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 األسماك مصايد لجنة
 الدورة الثالثة والثالثون

 2018يوليو/تموز  13-9روما، 

 وتربية األحياء المائية: األسماك مصايدالجزيئات البالستيكية في 
 1منظمة األغذية والزراعةلدراسة  عن ملخص

 
 معلومات أساسية ونطاق دراسة منظمة األغذية والزراعة -أولا 

 
ربية وتمصايد األمساك عنواهنا "اجلزيئات البالستيكية يف  2والزراعة )املنظمة( دراسًة تقييميةنّفذت منظمة األغذية  -1

استتتتتتتتتتتتتتتكمااًل ، األحياء املائية: "ظهورها وتأثرياهتا" بدعم من برنامج األمم املتحدة للبيئة، وبتمويل من النرويج بوجه خاص
 ،ل حمطا ال كيز الرئيستتيال لدراستتة املنظمةمتثّ وقد . 3اية البيئة البحريةجلهود فريق اخلرباء املشتت ك املعب باجلوانا العلمية  م

األمن الغذائي ويف منظور املستتتتتتتتتتتتتهلكي، وفهم تداعياهتا املمكنة على  للجزيئات البالستتتتتتتتتتتتتيكية يفيف تقييم التأثري احملتمل 
واحتواء  تلك املواد ظهورستتتتتتتتتتتتتتتيكية )بستتتتتتتتتتتتتتبا مبا أل العمليات الفيزيولوجية قابلة للتأثر باجلزيئات البال ،إنتاجية األمساك

 البالستيك على مواد مضافة وملّوثات(.
 

                                                      
 .والزراعةنظمة األغذية أجرهتا ملدراسة  التنفيذي وجزاملمت اقتباس هذا امللّخص عن   1
2Hill, J.J. 2017. Microplastics in fisheries and aquaculture: status of knowledge on -Lusher, A.L.; Hollman, P.C.H.; Mendoza

their occurrence and implications for aquatic organisms and food safety. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. 
No. 615. Rome, Italy. http://www.fao.org/3/a-i7677e.pdf 

ة األمم املتحدة لل بية فريق اخلرباء املعب باجلوانا العلمية  ماية البيئة البحرية )املشتتتتتتتتتتتتت ك بي املنظمة البحرية الدولية ومنظمة األغذية والزراعة ومنظم  3
ية لعلوم احمليطات، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصتتناعية، واملنظمة العاملية لصردتتاد اجلوية، والوكالة واللجنة ا كومية الدول )اليونيستتكو( والعلم والثقافة

ايتتة البيئتتة البحريتتة( التتدوليتتة للطتتاقتتة التتذريتتة واألمم املتحتتدة  وبرنتتامج األمم املتحتتدة للبيئتتة وبرنتتامج األمم املتحتتدة ايةتتائي املعب بتتاجلوانتتا العلميتتة  متت
 ين تقييمي حول املوارد ومصري اجلزيئات البالستيكية الصغرى وتأثرياهتا يف البيئة البحرية.تقرير  أددر

http://www.gesamp.org/data/gesamp/files/file_element/0c50c023936f7ffd16506be330b43c56/rs93e.pdf 
http://www.gesamp.org/data/gesamp/files/media/Publications/Reports_and_studies_90/gallery_2230/object_2500_large.pdf 
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ظهور اجلزيئات البالستتتتتتتتتتيكية وتأثرياهتا )مثل اجلستتتتتتتتتيمات شتتتتتتتتتأل ويرّكز هذا التقرير على ا الة الراهنة للمعارف ب -2
( يف الكائنات املائية، وال ستتتتيما األنواع املهمة اارياً وكذلك تملليم االبالستتتتتيكية الل يقل طوألا األقصتتتتى عن اخلمستتتتة 

 يقطاعالتداعيات املمكنة على ستتتتتتتالمة األطعمة البحرية وأمنها. وإل االستتتتتتتتخدام واستتتتتتتع النطا  للمواد البالستتتتتتتتيكية يف 
لك النامجة عن أنشتتتتتطة وتربية األحياء املائية، ومصتتتتتادر التلوو باملواد البالستتتتتتيكية الصتتتتتغرى، ال ستتتتتيما ت مصتتتتتايد األمساك

 الصيد وتربية األحياء املائية، فمشمول أيضاً بالوثيقة.
 
