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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية للمواد 

 الكيميائية
 

  لمواد الكيميائيةلمؤتمر الدولي المعني بإدارة اا
  ةلثالثا الدورة
  ٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ٢١ - ١٧، نريويب
  قتاألعمال املؤ (د) من جدول  ٤البند 

: لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية تنفيذ النهج االستراتيجي
  الموارد المالية والتقنية الالزمة للتنفيذ؛

  االستراتيجيالنهج  الموارد المالية والتقنية الالزمة لتنفيذ

  مذكرة األمانة

  المقدمة  - أوالً 
لدويل املعين بإدارة املواد مهام املؤمتر ا من االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات ٢٤تفرد الفقرة  -١

الكيميائية واليت تشمل، إىل جانب أمور أخرى، العمل لضمان توفري املوارد املالية والتقنية الضرورية لتنفيذ 
 لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية. االسرتاتيجيالنهج 

عا املؤمتر مجيع أصحاب بشأن املوارد املالية والتقنية الالزمة للتنفيذ، د ٢/٣ قرارهمن  ١٨الفقرة يف  -٢
املقرر، لتقييم ورفع تقرير إىل األمانة بشأن اخلطوات اليت اختذوها يف  أولئك املشار إليهموخباصة  ،املصلحة

شهر قبل انعقاد الدورة الثالثة أموعد أقصاه ستة يف  وذلكلتنفيذ الرتتيبات املالية التابعة للنهج االسرتاتيجي 
معلومات إضافية ذات صلة  يف ذلك أي مبا ،وتوحدهان جتمع هذه التقارير وطلب إىل األمانة أ .للمؤمتر

  دورته الثالثة.يف  لكى يبحثها املؤمتر
، األول هاجتماعفتوح العضوية أثناء املأجراها الفريق العامل وطبقًا هلذه املهام واملناقشات اليت  -٣

، تربز هذه املذكرة التطورات ٢٠١١/نوفمرب الثاينتشرين  ١٨-١٥راد خالل الفرتة من بلغيف  املعقود
 احلديثة ذات األمهية للموارد املالية والتقنية لتنفيذ النهج االسرتاتيجي، وتشمل: 
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  لتنفيذ الرتتيبات املالية للنهج االسرتاتيجي؛ املتخذةاخلطوات   (أ)
يمة االقتصادية واالجتماعية لإلدارة غري السلتكاليف البشأن  والتوجيهاتإعداد البحوث   (ب)

  ؛للمواد الكيميائية
ا الراميةاجلهود   )(ج   ؛إىل إدراج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حيا
  تمويل املواد الكيميائية والنفايات؛ لج متكامل   )(د

تمويل تنفيذ النهج بالنسبة للتنمية املستدامة وأمهيتها لاألمم املتحدة  مؤمترنتائج   (هـ)
  .االسرتاتيجي

  المؤتمر الذي قد يتخذه اإلجراء  -  نياً ثا
 :ارد املالية والتقنية، قد يرغب يفيراعي املستجدات احلديثة ذات الصلة باملو  إذْ  ،إن املؤمتر -٤

وكذلك  ،يستكشف سبل زيادة الدعم للنهج االسرتاتيجي من وكاالت العون الثنائية أن  (أ)
ومصارف التنمية اإلقليمية، ومؤسسات  بنك الدويلذلك اليف  مبا ،من املؤسسات الدولية املالية القائمة

   .واملنظمات احلكومية الدوليةاألخرى الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية التمويل 
خدمات اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ألجل توسيع راج حتليل تأثريات أنشطة إد  (ب)

  دارة السليمة للمواد الكيميائية؛اإليف  االستثمار لتعزيز الدعوة إىلوذلك  ةلصناع القرارات السياسيالدعم 
والطويل األجل للنهج االسرتاتيجي على  الفوريالتمويل  ناعتماد قرار بشأيف  النظر  (ج)

  ؛SAICM/ICCM.3/12)لربنامج األمم املتحدة للبيئة (انظر  التنفيذيأساس مقرتح قدمه املدير 
أعقاب تقييم منتصف يف  مج البداية السريعةلربنا التنفيذيتوصيات اجمللس يف  النظر  (د)

  ؛برنامج البداية السريعةواعتماد قرار بشأن مستقبل  ،املدة لذلك الربنامج
العامة واخلاصة فيما بني استمرار الشراكات اجلديدة والتجديدية  إىلالدعوة   (هـ)
خرين والذي يرمى إىل ، والصناعة والدوائر األكادميية وأصحاب املصلحة غري احلكوميني اآلاحلكومات

  اً للمواد الكيميائية والنفايات؛زيادة القدرات والتكنولوجيا من أجل إدارة سليمة بيئي
النهج االسرتاتيجي، وخباصة احلكومات، ومنظمات يف  دعوة أصحاب املصلحة  (و)

مي املوارد احلكومية الدولية القادرة على فعل ذلك، إىل تقد واملنظماتالتكامل االقتصادي اإلقليمية 
  .القدرات من أجل تنفيذ النهج االسرتاتيجياإلمكانيات ولتسريع تعزيز 

  معلومات أساسية  -  ثالثاً 
ات املالية ببشأن االعتبارات املالية من االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات الرتتي ،يورد القسم اخلامس -٥

