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 -11/2النفايات البالستيكية البحرية والجسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة
إن مجعية األمم ادلتحدة للبيئة،
إذ تشري إىل القلق ادلعرب عنو يف الوثيقة اخلتامية دلؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ،ادلعنونة
”ادلستقبل الذي نصبو إليو“ ،من أن احمليطات والتنوع البيولوجي البحري يتأثران سلباً بالتلوث البحري ،دبا يف
ذلك القمامة البحرية ،وال سيما ادلواد البالستيكية وادللوثات العضوية الثابتة والفلزات الثقيلة وادلرَّكبات
النيرتوجينية ،الناشئة من العديد من ادلصادر البحرية والربية ،وإىل االلتزام باحلد من ىذه ادللوثات،
وإذ تشري أيضاً إىل إعالن مانيال لدعم تنفيذ برنامج العمل العادلي حلماية البيئة البحرية من األنشطة
الربية الذي سلط الضوء على أمهية اسرتاتيجية ىونولولو والتزام ىونولولو دلنع وإدارة احلطام البحري ودعا إىل
إقامة الشراكة العادلية دلعاجلة مشكلة القمامة البحرية ،اليت أُطلقت بعد ذلك يف مؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية
ادلستدامة لعام ( 3213ريو )32+واستضافها برنامج العمل العادلي،
وإذ تالحظ زيادة ادلعرفة بشأن مستويات النفايات البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية
البحرية الدقيقة يف البيئة البحرية ومصادرىا ،وآثارىا السلبية ،والتدابري ادلمكنة للحد منها ،كما مت تلخيصها يف
مجلة مصادر منها دراسة عام ’’ 3213النفايات البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة:
الدروس والبحوث على الصعيد العادلي الرامية إىل حفز العمل وتوجيو التغري يف السياسات العامة‘‘ بشأن
النفايات البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة ،اليت وجهت مجعية البيئة بإعدادىا يف
قرارىا ،3/1
وإذ تالحظ كذلك أن تقرير التقييم العادلي األول للمحيطات يشري إىل القضية الناشئة ادلتعلقة بأصغر
اجلسيمات البالستيكية الدقيقة ،اليت تكون باحلجم النانوي ،وتعرب عن القلق إزاء قدرة اجلسيمات البالستيكية
البحرية الدقيقة على دخول السالسل الغذائية البحرية وادلخاطر احملتملة لذلك على البيئة والصحة البشرية،
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وإذ تالحظ مع القلق أن ادلواد البالستيكية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة قد تنتقل عرب
نظم ادلياه العذبة مثل األهنار وتوجد يف مجيع أقسام البيئة البحرية؛ وأن مدخالهتا تتزايد بسرعة؛ وأن ادلواد
البالستيكية يف البيئة البحرية تتحلل ببطء شديد للغاية؛ وأن ادلواد البالستيكية ربتوي على مواد كيميائية ،مثل
ادللوثات العضوية الثابتة ،وميكنها امتزاز ىذه ادلواد وإطالقها ،وميكن أن تسهم يف نشرىا ويف انتشار الكائنات
احلية الضارة؛ وأن كل ما سبق لو آثار سلبية على احلياة البحرية والنظم اإليكولوجية وخدماهتا دبا يف ذلك
مصائد األمساك ،والنقل البحري والرتفيو والسياحة ،فضالً عن اجملتمعات احمللية واالقتصادات،
وإذ تؤكد قرار اجلمعية العامة  1/42ادلؤرخ  32أيلول/سبتمرب  ،3212الذي اعتمدت اجلمعية العامة
دبوجبو خطة التنمية ادلستدامة لعام  ،3222وإذ تشري إىل ىدف التنمية ادلستدامة  11والغاية  1فيو اليت ترمي،
حبلول عام  ،3232إىل ’’منع التلوث البحري جبميع أنواعو واحلد منو بدرجة كبرية ،وال سيما من األنشطة
الربية ،دبا يف ذلك احلطام البحري ،وتلوث ادلغذيات‘‘ ،وإذ تسلم بأمهية الغايات األخرى ذات الصلة ألىداف
التنمية ادلستدامة ،وكذلك غايات آيتشي ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي ،من أجل التنفيذ الفعال،
وإذ تالحظ أن اجلمعية العامة أعربت عن قلقها يف قرارىا  322/42ادلؤرخ  32كانون
األول/ديسمرب  ،3212بشأن احمليطات وقانون البحار ،إزاء اآلثار السلبية ادلرتتبة على النفايات البحرية
واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة ،وحثت الدول على ازباذ إجراءات،