وقد سامهت يف الدراسة جمموعة من اخلرباء الدوليي يف جماالت إيكولوجيا التلوو البحري باجلزيئات البالستيكية  -3

عمة البحرية، ووضتتتتع النمالت التحليلية الصتتتتغرى، ومصتتتتايد األمساك وتربية األحياء املائية وتقييم املخاطر على ستتتتالمة األط
وايدارة. ويتوجه التقرير إىل مجهور واستتتتع مبا فيه علماء املصتتتتايد ومدرائها، والستتتتلطات املستتتتاولة عن الصتتتتحة، واجلمعيات 

نظمات جهزة ايقليمية ملصتتتتتتتتتتايد األمساك واملألاملعنية باملصتتتتتتتتتتايد وتربية األحياء املائية، ووئارات البيئة والثروة الستتتتتتتتتتمكية، وا
 البحرية ايقليمية. 

 
وقد ارتفع إنتات املصتتتتتتتتتتايد وتربية األحياء املائية فانية أضتتتتتتتتتتعاف تقريباً منذ أل بدأت املنظمة بتجميع بيانات من  -4

. وإل ئيادة إنتات املصتتتتتتتتتتتايد ومنتجات تربية األحياء املائية قد أدت إىل ارتفاع متوستتتتتتتتتتت  1950البلدال األعضتتتتتتتتتتتاء يف عام 
رد عاملياً فأستتتتتتتتتهمت بشتتتتتتتتتكل ملحوا يف األمن الغذائي والتغذية والدخل والتجارة وخف  الفقر والتنمية االستتتتتتتتتتهالك للف

 االجتماعية االقتصادية يف نواح عدة من العامل. 
 
استتتهالك األمساك ومنتجات املصتتايد مبنافع معروفة جداً للصتتحة، بفضتتل تركيبتها التغذوية الفريدة، ولكن  ويتستتم -5

ما جيعل بع  منتجات األمساك  احمليطة ت اكم يف األمساك مستويات ملحوظة من امللوثات بسبا البيئة يف بع  ا االت
حبستتتتتا الكمية املستتتتتتهلكة. وإل الشتتتتتواغل الناألتتتتتئة جصتتتتتوص ستتتتتالمة األغذية، كوجود اجلزيئات  احملتمل، لضتتتتتررل مستتتتتببة

البالستتتتتتتيكية يف األطعمة البحرية ال جيا أل يدرس مبعزل عن العوامل األخرى، بل يف ستتتتتتيا  املنافع الصتتتتتتحية النااة عن 
 استهالك األطعمة البحرية.

 
 السياق -ثانياا 

 
 2015 مليول طن يف عام 322 ت كميتهبوترية تصاعدية منذ أوائل اخلمسينيات، وقد بلغيتزايد إنتات البالستيك  -6

(. ومن املتوقع أل يتزايد 2015مليول طن إضتتتتتتايف يف عام  61)وهذا الرقم ال يشتتتتتتمل األلياف االدتتتتتتطناعية الل ألتتتتتتّكلت 
 2025 مليول طن حبلول 600أل تبلغ حوايل  هومن املرتقا ملستتتتتتويات إنتاج ،طلا الستتتتتو  على املنتجات البالستتتتتتيكية

 . 2050وأل تتخطى املليار طن حبلول 
 
تستتتتتتتتخدم لودتتتتتتتا مجلة من مواد البوليمر الل يتم تشتتتتتتتكيلها  ت عامة أما تستتتتتتتمية "البالستتتتتتتتيك" فهي عبارة  -7

بوليمرات البالستيك بتنوعها  موألا خصائص خمتلفة تبعاً ملتطلبات املنتج النهائي. وتتس تتتتتتتمستوى معي من ا رارة والضغط
جمموعة مستتتتقلة. ومع تطور ألتتتروج املنتجات واستتتتخدامها تتطور أنواع املواد البالستتتتيكية  20الكبري إل تتوئع على حوايل 
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زيز أدائها مثل عميكن مزت البوليمرات مبواد مضتتتتافة خمتلفة لت ،للمنتج النهائي املعينة املطلوبةكذلك. وبناء على اخلصتتتتائص 
د امللّدنة ومضتتادات األكستتدة ومانعات اللها واملواد املثبتة ااه األألتتعة فو  البنفستتجية واملزيّتات وامللّونات. أما أكثر املوا

املواد املضتتتتتتتتتتتتتتتافتة ألتتتتتتتتتتتتتتيوعتاً الل تستتتتتتتتتتتتتتتختدم يف عمليتات التصتتتتتتتتتتتتتتنيع فهي الفثتاليتت والبوليمري ثنتائي الفينول، والنونيلفينول 
 اللها.  ومانعات

 
يف أطول  تملليم ا 5جلزيئات البالستتتتتتتتتتتتتتتيكية على أهنا قطع بالستتتتتتتتتتتتتتتيكية يقل حجمها عن وعادة ما تعّرف ا -8

