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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية للمواد 

 الكيميائية
 

للمؤتمر الدولي التابع المفتوح العضوية  الفريق العامل
 لمواد الكيميائيةالمعني بإدارة ا

 الثانيالجتماع ا
 1054 ديسمرب/ولكانون األ 57 - 51، جنيف
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

التقدم المحرز والثغرات باتجاه تحقيق هدف عام 
 المتمثل في اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 0202

 ، بشأن المواد الكيميائية والنفايات1/5قرار جمعية األمم المتحدة للبيئة 

 مذكرة من األمانة

بشأن املواد الكيميائية والنفايات، الذي  ،5/1رار مجعية األمم املتحدة للبيئة قتتشرف األمانة بتعميم  - 5
 اعتمدته اجلمعية يف دورهتا األوىل )انظر املرفق(.

ويف هذا القرار طلبت اجلمعية إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يقدم الوثائق التالية  - 1
 عضوية:إىل الفريق العامل املفتوح ال

تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على املدى ’’الوثيقة اخلتامية للعملية املعنونة  )أ(
 ؛)التذييل الثاين( ‘‘البعيد

 بازل يةلى الصعيد الوطين لتنفيذ اتفاقاملؤسسي عالتعزيز دعم اختصاصات للربنامج اخلاص ل )ب(
املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة  روترداماحلدود، واتفاقية بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب 

اتفاقية استكهومل و  املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية،
للمواد والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية  بشأن الزئبق، ، واتفاقية ميناماتابشأن امللوثات العضوية الثابتة

 .ييل األول()التذ الكيميائية

                                                 
 .1054كانون األول/ديسمرب   1ألسباب فنية بتاريخ  اهأعيد إصدار  *

** SAICM/OEWG.2/1. 
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، اليت 5/1من القرار  51وقد يرغب املشاركون أيضًا يف أن حييطوا علمًا على وجه اخلصوص بالفقرة  - 3
واملؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد  اجتماعه الثايندعت فيها مجعية البيئة الفريق العامل املفتوح العضوية يف 

تعزيز إشراك ومشاركة كل أصحاب املصلحة ذوي الصلة على حنو لظر يف سبل إىل الن ةالرابع دورتهالكيميائية يف 
 .ميكن من االستجابة بفعالية وكفاءة للتحديات والقضايا اجلديدة والناشئة
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 مرفق

 المواد الكيميائية والنفايات، بشأن 1/5قرار جمعية األمم المتحدة للبيئة 

 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
 (5)ة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة )خطة جوهانسبريغ للتنفيذ(إىل خط إذ تشري

ات البيئية واألهداف اإلمنائية لأللفية، والوثيقة يواألهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا يف ذلك األهداف والغا
اليت أثارهتا اجلمعية العامة يف ، ‘‘تقبل الذي نصبو إليهاملس’’للتنمية املستدامة املعنونة األمم املتحدة اخلتامية ملؤمتر 

اإلدارة السليمة للمواد  1010وبصفة خاصة اهلدف الرامي إىل أن تتحقق حبلول عام ، 66/122قرارها 
الكيمائية طوال دورة حياهتا، والنفايات اخلطرة بطرق تؤدي إىل احلد إىل أقصى درجة من اآلثار الضارة الكبرية 

 إلنسان والبيئة،على صحة ا
أن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات تساهم بقدر كبري يف األبعاد الثالثة للتنمية  وإذ ترى

 املستدامة،
إىل الفرع الثامن عن العملية التشاورية بشأن خيارات متويل املواد الكيميائية والنفايات يف مقرر  وإذ تشري

الطويل األجل عنصر رئيسي لإلدارة السليمة و ىل أن التمويل املستدام والكايف ، وإذ تشري إ17/51جملس اإلدارة 
 من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، 113للمواد الكيمائية والنفايات، كما ورد يف الفقرة 

تكهومل املعقود يف جنيف وروتردام واس ،باالجتماع املشرتك ملؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل وإذ ترحب
 ،1053يف عام 

الصادر عن جملس اإلدارة، وقد نظرت يف التقرير املرحلي للمدير التنفيذي  17/51إىل املقرر  وإذ تشري
 عن تنفيذه،

 أوالا 
 إلدارة السليمة للمواد الكيمائيةمواصلة تعزيز ا

 والنفايات على المدى البعيد
 ؛1010سليمة للمواد الكيمائية والنفايات إىل ما بعد عام باألمهية املستمرة لإلدارة ال تسلم -5
بتقرير املدير التنفيذي عن نتائج العملية التشاورية القطرية اخلاصة بتعزيز التعاون والتنسيق  ترحب -1

سليمة تعزيز اإلدارة ال’’ذه العملية املعنونة هل، والوثيقة اخلتامية (1)يف إطار جمموعة املواد الكيميائية والنفايات
 (3)؛‘‘للمواد الكيميائية والنفايات على املدى البعيد

للجهات التالية  1إىل املدير التنفيذي أن يقدم الوثيقة اخلتامية املشار إليها يف الفقرة  تطلب -3
 لالطالع عليها ألغراض السياسات واإلجراءات:

                                                 
 1001أيلول/سبتمرب  4 -آب/أغسطس  16عاملية للتنمية املستدامة، جوهانسربج، جنوب أفريقيا، تقرير القمة الانظر  (5)

 ، املرفق.1والتصويبات(، الفصل األول، القرار  A.03.II.A.1)منشورات األمم املتحدة، رقم 

