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النهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت يف فرتة ما بعد عام  :٢٠٢٠االعتبارات
املتعلقة ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت
يف فرتة ما بعد عام ٢٠٢٠

ورقة يقدمها الرئيسان املشاركان لعملية ما بني الدورات بشأن النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية
للمواد الكيميائية واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت بعد عام ٢٠٢٠
مذكرة من األمانة
 -1تتشرف األمانة أبن تقدم إىل الفريق العامل املفتوح العضوية ورقة أعدها الرئيسان املشاركان لعملية ما بني
الدورات بشأن النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت
بعد عام ( 2020انظر املرفق) .وطُلب إىل الرئيسني املشاركني صياغة هذه الورقة خالل االجتماع الثاين لعملية ما
بني الدورات ،ابلتشاور مع املكتب ،وبدعم من األمانة.
 -2وتتألف هذه الوثيقة من فرعني .ويقدم الفرع األول مالحظات متهيدية من الرئيسني املشاركني إىل املشاركني
يف االجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية بشأن املعلومات األساسية وسياق ورقتهما .ويرد يف الفرع الثاين
هيكل ألداة طوعية متعددة القطاعات وألصحاب مصلحة متعددين ،لكي ُُيال االقرتاح بشأهنا إىل الدورة اخلامسة
للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية للنظر فيه ،ابالستناد إىل النهج االسرتاتيجي احلايل وعلى حنو يسمح
ابستمرارية اجلهود احلالية ذات الصلة.
 -3وينبغي أن تُقرأ هذه الوثيقة ابالقرتان مع الورقة املشروحة الصادرة عن الرئيسني املشاركني بشأن النهج
االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت بعد عام  ،2020اليت ستتاح للمشاركني كوثيقة
معلومات (.)SAICM/OEWG.3/INF/2
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 -4وقد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية يف استعراض الورقة ابلتفصيل ومواصلة تطويرها كإحدى نتائج
اجتماعه .وعالوة على ذلك ،قد يرغب الفريق يف أن يسند أي مهام متصلة بذلك إىل الرئيسني املشاركني لعملية
ما بني الدورات يف سياق التحضري للدورة اخلامسة للمؤمتر.
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املرفق
ورقة يقدمها الرئيسان املشاركان لعملية ما بني الدورات بشأن النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية
للمواد الكيميائية واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت بعد عام ٢٠٢٠
أوالا  -املالحظات التمهيدية من الرئيسني املشاركني إىل االجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية
ألف  -معلومات أساسية
 - 1بدأ العمل ابلنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف عام  ،2006ويتمثل هدفه العام يف
”حتقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياهتا حبيث يتم حبلول عام  ،2020استخدام وإنتاج هذه
املواد الكيميائية بطريقة تؤدي إىل تقليل اآلاثر الضارة الكبرية على صحة اإلنسان والبيئة إىل أدىن حد ‘‘.ويشرف
على تنفيذ النهج االسرتاتيجي املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية  -وهو منتدى متعدد القطاعات،
ألصحاب املصلحة املتعددين.
 - 2ويوفر النهج االسرتاتيجي منرباً مي ّكن القطاعات وأصحاب املصلحة من العمل سوايً بصورة طوعية من
أجل محاية صحة اإلنسان والبيئة من اآلاثر الضارة للمواد الكيميائية طوال دورة حياهتا .ويقع النهج االسرتاتيجي
يف السياق األوسع لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت على الصعيد العاملي ،الذي يشمل على سبيل املثال
ال احلصر النُ ُهج املل ِزمة قانوانً من قبيل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ،واللوائح الصحية الدولية (،)200٥
وبعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية ،ويدعم ذلك السياق.
 - 3واعرتف املؤمتر يف دورته الرابعة يف عام  ،201٥بضرورة بدء النظر يف الرتتيبات لفرتة ما بعد عام .2020
وعلى وجه التحديد ،شرع املؤمتر يف عملية ملا بني الدورات من أجل إعداد التوصيات بشأن النهج االسرتاتيجي
واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ملا بعد عام ( 2020عملية ما بني الدورات) ،لكي ينظر فيها املؤمتر
يف دورته اخلامسة ،املقرر عقدها يف الفرتة من  ٥إىل  9تشرين األول/أكتوبر  2020يف بون ،أملانيا .وتقرر أن
تشمل عملية ما بني الدورات اجتماعني سابقني لالجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية ،املقرر عقده يف
الفرتة من  2إىل  4نيسان/أبريل  2019يف مونتيفيديو ،واجتماعاً واحداً يُعقد يف الفرتة الفاصلة بني االجتماع
الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية والدورة اخلامسة للمؤمتر .وعالوة على ذلك ،قد ينظر الفريق العامل املفتوح
العضوية يف الدعوة إىل عقد اجتماع إضايف ضمن عملية ما بني الدورات قبل عقد الدورة اخلامسة للمؤمتر.
وعقد االجتماع األول من عملية ما بني الدورات يف الفرتة من  ٧إىل  9شباط/فرباير  201٧يف برازيليا،
-4
ُ
واالجتماع الثاين يف الفرتة من  13إىل  1٥آذار/مارس  201٨يف استكهومل .وتتاح املعلومات بشأن هذين
االجتماعني على املوقع الشبكي للنهج االسرتاتيجي(.)1
 - ٥ويف ختام االجتماع الثاين لعملية ما بني الدورات ،ويف سياق توجيه االنتباه إىل ضرورة إحراز مزيد من
التقدم ،طلبت مجيع املناطق والقطاعات إىل الرئيسني املشاركني صياغة ورقة تُقدَّم إىل االجتماع الثالث للفريق
العامل املفتوح العضوية الستخدامها كأساس للمناقشات .وكان من املقرر أن يعد الرئيسان املشاركان الورقة
ابلتشاور مع املكتب وبدعم من األمانة؛ على أن تستند الورقة إىل نتائج االجتماعني األول والثاين ملا بني الدورات،
مع مراعاة طلبات أصحاب املصلحة ونتائج آخر االجتماعات اإلقليمية.
(.www.saicm.org )1
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 - 6ومتشياً مع القرار  ،4/4نظران يف خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030والقرار  ٥/1الصادر عن مجعية
األمم املتحدة للبيئة والوثيقة اخلتامية املتصلة به بشأن تدعيم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت على املدى
الطويل ( (UNEP/EA.1/5/Add.2أثناء صياغة هذه الورقة.
 - ٧وأوعز املؤمتر يف الفقرة  12من قراره  4/4إىل الفريق العامل املفتوح العضوية أن ينظر يف استنتاجات
التقييم املستقل للنهج االسرتاتيجي للفرتة  201٥-2006وأي توصيات حددهتا عملية ما بني الدورات لكي
ينظر فيها املؤمتر يف دورته اخلامسة.
-٨