نانوم   100أبعادها، ويتضمن هذا التعريا أيضاً املواد البالستيكية املتناهية الصغر، الل هي جسيمات يقل حجمها عن 
هذا )اجلزيئات البالستتتتتتتتيكية واملواد  أطول أبعادها. وجيوئ للقطع البالستتتتتتتتيكية أل تكول مصتتتتتتتّنعة ضتتتتتتتمن نطا  ا جم يف

البالستتتتتتتتتتتتتتتيكيتتتة املتنتتتاهيتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتغر األوليتتتة( أو أل تكول نتتتامجتتتة عن  لتتتل وازئتتتة قطع بالستتتتتتتتتتتتتتتيكيتتتة أكرب حجمتتتًا مثتتتل 
 البالستيكية واملواد البالستيكية املتناهية الصغر الثانوية(. )اجلزيئات

 
من املواد الكيميائية الل تضتتتتتتتاف إليها   األكرب حجماً جليوترتب  اجلزيئات البالستتتتتتتتيكية والقطع البالستتتتتتتتيكية  -9

خالل التصتتتتتنيع )املواد امللّدنة ومضتتتتتادات األكستتتتتدة ومانعات اللها واملواد املثبتة ااه األألتتتتتعة فو  البنفستتتتتجية واملزيّتات 
 ( مبا يف للك امللوثات العضوية الثابتة.وامللّونات( أو ت اكم من البيئة احمليطة )مثل املواد الثابتة وامل اكمة أحيائّيا والسامة

 
 المائيةوتربية األحياء  مصايد األسماكالمواد البالستيكية المستخدمة في  -ثالثاا 

 
وتربية األحياء املائية بقوة على استتتخدام البالستتتيك. فحلل ا بال والشتتباك املصتتنوعة  مصتتايد األمساكتنمية  تعتمد -10

حي تقتتارل بتتاألليتتاف الطبيعيتتة. وتستتتتتتتتتتتتتتتختتدم املواد  ،أوئال أخامع من األليتتاف االدتتتتتتتتتتتتتتطنتتاعيتتة تتي  قوًة ودميومتتة أكرب 
ودتتتتتيانة املراكا ومعدات الصتتتتتيد  الفطري(و البالستتتتتتيكية يف دتتتتتناعة املراكا )مبا يف للك مواد الطالء واملواد املانعة للنم

اخليشتومية وألتباك اجلر وجرّافات دتيد احملاريات، والفخاا والطافيات والطعوم والصتنانري واخليوج(، واملواد العائلة  )الشتباك
والطافيات  . ويف جمال تربية األحياء املائية، تستتتتخدم املواد البالستتتتيكية يف ا بالملخائل األمساك ودتتتناديق نزين الستتتمك

قاع الربك وأجهزة تغذية الستتتتمك وأحواس الستتتتمك.  ودتتتتناديق وحاويات نزين الستتتتمك وأقفاص الستتتتمك ومواد تغليا
ين ري وإل البىن اخلادتتتتتة ب بية األحياء املائية تبقى عائمًة بفضتتتتتل مواد بالستتتتتتيكية طافية )مصتتتتتنوعة يف الغالا من البوليستتتتتت

ا خيوج بالستيكية غري طافية(. وتستخدم هت بواسطة اخليوج وا بال )وهي مبعظمالعوامات البالستيكية( وتثب املمّدد أو
 املواد البالستيكية أيضاً لتعبئة األطعمة البحرية ونقلها. 

 
، فحلّل معدات الصتتتتتيد امل وكة بصتتتتتورة عامة وتربية األحياء املائية مصتتتتتايد األمساكقطاع  مستتتتتامهةأما بالنستتتتتبة إىل  -11
البالستتتتتتتتتيكية يف البيئة البحرية، ولكن هناك تفاوت مكا  ملحوا  قمامةملة هي املصتتتتتتتتدر الرئيستتتتتتتتي للاملفقودة أو امله أو
وتربية األحياء املائية  مصتتتتتتتتتتتايد األمساكتوئيعها ووفرهتا. ويف الوقت الراهن ال توجد تقديرات عاملية حالية عن مستتتتتتتتتتتامهة  يف
  البالستيكية يف البيئات املائية. قمامةجممل ال يف
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 الجزيئات البالستيكية في كل مكان -رابعاا 
 

مت توثيق وجود اجلزيئات البالستيكية يف العديد من املوائل يف املياه الداخلية وعرس احملي  والبحار املغلقة، مبا يف  -12
يئات للك الشتتتتتتتتواط  واملياه الستتتتتتتتطحية والعمود املائي وقاع البحار العميق. ويف احمليطات، يستتتتتتتتاهم ا جم الصتتتتتتتتغري للجز 

