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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  لمواد الكيميائيةلمؤتمر الدولي المعني بإدارة اا
  الدورة الثالثة

  ٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ٢١ - ١٧، نريويب
  *ؤقتمن جدول األعمال امل(أ)  ٤ البند

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

  واستكماله وتقديم توجيهات في هذا الشأن

  في تنفيذ النهج االستراتيجي المحرزتقرير مرحلي عن التقدم 

  مذكرة من األمانة

امعة للسياسات، يضطلع املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد من االسرتاتيجية اجل ٢٤للفقرة ًا وفق  - ١
تلقي ’’فتان من وظائفه يف هذا الشأن يف الكيميائية باستعراضات دورية للنهج االسرتاتيجي. وتتمثل وظي

يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي ونشر  احملرزالتقارير من مجيع أصحاب املصلحة وثيقي الصلة بشأن التقدم 
دف استعراض التقدم ’’و  ‘‘حبسب االقتضاءاملعلومات  باملقارنة مع  احملرزتقييم تنفيذ النهج االسرتاتيجي 

واختاذ القرارات االسرتاتيجية، ووضع الربامج، وترتيب األولويات، وحتديث النهج  ٢٠٢٠أهداف عام 
  .‘‘حبسب الضرورة

 ر يف أداء وظيفته االستعراضية، وافقعلى أصحاب املصلحة يف تقدمي التقارير وعلى املؤمتًا وتيسري   - ٢
  ن بينها:م )١(يف التنفيذ، تقدم احملرزيف دورته الثانية على طرائق لرفع أصحاب املصلحة لتقارير عن ال املؤمتر

يف إجناز أهداف النهج االسرتاتيجي يف  تقدم احملرزلقياس الًا مؤشر  ٢٠جمموعة من   (أ)  
يجية اجلامعة للسياسات (احلد من املخاطر، واملعارف واملعلومات، اجملاالت اخلمسة املذكورة يف االسرتات

  وأساليب اإلدارة، وبناء القدرات والتعاون التقين، واالجتار الدويل غري املشروع)؛

                                                 
*  SAICM/ICCM.3/1.  
يف التنفيذ يف املرفق  احملرزليت وافق عليها املؤمتر بشأن تقدمي أصحاب املصلحة لتقارير عن التقدم الطرائق اترد   ١)(

  .SAICM/ICCM.2/15)الثالث لتقرير املؤمتر عن أعمال دورته الثانية (
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إرشاد لألمانة بشأن كيفية مجع البيانات املطلوبة، مبا يف ذلك ما يتعلق بنطاق البيانات   (ب)  
  استحداث أداة إلكرتونية بسيطة جلمع البيانات؛مانة بضرورة لب إىل األاملطلوبة من أجل كل مؤشر، والط

 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦للفرتة  عن تقديرات خط األساسًا تقرير الطلب إىل األمانة بأن تعد   (ج)  
  لكي ينظر فيهما الفريق العامل املفتوح العضوية؛ ٢٠١١ - ٢٠٠٩وتقرير مرحلي أول للفرتة 

الثة وعلى  تنفيذ النهج االسرتاتيجي يضعه املؤمتر يف دورته الثيف احملرزتقييم رمسي للتقدم   (د)  
  فرتات دورية بعد ذلك.

إىل  ١٥فرتة من ونظر الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه األول الذي عقد يف بلغراد يف ال  - ٣
تقدم اد تقييم لليف إطاللة على العمل الذي اضطلعت به األمانة بشأن إعد ٢٠١١نوفمرب تشرين الثاين/ ١٨
عليه مشروع تقرير عن تقديرات خط األساس للفرتة ًا يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي، وكان معروض احملرز

، والنتائج األولية لتحليل البيانات اجملموعة من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦
  تقدمي التقارير بشأن الفرتة إلكرتونية بسيطة ل ةأداواملنظمات غري احلكومية باستخدام 

مقدمة من الربنامج املشرتك بني احلكومات بشأن  تقدم احملرز، عالوة على معلومات عن ال٢٠١٠- ٢٠٠٩
  اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية.

ووافق الفريق العامل املفتوح العضوية على متديد فرتة مجع البيانات من أجل التقرير الدوري األول   - ٤
ا ومن أجل التقرير األول املستند إىل بيانات بشأن فرتة السنتني  ٢٠١٢يناير شهر كانون األول/ية حىت 
  على أن يلي ذلك فرتات إبالغ كل ثالث سنوات. ٢٠١٠ - ٢٠٠٩

ويرد يف مرفق هذه املذكرة موجز للنتائج الرئيسية ملا اضطلعت به األمانة من عمل يف إعداد تقرير   - ٥
 SAICM/ICCM.3/INF/5التقرير املرحلي األول. ويرد تقرير خط األساس يف الوثيقة تقديرات خط األساس و 

  .SAICM/ICCM.3/INF/6يف الوثيقة  ٢٠١٠ -٢٠٠٩يف التنفيذ بشأن الفرتة  تقدم احملرزويرد التقرير عن ال
 ٢٠١٠ - ٢٠٠٩وميكن حتميل نتائج حتليل البيانات بالنسبة لكل سؤال يف املسح اخلاص بالفرتة   - ٦

يف شكل لوحات جدولية بطريقة إكسل.  اإلنرتنتيف األداة اإللكرتونية من موقع النهج االسرتاتيجي على 
وحتتوي اللوحات اجلدولية على بيانات مفصلة بالنسبة لكل جمموعة من أصحاب املصلحة (احلكومات 

للجنة ًا وفئة البلدان النامية وفقواملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية)، وأقاليم األمم املتحدة 
املساعدات اإلمنائية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وقائمة الدول اجلزرية الصغرية النامية اليت 

