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 موجز
تستمم  اثاث  عملات  اليتاع على الئا ة لالمنوع الئاولو، مب  ت ذ كلت تلت النت ة عن ءتوس اءتم عاد م عا  اليتاع ءل ءتوس ، ا  تمب ذ  

مب  2030جيب م تجلمه ذ ختة المنماة املستتتمعامة ل تد  ت ئاستتتاً  تقويض اءتتتمعامة ميتتتتيع اواتامب لاعتىظة على اعاتت مب لتيتتتك   ع ً 
من ءهعاف المنماة املستتتتتتتمعامة حليتتتتتتتملا   2من ءهعاف المنماة املستتتتتتتمعامة حليتتتتتتتملا "اواتد    املتس" لاهلعف   14ن اهلعف لال ءتتتتتتتامت  تتتتتتتم

 "القضتس على اجلوع".
لجيب تنفاذ ء لا  الستتتتتتتتتاتءتتتتتتتتتت  هذى لالنام القتئل على النظتد اييكولو،  ي ا د ميتتتتتتتتتتيع اواتامب  ي تتتتتتتتتتىة ،  المعاحل  لاو لا   

 امل تئتة هبتمب للميعي حلف تلاة ملمت ءت  الياع غ  املسمعامة لالضت د.  
عملات  اليتتاع ال )تتاعر ات ءتتت  اليتتاع املستت للة ال    لتععل جمموعة اونيتتتة املم لقة حل ملات  اليتتاع ال )تتاع ةءي ختة ال م  حليتتملا

تستتتتتهل ذ اءتتتتمعامة ميتتتتتيع اواتا لاوع من اثاث  عملات  اليتتتتاعمب لت ة هت. لتوى  لهاقة امل لومت  هذى نظ د عتمة على ختة ال م مب  
من المفتصتا  وو    اءتتءتاة المتلاة للسلستة مةيعً ذ كلت الفوائع لامل  ،ت  املموق ة لكافاة  حلط اونيتتة املموق ة هبت. لتوى  الواثئق او  ت

 املئت  ا  املذكو د ذ لهاقة امل لومت  اوتلاة:
  الوهاقةCOFI/2020/SBD.6 تق ي  ل ش ال م  ايقلاماة امليتتتتتنيكة حلم منظمة اوغذية لالة اعة لاملئت  د ال تملاة حليتتتتتملا م عا  اليتتتتتاع :

 مب حليملا ءىض  املمت ءت  ملنع م عا  الياع املفقو د ءل املنيلكة ءل املاملة لاوع منات. 2019املفقو د ءل املنيلكة ءل املاملة ل تد 
  الوهاقةCOFI/2020/SBD.7 .اخلتوط المو،اااة الفناة للوقتية من املياع ال     للثعيات  الئح ية ذ ميتيع اواتا التئا اة : 
  الوهاقةCOFI/2020/SBD.8 اءتتتتتتتتتتم  اا للم  ىة اوتلاة لتقاال ىسوا  الئاتر . المق ي  امل ق    –: ميتتتتتتتتتتت   النفت   الئح ية

 .2020يوناو/وةي اا  4المتحل ة لف يق اخلرباس املينيا امل ين  جلوانب ال لماة ومتية الئا ة الئح يةمب  43الثتين جملموعة ال م  
  الوهاقةCOFI/2020/SBD.13 الي اكت : حل رمم GloLitter  حلم املنظمة الئح ية العللاة لمنظمة اوغذية لالة اعة.  املينيا 
  الوهاقةCOFI/2020/SBD.14  اي ا د املستتتتتمعامة للميتتتتتاع ال   تتتتت  ذ ميتتتتتتيع اواتا ال  تستتتتتم عد )تتتتتئتا اجل   ذ ءم يكت :

 لمت حل ع. REBYC-II LACالالتاناة لالئح  الكت ييب: مي لع 
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 مقدمة - أوالً 
تستتتتتتمم  اثاث  عملات  اليتتتتتتاع على الئا ة لالمنوع الئاولو، مب  ت ذ كلت تلت النت ة عن ءتتتتتتوس اءتتتتتتم عاد م عا   -1

