
 

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 العشروناالجتماع 
  2016نيسان /أبريل 30-25، مونتريال

  من جدول األعمال 3-4البند 
 

  شورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةتوصية معتمدة من الهيئة الفرعية للم
معالجة آثار الحطام البحري والضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة   20/5

  البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي
عشـر،   الثالثاجتماعه  فيمؤتمر األطراف، أن يعتمد بوالتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  توصي

  :را على غرار ما يليقرم

  ،مؤتمر األطرافإن 
  على التنوع البيولوجي البحري والساحليالناجمة عن األنشطة البشرية آثار الضوضاء تحت الماء 

آلثار الضوضاء تحت الماء علـى التنـوع البيولـوجي     ةعلمي توليفة" المعنونمحدث التقرير بال يحيط علما - 1
، المعلومـات  هـذه  إلى استعمالوالحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة  فاألطرا دعووي 1،"البحري والساحلي والموائل

  ؛حسب االقتضاء، ضمن اختصاصاتها ووفقا للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية
والحكومات األخرى والمنظمات المختصة،  ،األطراف يدعوو، 12/23 مقررمن ال 3إلى الفقرة  خاصة يشير - 2

صيد الحيتـان،  شؤون واللجنة الدولية ل 2،نواع الحيوانات البرية المهاجرةأاتفاقية حفظ ولبحرية الدولية، منظمة االبما في ذلك 
ووفقـا   محسب االقتضاء، ضمن اختصاصـاته  ، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،وأصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين

 ،يتحـوط ، تتماشى مع النهج التطبيق تدابير بشأنتجاربهم  تبادلو مللتشريعات الوطنية والقوانين الدولية، إلى مواصلة تعاونه
الناجمـة عـن   لضوضاء تحت الماء لكبيرة ال ضارةالثار اآلتخفيف لتقليل ولتجنب و ما ورد في ديباجة االتفاقية، وتتماشى مع

 ويطلبمن نفس المقرر،  3الفقرة  على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، بما في ذلك التدابير المحددة فياألنشطة البشرية 
بما في ذلك البحوث العلمية  ونشر هذه الخبرات، وتوليف تجميع في هأن يواصل عمل ، رهنا بتوافر الموارد،إلى األمين التنفيذي

ويتبـادل، اسـتنادا إلـى     وأن يعـد ، لضوضاء تحت الماء على التنوع البيولوجي البحري والساحليل المتعلقة باآلثار الضارة
أدوات مجموعـة  إرشادات ووالحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة،  ،، بالتعاون مع األطرافاالحتياجات العلمية المحددة

وكذلك اإلرشادات ومجموعـة   هذا التجميع،، ويجعل اآلثار الضارةتلك تقليل وتخفيف و تجنب بشأن التدابير الرامية إلى عملية
 يعقد قبلاجتماع مقبل  في والتكنولوجيةالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية فيها نظر ت كيلاألدوات المشار إليها أعاله متاحة 

  ؛االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف
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  على التنوع البيولوجي البحري والساحلي الحطام البحريآثار معالجة 

الخبراء إلعداد عمل  حلقةبتقرير  ط علماحيي، إلى خطة عمل مجموعة الدول السبع لمكافحة القمامة البحريةإذ يشير  - 3
 3،لحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائللكبيرة ال اآلثار الضارةتخفيف منع وبشأن إرشادات عملية 
  ؛بالستيكيةال جزيئاتالوألمم المتحدة للبيئة بشأن القمامة البحرية لبالعمل الجاري في إطار الجمعية العامة  وكذلك يحيط علما

البحري بشأن منع وتخفيف آثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي الطوعية عملية ال اإلرشاداتب يحيط علما أيضا - 4
  ؛مقررهذا البمرفق الوالموائل، على النحو الوارد في والساحلي 

ـ والمنظمات ذات الصلة، والصناعات،  ،الحكومات األخرى يشجعاألطراف و يحث - 5 ، لحة اآلخـرين وأصحاب المص
لمنع  ،وضمن اختصاصاتها وفقا للقانون الوطني والدولي ،اتخاذ التدابير المناسبةعلى والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، 

والموائل، مع األخذ بعين االعتبـار  البحري والساحلي على التنوع البيولوجي  لحطام البحريلالمحتملة الضارة وتخفيف اآلثار 
وإدراج المسائل المتعلقة بالحطام البحـري فـي تعمـيم التنـوع      ،بهذا المقررمرفق الالواردة في الطوعية لية العم اإلرشادات