ا األمم املتحدة.   نشر
كما ميكن احلصول على نسخ من االستبيانات املقدمة من أصحاب املصلحة باستخدام أداة   - ٧

ا األمانة واليت توفر بيانات نوعية وتعليقات إضافية من موقع النهج اإلبالغ اإلل كرتونية اليت أعد
  .اإلنرتنتاالسرتاتيجي على 

  اإلجراء الذي يمكن أن يتخذه المؤتمر
  قد يرغب املؤمتر يف:  - ٨

من عمل يف إعداد تقرير خط األساس والتقارير املرحلية  بهالرتحيب مبا مت االضطالع   (أ)  
للمؤشرات اليت اتفق ًا يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي وفق تقدم احملرزوفر للمرة األوىل بيانات مقارنة عن الاليت ت
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عليها املؤمتر واملقدمة من جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي من احلكومات 
  واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية؛

أقل مما كان اً بتلك املؤشرات اليت أظهرت اجتاهات البيانات اجملموعة تقدماً اإلحاطة علم  (ب)  
  ومناقشة السبل املمكنة للتشجيع على القيام بأنشطة إضافية يف الفرتة ما بني الدورات؛اً متوقع

نفس املنهجية اليت اً متبع ٢٠١٣ -٢٠١١املوافقة على أن يغطي تقرير مرحلي ثان الفرتة   (ج)  
  مبرور الزمن بشكل رمسي يف الدورة الرابعة للمؤمتر؛ تقدم احملرزتقرير األول للمساعدة يف تقييم الاتبعها ال

بيانية ممثلة، يستند إىل موجز ًا يشمل رسوم اً،أن يطلب إىل األمانة أن تعد وتنشر تقرير   (د)  
عمال اليت ، واألSAICM/ICCM.3/INF/6و SACIM/ICCM.3/INF/5للمعلومات املقدمة يف الوثيقتني 

ا مع أصحاب املصلحة إلثراء غرفة مقاصة النهج االسرتاتيجي باإلحاالت إىل مشاريع ومبادرات  اضطلع 
  مبلغ عنها باستخدام آلة اإلبالغ اإللكرتونية؛

أن يطلب إىل األمانة أن تناقش يف أي اجتماعات إقليمية تعقد يف الفرتة ما بني الدورات   )ه(  
يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي حبسب ما يتصل  تقدم احملرزبشأن اإلبالغ عن ال نتائج العمل املضطلع به

دف استثارة الوعي وزيادة عدد أصحاب املصلحة املشاركني يف أعمال رفع التقارير يف  باإلقليم املعين 
  املستقبل وإعالم عملية مواصلة وضع خطط التنفيذ اإلقليمية؛

 حييلوا إىل األمانة بعد استبيانات مستكملة عن استحثاث أصحاب املصلحة الذين مل  (و)  
أن يفعلوا ذلك بغية زيادة الطابع التمثيلي للبيانات اجملموعة من أجل مقارنتها  ٢٠١٠ - ٢٠٠٩الفرتة 

  ؛١٠١٣- ٢٠١١بالبيانات اجملموعة بشأن الفرتة 
انة استحثاث أصحاب املصلحة الذين لديهم بيانات تكميلية لتلك اليت مجعتها األم  (ز)  
ها لألمانة قبل الدورة الرابعة للمؤمتر للمعاونة يف وضع توليف يلو ؤشرات العشرين على أن يتم حتبشأن امل

  للنتائج من مصادر إضافية.
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  المرفق

  في تنفيذ النهج االستراتيجي تقدم المحرزموجز للنتائج الرئيسية لتقرير األمانة عن ال

  مقدمة  - أوالً 
ما األمانة عن الاملوجز احلايل مستنبط م  - ١ يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي  تقدم احملرزن تقريرين أعد

، ويف الوثيقة الثانية بالدرجة األوىل اليت SAICM/ICCM.3/6و SAICM/ICCM.3/INF/5يردان يف الوثيقتني 
 ، ومتثل جمموعة٢٠١٠ - ٢٠٠٩حتتوي على حتليل للتقدم احملرز يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي يف الفرتة 

ا ًا أكمل من املعلومات. ورغم عن ذلك، فإن املؤشرات اليت أمكن وضع تقديرات خط األساس بشأ
  مدرجة يف املوجز احلايل بغرض املقارنة. 

  حالة التقارير المقدمة من أصحاب المصلحة  -  ثانياً 
ية اخلاصة من أصحاب املصلحة معلومات باستخدام آلة اإلبالغ اإللكرتون هةح ١٢٤قدم   - ٢

 ٧٨من  تقارير ١٠٨ومن بني هذه التقارير املقدمة، كان هناك  )١(مثانية أشهر.باألمانة على مدار فرتة 
منظمة غري حكومية، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، مستكملة  ١٩منظمة حكومية دولية و ١١حكومة و

يف أعقاب متديد الفريق ًا ر . وُقدم أربعة عشر تقري٢٠١٠- ٢٠٠٩وتشكل جوهر التحليل اخلاص بالفرتة 
العامل املفتوح العضوية لرتتيبات اإلبالغ، وهو ما حسن بشكل جم من الطابع التمثيلي للمعلومات املقدمة 

األول للموجز احلايل قائمة  التذييلمن آسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب. ويرد يف 
  ت.بأصحاب املصلحة الذين قدموا معلوما

باملقارنة مع مستوى اإلبالغ الرمسي ًا يبدو العدد اإلمجايل للتقارير املقدمة من احلكومات مرضي  - ٣
الذي حتقق مبوجب اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة أو اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل 

