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فریق الخبراء المخصص المفتوح العضویة  

المعني بمكافحة القمامة البحریة والجسیمات  

 البالستیكیة البحریة الدقیقة 
 االجتماع الثالث

 2019الثاني/نوفمبر  تشرین 22-18بانكوك، 

المفتوح العضویة المعني بمكافحة  تقریر االجتماع الثالث لفریق الخبراء المخصص 
 القمامة البحریة والجسیمات البالستیكیة البحریة الدقیقة 

 مقدمة -أوالً 
ُعقد االجتماع الثالث لفریق الخبراء المخصص المفتوح العضویة المعني بمكافحة القمامة البحریة  -1

االقتصادیة واالجتماعیة آلسیا والمحیط الهادئ، بانكوك، والجسیمات البالستیكیة البحریة الدقیقة في مقر اللجنة 
 .2019تشرین الثاني/نوفمبر  22إلى  18في الفترة من 

واستمع المشاركون إلى رسائل مسجلة بالفیدیو من السید أوال إلفیستوین، وزیر المناخ والبیئة في النرویج،  -2
ة، ومن السیدة إنغر أندرسن، المدیرة التنفیذیة لبرنامج ورئیس الدورة الخامسة المقبلة لجمعیة األمم المتحدة للبیئ

المدیرة اإلقلیمیة لبرنامج البیئة في  ،األمم المتحدة للبیئة، وكذلك إلى رسالة ترحیب من السیدة دیشن تسیرینغ
 منطقة آسیا والمحیط الهادئ.

إحدى أسرع المشكالت البیئیة نموًا، وتصاحبها هي وأفاد السید إلفیستوین في كلمته بأن القمامة البحریة  -3
آثار خطیرة على صحة المحیطات والنظم اإلیكولوجیة البحریة. وأشار إلى أن جمعیة األمم المتحدة للبیئة أكدت 

 ستیكیة الدقیقة في المحیط وقفًا تامًا. في دورتها الثالثة أهمیة وقف تصریف القمامة والجسیمات االبال

وقالت السیدة أندرسن في كلمتها إن االجتماع یمثل جزءًا من رحلة غایتها مكافحة القمامة البحریة،  -4
، 2017. وفي عام 1995وبدأت باعتماد برنامج العمل العالمي لحمایة البیئة البحریة من األنشطة البریة في عام 

ة للبیئة على دعم اإلنهاء طویل األجل لعملیات تصریف القمامة والجسیمات وافقت جمعیة األمم المتحد 
البالستیكیة الدقیقة في المحیطات. وأعربت عن تفاؤلها بإمكانیة التصدي للتحدیات، ولكنها أضافت أن القیام بذلك 

لى العلم لتوجیه البشریة یتطلب اتخاذ اإلجراءات والقرارات، وٕاعطاء قیمة لألشیاء التي یلقیها البشر، واالعتماد ع
في االتجاه الصحیح. وسیبین المشاركون في االجتماع، بعملهم معًا، قوة التعاون الدولي، باالستفادة من العمل 
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الذي أنجزوه في السنوات السابقة، وبقیادتهم للسیاسات الرامیة إلى تخفیض كمیات القمامة البالستیكیة في البیئة 
 البحریة. 

یرینغ، في كلمتها، بأن المنطقة هي إحدى أكبر منتجي القمامة البالستیكیة، األمر الذي وأقرت السیدة تس -5
یزید بوجه خاص من أهمیة عقد االجتماع في بانكوك. وقد عقد برنامج األمم المتحدة للبیئة وهیئة التنسیق المعنیة 

المتعددین بشأن الحلول ببحار شرق آسیا في األسبوع الماضي وفي الموقع نفسه اجتماع أصحاب المصلحة 
، الذي یركز على المنطقة، وأكد االجتماع أهمیة العلم والبیانات )SEA of Solutions(لجنوب شرق آسیا 

كأساس التخاذ القرارات السلیمة، بما في ذلك التحول نحو اقتصاد التدویر. وفي جلسة إلعالن التبرعات، أعرب 
في مجاالت مثل إنتاج مواد التغلیف التي تسهل إعادة تدویرها.  عدد مختلف من أصحاب المصلحة عن التزاماتهم

وكذلك استمع المشاركون إلى إفادات بشأن ضرورة فهم موقف الفئات المحرومة عند اإلسهام في إیجاد حلول أكثر 
 استدامة وأهمیة تحسین التواصل مع أصحاب المصلحة. 

 افتتاح االجتماع -ثانیاً 
افتتح االجتماع السید أولف بیورنهولم، نائب أمین مجالس اإلدارة في برنامج األمم المتحدة للبیئة، بصفته  -6

 . 10:15، الساعة 2019تشرین الثاني/نوفمبر  18أمینًا لالجتماع، وذلك یوم االثنین 

 المسائل التنظیمیة -ثالثاً 
 الحضور  -ألف

ٕاریتریا، و أرمینیا، و األرجنتین، و ٕاثیوبیا، و االتحاد الروسي،  حضر االجتماع ممثلو الدول األعضاء التالیة: -7
أوروغواي، و أنتیغوا وبربودا، و اإلمارات العربیة المتحدة، و ألمانیا، و ألبانیا، و ٕاكوادور، و ٕاستونیا، و أسترالیا، و ٕاسبانیا، و 
بوتان، و بنغالدیش، و بلیز، و بلجیكا، و البرازیل، و البحرین، و باالو، و اإلسالمیة)،  -ٕایران (جمهوریة و أوغندا، و 
لیشتي،  -تیمورو تونغا، و توفالو، و توغو، و ترینیداد وتوباغو، و تركیا، و تایلند، و بیرو، و بولندا، و بوركینا فاسو، و 
جمهوریة الكونغو و جمهوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، و جمهوریة كوریا، و جزر سلیمان، و الجبل األسود، و 

سنغافورة، و سري النكا، و سانت كیتس ونیفس، و رواندا، و الدانمرك، و جیبوتي، و أفریقیا، جنوب و الدیمقراطیة، 
غواتیماال، و غانا، و الصین، و الصومال، و شیلي، و سیشیل، و سیرالیون، و سویسرا، و السوید، و سورینام، و السودان، و 
كوستاریكا، و كوبا، و الكامیرون، و قیرغیزستان، و قطر، و فییت نام، و فنلندا، و الفلبین، و فرنسا، و غینیا، و غیانا، و 
المملكة العربیة السعودیة، و المغرب، و مصر، و مدغشقر، و مالیزیا، و لیبیا، و لبنان، و كینیا، و كیریباس، و الكویت، و 
نیوزیلندا، و النرویج، و نامیبیا، و میانمار، و موریشیوس، و المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وأیرلندا الشمالیة، و 
 الیابان.و الوالیات المتحدة األمریكیة، و هندوراس، و یتي، هاو 

 وحضر االجتماع أیضًا ممثل لوكالة تابعة لألمم المتحدة هي: منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة. -8

وُمثِّلت كذلك الهیئات الحكومیة الدولیة وغیر الحكومیة والصناعیة واألكادیمیة وغیرها من الهیئات التالیة:   -9
ة الكونغولیة للتنمیة الزراعیة، ومؤسسة تسو تشي البوذیة، ومركز قانون البیئة الدولي، والمركز الدولي للقانون  الجمعی

 -البیئي المقارن، ومعهد جزیرة األرض، ووكالة التحقیقات البیئیة، واالتحاد األوروبي، وقاعدة بیانات الموارد العالمیة 
والتحالف العالمي لبدائل الترمید، ومنظمة ”غرینبیس“ الدولیة، ومؤسسة هایتي لتمویل البحوث المتعلقة  أریندال،

بالكولیرا، والجمعیة الدولیة لطلبة العلوم الزراعیة والعلوم المتصلة بها، والمجلس الدولي للرابطات الكیمیائیة، 
 Pew(منظمة حفظ المحیطات، وصنادیق بیو الخیریة والشبكة الدولیة للتخلص من الملوثات العضویة الثابتة، و 

Charitable Trusts( ، وبرنامج تنمیة المناطق الریفیة، ومركز تنمیة القوة في التنوع)Strength in 
Diversity Development Centre( ومجلس الوالیات المتحدة لألعمال التجاریة الدولیة، والمنظمة النسائیة ،

 جلس العالمي للبالستیك، والصندوق العالمي للطبیعة.للبیئة والتنمیة، والم
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 انتخاب أعضاء المكتب  -باء

من النظام   18من المادة  2والفقرة  63من المادة  3في الجلسة االفتتاحیة لالجتماع، ووفقًا للفقرة  -10
مكتب االجتماع الداخلي لجمعیة األمم المتحدة للبیئة، انُتخب أعضاء المكتب التالیة أسماؤهم بالتزكیة لعضویة 

 الثالث لفریق الخبراء المخصص المفتوح العضویة المعني بمكافحة القمامة البحریة والجسیمات البالستیكیة الدقیقة:

 السیدة جیلیان دیمبستر (نیوزیلندا) (دول أوروبا الغربیة ودول أخرى) الرئیسة:

 والمحیط الهادئ)السید ساتورو ینو (الیابان) (دول آسیا  نائبا الرئیسة:

 السیدة روز ماكینا موشیري (كینیا) (الدول األفریقیة) 

 السید رسالن بوتوفسكي (االتحاد الروسي) (دول أوروبا الشرقیة) 

 السیدة كاِرن واتسون (غیانا) (دول أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي) المقررة:

 ماكسین خاكاسا (كینیا).ومثَّلت السیدة موشیري في االجتماع السیدة 

ومن المقرر أن یعمل أعضاء المكتب بهذه الصفة في أي اجتماعات الحقة یعقدها فریق الخبراء، وذلك  -11
 حتى الدورة الخامسة لجمعیة األمم المتحدة للبیئة.

 إقرار جدول األعمال -جیم

 ُأقر جدول األعمال التالي على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثیقة -12
UNEP/AHEG/2019/3/1/Rev.1. 

 افتتاح االجتماع -1

 المسائل التنظیمیة -2

 انتخاب أعضاء المكتب؛   (أ)

 إقرار جدول األعمال؛ (ب)

 تنظیم العمل. (ج)

 معلومات مستكملة عن العمل السابق لفریق الخبراء المخصص المفتوح العضویة. -3

 بیانات عامة. -4

المتحدة وبرامجها ومبادراتها وخبراتها ذات الصلة بمسألة القمامة  تحدید جمیع وكاالت األمم  -5
 البحریة، بما في ذلك القمامة البالستیكیة والجسیمات البالستیكیة البحریة الدقیقة.

بشأن القمامة البالستیكیة البحریة  4/6تعریف باألنشطة عمًال بقرار جمعیة األمم المتحدة للبیئة  -6
 البحریة الدقیقة:  والجسیمات البالستیكیة

 الجرد؛ (أ)

 الموارد أو اآللیات التقنیة والمالیة؛ (ب)

 منهجیة تقییم الفعالیة؛ (ج)

 اللجنة االستشاریة العلمیة. (د)

 مسائل أخرى. - 7
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 تحدید الخیارات في سیاق اإلعداد للدورة الخامسة لجمعیة األمم المتحدة للبیئة. - 8

 اختتام االجتماع  - 9

 تنظیم العمل  -دال

وجهت الرئیسة انتباه المشاركین إلى مدونة قواعد السلوك المتعلقة بمنع التحرش، بما في ذلك التحرش  -13
الجنسي، في مناسبات منظومة األمم المتحدة، التي تلقاها جمیع المندوبین المسجلین، ودعتهم إلى التصرف 

 بنزاهة واحترام تجاه جمیع المشاركین في االجتماع.

، وجهت االنتباه إلى برنامج 4/6ق اإلشارة إلى تمدید والیة فریق الخبراء في قرار جمعیة البیئة وفي سیا -14
 .UNEP/AHEG/2019/3/INF/1/Rev.1العمل المقترح الوارد في الوثیقة 

(أ) إلى (ج)  6وقالت الرئیسة إن االجتماع قد یرغب في تشكیل فرق عمل فرعیة لمناقشة البنود الفرعیة  -15
باإلضافة إلى  ،عمال، من أجل إتاحة الفرصة إلجراء حوار یتسم بقدر أكبر من المشاركة والتفاعلمن جدول األ

الحوار الذي یجرى في الجلسات العامة. وستكون فرق العمل الفرعیة هذه غیر رسمیة وستوجز مناقشاتها في 
من المواضیع الواردة من الفرق  الجلسات العامة. ویبین التقریر الرسمي لالجتماع ما نظرت فیه الجلسات العامة

 الفرعیة.

وبعد مناقشة المسألة، تقاربت وجهات النظر حول الرأي القائل بتشكیل فرق عمل فرعیة غیر رسمیة  -16
(أ) إلى (ج) من جدول األعمال. ویشارك في تیسیر هذه الفرق عضو في المكتب أو  6لمناقشة البنود الفرعیة 

، ولكل 2و 1مجموعات الرئیسیة وأصحاب المصلحة. وستناقش فرقتا العمل ممثل لمجموعة إقلیمیة وممثل من ال
(أ) و (د) من  7منهما میسران مشاركان، موضوعي الجرد ومنهجیة تقییم الفعالیة (في إطار الفقرتین الفرعیتین 

یسران ، ولكل منهما م4و 3الصادر عن جمعیة األمم المتحدة للبیئة)، في حین ستناقش الفرقتان  4/6القرار 
(ب) من ذلك القرار).  7مشاركان أیضًا، موضوع الموارد أو اآللیات التقنیة والمالیة (في إطار الفقرة الفرعیة 

سیكون المیسران المشاركان هما السید رسالن بوتوفسكي (االتحاد الروسي) والسیدة  2و  1وبالنسبة لفرقتي العمل 
)، والسید أیوب ماشاریا (كینیا) 1بل مستدام) (الفرقة لیدا رینهاوت (منتدى أصحاب المصلحة من أجل مستق
 4و 3)، في حین أن المیسرین المشاركین للفرقتین 2والسید رالف شنایدر (المجلس العالمي للبالستیك) (الفرقة 

فرقة سیكونان السید تیرني برادیب كومارا (سري النكا) والسید غریفینز أوشیینغ (مركز العدالة البیئیة والتنمیة) (ال
 ).4)، والسید ناثان غالسي (نیوزیلندا) والسید فیلیب جاكوب (معهد التنمیة المستدامة والبحوث) (الفرقة 3

وأعرب أحد الممثلین عن قلقه إزاء نهج مشاركة ممثلي المجموعات الرئیسیة وأصحاب المصلحة في   -17
التیسیر لفرق العمل الفرعیة غیر الرسمیة. وقالت الرئیسة إن المیسرین المشاركین لفرق العمل الفرعیة غیر 

 الرسمیة سیلخصون شفویًا المناقشات التي تجري في تلك الفرق. 

 ات مستكملة عن العمل السابق لفریق الخبراء المخصص المفتوح العضویةمعلوم -رابعاً 

قدمت الرئیسة وممثل لألمانة معلومات مستكملة عن العمل الذي اضطلع به فریق الخبراء في أول   -18
وما أنجزه منذ ذلك الحین. ووجهت الرئیسة االنتباه  2018اجتماعین عقدهما في أیار/مایو وكانون األول/دیسمبر 

، بتمدید والیة فریق الخبراء حتى الدورة الخامسة للجمعیة مع االستفادة 4/6ما قررته جمعیة البیئة، في قرارها إلى 
 من العمل الذي سبق إنجازه. 

البالستیكیة البحریة والجسیمات البالستیكیة  القمامةواستمر العمل بشأن العقبات التي تعرقل مكافحة  -19
، والخیارات المتاحة في هذا الصدد بغیة وضع نهج شامل، وبشأن توفیر البحریة الدقیقة من جمیع المصادر

خیارات لمواصلة العمل، مع االسترشاد بموجز مقرري السیاسات الوارد في الوثیقة 
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UNEP/AHEG/2018/1/INF/3  وبموجز ورقات المناقشة بشأن خیارات اإلدارة الوارد في الوثیقة
UNEP/AHEG/2018/2/2. 

