
 الهيئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية
 العشركف االجتماع 

 5326أبريل/نيساف  03-52، مونتلاير
 *مف جدكؿ األعماؿ المؤقت 0-4البند 

 

حري والضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية عمى التنوع البيولوجي معالجة آثار الحطام الب
 البحري والساحمي

 مف األميف التنفيذي مذكرة
 مقدمة -أوال

نظػػرا  تقري ػػاسػػنع  233 آخػػر فػػا البي ػػع ال  ريػػع  شػػكل م  ػػك  ع ػػ  مػػد  الناجمػػع عػػف األنشػػطع ال شػػريع الضكضػػا ت زاد -2
 ال  ريػع األصػناؼأنػكاع مخت فػع مػف  سػممعل م يطػات، ممػا تسػبي فػا آمػار م تم ػع كبيػرة ع ػ   عال شػري اتاالسػتخدام لزيادة كتنكع

 .ها ك قا
آمػار الضكضػا  ت ػت المػا  المتع قػع  ث ك كفا اجتماعه المانا عشر، ال ظ مؤتمر األطراؼ أف هناؾ قػدرا كبيػرا مػف ال  ػ -5

أ بػػر   يػػث تتع ػػ مزيػػد مػػف الدراسػػع، الهامػػع تتط ػػي  مسػػا لهنػػاؾ اؿ ال تػػز العقػػكد الق ي ػػع الماضػػيع، كل ػػف  خػػمؿع ػػ  ال يػػاة الما يػػع 
خصػا ص المصػادر فػا المعػارؼ بضػافيع اإلفجػكات الكالمفقاريػات، كالسػم و كالطيػكر. كتتع ػ   ،األسػماؾ  المعػارؼالفجكات فػا 

المكػانا كاثمػار الم تم ػع  هػاتكزيعك ت ػت المػا   لضكضػا فضم عػف شػدة ا جـ، النتشار ك مف  يث اال ها صكت كاتجاهاتلالر يسيع 
مصػادر الضكضػا  ل كالمتعاضدةال يكانات،  ما فا ذلؾ اثمار الترا ميع  مجمكعات ضكضا  ت ت الما  ع   النظـ اإليككلكجيع ك ل

ؾ األطراؼ كال ككمات األخر  ككذلبتشجيع مؤتمر األطراؼ  ـاكق(. 25/50المقرر مف  5الفقرة )األخر   جهاداإل عكاملك المتعددة 
اتخػػػاذ التػػػدابير المناسػػػ ع،  سػػػي االقتضػػػا  كضػػػمف أصػػػ اي المصػػػ  ع المعنيػػػيف اثخػػػريف ع ػػػ  المجتمعػػػات األصػػػ يع كالم  يػػػع ك 

الناجمع  ضكضا  ت ت الما  الم تم ع ل بيرة ال الضارةمار اثتق يل كتخفيو ك كفقا ل قكانيف الكطنيع كالدكليع، لتجني ك اختصاصاتها، 
مػػػػف  0الفقػػػػرة م ػػػػددة ) إرشػػػػاداتنػػػػكع البيكلػػػػكجا ال  ػػػػري كالسػػػػا  ا مػػػػف خػػػػمؿ تػػػػكفير عناصػػػػر ع ػػػػ  التعػػػػف األنشػػػػطع ال شػػػػريع 

 (.25/50 المقرر
 تنػػكع البيكلػػكجا ال  ػػري لكبيػػرا  تهديػػداشػػكل يال طػػاـ ال  ػػري قضػػيع بي يػػع ر يسػػيع ع ػػ  المسػػتك  العػػالما، ك يعػػد ك الممػػل،  -0

الجديػدة مػف األنػكاع المتضػررة  ال االتالعديد مف  يتـ اإل مغ عف. ك ع   مجمكعع كاسعع مف ال يكانات ال  ريع إذ يؤمركالسا  ا، 
. كيعرؼ ال طاـ ال  ػري عػادة الم اصرة بهاأك  أشكاؿ مخت فع مف ال مستيؾ عز   شكل خاص إل  ابتمعكخاصع التا تكل عاـ، 
 فا البي ع ال  ريع كالسا  يع. أك هجرها يتـ رميها أك التخ ص منها أك فقدانهامصنعع أك مجهزة أك  مابتعص  ع أي مادة ع   أنه 
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 الضػػارةاثمػػار  تتنػػاكؿ اليػػا، عػػددا مػػف األنشػػطع التػػا  ينفػػذاألمػػيف التنفيػػذي، أك  نفػػذ، 25/50ك 22/28 فيمقرر العمػػم  ػػك  -4
ل  ػػري االتنػػكع البيكلػػكجا كال طػػاـ ال  ػػري، ع ػ  الناجمػػع عػػف األنشػطع ال شػػريع لألنشػطع ال شػػريع، كال سػػيما الضكضػػا  ت ػت المػػا  

 كالسا  ا،  ما فا ذلؾ:
تجميع كتكليو المع كمات الع ميع كالتقنيع ذات الص ع  شػنف التػدابير التػا تتخػذها األطػراؼ كال ككمػات األخػر   )أ(

اثمػػار كفقػػا ل قػػكانيف الكطنيػػع كالدكليػػع، لتجنػػي أك تق يػػل كتخفيػػو ك كضػػمف اختصاصػػاتها، كالمنظمػػات المختصػػع،  سػػي االقتضػػا ، 
 انظػػػرع ػػػ  التنػػػكع البيكلػػػكجا ال  ػػػري كالسػػػا  ا )الناجمػػػع عػػػف األنشػػػطع ال شػػػريع  ضكضػػػا  ت ػػػت المػػػا  ليػػػرة الم تم ػػػع ال ب الضػػػارة

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/10؛) 
ثمػار الضكضػا  ت ػت المػا  ع ػ  التنػكع البيكلػكجا ال  ػري كالسػا  ا  عع ميػ تكليفع"  عنكافإعداد تقرير م دث  )ي(
 (؛UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/8 انظركالمكا ل" )

( إلعػػػداد 5324 /كانكف األكؿديسػػػمبر 4-5عقػػػد   قػػػع عمػػػل ل خبػػػرا  ) ػػػالتيمكر، الكاليػػػات المت ػػػدة األمريكيػػػع،  )ج(
عمػػػػػػػػػػػل    قػػػػػػػػػػػع  طػػػػػػػػػػػاـ ال  ػػػػػػػػػػػري )انظػػػػػػػػػػػر تقريػػػػػػػػػػػر ل بيػػػػػػػػػػػرة ال ضػػػػػػػػػػػارةالمػػػػػػػػػػػار اثعم يػػػػػػػػػػػع  شػػػػػػػػػػػنف منػػػػػػػػػػػع كتخفيػػػػػػػػػػػو  إرشػػػػػػػػػػػادات

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/7؛) 
 بيػػػرة ع ػػػ  التنػػػكع الضػػػارة المػػػار اثمنػػػع كتخفيػػػو ك  "ال طػػػاـ ال  ػػػري: فهػػػـ عنػػػكاف قنػػػا، إعػػػداد مشػػػركع تقريػػػر ت )د(