 ؛البيولوجي في مختلف القطاعات

المسؤولية الممتدة للمنتجـين لتـوفير تـدابير    في  والحكومات األخرى إلى النظر، حسب االقتضاء، األطراف يدعو - 6
للحطام البحري على التنـوع البيولـوجي البحـري والسـاحلي     د احتمال كاف ألضرار استجابة عند حصول أضرار أو وجو

 ؛والموائل

 ة على وضع وتنفيـذ تـدابير وسياسـات   الحكومات األخرى والمنظمات الدولية ذات الصل ويشجعاألطراف،  يحث - 7
جرهـا فـي البيئـة البحريـة     رمي أي مواد صلبة ثابتة أو مصنعة أو مجهزة أو التخلص منها أو فقدانها أو هوصكوك لمنع 

  ؛والساحلية
ومنظمة األغذية والزراعة لألمـم   ،المنظمات الحكومية الدولية المختصة، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية يدعو - 8

اتخـاذ  إلـى  تها، افي إطار والياإلقليمية والهيئات المختصة األخرى،  البحارمنظمات يئة ووبرنامج األمم المتحدة للبالمتحدة، 
الضـارة المحتملـة   ثار اآلالتدابير المناسبة، ومساعدة األطراف والحكومات األخرى في اتخاذ التدابير المناسبة لمنع وتخفيف 

الواردة الطوعية العملية  اإلرشاداتوالموائل، مع األخذ بعين االعتبار  والساحلي البحريلحطام البحري على التنوع البيولوجي ل
  المقرر؛هذا بمرفق الفي 

  :االضطالع بما يلي، رهنا بتوافر الموارد إلى األمين التنفيذي طلبي - 9
بما في ذلك المنظمـة البحريـة    والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، ،التعاون بين األطراف تيسير  )أ(

لشؤون المحيطات وقانون  وشعبة األمم المتحدة ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئةومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،  ،الدولية
، بما في ذلك في إطار خطط العمل اإلقليميـة بشـأن القمامـة    اإلقليمية والهيئات المختصة األخرى البحاروالمنظمات  ،البحار

البحرية، بشأن تطبيق تدابير في إطار الوالية القضائية لألطراف والحكومات األخرى والواليات المسندة للمنظمات الحكوميـة  
 بما في ذلك والموائل، والساحلي لحطام البحري على التنوع البيولوجي البحريالضارة المحتملة لثار اآللمنع وتخفيف  الدولية،

الخبـرات   تبادل عن طريق تيسير، هذا مقررال مشروعبمرفق الالواردة في  الطوعية ةالعملي اإلرشادات التدابير المتضمنة في
  ممارسات؛األدوات وأفضل المجموعات ومات ووالمعل

، النامية سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرةاء القدرات للبلدان النامية، والتوفير فرص بن رتيسي  )ب(
لحطام البحري على التنـوع البيولـوجي   الضارة المحتملة لثار اآللمنع وتخفيف لتنفيذ تدابير  ،التحول االقتصاديبلدان وكذلك 
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ة العملي اإلرشادات التدابير المتضمنة في بما في ذلك ،القضائية في المناطق الواقعة تحت واليتها والموائل، والساحلي البحري
   .هذا مقررال بمشروعمرفق الالواردة في  الطوعية

  مرفق

بشأن منع وتخفيف آثار الحطام البحري على  طوعية عملية إرشادات
  التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل

  الموائلو ليعلى التنوع البيولوجي البحري والساح وآثاره الحطام البحري
 يتم رميها أو التخلص منها أو فقدانهامصنعة أو مجهزة أو  ثابتةصلبة أي مادة على أنه الحطام البحري عادة  يعرف - 1

ـ البيئة البحرية من  إلىوهذا يشمل المواد المنقولة . في البيئة البحرية والساحلية أو هجرها أو  األنهـار  ن طريـق األراضي ع
  .ية والبريةالحطام البحري من مجموعة من المصادر البحروينشأ . شبكات الصرف الصحي أو الرياحالمصارف أو 

علـى الكائنـات    ويـؤثر هدد صحة اإلنسان وسالمته، ويالحطام البحري تكاليف اجتماعية واقتصادية، ويترتب على  - 2
سلبية على  انعكاساتا ميمكن أن يكون له هأو ابتالعالحطام البحري  صرة منالمحاواسع أن نطاق ومن الموثق على . البحرية