واتساقاً مع القرار  ،4/4نظران أيضاً يف ما يلي أثناء صياغة هذه الورقة:
(أ)

مشروع التقييم املستقل للنهج االسرتاتيجي للفرتة 201٥-2006؛

(ب) التوجه العام والتوجيهات العامة لتحقيق هدف عام  2020املتمثل يف اإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية()2؛
(ج) إعالن ديب بشأن اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ( ،SAICM/ICCM.1/7املرفق األول)
واالسرتاتيجية اجلامعة للسياسات (املرجع نفسه ،املرفق الثاين)؛
(د) قرار مجعية الصحة العاملية  4-69وخريطة الطريق املنبثقة عنه الصادرة عن منظمة الصحة العاملية
لتعزيز مشاركة قطاع الصحة يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي؛
(ه) الواثئق األخرى ذات الصلة والتقارير الصادرة عن املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية،
والفريق العامل املفتوح العضوية ،واالجتماعات اإلقليمية ،والقرارات ذات الصلة املنبثقة عن املنتدايت األخرى
وغريها من الواثئق ذات الصلة.
 - 9وسيسرتشد االجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية أيضاً بنتائج اإلصدار الثاين من التوقعات
العاملية للمواد الكيميائية.
ابء  -السياق
 - 10استمعنا إىل آراء متنوعة بشأن نطاق عملية ما بني الدورات .وأعرب العديد من أصحاب املصلحة عن
رغبتهم يف استمرار النهج االسرتاتيجي (أو أداة طوعية مماثلة له) ،ولكن مع إدخال بعض التعديالت على النموذج،
منها تعزيز املشاركة القطاعية وحتسني الرتتيبات املتعلقة ابلتنفيذ .واقرتح آخرون ضرورة أن يدور احلوار أيضاً حول
اسرتاتيجية أو إطار عاملي أوسع نطاقاً يشمل حتت مظلة واحدة الرتتيبات املؤسسية الطوعية وامللزمة قانوانً على
حد سواء (القائمة ورمبا اجلديدة منها) واملتعلقة ابملواد الكيميائية والنفاايت .ويف هذا الصدد ،قد يرى الفريق العامل
املفتوح العضوية أن املبادرة األوسع نطاقاً تتطلب من اهليئات اإلدارية التابعة جلميع املنظمات واألدوات املنخرطة
اإلعالن عن اهتمامها ابملشاركة يف مثل هذه املبادرة قبل أن يتسىن اعتمادها رمسياً.
 - 11ويف الفقرة  9من إعالن ديب ،أعلن الوزراء ،ورؤساء الوفود ،وممثلون عن اجملتمع املدين والقطاع اخلاص
عن عزمهم على تنفيذ اتفاقات إدارة املواد الكيميائية الواجبة التطبيق اليت هم طرف فيها ،بغية تعزيز االتساق
وأوجه التآزر القائمة بينهم والعمل على معاجلة الثغرات القائمة ،حسب االقتضاء ،يف إطار السياسة الدولية للمواد
الكيميائية.
( )2ميك ن االط الع عليها على الراب ط التايل:
.)US/Default.aspx
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 - 12وكانت إحدى القوى الدافعة الرئيسية إلنشاء النهج االسرتاتيجي على النحو املنصوص عليه يف الفقرة ٥
من االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات ،هي االعرتاف بوجود ثغرات متنامية فيما بني قدرات خمتلف البلدان على
إدارة املواد الكيميائية على حنو آمن ،واحلاجة إىل حتسني أوجه التآزر بني األدوات والعمليات القائمة ،واإلحساس
املتزايد بضرورة تقييم وإدارة املواد الكيميائية بصورة أكثر فعالية لتحقيق هدف عام  2020امل ّبني يف الفقرة  23من
خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة (خطة جوهانسربغ للتنفيذ) (.)2002
 - 13ومنذ إنشاء النهج االسرتاتيجي يف عام  ،2006حتقق الكثري من أجل حتسني إدارة املواد الكيميائية.
ص ِّمم النهج االسرتاتيجي حبيث يكون جامعاً للقطاعات
وعلى النحو املذكور يف مشروع تقرير التقييم املستقلُ ،
وأصحاب املصلحة املتعددين ،وميثل التكامل بني خمتلف القطاعات أحد املسارات الرئيسية لنجاحه .وسيؤدي
بذل املزيد من اجلهود لتوسيع نطاق مشاركة القطاعات وأصحاب املصلحة ملا بعد عام  2020متشياً مع خطة
عام  2030إىل زايدة تعزيز التقدم احملرز حىت اآلن يف جمال دعم هدف عام  .2020وستؤدي زايدة متثيل قطاعات
الصحة والزراعة واملالية والصناعة ضمن جهات التنسيق احلكومية والوطنية واإلقليمية إىل دعم اجلهود الرامية إىل
تعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية على نطاق اإلدارات احلكومية .وعلى مستوى أصحاب املصلحة غري