ىل الطابع الطوعي للنهج االسرتاتيجي وال سيما بالنظر إ )٢(النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود،
والتقارير اإلضافية املقدمة من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت تقوم بدور رئيسي يف 

  تنفيذ النهج االسرتاتيجي.
كان هناك عدد أقل من التقارير املقدمة من احلكومات من أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادي مما هو   - ٤
إلجراء مقارنة ًا قدم من األقاليم األخرى. ومع ذلك، كان عدد التقارير املقدمة من هذين اإلقليمني كافيم

لالجتاهات مع األقاليم األخرى. ويعزى إىل التقارير املقدمة من البلدان النامية والدول اجلزرية الصغرية النامية 
ع تقدمي باقي التقارير من بلدان موزعة على فئات باملائة من إمجايل التقارير املقدمة من احلكومات، م ٨٣

  املساعدات اإلمنائية األخرى.
                                                 

 حىت ٢٠١١األول/ديسمرب وأول كانون  ٢٠١١يوليه متوز/ ٩آذار/مارس حىت  ٤تقارير من كانت فرتات تقدمي ال  )١(
  يف أعقاب التمديد الذي وافق عليه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه األول. ٢٠١٢مارس آذار/ ٣١

رفعت  حكومياً  طرفاً  ٩٤بشأن رفع التقارير الوطنية مبوجب اتفاقية بازل اليت حددت  UNEP/CHW.10/3الوثيقة   )٢(
رفعت تقاريرها الوطنية الدورية  حكومياً  طرفاً  ٦٩ حددت اليت UNEP/POPS/COP.5/29، والوثيقة ٢٠٠٧تقارير بشأن عام 

  الثانية مبوجب اتفاقية استكهومل.



SAICM/ICCM.3/4 

5 

اليت مت فحصها عند إعداد تقرير خط  تقدم احملرزكان العدد اإلمجايل للتقارير املقدمة عن ال  - ٥
 ١٠٣من أصحاب املصلحة، منهم  ١٥٧األساس أعلى منه بالنسبة للتقرير املرحلي األول، مع تقدمي 

ا كانت مركزة على عدد حمدود من األسئلة تحكوما ، تقارير. ويف حني أن عدد التقارير كان أكرب، فإ
خبصوص خطوات التنفيذ األولية ومل تغطي أغلبية املؤشرات اليت وافق عليها املؤمتر. ووفرت االجتماعات 

جتماعات. ومن احملتمل اإلقليمية فرصة مفيدة ملناقشة معلومات خط األساس املؤقتة اجملموعة قبل تلك اال
أن تعمل مناقشة لنتائج التقارير احلالية والتالية من منظور إقليمي يف االجتماعات اإلقليمية على تدعيم 

  ترتيبات اإلبالغ املستقبلية بواسطة زيادة الوعي واالستفادة من املعلومات اجملموعة.

  موجز للنتائج الرئيسية  -  ثالثاً 

  لع بهمتانة التحليل المضط  - ألف
أول بيانات نوعية عن  ٢٠١٠ -٢٠٠٩وفرت البيانات اجملموعة من أجل التقرير املرحلي للفرتة   - ٦
يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي فيما يتعلق باملؤشرات العشرين اليت اتفق عليها املؤمتر يف دورته  تقدم احملرزال

  املتفق عليها. الثاين للموجز احلايل قائمة باملؤشرات التذييلالثانية. ويوفر 
وثيق  اً حمدد اً نشاط ١٧٠من مجع معلومات عن تنفيذ أكثر من  ةاإللكرتونيمكنت أداة اإلبالغ   - ٧

احلد من املخاطر،  الصلة مبجموعات املؤشرات اخلمس وفئات أهداف االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات:
تقين، واالجتار الدويل غري املشروع. ومت مجع واملعارف واملعلومات، وأسلوب اإلدارة، وبناء القدرات والتعاون ال

بشأن برنامج البداية السريعة وعدد نقاط االتصال اخلاصة بالنهج االسرتاتيجي  ١٧البيانات املتصلة باملؤشر 
من سجالت األمانة وليس من خالل أداة اإلبالغ اإللكرتونية. ومت مجع كل البيانات الكمية املبلغ عنها 

لكرتونية يف قاعدة بيانات مما ميكن من تفصيلها بعدد من الطرق املختلفة. ومل مييز املؤمتر باستخدام األداة اإل
يف الطرائق املتفق عليها بني البيانات اليت جتمع من احلكومات واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية 

بالنسبة لإلطاللة احلالية، فقد عن ذلك باستخدام جمموعة واحدة من املؤشرات. و ًا الدولية وإمنا أوصى عوض
أبلغ لذلك عن البيانات بالدرجة األوىل بطريقة مفصلة. وقد يرغب املشرتكون يف اإلحالة إىل الوثيقتني 

SAICM/ICCM.3/INF/5 وSAICM/ICCM.3/6  بشأن نتائج التحليل اخلاصة مبختلف جمموعات أصحاب
  املصلحة واألقاليم اجلغرافية.