لدعم متويل أهداف النهج  القطريون ود القطريعلى املستويني  التدابريذلك يف  للنهج االسرتاتيجي، مبا
 النهج االسرتاتيجي؛تنفيذ أهداف يف  ؛ وتعزيز الشراكات الصناعية واملشاركة املالية والتقنيةاالسرتاتيجي

؛ التعاون املتعدد األطراف والثنائي من أجل تقدمي املساعدة اإلمنائيةيف  وإدماج أهداف النهج االسرتاتيجي
الصلة والبناء عليه؛ ودعم أنشطة بناء  ي ذيالية من املصادر احلالية للتمويل العاملواالستفادة بصورة أكثر فع
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النهج االسرتاتيجي؛ ودعوة احلكومات وأصحاب املصلحة من أجل تنفيذ أهداف القدرات األولية 
 .االسرتاتيجياآلخرين إىل تقدمي املوارد لتمكني األمانة من إجناز مهامها الداعمة للنهج 

أن حتقيق أهداف االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات من أجل  ٢/٣ قرارهيف  متر تأكيدهأعاد املؤ  -٦
ا حبلول  ن جزئيًا بتمويل التدابري املتنوعة  )١(٢٠٢٠اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حيا ير

النهج يف  املتوخاةاملتعددة  املختلفة على مجيع املستويات وزيادة أوجه التآزر والتكامل بني الرتتيبات املالية
 االسرتاتيجي ألجل تنفيذه.

املؤمتر كذلك باحلاجة إىل متويل مستدام، ميكن التنبؤ به، وكاٍف ويتيسر احلصول عليه من  وسلمَّ  -٧
النهج االسرتاتيجي، يف  وحتقيق األهداف الواردة ،أجل األنشطة اليت تدعم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

 النهج االسرتاتيجي.يف  من التدابري اليت ينبغي اختاذها من جانب أصحاب املصلحةوإيراد عدد 

برنامج البداية طلب املؤمتر كذلك إىل اجمللس التنفيذي لربنامج البداية السريعة القيام بتقييم  -٨
ملؤمتر ضوء نتائجه لكى يبحثها ايف  السريعة، وإعداد تقرير بشأن فعاليته وكفاءة تنفيذه والتقدم بتوصيات

 أثناء دورته الثالثة. 

نتائج وتوصيات تتعلق بتقييم منتصف املدة (انظر  التنفيذيبلور اجمللس وبناء على ذلك،  -٩
SAICM/ICCM.3/8( متاح للمؤمترلربنامج البداية السريعة . واملوجز التنفيذي لتقرير استعراض منتصف املدة 

 .SAICM/ICCM.3/INF/17الوثيقة يف  املدة متوافرتقرير استعراض منتصف و ، SAICM/ICCM.3/9 الوثيقةيف 

 لنهج االستراتيجيالترتيبات المالية لالخطوات المتخذة لتنفيذ   -  رابعاً 

دعا املؤمتر مجيع املؤسسات املالية املختصة، وخباصة املؤسسات  ٢/٣من القرار  ١٠الفقرة يف  - ١٠
لتنمية اإلقليمية، ومؤسسات التمويل الدولية ذلك البنك الدويل ومصارف ايف  املالية الدولية احلالية، مبا

حتقيق أهداف يف  واإلقليمية ودون اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية، إىل تعزيز دعمها لألنشطة اليت تساهم
 واليته.ذلك عن طريق املسامهات العينية، كٍل داخل جمال يف  النهج االسرتاتيجي، مبا

ورفع تقرير بشأن اخلطوات  ،ب املصلحة إىل إعداد تقييم، دعت األمانة أصحا٢/٣وتبعًا للقرار  - ١١
من أصحاب  ٤١اليت اختذوها لتنفيذ الرتتيبات املالية للنهج االسرتاتيجي وذلك من خالل استبيان ُوزع على 

 ،نقاط اتصال موجهة تابعة للمنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميةذلك يف  مبااملصلحة، 
اإلقليمية، ومنظمات املعونة الثنائية واملتعددة األطراف وغريها من املؤسسات املختصة.  ومصارف التنمية

وكان الغرض من هذا االستبيان هو حتديد بعض اخلطوات اليت اختذت منذ الدورة الثانية للمؤمتر وذلك 
داً من مثاين منظمات ر  ١٢لتعزيز الدعم املقدم لألنشطة الرامية إىل حتقيق النهج االسرتاتيجي. وقد مت تلقى 

 منظمة غري حكومية، وباحث ومصرف تنمية إقليمي واحد. و حكومية دولية، وحكومة واحدة، 

                                                 
الكيميائية بطرق تؤدى إىل تدنية إن خطة تنفيذ جوهانسربج تشمل الغاية اليت ترمى إىل استخدام وإنتاج املواد   )١(

ا املعاكسة على صحة البشر وا من االسرتاتيجية  ١٣. وطبقاً ملا تنص عليه الفقرة ٢٠٢٠لبيئة حبلول عام قدر كبري من تأثريا
، كهدف ‘‘٢٠٢٠غاية ’’اجلامعة للسياسات، فإن النهج االسرتاتيجي قد اعتمد هذه الغاية، اليت غالبًا ما يشار إليها ب 

 شامل له.
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ويوجد موجز لنتائج االستبيان املتلقاه، ونسخ من التقارير اليت قدمها أصحاب املصلحة الذين  - ١٢
وعلى  .)SAICM/ICCM.3/INF/11أعدوها، وقائمة بأصحاب املصلحة الذين أُرسل إليهم االستبيان (انظر