ت السابقة، الحظ العدید من الخبراء أن االستجابة الفعالة ستتطلب اتفاقًا جدیدًا ملزمًا وخالل االجتماعا -20
قانونًا. ویتعین إزالة القمامة البحریة والجسیمات البالستیكیة الدقیقة من المصادر البریة والبحریة، وتجنب تسربها، 

الكاملة، بهدف االنتقال إلى أسلوب التدویر وذلك أیضًا باتباع نهج كلي قائم على األدلة ویتناول دورة الحیاة 
المقتصد في الموارد في إدارة البالستیك. ویتسم المنع هنا باألهمیة البالغة وتوضع له األسبقیة. ومن األهمیة 
بمكان أیضًا معالجة مشكلة القمامة البحریة والجسیمات البالستیكیة البحریة الدقیقة القدیمة الموجودة بالفعل في  

 . البیئة

وفیما یتعلق باستمرار عمل الفریق، اقترح المشاركون أنه یلزم تعزیز الترابط بین العلوم والسیاسات على   -21
الصعید الدولي وٕانجاز المزید لدعم النهج القائمة على األدلة، وتحسین فهم آثار القمامة البالستیكیة على البیئة 

اقُترحت في هذا الصدد عدة خیارات، بما في ذلك إنشاء  البحریة، وتشجیع القضاء علیها على كافة المستویات. و 
مركز معارف عالمي یمكنه وضع منهجیات رصد منسقة؛ وجمع البیانات واألسس العلمیة القویة والممارسات  
العلمیة السلیمة من جمیع الجهات الفاعلة والمصادر وتصنیفها وتبادلها علنًا؛ ووضع مبادئ توجیهیة بشأن أخذ 

لجسیمات البالستیكیة البحریة الكبیرة والدقیقة وتحلیلها؛ وتحدید المشاریع اإلرشادیة والروابط مع العینات من ا
األنشطة اإلقلیمیة؛ والتحدید التصنیفي للجهات الفاعلة والمبادرات والنُّهج. ویمكن لمركز المعارف أن یشرع في 

أصحاب المصلحة في معالجة جوانب منع  تنفیذ األنشطة؛ ویعمل كمركز لتبادل المعلومات من أجل دعم جمیع
تكون القمامة البحریة واستعادتها على نحو سلیم بیئیًا وعلى أساس تحدید المخاطر؛ وینظر في إنشاء فریق 
استشاري علمي وتقني باالستفادة من عمل اآللیات القائمة؛ وینظر في إجراء دراسة مشتركة بین الوكاالت 

ة المواد البالستیكیة باستخدام نهج یعالج المسألة من المنشأ إلى البحر؛ ویجري  للجوانب الصحیة والبیئیة لمسأل
تحلیًال للتكالیف والفوائد الناتجة عن خطط االنتقال الوظیفي؛ وینظر في إعداد خالصة وافیة لمبادرات الصناعة 

طني، مثل المسؤولیة الممتدة الرامیة إلى تعزیز الشفافیة؛ ویقدم األمثلة على اإلجراءات القائمة على الصعید الو 
 ج.للمنتِ 

وفیما یتعلق بتعزیز التنسیق والحوكمة، جرى التأكید على أن المعلومات والبحوث تمثل عوامل تمكینیة  -22
یقوم على األدلة، مع وضع األسبقیة لإلزالة الكاملة والمنع.  حاسمة وأنه ینبغي اتباع نهج عام شامل وشفاف

ینبغي النظر فیها الترابط بین العلوم والسیاسات؛ والتعاون الدولي؛ وٕاشراك  وشملت المجاالت الرئیسیة التي
أصحاب المصلحة المتعددین؛ وحقائق االختالفات في السیاقات والقدرات. وتشمل الخیارات، التي اقترحها 

یات القائمة، المشاركون لتعزیز التنسیق والحوكمة، تعزیز التنسیق العالمي عن طریق توسیع نطاق الشراكات واآلل
وقد یكون ذلك بواسطة هیكل تنسیقي جدید یستند إلى المبادرات القائمة؛ وتحسین التنسیق اإلقلیمي، وال سیما من 
 ؛ خالل الصكوك الدولیة؛ وتشجیع األشكال الجدیدة من التمویل والدعم التقني وتعزیز األشكال القائمة منهما

ومعالجة االحتیاجات والفرص في مجال بناء القدرات، وال سیما للبلدان النامیة والدول الجزریة الصغیرة النامیة 
والمجتمعات المحلیة؛ ومساعدة الحكومات والكیانات األخرى في الحصول على الموارد المتاحة؛ والنظر في وضع 

ات البالستیكیة البحریة الدقیقة؛ والنظر في إنشاء منتدى اتفاق دولي ملزم قانونًا بشأن القمامة البحریة والجسیم
عالمي یمكِّن الحكومات وقطاع الصناعة واألوساط األكادیمیة والمجتمع المدني والجهات المعنیة األخرى من 

 تبادل الخبرات وتنسیق العمل.

ستعراض العالمي وانتقل ممثل األمانة إلى الحدیث عن العمل الذي ینجزه برنامج البیئة، وقال إن اال -23
للقوانین واألنظمة الوطنیة بدأ في االجتماع الثاني لفریق الخبراء. ویجري وضع مبادئ توجیهیة لخیارات السیاسة  
العامة الرامیة إلى معالجة مسائل من قبیل المواد البالستیكیة التي تستخدم مرة واحدة، وتجري صیاغة مجموعة 

نت وتتعلق بالمواد البالستیكیة التي تستخدم مرة واحدة، وغیر ذلك من أدوات سیاساتیة تتاح على شبكة اإلنتر 
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أدوات السیاسات المتعلقة بمنع تشكل القمامة البحریة والجسیمات البالستیكیة الدقیقة. ویعمل برنامج األمم المتحدة 
ومع  )GEO Blue Planet(للبیئة مع فرع المحیطات والمناطق الساحلیة التابع للفریق المعني برصد األرض 

أفرقة أخرى من أجل تحسین الرصد وتوافر البیانات، وقد اضطلع بعدد من أنشطة بناء القدرات، بما في ذلك 
تنظیم الدورات اإللكترونیة المفتوحة الحاشدة والمناسبات المخصصة لتدریب المدربین في مجال الرصد والتقییم، 

 لتصدي لالتجار غیر القانوني في النفایات البالستیكیة.وحلقات العمل بشأن تعزیز القدرات المؤسسیة على ا

وفي المناقشة التي تلت ذلك، قال عدة ممثلین إنه ینبغي تعزیز الصلة بالعمل المنجز خالل االجتماعات   -24
السابقة لفریق الخبراء، بوسائل منها إتاحة الوثائق السابقة ذات الصلة لكي یطلع علیها االجتماع. وقالت الرئیسة 

 ألمانة ستتابع بشأن هذا الطلب. إن ا

 بیانات عامة -خامساً 
في إطار هذا البند من جدول األعمال، أدلى ممثلو المجموعات اإلقلیمیة والدول األعضاء والمجموعات   -25

 الرئیسیة وأصحاب المصلحة والشراكات ببیانات عامة. 

واغتنم العدید من الممثلین الفرصة لتهنئة الرئیسة على انتخابها ولإلعراب عن امتنانهم للدول األعضاء  -26
لذي أتاح عقد االجتماع. وكذلك توجه عدد من الممثلین بالشكر لحكومة تایلند على استضافة  التي قدمت التمویل ا

 االجتماع ولألمانة على تنفیذها للترتیبات اللوجستیة، بما في ذلك إعداد وثائق العمل. 

  والجسیمات  البحریة القمامة مسألة یتناول ظل الدولي البیئي األعمال جدول أن إلى  اإلشارة سیاق وفي -27
 عدد أشار، 2014 عام في نیروبي في األولى المتحدة األمم لجمعیة األولى الدورة انعقاد  منذ  الدقیقة البالستیكیة

 جمیع في القمامة لمشكلة للتصدي فعلیة إجراءات التخاذ  الملحة الضرورة على التأكید تكرر إلى الممثلین من
 ووجه. 2017 العام في الخبراء فریق إنشاء إلى أدى الذي األمر المسألة، هذه بشأن الالحقة الجمعیة قرارات

 في الدقیقة البالستیكیة والجسیمات البحریة البالستیكیة القمامة كمیات لتزاید  المفزع المعدل إلى االنتباه الكثیرون
 . العالم محیطات

الجسیمات البالستیكیة الدقیقة وتتقارب وجهات النظر حول الرأي القائل بأن مشكلة القمامة البحریة و  -28
تشكل تهدیدًا لجمیع البلدان، بما فیها البلدان غیر الساحلیة، ألن لها عواقب اقتصادیة وٕایكولوجیة واجتماعیة 
خطیرة تهدد بعرقلة التقدم نحو التنمیة المستدامة. وأشیر إلى أنه من الثابت علمیًا أن القمامة البحریة والجسیمات 

ریة الدقیقة تشكل تحدیًا خطیرًا الستدامة البیئة البحریة، وهي بهذا تمثل أیضًا تحدیًا للبشر، الذین البالستیكیة البح
یتأثرون بصورة مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق السالسل الغذائیة وبوسائل أخرى. ووجه العدید من الممثلین 

والجسیمات البالستیكیة الدقیقة حتى في أكثر االنتباه إلى الطابع العالمي للمشكلة. وتظهر المواد البالستیكیة 
المناطق بعدًا عن العمران مثل القطب الشمالي، وفي جمیع أنواع األحیاء البحریة. وبالنظر إلى الطابع العالمي 
لهذه المسألة، أكد العدید من الممثلین مجددًا أهمیة التعاون الدولي من أجل إیجاد حلول فعلیة. وقال العدید من 

كین إن التقدم سیظل محدودًا ما لم یتبع نهج عالمي. وساد اإلقرار بأنه على الرغم من أنه قد ال یوجد حل  المشار 
لتنوع الظروف الوطنیة، فإنه ینبغي اتخاذ إجراءات متضافرة وفقًا للسیاسات والنهج  واحد یناسب الجمیع، نظراً 

والظروف الوطنیة. وأشار بعض المشاركین إلى أنه سیلزم إیجاد حلول عالمیة إلى جانب الحلول اإلقلیمیة 
لدیها في كثیر من والوطنیة والمحلیة، وأن هذه الحلول ینبغي أن ُتشرك الجهات الفاعلة المحلیة، التي تكون 

 األحیان الخبرات المحددة الالزمة لمعالجة جوانب معینة من المشكلة. 

وبالنظر إلى أن كمیات القمامة البحریة والجسیمات البالستیكیة البحریة الدقیقة تنشأ كلها تقریبًا من  -29
امة للمواد البالستیكیة، التي مصادر بریة، اقترح عدد من الممثلین أن اعتماد أنماط االستهالك واإلنتاج المستد 

ترسخ ُنُهج دورة الحیاة، ومبادئ التخفیض وٕاعادة االستخدام وٕاعادة التدویر في جمیع جوانب االقتصاد، واتباع 
نهج متكامل وكلي إلدارة النفایات یمكن أن یسهما إسهامًا كبیرًا في منع تشكل القمامة البحریة والجسیمات 
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ة. وقال أحد الممثلین إن على جمیع البلدان أن تسن قوانین وطنیة تحظر إنتاج  البالستیكیة البحریة الدقیق
واستهالك أنواع محددة من البالستیك أو تثني عن ذلك، كما ینبغي علیها أن تكفل إنفاذ هذه القوانین بصرامة. 

ضعتها بلدانهم إلدارة وفي هذا السیاق، قدم العدید من الممثلین تفاصیل عن التشریعات والسیاسات الوطنیة التي و 
 النفایات بوجه عام، وللتقلیل من القمامة البحریة والجسیمات البالستیكیة الدقیقة بوجه خاص.  

وقال عدد من الممثلین إن حكوماتهم اتخذت تدابیر لزیادة الوعي العام باألضرار البیئیة الناتجة عن  -30
د عدد كبیر من المشاركین على أهمیة هذه التوعیة. وقد استعمال المواد البالستیكیة التي تستخدم لمرة واحدة. وشد 

حظرت بعض الدول المواد البالستیكیة التي تستخدم لمرة واحدة أو فرضت رسومًا تقییدیة على إنتاجها 
واستهالكها. وتنظر بلدان أخرى في فرض حظر كامل على تصنیعها واستیرادها. وفي أحد البلدان، ُحظرت المواد 

تي تستخدم لمرة واحدة في مناطق المحمیات الطبیعیة. وركز كثیر منها على تقلیل استعمال منتجات  البالستیكیة ال
المواد البالستیكیة التي تستخدم لمرة واحدة، وعلى إعادة االستخدام وٕاعادة التدویر. وكان حظر األكیاس 

ن، اتبع نهج شامل یحظر إنتاج هذه البالستیكیة أحد التدابیر التي اتخذت في العدید من الدول. وفي بعض البلدا
األكیاس واستیرادها واستخدامها، بینما اعتمدت بلدان أخرى قوانین تحظر األكیاس والزجاجات البالستیكیة على 
حد سواء. ومع ذلك، یصعب في كثیر من األحیان إنفاذ مثل هذه القوانین، ویعزى ذلك إلى جملة أمور منها أن 

یكیة المهربة كثیرًا ما تستورد بصورة غیر قانونیة من الدول المجاورة التي ال تطبق األكیاس والزجاجات البالست
الحظر؛ ولذلك، شدد بعض الممثلین على ضرورة تنسیق اإلجراءات المتخذة. وقال العدید من الممثلین إنهم 

ت المتعلقة بالتكالیف. سیرحبون بفرصة مناقشة البدائل، بما في ذلك اعتبارات نهج دورة الحیاة، وكذلك االعتبارا
واقترح أحد الممثلین استخدام الحوافز الضریبیة وغیرها من الحوافز لتشجیع األعمال التجاریة التي تنتج أو تستورد 

 المنتجات البالستیكیة حالیًا على تنفیذ الحلول البدیلة. 

ارة دورة حیاة تلك وقال عدد من الممثلین إن على منتجي السلع التي یحتمل أن تكون ملوثة واجب إد  -31
المنتجات على النحو المناسب. وقال بعض الممثلین إنه ینبغي تطبیق مبدأ ”تغریم الملوث“ على قطاع صناعة 
المواد البالستیكیة. وأفاد عدة ممثلین بأن حكوماتهم تعمل مع أوساط األعمال التجاریة المحلیة إلنجاز أهداف 

یق وتنفیذ حلول مبتكرة. ویجري استخدام الشراكات بین القطاعین العام  متطلعة إلى المستقبل وطموحة وقابلة للتحق
والخاص، على سبیل المثال، لتشجیع تطویر تكنولوجیات جدیدة؛ والستعادة القیمة من المواد البالستیكیة وتحسین 

القویة لقطاع تصمیم المنتجات؛ وزیادة قابلیة المنتجات إلعادة التدویر. وقال أحد الممثلین إن جماعات الضغط 
األعمال في بلده ال تزال توجه رسائل متناقضة إلى الجمهور، وأضاف أن حكومته تجد نفسها ملزمة بالعمل على 

 التصدي لذلك. وأبرز ممثل آخر انتشار االلتزامات التي یتعهد بها القطاع الخاص باعتبار ذلك تطورًا إیجابیًا.

العدید من البلدان، قال عدة ممثلین إنه ینبغي توخي الحذر  وعلى الرغم من التقدم الكبیر الذي تحقق في  -32
لها، ستنشأ عن ذلك  عند الدعوة إلى إجراء تغییرات أساسیة في الصناعة. فإذا ُفقدت مالیین الوظائف نتیجةً 

اضطرابات اجتماعیة وزیادة في البطالة بین الشباب. ولكن ممثًال آخر قال إن هذه التغییرات یمكن أن تؤدي 
  إلى إیجاد وظائف ”أكثر مراعاة للبیئة“ ووظائف الئقة أكثر، وال سیما للنساء والشباب. أیضاً 

وشدد العدید من الممثلین على أهمیة منع القمامة البحریة بالتعامل مع دورة حیاة البالستیك بأكملها    -33
ماط االستهالك واإلنتاج ومناقشة الحلول الممكنة الشاملة لعدة قطاعات. وذكر أحد الممثلین االنتقال إلى أن

المستدامة، واإلدارة المستدامة للمواد الكیمیائیة والنفایات، والمعالجة الفعالة لمیاه الصرف الصحي، ومعالجة 
المصادر البحریة للقمامة، بما في ذلك الجسیمات البالستیكیة الدقیقة، ورصد القمامة البالستیكیة البحریة وتنظیف 

جمیعًا عوامل أساسیة. وشدد آخر على ضرورة اعتماد نهج دورة الحیاة الذي تتحمل فیه البیئة منها، باعتبارها 
الدول المسؤولیة عن اآلثار الناتجة عن قراراتها، مع االعتراف بتكالیفها االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة. وأشار  

ورة اتباع نهج كلي یشمل دورة ثالث إلى أن المشاركین شددوا في االجتماعات السابقة لفریق الخبراء على ضر 
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الحیاة الكاملة للمواد البالستیكیة وجمیع الوسائل البریة والبحریة التي ینتهي بواسطتها مصیر تلك المواد إلى 
 تشكیل القمامة البحریة. وأبرز الكثیرون ضرورة تغییر النموذج األصلي لالستهالك واإلنتاج. 

