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 2019 مارس/آذاركانون   15-11 نريويب،

 2019آذار/مارس  15مجعية األمم املتحدة للبيئة يف اختذته قرار 
 ابملنتجات البالستيكية اليت تستخدم مرة واحدةمعاجلة التلوث  -4/9

 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
من أن النفاايت، وخباصة النفاايت البالستيكية، ال تدار إدارة فعالة لدى مجيع الدول  إذ يساورها القلق

 األعضاء،
من املواد مرتي باليني طن  9يف املائة من كمية  9مل تنفذ سوى لنسبة  أن إعادة التدوير وإذ تدرك

 إىل مدافن ومكبات القمامة ويف البيئة،هبا املطاف نتهي ي البالستيكية وأن معظم املواد (1)البالستيكية
 2050فإنه حبلول عام أنه إذا مل تتغري أمناط االستهالك وممارسات إدارة النفاايت احلالية،  وإذ تدرك

 ،(2)مرتي بليون طن 12 زهاءستبلغ كميات القمامة البالستيكية يف مدافن القمامة والبيئة 
أنه على الرغم من الدور اهلام الذي يؤديه البالستيك يف االقتصاد، فإن مواد التغليف  وإذ تضع يف اعتبارها

إىل فقدان  ة تلك النفاايتالبالستيكية متثل حوايل نصف نفاايت املواد البالستيكية يف العامل، ويؤدي سوء إدار 
 املوارد والقيمة، ويؤثر على البيئة،

 جتماعية واالقتصادية اخلطرية املرتتبة على النفاايت البالستيكيةمن اآلاثر البيئية واال وإذ تشعر ابجلزع
اجملاري املائية وانسداد قنوات الصرف قفل  ويشمل ذلك على سبيل املثال ال احلصر، ،التلوث ابملواد البالستيكيةو 

يواانت، فضالً التنفسية واملعدة يف احل املسالك، وانسداد األخرى بيئة لتناسل البعوض واآلفات وإنشاء ،الصحي
 ،لنفاايت الصلبةالسيئة ل دارةاإلاملرتتب على ممارسات اإلنسان صحة التأثري على عن 

                                                      
، ‘‘إنتاج واستخدام ومصري مجيع املواد البالستيكية اليت صنعت حىت اآلن’’جاير، وجينا ر. جامبيك، وكارا الفندر الو روالند   (1)

 .Science Advances, vol. 3, no. 7 (July 2017) (.2017)متوز/يوليه  7، الرقم 3التطورات العلمية، اجمللد جملة 
 املصدر نفسه.  (2)
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 ،(3)“حنو كوكب خال من التلوث”الوزاري يف دورهتا الثالثة، املعنون  اإىل إعالهن وإذ تشري
ر يتقدتالحظ مع الابجلهود العاملية الرامية إىل التوعية ابآلاثر السلبية للتلوث ابلبالستيك، وإذ  وإذ ترحب

دحر التلوث ”الذي نظم حتت موضوع  2018يف هذا الصدد االحتفاء بيوم البيئة العاملي لعام 
 ،وقامت اهلند بدور استضافته عاملياً “ ابلبالستيك

ليت اختذهتا الدول األعضاء ومنظمات التكامل اإلقليمي اليت اعتمدت اإلجراءات ا وإذ تالحظ مع التقدير
سياسات وتشريعات للتقليل من بعض املنتجات البالستيكية اليت تستخدم مرة واحدة وللتخلص التدرجيي منها 

 يف بعض احلاالت،
الرئيسية مثل منتجي املواد البالستيكية وجتار  اجلهات الفاعلةالدور املهم الذي تضطلع به  تالحظوإذ 

والعاملني يف جمال إعادة  ،وشركات النقل ،وشركات التغليف ،املستوردينو التجزئة وقطاع السلع االستهالكية، 
يف املسامهة يف التقليل من النفاايت البالستيكية، النامجة عن منتجاهتم وأنشطتهم، وكذلك يف تقدمي  ،التدوير

مثل استخدام خطط املسؤولية املمتدة للمنِتج،  ،هنج مبتكرةاعتماد ع يمنتجاهتم، وتشج أتثريبشأن  املعلومات
 ،وخطط رد مبالغ التأمني وغريها

الدول األعضاء على وضع وتنفيذ إجراءات وطنية أو إقليمية، حسب االقتضاء، ملعاجلة  تشجع -1
 احدة؛اآلاثر البيئية للمنتجات البالستيكية اليت تستخدم مرة و 

