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 بــا  املرتوحــة الرمسيــة غــري التشــاورية املتحــدة األمــم لعمليــة عشــر الســاب  االجتمــاع اهتمــام
 واللـدائن  البحـري  احلطـام ” املعنـون  املوضـوع  وهو، البحار وقانون باحمليطات املتعلقة العضوية
 التطـورات  عـن  العـام  األمـني  تقريـر  مـن  األول اجلـء    التقريـر  هـ ا  يشـو  و .“الدقيقة واللدائن
 لتنظـر  العامـة  اجلمعيـة  إىل سـيققدم  الـ ي  البحـار  وقانون احمليطات بشخون الصلة ذات واملسائ 

 األمــم اتراقيــة يف األطــرا  الــدول إىل أيضــًا التقريــر ويققــد م. والســبعني احلاديــة دورهتــا يف فيــ 
 .االتراقية من 319 باملادة عمًا، البحار لقانون املتحدة
 علـ   العامـة  اجلمعية وضعتها اليت والقيود املوضوع  اهل اجلوانب املتعدد للطاب  ونظرا 
ــر هــ ا يرمــ  ال، الصــرحات عــدد ــ  تقــدم إىل التقري  وهــو. املتاحــة للمعلومــات كامــ  جتمي
 وينخـ   البحـري  احلطـام  بشـنن  2005 عـام  يف العـام  األمـني  من املقدمة املعلومات إىل يضيف

 .الدولية احلوومية واملنظمات الدول من الواردة اإلسهامات االعتبار يف
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 مقدمة - أوال 
 عـامل   لقلـق  مـثرية  مشـولة ”، الدقيقـة  واللـدائن  اللدائن في  مبا، البحري احلطام يشو  - 1
 املنـاطق  مـن : (2)موـان  كـ   يف ملحوظـة  مشـولة  وهـ   .(1)“العـا   حميطـات  كـ   يف تـنثري  وهلا

 طبقــات كــ  ويف؛ املنشــن بشــرية تلــو  مصــادر أي عــن البعيــدة النائيــة املنــاطق إىل الســاحلية
 إىل االسـتوا   خـ   ومـن ؛ احمليطـات  وترسبات العميقة املياه حىت السطحية املياه من املياه عمود
 .  (3)البحري اجلليد يف احملتبس احلطام ذلك يف مبا، القطبني

 كنحـد  باختيارهـا  البحـري  احلطـام  مسـنلة  2004 عـام  يف العامة اجلمعية تناولت وقد - 2
 الرمسيــة غــري التشــاورية املتحــدة األمــم لعمليــة الســاد  االجتمــاع باهتمــام املشــمولة املواضــي 
 يف الرمسيـة(  غـري  التشـاورية  )العمليـة  البحـار  وقـانون  باحمليطـات  املتعلقـة  العضوية با  املرتوحة

 )الـ ي  البحـري  احلطـام  مسـنلة  سـنويا  العامة اجلمعية تتناول، احلني ذلك ومن  .(4)2005 عام
 مصـائد  واسـتدامة  البحـار  وقـانون  باحمليطـات  املتعلقـة  قراراهتـا  يف البحريـة(  القمامة أيضا يسم 
 النـه   ملراعـاة  2012 عـام  منـ   أضـيف  الـ ي  (5)اللـدائن  موضـوع  علـ   التركيـء  مـ  ، األمساك
، جـانريو  دي ريـو  يف عقد ال ي، املستدامة للتنمية املتحدة األمم ملخمتر اخلتامية الوثيقة يف املتب 

 الــــ ي املســــتقب ” املعنونــــة، 2012 حءيران/يونيــــ  22 إىل 20 مــــن الرتــــرة يف، الربازيــــ 
 .  (6)“إلي  نصبو
، فحسـب  البحـري  احلطـام  يف هائلـة  زيـادة  تشـهد    ذلك ختللت اليت السنوات أن إال - 3
 - الـراهن  الوقـت  يف وبانتشـار  بـ   - متءايـد  بوجـود  متسـما  احلطام ذلك أيضا فيها أصبح ب 

 إىل التقـديرات  وتشري. اللدائن وخاصة، األحيائ  للتحل  القابلة وغري العضوية غري للموونات
 علـ   حاليـا  تطرـو  طـن  268 940 بءنـة  باسـتيو   جسـيم  تريليـون  5.25 عن يق  ال ما أن

__________ 

 .United Nations Environment Programme (UNEP) , Marine Litter: A Global Challenge (Nairobi, 2009), p. 5انظر  (1) 
ــر  (2)   Swedish Environmental Protection Agency and UNEP GPA Coordination Office, “Marine litter: trash thatانظـــــ

kills” (2003)،  : متاح عل  الرابwww.unep.org/regionaLseas/marinelitter/publications/docs/trash_that_kills.pdf. 
 François Galgani, Georg Hanke and Thomas Maes, “Global distribution, composition andانظر  (3) 

abundance of marine litter”, in Marine Anthropogenic Litter, Melanie Bergmann, Lars Gutow and 

Michael Klages, eds. (Heidelberg, Germany, Springer, 2015), pp. 29-56 : متاح عل  الراب ،
http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-16510-3. 

 ) (. 92، الرقرة 59/24انظر قرار اجلمعية العامة  (4) 
 .142، الرقرة 67/78انظر قرار اجلمعية العامة  (5) 
 .163، املرفق، الرقرة 66/288انظر قرار اجلمعية العامة  (6) 
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 قـاع  يف أو الشـواط   علـ   املتراكمـة  اللـدائن  األرقـام  هـ ه  تشم  وال .(7)العا  حميطات سطح
 مجيعـا  إليهـا  يعـء   قـد  واليت، حية كائنات ابتلعتها اليت أو البحري اجلليد يف احملتبسة أو البحار
 مقارنــة الدقيقــة اللــدائن مــن هائلــة لوميــات غيــا  مــن البحــر ســطح علــ  لــوح  امــ جــءٌ 

 اللـدائن  هـ ه  كميـة  ازدياد يستمر أن يتوق ، ذلك إىل وباإلضافة .(8)للترتت املتوقعة باملعدالت
 املتواصـ   النمـو  عـن  فضـا ، األحيـائ   للتحلـ   ومقاومتـها  متانتـها  إىل بـالنظر  البحريـة  البيئـة  يف

 البحـري  احلطـام  أن ومـ  . جديـدة  أسـوا   ظهـور  أيضـا  منـها  ألسـبا  ، للـدائن  العامل  لإلنتاج
 وأد  الدقيقـة  واللـدائن  اللـدائن  (9)أمهيـة  ازدادت فقـد ، كـبريا  حتـديا  يطرح يءال ال عامة بصرة
 واالجتماعيــة البيئيــة آلثارهــا احلقيقــ  احلجــم بــروز إىل هبــا العلميــة الــدوائر اهتمــام ازديــاد

 حبلـــول ســـترو  احمليطـــات يف اللـــدائن كميـــة أن إىل التقـــديرات بعـــ  وتشـــري. واالقتصـــادية
 .  (10)األمساك كمية 2050 عام
 اللـدائن  فيـ   مبـا ، البحـري  احلطام يسببها اليت املشولة فهم يف هبا املسلم الثغرات ورغم - 4

 وقـد . وحامسـة  فوريـة  إجـرا ات  اختـاذ  إىل حاجـة  هنـاك  أن واضـحا  غـدا  فقد، الدقيقة واللدائن
ــس ــ ا انعوـــ ــوع  هـــ ــة يف الـــ ــرية اآلونـــ ــرار يف األخـــ ــة قـــ ــة اجلمعيـــ ــخر  70/1 العامـــ  املـــ

، “2030 لعــام املســتدامة التنميــة خطــة: عاملنــا حتويــ ” املعنــون، 2015 أيلول/ســبتمرب 25
 االلتـءام  عـن  (11)اجلديـدة  املسـتدامة  التنميـة  أهـدا   مـن  14 اهلـد   ضمن التعبري جر  حيث
 االلتـءام  هبـ ا  للوفـا   الرئيسـية  الوسـائ   بـني  مـن  زال ومـا  .2025 عـام  حبلـول  إجرا ات باختاذ
 جـر   مـا  وفـق ، (12)البحـار  لقـانون  املتحـدة  األمم التراقية الرعال التنري  االلتءامات من وغريه
 األنشـطة  مجيـ   تنري  ِضمن  يتعني ال ي القانوين اإلطار االتراقية وتوفر .14 اهلد  يف تنكيده

 حامسـا  أمـرا  تنريـ ها  ميثـ   عديدة أخر  قانونية صووك تومل  إطار وهو والبحار احمليطات يف
 .الدقيقة واللدائن اللدائن في  مبا، البحري احلطام ملشولة للتصدي

__________ 

 Marcus Eriksen and others, “Plastic pollution in the world’s oceans: more than 5 trillion plastic piecesانظر  (7) 

weighing over 250,000 tons afloat at sea”, PLoS ONE, vol 9, No. 12) (10 December 2014), e111913. 

doi:10.1371/journal.pone.0111913. 
 املرج  نرس . (8) 
  The First Global Integrated Marine Assessment: World Ocean Assessment I” (2016), chap. 25, entitled“انظـــــــــــــــــــر  (9) 

“Marine debris”, p. 12  : ــراب ــ  ال ــاح عل  .www.un.org/depts/los/global_reporting/WOA_RPROC/Chapter_25.pdf، مت

estimates plastics to represent 60-80 per cent of the total marine debris. 
 (.2016املنتد  االقتصادي العامل  ) (10) 
 .70/1انظر قرار اجلمعية العامة  (11) 
 (12) United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363. 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 الرمسيــة غــري التشــاورية للعمليــة العامــة اجلمعيــة مــن توليــف صــدر، ذلــك ضــو  ويف - 5
ــاول ــدائن البحــري احلطــام” موضــوع بتن  عشــر الســاب  اجتماعهــا يف “الدقيقــة واللــدائن والل

 ذلــك اهتمــام موضــوع بشــنن املناقشــات تيســري وبغيــة .(13)(2016 حءيران/يونيــ  13-17)
 الـ ي  البحـري  احلطـام  ملسـنلة  العـام  االسـتعرا   يف جـا   مـا  علـ   التقريـر  ه ا يبين، االجتماع

 يف جـا   ومـا ، (14)الرمسيـة  غـري  التشـاورية  للعمليـة  السـاد   اجتمـاع ل متهيـدا  العام األمني أعده
 الـيت  املسـنلة  هـ ه  بشـنن  والسياسـاتية  والتقنيـة  العلميـة  والدراسات التقارير من الواسعة الطائرة
 الـ ي  األول العـامل   املتوامـ   البحـري  التقيـيم  سـيا   يف ذلـك  يف مبـا ، احلـني  ذلـك  من  نشرت
 .(9)األخرية اآلونة يف جر 
وحتقيقا هلـ ه الغايـة، يوم ـ  هـ ا التقريـر التقـارير املـ كورة أعـاه وغـريه مـن املخلرـات             - 6

الصـلة   لتنريـ  األحوـام ذات   ةوليـ الد واملنظماتبتركيءه عل  اإلجرا ات اليت اخت هتا احلوومات 
 ،الـواردة يف قـرارات اجلمعيــة العامـة، وعلــ  اإلجـرا ات اإلضــافية املطلوبـة ملنــ  احلطـام البحــري      

واحلــد منــ  بدرجــة كــبرية. وهلــ ا الغــر ، دعــا األمــني العــام   ،اللــدائن واللــدائن الدقيقــة فيــ  مبــا
احلوومات واملنظمات واهليئات ذات الصلة إىل املسـامهة يف هـ ا التقريـر. ويـود األمـني العـام أن       

املقدمــة مــن حوومــات أســتراليا وبــريو وفييــت نــام والوونغــو    لإلســهاماتيعــر  عــن تقــديره  
املقدمـة مـن االحتـاد األوروا، الـيت إلـت إسـهامات        اإلسهاماتوموناكو ونيوزيلندا فضا عن 

مــن أملانيــا وبلجيوــا والســويد وفرنســا. كمــا يــود األمــني العــام أن يعــر  عــن تقــديره    منرصــلة
املقدمة من أمانات املنظمات احلوومية الدولية والصـووك التاليـة: جلنـة ةايـة البيئـة       لإلسهامات

و (؛ وجلنـــة حرـــ  املـــوارد البحريـــة احليـــة يف  البحريـــة يف منطقـــة حبـــر البلطيـــق )جلنـــة هلســـن 
ــة التنــوع           ــي  األطلســ ؛ واتراقي ــر  احمل ــة لشــمال ل ــة البحري ــة البيئ ــة ةاي ــا؛ واتراقي أنتاركتيو
البيولوج ؛ ومعاهدة احملافظـة علـ  األنـواع املهـاجرة مـن احليوانـات الرطريـة؛ ومنظمـة األغ يـة          

ة احلووميـة الدوليـة التابعـة ملنظمـة األمـم املتحـدة       والءراعة لألمم املتحدة؛ واللجنة األوقيانوغرافي
ة )اليونسوو(؛ والوكالة الدوليـة للطاقـة ال ريـة؛ واملنظمـة البحريـة الدوليـة؛       فللتربية والعلم والثقا

واللجنة الدولية لشخون صيد احليتان؛ ومنظمة حر  أمساك السلمون يف إـال احملـي  األطلسـ ؛    
إـال غـر     يفمسـاك  األ  احملي  األطلسـ ؛ ومنظمـة مصـائد    وجلنة مصائد األمساك يف إال لر

األطلس ؛ وجلنـة األمسـاك البحريـة النهريـة السـر  يف إـال احملـي  اهلـاد ؛ ومجاعـة احملـي             احملي 
اهلاد ؛ ومنتد  جءر احملـي  اهلـاد ؛ وأمانـة برنـام  البيئـة اإلقليمـ  للمحـي  اهلـاد ؛ ومنظمـة          

ي  األطلســ ؛ وجلنــة مصــائد األمســاك يف غــر  ووســ    مصــائد األمســاك يف جنــو  لــر  احملــ 
__________ 

 .312، الرقرة 70/235 ؛ و298، الرقرة 69/245انظر قراري اجلمعية العامة  (13) 
 (14) A/60/63با . - ، الررع عالرا 

http://undocs.org/ar/A/60/63
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احملــي  اهلــاد ؛ واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة. وقــدمت إســهامات أيضــا إدارة الشــخون          
 .  (15)االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة وبرنام  األمم املتحدة للبيئة

  
 الدقيقة واللدائن اللدائن في  مبا، البحري احلطام ومسارات مصادر - ثانيا 

 إلقاؤهـا  يـتم  معاجلـة  أو مصـنعة  أو ثابتـة  صـلبة  مـادة  أي” بننـ   البحـري  احلطام  يعر  - 7
 يف البحــري احلطــام ويتبــاين .(16)“الســاحلية أو البحريــة البيئــة يف تركهــا أو منــها الــتخل  أو

 الـيت  املختلرـة  واألحجـام  املواد من تشويلة يضم ألن  نظرا املنطقة حسب وفرت  ومد  تووين 
 عليهـا  العثـور  ميوـن  الـيت  البحـري  احلطـام  مـواد  أنـواع  وتشـم  . هومصادر منابع  تباين عوست
ــة احمليطــات يف ــدائن املختلر ــءات الل ــور  عةاملصــن  واألخشــا  والءجــاج والرل ــون وال  والورت

 موونـات  مجيـ   بـني  كـثريا  األكرب املوون اللدائن وتشو ، (17)واملنسوجات واملابس واملطاط
 .(18)البحري احلطام

ــة ضــمن إمــا حلجمــ  وفقــا يصــنف احمليطــات يف املوجــود اللــدائن وحطــام - 8 ــدائن فئ  الل
 عـن  حجمهـا  يقـ   )الـيت  الدقيقـة  اللدائن فئة أو )ملم( مليمتر 5 عن حجمها يءيد )اليت الوبرية

ــة أو ملــم( 5 ــدائن فئ ــة الل ــة النانوي ــيت الصــغر( )املتناهي ــانومتر( 100 عــن حجمهــا يقــ  )ال . ن
 بينمـا ، الصـغري  احلجـم  هبـ ا  أصـا  أنتجـت  باسـتيوية  جسـيمات  هـ   األوليـة  الدقيقـة  واللدائن
 حيــد  ترتــت وهــو، حجمــا أكــرب للــدائن املســتمر الترتــت عــن الثانويــة الدقيقــة اللــدائن تنــت 
 البنرســجية فــو  لأللــعة التعــر  عــن أساســا يــنجم الــ ي، التحلــ  طريــق عــن أو عمــدا إمــا

 .  (19)األمواج أو الرياح برع  املادي والتآك  للشمس

__________ 

ــ    (15)  ــم املوقــ ــيت   www.un.org/Depts/los/general_assembly/general_assembly_reports.htmيضــ ــهامات الــ اإلســ
دوليـة  أصحاهبا بنشرها عل  اإلنترنـت. ويـرد يف احلوالـ  حتـت كـ  إسـهام اسـم احلوومـة أو املنظمـة ال          أذن

 اليت قدمت .
 (16) UNEP, “Marine litter: an analytical overview” (Nairobi, 2005). 
 (.9انظر التقييم العامل  للمحيطات )احلالية  (17) 
 (18) Global Environment Facility, “Marine debris as a global environmental problem: introducing a solutions 

based framework focused on plastic”, STAP information document (Washington, D.C., 2011). 
 ,Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection (GESAMP)انظر مثا  (19) 

“Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: a global assessment”, Peter Kershaw, 

ed. GESAMP Reports and Studies, No. 90., e (London, IMO, 2015) : متاح عل  الراب ،
www.gesamp.org/data/gesamp/files/media/Publications/Reports_and_studies_90/gallery_2230/object_2500_large.pdf. 
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 جمموعـة  تشـم   متنوعـة  منـاب   لـ  ، الباسـتيوية  القمامـة  ذلـك  يف مبا، البحري واحلطام - 9
 يـدخ   البحـري  احلطـام  مـن  املائة يف 80 حنو أن تبني وقد. والبحرية الربية املصادر من متنوعة
 4.8 بـني  يتـراوح  مبـا  الـرب  مـن  اآليت البحـري  احلطـام  حجـم  يقـدر  حيـث  اليابسـة  من احمليطات

 املب ولـة  اجلهـود  زيـادة  إىل احلاجـة  يخكـد  ال ي األمر، (20)السنة يف متري طن مليون 12.7 و
 .  (21)البحرية البيئة عل  الربية األنشطة آثار من للحد
 الـ ي  العـام  األمـني  تقريـر  يف للدراسـة   ومسارات البحري احلطام مصادر خضعت وقد - 10
ــدا أعــد ــة الســاد  اجتمــاعل متهي ــة غــري التشــاورية للعملي ــات ويف (14)الرمسي ــالو املخلر  ريراتق
ــةال ــا املوجــودة علمي ــيم فيهــا مبــا، (22)حالي  دراســة يفو (9)األول العــامل  املتوامــ  البحــري التقي

 املـدير  تقريـر  يفو (19)البحريـة  البيئـة  حلمايـة  العلمية باجلوانب املعين املشترك اخلربا  فريق أعدها
 دورهتـــا يف للبيئـــة املتحـــدة األمـــم مجعيـــة إىل املقـــدم للبيئـــة املتحـــدة األمـــم لربنـــام  التنريـــ ي
 احلطــام  مصــادر  أن إىل اإللــارة  تورــ  قــد ، العــام  االســتعرا  هــ ا  وألغــرا   .(23)الثانيــة
 مصـدرها  الـيت  النرايـات  )مثـ   بريـة  مصـادر  إمـا  هـ   ،الدقيقة واللدائن اللدائن في  مبا، البحري
 واملواقـ  ؛ الءراعيـة  واملـواد  البسـتنة  ومـواد ؛ جيدة إلدارة اخلاضعة غري النرايات وموبات مدافن

 واإلنشـا ات  املبـاين  وصـيانة  والطـا  ؛ النرطيـة  واملنصـات  السرن ترويكو؛ واملوان ؛ الصناعية
 الــيت الباســتيوية املنتجــات وكــ لك، اجلمهــور عامــة وقمامــة الســاحلية والســياحة؛ والطــر 

 ميـاه  فيضـان  أو تسـر  و؛ حجمـا  أصـغر  باسـتيوية  جسـيمات  االستعمال برع  عنها ق تتسا
__________ 

 (20) Jenna R. Jambeck and others, “Plastic waste inputs from land into the ocean”, Science, vol. 347, No. 6223 

(13 February 2015), pp. 768-771. 
 Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection (GESAMP)انظـــــــــــــــر  (21) 

(IMO/FAO/IOC-UNESCO/WMO/World Health Organization (WHO)/IAEA/UN/UNEP) and Advisory 

Committee on Protection of the Sea, Protecting the Oceans from Land-Based Activities: Land-Based Sources 

and Activities Affecting the Quality and Uses of the Marine, Coastal and Associated Freshwater Environment, 

Reports and Studies, No. 71 (2001)  متــاح علــ  الــراب ،www.jodc.go.jp/info/ioc_doc/GESAMP/report71.pdf ،
ــا  ــر أيضـ  McKinsey & Company and Ocean Conservancy, “Stemming the tide: land-based strategies for aوانظـ

plastic-free ocean” (2015)  : متاح عل  الـراب ،www.oceanconservancy.org/our-work/marine-debris/mckinsey-

report-files/full-report-stemming-the.pdf. 
ــر  (22)   M.A.Browne, “Sources and pathways of microplastics to habitats, In Marine Anthropogenic Litterانظــــ

(pp. 29-56)  ( و 3)انظــــــــــــــر احلالــــــــــــــيةGESAMP, Protecting the Oceans from Land-based Activities 
ــر ــية  )انظــــ ــر  ”McKinsey & Company and Ocean Conservancy, “Stemming the tide(؛ و 21احلالــــ )انظــــ
 (.20)انظر احلالية  ”Jambeck and others, “Plastic waste inputs(؛ و 21ة احلالي

 (23) UNEP, “Marine plastic debris and microplastics: global lessons and research to inspire action and guide 

policy change”  (.2016)نريوا، ستصدر عما قريب يف عام 
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 البحــر إىل أو األهنــار إىل العواصــف وميــاه كافيــة غــري بصــورة املعاجلــة أو املعاجلــة غــري اجملــارير
 وسـرن ؛ السـياحية  والسـرن  اراتوالعب ـ ؛ التجـاري  البحـري  النق  )مث  حبرية ومصادر مبالرة(
؛ مهملـة  أو مرقـودة  أو متروكـة  صـيد  معـدات  علـ   نشـاطها  ينطوي اليت تلك وخاصة، الصيد

 الســاحلية امليــاه يف املقامــة واملنشــآت؛ الترفيهيــة والــءوار ؛ البحــو  وســرن احلربيــة والســرن
 .((24)السرن طا  من املتساقطة االصطناعية والبوليمرات؛ املائية األحيا  تربية ومواق 
 للعمليـة  السـاد   االجتمـاع  منـ   أنـ   إىل اإللـارة  جتـدر ، الدقيقـة  اللـدائن  خيـ   وفيما - 11

 ذلـك  يف مبـا ، لـىت  صـناعات  يف األوليـة  الدقيقـة  اللدائن استخدام أصبح، الرمسية غري التشاورية
 اللــدائنو التجميــ  مــواد يف املســتخدمة جــدا الصــغرية واخلــرزات الصــناعية “املنظرــة املــواد”

 هـ ه  مـن  كـبرية  كميـات  نأل نظـرا  (26)أكـرب  اهتمـام  موضـ   (25)األدويـة  يف املستخدمة الدقيقة
 حمطـات  عـرب  مرورهـا  رغـم  البحـار  يف املطا  هبا ينته  حجما األصغر الباستيوية اجلسيمات

 .املستعملة املياه عاجلةمل
 كـ   يف، الدقيقـة  واللـدائن  اللـدائن  فيـ   مبـا ، البحـري  احلطـام  يوجـد ، أعاه كرُذ وكما - 12
 األهنـار  تنقلـ   كمـا ، الشـواط   حـوا   امتـداد  علـ   البحريـة  البيئة إىل الرب من نق يق هوف. موان
 النـوازل  وتنق . احمليطات إىل الرياح  روهت أو السطحية اجلارية واملياه الصناع  الصر  ومياه
 إىل احلطـام  مـن  كـبرية  كميـات  أيضـا  السـنامية  مـواج األو والريضانات ،األعاصري مث  ،املناخية
 أن ميوـن ، احمليطـات  ويف. املناخيـة  النوازل لدة تراقم م  ليوعا ستءداد ولةمش ه و، البحار
 (27)الـرب  يف يقلقـ   أن إىل طويلـة  سـافات مل العـائم  البحـري  احلطام الورب  احمليطية التيارات تنق 
 درجـات  فيهـا  رـو  ت قـد  الـيت ، (3)الرئيسـية  يـة احمليط دواماتالـ  يف يتـراكم  أو القـاع  إىل يزنل أو

