
 

  هاو اقیانوس هاجهانی دریا بیانیه مراسم روز

کننده اکسیژن تأمینمنابع عظیمی که  است: هاه اهمیت دریاها و اقیانوسب دادن آحاد جامعهفرصتی براي توجه  ،هاروز جهانی اقیانوس
کنند و در یک کالم حیات ما به ، دماي سیاره زمین را تنظیم میهاي جوي هستندسامانه ثرترین عامل برمؤمورد نیاز براي حیات و 

را تأمین  مورد نیاز بشر يغذا ،سو با داشتن منابع عظیم زیستیاز یک هاي عظیم آبیاین پهنهعنوان نوع بشر به آنها وابسته است. 
بستر آنها موتور منابع معدنی موجود در  .آورندفراهم می را قل کاال و تجارت بین کشورهانوبستر اصلی حمل و از دیگر سو  ،کنندمی

كند كه نوازي را خلق میهاي چشمالعاده موجود در آنها زیباییانداز زیبا و تنوع زیستی فوقچشم  محرك اقتصاد جهانی است و
فارس، و دریاي خزر، خلیجخوشبختانه کشور ما با مجاورت با سه دریاي مهم ها است. فرج و گردشگري براي انسانبستر اصلی تفریح، ت

  مند از همه مزایاي این نعمت بزرگ است.، بهرهو اقیانوس بزرگ هند عمان
تعیین شده است و بر این   2018ها براي سال شعار روز جهانی دریاها و اقیانوسعنوان به» و دریاهایمان را پاکیزه کنیمها اقیانوس«

هایی براي داشتن دریاهاي حلها و یافتن راهستیکوگیري از آلودگی ناشی از پالجل«مان ملل زاز سوي سا امسال اساس فعالیت اصلی
که ساالنه سبب نحوي اند بهاي دریایی و اقیانوسی ایجاد کردههبومها اثرات مخربی بر زیستاین نوع آلودگی عنوان شده است.» سالم

در کنند. ها را نیز تهدید میسالمت انسان ،د و حتی با قرار گرفتن در زنجیره غذاییشوتلفات بسیار زیادي در بین جانداران دریایی می
هاي هاي اجرایی و شهردارينهادهاي سیاستگذار کشور، دستگاهضمن تشویق  ،این راستا و با هدف کاهش فشار ناشی از این پدیده مخرب

 بار مصرفوف پالستیک یکویژه ظرهو ب اقدامات عاجلی براي مدیریت تولید، مصرف و بازیافت ظروف پالستیکی به انجام شهرهاي ساحلی
  . دشوتشکیل یایی یک کارگروه ملی هاي درها در محیطهاي ناشی از پالستیکجهت پیشگیري و مقابله با آلودگی دشوپیشنهاد می

مشخص کردن  نفعان،شناسایی ذي ،هاي کشورهاي پالستیکی در دریاعلی آلودگیوظایف این کارگروه ملی شناخت وضعیت ف از جمله
ترین خواهد بود. در ادامه مهمهاي پالستیکی در دریا ا آلودگیهاي موجود در رابطه با پیشگیري و مقابله بخألهاي اطالعاتی و چالش

در پیشنهادي از جمله موارد  از مطالعات انجام شده خواهد بود.بر اساس نتایج حاصل  تدوین یک برنامه اقدام ملی اقدام این کارگروه ملی،
  توان به موارد زیر اشاره کرد:میبرنامه اقدام ملی این 

 بار هاي یکویژه پالستیکها، بهپالستیک و مصرف بر تولید مضاعف وضع مالیات از جمله ثرمؤ اقتصاديابزارهاي  کارگیريهب
  صرفم

 پالستیکی در شهرهاي ساحلی شمال بار مصرف فروش ظروف یکدر  محدودیتاعمال  طور مثالبه ،قانونی کارگیري ابزارهايهب
  و جنوب کشور

  ناپذیر جاي ظروف پالستیک تجزیهبه پذیرتخریبجایگزینی مواد زیستهاي عملی جهت برنامهاجراي  
  شمالی و جنوبی کشورساحلی  ویژه در شهرهايههاي پالستیکی ببازیافت زبالهي مورد نیاز جهت زیرساخت هابازنگري و ایجاد   
  کید ویژه بر اثرات مخرب با تأ ها در این موردو ارتقاي ظرفیت اقیانوسی -توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست دریایی

  هاها بر سالمت دریاها و اقیانوسپالستیک
 ها و پالستیکسازي حرکت مدلفراوانی و تعیین مقدار، نوع ، از جمله داراي اولویت هاي پژوهشتحقیقات و  اجراي

 و مدیریت آنهااکثر آلودگی تعیین نقاط با حدمنظور هاي آبی کشور بهدر محیطها میکروپالستیک



 

 و  مصرفکردن طرح حذف ن الگو جهت اجرایی عنواهانتخاب دو منطقه ساحلی در شمال و جنوب کشور بالنه وتولید مس
   پالستیک

ه در این بیانیه به شدکردن پیشنهادهاي مطرحاجرایی تحقق و منظور بهتالش خود را تمام شوند یندگان حاضر در این جمع متعهد مینما
و مقابله با  امر پیشگیري  درمحلی بتوانیم  ، خصوصی و جوامعهاي مختلف دولتیبخشافزایی امید است با همدلی و همند. عمل آور

 .ر، خلیج فارس و دریاي عمان باشیمدریاي خز هاي کشور  موفق شده و الگویی براي کشور هاي حاشیه در دریا هاي پالستیکیزباله
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