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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

  ةالثاني الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥ - ١١، جنيف
  *قتمن جدول األعمال املؤ) ج( ٤البند 

: تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
طرائق قيام أصحاب املصلحة باإلبالغ عن التقدم احملرز يف 

  التنفيذ

  اقتراح بشأن طرائق قيام أصحاب املصلحة باإلبالغ عن التقدم احملرز يف التنفيذ

  مذكرة من األمانة

 املواد الكيميائية استعراضات دورية للنهج االستراتيجي جيري املؤمتر الدويل املعين بإدارة  - ١
 من استراتيجية النهج االستراتيجي اجلامعة ٢٤لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية مبوجب الفقرة 

تلقي تقارير من مجيع أصحاب املصلحة عن التقدم احملرز يف تنفيذ "وتتمثل أحد مهامها يف . للسياسات
وهذه التقارير ستكون أداة هامة ألداء املؤمتر " ر املعلومات عند االقتضاءالنهج االستراتيجي ونش

تقييم تنفيذ النهج االستراتيجي دف استعراض التقدم احملرز حنو "إلحدى مهامه األخرى، أال وهي 
 واختاذ قرارات استراتيجية، والقيام بالربجمة وحتديد األولويات وحتديث النهج ٢٠٢٠حتقيق هدف عام 

  ".االقتضاءعند 
واستناداًَ . ويتعني على املؤمتر أن ينظر يف أي الطرائق اليت سيستخدمها لرصد التقدم يف التنفيذ  - ٢

ي مت يف التحضري للدورة الثانية للمؤمتر، تتشرف األمانة بأن تعرض يف مرفق هذه املذكرة ذإىل العمل ال
حاب املصلحة يف اإلبالغ عن التقدم يف اقتراحاً العتماد عدد حمدود من املؤشرات لكي يستخدمها أص

وقد أعد اقتراح األمانة . تنفيذ النهج االستراتيجي لتيسري عملية رصد التقدم يف تنفيذ النهج االستراتيجي

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1.  
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 برعاية من آخر مع مراعاة النتائج اليت أحرزها برنامج )١(.بالتشاور مع اللجنة الدولية لتوجيه املشروع
كما يأخذ االقتراح . ٢٠٠٨مارس / حىت آذار٢٠٠٧يوليه /الفترة من متوزنفذ خالل  )٢(حكومة كندا،

 لإلبالغ وضعتها احلكومات وأصحاب يف االعتبار أيضاً اخلربة املستخلصة من مؤشرات اختبار جتريبية
وقد . ٢٠٠٨أغسطس /يونيه حىت آب/ الفترة من حزيران يف سياق مشروع آخر نفذ يف)٣(املصلحة

 تشرين ٢٤ و٢٣ املناقشات غري الرمسية اليت عقدت يف روما يومي استعرض املشاركون يف
ووضعت األمانة .  موجزاً لنتائج هذه املشاريع ووضعوا توجيهاً بشأن املوضوع٢٠٠٨أكتوبر /األول

  .هذا التوجيه يف اعتبارها أيضاً لدى اإلعداد هلذا االقتراح
قييم التقدم يف تنفيذ النهج االستراتيجي ويشمل اقتراح األمانة عشرين مؤشراً ميكن أن جيري ت  - ٣

على أساسها على مدى الدورات الثالث املقبلة للمؤمتر، ومن املتوقع أن تعقد آخر هذه الدورات يف 
وميكن أن جتمع البيانات املتعلقة باملؤشرات على املستوى الوطين مث جيري جتميعها . ٢٠٢٠عام 

توفر االستراتيجية اجلامعة للسياسات للنهج االستراتيجي و. ورصدها على الصعيدين اإلقليمي والعاملي
تقليل : إطاراً للمؤشرات املقترحة اليت تنتمي إىل الفئات اخلمس لألهداف املبينة يف االستراتيجية وهي

جتار الدويل غري ال واملعلومات، وأسلوب اإلدارة، وبناء القدرات والتعاون التقين، وااملخاطر، واملعارف
  .املشروع

ختريت املؤشرات، لالقتراح احلايل، مع األخذ يف االعتبار احتمال توافر البيانات وسهولة وقد اُ  - ٤
ومن املفترض أن البيانات الالزمة لتقييم أي مؤشر متاحة على الفور ألصحاب . عملية مجع البيانات

