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التقدم احملرز ابجتاه حتقيق اهلدف الشامل لعام 2020
املتمثل يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية :التقرير
املرحلي للفرتة 2016-2014

احملرز يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
تقرير موجز بشأن التقدم َّ
للفرتة 2016–2014
مذكرة من األمانة
 -1وفقا للفقرة  24من االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات للنهج اإلسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد
الكيميائية( ،)1جيري املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية استعراضات دورية للنهج االسرتاتيجي .وتتمثل
وظيفتان من وظائف املؤمتر يف هذا اجملال يف تلقي التقارير من مجيع أصحاب املصلحة املعنيني بشأن التقدم احملرز
يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي ،وتعميم املعلومات حسب االقتضاء ،وتقييم تنفيذ النهج اإلسرتاتيجي بغية استعراض
التقدم احملرز يف ضوء هدف عام  2020واختاذ املقررات االسرتاتيجية والربجمة ،وحتديد األولوايت وحتديث النهج
حسبما تقتضي الضرورة.
 -2وطلب املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية يف الفقرة  18من قراره  1/4إىل األمانة إعداد تقرير
مرحلي عن تنفيذ النهج اإلسرتاتيجي للفرتة  2016-2014وحتليل ملؤشرات التقدم الـبالغ عددها  20مؤشرا،
لينظر فيهما الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالث .وطلب املؤمتر أيضا إىل الفريق العامل املفتوح
العضوية النظر يف احلاجة إىل إعداد تقرير للفرتة  2019-2017لينظر فيه املؤمتر يف دورته اخلامسة يف عام
.2020
احملرز يف تنفيذ النهج اإلسرتاتيجي للفرتة  2016-2014يف مرفق الوثيقة
 -3ويرد تقرير موجز بشأن التقدم َّ
احلالية ،ويُتاح التقرير ابلكامل كوثيقة معلومات (.)SAICM/OEWG.3/INF/4
* .SAICM/OEWG.3/1

( )1متاح على املوقع التايل.www.saicm.org/Resources/Publications/tabid/5507/language/en-US/Default.aspx. :
K1900019

050319
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 -4وقد يرغب الفريق العامل يف الرتحيب ابلتقرير املرحلي للفرتة  2016-2014كما أعدته األمانة ويف
النظر يف نتائجه .وقد يرغب الفريق العامل أيضا يف أن يطلب إىل األمانة أن تعد تقريرا مرحليا رابعا للفرتة -2017
 2019وأن تنظر يف وضع ترتيبات إلعداد ذلك التقرير ،مبا فيها النُـ ُهج الالزمة لزايدة اإلبالغ.
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املرفق
أوالا-

تقرير موجز بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي للفرتة 2016–2014
معلومات أساسية
 -1تستمد املعلومات الواردة يف هذا التقرير من التقرير الكامل الذي أعدته األمانة بشأن التقدم احملرز يف
تنفيذ النهج إلسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية للفرتة .)SAICM/OEWG.3/INF/4( 2016-2014
وحيتوي التقرير الكامل على حتليل كامل لتقارير مرحلية قدمها أصحاب املصلحة يف النهج اإلسرتاتيجي ويقدم
مقارنة بني نتائج الفرتة  2016-2014ونتائج التقارير املرحلية للفرتتني  2010-2009و،2013-2011
ابإلضافة إىل مقارنة عامة مع التقرير األساسي للفرتة  2008-2006يف إطار املؤشرات ذات الصلة(.)1
 -2ووردت تقارير من  54حكومة ،و 5منظمات دولية حكومية ،و 3منظمات غري حكومية ،وهيئة واحدة
من اجملتمع املدين ،وهيئتني من القطاع خاص (راجع القائمة الواردة يف التذييل األول) .وبلغت ردود احلكومات
لفرتة اإلبالغ  2016-2014حنو  28يف املائة .وكان االختالف اإلقليمي يف التقارير الواردة كبريا ،فلبلدان من
منطقة أورواب الوسطى والشرقية مثلت  31يف املائة من تقدمي التقارير املرحلية ،لكن نسبتها مل تتجاوز  12يف املائة
من البلدان ،بينما كان متثيل منطقة دول أورواب الغربية ودول أخرى كبريا ،فمثلت  37يف املائة من تقدمي التقارير
املرحلية ،لكنها مل تتجاوز  16يف املائة من مجيع البلدان .وكان متثيل منطقة أفريقيا منخفضا على حن ٍو كبري يف الفرتة
املشمولة ابلتقرير ،إذ مل تشكل سوى  6يف املائة من نسبة التقارير بينما متثل نسبة  28يف املائة من مجيع البلدان.
 -3واستُخلصت البياانت بشأن أهداف اسرتاتيجية السياسات الشاملة ومؤشرات التقدم الـبالغ عددها 20
مؤشرا من االستبيان الذي أتيح عن طريق اإلنرتنت ألصحاب املصلحة يف النهج اإلسرتاتيجي كأداة لإلبالغ .وقد
ُحدث االستبيان منذ التقرير املرحلي السابق .وفُتح االستبيان اإللكرتوين لفرتة اإلبالغ  2016-2014لتلقي
اإلجاابت من  16حزيران/يونيه إىل  15أيلول/سبتمرب  .2017وعقب ذلك وطبقا للتوجيه الذي قدمه مكتب
الدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية ،مددت األمانة هذه الفرتة حىت  1كانون األول/ديسمرب
 .2017وأدت جهات التنسيق اإلقليمية للنهج اإلسرتاتيجي دورا يف تشجيع مجيع أصحاب املصلحة يف النهج
اإلسرتاتيجي الستكمال االستبيان اإللكرتوين.
 -4وابإلضافة إىل ذلك ،يتضمن التقرير التحليلي البياانت اليت مجعتها املنظمات املشاركة يف الربانمج املشرتك
بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية بشأن املؤشرات الثمانية للتقدم احملرز يف اإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية( ،)2مما استكمل البياانت املستخلصة من استبيان النهج االسرتاتيجي وقدم صورة أكثر مشوال.
( )1ترقيم املؤشرات الواردة يف هذا التقرير يعكس التحديث الذي أُدخل على الرتقيم واملبني يف االستبيان الذي يغطي فرتة اإلبالغ
 2016-2014والذي أتيح للجهات صاحبة املصلحة يف النهج االسرتاتيجي عن طريق شبكة اإلنرتنت.
( )2املؤشرات الثمانية للربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كما يلي :املؤشر ألف :عدد البلدان اليت
لديها ملفات قطرية (معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث)؛ املؤشر ابء :عدد البلدان اليت لديها سجل إطالق امللواثت ونقلها
(معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث)؛ املؤشر جيم :عدد البلدان اليت لديها مراكز ملكافحة السموم (منظمة الصحة العاملية)؛
املؤشر دال :البلدان اليت لديها ضوابط ملكافحة الرصاص يف دهاانت الزينة (منظمة الصحة العاملية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة)؛
املؤشر هاء :البلدان اليت نفذت تشريع مبيدات اآلفات بناء على مدونة قواعد السلوك الدولية ملنظمة األغذية والزراعة/منظمة
الصحة العاملية (منظمة األغذية والزراعة)؛ املؤشر واو :عدد البلدان اليت حققت قدرات أساسية يف جمال املواد الكيميائية يف إطار
اللوائح الصحية الدولية (منظمة الصحة الدولية)؛ املؤشر زاي :عدد األطراف ابتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل وميناماات
(األماانت)؛ املؤشر حاء :تنفيذ النظام املنسق عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها (معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث/اللجنة
االقتصادية ألورواب).
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 -5ويربز التقرير احلايل التقدم امللحوظ حنو تنفيذ األنشطة يف ظل املؤشرات املتعددة ابإلضافة إىل املؤشرات
اليت أظهرت تقدما أبطأ من املتوسط على مدار السنني .ويقارن التقرير البياانت اإلقليمية بتقارير فرتات اإلبالغ
السابقة ،ويشري إىل تركيز مشاريع الصندوق االستئماين لربانمج البداية السريعة وعددها خالل فرتة اإلبالغ ويناقش
نقاط القوى وأوجه التقدم اإلقليمية .ويشري التفاوت يف تنفيذ األنشطة يف إطار أهداف اسرتاتيجية السياسات
الشاملة بني مجيع املناطق إىل األولوايت اليت اختارهتا البلدان فيما خيص تنفيذ النهج االسرتاتيجي.
 -6ويوفر التقرير موجزا عن حتليل مؤشرات التقدم الـعشرين للنهج االسرتاتيجي ويربط هذه املؤشرات
ب ـ ـ ـ ’’العناصر األساسية‘‘ ذات الصلة احملدَّدة يف التوجه العام والتوجيهات الرامية إىل حتقيق هدف عام 2020
لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية (.)SAICM/ICCM.4/6

