
 

االشبكهھ االعالميیهھ للملوثاتت االعضويیهھ االثابتهھ في قضايیا مختاررهه تناقش ااثناء  ااررااء  

 ااجتماعع جمعيیة ااالمم االمتحدهه للبيیئهھ   ) 2( يیونيیا  االثاني

 

 مشارركهھ وواانخرااطط االناسس وو ااصحابب االمصلحهھ

٬، ووتدعو 20يیر سيیاسة تؤكد على مخرجاتت رريیو+على ااجتماعع جمعيیة ااالمم االمتحدهه للبيیئهھ االثاني تطو •
االى " االمشارركهھ االفاعلهھ لكافة ااصحابب االمصلحهھ االمعنيین٬، ووااعتمادد ووتطبيیق اافضل االسبل  ووااالليیاتت 

وواالنماذذجج من االمعاهھھھد وواالمرااكز االمتعدددهه ذذااتت االعالقهھ الشرااكك فاعل ووشفافف للمجتمع االمدني"   
. 20يیقلل من ااهھھھميیة ااالجماعع االمتفق عليیهھ في رريیو+ررفض االمقترحح حولل مبدأأ  " عدمم االممانعهھ"  النهھ  •  

). 2ااالددااررةة االمتكاملهھ للمواادد االكيیماوويیهھ وواالمخلفاتت ( مجموعهھ   

في ااالجمالل٬، فأنن ااالوولويیهھ االسيیاسيیهھ للسالمهھ االكيیمائيیهھ هھھھي منخفضهھ٬، بما في ذذلك على االمستويیاتت  •
يیذيي ددعم جهھودد ززيیاددةة ووررفع هھھھذهه االطلب من االمديیر االتنف 2االوططنيیهھ. على جمعيیة ااالمم االمتحدهه للبيیئهھ 

ااالوولويیهھ للسالمة االكيیميیائيیهھ على كافة االمستويیاتت بما في ذذلك على االمستويیاتت االوططنيیهھ.   
ةة مقترحح االقراارر في شأنن تمويیل االسالمهھ تعاني ااجندةة االكيیماوويیاتت ضعفا في االتمويیل٬، كما اانن مسودد •

االكيیميیائيیهھ.   
o لم يیتطورر االتمويیل للنهھج االتكاملي الددااررةة االكيیماوويیاتت ( سايیكم) االبتهھ لدررجة تتماشى مع  

ااالحتيیاجج لهھذاا االنهھج.   
o ررفع ممثلي االدوولل االمانحهھ في ااالجتماعاتت االتحضيیريیهھ لسايیكم  االتوقعاتت بأنن االمساعدااتت  

تى ااالنن على االتنمويیهھ االدووليیهھ بأنهھا ستقدمم تمويیل كافف لتتنفيیذ سايیكم٬، ااجرااء لم يیحدثث اابداا ح
مستوىى ووااضح  ووهھھھو بحاجهھ لمتابعة.   

o تم اانشاء برنامج  تمويیل مقبولل لدعم مقترحاتت مشارريیع لسايیكم ااتسم بمحدوودديیة ووقتهھ وواالتركيیز  
على ااقامة ااالنشطهھ٬، اافتقد وولم يیتضمن برنامج مستداامم لتوفيیر االتمويیل االضروورريي للتنفيیذ.   

o يیكومم. لم يیقدمم االنهھج االتكاملي تمويیل كافف لدعم تنفيیذ سا   
o للكيیمايیاتت % من االتمويیل االمتاحح 12.5تم تخصيیص  6في اامجتماعاتت االمرفق االبيیئي االعالمي   

مليیونن ددووالرر اامريیكي. اانن االزيیاددةة  141وواالنفايیاتت ٬، بيینما  بلغت مخصصاتت االتمويیل االزئبق 



تعودد لزيیاددةة مخصصاتت االزئبق ووليیس االكيیماوويیاتت  6وو جف  5االتي حصلت ما بيین جف 
امم. وواالنفايیاتت بشكل ع  

o -2015في مؤتمر ااالططراافف االساددسس التفاقيیة ستوكهھولم  تم تقديیر ااالحتيیاجاتت بيین   2019 
مليیونن ددووالرر اامريیكي . هھھھذاا االتقديیر لم  1.9لتنفيیذ االخطط االوططنيیهھ للملوثاتت االعضويیهھ االثابتهھ بب 