دًا على اآللیات اإلقلیمیة والعالمیة الناجحة، مثل خطط العمل  وقال بعض الممثلین إنه یلزم العمل اعتما -34
المتعلقة بالقمامة البحریة في إطار اتفاقیات البحار اإلقلیمیة، واتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة  

على مواد كیمیائیة  والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقیة روتردام المتعلقة بتطبیق إجراء الموافقة المسبقة عن علم
ومبیدات آفات معینة خطرة متداولة في التجارة الدولیة، واتفاقیة استكهولم بشأن الملوثات العضویة الثابتة، والنهج 

، وبرنامج العمل العالمي لحمایة البیئة 2020االستراتیجي لإلدارة الدولیة للمواد الكیمیائیة وعملیته لما بعد العام 
البریة. وقال البعض إنه ینبغي معالجة الثغرات القانونیة والتقنیة في اآللیات القائمة من البحریة من األنشطة 

خالل نهج حوكمة متعدد الطبقات. ورحب كثیرون بالتقدم المحرز مؤخرًا على الصعید الدولي، وال سیما مع تعدیل 
الستیكیة عبر الحدود، الذي یتوقع أن لمعالجة مسألة نقل النفایات الب 2019مرفقات اتفاقیة بازل في نیسان/أبریل 

یؤدي إلى تحسین مراقبة عملیات تصدیر النفایات البالستیكیة غیر المصنفة واإلشكالیة. وأشاد عدد من الممثلین 
خطة العمل المتعلقة بمعالجة مسألة القمامة  2018باعتماد المنظمة البحریة الدولیة في تشرین األول/أكتوبر 

الناجمة عن السفن. وُحدد تحالف الكومنولث للمحیطات النظیفة كمصدر مفید محتمل  البالستیكیة البحریة
للمعلومات عن المبادرات الجدیدة، وقصص النجاح والممارسات الفضلى، بالنظر إلى تنوع بلدان الكومنولث من 

 حیث األقالیم، والتضاریس، وحجم ومستوى التنمیة فیها.

لتدابیر التي تتخذ في إطار اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمناطق ووجه بعض الممثلین االنتباه إلى ا -35
الساحلیة للبحر األبیض المتوسط (اتفاقیة حمایة البحر األبیض المتوسط من التلوث)؛ ورؤیة أوساكا للمحیطات  

بحلول العام الزرقاء، التي تهدف إلى تخفیض التلوث اإلضافي الناجم عن القمامة البالستیكیة البحریة إلى الصفر 
؛ وٕالى تنفیذ إجراءات إطار العمل المتعلق بالقمامة البالستیكیة البحریة التي وضعها وزراء البیئة في 2050

مجموعة العشرین؛ وشراكة العمل العالمي في مجال البالستیك؛ والمقرر الذي اعُتمد قبل بضعة أیام في االجتماع 
یشیر إلى مشكلة التلوث البالستیكي. وقدم ممثلو الذي و  ،بالبیئة السابع عشر للمؤتمر الوزاري األفریقي المعني

عدد من الكیانات معلومات مستكملة عن المبادرات ذات الصلة التي اُتخذت من جانب منظماتهم وفي إطار  
یاء  والیاتهم. ورأى العدید من الممثلین أن من الجدیر بالتقدیر أن مسألة آثار التلوث البالستیكي على أنواع األح

المائیة ُطرحت كمسألة ناشئة في سیاق أطر عمل مختلفة تتعلق بالتنوع البیولوجي وحفظ الطبیعة، مثل معاهدة 
المحافظة على األنواع المهاجرة. واقترح عدة ممثلین استخدام هذا الزخم لمعالجة الثغرات المتبقیة على الصعید 

 العالمي.

حلیل التي قدمت في الدورة الرابعة لجمعیة األمم المتحدة وأشار بعض الممثلین إلى طلبات التخطیط والت -36
للبیئة، وقال بعض الممثلین إن من المهم أن یضع فریق الخبراء هذه المواضیع ویناقشها ضمن السیاق مع مراعاة  

ریة الغرض، متعامًال معها كلبنات تشكل استجابة دولیة أقوى لمشكلة القمامة البحریة والجسیمات البالستیكیة البح
شیر إلى أنه یلزم إجراء رصد منتظم للتقدم المحرز، األمر الذي الدقیقة. وفیما یتعلق بالجرد، على سبیل المثال، أُ 

یتطلب وجود آلیة جرد مستدامة. وقال بعض الممثلین إن من شأن تقییم فعالیة خیارات االستجابة الممكنة أن یتیح 
من  1-14المیة التي تم تحدیدها، وفي المقام األول الغایة قیاس ما تحقق من تقدم نحو تحقیق األهداف الع

أهداف التنمیة المستدامة (منع التلوث البحري بجمیع أنواعه والحد منه بدرجة كبیرة، وال سیما من األنشطة البریة، 
)، وفي نهایة المطاف القضاء على جمیع 2025بما في ذلك الحطام البحري، وتلوث المغذیات، بحلول عام 

كال تصریف القمامة البالستیكیة في المحیط. وقال عدد من الممثلین إنه من أجل تحقیق هذا القیاس، یلزم أش
المزید من البیانات والبحوث لتوفیر قاعدة علمیة ومعرفیة قویة. وباإلضافة إلى ذلك، قال البعض إنه یلزم وضع 

ألن العدید من الدول، وال سیما النامیة منها، یفتقر   ترتیبات مالیة وتقنیة قویة من شأنها أن تدعم الجهود الوطنیة،
 حالیًا إلى القدرات والمعرفة التقنیة إلنفاذ القوانین والسیاسات التي اعتمدتها من أجل التقلیل من القمامة البحریة.



UNEP/AHEG/2019/3/6 

9 

وقال عدد من الممثلین إنه ینبغي أن یكون التركیز الذي یوجهه الفریق إلى والیته األساسیة في هذا   -37
جتماع أكبر مما كان علیه في االجتماعین السابقین، مما قد یمهد الطریق نحو قرار جوهري وطموح. ویتعین اال

على الفریق أن یأخذ في االعتبار التقدم المحرز حتى اآلن واإلجراءات التي ینبغي أن یتخذها لكي یتمكن من 
ریة والجسیمات البالستیكیة البحریة الدقیقة. ولوحظ  توفیر الخیارات المتعلقة بالحلول العالمیة لمشكلة القمامة البح

مع تجنب التجزؤ   ،فریق الخبراء رؤیة واضحة لكیفیة ارتباط عمله بذلك المنبردى أن من المهم أن تتوفر ل
واالزدواجیة في العمل. وٕاذا لم یتمكن فریق الخبراء من تقدیم خیارات ملموسة وفعالة للحلول الرامیة إلى القضاء  
طویل األجل على التلوث بالمواد البالستیكیة من المصادر البریة والبحریة وفي الوقت المناسب، سنواجه المخاطرة 

رورة اتخاذ اإلجراءات العاجلة وعلى الحاجة إلى المزید من التحلیالت بإصدار قرار جدید آخر یشدد على ض
 تعطي إحساسًا زائفًا باإلنجاز.  والبیانات، واحتمال إنشاء آلیة تنسیق أخرى

ودعا العدید من الممثلین إلى أن یناقش فریق الخبراء بالتفصیل جمیع الخیارات ذات الصلة، بما في ذلك   -38
ناول دورة حیاة البالستیك بأكملها. وُأعرب عن التأیید لوضع صك دولي ملزم قانونًا خیار إبرام اتفاق عالمي یت

ینظم إنتاج البالستیك والجسیمات البالستیكیة الدقیقة والتجارة فیها واستخدامها وٕادارة النفایات التي تشكلها. ومع 
مثل هذا االتفاق سیكون ملزمًا أو  إذا كان فیما ذلك، حث عدة ممثلین فریق الخبراء على عدم إصدار حكم مسبق

طوعیًا. وُأعرب عن رأي مفاده أنه بالنظر إلى تجزؤ اإلطار القانوني الحالي الذي یتناول التلوث بالمواد 
تلزم استجابة عالمیة أكثر اتساقًا   البالستیكیة البحریة وما یعتریه من انعدام التنسیق الذي یجعله غیر فعال،

وتحدیدًا للهدف. وقال البعض إنه ینبغي لجمعیة البیئة أن تمنح والیة لوضع صك من هذا القبیل. وقال بعض 
مواصلتها، ودعوا إلى أن یراعي هذا الصك  وینبغيالممثلین إن المناقشة بشأن هذا الصك كانت مفیدة حتى اآلن 

یدعم الحوكمة على الصعید المحلي، وأن یعترف أیضًا بالتحدیات على الصعیدین المحلي  أن الوطنیة و الظروف 
تحلیل  - 4/6واإلقلیمي. غیر أن البعض اآلخر أشار إلى أن فریق الخبراء كلف بوالیة محددة للغایة في القرار 

امة البحریة والجسیمات البالستیكیة البحریة فعالیة خیارات وأنشطة االستجابة الحالیة والمحتملة فیما یتعلق بالقم
وحثوا فریق الخبراء على  -الدقیقة على جمیع المستویات لتحدید اإلسهامات التي تقدمها في حل المشكلة العالمیة 

 التقید بتلك الوالیة.

مامة تحدید جمیع وكاالت األمم المتحدة وبرامجها ومبادراتها وخبراتها ذات الصلة بمسألة الق -سادساً 
 البحریة، بما في ذلك القمامة البالستیكیة والجسیمات البالستیكیة الدقیقة

الصادر عن   4/6من القرار  8إلى أنه في الفقرة  عرضت الرئیسة هذا البند من جدول األعمال، مشیرةً  -39
لخبراء عن طریق جمعیة األمم المتحدة للبیئة، ُدعي فریق اإلدارة البیئیة إلى المشاركة والمساهمة في عمل فریق ا

توفیر جملة أمور منها تحدید مخطط لجمیع وكاالت األمم المتحدة وبرامجها ومبادراتها وغیرها من مصادر  
 بما في ذلك القمامة البالستیكیة والجسیمات البالستیكیة الدقیقة. ،الخبرات ذات الصلة بالقمامة البحریة

، التي UNEP/AHEG/2019/3/INF/5انة الوثیقة وبالنیابة عن فریق اإلدارة البیئیة، قدم ممثل لألم -40
تحدد األهداف والنطاق واألنشطة والعضویة لفرقة العمل المشتركة بین الوكاالت التي أنشأها كبار مسؤولي الفریق 

 إلجراء عملیة التحدید المطلوبة.

فها ونطاقها. وفي المناقشة التي أعقبت ذلك، رحب عدد من الممثلین بتشكیل فرقة العمل مع تحدید أهدا -41
عملیة التحدید نفسها، وتقدیم اإلسهامات  -واقترح أحدهم أن یضاف إلى األنشطة الثالثة المذكورة في الوثیقة 

ودراسات الحاالت اإلفرادیة والتوصیات إلى فریق الخبراء المخصص، وٕاتاحة تبادل المعلومات والمعارف فیما بین 
 و تجنب االزدواجیة.نشاط رابع ه -أعضاء فریق اإلدارة البیئیة 

وتحدث عدد من الممثلین عن المنهجیة التي ستستخدم في عملیة التحدید. وتساءل أحدهم عما إذا كان  -42
ینبغي أن یستخدم الجرد والتحدید نفس المنهجیة، بالنظر إلى اختالف المهمتین. وأعرب آخر عن قلقه إزاء  
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ي عملیة الجرد. وقال ثالث إنه ینبغي التشاور مع أكبر عدد م نتائج عملیة التحدید فستخدَ االزدواجیة واقترح أن تُ 
 .ممكن من البلدان لضمان عملیة تحدید شاملة للعمل على الصعد الوطني واإلقلیمي والدولي

أن النتیجة النهائیة للعملیة قد ال تتاح إال قبل انعقاد االجتماع الخامس من وأعرب عدة ممثلین عن قلقهم  -43
أشار إلى أن عملیة التحدید  ممثًال آخرلفریق الخبراء. واقترحوا أن ُیقدَّم تقریر أولي إلى االجتماع الرابع. ولكن 

 ال تقع وأنها، 4/6من القرار  8لفقرة تهدف إلى االستجابة للدعوة التي وجهت إلى فریق اإلدارة البیئیة والواردة في ا
. وبدًال من توجیه فریق اإلدارة البیئیة إلى إعداد تقریر مؤقت، ینبغي لفریق الخبراء أن  ضمن والیة فریق الخبراء

ینظر في أنسب وقت لعقد اجتماعه المقبل بالنظر إلى موعد تقدیم النتیجة النهائیة لعملیة التحدید. وقالت ممثلة 
منطقي أن ُیقدَّم أیضًا تقریر مؤقت عن إنها تعتزم تقدیم تقریر مؤقت عن عملیة الجرد، ومن ثم فمن الاألمانة 

 عملیة التحدید. وقالت إنها ستحیل الطلب إلى فریق اإلدارة البیئیة.

، فقال إنه یشعر بالقلق ألن عملیة التحدید أدت في الواقع وتحدث أحد الممثلین باسم مجموعة من البلدان -44
ة. وأوضح ممثل األمانة أن أفرقة العمل هي  إلى إنشاء منبر إضافي وفتحت المجال بالتالي الحتمال االزدواجی

اآللیة الداخلیة القیاسیة التي یدیر بها فریق اإلدارة البیئیة عمله وال یلزم استمرار فریق العمل المنشأ حدیثًا بعد 
  انتهاء عملیة التحدید. وأبرز أحد الممثلین إمكانیة استخدام العمل الجاري في جمیع البرامج الستة التابعة إلطار 

 العمل العشري للبرامج المتعلقة بأنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة إلرشاد العمل الذي تقوم به فرقة العمل.

وأثنت ممثلة أخرى على مساهمة فریق اإلدارة البیئیة في العمل بشأن التنوع البیولوجي والتنمیة المستدامة،  -45
ت في االجتماع الثاني لفریق الخبراء والتوصیات الصادرة وقالت إنه حسب فهمها واستنادًا إلى المناقشات التي جر 

عنه، ینبغي أال یقتصر التفاعل بین الهیئتین على عملیة التحدید وحدها. وُدعي فریق اإلدارة البیئیة أیضًا إلى 
المشاركة في مناقشات فریق الخبراء، وكان الرأي المشترك هو أن عملیة التحدید ینبغي أن تصب في المسعى 

كبر الرامي إلى تحسین اإلدارة البیئیة وزیادة التنسیق بین أنشطة األمم المتحدة المتعلقة بالقمامة البحریة على األ
 الصعید القطري.

بشأن القمامة البالستیكیة  4/6تعریف باألنشطة عمًال بقرار جمعیة األمم المتحدة للبیئة  -سابعاً 
 ة البحریة والجسیمات البالستیكیة البحریة الدقیق

 الجرد -ألف

عرضت الرئیسة هذا البند من جدول األعمال، ووجهت االنتباه إلى والیة فریق الخبراء فیما یتعلق بالجرد  -46
 .4/6(أ) من القرار 7على النحو المبین في الفقرة 

وبعد ذلك وصف خبیر خارجي العمل . UNEP/AHEG/2019/3/2وعرض ممثل لألمانة الوثیقة  -47
تنفیذه باالشتراك مع الشركاء اإلقلیمیین من جمیع أنحاء العالم. ولدعم عملیة الجرد، اقُترح إجراء  الذي یجري 

دراسة استقصائیة تكملها المقابالت المباشرة وعملیات استعراض المؤلفات. وسیقدم تقریر مرحلي إلى االجتماع 
 الرابع لفریق الخبراء، وتقریر نهائي إلى االجتماع الخامس.

