الشراكة العاملية ملعاجلة مشكلة القمامة البحرية
الغرض واملهمة والتنظيم
تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٨

هتيئة جمتمع عاملي مستنري يتعاون يف العمل من أجل بلوغ اهلدف املتمثل يف حميط ال يتضرر ابلقمامة
البحرية  -عن طريق التخلص النهائي من عمليات التصريف واالضطالع أبنشطة حمددة لإلزالة
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أوالا  -معلومات أساسية
 -١تقدم خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠3٠وأهداف التنمية املستدامة إطاراً شامالً للسعي إىل حتقيق
جمتمع أكثر استدامة .وسيتطلب حتقيق أهداف التنمية املستدامة أن تعمل القطاعات واجلهات الفاعلة املختلفة
معاً على حنو متكامل ابالستفادة املشرتكة من املوارد املالية واملعارف واخلربات .ويؤكد اهلدف ( ١7تعزيز وسائل
التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية املستدامة) أن الشراكات املبتكرة اليت تضم أصحاب
مصلحة متعددين ستؤدي دوراً حامساً يف دعم اجلهود الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة أببعادها الثالثة -
االقتصادية واالجتماعية والبيئية  -حبلول عام .٢٠3٠
 -٢الشراكة العاملية ملعاجلة مشكلة القمامة البحرية (الشراكة) هي شراكة بني أصحاب مصلحة متعددين
توفر آلية فريدة جتمع بني كل اجلهات الفاعلة العاملة بشأن القمامة البحرية من أجل تقاسم املعارف واخلربات
والنهوض ابحللول الرامية ملعاجلة هذه املشكلة العاملية امللحة .وهدف الشراكة ،على النحو املبني يف بيان مهمتها،
هو محاية البيئة البحرية العاملية ورفاه اإلنسان وحياة احليوان عن طريق معاجلة املشكلة العاملية للقمامة البحرية.
وانطلقت الشراكة يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (ريو  )٢٠+يف حزيران/يونيه  ٢٠١٢استجابة للطلب
الوارد يف إعالن مانيال لدعم تنفيذ برانمج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية ،الذي شكل
وثيقة ختامية لالجتماع احلكومي الدويل الثالث الستعراض برانمج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة
الربية ،الذي عقد يف كانون الثاين/يناير  .٢٠١٢وتتوىل جلنة توجيهية قيادة الشراكة يف حني يوفر برانمج األمم
املتحدة للبيئة (برانمج البيئة) خدمات األمانة هلا.

اثنياا  -الرسالة واألهداف
ألف  -بيان املهمة
 -3تسعى الشراكة العاملية ملعاجلة مشكلة القمامة البحرية إىل محاية يةالبيئة
البحررفاه اإلنسان
العاملية و
وحياة احليوان مبعاجلة املشكلة العاملية للقمامة البحرية ،وذلك عن طريق ما يلي:
الناشئة؛

(أ)

توفري آلية للتعاون والتنسيق؛ وتقاسم األفكار واملعارف واخلربات؛ وحتديد الثغرات واملسائل

(ب) االستفادة من اخلربات واملوارد واحلماس لدى مجيع اجلهات صاحبة املصلحة؛
(ج) اإلسهام بشكل كبري يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  ،٢٠3٠خصوصاً الغاية ١-١4
(منع التلوث البحري جبميع أنواعه واحلد منه بقدر كبري ،وال سيما التلوث الناجم عن األنشطة الربية ،مبا يف
ذلك احلطام البحري ،وتلوث املغذايت ،حبلول عام .)٢٠٢5
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ابء  -األهداف احملددة
-4

األهداف احملددة للشراكة هي كما يلي:

(أ) القيام بدور املنرب العاملي أو اآللية العاملية اليت جتمع كل اجلهات صاحبة املصلحة بشأن مشكلة
القمامة البحرية ،وحتفيز عزم العمل بشأن هذه املسألة واحلفاظ عليه؛
(ب) تيسري التعاون بني احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واهليئات اإلقليمية والقطاع اخلاص
واجملتمع املدين واألوساط األكادميية ،يف مجلة أمور منها ما يلي:
’ ‘١تقاسم املعلومات وحتسني إدارة املعارف؛
’ ‘٢إذكاء الوعي؛
’ ‘3إعداد و/أو نشر أنواع التكنولوجيا اجلديدة السليمة بيئياً؛
’ ‘4بناء القدرات؛
’ ‘5اإلجراءات الوقائيـة؛
’ ‘6إجراءات االسرتداد على أساس املخاطر؛
’ ‘7املسائل الناشئة؛
’ ‘٨التواصل الفعال.
(ج) تقاسم املعلومات ذات األمهية عن املشاريع واملبادرات ،مبا يف ذلك حتديد ومعاجلة الثغرات
وتفادي ازدواجية اجلهود ،وكذلك تقاسم املعلومات عن فرص التمويل ،وتيسري مواءمة املشاريع واملبادرات مع
التمويل؛
(د)