اثني ا-

حملة عامة عاملية
 -7بلغ املستوى العام للنشاط الذي أبْلغ عنه مجيع أصحاب الردود ،لفرتة اإلبالغ الثالثة ،2016-2014
حبسب مجيع املؤشرات  ،)3(0.59وكان هذا أعلى بنسبة  10يف املائة من فرتة اإلبالغ السابقة 2013-2011
( .)0.47ويوضح الشكل األول متوسط التقدم احملرز يف مستوى األنشطة لفرتة اإلبالغ الثالثة مقارنة ابلتقريرين
السابقني ،حسب املنطقة وهدف االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات.
 -8وكان التقدم األكرب منذ التقرير املرحلي األول هو ما ُسجل للهدف ابء بشأن املعارف واملعلومات
وللهدف هاء بشأن االجتار الدويل غري القانوين عرب مجيع املناطق .وال سيما ،التقدم املطرد يف إطار مجيع األهداف
تقريبا ابستثناء اهلدف جيم املتعلق ابحلوكمة .ولعل أحد أسباب ذلك هو التغيريات اليت أُجريت على صياغة نص
األنشطة يف أداة تقدمي التقارير للمؤشر ( 11بشأن عدد البلدان واملنظمات اليت لديها آليات للتنسيق بني أصحاب
املصلحة املتعددين) واملؤشر ( 12بشأن عدد البلدان واملنظمات اليت لديها آليات لتنفيذ األولوايت الدولية الرئيسية
بشأن املواد الكيميائية) يف إطار اهلدف جيم .ويف فرتة اإلبالغ  2016-2014وابلنسبة للمؤشر  ،12طلب
االستبيان عند اإلدخال تقدمي معلومات بشأن التغيريات اهلامة على تنفيذ صكوك املواد الكيميائية ،بينما سأل
االستبيان لفرتة اإلبالغ الثانية  2013-2011عن وجود آلية لتنفيذ هذه الصكوك .وترك أغلب أصحاب الردود
املسجل .وكذلك ترك العديد من أصحاب الردود طلب
هذا النشاط فارغا ،مما قلل ابلتايل من اجملموع اإلمجايل َّ
املؤشر  11املتعلق ابحلصول على معلومات حول نوع أصحاب املصلحة يف اللجان غري احلكومية واحلكومية
(فقط) ،مما أدى إىل تقليل مستوى النشاط يف إطار هذا املؤشر مقارنة ابلتقرير املرحلي السابق .ومن مث قد تتعذر
مقارنة النتيجة املسجلة األقل للهدف جيم ابلنتائج الصادرة من التقارير السابقة نظرا للتحديثات اليت أُدخلت
على االستبيان.
 -9وضمن أهداف اسرتاتيجية السياسات الشاملة وبني املناطق ،حققت منطقتا آسيا واحمليط اهلادئ وأفريقيا
التقدم األكرب يف إطار اهلدف هاء .وبصفة عامة ،أظهرت منطقتا آسيا واحمليط اهلادئ وأفريقيا زايدة يف مستوى
النشاط منذ فرتة اإلبالغ السابقة  2013-2011يف إطار مجيع األهداف ابستثناء اهلدف جيم .ولكن العدد
احملدود ألصحاب الردود يف منطقة أفريقيا جيعل مقارنة النتائج بني فرتة اإلبالغ  2016-2014والفرتات السابقة
أمرا معقدا وال ميثل كثريا حالة التقدم يف تلك املنطقة.
عرب عدد األنشطة اليت اختارها كل فرد من أصحاب الردود يف شكل نسبة مئوية إلمجايل األنشطة املتاحة حتت كل سؤال
( )3يُ َّ
يف االستبيان اإللكرتوين؛ النتيجة صفر متاثل عدم اختيار أنشطة من خالل أ ٍي من أصحاب الردود ،بينما متاثل النتيجة  1اختيار
مجيع أصحاب الردود جلميع األنشطة املتاحة يف إطار كل سؤال.
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الشكل 1
احملرز مقابل األهداف بني فرتة اإلبالغ األوىل والثالثة (ميين ا) وبني فرتة اإلبالغ الثانية والثالثة
مقارنة التقدم َّ
(أ)
(يسارا) ،حسب املنطقة
ا
Between the 2nd and 3rd reporting periods
40%

Between the 1st and 3rd reporting

20%
0%

LAC WEOG World
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ASP

Obj E

LAC WEOG World AFR

Obj D

Obj C

Obj B

CEE

ASP

AFR

-20%

Obj A

(أ) املناطق هي :أفريقيا ( )AFRوآسيا واحمليط اهلادئ ( )ASPوأورواب الوسطى والشرقية ( )CEEوأمريكا الالتينية والكارييب ( )LACوجمموعة دول
أورواب الغربية ودول أخرى ( .)WEOGومتثل جمموعة ’’العامل‘‘ املنظمات الدولية اليت قدمت تقريرا كامال ،ويشمل ذلك منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي ( )OECDوبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ( )UNDPوبرانمج األمم املتحدة للبيئة ( )UNEPومعهد األمم املتحدة للتدريب
والبحث (.)UNITAR

 -10ومن خالل فحص متوسط النسبة املئوية للخيارات احملتملة اليت اختارها مجيع أصحاب الردود لكل مؤشر،
ميكن مالحظة أن أكرب زايدة يف مستوى النشاط ابملقارنة مع فرتة اإلبالغ السابقة ،مبا يقارب  36يف املائة ،كانت
للمؤشر ( 9بشأن عدد البلدان واملنظمات اليت لديها مواقع شبكية تزود أصحاب املصلحة ابملعلومات) .وأييت يف
املرتبة التالية املؤشر ( 18بشأن عدد البلدان واملنظمات املنخرطة يف تعاون إقليمي بشأن القضااي املتصلة ابإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية) بزايدة نسبتها  34يف املائة ،بينما ازداد بنسبة  32يف املائة املؤشر ( 19بشأن عدد
البلدان اليت لديها آليات ملنع االجتار غري القانوين يف فرادى املواد الكيميائية السمية واخلطرة واملقيدة بشكل صارم)،
بينما أظهر املؤشر  ( 7بشأن عدد البلدان واملنظمات اليت لديها اسرتاتيجيات حمددة معمول هبا إلبالغ معلومات
عن املخاطر املتصلة ابملواد الكيميائية إىل اجلماعات املعرضة للتضرر) زايدة بنسبة  28يف املائة مقارنة ابلفرتة
 .2013 -2011ولوحظ االخنفاض األكرب يف مستوى النشاط يف املؤشر  12واملؤشر ( 13بشأن عدد البلدان
واملنظمات اليت توفر موارد (مالية وعينية) ملساعدة البلدان األخرى يف بناء القدرات والتعاون التقين مع البلدان
األخرى) املؤشر ( 15بشأن عدد البلدان اليت تنفذ فيها برامج مساعدة إمنائية تشمل اإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية) ،وحيتمل أن ترجع أسباب ذلك إىل إعادة صياغة نص األنشطة يف االستبيان مما يصعب استخالص
النتائج من هذه املؤشرات الثالثة.
 -11وأظهر استعراض البياانت فيما يتعلق بفئات التنمية املختلفة (على حنو ما حددته جلنة املساعدة اإلمنائية
التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي) حتسنا كبريا يف مستوى النشاط الذي أبلغت عنه أقل البلدان
منوا وبلدان الشرحية العليا من فئة الدخل املتوسط يف إطار أغلب األهداف ،بينما شهدت بلدان الدخل املتوسط
األدىن والبلدان غري األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية تراجعا يف إطار اهلدفني جيم ودال منذ الفرتة -2011
 .2013ومل يقدم سوى ثالثة بلدان من بلدان الدخل املتوسط األدىن معلومات للتقرير املرحلي احلايل (من بني
 36بلدا) ،وقدم بلدان منها تقارير مرحلية للفرتة  .2013-2011وكان عدد التقارير املقدَّمة قليال للغاية ( 8يف
ُ
املائة) مما ال يسمح مبقارنتها على حن ٍو موثوق ابلتقارير السابقة .وينطبق األمر ذاته على أقل البلدان منوا ،حيث
قدمت ثالثة بلدان منها تقريرا لفرتة اإلبالغ  .2016-2014ومتثل بلدان الدخل املتوسط األدىن وأقل البلدان
منوا أكثر من  43يف املائة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة ومثة حاجة ملشاركة أكرب من هذه البلدان لقياس
التقدم العاملي.
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اثلثاا  -التحليل حبسب هدف االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات التابعة للنهج االسرتاتيجي
ألف  -اهلدف ألف :احلد من املخاطر
 -12يتكون اهلدف ألف من أهداف االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات من مخسة مؤشرات .وقد ُحقق تقدم
ملحوظ يف إطار مجيع املؤشرات مقارنة ابلتقارير املرحلية األوىل والثانية ،كما يتبني من الشكل الثاين .وأبلغت
مناطق أمريكا الالتينية والكارييب وآسيا واحمليط اهلادئ وأورواب الوسطى عن إحراز أكرب تقدم يف إطار هذا اهلدف.
الشكل الثاين
التقدم احملرز منذ فرتة اإلبالغ األوىل ابملقارنة مع املؤشرات اخلمسة للهدف ألف (استنادا إىل متوسط مجيع
التقارير املقدَّمة)
Objective A
PR3-PR1

