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القرارIG 20/10
اعتماد االطار االستراتٌجً إلدارة النفاٌات البحرٌة

االجتماع السابع عشر لؤلطراؾ المتعاقدة








استناداً إلى المبادرة العالمٌة للنفاٌات البحرٌة الخاصة باألمم المتحدة للبٌبة ،المبادرة التً قادت دوراً
فعاالً فً مساعدة إحدى عشر برنامجا ً للبحار اإلقلٌمٌة على تنظٌم وتنفٌذ أنشطة إقلٌمٌة على النفاٌات
البحرٌة.
استناداً إلى نتابج التقٌٌم لحالة النفاٌات البحرٌة فً البحر األبٌض المتوسط المعد ضمن إطار عمل العام
.2008
المإ ٌَدة من قبل المإتمر الدولً الخامس الخاص بالحطام البحري و استراتٌجٌة
التنبٌه إلى االلتزامات َ
هونولولو المنقحة ،حٌث هً استرلتٌجٌة إطار لمنع وتخفٌض وإدارة الحطام/النفاٌات البحرٌة.
التنبٌه إلى عملٌة التطبٌق التدرٌجً المتبعة من قبل خطة عمل البحر المتوسط لمباشرة عمل النظام
البٌبً إلدارة األنشطة البشرٌة فً نطاق البحر األبٌض المتوسط ،التً تشمل أهداؾ بٌبٌة وأهداؾ
عملٌة مرفقة بمإشرات وأهداؾ خاصة بالنفاٌت البحرٌة
أخذ البند الخامسة عشر بالحسبان ،وهو البند الخاص ببروتوكول المصادر البرٌة لتبنً خطط العمل،
والبرامج والمقاٌٌس ،وكذلك الملحق رقم  1القسم  ،Cالنقطة  14من نفس البروتوكول

تقرٌر ماٌلً:







ّ
المتبعة واإلطار االستراتٌجً المرفق إلدارة النفاٌات البحرٌة المعروضة فً
اعتماد وثٌقة السٌاسة
الملحقٌن  1و  2ضمن هذا القرار.
طلب برمجٌة المدبول ،ضمن شراكة مؽلقة بٌن األطراؾ المتعاقدة بالتعاون مع رإساء وشركابهم،
لتحضٌر خطة إقلٌمة خاصة بإدارة النفاٌات البحرٌة ضمن إطار البند الخامس عشر لبروتوكول
المصادر البرٌة.
دعوة أمانة خطة عمل البحر المتوسط إلى إقامة صبلت وثٌقة مع أمانة لجنة أوسبار من أجل درس مقاربة
مشتركة حول هذا الموضوع بالتعبٌر عن المشاؼل المشتركة وأخذ خاصٌات كل اتفاقٌة بعٌن االعتبار من أجل
فعالٌة أفضل.
حث األطراؾ المتعاقدة على الدعم الكامل للعملٌة وتقدٌم الموارد المبلبمة.

الملحق 1
سٌاسة جدٌدة لمعالجة النفاٌات البحرٌة فً
البحر األبٌض المتوسط
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سٌاسة جدٌدة لمواجهة النفاٌات البحرٌة فً البحر األبٌض المتوسط
خلفٌة
كانت النفاٌات البحرٌة فً البحر األبٌض المتوسط موضع اهتمام منذ بداٌة سبعٌنٌات القرن الماضًٌ .شكل الساحل
ومنطقة المجمعات المابٌة موطنا ً لـ  427ملٌون نسمة ( ٪ 7من سكان العالم)  ،ولـ  ٪ 7من األنواع البحرٌة المعروفة؛
وتجذب المنطقة  ٪ 25من التجارة السٌاحٌة الدولٌة ،و  ٪ 30من حركة الشحن البحري الذي ٌم ر عبر البحر األبٌض
المتوسط ( .)c2005إن إنتاج النفاٌات البحرٌة هو نتٌجة التوسع العمرانً وزٌادة األنشطة االقتصادٌة باالشتراك مع بنى
تحتٌة فقٌرة فً جمٌع أنحاء المنطقة مع مزٌد من المشاكل ،فً بلدان جنوب وشرق البحر األبٌض المتوسط  ،حٌث ال
ٌخضع  %80من مواقع دفن النفاٌات للمراقبة.
اعتمدت بلدان البحر األبٌض المتوسط اتفاقٌة حماٌة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقٌة برشلونة) فً عام  .1976فً
إطار هذه االتفاقٌة ،فً عام  1980اعتمدت بلدان البحر األبٌض المتوسط على بروتوكول لحماٌة البحر المتوسط من
التلوث من مصادر برٌةٌ .درك البروتوكول أهمٌة التعامل مع مشكلة النفاٌات البحرٌة .فً الملحق رقم واحد من
البروتوكول ُتع ّرؾ النفاٌات البحرٌة على أنها "المواد االصطناعٌة الثابتة التً ٌمكن أن تطفو ،تؽرق أو تبقى عالقة وقد
ُعرؾ
تتداخل مع أي استخدام شرعً للبحر" .تم تعدٌل البروتوكول فً عام  1996ودخل حٌز التنفٌذ فً عام ِ ٌ .2008
الملحق رقم  1من البروتوكول المعدل النفاٌات بؤنها "أٌة مواد صلبة مُص َنعة تم تجاهل معالجتها والتخلص منها أو تركها
فً البٌبة البحرٌة والساحلٌة".
صُنؾ حوض المتوسط كمنطقة خاصة ألؼراض من الملحق رقم  5من اتفاقٌة الماربول  .78/73قامت دول البحر
المتوسط الساحلٌة للملحق رقم  5للماربول مإخراً بتقدٌم بٌان مشترك للجنة حماٌة البٌبة البحرٌة فً المنظمة البحرٌة
الدولٌةٌ ،خطرونهم فٌه بؤنه قد تم تزوٌدهم بوسابل استقبال كافٌة للنفاٌة فً كافة موانبهم.
فً إطار برنامج مدبول لؤلمم المتحدة للبٌبة  /خطة عمل البحر المتوسط ،تم فً عام  1991نشر ببلٌوؼرافٌا شاملة عن
النفاٌات البحرٌة التً تحتوي على  440مرجعا ً وتقٌٌما ً لحالة التلوث فً البحر األبٌض المتوسط عن طرٌق المواد
االصطناعٌة الثابتة ،والتً ٌمكن أن تعوم ،تؽرق أو تبقى عالقة.

إجراءات خطة عمل البحر المتوسط على النفاٌات الساحلٌة والبحرٌة
َطلَب االجتماع الحادي عشر لؤلطراؾ المتعاقدة التفاقٌة حماٌة البحر المتوسط من التلوث وبروتوكوالتها ،1999 ،من
برنامج مدبول أن ٌُدرج برنامج عمله ،العمل على النفاٌات البحرٌة والساحلٌة وإعداد تقٌٌم ذو صلة.
تبعا ً لقرار األطراؾ المتعاقدة  ،تم إرسال استبٌان حول إدارة النفاٌات فً المناطق الساحلٌة للبحر األبٌض المتوسط
لبلدان البحر األبٌض المتوسط وتم تحلٌل اإلجابات بهدؾ إعداد تقٌٌم جدٌد .أظهر التقٌٌم أن المصادر الربٌسٌة للنفاٌات
الساحلٌة فً المنطقة هو جرٌان النهر ،واألنشطة السٌاحٌة والمراكز الحضرٌة الساحلٌة .وأشارت هذه النتٌجة أن سوء
إدارة النفاٌات الصلبة الساحلٌة  -العابمة على سطح المٌاه والموجودة فً قاع البحر  -هً المسإول الربٌس عن وجود
تقريا ً لدٌها
ب
القمامة على الشواطا .باإلضافة إلى النتابج المذكورة أعبلهٌ ،بدو أن جمٌع بلدان البحر األبٌض المتوسط
سٌاسات إلدارة النفاٌات الصلبة الساحلٌة ولكن تطبٌق هذه السٌاسات ضعٌؾ فً الؽالب بسبب ضعؾ التنسٌق بٌن
مختلؾ اإلدارات الوطنٌة والمحلٌة التً تتعامل مع قضاٌا النفاٌات الصلبة .وعلى أي حال ،القلٌل من الدول فقط لدٌها
سٌاسات تتعلق تحدٌداً بالقمامة البحرٌة .فً النهاٌة إن اإلدارة المحلٌة والبلدٌات هً المسإولة عن إدارة النفاٌات فً
المنطقة الساحلٌة .وٌقتصر دور وزارة البٌبة على جوانب المراقبة.
بنا ًء على هذه الحقابقَ ،ب َنت مدبول استراتٌجٌة لمساعدة السلطات المحلٌة الساحلٌة لتحسٌن إدارة النفاٌات الصلبة
الساحلٌة وم نع دخول القمامة فً البٌبة البحرٌة ،وقد تم اختبار هذه االستراتٌجٌة بنجاح من خبلل مشروع تجرٌبً ُّنفذ
فً لبنان .وُ قد وضعت أٌضا ً استراتٌجٌة وطنٌة للتكرار ،و ووفق علٌها من قبل جمٌع البلدٌات الساحلٌة اللبنانٌة.
العالمً  /االتحاد األوروبً إعداد مبادئ توجٌهٌة إلدارة الفضبلت
ة
فً عام  ، 2003تم فً إطار مدبول ومنظمة الصحة
الساحلٌة لمنطقة البحر األبٌض المتوسط .وقد أعدت هذه المبادئ التوجٌهٌة فً إطار برنامج العمل االستراتٌجً
(المصادر البرٌة) لمعالجة التلوث الناجم عن األنشطة البرٌة والتً تعتزم على مساعدة السلطات المسإولة والمخططٌن
والعاملٌن المٌدانٌٌن.

UNEP(DEPI)/MED IG.20/8
Annex II
Page 116

تبعا ً للمبادرة العالمٌة للفضبلت البحرٌة لـ  APG / PENUمن عام  ،2006تم إعداد تقٌٌم جدٌد من قبل مدبول لتحدٌث
الحالة الراهنة لمشكلة النفاٌات البحرٌة فً البحر المتوسط وفهم أفضل لكٌفٌة التعامل معها من قبل بلدان المنطقة .وكان
التقًٌم الجدٌد نتٌجة لجهد مشترك بٌن السلطات المختصة والمنظمات الحكومٌة الدولٌة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة
والعلماء والقطاعات االقتصادٌة فً العدٌد من بلدان البحر األبٌض المتوسط ،وقد اخذت كامل االعتبار ،وٌمكن عدّها
ً
متابعة للمبادرات واألنشطة الجماعٌة السابقة ذات الصلة باألمم المتحدة للبٌبة  /خطة عمل البحر المتوسط.
اعتمد التقٌٌم على المعلومات التً تم جمعها من استبٌانات مكتملة من أربعة عشر بلداً من بلدان البحر األبٌض المتوسط،
تقوم هذه االستبٌانات بتحلٌل بٌانات تنظٌؾ الشاطا بشكل أساسً فً الفترة ما بٌن  ،2006-2002ورصد وتسجٌل
القمامة الطافٌة على سطح البحر على طول مدة الدراسة المقامة من قبل الشركات األعضاء (هٌلمٌبا) مع السفن المسافرة
أو العابرة فً منطقة البحر األبٌض المتوسط ،والمواد المطبوعة والمبادرات القابمة واالتصاالت المباشرة مع السلطات
المحلٌة والجمعٌات والمنظمات ؼٌر الحكومٌة ،فضبلً عن العلماء واألفراد ،الذٌن ٌمكن أن ٌقوموا بتوفٌر بٌانات موثوقة
عن النفاٌات البحرٌة (المسجلة أو ؼٌر المسجلة) .تم بذل الجهود لتوفٌر إحصاءات مفٌدة ُتم ّكن من تقدٌم المزٌد من
االستقراء إلعطاء تقدٌر كمً لمشكلة النفاٌات البحرٌة فً البحر المتوسط.
تم مإخراً فً إطار التطبٌق التدرٌجً لنهج النظام اإلٌكولوجً ( )PACEإلدارة األنشطة البشرٌة فً منطقة البحر
األبٌض المتوسط من قبل خطة عمل البحر المتوسط (مقرر مإتمر األطراؾ  ،6 / 17 FIالمٌرٌا )2008 ،اقتراح هدؾ
بٌبً للنفاٌات البحرٌة  " :النفاٌات البحرٌة و الساحلٌة ال تإثر سلبا ً على البٌبة الساحلٌة والبحرٌة " .كما أن األهداؾ
التشؽٌلٌة مع المإشرات المرتبطة بها قٌد التطوٌر أٌضا ً .و سٌتم تنفٌذ رصد النفاٌات البحرٌة فً إطار برنامج رصد
متكامل لـ  ،PACEوالتً سٌتم تطوٌرها خبلل فترة السنتٌن .2013-2012
النتابج الربٌسٌة للتقًٌم


على الرؼم من البٌانات المفٌدة عن النفاٌات البحرٌة الموجودة فً المنطقة (أنواع و كمٌات ،وؼٌرها) فإنها
ؼٌر متناسقة ومقٌدة جؽرافٌا ً بشكل أساسً بؤجزاء من منطقة البحر األبٌض المتوسط الشمالً .و ٌعد إٌجاد
بٌانات بحث موحدة ألؼراض إحصابٌة بشؤن مشكلة القمامة فً البحر األبٌض المتوسط ضرورة قصوى.
عبلوة على ذلكٌ ،حتاج تبادل المعلومات بٌن الدول و بٌن المنظمات ؼٌر الحكومٌة و المنظمات الحكومٌة
الدولٌة و معاهد البحوث والجهات ذات العبلقة ،و ما إلى ذلك من البٌانات المتعلقة بنفاٌات البحر األبٌض
المتوسط إلى تحسٌن.



أكدت النتابج السابقة أن معظم النفاٌات البحرٌة فً البحر المتوسط هً من مصادر برٌة ،بدال من السفن.



تؤتً النفاٌات البحرٌة الموجودة على شواطا البحر األبٌض المتوسط من الشواطا والنشاطات الترفٌهٌة،
وتتكون أساسا ً من الببلستٌك (زجاجات وحقابب وقبعات  /أؼطٌة الخ)  ،و األلومنٌوم (علب ،أؼطٌة المعلبات)
والزجاج (قوارٌر) (  -- ٪ 52على أساس عد العنصر )ٌ .تماشى هذا الرقم مع المتوسط العالمً خبلل نفس
الفترة ( .)2006-2002النفاٌات البحرٌة من األنشطة المتصلة بالتدخٌن مسإولة عن ( ٪ 40عناصر تم
جمعها) و هً نسبة أعلى بكثٌر من المتوسط العالمً.



من حٌث القمامة البحرٌة العابمة فً البحرٌ ،شكل الببلستٌك حوالً  ،٪ 83.0فً حٌن أن جمٌع الفبات
الربٌسٌة األخرى (المنسوجات والورق والمعدن والخشب) تمثل حوالً ( ٪ 17عدد العناصر المبلحظ).



باإلضافة إلى أنها تشوه المنظر العام ،تشكل النفاٌات البحرٌة أٌضا ً أخطاراً جمّة على الحٌاة البرٌة والناس .تم
العثور على مجموعة متنوعة من أنواع الحٌاة البرٌة البحرٌة متشابكة أو متضررة من عناصر من النفاٌات
ُ
والطعم حوالً
البحرٌة .فً الواقع ،تمثل معدات الصٌد المهجورة ،والتً تتضمن خٌط الصٌد والشباك والحبال
 ٪ 70من مجمل التشابكات الحاصلة بٌن األنواع والنفاٌات البحرٌة.



تخضع معظم البلدان التً قدمت مساهمة فً هذا التقٌٌم لسلسلة من اإلصبلحات الخاصة بالسٌاسة المتعلقة
بالنفاٌات البحرٌة ،التً تؽطً نطاقا ً كامبلً من ممارسات منع النفاٌات على طول الطرٌق السلٌمة بٌبٌا ً للتخلص
من النفاٌات  ،على أمل إشراك نطاق واسع من أصحاب المصلحة ٌ .بقى التنسٌق اإلداري ،وتخصٌص
المٌزانٌة والقدرات التقنٌة وضعؾ التطبٌق هم العقبات الربٌسٌة .على الجانب اآلخر ،هناك مإشر واضح
على أن إشراك القطاع الخاص آخذ فً االزدٌاد .ال توجد أي دولة لدٌها أي نوع من مخطط تعاونً عبر
الحدود فً مسؤلة إدارة النفاٌات البحرٌة.



لم تتم معالجة التؤثٌر االقتصادي على النفاٌات البحرٌة فً المنطقة فً حٌن أن تعرٌؾ المإثرات على المنطقة
من حٌث الطبٌعة والبشر بحاجة إلى مزٌد من التحدٌد واالستكشاؾ.
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الوعً العام والتعلٌم
ً
توعٌة عامة على المدى
بالتوازي مع هذا التقٌٌم  ،طورت مدبول بدعم من برنامج البحار اإلقلٌمٌة لؤلمم المتحدة للبٌبة
المتوسط وحملة تعلٌمٌة حول إدارة النفاٌات البحرٌة فً البحر المتوسط مع الهدؾ العام للمساهمة فً حماٌة البٌبة و
التنمٌة المستدامة لمنطقة البحر األبٌض المتوسط
اختارت مدبول العمل مع المنظمات ؼٌر الحكومٌة الشرٌكة فً المنطقة  ،فً إطار مشروع بعنوان "حملة الحفاظ على
البحر األبٌض المتوسط خالٌا ً من الفضبلت" التً نفذتها المنظمات الشرٌكة الثبلث بدعم من األمم المتحدة للبٌبة  /خطة
عمل البحر المتوسط
كانت النتٌجة من المشروع كتٌبا ً منتجا ً من إحدى عشر لؽة نت لؼات بلدان البحر األبٌض المتوسط سلسلة من فعالٌات
التوعٌة والتنظٌؾ ومنشور لنهج استراتٌجً مشترك إقلٌمً حول كٌفٌة رفع مستوى التوعٌة والتثقٌؾ المناسب للجمهور
حول النفاٌات البحرٌة .وقد تم تطوٌر األخٌرة لعامة الناس وكذلك لجمٌع الجهات المعنٌة األخرى مثل صناعة النقل
البحري ،وقطاع السٌاحة ،والزراعة ،والسلطات اإلقلٌمٌة والوطنٌة  ،والمنظمات ؼٌر الحكومٌة ووسابل اإلعبلم ،إلخ.
وقد أجرت العدٌد من المنظمات الدولٌة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة مسوحات وحمبلت تنظٌؾ للشاطا العابدة بٌاناتها
ومعلوماتها إلى تلوث النفاٌات البحرٌة والساحلٌة للبحر األبٌض المتوسط .وتعتبر هذه الجهود  ،التً ال تزال معروضة،
مصدراً موثوقا ً للبٌانات والمعلومات.

نحو استراتٌجٌة جدٌدة لإلدارة السلٌمة للنفاٌات البحرٌة فً البحر المتوسط
مع بدء تنفٌذ بروتوكول المصادر البرٌة واتفاقٌة برشلونة ( ،)2008ودخول بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلٌة ( )MZCIحٌز التنفٌذ فً عام  2011والدخول فً التنفٌذ فً عام  2009من البحر األبٌض المتوسط باعتباره
منطقة خاصة (فً إطار المرفق الخامس من االتفاقٌة الدولٌة لمنع التلوث من السفن (ماربول)) ،بسبب المذكور أعبله تم
بالفعل تعزٌز مسؤلة إدارة النفاٌات البحرٌة.
نتٌجة لذلك  ،كان هناك شعور بالحاجة إلى الدخول فً مرحلة أكثر عملٌة ومعالجة مسؤلة النفاٌات البحرٌة مع مزٌد من
المبادرات الملموسة .مإخراً  ،فً تخطٌط خطة عمل متوسطة وطوٌلة األجل لخطة عمل البحر المتوسط ومدبول،
اقٌة برشلونة من األمانة العامة صٌاؼة استراتٌجٌة جدٌدة لئلدارة السلٌمة للنفاٌات
طلبت األطراؾ المتعاقدة فً اتؾ
البحرٌة فً منطقة البحر المتوسط وتقدٌمه العتمادها .
تستند االستراتٌجٌة التً ٌجري إعدادها على الهدؾ العام للتؤكد من أن النفاٌات البحرٌة والساحلٌة ال تإثر سلبا ًا على
البٌبة الساحلٌة والبحرٌة  ،و اآلثار المتعلقة بالممتلكات وكمٌات النفاٌات البحرٌة فً البٌبة البحرٌة والساحلٌة
مصؽرة ومسٌطر علٌها و مقصاة إلى أقصى حد ممكن  ،من خالل األنشطة اإلقلٌمٌة والوطنٌةٌ .تم سرد األهداؾ
المحددة لتحقٌق الهدؾ الكلً أدناه .فقد تم تطوٌر هذه األهداؾ بنا ًء على النتابج التً توصل إلٌها تقرٌر التقٌٌم
واالستبٌانات والمواد المطبوعة اإلضافٌة .كذلك تؤخذ األهداؾ فً اعتبارها األهداؾ البٌبٌة واألهداؾ التشؽٌلٌة مع
المإشرات المرتبطة بها والؽاٌات الخاصة بالنفاٌات البحرٌة ،والتً هً قٌد التطوٌر فً إطار التطبٌق التدرٌجً من قبل
خطة عمل البحر المتوسط لنهج النظام اإلٌكولوجً إلدارة األنشطة البشرٌة فً منطقة البحر األبٌض المتوسط
تعزٌز التنفٌذ السلٌم للتشرٌعات القابمة التً تتعامل مع النفاٌات المحلٌة الصلبة ،فضبل عن النفاٌات
الهدؾ األول:
الصلبة الموجودة فً البحر ،عن طرٌق بناء أو القٌام بالمزٌد من تطوٌر القدرات القانونٌة والمإسساتٌة فً السلطات
المحلٌة والموانا والمإسسات األخرى صاحبة المصلحة ،إلدارة النفاٌات البحرٌة فً إطار إدارة منطقة ساحلٌة متكاملة.
الهدؾ الثانً :التخفٌض ،بؽرض القضاء على النفاٌات البحرٌة المتولدة "فً الموقع" ( على الشواطا) ،مع التركٌز
على المواد الببلستٌكٌة والنفاٌات البحرٌة ذات الصلة بالتدخٌن.
الهدؾ الثالث :التؤثٌر على المواقؾ والسلوك البٌبً للسكان والسٌاح من المناطق الساحلٌة فً منطقة البحر األبٌض
المتوسط فٌما ٌتعلق بالنفاٌات البحرٌة.
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الهدؾ الرابع :متابعة تولٌد وتوزٌع اتجاهات النفاٌات البحرٌة من خبلل إنشاء برنامج لرصد المخلفات البحرٌة فً
البحر األبٌض المتوسطعلى أساس نهج النظام اإلٌكولوجً.
الهدؾ الخامس:

تقٌٌم معدات الصٌد المفقودة والمهجورة وتحدٌد وتنفٌذ تدابٌر مضادة ضد األضرار البٌولوجٌة.

