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 الرابعةالدورة 
 2019 آذار/مارس 15-11 نريويب،

 2019آذار/مارس  15قرار اختذته مجعية األمم املتحدة للبيئة يف 
 سيمات البالستيكية البحرية الدقيقةواجل قمامة البحريةال 4/6

 ،إن مجعية األمم املتحدة للبيئة 
البالستيكية  قمامةالمبا يف ذلك  ،البحرية قمامةلل واملتزايدةأن املستوايت العالية  مع القلقالحظ تإذ 

على التنوع  ا  ؤثر سلبوت ،متثل مشكلة بيئية خطرية على نطاق عاملي ،سيمات البالستيكية البحرية الدقيقةاجلو 
 ،األمساكد ئومصا ،وسبل العيش ،احمللية واجملتمعات ،ورفاهية احليواانت ،والنظم اإليكولوجية ،البيولوجي البحري

 ،واالقتصادات ،الرتفيه والسياحةو  ،بحريوالنقل ال
توجد على  ،أثناء دورة حياهتا تنشأأن املواد البالستيكية الدقيقة املضافة إىل املنتجات أو اليت وإذ تالحظ 
مبا يف ذلك سالمة  ،على صحة اإلنسان أتثريها الضار حتمالاب القلق ا لذلك تثريوأهن ،طول السلسلة الغذائية

 ،من الفحص ا  مزيد ابلتايلأن هذه اجلوانب تتطلب و  ،األغذية
 سيمات البالستيكية البحرية الدقيقةاجلو  البالستيكية قمامةال التخلص منإلغاء على أمهية  تؤكد جمددا  وإذ 
 سيمات البالستيكية البحرية الدقيقةاجلالبحرية و  قمامةالالذي تلحقه وجتنب الضرر على املدى الطويل يف احمليطات 

مجعية األمم  يهشددت علالذي على النحو  ،ألنشطة البشرية اليت تعتمد عليهاابابلنظم اإليكولوجية البحرية و 
 ،املتعلق ابلقمامة البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة 3/7 املتحدة للبيئة يف قرارها

سيمات اجلالبالستيكية و  قمامةالالبحرية مبا يف ذلك  قمامةالأمهية منع وتقليل على  أيضا   تشددوإذ 
 (1)للتنمية املستدامة 2030عام  من أجل حتقيق خطةمن املصادر الربية والبحرية  البالستيكية البحرية الدقيقة

 ،وأهداف التنمية املستدامة

                                                      
 .70/1قرار اجلمعية العامة  ( 1)
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من أجل زايدة  دورة حياهتاكثر استدامة للمواد البالستيكية طوال األدارة اإلعلى أمهية  شدد كذلكتوإذ 
والنماذج االقتصادية  اقتصاد التدويرمبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر  ،أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة

“ النُ ُهج الثالثة” و، الكفاءة يف استخدام املواردو  ،للنفاايتوأمهية اإلدارة السليمة بيئيا   ،األخرى املستدامة
 ،إلدارة املستدامة للمواداملتعلقة ابأنواع التكنولوجيا يف بتكار واال ،(وإعادة االستخدام وإعادة التدوير)التخفيض 

البحرية مبا  قمامةالمنع التلوث الناجم عن من أجل  والتعاون الدويل ،بيئيا   ةسليمبطريقة  قمامة البحريةلاتنظيف و 
 ،أبكثر الوسائل فعالية سيمات البالستيكية البحرية الدقيقةاجلو  البالستيكية قمامةاليف ذلك 

بني العلوم والسياسات على مجيع املستوايت وبذل مزيد  الرتابطإىل تعزيز  امللحةعلى احلاجة  وإذ تشدد
البالستيكية  قمامةالمبا يف ذلك  ،البحرية قمامةالوحتسني فهم مصري  ،هج القائمة على العلوممن اجلهد لدعم النُ 

الوطنية و ة احمللياإلجراءات وتعزيز  ،على البيئة البحرية ، وتوزيعها وأثرهاسيمات البالستيكية البحرية الدقيقةاجلو 
البالستيكية  قمامةالمبا يف ذلك  ،يف البيئة البحرية قمامةال التخلص من وإلغاء واإلقليمية والعاملية بشأن منع

