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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

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

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

 واستكماله وتقدمي توجيهات يف هذا الشأن

رير قت: ميائية يف البلدان العربيةياد الكتنفيذ النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للمو
   مقدم من مصر نيابة عن البلدان العربية

  مذكرة من األمانة
 ةيلالدو  عن التقدم احملرز يف تنفيذ النهج اإلستراتيجي لإلدارةيتضمن مرفق هذه املذكرة تقريراً

وجيرى تعميم التقرير بصورته . قدمته مصر نيابة عن البلدان العربيةميائية يف البلدان العربية يد الكللموا
  .ياً رمسإلجنليزية والعربية، ودون حتريرهاملقدمة، باللغتني ا

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1.  
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  املرفق
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

  تقرير 
  التقدم احملرز يف تنفيذ النهج اإلستراتيجي

  لإلدارة الدولية للكيميائيات يف الدول العربية
  ليقدم

  كوثيقة معلومات إىل املؤمتر الدويل الثاين املعين بإدارة املواد الكيميائية
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  فهرس تقرير 
  يالتقدم احملرز يف تنفيذ النهج اإلستراتيج

  لإلدارة الدولية للكيميائيات يف الدول العربية
  ليقدم    

  كوثيقة معلومات إىل املؤمتر الدويل الثاين املعين بإدارة املواد الكيميائية
  ــــــــــ

تقرير التقدم احملرز يف تنفيذ النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات يف 
 الدول العربية

٣ 

  )١(مرفق رقم 
لتغطية تكاليف النهج االستراتيجي لإلدارة ) اآللية املالية(وات االقتصادية آلية األد

 الدولية للكيميائيات
١٥ 

  )٢(مرفق رقم 
التآزر والتعاون بني االتفاقيات الدولية ذات العالقة باملواد الكيميائية والنهج 

 االستراتيجي
٢٣ 

  )٣(مرفق رقم 
شروع يف املواد واملخلفات والتدابري اليت اإلجراءات الالزمة للحد من االجتار غري امل

 ميكن اختاذها يف هذا الشأن
٣٤ 

  )٤(مرفق رقم 
تقترح وحدة التنسيق العربية للنهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات 

 التعديالت التالية على النظام الداخلي للمؤمتر الدويل  املعين بإدارة املواد الكيميائية
٤٢ 

  )٥(مرفق رقم 
تقترح وحدة التنسيق العربية للنهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات إضافة 

من استمارة االستبيان املؤقتة للحكومات بشأن اإلبالغ ) ٣(اجلدول املرفق يف اجلزء 
 عن تنفيذ النهج اإلستراتيجي

٤٤ 
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  تقرير
  التقدم احملرز يف تنفيذ النهج اإلستراتيجي

  ة للكيميائيات يف الدول العربيةلإلدارة الدولي
  ليقدم

  كوثيقة معلومات إىل املؤمتر الدويل الثاين املعين بإدارة املواد الكيميائية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :حملة تارخيية: أوالً
يميائيات، واليت بدأت   سامهت الدول العربية بفاعلية يف عملية تطوير النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للك            - ١

، على عدد من املراحل ).PrepComs( من خالل جمموعة من اجللسات للجنة التحضريية ٢٠٠٣رمسيا يف عام 
واملنظمات احلكومية  ) NGOs(وعلى عدة قطاعات متضمنة ممثلني من احلكومات واملنظمات غري احلكومية           

املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد      ومن أهم نتائج  وجمموعة من أصحاب املصاحل ،      ) IGOs(اإلقليمية الدولية   
  :٢٠٠٦شباط / الكيميائية يف دورته األوىل اليت عقدت يف ديب يف فرباير

 إعالن ديب لإلدارة الدولية للكيميائيات •

 )OPS(اإلستراتيجية اجلامعة للسياسات  •

 )GPA(خطة العمل العاملية  •

لتحضري لصياغة اهليكل العام للنهج االستراتيجي بضرورة التركيز وقد كان للدول العربية دور مميز يف عملية ا - ٢
على كافة نقاط النهج االستراتيجي وليس فقط على عناصر والذي أدى بدوره إىل إعادة صـياغة النـهج                  

كما كان للدول العربية إضافة إجيابية يف األهداف الواردة يف اإلستراتيجية           . االستراتيجي يف صيغته احلالية     
عة للسياسات مشلت بناء القدرات واالجتار الدويل غري املشروع ، كما كان للدول العربية دور فعال يف اجلام

 .ضرورة وجود آلية مالية للنهج اإلستراتيجي

تقدمت الدول العربية بإعالن وزاري صدر عن جملس الوزراء العرب املسؤولني عن شئون البيئة يف دورتـه              - ٣
أكد بالتزامها بتنفيذ اإلستراتيجية اجلامعة للسياسات وخطة العمـل         ) ٢٠٠٥كانون األول   / ديسمرب (١٧

العاملية وقدمته يف املؤمتر األول املعين باإلدارة الدولية للمواد الكيميائية مجهورية مصر العربية نيابة عن الس        
دارة الدوليـة   الوزاري العريب ، كما رأست مجهورية مصر العربية الفريق الدويل الذي صاغ إعالن ديب لإل              

 .للكيميائيات
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 .التقدم احملرز يف تنفيذ النهج االستراتيجي : ثانياً
  :تعترب الدول العربية من أوائل الدول اليت قامت بتطوير وتنفيذ النهج االستراتيجي ومتثل ذلك يف اآليت

 ٢٠٠٢املـستدامة عـام   إطالق مبادرة التنمية املستدامة يف املنطقة العربية يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية        - ١
 واليت تضمنت تعزيز جهود الدول العربية لتنفيذ اإلدارة السليمة          ٢٠٠٤واعتمادها من القمة العربية عام      

  .للكيميائيات
إدراج النهج االستراتيجي ضمن جدول أعمال الفريق العريب املعين مبتابعة االتفاقيات البيئية الدولية املعنية            - ٢

 : يات اخلطرة ومت من خاللهباملواد الكيميائية والنفا

إنشاء وحدة التنسيق العربية للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات، مع حتديد الشروط             •
 .املرجعية هلا

 .إصدار خطة العمل العربية لتنفيذ النهج االستراتيجي •

 .إصدار اخلطوط اإلرشادية لتنفيذ النهج االستراتيجي •

 .يد األولويات على املستوى العريبإصدار املعايري الالزمة لتحد •

مت يف العديد من الدول العربية تسمية نقاط االتصال الوطنية، وإنشاء جلان على املستوى الوطين تـضم                  - ٣
 ......).حكومة،قطاع خاص،جمتمع مدين، جامعات، حبث علمي،(كافة أصحاب املصلحة 

نتاج األنظف وحاليا توجد مراكز وطنية يف       تنفيذ العديد من األنشطة للترويج إلنشاء املراكز الوطنية لإل         - ٤
ويشارك دوريا بالتناوب مدير أحد املراكز يف       )   املغرب، تونس، مصر، لبنان، سوريا، األردن     (كل من   

الدول العربية يف اجتماعات اللجنة املشتركة للبيئة والتنمية يف الوطن العريب لتقدمي تقرير عـن أنـشطة              
إلنشاء شبكة فيما بينها من قبل برنامج األمم املتحدة للبيئة لتبادل اخلربة            املراكز وجارى حاليا حماوالت     

 .واملعرفة

مت إعداد مسودة إستراتيجية عربية لالستهالك واإلنتاج املستدام وجارى حاليا دراستها من قبل خـرباء                - ٥
 .الدول العربية متهيداً العتمادها

يف جماالت التجارة والبيئة والذي يتم تنفيذه بالتعاون بني استمرار الربنامج اإلقليمي لبناء القدرات العربية      - ٦
جملس الوزراء العرب املسؤولني عن شئون البيئة وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة واللجنـة االقتـصادية                

 .واالجتماعية لغريب آسيا

ية لالسـتفادة   اعتماد جملس الوزراء العرب املسؤولني عن شئون البيئة قائمة عربية استرشادية للسلع البيئ             - ٧
 .منها يف مفاوضات التجارة

عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل يف املوضوعات ذات الصلة بالنهج االستراتيجي منـها                - ٨
 GHSورشة العمل حول اخلاصة بالنظام العاملي املوحد واملنسق لتصنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـا                

 ).٢٠٠٨جدة  - ٢٠٠٦اإلسكندرية (

اسة عن مدى كفاءة التشريعات البيئية يف الدول العربية للوفاء بااللتزامات يف االتفاقيات البيئية              إعداد در  - ٩
الدولية مبا يف ذلك االتفاقيات البيئية الدولية املعنية باملواد الكيميائية والنفايات اخلطرة اعتمدها جملـس               
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، كما مت إعداد )٢٠٠٧كانون األول / ديسمرب (١٩الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة يف دورته     
 .دليل استرشادي عريب لتطوير وحتديث التشريعات

استمرار الربنامج اإلقليمي لبناء القدرات العربية يف جمال اإلدارة اآلمنة للنفايات اخلطرة والذي يتم تنفيذه        - ١٠
 .ة بازلمن قبل املركز اإلقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع التفاقي

مت إعداد مسودة إلستراتيجية عربية للحد من االجتار غري املشروع يف النفايات اخلطرة من قبل املركـز                  - ١١
اإلقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع التفاقية بازل وجاري حالياً دراستها من قبـل             

 .خرباء الدول العربية متهيداً العتمادها

  املعوقاتالتحديات و: ثالثاً
 .عدم وجود آلية مالية دولية مستدامة لتنفيذ النهج االستراتيجي - ١

  .عدم كفاية التشريعات وضعف اإلنفاذ - ٢
 .عدم وفاء الدول املتقدمة بالتزاماا يف نقل التكنولوجيا وتوفري البدائل اآلمنة وبناء القدرات - ٣

ني املؤسسات الوطنية املعنية بالنهج عدم تطور التنسيق والتوافق ب   عدم استكمال إنشاء اللجان الوطنية و      - ٤
يف العديد من الدول العربية، وبالنسبة للدول اليت شكلت هذه اللجان           اإلستراتيجي والعمليات احلالية    

 .القطاعات ذات الصلة وأصحاب املصلحةتوجد صعوبة لدى معظمها يف مشاركة كافة 

الواسع للنهج االسـتراتيجي والـذي      صعوبات يف التنفيذ بسبب تعدد األطراف ذات العالقة واملدى           - ٥
 .يشمل اجلوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية والصحية والعمالية للسالمة الكيميائية

صعوبة التوافق ووجود تباين يف تنفيذ االتفاقيات البيئية الدولية وتداعيات ذلك على التنفيذ الـوطين                 - ٦
 ).يياسات الدولية القائمة يعترب تنفيذاً غري متساوتنفيذ الس(واإلقليمي العريب لبعض هذه االتفاقيات، 

الصعوبة يف احلصول على املعلومات بشأن الكثري من املواد الكيميائية املستخدمة حالياً أو ال يوجد نفاذ  - ٧
 .بالفعل لالطالع على املعلومات

ملستوى الوطين وشبة   افتقار عدد من البلدان العربية إىل قدرات اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية على ا             - ٨
 .اإلقليمي العريب

ملعاجلـة قـضايا الـسالمة    .......) موارد مالية، فنية، خمتربات معتمدة(تعترب املوارد الوطنية املتوافرة     - ٩
الكيميائية غري وافية لدى الكثري من البلدان العربية وخباصة لسد الثغرة اآلخذة يف االتساع بني البلدان                

 .ان النامية من ناحية أخرىاملتقدمة من ناحية والبلد

 إىل البدائل اآلمنة، وإىل التكنولوجيات األكثر سالمة اليت تساعد بدورها يف التقليل من  الوصولصعوبة - ١٠
 .االجتار غري املشروع يف املواد الكيميائية اخلطرة