5 - Monitoring

PR3-PR2

4- Tools
3 - Priorities
2- Haz waste
1- Categories

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

5%

0%

مالحظة “PR3” :هي فرتة اإلبالغ الثالثة ( )2016-2014و” “PR2هي فرتة اإلبالغ الثانية ()2013-2011
و” “PR1هي فرتة اإلبالغ األوىل (.)2010-2009

 -13وكانت أكرب نسبة تقدم هي تلك اليت ُسجلت فيما يتعلق بتحديد األولوايت للحد من املخاطر يف إطار
املؤشر ( 3عدد البلدان واملنظمات اليت لديها آليات معمول هبا من أجل حتديد أوليات احلد من املخاطر) مبا
يقرب من  35يف املئة من التقدم منذ فرتة اإلبالغ األوىل  .2010-2009ويف واقع األمر ،كان أكرب تقدم حمرز
منذ التقريرين املرحليني السابقني هو التقدم يف هذا املؤشر .وسعى مشروعان معتمدان للصندوق االستئماين لربانمج
البداية السريعة ،أحدمها يف منطقة أفريقيا (يف غاان) واآلخر يف منطقة أورواب الوسطى والشرقية (يف ألبانيا والبوسنة
واهلرسك ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا) ،إىل معاجلة هذا املؤشر .ويرتبط املؤشر  3ارتباطا وثيقا ابلعنصر
األساسي الثامن(( )4بشأن تقييم خماطر املواد الكيميائية وتقليل خماطرها ابستخدام أفضل املمارسات) من العناصر
األساسية اإلحدى عشرة يف وثيقة النهج االسرتاتيجي املتعلق ابلتوجه العام والتوجيهات العامة .وقد أُشري إىل
املخاطر املقرتنة ب ـ ـ ’’مبيدات اآلفات‘‘ ابعتبارها أكثر املخاطر شيوعا بني جمموعات املواد الكيميائية األربع ،مبعدل
استجابة يبلغ  88يف املائة للفرتة  2016-2014مقارنة بـنسبة  77يف املائة للفرتة  .2013-2011وقد اختار
 94يف املائة من أصحاب الردود ”املخاطر البيئية“ ابعتبارها خماطر التعرض األكثر شيوعا ،بعد أن كانت النسبة
 65يف املائة يف التقرير املرحلي السابق .وظل التقدم احملرز يف مناطق آسيا واحمليط اهلادئ وأورواب الوسطى والشرقية
وأمريكا الالتينية والكارييب هو األعلى ،بنسبة بلغت  20يف املائة على األقل كما يُالحظ يف الشكل السابع (ب)
و(ج) و(د) أدانه.
( )4ابالتساق مع االستبيان املنشور عن طريق اإلنرتنت ،يشار إىل العناصر األساسية يف هذا التقرير ابلرتقيم من األول إىل احلادي
عشر ،لتمييز مؤشرات النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية عن املؤشرات الواردة يف الربانمج املشرتك بني املنظمات
لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية.
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 -14وابلنسبة للمؤشر ( 1عدد البلدان واملنظمات اليت لديها آليات ملعاجلة الفئات الرئيسية من املواد
الكيميائية) ،أشار أغلب أصحاب الردود أن لديهم ثالث آليات على األقل ملعاجلة الفئات الرئيسية للمواد
الكيميائية وهي’’ :الربامج‘‘ ( 94يف املائة) و’’التشريع أو التنظيم‘‘ ( )91يف املائة و’’املعايري‘‘ ( 82يف املائة).
وحددت الفئات الرئيسية للمواد الكيميائية يف إطار هذا املؤشر؛ حيث اختار أكثر من  90يف املائة من املستجيبني
ُ
مبيدات اآلفات والزئبق وامللواثت العضوية الثابتة ابعتبارها املواد الكيميائية أو جمموعات املواد الكيميائية الثالث
األكثر معاجلة يف فرتة اإلبالغ هذه .وأبلغت منطقتا أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ عن أكرب التقدم احملرز ،مع نسبة
حتسن بلغت أكثر من  20يف املائة منذ فرتة اإلبالغ السابقة .2013-2011
 -15وشهدت ترتيبات إدارة النفاايت اخلطرة ،يف إطار املؤشر ( 2عدد البلدان واملنظمات اليت لديها ترتيبات
إلدارة النفاايت اخلطرة) ،منوا كبريا منذ فرتات اإلبالغ السابقة .ويتعلق هذا املؤشر ابلعنصر األساسي األول (بشأن
أطر العمل القانونية اليت تعاجل دورة حياة املواد الكيميائية والنفاايت) .وحظي ’’منع إنتاج النفاايت اخلطرة أو
التقليل منه‘‘ ابالهتمام األكرب ،مبعدل استجابة بلغ  98يف املائة ،مسجال ارتفاعا عن نسبة  75يف املائة املسجلة
يف فرتة اإلبالغ السابقة .وتناول أكثر من  90يف املائة من مجيع أصحاب الردود ’’التخلص من النفاايت اخلطرة‘‘
و ’’مجع النفاايت اخلطرة وختزينها املؤقت‘‘ يف هذه فرتة اإلبالغ هذه .وأظهرت منطقة آسيا واحمليط اهلادئ التقدم
األكرب ( 16يف املائة) يف معاجلة النفاايت اخلطرة (الشكل السابع (ب) أدانه).
 -16وابلنسبة للمؤشر ( 4بشأن عدد البلدان واملنظمات اليت تنفذ أدوات إدارة متفق عليها للمواد الكيميائية)
كان اختبار املواد الكيميائية الذي أجرته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبوابة اإللكرتونية للمواد
الكيميائية  eChemالتابعة للمنظمة األداتني األكثر اختيارا من جانب أصحاب الردود لفرتة اإلبالغ هذه .وكانت
األدااتن األكثر اختيارا يف فرتة اإلبالغ السابقة  2013-2011مها املبادئ التوجيهية ملياه الشرب الصادرة عن
منظمة الصحة العاملية ( )WHOومدونة السلوك الدولية املتعلقة إبدارة مبيدات اآلفات الصادرة عن منظمة األغذية
والزراعة لألمم املتحدة ( )FAOومنظمة الصحة العاملية .وقد تكون النسبة املرتفعة ملقدمي الردود من دول أورواب
الغربية والدول األخرى ودول أورواب الوسطى والشرقية أحد أسباب ارتفاع معدل اختيار أدوات منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي .وعلى النحو املشار إليه يف التقرير املرحلي السابق ،اختارت مناطق أفريقيا وآسيا
واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية والكارييب مدونة قواعد السلوك الدولية ملنظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة
العاملية واملبادئ التوجيهية ملياه الشرب ملنظمة الصحة العاملية ابعتبارها األدوات األكثر شيوعا يف االستخدام لتناول
مسألة املواد الكيميائية .ويرتبط هذا املؤشر ارتباطا وثيقا ابلعنصر األساسي الثامن.
 -17ووفقا لبياانت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،وحىت عام  ،)5(2017نفذ  89يف املائة من البلدان
( 174بلدا) مدونة قواعد السلوك الدولية ملنظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية.
 -18وأفاد اثنان وأربعون من احلكومات اليت قدمت الردود الستبيان النهج االسرتاتيجي أبن لديهم سجل
إلطالق امللواثت ونقلها .ووفقا للبياانت اليت مجعها فريق التنسيق الدويل لسجل إطالق امللواثت ونقلها (اليت
قدمها معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار)) ،كان لدى  49بلدا سجل إلطالق امللواثت ونقلها يف
عام  ،2016بعد أن كان عددها  39بلدا يف عام .2010