جيب م تجلمه   ت ئاستتاً  اليتتاع ءل ءتتوس ، ا  تمب ذ تقويض اءتتمعامة ميتتتيع اواتامب لاعتىظة على اعاتت مب لتيتتك   ع ً 
من ءهعاف المنماة املستمعامة حليتملا "اواتد    املتس"   14ن اهلعف مب لال ءتامت  تم2030ذ ختة المنماة املستمعامة ل تد  

 من ءهعاف المنماة املسمعامة حليملا "القضتس على اجلوع". 2لاهلعف 
املئت ئ لاوهعاف  1995ل ع  معلنة الستتلوا حليتتملا اليتتاع ال )تتاع اليتتت  د عن منظمة اوغذية لالة اعة ذ عتد  -2

على العل  اال تتتتتالع حله لمحقاق اوفإل لاي ا د ال )تتتتاعين مليتتتتتيع اواتا ذ   لال نتصتتتت  اوءتتتتتءتتتتاة لل م  الذي جيب
ال تمل. لعلى م   الستتتنممب ل تتت   املنظمة ال عيع من ء لا  الستتتاتءتتتت  كا  اليتتتلة ال  توى  ، )تتتت ا  مفيتتتلة ل ع د 

تيع اواتامب لاوط اف اوخ ى للعل  لاو،اةد ايقلاماة مليتتتتتتتتتتتتتيع اواتامب  ت ذ كلت املنظمت  ايقلاماة ي ا د ميتتتتتتتتتتتت 
كا  اليتتتتتلةمب حليتتتتتملا ،وانب م انة من معلنة الستتتتتلوا. لتيتتتتتم  هذى اخلتوط المو،اااة العللاة ةامليتتتتتت  ،لاات ذ مت يل  
 خلتوط المو،اااة ملنظمة اوغذية لالة اعةر تلت ال  تم لق مئت)تتت د  لمفتعال  حلم عملات  اليتتتاع لالئا ة الئح يةمب على 

رمب لاخلتوط المو،اااة 2011ت مب اخلتوط المو،اااة العللاة ي ا د امليتتتتتتتاع ال   تتتتتتت  لاوع من امليتتتتتتتاع امل  ع ةءتتتتتتتئا  املث
المو،اااة الفناة للوقتية من امليتتتتاع ال   تتتت  للثعيات  الئح ية ذ ر لاخلتوط 2018التوعاة حليتتتتملا لءتتتتل م عا  اليتتتتاع ة

 ر.2020ة ميتيع اواتا التئا اة
ءتتتت  هذى لالنام القتئل على النظتد اييكولو،  ي ا د ميتتتتيع اواتامب  ي تتتتىة ،  ء لا  الستتتاتتنفاذ لجيب   -3

 المعاحل  لاو لا  امل تئتة هبتمب للميعي حلف تلاة ملمت ءت  الياع غ  املسمعامة لالضت د.
ى النظل اييكولو،اةمب ت ةية ات ءتتتت  اليتتتاع املستتت للة ال  تستتتتهل ذ اوع  من اثاث  عملات  اليتتتاع عللمن ء،   -4

تقنيح )ت ئة ميتتيع اواتا ذ منظمة اوغذية لالة اعة جمموعة من اونيتتة ةختة ال م  حليتملا عملات  اليتاع ال )تاعر 
املئانة ذ هذى الوهاقة. لءتمستتعع هذى اونيتتة العل مب لال ءتامت الئلعاا النتماة  ت ذ كلت العل  اجلة ية اليتل د النتماةمب 

ءتتتتتت  لتعاحل  مل تجلة اثاث  عملات  اليتتتتتاع على الئا اة لالمنوع الئاولو،  حلف تلاة ذ ءتتتتتات  ك  حللع على على ل تتتتتع ءتتتتتات
وعد. لءتتتتتتمععل هذى اي، اسا  اءتتتتتتم عاد م عا  اليتتتتتتاع االنمقتئاة لععل ات ءتتتتتتت  اليتتتتتتاع املستتتتتت للة ذ ءتتتتتتات  معلنة 