االستبيان الكامل يف  الرغم من أن معدل الردود على االستبيان كان منخفضاً، فإن املعلومات اليت قدمت
ودللت على إدراج النهج  ،اإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةحددت عدداً من اجلهود والتدابري الناشطة حنو 

وأبرزت هذه الردود بعض النماذج الواعدة واخلطط. صميم برامج العمل، واألنشطة يف  االسرتاتيجي
ذلك من مرفق البيئة العاملية والصندوق يف  للتمويل املشرتك من أجل تنفيذ أنشطة إدارة املواد الكيميائية، مبا

ت وامليزانيا االستئماينوالصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال، واملعونة الثنائية من بلدان ماحنة، 
 .للنهج االسرتاتيجي لربنامج البداية السريعةالداخلية 

مؤسسات مالية، ومصارف تنمية إقليمية ومؤسسات معونة ثنائية أخرى  وقد تلقى ما جمموعه مثاين - ١٣
سوى بنك التنمية لغرب أفريقيا الذي أشار إىل استعداده  دْ رُ هذا االستبيان. ومن بني تلك اجلهات مل يَـ 

القطاع املايل إىل  منعدم ورود ردود يف  إقليمه. وقد يرجع السببيف  هج االسرتاتيجيتنفيذ النيف  لتعاونل
اإلنتاج واستخدام املواد الكيميائية من البلدان املتقدمة إىل البلدان يف  التحول الذي حدثب املعرفةنقص 

ائية وما يصاحبه من بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيمي التكاسل عن اختاذ اإلجراءاتالنامية، وتكاليف 
 البلدان النامية. يف  زيادة احتمال حدوث تأثريات سلبية على صحة اإلنسان والبيئة

ردهــا إىل أنــه علــى يف  االسرتاتيجية الدولية لتقليل الكوارث التابعــة لألمــم املتحــدةوقد أشارات أمانة  - ١٤
 ،الـــنهج االســـرتاتيجيبعـــد حـــد تنفيـــذ تؤيـــد إىل أ منطبقـــة عليهـــا مباشـــرة، فهـــي دُ ْبـــتَـ  الـــرغم مـــن أن األســـئلة مل

مواجهــة يف  : بنــاء مقاومــة الــدول واجملتمعــات٢٠١٥-٢٠٠٥مــن أجــل العمــل  هويوغــووأبــرزت أمهيــة إطــار 
الوثيقــة يف  للعلــممتاحــاً للمــؤمتر مــن أجــل العمــل الكوارث كأداة توجيه ملثل هذا التنفيذ. ويوجد إطار هويوغو 

SAICM/ICCM.3/INF/33 . 

لتجديد اخلامس ملوارد مرفق البيئة العاملية أثناء انعقاد اجلمعية العامة الرابعة ملرفق ُعرضت نتائج ا - ١٥
بدوالرات دوالر عشرة ماليني . وقد دعا التجديد اخلامس إىل ختصيص ٢٠١٠أيار/مايو يف  البيئة العاملية

دوالر ماليني  ١٠ره اهلدف الشامل للنهج االسرتاتيجي، مع مبلغ إضايف قديف  للمسامهةالواليات املتحدة 
املفاوضات بشأن صك عاملي ملزم يف  ىل استكمال التقدمإبدوالرات الواليات املتحدة للمشروعات الرامية 

نفس الغاية للهدف  التابع ملرفق البيئة العاملية هي إن الغاية من برنامج املواد الكيميائية قانونًا بشأن الزئبق.
ا بطرق تؤدى إىل  تعزيز: للنهج االسرتاتيجي أيالشامل  اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حيا

 التقليل إىل أبعد حد من التأثريات الضارة الكبرية على صحة اإلنسان والبيئة العاملية. 

اليت تولِّد  للنهج االسرتاتيجيوإتباعًا لواليته، فإن مرفق البيئة العاملية يدعم األهداف ذات األولوية  - ١٦
أما األنشطة وجماالت للنهج االسرتاتيجي. العمل العاملية  ةخطيف  ئية عاملية، على النحو الواردمنافع بي

العمل اليت ميكنها أن تتلقى الدعم اإلضايف من مرفق البيئة العاملية نظرًا جلوانبها العابرة للحدود فتشمل 
وإدارة مبيدات اآلفات؛ وبناء  ومنع التلوث؛ التكنولوجياتلك األنشطة وجماالت العمل ذات الصلة بنقل 

، واملناطق باملواد الكيميائيةوالتكيف فيما يتعلق  ؛القدرات فيما يتعلق باألطر التشريعية والتنظيمية واإلنفاذ
جتار والفلزات الثقيلة؛ والتقليل من النفايات والتخلص منها؛ وتبادل املعلومات واال ؛واملواقع امللوثة؛ احملمية

باملواد مرفق البيئة العاملية مت تطوير اسرتاتيجية خاصة وارد إطار التجديد اخلامس مل يف. و غري املشروع
الكيميائية لألنشطة ذات الصلة بامللوثات العضوية الثابتة واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية واختزال 
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باملشروعات اليت ميكن ملرفق . وتشمل الوثيقة الكاملة السرتاتيجية مرفق البيئة العاملية قائمة مقرتحة الزئبق
 .www.thegef.orgالبيئة العاملية أن يدعمها. ويتوافر املزيد من املعلومات على العنوان 