البالستتتتتيكية وكثافتها املتدنية يف انتقاألا على نطا  واستتتتع عرب مستتتتافات كبرية، وال ستتتتيما جرّاء التيارات احمليطية. وبوستتتتع 
االنتقال احمليطي أل يأخذ اجلزيئات البالستتتتتتتتتتتتتيكية الطافية إىل ستتتتتتتتتتتتواحل نائية، أو ميكن للجستتتتتتتتتتتتيمات املنجرفة أل ت اكم 

طق تربية األحياء البحرية ودتيد األمساك يف الستاحل، قد تكول تلك األنشتطة مستاولة مناطق وست  احمليطات. ويف منا يف
عن وجود اجلزيئات البالستيكية، يف حي أل مصادر اجلزيئات البالستيكية يف مواقع الصيد البعيدة عن الشاط  قد تكول 

 أدعا ردداً بسبا تأثري التوئيع احمليطي.
 

 ية في الكائنات المائيةتأثير الجزيئات البالستيك -خامساا 
 

جلزيئات البالستتتتيكية يثري القلق بشتتتأل تفاعلها مع األحياء واحتمال تلويثها إمدادات األغذية ا وستتتع انتشتتتارإل  -13
املخترب.  ضمن ظروفيتها ومسّ  دالبشرية. وقد أفضى هذا التخّوف إىل إجراء عدد من الدراسات بشأل التعرس لتلك املوا

وقد أكدت تلك الدراستتتتتتتتتات أل جمموعة متنوعة من الكائنات املائية عرب خمتلا املستتتتتتتتتتويات التغذوية، قادرة على ابتالع 
اجلزيئات البالستتتيكية. وهي تتضتتمن األحياء األولية والديدال ا لقية، وألتتوكيات اجللد والالستتعات، ومزدوجات األرجل، 

نتقال اجلزيئات البالستتتتتيكية عرب ارجل والرخويات واألمساك. وفضتتتتالً عن للك فحلل ولوات العشتتتترة أقدام، ومتستتتتاويات األ
ضتتتتتتتتتمن ظروف املخترب. ولكن، ليح من املرج  أل يادي انتقال  تالغذاء قد لوحظ يف العديد من الدراستتتتتتتتتات الل أجري

تنتقل إىل أنستتتتجة العائل. أما رد  اجلزيئات البالستتتتتيكية بواستتتتطة األغذية إىل تراكمها ألل معظم اجلزيئات البالستتتتتيكية ال
الفعل االستتتتقالا والفيزيولوجي الستتتلا لدى الكائنات املائية جراء ابتالعها اجلزيئات البالستتتتيكية فقد لوحظ فق  ضتتتمن 

 بعد تعري  تلك املخلوقات ملستويات عالية جداً من تلك املواد.و ظروف املخترب 
 

موعة من املوائل، مبا يف للك ستتتتتتط  جم يفة من قبل الكائنات الربية وقد لوحظ استتتتتتتيعائ اجلزيئات البالستتتتتتتيكي -14
نوعاً  220البحر والعمود املائي واألحياء القاعية ومصتتتبات األهنر والشتتتواط  وتربية األحياء املائية. فاكت شتتتا أل أكثر من 

يف املائة من  55لثدييات، فحلل من الكائنات يبتلع اجلزيئات البالستتيكية بشتكل طبيعي. ويف ما عدا الطيور والستالحا وا
تلك الكائنات هي أنواع )ت اوح من الالفقاريات إىل األمساك( لات أمهية اارية مثل: احملار واألدتتتتتتتتتتتتتتداف والقريدس البب 

ستتتتقمري الشتتتتبوج، وأنواع العتعوت استتتتقمري األطلستتتتي و الوالكركند النروجيي واألنشتتتتوفات والستتتتردين والرنكة األطلستتتتية وا
والقد األطلستتتتتتتتي والشتتتتتتتتبوج الشتتتتتتتتائع والراخوص من بي أمساك أخرى. ويف الوقت ا ايل، ال توجد براهي ومسك ا دو  

فضتتتتتتالً عن للك، فحلل املراقبة امليدانية و مباألتتتتتترة على انتقال اجلزيئات البالستتتتتتتيكية بواستتتتتتطة التغذية لدى الكائنات الربية. 
  تيكية على مستوى جمموعات الكائنات الربية أو جمتمعها العام.ابتالع اجلزيئات البالس نامجة عن على آثار سلبية تدل ال
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 الجزيئات البالستيكية وسالمة األطعمة البحرية -سادساا 
 

