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عملية ما بين الدورات من في للمناقشات التي جرت خالل االجتماع األول  موجز أعده الرئيسان المشاركان
 0202أجل النظر في النهج االستراتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات في فترة ما بعد عام 

دلشاركني، كنتيجة لالجتماع األول لعملية ما بني أعد رئيسا االجتماع ىذا ادلوجز الذي يتضمن رأيهما يف مسامهات ا 
. ويتضمن ادلوجز  ٠٢٠٢الدورات للنظر يف النهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات يف فرتة ما بعد عام 

 .االجتماعالواردة من ادلشاركني خالل فرتة التعقيب األولية اليت تلت اإلضافات الوقائعية والتوضيحات كذلك 
، لدعم األعمال ٠٢٠٧خالل عام  إىل موجز الرئيسني ادلشاركني، سيجري إعداد وثيقة أكثر تفصيالً  واستناداً  

التحضريية وادلناقشات اليت سيشهدىا االجتماع الثاين لعملية ما بني الدورات. وستتاح الفرصة يف مناسبات عدة، جلميع 
الوثيقة من خالل عملية تشاورية مفتوحة وشفافة تتم عرب  تلكقدًن إسهامات يف أصحاب ادلصلحة يف النهج االسرتاتيجي، لت

 .اإلنرتنت
وسيقوم الرئيسان ادلشاركان، بدعم من أمانة النهج االسرتاتيجي، بتجميع اإلسهامات الواردة  كجزء من عملية إعداد  

 .الوثيقة

 دعوة لتقديم مساىمات
تقدًن إسهامات واقرتاحات بشأن اجملاالت والقضايا اليت يرون أهنا إىل اتيجي مجيع أصحاب ادلصلحة يف النهج االسرت يدعى 

 شجَّعون على ذلك.وييف ادلوجز الذي قدمو الرئيسان ادلشاركان، حتصل على قدر كاف من التغطية مل 
ىل أمانة النهج . وينبغي إرسال اإلسهامات مباشرة إ٠٢٠٧دتوز/يوليو  ٧وقد حدد ادلوعد النهائي لتقدًن ادلسامهات يف 

 .saicm.chemicals@unep.orgاالسرتاتيجي على العنوان اإللكرتوين 

 مقدمة
عملية دلا بني أنشأ ادلؤدتر ، 4/4قرار ادلؤدتر  وعن طريق، لمؤدتر الدويل ادلعين بإدارة ادلواد الكيميائيةلالدورة الرابعة  يف 

رات لتقدًن توصيات ينظر فيها ادلؤدتر يف دورتو اخلامسة، بشأن النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية واإلدارة الدو 
 .٠٢٠٢للمواد الكيميائية والنفايات يف فرتة ما بعد عام  السليمة بيئياً 

، ٠٢0٢خبطة التنمية ادلستدامة لعام يف عملها جيب أن تسرتشد على أن عملية ما بني الدورات  4/4وينص القرار  
الصادرة عن الدورة  الصادر عن مجعية األمم ادلتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة، والوثيقة اخلتامية ٠/٥والقرار 

 ‘‘.تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على ادلدى البعيد’’ادلعنونة األوىل جلمعية البيئة و 
ما بني الدورات بشأن عملية يف الرئيسني ادلشاركني يف مسامهات ادلشاركني يف االجتماع األول  آراءويعرض ىذا ادلوجز  

، ادلعقود يف برازيليا بالربازيل يف ٠٢٠٢السليمة للمواد الكيميائية والنفايات يف فرتة ما بعد عام إلدارة واالنهج االسرتاتيجي 
 . وينبغي قراءة ىذا ادلوجز باالقرتان مع التقرير الرمسي لالجتماع.٠٢٠٧اط/فرباير شب ٩و ٧بني ما الفرتة 

يف بعض اجملاالت.  مشرتكاً  ويف حني ال يهدف ادلوجز الذي أعده الرئيسان إىل تقدًن رأي توافقي، فإن ىناك تفامهاً  
 يتم التفاوض بشأنو. وملالرئيسان لكن ادلوجز ليس إال وثيقة أعدىا و 

ما بني الدورات، وادلوجز الذي أعده عملية يف هم أن نالحظ أن ادلناقشات اليت شهدىا االجتماع األول ومن ادل
الرئيسان ادلشاركان لالجتماع، ال يراد هبما احلد من أي أفكار أو آراء إضافية تطرح دلزيد من النقاش بشأن اإلدارة السليمة 

