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ٍ

البحري في مياه جنوب شرق
البيولوجي
التنوع
توصيات من أجل التخفيف من آثار الضجيج تحت الماء على
ّ
ّ
ّ
أوروبا في منطقة البحر األبيض المتوسط
ُعقدت حلقة عمل ھامة في  23-22تشرين الثاني/نوفمبر  2017في سبليت في كرواتيا "للتخفيف من آثار الضجيج تحت الماء
تركيز خاص على عمليات المسح السيزمي في مياه جنوب شرق أوروبا في منطقة البحر
على التنوّ ع البيولوجيّ البحريّ مع
ٍ
األبيض المتوسط" .ناقش المشاركون في حلقة العمل صعوبة إدارة الضجيج تحت الماء والتخفيف من آثاره ،وأع ّدوا سلسلة
أولويات مؤلفة من  16توصية لتحسين حفظ وحماية الحياة البرية البحرية في مياه جنوب شرق أوروبا من خطر التلوث
الضوضائيّ البحريّ .
وقد حضر حلقة العمل  62مشاركا ً من  17بلداً )انظر المرفق  ،(1يمثلون مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة ،تراوحت بين
ّ
المنظمات الدولية بما في ذلك االتفاقات المتعددة
مؤسسات حكومية كالوزارات ووكاالت حماية الطبيعة وحفظ البيئة والطاقة و
ّ
األطراف اإلقليمية والبيئية والھيئات اإلقليمية لمصائد األسماك والعلماء
ومنظمات المجتمع المدني .وحضر جميع المشاركين
ً
بصفتھم الشخصية أو كمراقبين .ومع أنّ مشاركتھم كانت موضع ترحيب فقد كان مفھوما أن التوصيات المنبثقة عن حلقة العمل
تفرض أي توقعات قانونية أو سياسية على منظماتھم.
ينبغي أن ال ُتعتبر أنھا ِ
التوصيات الـ  16التالية تمثل النتائج المتفق عليھا في حلقة العمل.
ّ
المنظمون الحكوميون واألعمال الصناعيّة وأصحاب المصلحة ،حسبما يكون مناسباً ،بما يلي:
يوصى

وقائي
التوصية  :1نھج
ّ
تطبيق نھج وقائيّ )على سبيل المثال :اإلدراج في التشريعات الوطنية واالستراتيجيات( لألنشطة المستقبلية التي من المحتمل ،أو
من المعروف ،أن لھا آثاراً ضار ًة على البيئة البحرية.

التوصية  :2عملية األمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة بشٲن المحيطات وقانون البحار
ينبغي التأكد ،إلى أقصى حد ممكن ،أن االجتماع التاسع عشر لعملية األمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة بشٲن
المحيطات وقانون البحار ) ICPأو  ( UNICPOLOSفي حزيران/يونيو عام  ،2018يعالج مختلف مصادر التلوث الضوضائيّ
البحريّ  ،ويقدم التوجيه كما أ ّنه يضع خطة واضحة إلجراءات التخفيف التي يمكن أن يعتمدھا جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

التوصية  :3ميزانية الضوضاء
بحث مفھوم عتبة /موازنة الضوضاء لمياه جنوب شرق أوروبا في البحر األبيض المتوسط ،تمشيا ً مع قيم العتبة المطلوبة بموجب
التوجيه اإلطاري لالستراتيجية البحرية ).(MSFD
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التوصية  :4اآلثار التراكمية
معالجة اآلثار التراكمية لجميع األنشطة في المحيطات ،بما في ذلك تغير المناخ ،من خالل استراتيجيا ٍ
ت متعددة القطاعات لطاقة
البلدان وسياسات البيئة واالقتصاد األزرق ،ال سيما من خالل التخطيط المكاني البحري الذي يجب على دول أعضاء االتحاد
األوروبي تطويره بحلول عام .12021

التوصية  :5تقييمات االستراتيجية البيئية ) (SEAsوتقييمات األثر البيئي )(EIAs
االستفادة الكاملة من تقييمات االستراتيجية البيئية الوطنية المتعددة القطاعات ) (SEAsالتي أجرتھا الحكومات قبل أن يتم فتح أي
مناطق لطلبات الترخيص لصناعة النفط والغاز.
ينبغي أن تأخذ تقييمات االستراتيجية البيئية ) (SEAsوتقييمات األثر البيئي ) ،(EIAsوھي التقييمات التي تقتصر على األنشطة
المقترحة ،بعين االعتبار جميع المعلومات المتاحة بشأن األثر المحتمل على األنواع والموائل والكائنات البحرية األخرى )بما في
ذلك على سبيل المثال ،وجود موائل الثدييات البحرية كما ھو مبين بتعريف المشورة العلمية ،مثل مناطق الثدييات البحرية
المھمة( ،وكذلك االلتزامات التشريعية وغير التشريعية المعمول بھا )بما في ذلك على سبيل المثال ،توجيھات االتحاد األوروبي
المتعلق بالموائل ،والتوجيھات اإلطارية المتعلقة باالستراتيجية البحرية  ،(MSFDوينبغي أن تتضمن ھذه التقييمات إتاحة الفرصة
لتعليق ھادف وشامل من قبل الجميع.
ينبغي أن تكون المعلومات الواردة في تقييمات االستراتيجية البيئية وتقييمات األثر البيئي ،وكل البيانات التي ُجمِعت ،شفافة
ومتاحة لجميع أصحاب المصلحة )على سبيل المثال السياحة ومصائد األسماك( ،بما في ذلك المجتمع المدني ،وفقا لألنظمة
المعمول بھا .ينبغي تقديم المعلومات حول األنشطة الماضية والحالية والمخطط لھا المسببة للضوضاء إلى سجالت الضوضاء
الوطنية ،وأنْ تظل متاحة للجميع بصورة دائمة.