تتوي  املمت ءتت  للحع من امليتاع ال   ت مب ءر  عل ةالستلوا حليتملا اليتاع ال )تاعمب لءتنيكة حليتك  ختم على مت يل : 
لامليتاع امل  عمب لالملو،مب لالنفت   الئح ية الئالءتماكاةمب لم عا  اليتاع املفقو د ءل املنيلكة ءل املاملةمب لمت ي تئط حلذلت 

 بر لل ع ختة عم  عتملاة لمنماة القع ا  لععل هذى اي، اسا مب لتنفاذهت.ةمن "مياع غ  مئت) "؛ 

 الفوائد واملخرجات املتوقعة –  ااثنيً 
 ءميم  الفوائع املموق ة خلتة ال م  حليملا الياع ال )اع مت يل : -5

 اوع  من م عا  الياع املفقو د ءل املنيلكة ءل املاملة ذ الئا ة الئح ية على املسموى ال تمل ؛ ر1ة
النفت   للم ل  من م عا  اليتتتتتاع ل ستتتتتم ، ا د اءتتتتتم عاد م عا  اليتتتتتاع ل، خت  نظل للم ل  من  ر2ة

 غ  امل غوب ىاات لت ةية االقميت  العائ ي ذ الئلعاا املسمفاعد؛
لاوع  من مستتتمو   امليتتتاع امل  ع لامليتتتاع ال   تتت  غ  امل غوب ىاه لتنواع غ  املستتتماعىةمب ءتتتواس كتن   ر3ة

نواع املاع د ءل اعماة على املستتتتتتموى من اواتا ءل اونواع غ  الستتتتتتمكاةمب لاونواع املاع   النق اامب لاو
 ال تمل   ت ذ كلت الثعيات  الئح ية؛
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 لاوع  من اآلاث  على قتع الئحت  لالنظل اييكولو،اة القتعاةمب ات ءاستعع ذ اءمعامة ميتيع اواتا؛ ر4ة
ال ءتتتتتتتتتتامت ذ  لىوائع ا،ممتعاة لاقميتتتتتتتتتتت ية لىوائع ذ جمت  اومن اللذائ  ،جيتحلاة ذ اجملمم ت  الستتتتتتتتتتتولاةمب ر5ة

العل  اجلة ية اليتتل د النتماة لذ ميتتتيع اواتا او ىاةمب  ت ذ كلت تقلا  وتال  الفتقع من اوغذية من 
خال  "امليتتتتتتاع غ  املئت)تتتتتت "مب لامليتتتتتتاع امل  ع لامليتتتتتتاع ال   تتتتتت  غ  امل غوب ىاهمب ل ستتتتتتم كفتسد التتقة 

تتع ميتتتتتتتتتتتتتتيع اواتامب لتتوي  ء لا  ل/ءل ونيتتتتتتتتتتتتتتة اليتتتتتتتتتتتتتاعمب لتنفاذ  م االقميتتتتتتتتتتتتتت  العائ ي  اخ  ق
 اءنياتاسات  لالءمستحلة حلس عة ءكرب وتال  التوا ئ؛

ل ستتتتتتتم الم تلا عرب لكتال  اومل املمحعد ال ائعد ال  ت م  على م تجلة ميتتتتتتتكلة النفت   الئالءتتتتتتتماكاة  ر6ة
 املنظمة الئح ية العللاة؛الئح يةمب لال ءامت منظمة اوغذية لالة اعةمب لحل رمم اومل املمحعد للئا اةمب ل 

ايقلاماة مليتتتتتتتتتتتيع اواتامب  ت ذ كلت املنظمت  ايقلاماة ي ا د ميتتتتتتتتتتتيع  دل ستتتتتتتتتتم الم تلا حلم او،اة  ر7ة
 اواتا لالكاتر  ايقلاماة اوخ ى كا  اليلة؛

