SAICM/OEWG.3/9

النهج االسرتاتيجي
لإلدارة الدولية للمواد
الكيميائية

Distr.: General
30 April 2019
Arabic
Original: English

الفريق العامل املفتوح العضوية التابع للمؤمتر
الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية
االجتماع الثالث
مونتفيديو 4-2 ،نيسان/أبريل 2019

البند  )-( -من جدول األعمال

املؤقت*

الفريق العامل املفتوح العضوية التابع للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية عن أعمال
اجتماعه الثالث
أوالا -مقدمة
 -1أنشأ املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية ،مبوجب قراره  6/2الفريق العامل املفتوح العضوية بوصفه
هيئة فرعية اتبعة له .ويتعني على هذا الفريق العامل أن جيتمع يف السنة السابقة لكل دورة من دورات املؤمتر
لالضطالع ابألعمال التحضريية للدورة هبدف كفالة مشولية املؤمتر وفعاليته .وعقد االجتماع األول للفريق العامل
يف بلغراد يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،2011يف حني عقد اجتماعه الثاين يف جنيف يف كانون األول/ديسمرب .2014
وقرر املؤمتر مبوجب قراره  ،5/4أن يعقد االجتماع الثالث للفريق العامل قبل انعقاد الدورة اخلامسة للمؤمتر ،وذلك
يف عام  201٨أو يف أوائل عام .2019
 -2وبناء على ذلك ،عقد االجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية يف ساحة أنتيل يف مونتفيديو
خالل الفرتة من  2إىل  4نيسان/أبريل .2019

اثني ا -افتتاح االجتماع
 -3افتتحت االجتماع رئيسة املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية ،السيدة غريترود زالر (أملانيا) ،يف
الساعة  10:15من صباح يوم الثالاثء 2 ،نيسان/أبريل .2019
 -4وأدىل ببياانت افتتاحية كل من السيدة إنيداي دي ليون ،وزيرة اإلسكان وختطيط األراضي والبيئة،
أوروغواي؛ والسيد خورخي ابسو ،وزير الصحة العامة ،أوروغواي؛ والسيد أرييل بريغامينو ،انئب وزير خارجية
أوروغواي؛ والسيدة زالر ،رئيسة املديرية العامة للبيئة والصحة ،ومكافحة االنبعااثت ،وسالمة املنشآت والنقل
والسالمة الكيميائية ،الوزارة االحتادية للبيئة ومحاية الطبيعة وأمان املفاعالت ،أملانيا؛ والسيد لورينتيو أدراين
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نيكوالسكو ،وزير الدولة بوزارة البيئة ،رومانيا؛ والسيد تيم كاسنت ،انئب مدير شعبة االقتصاد ،برانمج األمم
املتحدة للبيئة.
 -5ووجهت السيدة دي ليون يف مالحظاهتا االنتباه إىل التزامات أوروغواي وجهودها املتواصلة للنهوض
ابخلطة الدولية للسالمة الكيميائية واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت على الصعيد الوطين واإلقليمي
والدويل ،مؤكدة أن أوروغواي بوصفها بلدا يعتمد على مصائد األمساك والزراعة ،تواجه زايدة يف استخدام
الكيماوايت الزراعية مما يتطلب بذل املزيد من اجلهود حلماية التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان والنظم اإليكولوجية.
وقد وفر النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية إطارا ملشاركة مجيع القطاعات واجلهات املعنية ذات
الصلة ،وأحرز تقدما كبريا حنو حتقيق هدف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية حبلول عام  ،2020لكن ال يزال
يتعني القيام ابلكثري من العمل ،كما أن الزايدة يف إنتاج املواد الكيميائية على الصعيد العاملي تشكل حتداي جديدا
يف وجه اإلدارة السليمة هلا وتقييم املخاطر اليت تشكلها ،وخباصة يف البلدان النامية .وأضافت أن التعاون الدويل هو
أمر ابلغ األمهية يف االستفادة من التقدم احملرز ويف سد الفجوات املعرفية القائمة .ويتيح االجتماع احلايل فرصة
لالستمرار يف التقدم حنو تعزيز إظهار وإبراز أمهية اإلدارة املستدامة للمواد الكيميائية والنفاايت وللمضي قدما يف
تنفيذ خطة السالمة الكيميائية ملا بعد عام  . 2020ويف اخلتام ،متنت للفريق العامل النجاح يف مداوالته هبدف
ضمان جناح الدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية ،وحتقيق مستقبل أفضل وأوفر صحة للجميع.
 -6وأبرز السيد ابسو يف البيان الذي أدىل به احلاجة إىل اتباع هنج متعدد القطاعات للتصدي للتحدي
املتمثل يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية .ويف عام  ،201٧اعتمدت مجعية الصحة العاملية خريطة طريق لتعزيز
مشاركة القطاع الصحي يف النهج االسرتاتيجي من أجل حتقيق هدف عام  2020وما بعده .وقامت خريطة
الطريق ،اليت دعت إىل اختاذ إجراءات يف جماالت احلد من املخاطر وتوفري املعارف واألدلة والقدرات املؤسسية
والقيادة والتنسيق ،مبساعدة وزارات الصحة يف التخطيط وحتديد أولوايهتا ،وقدمت هلا الدعم من أجل بناء القدرات
والتوعية ،ومكنتها من اختاذ قرارات مستنرية بشأن مواد كيميائية معروفة .وينبغي اعتماد النهج التحوطي فيما يتعلق
ابملواد الكيميائية اليت ما زال عدم اليقني حيوطها .وعلى العموم فإن البلدان تتحمل مسؤولية مشرتكة على صعيد
إنتاج املعارف بشأن املخاطر اليت تتعرض هلا التنمية البشرية واإلنسان طوال دورات املواد الكيميائية وإاتحة تلك
املعارف لصناع القرار .وهناك حاجة إىل التعاون فيما بني الكثري من القطاعات ،مبا يف ذلك الصحة ،والبيئة،
والصناعة ،والنقل ،والتجارة ،والزراعة ،وكذلك مع األوساط األكادميية ومنظمات العمال واجملتمع املدين ،لتحديد
ممارسات أكثر أمنا واستدامة إلدارة املواد الكيميائية.
 -٧وركز السيد أرييل بريغامينو يف مالحظاته على أمهية النهج االسرتاتيجي والفريق العامل املفتوح العضوية
يف اجلهود الدولية يف جمال اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية .وجعل الفريق العامل على وجه اخلصوص تعزيز بناء
القدرات ممكنا يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وكذلك تعزيز احلوار مع القطاع اخلاص
واجلهات األخرى بشأن اإلدارة واالستخدام املستدامني للمواد الكيميائية .وقال إن استمرارية الفريق أمر أساسي
لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030اليت تعد أكثر خطة تنمية مشروعة وقوية وجريئة متاحة حاليا لإلنسانية.
وأضاف أن الفريق العامل ضروري ملعاجلة املواد الكيميائية غري املشمولة ابالتفاقات الدولية ،وتوفري الوسائل الكفيلة
بتعزيز وتشجيع احلوار مع اجلهات الفاعلة يف جمال الصناعة ومع القطاع اخلاص .ويكتسب أمهية حيوية أيضا وجود
آلية مالية سليمة ألداة ما بعد عام  ،2020وتبادل املعارف والتكنولوجيا ،وبناء القدرات.
 -٨وبدأت السيدة زالر ابإلشارة إىل أن عملية ما بني الدورات اليت تنظر يف النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية
للمواد الكيميائية واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ملا بعد عام  2020أرست األساس ملفاوضات مثمرة
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يف االجتماع احلايل .وقد نوقشت بشكل مكثف الرؤية والنطاق واملبادئ واألهداف االسرتاتيجية لإلطار املستقبلي
لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،وأعربت عن أملها يف حدوث تقدم كبري خبصوص هذه العناصر أو
حىت يف وضعها يف صيغتها النهائية وتقدميها إىل املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية لكي يعتمدها إن أمكن
يف دورته اخلامسة .أما العناصر اإلضافية املتمثلة يف الرتتيبات املؤسسية واآلليات لدعم التنفيذ واالعتبارات املالية
فيمكن أن تناقش يف االجتماع الثالث لعملية ما بني الدورات .ووجهت االنتباه إىل بندين من بنود جدول األعمال
ذَ َوي أمهية خاصة لالجتماع احلايل .أوال ،البند  ، 3بشأن النهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت يف فرتة ما بعد عام  ،2020وهو بند أرست الورقة اليت أعدها الرئيسان املشاركان لعملية ما بني الدورات
أساسا ممتازا ملناقشته؛ واثنيا ،البند  ،4بشأن التقدم احملرز ابجتاه حتقيق األهداف العامة لعام  2020املتمثلة يف
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية .ورغم أن بعض التقدم قد حتقق ابلتأكيد إال أن النهج االسرتاتيجي ،بوصفه منربا
طوعيا متعدد القطاعات ومتعدد أصحاب املصلحة ،غري قادر على الوفاء جبميع الوعود املرتبطة إبطالقه يف عام
 .2006ولن يتسىن حتقيق هدف عام  ،2020وكذلك مل يعزز بشكل كاف االتساق وأوجه التآزر بني املنظمات،
اليت ينبغي أن تسهم يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت .وبناء على ذلك فإن هناك الكثري من العمل
الذي يتعني القيام به .ويدعو التقرير الثاين للتوقعات العاملية للمواد الكيميائية ،الذي أطلق مؤخرا واملعنون ’’من
الرتكات إىل حلول مبتكرة :تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ،‘‘2030إىل إنشاء إطار عاملي شامل لتعزيز التزام
واخنراط مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة .ودعت املمثلني ملناقشة اهليكل احملتمل هلذا اإلطار.
 -9وقال السيد نيكوالسكو ،متحداث ابسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه ،إن ورقة الرئيسني املشاركني
توفر أساسا ممتازا لوضع توصيات حمددة بشأن النهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت
لفرتة ما بعد عام  .2020وقد نفذ االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه عمال على نفس املنوال سيُعرض يف
االجتماع احلايل .ويتيح االجتماع احلايل ،الذي يعقد يف حلظة حامسة ،يف أعقاب الدورة الرابعة جلمعية األمم
املتحدة للبيئة وبعد إطالق حتالف الطموح العايل املعين ابملواد الكيميائية والنفاايت ،وكالمها أظهر وعيا سياسيا
أبمهية اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،فرصة إلحداث تغيري حقيقي .أما التقرير الثاين للتوقعات العاملية
للمواد الكيميائية فقد نبني ،من خالل رسالته اليت مؤداها أن هدف عام  2020لن يتحقق ،أن بقاء األمور على
حاهلا ليس خيارا عمليا .ويتعني على مقرري السياسات تكثيف جهودهم من أجل حتقيق هذا اهلدف حبلول عام
 2030على أبعد تقدير .ومن الضروري اختاذ إجراءات عاجلة من جانب مجيع أصحاب املصلحة لتعزيز وحتديد
أولوايت اجلهود املبذولة على صعيد اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،مبا يف ذلك اعتماد اإلطار
التمكيين احملسن من أجل التنفيذ الفعال ألبعاد خطة عام  2030اخلاصة ابملواد الكيميائية والنفاايت .ويف اخلتام،
رحب ابستخدام الغاايت املوصى هبا املبينة يف ورقة الرئيسني املشاركني كأساس ملواصلة العمل فيما بني الدورات
ووضع مؤشرات يف نفس الوقت للسماح ابستعراض التقدم احملرز.
 -10وقال السيد كاسنت يف مالحظاته إن االجتماع احلايل جاء يف وقت حموري يواجه فيه العامل حتدايت بيئية
متعددة مثل فقدان التنوع البيولوجي ،ومقاومة مضادات امليكروابت ،وتغري املناخ ،والتلوث ،وكلها ترتبط ارتباطا
مباشرا ابإلدارة غري السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت .وإىل جانب االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتعلقة
ابملواد الكيميائية والنفاايت ،يسعى النهج االسرتاتيجي إىل حتقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،وهو
أمر أساسي لتحقيق أهداف خطة عام  2030ورؤية كوكب سليم ألانس أصحاء .وأضاف أن العديد من نتائج
الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة تتسم ابألمهية لالجتماع احلايل ،مبا يف ذلك اإلعالن الوزاري بشأن إجياد
حلول مبتكرة للتحدايت البيئية ومن أجل االستهالك واإلنتاج املستدامني ،الذي أكدت فيه مجعية البيئة ضرورة
تضافر اجلهود من أجل حتقيق هدف عام  2020وتوفري إطار متكيين ملا بعد عام  ،2020والقرارات بشأن اإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،وبشأن القمامة البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة،
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وبشأن املنتجات البالستيكية اليت تستخدم ملرة واحدة .كذلك أ ِ
ُصدر خالل الدورة الرابعة جلمعية البيئة التقرير
الثاين للتوقعات العاملية للمواد الكيميائية ،الذي يبني أن التقدم احملرز كان متفاوات وأن العامل ال يسري على املسار
الصحيح لتحقيق هدف عام  .2020وأظهرت ردود الفعل اإلجيابية بشأن التقرير واالهتمام العام هبا أن العامل
منتبه ،أكثر من أي وقت مضى ،إىل سبل أتثري املواد الكيميائية على صحة اإلنسان والبيئة .وشجع السيد كاسنت
املمثلني على السعي إىل التغيري والتحلي ابلطموح العايل على نطاق املنظومة فيما خيص اإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام  ،2020وأن أيخذوا يف االعتبار أن احللول موجودة ،إال أن هناك حاجة
ملحة لعمل أكثر طموحا يف مجيع أحناء العامل من جانب مجيع أصحاب املصلحة.

اثلث ا -املسائل التنظيمية
ألف -إقرار جدول األعمال
 -11أقر الفريق العامل جدول األعمال املبني أدانه على أساس جدول األعمال املؤقت (:)SAICM/OEWG.3/1
 -1افتتاح االجتماع.
 -2املسائل التنظيمية:
(أ)

إقرار جدول األعمال؛

(ب) تنظيم العمل.
 -3النهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام :2020
(أ)

التقييم املستقل للنهج االسرتاتيجي للفرتة 2015-2006؛

(ب) االعتبارات املتعلقة ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام :2020
’ ‘1إعداد التوصيات للدورة اخلامسة من املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية؛
’ ‘2اجلدول الزمين لعملية ما بني الدورات اليت تنظر يف النهج االسرتاتيجي واإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام .2020
-4

التقدم احملرز ابجتاه حتقيق األهداف العامة لعام  2020املتمثلة يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية:
(أ)

التقرير املرحلي للفرتة 2016-2014؛

(ب) التوجه العام والتوجيهات حنو حتقيق هدف عام 2020؛
(ج) مسائل السياسات العامة الناشئة ،وغريها من املسائل املثرية للقلق؛
(د)

تنفيذ اسرتاتيجية القطاع الصحي؛

(هـ) متويل النهج االسرتاتيجي.
 -5األنشطة املقررة لألمانة ومشروع ميزانيتها لفرتة السنتني .2020-2019
 -6التحضريات للدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية.
 -٧مسائل أخرى.
 -٨اعتماد تقرير االجتماع.
 -9اختتام االجتماع.
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-١

احلضور
 -12مثلت يف االجتماع احلكومات املشاركة التالية :االحتاد األورويب ،واالحتاد الروسي ،وإثيوبيا ،وأذربيجان،
واألرجنتني ،وإسبانيا ،وإستونيا ،وإكوادور ،وألبانيا ،وأملانيا ،وأنتيغوا وبربودا ،وإندونيسيا ،وأوروغواي ،وأوكرانيا،
وإيران (مجهورية  -اإلسالمية) ،وإيطاليا ،وابراغواي ،والربازيل ،وبلجيكا ،وبليز ،وبنما ،وبوركينا فاسو ،والبوسنة
واهلرسك ،وبولندا ،وبوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،وبريو ،وبيالروس ،واتيلند ،وتشيكيا ،وتوفالو ،وجامايكا،
وجزر القمر ،واجلمهورية الدومينيكية ،وجنوب أفريقيا ،والدامنرك ،ورومانيا ،وزامبيا ،وزمبابوي ،وسانت لوسيا،
وسانت فنسنت وجزر غرينادين ،وسري النكا ،وسلوفاكيا ،والسنغال ،والسودان ،والسويد ،وسويسرا ،وشيلي،
وصربيا ،والصني ،وعمان ،وغابون ،وغامبيا ،وغاان ،وغياان ،وفرنسا ،وفنزويال (مجهورية – البوليفارية) ،وفنلندا،
والكامريون ،وكمبوداي ،وكندا ،وكواب ،وكوت ديفوار ،وكوستاريكا ،وكولومبيا ،والكونغو ،وكينيا ،والتفيا ،وليسوتو،
ومايل ،ومدغشقر ،ومصر ،واملكسيك ،وملديف ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
وموريشيوس ،ومقدونيا الشمالية ،والنرويج ،والنمسا ،والنيجر ،ونيجرياي ،ونيكاراغوا ،واهلند ،وهندوراس ،وهنغاراي،
وهولندا ،والوالايت املتحدة األمريكية ،والياابن
 -13مثلت يف االجتماع املنظمات احلكومية الدولية التالية :معهد أفريقيا ،ومركز رابطة الدول املستقلة ،والوكالة
األوروبية للمواد الكيميائية ،ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،ومرفق البيئة العاملية ،ومنظمة العمل الدولية،
ومكتب مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،ومنظمة
الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العاملية ،وأمانة اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة
والتخلص منها عرب احلدود ،واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية
ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية ،واتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة ،وأمانة
اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،وبرانمج األمم املتحدة للبيئة ،وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،ومعهد األمم املتحدة
للتدريب والبحث ،ومنظمة الصحة العاملية ،والبنك الدويل.
ومثلت املنظمات غري احلكومية التالية يف الدورة :أكادميية املياه ،ومنظمة أديلفي للبحوث ،وخطة البيئة
ُ -14
والتنمية املسؤولة ،واملركز اآلسيوي للصحة البيئية ،ورابطة التثقيف البيئي لألجيال املقبلة ،ورابطة الرفاهية ،واملركز
اإلقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا ملنطقة البحر الكارييب يف ترينيداد وتوابغو التابع التفاقية ابزل؛ واملركز التنسيقي
التابع التفاقية ابزل/املركز اإلقليمي التابع التفاقية استكهومل ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف أوروغواي،
وكاسا سيم-فياس فريدز ،وشبكة املنظمات البيئية غري احلكومية يف القوقاز ،ومركز القانون البيئي الدويل ،ومركز
الصحة العامة والتنمية البيئية ،ومركز البحوث والتثقيف ألغراض التنمية ،ومركز البيئة والعدالة والتنمية ،واملكتب
البيئي األورويب ،ومجعية أصدقاء األرض يف أملانيا ،وجملس "غرين بيس" الدويل ،والرعاية الصحية دون أضرار ،ودعم
العدالة الصحية والبيئية ،ومعهد العلوم والتكنولوجيا والسياسات (املعهد الفدرايل السويسري للتكنولوجيا يف
زيوريخ)/الفريق الدويل املعين ابلتلوث الكيميائي ،وواجهة تدخالت التنمية ،والرابطة الدولية ألسبستوس
الكرايسوتيل ،والرابطة الدولية لإلصالحيات اجملتمعية ،والشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة،
والرابطة الدولية لألطباء من أجل البيئة ،ومنظمة لوك كاليان سيفا كندرا ،ومعهد عمليات أصحاب املصلحة
املتعددين من أجل حتقيق التنمية املستدامة ،وشبكة العمل املتعلق مببيدات اآلفات ،ورابطة عالقة العمل يف جمال
مبيدات اآلفات (إثيوبيا) ،وراابل أوروغواي ،والفريق املعين بنتائج مؤمتر القمة ،واجلمعية السويدية للحفاظ على
السمية ،ورابطة توكسيسفريا للصحة البيئية ،وجملس الوالايت املتحدة لألعمال التجارية
الطبيعة ،ورابطة املواد ّ
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الدولية ،وجامعة كيب اتون ،وجامعة ليفربول/االحتاد الدويل لنقاابت العمال ،وجامعة اجلمهورية (أوروغواي)،
والشباب املتطوعون من أجل البيئة يف الكامريون.
ومثلت كذلك كياانت القطاع اخلاص التالية :الرابطة الربازيلية الكيميائية ،ومركز التدريب على املركبات
-15
ُ
الثقيلة (هاييت) ،ومنظمة كروباليف الدولية ،والرابطات الدولية لالجتار يف املواد الكيميائية ،واجمللس الدويل للرابطات
الكيميائية ،ومليو لالستشارات ،والرابطة السويدية للصناعات الصيدالنية.
ومثلت أيضا الكياانت األخرى التالية :منظمة أدابتا للهندسة البيئية ،ومعهد إي إكس للبحوث ،واملركز
ُ -16
التعاوين الدويل للكيمياء املستدامة.
-2

املوظفون
 -1٧يطبق النظام الداخلي للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية ،على النحو املنصوص عليه يف املادة 23
من ذلك النظام الداخلي ،على اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية مع تعديل ما يلزم تعديله .ووفقا للفقرة 2
من املادة  ،14يعمل املوظفون املنتخبون يف الدورة الرابعة للمؤمتر بوصفهم أعضاء املكتب خالل االجتماع احلايل.
ولكن منذ الدورة الرابعة استبدل عدد من أعضاء املكتب الذين انتخبهم املؤمتر وفقا للمادة  19من النظام الداخلي.
 -1٨وبذلك ،يتكون مكتب االجتماع احلايل من األعضاء التالية أمساؤهم:
الرئيسة:

السيدة غريترود زالر (أملانيا)

نواب الرئيسة :السيد ريتيش كومار سينغ (اهلند)
السيد ساميون دوماغالسكي (بولندا)
السيدة فالنتينا سريا (أوروغواي)
السيد ديفيد كابينديوال (زامبيا)
 -19ويقوم السيد دوماغالسكي أيضا مبهمة املقرر.
 -20وأشارت الرئيسة إىل أن السيد برااين كولر استقال من عضوية املكتب بصفته ممثال للجهات صاحبة
املصلحة من نقاابت العمال واختارت جمموعة قطاع نقاابت العمال السيد روري أونيل للحلول حمله .وابإلضافة
إىل ذلك ،سيواصل السيد ديفيد مورين (كندا) القيام مبهمة أحد الرئيسني املشاركني لعملية ما بني الدورات ،ولكن
يلزم تعيني رئيس مشارك آخر ليحل حمل السيدة ليتيسيا رايس دي كارفاهلو اليت أهنت مهامها يف حكومة الربازيل،
وابلتايل أهنت عملها أيضا مع النهج االسرتاتيجي ،خالل فرتة ما بني الدورتني .واتفق الفريق العامل على تناول
تعيني رئيس مشارك جديد يف إطار البند ( 3ب) ’.‘1
-3
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 -21لدى اضطالع الفريق العامل أبعماله يف االجتماع احلايل ،كان معروضا عليه واثئق عمل وواثئق إعالمية
تتعلق مبختلف البنود املدرجة يف جدول أعمال االجتماع .وترد يف الوثيقة  SAICM/OEWG.3/INF/38الواثئق
املذكورة مرتبة وفقا لبنود جدول األعمال املتعلقة هبا.
 -22واتفق الفريق الع ـ ــام ـ ــل على العم ـ ــل وفق ـ ــا للمقرتح الوارد يف م ـ ــذكرة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ـ ــاريو أع ـ ــدهت ـ ــا الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
( .)SAICM/OEWG.3/2وهكذا فقد اتُفق ،ضـ ـ ــمن مجلة أمور ،على العمل يف جلسـ ـ ــات عامة يوميا من السـ ـ ــاعة
 10:00إىل السـ ــاعة  13:00ومن السـ ــاعة  15:00إىل السـ ــاعة  ،1٨:00رهنا إبجراء ما يلزم من التعديالت،
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وإنشـ ـ ـ ـ ـ ــاء ما يُرى ضـ ـ ـ ـ ـ ــروراي من األفرقة املصـ ـ ـ ـ ـ ــغرة ،على أال يعمل أكثر من فريق واحد منها يف نفس وقت انعقاد
اجللسات العامة وأال جيتمع أكثر من فريقني يف نفس الوقت.
-4

بياانت بشأن أهداف االجتماع
 -23أدىل عدد من املمثلني ببياانت عامة ،منهم عدة ممثلني تكلموا ابسم جمموعات من البلدان ،وتناولت
البياانت املسائل اليت ستُناقش خالل االجتماع .وأُلقيت أوال بياانت ابسم اجملموعات اإلقليمية للبلدان ،أعقبتها
بياانت من ممثلي املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وقطاعات الصناعة ونقاابت العمال.

