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التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 لثةالثاالدورة 
 2017كانون األول/ديسمرب   6-4 نريويب،
 *من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

أداء برنامج العمل والميزانية، بما في ذلك تنفيذ 
 البيئةقرارات الجمعية 

المتعلق بالنفايات البالستيكية البحرية والجسيمات  ٢/١١التقدم المحرز في تنفيذ القرار 
 البالستيكية البحرية الدقيقة

 تقرير المدير التنفيذي

 موجز
املتعلق بالقمامة  2/11طلبت مجعية األمم املتحدة للبيئة إىل املدير التنفيذي لربنامج البيئة، يف قرارها 

سيما البلدان النامية،  البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة، مساعدة الدول األعضاء، وال البالستيكية
مع الرتكيز على الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواً، بناء على طلبها، يف وضع وتنفيذ التدابري وخطط 

ج اإلدارة الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية ذات العمل الوطنية أو اإلقليمية؛ وإجراء تقييم لفعالية اس رتاتيجيات وُّنه
الصلة ملكافحة القمامة البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة، مع األخذ يف االعتبار األطر 

ات املتاحة للتصدي هلا، مبا التنظيمية الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة وحتديد الثغرات احملتملة واخليار 
يف ذلك عن طريق التعاون والتنسيق اإلقليميني، وأن يقدم التقييم إىل مجعية البيئة يف دورهتا القادمة، يف حدود 

 .املوارد املتاحة هلذا الغرض
عية إىل مج بأن يقدم املدير التنفيذي تقريراً  2/11وقد أُعد هذا التقرير استجابة للطلب الوارد يف القرار 

 األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثالثة عن تنفيذ هذا القرار.
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 مقدمة - أولا 
املتعلق بالقمامة البالستيكية  2/11ة األمم املتحدة للبيئة إىل املدير التنفيذي، يف قرارها يطلبت مجع -1

البلدان النامية، مع الرتكيز سيما  البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة، مساعدة الدول األعضاء، وال
على الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواً، بناء على طلبها، يف وضع وتنفيذ التدابري وخطط العمل 
ج اإلدارة الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية ذات  الوطنية أو اإلقليمية؛ وأن جيري تقييمًا لفعالية اسرتاتيجيات وُّنه

ة القمامة البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة، مع األخذ يف االعتبار األطر الصلة ملكافح
التنظيمية الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة وحتديد الثغرات احملتملة واخليارات املتاحة للتصدي هلا، مبا 

يقدم التقييم إىل مجعية البيئة يف دورهتا القادمة، يف حدود يف ذلك عن طريق التعاون والتنسيق اإلقليميني، وأن 
لربنامج عمل برنامج  3املوارد املتاحة هلذا الغرض. ويتمشى القرار مع اإلجناز املتوقع )ب( من الربنامج الفرعي 

ئم على النظم زيادة تطبيق الَنهج القا’’املتعلق بإدارة النظم اإليكولوجية، وهو  2017-2016البيئة لفرتة السنتني 
 ‘‘.اإليكولوجية يف البلدان للحفاظ على خدمات النظم اإليكولوجية املستمدة من النظم الساحلية والبحرية

 ٢/١١التقدم المحرز في تنفيذ القرار  - ثانياا 
بناء على طلب اجلمعية إجراء تقييم لفعالية اسرتاتيجيات وُّنهج اإلدارة الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية  -2

 ذات الصلة ملكافحة القمامة البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة، أنشأ برنامج البيئة فريقاً 
 إلرشاد عملية إعداد التقييم. استشارياً 

وأُعدت صيغة منقحة لدورة إلكرتونية مفتوحة حاشدة عن النفايات البحرية باللغة االنكليزية، وستتاح  -3
غرق أسبوعني يف إطار ت. واألعمال التحضريية جارية إلعداد دورة دراسية تس201٨ية يف بداية عام باللغة اإلسبان

 مسار القيادة جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة وباللغة الربتغالية.
تنفيذ مبادرة للتحدي االبتكاري للجامعات، كما جتري االستعدادات للدورة السادسة  وجيري حالياً  -4

إىل  12ر الدويل املعين باحلطام البحري املقرر عقدها يف سان دييغو بالواليات املتحدة األمريكية يف الفرتة من للمؤمت
النفايات ’’. ومنذ انعقاد الدورة الثانية جلمعية البيئة، أصدر برنامج البيئة منشورين معنونني 201٨آذار/مارس  16