( )5ال توجد بياانت متاحة قبل عام  2017للمدونة الدولية لقواعد السلوك اخلاصة مبنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية لتوزيع واستخدام مبيدات اآلفات من قبل منظمة األغذية والزراعة.
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 -19وأبلغ عن الرصد البيئي  92يف املائة من مقدمي الردود يف فرتة اإلبالغ هذه ،بزايدة  15يف املائة و10
يف املائة عن فرتيت اإلبالغ  2010-2009و ،2013-2011على التوايل .واختار مجيع مقدمي الردود من
مناطق أورواب الوسطى والشرقية وأمريكا الالتينية والكارييب الرصد البيئي .واختار  80يف املائة من أصحاب املصلحة
رصد احلوادث املتصلة ابملواد الكيميائية ،مما أظهر منوا يف النشاط املبلَّغ عنه بنسبة  25يف املائة منذ الفرتة -2011
 2013وبنسبة  48يف املائة منذ التقرير املرحلي األول للفرتة  .2010-2009ويرتبط هذا املؤشر ارتباطا وثيقا
ابلعنصر األساسي العاشر (بشأن رصد آاثر املواد الكيميائية على الصحة والبيئة وتقييمها).
 -20وابلنسبة لتقليل املخاطر املرتبطة ابملواد الكيميائية والنفاايت ،تتصل عدة مؤشرات للربانمج املشرتك بني
املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية اتصاال وثيقا مبؤشر النهج االسرتاتيجي  4ومؤشره ( 5عدد البلدان
واملنظمات املنخرطة يف أنشطة تسفر عن بياانت لرصد مواد خمتارة هلا أولوية ابلنسبة للبيئة وصحة البشر) ،ويشمل
ذلك للبلدان اليت لديها سجل إلطالق امللواثت ونقلها ،والبلدان اليت لديها مراكز ملكافحة السموم ،والبلدان اليت
لديها ضوابط ملكافحة الرصاص يف دهاانت الزينة ،وأخريا البلدان اليت نفذت مدونة قواعد السلوك الدولية ملنظمة
األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية.
ابء  -اهلدف ابء :املعارف واملعلومات
 -21أظهر اهلدف ابء من أهداف االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات ،يف أربعة مؤشرات ،تقدما أكرب يف املتوسط
من اهلدف ألف منذ فرتة اإلبالغ األوىل .ومثلما يظهر الشكل الثالث ،أُحرز تقدم يف مجيع املؤشرات مقارنة بفرتيت
اإلبالغ السابقتني .ويتعلق العنصر األساسي اخلامس للتوجه العام والتوجيهات العامة للنهج االسرتاتيجي جبمع
البياانت واملعلومات وابلنظم الشفافة لتقامسها بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني ابستخدام هنج دورة احلياة ،مثل
تنفيذ النظام املنسق عامليا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها .ويرتبط هذا العنصر ارتباطا وثيقا ابملؤشرات ( 6بشأن
عدد البلدان واملنظمات اليت تقدم معلومات وفقا للمعايري املوحدة دوليا) واملؤشر  7واملؤشر  9يف إطار اهلدف
ابء .وأفادت منطقة أورواب الوسطى والشرقية ابلتحسن األكرب يف إطار اهلدف ابء منذ أول تقرير مرحلي ،بنسبة
 43يف املائة .وأتيت مناطق أمريكا الالتينية والكارييب ودول أورواب الغربية ودول أخرى يف املرتبة التالية ،حيث
أفادت بزايدة بلغت  31يف املائة ،مث منطقة آسيا واحمليط اهلادئ بنسبة زايدة بلغت  25يف املائة .وأظهرت منطقة
أفريقيا أقل تقدم ،بنسبة  9يف املائة منذ الفرتة .2010-2009
الشكل الثالث
احملرز منذ فرتة اإلبالغ األوىل يف املؤشرات األربعة للهدف ابء (استنادا إىل متوسط مجيع التقارير
التقدم َّ
املُقدَّمة من أصحاب الردود)
Objective B
9 - Websites
8 - Research
7 - Vulnerable groups
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 -22ومن بني مجيع املؤشرات ،أبلغ أصحاب املصلحة أبعلى مستوى نشاط للمؤشر  .9وأفاد أصحاب الردود
بوجود املواقع الشبكية أو تطويرها يف  6.7من  9مواضيع يف املتوسط (ابستثناء ’’األخرى‘‘)؛ بزايدة عن  4.8يف
التقرير املرحلي السابق .وكانت منطقة أورواب الوسطى والشرقية هي األكثر نشاطا حيث اختارت نسبة أكرب من
مول الصندوق االستئماين لربانمج البداية السريعة
 70يف املئة املواقع الشبكية يف مجيع املواضيع البالغ عددها  .9و َّ
مخسة مشاريع يف مناطق أفريقيا ( )1وآسيا واحمليط اهلادئ ( )1وأورواب الوسطى والشرقية ( )3هتدف إىل إعداد
مواقع شبكية أو قنوات أخرى ملشاركة املعلومات مع أصحاب املصلحة.
 -23وابلنسبة للمؤشر  ،6زادت نسبة أصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي الذين اختاروا توافق عالمات
التوسيم مع النظام املنسق عامليا للفئات الرئيسية للمواد الكيميائية زايدة ملحوظة منذ التقرير املرحلي السابق .وأبلغ
 86يف املائة من أصحاب الردود عن توافق التوسيم مع النظام املنسق عامليا للمواد الكيميائية الصناعية ،مما يظهر
زايدة بنسبة  27يف املائة و 48يف املائة عن التقريرين املرحليني الثاين واألول ،على التوايل .ويرتبط هذا املؤشر
ارتباطا وثيقا مبؤشرات الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف البلدان اليت نفذت
النظام املنسق عامليا .ووفقا للبياانت الصادرة من معهد استكهومل للبيئة ،وجامعة ومركز حبوث واغينينغن( ،)6فإن
عدد البلدان اليت نفذت النظام املنسق عامليا على حن ٍو ٍ
كامل أو جزئي وصل إىل  60يف عام  ،2016بعد أن كان
خط األساس ال يتجاوز  41بلدا يف عام .2010
 -24وابلنسبة للمؤشر  ،7فإن تقدمي معلومات بشأن املخاطر املرتبطة ابملواد الكيميائية للفئات الضعيفة قد
زاد بنسبة تتجاوز  30يف املائة منذ الفرتة  .2010-2009وكانت فئات العمال وعامة اجلمهور واألطفال
واملستهلكون والنساء هي الفئات الضعيفة اخلمس األكثر اختيارا يف فرتة اإلبالغ احلالية ،مبعدالت إجابة ترتاوح
بني  82و 94يف املائة .وأظهرت منطقة أفريقيا التقدم األكرب بني املناطق ،وذلك بنسبة  38يف املائة منذ الفرتة
 .2013-2011ونظرا للنشاط فوق املتوسط عامليا ،حظي هذا املؤشر ابهتمام كبري من الصندوق االستئماين
لربانمج البداية السريعة يف فرتة اإلبالغ احلالية ،إبمجايل مخس مشاريع معتمدة يف مناطق أفريقيا ( )1وآسيا واحمليط
اهلادئ ( )1وأورواب الوسطى والشرقية (.)3
 -25وابلنسبة للمؤشر ( 8بشأن عدد البلدان واملنظمات اليت لديها برامج للبحوث) ،اختار  75يف املائة على
األقل من أصحاب الردود برامج البحوث من بني فئات البحث احملدَّدة .وكانت اآلاثر البشرية هي األكثر اختيارا
مبعدل إجابة بلغ  78يف املائة بعد أن كانت النسبة  39يف املائة لفرتة اإلبالغ السابقة .واختار  75يف املائة من
أصحاب الردود البدائل اآلمنة ،واآلاثر البيئية ،وتكنولوجيا اإلنتاج األنظف مجيعها بعد أن كانت النسبة  39و56
و 36ابملائة على التوايل .ويرتبط العنصر األساسي العاشر بشأن رصد آاثر املواد الكيميائية وتقييمها على الصحة
والبيئة ابملؤشر  8ارتباطا وثيقا.
جيم -

اهلدف جيم :احلوكمة
 -26يعترب اهلدف جيم لالسرتاتيجية اجلامعة للسياسات اهلدف الوحيد الذي مل يُظهر تقدما كبريا بوجه عام
يف مجيع املناطق منذ فرتة اإلبالغ األوىل ،كما يالحظ يف الشكل الرابع .وقد يُعزى سبب الرتاجع يف مستوى
النشاط الذي أبلغ عنه أصحاب الردود إىل االخنفاض الكبري يف عدد التقارير اليت قدمت مقارنة بتلك املقدمة
(Linn Persson and others, “The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of )6
،Chemicals—Explaining the Legal Implementation Gap”, Sustainability, vol. 9, No. 12 (December 2017). p. 2176
متاح على املوقع التايل.www.mdpi.com/2071-1050/9/12/2176 :
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للتقرير املرحلي الثاين أو إىل التغيريات يف الصياغة النصية لألنشطة املتصلة آبليات أصحاب املصلحة املتعددين
والتغيريات الكبرية يف الصياغة فيما خيص تنفيذ الصكوك الدولية الرئيسية.
الشكل الرابع
استنادا إىل متوسط مجيع التقارير
التقدم َّ
احملرز منذ فرتة اإلبالغ األوىل يف املؤشرات الثالثة للهدف جيم ( ا
املُقدَّمة)
Objective C
12 - Conventions
11 - Stakeholder
10 - Commitment
20%

