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  جلنة التنمية املستدامة
  عشرةالتاسعةالدورة 

 ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢
  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

ــذ   ــدورة التنفيــ ــيعية لــ ــة املواضــ  اجملموعــ
        دورة السياسات - ٢٠١١-٢٠١٠

 :التنفيـذ مـن أجـل اإلسـراع خبطـى     السياسات وإجراءات يف جمال   خيارات      
  ميائيةاملواد الكي

  
  تقرير األمني العام    

    
  موجز  

إن كفالة اإلدارة الـسليمة للمـواد الكيميائيـة عنـصر مهـم يف تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة                      
فإنتاج املواد الكيميائية وجتارهتا واستخدامها على نطاق عاملي يف ازدياد، األمر الـذي             . لأللفية

ومــن .  يف جمــال إدارة املــواد الكيميائيــةيــةتطلبــات امللقــاة علــى كاهــل البلــدان النامامليزيــد مــن 
ــة      ــاة والتنمي ــة بــشكل أكــرب إىل منظــور دورة احلي ــستند هنــج إدارة املــواد الكيميائي الــالزم أن ي
  املستدامة الذي يأخذ يف احلسبان األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئيـة املتعـددة آلثـار املـواد               

  

 
  

  *  E/CN.17/2011/1.  
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 ينصّب تركيز خيارات السياسات يف املـستقبل يف جمـال      وينبغي أن . الكيميائية على رفاه البشر   
إدارة املواد الكيميائية على تعميم منظور اإلدارة السليمة يف عمليات التخطيط للتنمية الوطنيـة              
اســتنادا إىل األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة؛ وتعزيــز األنظمــة والتــشريعات هبــدف حتــسني الــسالمة  

ــه   ــة ودرء املخــاطر واحلــد من ــا؛    الكيميائي ــات وتبادهل ــات الوصــول إىل املعلوم ــادة إمكان ا؛ وزي
والترويج لبدائل املواد الكيميائية السامة؛ وتعزيـز وسـائل التنفيـذ، مبـا فيهـا تعبئـة املـوارد املاليـة                     
على مجيع املستويات يف القطاعني العام واخلاص على السواء؛ والتـشجيع علـى بنـاء شـراكات                 

اإلطــار الــدويل للــسياسات والقــوانني والبيئــة املؤاتيــة  تــضم أصــحاب املــصلحة كافــة؛ وتعزيــز  
  .لتنفيذ هدف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
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  مقدمة  -أوال   
أجرت جلنة التنميـة املـستدامة يف دورهتـا الثامنـة عـشرة، دورة اسـتعراض دورة التنفيـذ              - ١

لة املوضـوعية للمـواد الكيميائيـة،    ، تقييمـا للتقـدم احملـرز يف املـسأ    ٢٠١١-٢٠١٠الرابعة للفترة   
 وبرنـامج مواصـلة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن       ٢١على النحو الوارد يف جدول أعمـال القـرن       

وحـددت اللجنـة أيـضا مـا يكتنـف اجملـال املوضـوعي للمـواد                . )١(وخطة جوهانسربغ التنفيذيـة   
  .الكيميائية من قيود وعقبات، وما ينطوي عليه أيضا من حتديات وفرص جديدة

ويف الدورة التاسـعة عـشرة للجنـة، دورة الـسياسات اخلاصـة بـدورهتا احلاليـة للتنفيـذ،                     - ٢
ستتخذ اللجنة قرارات بشأن خيارات الـسياسات والتـدابري العمليـة لإلسـراع خبطـى التنفيـذ يف          

وسيسبق الدورة اجتمـاٌع حتـضريي حكـومي دويل إلعـداد           . اجملال املوضوعي للمواد الكيميائية   
  .يقة تفاوض لتنظر فيها اللجنةمشروع وث

ويــشكل هــذا التقريــر مــسامهة يف املناقــشات الــيت ســتجري يف االجتمــاع التحــضريي     - ٣
احلكومي الـدويل بـشأن خيـارات الـسياسات واإلجـراءات العمليـة الراميـة إىل اإلسـراع خبطـى                    

لعقبـات املبينـة يف     فهـو يتنـاول التحـديات وا      . التنفيذ يف جمال اإلدارة السليمة للمواد الكيميائيـة       
وقــد أعدتــه إدارة ). E/2010/29-E/CN.17/2010/15(تقريــر اللجنــة عــن دورهتــا الثامنــة عــشرة   

وهو يستقي مادتـه    . الشؤون االقتصادية واالجتماعية باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة للبيئة        
ــة      ــضوية حتــت منظوم ــات املن ــسية والكيان  األمــم مــن مــسامهات احلكومــات واجملموعــات الرئي

الربنـامج املـشترك    سيما النهج االسـتراتيجي لـإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة، و             املتحدة، وال 
املتعلقــة بامللوثــات ، واتفاقيــة اســتوكهومل )٢(بــني املنظمــات لــإلدارة الــسليمة للمــواد الكيميائيــة

ة عـن علـم علـى مـواد         روتـردام املتعلقـة بتطبيـق إجـراء املوافقـة املـسبق           ، واتفاقيـة    العضوية الثابتة 
ــة ــات معيّ  كيميائي ــدات آف ــة   ومبي ــة يف التجــارة الدولي ــة خطــرة متداول ــشأن  ، ون ــازل ب ــة ب اتفاقي

  .اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود التحكم يف نقل النفايات
وتعّد كفالة اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية عنصرا مهما يف تنفيذ األهداف اإلمنائيـة               - ٤

يهــا هــدف احلــد مــن الفقــر، نظــرا للــروابط الوثيقــة بــني إنتــاج املــواد الكيميائيــة    لأللفيــة، مبــا ف

__________ 
  .E/2010/29-E/CN.17/2010/15انظر   )١(  
 تـسع منظمـات حكوميـة دوليـة تعمـل            املنظمات لإلدارة السليمة للمـواد الكيميائيـة       الربنامج املشترك بني  يضم    )٢(  

بنشاط يف جمال السالمة الكيميائية، هـي منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، ومنظمـة العمـل الدوليـة،                       
نميــة الــصناعية، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة للت

ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، ومنظمة الصحة العاملية، والبنك الـدويل، ومنظمـة التعـاون والتنميـة                 
  .يف امليدان االقتصادي
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واســتخدامها وبــني القطاعــات الرئيــسية يف االقتــصادات الناميــة، الــيت تــشمل الزراعــة والرعايــة 
ومتخضت الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املـستدامة عـن رسـالة            . الصحية والطاقة والصناعة  

ن التقـــدم احملـــرز يف جمـــال اإلدارة الـــسليمة للمـــواد الكيميائيـــة علـــى مجيـــع   رئيـــسية مفادهـــا أ
زالـت الـصحة     فاألحـداث اخلطـرية مـا زالـت تقـع، ومـا           . املستويات هو غري كاف على أمهيتـه      

يـزال الطريـق     وال. البشرية والبيئة تتعرضان كالمها لآلثار السلبية النامجة عـن املـواد الكيميائيـة            
حـدده    علـى حنـو مـا   ٢٠٢٠دارة السليمة للمواد الكيميائية حبلـول عـام         طويال لبلوغ هدف اإل   

  .مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة
وما فتئ إنتاج املـواد الكيميائيـة وجتارهتـا واسـتخدامها يتزايـد بـوترية باتـت تلقـي عبئـا                    - ٥

جـة لـذلك، مـن الـالزم        ونتي. متعاظما على كاهل البلدان النامية يف جمال إدارة املواد الكيميائيـة          
ونظـرا إىل الطـابع اخلـاص       . إجراء تغيريات كبرية يف أسلوب إدارة اجملتمعات للمواد الكيميائيـة         

ــة، ال  ــواد الكيميائيـ ــة     للمـ ــور التنميـ ــاة منظـ ــن مراعـ ــد مـ ــذ   بـ ــراءات تنفـ ــستدامة يف أي إجـ املـ
  .املستقبل يف
ــيريات يف      - ٦ ــراء تغـ ــة أن إجـ ــة جوهانـــسربغ التنفيذيـ ــاء يف خطـ ــد جـ ــاج وقـ ــاط اإلنتـ أمنـ

ــة أمــور هــدفا شــامال ومــشتركا بــني القطاعــات،        ــشكل يف مجل واالســتهالك غــري املــستدامة ي
فمـن منظـور هنـج دورة احليـاة، هنـاك أوجـه تقـاطع               . وشرطا أساسيا لتحقيق التنميـة املـستدامة      

ل كــبرية بــني اإلدارة الــسليمة للمــواد الكيميائيــة وأمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املــستدامة، تــشم 
جمــاالت عمــل مــن قبيــل تعمــيم املمارســات الراميــة إىل إرســاء املــسؤولية االجتماعيــة والبيئيــة     
للــــشركات؛ واإلعــــالن التجــــاري املــــسؤول؛ وأدوات التــــسويق واملعلومــــات املوجهــــة إىل   

أعمـــــال املـــــستهلكني، مبـــــا يف ذلـــــك الوســـــم والتـــــصديق؛ واجلهـــــود الراميـــــة إىل تعزيـــــز  
  .املستهلكني جمموعات

  
  سياسات اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  - ثانيا  
  احلوكمة  -ألف   

ال حتظى أمهية اإلدارة السليمة للمـواد الكيميائيـة يف جمـال التنميـة املـستدامة مبـا يكفـي                  - ٧
ونتيجة لذلك، مل تدمج إدارة املواد الكيميائية إدماجـا كافيـا           . من االعتراف من جانب البلدان    

تعطـي   فهنـاك العديـد مـن البلـدان الناميـة الـيت ال         .  اإلمنائيـة الوطنيـة    يف االستراتيجيات واخلطـط   
األولوية يف سياساهتا اإلمنائية إىل أنشطة اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، ومن مث، تعاين هـذه               

  .واألمر نفسه ينطبق على سياسات املعونة اإلمنائية للبلدان املاحنة. األنشطة من نقص التمويل
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 إدارة املــواد الكيميائيــة مــسألة شــاملة لعــدة قطاعــات، حيــث هتــم عــددا مــن   وتــشكل  - ٨
ــصلحة       ــن أصــحاب امل ــة واســعة م ــة، إىل جانــب طائف ــات الوطني ــوزارات يف احلكوم ــن . ال وم

تزال مطروحـة يف هـذا الـصدد تعزيـز التعـاون بـني خمتلـف األطـراف الفاعلـة                     التحديات اليت ال  
سواء بغيـة كفالـة االتـساق واالنتظـام وأيـضا الكفـاءة يف              على املستويني الوطين والدويل على ال     

  .استخدام املوارد
ويتــسم هيكــل احلوكمــة الــذي يــضم اهلياكــل األساســية القانونيــة واملؤســسية الوطنيــة    - ٩

ــدم انتظــام         ــال، وبع ــدم االكتم ــشظي أو ع ــدان بالت ــدة بل ــة يف ع ــواد الكيميائي ــإدارة امل ــة ب املعني
اك نقص يف أطـر التنـسيق الوطنيـة الـيت تتـيح مـشاركة أصـحاب                 فهن. مشاركة السلطات احمللية  

  .املصلحة ذوي الصلة يف إدارة املواد الكيميائية، مبا يشمل تنفيذ االتفاقات والعمليات الدولية
ومن التحديات األخرى استمرار عدم تنفيذ مبادئ ريـو املتعلقـة بالتنميـة املـستدامة يف                - ١٠

 ويف إطار اجلهود املبذولة على الـصعيد العـاملي للـتخلص التـدرجيي              .جمال إدارة املواد الكيميائية   
من املـواد الكيميائيـة اخلطـرة، مـن الـضروري أن ميـد اجملتمـع الـدويل البلـدان الناميـة مبزيـد مـن                          

  .الدعم إلعادة تشكيل اقتصاداهتا من منظور حتقيق التنمية املستدامة
سياسات إدارة املواد الكيميائية فعالـة بـشكل        ولكي تكون اخليارات والتدابري املتعلقة ب       - ١١

تـام، ينبغـي أن تـشمل حلقـات سلـسلة صـنع القــرار بكاملـها، ابتـداء مـن حتديـد املـشاكل عــن            
وسيقتـضي ذلـك اعتمـاد      . طريق تقييم أسباهبا اجلذرية وانتهاء باقتراح حزمة متسقة من احللول         

وينبغـي  . ذات منحـى تكنولـوجي    إطار تنظيمي ومؤسسي شامل، عوض االكتفاء باختاذ تدابري         
  :أن تشمل خيارات السياسات املتعلقة باحلوكمة ألغراض اإلدارة السليمة ما يلي

ــواد الكيميائ    )أ(   ــسليمة للمـ ــإلدارة الـ ــة لـ ــاء األولويـ ــإعطـ ــع يـ ــسياق األوسـ ة يف الـ
 وإذا اقتـضى األمـر إذكـاء وعـي صـانعي القـرار إزاء أمهيـة إدارة                . الستراتيجيات التنميـة والبيئـة    

يلزم تــوفري مزيــد مــن التوجيهــات بــشأن ســبل ســاملــواد الكيميائيــة ألغــراض التنميــة املــستدامة، 
الربط بني اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والصحة والتخفيف من وطأة الفقر، وسـبل قيـاس               
ــذه          ــاج ه ــهجي، وســبل إدم ــشكل من ــا، وســبل إجــراء التقييمــات ب ــار وتقييمه ــروابط واآلث ال