يیتضمن كلف لهھا عالقهھ بالملوثاتت االعضويیهھ االثابتهھ االجديیدهه.  ووالنن االتمويیل االمرصودد من جف 
كما هھھھو ددوونن ززيیاددهه فأنن االحاجهھ في  ااقلهھا خمسة ااضعافف ما بيین ااحتيیاجاتت ااتقاقيیهھ  بقي

ستوكهھولم وواالتمويیل لهھذهه االمرحلهھ.   
االدعوهه االى ززيیاددةة ووااسعهھ في االتمويیل من االحكوماتت االمانحهھ وواالدااعمهھ لتنفيیذ ااالتقاقيیاتت  2على يیونيیا  •

االخاصهھ بالكيیماوويیاتت ووسايیكومم.   
ددااخل االمنشأهه االصناعيیهھ اانن مشارركة االقطاعع االخاصص كما هھھھو وواارردد في االقراارر اانن يیعيید ااستخداامم االكلف  •

ووااستخداامم ااددووااتت الستعاددةة االكلف وواالنفقاتت.   
ددعوةة االمديیر االعامم منظمة االصحهھ االعالميیهھ للقيیامم قيیادديي قي سايیكومم ووتوفيیر ااالفراادد  2على يیونيیا •

ن االمديیر االتنفيیذيي ااررسالل هھھھذهه االدعوهه وواالطلب االى وواالمعدااتت وواالمواارردد لسكرتارريیتهھا وواالطلب م
ااالجتماعع االثاني لمجلس ااددااررةة منظمة االصحهھ االعالميیهھ.   

ددعوةة ووتضميین كل منظماتت االمجتمع االمدني االمعنيیهھ للمشارركهھ في كل االجهھودد االرااميیهھ لتحقيیق ااهھھھداافف  •
االتنميیهھ االمستداامهھ.   

االحيیويیهھ". حرقق االنفايیاتت يیقلل من يیجب تعديیل مصطلح "ااسترجاعع االطاقهھ" بب "ااسترجاعع االطاقهھ  •
ااهھھھميیة االتدوويیر وويیسهھم في اانبعاتت ملوثاتت ٬، ووغيیر فعالهھ في توليید االكهھرباء  ووكلف االرأأسماليیهھ تفوقق 

مصاددرر ووووسائل ااخرىى يیمكن ااعتماددهھھھا.   
على ااالططارر االعالمي الددااررةة  االنفايیاتت ااستخداامم ااسترااتيیجيیاتت لفصل االمواادد االخطرهه من االنفايیاتت قبل  •

تدوويیرهھھھا.   
حولل االمسوؤؤليیة االالحقهھ للمنتج  ووااجرااءااتت  ددعوةة االدوولل ااالعضاء على تبني تشريیعاتت  2على يیونيیا  •

ااالسترجاعع.   
يیجب مساعدةة االدوولل على تطويیر اافضل االتقنيیاتت االمتاحهھ الددااررةة االنفايیاتت حيیث اانهھ مفهھومم ووااسع٬، ااكثر  •

شموليیة من االحديیث عن االتقنيیاتت.   
باززلل للمصاددقهھ على تعديیل االمنع.  ددعوةة ااالططراافف في ااتفاقيیة 2على يیونيیا  •  
تحديیث ااالططارر االعالمي الددااررةة االنفايیاتت بحيیث يیتضمن توصيیاتت لتنفيیذ االخطط االخاصهھ بأهھھھداافف االتنميیهھ  •

االمستداامهھ ذذااتت االعالقهھ ووتضميین معلوماتت حولل االتطويیر وواالتنفيیذ للبداائل غيیر االكيیماوويیهھ يیتضمن ذذلك 
االزررااعهھ اااليیكولوجيیهھ.  

قراارر حولل االكيیماوويیاتت وواالنفايیاتت) 2مجموعهھ االرصاصص وواالكاددميیومم (   

يیجب االترحيیب  في مقدمة  ااالعالنن بعمل االمباددررهه االعالميیهھ للتخلص من االرصاصص في االدهھھھاناتت بحيیث  •
تتم ااالشاررهه االى " خطوررةة االرصاصص ووووجودد االبداائل االمجديیهھ وواالحاجهھ االى تطويیر تشريیعاتت للتخلص 

ااالررشادديي االذيي ااعدتهھ االمباددررهه االعالميیهھ حولل  كما اانن على االنص االترحيیب بالدليیلمن االرصاصص. 