إذكاء الوعي بشأن الشراكة ،وحتديد اجلهات الفاعلة واجتذاب أعضاء جدد لالنضمام إليها؛

(ه) اإلسهام يف خطط العمل املتعلقة ابلقمامة البحرية على خمتلف املستوايت حسب االقتضاء
(مجيع األعضاء)؛
الوقائي؛

(و) إبالغ املعلومات وتوفري التوجيهات استناداً إىل أفضل املعارف العلمية املتاحة ووفقاً للنهج

(ز) ختفيض تسرب املواد البالستيكية إىل احمليطات ،عن طريق حتسني التصميم؛ تطبيق مبادئ
التخفيض وإعادة االستخدام وإعادة التدوير؛ تعزيز نظم احللقة املغلقة ودورات اإلنتاج اليت تتبع هُنهجاً أكثر دائرية؛
السعي إىل حتقيق أقصى قدر ممكن من الكفاءة يف استخدام املوارد والتقليل إىل أدىن حد ممكن من إنتاج
النفاايت؛
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(ح) دعم تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة ،مبا فيها القرار  ،١/7٠الذي
اعتمدت اجلمعية مبوجبه الوثيقة اخلتامية ملؤمتر قمة األمم املتحدة العتماد خطة التنمية ملا بعد العام ،٢٠١5
واملعنون ”حتويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام  ،“٢٠3٠وقرارات مجعية األمم املتحدة للبيئة بشأن القمامة
البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة أو واملتعلقة هبذا املوضوع ،وغريها من القرارات واملقررات الدولية
ذات الصلة؛
(ط) دعم تنفيذ األطر ذات الصلة القانونية والسياساتية واملؤسسية وغريها من األطر اليت تعزز القانون
الدويل فيما يتعلق ابلقمامة البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة.
جيم  -أعضاء الشراكة
 -5ميكن ألي كيان أن يصبح عضواً يف الشراكة بتقدمي طلب عن طريق استمارة العضوية املتاحة على
املنرب اإللكرتوين للشراكة على شبكة اإلنرتنت( .)١ومبجرد تقدمي االستمارة ،تتلقى اجلهة اليت قدمت الطلب
وثيقة تؤكد عضويتها وتضاف إىل قائمة التوزيع الربيدي لألعضاء يف الربانمج .وتتلقى أيضاً معلومات عن
الشراكة وتدعى إىل املشاركة يف احللقات الدراسية الشبكية التابعة للشراكة.

اثلثاا  -اللجنة التوجيهية
ألف  -االختصاصات
القمامة البحر
 -6حتدد اللجنة التوجيهية أولوايت التوجه االسرتاتيجي للشراكة العاملية ملعاجلة مشكلةية ،مبا
يف ذلك مواصلة تطويرها وعالقته مع املبادرات األخرى ،وأولوايهتا وهيكلها؛ وحتدد أنشطة الشراكة من خالل
خطط العمل السنوية ،وتقيم التقدم الذي حتققه يف هذا الصدد؛ وتعزز اإلجراءات واملبادرات اليت تتخذها
الشراكة ومنافعها كشراكة تضم أصحاب مصلحة متعددين.
ابء  -املهام واملسؤوليات
يتوىل أعضاء اللجنة التوجيهية املسؤوليات التالية:

-7
أنشطتها؛

(أ)

وضع خطة العمل السنوية للجنة التوجيهية وتنفيذها ،عند االقتضاء ،عن طريق اإلسهام يف

(ب) وضع خريطة طريق لألجل البعيد مع مراعاة العمليات واألهداف ذات الصلة؛
(ج) حضور اجتماعات اللجنة التوجيهية وتقدمي املداخالت يف الوقت املناسب؛
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الرئيسية؛

(د)

تقدمي التوصيات إىل األمانة بشأن مهام حمددة ،وتقدمي املشورة واإلسهامات بشأن األنشطة

(ه) نشر وتقدمي املعلومات عن املبادرات اجلديدة والقائمة والتطورات املستجدة على الصعيدين
العاملي واإلقليمي يف اللجنة التوجيهية واإلبالغ هبذه املعلومات إىل النطاق األوسع للشراكة على النحو املناسب،
وذلك بوسائل منها املنرب اإللكرتوين للشراكة على شبكة اإلنرتنت؛
(و) تشجيع الشراكة ومتثيلها حسب االقتضاء.
جيم  -العضوية
 -٨من أجل املساعدة يف اختيار أعضاء اللجنة التوجيهية وإلرشاد برانمج أنشطة اللجنة ،أنشئت جمموعة
من املعايري ،على النحو التايل:
(أ)

