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  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

  ةالثاني الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥ - ١١، جنيف
  * من جدول األعمال املؤقت)أ (٤البند 

تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد 
تقييم تنفيذ النهج االستراتيجي واستعراضه  :الكيميائية

 واستكماله وتقدمي توجيهات يف هذا الشأن

الستبيان املتعلق بتنفيذ استجابة لتقرير عن اإلفادات الواردة من أصحاب املصلحة 
  النهج االستراتيجي

  مذكرة من األمانة
 لتقرير أعدته  تنفيذياًمعلومات أساسية وموجزاً حيتوي على ضمن مرفق هذه املذكرة فرعاًيت  - ١

األمانة بشأن الردود الواردة من أصحاب املصلحة استجابة لالستبيان الذي وضعته األمانة بشأن تنفيذ 
  .دارة الدولية للمواد الكيميائيةالنهج اإلستراتيجي لإل

 الصادر باللغة ويرد التقرير الكامل،. األمم املتحدة الرمسية الست هذه الوثيقة بلغات وتتاح  - ٢
 جتميع لإلفادات الواردة من أصحاب يوجدو. SAICM/ICCM.2/INF/20ة يف الوثيقاإلجنليزية فقط، 

املصلحة استجابة لالستبيان على موقع النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية على 
  ).http://www.saicm.org(نوان اإلنترنت على الع

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1.  
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  املرفق
الستبيان املتعلق بتنفيذ النهج استجابة لتقرير عن اإلفادات الواردة من أصحاب املصلحة 

  االستراتيجي

  معلومات أساسية  -أوالً 
 من ٢٤تتمثل إحدى وظائف املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية املبينة يف الفقرة   - ١

لسياسة اجلامعة للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف تلقي التقارير من استراتيجية ا
وتعد املعلومات . مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ النهج االستراتيجي

ف أخرى مهمة اليت يتم احلصول عليها من خالل هذه التقارير ضرورية لتمكني املؤمتر من أداء وظائ
مثل استعراض وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ النهج االستراتيجي، واختاذ القرارات االستراتيجية، وبرجمة 
النهج االستراتيجي وحتديد سلم أولوياته وحتديثه حسب االقتضاء؛ وتوفري التوجيه بشأن التنفيذ وإبالغ 

  .أصحاب املصلحة بالتقدم احملرز يف التنفيذ
مد املؤمتر حىت اآلن آلية لإلبالغ بشأن النهج االستراتيجي ويتعني عليه أن ينظر يف دورته  يعتمل  - ٢

يف و. الثانية يف مسألة طرائق اإلبالغ ومشاركة مجيع أصحاب املصلحة يف أي إطار إبالغ يف املستقبل
األمانة، كإجراء التحضري للدورة الثانية على أن تقوم عملية غياب مثل هذه اآللية، مت االتفاق أثناء 

مؤقت، بإعداد استبيان ميكن أصحاب املصلحة من تزويد املؤمتر يف دورته احلالية باملعلومات عن التقدم 
  .الذي أحرزه كل منهم يف تنفيذ النهج االستراتيجي

ويوجد جتميع . صدر االستبيان يف نسختني واحدة للحكومات وأخرى للمنظماتوقد   - ٣
الستبيان واإلفادات الفردية، بصورا الواردة إىل استجابة لاب املصلحة لإلفادات الواردة من أصح

األمانة، وهو متاح على موقع النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية على اإلنترنت على 
ويهدف االستبيان إىل احلصول على معلومات عن التقدم احملرز يف . (http://www.saicm.org)العنوان 

 من ١٨ – ١٤تنفيذ األنشطة لتحقيق األهداف اخلمسة للنهج االستراتيجي املبينة يف الفقرات 
  :استراتيجية السياسة اجلامعة

  احلد من األخطار؛  )أ(  
  املعارف واملعلومات؛  )ب(  
  اإلدارة؛  )ج(  
  بناء القدرات والتعاون التقين؛  )د(  
  .االجتار الدويل غري املشروع  )ه(  

http://www.saicm.org)
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املعلومات ووتقدم فيه، حسبما كان مناسباً، التعليقات . املذكرة تلك اإلفاداتوتوجز هذه   - ٤
وقد صنفت الردود اليت مت تلخيصها يف جمموعات وضعت حتت األسئلة املوضوعة . اإلضافية من األمانة

وتقدم ملخصات الردود الواردة من احلكومات وتلك . يف االستبيان، حسب الترقيم األصلي الوارد
  .دة من املنظمات بشكل منفصل كل منها عن األخرىالوار