على صـحة  عدم كفاية اآلليات املستخدمة لعالج التأثريات االجتماعية واالقتصادية للمواد الكيميائية        - ١١
 .اإلنسان واتمع والبيئة مبا يف ذلك املسؤولية والتعويض ورد احلقوق إىل أصحاا

عدم توافر املعايري والطرق واملعلومات العلمية املوضوعية لتقييم آثار املواد الكيميائية وأخطارها علـى               - ١٢
 .اإلنسان والبيئة على املستوى اإلقليمي العريب
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 .اد الكيميائية حمدثة ومكتملةعدم وجود قواعد بيانات للمو - ١٣

 احتياجات املرحلة القادمة لتعزيز تنفيذ النهج االستراتيجي :رابعاً
 حمليا وعربيا وعامليا، والنتائج اليت قد رصدت إىل اآلن، ومع بروز العديد من              – يف خالل سنوات التطبيق الثالثة املاضية       

م احملرز األمر الذي يشري إىل وجود العديد من االحتياجات والتدابري الثغرات والعقبات اليت منعت أو سببت تباطئ يف التقد
الالزم استحداثها أو دعمها، ملد يد العون إىل تنفيذ النهج االستراتيجي والدفع به إىل األمام، وفيما يلي أهم ما نعتقد حنن          

  :كدول عربية بضرورة توفره يف املرحلة القادمة
  :على املستوى الوطين والعريب  - ب

 .ع معايري حلساب اقتصاديات التدهور البيئي الناتج عن االستخدام غري اآلمن للكيميائياتوض - ٢

 .تطبيق مبدأ حساب املخاطر وحتليلها وتقييمها - ٣

 .إجياد اآلليات املناسبة لعالج التدهور البيئي الناتج عن االستخدام غري اآلمن للمواد الكيميائية - ٤

  .عمل على اعتمادهاتقييم للمختربات واملعامل املتخصصة وال - ٥
 .مشاركة أوسع وأكرب ألصحاب املصلحة يف تنفيذ النهج االستراتيجي - ٦

 ).GHS(تدريب مكثف على النظام العاملي املوحد لتصنيف ووسم املواد الكيميائية  - ٧

 .تفعيل التشريعات والقوانني وحتديثها مبا يتماشى مع االتفاقيات الدولية ذات العالقة - ٨

 .رة املتكاملة للمواد الكيميائية والنفايات اخلطرة إعداد إستراتيجية لإلدا - ٩

  .تبادل اخلربات بشأن نقل التكنولوجيا احلديثة وتوفري البدائل اآلمنة - ١٠
 .تعزيز مبدأ الشراكة بني أصحاب املصلحة يف التنفيذ - ١١

 لتغطي دورة   توفري قواعد البيانات واملعلومات بشأن املواد الكيميائية املستخدمة حالياً وسهولة النفاذ إليها            - ١٢
  .حياة املادة

  : على املستوى الدويل-ب
وجوب اعتماد آلية مالية دولية مستدامة واضحة ومتتاز باحلركية والتناغم واالنسجام مع واقـع الثغـرات                 - ١

الواضحة يف إمكانيات تطبيق النهج االستراتيجي يف الدول العربية، وتعمل على توفري فرص متقاربة لـدى                
بيق النهج االستراتيجي مع ضرورة توفري مصادر جديدة ومتجددة للتمويل، مع تشجيع الدول املختلفة يف تط 

ويرجى االطالع على اآللية املالية . الدول كافة وخصوصا الدول املتقدمة على تقدمي الدعم املايل لتنفيذ النهج
 .من هذه الوثيقة) ١(املقترحة من قبل الدول العربية يف هذا اخلصوص يف املرفق رقم 

السعي إىل إلزام كافة الدول وخاصة الدول املتقدمة منها على تسهيل تدفق املعلومات وتقـدمي اخلـربات                  - ٢
الالزمة لتحسني إدارة الكيميائيات، مع توفري شروط ميسرة لنقل التكنولوجيات احلديثة اليت تستخدم البدائل 

 .األنظف إىل الدول العربية

 وذلـك   – على أكثر النقاط سخونة وأكثر املواضيع الطارئـة          –دمة  تركيز اجلهود املبذولة يف املرحلة القا      - ٣
 .يتطلب تشخيص هذه املواضيع واعتماد التركيز عليها من خالل األنشطة اخلاصة بدورة حياة املادة
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روتردام، (تضمني كل ما يتعلق بإدارة الكيميائيات وما يتم من خالل تنفيذ االتفاقيات الدولية ذات العالقة                - ٤
وما يتم اآلن مناقشته خبصوص الزئبق والرصاص والكـادميوم واملعـادن           )  بازل، فيينا، وغريها   استكهومل،

الثقيلة، ضمن النهج االستراتيجي، مع احلفاظ على النسق واآلليات املتبعة يف إدارة هذه املواضيع كما هـي             
مقترح الدول العربيـة    ويرجى مراجعة   .  دعما للتآزر بينها وبني النهج اإلستراتيجي      –ودون التدخل فيها    

 .يف هذه الوثيقة) ٢(اخلاص ذا الشأن يف املرفق رقم 

وضع برامج حملية وإقليمية ودولية لورش عمل موسعة، الغرض منها رفع مستوى اإلدراك لـدى اجلهـات           - ٥
حول أمهية تطـوير  ) قطاع حكومي، قطاع خاص، جمتمع مدين، منظمات غري حكومية(أصحاب الشراكة   

ملواد الكيميائية واملردود النفعي هلذه اإلدارة، مع وضع برامج مماثلة دف إىل رفـع الـوعي                برامج إدارة ا  
 .اتمعي حول خطورة الكيميائيات يتم وضعها وتنفيذها بالتعاون مع منظمات اتمع املدين املختلفة

اصـة بالنـهج   تسليط األضواء حمليا وعربيا وعامليا على كل التطـورات واملـؤمترات واالجتماعـات اخل           - ٦
اإلستراتيجي، من خالل استغالل قنوات اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء ، واستخدام شبكة املعلومـات              
الدولية يف نفس الغرض لكي يعطى املوضوع أمهية كافية، مع استغالل الفائدة املرجوة يف زيـادة الـوعي                  

 . لذلكوالثقافة لدى اتمع وأصحاب الشراكة مع توفري الدعم املايل

تطوير خطة العمل العاملية لتكون أكثر مرونة وحركية ولتكون طائعة وقابلة للتحديث والتطوير ومتوافقة مع  - ٧
 .االحتياجات واالهتمامات احلقيقية للدول املختلفة واإلمكانيات املتوفرة لتلك الدول والظروف الداخلية هلا

 .قل التكنولوجياتعزيز التعاون على املستوى الدويل يف جمال البحوث ون - ٨

تطوير وإنشاء مراكز حبثية متخصصة بصورة حملية وإقليمية وتوفري ختصيص مايل لذلك والعمل على سـد                 - ٩
 .الفجوة العلمية بني الدول املتقدمة والدول النامية

 .تطبيق مبدأ امللوث يدفع - ١٠

 .تقدمي الدعم الفين لبناء القدرات حنو اإلدارة السليمة للكيميائيات - ١١

رد املتوافرة ملعاجلة قضايا السالمة الكيميائية وخباصة لسد الثغرة اآلخذة يف االتساع بني البلـدان               تعزيز املوا  - ١٢
  .املتقدمة والبلدان النامية

ضرورة توفري البدائل اآلمنة وسهولة الوصول إليها وإىل التكنولوجيات األكثر سالمة اليت تساعد بدورها يف                - ١٣
 .واد الكيميائية اخلطرةالتقليل من االجتار غري املشروع يف امل

ضرورة توفري وحتسني اآلليات املستخدمة لعالج التأثريات االجتماعية واالقتصادية للمواد الكيميائية علـى              - ١٤
  .صحة اإلنسان واتمع والبيئة مبا يف ذلك املسؤولية والتعويض ورد احلقوق إىل أصحاا 

 :املقترحات العربية بشأن: خامساً
 .لتغطية تكاليف تنفيذ النهج االستراتيجي ) اآللية املالية(صادية آلية األدوات االقت - ١

نظرا ألمهية وجود آلية مالية مستدامة لضمان تنفيذ النهج االستراتيجي، فقد قامت وحدة التنسيق العربية للنهج 
- ٢ل العربية يف الفترة من االستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات يف اجتماعها الثالث مبقر األمانة العامة جبامعة الدو

اآللية (آلية األدوات االقتصادية لتغطية تكاليف تنفيذ النهج االستراتيجي " بإعداد ورقة عمل بعنوان ٣/١١/٢٠٠٨
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  .)١مرفق ( ٢٠اعتمدت من جملس الوزراء العرب املسؤولني عن شئون البيئة يف دورته )" املالية
 مردود اآللية املالية املقترحة

 .آلية مالية مستدامةضمان توفري   )أ (

 .ضمان حتقيق وتنفيذ أهداف النهج االستراتيجي  )ب (

 .بناء قدرات الدول النامية لاللتزام بدورها يف تنفيذ النهج االستراتيجي  )ج (

 .احلد من التأثريات الضارة ووقف التدهور البيئي  )د (

 .حتسني احلالة الصحية وخاصة الفئات املتضررة من النساء واألطفال  )ه(

 .غري املشروعمنع االجتار   )و (

 .التآزر املتبادل والتعاون بني االتفاقيات الدولية ذات العالقة باملواد الكيميائية والنهج اإلستراتيجي  - ٢

نظرا ملا أواله املؤمتر الدويل األول املعىن بإدارة املواد الكيميائية ألمهية التآزر بني االتفاقيات الدولية ذات العالقة من 
اتيجي، فقد أصدرت وحدة التنسيق العربية للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات يف خالل تنفيذ النهج اإلستر

التآزر والتعاون بني " ورقة عمل بعنوان ٣/١١/٢٠٠٨و٢اجتماعها الثالث مبقر األمانة العامة باجلامعة العربية يومي 
 حول كيفية حتقيق التآزر والتعاون على )٢مرفق (" اتيجياالتفاقات الدولية ذات العالقة باملواد الكيميائية والنهج اإلستر

  .املستويات اإلقليمية وشبه اإلقليمية والوطنية لزيادة كفاءة عملية تنفيذ النهج االستراتيجي
 :العناصر اليت قامت عليها الورقة  -   أ

 ).١(، شكل )١(االتفاقيات الدولية املعنية باملواد الكيميائية، جدول  )١(

 ).٢(لكيميائية، شكل دورة حياة املواد ا )٢(

 .ااالت الفنية لالتفاقيات )٣(

 مردود التآزر  -  ب
 .تكامل عملية التنفيذ )٢(  حتقيق التنمية املستدامة )١(
 .عدم وجود تباين يف عملية التنفيذ )٤( . عدم التكرار )٣(

 من أصحاب   تعميق مفهوم الشراكة )٥(
 .املصلحة

 .حتديد األولويات )٦(

 . واملعلوماتتوافر املعرفة )٨( . تأسيس ودعم البنية األساسية )٧(

 .حتديد النقاط ذات العالقة بني التجارة والكيميائيات )١٠( .العمل على منع االجتار غري املشروع )٩(

 .حتديث وتفعيل التشريعات )١٢( .سد الثغرات )١١(

 .احلد من خماطر الكيميائيات )١٤( .بناء القدرات )١٣(
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   اإلستراتيجيالعالقة بني االتفاقيات الدولية املعنية باملواد الكيميائية والنهج) ١(جدول 
  