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/9فا  يردالبيكلكجا ال  ري كالسا  ا" )
 8ك 6 األهػػداؼفػػا المنػػاط  ال  ريػػع كالسػػا  يع، كخصكصػػا  هػػذا األنشػػطع ت قيػػ  أهػػداؼ أيشػػا ل تنػػكع البيكلػػكجاتػػدعـ ك  -2
 25.1ك 23ك

عمى التنوع البيولوجي الناجمة عن األنشطة البشرية تحت الماء  الضوضاءآثار معالجة  -ثانيا
 البحري والساحمي

، 5322 ه/ زيرافيكنيػ 4 المػؤرخ، 366 5322خطار اإل، أصدر األميف التنفيذي 25/50 مقرر)ي( مف ال 2عمم  الفقرة  -6
التػدابير ذات  عػف، ككػذلؾ مع كمػات 25/50 مقػررمػف ال 0لفقػرة العناصر الم ػددة فػا ا عفمع كمات ع ميع كتقنيع فيه ط ي الذي 
 5322/24،2خطػار اإلخطػار  ػالتزامف مػع اإلصػدر هػذا ك األطراؼ كال ككمػات األخػر  كالمنظمػات المختصػع.  التا تتخذهاالص ع 

  شػنف 54-23 االتفاقيػع مقػرر مع كمات عػف تنفيػذفيه ي ط بت ذالك الصادر عف أمانع اتفاقيع  فظ أنكاع ال يكانات البريع المهاجرة، 
التقارير الػكاردة اسػتجا ع  كتصو. األخر   زيد مف الخطكات لتخفيو ت كث الضكضا  ت ت الما  ل مايع ال يتاف كال ا نات ال يعالم

                                                           
، يتـ ع   ن ك مستداـ إدارة ك صاد جميع األرصدة السمكيع كالمفقاريات كالن اتات الما يع،  طريقع قانكنيع كبتطبي  الُنهج 5353   كؿ عاـ : 6الهدؼ  1

عاش لجميع األنكاع المستنفدة، كال يككف لمصايد األسماؾ تنميرات ضارة القا مع ع   النظاـ اإليككلكجا، كذلؾ لتجني الصيد المفرط، ككضع خطط كتدابير ان
النظـ اإليككلكجيع فا كبيرة ع   األنكاع المهددة  االنقراض كالنظـ اإليككلكجيع الضعيفع، كأف ت كف تنميرات مصايد األسماؾ ع   األرصدة السمكيع كاألنكاع ك 

 .نطاؽ ال دكد اإليككلكجيع المنمكنع
، يخفَّض الت كث،  ما فا ذلؾ الت كث الناتج عف المغذيات الزا دة، إل  مستكيات ال تضر بكظيفع النظـ اإليككلكجيع ك التنكع 5353  كؿ عاـ  : 8الهدؼ 

 .البيكلكجا
ع األخر  التا تتنمر ، ُتخفَّض إل  أدن   د الضغكط ال شريع المتعددة ع   الشعي المرجانيع، كالنظـ اإليككلكجيع الضعيف5322   كؿ عاـ : 23الهدؼ 

 .بتغير المناخ أك ت ّمض الم يطات، مف أجل الم افظع ع   سممتها ككظا فها
دامع  الع  فظها، السيما  النس ع لألنكاع األ مر تدهكرا5353   كؿ عاـ : 25الهدؼ   .، منع انقراض األنكاع المعركفع المهددة  االنقراض كت سيف كا 

2 http://www.cms.int/en/news/notifications. 

http://www.cms.int/en/news/notifications
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التػػػا تتع ػػػ  المضػػػط ع بهػػػا ك شػػػطع المخت فػػػع األن UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/10الكميقػػػع  فػػػاكالمجمعػػػع  يفاإلخطػػػار  يفلهػػػذ
 3،  ما فا ذلؾ:الناجمع عف األنشطع ال شريعت ت الما  الضكضا   

 ؛ألنكاع ال ساسع ل صكتم ددة لمكاقع فا الرصد الصكتا ككذلؾ مسكح  )أ(
 أنكاع األنشطع ال شريع فا البي ع ال  ريع؛مخت و ل تقنيع إرشاداتإعداد  )ي(
 ضكضػا  ت ػت المػا  كفػرض اسػتخداـ لالم تم ػع  اثمػارخيص لػ عض األنشػطع التػا تشػمل تقيػيـ امتط  ات التػر  )ج(

 الضكضا ؛تخفيو أدكات كممارسات 
خػارج المنػاط  أال تػؤمر األنشػطع المنفػذة لضػماف التػراخيص إصػدار المعنيػع بالسػ طات  المتط  ات الصادرة عف )د(

 ع   سممع المكقع المعنا؛ تنميرا ضاراال  ريع الم ميع 
 ؛السفف الصادرة عف مكلع جكا لمل د مف الضكضا  ا ا كا ح ذات الص ع ال )ق(
 ل بي ع ال  ريع. اإليككلكجيعالضكضا  فا مؤشرات ال الع أماـ دمج الضعو  )ك(

ثمػػار الضكضػػا  ت ػػت المػػا  ع ػػ  التنػػكع  عع ميػػ تكليفػػع"  عنػػكافتقريػػر م ػػدث أُعػػد ، 25/50ك 22/28 يفمقرر العمػػم  ػػك  -7
 أُعػػدت مع كمػػات أساسػػيعلػػ  كميقػػع اسػػتنادا إ، (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/8 )انظػػر "البيكلػػكجا ال  ػػري كالسػػا  ا كالمكا ػػل

 /شػ اطفبراير 57-52ع   التنكع البيكلػكجا ال  ػري كالسػا  ا )لنػدف،  االضكضا  ت ت الما  كآماره  شنفعمل الخبرا     قعلدعـ 
كاالقترا ػات الػكاردة  التع يقػات هػاكأدرجػت فيكميقػع، ال ات ع ػ ت ػديمالك  اتتنقي ػإدخاؿ المزيد مف ال تـالعمل،    قع عقيك  4(.5324

مػػف المفكضػػيع األكركبيػػع.  مػػالابػػدعـ ك بت  يػػو مػػف األمانػػع، ُنفػػذت استشػػاريع عم يػػع مػػف المشػػاركيف فػػا   قػػع العمػػل، مػػف خػػمؿ 
 قيحالتن عد مزيد مف ك  5األطراؼ كال ككمات األخر  كالمنظمات ذات الص ع.جاني النظرا  مف  الستعراضم دمع الكميقع كُأتي ت ال
 عع ميتكليفع هذا الكميقع  كتقدـ. UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/8 بكصفها الكميقع أصدرت، النظرا تع يقات استعراض  إلدراج

ع ػ  التنػكع البيكلػكجا ال  ػري كالسػا  ا، مػع التركيػز الناجمػع عػف األنشػطع ال شػريع آمار الضكضا  ت ت الما  ل معارؼ المتع قع  
 ع  :

 ؛لصكت ت ت الما خصا ص كاتجاهات ا )أ(
 ؛الناجمع عف األنشطع ال شريعمصادر كأنكاع الضكضا  ت ت الما   )ي(
 ؛الناجمع عف األنشطع ال شريع ضكضا  ت ت الما  لالمعركفع كالم تم ع  اثمارالمع كمات الع ميع عف  )ج(
 المستقبل.فا اال تياجات ال  ميع  )د(