  املوجز التنفيذي  -ثانياً 
 حكومة ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل االقتصادي وسبع منظمات ٣٦وردت إفادات من   - ٥

حكومية دولية وإحدى عشرة منظمة غري حكومية رداً على االستبيان الذي عممته األمانة بشأن تنفيذ 
 وبالرغم من ورود إفادات من بلدان متقدمة وبلدان نامية وبلدان متر اقتصاداا .النهج االستراتيجي

 من الصعوبة مبكان وضع تمبرحلة انتقال، فإن القلة النسبية يف عدد االستجابات املقدمة جعل
ومع ذلك هناك مؤشرات خفيفة عن . استنتاجات مهمة بالنسبة هلذا اإلقليم أو ذاك من أقاليم العامل

  .جهود مماثلة تبذل على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي يف حاالت معينةوجود 
وتكشف الردود على االستبيان عن أن كثرياً من احلكومات واملنظمات قد بذلت جهوداً   - ٦

 لتطبيق النهج االستراتيجي أو تعزيز أهداف النهج االستراتيجي على الصعد الوطنية واإلقليمية ةكبري
ففي حالة احلكومات، كثرياً ما كان ذلك يشمل إدماج أهداف النهج االستراتيجي يف . ةودون اإلقليمي

وقد أوضحت بعض حكومات البلدان املتقدمة النمو . وثائق التخطيط الرمسية ويف املبادرات ذات الصلة
نهج أن خططها وبراجمها القائمة املتصلة بإدارة املواد الكيميائية تندرج فيها بشكل كاف أهداف ال

غري أن بعض حكومات البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال يبدو أا . االستراتيجي
تعتمد على املشاريع الداخلة يف إطار برنامج البداية السريعة كوسيلة لتقدير احتياجاا وقدراا 

  .وإلدماج أهداف النهج االستراتيجي يف استراتيجياا أو خططها
أوردت مجيع احلكومات الوطنية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية اليت   - ٧

. قدمت ردوداً على االستبيان أا قامت بتسمية جهات اتصال خاصة ا لدى النهج االستراتيجي
وأوضحت معظم احلكومات أن جهات االتصال تلك وضعت داخل الوزارة أو الوكالة املسؤولة عن 

  .وقامت قلة من احلكومات بوضع جهات اتصاهلا يف وزارات اخلارجية أو الصحة أو العمل. بيئةال
ويبدو أن هناك ترتيبات تنسيق قائمة للنهج االستراتيجي ملعظم احلكومات واملنظمات، على   - ٨

وقد . الرغم من أن آليات التنسيق املذكورة تكشف عن وجود اختالفات بني كل آلية واألخرى
أنشأت جلان مشتركة بني الوزارات أو أفرقة عاملة للقيام بوظائف ت أغلبية احلكومات أا أوضح

وأوضحت أغلبيتها أا عهدت بتلك الوظائف إىل جلان تابعة هليئات تتألف من ممثلني من كال . التنسيق
عات اتمع املدين القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك الدوائر األكادميية واملنظمات غري احلكومية ومجا

األخرى املهتمة؛ وأوضحت حكومات قليلة أن جهود التنسيق تقع ضمن مسؤولية جلان مشتركة بني 
وهناك بلدان نامية قليلة مل تضع حىت اآلن ترتيباا . احلكومات قاصرة على املوظفني احلكوميني

التابع للنهج االستراتيجي بشأن التنسيقية ولكنها قدمت مقترحات للتمويل من برنامج البداية السريعة 
وتبني اإلجابات املقدمة من املنظمات أا أنشأت . مشاريع تشمل خطط لوضع ترتيبات من هذا القبيل
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هيئات متنوعة مثل أفرقة عاملة وجمموعات عمل وجلان علمية وجمموعات تنسيق إقليمية للمتابعة فيما 
  .يتعلق بالنهج االستراتيجي وأهدافه

للردود الواردة من احلكومات، فقد نظمت اجتماعات ختطيط وحلقات عمل لتحديد وطبقاً   - ٩
. األولويات يف معظم البلدان ملناقشة النهج االستراتيجي أو املسائل ذات الصلة بإدارة املواد الكيميائية

ن من القطاعني العام واخلاص يف تلك االجتماعات ممثلو نيأصحاب املصلحة املشاركمن بني و
وقد اختلفت أهداف تلك االجتماعات . ظمات غري احلكومية والدوائر األكادميية واتمع املدينواملن