 .٠٢٠٢ للمواد الكيميائية والنفايات يف فرتة ما بعد عام
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التماسًا للمزيد من الرئيسان على مجيع أصحاب ادلصلحة يف النهج االسرتاتيجي  أعدهوسيعرض ادلوجز احلايل، الذي 
ادلسامهات والتعليقات لكي يستمر االسرتشاد هبا يف ادلناقشات اليت تنظم أثناء عملية مما بني الدورات بشأن النهج االسرتاتيجي 

 .٠٢٠٢كيميائية والنفايات ما بعد عام واإلدارة السليمة للمواد ال
 ؟0202ما الغرض من وضع خطة مستقبلية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات في فترة ما بعد عام 

يبني ىذا الفرع سبب النظر يف وضع خطة مستقبلية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات يف فرتة ما بعد عام 
 الرؤية اخلاصة هبذه اخلطة ادلستقبلية.ذا ادلوضو جبملة أمور منها . ويرتبط ى٠٢٠٢
 الرؤية

  إىل الرؤية  ٠٢٠٢اخلطة ادلستقبلية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات يف فرتة ما بعد عام جيب أن تستند
، وادلشار إليها يف القرار مم ادلتحدة للبيئةالتابعة لربنامج األ مجعية األمم ادلتحدة للبيئة الصادر عن ٥/٠القرار الواردة يف 

حتقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة ’’دلواد الكيميائية، أي ادلؤدتر الدويل ادلعين بإدارة االصادر عن  4/4
البيئة أو تقليلها حياهتا وإدارة النفايات اخلطرة بالطرق اليت تؤدي إىل منع اآلثار الضارة ادللموسة على صحة اإلنسان و 

 .(٠)‘‘إىل أدىن حد ممكن، وذلك كمسامهة أساسية يف حتقيق األبعاد الثالثية للتنمية ادلستدامة

 .من الضروري تعزيز الوعي وااللتزام السياسي على أعلى ادلستويات من أجل حتقيق ىذه الرؤية 

 :باإلضافة إىل ذلك، ميكن أخذ العناصر التالية بعني االعتبار 
 واإلرشادات  العام والتوجو ،لنهج االسرتاتيجيالعامة ل اسرتاتيجية السياسية اعتبارىايف أن تأخذ الرؤية   ينبغي

ادلتمثل يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، دبا يف ذلك العناصر األساسية  ٠٢٠٢العامة لتحقيق ىدف عام 
 األحد عشر.

 جهود الرامية إىل ضمان وجود العناصر األساسية األحد يتعني على مجيع أصحاب ادلصلحة إعطاء األولوية لل
عشر لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، كما ىي مبينة يف التوجو العام للنهج االسرتاتيجي لإلدارة 

 الدولية وادلواد الكيميائية وإرشاداتو، يف مجيع البلدان.

 (، وأن تكون تطلعية، وأن ٠٢0٢قتصرة على أفق عام ميكن أن تكون الرؤية غري زلكومة بالزمن )أي غري م
 ترتبط بأىداف قابلة للقياس وإجراءات عملية زلددة اذلدف، دبا يف ذلك عناصر نوعية وكمية.

  ٦و 0سيما األىداف  بكاملها، وال ٠٢0٢ينبغي للرؤية أن تأخذ يف اعتبارىا خطة التنمية ادلستدامة لعام 
يمة للمواد الكيميائية والنفايات شرط أساسي مسبق للتنمية ادلستدامة، مع ، اليت تقر بأن اإلدارة السل٠٠و

 احرتام الطبيعة ادلتكاملة ألىداف التنمية ادلستدامة.

 .أكرب الفرص لتعزيز التغيري وإحداث أكرب أثر 

  األطراف  االتفاقات أو األطر البيئية األخرى ادلتعددةغريىا من ينبغي للرؤية أن تكون مكملة للتنسيق مع عمل
كما أو ذات طابع طوعي، مع تفادي االزدواجية والتداخل،   وأن تعزز ذلك التنسيق، سواء كانت ملزمة قانوناً 

 اتساق السياسات على مجيع ادلستويات ذات الصلة. ينبغي أن تعزز

 لعليا، مثل تغري ينبغي أن يقوم الزخم على تعزيز الروابط بني ادلواد الكيميائية ورلاالت السياسة ذات األولوية ا
 ادلناخ والقضايا اجلنسانية وغريىا.