 اآلخرين املصلحةويستند هذا الرأي على اخلربة اليت اكتسبتها احلكومات وأصحاب . املصلحة مجيعاً
وستجمع .  ومن تقرير خاص أُعد حىت اآلن أثناء التحضري لالجتماعات اإلقليميةأثناء االختبار التجرييب

. ، ستعدها األمانةالبيانات من أصحاب املصلحة باستخدام أداة إلكترونية بسيطة جلمع البيانات
الوطين وسيساعد يف جتميع البيانات وسيساعد ذلك يف عملية مجع البيانات والتحقق منها على الصعيد 

وستوفر األمانة بيانات أخرى، تتعلق على سبيل املثال بربنامج البداية . يف األقاليم وعلى املستوى العاملي
السريعة التابع للنهج االستراتيجي، ومن خالل االتفاق مع أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف 

                                                
ية لتوجيه املشروع من ممثلني حلكومات وجمموعات إقليمية، ومنظمات الصناعة تتألف اللجنة الدول  )١(

 ومن الس التنفيذي، وجلنة تنفيذ الصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة التابع للنهج ومنظمات غري حكومية
وابتداء من تشرين . يائية السليمةاالستراتيجي، ومن ممثلني عن الربنامج املشترك بني املنظمات املعين باإلدارة الكيم

 .، اشتركت أمانة منظمة الدول األمريكية يف اللجنة أيضا٢٠٠٨ً أكتوبر/األول
املشروع الذي ترعاه حكومة كندا نفذته شركة اخلدمات االستشارية للموارد الدولية يف املستقبل، بتوجيه   )٢(

يان للجماعات التالية من أصحاب املصلحة يف النهج من اللجنة الدولية لتوجيه املشروع، وتشمل نواتج املشروع استب
كما وضع . ، واملنظمات احلكومية الدوليةاحلكومات، املنظمات غري احلكومية، منظمات اتمع املدين: االستراتيجي

 املشروع تقرير تقييم أساسي لتقييم توافر البيانات اليت ميكن أن تستخدم لتجميع تقييمات للتقدم يف تنفيذ النهج
ونتائج هذا املشروع متاحة على املوقع الشبكي للنهج االستراتيجي . ٢٠٠٧ - ٢٠٠٢االستراتيجي للفترة 

www.saicm.org. 
أملانيا، بنما، بيالروس، اجلمهورية التشيكية، : شاركت احلكومات التسع للبلدان التالية يف االختبار التجرييب  )٣(

كما شاركت أيضاً جمموعة صناعية، والس الدويل للرابطات . ريياجنوب أفريقيا، رومانيا، ليبرييا، مصر ونيج
 .www.saicm.orgوتتاح نتائج االختبار التجرييب على موقع النهج االستراتيجي . الكيميائية

http://www.saicm.org
http://www.saicm.org
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وسيوضع أيضاً التوجيه املتعلق بالبيانات اليت . ئية والنفايات اخلطرةذات الصلة بالنفايات الكيميا
  .ستجمع عن كل مؤشر دف تيسري مجع البيانات وزيادة سالمة التقييم الشامل

ولدى إجراء اختيار للمؤشرات املمكنة من بني املؤشرات اليت وضعها املشروع الذي مت برعاية   - ٥
 املتصلة بتحقيق النواتج، اليت متكن أساساً من رصد التقدم يف حكومة كندا، أعطى تركيز للمؤشرات

وقد اقترح هذا التركيز على .  النهج االستراتيجياألنشطة اليت يقوم ا أصحاب املصلحة من أجل تنفيذ
 وينبغي .البلدان واألقاليمالنواتج يف الوقت الراهن لتهيئة أفضل الفرص لتحقيق النتائج املعربة عن خمتلف 

مؤشرات لقياس أثر اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية لتقييم مدى فعالية اجلهود توضع مستقبالً أن 
فهناك، على سبيل املثال، جمال رئيسي لالهتمام يف هذا الصدد، يتمثل يف البيانات اخلاصة . املبذولة

دان واملنظمات بالفعل يف مبستويات املواد الكيميائية يف الوسائط البيئية والبشرية ويشارك عدد من البل
فيما يتعلق برصد تقييم فعالية اتفاقية استكهومل للملوثات العضوية فبذل جهود أولية من هذا النوع، 

الثابتة، مثالً، تجمع البيانات عن سجالت إطالق امللوثات العضوية الثابتة ونقلها، والرصد األحيائي 
لصحة البيئية لألطفال، وجتمع البيانات عن املواد  بالتركيز على ا من السكانضعيفةجلماعة خمتارة 