10%

0%

-10%
PR3-PR2

-20%

-30%

-40%

-50%

PR3-PR1

 -27كان املؤشر ( 10بشأن عدد البلدان واملنظمات اليت التزمت بتنفيذ النهج االسرتاتيجي) هو املؤشر الوحيد
الذي سجل منوا إجيابيا يف إطار هذا اهلدف منذ فرتيت اإلبالغ السابقتني ،وبلغ معدل منوه  15يف املائة .ومع
ذلك ،كان مستوى النشاط اإلمجايل له أقل من املتوسط عامليا .وقد وزعت ستة مشاريع ميوهلا الصندوق االستئماين
لربانمج البداية السريعة بصورة متساوية بني مناطق أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ ،وأمريكا الالتينية والكارييب وركز
أغلبها على إعداد منشورات بشأن خطة تنفيذ النهج االسرتاتيجي وبدء العمل بربانمج لسالمة املواد الكيميائية
أو جتديده .وحظيت أنشطة معيَّنة بنمو كبري يف إطار املؤشر  10منذ الفرتة 2013-2011؛ حيث شهد نشاط
’’البياانت الوزارية أو غريها من البياانت العامة الرمسية اليت تعرب عن التأييد للنهج االسرتاتيجي‘‘ نسبة تقدم
بلغت  53يف املائة ولوحظت زايدة قدرها  68يف املائة يف معدل اإلجابة بشأن ’’قرارات اهليئات التشريعية اليت
تشري إىل النهج اإلسرتاتيجي‘‘ .واختار أغلب أصحاب املصلحة يف النهج اإلسرتاتيجي ’’احلضور يف االجتماعات
املتصلة ابلنهج االسرتاتيجي‘‘ ( 95يف املائة) و ’’االشرتاك الفعال يف أنشطة النهج االسرتاتيجي‘‘ ( 82يف املائة).
 -28وانل أعلى معدالت إجابة الصكان الدوليان التفاقية ميناماات (معدل إجابة  78يف املائة) واالتفاقية
اخلاصة إباتحة فرص احلصول على املعلومات عن البيئة ومشاركة اجلمهور يف اختاذ القرارات بشأهنا واالحتكام إىل
القضاء يف املسائل املتعلقة هبا (اتفاقية آرهوس) ( 52يف املائة) ،وذلك يف إطار املؤشر  .12وحىت العام ،2016
بلغ عدد األطراف يف اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود  183طرفا،
ويف اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة
متداولة يف التجارة الدولية  160طرفا ،ويف اتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة  180طرفا .وأظهرت
البياانت منوا اثبتا يف عدد األطراف منذ عام  2010بنسب  4و 5و 10يف املائة التفاقيات استكهومل وابزل
وروتردام على التوايل .وكان عدد التصديقات على اتفاقية ميناماات  35تصديقا حىت عام  34( 2016تصديقا
خالل الفرتة )2016-2014؛ ومن اجلدير ابلذكر أن االتفاقية مل تدخل حيز النفاذ حىت  16آب/أغسطس
 101( 2017طرف حىت  7كانون الثاين/يناير  .)2019وابإلضافة إىل ذلك ،ووفقا للبياانت اليت قدمتها منظمة
الصحة العاملية ،كان عدد األطراف يف اللوائح الصحية الدولية  196دولة طرفا (عام .)2005
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 -29ويرتبط املؤشران  10و 11ارتباطا وثيقا ابلعنصر الرابع املتعلق ابألطر املؤسسية القوية وآليات التنسيق
بني أصحاب املصلحة املعنيني .ويرتبط املؤشر  12ابلعنصر األساسي الثالث (بشأن تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة
األطراف ذات الصلة ابملواد الكيميائية والنفاايت ،واالتفاقيات املتعلق ابلصحة والعمل وغريها من االتفاقيات
واآلليات الطوعية ذات الصلة) .وفضال عن ذلك ،يرتبط املؤشر  12مبؤشرات الربانمج املشرتك بني املنظمات
لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية املتعلقة ابلبلدان اليت لديها ضوابط ملكافحة الرصاص يف دهاانت الزينة وعدد
األطراف يف اتفاقيات ميناماات وابزل وروتردام واستكهومل واللوائح الصحية الدولية (عام .)2005
دال -

اهلدف دال :بناء القدرات والتعاون التقين
 -30أبلغت اجلهات صاحبة املصلحة عن  5مؤشرات يف إطار اهلدف دال من أهداف االسرتاتيجية اجلامعة
للسياسات( .)7ومل تبلغ منطقتا أفريقيا وأمريكا الالتينية والكارييب سوى عن  10يف املائة من النمو اإلجيايب يف إطار
هذا اهلدف منذ فرتة اإلبالغ األوىل؛ على الرغم من أن أولوية احتياجات بناء القدرات مثلت جمال الرتكيز يف ستة
مشاريع موهلا الصندوق االستئماين لربانمج البداية السريعة يف فرتة اإلبالغ احلالية يف مناطق أفريقيا ( )2وآسيا
واحمليط اهلادئ ( )1وأورواب الوسطى والشرقية ( )2وأمريكا الالتينية والكارييب (.)1
الشكل اخلامس
استنادا إىل متوسط مجيع التقارير
التقدم احملرز منذ فرتة اإلبالغ األوىل يف املؤشرات األربعة للهدف دال ( ا
اليت قدمها أصحاب الردود)
Objective D
18 - Reg Coop
16 - Other funds
15 - NDP
14 - Needs
13 - Resources
50%

40%

30%

20%
PR3-PR2
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-10%
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 -31سجل النمو األكرب يف التعاون اإلقليمي يف املسائل املتصلة ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف إطار
املؤشر  ،18كما يتبني يف الشكل اخلامس .وأبلغت منطقتا آسيا واحمليط اهلادئ وأورواب الوسطى والشرقية عن
النمو األكرب ،بنسبة أكثر من  25يف املائة منذ التقرير املرحلي السابق (الشكل السابع (ب) و(ج) أدانه) .وفضال
عن ذلك ،أفادت مناطق أمريكا الالتينية والكارييب ودول أورواب الغربية ودول أخرى بنسبة منو أكثر من  20يف
املائة (الشكل السابع (د) و(هـ) أدانه).

( )7يرتبط ابهلدف دال عدد إمجايل قدره ستة مؤشرات ولكن هذا التقرير ال يتناول املؤشر ( 17عدد البلدان واملنظمات اليت
لديها مشاريع يدعمها الصندوق االستئماين لربانمج البداية السريعة) ابلنظر إىل عدم طلب أي معلومات عن هذا املؤشر يف إطار
االستبيان اإللكرتوين عن طريق اإلنرتنت .ويتضمن التقرير الكامل معلومات عن املؤشر  ،17مستمدة من البياانت اليت مجعها
الصندوق االستئماين.
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ٍ
وبوجه عامُ ،سجل نشاط أقل من املتوسط ابلنسبة إلاتحة املوارد لتقييم بناء القدرات والتعاون التقين مع
-32
البلدان األخرى يف إطار املؤشر  ،13وحتديد احتياجات بناء القدرات وحتديد أولوايهتا يف إطار املؤشر ( 14بشأن
عدد البلدان واملنظمات اليت حددت احتياجاهتا من بناء القدرات من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
وحددت أولوايت تلك االحتياجات) ،وخطة التنمية الوطنية يف إطار املؤشر  .15وقد ُوجه السؤال عن النشاط
يف إطار املؤشر  14يف االستبيان إىل البلدان املستفيدة وابلتايل مل تقدم البلدان املاحنة إجابة ،األمر الذي قد يفسر
مستوى النشاط اإلمجايل املنخفض .ويُغطَّى هذا النشاط يف إطار العنصر األساسي التاسع (املتعلق بتعزيز القدرات
للتعامل مع حوادث املواد الكيميائية ،مبا يف ذلك التعزيز املؤسسي ملراكز مكافحة السموم) ،وأُدرج يف استبيان
النهج االسرتاتيجي يف إطار املؤشر  14للمرة األوىل.
 -33وعالوة على ذلك ،يرتبط املؤشر  14مبؤشرات الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية يف البلدان اليت لديها ملفات قطرية والبلدان اليت لديها مراكز ملكافحة السموم .ووفقا للبياانت اليت
مجعها معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ،أعد  116بلدا ملفا قُطراي األمر الذي يـُ َّعد من أولوايت احتياجات
بناء القدرات للبلدان يف إطار املؤشر  ،14بعد أن كان خط األساس ال يتجاوز  106بلدان يف عام .2010
ووفقا لبياانت منظمة الصحة العاملية ،فبحلول هناية العام  ،2016كان لدى  90بلدا مراكز وظيفية ملكافحة
السموم ،بعد أن بلغ عددها  91بلدا يف عام  .2010وجيدر ابلذكر أن مراكز مكافحة السموم ميكن أن تُغلق
أو تفتح خالل فرتة اإلبالغ.
 -34وابملثل ،تظهر مقارنة مستوايت األنشطة املبلَّغ هبا ابملستوايت املبلَّغ هبا يف التقارير السابقة تسجيل منو
إجيايب قليل أو معدوم للمؤشر ( 16بشأن عدد البلدان واملنظمات اليت لديها مشاريع لإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية مدعومة من مصادر متويل أخرى (خبالف التمويل من برانمج البداية السريعة)) .ويرتبط هذا املؤشر
ارتباطا وثيقا ابلعنصر األساسي السادس (املتعلق مبشاركة الصناعة ومسؤوليتها عرب دورة احلياة ،مبا يف ذلك سياسات
ونظم اسرتداد التكلفة ،وكذلك إدراج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف السياسات واملمارسات املؤسسية).
هاء -

