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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية للمواد 

 الكيميائية
 

للمؤتمر التابع المفتوح العضوية  الفريق العامل
 لمواد الكيميائيةالدولي المعني بإدارة ا

 الثانيالجتماع ا
 1054 ديسمرب/كانون األول 57 - 51، جنيف
 *من جدول األعمال املؤقت 3البند 

التقدم المحرز والثغرات باتجاه تحقيق هدف عام 
 المتمثل في اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 0202

المتمثل في اإلدارة السليمة  0202والتوجيهات العامة فيما يتعلق بهدف عام  التوجه العام
 للمواد الكيميائية

 مذكرة من األمانة

املتمثل يف  1010فيما يتعلق هبدف عام والتوجيهات العامة  العام تتشرف األمانة بتعميم التوجه - 5
 )انظر املرفق(.  اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

ويف أعقاب احلوار الرفيع املستوى أثناء االجتماع الثالث للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية،  - 1
عامة عام وتوجيهات  توجهعلى أن يطلب من األمانة إعداد  راء اليت مت اإلعراب عنها، وافق املؤمتروبناًء على اآل

يف  العامة والتوجيهات العام التوجه ا. وسيتم استعراض هذ1010بشأن ما يلزم عمله لتحقيق هدف عام 
فريق العامل املفتوح قادم للمشاورات إقليمية يف الفرتة املؤدية إىل عقد الدورة الرابعة للمؤمتر، ويف االجتماع ال

بناًء على توجيه املكتب، وينبغي أن تكون تطلعية ومستندة  العامة والتوجيهات العام وضع التوجهالعضوية. وسي
إىل اخلربة السابقة، وستناقش مرة أخرى يف اجتماعات إقليمية يف الفريق العامل املفتوح العضوية الحتمال حبثها 

 يف الدورة الرابعة للمؤمتر.
تولت أمانة النهج االسرتاتيجي، بتوجيه من املكتب والدورة الرابعة للمؤمتر الدويل، قيادة عملية وقد  - 3

والتوجيهات العامة يف اجتماعات إقليمية وعن  العام توضيح الوثيقة. وقد متت املشاورات املتعلقة بوضع التوجه
 طريق املوقع الشبكي للنهج االسرتاتيجي على حد سواء.
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)انظر والتوجيهات العامة وهي متاحة للفريق العامل  العام مات أساسية لدعم التوجهوقد وضعت معلو  - 4
SAICM/OEWG.2/INF/2). 

، وتقدمي والتوجيهات العامة العام وقد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية يف استعراض التوجه - 1
اهلا، وللتحضري دعمًا الستكم 1010مدخالت عن األولويات واجتاه السياسة من أجل حتقيق هدف عام 

 للدورة الرابعة للمؤمتر الدويل املعىن بإدارة املواد الكيميائية.
، واضعًا يف اعتباره 1051والتوجيهات العامة يف أوائل عام  العام وسيستكمل املكتب التوجه - 6

الرابعة اليت ُقدمت يف االجتماع الثاين للفريق العامل املفتوح العضوية، وستعرض لبحثها يف الدورة  تاملدخال
 للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية.
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 المرفق

 المستقبل الذي نصبو إليه من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

 مقدمة -أوالا 
من خطة جوهانسربغ التنفيذية اليت اعتمدها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف عام  13يف الفقرة  - 5

، بطرق 1010حتقيق استعمال وإنتاج املواد الكيميائية، حبلول عام ’’حلكومات اهلدف املتمثل يف ، حددت ا1001
)انظر التذييل(. وقد اعتمد هذا اهلدف  ‘‘تؤدي إىل تدنية اآلثار الضارة الكبرية اليت تقع على صحة اإلنسان والبيئة
ائية من جانب مجيع أصحاب املصلحة يف أيضًا كجزء من النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمي

 .1006الدورة األوىل للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف عام 
والبيئة يف عدد  اإلنسانوقد مت االعرتاف بأمهية اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية بالنسبة حلماية صحة  - 1

املستوى يف مؤمتر األمم  يلرفيعاء الدول واحلكومات واملمثلني من املناسبات الالحقة، مبا يف ذلك بواسطة رؤسا
. ويف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر، 1051املعقود يف ريو دي جانريو يف حزيران/يونيه  املتحدة للتنمية املستدامة

كيميائية باتباع هنج لإلدارة السليمة للمواد الكدوا من جديد التزامهم أ ( أ)‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’املعنونة 
ويف  .متسقةو ناجعة و والنفايات على مجيع املستويات يتصدى للقضايا والتحديات اجلديدة واملستجدة بطريقة فعالة 

رحبت مجعية األمم املتحدة للبيئة باملسامهة اهلامة اليت قدمها النهج االسرتاتيجي لتيسري العمل من  5/1القرار 
وشددوا حتقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، أصحاب املصلحة ذوي الصلة من أجل  عجانب مجي

جانب أصحاب املصلحة العديدين، وكذلك  نعلى احلاجة إىل مشاركة مستمرة ومعززة ومتعددة القطاعات م
 احلاجة إىل مواصلة تعزيز النهج االسرتاتيجي.

من أجل حتقيق هدف مؤمتر القمة ويوفر النهج االسرتاتيجي إطارًا يف جمال السياسات لدعم اجلهود  - 3
العاملي. وهو يستكمل اإلطار الدويل للمواد الكيميائية والنفايات، عن طريق إدراج االتفاقات البيئية احلالية 

وتلبية احلاجة إىل إدارة أُطر وطنية شاملة إلدارة املواد الكيميائية، وأمهية هذه اأُلطر. ويعد املتعددة األطراف، 
جي اآللية العاملية الوحيدة اليت تغطي مجيع املواد الكيميائية الزراعية والصناعية ذات األمهية، طوال النهج االسرتاتي

. وقد وضع برناجماً شاماًل وحاكمًا ألصحاب املصلحة العديدين، ومتعدد القطاعات من أجل حتقيق دورة حياهتا
. وتنعكس اجلوانب 1010كيميائية حبلول عام هدف مؤمتر القمة العاملي املتمثل يف اإلدارة السليمة للمواد ال

وبرنامج البداية  هج االسرتاتيجيالنالبيئية واالقتصادية واالجتماعية والصحية والعمالية للسالمة الكيميائية يف 
السريعة. ويسمح النهج االسرتاتيجي، بنهجه العام املتكامل، بإجراء حبث متوازن جلميع العوامل ذات الصلة 

ا يف ذلك حتديد قضايا السياسات الناشئة، كما يوفر إطارًا مرنًا للعمل الدويل الذي بإدارة املواد الكيميائية، مب
 يستكمل ويتجاوز الُنهج امللزمة قانوناً على حد سواء.

 إنشائه، أسفرت التغيريات اليت حدثت منذ 1010وبينما حتققت إجنازات هامة حنو حتقيق هدف عام  - 4
عن احلاجة إىل استعراض اخلطط  1006سرتاتيجي يف عام ، ومنذ اعتماد النهج اال1001يف عام 

وما بعده جيب على أصحاب املصلحة أن  1010واالسرتاتيجيات. ولضمان استمرار االجنازات حبلول عام 

                                                 
 ، املرفق.66/122قرار اجلمعية العامة  (أ)
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، وأن يستندوا إىل األسس يستجيبوا ملظاهر التقدم اليت حتققت يف اجملموعة العامة للمواد الكيميائية والنفايات
على  املواردم الذي ساعد النهج االسرتاتيجي وبرنامج البداية السريعة على حتقيقه، وأن يستخدموا املتينة والزخ

 الوجه األمثل.
والتوجيهات العامة، الستعراض األهداف  العام وقد مت وضع وثائق وحتليل أكثر تفصياًل لدعم التوجه - 1

 ( ب)ة، والتنفيذ املايل للنهج االسرتاتيجي.، وقضايا السياسات الناشئاجلامعةالسرتاتيجية السياسية ا اخلمسة

 والتوجيهات العامة العام هدف التوجه -ثانياا 
والتوجيهات العامة يف حتديد االجتاه والُنهج جلميع أصحاب املصلحة يف  العام يتمثل هدف التوجه - 6

سة لدعم ، مبا يف ذلك بعض العناصر امللمو 1010من إجناز اهلدف العام حبلول عام  ( ج)النهج االسرتاتيجي
 . االسرتاتيجية اجلامعة للسياساتتنفيذ 