الهدؾ السادس :إقامة التآزر مع المبادرات الجارٌة والمخطط لها فً منطقة البحر األبٌض المتوسط من حٌث صلتها
بالنفاٌات والقمامة البحرٌة .فً الواقع ٌ ،رمً هذا الهدؾ إلى ضمان التماسك والتنسٌق بٌن األنشطة المبعثرة التً
ٌضطلع بها مختلؾ أصحاب المصلحة فً جمٌع األهداؾ السابقة.
ٌجري إعداد االستراتٌجٌة من خبلل عملٌة تشاركٌة وقد تم مسبقا ً مناقشة عناصرها األساسٌة على مستوٌات حكومٌة
خبٌرة ومحددة .وٌقترح أن ٌكون تنفٌذها من خبلل خطة عمل إقلٌمٌة ملزمة بشكل قانونً على أساس المادة  15من
بروتوكول المصادر البرٌة ،على أن تصاغ على أساس اإلطار االستراتٌجً الذي أعدته مدبول .وسوؾ تشمل الخطة
اإلقلٌمٌة األنشطة على المستوٌٌن الوطنً واالقلٌمً وسوؾ تشٌر إلى مقاٌٌس وأهداؾ وجداول زمنٌة.
بٌنما ٌمكن لعدد من األنشطة التحضٌرٌة أن تنفذ على الفور على المستوٌٌن اإلقلٌمً والوطنً ،سٌتم إعداد خطة إقلٌمٌة
خبلل فترة العامٌن  ،2013-2012وسٌتم عرضها على األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة برشلونة العتمادها فً اجتماعها
المقبل فً عام .2013
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الملحق رقم 2
إدارة النفاٌات البحرٌة فً البحر المتوسط:
اإلطار االستراتٌجً
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قابمة المحتوٌات
 .1مقدمة
.1.1النفاٌات البحرٌة فً البحر المتوسط
 .2أهداؾ ومبادئ اإلطار االستراتٌجً
 .2.1األهداؾ
 .2.2مبادئ اإلطار االستراتٌجً
 .3اإلطار االستراتٌجً
 .3.1هدؾ األول  :تعزٌز التنفٌذ السلٌم للتشرٌعات القابمة التً تتعامل مع النفاٌات المحلٌة الصلبة ،فضبل
عن النفاٌات الصلبة الموجودة فً البحر ،عن طرٌق بناء أو القٌام بالمزٌد من تطوٌر القدرات القانونٌة
والمإسساتٌة فً السلطات المحلٌة والموانا والمإسسات األخرى صاحبة المصلحة ،إلدارة النفاٌات البحرٌة
فً إطار إدارة منطقة ساحلٌة متكاملة.
 .3.2الهدؾ الثانً :التخفٌض ،بؽرض القضاء على النفاٌات البحرٌة المتولدة "فً الموقع" (على
الشواطا) ،مع التركٌز على المواد الببلستٌكٌة والنفاٌات البحرٌة ذات الصلة بالتدخٌن.
 .3.3الهدؾ الثالث :التؤثٌر على المواقؾ والسلوك البٌبً للسكان والسٌاح من المناطق الساحلٌة فً منطقة
البحر األبٌض المتوسط فٌما ٌتعلق بالنفاٌات البحرٌة.
 .3.4الهدؾ الرابع :متابعة تولٌد وتوزٌع اتجاهات النفاٌات البحرٌة من خبلل إنشاء برنامج لرصد
المخلفات البحرٌة فً البحر األبٌض المتوسط ،على أساس نهج النظام اإلٌكولوجً.
 .3.5الهدؾ الخامس :تقٌٌم معدات الصٌد المفقودة والمهجورة وتحدٌد وتنفٌذ تدابٌر مضادة ضد األضرار
البٌولوجٌة.
 .3.6الهدؾ السادس :إقامة التآزر مع المبادرات الجارٌة والمخطط لها فً منطقة البحر األبٌض المتوسط
من حٌث صلتها بالنفاٌات والقمامة البحرٌة .فً الواقع ٌ ،رمً هذا الهدؾ إلى ضمان التماسك والتنسٌق بٌن
األنشطة المبعثرة التً ٌضطلع بها مختلؾ أصحاب المصلحة فً جمٌع األهداؾ السابقة.
السجل وخطة العمل
 .4إطار
ّ
ؾََ َذة
 .5األنماط ال ُم َن َّ
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تمهٌد
أعد اإلطار االستراتٌجً الحالً من خبلل عملٌة تشاركٌة .وقد أعدت المسودة األولى من قبل استشاري معٌن ،وبعد تداول
داخلً تم تقدٌمه (اإلصدار  2سبتمبر  )2008فً االجتماع الذي تم تنظٌمه فً  19-18سبتمبر  2008فً أثٌنا إلصحاب
ً
مناقشة وافٌة .استناداً إلى المناقشات التً دارت فً اجتماع
المصلحة ،وفً الٌونان حٌث تم التعلٌق ومناقشة المشروع
نقاط االتصال األخٌر للمدبول المنعقد فً رودس فً  27-25ماٌو  ، 2011حٌث تم عرض اإلطار االستراتٌجً ورحب
به المشاركون فً المإتمر  ،تم إعداد المسودة المنقحة من قبل األمانة.
ٌنقسم اإلطار االستراتٌجً إلى خمسة أقسام ٌ :قدم القسم األول مدخبلً إلى والتطور التارٌخً لهذه المسؤلةٌ .نص القسم
الثانً على أهداؾ ومبادئ اإلطار االستراتٌجًٌ .حدد القسم الثالث إطاراً استراتٌجٌا ً لتحقٌق األهداؾ ،وقد تم تحدٌد
األهداؾ وقابمة من األنشطة  ،بما فً ذلك الشركاء المقترحٌن ،كوسابل لتحقٌق األهداؾٌ .تضمن القسم الرابع إطار
السجل وخطة العمل التً تم تطوٌرها لتوجٌه تنفٌذ هذا اإلطار االستراتٌجً .القسم الخامس واألخٌر ،وٌصؾ طرابق
التنفٌذ المتوخاةٌ .جب على األطراؾ فً هذا االطار االستراتٌجً شمل جمٌع البلدان الموقعة على اتفاقٌة برشلونة.
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 .1مقدمة
1.1

النفاٌات البحرٌة فً البحراألبٌض المتوسط

النفاٌات البحرٌة هً القمامة الملقاة أو المواد المفقودة الناجمة عن أي نوع من أنواع النشاط البشري التً تمت فً البٌبة
البحرٌة  ،بما فً ذلك المواد الموجودة على الشواطا أو المواد الطافٌة على السطح أو التً رست فً البحر وتراكمت فً
قاعه.
تم التعرؾ على النفاٌات البحرٌة سابقا ً فً بداٌة ستٌنات القرن الماضً باعتبارها مشكلة هامة للحٌاة البحرٌة ولكن ومنذ
بشكل سرٌع على الصعٌد
ذلك الحٌن ٌتنا َم حجم النفاٌات البحرٌة والمشاكل البٌبٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة المرتبطة بها
ٍر
العالمً وفً البحر األبٌض المتوسط.
أدى حجم المشكلة إلى قلق متزاٌد دولٌا ً وإلى حد ما أٌضا ً فً منطقة البحر األبٌض المتوسط من جانب عدة حكومات،
ومنظمات وعلماء وسلسلة من المسوحات المتعلقة بالنفاٌات وحمبلت توعٌة ،التً ومع ذلك ال تزال حتى اآلن محدودة فً
نطاقها و صؽٌرة بالمقارنة مع حجم المشكلة.
مناطق البحر األبٌض المتوسط البرٌة (الشكل  )1تحتوي على مساحة قدرها  2.5ملٌون كٌلو متر مربع وٌبلػ طول
سواحلها حوالً  46000كلم ،يقع  ٪ 73منها فً الساحل الشمالً.

الشكل  :1البحر األبٌض المتوسط وبلدان منطقة البحر األبٌض المتوسط
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ٌشكل الساحل ومنطقة المجمعات المابٌة موطنا ً لـ  427ملٌون نسمة ( ٪ 7من سكان العالم)  ،ولـ  ٪ 7من األنواع البحرٌة
المعروفة؛ وتجذب المنطقة  ٪ 25من التجارة السٌاحٌة الدولٌة ،و  ٪ 30من حركة الشحن البحري الذي ٌمر عبر البحر
األبٌض المتوسط ( .)c2005إن إنتاج النفاٌات البحرٌة هو نتٌجة التوسع العمرانً وزٌادة األنشطة االقتصادٌة باالشتراك
مع بنى تحتٌة فقٌرة فً جمٌع أنحاء المنطقة مع مزٌد من المشاكل ،فً بلدان جنوب وشرق البحر األبٌض المتوسط ،
حٌث ال ٌخضع  %80من مواقع دفن النفاٌات للمراقبة.
لقد تم التعامل مع النفاٌات البحرٌة بشكل ضمنً فً البحر األبٌض المتوسط من خبلل إطار قانونً ومإسساتً لمعالجة
التلوث فً البحر المتوسط  ،هو االطار الذي توفره اتفاقٌة حماٌة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقٌة برشلونة) وخطة عمل
البحر األبٌض المتوسط  ،والتً ٌقودها برنامج األمم المتحدة للبٌبة .لقد تم تعدٌل هذا فً وقت الحقحٌث تمت تسمٌته بـ
االتفاقٌة الدولٌة لحماٌة البٌبة البحرٌة والمنطقة الساحلٌة للبحر المتوسط .وتتضمن االتفاقٌة سبعة بروتوكوالت بعضها ذو
صلة مباشرة أو ؼٌر مباشرة بالنفاٌات البحرٌة:








المنع والقضاء على تلوث البحر المتوسط الناجم عن اإللقاء من السفن والطابرات أو الترمٌد فً البحر.
التعاون على منع التلوث الناجم عن السفن فً حاالت الطوارئ  ،ومكافحة التلوث فً البحر المتوسط.
حماٌة البحر المتوسط من التلوث الناتج عن مصادر برٌو وأنشطة بشرٌة.
المناطق المتمتعة بحماٌة خاصة والتنوع البٌولوجً فً البحر األبٌض المتوسط.
حماٌة البحر المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاؾ واستؽبلل االنزالق القاري وقاع البحر وتربته
التحتٌة.
منع تلوث البحر المتوسط من قبل التحركات عبر النقل الحدودي للنفاٌات الخطرة وعملٌة التخلص
منها ،و
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة فً البحر المتوسط

منذ أن تنفٌذ البروتوكوالت ضد التلوث من المصادر البرٌة واألنشطة ومنع التخلص من النفاٌات الخطرة ،موجه من قبل
تقٌٌم التلوث البحري وبرنامج تحكم خطة عمل البحر المتوسط العروؾ بـ مدبول ،فإن إدارة النفاٌات البحرٌة ٌقبع أٌضا ً
تحت إشراؾ المدبول.
ساعد مدبول البلدان على وضع خطط العمل والبرامج .كما أعدت خطة العمل االستراتٌجٌة ( )PASعن طرٌق مدبول
واألطراؾ المتعاقدة فً عام  1998لمعالجة التلوث من المصادر البرٌة ،حددت خطة العمل بقع التلوث الساخنة على وجه
الخصوص ،والمناطق الحساسة من التلوث جنبا ً إلى جنب مع األنشطة المزمع تنفٌذها حتى عام  .2025بتوجٌه من بلدان
المدبول ثم خطط عمل وطنٌة معدة (برامج العمل الوطنٌة) حٌث تم تحدٌد مناطق معٌنة من التدخل وتقدٌر المٌزانٌة
المطلوبة .فً كل من  PASوبرامج العمل الوطنٌة من بٌن المجاالت ذات األولوٌة الربٌسٌة (مٌاه الصرؾ الصحً
والنفاٌات الصناعٌة والنفاٌات الصلبة) ،فإن مصادر النفاٌات البحرٌة مشمولة ضمنٌا ً.
دخل البروتوكول حٌز التنفٌذ مع مصادقة كل من كرواتٌا وسورٌا على بروتوكول المصادر البرٌة فً  11ماٌو .2008
هذا ٌمهد الطرٌق لمدبول فً شراكة مع األطراؾ لوضع برامج للحد من التلوث وتطبٌق أهداؾ ملزمة قانونٌا ً من أجل
القضاء على التلوث الناجم عن مصادر برٌة بما مع االشتمال على النفاٌات البحرٌة.
فً عام  1987ونظراً لعدم توافر معلومات عن النفاٌات البحرٌة والساحلٌة عقدت األمم المتحدة للبٌبة  /خطة عمل البحر
المتوسط اجتماعا ً مشتركا ً مع اللجنة األولمبٌة الدولٌة ومنظمة األؼذٌة والزراعة من أجل تعزٌز فهم تركٌبة وكمٌة
ومصدر للمواد الثابتة فً البحر األبٌض المتوسط .نتٌجة لهذا االجتماع تم تنفٌذ مشروع تجرٌبً فً خمسة بلدان (قبرص
واسرابٌل واٌطالٌا واسبانٌا وتركٌا) لتقٌٌم النفاٌات البحرٌة والساحلٌة  ،ونشرت تقرٌرا بعنوان "تقٌٌم حالة التلوث فً
البحر المتوسط الثابتة المواد االصطناعٌة التً قد تطفو أو تؽرق أو تبقى عالقة " .فً عام  1996تم إجراء تقٌٌم واسع
النطاق بؽرض إعبلم األطراؾ فً اتفاقٌة برشلونة  ،زود التقٌٌم المعنون "حالة البٌبة البحرٌة والساحلٌة فً منطقة البحر
األبٌض المتوسط" استعراضا ً فً العمق لجمٌع قطاعات االقتصاد فً المنطقة  ،والتً لها تؤثٌر مباشر على البحر األبٌض
المتوسط بصفة عامة والتً تسهم أٌضا ً فً مسؤلة النفاٌات البحرٌة .وعبلو ًة على ذلك تم وضع ببلٌوؼرافٌا شاملة تتضمن
ً
 440مرجعا ً تؽطً ثمانٌة مجاالت إنشابٌة حول هذا الموضوع الذي كان مصدراً مفٌداً
وخاصة للعمل العلمً فً المنطقة.
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تعهدت مدبول فً عام  2001تقٌٌما ً شامبلً عن الوضع فً إدارة النفاٌات الساحلٌة فً البحر المتوسط .وأظهرت نتابج
التقٌٌم أن المصادر الربٌسٌة للنفاٌات فً المنطقة الساحلٌة هً من مخلفات األنهار ،واألنشطة السٌاحٌة والمراكز
الحضرٌة الساحلٌة .تشٌر هذه النتٌجة إلى أن عدم كفاءة إدارة النفاٌات الصلبة الساحلٌة هً المسإولة عن وجود القمامة
على الشواطا  ،أو طوفانها على الماء أو وجودها فً قاع البحر .تتناقض النتابج المذكورة أعبله مع حقٌقة أن جمٌع بلدان
البحر األبٌض المتوسط تقرٌبا ً لدٌها سٌاسات إلدارة النفاٌات الصلبة الساحلٌة .فً الواقع  ،تعود المشكلة إلى تطبٌق
السٌاسات التً هً بشكل عام  ،ضعٌفة للؽاٌة بسبب ضعؾ التنسٌق بٌن م ختلؾ اإلدارات الوطنٌة والمحلٌة التً تتعامل
مع قضاٌا إدارة النفاٌات الصلبة وعدم كفاءة البنٌة التحتٌة وخدمات الموظفٌن .على أي حال ،ولعل جذور المشكلة األكثر
أهمٌة هو ؼٌاب السلوك السلٌم من قبل السكان الذي ٌرجع إلى نقص فً ثقافة التخلص من النفاٌات ،ونقص فً الثقافة
والتعلٌم .على الرؼم من أن القلٌل من الدول لدٌها سٌاسات محددة تتعلق بالنفاٌات البحرٌة ،فإن اإلدارة المحلٌة والبلدٌات
فً نهاٌة المطاؾ هً عاد ًة المسإول الربٌس عن إدارة النفاٌات فً المنطقة الساحلٌة .وٌقتصر دور وزارة البٌبة و  /أو
وزارات أخرى (التجارٌة البحرٌة ،والداخلٌة ،الخ) على توفٌر مبادئ التوجٌهات والسٌطرة.
على أساس هذه الحقابقَ ،ب َنت المدبول عملٌة لمساعدة  --كخطوة أولى  --السلطات المحلٌة فً المناطق الساحلٌة من أجل
ذت المدبول فً الفترة ما
تحسٌن إدارة النفاٌات الصلبة الساحلٌة ومنع دخول القمامة فً البٌبة البحرٌة .ضمن هذا الخط ،نؾ
بٌن  ، 2005-2004بالتعاون مع EGOMARو PEDANUمشروعا ً تجرٌبٌا ً مع بلدٌة طرابلس -لبنان ،حٌث تم
مباشرة تقدٌم المساعدة التقنٌة والقانونٌة باالشتراك مع حملة التوعٌة العامة .وكمتابعة لهذا المشروع الرابد ،تم الموافقة
وتطوٌر استراتٌجٌة وطنٌة للتكرٌر من قبل جمٌع البلدٌات الساحلٌة اللبنانٌة.
نشرت تقارٌر فنٌة مختلفة من قبل األمم المتحدة للبٌبة  /خطة عمل البحر المتوسط ،ضمن "سلسلة التقارٌر الفنٌة لخطة
عمل البحر المتوسط" تم التركٌز فٌها على الجوانب التقنٌة والسٌاسة الخاصة المتعلقة بالنفاٌات البحرٌة وإدارة النفاٌات
الصلبة .وعبلوة على ذلك هناك تقارٌر عن دراسات الحالة المتعلقة بالنفاٌات البحرٌة التً تم تنفٌذها فً إطار األمم
المتحدة للبٌبة  /خطة عمل البحر المتوسط والمدبول .فً عام  ، 2003نشرت خطة عمل البحر المتوسط لؤلمم المتحدة
للبٌبة المبادئ التوجٌهٌة إلدارة النفاٌات الساحلٌة فً منطقة البحر األبٌض المتوسط .وقد أعدت المبادئ التوجٌهٌة فً إطار
 PASوبالتحدٌد معالجة المصادر البرٌة من المخلفات البحرٌة ،وقد هدؾ إلى توفٌر إطار مشترك للسلطات المسإولة
والمخططٌن والعاملٌن المٌدانٌٌن فً صٌاؼة استراتٌجٌات التنمٌة الوطنٌة واإلقلٌمٌة فً سٌاق حماٌة بٌبة البحر األبٌض
المتوسط .فً عام  2005تم جعل منظور عالمً خاص بالنفاٌات البحرٌة متاحا ً من قبل "النفاٌات البحرٌة  -نظرة عامة
تحلٌلٌة" الخاصة باألمم المتحدة للبٌبة ،التً تم فً إطارها ضم مختلؾ األدوات العالمٌة واإلقلٌمٌة  ،فضبلً عن توصٌات
لؤلنشطة المستقبلٌة فً هذا المنطقة.
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 .2األهداؾ والمبادئ لئلطار االستراتٌجً
2.1

األهداؾ

إن الهدؾ العام لهذا الخطة االستراتٌجٌة هو التؤكد من أن النفاٌان البحرٌة والساحلٌة ال تإثر سلبا ًا على البٌبة الساحلٌة
والبحرٌة  ،والتؤكٌد نت تقلٌل اآلثار الم تعلقة بالممتلكات وكمٌات النفاٌات البحرٌة فً البٌبة البحرٌة والساحلٌة
والسٌطرة علٌها والتخلص منها إلى أقصى حد من خالل األنشطة اإلقلٌمٌة والوطنٌة.
لهذا اإلطار االستراتٌجً النفاٌات البحرٌة هً فبة من المواد المدرجة فً إطار بروتوكول المصادر البرٌة وألؼراض هذا
اإلطار االستراتٌجً وسٌتم تعرٌفها على أنها أي مواد مصنعة ثابتة وصلبة ،المتخلص منها أو المهجورة فً البٌبة
البحرٌة والساحلٌة .تتكون النفاٌات البحرٌة من العناصر التً تم استخدامها من قبل الناس و تم القاءها عمداً فً البحر أو
جُلبت بصورة ؼٌر مباشرة إلى البحر مع األنهار ومجاري مٌاه األمطار ،أو مع الرٌاح
األنهار أو على الشواطا ؛ ؾ
بطرٌقة عرضٌة  ،بما فً ذلك المواد المفقودة فً البحر بسبب سوء الطقس و األحوال الجوٌة (معدات الصٌد ،والبضابع)
 ،أو تركت من قبل الناس على الشواطا والسواحل .رؼم ان المواد العضوٌة (البراز مثبل) قد تكون مشمولة ضمن قابمة
النفاٌات البحرٌة فً بعض البلدان ،إال أنه وفً هذه الوثٌقة تم تصنٌؾ المواد المصنعة فقط (بما فً ذلك الخشب المعالج).
تم سرد األهداؾ المحددة لتحقٌق الهدؾ الربٌسً فً األسفل  .وقد وضعت هذه القابمة بناءاً على النتابج التً توصل إلٌها
تقرٌر التقٌٌم واالستبٌانات و المواد المطبوعة االضافٌة:

تعزٌز التنفٌذ السلٌم للتشرٌعات القابمة التً تتعامل مع النفاٌات المحلٌة الصلبة ،فضبل عن النفاٌات
الهدؾ األول:
الصلبة الموجودة فً البحر ،عن طرٌق بناء أو القٌام بالمزٌد من تطوٌر القدرات القانونٌة والمإسساتٌة فً السلطات
المحلٌة والموانا والمإسسات األخرى صاحبة المصلحة ،إلدارة النفاٌات البحرٌة فً إطار إدارة منطقة ساحلٌة متكاملة.
الهدؾ الثانً :التخفٌض ،بؽرض القضاء على النفاٌات البحرٌة المتولدة "فً الموقع" ( على الشواطا) ،مع التركٌز
اٌات البحرٌة ذات الصلة بالتدخٌن.
على المواد الببلستٌكٌة والنؾ
الهدؾ الثالث :التؤثٌر على المواقؾ والسلوك البٌبً للسكان والسٌاح من المناطق الساحلٌة فً منطقة البحر األبٌض
المتوسط فٌما ٌتعلق بالنفاٌات البحرٌة.
الهدؾ الرابع :متابعة تولٌد وتوزٌع اتجاهات النفاٌات البحرٌة من خبلل إنشاء برنامج لرصد المخلفات البحرٌة فً
البحر األبٌض المتوسط ،على أساس نهج النظام اإلٌكولوجً.
الهدؾ الخامس:

تقٌٌم معدات الصٌد المفقودة والمهجورة وتحدٌد وتنفٌذ تدابٌر مضادة ضد األضرار البٌولوجٌة.