                                                           

 ٠/٥ ، ادلرفق األول، القرار(A/69/25)يئة عن أعمال دورهتا األوىل التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للب مجعية األمم ادلتحدة للبيئة تقرير(  ٠)
 .٧الفقرة 
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 ؟0202ما الذي يمكن أن تشملو الخطة المستقبلية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات في فترة ما بعد عام 
ما بعد عام لخطة ادلستقبلية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات يف فرتة النطاق احملتمل ليصف ىذا الفرع 

. ويشكل إحراز التقدم بشأن نطاق اخلطة ادلستقبلية أولوية بالنسبة لالجتماع الثاين ، أي ما ميكن أن تشملو ىذه اخلطة٠٢٠٢
 لعملية ما بني الدورات.

 وعند النظر يف النطاق، ميكن التوقف عند العناصر التالية:
 النطاق

 ية األحد عشر ورلاالت النشاط األساسي الستة احملددة يف التوجو ينبغي أن يأخذ النطاق يف اعتباره العناصر األساس
للتفكري يف  عملياً  العام واإلرشادات، وكذا خريطة طريق القطاع الصحي دلنظمة الصحة العادلية، بوصف ذلك أسلوباً 

 . وميكن النظر يف وضع خريطة طريق للمواد الكيميائية والنفايات.٠٢٠٢نطاق فرتة ما بعد عام 

 بالشكل الذي  تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على ادلدى البعيد أن يشمل النطاق عناصر عن ينبغي
 ، بشأن ادلواد الكيميائية والنفايات.٠/٥وردت بو يف قرار مجعية األمم ادلتحدة للبيئة 

  أوسع من النهج  ٠٢٠٢رتة ما بعد عام نطاق خطة اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات يف فميكن أن يكون
 القطاعات والوقاية.و  االسرتاتيجي احلايل، دبا يف ذلك النفايات

  وأغلبها يف العامل  -ينبغي أن يستمر إعطاء األولوية للعناصر األساسية لنظم إدارة ادلواد الكيميائية والنفايات يف البلدان
كيفية االستجابة للقضايا مسألة  يف  أيضاً يف حني جيب النظر اسية، اليت ال تزال تواجو حتديات تنظيمية أس - النامي

 الناشئة ادلثرية للقلق.

  أىداف  أن توضع ذلاميكن و ، معهاصالت واضحة  أن تقامىناك عدد من أىداف التنمية ادلستدامة اليت ميكن
 .٠٢0٢ومؤشرات مرحلية قابلة للقياس ومؤشرات تكميلية لدعم خطة عام 

 والقضايا  ؛سياسات الوقايةبادلي واإلقليمي والوطين، ميكن أن يراعي النطاق عدة أمور منها الصالت على الصعد الع
وادلسامهة احملتملة  ؛وهنج دورة احلياة ؛وتعزيز ادلؤسسات ؛ووضع خطة صحية موسعة ؛وتغري ادلناخ ؛الناشئة اجلديدة

الشعوب األصلية والنساء  ن ادلعرضني للضرر، وخصوصاً السكاو  ؛القضايا اجلنسانيةو  ؛واالستدامة ؛للكيمياء ادلستدامة
 واألطفال، ومن خالذلم األجيال ادلقبلة.

  ًأطر  تشملها حالياً  اليت الالقضايا تلك  ينبغي تعزيز اإلجراءات التعاونية بشأن القضايا اجلديدة والناشئة، وخصوصا
 السياسات واالتفاقات القائمة.

 ممكناً  منوذجياً  لبيولوجي بوصفها هنجاً إىل أىداف آيتشي للتنوع ا الرجوع. 

  ن يراعي العناصر الرئيسية لنظم إدارة ادلواد أينبغي أن يستند العمل إىل البيانات وادلعلومات العلمية ذات الصلة، و
 الكيميائية.