عن األنشطة  ‘‘اللقطات السريعة’’ملصلحة املبلغني عن كل نشاط سلسلة من يوفر عدد أصحاب ا  - ٨
ا بشأن كل مؤشر واليت ميكن تقييمها مبرور الزمن. وجيري وصف هذا التحليل يف الوثيقة  املضطلع 

SAICM/ICCM.3/6  إىل جانب رسوم بيانية متثيلية للبيانات والنتائج الرئيسة. ويعطي إفضاض هذه
على األقل بالنسبة لكل مؤشر، ًا واحدًا عن عدد أصحاب املصلحة الذين اختاروا نشاطًا دير املعلومات تق

  بشأن كل مؤشر من املؤشرات املتفق عليها. تقدم احملرزعن الاً أساسياً وهو ما يوفر تقدير 
وإذا ما أخذ يف احلسبان احتمال قيام كل صاحب مصلحة بأكثر من نشاط واحد من أجل أي   - ٩

ينه، فمن املمكن حساب تقدير إضايف ملتوسط عدد األنشطة املبلغ عنها بالنسبة لكل مؤشر لتوفري مؤشر بع
 عاماً  لكل مؤشر. ويوفر هذا املتوسط مقياساً  ٢٠١٠ -٢٠٠٩مستوى متوسط تقديري لألنشطة للفرتة 

املصلحة  ميكن من مقارنة متوسط مستويات األنشطة فيما بني جمموعات أصحاب تقدم احملرزللًا إضافي
الرئيسية. كما أن من شأن هذا النهج أن ييسر، بالنسبة للحكومات اليت تضطلع بأنواع مماثلة من األنشطة، 
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مقارنة مستويات اإلجناز فيما بني احلكومات يف أقاليم جغرافية خمتلفة وفيما بني احلكومات يف فئات خمتلفة 
  من التنمية االقتصادية.

، أبلغت منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية عن أعداد وبالنسبة لبعض املؤشرات  -  ١٠
من األنشطة ألن األنشطة احملددة اعتربت غري وثيقة الصلة أو ال تنطبق عليها. وترد حتليالت ًا أكثر اخنفاض

ملراعاة ذلك. ومن شأن احلصول على معلومات تكميلية من  SAICM/ICCM.3/6إضافية يف الوثيقة 
  ة الدولية واملنظمات غري احلكومية أن تفيد يف توضيح تلك الظروف.املنظمات احلكومي

  النتائج الرئيسية  - باء
يف تنفيذ  تقدم احملرزالنتائج الرئيسية للتحليل الشامل لل ١٢لوارد أدناه بعد الفقرة ايوجز اجلدول   -  ١١

بشكل تفصيلي. ويبني اجلدول عدد أصحاب املصلحة  ٢٠١٠ - ٢٠٠٩النهج االسرتاتيجي يف الفرتة 
غوا عن نشاط واحد على األقل بالنسبة لكل مؤشر، ومتوسط عدد األنشطة املبلغ عنها، معرب عنه الذين أبل

بنسبة مئوية من األنشطة اإلمجالية لكل مؤشر، ونطاق االستجابات بالنسبة ملختلف األنشطة اليت تساهم 
سوم بيانية متثيلية إىل جنب مع ر  يف إجناز كل مؤشر. وترد معلومات وحتليالت إضافية يف الوثيقة جنباً 

والدول اجلزرية الصغرية النامية أبلغت عن ًا للبيانات. ومن شأن ذلك أن يبني أن حكومات أقل البلدان منو 
واالختالفات اجلغرافية جلية بالنسبة  اً.بالنسبة إىل نصف املؤشرات تقريبًا مستويات نشاط أكثر اخنفاض

لبحر الكارييب، وإن كانت أمهية هذه االختالفات ليست سيما أمريكا الالتينية وا لبعض األقاليم، وال
  واضحة.

  فإن أعلى مستوى من النشاط أبلغ عنه مجيع أصحاب املصلحة يف فرتة السنتني  ،وإمجاالً   -  ١٢
باملائة من أصحاب املصلحة عن  ٩٠باحلد من املخاطر الذي أبلغ أكثر من  كان متصالً   ٢٠١٠ - ٢٠٠٩

من أجل إجناز هذه املؤشرات. وأبلغ عن مستويات نشاط إمجالية أكثر نشاط واحد على األقل بشأنه 
بشأن املؤشرات املتعلقة باملعارف واملعلومات وبناء القدرات والتعاون التقين، رغم أن املؤشرات يف ًا اخنفاض

  اجملموعة األخرية مل تكن منطبقة بشكل كلي على مجيع أصحاب املصلحة.
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   ٢٠١٠ - ٢٠٠٩موجز النتائج الرئيسية للتحليل الشامل للتقرير المرحلي األول عن تنفيذ النهج االستراتيجي للفترة 
عدد أصحاب المصلحة   اسم مختصر للمؤشر

ن عن نشاط واحد المبلغي
  على األقل

عدد األنشطة التي 
  تم تقييمها

نطاق النسبة المئوية للردود بشأن   متوسط عدد األنشطة المبلغ عنها
  أنشطة مخصوصة

  احلد األقصى  احلد األدىن  نسبة مئوية  العدد
              احلد من املخاطر

  ٦٧  ٢٣  ٣٧  ٧,٤٦  ٢٠  )٪٩٩( ١١٢  استخدام أدوات إدارة املواد الكيميائية - ١
  ٨١  ٢٨  ٥٢  ٥,٧١  ١١  ٪)٩٧( ١١٠  الفئات الرئيسية للمواد الكيميائية اخلاضعة إلدارة املخاطر - ٢
  ٧٣  ٣٥  ٣٧  ٥,٢١  ١٤  ٪)٨٨( ١٠٠  ترتيبات إدارة النفايات اخلطرة - ٣
  ٧٧  ٤١  ٤٠  ٢,٧٩  ٧  ٪)٩٠( ١٠٢  الرصد الدوري - ٤
  ٧٥  ٣٢  ٤١  ٨,١٧  ٢٠  ٪)٩٤( ١٠٦  حتديد أولويات للحد من املخاطر - ٥