خطط التنمية القطاعية واستراتيجيات احلد من الفقر، وسبل التـصدي للمـشاكل            التقييمات يف   
ــك مكافحــة        ــا يف ذل ــة، مب ــة بالتنمي ــا صــالت وثيق ــيت هل ــدات   احملــددة ال ــا واســتخدام مبي املالري

  لآلفات؛ معّينة
وضع أو تعزيز أطر تنسيقية تشرك مجيع الوكاالت وأصـحاب املـصلحة ذوي               )ب(  

الــسليمة للمــواد الكيميائيــة، مبــا يــشمل تنفيــذ االتفاقــات والعمليــات    اإلدارة عمليــة الــصلة يف 
الدوليـة، وذلــك عــن طريــق إجــراء طائفــة مــن التــدخالت الــشاملة لعــدة قطاعــات والتــشاركية  



E/CN.17/2011/5  
 

10-69716 7 
 

والقائمة على الشراكة هبدف تعزيز اإلدارة االستباقية للمواد الضارة والنفايات اخلطرة وجتنـب             
  صدي لآلثار السلبية بعد وقوعها؛املشاكل احملتملة عوض جمرد الت

تقييم اهلياكـل األساسـية القانونيـة واملؤسـسية وتعزيزهـا علـى الـصعيد الـوطين                   )ج(  
وتـدعو احلاجـة بوجـه خـاص إىل التركيـز           . لكفالة قيام نظـام إداري يتـسم باالتـساق والكفـاءة          

  على إنفاذ القوانني واألنظمة؛
نيـة يف جمـال وضـع الـنظم التـشريعية         تعزيز القـدرة املؤسـسية للحكومـات الوط         )د(  

والتنظيمية الالزمة لكفالة إدارة املواد الكيميائية اخلطرة على حنو سليم بيئيا، مبا يف ذلك األطـر                
  الفعالة لدرء احلوادث الكيميائية والتأهب لوقوعها؛

ــسالمة          )هـ(   ــة ال ــن أجــل كفال ــة م ــات البيئي ــصحية والقطاع ــة ال ــني الرعاي ــربط ب ال
ودرء املخاطر واحلد منها، وتسخري مكاتـب منظمـة الـصحة العامليـة لتعزيـز التنـسيق                 الكيميائية  

  على املستويني الوطين واإلقليمي؛
ــهج          )و(   ــة، والن ــشتركة ولكــن املتفاوت ــسؤولية امل ــا امل ــا فيه ــو، مب ــادئ ري ــذ مب تنفي

، واســـتيعاب التكـــاليف البيئيـــة داخليـــا، ووضـــع أدوات “امللـــوث يـــدفع”التحـــوطي، ومبـــدأ 
  .تصادية لتعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياهتااق
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  العناصر الرئيسية إلطار حوكمة خيدم أغراض اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

وجــــودة احليــــاة، والبيئــــة، أحكــــام تــــنص علــــى الــــصحة،  (مقتــــضيات دســــتورية   •  
  )املستدامة والتنمية

   مؤاتسياسة مؤاتية وإطار تشريعي  •  
  آلية للتنسيق على الصعيد الوطين  •  
  خطط وأولويات وطنية  •  
مشاركة أصحاب املصلحة، مبن فـيهم النـساء وجمتمعـات الـشعوب األصـلية والعمـال                •  

  وسائر الفئات الضعيفة
  هياكل أساسية وطنية وقدرة مؤسسية حكومية يف جمال تقييم املخاطر وإدارهتا  •  
ال إدارة املخاطر لكفالة اختـاذ قـرارات مـستنرية وتتبـع التقـدم              معلومات أساسية يف جم     •  

  :، من قبيل ما يلياحملرز
معلومات بشأن املواد الكيميائية املـستوردة أو املـصّنعة أو املركّبـة أو املوجـودة يف                  -    

  مرحلة عبور أو املّتجر هبا
  بيانات سريرية ووبائية وبيئية  -    
  ل والتوزيع وطرق التعرضمعلومات عن السمية واملآ  -    
استراتيجية للرصد على الـصعيد الـوطين مـن أجـل دعـم عمليـات التقيـيم واملعلومـات                   •  

يئــة والب) علــف احليــوان(األساســية ألغــراض صــنع القــرار ورصــد الــسكان واألغذيــة  
  )فيها اهلواء واملياه والتربة والرواسب والنبات واحليوان مبا(

بالغ باملخاطر يف إطار إذكاء الوعي والتواصـل، وعمليـات          استراتيجيات االتصال لإل    •  
معلومـات سـهلة املنـال ويف حينـها ومناسـبة،           (تثقيف لدعم درء املخاطر واحلـد منـها         

  )مبا فيها املعلومات املنطبقة على الفئات الضعيفة
  دعم إجراء البحوث  •  
  توفري املوارد املالية  •  

م املتحــدة اإلمنــائي بــشأن إدمــاج اإلدارة الــسليمة للمــواد  الــدليل الــتقين لربنــامج األمــ  :املصدر
 ٢٠٠٩  األهداف اإلمنائية لأللفية، عامالكيميائية يف السياسات واخلطط القائمة على
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  تبادل املعلومات  -باء   
إن تبـادل املعلومــات والتواصــل الفعـال طــوال دورة حيــاة املـواد الكيميائيــة مهــا أمــران      - ١٢

ستخدمني من جتنب التعرض للمـواد الكيميائيـة اخلطـرة، وإدارة مـا يترتـب               أساسيان لتمكني امل  
حــوايل قــام وقــد أحــرز تقــدم يف هــذا اجملــال، إذ  . عليهــا مــن خمــاطر هتــدد املــستخدمني والبيئــة 

ــسجل إطــالق امللوثــات      بــصدد القيــام، بإعــداد  بلــدا، أو هــي   ٥٠  نظــام وطــين أو إقليمــي ل
 نفاذ الصكوك القانونية املوجبة لتطبيق النظام املنسق عامليـا          ؛ وبدأ يف كثري من البلدان     )٣(ونقلها

 وجيـري تطبيـق إجـراء املوافقـة املـسبقة عـن علـم مـن خـالل                   ؛لتصنيف املواد الكيميائية وومسهـا    
وقــد أنــشأت الوكــاالت ذات الــصلة مبوجــب االتفاقيــات املتعــددة األطــراف  . اتفاقيــة روتــردام

وتــشمل تلــك الــشبكات مركــز تبــادل . عيد الــدويلشــبكات للمعلومــات الكيميائيــة علــى الــص
املعلومــات الــذي جيــري إنــشاؤه وإدارتــه يف إطــار النــهج االســتراتيجي لــإلدارة الدوليــة للمــواد  
ــتوكهومل؛      ــردام واسـ ــازل وروتـ ــات بـ ــار اتفاقيـ ــات يف إطـ ــادل املعلومـ ــز تبـ ــة؛ ومركـ الكيميائيـ

ة الــصحة العامليــة ومنظمــة العمــل والبطاقــات الدوليــة للــسالمة الكيميائيــة الــيت أصــدرهتا منظمــ 
الدوليــة وتتوليــان اســتكماهلا؛ والبوابــة العامليــة للمعلومــات عــن املــواد الكيميائيــة الــيت حتتــضنها  

  . االقتصادي منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
وعلى الرغم من إتاحـة املزيـد مـن املعلومـات بـشأن املـواد الكيميائيـة وتيـسري إمكانيـة                       - ١٣

ال يـزال مثـة جمـال كـبري إلدخـال            املستدامة،للتنمية   مؤمتر القمة العاملي      عقد ع عليها منذ  االطّال
ويف الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة، أبرزت اللجنة بوجـه خـاص     . حتسينات عليها 

ــات        ــسمية، وال ســيما باللغ ــة وال ــسالمة الكيميائي ــات املتاحــة يف جمــال ال ــات والبيان أن املعلوم
وباإلضـافة إىل ذلـك، ال جيـري تبـادل املعلومـات املتعلقـة           . وطنية واحمللية، ال تـزال غـري كافيـة        ال

ببدائل املواد الكيميائية السامة مبا فيه الكفاية، رغم أمهية هذا التبـادل خـصوصا للبلـدان الناميـة       
يف دان مـن قـصور      وإضافة إىل ذلك، تعاين تلك البل     . والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية     

تفــسري املعلومــات املتــصلة بالــسالمة الكيميائيــة والــسمية ويف اســتخدام تلــك        القــدرة علــى  
  .املعلومات

ا،  ونقلـه  اتإطـالق امللوثـ   وفيما يتعلق بالعمل اجلاري يف جمـال تطبيـق نظـام سـجالت                - ١٤
 تعتـري البنيـة     أشار العديد من البلدان إىل أن النقص يف القدرات املؤسسية وأوجه القصور اليت            

  .التحتية للمختربات مها عائقان رئيسيان حيوالن دون تنفيذ هذا الصك

__________ 
 OECD Survey regarding the implementation of Economic Commission for Europe (ECE) 2009انظـر    )٣(  

Recommendation C(96) 41/final, on Pollutant release and transfer registers .  
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ــة فيتمثــل يف قــصور        - ١٥ ــة عــشرة للجن ــدورة الثامن ــا التحــدي اآلخــر الــذي ُحــدد يف ال أم
فتزايـد احتـواء املنتجـات علـى        . املعلومات املتصلة باملواد الكيميائية اليت حتتوي عليها املنتجـات        

ئيـة سـامة يهـدد صـحة اإلنـسان والبيئـة عنـد اسـتخدام هـذه املنتجـات وعنـد إعـادة                مواد كيميا 
وأضحت املنتجات احملتويـة علـى مـواد كيميائيـة ضـارة مـشكلة              . تدويرها أو حتوهلا إىل نفايات    

ــة علــى ذلــك ُدمــى األطفــال واملنــسوجات       ــة؛ ومــن األمثل ــة أيــضا بــسبب التجــارة الدولي عاملي
والفئات الضعيفة، مثـل األطفـال والنـساء احلوامـل، هـي            . واألثاثواجملوهرات واإللكترونيات   

ومـع  . أشد عرضة خلطـر جمموعـة متنوعـة مـن املـواد الـضارة الـيت تـدخل يف تركيـب املنتجـات                      
ذلــك، ال يوجــد نظــام عــاملي يــوفر للمــستهلكني وغــري املــستهلكني املعلومــات املتعلقــة بــاملواد   

  .الكيميائية املوجودة يف املنتجات
وقد حددت الدورة الثانية للمؤمتر الـدويل املعـين بـإدارة املـواد الكيميائيـة، املعقـودة يف                    - ١٦
. قــضية ناشــئةبوصــفها املــستخدمة يف تركيــب املنتجــات  ، املــواد الكيميائيــة٢٠٠٩مــايو /أيــار

 تنفيــذ مــشروع يهــدف إىل حتــسني املعلومــات املتعلقــة بــاملواد ،٤/ثانيــاوقــرر املــؤمتر، يف قــراره 
ميائية املستخدمة يف املنتجات، وشـجع أصـحاَب املـصلحة علـى تقـدمي الـدعم للمـشروع،                  الكي

  .سواء يف شكل مسامهة موضوعية أو بتوفري املوارد
/ اســتوكهومل، املعقــود يف أيــار وأضــاف االجتمــاع الرابــع ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة     - ١٧
ن االسـتخدام أو لفـرض قيـود        جديـدة إمـا لـسحبها هنائيـا مـ          ، تسع مواد كيميائيـة    ٢٠٠٩ مايو

على استخدامها، مبوجب االتفاقية، مبا فيها املـواد الكيميائيـة الـصناعية املـستخدمة علـى نطـاق          
  .واسع يف املنتجات وغريها من املواد

ولكفالة توليد املعلومات وتبادهلا بفعالية وكفاءة، ال بد من العمل التعاوين على مجيـع                - ١٨
  :املستويات من أجل

ــا،          )أ(   ــة وومسه ــواد الكيميائي ــصنيف امل ــا لت ــوائم عاملي ــام املت ــذ النظ ــضي يف تنفي امل
، واملشاركة يف إجـراءات املوافقـة املـسبقة عـن           ونقلها اتطالق امللوث وطنية إل  تسجالووضع  

علم ويف تنفيذها، واالستفادة الكاملة مما هـو قـائم مـن شـبكات املعلومـات الدوليـة واإلقليميـة                    
 متـر    ما يلـزم مـن التـدريب واملـساعدة التقنيـة للبلـدان الناميـة والبلـدان الـيت                   ذات الصلة، وتوفري  

  اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛
أصـحاب املـصلحة    تعزيز املعارف والتدريب والتثقيف والتوعيـة لفائـدة مجيـع             )ب(  

مبن فيهم اخلـرباء واملـشرعون والـسياسيون ومقـررو الـسياسات واملزارعـون والعمـال               الوطنيني،  
والشركات املنتجة واملصنعة واملؤسسات العامة والوطنيـة، فيمـا خيـص اإلدارة الـسليمة للمـواد                

  الكيميائية على امتداد سلسلة األنشطة املضيفة للقيمة؛
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، وإدمــاج اكتــساب املعلومــات املتعلقــة “ال بيانــات، ال تــسويق”تنفيــذ مبــدأ   )ج(  
. مليـة تطـوير املـواد الكيميائيـة وتـسويقها     بـاملواد اخلطـرة وإدارة تلـك املعلومـات ونـشرها يف ع     

. ومتثل إتاحة هـذه املعلومـات واملعـارف للجميـع أمـرا أساسـيا لوضـع أدوات الوقايـة واحلمايـة                    
ويشمل ذلك تقييم اخلواص اخلطرة للمـواد الكيميائيـة وتعزيـز أنظمـة فحـص املـواد الكيميائيـة                   

