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التابعة مجعية األمم املتحدة للبيئة 
 ربانمج األمم املتحدة للبيئةل

 لثةالثاالدورة 
 2017كانون األول/ديسمرب   6-4 نريويب،

 القمامة البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة - 3/7قرار ال
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

، الذي اعتمدت اجلمعية العامة 2015أيلول/سبتمرب  25املؤرخ  70/1قرار اجلمعية العامة  إذ تعيد أتكيد
اليت تسعى  1-14وغايته رقم  14هدف التنمية املستدامة  مشرية إىل، 2030مبوجبه خطة التنمية املستدامة لعام 

وال سيما من األنشطة الربية، مبا يف ذلك احلطام منع التلوث البحري جبميع أنواعه واحلد منه بدرجة كبرية، ’’إىل 
 ،2025حبلول عام ‘‘ البحري، وتلوث املغذايت

 2/11و‘‘ احلطام البالستيكي البحري واجلسيمات البالستيكية البحرية’’ املعنون 1/6 قراريهاإىل  وإذ تشري
واملتعلقني ابلتدابري الرامية إىل احلد من  ،‘‘القمامة البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية’’ املعنون

 ،القمامة البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة
البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة ومصادرها، وآاثرها  القمامةستوايت مببزايدة املعرفة  قروإذ ت

الصادر عن برانمج األمم املتحدة للبيئة  2016للعام السلبية، وتدابري احلد منها، كما مت تلخيصها يف تقرير التقييم 
الرامية إىل حفز  العامليةالدروس والبحوث : احلطام البالستيكي البحري واجلسيمات البالستيكية البحرية’’ واملعنون

والتقييم العاملي األول للمحيطات وغريمها من التقارير واملنشورات  ،‘‘ يف السياسات العامةريالعمل وتوجيه التغي
 العلمية،

مكافحة القمامة البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية: تقييم ’’املعنون  التقرير وإذ تالحظ
ج اإلدارة الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية املعنيةفعالية ا الذي أعده برانمج األمم املتحدة للبيئة ، ‘‘سرتاتيجيات وُنه

 ،2/11قرار مجعية البيئة على النحو املطلوب مبوجب 
خالل  الذي اعتمد‘‘  حميطاتنا، مستقبلنا: نداء للعمل’’التزام الدول األعضاء إبعالن  أيضا   وإذ تالحظ

من أهداف التنمية املستدامة، وهو: حفظ احمليطات والبحار واملوارد  14مؤمتر األمم املتحدة لدعم تنفيذ اهلدف 
وااللتزامات  ،2017البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة، املعقود يف حزيران/يونيه 
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واشنطن العاصمة وفالبارايسو بشيلي، وفاليتا مبالطة، عقدت يف اليت خالل مؤمترات حميطنا تعهد هبا الطوعية امل
الدورة الثالثة جلمعية األمم املتحدة للبيئة، وكذلك خطة عمل جمموعة العشرين بشأن القمامة البحرية خالل و 

رية الدقيقة املتعلقة ابجلهود الرامية إىل منع القمامة البحرية واجلسيمات البالستيكية البحو ، 2017يف عام املعتمدة 
 واحلد منها،

 البالستيكية التلوث ابحلبيبات فتوصية املبادرة الدولية للشعاب املرجانية املتمثلة يف ختفي كذلك  وإذ تالحظ
الصادر عن أمانة  ،لعملمن أجل ا، والنداء 2016الدقيقة يف البيئة البحرية، املعتمدة يف تشرين الثاين/نوفمرب 

 لبيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ بشأن احلبيبات البالستيكية،البلدان األعضاء يف برانمج ا
عة واملتزايدة بسرعة، والزايدة املتوقعة يف فمستوايت القمامة البالستيكية البحرية املرت وإذ تالحظ مع القلق

األمساك، والنقل البحري، اآلاثر السلبية على التنوع البيولوجي البحري، والنظم اإليكولوجية، ورفاه احليوان، ومصائد 
احلاجة املاسة إىل تعزيز املعارف بشأن مستوايت وآاثر كذلك والرتفيه والسياحة، واجملتمعات واالقتصادات احمللية، و 

 اجلسيمات البالستيكية الدقيقة والنانوية على النظم اإليكولوجية البحرية واألغذية البحرية والصحة البشرية،
لكوارث الطبيعية والنوازل املناخية املتزايدة قد تتسبب يف دخول كميات كبرية من أن ا وإذ تدرك مع القلق

 واجلسيمات البالستيكية الدقيقة إىل البيئة البحرية،القمامة 
أدىن حد على ضرورة إعطاء األولوية القصوى للعمل الوقائي من خالل تقليل النفاايت إىل  وإذ تشدد