(1) UNEP/EA.1/5/Add.2. 
 .املرجع نفسه، املرفق3) )
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لفريق العامل املفتوح العضوية املعين املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة، وا )أ(
 بأهداف التنمية املستدامة؛

 الدورة السادسة للجنة التفاوض احلكومية الدولية التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق؛  )ب(

الدورة الثانية للفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين بالنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد  )ج(
 ، واالجتماع الرابع للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية؛الكيميائية

 مؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل، وروتردام، واستكهومل؛ )د(
جلنة التنسيق املشرتكة بني املنظمات التابعة للربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد  )ه(
 الكيميائية؛
تثال لاللتزامات الدولية احلالية املتعلقة باملواد الكيميائية والنفايات عن طريق أمهية االم توكد -4

 التنفيذ املالئم على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية؛

 انياا ث
 النهج المتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات

ة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، وتؤكد أن بنهج متكامل ملعاجلة مسألة متويل اإلدار  ترحب -1
وهي اإلدماج وإشراك املؤسسات الصناعية والتمويل اخلارجي املخصص،  ،املكونات الثالثة للنهج املتكامل

 تعضد بعضها بعضاً وأهنا مجيعاً مهمة لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على كافة املستويات؛
مجعية مرفق البيئة العاملية إلدراج جمال تركيز يف املواد  وضعتهبتنقيح الصك الذي  أيضاً  ترحب -6

 الكيميائية والنفايات، وزيادة املوارد املخصصة للمواد الكيميائية والنفايات يف التجديد السادس للموارد؛
ول عن طريق التربعاتت لربنامج خاص مرفقة هبذا القراراختصاصا تعتمد -7 ، هبدف دعم تعزيز ، متم

املؤسسات على الصعيد الوطين لتعزيز تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، 
 والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية؛

إىل املدير التنفيذي، مبا يتسق مع اختصاصات الربنامج اخلاص، أن ينشئ ويدير  تطلب -2
 الصندوق االستئماين للربنامج اخلاص، وأن يوفر أمانة لتقدمي الدعم اإلداري للربنامج؛

إىل اجمللس التنفيذي للربنامج اخلاص، على ضوء خربة الربنامج والدروس املستفادة من  تطلب -1
اصات، وأن يقدم جانب البلدان املتلقية، أن يستعرض مدى فعالية الرتتيبات املتخذة للربنامج الواردة يف االختص

، هبدف 1052تقررًا عن ذلك االستعراض لكي تنظر فيه مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثالثة يف عام 
 إدخال تنقيحات، عند الضرورة، على الرتتيبات التشغيلية للربنامج اخلاص؛

راف يف إىل املدير التنفيذي أن يقدم اختصاصات الربنامج اخلاص ملؤمترات ألطتطلب  -50
اتفاقيات بازل، وروتردام، واستكهومل، وجلنة التفاوض احلكومية الدولية التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، والفريق 

 العامل املفتوح باب العضوية املعين بالنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، للعلم هبا؛
خلاص، مبا يف ذلك قطاع الصناعة، احلكومات القادرة، فضاًل عن القطاع ا تشجع -55

واملؤسسات، واملنظمات غري احلكومية، وأصحاب املصلحة اآلخرين على تعبئة املوارد املالية من أجل إنشاء 
 الربنامج اخلاص على حنو فعال، والشروع يف تنفيذه على وجه السرعة؛
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 ثالثاا 
 التنمية المستدامة

لكيميائية والنفايات هي عنصر أساسي ال يتجزأ من على أن اإلدارة السليمة للمواد ا تشدد -51
 التنمية املستدامة وشامل لعدة قطاعات وهام للغاية جلدول أعمال التنمية املستدامة؛

 رابعاا 
 الزئبق

باعتماد اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق يف مؤمتر املفوضني الذي عقد يف كوماموتو باليابان  ترحب -53
 ؛1053كتوبر تشرين األول/أ 50بتاريخ 

إىل املدير التنفيذي تيسري التعاون، حسب االقتضاء، بني األمانة املوقتة التفاقية  تطلب -54
ميناماتا وأمانات اتفاقيات بازل، وروتردام، واستكهومل وغريها لالستفادة الكاملة من اخلربات املهمة اليت قد 

 فر املوارد املخصصة هلذا الغرض؛تساعد البلدان يف االنضمام إىل االتفاقية وذلك رهناً بتو 
وروتردام واستكهومل الذي أعربت  ،قرار مؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل تالحظ مع التقدير -51

فيه عن رغبتها، وأشارت إىل استعدادها للتعاون والتنسيق مع اتفاقية ميناماتا، والقرار املتبادل ملؤمتر املفوضني 
 الزئبق؛ اخلاص باتفاقية ميناماتا بشأن

 خامساا 
 النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

باملسامهة الكبرية للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف تيسري العمل  ترحب -56
 لكل أصحاب املصلحة ذوي الصلة من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات؛

حلاجة إىل املشاركة املتواصلة واملعززة من جانب قطاعات متعددة وأصحاب على ا تؤكد -57
 مصلحة متعددين؛

 على ضرورة مواصلة تعزيز النهج االسرتاتيجي؛ تشدد أيضاً  -52
الفريق العامل املفتوح العضوية التابع للنهج االسرتاتيجي يف دورته الثانية، واملؤمتر الدويل  تدعو -51

د الكيميائية إىل أن ينظر يف اجتماعه الرابع يف سبل تعزيز إشراك ومشاركة كل أصحاب املصلحة املعين بإدارة املوا
 ذوي الصلة على حنو ميكن من االستجابة بفعالية وكفاءة للتحديات والقضايا اجلديدة والناشئة؛