  .ونتائجها ووتائرها اختالفاً كبرياً تبعاً لترتيبات التنسيق واألولويات املعينة والتقدم احملرز
ات وتبادهلا نشر املعلومحددا وذكرا احلكومات اليت املشتركة األولويات أوىل ومن بني   - ١٠

بشأن املسائل املتعلقة بالسالمة الكيميائية وتنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف مثل اتفاقية روتردام 
بشأن تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف 

وجرى التشديد أيضاً على أمهية . ت العضوية الثابتةالتجارة الدولية واتفاقية استكهومل بشأن امللوثا
احلاجة إىل حتسني املشاركة وجهود التعاون فيما بني أصحاب املصلحة وأمهية تشجيع التآزر لتحقيق 

  .عمال الوطنية والدولية بشأن املواد الكيميائيةأهداف جداول األ
ت جهود إقليمية ودون إقليمية تشري بعض االستجابات املقدمة من احلكومات إىل أنه بذل  - ١١

جرى وضع خطة ويف إطار السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب . لتعزيز تنفيذ النهج االستراتيجي
ونظرت مبادرة . إقليمية بشأن املنتجات الكيميائية يف إطار خطة العمل العاملية للنهج االستراتيجي

ة بالسالمة الكيميائية كي تدمج يف خطتها خمطط أخرى يف مقترح لدعوة جلنة أمريكا الوسطى املعني
وقد نظمت اجتماعات . إلدارة املواد الكيميائية يف شبه اإلقليم مع وصالت مباشرة بالنهج االستراتيجي

استشارية بني أعضاء اتفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية، وذلك من أجل مناقشة احتماالت التنفيذ 
 أن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، والدول األخرى الساعية إىل كما. على الصعيد اإلقليمي

االنضمام لالحتاد، أكدت أن هناك مناقشات أولية جارية بشأن استراتيجية إدارة املواد الكيميائية، على 
 املفوضية األوروبية وتنفيذها فيما حالصعيدين الوطين واإلقليمي، تقوم على أساس أنشطة يف إطار لوائ

  .يدهايتعلق بتسجيل املواد الكيميائية وتقييمها واألذن ا وتقي
 وأوردت حكومات كثرية أا وضعت خططاً لتنفيذ النهج االستراتيجي، على الرغم من   - ١٢

تكن هناك ويف بعض احلاالت مل . اختالف مستويات التقدم احملرز يف تلك اخلطط والنتائج املتوقعة منها
خطة حمددة؛ وبدالً عن ذلك، وضعت اآلليات القائمة إلدارة املواد الكيميائية بعني االعتبار يف 

وقد ذكرت البلدان النامية والبلدان اليت متر . االضطالع باألنشطة الواردة يف خطة العمل العاملية
. ها لتنفيذ النهج االستراتيجيطياقتصاداا مبرحلة انتقال توقع نتائج مماثلة من املراحل األولية لتخط

وتبني الردود على االستبيان أيضاً قلة عدد البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال اليت 
االضطالع بأنشطة متكينية على املستوى الوطين من خالل برنامج البداية يتوقع أن تعمل لتيسري 

 أن البلدان املتقدمة حققت مستوى أكثر تقدماً يف جهودها يف وعلى النقيض من ذلك، يبدو. السريعة
جمال التنفيذ، إما من خالل وضع خطط حمددة للنهج االستراتيجي أو بواسطة إدماج أهداف النهج 

  .االستراتيجي يف استراتيجياا احلالية إلدارة املواد الكيميائية
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ل جاري يف عملية التخطيط األولية لدعم توضح الردود الواردة من املنظمات أيضاً أن العم  - ١٣
وأوردت أغلبية املنظمات غري احلكومية أا تشارك بنشاط يف املبادرات الوطنية . النهج االستراتيجي

حيث تقوم بتقدمي إسهامات وأفكار بشأن قضايا السالمة الكيميائية وبتنظيم محالت تعليمية وإلزكاء 
ويبدو كذلك أن مسامهة ومشاركة .  املدين يف هذه القضاياالوعي وبشكل عام تقوم بإشراك اتمع

. القطاع األكادميي ومؤسسات البحوث أمر حاسم بالنسبة للمناقشات الوطنية ووضع األولويات
وتشري الردود املقدمة من قطاع الصناعة أن هذا القطاع يركز جهوده على املسامهة يف النهج 

 إىل الترويج لسياسات داخل الشركات على املستوى االستراتيجي من خالل برامج حمددة دف
  .الدويل من أجل حتسني مؤشراا اخلاصة باألداء البيئي