(أ)

اجملموعات اإلقليمية
 -24حتدث ممثل زامبيا ابسم جمموعة الدول األفريقية ،فأشار إىل أن أفريقيا متثل مستوردا صافيا للمواد الكيميائية
وتواجه حتدايت خطرية يف إدارة املواد الكيميائية والنفاايت على حنو سليم بيئيا .وأعرب عن األمل يف أن يبين
اإلطار املستقبلي لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية على النجاحات اليت حتققت يف النهج االسرتاتيجي مع التعويض
عن فشلها يف حتقيق هدف العام  .2020وأضاف أنه ينبغي املضي قدما يف عناصر النهج االسرتاتيجي اليت أدت
إىل حتقيق اإلجنازات السابقة .وعلى الرغم من أن اإلطار ال ينبغي تقييده زمنيا ،فمن املفروض أن يتضمن غاايت
وأهدافا حمددة وقابلة للقياس وممكنة التحقيق ومالئمة وحمددة املدة .وينبغي أن يكون متعدد القطاعات بطبيعته،
وحيظى ابلتزام سياسي رفيع املستوى من أجل حتسني ظهور جدول أعمال املواد الكيميائية والنفاايت وربطه بشكل
مباشر أكثر مع تنفيذ خطة العام  .2030وينبغي أن يشجع استخدام قطاع الصناعة للكيمياء اخلضراء (املراعية
للبيئة) والكيمياء املستدامة .وتتسم كفاية املوارد املالية وإمكانية التنبؤ هبا واستدامتها أبمهية حامسة للتنفيذ ،على
النحو الذي يشري إليه تقييم النهج االسرتاتيجي والتقرير الثاين للتوقعات العاملية للمواد الكيميائية ،وينبغي أن ينص
اإلطار اجلديد على ذلك .ومن شأن تعزيز التفاعل بني العلوم والسياسات أن ييسر ترشيح املسائل السياساتية
املستجدة اليت حتظى ابالهتمام العاملي وأن حيمي البلدان من التعرض للرتهيب أثناء عملية الرتشيح .واختتم بقوله
إن أهداف اإلطار املستقبلي ينبغي أن ترتكز على أهداف التنمية املستدامة.
 -25وحتدث ممثل مجهورية إيران اإلسالمية ابسم جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ ،فقال إن الوقت حان حلقبة
جديدة يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،ولكن التحدايت القائمة أمام حتقيق هدف اإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية حبلول العام  2020ال ينبغي أن تطغى على األهداف الطموحة اجلديدة لفرتة ما بعد عام .2020
وينبغي مواصلة تعزيز األنشطة اجلارية ،مع إيالء االهتمام الواجب للمبادئ املختلفة ،مبا يف ذلك مبادئ املسؤوليات
املشرتكة ،ولكن املتباينة ،وزايدة التعاون اإلقليمي .وميثل إعالن ديب بشأن اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ،والتوجه
العام والتوجيهات العامة لتحقيق هدف عام  2020بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية الذي يتضمن 11
عنصرا أساسيا و 6من جماالت النشاط األساسية ،وخطة العمل العاملية للنهج االسرتاتيجي أدوات مفيدة لتقييم
التنفيذ وحتسينه يف الطريق إىل العام  .2020وكشفت واثئق خمتلفة عن فجوات كبرية بني البلدان املتقدمة النمو
والبلدان النامية يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛ وعن منو التجارة الدولية للمواد الكيميائية ،مما أدى إىل اتساع
الفجوات اليت كانت قائمة سابقا؛ وضرورة املساعدة التقنية والدعم املايل ونقل التكنولوجيا؛ وأمهية املوارد املالية
احملددة واملستدامة والكافية واليت تتيسر االستفادة منها يف حتقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت؛ وضرورة
احلفاظ على استمرارية اإلسهامات اليت تقدمها املنظمات املشاركة يف الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية وتوسيع نطاق النهج نفسه إىل األمانة املستقبلية ملنرب ما بعد العام  ،2020ابإلضافة إىل املوارد
الكافية واملزيد من املسؤوليات؛ وضرورة تطبيق املسؤولية املمتدة للمنتج على كامل دورات املواد الكيميائية.
وسيتطلب األمر إجراء مداوالت شاملة للجميع وشفافة لتحقيق هنج وهيكل يتسمان ابلشمول واجلاذبية إلطار ما
بعد العام  ،2020كما تلزم معاجلة احتياجات البلدان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.
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 -26وحتدث ممثل األرجنتني ابسم جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب ،فأعرب عن أتييده لضرورة إقامة
إطار واسع وشامل لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت املتعلقة هبا .وينبغي لإلطار أن يعاجل احلاجة إىل
وضع وتنفيذ وتطبيق القوانني والسياسات األساسية يف جمال اإلدارة ،وأن يشمل ويدمج مجيع الصكوك الدولية
السارية ويسعى إىل إنشاء التآزر واالتساق .وينبغي أن يكون طموحا وشامال وصاحلا لكل زمان ،على أن يظل
يف نفس الوقت بسيطا وواضحا وموجزا .وينبغي أن يشمل نطاقه اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وأي نوع من
أنواع النفاايت املرتبطة ابملواد الكيميائية ،وأن أيخذ يف االعتبار هنج دورة احلياة الذي جيسده هدف العام 2020
للنهج االسرتاتيجي ،وأن يسهم يف أهداف التنمية املستدامة .وكذلك ينبغي أن يتبع هنجا متعدد القطاعات،
يشمل مشاركة أساسية من القطاع الصحي وتركيزا على حقوق اإلنسان .وينبغي له أن يعزز قدرات البلدان النامية
على اإلدارة املتكاملة ويشجع نقل أنواع التكنولوجيا األنظف واألكثر أماان إىل تلك البلدان .وينبغي أن يدعم
أيضا تفاعال قواي بني السياسة العامة والعلم .وينبغي أن تشمل أهدافه تعبئة ما يكفي من املوارد املالية وغري املالية
للتنفيذ ،ابلنظر إىل األمهية احلرجة اليت يتسم هبا التمويل الطويل األمد واملستدام والكايف الذي أييت يف وقت مناسب
وميكن التنبؤ به ويتيسر احلصول عليه ،والذي يرتافق مع املساعدة التقنية املناسبة ،وذلك من أجل اإلدارة الرشيدة
للمواد الكيميائية والنفاايت املرتبطة هبا .وأضاف أنه لضمان توفر املوارد املالية الكافية ،ينبغي زايدة إسهامات
كياانت القطاع اخلاص على طول سلسلة القيمة .وعالوة على ذلك ،فإن اآلليات القائمة ،مثل مرفق البيئة العاملية
والتربعات ،ينبغي أن يكملها إنشاء صندوق حمدد يقدم للحكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين طائفة من
األدوات املالية الرامية إىل تطوير القدرات ،وجذب االستثمار.
 -2٧وحتدث ممثل االحتاد الروسي ابسم دول أورواب الشرقية والوسطى ،فقال إن هذا االجتماع ميثل حلظة اترخيية،
تتيح الفرصة لتذكر ما أحرز من تقدم وللنظر يف األسباب اليت متنع حتقيق هدف العام  .2020وأضاف أن التقرير
الثاين للتوقعات العاملية للمواد الكيميائية والتقرير املرحلي عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوجه العام والتوجيهات العامة
لتحقيق هدف عام  ، 2020يبينان أنه مع زايدة اإلنتاج واالستهالك والتجارة العاملية للمواد الكيميائية ومع انتقال
اإلنتاج العاملي منها إىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،من املهم أن تكون مجيع البلدان
مستعدة استعدادا جيدا ملواجهة التحدايت املستجدة يف جمال إدارة املواد الكيميائية .وابلنسبة لإلطار املستقبلي
كتسب أساسا عن طريق الوعي العام،
لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ،يتسم الدعم السياسي أبمهية ابلغة ،ولكنه يُ َ
وهذا ما شهده العامل يف التعامل مع مشكليت تغري املناخ والنفاايت البالستيكية .وميكن أن يتحقق اعرتاف مماثل
ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية عن طريق تعزيز أوجه التآزر فيما بني االتفاقيات املعنية ابملواد الكيميائية ومكافحة
النفاايت وغريها من املفاهيم السياساتية واملبادرات ،مثل خطة عام  2030واتفاق ابريس .وينبغي أن يغطي اإلطار
املستقبلي ال دورة الكاملة من اإلنتاج واالستهالك إىل إدارة النفاايت .وينبغي تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات
على الصعيد الدويل ،على النحو الذي طلبته مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الرابعة ،مع مراعاة اآلليات القائمة
لتحقيق أقصى قدر ممكن من فعالية التكلفة ،ولالستفادة القصوى من أنواع التكنولوجيا اجلديدة ،وتتبع التقدم احملرز
يف تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة وحتسني هذا التنفيذ على الصعيد الوطين .وينبغي لإلطار
املستقبلي أن يؤكد جمددا على الواثئق األساسية للنهج االسرتاتيجي ،مثل إعالن ديب ،وأن يتمم خطة العام ،2030
مبينا الكيفية اليت تؤدي هبا اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية إىل دعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة .وينبغي أن
يشمل اإلطار أيضا مجيع القطاعات ،مبا يف ذلك تلك اليت ال تشارك عادة ،وأن يستكشف الروابط مع مسائل من
قبيل تغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي .ويف هذا الصدد ،جت در مالحظة اعتماد مجعية الصحة العاملية خلريطة
طريق املواد الكيميائية اليت أصدرهتا منظمة الصحة العاملية.
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(ب )

املنظمات احلكومية الدولية
 -2٨قالت ممثلة الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية إن الربانمج يعمل جاهدا
على تنفيذ طائفة واسعة من األنشطة اليت تدعم تنفيذ النهج االسرتاتيجي ،وورد شرح هلا يف مذكرة معلومات أعدها
الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية لالجتماع احلايل ).(SAICM/OEWG.3/INF/6
وكان الطابع املتعدد القطاعات واملتعدد أصحاب املصلحة للنهج االسرتاتيجي أحد مواطن القوة والسمات الفريدة
للنهج ،ولكن ابلنظر إىل أن مشاركة القطاعات واجلهات املعنية املختلفة يف النهج االسرتاتيجي جاءت متفاوتة يف
املمارسة العملية ،فإن الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يقرتح سبال تكفل مشاركة
أقوى من مجيع القطاعات املعنية وأصحاب املصلحة يف إطار ما بعد العام  .2020وأعربت عن رأي مفاده أن
الغرض من إطار ما بعد العام  2020ينبغي أن يكون حتسني صحة الناس والنظم اإليكولوجية ،مع مراعاة
األولوايت الوطنية واإلقليمية وخطة عام  .2030ويف اخلتام ،قالت إن الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية ملتزم التزاما كامال ابلنهج االسرتاتيجي لعملية ما بعد العام .2020
 -29وشدد ممثل معهد أفريقيا على أمهية حبث اللبنات الرئيسية إلطار ما بعد العام  ،2020مبا يف ذلك رؤية
اإلطار ،ومبادئه ،وحوكمته ،وآلياته املالية ،وإطاره املؤسسي ،فضال عن اجلهات الفاعلة الرئيسية يف اإلطار ودور
كل منها ،مع التشديد على أن الصناعة جيب أن تكون أكثر استجابة ،ومشاركة يف اإلطار .وميثل التعاون الدويل،
يالحظ
وبناء القدرات ،ونقل التكنولوجيا ،والشراكات األقوى واألوسع نطاقا مجيعها عناصر أساسية للنجاح .وإذ َ
أنه ال ميكن حتقيق أي تقدم دون توفري ما يكفي من املوارد املالية ،أعرب املمثل عن أمله يف أن يناقش الفريق
العامل آلية مالية للمستقبل يف االجتماع احلايل.

(ج)

املنظمات غري احلكومية
 -30أعربت ممثلة ملنظمة غري حكومية عن قلقها العميق إزاء فشل النهج االسرتاتيجي للتصدي ملسألة املبيدات
الشديدة اخلطورة ،مالحظة أنه على الرغم من حماوالت املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية ملعاجلة املسألة
يف دورتيه الثالثة والرابعة من خالل الدعوة ،فيهما على التوايل ،إىل التخلص التدرجيي على الصعيد العاملي من
مبيدات اآلفات وإىل إنشاء حتالف عاملي معين ابملبيدات الشديدة اخلطورة ،فإن هذه اجلهود أحبطها عدد قليل
من املمثلني .وسلطت الضوء على النتائج املستمدة من برانمج رصد نفذته مؤخرا شبكة العمل املتعلق مببيدات
اآلفات يف آسيا واحمليط اهلادئ يف سبعة بلدان يف آسيا حيث ُوجد أن  ٧0يف املائة من املزارعني يعانون من تسمم
حاد مببيدات اآلفات ،وحثت املمثلني على النظر فيما إذا كان هذا الوضع مقبوال ابلنسبة هلم ،وإذا كان اجلواب
ال ،دعتهم إىل التفكري يف كيفية حتسني ’’اإلصدار  2من النهج االسرتاتيجي‘‘ لكي تُـتنخذ اإلجراءات بشأن
املبيدات الشديدة اخلطورة .واقرتحت أيضا أنه ،يف سياق مناقشة الربانمج األوسع لفرتة ما بعد عام ،2020
سيكون من املهم النظر يف كيف التوصية إبدراج القضية املثرية للقلق اليت مل يتمكن النهج االسرتاتيجي من حلها
يف بروتوكول حمدد.
 -31وقال ممثل عن منظمة غري حكومية إنه يلزم التوصل إىل اتفاق عاملي جديد بشأن السالمة الكيميائية
وينبغي أن ينطوي االتفاق على نسخة حمسنة من النهج االسرتاتيجي ،تعرف أيضا ابسم ’’اإلصدار  2من النهج
االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية‘‘ ،وعلى إطار متكيين للتصدي للتحدي املتنامي املتمثل يف التعامل
مع اآلاثر الصحية واالقتصادية والبيئية إلنتاج املواد الكيميائية والنفاايت واستخدامها والتخلص منها .وينبغي أن
يكون اإلطار والنهج على حد سواء صاحلني لكل زمان ولكنهما يشمالن عالمات مرحلية قابلة للقياس وحمددة
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زمنيا؛ وينبغي أن يشمال الوقاية والتحوط على سبيل األولوية؛ وأن يعمال على محاية الصحة البشرية والبيئة؛ وأن
يغطيا الدورة الكاملة للمواد الكيميائية والنفاايت .وينبغي أن يعمل اإلطار التمكيين كمظلة جلميع االتفاقات
املتعلقة ابملواد الكيميائية ،وينبغي اعتماده على أعلى مستوى ،مبا يف ذلك اعتماده من اجلمعية العامة لألمم
املتحدة ،وأن يكون مفتوحا وشامال وشفافا ،وأن يتبع هنجا متعدد القطاعات ومتعدد أصحاب املصلحة .وأضاف
أن من األمهية مبكان إنشاء آلية مالية توفر متويال جديدا وإضافيا وكافيا ومستداما ميكن التنبؤ به ويتيسر احلصول
عليه جلميع أصحاب املصلحة املعنيني من أجل معاجلة املسائل املتعلقة ابملواد الكيميائية والنفاايت .وأضاف أن
استيعاب التكاليف اليت تقع على كاهل اجملتمع من جراء استخدام املواد الكيميائية لدى القطاعات الصناعية
املعنية اعترب ذا أمهية حرجة يف ذلك الصدد.
 -32وقال ممثل عن قطاع الصناعة إنه يثمن الطابع املتعدد القطاعات واملتعدد أصحاب املصلحة للنهج
االسرتاتيجي وحيبذ إدراج إجراءات ملموسة من اجلهات املعنية الرئيسية ترتبط ابألهداف والغاايت املبينة يف الورقة
املقدمة من الرئيسني املشاركني لعملية ما بني الدورات ) .(SAICM/OEWG.3/4وأضاف إن منظمته ملتزمة هبدف
حتقيق اإلدارة املستدامة للمواد الكيميائية والنفاايت وأبهداف التنمية املستدامة من خالل برانجمها للرعاية املسؤولة،
ومبادراهتا لبناء القدرات ،وتعزيز إدارة املعارف وتقاسم املعلومات ،وشجع املشاركني على استعراض وثيقة معلومات
قدمها اجمللس الدويل للرابطات الكيميائية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة بشأن إدارة املعارف وتقاسم املعلومات من
أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية الصناعية ) .(SAICM/OEWG.3/INF/28وقال إنه ينبغي أن يكون تقاسم
املعلومات عنصرا أساسيا يف ’’اإلصدار  2من النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية‘‘ ،وينبغي
إنشاء مستودع عاملي للمعلومات املتاحة للجمهور بشأن املواد الكيميائية.
 -33وحث ممثل النقاابت الفريق العامل على النظر يف القضااي اليت تواجه العمال والدور الذي ميكن أن يؤديه
العمال ونقاابهتم يف منع معدالت الوفيات واالعتالل غري املقبولة بسبب التعرض للمواد الكيميائية يف العمل ،واليت
كانت أكثر تواترا وأشد ضررا من اإلطالقات البيئية ولكنها متثل أحد أشكال الضرر التبعي املعتمدة رمسيا واملرتبطة
ابستخدام املواد الكيميائية .ومن أجل جناح النهج االسرتاتيجي ،جيب أن يعزز النهج جدول أعمال حقوق اإلنسان
وينبغي أن يشمل احلقوق األساسية يف مكان العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية؛ وأن يشجع على املشاركة
الرفيعة املستوى من مجيع املستوايت احلكومية ،مبا يف ذلك املشاركة من إدارات التجارة واملالية اليت تؤدي سياساهتا
يف كثري من األحيان إىل تقويض السياسات البيئية وتشجع على نقل املخاطر إىل البلدان النامية وعلى منو قوة
عاملة عاملية غري مستقرة بشكل متزايد يف مجيع البلدان؛ وأن يعزز الشفافية ،حبيث ال ميكن حرمان العمال وال عامة
الناس من إمكانية احلصول على املعلومات عن املواد اليت تسممهم أو تقتلهم.
 -34وأعربت ممثلة عن قطاع الصحة يف اجملتمع املدين عن أتييدها ’’لإلصدار  2من النهج االسرتاتيجي لإلدارة
الدولية للمواد الكيميائية‘‘ ،مشرية إىل أنه جيب عليه البناء على النجاحات والتعلم من أخطاء النهج االسرتاتيجي
من أجل ضمان الوقاية األولية من خالل إدماج احليطة ،والكيمياء اخلضراء (املراعية للبيئة) واملستدامة ،وكذلك
مفهوم الصحة املهنية للتسلسل اهلرمي للضوابط ،يف خطط التنفيذ الوطنية الشاملة اليت تضم مجيع الصكوك ذات
الصلة والوكاالت اليت يلزم عملها معا من أجل محاية الصحة البشرية والبيئة من املواد الكيميائية والنفاايت طوال
دورة حياهتا .وأضاف أن الورقة اليت قدمها الرئيسان املشاركان توفر أساسا جيدا لبناء ”اإلصدار  2من النهج
االسرتاتيجي“ ،وأنه تلزم فعالية أكرب يف معاجلة األخطار اليت هتدد الصحة من جراء استخدام املواد الكيميائية
اخلطرة واملواد الكيميائية املوجودة يف املنتجات من خالل الشفافية ،والوقاية ،واحليطة ،وأن يوضع يف االعتبار أن
النهج االسرتاتيجي مل ِ
يف مبا وعد به بسبب االفتقار إىل آليات اإلدارة املنسقة ،وعدم كفاية التمويل.
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رابع ا-

النهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام 2020

ألف-

التقييم املستقل للنهج االسرتاتيجي للفرتة 20١5-2006
 -35عند تقدمي هذا البند الفرعي ،أشارت الرئيسة إىل أن املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية قد وضع،
يف قراره  ،4/4اختصاصات إلجراء تقييم مستقل للنهج االسرتاتيجي للفرتة  ،2015-2006ووجه املؤمتر الفريق
العامل إىل النظر يف استنتاجات التقييم املستقل وتقدميها لكي ينظر فيها يف دورته اخلامسة .وأعربت عن أسفها
حلدوث أتخري كبري يف االنتهاء من التقييم ،الذي مل تتوافر النسخة الكاملة منه بعد .غري أنه قد أتيحت للفريق
العامل يف اليوم السابق نسخة مسبقة من املوجز التنفيذي للتقييم ) ،(SAICM/OEWG.3/3وأكد املقيّم املستقل
لألمانة أن تقرير التقييم النهائي والنسخة النهائية من املوجز التنفيذي سيتوافران بنهاية نيسان/أبريل  .2019عالوة
على ذلك ،قدم املقيّم حملة عامة عن عملية التقييم والنتائج املؤقتة يف االجتماعات السابقة ،وأجرت عملية ما بني
الدورات مناقشة مفصلة حول هذه النتائج يف اجتماعها الثاين.
 -36واسرتعى ممثل األمانة االنتباه إىل الصفحة األوىل من النسخة املسبقة من املوجز التنفيذي وقرأ رسالة
املقيّم املستقل الواردة فيها.
 -3٧وشاهد الفريق العامل بعد ذلك عرضا ابلفيديو للتقييم أعده املقيّم املستقل وأوجز فيه خلفية التقييم
ومنهجيته ونتائجه الرئيسية على النحو الوارد يف الوثيقة .SAICM/OEWG.3/3

 -3٨ويف املناقشة اليت تلت ذلك ،أعرب املمثلون عن تقديرهم للمقيّم املستقل على عمله وعرضه وموجزه
التنفيذي ،ولكنهم أعربوا عن أسفهم للتأخر الكبري يف تقدمي املوجز التنفيذي ،مما جعل من املستحيل النظر فيه
ابلتفصيل ،وألن تقرير التقييم الكامل ،الذي قدموا التعليقات عليه ،مل يعرض لكي ينظر فيه الفريق العامل يف
االجتماع احلايل.
 -39وقال أحد املمثلني ،متحداث ابسم جمموعة من البلدان ،إن النهج االسرتاتيجي كان أداة مفيدة للغاية
متكن مبوجبها أصحاب املصلحة املعنيني من خمتلف القطاعات من تناول مسألة اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت بطريقة بناءة ،مبا يف ذلك ما يتعلق ابلسياسات الناشئة واملسائل األخرى املثرية للقلق ،وإن عمل النهج
ساهم يف حتسني إدارة املواد الكيميائية والنفاايت يف خمتلف البلدان .غري أن النهج االسرتاتيجي لن يبلغ هدفه
حبلول عام  ،2020ويرجع ذلك يف جزء كبري منه إىل أنه مل جيذب االهتمام السياسي والعام الالزم لإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية والنفاايت .وعالوة على ذلك ،لوحظ ابتعاد تدرجيي للمنظمات املعنية وعدم مشاركة قطاعات
معينة ،مبا يف ذلك قطاع الصناعة.
 -40وقال ممثل آخر ،متحداث أيضا ابسم جمموعة من البلدان ،إن املوجز التنفيذي يقدم فكرة جيدة عما
حيدث على أرض الواقع ،وأضاف أنه يؤيد االستنتاجات الواردة يف الوثيقة ،وال سيما تلك املتعلقة ،لفرتة ما بعد
عام  ،2020ابحلاجة إىل احلفاظ على الطابع الطموح والشامل للنهج االسرتاتيجي ،وضمان مستوايت كافية من
التمويل ،وضمان زايدة القدرات وزايدة متثيل قطاعات الصحة والزراعة واملالية والصناعة؛ واحلاجة إىل أن يكون
لدى احلكومات الوطنية اإلرادة السياسية لوضع تشريعات خاصة ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وإنفاذها؛
والتدابري الالزمة للحد من أوجه عدم املساواة بني البلدان وداخلها.
 -41وأشار أحد املمثلني إىل أن عددا من النتائج الواردة يف تقرير التقييم تدعم الرأي الذي يفيد أبن النهج
االسرتاتيجي لفرتة ما بعد عام  2020ينبغي أن يركز على تنفيذ اإلدارة األساسية للمواد الكيميائية على املستوى الوطين.
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 -42وقالت ممثلة أخرى إن بعض االستنتاجات الرئيسية يف املوجز التنفيذي ينبغي أن تدفع عمل أصحاب
املصلحة يف النهج االسرتاتيجي يف فرتة ما بعد عام  ،2020مبا يف ذلك أن الطابع املتعدد القطاعات وأصحاب
املصلحة للنهج االسرتاتيجي ميثل إحدى نقاط قوته وجيب مواصلة تعزيزه؛ وأن جناحه يستند يف هناية املطاف إىل
إرادة احلكومات الوطنية على سن تشريعات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وإنفاذها؛ وقد أُحرز تقدم
ولكن يلزم بناء القدرات املؤسسية يف العديد من البلدان ورصد التقدم احملرز .وأعربت عن أملها يف أن يتم النظر
يف التقرير الكامل يف االجتماع الثالث لعملية ما بني الدورات.
 -43وأعربت ممثلة عن إحدى املنظمات غري احلكومية عن استيائها من أن املوجز التنفيذي مل يتضمن تقييما
للمبيدات الشديدة اخلطورة كمسألة تثري القلق يف إطار النهج االسرتاتيجي .وأعربت ،على الرغم من ذلك ،عن
أملها يف أن يتم النظر يف هذه املسألة يف تقرير التقييم النهائي .كما أعربت عن دعمها الستنتاجات املقيّم املستقل
بشأن التمويل.
ابء-