 االستراتيجية الجامعة للسياساتالتقدم الُمحرز في تنفيذ  -ثالثاا 
االسرتاتيجية ، ُأحرز قدر كبري من التقدم يف تنفيذ 1006منذ اعتماد النهج االسرتاتيجي يف عام  - 7

عقودة يف ة املواد الكيميائية يف دورته الثالثة، امل. وكما طالب املؤمتر الدويل املعين بإدار اجلامعة للسياسات
والتوجيهات العامة يف اعتبارها اإلجنازات الرئيسية للنهج  العام ضع التوجهي، س1051سبتمرب أيلول/

 االسرتاتيجي. 
 الحد من المخاطر - ألف

عن تدابري  تاالسرتاتيجية اجلامعة للسياساأسفرت اإلجنازات حنو تنفيذ هدف احلد من املخاطر يف  - 2
حمسنة للحد من املخاطر ذات طبيعة شاملة؛ وحتديد تدابري للحد من املخاطر تتجاوز تلك الواردة يف صكوك 
ملزمة قانوناً؛ وأُطر سياسية ورقابية معززة؛ وتدابري لالمتثال واإلنفاذ، وخاصة إجراءات للتصريح مببيدات اآلفات 

اإلجنازات بشكل أوضح يف بلدان لديها جهات تنسيق وطنية  وموائمتها على املستوى اإلقليمي. وتظهر هذه
 للمواد الكيميائية وقدرة واضحة على التنسيق. 

وقد طورت املنظمات املشاركة يف الربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  - 9
ري احلد من املخاطر على املستويني الوطين تدابأدوات وتوجيهات إلدارة املواد الكيميائية من أجل دعم تنفيذ 

، وقدم 1006. وقد استهل اجمللس الدويل للرابطات الكيميائية امليثاق العاملي للرعاية املسؤولة يف عام واإلقليمي
 . 1051و 1002 الفرتة ما بني عامي مشروعاً يف 60دعماً مالياً لنحو 

                                                 
 .SAICM/OEWG.2/INF/2انظر  (ب)

إن أصحاب املصلحة الرئيسيني يف النهج االسرترتاتيجي هرتم احلكومرتات، ’’ة للسياسات على ما يلي: االسرتاتيجية اجلامع تقول (ج)
ومنظمرترتات التكامرترتل االقتصرترتادي اإلقليميرترتة، واملنظمرترتات احلكوميرترتة الدوليرترتة، واملنظمرترتات غرترتري احلكوميرترتة، واألفرترتراد املعنيرترتون برترتإدارة املرترتواد 

يقرترتة الصرترتلة، مبرترتا يف ذلرترتك علرترتى سرترتبيل املثرترتال ال احلصرترتر، قطاعرترتات الزراعرترتة، الكيميائيرترتة طيلرترتة دورات حياهترترتا مرترتن مجيرترتع القطاعرترتات الوث
والبيئرترترتة، والصرترترتحة، والصرترترتناعة، واألنشرترترتطة االقتصرترترتادية ذات الصرترترتلة، والتعرترترتاون اإل رترترتائي، والعمرترترتل والعلرترترتوم، ومرترترتن برترترتني فرترترترادي أصرترترتحاب 

ملزارعون، واملنتجون، واملنظمرتون، والبرتاحثون، املصلحة: املستهلكون والقائمون على التخلص من املواد الكيميائية، وأرباب العمل، وا
 ‘‘واملوردون، والقائمون على النقل والعمال.
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 المعرفة والمعلومات - باء
وير وتبادل املعرفة واملعلومات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، مبا يف ذلك ُأحرز تقدم يف تط - 50

عن طريق اجتماعات إقليمية وحلقة عمل، وحتسني تقاسم املعلومات، وتشجيع التعاون، ودعم حتديد 
 األولويات، وتعزيز التنفيذ اإلقليمي. 

اون فيما بني املنظمات احلكومية الدولية، ووسع من وقد شجع النهج االسرتاتيجي التنسيق احملسن والتع - 55
مشاركة أصحاب املصلحة يف تقاسم املعرفة واملعلومات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية. وقد ساهم أكثر 

مشروعات يف إطار الصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة يف تطوير أو حتديث البيانات  90من 
وطنية، وحتديد احتياجات القدرة بالنسبة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية. وعالوة على ذلك، الكيميائية ال

سلط النهج االسرتاتيجي الضوء على قضايا السياسات الناشئة ودعم صنع القرار املستنري بشأن استخدام عدد 
عرفة واملعلومات بني البلدان املتقدمة من املواد وتنظيمها يف املستقبل. وقد سامهت هذه املبادرات يف سد فجوة امل

ومن خالل قضايا السياسات الناشئة بشأن املواد والبلدان النامية بالنسبة لطائفة من قضايا السياسات الناشئة. 
الكيميائية يف املنتجات، مت إحراز تقدم يف تلبية هذه احلاجة. ومت تطوير عملية لنشر املعلومات املتعلقة باملواد 

 ة بني مجيع أصحاب املصلحة.الكيميائي
النظام العاملي املنسق لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، مبا وقد ُأحرز تقدم أيضاً يف تطوير وتنفيذ وتعزيز  - 51

يف ذلك األدوات واملواد الداعمة ذات الصلة. ودعم الصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة بصورة مباشرة 
للمعايري املنسقة دولياً، وعن تقييم وتعزيز القدرة الوطنية واإلقليمية ملواد الكيميائية وفقًا مشروعًا عن وسم ا 11

 لتنفيذ النظام العاملي املنسق.
 الحوكمة - جيم

عزز النهج االسرتاتيجي بدرجة كبرية مشاركة جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة، وشجع إجراء  - 53
اصة تلك املواضيع اليت ال تشملها اتفاقات ملزمة قانوناً. وتضم جهات مناقشة بشأن طائفة من القضايا، وخ

حكومة متثلها وزارات البيئة أو الشؤون اخلارجية،  512حكومة ) 571التنسيق التابعة للنهج االسرتاتيجي اآلن 
سعة من منظمة غري حكومية، من بينها طائفة وا 21حكومة متثلها وزارات الصحة أو العمل أو الزراعة( و 57و

املمثلني عن الصناعة واجملتمع املدين. وقد يسرت أمانة النهج االسرتاتيجي االتصاالت، والتنسيق، واملشاركة من 
 جانب مجيع فئات أصحاب املصلحة على نطاق جمموعة املواد الكيميائية والنفايات. 

البلدان، وأيضًا على املستويني  وقد مت تعزيز القدرة التأسيسية واملؤسسية على املستوى الوطين يف بعض - 54
يف املائة من املشاريع يف إطار الصندوق االستئماين لربنامج البداية  20اإلقليمي والعاملي. وقد ساهم أكثر من 

تطوير وتعزيز املؤسسات الوطنية إلدارة املواد الكيميائية واخلطط والربامج واألنشطة الرامية إىل تنفيذ النهج السريعة يف 
اتيجي وذلك عن طريق االستفادة من العمل الذي أجنز لتنفيذ املبادرات واالتفاقات الدولية ذات الصلة باملواد االسرت 

إلدراج اإلدارة السليمة  ( د). وعالوة على ذلك، دعم برنامج البداية السريعة بصورة مباشرة عشرة بلدانالكيميائية

                                                 
بيليز، وكمبوديا، وكازاختسان، وقريغيزستان، وليبرييا، وموريشيوس، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً، وأوغندا، وفييت  (د)

 نام، وزامبيا.
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ليت أسفرت عن زيادة يف حجم املوارد احمللية املكرسة إلدارة املواد للمواد الكيميائية يف خططها اإل ائية الوطنية، وا
 الكيميائية.