 مساراوفر يمصدر قلق ألنه قد  يةالبالستيكالمواد ابتالع كما أن . نفوقهمإلى  االحالة المادية للحيوانات البحرية ويمكن أن يؤدي
أو الموائـل  ضـر  يالحطام البحـري  أن من المعروف لك، باإلضافة إلى ذو. الشبكة الغذائية إلىلنقل المواد الكيميائية الضارة 

  .ألنواع الغريبةلكون ناقال من الممكن أن يو) االختناقعلى سبيل المثال، من خالل ( هايؤدي إلى تدهورأو  يغيرها
يكون  وقد. النفوقإصابات خارجية أو أو لألفراد،  واإليكولوجيتغيير األداء البيولوجي على  السلبية التأثيراتمل توتش - 3

وقد تكـون  . بالكاملغير مفهومة انعكاسات االبتالع ال تزال ، والحطام البحري على كائن فردي ابتالع أثرتحديد  من الصعب
ـ و. المجموعاتعرضة آلثار على مستوى  المحاصرة منهااألنواع التي تظهر نسبة عالية من ابتالع الحطام أو  ذلك قد يكون ل

وينبغي أن . متعددة المعرضة لعوامل إجهادأو /و مهددة باالنقراضاللصغيرة، وخاصة تلك سلبية على المجموعات ا انعكاسات
فقدان خدمات النظم اإليكولوجية التي يمكن لتقييم  اإليكولوجي علىتحديد آثار الحطام البحري على مستوى النظام  تشتمل عملية

  .عامل اإلجهاد هذاأن تعزى إلى 
. ملوثات ثابتة موجودة في جميع الموائل البحريـة ، وهي 4الصغيرة يةات البالستيكجزيئومن المرجح أن تزيد وفرة ال - 4

الصغيرة من خالل الشبكات الغذائية القاعية والسطحية نقل وتراكم كل من  يةجزيئات البالستيكلنقل الغذائي لويمكن أن ييسر ال
ية المبتلعة إلـى  البالستيكالمواد لمواد الكيميائية المضافة من هناك أدلة على نقل او. والمواد الكيميائية السامة يةالبالستيكالمواد 
الكبيرة والمتوسـطة   بالستيكيةالجزيئات الالصغيرة، فضال عن  يةجزيئات البالستيكالوهناك أيضا قلق من أن ابتالع . األنسجة
مسارا المتصاص المـواد  أيضا فر وينسداد واإلصابة، ويمكن أن واال ، يمكن أن يسبب آثارا جسدية مثل التآكل الداخليالحجم

  .الكائنات البحريةقبل من ) في المنتجات البالستيكية الموجودةعلى سبيل المثال، من اإلضافات (الكيميائية الضارة 

                                                           
قنية لمركز البحوث تالتقارير العلمية وال(مم  5تُعرف الجزيئات البالستيكية على أنها قطع أو أجزاء من البالستيك يقل حجمها عن  4

 EUR 24340. التوجيهي إلطار االستراتيجية البحريةلمجموعة العمل المعنية باألمر  10البحرية رقم  القمامةتقرير . 2010. المشتركة
EN - 2010 .(ويؤدي انفصال هذه العناصر إلى العديد من األجزاء البالستيكية الصغيرة، التي تسمى الجزيئات البالستيكية الثانوية .

الستيكية أولية ألنها تُنتج إما لالستخدام وتُصنّف الجزيئات البالستيكية الصغيرة األخرى الموجودة في البيئة البحرية على أنها جزيئات ب
المباشر، مثال كمادة كشط صناعية، أو في مستحضرات التجميل أو لالستخدام غير مباشر، مثل المواد الحبيبية أو الحبيبيات الصغيرة جدا 

البحرية في  القمامةقليمية لمنع وإدارة لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي، وخطة العمل اإل(في مرحلة ما قبل اإلنتاج 
 ).1-2014شمال شرق المحيط األطلسي، واتفاق لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي 
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مسـببات   انتشـار أيضا بمثابة ناقل لنقل األنواع الغريبة الغازية ويمكن أن يسـهل   الحطام البحري ويمكن أن يعمل - 5