الهدؾ السادس :إقامة التآزر مع المبادرات الجارٌة والمخطط لها فً منطقة البحر األبٌض المتوسط من حٌث صلتها
بالنفاٌات والقمامة البحرٌة .فً الواقع ٌ ،رمً هذا الهدؾ إلى ضمان التماسك والتنسٌق بٌن األنشطة المبعثرة التً ٌضطلع
بها مختلؾ أصحاب المصلحة فً جمٌع األهداؾ السابقة.

 2.2مبادئ اإلطار االستراتٌجً
إن المفهوم الكامن وراء هذا اإلطار االستراتٌجً هو أن النفاٌات البحرٌة مشكلة المحلٌة والوطنٌة وكذلك عابرة للحدود
ً
خاصة لمنطقة البحر األبٌض المتوسط هو أنه نظراً
تتطلب اتخاذ تدابٌر محددة على كل مستوى ،وعلى جمٌع المستوٌات؛
الختبلؾ مستوٌات التنمٌة االقتصادٌة بٌن البلدان ال بد من نهج للشراكة .حٌث أن إدارة النفاٌات البحرٌة لٌس نشاطا ً
مستقبلً؛ إزالة ما ٌشوب الرإٌا للناظر والذي تسببه النفاٌات البحرٌة هو مجرد عبلج لؤلعراض ال للسبب نفسه ،لذلك ٌجب
أن تندرج إدارتها فً إطار نهج متكامل إلدارة النفاٌات الصلبة فً كبل البر والبحر (انظر الشكل  .) 2لهذا السبب هناك
العدٌد من الجهات الفاعلة واألنشطة المتبلابطة فً مجال إدارة النفاٌات البحرٌة والتً ٌجب أن تدمج فً أي استراتٌجٌة
تعتزم للحد من النفاٌات البحرٌة.
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أ

ة
أُقبدس اُجؾش٣خ
اُؾؾٖ اُجؾش١

د

اُ٘لب٣بد اُجش٣خ

اُ٘لب٣بد أُٞمؼ٤خ
اُغٌبٕ اُغبؽِٓ ،ٕٞ٤غزخذٓ٢
اُؾبهئ/اُغ٤بػ

ٓؼذاد اُق٤بدٖ٣

ٓٞاهغ اُشدّ أُؾِ٤خ اُغ٤ئخ
اإلداسح
اُٜذّ أُجبؽش اُـ٤ش
ٓنجٞه ُِج٘بء/سدّ اُ٘لب٣بد

ٗوـ ٓؼذاد االعزوجبٍ
أُ٘و ٍٞػجش
األٓٞاط ،أُذ
ٝاُغزس ٝاُز٤بساد

أُ٘و ٍٞػجش اُظ
ٝ ٝاُغش٣بٕ اُغطؾ٢

ٗلب٣بد ثؾش٣خ
عِطبد ٝه٘٤خ راد
فِخ

عِطبد ٓؾِ٤خ
ٝؿ٤شٛب

عِطبد ٝه٘٤خ راد
عِطبد فِخ
إهِ٤ٔ٤خ ٓٝؾِ٤خ

عِطبد ٓغؤُٝخ

الشكل رل  .2المصادر الرئيسيح ل نفاياخ التحريح والس طاخ المس ولح ي ت دان التحر األتيض
المتوسط
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ٌعرض الشكل 2
للنفاٌات التً ٌعالجها اإلطار االستراتٌجً  ،باإلضافة إلى السلطات المعنٌة فً أغلب بلدان المصادر الثالث الرئٌسٌة
ٌ ات ال مح ل ٌة  ،ال ن فاٌ ات ال ص ناع ٌة  ،و مصادر برٌّة بما فً ذلك جمٌع النفا ) : (Aالبحر األبٌض الموسط
ال ن فاٌ ات ال ناجمة عن عم ل ٌات ال هدم  ،ال تً ت جد طرٌ قها ال ى ال ساحل عن طرٌ ق ال غ الف ال جوي
ةيرحبلا ةيرورملا تاكرحتلا عاونأ لك نع ةمجان ةيرحب رداصم ) (B؛يحطسلا نايرجلا وأ )حاير(
ءاٌحألا ةٌبرتو  ،كامسألا دئاصم ) ،الرفاهٌة بكارمو  ،تالحرلا نفس وأ ةيراجتلا نفسلا  ،تالقانلا(
وأ  ،حايسلا  ،ةيلحاسلا قطانملا ناكس اهب موقي يتلا )الموضعٌّة( نشاطات ترك المخلفات ) . (Cالبحرٌّة
ب اق ً "م س تخدمً" ال شاطئ .
إن حجم مشكلة القمامة البحرٌّة فً كل بلد ،إلى حد كبٌر ٌ ،عتمد بشكل مباشر على مستوى كفاءة خدم ات إدارة النفاٌات
الصلبة  ،التً توفرها الهٌبات المحلٌّة و سلطات الموانا للنفاٌات البلدٌة الصلبة ( )Aو النفاٌات البحرٌة ( )Bعلى التوالً
 .هاتان المشكلتان تم التعامل معهما عن طرٌق بروتوكوالت خاصة باتفاقٌة برشلونة والماربول ،و لذلك فإن االطار
االستراتٌجً الحا لً ٌدعم و ٌدعو إلى و ٌسهّل تطبٌق األحكام سالفة الذكر  .كنتٌجة  ،فإن االطار االستراتٌجً ال ٌركز
على انشاء البنى التحتٌة المختصة بالنفاٌات الصلبة عالٌة المستوى  ،كالمطامر  ،أو تجهٌزات احتواء النفاٌات فً المعابر
و مرافق إعادة التدوٌر  ،و من الواضح أنه تم تحدي دها  ،و فً بعض الحاالت تموٌلها عن طرٌق ال (  ) sPANو ال
( . )PASلذلك  ،فإن االطار االستراتٌجً ٌتركز بشكل أكبر على النفاٌات المتشكلة موضع ٌّا ً ( )Cباإلضافة إلى أنه ٌمكن
حتما ً ان ٌصل إلى الشاطا أو البحر من المصادر ( )Aو ( ، )Bعلى الرؼم من السٌطرة على النفاٌات بشكل جٌد  .هنا و
بعٌداً عن الحلول التقنٌة المعنٌة ب ( ، )Cسٌساهم االطار االستراتٌجً سٌساهم فً إنشاء قدرات قانونٌة و مإسسٌة من
السلطات المحلٌة و أصحاب المصالح المإسسٌة األخرى  ،ستقدم دعما ً برمج ٌّا ً لبلستثمارات الجارٌة و المخطط لها
(تشملها برامج العمل الوطن ٌة وؼٌرها من األنشطة الوطنٌة واإلقلٌمٌة )  ،بشكل من أشكال الوعً العام  ،المبادئ
التوجٌهٌة المعنٌة القطاعٌة  ،الدعوة وتشكٌل السٌاسة.
الكثٌر من النشاطات و اآللٌات التً سبق ذكرها تم تطوٌرها فً نطاق دول البحر المتوسط من قبل المنظمات اإلقلٌمٌة و
الوطنٌة و المنظ مات ؼٌر الحكومٌة المحلٌّة  ،السلطات المحلٌّة  ،المدارس  ،المنظمات المدنٌة المختلفة  ،و االطار
ٌ .مثل الشكل  3بعض اآللٌات المفتاحٌة لئلدارة ،
االستراتٌجً ٌشجّع استمرارٌة و تطوٌر مشاركة هذه النشاطات
والنشاطات المطبقة فً االطار االستراتٌجً  ،و الجهات الفاعلة الربٌسٌة/أصحاب المصلحة المشاركٌن.
سٌتم دعم اإلطار االستراتٌجً وسٌقوم بالمقابل بتعزٌز كل من االتفاقٌات والتشرٌعات القابمة ،بشكل مباشر و ؼٌر مباشر :
إتفاقٌة برشلونا و البروتوكوالت المتعلقة بها  .اتفافٌة ماربول  )78/73 LOPRAM( 78/73للح ّد من التلوّ ث الناتج عن
السفن (الملحق الخامس ) .اتفاقٌة لندن للح ّد من التلوث البحري بفعل تفرٌػ النفاٌات (بروتوكول  .)1996اتفاقٌة باسٌل
حول الح ّد من انتقال النفاٌات السامّة عبر الحدود والتخلص منها  .أجندة ( 21ورقة عمل  ،)21خطة جوهانسبرغ للتفعٌل .
معاٌٌر المفوضٌّة االوروبٌة والمتوسط لمً اه االستحمام  .توجٌهات المفوضٌّة األوربٌة للتؽلٌؾ و تؽلٌؾ النفاٌات (إي
سً .)94/62/توجٌهات إطار العمل االستراتٌجً البحري للمفوضٌّة األوروبٌة (.)DFSM
ال ٌهدؾ اإلطار االستراتٌجً هذا لتكرار الجهود المبذولة فً المنطقة لتنظٌؾ المتوسط من التلوث  .ولكن ت ّم عمل نسخته
هذه لتدعم على وجه التحدٌد أفق مبادرة المفوضٌّة األوروبٌة لعام  2020وعلٌه فقد ت ّم تبنً إطار زمنً مشابه لها.
أخٌراًٌ ،تبع اإلطار االستراتٌجً هذا منهج وقابً وسٌتم تطبٌق مبدأ "الطرؾ الملوِّ ث هو من ٌدفع " وفقا ً لطبٌعة الحالة .
ً
خاصة فً دعم السلطات المحلٌّة والدولٌّة لتطبٌق
وقد ت ّم التؤكٌد فً اإلطار االستراتًجً على استخدام األدوات االقتصادٌة
برامج استعادة (أو تؽطٌة) التكالٌؾ.
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أدوات اإلدارة

ذوي المصالح الربٌسٌة

 .1أُ٘ظٔبد اُذ٤ُٝخ

 .1أُؼبٛذاد اُذ٤ُٝخ

 .2اُٞصاساد اُٞه٘٤خ/اُؾٌ٤ٓٞخ
 .3اُغِطبد اإلهِ٤ٔ٤خ

 .3اُزؾش٣ؼبد اُٞه٘٤خ
 .4اُغ٤بعبد

 .5األؽخبؿ أُ٘لز(ٖ٣ؽشهخ ،خلش
طٝاؽَ ،اُخ)

 .6اُلٞائذ/اُنشائت
 .7أُشاهجخ

 .9اُزؼِْ٤
 .10ؽٔالد اُزٞػ٤خ اُؼبٓخ

 .7اُوطبع اُخبؿ (أُقبدس اُجش٣خ
ٝأُقبدس اُجؾش٣خ)

 .8اإلػالّ

 .11اُجش ارِلبصٝ ١اإلراػ٢
 .12اُجؾش
 .13ؽٔالد اُز٘ظ٤ق

 .9أُؼبٛذ األًبد٤ٔ٣خ
 .10أُذاسط

 .14اُض٣بساد أُذسع٤خ
 .15االؽزلالد/أُ٘بعجبد

ٓ .11غٔٞػبد ؽجبث٤خ
أخش( ٟاٌُؾبكخ ،اُخ)

اُؾٌَ .3
أدٝاد /إداسح األٗؾطخ أُؾزشًخ إلؽشاى أفؾبة أُقِؾخ ك ٢ر٘ل٤ز اإلهبس االعزشار٤غ٢

ال ث قاف يةو واالق ت صادي ة االج تماع ية
ال قان ون ية

 .8األدٝاد االهزقبد٣خ – اُؾٞاكض
 .6أُ٘ظٔبد ؿ٤ش اُؾٌ٤ٓٞخ ٝؿ٤شٛب
ٖٓ ٓغٔٞػبد أُغزٔغ أُزؾنشح

ال مؤ س س ية

 .5اُزؾٌْ
 .4اُغِطبد
أُؾِ٤خ

ال ص كوك

 .2رٞعٜ٤بد االرؾبد األٝسٝث٢
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-3

اإلطار االستراتٌجً

1-3

الهدؾ األول  :تعزٌز التنفٌذ السلٌم للتشرٌعات اإلقلٌمٌة القابمة للتعامل مع النفاٌات الصلبة الحضرٌة ،والنفاٌات
الصلبة البحرٌة ،عن طرٌق بناء أو مواصلة تطوٌر القدرات المإسسٌة والقانونٌة فً السلطات المحلٌة وسلطات
الموانا والجهات الفاعلة المإسسٌة األخرى إلدارة القمامة البحرٌة فً إطار اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلٌة

مبررات األنشطة المقترحة وخلفٌتها :التلوث الناجم عن السواحل واألنشطة الترفٌهٌة هو المصدر الربٌسً للقمامة البحرٌة
فً البحر المتوسط ،فهو ٌمثل  52فً المابة من القمامة  .والتلوث البحري من السفن ومصاٌد األسماك ومراكز تربٌة
األحٌاء المابٌة فً عرض البحر مهم كذلك ،ولكنه أقل حجما ً  .وٌشٌر تقرٌر التقٌٌم إلى أنه فً بعض البلدان ،تصل القمامة
إلى البحر األبٌض المتوسط من خبلل شبكات الصرؾ الصحً وأن أصل القمامة البرٌة خارج الموسم السٌاحً كان من
الصرؾ ومن فتحات التصرٌؾ  .عبلوة على ذلك أشارت تقٌٌمات مواقع التلوث الخطرة فً منطقة البحر األبٌض
المتوسط التً تجرى فً إطار مدبول وتستخدم فً تقارٌر برنامج استثمار البقع الساخنة فً البحر األبٌض المتوسط إلى
العدٌد من المقالب المفتوحة أو حاالت سوء إدارة المدافن الصحٌة للقمامة فً المناطق الساحلٌة .كذلك واجهت بعض المدن
الساحلٌة إجراءات قانونٌة من جانب االتحاد األوروبً لسوء إدارة النفاٌات وعملٌات مواقع التخلص ؼٌر القانونٌة.
وضمان تشؽٌل مرافق االستقبال فً الموانا بشكل صحٌح أمر فً ؼاٌة األهمٌة إذا أرٌد للمرفق الخامس ب ماربول أن
 .وقد أجرى مإخرا المركز اإلقلٌمً
ٌكون فعاال فً الحد من كمٌة النفاٌات التً ٌجري التخلص منها بواسطة السفن
لبلستجابة لحاالت طوارئ التلوث البحري تقٌٌما لمرافق استقبال النفاٌات مشٌرا فٌه إلى أن االحتٌاجات ما زالت قابمة.
وداخل منطقة البحر األبٌض المتوسط ٌؽطً بروتوكول المصادر البرٌة مجموعة واسعة من الفبات الملوثة البرٌة،
وبدخوله حٌز التنفٌذ فقد حان اآلن الوقت المناسب لتحدٌد أهداؾ ملزمة قانونا ،وإعداد تشرٌعات إقلٌمٌة بشؤن المصادر
البرٌة للقمامة البحرٌة على ؼرار المرفق الخامس لماربول الذي ٌؽطً المصادر البحرٌة.
وفً موازاة ذلك ،تتمثل التشرٌعات الربٌسٌة المتعلقة بإدارة النفاٌات فً توجٌه االتحاد األوروبً بشؤن النفاٌات
( ،)2006/12/ECوالتوجٌه بشؤن مدافن القمامة ( )99/31/ECوالتوجٌه بشؤن نفاٌات التعببة والتؽلٌؾ ()94/62/EC
التً توفر إطارا قانونٌا ،ولكن هذا ال ٌنطبق إال على  7بلدان من أصل  21بلدا فً منطقة البحر األبٌض المتوسط  .وقلٌل
من البلدان التً صدقت على بروتوكول المصادر البرٌة تناولت القمامة البحرٌة فً التشرٌعات الوطنٌة؛ ووجد االستبٌان
أدرجت بقٌة البلدان القمامة
القطري الذي أجراه مدبول أن خمسة بلدان فقط لدٌها سٌاسات محددة للقمامة البحرٌة ،و
البحرٌة فً إطار التشرٌعات الوطنٌة إلدارة النفاٌات  .وٌتٌح تصدٌق جمٌع األطراؾ مإخرا على بروتوكول المصادر
البرٌة فرصة لصٌاؼة التشرٌعات اإلقلٌمٌة للقمامة البحرٌة.
وبسبب االختبلؾ فً مستوى التنمٌة االقتصادٌة بٌن بلدان منطقة البحر األب ٌض المتوسط ( ،قٌم الناتج المحلً اإلجمالً
أقل فً بلدان جنوب وشرق البحر األبٌض المتوسط )ٌ ،قل أٌضا الحصول على الخدمات العامة وٌنخفض مستوى العمالة .
وٌع ّم هذا التباٌن نزوال إلى مستوى اإلدارة المحلٌة ،ومدى توافر الموارد المالٌة والتقنٌة والبشرٌة البلزمة إلدارة ا لخدمات
العامة على نحو فعال  .وإدارة النفاٌات الصلبة هً من الخدمات العامة التً تتلقى ،بصفة عامة ،أقل قدر من االهتمام
والتموٌل من الموارد الوطنٌة والدولٌة؛ أما مشروعات الطاقة والمٌاه والصرؾ الصحً فؤكثر شعبٌة وتجتذب معظم
المعونة اإلنمابٌة  .وال ٌبدو أن إدارة ال نفاٌات الصلبة أحد المجاالت ذات أولوٌة بالنسبة للحكومات  .إذ كانت األولوٌات
القطرٌة فً خطة العمل االستراتٌجً للبحر المتوسط والتشخٌص عبر الحدودي للبٌانات وبرامج العمل الوطنٌة تكمن فً
محطات معالجة مٌاه الصرؾ الصحً ومكافحة التلوث الصناعً ثم تؤتً بعدها إدارة النفاٌات الصلبة.
لذلك ،فً إطار هذا الهدؾ ٌجري حث الحكومات الوطنٌة بقوة ومن خبللها السلطات اإلقلٌمٌة والمحلٌة ،وتشجٌعها
والتٌسٌر علٌها إلى أقصى حد ممكن من أجل تنفٌذ األحكام المستمدة من االتفاقٌات الدولٌة /اإلقلٌمٌة والتوجٌهات وؼٌرها
من المبادئ التوجٌهٌة التً تهدؾ إلى الحد الفعال من وصول النفاٌات إلى سواحل البحر األبٌض المتوسط سواء من خبلل
الجداول واألنهار والمصارؾ أو عن طرٌق األمواج والتٌارات والمد والجزر ،والتحكم فً وصولها ووقفه.
وٌقتضً هذا ما ٌلً  :فٌما ٌتعلق بالمصادر البرٌة  ،نظاما فعاال إلدارة النفاٌات الحضر ٌة لضمان توفٌر أوعٌة النفاٌات،
وتخزٌن هذه النفاٌات بشكل صحٌح ،وجمعها بشكل متكرر والتخلص منها أو إعادة تدوٌرها بشكل مناسب لكً ال تتحول
النفاٌات إلى قمامة .كما ٌتطلب وجود نظام للصرؾ الصحً تتم صٌانته وٌشٌد لمنع دخول القمامة إلى المسطحات المابٌة .
وٌقتضً كل من توفٌر خدمات إدارة النفاٌات الصلبة والبنٌة التحتٌة للصرؾ الصحً أن تتوافر لدى السلطات المسإولة
الموارد البشرٌة والبنٌة التحتٌة والقدرة المالٌة البلزمة إلدارة هذه الخدمات  .أما بناء مدافن القمامة ،وشراء أسطول جمع

النفاٌات ،وتحسٌن نظم الصرؾ الصحً والمجاري فهً ا ستثمارات تتكلؾ مبلٌٌن الٌورو ولٌست ضمن نطاق هذا اإلطار
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االستراتٌجً .وفٌما ٌتعلق بالمصادر البحرٌة  :فعالٌة مرافق الجمع والنقل واالستقبال فً الموانا وؼٌرها من المناطق
المعٌنة.
وٌركز هذا الهدؾ على الجانب المتعلق بإدارة القمامة البحرٌة ،وال سٌما المتطلبات القا نونٌة والمإسسٌة والتقنٌة للسلطات
المحلٌة/سلطات الموانا والمإسسات األخرى الفاعلة لتحقٌق اإلدارة الفعالة للقمامة البحرٌة والحفاظ على نظافة الشواطا.
وفً هذا الصدد ،ومع مراعاة مختلؾ مستوٌات تقدٌم الخدمات العامة فٌما بٌن بلدان البحر األبٌض المتوسط  ،تشجَّ ع
البلدان األكثر تقدما على نقل التكنولوجٌا والدراٌة الفنٌة وبناء القدرات فً البلدان األقل نموا  .وإحدى الطرق لتحقٌق ذلك
هً عن طرٌق التوأمة؛ فٌمكن إقران السلطات المحلٌة أو سلطات الموانا فً بلد أكثر تقدما مع نظٌراتها فً بلد أقل نموا.
األنشطة المقترحة على المستوى اإلقلٌمً
أنشطة المدى المتوسط
النشاط : 1-1
النشاط : 2-1
النشاط :3-1
النشاط : 4-1

توثٌق تجارب البلدان التً لها سٌاسات محددة وممارسات مطبقة بشؤن القمامة البحرٌة فً المنطقة
واالستفادة منها (استنادا إلى .)1-3
وضع مبادئ توجٌهٌة بشؤن الصرؾ الصحً وإدارة القمامة البحرٌة لعرضها على المست وٌات العلٌا
من صانعً القرار.
إعداد المبادئ التوجٌهٌة التشؽٌلٌة للتفرٌػ المبلبم بٌبٌا وإٌكولوجٌا لمعدات التنظٌؾ من السفن
والموانا/أحواض السفن.
مراجعة برامج التدرٌب وتحدٌثها وتطوٌرها لدعم الجوانب المإسسٌة إلدارة القمامة البحرٌة.

