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نشطةاألعنالناجمالتلوثسيماوالكبير،بقدر

وتلوثالبحري،الحطامذلكبماالبرية،
‘‘2025عامبحلولالمغذيات،
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الحطامكثافةوالساحليالتخثثمؤشر’’
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:(ب)١-١-١٤المؤشر

‘‘البالستيكيالحطامكثافة’’

برنامج األمم المتحدة للبيئة هي الوكالة الراعية لهذا المؤشر



المقدمة منطنمليون2.41إلى1.15أنإلىالتقديراتتشير•
منأكثر.األنهارمنعامكلالمحيطتدخلالبالستيك
لننهأيعنيمماالماء،منكثافةأقلالبالستيكهذانصف
.بالبحريصطدمأنبمجرديغرق

فيرونةمطفوا  واألكثراألقوىالبالستيكيةالموادتُظهر•
فهي.طويلةلمسافاتبنقلهايسمحمماالبحرية،البيئة
نعبعيداطريقهاتجعلألنهاالبحرسطحعلىتستمر

مثالمتقاربةالتياراتطريقعننقلهمويتمالشاطئ،
.الرقعةفيالنهايةفييتراكمون



المقدمة

فييكيةللبالستالرئيسيةالمصادر
مصادرهيالبحريةالبيئة

السطحيالجريانمنأرضية،
والعواصف،الحضريةللمناطق
وزوارالمجاري،وتدفقات
التخلصكفايةوعدمالشواطئ،

ةواألنشطوإدارتها،النفاياتمن
واإلغراقوالبناء،الصناعية،

يكالبالستينشأ.القانونيغير
بشكلالمحيطاتمنالمستخرج
اكاألسمصيدصناعةمنرئيسي

حياءاألوتربيةالبحريةواألنشطة
.المائية

ي اللدائن الدقيقة األولية ف

IUCNالمحيطات، 



المقدمة

تأثيرأنبشالعالميالقلقإثارةإلىوالعامالعلميالوعيتزايديؤدي•
المناطقفيتيكالبالسوتراكمالبحريةالكائناتتبتلعهالذيالبالستيك
(ريةالدائأوالعاموديةالقمامةدوامات)للمحيطاتوالنائيةالساحلية

الشواطئتنظيفعملياتمثلوالعامة،الخاصةالمبادراتتمثل•
الرئيسيالمصدرالشواطئ،حطامإزالةوحمالتالتطوعية
.البحريةالقمامةوأنواعبكمياتالمتعلقةللمعلومات

تجاتالمنأوالموادأوللتكنولوجياتصوروضعمنسيسرعأنهكما•
.البالستيكمحللتحلالجديدة



المقدمة
زات قياسات تركي-الخريطة العالمية لتركيزات البالستيك في المحيطات 

شير ت(. مجموعة بيانات غير مصححة)البالستيك دون تصحيح ظروف الرياح 
تتضمن (. نمفتاح رموز الخريطة في أعلى اليمي)دوائر اللون إلى تركيزات الكتلة 

شبكة سحب 3070)موقعا  851مجموعة البيانات متوسط التركيزات في 
.يانات هذهتم اشتقاق تقدير منخفض للحمل البالستيكي من مجموعة الب(. سطحية



لماذا هذا الهدف 
من أهداف 

التنمية 
المستدامة مهم؟

ألكثراالمشكلةهيالبالستيكيةالموادمنالتلوث•
يهددأنهكما.البحريةالبيئةعلىتؤثرالتيانتشارا  
وجودتها،األغذيةوسالمةالمحيطات،صحة
يفويساهمالساحلية،والسياحةاإلنسان،وصحة
.المناختغير

التابعةليةالدوالحكوميةاألوقيانوغرافيةللجنةوفقا  •
أربعةأيضا  هناك،(IOC-UNESCO)لليونسكو
:البحريةالنفاياتمؤشراتمنرئيسيةأنواع
أوالشواطئعلىالبالستيكيالحطامترسب/جرف1.

،(الشاطئنفايات)الساحليالخططول

المائي،العامودفيالبالستيكيالحطام2.

البحر،قاعفيالبالستيكيالحطام3.

طيورمثل)الحيةالكائناتتبتلعهالذيالبالستيك4.
.(البحر



التعريف

بيئاتالفيللمغذياتالزائدالتحميل-التخثث•
ىإليؤديمماالبشرية،المصادرمنالساحلية
والعوالقوالطحالبللنباتاتالمفرطالنمو
.النباتية

االقتصاديةالمنطقة-الساحليةالمنطقة•
منبحريميل200)(EEZ)الوطنيةالخالصة
مماألاتفاقيةفيالمبينالنحوعلى(الساحل
.البحارلقانونالمتحدة

أوثابتةصلبةمادةأي-البحريةالنفايات•
هامنالتخلصأوفقدهايتممعالجةأومصنعة
.ساحليةوالالبحريةالبيئةفياألمربهاوينتهي