 وقـد . احلطـام  مصـادر  مـن  القريبـة  السـاحلية  املنـاطق  يف املوجـودة  تلـك  البحـري  احلطام تركيء
 بنحجـام  البحـار  أعمـا   رواسـب  يف توجـد  أليا  لو  يف توون اليت الدقيقة اللدائن أن تبني

__________ 

 (24) Y. K. Song and others, “Large accumulation of micro-sized synthetic polymer particles in the sea surface 

microlayer”, Environmental Science and Technology, vol. 48, No. 16, pp. 9014-9021. doi: 10.1021/es501757s.. 
 enworB(؛ و 19 انـــب العلميـــة حلمايـــة البيئـــة البحريـــة )احلالـــية انظـــر فريـــق اخلـــربا  املشـــترك املعـــين باجلو  (25) 

 (.22 )احلالية
 UNEP, Plastic in Cosmetics (2015), p. 7; K. Duis and A. Coors, “Microplasticsانظــر، علــ  ســبي  املثــال،    (26) 

in the aquatic and terrestrial environment: sources (with a specific focus on personal care products), fate 

and effects”. Environmental Sciences Europe, vol. 28, No. 2. doi 10.1186/s12302-015-0069-y. 
عــادة بقلــة إنتاجهــا للنرايــات مقارنــة بالعديــد مــن املراكــء  ، تتميــء وســ  احمليطــاتمعينــة يف جــءر يقــ  علــ   (27) 

مـن القمامـة الباسـتيوية البحريـة بسـبب نقـ  تيـارات السـطح تلـك          ِحمـ   جـائر    املوجـودة يف الـرب الرئيسـ ،   
 (.21 سافات طويلة. انظر برنام  األمم املتحدة للبيئة )احلاليةمل القمامَة
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 الرواسـب  هـ ه  جيعـ   ما، أضعا  بنربعة امللوثة السطحية البحار مياه يف املوجودة تلك ترو 
 اللـدائن و دائنللـ  آخـر  مسارا احلية البحرية الوائنات تشو و .(28)الدقيقة للدائن حمتملة بالوعة
 لرتــرات لــديها واســتبقاؤها املــواد هــ ه مــن جءيئــات ةــ  بإمواهنــا الوائنــات فهــ ه، الدقيقــة
 البحــر عجــولو البحريــة الطيــور إن بــ . كــبرية ســافاتمل اجلءئيــات تلــك نقــ  ورمبــا متراوتــة
 .(17)جديد من اليابسة إىل الدقيقة اللدائن تنق  أن ميونها

  
 واالجتماعية واالقتصادية البيئية اآلثار - ثالثا 

 فيـ   مبـا ، البحري احلطام عن الناجتة واالجتماعية واالقتصادية البيئية اآلثار حظيت لقد - 13
 (29)البحــو  حيــث مــن املاضــ  العقــد مــد  علــ  متءايــد باهتمــام، الدقيقــة واللــدائن اللــدائن

 هـ ا  ويتضـمن . الثـاين(  الرـرع  )انظـر  اآلثـار  لتلك التصدي إىل الرامية الدويل اجملتم  والتءامات
 احلطــام عــن الناجتــة الرئيســية واالجتماعيــة واالقتصــادية البيئيــة اآلثــار ألهــم استعراضــا الرــرع
 .الدقيقة واللدائن اللدائن في  مبا، البحري

 
 البيئية اآلثار - ألف 

 يف، الدقيقـة  واللـدائن  اللـدائن  فيـ   مبـا ، البحـري  احلطـام  عـن  الناجتة البيئية اآلثار ثقتوق - 14
 ضـارة  آثـار  وقـوع  تـبني ، املنجـءة  البحـو   حجـم  ازديـاد  وبرضـ   ؛(30)لـىت  وتقارير دراسات

__________ 

 (28) Lucy C. Woodall and others, “The deep sea Is a major sink for microplastic debris”, Royal Society Open 

Science 1: 140317. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.140317 وانظر أيضا .Christopher K. Pham and others, “Marine 

litter distribution and density in European seas, from the shelves to deep basins”, PLoS ONE, vol. 9, No. 4 (30 

April 2014), e95839. doi: 10.1371/journal.pone.0095839. 
‘‘ Marine Anthropogenic Litter”(؛ واملــواد اجملمعــة يف الوتــا  املعنــون  9)احلالــية  World Ocean Assessmentانظــر  (29) 

 (.3)انظر احلالية 
  ,GESAMP اللـدائن الدقيقـة، انظـر   ذلـك اللـدائن و   لاطاع عل  مناقشة أإـ  لثثـار الناجتـة عـن احلطـام البحـري، مبـا يف        (30) 

pp. 30-53  ـية  Florian Thevenon, Chris Caroll and João Sousa, eds., Plastic Debris in the Ocean: The ؛ و(19)احلالـــــ

Characterization of Marine Plastics and their Environmental Impacts, Situation Analysis Report (Gland, Switzerland, IUCN, 

 Secretariat of و؛ https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-067.pdf :تاح عل  الراب  التايل. م(2014

the Convention on Biological Diversity and Scientific and Technical Advisory Panel — GEF, Impacts of Marine Debris on 

Biodiversity: Current Status and Potential Solutions, Technical Series, No. 67 (Montreal Canada, 2012)    ــراب ــ  الـ ــاح علـ . متـ
 Marine Anthropogenic’’وفصــول لــىت مــن الوتــا  املعنــون  ؛www. cbd. int/doc/publications/cbd-ts-67-en.pdf: التــايل

Litter ‘‘   ـية  :Murray R. Gregory, “Environmental implications of plastic debris in marine settings ؛ و(3)انظــــر احلالـــ

entanglement, ingestion, smothering, hangers-on, hitch-hiking and alien invasions”, Philosophical Transactions of the 

Royal Society B, vol. 364 (14 June 2009). doi:10.1098/rstb.2008.0265;  وUNEP, “Marine plastic debris’’  (.23)انظر احلالية 
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 ،(31)نوعـا  663 بــ  حلقـت  ضـارة  آثـار  عـن  بلـ  أُ وقد. البيولوجية األنواع من متءايد عدد عل 
 املهــددة ألنــواعل احلمــرا  قائمــةال يف املدرجــة البحريــة الثــدييات أنــواع نصــف مــن أكثــر منــها

، 1997 عـام  ومنـ   .(32)الطبيعية واملوارد الطبيعة حلر  الدويل االحتاد عن الصادرة باالنقرا 
 إىل 267 مــن ابتاعــ  مــن أو الباســتيو  طــاماحل يف لــو العق مــن املتضــررة األنــواع عــدد بلــ 
 .(33)الربية األحيا  جمموعات كافة من نوعا 557
 تلحـــق الـــيت الباســـتيو  التلـــو  آثـــار أبـــرز هـــو الباســـتيو  احلطـــام يف والعلـــو  - 15
 مـن  املائـة  يف 100، املثـال  سـبي   علـ  : األنـواع  مـن  عاليـة  بنسـبة  يضـر  إذ، البحرية الوائناتب

، احليتــان مــن املائــة يف 31 و، البحــر عجــول مــن املائــة يف 67 و، البحريــة الســاحف أنــواع
 املتروكـة  الصـيد  معـدات  اسـتخدام  عـن  ينـت   ما وغالبا .(34)البحرية الطيور من املائة يف 25 و
ــودة أو ــة أو املرق ــ ي، املهمل ــا إىل يرضــ  ال ــت  أن وميوــن .(35)الشــبح  بالصــيد يســم  م  ين

 التنقـــ  علـــ  قـــدرهتا تعرقـــ  أو إصـــابتها أو فـــورا احليـــة الوائنـــات غـــر  العقلـــو  هـــ ا عـــن
 .(9)والتنرس واالغت ا 

 بشـو  ، الدقيقـة  واللـدائن  اللـدائن  فيـ   مبا، البحري لحطامل البحرية الوائنات وابتاع - 16
 فقـد . كلـها  الغ ائيـة  الشـبوة  يف حيـد   أمـر ، خطـن  عـن  غـ ا    حتسـب   حبيث، متعمد أو عرض 
ـــ بالنســبة سقــج  ــة الســاحف أنــواع مــن املائــة يف 100 ل  احليتــان مــن املائــة يف 59 و البحري

 املتعلقــة والدراســات. البحريــة الطيــور مــن املائــة يف 40 و البحــر عجــول مــن املائــة يف 36 و
 الطيـور  تعـر   خبطـر  يتعلـق  فيمـا  أمـا  .(33)مسـتجد  تطـور  للدائن والافقريات األمساك بابتاع
 مجيـ   مـن  املائـة  يف 99 بــ  سيضـر  اللدائن ابتاع أن فيققد ر، الباستيوية باملواد للتلو  البحرية
 - الدقيقـة  للـدائن  البحرية العوالق ابتاع أن تثبت أدلة وهناك .(36)2050 عام حبلول األنواع

__________ 

 (.30)احلالية  Impacts of Marine Debris on Biodiversityانظر  (31) 
 (.18)احلالية  Global Environment Facility, Marine Debris as a Global Environmental Problem (2011) انظر (32) 
ــر (33)   Susanne Kühn, Elisa L. Bravo Rebolledo and Jan A. van Franeker, “Deleterious effects of litter on انظـــــ

marine life” in Marine Anthropogenic Litter”  (3)احلالية ،pp. 75-116. 
 .املرج  نرس  (34) 
 .,G. Macfadyen, T. Huntington and R. Cappell, Abandoned, Lost or Otherwise Discarded Fishing Gear انظر (35) 

UNEP Regional Seas Reports and Studies, No. 185/FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, No. 523 

(Rome, 2009). 
 Chris Wilcox, Erik Van Sebille and Britta Denise Hardesty, “Threat of plastic pollution to seabirds is انظـــــــــر  (36) 

global, pervasive, and increasing”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America (PNAS), vol. 112, No.38 (2015), pp. 11899–11904. 
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 البحريــة الغ ائيــة الشــبوة مــن األدىن املســتويات يف املوجــودة األنــواع أن علــ  يــدل امــ وهــو
ــدائن أيضــا حتســب ــة خمــاطر يشــو  - خطــن عــن غــ ا   الل ــ  حمتمل ــواع عل  يف املوجــودة األن

 غـري  اللـدائن  ابتاع ألوال من لو  فهو الثانوي االبتاع أما .(37)األعل  الغ ائية املستويات
. قبـ   مـن  حطامـا  ابتلعـت  قـد  توـون  فـرائس  علـ   حيوانـات  تتغـ    عنـدما  وحيـد  ، املقصود
 لـدائن  وأليـا   حطـام  أن اعتبـار  علـ  ، أيضـا  البشـر  صحةب يتعلق فيما االنشغال يثري أمر وه ا
 اآلدمـ   االسـتهاك  ألغـرا   تباع صدفتني وذوات أمساك يف وجدت قد منسوجات عن ناجتة
 مــن للوشــف قابلــة مســتويات وجــود مــن الــرغم فعلــ ، ذلــك ومــ . (38)(24 الرقــرة )انظــر
 هنــاك فلــيس، اآلدمــ  االســتهاك ألغــرا  املســتخدمة الســموية األنــواع يف الدقيقــة اللــدائن
 للـدائن  البحريـة  األنـواع  ابـتاع  يوـون  وقـد  .(39)األنـواع  تلـك ب تلحق اليت باآلثار دقيقة معرفة
 اإلصـابة  يف يسـاهم  أو املتنـاول  للغـ ا   األمثـ   املقـدار  مـن  حيـد  قـد  كمـا ، لنقروقهـا  مبالـرا  سببا
 قـد  مـا  وهـو ، الرـرد  جسـم  الـة حب يضـر  اللـدائن  أكـ   أن إىل جتريبيـة  دراسـات  وتشري. را جلاب

 .(33)توــاثرال جنــاح علــ و احليــاة قيــد علــ  بقــا ال مــدة متوســ  علــ  ســلبية آثــار إىل يتحــول
ــة الوائنــات وبــابتاع ــة احلي ــة الطيــور ســيما وال، البحري  وحترــء تســه  فهــ ، للــدائن، البحري
 .البيولوج  النق  طريق عن للدائن العامل  التوزي  عرض  بشو 
 تنقلـها و هلـا  مسـتوطنات   العـائم  البحـري  احلطـام  مـن  البحريـة  الوائنـات  تتخ  عندماو - 17

 مقغـرية  دخيلـة  أنـواع  وانتشـار  نشـو   إىل ذلـك  يـخدي  فقـد  جديـدة  موائـ   إىل والرياح التيارات
 أن أيضــا وميوــن. عليهــا والتغلــب األصــلية اإليوولوجيــة الــنظم موونــات مءاةــة علــ  قــادرة
ــوفر ــد أو لاســتيطان جديــدة فرصــا احمليطــات يف املوجــودة اللــدائن ت  .(40)الرــر  تلــك تءي
 نظـرا  للقلـق  مـثري  أمـر  وهـو  مقْمرضـة  بوترييـا و ميوروبـات  حتم  الدقيقة ئنااللد أن لوح  قدو

 الطحالـب  توـاثر  علـ   احمليطـات  يف واملتنقلة املتراكمة الدقيقة اللدائن كت  تشج  أن الحتمال
 .(9)األمرا  ترش  ومراقمة الضارة

__________ 

 Jean-Pierre W. Desforges, Moira Galbraith and Peter S. Ross , “Ingestion of Microplastics by انظــــــــــــــــــــــــر (37) 

Zooplankton in the Northeast Pacific Ocean”, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 

vol. 69, No.3 (2015), pp. 320-330. 
 Chelsea M. Rochman and others, “Anthropogenic debris in seafood: plastic debris and fibers from textiles in انظر (38) 

fish and bivalves sold for human consumption”, Scientific Reports 5, No. 14340 (24 September 2015). 

doi: 10.1038/srep14340. 
 .املتحدة لألمم والءراعة األغ ية منظمة (39) 
ــر (40)    ,”Tim Kiessling, Lars Gutow and Martin Thiel, “Marine litter as a habitat and dispersal vector انظـــــــــــــ

in Marine Anthropogenic Litter (footnote 3), pp. 141–181. 
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 فيـ   مبـا ، البحـري  احلطـام  يـزنل  حينمـا  للموائـ   دمـار  وحـاالت  اختنـا   حـاالت  ق تو - 18
 الصـيد  معـدات  تنجـر   أن ميوـن ، املثـال  سـبي   فعلـ  . البحـار  قـاع  إىل، الدقيقة واللدائن اللدائن
 الشـعا   قبيـ   مـن  احلساسـة  البيئـات  فتتلـف  البحـر  قـاع  فـو   املهملـة  أو املرقـودة  أو املتروكة
 التمثيـ   علـ   النباتـات  قـدرة  الضـحلة  األعما  يف اللدائن من غطا  عو ي أن وميون. املرجانية
 يعيـق  مـا ، والرواسـب  املـا   بـني  األوكسـجني  تبادل من، األكرب األعما  ، يفدحي وقد الضوئ 
 .(33)القاع يف تعيش اليت الوائنات حياة
 امليوـانيو   التنظيـف  ألوال بع  عن املوائ  تدمري ألوال من آخر لو  ينت  وقد - 19

 قـد  الـ ي  األمـر ، الثقيلـة  املركبـات  واسـتخدام  التقليـب  ثـ  م، قمامـة  فيهـا  توجد اليت للشواط 
 .(2)الساحلية املناطق يف تعيش اليت احليوانات عل  ضغطا رر وي اختاالت إىل يخدي
 عضـوية  ملوثـات  ووجود البحري احلطام عل  السامة الويميائية املواد تراكم ويشو  - 20
 للمــواد بالنســبة احلــال هــو كمــا، فتاكــة لــب  آثــار حــدو  مــن للقلــق إضــافيا مصــدرا ثابتــة

ــة ــا  املضــافة الويميائي ــدائن امتصــا و، التصــني  أثن ــات البحريــة الل  واللــدائن. عضــوية ملوث
 تسـهي   علـ   كبرية قدرة لديها، هاحجم إىل سطحها مساحة نسبة ارتراع إىل بالنظر، الدقيقة
 فهـ  ، خطـورة  األلد ه  توون قد الصغر( )املتناهية النانوية اللدائن أن وم  .(9)امللوثات نق 
 .(41)البحو  يف تناوال األق  املوضوع اآلن حىت تءال ال
 

 واالجتماعية االقتصادية اآلثار - با  
 البحــو  مــواد فــإن، عــام بشــو  جيــدا توثيقــا وقثقــت قــد البيئيــة اآلثــار أن حــني يف - 21

 وهـ  ، بوـثري  أقـ   بشـو   متاحة البحري للحطام واالجتماعية االقتصادية اآلثار عن والبيانات
، والءراعـة  والسـياحة  األمسـاك  ئدومصـا  واملاحـة  والسـامة  الصـحة  علـ   التنثريات تشم  آثار
 23 الرقـــرة أيضـــا )انظـــر (42)العمـــ  وفـــر  لـــدخ ل خســـران مـــن ذلـــك  يســـتتبع مـــاو

 الغالـب  يف جتمـ   املتاحـة  املعلومـات  لوـون  ونظـرا ، ذلـك  إىل وباإلضافة. (30-28 والرقرات
 .(43)النامية بالبلدان املتعلقة املعلومات يف ندرة مثة، النمو املتقدمة الدول يف
 وجـود  عـن  الناجتة واالقتصادية االجتماعية اآلثار تقييم أن وم ، اخلصو  وج  عل ف - 22

ــدائن ــيس احمليطــات يف الل ــ  يف إال ل ــإن، بدايت ــائ  ف ــة النت ــدائن أن إىل تشــري األولي ــدائن الل  والل
__________ 

 :Albert A. Koelmans. Ellen Besseling and Won J. Shim, “Nanoplastics in the aquatic environment انظــــــــر (41) 

critical review”, in Marine Anthropogenic Litter  (، 3)احلاليةpp. 329-344. 
 .pp. 57-62(، 23)احلالية  ”UNEP, “Marine plastic debris انظر (42) 
 .p. 61(، 30)احلالية  Impacts of Marine Debris انظر (43) 
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 أيضـا  بـ  ، فحسـب  البحرية اإليوولوجية النظم عل  ليس الضرر بالغة آثار هلا سيوون الدقيقة
 .النظم تلك  عل تعتمد اليت االقتصادية األنشطة عل 
 الـنظم  خـدمات  تـدهور  إىل، الدقيقـة  واللـدائن  اللـدائن  في  مبا، البحري احلطام ويخدي - 23

، يضـره  مـا  مجلـة  يف، يضـر  كمـا  ،البيولـوج   التنـوع  وتـدهور  والسـاحلية  البحرية اإليوولوجية
 اآلثـار  هـ ه  وتتسـم . والسـياحة  البحـري  والنقـ   املائيـة  األحيـا   وتربيـة  األمساك ئدمصا ننشطةب

 ،تتضـرر  قـد  ،البحـري  للحطـام  الرئيس  املصدر تشو  اليت القطاعات بع  ألن دوري بطاب 
 الـيت  السـاحلية  لمجتمعـات ل حيـد   قـد ، املثـال  سـبي   عل ف. احلطام لكذ من، وبدورها الحقا
 وللصـحة  الشـواط   لتنظيـف  أكـرب  نرقـات  أيضـا  تتوبـد  أن األمساك وصيد السياحة عل  تعتمد
 الصـيد  أنشـطة  ذات تدره ال ي الدخ  بع  ك لك ترقد وقد، النرايات من والتخل  العامة

 .البحري احلطام ولدت اليت السياحةو
 األمسـاك  اسـتهاك  عـن  أساسا البشرية والصحة الغ ائ  األمنب تلحق اليت اآلثار وتنت  - 24
 واملغـ يات  بـالربوتني  متـد  إذ الغـ ائ   األمـن  يف هـام  بـدور  تقوم فاألمساك. البحرية املنكوالتو

ــة ــدهنيات الدقيق ــةو .(44)وال ــنكوالتو األمســاك اســتهاك نامجــة لــواغ  مث ــة امل ــق البحري  تتعل
ــن البشــرية بالصــحة ــث م ــتاع حي ــتيوية اجلســيمات اب ــة الباس ــودة الدقيق  األمســاك يف املوج

 صـابة اإلو الصـما   الغـدد  واضـطرابات  احلساسـية  تراعات يسبب قد ما، البحرية واملنكوالت
ــاألمرا  ــق املــثرية األخــر  اجملــاالت ومــن .(45)ب ــاجم التســمم للقل ، البحــري احلطــام عــن الن

 مسـتخدمة  مضـافة  مواد من هبا يرتب  وما الدقيقة اللدائن ابتاع عن النات  التسمم ذلك يف مبا
 .(46)مسية آثار عن يسرر قد ما وهو، إنتاجها يف
 معـدات  مـثا  منـها  وسـائ   طريـق  عن، األمساك ئدصامب أيضا اقتصادية آثار تلحق قدو - 25

 الشـباك  تلـف  عن يسرر قد ما، احلطام أنواع من وغريها املهملة أو املرقودة أو املتروكة الصيد
 فاقـد  حـدو   أو حجم  ختري  أو األمساك من املصيد تلويث وعن الصيد معدات من وغريها
 املرتبطــة اإلضــافية التوــاليف تشــم  هنــافإ، منــهج  لتقيــيم ختضــ    اآلثــار هــ ه أن مــ و. فيــ 

ــات ــال، الصــيد بعملي ــيت واحلــواد ، للضــواب  واالمتث ــ  ال ــاذ والبحــث، البحــر يف تق ، واإلنق
 األمسـاك  صـيد  صـناعة  تتوبـدها  الـيت  الولرـة  فـإن ، األوروا االحتـاد  حسبو .(47)واالسترجاع

 املائـة  يف 1 حـوايل  ميثـ   مـا  وهـو ، سـنويا  يـورو  مليـون  60 حوايل إىل تص  قد ذلك جرا  من
__________ 

 .15-11، الرقرات A/69/71 انظر (44) 
 .pp. 49-54 and 71(، 21)احلالية  GESAMP, Protecting the Oceans انظر (45) 
 .p. 52(، 19)احلالية  GESAMP, Sources, Fate and Effects انظر (46) 
 منظمة األغ ية والءراعة لألمم املتحدة. (47) 

http://undocs.org/ar/A/69/71
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ــرادات جممــوع مــن ــك التابعــة الصــيد أســاطي  إي  صــيد لصــناعة دراســة ويف .(48)الصــناعة لتل
 جممـوع  مـن  املائـة  يف 5 تـها تولر تبلـ   البحريـة  القمامـة  أن ُقـد ر ، اسـوتلندا  يف أجريت األمساك
 أا لســمك الشــبح  الصــيد بشــنن جتريبيــة دراســة ويف .(49)الصــيد ألســاطي  الســنوي الــدخ 
 هـ ا  من اطن 18.1 أن د رُق، (إسبانيا )إال رياابكانت حبر يف املرقودة الشباك جرا  من الش 
 املطروحـة  الوميـات  مـن  املائـة  يف 1.46 ميثـ   ما وهو، سنويا املهملة كاالشب تصطاده السمك

، األمريويـة  املتحـدة  الواليـات  يف أما. بريااكانت حبر يف املصيد الش  أا مسك من األسوا  يف
، دوالر مليـون  250 تبلـ   سـنوية  بقيمـة ، للتسـويق  القابـ   البحـر  جـراد  مـن  كميات أن يققدرف

 بـالنظر  احلقيقيـة  التولرـة  حتديـد  يصـعب  فقـد ، ذلـك  ومـ   .(50)الشـبح   الصيد جرا  من تضي 
 .  (51)وبالسرن البحري باحلطام املتعلقة احلواد  معظم عن اإلباغ عدم إىل
 داتامـد إ مـن  األعظـم  اجلـء   مصـدر  هـ   الـيت  املائيـة  األحيـا   تربية إىل ينظر أن  رغمو - 26

ــا  ــن العـ ــاك مـ ــ  (52)األمسـ ــا علـ ــ  أهنـ ــن أقـ ــائد مـ ــاك مصـ ــة أو األمسـ ــنثرا الءراعـ ــام تـ  باحلطـ
ــيت توــاليفبال أيضــا نثرتتــ فإهنــا ،(54)(53)البحــري  طــاماحل يف املــراوح علقــت مــا إذا تنشــن ال