احلكوميني ،ستفضي إىل زايدة دعم هذا املسار مواصلة اجلهود الرامية إىل التواصل على نطاق أوسع وتوعية
املؤسسات التجارية والصناعات يف املراحل النهائية من سلسلة اإلنتاج فضالً عن اجملتمع املدين.
 - 14ومن املسلم به أن النهج العاملي احلايل ال يزال جمزأً ،ومن شأن وجود منرب شامل أن يعزز التعاون والتعاضد
بني أصحاب املصلحة والقطاعات املعنية ،مع بناء القدرات يف الوقت ذاته ،وزايدة الكفاءة العامة والتعجيل ابختاذ
إجراءات لتحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت .وسيتمثل الغرض من املنرب العاملي يف توفري مظلة
شاملة لتعزيز العمل والتعاون على نطاق الكياانت القائمة ،مع احرتام استقالهلا القانوين الفردي.
 - 1٥ومن هذا املنطلق ،يقرتح الرئيسان املشاركان قيام أصحاب املصلحة يف االجتماع الثالث للفريق العامل
املفتوح العضوية ابلنظر فيما يلي:
(أ) اإلدالء بتوصيات بشأن أداة طوعية متعددة القطاعات ألصحاب املصلحة املتعددين تتم إحالتها
للدورة اخلامسة للمؤمتر ليتم النظر فيها واختاذ قرار بشأهنا ،تستند إىل النهج االسرتاتيجي احلايل وتسمح ابستمرارية
اجلهود احلالية ذات الصلة ،كتلك املبذولة من أجل حتديد الثغرات وبناء القدرات وتنفيذ خطط إلدارة املواد
الكيميائية .وهذا هو حمور تركيز هذه الورقة ،ولغرض املناقشات ذات الصلة ،ميكن اإلشارة إليها ابسم ’’النهج
االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ،اإلصدار .‘‘)3(0-2
(ب) النظر يف إمكانية إقامة منرب ذي نطاق أوسع ملعاجلة الطابع اجملزأ للمبادرات واالتفاقات الرامية
إىل تعزيز اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية والنفاايت .وأثناء تطوير النهج الوارد يف البند (أ) أعاله ،ارأتى كثريون
أن الرؤية واألهداف االسرتاتيجية والغاايت املوضوعة ميكن تطبيقها أيضاً على منرب أوسع لإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية والنفاايت .وعلى وجه التحديد ،يُقرتح أن ينظر الفريق العامل املفتوح العضوية يف إمكانية تطبيق الرؤية
واألهداف والغاايت على منرب أوسع قادر أن تؤثر يف جممل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت.
 - 16ومن شأن التماس املشاركة الرفيعة املستوى أن ُيشد الوعي والدعم من أجل العمل الدويل يف جمال املواد
الكيميائية والنفاايت .وقد يفضي ذلك إىل زايدة الزخم وتركيز املوارد بطريقة منسقة يف كامل نطاق األنشطة
( )3جتدر اإلشارة إىل أن التسمية املقرتحة ستستعرض ورمبا تنقح خالل سري العمل.
5
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املتعددة القطاعات املتعلقة ابملواد الكيميائية والنفاايت .فعلى سبيل املثال ،ميكن إحالة التوصيات الصادرة عن
الدورة اخلامسة للمؤمتر إىل اجلمعية العامة .ومن مث ،ميكن للدول األعضاء عندئذ إحالة قرار اجلمعية العامة إىل
أكثر هيئات اإلدارة صلة ابملوضوع ،حسب االقتضاء (مثل مؤمترات األطراف يف االتفاقات البيئية املتعددة
األطراف ،ومجعية الصحة العاملية ،ومجعية األمم املتحدة للبيئة ،ومؤمتر العمل الدويل ،ومؤمتر منظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة) لكي تتفق على اإلجراءات املناسبة اليت ينبغي أن تتخذها كل من تلك اهليئات على النحو املبني
يف قرار اجلمعية العامة.
 - 1٧وميكن للمشاركني أن يواصلوا املناقشات بشأن ذلك املنرب األوسع نطاقاً مبزيد من التفصيل خالل عملية
ما بني الدورات القادمة إذا ما رغب يف ذلك االجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية ،فيما يتعلق مبا
يلي( :أ) نطاق ذلك املنرب األوسع نطاقاً ودوره ووظيفته وكيفية إدارته؛ (ب) عملية مواصلة تطوير مثل ذلك املنرب
األوسع نطاقاً بغرض تقدمي التوصيات يف الدورة اخلامسة للمؤمتر .ومن شأن هذه املناقشات ونتائجها أن تسهم
يف املناقشات اليت جتري يف املنتدايت األخرى دون املساس هبا.
 - 1٨وأخرياً ،نود أن نلقي الضوء على وجود آراء خمتلفة بشأن نطاق النفاايت اليت يتعني التصدي هلا بعد عام
 ،2020ومدى ضرورة إجراء مزيد من املناقشات يف هذا الصدد.