  اجلديدة اليت تدخل السوق، وتقييم تلك األنظمة؛
عزيــز حــق اجملتمــع احمللــي يف اكتــساب املعرفــة عــن طريــق لواصــق املنتجــات،  ت  )د(  

والتقـــارير البيئيـــة، وتقييمـــات األثـــر البيئـــي، وكـــشوفات تـــدقيق حالـــة البيئـــة، وقـــوائم جـــرد 
وينبغـي إتاحـة البيانـات املتعلقـة باآلثـار الـصحية والبيئيـة        . االنبعاثات وما شاهبها مـن الـصكوك     

  يائية للجمهور؛النامجة عن املواد الكيم
نشر املعلومات املتعلقة باحملتويات الكيميائيـة للمنتجـات واآلثـار النامجـة عنـها                )هـ(  

ويلزم القيام مبزيد من املبادرات اليت تشجع املنتجني على حتمل املـسؤولية            . على صحة اإلنسان  
ركيـب  عن توفري معلومـات واضـحة ومتاحـة للجمهـور عـن املـواد الكيميائيـة الـيت تـدخل يف ت                     

  املنتجات؛
تعزيــز وصــول اجلميــع إىل معلومــات موثوقــة متعلقــة بــاملواد اخلطــرة باعتمــاد     )و(  

  نظام عاملي لنقل املعلومات املتصلة باملخاطر واألخطار؛
إقامــــة شــــبكات عامليــــة لتــــسهيل تبــــادل املمارســــات اجليــــدة واملنــــهجيات   )ز(  

   املواد اخلطرة؛والتدخالت والُنهج ونتائج البحوث، من أجل حتسني إدارة
ــز  )ح(   ــادل املعلومـــات  تعزيـ ــبكات تبـ ــة شـ ــامج  اإلقليميـ ــدعمها برنـ ــم  الـــيت يـ األمـ
  ؛للبيئة املتحدة

والبلـدان الناميـة، مبـا فيهـا      بـني البلـدان املتقدمـة النمـو        تبـادل املعلومـات    تعزيز  )ط(  
  املواد الكيميائية؛ نتائج البحوث املتعلقة بسمية

ـــ    )ي(   ــات بــ ــادل املعلومـــ ــز تبـــ ــدائل املأتعزيـــ ــواد  شأن البـــ ــة للمـــ ــة واملتاحـــ مونـــ
  .السامة الكيميائية

  
  السالمة الكيميائية، والوقاية من املخاطر واحلد منها  -جيم   

للسالمة الكيميائية والوقاية من املخاطر واحلد منها أمهيـة حامسـة يف جـين فوائـد املـواد                    - ١٩
  .إلنسانا وصحة البيئة على الكيميائية دون مكابدة آثارها السلبية
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ــات يف        - ٢٠ ــدات اآلف ــزمن اســتخدام مبي ــائي امل ــسية للتلــوث الكيمي ــشمل املــصادر الرئي وت
واألنــشطة الــصناعية، واملخزونــات  األعمــال الزراعيــة، واالنبعاثــات النامجــة عــن توليــد الطاقــة 

  . من املواد الكيميائية املنتهية الصالحيةتقادمةامل
 النامية، مبا فيها األطفال والنساء والشعوب األصـلية         وتعاين الفئات الضعيفة يف البلدان      - ٢١

نتيجـة التعـرض ملـستويات عاليـة مـن املـواد الكيميائيـة              غري متناسـبة    والفقراء والعمال، من آثار     
املوجودة يف أشياء من بينـها املـاء والغـذاء واملـسكن والظـروف املهنيـة، إضـافة إىل عـدم إدراك                      

  .ن من املخاطر الكيميائيةضرورة محاية أنفسهم ومحاية اآلخري
 استهالك املواد الكيميائية يف البلدان النامية حاليـا مبعـدل أكـرب ممـا هـو عليـه يف                    زدادوي  - ٢٢

ومــن دون . ٢٠٢٠البلــدان املتقدمــة النمــو، وقــد يــشكل ثلــث االســتهالك العــاملي حبلــول عــام 
ــادة     ــة، ســيؤدي هــذا االجتــاه إىل زي ــسليمة للمــواد الكيميائي ــسلبية  اإلدارة ال ــار ال التلــوث واآلث

موجـودة  فـإن خطـر مـادة كيميائيـة         وعالوة علـى ذلـك،      . األخرى اليت تسببها املواد الكيميائية    
نتـشار عـن طريـق البيئـة يف اهلـواء ويف املـاء       االقد يؤثر يف دول أخرى بسبب إمكانية  يف بلد ما  

  .ويف األنواع احليوانية املهاجرة
اميـة إىل القـدرات واملعـارف القانونيـة واملؤسـسية والبـشرية       وتفتقر كثري من البلدان الن    - ٢٣

ويف كـثري مـن البلـدان الناميـة،         . األساسية الالزمة إلجراء تقييم خماطر املواد الكيميائية وإدارهتـا        
وكــثريا مــا تــؤدي إىل زيــادة   حتتــل زيــادة اإلنتــاج الزراعــي مرتبــة الــصدارة يف خطــط التنميــة،  

بيد أن خطط التنمية تلك نادرا ما حتتوي على بنـود لتقيـيم   . اعيةاستخدام مبيدات اآلفات الزر  
مبيــدات اآلفــات وإدارهتــا بــصورة فعالــة، أو علــى طــرق بديلــة مثــل اإلدارة املتكاملــة لآلفــات   

وعالوة على ذلك، ففي كثري من احلاالت، ُتستورد تلـك املبيـدات بـشكل              . واإلنتاج العضوي 
م يــشري إىل كيفيــة التعامــل الــسليم معهــا، ممــا يعــرض   غــري قــانوين وتعــاد تعبئتــها دون أي وســ 

  .مستخدميها للمخاطر
ــة و    - ٢٤ ــشركات الوطنيـ ــوم الـ ــة، تقـ ــدان الناميـ ــم  /ويف البلـ ــصغرية احلجـ ــسات الـ أو املؤسـ

واملتوسـطة احلجـم بتنفيـذ نـسبة كــبرية مـن األنـشطة الـصناعية الــيت تنطـوي علـى وجـود املــواد           
ــا  ــة فيه ــشركا  . الكيميائي ــك ال ــاين تل ــن نقــص     وتع ــان، م ــن األحي ــثري م ت واملؤســسات، يف ك

القدرات البشرية والتقنية يف جمـال اعتمـاد األدوات واملنـهجيات الالزمـة لكفالـة محايـة العمـال                   
ــع   ــصناعات الواســ ــستخدمة يف الــ ــات املــ ــات واملنتجــ ــالمة العمليــ ــدان  وســ ــاق يف البلــ ة النطــ

  .النمو املتقدمة
هـات فيمـا يتعلـق باالسـتخدامات الـصناعية          ويف الوقت احلاضـر، لـيس هنـاك أي توجي           - ٢٥

ونظرا إىل االجتاهات احلالية، ومع زيادة إنتاج املواد الكيميائية واسـتخدامها           . للمواد الكيميائية 
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فالبلـدان حتتـاج إىل توجيهـات    . يف البلدان النامية، أصبحت احلاجة إىل هذه التوجيهـات ملّحـة   
  .ة ومتسقة وموجهة إىل قطاعات حمددةومعايري متفق عليها دوليا ومتناسقة ومتكامل

وجتدر اإلشارة إىل أن الدول النامية اجلزرية الصغرية تتعرض بشكل متزايد إىل حركـة                - ٢٦
النفايات واملواد الكيميائية اخلطرة عرب احلدود، اليت تنطلق من الـرب وتنقلـها الـسفن أساسـا مـن                   

 البيئية للدول الناميـة اجلزريـة الـصغرية،         ونظرا إىل اهلشاشة  . خارج مناطقها االقتصادية اخلالصة   
واعتمادهـــا الكـــبري علـــى املـــوارد الـــساحلية والبحريـــة، واخنفـــاض قـــدرهتا االســـتيعابية البيئيـــة  
واالجتماعية واالقتصادية، فإن فداحة اخلطر الذي يهدد هذه الدول من جراء املواد الكيميائيـة              

  .الدول األخرىعليه احلال يف أشد مما هي 
إال أن تلك األدوات قـد اسـتحدثت        . ناك العديد من أدوات تقييم املخاطر وإدارهتا      وه  - ٢٧

لــذلك، تــدعو احلاجــة إىل تكييــف أدوات  . ظروفهــا اخلاصــةوفقــاً ليف البلــدان املتقدمــة النمــو  
 -البيئيـة واإليكولوجيـة واالجتماعيـة        ومنهجيات التقييم وتطويرها حبيث تتالءم مـع الظـروف        

ــ ة ذات الــصلة بــإدارة املــواد الكيميائيــة يف البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت متــر    االقتــصادية الوطني
  .اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

 بـدائل مأمونـة    تطـوير  ضـرورة  املـواد الكيميائيـة اخلطـرة      على البلدان اعتماد أثبت وقد  - ٢٨
ام املــواد املــواد الكيميائيــة الــضارة أو وضــع هنــج بديلــة للحــد مــن اســتخد   حتــل حمــل ميكــن أن

  .الكيميائية وإطالقها
وتعتمد السياسات والتدابري الفعالة الرامية إىل ضمان السالمة الكيميائيـة والوقايـة مـن                - ٢٩

  : على عدد من األنشطة، من قبيلهااملخاطر واحلد من
زيـــادة الـــوعي بأمهيـــة الـــسالمة الكيميائيـــة يف أوســـاط صـــانعي القـــرار علـــى   )أ(  

لـــي، وكـــذلك القطـــاع اخلـــاص واجملتمـــع املـــدين ومـــستخدمي املـــواد الـــصعيدين الـــوطين واحمل
وهذا شرط أساسي جلعل اختـاذ التـدابري الالزمـة للوقايـة مـن اآلثـار الـسلبية للمـواد                    . الكيميائية

  الكيميائية على البيئة وصحة اإلنسان واحلد من تلك اآلثار أولوية وطنية؛
يل اسـتخدام املـواد الكيميائيـة       وضع نظام قانوين فعال ينص على قواعد لتسج         )ب(  

وال بـد أن يـشمل ذلـك النظـام كامـل دورة حيـاة               . وتقييم ذلك االستخدام وفرض قيـود عليـه       
. املواد الكيميائية، مبـا يف ذلـك إنتاجهـا ونقلـها واسـتخدامها وإعـادة تـدويرها والـتخلص منـها                    

ن اإلطـار التنظيمـي تنفيـذ       وينبغـي أن يتـضم    . ويتسم تنظيم تسويق املواد الكيميائية بأمهية بالغـة       
وتطبيق الصكوك الدولية امللزمة قانونا، مثل اتفاقيات منظمة العمـل الدوليـة واالتفاقـات البيئيـة      
املتعددة األطراف املتعلقة باملواد الكيميائيـة والنفايـات، وكـذلك املعـايري واالتفاقـات الطوعيـة،                

  ات اآلفات واستخدامها؛من قبيل املدونة الدولية لقواعد السلوك يف توزيع مبيد
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وضع تشريعات ناظمـة لاللتزامـات والتعويـضات املتعلقـة باألضـرار البيئيـة يف                 )ج(  
وميكـن النظـر يف تطبيـق       . إطار اسـتكمال النـهج التـشريعي التقليـدي يف إدارة املـواد الكيميائيـة              

صــكوك مبتكــرة قائمــة علــى الــسوق، حيــث ميكــن أن تــساعد يف احلــد مــن اســتخدام املــواد      
  لكيميائية الضارة؛ا

تعزيز القدرات البشرية الوطنية يف جمال التقيـيم الفـين وإدارة املـواد الكيميائيـة                 )د(  
ويتطلــب ذلــك تــوفري التــدريب املكثــف للمــوظفني، مبــن فــيهم مــسؤولو   . طــوال دورة حياهتــا

  اإلنفاذ واملفتشون وموظفو اجلمارك؛
ــة لرصــد وجــو      )هـ(   ــة الالزم ــدرات املختربي ــة الق ــة   تنمي ــة يف البيئ ــواد الكيميائي د امل
وميكـن القيـام بـذلك عـن طريـق التعـاون اإلقليمـي ودون اإلقليمـي مـن أجـل خفـض                       . وآثارها

  على امليزانيات الوطنية؛ضغوط ال
ــواد          )و(   ــة مــن امل ــة مــسألة املخزونــات احلالي ــف األنــشطة الراميــة إىل معاجل تكثي

ــة  ــةاملتقادمــة الكيميائي ــة للبيئ بلــدان إىل وضــع اســتراتيجيات اســتباقية لتجنــب   وحتتــاج ال. امللوث
ب حسُتــ حيظــر اســتعماهلا أو تــراكم خمزونــات كــبرية مــن املــواد الكيميائيــة يف املــستقبل عنــدما 

  األسواق؛ من
ــة علــى منتجــات وتكنولوجيــات      )ز(   تعزيــز إجــراء البحــوث الــصناعية واألكادميي

رة، والتــشجيع علــى اتبــاع ُنهــج أكثــر  بديلــة أكثــر أمانــا إلحالهلــا حمــل املــواد الكيميائيــة اخلطــ  
  استدامة، من قبيل اإلدارة املتكاملة لآلفات وأساليب الزراعة العضوية؛