              املعارف واملعلومات
  ٦٧  ٢٧  ٢٠  ٢,٣٦  ١٢  ٪)٧٩( ٨٨  توفري املعلومات من أجل املعايري املوحدة دوليا - ٦
  ٥٩  ١٢  ٢٩  ٢,٣٤  ٨  ٪)٨١( ٩١  توعية اجلماعات املعرضة للتضرر باملخاطر - ٧
  ٥٤  ٣٢  ٣٦  ١,٧٩  ٥  ٪)٧٠( ٧٨  برامج البحوث - ٨
ت عن املواد مواقع على شبكة الويب توفر املعلوما - ٩

  الكيميائية
٥٩  ٢٢  ٤١  ٤,١  ١٠  ٪)٨٧( ٩٧  

              حلوكمةا
  ٤٥  ٢٢  ٣٢  ٢,٥٣  ٨  ٪)٨٩( ١٠٢  االلتزام بتنفيذ النهج االسرتاتيجي -١٠
  ٦٩  ٦  ٣٠  ٤,٤٤  ١٥  ٪)٧٦( ٨٧  آليات التنسيق بني أصحاب املصلحة املتعددين -١١
  ٨٨  ٢٣  ٢٨  ٦,٦٢  ٢٤  ٪)٩١( ١٠٤  تنفيذ األولويات الدولية -١٢

              بناء القدرات والتعاون التقين
  ٢٩  ١٦  غري متاح  غري متاح  ٢  ٪)٣٠( ٣٤  بناء القدرات بشكل ثنائي ودعم التعاون التقين -١٣
  ٤٠  ٢٠  ٢٦  ١,٣١  ٥  ٪)٧٤( ٨٣  حتديد األولويات للحاجات من بناء القدرات -١٤
  ٥١  ٢٣  ٣٤  ٢,٠٦  ٦  ٪)٦١( ٦٨ التعاون اإلقليمي بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية -١٥
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عدد أصحاب المصلحة   اسم مختصر للمؤشر
ن عن نشاط واحد المبلغي

  على األقل

عدد األنشطة التي 
  تم تقييمها

نطاق النسبة المئوية للردود بشأن   متوسط عدد األنشطة المبلغ عنها
  أنشطة مخصوصة

  احلد األقصى  احلد األدىن  نسبة مئوية  العدد
  غري متاح  غري متاح  غري متاح  غري متاح  ١  ٪)٣٢( ٣٦  كيميائيةاً  برامج املساعدة اإلمنائية اليت تشمل مواد -١٦
مشاريع بناء القدرات املدعومة من برنامج البداية  -١٧

  السريعة
  غري متاح  غري متاح  غري متاح  غري متاح  ١  ٤٨

  ٤٧  ٣  ١٦  ١,٧١  ١١  ٪)٦٩( ٧٧  ملدعومة من مصادر أخرىمشاريع بناء القدرات ا -١٨
              التجارة الدولية غري املشروعة

  ٥٧  ٣١  ٣٥  ٢,٨١  ٨  )٪٨٠( ٨٩  التجارة الدولية غري املشروعة يف املواد الكيميائية -١٩
  ٥٧  ٢٧  ٢٨  ٢,٢٦  ٨  )٪٧٤( ٨٢  التجارة الدولية غري املشروعة يف النفايات اخلطرة -٢٠

  ألن البيانات اجملموعة مل تكن تتعلق بنطاق األنشطة. ١٧و ١٦و ١٣يف حالة املؤشرات  ‘‘غري متاح’’تعبري  : استخدمملحوظة
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  الحد من المخاطر  -  ١
لق أعلى عدد من األنشطة املبلغ عنها باستخدام أدوات وأنشطة إدارة املواد الكيميائية املتفق يتع  -  ١٣

عليها، أو تنفيذها، للحد من املخاطر على فئات رئيسية من املواد الكيميائية. ومما جيدر بالذكر على وجه 
ا املنظمات املس امهة يف الربنامج املشرتك بني اخلصوص ذلك االستخدام اجلم لألدوات والتوجيهات اليت نشر

املنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، وهو ما أكد على أمهية دور هذه املنظمات يف إجناز 
ا بشأن احلد من خماطر مبيدات اآلفات،  تنفيذ النهج االسرتاتيجي. كما مت تسجيل مستويات نشاط هلا شأ

الذي حتدده اتفاقية استكهومل) والزئبق أو املصادر احملتوية على الزئبق،  وامللوثات العضوية الثابتة (على النحو
ار أو املواد ليت لديها استخدامات واسعة االنتشبشأن املواد الكيميائية ا مع اإلبالغ عن أنشطة أقل نسبياً 

بلدان معينة  الكيميائية ذات حجم اإلنتاج املرتفع، ورمبا يعود ذلك إىل أن هذه املصطلحات وثيقة الصلة يف
فقط. ورمبا يكون مستوى النشاط املرتفع املصاحب لتنفيذ اتفاقية استكهومل، مبوجب جمموعة املؤشرات 
املتصلة بأسلوب اإلدارة، قد أثر على املستوى املرتفع لألنشطة املبلغ عنها بشأن امللوثات العضوية الثابتة، 

لزئبق قد ساهم يف مستوى النشاط املرتفع املبلغ عنه وباملثل حيتمل أن يكون الرتكيز الدويل الراهن على ا
  بشأن الزئبق.