الكيميائيات فائقة  امللوثات العضوية الثابتة 
 اخلطورة

املواد املستنفذة 
 لطبقة االوزون

مجيع املواد 
واملنتجات 
 الكيميائية 

 النهج االستراتيجى بروتوكول مونتريال اتفاقية روتردام اتفاقية استكهومل اإلنتاج
اتفاقية / اتفاقية استكهومل التجارة

 روتردام
 النهج االستراتيجى بروتوكول مونتريال قية روترداماتفا

اتفاقية / اتفاقية استكهومل االستخدام
 العمل الدولية

/ اتفاقية روتردام
 اتفاقية العمل الدولية

/ بوتوكول مونتريال
 اتفاقية العمل الدولية

 النهج االستراتيجى

النفايات 
 والتخلص منها

اتفاقية / اتفاقية بازل
 استكهومل

اتفاقية / ة بازلاتفاقي
 روتردام

 النهج االستراتيجى اتفاقية بازل

  

  العالقة بني االتفاقيات الدولية املعنية باملواد الكيميائية والنهج اإلستراتيجي) ١(الشكل 
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  :دورة حياة املواد الكيميائية) ٢(الشكل 

 

 

يائية والنفايات اخلطرة يف إطار اهلدف التدابري اليت ميكن اختاذها بشأن االجتار غري املشروع يف املواد الكيم - ٣
  .اخلامس للنهج االستراتيجي 

أولت الدول العربية أمهية للتدابري اليت ميكن اختاذها بشأن منع االجتار غري املشروع يف املواد الكيميائية والنفايات اخلطرة يف 
  :إطار اهلدف اخلامس للنهج اإلستراتيجي نظرا لآليت

  .ائية فائقة اخلطورة بدون أي بيانات لالستخدام والتداول والتخلص اآلمن منهاإمكانية دخول مواد كيمي •

 .إمكانية دخول مواد كيميائية ممنوعة •

 أمكانية دخول نفايات غري معلومة املكونات •

شروع يف لذا فقد قامت وحدة التنسيق العربية للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات بتحليل عملية االجتار غري امل
املواد الكيميائية والنفايات اخلطرة واملنتجات احملتوية على مواد كيميائية خطرة والتدابري اليت ميكن اختاذها يف هذا الشأن 

 .)٣مرفق (



SAICM/ICCM.2/INF/45 

12 

  :راء ومالحظات الدول العربية بشأنآ: سادساً

  النظام الداخلي للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية - ١

 مبراجعة مسودة النظام الداخلي للمؤمتر يق العربية للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائياتقامت وحدة التنس
  .)٤مرفق (الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية وأبدت الرأي بشأا 

 استمارة االستبيان املؤقت للحكومات بشأن اإلبالغ عن تنفيذ النهج االستراتيجي - ٢

لنهج االستراتيجي لتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ النهج االستراتيجي قامت بإصدار استمارة االستبيان يف إطار جهود أمانة ا
املؤقت للحكومات بشأن اإلبالغ عن تنفيذ النهج االستراتيجي، والذي تضمن يف ديباجته املسائل اإلدارية مث اجلزء األول 

، مث التخطيط املبدئي، وأخريا التقدم احملرز طبقا لألهداف اخلمسة، عن اإلجراءات التنسيقية اليت متت على املستوى الوطين
 . )٥مرفق (. وقد رأت وحدة التنسيق العربية أجراء بعض التعديالت على هذا اجلزء ليكون أكثر وضوحا لعملية التقييم

 القضايا امللحة - ٣

 وفعال على الصحة العامة والبيئة وحتقـق        ينبغي عند التعرض للقضايا امللحة أن نتناول األنشطة اليت تؤثر بشكل مباشر           
 سيتم إنتاج املواد الكيميائية بطرق تؤدي إىل تقليل اآلثار البالغة           ٢٠٢٠اهلدف العام للنهج االستراتيجي بأنه حبلول عام        

افع عالوة  الضرر بالصحة البشرية والبيئة استناداً إىل تقييم خماطر يتم على أساس علمي ويأخذ يف االعتبار التكاليف واملن                
والتقليل إىل احلد األدىن من املخاطر النامجة عن اإلطالقات غري املقصودة من املـواد              . على توافر بدائل أكثر أمناً وفعالية     

الكيميائية اليت تسبب خماطر، وبالتايل يصعب التحكم يف تأثرياا الضارة على صحة اإلنسان والبيئة، وتعمل على تضييق                 
ملتقدمة من ناحية والبلدان النامية من حيث قدرا على اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وتيسر تنفيذ               الثغرة بني البلدان ا   

االتفاقات وجماالت العمل احلالية وتستهدف القضايا اليت ال يتم التصدي هلا حالياً  وذلك من خالل دورة حياة املادة على 
  :بار النقاط العامة التاليةآخذاً بعني االعت) ٢(النحو الوارد باجلدول رقم 

التصدي على الصعيد احمللى للثغرات يف تنفيذ القوانني والسياسات القائمة مبا يف ذلك ما يتعلق بالوفـاء                  - ١
 .بااللتزامات حيال االتفاقيات الدولية امللزمة قانوناً

علومـات علـى   إنشاء قواعد بيانات تستند إىل التقييم واألسس العلمية وإنشاء مراكز جلمع وتبـادل امل         - ٢
 .املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية

  .إنشاء خمتربات وطنية معتمدة دولياً - ٣
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 )١(جدول رقم 
 األنشطة دورة حياة املادة
 اسـتناداً  إنتاج املواد الكيميائية بطرق تؤدي إىل تقليل اآلثار البالغة الضرر بالصحة البشرية والبيئة         اإلنتاج األنظف

تم على أساس علمي ويأخذ يف االعتبار التكاليف واملنافع عالوة على توافر بـدائل         إىل تقييم خماطر ي   
 .أكثر أمناً وفعالية

نقل التكنولوجيا وبناء القدرات حنو استخدام اإلنتاج األنظف وأفـضل املمارسـات البيئيـة يف                
 . الصناعة وذلك طبقا لدورة حياة املادة

املعترف ا دولياً بشأن البيئة والصحة واحلماية من املـواد          تنفيذ املعايري واألدوات والنهج القائمة       
الكيميائية، مثل النظام املوحد عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية ووضع البطاقـات التعريفيـة عليهـا               

 .وسجالت إطالق ونقل امللوثات
لبيئـة مثـل    النهوض بإنتاج بدائل آمنة من أجل تقليل إنتاج املواد الكيميائية الضارة بالصحة وا             

  .مبيدات اآلفات شديدة السمية
تنفيذ االتفاقات البيئية الدولية ذات الصلة واالمتثال هلا، مبعىن عدم إنتاج مـواد تنـدرج حتـت                  

 .امللوثات العضوية الثابتة واملواد املستنفدة لطبقة األوزون
 .توفري كافة البيانات العلمية املطلوبة هلذه املواد 

ستخدام أفضل املمارسات البيئية للحد من كمية النفايات اخلطـرة املتولـدة مـن              العمل على ا    االستخدام
 .االستخدام

التقليل إىل احلد األدىن من اإلطالقات غري املتعمدة من املواد الكيميائية اليت تسبب خمـاطر علـى           
  .اليف واملنافعاستناداً إىل تقييم خماطر يستند إىل العلم ويأخذ يف االعتبار التك صحة اإلنسان والبيئة

 .عمل دراسات إدارة املخاطر واحلد منها 
بناء القدرات والتعليم والتدريب وتبادل املعلومات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية بالنسبة             

 .جلميع أصحاب املصلحة
 .احلد من استخدام املبيدات فائقة اخلطورة 
 .١٧٤ و١٧٠لدولية رقمي تنفيذ االتفاقيات البيئية واتفاقييت منظمة العمل ا 
 .بناء قواعد معلومات 

االلتزام بالشروط واملواصفات الفنية والتدابري الوقائية واإلجراءات التشريعية الالزمة يف مراحـل               النقل و التخزين
 .النقل والتخزين

يجي بناء القدرات وتدريب العاملني لتوفري املهارات الضرورية لدعم التنفيذ املنهجي للنهج االسترات    
 .يف مراحل النقل والتخزين من خالل جمموعة كاملة من احتياجات السالمة الكيميائية

تعزيز اآلليات والتنفيذ احمللي واإلقليمي الداعم لالتفاقات القائمة متعددة األطراف الـيت تـشتمل      االسترياد والتصدير
 .على أحكام تتعلق مبنع االجتار غري املشروع

لدويل غري املشروع يف املواد الكيميائية السامة واخلطرة، واحملظورة واملقيـدة           التعاون ملنع االجتار ا    
 .بشدة مبا يف ذلك املنتجات املتضمنة هلذه املواد الكيميائية، واملركبات

تعزيز تبادل املعلومات وتعزيز قدرات البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادياا مبرحلـة انتقـال       
 . واإلقليمي ملنع وملكافحة االجتار الدويل غري املشروععلى الصعيدين الوطين

 .االلتزام بتنفيذ اإلخطار املسبق يف االتفاقيات البيئية الدولية ذات الصلة 
اختاذ إجراءات على املستويات الوطنية، واإلقليمية والعاملية للحد من االجتار غري املشروع بـاملواد              

اشى مع فعالية االتفاقيات الدولية ذات الـصلة بنقـل املـواد            الكيميائية والنفايات اخلطرة، مبا يتم    
 .الكيميائية والنفايات اخلطرة عرب احلدود
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توفري التدريب بشأن الروابط بني التجارة يف الكيميائيات والبيئة مبا يف ذلك مهارات التفـاوض                
طراف واالتفاقيـات   املطلوبة والعمل على تشجيع التعاون بني أمانات االتفاقيات الدولية متعددة األ          

البيئية ذات العالقة يف وضع الربامج اليت من شأا تعزيز فهم القواعد والنظم يف جماالت التجـارة يف           
 .الكيميائيات فيما بني احلكومات واملؤسسات الدولية وأصحاب املصلحة بشكل عام

اء خمتربات معتمـدة    تعزيز املختربات الوطنية مع نقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتدريب إلنش          
على املستوى الوطين واإلقليمي العريب تساهم يف منع وكشف ومكافحة العمليات غري املـشروعة يف   
االجتار الدويل وكذلك يف تعزيز وبناء الثقة لإلدارة السليمة للكيميائيات على املستوى الـوطين مبـا     

 .يساهم يف محاية الصحة والبيئة
د النفايات اخلطرة من حيث الكمية والسمية، وضمان اإلدارة السليمة  العمل على تقليل تول  التخلص

  .بيئياً للنفايات اخلطرة مبا يف ذلك ختزينها ومعاجلتها والتخلص منها
  .النفايات اخلطرة وإعادة تدويرهامن النهوض بعملية سليمة بيئياً السترداد املواد  
نع االجتار الدويل غري املشروع يف العمل على أن تضمن األطر املؤسسية الوطنية التصدي مل 

 .النفايات الكيميائية
  .حصر وإعادة تأهيل املناطق امللوثة 
 .االلتزام تنفيذ االتفاقيات البيئية الدولية ذات العالقة 
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 )١(مرفق رقم 

  
  
  
  
  

  )اآللية املالية( آلية األدوات االقتصادية
لتغطية تكاليف النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية 

  لكيميائياتل
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  )اآللية املالية( وات االقتصاديةآلية األد

  لتغطية تكاليف النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات

  
  :مقدمة: أوالً

يظل نقص التمويل عائقا رئيسيا يف وجه تنفيذ األنشطة املتفق عليها يف النهج االستراتيجي وتنفيذ االتفاقيات البيئية 
قص التمويل إىل إعاقة تنفيذ األنشطة الالزمة للتنفيذ واملتابعة والتقييم، ونظرا لعدم وجود آلية إقليمية الدولية، و يؤدي ن