ك عرض خبیر خارجي آخر منصة الجرد اإللكترونیة ولوحة متابعة الجرد، وهما أداتان ستتیحان وبعد ذل -48
 للمستخدمین تحلیل نتائج الدراسة االستقصائیة. 

وفي المناقشة التي تلت ذلك، رحب عدد من المشاركین باالقتراح، بما في ذلك جوانب مثل اتباع نهج  -49
عة الكاملة من التدخالت من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي، دورة الحیاة في الجرد والنظر في المجمو 

ولكنهم مع ذلك أعربوا أیضًا عن شواغل في هذا الصدد. وتساءل أحد المشاركین عن الجهات التي سیتاح لها 
تمكن المستخدمون من یالوصول إلى المنصة، وكیف سیمكن حمایة البیانات من مخترقي الشبكات، وكیف س

صحة المعلومات، وما إذا كانت هناك منهجیة منسقة، وما هي الوحدات التي ستستخدم في عملیات   التحقق من
الحساب. وقالت الخبیرة الخارجیة األولى إن مؤسستها تتیح تخرین البیانات بصورة آمنة للغایة. وأضافت أن  
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الصادرة عن االتحاد  2016/679المشروع ُقدم إلى مؤسستها للموافقة األخالقیة وهو یمتثل للقاعدة التنظیمیة 
 األوروبي بشأن الحمایة العامة للبیانات.

باسم مجموعة من البلدان، إلى أن لوحة المتابعة تعرض قائمة  وأشارت واحدة من الممثلین، متحدثةً  -50
نه باإلجراءات وسألت عن الكیفیة التي یمكن بها تحدید أي ثغرات قائمة، ال سیما من المنظور العالمي. وقالت إ

سیكون من المفید الحصول على لمحة عامة عن األنشطة المضطلع بها في إطار اتفاقیة بازل وتقدیم مثل هذه 
التحدیثات الواردة من المنتدیات الموازیة في االجتماعات المقبلة لفریق الخبراء. وطلب عدد من الممثلین توضیح 

 ملیتین. الصلة بین الجرد وتقییم الفعالیة لتجنب التداخل بین الع

وسأل ممثالن عن الكیفیة التي یمكن أن تصبح بها عملیتا تحدید األنشطة وتقییم الفعالیة أكثر دوامًا،  -51
عن الكیفیة التي ستؤخذ بها المبادرات العالمیة في  . وتساءل عدد منهمعملیة تجري مرة وحیدة تكونامن أن  بدالً 

االعتبار، وأشار أحدهم إلى أن العرض یفتقر إلى التحلیل الذي من شأنه أن یمكِّن الحكومات من تحدید ما إذا 
 كانت األهداف العالمیة في طریقها إلى التحقق. 

جراءات نحو تحقیق األهداف  إنه یجري تجاهل مسألة كیفیة توجیه اإل من الممثلینواحدة  توقال -52
المشتركة. وأشارت إلى أن العمل العالمي یمكن أن یحفز اإلجراءات الوطنیة والمحلیة، ویخلق أوجه تآزر،  
ویتجنب االزدواجیة. وعالوة على ذلك، فباإلضافة إلى المبادرات المحلیة والوطنیة، من المهم أیضًا أن تؤخذ في 

اتفاقیة بازل واالتفاقات اإلقلیمیة ذات الصلة لكي یمكن تحدید الثغرات. وأشار  االعتبار المبادرات الدولیة مثل 
ممثل لألمانة إلى أن القرار ذكر تسجیل اإلجراءات واألنشطة على كافة المستویات، بما یشمل المستوى الدولي، 

متحدة وبرامجها ومبادراتها وأن االقتراح الذي ُقدم في وقت سابق أثناء االجتماع بشأن تحدید جمیع وكاالت األمم ال
 وخبراتها ذات الصلة بتلك المسألة سیستخدم المنصة نفسها.

وتساءل عدة ممثلین عمن سیستخدم البیانات، ومن سیحّمل البیانات الوطنیة، وكیف سیجري االتصال   -53
لجودة، بجمیع أصحاب المصلحة، ومن سیتحقق من جودة البیانات. وحذر أحدهم أنه في غیاب عملیات مراقبة ا

قد ُیمنح تنظیف الشواطئ القیمة نفسها التي ُتمنح لوضع إطار تنظیمي للمواد البالستیكیة، وأضاف أن على 
المبادرة أن تقدم قیمة مضافة، ال مجرد عبء إبالغ إضافي. وحذر من خطر انتشار ادعاءات القطاع الخاص 

ة الزمنیة، إذ تبلغ بعض البلدان عن الكثیر من الزائفة بمراعاة البیئة ومن عدم توازن اإلبالغ بسبب قصر المد 
المبادرات في حین ال تبلغ بلدان أخرى عن أي مبادرات على اإلطالق. وسأل ممثل آخر عما إذا كانت البلدان 
ل بیاناتها على النحو الواجب، وعن  التي قد تواجه صعوبات في إدخال البیانات ستحصل على الدعم لكي ُتسجَّ

إلى المؤسسات الدولیة حتى المرحلة الثانیة، على الرغم من أن جمع البیانات منها سیكون  سبب تأخیر الرجوع
أسهل وأسرع. وقال الخبیر الخارجي إن التنفیذ على مراحل یمثل اقتراحًا. ویمكن تقدیم التوجیهات لتلك الجهات  

قق فریق من اتساق الردود. ویمكن أن التي ال تقدم التقاریر في إطار االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف، وسیتح
 یؤدي عدم تلقي الردود من الدول إلى بدء عملیة متابعة، حیث یتولى فریق مسؤولیة التدقیق في اتساق الردود. 

وعرض أحد الممثلین تقدیم المعلومات التي جمعتها حكومته في إطار رئاستها ألحد المنتدیات الدولیة،  -54
العمل. وقالت ممثلة أخرى إن حكومتها تود أن تكفل اتساق المبادرة مع الوالیة التي  األمر الذي یقلل من ازدواجیة 

أسندتها جمعیة األمم المتحدة للبیئة. وأعربت عن قلقها إزاء تعقید العملیة. وأضافت أنها، على الرغم من ترحیبها 
مها المستعِرضون وكیف باستعراض الردود من الخبراء، تود أیضًا أن تعرف ما هي المعاییر التي سیستخد 

إجراء مناقشة للجدول الزمني للعملیة وللجرد. وقال ممثل األمانة إنه یمكن إدراج  سیتجنبون التحیز. ویلزم أیضاً 
المقابالت في هذه العملیة. أما بالنسبة للجدول الزمني، فتتوقع األمانة التوجیه من المشاركین في االجتماع بشأن 

 هذه المسألة.
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 المناقشات التي دارت في فرق العمل الفرعیة غیر الرسمیة بشأن الجرد ومنهجیة تقییم الفعالیة 

(أ)  6البندین الفرعیین من جدول األعمال   2و 1ناقشت كل من فرقتي العمل الفرعیتین غیر الرسمیتین  -55
 (ج) (منهجیة تقییم الفعالیة).  6(الجرد) و 

وذّكرت الرئیسة المشاركین بأنه على الرغم من أن مناقشات فرق العمل الفرعیة مهمة جدًا، فإن الفرق  -56
لكي تتمكن الجلسة العامة من مناقشة البنود الفرعیة بأكبر قدر ممكن من غیر رسمیة في طبیعتها وُعقدت 

 الفعالیة. 

، اللذین ناقشا 2و 1وقدم السید بوتوفسكي، المیسر المشارك، موجزًا آلخر المعلومات الواردة من الفریقین  -57
أیضًا كخط  مخدَ ستَ تُ وأن عملیة التحدید، بل  تتناولأن یمكن  فهذه العملیةالغرض الرئیسي من عملیة الجرد. 

من ن من تحدید أوجه التداخل والثغرات و مكِّ أساس لتقییمات الفعالیة في المستقبل. ومن شأن هذه العملیة أن تُ 
التعرف على الروابط والعالقات المتبادلة، بما في ذلك بین االتفاقیات ذات الصلة، من أجل المساعدة على تجنب 

جیة والتجزؤ مع تهیئة الفرص للتعاون. ویمكن استكشاف الروابط بین عملیة الجرد ومنتدى أصحاب  االزدوا
المصلحة المتعددین. وینبغي أن یكون نطاق هذه العملیة عالمیًا، مع تلقي اإلسهامات من المستویین اإلقلیمي 

ن دورة الحیاة الكاملة، تضمَّ ویلزم أن تُ االتفاقات واالتفاقیات على جمیع المستویات.  والوطني، وینبغي أن تشمل
البالستیكیة البحریة والجسیمات  للقمامةبما في ذلك المصادر في مراحل المنابع والمصبات والمصادر البحریة 

البالستیكیة البحریة الدقیقة. وسیتوقف هیكل الجرد على توافر بیانات نوعیة وكمیة قویة. ویتعلق بعض البیانات  
المطلوبة بصحة البشر وسالمة البیئة؛ والتنوع البیولوجي والسلسلة الغذائیة؛ وأسباب المعیشة وفرص العمل؛ 

في سلسلة اإلمداد؛ ودورة حیاة بدائل البالستیك وصالحیتها؛ وتباین اآلثار عبر أنواع  واإلنتاج اآلمن والشفافیة
اإلنتاج واالستهالك وٕادارة  مراعاة معالنظم اإلیكولوجیة والمناطق الجغرافیة؛ والكفاءة في استخدام الموارد والمواد؛ 

 وتكلفة التقاعس عن العمل.  النظر في اآلثار الخارجیة السلبیة النفایات. وینبغي أیضاً 

فرقتي العمل الفرعیتین أن بعض الفئات یتطلب مزیدًا من التنقیح وقد یلزم تقسیمها  ورأى المشاركون في -58
مع الحفاظ على المرونة فیما بینها. وأضافوا أن الفئة المعیاریة یمكن أن تستوعب األنشطة المیدانیة، وتبین 

ى الصعد المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة. وینبغي إضافة البنیة التحتیة التدابیر التشریعیة والسیاساتیة عل
إذ یمكن  ؛كفئة. وقال بعض الممثلین إن الفئتین ”المعیاریة“ و ”الدلیلیة“ تخلقان التباسًا واقترحوا استخدام لغة أبسط

استخدام ”التنفیذ“ بدالً  من ”الدلیلي“، وینبغي إضافة ”اإلنسان والمؤسسات“ إلى ”بناء القدرات“. وینبغي لألمانة 
أن تقدم توضیحًا بشأن الجدول الزمني الستكمال الجرد وتقییم الفعالیة. وبالنظر إلى العالقة بین العملیتین، وبغیة 

كون للعملیتین فئة واحدة. وقال بعض المشاركین إن هاتین العملیتین ینبغي أن  تیسیر التنسیق بینهما، ینبغي أن ت
تمتدا عبر الزمن، في حین أشار آخرون إلى أنه بالرغم من أن تمدید العملیتین قد تثبت فائدته، فهو یتجاوز والیة 

ویمكن أن توفر هذه  الفریق. وقیل أیضًا، إنه ینبغي النظر في الظروف الخاصة بكل بلد عند قیاس الفعالیة.
العملیة خط أساس لتقییم ما یمكن تحقیقه بالتدابیر القائمة. وأخیرًا، لوحظ أن من المهم تعریف الفعالیة، وأن 

قیاس الفعالیة عبر الحدود، وفي هذا الصدد،  الشمولیة طوال دورة الحیاة قد ال تعادل الفعالیة. ومن المهم أیضاً 
 الحدود إلى مجاالت التركیز.ینبغي إضافة نقل النفایات عبر 

، إن المشاركین أعربوا في االجتماع الثاني للفرقة 1وقالت السیدة رینهاوت، المیسِّرة المشاركة في الفرقة  -59
عن رغبتهم في المشاركة في الفترة الممتدة بین الدورات فیما یتعلق بعملیة الجرد ومنهجیة تقییم الفعالیة. وینبغي 

الزمني للعملیة والمنهجیة التي ستشارك بها الدول األعضاء في الفترة الممتدة بین  لألمانة أن توضح الجدول
الدورات. وینبغي أن تتاح الفرصة لتحدیث خیارات االستجابة المقدمة التي نوقشت في االجتماع الثاني لفریق 

سریع، وینبغي أن تقدم  الخبراء في وقت مناسب قبل انعقاد االجتماع الرابع. وُأعرب عن الرغبة في إحراز تقدم
منهجیة لتقییم الفعالیة في االجتماع الرابع لفریق الخبراء. وشدد بعض المشاركین على اهتمامهم بمناقشة الخیارات  
المتعلقة بإجراء عملیة جرد مستمرة لكي ُینظر فیها في الدورة الخامسة لجمعیة األمم المتحدة للبیئة. ویمكن 
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مصلحة المتعددین لهذا الغرض وتعهد قاعدة بیانات للقمامة البحریة، كما ینبغي االستفادة من منتدى أصحاب ال
التعجیل بالعمل على إنشاء ذلك المنتدى. وجرى التأكید على فائدة االعتماد على التقاریر الموجودة بالفعل وعلى 

ات البحار اإلقلیمیة، والبنك العمل المضطلع به في هیئات أخرى، بما في ذلك برنامج األمم المتحدة للبیئة، واتفاقی
الدولي، ومعهد الموارد العالمیة، وعملیة توقعات البیئة العالمیة، وعملیة الجرد التي تجریها مجموعة العشرین. 

 وینبغي إجراء جرد إقلیمي لتحدید العوائق والقضایا اإلقلیمیة وكذلك األطر والمبادرات اإلقلیمیة.

ن مختلفون لإلدراج في جدول أعمال االجتماع الرابع لفریق الخبراء  وشملت البنود التي اقترحها مشاركو  -60
نتائج الجرد؛ ومنهجیة تقییم الفعالیة؛ ومناقشة خیارات االستجابة المحتملة، إما بشكل منفصل عن الجرد أو 
باالقتران معه؛ وآخر المستجدات بشأن منتدى أصحاب المصلحة المتعددین؛ وآخر المستجدات عن خیارات 

 تجابة التي نوقشت في االجتماع الثاني.االس

، فقال إنه بالنظر إلى تعقید عملیتي 2اجتماع الفرقة وأوجز ممثل لألمانة المناقشات التي دارت في  -61
الجرد وتقییم الفعالیة وٕالحاحهما، أكد المشاركون في الفرقة على ضرورة وضع جدول زمني صارم إلنجازهما. 

على سبیل المثال، عن طریق  -ألمانة أن تواصل الحوار المستمر ثنائي االتجاه مع الدول األعضاء وینبغي ل
توزیع مسودات ألسئلة الدراسة االستقصائیة للتعلیق علیها، وٕاتاحة تحدیث المعلومات التي تقدمها الدول، بما في  

اركین أن دور المكتب أساسي في هذا ذلك ما یتعلق بالمنهجیة، وذلك بعد االجتماع الحالي. ورأى بعض المش
الصدد. وُشدِّد على أن المؤشرات تتطلب عمًال كبیرًا وینبغي أن تُناقش خالل فترة ما بین الدورتین. وعلى الرغم 
من أن خیارات االستجابة المحتملة ستستند إلى عملیة الجرد، تتوفر اآلن بالفعل مادة كافیة للبدء في صیاغتها. 