 بناء القدرات والتعاون التقني - دال
عمل الصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة مبثابة أداة رئيسية لتمكني األنشطة املتعلقة ببناء  - 51

بلدان أُعتمدت لتمويلها يف إطار الصندوق  504روعًا يف مش 562القدرات والتعاون التقين عن طريق تنفيذ 
آسيا  إقليممشروعًا يف  32اإلقليم األفريقي، و مشروعًا من هذه املشاريع يف 11االستئماين للربنامج، وكان 

 أمريكا الالتينية ومنطقة إقليممشروعا يف  45أوروبا الوسطى والشرقية، و إقليممشروعاً يف  53واحمليط اهلادئ، و
مشروعًا من  549مشروعًا آخر ذات طابع متعدد البلدان. وتتوىل احلكومات قيادة  14البحر الكارييب. وهناك 

 19مشروعاً. ومن بني مشاريع برنامج البداية السريعة ُخصص  59هذه املشاريع، ويتوىل اجملتمع املدين قيادة 
ية. وقد سامهت الغالبية الساحقة من مجيع املشاريع اليت مشروعًا ألقل البلدان  وًا أو الدول اجلزرية الصغرية النام

دعمها برنامج البداية السريعة يف حتقيق القدرة التأسيسية. وفضاًل عن ذلك، سامهت مشاريع برنامج البداية 
ر عن طريق وضع أُطالسريعة بدرجة كبرية يف حتسني املعرفة عن حالة إدارة املواد الكيميائية يف البلدان املعنية، 

 سياسية وقانونية، وتعزيز القدرة املؤسسية، وتعميق الوعي. 
وقد تواصل تعزيز بناء القدرات والتعاون التقين على املستوى اإلقليمي عن طريق تقاسم وتبادل أفضل  - 56

املمارسات يف اجتماعات ومنتديات إقليمية وثيقة الصلة هبذا املوضوع، عن طريق مشاريع إقليمية يف إطار 
وق االستئماين لربنامج البداية السريعة، ومبادرات صناعية طوعية، وتعزيز الشراكات، وإنشاء جهات الصند

. وعالوة على ذلك، دعمت املنظمات تنسيق إقليمية تابعة للنهج االسرتاتيجي واملشاركة فيها بصورة إجيابية
كيميائية يف تنفيذ تدابري احلد من املخاطر املشاركة يف الربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد ال

 على املستويني الوطين واإلقليمي.
 االتجار الدولي غير المشروع - هاء

إن التقدم احملرز يف تتبع التجارة الدولية غري املشروعة، وخاصة تكرار احلوادث مبرور الوقت، وكميات  - 57
التدابري اليت اختذهتا احلكومات الصناعات لتعزيز االمتثال  املواد املعنية، ليس موثقًا بطريقة جيدة. ففي حني أن

لالتفاقات البيئة املتعددة األطراف ذات الصلة تقتصر يف معظمها على العمليات املشروعة واجملهزة عادة للتقيد 
احملظورة،  بالشروط القانونية، فإنه ميكن االفرتاض بأن كمية معينة من التجارة غري املسجلة يف املواد الكيميائية

واملواد الكيميائية املغشوشة، والنفايات اخلطرة ال تزال متداولة يف بلدان لديها تشريعات قوية، بسبب صعوبات 
 الرصد وإنفاذ الشروط اخلاصة مبثل هذه التحركات بصورة فعالة.  يف

 االستراتيجية الجامعة للسياساتموجز حالة تنفيذ  - واو
، فمن املعرتف به أن التقدم احملرز خيتلف من االسرتاتيجية اجلامعة للسياساتيذ بينما ُأحرز تقدم يف تنف - 52

هدف إىل آخر، وأنه يلزم إجراء املزيد من التنسيق واجلهود الشاملة من جانب مجيع أصحاب املصلحة من أجل 
ت احلد من . وقد ُأحرز تقدم على وجه اخلصوص يف جماال1010حتقيق أهداف النهج االسرتاتيجي حبلول عام 

، املخاطر، واحلوكمة، وبناء القدرات، والتعاون التقين، بينما ُأحرز قدر أقل من التقدم يف جمال املعرفة واملعلومات
 ويُتاح القليل من املعلومات لتقييم التقدم املتعلق بالتجارة الدولية غري املشروعة. 
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 0202توجيهات من أجل تحقيق هدف عام  -رابعاا 
، 1054-1053املدخالت املتوفرة من االجتماعات اإلقليمية للنهج االسرتاتيجي يف الفرتة  بناًء على - 59

باعتبارها حامسة على املستويني الوطين واإلقليمي لتحقيق اإلدارة  ( ه)عنصرًا أساسياً  55مت حتديد جمموعة من 
 السليمة للمواد الكيميائية، وهي على وجه التحديد:

 دورة حياة املواد الكيميائية والنفايات؛أُطر قانونية تتصدى ل )أ(

 ؛وإقليميةآليات إنفاذ وامتثال وطنية، ودون إقليمية،  )ب(
 تنفيذ االتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ )ج(
 أُطر مؤسسية قوية وآليات تنسيق بني أصحاب املصلحة ذوي الصلة؛ )د(
صلحة ذوى الصلة الستخدام جتميع ونظم لتقاسم البيانات واملعلومات بني مجيع أصحاب امل )ه(

 هنج دورة احلياة؛
 إدراجمشاركة الصناعة ومسؤوليتها، مبا يف ذلك سياسات ونظم السرتداد التكلفة، وكذلك  )و(

 اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف السياسات واملمارسة املؤسسية؛
 تنفيذ النظام العاملي املنسق لتصنيف املواد الكيميائية وومسها؛ )ز(
 املواد الكيميائية يف عمليات امليزنة وخطط التنمية الوطنية؛ إدراج )ح(
 تقدير خماطر املواد الكيميائية باستخدام أفضل املمارسات؛ )ط(
 قدرة معززة على التعامل مع حوادث املواد الكيميائية، مبا يف ذلك حوادث التسمم؛ )ي(
 والبيئة.رصد وتقييم آثار املواد الكيميائية على الصحة  )ك(

وينبغي ألصحاب املصلحة إعداد جمموعة من األنشطة األساسية من أجل اإلدارة السليمة للمواد  - 10
الكيميائية والنفايات لدعم تقييم التقدم احملرز حنو اختاذ خطوات وسيطة على املستوى الوطين؛ وتوجيه اإلجناز 

ي؛ وإجياد روابط مع أهداف التنمية املستدامة. وقد اإلقليمي؛ وحتديد أولويات وطنية لتنفيذ النهج االسرتاتيج
 توفر العناصر األحد عشر األساسية أعاله نقطة بداية مفيدة. وال تزال خطة العمل العاملية متثل موردًا رئيسياً 

 لتطوير تفاصيل األنشطة األساسية، وينبغي أن تؤخذ دائماً يف االعتبار.
ع العناصر األساسية اليت حددهتا األقاليم يف االعتبار، ترد فيما يلي ستة واعرتافاً بالتقدم احملرز، ومع وض - 15

من أجل حتقيق اهلدف  االسرتاتيجية اجلامعة للسياساتلتنفيذ األهداف احملددة يف  ( و)جماالت ألنشطة أساسية
 :1010الشامل حبلول عام 

 لقطاعات املتعددة؛االلتزام ومشاركة اية أصحاب املصلحة: تعزيز وتقوية تدعيم مسؤول )أ(

                                                 
 .1054-1053خالت من االجتماعات اإلقليمية للنهج االسرتاتيجي يف عام وضعت العناصر األحد عشر على أساس مد (رته)
 .SAICM/OEWG.2/INF/2بناًء على حتليل ورد يف الوثيقة  (و)
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تعزيز اأُلطر التشريعية والرقابية الوطنية للمواد الكيميائية: حتسني القدرة على التصدي للعناصر  )ب(
 األساسية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وتشجيع التعاون اإلقليمي؛

ة: تعزيز وحتسني تعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف جدول أعمال التنمية املستدام )ج(
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية باعتبارها أحد العناصر اهلامة يف عمليات واسرتاتيجيات وميزانيات اخلطط 

 اإل ائية؛
حبث قضايا السياسات الناشئة: مواصلة تعزيز اإلجراءات بالنسبة للقضايا اليت ال تُعاجل حالياً  )د(

 ، واستكمال املبادرات اليت اختذهتا هيئات أخرى؛يف االتفاقات القائمة وجماالت العمل
تعزيز االطالع على املعلومات: حتسني إمكانية احلصول على املعلومات على كافة مستويات  )ه(

 اجملتمع؛
: حتديد اإلجنازات، وفهم الثغرات يف التنفيذ 1010تقييم التقدم احملرز حنو حتقيق هدف عام  )و(

 .1010أجل اإلجناز حبلول عام  حتديد األولويات من وإجراءات
وترد أدناه توجيهات ونقاط للعمل بالنسبة لكل جمال من جماالت النشاط الرئيسية احملددة. ويساهم   - 11