التوصية  :6مبادئ تقييم األثر البيئي التوجيھية التفاقية حفظ األنواع المھاجرة فيما يخص الضوضاء
إدراج اتفاقية حفظ األنواع المھاجرة ) (CMSالمتعلقة بتقييم األثر البيئي لألنشطة المسببة للضوضاء البحري) 2مبادئ تقييم األثر
البيئي التوجيھية التفاقية الحفظ على األنواع المھاجرة فيما يخص الضوضاء( في التشريع الوطني أو في خطط إدارة األنواع ،مع
مراعاة إطار الھياكل القانونية الوطنية واستخدام مبادئ تقييم األثر البيئي التوجيھية التفاقية حفظ األنواع المھاجرة فيما يخص
الضوضاء كصيغة موحدة لتفصيل ما ُيتوقع من مقدمي الطلبات ومعالم التقييمات .ينبغي تكييف وتحسين مبادئ تقييم األثر البيئي
التوجيھية التفاقية حفظ األنواع المھاجرة فيما يخص الضوضاء وفقا لمشورة الخبراء الوطنية وبمشاركة متعددة القطاعات .إذا لم
يكن للبلدان أساسٌ قانونيٌّ العتماد مبادئ توجيھية فإنّ وضع مبادئ مماثلة يمكن أن يكون أداة مفيدة.

التوصية  :7الحد من عدد عمليات المسح السيزمي وإطارھا الزمني
وضع حد لعدد عمليات المسح السيزمي وإطارھا الزمني لتجنب الوجود الموسمي لألنواع المعرضة للخطر ولتجنب تكرار
عمليات المسح .ينبغي على الدول االستفادة الكاملة من اتفاقية تقييم األثر البيئي في إطار عبر حدودي )اساليب عمل (ESPOO
لمشاورات عبر حدودية .وينبغي تعزيز نظرة شفافة لألنشطة السيزمية المخططة )على سبيل المثال ،باالستفادة الكاملة من سجل
ضوضاء التوجيھات اإلطارية بشأن االستراتيجية البحرية  ،(MSFDلتفادي تكرار عمليات المسح السيزمي وتحسين المشورة
العابرة للحدود.
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التوصية  :8أفضل تكنولوجيات التھدئة المتاحة
تعزيز تطوير أفضل تكنولوجيات التھدئة المتاحة وفرض استخدامھا مثل أجھزة توليد اإلھتزازات البحرية ،بواسطة الضغط
التنظيمي وإلزام العاملين بإثبات عدم استخدام مصادر أقوى من الالزم وبترددات غير ضرورية .وينبغي ان يكون ھذا عنصراً
صل
من عناصر كل تقييم أثر بيئي ويطبق خالل المسح .ينبغي أن يكون كل ما يُعتبر ضروريا ً خاضعا ً لمراجعة مستقلة كما ھو مف َّ
في مبادئ تقييم األثر البيئي التوجيھية التفاقية حفظ األنواع المھاجرة فيما يخص الضوضاء.

التوصية  :9األنشطة السابقة والمتزامنة والجارية والمخطط لھا
أخذ األنشطة السابقة والمتزامنة والجارية والمخطط لھا في المناطق المتماثلة أو المجاورة في الحسبان ،للنظر في اآلثار التراكمية
أو التآزرية المحتملة ،وتقييم مدى فعالية تدابير التخفيف ورصد األنشطة إلستعراض تنفيذي قبل العملية وخاللھا وبعد انتھائھا،
صل في مبادئ تقييم األثر البيئي التوجيھية التفاقية حفظ األنواع المھاجرة فيما
وضمان إتاحة نتائج الرصد للجميع ،كما ھو مف َّ
يخص الضوضاء.

