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ما الذي حصل في الدورة الخامسة لجمعية األمم المتحدة 
للبيئة )UNEA5( واللجنة مفتوحة العضوية من الممثلين 

الدائمين؟

تاريخ انعقاد االجتامع: 20 شباط/فرباير – 2 آذار/مارس من عام 2022

حول جمعية األمم املتحدة للبيئة

تجمع جمعية األمم املتحدة للبيئة )AENU( ممثلني من مائة وثالثة وتسعني بلداً 

عضواً يف األمم املتحدة وفعاليات تجارية وممثلني من املجتمع املدين وغريهم من 

أصحاب الشأن من أجل عقد اجتامعات تهدف إىل وضع األولويات للسياسات البيئية 

العاملية وتطوير القانون البيئي الدويل. تتم استضافتها من قبل برنامج األمم املتحدة 

للبيئة )PENU( حيث تحدد املقررات والقرارات التي تتخذها البلدان األعضاء يف 

عىل  للقضاء  الدولية  الشبكة  تشارك  للبيئة.  املتحدة  األمم  برنامج  عمل  الجمعية 

امللوثات يف جمعية األمم املتحدة للبيئة بصفة مراقب مع غريها من أصحاب الشأن.

البنود ذات األولوية الخاصة بالشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات 
يف خطة جمعية األمم املتحدة للبيئة 2.5

القرار بشأن املواد البالستيكية	 

االقرتاح بشأن تأسيس لجنة جديدة خاصة بالعلم-السياسات	 

القرار بشأن املواد الكيميائية والنفايات	 

النتائج

القرار بشأن املواد البالستيكية

تبنت جمعية األمم املتحدة للبيئة قراراً بعنوان: »القضاء عىل التلوث البالستييك: 	 

يلتزم بإطالق لجنة مفاوضات حكومية دولية يف  نحو صك دويل ملزم قانوناً« 

عام 2202 بغية االتفاق عىل صك ملزم قانوناً ملعالجة التلوث البالستييك يف كافة 

البيئات مبا يف ذلك املواد البالستيكية امليكروية

القرار إىل معالجة املواد البالستيكية عىل امتداد دورة حياتها من خالل 	  يدعو 

تصميم  معالجة  إىل  القرار  يدعو  كام  املستدامني.  واالستهالك  اإلنتاج  معالجة 

املواد البالستيكية وتطبيق مقاربة االقتصاد الدائري

ما الذي حصل في الدورة الخامسة لجمعية األمم المتحدة للبيئة 
)UNEA5( واللجنة مفتوحة العضوية من الممثلين الدائمين؟

روابط للحصول على مزيد من المعلومات

· وجهات نظر رسيعة للشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات، 	

تحتوي على مزيد من المعلومات بشأن القرارات 
التي تجري مناقشتها

· بيان صحفي من الشبكة الدولية للقضاء على 	
الملوثات 

· المعهد الدولي للتنمية المستدامة/نشرة مفاوضات 	
األرض )IISD/ENB( تغطية االجتماع وتقرير 

موجز
· الموقع اإللكتروني لالجتماع	
· وجهات نظر الشبكة الدولية للقضاء على 	

الملوثات بشأن اتفاقية المواد البالستيكية
·  وجهات نظر الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات بشأن 	

جهود السياسات-العلم حول املواد الكيميائية والنفايات

· اإلجراءات والتقرير واإلعالن الوزاري والقرارات واملقررات يف 	

UNEA 5.2

· اجتامعات لجنة املمثلني الدامئني	

http://www.ipen.org
https://www.unep.org/environmentassembly/about-united-nations-environment-assembly
https://ipen.org/documents/ipen-quick-views-unea-52
https://ipen.org/documents/united-nations-environment-assembly-enters-new-era-end-plastic-pollution-and-approves-new
https://ipen.org/documents/united-nations-environment-assembly-enters-new-era-end-plastic-pollution-and-approves-new
https://enb.iisd.org/unea5-oecpr5-unep50-summary
https://enb.iisd.org/unea5-oecpr5-unep50
https://enb.iisd.org/unea5-oecpr5-unep50-summary
http://www.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC17/Overview/tabid/8900/Default.aspx
https://ipen.org/documents/global-controls-plastic
https://ipen.org/documents/global-controls-plastic
https://ipen.org/documents/global-science-policy-efforts-relation-chemicals-and-waste
https://ipen.org/documents/global-science-policy-efforts-relation-chemicals-and-waste
https://www.unep.org/environmentassembly/unea-5.2/proceedings-report-ministerial-declaration-resolutions-and-decisions-unea-5.2?%2Fproceedings-report-ministerial-declaration-resolutions-and-decisions-unea-5_2=
https://www.unep.org/environmentassembly/unea-5.2/proceedings-report-ministerial-declaration-resolutions-and-decisions-unea-5.2?%2Fproceedings-report-ministerial-declaration-resolutions-and-decisions-unea-5_2=
https://www.unep.org/cpr
https://www.unep.org/cpr
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يناشد الدول األعضاء وغريها من أصحاب الشأن إىل اتخاذ مزيد من اإلجراءات 	 