االعتبارات املتعلقة ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام 2020

-١

إعداد التوصيات للدورة اخلامسة من املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية
 -44عند تقدمي هذا البند الفرعي ،أشارت الرئيسة إىل أنه يف هناية االجتماع الثاين لعملية ما بني الدورات اليت
تنظر يف النهج االسرتاتيجي واإل دارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام  ،2020اسرتعت مجيع
املناطق والقطاعات االنتباه إىل ضرورة إحراز مزيد من التقدم ،وطلبت من الرئيسني املشاركني لعملية ما بني الدورات
إعداد ورقة لتقدميها إىل الفريق العامل املفتوح العضوية ،يف اجتماعه الثالث ،الستخدامها كأساس للمناقشة املتعلقة
بفرتة ما بعد عام  . 2020وأعد الرئيسان املشاركان هذه الورقة ابلتشاور مع املكتب وبدعم من األمانة على أساس
نتائج االجتماعني األول والثاين لعملية ما بني الدورات ،ومع مراعاة التقارير املقدمة من أصحاب املصلحة ،فضال
عن نتائج االجتماعات اإلقليمية .وقدم ممثل األمانة تلك الورقة ) ،(SAICM/OEWG.3/4إىل جانب عدد من الواثئق
الداعمة ،مبا يف ذلك وثيقة حتتوي على شروح للورقة اليت أعدها الرئيسان املشاركان (.)SAICM/OEWG.3/INF/2
وأخريا ،أ شارت الرئيسة إىل أنه ،على النحو املشار إليه يف البند  ،2بشأن املسائل التنظيمية ،سيواصل السيد مورين
(كندا) العمل كأحد الرئي سني املشاركني لعملية ما بني الدورات ،بينما ستتوىل السيدة جوديث توريس (أوروغواي)
املسؤولية من السيدة ريس دي كارفاهلو (الربازيل) ،على النحو الذي وافق عليه املكتب.
 -45وقدم السيد مورين الورقة والشروح نيابة عن الرئيسني املشاركني .وتتناول الورقة أوال العناصر املوضوعية
لضمان اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام  :2020الرؤية والنطاق واملبادئ والنُـ ُهج.
وعرض السيد مورين بعد ذلك  5أهداف اسرتاتيجية و 20غاية مستهدفة ذات صلة اعتربت قابلة للتطبيق على
كل من استمرار النهج االسرتاتيجي يف فرتة ما بعد عام  ،2020الذي يسمى ’’اإلصدار  2من النهج االسرتاتيجي
لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية‘‘ ،وعلى إطار متكيين حم نسن .وتناولت الفروع التالية من الورقة تنفيذ الطموحات
املذكورة ،من حيث الرتتيبات املؤسسية ،وآليات دعم التنفيذ ،واالعتبارات املالية .وسلطت الورقة والشروح الضوء
على اجملاالت اليت جرت بشأهنا معظم املناقشات ،وتلك اليت تتطلب املزيد من النظر ،وتلك اليت كان هناك توافق
مبدئي يف اآلراء بشأهنا ،وتلك اليت اختلفت اآلراء بشأهنا .وردا على سؤال ،سلط السيد مورين الضوء على احلاجة
إىل زايدة استخدام املوارد احلالية مبختلف أنواعها وجتنب االزدواجية.
 -46وعقب العرض ،أشارت الرئيسة إىل أن مجعية األمم املتحدة للبيئة دعت ،يف دورهتا الرابعة اليت عقدت
يف نريويب يف آذار/مارس  ،2019الفريق العامل املفتوح العضوية إىل متهيد الطريق الختاذ القرارات ذات الصلة
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للدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية بشأن النهج املتعدد القطاعات والشامل لإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية والنفاايت على املدى الطويل .وأشارت إىل أنه قد مت تقدمي عدد من واثئق املعلومات فيما يتعلق
إبطار متكيين ممكن لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،مبا يف ذلك وثيقة أعدهتا وكالة البيئة األملانية بشأن
اإلدارة العاملية للمواد الكيميائية والنفاايت ).(SAICM/OEWG.3/INF/27
 -4٧وقدم ممثل أملانيا الورقة اليت كلفت إبعدادها وكالة البيئة األملانية ،قائال إنه يف حني أحرز النهج االسرتاتيجي
تقدما كبريا ،فإن بعض التحدايت املستمرة اليت يواجهها نشأت عن التجزؤ املؤسسي .وأوضحت الورقة احلاجة
إىل منرب إدارة أوسع نطاقا لإلدارة االسرتاتيجية للمواد الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام  ،2020كما بينت
عملية إنشائه ،استنادا إىل العناصر املوجودة.
 -4٨ويف املناقشة اليت تلت ذلك ،أشار عدد من املمثلني إىل أن ورقة الرئيسني املشاركني مثنلت بشكل عملي
جمموعة اآلراء اليت عُِّرب عنها يف العملية حىت اآلن ،وشكلت أساسا سليما ملواصلة املناقشة .وكان هناك توافق يف
اآلراء بشأن احلاجة إىل استمرار الطرائق املتعددة أصحاب املصلحة والقطاعات اليت اعتمدها النهج االسرتاتيجي.
ولزم اختاذ إجراءات متكاملة ومنسقة تشمل مجيع اجلهات الفاعلة على املستوى الدويل واإلقليمي والوطين .وأعرب
بعض املمثلني أيضا عن أتييدهم ملواصلة اجلانب الطوعي للنهج االسرتاتيجي .وقال العديد من املمثلني إن ’’النهج
االسرتاتيجي  ‘‘2قادر على معاجلة اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف فرتة ما بعد عام  ،2020وحتقيق مواءمة
أكرب مع خطة عام  .2030وأيد العديد من املمثلني وضع اسرتاتيجية عاملية أو إطار عاملي أوسع نطاقا يشمل
الرتتيبات املؤسسية الطوعية وامللزمة قانوان .وقال عدد من املمثلني إن هناك حاجة إىل مراحل أساسية لتتبع التقدم
احملرز مقابل جمموعة من املؤشرات ،وتطبيق تدابري إضافية أقوى حيثما يكون التقدم متأخرا.
 -49وقالت ممثلة حتدثت ابسم جمموعة من البلدان ،إنه ميكن توجيه املناقشات يف إطار هذا البند ابلقرار
املتعلق ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،الذي اعتمدته مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الرابعة.
حمسن لإلدارة السليمة
وأعرب العديد من املمثلني عن اهتمامهم ابملقرتح الوارد يف ذلك القرار إبنشاء إطار متكيين ّ
للمواد الكيميائية والنفاايت على املدى الطويل .غري أن هناك حاجة إىل مزيد من املناقشة بشأن نطاق هذا اإلطار،
وأكد بعض املمثلني أنه ينبغي النظر يف مجيع النفاايت يف إطار هنج شامل ،نظرا ألن النفاايت املتعلقة ابملواد
الكيميائية تُدرج يف كثري من األحيان يف مواد النفاايت اليت مل جير فصلها ومن أجل جتنب مداوالت مط نولة بشأن
تعريف النفاايت.
 -50وأكد عدد من املمثلني على قيمة هنج دورة احلياة يف إدارة املواد الكيميائية والنفاايت ،الذي تؤيده ُهنج
مبتكرة متشيا مع مبدأ الدائرية .وشدد عدد من املمثلني على ضرورة ضمان أن تبدي الصناعة التزامها وأن تتخذ
مجيع التدابري املناسبة ملنع الضرر الناجم عن املواد الكيميائية طوال دورة حياهتا وأن تتناول النفقات واآلاثر املصاحبة
لذلك ،مبا يتماشى مع املسؤولية املمتدة للمنتج وهنج امللوث يدفع.
 -51ووضعت أمهية كبرية لوسائل التنفيذ ،مبا يف ذلك ضمان تعبئة التمويل الكايف واملستدام والذي ميكن التنبؤ
به للتمكني من حتقيق األهداف املتفق عليها دوليا بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت .وأُقر بقيمة
إسهامات اخلرباء ،مبا يف ذلك من خالل تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال اإلدارة الدولية للمواد
الكيميائية والنفاايت ودعم نقل التكنولوجيا .وقال بعض املمثلني إن األمانة حتتاج إىل دعم مايل إضايف لتمكينها
من أداء دورها .وقال أحد املمثلني إنه ينبغي تقدمي املساعدة إىل البلدان ذات االقتصادات النامية أو تلك اليت متر
مبرحلة انتقالية متشيا مع مبدأ املسؤوليات املشرتكة ولكن املتباينة.
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 -52وقال عدد من املمثلني إن صحة اإلنسان ينبغي أن تكون تركيزا أساسيا لإلدارة السليمة ،وإهنا تتطلب
مشاركة كاملة من قطاع الصحة .ولفت ممثلون آخرون االنتباه إىل البُعد املتعلق حبقوق اإلنسان يف إدارة املواد
الكيميائية والنفاايت ،مبا يف ذلك حقوق العمال الذين يتعاملون مع املواد اليت ُحيتمل أن تكون خطرة .وكانت
الشفافية ضرورية لضمان أن يكون لدى اجلمهور معرفة كاملة ابلتهديدات احملتملة النامجة عن أنواع خمتلفة من
املواد الكيميائية واملنتجات ،مبا يف ذلك تلك اليت يتم شراؤها عرب اإلنرتنت.
 -53وقال بعض املمثلني إن من املهم ،عند وضع اتفاقات دولية لتنفيذها على املستوى الوطين ،عدم إغفال
قيمة اآلليات اإلقليمية لتعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت بني البلدان اليت تكون يف مراحل مماثلة
من التنمية وتواجه حتدايت مماثلة .وسلطت واحدة من املمثلني الضوء على الدور الذي ميكن أن تؤديه املراكز
اإلقليمية يف دعم جهود بناء القدرات.
 -54وفيما يتعلق ابحلاجة إىل املشاركة السياسية رفيعة املستوى ،أيد عدد من املمثلني اقرتاح عقد مؤمتر وزاري
وإصدار إعالن يف عام  2020يُعتمد يف جزء رفيع املستوى من الدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد
الكيميائية ،أو يف مؤمتر رفيع املستوى يُعقد ابلتعاقب مع تلك الدورة.
 -55وعقب املناقشة ،وافق الفريق العامل على إنشاء فريق اتصال يشرتك يف رائسته السيد سام أدو  -كومي
(غاان) والسيدة سيلفيا كالنينس (التفيا) .وبناء على االعتبارات اليت طُرحت أثناء عملية ما بني الدورات ،وعلى
ورقة الرئيسني املشاركني بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام 2020
) ،(SAICM/OEWG.3/4واملناقشات اليت دارت يف االجتماع احلايل والتوصيات الواردة يف ورقة غرفة االجتماعات
اليت عرضها ممثل االحتاد األورويب ،مت تكليف فريق االتصال بوضع توصيات بشأن النهج االسرتاتيجي واإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام  2020لينظر فيها املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية
يف دورته اخلامسة.

 -56وفيما خيص املناقشة املتعلقة إبطار متكيين بشأن املواد الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام ،2020
قَبِل الفريق العامل مقرتح الرئيسة إبنشاء فريق من أصدقاء الرئيسة ،يشارك يف تيسريه السيد خورخي بيدرو أزانر
(االحتاد األورويب) والسيدة توريس (أوروغواي) ،لتنسيق املشاورات غري الرمسية بشأن هذه املسألة .وسيكون الفريق
مفتوح العضوية وميكن أن يضم ممثلني عن اجملموعات املختلفة من أصحاب املصلحة .وُكلِّف الفريق بتيسري
املشاورات غري الرمسية وتبادل اآلراء بشأن مدى احلاجة إىل إطار متكيين متعدد القطاعات وشامل لإلدارة الدولية
السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام  ،2020وإذا كانت احلاجة تدعو إليه ،حتديد الثغرات
اليت ميكن أن يعاجلها.
 -5٧ويف وقت الحق ،قدم الرئيس املشارك لفريق االتصال توصيات الفريق بشأن النهج االسرتاتيجي واإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ملا بعد عام  .2020وترد هذه التوصيات يف املرفق األول من هذا التقرير دون
حترير رمسي .وأشار الرئيس إىل أن بعض التوصيات تتطلب إجراء من جانب األمانة ،وطلب إىل اجلهات املعنية
توفري مدخالت ذات صلة إىل األمانة حبلول  15أاير/مايو  2019لتمكينها من إعداد الواثئق املطلوبة .وستُقدم
النتائج اليت توصل إليها فريق االتصال إىل عملية ما بني الدورات يف اجتماعها الثالث للنظر فيها .ويف ذلك
االجت ماع سيجري الرتكيز على جماالت اإلطار اليت يتعني وضعها يف صيغتها النهائية ،أما يف االجتماع الرابع لعملية
ما بني الدورات فستوضع الوثيقة يف صيغتها النهائية لتقدميها إىل املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية يف
دورته اخلامسة للنظر فيها واعتمادها إن أمكن.
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 -5٨وقدم امليسر املشارك جملموعة أصدقاء الرئيس نتائج املناقشات غري الرمسية بشأن احلاجة إىل وجود إطار
متكيين كلي وشامل لإلدارة الدولية السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت بعد عام  2020والثغرات اليت ميكن أن
تعاجلها .وقال إن اجملموعة انقشت أوال الثغرات يف اإلطار احلايل ،ومن مث نظرت يف احلاجة إىل إطار متكيين جديد،
وأخريا تبادلت األفكار بشأن الرتتيبات املؤسسية املمكنة والعمليات اليت ميكن تطبيقها .وذكر أيضا أن النتائج
املبلغ عنها متثل فهم امليسرين املشاركني للنقاط الرئيسية للمناقشة ،ومل يتم التفاوض بشأهنا أو املوافقة عليها رمسيا
من جانب املشاركني يف اجملموعة.
 -59ويف أول تبادل لآلراء ،أشار بعض املمثلني إىل أن النهج االسرتاتيجي ميكن توسيع نطاقه لكي يستوعب
الثغرات احملتملة ،يف حني ركز البعض اآلخر على عدم حتقيق هدف عام  2020بشأن اإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية والنفاايت ،وأعربوا عن رغبتهم يف عمليات ممكنة وترتيبات مؤسسية إضافية من أجل حتسني اإلطار الدويل
احلايل .ومشلت املسائل اليت أثريت خالل املناقشات نقص الوعي العام ،وااللتزام السياسي ،والتعريف ابإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية والنفاايت؛ وجتزؤ العمل على صعيد اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت؛ والعوائق الداخلية
اليت تقف يف وجه التعاون بني الوكاالت ،مبا يف ذلك العوائق املالية؛ واالفتقار إىل األهداف املشرتكة والتخطيط
االسرتاتيجي املشرتك واإلب الغ ورصد التقدم احملرز؛ وانعدام أو عدم كفاية اإلجراءات املتخذة من أجل التصدي
بفعالية ملسائل معينة ،مثل ُهنج دورات املواد ،مبا يف ذلك ما يتعلق ابلنفاايت واملبيدات الشديدة اخلطورة؛ واالنفصال
واإلحساس بعدم امللكية لدى العديد من املنظمات واجلهات صاحبة املصلحة؛ وعدم كفاية تعبئة املوارد على مجيع
املستوايت؛ وعدم ضمان مشاركة القطاع اخلاص الكافية على امتداد سلسلة القيمة ،أو يف متويل اإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية والنفاايت؛ وعدم التخطيط ملواكبة منو وتعقيد قطاعي املواد الكيميائية والنفاايت.
 -60أما فيما يتعلق مبسألة ما إذا كانت هناك حاجة إلطار متكيين كلي وشامل لإلدارة الدولية السليمة للمواد
الكيميائية والنفاايت بعد عام  ،2020فقد اختلفت اآلراء بشأن ما إذا كان للنهج االسرتاتيجي القدرة على
املعاجلة الفعالة جلميع الثغرات مبفرده .وأشار بعض املمثلني إىل أن وجود إطار متكيين معزز ميكن أن يستند إىل
أعمال املنظمات والصكوك القائمة ،مع احرتام الوالايت واالستقالل الذايت لتلك الكياانت.
 -61وفيما يتعلق ابملسائل اليت ميكن معاجلتها من خالل وجود إطار متكيين معزز ،أشري إىل ما يلي :الوعي
املعزز الرفيع املستوى ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت وااللتزام هبا من أجل تعزيز العمل على املستوايت
املتعددة األطراف واإلقليمية والوطنية؛ والرؤية املشرتكة واألهداف االسرتاتيجية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت مبا يتواءم مع أهداف وغاايت خطة عام 2030؛ وجتنب االزدواجية وتعزيز التكامل واالتساق بني
السياسات واإلجراءات ،والتخطيط االسرتاتيجي ،وتوزيع املهام بصورة متفق عليها ،وفقا للوالايت املعنية هبا ،من
أجل تشجيع االستخدام األفضل ملوارد وخربات كل منظمة؛ ومعاجلة العوائق الداخلية احلالية أمام التعاون والتنسيق
مع املنظمات األخرى ووضع معامل رئيسية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف إطار والية كل منظمة
ذات صلة مشاركة يف الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛ والقيام على حنو فعال
مبعاجلة املسائل ذات االهتمام العاملي ،مبا يف ذلك لصاحل الفئات الضعيفة ،وتعزيز استخدام العلم من أجل إثراء
اإلجراءات السياساتية؛ وتعبئة موارد كافية على مجيع املستوايت من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت عن طريق التنفيذ الكامل للنهج املتكامل للتمويل؛ والنظر يف ضرورة الصكوك امللزمة قانوان ،فضال عن
إمكانية وضع معايري ومدوانت لقواعد السلوك؛ وتعزيز مشاركة القطاع اخلاص ،مبا يف ذلك تطبيق مبدأ امللوث
يدفع وتدابري املسؤولية املمتدة للمنتج؛ وتعزيز تطوير وتبادل املعارف والبياانت وأفضل املمارسات؛ وتيسري اإلبالغ
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العام والشامل لعدة قطاعات ،ورصد التقدم احملرز على صعيد اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت؛ ومعاجلة
عدم املساءلة من خالل تدابري فعالة.
 -62وإضافة إىل ذلك ،أعرب بعض املمثلني عن الرغبة يف النظر يف قرار متعدد األطراف رفيع املستوى لكي
تنظر فيه اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،قد يوضع عقب إعالن رفيع املستوى بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت كنتيجة من نتائج الدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية أو مؤمتر وزاري خمصص
متعدد القطاعات؛ وفضاء حكومي متعدد األطراف لتنفيذ اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت؛ ومنرب شامل
أو جلنة لتعزيز التكامل بني عمل املنظمات املتعددة األطراف ،ميكن أن يكون عنصرا من عناصر النهج االسرتاتيجي.
 -63وعقب العرض ،قالت الرئيسة إن النتائج اليت توصلت إليها جمموعة أصدقاء الرئيس ميكن أن تعزز نتائج
فريق االتصال يف إثراء عمل االجتماع الثالث لعملية ما بني الدورات .ومن املهم اإلبقاء على مجيع اخليارات
مفتوحة وماضية قدما ،مع اإلبداع واالبتكار يف سد الثغرات اليت ُحتدد ووضع مقرتحات موجهة حنو إجياد حلول.
-2

اجلدول الزمين لعملية ما بني الدورات اليت تنظر يف النهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت يف فرتة ما بعد عام 2020
 -64عُرضت على الفريق العامل املفتوح مذكرة من األمانة عن التحضريات للدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل
املعين إبدارة املواد الكيميائية ( .)SAICM/OEWG.3/INF/14وأشارت الرئيسة إىل أن االجتماع الثالث لعملية ما
بني الدورات كان من املقرر عقده يف ابنكوك يف الفرتة من  30أيلول/سبتمرب إىل  4تشرين األول/أكتوبر ،2019
ما مل يعرض بل ٌد مضيف توفري مكان بديل ،وأنه وفقا للقرار  4/4الصادر عن املؤمتر تعني على الفريق العامل النظر
فيما إذا كانت هناك حاجة إىل الدعوة الجتماع رابع لعملية ما بني الدورات يعقد قبل الدورة اخلامسة للمؤمتر.
 -65ووفق ما أوصى به فريق االتصال املفوض يف إطار البند ( 3ب) ’ ‘1من جدول األعمال بوضع توصيات
بشأن النهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت بعد عام  ،2020وما أوصى به مكتب
املؤمتر يف دورته اخلامسة ،فقد اقرتحت الرئيسة أن يعقد اجتماع رابع لعملية ما بني الدورات يف هناية الربع األول
أو بداية الربع الثاين من عام  ،2020ووافق الفريق العامل على ذلك .وطلبت إىل املكتب أن حيدد ،ابلتشاور مع
األمانة ،اترخيا مناسبا لذلك االجتماع.
 -66وعرضت ممثلة رومانيا ،ابسم حكومتها ،استضافة االجتماع الرابع لعملية ما بني الدورات يف بوخارست
يف بداية عام .2020

خامسا -التقدم احملرز ابجتاه حتقيق األهداف العامة لعام  2020املتمثلة يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
ألف-