 كالتجػاريتجميػع كتكليػو المع كمػات الع ميػع كالتقنيػع  شػنف التػدابير  ، ستكاصل األمانػع25/50ك 22/28المقرريف عمم  ك  -8
ع ػػ  التنػػكع البيكلػػكجا الناجمػػع عػػف األنشػػطع ال شػػريع تخفيػػو آمػػار الضكضػػا  ت ػػت المػػا  لتق يػػل ك تطبيػػ  هػػذا التػػدابير المتصػػ ع ب

التجػاري  ع ػ ج التكليو،  ما فا ذلؾ أمم ػع ل هي ع الفرعيع، بهدؼ نشر نتا  القادمعمجتماعات كستصدرها ل ع ـ لال  ري كالسا  ا 
 الناج ع، مف خمؿ آليع غرفع ت ادؿ المع كمات أك كسا ل أخر .

                                                           
الصندكؽ ك  النركيجك  نيكزي نداك  المكسيؾك  مدغشقرك  التفياك  يرلنداكآ ألمانياك  فرنساك  االت اد األكركباك   كادكركا   نمرؾاالدك كندا ك أستراليا  مف تقاريركردت  3

األمـ  كبرنامج  م يط الهادئلأمانع برنامج البي ع اإلق يما ك ع  مايع البي ع ال  ريع لشماؿ شرؽ الم يط األط سا لجنكمنظمع أكشيف كير ك العالما ل طبيعع 
  األنكاع البريع المهاجرة. كمنظمعالمت دة ل بي ع 

 فرنساك  فن نداك  االت اد األكركباك  ستكنياكا   نمرؾاالدك التا أ التها أمانع اتفاقيع الطيكر المهاجرة مقدمع مف األرجنتيف كأستراليا كبكليفيا ككابك فيردي  التقارير
 .يرلندا الشماليع كأكركغكايآكنيكزي ندا كالنركيج كالمم  ع المت دة لبريطانيا العظم  ك  ليختنشتايف كمدغشقرك  يرلنداكآ ألمانياك 
4 UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/12. 
 هذا التقرير. لـ ت ف قا مع الجهات المقدمع لمساهمات متا ع كقت إعداد 5
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 آثار الحطام البحري عمى التنوع البيولوجي البحري والساحميمعالجة  -ثالثا
ا  إلعػداد إرشػػادات  خبػػر لعمػل    قػع، عقػػد األمػيف التنفيػػذي، بػدعـ مػالا مػػف المفكضػيع األكركبيػػع، 22/28لمقرر عمػم  ػا -9

  طػػاـ ال  ػػري ع ػػ  التنػػكع البيكلػػكجا ال  ػػري كالسػػا  ا كالمكا ػػل، فػػا  ػػالتيمكر، ل بيػػرة ال اثمػػار الضػػارةمنػػع كتخفيػػو  شػػنف عم يػػع 
، انظػػػػػػػػر عمػػػػػػػلال   قػػػػػػػعتقريػػػػػػػر لمطػػػػػػػمع ع ػػػػػػػ  . ك 5324 /كانكف األكؿديسػػػػػػػػمبر 4إلػػػػػػػ   5مػػػػػػػف  ،الكاليػػػػػػػات المت ػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػع

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/7. 
آمػػار ال طػػاـ ال  ػػري ع ػػ  التنػػكع البيكلػػكجا المتع قػػع   المعػػارؼالعمػػل المػػذككرة أعػػما  الػػع    قػػعكنػػاقش المشػػارككف فػػا  -23

 ،  ما فا ذلؾ ما ي ا:كالمكا ل ال  ري كالسا  ا
  ؛البريع كال  ريعادر ،  ما فا ذلؾ المصالر يسيع ال طاـ ال  ري كمصادر أنكاع 
 ؛كالمكا لال  ري لكجا السا  ا لتنكع البيك آمار ال طاـ ال  ري ع   ا 
 ؛كالمكا لال  ري لكجا السا  ا آمار ال طاـ ال  ري ع   التنكع البيك لمعالجع خرا ط النمذجع كرسـ الرصد ك ال 
 مصادر كآمار ال طاـ ال  ري؛فا المعارؼ المتع قع   الر يسيعفجكات ال 
 إعػادة تصػميـ ا تمػاؿ ،  ما فا ذلؾ النفاياتمنع  لؾ التدابير المتع قع مصادر البريع،  ما فا ذال  المتص عهج كالنُ  التجاري

 النفايات؛دارة إلاألخر  تدابير الككذلؾ  هاكا عادة تدكير  هااستخدامكا عادة  هالمنتجات كال د منا
 ؛د األسماؾ كالنقل ال  ري يقع  مصاالمصادر ال  ريع،  ما فا ذلؾ التدابير المتع   المتص عهج كالنُ  التجاري 
 تدابير التنظيميع كالطكعيع، كالبنيع الت تيع كالتع يـ كالتكعيع؛لالر يسيع  عشام الهج نُ ال  
  ؛يفجنت  اؾ القطاع الخاص كمسؤكليع المُ إشر 
  كعبر القطاعات؛يفكالم  ي يفكالكطني يفكاإلق يمي يفالدكلي أص اي المص  عت سيف الكعا كالتعاكف كاإلشراؼ بيف ، 
 كالتخفيو؛المنع تنفيذ تدابير كت بيع اال تياجات مف المكارد ل فا القدرات سد الفجكات 
  تخفيػػو آمػػار ال طػػاـ ال  ػػري ع ػػ  التنػػكع البيكلػػكجا ال  ػػري كالسػػا  ا  شػػنف منػػع ك التػػآزر كتشػػجيع التعػػاكف تعزيػػز أكجػػه

 ذات الص ع.الدكليع كاإلق يميع كالمنظمات كالمكا ل بيف االتفاقيات المتع قع  التنكع البيكلكجا كاالتفاقات 
 بيػرة ال ضػارةالمػار اثإرشػادات عم يػع لمنػع كتخفيػو  إعػدادكميقع مع كمات أساسػيع تتنػاكؿ أُعدت ، 22/28لمقرر كعمم  ا -22
اتفاقيػع التػا أعػدتها القا مػع  يػعكميقػع التكليفل ،  مػا فػا ذلػؾ ت ػديث المكا ػلك   طاـ ال  ري ع   التنػكع البيكلػكجا ال  ػري كالسػا  ا ل

العمػل المػذككرة أعػما.    قػعلػدعـ مناقشػات  6آمار ال طاـ ال  ري ع   التنػكع البيكلػكجا ال  ػري كالسػا  ا،  شنف لكجاالتنكع البيك 
ال يكانػات البريػع  أنػكاعاتفاقيػع  فػظ هذا الكميقع المع كمات المقدمع مػف األطػراؼ كالمنظمػات ذات الصػ ع ) مػا فػا ذلػؾ فا درجت أُ ك 