االخاصهھ بضبط االرصاصص في االدهھھھاناتت ووتوززيیع االدليیل ااالررشادديي في كيیفيیة تطويیر االتشريیعاتت 
ووررشاتت يیونيیب في شرقق اافريیقيیا ووااوورربا.   

اانن يیتضمن االقراارر االتطبيیقي االعناصر االتاليیهھ:  •  
o هھ للتخلص من االرصاصص في تشجيیع االحكوماتت ووااخريین للمساهھھھمهھ في جهھودد االمباددررهه االعالميی 

. 2020االدهھھھاناتت بهھدفف االتخلص من االرصاصص بحلولل   
o االترحيیب االمعلوماتت وواالتقنيیاتت االمقدمهھ حولل منع ااالنبعاثاتت ووحولل ااحتماليیهھ ااستبداالل  

االرصاصص وواالكاددميیومم بمواادد ااقل خطوررهه ااوو ااستخداامم تقنيیاتت مختلفهھ.   
o تشجيیع كافة االدوولل النشاء  ووتفعيیل االتشريیعاتت للتخلص من االرصاصص من االدهھھھاناتت بحلولل  

2020 .  

٬، قراارر حولل االكيیماوويیاتت وواالنفايیاتت) 2تدوويیر بطارريیاتت االرصاصص( مجموعهھ   

على االجزء االتطبيیقي وواالتنفيیذيي من االقراارر ااحتواائهھ على االنقاطط االتاليیهھ:   

تشجيیع االحواارر بيین االدوولل لمساعدتهھا على تبني ااططارر تشريیعي يینعكس على تحسيین  االقطاعع االصناعي  •
ووااوولويیاتهھ.    

تشجيیع ووتمويیل ااالحتيیاجاتت االتدرريیبيیهھ وويیتضمن ذذلك كوررساتت تدرريیبيیهھ فردد لفردد مستفيیديین من خبرااتت  •
االوززااررااتت وواالمؤسساتت االبيیئيیهھ في االدوولل.   

مسؤووليیة االمنتج االالحقهھ لمنتجاتهھ  ووآآليیاتت ااالسترجاعع لضمانن ددعوةة االدوولل لتبني تشريیع ملزمم حولل  •
ااعاددةة تدوويیر اامن بيیئيیا للبطارريیاتت االمحتويیهھ على االرصاصص.   

تشجيیع االتعاوونن االدوولي لتبيین نظامم تتبع للشحناتت اابتدأأ من االمنتج وواانتهھاساتت بالتدوويیر بنظامم شفافف  •
وويیطل عليیهھ االناسس من خاللل االموااقع االحكوميیهھ.   

تطويیر  وواالتعريیف بطرفف ثالث لالعتمادد لمصانع تدوويیر االبطارريیاتت االتي تحتويي على االمساعدهه في  •
االرصاصص للتشجيیع على االتحسيین االداائم.   

تنسيیق مجموعة عمل متعدددهه من ااصحابب االمصالح لتطويیر آآليیاتت قرووضض  يیتضمن االحد ااالددنى من  •
مع االقطاعع االخاصص وو  لمنشآتت االبطارريیاتت االمحتويیهھ على االرصاصص وواالعمل من ثماالمعايیيیر االمهھنيیهھ 

االمؤسساتت متعدددةة االقرووضض لتبني ااالليیاتت االتي تم ااعدااددهھھھا لتصبح جزء من سيیاساتت  ااالقرااضض 
وواالموااصفاتت.   

) 2ااالستهھالكك ووااالنتاجج االمستداامم (مجموعهھ   

على االمقدمهھ لالعالنن ااالعتراافف بجهھد " االتقيیيیم االعالمي للمعرفهھ االزررااعيیهھ٬، وواالعلومم وواالتكنولوجيیاتت   •
–من ااجل االتنميیهھ  اايیاستد) ووااالشاررهه االى ااهھھھميیة ددعم  ااالنظمهھ االزررااعيیهھ اااليیكولوجيیهھ.    