التقرير املرحلي للفرتة 20١6-20١4
 -6٧عند تقدمي هذا البند الفرعي ،قالت الرئيسة إن الغرض منه هو تزويد املشاركني مبعلومات عن حالة تنفيذ
النهج االسرتاتيجي .ويف سياق اإلشارة إىل أن إحدى وظائف املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية تتمثل يف
تقييم تنفيذ النهج االسرتاتيجي وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز إىل أصحاب املصلحة ،قدم ممثل األمانة عددا
من الواثئق ذات الصلة هبذا البند ،مبا يف ذلك تقرير موجز عن التقدم احملرز يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي للفرتة
 2016-2014وحتليل ملؤشرات التقدم العشرين ) ،(SAICM/OEWG.3/5وتقرير التنفيذ الكامل
( ،)SAICM/OEWG.3/INF/4وتقرير حمدث أعده الربانمج املشرتك بني املنظمات املعين إبدارة املواد الكيميائية عن
األنشطة املضـطلع هبا دعما للنهج االسرتاتيجي ).(SAICM/OEWG.3/INF/6
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 -6٨وعلى أساس املعلومات الواردة يف التقرير احملدث ،قدم ممثلو املنظمات التالية املشاركة يف الربانمج املشرتك
بني املنظمات املعين إبدارة املواد الكيميائية عروضا موجزة عن أنشطة منظماهتم دعما ألهداف النهج االسرتاتيجي:
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،
وبرانمج األمم املتحدة للبيئة ،وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ،ومنظمة
الصحة العاملية ،والبنك الدويل.
 -69وأشارت الرئيسة إىل أن إعداد التقارير املرحلية يعد نشاطا يستهلك الكثري من الوقت ويتسم بكثافة
استخدامه للموارد ،وسلطت الضوء على أن عدد التقارير الواردة من احلكومات وأصحاب املصلحة كان حمدودا
جدا .واقرتحت أنه ،بدال من إعداد تقارير مرحلية للفرتة  ،2019-201٧قد يرغب املشاركون يف النظر يف هنج
بديل أكثر فعالية لإلبالغ عن التقدم احملرز.
 -٧0ويف املناقشات اليت تلت ذلك شكر املمثلون األمانة على التقرير املرحلي (،)SAICM/OEWG.3/INF/4
كما شكروا مجيع أولئك الذين أسهموا يف التقرير ويف حتسني نوعيته ،وال سيما املنظمات املشاركة يف الربانمج
املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية.
 -٧1وأعرب الكثري من املمثلني ،مبن فيهم ممثل حتدث ابسم جمموعة من البلدان ،عن القلق إزاء اخنفاض معدل
اإلبالغ ،وال سيما من جانب احلكومات ،بينما أشارت ممثلة إىل أنه من الصعب حتديد االجتاهات أو تقييم التقدم
احملرز على مر الزمن عندما تقدم البلدان املختلفة تقاريرها على مدى فرتات زمنية خمتلفة .وأشار العديد من املمثلني
إىل أن هناك حاجة إىل إعادة النظر يف نظام اإلبالغ احلايل من أجل حتسني تقييم التقدم احملرز وحتديد الثغرات يف
التنفيذ ،وهو أمر ابلغ األمهية لضمان الدعم السياسي والقدرة الكافية على املدى الطويل.
 -٧2وفيما يتعلق ابلتقرير املرحلي للفرتة  2019-201٧أشار عدة ممثلني إىل أنه يتعني إصدار تقرير من نوع
خمتلف ابلنظر إىل تدين معدل االستجابة فيما خيص فرتات تقدمي التقارير السابقة .وأشار أحد املمثلني ،متحداث
ابسم جمموعة من البلدان ،إىل أنه ميكن أن يطلب إىل األمانة إعداد تقرير استنادا إىل املعلومات والبياانت الصادرة
عن املنظمات املشاركة يف الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ،وهي معلومات وبياانت
ميكن استخدامها كأساس لقياس التقدم احملرز يف املستقبل دون احلكم مسبقا على ترتيبات اإلبالغ املقبلة .وأشارت
ممثلة أخرى إىل أنه بوسع الفريق العامل أن يطلب إىل األمانة أن تضع دراسة استقصائية ينظر فيها املكتب للحصول
على جمموعة صغرية من البياانت األكثر فائدة ،مع مراعاة مؤشرات الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية ،من أجل إعداد تقرير مبسط.
 -٧3وأعربت ممثلة أخرى عن أتييدها إلعداد تقرير مرحلي للفرتة  ،2019-201٧ولتبسيط عملية تقدمي
التقارير استنادا إىل استبيان ومصادر بياانت إضافية ،مبا يف ذلك من الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية .وشجعت أصحاب املصلحة على اإلبالغ عن االسرتاتيجيات الناجحة والنتائج احملققة يف إطار
النهج االسرتاتيجي.
 -٧4وسلط املمثل الذي تكلم ابسم جمموعة من البلدان الضوء على بعض االستنتاجات العامة الواردة يف
التقرير املرحلي ،مبا يف ذلك أن الفجوة القائمة بني البلدان يف خمتلف الفئات اإلمنائية آخذة يف االتساع بدال من
أن تضيق ،وهذا أمر مثري للقلق ابلنظر إىل أن اإلنتاج واالستخدام العامليني للمواد الكيميائية من املتوقع أن يزيد،
خصوصا يف البلدان النامية .وقال ممثل آخر ،موجها االنتباه إىل االستنتاج الذي توصل إليه التقرير الثاين للتوقعات
العاملية للمواد الكيميائية ومفاده أن هدف عام  2020لن يتحقق ،إن هناك حاجة ،يف إطار العمل ملا بعد عام
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 ،2020إىل وضع أهداف ومؤشرات أفضل والنظر يف أدوات أخرى ،مثل استعراضات األقران ،من أجل السماح
إبجراء تقييم لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت وحتسينها .وأشار أيضا إىل أن هناك حاجة إىل تعزيز
الرتابط بني العلوم والسياسات على الصعيد الدويل من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،مشيدا
ابملقرر الذي اعتمدته مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الرابعة بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت،
والذي طلبت فيه إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة أن يعد ،حبلول  30نيسان/أبريل  ،2020تقييما
للخيارات املتاحة لتعزيز هذا الرتابط.
 -٧5وأشارت ممثلة منظمة غري حكومية إىل أنه ال حاجة لتقرير مرحلي للفرتة  2019-201٧نظرا ألنه جرى
االضطالع مؤخرا بتقييم مستقل فعال للنهج االسرتاتيجي .واقرتحت أن تكرس مجيع اجلهود لتنفيذ النهج
االسرتاتيجي ومناقشة فرتة ما بعد عام  2 020قبل انعقاد الدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية.
 -٧6وشجع ممثل ملنظمة غري حكومية أخرى على النظر يف حقيقة أنه على الرغم من التقدم احملرز صوب
حتقيق هدف عام  ،2020إال أن العمال ال يزالون عرضة للمواد السامة طوال دوراهتا وكثري من العمال ال يستطيعون
الوصول إىل املراكز الصحية والعالج املناسب واملعلومات املتعلقة ابملواد الكيميائية اليت يتعرضون هلا .وأشار إىل أنه
ال ميكن اعتبار أن النهج االسرتاتيجي قد حقق أهدافه إال عند استيفاء متطلبات حقوق اإلنسان.
 -٧٧وعقب املناقشات وافق الفريق العامل ،بناء على اقرتاح من الرئيسة ،على أن يطلب إىل األمانة أن تعد
تقريرا مبسطا للفرتة  2019-201٧يقدم ،ابستخدام البياانت املوجودة ،حملة عامة عن النهج االسرتاتيجي
واإلجنازات والتحدايت القائمة لكي ينظر فيه املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية يف دورته اخلامسة.
 -٧٨ووافق الفريق العامل كذلك على أن يطلب إىل األمانة أن تعد ورقة حتدد خيارات مفصلة لطرائق تقييم
التقدم احملرز بعد عام  ،2020استنادا إىل الدروس املستفادة والنماذج الفعالة من جماالت أخرى ،للنظر فيها يف
االجتماع الثالث لعملية ما بني الدورات ،اليت ميكنها عندئذ وضع توصيات بشأن التقرير لكي ينظر فيها املؤمتر
يف دورته اخلامسة.
ابء-

التوجه العام والتوجيهات العامة لتحقيق هدف عام 2020
 -٧9عرضت ممثلة األمانة هذا البند الفرعي فوجهت االنتباه إىل وثيقيت املعلومات املعنونتني ’’تقرير مؤقت عن
التقدم احملرز يف تنفيذ التوجه العام والتوجيهات لتحقيق هدف عام  2020املتمثل يف اإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية‘‘ ) (SAICM/OEWG.3/INF/5و ’’اسرتاتيجية إدارة املعارف يف النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية
للمواد الكيميائية‘‘ ) ،(SAICM/OEWG.3/INF/32على التوايل.
 -٨0ويدعى الفريق العامل إىل أن حييط علما ابلتقدم احملرز يف إطار التوجه العام والتوجيهات العامة؛ وتقدمي
توجيهات إىل اجلهات صاحبة املصلحة يف الفرتة القادمة فيما خيص بلوغ هدف عام 2020؛ وتقدمي توجيهات
إىل األمانة فيما خيص إعداد تقريرها النهائي عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوجه العام والتوجيهات العامة لكي ينظر
فيها املؤمتر يف دورته اخلامسة ،يف سياق االحتفال إبجنازات النهج االسرتاتيجي يف عام  ،2020وكذلك يف سياق
حتديد أي معلومات أساسية من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام .2020
وتدعى اجلهات صاحبة املصلحة إىل تقدمي تعليقات مكتوبة على التقرير املؤقت حبلول  31أاير/مايو ،2019
وتقدمي تعقيبات على االسرتاتيجية حبلول  26نيسان/أبريل  ،2019وإخطار األمانة أبي جماالت تود اإلسهام
فيها مبعلومات أو قواعد بياانت ميكن تبادهلا ونشرها.
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 -٨1ويف املناقشات اليت تلت ذلك شكر أحد املمثلني ،متحداث ابسم جمموعة من البلدان ،األمانة على التقرير
املؤقت وشدد على أمهية العناصر احملددة يف التوجه العام والتوجيهات العامة ابعتبارها ابلغة األمهية لتحقيق اإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت على الصعيدين الوطين واإلقليمي .ومضى قائال إنه يلزم اختاذ إجراءات عاجلة
من جانب مجيع اجلهات صاحبة املصلحة من أجل تعزيز هذه اإلدارة وحتديد أولوايهتا ،مبا يف ذلك من خالل
إطار متكيين حمسن للتنفيذ الفعال خلطة عام  2030فيما يتعلق ابملواد الكيميائية والنفاايت.
 -٨2وقال ممثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إنه ال يوجد يف إطار النهج االسرتاتيجي مؤشر
لقياس التقدم احملرز يف إنشاء نظام إلدارة املواد الكيميائية الصناعية واالستهالكية .ووجه االنتباه إىل مؤشر جديد
مقرتح من شأنه أن يؤدي هذا الغرض ،على النحو املقرتح يف الوثيقة  .SAICM/OEWG.3/INF/18وقال إن الفريق
العامل ميكنه ،عند الرغبة ،أن يعد تقريرا أساسيا خبصوص هذا املؤشر حبلول الدورة اخلامسة للمؤمتر.
 -٨3وقال ممثل معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث إن النظام املنسق عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها
هو أحد اللبنات األساسية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،وجرى االعرتاف هبذا األمر يف التوجه
العام والتوجيهات العامة .وحدد أنشطة املعهد الرامية لدعم النظام املنسق عامليا ،وقال إن املعهد يعمل مع الشركاء
على وضع خطة لتعزيز تنفيذه بعد عام .2020
 -٨4ووجه ممثل منظمة غري حكومية االنتباه إىل عملها ،ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة للبيئة ،بشأن
القضااي اجلنسانية واملواد الكيميائية ،وقال إن هناك حاجة إىل املزيد من املعلومات بشأن املواد الكيميائية على
امتداد سلسلة القيمة وحتسني املوارد الالزمة لتنفيذ النهج االسرتاتيجي واجملاالت األساسية الستة احملددة يف التوجه
العام والتوجيهات العامة ،مبا يف ذلك من خالل تعزيز مشاركة الصناعة.
 -٨5وبناء على اقرتاح من الرئيسة أحاط الفريق العامل علما ابلتقدم احملرز يف إطار التوجه العام والتوجيهات العامة.
وتوجهت الرئيسة ابلشكر أيضا إىل األمانة لوضعها اسرتاتيجية إدارة املعارف املبينة يف الوثيقة ،SAICM/OEWG.3/INF/32
وشجعت مجيع اجلهات صاحبة املصلحة على املشاركة يف اجلهود املبذولة يف جمال إدارة املعارف.
جيم-

مسائل السياسات العامة الناشئة ،وغريها من املسائل املثرية للقلق
 -٨6أشارت الرئيسة ،عند تقدميها هلذا البند الفرعي ،إىل أن املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية ،يف
دورته الرابعة ،طلب إىل الوكاالت الرائدة يف الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
واحلكومات واجلهات صاحبة املصلحة األخرى أن تقدم تقارير من خالل األمانة عن التقدم احملرز يف تنفيذ القرارات
املتعلقة مبسائل السياسات العامة الناشئة ،يف هذا االجتماع ويف الدورة اخلامسة للمؤمتر .وما برحت عملية مسائل
السياسات العامة الناشئة تشكل أحد العناصر اهلامة يف عمل النهج االسرتاتيجي ،وقد هيأت ،نظرا لطبيعتها غري
امللزمة ،حمفال للنظر على وجه السرعة يف املخاطر اليت تنطوي عليها مثل هذه املسائل واالستجاابت احملتملة هلا.
ومع ذلك ،نشأت حتدايت يف تتبع التقدم احملرز بشأن مسائل السياسات العامة الناشئة وأثريت خماوف من أهنا
َدر َجت ورقة الرئيسني املشاركني ) (SAICM/OEWG.3/4مسائل السياسات العامة الناشئة
ليست حمددة زمنيا .وقد أ َ
بوصفها أحد العناصر الرئيسية لفرتة ما بعد عام  ،2020يف إطار مشروع اهلدف االسرتاتيجي جيم بشأن القضااي
املثرية للقلق اليت تستدعي اختاذ إجراء عاملي .ولذلك من األمهية مبكان أن يُنظَر مليا يف اخلربات املكتسبة حىت
الوقت الراهن فيما يتعلق مبسائل السياسات العامة الناشئة وغريها من املسائل املثرية للقلق من أجل دعم اختاذ
القرارات لفرتة ما بعد عام .2020
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 -٨٧ووجهت ممثلة األمانة االنتباه إىل مذكرة األمانة بشأن مسائل السياسات العامة الناشئة وغريها من املسائل
املثرية للقلق ( ،)SAICM/OEWG.3/6وإىل أربع واثئق معلومات تناولت ما يلي :مسائل السياسات العامة الناشئة
وغريها من املسائل املثرية للقلق ،قدمها الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
( )SAICM/OEWG.3/INF/9؛ وقرارات مجعية األمم املتحدة للبيئة بشأن القمامة البالستيكية البحرية واجلسيمات
البالستيكية ال بحرية الدقيقة وأمهيتها ابلنسبة للنهج االسرتاتيجي ،قدمها برانمج األمم املتحدة للبيئة
()SAICM/OEWG.3/INF/16/Rev.1؛ وتعزيز قوانني الطالء احملتوي على الرصاص واختاذ إجراءات معززة يف هذا
الصدد حبلول عام  ،2020قدمها برانمج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية ()SAICM/OEWG.3/INF/20؛
وطرائق النظر يف مسائل السياسات العامة الناشئة (.)SAICM/OEWG.3/INF/24
 -٨٨ويف املناقشة اليت تلت ذلك ،بدأ املمثلون ابلنظر مليا يف التقدم احملرز ،ويف سبل إحراز املزيد من التقدم
حبلول عام  2020بشأن مسائل السياسات العامة الناشئة واملسائل املثرية للقلق ،ويف الدروس املستفادة من هذه
املسائل اليت ميكن أن يسرتشد هبا يف عملية ما بعد عام  .2020وانقشوا بعد ذلك كل مسألة من مسائل
السياسات العامة الناشئة واملسائل املثرية للقلق.
 -٨9ويف املناقشة العامة ،شكر املمثلون األمانة على املذكرة اليت أعدهتا بشأن مسائل السياسات العامة الناشئة
وغريها من املسائل املثرية للقلق ( ،)SAICM/OEWG.3/6كما شكروا مجيع املنظمات والبلدان واجلهات صاحبة
املصلحة اليت سامهت يف معاجلة هذه املسائل يف إطار النهج االسرتاتيجي .وقال العديد من املمثلني إن حتديد
مسائل السياسات العامة الناشئة واملسائل املثرية للقلق واإلجراءات اليت يتعني اختاذها للتصدي هلا كان أحد نقاط
القوة الرئيسية للنهج االسرتاتيجي ،وأكدوا على أمهية مواصلة معاجلة هذه املسائل يف إطار فرتة ما بعد عام .2020
 -90وقالت واحدة من املمثلني ،متكلمة ابسم جمموعة من البلدان ،إن هناك حاجة إىل إحراز املزيد من التقدم
بشأن مسائل السياسات العامة الناشئة ،على سبيل املثال فيما يتعلق بتبادل املعلومات بشأن املواد الكيميائية يف
املنتجات .وشجعت مجيع املنظمات والبلدان املشاركة واجلهات صاحبة املصلحة على تكثيف جهودها من أجل
تنفيذ املقررات املتعلقة مبسائل السياسات العامة الناشئة اليت اعتمدها املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية يف
دورته الرابعة .وفيما يتعلق بفرتة ما بعد عام  ،2020قالت إن هناك حاجة إىل وضع معايري واضحة ومفصلة من
أجل حتديد وترتيب أولوايت املسائل ذات االهتمام العاملي وسبل التصدي هلذه املسائل ،حسبما هو مقرتح يف
ورقة الرئيسني املشاركني (.)SAICM/OEWG.3/4
 -91وحدد ممثل آخر ضرورة إجياد طريقة أكثر منهجية لتحديد التحدايت احلالية والناشئة املتعلقة ابملواد
الكيميائية والنفاايت ،بوصف ذلك عامال أساسيا للتعامل مع مسائل السياسات العامة الناشئة واملسائل ذات
االهتمام العاملي .كما أشار إىل أمهية وجود حتديثات منتظمة عن نشوء أي مسائل حمتملة ذات اهتمام عاملي،
حسبما هو منصوص عليه يف تقارير التوقعات العاملية للمواد الكيميائية ،من خالل تعزيز الروابط بني العلوم
والسياسات.
 -92وأملح ممثالن ،من بينهما ممثلة تكلمت ابسم جمموعة من البلدان ،إىل أن إصدار تقرير عن القضااي الناشئة
املثرية للقلق يتوىل إعداده املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة ،حبلول  30نيسان/أبريل  ،2020عمال
بقرار مجعية األمم املتحدة للبيئة  ٨/4بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،سيكون مبثابة مرجع مفيد
للعمل يف املستقبل ،مبا يف ذلك يف تصميم خطط عمل ومؤشرات حمددة للمسائل ذات االهتمام العاملي.
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 -93وقال ممثل آخر ،متكلما أيضا ابسم جمموعة من البلدان ،إن النهج االسرتاتيجي ساعد على حتديد
خصائص املسائل اليت هلا تداعيات صحية وبيئية واسعة النطاق واختاذ إجراءات بشأهنا ،وتوقع أن حيظى هنج ما
بعد عام  2020آبلية مماثلة تتيح إجراء مناقشات واسعة بشأن العلم وراء هذه املسائل ودرجة أتثريها ،واإلجراءات
التصحيحية الالزمة للتصدي هلا ،يف سياق تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات على الصعيد الدويل من أجل
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت.
 -94وقال أحد املمثلني إن األنشطة اليت تضطلع هبا املنظمات املشاركة يف الربانمج املشرتك بني املنظمات
لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية نـُ ِّف َذت مبا يتماشى مع ظروف كل منظمة وجدول عملها واملوارد املتاحة هلا.
واقرتح لذلك أن تتبني أمانة النهج االسرتاتيجي بقدر أكرب من الفعالية حالة كل جمال من جماالت العمل وأن تنشر
هذه املعلومات؛ فمن شأن اجلهود الفعلية اليت تبذهلا أمانة النهج االسرتاتيجي أن تؤدي إىل حتسني التعريف ابلنهج
االسرتاتيجي وتعزيز إطار ما بعد عام .2020
-١

الرصاص يف الطالء
 -95قال ممثل الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية إن تقدما كبريا أُح ِرز يف التعامل
مع الرصاص يف الطالء ،وذلك بفضل قيادة التحالف العاملي للتخلّص من الطالءات احملتوية على الرصاص ،بتيسري
من برانمج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية .وقد اعرتف التحالف ،الذي يضم  95شريكا من
احلكومات واجملتمع املدين واألوساط األكادميية والصناعية ،أبن أفضل طريقة للحد من التعرض للرصاص يف الطالء
هي وضع قوانني للطالء احملتوي على الرصاص ،ووضع التحالف فعليا أدوات ملساعدة البلدان يف سن مثل هذه
القوانني .وحىت آذار/مارس  ،2019أكد  ٧2بلدا ،أي  3٨يف املائة من مجيع البلدان ،أنه سن ضوابط ملزمة
قانوان بشأن استخدام الرصاص يف الطالء.
 -96وأضاف أن اجلهود املبذولة ملساعدة البلدان على اعتماد القوانني املتعلقة ابلطالء احملتوي على الرصاص
ستعنزز كذلك من خالل مشروع اتبع للنهج االسرتاتيجي ميوله مرفق البيئة العاملية ويشجع بدوره اإلجراءات اليت
تتخذها احلكومات ودوائر الصناعة للتخلص التدرجيي من الرصاص يف الطالء .والنتيجة املتوقعة للمشروع هي
وضع وتنفيذ تشريعات للطالء احملتوي على الرصاص يف  40بلدا على األقل ،والتخلص التدرجيي من الرصاص يف
عمليات اإلنتاج فيما ال يقل عن  35شركة من شركات تصنيع الطالء الصغرية واملتوسطة احلجم يف  ٧بلدان.
بسن تشريعات الطالء احملتوي على
ويُش نجع املمثلون على اإلفصاح عن نواايهم يف هذا االجتماع فيما يتعلق ّ
الرصاص ،وعلى تبادل خرباهتم املتصلة ابملوضوع يف الدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية.
 -9٧ويف املناقشة اليت تلت ذلك ،شكر املمثلون الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية على املعلومات املقدمة .كما شكروا التحالف العاملي على عمله وعلى التقدم احملرز بشأن مسألة
الرصاص يف الطالء.
 -9٨وقالت ممثلتان إن اعتماد قوانني الطالء احملتوي على الرصاص يبعث على التشجيع ،إال أن إحدامها
أعربت عن القلق ألن أقل من  40يف املائة من البلدان لديها تشريعات أو قواعد تنظيمية بشأن حدود الطالء
احملتوي على الرصاص ،مبا يف ذلك الدهاانت املنزلية والدهاانت املستخدمة يف املنتجات االستهالكية ،فشددت
على أن هناك عمال كثريا مازال يتعني القيام به لتحقيق هدف عام  2020وغاايت خطة عام  ،2030مبا يف
ذلك التخلص من الطالء احملتوي على الرصاص .وأعربت عن رأي مفاده أن العمل جيب أن يستمر إىل ما بعد
عام  ،2020سواء يف إطار النهج االسرتاتيجي أو منتدى مماثل.
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 -99ووجهت ممثلة منظمة غري حكومية االنتباه إىل ما تقوم به منظمتها من عمل إلذكاء الوعي ،ابلعمل مع
مصنعي الطالء وتشجيع املشرعني على اعتماد قوانني الطالء احملتوي على الرصاص واختبار املنتجات للتأكد من
أن التشريعات القائمة جيري تنفيذها .وعلى الرغم من التقدم احملرز حىت الوقت الراهن ،قالت املمثلة إن الثلث
فقط من الضوابط امللزمة قانوان املوجودة اعتُ ِمد منذ عام  ،2009حني أصبح الرصاص يف الطالء أحد مسائل
السياسات العامة الناشئة يف إطار النهج االسرتاتيجي ،والعديد من هذه الضوابط ال جيري إنفاذه .وعالوة على
ذلك ،ففي  122بلدا ال توجد قواعد تنظيمية بشأن الرصاص يف الطالء ،ولذلك مازالت هناك حاجة إىل اختاذ
إجراءات عاجلة يف الفرتة اليت تسبق الدورة اخلامسة للمؤمتر يف عام  2020لتحقيق مزيد من التقدم.
-2

املواد الكيميائية يف املنتجات
 -100عرض ممثل الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية مالمح أنشطة برانمج األمم
املتحدة للبيئة يف إطار برانجمه املعين ابملواد الكيميائية يف املنتجات وجناحه يف تنفيذ مشروع ممول من مرفق البيئة
العاملية لتحديد وتبيان أفضل املمارسات يف تيسري الوصول إىل املعلومات املتعلقة ابملواد الكيميائية اليت حتتوي عليها
منتجات املنسوجات ،وهو الربانمج الذي نُفذ ابالشرتاك مع حكومة الصني ورواد صانعي النسيج .واشتمل أحد
املشروعات اليت أُطلقت مؤخرا وميوهلا مرفق البيئة العاملية على عنصر من عناصر إطار النهج االسرتاتيجي بشأن
موضوع ’’إدارة دورات املواد الكيميائية املوجودة يف املنتجات‘‘ ،وتضمن اإلجراءات من جانب احلكومات
واجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة يف قطاعات البناء واإللكرتونيات واأللعاب لتتبع املواد الكيميائية املثرية للقلق
يف منتجاهتا وإدارهتا .وهنضت منظمة العمل الدولية هبمة ابلسالمة الكيميائية واإلدارة السليمة للنفاايت يف جمال
صناعة امللبوسات والنسيج عرب سلسلة اإلمداد من خالل ’’برانمج العمل األفضل‘‘ وخمتلف املشاريع القطرية،
كرس
وأنشأ البنك الدويل الصندوق االستئماين املتعدد املاحنني ،الذي يعرف ابسم ’بروبلو‘  PROBLUEوالذي ّ
انفذة إلدارة القمامة البحرية والبالستيك/اللدائن ،وقدم املنح والتمويل املشرتك لالستثمارات يف إزالة ُمسية املنتجات
البالستيكية والتشجيع على إعادة تدويرها .وابإلضافة إىل ذلك ،أنشأ البنك الدويل صندوقا استئمانيا جديدا
لالقتصاد الدائري من شأنه أن يعزز التقليل إىل أدىن حد من إنتاج النفاايت السامة ،فضال عن إعادة تدوير وإعادة
استخدام مجيع أنواع املنتجات.
 -101ويف املناقشة اليت تلت ذلك ،رحب العديد من املمثلني ابلتقدم احملرز بشأن املواد الكيميائية يف املنتجات،
وشكروا أولئك الذين أسهموا يف برانمج املواد الكيميائية يف املنتجات ،مبا يف ذلك عن طريق التوعية وبناء القدرات
وتبادل املعلومات ،بينما أكد أحد املمثلني على أن تبادل املعلومات بشأن هذا املوضوع ميكن أن يكون مفيدا
للغاية للجهات املعنية وينبغي مواصلته.
 -102وقال أحد املمثلني إن اإلدارة املسؤولة للمواد الكيميائية يف املنتجات ارتبطت ابلضغط العاملي لتعميم
االقتصاد الدائري واحلد من النفاايت ،األمر الذي ال ميكن أن يتحقق دون معرفة أفضل للرتكيبة الكيميائية
للمنتجات .إن البياانت عن مكوانت املنتج يف األسواق العاملية للسلع األساسية ضرورية لتقييم املخاطر وإدارهتا،
وذلك لدعم االبتكارات يف املنتجات األكثر أماان ويف الكيمياء ،وحتسني وصول اجلمهور إىل املعلومات املوثوقة.
ولذا من املهم أن تُعزز الشفافية يف سالسل التوريد العاملية للمواد الكيميائية واملنتجات.
 -103وقالت إحدى املمثالت ،متحدثة ابسم جمموعة من البلدان ،إن االقتصاد الدائري ال ميكن أن تتحقق
استدامته إال إذا ُمنع تداول املواد الكيميائية اخلطرة ،وشجعت املنظمات الرئيسية والبلدان واجلهات املعنية على
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تعزيز جهودها يف هذا اجملال .ووجهت االنتباه إىل قاعدة بياانت جديدة بشأن املواد الكيميائية يف املواد ،وهي
قاعدة بياانت سوف تكون متاحة للجمهور يف القريب العاجل.
 -104وحدد عدة ممثلني اجلهود اليت تبذهلا البلدان للتعامل مع املواد السامة واخلطرة يف املنتجات ،مبا يف ذلك
من خالل اجلهود التشريعية والتنظيمية واالبتكار وتبادل املعلومات.
 -105وشدد ثالثة ممثلني من ثالث منظمات غري حكومية على ضرورة ضمان الكشف الكامل عن معلومات
الصحة وال سالمة وحتديد مجيع العناصر الكيميائية يف املنتجات يف مجيع دورات فرادى املنتجات ،وإعطاء األولوية
للمواد الكيميائية متشيا مع معايري النهج االسرتاتيجي ،الذي يستند إىل احلد من األخطار واملخاطر .وقال أحد املمثلني
إنه ميكن حتقيق ذلك عن طريق مواءمة القواعد املتعلقة ابملواد الكيميائية يف املنتجات ،وأكد على أن العقبة األكرب
أمام حتقيق أهداف برانمج املواد الكيميائية هي أن القطاع اخلاص ال يفصح للجمهور عن املعلومات املتعلقة ابملواد
الكيميائية املثرية للقلق يف املنتجات ،مبا يف ذلك منتجات العناية الشخصية ومنتجات األطفال ،وال يقدم معلومات
عن مجيع املكوانت الكيميائية املوجودة يف املنتجات أو اآلاثر الصحية احملتملة أو سبل احلد من التعرض هلا.
-3