تؤدي املنظمات املشاركة يف الربنامج املشترك بني املنظمات املعين باإلدارة السليمة للمواد   - ١٤
جز يف الردود الواردة، جيري وكما أو. الكيميائية دوراً رئيسياً يف عملية تنفيذ النهج االستراتيجي

االضطالع بأنشطة من أجل توفري املعارف واخلربات يف ااالت ذات الصلة، مبا يف ذلك يف مناقشة 
وتقوم هذه املنظمات أيضاً بتنظيم . املسائل الناشئة اليت حيتمل أن تكون ذات أمهية خلطة العمل العاملية

، وبإعداد ونشر وثائق فنية ووثائق يف جمال السياسة برامج تدريبية وبرامج متخصصة لبناء القدرات
وهذه أدوات قد تود احلكومات . العامة وبتقدمي التعاون وتيسري التنسيق فيما بني أصحاب املصلحة

  .وأصحاب املصلحة عموماً النظر فيها ملساعدا يف جهودها يف جمال التنفيذ
 من احملتمل أن ميثل ،لتحضري للدورة الثانية للمؤمترايف إطار عن التقدم احملرز املتوخى اإلبالغ و  - ١٥

مؤشراً ملستوى التقدم الذي مت إحرازه حىت تارخيه يف فئات األهداف اخلمسة املوضوعة يف استراتيجية 
ضرورة أن تركز تدابري احلد من املخاطر وعموماً يبدو أن أغلبية البلدان متفقة على . السياسة اجلامعة

ملهين للمواد الكيميائية السمية، مع توصيات أخرى بإجراء دراسات لتقييم املخاطر على تقييم التعرض ا
ومت أيضاً إبراز أمهية حتديد وتنفيذ تدابري وقائية للحد من التعرض، وخباصة من خالل . لدعم صنع القرار

امج وأشارت الردود أيضاً إىل إدماج مبادرات احلد من املخاطر يف خطط وبر. محالت إزكاء الوعي
  .التنمية القائمة باعتبارها أحد املقترحات اجليدة للطريق إىل األمام

رداً على أسئلة عن إجراءات التعامل مع املعلومات واملعارف، أشارت احلكومات إىل وجود   - ١٦
حاجة إىل إدخال حتسينات يف آليات التنسيق للتصدي للمسائل املتعلقة بسالمة املواد الكيميائية 

كما . شددت بصفة خاصة على أمهية تقاسم املعلومات وتبادهلا فيما بني أصحاب املصلحةوإدارا، و
. أن الربامج التدريبية والتعليمية يبدو أا توفر أنشطة استراتيجية لزيادة الوعي وإشراك اتمع املدين

لكيميائية وترى منظمات كثرية ضرورة تنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية بشأن السالمة يف املواد ا
  .ا املختلفة يف أشكاهلاًأن تتاح للقطاعات املهتمة املعلومات املولدة حاليوضرورة 

وتشري الردود الواردة من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال إىل وجود   - ١٧
ت اليت واجهت بعض اتفاق عام على العمل بشأن قضايا معينة متصلة باإلدارة، واليت شرحت التحديا

ومت تشديد كبري على احلاجة إىل استعراض التشريعات . تلك البلدان فيما يتعلق بإدارة املواد الكيميائية
والسياسات القائمة املتصلة باملواد الكيميائية وحتديثها، واألهم من ذلك أيضاً تعزيزها على الصعيد 

 ،تع بتشريعات مناسبة تدعم تنفيذ النهج االستراتيجيوباملقابل، يف البلدان اليت يبدو أا تتم. الوطين
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يبدو أن اهلدف فيها حتول حنو إنفاذ آليات التنسيق القائمة مع أصحاب املصلحة وحنو توفري الدعم يف 
أما بالنسبة للمنظمات، تدعو اخلطط . شكل مساعدة تقنية وتدريب يف مسائل اإلنفاذ واالمتثال

ت قطاعية حمددة ألجل تعزيز مكافحة التلوث وإدخال حتسينات يف األداء الصناعية إىل تنفيذ استراتيجيا
وهناك . ضوابط الساريةللدف إىل االمتثال ستباقية إالبيئي، واليت ميكن النظر إليها باعتبارها استجابة 

منظمات أخرى تفضل العمل مباشرة مع احلكومات وتقدم اخلربات التقنية واملعلومات بشأن املسائل 
  .الصلة وخباصة يف دعم تيسري تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطرافذات 

ونظراً إىل أن أغلبية الردود احلكومية على االستبيان وردت من بلدان نامية وبلدان متر   - ١٨
 اإلجابات املتصلة ببناء القدرات ذات أمهية كبرية ومرتبطة ارتباطاً تاقتصاداا مبرحلة انتقال، كان

