمنظم األةذي والوااع بش ن وسق معدات الصيد.
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تعويييو وتنفيييذ أنشي التثقيي المتعاقي بالح ييام البحييري في شيراك ميين مجموعييات المجتميين المييدن  ،بمييا في
(أ)
ذلك األنش المتعاق بمنن وتعويو االستهالل واإلنتاا المستدامين؛
(ص)
تدخل البيئ ؛

تعويييو أنش ي

التوعي ي والتثقي ي

المؤدي ي إلييل ت يييير السيياول الفييردي ال يذي يمكيين أن يقاييل كمي ي الح ييام الت ي

إن شي ييات من ص ي ي تعاون ي ي ي لت شي يياال الخ ب ي ي رات وت بي ييادل المعاومي ييات ب ش ي ي ن ممااس ي ي ال تنظ ي ي ي ال ج يي ييد ف ي ي
(ا)
ال ش ي ي واطئ والبي ئي ييات ال سي يياحاي والبحري ي ي  ،وبالت عي يياون مي يين أ صي ييحاص الم صي يياح المحا يي ييين ذ وي ال صي ييا ؛ ورعي ييداد أف ضي ييل
نييات ال قييد اات ؛ وتعويييو ن ظييام " "تب ن ي
الممااسييات ب شي ن تكنولوج يييات وأ سييالي التنظ يي المالئ مي لابي ئ ي  ،وتنف يييذ أن ش ي
الشاطئ " ؛
تحداييد وتعويييو منيياهو د ااسييي لاتعايييق الميرتبع بالشييؤون البحريي  ،لكييل ميين البحيياا المهنييين والق يياع الترفيهي
(د)
(عاييل سييبيل المثييال ،مييدااس ال ييو واإلبحيياا) ،ميين أجييل هييياد الييوع والفهييق واالحت يرام بش ي ن البيئ ي البحري ي وت ي مين االلت يوام
بالساول المسؤول عال المستويات الشخص والمحا والوطن والعالم ؛
وءيين وتنفيييذ حيوافو اجتماعيي اقتصييادي لمنيين دخييول النفايييات ف ي البيئ ي  ،مثييل الرسييوم المفروءي عاييل ييين
(ه)
األكييياس البالسييتيكي  ،و/أو حظيير اسييتخدام األكييياس البالسييتيكي ذات االسييتعمال الوحيييد ،والسيييما بالنسييب لامجتمعييات السيياحاي
والمنتجعات السياحي الساحاي ؛
تبييادل المعاومييات عيين الخ ييع الدولي ي لشييهادات االعتميياد البيئي ي  ،بمييا ف ي ذلييك الوس يق اإليكولييوج حس ي
(و)
مقتضل الحال ،لمنن الح ام البحري والحد منه ،وفقاً لقواعد النظام التجااي المتعدد األطراف؛

 -11وبالنسيب ليصداا المتكاماي والتنسييت ،تُقتيرح اإلجيراتات التاليي  ،ءيمن الوالييات القضيائي لألطيراف والحكوميات األخييرى
والواليات المسند لامنظمات الحكومي الدولي :
دعق وءين وتنف ييذ خ يع ع ميل وطن يي أو إقايم يي لم نين أو تخف يي ثياا الح يام الب حيري ع ايل الت نيوع
(أ)
البيولييوج ال سيياحا والب حييري والم وا ئييل ،وأي ضييا ميين خييالل اال سييتناد إ لييل خ ييع الع مييل واإلاشييادات القائ م ي ف ي ب ع ي
المتوسييع وب حيير البا يييت)  ،ميين
الم نيياطت (م ثييل م نيياطت ال كيياايب  ،وشييمال شييرق الم حيييع األطا س ي  ،والب حيير األ ييي
م ارعييا خ ييع الع مييل اإلقايم يي التفاق يييات ا لب حيياا اإلقايم يي وا سييت راتيجي هونولولييو  :إ طيياا عييالم لم نيين الح ييام الب حييري
8
والحد منه وردااته ؛

تعميق اعتبااات الح ام البحري ف األطر التنظيمي ووءن األطير التشيريعي والمؤسسيي الالهمي التي تح ،يول
(ص)
اإلداا المسييتدام لانفايييات إلييل ممااسييات ،بمييا ف ي ذلييك ميين خييالل التييرويو لامسييؤولي الممتييد لامنتج يين والبني ي التحتي ي إلداا
النفايات؛
تعم يييق التشي يريعات ه ييدف دم ييو مس ييائل الح ييام البح ييري وأهداف ييه ،بم ييا اتمش ييل م يين الاي يوائز القائمي ي لات ايي ي
(ا)
والنفايات ،فضالً عن التشريعات المتعاق بالنقل البحري؛
وءن أهداف قا ا لاقياس الكم وأهداف تش ياي لتجن
(د)
التنوع البيولوج الساحا والبحري والموائل؛