اثنيا  -ورقة الرئيسني املشاركني :اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ملا بعد عام ٢٠٢٠
ألف  -الديباجة
()4

االعتبارات

 -19ميكن صياغة ديباجة والنظر فيها يف اتريخ الحق من هذه العملية ،على سبيل املثال ،خالل االجتماع
الثالث لعملية ما بني الدورات .وإذا سُعي إىل وضع الديباجة ،فيجوز أن تستند إىل حد كبري على نص موجود
مسبقاً من إعالن ديب ،أو خطة عام  ،2030أو القرار  4/4الصادر عن املؤمتر ،أو القرارات واإلعالانت املتعلقة
ابملوضوع املنبثقة من املنتدايت األخرى ،وغريها من النصوص ذات الصلة.
 -20وقد يرغب االجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية يف مناقشة النتائج املتوخاة للدورة اخلامسة
للمؤمتر وكيفية ارتباطها ابلديباجة احملتملة واإلعالانت مستقبلية ،والنظر فيما إذا كان سيتم إعداد نص مقرتح يف
املستقبل.
االعتبارات

 -21صُِمّمت املقدمة والبنية املبيّنان يف هذه الورقة على غرار االسرتاتيجية الشاملة للسياسات ،مع أخذ
املناقشات وإسهامات أصحاب املصلحة خالل عملية ما بني الدورات حىت اآلن يف عني االعتبار.

 -22إن جمموعة اإلجراءات العاملية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت تعزز مشاركة وعمل أصحاب
املصلحة والقطاعات املتعددين بصورة شاملة على املستويني الوطين والدويل ،بوسائل منها النُهج امللزمة وغري امللزمة
على حد سواء ،وتساهم يف خطة عام .2030

( )4ترد يف هذه الورقة اعتبارات من شأهنا أن توفر أساساً منطقياً تفسريايً للقارئ.
6
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 -23وابالعتماد على النتائج واخلربات والدروس املستفادة من النهج االسرتاتيجي منذ وضعه يف عام ،2006
تعكس األداة املقرتحة هنا االعرتاف ابحلاجة إىل زايدة مشاركة القطاعات وأصحاب املصلحة يف العمل معاً حلماية
الصحة البشرية والبيئة من اآلاثر الضارة النامجة عن املواد الكيميائية طوال دورة حياهتا وعن النفاايت.
 -24وتصف هذه الوثيقة التوصيات بشأن أداة ألصحاب املصلحة املتعددين والقطاعات املتعددة للعمل
واملشاركة هتدف إىل تسريع التقدم وتعزيز الشراكات ،مبا يتماشى مع اهلدف  1٧من أهداف التنمية املستدامة
(تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية املستدامة) ،بغية محاية صحة اإلنسان والبيئة
من اآلاثر الضارة للمواد الكيميائية طوال دورة حياهتا وللنفاايت.
جيم  -الرؤية
 -2٥تتمثل الرؤية املشرتكة بني مجيع أصحاب املصلحة يف محاية الصحة البشرية والبيئة من اآلاثر الضارة للمواد
الكيميائية والنفاايت ،من أجل ضمان حياة صحية وكوكب مستدام وسامل للجميع.
دال  -النطاق
 -26يغطي نطاق األداة املقرتحة اجلوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية والصحية والزراعية وتلك املتعلقة
ابلعمالة ،اليت تنطوي عليها إدارة املواد الكيميائية والنفاايت ،من أجل تعزيز التنمية املستدامة والنُ ُهج الدائرية.
ويضع النهج االسرتاتيجي األدوات والعمليات اليت مت تطويرها حىت اآلن يف عني االعتبار على النحو الواجب،
ويتسم ابملرونة الكافية ملراعاة ما يستجد منها دون ازدواجية يف اجلهود.
 -2٧ويتسم إشراك مجيع القطاعات وأصحاب املصلحة ذوي الصلة طوال دورة احلياة على املستوايت احمللية
والوطنية واإلقليمية والعاملية أبمهية حرجة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت .ويشمل أصحاب املصلحة
احلكومات ،ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية ،واملنظمات احلكومية الدولية ،واجملتمع املدين ،والصناعات،
واألعمال التجارية ،والقطاع املايل ،والعاملني ،وجتار التجزئة واألوساط األكادميية .ويُفهم أن القطاعات تشمل،
على سبيل املثال ال احلصر ،الزراعة ،والبيئة ،والصحة ،والتعليم ،والتمويل ،والتنمية ،والتشييد والعمالة.
هاء  -املبادئ والنُ ُهج

 -2٨ينبغي أن يسرتشد أصحاب املصلحة مبا يلي لدى وضع وتنفيذ اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت:
(أ)

املبادئ والنُ ُهج يف اجملاالت التالية:

’‘1

حتويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام )201٥( 2030

’‘2

املستقبل الذي نصبو إليه ()2012

’‘3

املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان :تنفيذ إطار األمم
املتحدة املعنون ”احلماية واالحرتام واالنتصاف“ ()2011

’‘4

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ()200٧

’‘٥

إعالن ديب بشأن اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ()2006

’‘6

خطة جوهانسربغ للتنفيذ ()2002
7
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’‘٧

إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية ()2000؛

’‘٨

إعالن ابهيا بشأن السالمة الكيميائية ()2000

’‘9

إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ()1992

’ ‘10جدول أعمال القرن  ،)1992( 21خاصة الفصول  6و ٨و 19و 20منه
’ ‘11إعالن مؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبيئة البشرية (إعالن استكهومل بشأن البيئة
البشرية) ( )19٧2وخاصة املبدأ  22فيه
(ب) االتفاقات والربامج التالية ،حيثما انطبقت:
’‘1

اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ()201٧

’‘2

مدونة قواعد السلوك الدولية بشأن إدارة مبيدات اآلفات ()2014

’‘3

اللوائح الصحية الدولية ()200٥

’‘4

اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية
ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية ()2004

’‘٥

اتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة ()2004

’‘6

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  1٧4بشأن منع احلوادث الصناعية الكربى
()199٧

’‘٧

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  1٧0املعنية ابلسالمة عند استخدام املواد
الكيميائية يف العمل ()1993

’‘٨

اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود
()1992

’‘9

بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون ()19٨9

 -29وتتضمن القائمة الواردة أعاله املبادئ والنُ ُهج واالتفاقات العاملية .وينبغي للجهات صاحبة املصلحة أن
تسرتشد أيضاً أبي مبادئ أو ُهنُج أو اتفاقات إقليمية ذات صلة تنطبق على مناطقها أو على مسائل بعينها.
واو  -األهداف والغاايت االسرتاتيجية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت
 -30من 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:
اهلدف االسرتاتيجي ابء:

8

يتم حتديد التدابري وتنفيذها وإنفاذها من أجل منع الضرر الناجم عن املواد الكيميائية
طوال دورة حياهتا وعن النفاايت ،وتقليلها إىل أدىن حد؛
إنتاج املعرفة والبياانت واملعلومات والتوعية على حنو شامل و ٍ
كاف ،وإاتحتها للجميع
لتمكني اختاذ القرارات واإلجراءات املستنرية؛
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اهلدف االسرتاتيجي جيم:

حتديد املسائل املثرية للقلق اليت تستدعي اختاذ إجراءات عاملية وترتيبها حسب
األولوية ومعاجلتها؛

اهلدف االسرتاتيجي دال:

حتقيق أقصى قدر ممكن من املنافع ومنع املخاطر على صحة اإلنسان والبيئة من
خالل احللول املبتكرة واملستدامة والتفكري االستشرايف؛

اهلدف االسرتاتيجي هاء:

اعرتاف اجلميع أبمهية اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت من أجل حتقيق
التنمية املستدامة ،والتعجيل ابإلجراءات ،وإنشاء الشراكات الالزمة لتعزيز التفاعل
بني أصحاب املصلحة ،وتعبئة املوارد.

 -31وترد يف التذييل الغاايت املستهدفة اليت من شأهنا أن تدعم حتقيق كل هدف من األهداف.
زاي  -الرتتيبات املؤسسية
-1

()5

املؤمتر الدويل

 -32من شأن املؤمتر الدويل أن يضطلع إبجراء استعراضات دورية لألداة .وستكون مهام هذا املؤمتر كما يلي:
’‘1

تعزيز تنفيذ األدوات والربامج الدولية القائمة املتعلقة ابملواد الكيميائية والنفاايت ،وتعزيز االتساق
فيما بينها؛

’‘2

دعم تعزيز القدرات الوطنية يف جمال إدارة املواد الكيميائية والنفاايت؛

’‘3

تشجيع وتعزيز ودعم املشاركة من جانب اجلهات صاحبة والقطاعات والتفاعل بينها يف سياق
املؤمتر الدويل وبرانمج العمل؛

’‘4

تعزيز الوعي ابلتطورات واالجتاهات اجلديدة وحتديد الروابط بينها وبني التنمية املستدامة؛

’‘٥

النهوض ابالسرتاتيجية وحتديد أولوايت برانمج العمل؛

’‘6

حتديد العمليات الرامية إىل توجيه اإلجراءات املناسبة بشأن املسائل املثرية للقلق على الصعيد
العاملي عند نشوئها وتيسري وإقامة توافق يف اآلراء وتوفري السبل املؤدية إىل تركيز االهتمام على
األولوايت من أجل العمل التعاوين؛

’‘٧

تقدمي التوجيه إىل األمانة وإىل أصحاب املصلحة بشأن التنفيذ؛

’‘٨

إنشاء وتكليف هيئات خرباء تقنية و/أو سياساتية و/أو علمية فرعية و/أو خمصصة حسب
االقتضاء؛

’‘9

تيسري تعبئة املوارد املالية والتقنية الالزمة لتفعيل وتنفيذ اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت؛

’‘10

تلقي التقارير من مجيع أصحاب املصلحة املعنيني عن التقدم احملرز يف جمال التنفيذ ،ونشر
املعلومات حبسب االقتضاء؛

’‘11

تقييم تنفيذ الربامج اليت حتقق الرؤية وتقدمي التقارير عنها هبدف استعراض التقدم احملرز مقارنة
ابألهداف والغاايت واملعامل الرئيسية وحتديث برانمج العمل حسب االقتضاء.

( )٥تسليماً منّا أبن اجلهات صاحبة املصلحة حتتاج إىل التفكر ملياً يف العنوان ،فإننا نستخدم حالياً املصطلح العام ’’املؤمتر
الدويل‘‘.
9
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 -33وسيشمل املؤمتر الدويل جزءاً رفيع املستوى ومتعدد القطاعات ألصحاب املصلحة املتعددين .وسيكون
الغرض من ذلك اجلزء على النحو التايل:

-٢

’‘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 ،متشياً مع خطة عام ،2030
مع مشاركة أصحاب املصلحة من املنظمات غري احلكومية وفقاً للنظام الداخلي الساري؛

’‘3

تعزيز إدراج سياسات اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف اخلطط الوطنية للتنمية
املستدامة ويف اخلطط وامليزانيات القطاعية ذات الصلة (فيما يتعلق ،على سبيل املثال ،مبجاالت
الصحة والعمل والقضااي االجتماعية والبيئة والزراعة ومصائد األمساك واحلراجة والبحث
والتعليم)؛

’‘4

تعزيز الروابط والشراكات وترتيبات وآليات التنسيق الوطنية للمواد الكيميائية والنفاايت على
املستوايت الوطنية واإلقليمية والدولية؛

’‘٥

تعزيز الروابط والشراكات وترتيبات وآليات التنسيق الوطنية للجوانب والقطاعات األخرى ذات
الصلة ،مبا يف ذلك التنوع البيولوجي وتغري املناخ ،ومع أصحاب املصلحة اآلخرين يف خطة عام
 2030على املستوايت الوطنية واإلقليمية والدولية.