أنشطة المدى الطوٌل
النشاط :5-1
النشاط :6-1
النشاط :7-1

وضع وتنفٌذ برامج التوأمة لبناء القدرات عبر الحدود داخل السلطات المحلٌة وسلطات المٌناء على
تطبٌق المعارؾ والتكنولوجٌا الخاصة بإدارة القمامة البحرٌة.
مواصلة العمل على تقٌٌم ورصد تشؽٌل مرافق استقبال النفاٌات فً الموان ئ على النحو المنصوص
علٌه بموجب اتفاقٌة التلوث البحري وتقدٌم المساعدة إلى الموانا والمرافا والمراسً الصؽٌرة لوضع
إجراءات فعالة للتخلص من النفاٌات وتنفٌذها.
تسهٌل وضع المقترحات على البلدان المإهلة وتقدٌمها طلبات الحصول على منح لتموٌل األنشطة
المذكورة أعبله من الجهات المانحة.

األنشطة المقترحة على المستوى الوطنً
أنشطة المدى المتوسط
النشاط : 8-1
النشاط : 9-1

النشاط :10-1

تدمج السلطات المحلٌة عملٌات تنظٌؾ الشواطا فً نظم إدارة النفاٌات الصلبة وتنشا شبكات لتحسٌن
تبادل الخبرات بٌن مختلؾ السلطات اإلدارٌة الوطنٌة/دون الوطنٌة/المحلٌة.
رسم خرابط البنى التحتٌة للنفاٌات الصلبة و /أو لعدم وجودها على المناطق الساحلٌة (مثل مدافن
القمامة ،والمقالب المفتوحة ونقاط النقل ،الخ ) .تقٌٌم تؤثٌر مواقع التخلص من النفاٌات باعتبارها
مصادر ثابتة للقمامة البحرٌة  .وضع مقترحات للتحسٌن ،وتقد ٌم مشارٌع للمإسسات المالٌة الدولٌة كلما
أمكن ذلك.
تقدٌم الدعم المإسسً وبناء القدرات الفنٌة لئلدارات الوطنٌة والمحلٌة من أجل وضع مشارٌع كبٌرة
الحجم إلدارة النفاٌات وتنفٌذ هذه المشارٌع.

أنشطة المدى الطوٌل
النشاط :11-1

العمل مع الوزارات والسلط ات المحلٌة /سلطات الموانا التً وضعت بالفعل خططا لئلدارة المتكاملة
للمناطق الساحلٌة تشمل إدارة القمامة البحرٌة.
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النشاط :12-1

مساعدة السلطات المختصة على وضع خطط إلدارة النفاٌات الصلبة ،تشمل إدارة القمامة البحرٌة،
واستراتٌجٌات لبلستثمار للمدن الصؽٌرة (أي التً ٌقل عدد سكانها عن  )100 000التً لم تدرج فً
خطة العمل االستراتٌجٌة.
تشجِّ ع األطراؾ السلطات دون الوطنٌة والمحلٌة على وضع مقترحات لتموٌل األنشطة فً إطار سٌاسة
الجوار األوروبً ،والمصرؾ األوروبً لبلستثمار ،ومصرؾ التنمٌة األفرٌقً ،ومرفق البٌبة العال مٌة
وؼٌرها من المإسسات المالٌة الدولٌة.

2-3

الهدؾ الثانً  :الحد من القمامة البحرٌة المنتجة "فً الموقع " ( على الشواطا ) تمهٌدا للقضاء علٌها،
مع التركٌز على القمامة البحرٌة من المواد الببلستٌكٌة وذات الصلة بالتدخٌن

النشاط :13-1

مبررات األنشطة المقترحة وخلفٌتها  :وفقا لما سلؾ تحدٌده فً الفصل الثانً ٌ ،1تمثل ثالث مصدر هام من مصادر
القمامة البحرٌة فً رواد الشواطا والسٌاح الموسمٌٌن والصٌادٌن وؼٌرهم من الناس الذٌن ٌستخدمون الساحل فً بعض
األحٌان للتروٌح عن النفس أو ألؼراض أخرى ،أو الذٌن ٌتعمدون استخدام المساحات الفارؼة بالقرب م ن الساحل لتفرٌػ
القمامة والمهمبلت وأنقاض المبانً والنفاٌات األخرى بطرٌقة ؼٌر مشروعة  .وٌلزم أن تتعامل السلطات مع األنشطة ؼٌر
 .ولعمل ذلك من الضروري
القانونٌة من خبلل القٌام بدورٌات منتظمة فً المناطق الساحلٌة وفرض ؼرامات باهظة
إدخال بعض التؽٌٌرات القانونٌة وا لمإسسٌة فً معظم البلدان للسماح بإجراء المحاكمة السرٌعة والفعالة ،وفرض
الؽرامات .ولٌس هذا فً الوقت الحالً إجراء ٌسٌرا فً معظم بلدان البحر األبٌض المتوسط  .وإنشاء إطار تنظٌمً من
قِبل الوزارات المسإولة سٌوفر األساس لتفعٌل إنفاذ القانون وتطبٌق الصكوك االقتصادٌة والبٌبٌة للحد من دخول القمامة
البحرٌة إلى البحر وإدارته ووقفه  .وٌوفر مشروع الساحل النظٌؾ اإلسرابٌلً نموذجا جٌدا إلجراءات اإلنفاذ على رواد
الشاطا الذٌن ٌضبطون وهم ٌلقون القمامة .وٌنبؽً أن ٌشمل اإلطار التنظٌمً أٌضا فرض إقامة مرافق االستقبال المبلبمة
فً المو انا ومتطلبات خطط إدارة القمامة من جانب السفن والمراكب الصؽٌرة ،فضبل عن امتثال السلطات المحلٌة
ألنظمة إدارة النفاٌات الصلبة.
وٌتناول هذا الهدؾ من أهداؾ اإلطار االستراتٌجً ما "ٌوجد" على الشاطا فً المرحلة الحالٌة من الواقع وما ٌحتمل أن
ٌوجد إما بسبب إٌجاده "فً الموقع " أو ألنه قد "ٌتسرب" من مصادر أخرى على الرؼم من النتابج الجٌدة التً ٌمكن
توقعها فً إطار تنفٌذ الهدؾ األول  .وعلٌه ،نحن بحاجة للتعامل فً إطار هذا الهدؾ مع الحلول المإسسٌة والتقنٌة من
أجل )1( :منع إنتاج القمامة "فً الموقع" و ( )2تنظٌؾ الشواطا من القم امة بجمٌع أنواعها.
وتشٌر المعلومات الواردة فً تقرٌر التقٌٌم والكتابات المتاحة إلى أن المنتجات الببلستٌكٌة (األكٌاس والزجاجات وأؼطٌة
الزجاجات وحاوٌات المواد الؽذابٌة وشباك صٌد األسماك التعببة والتؽلٌؾ وما إلى ذلك ) هً البنود الربٌسٌة للقمامة سواء
على الشوا طا أو فً البحر؛ إذ أن  50فً المابة من القمامة البحرٌة على األقل تتؤلؾ من منتج ببلستٌكً  .وفٌما ٌتعلق
بالحماٌة البٌبٌة للبحر األبٌض المتوسط وإزالة التلوث فٌهٌ ،شكل الببلستٌك خطرا بصفة خاصة ألنه ال ٌتحلل ،بل ٌنقسم
ببساطة إلى جزٌبات أصؽر ٌمكن أن تستمر لمدة  450سنة (الببلستٌك الصلب ) كما أنه قد ٌإدي قتل وإصابة بعض
األنواع البحرٌة.
وقد أظهرت الدراسات الحدٌثة أن وجود الببلستٌك فً بحارنا ومحٌطاتنا ٌإدي إلى حدوث تلوث ثانوي؛ ونظرت األبحاث
التً أجرتها جامعة أثٌنا فً التلوث الناجم عن المعادن الثقٌلة "المستخلصة" من القم امة البحرٌة وخاصة من النفاٌات
الببلستٌكٌة؛ وتبحث جامعة بلٌموث فً التؤثٌر الطوٌل المدى لجزٌبات الببلستٌك الصؽٌرة ،ذات األحجام التً تصل إلى
 20مٌكرون ،والتً تم العثور علٌها بوفرة فً الرمال والترسبات ،وهناك أٌضا خطر من أن تدخل هذه الجزٌبات فً
سلسلة الؽذاء البحري؛ وأخٌرا تظهر األبحاث العلمٌة أن العدٌد من أنواع الببلستٌك تؽٌر خصابصها عند التعرض لمٌاه
البحر وأشعة الشمس وتعزز خواصها شبه اإلسفنجٌة ،مما ٌجعلها تمتص ثنابٌات الفٌنٌل متعدد الكلور والمبٌدات الحشرٌة .
البند الثانً من القمامة األكثر وفرة فً منطقة البحر األ بٌض المتوسط هو البقاٌا ذات الصلة بالتدخٌن؛ المرشحات،
وأعقاب السٌجار وعلب السجابر وأؼلفتها .وقمامة السجابر أقصر عمرا ،حوالً  5سنوات ،ولكنها تقطر المواد السامة فً
عبلقة لرمً
البٌبة البحرٌة ،وٌمكن أن تتناولها األنواع البحرٌة  .وعبلوة على ذلكٌ ،تمثل موقؾ الجمهور فً أن ال
السجابر فً البٌبة بالقمامة البحرٌة كما ٌُعتقد أن السجابر تتحلل على الفور  .لذلك فإن تثقٌؾ الجمهور وتوفٌر ما ٌكفً من
صنادٌق إلقاء السجابر هما من العوامل الربٌسٌة فً منع القمامة المرتبطة بالسجابر من الوصول إلى البٌبة البحرٌة.
وتمثل معدات الصٌد بند ا آخر من بنود القمامة البحرٌة التً لها أثر سلبً على البٌبة البحرٌة  .وفً التقٌٌم ،شكلت معدات
(القمامة من أنشطة
 5فً المابة من القمامة على الشواطا
الصٌد المتروكة على الساحل أو المفقودة نسبة
المحٌطات/الممرات المابٌة) .وعبلوة على ذلك ،الحظت الدراسة االستقصابٌة للقمامة البحرٌة العابمة التً أجرتها الرابطة
الٌونانٌة لحماٌة البٌبة البحرٌة فً عام  2008أن عدد معدات الصٌد والحبال والعوامات التً تم عدّها ٌبلػ  2فً المابة
من إجمالً القمامة التً تمت مبلحظتها  .وتعالج معدات الصٌد أٌضا فً إطار الهدؾ األول  .لكن على الرؼم من أنها قد ال
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(أطول من
تكون أكثر عناصر القمامة وفرة على الشواطا وفً البحر ،وتمشٌا مع مبدأ الحٌطة ،فإن طول أعمارها
الببلستٌك  -تستؽرق شباك الصٌد  600سنة قبل أن تتحلل ) ٌجعل من المهم التصدي لها أٌضا فً إطار هذا الهدؾ من
اإلطار االستراتٌجً.
وستخفض إزالة المدخبلت من قمامة الببلستٌك والسجابر من البحر األبٌض المتوسط وشواطبه والحد منها كمٌة القمامة
بدرجة حاسمة  .ولذلك سٌولً هذا الهدؾ ،واإلطار االستراتٌجً فً جملته ،تركٌزا خاصا على هاتٌن الفبتٌن  .ؼٌر أن من
المتوخى بالتنفٌذ الفعال لؤلهداؾ فً هذا اإلطار االستراتٌجً أن ٌتم أٌضا تخفٌض جمٌع فبات القمامة األخرى مثل معدات
الصٌد ،والزجاج ،وعلب األلومنٌوم والورق وما إلى ذلك  .وترتبط بعض األنشطة البلزمة ببناء القدرات واالتجاهات
وستجري تؽطٌتها فً األهداؾ واألنشطة البلحقة  .وتعتمد األنشطة المقترحة فً إطار هذا الهدؾ على استخبلص الدروس
المستفادة من تنفٌذ خطة العمل االستراتٌجٌة وتتصل على وجه التحدٌد بالجوانب التقنٌة والقانونٌة لتنظٌؾ الشواطا وإدارة
القمامة البحرٌة.
األنشطة المقترحة على المستوى اإلقلٌمً
أنشطة المدى المتوسط
النشاط :1-2
النشاط :2-2
النشاط :3-2

جمع الممارسات الجٌدة وتوفٌر مبادئ توجٌهٌة للبلدان بشؤن الجوانب القانونٌة والمإسسٌة فً القٌام
على نحو فعال بالدورٌات وفرض الؽرامات على من ٌلقون النفاٌات بطرٌقة ؼٌر مشروعة فً
المناطق الساحلٌة وٌرمون القمامة على الشواطا.
إعداد مبادئ توجٌهٌة بشؤن العملٌات اآللٌة المبلبمة بٌبٌا بٌبٌا وإٌكولوجٌا لتنظٌؾ الشواطا.
اقتراح المبادئ التوجٌهٌة (فً نهاٌة المطاؾ بالتعاون مع الهٌبات الدولٌة المختصة األخرى ) بما فً
ذلك خطط الحوافز الستحداث معدات الصٌد الصدٌقة للبٌبة.

األنشطة المقترحة على المستوى الوطنً
أنشطة المدى المتوسط
النشاط :4-2
النشاط :5-2
النشاط :6-2

دعم الحمبلت الدولٌة لتنظٌؾ السواحل بهدؾ زٌادة عدد البلدان المشاركة فً هذه الحمبلت ،وكذلك
عدد المتطوعٌن والشواطا التً ٌتم تنظٌفها  .وسٌجري ربط هذه الحمبلت وتقدٌم التقارٌرعن نتابج
عملٌات التنظٌؾ بالهدؾ الرابع.
تحدٌد المواقع الخطرة واالضطبلع بعملٌات التنظٌؾ له ذه المواقع الخطرة والشواطا بشكل عاجل .
وبعد أن تصبح المنطقة نظٌفة ،من المرجح أن ٌمتنع األشخاص عن رمً القمامة ،وخاصة إذا أعقبت
ذلك حملة للتوعٌة على النحو المبٌن فً الهدؾ الثالث.
نفاذ ألنشطة إعادة
على السلطات الوطنٌة المختصة أن تضع إطارا قانونٌا الستحداث إجراءات اإل
تدوٌر النفاٌات (فرز النفاٌات ،وتوفٌر نقاط للتخلص بإعادة التدوٌر ) حٌثما توجد تشرٌعات وطنٌة
إلعادة تدوٌر النفاٌات.

أنشطة المدى الطوٌل
النشاط :7-2
النشاط :8-2
النشاط :9-2

تعمل السلطات المحلٌة باالشتراك مع القطاع الخاص والجهات الفاعلة األخرى على إدخال وسابل للحد
من القمامة البحرٌة على الشواطا ،مع التركٌز بشكل خاص على المواد الببلستٌكٌة والقمامة المتعلقة
بالتدخٌن.
العمل مع المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالحفاظ على الطبٌعة والمجتمعات المحلٌة التً تعٌش على
صٌد األسماك من أجل تب ّنً مناطق فً البحر األبٌض ا لمتوسط ،وضمان أن تخلو هذه المناطق من
القمامة .وهذا مشابه لمفهوم تب ّنً أحد الشواطا.
فً حال عدم وجود التشرٌعات الوطنٌة إلعادة تدوٌر النفاٌاتٌ ،نبؽً أن تضطلع السلطات المحلٌة
بالمسإولٌة وتحدد أهدافا لكمٌة النفاٌات المطلوب إعادة تدوٌرها.
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الهدؾ الثالث :التؤثٌر على االتجاهات البٌبٌة والسلوك البٌبً للسكان والسٌاح المقٌمٌن فً المناطق الساحلٌة فً
منطقة البحر األبٌض المتوسط فٌما ٌتعلق بالقمامة البحرٌة