 5324.7 /آذارمارس 53 المؤرخ 345-5324إلخطار لكالم  يع استجا ع  (، كالمجتمعات األص يعالمهاجرة
كأدرجت فيها التع يقات كاالقترا ات الػكاردة مػف ، كميقعتـ إدخاؿ المزيد مف التنقي ات كالت ديمات ع   الالعمل،    قعك عد  -25

مػف المفكضػيع األكركبيػع. كُأتي ػت  مػالاالمشاركيف فػا   قػع العمػل، مػف خػمؿ عم يػع استشػاريع ُنفػذت بت  يػو مػف األمانػع، كبػدعـ 
ك عػػد مزيػػد مػػف التنقػػيح  8السػػتعراض النظػػرا  مػف جانػػي األطػػراؼ كال ككمػػات األخػػر  كالمنظمػات ذات الصػػ ع. المنق ػػعالكميقػػع هػذا 

 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/9 الكميقع بكصفها أصدرت، النظرا إلدراج تع يقات استعراض 
                                                           

 .ع   التنكع البيكلكجا: ال الع الراهنع كال  كؿ الم تم ع ال  ري آمار ال طاـ  –التفاقيع التنكع البيكلكجا  67س س ع المنشكرات التقنيع رقـ  6
يطالياك  ألمانياك  المفكضيع األكركبيعك  رؾنماالدك  ككلكمبياك  النمسامف  تقاريركردت  7 خطع عمل ال  ر ك  بكلنداك  يات المت دة األمريكيعالكالك  نيجيرياك  نيكزي نداك  ا 

 .لجنع  مايع البي ع ال  ريع لشماؿ شرؽ الم يط األط ساك الم يط الهادئ  غريشماؿ كخطع عمل  المتكسط
 لـ ت ف قا مع الجهات المقدمع لمساهمات متا ع كقت إعداد هذا التقرير. 8
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ساسػيع األمع كمػات الكميقػع ك ( UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/7 انظػرل المذككرة أعما )العم   قعكاستنادا إل  نتا ج  -20
تخفيو كمنع آمار ال طاـ ال  ػري ع ػ  ع  شنف عم ي إرشاداتمشركع  أُعد ،(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/9المذككرة أعما )
 ظر فيه الهي ع الفرعيع.هذا المذكرة لتنبمرف  الكالمكا ل، كيرد فا ال  ري كالسا  ا التنكع البيكلكجا 

 التوصية المقترحة -رابعا
مػػؤتمر األطػػراؼ، فػػا نف يعتمػػد أف تكصػػا  ػػكالت نكلكجيػػع فػػا قػػد ترغػػي الهي ػػع الفرعيػػع ل مشػػكرة الع ميػػع كالتقنيػػع  -24

 عشر، مقررا ع   غرار ما ي ا: المالثاجتماعه 
 لوجي البحري والساحميعمى التنوع البيو الناجمة عن األنشطة البشرية آثار الضوضاء تحت الماء 

 ،مؤتمر األطراؼإف 
ثمػػػار الضكضػػا  ت ػػػت المػػػا  ع ػػػ  التنػػػكع البيكلػػػكجا ال  ػػػري  عع ميػػػ تكليفػػػع" المعنػػػكف م ػػػدث التقرير  ػػػال ير ػػي -2

األطػػػراؼ كال ككمػػػات األخػػػر   كيشػػػجع UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/8ع ػػػ  الن ػػػك الػػػكارد فػػػا الكميقػػػع  "،كالسػػػا  ا كالمكا ػػػل
 ؛ع ع   االستفادة مف المع كمات الكاردة فيهكالمنظمات ذات الص 

األطػػراؼ كال ككمػػات األخػػر  كالمنظمػػات المختصػػع،  مػػا فػػا  يػػدعك، 25/50 مقػػررمػػف ال 0إلػػ  الفقػػرة  إذ يشػػير -5
كأصػػػ اي صػػيد ال يتػػاف، شػػؤكف كال جنػػع الدكليػػع ل 9،نػػكاع ال يكانػػات البريػػع المهػػاجرةأاتفاقيػػع  فػػظ ك منظمػػع ال  ريػػع الدكليػػع، الذلػػؾ 

مػػار اثتخفيػػو لتق يػػل ك تطبيػػ  تػػدابير   شػػنفتجػػاربهـ  لت ػػادؿ، كالشػػعكي األصػػ يع كالمجتمعػػات الم  يػػع، مصػػ  ع اثخػػريف المعنيػػيفال
ع ػ  التنػكع البيكلػكجا ال  ػري كالسػا  ا،  مػا فػا ذلػؾ التػدابير الناجمع عف األنشػطع ال شػريع  ضكضا  ت ت الما  ل بيرة ال ضارةال

كأف كنشػر هػذا الخبػرات،  كتكليػو ع ػ  تجميػع هإل  األميف التنفيذي أف يكاصػل عم ػ كيط يفس المقرر، مف ن 0الم ددة فا الفقرة 
 شػػنف التػػدابير الراميػػع إلػػ  تق يػػل  إرشػػادات كأدكات عم يػػع،  التعػػاكف مػػع األطػػراؼ كال ككمػػات األخػػر  كالمنظمػػات ذات الصػػ ع، يعػػد

 ع   التنكع البيكلكجا ال  ري كالسا  ا؛اجمع عف األنشطع ال شريع النت ت الما   ل ضكضا ال بيرة  اثمار الضارةكتخفيو 
 عمى التنوع البيولوجي البحري والساحمي الحطام البحري آثار معالجة 

  طاـ ال  ري ع   ل بيرة ال اثمار الضارةتخفيو منع ك  شنف الخبرا  إلعداد إرشادات عم يع    قعبتقرير  ير ي -0
 10  ا كالمكا ل؛التنكع البيكلكجا ال  ري كالسا

ال  ػػػري كالسػػػا  ا عم يػػػع  شػػػنف منػػػع كتخفيػػػو آمػػػار ال طػػػاـ ال  ػػػري ع ػػػ  التنػػػكع البيكلػػػكجا ال اإلرشػػػادات يؤيػػػد -4
 ؛مقررهذا البمرف  الكالمكا ل، ع   الن ك الكارد فا 

، كأصػػػػ اي المصػػػػ  ع اثخػػػػريفاألطػػػػراؼ كال ككمػػػػات األخػػػػر  كالمنظمػػػػات ذات الصػػػػ ع، كالصػػػػناعات،  ي ػػػػث -2
لمنػػع  كضػػمف اختصاصػػاتها كفقػػا ل قػػانكف الػػكطنا كالػػدكلا اتخػػاذ التػػدابير المناسػػ عع ػػ  صػػ يع كالمجتمعػػات الم  يػػع، كالشػػعكي األ

كالمكا ػػل، مػػع األخػػذ  عػػيف ال  ػػري كالسػػا  ا ع ػػ  التنػػكع البيكلػػكجا  ال طػػاـ ال  ػػري كتخفيػػو اثمػػار الم تم ػػع الضػػارة الناجمػػع عػػف 
 المقرر؛هذا مشركع  مرف  الالعم يع الكاردة فا  اإلرشاداتاالعت ار 