وبالنسبة لرتتيبات إدارة النفايات اخلطرة، ال يعكس التحليل العام املفصل مستوى النشاط املرتفع   -  ١٤
  الذي أبلغت عنه احلكومات.اً نسبي

  المعارف والمعلومات  -  ٢
أن املؤشرات املتصلة باملعارف واملعلومات باملقارنة مت تسجيل مستوى نشاط أقل بشكل إمجايل بش  -  ١٥

مع املؤشرات املتصلة باحلد من املخاطر. ويف حني أن اخنفاض عدد أصحاب املصلحة الذين كلفوا، أو 
يف وقت من التقشف االقتصادي، فإن ًا ، من يقوم بأحباث عن السالمة الكيميائية ليس مستغربامولو 

ها وعدد األنشطة املخصوصة املبلغ عنها بشأن تقدمي املعلومات عن املعايري متوسط عدد األنشطة املبلغ عن
لتصنيف وتوسيم املواد الكيميائية، ونتائج اإلبالغ عن ًا مبا يف ذلك النظام املوحد عاملي اً،املوحدة دولي

مما  اً املعلومات بشأن املخاطر املصاحبة للمواد الكيميائية على اجلماعات املعرضة للتضرر كانت أكثر اخنفاض
ومن املمكن توقع حتقيق تقدم إضايف يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي للمساعدة يف كل من هذه  اً.كان متوقع
حيث أن العديد من املشاريع املدعومة مبوجب برنامج البداية السريعة تعاجل تنفيذ النظام املوحد اجملاالت 

على الصعيدين الوطين واإلقليمي، والعمل بشأن القضايا الناشئة، مثل القضاء على الرصاص يف ًا عاملي
وعي والتوعية، واقرتحت الطالء واملواد الكيميائية يف املنتجات، تركز على وجه اخلصوص على استثارة ال

بعض اإلجراءات يف النهج االسرتاتيجي اسرتاتيجية للقطاع الصحي مبا يف ذلك زيادة مستوى استثارة الوعي 
  فيما بني املهنيني املكلفني بتقدمي بعض واجبات الرعاية هلذه اجلماعات املعرضة للتضرر.

  لحوكمةا  -  ٣
غ عنها بتنفيذ األولويات الدولية الرئيسية للمواد الكيميائية، يتعلق أعلى نطاق من األنشطة املبل  -  ١٦

 وباألخص االتفاقيات واالتفاقات الدولية بشأن املواد الكيميائية. وقد تفاوتت الردود بشكل جم تبعاً 
لالتفاقية أو االتفاق املخصوص. وكان أعلى مستوى من النشاط املبلغ عنه يتعلق باالتفاقيات الثالث اليت 
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املواد املستنفدة لطبقة األوزون امللحق  بشأنا برنامج األمم املتحدة للبيئة، أال وهي بروتوكول مونرتيال يديره
)، ٢٠٠١)، واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة (١٩٨٥باتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون (

). ومل يكن ١٩٨٩منها عرب احلدود (واتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص 
أصحاب املصلحة على وعي حبالة تنفيذ بعض االتفاقيات والصكوك، على حنو ما بينته نتائج تنفيذ اللوائح 

)، واليت تلقي الضوء على قيمة التعاون األقوى ما بني القطاعات يف املستقبل. ومن ٢٠٠٥الصحية الدولية (
اليت تبين على مفهوم التضافر الذي تعاجله اتفاقيات املواد الكيميائية املمكن أن يؤدي النظر يف األعمال 

  والنفايات الثالث، وتوسع من نطاقه، أن يساعد يف استثارة الوعي وتعزيز األعمال التعاونية يف هذا اجملال.
ساس مع وقد أجنز تقدم جم منذ فرتة خط األ اً.وال يزال االلتزام بتنفيذ النهج االسرتاتيجي مرتفع  -  ١٧

زيادة مستمرة يف عدد نقاط االتصال الوطنية فيما بني احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واالستفادة 
من جلان أصحاب املصلحة املتعددين يف تنسيق األمور املتصلة بالنهج االسرتاتيجي والسالمة الكيميائية. 

اكنة منذ فرتة خط األساس وقد تتعزز وقد ظلت شبكة نقاط االتصال يف املنظمات احلكومية الدولية س
بفعل استقطاب نقاط اتصال من منظمات تعاون إقليمية إضافية ومؤسسات مالية، وال سيما بالنظر إىل 

  احلاجة إىل القيام مبزيد من العمل لتدعيم الرتتيبات املالية الطويلة األجل من أجل النهج االسرتاتيجي.

  بناء القدرات والتعاون التقني  -  ٤
من اإلجنازات. وكان ًا بينت األنشطة املبلغ عنها بشأن بناء القدرات والتعاون التقين مستوى خمتلط  -  ١٨

الدعم املقدم من الصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة لتمكني األنشطة املصممة لتنفيذ النهج 
والبلدان املدرجة يف ًا البلدان منو  مع جتاوز الربنامج ألهداف خطة عمله من أجل أقلًا االسرتاتيجي ملحوظ

وقد مت تدعيم عدد  )٤(قائمة جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
مقارن من البلدان من الصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة وكذلك من الصندوق املتعدد األطراف 

مرفق البيئة العاملية، مما يبني التكامل بني هذه املصادر التمويلية من أجل اإلدارة  لربوتوكول مونرتيال أو
  السليمة للمواد الكيميائية.

بشكل ًا أكثر اخنفاض ٢٠١٠ -٢٠٠٩كان النفاذ إىل مصادر التمويل األخرى أثناء فرتة السنتني   -  ١٩
ا، عل ى أنه أشيع مصادر التمويل، وهي جم. وقد ُسجل الدعم املقدم من األمم املتحدة، مبا يف ذلك وكاال

من التحليل املكمل الذي قام به الربنامج املشرتك بني املنظمات بشأن اإلدارة السليمة ًا نتيجة جتد دعم
للمواد الكيميائية والذي وفر إطاللة عن اجملال الذي تعمل فيه فرادى املنظمات املشاركة يف الربنامج بشأن 

ويف املتوسط، قام اجمليبون بتقييم ما هو أقل من مصدري متويل  )٥(بلدان.قضايا املواد الكيميائية يف ال
عن النفاذ إىل التمويل من خالل اتفاقات التمويل الثنائية، ًا خمتلفني، مع اإلبالغ فقط بشكل أكثر تواتر 

ات، والبنك الدويل، واتفاقات التعاون اإلقليمي، والقطاع اخلاص، ومصارف التنمية اإلقليمية، واملؤسس
  واجلمعيات اخلريية، واالتفاقات املتعددة األطراف.