مبررات األنشطة المقترحة وخلفٌتها ٌ :عزى ارتفاع نسبة القمامة البحرٌة من المصادر البرٌة إلى حد كبٌر إ لى (أ) إلقاء
سكان السواحل دون ضابط للقمامة( ،ب) تدفق السٌاح خبلل فصل الصٌؾ ،مع مراعاة أن  155ملٌون سابح ٌزورون
منطقة البحر األبٌض المتوسط فً كل عام  .وٌتزاٌد سكان السواحل باطراد فً أنحاء منطقة البحر األبٌض ،ألن المدن بل
ومستوطنات اإلقامة الثانٌة والثالثة (المنازل الصٌفٌة) تزٌد كذلك  .ونظرا لضعؾ الهٌاكل األساسٌة المحلٌة واإلهمال ،فإن
سكان السواحل هم الملوثون الربٌسٌون لها .وٌتزاٌد السٌاح فً العدد أٌضا باستمرار .وقد تنبؤ تقرٌر صدر مإخرا عن أحد
مصارؾ االستثمار األوروبٌة بؤن أعداد السٌاح التً تصل سنوٌا فً بلدان ج نوب وشرق البحر األبٌض المتوسط سترتفع
بنسبة تصل إلى  19.4فً المابة (المؽرب) ،و  16.3فً المابة (سورٌا) ،و  15فً المابة (تركٌا) ،و  14.9فً المابة
(لبنان) ،و 14.4فً المابة (الجزابر) فً الفترة بٌن  .2010-2006عبلوة على ذلكٌ ،برز التقرٌر أن السٌاحة فً ؼالبٌة
هذه البلدان تدفعها األسواق الدولٌة؛ وٌنطبق نفس الشًء على بلدان جنوب أوروبا التً تؤتً جموع السابحٌن إلٌها من
بلدان شمال أوروبا  .والسٌاحة مصدر هام من مصادر الدخل لبلدان البحر األبٌض المتوسط ،فقبرص على سبٌل المثال
تحصل على إٌرادات تصل نسبتها إلى  29فً المابة من السًاحة مباشرة ومالطة على  35فً المابة من السٌاحة بطرٌق
ؼٌر مباشر.
 75فً المابة من
وٌشٌر تقرٌر التقٌٌم إلى أن الزٌادة المفاجبة فً عدد سكان المراكز الحضرٌة الساحلٌة ٌنجم عنها
النفاٌات السنوٌة التً ٌجري إحداثها خبلل أشهر الصٌؾ هذه  .عبلوة على ذلك ،تظهر الدراسات أن السٌاح ٌو ِجدون ،على
أساس الفرد الواحد ،من النفاٌات أكثر مما ٌوجده السكان المحلٌون وال سٌما فً ظل عدم وجود نظم مبلبمة إلدارة النفاٌات
الصلبة .أضؾ إلى ذلك أن سلطة إدارة النفاٌات فً بعض الحاالت تفتقر إلى القدرة على مواجهة الزٌادة فً السكان بسبب
السٌاحة .ونظرا ألهمٌة قطاع السٌاحة كمصدر للدخل لمنطقة البحر األبٌض المتوسط فبلبد من ظهورها على نحو بارز
فً هذا اإلطار االستراتٌجً.
وٌنبؽً أن ٌشكل نموذج العناصر الثبلثة إلدارة النفاٌات  :الخفض وإعادة االستخدام وإعادة التدوٌر محور تركٌز هذا
الهدؾ .وأهم العناصر الثبلثة خفض كمٌة النفاٌات التً ٌنتجها كل من السٌاح والسكان المحلٌٌن؛ وإن أمكن منع النفاٌات
من الوصول إلى الساحل وإلى البحر األبٌض المتوسط أساسا فستصبح إدارتها أبسط شؤنا.
ومن المهم ربط سلوك األفراد بنظافة الساحل وؼرس قٌم الوعً بالنفاٌات لدى جمٌع مستخدمً البٌبة الب حرٌة .والفبة
الربٌسٌة التً ٌتعٌن استهدافها هً سكان الساحل؛ فؤعمال هذه الفبة هً التً ستإثر فٌما إذا كان الجٌران والزوار
سٌحترمون البٌبة النظٌفة والخالٌة من القمامة  .وكلما حافظ السكان المحلٌون على نظافة السواحل ،كلما زاد احتمال أن
ٌحذو السٌاح والزوار حذوهم  .لذلك سوؾ ٌلزم أن ٌحد سكان المناطق الساحلٌة والداخلٌة من كمٌة النفاٌات التً ٌحدثونها
وأن ٌكفلوا التخلص منها بالطرٌقة المبلبمة لكً ال ٌنتهً بها األمر فً المصارؾ والمجاري المابٌة  .كذلك ٌنبؽً التؤثٌر
على اتجاهات السكان من أجل تهٌبة بٌبة تتسم بالمسإولٌة االجتما عٌة ،أي ٌقوم فٌها الجمهور بإنفاذ القانون – أي ٌكون
إلقاء المخلفات أمرا ؼٌر مقبول اجتماعٌا  .وٌمكن بلوغ هذه القٌم واالتجاهات إزاء البٌبة من خبلل التثقٌؾ والقٌام بحملة
للتوعٌة العامة.
والفبة الثانٌة التً ٌنبؽً استهدافها هً السٌاح ،الذٌن قد ٌرون أنه ما دامت ا لقمامة لٌست فً بلدهم ،فلن ٌكون ألفعالهم
المسببة للقمامة أثر مباشر علٌهم فً الوطن  .لذلك من األهمٌة بمكان التؤثٌر فً سلوكهم وتصورهم للقمامة  .وٌنبؽً أن
ٌفهم السٌاح أوال أنهم كما ٌتقاسمون منافع الساحل ٌلزم أن ٌتقاسموا المسإولٌة عن إبقابه نظٌفا لآلخرٌن  .عبلوة على ذلك،
نظرا للطابع الخاص للقمامة البحرٌةٌ ،مكن أن تنتقل النفاٌات عن طرٌق الرٌح والمٌاه ،وهً لذلك تمثل مشكلة مشتركة،
تتجاوز حدود مواقع معٌنة ،وال حدود لها من الناحٌة العملٌة.
وٌتبع إلقاء القمامة فً عرض البحر نفس المبدأ ،وٌجب إببلغ مستخدمً سفن النزهة بإجرا ءات التخلص من النفاٌات على
ظهر السفن وبآثار إلقاء القمامة على البٌبة  .فبموجب المرفق الخامس من اتفاقٌة منع التلوث الناجم عن السفن (ماربول)،
ٌشترط على جمٌع السفن التً ٌزٌد حجمها عن  12مترا أن تكون لدٌها خطط إلدارة القمامة  .وٌنبؽً لشركات تؤجٌر
الٌخوت والمراكز الرٌاضٌة أن تجعل عدم إلقاء النفاٌات من فوق السفٌنة إلزامٌا بتعرٌؾ العمبلء وتوفٌر مرافق كافٌة
الستبلم النفاٌات.
وأخٌرا ،إن تثقٌؾ األطفال والكبار بشؤن أهمٌة البٌبة النظٌفة من خبلل التعلٌم الرسمً وؼٌر الرسمً وؼٌر النظامً
المبلبم ألؼراض برامج التنمٌة المستدا مة هو الطرٌقة األطول أجبل واألكثر فعالٌة من حٌث التكلفة لضمان التنمٌة
المستدامة فً المستقبل.
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وللقطاع الخاص فً صناعة السٌاحة دور هام ٌإدٌه فً التؤثٌر على اتجاهات وسلوكٌات كل من السٌاح والعاملٌن فً تلك
الصناعة .فالفنادق وخطوط الطٌران وشبكات النقل البحري ووك االت الرحبلت تتؤثر جمٌعها مباشرة فً حالة تلوث
الشواطا والبحر بالقمامة – وسٌمتنع السٌاح ببساطة عن زٌارة هذه المناطق وٌتناقص الطلب على الخدمات  .ولذلك فإن
إشراك هذه الفبات بوصفها من عوامل دفع التؽٌٌر سٌوجد حالة ٌفوز فٌها الجمٌع ضمن سٌاق هذا اإلطار االستراتٌجً .
ومن األمثلة على مبادرات القطاع الخاص المتسمة بالمسإولٌة البٌبٌة واالجتماعٌة مشارٌع المسإولٌة االجتماعٌة للشركات
ومنح الجوابز من قبٌل مخطط مٌدالٌات  TUIالخضراء لبلمتٌاز البٌبً.
وٌمكن تحقٌق التؤثٌر فً السلوك أٌضا من خبلل إدخال الحوافز لؤلفراد والمإسسات ال خاصة والعامة  .وٌمكن أن تشمل
الحوافز الرامٌة إلى الحد من القمامة البٌبٌة والمحافظة على نظافة الشواطا خطط المراجعة البٌبٌة مثل نظام اإلدارة
ومراجعة الحسابات اإلٌكولوجٌة التابع لبلتحاد األوروبً ومجموعة المقٌاس  14001للمنظمة الدولٌة لتوحٌد المقاٌٌس
(األٌزو) للفنادق التً طبقت بنجاح فً بلدان مختلفة (مثبل فً إسبانٌا ) وخطة "الوسم" اإلٌجابً للشواطا (برنامج الراٌة
الزرقاء) التً تشمل إدارة القمامة  .عبلوة على ذلكٌ ،مكن أٌضا اعتماد بعض الحوافز المالٌة من قبٌل مشارٌع إعادة
التدوٌر ،وفرض الضرابب المحلٌة على استهبلك األكٌا س الببلستٌكٌة ،وخفض رسوم جمع النفاٌات على نفاٌات السفن
المصنفة أو القمامة التً ٌلتقطها الصٌادون فً الشبكات وشبكات الج ّر.
وٌنبؽً أن تدرك الوزارات التنفٌذٌة المسإولة عن السٌاحة والتعلٌم والسلطات المحلٌة والشإون البحرٌة والبٌبة أن
التدهور البٌبً للبحر األبٌض المتوسط وسواحله قضٌة شاملة وتتطلب تعاون جمٌع السلطات وكل وزارة من الوزارات .
وإلشراك مختلؾ الوزارات التنفٌذٌة وجمٌع الجهات الفاعلة األخرى فً هذا اإلطار االستراتٌجًٌُ ،قترح إجراء تقٌٌم،
على أساس كل بلد على حدة  ،للتؤثٌر االقتصادي واالجتماعً والبٌبً الذي تحدث ه القمامة فً منطقة البحر األبٌض
المتوسط ضمن نطاق اإلطار االستراتٌجً ،من أجل إضفاء قٌمة مالٌة على الشواطا النظٌفة والبحر النظٌؾ من ناحٌة،
وتقٌٌم "تكلفة التقاعس" فً األماكن التً ٌسمح فٌها بإلقاء القمامة دون رادع ،من ناحٌة أخرى .وسٌكفل هذا التؤٌٌد السٌاسً
وٌمه د الطرٌق إلنفاذ القوانٌن من خبلل تطبٌق الصكوك االقتصادٌة البٌبٌة ،بٌنما ٌزٌد من وعً الجمهور فً الوقت ذاته .
ودور المدارس ومنظمات المجتمع المدنً والسلطات المحلٌة فً التوعٌة هو فً المقام األول من األهمٌة  .وٌمكن تنظٌم
الكثٌر من الحمبلت وإدارتها من قِبل المنظمات ؼٌر الحكومٌة اإلقلٌمٌة والوطنٌة والمحلٌة والمدارس والسلطات المحلٌة.
وٌنبؽً ألدوات التواصل المقترحة للتؤثٌر فً االتجاهات بٌن أوساط السٌاح وسكان السواحل والقطاع الخاص وصناع
القرار أن تشمل مجموعة كبٌرة من األسالٌب والقنوات والوسابل  .وٌنبؽً بذل الجهود الستخ دام أسالٌب "خالٌة من
القمامة" من قبٌل اإلنترنت (استخدام المواقع الموجودة ) والتلٌفزٌون واإلذاعة  .ومن أشكال اإلعبلن األخرى اإلعبلنات
الجوٌة التً تسترعً انتباه مستخدمً الشواطا  .وٌنبؽً أن تفخر الحملة الخالٌة من القمامة باستخدامها قنوات اتصال
مبتكرة بدال من أدو ات االتصال القدٌمة المنتجة للقمامة من قبٌل النشرات والملصقات ،التً ال ُتستبعد بطبٌعة الحال إذا ما
اقتضت الظروؾ األخذ بهذا النهج.
األنشطة المقترحة على الصعٌد اإلقلٌمً
أنشطة المدى المتوسط
النشاط :1-3

النشاط :2-3

االضطبلع بنموذج للتقٌٌم الرابد لآلثار االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة التً تحدثها القمامة البحرٌة فً
منطقة البحر األبٌض المتوسط ألجل (أ) إضفاء قٌمة مالٌة على الشواطا النظٌفة( ،ب) تقٌٌم تكلفة
التقاعس فً حال استمرار إلقاء القمامة دون رادع  .وٌمكن أن ٌشكل هذا التقٌٌم ومنهجٌته نموذجا
للتقٌٌمات الوطنٌة ذات الصلة.
التروٌج الستراتٌجٌة لبلتصال من أجل عرض نتابج التقٌٌمات االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة
والدراسات االستقصابٌة للقمامة البحرٌة المضطلع بها فً سٌاق هذا اإلطار االستراتٌجً (انظر 1-3
وما بعدها ) وتقدٌم تحدٌثات دورٌة بشؤن مواقع القمامة البحرٌة الخطرة و الحالة البٌبٌة العامة للبحر
األبٌض المتوسط.
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األنشطة طوٌلة األجل
النشاط :3-3
النشاط :4-3

تشجٌع القٌام بحملة كبرى للتوعٌة العامة من أجل جعل البحر المتوسط "خالٌا من القمامة " وبرامج
ت
ثقٌفٌة للحد من القمامة البحرٌة وعملٌات لتنظٌؾ الشواطا ،والتنسٌق بشؤنها بالتعاون مع شبكا
المنظمات ؼٌر الحكومٌة اإلقلٌمٌة.
تنفٌذ برامج إقلٌمٌة ووطنٌة بشؤن تعزٌز االستهبلك واإلنتاج المستدامٌن بالتعاون مع عملٌة مراكش وما
بعدها.

األنشطة المقترحة على الصعٌد الوطنً
أنشطة المدى المتوسط
النشاط :5-3

االضطبلع بتقٌٌم للتحقق من الجوانب ا القتصادٌة ،والتؤثٌر االجتماعً والبٌبً ،للتلوث من القمامة
البحرٌة على الصعٌدٌن الوطنً والمحلً (باالستناد إلى )1-3

أنشطة المدى البعٌد
النشاط :6-3
النشاط :7-3

النشاط :8-3
النشاط :9-3
النشاط :10-3
النشاط :11-3
النشاط :12-3
النشاط :13-3

4-3

إشراك جمٌع الوزارات التنفٌذٌة والسلطات المحلٌة/سلطات الموانا فً نشر نتابج التقٌٌم ()5-3
اإلعداد لحمبلت وطنٌة ومحلٌة لجعل البحر األبٌض المتوسط "خالٌا من القمامة " وتنفٌذ هذه الحمبلت،
وذلك بالتنسٌق مع جمٌع الجهات الفاعلة الراؼبة فً ذلك  .واستخدام المعلومات المستمدة من األنشطة
السالفة الذكر لدعم حمبلت التوعٌة العامة مع التركٌز على سكان السواحل والسٌاح  .وإشراك وسابل
اإلعبلم ،وال سٌما القنوات التلٌفزٌونٌة والمحطات اإلذاعٌة ،فً التروٌج النشط لحمبلت "جعل البحر
األبٌض المتوسط خالٌا من القمامة".
تعزٌز التعلٌم الرسمً وؼٌر الرسمً البسٌط من أجل التنمٌة المستدامة فً المدارس بشؤن التؤثٌرات
المتعددة للقمامة البحرٌة وما ٌمكن فعله لمنعها  .وٌنبؽً أن ٌؤخذ هذا النشاط بعٌن االعتبار المواد
التدرٌبٌة القابمة بالفعل .وٌنبؽً أن ٌشمل هذا النشاط عنصرا لتدرٌب المعلمٌن.
تشجٌع السلطات المحلٌة على العمل مع المدارس والمنظمات ؼٌر الحكومٌة وؼٌرها من جماعات
المجتمع المدنً من أجل االضطبلع بعملٌات طوعٌة لتنظٌؾ الشواطا.
العمل مع الوزارات التنفٌذٌة على تنفٌذ خطط للحوافز للمناطق الساحلٌة باستخدام المعاٌٌر المناسبة من
قبٌل المقٌاس  14001للمنظمة الدولٌة لتوحٌد المقاٌٌس ونظام اإلدارة ومراجعة الحسابات
اإلٌكولوجٌة.
إعداد أطر للشراكة مع مقدمً خدمات شبكة النقل البحري لكفالة السلوك الذي ٌتسم بالوعً بالنفاٌات
على متن السفن والتخلص المبلبم من النفاٌات على متن السفن وعلى البر.
العمل مع قطاع السٌاحة فً المناطق الساحلٌة من أجل إدخال السٌاحة المستد امة .وضع مقترحات
عملٌة للكٌفٌة التً تجعل صناعة السٌاحة أكثر مبلءمة للبٌبة ولحماٌة البٌبة من إلقاء القمامة.
تقٌٌم مختلؾ الفرص المالٌة المتاحة لمساعدة جمٌع السلطات المحلٌة المختصة وؼٌرها من الجهات
الفاعلة على الصعٌدٌن الوطنً والمحلً على تنفٌذ ا ألنشطة السالفة الذكر وتكرار البرامج القابمة إما
عن طرٌق نظام السترداد التكلفة (فرض رسوم على مستخدمً الشواطا وإنفاذ القوانٌن ) أو بتقدٌم
المنح لتموٌل أنشطة البدء.
الهدؾ الرابع  :إنشاء برنامج لرصد القمامة البحرٌة فً البحر األبٌض المتوسط ٌستند إلى نهج الن ظام
اإلٌكولوجً

مبررات األنشطة المقترحة وخلفٌتها ٌ :تضح من تقرٌر التقٌٌم واستعراض الكتابات المستقلة أن رصد القمامة البحرٌة فً
البحر األبٌض المتوسط ما برح عشوابٌا  .فالبٌانات التً ٌجري جمعها ؼٌر منهجٌة ،وال تجٌب عن أي من التساإالت
الربٌسٌة ،والمنهجٌات المستخ دمة مختلفة  .وهذا ٌشكك فً صبلحٌة البٌانات الستخبلص االستنتاجات بشؤن حالة القمامة
البحرٌة فً منطقة البحر األبٌض المتوسط  .وال ؼنى عن وجود برنامج مدروس وسلٌم من الوجهة المنهجٌة للرصد من
أجل أن ٌؤتً اإلطار االستراتٌجً بنتابج ملموسة وقابلة للقٌاس.
وال ٌنبؽً أن ٌقتصر رصد القمامة البحرٌة على بٌان فبات (أنواع) القمامة البحرٌة وتوزٌعها واتجاهاتها ،بل ٌنبؽً أن
ٌبٌن مصادرها واألنشطة التً تإدي إلى إنتاجها ،وأهم شًء أن ٌبٌن ما إذا كانت االستراتٌجٌات المعتمدة إلدارة /التخفٌؾ
من حدة القمامة فعالة أم تحتاج إلى مزٌد من التعدٌل.
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كذلك ٌنبؽً أن ٌٌسر الرصد عملٌة تقٌٌم األثر اإلٌكولوجً والمالً واالجتماعً للقمامة
البحرٌة واألضرار التً تصٌب الصحة والترفٌه وما إلى ذلك).

(األخطار التً تتهدد األحٌاء

والبرنامج الكامل لرصد القمامة البحرٌة مهمة معقدة وشدٌدة التكلفة ولٌست سهلة ،تشمل جمع مختلؾ مجموعات البٌانات
عن القمامة البحرٌة وتفسٌرها ونشرها  .وٌنبؽً أن ٌكون برنامج رصد القمامة أٌضا جزءا من برنامج متكامل أوسع نطاقا
للرصد البحري ،بما ٌتماشى مع األولوٌات الوطنٌة للبلدان ،ومع التزاماتها اإلقلٌمٌة /الدولٌة .وفً إطار التطبٌق التدرٌجً
لنهج النظا م اإلٌكولوجً إلدارة األنشطة البشرٌة فً البحر األبٌض المتوسطٌ ،عكؾ برنامج األمم المتحدة للبٌبة /خطة عمل
البحر المتوسط حالٌا على وضع األهداؾ اإلٌكولوجٌة ،واألهداؾ التنفٌذٌة ،وما ٌرتبط بها من المإشرات واألهداؾ
الخاصة بالقمامة البحرٌة  .وترد فً الجدول  1األهداؾ اإلٌكولوجٌة واألهداؾ اإلجرابٌة والمإشرات المقترحة ،التً
ستقدم العتمادها من جانب األطراؾ المتعاقدة.
الجدول 1
األهداؾ اإلٌكولوجٌة واألهداؾ التنفٌذٌة والؽاٌات المقترحة فً إطار
التطبٌق التدرٌجً لنهج النظام اإلٌكولوجً
الهدؾ اإلٌكولوجً

األهداؾ التنفٌذٌة

ال تإثر القمامة البحرٌة
والساحلٌة تؤثٌرا ضارا على
البٌبة الساحلٌة والبحرٌة

 1-10التقلٌل إلى أدنى حد من
التؤثٌرات المرتبطة بخصابص
القمامة البحرٌة وكمٌاتها فً البٌبة
البحرٌة والساحلٌة

 2-10السٌطرة على تؤثٌرات
القمامة على الحٌاة البحرٌة إلى
أقصى قدر ممكن عملٌا

المإشرات
 1-1-10مبلحظة االتجاهات فً كمٌة
القمامة التً تجرفها المٌاه إلى الشاطئ و/أو
تترسب على السواحل ،بما فً ذلك تحلٌل
تركٌبها وتوزٌعها المساحً ومصدرها إن
أمكن.
 2-1-10االتجاهات فً كمٌات القمامة
الموجودة فً عمود المٌاه ،بما فً ذلك
جسٌمات الببلستٌك الدقٌقة ،وفً قاع البحر
 1-2-10االتجاهات فً كمٌة القمامة التً
تهضمها الكابنات البحرٌة ،وال سٌما
الثدٌٌات والطٌور البحرٌة والسحالؾ