وجدت اجلزيئات البالستيكية يف أنواع خمتلفة من األغذية البشرية )مثل البرية والعسل ومل  املائدة(، وقد درست  -15
البحرية. إلاً يبدو أل األطعمة البحرية هي مصتتتتتتتتتتدر انتقال اجلزيئات البالستتتتتتتتتتتيكية إىل معظم التقارير وجودها يف األطعمة 

البشتتتتتر الذي نفهمه أكثر من ستتتتتواه. ويف الوقت الراهن، ال توجد بيانات بشتتتتتأل وجود املواد البالستتتتتتيكية املتناهية الصتتتتتغر 
 بعد. بتكراألغذية، ألل الوسائل التحليلية الكفيلة بتحديد هذه املواد مل ت   يف
 

دتتتتحة اينستتتتال جراء ابتالع اجلزيئات البالستتتتتيكية واملواد البالستتتتتيكية املتناهية الصتتتتغر  علىأما اآلثار الستتتتلبية  -16
قد تنجم عن اجلزيئات البالستتتتتتتيكية نفستتتتتتها أو عن املواد املضتتتتتتافة إليها وما يرتب   ا من ملوثات، فاألطعمة البحرية،  يف

أحيائّيا والستتتتتتتاّمة. فمن املقّدر أل متناول البشتتتتتتتر من اجلزيئات البالستتتتتتتتيكية عن طريق األطعمة مثل املواد الثابتة وامل اكمة 
يف اليوم، وللك حبسا عادات استهالك األطعمة  اً جزيئ 30واحد إىل  جزيءت اوح بي  البحرية )مثل احملار( يعادل نسبةً 

ضة للجزيئات البالستيكية، توجد الكائنات البحرية املعرّ  البحرية ودرجة تعّرس الكائنات إىل اجلزيئات البالستيكية. ولدى
الكمية األكرب من اجلزيئات البالستيكية داخل جهائها األضمي. ولكن عادة ما يتم التخّلص من أحشاء األطعمة البحرية 

 ة. قبل أل يستهلكها البشر، باستثناء الرخويات لوات املصراعي وبع  القشريات وبع  أنواع األمساك الصغري 
 

غراماً  250ممكن للتعرس إىل اجلزيئات البالستتتتتيكية، أي بعد استتتتتهالك  احتمالوعلى ستتتتبيل املثال، فحلل أستتتتوأ  -17
بناء على هذا التقدير، ومع مراعاة الكميات و من املواد البالستتتتتتتيكية.  نانوغرام 9ميثل  ،4من احملار يومياً للشتتتتتتخص الواحد

املرتفعة من املواد املضتتتتتتافة أو امللوثات املبلغ عنها يف املواد البالستتتتتتتيكية، و للها الكامل عن اجلزيئات البالستتتتتتتيكية عقا 
ملواد الثابتة التعرس إىل ايف ما خص االبتالع، فحلل للجزيئات البالستتتتتتتتتتتتتتتيكية املوجودة يف األطعمة البحرية تأثري ال يذكر 

 إمجايل املتناول الغذائي لتلك املرّكبات. يفتساهم جبزء فائق الصغر  أهنا وامل اكمة أحيائّيا والساّمة واملواد املضافة، إل
 

 النتائج الرئيسية -سابعاا 
 

البالستتتتيكية ستتتوف يستتتتمر تلوو البيئات البحرية بالبالستتتتيك يف التزايد ما ستتتيادي إىل تنامي كميات اجلزيئات  -18
واملواد البالستيكية املتناهية الصغر يف تلك البيئات. وتتوفر بع  املعارف األساسية بشأل ظهور اجلزيئات البالستيكية يف 

اجلزيئات  البيئات والكائنات املائية واألطعمة البحرية، ولكنها ال تزال تفتقر إىل تفاديل. أما ثغرات املعلومات حول ظهور
معدالت الدخول والتوئيع العاملي يف البيئات والكائنات املائية، وتوئيعها يف العمود  حولضتتتتمن التفادتتتتيل البالستتتتتيكية فتت

وتربية األحياء املائية يف التلوو باجلزيئات البالستتتتتتتتتتتتتيكية. وإل انتقال  مصتتتتتتتتتتتتايد األمساك ياملائي واملستتتتتتتتتتتتامهة احملددة لقطاع

                                                      
غراماً من احملار يف اليوم للشتتتتتتتخص الواحد( عن ايحصتتتتتتتاءات املوجزة لبيانات استتتتتتتتهالك األغذية  250مت اقتباس هذا الرقم املتعلق باالستتتتتتتتهالك )أي   4

غراماً من احملار يف اليوم  225. وخيتلا هذا الرقم عن كمية التتتتتتتتتتتتتتتتت 2017الفردي املزمن، املش كة بي منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية لعام 
األيئة األوروبية لستتتتتالمة األغذية باعتبارها أستتتتتوأ احتمال ممكن للتعرس لتلك املواد، حبستتتتتا ما هو مودتتتتتوف يف دراستتتتتة للشتتتتتخص الواحد الل اعتمدهتا 