وإذ تسلم بأمهية التعاون بني برنامج األمم ادلتحدة للبيئة واالتفاقيات والصكوك الدولية ادلتصلة دبنع
التلوث البحري من النفايات والتقليل منو إىل أدىن حد ممكن ،دبا يف ذلك النفايات البالستيكية البحرية
واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة وادلواد الكيميائية ادلرتبطة هبا وآثارىا السلبية على صحة اإلنسان والبيئة،
مثل االتفاقية الدولية دلنع التلوث الناجم عن السفن ،واتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة
والتخلص منها عرب احلدود ،والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية،
 -1تسلم بأن وجود نفايات ادلواد البالستيكية واجلسيمات البالستيكية الدقيقة( )1يف البيئة
البحرية ميثل قضية متفاقمة وخطرية تثري شواغل عادلية وربتاج إىل استجابة عادلية عاجلة ،مع األخذ يف االعتبار
هنج دورة ادلنتج ومع اإلقرار بأن مستويات ومصادر النفايات البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية
البحرية الدقيقة ،وادلوارد ادلتاحة للتصدي للمشكلة ،ميكن أن زبتلف من منطقة ألخرى ،وأنو يتعني ازباذ تدابري
وتكييفها ،حسب االقتضاء ،وفقاً لألوضاع احمللية والوطنية واإلقليمية؛
 -3تشري إىل قرارىا  ،3/1ادلعنون ’’النفايات البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية
البحرية الدقيقة‘‘ ،وربث مجيع الدول اليت مل تنفذ مجيع توصياتو وقراراتو بالكامل على القيام بذلك ،دبا يف ذلك
من خالل التدابري الوطنية والتعاون اإلقليمي والدويل وعرب القطاعات؛
 -2ترحب بأنشطة ىيئات ومنظمات األمم ادلتحدة ذات الصلة ،دبا فيها منظمة األغذية
والزراعة لألمم ادلتحدة ،وادلنظمة البحرية الدولية اليت تعمل بالتنسيق مع برنامج العمل العادلي حلماية البيئة
البحرية من األنشطة الربية ،وفريق اخلرباء ادلشرتك ادلعين باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية والشراكة العادلية
دلعاجلة مشكلة القمامة البحرية؛ هبدف منع النفايات البحرية واجلسيمات البالستيكية الدقيقة واحلد منها؛
وتشجع ادلسامهة الفعالة جلميع أصحاب ادلصلحة يف عملها؛ وتقر بأمهية التعاون وتقاسم ادلعلومات بني برنامج
( )1اجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة اليت يقل قطرىا عن  2ملم ،دبا يف ذلك اجلسيمات النانوية.
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األمم ادلتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة وادلنظمة البحرية الدولية؛ وكذلك التعاون يف إطار الشراكة العادلية
دلعاجلة مشكلة القمامة البحرية ،بشأن ىذه ادلسألة؛
 -1تقر خبطط العمل اإلقليمية بشأن القمامة البحرية دبوجب اتفاقية محاية البيئة البحرية
وادلناطق الساحلية للبحر األبيض ادلتوسط ،واتفاقية محاية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي ،واتفاقية
محاية البيئة البحرية دلنطقة حبر البلطيق ،واتفاقية محاية وتنمية البيئة البحرية دلنطقة البحر الكاريي الكربى وخطة
العمل ادلتعلقة حبماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية دلنطقة مشال غرب احمليط اذلادئ ،وترحب دبواصلة
وضع مثل ىذه اخلطط فيما خيص البحر األسود ،وبرنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اذلادئ واتفاقية الكويت
اإلقليمية للتعاون يف محاية البيئة البحرية من التلوث؛ وترحب خبطة عمل رلموعة السبعة دلكافحة القمامة
البحرية؛( )3وربث احلكومات وادلناطق األخرى على التعاون من أجل وضع خطط عمل مثل ىذه ،حسب
االقتضاء؛
 -2ترحب بالعمل ربت رعاية اتفاقية التنوع البيولوجي ،واللجنة الدولية لشؤون صيد احليتان،
واتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية ادلهاجرة ،فيما يتعلق بآثار احلطام البحري على التنوع البيولوجي البحري
وربت رعاية اتفاقية محاية ادلوارد الطبيعية والبيئة يف منطقة جنوب احمليط اذلادئ ،فيما يتعلق بالتلوث الناجم عن