 كل جمال من جماالت النشاط بصورة مباشرة يف تنفيذ كل هدف من أهداف االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات.
 ع وتعزيز االلتزام والمشاركة على المستوى المتعدد القطاعاتتحسين مسؤولية أصحاب المصلحة: تشجي - ألف

 التوجيهات العامة - 1
تعد مشاركة مجيع أصحاب املصلحة والقطاعات ذات الصلة، على مجيع املستويات، أساسية لتحقيق  - 13

 أهداف النهج االسرتاتيجي، بوصفها عملية تنفيذ شفافة ومفتوحة، ومشاركة عامة يف صنع القرار.
يف  –وخاصة قطاعات الصحة، والزراعة، والعمل، والصناعة  –وتُعد زيادة الوعي ومشاركة القطاعات  - 14

املداوالت السياسية، ويف التنمية والتنفيذ من األمور احلامسة لتوفري أساس مستنري لإلدارة السليمة للمواد 
 العاملي.وأيضاً على املستويني اإلقليمي و الكيميائية على املستوى الوطين، 

وهناك حاجة إىل مشاركة مسؤولية أقوى من جانب كيانات اإلنتاج، وخاصة الصناعات، من أجل  - 11
لتوزيع واستخدام املواد الكيميائية يف صناعة املنتجات وطوال دورة حياهتا، وإىل هنج أوسع جتاه  التصدي

 اإلشراف.
 للعملنقاط  - 0

لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية حتقيق توازن بني كفل ينبغي ألصحاب املصلحة اختاذ إجراء ي - 16
القطاعات وأصحاب املصلحة، وتعمل القطاعات خالف قطاع البيئة على زيادة مشاركتها اإلجيابية بطريقة 
منسقة. وتشمل مثل هذه اإلجراءات تطوير وتعزيز روابط مع اتفاقات دولية أخرى ومبادرات ذات صلة تدعم 

 .كيميائية يف اخلطة اإل ائية األوسعتعميم املواد ال
وينبغي جلهات التنسيق الوطنية التابعة للنهج االسرتاتيجي تنسيق العمل من جانب أصحاب املصلحة  - 17

ذوي الصلة لتعزيز حوكمة اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، مع توجيه اهتمام خاص إىل وضع وتنفيذ تدابري 
بغي أن تركز على مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة واملواد األخرى املعروف أهنا فعالة للحد من املخاطر. وين
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تشكل خماطر رئيسية يف بلدها. وينبغي جلهات التنسيق الوطنية أيضًا تنسيق تبادل املعلومات بشأن هذه 
 املسائل، دخل بلداهنا، ومبساعدة جهات التنسيق اإلقليمية خارجها على حد سواء.

هات التنسيق الوطنية التابعة للنهج االسرتاتيجي أن تعمل أيضًا بصورة استباقية مع جهة وينبغي جل - 12
التنسيق اخلاصة باللوائح الصحية الدولية التابعة ملنظمة الصحة العاملية من أجل تنسيق األنشطة اخلاصة باملواد 

 ميائية.الكيميائية والصحة، وتعظيم اجلهود اجلماعية املتعلقة بإدارة املواد الكي
وينبغي جلميع قطاعات الصناعة املشاركة يف إعداد وتنفيذ سياسات، ومشاريع، وشراكات عن اإلدارة  - 19

. وينبغي توسيع نطاق اإلشراف على املواد الكيميائية، يف سياق النهج االسرتاتيجي، السليمة للمواد الكيميائية
ي، اعتمادًا على مبادرات قائمة يف حافلة توافرها. وميكن ليمتد من املنتجني الرئيسيني إىل قطاع التصنيع النهائ

استخدام االسرتاتيجيات املخصصة لقطاعات بعينها واالسرتاتيجيات القطاعية الشاملة على حد سواء من أجل 
 .1010إشراك مستخدمي املواد الكيميائية الصناعية للعمل على حتقيق هدف عام 

للربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية أن ولضمان حتقيق أقصى تأثري ينبغي  - 30
يواصل أداء وظيفة تنسيقية ألنشطة املنظمات احلكومية الدولية وبرامج العمل. وينبغي للبلدان أن تشدد على 

ك بني املنظمات أمهية تنفيذ النهج االسرتاتيجي بالنسبة لألجهزة الرئاسية للمنظمات املشاركة يف الربنامج املشرت 
لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية من أجل تعزيز اإلدماج احملسن للنهج االسرتاتيجي للربامج واملشاريع. وينبغي 
هليئات تنسيقية أخرى، مثل فريق اإلدارة البيئية التابع لألمم املتحدة، متابعة تعاوهنا مع منظمات الربنامج املشرتك 

وتعزيز الدعم املرتابط على نطاق املنظومة للجهود املبذولة من أجل حتقيق اإلدارة  لتنفيذ النهج االسرتاتيجي
والربناجمي  اإلداريالسليمة للمواد الكيميائية والنفايات. وأخرياً، ينبغي لربنامج األمم املتحدة للبيئة ضمان الدعم 

 احملسن ألمانة النهج االسرتاتيجي.
 الجامعة للسياسات المساهمة في أهداف االستراتيجية - 3

يساهم هذا اجملال من جماالت النشاط يف مجيع أهداف االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات، وخاصة يف  - 35
احلوكمة، وبناء القدرات، والتعاون التقين. ومن شأن التعزيز اإلجيايب لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية داخل كل 

ربامج يف مجيع القطاعات أن حيقق أقصى تأثري للجهود اجلماعية قطاع من القطاعات ذات الصلة، وإدماج ال
اخلاصة ببناء القدرات. وينبغي إلدماج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف اسرتاتيجيات املساعدة القطرية أن 

اسات يكفل يف هناية املطاف أن تكون اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية أحد املكونات اهلامة أُلطر السي
 الوطنية. 

تعزيز اأُلطر التشريعية والرقابية الوطنية للمواد الكيميائية: تحسين القدرة على التصدي للعناصر األساسية  - باء
 لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وتشجيع التعاون اإلقليمي

 التوجيهات العامة - 1
لكيميائية يف عدد من البلدان، وتوسيع التعاون هناك حاجة عاجلة لوضع وتعزيز لوائح وضوابط للمواد ا - 31

من أجل بناء قدرة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال على اإلدارة السليمة للمواد 
الكيميائية واملواد اخلطرة، وتشجيع نقل التكنولوجيا األنظف واألكثر أمناً إىل تلك البلدان. وتواجه بعض البلدان 

 .1010تقدمة أيضاً حتديات يف حتقيق هدف عام امل
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ومن األمور احلامسة وجود األحد عشر عنصرًا احملددة أعاله أو أكرب عدد ممكن من هذه العناصر على  - 33
 املستويني الوطين واإلقليمي لتحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية. 

 نقاط للعمل - 0
ب املصلحة، ينبغي أن تكون لدى احلكومات األطر التشريعية للعمل مع القطاعات ذات وأصحا - 34

والرقابية الوطنية املطلوبة، والقدرة على حتقيق اإلدارة السليمة األساسية للمواد الكيميائية. وينبغي للمنظمات 
، وتعزيز املشاركة يف الربنامج املشرتك أن تواصل مساعدهتا للبلدان على حتديد احتياجاهتا يف جمال بناء القدرات

تطوير واستخدام التوجيهات ذات الصلة، واعتماد الصكوك اخلاصة بالسياسات الكيميائية، والُنهج اليت تناسب 
 تلك البلدان.

ومن خالل النهج املتعدد القطاعات وهنج أصحاب املصلحة العديدين، ينبغي جلهات التنسيق الوطنية  - 31
فاعلة الرئيسية على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية من أجل التابعة للنهج االسرتاتيجي حتديد اجلهات ال

تعزيز قدرة الوكاالت املعنية بالصحة، والعمل، ولتخطيط، والزراعة، وضمن وكاالت أخرى، من أجل حتديد 
 األولويات. 