المنظمػػات ال ككميػػع الدكليػػع المختصػػع،  مػػا فػػا ذلػػؾ المنظمػػع ال  ريػػع الدكليػػع كمنظمػػع األغذيػػع كالزراعػػع  يػػدعك -6
اتخػاذ التػدابير المناسػ ع، كمسػاعدة األطػراؼ كال ككمػػات األخػر  فػا اتخػاذ التػدابير المناسػػ ع إلػػ  لألمػـ المت ػدة، فػا إطػار كاليتهػا، 

كالمكا ػل، مػع األخػذ  عػيف االعت ػار  كالسػا  ا ال  ػري   طػاـ ال  ػري ع ػ  التنػكع البيكلػكجا الضػارة الم تم ػع لمػار اثو لمنع كتخفي
 المقرر؛هذا مشركع  مرف  الالعم يع الكاردة فا  اإلرشادات

                                                           
 .58092ـ ، رق2622األمـ المت دة، س س ع المعاهدات، المج د  9

10 UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/7/7. 
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 إل  األميف التنفيذي: يط ي -7
 عالعم يػػ اإلرشػػاداتتطبيػػ    شػػنف ع، التعػػاكف بػػيف األطػػراؼ كال ككمػػات األخػػر  كالمنظمػػات ذات الصػػ أف ييسػػر )أ(
 األدكات كأفضل الممارسات؛مجمكعات كمات ك الخبرات كالمع  ت ادؿ عف طري  تيسير، هذا مقررال مشركع مرف  الالكاردة فا 

الجزريػع الصػغيرة، الناميػع تكفير فػرص بنػا  القػدرات ل ب ػداف الناميػع، كال سػيما أقػل الب ػداف نمػكا كالػدكؿ  أف ييسر )ي(
هػػػذا مشػػركع  مرفػػ  النتقػػالا، لتنفيػػذ مخت ػػػو التػػدابير الم ػػددة فػػا اإلرشػػادات العم يػػػع الػػكاردة فػػا اال لؾ الب ػػداف ذات االقتصػػادككػػذ

 المقرر.
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 المرف 
 عممية بشأن منع وتخفيف آثار الحطام البحري عمى التنوع البيولوجي البحري والساحمي والموائل إرشادات

 الموائلو  ميلتنوع البيولوجي البحري والساحعمى ا وآثارهالحطام البحري 
أك  يػتـ رميهػا أك الػتخ ص منهػا أك فقػدانهامصنعع أك مجهػزة أك  مابتعص  ع أي مادة ع   أنه ال طاـ ال  ري عادة  ُيعّرؼ -2

أك المصػارؼ أك  راألنهػا األراضا عف طريػ البي ع ال  ريع مف  إل . كهذا يشمل المكاد المنقكلع فا البي ع ال  ريع كالسا  يع هجرها
 .يع كالبريعال طاـ ال  ري مف مجمكعع مف المصادر ال  ر كينشن ش كات الصرؼ الص ا أك الرياح. 

ع ػ  ال ا نػات ال  ريػع.  كيػؤمرهدد ص ع اإلنساف كسممته، كيال طاـ ال  ري ت اليو اجتماعيع كاقتصاديع، كيترتي ع    -5
سػ بيع ع ػ  ال الػع  انعكاسػاتا مػيمكػف أف يكػكف له هأك ابتمعػطػاـ ال  ػري ال  الم اصػرة مػفكاسع هك أف نطاؽ كمف المكم  ع   

لنقػل المػكاد  مسػاراكفر يمصدر ق   ألنه قد  يعال مستيكالمكاد ابتمع كما أف . نفكقهـإل   االماديع ل  يكانات ال  ريع كيمكف أف يؤدي
يػؤدي إلػ  أك  يغيرهػاأك المكا ل ضر يال طاـ ال  ري أف عركؼ مف الم اإلضافع إل  ذلؾ، ك الش كع الغذا يع.  إل ال يميا يع الضارة 

 ألنكاع الغري ع.لككف ناقم مف الممكف أف ي( ك االختناؽ)ع   سبيل المماؿ، مف خمؿ  هاتدهكر 
كقػد يكػكف مػف . النفكؽ إصا ات خارجيع أك أك لألفراد،  كاإليككلكجاتغيير األدا  البيكلكجا ع    الس بيع التنميراتمل تكتش -0

األنػكاع كقػد ت ػكف .  ال امػلغيػر مفهكمػع انعكاسػات االبػتمع ال تػزاؿ ، ك ال طػاـ ال  ػري ع ػ  كػا ف فػردي ابػتمع أمػرت ديد  الصعي
 ذلؾ انعكاسػاتقػد يكػكف لػك . المجمكعػاتعرضػع ثمػار ع ػ  مسػتك   الم اصػرة منهػاالتا تظهػر نسػ ع عاليػع مػف ابػتمع ال طػاـ أك 

 كين غػا أف تشػتمل عم يػعمتعػددة.  المعرضػع لعكامػل إجهػادأك /ك مهػددة  ػاالنقراضالت الصغيرة، كخاصع ت ؾ س بيع ع   المجمكعا
تقيػيـ فقػداف خػدمات الػنظـ اإليككلكجيػع التػا يمكػف أف تعػز  إلػ   اإليككلػكجا ع ػ ت ديد آمار ال طػاـ ال  ػري ع ػ  مسػتك  النظػاـ 

 .عامل اإلجهاد هذا
كيمكػف م كمات مابتع مكجكدة فا جميع المكا ػل ال  ريػع. ، كها 11الصغيرة يعي ات ال مستيكجز كمف المرجح أف تزيد كفرة ال -4

المػػكاد الصػػغيرة مػػف خػػمؿ الشػػ كات الغذا يػػع القاعيػػع كالسػػط يع نقػػل كتػػرا ـ كػػل مػػف  يعجزي ػػات ال مسػػتيك نقػػل الغػػذا ا لأف ييسػػر ال
يع المبت عػع إلػ  ال مسػتيكالمػكاد  ػ  نقػل المػكاد ال يميا يػع المضػافع مػف هنػاؾ  عػض األدلػع عك كالمػكاد ال يميا يػع السػامع.  يعال مستيك

ال بيػػػرة كالمتكسػػػطع   مسػػػتيكيعالجزي ػػػات الالصػػػغيرة، فضػػػم عػػػف  يعجزي ػػػات ال مسػػتيكالاألنسػػجع. كهنػػػاؾ أيضػػػا ق ػػػ  مػػػف أف ابػػػتمع 
مسػػارا المتصػػاص المػػكاد أيضػػا كفر يػػكػػف أف نسػػداد كاإلصػػا ع، كيمكاال ، يمكػػف أف يسػػبي آمػػارا جسػػديع ممػػل التآ ػػل الػػداخ اال جػػـ

 ال ا نات ال  ريع.قبل فا المنتجات ال مستيكيع( مف  المكجكدةال يميا يع الضارة )ع   سبيل المماؿ، مف اإلضافات 
أيضا  مما ع ناقل لنقل األنكاع الغري ع الغازيع كيمكف أف يسهل تشتيت مسب ات األمػراض.  ال طاـ ال  ري  كيمكف أف يعمل -2
 مػػادة ت تيػػع يصػػ ح  الفعػػلع ػػ  السػػطح،  شػػريط  يػػكي  سػػرعع الميكرك ػػات لتشػػكيل  تغطيػػهأف فػػا ال  ػػر يمكػػف المكجػػكد ل طػػاـ اك 