إثيوبيا يف  مرفق البيئة العاملية مشروعاً اعتمد وفيما خيص األنشطة املتعلقة بالنهج االسرتاتيجي،  - ١٧
تعزيز اإلدارة السليمة بيئيًا للنفايات يف  الر بدوالرات الواليات املتحدة يتعلق باالستثمارقيمته مليون دو 

 قيد التطويراملوجودة وميكن ملشروعات النفايات الكهربائية واإللكرتونية األخرى  .واإللكرتونية الكهربائية
بيئة العاملي. يضاف إىل ذلك أن تلقى الدعم من مرفق التالكارييب أن  والبحرآسيا وأمريكا الالتينية يف 

 مرفق البيئة العاملية يبحث مقرتحات بشأن قضايا أخرى ذات صلة بالنهج االسرتاتيجي، تشمل الرصاص
 املنتجات.يف  واملواد الكيميائيةالطالء يف 

مرفق البيئة العاملية مخسة مشروعات قيمة املشروع مليون دوالر وباإلضافة إىل ذلك، اعتمد  - ١٨
ذات صلة بالزئبق، وتشمل مشروعات إقليمية لتنفيذ إجراءات متكاملة وهى لواليات املتحدة بدوالرات ا

غرب يف  النطاق صغريالو  الذهب احلريفعدين للتقليل إىل أدىن حد من إطالقات الزئبق من عمليات ت
 وادور)؛ ومشروعاتأمريكا الالتينية والبحر الكارييب (بريو وإكيف والسنغال) و  ومايلأفريقيا (بوركينا فاسو، 

يف  للزئبق ولتقليل انبعاثات الزئبق من عمليات صهر الزنك؛ ومشروع جرد الصني لتطوير قائمةيف 
يف  ق؛ ومشروعباملنتجات والنفايات احملتوية على الزئلدورة حياة السليمة البيئية لتعزيز اإلدارة  أوروغواي

ستخدم املساعدة اليت ة من التعدين األوىل للزئبق. وسوف تُ زستان لتقليل املخاطر البيئية العاملية واحمللييقريغ
سياق جلنة يف  تناول قضايا مهمة أخرى ذات صلة بالزئبق مت حتديدهايف  يقدمها مرفق البيئة العاملية أيضاً 

 عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق.التفاوض احلكومية الدولية املعنية بإعداد صك 

التقرير املقدم يف  ذلك املعلومات ذات الصلة بالتمويل املشرتكيف  مباويتاح املزيد من املعلومات،  - ١٩
 ).SAICM/ICCM.3/INF/35من مرفق البيئة العاملية (انظر 

البحث والتوجيه بشأن التكاليف االقتصادية واالجتماعية لإلدارة غير السليمة للمواد   -  خامساً 
 الكيميائية 

من البحوث بشأن التكاليف االقتصادية واالجتماعية إجراء املزيد  ٢/٣قراره يف  شجع املؤمتر - ٢٠
وتداعيات ذلك  التكاسل عن اختاذ اإلجراءاتذلك تكاليف يف  لإلدارة غري السليمة للمواد الكيميائية، مبا

على قطاع الصحة وعلى املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، وذلك لتيسري إيالء أولوية مناسبة لتنفيذ 
 سرتاتيجي.هج االأهداف الن

احلقائق ’’بعنوان  ٢٠١١يف  من القرار، أصدرت منظمة الصحة العاملية دراسة ٣ولدعم الفقرة  - ٢١
يف  واليت ترد ‘‘املعروفة واحلقائق اجملهولة عن حجم األمراض اليت تنجم عن املواد الكيميائية: استعراض نُظمى

ى جلميع مِ ظُ عو الدراسة باستعراض نُ فقد قام واض املؤمتر. لعلموذلك  SAICM/ICCM.3/INF/13الوثيقة 
العاملي لألمراض الناشئة عن املواد الكيميائية عرب عدة وسائط، من بينها اهلواء،  العبءاملعلومات املتاحة عن 

ى عزَ العاملي لألمراض اليت تُ  العبءوعلى الرغم من أن املباشر.  وعرب الغذاءواملاء، وحاالت التعرض املهين 
املعروف لألمراض الناشئة  العبءغري ُمَقيم بدرجة كافية عامة، فإن االستعراض يبني أن  للمواد الكيميائية

 غري املعروف قد يكون كبريًا هو اآلخر. ومثل هذه املعلومات مفيدة العبءعن املواد الكيميائية كبري، وأن 
 دوراً  االربامج حبيث يلعبو تبصري صناع القرارات الوطنيني، واإلقليميني والدوليني، من خمتلف القطاعات و يف 
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ختفيض التعرض البشرى للمواد الكيميائية السمية. ويدعم هذا االستعراض ضرورة إيالء املزيد من يف 
تأثريات املواد الكيميائية الصحية على السكان وعلى التدابري الوقائية للحد من يف  التحقيقباالهتمام 

األمراض  بعبءانات منظمة الصحة العاملية اخلاصة إن بيحاالت التعرض الضار للمواد الكيميائية. 
ا املعنية باختيار التدخالت اليت تتسم بالفعالية  باإلضافة إىل عمل منظمة الصحة العاملية وقاعدة بيانا