 الـتخل   توـاليف  عـن  فضـا ، امليـاه  سـحب  أنابيـب  انسداد يف احلطام تسبب ما إذاو بحريال
 .احلطام ذلك من
. احلطــام هــ ا جــرا  اقتصــادية آثــارا أيضــا واليخــوت البحــري النقــ  صــناعات وتعـاين  - 27

 وتشــب ك البحــري باحلطــام صــطداماال حــاالت عــن املاحــة يف املترتــب الرئيســ  األثــر وينشــن
، الصــيد كمراكـب  الصـغرية  الــءوار  علـ   بالغـا  خطــرا يشـو   الـ ي  األمــر، باحلطـام  املـراوح 
 واملراســ  املــوان  وتتوبــد. (23)احلرجــة الظــرو  مــن وغريهــا اخلطــرية اجلويــة األحــوال وأثنــا 
 سـبي   فعلـ  . باهظـا  عبئـا  تنظيرهـا  يولـف  وقـد  .(55)مرافقهـا  مـن  البحـري  احلطـام  إزالـة  تولرة

__________ 

 اد األوروا.االحت (48) 
 .p. 373(، 3)احلالية  Bergman, Gutow and Klages, eds., Marine Anthropogenic Litter انظر (49) 
. متـــاح علـــ  الـــراب  التـــايل:  Greenpeace, “Plastic debris in the world´s oceans” (Amsterdam, 2006) انظـــر (50) 

www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/plastic_ocean_report. 
 P. Ten Brink and others, Guidelines on the Use of Market-based Instruments to Address the Problem of انظر (51) 

Marine Litter (Brussels and Virginia Beach, Virginia, Institute for Environment Policy and Sheavly Consultants, 

2009), p. 6. 
 .24-19، الرقرات A/69/71انظر  (52) 
 .Marine Anthropogenic Litter (footnote 3), pp. 374-375 انظر (53) 
 (54) A/69/71 24-19، الصرحات. 
 .Marine Anthropogenic Litter (footnote 3), pp. 371-372 انظر (55) 

http://undocs.org/ar/A/69/71
http://undocs.org/ar/A/69/71
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 وأيرلنــدا العظمــ  لربيطانيــا املتحــدة اململوــة مــوان  مــن البحــري احلطــام إزالــة تولــف، املثــال
 املتعلقـة  األخـر   الرئيسـية  التواليف أما .(56)سنويا يورو مليون 2.4 حوايل ومرافئها الشمالية
 تتصــ  مبالــرة غــري ومبصــروفات، الــيم يف عرضــا لــحنات بضــياع تــرتب  فهــ ، بالســرن

 لألضـرار  اإلمجالية القيمة تبل ، التقديرات لبع  ووفقا. اخلدمة وبانقطاع تشغيليةال تواليفالب
 دوالرات مــن دوالر مليــون 279 حنــو البحــري النقــ  لقطــاع البحــري احلطــام يوبــدها الــيت

ــءداد. (23)ســنويا املتحــدة الواليــات ــة يف كــبري بقــدر التولرــة هــ ه وت  تقــدم تعــني إذا مــا حال
 .(57)إنقاذ خدمات

 هلــا لـىت  اقتصـادية  قطاعـات  علـ   البحـري  احلطــام آثـار  عـن  النامجـة  الـدخ   وخسـائر  - 28
 التحديـد  وجـ   علـ   ذلك من يق كرو .ليةاحمل تمعاتواجمل األفراد يتوبدها اجتماعية تولرة أيضا
 صـيدهم  معـدات و مبراكبهم يلحق ال ي الضرر برع  حياهتم وأسلو  الصيادين جمتمعات تنثر

 كسـب  فـر   مـن  ذلـك  علـيهم  يروتـ   ومـا ، البحري باحلطام مراكبهم اصطدام جرا  وفقداهنا
 سـب   وتـدبر  سـرنهم  تصـليح  أعمـال  علـ   أنرقـوه  الـ ي  الوقـت  لـوال  سـيجنوهنا  كانوا إيرادات
 .تصليحها تولرة تسديد
ــث، أيضــا بالســياحة الضــرر احلطــام هــ ا لحــقويق - 29 ــ  حي ــة عــن يــزنع إن  مجاهلــا األمون

 ومنـاطق  .(58)باهظـا  عبئـا  تولـف  تنظيـف  أنشـطة  إجنـاز  ويتطلب زوارها عدد قل يو، امللمو 
 مـن  طائرـة  لـعاهبا  صـحة  عل  تتوقف إذ، اخلطر هل  عرضة املناطق ألد ه  املرجانية الشعا 
 مشـاهدة  وأنشـطة  املـا   سطح حتت السياحية التجول وأنشطة، األمساك صيد قبي  من األنشطة
 توـون  وقـد  .(59)باحلربـة  السمك وصيد والغو  املا  سطح حتت والعوم، والساحف احليتان
 هـو  كمـا  ،السـياحة  علـ   كـثريا  تعتمـد  الـيت  احملليـة  االقتصادات حالة يف جدا كبرية اآلثار ه ه
 .(23)مثا النامية الصغرية اجلءرية الدول حال

 الـيت  العمـ   وفـر   اإليـرادات  فقـدان  جرا  احمللية اجملتمعات تتضرر، السياحة فبتراج  - 30
 .بديلة رز  مصادر عن البحث إىل احلال ه ه يف تضطر وقد، السياحة تتيحها

__________ 

 .372املرج  ذات ، الصرحة  (56) 
 .372و  371املرج  ذات ، الرقرتان  (57) 
 (58) UNEP and National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Marine Debris Program, “The 

Honolulu strategy: a global framework for prevention and management of marine debris” (2011), p. 10. 
-Secretariat of the Convention on Biological Diversity and Scientific and Technical Advisory Panel انظـــــــر (59) 

GEF, Impacts of Marine Debris (footnote 30), p. 25. 
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 املنــاطق يف البحــري احلطــام وجــود جــرا  أيضــا للخطــر األلــخا  ســامة وتتعــر  - 31
 يف فيعلـق ، للسـباحة  أحـدهم  يـزنل  فقـد  .السـياح  يرتادهـا  اليت األماكن يف سيما وال، الساحلية
 احلطـام  وجـود  يـخدي  وقـد  .حبياتـ   يودي أو جبروح إصابت  يف ذلك فيتسبب، خيوط أو لباك
 عواقبـها  توـون  قـد  إصـابة  وه ، ناف  أو قاط  جبسم السائح إصابة إىل، الشاط  عل  يالبحر
 .صحية أو طبية لوازم خملرات من اجلسم ذلك كان إذا وخيمة
 لـنن  ذلـك  يف لـنهنا ، باعتبارها قب  ذي من أكثر حنو عل  الءراعة إىل ينظر حني ويف - 32

 ذلـك  يوـون  عنـدما ، منـ   أيضا بدورها تتضرر فإهنا، البحري للحطام مصدرا ،أخر  قطاعات
 ويشـو   واملعـدات  باملمتلوـات  أضرارا يلحق فهو .الساح  من قريبة زراعية أرا  يف احلطام
 .(60)في  علقت أو ابتلعت  ما إذا املوال  عل  خطرا
  

 والــوطين واإلقليمــ  العــامل  الصــعيد مــن كــ  علــ  املتخــ ة اإلجــرا ات - رابعا 
ــ  ــام ملن ــا ،البحــري احلط ــ  مب ــدائن في ــدائن الل ــة والل ــ  واحلــد، الدقيق  من

 كبرية بدرجة
 للعمليـة  السـاد   االجتمـاع  يف البحـري  احلطـام  بشنن أجريت اليت املناقشة أعقا  يف - 33

 باحمليطــات املــتعلقني الســنويني قراريهــا يف العامــة اجلمعيــة أدرجــت ،(61)الرمسيــة غــري التشـاورية 
ــانون ــددا (63)األمســاك مصــائد واســتدامة ،(62)البحــار وق ــن ع ــا م ــاذ إىل دعواهت  .إجــرا ات اخت
ــت ــة وحثـ ــة اجلمعيـ ــ ، العامـ ــ  علـ ــد وجـ ــدول، التحديـ ــ  الـ ــام إدراج علـ ــري احلطـ  يف البحـ

ــة اتســتراتيجياال ــة الوطني ــإدارة املتعلق ــات ب ــاطق يف النراي ــوان  الســاحلية املن  والصــناعات وامل
 املسـتويني  علـ   التعـاون  علـ  و ،مناسـبة  اقتصـادية  حـوافء  وضـ   عل  التشجي  وعل ، البحرية

 البحـــري احلطـــام تصـــريف ملنـــ  مشـــتركة بـــرام  وتنريـــ  لوضـــ  اإلقليمـــ  ودون اإلقليمـــ 
، الناميـة  الـدول  قـدرات  بنـا   إىل احلاجـة  علـ   اجلمعيـة  لددت، ذلك عل  وعاوة .واستعادت 
ــة للــدول اخلــا  الضــعف والحظــت ــة الصــغرية اجلءري ــد إجــرا  إىل واحلاجــة، النامي  مــن مءي
 الصــناع  والقطـاع  الـدول  بـني  لـراكات  إقامــةو، وطبيعتـها  املشـولة  حجـم  بشـنن  الدراسـات 
 .(64)املدين واجملتم 

__________ 

 .Marine Anthropogenic Litter (footnote 3), p. 14انظر  (60) 
 (61) A/60/99. 
 والقرارات الاحقة. 60/30انظر قرار اجلمعية العامة  (62) 
 والقرارات الاحقة. 60/31انظر قرار اجلمعية العامة  (63) 
 .66 و 65 و 12، الرقرات 60/30انظر قرار اجلمعية العامة  (64) 

http://undocs.org/ar/A/60/99
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 واجملتمـ   الدوليـة  احلوومية واملنظمات الدول تتخ  أن إىل أيضا العامة اجلمعية ودعت - 34
؛ متروكـة  أو مرقـودة  معـدات  عـن  النـاجم  املصـيد  إزالـة  أو خرـ   تشم  إجرا ات عدة املدين

 واملنظمــات الصــيد قطــاع داخــ  الــوع  إذكــا و؛ والتنســيق التعــاون توثيــقو؛ البيانــات مجــ و
 يتصـ   ومـا  املتروكـة  الصـيد  معـدات  مسـنلة  بشـنن  األمسـاك  مصائد إلدارة اإلقليمية والترتيبات

 الـدول  حتـرز  أن أمهيـة  اجلمعيـة  وأكـدت  .(65)لعمـ  ل خيـارات  وحتديد؛ حبري حطام من ب لك
 وتـرية  مـن  تعجـ   أن علـ   وحثتـها  األحوـام  تلـك  تنريـ   يف تقـدما  والترتيبات املنظمات وتلك
 .(66)التقدم ه ا
 الـ ي  املسـتقب  ” ةاملعنونـ ، املسـتدامة  للتنميـة  املتحـدة  األمـم  ملـخمتر  اخلتامية الوثيقة ويف - 35
 العلميـة  البيانـات  إىل استنادا، 2025 عام حبلول، إجرا ات باختاذ الدول تعهدت ،“إلي  نصبو
 بالبيئـة  الضـرر  إلحلـا   منعـا  البحـري  احلطـام  يف كـبرية  ختريضـات  حـدا  إل، مجعهـا  جر  اليت

 الـيت  2030 لعـام  املسـتدامة  التنميـة  خطـة  يف جمـددا  ذلك تنكيد وجر  .(6)والبحرية الساحلية
 احمليطـات  حرـ   وهـو  ،املسـتدامة  التنميـة  أهدا  من 14 د اهل إطار يف ،فيها الدول تعهدت
 التلـو   نـ  مب، املستدامة التنمية لتحقيق مستدام حنو عل  واستخدامها البحرية واملوارد والبحار
 ذلـك  يف مبـا ، الربيـة  األنشـطة  مـن  سـيما  وال، كـبرية  بدرجـة  منـ   واحلـد  أنواعـ   جبميـ   البحري
ــام ــري احلطـ ــول، البحـ ــام حبلـ ــارت، 2025 عـ ــة وألـ ــة اجلمعيـ ــد  يف العامـ ــا أحـ  إىل قراراهتـ

 احلطــام ذلــك يف مبــا، وآثــاره التلــو  حــدو  مــن للحــد إجــرا ات باختــاذ املتعلقــة االلتءامــات
 الرعـال  التنريـ   منـها  بسـب  ، البحريـة  اإليوولوجيـة  الـنظم  عل ، اللدائن سيما وال، (11)البحري

 تحقيــقل 2025 عــام حبلــول إجــرا ات وباختــاذ؛ الصــلة ذات والسياســاتية القانونيــة للصــووك
 وجــر . والبحريــة الســاحلية بالبيئــة أضــرار إحلــا  ملنــ  البحــري احلطــام يف كــبرية ختريضــات
 وأحجامــ ، اللــدائن وخباصــة، البحــري احلطــام مبصــادر أفضــ  معرفــة تــوفر أمهيــة علــ  التنكيــد
 التقنيـات  وأفضـ   اختاذها املمون التدابري ودراسة، وآثاره وطبيعت  واجتاهات  وتوزيع  ومسارات 
 يف مسـتويات   مـن  حـد  أدىن إىل والتقلي  تراكم  دون احليلولة هبد  البيئية واملمارسات املتاحة
 .(67)البحرية البيئة
 إطـار  وجـود  (11)2025 حبلـول  كبرية بدرجة من  واحلد البحري احلطام من  ويتطلب - 36

 احلطــام مــ  التعامــ  أي، املصــب يف وكــ لك املنبــ  مــن املشــولة هــ ه ملعاجلــة مناســب متوــيين
 علـ   أمثلـة  عـن  فضا، التمويين اإلطار ه ا عن عامة حملة الررع ه ا ويتضمن. القائم البحري

__________ 

 .81-77 و 51، الرقرات 60/30انظر قرار اجلمعية العامة  (65) 
 ، والقرارات الاحقة.94، الرقرة 61/105انظر قرار اجلمعية العامة  (66) 
 .192و  191و  189و  188و  171و  170، الرقرات 70/235انظر قرار اجلمعية العامة  (67) 
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 الـدعوات  متابعـة  يف املـدين  واجملتم  الدولية احلوومية واملنظمات الدول اخت هتا اليت اإلجرا ات
 البلـدان  إطـاع  املريد من بنن اإلقرار مت قد أن  الواق و. أعاه ذكرها الوارد إجرا ات اختاذ إىل

 توجيـ   علـ   والتشـجي  ، املمارسـات  أفضـ   مـن  لـديها  ما عل ، النامية البلدان وخاصة، غريها
 .  (68)املعنية الدولية احملاف  يف إجرا ات اختاذ إىل ماثلة دعوات

 
 املتاحة العلمية املعلومات أفض  - ألف 

 تلـك  وأحـدثها ، املعرفـة  تعءيـء  أجـ   مـن  األخـرية  اآلونـة  يف ب لت اليت اجلهود ركءت - 37
ــود ــيت اجلهـ ــ لت الـ ــيا  يف بـ ــيمال سـ ــريال تقيـ ــامل ال بحـ ــ امل عـ ــ ، (9)األول توامـ ــام علـ  احلطـ
 املرقـودة  أو املتروكـة  الصـيد  معداتو ،(70)املهاجرة األنواع عل  أثره ذلك يف مبا ،(69)البحري

 باحلطـام  املتعلقـة  املعار  قاعدة حمدودية وتطرح .(71)الدقيقة واللدائن واللدائن ،(35)املهملة أو
 املشـولة  ونطـا   احلطـام  ذلك مسارات ذلك يف مبا، الدقيقة واللدائن اللدائن وخاصة، البحري

ــا ــا وتوزيعهـ ــة، وآثارهـ ــار وخباصـ ــادية اآلثـ ــة االقتصـ ــديات، واالجتماعيـ ــبي  يف حتـ ــورة سـ  بلـ
 .(72)مناسبة إدارية وتدابري استجابات

 فقـد  .الوضـ   تصـحيح  سب  عن أمثلة التقرير هل ا املقدمة اإلسهامات يف درجتأُ وقد - 38
 التخصصــات ةتعــددامل للبحــو  مشــترك برنــام  علــ  الســبعة موعــةجمل العلــوم وزرا  اترــق

 ليتســى أخــر  جهــود ببــ ل، احلاليــة املبــادرات إىل اســتنادا، القيــام يعتءمــون وهــم .والتثقيــف
 فرنســا وتــدعم .(73)وآثارهــا والبحــار احمليطــات يف الباســتيوية النرايــات حبجــم اإلملــام حتســني
ــرام  عــدة ــة ب ــات فمشــروع .اجملــال هــ ا يف املعــار  لتحســني مصــممة ودراســية حبثي  اجلءيئ

__________ 

ملوافحـة  السـبعة  االحتاد األوروا )انظر الررع ال ي يتضمن مسامهة فرنسا(. انظر أيضا خطـة عمـ  جمموعـة     (68) 
ــادة دول     ــق إعــان ق ــة: مرف ــة البحري ــة الســبعة القمام ــة الســبعة،   جمموع ــة جمموع ــخمتر قم ــران/ 8-7، م  حءي

-www.g7germany.de/Content/EN/_Anlagen/G7/2015عـرب الـراب  التـايل:    . ميوـن االطـاع عليـ     2015 يوني 

06-08-g7-abschluss-annex-eng_en.html?nn=1282190. 
؛ انظر أمانة اتراقيـة التنـوع البيولـوج ، والرريـق االستشـاري العلمـ        UNEP, Marine Litter (footnote 1) انظر (69) 

 (.30والتقين التاب  ملرفق البيئة العاملية )احلالية 
ــدة (70)  ــاجرة  معاهــ ــواع املهــ ــ       .األنــ ــري وإدارتــ ــام البحــ ــاجرة، واحلطــ ــواع املهــ ــر األول: األنــ ــا التقريــ ــر أيضــ انظــ

(UNEP/CMS/COP11/Inf.27 ال ي أعدت  أمانة ،) عرب الراب  التـايل األنواع املهاجرة. ميون االطاع علي  معاهدة: 
www.cms.int/sites/default/files/document/COP11_Inf_27_Report_I_Marine_Debris_Management_Eonly. 

 UNEP, “Marine plastic debris andو  GESAMP, “Sources, fate and effects” (footnote 19) انظــــــــــــــــــــــــــر (71) 

microplastics” (footnote 23). 
 نيوزيلندا. (72) 
 (.أملانيا )انظر الررع ال ي يتضمن مسامهة االحتاد األوروا (73) 

http://undocs.org/ar/UNEP/CMS/COP11/Inf.27
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 أدوات وتصـميم  ابتوـار  يسـتهد   حبثـ   نشاط متوي  إىل يهد  املثال سبي  عل  الباستيوية
 منـاطق  يف التـدوير  وإعـادة  املخـاطر  وإدارة الباسـتيوية  اجلءيئـات  عـن  النالـ   التلو  لوشف
 .(74)والبحر اليابسة متا 
 

 هادفة وتشريعات سياسات اعتماد - با  
 اختـاذ  تقليلـ   أو والسـاحلية  البحريـة  البيئـة  يف البحري احلطام من  تدابريل بالنسبة يتعني - 39
 .نشـطة األ مـن  بالعديـد  يتعلـق  مـا  يفو كـثرية  جهـات  يـد  وعل  عديدة جماالت يف التدابري تلك

 توضـ   أن إىل، املثـال  سـبي   علـ  ، حاجـة  مثـة ، البحـر  يف البشـرية  األنشـطة  إدارة إىل فباإلضافة
ــا يضــطل  ومارســات أنشــطة احلســبان يف ــرب يف هب ــتراتيجيك ال ــات إدارة اتاس ــادة النراي  وإع

 .(75)والتغليف التدوير
 ،الدقيقـة  واللـدائن  اللـدائن  فيـ   مبـا ، البحـري  احلطـام  أن رغـم و، الـدويل  الصـعيد  وعل  - 40
 ملءمـة  صـووك  عـدة  هنـاك  فـإن ، املختلرة الدولية الصووك يف التحديد وج  عل  ذكره يرد ال

 علـ   الازمـة  والتشـريعات  السياسـات  لوضـ   إطـارا  تشـو   ملءمة غري قانونية صووكو قانونا
 علـ   تشـتم   أو متواملـة  بـإدارة  األخ  إىل الصووك ه ه تدعو عندما، فمثا .الوطين الصعيد
 تصــريف لوقــف تــدابري أو، الســرن تنتجهــا الــيت النرايــات تصــريف وقــف أو بتقلــي  أحوــام
 تركهـا  أو الصـيد  سـرن  فقـدان  تقليـ   أو ملنـ   إجـرا ات  أو، بريـة  مصـادر  مـن  الصـلبة  النرايات
 .(76)ضمنا مشمولة توون البحري احلطام مشولة أبعاد بع  فإن، الصيد ملعدات

 
 في  املستجدة والتطورات القانوين اإلطار  

 املنطبقـة  الدوليـة  الصـووك  مـن  عـدد  عـن  معلومـات  العام لألمني سابق تقرير يف ردت - 41
 صــووك وعــدة البحــار لقــانون املتحــدة األمــم اتراقيــة ذلــك يف مبــا، (77)البحــري احلطــام علــ 

 بربوتوكـول  املعدلـة  بصـيغتها ، 1973 لعـام ، السـرن  من التلو  ملن  الدولية كاالتراقية قطاعية
 أخـر   ومـواد  النرايـات  إلقـا   عن الناجم البحري التلو  من  واتراقية ،هبا املتعلق 1978 عام
 الـتحوم  بشـنن  بـازل  واتراقية، هبا امللحق 1996 عام وبروتوكول لندن( )معاهدة1972 لعام
 واالترـا  ، البيولـوج   التنـوع  واتراقيـة ، احلـدود  عـرب  منـها  والـتخل   اخلطـرة  ياتالنرا نق  يف

__________ 

 االحتاد األوروا )انظر الررع ال ي يتضمن مسامهة فرنسا(. (74) 
 .A/60/99 انظر الوثيقة (75) 
 .A/70/74انظر الوثيقة  (76) 
 .267-252، الرقرات A/60/63انظر  (77) 

http://undocs.org/ar/A/60/99
http://undocs.org/ar/A/70/74
http://undocs.org/ar/A/60/63
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 برنــام  مثــ ، ملءمــة غــري قانونيــة صــووك عــن فضــا، والنــو  القطــر  طــائري حبرــ  املتعلــق
، ذلـك  إىل وباإلضـافة . إقليمية وصووك، الربية األنشطة من البحرية البيئة حلماية العامل  العم 
 يف ثابتـة  عضـوية  ملوثـات  وجـود  وإىل، عضـوية  ملوثات عادًة ميت  الباستيك أن إىل وبالنظر

 امللوثــات بشــنن اســتوكهو  اتراقيــة أمهيــة قــدر خبــس ميوــن ال فإنــ ، الباســتيوية اجلســيمات
 خـال  مـن  الثابتة العضوية امللوثات من والبيئة اإلنسان صحة ةاية إىل الرامية ،الثابتة العضوية
 .معينة ثابتة عضوية ملوثات وإطا  إنتاج وتقييد حظر
 هبـا  يتصـ   ومـا  املتروكـة  أو املرقـودة  الصـيد  عـدات مل احملـددة  املشولة تناول جر  قدو - 42
 السـلوك  مدونـة  مـثا  منـها  األمسـاك  مبصـائد  متصـلة  دولية صووك خال من، حبري حطام من

 اتراقيـة  تتضـمن   مـا  تنريـ   اترـا  و، والءراعـة  األغ يـة  منظمة عن الصادرة الرليد الصيد بشنن
 بشــنن أحوــام مــن 1982 األول/ديســمرب كــانون 10 املخرخــة البحــار لقــانون املتحــدة األمــم
 )اترـا   االرحتـال  الوثرية السموية واألرصدة املناطق املتداخلة السموية األرصدة وإدارة حر 

 املصـيد  ومـن  التلـو   من حد أدىن إىل تقل  بنن الدول يلءم االترا  فه ا. السموية( األرصدة
، عمليـــا املموـــن بالقـــدر، تشـــم  تـــدابري خـــال مـــن، املتروكـــة أو املرقـــودة الصـــيد مبعـــدات

 حيـــث مـــن وفعالـــة بيئيـــا ومنمونـــة انتقائيـــة وتقنيـــات صـــيد معـــدات واســـتخدام اســـتحدا 
 التعـر   لتسـهي   الصـيد  معـدات  وسـم  بشـنن  تـدابري  باختـاذ  العلـم  دول يقلـءم  كما .(78)التولرة
 ومعـدات  السـرن  علـ   للتعـر   عامـات  لوضـ   دوليـا  هبا واملعتر  املوحدة للنظم وفقا عليها
 .(79)الصيد
 للمنظمــة التابعــة البحريــة البيئــة ةايــة جلنــة قامــت، العامــة اجلمعيــة لــدعوة واســتجابة - 43