   .كالتخ ص منه فا كقت ال االبتمع مف خمؿال طاـ عف طري  ال يكانات ُينقل ميكركبيع. كيمكف أيضا أف 
ال  ػػري اد ال طػػاـ ال  ػػري، كآمارهػػا ع ػػ  التنػػكع البيكلػػكجا مصػػادر كتكزيػػع ككميػػع مػك  المعػػارؼ  شػػنف بيػػرة فػػا الفجػكات كال -6
دخل البي ػع الػذي يػكميػع ال طػاـ المتع قػع  هنػاؾ نقػص فػا المع كمػات ك القدرة ع   معالجػع المشػك ع  فعاليػع.  تقيدالسا  ا كالمكا ل ك 

                                                           
. 5323 .مركز ال  كث المشتركعل قنيعتكالمـ )التقارير الع ميع  2  جمها عفقل يقطع أك أجزا  مف ال مستيؾ  ع   أنها مستيكيع الجزي ات الؼ عرّ تُ  11

هذا  كيؤدي انفصاؿ(. EUR 24340 EN - 2010 .ال  ريعراتيجيع ستاالطار مجمكعع العمل المعنيع  األمر التكجيها إلل 23ال  ريع رقـ  القمامعتقرير 
 المكجكدة فاالصغيرة األخر   يعجزي ات ال مستيكالو صنّ  مستيكيع المانكيع. كتُ الجزي ات الصغيرة، التا تسم  ال مستيكيع الجزا  األالعديد مف إل  العناصر 

مست ضرات التجميل أك لمستخداـ فا شط صناعيع، أك مادة كك إما لمستخداـ الم اشر، ممم ُتنتج يع أكليع ألنهاجزي ات  مستيك ع   أنهاالبي ع ال  ريع 
خطع ك )لجنع  مايع البي ع ال  ريع لشماؿ شرؽ الم يط األط سا،  أك ال بيبيات الصغيرة جدا فا مر  ع ما قبل اإلنتاج المكاد ال بيبيعغير م اشر، ممل 

دارة   (.2-5324لجنع  مايع البي ع ال  ريع لشماؿ شرؽ الم يط األط سا  اتفاؽك ال  ريع فا شماؿ شرؽ الم يط األط سا،  لقمامعاالعمل اإلق يميع لمنع كا 
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الماديػع  االنعكاسػاتعػف تا ػع ممجمكعػع مػف الظػركؼ. كهنػاؾ مع كمػات م ػدكدة  ت ػتتػدهكر أك تجز ػع ال طػاـ معدالت ال  ريع ك 
 .التناكؿ/بتمعاال  طاـ ع   األنكاع ال  ريع عف طري  لكال يميا يع 

 الموائلهج لمنع وتخفيف آثار الحطام البحري عمى التنوع البيولوجي البحري والساحمي و ن  
 كالمكا ل: ال  ري لسا  ا هج العامع التاليع لمنع كتخفيو آمار ال طاـ ال  ري ع   التنكع البيكلكجا االنُ  ُتقترح -7

أك  مجهػزةمصنعع أك أك  أي مكاد ص  ع المابتعرما المد  الطكيل، ين غا أف يككف هناؾ تركيز ع   منع  ع   )أ(
 ؛فا البي ع ال  ريع كالسا  يع هجرهاأك  هافقدانمنها أك  التخ ص

 المنصػػػات ػػػري،  سػػػي االقتضػػػا ،   طػػػاـ ال ل بيػػػرة ال ضػػػارةالمػػػار اثتػػػدابير منػػػع كتخفيػػػو ين غػػػا أف تسػػػتخدـ  )ي(
)ممػل برنػامج العمػل  المنتػدياتمػف التقػدـ الم ػرز فػا هػذا أكجه التآزر كتسػتفيد تعزز أف ل تعاكف، كالتا مف شننها  القا معكاألدكات 

كخطػط العمػل ات تفاقيػاالك  ،ال  ريػع لمعالجػع مشػك ع القمامػعكالشػرا ع العالميػع  12العالما ل مايػع البي ػع ال  ريػع مػف األنشػطع البريػع،
 ال  ار(؛ شنف اإلق يميع 

،  مػػا فػػا ذلػػؾ ال ػػكافز االقتصػػاديع المتا ػػع مجمكعػػع كاسػػعع مػػف األدكات كاسػػتجا ات السياسػػاتيمكػػف اسػػتخداـ  )ج(
إلػ  منػع كتخفيػو آمػار ال طػاـ  التػا تهػدؼلػدعـ اإلجػرا ات  القطػاعيف العػاـ كالخػاصبػيف شرا ات الالسكؽ ك  األدكات القا مع ع  ك 

 ري.ال  
 الموائلاإلجراءات ذات األولوية لتخفيف ومنع آثار الحطام البحري عمى التنوع البيولوجي البحري والساحمي و 

 قترح اإلجرا ات التاليع:تُ ال  ري،  ل  طاـ مصادر البريع  النس ع ل -8
 ؛اكآمار  هككميات امصادر ك   طاـ ال  ري لالبريع المصادر أهـ   شنفت ديد البيانات األساسيع  )أ(
 كتزيػػد مػػفتشػػجيع التغييػػرات االقتصػػاديع الهيك يػػع التػػا مػػف شػػننها أف تق ػػل إنتػػاج كاسػػتهمؾ المػػكاد ال مسػػتيكيع،  )ي(

دعـ بي ػع مكاتيػع لهػذا التغييػرات تػإعػادة التػدكير كا عػادة االسػتخداـ، ك  كتزيػدبدي ػع، المػكاد الدعـ تطػكير تػإنتاج المكاد الصديقع ل بي ػع، ك 
 ؛كال كا ح كالمعايير، كالتعاكف بيف الصناعع كال ككمات كالمسته  يف مف خمؿ بنا  القدرات

ع ػػػ  البي ػػػع  يعال مسػػػتيك ل مػػكادالبي يػػػع  اثمػػػارالت نكلكجيػػا مػػػف أجػػػل فهػػـ تطػػػكير التػػػا تهػػدؼ إلػػػ  دعػػـ ال  ػػػكث  )ج(
ع ػ  نطػاؽ  الت ػاليومػف  يػث  فعػاؿالنتػاج اإلكتقييـ مراعيع ل بي ع، جديدة أك م سنع  يع تصميـ بدا ل كيمياك ،  شكل أفضل ال  ريع
 ؛تجاري 

القيمع ك ها مػف اإلنتػاج إلػ  النقػل، س س ع ك  يعال مستيكالمكاد تصنيع عم يع تعزيز أفضل الممارسات ع   طكؿ  )د(
 ؛استهداؼ عدـ فقداف أي مكاد ممل