تقييم األساليب احلالية على الصعيد الدويل لتقـدير حجـم املخـاطر الكيميائيـة                )ح(  
. حلـة انتقاليـة   ومعاجلتها، وتكييفها مع احتياجات البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتـصاداهتا مبر           

وهنا، ينبغي النظر يف وضع رموز ومعايري دولية للمواد الكيميائية الـصناعية علـى غـرار املدونـة                
وميكـن لتلـك املبـادرات اإلفـادة     . الدولية لقواعد السلوك يف توزيع مبيدات اآلثار واسـتخدامها       

يميائية وومسها، وسـجالت   من املواد والُنهج القائمة مثل النظام املنسق عامليا لتصنيف املواد الك          
وينبغــي . إطــالق امللوثــات ونقلــها، وميكنــها أخــذ اخلــربات الوطنيــة واإلقليميــة يف احلــسبان       

للمنظمــات املــشاركة يف الربنــامج املــشترك بــني املنظمــات املعــين بــاإلدارة الــسليمة للمــواد          
ايري املتناسـقة للمـواد     الكيميائية، النظر يف العمل سوية على تزويد البلدان هبذه التوجيهات واملع          

  .الكيميائية الصناعية
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  الرصد  -دال   
نظــرا للكميــات الــضخمة مــن املــواد الكيميائيــة الــيت جيــري إنتاجهــا واملتــاجرة هبــا            - ٣٠

ميكـن عمليـا رصـد مجيـع املـواد الكيميائيـة بـنفس               لتنوع خصائـصها، ال   اعتباراً  واستخدامها، و 
رة للقلق هي املواد اخلطرة اليت تدوم يف البيئـة والـيت تنتقـل            إثا فاملواد الكيميائية األكثر  . الطريقة

  .ملسافات طويلة يف البيئة اليت انطلقت منها
الــربامج الــيت ترصــد التــأثريات  : وتنقــسم معظــم بــرامج الرصــد احلاليــة إىل فئــتني، مهــا   - ٣١

ــسان       ــى صــحة اإلن ــأثريات عل ــيت ترصــد الت ــربامج ال ــة، وال ــائي (البيئي ــش). الرصــد األحي مل وت
. باتــاتمؤشــرات الرصــد البيئــي التربــة واهلــواء واملــاء واإلبــالغ عــن احلــوادث واحليوانــات والن 

ــائي  مؤشــرات أمــا ــدم والبــول واإلبــالغ عــن احلــوادث     الرصــد األحي فتــشمل حليــب األم وال
وقـد يتـألف برنـامج الرصـد، علـى سـبيل املثـال، مـن               . واألغذية وغريهـا مـن املنتجـات املنــزلية        

تيادية للعينات مـن أجـل حتديـد مـستويات املعـادن الثقيلـة يف املـواد الغذائيـة غـري                     الفحوص االع 
  .املصنعة مثل اللحوم

  
   األول الشكل

  الكيميائية املواد لرصد املستخدمة املؤشرات
    
  
 

 

  
  
  
  
    

 العلميـة،  املؤلفـات و املنتـديات  يف الرصـد  أسـاليب  عن معلومات على االطالع ميكنو  - ٣٢
ــا ــك يف مب ــاريرالت ذل ــصادرة ق ــة عــن ال ــصحة منظم ــة ال ــامج العاملي ــم وبرن ــة املتحــدة األم  .للبيئ
ــد ــة جتمعــت وق ــي الرصــد معلومــات غالبي ــة خــالل مــن البيئ ــة اجلمعي ــوم الدولي ــرض، لعل  التع

 قاعــدة توجــد وال .البيئيــة األوبئــةو التعــرض علــوم جملــة حتــت عنــوان تــصدره الــذي واملنــشور
 والبيانـات  املعلومـات  بـل إن   ،حيـائي األ الرصـد  سـاليب أ عن معلومات تتضمن   مركزية بيانات

 الرصد

الصحة 
  البشرية

الرصد (
 )األحيائي

 البيئة

/احليوان
 نباتال

اإلبالغ عن
 اهلواء املاء احلوادث

املواد 
/ الغذائية

األدوات 
 املرتلية

اإلبالغ عن 
 الدم البول احلوادث
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 الكيميائيــة املــواد رصــد عمليــة يف وتــشارك .بــني شــىت املــصادر متنــاثرة املوضــوع هبــذا املتعلقــة
 بالقــضايا املعنيـة  الوكــاالت مـن  غريمهــاو لبيئـة ل املتحــدة األمـم  وبرنــامج العامليـة  الــصحة منظمـة 

 الـدعم  الـدويل  البنك ويقدم .ستوكهوملا اتفاقية مثل طرافاأل املتعددة واالتفاقيات ،الكيميائية
 قبيــل مــن أيــضاً معنيــة أطــراف وتــشارك .الــصلة ذات للــربامج البــشرية املــوارد جمــال ويف املــايل

 األورويب املركـز  يقـدم  املثـال،  سـبيل  فعلـى  .حيائياأل الرصد عملية يف احلكومية غري املنظمات
 لـربح، ا إىل هتـدف  ال علميـة  مجعيـة  وهـو  ،واد الكيميائيـة  املـ  ومسـوم  اإليكولوجية السموم لعلوم

 .حيائياأل الرصد بيانات تفسري عملية بشأن توجيهات

 والبلــدان النمــو املتقدمــة البلــدان بــني كــبرية تفاوتــات توجــد الــوطين، الــصعيد وعلــى  - ٣٣
 تتمتــع مبــوارد ، الــيت فالبلــدان املتقدمــة النمــو اجملهــزة.الرصــد بــرامج بتنفيــذ يتعلــق فيمــا الناميــة
 .الكيميائيـة  امللوثـات  لرصـد  النطـاق  واسـعة  بأنـشطة  اضطلعت حتليلية، قدراتمتلك  و خمصصة
 امللوثـات  تركيـزات  متوسـط  برصد والتقييم للرصد األورويب الربنامج يقوم املثال، سبيل وعلى

ــة العــضوية ــيم ألغــراض ،شــهريا هبــا واإلبــالغ الثابت  .احلــدود عــرب اهلــواء تلــوث معــدالت تقي
 أن غـري  الناميـة،  البلـدان  يف الكيميـائي  التلـوث  من قدر وجود األحيان من كثري يف لوحظ وقد
 ذات بيانـات  تولـد  أن شـأهنا  مـن  للرصـد  فعالـة  بـرامج  تعـاين مـن غيـاب      مـا  كـثرياً  ذه البلـدان  ه

 احلكوميـة  والـشبكات  األكادمييـة  الـشبكات  بـني  اختالفـات  هنـاك  ذلـك،  على وعالوة .مغزى
 .بينها فيما الربط  حتسنيوميكن البيئي؛ رصدلبا املعنية

 اآلثـار  رصـد إن   :التاليـة  احلقـائق  الرصـد  جهـود  تواجـه  الـيت  العامـة  التحديات وتشمل  - ٣٤
 تـتغري  قـد  إذ الـصعوبة،  غايـة  يف هـو أمـر    والبيئـة  البـشرية  الـصحة  علـى  الكيميائيـة  للمواد العامة
 املــواد تــشكلها الــيت احملتملــة طرللمخــا رصــد يوجــد الو أخــرى؛ مــؤثرات بفعــل اآلثــار تلــك

 الكيميــائي التلــوث عــن كافيــة رصــد بيانــات توجــد الو حياهتــا؛ دورة مــدار علــى الكيميائيــة
  .للمؤشرات احلالية القائمة نطاق توسيع يلزمو التلوث؛ هلذا وتعرض اإلنسان البيئية للوسائط

 كـل  التحديـد  وجـه  ىعلـ  تتنـاول  للرصـد  بـرامج  لوضـع  اجلهـود  من املزيد بذل وينبغي  - ٣٥
 جهـود  بتعزيـز  املتعلقـة  سياساتالـ  خيـارات  تـشمل  أن وينبغي .الكيميائية احلياة دورة يف نقطة
  :يلي ما الرصد

 جمــال يف أكــرب اًاســتثمار يتطلــب وهــذا .الرصــد مؤشــرات مــن املزيــد وضــع  )أ(  
 املــواد رصــد يــصبحالكــشف لكــي  وآليــات الرصــد تقنيــات حيــث مــن التكنولوجيــا املتطــورة

 ؛أكرب بقدر متاحاً الكيميائية

ــسني اســـتخدام   )ب(   ــات حتـ ــات واســـتقراء املوجـــودة البيانـ  أفـــضل وضـــعل البيانـ
 إنـشاء  ويلـزم  .الرصـد  طريـق  عـن  اجملّمعـة  املعلومـات  على احلصول إمكانية وزيادة املمارسات،
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 لوأفـض  الكيميائيـة  املـواد  فئـات  مـن  فئـة  بكـل  تتعلـق  معلومـات  تتـضمن  مركزية بيانات قاعدة
 والبيئـة  العامـة  الـصحة  جمـايل  يف اخلـرباء  بـني  اجلمـع  أيـضاً  ويلـزم  .رصـدها  يف املتبعة املمارسات

  والرصد؛ للمراقبة متكامل شامل نظام إطار يف وذلك أنشطة، من به يضطلعون وما

 مبــوارد القائمــة الــربامج ودعــم منــسقة، بطريقــة الرصــد بــرامج نطــاق توســيع  )ج(  
 الــيت ســتوكهوملا اتفاقيــة إطــار يف العامليــة الرصــد خطــة دعــم يلــزم ،املثــال ســبيل فعلــى .كافيــة
 احملرز؛ التقدم تقييم مواصلة لكي يتسىن الثابتة، العضوية امللوثات مستويات تقييم إىل هتدف

 أن الكيميائيــة للمــواد ميكــن إذ الثنائيــة، أو اإلقليميــة التعاونيــة األنــشطة تعزيــز  )د(  
ــدة مــسافات عــرب تنتقــل ــلومي .بعي ــامج ث ــيم رصــد برن  للتعــاون منوذجــاً الــشمايل القطــب وتقي
 ؛)٤(املثمر

 املــوارد تعزيــز وميكــن .وتعزيزهــا الناميــة البلــدان يف التحليليــة القــدرات زيــادة  )هـ(  
 إنـشاء  وينبغـي  النمو؛ املتقدمة البلدان يف القائمة الربامج بني االتصال حتسني طريق عن البشرية

 يف اخلـربة  مـستوى  لتحـسني  تدريبيـة ال ربامجالـ  ووضع اخلرباء، كاتوشب  اخلربة مراكز تعزيز أو
 إىل هتـدف  الـيت  املعـايري،  مبضاهاة املتعلقة تلك قبيل من الربامج، تشجيع وينبغي .النامية البلدان
 العاملي؛ الصعيد على البيانات مقارنة تسهيل وكذلك ،اجلودة ومراقبة اجلودة ضمان تعزيز

 طريـق  عـن  األولوية، حبسب رصدها يتعني اليت احملددة يائيةالكيم املواد ترتيب  )و(  
 .اخلطرة الكيميائية املواد خمتلف آثار مقارنة

  
 الناشئة القضايا  - هاء  

 الـيت  الناشـئة  القـضايا  مـن  عـدد  هنـاك  التقليديـة،  اخلطـرة  الكيميائيـة  املواد إىل باإلضافة  - ٣٦
 املعـين  الـدويل  للمـؤمتر  الثانيـة  الـدورة  دتحـد  ،٢٠٠٩ مـايو /أيار ففي .باتت تثري اهتماما بالغا   

 الكيميائيــة واملــواد اإللكترونيــة، والنفايــات النــانو، تكنولوجيــا  قــضاياالكيميائيــة املــواد بــإدارة
 .العامـة  الـسياسة  جمـال  يف ناشـئة  قـضايا  بوصـفها  ،الطالء يف والرصاص ،املنتجات يف املوجودة

 أو فعليـة  خمـاطر  تـشكل  وهي ،هي تعاجل مبا فيه الكفاية     وال   كافياً اعترافاً تلقى ال القضايا فهذه
  .والبيئة البشرية الصحة على حمتملة
 .النـانو  تكنولوجيا إزاء خاص بوجه القلق عن أُعرِب للجنة، عشرة ثامنةال الدورة ويف  - ٣٧
 ة،النانونيـ  للمـواد  احملتملـة  املخاطر عن جداً القليل سوى فعَرُي ال أنه إىل املشاركون أشار فقد
 .الغذائيـة  واملـواد  والـصناعية  املرتليـة  املنتجـات  مـن  واسـعة  طائفـة  يف بالفعل تستخدمباتت   اليت

__________ 
 املتحـدة  والواليـات  جوالنـروي  اوكنـد  وفنلنـدا  والـسويد  والـدامنرك  وأيـسلندا  الروسـي  االحتاد الربنامج يف يشترك  )٤(  

  ).أالسكا( األمريكية
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 األدلـة  إىل بالنظر ،الشمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة باململكة امللكية اجلمعية وأوصت
 النانويـة  اجلزيئـات  تعامـل  أن ينبغي بأنه النانونية، مسية جسيمة يف املواد    خماطر بوجود املستجدة
 ضــمن إدراجهــا قبــل للــسالمة جديــدة لتقييمــات ختــضع أنو جديــدة، كيميائيــة مــواد بوصــفها
  .االستهالكية املنتجات