إقليمية تساعد وتسهم يف تنفيذ / معتمدة وكذلك املعوقات اليت تقف أمام التمويل الدويل، لذا البد من وجود آلية وطنية
  .ما تتطلبه من أنشطة

د وآليات مالية جديدة لضمان تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات وحتقيق وإدراكاً لضرورة حتديد موار
 من خطة تنفيذ القمة العاملية املعنية بالتنمية املستدامة، ينبغي لعملية وضع ج استراتيجي ٢٣األهداف الواردة يف الفقرة 

  .حاً فيما بني مجيع أصحاب املصلحة للنهوض ذه املهمةلإلدارة الدولية للمواد الكيميائية أن تشمل التزاماً واض
لذا فإن الدول العربية  عملت على  إدراج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات اخلطرة يف استراتيجياا الوطنية 

  .املعنية بالتقليل من الفقر وبتحقيق التنمية املستدامة

  : تعريف األدوات االقتصادية: ثانياً
ويقصد ا جمموعة الوسائل والطرق املالية املستخدمة يف . عد األدوات االقتصادية من أكثر أدوات السياسة البيئية فعاليةت

كما أن . محاية البيئة، واليت من شأا التأثري على نفقات وإيرادات املشروعات االستثمارية، وكذلك أسعار املواد النهائية
  االقتصادية عن طريق تغيري احلوافز املالية لتحسني فعالية تكلفة إدارة املوارد البيئية والطبيعيةهلا تأثري على سلوك املؤسسات 

احلصول "وتركز بعض التعريفات االقتصادية للتنمية املستدامة على اإلدارة املثلى للموارد الطبيعية، وذلك بالتركيز على 
  ".حملافظة على خدمات املوارد الطبيعية ونوعيتهاعلى احلد األقصى من منافع التنمية االقتصادية، بشرط ا

استخدام املوارد اليوم ينبغي أال يقلل من الدخل احلقيقي "كما انصبت تعريفات اقتصادية أخرى على الفكرة القائلة بأن 
افظة على الفكرة القائلة بأن القرارات احلالية ينبغي أال تضر بإمكانيات احمل" وتقف وراء هذا املفهوم ".يف املستقبل

وهو ما يعين أن نظمنا االقتصادية ينبغي أن تدار حبيث نعيش على أرباح . مستويات املعيشة يف املستقبل أو حتسينها
  ".مواردنا وحنتفظ بقاعدة األصول املادية وحنسنها
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  :املبادئ اإلرشادية  لآللية املالية: ثالثاً
اآللية املالية املستخدمة، هناك بعـض املعـايري الـيت مت ممارسـتها             بسبب الطبيعة املتغرية لألهداف البيئية و تعدد صور         

واملستخدمة لتقييم وسائل اآللية املالية واليت جيب على احلكومات الوطنية إن تأخذها بعني االعتبار عند تطوير اقتراحات                 
  .األدوات االقتصادية

 :تراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات املبادئ التالية لتطوير اإلطار التنظيمي لتحقيق أهداف النهج اإلس

  .احلياد واملوضوعية واالستقالل - ١
  .العدالة - ٢
  .اليقني، البساطة، تقليل التكلفة - ٣
 .التوافق مع التشريعات املالية األخرى وااللتزامات احلكومية - ٤

  .الدعم السياسي - ٥
  :Risk Managementإدارة املخاطر  - ٦

  .املخاطرسة وتقييم درا على ة الكيميائيات مبنيإدارةكون تجيب أن  -
 . احملتملةجيب أن تبين القرارات على التقييم العلمي للمخاطر -

 .جيب أن تكون إدارة الكيميائيات بشكل سليم لتجنب أي خماطر غري متوقعة -

 .جيب أن تكون إجراءات إدارة املخاطر قادرة على محاية السكان والبيئة -

 .جيب حتديث قرارات تقييم املخاطر -

 .التكلفة دوراً يف قرارات تقييم املخاطر/ حليل املنفعةجيب أن يكون لت -

  : نظم املعلومات - ٧
  .جيب بناء نظم معلومات للكيميائيات من خالل بناء قواعد بيانات -
جيب على النظام توفري قاعدة بيانات لعرض الكيميائيات بسرعة ودقة وذلك لتقييم احلاجة إىل معلومات  -

 .يف عملية تقييم املخاطرإضافية ألولويات العمل وبناء الثقة 

جيب أن تبين القرارات اخلاصة بتقييم املخاطر أو مجع أو نشر أي معلومات إضافية على جمموعة حمددة  -
 .من التقييمات واليت تعتمد على مؤسسة علمية   معتمدة

  : تبادل املعلومات - ٨
 .الكيميائيةشبه إقليمية لتبادل املعلومات عن املواد / إقليمية/  جيب إنشاء شبكة دولية -

  . جيب تزويد النظام بكافة املعلومات املتاحة واملتوفرة -
يف قرارات إدارة ) سواء معلومات من املنتج أو املستهلك(جيب استخدام كل املعلومات املتاحة  -

 . الكيميائيات، وجيب أن تكون متاحة للجميع
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لعامة مع ضمان التوازن بني عرض جيب على النظام توفري املعلومات والبيانات لألطراف املعنية وكذلك ا -
  .املعلومات للجمهور واحلماية الشرعية للمعلومات

 .نشر وإتاحة املعلومات والبيانات اخلاصة بإدارة املخاطر للجمهور -

  :املشاركة - ٩
  .جيب على النظام أن يعزز مسؤوليات كل طرف من خالل تقييم مدى االلتزام بالتعليمات  -
ل التجارية املتعلقة بالكيميائيات لكي يتمكن املنتج واملستخدم من تقييم جيب تدفق املعلومات بني األعما -

 .وإدارة املخاطر وتقدمي املعلومات املناسبة

جيب دعم التعاون بني املنتجني واملوزعني واملستخدمني لتأكيد تطوير واستخدام وتطبيق املعلومات  -
 .املتاحة يف الكيميائيات

ع املنتجني واملوزعني واملستخدمني على اختاذ اإلجراءات املطلوبة جيب على النظام توفري أساس لتشجي -
 .لالستخدام اآلمن للكيميائيات

جيب على األطراف إذا ما تبني وجود خطر على حياة اإلنسان من استخدام منتج كيميائي معني أن  -
تخدام أو بيع يقوموا بتقليل اخلطر على قدر اإلمكان وإذا فشلت تلك احملاوالت فلهم احلق يف وقف اس

 . املنتج

  :معايري األداء: رابعاً
  :جيب أن جيري تقييم الفعالية لآللية املالية مع مراعاة اآليت

  .ليه تشغيل اآللية للتوجهات الصادرة من املؤمتر الدويل إلدارة الكيميائياتإمدي استجابة اآللية والكيان املوكل  - ١
 .شفافية عملية املوافقة على الدعم املايل - ٢

 .وجود إجراءات بسيطة ومرنة وسريعة للحصول على التمويلضمان  - ٣

 .ضمان كفاية املوارد واستدامتها - ٤

 .مستوي مشاركة أصحاب املصلحة - ٥

 .التأكيد على أن يكون الدعم بصورة متوازنة ألهداف الـنهج اإلستراتيجي - ٦

  :الكيان املؤسسي: خامساًَ
  ".الدولية للمواد الكيميائيةنقطة االتصال الوطنية للنهج االستراتيجي لإلدارة     " 
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  : أسس موارد األدوات االقتصادية: سادساً
إستراتيجية دولية واضحة لتعبئة املوارد تعتمد على وجود صناديق منفصلة أو باالشتراك مع الصناديق القائمة  •

 .دول مسامهات األمم املتحدةجلباإلضافة إىل إسهامات الدول طبقا 

 .جديدة وإضافية •

 .التوزيع/ حتديد األولويات/ لةقائمة وحمتم •

 .استخدام أكثر فعالية وكفاءة ملوارد التمويل القائمة •

  :موارد األدوات االقتصادية:  سابعاً
 .اآللية املالية •

 .ضرائب املنتج •

 .حتصيل مقابل خدمة •

 .الغرامات •

 ).األذون السوقية( اإلعانات وتصاريح االنبعاثات  •

 .التراخيص التجارية •

 .أخرى •

 :ؤشراتامل: ثامناً
 .املالءمة •

 .االستدامة •

 .اجلدوى •

 .اإلنصاف •

  :إجراءات التنفيذ: تاسعاً
الدولية بشكل عـام    جلهود      ا يساعدلكي يكون النهج اإلستراتيجي ذا مغزى، فإنه ينبغي أن يكون جاً             •

على وينبغي أن يشتمل هذا النهج      .  للمضي قدماً باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية       بشكل خاص  العربيةو
كافية، مبا يف ذلك موارد جديدة وإضافية، لتعزيز الكفاءات والقدرات ) موارد مالية (تعبئة أدوات اقتصادية    

 الترتيبات املاليـة للنـهج       مقترح  وستتضمن ،اخلاصة بتنفيذ أهداف النهج اإلستراتيجي يف الدول العربية       
 : النقاط التاليةاإلستراتيجي
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  :أهداف النهج اإلستراتيجي  متويلإجراءات على الصعيد الوطين لدعم  )أ (
  .دمج تلك األهداف يف  امليزانية احلكومية )١(
قيام احلكومات بتقييم القوانني، والسياسات واللوائح احلالية بغرض حتديد التعديالت املطلوبة للنهوض  )٢(

جات بتنفيذ أهداف النهج اإلستراتيجي، مبا يف ذلك توضيح االلتزامات املالية ملنتجي ومستخدمي املنت
  .الكيميائية املرتبطة باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

قيام احلكومات بتقييم واعتماد أدوات اقتصادية إضافية على الصعيد الوطين ميكنها أن تساعد على النهوض  )٣(
  .بإدخال تكاليف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية داخل الصناعات ذات الصلة

 إقتصادية على أي من الصعيدين الدويل أو العاملي للنهوض  أدواتقيام احلكومات بدراسة إمكانية إستخدام )٤(
 تكاليف برامج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية واألنشطة املرتبطة ا والواقعة على كاهل إدراجب

 .احلكومات الوطنية داخل الصناعات ذات الصلة

  :دوائر الصناعة لتنفيذ أهداف النهج اإلستراتيجيتعزيز املشاركة املالية ل  )ب (
دعوة دوائر الصناعة إىل استعراض وتعزيز املبادرات الصناعية الطوعية احلالية حبيث تكون على مستوى  )١(

 .التحديات الكبرية املرتبطة بتنفيذ أهداف النهج اإلستراتيجي

ذات مغزى ومناسبة من حيث دعوة دوائر الصناعة إىل وضع مبادرات صناعية طوعية جديدة تكون  )٢(
 .التوقيت لتنفيذ أهداف النهج اإلستراتيجي

دعوة دوائر الصناعة لتقدمي مسامهات مالية لتنفيذ النهج اإلستراتيجي، مع التركيز على أنشطة املشروعات  )٣(
 .اليت تتسق مع املسؤولية االجتماعية والبيئية

  :ائية املتعددة األطراف والثنائيةدمج أهداف النهج اإلستراتيجي ضمن برامج املساعدة اإلمن  )ج (
قيام البلدان العربية بإعطاء أولوية ألهداف النهج اإلستراتيجي يف وثائق السياسات الوطنية اليت تؤثر على  )١(

 .برامج املساعدة اإلمنائية وعمليات املوازنة الوطنية

عم جهود البلدان العربية من أجل دمج قيام حكومات البلدان املاحنة بتوفري املساعدة املالية والتقنية الكافية لد )٢(
  .أهداف النهج اإلستراتيجي ضمن السياسات الوطنية املطبقة