إىل إنشاء أمانة إىل الدور الرائد لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف اختاذ الرتتيبات الرامية  تشري -10
للنهج االسرتاتيجي تتسم بالفعالية والكفاءة، وتطلب إىل املدير التنفيذي مواصلة دعم النهج االسرتاتيجي، مبا 

 ؛1010يف ذلك توفري التوجيه واإلرشاد لتنفيذ هدف عام 
ري ما املدير العام ملنظمة الصحة العاملية لتويل دور قيادي يف النهج االسرتاتيجي، وتوف تدعو -15

يلزم من املوظفني واملوارد األخرى ألمانة النهج، وتطلب إىل املدير التنفيذي أن ينقل هذه الدعوة إىل االجتماع 
 املقبل للمجلس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية؛
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أعضاء الربنامج املشرتك بني املنظمات لدعم أمانة النهج االسرتاتيجي، مبا يف ذلك ما  تدعو -11
 لدعم باملوظفني؛يتيسر من ا
احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية، وقطاع الصناعة، واجملتمع املدين، وأصحاب  تدعو -13

 املصلحة اآلخرين يف النهج االسرتاتيجي لدعم تنفيذ النهج االسرتاتيجي ومواصلة تطويره؛
الصناعة احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وقطاع  حتث -14

واجلهات األخرى القادرة على تقدمي مسامهات مالية وعينية للنهج االسرتاتيجي وألمانته وتنفيذه، مبا يف ذلك 
 عن طريق برامج عمل املنظمات األعضاء يف الربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛

 سادساا 
 الرصاص والكادميوم

الرصاص  انبعاثاتكبرية اليت تتعرض هلا صحة اإلنسان والبيئة بسبب املخاطر ال تدرك -11
 والكادميوم يف البيئة؛

باالجتماع الثالث املقبل للتحالف العاملي للتخلص من الدهانات احملتوية على  ترحب -16
على الرصاص، وحلقة العمل املقرتنة هبذا االجتماع اليت تركز على وضع تشريعات وطنية للقضاء التدرجيي 

الدهانات احملتوية على الرصاص، وتطلب إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يعمل بالتعاون مع منظمة الصحة 
العاملية على االستمرار يف بناء القدرات يف جمال التخلص من الدهانات احملتوية على الرصاص عن طريق ما ميكن 

 من حلقات العمل اإلقليمية؛
، وإمكانية استبدال الرصاص االنبعاثاتلومات عن تقنيات ختفيف إىل جتميع املع تتطلع -17

 والكادميوم مبواد أو تقنيات أقل خطورة؛

 سابعاا 
 النفايات

إىل املدير التنفيذي أن يدرس تضمني الرتابط بني سياسات املواد الكيميائية والنفايات  تطلب -12
 ىل أدىن درجة، وإدارهتا، الذي ال يزال قيد اإلعداد؛يف تقرير التوقعات العاملية ملنع النفايات، واحلد منها إ

 ثامناا 
 المراكز اإلقليمية: تعميم منظور اإلدارة السليمة واإلنجاز المنسق

قيتني ومجيع األنشطة بدور املراكز اإلقليمية التفاقييت بازل واستكهومل يف دعم تنفيذ االتفا تسلم -11
ذات الصلة، والدور الذي تؤديه هذه املراكز يف املسامهة يف الصكوك ذات الصلة باملواد الكيميائية والنفايات، 

 وتعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات؛
األطراف يف هذين االتفاقيتني وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبن فيهم األطراف يف  تدعو -30

اتفاقية ميناماتا، والنهج االسرتاتيجي للنظر يف سبل تعزيز شبكة مراكز إقليمية ذات فعالية وكفاءة لدعم تقدمي 
املساعدة التقنية على الصعيد اإلقليمي يف إطار هذه االتفاقيات من أجل حتقيق اإلدارة السليمة للمواد 

 نسان، والبيئة؛الكيميائية والنفايات، والتنمية املستدامة، ومحاية صحة اإل
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واملرفق العاملي للبيئة،  هومل،املدير التنفيذي، األطراف يف اتفاقيات بازل، وروتردام، واستك تدعو -35
واملؤسسات املالية الدولية األخرى ذات الصلة، والصكوك والربامج للنظر يف فرص التعاون بفعالية وكفاءة مع 

 السليمة للمشروعات اخلاصة باملواد الكيميائية والنفايات؛ املراكز اإلقليمية يف تنفيذ اإلدارة اإلقليمية

 تاسعاا 
إىل املدير التنفيذي أن يقدم جلمعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة  تطلب -31

 للبيئة يف دورهتا الثانية تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار.
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 األولالتذييل 

ص للدعم المؤسسي على الصعيد الوطني لتنفيذ اتفاقيات بازل اختصاصات للبرنامج الخا
وروتردام واستكهولم، واتفاقية ميناماتا المرتقبة والنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد 

 الكيميائية

بشأن إدارة املواد الكيميائية والنفايات،  17/51من اجلزء الثامن من املقرر  54و 53باإلشارة إىل الفقرتني 
 الصادر عن الدورة العاملية األوىل جمللس اإلدارة/املنتدى البيئي الوزاري العاملي لربنامج األمم املتحدة للبيئة:

 الهدف من البرنامج الخاص - أوالا 
يهدف الربنامج اخلاص إىل دعم التعزيز املؤسسي الذي تقوده البلدان على الصعيد الوطين، ويف سياق  -5