مكتب املؤمتر الدويل
 -34ينبغي أن يكون للمؤمتر الدويل مكتب يتوىل املهام وفقاً 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

-3

األمانة
-3٥
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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 لدعم التنفيذ من أصحاب املصلحة ،وكذلك توفري خدمات مراكز تبادل املعلومات؛
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’‘٥

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 مجيع اجلهات صاحبة املصلحة.

حاء  -آليات دعم التنفيذ
-1

النظام الداخلي

االعتبارات
 -36عند االنتهاء من تقدمي املزيد من التفاصيل عن شكل األداة اجلديدة ووظيفتها ،قد تود اجلهات صاحبة
املصلحة أن تنظر يف النصوص املتعلقة ابلنظام الداخلي للمؤمتر الدويل .ويف هذا الصددُ ،يتفظ النظام الداخلي
املعتمد خالل الدورة الثانية للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية أبمهيته .وقد يكون من املفيد استعراض
وحتديث القواعد املنشأة من أجل املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية يف دورته الثانية عمالً بقراره ،1/2
وذلك حسب االقتضاء واألمهية.
-٢

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

ومن أجل تسهيل التواصل على الصعيدين الوطين والدويل ،ينبغي أن تعني أو تنشئ كل حكومة شبكة
من جهات التنسيق الوطنية اليت متثل الطابع اجلامع ألصحاب املصلحة املتعددين والقطاعات املتعددة
الذي تتسم به األداة ،بغية التواصل بشأن 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.

’‘3

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 والزراعة
والعمل) ملعاجلة األولوايت الوطنية.
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-3

التعاون والتنسيق على الصعيدين اإلقليمي والقطاعي
’‘1

ختتلف األولوايت والقدرات املتعلقة ابلتنفيذ بني املناطق واملناطق دون اإلقليمية ابختالف الظروف
االقتصادية وغريها.

’‘2

ويؤدي التعاون اإلقليمي واألقاليمي والقطاعي أدواراً أساسية يف دعم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت على مجيع املستوايت ،مبا يف ذلك بني الشركاء التجاريني واملنظمات اإلقليمية األخرى.

’‘3

وتضطلع االجتماعات 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 أيضاً
من بلورة مواقف إقليمية بشأن املسائل الرئيسية.

’‘4

شجع األقاليم واملناطق دون اإلقليمية ،حسب االقتضاء ،على القيام مبا يلي:
وتُ َّ
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.
’‘٥

-4

-5

مشاركة اهليئات احلكومية الدولية ،واملنظمات الدولية ،والربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية ،واالتفاقيات املتعلقة ابملواد الكيميائية والنفاايت
’‘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 ،والربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية ،واالتفاقيات املتعلقة ابملواد الكيميائية والنفاايت أن تنسق األنشطة وبرامج العمل ذات
الصلة ،متشياً مع خطة عام  2030وضمن والايت كل منها .وميكن لالتفاقيات والربامج اإلقليمية أن
تسهم أيضاً إسهاماً كبرياً يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،كما ينبغي أن تضطلع ابلتنسيق
حسب االقتضاء.

مشاركة اجلهات الفاعلة غري احلكومية
’‘1

12

وتؤدي جهات التنسيق اإلقليمية دوراً تيسريايً 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.

ينبغي أن تواصل اجلهات الفاعلة غري احلكومية املسامهة بنشاط من خالل اخلربات والبياانت واملعارف
يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت بوصفها جزءاً 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 إسهاماً كبرياً يف تنفيذ اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت .فهذه املنظمات ميكنها أن
تعمل كموارد فعالة للسالمة الكيميائية من خالل توليد البياانت ،ورفع مستوى الوعي العام واملسامهة يف
تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج السالمة الكيميائية.

مشاركة الصناعة واألعمال التجارية
’‘3

من شأن اإلجراءات التعاونية وبناء القدرات والتوجيه من الصناعات واألعمال التجارية يف جمال األولوايت
العاملية أن تقدم إسهامات كبرية فيما يتعلق بتنفيذ اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت .ويشمل
ذلك ،يف مجلة أمور ،املبادرات الصناعية الطوعية ،واإلدارة اجليدة للمنتجات ،والكيمياء املراعية للبيئة،
وتبادل املعلومات.

’‘4

وينبغي جلميع قطاعات الصناعة املشاركة يف إعداد وتنفيذ املتطلبات القانونية ،والسياسات ،واملشاريع،
والشراكات املتعلقة ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت .وينبغي أن تشمل دورة اإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية دورة احلياة الكاملة ،مبا يف ذلك املنتجني األوليني ،وقطاع الصناعة التحويلية واملوزعني
والبائعني يف املراحل النهائية ،استناداً 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.

مشاركة األوساط األكادميية
’‘٥
-6

ينبغي لألوساط األكادميية أن تساهم وتتعاون من أجل إنتاج املعارف والبياانت واملعلومات ذات الصلة
برصد املواد الكيميائية والنفاايت ،مبا يف ذلك ما يتعلق ابملسائل اليت تستدعي اختاذ إجراءات عاملية.