ولذلك ،سٌجري وضع برنامج لرصد القمامة خبلل فترة السنتٌن  ،2013-2012فً إطار البرنامج الجدٌد للرصد
المتكامل لتطبٌق نهج النظام اإلٌكولوجً.
ولدى إعداد البرنامج الجدٌد للرصد المتكامل لنهج النظام اإلٌكولوجً ،توفر "المبادئ التوجٌهٌة التنفٌذٌة لبرنامج األمم
المتحدة للبٌبة  /اللجنة األوقٌانوؼرافٌة الحكومٌة الدولٌة بشؤن مسح القمامة البحرٌة ورصدها " منهجٌة موحدة مفٌدةٌ ،نبؽً
أن تإخذ بعٌن االعتبا ر فً إعداد منهجٌة مناسبة لمنطقة البحر األبٌض المتوسط  .وقد أعدت هذه المبادئ التوجٌهٌة لرصد
القمامة على الشواطا والقاعٌة والطافٌة وتوفر تقنٌات تفصٌلٌة ألخذ العٌنات وبروتوكوالت للمسح  .وتوجد فً منطقة
البحر األبٌض المتوسط فرص كثٌرة لبلستعانة ببرامج رصد القمامة البحرٌة المستمرة ومن ثم لتحسٌنها  ‘1’ :المسوح التً
أجرٌت لرصد القمامة البحرٌة فً البر وفً عرض البحر ،رؼم أنها مخصصة ولٌست منهجٌة ،تتٌح فرصة للتوسٌع‘2’ ،
مختلؾ األنواع من حمبلت تنظٌؾ الشواطا تخدم ؼرضا مزدوجا ٌتمثل فً الحماٌة البٌبٌة وإذكاء الوعً ،وتجتذب هذه
البرامج كثٌرا من المتطوعٌن وٌمكن أن تكون مصدرا مفٌدا للبٌانات فً حال تحسٌن منهجٌة جمع البٌانات وتوحٌدها  .كما
توجد سلطات دون وطنٌة ومحلٌة منخرطة انخراطا نشطا فً إدارة القمامة البحرٌة وتنظٌؾ الشواطا ،وبالتوازي مع ذلك
أٌضا رصد اتجاهات القمامة البحرٌة.
وسٌقتضً برنامج الرصد المقترح تنسٌقا على الصعٌدٌن اإلقلٌمً والوطنً (الشكل  )4وٌنبؽً أن ٌؤخذ فً االعتبار جمٌع
المبادرات اإلقلٌمٌة ذات الصلة  .وعلى الصعٌد اإلقلٌمً ،سوؾ ٌضطلع مدبول بهذا النشاط وٌعزز المنهجٌات المبلبمة .
وستقع على عاتقه مسإولٌة تقٌٌم ونشر المعلومات الم رتبطة بالقمامة البحرٌة التً توفرها الوكاالت الوطنٌة المحددة  .أما
:
على الصعٌد الوطنً ،فٌُقترح أن تقوم المإسسات أو الجماعات الربٌسٌة المشتركة فً جمع بٌانات القمامة البحرٌة
المنظمات ؼٌر الحكومٌة ،والسلطات المحلٌة /سلطات الموانا ،والجامعات بتحدٌد هٌكل للتنسٌق ا لخفٌؾ واختٌار إحداها
للعمل بمثابة مركز التنسٌق/الوكالة الوطنٌة المعٌنة لجمع البٌانات واالحتفاظ بسجل ألنشطة رصد القمامة البحرٌة المنفذة.
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وقد ٌتطلب الرصد على الصعٌد اإلقلٌمً ،فضبل عن االستقصاءات التً تجرى بسفن الصٌد ،إجراء استقصاءات للمراقبة
عن بعد باستخدام نظام المعلومات الجؽرافٌة ،ال ٌتم فٌها جمع القمامة الطافٌة  .وتمثل هذه النظم طرٌق التقدم لؤلمام ألنها
تٌسر إعداد قاعدة بٌانات تفاعلٌة وتعرض النتابج بشكل مربً عن طرٌق الخرابط  .وستكون المعلومات المتضمنة فً
الوطنٌة المعنٌة ،التً ترد تفاصٌلها فً الفرع المتعلق
قاعدة البٌانات المذكورة قد سبق توفٌرها من جانب الهٌبات
باألنشطة ،وتقٌٌمها من جانب مدبول  .عبلوة على ذلك ،من المنتظر أن ٌكون لهذا النظام مستخدمون متعددون من قبٌل
الجماعات البٌبٌة وواضعً السٌاسات والمخططٌن ومن إلٌهم وسٌدعم األنشطة الكثٌرة الواردة فً هذا اإلطار االستراتٌجً
وفً إطار مدبول وأنشطته األوسع نطاقا ،كما ٌدعم األهداؾ من األول إلى الرابع من هذا اإلطار االستراتٌجً.
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MED POL
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الشكل  :4إطار الرصد المقترح
وفً البحر  .وستكون الهٌبة
على الصعٌد الوطنً ،ستتولى الهٌبة الوطنٌة المعٌنة تنسٌق عملٌة جمع البٌانات على البر
الوطنٌة مسإولة عن تصنٌؾ وتوثٌق المعلومات المستمدة من مختلؾ استقصاءات القمامة البحرٌة وتقدٌم التقارٌر إلى
مدبول.
أما فٌما ٌتعلق برصد القمامة فً البحر ،فهذا مجال ٌحتاج إلى مزٌد من الدعم اإلضافً ألن عددا قلٌبل للؽاٌة من
االستقصاءات قد أجري حتى اآلن وبالتالً ال ٌوجد سوى القلٌل من البٌانات عن كمٌة القمامة البحرٌة القاعٌة والطافٌة فً
البحر األبٌض المتوسط وتؤثٌرها  .وسوؾ تستخدم المبادئ التوجٌهٌة لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة /اللجنة األوقٌانوؼرافٌة
الحكومٌة الدولٌة ،باإلضافة إلى منهجٌات الرص د المتاحة للقمامة على مستوى االتحاد األوروبً أو على المستوى
الوطنً ،كؤساس إلعداد برنامج لرصد القمامة البحرٌة فً البحر األبٌض المتوسط.
وستشكل متابعة تنفٌذ وفعالٌة السٌاسات والتشرٌعات الوطنٌة البٌبٌة والخاصة بالنفاٌات جزءا ال ٌتجزأ من عنصر الرصد،
وٌُقترح لذ لك أن ٌستمر إرسال استبٌان مدبول إلى البلدان بانتظام  .وقد ُ
صمِّم استبٌان مدبول /برنامج األمم المتحدة للبٌبة
لجمع المعلومات عن المسابل القانونٌة والمتعلقة بالسٌاسات وبإدارة النفاٌات ،وهو لذلك ٌتٌح للبلدان طرٌقا منهجٌا لئلببلغ
بالمعلومات النوعٌة  .وسوؾ ٌلزم استعراض االستبٌان ،وتنقٌحه إذا دعت الضرورة لذلك ،لكً ٌعكس الحالة السٌاسٌة
والتشرٌعٌة الراهنة فً المنطقة ٌ .ضاؾ إلى ذلك أنه ٌنبؽً المواءمة بٌن المإشرات الواردة فً هذا االستبٌان وبٌن
المإشرات الجاري إعدادها ألؼراض التطبٌق التدرٌجً لنهج النظام اإلٌكولوجً  .وسٌلزم أن ٌصحب هذه االستبٌان
دورات لتدرٌب المدربٌن ودلٌل للتدرٌب  .وسٌكفل تدرٌب المدربٌن وجود قدرة على الصعٌد الوطنً لتطبٌق االستبٌان
وسٌمثل دلٌل التدرٌب مرشدا مرجعٌا ومعٌنا لمدبول وللمدربٌن وللمنسقٌن القطرٌٌن على تطبٌق االستبٌان بشكل فعال .
كما سٌكفل هذا النشاط االحتفاظ "بالذاكرة المإسسٌة" لئلببلغ عن األنشطة المرتبطة بالقمامة البحرٌة فً األجل الطوٌل.
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األنشطة المقترحة على الصعٌد اإلقلٌمً
أنشطة المدى المتوسط
النشاط :1-4

النشاط :2-4
النشاط :3-4
النشاط :4-4

النشاط :5-4

وضع مبادئ توجٌهٌة لرصد القمامة البحرٌة مع مراعاة المبادئ التوجٌهٌة لبرنامج األمم المتحدة
للبٌبة /اللجنة األوقٌانوؼرافٌة الحكومٌة الدولٌة  .وتشمل الجهات الفاعلة فً هذه العملٌة الجامعات
ومإسسات األبحاث والوكاالت اإلنمابٌة األخرى وممثلً السلطات المحلٌة وسلطات الموانا ومكاتب
اإلحصاءات الوطنٌة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة وؼٌرها من منظمات المجتمع المدنً.
صٌاؼة االستبٌان القطري الذي تم إعداده بالفعل عن "إدارة القمامة فً المناطق الساحلٌة لحوض البحر
األبٌض المتوسط " وتقدٌم التدرٌب على تطبٌق االستبٌان  .وٌنبؽً أن ٌُرسل إلى البلدان الستكماله كل
أربع ( )4سنوات.
وضع مجموعة من المإشرات واالتفاق علً ها من البٌانات الكمٌة (استقصاء خط األساس ) والنوعٌة
(االستبٌان) ،فً إطار التطبٌق التدرٌجً لنهج النظام اإلٌكولوجً.
االتفاق على خفض القمامة البحرٌة بحلول عام ٌحدد فٌما بعد ،استنادا إلى خطوط األساس الوطنٌة التً
ٌعدها كل بلد من البلدان ،مع أخذ تقلبات القمامة بٌن أفقٌن زمنٌٌن فً االعتبار .وسٌستخدم خط األساس
هذا لقٌاس التقدم المحرز فً خفض القمامة البحرٌة ،ومن المهم لذلك أن تكون منهجٌة إجراء خط
األساس قوٌة من الوجهتٌن اإلحصابٌة والعلمٌة وأن ٌوجد توافق آراء بٌن كافة الشركاء ،ومراعاة
المنهجٌات التً تم إعد ادها بموجب نهج النظام اإلٌكولوجً والمبادئ التوجٌهٌة لبرنامج األمم المتحدة
للبٌبة /اللجنة األوقٌانوؼرافٌة الحكومٌة الدولٌة والممارسة الدولٌة.
 .وسٌشمل هذا النظام معلومات خط
إدماج نظام رصد القمامة البحرٌة فً نظام معلومات مدبول
األساس والمإشرات ،وسوؾ ٌستخدم لتتبع التقدم المحرز فً الحد من القمامة البحرٌة  .وسٌكون إدراج
البٌانات عملٌة مستمرة.

أنشطة المدى الطوٌل
النشاط :6-4
النشاط :7-4

النظر فً أفضل الممارسات فً المنطقة وتنفٌذ مشارٌع رابدة فً مجال جمع القمامة العابمة والؽارقة
فً قاع البحر باتباع المبادئ التوجٌهٌة للٌونٌب/اللجنة األوقٌانوؼرافٌة الحكومٌة الدولٌة.
جمع األموال بؽرض إنشاء برنامج كامل لرصد القمامة البحرٌة من مساهمات البلدان والوكاالت
الثنابٌة والمنظمات المالٌة الدولٌة.

األنشطة المقترحة على المستوى الوطنً
أنشطة المدى المتوسط
النشاط :8-4
النشاط :9-4

تضع البلدان إطارا ألخذ العٌنات وتجري دراسة أساسٌة للقمامة البحرٌة استنادا إلى مإشرات نهج
النظام اإلٌكولوجً.
تضطلع البلدان بتنفٌذ برامج روتٌنٌة للرصد فً إطار برنامج الرصد المتكامل القابم على نهج النظام
اإلٌكولوجً لخطة عمل البحر المتوسط وتقدم تقريرا بالنتابج إلى المنسق الوطنً ومدبول.

أنشطة المدى الطوٌل
النشاط :10-4
النشاط :11-4
5-3

تنشا األطراؾ وتقوم بتنفٌذ برامج وطنٌة لرصد القمامة البحرٌة على أساس من نهج النظام
اإلٌكولوجً.
بناء القدرات بشؤن تنفٌذ المبادئ التوجٌهٌة للٌونٌب /اللجنة األوقٌانوؼرافٌة الح كومٌة الدولٌة لرصد
القمامة البحرٌة.

الهدؾ الخامس :تقٌٌم معدات الصٌد المفقودة والمتروكة والتدابٌر المضادة التً تتخذ لمواجهة
األضرار البٌولوجٌة

مبررات األنشطة المقترحة وخلفٌتها  :كل معدة متروكة أو تم التخلص منها عمدا أو مفقودة من معدات الصٌد فً البحر
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تشكل جزءا من القمامة البحرٌة ،بالنظر إلى تعرٌؾ القمامة البحرٌة المتخذ على الصعٌد الدولً " :أي مادة صلبة مصنعة
أو مجهزة صعبة التحلل ٌتم إلقاإها أو التخلص منها أو تركها فً البٌبات البحرٌة والساحلٌة " .وٌعترؾ برنامج البحار
للبٌبة بالترابط الفوري والمباشر بٌن القمامة البحرٌة ومعدات الصٌد
اإلقلٌمٌة التابع لبرنامج األمم المتحدة
المفقودة/المتروكة والحطام ذي الصلة.
وٌمكن فقدان معدات الصٌد فً البحر لعدة أسباب (سوء األحوال الجوٌة ،وقطع السفن العرضً للعوامات ،وما إلى ذلك )
أو التخلً عنها ألن تركها فً البحر وسٌلة مرٌحة ل لتخلص ؼٌر القانونً  .وقد اعتبرت منظمة األؼذٌة والزراعة التابعة
لؤلمم المتحدة الصٌد الشبحً مصدر قلق كبٌر لتسببه فً وفٌات إضافٌة فً النظم اإلٌكولوجٌة البحرٌة المستؽلة بشكل
مفرط .وكثٌرا ما تعتبر الشباك الوهمٌة "آالت قتل " دابمة ال تتوقؾ أبدا عن الصٌد  .وقد أجرٌت بعض الدراسات لقٌاس
كفاءة الشباك الوهمٌة ،وتتوقؾ هذه البارامترات على عوامل متعددة من قبٌل نوع قاع البحر وعمقه فً الجزء الذي ال
تزال فٌه الشبكة  ،وسرعة تكون الحشؾ األحٌابً أو درجة الرإٌة أو شفافٌة المٌاه ،وما إلى ذلك.
وتتفاوت معدالت االلتقاط اإلجمالً لمعدا ت الصٌد المفقودة/المتروكة تفاوتا كبٌرا لدرجة أنه ال معنى إلعطاء تقدٌر عالمً
لها .وكانت شباك الصٌد المتشابكة ُتعتبر مفقودة إذا اصطادت حوالً  5فً المبة من إجمالً كمٌة الصٌد التجاري  .وقد
أظهرت عدة دراسات عن معدات الصٌد الثابتة أنها تمثل حوالً  10فً المابة من إجمالً الفبة المستهدفة  .وكثٌرا ما تقع
األسماك والقشرٌات مثل جراد البحر وسرطان البحر فً معدات الصٌد المفقودة أو المهملة  .وٌبدو أن أكبر األضرار
تسببه الفخاخ األقفاص ،التً توضع على قاع البحر ،وتحدث فٌها ظاهرة االصطٌاد الذاتً  .وتواصل الفخاخ المفقودة أٌضا
اجتذاب األسماك والقشرٌات ،التً تدخل فٌها بحثا عن الؽذاء أو المؤوى.
.

وقد تعمل معدات الصٌد األخرى أٌضا كالشباك العابمة والشباك المثلثة بنشاط فً قتل عدد كبٌر من الحٌوانات البحرٌة
وصٌد األسماك بالشباك العابمة هو أسلوب للصٌد ٌسمح فٌه للشباك ،وٌطلق عٌها الشباك العابم ة ،باالنجراؾ مع التٌار
فوق سطح البحر  .وتجوب الشباك العابمة البحار مسافرة مع التٌارات والمد والجزر وهً ال تكؾ فً أثناء ذلك عن صٌد
األسماك خبلل رحلتها خبلل المٌاه  .ونظرا ألنها هابمة ببل مراقبة ،فإنها تصطاد دون تمٌٌز ،فبل تكتفً باصطٌاد األنواع
المهددة باالنقراض فحسب ،بل األسماك/الثدٌٌات البحرٌة دون الحجم المسموح به والمشمولة بالحماٌة أٌضا.
أما الشباك المثلثة فهً شباك للصٌد بها ثبلث طبقات من الشباك وتستخدم لتتعثر فٌها األسماك أو القشرٌات  .وفٌها طبقة
وسطى مرتخٌة دقٌقة الشبك بٌن طبقتٌن أخرٌٌن خارجٌتٌن مشدودتٌن شبكهما أوسع منها بكثٌر ٌ .تم اإلبقاء على الشبكة فً
 .وتستخدم الشباك المثلثة
وضع عمودي بواسطة العوامات المر ّكبة على الحبل العلوي واألثقال على الحبل السفلً
خصوصا قرب السواحل فً الموابل الصخرٌة التً تتسم بدرجة عالٌة من التنوع البٌولوجً ،وتستمر فً صٌد األنواع
السمكٌة ذات القٌمة االقتصادٌة العالٌة.
وتستمر معدات الصٌد المفقودة /المتروكة فً اإلٌقاع باألسماك المارة "عن ؼٌر قصد " ( الصٌد العرضً ) وأٌضا من
األنواع المعرضة للخطر بشكل خاص والمشمولة بالحماٌة  .واألجزاء الطافٌة والقطع العالقة من معدات الصٌد المتروكة
تإدي الشتبا ك األحٌاء البرٌة من قبٌل الثدٌٌات البحرٌة والسبلحؾ البحرٌة وطٌور البحر واألسماك ،التً كثٌرا ما تنجذب
إلى األسماك التً تم صٌدها أو المتورطة فً شباك وخٌوط الصٌد.

وبسبب مقاومة المواد االصطناعٌة (الناٌلون والبولً إثٌلٌن والبولً بروبٌلٌن ) للتحلل ،فإن معدات الصٌد متى تم التخلص
منها أو فقدت تبقى فً البٌبة البحرٌة ،مخلفة تؤثٌرات اقتصادٌة وبٌبٌة سلبٌة  .وقد أخذت معدات الصٌد المفقودة  /المتروكة
تشكل فً اآلونة األخٌرة مصدر إزعاج واضح على نحو متزاٌد فً العالم كله  .فمن المفترض أنه ٌتم التخلً عن مبات
اآلالؾ من األطنان من شباك الصٌد ؼٌر القابلة للتحلل أو فقدانها فً محٌطات العالم كل عام  .وعلى نطاق العالمُ ،تحدث
هذه الظاهرة تؤثٌرا على استدامة مصابد األسماك التً أصابها اإلجهاد بالفعل  .فالصٌد الشبحً ٌقتل اآلالؾ من األسماك
التً لواله لوجدت طرٌقها إلى األسواق  .وتشٌر التقدٌرات إلى فقد ما قٌمته حوالً  250ملٌون دوالر أمرٌكً فً كل عام
من جراد البحر القابل للتسوٌق من جراء الصٌد الشبحً.
عبلوة على ذلكٌ ،مكن لمعدات الصٌد المهملة ،على هٌبة شباك وحبال ،العابمة بخفاء تحت سطح الماء مباشرة ،أن تسبب
مخاطر كبٌرة لعملٌات السفن  .وقد تم توثٌق أن ا لشباك والحبال وؼٌرها من العتاد المهمل تشتبك بمراوح السفن ودفاتها،
األمر الذي ٌإدى إلى إصبلحات مكلفة ،وفقدان الكثٌر من وقت التشؽٌل ،وتعرٌض سبلمة أصحاب قوارب النزهة وأطقم
السفن للخطر.
ٌضاؾ إلى ذلك أن معدات الصٌد المفقودة /المتروكة ،كشؤن ؼٌرها من الحطام البحر ي ،لدٌها القدرة على السفر لمسافات
طوٌلة جدا ،ومن خبلل موابل مختلفة ،ناقلة معها األنواع الؽازٌة من منطقة بحرٌة إلى أخرى.
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األنشطة المقترحة على المستوى اإلقلٌمً
أنشطة المدى المتوسط
النشاط :1-5

تعزٌز التعاون بٌن الهٌبات اإلقلٌمٌة لمصابد األسماك واإلطار االستراتٌجً للبحر األبٌض المتوسط.

النشاط :2-5

وضع برامج تدرٌبٌة لدعم هٌبات مصابد األسماك فٌما ٌتعلق بجوانب إدارة معدات الصٌد
المفقودة/المتروكة.

النشاط :3-5

إعداد حملة توعٌة لمصابد األسماك ،باالشتراك مع هٌبات مصابد األسماك ،لتوعٌتها بشؤن اآلثار
البٌبٌة واالقتصادٌة التً تعقب التخلً عن معدات الصٌد فً البحر.

النشاط :4-5

اقتراح مبادئ توجٌهٌة (فً نهاٌة المطاؾ ،بالتعاون مع الهٌبات الدولٌة المختصة األخرى ) بما فً ذلك
خطط الحوافز الستحداث معدات الصٌد الصدٌقة للبٌبة.

النشاط :5-5

دمج نظام رصد معدات الصٌد المفقودة /الم تروكة فً نظام المعلومات الخاص بمدبول  .وسوؾ ٌشمل
النظام معلومات خط األساس والمإشرات ،وسٌجري استخدامه لتتبع التقدم المحرز فً الحد من معدات
الصٌد المفقودة/المتروكة.

النشاط :6-5

تحفٌز وتشجٌع األطراؾ على التعاون فً إجراء دراسة أساسٌة عن معدات الصٌد المفقودة /المتروكة
تهدؾ بشكل خاص لفهم مدى وجود المشكلة فً البحر المتوسط ،وأفضل الحلول المتاحة.

النشاط :7-5

تعزٌز التعاون بٌن هٌبات مصابد األسماك ،والمجتمع العلمً ،وصناعة صٌد األسماك فً استعراض
للمواد المستخدمة فً معدات الصٌد وتطوٌر تكنولوجٌات جدٌدة.

أنشطة المدى الطوٌل
النشاط :8-5

مواصلة العمل على تقٌٌم ورصد تشؽٌل مرافق استقبال النفاٌات فً الموانا على النحو المنصوص
علٌه بموجب اتفاقٌة منع التلوث البحري وتقدٌم المساعدة للموانا والمرافا والمراسً الصؽٌرة فً
اص إلى معدات الصٌد
وضع وتنفٌذ إجراءات فعالة للتخلص من النفاٌات ،مع اإلشارة بشكل خ
المفقودة/المتروكة.

األنشطة المقترحة على المستوى الوطنً
أنشطة المدى المتوسط
النشاط :9-5

القٌاس الكمً للمشكلة على المستوى الوطنً من خبلل تقدٌر كمٌة المعدات التً ٌشترٌها الصٌادون
داخل البلد ،وعدد الصٌادٌن ،وعدد السفن ،وتقدٌر المفقودات ؾ ي مقابل مجموعة معدات الصٌد
المستعملة ومنتهٌة الصبلحٌة.
/المتروكة وتقدٌم

النشاط :10-5

االضطبلع ببرامج للرصد الروتٌنً وأنشطة لرسم خرابط لمعدات الصٌد المفقودة
تقرٌر بالنتابج للمنسق الوطنً ومدبول.

النشاط :11-5

تقدٌم المساعدة لمصابد األسماك من أجل استعادة معدات الصٌد التً فقدتها من المٌاه.

النشاط :12-5
السفن.

تطوٌر مرافق االستقبال المتاحة للتخلص من معدات الصٌد ؼٌر المستخدمة وؼٌرها من النفاٌات من
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أنشطة المدى الطوٌل
النشاط :13-5

العمل مع المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالحفظ والمجتمعات المحلٌة التً تعٌش من صٌد
على تبنً مناطق فً البحر األبٌض المتوسط ،وضمان خلو هذه المناطق من معدات الصٌد
المفقودة/المتروكة .وهذا على ؼرار مفهوم تبنً أحد الشواطا.

النشاط :14-5

وضع وتنفٌذ برامج وطنٌة لرصد معدات الصٌد المفقودة/المتروكة على أساس االتفاقات اإلقلٌمٌة.