 ،والبالستيكية الدقيقة
واحلوكمة بني العلوم والسياسات والتنسيق والتعاون تعزيز الرتابط  على احلاجة امللحة إىل النظر يف تؤكدوإذ 
بشأن احلطام البالستيكي البحري واجلسيمات  1/6ا قراراهتتنفيذ أكثر فعالية لمن أجل العاملي  على الصعيد

 3/7وبشأن النفاايت البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة  2/11والبالستيكية البحرية 
 ،قمامة البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقةبشأن ال

اخليارات ضمن والايت االتفاقات واملنظمات ستكشاف فيما يتعلق ابلتطورات اهلامة اب حتيط علما  وإذ 
 :وبوجه خاص ما يلي ،البحرية قمامةلملعاجلة االدولية القائمة ذات الصلة 

بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة  تفاقية ابزلالتابع التوصيات الفريق العامل املفتوح العضوية  )أ(
لنظر يف خيارات أخرى ابيف اجتماعه الرابع عشر االتفاقية يف طراف األإىل مؤمتر  والتخلص منها عرب احلدود

 ؛البالستيكية النفاايتمبوجب االتفاقية مبا يف ذلك إقامة شراكة بشأن 
القمامة للحد من  طة عملخل اعتماد جلنة محاية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية )ب(

( 1972اتفاقية منع تلوث البحار الناجم عن رمي النفاايت ومواد أخرى فيها ) بدعم من ،من السفن البحرية
 ؛امللحق هباربوتوكول وال

تكرر إذ و  ،حلماية البيئة البحرية والساحلية املتعلقة ابلبحاراإلقليمية  والربامجتفاقيات االبعمل  تسلموإذ 
 ،والتقليل منها البحرية قمامةالمنع إجراءاهتا الرامية إىل زايدة لالدولية اإلقليمية و ملنظمات واالتفاقيات إىل ادعوهتا 

 وتنسيق هذه اإلجراءات ،وآاثرها الضارة سيمات البالستيكية البحرية الدقيقةاجلالبالستيكية و  قمامةالمبا يف ذلك 
 ،الغاية من أجل حتقيق تلكعند االقتضاء 
للمصادر الربية من خالل منهجيات منسقة ورصد فعال عالية اجلودة احلاجة إىل بياانت  تدركوإذ 

سيمات البالستيكية اجلالبالستيكية و  قمامةالمبا يف ذلك  ،هاأثر و  هاومصري  اكمياهتلو  البحرية لقمامةل والبحرية
 ،إجراءات أفضل وأكثر فعاليةختاذ من أجل إاتحة ا ،احملتمل على صحة اإلنسان وألثرها ،البحرية الدقيقة
جلنتها  وافقت عليهااليت ملعاجلة مشكلة القمامة البحرية الوثيقة اإلطارية للشراكة العاملية  تالحظوإذ 
جلميع  ربووظيفتها وتنظيمها كمن العاملية الشراكةواليت حتدد الغرض من  ،2018أكتوبر تشرين األول/التوجيهية يف 
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اخلربات واملعلومات  تقاسمطوعي من أسفل إىل أعلى يف أنشطة مثل لأصحاب املصلحة من أجل التعاون ا
 ،بشأن املشاريعللتعاون  “التوفيقعمليات ”و

البحرية  قمامةلاملفتوح العضوية املعين اباملخصص فريق اخلرباء  أعمال نتائج وإذ أتخذ بعني االعتبار
سيما  الو  ،3/7 ومبوجب قرارها مجعية البيئة يف دورهتا الثالثةالذي أنشأته  سيمات البالستيكية البحرية الدقيقةاجلو 

التآزر بني اآلليات القائمة وتعزيز التعاون واحلوكمة من أجل التصدي بشكل أوجه زايدة التماسك والتنسيق و ضرورة 
على املستوايت احمللية  سيمات البالستيكية البحرية الدقيقةاجلو البحرية  قمامةال للتحدايت اليت تفرضهاأفضل 

 ،والوطنية واإلقليمية والعاملية
بقاء حالة البيئة إل (2)املسؤولية اخلاصة لربانمج األمم املتحدة للبيئة عمال  بواليته وإذ تضع يف اعتبارها