الدول األعضاء على اختاذ إجراءات، حسب االقتضاء، لتعزيز حتديد وتطوير البدائل  تشجع أيضاً  -2
املراعية للبيئة لكي حتل حمل املنتجات البالستيكية اليت تستخدم مرة واحدة، مع مراعاة آاثر هذه البدائل على 

 مدى دورة حياهتا؛
الدول األعضاء إىل تشجيع حتسني إدارة النفاايت اليت من شأهنا أن تسهم يف ختفيض  تدعو -3

 كميات تصريف النفاايت البالستيكية يف البيئة؛
الدول األعضاء إىل أن تعمل مع الصناعة بغية تشجيع القطاع اخلاص على االبتكار  تدعو أيضاً  -4

املنتجات البالستيكية اليت تستخدم مرة واحدة، وأن تشجع  وإجياد بدائل ميسورة التكلفة ومراعية للبيئة حتل حمل
 مناذج األعمال التجارية اليت أتخذ يف احلسبان األثر البيئي الكامل ملنتجاهتا؛

احلكومات والقطاع اخلاص على ترويج التصميم واإلنتاج واالستخدام األكثر كفاءًة للمواد  تشجع -5
؛ وتشجع بشكل خاص الدول األعضاء على تنفيذ التثقيف البيئي هتاالبالستيكية وإدارهتا السليمة على مدى دور 

بشأن البدائل املستدامة للمنتجات البالستيكية اليت تستخدم مرة و  ،اآلاثر املرتتبة على التلوث ابلبالستيك بشأن
 ؛تشجيع أمناط االستهالك املستدامةو  واحدة؛

الدول األعضاء على اختاذ إجراءات شاملة فيما يتعلق ابملنتجات البالستيكية اليت تستخدم  تشجع -6
، حيثما كان مناسباً، من خالل التشريعات، وتنفيذ ذات الصلة وذلك معاجلة مشكلة النفاايتعند مرة واحدة، 

ايت، وحتسني ممارسات إدارة االتفاقات الدولية، وتوفري ما يكفي من اهلياكل األساسية املخصصة إلدارة النفا
تبادل و النفاايت وتقدمي الدعم لتقليل النفاايت إىل أدىن حد ممكن، وتنفيذ أنشطة التنظيف السليمة بيئياً، 

 ودعم االبتكار؛ ،املعلومات

                                                      
(3)  UNEP/EA.3/HLS.1. 
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الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية، واألوساط العلمية، واملنظمات غري احلكومية،  تدعو -7
اجلهات املعنية األخرى إىل تشجيع وتعزيز التعاون يف جمال البحث العلمي وتطوير البدائل السليمة والقطاع اخلاص و 

التصدي للتلوث ابملواد البالستيكية و للمنتجات البالستيكية اليت تستخدم مرة واحدة حيثما كان ذلك مناسباً،  بيئياً 
 ة واإلقليمية، حسب االقتضاء؛يف األطر التنظيمية والطوعية على املستوايت احمللية والوطني

ابلشراكة  االضطالع ابإلجراءات التالية إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة تطلب -8
 :مع وكاالت وصناديق وبرامج األمم املتحدة األخرى

ة تقدمي الدعم للدول األعضاء، بناء على طلبها، يف وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية أو اإلقليمي )أ(
 ملعاجلة اآلاثر البيئية املرتتبة على املنتجات البالستيكية اليت تستخدم مرة واحدة؛

البلدان النامية  حكوماتسيما  تيسري وتنسيق الدعم التقين والسياسايت املقدم إىل احلكومات، وال )ب(
األوساط العلمية، واملنظمات غري احلكومية وجهات القطاع اخلاص وغريها من اجلهات  مع، الدعم اليت تطلب ذلك

صاحبة املصلحة، فيما يتعلق ابألثر البيئي للمنتجات البالستيكية اليت تستخدم مرة واحدة وتعزيز احللول املبتكرة 
 ل؛املراعية للبيئة اليت حتل حملها، على أن يؤخذ يف احلسبان أثرها البيئي الكام

الدول األعضاء ملعاجلة التلوث ابملواد ابلفعل علومات عن اإلجراءات اليت اختذهتا املإاتحة  )ج(
هتا مقارنًة ابألثر البيئي للمواد البديلة على دور كامل على امتداد   للمنتجات البالستيكيةالبالستيكية واألثر البيئي 

 لبيئة.الدورة اخلامسة جلمعية املعلومات قبل انعقاد ا وتقاسم تلك امتداد كامل دورهتا
_____________ 