 ورغـم  .الناميـة  البلـدان  يف سـيما  وال آخـر،  رئيـسياً  شـاغالً  اإللكترونية النفايات ومتثل  - ٣٨
 املختلفـة،  الدوليـة  املنظمـات  انـب ج مـن  الناشـئة  القـضية  هذه ملعاجلة اجلهود ببعض االضطالع
 اسـتخدام  تقليـل  أجـل  مـن  خاصـةً  ،اجلهـد  مـن  املزيـد  بـذل  يلـزم  بازل، اتفاقية إطار يف وخباصة
 .اإللكترونية املنتجات يف  إىل أدىن حداخلطرة الكيميائية املواد
 املخـاطر  لتقيـيم  جديـدة  اختبـار  طـرق  وضـع علـى    احلكوميـة  الوكـاالت تعكف شـىت    و  - ٣٩

 يف أساســاً جيــري العمــل هــذا أن بيــد .الكيميائيــة املــواد تــشكلها الــيت الناشــئة البيئيــةو الــصحية
 تعزيــزنـداء قويــا مـن أجـل     للجنـة  عـشرة  ثامنــةال الـدورة  قــد وجهـت و .النمـو  املتقدمـة  البلـدان 

 هنـج  اتبـاع  أمهيـة  علـى  أيـضاً  وُشـدِّد  .الناميـة  البلـدان  شملت أن ينبغياليت   التعاونية، اإلجراءات
 . يف معاجلة القضايا الناشئةيحتوط

 يف التقـدم  بعـض  الثانية تهدور يف الكيميائية املواد بإدارة املعين الدويل ملؤمترا أحرز وقد  - ٤٠
 وقـرر  ،الطالء يف الرصاص بشأن عاملية شراكة إقامة املؤمتر أيد ،٤/ ثانيا القرار ففي .اجملال هذا
 وبغيـة  .املنتجـات  يف الكيميائيـة  بـاملواد  تعلقـة امل املعلومـات  حتـسني  مـسألة  ملعاجلة مشروع تنفيذ

 ،عمـل  حلقـة  عقـد  ررَّقَـ َت واإللكترونيـة،  الكهربائيـة  باملنتجـات  املتعلقـة  القـضايا  يف النظرتعميق  
ــهو ــذا الــشأن   دعــوة املــؤمتر وجَّ ــة اجلهــات إىلهب ــزم مــن    املعني  .واملــوارد ةاخلــرب لتــوفري مــا يل

 إىل املـساعدة  تقـدمي  علـى  املعنيـة  اجلهـات  يف قراره  املؤمتر شجع النانو، بتكنولوجيا يتعلق وفيما
 الالزمـة،  القـدرات  تعزيـز  أجـل  مـن  انتقاليـة  مبرحلـة  اقتـصاداهتا  متـر  الـيت  والبلـدان  النامية البلدان
 احلـصول  إمكانيـة  تيـسر  أن اإليهـ  وطلـب  البحوث، جمال يف معاً العمل إىل املعنية اجلهات ودعا
 ملناقـشة  اتـصال  فريـق  إنـشاء  علـى  املـؤمتر  وافـق  ذلـك،  إىل باإلضـافة و .وتبادهلـا  املعلومـات  على

لألعمــال  الالزمــة الترتيبــات ذلــك يف مبــا دوراتــه، بــني مــاالفاصــلة  للفتــرة املؤســسية الترتيبــات
  . الناشئةالعامة السياسة املقبلة يف جمال قضايا

 ،املـستويات  مجيـع  علـى  متـضافرة  إجـراءات  بـشأهنا  ُتتََّخـذ  أن الناشئة القضايا وتستحق  - ٤١
  :بينها من

 بغيـة احلـد    الناشـئة،  بالقـضايا  يتعلق فيما املخاطر تقييم دووجه البحوث تعزيز  )أ(  
ــة، املــواد تــشكلها الــيت املخــاطر مــن ــة املــواد بينــها ومــن الكيميائي  اخلاضــعة اجلديــدة الكيميائي

 اإللكترونيـــة لنفايـــاتا تـــشكلها الـــيت املخـــاطر وكـــذا األطـــراف، املتعـــددة البيئيـــة لالتفاقـــات
  النانونية؛ والتكنولوجيات
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 إدارة هيئــة بوصــفه الكيميائيــة، املــواد بــإدارة املعــين الــدويل بــاملؤمتر االســتعانة  )ب(  
 إجـراءات  اختـاذ  أمهيـة  إىل االنتبـاه  لتوجيه الكيميائية، للمواد الدولية لإلدارة االستراتيجي النهج
 إىل والتوصـل  اإلجـراءات،  هـذه  اختـاذ  والدعوة إىل  ها،نشوئ حال الناشئة القضايا بشأن مناسبة
  التعاونية؛ اإلجراءات أولويات بشأن آراء توافق

 االتـصال  فريـق  مثـل  الناشـئة،  بالقـضايا  املعنيـة  القائمـة  واملـشاريع  الربامج دعم  )ج(  
 النـهج  عمـل  وحلقـة  العامـة؛  الـسياسة   جمـال  يف الناشئة بالقضايا املعين االستراتيجي للنهج التابع

 بــازل اتفــاقييت أمانتــا تعقــدها أن املقــرر واإللكترونيــة الكهربائيــة املنتجــات بــشأن االســتراتيجي
 املتحــدة األمــم معهــد بــني والــشراكة الــصناعية؛ للتنميــة املتحــدة األمــم ومنظمــة كهوملوواســت

 ةمعاجلــ إىل هتــدف الــيت ،االقتــصادي امليــدان يف والتنميــة التعــاون ومنظمــة والبحــث للتــدريب
 ،انتقاليـة  مبرحلـة  اقتـصاداهتا  متـر  الـيت  والبلـدان  النامية البلدان يف القدرات وتنمية التوعية مسائل
 بـه  اضـطلعت  الـذي  والعمـل  املـصنعة؛  يةنالنانو واملواد يةنالنانو بالتكنولوجيا يتعلق ما يف وذلك
 لــإلدارة مــاتاملنظ بــني املــشترك والربنــامج االقتــصادي امليــدان يف والتنميــة التعــاون منظمــة
 إىل االنتقــال وعمليــة بــالفلور املــشبعة الكيميائيــة املــواد إدارة بــشأن الكيميائيــة للمــواد الــسليمة
 أماناً؛ أكثر بدائل

  .البلدان بني الصلة ذات املعلومات تبادل تعزيز  )د(  
  

 الشراكات  - واو  
 .املعنيــة اجلهــات عمجيــ مــشاركة علــى الكيميائيــة لمــوادل بيئيــاً الــسليمة دارةاإل تعتمــد  - ٤٢
 الــصلة، ذات املعنيــة اجلهــات مبــشاركة تتخــذ األرجــح أن تنفــذ القــرارات بنجــاح عنــدما مــنو
 تتـيح  ال اجلهـات  هـذه ف. ة واجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص       احلكوميـ  غـري  املنظمات ذلك يف مبا

 املعلومـــات أيـــضاً تـــوفر بـــل ،صـــول إىل جمموعـــة واســـعة مـــن اخلـــربات الو إمكانيـــةفحـــسب 
 يف جبهـود  تـضطلع  وقـد  .العامـة  الـسياسة  خيـارات  تقيـيم  يف هبـا  يـستعان  اليت الصلة ذات ليةاحمل

 وإذكـاء  اجلمهور وتثقيفاحمللي   اجملتمع مع التواصل أنشطة وكذا ، ومجعها البيانات رصد جمال
  .الوعي
 يف املعنيـة  اجلهـات  هـذه  تؤديـه  الـذي  اهلـام  الـدور ب املتزايـد  االعتـراف  فـإن  ذلـك،  ومع  - ٤٣

ــسياسات ــاملواد املتعلقــة العامــة ال ــة ب ــه مل وإدارهتــا، الكيميائي ــيح جهــود تواكب  تلــك اشــتراك تت
مــن غيــاب الــدعم    البلــدان بعــض وتعــاين .الــسياسات صــوغ عمليــات يف بفعاليــة اجلهــات
 ألنــشطةاملخصــصة ل املــوارد بينمــا تظــل القــرار، صــنع عمليــة يف اجلمهــور ملــشاركة احلكــومي

  .صعبة املنال أويف احلدود الدنيا  املعنية جلهاتبا الصلة ذات
 واملؤسـسات  اخلـاص  والقطـاع  الوطنيـة  احلكومات بني القائمة الشراكات تعزيز ويلزم  - ٤٤

 مـن  زيـد امل توفري  أيضا ويلزم الكيميائية، للمواد السليمة اإلدارة ألغراض املدين واجملتمع البحثية
 املعنيـة  املـدين  اجملتمـع  ومنظمـات  احلكوميـة  غـري  للمنظمـات  القدرات وبناء والتقين املايل الدعم
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 صـوغ  عمليـات  يف وفعـال  مـسؤول  حنـو  علـى  إلتاحة وتيسري مـشاركتها    وذلك العام، بالصاحل
  :يلي ما اليت ستتخذ يف املستقبل اإلجراءات تشمل أن ينبغي وهنا، .السياسات
 العلميــة يــاتواجلمع األكادمييــة واألوســاط املــدين اجملتمــع مــع التعــاون تعزيــز  )أ(  
   الكيميائية؛ للمواد السليمة اإلدارة يف مسامهاهتا وتشجيع املعنية، اجلهات من وغريها

 قــدرات تعزيــز أجــل مــن واخلــاص العــام القطــاعني بــني الــشراكات تعزيــز  )ب(  
 الكيميائيـــة ملـــوادا اســـتخدام ألغـــراض واملتوســـطة الـــصغرية واملؤســـسات الوطنيـــة اتالـــصناع
   اخلطرة؛ الكيميائية املواد ذلك يف مبا ومسؤول، آمن وحن على معها والتعامل
 املعلومـــات وتبـــادل الكيميائيـــة واألخطـــار املخـــاطر لتقيـــيم شـــراكات إقامـــة  )ج(  
ــة إىل اســتناداً بــشأهنا، ــاق قبيــل مــن أمثل ــةل العــاملي امليث ــة  املــسؤولة، لرعاي  واالســتراتيجية العاملي

  ؛للمنتجات
 يف التحــوطي النــهج وتنفيــذ ؛املعلومــات تبــادل جمــال يف الــصناعة دور تعزيــز  )د(  

 مبـدأ  وتطبيـق  ؛مـسؤول  حنـو  على والتسويق  التجاري اإلعالن وتعزيز ؛الكيميائية السالمة جمال
 والبيئيـة  االجتماعيـة  املـسؤولية  ترسـيخ  إىلالراميـة    املمارسات وتعميم ؛“تسويق ال بيانات ال”

  .الكيميائية ةالصناع يف للشركات
  

  يز اإلطار التنفيذي والبيئة املؤاتيةتعز  -ثالثا   
  

  الشكل الثاين 
  ٢٠٢٠حنو حتقيق هدف عام : رؤية واضحة    

  
  
  
  
  

 
  
  
  

النهج االستراتيجي لإلدارة
 الدولية للمواد الكيميائية

 الصك املتعلق
 بالزئبق

النظام املنسق عامليا لتصنيف
 املواد الكيميائية وومسها

 
 اتفاقية استوكهومل

 
 اتفاقية روتردام

 خطة جوهانسربغ 
 التنفيذية

  جدول أعمال
 ٢١القرن 

  
 اتفاقية بازل

 حنو حتقيق هدف
 ٢٠٢٠عام

  ١٩٩٠  ١٩٩٥  ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٥ ٢٠٢٠ 

)ز (٢٣

)ب (٢٣

)ج (٢٣

)أ (٢٣

)هـ (٢٣)أ (٢٣
ــام   ــدف عـــــــ :٢٠٢٠هـــــــ

ــة اســـتخدام املـــواد الكيميائيـ
وإنتاجهــا بطــرق تــؤدي إىل  
التقليــــل إىل أدىن حــــد مــــن
ــى ــسيئة اخلطــرية عل ــار ال اآلث
.صحة اإلنسان وعلى البيئة
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  النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية: إطار السياسة الدولية  -ألف   
ــة كــان االلتــزام املبــدئي بتنفيــذ النــهج االســتراتيجي لــإلدارة الدوليــة للمــواد الك     - ٤٥ يميائي

يتضح من التأييد الرفيع املستوى الذي حظي بـه، وتعـيني جهـات تنـسيق        على حنو ما    مشجعا،  
وطنية، وصدور التقارير املرحلية األوليـة، وإعـداد جمموعـة كـبرية مـن مـشاريع برنـامج البدايـة                    

غـري  إال أن هناك حتديات تواجه التنفيذ التـام للنـهج االسـتراتيجي، الـذي يتـيح إطـارا            . السريعة
ملــزم قانونــا يف جمــال الــسياسة الدوليــة، تــشمل نقــص املــوارد الالزمــة لبنــاء القــدرات وتعزيــز    
ــة يف خمتلــف القطاعــات         ــدرجات متفاوت ــشاركة ب ــشطة، وامل ــن األن ــك م املؤســسات وغــري ذل

  . الرئيسية وصعوبة رصد التقدم احملرز بشكل متواصل
ــصند     - ٤٦ ــهج االســتراتيجي وال ــة الن ــل أمان ــة  وقــد ظــل متوي وق االســتئماين لربناجمهــا للبداي

الــسريعة يعتمــد علــى التربعــات، الــيت تتوقــف إىل درجــة كــبرية علــى أولويــات البلــدان املاحنــة   
ويف الوقـت احلاضـر، اقتـصرت التربعـات الرئيـسية للربنـامج             . وميكن أن تتغري مع مرور الوقـت      