 السـرن  مـن  التلـو   ملنـ   الدوليـة  لاتراقيـة  اخلـامس  املرفـق  وتعـدي   باسـتعرا   الدولية البحرية
 كافـة  تصـريف  حلظـر  ،(80)هبـا  املتعلـق  1978 عـام  بربوتوكـول  املعدلـة  بصـيغتها ، 1973 لعـام 
 خافـا  عليـ   منصـو   هـو  مـا  باسـتثنا  ، البحـر  يف (81)اللـدائن  مجي  ذلك يف مبا، القمامة أنواع

__________ 

 .)و( 5املادة  (78) 
 )د(. (3) 18املادة  (79) 
 .2011متوز/يولي   15املخر   MEPC.201(62)قرار الانظر  (80) 
اللـدائن  مجيـ   و، لعمـ  نرايـات ا تشم  القمامة مبوجب املرفق اخلامس مجي  أنواع األغ ية والنرايات املزنليـة و  (81) 

وزيــت الطــبم، ومعــدات الصــيد، وجثــث احليوانــات املتولــدة خــال   األفــران، رمــاد احلمــوالت، ووخملرــات 
 التشغي  العادي للسرينة والواردة إموانية التخل  منها بصورة مستمرة أو دورية.
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 اخلـامس  املرفق لتنري  توجيهية مباد  أيضا مدتواعتق .املرفق من 6 و 5 و 4 البنود يف ل لك
 .(82)القمامة إدارة خط  لوض  توجيهية ومباد 

 هــاوحرظ والســاحلية البحريــة البيئــة ةايــة اتراقيــاتق تــنظ م، اإلقليمــ  الصــعيد وعلــ  - 44
، الشـريوة  والربام  للبيئة املتحدة األمم لربنام  التاب  اإلقليمية البحار برنام  إطار يف املعتمدة
، منـ   واحلـد  البحـري  احلطـام  منـ   يف عـام  بوجـ   تسـاعد  فهـ   وبالتـايل ، للتلو  خمتلرة مصادَر
، ذلـك  مـن  أبعـد  لوطا املناطق بع  قطعت وقد. حمددة بصورة املوضوع يقعاجل ال عندما حىت

 ووســ  غــر  يف األطلســ  احملــي  ســاح  علــ  املطلــة الــدول تشــم  الــيت تلــك مــثا ومنــها
 بشــنن حمــددة بروتوكــوالت اعتمــدت حيــث، اهلنــدي احملــي  وغــر  أفريقيــا منطقــة وجنــو 
 .(83)اإلغرا  من أو الربية املصادر من التلو  من البحرية البيئة ةاية
 حتديـــد علـــ  األوروا لاحتـــاد البحريـــة ةســـتراتيجيال اإلطـــاري التوجيـــ  ن يـــو - 45

 بالقمامـة  يتعلـق  مـا  ذلـك  يف مبـا ، 2020 عـام  حبلول جيدة بيئية الةح إىل للوصول مستهَدفات
 إلدارة األوروا االحتــاد تشــريعات وتشــم . هاورصــد املســتهدفات تلــك وتقيــيم ،البحريــة
ــات ــدابري النراي ــة ت ــادةإل مســتهدفاتو وقائي ــدوير ع ــدائن ت ــب إىل، الل ــدابري جان ــن للحــد ت  م
 املـوان   يف النرايـات  تلقـ   رافـق مب املتعلقة التوجيهات وسامهت. الباستيوية األكيا  استهاك

 تلقــ  مرافــق إىل البضــائ  وخملرــات الســرن عــن الناجتــة النرايــات مــن كــربأ كميــات تســليم يف
 .(84)املرافق تلك يف السرن نرايات إدارة عن فضا، األوروا االحتاد موان  يف النرايات

 ملشـولة  واسـ   نطـا   علـ   (85)األمسـاك  مصائد إلدارة اإلقليمية املنظمات تصدت وقد - 46
 بشـنن  تـدابري  طريـق  عن حطام من هبا يتص  وما املهملة أو املرقودة أو املتروكة الصيد معدات
ــات مجــ  ــدات ووســم ،(86)البيان ــاغ، (87)الصــيد مع ــن (88)واإلب ــدات ع ــة الصــيد مع  املتروك

__________ 

 .MEPC.220(63)و  MEPC.219(63)القرارين  انظر (82) 
 .للبيئة برنام  األمم املتحدة (83) 
 .االحتاد األوروا (84) 
ــة مصــائد األمســاك يف إــال غــر  احملــي            (85)  ــة يف أنتاركتيوــا ومنظم ــة احلي ــوارد البحري ــ  امل ــة حر ــادت جلن أف

منظمـة مصـائد األمسـاك يف جنـو  لـر       و األطلس  وجلنة مصـائد األمسـاك يف إـال لـر  احملـي  األطلسـ       
  بشنن القمامة البحرية.تدابريبنن  ال يوجد لديها احملي  األطلس ، 

 جلنة حر  املوارد البحرية احلية يف أنتاركتيوا وجلنة مصائد األمساك يف غر  ووس  احملي  اهلاد . (86) 
 جلنة مصائد األمساك يف إال لر  احملي  األطلس . (87) 
احملـي  األطلسـ  وجلنـة    جلنة حر  املوارد البحرية احلية يف أنتاركتيوا ومنظمة مصائد األمساك يف إال غـر    (88) 

 مصائد األمساك يف إال لر  احملي  األطلس .
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ــودة أو ــة أو املرقـ ــترجاعها (89)املهملـ ــر  واسـ ــود وفـ ــ  قيـ ــتخدام علـ ــواع اسـ ــة أنـ ــن معينـ  مـ
 إـال  يف األمسـاك  مصـائد  جلنـة  يف املتعاقـدة  لألطـرا   جيـوز ، ذلـك  علـ   وعـاوة  .(90)املعدات
 ربـان  مـن  توـاليف ال تسـترد  أن فقـداهنا  عن يبل    معدات تسترج  اليت األطلس  احملي  لر 

 توسـم    الـيت  الثابتة املعدات من تتخل  أو تءي  أن يف احلق وهلا املعدات تفقد يتال السرينة
 وكــ لك، اللجنــة اعتمــدهتا أخــر  توصــياتب آخــر وجــ  أي علــ  ختــّ  الــيت أو للقواعــد وفقــا

 الشـبح   الصـيد  بـني  الصـلة  أيضـا  بـرزت وُأ .(91)الصـيد  معدات داخ  علي  عثريق ال ي السمك
 .(92)املنظم وغري عن  املبل  وغري القانوين غري والصيد
 فيهــا تعَلــق الــيت احلــاالت بشــنن مشــتركة لــواغ  عــن إقليميــة هيئــات عــدة وأعربــت - 47
 أنتاركتيوـا  يف احليـة  البحريـة  املوارد حر  جلنة اخت ت، املثال سبي  فعل  .(93)بحريةال نواعاأل

 أحءمــة يف البحريــة الثــدييات فيهــا تعلــق باحلــاالت املرتبطــة للمخــاطر للتصــدي حمــددة تــدابري
 نتيجـة  حجبـرو  البحريـة  الطيـور  وإصـابة  الطعوم صناديق لتنمني املستخدمة الباستيوية التغليف
 .(94)ئهاأحشا يف الصنارات نراذ
ــة اإلســهامات وتشــري - 48 ــر هــ ا إعــداد يف املقدم ــ  التشــريعات أن إىل التقري  الصــعيد عل

 إىل وصــوال النرايــات إدارة مــن بــد ا، والقطاعــات القضــايا مــن واســعة طائرــة تغطــ  الــوطين
 فهـ   وبالتايل ؛(95)وحرظها البحرية البيئة وةاية الع بة املياه إدارة عن فضا، والطاقة التغليف
 .الدقيقـة  واللـدائن  اللـدائن  فيـ   مبـا ، البحـري  احلطـام  ملسـنلة  التحديـد  وج  عل  مورسة ليست
 النمــو أجــ  مــن الطاقــة جمــال يف التحــول بشــنن الررنســ  القــانون يــن ، املثــال ســبي  فعلــ 

 التغليـف و التعبئـة  مـواد  مـن  متنوعـة  جملموعـة  زمنيـا  حمـدد  حظـر  فـر   عل  (2015) األخضر
__________ 

 منظمة مصائد األمساك يف إال غر  احملي  األطلس  وجلنة مصائد األمساك يف إال لر  احملي  األطلس . (89) 
لسـ  وجلنـة   جلنة حر  املوارد البحرية احلية يف أنتاركتيوـا وجلنـة مصـائد األمسـاك يف إـال لـر  احملـي  األط        (90) 

 مصائد األمساك يف غر  ووس  احملي  اهلاد .
 جلنة مصائد األمساك يف إال لر  احملي  األطلس . (91) 
 جلنة األمساك البحرية النهرية السر  يف إال احملي  اهلاد .ومنظمة األغ ية والءراعة  (92) 
أمانـة مجاعـة احملـي  اهلـاد       - احملي  اهلـاد   جلنة حر  املوارد البحرية احلية يف أنتاركتيوا وأمانة منتد  جءر (93) 

وجلنــة مصــائد األمســاك يف غــر  ووســ  احملــي  اهلــاد . والحظــت جلنــة مصــائد األمســاك يف غــر  ووســ   
يف عمليـات الصـيد باجلرافـات الشـبوية يف     واللـدائن  احملي  اهلاد  أن التحدي الـ ي يشـول  احلطـام البحـري     

صــنعت باســتخدام مــواد رمبــا ءة جتميــ  األمســاك ألن هــ ه األجهــءة احملــي  اهلــاد ، نشــن عــن اســتخدام أجهــ 
 .إذا فقدت تلك األجهءة أو تركت قد يوون هلا تنثري عل  البيئة البحرية ، وه  مواداصطناعية

 جلنة حر  املوارد البحرية احلية يف أنتاركتيوا. (94) 
ق الــ ي يتضــمن مســامهة فرنســا( ونيوزيلنــدا  انظــر، علــ  ســبي  املثــال، االحتــاد األوروا )مبــا يف ذلــك املرفــ   (95) 

 .(16)احلالية  UNEP, Marine Litter: An Analytical Overview انظر أيضاووفييت نام. 
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 النرايـات  بتقليـ   املتعلـق  انيوزيلنـد  قـانون  ويـن   .(96)قطاعـات  عدة يف ةاملستخدم الباستيوية
 يـتم  الـيت  النرايـات  ك  عل  ضريبة فر  منها أمور مجلة عل  2008 لعام مون حد أدىن إىل

 دارةإل خطـ   وضـ  و ؛املنتجـات  دارةإل وخمططـات ؛ البلديـة  النرايـات  مدافن يف منها التخل 
 عـن  الناجم احلطام مج  أو إزالة نظم الوونغو توعءز. األدىن احلد إىل منها والتقلي  النرايات
 و/أو خملرـات  مـن  غريهـا  أو واملنصـات  السـرن  مـن  الشـحنات  خملرات و/أو البحر يف األعمال
 املنــاطق يف احلطــام مــن وغريهــا اهليــدروكربونات ترريــ  عــن ةالناجتــ يــةالبحر تلــو ال عناصــر
 واملـــوان  البحريـــة للشـــخون العامـــة تهامرتشـــي نشـــئتأُ وقـــد .(97)الوطنيـــة لواليتـــها اخلاضـــعة
 للتلـو   التصـدي  أجـ   مـن  تباعا 2013 و 2008 عام  يف البيئية للشخون العامة تهاومرتشي

 يـــن  الـــ ي البيئـــة ةايـــة قـــانون، 2014 عـــام يف ،نـــام فييـــت وأصـــدرت. ألـــوال  ميـــ جب
 والبيئـة  البحريـة  بـاملوارد  املتعلـق  القـانون  2015 عـام  يف وأصـدرت  ،(98)النرايـات  مراقبـة  عل 

 .واجلءر البحرية
 

 هبا املتعلقة التطوراتو العامة السياسة إطار  
 بشــنن والقــرارات املقــررات مــن عــددا (99)للبيئــة املتحــدة األمــم مجعيــة أيضــا اختــ ت - 49

 احملافظـة  ومعاهدة (100)البيولوج  التنوع اتراقية سيا  يفو العامل  الصعيد عل  البحري احلطام
 يف، للبيئـة  املتحـدة  األمـم  مجعيـة  وسـتناقش  .(101)الرطريـة  احليوانـات  من املهاجرة األنواع عل 

 الباسـتيوية  املـواد  مـن  البحـري  احلطـام  مسـنلة ، 2016 أيار/مايو يف ستعقد اليت الثانية دورهتا
ــتيوية واجلســيمات ــيقعر  الباس ــا وس ــر عليه ــدير تقري ــ ي امل ــن التنري ــ ا ع . (23)املوضــوع ه

__________ 

 .االحتاد األوروا )انظر الررع ال ي يتضمن مسامهة فرنسا( (96) 
 .2013كانون األول/ديسمرب  31املخر   19031األمر رقم  (97) 
 .ND-CP/38/2015املرسوم رقم  (98) 
اعتمدتــ   الــ ي  بشــنن احلطــام الباســتيو  البحــري واجلســيمات الباســتيوية البحريــة         1/6انظــر القــرار    (99) 

 حءيـران/  27يف  يت عققـدت لربنام  األمم املتحـدة للبيئـة يف دورهتـا األوىل الـ    التابعة األمم املتحدة للبيئة  مجعية
 .2014يوني  

املتعلق بالتنوع البيولوج  البحري والساحل ، ال ي اعتمـده مـخمتر األطـرا  يف     18انظر املقرر حادي عشر/ (100)
 19إىل  8ال ي عقد يف حيدر أبـاد، اهلنـد، يف الرتـرة مـن      اتراقية التنوع البيولوج  يف اجتماع  احلادي عشر

 .2012تشرين األول/أكتوبر 
األنـواع  معاهـدة احملافظـة علـ     األطـرا  يف  بشنن احلطـام البحـري، الـ ي اعتمـده مـخمتر       4-10انظر القرار  (101)

 تشــرين الثــاين/  25إىل  20د يف بــرغن، النــروي ، يف الرتــرة مــن     ي عققــاملهــاجرة يف اجتماعــ  العالــر الــ   
، بشنن إدارة احلطـام البحـري، الـ ي اعتمـده مـخمتر األطـرا  يف اجتماعـ         30-11؛ والقرار 2011 نوفمرب

 .2014تشرين الثاين/نوفمرب  9إىل  4لرترة من قد يف كيتو يف اعق ي احلادي عشر، ال
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ــة الشــراكة تركيــء جمــاالت أحــد أيضــا البحــري احلطــام موضــوع ويشــو   إدارة بشــنن العاملي
 .2010 عام يف للبيئة املتحدة األمم برنام  أطلقها اليت النرايات

 2006 عـام  يف السـموية  لألرصـدة  املتحدة األمم الترا  االستعراض  املخمتر وأوص  - 50
 بـنمور  األمسـاك  مصـائد  إلدارة اإلقليميـة  املنظمـات  طريـق  عـن  وجمتمعـة  منرردة الدول قومت أن
 املهملـة  أو املرقـودة  أو املتروكـة  الصـيد  معـدات  ملشـولة  التصدي إىل الرامية اجلهود تعءيء منها

 املنــتظم االســترجاع أجــ  مــن آليــات وإنشــا ، آثارهــا مــن والتخريــف انتشــارها مــن والتقليــ 
 الـدول  ختـ ت او .(102)وتقليصـ   املرجتـ   الصـيد  لرصـد  آليـات  واعتمـاد ، املهملة الصيد ألدوات

 هلـــ ه اســـتجابة إجـــرا ات األمســـاك مصـــائد بـــإدارة املعنيـــة اإلقليميـــة والترتيبـــات واملنظمـــات
 .(103)التوصية

 عـام  يف املتحـدة  لألمـم  والءراعـة  األغ يـة  ملنظمـة  التابعـة  األمساك مصائد جلنة وأعربت - 51
ــ ي الشــبح  الصــيد مســنلة إزا  قلقهــا عــن 2014 ــ  تتســبب ال  املتروكــة الصــيد معــدات في

 ملصـائد  اإلقليميـة  واهليئـات  األعضـا   الـدول  علـ   يـتعني  أنـ   والحظـت ، املهملـة  أو املرقودة أو
 عمــ  حلقــة واقترحــت .(104)املعــدات هــ ه آثــار لتخريــف االهتمــام مــن مءيــد إيــا  األمســاك
 عـام  يف دوليـة  توجيهيـة  معايري/مبـاد   وضـ   البيولـوج   التنـوع  اتراقيـة  إطـار  يف املنشنة اخلربا 
 والءراعــة األغ يــة منظمــة بــني املشــترك املخصــ  العامــ  للرريــق الثالثــة الــدورة ويف، 2014
 واملسـائ   املـنظم  وغـري  عنـ   املبلـ   وغـري  املشـروع  غـري  بالصـيد  املعـين  الدوليـة  البحريـة  واملنظمة
 مشـاورة  والءراعـة  األغ يـة  منظمـة  ستعقد،  لكل استجابًةو .(105)2015 عام يف، الصلة ذات
 مـن  الغـر   توضـيح  بغيـة ، 2016 نيسـان/أبري   يف الصـيد  معـدات  وسـم  بشـنن  الثانية اخلربا 
 )موحـدة(  تقنيـة  توجيهيـة  مبـاد   وضـ   هبـد  ، ي إل واحلاجة الصيد معدات لوسم نظام وض 
 .(106)املعدات وسم بشنن فضل 

__________ 

)ح( مـن مرفـق تقريـر املـخمتر االستعراضـ  املعـين باترـا  األرصـدة السـموية، الـ ي عقـد يف             18انظر الرقرة  (102)
 (.A/CONF.210/2006/15) 2006أيار/مايو  26إىل  22نيويورك يف الرترة من 

اترـا   ب املعـين من تقريـر األمـني العـام املقـدم إىل املـخمتر االستعراضـ  املسـتننف         129إىل  124انظر الرقرات  (103)
ــر األمــني العــام املقــدم إىل املــخمتر االستعراضــ  A/CONF.210/2010/1األرصــدة الســموية )   املســتننف (؛ وتقري

 .(A/CONF.210/2016/1) 2016أيار/مايو  27إىل  23ال ي سيعقد يف نيويورك يف الرترة من 
 منظمة األغ ية والءراعة. (104)
 منظمة األغ ية والءراعة. (105)
 منظمة األغ ية والءراعة. (106)

http://undocs.org/ar/A/CONF.210/2006/15
http://undocs.org/ar/A/CONF.210/2010/1
http://undocs.org/ar/A/CONF.210/2016/1
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 هبـا  امللحـق  1996 عـام  وبروتوكـول  لندن اتراقية يف األطرا  الدول أيضا والحظت - 52
 مــن احلــد إىل الراميــة اجلهــود يف هامــان عنصــران مهــا املمارســات وأفضــ  درااملصــ مراقبــة أن
 واإلسـتريوفوم  البوليسـترين  عوامـات  وكـ لك ، األمسـاك  تجميـ  ل املتروكـة  أو املنجرفة جهءةاأل

 .(107)املائية األحيا  تربية يف ةاملستخدَم
 البحريـة  القمامة مشولة بشنن للبيئة املتحدة األمم لربنام  العاملية الشراكة من وبدعم - 53
 اتراقيـات  بعـ   وضـعت ، العم  إطار )58(هونولولو ةاستراتيجي هلا توفر اليت (75 الرقرة )انظر
 مســنلة بعضــها وعــاجل، البحريــة القمامــة بشــنن حمــددة إقليميــة عمــ  خطــ  اإلقليميــة البحــار
 عمـ   خطـ   األخـرية  السـنوات  يف وضـعت ، املثـال  سـبي   فعلـ   .(108)الدقيقة واللدائن اللدائن
 الوــاريي البحــر ومنطقــة، املتوســ  األبــي  البحــر منطقــة يف البحريــة القمامــة بشــنن إقليميــة
ــء يشــو و .(109)اهلــاد  احملــي  غــر  وإــال آســيا ولــر ، الوــرب  ــة األنشــطة تعءي  الدولي
 املنرــ ة البحــري للحطــام الســلبية اآلثــار معاجلــة إىل الراميــة األنشــطة أحــد الســواح  لتنظيــف
 .(110)اإلقليمية اخلط  ه ه مبوجب
 األبـي   البحـر  أجـ   مـن  وضـعت  الـيت  التـدابري  أمثلتـها  مـن  لـاملة  تـدابري  اخت ت قدو - 54

. هاوتنريـ   واجملـارير  الصـلبة  النرايـات  معاجلـة  نظم دارةإل خط  وض  إىل ترم  واليت املتوس 
 الـربام   خـال  من الوع  وإذكا ؛ امنه واحلد يةالبحر القمامة من  تدابري التدابري ه ه وتشم 
 الوطنيـة  السـلطات  بـني  فيمـا  الـوثيقني  والتعـاون  والتنسـيق  املخسسـ   التنسيق وضمان؛ التثقيرية

ــة ــة واإلقليمي ــدابري عــن فضــا، واحمللي ــة الت ــة ملصــادربا املتعلقــة الرئيســية الوقائي ــة الربي . والبحري
ــادرات وتشــم  ــ  التشــجي  األخــر  املب ــ  رســوم لرــر  نظــام اداعتمــ عل ــق عل ــ  مراف  تلق
 بتعءيـء  األوائ  واملستوردين التجارية العامات وأصحا  املصنعني وإلءام؛ املوان  يف النرايات

 يف البحـر  يف للقمامـة  إلقـا   عمليـة  أي مبنـ   واإللـءام ؛ املنـت   حيـاة  دورة كامـ   عن مسخوليتهم
 النرايــات مــن الــتخل  ملوافحــة إنرــاذ وتــدابري؛ 2020 عــام حبلــول التجريــف أنشــطة ســيا 
 بشـو   اجملـاري  ميـاه  وتصريف، الشواط  عل  القمامة إلقا  ذلك يف مبا، مشروعة غري بصورة
 .(111)اخلطة فيها تطبق اليت املناطق يف واألهنار الساحلية واملناطق البحار يف مشروع غري

__________ 

 الدولية.املنظمة البحرية  (107)
 برنام  األمم املتحدة للبيئة. (108)
 برنام  األمم املتحدة للبيئة. (109)
منطقـة  الوـرب  و نطقـة الوـاريي   املتعلقـة مب علومات املبرنام  األمم املتحدة للبيئة. انظر، عل  وج  اخلصو ،  (110)

 إال غر  احملي  اهلاد .
 برنام  األمم املتحدة للبيئة. (111)
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 اإلقليميـة  العمـ   خطـة ، الصـلة  ذات األخـر   اإلقليمية العم  وخط  الربام  وتشم  - 55
 إلقـا   بشـنن  اللجنـة  تلك لعم  السياسايت السيا  حتدد اليت 2014 لعام وباريس أوسلو للجنة
 للرتـرة  األطلسـ   احملـي   لر  إال يف البحرية البيئة ةاية ةستراتيجيال دعما البحر يف القمامة
 بـاإلدارة  املتعلـق  اهلـاد   احملي  جلنو  الدائمة للجنة اإلقليم  والربنام  ؛(112)2010-2020
ــة ــة للقمامــة املتوامل ــة إجــرا ات يشــم  الــ ي، اهلــاد  احملــي  لــر  جنــو  يف البحري  إقليمي
 العمـ   وخطـة  ؛(113)واحمليطيـة  الربيـة  املصـادر  مـن  الصـلبة  النرايـات  تصـريف  مـن  للحد ووطنية
 علـ   البحريـة  القمامة من احلد إىل هتد  اليت، 2015 لعام البلطيق منطقة يف بالقمامة املتعلقة
 السـاحلية  بالبيئـة  الضـرر  إحلـا   منـ   إىلو، 2015 بعـام  مقارنـة ، 2025 عـام  حبلول كبري حنو

 البلطيـــق حبـــر يف القمامـــة إلقـــا  منـــ  مشـــروع يعـــاجل، ذلـــك إىل وباإلضـــافة .(114)والبحريـــة
(MARELITT BALTIC) شــروعامل ويهــد  البلطيــق حبــر يف املتروكــة الصــيد معــدات مســنلة 

 احلـد  كيريـة  بشـنن  التـدابري  أولويـات  ووض  حتديد إىل (BLASTIC) الباستيوية املوادب املتعلق
 .(115)البلطيق حبر إىل الرب من القمامة تدفقات من
 القمامـة  كميـة  خلرـ   األوروا االحتـاد  نطا  عل  مستهَد  حتديد لشرط واستجابة - 56