ينبغي اختيار األعضاء من بني الشركاء يف الشراكة العاملية ملعاجلة مشكلة القمامة البحرية؛

(ب) ينبغي أن يشارك األعضاء بصفتهم املؤسسية وال يسمح أبكثر من عضو واحد لكل شريك؛
(ج) ينبغي أن تشمل عضوية اللجنة التوجيهية متثيالً خلربات الشركاء يف الشراكة العاملية ملعاجلة
مشكلة القمامة البحرية وتنوعهم اإلقليمي ،وميكن أن تتألف من الدول وهيئات األمم املتحدة واهليئات اإلقليمية
ومنظمات القطاع اخلاص واجملتمع املدين وغريها من املنظمات املعنية؛
اجلنسني؛

(د)

ولدى اختيار أعضاء اللجنة التوجيهية تسعى األمانة واللجنة إىل كفالة التمثيل املتوازن بني

(ه) وجيوز ألي عضو يف الشراكة أن يقرتح عضواً جديداً يف اللجنة التوجيهية .وتوافق األمانة على
األعضاء اجلدد ابلتشاور مع اللجنة التوجيهية .ويهنظر يف وضع حد لعدد األعضاء من أجل ضمان التواصل
الفعال؛
(و) وختضع عضوية اللجنة التوجيهية للتناوب مع ضمان استمرارية العضوية؛
(ز) ومتنح مقاعد دائمة يف عضوية اللجنة التوجيهية لربانمج األمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة األغذية
والزراعة لألمم املتحدة ،واملنظمة البحرية الدولية ،وفريق اخلرباء املشرتك املعين ابجلوانب العلمية حلماية البيئة
البحرية؛
(ح) وخيتار أعضاء اللجنة التوجيهية رئيسني مشاركني ملدة رائسة تستمر سنتني وميكن جتديدها
ابالتفاق مع اللجنة التوجيهية؛
مراقبني؛
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(ي) وتسعى اللجنة التوجيهية إىل عقد اجتماع مباشر مرة واحدة يف السنة على األقل ،وإىل املشاركة
يف اجتماعات ابلوسائل اإللكرتونية ست مرات يف السنة على األقل ،وإىل استخدام تطبيق تقاسم امللفات
 Basecampمن أجل تبادل املعلومات على حنو فعال.

رابعاا  -مشاركة الكياانت اإلقليمية :املراكز اإلقليمية
 -9تعترب مشاركة اهليئات اإلقليمية عنصراً أساسياً يف جناح تنفيذ برانمج عمل الشراكة .وتوفر برامج البحار
اإلقليمية واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األمساك شبكات قائمة من اجلهات صاحبة املصلحة الرئيسية املعنية
وميكن االعرتاف هبا كمراكز إقليمية للشراكة العاملية ملعاجلة مشكلة القمامة البحرية ،حسب االقتضاء ،وفقاً
لألهداف املقرتحة ومشروع اختصاصات املراكز اإلقليمية .وميكن ألنواع أخرى من املؤسسات املعنية أن تعمل
كمراكز إقليمية.
 -١٠وميكن أن يقرتح أعضاء الشراكة إنشاء مركز إقليمي للجنة التوجيهية إذا كان بوسعهم حتمل املسؤولية
عن ذلك املركز .وجيب أن توافق اللجنة التوجيهية على أي اقرتاح من هذا القبيل .ومتثل املراكز اإلقليمية بعضو
واحد يف اللجنة التوجيهية.

خامساا  -مهام األمانة
 -١١ويوفر برانمج البيئة خدمات األمانة (األمانة) للشراكة وجلنتها التوجيهية .وستكون األمانة مسؤولة عما
يلي:
(أ)
يتعلق مبا يلي:

العمل إىل جانب اللجنة التوجيهية لدعم مهامها ،مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر فيما
’ ‘١العمل مع الرئيسني املشاركني لعقد االجتماعات ،ووضع جداول األعمال ،وتوزيع
املعلومات والتماس التعليقات وصياغة تقارير االجتماع فضالً عن جتميع وتوثيق
املعلومات ذات الصلة؛
’ ‘٢إعداد اإلحاطات إىل اللجنة التوجيهية بشأن برانمج العمل وميزانية الشراكة على أساس
سنوي؛
’ ‘3إطالع اللجنة التوجيهية على ما يستجد من الطلبات واالقرتاحات املتعلقة بعضوية
اللجنة التوجيهية.