لعمل على اإلفصاح عن البیانات بالتعاون الوثیق مع الحكومات. وشملت البنود التي اقُترح  وینبغي أن یتم ا
إدراجها على جدول أعمال االجتماع المقبل لفریق الخبراء الجرد نفسه؛ وموجزًا للردود على التحلیل األولي، التي 

العلمیة؛ والتقدم الذي تحقق بشأن   قد تكشف عن ثغرات في المعلومات؛ والتقدم الذي أنجزته اللجنة االستشاریة
منتدى أصحاب المصلحة المتعددین؛ وخیارات االستجابة المحتملة. واعتُبر الدور الذي تقوم به اللجنة االستشاریة 
العلمیة في دعم هذه العملیة حاسمًا، وكان الرصد أحد مهامها الرئیسیة. وقال عدد من المشاركین إن من المهم 

 التقاریر ذات الصلة في االعتبار. تجنب التكرار بأخذ 

 وعندما استمع المشاركون في جلسة عامة إلى فرق العمل الفرعیة، قالت واحدة من الممثلین، متحدثةً  -62
أن تضع وزارات البیئة  2019باسم مجموعة من البلدان، إنه تقرر في مؤتمر قمة جامعة الدول العربیة لعام 

كذلك ناقش مجلس الوزراء العرب المسؤولین عن شؤون البیئة في القاهرة في استراتیجیة مشتركة إلدارة النفایات. و 
، مسألة النفایات. وتظهر هذه األنشطة مدى أهمیة الموضوع بالنسبة للمنطقة. ویتعین 2018تشرین األول/أكتوبر 

ًا في ضمان تنفیذ على أمانة برنامج األمم المتحدة للبیئة أن تدعم المنظمات اإلقلیمیة، ألنها تؤدي دورًا حیوی
جدول األعمال العالمي. وأضافت أن البلدان التي تمثلها ترغب في أن یقدم فریق الخبراء المساعدة إلى المنظمات  

 اإلقلیمیة لكي تتمكن من معالجة المسألة على النحو المناسب. 

یمكن النظر في كفاءة  وفي معرض مناقشة الجرد وفعالیة خیارات االستجابة، قال أحد الممثلین إنه ال  -63
العمل التقني والمالي. وتلزم إقامة الروابط بین هذه الجوانب الثالثة في   الخیارات بدون العمل العلمي والرصدي أو 

 التقییم العام للفعالیة على الصعید العالمي. 

لعالمي  وقال عدة ممثلین إن من المهم أن تكون عملیة الجرد عملیة مستمرة، وأشار أحدهم إلى الهدف ا -64
من أهداف التنمیة  1-14والهدف  3/7لقرار جمعیة البیئة  ، وفقاً 2025الذي یتعین تحقیقه بحلول عام 

المستدامة. وقال ممثالن إن الغرض من الجرد هو الحصول على صورة شاملة لخیارات االستجابة المتاحة للنظر 
 د.فیها وتوضیح ما یعنیه الجرد، بدًال من معرفة ما یقوم به كل بل
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طلع علیه االجتماع المقبل لفریق الخبراء، وٕالى  ودعا أحد الممثلین إلى تجهیز مشروع تقریر الجرد لكي یُ  -65
كما اقترح إمكانیة النظر في استخدام  .وضع منهجیة منقحة لتقییم الفعالیة، ومراعاة الروابط بین الجرد والمنهجیة

 ترة الممتدة بین الدورات. الحلقات الدراسیة الشبكیة لتوفیر المعلومات خالل الف

إن نتائج واستنتاجات التقاریر یجب أن تتاح في الوقت المناسب للتمكین من إجراء  وقال أحد الممثلین -66
إنه یتعین على الفریق أن یحقق تقدمًا  أخرى ممثلة وقالتمناقشات موضوعیة في االجتماع المقبل لفریق الخبراء. 

 عمال االجتماع المقبل.إدراج الجرد وتقییمات الفعالیة في جدول أ بشأن المناقشات المواضیعیة. واقترحت

وفیما یتعلق بمساري العمل، قالت ممثلة تحدثت باسم مجموعة من البلدان، إن مجموعة البلدان التي  -67
تمثلها ترغب في تبسیط عملیة الجرد وفي كفالة استمرار العمل بعد االجتماع، مع التركیز الواضح على دورة 

العالمي. ومثلما قال ممثل آخر، فمن المهم االعتراف بأن هناك الحیاة الكاملة للمواد البالستیكیة على المستوى 
حدودًا لما یمكن إنجازه، ولكن كمیة المعلومات التي جمعت بالفعل، منذ الدورة األولى لجمعیة األمم المتحدة 

السابق   للبیئة، تكفي من أجل إحراز التقدم. وانتقل فریق الخبراء من مناقشة خیارات الحلول العالمیة في اجتماعه
إلى مناقشة الجرد مجددًا في االجتماع الحالي، ولذلك ینبغي أن ُیتاح المضي ُقدمًا في المناقشات بشأن الخیارات. 
وینبغي أن تكون هناك روابط أفضل قد أنشئت بالفعل بین عمل فریق الخبراء السابق والحالي. ویمكن تحسین هذه 

 الجتماع الرابع.الروابط لكي تشكل نقطة انطالق للمناقشة في ا

وقال أحد الممثلین إنه في بلده، على الرغم من تمتع كل سلطة بصالحیة اتخاذ القرار، فهي ال تتخذ  -68
اإلجراءات بسبب عدم وجود قانون یلزمها بذلك. وأضاف أن السلوك یمثل جانبًا هامًا ینبغي النظر فیه. وفي بلده، 

 30، یعود المواطنون إلى الممارسات التي كانت تستخدم قبل وبفضل القوانین التي استحدثتها السلطات المحلیة
 من البالستیك. عامًا، مثل استخدام أوراق النباتات للتغلیف بدالً 

وفیما یتعلق بترتیب المعلومات، قالت الرئیسة إنه ورد اقتراح بتناول الجرد في االجتماع الرابع لفریق   -69
وورد اقتراح آخر بتناول الموضوعین في كال االجتماعین. ومن  الخبراء وتناول الفعالیة في االجتماع الخامس.

المهم النظر فیما إذا كان هناك وقت كاف لجمع المعلومات وٕاجراء تحلیل سلیم. وسیكون من المفید زیادة الدقة 
المقبل من فیما یتعلق بالمهام واألفكار المقترحة على األمانة. وقد یمكن تقدیم التوجیه إلى األمانة قبل االجتماع 

خالل فریق توجیهي یمكنه االستجابة القتراح منقح في الفترة الممتدة بین الدورتین، أو ربما عن طریق منتدى 
إلكتروني. وقال أحد الممثلین، متكلمًا باسم مجموعة من البلدان، إنه قد یمكن للمكتب أن یدعم هذا العمل. وقال 

 إلى ما یمكن إحرازه من تقدم في االجتماع الثالث. وقال واحد عدد من الممثلین إن من األفضل أن ُینظر أوالً 
منهم إن مجموعة أصغر قد ال تكون ممثلة للمجموعة بأكملها. وأضاف مع ممثل آخر أنه قد یكون من الممكن 
أیضًا أن تقدم البلدان إسهامات خطیة. وقال أحد الممثلین إنه یلزم المزید من الوضوح بشأن العمل فیما بین 

 دورات، فقد ال تتوفر لدى بلده القدرات الالزمة لالضطالع به. ال

وشدد أحد الممثلین على أن والیة فریق الخبراء تتمثل في تحدید الخیارات وتقدیم المقترحات للدورة  -70
ینبغي لجدول فالخامسة لجمعیة البیئة. ولما كانت الجمعیة قد قدمت توجیهات شاملة على الصعید العالمي، 

 جتماع المقبل لفریق الخبراء أن یرفع مستوى المناقشة إلى المستوى العالمي.أعمال اال

وأعرب ممثالن عن قلقهما إزاء التركیز على خیارات االستجابة العالمیة حصرًا، وقاال إن اإلجراءات   -71
إنه یلزم الوطنیة، مثل تطویر البنى التحتیة المحلیة، قد تضیف إلى االستجابات العالمیة المثلى. وقال آخرون 

فهناك بالفعل ما یكفي من المعارف لالستجابة. وقالت واحدة منهم إن  ،اتخاذ اإلجراءات على كافة المستویات
االستجابة العالمیة قد تحفز اتخاذ اإلجراءات الوطنیة، وتدفع البلدان إلى بیان وتحدید األهداف واألولویات 

تقریر المنبثق ضرورة النتظار الیست هناك المشتركة. وعلى الرغم من فائدة عمل األمانة بشأن التدابیر القائمة، ل
عن عملیة الجرد والفعالیة، ألن المعارف ذات الصلة متاحة بالفعل. واقترحت إعادة النظر في خیارات االستجابة  
العالمیة المقترحة خالل االجتماع الثاني لفریق الخبراء ومناقشة ما قد تنطوي علیه االستجابة العالمیة. وقد أتیحت 
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الردود، التي یمكن أن تستخدمها األمانة لوضع وثیقة مناقشة تشكل أساسًا  لألطراف منذ ذلك الحین فرصة تقدیم
 لمساهمة تقدم إلى جمعیة البیئة. 

وأعرب أحد الممثلین عن تأییده لممارسة وضع قائمة الجرد، وقال إن من المهم النظر في حاالت محددة  -72
 تشهدها بعض البلدان.

ًا عن منتدى أصحاب المصلحة المتعددین، لكي یتسنى لفریق وردًا على طلب إلى األمانة بأن تقدم تقریر  -73
الخبراء النظر في عالقته باألنشطة األخرى، مثل الجرد، قال ممثل لألمانة إنه على الرغم من أن غرفة عملیات 
البیئة العالمیة تتناول طائفة واسعة من المواضیع، فهي تستخدم نقاط دخول مصنفة موضوعیًا تسمح للمستخدم 

صول إلى المنتدى من أجل تمثیل البیانات وتنزیلها. وتحتاج األمانة إلى توجیه من فریق الخبراء بشأن كیفیة بالو 
تطویر الروابط مع المنابر واألدوات المختلفة األخرى، وهي تدرس كیفیة ضمان قابلیة التشغیل المشترك وٕاتاحة 

تدى على جدول أعمال االجتماع المقبل لفریق المعلومات من خالل نقطة خدمات موحدة. وینبغي أن یوضع المن
 الخبراء.

 الموارد أو اآللیات التقنیة والمالیة -باء

(ب) من قرار جمعیة األمم المتحدة للبیئة  7عرضت الرئیسة هذا البند، وأشارت إلى أنه عمًال بالفقرة  -74
البلدان في معالجة القمامة البحریة ، ُكلف فریق الخبراء بتحدید الموارد أو اآللیات التقنیة والمالیة لدعم 4/6

 والجسیمات البالستیكیة البحریة الدقیقة. 

 الموارد واآللیات المالیة  -1

، 4/6للقرار  إنه استجابةً ، UNEP/AHEG/2019/3/3قال ممثل لألمانة، في معرض تقدیمه للوثیقة  -75
صدر تكلیف بإجراء ثالث دراسات بشأن موضوع الموارد واآللیات المالیة. وسعت الدراسة األولى إلى استكشاف  
الفرص والتحدیات الناشئة على الصعید الوطني، باستخدام كینیا كدراسة حالة إفرادیة. وكان الهدف األول للدراسة 

بحریة ومساراتها من أجل دعم وضع أدوات تنظیمیة وقائمة على هو فهم المصادر البریة والبحریة للقمامة ال
وكذلك على اإلیرادات  ،السوق لمكافحة التلوث البحري. وكان هدفها الثاني هو تسلیط الضوء على التكالیف

من خالل استخدام خطط وأدوات التمویل المبتكرة كجزء من نهج اقتصاد التدویر. وركزت  ،والفرص الضائعة
وتم  ،عن طریق الدراسات االستقصائیة واالستبیانات ى كینیا الساحلیة، وُجمعت فیها البیانات مباشرةً الدراسة عل

الحصول فیها أیضًا على بیانات ثانویة من دراسات مكتبیة عن اإلسهامات القطاعیة والحكومیة، وجرى استخدام 
جات والتوصیات وسلطت الضوء على الفرص النمذجة لتقدیر التكالیف والفرص. وقدمت الدراسة عددًا من االستنتا

 المتعلقة بالتمویل االبتكاري.

أما الدراسة الثانیة، التي قدمها خبیر خارجي، فقد أجریت بهدف إعداد قائمة جرد على اإلنترنت للموارد  -76
یقة، بحیث یمكن المالیة الالزمة للتصدي لمشكلة القمامة البالستیكیة البحریة والجسیمات البالستیكیة البحریة الدق

استخدامها لتقدیر التدفقات العامة والخاصة من التمویل؛ وإلنشاء قاعدة بیانات للممولین مصنفة حسب البلد؛ 
ولتحدید التوجهات، بوسائل منها استخدام الذكاء االصطناعي وتحلیل الكلمات الرئیسیة، وتحدید الثغرات في 

قدم؛ ولبدء عملیة لمواءمة اإلبالغ. وخلصت الدراسة إلى أن  السوق؛ ولوضع نقاط مرجعیة لرصد المزید من الت
بلیون دوالر، وٕان كان  1,3یقدر بـحوالي  2018التمویل الصادر لمنع تشكل القمامة البحریة وتنظیفها في العام 

، في المائة منه، من مصادر عامة 62ذلك على األرجح أقل من القیمة الفعلیة. وجاء معظم هذا المبلغ، أي نسبة 
 ولهذا تلزم دراسة كیفیة زیادة نسبة التمویل الوارد من مصادر خاصة. 

وبالنسبة للدراسة الثالثة، التي تهدف إلى استكشاف مشاركة أصحاب المصلحة غیر التقلیدیین في  -77
 التصدي للتلوث البالستیكي، فهي قید التنفیذ وستقدم إلى االجتماع الرابع لفریق الخبراء.
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لت ذلك بشأن الموارد واآللیات المالیة، حدد الممثلون عددًا من المسائل التي تحتاج  وفي المناقشة التي ت -78
إلى مزید من التوضیح أو المناقشة. وشملت تلك المسائل تعریف المصطلحین ”العام“ و”الخاص“ في سیاق  

األنشطة التي  ةوكیف یمكن لصانعي القرارات استخدام المعلومات واألدوات المتاحة بفعالیة؛ وماهی ؛التمویل
مثل  -بلیون دوالر والصورة التي اتخذها هذا التمویل  1,3والبالغ  2018خصص لها التمویل الصادر في عام 

المنح أو االستثمار المباشر أو القروض؛ والتصنیف الدقیق والمحدد للمؤسسات التي تم النظر فیها، أو التي 
إلنترنت؛ والحاجة إلى زیادة التمویل من المصادر الخاصة، ینبغي أن ُینظر فیها، عند وضع قائمة الجرد على ا

ج“؛ وأهمیة النظر في فرص بوسائل منها زیادة التركیز على مبدأي ”تغریم الملوث“ و”المسؤولیة الممتدة للمنتِ 
 تمویل إدارة النفایات الصلبة؛ وصرامة ودقة عملیة البحث عن الكلمات الرئیسیة؛ والحاجة إلى اإلدارة الدقیقة 

 للعالقة بین قائمة الجرد على اإلنترنت والعناصر المالیة لعملیة الجرد.

وأعرب الممثلون أیضًا عن عدد من الشواغل، بما في ذلك ما یخص دقة المعلومات المتعلقة بالتمویل  -79
عن أن دراسة حالة إفرادیة عن بلد واحد قد ال تسفر  حقیقةوبالتالي قابلیتها لالستخدام، وكذلك  ،حسب البلد 

 استنتاجات كافیة إلنجاز والیة تحدید الموارد واآللیات التي یمكن أن تدعم جمیع البلدان.

واقترح أحد الممثلین جمع مزید من المعلومات عن المبادرات المالیة األخرى التي یمكن تطبیقها وٕادراج  -80
 الموضوع على جدول أعمال االجتماع الرابع لفریق الخبراء.

بالتعلیقات والمقترحات المختلفة، وقال إنه یتطلع إلى العمل مع الفریق من أجل أخذ ورحب الخبیر الخارجي  -81
آرائه في االعتبار. وردًا على عدد من األسئلة، شرح العملیات الحسابیة بمزید من التفصیل. وأشار أیضًا إلى أن 

ساب اإلنفاق لكل منطقة؛ وأن قاعدة عند ح ،بدًال من البلدان المانحة ،العملیة كانت قد ركزت على البلدان المتلقیة
ستوفر بمجرد تشغیلها ثروة من المعلومات التي یمكن للبلدان أن تستخدمها في الحصول على  البیانات اإللكترونیة

 التمویل.