يل إدارة مستدامة للمواد الكيميائية والنفايات، مع مراعاة االسرتاتيجيات واخلطط اإلمنائية هنج متكامل ملعاجلة متو 
الوطنية واألولويات لكل بلد، من أجل تعزيز قدرات وطنية عامة مستدامة من أجل اإلدارة السليمة للمواد 

ص دور تيسريي ومتكيين يف تنفيذ الكيميائية طوال دورة حياهتا. وسيكون للتعزيز املؤسسي يف إطار الربنامج اخلا
اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل واتفاقية ميناماتا املرتقبة والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية 

 ‘‘(.الصكوك’’ ـــــ)ويمشار إليها هنا فيما بعد ب

 تعريف التعزيز المؤسسي - ثانياا 
ربنامج اخلاص، بأنه حتسني استدامة القدرات املؤسسية للحكومات يمعرف التعزيز املؤسسي، ألغراض ال -1

من أجل وضع سياسات وتشريعات وقواعد تنظيمية واعتمادها ورصدها وإنفاذها وكذا زيادة إمكانية حصوهلا 
ة على املوارد املالية واملوارد األخرى لألطر الفعالة لتنفيذ الصكوك من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائي

 والنفايات طوال دورة حياهتا.

 النتائج المتوقعة من التعزيز المؤسسي من خالل البرنامج الخاص - ثالثاا 
 من املتوقع أن تكون للمؤسسات الوطنية بعد تعزيزها القدرة على القيام مبا يلي: -3

واد وضع السياسات واالسرتاتيجيات والربامج والتشريعات الوطنية لإلدارة السليمة للم )أ(
 الكيميائية والنفايات ورصد تنفيذها؛

تعزيز اعتماد التشريعات واألطر التنظيمية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ورصدها  )ب(
 وإنفاذها؛

تشجيع تعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات يف خطط التنمية الوطنية وامليزانيات  )ج(
عات الوطنية وأطر التنفيذ على مجيع املستويات، مبا يف ذلك سد الثغرات وتفادي ازدواجية والسياسات والتشري

 اجلهود؛
العمل يف القطاعات املتعددة بشكل يتسم بالفعالية والكفاءة والشفافية واملساءلة واالستدامة  )د(

 يف األجل الطويل؛
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املصلحة املتعددين على الصعيد تيسري التعاون والتنسيق بني القطاعات املتعددة وأصحاب  (ـ)ه
 الوطين؛

 تعزيز املسؤولية واملساءلة واملشاركة يف القطاع اخلاص؛ )و(
تعزيز فعالية تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل واتفاقية ميناماتا املرتقبة والنهج  )ز(

 االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية؛
 ق يف تنفيذ الصكوك على الصعيد الوطين.تعزيز التعاون والتنسي )ح(

 نطاق البرنامج الخاص - رابعاا 
ينبغي أن يتجنب الربنامج اخلاص ازدواجية آليات التمويل وأشكال اإلدارة املتصلة هبا وانتشارها وأن  -4

 ميول األنشطة اليت تقع خارج نطاق والية مرفق البيئة العاملية.
و  -1  ل يف إطار الصندوق اخلاص ما يلي:جيوز أن تشمل األنشطة اليت متم

حتديد القدرات املؤسسية وأوجه الضعف والثغرات واالحتياجات على الصعيد الوطين فضالً  )أ(
 عن تعزيز القدرات املؤسسية للقيام بذلك مىت ما اقتضت الضرورة؛

يات تعزيز القدرات املؤسسية على ختطيط ووضع ورصد وتنسيق تنفيذ السياسات واالسرتاتيج )ب(
 والربامج الوطنية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات؛

 تعزيز القدرات املؤسسية لتحسني قدرات تقدمي التقارير عن التقدم احملرز أو تقييم األداء؛ )ج(
تعزيز هتيئة بيئة متكينية لتعزيز التصديق على اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل واتفاقية ميناماتا  )د(

 رتقبة؛امل
التمكني من تصميم وتشغيل هياكل مؤسسية مكرسة لتعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  (ـ)ه

 والنفايات طوال دورة حياهتا؛
تعزيز القدرات املؤسسية لوضع تدابري لدعم مجيع جوانب اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  )و(

 األكثر حتديداً على الصعيد الوطين واليت تغطيها الصكوك.والنفايات، مبا يف ذلك اجملاالت املواضيعية 
 األهلية لتلقي الدعم من البرنامج الخاص - خامساا 

يتوفر الدعم املقدم من الربنامج اخلاص للبلدان النامية مع مراعاة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً  -6
 صاداهتا مبرحلة انتقال، مع إعطاء األولوية للبلدان األقل قدرة.وللدول اجلزرية الصغرية النامية وللبلدان اليت متر اقت

تكون اجلهات املقدمة للطلبات مؤهلة للدعم إذا كانت أطرافًا يف أي واحدة من االتفاقيات ذات  -7
 الصلة أو إذا أثبتت أهنا بصدد اإلعداد للتصديق على أي واحدة من االتفاقيات.