ل يـ وسـيبقى متو  . اإلقليميـة على عدد قليل مـن البلـدان املاحنـة أو منظمـات التعـاون االقتـصادي                 
  . األنشطة الضرورية من التحديات اليت تواجه النهج االستراتيجي طوال فترته

. وقــد فــتح مرفــق البيئــة العامليــة نافــذة لتمويــل األنــشطة املتــصلة بالنــهج االســتراتيجي     - ٤٧
هج أن هذه النافذة ال تعدو أن تغطي جزءا ضئيال جدا فحـسب ممـا هـو مطلـوب لتنفيـذ النـ             إال

  . االستراتيجي بشكل تام
وقد قرر املؤمتر الدويل املعين بـإدارة املـواد الكيميائيـة عنـد اعتمـاد النـهج االسـتراتيجي                - ٤٨

، علـى أن جتـري آخـر        ٢٠١٣إغالق الصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة حبلـول عـام           
دارة الــسليمة للمــواد إال أن احلاجــة لألمــوال لــدعم اإل. ٢٠١٢عمليــة لــصرف أمــوال يف عــام 

وجيـب إجيـاد بـديل للربنـامج        . الكيميائية يف إطار النهج االستراتيجي لن تنتهي يف ذلك التاريخ         
  . يف إطار هنج على مدى أطول وحيظى بدعم مايل

ومــن خــالل االعتــراف بــأن املــواد الكيميائيــة هــي قــضية شــاملة لعــدة قطاعــات، فــإن    - ٤٩
لية للمـواد الكيميائيـة ميثـل حماولـة لتجـاوز البيئـة ليـشمل مجيـع                 النهج االستراتيجي لإلدارة الدو   

وقـد حتقـق ذلـك نـسبيا فقـط علـى            . القطاعات ذات الصلة باإلدارة السليمة للمـواد الكيميائيـة        
الــــصعيد الــــدويل، إذ ال تــــزال وزارات البيئــــة والــــصحة هتــــيمن علــــى جملــــس إدارة النــــهج   

وليست معظم القطاعـات املعنيـة    . ارة املواد الكيميائية  االستراتيجي، أي املؤمتر الدويل املعين بإد     
  . األخرى، مبا يف ذلك قطاع التنمية، ممثلة يف املؤمتر

وقــد أثبتــت اآلليــات القائمــة، مثــل الربنــامج املــشترك بــني املنظمــات لــإلدارة الــسليمة    - ٥٠
لــصلة بالنــهج للمــواد الكيميائيــة، فعاليتــها يف احلفــاظ علــى التنــسيق يف ســياق األنــشطة ذات ا  
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االستراتيجي على املستوى الدويل، وبشكل متزايـد، يف إطـار الـشركات ذات الـسجل احلافـل                 
غري أن مشاركة املنظمات اإلقليمية واملؤسسات املالية ظلـت متفاوتـة وغـري             . يف التنفيذ والتأثري  

تجابة فعلى الصعيد الوطين، أُنشئت يف بعض البلـدان جلـان مـشتركة بـني الـوزارات اسـ                 . كافية
 ولكــن يبــدو أن التنــسيق بــني    ،لتــشجيع اســتراتيجية الــسياسة الــشاملة للنــهج االســتراتيجي     

  .طاعات منعدم يف كثري من احلاالتالق
وفيمــا يتعلــق باخليــارات املــستقبلية للــسياسات والتــدابري اهلادفــة إىل ضــمان بيئــة دوليــة   - ٥١

  : ستمرة إىل القيام مبا يليمؤاتية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، مثة حاجة م
تعزيز إطار السياسة الدوليـة املعـين بـاملواد الكيميائيـة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق               )أ(  

والـدورة الثالثـة    . التنفيذ الكامل والفعال للنهج االستراتيجي لإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة           
ــيت ســُتعقد      ــة، ال ــواد الكيميائي ــإدارة امل ــين ب ــدويل املع ــؤمتر ال ــام للم ، هــي الفرصــة  ٢٠١٢ يف ع

الرئيسية املقبلة لتقييم تنفيذ النهج االستراتيجي وجتديد قـوة دفعـه، باإلضـافة إىل إفـساح اجملـال                  
  للنظر يف قضايا ناشئة إضافية متصلة بالسياسات؛ 

مواصلة تعزيز التنسيق واالتساق والتضافر بني املؤسسات والعمليـات القائمـة             )ب(  
ويـتعني  . ية، مبا يف ذلك التنسيق بني اللجنة واهليئـات والوكـاالت األخـرى      بشأن املواد الكيميائ  

  إحالة نتائج مناقشات اللجنة إىل احملافل األخرى املعنية باملواد الكيميائية؛ 
النظر يف إمكانية أن يتطلـب األمـر تطـوير اهلياكـل الدوليـة أو اسـتكماهلا بعـد                     )ج(  

وقـد  . ، وإيالء مزيـد مـن االهتمـام هلـذه املـسألة     ٢٠٢٠انقضاء مدة النهج االستراتيجي يف عام  
يشمل ذلك إمكانيـة إقامـة هيكـل عـاملي لتنفيـذ اإلجـراءات املتعلقـة بالـسياسات املعنيـة بـاملواد                      

ومـن املـرجح أن حتتـل       . الكيميائية املثرية للقلق والترويج لنهج استباقي إلدارة املـواد الكيميائيـة          
 أثنــاء الــدورتني الرابعــة واخلامــسة للمــؤمتر الــدويل املعــين  مناقــشة هــذه املــسائل موقــع الــصدارة

ويف هـذه األثنـاء،     . ٢٠٢٠ و   ٢٠١٥بإدارة املواد الكيميائية، اللـتني سـتعقدان تباعـا يف عـامي             
قــد تتــيح الــدورة التاســعة عــشرة للجنــة وعمليــة احلوكمــة الدوليــة لــشؤون البيئــة، مبــا يف ذلــك  

ملتحــدة للبيئــة ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة اجتماعــات جملــس إدارة برنــامج األمــم ا
  . ، فرصا ملناقشة هذه املسائل بصفة مبدئية)٢٠+ ريو (
  

  اإلطار القانوين الدويل  -باء   
ــاملواد           - ٥٢ ــة ب ــة املتعلق ــات القانوني ــذ االتفاق ــستوى تنفي ــى م ــدم عل ــوحظ إحــراز تق ــد ل لق

تردام واستوكهومل، بواسطة عدد مـن املؤشـرات        الكيميائية والنفايات، مثل اتفاقيات بازل ورو     
مثل زيادة عدد التصديقات والنسبة اجليدة لإلبالغ عن خطط التنفيـذ الوطنيـة مبوجـب اتفاقيـة                 
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استوكهومل، وعـدد املـواد الكيميائيـة اجلديـدة املـستعرضة واملدرجـة يف قـوائم مبوجـب اتفـاقييت                  
  . د مبوجب اتفاقية روترداماستوكهومل وروتردام، والردود املتعلقة باالستريا

وال يزال هناك عدد من التحديات املاثلة اليت تعرقل تنفيذ هذه الصكوك الدوليـة علـى                 - ٥٣
وتتعلـق الـصعوبات الـيت تواجههـا البلـدان األطـراف بعـدم              . الصعيد الـوطين علـى نطـاق أوسـع        

انونيــة وتقنيــة اســتخدام اآلليــات املعتمــدة علــى الــسوق بالقــدر الكــايف وعــدم تــوفر إمكانــات ق
ــا،       ــر أمان ــة التكلفــة وأكث ــدائل معقول ــة احلــصول علــى تكنولوجيــات وب ــة، وتعــذُّر إمكاني كافي

سيما ضرورة إعطاء األولوية لالستراتيجيات املتعلقـة بـاملواد الكيميائيـة ودجمهـا يف اخلطـط                 وال
  .اإلمنائية الوطنية

نفـاذ يف جمـال إدارة املـواد        وقد مت حتديد ضـعف اهلياكـل التنظيميـة، وخاصـة آليـات اإل               - ٥٤
الكيميائية يف البلدان النامية األطراف واألطراف اليت متـر اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة، علـى أهنـا                    

ففي العديد مـن هـذه البلـدان، جيـري          . من التحديات الرئيسية اليت حتول دون تنفيذ االتفاقيات       
ؤدي إىل عـدم التعـاون وغيـاب التـضافر       تنفيذ اإلطار القانوين على حنو جمزأ وغري متـسق، ممـا يـ            

وإضـافة إىل ذلـك، ال يـزال تـوفري مـوارد ماليـة              . بني االتفاقـات القانونيـة علـى الـصعيد الـوطين          
  . كافية ومستدامة يشكل أحد العقبات الرئيسية أمام تنفيذ الصكوك القانونية الدولية وإنفاذها

ئية ملـؤمترات األطـراف يف اتفاقيـات        وعلى الصعيد الدويل، أقرت االجتماعات االستثنا       - ٥٥
بازل وروتردام واستوكهومل بشأن أوجه التضافر بني االتفاقيات الثالث، الـيت عقـدت يف بـايل                

، بــأن اهلــدف اجلــامع لالتفاقيــات الــثالث هــو محايــة صــحة اإلنــسان   ٢٠١٠فربايــر /يف شــباط
ني االتفاقيـات الـثالث سيـسهم       والبيئة وتعزيز التنمية املستدامة، وأن تعزيز التنـسيق والتعـاون بـ           

وُتعتــرب االجتماعــات االســتثنائية وعمليــة تعزيــز التعــاون والتنــسيق بــني  . يف حتقيــق هــذا اهلــدف
االتفاقيــات الــثالث مثــاال مــشجعا بالنــسبة إىل األجــزاء األخــرى مــن جــدول األعمــال البيئــي    

قيقـه يف إطـار جمموعـة       العاملي، حيث أثبتت أن تعزيز احلوكمـة الدوليـة لـشؤون البيئـة ميكـن حت               
وجتـري بلـورة وتنفيـذ أنـشطة مـشتركة بـني            . يئيـة املتعـددة األطـراف املترابطـة       من االتفاقات الب  

أمانات االتفاقيات، هلا والية حمددة تتمثل يف حتقيق مكاسب لألطـراف علـى املـستوى الـوطين                 
  . من شأهنا أن حتسن قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيات

ويتمثل التحدي العام الذي تواجهه إدارة املواد الكيميائية واإلطار القانوين الـدويل ذو               - ٥٦
ويعـزى ذلـك   . الصلة هبا يف العدد احملدود من املواد الكيميائيـة الـيت تـشملها االتفاقـات الدوليـة         

ة إىل وجوب التوصل إىل توافق آراء دويل بأنه قد ثبت أن مواد كيميائيـة هـي غـري آمنـة ومـثري                     
ويؤدي ذلك بـدوره    . للقلق على الصعيد العاملي قبل أن جيري التصدي هلا على الصعيد الدويل           

إىل طول فترات التفاوض ابتداء من إقامة الدليل العلمي ذي الصلة وانتهاء باختـاذ اإلجـراءات،                
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ــواد         ــشأن امل ــات والتوجيهــات ب ــادل املعلوم ــز تب ــل يف تعزي ــزة تتمث ــل مي ــذلك يف املقاب ولكــن ل
يميائية املستعرضة، مبا يف ذلك اآلثار األكيدة على صحة اإلنسان والبيئة، وكذلك إمكانيـة              الك

وعملية االستعراض اجلارية يف إطار اللجـان العلميـة لالتفاقيـات املعنيـة تـشجع               . إجياد بدائل هلا  
  . ايةأيضا البلدان األطراف على اختاذ إجراءات بشأن املواد الكيميائية اليت مت استعراضها بعن

ويعترب تقدمي املساعدة التقنية املالئمة يف الوقت املناسب ونقل التكنولوجيا مـن األمـور         - ٥٧
. األساسية لتنفيذ االتفاقات القانونية املتعلقة باملواد الكيميائيـة والنفايـات علـى الـصعيد الـوطين               

 القـدرات ونقـل     وقد أنشئت مراكز إقليمية ودون إقليمية، يف إطار عـدد مـن االتفاقـات، لبنـاء               
وتقـدم  . التكنولوجيا، وكُلفت مبساعدة الدول األطراف يف تنفيذ التزاماهتا مبوجـب االتفاقيـات    

هذه املراكز املـساعدة يف طائفـة واسـعة مـن اجملـاالت، مـن قبيـل إجـراء البحـوث إلجيـاد بـدائل                  
اد الكيميائيـة   واستخدامها؛ وقدرات املختربات مبا يف ذلك على تقييم املخاطر النامجـة عـن املـو              

  . ورصد مستويات التلوث؛ ووضع األطر التنظيمية وأطر اإلنفاذ
وفيما يتعلق باإلجراءات اليت سـتتخذ يف املـستقبل مـن أجـل التوصـل إىل إطـار قـانوين                      - ٥٨

دويل فعال لضمان اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، ينبغـي اختـاذ التـدابري واإلجـراءات التاليـة                 
  : ياسة العامةعلى مستوى الس

حشد املوارد املالية على مجيع املستويات، سـواء مـن القطـاع العـام واخلـاص،                  )أ(  
لــدعم التــصديق علــى الــصكوك القانونيــة إلدارة املــواد الكيميائيــة والنفايــات اخلطــرة، وخاصــة 

  االتفاقيات املذكورة آنفا، وتنفيذها وإنفاذها؛
ذ الصكوك الدولية امللزمة قانونا يف اخلطـط        إدماج إدارة املواد الكيميائية وتنفي      )ب(  