قيام حكومات البلدان املاحنة بإدراج النهج اإلستراتيجي كأحد العناصر املهمة لرباجمها اخلاصة باملعونة  )٣(
  .الثنائية

أولوية ألهداف النهج اإلستراتيجي داخل دعوة املؤسسات املالية واملنظمات اإلقليمية والدولية إىل منح  )٤(
 .براجمها

  :االستفادة من مصادر التمويل املتعددة األطراف القائمة واالعتماد عليها  )د (
دعوة مرفق البيئة العاملية والصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال إىل دعم تنفيذ أهداف النهج  )١(

 .ةاإلستراتيجي باالستفادة من أنشطتهما احلالي

قيام البلدان املاحنة بالعمل على دعم عمليات كافية ومستدامة لتجديد موارد مصادر التمويل القائمة،  )٢(
 ).برنامج البداية السريع(
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أو أي /قيام البلدان املاحنة املسامهة يف مرفق البيئة العاملية بالعمل على إنشاء منطقة اتصال للمواد الكيميائية و )٣(
ى تكون هادفة، وكافية ومستدامة بالنسبة لتمويل احلاجات ذات األولوية داخل أنشطة برناجمية إضافية أخر

 .البلدان املتلقية لتنفيذ أهداف النهج اإلستراتيجي

دعوة املؤسسات املالية واملنظمات اإلقليمية والدولية إىل العمل مع البلدان املاحنة واملتلقية من أجل تعزيز  )٤(
 اليت ميكن أن تدعم متويل احلاجات امللحة داخل البلدان العربية وإنشاء الصكوك واإلجراءات املالية احلالية

 .اجلديد منها لتنفيذ أهداف النهج اإلستراتيجي

  :إنشاء صندوق شراكة عاملية لدعم تنفيذ أهداف النهج اإلستراتيجي  )ه(
 .لكن املتباينةقيام احلكومات بتقدمي مسامهات ملزمة إىل الصندوق، طبقاً ملبدأ املسؤولية املشتركة  )١(

 .دعوة دوائر الصناعة إىل تقدمي تربعات للصندوق )٢(

دعوة مرفق البيئة العاملية والبنك الدويل إىل البدء يف تيسري تصميم وإنشاء صندوق بالتعاون مع الدول املاحنة،  )٣(
 .مع األخذ يف االعتبار خصائص عملية النهج اإلستراتيجي والترتيبات املؤسسية

 .ية الدولية واملنظمات احلكومية الدولية األخرى إىل دعم الصندوقدعوة املؤسسات املال )٤(

التأكد من أن أسلوب إدارة الترتيبات املالية للنهج اإلستراتيجي سيكون متوائماً مع الترتيبات املؤسسية اخلاصة   )و (
 .بالنهج اإلستراتيجي ككل

ليت من شأا تعبئة املوارد لتنفيذ النهج دعم الكفاءات وبناء القدرات الفعالة داخل أمانة النهج اإلستراتيجي ا  )ز (
  اإلستراتيجي

  :أمهية األدوات االقتصادية: عاشراً
تضمن وتؤكد تنفيذ النهج اإلستراتيجي واستدامة حتقيق أهدافه على كافة املستويات، كما تعزز من فرص  •

 .والبيئةخفض اآلثار السلبية للتعامل مع استخدام الكيميائيات وبالتايل محاية صحة اإلنسان 

تتجلى أمهية األدوات االقتصادية عندما يكون اهلدف منها هو إلزام املسئول عن التلوث بالتعويض، وبذلك  •
ميكن استخدامها يف تقليل التلوث الناتج عن املشروعات االستثمارية الصناعية اليت تنتج انبعاثات سامة، 

مع مشاركة املتعاملني مع مصادر امللوثات من خالل ربط هذه األدوات االقتصادية مبستوى االنبعاثات، 
  . يف املسئولية من خالل دفع مقابل خدمة للجهة املعنية باحملافظة على البيئة

يتوقف حجم اإليرادات على النشاط امللوث للبيئة، فكلما كان التنفيذ على امللوث فعال، كانت األدوات  •
 .ورها يف محاية البيئةاالقتصادية البيئية أكثر فعالية وقدرة على القيام بد

  :كما جيب مراعاة سؤالني أساسيني للوصول إىل األهداف البيئية من خالل اآللية املالية ومها •
  هل ميكن إلجراء اآللية املالية أن يواجه القضايا البيئية؟ -
  هل إجراء اآللية املالية هو أفضل طريقة ملواجهة القضايا البيئية؟ -



SAICM/ICCM.2/INF/45 

22 

  :ية اإلجراءات التنظيم: احلادي عشر
 ملواجهة الظواهر البيئية السلبية ولتشجيع استخدام املواد الكيميائيـة      ىتقدم احلكومات بعض اإلجراءات التنظيمية األخر     

  :والتخلص من نفاياا بطريقة آمنة وتشمل
 بعض الكيميائيات وخاصة تلك اليت تصنف كمواد شديدة تقييداملنتج وئولية القوانني البيئية مثل مس •

  .رجة يف السجل الدويل للكيميائيات السامةالسمية ومد
 .نظم املعلومات واليت تشمل تصنيف الشركات والعنونة وشهادات تصنيف الشركات طبقا ألدائها البيئي •

 واملبادرات الصناعية،  ما بني الصناعة واحلكومة لتحقيق اإلدارة السليمة –االتفاقيات الطوعية  •
 .للكيميائيات
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 )٢(مرفق رقم 

  
  
  
  

  زر والتعاون بني االتفاقيات الدوليةالتآ

  ذات العالقة باملواد الكيميائية والنهج االستراتيجي
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  التآزر والتعاون بين االتفاقيات الدولية

  ية والنهج االستراتيجيذات العالقة بالمواد الكيميائ

  خلفية عامة  )أ (
يائيات واالتفاقيات الدولية ذات العالقـة علـى   التآزر والتعاون يف عملية تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للكيم    

  .   املستوى اإلقليمي وشبه اإلقليمي وعلى مستوى الدولة
  اهلدف   )ب (

دف هذه الورقة إىل إثارة النقاش بشأن كيفية حتقيق التآزر والتعاون على املـستويات اإلقليميـة وشـبه         - ١
يجي لإلدارة الدولية للكيميائيات من خالل جتنب اإلقليمية والوطنية لزيادة كفاءة عملية تنفيذ النهج اإلسترات

 . تكرار اجلهد وحتقيق التنسيق يف عملية التنفيذ

 ملاذا التآزر؟  )ج (

إن اهلدف الكلى من التآزر والتعاون هو خلق بيئة حتقق التنفيذ اجليد للنهج اإلستراتيجي لإلدارة الدوليـة                  - ٢
 . للكيميائيات وذلك لتحقيق التنمية املستدامة

 : هداف احملددة ما يليوتشمل األ - ٣

  . خلق التآزر بني جماالت العمل واألنشطة اخلاصة بالنهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات  - أ 
 . خلق التآزر بني خطط التنفيذ اإلقليمية والشبه إقليمية والوطنية  - ب 

ات الدوليـة ذات  خلق التآزر بني النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات وغريه من املبـادر    - ج 
 .العالقة بالكيميائيات

 . خلق التآزر بني األنشطة يف القطاعات املعنية مثل الصحة والبيئة  - د 

  : هياالتفاقيات الكيميائية  )د (
 . اتفاقية بازل اخلاصة بالتحكم يف نقل املخلفات اخلطرة عرب احلدود والتخلص منها - ١

لنسبة لكيماويات ومبيدات خطرة وحمددة يف التجارة       اتفاقية روتردام اخلاصة بإجراء املوافقة مسبقة العلم با        - ٢
 .  الدولية

 . اتفاقية استكهومل اخلاصة بامللوثات العضوية الثابتة - ٣

 .ملواد املستنفذة لطبقة األوزوناتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال التابع هلا اخلاص با - ٤

 . ستخدام اآلمن للكيميائيات يف مواقع العمل اخلاصة باال١٧٠اتفاقية منظمة العمل الدولية  - ٥

 . اخلاصة مبنع احلوادث الصناعية الكربى١٧٤اتفاقية منظمة العمل الدولية  - ٦

إن تنفيذ اإلدارة السليمة للكيميائيات يف الدول النامية يعترب أمرا مبهما يف طبيعته وذلك ألن املـوارد                  •
بنية األساسية تتعدى القدرات املالية والتكنولوجية يف الدول البشرية املطلوبة باإلضافة إىل اخلربة الفنية وال
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ولقد انتهت مفاوضات النهج اإلستراتيجي  لإلدارة الدولية للكيميائيات إىل وضع خارطة طريق . النامية
مثل اجلهات املعنية من احلكومـات      , واضحة ميكن أن تعتمد عليها جمموعة من اجلهات املعنية املتعددة         

, داخلة احلكومات واملنظمات غري احلكومية وكذلك أجهزة األمم املتحدة ذات العالقـة           واملنظمات مت 
وهذا التحدي يعترب جزءا . وذلك للبدء يف ولتحسني اجلهود احلالية لتحقيق اإلدارة السليمة للكيميائيات

 . من عملية التنفيذ

يات التزاما وزعامة سياسية وتوافر سوف تتطلب عملية تنفيذ النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائ •
وسوف تتطلب أيضا التعاون والتنسيق على خمتلف املستويات بني القـائمني علـى        . املوارد والقدرات 

كما أن التعاون   . التنفيذ يف القطاعات املختلفة مثل الزراعة والبيئة والتمويل والصحة والصناعة والعمل          
وسوف يكون من املهـم     . ى الوطين سيكون أمرا هاما أيضا     بني املناطق وبداخل املناطق وعلى املستو     

 . ضمان حتقيق العالقات اليت تضمن التنفيذ الفعال للنهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات

وبالنسبة للحكومات  . وميثل النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات فرصا كما ميثل التحديات          •
 عالقات مبا أن التنفيذ الوطين سوف يتطلب التنسيق على مستوى القطاعـات     هناك فرص عديدة خللق   

كما أن إدارة الكيميائيات هي مكون هام من ) مثل الزراعة والبيئة والتمويل والصحة والصناعة والعمل(
ـ . مكونات اجلهود الوطنية الواسعة لتحقيق احلماية البيئية والتنمية الزراعية والصناعية املستدامة           اك وهن

أيضا فرصة استخدام احلكومات للنهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات كأداة لتحقيق التوازن            
بني املصاحل القانونية والتجارية للحد من اآلثار غري املقصودة والتقليل من عوائق التجارة وتوفري األسواق 

 .  الفنية وااللتزام باملتطلبات الدوليةواملعلومات اخلاصة بتقييم املخاطر وحتسني جودة وثبات اللوائح

وبالنسبة لبعض الدول هناك فرص لتحسني التنافس يف جمال الصناعات الكيميائية وزيادة العائد الصاف          •
وهناك أيضا فرصة دعم املبادرات الصناعية بالشراكة مع احلكومـات        . للكيميائيات وجذب االستثمار  

  . وغريها من اجلهات املعنية
 لدى جمال صناعة الكيميائيات لتحسني الثقة العامة باإلدارة اآلمنة للكيميائيات ولفـت             وهناك فرصة  •

  . االنتباه إىل قدرا على جتديد واملسامهة يف حتقيق رفاهية اتمع على املستوى العاملي
اسـبة  يتعني على املنظمات الدولية ذات العالقة  دعم األنشطة والتواصل مع الدول النامية بالطرق املن               •

 . لدراسة واعتبار احتياجات تلك الدول

ومجيع . مت بذل جهد كبري على املستوى العاملي لتطوير النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات             •
اجلهات املعنية اليت شاركت يف املفاوضات اخلاصة بالنهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيـات             