 طلباهتا التدابري احمللية ذات الصلة احملددة اليت تزمع اختاذها لضمان تدرج اجلهات املقدمة للطلبات يف -2
 أن تكون القدرات املؤسسية الوطنية اليت يدعمها الربنامج اخلاص مستدامة يف األجل الطويل.
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 الترتيبات اإلدارية للبرنامج الخاص - سادساا 
واإلشراف على الربنامج اخلاص بدعم من سيكون اجمللس التنفيذي هو اهليئة املناط هبا صنع القرارات  -1

 األمانة.
يعكس تكوين اجمللس التنفيذي التوازن بني اجلهات املاحنة واملتلقية. وتكون مدة املمثلني سنتني  -50

 بالتناوب. وسوف يتألف اجمللس التنفيذي على النحو التايل:
تالية: أفريقيا، آسيا ومنطقة احمليط أربعة ممثلني من البلدان املتلقية من مناطق األمم املتحدة ال )أ(

اهلادئ، شرق ووسط أوروبا، أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. وباإلضافة إىل ذلك، يضم اجمللس التنفيذي 
 ممثاًل من أقل البلدان منواً أو البلدان اجلزرية الصغرية النامية بالتناوب؛

 .كون من البلدان املستفيدةمخسة ممثلني من اجلهات املاحنة، على أال ت )ب(
جيوز لألمناء التنفيذيني ألمانات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل واتفاقية ميناماتا املرتقبة، ومنسق  -55

النهج االسرتاتيجي وممثل ألمانة مرفق البيئة العاملية، فضاًل عن ممثلي احلكومات واملنظمات اإلقليمية للتكامل 
نفذة وممثل واحد من كل من اهليئات اإلدارية للصكوك، أن يشاركوا، على نفقتهم االقتصادي وأي وكاالت م

 اخلاصة كمراقبني يف اجتماعات اجمللس التنفيذي.

 والية المجلس التنفيذي ومهامه - سابعاا 
 يكون للمجلس التنفيذي رئيسان مشاركان، واحد من البلدان املتلقية وواحد من البلدان املاحنة. -51
ع اجمللس التنفيذي مرة يف السنة ويتخذ قراراته بتوافق اآلراء بقدر اإلمكان. وإذا تعذر التوصل إىل جيتم -53

توافق يف اآلراء، يتخذ اجمللس التنفيذي قراراته، كمالذ أخري، بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتني. ويقوم 
 داخلي، حسب االقتضاء.اجمللس التنفيذي، يف اجتماعه األول، بزيادة تطوير نظامه ال

يتخذ اجمللس التنفيذي القرارات التنفيذية فيما يتعلق بأداء الربنامج اخلاص، مبا يف ذلك املوافقة على  -54
طلبات احلصول على التمويل، وجييز اإلجراءات اخلاصة بالطلبات والتقومي، واإلبالغ والتقييم. ويقوم اجمللس 

 الربنامج اخلاص وتقدمي املشورة بشأن املسائل األخرى حسب االقتضاء. بتوفري التوجيه التنفيذي بشأن تنفيذ
 المنظمة القائمة باإلدارة - ثامناا 

يوفر برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه املنظمة القائمة باإلدارة، صندوقًا استئمانيًا للربنامج اخلاص  -51
 يص املوارد البشرية وغريها من املوارد.وأمانة لتقدمي الدعم اإلداري للربنامج، مبا يف ذلك ختص

تقوم األمانة بتجهيز الطلبات املقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها، وبإدارة املخصصات املوافق  -56
عليها وخدمة اجمللس التنفيذي. وتقدم األمانة التقارير بشأن عملياهتا إىل اجمللس التنفيذي وتكون مسؤولة أمام 

ربنامج األمم املتحدة للبيئة يف املسائل اإلدارية واملالية. وتقدم األمانة تقريرًا سنويًا إىل اجمللس املدير التنفيذي ل
 التنفيذي ويمرسل هذا التقرير أيضاً إىل اهليئات اإلدارية لربنامج األمم املتحدة للبيئة والصكوك للنظر فيه.

 الترتيبات التشغيلية للبرنامج الخاص - تاسعاا 
لربنامج اخلاص الطلبات من احلكومات الوطنية مباشرة. وسيتميز بأنه سهل الوصول إليه يتلقى ا -57

 التجارب املستمدة من آليات الدعم القائمة حسب االقتضاء. إىلومبسط وفعال ويستند 
وينبغي أن حتدد الطلبات يف سياق النهج القطري الشامل إزاء تعزيز القدرات املؤسسية. وينبغي أن  -52

 الطلبات التدابري املقرتحة واألهداف املرجوة من األداء واملعلومات املتعلقة باالستدامة طويلة األجل.تتضمن 
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لتقدميها إىل اجمللس التنفيذي لدراستها توطئة تقدم الطلبات إىل األمانة. وتقوم األمانة بتقييم الطلبات  -51
 والبت فيها.

، على أساس التربعات الواردة واالحتياجات للبلدانة يبت اجمللس التنفيذي يف املخصصات الرتاكمي -10
 يف املائة من ذلك اجملموع لألغراض اإلدارية. 53املبينة يف الطلبات املقدمة. وجيوز اإلبقاء على مبلغ ال يتجاوز 

يف املائة على األقل من جمموع املبلغ املخصص.  11تساهم البلدان املستفيدة مبوارد تعادل ما قيمته  -15
وز للمجلس التنفيذي أن خيفض تلك النسبة املئوية مبا يتناسب مع اعتبارات الظروف الوطنية اخلاصة ملقدم وجي

 الطلب والقيود يف القدرات والثغرات واالحتياجات اخلاصة به.
ن تقدم البلدان املستفيدة تقارير سنوية عن التقدم احملرز. وعند انتهاء كل مشروع، يمقدم تقرير هنائي وبيا -11

مراجعة للحسابات، يتضمن كشفاً كاماًل لألموال اليت استمخدمت وتقييمًا للنتائج، فضاًل عن دليل إثبات ما إذا  
 كانت األهداف قد حتققت.