القيود

ياناتالبالبلدانتستخدمأنالمفترضمن
نألنظرا  ولكنبنشاط،القراراتالتخاذ

ليجعذلكفإنللحدود،عابرةالمحيطات
.معقدةهذهالقرارصنععملية



-المنهجية 
الطريقة

درصعملياتمنعالميا  المتاحةالبيانات:(1)األولالمستوى

والنمذجةاألرض

منجمعهاسيتمالتيالوطنيةالبيانات:(2)الثانيالمستوى

دعنالصلة،ذياإلقليميةالبحاربرنامجخاللمن)البلدان

بحارالبرنامجفياألعضاءللبلدانبالنسبةأي)االقتضاء

(اإلقليمية

ةالتنميمؤشرضوءفيالمحرزالتقدمرصدفيالبالستيكيالحطامرصدمعايير
(ب)١-١-١٤المستدامة

يتعلق ( 3)المستوى الثالث 
بالبيانات التكميلية



–المنهجية 
المستوى األول 

(1)

أمتار10منأكبربالستيكيةرقع
ناعيةالصاألقمارعلىالقائمةالعالميةالبياناتمنتجات•

ناسا).المؤشرلهذااإلحصائيةالبياناتمصدرهي

(NASA)األوروبيةالفضاءووكالة(ESA))

اعيةالصنباألقماربعدعناالستشعارحاليا  يمكنال•

إالالمائيالعامودفيالبالستيكمناألطيافالمتعددة

ظلوفي(أمتار10منأكثر)حجما  األكبرللعناصر

(غيومبدون)جيدةجويةظروف

وطنية،بريةمصادرعنالناشئةالشواطئنفايات
العائمتيكوالبالسوالبالستيكالبحريالعمودفيوالبالستيك

يلومتركلكلالبالستيكيةالموادعددمتوسط)البحرقاعفي
(مربع

باتباعالشواطئمسوحاتخاللمنالمراقبةتتم•

.موحدةمراقبةإرشاداتأوبروتوكوالت

دامباستخالبحريةللنفاياتعالمينموذجباستخدام•

OceanParcels v2.0،الغرانجلتحليلإطاروهو

خصيصللتقابلةالجسيماتتتبعمحاكاةإلنشاءالمتطور

.المحيطدوراننماذجمنمخرجاتباستخدام



–المنهجية 
المستوى األول 

(1)

حيحالصالتخطيطأجلمنالمسوحتوقيتفيالنظرالمهممن•

.الفعالةللمسوح

:وهماالشواطئمسحمنرئيسياننوعانهناك•

إجراؤهيتمإجراءأفضل-السريعالتقييممسوح1.

مسوحللأساسخطلبناءالطبيعية،للكوارثاستجابة

علىاتللنفايالساخنةالنقاطلتحديدأو/والمستقبلية

الشواطئ

الساحلياللخطالروتينيةالمراقبة2.

كيةالبالستيالعناصرعددمتوسطحسابيمكن•

.منهاعيناتأخذتممنطقةلكل

افةالكثلتقديرمكانيجغرافيبنموذجيوصى•

.وطنيمتوسطوإلنشاءالساحلعبر



البيانات

ية، بيانات األقمار الصناع-مصادر البيانات •
.النماذج العالمية، الحكومة الوطنية

من خالل برنامج البحار -جمع البيانات •
ت اإلقليمية، االدارة الوطنية لدراسة المحيطا

،(NOAA)والغالف الجوي 
GEOBluePlanet، النظام العالمي إلدارة

(GNMS)المغذيات 

اءستكون البيانات متاحة لجميع الدول األعض•

ر أنها كما يتم تحديث عدد األطراف التي تعتب•
قدمت استراتيجيات وخطط العمل الوطنية

والتي 2010للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
لتنوع تأخذ في االعتبار الخطة االستراتيجية ل

.بانتظام( 2020-2011)البيولوجي 

ذوذ أ والش-تم اإلبالغ عن انحراف الكلوروفيل•
.2021شباط /بيانات رصد األرض في فبراير

لبلدان سيتم جمع البيانات الموقعية مباشرة من ا•
في وقت الحق من هذا العام من خالل برنامج 

.البحار اإلقليمية

ركاؤه سيتولى برنامج األمم المتحدة للبيئة وش•
.معالجة البيانات



–مثال 
دليل خطوة 

بخطوة

:١-١-١٤المستدامةالتنميةأهدافمؤشر
البالستيكيالحطامكثافة

الشاطئنفايات:البديلالمؤشر

لمبادئلوفقا  الشواطئنفاياتمسوح:المنهجية
نةاللج/المتحدةلألممالتشغيليةالتوجيهية
واليونسكوالدوليةاألولمبية

ولةالمسؤالوطنيةالسلطةتحدد:االولىالخطوة
حريالبالتلوثعنواإلبالغالبياناتجمععن

مسوحتنفيذعنالمسؤولةالمنظمة/والهيئة
.الشواطئنفايات

اطئالشولنفاياتمسوحإجراء:الثانيةالخطوة
المتحدةألمملالتشغيليةالتوجيهيةالمبادئباتباع
سكوواليونالدوليةاألولمبيةاللجنة/للبيئة