 لت ةية المعاحل  للكيف عن الياع غ  القتنوين  لا ،حلالغ ل لا تنظال لاوع  منه. ر8ة
 

  قاق الفوائع املذكو د ءعالىمب  عف ختة ال م  هذى ،   قاق امل  ،ت  المتلاة:لحللاة  -6

مت  قاق الوع  عنع اوكومت  لءصتحتب امليتلحة امل نام حليتملا اخلتوط المو،اااة للمنظمة لغ هت :  1امل  ج 
 من اليكوا العللاة املمتوة لععل عملات  الياع ال )اعمب لهل يفاموا مئت ئات لءوكتمات. 

تب امليلحة تقوية قع ا  اوكومت  على ت ةية عملات  الياع ال )اع لتنفاذهت من قئ   اع ءصح  :2امل  ج 
 لمن ء،لال.

 ،نيتس اثلات  ل صع عملات  الياع لاثاث هت لتقاامات لايحلالغ عناتمب ل عل هذى اآللات . :3امل  ج 

 األنشطة -  ااثلثً 

 مت يل : 1امل  ج تيم  ءنيتة  -7
واأل وات  وضع  ارتعتاجيةية لزة ة الوعب بشعأن اططوط التوجي ية ملن مة األة ية والزراعة  1-1النشاط 

 والصكوك األخرى ذات الصلة بشأن عمليات الصيد الرشيد، وجنفي ها.
ءتتتتتتمستتتتتتم عد )تتتتتت ئة ميتتتتتتتيع اواتا ذ املنظمة ميتتتتتتت يع ،عيعد لغ هت من امليتتتتتتت يع/الربامم ال تملاة ل/ءل  ر1ة

REBYC ايقلاماتتة مثتت 
 GloLitterر لحل رمم اليتتتتتتتتتتتتتت اكتتت  COFI/2020/SBD.14ة ا،ع الوهاقتتة  2 

المتحل ة لف يق اخلرباس  43رمب لالع اءتتت  اليتتت  د عن جمموعة ال م  COFI/2020/SBD.13ة ا،ع الوهاقة 

 
الئح  الكئ د من خال  ، خت  تكنولو،ات  تقلا  امليتتتتاع ال   تتتت  لتلا  اي ا د اوع من اوه  الئا   النت،ل عن صتتتتاع ال لحلاتا االءتتتتموائ  ل)تتتتئتا    2
لاءتتنياتاسات  ، ا د اليتتاع ال   تت  مليتتتيع اواتا ال  تستتم عد   www.fao.org/fishery/organization/24545/en مب2008-  2002 رمبREBYCة

اي ا د املستتتتتتتتتتمعامة ل   cti-ii-3/rebyc-www.seafdec.or.th/home/thrust  2015-2011مئت  د املثلث امل ،تينمب  ءل  II CTI-REBYC -)تتتتتتتتتتئتا اجل   
 2020-2015ر REBYC-II LACة للميتتتتتتتتتتتتتتاتتع ال   تتتتتتتتتتتتتت  ذ ميتتتتتتتتتتتتتتتتيتع اواتتا ال  تستتتتتتتتتتتتتتم تتعد )تتتتتتتتتتتتتتئتتتا اجل   ذ ءم يكتتت الالتاناتتة لالئح  الكتتت ييب

2/en/-action/rebyc-www.fao.org/in 

http://www.fao.org/fishery/organization/24545/en
http://www.seafdec.or.th/home/thrust-3/rebyc-ii-cti
http://www.fao.org/in-action/rebyc-2/en/
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 حليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتملا ميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   النفتتتتتت   الئح يتتتتتة 3امليتتتتتتتتتتتتتتنيا امل ين  جلوانتتتتتب ال لماتتتتتة ومتتتتتتيتتتتتة الئا تتتتتة الئح يتتتتتة
نظمتة رمب للمستتتتتتتتتتتتتتتتعتعد ذ    د الوع  حليتتتتتتتتتتتتتتتملا اخلتوط المو،اااتة ملCOFI/2020/SBD.8ة ا،ع الوهاقتة 