ية والنفايات، مع وينبغي ألصحاب املصلحة املسامهة يف التعزيز املؤسسي الوطين جملموعة املواد الكيميائ - 36
اختاذ خطوات بشكل خاص لتنفيذ النهج املتكامل، مبا يف ذلك عن طريق توفري املوارد يف إطار الربنامج اخلاص 

 .يف مجعية األمم املتحدة للبيئة 1054الذي أُعتمد يف حزيران/يونيه 
حددهتا األقاليم  وينبغي ألصحاب املصلحة ضمان أن تتصدى اإلجراءات يف املستقبل للعناصر اليت - 37

نتائج هذه املشاريع يف نظم وطنية  إدماجوأن تستكمل املسامهات اهلامة ملشاريع برنامج البداية السريعة. وينبغي 
الدعم وااللتزام. وينبغي ألصحاب املصلحة حبث نتائج تقييم أثر برنامج البداية السريعة،  ربطريقة تكفل استمرا

بعة للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية، وعوامل جناح الربنامج والدروس واملقرر أن يُتاح يف الدورة الرا
املستفادة منه. وينبغي دعم وتعزيز التعاون بني الشمال واجلنوب، والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب فيما يتعلق 

 بإجراءات املستقبل. 
يع أصحاب املصلحة يف حتسني يف حالة االجتار الدويل غري املشروع، ينبغي أن يساهم مج - 32

 ياجلمارك وموظف موظفي احلوكمة وبناء القدرات والتعاون التقين لتعزيز قدرات الالعبني الرئيسيني، مثل
اإلنفاذ على احلدود، مبا يف ذلك من خالل املبادرات القائمة مثل مبادرة اجلمارك اخلضراء. وباالستفادة 

، ينبغي للحكومات الوطنية املعنية تعزيز إنفاذ وتنفيذ مالئماً من املبادرات القائمة كلما كان األمر 
االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، ال سيما من خالل تنظيم ومراقبة إنتاج ونقل واستخدام املواد 

 من خالل تعزيز التعاون اإلقليمي.كذلك الكيميائية والنفايات اخلطرة هبدف منع االجتار غري املشروع، و 

َيستخدم أصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي آليات التنفيذ اإلقليمية بصورة  وينبغي أن - 39
من الكفاءات، مثل املراكز طائفة أكثر كفاءة، وهو ما ميكن حتقيقه بزيادة إشراك املراكز اليت متلك 

اتفاقية اإلقليمية التفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخلص منها و 
استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة، واملكاتب اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األمم 
املتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية واملكاتب اإلقليمية لربنامج األمم 

  دة للبيئة واملنظمة الدولية للتنمية الصناعية.املتحدة اإل ائي واملراكز املشرتكة بني برنامج األمم املتح
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تطبيق املعرفة واخلربة اليت اكتسبتها املضي يف  إمكانية وكيفية يفالنظر صحاب املصلحة ألوينبغي  - 40
بشكل أكرب يف األنشطة  ،‘‘برنامج البداية السريعة’’من خالل خدمة  ‘‘النهج االسرتاتيجي’’أمانة 

 املستقبلية.

  االستراتيجية الجامعة للسياسات المساهمة في أهداف - 3

التدابري الرامية إىل تعزيز األطر التشريعية والتنظيمية الوطنية بشأن املواد الكيميائية  ستساهم أيضاً  - 45
، وعلى وجه اخلصوص األهداف املتعلقة ‘‘االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات’’يف حتقيق مجيع أهداف 

 د من املخاطر.باحلوكمة، واالجتار الدويل غري املشروع واحل

اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية في خطة التنمية المستدامة: تشجيع وتعزيز اإلدارة السليمة إدماج  –جيم 
 هاوميزانيات هالتنمية واستراتيجياتافي عمليات تخطيط  هاماا  للمواد الكيميائية باعتبارها عنصراا 

 التوجيه العام - 1

الكيميائية والنفايات ضمن خطط التنمية الوطنية لدى البلدان إدماج اإلدارة السليمة للمواد إن  - 41
من شأنه أن يسهم يف إعادة رسم النمو النامية وىف أولويات املساعدة اإل ائية الدولية للبلدان املتقدمة 

 امليزانيات، ويسمح بإمكانية التمويل الوطين والدويل لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات،

أهداف التنمية املستدامة فرصة لضمان اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية حبلول عام تتيح  - 43
وما بعده. ويعد اإلدراج اهلادف للمواد الكيميائية والنفايات يف عملية هدف التنمية املستدامة  1010

 أمر ضروري لتعميم حتقيق إمكاناهتا.

 نقاط العمل - 0

هبا أصحاب املصلحة، فإن كل املعنيني بعمليات التخطيط  لألدوار املختلفة اليت يضطلع إدراكاً  - 44
الوطنية يف حاجة إىل فهم أمهية اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
األخرى، مثل تلك املتعلقة بالقضاء على الفقر، وبالصحة ونوعية املياه واألمن الغذائي والسالمة. وينبغي 

 يف جهود التعميم. املعنيةنسيق الوطنية إشراك الوزارات جلهات الت

القيمة االقتصادية لإلدارة السليمة للمواد توضيح ينبغي جلميع أصحاب املصلحة املسامهة يف  - 41
وتبليغها حبيث تكون مفهومة جلميع املشاركني يف عمليات التخطيط وإعداد امليزانيات  وإثباهتاالكيميائية 

تناول فوائد العمل، من جهة، وتكلفة التقاعس عن العمل، من جهة األولوية  هوجعلى الوطنية. وينبغي 
 أخرى.

جهودها يف إال أن ، الطابع املؤسسي على التعميم أضفت على الرغم من أن بعض البلدانو  - 46
زيد من التطوير. وينبغي ألصحاب املصلحة اختاذ خطوات منسقة إلدراج قضايا املإىل حتتاج التعميم جمال 

اد الكيميائية والنفايات ضمن خطط واسرتاتيجيات وطنية من أجل تنبيه احلكومات واجلهات املاحنة املو 
 واملنظمات احلكومية الدولية إىل ضرورة تعزيز تعبئة املوارد الداخلية واخلارجية.

وينبغي ألصحاب املصلحة حتديد سبل تعزيز القدرات املؤسسية والتقنية للتنسيق واختاذ القرارات  - 47
ملتابعة املرتبطة بالتعميم وكذلك تبسيط وتنسيق األعمال الرامية إىل حفز التعاون والتنسيق على وا

 املستويني اإلقليمي والعاملي عن طريق آليات التنفيذ احلالية مثل املراكز اإلقليمية.
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 المساهمة في أهداف االستراتيجية الجامعة للسياسات - 3

مواد الكيميائية يف تعزيز التقدم حنو كل هدف من األهداف يساهم التعميم واإلدارة السليمة لل - 42
اخلمسة لالسرتاتيجية اجلامعة للسياسات. وتساهم األنشطة يف هذا اجملال على وجه اخلصوص يف تنفيذ 

تشجيع مواصلة  القدرات والتعاون التقين. وسيتم أيضاً  األهداف املتعلقة باحلوكمة واملعرفة واملعلومات وبناء
عن اآلثار املالية وغريها من اآلثار النامجة  رفة واملعلومات املتعلقة بفوائد العمل ونشرها، فضالً تطوير املع

عن اإلدارة غري السليمة للمواد الكيميائية، وتعزيز اإلقبال على اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف كل 
 قطاع ذي صلة.

ستمرار في تعزيز اإلجراءات بشأن القضايا التي لم تعالج الناشئة: االالعامة النظر في قضايا السياسات  -ل دا
 في االتفاقات القائمة ومجاالت العمل، واستكمال المبادرات التي اتخذتها هيئات أخرى حالياا 

 التوجيه العام - 1

وتكشف  ( ز)لقد مت حتديد املسائل املستجدة يف املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية.  - 49
سائل املستجدة عن النطاق الواسع واآلثار احملتملة لألنشطة اليت ميكن القيام هبا يف إطار النهج عملية امل

ميكن النظر فيه إىل خماطر املسائل  غري امللزمة، توفر حمفالً  تهاألهنا، بفضل طبيع نظراً االسرتاتيجي، 
ابات الوطنية واإلقليمية الوعي واالستج املستجدة والتدابري للتعامل معها وميكن أن تؤدي إىل زيادة

 والعاملية.

