كيف يرتبط القرار
«إنهاء التلوث البالستييك :نحو صك دويل ملزم قانوناً»
باملواد الكيميائية
يف آذار/مارس من عام  ،2002وافقت جمعية البيئة يف األمم املتحدة ( )UNEAعىل التفويض يؤكد عىل أهمية تعزيز التصميم املستدام ،فينبغي أن تضمن االتفاقية أن
تفويض واسع للبدء مبحادثات بشأن اتفاقية دولية بغية معالجة املخاطر املتنامية يتم القضاء عىل املواد الكيميائية الخطرة املستخدمة يف إنتاج املواد البالستيكية وأال
الناجمة عن التلوث البالستييك .يهدف نطاق اتفاقية املواد البالستيكية إىل تضمني يتم إعادة تدوير املواد البالستيكية التي تحتوي عىل مواد كيميائية خطرة.
جميع التأثريات عن املواد البالستيكية عىل امتداد دورة حياتها ،مبا يف ذلك التأثريات
الصحة واالتفاقيات البيئية متعددة األطراف :يشري القرار إىل أهمية منع املخاطر
عىل صحة اإلنسان والبيئة الناجمة عن املواد الكيميائية السامة املوجودة يف املواد
التي تهدد صحة اإلنسان والبيئة الناجمة عن املواد البالستيكية السامة ويدعو إىل
البالستيكية .ستكون هذه االتفاقية املستقبلية مبثابة اتفاقية ملزمة قانوناً لدفع
التنسيق مع معاهدات بازل وروتردام وستوكهومل والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية
العامل نحو مستقبل خا ٍل من السموم.
للمواد الكيميائية ( .)SAICMيجب أن تتناول االتفاقية التأثريات الصحية والبيئية
وفقاً لتحليل الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات ( ،)IPENواستنادا ً إىل التفويض ،الناجمة عن التعرض ملواد كيميائية خطرة واالنبعاثات السامة عىل امتداد دورة
يجب أن تتناول االتفاقية النهائية التأثريات الصحية للمواد البالستيكية واملواد حياة املواد البالستيكية.
الكيميائية املرتبطة بها من خالل أربع طرق:
املواد البالستيكية امليكروية :مبا أن القرار يق ّر بأن املواد البالستيكية امليكروية قد
مقاربة دورة الحياة :ينبغي تناول استخدام املواد الكيميائية السامة يف املواد تم تضمينها يف التلوث البالستييك ،فينبغي أيضاً تناول املخاطر الصحية والبيئية
البالستيكية وانبعاثها وأرضارها أثناء مراحل اإلنتاج والتصميم واالستهالك وإدارة الكيميائية الناجمة عن املواد البالستيكية امليكروية ،مبا يف ذلك قدرتها عىل أن تكون
ناقالً للتلوث الكيميايئ.
النفايات كحد أدىن.
التصميم واالقتصاد الدائري :تؤدي املواد الكيميائية املوجودة يف املواد البالستيكية
إىل جعلها غري مستدامة بحيث تصبح مواد غري مناسبة القتصاد دائري .ومبا أن

قررت الدورة الخامسة لجمعية األمم املتحدة للبيئة ( )UNEA5إطالق
املفاوضات يف عام  2022بشأن اتفاقية ملزمة قانوناً خاصة بالتلوث البالستييك.
ستمتلك لجنة املفاوضات الدولية تفويضاً واسعاً بغية تناول التلوث البالستييك من
جميع جوانبه وتأثريه عىل كافة البيئات .ويف حني ال تظهر مصطلحات مثل املواد
الكيميائية واإلضافات والخطر والسام يف النص النهايئ ،فقد تم إدراج املحتوى
الكيميايئ والتأثريات السامة عىل صحة اإلنسان والبيئة بشكل واضح ضمن
التفويض .ستشكل املعاهدة املستقبلية صكاً أساسياً لدفع العامل نحو مستقبلٍ خا ٍل
من السموم.
مقاربة دورة الحياة
يقر القرار بالحاجة إىل معالجة التلوث البالستييك من خالل مقاربة كامل دورة
الحياة ،كام يتطلب الجزء التشغييل من القرار عىل وجه التحديد بأن ميتلك الصك
امللزم قانوناً الذي سيتم وضعه مقاربة شاملة تتناول كامل دورة حياة املواد
البالستيكية .ويعني هذا بأنه سيجري تناول استخدام املواد الضارة وانبعاثها يف
كافة مراحل دورة حياة املواد البالستيكية .وبالحد األدىن ،سيتم تناول التأثريات
السامة للمواد البالستيكية أثناء اإلنتاج والتصميم واالستهالك وإدارة النفايات
ضمن مفاوضات املعاهدة.