 المساهمات - عاشراا 
يمشجع تقدمي املسامهات من مجيع األطراف املوقعة واألطراف يف االتفاقيات واحلكومات األخرى  -13

بذلك، وكذلك من القطاع اخلاص، مبا يف ذلك دوائر الصناعة واملؤسسات وغريها من القادرة على القيام 
 املنظمات غري احلكومية واجلهات املعنية األخرى من أصحاب املصلحة.

 مدة البرنامج الخاص -حادي عشر
رًا من سيكون الربنامج اخلاص مفتوحًا لتلقي التربعات والطلبات لتقدمي الدعم ملدة سبع سنوات اعتبا -14

تتجاوز مدهتا مخس سنوات إضافية وذلك  تاريخ إنشائه. وسيكون الربنامج اخلاص مؤهاًل للتمديد مرة واحدة ال
رهنًا بتوصية من اجمللس التنفيذي إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة. وجيوز مرضيني على أساس استعراض وتقييم 

عتبارًا من تاريخ إنشاء الربنامج، أو ملدة مثاين سنوات سنوات ا 50توزيع أموال الربنامج اخلاص ملدة أقصاها 
اعتبارًا من تاريخ متديده، عند االقتضاء، وعندها يمكمل الربنامج عملياته ويغلق. ويبت اجمللس التنفيذي يف 

 اختصاصات االستعراض والتقييم املذكورين أعاله.
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 الثانيالتذييل 

 )أ(اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على المدى الطويلعزيز ت

 المقدمة -ألف 
يف كافة أنشطة الصناعة  اً حبياتنا؛ فهي تمستخدم أو تمنتج تقريب وثيقاً  املواد الكيميائية ارتباطاً ترتبط  - 5

ناء والتشييد، وصناعة النسيج والتعدين والقطاع االجتماعي، مبا يف ذلك الصحة، والطاقة، والنقل، والزراعة، والب
يف رفاهية اجملتمع كما أهنا أساسية لتحقيق التنمية  كبرياً واملنتجات االستهالكية. وتمسهم املواد الكيميائية إسهاما ً 

على صحة اإلنسان والبيئة والتنمية  املستدامة ومواجهة حتديات املستقبل. بيد أن هذه املواد قد تمشكل خطراً 
 إذا مل تتم إدارهتا بطريقة سليمة طوال دورة حياهتا، مبا يف ذلك مرحلة حتوهلا إىل نفايات. ،امةاملستد

على الصعيد العاملي، باإلضافة إىل توليد النفايات هبا املتاجرة و إن إنتاج واستخدام املواد الكيميائية  - 1
ه أمناط النمو على البلدان النامية والبلدان اليت ا، آخذ كله يف االزدياد، مع العبء املتزايد الذي تفرضهبواملتاجرة 

والدول اجلزرية الصغرية النامية، مما يمسبب هلا صعوبات  البلدان منواً أقل سيما  متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال، وال
 .خاصة يف جماهبة هذا التحدي

لسليمة للمواد الكيميائية وتتأكد احلاجة إىل مواصلة اختاذ إجراءات متضافرة بغية حتقيق اإلدارة ا - 3
والنفايات بسبب عدم وجود القدرات اإلدارية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال، 
واالعتماد على مبيدات اآلفات يف الزراعة، وتعرض العمال واجملتمعات احمللية خلطر املواد الكيميائية الضارة 

ثار الطويلة األمد للمواد الكيميائية والنفايات على كل من صحة اإلنسان والبيئة، والنفايات والقلق بشأن اآل
تمثل يف املرض الذي يمعزى السبب فيه إىل ـم ومما يدعو للقلق ذلك العبء الكبري امل ومن مث على التنمية املستدامة.

والفئات الضعيفة هي  ية األكثر فقراً ما تكون التجمعات السكان اً التعرض خلطر املواد الكيميائية والنفايات. وغالب
 .األكثر تضرراً 

على وضع هدف تسعى إىل  1001ويف جوهانسربغ، جبنوب أفريقيا، وافقت احلكومات يف عام  - 4
، وهو أن يتم استخدام وإنتاج املواد الكيميائية بطرق تؤدي إىل التقليل ألدىن حد من 1010حتقيقه، حبلول عام 

على صحة اإلنسان والبيئة. وأمعتمد هذا اهلدف من قبل العديد من أصحاب املصلحة  اآلثار الضارة امللموسة
بشكل أكرب يف الوثيقة  1010يف الدورة األوىل للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية. وأمعرتف هبدف عام 

، وومسع نطاق ‘‘نصبوا إليهقبل الذي املست’’اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، اليت جاءت بعنوان 
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على املدى الطويل مبثابة  ويعد تعزيزالوثيقة لتشمل النفايات اخلطرة. 