  ٠٢٠٢حبثها ما بعد عام  ينبغيمل يشهد االجتماع أي نقاش حول نوع مسائل النفايات اليت. 
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 ؟0202يق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات في فترة ما بعد عام كيف يمكن تحق
اإلدارة، ويشمل مستقبلية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات. خطة كيف ميكن حتقيق الفرع  ذا يبني ى

التنفيذ و م والسياسات، والتمويل، والكيمياء ادلستدامة والكيمياء اخلضراء، بني العل واجلوانب ادلشرتكةوالقضايا اجلديدة والناشئة، 
 الوطين.

وينبغي أن  بسبيل التوصل إىل تلك النتيجة، إىل إنارة الطريق فيما يتعلق االسرتاتيجيم ادلستقل للنهج ييالتقؤدي وسي
 .٠٢٠٢ىدف عام عملية إجناز يرکز علی الثغرات يف 

داول األعمال األخرى مثل التنوع البيولوجي، واحمليطات، وتغري ادلناخ، واألغذية والزراعة، وينبغي إقامة صالت مع ج
 .٠٢0٢إىل خطة التنمية ادلستدامة لعام  ، والعمل، وذلك استناداً القضايا اجلنسانيةوالصحة، و 

 وعند النظر يف كيفية التوصل إىل تلك النتيجة، ينبغي مراعاة العناصر التالية:

 اإلدارة

 النهج الطوعي وادلرن وادلتعدد القطاعات وادلتعدد أصحاب ادلصلحة، الذي كان جزءاً انتهاج نبغي أن يستمر ي 
يتجزأ من طبيعة النهج االسرتاتيجي. وينبغي أيضا النظر يف ادلعايري الطوعية واألىداف ادلشرتكة للحماية  ال

 بعض ادلسائل.فيما يتعلق ب اً ومدونات ادلمارسة اليت ميكن أن يلتزم هبا أصحاب ادلصلحة طوع

  ًعن العناصر احملتملة، اليت ستكون ملزمة قانوناً  دعا بعض ادلشاركني إىل استكشاف ادلزيد من العناصر، فضال. 
 .ملزمة قانوناً  أن تكون استكشاف العناصر احملتمل وميكن أيضاً 

  يةالقطاعشاركة ادلل عام ويشجع بشك شاركة أوسع نطاقاً دبالتصميم يسمح ينبغي، من الناحية الوظيفية، أن 
، كوسيلة زلدد اذلدفهنج اتباع إىل جانب  ،على نطاق أوسع على مجيع ادلستويات )الوطنية واإلقليمية والعادلية(

 أساسية لتعزيز األثر وادلشاركة والتملك وااللتزام.

  ستقبليةادل طةاكة يف اخلىناك حاجة إىل زيادة مشاركة الصناعة، على سبيل ادلثال من خالل تعزيز هنج الشر 
 .والقطاعات ادلعتمدة عليوالنفايات معاجلة قطاع  شراكوبإ

  ينبغي أن تركز الشراكات على االحتياجات العامة وأن تتمشى مع ادلبادئ والقيم ادلتفق عليها. وينبغي أن تكون
قيمة مضافة؛ الشراكات شفافة وخاضعة للمساءلة؛ وتضمن مشاركة أصحاب ادلصلحة ادلتعددين؛ وتوفر 

 كملة ذلا.مبل  ،احلكوماتتتعهد هبا اللتزامات اليت عن اتكون بديلة  وأال

  ربط القطاعات وتعزيز أوجو التآزر، وسد الثغرات والتنسيق مع ىيئات صنع القرار  يةادلستقبل طةاخليتعني على
للمواد الكيميائية، والوكاالت  التابعة للمنظمات ادلشاركة يف الربنامج ادلشرتك بني ادلنظمات لإلدارة السليمة

الرتتيبات احلالية القائمة على أصحاب ادلصلحة  تعزيزوادلنظمات األخرى ذات الصلة. وميكن أن يشمل ذلك 
)أي احلكومات وادلنظمات غري احلكومية وادلنظمات  إدارة ادلواد الكيميائيةمن أجل ادلؤدتر الدويل ادلعين ب
بصورة أكثر.  رمسياً  دوراً  ؤديقطاعات )مثل الزراعة والبيئة والصحة والعمل( أن تاحلكومية الدولية( حبيث ميكن لل