ويف كثري من احلاالت هناك تفضيل لتلقي الدعم التقين .  بأهداف أخرى للنهج االستراتيجيمباشراً
واملايل لتمكني تلك البلدان من إحراز تقدم يف التخطيط األويل ويف األنشطة التمكينية املتعلقة بالنهج 

ت وتعزيزها بشأن أما البلدان املتقدمة فقد الحظت ووصفت استمرار الدعم لبناء القدرا. االستراتيجي
جمموعة واسعة من القضايا، تشمل النهج االستراتيجي، واإلدارة، وتنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة 
األطراف، وسجالت إطالق امللوثات ونقلها، والنظام املنسق عاملياً لتصنيف وتوسيم املواد الكيميائية، 

وروبية بشأن تسجيل املواد الكيميائية وائح املفوضية األبلوعلى مستوى أوروبا األنشطة املتصلة 
وتؤكد الردود الواردة من املنظمات دعمها املستمر لبناء وتعزيز . وتقييمها واألذن ا وتقييدها

مج التدريب ومن بني أكثر جماالت العمل املشتركة برا. القدرات، وخصوصاً يف البلدان النامية
مبادرات الترويج لإلنتاج األنظف والتكنولوجيات  وأعمال البحوث واملتخصص، واألعمال امليدانية

  .واملمارسات البيئية املتطورة األخرى
فيما يتعلق باالجتار الدويل غري املشروع، شددت االستجابات على ضرورة تشجيع بذل   - ١٩

 جهود قوية ومنسقة ملنع ومراقبة االجتار غري املشروع يف املواد الكيميائية املثرية للقلق والنقل غري
وتقع هذه املسؤولية يف املقام األول يف إطار سلطة مكتب اجلمارك أو إدارة . املشروع للنفايات اخلطرة

اجلمارك يف معظم البلدان، غري أن التعاون مع القطاعات األخرى اليت هلا وظائف متصلة بسالمة املواد 
ذه القضية وخباصة عندما يتعلق األمر الكيميائية وإدارا ينظر إليه باعتباره عنصراً رئيسياً يف معاجلة ه

يف وإجراءات االمتثال واإلنفاذ على النحو املنصوص عليه يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ب
وبصفة عامة تسلم املنظمات بأمهية هذا املوضوع وتقدم دعمها . التشريعات الوطنية على حد سواء

 والترويج والبيانات امليدانيةإجراء البحوث ومات للحكومات من خالل برامج التدريب ومجع املعلو
  .للنظام املنسق عاملياً وغري ذلك من املمارسات الوقائية

وعلى ضوء حقيقة أن برنامج البداية السريعة هو اآللية اجلديدة الوحيدة املكرسة حتديداً لدعم   - ٢٠
رية من البلدان النامية والبلدان اليت ردت أعداد كبأوأنشطة التمكني األولية لتنفيذ النهج االستراتيجي، 

متر اقتصاداا مبرحلة انتقال أا ظلت تعتمد على الربنامج للتمكن من البدء يف عملياا لتنفيذ النهج 
الطلبات خبصوص مس اخلاجلوالت اليت تزيد عن غضون أشارت األمانة إىل أن يف و. االستراتيجي

تشرين و ٢٠٠٦مايو /بداية السريعة، املعقودة يف الفترة بني أيارلصندوق االستئماين لربنامج اللاملقدمة 
وتنفذ هذه .  منها٧٤ مقترح مشروع ومتت املوافقة على ١٦٦، تلقت األمانة ٢٠٠٨أكتوبر /األول
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 من ٣٤ بلداً، مبا فيها ٧٣ منظمات جمتمع مدين وتقام يف إطارها أنشطة يف ٧ حكومة و٦٠املشاريع 
  .ول اجلزرية الصغرية الناميةأقل البلدان منواً والد

وقد مشلت القضايا األخرى اليت أثارها ايبون على سبيل املثال ال احلصر احلاجة لتشجيع   - ٢١
عمل عاملي بشأن الزئبق واملعادن الثقيلة األخرى؛ واملناقشات بشأن القضايا الناشئة مثل القيام ب

السالمة الكيميائية والبدائل؛ واألنشطة املوجهة ملنع وقوع عب والتكنولوجيا النانونية واملواد النانونية واللُ
احلوادث الصناعية الكبرية والتصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة؛ وأمهية وضع مواد ومبادئ 

  .توجيهية باللغات احمللية ملنفعة اتمعات الريفية
__________  