 اوغذية لالة اعة لاو لا  لاليكوا اوخ ى كا  اليلة حليملا عملات  الياع ال )اع.
لءتتتتتايتتتتتم  هذا النيتتتتتتط ل تتتتتع موا  للموعاة حلثال، للت   ااة ذ املنظمة على اوق  ةعلى ءتتتتتئا  املثت مب  ر2ة

 السم اة لالئي يةر.الالىمت  لالكمائت  لصحتئف الوقتئع لمل يت  الساتءت  لال  لا لاملنمست  
لعلميات الصعععععععععيد ا أدر أورتععععععععع  د ارة   ةجعزيز الُن ج للمسعععععععععاعدة ا  مج اد ارة اجليد 2-1النشاط 

 احمليطات واحملاف ة علي ا.
الم تلا مع املنظمت  العللاة لاجلات  املتحنة لالئلعاا للكتال  المنماة كا  اليتتتتتتتتتتتتتتلةمب  ت ذ كلت لكتال   ر1ة

اومل املمحعد اوخ ىمب لعقع ءل  عل ءوعا، لاثلات  للحوا  تيتتتتتتتتم  املف اجلات  الفتعلة ة ت ذ كلت 
 ئح ية. القتتع اخلتمر حليملا اونيتة املم لقة  لياع ال )اع ل، ا د الئا ة ال

املينيا حلم املنظمة   GloLitterءاستهل هذا النيتط ذ ت ةية ءل،ه الم تلا القتئمة مث  حل رمم الي اكت    ر2ة
الئح يتتة التتعللاتتة لمنظمتتة اوغتتذيتتة لالة اعتتةمب لالف يق ال تتتمتت  امليتتتتتتتتتتتتتتنيا حلم منظمتتة اوغتتذيتتة لالة اعتتة لاجملل  

لاليتتتت اكة ال تملاة مل تجلة ميتتتتكلة   4ا اواتامبالعليل الءتتتتمكيتتتتتف الئحت  امل ين حلمكنولو،ات اليتتتتاع لءتتتتلو 
 5النفت   الئح يةمب لمئت  د اوع  من املياع ال     للاا ة العللاة لي لا صاع اوامتا.

توهاق خربا  ختة ال م  حليتتتتتتتتتتملا عملات  اليتتتتتتتتتتاع ال )تتتتتتتتتتاع ل لالات   جسععععععع يل مل ارة املعرفة. 3-1النشاط 
لتولافاتمب لنيتتتتتتتتتتتتتت  امل  ىة/حلنتس القع ا  لاملوا  امل ، اة ةعلى ءتتتتتتتتتتتتتتئا  املثت مب او لا  لاخلتوط المو،اااة املناساة  

 لاو لة لاملمت ءت  اجلاعدر على موقع على ايننين . لءايم  كلت مت يل : 
 .ملنظمة اوغذية لالة اعة لصحتئف الوقتئع اخلتصة   عا  الياعمب ل عيثات م ا، ة اخلتوط المو،اااة ر1ة
،صتتتتتعا  منمست  م  ىة تستتتتتلط الضتتتتتوس على املمت ءتتتتتت  اجلاعد لاال تهت  لالفسوا مب لم اقئة المقعد حلنتًس  ر2ة

. للن تستتتتتتتتتتتتتتتتهل منمستت  امل  ىتة هتذى ذ حلنتتس امل  ىتة من ء،ت  2-3ل 1-3ل 2-2على نمتتئم اونيتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ذ حلنتس القع ا  من ء،  تنفاذ املئت ئ ال    ت لاال  ءىضتت  ل ستتم صتتنع الستتاتءتتت  ىحستتبمب حل  ءيضتتً 