 .٠٢0٢فرص لربط القطاعات بتنفيذ خطة التنمية ادلستدامة لعام وتتاح 

  ألىداف وادلعامل الرئيسية، وادلؤشرات التكميلية، باإلضافة إىل بوسائل منها اقياس التقدم احملرز، ينبغي النظر يف
دبا يف ذلك على الصعيد الوطين.  ،صلةالعمل ذات ط الخطعن  ، فضالً ومؤشراهتا تنمية ادلستدامةأىداف ال
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رلاالت،  ستةورلاالت النشاط األساسية البالغ عددىا  عنصراً  ٠٠ودتثل العناصر األساسية البالغ عددىا 
 نقطة بداية مفيدة. رشادات،واإل توجو العامواحملددة يف ال

  ما ، دبا يف ذلك 4/4من القرار  ٠٢أىداف قابلة للقياس، على النحو ادلشار إليو يف الفقرة وضع ينبغي النظر يف
 ضمان الفعالية.ل سعياً  ،وسائل التنفيذيتعلق ب

  كفل الشفافية.يالقدرة على تقييم التقدم احملرز و أن يعزز معامل رئيسية واضحة من شأن حتديد 

 للقلقالقضايا الجديدة والناشئة/القضايا المثيرة 

  وجود قاعدة معلومات ومعرفة عن ادلواد الكيميائية والنفايات، دبا يف ذلك نظم اإلنذار ادلبكر اليت ميكن كفالة
 العمل بشأن القضايا اجلديدة والناشئة.يف أن تفيد 

  عادلية  بناء القدرات العلمية والتقنية اليت تواجو قضايا جديدة وناشئة تتطلب اختاذ إجراءاتعمليات الرتكيز على
على الصعيد  ادلتنوعةمن ادلواد الكيميائية، مع مراعاة االحتياجات زلددة بشأن مواد كيميائية زلددة ورلموعات 

 اإلقليمي.

 وأغلبها  -يف البلدان والنفايات نظم إدارة ادلواد الكيميائية يستمر إعطاء األولوية للعناصر األساسية لأن  ينبغي
يف كيفية االستجابة للقضايا أيضًا نظر ت بينماال تواجو حتديات تنظيمية أساسية، اليت ال تز  -يف العامل النامي

 .ادلثرية للقلق

  إىل  فيف األثروالرتكيز على الوقاية وخت ،أصحاب ادلصلحة والقطاعاتارية اليت يبذذلا اجلهود اجلاالستفادة من
 .ممكن أدىن حد

 ة يوينبغي تركيز األنشطة ادلستقبل وادلالءمة. حكامم باإلوضع مفهوم لعملية ترشيح وحتديد أولويات وتقييم تتس
 قيمة مضافة. ضفيبشأن القضايا الناشئة على اجملاالت اليت ت  

 .رصد القضايا الناشئة اليت سبق حتديدىا 

 هنج دورة احلياة. تطبيق يفوالنظر  التفكري 

 وال دورة حياهتا.طوذلك  ،إعطاء األولوية لتحديد ادلواد الكيميائية اخلطرة يف ادلنتجات 

  مثاًل فيما يتعلق دبا يليلعمل، لتخطيط الينبغي تصنيف اإلجراءات لتيسري: 

o ة.يقاعدة ادلعرفتعزيز الاجة إىل تظهر فيها احلفيها معلومات علمية، و  توافراجملاالت اليت ت 

o  بشأهنا. والوعي الفهمالقضايا الناشئة اجلديدة اليت حنتاج إىل تعزيز 

o إقليمية إلدارة ادلواد الكيميائية والنفايات، دبا يف ذلك تنقيح النظم القائمة. وضع نظم وطنية أو 

o .القضايا اليت حتتاج إىل إجراءات عادلية أو منسقة 
 بين العلم والسياساتالجوانب المشتركة 

 لكيميائية اإلدارة العادلية للمواد ارلال يف  اتاستكشاف كيفية تعزيز الصلة بني العلوم والصحة العامة والسياس
 والنفايات.
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 ادلشورة العلمية بشأن ادلواد الكيميائية والنفايات من جانب اذليئات احلكومية  سداءاالعرتاف باآلليات القائمة إل
الدولية واذليئات الدولية مثل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العادلية، وأمانات اتفاقيات ادلواد 

 الكيميائية والنفايات.