6-3

األسماك

الهدؾ السادس :إقامة عبلقات التآزر مع المبادرات الجارٌة والمخطط لها فً
منطقة البحر األبٌض المتوسط من حٌث صلتها بالقمامة البحرٌة

مبررات األنشطة المقترحة وخلفٌتها ٌ :نبؽً أن ٌُفهم هذا الهدؾ باعتباره عملٌة متواصلة ومنهجٌة بالتوازي مع جمٌع
األهداؾ األربعة السابقة واحد ا واحدا ببل استثناء  .وسوؾ تعزز عبلقات التآزر التً ٌمكن الحصول علٌها األنشطة الوارد
ُ
درج كهدؾ إضافً ألن
وصفها على المستوى اإلقلٌمً والوطنً فً إطار كل واحد من األهداؾ التً سبق وصفها  .وقد أ ِ
هناك العدٌد من األطراؾ الفاعلة فً المنطقة ،تتراوح بٌن منظمات األمم المتحدة األخرى والمفوضٌة األوروبٌة (التوجٌه
اإلطاري لبلستراتٌجٌة البحرٌة ) والمنظمات ؼٌر الحكومٌة ومعاهد البحوث التً تعمل على معالجة الجوانب المختلفة
لمسؤلة القمامة البحرٌة فً البحر األبٌض المتوسط على مختلؾ المستوٌات  .وهناك أٌضا برامج مرتبطة بإدارة النفاٌات
على نطاق واسع تحظى بتموٌل من المإسسات المالٌة الدولٌة واالتحاد األوروبً والمعونة الثنابٌة التً ٌمكن من خبللها
 .وٌقترح هذا اإلطار
حفز المساعدات المالٌة لتنفٌذ األنشطة المتصلة ببناء القدرات فً هذا اإلطار االستراتٌجً
االستراتٌجً إما أن تعزز الشراكات مع هذه الم نظمات ،وإما أن ُتنشؤ الشراكات فً حال عدم وجودها ،من أجل تحقٌق
األهداؾ المشتركة.
وقد حدد هذا القسم أربع فبات من الشركاء ،وهو ٌقترح أنشطة مختلفة ٌمكن اتخاذها بالتنسٌق معها على المدى المتوسط،
وعلى الصعٌدٌن اإلقلٌمً والوطنً .وقد تم بالفعل تحدٌد بعض منها فً إطار األهداؾ من األول إلى الرابع.

أ -

تآزرات مقترحة مع منظمات األمم المتحدة واتفاقٌاتها األخرى:

االتفاقٌة الدولٌة لمنع التلوث من السفن MARPOL 73/78 Annex v – The MARPOL ( 1973
 ،)Conventionالتً أقرّتها المنظمة البحرٌة الدولٌة ( )IMOكقانون دولً فً العام  1973وع ّدلتها بموجب
ّ
وتنظم أنواع وكمٌات النفاٌات التً ٌمكن للسفن
بروتوكول فً العام  .1978وهً ُتعرؾ باالسم (ماربول )78/73
إفراؼها فً البحر ،آخذ ًة فً الحسبان اختبلؾ الحساسٌة االٌكولوجٌة باختبلؾ المناطق البحرٌة .وتعتبر ماربول البحر
المتوسط منطقة خاصة .والملحق الخامس ( )Annex vهو التشرٌع األساسً الذي ٌشمل منع التلوث بنفاٌات السفن،
ّ
ٌحظر إلقاء جمٌع أنواع
وٌتعامل مع مختلؾ أنواع النفاٌات التً ٌجري إلقاإها وطرٌقة هذا اإللقاء .فهذا التشرٌع
الببلستٌك ،كما ٌحظر إلقاء النفاٌات فً المناطق الخاصة .وتنفٌذ ذلك وفرضه هو مسإولٌة األطراؾ المتعاقدة فً الملحق
الخامس .أمّا مسإولٌة توفٌر المرافق الخاصة باستقبال النفاٌات فتقع على عاتق سلطات المٌناء أو السلطات المحلٌة ،وقد
ٌجري التعاقد على ذلك مع القطاع الخاص فً بعض األحٌان .وقد أشارت أحدث المعلومات المقدَّمة إلى المنظمة البحرٌة
الدولٌة بشؤن مرافق استقبال النفاٌات فً منطقة البحر المتوسط إلى أنَّ هذه المرافق باتت متوفرة وتؽطً جمٌع الموانا
المعنٌة .ولذلك وافقت المنظمة البحرٌة الدولٌة على دخول الملحق الخامس من ماربول حٌز التنفٌذ اعتباراً من  1ماٌو
.2009
ً
خاصة
اتفاقٌات وبرامج البحار اإلقلٌمٌة :كذلك تش ّكل القمامة البحرٌة مصدر قلق لجمٌع برامج البحار اإلقلٌمٌة األخرى،
اتفاقٌة حماٌة البٌبة البحرٌة لشمال شرق المحٌط األطلسً ( )OSPARولجنة هلسنكً لحماٌة البٌبة البحرٌة لبحر البلطٌق
( )HELCOMاللتٌن قامتا بالفعل بعدد من األنشطة ذات الصلة .وتشتمل معظم برامج البحار اإلقلٌمٌة فً مقاربتها
ك أنَّ التعاون فً المجاالت ذات االهتمام المشترك (المنهجٌة،
اإلستراتٌجٌة على تدبّر إدارة النفاٌات البحرٌة .وال ش ّ
والرصد ،وتحلٌل النتابج ،وبناء القدرات ،والسٌاسة ،وما إلى ذلك) سوؾ ٌسهم فً تنفٌذ مثل هذه األنشطة فً البحر
المتوسط.
قواعد السلوك المسإول التً وضعتها منظمة األؼذٌة والزراعة (الفاو) بخصوص مصابد األسماك :تتحوّ ل معدات صٌد
األسماك إلى قمامة تلوّ ث البحر إما بسبب العوامل الطبٌعٌة أثناء األعمال العادٌة (سوء األحوال الجوٌة ،تشابك الخ ).أو
بشكل متعمَّد (إلقاء شباك الصٌد ؼٌر المشروع أو المعدّات التالفة) .وفً كلتا الحالتٌن ٌش ّكل تدبّر معدات الصٌد الملقاة أو
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المفقودة وسٌلة هامة فً الح ّد من القمامة البحرٌة .وفً منطقة البحر المتوسط ثمّة أنواع كثٌرة من المصابد التً ٌتطلب
تدبّرها مقاربة مختلفة ،وعلى سبٌل المثال ،فإنَّ من الممكن لسلطات الموانا أن تضبط إلى ح ٍّلد بعٌد الصٌد التجاري الضخم
ً
مقاربة أكثر تكامبلً .وانسجاما ً مع "قواعد
فً حٌن أنَّ ٌمكن أن للصٌد الحرفً صؽٌر الحجم بعداً اجتماعٌا ً وثقافٌا ً ٌتطلب
السلوك المسإول التً وضعتها منظمة األؼذٌة والزراعة (الفاو) بخصوص مصابد األسماك"ٌ ،قترح اإلطار االستراتٌجً
ً
ومنظومة مفروضة للح ّد من إلقاء معدّات
الحالً مجموعة من األنشطة المجدٌة فً تدبّر معدّات الصٌد المفقودة والملقاة
الصٌد .وٌنبؽً ،عبلوة على ذلك  ،تشجٌع التعاون مع الهٌبة العامة لمصاٌد أسماك البحر المتوسط ( )GFCMالتابعة
للفاو.
اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌّر المناخ (ٌ :)UNFCCCتطلّع هذا اإلطار االستراتٌجً ،انطبلقا ً من مقاربة
وقابٌة ،إلى تخفٌؾ ما ٌمكن أن تحمله األخطار الطبٌعٌة للبحر المتوسط من تلوث مستقبلً ،وهذا ما دفع إلى تناول قضٌة
تؽٌر المناخ .ومن المتوقع ازدٌاد حوادث الفٌضانات واألمطار الؽزٌرة فً منطقة البحر المتوسط فً أشهر الشتاء ،فضبلً
عن ارتفاع مستوى سطح البحر متراً واحداً .وقد أُشٌر إلى أنَّ بعض المدن الساحلٌة مثل سالونٌك (الٌونان) والبندقٌة
(إٌطالٌا) ومناطق مثل خلٌج كاستٌبل (كرواتٌا) ودلتا النٌل (مصر) ستكون األش ّد تؤثرا .ولتوقع اآلثار المستقبلٌة المترتبة
على تؽٌر المناخ فً منطقة البحر المتوسط أهمٌة قصوى فً وضع إستراتٌجٌة فعالة إلزالة التلوث البحري هناك .وسوؾ
تإدّي زٌادة الفٌضانات دون اتخاذ تدابٌر مناسبة للسٌطرة على تد ّفق مٌاهها فً البحر المتوسط إلى تراكم الحطام على
الب ّر :فً المصارؾ ،والطرقات ،ومواضع التخلص من النفاٌات ،ومساٌل األنهار قبل أن ُتجرؾ إلى البحر المتوسط.
وستكون تكالٌؾ التنظٌؾ وإزالة األنقاض مرتفعة وٌمكن تجنبها إذا ما وضعت تدابٌر مناسبة لمنع دخول النفاٌات فً
البحر المتوسط.
وٌو ّفر االهتمام الحدٌث بتؽٌر المناخ ،وما تتضمنه خطة عمل البحر المتوسط من أنشطة حول هذا الموضوع ،فرصة
لمنطقة البحر المتوسط كً تكون فً صدارة جهود الح ّد من القمامة البحرٌة الناجمة عن الفٌضانات وسواها من الظواهر
المرتبطة بتؽٌر المناخ فً منطقة البحر المتوسط .وعبلوة على ذلك ،فقد اشتمل بروتوكول اإلدارة الم تكاملة للمناطق
الساحلٌة على أحكام تتعلّق باألخطار الطبٌعٌة الناجمة عن تؽٌر المناخ ،األمر الذي ٌجعله جزءاً من إطار ٌمكن من خبلله
دعم هذه اإلستراتٌجٌة.
برنامج األمم المتحدة للبٌبة/إدارة الشإون االقتصادٌة واالجتماعٌة فً األمم المتحدة ( :)UNDESAتبعا ً للمفهوم المقترح
فً إطار الهدؾ  ،Iوالذي مفاده أ ّنه ٌمكن فصل إدارة النفاٌات البحرٌة إلى تولٌد النفاٌات البحرٌة والحٌلولة دون وصول
النفاٌات إلى البحر المتوسط ،فإنَّ هذا النشاط ٌقترح التركٌز على تولٌد النفاٌات .وبحسب خطة جوهانسبرغ الخاصة
بالتنفٌذ ،والحاجة إلى معالجة اإلنتاج واالستهبلك ؼٌر المستدامٌن ،أعدّت إدارة الشإون االقتصادٌة واالجتماعٌة فً األمم
المتحدة إطاراً على مدى  10سنوات من أجل التنمٌة المستدامة وبرنامج األمم المتحدة للبٌبة .وقد انطلق هذا اإلطار الذي
ٌعرؾ باسم "عملٌة مراكش" فً عام  ، 2003وٌهدؾ إلى  :أ) -مساعدة البلدان فً جهودها الرامٌة إلى تخضٌر
اقتصادٌاتها؛ ب) -مساعدة الشركات تطوٌر نماذج أعمال صدٌقة للبٌبة؛ جـ) -تشجٌع المستهلكٌن على اعتماد أنماط حٌاة
أكثر استدامة.
األنشطة متوسطة المدى
النشاط  :1-6تطوٌر أدوات تعلٌمٌة ومبادئ توجٌهٌة لقطاع الشحن البحري فٌما ٌتعلّق بالنفاٌات البحرٌة ،وإدارة نفاٌات
الشحن ،واستخدام مرافق االستقبال فً الموانا .وٌمكن لهذا النشاط أن ٌكرر أفضل ممارسات المنظمات ؼٌر الحكومٌة
فً مجال تدرٌب وتحفٌز طواقم السفن وأصحابها على لعب دور فاعل فً مجال البٌبة.
النشاط  :2-6العمل مع الدول لتنفٌذ م اربول -الملحق الخامس من خبلل تطوٌر التشرٌعات والسٌاسات الخاصة بها.
النشاط  :3-6وضع قابمة وافٌة بمعدّات الصٌد اآلمنة بٌبٌا ً فً منطقة البحر المتوسط ،بالتعاون مع المنظمات الدولٌة
المختصة األخرى والقطاع الخاص.
النشاط  :4-6دفع سلطات الموانا إلى إقامة نظام لئلبالغ عن معدات الصٌد الملقاة والمفقودة.
النشاط  :5-6الحض على االشتراك فً "صندوق التكٌؾ" التابع التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌّر المناخ الذي
جرى إحداثه مإخراً اتفاقٌة وإتاحته أمام دول حوض البحر المتوسط الستخدامه فً تؤمٌن التدابٌر المناسبة لمكافحة تلوث
البحر المتوسط بالنفاٌات من مصادر برٌة.
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األنشطة طوٌلة المدى:
النشاط  :6-6التعامل مع إدارة الشإون االقتصادٌة واالجتماعٌة فً األمم المتحدة ( )UNDESAوبرنامج األمم المتحدة
منطق البحر المتوسط.
ة
للبٌبة ( )UNEPلدعم الجهود الرامٌة إلى خفض معدالت تولٌد الفرد الواحد للنفاٌات فً
ب-تآزرات مقترحة مع المإسسات المالٌة الدولٌة واالتحاد األوروبً
على المكوّ ن المعنً بتقدٌر التلوّ ث البحري ومكافحته فً خطة عمل البحر المتوسط ( MEDPOLمدبول) أن ٌضمن،
فً تنفٌذ هذا اإلطار االستراتٌجً ،النظر إلى النفاٌات البحرٌة على أنها جزء ال ٌتجزأ من استثمارات إدارة النفاٌات
الصلبة .وعلى اإلطار االستراتٌجً أن ٌفسح المجال ،دعما ً للجهود الجارٌة من قبل االتحاد األوروبً والبنك الدولً
الضخمة.
التحتٌة
البنٌة
لمشارٌع
الداعمة
البرنامجٌة
األنشطة
أمام
الثنابٌة،
والوكاالت
برنامج االستثمار فً النقاط الساخنة المتوسطٌة ( :)MeHSIPهو أحد أنشطة مشروع أفق  .2020وقد تم إعداد تقرٌر
أولً ٌحدد نقاط التلوث الساخنة المإهلة للحصول على تموٌل من بنك االستثمار األوروبً وعلى أساس العمل والدراسات
التً أنجزها مدبول فً تحدٌد بقع التلوث الساخنة .وخبلل مرحلة جمع البٌانات لهذا التقرٌر ،جرى تقوٌم المعلومات
ً
إضافة إلى خطط
المقدّمة من خطة عمل البحر المتوسط/برنامج األمم المتحدة للبٌبة ومدبول ،ال سٌما بقع التلوث الساخنة
العمل الوطنٌة المقدمة من جمٌع األطراؾ إلى اتفاقٌة برشلونة .وٌحدد التقرٌر المشارٌع القابلة للتموٌل فً إطار مٌاه
الصرؾ الصحً ،والنفاٌات البلدٌة ،والنفاٌات الصناعٌة ،والمشارٌع التً تتطلب تموٌبلً بقروض من أجل بناء مرافق
الصرؾ الصحً والتخلص من النفاٌات الصلبة أو إعادة تؤهٌلها .وهذه المشارٌع هً أساسا ً إعادة تؤهٌل وبناء مطامر
للنفاٌات ،لكن من الوارد أن تشمل أنشطة إدارة النفايات الساحلٌة والبحرٌة .ومن الواضح أنَّ مشكلة مطامر النفاٌات
والمكبّات المفتوحة ؼٌر المدارة فً البلدان الساحلٌة جنوب البحر األبٌض المتوسط وشرقه تسهم إسهاما ً كبٌراً فً النفاٌات
البحرٌة .وعبلوة على ذلك ،فإنّ بعض مطامر النفاٌات ؼٌر الواقعة على الساحل ولكن فً مساٌل المٌاه الداخلٌة هً أٌضا
مصادر لتلوث البحر بالنفاٌات .ومع أنَّ بناء المطامر الصحٌة وؼٌرها من تقنٌات التخلص من النفاٌات وجمعها ٌقع خارج
نطاق اإلطار اإلستراتٌجً الحالً الخاص بالنفاٌات البحرٌة ،إال أنَّ تنفٌذها ٌبقى أمراً بالػ األهمٌة فً إزالة تلوث البحر
المتوسط .وعبلوة على ذلك ،فإنَّ أي استثمار فعّال فً البنٌة التحتٌة إلدارة النفاٌات الصلبة ال ب ّد أن تصاحبه أنشطة فً
البنٌة الفوقٌة حفزاً للفوابد البٌبٌة والصحٌة الناجمة عن االستثمار .وقد اق ُترح أن توضع فً ظل استثمارات أفق 2020
سلسلة من األنشطة التً تندرج فً هذا اإلطار االستراتٌجً وتجري على المستوى اإلقلٌمً ،وأساساً ،على المستوى
الوطنً ،من بٌنها:






توعٌة الجمهور لوقؾ رمً النفاٌات؛
التربٌة البٌبٌة فً المدارس؛
بناء القدرات لدى السلطات المحلٌة وسلطات الموانا لدمج أنشطة التخلص من النفاٌات فً أطار خطط عملٌة؛
تطوٌر أطر قانونٌة إقلٌمٌة لمعالجة النفاٌات البحرٌة؛
ّ
الدعوة لخٌارات التكنولوجٌا النظٌفة بؽٌة تقلٌل النفاٌات إلى الحد األدنى.