املواد اخلطرة يف دورات املنتجات الكهرابئية واإللكرتونية
 -106عرضت إحدى ممثالت منظمة العمل الدولية هذا البند الفرعي ابسم منظمة األمم املتحدة للتنمية
الصناعية (اليونيدو) ،اليت تقود العمل بشأن السياسات العامة الناشئة ابلتعاون مع أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام
واستكهومل واملركز الدويل للتكنولوجيا البيئية التابع لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي .وأوجزت األنشطة ذات الصلة
اليت تضطلع هبا منظمة اليونيدو يف إطار خطة عملها للفرتة  .2020-2016وعلى الرغم من أن متويل العديد
من األنشطة يف إطار هذه اخلطة مل يتحقق ،يوجد املزيد من العمل املزمع تطبيقه مع حلول عام  2020بشأن
النهوض ابلشراء األخضر ،وتصميم البيئة ،وتتبع املواد يف عملية التصنيع على امتداد دورة املنتج .ويف الوقت نفسه،
فإن أصحاب املصلحة اآلخرين يف النهج االسرتاتيجي ،مثل منظمة الصحة العاملية ،والبنك الدويل ،وبرانمج األمم
املتحدة اإلمنائي ،وبرانمج األمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة العمل الدولية ،تناولوا أيضا مسألة املواد اخلطرة يف دورات
املنتجات الكهرابئية واإللكرتونية يف خمتلف جوانب عملهم.
 -10٧ويف املناقشة اليت تلت ذلك ،أيدت إحدى املمثالت الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية ألنه يركز على ما وصفته ابجملاالت احملتملة ذات القيمة املضافة للنهج االسرتاتيجي ،أال وهي:
األنشطة اإلدارية يف مراحل اإلنتاج من دورة املنتج ،مثل تصميم املنتجات الكهرابئية واإللكرتونية وتصنيعها وشرائها،
وبناء القدرات من أجل اإلدارة السليمة للمنتجات اإللكرتونية خبالف النفاايت .وهو ابلتايل ال يشكل ازدواجية
يف اجلهود مبوجب اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود .ودعا ممثل
إحدى املنظمات غري احلكومية أيضا إىل اتباع هنج يركز على اإلدارة املتعلقة مبراحل اإلنتاج ،بغية التقليل إىل أدىن
حد ممكن من أخطار املرحلة النهائية ومرحلة انتهاء العمر التشغيلي للمنتجات ،مع استخدام املسؤولية املمتدة
للمنتج للتصدي للمسائل املتعلقة ابملراحل النهائية.
 -10٨وشدد ممثل آخر على احلاجة إىل االلتزام احلكومي القوي وإدماج االتفاقيات املوقعة يف اإلطار القانوين
الوطين املعين إبدارة النفاايت الكهرابئية واإللكرتونية .وذكر أنه من الضروري يف منطقته أيضا تنظيم القطاع غري
الرمسي الذي كثريا ما يدير هذه النفاايت ،واستحداث وظائف الئقة ’’خضراء‘‘.

23

SAICM/OEWG.3/9

-4

التكنولوجيا النانوية واملواد النانوية املصنعة
 -109عرض هذا البند الفرعي ،ممثل معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) ،الذي تكلم أيضا ابسم
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،وقدم حملة عامة عن األنشطة اليت تضطلع هبا اهليئتان وشركائهما
فيما يتعلق ابلتكنولوجيا النانوية واملواد النانوية املصنعة ،وهي األنشطة املبينة على حنو أوىف يف الوثيقة
 .SAICM/OEWG.3/6وذكر التقدم اجليد الذي أُحرز حىت اآلن ،ولكن ما زال هناك الكثري مما ينبغي القيام به.
ويشتمل العمل املقبل للمعهد على تنظيم حلقات عمل إقليمية إضافية لتبادل املزيد من املعلومات عن السالمة
النانوية ومواصلة التواصل فيما بني اخلرباء وأصحاب املصلحة على املستوى اإلقليمي ،يف حني سرتكز منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي على تطوير املزيد من املبادئ التوجيهية لالختبارات واملنهجيات الالزمة
لتقييم تعرض املستهلك والبيئة لتلك املواد .وال يزال الكياانن ملتزمني ابلعمل على ما يعتربانه مسألة هامة يف
السياسات العامة الناشئة حىت عام  2020وما بعده.

-5

املواد الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء
 -110عرض مم ثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي هذا البند الفرعي ،الذي جرى تناوله مبزيد من
التفصيل يف الوثيقة  ،SAICM/OEWG.3/6والحظ املمثل أن برانمج األمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة الصحة العاملية،
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تولوا قيادة األنشطة املتصلة مبسائل السياسات العامة ،وهي املواد
الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء ،وسلط الضوء على اإلجنازات اليت حتققت مؤخرا ،مبا يف ذلك ثالثة
تقارير أصدرها برانمج األمم املتحدة للبيئة بشأن حتديد املواد الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء واألطر
التنظيمية الوطنية اإلقليمية والعاملية القائمة للتصدي هلا ،والتوجيهات الرئيسية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي بشأن حتديد املواد الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء ابستخدام أساليب االختبار املوحدة
وخريطة طريق منظمة الصحة العاملية لتحديد أولوايت عمل القطاع الصحي .وكانت اإلجراءات اخلاصة ابملواد
الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء جمال تركيز أحد املشروعات املتوسطة احلجم ملرفق البيئة العاملية املعين
أبفضل املمارسات العاملية بشأن مسائل السياسات العامة الكيميائية الناشئة املثرية للقلق يف إطار النهج االسرتاتيجي.
 -111ويف املناقشة اليت تلت ذلك ،حتدث ممثالن ،أحدمها ابسم إحدى املنظمات غري احلكومية ،ورحبا بتقارير
برانمج األمم املتحدة للبيئة ،وشددا على أمهية العمل الذي اضطلعت به منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي .وشدد أحدمها على أمهية مواصلة جهود التوعية ،وذكر أن إدراج معايري خاصة ابملواد الكيميائية
املسببة الضطراابت الغدد الصماء يف النظام العاملي املنسق لتصنيف املواد الكيميائية وومسها سيؤدي إىل حتديد
هذه املواد الكيميائية على الصعيد العاملي ،يف حني تعمل متطلبات نظام الوسم بوصفها أداة فعالة يف اإلبالغ عن
األخطار .والحظ املمثل الذي تكلم ابسم املنظمة غري احلكومية أن النهج االسرتاتيجي هو املنتدى الدويل الوحيد
ملعاجلة مسألة املواد الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء من منظور الصحة البشرية والبيئة ،وأضاف أن
عمل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ينبغي التوسع فيه ليشمل الدول غري األعضاء يف املنظمة.
 -112وقال ممثل اثلث إن مواصلة العمل بشأن املواد الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء بعد عام
 2020سيتطلب إدارته من مجيع اهليئات املشاركة يف الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية ،ذات اخلربة يف جمال العلوم ،أي على األقل مشاركة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،
وبرانمج األمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة الصحة العاملية.
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امللواثت الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة
 -113عرضت ممثلة منظمة الصحة العاملية هذا البند الفرعي ابسم الربانمج املشرتك ،والحظت أن مقاومة
املضادات احليوية ُمعرتف هبا على أعلى املستوايت السياسية ابعتبارها من أخطر التحدايت الصحية واإلمنائية،
وأهنا تؤثر يف مجيع البلدان بغض النظر عن مرحلة منوها ،وخلصت املعلومات املبينة بصورة أكمل يف الوثيقة
 .SAICM/OEWG/3/6كما ذ ّكرت الوفود أبن حداث جانبيا بشأن خيارات السياسات العامة للحد من اإلفراج
عن امللواثت الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة سيُجرى خالل االجتماع احلايل.
 -114وتكلم ممثل ابسم جمموعة من البلدان ووصف أحد املشروعات الذي يستخدم هنج دورة احلياة للملواثت
الصيدالنية وعناصره الرئيسية اليت تشتمل على حتديد اإلجراءات اليت يتعني اختاذها أو التحقيقات ملعاجلة املخاطر
احملتملة من املخلفات الصيدالنية يف البيئة؛ وتشجيع االبتكار ملعاجلة املخاطر؛ وتعزيز اقتصاد دائري من خالل
تيسري إعادة استخدام املوارد؛ وحتديد الفجوات املعرفية والسبل املمكنة لسدها؛ والتأكد من أن اإلجراءات املتخذة
ملعاجلة اخلطر ال هتدد إمكانية الوصول إىل األدوية املعدة للبشر واحليواانت.

 -115وحتدث ثالثة ممثلني ابسم منظمات غري حكومية بشأن هذه املسألة أيضا .وقالت إحداهم إن منظمتها
تعد ورقة بشأن هذه املسألة لعرضها على املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية يف دورته اخلامسة ،بينما
اسرتعى آخر االنتباه إىل جمموعة جديدة من امللواثت الكيميائية ،أال وهي مسوم األعصاب ،اليت ميكن أن ترتك
أثرا على الدماغ وتتطلب اهتمام اخلرباء .وأوصى املمثل الثالث أن ينظر املؤمتر يف دورته اخلامسة يف وضع خريطة
الطريق اليت تضاهي املوارد اجملمعة اخلاصة إبدارة املنع والرقابة مع القطاعات املسؤولة ،حبيث تتمكن األطراف من
التوصل إىل فهم أفضل ملا تفعله الوكاالت داخل النهج االسرتاتيجي وخارجه ،ولكي تتناول األدوات واألنشطة
اليت تشمل خيارات السياسة العامة عرب دورة حياة املادة بغية التصدي إىل مسألة امللواثت الصيدالنية.
-7

املواد الكيميائية البريوفلورية واالنتقال إىل بدائل أكثر أماانا
 -116عرض ممثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي هذا البند الفرعي وقدم حملة عامة عن بعض
األنشطة اليت يضطلع هبا الفريق العاملي املعين ابملواد املواد الكيميائية البريوفلورية ،على النحو املبني بصورة أوىف يف
الوثيقة  .SAICM/OEWG.3/6وقد نشر الفريق على وجه اخلصوص قائمة حمدثة ابملواد األلكيلية البريفلورية واملتعددة
الفلور؛ وابلنظر إىل العدد الكبري من هذه املواد الذي يزيد عن أكثر من  4 000يف هذه الفئة/األسرة ،جيب أن
تعامل املواد الكيميائية البريوفلورية على أهنا فئة بدال من التعامل مع كل مادة منها على حدة .والعمل على تلك
املواد موضع اهتمام وسوف يستمر إىل ما بعد عام  .2020وشجع الفريق العاملي املعين ابملواد الكيميائية
البريوفلورية أيضا اجلهات املعنية اليت مل تنضم بعد على االنضمام إليه.
 -11٧وأعرب أحد املمثلني عن تقديره للعمل الذي يضطلع به الفريق العاملي املعين ابملواد الكيميائية البريوفلورية
ودعا إىل مضاعفة اجلهود من أجل االنتقال إىل بدائل أكثر أماان يف ضوء األدلة على الرتاكم البيولوجي والقدرة
العالية على احلركة يف املياه واالنتقال البعيد املدى ،فضال عن ارتفاع تكاليف استصالح املواقع امللوثة.
 -11٨وردد متحدث آخر تكلم ابسم إحدى املنظمات غري احلكومية ذكر احلاجة إىل التعامل مع املواد
الكيميائية البريوفلورية ابعتبارها فئة بدال من التعامل معها بشكل فردي ،وأشار إىل أنه على الرغم من اجلهود
القائمة إلدراج بعض هذه املركبات يف إطار اتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة ،فإن عددها مرتفع
وهي آخذة يف التزايد .ولذلك ينبغي أن حيدد إطار ما بعد  2020أهدافا وغاايت حمددة زمنيا للقضاء على مجيع
االستخدامات غري األساسية ،وتوفري سبل املضي قدما صوب إبرام صك ملزم قانوان بشأن هذه املواد.
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املبيدات الشديدة اخلطورة
 -119قدمت ممثلة منظمة األغذية والزراعة هذا البند الفرعي ،وأشارت إىل أن اسرتاتيجية املنظمة تركز على الربامج
اإلقليمية والوطنية للحد من خماطر امل بيدات الشديدة اخلطورة على صحة اإلنسان والبيئة ،وتشجع الزراعة املستدامة،
وتسهم يف الوقت ذاته يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،فوصفت العمل الذي أجنزته املنظمة ابلتعاون مع شركائها
وأصحاب املصلحة اآلخرين ،وال سيما يف أفريقيا ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ ،كما هو موضح مبزيد من االستفاضة
يف الوثيقة  .SAICM/OEWG.3/6وأضافت أن اإلجراءات احملتملة يف املستقبل بشأن هذه املسألة تتضمن إنشاء مركز
للمعرفة بشأن املبيدات الشديدة اخلطورة وتنظيم اجتماع دويل من جانب املنظمة وأمانة النهج االسرتاتيجي.
 -120وعقب املقدمة ،شدد أحد املمثلني على األمهية اليت توليها حكومته للمبيدات الشديدة اخلطورة ،وحتدث
إبجياز عن التدابري الوطنية املتخذة يف هذا الصدد ،مبا يف ذلك اعتماد تشريع بشأن جودة املنتجات الزراعية وسالمتها.
 -121وحتدث أربعة من ممثلي املنظمات غري احلكومية عن هذه املسألة .وكرر أحدهم قلقا سابقا إزاء عدم وجود
خريطة طريق واضحة للعمل بشأن املواد الكيميائية العضوية الصناعية ،وأشار إىل أنه يوجد يف حالة املبيدات
الشديدة اخلطورة اتفاق واسع النطاق فيما يتعلق ابملخاطر املرتبطة هبا ،ومع ذلك ال توجد أهداف أو توصيات
حمددة للعمل ،مما يدل على الضعف املتأصل لعملية النهج االسرتاتيجي .وقال ممثل آخر ،متحداث نيابة عن منظمة
غري حكومية ،إن االستخدام الواسع النطاق للمبيدات الشديدة اخلطورة يف املنازل واحلدائق واملدارس يف منطقته،
مبا يف ذلك املنتجات احملظورة يف البلدان املتقدمة ،يدل على وجود معيار مزدوج بشأن هذه املسألة.
 -122وقال ممثل اثلث متحداث نيابة عن منظمة غري حكومية إنه على الرغم من أن أصحاب املصلحة يعتزمون
بوضوح حل املشاكل املرتبطة ابملواد الكيميائية ،فإن النوااي احلسنة ليست كافية؛ فهناك حاجة إىل اختاذ إجراءات
جذرية لضمان أن تنعم األجيال القادمة ابألغذية اجليدة والصحة اجليدة وبيئة خالية من السموم .وجيب إدراج
معلومات شفافة عن املواد الكيميائية يف املناهج الدراسية وينبغي مراعاة مصاحل األطفال عند صياغة التشريعات.
 -123وحتدث ممثل رابع ،نيابة عن منظمة غري حكومية ،عن االستخدام واسع النطاق ملبيدات اآلفات يف بلده،
مبا يف ذلك املبيدات الشديدة اخلطورة ،وعن أمهية التوعية وتعزيز اإليكولوجيا الزراعية بني اجملتمعات احمللية.
 -124وعقب املناقشة ،أشارت الرئيسة إىل تنظيم حدثني جانبيني عن هذا املوضوع خالل األسبوع ،بقيادة منظمة
كروب اليف وشبكة العمل املتعلق مببيدات اآلفات ،وإىل أن االجتماعات اإلقليمية اليت عقدت يف كوت ديفوار واتيلند
يف عام  201٨أشارت إىل احلاجة إىل اختاذ إجراءات أكثر عمقا ،وإىل تشجيع التشريعات الوطنية املتعلقة ابملبيدات
الشديدة اخلطورة ودعم االنتقال إىل بدائل يف جمال اإليكولوجيا الزراعية .وشجعت أصحاب املصلحة على تعميق
التنسيق فيما بينهم بشأن املبيدات الشديدة اخلطورة من أجل محاية اجملتمعات احمللية ،متشيا مع خطة عام .2030

دال-

تنفيذ اسرتاتيجية القطاع الصحي
 -125اسرتعت الرئيسة ،لدى تقدميها هذا البند الفرعي ،االنتباه إىل تقرير ملنظمة الصحة العاملية عن ’’خريطة
طريق منظمة الصحة ا لعاملية لتعزيز مشاركة القطاع الصحي يف النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
حنو حتقيق هدف عام  2020وما بعده‘‘ والشبكة العاملية للمواد الكيميائية والصحة ).(SAICM/OEWG.3/INF/10
وقد وافقت مجعية الصحة العاملية على خريطة الطريق اخلاصة ابملواد الكيميائية التابعة ملنظمة الصحة العاملية يف
دورهتا السبعني ،املعقودة يف أاير/مايو  ،201٧واليت أثبتت أهنا أداة مفيدة يف دعم تنفيذ اسرتاتيجية القطاع الصحي.
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 -126وأدىل ممثل منظمة الصحة العاملية ببيان عن خريطة طريق منظمة الصحة العاملية بشأن املواد الكيميائية
والشبكة العاملية للمواد الكيميائية والصحة التابعة للمنظمة.
 -12٧ويف املناقشة اليت تلت ذلك ،رحب عدد من املمثلني ،مبن فيهم ممثالن حتداث نيابة عن جمموعات من
البلدان ،خبريطة الطريق والدعم الذي قدمته منظمة الصحة العاملية لتنفيذ اسرتاتيجية القطاع الصحي ،وشجعا على
مواصلة تطوير وتنفيذ االسرتاتيجية .وأكد العديد من املمثلني على الدور اهلام الذي يؤديه القطاع الصحي يف
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،ومحاية صحة اإلنسان من اآلاثر الضارة احملتملة للمواد الكيميائية.
ومشلت األدوار ذات الصلة للقطاع الصحي مجع األدلة ،وإجراء تقييمات ملخاطر املواد الكيميائية ،وإبالغ اجلمهور،
ومنع حاالت الطوارئ املتعلقة ابملواد الكيميائية وإدارهتا .وقال أحد املمثلني إن الشبكة العاملية للمواد الكيميائية
والصحة التابعة ملنظمة الصحة العاملية ميكن أن تيسر التعاون يف جمال إدارة املواد الكيميائية والنفاايت ،يف حني
أن خريطة الطريق متثل أداة مفيدة ملساعدة البلدان يف وضع خطط التنفيذ اخلاصة هبا لإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية .وسلط أحد املمثلني الضوء على قيمة بناء القدرات يف هذا القطاع وزايدة الوعي مبخاطر املواد الكيميائية
يف مكان العمل لضمان أن يتمتع العاملون الصحيون ابلصحة وأن يكونوا منتجني وأن تكون لديهم املعرفة الالزمة
للتعامل مع املرضى املتأثرين ابلتعرض للمواد الكيميائية .وتطرق بعض املمثلني إىل جماالت اسرتاتيجية القطاع
الصحي اليت تتيح جماال للتحسني .ويف حني أُحرز تقدم كبري ،فإن هناك حاجة إىل بذل املزيد من اجلهود لضمان
مشاركة القطاع الصحي ،وال سيما يف البلدان النامية.
 -12٨وفيما يتعلق بدور منظمة الصحة العاملية ،أشار أحد املمثلني ،متحداث نيابة عن جمموعة من البلدان ،إىل
الفقرة  21من القرار  5/1الصادر عن مجعية األمم املتحدة للبيئة ،واليت دعت فيها اجلمعية املدير العام ملنظمة
الصحة العاملية لتويل دور قيادي يف النهج االسرتاتيجي وتوفري املوظفني املناسبني واملوارد األخرى ألمانته .وأشار
إىل أنه من املمكن أن توسع منظمة الصحة العاملية هذا الدور ،على سبيل املثال من خالل تركيز املوارد املتاحة
على األنشطة اليت تساعد البلدان النامية يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي ،وضمان أن حتصل عملية تنفيذ خريطة
الطريق اخلاصة ابملواد الكيميائية على خمصصات مناسبة يف امليزانية ضمن برانمج عمل منظمة الصحة العاملية للفرتة
 ،2021-2020املقرر االتفاق عليه يف الدورة الثانية والسبعني جلمعية الصحة العاملية يف أاير/مايو  .2019وردا
على ذلك ،قالت ممثلة منظمة الصحة العاملية إن اجمللس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية أوصى ،يف دورته الرابعة
واألربعني بعد املائة املعقودة يف كانون الثاين/يناير  ،2019إبدراج الغاية  9-3من هدف التنمية املستدامة ،3
بشأن املواد الكيميائية اخلطرة ،يف األهداف الربانجمية مليزانية برانمج منظمة الصحة العاملية لعام .2021
 -129وعقب املناقشة ،قالت الرئيسة إنه سيكون من املفيد رفع مستوى االهتمام ابملواد الكيميائية والنفاايت
بطريقة مماثلة يف القطاعات األخرى ،مثل العمل والزراعة ،وأن حتظى بدعم من احلكومة أو اجلهات الفاعلة ،كما
ثبت فعالية هذا النهج يف القطاع الصحي.
 -130وأحاط الفريق العامل علما بتقرير منظمة الصحة العاملية عن تنفيذ اسرتاتيجية القطاع الصحي.
هاء-