 احلـد  هبـد   للوفـا   إجـرا ات  سـتتخ   أهنـا  2015 عام يف األوروبية املروضية أعلنت، البحرية
 التنميـة  خطـة  إطـار  يف الصـلة  ذات الغايـات  تنريـ   مث ومـن ، البحريـة  القمامـة  من كبرية بدرجة

 .(116)2030 لعام املستدامة
 التشـــريعات تنريـــ  لـــدعم األدوات مـــن جمموعـــة تســـتخدم، الـــوطين الصـــعيد وعلـــ  - 57
 واألدوات االقتصـــادية واحلـــوافء، الســـلوك قواعـــد ومـــدونات السياســـات مثـــ ، الصـــلة ذات

ــة ــرزت. االجتماعي ــدول وأب ــر يف إســهاماهتا يف ال ــدابري، التقري ــيت الت ــر اختــ هتا ال ــا )انظ ــ  م  يل
 .(مبالرة
 علـ   البحري احلطام بآثار يتعلق فيما املخاطر من للحد خطة فترة من  أستراليا تنر و - 58
ــاة ــات حي ــة الرقري ــن. (2009) البحري ــرر وم ــاز املق ــك منقحــة صــيغة إجن ــة لتل ــام يف اخلط  ع

__________ 

 .وباريسجلنة أوسلو  (112)
 بريو. (113)
جلنـــة هلســـنو  املعتمـــدة يف  - للجنـــة ةايـــة البيئـــة البحريـــة يف منطقـــة حبـــر البلطيـــق 36/1انظـــر التوصـــية  (114)

ــة )املرفــق    2015آذار/مــار   4 ــة  2، واملتعلقــة خبطــة العمــ  اإلقليميــة بشــنن القمامــة البحري للوثيقــة اخلتامي
 (.2015آذار/مار   4 و 3)هلسنو ، لاجتماع الساد  والثاثني للجنة هلسنو  

 .االحتاد األوروا )انظر الررع ال ي يتضمن مسامهة السويد( (115)
 االحتاد األوروا. (116)
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 بتنريـ   أسـتراليا  تعهدتو. الدقيقة اللدائن فيها مبا، املستجدة املسائ  تتضمن وسو ، 2016
 جيــري ي الــ احلطــام حجــم خرــ  يف احملليــة اجملتمعــات دعــم إىل الراميــة األنشــطة مــن طائرــة
 السـنوية  عمليـات ال مـن  اجملمعـة  البيانـات  إدخـال  جيـري و. البحريـة  البيئـة  إىل يتسـر   أو توليده

 حـىت  البحـري  باحلطـام  املتعلقـة  األسـترالية  البيانـات  قاعـدة  يف العظـيم  املرجـاين  احلاجء تنظيفل
 .(117)املستقب  يف والتخري  اإلدارة خط  وض  عند ب  سترلديق كمرج  منها يستراد
 اضـطلعت ، األوروا لاحتـاد  البحريـة  ةسـتراتيجي لا اإلطاري التوجي  تنري  سيا  ويف - 59

 إدارة وخطـ  ، الشـواط   تنظيـف  وعمليـات  التوعيـة  ةـات  قبيـ   مـن  أنشـطة  بتنريـ   بلجيوا
 ملنــ  عمــ  خطــة فرنســا ووضــعت. “القمامــة صــيد” وعمليــات، رصــدال وأنشــطة، النرايــات
 تشـج   وهـ  ؛ البحريـة  البيئـة  أج  من حمددة تدابري واخت ت، 2020-2014 للرترة النرايات
 التصـاميم  قبيـ   نمـ ، االبتواريـة  املنتجـات  وتعءيـء  جديـدة  أسـوا   قامـة إ علـ   حاليا الشركات

 البحريــة مناطقهــا يف جيــدة بيئيــة حالــة لتحقيــق ةاســتراتيجي الســويد ووضــعت. اإليوولوجيــة
 مجــ  تعءيــء قبيــ  مــن، البحــري احلطــام ملشــولة للتصــدي تــدابري تشــم ، 2020 عــام حبلــول
 معـدات  فقـدان  دون واحليلولـة  مسـتدام  حنـو  وعلـ   بورـا ة  هااسـتام و املرقودة الصيد معدات
ــة ةلــة تنظــيمو؛ أخــر   تنظيــف أجــ  مــن املتخــ ة املبــادرات ودعــم؛ اجلمهــور لتوعيــة وطني

 نــ مل بــرام  ووضــ ؛ البلديــة النرايــات إدارة خطــ  يف البحــري احلطــام مــن واحلــد؛ الشــواط 
ــات ــا، النراي ــدفقات استقصــا  ذلــك يف مب ــواد ت  ســتقوم، ذلــك إىل وباإلضــافة. الباســتيوية امل
 وستضــ  البحريــة البيئــة يف الدقيقــة واللــدائن للــدائن اهلامــة املصــادر وتقلــي  بتحديــد الســويد
ــدابري ــدة ت ــن للحــد جدي ــات م ــتوُك. تصــريرها مســارات يف أو مصــدرها يف ســوا  النراي  لر
 يف الدقيقـة  اللـدائن  اسـتخدام  لتقييـد  وطنيـة  تـدابري  بـاقتراح  الويميائيـة  للمواد السويدية الوكالة
 مبجــرد تنظــف الــيت التجميــ  منتجــات بيــ  علــ  الســويد يف حظــر فــر و التجميــ  منتجــات
 .(118)جدا صغرية باستيوية خرزات عل  حتتوي واليت الشطف

 قـاع  منطقـة  لتنظيـف  ةات بانتظام الطبيعة حلماية موناكو مجعية تنظم، موناكو ويف - 60
 السـاحلية  املنـاطق  يف الشـواط   لتنظيـف  عمليـات  نام فييت وأطلقت .(119)الشاط  عل  البحر

ــتو ــات عممـ ــ  معلومـ ــوان علـ ــيني السـ ــياح احمللـ ــة والسـ ــا  بغيـ ــ  إذكـ ــور وعـ ــ ه اجلمهـ  هبـ
 .(120)األنشطة

__________ 

 أستراليا. (117)
 االحتاد األوروا )انظر املرفقات عن بلجيوا وفرنسا والسويد(. (118)
 موناكو. (119)
 فييت نام. (120)
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 املناسبة األساسية اهلياك  - جيـم 
 ورغـم . عامليـا  حتـديا  مناسبة غري بطر  من  والتخل  الباستيو  احلطام إدارة شو ت - 61

 مجـ   خـدمات  إىل يرتقـرون  النـا   مـن  ِبليونـان  يـءال  ال، اجملـال  هـ ا  يف التقـدم  مـن  قدر إحراز
 مـن  لـتخل  ل خمصصـة  للمراقبة خاضعة مرافق إىل بايني ثاثة يرتقر حني يف، الصلبة النرايات
 البحـري  احلطـام  مـن  الوقايـة  يف حيويـا  عنصـرا  املناسـبة  التحتية البنية توفري عدويق .(121)النرايات
ــ  واحلــد ــك ويشــم . من ــاتنال إلدارة األساســية اهلياكــ  ذل ــئة راي ــ  النال ــرب عل ــق، ال  كمراف
 خاصـا  حتـديا  يشـو   مـا  وهـو ، تـدويرها  وإعادة املستعملة املياه معاجلةو ومجعها منها التخل 
 يف االســتام مرافــق أيضـا  ذلــك ويشــم  .(122)الناميـة  الصــغرية اجلءريــة الــدول  لــبع  بالنسـبة 
 للنرايـات  اإلجبـاري  الترريـ   ألجـ  ، األمسـاك  صـيد  ومـوان    املراسـ  ذلـك  يف مبا، املوان  مجي 
 الدوليـة  االتراقيـة  تنريـ   دون حالـت  الـيت  الرئيسـية  العقبـة  أن والواق . السرن ظهر عل  النالئة
 االسـتام  مرافـق  عدد قلة أو انعدام ه ، منها اخلامس املرفق سيما وال، السرن من التلو  ملن 
 املنطقــة لــروط انطبــا  معــ  تعــ ر الــ ي األمــر، العــا  أحنــا  مجيــ  يف املــوان  مــن العديــد يف

 ووضـعت  عمـ   خطـة  العامليـة  البحريـة  املنظمـة  اعتمـدت  وقـد  .(123)احلـاالت  بع  يف اخلاصة
ــةتوجيه مبــاد و لــاما دلــيا  هــ ا يف يــربز مــاو. املناســبة االســتام مرافــق وجــود لضــمان ي

 اجلءريــة للــدول بالنســبة احلــدة لــديدة مشــولة تطــرح املــوان  يف االســتام مرافــق أن الســيا 
ــة الصــغرية ــيت ،(124)النامي ــا كــثريا ال ــو  ســياحية ســرن موانئهــا يف ترســو م ــة ســعتها تر  الطاق

 عـام  يف اخلـامس  املرفق الدولية البحرية املنظمة نقحت، ل لك ونتيجة. املرافق تلكل االستيعابية
ــتموني 2012 ــدول ل ــة ال ــن الناميــة الصــغرية اجلءري ــتيرا  م  مبرافــق الصــلة ذات الشــروط اس
 الرريـدة  الظـرو   بسـبب ، الترتيبـات  هـ ه  توـون  عنـدما ، إقليميـة  ترتيبات خال من االستام
 .  (125)العم  خطة مبتطلبات للوفا  الوحيدة العملية الوسيلة، الدول لتلك

__________ 

الـــــراب  التـــــايل:  (. متـــــاح علـــــ   2015)نـــــريوا،  UNEP, Global Waste Management Outlookانظـــــر  (121)
http://unep.org/ietc/Portals/136/Publications/Waste%20Management/GWMO%20report/GWMO_report.pdf. 

انظر عل  سبي  املثـال إجـرا ات العمـ  املعجـ  للـدول اجلءريـة الصـغرية الناميـة )مسـار سـاموا( )مرفـق قـرار              (122)
 .71و  70 ني(، الرقرت69/15اجلمعية العامة 

. و  يبـدأ بعـد العمـ  بشـروط املنطقـة      www.imo.orgميون االطاع علـ  قائمـة املنـاطق اخلاصـة علـ  املوقـ         (123)
 اســتام مناســبةبوجــود مرافــق  عــدم ورود إخطــاراتاخلاصــة بالنســبة للبحــر األســود والبحــر األةــر بســبب 

ــدود      مـــن ــواحلها علـــ  حـ ــ  سـ ــن الســـرن الـــيت تقـ ــو  مـ ــ  التلـ ــة ملنـ ــة الدوليـ ــرا  يف االتراقيـ ــاتني األطـ هـ
 .اخلاصتني املنطقتني

 انظر برنام  البيئة اإلقليم  جلنو  احملي  اهلاد . (124)
 .MEPC.216 (63)انظر القرار  (125)
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ــوان  يف وجــدت وإذا - 62 ــق امل ــبة مراف ــات الســتام مناس ــإن، النراي ــة التوــاليف ف  املرترع
 التنظيميــة واللــوائح هلــا ضــرورة ال الــيت والوثــائق املــوان  يف والتــنخريات املعقــدة واإلجــرا ات

 عـن  رادعـا  أحيانـا  توون أخر  وعوام  واجلمارك الصح  بالصر  املتعلقة الصرامة الشديدة
 .(92 و 91 الرقرتني )انظر  باملوان االستام مرافق يف السرن نرايات ترري 
 

   القدرات وبنا  والتثقيف التوعية - دال 
 واقتصــادية اجتماعيــة مشــولة هــو بــ ، فحســب بيئيــة مشــولة البحــري احلطــام لــيس - 63

 تـــدخات أو التشـــريعية للتـــدخات توـــون ال، الضـــارة املمارســـات تتجـــ ر فحيثمـــا. أيضـــا
 أن قتـرح يق، ذلـك  مـن  وبـدال . عقابيـة  تـدابري  رافقتـها  إذا إال، (126)فعالية أية وحدها السياسات

ــة التوعيــة توــون  خطــوًة الصــناعات ومارســات الرــردي الســلوك تغــيري علــ  واحلــوافء الوقائي
 النـا   فيهـا  قبـ  َي الـيت  احلـاالت  يف النجـاح  مـن  قـدر  أكـرب  التـدخات  وستحقق. أوىل أساسية

 املمارســات يف يالتمــاد توــاليف ويــدركون التــدابري وغايــات بنهــدا  األعمــال ومخسســات
 .الضارة
 تنريــ  يف يتمثــ  والتخريــف الوقايــة جهــود يف األساســية العناصــر أحــد فــإن وبالتــايل - 64

ــرام  ــف ب ــة التثقي ــة والتوعي ــ  والتشــجي  الضــارة املمارســات ردع إىل الرامي  املمارســات عل
 تعـءز  أن والتشـريعات  السياسـات  وتسـتطي  . واالسـتهاك  اإلنتـاج  أمنـاط  تغـيري  وعلـ   الرضل 
 .  (127)(96 الرقرة نظرا) حمددة وجهات إىل املتوجهني والتوعية التثقيف

 عـن  معلومـات  التقريـر  يف إسـهاماهتا  يف الدوليـة  احلووميـة  واملنظمـات  الـدول  وقدمت - 65
ــيت األنشــطة ــوم ال ــا تق ــ ا يف هب ــ . الصــدد ه ــال ســبي  فعل ــريو أطلقــت، املث ــة ب  املســماة احلمل

REEDUCA-Océanos ،وقـد . الشـواط   علـ   الصـلبة  للنرايـات  السـليمة  اإلدارة أمهيـة  ربزتق اليت 
ــادرة وهــو، بــريو يف Life Out of Plastic االجتمــاع  املشــروع دأ   اخلــا  للقطــاع تابعــة مب

 للتلـــو  الســـلبية باآلثـــار التوعيـــة إىل ترمـــ  تثقيريـــة أنشـــطة تنظـــيم علـــ ، النســـا  وتقودهـــا
ــتيك ــة، بالباسـ ــنظم يف خاصـ ــة الـ ــة اإليوولوجيـ ــاحلية البحريـ ــ ، والسـ ــيح وعلـ ــاف  توضـ  املنـ
 .  (128)التدوير إعادة عن الناجتة واالقتصادية والبيئية االجتماعية
__________ 

 Sources, fate and“ يــة البيئــة البحريــة()فريــق اخلــربا  املشــترك املعــين باجلوانــب العلميــة حلما ,GESAMPانظــر  (126)

effects of Microplastics”  (.19)احلالية 
ــال قــرار املروضــية األوروبيــة    (127)  ،2014كــانون األول/ديســمرب  9املــخر   EU/2014/893انظــر علــ  ســبي  املث

ــة      ــنح عام ــة مل ــايري اإليوولوجي ــ ي حــدد املع ــيت ت    Ecolabelال ــ  ال ــة ملنتجــات التجمي ــاألوروبي مبجــرد ف نظ 
 . انظر أيضا اللجنة الدولية لشخون صيد احليتان.الشطف

 بريو. (128)
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 احلطــام منــ  إىل الراميـة  األنشــطة مـن  متنوعــة جمموعــة إقامـة  األوروا االحتــاد ولـج   - 66
 األمسـاك  صـيادي ل تدريبيـة  أنشـطة  إلـت  للتوعيـة  حبمـات   والقيـام ، وإزالت  من  واحلد البحري

 مشــاركة تســتنه و الــوع  مســتو  مــن رفــ ت أنشــطة وهــ ، الشــواط  لتنظيــف ومبــادرات 
ــات ــة اجملتمعـ ــن. احملليـ ــاد وأنشـ ــ لك األوروا االحتـ ــة أداة كـ ــة مراقبـ ــة القمامـ  Marine البحريـ

LitterWatch ، علـ   تسـاعد  أن ميونـها  للمواطنني ومتاحة العلمية املعار  عل  قائمة أداة وه 
 .  (129)السياسات بصياغة الصلة ذات البيانات يف الثغرات سد
 باحلـاالت  معنيـا  برناجمـا  احليتـان  صيد لشخون الدولية اللجنة أنشنت، 2011 عام ويف - 67
 مـن  عامليـة  لـبوة  إقامـة  مـن  للـتموني  وذلـك ، األمسـاك  صـيد  معـدات  يف احليتان فيها قعَلَت اليت

 برنـام   ويشـم  . املعـدات ب وتءويـدهم  مهنيـا  تدريبهم م  احلاالت لتلك باالستجابة املختصني
 يتـان احل فيهـا  تعلـق  الـيت  احلـاالت  وأثـر  ونطـا   سبا أ يف لتحقيقل ومنهجيات طرائق التدريب

 حمـاوالت  عـن  معلومـات  يشـم   كما، البحري باحلطام املرتبطة احلاالت ذلك يف مبا، ضخمةال
 الدوليــة احلووميــة واملنظمــات البلــدان مــ  شــراكةب اجملــال هــ ا يف القــدرات بنــا  ويــتم. منعهــا

 .  (130)اإلقليمية
 لتثقيــف مبــادرات  كــ لك أنتاركتيوــا يف احليــة البحريــة املــوارد حرــ  جلنــة واختــ ت - 68

 ملصــقات إعــداد املثــال ســبي  علــ  إلــت ،البحــري الصــيد ســرن ومشــغل  األمســاك صــيادي
 .  (131)الصيد سرن عل  لتوزيعها اللغات متعددة
 اهلــاد  احملــي  جلنــو  اإلقليمــ  البيئــة برنــام  هبــا يقــوم الــيت التوعيــة أنشــطة وتشــم  - 69

 جلنــة إىل الصــيد ســرن فيــ  تتســبب الــ ي احمليطــات يف البحــري بــالتلو  املتعلــق حتليلــ  تقــدم
 .  (132)اهلاد  احملي  ووس  غر  يف األمساك دئمصا
ــار ويف - 70 ــة إطـ ــة اتراقيـ ــة ةايـ ــة وتنميـ ــة البيئـ ــة البحريـ ــر ملنطقـ ــاريي البحـ ــرب  الوـ  الوـ

 موضـوعها  اإلنترنـت  علـ   تراعليـة  لعبـة  منـها  تثقيرية مواد ونشر إعداد مت، كارتاخينا( )اتراقية

__________ 

 االحتاد األوروا. (129)
 اللجنة الدولية لشخون صيد احليتان. (130)
 جلنة حر  املوارد البحرية احلية يف أنتاركتيوا. (131)
 أمانة مجاعة احملي  اهلاد . -أمانة منتد  جءر احملي  اهلاد   (132)
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 دعمـا  القـدرات  لبنـا   إقليميـة  عمـ   حلقـة  قـدت عق، ذلـك  إىل وباإلضـافة  .(133)البحرية القمامة
 .  (134)السرن عن الناجم التلو  ملن  الدولية االتراقية من اخلامس املرفق لتنري 
 الناميـة  الصـغرية  اجلءريـة  الـدول  قـدرات  بنا  إىل باحلاجة واس  نطا  عل  اإلقرار ومت - 71
 قـدمت ، املثـال  سبي  عل ف. الدقيقة واللدائن اللدائن في  مبا، البحري احلطام مسنلة معاجلة عل 

 علــ  للتشــجي  اهلنــدي احملــي  ومنطقــة اهلــاد  واحملــي  آســيا منطقــة يف الــتقين الــدعم أســتراليا
 مــن اخلــامس املرفــق فيهــا مبــا، البحــري النقــ ب املتعلقــة الدوليــة االتراقيــات تنريــ  يف االتســا 
 برنـام   إىل أيضـا  املسـاعدة  أسـتراليا  وقـدمت . السـرن  عـن  الناجم التلو  ملن  الدولية االتراقية
 لـدول با اخلاصـة  االسـتام  ملرافـق  اإلقليميـة  اخلطة وض  يف اهلاد  احملي  جلنو  اإلقليم  البيئة

 برنـام   ةاسـتراتيجي  حتـديث  يف الدعم وقدمت، اهلاد  احملي  منطقة يف النامية الصغرية اجلءرية
 القــرارين لتنريـ   ماليــا دعمـا  أســتراليا قـدمت ، ذلــك إىل وباإلضـافة . اهلــاد  احملـي   تلــو  منـ  
 .  (135)البحري احلطام بشنن املهاجرة األنواع معاهدة إطار يف ن ْياملتَخ 30-11 و 10-4
 بـاإلدارة  املتعلـق  اهلـاد   احملـي   جلنـو   اإلقليمـ   الربنـام   إىل دعمهـا  السويد وقدمت - 72

 تصــريف مــن احلــد إىل ترمــ  ووطنيــة إقليميــة إجــرا ات اقتــراح يف البحريــة للقمامــة املتواملــة
 .  (136)والبحرية الربية املصادر من الثابتة الصلبة النرايات

 علــ  والتثقيــف التوعيــة يف أيضــا بنشــاط املــدين اجملتمــ  منظمــات مــن عــدد ويشــارك - 73
 حبـر  أجـ   من التحالف” خال من خاصة ،(137)احمليطات حر  منظمة ومنها، الدويل الصعيد
 مـن  سـبا  ” مخسسـة  وكـ لك  ،(138)هلـا  التـاب   (Trash Free Sea Alliance) “القمامة من خال

 Sustainable) “مســــــتدامة ســــــواح ” ومخسســــــة ،(139)(Race for Water) “املــــــا  أجــــــ 

Coastlines) احليوانات حلماية العاملية واهليئة ،(140)اخلريية (World Animal Protection)(141)  . 
 