االعتبار  الواسعة تلقى الدوليةالعاملية قيد االستعراض من أجل ضمان أن املشاكل البيئية الناشئة ذات األمهية 
 ،املناسب والكايف من احلكومات

الدول األعضاء واجلهات الفاعلة األخرى على املستوايت احمللية والوطنية واإلقليمية  تناشد -1
البحرية  قمامةالشكلة مل ، أن تتصدىالقطاع اخلاص واجملتمع املدين واألوساط األكادميية، مبا فيها والدولية

استخدام كفاءة يف الكاملة و الياة احلاألولوية لنهج دورة  من خالل إعطاء سيمات البالستيكية البحرية الدقيقةاجلو 
من العلوم والتعاون الدويل ومشاركة أصحاب املصلحة  بدعمو  ،املبادرات والصكوك القائمة استنادا  إىل ،املوارد

 ؛املتعددين
عمل رهنا  بتوفر املوارد وابالستفادة من  ،لربانمج األمم املتحدة للبيئة ةالتنفيذي ةإىل املدير  طلبت -2

 القمامةمبا يف ذلك ، البحرية قمامةلالعلمية والتكنولوجية فيما يتعلق اب املعارفعلى الفور  تعززأن  ،اآلليات القائمة
 من خالل األنشطة التالية: اجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقةالبالستيكية و 
ابالستفادة من  االستشارية العلميةالقائمة يف اجملاالت  املعنيةلمبادرات اجتماعات ل تنظيم )أ(

 ؛من هذا القرار 7و 3يف الفقرتني  املذكورةألنشطة ل إسهامات لتوفري ،حسب االقتضاء ،الدول األعضاءتعليقات 
ذات الصلة إلعداد من البياانت واملعلومات جتميع البياانت واملعلومات العلمية املتاحة وغريها  )ب(
 اجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقةالبحرية و  القمامةالناجم عن تلوث المبا يف ذلك  ،قمامةالتقييم ملصادر 

 ،العلمية عن اآلاثر الضارة على النظم اإليكولوجية واملعارف ،ومساراهتا وخماطرها األهنار واحمليطاتيف  اووجوده
 ؛السليمة بيئيا   التكنولوجية واالبتكارات ؛واآلاثر الضارة احملتملة على صحة اإلنسان

 قمامةللمع مراعاة املصادر الرئيسية  ،تقييمالو واإلبالغ الرصد منهجيات لتنسيق التوصية مبؤشرات  )ج(
ابلتعاون مع املنظمات الدولية  ،سيمات البالستيكية البحرية الدقيقةاجلالبالستيكية و  قمامةالالبحرية مبا يف ذلك 

 ؛املعنية
البتكارات واخليارات والتدابري املتعلقة ابالسياسات واإلجراءات  إرشادمجع املعلومات هبدف  )د(

البالستيكية  قمامةالمبا يف ذلك  ،البيئة البحرية يف قمامةال التخلص من خطرجية السليمة بيئيا  للحد من التكنولو 
لإلجراءات دعما  وذلك  ،لمواد البالستيكيةالكاملة لياة احلمع مراعاة دورة  ،سيمات البالستيكية البحرية الدقيقةاجلو 

 ة؛والعاملي ةواإلقليمي ةوالوطني ةلياحمل

                                                      
 .1972كانون األول/ديسمرب   15املؤرخ  (27-)د 2997اجلمعية العامة  (  قرار2)
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منرب ألصحاب املصلحة املتعددين داخل برانمج  تعزيز التنسيق والتعاون عن طريق إنشاء قررت -3
هتدف إىل الختاذ إجراءات فورية وذلك  ،املبادرات القائمة علىواعتمادا   املواردرهنا  بتوفر  ،لبيئةلاألمم املتحدة 

هنج اتباع من خالل  يف احمليطات على املدى الطويل اجلسيمات البالستيكية الدقيقةو  قمامةال التخلص منإلغاء 
 التالية: املهاميشمل ذلك  وميكن أندورة احلياة. 
الصناعة واألوساط األكادميية واجملتمع املدين قطاعات حلكومات و التمكني  العمل كمنتدى )أ(