التوصية  :10مراجعة تقييمات االستراتيجية البيئية وتقييمات األثر البيئي
ضمان إعادة نظر مناسبة في تقييمات االستراتيجية البيئية وتقييمات األثر البيئي ،للحفاظ على فصل شفاف بين العلم والسياسة،
ولتجنب تضارب المصالح التجارية .ھذا المبدأ مدرج بالتفصيل في مبادئ تقييم األثر البيئي التوجيھية التفاقية حفظ األنواع
المھاجرة فيما يخص الضوضاء ويؤيد األحكام الواردة في توجيه االتحاد األوروبي  .32014/52/EUينبغي برمجة الوقت الكافي
لكل مراحل التقييم ،بما في ذلك عملية المراجعة والمشورة العامة الشاملة.

التوصية  :11اإلدارة القائمة على األساس المكاني وأساس المناطق
تطوير وتحديث الخرائط المتكاملة التي ُتظھر جميع مناطق الثديات البحرية المھمة والمناطق البحرية المحمية كما حددتھا الھيئات
المختصة والمنظمات )على سبيل المثال ،السلطات الوطنية ،واتفاق حفظ حوتيات البحر األسود والبحراألبيض المتوسط والمنطقة
األطلسية المتاخمة  ،ACCOBAMSواتفاقية التنوع البيولوجي  ،CBDواللجنة العامة لمصائد أسماك البحر األبيض
المتوسط  ،GFCMوخطة عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لمنطقة البحر األبيض المتوسط  ،UNEP‐MAPوناتورا ،2000
ومناطق الثدييات البحرية المھمة  ،IMMAsوالمناطق البحرية ذات األھمية اإليكولوجية أو البيولوجية  ،EBSAsوغيرھا(،
لتسھيل اإلدارة القائمة على األساس المكاني وأساس المناطق ،ولضمان أن جميع األنواع والموائل التي تثير قلق الھيئات للمحافظة
متساو ومالئم وفقا ألھداف ھذه الھيئات.
عليھا بالتحديد ،تتمتع باعتراف
ٍ

التوصية  :12اإلعانات
إلغاء اإلعانات لصناعة النفط والغاز وإنفاق األموال العامة وفقا ألھداف اتفاق باريس لعام  2015المتعلق بتغير المناخ.
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التوصية  :13رصد مناطق المسح
ضمان توفير البيانات المتعلقة بوجود وتوزيع األنواع الحساسة للضوضاء المطلوبة للتخطيط المكاني البحري االستراتيجي ،من
خالل قوائم الجرد )على سبيل المثال ،مجاالت اھتمام مناطق الثدييات البحرية المھمة ،المناطق اإليكولوجية أو البيولوجية البحرية
ذات األھمية ) ،(EBSAsواللجنة العامة لمصائد أسماك البحر األبيض المتوسط بشأن المناطق التي يحظر فيھا صيد السمك(،
وذلك لمنح األولوية حيث يجب تركيز الجھود ،ورصد مناطق المسح التي تعوزھا المعرفة حول وجود وتوزيع األنواع الحساسة
للضوضاء والموائل.

التوصية  :14أفضل التكنولوجيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية
إعداد تقرير شامل عن أفضل التكنولوجيات المتاحة ) (BATوأفضل الممارسات البيئية ) (BEPلتخفيف الضجيج تحت الماء الناجم
عن األنشطة البشرية ،وإتاحته لجميع الوكاالت الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين والمجتمع المدني في المناطق المعنية،
كملحق لمبادئ تقييم األثر البيئي التوجيھية التفاقية حفظ األنواع المھاجرة فيما يخص الضوضاء.

التوصية رقم  :15نقل المعرفة
ينبغي أن يجري تبادل المعرفة وتبادل المعلومات على الصعيد الوطني )المشاركة المتعددة القطاعات( والمستوى اإلقليمي )بين
بلدان مختلفة في المنطقة( ،ومن خالل شبكة علمية مستقلة متاحة للجميع مركزةعلى تبادل البيانات ورصد الضجيج البحري في
منطقة البحر األبيض المتوسط .يمكن استخدام منصة شبكة اتفاق حفظ حوتيات البحر األسود والبحراألبيض المتوسط والمنطقة
األطلسية المتاخمة  4 NETCCOBAMSكأداة لذلك.

التوصية  :16التدريب والقدرة
معالجة النقص في التدريب والقدرة في المنطقة )على سبيل المثال مراقبي الثدييات البحرية ) (MMOsوالرصد الصوتي السلبي،
الخ( ،باستخدام المبادرات القائمة مثل نظام اعتماد اتفاق حفظ حوتيات البحر األسود والبحراألبيض المتوسط والمنطقة األطلسية
المتاخمة ،لكفاءات عالية عند مراقبي الثدييات البحرية ،من أجل زيادة التوعية بشكل ملحوظ وبناء الدعم للحد من الضجيج في
البيئة البحرية.

 1كانون األول 2017
نظم ك ّل من  OceanCareو NRDCحلقة عمل اليومين مع استضافتھا ،وھما ّ
منطمتان دول ّيتان للحفاظ على الطبيعة ،و ُدعمت
الحلقة تقنيا ً وماديا ً من )Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU
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