نانوغرام إضافيي من املواد البالستيكية املبتلعة عن طريق استهالك احملار  2اجلزيئات البالستيكية. وي جم هذا االختالف يف فار  يساوي  بشألاملنظمة 
 لتعرس.ل التقديرات املستنتجةللشخص الواحد، وهذا ال يادي يف كل األحوال إىل أي فار  يف يف اليوم 
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 تراكمها يف األطعمة البحرية، كما أل للمواد الثابتة وامل اكمة أحيائّياً اجلزيئات البالستتتتتتتيكية بواستتتتتتطة التغذية لن يادي إىل
والستتتتتتتتتتتتاّمة واملواد املضتتتتتتتتتتتتافة أثر ال يذكر يف جممل متناول هذه املركبات يف التغذية البشتتتتتتتتتتتترية. ويف املقابل، ال تزال املعارف 

انات بشأل تلك املواد ضرورية بسبا وجود نوف األساسية بشأل املواد البالستيكية املتناهية الصغر غري متوفرة. فحلل البي
 من احتمال تأثريها البيولوجي املرتفع. 

 
وإل التلّوو بواستتتتتتتتتتتتطة البالستتتتتتتتتتتتتيك يف مياه احمليطات واملياه الداخلية مشتتتتتتتتتتتتكلة خطرية ال تاثر يف البيئات املائية  -19

الية بشتتتأل مسية اجلزيئات البالستتتتيكية تفيد وحستتتا وإةا يف البشتتتر أيضتتتاً. وينبغي للمستتتتهلكي أل يدركوا أل املعارف ا 
 بأّل املخاطر املرتبطة باستتتتتتهالك منتجات املصتتتتتايد وتربية األحياء املائية امللوثة جبزيئات البالستتتتتتيك قليلة جداً، وبأل منافع

هالكي، عديدة. ومع للك، جيا انال تدابري وقائية وتصتتتتتتحيحية على املستتتتتتتوى الدويل وا كومي واالستتتتتتت تلك املنتجات
مواد بديلة، والتدوير  استتتتتتخدامية البوليمرات الشتتتتتائعة، وخف  استتتتتتهالك البالستتتتتتيك والتشتتتتتجيع على م مسّ يمن أجل تقي

 املواد البالستيكية وإدارة التلوو بالبالستيك. استخدامواعتماد ممارسات مستدامة يف 
 

 التوصيات ذات الصلة بالسياسات -ثامناا 
 

من  وتربية األحياء املائية جمموعةً  مصتتتتتتتتتايد األمساكتتضتتتتتتتتتمن دراستتتتتتتتتة املنظمة بشتتتتتتتتتأل اجلزيئات البالستتتتتتتتتتيكية يف  -20
التودتتتيات. وقد وضتتتعت تلك التودتتتيات من قبل جمموعة خرباء لكي ينظر فيها أدتتتحائ املصتتتلحة، مبا يشتتتمل دتتتانعي 

وقطاع األطعمة البحرية واار  ،األحياء املائية وتربية مصتتتايد األمساكالستتتياستتتات وأدتتتحائ القرار، والستتتلطات ا كومية و 
اجلزيئات  بوجود واملهتمي اجلملة، ومنظمات اجملتمع املد  والقطاع اخلاص واملستهلكي واألكادمييي والباحثي، املتخوفي

 الصحة البشرية.سالمة األطعمة البحرية و  جواناو  ،البالستيكية وتأثرياهتا يف موارد املصايد وتربية األحياء املائية
 

مستتتتألة  ،وتربية األحياء املائية وتأثريها فيها مصتتتتايد األمساكاالع اف بأل وجود اجلزيئات البالستتتتتيكية يف  (1)
 الدرس.  تستحق

 
والنظر يف تطبيق هن  ج لتقييم املخاطر البيئية على تأثريات التلوو احملتمل جلزيئات البالستتتتتتتتتتتتتتتيك يف موارد  (2)

 املصايد وعمليات تربية األحياء املائية. 
 

 واالع اف بالتأثريات املمكنة جلزيئات البالستيك يف جودة األطعمة البحرية وسالمتها.  (3)
بيانات واملعارف بشأل خماطر اجلزيئات البالستيكية الصغرية )الل يقل حجمها وايقرار بوجود ثغرات يف ال (4)

 نانوم ا( واملواد البالستيكية املتناهية الصغر يف األطعمة البحرية.  150عن 
 

من أجل تقييم املخاطر على مستهلكي األطعمة البحرية  (1)واعتماد أطر لتحليل خماطر سالمة األغذية  (5)
 ديد القرارات والتدابري الرامية إىل ضمال ا ماية الفعالة للمستهلكي  (2)يئات البالستيكية وامللوثة باجلز 

 والتجارة اجملدية باألطعمة البحرية. 
 