السفن ومن ادلصادر الربية وتدعو إىل تنسيق ىذا العمل مع األعمال األخرى ذات الصلة يف إطار الشراكة
العادلية دلعاجلة مشكلة النفايات البحرية؛
 -3ترحب كذلك بتقرير( )2ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة بشأن تنفيذ قرار
اجلمعية  ،3/1ادلتعلق بالنفايات البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة ،وربيط علماً
بتوصيات ادلدير التنفيذي ،وربث على تقييمها وتنفيذىا إن أمكن حسب االقتضاء وحسبما يكون مناسباً ،دبا
يف ذلك من خالل تعزيز التدابري والتعاون وخطط العمل على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية ،وربديد
أولويات ادلصادر واآلثار اذلامة والتدابري الفعالة من حيث التكلفة ،والتعاون مع الصناعة واجملتمع ادلدين
وأصحاب ادلصلحة اآلخرين للحد من مدخالت النفايات البالستيكية واجلسيمات البالستيكية الدقيقة ومن
مستوياهتا وأثرىا يف احمليطات؛
 - 4تشدد على أن منع تكون النفايات واإلدارة السليمة بيئياً ذلا مها مفتاح النجاح على ادلدى
الطويل يف مكافحة التلوث البحري ،دبا يف ذلك النفايات البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية
الدقيقة ،وتدعو الدول األعضاء إىل وضع وتنفيذ السياسات واألطر التنظيمية والتدابري الالزمة دبا يتسق مع
تسلسل إدارة النفايات ،وتؤكد يف ىذا السياق على أمهية توفري بناء القدرات وعلى ضرورة أن تنظر الدول
األعضاء يف تقدًن ادلساعدة ادلالية للبلدان النامية والبلدان األقل منواً ،خصوصاً الدول اجلزرية الصغرية النامية ،من
أجل ربقيق ىذه األىداف؛
 -5ترحب بالدورة الدراسية اإللكرتونية ادلفتوحة احلاشدة اليت ينظمها برنامج األمم ادلتحدة
للبيئة بشأن القمامة البحرية؛ واليوم العادلي للمحيطات الذي تنظمو األمم ادلتحدة لعام  3213ربت شعار
’’زليطات سليمة ،كوكب سليم‘‘؛ والعملية التشاورية غري الرمسية ادلفتوحة العضوية يف األمم ادلتحدة بشأن
( )3كندا وفرنسا وأدلانيا وإيطاليا واليابان وادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والواليات ادلتحدة األمريكية.
(.UNEP/EA.2/5 )2
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احمليطات وقانون البحار ،اليت سوف تركز يف عام  3213على النفايات البحرية ،وادلواد البالستيكية واجلسميات
()1
البالستيكية الدقيقة ،وتالحظ يف ىذا الصدد تقرير األمني العام الذي أعد لالجتماع؛
 -6تسلم بأن اجلريان السطحي واألهنار ومصبات الصرف الصحي تعترب مسارات مهمة لنقل
القمامة من الرب إىل البحر؛ وتسلم أيضاً باحلاجة إىل ازباذ تدابري دلكافحة رمي القمامة يف رلاري ادلياه العذبة ،دبا
يف ذلك تدابري للتكيف مع العواصف الشديدة والفيضانات وغريىا من آثار تغري ادلناخ ذات الصلة؛ وتشجع
التعاون الدويل يف رلال اجملاري ادلائية العابرة للحدود يف ىذا الصدد ،حيثما يكون مناسباً؛
 -12تسلم أيضاً بأن التعليم وبناء القدرات ونقل ادلعارف وإذكاء الوعي فيما يتعلق بادلصادر،
واآلثار السلبية للنفايات البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة وتدابري احلد منها ومنعها،
وكذلك نظم اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات وإجراءات التنظيف ،مسائل ذات أمهية بالغة؛
 -11تطلب إىل ادلدير التنفيذي مساعدة الدول األعضاء ،يف حدود ادلوارد ادلتاحة ،وال سيما
البلدان النامية مع الرتكيز على الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواً ،بناء على طلبها ،يف وضع وتنفيذ
التدابري وخطط العمل الوطنية أو اإلقليمية؛ وتدعو اجلهات اليت ذبد نفسها يف وضع ميكنها من ذلك إىل تأييد
ىذه اإلجراءات؛ وتسلم بأن التدابري ادلستهدفة يف ادلناطق اليت تعد أكرب مصادر للقمامة البحرية ذات أمهية
خاصة للحد من النفايات البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة على الصعيد العادلي؛