 يصبح بالفعـل على السطح،  شريط حيويبسرعة الميكروبات لتشكيل  تغطيهأن في البحر يمكن لموجود االحطام و. األمراض
  .حقوالتخلص منه في وقت ال االبتالع من خاللالحطام عن طريق الحيوانات ينقل ويمكن أيضا أن . ميكروبية مادة تحتية

ام البحري، وآثارها على التنوع البيولـوجي  مصادر وتوزيع وكمية مواد الحط المعارف بشأنكبيرة في الفجوات وال - 6
الـذي  كمية الحطام المتعلقة بهناك نقص في المعلومات و. القدرة على معالجة المشكلة بفعالية تقيدالساحلي والموائل والبحري 

 عـن متاحـة  وهناك معلومات محـدودة  . مجموعة من الظروف تحتتدهور أو تجزئة الحطام معدالت دخل البيئة البحرية وي
  .التناول/بتالعااللحطام على األنواع البحرية عن طريق لوالكيميائية المادية  االنعكاسات

  الموائلهج لمنع وتخفيف آثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي ونُ
  :والموائل البحريهج العامة التالية لمنع وتخفيف آثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي الساحلي النُ تُقترح - 7

منهـا أو   التخلصأو  مجهزةمصنعة أو أو  أي مواد صلبة ثابتةرمي ينبغي أن يكون هناك تركيز على منع   )أ(
  ؛في البيئة البحرية والساحلية هجرهاأو  هافقدان

 المنصـات لحطام البحري، حسب االقتضـاء،  لكبيرة ال ضارةالثار اآلتدابير منع وتخفيف ينبغي أن تستخدم   )ب(
مثـل برنـامج   ( المنتدياتمن التقدم المحرز في هذه أوجه التآزر وتستفيد تعزز أن للتعاون، والتي من شأنها  القائمةواألدوات 

البحـار  واتفاقيات  ،البحرية لمعالجة مشكلة القمامةوالشراكة العالمية  5العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من األنشطة البرية،
  ؛)اوخطط عملهاإلقليمية 

 ،، بما في ذلك الحوافز االقتصاديةالمتاحة مجموعة واسعة من األدوات واستجابات السياساتيمكن استخدام   )ج(
  .إلى منع وتخفيف آثار الحطام البحري التي تهدفلدعم اإلجراءات  القطاعين العام والخاصبين شراكات الالسوق وأدوات و

  الموائلطام البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي واإلجراءات ذات األولوية لتخفيف ومنع آثار الح
  :قترح اإلجراءات التاليةتُالبحري،  للحطاملمصادر البرية بالنسبة ل - 8

  ؛هوآثار هوكمياتلحطام البحري لالبرية المصادر أهم  نع ساألساخط بيانات تحديد   )أ(
 وتزيد مـن تقلل إنتاج واستهالك المواد البالستيكية،  التغييرات االقتصادية الهيكلية التي من شأنها أن تعزيز  )ب(

ـ إعادة التدوير وإعادة االستخدام، و وتزيدبديلة، المواد الدعم تطوير تللبيئة، و مالئمةإنتاج المواد ال دعم بيئـة مواتيـة لهـذه    ت
  ؛واللوائح والمعايير، والتعاون بين الصناعة والحكومات والمستهلكين ،التغييرات من خالل بناء القدرات

علـى البيئـة    يةالبالستيك للموادالبيئية  اآلثارالتكنولوجيا من أجل فهم تطوير التي تهدف إلى دعم البحوث   )ج(
علـى   التكـاليف من حيث  فعالالنتاج اإلوتقييم مراعية للبيئة، جديدة أو محسنة ئية تصميم بدائل كيمياو، بشكل أفضل البحرية

  ؛نطاق تجاري
مع  النفايات، التي مآلهامنتجات اللموارد الفعالة ول مغلقة أفضل الممارسات فيما يتعلق بدوراتتعزيز ونشر   )د(

  :ما يليمراعاة 
ويمكن إعـادة تصـنيعها وإعـادة     ،وقابلة لإلصالح ،دعم تصميم منتجات مستدامة ويمكن إعادة استخدامها  )1(

  ها مع استعمال الموارد على نحو أكثر فعالية؛تدوير
الحد من االستهالك غير المفيد بواسطة تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مسؤولة ومستنيرة وعدم تشجيع   )2(