يف املناطق اجلغرافية اليت تضم أكرب مصادر  على أمهية ذلك بوجه خاصئيا  للنفاايت، واإلدارة السليمة بي ممكن
التكنولوجيا والتدابري الفعالة موجودة ابلفعل، ومن شأُنا أن توفر حلوال   وإذ تسلم أبنللقمامة البالستيكية البحرية، 

 فعالة من حيث التكلفة وسليمة بيئيا  ومكيفة حمليا  وإقليميا ،
على أن نقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها، وتعبئة املوارد من مجيع املصادر هي عناصر مهمة  شددوإذ ت

 ملكافحة القمامة البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة،
ابلتحدايت املتعلقة مبعاجلة التلوث البحري الناتج عن البالستيك يف مواجهة زايدة إنتاج  وإذ تعرتف

مجيع البلدان وغريها من أصحاب املصلحة على االستفادة  إذ حتثو لبالستيك يف املنتجات والتغليف، واستهالك ا
، وتعزيز البحث يف جمال ةغري الضروري اتهمن استخدام التقليلمع السعي إىل  ،البالستيك بشكل مسؤولمن 

 ،البدائل السليمة بيئيا  وتطبيقها
على أمهية التخلص من القمامة واجلسيمات البالستيكية الدقيقة يف احمليطات على املدى تشدد  -1

 واليت تسببهاابلنظم اإليكولوجية البحرية وابألنشطة البشرية اليت تعتمد عليها  األضرار اليت تلحقالطويل، وجتنب 
 القمامة البحرية واجلسيمات البالستيكية الدقيقة؛

منع التلوث البحري جبميع أنواعه واحلد منه ’’ ة على تكثيف العمل حنومجيع اجلهات الفاعل حتث -2
 ؛‘‘2025وال سيما من األنشطة الربية، مبا يف ذلك احلطام البحري، وتلوث املغذايت حبلول عام ، بدرجة كبرية

النطاق املناسب،  علىمجيع الدول األعضاء على أن تعطي األولوية للسياسات والتدابري تشجع  -3
استنادا  إىل أفضل املعارف املتاحة بشأن مصادر القمامة البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة ومستوايهتا 

 يف البيئة، لتجنب دخول القمامة البحرية واجلسيمات البالستيكية الدقيقة إىل البيئة البحرية؛
مبا يلي، مع مراعاة  القيامهات الفاعلة األخرى، إىل مجيع الدول األعضاء وتدعو اجل أيضا   تشجع -4

 الظروف الوطنية:
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، حسب االقتضاء، 2/11و 1/6ها لتوصيات واإلجراءات الواردة يف قراريالكامل أن تنفذ اب (أ)
 ؛على أن هذين القرارين ينطواين على عناصر وتوجيهات هامة مل تتكرر يف هذا القرار وتشدد

ف موحدة ومعايري ومنهجيات منسقة لقياس ورصد القمامة من أجل وضع تعاري أن تتعاون (ب)
 ؛البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة

 ؛اجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقةتصريف وتنفذ خطط عمل ملنع القمامة البحرية و  أن تضع (ج)
وزايدة معدالت مجع وإعادة تدوير القمامة البالستيكية وإعادة تصميم  استخدام املوارديف كفاءة التشجيع مع 

استخدام املنتجات واملواد وجتنب االستخدام غري الضروري للبالستيك وأنواع البالستيك احملتوية على مواد إعادة و 
 ؛كيميائية مثرية للقلق بشكل خاص

احمللية لدقيقة يف خطط إدارة النفاايت القمامة البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية ا تدرج أن (د)
 ؛اإلقليمية ويف معاجلة املياه املستعملةوالوطنية و 
إىل البحر ملكافحة القمامة البحرية واجلسيمات البالستيكية  املصدرتكاملة من املهج نه أن تضع ال (ه)

ستيكية الدقيقة تنقل إىل البحرية الدقيقة من مجيع املصادر، مع مراعاة أن القمامة البالستيكية واجلسيمات البال
احمليطات من املصادر الربية بواسطة األُنار واجلراين السطحي أو الرايح القادمة من الرب وأن القمامة البالستيكية 

خطط الرتابط بني الرب/البحر واملياه العذبة/البحر يف  وتهدرجتشكل مصدرا  مهما  للجسيمات البالستيكية الدقيقة، 
 ؛نع القمامة البحرية مبا يف ذلك اجلسيمات البالستيكية الدقيقةالعمل املتعلقة مب