أو تقايل الح ام البحري ولمنين وتخفيي

ثيااه عايل

تحداد دوا استراتيجيات منن الح يام البحيري في سيياق أدوات اإلداا المشيترك يين الق اعيات والقائمي عايل
(ه)
أساس المناطت ،استنادا إلل نهو النظام اإليكولوج .
-12

8

ولسد الفجوات ف المعااف واالحتياجات البحثي  ،تُقترح اإلجراتات التالي :

.http://unep.org/gpa/documents/publications/honolulustrategy.pdf
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دعييق وتعويييو الي ُينهو المنسييق ف ي مجيياالت الرصييد والتحايييل واإلبييالس اسييتنادا إلييل منهجيييات موحييد  ،حس ي
(أ)
االقتضييات ،ميين م ارعييا اإلاشييادات القائمي المتعاقي رصييد القمامي البحريي  ،مثييل إاشييادات االتحيياد األواوبي بشي ن اصييد القمامي
البحري ف البحاا األواوبي ؛
ءييمان الوصييول إل ييل التكنولوجيييا وتبادلهييا واسييتخدامها لييدعق إداا الح ييام البحييري واصييده ،خصوصييا فيي
(ص)
الباييدان النامي ي  ،والسيييما أقييل الباييدان نم يوا والباييدان الجواي ي الصي ير النامي ي  ،والباييدان األكثيير ءييعفاً ميين الناحي ي البيئي ي  ،وكييذلك
البادان الت تمر اقتصاداتها بمرحا انتقالي ؛
وءن وتعويو الوسائل الالهم لتحداد مصادا الح ام البحري ومساااته وتوهيعه لفهق ت ثيرات الح ام البحري
(ا)
عال المستوى الفردي وعال مستوى المجموعات عال األنواع البحري ؛
البحث عن أفضل التقنيات المتاح وتعويوها وكذلك بحث وت وير تقنيات إءيافي في مح يات معالجي ميياه
(د)
الصرف الصح لمنن الجويئات الص ير من دخول البيئ البحري ؛
تشجين البحو المتعاق بالنقل ال ذائ المحتمل لاح ام البحري الص ير ف الشبكات ال ذائيي لتحدايد ميا إذا
(ه)
كان هنال ت ثير من جرات التراكق البيولوج لامواد البالستيكي والمواد الكيميائي الضاا ؛
البحري؛

(و)

ت ييوير وتعويييو اسييتخدام الب يرامو العامي ي الم يواطنين الت ي تتنيياول اصييد ورنفيياذ المعييااير البيئي ي عاييل الح ييام

إج يرات بحييو اجتماعي ي اقتصييادي لفهييق العوامييل االجتماعي ي الت ي قييد تسييهق ف ي إنتيياا الح ييام البحييري فهمييا
(ه)
جيدا ،و ثاا الح ام البحري عال مختا الق اعات والمجتمعات الساحاي والبحريي  ،وتفضييالت وتصيواات ومواقي المسيتهاكين
الت يمكن أن تساعد ف إاشاد رامو التوعي المستهدف المصمم وفقا لاسياق المحا /الثقاف ؛
إجرات تقييق وتنفيذ خ إداا بش ن ثاا الح ام عال األنواع البحري والساحاي  ،وال ُينظق اإليكولوجيي  ،وتحدايد
(ح)
ها عال التنوع البيولوج ؛
النقا الساخن لفقدان المعدات واآلثاا المرتب
( )

وءن استراتيجيات لارصد والمتابع  ،من مراعا االحتياجات التالي :
()1

تقيييق اآلثياا عاييل مسيتوى المجموعييات والتي تنظيير ب ريقي منسيق في طيرق الهجيير وتوهيين األنيواع
والمجموعات؛

()2

إدااا مراحل حيا األنواع وءعفها الخا
األسمال لقياس الع ت عال الكباا)؛

أمام الح ام البحيري (عايل سيبيل المثيال ،اصيد صي اا

()3

معالج ي اآلثيياا دون المميت ي ميين األخييذ بعييين االعتبيياا أن مجموع ي واسييع ميين العوامييل ال بيعي ي
والبشري المتفاعا تحدد بقات الحيوانات الفردي ونجاحها اإلنجا ؛

()4

م ارعييا أنييه ف ي حال ي األن يواع المهييدد بشييد لالنق يراأ ،فييإن الضييرا المباشيير الييذي يسييببه الح ييام
البحري عال فرد واحد يمكن بسهول أن يكون له ت ثير عال المجموع ب كماها؛

ت بيييت النمذج ي ك ي دا مفيييد إلداا الح ييام البحييري والتخفي ي من يه ،الت ي يمكيين اسييتخدامها ميين اسييق الخ يرائع
(ي)
المكاني ي لتقييدار توهييين الح ييام ،ومعييدالت التقا ييل ييين الح ييام واألن يواع ،ودعييق إج يرات عمايييات تقييييق عالمي ي لامخيياطر ،وخاص ي
لألنواع المهدد باالنقراأ.

__________