متويل النهج االسرتاتيجي
 -131اسرتعى ممثل األمانة ،لدى تقدميه هذا البند الفرعي ،االنتباه إىل تقرير أعدته األمانة عن برانمج البداية
السريعة وصندوقه االستئماين ) ،(SAICM/OEWG.3/7وتقرير أعده املدير التنفيذي عن تقييم تنفيذ النهج املتكامل
املتعلق بتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ) ،(SAICM/OEWG.3/INF/11وتقرير عن الربانمج
اخلاص لدعم التعزيز املؤسسي على املستوى الوطين لتنفيذ اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،واتفاقية ميناماات
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بشأن الزئبق والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ) ،(SAICM/OEWG.3/INF/12وتقرير ملرفق
البيئة العاملية ).(SAICM/OEWG.3/INF/13
 -132ووجهت الرئيسة الشكر أوال إىل مجيع اجلهات املاحنة اليت سامهت بسخاء يف برانمج البداية السريعة على مر
السنني .وبناء على دعوهتا ،قدم كل من ممثل برانمج األمم املتحدة للبيئة وممثل مرفق البيئة العاملية التقرير اخلاص مبنظمته.
 -133ودعت الرئيسة بعد ذلك إىل تقدمي تعليقات على برانمج البداية السريعة وعلى متويل النهج االسرتاتيجي
بشكل أعم.
 -134وأُعرب عن أتييد عام ألخذ النهج املتكامل كأساس للمناقشة املتعلقة ابلتمويل ملا بعد عام .2020
 -135وقدمت ممثلة األرجنتني ،متحدثة نيابة عن جمموعة الدول األفريقية وجمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب وأذربيجان وكمبوداي وإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية وعمان واتيلند وتوفالو ،ورقة اجتماع عن
االعتبارات املالية أعدت لتكون ضمن املدخالت املقدمة للمداوالت املتعلقة ابلتمويل اليت سيجريها فريق االتصال
املكلف ،مبوجب البند ( 3ب) ’ ‘1من جدول األعمال ،إبعداد توصيات بشأن النهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية والنفاايت ملا بعد عام  2020لينظر فيها املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية يف دورته اخلامسة.
وقالت إنه من األمهية مبكان إنشاء آلية توفر ،على املدى الطويل ،متويال مستداما ويف الوقت املناسب وميكن التنبؤ به
وكاف ومتاح جلميع أصحاب املصلحة املهتمني وأن يكون مصحواب مبساعدة تقنية مناسبة للبلدان النامية.
 -136وسلط العديد من املمثلني ،مبن فيهم اثنان حتداث نيابة عن جمموعات من البلدان ،الضوء على األمهية
اخلاصة لعنصرين من العناصر الثالثة للنهج املتكامل :العنصران املتعلقان بتعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت يف ختطيط التنمية وإشراك الصناعة .وأعرب ممثل آخر عن قلقه ألنه ،وفقا لتقرير املدير التنفيذي
) ،(SAICM/OEWG.3/INF/11مل تكن هناك معلومات كافية لتقييم هذين العنصرين؛ واقرتح أن تنظر العملية اجلارية
بني الدورات يف اإلجراء املوصى به  2من ذلك التقرير بشأن إعداد مبادئ توجيهية حمدثة للنهج املتكامل تسليما
أبنه فكرة آخذة يف التطور ،وأوصى بتنفيذ اإلجراء  ٨بشأن استعراض متطلبات اإلبالغ وتعزيز االسرتاتيجيات
والنُهج القائمة بشأن الرصد والتقييم والتعلّم .واسرتعت الرئيسة االنتباه إىل اإلجراء املوصى به  ٧بشأن تقييم
إمكانية أن تعمل أمانة النهج االسرتاتيجي كوسيط رئيسي يف النهج املتكامل .غري أهنا أعربت عن رأي مفاده أن
النهج االسرتاتيجي يعاين من نقص التمويل وأنه ينبغي بذل املزيد من اجلهود لتحديد أولوايت املوارد املالية احملدودة
امل تاحة .واتفق ممثالن ،أحدمها حتدث نيابة عن جمموعة من البلدان ،على أنه يتعني تناول مسألة التمويل الكايف
لألمانة يف املناقشات املتعلقة ابملستقبل ،وذكر املمثل املتحدث نيابة عن جمموعة من البلدان مرفق البيئة العاملية
والربانمج اخلاص لدعم التعزيز املؤسسي على املستوى الوطين لتنفيذ اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل واتفاقية
ميناماات والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية كمصادر ممكنة للتمويل ،ولكن هناك أيضا فرصا
حمتملة أخرى مثل برانمج مونتفيديو اخلامس لتطوير القانون البيئي واستعراضه دوراي (برانمج مونتفيديو اخلامس).
 -13٧وقُدم عدد من املقرتحات األخرى أثناء املناقشة عن جماالت الرتكيز من حيث التمويل .وتشمل هذه
استنباط آليات متويل مبتكرة أو اسرتاتيجية لتعبئة املوارد؛ وتعزيز مشاركة املؤسسات املالية اإلقليمية مثل مصارف
التنمية اإلقليمية؛ وتوليد التمويل عن طريق فرض رسوم على صناعة املواد الكيميائية؛ وإعداد برانمج األمم املتحدة
للبيئة لدراسة عن االستيعاب الداخلي للتكاليف؛ وتوجيه طلب رمسي إىل اجلهات املاحنة لتمويل إدارة املواد
الكيميائية والنفاايت والتوعية أبمهيتها وابلتايل متكني اجلهات املاحنة من أن جتعل هذه القضية مسألة ذات أولوية؛
وإجياد طرق ،ملصلحة العمل متعدد القطاعات ،لضمان أال تقتصر االستفادة من آليات التمويل على قطاع البيئة؛
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واستكشاف طرق لضمان إمكانية حصول منظمات اجملتمع املدين على التمويل ابلنظر إىل أهنا مستبعدة حاليا من
الربانمج اخلاص؛ وتعزيز دور القطاع اخلاص يف تنفيذ بناء القدرات ،ووضع مؤشر عن عدد البلدان واملنظمات اليت
توفر موارد للتعاون التقين يف هذا الصدد.
 -13٨وشدد أحد املمثلني على أمهية املساعدة التقنية والدعم املايل ونقل التكنولوجيا فضال عن أمهية ضمان
أن يستند التعاون مع مرفق البيئة العاملية إىل معايري تقنية دون أن يتأثر ابالعتبارات السياسية.
 -139وعقب املناقشة ،أحال الفريق العامل املسألة إىل فريق االتصال املكلف مبوجب البند ( 3ب)’ ‘1من
جدول األعمال إبعداد توصيات بشأن النهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ملا بعد
عام  2020لينظر فيها املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية يف دورته اخلامسة .وطلبت الرئيسة إىل فريق
االتصال أن أيخذ يف االعتبار ورقة االجتماع املقدمة والتعليقات اليت أبديت خالل اجللسة العامة.
 -140ويف وقت الحق ،قدم الرئيس املشارك لفريق االتصال توصيات الفريق املتعلقة ابلنهج االسرتاتيجي واإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ملا بعد عام  .2020وترد التوصيات يف املرفق األول هلذا التقرير ،دون حترير رمسي.

سادس ا -األنشطة املقررة لألمانة ومشروع ميزانيتها لفرتة السنتني 2020-20١9
 -141اسرتعت الرئيسة ،لدى تقدميها هذا البند ،االنتباه إىل تقرير أعدته األمانة عن أنشطة األمانة وموظفيها
وميزانيتها لفرتة السنتني  .(SAICM/OEWG.3/8) 2020-2019وأشارت إىل أن املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد
الكيميائية قام ،يف دورته الرابعة ،بتكليف الفريق العامل ابلنظر يف التغيريات احملتملة يف أولوايت امليزانية ،وإذا لزم
األمر ،زايدة حجم امليزانية حىت عام  ،2020وطلب أيضا إىل األمانة تقدمي تقرير إىل دورته اخلامسة بشأن أنشطة
األمانة وموظفيها وميزانيتها .وأضافت أن على األمانة أن تضطلع بعمل إضايف كبري لتلبية الطلبات الناشئة عن
عملية ما بني الدورات اليت تنظر يف النهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ملا بعد عام
 ،2020وكذلك األعمال التحضريية للدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية.
 -142وقال ممثل األمانة إن مشروع امليزانية يتضمن ،يف ضوء زايدة عبء العمل على األمانة ،اعتمادات ملوظف
برانمج معاون مؤقت من الرتبة ف 2-حىت هناية عام  ،2020واجتماع رابع حمتمل يف عام  2020لعملية ما بني
الدورات اليت تنظر يف النهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ملا بعد عام .2020
 -143ووجه أحد املمثلني ،متحداث نيابة عن جمموعة من البلدان ،يف سياق قرار مجعية األمم املتحدة للبيئة بشأن
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،الذي طلبت فيه اجلمعية إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة
تعزيز أمانة النهج االسرتاتيجي ،سؤاال عما إذا كان ميكن ملنظمة الصحة العاملية أن تتخذ إجراءات لدعم إعادة إنشاء
الوظيفة ،اليت ألغيت يف األمانة يف عام  ،2012متشيا مع التزامها مبوجب االسرتاتيجية السياساتية الشاملة.
 -144وشجع أحد املمثلني ،يف دعمه ملقرتحات التوظيف يف األمانة ،مجيع أصحاب املصلحة على تقدمي املزيد
من املسامهات الطوعية لدعم عمل النهج االسرتاتيجي ،وقال إن متويل اجتماع رابع لعملية ما بني الدورات ينبغي
أن يهدف إىل توفري نص لينظر فيه املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية يف دورته اخلامسة.
 -145ووافق الفريق العامل على اعتماد امليزانية املنقحة لفرتة السنتني  ،2020-2019رهنا بتوافر املوارد .وترد
امليزانية يف املرفق الثاين هلذا التقرير.
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سابع ا -األعمال التحضريية للدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية
 -146أشارت الرئيسة ،عند تقدميها هذا البند الفرعي ،إىل أن حكومة أملانيا عرضت استضافة الدورة اخلامسة
للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية يف بون ،أملانيا ،من  5إىل  9تشرين الثاين/أكتوبر .2020
 -14٧ويف تلك الدورة ،ستُتخذ قرارات رئيسة بشأن النهج االسرتاتيجي وطريق املضي قدما لإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية والنفاايت ملا بعد عام  .2020كما ستم ّكن الدورة أصحاب املصلحة من االحتفال إبجنازات
النهج االسرتاتيجي منذ وضعه يف عام .2006
 -14٨وقدمت ممثلة أملانيا رسالة ابلفيديو للسيدة سفنيا شولز ،الوزيرة االحتادية للبيئة ومحاية الطبيعة والسالمة
النووية يف أملانيا.
 -149وقالت السيدة شولز ،يف بياهنا ،إن خطة عام  2030تتيح فرصة فريدة ملعاجلة الطبيعة املتعددة القطاعات
واملتعددة أصحاب املصلحة لقطاعي املواد الكيميائية والنفاايت .ويف دورهتا الرابعة ،انتهزت مجعية األمم املتحدة
للبيئة هذه الفرصة ومهدت الطريق للمضي قدما عن طريق االستناد إىل الدروس املستفادة يف سياق النهج
االسرتاتيجي ومن الطبعة الثانية من تقرير التوقعات العاملية للمواد الكيميائية لتأكيد ،من بني أمور أخرى ،احلاجة
إىل روابط أفضل بني العلوم والسياسات ،وهيكل حوكمة متكيين ومواد كيميائية أكثر استدامة .وابلنظر إىل األمهية
اليت توليها حكومة أملانيا لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،فإهنا تعرض استضافة الدورة اخلامسة القادمة
للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية ،واليت ستبذل خالهلا قصارى جهدها لتحقيق مرحلة جديدة يف اإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت.
 -150وابلنظر إىل أن الدورة اخلامسة على بعد أقل من  1٨شهرا ،فإنه من الضروري أن يواصل املمثلون السعي
للتوصل إىل اتفاق بشأن ترتيبات تشغيلية طموحة وملموسة وعملية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت
ملا بعد عام  ،2020ميكن أن تتيح سد الفجوات املتبقية يف إدارة هذه املواد وحتقيق الغاية  4من هدف التنمية
املستدامة  ،12أي حتقيق اإلدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية ومجيع النفاايت طوال دورة عمرها ،وفقا لألطر
الدولية ا ملتفق عليها ،واحلد بدرجة كبرية من إطالقها يف اهلواء واملاء والرتبة من أجل التقليل إىل أدىن حد من آاثرها
الضارة على صحة اإلنسان والبيئة ،حبلول عام .2020
 -151واسرتعى ممثل األمانة االنتباه إىل مذكرة أعدهتا األمانة بشأن األعمال التحضريية للدورة اخلامسة للمؤمتر
) (SAICM/OEWG.3/INF/14ودعا أصحاب املصلحة إىل تبادل توقعاهتم للدورة من أجل مساعدة األمانة يف
التحضري هلا.
 -152ويف املناقشة اليت تلت ذلك ،أعرب املمثلون عن تقديرهم حلكومة أملانيا لعرضها استضافة الدورة اخلامسة
للمؤمتر ،مؤكدين أهنم يتطلعون إىل املشاركة يف الدورة لالحتفال بنجاحات النهج االسرتاتيجي ووضع إطار لإلدارة
املستدامة للمواد الكيميائية والنفاايت ملا بعد عام .2020
 -153وقالت ممثلة اململكة املتحدة إن حكومتها تود أن تعقد ،كإسهام يف الدورة اخلامسة للمؤمتر ،اجتماعا
للخرباء التقنيني لدعم مواصلة العمل بشأن األهداف قبل االجتماع الثالث لعملية ما بني الدورات يف ابنكوك.
وتعهدت بضمان أن يتمتع االجتماع بتمثيل متوازن ،مبا يعكس الطابع املتعدد أصحاب املصلحة واملتعدد
القطاعات للنهج االسرتاتيجي ،والتشاور مع األمانة بشأن األعمال التحضريية لالجتماع.
30

SAICM/OEWG.3/9

 -154وفيما يتعلق بتوقعات أصحاب املصلحة للدورة اخلامسة ،قالت ممثلة إحدى املنظمات غري احلكومية إن
املذكرة اليت أعدهتا األمانة ) (SAICM/OEWG.3/INF/14مل حتدد شكل النتائج املتوقعة من اجلزء الرفيع املستوى
من الدورة .واقرتحت ،مبا يتماشى مع النداءات املتكررة يف هذا االجتماع ويف أماكن أخرى من أجل التزام رفيع
املستوى ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،فإن اعتماد إعالن وزاري خالل اجلزء الرفيع املستوى سيكون
أفضل طريقة لوضع مثل هذا االلتزام .وإذا أريد النظر يف اعتماد مثل هذا اإلعالن ،سيكون من الضروري بدء
التخطيط للتحضري له يف الفرتة اليت تسبق الدورة .وأعربت أيضا عن أملها يف أن تتناول الدورة اخلامسة ،أاي كانت
نتائجها بشأن فرتة ما بعد عام  ،2020احلاجة العاجلة إىل اإلدارة املستدامة للمواد الكيميائية والنفاايت لبلوغ
غاايت أهداف التنمية املستدامة.
 -155ويف اخلتام ،دعت الرئيسة املمثلني إىل عرض استضافة االجتماعات اإلقليمية ،املتوقع عقدها يف
آب/أغسطس وأيلول/سبتمرب  2020واليت ستعمل مبثابة اجتماعات حتضريية للدورة اخلامسة للمؤمتر.

اثمن ا-

مسائل أخرى
 -156مل جير النظر يف أي مسائل أخرى.

اتسع ا -اعتماد تقرير االجتماع
 -15٧اعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف ضوء مشروع التقرير الذي ُعمم ،على أساس أنه سيوكل للمقرر مهمة
وضع صيغته النهائية ابلتشاور مع األمانة.

عاشرا -اختتام االجتماع
 -15٨عقب تبادل كلمات اجملاملة املعتادة ،أعلنت الرئيسة اختتام االجتماع عند الساعة السادسة والنصف من
مساء يوم اخلميس 4 ،نيسان/أبريل .2019
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املرفق األول
نتائج فريق االتصال املعين ابلنهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ملا بعد
( )1
عام 2020
ألف -توصيات لينظر فيها املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية يف دورته اخلامسة بشأن النهج االسرتاتيجي
واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت بعد عام 2020
’‘١

[التوصيات العامة الرئيسية
 -1ينبغي للحكومات واملنظمات الدولية والصناعة والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واألوساط العلمية
واألكادميية ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني تكثيف اجلهود وترتيب أولوايهتا بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت ،حنو حتقيق الغاية  4-12من خطة عام  2030وابلتايل املسامهة أيضا يف العديد من أهداف التنمية
املستدامة األخرى؛
 -2ويلزم اختاذ إجراءات عاجلة وحازمة على مجيع املستوايت لتنفيذ خطة عام  2030فيما يتعلق ابإلدارة
احملسن لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،مبا يف ذلك من خالل إطار التمكني ّ
والنفاايت على املدى الطويل ،على النحو الذي أكدته مجعية األمم املتحدة للبيئة .وينبغي أن يتناول هذا اإلطار
احملسن على وجه اخلصوص ُهنج دورة احلياة والروابط بني املواد الكيميائية واملنتجات والنفاايت؛ وكذلك املواد ،مثل
ّ
املواد البالستيكية ،والتقليل إىل أدىن حد ممكن املواد اخلطرة يف دورات املواد ومنعها حيثما ميكن؛]
الرؤية
-3

[تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت على املدى البعيد يتطلب]
تتمثل الرؤية املشرتكة بني مجيع أصحاب املصلحة يف:
’ ‘1محاية الصحة البشرية والبيئة من اآلاثر [الضارة] [السلبية] للمواد الكيميائية والنفاايت
[ونفاايهتا] املرتبطة هبا([ ،)2ابجتاه] [للسماح بـ] [لتعزيز] [لضمان] حياة صحية وكوكب مستدام وسامل
للجميع.
’ ‘1بديلة حياة صحية وكوكب آمن ومستدام للجميع من خالل محاية صحة اإلنسان والبيئة من اآلاثر
[الضارة] [السلبية] للمواد الكيميائية [ونفاايهتا] والنفاايت.
النطاق
 -4يغطي النطاق [مجيع] [اجلوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية والصحية والزراعية وتلك
املتعلقة ابلعمالة ،اليت تنطوي عليها إدارة املواد الكيميائية و[مجيع] النفاايت [نفايتها] ،من أجل تعزيز
التنمية املستدامة [والنُـ ُهج الدائرية [غري السامة] [السالمة البيئية] [ومحاية حقوق اإلنسان] [والكفاءة يف
استخدام املوارد]] .ويضع الصك األدوات والعمليات اليت مت تطويرها حىت اآلن يف عني االعتبار على
النحو الواجب ،ويتسم ابملرونة الكافية ملراعاة ما يستجد منها دون ازدواجية يف اجلهود.

( )1مل ختضع هذه الوثيقة لتحرير رمسي.
( )2تنطبق هذه األقواس على ’’النفاايت‘‘ املشار إليها يف كامل الورقة.
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 -4ويتسم إشراك مجيع القطاعات وأصحاب املصلحة ذوي الصلة طوال دورة حياة املادة على املستوايت
احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية أبمهية حرجة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت .ويشمل أصحاب
املصلحة [على سبيل املثال ال احلصر] احلكومات ،ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية ،واملنظمات احلكومية
الدولية ،واجملتمع املدين ،والصناعات ،واألعمال التجارية ،والقطاع املايل ،والبنوك اإلمنائية ،واألوساط األكادميية،
والعاملني ،وجتار التجزئة ،واألفراد .ويُفهم أن القطاعات تشمل ،على سبيل املثال ال احلصر ،الزراعة ،والبيئة،
والصحة ،والتعليم ،والتمويل ،والتنمية ،والتشييد والعمالة.
مالحظة’ :املبادئ والنُ ُهج‘ مل تناقش ابلتفصيل يف االجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية

األهداف والغاايت االسرتاتيجية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت

 -5من شأن األهداف االسرتاتيجية التالية أن توجه أصحاب املصلحة يف جهودهم على مجيع املستوايت
من أجل تناول مسألة التعامل مع اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت:
اهلدف االسرتاتيجي ألف[ :يتم حتديد التدابري وتنفيذها وإنفاذها من أجل منع الضرر الناجم عن املواد
الكيميائية طوال دوراهتا [وعن النفاايت] ،أو ،عند تعذر ذلك ،تقليله إىل
أدىن حد؛]
اهلدف االسرتاتيجي ابء :إنتاج املعرفة والبياانت واملعلومات على حنو شامل و ٍ
كاف ،وإاتحتها للجميع
لتمكني اختاذ القرارات واإلجراءات املستنرية؛
اهلدف االسرتاتيجي جيم :حتديد املسائل املثرية للقلق [اليت تستدعي اختاذ إجراءات [عاملية] [و]
[مشرتكة] وترتيبها حسب األولوية ومعاجلتها؛
اهلدف االسرتاتيجي دال :حتقيق أقصى قدر ممكن من املنافع على صحة اإلنسان والبيئة ومنع املخاطر
أو ،إذا تعذر ذلك ،التقليل إىل أدىن حد ممكن منها من خالل البدائل
األكثر أماان واحللول املبتكرة واملستدامة والتفكري االستشرايف؛
اهلدف االسرتاتيجي هاء[ :اعرتاف اجلميع أبمهية اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت بوصفها
عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية املستدامة[ ،؛ [وحتديد و] تعبئة موارد مالية
وغري مالية كافية؛ والتعجيل ابإلجراءات ،وإنشاء شراكات [شفافة خاضعة
للمساءلة] لتعزيز التعاون بني أصحاب املصلحة]].
-6

وترد يف التذييل الغاايت املستهدفة اليت من شأهنا أن تدعم حتقيق كل هدف من األهداف(.)3

 -٧ويرد يف التذييل وصف لـ[األهداف املوصى هبا اليت ميكن استخدامها كأساس ال ملزيد من العمل فيما
بني الدورات ،إىل جانب وضع املؤشرات ،لدعم حتقيق كل هدف اسرتاتيجي .إضافة إىل ذلك قد توضع أيضا يف
الوقت نفسه معامل ملتابعة التقدم احملرز على صعيد اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،وال سيما على
الصعيد الوطين[ .ويلزم أيضا تطوير عملية من أجل قياس التقدم الذي حنرزه] .وميكن أيضا حتديث املعامل الرئيسية
ابنتظام يف إطار برانمج عمل مستقبلي للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وإبالغ مجيع املنظمات
واجلهات املعنية ذات الصلة هبا للنظر فيها يف إطار والايهتا ،حسب االقتضاء].
[ -٨وال يزال التوجه العام والتوجيهات العامة لتحقيق هدف عام  ،2020مبا يف ذلك عناصرها األساسية
اإلحدى عشرة وجماالت نشاطها الستة ،حتظى ابألمهية يف مساعدة البلدان يف جهودها الرامية إىل ضمان اإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،ولذلك ينبغي أن يستمر تنفيذها].
( )3مل يستعرض فريق االتصال الغاايت بشكل كامل.
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’‘2

النصوص اإلضافية الواردة بشأن الرتتيبات واآلليات املؤسسية لدعم التنفيذ
الرتتيبات املؤسسية
[فيما يتعلق ابلنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية فإن اهلياكل املؤسسية واإلدارية احلالية ينبغي
أن تستمر ملا بعد عام  .2020وال يبدو ضروراي إجراء إصالح إداري أو مؤسسي أو إجرائي ،مع عدم اإلخالل
أبي تعديالت حمددة قد تكون مالئمة وقرر املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية إجراءها ،مبا يف ذلك
عقد اجتماعات املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية بصورة منتظمة؛
إضافة إىل ذلك ،هناك حاجة إىل إطار متكيين معزز لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف إطار تنفيذ
خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030مما يعزز االتساق والتكامل بني السياسات واإلجراءات املتعددة األطراف
من جانب مجيع املنظمات الدولية ذات الصلة يف هذا اجملال ،مبا يف ذلك عن طريق إخطار هيئات األمم
املتحدة ذات الصلة خبطة التنمية املستدامة لعام  2030هبذا اإلطار ونظرها فيه ،ومن هذه اهليئات املنتدى
السياسي الرفيع املستوى واجلمعية العامة لألمم املتحدة ،حسب االقتضاء].
املؤمتر الدويل [املعين إبدارة املواد الكيميائية]
يعقد املؤمتر الدويل [اجتماعا مرة كل سنتني و] يضطلع إبجراء استعراضات دورية لألداة .وستكون مهام هذا
املؤمتر كما يلي:
[’‘1

اإلشراف على تنفيذ االتفاق؛]
’ ‘1تعزيز تنفيذ األدوات والربامج الدولية القائمة املتعلقة ابملواد الكيميائية والنفاايت [حسب
االقتضاء] ،وتعزيز االتساق [والتعاون والتآزر] فيما بينها [وحتديد الثغرات]؛
’ ‘2دعم تعزيز القدرات الوطنية يف جمال إدارة املواد الكيميائية والنفاايت؛
’ ‘3تشجيع وتعزيز ودعم املشاركة من جانب اجلهات صاحبة املصلحة والقطاعات والتفاعل بينها يف
سياق املؤمتر الدويل وبرانمج العمل؛
’ ‘4تعزيز الوعي [املعلومات القائمة على العلم] ابلتطورات واالجتاهات اجلديدة وحتديد الروابط بينها
وبني التنمية املستدامة؛
’ ‘5النهوض ابالسرتاتيجية وحتديد أولوايت برانمج العمل؛
’[ ‘6توقع و] حتديد العمليات الرامية إىل توجيه اإلجراءات املناسبة بشأن املسائل املثرية للقلق على
الصعيد العاملي [قبل و] عند نشوئها وتيسري وإقامة توافق يف اآلراء وتوفري السبل املؤدية إىل تركيز
االهتمام على األولوايت من أجل العمل التعاوين؛
’ ‘٧تقدمي التوجيه إىل األمانة وإىل أصحاب املصلحة بشأن التنفيذ؛
’ ‘٨إنشاء وتكليف هيئات خرباء تقنية و/أو سياساتية و/أو علمية فرعية و/أو خمصصة حسب
االقتضاء؛
’ ‘9تيسري تعبئة املوارد املالية والتقنية الالزمة لتفعيل وتنفيذ اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت؛
’ ‘10تلقي التقارير من مجيع أصحاب املصلحة املعنيني عن التقدم احملرز يف جمال التنفيذ ،ونشر
املعلومات حبسب االقتضاء؛
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’ ‘11تقييم تنفيذ الربامج اليت حتقق الرؤية وتقدمي التقارير عنها هبدف استعراض التقدم احملرز مقارنة
ابألهداف والغاايت واملعامل الرئيسية وحتديث برانمج العمل حسب االقتضاء.
[وسيشمل] [وقد يشمل] املؤمتر الدويل جزءا رفيع املستوى [يكون] متعدد القطاعات ألصحاب املصلحة
املتعددين .وسيكون الغرض من ذلك اجلزء على النحو التايل:
’‘1

حفز االلتزام مبعاجلة مسألة اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت على أعلى مستوى ممكن
يف أوساط املسؤولني وممثلي مجيع جمموعات أصحاب املصلحة؛

’‘2

توفري منتدى دويل رفيع املستوى ملناقشات أصحاب املصلحة املتعددين والقطاعات املتعددة
وتبادل اخلربات بشأن املسائل املتعلقة ابملواد الكيميائية والنفاايت ،متشيا مع خطة عام ،2030
مع مشاركة أصحاب املصلحة من املنظمات غري احلكومية وفقا للنظام الداخلي الساري؛

’‘3

تعزيز إدراج سياسات اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف اخلطط الوطنية للتنمية
املستدامة ويف اخلطط وامليزانيات القطاعية ذات الصلة؛

’‘4

تعزيز ترتيبات وآليات التنسيق الوطنية للمواد الكيميائية والنفاايت [الروابط والشراكات] على
املستوايت الوطنية واإلقليمية والدولية؛

’‘5

تعزيز الروابط والشراكات [والتآزر] وترتيبات وآليات التنسيق [مع] [ل ـ] اجلوانب والقطاعات
األخرى ذات الصلة ،مبا يف ذلك التنوع البيولوجي وتغري املناخ[ ،وتعزيز الروابط والشراكات] مع
أصحاب املصلحة اآلخرين يف خطة عام  2030على املستوايت الوطنية واإلقليمية والدولية.