 الصحة العامة.ورلاالت العلمية  جملاالتلنظر يف التفاعل االجتماعي ورلموعة كاملة من اا 

  اإلجراءات، دبا يف ذلك اختاذ استكشاف النهج ادلتعلقة باستخدام العلم إلرشاد عملية صنع السياسات و
 اآلليات القائمة يف رلموعات أخرى، مثل تغري ادلناخ والتنوع البيولوجي.

 يقات بشأن احلاجة إىل الرتكيز على بناء القدرات العلمية واحلذر بشأن حتويل ادلوارد من التنفيذ.وردت أيضا تعل 

 التمويل
  قطاع ، وتعزيز مشاركة التعميموالنفايات من مويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية لتيتألف النهج ادلتكامل

وقرار  ٠٧/٠٠س إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ذلذا الغرض )قرار رللادلخصص الصناعة، والتمويل اخلارجي 
وتنفيذ النهج ادلتكامل ضروري لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات يف األمد . (٠/٥مجعية البيئة 

 .الطويل

 قدمة النمو.توفري دتويل مستدام وكاف وشامل ميكن التنبؤ بو على ادلدى الطويل مع الرتكيز على دور البلدان ادلت 

 مستدامة وكافية. ، على أن تكونينبغي النظر يف طائفة أوسع من ادلسامهات اليت ميكن التنبؤ هبا 

  ادليزانيات الوطنية والسياسات القطاعية.التعميم يف 

 ادلؤسسية  اتبناء القدرات يف اجملاالت ذات الصلة، والرتكيز على أمهية بناء وتعزيز القدر اختاذ تدابري فعالة ل
 الصناعة يف احللول.قطاع احلاجة إىل إشراك و 

  ،استكشاف ادلوارد غري بوسائل منها توسيع قاعدة ادلاحنني من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات
 .٠٢0٢ادلستغلة ادلرتبطة خبطة التنمية ادلستدامة لعام 

 يف ذلك الدروس ادلستفادة من آليات التمويل  ىياكل التمويل القائمة على مجيع ادلستويات، دبا االستفادة من
 القائمة.

 التمويل ادلعزز لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات يف إطار الصندوق االستئماين  التشجيع على تقدًن
اب ميع البلدان ادلؤىلة وأصحإتاحة ذلك التمويل جلمع  ،ادلرفق البيئة العادلية والصندوق األخضر للمناخ وغريمه

 للقواعد ادلعمول هبا. وفقاً  ،ادلصلحة ادلعنيني

 الكيمياء المستدامة والكيمياء الخضراء
  و اتُّفق على أن بشأن تعريف الكيمياء ادلستدامة مقابل الكيمياء اخلضراء. غري أنجرت بعض مناقشات

 ملية ما بني الدورات.االجتماع التايل لع خالل واصلة معاجلتهاجوانب مفيدة ينبغي مادلفهومني ينطويان على 

 الوطنيعلى الصعيد التنفيذ 
  أداة ممكنة دلعاجلة اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، مع الرتكيز بوصفها أشري إىل خطط العمل الوطنية

ن بدعم من التعاو  ،والنفاياتاألساسية بوجو خاص على بناء القدرات القطرية يف رلال إدارة ادلواد الكيميائية 
 الدويل.

 تقدم على الصعيد الوطين.الوتبادل ادلعلومات إلحراز  اتس لط الضوء على عناصر إضافية مثل تعزيز ادلؤسس 
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 تعليقات أصحاب المصلحة:الحالية لتلقي الخطوات التالية بعد الفترة 
راج اإلسهامات ، تطوير العمل، مع إد٠٢٠٧يواصل الرئيسان، يف الفرتة من دتوز/يوليو إىل أيلول/سبتمرب  - ٠

 الواردة.
من  ادلوقع الشبكي للنهج االسرتاتيجي لكي يقدم أصحاب ادلصلحة مزيداً  على ادلقبلةتنشر الوثيقة س - ٠

 . ٠٢٠٧خالل شهري تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب عليها التعليقات 
للمناقشة خالل االجتماعات  تتاحس، ٠٢٠٧ ديسمرب/ي عد الرئيسان وثيقة هنائية يف كانون األولس - 0

لالجتماع الثاين لعملية ما  استعداداً  ٠٢٠٨اإلقليمية ادلقرر عقدىا يف كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير 
 .٠٢٠٨بني الدورات ادلقرر عقده يف آذار/مارس 

_______________ 