تشكل األساس للمعلومات الصحية  )٢()‘‘االختيار -منظمة الصحة العاملية ’’التكاليفية (واملعروفة باسم 
 املذكورة أدناه. التكاسل عن اختاذ اإلجراءات رير برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن تكاليف تقيف  املستخدمة

يتألف من أنشطة تُعين  ٢/٣إن العمل الذي يقوم به برنامج األمم املتحدة للبيئة املتصل بالقرار  - ٢٢
التكاسل عن تكاليف  ييمالسياسات اإلمنائية الوطنية، وتقيف  اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية بتعميم

ذلك يف  ، وإعداد توجيهات بشأن البنيات التحتية األساسية القانونية واملؤسسية (مبااختاذ اإلجراءات
 ةاستخدام األدوات االقتصادية)، واألنشطة املتصلة بالبيئة واالرتباطات بالصحة، وتقرير التوقعات العاملي

 . بشأن املواد الكيميائية

 التكاسل عن اتخاذ اإلجراءاتتكاليف - ألف

 التكاسل عن اختاذ اإلجراءاتمبادرة بشأن تكاليف  ٢٠١٠يف  أطلق برنامج األمم املتحدة للبيئة - ٢٣
وذلك لتقييم التكاليف االقتصادية واالجتماعية لإلدارة غري السليمة للمواد الكيميائية. وترمى هذه املبادرة 

باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية لتعزيز  اقتصاديةعنها، بأرقام  إىل تعميق الوعي السياسي، باملزايا املعرب
اخلطط اإلمنائية القطرية ولبناء القدرات لتقييم يف  اإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةإلدماج  يالسند املنطق

 تكاليف اإلدارة غري الكافية للمواد الكيميائية على املستويني الوطين والدويل. 

تكشف  التكاسل عن اختاذ اإلجراءاتن أن التقديرات اليت وضعت لتكاليف مبادرة على الرغم م - ٢٤
ا وضعت على عن نتائج اقتصادية كبرية تنجم عن اإلدارة غري  السليمة للمواد الكيميائية على الرغم من أ

اذ التكاسل عن اخت عن تكاليف تقاريريف  وكما تبني ،فرةاأساس القدر احملدود من املعلومات املتو 
)، ومع تطبيق SAICM/ICCM.3/INF/14اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية (انظر  على اإلجراءات

القطاعات اإلمنائية  منالبيانات  ميكن استقراءوأخذ التحوطات الضرورية،  ،ساليب التقنية العمليةاأل
عن اختاذ  التكاسلتكشف عن تكاليف  اليتالرئيسية لدى عدد أكرب من أقاليم األمم املتحدة 

، تتأخر عامة. وبصفة يالعامل الناميف  ال بأس به من الناتج احمللي اإلمجايلواليت متثل جزءًا ، اإلجراءات
 غري أنهيشعرون بعدم كفاية البيانات. املالية لدى احلكومة والصناعة عندما التدابري بسبب صناع القرارات 

ري التدابري التصاعد فإن احتماالت تأخيف  آخذة التكاسل عن اختاذ اإلجراءاتحينما يظهر أن تكاليف 
 ذات الصلة تصبح أقل.

 األنشطة بشأن البيئة واالرتباطات الصحية   - باء

يتعاون برنامج األمم املتحدة للبيئة مع منظمة الصحة العاملية بشأن األنشطة ذات الصلة بالبيئة  - ٢٥
اإلقليم األفريقي بشأن يف  ني وزارات البيئة والصحةواالرتباطات الصحية اليت ترمى إىل كفالة التعاون الوثيق ب

وسوف يعرض  ،فريقياألتغري املناخ وإدارة املواد الكيميائية. وجيرى حاليًا بلورة إطار إلدارة املواد الكيميائية 

                                                 
)٢(  www.who.int/choice/en/.  
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فريقيا وعلى اللجنة اإلقليمية أل ،بالبيئة أثناء دورته الرابعة عشرة لبحثه لى مؤمتر الوزراء األفارقة املعنينيع
ا الثانية والستني. ومن املعتزم بناء القدرات التقنية واملؤسسية للبلدان  التابعة ملنظمة الصحة العاملية أثناء دور
األفريقية ألجل دعم التدابري احملددة الرامية إىل تقليل املخاطر على الصحة والبيئة اليت تنجم عن اإلدارة غري 

 .السليمة للمواد الكيميائية

 تقرير التوقعات العالمية للمواد الكيميائية   - جيم

؛ التقييميهدف تقرير التوقعات العاملية للمواد الكيميائية إىل إبراز العمل املتخذ كجزء من أنشطة  - ٢٦
تدهور صحة اإلنسان والبيئة؛ وذلك من أجل تطوير اجلدل بومعاجلة األسباب اجلذرية ذات الصلة 

، وتقييم املزايا احملتملة والتوازنات اخلاصة ل عن اختاذ اإلجراءاتالتكاساالقتصادي، الذي يشمل تكاليف 
بالعمل؛ وتقدمي خيارات متعلقة بالسياسات واإلدارة وإجراءات لتشجيع وتنفيذ اخليارات األكثر أماناً. ومن 

 الضارة، مبا جمال املواديف  وتصميم األنشطة ،املستقبليف  األولويات الدوليةرتتيب املعتزم أيضًا توفري قاعدة ل
فيما بني قضايا املواد الكيميائية مثل وحتديد األولويات  ،ذلك استمرار وجود إطار متماسك للتقييميف 