لكهربائية، اااللكرتونيات و  واملسائل املستجدة بشأن املواد اخلطرة ضمن دورة حياة املنتجات - 10
وتكنولوجيا النانو واملواد النانوية املصنعة، واملواد الكيميائية يف املنتجات واملواد الكيميائية اليت تعّطل الغدد 

 جلة جمموعات كبرية من املواد الكيميائية يف الوقت نفسه، وهو ما يشكل حتوالً عامإمكانيًة تتيح  الصماء
حيدد ويدير خماطر املواد ، إىل هنج أكثر عمومية ئية على حدةيمياتناول كل مادة كمن النهج القائم على 

غي ، ينببناء عليه. و ذلك وما بعد 1010إحراز تقدم كبري حنو حتقيق هدف عام  يشجع علىالكيميائية و 
مدى معاجلة هذه  يفألصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي أثناء معاجلة املسائل املستجدة النظر 

أي ثغرات يتم حتديدها يف  املسائل من خالل تنفيذ مكونات خطة العمل العاملية احلالية. وينبغي توثيق
 هذا النظر واختاذ إجراءات حمددة بشأهنا.

 النهج االسرتاتيجي يف البلدان اليت ال يزال فيها طالء وينبغي أن يكون أصحاب املصلحة يف - 15
الرصاص يف الطالء وتعزيز هذه اجلهود حتُكم استخدام  ظم  وضع نالرصاص مستخدما مواصلة جهودهم ل

 .1010للحد من املخاطر حبلول عام  رئيسياً  باعتبارها إجنازاً 

 نقاط العمل - 0

تشجيع اجلهود املتعلقة باملسائل يف االستمرار النهج االسرتاتيجي يف صحاب املصلحة أل ينبغي - 11
متزايد لتلك املسائل وتعزيز التنسيق على حنو املستجدة من خالل لفت االنتباه السياسي السياساتية 

 والتعاون بني أصحاب املصلحة املعنيني.

                                                 
تشمل املسائل املستجدة الرصاص يف الطالء؛ واملواد الكيميائية يف املنتجات؛ والتكنولوجيا النانوية واملواد النانوية املصنعة ( ز)

 اإللكرتو نية واملواد الكيميائية اليت تعطل الغدد الصماء.الكهربائية و رة يف دورة حياة املنتجات واملواد اخلط
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وعة األولويات جملم رتيبالعلمي وت توجيهوضع آلية أو عملية لتقدمي الوقد يكون من املفيد  - 13
بتنسيق النظر فيها وذلك املسائل املستجدة من خالل تزويد صانعي القرار بتحليل وتصنيف املسائل 

ومنحها األولوية وحتديد أوجه التآزر بني املسائل املستجدة وغريها من املسائل بطريقة منهجية. وقد 
يف  يكون مفيداً  قدل أو إضايف من أشكال احلوكمة يرغب أصحاب املصلحة يف النظر يف شكل معد  

 أولويات إجراءات االستجابة الالزمة. ترتيباملستجدة و السياساتية إدارة ودعم املسائل 

 المساهمة في أهداف االستراتيجية الجامعة للسياسات - 3

تساهم اإلجراءات املستمرة يف هذا اجملال من النشاط على وجه اخلصوص يف تنفيذ األهداف  - 14
عن بناء القدرات والتعاون التقين. ويدعم هذا  وباملعارف واملعلومات، فضالً املتعلقة باحلد من املخاطر، 

والبلدان النمو اجملال من النشاط، من بني أمور أخرى، اجلهود الرامية إىل سد الفجوة بني البلدان املتقدمة 
واد النامية عن طريق تشجيع وتيسري االستخدام املناسب للعمل الذي أجنز بالفعل و اذج إدارة امل

من قبل الدول األخرى واملنظمات الدولية؛ وإتاحة املعلومات العلمية  الكيميائية اليت وضعت أصالً 
املوضوعية لالندماج يف عمليات تقييم املخاطر واختاذ القرارات املرتبطة هبا؛ وإنشاء أو تعزيز الشراكات 

 واآلليات للتعاون التقين.

 ن الحصول على المعلومات على كافة المستويات في المجتمعتعزيز الحصول على المعلومات: تحسي -هاء 

 التوجيه العام - 1

الصلة بني السياسات والعلوم ويشجع اإلجراءات التعاونية لتعزيز  النهج االسرتاتيجي يسعى - 11
بشأن األولويات العاملية، مبا يف ذلك مبادرات الصناعة الطوعية، واإلدارة جليدة للمنتجات وتبادل 

 املعلومات.

وينطوي عدم وجود مركز لتبادل املعلومات على انعكاسات كبرية على جهود تعميم وتنفيذ وبناء  - 16
ودميومة لتبادل املعلومات من أجل تشجيع مجيع  القدرات ويؤثر عليها. وال بد من وجود نظام أكثر تطوراً 

 أصحاب املصلحة على زيادة املسامهات وتبادل املعلومات.

لتحديد  التجارية ومنظمات اجملتمع املدين واحلكومات أن تعمل معاً وينبغي ملؤسسات األعمال  - 17
طرق فعالة للتبليغ عن مكونات املنتج، وأدوات الفحص املقارنة وتقييم البدائل وإتاحة هذه املعلومات 
للعمال املستخدمني واملستهلكني. وحيتاج برنامج املواد الكيميائية يف املنتجات إىل معاجلة التحديات 

قة بعدد متنوع وكبري من قطاعات املنتجات االستهالكية املعنية، األمر الذي يعيق اجلهود املبذولة املتعل
 .لتطوير هنج عاملي حقاً 

 نقاط العمل - 0

ينبغي للربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، بالتنسيق مع اللجنة  - 12
للجنة االقتصادية ألوروبا، حتديد االحتياجات وسبل مواصلة تشجيع التابعة  الفرعية للنظام املنسق عاملياً 

 على الصعيدين الوطين واإلقليمي. ودعم التنفيذ املنسق للنظام املنسق عاملياً 

وينبغي ألصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي املوافقة على خطة لتحديد اهلدف، والنهج  - 19
ذ وتشغيل مركز لتبادل املعلومات، وتقييم االستخدام املمكن العام، واملكونات واملسؤوليات ووسيلة التنفي
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لآلليات القائمة. ويف غياب متويل إضايف، ينبغي إيالء االعتبار آلليات تكميلية، مثل مركز تبادل 
املعلومات املشرتك بني اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، ومركز تبادل املعلومات شأن االستهالك 

املستدامني الذي حتتضنه شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد التابعة لربنامج األمم  واإلنتاج العاملني
 املتحدة للبيئة أو موارد أخرى للربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية.

ة طاعات الصناعية مراجعة هنجها املتعلق بتصنيف املعلومات التجارية السريقكما ينبغي لل - 60
نشر املعلومات اهلامة املتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة للموردين واملوزعني والعمال عدم منعها لضمان 

 صاحلها املشروعة.ملماية احل ، يف ظل توفرواملستخدمني واملستهلكني

ة الناشئة للمواد اتيقضية السياسالدعم املشروع املتعلق بالقيام بصحاب املصلحة أل وينبغي - 65
وضع برنامج دويل طوعي للمعلومات عن املواد الكيميائية يف  مبا يفضي إىليف املنتجات  الكيميائية
وإتاحة  وتوجيه عملية توفريتيسري  بغرض ،دورات حياهتا وطوال سلسلة اإلمداد على امتداداملنتجات 

  .مجيع جمموعات أصحاب املصلحة لدى املعلومات ذات الصلة باملواد الكيميائية يف املنتجات

وينبغي ملنتجي املواد الكيميائية ومورديها إتاحة املعلومات عن التعرض للمواد الكيميائية وخماطرها  - 61
للموزعني والعمال واملستهلكني واملستخدمني على كافة املستويات يف سلسلة التوريد حبيث ميكن إنتاج 

. وينبغي أن يعمل منتجو املواد الكيميائية واستخدامها والتخلص منها بشكل آمن بطريقة سليمة بيئياً 
املواد الكيميائية مع املستخدمني لتحديد املخاطر الكيميائية اليت ميكن إدارهتا باستخدام مواد وعمليات 

 أقل خطورة.

وينبغي ألصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي تطوير وتعزيز نظم متكاملة عاملية وإقليمية  - 63
ة للمسامهة يف اختاذ القرارات يف الوقت املناسب واملبنية على ووطنية لرصد ومراقبة النظم الصحية والبيئي

األدلة بشأن إدارة املواد الكيميائية. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي وضع آلية لتيسري احلصول على املعلومات 
 املتعلقة بتأثريات املواد الكيميائية على صحة اإلنسان والبيئة.