للتقليل أو الحد من املخاطر املرتبطة بالقضايا التي جرت مناقشتها يف تقرير 

التقييم بشأن القضايا املثرية للقلق؛

يدعو املنظامت الدولية والدول األعضاء وغريهام من أصحاب الشأن إىل معالجة 	 

اآلثار الضارة ملبيدات اآلفات واألسمدة ويشري إىل املبادرة املشرتكة بني منظمة 

بغية  للبيئة  املتحدة  األمم  وبرنامج  العاملية  الصحة  ومنظمة  والزراعة  األغذية 

القضاء عىل الرضر الذي تسببه مبيدات اآلفات عالية الخطورة؛

يطلب من املدير التنفيذي، وحسب توفر املوارد وبالتعاون مع منظمة الصحة 	 

الكيميائية  املواد  يخص  فيام  العلم  حالة  بشأن  التقرير  تحديث  إىل  العاملية، 

املسببة الضطرابات الغدد الصامء املنشور يف عام 2102 بحلول الدورة السادسة 

لجمعية األمم املتحدة للبيئة؛

يطلب من املدير التنفيذي، وحسب توفر املوارد وبالتعاون مع منظمة الصحة 	 

العاملية، إىل تقديم مجموعة كاملة من الخيارات ملعالجة ملوثات األسبستوس 

لجمعية  السادسة  ــدورة  ال قبل  من  فيها  النظر  ليتم  والبيئة  املنتجات  يف 

األمم املتحدة للبيئة.

من املقرر أن تنعقد الدورة السادسة لجمعية األمم املتحدة للبيئة يف الفرتة املمتدة 

من 62 شباط/فرباير إىل 1 آذار/مارس من عام 4202، بينام ستنعقد اللجنة مفتوحة 

العضوية للمثلني الدامئني بني 91 إىل 32 شباط/فرباير من عام 4202 بغية تحضري 

نص القرارات التي سيجري تقدميها لتتم املوافقة عليها يف الدورة السادسة لجمعية 

األمم املتحدة للبيئة.

ذات 	  املعاهدات  بني  ما  والتكامل  والتنسيق  التعاون  أهمية  عىل  القرار  يؤكد 

اإلنسان  املرتبطة بصحة  البالستييك ومخاطر  التلوث  الحد من  الصلة من أجل 

وآثاره الضارة عىل صحة اإلنسان والبيئة

ينعقد 	  أن  املفرتض  نهاية عام 2202، ومن  قبل  املفاوضات  تبدأ  أن  املقرر  من 

اجتامع تحضريي يف النصف األول من عام 2202

االقرتاح بشأن لجنة العلم-السياسات

اتفقت جمعية األمم املتحدة للبيئة عىل إطالق مفاوضات لتأسيس لجنة علم-	 

الكيميائية  السليمة للمواد  سياسات من أجل املساهمة بشكل أكرب يف اإلدارة 

أكرب  للجنة بشكل  الدقيق  النطاق  التلوث. سيتم تحديد  والنفايات والحد من 

أثناء املفاوضات

تتفق 	  برنامج عمل  مع  دولية مستقلة  اللجنة هيئة حكومية  تكون  أن  ينبغي 

أن  دون  بالسياسات  صلة  ذات  علمية  أدلة  لتقديم  األعضاء  الحكومات  عليه 

تكون إلزامية للسياسات

ستبدأ مجموعة العمل مفتوحة األطراف عملها يف عام 2202 وتأمل أن تستكمل 	 

عملها بنهاية عام 4202

القرار بشأن املواد الكيميائية والنفايات:

املستويات 	  النظر يف قضية  بازل إىل مواصلة  يدعو مؤمتر األطراف يف معاهدة 

من  وغريها  الخطرة  للنفايات  للحدود  العابر  الرشعي  غري  لالنتقال  املتزايدة 

النفايات، كام أفادت بعض البلدان النامية؛

النهج 	  عملية  يف  املشاركني  املعنيني  الشأن  أصحاب  وكافة  الحكومات  يدعو 

 2202 عام  بعد  ما   )MCIAS( الكيميائية  للمواد  الدولية  لإلدارة  االسرتاتيجي 

إىل وضع إطار عمل طموح ومحّسن ومتكيني من أجل معالجة اإلدارة السليمة 

للمواد الكيميائية والنفايات مبا يعكس مقاربة تستند إىل دورة الحياة والحاجة 

يف  التطبيق  أساليب  يتناول  بحيث  املستدامني،  واإلنتاج  االستهالك  تحقيق  إىل 

االجتامع الخامس للمؤمتر الدويل حول إدارة املواد الكيميائية )ICCM5(؛

املقاربة االسرتاتيجية 	  الخاص‘ ملدة خمس سنوات، ويرُشك  ’الربنامج  ميدد مدة 

واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ما بعد عام 2020 ضمن ’الربنامج‘؛

https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/33807
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/33807
https://apps.who.int/iris/handle/10665/78102
https://apps.who.int/iris/handle/10665/78102
http://www.saicm.org/Beyond2020/IntersessionalProcess/tabid/5500/Default.aspx
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