الصحة واالتفاقيات البيئية متعددة األطراف
يقر القرار بأهمية منع التلوث البالستييك ومخاطره املرتبطة بصحة اإلنسان
وأرضاره الكبرية عىل رفاه اإلنسان والبيئة .كام يؤكد القرار عىل رضورة تحقيق
هذه األهداف من خالل التعاون والتنسيق مع صكوك أخرى ،مبا يف ذلك
معاهدات بازل وروتردام وستوكهومل والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد
الكيميائية ( .)SAICMويعني ذلك بأن العمل املستقبيل يجب أن يتناول
التأثريات الصحية للمواد البالستيكية ،مبا يف ذلك التأثريات الناجمة عن التعرض إىل
مواد كيميائية خطرة وانبعاثات سامة عىل امتداد دورة الحياة .سيوفر هذا مجاالً
لترسيع تطبيق اتفاقية دولية من شأنها املساعدة يف الحد من التأثريات الصحية
للمواد البالستيكية والنفايات البالستيكية امللوثة مبواد كيميائية سامة.
املواد البالستيكية امليكروية

يقر القرار بأن التلوث البالستييك يتضمن املواد البالستيكية امليكروية .ويعني
ذلك اإلقرار بأن قضية التلوث البالستييك أوسع من مجرد تأثرياتها املادية الناجمة
عن القاممة البالستيكية وبأن هناك رضورة ملعالجة قضية املواد البالستيكية
امليكروية ،مبا يف ذلك البعد املرتبط باملواد الكيميائية .كام يشري القرار إىل الحاجة
إىل آلية ’من العلم إىل السياسات‘ من أجل فهم تأثريات التلوث البالستييك بشكل
أفضل ،بحيث تكون أداة إلدراج التأثريات الكيميائية غري املعرتف بها بعد للمواد
التصميم واالقتصاد الدائري
نص القرار
البالستيكية واملواد البالستيكية امليكروية .باإلضافة إىل ذلك ،فقد ّ
يؤكد القرار عىل أهمية تعزيز التصميم املستدام للمنتجات واملواد بحيث ميكن
 11/2من جمعية األمم املتحدة للبيئة عىل أن «هناك حاجة ملزيد من األبحاث
إعادة استخدامها أو إعادة تصنيعها أو إعادة تدويرها ،وبالتايل االحتفاظ بها ضمن
بشأن الحطام البالستييك البحري واملواد البالستيكية امليكروية ،مبا يف ذلك املواد
االقتصاد ألطول فرتة ممكنة .كام يشري عىل وجه التحديد إىل الهدف املتمثل يف
الكيميائية ذات الصلة ،وخاصة بشأن التأثريات البيئية واالجتامعية – مبا يف ذلك
«تعزيز اإلنتاج واالستهالك املستدامني للمواد البالستيكية ،مبا يف ذلك ومن بني
صحة اإلنسان – واملسارات والتدفقات واملصري ،مبا يف ذلك معدالت التفتت
أمور أخرى ،تصميم املنتج واإلدارة السليمة بيئياً للنفايات ،مبا يف ذلك من خالل
والتحلل ،يف جميع األجزاء البحرية وخاصة يف املجسامت املائية والرتسبات
كفاءة املوارد ومقاربات االقتصاد الدائري» .إن تصميم املواد البالستيكية وإنتاجها
عىل الشواطئ ويف املحيطات ،وكذلك التأثريات عىل مصايد األسامك وتربية
واستهالكها املستدامني يعني بأنه يجب تناول دور املواد الكيميائية .تقر مبادئ
األحياء املائية واالقتصاد» .ويعني هذا بأن االتفاقية ميكنها اإلقرار باملخاطر
االقتصاد الدائري بأن املواد البالستيكية يجب أن تكون خالية من املواد الكيميائية
الناشئة عن املواد البالستيكية امليكروية ،مبا يف ذلك قدرتها عىل أن تكون
الخطرة ،كام تشري مبادئ االستدامة املقرتحة للمواد البالستيكية إىل تقليل استخدام
ناقالت للمواد الكيميائية.
املواد الخطرة إىل الحد األدىن .ينبغي أن تضمن املعاهدة بأن يتم القضاء عىل
استخدام املواد الكيميائية الخطرة يف إنتاج املواد البالستيكية وعدم إمكانية إعادة