  جية الجامعة للسياساتالمساهمة في تحقيق أهداف االستراتي - 3

عرفة واملعلومات، واحلد من املخاطر بامل املتعلقةيساهم هذا اجملال من النشاط يف تنفيذ األهداف  - 64
واالجتار الدويل غري املشروع. واإلجراءات يف هذا اجملال من النشاط تعزيز تطبيق التدابري الوقائية مثل 

ية وإجراءات إدارة املخاطر وتبادل املعلومات؛ وتعزيز الوقاية من التلوث؛ وهتدف إىل إتاحة معايري علم
القدرات على الصعيدين الوطين واإلقليمي لتبادل املعلومات ذات الصلة الرامية إىل منع االجتار الدويل غري 

 املشروع ومكافحته.

أولويات  رتيب: تحديد اإلنجازات، وفهم الفجوات في التنفيذ وت0202تقييم التقدم المحرز نحو هدف  -واو 
 0202اإلجراءات للتحقيق بحلول عام 

 التوجيه العام - 1

لإلدارة السليمة  1010لضمان املستوى الالزم من الدعم السياسي والتمويل لتحقيق هدف  - 61
 للمواد الكيميائية، من الضروري إثبات وجود تقدم ذي مصداقية ومستمر.
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لحة النهج االسرتاتيجي لينظر وقد أعدت األمانة استعراضات دورية عن تنفيذ أصحاب املص - 66
اليت وافق عليها املؤمتر  10التقدم الرت فيها املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية باستخدام مؤشرات 

إىل مسامهات من احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين. وقد قدم عدد  الدويل يف دورته الثانية استناداً 
رتاتيجي مسامهات مفيدة حنو تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ النهج من أصحاب املصلحة يف النهج االس

االسرتاتيجي، مبا يف ذلك الربنامج املشرتك، والشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوية الثابتة واجمللس 
 الدويل للتحكيم التجاري. 

يم التقدم احملرز حنو عد آليات اإلبالغ احلالية يف النهج االسرتاتيجي مفيدة يف تقيتُ  يف حنيو  - 67
 ثباتإل إضافية، ينبغي ألصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي ابتكار وسائل 1010هدف عام 

وسائل ستختلف من بلد إىل آخر، جيب أن تبادر جهات التنسيق هذه ال. ومبا أن واإلبالغ عنها التقدم
ر اإلمكان. ويف القيام بذلك، ينبغي إىل حتديد مؤشرات حمددة للتقدم ووصفها، وقياسها قد الوطنية فوراً 

 تقدم.الأن يأخذوا يف االعتبار خطة العمل العاملية وعلى وجه اخلصوص مؤشرات 

 نقاط العمل - 0

استخدام املؤشرات العشرين احلالية لرصد التقدم احملرز  مواصلةينبغي ألصحاب املصلحة تقييم  - 62
عالقتها بأهداف التنمية املستدامة، ال سيما  ، وتقييم جدواها والنظر يف1010حنو حتقيق هدف العام 

 تكفل املزيد منلتقدم. وينبغي ألصحاب املصلحة وضع آليات ل فيما يتعلق بتقييم اجلوانب غري الكمية
 بالغ يف املستقبل.املستوى العام لإليف الوقت املناسب، هبدف زيادة بالغ اإل

وتطبيق الدروس  ( ح)كة القطاع الصحيوينبغي ألصحاب املصلحة أن يستعرضوا التقرير عن مشار  - 69
مثلي القطاعات االقتصادية يف اجتماعات مل الكاملةشاركة امليف وضع اسرتاتيجية لتحقيق منه املستفادة 

 ال غىن عنه ، األمر الذيملكيةأوسع للتطوير قاعدة ل يف الرتويجالنهج االسرتاتيجية ومشاريعه ومبادراته، و 
 .ومستدامةتائج ناجحة ن 1010مساعي بلوغ هدف عام حتقق كي ل

وينبغي تشجيع أصحاب املصلحة يف كل بلد على العمل مع جهة التنسيق الوطنية لتوفري  - 70
كميا كلما أمكن ذلك،  هذه احلاالت أو املؤشرات  ينبغي أن تقاس و  ،حاالت أو مؤشرات تقدم أخرى

وضع املؤشرات  ن أيضاً ينبغي أن ُتستخدم مؤشرات التقدم يف خطة العمل العاملية، ولكن ميككما 
 األخرى اليت ميكن قياسها بسهولة.

 المساهمة في أهداف االستراتيجية الجامعة للسياسات - 0

املؤمتر الدويل املعين  تعزيز القدرة على تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي سيدعمإن  - 75
تنفيذ النهج االسرتاتيجي هبدف قياس التقدم بإدارة املواد الكيميائية، بوجه خاص، يف أداء مهامه لتقييم 

واختاذ القرارات االسرتاتيجية، ووضع الربامج، وترتيب األولويات،  1010احملرز باملقارنة مع هدف عام 
أولويات  ترتيبوحتديث النهج حبسب الضرورة. ومن خالل حتديد اإلجنازات، وفهم الفجوات يف التنفيذ و 

قيق التقدم األمثل يف كل هدف من األهداف اخلمسة لالسرتاتيجية اإلجراءات املستقبلية، ميكن حت
 .1010اجلامعة للسياسات حبلول عام 

                                                 
 املرافق. ،SAICM/OEWG.2/8(ح)
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 0202هدف العام  االستخدام األمثل للموارد صوب تحقيق -خامساا 
الثانية والثالثة، اعرتف املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية بأن وجود متويل  هيف دورتي - 71

كن التنبؤ به يضم قاعدة واسعة من املاحنني، سواء على املستوى الوطين أو العاملي، أمر ضروري مستقر ومي
، أن هذا األمر 3/5. وأقر املؤمتر الدويل يف دورته الثالثة من خالل القرار 1010لتحقيق هدف عام 

، ا يف ذلك، أوالً ينبغي أن يستند إىل التزام قوي لثالثة عناصر متعاضدة من هنج متكامل للتمويل، مب
لذلك، جيب على أصحاب  ، ختصيص متويل خارجي. ووفقاً ، مشاركة الصناعة؛ وثالثاً ثانياً و التعميم؛ 

تكامل وإشراك قاعدة أوسع من املاحنني املنهج الاملصلحة يف النهج االسرتاتيجي اختاذ خطوات لتنفيذ 
تشغيل  الالزم لكفالة ذلك التمويل ، مبا يف1010لدعم تنفيذ االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات إىل غاية 

 أمانة النهج االسرتاتيجي لدعم اجلهات املعنية طوال هذه الفرتة.

، مت إحراز تقدم كبري يف مناقشة متويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، مبا يف وعموماً  - 73
هنج متكامل لتمويل اإلدارة ذلك من خالل عمليات يف إطار برنامج األمم املتحدة للبيئة تشمل اتباع 

السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ووضع برنامج خاص لدعم تعزيز املؤسسات على املستوى الوطين 
لتنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل وميناماتا والنهج االسرتاتيجي. وقد وافقت احلكومات على 

مرفق البيئة العاملية للمواد الكيميائية والنفايات، مبا يف ذلك  زيادة كبرية يف املوارد املالية املتاحة يف إطار
للنهج االسرتاتيجي. وقد توسعت قاعدة املاحنني للنهج االسرتاتيجي، مع الرتحيب بالتقدم احملرز يف توفري 

 النوعني مناليت تقدم  لبلداناملساعدة التقنية واملالية لتنفيذ النهج االسرتاتيجي، سواء من حيث عدد ا
يف  االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون ها منظمةاليت مل تدرج بلدانال نسبةأو من حيث ، املساعدة

 ( ط)قائمة متلقي املساعدات.