مكتب يف  ٢٠١٢سبتمرب أيلول/ ٥تدشني هذا التقرير يوم القضايا الناشئة ذات االهتمام. وسوف يتم 
 . SAICM/ICCM.3/INF/15الوثيقة يف  األمم املتحدة جبنيف وإتاحته أمام املؤمتر

 الجهود الرامية إلى إدراج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها   - سادساً 

حتديث بشأن مبادرة الشراكة بني برنامج األمم املتحدة  SAICM/ICCM.3/INF/10الوثيقة يف  يرد - ٢٧
عمليات التخطيط يف  لكيميائيةاإلدارة السليمة للمواد اوبرنامج األمم املتحدة للبيئة إلدماج  اإلمنائي

جرى وأُ  ،ذت فيها هذه الشراكةفِ وتنبىن هذه املعلومات على الدروس املستقاة من البلدان اليت نُ اإلمنائية. 
مجهورية مقدونيا اليوغسالفية و كمبوديا، و املشروعات لدى بيليز،  تعميمستقل، أشتمل على نتائج تقييم مُ 
ذلك الدروس املستقاة يف  مبادرة الشراكة، مبايف  م حتديثاً بشأن التقدم احملرزوهو يقدأوغندا وزامبيا. و سابقاً، 

يف  ف التوصيات التالية املتعلقة بإدراج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةشَ ستَ تُ والتوجهات املستقبلية. و 
 السياسات واخلطط اإلمنائية من ذلك التحديث: 

  ؛ التعميمج  إتباعن تستفيد بقدر كبري من أن هناك دالئل قوية على أن البلدا  أ)(
  ان النهج االسرتاتيجي ينبغي أن يقدم الدعم املايل هلذا اجملال العملي؛   (ب)
مع املبادرات لصيقًا ماجًا ملشروعات إدراج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية إد ينبغي  (ج)

من أجل ضمان إحداث أقصى  اإلمنائيلتخطيط ايف  األخرى اليت تدعم إدراج االهتمامات البيئية والصحية
  ؛ القطريتأثري ممكن على املستوى 

واملزايا  التكاسل عن اختاذ اإلجراءاتينبغي مواصلة البحوث لضمان زيادة فهم تكاليف   (د)
  ؛ستخدام الكثيف للمواد الكيميائيةجماالت االيف  االقتصادية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، وخباصة

تقدمي خدمات الدعم امليداين إىل صناع قرارات السياسات بشأن مشروعات إدراج اإلدارة السليمة   )(هـ
الدقيق والشامل لتكاليف ومزايا اخلطط  االقتصاديللمواد الكيميائية والتوسع فيه خللق الطلب على التحليل 

  الكيميائية.  اإلدارة السليمة للمواديف  ربر االستثماراملقرتحة ولوضع دراسات قوية تُ 
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، قام برنامج األمم املتحدة للبيئة بصياغة توجيهات التعميموباإلضافة إىل ذلك، وكجزء من أنشطة  - ٢٨
بشأن تطوير بنيات حتتية أساسية قانونية ومؤسسية، ترمى إىل تقدمي الدعم املباشر إىل صناع السياسات 

 ة لتحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، مبامن التشريع الوطين والرتتيبات املؤسسي احلامسةبشأن العناصر 
وتلك  ،وهى تشمل حبث املنشآت األساسية اليت تُنشئها البلدان عادةذلك التدابري لتقدمي الدعم املايل. يف 

حيث تستوعب  ،الالزمة لتحسني النظم احلالية. وعلى الرغم من أن هذه التوجيهات ذات طبيعة عامة
ا مُ فاوتة، السياقات الوطنية املت اليت  نئم الظروف احملددة لدى البلدان النامية والبلداصممة خصيصًا لتالفإ

ا مبرحلة انتقال. وجيرى اآلن اختبارها داخل عدد من البلدان التجريبية. وترد هذه التوجيهات يف  متر اقتصادا
 . SAICM/ICCM.3/INF/12الوثيقة 

ضوء تقييم منتصف املدة لربنامج يف  ياته أمام املؤمترأثناء وضع خالصته وتوص التنفيذيإن اجمللس  - ٢٩
اإلدارة السليمة  تعميمالبداية السريعة، قد سلم بالتحديات اليت ال يزال الكثري من البلدان يواجهها عند 

ا داخل مجيع القطاعات ذات  إجياد يف  وأوصى بأن ينظر املؤمتر ،لصلةاللمواد الكيميائية طوال دورة حيا
 .)SAICM/ICCM.3/8يع القطاعات ذات الصلة (انظر مجيف  التعميمز مثل هذا سبل لتعزي

 نهج متكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات   -  سابعاً 

نشأ الفريق العامل املفتوح العضوية فريق اتصال معىن باملالية واملساعدة أأثناء اجتماعه األول،  - ٣٠
، تباطاتمث حبث االر  ٢٠٢٠التمويل لتنفيذ األنشطة حىت يف  ل عمله بالنظرالتقنية. وبدأ فريق االتصا

وعناصر العملية التشاورية املعينة خبيارات التمويل للمواد الكيميائية والنفايات من حيث اتصاهلا بالنهج 
 الرئيسْني  دت ورقة خمتصرة باآلراء اليت مت اإلعراب عنها أثناء مناقشات الفريق بواسطةعِ االسرتاتيجي. وأُ 

فريق االتصال. واتفق الفريق العامل على تقدمي املوجز الذى أعده الرئيسان املشاركان بصفته يف  املشاركْني 
الرئيسان املشاركان ). وقدم SAICM/ICCM.3/11الوثيقة وثيقة عمل إىل املؤمتر أثناء دورته الثالثة (انظر 
دة للبيئة لينظر فيه وليكون مبثابة مدخًال لالنتهاء من تقريره موجزمها إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتح

الذي يقدمه إىل جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن نتائج العملية التشاورية املعنية خبيارات متويل 
 املواد الكيميائية والنفايات.