مكتب املؤمتر الدويل
ينبغي أن يكون للمؤمتر الدويل مكتب يتوىل املهام وفقا للنظام الداخلي للمؤمتر الدويل .وينبغي أن ميثل املكتب
بشكل ٍ
كاف مناطق العامل وكذلك الطابع اجلامع ألصحاب املصلحة املتعددين والقطاعات املتعددة الذي تتميز به
أداة ما بعد عام .2020
األمانة
تتمثل املهام اليت تضطلع هبا األمانة فيما يلي:
’‘1

تشجيع إنشاء وتعهد شبكة ألصحاب املصلحة على الصعيدين الوطين واإلقليمي ،وعلى الصعيد
الدويل يف حالة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية؛

’‘2

وتعزيز وتيسري تنفيذ اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،مبا يف ذلك بناء القدرات
واملساعدة التقنية ،حتت توجيهات املؤمتر الدويل؛

’‘3

ومواصلة تعزيز عالقات العمل مع املنظمات املشاركة يف الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية وشبكاهتا ،وهيئات األمم املتحدة األخرى وأماانت االتفاقات الدولية
ذات الصلة من أجل االستفادة من خرباهتا القطاعية؛

’‘4

وتسهيل وتشجيع تبادل املعلومات العلمية والتقنية ذات الصلة ،مبا يف ذلك تطوير ونشر املواد
اإلرشادية [بناء على طلب املؤمتر الدويل] لدعم التنفيذ من أصحاب املصلحة ،وكذلك توفري
خدمات مراكز تبادل املعلومات؛
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’‘5

وتيسري االجتماعات وأعمال ما بني دورات املؤمتر الدويل ،إىل جانب االجتماعات اإلقليمية،
ونشر تقارير وتوصيات املؤمتر الدويل ،مبا يف ذلك بني املنظمات واملؤسسات العاملية واإلقليمية
ذات الصلة؛

’‘6

ودعم عمل اهليئات التقنية و/أو السياساتية و/أو العلمية الفرعية و/أو هيئات اخلرباء املخصصة
املنشأة مبوجب املؤمتر الدويل؛

’‘٧

وتشجيع وتعزيز ودعم مشاركة مجيع القطاعات وأصحاب املصلحة يف املؤمتر الدويل وبرانمج
العمل ،مبا يف ذلك يف اجتماعات املؤمتر الدويل واالجتماعات اإلقليمية؛

’‘٨

وتقدمي التقارير إىل املؤمتر الدويل عن حالة التنفيذ من جانب مجيع اجلهات صاحبة املصلحة
[والتقدم احملرز على صعيد [مقابل] األهداف والغاايت].

آليات دعم التنفيذ
-١

النظام الداخلي
[فيما يتعلق ابختاذ القرارات ،على احلكومات أن تبذل كل جهد ممكن للتوصل إىل اتفاق بشأن مجيع املسائل
املوضوعية واإلجرائية بتوافق اآلراء].

-2

التنفيذ على الصعيد الوطين
’‘1

من أجل احلفاظ على هنج متكامل لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،ينبغي لكل حكومة أن
تضع ترتيبات من قبيل خطط العمل الوطنية ليتم تنفيذها على أساس مشرتك بني الوزارات أو بني
املؤسسات ،ابلتشاور مع أصحاب املصلحة ،لكي يتسىن متثيل املصاحل املعنية لإلدارة الوطنية وأصحاب
املصلحة وتناول مجيع اجملاالت اجلوهرية ذات الصلة.

’‘2

’‘3

ومن أجل تسهيل التواصل على الصعيدين الوطين والدويل ،ينبغي على كل حكومة أن [تعني أو تنشئ
شبكة من] [جهة تنسيق وطنية سياسية وتقنية] [لكي تتواصل بشأن مسائل النهج االسرتاتيجي لإلدارة
الدولية للمواد الكيميائية وتطور شبكة على املستوى الوطين من املنسقني] متثل الطابع اجلامع ألصحاب
املصلحة املتعددين والقطاعات املتعددة [يف النهج االسرتاتيجي] [األداة ،بغية التواصل بشأن مسائل
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت] .وينبغي أن يشمل ذلك الدعوات إىل املشاركة يف
االجتماعات ونشر املعلومات .وينبغي أن تكون مراكز االتصال الوطنية ممثِّلة للرتتيبات القطرية املشرتكة
بني الوزارات أو بني املؤسسات ،حيثما ُوجدت.
ولدعم التنفيذ الفعال ،ينبغي بذل جهود أقوى لضمان أن تشمل عملية التنفيذ على الصعيد الوطين
مشاركة جمموعة مالئمة من أصحاب املصلحة والقطاعات (على سبيل املثال ،قطاعات الصحة [والبيئة]
والزراعة والعمل) ملعاجلة األولوايت الوطنية.

’‘4

[تقدمي تقارير عن اخلطط الوطنية]
[’ ‘4ينبغي على مجيع اجلهات الفاعلة/مجيع أصحاب املصلحة اختاذ إجراءات لضمان إحراز تقدم يف
تنفيذ الغاايت على الصعيدين الوطين ودون الوطين].

36

SAICM/OEWG.3/9

-3

التعاون والتنسيق على الصعيد [الدويل] واإلقليمي و[دون اإلقليمي] والقطاعي
’‘1

ختتلف األولوايت والقدرات املتعلقة ابلتنفيذ بني املناطق [و] املناطق دون اإلقليمية [والبلدان] ابختالف
الظروف االقتصادية وغريها.

’‘ 2

ويؤدي التعاون [الدويل] واإلقليمي واألقاليمي والقطاعي أدوارا أساسية يف دعم اإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية والنفاايت على مجيع املستوايت ،مبا يف ذلك بني الشركاء التجاريني واملنظمات اإلقليمية األخرى.

’‘3

وتضطلع االجتماعات [الدولية و] اإلقليمية وآليات التنسيق بدور مهم فيما يتعلق بتمكني اجلهات
صاحبة املصلحة يف كل منطقة من تبادل اخلربات وحتديد االحتياجات ذات األولوية ذات الصلة ابلتنفيذ،
ومتكينها أيضا من بلورة مواقف إقليمية بشأن املسائل الرئيسية.

’‘4

وتُش نجع األقاليم واملناطق دون اإلقليمية [والبلدان] ،حسب االقتضاء ،على القيام مبا يلي:
أ-

حتديد األولوايت املشرتكة؛

ب -ووضع خطط تنفيذ إقليمية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،والنظر يف النُهج واملشاريع
اإلقليمية أو دون اإلقليمية؛
ج -تعيني جهة تنسيق إقليمية.
’‘5

-4

وتؤدي جهات التنسيق اإلقليمية دورا تيسرياي داخل مناطقها ،مبا يف ذلك االضطالع ابألنشطة اليت يتم
حتديدها على املستوى اإلقليمي ،مثل رائسة االجتماعات اإلقليمية ،ونشر املعلومات اليت هتم جهات
التنسيق داخل مناطقها ،ومجع وجهات النظر من جهات التنسيق الوطنية بشأن املسائل اليت هتم املنطقة،
وحتديد فرص التعاون اإلقليمي ،واملساعدة يف تدفق املعلومات واآلراء من املنطقة إىل أعضاء مكتبها،
حسب االقتضاء ،واإلبالغ بشكل دوري عن نتائج اجتماعاهتا اإلقليمية وغريها من األنشطة اإلقليمية.

مشاركة اهليئات احلكومية الدولية ،واملنظمات الدولية ،والربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية ،واالتفاقيات املتعلقة ابملواد الكيميائية والنفاايت
[يتسم إشراك مجيع القطاعات وأصحاب املصلحة ذوي الصلة طوال دورة حياة املادة على املستوايت احمللية والوطنية
واإلقليمية والعاملية أبمهية حرجة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت .ويشمل أصحاب املصلحة احلكومات،
ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية ،واملنظمات الدولية ،واجملتمع املدين مبا يف ذلك املستهلك ،والصناعات،
واألعمال التجارية ،والقطاع املايل ،والعاملني ،وجتار التجزئة ،واألوساط األكادميية على مجيع املستوايت؛
وعلى الصعيد الوطين ،من الضروري أن توضع أطر تشريعية وتنظيمية وهياكل مؤسسية وهياكل إنفاذ فعالة لضمان االتساق
بني القطاعات املتعددة وكذلك تكامل إجراءات مجيع اجلهات املعنية ،مبا يف ذلك حتديد املسؤوليات ذات الصلة؛
وعلى الصعيد الدويل ،يتعني على املنظمات واهليئات الدولية ذات الصلة ،وال سيما املنظمات املشاركة يف الربانمج
املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية واالتفاقيات ذات الصلة ابملواد الكيميائية والنفاايت ،أن
تعزز الوعي ابلطبيعة الشاملة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،ابعتبار ذلك عنصرا أساسيا لتحقيق
التنمية املستدامة؛ وأن تعزز مشاركتها وملكيتها للسياسات واإلجراءات املتعلقة ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت على املدى البعيد؛ وأن تدعم التنفيذ على الصعيد الوطين.
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وينبغي هلذه املنظمات الدولية ،وال سيما املنظمات املشاركة يف الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية ،واالتفاقيات املتعلقة ابملواد الكيميائية والنفاايت أن تنسق األنشطة وبرامج العمل ذات الصلة،
متشيا مع خطة عام  2030وضمن والايت كل منها .وينبغي أن تكون النتيجة تعزيز التعاون وتفادي االزدواجية
يف العمل الذي تضطلع به عدة جهات منها برانمج األمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة الصحة العاملية ،ومنظمة األغذية
والزراعة ،ومنظمة العمل الدولية ،وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،واليونيتار ،واليونيدو ،ومنظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي ،والبنك الدويل ،يف إطار والية كل منها ،صوب حتقيق الغاية  4-12وسائر األهداف والغاايت
الواردة يف خطة عام  2030واليت تتأثر ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،عقب رؤية مشرتكة ودائمة
سيعتمدها املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية يف اجتماعه اخلامس وتؤيدها هيئات األمم املتحدة األخرى
ذات الصلة خبطة عام  ،2030مثل اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
وميكن لالتفاقيات والربامج اإلقليمية ذات الصلة أن تسهم أيضا إسهاما كبريا يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت ،كما ينبغي أن تضطلع ابلتنسيق حسب االقتضاء.
وفيما يتعلق على وجه التحديد ابلنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية فإنه ينبغي أن يشمل يف
املستقبل اجلوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية والصحية والزراعية وجوانب العمل املتعلقة إبدارة املواد الكيميائية
والنفاايت ،من أجل تعزيز التنمية املستدامة والنهج الدائري ،مع إيالء االعتبار الواجب للصكوك والعمليات اليت
وضعت حىت اآلن .وينبغي أن يكون النهج مران مبا يكفي ملراعاة النُّهج اجلديدة مع جتنب ازدواجية اجلهود.
ويتعني تعزيز إشراك الصناعة والقطاع اخلاص على امتداد سلسلة القيمة بصورة كبرية ،يف إطار النهج االسرتاتيجي
يف املستقبل ،وبشكل أعم ،من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت على مجيع املستوايت .وتشكل
أدوار ومسؤوليات الصناعة والقطاع اخلاص على امتداد سلسلة القيمة وعلى صعيد تنفيذ األهداف والغاايت ذات
الصلة يف خطة عام  2030أساسا قواي من أجل تعزيز املشاركة والعمل وينبغي أن ُحتدند وتُوضع بوضوح ،وال سيما
يف التشريعات على الصعيد الوطين].

-5

’‘1

ينبغي للهيئات احلكومية الدولية ،واملنظمات الدولية ،والربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية ،واالتفاقيات املتعلقة ابملواد الكيميائية والنفاايت ذات الصلة تعزيز مشاركتها ودعم
التنفيذ الوطين.

’‘2

وينبغي للهيئات احلكومية الدولية ،واملنظمات الدولية [واإلقليمية] [مبا يف ذلك البنوك اإلمنائية] ،والربانمج
املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ،واالتفاقيات املتعلقة ابملواد الكيميائية والنفاايت
أن [تعزز تنسيقها بشأن] [تنسق] [ ،أبكرب قدر ممكن ووفقا لوالية كل منها] األنشطة وبرامج العمل
ذات الصلة ،متشيا مع خطة عام  .2030وميكن لالتفاقيات والربامج اإلقليمية أن تسهم أيضا إسهاما
كبريا يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،كما ينبغي أن تضطلع ابلتنسيق حسب االقتضاء.

مشاركة اجلهات الفاعلة غري احلكومية
’‘1

38

ينبغي أن تواصل اجلهات الفاعلة غري احلكومية املسامهة بنشاط من خالل اخلربات والبياانت واملعارف
يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت بوصفها جزءا ال يتجزأ من خطة عام .2030
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مشاركة اجملتمع املدين
’‘2

ميكن أن تسهم املشاركة الفعالة من منظمات املصاحل العامة واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع
املدين إسهاما كبريا يف تنفيذ [وحتقيق] اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت .فهذه املنظمات
ميكنها أن تعمل كموارد فعالة للسالمة الكيميائية من خالل توليد البياانت ،ورفع مستوى الوعي العام
[والوعي العايل املستوى] واملسامهة يف تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج السالمة الكيميائية [ ،وتوفري
املعلومات عن البدائل والتوعية هبا ،فضال عن املساعدة يف تنفيذها][ .وكذلك تشجيع التعاون
والشراكات مع القطاعات األخرى واملشاركة فيها].

مشاركة الصناعة واألعمال التجارية
’‘1

من شأن اإلجراءات التعاونية وبناء القدرات والتوجيه من الصناعات واألعمال التجارية يف جمال األولوايت
العاملية [ ،واإلقليمية والوطنية] أن تقدم إسهامات كبرية فيما يتعلق بتنفيذ اإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية والنفاايت .ويشمل ذلك ،يف مجلة أمور ،املبادرات الصناعية الطوعية ،واإلدارة اجليدة
للمنتجات[ ،والبحث واالبتكار من أجل إجياد بدائل أكثر أماان] [وتنفيذ] [حلول] كيميائية خضراء
و[مستدامة] [يف تصميم املنتجات ،مما جيعل املنتجات غري مسية ودائمة ،وقابلة إلعادة التدوير
واالستعمال ومعاجلة التلوث والتعويض ]،وتبادل املعلومات [من أجل إنتاج منتجات غري مسية ودائمة،
وقابلة إلعادة االستخدام ،مما يوفر معلومات شاملة عن السمية واالستخدام عن مجيع املواد الكيميائية
مبا يف ذلك املواد النانوية ،مما حيقق انبعااثت صفرية من املواد الكيميائية السامة والنفاايت أثناء اإلنتاج؛
واستيعاب مجيع تكاليف إنتاج املواد الكيميائية مبا يف ذلك اهلياكل األساسية للنفاايت وإعادة التدوير،
واالمتثال للمبادئ التوجيهية لألمم املتحدة املتعلقة ابألعمال التجارية وحقوق اإلنسان].

’‘2

وينبغي جلميع قطاعات الصناعة املشاركة يف إعداد السياسات ،واملشاريع ،والشراكات املتعلقة ابإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت[ ،إال إذا كان هناك تضارب يف املصاحل ،فضال عن التنفيذ] [وكذلك
يف تنفيذ املتطلبات القانونية ،إال إذا كان هناك تضارب يف املصاحل] .وينبغي أن يشمل اإلشراف على
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية دورة احلياة الكاملة للمادة ،مبا يف ذلك [البحث واالبتكار] ،واملنتجني
األوليني ،وقطاع الصناعة التحويلية واملوزعني والبائعني يف املراحل النهائية[ ،واجلهات املسؤولة عن إعادة
التدوير ،ومناويل النفاايت ،واملستوردين ،واملصدرين] ،استنادا إىل املبادرات القائمة عند االقتضاء .وميكن
استخدام االسرتاتيجيات املخصصة لقطاعات بعينها واالسرتاتيجيات املشرتكة بني القطاعات على حد
سواء من أجل إشراك منتجي املواد الكيميائية ومستخدميها.

[’ ‘4بديلة -يتعني على مجيع القطاعات الصناعية [مبا يف ذلك املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم] املشاركة
يف وضع وتنفيذ:
أ-

املتطلبات القانونية والسياسات؛

ب[ -القواعد واملعايري والعالمات ،مبا يف ذلك مواءمتها ،والقبول املتبادل للبياانت؛]
ج -املشاريع والشراكات املتعلقة ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت؛
د-

وينبغي أن يشمل اإلشراف على اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية الدورة الكاملة ،مبا يف ذلك املنتجني
األوليني ،وقطاع الصناعة التحويلية واملوزعني والبائعني يف املراحل النهائية ،استنادا إىل املبادرات القائمة
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عند االقتضاء .وميكن استخدام االسرتاتيجيات املخصصة لقطاعات بعينها واالسرتاتيجيات املشرتكة
بني القطاعات على حد سواء من أجل إشراك منتجي املواد الكيميائية ومستخدميها].
شرك وُمتثنل مجيع قطاعات الصناعة ،مبا يف ذلك املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم
[’ ‘5وينبغي أن تُ َ
وقطاع الصناعة التحويلية يف املراحل النهائية ،يف اجتماعات النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد
الكيميائية ،وأفرقته العاملة ومجعياته وشراكاته].
[’ ‘6ينبغي جلميع الرابطات الصناعية من مجيع القطاعات إشراك املؤسسات ذات الصلة هبا يف النهج االسرتاتيجي].

مشاركة األوساط األكادميية
’‘3

ينبغي [متكني ودعم] األوساط األكادميية لكي تساهم يف [بناء القدرات] وتتعاون من أجل إنتاج املعارف
والبياانت واملعلومات ذات الصلة عن [أخطار وخماطر و] رصد املواد الكيميائية والنفاايت ،مبا يف ذلك
ما يتعلق ب ـ[حتديد] املسائل ذات االهتمام اليت تستدعي اختاذ إجراءات [عاملية][ .والبدائل األكثر أماان]
[ ،وتتبادل النتائج اليت تتوصل إليها مع واضعي السياسات ،].وكذلك من خالل طرح حبوث بشأن
بدائل أكثر أماان وحلول كيميائية خضراء ومستدامة].

[وينبغي لألوساط األكادميية املشاركة يف إعداد وتنفيذ املتطلبات القانونية ،والسياسات ،واملشاريع ،والشراكات
املتعلقة ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت].
[ 5مكررا -هناك حاجة إىل جتنب التجزئة وتعزيز الرتابط بني العلم والسياسات على مجيع املستوايت لدعم وتعزيز
السياسات واإلجراءات احمللية والوطنية والعاملية القائمة على العلم واملتعلقة ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت على املدى البعيد؛ واستخدام العلوم يف رصد التقدم احملرز ،وحتديد األولوايت ،ووضع السياسات العامة
طوال دورات املواد الكيميائية والنفاايت ،مع مراعاة الثغرات يف املعلومات العلمية ،وخباصة يف البلدان النامية.
وينبغي أن يعزز مجيع أصحاب املصلحة ،حسب االقتضاء ،مشاركتهم يف حتسني استخدام العلم للسياسات
واإلجراءات املتعلقة ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت .ويتعني دعم الرتابط ذي الصلة بني العلوم
والسياسات ،مبا يف ذلك املدخالت من األوساط األكادميية.
وتشكل التوقعات العاملية للمواد الكيميائية والتوقعات العاملية إلدارة النفاايت ،فضال عن التوقعات اإلقليمية إلدارة
النفاايت ،نقطة انطالق جيدة لتحسني إدماج العلم يف وضع السياسات واإلجراءات بشأن اإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية والنفاايت .وينبغي النظر يف استنتاجاهتا وتوصياهتا ومتابعتها من جانب مجيع أصحاب املصلحة.
ويتعني على احلكومات بوجه خاص أن تويل االعتبار الواجب لتقييم اخليارات املتاحة لتعزيز الرتابط بني العلوم
والسياسات على الصعيد الدويل من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،وهو ما طلبته مجعية األمم
املتحدة للبيئة من املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة حبلول  30نيسان/أبريل  ،)4(2020مع مراعاة
اآلليات القائمة ،مبا يف ذلك اآلليات العاملة يف إطار برانمج األمم املتحدة للبيئة ،والنماذج ذات الصلة يف اجملاالت
األخرى ،من أجل زايدة الفعالية من حيث التكلفة إىل أقصى حد ممكن ،واالستفادة أبفضل وجه من التكنولوجيا
اجلديدة ،وتتبع التقدم احملرز وحتسني تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة على الصعيد الوطين].
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[وهناك حاجة ملتابعة االجتاهات يف تصميم املواد الكيميائية واستخدامها وإطالقها وكذلك يف إنتاج النفاايت
وإدارهتا من أجل حتديد املسائل املثرية للقلق يف التوقعات املستقبلية العاملية للمواد الكيميائية والنفاايت وحفز
السياسات واإلجراءات املتعلقة ابإلدارة السليمة.
وينبغي جلميع أصحاب املصلحة معاجلة املسائل ذات الصلة حيثما تشري األدلة الناشئة إىل وجود خطر على
الصحة البشرية والبيئة حيدده النهج االسرتاتيجي ،والتوقعات العاملية للمواد الكيميائية أو نتيجة رصد االجتاهات
يف تصميم املواد الكيميائية وإنتاجها واستخدامها وإطالقها وتوليد وإدارة النفاايت ،مع إيالء اهتمام خاص للتقرير
الذي سيعده حبلول  30نيسان/أبريل  2020املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة بشأن هذه املسائل.
وينبغي للحكومات أن تنظر بصفة خاصة يف سبل متابعة التحليل املطلوب لألطر التنظيمية والسياساتية القائمة
وقدرهتا على معاجلة هذه املسائل يف سبيل حتقيق هدف عام  2020املتمثل يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت ،مبا فيها الرصاص والكادميوم ،على النحو الوارد يف التقرير املذكور يف إطار التوصية السابقة.

-6

وق د تشمل املسائل ذات االهتمام العاملي املواد ،وجمموعات من املواد ،واملزائج ،واملنتجات بصرف النظر عن املرحلة
خالل دورهتا (من تصميمها إىل مرحلة النفاايت) .ويتعني على املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية اعتماد معايري
لتحديد املسائل ذات االهتمام العاملي ،استنادا إىل املعايري احملددة يف قراره  ،4/2مع األخذ بعني االعتبار النتائج اليت
توصلت إليها التوقعات العامل ية إلدارة املواد الكيميائية والنفاايت والتقارير ذات الصلة املقدمة من املدير التنفيذي لربانمج
األمم املتحدة للبيئة بشأن هذه املسائل .وميكن النظر أيضا يف املعايري اليت تتناول كيفية االستجابة للتوصيات العلمية].
هيئات اخلرباء الفرعية واملخصصة
ينبغي أن يتمتع املؤمتر الدويل ابلقدرة على إنشاء جمموعات لفرتة زمنية حمدودة فرعية و/أو خمصصة للدراسة وتقدمي
املشورة إىل املؤمتر الدويل بشأن املسائل العلمية و/أو التقنية و/أو السياساتية اليت [مل تُعا َجل يف إطار] [ال تشملها]
املنابر القائمة.
وينبغي أن تكون تلك اجملموعات [مفتوحة] ومتوازنة جغرافيا وشفافة ومرنة وذات مصداقية أكادميية [وتطبق
سياسات صارمة بشأن تضارب املصاحل وتنفذها]؛ وأن تعزز احلوار ثنائي االجتاه بني التخصصات وبني العلوم
والسياسات؛ وأن تروج ألنشطة التوعية؛ وإدماج معايري ضبط صارمة ،مبا يف ذلك استعراض األقران ،على أن يوافق
عليها املؤمتر الدويل .وجيوز أن تشمل املهام ،على سبيل املثال ال احلصر ،ما يلي:
’[ ‘1حتديد وترتيب األولوايت وتقدمي التوصيات من أجل معاجلة املسائل املتعلقة ابملواد الكيميائية
والنفاايت املثرية للقلق [على الصعيد العاملي]]؛
’ ‘2وتيسري التنفيذ يف البلدان النامية ،عن طريق وسائط منها مثال خمططات تنظيمية أساسية؛
’ ‘3وتقييم حجم املواد الكيميائية والنفاايت ،ومصادرها وتكاليفها الصحية والبيئية ،وحتليل خيارات
االستجابة وتطويرها؛
’ ‘4وتيسري االبتكار وتقدمي التوصيات اليت حتقق أكرب قدر ممكن من منافع البدائل املستدامة واألكثر
أماان؛
’ ‘5ووضع مؤشرات لدعم االستعراض الفعال لألهداف والغاايت واملعامل الرئيسية ،والتشغيل الفعال لألداة.
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-7

آليات أخرى لدعم التنفيذ

االعتبارات املالية
-١

هنج متكامل للتمويل
صمم وجرت املوافقة
 -1يظل تنفيذ النهج املتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،الذي ُ
عليه بوصفه مسامهة طويلة األجل ملا بعد عام  ،2020ضروراي [لتحقيق األهداف والغاايت الواردة يف خطة
التنمية املستدامة لعام .]2030
 -2إن مجيع املكوانت الثالثة للنهج املتكامل للتمويل ،وهي التعميم ،ومشاركة القطاع اخلاص ،والتمويل
اخلارجي املخصص ،هي على نفس القدر من األمهية ويعزز بعضها بعضا.
 -3ويضطلع أصحاب املصلحة ابختاذ خطوات لتنفيذ هنج متكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت ،مبا يف ذلك على وجه اخلصوص ،إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق ابملكوانت الثالثة التالية:

(أ)

التعميم
 -4ينبغي للحكومات أن تنفذ إجراءات لتعزيز املزيد من التعميم لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت
يف خطط التنمية الوطنية وامليزانيات الداخلية والسياسات القطاعية ذات الصلة .وابلنسبة للبلدان النامية والبلدان
اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية[ ،قد يؤدي] [سيؤدي] [جيب أن يؤدي] تعميم األولوايت الوطنية بشأن املواد
الكيميائية والنفاايت يف عمليات التخطيط اإلمنائي للتمويل كجزء من املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل زايدة حصوهلا
على التمويل الكبري لألولوايت الوطنية املتعلقة ابملواد الكيميائية والنفاايت.