اهلدف هاء :االجتار الدويل غري القانوين
 -35يتكون اهلدف هاء من أهداف االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات من املؤشر  19واملؤشر ( 20بشأن عدد
البلدان اليت لديها آليات ملنع التجارة غري القانونية يف النفاايت اخلطرة) .وقد سجل تقدم عام كبري على غرار
اهلدف ابء .وتظهر مقارنة بفرتة اإلبالغ األوىل  2010-2009أن منطقة أفريقيا حازت على أصغر نسبة للنمو
( 12يف املائة) بينما حازت منطقة آسيا واحمليط اهلادئ على أكرب نسبة للنمو ( 42يف املائة) يف األنشطة املتصلة
مبكافحة االجتار غري القانوين .كما أظهرت منطقتا أورواب الوسطى والشرقية وأمريكا الالتينية والكارييب تقدما إمجاليا
كبريا حنو التنفيذ يف إطار هذا اهلدف مقارنة ابلفرتة 2010-2009؛ بعد أن سجلتا يف السابق نسبيت  26يف
املائة و 31يف املائة على التوايل.
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الشكل السادس
استنادا إىل متوسط مجيع التقارير املُقدَّمة)
التقدم َّ
احملرز منذ فرتة اإلبالغ األوىل يف مؤشري اهلدف هاء ( ا
Objective E
20 - Illegal Waste
19 - Illegal Chemical
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30%
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 -36ويف املتوسط ،حدد  79يف املائة من مقدمي الردود أحد األنشطة املتاحة ملكافحة االجتار غري القانوين
يف إطار املؤشر  ،19مما يظهر تقدما كبريا من القيمة املسجلة يف فرتة اإلبالغ السابقة والبالغة  37يف املائة .واختار
 86يف املائة من مقدمي الردود كال من اإلبالغ بشأن نقل املواد الكيميائية اخلطرة وتنفيذ التشريع الوطين للتصدي
لالجتار غري القانوين يف املواد الكيميائية اخلطرة ،بعد أن بلغت النسبتان السابقتان  54يف املائة و 61يف املائة على
التوايل .وأبلغت منطقة آسيا واحمليط اهلادئ عن أعلى مستوى من النشاط يف التصدي لالجتار الدويل يف املواد
الكيميائية .ويغطي هذا املؤشر أيضا العنصر األساسي الثاين (املتعلق آبليات اإلنفاذ واالمتثال ذات الصلة).
 -37وكان مستوى النشاط املبلَّغ عنه للمؤشر  20أقل بقليل من النشاط املبلغ عنه للمؤشر  .19ويالحظ أن
عدد مقدمي الردود الذين اختاروا اإلبالغ بشأن نقل النفاايت اخلطرة عرب احلدود كان أقل مما كان عليه يف فرتة
اإلبالغ السابقة حيث اخنفض معدل اإلجابة بنسبة  21يف املائة .وفضال عن ذلك ،اخنفض معدل اإلجابة
للنشاط املتعلق بتدريب العاملني يف مراقبة احلدود بنسبة  9يف املائة من الفرتة  .2013-2011ومع ذلك ،أبلغ
أغلب مقدمي الردود عن تنفيذ التشريع الوطين ورصد االجتار ابلنفاايت اخلطرة إذ بلغت معدالت اإلجابة ابلنسبة
هلما  85يف املائة و 80يف املائة على التوايل ،وهذه املعدالت أعلى بنسبة  37يف املائة و 16يف املائة على التوايل
مما كانت عليه يف الفرتة  .2013-2011وعلى حن ٍو مماثل للمؤشر  ،19أظهر املؤشر  20حتسنا اثبتا كبريا منذ
التقرير املرحلي األول بزايدة إمجالية بلغت  27يف املائة.
 -38وأبلغت منطقة آسيا واحمليط اهلادئ عن أعلى مستوى نشاط للمؤشر  ،20على غرار اهلدف ( ،19راجع
الشكل السابع (ب)) ،بينما تراجع متوسط مستوى النشاط الذي أبلغت عنه مناطق أورواب الوسطى والشرقية
ودول أورواب الغربية ودول أخرى مقارنة بفرتة اإلبالغ السابقة (الشكل السابع (ج) و(هـ)) .ويتعلق املؤشر 20
ابلعنصر األساسي األول والعنصر األساسي الثاين.
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20  حتليل املؤشرات الـبالغ عددها- رابعا
 أثناء الدورة الثانية2009  مؤشرا للنهج االسرتاتيجي يف عام20  اتُّفق على مؤشرات التقدم الـبالغ عددها-39
 وذلك كطريقة لرصد أداء أصحاب املصلحة يف إحراز تقدم حنو،من املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية
 ومنذ ذلك.) املرفق الثالث،SAICM/ICCM.2/15 األهداف يف االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات (انظر الوثيقة
) وثالثة تقارير2008-2006(  أفادت مؤشرات النهج االسرتاتيجي يف إعداد تقرير خط أساس للفرتة،الوقت
؛ والثالث هو التقرير املرحلي احلايل للفرتة2013-2011 ؛ والثاين للفرتة2010-2009  األول للفرتة:مرحلية
َّ ، ومن خالل معاجلة مجيع جوانب اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت.2016-2014
مكنت املؤشرات
األمانة من تقييم التقدم العاملي واإلقليمي احملرز مع مرور الوقت وقدمت ألصحاب املصلحة إطار عمل لتحديد
األولوايت وإبراز مناطق النجاح وحتديد الثغرات وجماالت التحسني املمكنة يف املراحل املتنوعة إلدارة املواد
.الكيميائية
14

SAICM/OEWG.3/5

 -40وبعد اعتماد املؤشرات ،أُعد التوجه العام والتوجيهات العامة لتحقيق هدف العام  2020املتمثل يف
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية مث جرى التصديق عليه يف الدورة الرابعة للمؤمتر يف عام  .2015ويهدف التوجه
العام والتوجيهات العامة إىل تقدمي االجتاهات وحتديد النهج جلميع أصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي حنو
حتقيق هدف العام  2020لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ،ويتضمن تقدمي أحد عشر عنصرا أساسيا مطلوبة
على املستويني الوطين واإلقليمي لتحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية لدعم تنفيذ االسرتاتيجية اجلامعة
للسياسات .وتتضمن املناقشة التفصيلية الواردة يف التقرير املوجز بشأن التقدم احملرز فيما خيص تنفيذ النهج
االسرتاتيجي للفرتة ( 2013-2011الوثيقة  ،SAICM/ICCM.4/3والوثيقة  )SAICM/ICCM.4/3/Corr.1مقارنة
للعناصر األساسية الـبالغ عددها  11واملؤشرات الـبالغ عددها  ،20وأظهرت املقارنة أن أغلب املؤشرات ترتبط
ارتباطا وثيقا ابلعناصر األساسية احملدَّدة يف التوجه العام والتوجيهات العامة لتحقيق هدف العام  2020لإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية (راجع التذييل الثاين).
 -41وأُدجمت إدارة املواد الكيميائية والنفاايت ضمن العديد من أهداف التنمية املستدامة .وأُعد مقرتح حول
األهداف اليت تدعم خطة التنمية املستدامة لعام  2030واإلجنازات الرئيسية ذات الصلة استنادا إىل العناصر
األساسية البالغ عددها  ،11من أجل االجتماع الثاين لعملية ما بني الدورات للنظر يف النهج االسرتاتيجي واإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت بعد عام  .)SAICM/IP.2/8( 2020ووضعت األهداف املقرتحة ضمن أربعة
جماالت رئيسية( :أ) إطارات العمل القانونية واملؤسسية والتنفيذ واإلنفاذ؛ (ب) مشاركة أصحاب املصلحة وإشراك
القطاعات؛ (ج) املعارف واملعلومات وتقييم/تقليل املخاطر ورصدها؛ و(د) القيادة السياسية ،والتوعية ،والتعليم،
والرتويج .وترتبط هذه اجملاالت األربعة ارتباطا وثيقا أبهداف االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات وأهداف التنمية
املستدامة (راجع التذييل الثاين).
 -42وتسهم أهداف التنمية املستدامة ،بوصفها تطورا حديثا ،يف فهم احلالة العاملية فيما يتعلق ابإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية والنفاايت .وتوفر أيضا إطار عمل أوسع للصناعة واألعمال التجارية واملستهلكني لإلسهام يف
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية واحلد من النفاايت ،حسب ما ورد يف اهلدف  12بشأن ضمان وجود أمناط
استهالك وإنتاج مستدامة ،مع مراعاة الصحة البشرية والبيئة والزراعة والعمل واالعتبارات اجلنسانية.
 -43وأثبتت املؤشرات أهنا يسرية االستخدام وبسيطة ومباشرة ،حسبما لوحظ أيضا يف مشروع تقرير التقييم
املستقل للنهج االسرتاتيجي للفرتة  .)SAICM/IP.2/4( 2015-2006وكانت البياانت اجملمعة بشأن هذه
مستمدة يف العادة من أداة االستبيان اإللكرتوين للنهج االسرتاتيجي ،مما أاتح إجراء حتليل مقارن عرب
املؤشرات َّ
ثالث فرتات إبالغ.
 -44وأظهرت اخلربة يف استخدام املؤشرات جوانب القوة للمناطق املختلفة ابلنسبة ملؤشرات ُمعيَّنة .وأظهرت
أيضا أن املناطق َّ
نفذت املؤشرات بسرعات متفاوتة وفقا ألولوايهتا .وفضال عن ذلك ،فإن بعض املؤشرات وأنشطتها
ذات الصلة يف االستبيان قابلة للتطبيق أكثر لدى أصحاب املصلحة احلكوميني وأقل لدى أصحاب املصلحة غري
احلكوميني .وتعكس مؤشرات أخرى على حن ٍو أفضل جناحا أكرب ألصحاب املصلحة غري احلكوميني؛ على سبيل
املثال ،تتجلى فعالية املنظمات غري احلكومية على وجه اخلصوص يف الوصول للفئات الضعيفة يف إطار املؤشر .7
وقد يرغب أصحاب املصلحة يف استكشاف طرق لتعديل أنشطتهم حبيث ميكنهم قياس األنشطة واملشاريع اليت
تضطلع هبا أوساط القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية على حنو أفضل وحبيث ميكن للتقرير املرحلي أن يبني
إسهاماهتا على حن ٍو أفضل.
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 -45وال تزال هناك شواغل فيما يتعلق بفعالية املؤشرات على النحو الذي نوقش أيضا يف التقرير املرحلي
السابق .وتتسم املؤشرات املستندة إىل أنشطة بطابع ذايت وهي ابلتايل ُعرضة الختالف التفسري من مقدمي الردود،
مما قد يؤدي إىل املبالغة أو القصور يف اإلبالغ .ويف حني جيمع االستبيان اإللكرتوين بياانت شاملة ألصحاب
املصلحة فيما يتعلق ابملؤشرات ،إال أنه طويل ويستغرق وقتا طويال الستكماله ،األمر الذي ساهم على األرجح
يف اخنفاض معدالت التقدمي على مر السنني .وفضال عن ذلك ،بدأ العديد من أصحاب املصلحة يف ملء
االستبيان لكنهم مل ينتهوا منه بعد .وميثل عدم االتساق يف اإلبالغ عرب البلدان حتداي آخر.
 -46وأُشري يف التقرير املرحلي الثاين املتعلق بتنفيذ النهج االسرتاتيجي إىل مؤشرات التقدم اليت مل تتمكن
وشجع على
املؤشرات املستندة إىل أنشطة من حتديد مقدارها ،مثل أتثري املواد الكيميائية على البشر والبيئةُ ،
استكمال البياانت مبؤشرات تستند إىل نتائج ميكن التحقق منها موضوعيا.
 -47ومؤشرات التقدم يف حالتها الراهنة ال تعكس ابلكامل مسائل السياسات اجلديدة أو الناشئة .ووفقا
ملشروع تقرير التقييم املستقل ،أعرب أصحاب املصلحة عن قلقهم من أن توسيع تطبيق هذه املؤشرات إىل مسائل
السياسات الناشئة قد يتسبب يف مواجهة مزيد من التحدايت.
 -48وخالصة القول ،فإن مؤشرات التقدم شاملة وابلتايل ضرورية ومفيدة .إال أهنا حبالتها الراهنة قد ال تكون
الطريقة األكثر فعالية لتقييم التقدم حنو اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ملا بعد عام  .2020وعلى
النحو املشار إليه يف مشروع تقرير التقييم املستقل ،أيد أصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي وجهة النظر
القائلة بضرورة مواصلة رصد املؤشرات حىت عام  ،2020مصرحني أبن ’’من املناسب االحتفاظ مبؤشرات التقدم
احلالية الـبالغ عددها  20مؤشرا حىت عام  2020يف ظل خط األساس الذي ُوضع ،وستكتسب رؤى مفيدة عند
مقارنة النتائج على مدار فرتات زمنية خمتلفة .وأعدت بعض املناطق تقاريرا تفصيلية بشأن التقدم احملرز حنو املؤشرات
الـبالغ عددها  20مؤشرا‘‘.