ملعنية خبيارات التمويل للمواد ية ار ، بشأن العملية التشاو ١١/٨- إ.قرر جملس اإلدارة دتنفيذًا ملو  - ٣١
الكيميائية والنفايات، قدم املدير التنفيذي تقريره بشأن نتائج العملية التشاورية إىل جملس اإلدارة أثناء دورته 

 ١٢/٤- إ.مقرره ديف  وبعد ذلك، طلب جملس اإلدارة )٣( ٢٠١٢فرباير /شباطيف  االستثنائية الثانية عشرة
عنية خبيارات متويل املواد الكيميائية والنفايات، إىل املدير التنفيذي إعداد مشروع ن العملية التشاورية املأبش

ج متكامل  واالستعانة باملشورة بشأن  لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاياتمقرتح بشأن 
ا  ،ك أثناء الدورة الثالثةوذل ،ذلك من خالل عملية تشاورية لكى يبحثها املؤمتر مع احتمال اختاذ مقرر بشأ

 . ٢٠١٣يف  العاملي أثناء دورته السابعة والعشرين الوزاري البيئياملنتدى ومن جانب جملس اإلدارة/

سوف يعرض على املؤمتر تقرير املدير التنفيذي بشأن مقرتح بنهج متكامل خاص بتمويل اإلدارة و  - ٣٢
 ) وذلك لبحثه. SAICM/ICCM.3/12(انظر  السليمة للمواد الكيميائية والنفايات

                                                 
  .UNEP/GCSS.XII/8انظر   )٣(
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واستعراض مناقشات الفريق العامل املفتوح العضوية أثناء دورته األوىل  ،إىل اإلشارة إىل واملؤمتر مدعُ  - ٣٣
ج متكامل لتمويل ألربنامج األمم املتحدة بشقدمه املدير التنفيذي  الذيألجل حبث املقرتح  اإلدارة ن 

والتمويل الطويل  الفوريتماد مقرر بشأن كل من التمويل ولبحث اع ،السليمة للمواد الكيميائية والنفايات
 األمد للنهج االسرتاتيجي.

لتمويل تنفيذ النهج بالنسبة نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهميتها   -ثامناً 
 االستراتيجي

 ي حظىَ على الرغم من عدم وجود اشرتاطات ملزمة قانونًا لدعم تنفيذه، فإن النهج االسرتاتيج - ٣٤
يف  جوهانسربجيف  مبصادقة رؤساء الدول واحلكومات أثناء القمة العاملية للتنمية املستدامة، اليت انعقدت

من إعالن ديب بشأن اإلدارة  ١١الفقرة يف و نيويورك. يف  ت، اليت انعقد٢٠٠٥، والقمة العاملية ٢٠٠٢
مع املدين والقطاع اخلاص عن التزامهم تثلو اجملأعرب الوزراء، ورؤساء الوفود وممو الدولية للمواد الكيميائية، 

ا مبوجب  الثابت الذي ال يتزعزع بتعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات اخلطرة طوال دورة حيا
وخطة تنفيذ جوهانسربج. وقد مثل اعتماد االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات اليت  ،٢١جدول أعمال القرن 

 من إعالن دىب التزماً ثابتاً بالنهج االسرتاتيجي وبتنفيذه. ١٢الفقرة يف  وردت

و، الربازيل، من جانري  ريو دييف  مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املعقوديف  أبرز املشاركونو  - ٣٥
روا بأن التمويل املستدام احلاجة إىل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وأق ٢٠١٢يونيه حزيران/ ٢٢- ٢٠
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، يف  الرئيسيةر من العناصر صاملدى الطويل هو عن لكايف يفوا

إىل التنفيذ الفعال وإىل تعزيز النهج االسرتاتيجي كجزء املؤمتر يف  وخباصة لدى الدول النامية. ودعا املشاركون
ا، مباللمواد الكيميائية طواال، وكفء لإلدارة السليمة من نظام متني، ومتماسك، وفعَّ  ذلك يف  ل دورة حيا

  .تنشأ للتحديات اليت التصدي

تفتقر إىل القدرات  منواً وأشاروا إىل وجود قلق عميق من أن الكثري من البلدان، وخباصة أقل البلدان  - ٣٦
ا، وأشاروا إىل وجود حاجة إىل بذل  الالزمة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورات حيا

ذلك عن طريق الشراكات، واملساعدة يف  القدرات، مباتلك جهود إضافية لزيادة العمل الرامي إىل تعزيز 
أما البلدان واملنظمات اليت كانت قد أحرزت تقدمًا حنو حتقيق غاية اإلدارة التقنية وهياكل احلوكمة احملسنة. 