اجلسيمات البالستيكية الدقيقة القادمة تصريف منع القمامة البحرية و الرامية إىل التدابري  أن تكثف (و)
مصائد األمساك، وتربية األحياء املائية، واملنشآت املقامة يف عرض البحر، والنقل البحري  مثلمن املصادر البحرية، 

 ؛مبا يف ذلك من خالل تعزيز إمكانية الوصول إىل مرافق تلقي النفاايت يف املوانئ واستخدامها
لبحرية اجلسيمات البالستيكية اتصريف منع القمامة البحرية و الرامية إىل تدابري الإدراج  أن تشجع (ز)

يف اخلطط املتعلقة ابلوقاية من األضرار النامجة عن الكوارث  الدقيقة، وال سيما تلك النابعة من مصادر برية،
 ؛الطبيعية والنوازل املناخية املتزايدة واحلد منها

البيئة البحرية يف املناطق اليت تشكل  تنظيفلعمليات  األولوية حيثما كان ذلك ممكنا   أن تعطي (ح)
، والنظم اإليكولوجية الساحليةمة البحرية خطرا  كبريا  على صحة اإلنسان والتنوع البيولوجي واحلياة الربية فيها القما

 بفعالية من حيث التكلفة ودون اإلضرار ابلنظم اإليكولوجية؛ولتنفيذ تلك العمليات 
ميكنهما أن يسهما أبن القطاع اخلاص واجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية،  تسلم - 5

تبادل بسبل منها منها، لتقليل القمامة البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة وامنع إسهاما  كبريا  يف 
املعلومات، وزايدة الوعي، وتطوير تكنولوجيا جديدة سليمة بيئيا ، وبناء القدرات، وإجراءات التنظيف، وتشجع 

اإلقليمية، والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين، مبا يف ذلك من خالل الشراكة العاملية التعاون بني احلكومات، واهليئات 
 الغاية؛ لتلكملعاجلة مشكلة القمامة البحرية ووحداهتا اإلقليمية، حتقيقا  

وجتار التجزئة يف جمال املواد  الدور املهم الذي تضطلع به القطاعات الرئيسية مثل املنتجني تالحظ - 6
البالستيكية، وصناعة السلع االستهالكية، وكذلك املستوردين، وشركات التغليف، وشركات النقل يف املسامهة يف 

منتجاهتا وأنشطتها، وكذلك  النامجة عنمن القمامة البحرية، مبا يف ذلك اجلسيمات البالستيكية الدقيقة،  التقليل
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شأن اآلاثر الناشئة عن منتجاهتا على امتداد دورة حياة املنتج، وتشجع النهج املبتكرة مثل يف تقدمي املعلومات ب
 للمنِتج، وخطط إيداع احلاوايت وغريها من املبادرات؛وسعة استخدام خطط املسؤولية امل

 أن يعزز قدرة ونشاط برانمج األمم املتحدة للبيئة يف جمال القمامة إىل املدير التنفيذي تطلب - 7
 واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة، رهنا  بتوافر املوارد، مبا يف ذلك من خالل ما يلي:البحرية 

 ؛تعزيز إسهام برانمج األمم املتحدة للبيئة يف الشراكة العاملية ملعاجلة مشكلة القمامة البحرية (أ)
ضل املعارف العلمية املشورة بشأن إعطاء األولوية لألنشطة عند الطلب، استنادا  إىل أفإسداء  (ب)

ة من حيث التكلفة ملنع القمامة البحرية واجلزيئات البالستيكية البحرية يفعالأكثرها التدابري بيئيا  و سلم املتاحة، وأ
 ؛وهذا القرار 2/11و 1/6 للقرارينمنها، وفقا   والتقليلالدقيقة 

سيمات البالستيكية تيسري وضع وتنفيذ خطط عمل إقليمية ووطنية ملنع وختفيض القمامة واجل (ج)
 ؛الدقيقة يف البيئة البحرية، بناء على طلب الدول األعضاء

 واجلهات صاحبةالطلب وابلتعاون مع املنظمات الدولية األخرى  عندلبلدان، تقدمي الدعم ل (د)
صادر عن م اليت يتيسر الوصول إليهاسد الثغرات القائمة يف البياانت وحتسني توافر البياانت  يف، ةاملصلحة املعني

 ؛القمامة البحرية واجلسيمات البالستيكية الدقيقة يف البيئة ونطاقها
التنسيق عن كثب مع وكاالت األمم املتحدة األخرى لتشجيعها على دعم الربامج الرامية إىل  (ه)
 من القمامة البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة؛التقليل 