اإلمنائية الوطنية، من أجل ضمان التمويـل الثنـائي والـوطين لتنفيـذ وإنفـاذ االتفاقيـات وكـذلك                    
لتحفيــز املبــادرات والــشراكات اهلادفــة إىل تعزيــز املــساعدة التقنيــة واملاليــة املقدمــة إىل البلــدان   

  صناعي؛ النامية، مبا يف ذلك الدعم من القطاع ال
تعزيز التعاون والتنسيق بني االتفاقيات الثالث على املستوى الـوطين وضـمان               )ج(  

وميكـن بلـوغ هـذا اهلـدف عـرب          . تضافر اجلهود على الصعيد الوطين لتنفيذ االتفاقيات وإنفاذها       
تنقيح واليات آليات التنسيق الوطنية اليت أنشئت بالفعل علـى الـصعيد الـوطين، لتـشمل مزيـدا                  

. تعاون بني الوزارات املعنية بتنفيـذ االتفاقيـات وجـدول أعمـال املـواد الكيميائيـة الـشامل                 من ال 
ويف هــذا الــصدد، ســيكون مــن املهــم أن تـــضم آليــات التنــسيق الــوزارات الرئيــسية املعنيـــة          

  باالقتصاد والتخطيط من أجل ضمان دعمها لتنفيذ االتفاقيات؛ 
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ــصلة     )د(   ــات املت ــذ االلتزام ــة املدرجــة حــديثا يف    النجــاح يف تنفي ــاملواد الكيميائي  ب
املرفقـات ألــف وبــاء وجـيم مــن اتفاقيــة اسـتوكهومل، مبــا يف ذلــك املـواد الكيميائيــة التــسع الــيت     

  ؛ ٢٠١٠أغسطس / آب٢٦أضيفت يف التعديل الذي دخل حيز النفاذ يف 
النجـاح يف التـصديق علــى التعـديل املتــصل بـاحلظر الـذي أُدخــل علـى اتفاقيــة         )هـ(  

زل والذي حيظر تـصدير النفايـات اخلطـرة مـن البلـدان الـواردة يف املرفـق الـسابع مـن اتفاقيـة                        با
األطراف يف اتفاقية بازل اليت هي أعضاء يف االحتـاد األورويب ومنظمـة التعـاون والتنميـة                 (بازل  

راف سـائر األطـ   (إىل البلدان غري الواردة يف املرفـق الـسابع          ) يف امليدان االقتصادي وليختنشتاين   
  من أجل التخلص هنائيا من هذه النفايات وإعادة تدويرها؛ ) األخرى يف االتفاقية

. يد العـاملي بـشأن الزئبـق      التفاوض بنجاح بشأن صك ملزم قانونـا علـى الـصع            )و(  
، قرر اجملتمع الدويل وضع صـك ملـزم قانونـا بـشأن الزئبـق السـتكمال                 ٢٠٠٩ عام   ففي مطلع 

  ؛٢٠١٣و يهدف إىل بلورة هذا الصك حبلول عام الصكوك القانونية القائمة، وه
توعية عامة الناس وصـناع القـرار عـن طريـق مبـادرات مثـل مبـادرة اجلمـارك                     )ز(  

اخلضراء واملنتجـات اخلاليـة مـن امللوثـات العـضوية الثابتـة وعـرب شـن محـالت دوليـة مثـل محلـة                       
  ).Safe Planet Campaign ()٥(“من أجل كوكب سامل”
  

  لتنفيذوسائل ا  -جيم   
ــة          - ٥٩  ــات القانوني ــة واالتفاق ــواد الكيميائي ــة للم ــإلدارة الدولي ــتراتيجي ل ــهج االس ــلّم الن س

باملواد الكيميائية والنفايات بأن قدرة البلدان النامية علـى إحـراز التقـدم صـوب                الدولية املتعلقة   
 ٢٠٢٠ عــام للمــواد الكيميائيــة والنفايــات، مبــا يف ذلــك حتقيــق هــدف  حتقيــق اإلدارة الــسليمة 

للتنمية املستدامة، يتوقف جزئيا على مدى تـوافر املـوارد املاليـة     الذي حدده مؤمتر القمة العاملي    
وكـذا الوكـاالت أو اجلهـات املاحنـة الثنائيـة واملتعـددة              املقدمة من احلكومات والقطاع اخلـاص       

منة عشرة للجنـة ويف كـل       املسألة يف الدورة الثا    هذه  وقد أُعيد التأكيد على     . األطراف والعاملية 
املتعلقة بـاملواد الكيميائيـة والنفايـات،      األطراف يف االتفاقيات  اتاجتماع من اجتماعات مؤمتر   

   . واجتماعات املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية

__________ 
هـي  ) Safe Planet Campaign(محلة األمـم املتحـدة بـشأن املـسؤولية عـن املـواد الكيميائيـة والنفايـات اخلطـرة            )٥(  

محلــة عامليــة يقودهــا برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لــضمان ســالمة البيئــة وصــحة   
: وميكن احلصول على مزيد مـن املعلومـات مـن املوقـع التـايل     . اإلنسان من املواد الكيميائية والنفايات السمية    

http://www.facebook.com/safe.planet.  
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غـة   البال،وتتضح ضرورة توفري املوارد املاليـة مـن تقـديرات االحتياجـات املاليـة املتوقعـة                - ٦٠ 
، لتمويل خطط التنفيذ الوطنية املتصلة بامللوثات العضوية الثابتة االثين عـشر            )٦(دوالر باليني   ٩

وسيلزم تعبئة تلك االحتياجـات مـن املـوارد الـيت تتجـاوز             . كهوملوباتفاقية است  األوىل املشمولة   
   .البيئة العاملية بكثري املوارد املتاحة يف مرفق 

  
الثمانيــة والــستني يف يف اتفاقيــة اســتوكهومل الكاملــة لألطــراف مــوجز تقــديرات املــوارد     

   األربعة املناطق 
   ) مباليني الدوالرات األمريكية( 

  
 جماميع املناطق +٢٠١٥ ٢٠١٤‐٢٠١٠ ٢٠٠٩‐٢٠٠٤  املنطقة

٠٦٨,٠٤ ٨٣٦,٨٥٧٢٩,١١٥٠٢,٠٨٢ أفريقيا
١٩٥,٨٤ ٤٣٠,٤٠٦٧٦,٨٠٦ ٠٨٨,٦٤٣ ٢ آسيا واحمليط اهلادئ
٢٩٢,٧١٢٤٢,٣٨١٣٢,٨٤٦٦٧,٩٣ وسط وشرقي أوروبا

أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر
١١٨,٢٨٨٦,٨٨٢٢,٤٠٢٢٧,٥٦ الكارييب

١٥٩,٣٧ ٣٣٤,١٢٩ ٤٨٨,٧٧١ ٣٣٦,٤٨٤ ٣   الفتراتجماميع  
  

ليـــة تقيـــيم االحتياجـــات التموي”، املعنـــون  UNEP/POPS/COP.4/27 مستنـــسخة مـــن مرفـــق الوثيقـــة : مالحظـــة
ــة البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت متــر اقتــصاداهتا مبرحلــة انتقاليــة لتنفيــذ أحكــام     لألطــراف مــن  اتفاقي

   .٧، الصفحة “٢٠١٤-٢٠١٠خالل الفترة كهومل واست
غـري متناسـب مـن التمويـل املقـدم          علـى حنـو     ويف الوقت الراهن، ُيخّصص جزء ضـئيل          - ٦١ 

ف للجهــود الوطنيــة الراميــة إىل كفالــة اإلدارة الــسليمة  واملتعــددة األطــرا مــن اجلهــات الثنائيــة  
املبادرات نادرا ما يتم التطرق إليها وتعميمهـا باعتبارهـا أولويـات             للمواد الكيميائية، ألن تلك     

   .واستراتيجيات املساعدة الوطنية وطنية يف اخلطط اإلمنائية 
القدرات التقنيـة والتحليليـة علـى       ونظرا لنقص التمويل، ال ميتلك معظم البلدان النامية           - ٦٢ 

 إىل مـوظفني مـدربني يف       فهـي تفتقـر   . إلدارة املـواد الكيميائيـة وتنفيـذها وتطبيقهـا         وضع برامج   
. ضـباط إنفـاذ القـانون ومـسؤويل إدارات اجلمـارك          إىل  والقانونية واإلداريـة، و    اجملاالت العلمية   

الــضرورية لــإلدارة الــسليمة للمــواد املؤســسية مثــل املختــربات  بــل مثــة نقــص أيــضا يف اهلياكــل  
   .الكيميائية
__________ 

كهومل أو امللوثات العـضوية الثابتـة الـيت    وال ُتحتسب يف هذا الرقم البلدان اليت مل تصّدق بعُد على اتفاقية است          )٦(  
مجـع  جيـر   ولذا ففي حني أن بعض األرقام قد تكـون تقـديرات تقريبيـة، فـصحيح أيـضا أنـه مل                     . ضيفت إليها أ

   .البيانات الالزمة كل 
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ويــتعني زيــادة تعزيــز وســائل التنفيــذ مــن أجــل حتقيــق هــدف اإلدارة الــسليمة للمــواد      - ٦٣ 
   :ما يلياملتوخاة وينبغي أن تشمل اإلجراءات . الكيميائية 

تعبئة املـوارد املاليـة علـى مجيـع الـصعد، العامـة واخلاصـة علـى الـسواء، لـدعم                       )أ(   
ــة  االنتقــال إىل اإلدارة  ددة يف األمــَدين احملــقترحــات املقــد تــشمل و. الــسليمة للمــواد الكيميائي

ترتيبات جديدة للتمويل، إنشاء صندوق متعدد األطراف بشأن املـواد           القصري واملتوسط لوضع    
قـة  املنـشأ عمـال بربوتوكـول مونتريـال املتعلـق بـاملواد املـستنفدة لطب                مثـل الـصندوق      ،الكيميائية

السريعة اخلـاص بالنـهج االسـتراتيجي لـإلدارة الدوليـة للمـواد              األوزون، وحتويل برنامج البداية     
 زيـادة التمويـل      باإلضافة إىل  فترة دورة حياة ذلك النهج     الكيميائية إىل ترتيب متويلي دائم أثناء       

جيـب  لى املدى الطويل،    بيد أنه ع  . املواد الكيميائية  جملال تركيز مرفق البيئة لعاملية املنصّب على        
ويعـين ذلـك    . من خـالل آليـات التمويـل الـوطين         توفري التمويل املستدام إلدارة املواد الكيميائية       

طــط اخلإدمــاج اإلدارة الــسليمة للمــواد الكيميائيــة يف   ضــمنا، توســيع نطــاق الــدعم مــن أجــل  
ية الالزمة لتعهـد التمويـل      استخدام األدوات االقتصاد   الوطنية، وزيادة   اإلمنائية  ستراتيجيات  الوا

  املواد الكيميائية؛ الوطين للسياسات والتدابري ذات الصلة بإدارة 
بـشأن  التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة         للمـدير    )٧(دعم املبادرة اجلاريـة     )ب(   

   ؛بربامج املواد الكيميائية والنفاياتاملتعلقة خيارات التمويل حتديد عملية تشاورية ترمي إىل  
ــا     )ج(    ــة ودون اإلقليميــة لبنــاء القــدرات ونقــل التكنولوجي  ،تعزيــز املراكــز اإلقليمي

  بأحكام االتفاقيات الثالث؛ واملنشأة عمال 
كات بـني القطـاعني العـام واخلـاص، وبـني بلـدان الـشمال               اتشجيع إقامة الشر    )د(   

ات الــصناعية  هبــدف تعزيــز قــدرات املؤســس   ،وفيمــا بــني بلــدان اجلنــوب    وبلــدان اجلنــوب،  
الوطنية على استخدام املواد الكيميائية، مبا فيها املواد اخلطـرة،           واملؤسسات الصغرية واملتوسطة    

  ومسؤول؛ على حنو آمن التعامل معها و
 إىل جانـــب ،تـــوفري جمموعـــة متـــسقة مـــن أدوات اختـــاذ القـــرارات والتوجيـــه   )هـ(   

ــربا   جمموعــة مــن   ــستندة إىل ال ــصادية امل ــاع جبــدوى    األفكــار االقت ــدعم اإلقن ــيت ت ــة ال هني العلمي
   االقتصادية يف جمال اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛ االستثمار من الناحية 

تطوير ونقل تكنولوجيا البدائل اآلمنة وتنمية القدرة على إنتاج تلك البـدائل،              )و(   
  البلدان النامية؛ سيما يف  وال

__________ 
املنتــدى البيئــي الــوزاري العــاملي يف دورتــه االســتثنائية احلاديــة عــشرة،  / اإلدارةالــيت اعتمــدها جملــسبالــصيغة   )٧(  

   ).١١/٨-املقرر د إ (٢٠١٠فرباير / شباط٢٦ إىل ٢٤يف الفترة من  املعقودة 
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ــشاء نظــام حيــول دون    )ز(    ــا النظــر يف إن ــة إىل ت نقــل التكنولوجي ــدان   املتقادم البل
  تطوير التكنولوجيات السليمة بيئيا؛التعاون على النامية، وتشجيع 

ــة      )ح(    ــة ودون اإلقليمي النظــر يف إنــشاء آليــة دوليــة، بالتعــاون مــع املراكــز اإلقليمي
ئــة ومنظمــة اتفاقيــات، وكــذلك املكاتــب اإلقليميــة لربنــامج األمــم املتحــدة للبي املنــشأة مبوجــب 