 ؛على أساس منتظم أو خمصص ،اخلربات وتنسيق اإلجراءات تقاسممن وأصحاب املصلحة اآلخرين 
معاجلة املصادر الربية والبحرية اليت تبحث الوسائل اليت تتم هبا تقييمات لل موارد العمل كمستودع )ب(

على املستوايت الوطنية  سيمات البالستيكية البحرية الدقيقةاجلالبالستيكية و  قمامةالالبحرية مبا يف ذلك  قمامةلل
يف  اخلاصالقطاع حلكومات واملنظمات وكياانت ساعدة اواملواد التوجيهية املفاهيمية والعملية مل ؛واإلقليمية والدولية

لتمكني وتعزيز ودعم احلالية ة واملبادئ التوجيهية يمارسات اإلدار واملوخطط العمل  ؛البحرية قمامةالجوانب عاجلة م
سيمات اجلو  يةالبالستيك قمامةالمبا يف ذلك  ،يف البيئة البحرية قمامةال التخلص منمنع ة إىل الرامياإلجراءات 

 ؛البالستيكية البحرية الدقيقة
ومقرري احلكومات  مبا يف ذلك ،طائفة واسعة من اجلماهري مع املسألةإذكاء الوعي العاملي هبذه  )ج(

 ؛القطاع اخلاص واجلمهورالسياسات ومديري املوارد واملربني وكياانت 
مثل قوائم  ،البحرية قمامةلقاعدة بياانت للمعلومات التقنية والعلمية املتعلقة اب وحتديثإنشاء  )د(

معاجلة اليت هتدف إىل  والدراسات العلمية واالبتكارات ،يف البيئة البحريةمن القمامة  عمليات التخلصجرد 
 ؛البحرية قمامةلامشكلة 

القائمة لتيسري الوصول إىل البياانت واملعلومات العلمية  املعنية التعاون بني اآلليات العلميةتعزيز  )ه (
 اجلسيمات البالستيكيةمثل املبادئ التوجيهية ألخذ العينات وحتليل  ،نشر املمارسات العلمية السليمةمن أجل 

 ؛سياساتيف وضع الالبحوث  ولتحسني دور الكبرية والدقيقةالبحرية 
رهنا  بتوفر  ،لبحاراملتعلقة ابربامج اإلقليمية الو تفاقيات اال املتخذة يف إطار اإلجراءاتتشجيع  )و(

 ؛البحرية من خالل خطط العمل والربوتوكوالت والشراكات وغريها من األنشطة قمامةالملعاجلة  ،املوارد
 دعوتو  البالستيكية البحرية الدقيقةسيمات اجلو  البحرية النفاايتبشأن  2/11 اإىل قراره شريت -4

 :مع القطاع اخلاص بما يلي، ابلتعاون عن كثإىل الدول األعضاء 
التخلص التدرجيي بوسائل منها  ،املواد البالستيكية الدقيقة يف البيئة البحرية التخلص منتقليل  )أ(

 ؛أمكن ذلكحيثما  ،دقيقةالبالستيكية ال اجلسيماتمن املنتجات اليت حتتوي على 
ية الدقيقة لبالستيكلجسيمات التصميم املنتجات لتقليل اإلطالق الثانوي يف بتكار االتشجيع  )ب(

 ؛احلاجة حيثما تدعو النفاايتاملصادر الربية والبحرية وحتسني إدارة من 
 ،ساحيق(املرقائق و الكرايت قبل اإلنتاج )  وال سيما ،البالستيكية األولية اجلسيماتدان منع فق )ج(

 ؛التصنيع واإلمداد أبكملها سالسلملنع تسرهبا إىل البيئة عرب 
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إطار السنوات العشر للربامج املتعلقة أبمناط االستهالك من خالل  ،ةالتنفيذي ةإىل املدير  طلبت -5
املواد ستخدام وإنتاج المبادئ توجيهية ضع تأن  ،التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة (3)املستدامةواإلنتاج 
لشركات وجتار التجزئة ولتوفري احلوافز ل ،املعايري والعالمات عن أمور منهامن أجل إعالم املستهلكني  يةالبالستيك

استخدام أدوات املعلومات تشجيع يف دعم احلكومات لو  ،املستدامة ملمارسات واملنتجاتابستخدام ا لاللتزام
 ؛االستهالك واإلنتاج املستدامنيتعزيز من أجل واحلوافز 

نظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات واملنظمات املعنية التابعة ملمجيع الدول األعضاء  دعوت -6
كل مناسبة   وذلك يف ،املنظمات غري احلكومية واألفرادو  ،واجملتمع املدينالقطاع اخلاص و  ،والدولية املعنية اإلقليمية

 :إىل القيام مبا يلي ،العاملياحمليطات يوم و  يالعاملالبيئة يوم  الفرص من قبيلمبا يف ذلك  ،الئقة
 قمامةالبحرية مبا يف ذلك ال قمامةال مشكلة يف معاجلة فيما ميكنها تقدميه من مسامهاتالنظر  )أ(

 ؛البالستيكية الدقيقةاجلسيمات البالستيكية و 
 4/1قرار مجعية البيئة مع  متشيا   امهوتشجيعإذكاء الوعي أبمهية االستهالك واإلنتاج املستدامني  )ب(

 تنشأ عنهاأن  اليت حيتملفيما يتعلق ابملنتجات  ،لتحقيق االستهالك واإلنتاج املستدامني ملسارات املبتكرةاملتعلق اب
 ؛سيمات البالستيكية البحرية الدقيقةاجلالبالستيكية و  قمامةال هامبا في ،حبرية امةقم

قرار من  (ح) 4الفقرة متشيا  مع  قمامة البحريةالواستعادة  للنفاايتتعزيز اإلدارة السليمة بيئيا   )ج(
 ؛3/7مجعية البيئة
 ابلقمامةوالية فريق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية املعين  أن متدد إىل دورهتا اخلامسة قررت -7

وتطلب إىل فريق اخلرباء أن  ،3/7قرارها الذي أنشئ مبوجب  اجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقةو  يةالبالستيك
 :ويقوم مبا يلي ،على عمله السابق يستمر ابلبناء
والعاملية واملنظمات  والصكوك اإلقليمية كوماتاليت تتخذها احلألنشطة واإلجراءات إجراء جرد ل )أ(

من الدولية وأوساط القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية وغريها من اجلهات املسامهة املعنية من أجل التقليل 
 احمليطاتيف من القمامة هبدف التوصل إىل إلغاء التخلص  اجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقةو  القمامة البحرية

 ؛الطويل على املدى
سيمات اجلو  قمامة البحريةالحتديد املوارد أو اآلليات التقنية واملالية لدعم البلدان يف معاجلة  )ب(

 ؛البالستيكية البحرية الدقيقة
 ،النفاايتوحتسني إدارة  ،لمصادرلقوائم جرد  إعدادتنفذ أنشطة من قبيل ليت اتشجيع الشراكات  )ج(

اجلسيمات البالستيكية و  القمامةالبحرية مبا يف ذلك  القمامةمبنع فيما يتعلق  وتشجيع االبتكار ،الوعي إذكاءو 
 ؛البالستيكية البحرية الدقيقة

سيمات اجلالبحرية و  قمامةلابفيما يتعلق خيارات وأنشطة االستجابة احلالية واحملتملة  حتليل فعالية )د(
 ؛يف حل املشكلة العاملية اإلسهامات اليت تقدمهاعلى مجيع املستوايت لتحديد  البالستيكية البحرية الدقيقة

املفتوح العضوية املخصص فريق اخلرباء  عمل فريق اإلدارة البيئية إىل املشاركة واملسامهة يف دعوت -8
رسم خمطط منها  مجلة أمورتوفري عن طريق  سيمات البالستيكية البحرية الدقيقةاجلو  يةالبالستيك قمامةلاملعين اب

                                                      
(3 ) A/CONF.216/5، املرفق. 
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البحرية مبا يف  قمامةلذات الصلة ابوغريها من مصادر اخلربات ميع وكاالت األمم املتحدة وبراجمها ومبادراهتا جل
 ؛سيمات البالستيكية البحرية الدقيقةاجلالبالستيكية و  قمامةالذلك 

احملرز يف تنفيذ هذا القرار إىل مجعية األمم تقريرا  عن التقدم  تقدمأن  ةالتنفيذي ةإىل املدير  طلبت - 9
 .يف دورهتا اخلامسة املتحدة للبيئة

__________ 