بشأن التحكم يف نقل اتفاقية ابزل املعنية، مبا فيها املنظمات واالتفاقيات الدولية واإلقليمية  تدعو - 8
مللواثت العضوية الثابتة، واملنظمة البحرية بشأن ا، واتفاقية استكهومل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود
اإلقليمية إلدارة مصائد األمساك،  واملنظمات والرتتيبات، لألمم املتحدة الدولية واتفاقياهتا، ومنظمة األغذية والزراعة

واتفاقيات وبرامج البحار اإلقليمية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، والنهج االسرتاتيجي لإلدارة 
ستيكية البحرية إجراءاهتا الرامية إىل منع القمامة البحرية واجلسيمات البالإىل تعزيز الدولية للمواد الكيميائية، 

 الغاية؛ تلكالدقيقة وآاثرها الضارة، حسب االقتضاء ويف إطار والايهتا، والتنسيق عند االقتضاء لتحقيق 
، رهنا  بتوفر املوارد وابلتعاون مع اهليئات واملبادرات الدولية املعنية إىل املدير التنفيذي تطلب - 9
سب االقتضاء، اليت تستهدف القمامة البحرية واجلسيمات االضطالع بتجميع االلتزامات الطوعية، ح األخرى،

 تلكوتقدمي حملة عامة عن نطاقها دعما  لعمل مجعية األمم املتحدة للبيئة بشأن  ؛البالستيكية البحرية الدقيقة
قرير وتقدمي ت ؛من أهداف التنمية املستدامة 1-14إىل فهم أفضل للتقدم احملرز حنو حتقيق الغاية ؛ والتوصل املسألة

 يف دورهتا الرابعة؛ مجعية األمم املتحدة للبيئةعن املسألة إىل 
ملواصلة دراسة  ، رهنا  بتوافر املوارد، عقد اجتماعات لفريق خرباء خمصص مفتوح العضويةتقرر -10

العقبات اليت حتول دون مكافحة القمامة البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة من مجيع 
 بشأُنا و:املصادر، وال سيما املصادر الربية، واخليارات املتاحة 

 ؛العمل ذلكإجناز أن يقدم خدمات األمانة من أجل إىل املدير التنفيذي  تطلب (أ)
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أن يسرتشد فريق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية، يف مجلة أمور، ابلقرارات واملقررات  تقرر (ب)
 واجلهات صاحبةوالتقارير ذات الصلة الصادرة عن برانمج األمم املتحدة للبيئة واملنظمات األخرى والدول األعضاء 

 ؛املصلحة، حسب االقتضاء

التقنية ذات الصلة  اتخلرب يتمتعون ابة خرباء املخصص املفتوح العضوياخلرباء أن يضم فريق  تقرر (ج)
 ؛واجلهات صاحبة املصلحة املعنيةاالتفاقيات واملنظمات الدولية واإلقليمية ممثلني عن من مجيع الدول األعضاء، و 

 أن يكون لفريق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية برانمج العمل األويل التايل: تقرر (د)
حتول دون مكافحة القمامة البحرية واجلسيمات استكشاف مجيع احلواجز اليت  ‘1’

 ؛البالستيكية البحرية الدقيقة، مبا يف ذلك التحدايت املتعلقة ابملوارد يف البلدان النامية
حتديد نطاق خيارات االستجابة الوطنية واإلقليمية والدولية، مبا يف ذلك اإلجراءات والنهج  ‘2’

 الطوعية وامللزمة قانوان ؛االبتكارية، واسرتاتيجيات وُنج اإلدارة 
 حتديد التكاليف والفوائد البيئية واالجتماعية واالقتصادية ملختلف خيارات االستجابة؛ ‘3’
 حبث جدوى وفعالية خمتلف اخليارات املتعلقة ابالستجابة؛ ‘4’
 ؛فيها مجعية األمم املتحدة للبيئةكي تنظر حتديد اخليارات احملتملة ملواصلة العمل   ‘5’

عقد اجتماع واحد على األقل، أو اجتماعني على األكثر، قبل عقد الدورة الرابعة جلمعية  تقرر (ه)
 ؛األمم املتحدة للبيئة، مع مراعاة متكني مشاركة البلدان النامية

معلومات إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الرابعة إىل املدير التنفيذي أن يقدم  تطلب (و)
 ات(؛رز بشأن برانمج العمل، مبا يف ذلك نتائج االجتماع )االجتماعمستكملة عن التقدم احمل

أن حتدد االجتاه املستقبلي والتوقيت والنتائج املتوقعة للعمل خالل الدورة الرابعة جلمعية األمم تقرر  )ز(
 املتحدة للبيئة؛

على املدير التنفيذي أن يقدم تقريرا  إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الرابعة عن  تطلب -11
 وهذا القرار. 2/11و 1/6تنفيذ القرارين 

____________ 