 وع  ت معلنة السلوا حليملا الياع ال )اع لاخلتوط المو،اااة ملنظمة اوغذية لالة اعة امل تئتة هبت.
 مت يل : 2امل  ج لتيم  ءنيتة  -8

ال  ت ممع على اخلتوط المو،اااة  عم وضع  و/أو جنفي  خط  العمل االرتعتاجيةية الودنية  1-2النشاط 
 ملنظمة اوغذية لالة اعة حليملا عملات  الياع ال )اع. لءايم  هذا النيتط مت يل :

تتوي  منام لحل رمم لئنتتتتتتس القتتتتتع ا  لتتتتتعى املويفم ال تتتتتتمم امل نام حلميتتتتتتتتتتتتتتمال لتنفاتتتتتذ ختط ال متتتتت   ر1ة
 ساة الوطناة مث  هذى.االءنياتا

 
   ى يق اخلرباس املينيا امل ين  جلوانب ال لماة ومتية الئا ة الئح ية  3

litter-marine-of-sources-based-sea-on-43-www.gesamp.org/work/groups/wg 
4  www.gpmarinelitter.org/  
5  https://iwc.int/bycatch 
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ختيتتتا  املنام لالربرمم لئنتس القع ا  لالمحقق من صتتتحمامت مع الو ا ا  امل ميتتتة امل ناة على املستتتموى  ر2ة
 الوطين ءل لكتال  امليت يع ال ائعد لامل ءست  كا  اليلة لاجلم ات  الوطناة.

  المتتتع يئاتتتة  تنفاتتتذ حل رمم حلنتتتتس القتتتع ا  امل يتتتتتتتتتتتتتت  من خال  ءتتتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتتلتتتة من ل ش ال متتت  لالتتتعل ا ر3ة
 الفناة. لاملستععد

لل توط  تال  مت تتوي هت لىقً   الختبار املماررتعععععععععات والتكنولوجياتجطوير مشعععععععععاري   ريبية  2-2النشاط 
المو،اااة ملنظمة اوغذية لالة اعة حليملا عملات  الياع ال )اعمب على ءئا  املثت مب اتتت  لءل م عا  الياعمب 

ت يع المس يئاة  لاوع  من امليتتاع ال   تت /امليتتاع امل  عمب لالمقنات  املئمك د لمقلا  اءتتماالا الوقو . لءتتمنتوي امليتت 
ءر ءتتتتتتمستتتتتتمنع على املمت ءتتتتتتت  اجلاعد لامل  ىة ال لماة اوتلاة حليتتتتتتملا عملات  اليتتتتتتاع ال )تتتتتتاع على ةعلى مت يل : 

بر لءتمحع  ءصتحتب امليتلحة امل نام لاوواىة لالمحع   لمنفاذ مث  هذى املمت ءتت  اجلاعد ةاملستموى الوطين؛  
للستاتءتت  اوتلاة لاوط  القتنوناة على املستموى الوطين كا  اليتلة  تجر لءتممضتمن تقاامً ةذ الئلعاا املستماعىة؛  

 خلتوط المو،اااة ملنظمة اوغذية لالة اعة. لعنع الضتتتتتتتت ل دمب ءتتتتتتتتامل تقعي الععل يصتتتتتتتتالح الستتتتتتتتاتءتتتتتتتتت  لاوط  
 القتنوناة اوتلاة من خال  هذا النيتط. 

 مت يل : 3امل  ج لتيم  ءنيتة  -9
 متطلبات ون م ادبالغ عن رتفن الصيد على املستوى ادقليمب.جعزيز  1-3النشاط 

ال ينئل  ءا يمضتتمن ايحلالغ عن ءنيتتتة ءتتفن اليتتاع امل لومت  عن امل عا  لامليتتاع امل  ع ىحستتبمب حل   ر1ة
ىقعاا امل عا  لالم ل  عناتمب عنع االقمضتسمب من ء،  الوىتس  متلئت  ايحلالغ عن   تجيب ءا يمضمن ءيضً 