  التصرفات غير المناسبة للتخلص من النفايات؛
                                                           

5   A/51/116المرفق الثاني ،. 



UNEP/CBD/SBSTTA/REC/XX/5 
Page 5 

 
إلى  المواد ذات الجودة العالية ائدعمعدالت  زيادةوفصل مختلف أنواع النفايات ل جميععملية مناسبة لت تعزيز  )3(
  ؛أقصى حد
  إعادة التدوير عن طريق حرق النفايات ودفنها؛ تعزيز  )4(
القيمة كلها من اإلنتـاج إلـى   سلسلة و يةالبالستيكالمواد تصنيع عملية تعزيز أفضل الممارسات على طول   )ه(

  ؛استهداف عدم فقدان أي مواد مثلالنقل، 
التـي  المختلفة والمنتجات والعمليات  يةجزيئات البالستيكالمصادر مختلف  شريع يغطيالتتقييم ما إذا كان   )و(

بحيث يتم تطبيق التدابير  القائم، اإلطار القانوني قتضاءحسب االوتعزيز،  6،والثانوية األوليةالصغيرة  يةالبالستيك الموادتشمل 
التي لها آثار ضارة على  يةجزيئات البالستيكإلزالة إنتاج ال زيةأو تحفي/، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير تنظيمية والالزمة

  ؛التنوع البيولوجي البحري
البلدان من خالل تبادل أفضل الممارسات وكذلك تحديد ومعالجة الثغرات التي في ظم إدارة النفايات نُتحسين   )ز(

  .تسهم في توليد الحطام البحري
، ضمن الواليات القضائية لألطراف والحكومات اإلجراءات التاليةح قترتُلتلوث، لمصادر البحرية وبالنسبة لل - 9

  :األخرى والواليات المسندة للمنظمات الحكومية الدولية
 بطريقـة أقصى قدر من النفايات إلى مرافق االستقبال في الموانئ وضمان التخلص منها  تسليمهج لضع نُو  )أ(

  ؛عاون مع المنظمة البحرية الدولية، بالتةصحيح
صناعة صيد األسماك وتربية األحياء المائية التي  الناتجة عنالنفايات الرئيسية  موادتحديد خيارات لمعالجة   )ب(

 ، وأمثلة ألفضل الممارسـات ، حسب االقتضاءتجريبيةيمكن أن تسهم في الحطام البحري، وتنفيذ أنشطة، بما في ذلك مشاريع 
األغذية والزراعة لألمم  ، بالتعاون مع منظمةستعادة في نهاية العمر االفتراضياالع، واالتفاقات الطوعية ويدااإل خطط من قبيل
  ؛وبرنامج األمم المتحدة للبيئة المتحدة

إدارة النفايات فـي قطـاع صـيد    بتعزيز ونشر أفضل الممارسات فيما يتعلق بجميع الجوانب ذات الصلة   )ج(
الخسـائر  و، وإدارة النفايـات فـي المـوانئ،    المركبـات على مـتن   إدارة النفايات ، على سبيل المثالبما في ذلك(األسماك 
لألمـم   تعاون مع منظمة األغذية والزراعةبال) منتجينلل الممتدة مسؤوليةالع ويدابرامج االو، ك الصيداقصاصات شب/التشغيلية

  ؛المتحدة والمنظمة البحرية الدولية
 1991لعام  التوجيهية الطوعية المبادئسبيل المثال،  على(تطبيق المبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات   )د(

، 1995لعـام   المسؤولة مصايد األسماكمدونة السلوك بشأن و ؛منظمة األغذية والزراعة لوضع عالمات على معدات الصيدل
للحد مـن  ) حد من المصيد المرتجعإدارة الصيد العرضي والبشأن  2011لعام منظمة األغذية والزراعة الدولية لرشادات واإل

  الصيد التجاري والترفيهي، حسب االقتضاء؛ فيالتخلص منها التي تم المهجورة أو المفقودة أو معدات الصيد مدخالت 
 تشجيع تنفيذلالموانئ والمنظمات غير الحكومية،  اتسلطوتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية واإلقليمية،   )ه(

 التي تلتقط فـي ، لجمع القمامة "السلبي القمامةصيد "برامج  لقمامة البحرية من قبيلأو معالجة ا/مبادرات الحتواء واستخدام و
  ؛لصيد العاديةشباك الصيد خالل أنشطة ا

االقتصـادية،  ء القدرات، والحوافز االجتماعيـة  المعارف، وبناء الوعي، وبنا شاركوتوفيما يتعلق بتبادل المعلومات  - 10
  :اإلجراءات التالية تُقترح