التا تشػمل المخت فع يات كالمنتجات كالعم  يعجزي ات ال مستيكالمصادر مخت و  التشريع يغطاتقييـ ما إذا كاف  )ق(
   يث يتـ تطبي  التدابير المزمع؛ القا ـ، اإلطار القانكنا  سي ال اجعكتعزيز،  13،كالمانكيع األكليعالصغيرة  يعال مستيك المكاد

الب ػداف مػف خػمؿ ت ػادؿ أفضػل الممارسػات ككػذلؾ ت ديػد كمعالجػع المغػرات التػا فػا ت سيف نظـ إدارة النفايػات  )ك(
 تكليد ال طاـ ال  ري.تسهـ فا 

 اإلجرا ات التاليع:قترح تُ  ت كث، لمصادر ال  ريع ك النس ع ل  -9
أقصػػ  قػػدر مػػف النفايػػات إلػػ  مرافػػ  االسػػتق اؿ فػػا المػػكانا كضػػماف الػػتخ ص منهػػا  شػػكل  تسػػ يـهػػج لضػػع نُ ك  )أ(
 ؛عاكف مع المنظمع ال  ريع الدكليعص يح،  الت

                                                           
12 A/51/116المرف  المانا ،. 
 .أعماالمرجع  13
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صػػناعع صػػيد األسػػماؾ كتربيػػع األ يػػا  الما يػػع التػػا  الناتجػػع عػفالر يسػػيع  النفايػػات مػػكادت ديػد خيػػارات لمعالجػػع  )ي(
،  سػػي االقتضػػا  ) مػػا فػػا ذلػػؾ بػػرامج الكدا ػػع، تجريبيػػعيمكػػف أف تسػػهـ فػػا ال طػػاـ ال  ػػري، كتنفيػػذ أنشػػطع،  مػػا فػػا ذلػػؾ مشػػاريع 

 ؛اعع لألمـ المت دةاألغذيع كالزر  نهايع ال ياة(،  التعاكف مع منظمعفا كاالتفاقات الطكعيع كالتعافا 
إدارة النفايػات فػا قطػاع صػيد األسػماؾ بػتعزيز كنشر أفضل الممارسات فيما يتع   بجميع الجكاني ذات الصػ ع  )ج(

دارة النفايػػات فػػا المػػكانا، المرك ػػات) مػا فػػا ذلػػؾ إدارة النفايػػات ع ػػ  مػتف  بػػرامج الكدا ػػع ك ، الخفػػضصػػافا /الخسػا ر التشػػغي يعك ، كا 
 ؛تعاكف مع منظمع األغذيع كالزراععيع المنتجيف(  الكتكسيع نطاؽ مسؤكل

 2992لعػاـ  التكجيهيػع الطكعيػع الم ػادئتطبي  الم ادئ التكجيهيع  شنف أفضل الممارسػات )ع ػ  سػبيل الممػاؿ،  )د(
 ،2992لعػػػاـ  المسػػػؤكلع مصػػػايد األسػػػماؾمدكنػػػع السػػػ كؾ  شػػػنف ك  ؛منظمػػػع األغذيػػػع كالزراعػػػع لكضػػػع عممػػػات ع ػػػ  معػػػدات الصػػػيدل

مدخمت  د مف المصيد المرتجع( ل  د مف إدارة الصيد العرضا كال شنف  5322لعاـ منظمع األغذيع كالزراعع الدكليع لرشادات كاإل
 الصيد التجاري كالترفيها،  سي االقتضا ؛ فاالتخ ص منها التا تـ المهجكرة أك المفقكدة أك معدات الصيد 
تشػػجيع تنفيػػذ لالمػػكانا كالمنظمػػات غيػػر ال ككميػػع،  كهي ػػاتاإلق يميػػع، تعزيػػز الشػػرا ات مػػع المنظمػػات الدكليػػع ك  )ق(

 ؛لصيد العاديعش اؾ الصيد خمؿ أنشطع ا التا ت تقط فا، لجمع القمامع الس با القمامعصيد برامج 
 ُتقتػػرحع، المعػػارؼ، كبنػػا  الػػكعا، كبنػػا  القػػدرات، كال ػػكافز االجتماعيػػع كاالقتصػػادي كتقاسػػـكفيمػػا يتع ػػ  بت ػػادؿ المع كمػػات  -23

 اإلجرا ات التاليع:
المجتمػع المػدنا،  مػا فػا ذلػؾ  مجمكعػاتال طػاـ ال  ػري فػا شػرا ع مػع المتع قػع  أنشػطع التع ػيـ كتنفيذ تشجيع  )أ(

 ؛كتعزيز االستهمؾ كاإلنتاج المستداميف منعاألنشطع المتع قع  ال
التػػا كميػػع ال طػػاـ ق ػػل يي يمكػػف أف ذدي الػػتشػػجيع أنشػػطع التكعيػػع كالتع ػػيـ ممػػا يػػؤدي إلػػ  تغييػػر السػػ كؾ الفػػر  )ي(
 ؛تدخل البي ع

الشػػػكاطا بي ػػات جيػػػدة فػػا التنظيػػو الممارسػػع   شػػنفالخبػػرات كت ػػادؿ المع كمػػػات  لتقاسػػػـإنشػػا  منصػػع تعاكنيػػع  )ج(
اكف مػػع أصػػ اي كالممػػرات الما يػػع الداخ يػػع،  التعػػ كالمراسػػا ،كالمػػكانا ،كالسػػط يع الشػػاط يعالمنػػاط  ال  ريػػع ك كالبي ػػات السػػا  يع، 
تبنػا " نظػاـ ل بي ػع؛ كتعزيػز الصػديقعالتنظيػو  كأسػاليي شنف ت نكلكجيات أفضل الممارسات  كا عدادالص ع؛  كي المص  ع الم  ييف ذ

 "؛الشاطا
كالقطػاع الترفيهػا )ع ػ   يفال  ارة المهنيػ ل ل مف،  الشؤكف ال  ريع دراسيع ل تع يـ المرت طمناهج ت ديد كتعزيز  )د(
السػػػ كؾ  االلتػػػزاـ تػػػنميف البي ػػػع ال  ريػػػع ك  شػػػنف  تػػػراـ االك  الفهػػػـزيػػػادة الػػػكعا ك مػػػف أجػػػل (، الغػػػكص كاإل  ػػػارمػػػدارس اؿ، سػػػبيل الممػػػ
 الم  ا كالكطنا كالعالما؛ك  المستك  الشخصا ع  المسؤكؿ 

 عاألصػػػػ ي الشػػػػعكياقتصػػػػاديع لتشػػػػجيع المجتمعػػػػات السػػػػا  يع،  مػػػػا فػػػػا ذلػػػػؾ ك اجتماعيػػػػع كضػػػػع كتنفيػػػػذ  ػػػػكافز  )ق(
 ؛يع ياس ال مستيكاألبيع المفركضع ع   منع دخكؿ النفايات فا البي ع، ممل الرسـك ع   مجتمعات الم  يع، كال

صػدار الشػهادات البي يػػع  شػنف ت ػػادؿ إلالدكليػػع البػرامج القا مػػع، مػع  اإليككلكجيػعالتعػاكف، ع ػ  أسػػاس العممػات  )ك(
دراج إدارة   ها.ال طاـ ال  ري فا معايير  كمنعالمع كمات كا 