هيئات اخلرباء الفرعية واملخصصة
 -3٧ينبغي 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 ال تشملها املنابر القائمة.
 -3٨وينبغي أن تكون تلك اجملموعات متوازنة جغرافياً وشفافة ومرنة وذات مصداقية أكادميية؛ 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:
’‘1

حتديد وترتيب األولوايت وتقدمي التوصيات من أجل معاجلة املسائل املتعلقة ابملواد الكيميائية
والنفاايت املثرية للقلق على الصعيد العاملي؛

’‘2

وتيسري التنفيذ يف البلدان النامية ،عن طريق وسائط منها مثالً خمططات تنظيمية أساسية؛

’‘3

وتقييم حجم املواد الكيميائية والنفاايت ،ومصادرها وتكاليفها الصحية والبيئية ،وحتليل خيارات
االستجابة وتطويرها؛
13

SAICM/OEWG.3/4

-7

’‘4

وتيسري االبتكار وتقدمي التوصيات اليت حتقق أكرب قدر ممكن من منافع البدائل املستدامة واألكثر
أماانً؛

’‘٥

ووضع مؤشرات لدعم االستعراض الفعال لألهداف والغاايت واملعامل الرئيسية ،والتشغيل الفعال
لألداة.

آليات أخرى لدعم التنفيذ

االعتبارات
 -39مبجرد حتديد اآلليات اليت تناولتها األقسام الفرعية من  1إىل  6أعاله ،وميكن مناقشة آليات أخرى لدعم
التنفيذ ،منها ما يلي:
•

اآلليات املالئمة والفعالة لتقييم التقدم احملرز؛

•

آليات بناء القدرات؛

•

آلية لتحديث األداة مع مرور الوقت؛

•

آليات لتعاون ومشاركة اجلهات املتعددة القطاعات/أصحاب املصلحة املتعددين.

أوالا  -االعتبارات املالية

-1

هنج متكامل للتمويل

 -40يضطلع 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
 -41ينبغي للحكومات الوطنية إدماج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف خططها وأولوايهتا اإلمنائية .وابلنسبة
للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،سيؤدي 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
 -42ينبغي لكياانت القطاع اخلاص يف مجيع 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.
 -43ويُطلب 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،
-44
يكمل التمويل اخلارجي عناصر التعميم واخنراط الصناعات .وينبغي أن ّ
ّ
مبا يف ذلك املعونة يف شكل مساعدات إمنائية ،من املصادر املبتكرة للجهات املاحنة ،واليت ميكن تسهيلها عن
طريق التعميم على املستوى الوطين.
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 -4٥وينبغي للماحنني ،حيثما أمكن ،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.
 -46وينبغي جلميع أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك اجلهات اخلريية ،والرأمساليون اجملازفون ،واملنظمات غري
احلكومية واجملتمع املدين ،املسامهة يف متويل األداة مبا لديهم من إمكانيات.
-٢

صندوق األموال احملدد لدعم التنفيذ

االعتبارات
 -4٧وفقاً للنهج االسرتاتيجي ،يُفرتض أن يكون الصندوق االستئماين لربانمج البداية السريعة عبارة عن
صندوق معني وحمدد زمنياً يهدف إىل متكني أنشطة الشروع يف التنسيق الوطين .وأُعرب عن جتارب إجيابية من
برانمج البداية السريعة واقرتح البعض ضرورة النظر يف متويل مماثل بعد عام  .2020وسلّط مشروع التقييم املستقل
الضوء على عدد من النجاحات اليت حققها برانمج البداية السريعة ،مبا يف ذلك مرونته وسهولة تطبيقه ،والطابع
امللموس لنتائجه ،وما ُيققه من قيمة مقابل األموال املنفقة عليه ،واستدامة املشاريع اليت موهلا على أرض الواقع.
 -4٨وأشار بعض أصحاب املصلحة إىل احلاجة إىل صندوق جديد يُنشأ خصيصاً لدعم برانمج العمل ملا بعد
عام  ،2020ويكون متاحاً جلميع القطاعات.
-3

إنشاء شراكات متعددة القطاعات واملشاركة فيها
يشجع أصحاب املصلحة على إنشاء وتنفيذ شراكات متعددة القطاعات تكون مرتبطة خبطة العام
-49
َّ
 2030من أجل املعاجلة الفعالة للمسائل املتعلقة ابملواد الكيميائية والنفاايت املثرية للقلق على الصعيد العاملي.
ويشجع أصحاب املصلحة على استكشاف فرص التمويل من خالل إشراك اآلليات يف مجيع القطاعات.
َّ

-4

متويل األمانة

 -٥0تُدعى 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 أيضاً مبا يف ذلك الصناعة ،واملؤسسات واملنظمات غري احلكومية األخرى
إىل املسامهة.
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-5