__________ 

 .www.cep.unep.org/kids-cornerانظر  (133)
 برنام  األمم املتحدة للبيئة. (134)
 أستراليا. (135)
 ال ي يتضمن مسامهة السويد(. الررعاالحتاد األوروا )انظر  (136)
 . انظر أيضا الربنام  الدويل لتنظيف السواح .www.oceanconservancy.orgانظر  (137)
 .www.oceanconservancy.org/our-work/trash-free-seas-allianceانظر  (138)
 .www.raceforwater.comانظر  (139)
 ./http://sustainablecoastlines.orgانظر  (140)
 .www.worldanimalprotection.org/sea-change-mapانظر  (141)
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   والتنسيق التعاون - ها  
، الدقيقــة واللــدائن اللــدائن فيــ  مبــا، البحــري احلطــام ومصــادر مســارات لتعــدد نظــرا - 74
 الطائرـة  عـن  فضا، املشولة  هه توتسيها اليت للحدود والعابرة األبعاد املتعددة للطبيعة نظراو

 فـإن ، باملوضـوع  الصـلة  ذات القطاعيـة  التنظيمية والقواعد والتشريعات السياسات من الواسعة
 .  (142)متواملة بصورة املشولة ةإدار تيسري يف بالغة بنمهية يتسمان والتنسيق التعاون
 أيضـا  والعـامل   واإلقليمـ   والـوطين  احمللـ   الصعد عل  الصلة ذات التدابري تنسيق عدويق - 75
 ضـمان  لضـرورة  بالنسـبة  الشـنن  وك لك ،(143)برعالية املسنلة ه ه معاجلة يف اهلامة األبعاد من

 األمثلـة  ومـن  .(144)يّتبعاهنـا  الـيت  بـالن ه   يتعلـق  فيمـا  واخلـا   العـام  القطـاعني  بـني  الدعم تبادل
 بـني  عامليـة  لـراكة  وهـ  ، البحريـة  القمامـة  مشـولة  ملعاجلـة  العامليـة  الشـراكةُ  ذلـك  عل  اجليدة

 ووميـة احل غـري  واملنظمـات  الدوليـة  والوكـاالت  احلوومـات  تضـم  املتعـددين  املصـلحة  أصحا 
 الشـراكة  هـ ه  بـد   علـن أُ وقـد . واألفـراد  املـدين  واجملتم  اخلا  والقطاع األكادميية واألوساط

 البشــر وصــحة البيئــة ةايــة يف هــدفها ويتمثــ ، املســتدامة للتنميــة املتحــدة األمــم مــخمتر يف
ــة القمامــة مــن احلــد علــ  بالتشــجي   وتنريــ  حتديــد يف املشــاركون ويســاهم. وإدارهتــا البحري
 .التقنية اخلربات و/أو العينية التربعات وو/أ املايل الدعم تقدم طريق عن الشراكة أنشطة
. للتنسـيق  فرصـة  الدوليـة  احلووميـة  العم  وحلقات االجتماعات تتيح أن أيضا وميون - 76
 صــيد لشــخون الدوليــة اللجنــة خــربا  عقــدها الــيت العمــ  حلقــات أتاحــت، املثــال ســبي  علــ ف

 أمانــات ومنــها، األخــر  األمانــات مــ  اللجنــة لتعمــ  فرصــا البحــري احلطــام بشــنن احليتــان
 البحريـة  واملنظمـة ، والءراعـة  األغ ية ومنظمة، األمساك مصائد بإدارة املعنية اإلقليمية املنظمات
 .  (145)البيولوج  بالتنوع املتعلقة األطرا  املتعددة البيئية واالتراقات، الدولية
ــو - 77 ــن  كريقـ ــني مـ ــة بـ ــاون أمثلـ ــ  التعـ ــراكة اإلقليمـ ــاه” لـ ــة ميـ ــن خاليـ ــة مـ   “القمامـ
(Trash Free Waters) حوومــات بــني 2015 عــام يف كارتاخينــا اتراقيــة إطــار يف أقيمــت الــيت 

 .  (146)السام وفيلق املتحدة والواليات وجامايوا بنما

__________ 

 اللجنة الدولية لشخون صيد احليتان. (142)
 بريو. (143)
 للبيئة. نيوزيلندا وبرنام  األمم املتحدة (144)
 اللجنة الدولية لشخون صيد احليتان. (145)
 برنام  األمم املتحدة للبيئة. (146)
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 أوسـلو  ةجلنـ  وضـعتها  الـيت  البحريـة  القمامـة  بشـنن  اإلقليميـة  العم  خطة تنري  وجيري - 78
 املتحـدة  األمم برنام  منها، أخر  معنية إقليمية ومبادرات  منظمات  م  وثيق بتعاون وباريس
 التنـوع  واتراقيـة ، الدوليـة  البحريـة  واملنظمـة ، اإلقليميـة  البحـار  بشـنن  أخـر   واتراقيـات  ، للبيئة

 وجلنـة ، األمسـاك  مبصـائد  املعنيـة  اإلقليميـة  االستشـارية  واجملـالس ، األوروا واالحتـاد ، البيولوج 
ــة واللجــان، األطلســ  احملــي  لــر  إــال يف األمســاك مصــائد ــنحوا  املعني ــ . األهنــار ب  ومتث

 .(147)العمــ  هنــ  مــن جــء ا أيضــا احلووميــة غــري واملنظمــات اخلــا  القطــاع مــ  الشــراكات
 األطلسـ   احملـي   لر  إال يف األمساك مصائد جلنة مبادرة من د اهل كان، ذلك عن وفضا
ــة بشــنن ــة القمام ــو 2014 عــام يف البحري ــات مجــ  ه  وهــ ، األمســاك مبصــائد تتصــ  معلوم

 يف املب ولـة  العامـة  اجلهـود  تعءيء بغية وباريس أوسلو جلنة إىل ذلك بعد تقدم كانت معلومات
 .  (148)السيا  ه ا
 االحتــاد ملبــادرة التــاب  “ومنتجــة ســليمة وحميطــات حبــار” املســم  املشــروع يشــو و - 79

 أســاليب موا مــة إىل يســع  ،والتوامــ  للتنســيق ااســتراتيجي منــربا، املشــتركة للربجمــة األوروا
 اإليوولوجيـة  آثارهـا  علـ   التركيـء  مـ  ، وحتليلـها  واسـتخراجها  الدقيقـة  اللدائن جءيئات رصد
 .  (149)البحرية احلية الوائنات عل  يةم الس 
ــام ويف - 80 ــيت الدقيقــة اخلــرزات كميــة تقلــي  أجــ  ومــن، 2015 ع  عليهــا حتتــوي ال

 صـناعة  قطـاع  مـ   طوعيـا  اتراقا أستراليا أبرمت، البحرية البيئة إىل تص  اليت التنظيف منتجات
 منتجاهتـا  يف اخلـرزات  تلك استخدام عن تدرجييا مخسسات  مبوجب  تتخل  ،البدنية النظافة مواد
ــ  1 يتجــاوز ال موعــد يف ــد. 2018 متوز/يولي ــاجر بعــ  التءمــت وق  الوــرب  األســترالية املت

 وتقـدم . 2017 عام من اعتبارا هبا اخلاصة املنتجات يف الدقيقة اخلرزات استخدام عن بالوف
 اخلريرــة الباســتيوية األكيــا  اســتخدام عــن تــدرجييا للتخلــ  دعمهــا أيضــا أســتراليا حوومــة
ــوزن ــني لــراكة خــال مــن ال ــة ب ــف صــناعة وقطــاع احلووم ــ  إىل تســع  ،التغلي ــة حتوي  ثقاف

 إعـادة  معـدالت  وزيـادة  اسـتدامة  أكثر وتغليف تعبئة مواد تصميم اجتاه يف التجارية املخسسات
 .  (150)والتغليف التعبئة مواد مامةق من احلدو تدويرال

__________ 

 أوسلو وباريس. جلنة (147)
م اللجنـة الدائمـة املعنيـة بـاإلدارة     ، سـتقد  2016جلنة مصائد األمساك يف إال لر  احملي  األطلسـ . يف عـام    (148)

ــة مصــائد األمســاك يف إــال     ــم التابعــة للجن ــة    والعل لــر  احملــي  األطلســ  مقترحــات بشــنن اخلطــوات املقبل
 أوسلو وباريس. جلنةيتعلق بعملها يف جمال القمامة البحرية، مبا يف ذلك لو  تعاوهنا املستمر م   فيما

 السويد. (149)
 أستراليا. (150)
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 املسـم   املشـروع  يشـج  ، موناكو يف واخلا  العام القطاعني بني لراكة خال ومن - 81
 االحتبـا   غـازات  استهاكو والقمامة والتغليف التعبئة مواد من احلد عل  “امللتءمة التجارة”

 الوحيــد االســتعمال ذات الباســتيوية األكيــا  علــ  حظــر ر ُفــ، لــ لك ونتيجــة. احلــراري
ــارا ــن اعتبـ ــام مـ ــتحَظر، 2016 عـ ــبم أدوات وسـ ــتعمال ذات املطـ ــد االسـ ــدا  الوحيـ ــن ابتـ  مـ

 .  (151)2020 عام
 عمليــة (Plastics New Zealand) نيوزيلنــدا يف الباســتيك صــناعة قطــاع مجعيــة وتنرــ  - 82
ــواد ومــوزع  منتجــ  لتســاعد (Clean Sweep) “النقــ  التنظيــف” ــ  الباســتيوية امل ــ  عل  من

 املائيـة  املمـرات  إىل الـدخول  مـن  عمليـاهتم  يف يسـتخدموهنا  أو ينتجوهنا اليت الباستيك كريات
 .  (152)البحر ه  النهائية وجهتها توون اليت
  

 اللــدائن فيــ  مبــا، البحــري احلطــام ملنــ  الازمــة اإلضــافية اإلجــرا ات - خامسا 
 كبري بقدر من  واحلد ،الدقيقة واللدائن

ــوارد اإلجــرا ات رغــم - 83 ــة ال ــءال ال، أعــاه هلــا أمثل ــءم ي ــء الوــثري إجنــاز يل  األطــر لتعءي
ــة ــيت التمويني ــ  تســتهد  ال ــ  مبــا، البحــري احلطــام من ــدائن اللــدائن في ــ  ،الدقيقــة والل  .وتقليل
ــ  الضــو  الرــرع هــ ا ويســل  ــيت اإلضــافية اإلجــرا ات عل ــيح أن ميوــن ال ــدعم تت  للجهــود ال
 .حاليا املب ولة

 
 املعار و البيانات ثغرات - ألف 

 وزاد ،الدقيقـة  واللـدائن  اللـدائن  فيـ   مبـا  ،البحري باحلطام املتعلقة املعار  نطا  اتس  - 84
ــا ــ . األخــرية الســنوات يف عمقه ــك وم ــيم يف ورد وكمــا، ذل ــ  البحــري التقي ــامل  املتوام  الع
 جمـاالت  يف حبو  إجرا  تتطلب (153)والبيانات املعار  يف كبرية ثغرات هناك تءال ال، األول
، احليـة  الوائنـات  علـ   هوآثـار ؛ وصـول   أمـاكن و ومسـارات    وتوزيعـ  احلطـام  ذلك مصادر منها
، األعـم  واالقتصـادية  االجتماعيـة  هوآثار؛ املائية األحيا  تربيةو األمساك مصائد خي  ما هافي مبا

 اختـاذ  عـدم  خمـاطر  وتقييمـات  ،املسـتقب   يف  ةاملتخَـ  لإلجـرا ات  االقتصادية اجلوانب عن فضا

__________ 

 موناكو. (151)
 نيوزيلندا. (152)
 .282، الرقرة A/60/63الوثيقة  (. انظر أيضا9)احلالية  World Ocean Assessmentانظر  (153)

http://undocs.org/ar/A/60/63
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ــة باجلســــيمات يتعلــــق فيمــــا املعــــار  يف ثغــــرة أيضــــا وهنــــاك .(154)إجــــرا ات أي  النانويــ
 .الصغر( )املتناهية

 احلطـــام حيـــاة دورة جوانـــب جبميـــ  املتعلقـــة واملعـــار  البيانـــات يف نقـــ  ويوجـــد - 85
 إدخــال املموــن مــن كــان إذا مــا بشــنن ســيما ال، الدقيقــة واللــدائن اللــدائن فيــ  مبــا، البحــري
 إىل دخوهلـا  بعـد  آثارهـا  فهـم  أسـا   علـ   ،بالبيئـة  ضـررا  أقـ   منتجات إجياد أج  من تغيريات
 وإعـادة  اللـدائن  اسـتعمال  إعـادة  علـ   للتشجي  والتطوير البحث إىل حاجة أيضا وهناك. البيئة

 النرايــات  لتحويــ  التجاريــة الناحيــة  مــن للتطبيــق قابلــة  خيــارات إتاحــة وإىل (155)تــدويرها
 .  (156)طاقة إىل أو أخر  مواد إىل الباستيوية

، (157)األجـ   وطويلة ومتسقة موثوقة رصد بيانات إىل افتقارا هناك أن أيضا تبني قدو - 86
 تلـــك متثيليـــة مـــد  مقارنـــة إموانيـــة لورالـــة موحـــدة بروتوكـــوالت إىل حاجـــة مثـــة وأن

 هنـاك ، ناقصـة  تقـديرات  أيضـا  هـ   اللـدائن  لتركيـء  املنم جـة  التقديرات أن ومبا .(158)البيانات
ــد إىل حاجــة ــن مءي ــات م ــات (159)املصــادر عــن البيان ــا ،(160)والومي ــك يف مب ــات ذل  عــن بيان
 احمليطـات  تيـارات  فهـم  حتسـني  لـنن  ومـن  .(161)املهملـة  أو املرقودة أو املتروكة الصيد معدات

ــها ــك يف يســاعد أن وحركت ــيق وأن النم جــة تل ــ  نيِع ــد عل ــة الســموية األرصــدة حتدي  املرحتل
 عمليـات  توجيـ   يف أيضـا  يساعد أنو ب  ،(162)تتضرر أن ميون اليت احمللية السموية واألرصدة
 .التنظيف

__________ 

ــر  (154) ــية  World Ocean Assessmentانظـــ  ”GESAMP, “Sources, fate and effects of microplastics و(؛ 9)احلالـــ
نظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة؛    التابعة مل اللجنة األوقيانوغرافية احلوومية الدوليةو(؛ 19)احلالية 

 أستراليا؛ ونيوزيلندا.ومنظمة األغ ية والءراعة، و
 أستراليا ونيوزيلندا. (155)
 (.21)احلالية  ’’McKinsey & Company and Ocean Conservancy, “Stemming the tideأستراليا و  (156)
إدارة الشـخون االقتصـادية واالجتماعيـة    و ،يضا نيوزيلنـدا أ. انظر (9)احلالية  World Ocean Assessmentانظر  (157)

 .التابعة لليونسوو واللجنة األوقيانوغرافية احلوومية الدولية ،التابعة لألمانة العامة
ــية  World Ocean Assessmentانظـــر  (158) ــة   9)احلالـ ــة البحريـ ــة البيئـ ــة ةايـ ــة، وجلنـ ــة والءراعـ ــة األغ يـ (، ومنظمـ

 بلطيــــق )جلنــــة هلســــنو (، وبرنــــام  األمــــم املتحــــدة للبيئــــة، ال ســــيما التقريــــر األول: منطقــــة حبــــر ال يف
Migratory species, marine debris and its management (UNEP/CMS/COP11/Inf.27), sect. E2.0. 

 .التابعة لليونسوو احلوومية الدولية اللجنة األوقيانوغرافية (159)
 االحتاد األوروا. (160)
 منظمة األغ ية والءراعة. (161)
 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. (162)

http://undocs.org/ar/UNEP/CMS/COP11/Inf.27
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 الصــيد معــدات فيــ  مبــا، احلجــم الوــبري البحــري احلطــام آثــار حــول حبــو  وأجريــت - 87
 أنـواع  وعلـ   (163)عـام  بشـو   البحريـة  احليـة  الوائنـات  علـ  ، املهملـة  أو املرقـودة  أو املتروكة

 جءيـــرة ســـاح  ميــاه  يف تعـــيش الـــيت ،األســنان  ذات احليتـــان مثـــ ، دةحمــد   منـــاطق يف نــة معي 
 واحليتـــان ،(165)اهلـــاد  احملـــي  إـــال يف املـــرق  والســـلمون الســـلمون وأمســـاك ،(164)مـــاوي
 ومـ   .(167)سـاموا  يف األمسـاك  من أنواع وأربعة ،(166)املتوس  األبي  البحر يف الءعانف ذات
 حـول  البحـو   مـن  مءيد إىل حاجة أيضا وهناك .(168)ةاملنهجي  والبح يف نق  هناك، ذلك
 الشـديدة  املنـاطق  يف الواقعـة  املوائـ   عل  ،الدقيقة واللدائن اللدائن في  مبا، البحري احلطام آثار

 .(169)حبرية وحشائش مرجانية لعا  هبا توجد كاليت، احلساسية
 أن إال ،(170)البحريـة  احليـاة  علـ    الدقيقـة  اللـدائن  تـنثري  عـن  جدا القلي  إال يقعر  وال - 88
 وامللوثـات  الضـارة  الويميائيـة  املـواد  لنقـ   مـرا  رـتح ي اللـدائن  هـ ه  ابـتاع  أن يف الـتباها  هنـاك 

 ناقــ  إىل اللــدائن هــ ه تتحــول أن احملتمــ  مــن أنــ  عــن فضــا، الغ ائيــة الشــبوة إىل العضــوية
 األنـواع  علـ    الدقيقـة  اللـدائن  آثـار  متاما تتضح و  .(171)(24 الرقرة انظر) امُلمرضة لوائناتل

 علــ  اللــدائن هــ ه تــنثري فهــم يف نقصــا هنــاك أن كمــا.  غــ الل مصــدرا تــوفر الــيت البيولوجيــة
 .(172)اخلصو  ه ا يف للمخاطر تقييمات  يتنر يتم و ، البشرية الصحة
 إجـرا  ، الـ كر  سـالرة ال احملـددة  البحثيـة  االحتياجـات  جبانـب  ،يلءم أن  إىل أيضا وُألري - 89

 .احلية الوائنات عل  (173)البيئية التهديدات ملختلف التراكمية اآلثار بشنن حبو 
__________ 

، وأمانـة مجاعـة احملـي  اهلـاد ،     التابعـة لليونسـوو  ك  من اللجنة األوقيانوغرافيـة احلووميـة الدوليـة    إسهامات  (163)
 احليتان، ونيوزيلندا. واللجنة الدولية لشخون صيد

(164) Pacific Whale Foundation, “Quantifying the risk that marine debris poses to odontocetes in coastal waters 

of the 4-island region of Maui”. 
 .إلدارة مصائد أمساك القريد  الشماليةاللجنة االستشارية  (165)
 احليتان.اللجنة الدولية لشخون صيد  (166)
 برنام  البيئة اإلقليم  جلنو  احملي  اهلاد . (167)
 منظمة األغ ية والءراعة. (168)
 نيوزيلندا واللجنة الدولية لشخون صيد احليتان. (169)
احلووميـة الدوليـة التابعـة لليونسـوو واللجنـة الدوليـة لشـخون         االحتاد األوروا وبريو واللجنـة األوقيانوغرافيـة   (170)

 صيد احليتان وأمانة مجاعة احملي  اهلاد .
 أوسلو وباريس. ةنيوزيلندا وفييت نام والوكالة الدولية للطاقة ال رية ومنظمة األغ ية والءراعة وجلن (171)
 االحتاد األوروا ونيوزيلندا ومنظمة األغ ية والءراعة. (172)
 اللجنة الدولية لشخون صيد احليتان. (173)
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 مــن املءيــد إجــرا  بجيــ، والبحــار للمحيطــات األخــر  باالســتخدامات يتعلــق وفيمــا - 90
 املعروفـة  غـري  واألجسـام  السرن بني االصطدام حاالت عدد يف الواضحة الءيادة بشنن الدراسة

 يف االسـتغال  أنشـطة  بـني  التراعـ   يقـدر   و  .(174)مرقودة لحن حاويات أهنا يف يقشتب  اليت
 التراعـ   ذلـك  أن غـري . بعد تبدأ   األنشطة ه ه نأل،  املستقرة الدقيقة واللدائن البحار أعما 
 أيضـا  وهنـاك  .(175)القريـب  املسـتقب   يف األنشـطة  ه ه بدأت مىت لدراسةل هاما حمورا سيصبح
 رواســب يف دقيقــة لــدائن وجــود عــن النامجــة البيولوجيــة اآلثــارب املتعلقــة دراســاتال يف نقــ 
 .(176)البحار أعما 

 
 واإلنراذ والتنري  التنظيم يف الثغرات - با  

 جوانبـ   بعـ   تغط  ،الدقيقة واللدائن اللدائن في  مبا ،البحري احلطام موضوع أن م  - 91
، حتديــدا املوضــوع هلــ ا موــر  صــك أي يقوجــد فــا ،ووطنيــة وإقليميــة عامليــة صــووك عــدة

ــة العمــ  خطــ  بعــ  باســتثنا  ــة اإلقليمي ــة املتعلق ــة بالقمام ــرات )انظــر البحري ــن الرق  41 م
ــة أن ورغــم. (48 إىل ــاول أحوــام علــ  شــتم ت البحــار قــانون اتراقي  خمتلــف مــن التلــو  تتن

 القواعـد  بعـ   فـإن ،  الدقيقـة  واللـدائن  اللـدائن  فيـ   مبـا ، البحري احلطام أيضا تقوّلد اليت املصادر
 الربيـة  صـادر امل ملسـنلة  بالنسبة احلال هو كما، قانونا ملءم غري يءال ال املطلوبة الدولية واملعايري
. اآلن حــىت يتناوهلــا الــ ي الوحيــد العــامل  الصــك العــامل  العمــ  برنــام  يشــو  الــيت للتلــو 
 حـاالت  إىل لـيس  يـخدي  أن ميوـن  جءئيـا  املوضـوع  هـ ا  تـنظم  اليت األنظمة تعدد فإن، ك لك
 املوضـوع   املنظـورين  مـن  للمشـولة  العـامل   التنظـيم  يف ثغـرات  إىل أيضـا  بـ  ، فحسب تداخ 

 الصــووك بــني فيمــا التــآزر أوجــ  حتديــد ميوــن، التنريــ  تيســري أجــ  ومــن. كليهمــا واجلغــرايف
ــة ــة والسياســاتية القانوني ــد الدولي ــرات وحتدي ــئن .(177)الثغ ــت ول ــة كان ــدول غالبي  الســاحلية ال
 غــري الــدول مــن فقـ   القليــ  فــإن، إقليميـة  حبريــة اتراقيــة و/أو البحـار  قــانون اتراقيــة يف أطرافـا 

 مــن كــبريا قــدرا أن إىل بــالنظر حتــديا يشــو  مــا وهــو، الصــوني هــ ين يف أطــرا  الســاحلية
 التلـو   طريـق  عـن  ذلـك  يف مبـا ، الـرب  مـن  يـنيت  الدقيقـة  واللدائن اللدائن في  مبا البحري احلطام
 صـووك ال إطـار  يف املنرـ ة  األنشـطة  يف حمـدودة  أحيانـا  توـون  املشاركة فإن، وك لك. النهري

 وبروتوكـول  لندن التراقية بالنسبة احلال هو كما، املوضوع  اهب املتصلة قانونا لءمةامل خر األ
 .هبا امللحق 1996 عام

__________ 

 أمانة مجاعة احملي  اهلاد . (174)
 ؛ وأمانة مجاعة احملي  اهلاد .4، الرقرة A/70/74انظر الوثيقة  (175)
 أمانة مجاعة احملي  اهلاد . (176)
 اللجنة الدولية لشخون صيد احليتان. (177)

http://undocs.org/ar/A/70/74
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ــ  املســلم مــنو - 92 ــاك أن عمومــا ب ــء إىل حاجــة هن ــ  تعءي ــة الصــووك تنري ــة احلالي  الواجب
 ،البحـري  باحلطـام  البحريـة  البيئـة  تلو  وموافحة وخر  من  يف الرعالية تتحقق حىت التطبيق

 مـن  لعـدد  بالنسبة حتديا يشو  يءال ال التعءيء ه ا أن إال .(178)الدقيقة واللدائن اللدائن في  مبا
 االمتثـال  علـ   تشـج   الـيت  احلـوافء  إىل واالفتقـار  اإلنرـاذ  قـدرات  ضعف منها ألسبا ، الدول

ــال ســبي  فعلــ  .(179)اإلداريــة واملمارســات األساســية البنيــة وقصــور ــة فعاليــة تعتمــد، املث  تلبي
 التلـو   ملنـ   الدوليـة  اتراقيـة ل اخلـامس  املرفق يف عليها املنصو  النرايات تصريف التراطات

 الرقـرتني  )انظـر  املـوان   يف النرايـات  السـتام  كافيـة  مرافق توافر عل  كبريا اعتمادا  السرن من
ــ  ويف .(180)(62 و 61 ــاالت بعـ ــن، احلـ ــ  ميوـ ــات لوضـ ــادية توجيهـ ــنن إرلـ ــام بشـ  أحوـ

 نطـا   اسـتعرا   أن إىل مـثا  ألـري  فقد. برعالية تنري ها يف الدول يساعد أن القائمة الصووك
ــق ــامس املرفـ ــا اخلـ ــد رمبـ ــ  يف يريـ ــدابري وضـ ــة تـ ــيما وال، وقائيـ ــد يف سـ ــا حتديـ ــتتبع  مـ  ستسـ

 تشـــو  الـــيت العـــار  الرقـــدان حـــاالت يف املرفـــق هـــ ا مبوجـــب “املعقولـــة االحتياطـــات”
 مــن الــرغم علــ و، األمســاك مصــائد ســيا  ويف .(181)التصــريف حبظــر يتعلــق فيمــا اســتثنا ات
ــا املنصــو  االلتءامــات ــم اترــا  يف عليه ــات الســموية ألرصــدةل املتحــدة األم ــيت وااللتءام  ال
ــها ــووك تررضـ ــة صـ ــة عامليـ ــر  وإقليميـ ــإن، أخـ ــم فـ ــدات وسـ ــيد معـ ــاج الصـ ــد إىل حيتـ  املءيـ

 مبـــاد  وضـــ  إموانيـــة ذلـــك يف مبـــا، واإلقليمـــ  العـــامل  الصـــعيدين علـــ  اإلجـــرا ات مـــن
 .(182)دولية توجيهية

 سـيا   يف، مـثا  ألـري  فقـد . االمتثـال  ورصـد  االمتثـال  جمـال  يف كبرية حتديات وتوجد - 93
 القصـو   للحـدود  نتيجـة  أنـ   إىل،  السـرن  مـن  التلـو   ملنـ   الدولية االتراقية من اخلامس املرفق

 مسـتثناة  العـا   مسـتو   علـ   الصـيد  سـرن  مـن  املائة يف 99 نسبة فإن، حلمولةا عل  املرروضة
 آليـة  أي توجـد  ال، ولـ لك . القمامـة  إلدارة خطـة  أو القمامة لتسجي  دفتر وجود التراط من

 كشــف أن اإلنرــاذ ســلطات أبــرزت وقــد. الصــدد هــ ا يف االمتثــال رصــد خاهلــا مــن ميوــن
 توـون  مـا  غالبـا  الغرامـات  وأن مسـتحيا  يوـون  يوـاد  بنجـاح  مرتوبيها ومقاضاة االنتهاكات
 بشـو   النرايـات  من التخل  طريق عن حتقيقها املمون التواليف بوفورات باملقارنة منخرضة
__________ 