تدوير املواد البالستيكية امللوثة مبواد كيميائية خطرة.
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 14/5القضاء عىل التلوث باملواد البالستيكية :نحو وضع صك دويل ملزم قانونا
إن جمعية األمم املتحدة للبيئة،
إذ تالحظ مع القلق أن املستويات العالية واملتازيدة بصورة رسيعة للتلوث باملواد البالستيكية ميثل مشكلة بيئية خطرية عىل نطاق عاملي تؤثر سلباً عىل األبعاد البيئية
واالجتامعية واالقتصادية للتنمية املستدامة،
وإذ تسلم بأن التلوث باملواد البالستيكية يشمل الجسيامت البالستيكية الدقيقة،
وإذ تالحظ مع القلق التأثري املحدد للتلوث باملواد البالستيكية عىل البيئة البحرية،
وإذ تالحظ بأن التلوث باملواد البالستيكية ،يف البيئة البحرية والبيئات األخرى ،قد يتسم بطابع عابر للحدود ويلزم تتبعه ،إىل جانب آثاره ،من خالل نهج دورة العمر
الكاملة ،مع مارعاة الظروف والقدارت الوطنية،
وإذتؤكدمن جديدقاررالجمعيةالعامة70/1املؤرخ25أيلول/سبتمرب ،2015والذياعتمدتبموجبه الجمعية العامة خطة التنمية املستدامة لعام ،2030
وإذ تؤكد من جديد أيضاً مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ،املعتمد يف ريو دي جانريو ،الب ارزيل ،يف عام ،1992
وإذ تشدد عىل الحاجة امللحة إىل تعزيز التفاعل بني العلوم والسياسات عىل جميع املستويات ،وتحسني فهم األثر العاملي للتلوث باملواد البالستيكية عىل البيئة ،وتعزيز
العمل الفعال والتدريجي عىل املستويات املحيل واإلقليمي والعاملي ،مع االعتارف بالدور الهام الذي تؤديه املواد البالستيكية يف املجتمع،
وإذتشري إلىقارارتجمعيةاألمامملتحدةللبيئة  6/1و 11/2و 7/3و 6/4و 7/4و *،9/4وإذتؤكد الحاجة امللحة إىل تعزيز التنسيق والتعاون والحوكمة عىل املستوى العاملي
التخاذ إج ارءات فورية صوب القضاء عىل املدى الطويل عىل التلوث باملواد البالستيكية يف البيئة البحرية والبيئات األخرى ،وإىل تجنب أن ُيلحق التلوث باملواد
البالستيكية الرضر بالنظم اإليكولوجية واألنشطة البرشية التي تعتمد عليها،
وإذ تسلم باملجموعة الواسعة من الُنهج والبدائل املستدامة والتكنولوجيات املتاحة ملعالجة دورة العمر الكاملة للمواد البالستيكية ،وتواصل إلقاء الضوء عىل رضورة
تعزيز التعاون الدويل من أجل تيسري الوصول إىل التكنولوجيا ،وبناء القد ارت ،والتعاون العلمي والتقني ،وإذ تشدد عىل عدم وجود نهج واحد،
وإذ تؤكد أهمية تعزيز التصميم املستدام للمنتجات واملواد بحيث ميكن إعادة استخدامها أو إعادة تصنيعها أو إعادة تدويرها وبالتايل تُحفظ يف االقتصاد ألطول فرتة
ممكنة مع املوارد التي أُنتجت منها ،وتقليل إنتاج النفايات إىل أدىن حد ،وهو ما ميكن أن يسهم بشكل كبري يف اإلنتاج واالستهالك املستدامني للمواد البالستيكية،
وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها الحكومات واملنظامت الدولية ،وال سيام من خالل خطط العمل واملبادارت
* بشأن الحطام البالستييك البحري والجسيامت البالستيكية البحرية ()6/1؛ والقاممة البالستيكية البحرية والجسيامت البالستيكية الدقيقة ( ،11/2و)6/4؛ والقاممة البحرية والجسيامت
البالستيكية الدقيقة ()7/3؛ وإدارة النفايات بطريقة سليمة بيئياً ()7/4؛ ومعالجة التلوث باملنتجات البالستيكية التي تستخدم مرة واحدة (.)9/4