التشريعات املتعلقة بالنفايات البحرية: جمموعة ’’ و‘‘ (Marine Litter Vital Graphics)البحرية: رسوم بيانية حيوية 
وهتدف هذه األنشطة ‘‘. (Marine Litter Legislation: A Toolkit for Policymakers)ُعدد لصانعي السياسيات 

عن الشراكة العاملية ملعاجلة مشكلة القمامة البحرية، ومؤشرات األداء الرئيسية  ، فضالً 2/11إىل دعم تنفيذ القرار 
 يف برنامج العمل فيما يتعلق بوضع خطط العمل وبرامج العمل الوطنية.

إىل عملية إعداد وتنقيح خطط العمل املتعلقة بالنفايات البحرية يف املناطق  وجيري تقدمي الدعم أيضاً  -٥
ب شرق آسيا، وجنوب آسيا، وجنوب احمليط اهلادئ، ومشال شرق احمليط اهلادئ، وبنما، والبلدان التالية: جنو 

دعم تنفيذ خطط العمل املتعلقة بالنفايات يف منطقة البحر الكارييب الكربى والبحر  وسرياليون. وجيري أيضاً 
العاملية ملعاجلة مشكلة  األبيض املتوسط ومناطق مشال غرب احمليط اهلادئ، حيث مت إنشاء فروع إقليمية للشراكة

 إنشاء فرع آخر يف جنوب احمليط اهلادئ. القمامة البحرية. وجيري أيضاً 
، هبدف إشراك احلكومات وعامة اجلمهور 2017وأطلق برنامج البيئة محلة البحار النظيفة يف شباط/فرباير  -6

إىل احلملة حىت  وقد انضم ثالثون بلداً واجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف مكافحة القمامة البالستيكية البحرية. 
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اآلن. وااللتزامات اليت تعهدت هبا هذه البلدان معروضة يف املوقع الشبكي حلملة البحار النظيفة 
(www.cleanseas.org). 
وقد بلغت النفقات ذات الصلة منذ انعقاد الدورة الثانية للجمعية حىت اآلن مليون دوالر، بتمويل من  -7

ومت تأمني موارد إضافية من حكومات فرنسا وهولندا والنرويج والسويد ملواصلة تنفيذ اإلجراءات حكومة النرويج. 
 ذات األولوية.

ونُفذت اإلجراءات ذات األولوية فيما يتعلق بوضع خطط العمل، من خالل التعاون الوثيق مع اتفاقيات  -٨
البيئة مع جامعة والونغونغ يف أسرتاليا وجامعة وخطط عمل البحار اإلقليمية. وفيما يتعلق بالتقييم، تعاون برنامج 

مكافحة القمامة البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية ’’اسطنبول بيلغي يف تركيا على إعداد التقييم املعنون 
 ‘‘البحرية الدقيقة: تقييم ملدى فعالية اسرتاتيجيات وُّنج احلوكمة للمنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية

(UNEP/EA.3/INF/5). 

 التوصيات واإلجراء المقترح اتخاذه - ثالثاا 
 د تود مجعية األمم املتحدة للبيئة أن تتخذ اإلجراءات التالية:ق -9

حث الدول األعضاء واجلهات األخرى صاحبة املصلحة على تنفيذ أحكام قراري مجعية  (أ)
، املتعلق باحلطام البالستيكي البحري 2014 حزيران/يونيه 27املؤرخ  1/6األمم املتحدة للبيئة 

، املتعلق بالقمامة البالستيكية 2016أيار/مايو  26املؤرخ  2/11واجلسيمات البالستيكية البحرية، و
 البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية؛

النظر يف اخليارات املعروضة يف تقييم فعالية اسرتاتيجيات وُّنج احلوكمة ذات الصلة  (ب)
ات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية يف جمال مكافحة القمامة البالستيكية البحرية واجلسيمات للمنظم

 ؛(1)البالستيكية البحرية الدقيقة
حث الدول األعضاء على استعراض وتنقيح األطر القائمة ملعاجلة القمامة البالستيكية  (ج)

 عنصر يتناول التنسيق مع الصناعة؛البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة، مع إضافة 
الدعوة إىل إقامة هيكل عاملي جديد ملعاجلة القمامة البالستيكية البحرية واجلسيمات  (د)

 البالستيكية البحرية الدقيقة، مع اتباع ُّنج حوكمة متعدد املستويات.
_____________ 
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