                                                 
  .SAICM/EB.7/2/Rev.1أنظر   )٤(
  .www.who/int/iomc/activity/poactivities/en/index.htmlأنظر   )٥(
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كان مستوى النشاط املتصل بالتعميم، وخباصة حيثما كانت خطط التنمية الوطنية تعاجل احلاجات   -  ٢٠
يف أمريكا ًا على زهاء ثلث اجمليبني، مع وجود أعلى عدد نسبيًا ذات األولوية إىل املواد الكيميائية، مقصور 

لكارييب. وأبلغ عدد أكرب من البلدان النامية بأن السؤال املتعلق خبطط التنمية مل يكن وثيق الصلة الالتينية وا
ا مل تكن تعرف اجلواب. وكان مستوى النشاط بشأن عمليات التخطيط األخرى  أو غري منطبق عليها أو أ

على حتديث، أو إكمال، من أجل حتديد احلاجات من بناء القدرات أكثر إجيابية، ولكنه ركز بشكل غالب 
موجزات املواد الكيميائية الوطنية واخلطط الوطنية لتنفيذ اتفاقية استكهومل. وأبلغ زهاء ربع اجمليبني عن إكمال 

  .٢٠١٠ -٢٠٠٩أو حتديث خطط تنفيذ النهج االسرتاتيجي خالل الفرتة 
شأن أوجه خمتلفة من السالمة على األقل للتعاون اإلقليمي بًا واحدًا حدد زهاء ثلث اجمليبني جهد  -  ٢١

الكيميائية، وباألخص أنشطة تتصل بتقاسم املعارف واملعلومات وبناء القدرات والتعاون التقين. ويبدو أن 
هذا الشكل من التعاون كان أقوى ما يكون يف أوروبا الغربية وجمموعة أخرى من البلدان، رغم اإلشارة 

  قليمية يف أفريقيا وأمريكا الالتينية والكارييب. إىل عمل منظمات التعاون اإلاً بالذكر أيض

  التجارة الدولية غير المشروعة  -  ٥
كان هناك متييز قليل يف مستويات أو طبيعة األنشطة املبلغ عنها بشأن التجارة الدولية غري   -  ٢٢

ت عن حتركات املواد املشروعة يف املواد الكيميائية أو النفايات اخلطرة، مع الرتكيز على كل من إبالغ املعلوما
الكيميائية أو النفايات خارج بلد ما وإنشاء تشريع وطين بشأن معاجلة املشكلة. وبالنسبة للنفايات اخلطرة، 

عن مستوى النشاط بشأن املعلومات العامة ومستويات الوعي وحاالت ًا جرى اإلبالغ بشكل أقل تواتر 
ا . وينبئ عدد من املبادرات اجلديدة أو املعززة، مثل تلك التجارة الدولية واإلجراءات التصحيحية املضطلع 

اليت تشمل اتفاقية بازل ومراكزها اإلقليمية، والشراكة من أجل العمل بشأن معدات احلوسبة، ومنظمة األمم 
املتحدة للتنمية الصناعية، وأقسام الصناعة الوثيقة الصلة، واملنظمات غري احلكومية والشبكات الوثيقة 

ل شبكة االحتاد األورويب لتنفيذ وإنفاذ القانون البيئي والشبكة الدولية لالمتثال واإلنفاذ البيئيني، الصلة، مث
  بالقيام بعمل إضايف يف هذا اجملال يف السنوات املقبلة.
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  التذييل األول

  ٢٠١٠-٢٠٠٩ات عن اإلبالغ للفترة قائمة بأصحاب المصلحة الذين قدموا معلوم

الية االستبيان باالتصال املباشر: ألبانيا واجلزائر واألرجنتني وأسرتاليا حكومة الت ٧٨أكملت   - ١
وديا وكندا وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكرواتيا وكوبا بوبيالروس وبلجيكا وبليز وبلغاريا وبوروندي وكم

ا وأملانيا وقربص واجلمهورية التشيكية والدامنرك واجلمهورية الدومينيكية وإكوادور ومصر وفنلندا وغامبي
وغواتيماال وهاييت وهندوراس وهنغاريا وأيسلندا واهلند وجاميكا واليابان وكينيا والتفيا وليسوتو ولتوانيا وماليزيا 
ومالديف ومايل وموريشيوس واملكسيك وموناكو ونيوزيلندا والنيجر ونيجرييا والنرويج وباالو وبنما وبريو 

ريا ورومانيا وسانت لوتشيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين والسنغال والفلبني وبولندا والربتغال ومجهورية كو 
سبانيا والسودان وسورينام والسويد يا وإوصربيا وسيشيل وسرياليون وسلوفينيا وجزر سليمان وجنوب أفريق

واليات وسويسرا وتايلند ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وأوغندا وأوكرانيا ومجهورية تنزانيا املتحدة وال
باالتصال ًا حكومات التالية االستبيان جزئي ١٠املتحدة األمريكية وأوروغواي وفييت نام وزامبيا. وأكملت 

املباشر: النمسا والبحرين وتشاد وغانا وليربيا ومدغشقر وماالوي وجزر مارشال وقطر واجلمهورية العربية 
  السورية.