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والصكوكالوطنيةواإلقليميةوالدولية،مبافيذلكاالتفاقاتاملتعددةاألطارفذاتالصلةمنقبيلمبادريت مجموعة الدول السبع ومجموعة العرشين ،مبا يف ذلك خطتا العمل لعامي
 2015و 2017ملعالجة القاممة البحرية؛ وإطار تنفيذ مجموعة العرشين بشأن اإلجارءات املعنية بالقاممة البحرية؛ ورؤية أوساكا للمحيطات الزرقاء؛ وميثاق اللدائن
يف املحيطات؛ وإطار عمل اربطة أمم جنوب رشق آسيا بشأن الحطام البحري؛ وإعالن بانكوك بشأن مكافحة الحطام البحري يف منطقة أمم جنوب رشق آسيا؛ وخارطة
طريق التعاون االقتصادي آلسيا واملحيط الهادئ بشأن الحطام البحري؛ وإعالن قادة  2021لتحالف الدول الجزرية الصغرية النامية؛ وإعالن سانت جون للمجتمع
الكاريبي؛ واتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عرب الحدود؛ ونتائج املؤمتر الو ازري لعام  2021املعنيبالقاممةالبحريةوالتلوثباملوادالبالستي
كية؛وإذتسلمبالحاجةإلىاتخاذإجارءامتتممةورؤيةعاملية متسقة ومنسقة طويلة األجل،
وإذتالحظمعالتقدير لعماللهامالذياضطلعتبهالشاركةالعامليةملعالجةمشكلةالقاممةالبحرية واإلجارءاتاالرميةإلىالتصديللقاممةالبحريةوالتلوثباملوادالبالستيكيةالتييدعمهاوي
نفذهابرنامجاألمم املتحدةللبيئة،ومعأخذفياالعتبارموجزرئيسفريقالخبارءاملخصصاملفتوحالعضويةاملعنيبالقاممة البحريةوالجسيامتالبالستيكيةالدقيقة،والذيقدمخياارتلموا
صلةالعمللتنظرفيهاجمعيةاألمامملتحدةللبيئة يف دورتها الخامسة،
وإذ تؤكد من جديد أهمية التعاون والتنسيق والتكامل بني االتفاقيات والصكوك اإلقليمية والدولية ذات الصلة ،مع إيالء االحتارم الواجب لوالية كل منها ،ملنع التلوث
باملواد البالستيكية ومخاطره ذات الصلة عىل صحة اإلنسانوالتأثيارتاملعاكسةعلىرفاهاإلنسانوالبيئة،مبافيذلكاالتفاقيةالدوليةملنعالتلوثالناجمعنالسفن لعام  ،1973يف
صيغتها املعدلة بربوتوكول عام  1978املتعلق بها ُوعدلت مرة أخرى بربوتوكول عام 1997؛ واتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عرب
الحدود؛ واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضويةالثابتة؛واتفاقيةروترداماملتعلقةبتطبيقإجارءاملوافقةاملسبقةعنعلمعلىموادكيميائيةومبيداتآفات معينة خطرة متداولة
يف التجارة الدولية؛ واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار؛ واتفاقية منع تلوث البحار الناجم عن رميالنفاياتوموادأخرىفيالبحرلعام1972وبروتوكولها؛والنهجاالستارتيجيلإلدا
رةالدوليةللموادالكيميائية؛ واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ واتفاقية التنوع البيولوجي؛ وغري ذلك من املنظامت الدولية ،والصكوك والبارمج اإلقليمية،
وإذ تقر بالجهود التي تقودها املنظامت غري الحكومية والقطاع الخاص،
وإذ تسلم بأن كل بلد يف وضع أفضل يسمح له بفهم ظروفه الوطنية ،مبا يف ذلك أنشطة أصحاب املصلحة فيه ،فيام يتعلق بالتصدي للتلوث باملواد البالستيكية ،مبا يف
ذلك يف البيئة البحرية،
وإذ تسلم أيض باملساهمة الكبرية التي قدمها العاملون يف األوساط الرسمية والتعاونية يف جمع املواد البالستيكية وفرزها وإعادة تدويرها يف بلدان عديدة،
وإذ تؤكد عىل أنه يلزم اتخاذ مزيد من اإلج ارءات الدولية عن طريق وضع صك دويل ملزم قانوناً بشأن التلوث باملواد البالستيكية ،مبا يف ذلك يف البيئة البحرية،
	1