خامس ا -االستنتاجات
 -49تتمثل إحدى مهام املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية يف تقييم تنفيذ النهج االسرتاتيجي بغية
استعراض التقدم احملرز حنو هدف عام  2020واختاذ القرارات االسرتاتيجية والربجمة وحتديد األولوايت وحتديث
النهج حسب االقتضاء .ومن املمكن أن يساعد حتديد اإلجنازات وفهم الثغرات يف التنفيذ وترتيب أولوايت
اإلجراءات املستقبلية على إحراز التقدم األمثل .وينبغي على أصحاب املصلحة أخذ الدروس املستفادة يف االعتبار
يف إطار النهج االسرتاتيجي احلايل عند النظر يف احتياجات وآليات إعداد التقارير من أجل اإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية والنفاايت ملا بعد عام .2020
 -50وكان التحدي األكرب يف إعداد التقرير احلايل هو تشجيع املشاركة األكرب من احلكومات يف عملية إعداد
التقارير ،األمر الذي حيتاج إىل أن يُعاجل يف إعداد التقارير املستقبلية ٍ
لكل من الفرتة  2019-2017ويف سياق
ما بعد عام  .2020وتستند االستنتاجات املتعلقة ابلتقدم بوجه عام إىل إجاابت أصحاب املصلحة فيما يتعلق
إبجنازاهتم حنو األهداف .ودون وجود البياانت الكافية ليست هذه االستنتاجات موثوقا فيها وال ممثلة للحالة
احلقيقية للتقدم العاملي حنو اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت .ووفقا لذلك ،فإن البياانت اليت قدمها
الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية بشأن مؤشراته الثمانية قد أُدرجت يف التقرير
املرحلي للمرة األوىل يف فرتة اإلبالغ احلالية ،إلكمال التقارير اليت قدمها اجمليبون على االستبيان يف إطار مؤشرات
معيَّنة للنهج االسرتاتيجي.
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 -51وختتلف أولوايت املناطق واحلكومات املتنوعة والوترية اليت تسعى هبا إىل حتقيق أهداف النهج االسرتاتيجي.
ومع ذلك ،وابلنظر إىل التقدم الشامل يف إطار مجيع املؤشرات على مر السنني ،يتضح أن الطريق ال يزال طويال
حنو حتقيق هدف عام  .2020وقد سجل  30يف املائة من املؤشرات نتيجة أقل من ( 0.5اختيار  50يف املائة
جلميع األنشطة يف االستبيان عرب اإلنرتنت) ومل يسجل سوى  40يف املائة نتيجة أعلى من  .0.7وكان من املمكن
أن تكون هذه األرقام أقل إذا قدم مجيع أصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي التقارير ،على افرتاض أن هؤالء
الذين ال يبلغون عن تقدمهم من املرجح أيضا أن يكونوا قد حققوا مكاسب أقل حنو حتقيق األهداف.
وسجل التقدم اإلمجايل األكرب ،يف مجيع املناطق ،منذ التقرير املرحلي األول للهدف ابء املتعلق ابملعارف
ُ -52
املبني هنا ملنطقة
واملعلومات وللهدف هاء بشأن االجتار الدويل غري القانوين .ومع ذلك فقد يكون التقدم اإلمجايل َّ
أفريقيا متأثرا أتثريا قواي مبجموعة صغرية من البياانت (مل يبلغ سوى ثالثة بلدان) بدال من أن يكون داللة حقيقية
على تقدم املنطقة .وقد أفادت منطقتا أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ مبستوى نشاط ٍ
عال ملحوظ يف إطار اهلدف
هاء منذ التقرير املرحلي األول .وأُحرز التقدم األكرب يف منطقة أورواب الوسطى والشرقية يف إطار اهلدف ابء .وابملثل
أبلغت مناطق أمريكا الالتينية والكارييب ودول أورواب الغربية ودول أخرى عن زايدة كبرية يف النشاط يف إطار اهلدفني
ابء وهاء مقارنة بفرتة اإلبالغ األوىل.
موهلا الصندوق االستئماين لربانمج البداية السريعة األهداف ألف وابء وجيم
 -53وتناولت أغلب املشاريع اليت َّ
املتعلقة ابحلد من املخاطر ،واملعارف واملعلومات ،واحلوكمة على التوايل .وتعكس مجيع املؤشرات يف إطار اهلدفني
ألف وابء مستوى نشاط أعلى كثريا من املتوسط يف فرتة اإلبالغ احلالية .و ُسجل توزيع أكثر جتانسا نسبيا ملشاريع
الصندوق االستئماين لربانمج البداية السريعة عرب األهداف ألف وابء وجيم .وعلى الرغم من أن أغلب املشاريع
( 8مشاريع من أصل  15مشروعا) ركزت على املؤشر  ،1إال أن عددا مشاهبا تضمن املؤشرات  7و 9و10
و .14وركزت ستة مشاريع على املؤشر ( 10أي وضع خطط تنفيذ النهج االسرتاتيجي) ،وتناولت ستة مشاريع
أخرى املؤشر .14
 -54وتشري مقارنة للبياانت من فرتيت اإلبالغ الثانية واألوىل إىل أن الفجوة اإلمجالية بني البلدان يف فئات
التنمية املختلفة (أي احلالة ابلنسبة للجنة املساعدة اإلمنائية) تتسع بدال من أن تضيق ،مع زايدات يف مستوايت
النشاط الذي أبلغت به بلدان الشرحية العليا من فئة الدخل املتوسط على النقيض من حاالت االخنفاض أو عدم
التغيري ألقل البلدان منوا .ومع ذلك ،يتعذر استخالص النتائج فيما خيص هذا االجتاه يف البياانت يف فرتة اإلبالغ
احلالية .ومن املمكن أن يُعزى ذلك إىل مستوى النشاط األقل من املتوسط يف إطار اهلدفني جيم ودال لدى البلدان
غري األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية ،مما أدى إىل اخنفاض إمجايل يف نتائج هذه البلدان .وابإلضافة إىل ذلك،
كان هناك عدد حمدود من التقارير املقدمة من أقل البلدان منوا وبلدان الدخل املتوسط األدىن ،وأبلغت أقل البلدان
منوا عن مستوى نشاط ٍ
صعب بنح ٍو عام من املقارنة مع التقارير
عال يف إطار مجيع األهداف تقريبا ،األمر الذي َّ
السابقة والتوصل إىل استنتاجات بشأن الفجوات احلالية يف فئات التنمية املختلفة.
 -55وسيساعد إظهار التقدم املستمر املوثوق فيه على أتمني الدعم السياسي والتمويل ويف هناية املطاف تعزيز
أتثريه على املدى الطويل .وبصورة عامة ،وابلنظر إىل ما بعد عام  2020للنهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية والنفاايت ،يستنتج ما يلي:
(أ) إن وضع املؤشرات املتنوعة واملوضوعية والقائمة على النتائج ،واليت تعكس إحراز تقدم (أو عدم
التقدم) حنو تقليل اآلاثر الصحية والبيئية السلبية إلنتاج املواد الكيميائية واستخدامها والتخلص منها ،قد يثبت
أبنه النهج األكثر فعالية واتساقا؛
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(ب) استفاد التقرير املرحلي احلايل من مؤشرات الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية ،مما وفر بياانت بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية من جمموعات البياانت العاملية وخطط اإلبالغ
األخرى .ووفقا لذلك ،قد يساعد إطار عمل لتتبع التقدم على مستوايت متعددة مع أصحاب مصلحة متعددين،
حيث ميكن االستفادة من عدد من مصادر البياانت وطرقها ،يف ضمان استعراض أمشل للتقدم العاملي؛
(ج) فيما يتعلق بقياس مستوى االلتزام ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،يشكل إطار
عمل منظمة الصحة العاملية لرصد التقدم الذي أحرزته الدول األطراف يف تطبيق القدرات األساسية املتصلة
ابللوائح الصحية الدولية مثاال على النهج الفعال والشامل لتقييم التقدم الذي أحرزته الدول؛
(د) تقدم خطة عام  2030فرصا للحكومات وأوساط الصناعة واجملتمع املدين لإلسهام على حن ٍو
ملموس يف تعزيز أمناط اإلنتاج واالستهالك األكثر مسؤولية واستدامة عامليا .وابلتايل فهي توفر إطار عمل واسع
للجميع لإلسهام يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ومنع إنتاج النفاايت أو احلد منها.
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التذييل األول
قائمة اجلهات املعنية بتقدمي التقارير عن طريق االستبيان اإللكرتوين
 -1قدمت احلكومات التالية البالغ عددها  54تقارير مكتملة :االحتاد الروسي واألرجنتين وإسبانيا وإستونيا
وأملانيا واإلمارات العربية املتحدة وأيرلندا وإيطاليا وبرابدوس والربتغال وبلجيكا وبلغاراي والبوسنة واهلرسك وبولندا
وبريو وبيالروس وتشيكيا واتيلند وترينيداد وتوابغو واجلبل األسود والدمنارك ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد
وسويسرا وصربيا وغياان وفرنسا وفنلندا وقربص وكرواتيا وكندا وكوت ديفوار ومجهورية كوراي وكوستاريكا وكولومبيا
والتفيا ولكسمربغ وليتوانيا وليسوتو ومالطة وماليزاي ومدغشقر ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا واململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموانكو والنمسا وهندوراس وهنغاراي وهولندا والياابن واليمن واليوانن.
 -2وقدمت املنظمات احلكومية الدولية اخلمس التالية تقارير مكتملة :منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي ( ،)OECDوبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ( ،)UNDPوبرانمج األمم املتحدة للبيئة ( ،)UNEPومعهد
األمم املتحدة للتدريب والبحث ( ،)UNITARومنظمة الصحة العاملية (.)WHO
 -3وقدمت ست منظمات غري حكومية تقارير مكتملة ،منها أربع من منظمات اجملتمع املدين (املرأة األرمينية
ملناصرة الصحة والبيئة الصحية ،وشبكة العمل املتعلق مببيدات اآلفات ،ومجعية االستعادة البيئية ،ومعهد أمريكا
الوسطى للدراسات املتعلقة ابملواد السمية) واثنتان من منظمات القطاع اخلاص (اجمللس الدويل للرابطات الكيميائية،
ومعهد البرتول األمريكي).
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التذييل الثاين
 والروابط مع العناصر األساسية،قائمة املؤشرات لإلبالغ عن التقدم احملرز يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي
ذات الصلة يف التوجه العام والتوجيهات العامة وأهداف التنمية املستدامة
Strategic Approach
Objective
A. Risk reduction