إدارة الشــخون االقتصــادية واالجتماعيــة باألمانــة العامــة؛ واالحتــاد األوروا؛ وبرنــام  األمــم املتحــدة للبيئــة.     (178)
ــن األنشــطة الربيــة             ــة م ــة البحري ــة البيئ ــامل  حلماي ــ  الع ــام  العم ــ  برن ــدعم تنري ــانيا ل ــان م ــر أيضــا إع انظ

(UNEP/GPA/IGR.3/5.) 
 اللجنة الدولية لشخون صيد احليتان. (179)
 املنظمة البحرية الدولية. (180)
 بريو. (181)
 أمانة مجاعة احملي  اهلاد . -االحتاد األوروا ومنظمة األغ ية والءراعة وأمانة منتد  جءر احملي  اهلاد   (182)
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 يف النرايـات  اسـتام  مرافـق  تولرـة و ما مـة  يف التراوت عل  الضو  وسقّل  .(183)مشروع غري
 إزالـة  ميوـن ، الصدد ه ا ويف .(184)خاصة بصرة االمتثال تقثب  اليت العوام  من باعتباره املوان 
 خاصـة  ارسـوم  يرـر   ال نظـام  تطبيـق ب مشـروعة  غـري  بصـورة  النرايات من للتخل  حافء أي
 السـتخدام  العامـة  الرسـوم  يف مشـمولة  التوـاليف  هـ ه  فيـ   توـون  ولوـن  النرايـات  ترريـ   عل 
 يف املنرـ ة  باألنشـطة  متعلقـة  بروتوكـوالت  وعدة البحار قانون اتراقية كانت ولئن .(185)املينا 
 تلـك  فـإن ، واإلنرـاذ  لامتثـال  آليات أو تدابري، اإلقليمية البحار اتراقيات إطار يف ،تتضمن الرب

 الـنقه   أن ورغـم  .(186)للغايـة  ضـعيرة  أو لوظائرهـا  مخديـة  غـري  توون ما غالبًا واآلليات التدابري
 اإلجـرا ات  ملتابعة آلية توفر ال فإهنا، املرونة توفر، العامل  العم  برنام  مث ، قانونا امللءمة غري

 .الازمة التدابري اختاذ وضمان املتخ ة
 

 املتاحة الطرائق وأفض ، املمارسات وأفض ، التدابري وض  - جيم 
 املتواملة اإلدارة - 1 

 اللــدائن فيــ  مبــا البحــري احلطــام مســنلة معاجلــة إىل الراميــة التــدخات فعاليــة تتوقــف - 94
ــدائن ــة والل ــ  ،الدقيق ــاع عل ــ  هنــ  اتب ــرب يف األنشــطة إلدارة متوام ــف يغطــ  والبحــر ال  خمتل
 األبعـاد  بـني  التوامـ   وحتقيـق  ،(187)احمليطـات  إىل احلطـام  هـ ا  خاهلـا  مـن  يصـ   اليت املسارات

ــة االقتصــادية ــة واالجتماعي ــة الســلطات خمتلــف بــني اإلجــرا ات وتنســيق ،(188)والبيئي  القطاعي
ــ  املختصــة ــوطين الصــعيدين عل ــدويل ال ــ  املنرــ ة االســتجابات واتســا  ،(189)وال ــف عل  خمتل

 أيضــا لءموســي .(191)الصــلة ذوي املعنــيني املصــلحة أصــحا  مجيــ  وإلــراك ،(190)املســتويات
 .(192)واملواد للمنتجات الواملة احلياة دورة تغطية

__________ 

 لشخون صيد احليتان. الصادرة عن اللجنة الدولية SC/65a/Rep06الوثيقة  (183)
 .املرج  نرس  (184)
تقرير حلقة عم  اللجنة الدولية لشخون صـيد احليتـان بشـنن ختريـف وإدارة التهديـدات الـيت يشـولها احلطـام          (185)

 .(IWC/65/CCRep04البحري يف احليتانيات )
(186) UNEP/GPA Coordination Office, Protecting Coastal and Marine Environments from Land-based Activities: A 

Guide for National Action (The Hague, 2006)   :متــــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــراب  التـــــــــــــــــــــايل
http://coralreef.noaa.gov/aboutcrcp/strategy/reprioritization/wgroups/resources/lbsp/resources/06gpa_handbook.pdf. 

 .املرج  نرس  (187)
(188) A/70/74  وA/70/78. 
 برنام  األمم املتحدة للبيئة. (189)
 بريو. (190)

http://undocs.org/ar/A/70/74
http://undocs.org/ar/A/70/78
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 األول (9) العــامل املتوامــ  البحــري التقيــيم مثــ  املتواملــة لتقييمــاتا اســتخدام وميوــن - 95
 اإلدارة دعـم  كـ لك  وميوـن . (186)للمسـنلة  املختلرـة  األبعـاد  بـني  الـرواب   حتديد يف للمساعدة
 التقيـيم  عمليـات  وتـوفر . املعلومـات  وتبـادل  املتاحـة  العلميـة  املعلومـات  أفضـ   إتاحـة ب املتواملة
 لورالـــة ، املســـترادة الـــدرو   ذلـــك يف مبـــا ، الازمـــة املعـــار   قاعـــدة املســـتمرة  والرصـــد
 .التويرية اإلدارة

 
 املنب  من املواد ه ه معاجلة - 2 

 “الثقافية”بري التدا )أ( 
 أمــرا ســلبية آثــار مــن عنــ  يــنجم ومــا الباســتيو  بــالتلو  العــام الــوع  إذكــا  ميثــ  - 96

 والبيئيـــة االجتماعيـــة الروائـــد وإظهـــار مســـخول بشـــو  اللـــدائن اســـتهاك تشـــجي ل أساســـيا
 أوسـاط  يف بالتوعيـة  القيـام  اخلصو  وج  عل  أيضا ويتعني .(193)التدوير إلعادة واالقتصادية
 البنيــة تطــوير يف االســتثمار تشــجي  مــ  بــاالقتران، وغريهــم واملســتهلوني واملــوزعني املصــنعني
 بشـنهنا  اإلحصـا ات  وإنتـاج  الـرب  مـن  تيـة اآل والنرايـات  البحـري  احلطام مراقبة أج  من التحتية

، ذلـك  إىل وباإلضـافة  .(194)تـدويرها  وإعـادة  النرايات ملعاجلة نظم إنشا  أج  ومن، وتصنيرها
 تعءيـء ل عـام  احتيـاج  وجـود  إىل أيضـا  وألـري  .(195)الصيد سرن ومشغل  الصيادين تثقيف يلءم

 لـراكات  إقامـة  مواصـلة  علـ   الـدول  ولقـجعت  .(196)واخلـا   العام القطاعني بني الشراكات
 ســامة يف البحــري احلطــام تـنثري  مبــد  للتوعيــة املــدين واجملتمـ   املتخصصــة املهنيــة الــدوائر مـ  
 .(197)اقتصادية خسائر من ذلك عن ينجم وما وإنتاجيتها البحرية البيئة
 السـلوك  مارسـة  علـ   املسـتهلوني  تشـجي   علـ   العمـ   مواصـلة  أيضا الضروري ومن - 97

 البحـري  احلطـام  مسـنلة  معاجلـة  يف حامسـا  عاما يعد السلوك ه ا أن إذ، أكرب بشو  املسخول

__________ 

 نيوزيلندا. (191)
 (.30)احلالية  Impacts of Marine Debris on Biodiversity :انظر (192)
 بريو. (193)
 نام. فييت (194)
 جلنة حر  املوارد البحرية احلية يف أنتاركتيوا. (195)
 برنام  األمم املتحدة للبيئة. (196)
 األمساك يف جنو  لر  احملي  األطلس . ئدمنظمة مصا (197)
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 األكيـا   اسـتخدام  وقـف  أو تقلي  طريق عن مثا وذلك ،(198)الدقيقة واللدائن اللدائن في  مبا
 والتغليـف  التعبئـة  مـواد  علـ   أكـرب  حظـر  وفـر  ، فقـ   واحـدة  مـرة  تستخدم اليت الباستيوية
ــة غـــري الباســـتيوية  األطبـــا  تـــوفري عـــن والتوقـــف، العضـــوي أو البيولـــوج  للتحلـــ  القابلـ
 قابلــة مــواد مــن املصــنوعة تلــك باســتثنا ، واحــدة مــرة تســتعم  الــيت الباســتيوية واألكــوا 
 تطبيقــات اســتخدام خــال مــن املســتهلوني توعيــة زيــادة أيضــا وميوــن .(199)احليــوي للتحلــ 
 أن ميوـن  مـا  وهـو ، إليهـا  الوصـول  يسـه   الـيت  املعلومـات  مصادر من وغريها احملمولة األجهءة
 .(200)أفض  خيارات انتقا  يف يساعدهم

 
 االقتصادية أو السوقيةري التداب ) ( 

 اآلثـار  منتجـاهتم  تصـميم  عنـد  يراعـوا  أن علـ   املنتجني تشجي  أيضا مبوان األمهية من - 98
 وأن؛ ممنتجـاهت  عليهـا  حتتـوي  الـيت  والعناصـر  املوونـات  مـن  الطبيعيـة  البيئة عل  تق  أن احملتم 
 وأن؛ لــدائنال اســتخدام يف كثافــة وأقــ  للبيئــة ما مــة أكثــر لتصــبح املنتجــات تصــميم يعيــدوا

 إعـداد  يف اإللـعاعية  التونولوجيـات  اسـتخدام  مثـ   ،(201)أمانـا  أكثـر  كيميائية مواد يستخدموا
 تنييــد عــن أيضــا ُأعــر و .(202)احليــوي للتحلــ  القابلــة البــوليمرات مــن مبتوــرة تغليــف مــواد

 غـري  االسـتخدامات  بعـ   حظـر  أو تقييـد  إىل ترم  اليت زمنيا احملددة األهدا  ذات ملبادراتا
 غـري  اللـدائن و، واحـدة  مرة تستخدم اليت تلك مث  ،(203)اللدائن من املصنوعة للمواد املستدامة
 منتجـات  يف ةاملسـتخدم   الصـغر  املتناهيـة  واخلرزات، العضوي التحل  أو احليوي للتحل  القابلة

 الطـوع   االمتثـال  وآليات؛ (80 و 59 و 48 الرقرات )انظر الشطف مبجرد املنظ رة التجمي 

__________ 

يف املائـة مـن القمامـة     48ه  مصـدر  تصلة باألسر املعيشية املنرايات الجلنة هلسنو . تشري التقديرات إىل أن  (198)
ــدة مــن أنشــطة ســياح     البحريــة ــة ياملوجــودة يف حبــر البلطيــق، بينمــا تشــو  النرايــات املتول مصــدر ة أو ترفيهي

 .من تلك القمامة املائة يف 33
ــو األ       (199) ــن أجــ  النم ــة م ــانون التحــول يف جمــال الطاق ــ ه املشــولة ق ــاجل ه ــ  فرنســا يف   يع ــ ي اعتمدت خضــر، ال

 .2015 عام
علـ  اهلواتـف   ( Beat the Microbead) “اخلـرزات املتناهيـة الصـغر    غل ـب علـ   ت”تطبيق يتيح االحتاد األوروا.  (200)

ال كيــة للمســتخدمني حتديــد مــا إذا كانــت منتجــات العنايــة الشخصــية حتتــوي علــ  هــ ه اخلــرزات املتناهيــة   
شـريطية للمنـت . وقـد اكتسـب هـ ا التطبيـق، املتـوافر بسـب  لغـات، لـعبية           العن طريق مسـح الشـررة   الصغر 
نـد جونسـون   آالعديـد مـن الشـركات الوـبرية املتعـددة اجلنسـيات، مثـ  يـونيليرر وجونسـون            ما أقنـ  كبرية،

 . وبودي لو ، بنن تعلن أهنا تنوي التوقف عن استخدام اخلرزات املتناهية الصغر
(201) UNEP, Plastic in Cosmetics (footnote 26), p. 7. 
 الوكالة الدولية للطاقة ال رية. (202)
 ستراليا واالحتاد األوروا ومنظمة األغ ية والءراعة.أ (203)
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 التصــميم يف واالســتثمار ؛(204)(82 إىل 80 مــن الرقــرات )انظــر الصــناعة دوائــر تقودهــا الــيت
 املتعلقــــة املمارســــات أفضــــ  وتبــــادل؛ (205)(59 الرقــــرة )انظــــر للمنتجــــات اإليوولــــوج 

 .النرايات بإدارة
 وضـ   األغ يـة  إنتـاج  نظمبـ  يتعلـق  مـا في املناسـبة  إلجـرا ات ا بـني  من يوون أن ميونو - 99

 املتعلقــة االعتبــارات وإدمــاج لــدائنال اســتخدام بشــنن مارســات مــدونات أو توجيهيــة مبــاد 
 جانـب  إىل، األغ يـة  سـامة  تتنـاول  الـيت  الدوليـة  واملعايري التوجيهية املباد  يف  الدقيقة باللدائن
 ميوــن، األمســاك مصــائد قطــاع ويف .(206)األغ يــة يف الدقيقــة اللــدائن الســتخدام حــدود وضــ 
 منخرضــة قــرو  وتقــدم، املناســبة الشــباك /تــوفري“القمامــة صــيد” لـــ بــرام  تنريــ  يف النظــر
 يف التجءئـة  جتـارة  قطـاع  وإلـراك ، انتظامـا  أكثر بصورة الصيد معدات استبدال لتيسري التولرة

ــة املــنكوالت ــرام  تنريــ و، التخريــف تــدابري توــاليف بعــ  حتمــ  يف البحري  إليداع/لــرا  ب
 مبعــدات تعلــق يتالــ احليوانــات فــك كيريــة علــ  الصــيادين وتــدريب، املتروكــة الصــيد معــدات
 .(207)الصيد
 مـن  الباسـتيوية  للنرايـات  االقتصـادية  القيمـة  عل  للتعر  طر  إجياد أيضا املهم من - 100
 ويلـءم  .(208)طاقـة  أو أخـر   مـواد  إىل حتويلها مث ، النرايات ه ه معاجلة إجرا ات حتريء أج 
 مـواد  إىل باسـتيك ال حتويـ   يف حاليـا  املستخدمة لتونولوجياتل التجارية اجلدو  حتسني أيضا
 التغليـف و التعبئـة  مـواد  قيمـة  مـن  املائـة  يف 95 خيسر االقتصاد نأ ُأبل  قدو .(209)وطاقة أخر 

 جمموعهـا  يتـراوح  والـيت ، واحـدة  مـرة  لاسـتخدام  حصـرية  لـب   بصورة املخصصة الباستيوية
 التغليـف و التعبئـة  مـواد  أن ذلـك  إىل يضا . سنويا دوالر بليون 120 و دوالر مليار 80 بني

__________ 

 .UNEP (2015) (footnote 201), p.6 االحتاد األوروا )انظر الررع ال ي يتضمن مسامهة السويد(. وانظر أيضا (204)
 االحتاد األوروا )انظر الررع ال ي يتضمن مسامهة فرنسا(. (205)
 منظمة األغ ية والءراعة. (206)
 الدولية لشخون صيد احليتان. اللجنة (207)
ــة التنــوع البيولــوج    (208) ــة اتراقي ــة االتراقيــة بــنن حلقــة عمــ  اخلــربا     .أســتراليا؛ وأمان ــة بإعــداد أفــادت أمان املعني

ــة مل  ــ  توجيهــات عملي ــار  ن ــوج  البحــري   للحطــام البحــري  الســلبية الوــبرية  وختريــف اآلث ــوع البيول ــ  التن عل
حلية ناقشــت التــدابري املتعلقــة مبنــ  النرايــات، مبــا يف ذلــك إموانيــة إعــادة  والســاحل  واملوائــ  البحريــة والســا

تصــميم املنتجــات واحلــد مــن النرايــات وإعــادة اســتخدامها وإعــادة تــدويرها، وغــري ذلــك مــن تــدابري إدارة      
 وحتمي  املنتجني املسخولية. ،وإلراك القطاع اخلا  ،النرايات

 Future Market :. وانظــــــــر أيضــــــــاOcean Conservancy, “Stemming the tide” (footnote 21) و أســـــــتراليا؛  (209)

Insights, “Plastic-to-fuel market: U.S. industry analysis and opportunity assessment 2015– 2020” متـــــــاح .
 .www.futuremarketinsights.com/reports/us-plastic-to-fuel-marketعل  الراب  التايل: 
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ــتيوية ــ  ال الباس ــها يقجم ــة يف 14 إال من ــادة املائ ــدويرها إلع ــ . ت ــدل نإ ب ــادة مع ــدوير إع  ت
 املعـدالت  عـن  كـثريا  املعـدلني  كـا  ويقـ  ، املعـدل  هـ ا  عن يق  األخر  الباستيوية املنتجات
 ُأفيـد و .(210)املائـة(  يف 90-70) والصلب واحلديد املائة( يف 58) الور  تدوير إلعادة العاملية

 مليــارات 4 االســتهاكية الســل  تبيــ  الــيت لشــركاتا علــ  تــوفر الباســتيك تــدوير إعــادة نأ
 األغ يـة  قطـاع  يف مبـادرات  خال من يتحقق الوفورات ه ه رب  من أكثر وأن، سنويا دوالر

 .(211)الوحوليـة  غـري  املشروبات قطاع يف مبادرات خال من منها املائة يف 17 نسبة تتحققو
 قيـا   وزيـادة  بتحسـني  الشـركات  تقـوم  أن ميوـن  ،(212)الصـناعة  هـ ه  يف املسا لة تيسري وبغية

 حترــء الــيت عوامــ ال تشــم و .(213)عنــها واإلفصــاح إدارهتــاو أنشــطتها ختلرهــا الــيت اللــدائن
 التغليـف  توـاليف  وخر  التجارية اعاماهت ةمسع ةاية يف تهارغب ب لك القيام عل  لشركاتا

 اســـتخدام مـــثا منـــها بوســـائ  ،(214)مريـــد مـــورد إىل الباســـتيوية النرايـــات وحتويـــ  الءائـــد
 خطـ   ووضـ   احليـوي  للتحل  قاب  باستيك استحدا و املابس يف تدويره املعاد الباستيك

 أخـر   حلـوافء  التـروي   وميون .(215)حياهتا دورة انتها  بعد الباستيوية املنتجات مجي  إلدارة
 أجـ   مـن ، للقمامـة  البلديـة  دافناملـ  يف تقـدفن  الـيت  النرايـات  مجيـ   علـ   رسـوم  فر  طريق عن
 علـ   األعمـال  ومخسسـات  احملليـة  واجملتمعـات  احملليـة  احلوومـات  ملسـاعدة  الازم التموي  إجياد
 .(216)حد أدىن إىل النرايات تقلي 
 الدقيقـة  باللـدائن  لتلـو  ل احملتملـة  األخطار عن اإلباغ بشنن توجيهات وض  وميون - 101
 احلوومـات  بـني  لـراكات  إقامـة  خـال  مـن  النـا   وعامـة  البحريـة  املنكوالت مستهلو  عل 

 اسـتخدام  مـن  لحـد ل مهمـان  أمـران  املمارسـات  وأفضـ   املنـاب   راقبـة وم .الصناعية واملخسسات
__________ 

 .7(، الصرحة 10  االقتصادي العامل  )احلالية املنتد (210)
ــر  (211)  UNEP, Valuing Plastic: The Business Case for Measuring, Managing and Disclosing Plastic Useانظـــــ

in the Consumer Goods Industry (Nairobi, 2014), p. 13. 
لباســتيك يف قطــاع الســل  اســتخدام الة ن لــركات تصــني  لعــب األطرــال هــ  صــاحبة أعلــ  كثافــ  يقــال إ (212)

وذلــك طنـا مـن موـاف  ثـاين أكسـيد الوربـون لوـ  مليـون دوالر مـن اإليـرادات،            48االسـتهاكية، مبعـدل   
ــ  قيمــة معرضــة        ــ لك توــون هــ ه الشــركات هــ  أصــحا  أعل ــدائن يف منتجاهتــا. وب بســبب اســتخدام الل

لـركات لـو ُألءمـت    عـدة  يف املائة مـن إيراداهتـا السـنوية. وسـو  يلتـهم ذلـك أربـاح         3.9للمخاطر، بنسبة 
 ,UNEP/GPA Coordination Officeانظــر  بــدف  التولرــة الواملــة لألضــرار البيئيــة الــيت يســببها الباســتيك.         

Protecting Coastal and Marine Environments (footnote 186), p. 9. 
 .UNEP, Valuing Plastic, p. 17 انظر (213)
 .املرج  نرس  (214)
 .pp. 41-47 املرج  نرس ، (215)
 نيوزيلندا. (216)
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 ســتايروفوماإلو البوليســترين عوامــات وكــ لك، املنجرفــة أو املتروكــة األمســاك جتميــ  أجهــءة
 املسـتويات  أعلـ   علـ   الصناعة أقطا  إللراك وميون .(217)املائية األحيا  تربية يف املستخدمة

 يف وبالـدف   اوآثارهـ  البحريـة  القمامـة ب املتعلـق  الـتروري  عل  التنثري بويرية املتعلقة املناقشات يف
 .أيضا فعاال يوون أن الصدد ه ا يف ثقافية نقلة إحدا  اجتاه
 

 النرايات إلدارة احملسنة املمارسات - 3 
 خـال  مـن  احمليطـات  إىل تتسـر   أن ميون فإهنا، سليمة إدارة النرايات تقدار ال عندما - 102
 النرايـات و. (218)ءرواجلـ  املـد  أو الـريح  تنقلـها  أنو اجملـاري  ميـاه  طرـح و الداخلية املائية اجملاري
 نســبة وتــنيت ،الربيــة املصــادر مــن املتســربة النرايــات مــن املائــة يف 75 مصــدر هــ  اجملم عــة غــري
 حيـد   الـ ي  التسـر   يـنجم  أن وميوـن  .اتالنراي إدارة نقُظم داخ  من املتبقية املائة يف 25 الـ
 مـدافن  اسـتخدام  عـن  وكـ لك  منـها  الـتخل   يف مائمة غري طر  اتباع عن القمامة مج  بعد

 بليونـا  مـة فث. (219)مةالسلي الضواب  إىل ترتقر أو ةمائم غري مواق  يف رمسية وغري رمسية قمامة
 مرافـق  إىل يرتقـرون  النـا   مـن  بايـني  3 و ،الصـلبة  نرايـاهتم  مجـ   بإموانيـة  حيظون ال لخ 
 الناميــة االقتصـادات  أن الـدويل  البنـك  ويقـدر . (220)ب للضــوا اخلاضـعة  النرايـات  مـن  الـتخل  

 يلـءم  بينمـا ، النرايـات  إدارة علـ   سـنويا  املتحـدة  الواليات دوالرات من دوالر مليار 46 تنرق
 .(221)تقريبا املبل  ه ا ضعف
 النرايـات  إدارة حتسـني  إىل دوليـة  حووميـة  منظمـات  عـدة و العامة اجلمعية دعت وقد - 103
ــ  ــا ومن ــها بوســائ ، إنتاجه ــة من ــر  هتيئ ــر اقتصــادية وحــوافء ف ــ )انظ ــ  (222)(33 رةالرق  مث

 التوـاليف  اسـترداد  ونظـم  ،(223)الباسـتيك  تـدوير  وإعـادة  ،موردا باعتبارها النرايات استخدام
 البحـري  احلطـام  تصـريف  عـن  السرن وإثنا  املوان  يف االستام مرافق استخدام عل  للتشجي 

__________ 

 منظمة األغ ية والءراعة. (217)
 .Jambeck and others, “Plastic waste inputs” (footnote 20), pp. 768-771 احملي  اهلاد . انظر أيًضاجلنة جنو   (218)
(219) McKinsey & Company and Ocean Conservancy (footnote 22). 
 االحتاد األوروا. (220)
 ،International Solid Waste Association, ”Sustainable solid waste management and the green economy” (June 2013) انظـــــــر (221)

 .www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=3217 الراب  عل  متاح
 منظمـة مصـائد األمسـاك يف جنـو  لـر  احملـي  األطلسـ        وأوسـلو وبـاريس    ةجلنـ و منظمة األغ ية والءراعـة  (222)