 الموارد واآللیات التقنیة  -2

بشأن مشروع نهج لرسم مخططات   UNEP/AHEG/2019/3/4عرض ممثل لألمانة الوثیقة  -82
التكنولوجیا واالبتكار، وقدم بعد ذلك خبیر خارجي عرضًا عن الموضوع. وقال إن الهدف من المشروع هو تحدید 
ونشر الموارد التقنیة واالبتكارات التكنولوجیة ذات الصلة بمنع تشكل القمامة البحریة والتقلیل منها، مع التركیز 

مع التركیز على   ،دام أنواع التكنولوجیا البریة والمائیةبشكل رئیسي على األجسام البالستیكیة الكبیرة، وباستخ
التكالیف المنخفضة والمتوسطة. وستجمع أیضًا المعلومات المتعلقة بحالة العوائق المحتملة التي تحول دون تنفیذ 

النتائج،  وتقریرًا عن، االبتكارات التكنولوجیة. وستشمل نواتج رسم المخططات قاعدة بیانات لالبتكارات التكنولوجیة
 أفضل نقاط التدخل لمنع تشكل القمامة البحریة والتقلیل منها.بشأن مبادئ توجیهیة وتوصیات إلى جانب 

وفي المناقشة التي تلت ذلك حدد الممثلون عددًا من المسائل التي تحتاج إلى المزید من التوضیح أو  -83
لمسائل المتعلقة بالموارد واآللیات التقنیة والمالیة المناقشة. وقالت واحدة من الممثلین إنها كانت تتوقع النظر في ا

بالتوازي مع التركیز على الجهات الفاعلة على الصعید العالمي التي یمكن أن تدعم البلدان في المسائل التقنیة، 
 4/6 ار آخر إلى أن الوالیة المسندة إلى فریق الخبراء في القر ممثل بدًال من التركیز على توفر التكنولوجیا. وأشار 

ثالث إنه ینبغي تعریف كلمة ممثل ولیس إلى التكنولوجیا واالبتكار. وقال  ،تشیر إلى الموارد أو اآللیات التقنیة
اآللیات والنظم التي یمكن استخدامها على نحو مفید لمنع تشكل القمامة  ”التكنولوجیا“ على أنها تشمل أیضاً 

 وكذلك أهمیة بناء القدرات ونقل المعارف.  ،واع التكنولوجیا نفسهاالبحریة والتقلیل منها. وأبرز ممثالن أهمیة أن

وأشار أحد الممثلین إلى أنه في جمیع االجتماعات األربعة لجمعیة األمم المتحدة للبیئة، ُحثَّت الدول  -84
األعضاء على وضع أولویة للفعالیة من حیث التكلفة وأفضل التكنولوجیا المتاحة، وقال ممثل آخر إن أنواع 

لتكنولوجیا الباهظة الثمن لن تكون في متناول بلده. ولكن عدة بلدان أخرى رأت أن من السابق ألوانه حصر  ا
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فقد تنخفض تكالیف التكنولوجیا األكثر تكلفة مع  ؛الدراسة في أنواع التكنولوجیا ذات التكلفة المنخفضة والمتوسطة
إنشاء واستخدام مراكز إقلیمیة لمعالجة النفایات قد یمكِّن دخولها في االستخدامات المعتادة. وقال أحد الممثلین إن 

البلدان النامیة من الوصول إلى بعض أنواع التكنولوجیا األعلى تكلفة. وشدد آخر على ضرورة أن تتخذ البلدان 
 قراراتها الخاصة فیما یتعلق بالتكنولوجیا، مضیفًا أن التقریر المقترح ال ینبغي أن یتضمن توصیات. 

ذلك سلط الممثلون الضوء على بعض المسائل التي ینبغي أخذها في االعتبار عند النظر في   وبعد  -85
القیمة النسبیة للموارد التقنیة أو أهمیتها. وتشمل هذه المجاالت حجم النفایات التي یمكن أن تعالجها التكنولوجیا؛ 

  ، ائف؛ وأهمیة كفالة منع تشكل النفایاتوالتداعیات التي تترتب على التكنولوجیا بالنسبة للصحة البشریة وللوظ
ولیس فقط إدارة النفایات. وذكر أحد الممثلین ضرورة أن تؤخذ في االعتبار الموارد التي تدعم االستهالك واإلنتاج 
المستدامین. وتساءل آخر عن سبب تشجیع عملیة رسم المخططات ألنواع التكنولوجیا واالبتكارات في مجال  

ثالث إنه باإلضافة إلى إدارة النفایات في المصبات، ینبغي النظر في تصمیم مستدام ونماذج  مدافن القمامة. وقال
 لألعمال التجاریة.

 المناقشات التي جرت في فرق العمل الفرعیة غیر الرسمیة بشأن الموارد واآللیات التقنیة والمالیة  -3

أن الجهود الرامیة إلى تحدید ، إن المشاركین الحظوا 4قال السید غالسي، المیسر المشارك للفرقة  -86
الموارد أو اآللیات التقنیة والمالیة الالزمة لدعم البلدان في التصدي لمشكلة القمامة البالستیكیة البحریة والجسیمات  
البالستیكیة البحریة الدقیقة ینبغي أن تنحصر في والیة فریق الخبراء، بالنظر إلى محدودیة الموارد والوقت 

. وینبغي أن ُیدرج تحدید اآللیات في القطاعین العام والخاص للجوانب المالیة والتقنیة على حد المتاحین لألمانة
د حدَّ سواء. ومن المهم التمییز بین ما هو تقني وما هو تكنولوجي. وخالل المرحلة األولیة من العملیة، ینبغي أن تُ 

لى حفظ حیاد العملیة. واقُترح ربط الثغرات الجهات الفاعلة والموارد أو اآللیات التقنیة حصرًا، مع الحرص ع
 التقنیة التي تم تحدیدها بالموارد المالیة أو آلیات التمویل القائمة وبالثغرات االستثماریة. 

وال تقل الوقایة من التلوث أهمیة عن التصدي له، ویستتبع هذا ضرورة المحاسبة المتوازنة للتدابیر  -87
وفقًا لنهج دورة الحیاة الكاملة. وینبغي فهرسة االبتكار من المنشأ، بما في   المتخذة في مراحل المنابع والمصبات

ج“ و”تغریم ذلك في مجال اإلنتاج وتصمیم المنتجات. وأبرز عدة مشاركین فائدة مبدأي ”المسؤولیة الممتدة للمنتِ 
 الملوث“. 

متعددة األطراف، التمویل تشمل فئات مثل المصارف اإلنمائیة ال ویمكن وضع قائمة شاملة بفئات -88
والمساعدة الثنائیة، والموارد في إطار االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف. وینبغي أیضًا إنشاء قاعدة بیانات آللیات  
التمویل. وتوجد بالفعل آلیات مالیة هامة لمبادرات إدارة النفایات، وهذه یجب أن ُتدرج أیضًا. وینبغي إعطاء  

تقلیدیة، ولكن اقُترح اتباع نهج تدریجي یشمل مصادر أخرى مع تحقیق التقدم في األولویة لمصادر التمویل ال
العملیة. وسیكون من الضروري، إلى جانب إنشاء الفهارس، تهیئة الظروف المواتیة لتیسیر الوصول إلى مصادر  

ب وقت ممكن، التمویل المدرجة في القائمة. وُشجعت األمانة على إتاحة االطالع على نتائج الدراسة في أقر 
 وینبغي إتاحة مشروع خریطة لمصادر التمویل في وقت مناسب لتناولها في االجتماع الرابع لفریق الخبراء.

جاءات مشابهة  3، إن بعض التعلیقات الواردة من الفرقة 3وقال السید كومارا، المیسر المشارك للفرقة  -89
ي تمكن البلدان من االستفادة من التمویل ینبغي أن  . والحظ المشاركون أن تهیئة الظروف الت4لتعلیقات الفرقة 

، ینبغي إدراج 4تأخذ في االعتبار الظروف المحددة لكل بلد. وباإلضافة إلى فئات التمویل التي ذكرتها الفرقة 
مصادر غیر تقلیدیة مثل القطاع الخاص والمؤسسات. ویمكن أن یتضمن الفهرس الشامل لخیارات التمویل 

على سبیل المثال، ما إذا كانت تلك المبادرات لتدابیر في  -ع المبادرات التي یتوفر لها التمویل معلومات عن أنوا
مراحل المنابع أو المصبات، وما إذا كانت ستركز على المستویات المحلیة أو الوطنیة أو اإلقلیمیة. وفي هذا 

متبادلة. ولتیسیر النجاح، سیلزم بناء  الصدد، لوحظ أن ”التوفیق“ بین الممولین والمتلقین قد یؤدي إلى فوائد 
 القدرات والدعم التقني على نحو محدد الهدف في المناطق المتلقیة. 



UNEP/AHEG/2019/3/6 

18 

ج حوافز لتخفیض النفایات في المصدر، وتحدد مصادر تمویل وقد تعطي خطط المسؤولیة الممتدة للمنتِ  -90
ویلزم تحسین المنهجیة على الصعید  مخصصة إلدارة النفایات تقلل بدورها من آثار النفایات في مراحل المصب.

العالمي لوضع خطوط أساس وطنیة للقمامة البحریة من شأنها أن توجه البلدان في تحدید األهداف واألولویات 
 الوطنیة. واقُترح تحسین إدارة النفایات على الصعیدین المحلي واإلقلیمي. 

ل دون الحصول على التمویل. ومن هذه وسیلزم من أجل التنفیذ الفعال تحسین فهم العوائق التي تحو  -91
العوائق ارتفاع تكالیف المعامالت؛ وال بد من التصدي لها وللعوائق األخرى. وفي هذا الصدد، ینبغي إیالء اهتمام 

 خاص لتوفیر المعلومات والدعم من أجل مساعدة الدول األعضاء في استكمال طلبات التمویل. 

ویمكن باتباع نهج كلي قائم على دورة الحیاة لحشد الموارد من خالل دعم التدابیر السیاساتیة غیر  -92
المباشرة تحقیق نتائج إیجابیة أوسع نطاقًا من شأنها أن تؤثر تأثیرًا إیجابیًا على مشكلة التلوث بالبالستیك. وهناك 

مواصلة النظر فیها بصورة مشتركة. وأخیرًا، یمكن استخدام  وتنبغيعالقة تربط بین الموارد المالیة والتقنیة 
المعلومات الحالیة ذات الصلة بالموضوع، مثل تلك التي ترد في العمل الذي أنجز الجتماع مجموعة العشرین 

 ومبادرة التعاون االقتصادي آلسیا والمحیط الهادئ، كوحدة بناء لوضع فهارس 2019المعقود في حزیران/یونیه 
الموارد التقنیة والمالیة واآللیات. واقُترح إدراج مسألة التمویل كبند من بنود جدول أعمال االجتماع المقبل لفریق 

 الخبراء.

ویمكن إنشاء قاعدة بیانات مشتركة للتمویل؛ وٕادراج المبادرات الواردة في خطط العمل اإلقلیمیة؛ وتحسین  -93
 لیمي.إدارة النفایات على الصعیدین المحلي واإلق

ورأى بعض المشاركین أن التركیز المقترح للدراسة على الحلول التكنولوجیة ال یتفق مع والیة فریق  -94
. وینبغي تغییر هذا التركیز إلى الموارد واآللیات التقنیة. 4/6الخبراء على النحو المبین في قرار جمعیة البیئة 

بدًال من مجرد البحث عن  ،رد بالنظر إلى الُنُهج الوقائیةوكان قد ُقدِّم اقتراح بتطبیق منظور كلي على منهجیة الج
 حلول للتلوث في مواقع تصریفه إلى البیئة، وذلك في سیاق تطبیق نهج دورة الحیاة. 

، فقال إنه  4عن مناقشات المشاركین في فرقة العمل الفرعیة غیر الرسمیة  وواصل السید غالسي اإلبالغ -95
یارات تحدید جدول األعمال لالجتماع الرابع لفریق الخبراء هو توحید جمیع وفقًا ألحد المشاركین، كان أحد خ

. واقُترح أیضًا أن یركز جدول األعمال على الوالیة العالمیة المنبثقة عن 4/6من القرار  7جوانب الفقرة الفرعیة 
ل طموح كهذا. واقترح الدورة الثالثة لجمعیة البیئة. وقال بعض المشاركین إن الفریق لیس مستعدًا لجدول أعما

فضًال عن الموارد واآللیات  ،بعض المشاركین إمكانیة إعداد تقریر موحد یحدد الموارد التقنیة واآللیات المتصلة بها
 المالیة. 

وفیما یتعلق بالجدول الزمني والعملیة، شدد المشاركون على أهمیة الحصول على معلومات شاملة التخاذ  -96
نفسه، ینبغي عدم تأخیر اتخاذ القرارات، بالنظر إلى الحاجة الملحة إلى مكافحة  قرارات مستنیرة. وفي الوقت

مشكلة التلوث بالمواد البالستیكیة، ومع مراعاة النهج الوقائي. وُأقِّر بأن التشاور مع الخبراء الوطنیین على 
ملموسة وبسیطة أوًال، في  المستویات المختلفة قد یستغرق وقتًا. ویمكن اتباع نهج تدریجي، مع استحداث منتجات

الوقت المناسب النعقاد االجتماع الرابع لفریق الخبراء. ویتمثل أحد الخیارات في القیام أوًال بوضع قاعدة بیانات  
للمانحین التقلیدیین من أجل جرد المخزونات المالیة. واتفق الرأي على أنه ینبغي إحراز أكبر قدر ممكن من التقدم 

لي، ألن البلدان الصغیرة ستجد صعوبة في تخصیص المزید من الموارد لهذه العملیة خالل خالل االجتماع الحا 
 الفترة الممتدة بین الدورتین. 

وبمجرد االستماع إلى فرق العمل الفرعیة في الجلسة العامة، ُأعرب عن تأیید عام لوضع قاعدة بیانات  -97
االستجابة التي اقترحت في وثیقة االجتماع. وُقدمت  آللیات التمویل. وأكد أحد الممثلین من جدید ضرورة تبسیط

مقترحات بشأن أنواع المعلومات التي یتعین جمعها وٕادخالها في قائمة الجرد هذه. وشملت المعلومات، االسمیة 
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والجغرافیة على حد سواء، عن الممولین والمتلقین، وعن األنشطة الرامیة إلى معالجة القمامة البحریة والجسیمات 
الستیكیة البحریة الدقیقة التي ُخصص لها تمویل. وشدد جمیع الذین تناولوا الكلمة القتراح مصادر للتمویل على الب

أهمیة إدراج النطاق الكامل لفئات المانحین على جمیع المستویات، وسواء أكانت الجهات المانحة تقلیدیة أو غیر 
لبنك الدولي، والصندوق األخضر للمناخ، والمصارف اإلنمائیة تقلیدیة. وشملت االقتراحات مرفق البیئة العالمیة، وا

المتعددة األطراف، والمصارف اإلقلیمیة، واالتفاقات البیئیة المتعددة األطراف مثل اتفاقیة بازل واتفاقیات البحار  
المؤسسات الكبیرة  اإلقلیمیة لبرنامج األمم المتحدة للبیئة، والبلدان المانحة الثنائیة، والقطاع الخاص، بما في ذلك

والمحسنون من األفراد. وقال العدید من المشاركین إن من المهم فهم احتیاجات كل مانح لتیسیر حصول البلدان 
 المتلقیة على األموال وللتغلب على بعض العقبات التي تواجهها، وكذلك للتعلم من النجاحات. 