 -13تسلم باحلاجة إىل ربديد ادلسارات والنقاط الساخنة لنقل وتوزيع القمامة البحرية ،وإىل
التعاون اإلقليمي والدويل من أجل تنظيف ىذه النقاط الساخنة حيثما كان ذلك مناسباً ،وتطوير نظم وأساليب
سليمة بيئياً ل إلزالة والتخلص من النفايات البحرية بشكل سليم؛ وتشدد على أن اإلزالة مسألة عاجلة يف ادلناطق
اليت تشكل فيها هتديداً مباشراً للنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية احلساسة أو سبل العيش ادلعتمدة على
ادلوارد البحرية أو اجملتمعات احمللية؛ وتسلم بأن إجراءات اإلزالة ينبغي أن تكون قائمة على ادلخاطر وفعالة من
ادللوث يدفع؛
حيث التكلفة قدر اإلمكان ،وتتبع أفضل التقنيات ادلتاحة وادلمارسات البيئية ومبدأ ِّ

 -12تشجع احلكومات على مجيع ادلستويات على مواصلة إقامة الشراكات مع قطاع الصناعة
واجملتمع ادلدين وبني القطاعني العام واخلاص ،دبا يف ذلك ما يتعلق بالبدائل ادلراعية للبيئة دلواد التعبئة البالستيكية
ورد مبالغ التأمني للعبوات اليت يعاد استخدامها ،لزيادة الوعي دبصادر النفايات البالستيكية البحرية واجلسيمات
البالستيكية البحرية الدقيقة وآثارىا السلبية والتدابري ادلمكنة للحد منها ،وتعزيز تغيري السلوكيات الفردية
وادلؤسسية والتعاون على منع وتنظيف النفايات البالستيكية البحرية ،وتدعو يف ىذا الصدد إىل مبادرات لتنمية
السياحة ادلستدامة ،دبا يف ذلك من خالل برنامج السياحة ادلستدامة التابع إلطار العمل العشري للربامج ادلتعلقة
بأمناط االستهالك واإلنتاج ادلستدامة؛

 -11تسلم بالعمل ادلنفذ من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم ادلتحدة واذليئات اإلقليمية
ادلعنية دبصايد األمساك ومنظمات اإلدارة لتخفيف آثار معدات الصيد ادلهجورة أو ادلفقودة أو اليت مت التخلص
منها وإزالتها ،وتشجع الدول األعضاء واحلكومات بكافة مستوياهتا على إدراج ىذه التدابري يف خطط العمل
الوطنية واإلقليمية الرامية إىل مكافحة القمامة البحرية ،حسب االقتضاء ،مشرية إىل أن التكنولوجيات
وادلمارسات الفعالة من حيث التكلفة متاحة؛
()1
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 -12تشدد على ضرورة تبادل ادلعارف واخلربات بشأن أفضل التقنيات وادلمارسات البيئية ادلتاحة
للحد من القمامة النامجة عن صناعة صيد األمساك وتربية األحياء ادلائية وتنفيذ مشاريع ذبريبية عند االقتضاء ،دبا
يف ذلك فيما يتعلق بالربامج القائمة على إيداع قيمة تأمني ،واالتفاقات وعمليات االستعادة الطوعية ،وخاصة
من خالل ادلنع واخلفض وإعادة االستخدام وإعادة التدوير؛
 -13تسلم بدور ادلنظمة البحرية الدولية يف التخفيف من القمامة البحرية ،وتشري إىل ادلرفق
اخلامس من االتفاقية الدولية دلنع التلوث الناجم عن السفن ،وتوافق على احلاجة خلفض التخلص غري القانوين
من القمامة بإلقائها يف البحر ،دبا يف ذلك من خالل إنشاء واستخدام مرافق استقبال فعالة يف ادلوانئ ،والتحديد
واالستعادة ،حسب االقتضاء ،للتكاليف ادلرتبطة بالتخلص من القمامة والنفايات ،دبا يف ذلك عرب رسوم ادليناء،
والنظر يف تقدًن حوافز أخرى وُهنج ابتكارية؛
 -14تقر بنتائج الدراسة عام  3213اليت أجراىا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بشأن النفايات
البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة( ،)2فيما يتعلق بأىم ادلصادر العادلية والتدابري
ادلمكنة لتجنب اجلسيمات البالستيكية الدقيقة اليت تدخل إىل البيئة البحرية وتسلم بأن احلكومات حباجة إىل
مواصلة ربديد أىم ادلصادر والتدابري الوقائية اذلامة والفعالة من حيث التكلفة على الصعيدين الوطين واإلقليمي،
وتدعو احلكومات إىل القيام هبذه التدابري ذات األولوية على ادلستوى الوطين ومن خالل التعاون اإلقليمي
والدويل وبالتعاون مع الصناعة ،حسب االقتضاء ،وتبادل خرباهتا ،وربث على التخلص التدرجيي من استخدام
اجلسيمات البالستيكية الدقيقة األساسية ادلوجودة يف ادلنتجات ،دبا يف ذلك كلما أمكن منتجات مثل منتجات