ــة والزراعــة،   ــاألغذي ــشطة دعم ل ــاء القــدرات  أن إدارة ســليمة للمــواد  وصــوالً إىل التثقيــف وبن
النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمـواد الكيميائيـة واالتفاقيـات     الكيميائية تتماشى مع تنفيذ  

   الكيميائية؛  الثالث الرئيسية املتعلقة باملواد 
ية والتقنيــة علــى تقيــيم املخــاطر واحلــد منــها ورصــدها  تعزيــز القــدرات البــشر  )ط(   

احلكومية ومنظمات املصلحة العامة على السواء، وتقـدمي املـساعدة إىل البلـدان              لدى املنظمات   
   . النامية

  
   آفاق املستقبل   -رابعا   

مــن املــرجح أن يترتــب علــى النمــو املتوقــع يف إنتــاج املــواد الكيميائيــة واســتخدامها،        - ٦٤ 
علــى آثــار ســلبية أكــرب العــامل النــامي والبلــدان الــيت متــر اقتــصاداهتا مبرحلــة انتقاليــة،  اصــة يف وخب

وال بـد مـن تـضييق الفجـوة     . سليمة للمواد الكيميائيـة الدارة ما مل يطبق نظام اإلالصحة والبيئة   
د الــدويل واإلقليمــي يالــصعكــل مــن واملمارســة العمليــة علــى   غ الــسياسات والقائمــة بــني صــ 

  .الوطينو
ذلـك أنـه    . وينبغي إنشاء هياكل أساسية وطنية قوية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائيـة             - ٦٥ 

البلــدان أن تــدمج أولويــات اإلدارة الــسليمة للمــواد الكيميائيــة يف صــلب عمليــات  يــتعني علــى 
شكيل وتعزيـز  استنادا إىل األهداف اإلمنائية لأللفيـة، وأن تـدفع بعجلـة تـ           ختطيط التنمية الوطنية    

تعـيني جهـات تنـسيق    مـع  مبشاركة أصحاب املصلحة املتعـددين،     جلاهنا املشتركة بني الوزارات     
وتنفيذها يف إطـار النـهج االسـتراتيجي لـإلدارة الدوليـة للمـواد               وطنية، ووضع خططها الوطنية     

ــت   ــردام واسـ ــاقيَتي روتـ ــة واتفـ ــاملوا    كهومل، والكيميائيـ ــصلة بـ ــصكوك ذات الـ ــن الـ ــا مـ د وغريهـ
  . الكيميائية

وينبغي اعتمـاد هنـج دورة احليـاة الكاملـة، وتعزيـز التقيـد باملبـادئ األساسـية مـن قبيـل                         - ٦٦ 
؛ وحـق اجلمهـور     “، ال تسويق   بيانات ال”؛ وقاعدة   “امللوث يدفع ” والتحوطي  ي النهج   أمبد

   . االستعاضة عن أكثر املواد الكيميائية خطورة يف املعرفة؛ والتدرج يف 
أوجـه التـرابط بـني املـواد الكيميائيـة واملـسائل            ومعاجلة  ويتعني أيضا العمل على حتديد         - ٦٧ 

تغـري املنـاخ والتنـوع البيولـوجي وتـدهور األراضـي واملـوارد املائيـة، لكـي                    مثل   ،البيئية األخرى 
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 والــذي مــن مراميــه اإلدارة  ،العمــل املــضطلع بــه علــى الــصعيد العــاملي   يتــسىن تــدعيم مــسامهة  
   .التنمية املستدامة  للمواد الكيميائية، يف حتقيق السليمة

التشريعات الـيت ُتلـزم املنـتجني واملـستوردين بتحـسني سـالمة منتجـاهتم،               تعزيز  وينبغي     - ٦٨ 
وينبغي حتسني املعلومات املتعلقـة بـاملواد الكيميائيـة         .  وإنفاذها األنظمة القائمة رصد   إىل جانب   

   . املنتجات اليت حتتوي عليها 
ــشريعية           - ٦٩  ــى وضــع نظــم ت ــة عل ــات الوطني ــدرات املؤســسية للحكوم ــز الق ــي تعزي وينبغ

الـسليم بيئيـا واسـتخدام املـواد الكيميائيـة اخلطـرة، مبـا يف ذلـك وضـع األطـر                     وتنظيمية لإلنتـاج    
   . احلوادث الكيميائية والتأهب هلا الفعالة الكفيلة بالوقاية من 

مقتــضبة، مبــا يف ذلــك حتديــد األهــداف والغايــات  وينبغــي وضــع مؤشــرات واضــحة و   - ٧٠ 
الزمنية ملا ترغـب البلـدان يف حتقيقـه يف جمـال اإلدارة الـسليمة للمـواد الكيميائيـة، مـع                      واملواعيد  

   .اخلطط اإلمنائية الوطنية حتديدا واضحا حتديد األولويات يف 
 والتـشجيع   لسامة والثابتـة  بدائل للمواد الكيميائية ا   إجراء البحوث بشأن    وينبغي تعزيز      - ٧١ 

علـى نطـاق واسـع مـا يوجـد مـن معلومـات عـن                بـني البلـدان     ُينـشر    وينبغي أن   . على اعتمادها 
ذات الــصلة الــذي وضــعته اللجنــة العلميــة  البــدائل املأمونــة واليــسرية املنــال، مــن قبيــل التوجيــه 

   . وضعها موضع التنفيذأطرها التنظيمية والتنفيذية و  وضع يفتفاقية استوكهومل، ملساعدهتا با
مـة عـن طريـق التـشديد علـى ضـرورة إشـراك القطـاع                احتسني الصحة الع  من املمكن   و   - ٧٢ 

الوطنية واإلقليمية والدولية املعنية بوضع النـهج االسـتراتيجية ويف          املنتديات  بأكمله يف    الصحي  
هـة خصيـصا حنـو      ينبغـي وضـع اسـتراتيجيات موج      و. املشتركة بني الـوزارات    العمليات الوطنية   

   . والعمال كفالة صحة املرأة والطفل 
يـضطلعون بـدور أكثـر      وينبغي أن يتحول مديرو القطاع البيئـي والـصحي إىل شـركاء                - ٧٣ 

ختطيط التنمية، يف جماالت منها اإلدارة السليمة للمـواد الكيميائيـة، مـن حيـث                يف عملية   فعالية  
ت التقنيــة إىل أشــكال إعالميــة يــسهل علــى صــانعي وحتويــل البيانــا تــوفري املعلومــات يف حينــها 

   . القرارات استخدامها
آثارهــا تقليــل  اإلدارة الــسليمة للمــواد اخلطــرة يف مكــان العمــل أمــرا أساســيا يف وتعــّد   - ٧٤ 

فـال بـد أن تـضع البلـدان موضـع التنفيـذ االتفـاقيتني الرئيـسيتني                . والعمـال والـصناعة    على البيئة   
العمل الدولية املتعلقتني باملواد الكيميائية، ومهـا اتفاقيـة املـواد الكيميائيـة               الصادرتني عن منظمة  

ــم   (١٩٩٠لعــام  ــة رق ــصناعية الكــربى    ) ١٧٠االتفاقي ــع احلــوادث ال ــة من ــام واتفاقي  ١٩٩٣ لع
   ). ١٧٤االتفاقية رقم (
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ــز ت    - ٧٥  ــادلويف ســبيل تعزي ــدول    ب  املعلومــات وتيــسري احلــصول عليهــا، يظــل اضــطالع ال
. النظــام املنــسق عامليــا لتــصنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا إحــدى األولويــات   ألعــضاء بتنفيــذ ا

ويــتعني . لإلبــالغ عــن املعلومــات املتعلقــة باملخــاطر واألخطــار بــد مــن إنــشاء نظــام عــاملي  فــال
ج ئوالبلـدان الناميـة، مبـا يف ذلـك نتـا          النمـو   املتقدمـة    النهوض بتدفق املعلومات فيما بني البلـدان        

النظر يف إمكانية إنشاء آلية دوليـة لـدعم         وينبغي  . البحوث املتعلقة بدرجة مسية املواد الكيميائية     
   . الكيميائية التثقيف وبناء القدرات هبدف حتقيق اإلدارة السليمة للمواد 

ــصبحوينبغــي أن    - ٧٦  ــة   ت ــسياسات الوطني ــا مــن ال ــة جــزءا هام ــسالمة الكيميائي ــ.  ال  تعنيوي
مبيــدات اآلفــات العاليــة اخلطــورة بتنفيــذ املدونــة الدوليــة لقواعــد الــسلوك يف    ألة التــصدي ملــس

وينبغـي إنـشاء نظـام إلصـدار تـراخيص مبيـدات اآلفـات              . واسـتخدامها  توزيع مبيدات اآلفـات     
ويـتعني  . مدونات ومعايري دولية للمواد الكيميائية الصناعية      وينبغي وضع   . على الصعيد الوطين  

املواد الكيميائيـة املتقادمـة وأن تأخـذ يف الوقـت ذاتـه       تعاجل خمزوناهتا الراهنة من على البلدان أن  
   . متقادمة من تلك املواد مستقبال باستراتيجيات استباقية ملنع تراكم خمزونات أخرى 

ومثة حاجة إىل زيادة التعـاون بـني البلـدان ملنـع اآلثـار الـسلبية املترتبـة علـى نقـل املـواد                           - ٧٧ 
وحتقيقـا هلـذا الغـرض، يتمثـل     . منطقـة إىل أخـرى وجتنـب تكـرار أخطـاء املاضـي            ائية من   الكيمي

تشجيع اسـتخدام إجـراءات املوافقـة املـسبقة عـن علـم بـني البلـدان          أحد اخليارات املطروحة يف     
وميثّل تقدمي املساعدة التقنية إىل البلـدان       . روتردام وبازل  على النحو املنصوص عليه يف اتفاقيَتي       

وينبغـي  .  الـصدد هـذا انتقاليـة مـسألة بالغـة األمهيـة يف      نامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة     ال
حيـــال حـــاالت التـــسمم واحلـــوادث  للبلـــدان أيـــضا أن تـــبين وتعـــزز قـــدراهتا علـــى التـــصرف  

   . الكيميائية
لثنـائي يف  التمويـل الـيت تتخـذها وكـاالت التعـاون ا     قرارات وينبغي أن تتناول بالكامل        - ٧٨ 

املساعدة اإلمنائية، الصلة بني السالمة الكيميائية والوقاية من املخاطر واحلـد منـها وحتقيـق                جمال  
وال بد أن تسلّم اجلهات املاحنة بأهداف السالمة الكيميائية وتشجع حتقيقهـا            . املستدامة التنمية  

لـى البلـدان أن تعمـل علـى       وريثمـا يتـأتى ذلـك، ع      . عناصر هامـة يف التعـاون اإلمنـائي        باعتبارها  
ــة ويف     دمـــج أهـــداف اإلدارة  ــامال يف اخلطـــط الوطنيـ ــا كـ ــة إدماجـ ــواد الكيميائيـ ــسليمة للمـ الـ

تنظر يف زيادة التمويل املخـصص جملـال تركيـز مرفـق البيئـة         وينبغي أن   . يقابلها من ميزانيات   ما
ائمـة ومـستدامة لتحـل حمـل        إنـشاء آليـة متويـل د       وينبغـي   . العاملية املنصّب على املـواد الكيميائيـة      

بالنــهج االســتراتيجي لــإلدارة الدوليــة   الــصندوق االســتئماين لربنــامج البدايــة الــسريعة اخلــاص   
   . للمواد الكيميائية
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وينبغي أن تنفذ الصكوك والربامج الدولية القائمـة، مبـا يف ذلـك االتفاقيـات األساسـية                    - ٧٩ 
قيــات منظمــة العمــل الدوليــة بــشأن املــواد الكيميائيــة   بــاملواد الكيميائيــة مــن قبيــل اتفا  املتعلقــة 

وينبغـي تعزيـز التماسـك وأوجـه التـآزر        . وروتردام وبازل، تنفيذا كامال    واتفاقيات استوكهومل   
االتـصال  مجيـع الـصعد، بوسـائل منـها التنـسيق فيمـا بـني جهـات                  فيما بني تلك الصكوك على      

ارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة وعـن طريـق زيـادة             لـإلد  االتفاقيات والنـهج االسـتراتيجي      باملعنية  
   .استخدام املراكز اإلقليمية املنشأة مبوجب تلك االتفاقيات

 نفايــات اإللكترونيــةالوينبغـي تعزيــز اإلجـراءات املتخــذة بــشأن القـضايا الناشــئة، مثـل        - ٨٠ 
ــ طر وتبــادل اخــملالنانويــة، بطــرق منــها زيــادة التعــاون يف جمــال البحــث وتقيــيم ا   اوالتكنولوجي

   . املعلومات بني البلدان 
وينبغي زيادة تعزيز أطر السياسات الدولية واألطر القانونية املتعلقة بـاملواد الكيميائيـة،                - ٨١ 

منها تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيـة تنفيـذا كـامال وفعـاال،          بوسائل  
ضع صك عاملي ملزم قانونـا بـشأن الزئبـق، وحبـث جـدوى              التفاوض على و   النجاح يف   حتقيق  و

 ةلـ اكفلنطاقا بشأن املواد الكيميائية، وإرساء هياكل أساسـية دوليـة            سن صكوك قانونية أوسع     
   .٢٠٢٠للمواد الكيميائية فيما بعد عام  اإلدارة السليمة 

  
  