أن تتخذ تدابري لتشجيع مشاركة الصناعة، مبا يف ذلك وضع سياسات تتعلق  لبلدانوينبغي ل - 74
الية وآليات مناسبة وأدوات موضع حلول هلا مبسؤوليات قطاع الصناعة واإلدارات الوطنية، وينبغي 

اقتصادية لتغطية تكاليف نظم إدارة املواد الكيميائية على املستوى الوطين. وينبغي جلميع املعنيني 
بعمليات التخطيط الوطنية استيعاب التكاليف ودمج املنافع االقتصادية لتوفري املوارد لإلدارة السليمة 

ألساس املنطقي للتعميم، وتطوير القدرة على تقييم تكاليف التقاعس عن للمواد الكيميائية، مبا يف ذلك ا
 اإلقليمي والعاملي.املستويني قضايا املواد الكيميائية على املستوى الوطين و اختاذ إجراءات بشأن 

ينبغي لقطاع الصناعة زيادة تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف تصميم وإنتاج واستخدام  - 71
سامهة قطاع الصناعة بصورة أكثر فعالية من التماس ملكيميائية واملنتجات ذات الصلة. وينبغي املواد ا

، املشاركة املباشرة للصناعة، وتشجيع وتعزيز الشراكات واملبادرات الطوعية واحلوار، ووضع خالل، أوالً 
عن التكاليف واإلدارة السياسات اليت حتدد دور كل من الصناعة واحلكومات والتزامهما بتقاسم املسؤولية 

لضمان استيعاب الصناعات ، زيادة استخدام األدوات االقتصادية السليمة للمواد الكيميائية؛ وثانياً 
 الئمة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات.امللتكاليف ل

                                                 
)انظر  1053-10515تلقيها يف التقرير الثاين عن التقدم احملرز عن نفيذ النهج االسرتاتيجي،  الردود اليت مت إىل استناداً  (ط)

SAICAM/OEWG.2/INF/4) 
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حلصول على متويل خارجي ا ، عند التماسوينبغي ألصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي  - 76
تأمني أموال من مصادر ماحنة جديدة ومبتكرة، وتوفري التوجيه بشأن استخدام املوارد املتاحة يف  ،صصخم

توفري املوارد  جمموعة املواد الكيميائية والنفايات، وأيضاً  يف إطارإطار التجديد السادس ملرفق البيئة العاملية، 
ية باملواد الكيميائية والنفايات لدعم تعزيز لدعم التنفيذ الفعال لربنامج خاص على تعزيز املؤسسات املعن

 املؤسسات على املستوى الوطين لتنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل وميناماتا والنهج االسرتاتيجي.

وميكن أن يؤثر تعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف أولويات ختطيط التنمية الوطنية  - 77
املساعدة اإل ائية الثنائية واملتعددة األطراف من خالل  اون القائم يف إطارالتعوعملياته وميزانياته على 

ألة سمكدعم إدراج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف أولويات التمويل، إما كمجال ذي أولوية أو  
 .اهإنتاج املواد الكيميائية واستخدام كموضع السياسات وإنفاذ التشريعات اليت حتومن خالل شاملة، 

 نهج عالمي الستمرار التعاون على المدى الطويل -سادساا 

إىل ات إىل زيادة يف إنتاج املواد الكيميائية واستخدامها يف مجيع أحناء العامل، و وقعتشري الت  - 72
حدوث أكرب الزيادات يف البلدان ذات االقتصادات توقع ، مع 1010ما بعد عام  يف فرتةاستمرار ذلك 

دارة واملعرفة اإل جماالتيف قدرات قوية وجود احلاجة إىل عليه فإن الية والبلدان النامية. و اليت متر مبرحلة انتق
 .1010وتبادل املعلومات، واحلد من املخاطر لتعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية لن تنتهي يف عام 

ما بعد عام  يف فرتةت إلدارة السليمة للمواد الكيمائية والنفايااستمرار امهية أوقد مت التسليم ب - 79
اآلثار السلبية للمواد نطاق ؛ وسوف تستمر احلاجة إىل منع أو التقليل قدر اإلمكان من 1010

الكيميائية والنفايات اخلطرة على صحة اإلنسان والبيئة يف توفري األساس القوي الالزم لإلدارة السليمة 
صاحبها أهداف ومؤشرات تكميلية، يف غضون ، وقد تُ 1010عد عام فيما بللمواد الكيميائية والنفايات 

 ( ي)إطار زمين حُمدد.

                                                 
UNEP/EA.1/5/Add.2 (ي)  51املرفق، الفقرة. 
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 ملحق

 ( أ)من خطة جوهانسبرج للتنفيذ 03الفقرة 
طيلة  15جتديد االلتزام باإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية كما جاء يف جدول أعمال القرن  -13

الصحة البشرية والبيئة، ويستهدف ذلك،  دورة حياهتا والنفايات اخلطرة من أجل التنمية املستدامة وحلماية
استخدام وإنتاج املواد الكيميائية بطرق تؤدي إىل تقليل  1010يف مجلة أمور، أن يكفل حبلول عام 

اآلثار البالغة الضرر بالصحة البشرية والبيئة، وذلك باستخدام إجراءات شفافة لتقدير املخاطر على 
ى أساس علمي، على أن يوضع يف االعتبار النهج الوقائي أساس علمي، وإجراءات إلدارة املخاطر عل

من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، ودعم البلدان النامية يف تعزيز قدراهتا من  51املنصوص عليه يف املبدأ 
أجل إدارة املواد الكيميائية والنفايات اخلطرة بشكل سليم عن طريق توفري املساعدة التقنية واملالية. 

 :ذلك اختاذ إجراءات على مجيع األصعدة لتحقيق ما يليويقتضي 
تشجيع التصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة باملواد الكيميائية والنفايات اخلطرة  ( أ)

وتنفيذها، مبا يف ذلك اتفاقية روتردام لتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات 
واتفاقية  1003التجارة الدولية لكي ميكن دخوهلا حيز النفاذ حبلول عام آفات خطرة معينة متداولة يف 

وتشجيع  1004استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة لكي ميكن دخوهلا حيز النفاذ حبلول عام 
 وحتسني التنسيق وكذلك دعم البلدان النامية يف تنفيذ تلك الصكوك؛

لية للمواد الكيميائية يستند إىل إعالن باهيا مواصلة تطوير هنج اسرتاتيجي لإلدارة الدو  ( ب)
الذي اعتمده املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية  1000وأولويات العمل ملا بعد عام 

وحث على املشاركة من جانب برنامج األمم املتحدة للبيئة واملنتدى احلكومي الدويل  1001حبلول عام 
والوكاالت الدولية األخرى ذات الصلة وسائر اجلهات الفاعلة ذات الصلة على  املعين بالسالمة الكيميائية

 التعاون الوثيق يف هذا الصدد، حسب االقتضاء؛

تشجيع البلدان على تنفيذ النظام املتوائم اجلديد على الصعيد العاملي لتصنيف ووسم  ( ج)
التشغيل الكامل حبلول عام  املواد الكيميائية يف أقرب موعد ممكن بغية أن يصل النظام إىل مرحلة

 ؛1002

تشجيع الشراكات على النهوض باألنشطة اليت ترمي إىل تعزيز اإلدارة السليمة بيئياً  ( د)
للمواد الكيميائية والنفايات اخلطرة، وتنفيذ االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف، وزيادة الوعي باملسائل 

 رة، والتشجيع على مجع بيانات علمية إضافية واستعماهلا؛اليت تتعلق باملواد الكيميائية والنفايات اخلط

تعزيز اجلهود الرامية إىل منع اإلجتار الدويل غري املشروع باملواد الكيميائية والنفايات  ( ه)
اخلطرة ومنع الضرر الناتج عن حركة النفايات اخلطرة وتصريفها عرب احلدود، بطريقة تنسجم مع 

                                                 
 1001أيلول/سبتمرب  4 -آب/أغسطس 16قرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  ((أ

 ، املرفق.1والتصويب(، الفصل األول، القرار  A.93.1.8)منشورات األمم املتحدة رقم املبيع 



SAICM/OEWG.2/4 

19 

بازل املتعلقة مبراقبة حركة النفايات اخلطرة  اتفاقيةذات الصلة، مثل االلتزامات مبوجب الصكوك الدولية 
 عرب احلدود وبالتخلص منها؛

التشجيع على إعداد معلومات متسقة ومتكاملة بشأن املواد الكيميائية، مثاًل من خالل  ( و)
 السجالت الوطنية إلطالق املواد امللوثة ونقلها؛

الثقيلة الضارة بالصحة البشرية وبالبيئة، مبا يف  تعزيز تقليل املخاطر اليت تشكلها الفلزات ( ز)
ذلك عن طريق استعراض الدراسات ذات الصلة، من قبيل التقييم العاملي للزئبق ومركباته الذي أعده 

 .برنامج األمم املتحدة للبيئة

_____________ 