وميكن القيام مبزبد من الدراسة والتطوير . املسببة للتسمم وغريها من احلوادث املتصلة باملواد الكيميائية
للمؤشرات اخلاصة بفعالية اجلهود املبذولة لتحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف فترات ما بني 

  . ميكن إدراج جمموعة أوسع نطاقاً من املؤشرات يف املستقبلالدورات، حىت
وقد اقترحت جمموعة واحدة من املؤشرات، وفقاً للتوجيه الذي وضع أثناء املناقشات غري   - ٦

. احلكومات، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية: الرمسية ألصحاب املصلحة كافة
عداد حاب املصلحة أن اإلوقد وجد كثري من أص. تكميلي التشجيع أيضاًوينبغي أن يلقى اإلبالغ ال

 سردي عن األنشطة مفيد يف هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق بتقاسم التقدم احملرز يف املسائل لتقرير
  .الرئيسية ويف إبراز الدروس املستفادة اليت ستكون مفيدة ألصحاب املصلحة اآلخرين

معلومات تكميلية قد تكمل جمموعة احلد األدىن من املؤشرات ولدى بعض أصحاب املصلحة   - ٧
وتتضمن هذه البيانات معلومات مقدمة من منظمات مشاركة يف الربنامج . اليت اقترحتها األمانة

 البيانات املتعلقة بتنفيذ مدونة قواعد مثلاملشترك بني املنظمات املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 
 وضعتها منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة لتوزيع واستعمال مبيدات اآلفات والبيانات السلوك اليت

املقدمة من منظمات غري حكومية مثل الشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوية الثابتة، والس 
 يف صلحةوميكن أن يطلب إىل أصحاب امل. الدويل للرابطات الكيميائية وشبكة كروب اليف الدولية

  .الدورة احلالية للمؤمتر أن يلتزموا بتقدمي معلومات تكميلية معينة
أخريني حىت عام  مرتنيتمع جي مث ٢٠١٢ومن املنتظر أن جيتمع املؤمتر للمرة الثالثة يف عام   - ٨

ة جوهانسربج للتنفيذ املتمثل يف اإلدارة السليمة للمواد ط، وهو العام احملدد لتحقيق هدف خ٢٠٢٠
ع البيانات اخلاصة باملؤشر ولذلك اقترح أن تويل األمانة األولوية للعمل املتعلق جبم )٤(.ميائيةالكي

                                                
 ٤ -أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي املعين بالتنمية املستدامة، جوهانسربج، جنوب أفريقيا،   )٤(

 املرفق، ،٢، القرار ، الفصل األول) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
 .٢٣الفصل الثالث، الفقرة 
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ونظراً ألنه ال توجد سوى بيانات أساسية حمدودة متوافرة على . املفترض يف الفترة املقبلة بني الدورات
 جيمع معلومات من مجيع املستوى العاملي، لذلك ينبغي أن يكتمل إعداد تقرير معلومات أساسية جديد

وينبغي إعداد تقارير مرحلية قبل انعقاد أي دورة . ٢٠١٠أصحاب املصلحة يف الربع األول من عام 
وينبغي مناقشة التقدم يف إعداد التقارير اخلاصة بالتنفيذ، حسب . مقبلة للمؤمتر بستة أشهر تقريباً

  . يف االجتماعات اإلقليميةاالقتضاء،
اع للجنة توجيهية من أجل املساعدة على االنتهاء من أداة اإلبالغ وميكن عقد اجتم  - ٩

اإللكتروين والتوجيه املصاحب هلا وتوفري الرقابة على إعداد تقرير املعلومات األساسية والتقرير املرحلي 
  .األول

  :وقد يود املؤمتر  - ١٠
يف تنفيذ النهج بالغ عن التقدم احملرز إلأن ينظر يف اعتماد املؤشرات املقترحة ل  )أ(  

  االستراتيجي؛
 ٢٠١٠أن يطلب إىل األمانة أن تعد تقرير معلومات أساسية يف الربع األول من عام   )ب(  

وتوجيه من جانب جلنة توجيهية مشكلة من خرباء ابة ، برق٢٠١١وتعد أول تقرير مرحلي يف اية عام 
  ي؛يف الرصد والتقييم يعينها أصحاب املصلحة يف النهج االستراتيج