–مثال 
دليل خطوة 

بخطوة

يجب األسئلة الرئيسية ومعايير الرصد التي
ئ أن تتناولها برامج مراقبة نفايات الشواط

:هي

معايير الرصد أسئلة الرصد

ر مع وتتغي( الوزن/العدد)كمية النفايات 

مرور الوقت

فيف استراتيجيات تخ/هل إدارة النفايات

النفايات فعالة؟

واع عناصر المؤشر ألن)فئات النفايات 

ب ، مفصلة حس(معينة من االستخدامات

الجنس حيثما أمكن ذلك

ما هي المصادر واألنشطة التي تؤدي 

إلى إنتاج النفايات البحرية؟

ي قد عناصر المؤشر الت)فئات النفايات 

(يةتشكل مخاطر محددة على الحياة البر

رية هل هناك تهديد للكائنات الحية البح

والنظم البيئية؟



–مثال 
دراسة حالة 
يافيجي وكولومب

إمكانية االستفادة من عمليات تنظيف الشواطئ: فيجي
الحالية

ليس لدى فيجي حاليا  برنامج وطني لرصد المواد •
واطئ في وتجرى عمليات تنظيف الش. البالستيكية البحرية

ا  وال البالد؛ ومع ذلك، تميل هذه األحداث إلى التنظيم محلي
الوطني يمكن لبرنامج الرصد. يتم جمع البيانات بشكل عام

لمحلية هذه المستقبلي البناء على عمليات تنظيف الشواطئ ا
منهجية خطوة بخطوة لمؤشر أهداف من خالل دمجها في 

التنمية المستدامة الوكيل بنفايات الشاطئ

عن تركيزات تتوفر أيضا  بعض البيانات الوطنية واإلقليمية•
نات اللدائن الدقيقة في المياه السطحية والرواسب والكائ

ام يتم جمع بيانات اللدائن الدقيقة هذه باستخد. الحية
.للعينات البحرية NOAAمنهجيات 



–مثال 
دراسة حالة فيجي

وكولومبيا

الدقيقةاللدائنعلىالتركيز:كولومبيا

ستيكيةالبالالموادبرصدحاليا  كولومبياتقومال•

ميتذلك،ومع.الوطنيالمستوىعلىالبحرية

محطات(6)ستفيالدقيقةاللدائنبياناتجمع

اكواألسموالمياهالرواسبعيناتمنتجريبية

تغذيالبياناتهذهأنالمفهوممن.الموقعفي

.ةالوطنيوالساحليةالبحريةالمياهجودةمؤشر



–مثال 
دراسة حالة 

كينيا

Oceanباستخدامالبحريةللقمامةالعالميالنموذج
Parcelv2.0

علىافالمطبهينتهيالذيالبالستيكعلىمثالباستخدام

المحتملمن%11أنهومالحظتهيمكنما.كينياشواطئ

فيدولمنأتوااألرجحعلى%60وكينيا،منتكونأن

النموذجهذاإنتاجيمكن.المنطقةخارجمن%29وإفريقيا

النفاياتاتانبعاثعنأفضلبياناتتوفرمعوتحديثهسنويا  

.للبلدان



Example –
Case Study 
(Kenya)

Oceanباستخدامالبحريةللقمامةالعالميالنموذج
Parcelv2.0

علىافالمطبهينتهيالذيالبالستيكعلىمثالباستخدام

المحتملمن%11أنهومالحظتهيمكنما.كينياشواطئ

فيدولمنأتوااألرجحعلى%60وكينيا،منتكونأن

النموذجهذاإنتاجيمكن.المنطقةخارجمن%29وإفريقيا

النفاياتاتانبعاثعنأفضلبياناتتوفرمعوتحديثهسنويا  

.للبلدان



الملخص

لىعيجبالذياألساسيالمعيارهيالشاطئنفايات•
ودوجحالةفي.عنهواإلبالغمراقبتهالبلدانجميع
أكثرمراقبةإلجراءالبلدداخلفرصأوقدرات
إجراءا  أيضللبلدانيمكنالبحريةللنفاياتشموال  
فيستيكالبالأوالعائمللبالستيكاستقصائيةمسوح
.الدقيقةاللدائنأوالبحرقاع

ةالضارباآلثارالعامالوعيلزيادةملحةحاجةهناك•
والموارديةالبيئالنظمعلىالبالستيكيةالموادمنللتلوث
.البحرية

خططوضعفيالمصلحةأصحابإشراكسيساعد•
.العمل

يالمعنالمشتركالخبراءفريقإرشاداتستوفر•
(GESAMP)البحريةالبيئةلحمايةالعلميةبالجوانب

لمؤشرمنهجيةلتطويرأساسيةمعلومات2019
يجمعقدوالذيعليه،المتفقالمستدامةالتنميةأهداف
المياهدوران)والنمذجةالموقعفيالبياناتبين

.(السطحية



شكرا  
UN Environment

www.unenvironment.org