اعتبارات أخرى

االعتبارات
 -٥1أاثر أصحاب املصلحة اقرتاحات ومواضيع أخرى ،مبا يف ذلك فرص تعبئة املوارد على الصعيدين اإلقليمي
والقطاعي.
 -٥2وقد يرغب أصحاب املصلحة يف التفكري فيما إذا كانت هذه االعتبارات قد انعكست بشكل مالئم يف
النص الذي اقرتحناه وتقدمي إسهامات أخرى ذات صلة ،حسب االقتضاء.
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التذييل
األهداف والغاايت االسرتاتيجية
فيما يلي بعض الغاايت لدعم حتقيق كل من األهداف االسرتاتيجية.
اهلدف االسرتاتيجي ألف :يتم حتديد وتنفيذ وإنفاذ التدابري من أجل منع األضرار النامجة عن املواد
الكيميائية طوال دورة حياهتا والنفاايت ،وتقليلها إىل أدىن حد ممكن(.)6
االعتبارات :يتوخى هذا اهلدف تلبية احلاجة إىل أن تتوفر لدى مجيع البلدان القدرات األساسية واألُطر القانونية
واآلليات املؤسسية من أجل إدارة املواد الكيميائية والنفاايت ،مبا يف ذلك االجتار غري القانوين هبا ،وأن تتوىل
اجلهات صاحبة املصلحة األخرى أيضاً ،مثل قطاع الصناعات ،مسؤولياهتا ملنع الضرر الناجم عن املواد الكيميائية
طوال دورة حياهتا.
الغاية ألف :1-تعتمد البلدان وتن ّفذ وتْن ِفذ األطر القانونية اليت تتناول الوقاية من املخاطر واحلد من اآلاثر الضارة
النامجة عن املواد الكيميائية طوال دورة حياهتا وعن النفاايت(.)٧

الغاية ألف :٢-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.
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 عاملياً
لتصنيف املواد الكيميائية وومسها.
الغاية ألف :4-قيام أصحاب املصلحة فعلياً 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.
اهلدف االسرتاتيجي ابء:

إنتاج املعارف والبياانت واملعلومات والوعي الشامل والكايف ،وإاتحتها وتيسري
احلصول عليها للجميع لتمكني اختاذ القرارات واإلجراءات املستنرية.

االعتبارات :يتوخى هذا اهلدف تلبية احلاجة إىل توفري معلومات وبياانت جديدة ملعاجلة الثغرات وزايدة الشفافية
وإمكانية الوصول إىل اخلدمات ،فضالً عن معاجلة احلاجة إىل تلقي التدريب والتعليم حلماية مجيع فئات اجملتمع.

الغاية ابء :1-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 دورة حياة املواد الكيميائية.

( )6ينصب تركيز هذه الورقة على السعي إىل توضيح األهداف والغاايت املقرتحة قبل تضمني أي أمثلة للمعامل الرئيسية.
( )٧قد يرغب أصحاب املصلحة يف أن يقرروا ما إذا كانت الغاايت ستكون حمددة زمنياً .مل تُدرج التواريخ يف مشروع هذه الوثيقة.
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الغاية ابء :٢-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 أماانً بيئياً ،وكذلك فيما
يتعلق بعمليات االستبدال واستخدام البدائل أكثر أماانً ،مثل اإليكولوجيا الزراعية.
اهلدف االسرتاتيجي جيم :حتديد املسائل املثرية للقلق اليت تستدعي اختاذ إجراءات عاملية وترتيبها حسب
األولوية ومعاجلتها.
االعتبارات :يتوخى هذا اهلدف تلبية احلاجة إىل حتديد وانتقاء ومعاجلة املسائل املثرية للقلق اليت تتطلب اختاذ
إجراءات عاملية فعالة .والقصد من ذلك هو تغطية مواضيع مماثلة من حيث طبيعتها للمواضيع اليت يغطيها النهج
االسرتاتيجي ،واملسائل الناشئة املتعلقة ابلسياسات وغريها من املسائل املثرية للقلق ،فضالً عن مواضيع مثل إدارة
مواد كيميائية بعينها ،وعبء املرض والتمويل .وقد تكون هناك حاجة إىل وضع وحتديد معايري املسائل املثرية
للقلق.
الغاية جيم :1-إنشاء برامج العمل ،مبا يف ذلك اجلداول الزمنية ،واعتمادها وتنفيذها يف جمال املسائل املثرية للقلق
اليت يتم التعرف عليها.
الغاية جيم :٢-توافر املعلومات املتعلقة إبدارة خصائص وخماطر املواد الكيميائية عرب سلسلة اإلمداد ،وإاتحة
احملتوايت الكيميائية للمنتجات للجميع لتمكني اختاذ القرارات املستنرية.
اهلدف االسرتاتيجي دال :حتقيق أقصى قدر من املنافع ومنع املخاطر على صحة اإلنسان والبيئة من
خالل احللول املبتكرة واملستدامة والتفكري االستشرايف.
االعتبارات :يتوخى هذا اهلدف تغطية احلاجة املستمرة للتفكري واحللول املبتكرة ملعاجلة اجلوانب احلالية واملستقبلية
إلدارة املواد الكيميائية والنفاايت ،كإدارة دورة احلياة ،واالقتصاد الدائري ،والكيمياء املراعية للبيئة واملستدامة،
والبدائل األكثر أماانً ،واألشكال األفضل من تكنولوجيا إعادة التدوير ،وكفاءة استخدام املوارد.
الغاية دال :1-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 :٢-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 دولياً
عند االقتضاء.
الغاية دال :4-تطبيق الشركات ملبادئ اإلنتاج املستدام وإدارة دورة احلياة 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.
اهلدف االسرتاتيجي هاء:

اعرتاف اجلميع أبمهية اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت من أجل
حتقيق التنمية املستدامة ،والتعجيل ابإلجراءات ،وإنشاء الشراكات الالزمة
لتعزيز التفاعل بني أصحاب املصلحة وتعبئة املوارد.

االعتبارات :يتوخى هذا اهلدف تلبية احلاجة إىل االلتزام الرفيع املستوى عرب احلدود القطاعية ،لضمان إيالء
االهتمام املناسب للمسألة ،واختاذ اإلجراءات الالزمة لتسريع وترية التقدم ،واإلسهام يف خطة التنمية املستدامة
لعام .2030
الغاية هاء :1-االعرتاف رمسياً 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 :٢-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.
_______________
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