                                                 
تعزيز التعاون  ملزيد مناملتعلقة با التحديات واخليارات شأنب اليت تقودها البلدان العملية التشاورية نتاج هذه الوثيقة هي )أ(

جملس الصادر عن  16/51املقرر  يف، على النحو املبني على املدى الطويل والنفايات داخل جمموعة املواد الكيميائية والتنسيق
شباط/فرباير  17يف األمم املتحدة للبيئة  جلربنامالتنفيذي  إىل املديرتمقدم هذه الوثيقة وسوف . املتحدة للبيئة برنامج األمم إدارة

اليت بعض اآلراء ل ملخصاً  الوثيقة ههذتقدم . و 1054يف حزيران/يونيه  املتحدة للبيئة مجعية األمم يف تقريره إىل إلدراجها 1054
إصدار  أو استباق دف إىلهت والاالتفاق عليها،  أو راء مل يتم التباحث بشأهنااآل خالل هذه العملية. وهذه أعرب عنها املشاركون

 .جمموعة املواد الكيميائية والنفايات اليت تتم يف العمليات األخرى يف القرارات أحكام ممسبقة على
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مسألة شاملة وأساسية بالنسبة للتنمية املستدامة وذلك ألن هناك فوائد ستعود بالنفع على البيئة، والصحة، 
 .على الفقر، واالقتصاد، واجملتمعات بشكل عاموقضية القضاء 

ويف مؤمتر األمم املتحدة حول التنمية املستدامة، أثنت احلكومات على زيادة التنسيق والتعاون بني  - 1
، واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق عرب احلدود والتخلص منها نقل النفايات اخلطرة اتفاقية بازل بشأن التحكم يف

فقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية إجراء املوا
 .ااستكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة، وشجعوا على مواصلة التنسيق والتعاون فيما بينه

ا يف ذلك من خالل جمال تركيز وزادت املوارد املخصصة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، مب - 6
مرفق البيئة العاملية على املواد الكيميائية والنفايات، واليت أصبح هلا اآلن نطاق أوسع، ولكن هناك حاجة إىل 

 املزيد من املوارد لالستجابة للتحديات املتعددة.
 الرؤية - باء

دارة النفايات اخلطرة بالطرق اليت تؤدي إىل حتقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياهتا وإ - 7
منع اآلثار الضارة امللموسة على صحة اإلنسان والبيئة أو تقليلها إىل أدىن حد ممكن، وذلك كمسامهة أساسية 

 .يف حتقيق األبعاد الثالثية للتنمية املستدامة
 عناصر السياسة الطويلة المدى - جيم

 العناصر األساسية لتحقيق الرؤية - 1
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على املدى الطويل هو أمر أساسي لتحقيق  تعزيزإن  - 2

 التنمية املستدامة، وينبغي تضمينه يف أجندة التنمية املستدامة كجزء ال يتجزأ منها.
جيات احمللية والوطنية ينبغي تعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات يف السياسات واالسرتاتي - 1

عن آليات  واإلقليمية والدولية، مبا يف ذلك السياسات القطاعية واملالية والقانونية وسياسات بناء القدرات، فضالً 
 .ومؤسسات التمويل الدولية

وهناك حاجة لزيادة األولوية السياسية وااللتزام باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على  - 50
من العمليات اليت تمتيح فرص لفت  اً ستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية، مع االعرتاف بأن هناك عددامل

الَنهج االسرتاتيجي لإلدارة ’’االنتباه إىل هذه القضايا اهلامة، ومنها تلك املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة و
 .‘‘الدولية للمواد الكيميائية

وينطوي حتقيق الرؤية على االستجابة بفعالية وكفاءة واتساق وتنسيق للتحديات يف جمال اإلدارة  - 55
 .السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية

والنفايات اخلطرة  واحلاجة إىل منع أو التقليل قدر اإلمكان من اآلثار السلبية امللموسة للمواد الكيميائية - 51
على صحة اإلنسان والبيئة سوف تستمر يف توفري األساس القوي الالزم لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 

دد1010والنفايات بعد عام   .، وقد يمصاحبها أهداف ومؤشرات تكميلية، يف غضون إطار زمين ُمم
ولية مشرتكة بني كافة أصحاب املصلحة، مبا واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات هي مسؤ  - 53

 .فيهم احلكومات والصناعة وغريها
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 العناصر األساسية التي ينبغي معالجتها - 0
العناصر األساسية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات احلاجة إىل وضع وتطبيق وإنفاذ من  - 54

ا يف ذلك حتديد مسؤوليات نشاط الصناعة وجمتمع األعمال األطر التشريعية والسياسات الوطنية األساسية، مب
 األوسع، وأن تتوفر القدرات املؤسسية الوطنية الالزمة.

ويضطلع نشاط الصناعة مبسؤولية خاصة، باعتباره اجلهة املصممة واملنتجة واملستخدمة للمواد  - 51
العرتاف باجلهود اجلارية اليت تمبذل يف هذا الكيميائية ومنتجاهتا، وعليه أن يمطبق الكيمياء املستدامة، مع ا

 الصدد.
التطبيق الفعال والكفء لاللتزامات القائمة املتعلقة باملواد الكيميائية والنفايات يف إطار ضرورة  - 56

 االتفاقات واإلجراءات البيئية املتعددة األطراف بتطبيق األمطر الطوعية، مع البناء على اخلربات والنجاحات.
حتسني سبل الوصول إىل البيانات ذات الصلة واملعلومات املفهومة وحتسني إنشائها وتبادهلا يف ورة ضر  - 57

 لتحقيق قدر أكرب من االستنارة يف صنع القرار والوعي السياسي والعام. حلقاهتامجيع 
نتاج أمناط االستهالك واإلتنطوي اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على النهوض ب - 52

 ، ويشمل ذلك تطبيق هنج دورة احلياة، واعتبار النفايات أحد املوارد.املستدامني
ينبغي حتديد القضايا والتحديات اجلديدة الناشئة اليت حتظى باهتمام عاملي، بأسلوب علمي من خالل  - 51

فعال. واالستجابة عملية شاملة وفاعلة تضم العديد من أصحاب املصلحة، على أن يتم تناوهلا بشكل مناسب و 
 لتلك القضايا والتحديات تستلزم توافر القدرات الكافية على الصمعد الوطنية واإلقليمية والعاملية.