واألادف للجزيئات البالستتتيكية يف البيئة، ويف  ةوتيستتري وتشتتجيع الردتتد احملستتن والفعال من حي  التكلف (6)
األحياء ومنتجات األطعمة البحرية )أخذ عينات من األستتتتتتتتتتتتتتوا ( وتعزيز بناء القدرات وتنفيذ أفضتتتتتتتتتتتتتتل 
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( تأثري التلوو 2و األطعمة البحرية باجلزيئات البالستتتتتتيكية و)( تلوّ 1املمارستتتتتات يف ردتتتتتد واستتتتتتعراس )
 السمكية.  باجلزيئات البالستيكية يف املوارد

 
واختيار النهج األنستتا لردتتد مستتتويات تلوو املوارد الستتمكية التجارية باجلزيئات البالستتتيكية وتأثريات  (7)

 التلوو يف األمساك ومنتجات املصايد. 
 

دمة لردد اجلزيئات البالستيكية واملواد البالستيكية املتناهية الصغر واملواءمة خوتعزيز وسائل التحليل املست (8)
 ينها، وضمال التفسري املناسا للنتائج باالستناد إىل املخاطر. ب

 
وايبالغ بصتتتتورة ناألتتتتطة وكافية عن املخاطر، وإدارة خماطر تلوو األطعمة البحرية باجلزيئات البالستتتتتيكية  (9)

وتربية  مصتتتتتتتايد األمساكلعامة اجلمهور، والستتتتتتتلطات املعنية بستتتتتتتالمة األغذية وواية املستتتتتتتتهلك ووكاالت 
 حياء املائية فضاًل عن قطاع األطعمة البحرية. األ

 
وتشتتتتجيع التعاول بي الستتتتلطات الوطنية وايقليمية والقطاع وأدتتتتحائ املصتتتتلحة املعنيي بتأثريات التلوو  (10)

وتربية  مصتتتتتتايد األمساكباجلزيئات البالستتتتتتتيكية واملواد البالستتتتتتتيكية املتناهية الصتتتتتتغر، وتأثريات التلوو يف 
 األحياء املائية وسالسل توريد األطعمة البحرية. 

 
وئيادة التوعية لدى الستتتتتتتتلطات املناستتتتتتتتبة )مركزية وإقليمية وبلدية( والقطاعات )الصتتتتتتتتناعة والنقل وغريها(  (11)

ومستتتهلكي اجلزيئات البالستتتيكية )التأثريات واملصتتادر ونفيا األثر( والرواب  مبمارستتات القطاع وغريها 
 ملصادر. من ا

 
وتربية  مصتتتتتتايد األمساكواالع اف مبستتتتتتاوليات املستتتتتتامهي يف التلوو باجلزيئات البالستتتتتتتيكية، مبا يشتتتتتتمل  (12)

 األحياء املائية، فضاًل عن مصادر أخرى كالصناعة واجملارير والنقل وغري للك.
 

وتربية األحياء املائية بأمهية إدارة املعدات القائمة على  مصايد األمساكوتوعية أدحائ املصلحة يف قطاع  (13)
وا اول دول فقدال املعدات املوّلدة للجزيئات البالستتتتيكية  ،البالستتتتيك، واستتتتخدام املعدات واملدخالت

 املياه.  أو إطالقها يف
 

عمتتتة البحريتتتة وتربيتتتة األحيتتتاء املتتتائيتتتة وإمتتتدادات األط مصتتتتتتتتتتتتتتتتايتتتد األمستتتاكومن أجتتتل خف  التتتتأثريات يف  (14)
واملستتتتتتتتهلكي وا اول دوهنا، ينبغي للقطاعات األخرى الل تستتتتتتتاهم يف التلوو باجلزيئات البالستتتتتتتتيكية، 

2016 النظر يف اجملموعة التالية من التودتتتتتتتتتتيات )برنامج األمم املتحدة للبيئة،
( الل وضتتتتتتتتتتعت من أجل 5 

 ، مثل:جلمعية األمم املتحدة للبيئة )الدورة الثانية( 2016دورة عام 
 

ضتتتتتتتتتتتتتتتمال اجلهود الفعالة ألجل ا د من إطال  اجلزيئات البالستتتتتتتتتتتتتتتتيكية يف املياه، وما يرتب   ا من  (1)
 تأثريات ملوثة؛ 