برنامج التعاون اإلحصابً األورو-متوسطً ( :)MedStatأطلق االتحاد األوروبً برنامج مٌدستات ،وهو تعاون
إحصابً لدعم االتحاد األوروبً الشراكة األورو-متوسطٌة (برنامج مٌدا) .وثمّة فرصة هنا لتموٌل أنشطة الرصد فً هذا
اإلطار االستراتٌجً من خبلل تقدٌم معلومات إضافٌة عن النفاٌات البحرٌة وبذلك دعم الموضوع البٌبً الفرعً فً
مٌدستات.
اإلطار التوجٌهً لئلستراتٌجٌة البحرٌة لبلتحاد األوروبً :وهو ٌضع ،ألول مرة ،سٌاسة شاملة متكاملة لحماٌة البٌبة
البحرٌة التً تواجه عدداً من التهدٌدات بما فً ذلك فقدان أو تدهور التنوع البٌولوجً وتؽٌٌرات فً بنٌتها ،وفقدان
الموابل ،والتلوث بالمواد الخطرة والمواد الؽذابٌة ،وتؤثٌر تؽٌر المناخ .وهو ٌطالب الدول األعضاء أن تتخذ التدابٌر
الالزمة للوصول إلى وضع بٌبً بحري جٌد أو المحافظة علٌه بحلول عام  .2020وٌقسم هذا اإلطار التوجٌهً مٌاه
االتحاد األوروبً إلى مناطق بحرٌة وٌطالب الدول األعضاء بحلول عام  2015بوضع برامج وتدابٌر ترمً إلى التوصل
إلى وضع بٌبً بحري جٌد أو المحافظة علٌه ،وٌنبؽً أن تدخل حٌز العمل بحلول عام  2016على أبعد تقدٌر .و ُتذكر
النفاٌات البحرٌة على وجه التحدٌد باعتبارها واحداً من العناصر التً ٌجب معالجتها.
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األنشطة متوسطة المدى:
النشاط  :7-6تقدٌم المساعدة فً برامج التعلٌم ،وبناء القدرات المإسسٌة والقانونٌة وحمبلت التوعٌة العامة لدعم مشارٌع
البنٌة التحتٌة التً ٌقوم بها برنامج االستثمار فً النقاط الساخنة المتوسطٌة ( )MeHSIPوٌموّ لها بنك االستثمار
األوروبً.
األنشطة طوٌلة المدى:
النشاط  :8-6تطوٌر مشارٌع مشتركة فً بناء القدرات لدى لسلطات المحلٌة وسلطات الموانا فً إدارة النفاٌات البحرٌة.
النشاط  :9-6بعد بدء نفاذ بروتوكول التلوث من مصادر برٌة ،على مدبول أن ٌعمل مع االتحاد األوروبً على وضع
أهداؾ ملزمة قانونا ً للحد من النفاٌات البحرٌة وتحقٌق األهداؾ الواردة فً اإلطار التوجٌهً لئلستراتٌجٌة البحرٌة.
جـ -التآزر مع البرامج على المستوى الوطنً وأنشطة المنظمات ؼٌر الحكومٌة
هناك شبكات كبرى من المنظمات ؼٌر الحكومٌة اإلقلٌمٌة والمإسسات الوطنٌة أو المحلٌة لدٌها خبرات وتجارب كبٌرة
وبرامج متعلقة بإدارة النفاٌات البحرٌة وحماٌة البٌبة وٌجري تنفٌذها بنجاح .وال ٌمكن ذكر جمٌع هذه البرامج فً هذه
الوثٌقة ،لكن هذا اإلطار االستراتٌجً ٌشجع على تكرار أفضل الممارسات داخل البلد المتوسطً وخارجه .وثمّة أدناه
اثنتان من الممارسات الجٌدة التً ٌمكن أن ٌكون لها تؤثٌر فً الح ّد من النفاٌات البحرٌة إذا ما ُ
طبِّقت على نطاق واسع..
برنامج الراٌة الزرقاء ومإ ّ
شر نظافة الساحل :على الرؼم من قٌام برنامج الراٌة الزرقاء ،فً األصل ،استجابة لتوجٌه
االتحاد األوروبً الخاص بمٌاه السباحة ،فقد بات له أعضاء من خارج االتحاد األوروبً .و ُتم َنح جوابز البرنامج للشواطا
التً تفً بالمعاٌٌر األربعة :التربٌة والمعلومات البٌبٌة؛ جودة المٌاه؛ اإلدارة البٌبٌة؛ والسبلمة والخدمة لكل من المناطق
الساحلٌة والمراسً .وهو ٌتطلب ،وفقا ً لمعاٌٌر اإلدارة البٌبٌة للشواطا ،أن تكون الشواطا نظٌفة وتشكٌل لجنة لنظافة
الشاطا .وبالنسبة للمراسًٌ ،تطلب البرنامج بحسب معاٌٌره هذه وجود أوعٌة للنفاٌات كافٌة وتدار بشكل جٌد ،ووجود
مرافق إلعادة التدوٌر ،وأال ٌدخل نظام الصرؾ الصحً أو محٌطه الطبٌعً أي تلوث من مناطق ؼسٌل/إصبلح القوارب.
وبرنامج الراٌة الزرقاء هو قٌد العمل بالفعل فً قبرص ،كرواتٌا ،فرنسا ،الٌونان ،إٌطالٌا ،مالطا ،الجبل األسود ،المؽرب،
سلوفٌنٌا ،اسبانٌا ،تونس ،وتركٌا.
برنامج الساحل النظٌؾ :وهو مبادرة من وزارة حماٌة البٌبة اإلسرابٌلٌة لتوفٌر شواطا نظٌفة ،خصوصا ً الشواطا ؼٌر
المر ّخصة .وٌعمل البرنامج فً أربعة مجاالت ربٌسة ،هً :التنظٌؾ المستمر للشواطا من قبل البلدٌات؛ تربٌة الجمهور؛
ص َّنؾ الشواطا وفقا لمإ ّ
فرض تنفٌذ البرنامج؛ الدعاٌة والعبلقات العامةُ .
شرٌ ،تراوح بٌن ٌ ،20-0قٌس النظافة من
وت َ
خبلل عدد عناصر النفاٌات التً توجد فً منطقة معٌنة ،وكلما ق ّل عدد العناصر فً المنطقة انخفض المإشر.
وٌنبؽً النظر إلى هذٌن البرنامجٌن بوصفهما ممارستٌن حسنتٌن فً إدارة النفاٌات البحرٌة .فبرنامج الساحل النظٌؾ ٌو ّفر
منظومة لقٌاس نفاٌات الشاطا (ٌمكن إدراجها أٌضا ً فً األنشطة التً تقع فً إطار الهدؾ الرابع كما ٌمكن إدخالها
بسهولة فً نظام المعلومات الجؽرافً  )GISأمّا تنفٌذ برنامج الراٌة الزرقاء فٌنطوي على تحقٌق اإلدارة البٌبٌة للمناطق
الساحلٌة .وٌنبؽً بذل جهود لتكرار هذٌن البرنامجٌن كلٌهما ،حٌث ٌمكن لبرنامج الساحل النظٌؾ أن ٌبقى نشاطا ً مستقبلً
ّ
وٌتمثل الحال األفضل فً احتمال تقدٌم مدبول الدعم المتعلّق بالدراٌة التكنولوجٌة
أو ٌُدمج فً برنامج الراٌة الزرقاء.
الراي الزرقاء لؤلعضاء الجدد الذٌن ٌنضمون إلى البرنامج ،فً جهد
ة
الخاصة بقضاٌا النفاٌات البحرٌة والدعاٌة لبرنامج
منسّق ٌرمً إلى لتكرار البرنامج فً مزٌد من البلدان .وٌقتضً التنفٌذ الفعال والمستدام لهذٌن البرنامجٌن وجود المساعدة
المالٌة وبناء القدرات لدى ك ّل من المنظمات ؼٌر الحكومٌة ،والسلطات المحلٌة ،وسلطات الم وانا.
األنشطة متوسطة المدى:
النشاط  : 10-6تقدٌم مدبول المعرفة التقنٌة لبرامج الرصد المحلٌة فٌما ٌخصّ إدارة النفاٌات البحرٌة ورصدها (بحسب
توجٌهات اللجنة األوقٌانوؼرافٌة الحكومٌة/برنامج األمم المتحدة للبٌبة .) UNEP/IOC
األنشطة طوٌلة المدى:
النشاط  :11-6عمل األطراؾ مع برامج مثل الراٌة الزرقاء والساحل النظٌؾ لتكرارها فً المناطق الساحلٌة األخرى.
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د -الجامعات ومعاهد البحوث
الجامعات والمإسسات البحثٌة من الشركاء المهمٌن فً دعم البحث والتطوٌر ( )D & Rفً مجال النفاٌات البحرٌة .كما
أنها توفر منبراً لتبادل المعلوم ات على المستوٌٌن الوطنً واإلقلٌمً .وٌمكن لهذه الهٌبات أٌضا ً توفٌر المعرفة العلمٌة
وتوجٌه السٌاسات على نطاق اإلطار االستراتٌجً الواسع .وعبلوة على ذلك ،وفً إطار برنامج االتحاد األوروبً
"محٌطات للؽد" سوؾ ٌكون هناك دعوة لبحث موضوع النفاٌات البحرٌة .وسوؾ تتناول هذه الدعوة مسارات النفاٌات
البحرٌة ،خصوصا ً المواد الببلستٌكٌة الصؽٌرة ،وعملٌة تفسّخها ،وسمٌّتها ،وآثارها.
األنشطة طوٌلة المدى:
النشاط  :12-6مشاركة معاهد البحوث تشجٌع البحث والتطوٌر فً مجال النفاٌات البحرٌة ،وتوفٌر المعرفة العلمٌة
وأنشطة توجٌه السٌاسات كما وصفها اإلطار االستراتٌجً.

 -4اإلطار وخطة العمل

على المدى الطوٌل:
وضع وتنفٌذ برامج التوأمة،
وتقٌٌم ومراقبة تشؽٌل مرافق
استقبال النفاٌات فً الموانا،
ومساعدة البلدان المإهَّلة فً
تقدٌم عروض إلى الجهات
المانحة
على المدى المتوسط:
جمع الممارسات الجٌدة وتوفٌر
مبادئ توجٌهٌة بشؤن تنظٌؾ
الشواطا ،استحداث خطط
تحفٌزٌة ،إجراء دراسة عن أثر
تؽٌر المناخ ،اقتراح مبادئ
توجٌهٌة.

األنشطة
افتراضات
المستوى اإلقلٌمً
المستوى الوطنً
على المدى المتوسط:
على المدى المتوسط:
سلطات محلٌة وسلطات موانا
التوثٌق واالستفادة من
تنظٌؾ الشواطا ،إنشاء شبكات ،رسم
على استعداد العتماد بروتوكول
الخبرات ،وتطوٌر السٌاسات
خرابط البنى التحتٌة للنفاٌات الصلبة ،تقٌٌم
اإلدارة المتكاملة للمناطق
والمبادئ التوجٌهٌة العملٌة،
أثر مواقع التخلص من النفاٌات ،الدعم
الساحلٌة .التزام جمٌع األطراؾ
واستعراض وتحدٌث وتطوٌر
تنفٌذ ماربول  -الملحق الخامس من المإسسً وبناء القدرات الفنٌة لئلدارات
المحلٌة والوطنٌة لتطوٌر المشارٌع الضخمة برامج التدرٌب.
قبل السلطات المحلٌة/سلطات
وتنفٌذها
الموانا لتحسٌن وضع النفاٌات
على المدى الطوٌل:
البحرٌة .شراكة فاعلة بٌن
إدراج إدارة النفاٌات البحرٌة الموجودة فً
المنظمات ؼٌر الحكومٌة
الخطط المتكاملة إلدارة المناطق الساحلٌة،
والسلطات المحلٌة والمدارس من
ومساعدة السلطات المختصة على وضع
أجل تنظٌؾ الشواطا.
خطط إلدارة النفاٌات الصلبة ،ومساعدتها
فً تطوٌر المشارٌع

التزام ومشاركة السلطات المحلٌة على المدى المتوسط:
وسلطات الموانا والمنظمات ؼٌر
دعم حمبلت ؼرفة التجارة الدولٌة ، ICC
الحكومٌة والقطاع ؼٌر الرسمً
تحدٌد البقع الساخنة والقٌام بعملٌات تنظٌؾ
والقطاع الخاص (الفنادق والمتاجر
إسعافٌة ،وضع إطار قانونً ٌفرض تنفٌذ
ومحبلت السوبر ماركت) .قدرة
إجراءات تتعلق بؤنشطة إعادة تدوٌر
المنظمات ؼٌر الحكومٌة
النفاٌات.
وجماعات الصٌد الحرفً على
العمل معا ً.

االهتمام بنتابج عملٌة الرصد.
اإلرادة السٌاسٌة لدى الوزارات
المعنٌة .رؼبة شبكات االتصال
والنقل فً المشاركة .اشتراك
السلطات المحلٌة فً تنفٌذ
استراتٌجٌات مكافحة النفاٌات.

على المدى الطوٌل:
عمل السلطات المحلٌة مع القطاع الخاص
والمنظمات ؼٌر الحكومٌة وؼٌرها ،من أجل
تحدٌد األهداؾ المطلوب تحقٌقها من كمٌة
النفاٌات المطلوب إعادة تدوٌرها.
على المدى المتوسط :إجراء
على المدى المتوسط :إجراء تقٌٌم للتؤكد من
تقٌم نموذجً ورٌادي للتؤثٌرات
الجوانب االقتصادٌة لآلثار االجتماعٌة
االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة
والبٌبٌة المترتبة على التلوث بالنفاٌات
الناجمة عن النفاٌات البحرٌة،
البحرٌة
تعزٌز إستراتٌجٌة التواصل
على المدى الطوٌل:
على المدى الطوٌل :تطوٌر وتنفٌذ حمبلت
محلٌة ووطنٌة ،تشجٌع أنشطة البٌبة والتنمٌة تشجٌع وتنسٌق التعاون مع
شبكات المنظمات ؼٌر الحكومٌة
المستدامتٌن البسٌطة الرسمٌة وؼٌر
اإلقلٌمٌة ،حمبلت توعٌة،
الرسمٌة ،تطوٌر أطر للشراكة ،إدخال
وتشجٌع االستهبلك واإلنتاج
السٌاحة المستدامة ،تقٌٌم فرص التموٌل،
المستدامٌن
تكرار األنشطة الب ّناءة

نتابج متوقّعة
الموارد ووسابل التحقق

3

2

1

الح ّد من النفاٌات البحرٌة
ثم القضاء علٌها ،إلى
أقصى حد ممكن ،فً
منطقة البحر المتوسط من
خالل األنشطة اإلقلٌمٌة
والوطنٌة.

الهدؾ العام
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أهداؾ خاصة
تكامل استراتٌجٌات التعامل مع
النفاٌات البحرٌة وسٌاساتها،
والمعرفة التقنٌة ،فً العملٌات
التً تقوم بها السلطات المحلٌة
وسلطات الموانا

سٌاسات محددة تتعلق بالنفاٌات
البحرٌة على المستوى المحلً.
توافر التكنولوجٌات الخاصة
بالنفاٌات البحرٌة .تموٌل أنشطة
جدٌدة ذات صلة بالنفاٌات
البحرٌة .تقارٌر السلطات
المحلٌة وسلطات الموانا

الح ّد من وارد النفاٌات البحرٌة
مع الحفاظ على السواحل
نظٌفة.

الح ّد من كمٌة النفاٌات التً
ٌنتجها السكان والسٌّاح

تؤثٌر المواقؾ تجاه البٌبة وسلوك السكان
والسٌاح تجاه المناطق الساحلٌة فً منطقة
البحر المتوسط فٌما ٌتعلق بالنفاٌات
البحرٌة

الح ّد من النفاٌات الناجمة عن "الموقع"
(الشواطا) ثم القضاء علٌها مع التركٌز
على النفاٌات البالستٌكٌة وتدخٌن النفاٌات
البحرٌة ذات الصلة بها.

تعزٌز التنفٌذ السلٌم للتشرٌعات اإلقلٌمٌة
المعنٌة بالتعامل مع النفاٌات الصلبة
البلدٌة ،فضال عن النفاٌات الصلبة البحرٌة،
عبر بناء أو تطوٌر القدرات المإسسٌة
والقانونٌة لدى السلطات المحلٌة وسلطات
الموانا والمإسسات األخرى صاحبة
المصلحة إلدارة النفاٌات البحرٌة فً إطار
إدارة متكاملة للمنطقة الساحلٌة

تنظٌؾ الشواطا ،تقارٌر تقٌٌم
من المنظمات ؼٌر الحكومٌة،
تقارٌر حول إدارة النفاٌات من
السلطات المحلً وسلطات
الموانا

كمٌات النفاٌات التً ُتجمع من
حاوٌات القمامة .عدد عملٌات
تقٌٌم آثار النفاٌات البحرٌة.
مواد التوعٌة والتربٌة ،الفنادق
والمإسسات وما إلى ذلك،
المشاركة فً أنشطة الح ّد من
النفاٌات
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على المدى المتوسط :اعتماد
على المدى المتوسط:
التواصل بٌن المنسقٌن الوطنٌٌن
توجٌهات اللجنة األوقٌانوؼرافٌة
إجراء دراسة أساسٌة ،تنفٌذ برامج مراقبة
واإلقلٌمٌٌن .قدرات أساسٌة لدى
المنسقٌن الوطنٌٌن لجمع وتفسٌر روتٌنٌة ،وضع النتابج فً إطار تنفٌذ  .ECAPالحكومٌة/برنامج األمم المتحدة
البٌانات المقدمة من المنظمات
المحلً فً الوقت المناسب .تعاون على المدى الطوٌل :أقامة وتنفٌذ برامج مراقبة للبٌبة  UNEP/IOCحول
ة
وطنٌة ،بناء القدرات فٌما ٌتعلق بتنفٌذ
مراقبة النفاٌات البحرٌة ،أخذاً
على المستوى اإلقلٌمً والوطنً.
التوجٌهات المعتمدة
بالحسبان االستبٌان الذي وضعته
إدارة  ECAPكل  4سنوات،
تطوٌر مإشرات مشتركة،
التوافق على الح ّد من النفاٌات
البحرٌة فً سنة ٌتم تحدٌدها،
دمج نظام المراقبة فً منظومة
معلومات مدبول
على المدى الطوٌل:
تحدٌد أفضل الممارسات وتنفٌذ
مشارٌع رابدة ،جمع األموال
إلقامة برنامج لمراقبة النفاٌات
البحرٌة.

تقارٌر البلدان ،حمبلت تنظٌؾ
النفاٌات الساحلٌة والبحرٌة،
البحث والتطوٌر اللذان تجرٌهما
الجامعات

وضع برنامج مراقبة النفاٌات
البحرٌة فً إطار بروتوكول
اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلٌة  ECAPوبتنسٌق من
خطة عمل البحر المتوسط-
برنامج األمم المتحدة للبٌبة-
مدبول

وضع برنامج لمراقبة النفاٌات البحرٌة فً
البحر المتوسط

4

تعاون متقدم بٌن المساهمٌن
الوطنٌٌن والمنظمات الدولٌة

دعم تنفٌذ ماربول ،تطوٌر أدوات تعلٌمٌة
وتوجٌهات لقطاع النقل البحري ،ومناقشة
قضٌة معدّات الصٌد المفقودة والملقاة

موقؾ تعاونً بٌن الشركاء .توافق على المدى المتوسط:
تقدٌم مساعدة برمجٌة وتوعٌة عامة دعما ً
فً اآلراء بٌن االتحاد األوروبً
والهٌبات الدولٌة إلدراج النفاٌات لمشارٌع برنامج االستثمار فً النقاط الساخنة
البحرٌة فً استثمارات إدارة
المتوسطٌة ( )MeHSIPوٌموّ لها بنك
النفاٌات الصلبة .استعداد مإ ّ
شر
االستثمار األوروبً ،ودعم برامج المراقبة
الساحل النظٌؾ ،والراٌة الزرقاء
المحلٌة
وسواها لتوسٌع أنشطتها
على المدى الطوٌل:
تطوٌر مشارٌع مشتركة لبناء القدرات ،ووضع
أهداؾ ملزمة قانوناً ،ومواءمتها مع اإلطار
التوجٌهً لئلستراتٌجٌة البحرٌة لبلتحاد
األوروبً ،العمل مع برامج مثل الراٌة
الزرقاء وؼرفة التجارة الدولٌة ،مشاركة
معاهد البحوث تشجٌع البحث والتطوٌر

حمبلت توعٌة وبرامج لبناء
القدرات ،وتعاون مع الهٌبات
المختصة األخرى

تقٌٌم معدات الصٌد المفقودة والملقاة
واتخاذ تدابٌر ضد األضرار البٌولوجٌة
الناجمة عنها

الح ّد من كمٌة معدات الصٌد
المفقودة فً البحر وحماٌة
األنواع البحرٌة
المساعدة المالٌة التً تحفزها
مشارٌع أخرى جارٌة ومخطط
لها

أنظمة إببلغ عن معدات الصٌد
واألدوات الملقاة والمفقودة،
وتوجٌهات لقطاع النقل البحري
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إقامة تآزر مع المبادرات الجارٌة والمخطط
لها فً منطقة البحر المتوسط من حٌث
صلتها بالنفاٌات البحرٌة

أنشطة برمجٌة ٌقودها برنامج
األمم المتحدة للبٌبة فً مشارٌع
البنٌة التحتٌة الضخمة ،وتنفٌذ
برامج الراٌة الزرقاء ،الخ.
إقامة شراكات
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 -5طرابق التنفٌذ
لقد ا ْق ُترح أن ٌكون اإلطار اإلستراتٌجً الشامل جزءاً من أنشطة مدبول وأن ٌكون هذا األخٌر مسإوالً عن التنسٌق
ومراقبة التقدّم المُحْ َرز.
وبؽٌة مساعدة مدبول فً تنفٌذ اإلطار اإلستراتٌجً ال ب ّد من تطوٌر إستراتٌجٌة اتصال داخلً ،وهذه سوؾ تضمن
تآلؾ المشاركٌن مع واجباتهم المتعلقة بإعداد التقارٌر ومراقبة مدبول ما ٌُحرز من تقدّم فً تحقٌق األهداؾ.
وقد حددت خطة العمل فً القسم الرابع الشركاء المحتملٌن للعمل مع مدبول فً تنفٌذ جانب المراقبة من اإلطار
اإلستراتٌجً .والشركاء على الصعٌد الوطنً هم ،بصورة أساسٌة ،الوزارات المعنٌة ،والهٌبات الوطنٌة الفرعٌة،
والسلطات المحلٌة/سلطات الموانا ،والقطاع الخاص السٌاحً ذو الصلة ،والقطاع الخاص المعنً بالنفاٌات ،والمنظمات
ؼٌر الحكومٌة وسواها من منظمات المجتمع المدنً.
وهناك خٌارات مختلفة فٌما ٌتعلق بتموٌل أنشطة هذا اإلطار االستراتٌجً .فؤحد أهداؾ هذا اإلطار االستراتٌجً تطوٌر
أوجه التآزر م ع البرامج األخرى ،ودعم الجهود التً تبذلها هٌبات التنمٌة الدولٌة والثنابٌة .ومن المتوقع أن ٌتم تحفٌز
موارد مالٌة إضافٌة من خبلل هذا النهج .وعبلوة على ذلك ،على المعلومات المتؤتٌة عن التقٌٌم االجتماعً-االقتصادي أن
تو ّفر الزخم للقطاع الخاص (الفنادق ،شبكات النقل) ،والسلطات المحلٌة/سلطات الموانا والحكومات كً ٌلعب هإالء دوراً
ّ
وٌوظفوا المزٌد فً إدارة النفاٌات البحرٌة .وأخٌراً ،فإنَّ المتطوعٌن وأنصار البٌبة البحرٌة النظٌفة ٌلعبون دوراً
أكبر
ً
حاسما فً هذا اإلطار االستراتٌجً .وما تقدّمه هذه المجموعة من إرادة طٌبة وموارد بشرٌة هو جزء من هذا اإلطار
االستراتٌجً ،ومساهمتها العٌنٌة تفعل الكثٌر فً تؽطٌة بعض األنشطة.
وعلى الحكومة والوزارات والسلطات المحلٌة/سلطات الموانا أن تستهدؾ ما أمكنها تموٌل حماٌة البٌبة من خبلل
ٌلوث ٌدفع فً هذا اإلطار االستراتٌجً بما ٌفٌد فً
المٌزانٌات الداخلٌة ،وتطوٌر األدوات االقتصادٌة وتنفٌذ م بدأ من ّ
تموٌل بعض هذه األنشطة .وبالنسبة للبلدان ذات التنمٌة االقتصادٌة الدنٌا ،من المقترح أن تشارك هذه البلدان إدارات
محددة داخل االتحاد األوروبً (برنامج التسهٌبلت األوروبٌة المتوسطٌة لبلستثمار والشراكة  ،FEMIPاآللٌة األوروبٌة
للحوار والشراكة  ،ENPIوالمعونة األوروبٌة) ،والبنك األفرٌقً للتنمٌة ،والبنك الدولً ،وبرامج األمم المتحدة األخرى،
والشركاء الثنابٌٌن ،للحصول على قروض مٌسرة ومنح .من أجل جمع األموال من هذه المإسسات تضمّن هذا اإلطار
االستراتٌجً قضاٌا تخصّ إعداد التقٌٌمات ووضع السٌاسات واالستراتٌجٌات ،التً تساعد هذه الدول والمإسسات فً
عملٌة التفاوض.