.تطلب إىل املديرة التنفيذية أن تعقد لجنة تفاوض حكومية دولية لبدء عملها خالل النصف الثاين من عام  ،2022عىل أمل استكامل عملها بحلول نهاية
عام 2024؛

	2

.تقر بأنبعضااللتازماتالقانونيةالناشئةعنوضعصكدوليجديدملزمقانوناًستتطلببناء القدارتواملساعدةالتقنيةواملاليةلكيتنفذهاالبلدانالناميةوالبلدانالتيتمراقتصاد
اتهامبرحلةانتقاليةتنفيذا ً فعاال؛

	3

.تقرر أن تضع لجنة التفاوض الحكومية الدولية صكاً دولياً ملزماً قانوناً بشأن التلوث باملواد البالستيكية ،مبا يف ذلك يف البيئة البحريةُ ،يشار إليه من اآلن
فصاعدا ً باسم ’’الصك‘‘ ،قد يتضمن ُنهجاً ملزمة وطوعيةعلىالسواء،استنادا ًإلىنهجشامليتناولدورةالعمرالكاملةللموادالبالستيكية،معامرعاةعدةأمورمن بينها
مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ،وكذلك الظروف والقد ارت الوطنية ،ويشمل أحكاماً للقيام مبا ييل:
)أ

(تحديد أهداف الصك؛

)ب

(تعزيز اإلنتاج واالستهالك املستدامني للمواد البالستيكية من خالل ،من بني أمور أخرى ،تصميم املنتجات وإدارة النفايات بطريقة سليمة بيئياً،
مبا يف ذلك من خالل الكفاءة يف استخدام املوارد ُونهج االقتصاد الدائري؛

)ت

(تعزيز التدابري التعاونية الوطنية والدولية من أجل تقليل التلوث باملواد البالستيكية يف البيئة البحرية ،مبا يف ذلك التلوث القائم باملواد
البالستيكيةً؛