 وتعزيز تنفيذ األطر الدولية وايقليمية القائمة وتطبيقها؛ (2)

                                                      
5  Global lessons and research to inspire action and guide policy –Marine plastic debris and microplastics UNEP. 2016.  

change. United Nations Environment Programme, Nairobi.  ISBN No: 978-92-807-3580-6. 
https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/11700/retrieve 

http://www.unep.org/about/sgb/Portals/50153/UNEA/Marine%20Plastic%20Debris%20and%20Microplastic%20Technical%20Report%20Advance%20Copy.pdf
http://www.unep.org/about/sgb/Portals/50153/UNEA/Marine%20Plastic%20Debris%20and%20Microplastic%20Technical%20Report%20Advance%20Copy.pdf
http://www.unep.org/about/sgb/Portals/50153/UNEA/Marine%20Plastic%20Debris%20and%20Microplastic%20Technical%20Report%20Advance%20Copy.pdf
https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/11700/retrieve
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النستتتتبية جلميع املصتتتتادر ا رجة براً وحبراً، والتحقق من مستتتتارات القمامة البحرية، و ديد املستتتتامهات  (3)
 مبا فيها القمامة الكربى والصغرى؛ 

ومن  األولويتتة يجراءات التخفيا من أثر القمتتامتتة البحريتتة، مبتتا يف للتتك  تتديتتد البار والتحقق من  (4)
 املتاحة؛  االحتماالت املستقبلية، عرب استخدام أفضل التكنولوجيات

ووضتتتع استتت اتيجيات فعالة من حي  التكلفة لردتتتد القمامة البحرية وتقييمها على كافة املستتتتويات،  (5)
مع مراعاة الربامج ا الية على املستتتتتتتوى ايقليمي، وال ستتتتتتيما التشتتتتتتجيع على املواءمة بي األستتتتتتاليا 

ت الل انذت من أجل منع وتوحيدها، ووضتتتتتتتع برامج لردتتتتتتتد القمامة البحرية وايبالغ عن ايجراءا
 القمامة البحرية وا د منها ومكافحتها، وتعزيز التعاول الدويل من أجل تبادل البيانات واملعلومات؛ 

والتشتتتتتتتتتتتتتتتجيع على املستتتتتتتتتتتتتتتامهة الطوعية واملستتتتتتتتتتتتتتتتنرية ألدتتتتتتتتتتتتتتتحائ املصتتتتتتتتتتتتتتتلحة يف منع القمامة البحرية  (6)
 االس اتيجيات والسياسات الالئمة للحد منها؛  ويف

 ضع ماألرات عاملية وإقليمية بشأل القمامة البحرية من أجل إرألاد أولويات التدخل األادف؛ وو  (7)
ودعم اجلهود لتشتتتتتتتتتتتتتتتجيع هنج التتدورة ا يتتاتيتتة للمنتجتتات البالستتتتتتتتتتتتتتتتيكيتتة، مبتتا يف للتتك مراعتتاة  لتتل  (8)

 البوليمرات املختلفة ومعدل التجزئة )يف البيئة البحرية(؛ 
 التوعية بشأل القمامة البحرية.وتعزيز إجراءات التثقيا و  (9)

 
ويتعّي على املنظمتتتات التتتدوليتتتة )مثتتتل منظمتتتة األغتتتذيتتتة والزراعتتتة وبرنتتتامج األمم املتحتتتدة للبيئتتتة واللجنتتتة  (15)

ليميتتة ا كوميتتة التدوليتتة لعلوم احمليطتتات، ومنظمتتة الصتتتتتتتتتتتتتتحتتة العتتامليتتة وغريهتا( فضتتتتتتتتتتتتتتاًل عن املنظمتتات ايق
املنظمات ايقليمية ملصتتتتتتتتتتايد األمساك، والربامج ايقليمية للبحار وغريها( أل تتعاول بشتتتتتتتتتتأل التلوو  )مثل

وتأثرياهتا املمكنة يف الستتالمة  ،باجلزيئات البالستتتيكية واملواد البالستتتيكية املتناهية الصتتغر يف البيئات املائية
وتربية األحياء املائية. وينبغي لصجهزة االستتتتتتتتشتتتتتتتارية مثل فريق اخلرباء  مصتتتتتتتايد األمساكالغذائية ويف موارد 

املشتتتتتتتتتتتتتت ك املعب بتاجلوانتا العلميتتة  متتايتة البيئتتة البحريتة، أل يعمتتل على جوانتا حمتددة من تلوو البيئتة 
 باجلزيئات البالستيكية وباملواد البالستيكية املتناهية الصغر. 

 
 
 