 اجراءات التدعيم - 3
عند حتديد اخليارات لتعزيز إدارة املواد الكيميائية والنفايات على املدى الطويل، هناك مثة حاجة إىل  - 10

، مع األخذ بعني االعتبار 1010بعناية وتقييم التقدم احملرز يف حتقيق هدف عام البدء أواًل بدراسة الوضع 
 التقييمات ذات الصلة اليت متت يف جمموعة املواد الكيميائية والنفايات.

اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ينبغي أن تستجيب، على وجه التحديد، الحتياجات  - 15
 ية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال.وحتديات البلدان النام

اجلوانب املتعددة األبعاد لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات تمتيح الفرصة لتعزيز التعاون و  - 11
والتنسيق على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، مع إقرار العمل اجلاري لتعزيز نقاط التآزر فيما بني 

 اقيات بازل وروتردام واستكهومل.اتف
اجلهود الرامية إىل االرتقاء باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات سوف تستلزم مشاركة تعاونية  - 13

من قبل. وهذا عادة تشارك تكن من قطاعات متعددة، وخباصة من خالل توسيع مشاركة القطاعات اليت مل 
لرتابط القوي مع قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والعمل، والتعدين، والبيئة، التعاون ينبغي أن يمعاجل أوجه ا

 والزراعة، واملياه، والصناعة.
كما تستلزم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات إشراك أصحاب املصلحة املتعددين، مبا فيهم  - 14

 اط البحثية والعلمية.عن األوس أصحاب املصلحة من الصناعة واجملتمع املدين، فضالً 
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وعلى الصعيدين العاملي واإلقليمي، من شأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات اإلفادة من  - 11
تعزيز التعاون والتنسيق بني املنظمات املشاركة يف الربنامج املشرتك بني املنظمات املعين باإلدارة السليمة للمواد 

نظمات احلكومية الدولية ذات الصلة، واليت من بينها برنامج األمم املتحدة وغريها من امل )ب(الكيميائية
داخل جمموعة املواد الكيميائية  ةربمـم للمستوطنات البشرية، ومن تعزيز التعاون والتنسيق مع االتفاقيات امل

 والنفايات وخارجها.
لكيميائية والنفايات التعاون بني مجيع وعلى الصعيد الوطين، تستلزم اإلدارة السليمة الفعالة للمواد ا - 16

 الوزارات املعنية، مثل التعاون بني وزاريت الزراعة والبيئة فيما يتعلق باللوائح اخلاصة مببيدات اآلفات.
اجلهود املستقبلية إلدارة املواد الكيميائية والنفايات طوال دورة حياهتا سوف تعتمد على تعزيز التعاون  - 17

الدراسة اإلستشرافية للمواد ’’املعارف وتفيد من ذلك، مع البناء على مجلة أمور منها تقرير العلمي والتقين و 
 ‘‘الدراسة االستشرافية ملستقبل إدارة النفايات يف العامل’’وما يتضمنه من توصيات، وتقرير  ‘‘الكيميائية يف العامل

البيانات العلمية احلالية واملستقبلية أن وغري ذلك من مصادر املعلومات ذات الصلة. عالوة على ذلك، من شأن 
 تعزز اعتبار األهداف املشرتكة حلماية الصحة والبيئة مبثابة األساس لسياسات املستقبل.

حتققت حلول التقليل قدر اإلمكان من اآلثار الضارة للمواد الكيميائية والنفايات من خالل  - 12
يمة للمواد الكيميائية والنفايات يف العديد من البلدان، واليت املمارسات القائمة اليت تنطوي على اإلدارة السل

 إجراء ذلك من خالل بناء قدرات البلدان على تنفيذ تلك احللول.ذلك ن إمكانية تكرارها، ويشمل كمي
والقيام بوضع هَنج متكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، ومن ذلك عن طريق  - 11

إشراك الصناعة وخمصصات التمويل اخلارجية أمر يعد يف امليزانيات الوطنية وخطط املساعدة اإلمنائية، و  التعميم
 بالغ األمهية يف تعبئة املوارد املالية على املدى الطويل.

كن التنبؤ به واحلصول عليه على كافة  - 30 كما أن التمويل املالئم املستدام، والطويل األجل، الذي ميم
ت، باإلضافة إىل توفر املساعدة التقنية اآلنية واملناسبة لألنشطة الداعمة لإلدارة السليمة للمواد املستويا

 مبرحلة انتقال. ااقتصاداهتاليت متر سيما يف البلدان النامية والبلدان  الكيميائية والنفايات، هو عنصر أساسي، ال
على  اً اصة فيما يتعلق بالنفايات، استنادينبغي بذل جهود إضافية لوضع الرؤية طويلة األجل، وخ - 35

املشاركة الكاملة ألصحاب املصلحة املتعددين، وزيادة الوعي لدى القيادات العامة والسياسية، والتقدم احملرز يف 
 .1010حتقيق هدف عام 

______________ 

                                                 
، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وبرنامج ألغذية والزراعةل ألمم املتحدةمنظمة ا )ب(

ي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومعهد األمم املتحدة للتدريب األمم املتحدة اإلمنائ
 .والبحث، والبنك الدويل، ومنظمة الصحة العاملية