                                                           
 .أعالهالمرجع    6
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المجتمع المدني، بما في ذلك  مجموعاتالحطام البحري في شراكة مع المتعلقة ب ثقيفأنشطة التوتنفيذ  تعزيز  )أ(

  ؛وتعزيز االستهالك واإلنتاج المستدامين منعاألنشطة المتعلقة ب
التـي  كمية الحطـام  قلل يي يمكن أن ذإلى تغيير السلوك الفردي ال المؤدية ثقيفأنشطة التوعية والت تعزيز  )ب(

  ؛البيئة تدخل
الشواطئ بيئات جيدة في التنظيف الممارسة  بشأنالخبرات وتبادل المعلومات  شاركلتإنشاء منصة تعاونية   )ج(

والممرات المائية الداخليـة، بالتعـاون مـع     والمراسي ،والموانئ ،والسطحية الشاطئيةالمناطق البحرية ووالبيئات الساحلية، 
 للبيئة؛ وتعزيز مالئمةالالتنظيف  وأساليببشأن تكنولوجيات أفضل الممارسات  إعدادوالصلة؛  ويأصحاب المصلحة المحليين ذ

  ؛"تبني الشاطئ"" نظام
والقطاع الترفيهي  ينالبحارة المهني لكل من، بالشؤون البحرية دراسية للتعليم المرتبطمناهج تحديد وتعزيز   )د(

االلتـزام  تـأمين  البيئة البحرية وبشأن حترام االو الفهمالوعي وزيادة من أجل ، )الغوص واإلبحارمدارس على سبيل المثال، (
  المحلي والوطني والعالمي؛و المستوى الشخصي علىالسلوك المسؤول ب

بيـع  المفروضة علـى  منع دخول النفايات في البيئة، مثل الرسوم لاقتصادية اجتماعية وضع وتنفيذ حوافز   )ه(
 لمجتمعـات السـاحلية  سيما بالنسبة لتيكية ذات االستعمال الوحيد، والألكياس البالسأو حظر استخدام ا/، ويةكياس البالستيكاأل

  ؛والمنتجعات السياحية الساحلية
صدار الشهادات البيئية بشأن تبادل إلالدولية البرامج القائمة، مع  اإليكولوجيةالتعاون، على أساس العالمات   )و(

  ، وفقا لقواعد النظام التجاري المتعدد األطراف؛معاييرها الحطام البحري في ومنعالمعلومات وإدراج إدارة 
، ضمن الواليات القضائية لألطراف والحكومات األخرى اإلجراءات التالية تُقترحمتكاملة والتنسيق، الإلدارة وبالنسبة ل - 11

  :والواليات المسندة للمنظمات الحكومية الدولية
نع أو تخفيف آثار الحطام البحري على التنوع البيولـوجي  دعم وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية أو إقليمية لم  )أ(

 منـاطق مثـل  (في بعض المناطق  اإلرشادات القائمةخطط العمل واالستناد إلى الساحلي والبحري والموائل، وأيضا من خالل 
قليمية القائمـة  اإل، مع مراعاة خطط العمل )بحر البلطيقالبحر األبيض المتوسط و، والكاريبي، وشمال شرق المحيط األطلسي

  ؛اإلقليمية البحارتفاقيات الواردة في ا
 األطـر  وضـع والقائمة والتي وضعت مؤخرا الحطام البحري في األطر التنظيمية في مسألة النظر تعميم   )ب(
ـ لممارسات، بما في ذلك من خالل الترويج إلى اإلدارة المستدامة للنفايات  التي تحول ةالالزم ةوالمؤسسي ةالتشريعي ؤولية لمس

  والبنية التحتية إلدارة النفايات؛ ينلمنتجلممتدة لا
لتغليـف  لمع اللوائح القائمة  بما يتمشىتعميم التشريعات القائمة بهدف دمج مسائل الحطام البحري وأهدافه،   )ج(
  والنفايات؛
فيـف آثـار   لمنـع وتخ و قليل الحطام البحريت لتجنب أو تشغيليةأهداف و قابلة للقياس الكميأهداف وضع   )د(

  ؛البحري والموائلولوجي الساحلي الحطام البحري على التنوع البيو
 القائمة علىأدوات اإلدارة المشتركة بين القطاعات و سياقالحطام البحري في  منعحديد دور استراتيجيات ت  )ه(