 املشاركة الفعالة لضمان حتقيق التنفيذ الناجح للنهج اإلستراتيجي لـإلدارة           لديها الفرصة واملسئولية يف   
  .  الدولية للكيميائيات

 :يوجد مخسة مناهج إستراتيجية رئيسية ميكن دراستها •

اهليئات احمللية واملناطق واحلكومـات     ( اجلهود املتكاملة لبناء القدرات الوطنية على خمتلف املستويات          )١(
املنتجني الزراعيني واموعات السكانية    ( اخل املستويات االجتماعيـة املختلفـة   وكذلك بد ) املركزية

. وذلك لتنفيذ االتفاقيات ذات العالقة بالكيميائيات) اخل... والقائمني على االقتصاد واألجهزة احلكومية
تفاقية روتـردام   فعلى سبيل املثال ميكن استغالل املعامل املطلوبة للتحكم يف الكيميائيات اليت تغطيها ا            
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ميكـن  , اخلاصة بإجراء املوافقة مسبقة العلم لبعض الكيميائيات واملبيدات اخلطرة يف التجارة الدوليـة            
ويف احلاالت . استغالهلا أيضاً بالنسبة للكيميائيات اليت تغطيها اتفاقية استكهومل للملوثات العضوية الثابتة

اض اتفاقية واحدة ميكن للمسئولني عن اتفاقية أخرى السعي اليت تتوافر فيها بالفعل املعدات الالزمة ألغر
  .لتدبر معدات إضافية ملكونات أخرى فتتحقق بذلك زيادة القدرات الوطنية

تكامل االهتمامات ذات العالقة بالنهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات يف عمليات التخطيط             )٢(
 .ملختلف القطاعات يف االقتصاد الوطين

 .ة الربامج واملشروعات احلالية بغرض مشول متطلبات التنفيذ لالتفاقيات الكيميائيةمراجع )٣(

السعي حنو فرص أخرى لدعم العالقات والتنسيق بني جماالت عمل وأنشطة النهج اإلستراتيجي لإلدارة              )٤(
 . الدولية للكيميائيات

 .ية والقطاع اخلاصدعم جهود التعاون وحتقيق العالقات بني احلكومات واملنظمات غري احلكوم )٥(

  :ااالت اليت تتطلب توافر العالقات  )ه(
  :على املستوى الوطين

دعم التصديق على وتنفيذ االتفاقيات الكيميائية املختلفة وخاصة اتفاقية بازل لنقل املخلفات اخلطرة عرب               - ١
املواد اليت تعمل   احلدود والتخلص منها واتفاقية روتردام و استكهومل وأيضاً بروتوكول مونتريال اخلاص ب           

 .على تآكل طبقة األوزون 

 . دعم النهج املتكامل متعدد اجلهات والقطاعات لتنفيذ النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات - ٢

تشجيع التشاور والتنسيق بني نقاط االتصال لالتفاقيات الكيميائية ونقـاط االتـصال بـشأن النـهج                 - ٣
 .يميائيات على املستوى الوطين واإلقليمياإلستراتيجي لإلدارة الدولية للك

تشكيل جلنة متعددة القطاعات واجلهات املعنية تكون مسئولة عن إدارة عملية التنفيذ لالتفاقيات والنهج               - ٤
 . اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات

درات وزيادة التوعية تطوير مشروعات تنفيذ مشتركة بالنسبة لألنشطة اهلامة ألكثر من اتفاقية مثل بناء الق - ٥
 .والدراسات القانونية والسياسية

 .تنسيق املشروعات اليت تتم بالتعاون مع خمتلف املنظمات متداخلة احلكومات - ٦

 .جتانس وتنسيق القوانني على املستوى الوطين واملعنية بإدارة الكيميائيات - ٧

لية للكيميائيات يف الربامج الوطنيـة      تكامل االتفاقيات الكيميائية وتنفيذ النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدو        - ٨
 .والسعي الختاذ التدابري املتكاملة

 .مشاركة البنية األساسية مثل قواعد البيانات والقدرات املعملية - ٩

 .ضمان تكامل قضايا إدارة الكيميائيات مع استراتيجيات التنمية الوطنية واحلد من الفقر - ١٠
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راتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات واسـتراتيجيات      السعي لتحقيق فرص الربط بني أنشطة النهج اإلست        - ١١
االستثمار الوطين لتطوير الصناعة الكيميائية بطريقة مستدامة ولتطوير العالقات بني املبادرات الـصناعية             

 .اخليارية والنهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات بالشراكة مع اجلهات املعنية األخرى

  :يعلى املستوى اإلقليم
حث الدول العربية اليت مل تصادق على التصديق على االتفاقيات الكيميائية املختلفة وخاصة اتفاقيـات                - ١

 .بازل وروتردام واستكهومل وبروتوكول مونتريال

تشجيع التشاور بني نقاط االتصال الوطنية لالتفاقيات الكيميائية ونقطة االتـصال اإلقليميـة للنـهج                - ٢
 .ية للكيميائياتاإلستراتيجي لإلدارة الدول

تشجيع التعاون بني الدول املتقدمة والدول النامية يف تنفيذ االتفاقيات الكيميائية والنـهج اإلسـتراتيجي       - ٣
 لإلدارة الدولية للكيميائيات

دعم التعاون شبه اإلقليمي وتبادل اخلربات يف إدارة الكيميائيات يف إطار تنفيذ للنهج اإلستراتيجي لإلدارة  - ٤
 .يائيات واملبادرات الكيميائية األخرى واليت تشمل االتفاقيات الكيميائيةالدولية للكيم

دعم املبادرات املشتركة بني املراكز اإلقليمية لالتفاقيات الكيميائية املختلفة وخاصـة يف جمـال تبـادل                 - ٥
 .املعلومات وبناء القدرات

النهج اإلستراتيجي لـإلدارة الدوليـة   تطوير الربامج اإلقليمية لتنفيذ االتفاقيات الكيميائية وجماالت عمل   - ٦
 .للكيميائيات على املستوى اإلقليمي وشبه اإلقليمي

تفعيل آلية وحدة التنسيق العربية لتعزيز تنفيذ النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات والتآزر مع               - ٧
 .وما بني االتفاقيات البيئية الدولية ذات الصلة

 .ة لإلدارة السليمة للكيميائيات وهذا يشمل قواعد املعلوماتاملشاركة يف البنية األساسي - ٨
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  العالقة بني النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات واالتفاقيات البيئية الدولية ذات العالقة 

النـــــهج 
ــتراتيجي  اإلس
لإلدارة الدولية  

  للكيميائيات

 اتفاقية بازل اتفاقية استكهومل اتفاقية روتردام
/ ية فيينـا    اتفاق

ــول  بروتوكـ
 مونتريال

اتفاقيات منظمة  
 العمل الدولية 

تأسيس ودعم  
البنية األساسية  
ــسات  واملؤس
الوطنية لتحقيق  

 .التنفيذ الفعال

تأسيس ودعـم   
البنية األساسـية   
ــسات  واملؤسـ
الوطنية لتحقيـق   

 .التنفيذ الفعال

تأسيس ودعـم   
البنية األساسـية   
ــسات  واملؤسـ
الوطنية لتحقيـق   

 .الفعالالتنفيذ 

ــة   ــم البني دع
 .األساسية الوطنية

ــة  ــم البني دع
األساســــية 
واملؤســسات 
الوطنية لتحقيق  

 .التنفيذ الفعال

ــة  ــم البني دع
األساســــية 
واملؤســسات 
الوطنية لتحقيق  

 .التنفيذ الفعال
املعرفــــة 

 واملعلومات
  تبادل املعلومات
 وكتابة التقارير

  تبادل املعلومات
 وكتابة التقارير

  اتتبادل املعلوم
 وكتابة التقارير

  تبادل املعلومات
 وكتابة التقارير

  تبادل املعلومات
 وكتابة التقارير

بناء القـدرات   
 والتعاون الفين

املساعدة الفنيـة   
ــة  لتطــوير البني
األساسية والقدرة  
ــى إدارة  علــ

 .الكيميائيات

املساعدة الفنيـة   
لتطـوير ودعــم  
القدرات لتنفيـذ   

 االتفاقية

نقل التكنولوجيا  
ــ ق اإلدارة لتحقي

السليمة ملخلفات  
 .الكيميائيات

املساعدة الفنية  
لتطوير ودعـم   
القدرات لتنفيذ  
ــة  االتفاقيــ
ــول  والربوتوك

 .التابع هلا

املساعدة الفنية  
لتطوير ودعـم   
القدرات لتنفيذ  

 االتفاقيات 

ــن   ــد م احل
 املخاطر

تقييم املخـاطر   
ــشمول  لـــ
الكيميائيات حتت  

  .نطاق االتفاقية
استخدام وثـائق   

رشاد اخلاصـة   اإل
 .بالقرارات

القيام بالبحـث   
والتطوير والرصد  
والتعاون بالصورة  

 .املناسبة

القيام بالبحـث   
والتطوير والرصد  
والتعاون بالصورة  

 .املناسبة

القيام بالبحث  
والتطــــوير 
ــد  والرصــ
ــاون  والتعــ
ــصورة  بالــ

 .املناسبة

القيام بالبحث  
والتطــــوير 
ــد  والرصــ
ــاون  والتعــ
ــصورة  بالــ

 .املناسبة

 وارد املاليةامل
ــة   ــوارد املالي امل

آلية .  (واآلليات
 )مالية مؤقتة

  .املوارد املالية
 )متويل مستمر(

  .املوارد املالية
 )متويل مستمر(

 

منع االجتار غري   
 املشروع

ضــمان كــون 
الكيميائيات اليت  
تغطيها االتفاقيـة   
ضــــــمن 
ــتراتيجيات  االس
الوطنية للتحكم  

ــصدير / يف التـ
 .االسترياد

ضــمان كــون 
الكيميائيات اليت  
تغطيها االتفاقيـة   
ضــــــمن 
ــتراتيجيات  االس
الوطنية للتحكم  

ــصدير / يف التـ
 .االسترياد

ضــمان كــون 
الكيميائيات اليت  
تغطيها االتفاقيـة   
ضــــــمن 
ــتراتيجيات  االس
الوطنية للتحكم  

ــصدير / يف التـ
 .االسترياد

ضمان كـون   
الكيميائيات اليت 
تغطيها االتفاقية  
ــمن  ضـــ
االستراتيجيات 

ة للتحكم  الوطني
ــصدير / يف الت

 .االسترياد
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االرتباطات وااللتزامات الدولية ذات العالقة بالنهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية ) و(

 للكيميائيات

 دخوهلا حيز التنفيذ االتفاقيات
  

  اتفاقية فيينا
 

٢٢/٩/١٩٨٨ 

 ١/١/١٩٨٩ بروتوكول مونتريال
 ٥/٥/١٩٩٢ إتفاقية بازل

  
  إتفاقية ستوكهومل

 
١٧/٥/٢٠٠٤ 

 ٢٤/٢/٢٠٠٤ اتفاقية روتردام

يغطى النهج االستراتيجي واالتفاقيات البيئية الدولية ذات العالقة معاً عناصر اإلدارة خالل دورة حياة املواد 
   )١(الشكل . الكيميائية بداية من إنتاجها حىت التخلص اآلمن منها
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 اإلستراتيجي لإلدارة الدولية االرتباطات وااللتزامات الدولية ذات العالقة بالنهج
  )١شكل رقم (للكيميائيات 

  

 جمال عمل االتفاقيات  - ١
 .تغطى اتفاقية بازل املخلفات اخلطرة  - أ 

 ١٤ نوع من املبيدات ومكونات معينة من أنواع أخرى باإلضـافة إىل             ٢٧تغطى اتفاقية روتردام      - ب 
 .نوع من الكيميائيات الصناعية