المعلومات، یمكن تحلیلها للتأكد من أفضل خیار تمویل وأشار بعض الممثلین إلى أنه بمجرد جمع هذه  -98
بل أیضًا للوقوف على النواقص على الصعید العالمي من حیث الفرص المالیة. وعالوة على ذلك،  ،لكل مشكلة

یمكن التوفیق بین احتیاجات فرادى البلدان وأولویات المانحین لزیادة فرص قبول طلبات التمویل. وقد یكون من 
 ضًا معرفة ما إذا كان التمویل یسهم فعًال في حل المشكلة التي ُخصص لها. الممكن أی

وعلى الرغم من أن أحد الممثلین اعتبر أن المسؤولیة الممتدة للمنتج تمثل أداة سیاسیة ال موردًا تقنیًا أو  -99
إلدراج المعلومات مالیًا، أعرب عدة ممثلین آخرین، من بینهم ممثل تحدث باسم مجموعة من البلدان، عن تأییدهم 

المتعلقة بهذه الخطط في قواعد البیانات. ووجه أحدهم االنتباه إلى مجموعة المعارف المتاحة ضمن منظمة 
التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي وفي الورقات األكادیمیة التي تناولت هذه المسألة، واقترح تجمیع هذه 

 وفیر المعلومات ألعضاء فریق الخبراء. المعلومات في وثیقة تحلیلیة للمساعدة في ت

وشدد عدد من الممثلین على ضرورة أن تشمل قائمة الجرد إدارة دورة الحیاة بأكملها، بما في ذلك منع  -100
إنتاج النفایات وٕادارتها والتخلص منها، وتطویر البدائل. وشدد ممثل آخر على أهمیة اتباع نهج شامل لمعالجة  

البالستیكیة البحریة الدقیقة لضمان تناول هذه المسألة من جمیع الزوایا وفي جمیع  القمامة البحریة والجسیمات 
مراحل دورة الحیاة، لكي ال تتعرقل جهود بلد ما بسبب تقاعس بلدان أخرى. وأشار إلى أن وضع صك عالمي  

 ملزم قانونًا یمكن أن یؤدي إلى إنفاذ هذا النهج.

و األمانة الدول األعضاء إلى تقدیم المعلومات ذات الصلة وأشار أحد الممثلین إلى اقتراح بأن تدع -101
یسمح بتجمیع قدر كبیر من المعلومات على نحو سهل نسبیًا. وقد تكون المعلومات التي سالمتاحة لها خطیًا، مما 

ُجمعت مؤخرًا من خالل المبادرات التي تدیرها مجموعة العشرین ومنتدى التعاون االقتصادي آلسیا والمحیط 
ادئ، مفیدة كُمدخالت، وٕان لم تكن شاملة. ومن شأن هذه األسالیب أن تتیح تجمیع قائمة جرد قبل االجتماع اله

الرابع. وشدد ممثل آخر على ضرورة إعداد تقریر محكم قبل وقت كاف من انعقاد االجتماع الرابع لكي یتاح 
 متسع من الوقت للنظر فیه على النحو المناسب. 

التي ذكرت فیما یتعلق بالتمویل، وال سیما بالنسبة للبلدان النامیة، ضرائب نهایة عمر ومن المسائل األخرى  -102
ع في البلد المصدِّر، األمر الذي ُیصعِّب مطالبة البلد الذي تنتهي فیه دفَ المعدات اإللكترونیة والكهربائیة التي تُ 

ل البلدان نموًا، على تنفیذ تحصیل الضرائب المعدات كنفایات بذلك المبلغ. ویؤدي انعدام القدرات، وال سیما في أق
والرسوم والتكالیف والغرامات المتعلقة بالتخلص من النفایات إلى بقاء قدر كبیر غیر مستغل من الموارد في بعض 

 البلدان.

وفیما یتعلق بالموارد أو اآللیات التقنیة، قال أحد الممثلین إن القطاع الخاص یمثل موردًا تقنیًا ضخمًا   -103
. ووجه االنتباه أیضًا إلى شبكة الحضانة التي للمواد البالستیكیةع بالخبرة في جمیع جوانب سلسلة القیمة یتمت

وهي شبكة تقدم ، )Circulate Capital(وسیركولیت كابیتال  )Second Muse(میوز  ندو سیكتدیرها مؤسستا 
الدعم لمساعدة المبادرات المتصلة بالبالستیك في المحیطات لتصبح قابلة للتمویل. ولفتت ممثلة أخرى االنتباه 
إلى العدید من الموارد التقنیة األخرى، مثل المنتجات ومجموعات األدوات التي تعدها الشراكة العالمیة لمعالجة  
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توجیهیة التفاقیة بازل بشأن النفایات البالستیكیة، والشراكة المعنیة بالنفایات  مشكلة القمامة البحریة، والمبادئ ال
 البالستیكیة في إطار تلك االتفاقیة. وشددت على فائدة تصنیف الموارد المتاحة المختلفة.

وشددت واحدة من الممثلین على الحاجة إلى المساعدة التقنیة لمعالجة دورة حیاة البالستیك بأكملها، مع  -104
لتركیز بوجه خاص على تدابیر الوقایة والتدابیر التي تتخذ في مرحلة المنشأ بما یتماشى مع التسلسل الهرمي ا

للنفایات. وفیما یتعلق بإدارة النفایات، اقترحت النظر في أفضل الممارسات إلدماج جامعي النفایات وأثر المساعدة 
 .فة لدورة الحیاة، ویمكن عرض ذلك على هیئة مصفوفةالتقنیة في تقلیل التسربات على امتداد النقاط المختل

 منهجیة تقییم الفعالیة  -جیم

وجهت الرئیسة االنتباه، في معرض تقدیمها لهذا البند من جدول األعمال، إلى والیة فریق الخبراء   -105
المتمثلة في تحلیل فعالیة خیارات وأنشطة االستجابة الحالیة والمحتملة فیما یتعلق بالقمامة البحریة والجسیمات 

 .4/6من القرار  (د) 7البالستیكیة البحریة الدقیقة، على النحو المبین في الفقرة 

وبعد ذلك أوجز أحد الخبراء الخارجیین . UNEP/AHEG/2019/3/5وعرض ممثل األمانة الوثیقة  -106
منهجیة مقترحة لتحلیل فعالیة خیارات وأنشطة االستجابة الحالیة والمحتملة في سیاق المساهمة في التخلص من 

 البالستیكیة البحریة الدقیقة في المحیطات على المدى الطویل. والجسیمات البالستیكیة البحریة القمامةتصریف 

وفي المناقشة التي تلت ذلك، طلب عدة ممثلین توضیحًا لما تعنیه الوثیقة عندما تذكر الفعالیة، وقال  -107
إلى  أحد الممثلین إنه یلزم وضع نوع من أنواع المعاییر المرجعیة. ونصحت ممثلة أخرى المشاركین بالرجوع 

الذي تضمن فرعًا عن فعالیة السیاسات. وأضافت أنه یلزم المزید  ،اإلصدار السادس من توقعات البیئة العالمیة
من المعلومات عن كمیة التفاصیل التي ینبغي أن یتناولها تحلیل الفعالیة، والتي ینبغي أن تأخذها المنهجیة في 

مفیدة لتقییم الفعالیة قد تقّیم شمولیة خیارات االستجابة وٕاجراءاتها، االعتبار. وقال الخبیر الخارجي إن المنهجیات ال
مثًال ما إذا كانت تتناول دورة الحیاة الكاملة وما إذا كانت خیارات االستجابة تؤثر على جمیع المناطق البیئیة 

 والجغرافیة.

ریة والجسیمات البالستیكیة وأشار عدد من الممثلین إلى أن المنهجیة المقترحة تتناول مسألة القمامة البح -108
البحریة الدقیقة على الصعیدین الوطني ودون الوطني، بدًال من معالجتها باعتبارها المشكلة العالمیة التي تمثلها 

 . 4/6(د) من القرار  7للفقرة  فعًال، وفقاً 

اج النفایات  وأشار أحد الممثلین إلى نهج دورة الحیاة، فقال إنه ینبغي التصدي للمرحلة السابقة إلنت -109
بوسائل منها مثًال معالجة المواد الخام المستخدمة. وتساءل عن أسباب ذكر الوثیقة لمجاري األنهار  - البالستیكیة

 تحدیدًا دون مناطق جغرافیة أخرى. 

وقال أحد الممثلین إنه إذا كان الهدف النهائي هو التقلیل من القمامة البالستیكیة والجسیمات البالستیكیة  -110
ة الدقیقة في المحیط، فإن التحلیل معقد للغایة. فمجاالت تركیزه كثیرة جدًا، والرسم البیاني الختامي المصبوغ البحری

 بألوان مختلفة غیر واضح وینبغي ربطه بالفعالیة.

وقالت واحدة من الممثلین إنها تفضل أن ُتستخدم عند تناول دورة الحیاة، التي تتضمن حالیًا ثالث  -111
ت األكثر شیوعًا مثل ”المنشأ“ و”المصب“. وكذلك أشارت الوثیقة إلى تضییق نطاق التحلیل مراحل، المصطلحا 

لكي یقتصر على خیارات االستجابة الموضوعة خصیصًا لمكافحة مشكلة القمامة البحریة، وبالتالي استبعاد العدید 
یا بیئیة شاملة ال تنحصر في من خیارات االستجابة الممكنة األخرى، مثل إدارة النفایات، التي تستجیب لقضا

مسألة القمامة البحریة. وفي العادة تشیر كلمة ”االمتثال“، المستخدمة في الوثیقة، إلى التزام قانوني، ولكن بالنظر 
قانونًا، یمكن استخدام مصطلح أوسع نطاقا مثل ”التنفیذ“ أو ”اإلبالغ“.  ملزمةإلى أن الكثیر من اإلجراءات غیر 

ب التركیز الكبیر على التمییز بین اإلجراءات الملزمة واإلجراءات الطوعیة، وعن كیفیة ارتباط وتساءلت عن سب
 هذا التمییز بالفعالیة. وسیكون من المفید الحصول على معلومات عن التوقیت المقترح للمراحل المختلفة. 
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وجمع المعلومات طوال  وقالت الخبیرة الخارجیة إن ”االمتثال“ اسُتخدم في سیاق إطار تقلیدي لإلبالغ -112
منه. وأضافت أن   دورة الحیاة. وبالنظر إلى التعلیقات التي أدلى بها الفریق، فهي ستستخدم مصطلح ”التنفیذ“ بدالً 

  التمییز بین اإلجراءات الملزمة واإلجراءات الطوعیة هو وسیلة للحصول على صورة عالمیة، ولیس مقیاساً 
 للفعالیة. 

 رق العمل الفرعیة غیر الرسمیة بشأن الجرد ومنهجیة تقییم الفعالیة المناقشات التي دارت في ف 

كل من فرقتي  یناقش(ج) من جدول األعمال، تقرر أن  2في وقت سابق من الجلسة، وفي إطار البند  -113
(ج) (منهجیة تقییم الفعالیة) معًا. وترد في الفرع   6(أ) (الجرد) و  6البندین الفرعیین  2و 1العمل غیر الرسمیتین 

ألف من هذا التقریر مناقشات الفرق الفرعیة غیر الرسمیة بشأن البندین الفرعیین والمناقشات التي تلت ذلك -سابعاً 
 في الجلسات العامة.

لفعالیة، نوقش أیضًا موضوع الشراكات خالل اجتماعات فرق العمل الفرعیة. وخالل تلك  وفي سیاق ا  -114
أن مسألة الشراكات مسألة شاملة لعدة قطاعات، وهي بالتالي ال تتطلب النظر فیها  المناقشات، لوحظ أیضاً 

شراكات ضروریة مع ذلك كموضوع قائم بذاته في األعمال التحضیریة للدورة الخامسة لجمعیة البیئة. وُأقر بأن ال
لتحقیق أهداف فریق الخبراء المخصص وأنه سیكون من المفید جمع األمثلة عن الشراكات الناجحة، بما في ذلك 

وٕاصدار دعوة لتقدیم عروض  ،الصعد الوطني واإلقلیمي والعالمي على الشراكات بین القطاعین العام والخاص 
 رابع لفریق الخبراء.بشأن هذا الموضوع في وقت مناسب لالجتماع ال

مت إلى الجلسة العامة التعلیقات الواردة من الفرق الفرعیة بشأن دِ وفي المناقشة التي تلت ذلك، بعد أن قُ  -115
تحلیل الفعالیة، ُطلب إلى األمانة أن تعد مقترحًا بشأن نسخة مبسطة من التحلیل، من أجل التعجیل بالعمل 

 المقرر للفترة الممتدة بین الدورات. 

 ت الرئیسة بعد ذلك ممثًال عن األمانة إلى تقدیم االقتراح.ودع -116

وشرحت ممثلة األمانة في عرضها، النهج المبسط المقترح الذي یمنح أعضاء فریق الخبراء فرصة تقدیم  -117
أمثلة عن ُنُهج تحلیل الفعالیة، وقالت إن موجزًا للمعلومات المقدمة سیتاح لالطالع علیه بحلول كانون 

. وسُتجرى بعد ذلك دراسة تجریبیة خالل الفترة الممتدة بین الدورات وتقدم النتائج األولیة إلى 2020الثاني/ینایر 
فریق الخبراء في اجتماعه الرابع لمناقشة أفضل السبل للمضي قدمًا. ومثلما اقترح عدد من الممثلین في االجتماع، 

ة للتقاریر التي ُقدمت خالل أول اجتماعین لفریق ینبغي أن تتاح الفرص أیضًا من أجل تقدیم المعلومات المستكمل
 ب من األمانة أن تجمعها في وثیقة لالجتماع الرابع.طلَ الخبراء، وكذلك لتقدیم خیارات االستجابة المحتملة التي سیُ 

وقالت واحدة من الممثلین إنها وٕان كانت تقدر الجهود المبذولة للتبسیط، فالصیغة الناتجة ال تبین  -118
حلیل. وقالت إن وفدها قد فهم أنه خالل الفترة الممتدة بین الدورات ستدعى الدول األعضاء إلى  منهجیة الت

استعراض منهجیة منقحة استنادًا إلى تجارب المشاركین اآلخرین، وستناقش تلك المنهجیة بعد ذلك في االجتماع 
آخر على أن یستفاد من عملیة الجرد  الرابع لفریق الخبراء للتحقق من سالمتها العلمیة. وشددت بتأیید من ممثل

في التحلیل، لكفالة تنفیذ والیة فریق الخبراء. ولدى إعداد التحلیل، ینبغي لألمانة أیضًا أن تأخذ في االعتبار 
التعلیقات التي أثیرت في االجتماع الثالث، وأن تنظر في منهجیات تحلیل الفعالیة القائمة، وأن تتشاور مع الدول 

لفترة الممتدة بین الدورات، وأن تجري دراسات تجریبیة باستخدام المنهجیة المستكملة، وأن تتیح األعضاء في ا
 جمیع الوثائق ذات الصلة قبل انعقاد االجتماع الرابع بستة أسابیع على األقل. 

وقال ممثل آخر إن الهدف الشامل لتحلیل الفعالیة هو قیاس التقدم المحرز في العمل على تحقیق   -119
ف العالمیة. ومن شأن اقتراح األمانة أن یحدد أوجه التداخل والثغرات، وهو یمثل بالتالي خطوة أولى جیدة، األهدا

 على الرغم من أن العملیة ستتطلب تنقیحًا.  
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وردت الرئیسة على التعلیقات، فأكدت أن الدول األعضاء سُتدعى إلى تقدیم أمثلة على تحلیالت   -120
 الفعالیة. 

ن تحلیل الفعالیة أمر حیوي للعمل الذي سینفذ في المستقبل. وسیكون من المهم وقال أحد الممثلین إ -121
أیضًا أن تؤدي اللجنة االستشاریة العلمیة دورًا في ذلك. وأعرب عن تأییده إلجراء دراسة تجریبیة خالل الفترة 

رى بعض المناقشات  الممتدة بین الدورات لتجنب أي تأخیر في عمل فریق الخبراء، وٕان كان من الضروري أن ُتج
 بشأن المنهجیات، وكذلك ینبغي أن یتضمن التحلیل مؤشرات أو أطرًا. 

وقالت الرئیسة إن المنهجیة سُتجرَّب على أساس اإلسهامات الواردة في الفترة الممتدة بین الدورات وُتعرض  -122
د إدخال التحسینات اإلضافیة على االجتماع الرابع لفریق الخبراء، وستلیها مرحلة ثانیة من التماس اإلسهامات بع

 الممكنة. 

وقال أحد الممثلین إنه ال یمكن أبدًا تحقیق منهجیة مثالیة، وبالنظر إلى تعقید العملیة، ستكون اللجنة  -123
 االستشاریة العلمیة مهیأة جیدًا للمساهمة باقتراح بشأن هذه المسألة.