ئالءتمات ذ الئح  الوا  د ذ امللحق اخلتم  من االتفتقاة العللاة ملنع الملو، من الستفن. "الم ل " من ال
لءتتتتامل  قاق عملاة ت ةية نظل ايحلالغ عن ءتتتتفن اليتتتتاع من خال   م تيتتتتت ك  يمل ىاه  عود متثا   اع 

 .اوكوماةرءصحتب امليلحة امل نام ةاوكومت مب لاهلا ت  ايقلاماةمب لاليات ينمب لاملنظمت  غ  
ءتتتتتتتتتامل  قاق ءهعاف هذا النيتتتتتتتتتتط من خال  ميتتتتتتتتتت كة منظمة اوغذية لالة اعة ذ اال،ممتعت  ايقلاماة  ر2ة

لالعللاة كا  اليتتتتتتتتتلة ال  تنظمات او،اةد ايقلاماة مليتتتتتتتتتتيع اواتا للكتال  اومل املمحعد اوخ ى مث  
 لمتحل ة هلت.املنظمة الئح ية العللاة من خال  جلنة محتية الئا ة الئح ية ا

ارتععتبيا ت جلم  البيا ت بشععأن معدات الصععيد املفقو ة أو املتواة أو امل ملة ووضعع     ملجراء  2- 3النشاط  
لياعف هذا النيتتتتتط ،  املستتتتتععد ذ ل تتتتع خط ءءتتتتت  لكماة ىقعاا قاعدة بيا ت لتسعععةيل ه مل املعلومات.  

اواتتتامب لالمنوع امل تتعا مب يعالد المو يع املكتتتين حليتتتتتتتتتتتتتتتملا ىقتتعاا امل تتعا مب لتقاال المتتمله ا  على موا   ميتتتتتتتتتتتتتتتتيتتع 
الئاولو، مب لمستتتتتتم عم  اعاتت  اآلخ ين. لمن خال  هذا النيتتتتتتتطمب ءتتتتتتامل تتوي  قتععد الئاتر  حليتتتتتتملا م عا   
اليتتتتتاع املفقو د ءل املنيلكة ءل املاملة ل، ا  ت من قئ  منظمة اوغذية لالة اعةمب واث ءتتتتتامل تستتتتتسا  هذى امل لومت   

ءتتتتتتتتميتتتتتتتتم  الئاتر  ال  يمل   ات من خال  هذا االءتتتتتتتتمئاتامب تكتلاف لتستتتتتتتتاا   لا  اال تهت  طوي  او، . ل 
ىقعاا امل عا  ل، ا د  تية ال م  االىنيا تتتتتتتتتت  مل عا  اليتتتتتتتتتتاع غ  امل غوب ىاات. لءتتتتتتتتتتامل تو،اه تنفاذ االءتتتتتتتتتتمئاتا  

 6. تية الئا ة الئح ية المتحل ة لف يق اخلرباس املينيا امل ين  جلوانب ال لماة وم   43جمموعة ال م   لموصات  املقعمة من  

 
6  litter-marine-of-sources-based-sea-on-43-www.gesamp.org/work/groups/wg 
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ءتتتمكوا هذى او اد على جطوير بوابة معلومات عاملية على ادنتنت بشعععأن معدات الصعععيد.  3-3النشاط 
)تتتئكة ايننين  لءتتتماعف ،  ،حلالغ معي ي ميتتتتيع اواتا لءصتتتحتب امليتتتلحة املاممم حليتتتملا تيتتتمال لعم  

 م عا  الياعمب لءمئلغ عن اتط  ك  ط يقة صاعمب لالوءتئ  املمكنة للم فاف مناتمب ذ مت يم لق  ت يل : 
 .مهمات ذ النفت   الئح ية الئالءماكاةم عا  الياع املفقو د ءل املنيلكة ءل املاملة لمست ر1ة
 .،مكتناة "الياع غ  املئت) " ر2ة
 .مستئ  املياع ال     ر3ة
 .املياع امل  ع مستئ  ر4ة