)ث

(وضع وتنفيذ وتحديث خطط عمل وطنية تعكس الُنهج القطرية لإلسهام يف تحقيق أهداف الصك؛

)ج

(تعزيز خطط العمل الوطنية للعمل صوب منع التلوث باملواد البالستيكية وتقليله والقضاء عليه ،ودعم التعاون اإلقليمي والدويل؛
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)ح

(تحديد اإلبالغ الوطني ،حسب االقتضاء؛

)خ

(التقييم الدوري للتقدم املحرز يف تنفيذ الصك؛

)د

(التقييم الدوري لفعالية الصك يف تحقيق أهدافه؛

)ذ

(تقديم تقييامت علمية واجتامعية واقتصادية فيام يتعلق بالتلوث باملواد البالستيكية؛

)ر

(زيادة املعرفة من خالل إذكاء الوعي ،والتثقيف ،وتبادل املعلومات؛

)ز

(تعزيز التعاون والتنسيق مع االتفاقيات والصكوك واملنظامت اإلقليمية والدولية ذات الصلة ،مع االعتارف بواليات كل منها وتجنب
االزدواجية ،وتعزيز تكامل اإلجارءات؛

)س

(تشجيعجميعأصحاباملصلحةمبافيذلكالقطاعالخاصعلىاتخاذإجارءاتوتعزيز التعاون عىل املستويات املحيل والوطني واإلقليمي والعاملي؛

)ش

(بدء خطة عمل متعددة أصحاب املصلحة؛

)ص

(تحديدترتيباتلبناءالقدارتواملساعدةالتقنية،ونقاللتكنولوجيابشأنالرشوطاملتفقعليها بصورة متبادلة ،واملساعدة املالية ،مع االعتارف بأن التنفيذ
الفعال لبعض االلتازمات القانونية مبوجب الصك سيعتمد عىل توافر أنشطة بناء القدارت واملساعدة املالية والتقنية الكافية؛

)ض

(تعزيز أنشطة البحث يف ُنهج مستدامة وميسورة التكلفة ومبتكرة وفعالة من حيث التكلفة ،وتطويرها؛

)ط
	4

.تقرر أيضاً أنه ينبغي للجنة التفاوض الحكومية الدولية أن تنظر ،يف مداوالتها بشأن الصك ،فيام ييل:
)أ

5

(معالجة االمتثال؛

(االلت ازمات والتدابري والُنهج الطوعية يف دعم تحقيق أهداف الصك؛

)ب

(الحاجة إىل آلية مالية لدعم تنفيذ الصك ،مبا يف ذلك خيار إنشاء صندوق مخصص متعدد األطارف؛

)ت

(املرونةفيأنبعضاألحكاميمكنأنتمنحالبلدانسلطةتقديريةفيتنفيذالتازماتها،معامرعاة ظروفها الوطنية؛

)ث

(أفضل العلوم املتاحة ،واملعارف التقليدية ،ومعارف الشعوب األصلية ونظم املعارف املحلية؛

)ج

(الدروس املستفادة وأفضل املامرسات ،مبا يف ذلك تلك املستمدة من األوساط غري الرسمية والتعاونية؛

)ح

(إمكانية وضع آلية لتقديم معلومات علمية واجتامعية اقتصادية متعلقة بالسياسات ،وتقديم تقييم بشأن التلوث باملواد البالستيكية؛

)خ

(كفاءة التنظيم وتبسيط ترتيبات األمانة؛

)د

(أي جوانب أخرى قد ت ارها لجنة التفاوض الحكومية الدولية ذات صلة؛

	5

.تطلب إىل املديرة التنفيذية لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن تدعو فريقاً عامالً مخصصاً مفتوح العضوية إىل عقد اجتامع خالل النصف األول من عام
 2022للتحضري لعمل لجنة التفاوض الحكومية الدولية ومناقشةالجدواللزمنيوتنظيمعمالللجنةعلىوجهالخصوص،معامرعاةاألحكاموالعنارصاملحددةيف
الفقرتني3و4منهذاالقارر؛