الرعاية الشخصية وادلواد الكاشطة الصناعية ومنتجات الطباعة ،واالستعاضة عنها دبركبات عضوية أو معدنية غري
خطرة؛
 -15تشجع مصنعي ادلنتجات وغريىم على النظر يف اآلثار البيئية لدورة ادلنتجات اليت ربتوي
على كريات دقيقة وبوليمرات ميكن ربويلها ألمسدة عضوية ،دبا يف ذلك اآلثار احملتملة يف ادلراحل األوىل اليت قد
تضر بإعادة تدوير النفايات البالستيكية ،وإزالة أو خفض استخدام اجلسيمات البالستيكية الدقيقة األساسية يف
ادلنتجات ،دبا يف ذلك حيثما أمكن ،منتجات من قبيل منتجات الرعاية الشخصية وادلنظفات الصناعية
ومنتجات الطباعة ،والتأكد من أن أي منتجات بديلة ىي منتجات سليمة بيئياً ،والتعاون يف اإلدارة السليمة
بيئياً ذلذه النفايات البالستيكية؛
 -16تشجع أيضاً على وضع تعاريف ومصطلحات متسقة فيما يتعلق حبجم النفايات
البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة ومعايري وأساليب متوافقة لرصد وتقييم النفايات
البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة ،وكذلك وضع نظم للرصد فعالة من حيث التكلفة
والتعاون بشأهنا ،واالستفادة قدر اإلمكان من برامج الرصد اجلارية ذات الصلة والنظر يف تكنولوجيات آلية بديلة
وتكنولوجيات لالستشعار عن بعد كلما كان ذلك ممكناً ومناسباً؛
 -32تؤكد أنو يف حني أن البحوث اليت أجريت بالفعل تقدم أدلة كافية للحاجة الزباذ إجراءات
فورية إال أن ىناك حاجة إلجراء ادلزيد من البحوث بشأن النفايات البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية
البحرية الدقيقة ،دبا يف ذلك ادلواد الكيميائية ادلرتبطة هبا ،وخصوصاً بشأن اآلثار البيئية واالجتماعية ،دبا يف ذلك
( )2النفايات البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة :الدروس والبحوث على الصعيد العادلي الرامية إىل
حفز العمل وتوجيو التغري يف السياسات العامة ،برنامج البيئة.3213 ،
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على الصحة البشرية ،وبشأن ادلسارات ،والتدفقات ،وادلصري ،دبا يف ذلك معدالت التشظي والتحلل ،يف مجيع
أقسام ادلناطق البحرية وخاصة يف ادلسطحات ادلائية والرواسب من مياه احمليطات الساحلية وادلفتوحة وكذلك
التأثريات على مصايد األمساك وتربية األحياء ادلائية واالقتصاد؛ وربث احلكومات على مجيع ادلستويات ،والدول
األعضاء أن تدعم ىذه البحوث إذا كانت يف وضع ميكنها من عمل ذلك؛
 -31تطلب إىل ادلدير التنفيذي أن جيري ،بالتعاون الوثيق مع اذليئات وادلنظمات األخرى ذات
الصلة ،تقييماً لفعالية اسرتاتيجيات وُهنج اإلدارة الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة دلكافحة النفايات
البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة ،مع األخذ يف االعتبار األطر التنظيمية الدولية
واإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة وربديد الثغرات احملتملة واخليارات ادلتاحة للتصدي ذلا ،دبا يف ذلك عن
طريق التعاون والتنسيق اإلقليميني ،وأن يقدم التقييم إىل مجعية البيئة يف دورهتا القادمة ،يف حدود ادلوارد ادلتاحة
ذلذا الغرض؛
 -33تدعو الدول إىل أن تنظم و/أو تشارك ،بالتعاون مع الصناعة وأصحاب ادلصلحة اآلخرين،
على الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل ،يف محالت التوعية السنوية ،ومنع القمامة البحرية
وتنظيفها بطريقة سليمة بيئياً ،دبا يف ذلك يف ادلناطق الساحلية واحمليطات ،لدعم وتعزيز األيام ادلخصصة لتنظيف
الشواطئ اليت يقودىا اجملتمع ادلدين؛
 -32تدعو اجلهات القادرة إىل توفري الدعم ادلايل وغريه دلتابعة تنفيذ ىذا القرار؛
 -31تطلب إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم تقريراً إىل مجعية البيئة يف دورهتا الثالثة عن التقدم احملرز
يف تنفيذ ىذا القرار.

_________
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