إجراء تقييم رمسي للتقدم يف تنفيذ النهج االستراتيجي يف الدورة الثالثة، مع أخذ   )ج(  
  .تقديرات تقرير تقييم املعلومات األساسية املشار إليه أعاله يف احلسبان
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  املرفق

مؤشرات مقترحة لقيام أصحاب املصلحة باإلبالغ عن التقدم احملرز يف تنفيذ النهج 
  االستراتيجي

  البيانات اليت ستجمع على الصعيد الوطين وترصد على الصعيدين اإلقليمي والعاملي

   على البيانات اليت ستجمعمالحظات  املؤشرات  
  تقليل املخاطر

اليت ) واملنظمات(عدد البلدان   - ١
تستخدم آليات لتحديد املواد 
الكيميائية املستخدمة يف بلداا ويف 

قليل حتديد األولويات املتعلقة بت
  املخاطر

ينبغي أن تراعي عملية مجع البيانات اجلهود املبذولة إلنشاء 
  .قوائم حصرية وحتسني نظم املعلومات املتعلقة باجلمارك

عدد البلدان اليت لديها تشريعات   - ٢
وطنية تتناول الفئات الرئيسية للمواد 

  الكيميائية

  .سيدرج اختيار الفئات األساسية للمواد الكيميائية

اليت تطبق ) واملنظمات(عدد البلدان   - ٣
أدوات إدارة املواد الكيميائية املتفق 

  عليها

ينبغي أن تراعي عملية مجع البيانات تطبيق األدوات املعترف 
 يف الربنامج املشترك بني ا اليت أعدا املنظمات املشاركة

املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، مثل مدونة 
لوك ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة بشأن قواعد الس

توزيع واستعمال مبيدات اآلفات، والتوجيه املتعلق بإنشاء 
سجالت إلطالق امللوثات ونقلها، وبرامج اإلدارة اجليدة 

وينبغي أن تشمل األدوات تلك املتعلقة . لإلنتاج يف الصناعة
  .بالوقاية من التلوث

املشتركة ) واملنظمات(عدد البلدان   - ٤
يف أنشطة ينتج عنها بيانات الرصد 
قابلة للمقارنة عن ملوثات خمتارة 
للبيئة ومواد ذات أولوية للصحة 

  شريةبال

جيب أن تأخذ عملية مجع البيانات يف احلسبان اجلهود 
املبذولة للرصد البيئي واألحيائي، مبا يف ذلك اجلهود 

بشري واملواد التعاونية ورصد احلوادث النامجة عن التسمم ال
وأن تأخذ البيانات يف احلسبان العمل الذي مت . الكيميائية
  .تطويره

اليت لديها ) واملنظمات(عدد البلدان   - ٥
ترتيبات كافية إلدارة النفايات 

  اخلطرة

جيب أن تأخذ عملية مجع البيانات يف احلسبان، القوائم 
احلصرية للنفايات والسماح بنظم وسياسات وتشريعات 

  .رة السليمة بيئياً للنفاياتلإلدا
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   على البيانات اليت ستجمعمالحظات  املؤشرات  
  واملعلوماتملعرفة ا

اليت تعمل ) واملنظمات(عدد البلدان   - ٦
بنشاط لتحسني توفري املعلومات وفقاً 

  للمعايري املنسقة دولياً

جيب أن تراعي عملية مجع البيانات تنفيذ النظام املوحد 
عريفية عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية ووضع البطاقات الت

ووضع البطاقات وفقاً للمبادئ التوجيهية الوطنية، . عليها
وينبغي أن تقدم . وتوافر معلومات منسقة عن املخاطر

  . املبادرات اإلقليميةعن تقارير املنظمات اإلقليمية
اليت لديها ) املنظماتو(عدد البلدان   - ٧

استراتيجيات حمددة مطبقة 
للمعلومات املتعلقة باالتصاالت 

شأن املخاطر املرتبطة باملواد ب
الكيميائية اليت تتعرض هلا اجلماعات 

  لضعيفةا

ورية جيب أن تتضمن عملية مجع البيانات عمليات تشا
 مثل النساء واألطفال ضعيفةوتدريبية موجهة للجماعات ال

  .والشيوخ

اليت لديها ) واملنظمات(عدد البلدان   - ٨
برامج أحباث تتناول البدائل املأمونة 

  كنولوجيا اإلنتاج األنظفوت

جيب أن تتضمن عملية مجع البيانات كم األحباث اليت مت 
  .متويلها

اليت لديها ) واملنظمات(عدد البلدان   - ٩
مواقع شبكية حيث ميكن للشركاء 
الوطنيني احلصول على املعلومات عن 

  اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

شاء مواقع شبكية ال بد أن تتضمن عملية مجع البيانات إن
تقدم معلومات عن إدارة املخاطر وتفاصيل عن التشريعات 

  .ذات الصلة

  إلدارةأسلوب ا
اليت ) واملنظمات(عدد البلدان   - ١٠

لتزمت بتنفيذ النهج االستراتيجي من ا
أو /خالل السياسات الوطنية و

  الربامج الوطنية

رة ينبغي أن تتضمن عملية مجع البيانات التزام جمالس إدا
  . احلكومية الدوليةاملنظمات

اليت لديها ) واملنظمات(عدد البلدان   - ١١
آليات تنسيق وطنية مطبقة إلدارة 

  املواد الكيميائية

جيب أن تتضمن عملية مجع البيانات مشاركة أصحاب 
  .مصلحة حمددين

اليت لديها ) واملنظمات(عدد البلدان   - ١٢
سياسات وتشريعات وطنية مطبقة 

  ألولويات الدولية األساسيةلتنفيذ ا

جيب أن تتضمن عملية مجع البيانات التصديق على 
االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، وتنفيذ اتفاقات دولية 

  .نيةمعينة وغريها من الصكوك الدولية املع
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   على البيانات اليت ستجمعمالحظات  املؤشرات  
  بناء القدرات والتعاون التقين

اليت لديها ) واملنظمات(عدد البلدان   - ١٣
  الستراتيجيخطط لتنفيذ النهج ا

ال بد أن تتضمن عملية مجع البيانات خططاً توضع كجزء 
  . فحسب خططاً مكرسة المن مبادرات أوسع نطاقاً

اليت توفر ) واملنظمات(عدد البلدان   - ١٤
للمساعدة على ) مالية وعينية(موارد 

بناء القدرات والتعاون التقين مع 
  البلدان األخرى

ت املساعدة اليت تقدم جيب أن تتضمن عملية مجع البيانا
  .للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال

اليت ) واملنظمات(عدد البلدان   - ١٥
حددت احتياجاا وأولوياا الوطنية 
املتعلقة ببناء القدرة على اإلدارة 

  السليمة للمواد الكيميائية

احة املعلنة جيب أن تركز عملية مجع البيانات على اخلطط املت
  .مجاهريياً

شاركة امل) واملنظمات(عدد البلدان   - ١٦
يف تعاون إقليمي بشأن مسائل ذات 

  صلة باإلدارة التقنية

جيب أن تتضمن عملية مجع البيانات التعاون التقين بشأن 
التقليل من املخاطر، واملعارف واملعلومات، وأسلوب 

  . املشروعجتار الدويل غريالاإلدارة، وبناء القدرات، وا
عدد البلدان اليت تدرج إدارة املواد   - ١٧

الكيميائية يف براجمها الرمسية 
  للمساعدة اإلمنائية

جيب أن تعكس عملية مجع البيانات منظورات البلدان 
  ).واجلهات املاحنة واملتلقية(املتقدمة والنامية على السواء 

عدد البلدان اليت لديها مشاريع لبناء   - ١٨
 مدعومة من الصندوق القدرات

االستئماين لربنامج البداية السريعة 
  التابع للنهج االستراتيجي

جيب أن تتضمن عملية مجع البيانات معلومات عن 
األولويات االستراتيجية الثالث لربنامج البداية السريعة 

  .التابع للنهج االستراتيجي

عدد البلدان اليت تقدمت بطلبات   - ١٩
ة لبناء للحصول على املساعد

  القدرات من مصادر أخرى للتمويل

ال بد أن تتضمن عملية مجع البيانات الطلبات املقدمة إىل 
هيئات التمويل اليت ميكن حتديدها، والبلدان النامية واملتقدمة 

  .والقطاع اخلاص، ال القطاعات اليت تستهدف الربح
  جتار الدويل غري املشروعالا

شريعات ملنع عدد البلدان اليت لديها ت  - ٢٠
جتار غري املشروع يف املواد الا

الكيميائية السمية، واخلطرة، 
  واحملظورة بشدة

جيب أن تتضمن عملية مجع البيانات تشريعات تنفذ أحكاماً 
ذات صلة باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف وغريها من 

  .االتفاقات

___________  