 . من املبيدات وثالثة من الكيميائيات الصناعية واملنتجات الثانوية أنواع٩تغطى اتفاقية استكهومل   - ج 

 ).روتردام و استكهومل(تقييم وتنظيم الكيميائيات اجلديدة واملتاحة بالفعل   - د 

 ).بازل وروتردام و استكهومل(ضوابط االسترياد والتصدير   )ه(

 ).بازل واستكهومل(إدارة املخلفات   - و 

 ). تردام و استكهوملبازل ورو(تبادل معلومات املخاطر   - ز 

 ).استكهومل(البدائل   - ح 

 ). استكهومل(اإلنبعاثات إىل البيئة   - ط 

 .يغطى بروتوكول مونتريال املواد املستنفذة لطبقة االوزون  - ي 

 .تغطى اتفاقيات العمل الدولية كافة املواد الكيميائية املستخدمة داخل بيئة العمل  - ك 
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 )املتواجدة(الكيميائيات املتاحة  - ١

ردام باختاذ تدابري تنظيمية ائية بالنسبة للكيميائيات احملظورة أو املقيد استخدامها           توصى اتفاقية روت    - أ 
 .بشدة

 التصدير/ تستبعد اتفاقية استكهومل بعض الكيميائيات من اإلنتاج واالستخدام االسترياد   - ب 

 اتفاقية بازل  - ج 

 .تقوم بتنفيذ إجراء املوافقة مسبقة العلم للمخلفات اخلطرة )١

 .فات اخلطرة من الدول املتقدمة إىل الدول الناميةمتنع تصدير املخل )٢

الـذي يـدعم دخـول    " تعديل املنع"متنع استرياد املخلفات اخلطرة عن طريق التصديق على       )٣
 .التصديق على القرار حيز التنفيذ

 .متطلبات صارمة ختص النقل عرب احلدود الدولية )٤

 اتفاقية روتردام  - د 

 تضع إجراء إجباري للموافقة مسبقة العلم )١

 .تبىن على اخلطوط اإلرشادية االختيارية السابقة )٢

 .تستخدم وثائق إرشادية القرار )٣

حتسن من القدرات ملنع عمليات االسترياد غري املرغوب فيه وجتنـب أي ختـزين للمبيـدات           )٤
 .املهجورة يف املستقبل

 اتفاقية استكهومل  -ه 

 .تصدير امللوثات العضوية الثابتة/ حتظر استرياد  )١

 .لسليم من الناحية البيئيةتدعم التخلص ا )٢

بروتوكول مونتريال يهدف إىل محاية طبقة األوزون بالتقليل والتخلص من االنبعاثات الكونية البشرية   - و 
  للمواد اليت تؤدى إىل تآكل طبقة األوزون

حيدد الربوتوكول بعض الكيميائيات جيب على الدول األطراف أن تقوم بـضبط معـدالت               )١
 وي ومقارنتها بالكميات احملددة على املستوى الوطين استهالكها وإنتاجها السن

 إدارة املخلفات - ٢

  اتفاقية بازل  - أ 
اختاذ مجيع اخلطوات العلمية للحد من تولد املخلفـات اخلطـرة           : "دعم اإلدارة السليمة بيئياً    )١

والتحكم الصارم يف ختزينها ونقلها ومعاجلتها وإعادة استخدامها وتدويرها وإنعاشها والتخلص 
 ". منها الذي يهدف يف النهاية إىل محاية صحة اإلنسان والبيئةالنهائي
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احلد من تولد املخلفات واختاذ اخلطوات الثابتة لوضع تسهيالت للتخلص مبا يتفق مع قدراتنا               )٢
 .اخلاصة

 .دعم اإلدارة السليمة بيئياً للمخلفات اخلطرة )٣

 اتفاقية استكهومل  - ب 

لوثات العضوية الثابتة وإداراا بطريقة سليمة      تطوير االستراتيجيات اخلاصة بتحديد خملفات امل      )١
 .بيئياً

 .التخلص من املخلفات اليت حتتوى على امللوثات العضوية الثابتة )٢

 .منع تكون امللوثات العضوية الثابتة يف املخلفات )٣

 ). BEP" (أفضل املمارسات البيئية"و) BAT" (أفضل التقنيات املتاحة"دعم مفاهيم  )٤

 رتبادل معلومات املخاط - ٣

نشر وتبادل املعلومات اخلاصة باملواد الكيميائيات والنفايات اخلطرة بني أمانة االتفاقيات واجلهات املعنية وعامة              
  .اتمع

 االستبدال - ٤

 .تتطلب اتفاقية استكهومل تبادل املعلومات والبحث فيما خيص ببدائل امللوثات العضوية الثابتة  - أ 

يلة للمواد املستنفذة لطبقة األوزون مع وضع جدول        يتطلب بروتوكول مونتريال استخدام مواد بد       - ب 
  .زمين للتخلص النهائي من املواد املستنفذة لطبقة األوزون

 املساعدة الفنية - ٥

 .صندوق متويل التعاون الفين التفاقية بازل  - أ 

 .تقر اتفاقية روتردام باحلاجة إىل املساعدة الفنية  - ب 

 .التفاقية استكهومل" اآللية املالية"  - ج 

 .بروتوكول مونتريالصندوق متويل   - د 

 التدريب ونقل التكنولوجيا للمراكز اإلقليمية - ٦

 .مراكز اتفاقية بازل متاحة بالفعل  - أ 

 .مراكز اتفاقية استكهومل املرشحة  - ب 

 الشبكات اإلقليمية لدعم تنفيذ بروتوكول مونتريال  - ج 
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  املتطلبات اليت جيب االلتزام ا - ٧
يميائيات يف اإلدارة املتكاملة للمواد الكيميائية إدراج أهداف النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للك  - أ 

 .و النفايات اخلطرة على املستوى اإلقليمي والوطين

 . حتديد جمموعة من األولويات احلقيقية يف جمال إدارة املخلفات والكيميائيات  - ب 

 . تأسيس فريق تنسيق وطين متعددة اجلهات وتطوير بناءه التنظيمي وإجراءات تشغيله  - ج 

 .طة عمل وإطار زمين خلطة التنفيذ اإلقليميةوضع مسودة خل  - د 

 .دعم البنية التشريعية عن طريق ملء الثغرات ونقاط التغلب على الضعف  - ه 

 .وضع إستراتيجيات لتحسني التنسيق والتعاون  - و 

 .تطوير إجراء ومنهاج االجتار غري املشروع يف املواد واملخلفات اخلطرة  - ز 

 .إعداد إستراتيجية وطنية  - ح 

 .اجلهات املعنية الرئيسية ومنظمات اتمع على املستويني الوطين واإلقليميالتشاور مع مجيع   - ط 

 .تطوير الشراكات مع القطاع اخلاص والصناعة واألعمال لتنفيذ النهج  - ي 

  :تطور إدارة الكيميائيات ىف ظل االتفاقيات ذات العالقة  )ه (

 

 
 

           
          
  أهداف
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 )٣(مرفق رقم 

  
  
  

يف اإلجراءات الالزمة للحد من االجتار غري املشروع 

املواد واملخلفات والتدابري اليت ميكن اختاذها يف هذا 

  الشأن
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 اإلجراءات الالزمة للحد من االجتار غري املشروع يف املواد  واملخلفات والتدابري اليت ميكن اختاذها يف هذا الشأن

ملواد الكيميائية والنفايات اخلطرة يف إطار اهلدف اخلامس للنهج أولت الدول العربية أمهية للتدابري اليت ميكن اختاذها بشأن منع االجتار غري املشروع يف ا
  :اإلستراتيجي نظرا لآليت

  .إمكانية دخول مواد كيميائية فائقة اخلطورة بدون أي بيانات لالستخدام والتداول والتخلص اآلمن منها •

 .إمكانية دخول مواد كيميائية ممنوعة •

 .أمكانية دخول نفايات غري معلومة املكونات •

لذا فقد قامت وحدة التنسيق العربية للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات بتحليل عملية االجتار غري املشروع يف املواد الكيميائية والنفايات اخلطرة 
  واملنتجات احملتوية على مواد كيميائية خطرة والتدابري اليت ميكن اختاذها يف هذا الشأن
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/ اصة باملواد املمنوعـة     القضايا اخل  العناصر
أهم اجلهات املسؤولة عن  التدابري احملددة  املتطلبات النفايات/ املقيدة

 التنفيذ
التصديق على االتفاقيات الدولية     -

 ذات العالقة 
ــاذ   - ــديث وإنف ــديل وحت تع

 التشريعات الوطنية

  التصديق -
  التعديل -
  التحديث -
 اإلنفاذ -

 وتنفيذ االتفاقيات الدولية تنسيق  -
 إنفاذ التشريع الوطين  -
 مشول السياسات الوطنية داخل التشريع   -

القطـاع  / احلكومة الوطنيـة    
 اتمع املدين/ اخلاص

تنفيذ االتفاقيات والتـشريع     -
  ,الوطين

  ,توفري البنية األساسية  -
  ,التخلص اآلمن من النفايات

 

صحاب املصلحة واتمـع املـدين   تشكيل جلنة وطنية تضم كافة أ   -
 والقطاع اخلاص

 اجلهات املعنية/ احلكومة الوطنية

 النفاياتخطط تنفيذ وطنية تعكس احلاجة للتخلص اآلمن من  - احلد من تولد النفايات -
 .  التمويل املايل املطلوبتوفري  -

 

ــواد  املـــ
ــة  \الكيميائي

النفايـــات  
 اخلطرة

 اإلنفاذ 

 .قانوين لتحقيق اإلنفاذ الكاف\تطوير إطار عمل أدارى - 
 ع الوعي بناء القدرات ورف -
, إدارة الشئون القانونية  ,القضاة( إقامة برامج تدريبية للجهات املعنية     -

 ) اخل .....,املفتشني

 

وضع خطة وطنيـة لزيـادة       - زيادة التوعية 
  ,ورفع الوعي

ــمن  - ــة ضـ إدراج اخلطـ
  ,السياسات الوطنية

ــة وســائل  - اســتخدام كاف

احلكوميـة  زيادة التوعية لدى قطاع الصناعات واملنظمات غـري          -
املعنية بالبيئة واتمع املدين فيما يتعلق باحملظورات اخلاصة بعمليـة          

طبقـا  , اإلنتاج واآلثار السلبية احملتملة على البيئة والصحة العامـة        
  ,لالتفاقيات الدولية ذات العالقة و التشريع الوطين

 .دراسات عن حجم املشكلة -

/ اهليئات احمللية / احلكومة الوطنية 
غري احلكومية املعنيـة    املنظمات  

اتمع / القطاع اخلاص  / بالبيئة
 املدين
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/ اصة باملواد املمنوعـة     القضايا اخل  العناصر
أهم اجلهات املسؤولة عن  التدابري احملددة  املتطلبات النفايات/ املقيدة

 التنفيذ
 اإلعالمية

التصديق على االتفاقيات الدوليـة      النقل
ذات العالقة وتعـديل التـشريع      

  ,الوطين
إقليمية للنقـل   \عمل خطة وطنية  

 العمل  \اآلمن من املواد الكيميائية   
على منع النقـل غـري املـشروع     

 للمواد والنفايات اخلطرة 

  ,التصديق -
تعديل والتحديث والعمـل    ال -

  ,على إنفاذ التشريع الوطين
  ,وضع خطة وطنية -
حتديد طرق ومسارات نقـل      -

, املواد والنفايـات اخلطـرة    
حتديد الفترات الزمنية لعملية    

 ,النقل

القطــاع / احلكومــة الوطنيــة , التصديق على تنفيذ اخلطة, تشكيل جلنة وطنية -
 اتمع املدين/ اخلاص