Indicator of Progress

Links to Basic Elements

1. Number of countries (and organizations) with mechanisms to address
key categories of chemicals
2. Number of countries (and organizations) with hazardous waste
management arrangements

I: legal frameworks

3. Number of countries (and organizations) having mechanisms in place
for setting priorities for risk reduction

SDG 3, Targets 3.9, 3.d
SDG 8, Target 8.8
SDG 12, Targets 12.4, 12.5
SDG 16, Targets 16.10
SDG 17, Target 17.14

5. Number of countries (and organizations) engaged in activities that
result in monitoring data on selected environmental and human health
priority substances

X: monitoring health and environmental impacts

SDG 3, Targets 3.9, 3.d
SDG 12, Targets 12.4, 12.5
SDG 16, Target 16.10
SDG 17, Target 17.6

6. Number of countries (and organizations) providing information
according to internationally harmonized standards

V: Globally Harmonized System

7. Number of countries (and organizations) that have specific strategies
in place for communicating information on the risks associated with
chemicals to vulnerable groups

V: sharing data and information

8. Number of countries (and organizations) with research programmes

X: monitoring health and environmental impacts
XI: environmentally sound and safer alternatives

SDG 3, Targets 3.9, 3.d
SDG 8, Target 8.8
SDG 12, Targets 12.4, 12.5

9. Number of countries (and organizations) with websites that provide
information to stakeholders

V: sharing data and information
XI: environmentally sound and safer alternatives

SDG 3, Targets 3.9, 3.d
SDG 12, Targets 12.4, 12.5
SDG 16, Target 16.10

10. Number of countries (and organizations) that have committed
themselves to implementation of the Strategic Approach

IV: institutional frameworks and coordination

11. Number of countries (and organizations) with multi-stakeholder

IV: institutional frameworks and coordination

coordinating mechanism
12. Number of countries (and organizations) with mechanisms to
implement key international chemicals priorities

VI: industry participation
III: implementation of international conventions

chemicals management tools

C. Governance

SDG 1, Target 1.b
SDG 2, Targets 2.1, 2.4
SDG 3, Target 3.9
SDG 6, Target 6.3
SDG 8, Targets 8.4, 8.8
SDG 12, Targets 12.4, 12.5
SDG 14, Target 14.1

VIII: risk assessment and use of best practices

4. Number of countries (and organizations) implementing agreed

B. Knowledge and
information

Links to SDGs and 2030
Agenda

SDG 2, Target 2.4
SDG 12, Targets 12.4, 12.5, 12.6
SDG 16, Target 16.6, 16.7,
16.10,2,16.b
SDG
Targets 2.1, 2.4.
SDG 3, Targets 3.9, 3.d
SDG 6, Targets 6.3, 6.6, 6.a.
SDG 8, Target 8.8
SDG 11, Targets 11.2, 11.6.
SDG 12, Targets 12.4, 12.5,
SDG 14, Target 14.1
SDG 16, Target 16.8

D. Capacity-building 13. Number of countries (and organizations) providing resources
and technical
(financial and in kind) to assist capacity-building and technical
cooperation
cooperation with other countries

E. Illegal
international traffic

14. Number of countries (and organizations) that have identified and
prioritized their capacity-building needs for the sound management of
chemicals
15. Number of countries where development assistance programmes
include the sound management of chemicals

XI: environmentally sound and safer alternatives
IX: Strengthened capacity to deal with chemicals
accidents, including poison centers
VII: national budgeting
processes

16. Number of countries (and organizations) with sound management of
chemicals projects supported by other sources of funding (not Quick
Start Programme funding)
17. Number of countries (and organizations) with projects supported by
the Strategic Approach’s Quick Start Programme Trust Fund
18. Number of countries (and organizations) engaged in regional
cooperation on issues relating to the sound management of chemicals
19. Number of countries having mechanisms to prevent illegal traffic
in toxic, hazardous and severely restricted chemicals individually
20. Number of countries having mechanisms to prevent illegal traffic
in hazardous waste

VI: industry participation

SDG 7, Targets 7a, 7.b
SDG 8, Targets 8.2, 8.4
SDG 9, Targets 9.2, 9.4
SDG 11, Target 11.6
SDG
Targets
SDG 12,
2, Target
2.412.4, 12.5, 12.6
SDG 3, Target 3.d
SDG 6, Target 6.3
SDG 7, Target 7.b

I: legal frameworks
II: enforcement and compliance
I: legal frameworks
II: enforcement and compliance

___________
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