 اإلجرا ات التاليع: ُتقترحمت ام ع كالتنسي ، الإلدارة ك النس ع ل -22
دعػػـ كضػػع كتنفيػػذ خطػػط عمػػل كطنيػػع أك إق يميػػع لمنػػع أك تخفيػػو آمػػار ال طػػاـ ال  ػػري ع ػػ  التنػػكع البيكلػػكجا  )أ(

ال ػػاريبا، كشػػماؿ  منػػاط فػػا  عػػض المنػػاط  )ممػػل  االسػػتناد إلػػ  اإلرشػػادات القا مػػعالسػػا  ا كال  ػػري كالمكا ػػل، كأيضػػا مػػف خػػمؿ 
   ر الب طي (؛، ك شرؽ الم يط األط سا

 األطػػػر كضػػػعك القا مػػػع كالتػػػا كضػػػعت مػػػؤخرا ال طػػػاـ ال  ػػػري فػػػا األطػػػر التنظيميػػػع فػػػا مسػػػنلع النظػػػر تعمػػػيـ  )ي(
لمسػػػؤكليع ممارسػػػات،  مػػػا فػػػا ذلػػػؾ مػػػف خػػػمؿ التػػػركيج إلػػػ  اإلدارة المسػػػتدامع ل نفايػػػات  التػػػا ت ػػػكؿ عالمزمػػػ عكالمؤسسػػػي عالتشػػػريعي
 المكسعع كالبنيع الت تيع إلدارة النفايات؛ يفالمنتج
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لػػكجا تشػػغي يع لمنػػع كتخفيػػو آمػػار ال طػػاـ ال  ػػري ع ػػ  التنػػكع البيك أهػػداؼ ك  قاب ػػع ل قيػػاس ال مػػاأهػػداؼ كضػػع  )ج(
 ؛ال  ري كالمكا لك السا  ا 

 القا مػػع ع ػػػ ركع بػػيف القطاعػػات ك أدكات اإلدارة المشػػت سػػياؽال طػػاـ ال  ػػري فػػػا  منػػع ديػػد دكر اسػػتراتيجيات ت )د(
 نهج النظاـ اإليككلكجا. استنادا إل المناط  
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 ؛منهجيات مك دة اإل مغ استنادا إل الرصد كالت  يل ك مجاالت هج المنسقع فا دعـ كتعزيز النُ  )أ(
 لدعـ رصد ال طاـ ال  ري، ال سيما فا الب داف الناميع؛ هاكاستخدام هاكت ادللت نكلكجيا ضماف الكصكؿ إل  ا )ي(
ع ػ  ال طػاـ ال  ػري لفهػـ آمػار  هكتكزيع هكمساراتال طاـ ال  ري لت ديد مصادر المزمع كسا ل الكضع كتعزيز  )ج(

 ع   األنكاع ال  ريع؛ المجمكعات كع   مستك   الفرديمستك  ال
ككػػذلؾ   ػػث كتطػػكير تقنيػػات إضػػافيع فػػا م طػػات معالجػػع ميػػاا كتعزيزهػػا أفضػػل التقنيػػات المتا ػػع  ال  ػػث عػػف )د(

 البي ع ال  ريع؛ مف دخكؿالصرؼ الص ا لمنع الجزي ات الصغيرة 
الصػػغير فػػا الشػػ كات الغذا يػػع لت ديػػد مػػا إذا ال  ػػري   طػػاـ لم تمػػل الغػػذا ا النقػػل المتع قػػع  التشػػجيع ال  ػػكث  )ق(
 ؛تيكيع كالمكاد ال يميا يع الضارةالترا ـ البيكلكجا ل مكاد ال مسمف مير كاف هناؾ تن
نفاذ المعايير البي يع ع   ال طاـ ال  ري؛ التا تتناكؿ المكاطنيفـ ك ع  برامجتطكير كتعزيز استخداـ   )ك(  رصد كا 
ال طػػػاـ ـ فػػػا إنتػػػاج لعكامػػػل االجتماعيػػػع التػػػا قػػػد تسػػػه شػػػكل أفضػػػل ااجتماعيػػػع كاقتصػػػاديع لفهػػػـ إجػػػرا    ػػػكث  )ز(

 المسػته  يفمكاقػو تصػكرات ك ك  تفضػيمت، ك السػا  يع كال  ريػعكالمجتمعػات مخت ػو القطاعػات  ع ػ ، كآمار ال طاـ ال  ري ال  ري 
 المقافا؛/مصممع كفقا ل سياؽ الم  االالتكعيع المستهدفع  برامجالتا يمكف أف تساعد 

إيككلكجيػػػا أك المهمػػػع المنػػػاط  ال  ريػػػع ك ال  ريػػػع كالسػػػا  يع، ال طػػػاـ ع ػػػ  األنػػػكاع  آمػػػارتقيػػػيـ لمخػػػاطر  إجػػػرا  )ح(
  التنػكع ع ػ المرت طػع بهػا اثمػارك  المعػدات، كت ديػد النقػاط السػاخنع الم تم ػع لفقػداف الضػعيفع، كالػنظـ اإليككلكجيػع ال  ريػع بيكلكجيا
 ؛البيكلكجا

 كضع استراتيجيات رصد، مع مراعاة اال تياجات التاليع: )ط(
تكزيػػع طػػرؽ الهجػػرة ك فػػا تنظػػر  طريقػػع منسػػقع  كالتػػا المجمكعػػاتاثمػػار الم تم ػػع ع ػػ  مسػػتك  تقيػػيـ  (2)
 ؛المجمكعاتك األنكاع 

ال طػاـ ال  ػري )ع ػ  سػبيل الممػاؿ، رصػد األ ػداث ها الخػاص أمػاـ مرا ػل  يػاة األنػكاع كضػعف إدراج (5)
 لقياس العي  ع   ال الغيف(؛

 ذ  عيف االعت ار أف مجمكعع كاسعع مف العكامل الطبيعيع كال شػريعمعالجع اثمار دكف المميتع مع األخ (0)
 كنجا ها اإلنجابا؛  دد  قا  ال يكانات الفرديعت المتفاع ع

الضػرر الم اشػر النػاجـ عػف ال طػاـ ال  ػري فػإف منقػراض،  شػدة لمراعاة أنه فا  الع األنكاع المهددة  (4)
 ؛  سهكلع ن م ها  مكععالمجتنمير ع   له ع   فرد كا د يمكف أف يككف 

 عالمكانيػػ رسػػـ الخػػرا طمػػع  ا. كيمكػػف اسػػتخدامههال  ػػري كالتخفيػػو منػػ ال طػػاـتطبيػػ  النمذجػػع كػػنداة مفيػػدة إلدارة  )ي(
، كخاصػػػع لألنػػػكاع المهػػػددة  مخػػػاطرات عالميػػػع لتقييمػػػ إجػػػرا بػػػيف ال طػػػاـ كاألنػػػكاع، كدعػػػـ التقابػػػل معػػػدالت ك لتقػػػدير تكزيػػػع ال طػػػاـ، 

  االنقراض.
 

__________ 

 