  .نهج النظام اإليكولوجي استنادا إلىالمناطق أساس 
  :اإلجراءات التالية تُقترحلبحثية، واالحتياجات اسد الفجوات في المعارف لو - 12
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، حسـب  منهجيـات موحـدة   اإلبالغ استنادا إلىالرصد والتحليل ومجاالت هج المنسقة في دعم وتعزيز النُ  )أ(
مثل إرشادات االتحاد األوروبي بشأن رصد القمامـة   ة،البحري قمامةمع مراعاة اإلرشادات القائمة المتعلقة برصد ال االقتضاء،

  لبحار األوروبية؛البحرية في ا
فـي البلـدان    خصوصـا لدعم رصد الحطام البحري،  هاواستخدام هاوتبادلضمان الوصول إلى التكنولوجيا   )ب(
  ؛التحول االقتصادي، وكذلك بلدان النامية البلدان نموا والبلدان الجزرية الصغيرة السيما أقلو النامية؛

الحطـام   تـأثيرات لفهم  هوتوزيع هومساراتام البحري الحطلتحديد مصادر الالزمة وسائل الوضع وتعزيز   )ج(
  على األنواع البحرية؛ المجموعات وعلى مستوى الفرديمستوى العلى البحري 

وكذلك بحث وتطوير تقنيات إضافية في محطات معالجة ميـاه  وتعزيزها أفضل التقنيات المتاحة  البحث عن  )د(
  يئة البحرية؛الب من دخولالصرف الصحي لمنع الجزيئات الصغيرة 

الصغير في الشبكات الغذائية لتحديد مـا إذا  البحري لحطام لمحتمل الغذائي النقل المتعلقة بالتشجيع البحوث   )ه(
  ؛تيكية والمواد الكيميائية الضارةالتراكم البيولوجي للمواد البالس جراء منكان هناك تأثير 

رصد وإنفاذ المعايير البيئيـة علـى الحطـام     ي تتناولالت المواطنين ميةعلال برامجتطوير وتعزيز استخدام   )و(
  البحري؛

، فهما جيدا الحطام البحريلعوامل االجتماعية التي قد تسهم في إنتاج ااجتماعية اقتصادية لفهم إجراء بحوث   )ز(
التي  ستهلكينالممواقف تصورات وو تفضيالت، والساحلية والبحريةوالمجتمعات مختلف القطاعات  علىوآثار الحطام البحري 

  الثقافي؛/مصممة وفقا للسياق المحليالالتوعية المستهدفة  برامج إرشادفي  يمكن أن تساعد
ـ والنُظم اإلالحطام على األنواع البحرية والساحلية،  آثارتقييم لمخاطر  إجراء  )ح( ، وتحديـد النقـاط   ةيكولوجي

  ؛تنوع البيولوجيى العل المرتبطة بها اآلثارو المعداتالساخنة المحتملة لفقدان 
  :وضع استراتيجيات رصد، مع مراعاة االحتياجات التالية  )ط(

توزيع طرق الهجرة وفي تنظر بطريقة منسقة  والتي المجموعاتتقييم اآلثار المحتملة على مستوى   )1(
  ؛المجموعاتواألنواع 

ثـال، رصـد   على سـبيل الم (الحطام البحري ها الخاص أمام مراحل حياة األنواع وضعف إدراج  )2(
  ؛)األحداث لقياس العبء على البالغين

معالجة اآلثار دون المميتة مع األخذ بعين االعتبار أن مجموعة واسعة مـن العوامـل الطبيعيـة      )3(
  ونجاحها اإلنجابي؛ حدد بقاء الحيوانات الفرديةت المتفاعلة والبشرية

الضرر المباشر النـاجم عـن الحطـام    فإن النقراض، بشدة لمراعاة أنه في حالة األنواع المهددة   )4(
  ؛بسهولةبأكملها  المجموعةتأثير على له البحري على فرد واحد يمكن أن يكون 

 رسـم الخـرائط  مـع   اويمكن استخدامه. هالبحري والتخفيف من الحطامتطبيق النمذجة كأداة مفيدة إلدارة   )ي(
، وخاصـة  لمخـاطر عالمية ل تقييمعمليات  إجراءاألنواع، ودعم بين الحطام والتقابل معدالت ولتقدير توزيع الحطام،  ةالمكاني

  .لألنواع المهددة باالنقراض
 

__________ 