 لمتكامنظام  - 
 زيادة املعلومـات اخلاصـة      -

 بطرق وضع امللصقات 

 اهليئات احمللية/ احلكومة الوطنية اجلهات املعنية والوزارات  مؤسسي يضم كافة   كيانتأسيس -

 

 اإلنفاذ

 وضع إطار عمل أدارى لتحقيق اإلنفاذ الكاف - 
 . اإلدارة السياسية والتشريعية -
رات تدريب املسئولني عن حتقيق اإلنفـاذ فيمـا يتعلـق بـاحملظو          -

 .القانونية
 للتعامل مع االجتار غـري املـشروع        بناء القدرات لرجال اجلمارك    -

 بالصورة املناسبة
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/ اصة باملواد املمنوعـة     القضايا اخل  العناصر
أهم اجلهات املسؤولة عن  التدابري احملددة  املتطلبات النفايات/ املقيدة

 التنفيذ
زيادة التوعية لدى قطاع الصناعات ومنظمات النقل فيما يتعلـق           -  التوعية 

باحملاذير القانونية يف عملية اإلنتاج بسبب تنفيذ االتفاقيات الدوليـة          
 املعنية والتشريع الوطين 

/ اهليئات احمللية / مة الوطنية احلكو
 القطاع اخلاص

 ,توفري اخلطوط اإلرشادية الالزمة -   
 , استخدام كافة اإلمكانيات املعنية لإلعالم -
 . إقامة ورش تعريفية وتدريبية لكافة اجلهات املعنية -

ــالم  ــائل , وزارات اإلع وس
 اإلعالم املسموعة واملقرؤة

ت لتـوفري  بناء قواعد البيانـا    - تبادل املعلومات  
 املعلومات الالزمة

 نقطة االتصال الوطنية دعم عملية تبادل املعلومات بني القائمني على عملية اإلنفاذ  -

ــترياد  االسـ
 والتصدير

التصديق والعمل علـى تنفيـذ       -
 االتفاقيات الدولية املعنية 

 ,التشريع الوطينإنفاذ  -
 تنفيــذ إجــراءات اإلخطــار  -

 ,املسبق
ــصنيف   - ــام الت ــق نظ  تطبي

)GHS ( 

 \تطبيق نظام اإلخطار املسبق    -
 توفري  \تطبيق نظام التصنيف  

 وضـع   \املختربات املعتمدة 
 خطوط إرشادية

 ,إنشاء جلنة وطنية تضم كافة أصحاب املصلحة -
 , املختربات املعتمدةإنشاء  -
 إصدار قوائم املواد املمنوعة واملقيدة بـشدة وقـوائم للنفايـات            -

 , اخلطرة

, الـوزارات املعنيـة   , اجلمارك
 شرطةرجال ال

 ,تنفيذ القوانني واالتفاقيات الدولية -   
  تفعيل مبادرة اجلمارك اخلضراء -

 

وضع إطار عمل أدارى لتحقيق اإلنفاذ الكـاف وهـذا يـشمل             -   
تشكيل جلنة إلزام وطنية  لتنسيق األنشطة الوطنية والتعامـل مـع            

 .الثغرات 
  اإلدارة السياسية والتشريعية  -

/ إلقليميةاملنظمات ا / احلكومات
 اهليئات الوطنية ونقاط االتصال
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/ اصة باملواد املمنوعـة     القضايا اخل  العناصر
أهم اجلهات املسؤولة عن  التدابري احملددة  املتطلبات النفايات/ املقيدة

 التنفيذ
 قواعد بيانات - تبادل املعلومات 

 شبكة تبادل معلومات -
 تدريب -

وضع إلية تعمل كشبكة معلومات عن األنشطة غري املشروعة وهذا          -
 يشمل معلومات عن طرق التهريب 

/ املنظمات اإلقليمية / احلكومات
 اهليئات الوطنية 

  . ت على املستوى اإلقليمي والدويلتبادل املعلومات واخلربا -   

دعم عمل شبكات إقليمية مع مشاركة اجلهات املعنية للتعامل مع           -   
 مشكلة االجتار غري املشروع 

 

 اجلمـارك وىف    يفتدريب العاملني    
 جمال حتقيق اإلنفاذ

اعتمـاد مبـادرة اجلمـارك     -
 ,اخلضراء

 ,إقامة ورش تدريبية -
 بناء القدرات -
 إنفاذ التشريعات -

 .فري الدعم الفين والتدريبتو -
 تدريب العاملني يف اجلمارك واملسئولني عن اإلنفاذ على احملـاذير           -

 .القانونية
 . التدريب على استخدام دالالت املخاطر عند احلدود  -

/ املنظمات اإلقليمية / احلكومات
املنظمات غري  / اهليئات الوطنية 

 احلكومية

  تبادل اخلربات واملعلومات  -   

دام الكتيبات والوثائق اإلرشادية من جانب مفتشي اجلمارك        استخ -   
ومفتشي البيئة ونشر املعلومات بشأن توافرها وإتاحتـها لزيـادة          

 التوعية 

 

زيـادة التوعيـة لـدى صــانعو     
 واتمع املدين \القرارات 

 إصدار خطوط إرشادية -
 عمل برامج توعوية -
 مشاركة رجال اإلعالم -

لقرارات والسياسات فيما يتعلق باآلثار     زيادة التوعية لدى صانعي ا     -
السلبية احملتملة على البيئة والصحة العامة اليت قد تنتج عن دخـول            

 الكيميائيات واملخلفات اخلطرة بصورة غري مشروعة 

, وسائل اإلعالم , وزارة اإلعالم 
 اجلهات املعنية، رجال اجلمارك

 غـري احلكوميـة     زيادة التوعية ومشاركة اتمع املدين واملنظمات      -   
واملستهلك فيما يتعلق باآلثـار الـسلبية لـدخول الكيميائيـات           
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/ اصة باملواد املمنوعـة     القضايا اخل  العناصر
أهم اجلهات املسؤولة عن  التدابري احملددة  املتطلبات النفايات/ املقيدة

 التنفيذ
 واملخلفات بصورة غري مشروعة على البيئة والصحة العامة

  استخدام وسائل األعالم لزيادة التوعية -   
زيادة التوعية لدى اهليئات الوطنية بـشأن املـشروعات املختلفـة        -   

  للجمارك املذكورة على املوقع االلكتروين
 

زيادة التوعية بشأن أدوات منظمة اجلمارك العامليـة واإلنتربـول           -   
 واالتفاقيات البيئية ذات العالقة  

 

جيب مشول عملية زيادة التوعية فيما يتعلق بالدخول غري املـشروع     -   
للكيميائيات واملخلفات اخلطرة يف املـشروعات املعنيـة بتنفيـذ          

 القة  االتفاقيات البيئية ذات الع

 

ــتخدام / االس
 التخلص

التصديق على وتنفيذ االتفاقيـات     
البيئية ذات العالقة  واالتفاقيـات      

التـشريع  إنفاذ  اإلقليمية والثنائية و  
 الوطين 

توفري البنية التحتية للـتخلص      -
 ,اآلمن

 ,نقل التكنولوجيا -
 بناء القدرات  -

 مة الوطنيةاحلكو اجلهات املعنيةوالوزارات   تضم كافة تشكيل جلنة وطنية -

 بناء قواعد البيانات - اإلنفاذ  
 بناء القدرات -
 االلتزام بالتشريعات   -

  ,إصدار خطة عمل مناسبة -
  ,توفري التمويل الالزم -
  ,مشاركة أصحاب املصلحة -
 

 احلكومة الوطنية

التدريب وزيادة التوعيـة لـدى       
صانعي  القرارات واتمع املـدين      

 واملسئولني عن اجلمارك 

يبات اإلرشادية  استخدام الكت  -
 لدى مفتشي اجلمارك 

  , متكاملةيةتنفيذ خطة توع -
 إقامة ورش عمل تعريفية وتدريبية -

/ القطاع اخلاص / اهليئات احمللية 
املنظمات غري احلكومية املعنيـة     

 بالبيئة 
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/ اصة باملواد املمنوعـة     القضايا اخل  العناصر
أهم اجلهات املسؤولة عن  التدابري احملددة  املتطلبات النفايات/ املقيدة

 التنفيذ
تدريب العاملني على اآلثار السلبية السترياد الكيميائيات بـصورة          -   

  البدائلغري مشروعة وعلى إمكانية استخدام
 

زيادة التوعية لدى صانعي القرار والسياسات فيما يتعلـق باآلثـار      -   
السلبية على الـصحة والبيئـة والتـداعيات األخـرى لـدخول            

 الكيميائيات واملخلفات اخلطرة بصورة غري مشروعة 

 

زيادة التوعية لدى اتمع املدين واملفتشني واملستهلك بشأن اآلثار          -   
حة والبيئة للدخول غري املـشروع للكيميائيـات        السلبية على الص  

 واملخلفات اخلطرة

 

احلاجة ملزيد من املعلومـات      - تبادل املعلومات 
 عن التكنولوجيا 

استخدام الكتيبات والوثائق اإلرشادية من جانب مفتشي اجلمارك         -
 والبيئة ونشر املعلومات عن توافرها وإتاحتها لزيادة التوعية 

 يئات احملليةاهل/ احلكومة الوطنية

إعالم املستهلك عن البدائل والتكنولوجيا اخلاصـة باالسـتخدام          -   
 والتخلص 
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 )٤(مرفق رقم 

  
  

  

تقترح وحدة التنسيق العربية للنهج اإلستراتيجي 
لإلدارة الدولية للكيميائيات التعديالت التالية على 
النظام الداخلي للمؤمتر الدويل  املعين بإدارة املواد 

  يائيةالكيم
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  :فيما خيص الفقرات ما بني األقواس: أوالً
  الفقرة د٢: املادة -١

  ".ذات الصلة" حذف كلمة 
  الفقرة هـ ١٦: املادة -٢

  :اقتراح اعتماد على النحو التايل
وطرح املسائل للتصويت الختاذ قرار بشأا بعد أن تستنفذ اجلهود الرامية إىل التوصل إىل              " 

 "التوافق يف اآلراء
 : مكرر٢٣املادة  -٣

 .التأكيد على إنشاء شبكات شبه إقليمية
  

  :إضافة فقرة ضمن سابعاً حول مهام املكتب على النحو التايل: ثانياً
  :يناط للمكتب باملهام التالية

 .املساعدة يف تنفيذ قرارات املؤمتر -١
  .املساعدة يف اإلعداد جللسات املؤمتر -٢
 . دوراتتقدمي املشورة للسكرتارية خالل الفترة ما بني ال -٣
احلفاظ على استدامة التواصل مع اموعات اإلقليميـة وجمموعـات أصـحاب             -٤

 .املصلحة
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 )٥(مرفق رقم 

    
  

  
تقترح وحدة التنسيق العربية للنهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية 

من استمارة االستبيان ) ٣(للكيميائيات إضافة اجلدول املرفق يف اجلزء 
   عن تنفيذ النهج اإلستراتيجياملؤقتة للحكومات بشأن اإلبالغ
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 التقدم المحرز في تنفيذ أهداف النهج اإلستراتيجي

مجاالت 
 العمل

 األنشطة
الجهات 
 الناشطة

/ األهداف
األطر 
 الزمنية

مؤشرات 
 التقدم

جوانب 
 التنفيذ

حالة 
 التنفيذ

 التكلفة
البرامج 
 والمشروعات

االستفادة 
من برنامج 

QSP 
  

__________  