 برنام  األمم املتحدة للبيئة.و
 املتحدة للبيئة.برنام  األمم  (223)
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 باآلثـار  مهـور اجل لتوعيـة  ةـات  تنظـيم  إىل للبيئـة  املتحـدة  األمـم  برنـام   ودعـا  .(224)البحر يف
 إلقـا   ظـاهرة  تسـتهد  ، احمليطـات  علـ   النرايـات  مـن  السـليم  غري لتخل ا خيلرها اليت السلبية
ــة ــتخل و، الشــوارع يف القمام ــن ال ــة م ــة غــري بصــورة القمام ــدافن، قانوني ــة وم  ســيئة القمام
 علــ  الــدول األطلســ  احملــي  لــر  جنــو  يف األمســاك مصــائد منظمــة وحثــت .(225)رةاإلدا

 بــإدارة املتعلقــة واإلقليميــة الوطنيــة اتســتراتيجياال يف البحــري احلطــام مســنلة إدراج مواصــلة
 أمانـة  واقترحـت . (226)يـة البحر والصـناعات  واملـوان   السـاحلية  املنـاطق  يف سيما وال، النرايات
 مـن  حوهلـا  أسـوار  وإقامـة ، السـاح   عـن  ةبعيـد  لقمامـة ا مـدافن  توـون  أن اهلـاد   احملي  مجاعة
 ضـــرائب فـــر  إموانيـــة بدراســـة أســـتراليا وأوصـــت .(227)اتالنرايـــ تنـــاثر مـــن احلـــد أجـــ 
 جمـال  يف القـدرات  لبنـا   العامليـة  البحريـة  للمسـئولية  صندو  إنشا  إتاحة هبد  أخر  ورسوم
 .النرايات إدارة
، البيئـة  لصـا   املنتجـات  توييف أو تغيري ذلك يف مبا، حمورية أمهية ابتوارل وسيوون - 104

ــات وحتســني ــاة دورة يف واملعاجلــة االســترجاع تونولوجي  طــر  اســتحدا و ،الباســتيك حي
 تونولوجيـات  مـن  طائرـة  اسـتخدام  اخليـارات  بعـ   وتشـم  . (228)والتغليـف  للتعبئـة  مستدامة
 حتويــ   تونولوجيــات أو املثــال( ســبي  علــ ، غــاز  إىل حتويلــها) وقــود إىل النرايــات حتويــ 
 يف النرايـات  ملعاجلـة  الطاقـة(  باسـتخا   املصـحوبة  اإلحـرا   عمليات )مث  طاقة إىل النرايات
، النرايـات  كثافـة  فيهـا  تـنخر   الـيت  املنـاطق  أمـا  .(229)النرايـات  كثافـة  فيهـا  ترتر  اليت املناطق

 وحتويــ ، يــدوّيا القيمـة  عاليــة الباسـتيوية  النرايــات فــرز يف هبـا  املتاحــة اخليـارات  أحــد يتمثـ  ف
ــة مــن الوــثري ــود إىل البقي ــات مــن مســتخل  وق ــت صــناعة يف الســتخدام  النراي  .(230)األمسن
 الــ ين األفــراد يتعــر ، التــدوير إلعــادة رمسيــة نظــم اآلن حــىت فيهــا تتــوفر ال الــيت املنــاطق ويف

 الصـحية  املخـاطر  مـن  لعديـد ل تـدويرها  إعـادة ب يقـوم  ملن يبيعوهنا مث النرايات من املواد جيمعون

__________ 

 .منظمة مصائد األمساك يف جنو  لر  احملي  األطلس  (224)
 .http://waste-management-world.com/A/waste-management-key-to-cleaning-up-oceansانظر  (225)
 منظمة مصائد األمساك يف جنو  لر  احملي  األطلس . (226)
 احملي  اهلاد .جلنة جنو   (227)
 أوسلو وباريس. ةوجلنأستراليا  (228)
 .McKinsey & Company and Ocean Conservancy, “Stemming the tide” (footnote 21)انظر  (229)
 املرج  نرس . (230)
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 إىل، ومتوينـهم  إدمـاجهم  يصـري  أن يلءم قدف، مث ومن؛ املستضعرة الرئات إىل ينتمون ما كثرياو
 .(231)ح  أي يف ضروريا عنصرا، عملهم ظرو  لتحسني األمد طويلة خط  وض  جانب

 
 حاليا املوجود البحري احلطام تنظيف - 4 

 اللـدائن  فيـ   مبـا ، البحـري  احلطـام  دخـول  تقليـ   إىل الراميـة  اجلهود توملة أيضا ينبغ  - 105
 .عـ  بالر املوجـود  البحري احلطام تنظيف تستهد  جبهود، البحرية البيئة إىل ،الدقيقةواللدائن 

 تلــو   ملنــ   تــدابري  مــن  يلــءم  مــا  مجيــ   اختــاذ  منـها  بـنمور  الـدول  البحـار  قانون اتراقية وتقلءم
 الغــــر  هلــــ ا مســــتخدمة، مصــــدره كــــان أيــــا، عليـــ  والســـيطرة وخرضـــ  البحريـــة البيئـــة
 اأهـداف  اإلقليميـة  العمـ   خط  وتشم  .هتاقدرا م  واملترقة هلا املتاحة العملية الوســائ  أفضــ 
 اإلقليميـة  املنظمـات  بعـ   لـد   يوجـد  حـني  يف، (232)البحريـة  البيئـة  مـن  القمامة بإزالة متعلقة
 هافقـد  عـن  اإلباغ أو املرقودة املعدات استرجاع لتشجي  قواعد األمساك دئمصا بإدارة املعنية
 جتميـ   خاهلـا  مـن  ميون عاملية إلوترونية بوابة إنشا  يف حاليا جاٍر والنظر .(233)ذلك من بدال

 .(234)املعدات ه ه مبث  املتعلقة املعلومات
 احلطــام ميثــ ، البحريــة البيئــة تواجــ  الــيت األخــر  املســائ  مــن العديــد عوــس وعلــ  - 106

 مجيـ   يف اجلاريـة  التنظيـف  أنشـطة  يف اجملتمعية املشاركة من كبريا قدرا دتول  مشولة البحري
 دراسـة  حـول  تتمحـور ، أفـراد  يتبناهـا ، عديـدة  أفوـار  مثـة ، املنوال نرس وعل . (235)ا الع أحنا 

 االختبــار مــن مءيــد إىل اجلهــود هــ ه حتتــاج وســو  .(236)قــانطا األوســ  تنظيــفال عمليــات
 .تعميمها يتسى أن قب  والدعم

 
__________ 

 .املرج  نرس  (231)
 ة.أوسلو وباريس و برنام  األمم املتحدة للبيئ جلنة (232)
إال غـر  احملـي  األطلسـ  وجلنـة     يف مساك األجلنة حر  املوارد البحرية احلية يف أنتاركتيوا ومنظمة مصائد  (233)

مصائد األمساك يف إـال لـر  احملـي  األطلسـ  ومنظمـة مصـائد األمسـاك يف جنـو  لـر  احملـي  األطلسـ             
 .وجلنة مصائد األمساك يف غر  ووس  احملي  اهلاد 

 .لءراعةمنظمة األغ ية وا (234)
 املناسـبات االحتـاد األوروا وفييـت نـام وبرنـام  البيئـة اإلقليمـ  للمحـي  اهلـاد . انظـر، علـ  سـبي  املثـال،              (235)

ــات       ــ  احمليطـــــ ــة حرـــــ ــا منظمـــــ ــيت تنظمهـــــ ــواح  الـــــ ــف الســـــ ــة لتنظيـــــ ــة الدوليـــــ ــنوية للحملـــــ الســـــ
(www.oceanconservancy.org.) 

(، الـــ ي يهـــد  إىل www.theoceancleanup.comت )تنظيـــف احمليطـــامشـــروع انظـــر، علـــ  ســـبي  املثـــال،   (236)
ــتخراج ــتيو  اســـــ ــواد الباســـــ ــروع  يةاملـــــ ــي ؛ ومشـــــ ــن احملـــــ ــة   مـــــ ــات البحريـــــ ــلة املهمـــــ  Seabinســـــ

(www.seabinproject.com.ال ي يهد  إىل إزالة القمامة والءيوت والوقود واملنظرات ،) 
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 والتعاون التنسيق - 5 
 التعاون الشام  لعدة قطاعات )أ( 

 للحـدود  العـابرة  القضـايا  بشـنن  واملعلومـات  ةاملعرفـ  وتبادل الدويل التعاون تعءيء يقَعد - 107
ــالتلو  املتعلقــة  للتعــاون وميوــن .املشــولة هــ ه حــ  يف نيحمــوري عــاملني البحــري احلطــامب ب
 تبــادل زيــادة علــ  شــج  ويق التخصصــات تعــددةامل البحــو  يعــءز أن قطاعــات لعــدة الشــام 

 والتونولوجيـات  املمارسـات  أفضـ   بشـنن  وكـ لك ، املشولة جوانب خمتلف بشنن املعلومات
ــالنر  التعــاون هــ ا ويعــود .البيئيــة ــيم الرصــد جهــود علــ  ب ــيح، أيضــا والتقي  وجــ  علــ ، ويت

 فيـ   مبـا ، البحري احلطام مصادر لشىت املتآزرةو التراكمية لثثار أفض  تقييم إجرا ، اخلصو 
 يف حمتملـة  ثغـرات  أي سـد  قطاعـات  لعدة الشام  التنسيق ييسر كما .الدقيقة اللدائنو اللدائن
 .بينها ما يف التداخ  ومن  با ( - ثالثا الررع )انظر وتنري ها التنظيمية اللوائح
 املصـادر  مـن  واسعة طائرة عن ينشن البحري احلطام أن إىل نظراو، ذلك عل  وعاوة - 108
 واحملليـة  املركءيـة  احلوومـات  بإلـراك ، املنسق العم  من بد ال فإن ، ثانيا( الررع )انظر البشرية
 الصـعيد  وعلـ  . (237)السـلوكيات  يف تغـري  إحـدا   أجـ   مـن ، املـدين  واجملتم  اخلا  والقطاع
 أن ميوـن ، البحريـة  القمامة بشنن العاملية الشراكة منها صورا يتخ  ال ي ،التعاون فإن، الدويل
 متعـدد  هنـ   التبـاع  وميوـن . (238)املعلومـات  وتبـادل  اجلهـود  وتضافر املتب  النه  اتسا  يور 
 حنـو  علـ   القدرات بنا  ذلك يف مبا، القطاعات تعددةامل املسائ  يف النظر أيضا ييسر أن األبعاد
 .التونولوجية واالبتوارات العلوم حالة ملواكبة فعال
 

 القدرات  بنا ) ( 
 علــ  الناميــة الــدول ةقــدر بنــا  بضــرورة عديــدة مناســبات يف العامــة اجلمعيــة أقــرت - 109
 الـدول  لقابليـة  ماحظتـها  مـ  ، تطبيقها دعم عل و النرايات دارةإل احملسنة املمارساتب التوعية
 واحلطـام  الربية املصادر من البحري التلو  آثارب خا  بشو  للتضرر النامية الصغرية اجلءرية
 والقضـا   وموافحتـ   التلـو   مـن  الشـو   هـ ا  مبن  يتعلق فيما القدرات بنا  يشو و .البحري
 الــدول بــني فيمــا والشــراكات للتعــاون مســتمرا تعءيــءا تتطلــب األوجــ  متعــددة عمليــة عليــ 

 تقــوم أن وينبغــ  .املــدين واجملتمــ  الصــناعية واملخسســات ومنظماهتــا املتحــدة األمــم وهيئــات
 البحريـة  البيئـة  سـامة  علـ   البحـري  احلطـام  تـنثري  ملـد   أفضـ   فهـم  عل  القدرات بنا  جهود

 عنـدما  القصـو   كرا هتـا  اجلهـود  ه ه وتبل  .ذلك عن النامجة االقتصادية واخلسائر وإنتاجيتها
__________ 

 نيوزيلندا. (237)
 اللجنة الدولية لشخون صيد احليتان. (238)
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 الســاحلية واملنــاطق احمليطــات مــ  التعامــ  علــ  تركــء الــيت الوطنيــة اتســتراتيجياال يف تقــدَم 
 الصـــر  وميـــاه البحـــري النقـــ  ذلـــك يف مبـــا، البحـــري للتلـــو  والربيـــة البحريـــة واملصـــادر
 وعنــدما، البحريــة والصــناعات واملــوان  الســاحلية املنــاطق يف النرايــات إدارة ومــ ، الســطح 

 .واستخراج  البحري احلطام ملن  برام  وتنري  بوض  تقترن
 كرايـة  عـدم  مسـنلة  تالقـدرا  بنـا   أنشـطة  سـيا   يف معاجلتـها  يتعني اليت املسائ  ومن - 110
 تـنثري  وكيريـة ، البحريـة  البيئة عل ، الدقيقة واللدائن اللدائن في  مبا، البحري احلطام بنثر الوع 
ــ  التلــو  مــن الشــو  هــ ا ــة عل ــة وعــدم؛ املســتدامة التنمي ــات كراي  ومرافقــ  البحــث إموان

 علـ   واملعـايري  واألنظمـة  والقواعـد  السياسـات  كرايـة  وعـدم ؛ الازمـة  والتقنيـة  العلمية واملعرفة
 عـدم و؛ القائمـة  واإلقليمية العاملية االلتءامات وتنري  تعءيء آليات كراية وعدم؛ الوطين الصعيد
 اللـدائن  فيـ   مبـا ، البحـري  احلطـام  شـم  ي ي الـ ، البحـري  التلـو   وموافحـة  من  آليات كراية

 .تالتونولوجيـا  علـ   احلصول فر  وحمدودية؛ اإلنراذ قدرات كراية عدمو؛ الدقيقة واللدائن
 مثـة و .املـدربني  املـوظرني  عـدد  قلـة  عـن  النـاجم  التحـدي  إثـر  تترـاقم  مـا  كـثريا  التحديات وه ه
 .(73-63 الرقرات )انظر القدرات بنا  جمال يف بالرع  التنري  قيد موجهة أنشطة
 احلطــام وتقليــ  منــ  إىل الراميــة العامليــة اجلهــود أن علــ  أيضــا تشــديدال جــر  قــدو - 111

 خمتلرـة  أحنـا   يف عمـ   حلقـات  بتنظيم توميلها ينبغ ، الدقيقة واللدائن اللدائن في  مبا، البحري
 جديـدة  هنـ   دراسـة  مـ  ، وآثـاره  البحـري  التلـو   ألسـبا   أفضـ   فهـم  تنميـة  بغيـة ، العا  من
 .فعالة حلول إجيادو

 جبهـود  يتعلق فيما، والوطين اإلقليم  الصعيدين عل  ،حاليا مرتر  سقرها والتوقعات - 112
 تلـك  مـن  كـبرية  نسبة أن يبدو، الربية التلو  ملصادر املهيمن الدور إىل وبالنظر .القدرات بنا 

 تــدوير إعــادة ذلــك يف مبــا، والبحــر الــرب يف النرايــات إدارة معاجلــة حنــو توجيههــا يلــءم اجلهــود
 تطـوير  علـ   الناميـة  الـدول  ملسـاعدة  القدرات بنا  جمال يف جهود ب ل من أيضا بد وال .املواد
 هبـا  اخلاصـة  التحـديات  مراعـاة  م ، الصلة ذات والسياساتية القانونية األساسية واهلياك  األطر

 مـ   التعامـ   أجـ   من ضروري وه ا .التولرة منخرضة فعالة موجهة استجابات إىل وحاجتها
 الــيت النرايــات كميــة مــن للحــد ومتواملــة ولــاملة موج هــة اتاســتراتيجي وجــود عــدم مســنلة
ــدخ   احلطــام كميــة عــن ودقيقــة موثوقــة بيانــات إىل االفتقــار جانــب إىل، البحريــة البيئــة ت
 .ومصدره ونوع ، الدقيقة واللدائن اللدائن في  مبا، البحري
 السـليمة  واملعرفـة  التونولوجيات ونق  تطوير تعءيء إىل حاجة مثة، ذلك عل  وعاوة - 113
 الـيت  الناميـة  الصـغرية  اجلءرية الدول حالة يف خاصة أمهية األمر وهل ا .اقتصاديا واملستدامة بيئيا
 سـبي   علـ  ، الـدول  ه ه تستريد أن ميون الصدد ه ا فر  .كبريا حتديا النرايات إدارة هلا متث 
 .طاقة أو أخر  مواد إىل الباستيوية النرايات حتوي  تونولوجيات من، املثال
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 االستنتاجات - سادسا 
ــر هــ ا يقــدم - 114 ــة تقييمــا التقري ــنثري لويري ــا، البحــري احلطــام ت ــ  مب ــدائن في ــدائن الل  والل

ــ ، الدقيقــة ــ  العــا  حميطــات عل ــةل وإعاقت ــر وخيلــ  .املســتدامة لتنمي ــائ  إىل التقري ــثرية النت  م
 خطـريا  هتديـدا  ويشـو   اتاحمليط منظر يشوه احلطام هل ا واملستمر املتنام  التراكمف .انءعاجل
 وعلـ   الغـ ائ   األمـن  علـ   أيضا مبالرا هتديدا التلو  من الصورة ه ه متث و .البحرية لحياةل

 يف هبــا يضــطل  لــىت ألنشــطة عرقلتــها جانــب إىل، عيشــهم وســب  وســامتهم الســوان صــحة
 .واملاحة األمساك صيد مث ، البحر
ــايل - 115 ــاألمر، وبالت ــ  يقتصــر ال ف ــار شــننب الصــادرة التقييمــات كــون عل  املءعجــة اآلث
 يف الرمسيـة  غـري  التشـاورية  للعمليـة  السـاد   االجتمـاع  يف بالرع  ُطِرَحت اليت البحري للحطام

 ترـاقم  زيـادة  أيضـا  تظهـر  احلديثـة  الدراسـات  أن  إىل يتعـداه  لونو، سارية تءال ال 2005 عام
 بشـنن  السـنويني  قراريها يف تدعو أن إىل العامة اجلمعية التقييمات ه ه دفعت وقد .اآلثار ه ه

ــانون احمليطــات ــن عــدد اختــاذ إىل ،2005 عــام يف، األمســاك مصــائد واســتدامة ،البحــار وق  م
 إن  إذ، اليـوم  أكـرب  وزنـا  للعمـ   الندا  ه ا وحيم  .البحري احلطام مشولة ملواجهة اإلجرا ات

 عـدة  ألسـبا  ، ازديـاد  يف تـءال  ال احمليطات يف الدقيقة واللدائن واللدائن البحري احلطام كمية
 سـيوون ، مث ومـن  .لباسـتيك ل العـامل   نتاجاإل يف املستمرة والءيادة املادة تلك متانة زيادة منها

 فيهــا مبــا، تتحقــق أن دوليــا عليهــا املترــق لالتءامــات كــان إذا حموريــة أمهيــة اجلهــود لتوثيــف
 منـ   وهـ   أال ؛2030 لعـام  املستدامة التنمية خطة من 14  اهلد إطار يف الواردة االلتءامات
 األنشـطة  عـن  منـ   الصـادر  سـيما  وال ،كـبرية  بدرجـة  منـ   واحلـد  أنواع  جبمي  البحري التلو 
 األهـدا   يف ورد مـا  أيضـا  فيهـا  ومبـا  ،2025 عـام  حبلـول  ،البحري احلطام ذلك يف مبا ،الربية

 .باحمليطات املتصلة األخر 
ــ  مبــا، البحــري احلطــامو - 116  وواســ  املنشــن خــارج  لــيس، الدقيقــة واللــدائن اللــدائن في

 اختــاذ يلــءم مث ومــن .بريــة مصــادر مــن معظمــ  يــرد وإمنــا، فحســب للحــدود ًاوعــابر االنتشــار
 أمنـاط  ذلـك  يف مبـا ، األر  علـ   السـلوك  وأمنـاط  األنشـطة  معاجلـة  أجـ   مـن  عاجلـة  إجرا ات
 إدارة حتســني حنــو اخلصــو  وجــ  علــ  االنتبــاه توجيــ  وينبغــ  .الضــارة واالســتهاك اإلنتــاج
ــاة دورة ــوير، املنتجــات حي ــر تونولوجيــات وتط ــ  نظافــة أكث  إلدارة أنظــف أساســية وهياك

 بـالقر   املقـيمني  السـوان  توعيـة  يف اجلهد من مءيد ب ل إىل أيضا كبرية حاجة ومثة .النرايات
 البيئـة  تلـو   أن ميوـن  الـيت  األنشـطة  مـن  احلـد  بغيـة ، عنـ   بعيـدا  املقـيمني  وك لك الساح  من

 .حلطامبا احملم لة الرياح وتنثري األهنار ياهمب البحرية
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ــاجلو - 117 ــدد يع ــاتية القانونيــة الصــووك مــن ع ــ  علــ  والسياس  العــامل  الصــعيد مــن ك
 سـيما  ال، تنريـ ها  يـتعني  صـووك  وهـ   .املسـنلة  هـ ه  مـن  متنوعـة  جوانب والوطين واإلقليم 
 فيـ   مبـا ، البحـري  احلطـام  منـ   يتسـى  حـىت  القوة من مبءيد، البحار لقانون املتحدة األمم اتراقية
 علــ  األمــر هــ ا ينطــويو .فعالــة بصــورة عليــ  والســيطرة وخرضــ  ،الدقيقــة واللــدائن اللــدائن
 والتونولوجيـا  القـدرات  كرايـة  عـدم  منـها  ألسـبا  ، الـدول  مـن  لعـدد  بالنسـبة  عديدة حتديات
 .واملخسس  البشري املستويني عل  األساسية واهلياك 
 ختصـي  و مناسـبة  متوينيـة  تـدابري  بوضـ   عليهـا  التغلـب  ميوـن  التحـديات  ه ه أن بيد - 118
 ينبغــ  ال، قائمــة واملعــار  البيانــات فجــوات أن  حــني ويف .املشــولة ملعاجلــة املائمــة املــوارد
 التولرــة حيــث مــن الرعالــة التــدابري اختــاذ لتنجيــ  الوامــ  العلمــ  الــيقني إىل باالفتقــار التــ ر ع
 التـدابري  طائرـة  التقريـر  هـ ا  تناول وقد .التحوط  النه  م  متاليا، املسنلة ه ه ملعاجلة الازمة
 معاجلـة  يف تسـاعد  قـد  الـيت  اإلضـافية  اإلجـرا ات  عـن  فضـا ، بالرعـ   القائمة الواسعة التموينية
ــة األســبا  ــب إىل، شــولةللم اجل ري ــا املوجــود البحــري احلطــام معاجلــة جان  هــ ا ويف .حالي
 .أيضا فرصا التحديات متث ، الصدد
 ميوـن  املسـنلة  هـ ه  ملعاجلة الازمة لإلجرا ات حِلامُل الطاب  فإن، اخلصو  وج  عل ف - 119
 املتعـدد  الطـاب   ويتـيح  .التطبيـق  واجبـة ال الصـووك  تنريـ   تعءيـء  علـ   التركيـء  جتديد يشج  أن

، املتواملــة واإلدارة، القطاعــات بــني والتنســيق التعــاون لءيــادة فرصــة أيضــا للمشــولة األوجــ 
، والسـوقية  املاليـة  احلـوافء  منـها  بسـب  ، واملستهلوني املنتجني مسخولية زيادة تشجي  عن فضا

 التــدوير وإعــادة االســتخدام إعــادة مبــادرات وتتــيح .والتوعيــة، والتثقيــف، ةالتشــاركي والــنقهق 
 .أيضا جديدة اقتصادية فرصا املبتورة
ــار جتاهــ  باإلموــان يعــد و  - 120 ــة اآلث ــو  ذلــك يف مبــا، البحــري للتلــو  التراكمي  التل
 أهــدا  حتقيــق عرقــ ت اأهنــ إىل نظــرا، الدقيقــة واللــدائن واللــدائن البحــري احلطــام عــن النــاجم
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 األنشـطة  تسـرر  أاّل ضـمان  بغيـة ، وحـءم  بسرعة التصر  عن مجاعية مسخولية - واملستهلوني
 البيئـة  تسـمم  أو والبحـار  احمليطـات  تلـو   عـن  سـوا   حـد  علـ   والـرب  البحر يف السلوك وأمناط
، عصـرنا  يف احلامسـة  التحـديات  بعـ   مواجهة حماولتنا أثنا  وينبغ  .الغ ائية والسلسلة البحرية
 علــ  للمحيطــات اإليوولوجيــة الــنظم قــدرة تعءيـء  إىل اجلهــود مجيــ  توجيــ  ،املنــا  تغــري مثـ  

 جلهـود ا عليـ   ترتوـء  اأساسـي  مـوردا  - توـون  أن دائمـا  ويـتعني  - تشـو   احمليطـات ف .التويف
 .واملقبلة احلالية لألجيال املستدامة التنمية حتقيق إىل الرامية