(ب )

مشاركة القطاع اخلاص
[ -5ينبغي لكياانت القطاع اخلاص يف مجيع [استثماراهتا] أجزاء سلسلة القيمة [ويف القطاع املايل] أن تزيد
مسامهاهتا يف جمال تنفيذ اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت [من خالل جمموعة من النُهج والشراكات.
وينبغي للقطاع اخلاص القيام مبزيد من العمل لتوسيع نطاق مسؤولية املنتجني والشراكات بني القطاعني العام
واخلاص ،[ ].من أجل تغطية تكاليف آاثرها على البيئة والصحة .وهذه االشرتاكات (على سبيل املثال .من
خالل اجلباايت املتفق عليها) جيب أن تسعى إىل أن متول ،يف مجلة أمور ،حتديد األخطار واإلبالغ عنها ،والتقييم
الشامل للمخاطر وتدابري التخفيف منها ،وتعزيز القدرات التقنية جلميع أصحاب املصلحة ،وتنفيذ سجل إطالق
امللواثت ونقلها ،ومنع التعرض ،وتوجيه انتباه اجملتمعات احمللية املعرضة هلذه املواد واستصالح املواقع امللوثة .إضافة
ُّهج والشراكات .ويتعني
إىل ذلك فإنه يتعني على كياانت القطاع اخلاص زايدة مسامهاهتا من خالل سلسلة من النـ ُ
على القطاع اخلاص االمتثال للمسؤولية املمتدة للمنتج]].
 1بديلة[ -يتعني على احلكومات أيضا تنفيذ إجراءات لزايدة تشجيع الصناعة على املشاركة يف النهج املتكامل،
مبا يف ذلك وضع التشريعات بشأن مسؤوليات الصناعة واإلدارة الوطنية؛ وتقدمي احلوافز خبصوص اإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية والنفاايت؛ وتعزيز التدابري من جانب الصناعة الستيعاب التكاليف داخليا [وفقا ملبدأ امللوث
يدفع][ .ويتعني على كياانت القطاع اخلاص خالل كامل استثماراهتا و[سلسلة القيمة] [سلسلة اإلمداد] أن تزيد
ُّهج والشراكات].
مسامهاهتا يف تنفيذ اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت من خالل سلسلة من النـ ُ
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 2بديلة[ -وسيتم توليد املوارد املالية جلدول أعمال املواد الكيميائية والنفاايت من خالل مشاركة الصناعة يف هنج
متكامل وذلك عندما تستوعب الصناعة ،يف مجلة أمور ،داخليا تكاليف االمتثال ألنظمة املواد الكيميائية
والنفاايت؛ وتستخدم األدوات االقتصادية السرتداد التكاليف وحتويلها إىل القطاع اخلاص من القطاع العام؛ وتنقل
الصناعة التكنولوجيا؛ وتدفع الصناعة الضرائب إىل احلكومات؛ وتتخذ الصناعة خطوات مبتكرة ’’خلضرنة‘‘ املواد
الكيميائية والنفاايت طوال دوراهتا].
[ -6ويُطلب من القطاع املايل وضع توجيهات لالستثمار يف الشركات اليت لديها خطط قائمة إلدارة املواد
الكيميائية ،على سبيل املثال ،وضع معايري القروض لتحقيق معامالت مصرفية مستدامة].
(ج)

التمويل اخلارجي املخصص
يؤمن أصحاب املصلحة التمويل،
يكمل التمويل اخلارجي عناصر التعميم واخنراط الصناعات .وينبغي أن ّ
ّ [ -٧
مبا يف ذلك املعونة يف شكل مساعدات إمنائية ،من املصادر املبتكرة للجهات املاحنة ،واليت ميكن تسهيلها عن
طريق التعميم على املستوى الوطين].
 ٧بديلة-
[ ومن املسلم به أن الثغرات املوجودة يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت تتزايد ابطراد بني البلدان
املتقدمة النمو والبلدان النامية ،وأن احلاجة إىل مواصلة اختاذ إجراءات متضافرة أصبحت واضحة بفعل عدم كفاية
الدعم التقين واملايل املتاح.
إن حجم التقدم الذي ميكن أن حترزه البلدان النامية ،وال سيما أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية،
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،يف حتقيق أهداف ما بعد عام  ،2020يعتمد جزئيا على مدى توافر
املوارد املالية اليت يقدمها القطاع اخلاصة والقطاع الثنائي األطراف والوكاالت أو اجلهات املاحنة املتعددة األطراف
والعاملية.
ويُش نجع مجيع أصحاب املصلحة على االتفاق على إنشاء صندوق دويل لتنفيذ اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت ،وهو صندوق ينبغي أن يكون يف متناول مجيع اجلهات صاحبة املصلحة ،وأن يقدم الدعم للبلدان
النامية يف شكل منح وضماانت وقروض.
[ويتعني على] [ويُدعى] القطاع اخلاص [(مثال من خالل جباايت متفق عليها)] ،واحلكومات القادرة ،واملصارف
اإلمنائية ،وكياانت األعمال اخلريية ،ورأمسال اجملازفة ،ومجيع اجلهات املعنية األخرى إىل تقدمي التربعات املالية والعينية
للصندوق الدويل لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت].
 -٨وينبغي للماحنني توفري متويل خارجي خمصص ،مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ،موارد لدعم مرفق البيئة
العاملية وغري ذلك من مصادر التمويل املتعددة األطراف واإلقليمية والثنائية ،ودعم التنفيذ الفعال للربانمج اخلاص
املعين ابلتعزيز املؤسسي على املستوى الوطين لتنفيذ اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل واتفاقية ميناماات والنهج
االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية والنفاايت.
[ -9ينبغي إنشاء آلية لتبادل املعلومات يف إطار األمانة (املتفق عليها) من أجل املتابعة العلنية للمعونة اإلمنائية
لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت]
صيغة بديلة لكل الفقرات أعاله[ :يتعني على مجيع البلدان ،يف حدود قدراهتا ،أن تزيد من تعزيز عنصر التمويل
اخلارجي املخصص ،وال سيما من خالل املسامهات يف الربانمج اخلاص ،ومرفق البيئة العاملية وغريه من الصناديق
االستئمانية املتعددة األطراف ذات الصلة ،وكذلك من خالل املساعدة الثنائية واإلقليمية من أجل اإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية والنفاايت].
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-3

إنشاء شراكات متعددة القطاعات واملشاركة فيها
 -10يش نجع أصحاب املصلحة على إنشاء وتنفيذ شراكات [شفافة وخاضعة للمساءلة] ومتعددة القطاعات
تكون [مرتبطة خبطة العام  ]2030من أجل املعاجلة الفعالة [للمسائل املثرية للقلق على الصعيد العاملي] املتعلقة
ابملواد الكيميائية والنفاايت .ويش نجع أصحاب املصلحة على استكشاف فرص التمويل من خالل إشراك اآلليات
يف مجيع القطاعات.

-4

متويل األمانة*

 -11تُدعى احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرون إىل توفري املوارد اليت مت ِّكن األمانة من الوفاء ابلوظائف
واملهام املسندة هلا مبوجب القسم الفرعي زاي ( )3أعاله ،مبا يف ذلك عن طريق ما يلي:
’ ‘1دعوة برانمج األمم املتحدة للبيئة إىل تكييف وتعزيز الصندوق االستئماين الطوعي احلايل من أجل
دعم تلك املهام؛
’ ‘2ودعوة مجيع البلدان ومنظمات التكامل االقتصادي األخرى إىل املسامهة؛
’ ‘3دعوة القطاع اخلاص أيضا مبا يف ذلك الصناعة ،واملؤسسات واملنظمات غري احلكومية األخرى
إىل املسامهة.
* حظيت ابلدعم لكن ستكون هناك صياغة أفضل يف االجتماعات املقبلة لعملية ما بني الدورات

التذييل :األهداف والغاايت االسرتاتيجية

()5

فيما يلي بعض الغاايت لدعم حتقيق كل من األهداف االسرتاتيجية.
غاايت اهلدف االسرتاتيجي ألف:
الغاية ألف :١-تعتمد البلدان وتُن ِّفذ وتُـْن ِفذ األطر القانونية اليت تتناول الوقاية من املخاطر واحلد من اآلاثر الضارة
النامجة عن املواد الكيميائية طوال دورة حياهتا وعن النفاايت(.)6
الغاية ألف :2-تتمتع البلدان ابلقدرة الكافية ملعاجلة املسائل املتعلقة ابملواد الكيميائية والنفاايت على الصعيد
الوطين ،مبا يف ذلك اآلليات املالئمة للتنسيق بني الوكاالت واخنراط أصحاب املصلحة ،مثل خطط العمل الوطنية.
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( )5أثريت األهداف التالية و/أو إعيدت صياغتها يف فريق االتصال ولكن مل تناقش:
الغاية يف إطار اهلدف االسرتاتيجي ألف :وضع مدونة قواعد السلوك بشأن إدارة املواد الكيميائية والنفاايت تتضمن عناصر التوجه
العام والتوجيهات العامة ،وأدجمت البلدان أحكامه يف تشريعاهتا الوطنية.
الغاية يف إطار اهلدف االسرتاتيجي ألف :تتعاون البلدان والصناعة والربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية ،وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة القادرة ،مع البلدان النامية من خالل تقدمي املساعدة التقنية واملساعدة غري املالية
لتمكني األدوات الالزمة من حتقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دوراهتا.
الغاية يف إطار اهلدف االسرتاتيجي هاء :حتديد وتعبئة املوارد املالية وغري املالية الالزمة لدعم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت يف مجيع القطاعات ،من مجيع اجلهات صاحبة املصلحة ولصاحلها.
الغاية يف إطار اهلدف االسرتاتيجي هاء :تضييق الثغرات القائمة بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية فيما يتعلق بتنفيذ اإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت.
( )6قد يرغب أصحاب املصلحة يف أن يقرروا ما إذا كانت الغاايت ستكون حمددة زمنيا .مل تُدرج التواريخ يف مشروع هذه الوثيقة.
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الغاية ألف :3-تنفذ البلدان االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتعلقة ابملواد الكيميائية والنفاايت ،وكذلك
االتفاقات املتعلقة ابلصحة والعمالة واالتفاقيات األخرى ذات الصلة ،واآلليات الطوعية كالنظام املنسق عامليا
لتصنيف املواد الكيميائية وومسها.
الغاية ألف :4-قيام أصحاب املصلحة فعليا إبدراج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياهتا والنفاايت يف
ختطيطهم وسياساهتم وممارساهتم ،مما يدعم تطوير وتنفيذ نظم إدارة املواد الكيميائية واآلليات األخرى املالئمة للقطاع.
الغاية ألف :5-تكفل احلكومات والصناعة محاية العمال من املخاطر املرتبطة ابملواد الكيميائية والنفاايت ،ومتتُّع
العمال ابلوسائل الالزمة حلماية أنفسهم.
غاايت اهلدف االسرتاتيجي ابء:
الغاية ابء :١-توافر بياانت ومعلومات شاملة عن املواد الكيميائية املتداولة يف األسواق وإمكانية الوصول إليها،
مبا يف ذلك املعلومات والبياانت املتعلقة ابملمتلكات ،واآلاثر الصحية والبيئية ،واالستخدامات ،ونتائج تقييم
األخطار واملخاطر ،وتدابري إدارة املخاطر ،ونتائج الرصد والوضع التنظيمي طوال دورات املواد الكيميائية.
الغاية ابء :2-امتالك واستخدام مجيع أصحاب املصلحة ،وال سيما الصناعات واهليئات التنظيمية ،أنسب
األدوات واملبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات إلجراء تقييمات واإلدارة السليمة ،وكذلك ملنع الضرر واحلد من
املخاطر والرصد واإلنفاذ.
الغاية ابء :3-توافر املعلومات واألساليب املعيارية واستخدامها لفهم آاثر املواد الكيميائية والنفاايت من أجل
حتسني تقديرات عبء املرض وتقديرات تكلفة التقاعس ،وإثراء عملية النهوض بتدابري السالمة الكيميائية ،وقياس
التقدم احملرز حنو احلد من تلك اآلاثر.
الغاية ابء :4-تطوير وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب والتوعية العامة بشأن السالمة واالستدامة يف جمال املواد الكيميائية،
مبا يف ذلك ابلنسبة للفئات الضعيفة من السكان ،إىل جانب مناهج وبرامج سالمة العمال على مجيع املستوايت.
الغاية ابء :5-تنفيذ البلدان وأصحاب املصلحة التدريب على البدائل السليمة واألكثر أماان بيئيا ،وكذلك فيما
يتعلق بعمليات االستبدال واستخدام البدائل أكثر أماان ،مثل اإليكولوجيا الزراعية.
غاايت اهلدف االسرتاتيجي جيم:
الغاية جيم :١-إنشاء برامج العمل ،مبا يف ذلك اجلداول الزمنية ،واعتمادها وتنفيذها يف جمال املسائل املثرية للقلق
اليت يتم التعرف عليها.
الغاية جيم :2-توافر املعلومات املتعلقة إبدارة خصائص وخماطر املواد الكيميائية عرب سلسلة اإلمداد ،وإاتحة
احملتوايت الكيميائية للمنتجات للجميع لتمكني اختاذ القرارات املستنرية.
غاايت اهلدف االسرتاتيجي دال:
الغاية دال :١-تتبىن الشركات سياسات وممارسات مؤسسية تعزز كفاءة استخدام املوارد وتدمج تطوير وإنتاج
واستخدام بدائل مستدامة وآمنة ،مبا يف ذلك أشكال التكنولوجيا اجلديدة والبدائل غري الكيميائية.
الغاية دال :2-تنفيذ احلكومات للسياسات اليت تشجع االبتكار لتسهيل إعادة تدوير املنتجات وإعادة
استخدامها ،واعتماد بدائل مستدامة وآمنة ،مبا يف ذلك التكنولوجيا اجلديدة والبدائل غري الكيميائية (مثل منح
األولوية لرتخيص البدائل منخفضة املخاطر ،وأطر التقييم ،وخطط الوسم ،وسياسات الشراء).
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الغاية دال :3-دمج الشركات ،مبا يف ذلك قطاع االستثمار ،لالسرتاتيجيات والسياسات الرامية إىل دعم اإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف ُهنجها االستثمارية ومناذج أعماهلا وتطبيق معايري اإلبالغ املعرتف هبا دوليا
عند االقتضاء.
الغاية دال :4-تطبيق الشركات ملبادئ اإلنتاج املستدام وإدارة دورة حياة املادة يف تصميم املواد الكيميائية
واخلامات واملنتجات ،مع أخذ ختفيض املخاطر والتصميم من أجل إعادة التدوير واحللول والعمليات غري الكيميائية
يف االعتبار.
الغاية دال :5-تشجيع رابطات الصناعة للتغيري حنو االستدامة واإلدارة اآلمنة للنفاايت واملواد الكيميائية
واملنتجات االستهالكية طوال دورات حياهتا ،مبا يف ذلك تبادل املعلومات وبناء قدرات املؤسسات الصغرية
واملتوسطة احلجم بغرض احلد من املخاطر.
غاايت اهلدف االسرتاتيجي هاء:
الغاية هاء :١-االعرتاف رمسيا من جانب أعلى املستوايت من منظمات أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك
احلكومات ،والصناعة واجملتمع املدين واملنظمات الدولية يف مجيع القطاعات ذات الصلة ،أبمهية اختاذ التدابري
املتعلقة ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت وااللتزام هبا ،واالعرتاف أبمهيتها للتنمية املستدامة.
الغاية هاء :2-إدماج السياسات والعمليات املتعلقة إبدارة املواد الكيميائية والنفاايت يف االسرتاتيجيات اإلمنائية
الوطنية واإلقليمية.
الغاية هاء :3-إنشاء شراكات وشبكات وآليات تعاونية بني القطاعات وداخلها لتعبئة املوارد ،وتقاسم املعلومات
واخلربات والدروس املستفادة ،وتشجيع العمل املنسق على الصعيدين اإلقليمي والدويل.
ابء-

التوصيات األخرى لدعم و/أو إثراء عملية ما بني الدورات
 -1نوصي الرئيسني املشاركني لعملية ما بني الدورات أبن يضطلعا ابملزيد من العمل ،بدعم من أمانة النهج
االسرتاتيجي ورهنا بتوفر املوارد وابلتشاور مع املكتب ،على صعيد املسائل التالية للمسامهة يف عملية ما بني الدورات:
’ ‘1اآلليات األخرى لدعم التنفيذ.
’ ‘2التدابري اإلضافية من أجل حتقيق املشاركة املتعددة القطاعات.
’ ‘3املسائل املثرية للقلق.
’ ‘4استنادا إىل املدخالت من أصحاب املصلحة ُجيَرى استعراض ’للمبادئ والنهج‘ الواردة يف الوثيقة
(.)SAICM/OEWG.3/4
 -2تُدعى األمانة إىل:
(أ) إعداد تقرير يف إطار التحضري لالجتماع الثالث واالجتماع الرابع لعملية ما بني الدورات من
األمثلة على اآلليات الناجحة يف اسرتداد التكاليف وتطبيق مبدأ امللوث يدفع لتمويل أنشطة إدارة املخاطر
واحلد منها على املستوى الوطين ،مبا يف ذلك النظر يف االستنتاجات والتوصيات الواردة يف الوثيقة
.SAICM/OEWG.3/INF/11
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(ب) وضع اقرتاح بشأن اسرتاتيجية لتعبئة املوارد لعرضه على الدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل املعين إبدارة
املواد الكيميائية لكي تنظر فيه.
 -3إن تقييم املدير التنفيذي لتنفيذ النهج املتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت مهم
للعمل املقبل فيما بني الدورات من أجل وضع الغاايت واملؤشرات ،وينبغي النظر فيه يف هذا السياق.
 -4العناصر اليت نوقشت يف جمموعة أصدقاء الرئيس خالل االجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية
ينبغي النظر فيها واالستمرار يف مناقشتها كجزء من عملية ما بني الدورات.
 -5وندعو برانمج األمم املتحدة للبيئة إىل تقدمي تقييم بشأن الروابط القائمة مع اجملموعات األخرى ذات
الصلة إبدارة املواد الكيميائية والنفاايت وخيارات التنسيق والتعاون بشأن اجملاالت ذات االهتمام املشرتك.
 -6ونوصي بعقد اجتماع رابع لعملية ما بني الدورات من أجل إرساء أسس اختاذ القرارات يف الدورة اخلامسة
للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية ،عند االقتضاء ،ورهنا بتوافر املوارد.
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املرفق الثاين
ميزانية أمانة النهج االسرتاتيجي للفرتة 2020-20١9
(بدوالرات الوالايت املتحدة)
موظف برانمج ف( 5-النهج االسرتاتيجي ،عامة)
1102 1100
موظف برانمج ف( 4-النهج االسرتاتيجي ،عامة)
1103
موظف برامج ف( 3-إدارة املعارف)(أ)
1104
موظف برامج ف( 3-برانمج البداية السريعة)
1105
موظف برامج ف( 3-النهج االسرتاتيجي ،عامة)
1106
موظف برامج معاون ف( 2-موظف برامج مبتدئ ،النهج
110٧
االسرتاتيجي ،عامة)
موظف برامج معاون ف( 2-النهج االسرتاتيجي ،عامة)
110٨
 ١١99اجملموع الفرعي
 ١200مستشارون (توصيف النشاط أو اخلدمة)
اخلرباء االستشاريون
1201
 ١299اجملموع الفرعي
 ١300الدعم اإلداري (املسمى والدرجة)
سكرتري (النهج االسرتاتيجي) خ.ع(4-أ)
1301
سكرتري (النهج االسرتاتيجي) خ.ع4-
1302
مساعدة كعمل إضايف أو مساعدة مؤقتة
1320
َ
 ١399اجملموع الفرعي
 ١600السفر يف مهمة رمسية
سفر املوظفني يف مهام رمسية
1601
 ١699اجملموع الفرعي
 ١999جمموع العنصر
 20عنصر العقود من الباطن
 2١00العقود من الباطن خلدمة املؤمترات واملكان
اجمللس التنفيذي لربانمج البداية السريعة
2101
االجتماعات اإلقليمية
2102
االجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية
2103
اجتماعات املكتب
2104
الدورة اخلامسة للمؤمتر
2105
عملية ما بني الدورات لفرتة ما بعد عام 2020
2106
 2299اجملموع الفرعي
 2999جمموع العنصر
 3١00االجتماعات واملؤمترات (العنوان)
اجمللس التنفيذي لربانمج البداية السريعة
3101
االجتماعات اإلقليمية
3102
االجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية
3103
اجتماعات املكتب
3104
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2019

2020

2٧٨ 426
229 526
229 526
229 526
-

2٨9 563
23٨ ٧0٧
23٨ ٧0٧
-

93 ٧2٨
١ 060 732

196 36٨
963 345

50 000
50 000

50 000
50 000

٨٨ 193
1٧6 3٨5
264 578

1٨3 441
1٨3 441
10 000
376 882

٧0 000
70 000
١ 445 3١0

60 000
60 000
١ 450 227

2 000
٨0 000
3 000
50 000
١35 000
١35 000

3 000
450 000
50 000
503 000
503 000

13 000
290 000
–
25 000

–
–
–
25 500
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2019

2020

الدورة اخلامسة للمؤمتر
3105
عملية ما بني الدورات لفرتة ما بعد عام 2020
3106
 3399اجملموع الفرعي
 3999جمموع العنصر
 40عنصر املعدات واملباين
 4١00معدات غري معمرة (بنود دون  ١ 500دوالر)
لوازم مكتبية
4101
براجميات احلاسوب
4102
 4١99اجملموع الفرعي
 4200املعدات املعمرة (انظر البنود املدرجة يف كشوفات امليزانية)
معدات حاسوبية
4201
 4299اجملموع الفرعي
 4300املباين (اإلجيار)
إجيار املكاتب واملباين
4301
 4399اجملموع الفرعي
 4999جمموع العنصر
 50عنصر املتفرقات
 5200تكاليف تقدمي التقارير
تكاليف الطباعة والرتمجة
5201
نشر نصوص النهج االسرتاتيجي
5202

–
150 000
478 000
478 000

1 000 000
150 000
١ ١75 500
١ ١75 500

1 200
–
١ 200

1 200
–
١ 200
–
–
–

1٨ 500
١8 500
١9 700

19 000
١9 000
20 200

9 000
–

12 000
–

اجملموع الفرعي

9 000

١2 000

5299

 5300مصروفات نثرية
االتصاالت
5301
 5399اجملموع الفرعي
 5400التقييم
التقييم النهائي
5401
 5499اجملموع الفرعي
 5999جمموع العنصر
التكاليف املباشرة للمشروع
تكاليف دعم الربامج ( ١3يف املائة)
 99اجملموع الكلي

(أ) وظيفة مؤقتة ممولة من مشروع مرفق البيئة العاملية.

–
–

٧ 200
7 200

٧ 200
7 200

–
–
١6 200
2 094 2١0
272 247
2 366 457

30 000
30 000
49 200
3 ١98 ١27
4١5 757
3 6١3 884

_______________
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