	6

.تشدد عىل الحاجة إىل ضامن أوسع مشاركة ممكنة وأكرثها فعالية يف أعامل الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية وأعامل لجنة التفاوض الحكومية
الدولية؛

	7

.تطلب إىل املديرة التنفيذية ،عىل سبيل األولوية ،أن تقدم الدعم الالزم للبلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية لتمكينها من املشاركة
بفعالية يف عمل الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية وعمل لجنة التفاوض الحكومية الدولية؛

	8

.تطلب أيضاً إىل املديرة التنفيذية أن تكفل تقديم الدعم الالزم من أمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية ولجنة
التفاوض الحكومية الدولية؛

	9

.تقرر أن تكون املشاركة يف الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية ولجنة التفاوض الحكومية الدولية مفتوحة لجميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة
وأعضاء الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة ،وملنظامت التكامل االقتصادي اإلقليمية ،وألصحاب املصلحة املعنيني ،مبا يتفق مع قواعد األمم املتحدة السارية؛

	10

.تدعوالحكوماتوأصحاباملصلحةاآلخرينالقادرينعلىتوفريمواردمنخارجامليازنية للمساعدةعلىدعمتنفيذهذاالقاررإلىأنتقومبذليك؛

11

.تطلب إىل املديرة التنفيذية أن تيرس مشاركة الصكوك واملبادارت اإلقليمية والدولية ذات الصلة وجميع أصحاب املصلحة ذوي الصلة والتعاون والتنسيق
معها بشكل وثيق يف سياق والية لجنة التفاوض الحكومية الدولية؛

	12

.تطلب أيضا إىل املديرة التنفيذية أن تعقد مؤتم ار دبلوماسيا للمفوضني عند استكامل املفاوضات من جانب لجنة التفاوض الحكومية الدولية ،بغرض اعتامد
الصك وفتح باب التوقيع عليه؛

	13

.تطلب كذلك إىل املديرة التنفيذية أن تقدم إىل جمعية البيئة يف دورتها السادسة تقري ار عن التقدم املحرز يف عمل لجنة التفاوض الحكومية الدولية؛

	14

.تطلب إىل املديرة التنفيذية أن تواصل دعم وتعزيز عمل الشاركة العاملية ملعالجة مشكلة القاممة البحرية ،وتعزيز املعارف العلمية والتقنية والتكنولوجية
فيام يتعلق بالتلوث باملواد البالستيكية ،مبا يف ذلك يف البيئة البحرية ،بشأن منهجيات الرصد وتبادل البيانات واملعلومات العلمية وغريها من البيانات
واملعلومات املتاحة ذات الصلة؛

	15

.تدعو جميع الدول األعضاء إىل مواصلة األنشطة وتكثيفها ،واعتامد تدابري طوعية ،ملكافحة التلوث باملواد البالستيكية ،مبا يف ذلك تدابري تتعلق باالستهالك
واإلنتاج املستدامني ،وقد تشمل ُنهج االقتصاد الدائري؛وإلىتطويروتنفيذخططعملوطنية،معتعزيزاإلجارءاتواملبادارتالدوليةمبوجباألطرالتنظيمية الوطنية،
وتقديم – عىل أساس طوعي – معلومات إحصائية عن إدارة النفايات البالستيكية بطريقة سليمة بيئياً ،حسباالقتضاء،معامرعاةالظروفالوطنية؛

	16

.تطلب إىل املديرة التنفيذية ،رهناً بتوافر املوارد املالية ،أن تعقد ،باالقتارن مع الدورة األوىل للجنة التفاوضالحكوميةالدوليةواستنادا ًإلىاملبادارتالقامئةحسباال
قتضاء،منتدىمفتوحاًلجميعأصحاباملصلحة من أجل تبادل املعلومات واألنشطة املتعلقة بالتلوث باملواد البالستيكية.
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