صص للمؤتمر االعالمي االراابع ااددااررةة االكيیماوويیاتت االخا 4/3على مقدمة ااالعالنن ااالشاررهه االى قراارر  •
بالمبيیدااتت  ذذااتت االخطوررهه االعاليیهھ وواالذيي يیشجع االزررااعهھ اااليیكولوجيیهھ االقائمهھ على بداائل هھھھذهه االمبيیدااتت 

لما لهھا من آآثارر  على االصحهھ وواالبيیئهھ في االعديید من االدوولل خاصهھ االدوولل متوسطة وومنخفظة االدخل.   



بفصل االنمو ااالقتصادديي ذ على االمقدمهھ ووااالجزااء االتنفيیذيیهھ للوثيیقهھ ااالعتراافف بأهھھھميیة  وواااللتزاامم بالتنفيی •
عن االتدهھھھورر االبيیئي.   

تشجيیع  االدوولل ااالعضاء للتأكيید على ااستخداامم مواادد مستداامهھ ووخاللل ااالنتاجج خاللل ددووررةة حيیاةة ااالنتاجج .  •  
تشجيیع االدوولل ااالعضاء على توفيیر معلوماتت حولل  االبضائع وواالمنتجاتت وواالخدماتت االمتاحهھ للناسس  •

ووتتسم باالستداامهھ.   
على االدوولل اا العضاء تشجيیع االمسؤووليیهھ االمجتمعيیهھ ووتطبيیقاتت ااالستداامهھ وومن بيینهھا االمسوؤؤليیهھ االالحقهھ  •

للمنتج اابتدأأ من تصميیم االمنتج ووحتى ااددااررةة  االنفايیاتت.   
على االقراارر اانن يیتضمن االدعوهه لتبني ااددووااتت ااقتصادديیهھ تشجع االصناعاتت على ااالجرااءااتت االبيیئيیهھ  •

االدااخليیهھ.   
من ااجرااءااتت عمليیهھ ووتنفيیذيیهھ حولل االزررااعهھ االمستداامهھ بما في ذذلك االزررااعهھ على االقراارر اانن يیتض •

اااليیكولوجيیهھ كما تمت ااالشاررهه االيیهھا في ااالجتماعع االراابع الددااررةة االمواادد االكيیماوويیهھ بخصوصص االمبيیدااتت 
ذذااتت االسميیهھ االعاليیهھ ووقراارر ااتفاقيیة ستوكهھولم حولل ااالندووسلفانن االذيي يیشجع ااالططراافف على منح ااوولويیهھ 

يیاتت االمعتمدهه على ااالنظمهھ االبيیئيیهھ في مكافحة ااالفاتت. للمنهھج  

االبحريي  في  االبيیئهھ  االبالستيیكمخلفاتت   

تشهھد االبيیئهھ االبحريیهھ ززيیاددةة في كميیاتت االبالستيیك االتي تصلهھا حيیث ال تحلل ووتدخل في  االسلسلهھ االغذاائيیهھ  •
وولهھا ااثر سلبي على االحيیاهه ووااالنظمهھ االبحريیهھ وونتائج سلبيیهھ على االصيیادديین وواالمجتمعاتت االمحليیهھ.   

في ذذلك االنفايیاتت.  االتأكيید على اانن االمنع هھھھو نجاحح ططويیل ااالمد في محارربة االتلوثث بما 2على يیونيیا  •  
لمنع وواالتقليیل من ااالثارر االصحيیهھ وواالبيیئيیهھ من االتلوثث وولتقليیل ااستخداامم االطاقهھ وواالمصاددرر فأنهھ يیجب  •

ااعاددةة تدوويیر االبالستك ال حرقهھ.   
اانن االتخلص من االبالستيیك ااالستفاددهه من منهھج ااالسترجاعع  وومبداا االملوثث يیدفع بحيیث يیدفع ذذلك   •

يین االكلفهھ للتدوويیر ضمن ااالنتاجج ووااالستخداامم. االصناعاتت االى ااعاددةة االكلفهھ ووتضم  
ددعوةة االحكوماتت للمنع االمباشر للبالستيیك ووددعوةة االقطاعع االخاصص  الستبداالهھ بمواادد ااكثر  2على يیونيیا  •

اامانا هھھھي مسألهھ ذذااتت ااوولويیهھ.   

 