المصلحة، وذكَّر المشاركین بما أنجز بالفعل عمًال وتحدث ممثل للمجموعات الرئیسیة والجهات صاحبة  -124
ج اإلدارة الدولیة هُ ، إلجراء تقییم لفعالیة استراتیجیات ونُ 2/11من قرار جمعیة البیئة  21بالطلب الوارد في الفقرة 

البحریة والجسیمات البالستیكیة  النفایات البالستیكیة البحریةواإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة ذات الصلة لمكافحة 
الدقیقة، مع األخذ في االعتبار األطر التنظیمیة الدولیة واإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة ذات الصلة وتحدید الثغرات 

ض تقریر عن رِ المحتملة والخیارات المتاحة للتصدي لها، بما في ذلك عن طریق التعاون والتنسیق اإلقلیمیین. وعُ 
  .یئة في دورتها الثالثةعلى جمعیة الب )UNEA/3/INF/5(ذلك التقییم 

 باعتبارها أساسًا ألي تقییم جدید للفعالیة. 2/11واقترحت الرئیسة اإلشارة إلى الوالیة الواردة في القرار   -125

 اللجنة االستشاریة العلمیة  -دال

من قرارها  2البند، وأشارت إلى أن جمعیة األمم المتحدة للبیئة طلبت في الفقرة عرضت الرئیسة هذا  -126
إلى المدیرة التنفیذیة لبرنامج األمم المتحدة للبیئة أن تعزز المعارف العلمیة والتكنولوجیة فیما یتعلق بالقمامة  4/6

لذلك، شكلت المدیرة  الدقیقة. واستجابةً  البحریة، بما في ذلك القمامة البالستیكیة والجسیمات البالستیكیة البحریة
بالفقرة   التنفیذیة لجنة استشاریة علمیة تتألف من خبراء علمیین لتوجیه وٕارشاد التقییم الذي یجري إعداده عمالً 

(ب) من القرار. وعلى الرغم من وجود صالت بین أنشطة فریق الخبراء وأنشطة اللجنة االستشاریة  2الفرعیة 
 ال في إطار والیة فریق الخبراء.  ،ه األخیرة تعمل تحت إشراف المدیرة التنفیذیةالعلمیة، فإن هذ 

إلى أن التقییم  ، UNEP/AHEG/2019/3/INF/6وأشار ممثل لألمانة، في معرض تقدیمه للوثیقة  -127
والجسیمات الصادر بعنوان الحطام البالستیكي البحري  2016سیستند إلى تقریر برنامج األمم المتحدة للبیئة لعام 

البالستیكیة البحریة الدقیقة: الدروس والبحوث العالمیة الرامیة إلى حفز العمل وتوجیه التغییر في السیاسات  
العامة. وخالل التقییم، ستنظر اللجنة االستشاریة العلمیة في نتائج عملیة الجرد التي یجریها فریق الخبراء وعمله 

 ة.بشأن الموارد واآللیات المالیة والتقنی

وفي المناقشة التي تلت ذلك، أشار أحد الممثلین إلى أهمیة التقییم، ال سیما بالنظر إلى عدم توافر  -128
البیانات العلمیة عن ماهیة المواد البالستیكیة التي ینتهي بها المطاف في المحیطات والمسارات التي تسلكها. 

ث البالستیكي البحري. ومن شأن تحدیث وبدون هذه المعلومات، من الصعب تحدید أفضل منهجیة لمنع التلو 
التقییم في االجتماع الرابع لفریق الخبراء أن یفید في إرشاد عمل الفریق في المستقبل. ولتجنب االزدواجیة في 

وغیر ذلك من مهام العمل  ،العمل، یفضل أن تتناول اللجنة االستشاریة العلمیة مسائل الرصد وتحلیل األثر
 شكل تلك األعمال جزءًا من عمل فریق الخبراء فیما یتعلق بالجرد.أن تمن  العلمي، بدالً 
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وقالت ممثلة أخرى إنه على الرغم من أن المعرفة بمصادر القمامة البحریة ومساراتها وآثارها ال تزال  -129
المتحدة ع الكثیر من البیانات منذ نشر تقریر برنامج األمم مِ غیر كاملة، فقد ُأجریت كمیة هائلة من البحوث وجُ 

جاء بفائدة كبیرة في توجیه عملیة وضع السیاسات على  2016. وأضافت أن تقریر عام 2016للبیئة لعام 
الصعد العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة، ومن شأن التقییم الذي یجري إعداده حالیًا أن یزود فریق الخبراء بمعلومات 

الخبراء على عمل اللجنة االستشاریة العلمیة. واقترحت   أفضل على تلك الصعد. ومن المفید للغایة أن یطلع فریق
 مه اللجنة االستشاریة العلمیة.قدِّ أن یرحب فریق الخبراء بتحدیث تُ 

 مسائل أخرى -ثامناً 

 دعت الرئیسة الممثلین إلى إثارة أي مسائل أخرى.  -130

لفریق الخبراء   جمیع المشاركین في االجتماع الثالثعلى وطلب أحد الممثلین نشر معلومات االتصال  -131
 المخصص لتیسیر االتصال بین الممثلین وتعزیز العالقات بین الدول والمجموعات الرئیسیة وأصحاب المصلحة. 

وأعرب بعض الممثلین عن تفضیلهم لعقد اجتماعین إضافیین لفریق الخبراء قبل الدورة الخامسة لجمعیة  -132
المتبقي. غیر أن البعض اآلخر أید عقد اجتماع واحد،  األمم المتحدة للبیئة، مشددین على الحجم الكبیر للعمل

وحدد أحدهم عبء العمل الكبیر بوصفه سببًا لعقد اجتماع واحد، من أجل كفالة إمكانیة التنفیذ الدقیق للعمل 
المقرر لما بین الدورات، وضمان إتاحة وثائق االجتماع في الوقت المحدد ووجود متسع كاف من الوقت لكي 

ممثلون. وفي نهایة المطاف تقرر عقد اجتماعین، وأنه بغض النظر عن عدد االجتماعات التي ُتعقد یستعرضها ال
 الحقًا ومدة كل منها، ال بد من استخدام وقت االجتماع استخدامًا جیدًا والتركیز على والیة الفریق.

بودا بالحق في تقدیم كل من بیرو ورواندا عرضًا الستضافة اجتماعات مقبلة. واحتفظت أنتیغوا وبر  وقدم -133
عروض الستضافة اجتماعات في المستقبل. وتقرر أن یبت المكتب، بالتشاور مع األمانة، في مكان االجتماعات  
الالحقة ومدتها ومواعیدها، مع مراعاة آراء الممثلین وتوقیت اجتماعات االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف 

 األخرى. 

 اإلعداد للدورة الخامسة لجمعیة األمم المتحدة للبیئة تحدید الخیارات في سیاق -تاسعاً 

لالطالع كورقة غرفة  أتیحالذي دعت الرئیسة المشاركین إلى النظر في مشروع الوثیقة الختامیة،  -134
اجتماعات، وُأوجزت فیها المناقشات الرئیسیة واإلسهامات التي وردت من الجلسة العامة، وذلك بهدف التحضیر 

 لالجتماعات الالحقة لفریق الخبراء.

تلك التغییرات، تقرر أن  فیها وبعد مناقشة اقُترح فیها إدخال عدد من التغییرات على النص ونوقشت  -135
 ق الوثیقة الختامیة بهذا التقریر.رفَ تُ 

 اختتام االجتماع -عاشراً 
من یوم  17:30الساعة عقب تبادل عبارات المجاملة المعتادة، أعلنت الرئیسة اختتام االجتماع في  -136

 . 2019تشرین الثاني/نوفمبر  22الجمعة، 
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 المرفق

الوثیقة الختامیة الصادرة عن االجتماع الثالث لفریق الخبراء المخصص المفتوح 
 العضویة المعني بمكافحة القمامة البحریة والجسیمات البالستیكیة البحریة الدقیقة

الوثیقة الختامیة لالجتماع الثالث لفریق الخبراء المخصص المفتوح العضویة المعني بمكافحة القمامة  -ألف
 البحریة والجسیمات البالستیكیة البحریة الدقیقة  

اجتمع فریق الخبراء المخصص المفتوح العضویة المعني بمكافحة القمامة البحریة والجسیمات   -1
. وتوجز هذه 2019تشرین الثاني/نوفمبر  22إلى  18نكوك في الفترة من البالستیكیة البحریة الدقیقة في با

الوثیقة الختامیة المناقشات الرئیسیة التي دارت في االجتماع، استنادًا إلى اإلسهامات الواردة من المشاركین خالل  
لالسترشاد بها في  الجلسة العامة وعمًال بجدول األعمال الذي اعُتمد في الیوم األول من االجتماع، وبوجه خاص

 . 2020أعمال فریق الخبراء في عام 

؛ ویفضل أن یعقد االجتماع 2020ورأى فریق الخبراء أنه یفضل أن ُیعقد االجتماع الرابع في أیار/مایو  -2
؛ وسیعقد االجتماعان المقبالن في مقر برنامج األمم المتحدة للبیئة في 2020الخامس في تشرین الثاني/نوفمبر 

، عروضًا رسمیة من الدول 2019كانون األول/دیسمبر  31لم تتلق األمانة، في موعد أقصاه  نیروبي، ما
 األعضاء الستضافة أحدهما. 

وعهد فریق الخبراء إلى مكتبه بالبت في موعدي ومكاني انعقاد اجتماعیه المقبلین، بالتشاور الوثیق مع  -3
 .2020الثاني/ینایر كانون  31الدول األعضاء، على أن یتم ذلك في موعد أقصاه 

وبهدف االستفادة الكاملة من فترة ما بین الدورات في العملیة المقبلة، أبرز فریق الخبراء بوجه خاص   -4
 التوجیهات العامة التالیة:  

الصادر عن جمعیة األمم المتحدة  4/6من القرار  7ن والیة فریق الخبراء في نص الفقرة بیَّ تُ  •
 . 3/7من قرار جمعیة البیئة  10للبیئة وفي الفقرة 

، فضًال عن القرارات األخرى ذات الصلة  3/7و 4/6وتظل الفقرات األخرى الواردة في القرارین  •
 ، ذات صلة بإرشاد عمل فریق الخبراء.  2/11و 1/6الصادرة عن جمعیة البیئة، مثل القرارین 

وینبغي أن تستند المداوالت المقبلة إلى العمل الذي ُأنجز بالفعل خالل االجتماعات السابقة لفریق  •
 الخبراء. 

 توجیهات إلى أمانة برنامج األمم المتحدة للبیئة بشأن األعمال التحضیریة لالجتماع الرابع لفریق الخبراء   -باء

 ) 4/6(أ) من قرار جمعیة البیئة 7الجرد (الفقرة  -1

 طلب فریق الخبراء إلى األمانة ما یلي: -5

فضًال عن األعمال  ،للبیئةبرنامج األمم المتحدة التي ینجزها الصلة النظر في األعمال ذات  •
األخرى ذات الصلة، مثل المعلومات المقدمة كجزء من الدراسات التي أجرتها، على سبیل  
المثال، مجموعة العشرین، ومنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، وبرامج البحار 

 نها عبر الحدود؛ اإلقلیمیة واتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص م

الدعوة إلى تقدیم إسهامات طوعیة لعملیة الجرد عن طریق أداة االستقصاء أو بواسطة إسهامات  •
أخرى؛ وال یلزم أن تكون هذه اإلسهامات شاملة ویمكن أن تتناول أي نشاط یعتبره المجیبون ذا 

 صلة؛

 ن شاملة؛تسجیل طائفة واسعة من األنشطة، مع اإلقرار بأن هذه العملیة لن تكو  •
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 تقدیم التوجیه لعملیة تقدیم اإلسهامات وتقدیم الدعم حسب الحاجة.  •

 )4/6(ب) من قرار جمعیة البیئة  7الموارد واآللیات المالیة والتقنیة (الفقرة  -2

 طلب فریق الخبراء إلى األمانة أن تصدر تقریرًا واحدًا یتناول هذین الجانبین ویقوم أیضًا بما یلي:  -6

مثل تلك التي أنجزتها اتفاقیة بازل وشراكتها المعنیة ، النظر في األعمال الموجودة حالیاً  •
دى التعاون بالنفایات البالستیكیة، والشراكة العالمیة لمعالجة مشكلة القمامة البحریة، ومنت

 االقتصادي آلسیا والمحیط الهادئ، وتحالف الكومنولث للمحیطات النظیفة؛

جمع المعلومات من المصادر القائمة والنظر في موارد وآلیات التمویل، مثل الجهات المانحة   •
م عن طریق الهیئات المتعددة األطراف، بما في ذلك البنك قدَّ الثنائیة والمساعدة اإلنمائیة التي تُ 

والمصارف اإلنمائیة اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة، ومنظومة األمم  ،وصندوق النقد الدولي ،لدوليا
المتحدة (بما في ذلك االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف)، ومرفق البیئة العالمیة، وغیرها من 
المصادر ذات الصلة، بما في ذلك المصادر الوطنیة، فضًال عن المعلومات الواردة من 

وأسواق رأس   ،سسات الربحیة وغیر الربحیة، والمؤسساتالقطاع الخاص، بما في ذلك المؤ 
 المال وما إلى ذلك؛ 

تشجیع فهم أفضل للحالة الراهنة للموارد واآللیات التقنیة والمالیة، بما في ذلك نهج دورة الحیاة،   •
فضًال عن تدفقات التمویل بین الجهات المانحة/المؤسسات المالیة الرئیسیة والجهات المتلقیة  

 یدین اإلقلیمي والوطني، بما في ذلك ما یتعلق بالتحدیات والحواجز؛على الصع

دراسة الفرص الجدیدة التي تتاح عن طریق التمویل االبتكاري، بما في ذلك الشراكات بین  •
، بهدف تحدید سبل تعزیز )1*(القطاعین العام والخاص، والتمویل المختلط، وغیر ذلك من الُنُهج

 التعاون؛

الموارد التقنیة الموجودة حالیًا والبدائل واآللیات السلیمة بیئیًا، وتناول  جمع المعلومات عن •
جوانب دورة الحیاة الكاملة للقمامة البحریة والجسیمات البالستیكیة البحریة الدقیقة، مع مراعاة 

 وكذلك المجتمع المدني؛  ،المعلومات الواردة من القطاعین العام والخاص على السواء

  عمل األخرى، وال سیما عملیة الجرد، في االعتبار.أخذ مسارات ال •

 )4/6(ج) من قرار جمعیة البیئة 7الشراكات (الفقرة  -3

 طلب فریق الخبراء إلى األمانة ما یلي:  -7

 مواصلة النظر في الشراكات بوصفها مسألة شاملة لعدة قطاعات؛   •

تقدیم دراسات الحالة اإلفرادیة وأمثلة من الشراكات ذات الصلة، بما في ذلك الشراكات بین  •
 القطاعین العام والخاص والشراكات بین القطاع العام والمجتمع المدني. 

 )4/6(د) من قرار جمعیة البیئة 7الفعالیة (الفقرة  -4

 طلب فریق الخبراء إلى األمانة ما یلي:  -8

 استقصاء الجرد في تحلیل الفعالیة؛ كفالة استخدام نتائج •

مراعاة التعلیقات التي وردت خالل االجتماع الثالث لفریق الخبراء بشأن المنهجیة المقترحة في   •
 ؛ UNEP/AHEG/2019/3/5الوثیقة 
 

 ج ومبدأ ”تغریم الملوث“.خالل االجتماع، أشار بعض المشاركین إلى ُنهج تتبع على الصعیدین الوطني واإلقلیمي، مثل المسؤولیة الممتدة للمنتِ   )1(
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 زت فیما یتعلق بمنهجیات تحلیل الفعالیة؛ نجِ النظر في األعمال الموجودة التي أُ  •

 التشاور مع الدول األعضاء في الفترة الممتدة بین الدورات بشأن وضع منهجیة منقحة؛  •

 أسابیع من االجتماع الرابع لفریق الخبراء؛  6إتاحة المنهجیة المستكملة لالطالع قبل  •

تاحتها إ إجراء عدد قلیل من الدراسات التجریبیة عن طریق تطبیق المنهجیة المستكملة و  •
 ماع الرابع لفریق الخبراء؛ لالطالع قبل االجت

  دعوة اللجنة االستشاریة العلمیة إلى إسداء المشورة بشأن األسالیب المنهجیة المتعلقة بالفعالیة. •

_____________ 
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