يع على مساعدة البلدان األخرى عن طريق جالتش فقد تلقت ٢٠٢٠السليمة للمواد الكيميائية حبلول 
لتقاسم مثل هذه املعلومات  املعلومات واخلربات وأفضل املمارسات. ويوفر النهج االسرتاتيجي آليةً  متقاس

 بطريقة منسقة وتتسم بالكفاءة.

اجلديدة املؤمتر بالشراكات احلالية العامة واخلاصة ودعوا إىل استمرار الشراكات يف  أشاد املشاركونو  - ٣٧
واملتجددة والعامة واخلاصة بني أصحاب املصلحة من دوائر الصناعة، واحلكومات، والدوائر األكادميية 

واليت ترمى إىل االرتقاء بالقدرات وبالتكنولوجيا من أجل اإلدارة السليمة بيئيًا للمواد واجملتمع املدين 
بدائل سليمة بيئيًا وأكثر أمانًا للمواد تطوير ذلك منع تكون النفايات. إن يف  الكيميائية والنفايات، مبا

تقييم دورة عن طريق ، أخرى رإىل جانب أمو اً، لقى تشجيعقد املنتجات والعمليات يف  الكيميائية اخلطرة
، واملعلومات العامة، ومسؤولية املنِتج املمتدة، والبحث والتطوير، والتصميم املستدام وتقاسم الكاملة احلياة

 ا يتناسب. املعرفة، حسبم
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من جدول  ٤إطار املادة يف  من املعتزم إجراء حوار رفيع املستوى بشأن تعزيز النهج االسرتاتيجي - ٣٨
األعمال أثناء الدورة الثالثة للمؤمتر الدويل املعىن بإدارة املواد الكيميائية. وسوف يركز هذا احلوار على نتائج 

 ٤٠ستوكهومل +ُدشنت عقب  املهمة األخرى، كتلك اليت بادراتلتنمية املستدامة وامللمؤمتر األمم املتحدة 
منتدى الشراكة للتنمية املستدامة، الذي ركز على مثانية جماالت ميكن تعزيزها خالل السنوات الثماين القادمة 

وميكن استخدام ما يتوصل إليه تقرير التوقعات العاملية للمواد الكيميائية من . ٢٠٢٠قبل املوعد احملدد وهو 
ا املؤمتر. نتائ  ج ألجل توفري التوجيهات السياساتية لبلورة توصيات بشأن جماالت العمل اليت سيضطلع 

 الخالصة  - تاسعاً 

ثناءها تدابري حمددة لتحقيق اإلدارة السليمة أدخل تنفيذ النهج االسرتاتيجي مرحلة مهمة اختذ  - ٣٩
تداد اجلهود والتدابري الرامية إىل اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية لدى البلدان النامية وقد مت التدليل على اش

السليمة للمواد الكيميائية وذلك منذ الدورة الثانية للمؤمتر. وهناك دروس جيب استخالصها من جتربة النهج 
. إن النهج االسرتاتيجي بفضل طبيعته املتعددة االسرتاتيجي من حيث استخدامه لنهج متكامل إزاء التنفيذ

واملتعددة القطاعات، حيقق التكامل بني خمتلف املسارات اليت ترمستها العملية التشاورية،  ،حةأصحاب املصل
اخلطط اإلمنائية الوطنية، وقيام الصناعة بدور يف  ذلك إدراج اهتمامات املواد الكيميائية والنفاياتيف  مبا

جمال تنفيذ يف  الشراكات نشط وكذلك أصحاب املصلحة غري التقليديني اآلخرين وبصورة أكثر حتديداً،
  املخصص لدعم أنشطة التمكني املبدئية. االستئمايناإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، وكذلك الصندوق 

خطه العمل يف  ومع استمرار تنفيذ النهج االسرتاتيجي، سوف يتم تعيني قضايا جديدة إلدراجها - ٤٠
ا مثل تنفيذ اسرتاتيجية القطاع العاملية، وقضايا سياساتية جديدة ناشئة مقرتحة ومباد رات جديدة مضطلع 

ة، فمن دمن األمهية مبكان تناول هذه القضايا اجلديأنه التابعة للنهج االسرتاتيجي. وعلى الرغم  الصحي
املهم للغاية توفري املوارد الستكمال األنشطة املتصلة بالقضايا القائمة. إن املوارد املستدامة لدعم أعمال 

وقد يكون سم بأمهية حيوية لضمان استكمال املهام بفعالية وكفاءة تلك املهام اليت حيددها املؤمتر. األمانة تت
ذلك من وكاالت املعونة الثنائية، وكذلك من يف  من املهم استكشاف مصادر غري تقليدية للتمويل، مبا

للمواد الكيميائية ومبا مؤسسات التمويل الدولية القائمة للحفاظ على الزخم من أجل اإلدارة السلمية 
 . ٢٠٢٠يتمشى مع غاية 

وفرت النتائج اليت أسفر عنها مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة دعمًا سياسيًا ُمرحبًا به لتنفيذ  - ٤١
 ،النهج االسرتاتيجي، وينبغي للمؤمتر أن يستفيد من هذا الزخم لتعريف جماالت األولوية اليت حتتاج إىل تعزيز

  .٢٠٢٠سائل البديلة لتحقيق التمويل املستدام من أجل املساعدة على حتقيق الغاية وملناقشة الو 
__________  