(ب) الشروع ،استناداً إىل مدخالت اللجنة التوجيهية ،يف األنشطة اليت تدعم تنفيذ أهداف الشراكة،
مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:

110319

K1900239

FRAMEWORK DOCUMENT

7

3

’ ‘١احملافظة على القدرات الوظيفية ودقة املعلومات يف املنرب اإللكرتوين للشراكة على شبكة
اإلنرتنت()٢؛
’ ‘٢تنفيذ أنشطة التوعية املوجهة إىل املنظمات واملؤسسات اليت حددت ابعتبارها إضافات
مفيدة إىل النطاق األوسع للشراكة و/أو اللجنة التوجيهية؛
’ ‘3احملافظة على التواصل مع املراكز اإلقليمية وغريها من الشبكات املعنية واجلمع بصورة
دورية ألحدث املعلومات منها اليت ميكن توزيعها على اللجنة التوجيهية والنطاق األوسع
للشراكة؛
’ ‘4استضافة احللقات الدراسية الشبكية واالجتماعات واملؤمترات وغريها من األنشطة اليت
يدعى إليها النطاق األوسع من الشراكة العاملية ملعاجلة مشكلة القمامة البحرية؛
’ ‘5إنشاء وتعهد قائمة أبعضاء الشراكة والشبكات ترد فيها املعلومات عن األنشطة الرئيسية
ومسائل جهات التنسيق والنطاق اجلغرايف ألعضاء الشراكة وتقدم تفاصيل االتصال
املباشر مع جهات التنسيق؛
’ ‘6اقرتاح أولوايت للشراكة من أجل السعي إىل إقامة شراكات مع اجلهات املاحنة اخلارجية
و/أو األعضاء والشركاء احملتملني.

سادساا  -املنرب اإللكرتوين للشراكة العاملية ملعاجلة مشكلة القمامة البحرية
 -١٢ميثل املنرب اإللكرتوين للشراكة العاملية ملعاجلة مشكلة القمامة البحرية املساحة املخصصة لتبادل املعلومات
بني األعضاء يف الشراكة واجلهات اليت حيتمل أن تنضم إىل عضويتها وغري األعضاء فيها .واملنرب موقع شبكي
مفتوح يعمل كمركز معلومات شبكي الستضافة مجيع املعلومات ذات الصلة ابلشراكة ويقدم حملة عامة عن
املشاريع (مثالً املشاريع اليت ينفذها األعضاء).
 -١3ويسمح املنرب بتقاسم املعلومات بني الشركاء بشأن املشاريع واملبادرات اليت ينفذها كل من الشركاء،
وكذلك بشأن أفضل أنواع التكنولوجيا املتاحة/أفضل املمارسات البيئية ،وعن دراسات احلاالت اإلفرادية ،وخطط
العمل ،واملنشورات الرئيسية واملناسبات ،من بني أمور أخرى .ويوفر املنرب أيضاً إمكانية االستفادة من الدورات
اإللكرتونية املفتوحة احلاشدة واخلدمات األخرى اليت يرعاها الشركاء ،مبا يف ذلك برانمج األمم املتحدة للبيئة.
وحيتوي املنرب على قسم للتسجيل يف الشراكة ،تديره األمانة.
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سابعاا  -التمويل
 -١4تتوىل تقدمي خدمات األمانة حالياً أمانة برانمج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية
يف برانمج األمم املتحدة للبيئة.
 -١5وميكن استخدام التمويل املخصص الذي تقدمه اجلهات املاحنة للشراكة يف متويل األنشطة ذات األولوية
فيما يتعلق ابجتماعات اللجنة التوجيهية ،وأنشطة االتصال املتعلقة ابلشراكة (مثل تكاليف املنرب االلكرتوين
للشراكة ،واجتماعات األعضاء) واألنشطة احملددة اليت حتددها خطة عمل الشراكة العاملية ملعاجلة مشكلة القمامة
البحرية.
 -١6وليست هناك ميزانية للشراكة العاملية ملعاجلة مشكلة القمامة البحرية .ويتوقع أن يتوىل أعضاء الشراكة
املسؤولية عن متويل وتنفيذ األنشطة اخلاصة بكل منهم دعماً ألهداف الشراكة.
 -١7وتسعى الشراكة إىل توفري منرب للمواءمة تسعى فيه الشراكة إىل حتديد املصادر املناسبة للتمويل أو
االستفادة من املبادرات اجلارية األخرى عند االقتضاء وإىل تقدمي معلومات عن فرص التمويل أو املنح املقدمة
لألعضاء.
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