منظمات تشارك يف الربنامج املشرتك بني  ٦ها منظمة حكومية دولية تالية، من بين ١١أكملت   - ٢
املنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، االستمارات بشكل كامل: نظام التكامل بني أمريكا 
الوسطي، املفوضية األوروبية، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، منظمة العمل الدولية، منظمة التعاون 

ن االقتصادي، البنك الدويل، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، اليونيب، منظمة التنمية والتنمية يف امليدا
  الصناعية، معهد األمم املتحدة للبحث والتدريب، منظمة الصحة العاملية.

منظمات للقطاع اخلاص، االستمارات  ٦منظمة غري حكومية تالية، من بينها  ١٩أكملت   - ٣
 Armenian Women for Health and Healthy Environment, Associated Labor Unions - Tradeبالكامل: 

Union Congress of the Philippines, Association for Environmental Education and the Protection of 

Birds in Morocco, Sustainable Development Network, CropLife International, Day Hospital 

Institute for Development and Rehabilitation, Environmental Ambassadors, Groundwork, Health 

Care Without Harm, International Council of Chemical Associations, International Council on 

Mining and Metals, International Society of Doctors for the Environment, International Trade Union 

Confederation (ITUC), ITUC Regional Organization for Africa, New Brunswick Partners in 

Agriculture, Occupational Knowledge International, Pesticide Action Network, Society of 

Environmental Toxicology and Chemistry and Turkish Chemical Manufacturers Association.   

املنظمات غري احلكومية الست التالية االستمارات جزئيًا حيث قامت مبلء جزء أن أكثر من أكملت 
  االستمارة:

Centre for Occupational and Environmental Health, University of Cape Town, Research and 

Education Centre for Development, Centre for Environment and Sustainable Development, Golan 

Environment and Heritage Association, International Union of Toxicology, Mediterranean 

Association for Sustainable Development.  



SAICM/ICCM.3/4 

13 

  التذييل الثاني

  االستراتيجي جفيذ النهفي تن تقدم المحرزقائمة بالمؤشرات الخاصة باإلبالغ عن ال

، إىل ٢٠٠٩مايو تالية يف دورته الثانية يف أيار/الاً مؤشر  ٢٠اعتمد املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية 
  جانب إرشاد بشأن نوع البيانات اليت يتم مجعها من أصحاب املصلحة.

  الحد من المخاطر  - ألف
  دوات إدارة متفق عليها للمواد الكيميائية.عدد البلدان (واملنظمات) اليت تنفذ أ  - ١
  عدد البلدان (واملنظمات) اليت لديها آليات ملعاجلة الفئات الرئيسية من املواد الكيميائية.  - ٢
  عدد البلدان (واملنظمات) اليت لديها ترتيبات إلدارة النفايات اخلطرة.  - ٣
بيانات لرصد مواد خمتارة هلا أولوية  عدد البلدان (واملنظمات) املنخرطة يف أنشطة تسفر عن  - ٤

  بالنسبة للبيئة وصحة البشر.
ا من أجل حتديد أوليات احلد من املخاطر.  - ٥   عدد البلدان (واملنظمات) اليت لديها آليات معمول 

  المعارف والمعلومات  -  باء
  اً.للمعايري املوحدة دولياً عدد البلدان (واملنظمات) اليت تقدم معلومات وفق -٦
ا إلبالغ معلومات عن  عدد -٧ البلدان (واملنظمات) اليت لديها اسرتاتيجيات خمصوصة معمول 

 املخاطر املتصلة باملواد الكيميائية إىل اجلماعات املعرضة للتضرر.

 عدد البلدان (واملنظمات) اليت لديها برامج للبحوث. -٨

 اب املصلحة باملعلومات.عدد البلدان (واملنظمات) اليت لديها مواقع على شبكة الويب تزود أصح -٩

  أسلوب اإلدارة  -  جيم
  عدد البلدان (واملنظمات) اليت التزمت بتنفيذ النهج االسرتاتيجي. - ١٠
 عدد البلدان (واملنظمات) اليت لديها آليات للتنسيق بني أصحاب املصلحة املتعددين. - ١١

ة بشأن املواد عدد البلدان (واملنظمات) اليت لديها آليات لتنفيذ األولويات الدولية الرئيسي - ١٢
 الكيماوية.

  بناء القدرات والتعاون التقني  -  دال
عدد البلدان (واملنظمات) اليت توفر موارد (مالية وعينية) ملساعدة البلدان األخرى يف بناء القدرات  - ١٣

  والتعاون التقين مع البلدان األخرى.
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ا من بناء القدرات من أجل اإل - ١٤ دارة السليمة للمواد عدد البلدان (واملنظمات) اليت حددت حاجا
 الكيميائية وحددت أولويات تلك احلاجات.

تعاون إقليمي بشأن القضايا املتصلة باإلدارة السليمة للمواد  البلدان (واملنظمات) املنخرطة يف عدد - ١٥
 ة.يالكيميائ

 عدد البلدان اليت تنفذ فيها برامج مساعدة إمنائية تشمل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية. - ١٦

البلدان (واملنظمات) اليت لديها مشاريع دعم من الصندوق االستئماين لربنامج البداية  عدد - ١٧
 السريعة.

عدد البلدان (واملنظمات) اليت لديها مشاريع لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية مدعومة من  - ١٨
 مصادر متويل أخرى (خبالف التمويل من برنامج البداية السريعة).

  ة غير المشروعةالتجارة الدولي  - هاء
عدد البلدان اليت لديها آليات ملنع التجارة غري املشروعة يف فرادى املواد الكيميائية السمية واخلطرة  - ١٩

  واملقيدة بشكل صارم.
  عدد البلدان اليت لديها آليات ملنع التجارة غري املشروعة يف النفايات اخلطرة. - ٢٠

_____________  


