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التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 الثانيةالدورة 
 3216 مايو/رأيا 37 - 32نريويب، 

 *من جدول األعمال ادلؤقت)ج(  4 انالبند

المسائل المتعلقة بالسياسات واإلدارة البيئية 
 المواد الكيميائية والنفايات الدولية:

 : المواد الكيميائية والنفايات 1/5القرار 

 تقرير المدير التنفيذي

 موجز
ذهو رتية  األم  ادلتددة للبةة  الذي اخت 1/5يصف ىذا التقرير، وفقاً للجزء التاسع من القرار 

 التابي  لربنامج األم  ادلتددة للبةة  بشأن ادلواد الكةمةائة  والنفايات التقدم احملرز يف هنفةذ ىذا القرار.
لنفايات يف وا للمواد الكةمةائة  ألنشط  ونتائج الربنامج الفرعي وبداًل من هقدًن سرد شامل
لبةة ، يسلط التقرير الضوء على األنشط  ذات الصل  ادلباشرة برنامج عمل برنامج األم  ادلتددة ل

 ل  هنفةذ ىذا القرار.ص، ويقدم ميلومات إضافة  عن األنشط  اليت هدع  موا1/5بالقرار 
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 مقدمة -أواًل 
يقدم ىذا التقرير ادلرحلي موجزًا ألنشط  برنامج األم  ادلتددة للبةة  الرامة  إىل هنفةذ القرار  - 1
 رد ادلزيد من ادليلوماتادلواد الكةمةائة  والنفايات. وه رتية  األم  ادلتددة للبةة  بشأنعن  الصادر 1/5

 UNEP/EA.2/INF/20 و UNEP/EA.2/INF/19و UNEP/EA.2/INF/18 الوثائقعن ىذه األنشط  يف  ادلفصل 
 .UNEP/EA.2/INF/21و

 البعيدوالنفايات على المدى  التعزيز المتواصل لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية - ثانياً 
الوثةق  للهةةات أدناه طلبت رتية  األم  ادلتددة للبةة  يف دورهتا األوىل إىل ادلدير التنفةذي أن يقدم  - 3

 البيةدعلى ادلدى  ‘‘هيزيز اإلدارة السلةم  للمواد الكةمةائة  والنفايات’’اخلتامة  عن اليملة  التشاوري  ادلينون  
داخل اجملموع  ادلينة  بادلواد الكةمةائة   البيةدبشأن هيزيز التياون والتنسةق على ادلدى  اليت هقودىا البلدان

 :، من أجل(UNEP/EA.1/5/Add.2) والنفايات لبلطبلع علةها ألغراض السةاسات واإلجراءات
ي  ادليين ادلفتوح اليضو  اليامل ادلنتدى السةاسي الرفةع ادلستوى ادليين بالتنمة  ادلستدام  والفريق )أ(

 بأىداف التنمة  ادلستدام ؛
 جلن  التفاوض احلكومة  الدولة  الهفاقة  مةناماها بشأن الزئبق يف دورهتا السادس ؛ )ب(
لنهج االسًتاهةجي لئلدارة الدولة  للمواد الكةمةائة  يف ل التابعالفريق اليامل ادلفتوح اليضوي   )ج(

 ارة ادلواد الكةمةائة  يف دورهو الرابي ؛دورهو الثانة ، وادلؤدتر الدويل ادليين بإد
عرب والتخلص منها النفايات اخلطرة  نقل يف بشأن التدك مؤدترات األطراف يف اهفاقة  بازل  )د(

تطبةق إجراء ادلوافق  ادلسبق  عن عل  على مواد كةمةائة  ومبةدات آفات ميةن  ب ادلتيلق احلدود، واهفاقة  روهردام 
 ارة الدولة ، واهفاقة  ستوكهومل بشأن ادللوثات اليضوي  الثابت ؛يف التج متداول  خطرة

جلن  التنسةق ادلشًتك  بني ادلنظمات التابي  للربنامج ادلشًتك بني ادلنظمات لئلدارة السلةم   (ى)
 للمواد الكةمةائة .

 وُقدم هقرير ادلدير التنفةذي ذلذه اذلةةات كما طُلب ووجد الًتحةب من اجلمةع.  - 2
ض التقرير يف الدورة الرابي  للمؤدتر الدويل ادليين بإدارة ادلواد الكةمةائة  باالقًتان مع النواهج وأدى عر  - 4

بشأن النهج االسًتاهةجي لئلدارة الدولة  للمواد الكةمةائة ، واإلدارة السلةم   4/4 األخرى إىل اعتماد القرار
 (.SAICM/ICCM.4/15ظر )ان 3232للمواد الكةمةائة  والنفايات يف مرحل  ما بيد عام 

بني الدورات ادلؤلف  من  فةماإىل إجراء هقةة  مستقل للنهج االسًتاهةجي واليملة   4/4يدعو القرار و  - 5
، واجتماع 3218اجتماعني قبل االجتماع الثالث للفريق اليامل ادلفتوح اليضوي  ادلزمع عقده مبدئةًا يف عام 

وقد ُكلف الفريق اليامل أيضًا بتدديد ما إذا كانت ىناك  ؤدتر.الجتماع والدورة اخلامس  للمثالث بني ىذا ا
ما بني الدورات مفتوح  لكل أصداب ادلصلد  يف فةحاج  إىل اجتماعات إضافة . وستكون االجتماعات 

 رىناً بتوفر ادلوارد.  زلدد مسبقاً سُتمول مشاركته من ادلشاركني النهج االسًتاهةجي مع وجود عدد
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 يمة للمواد الكيميائية والنفاياتلمتكامل لتمويل اإلدارة السلالنهج ا - ثالثاً 
بالنهج ادلتكامل دلياجل  مسأل  دتويل اإلدارة ’’رحبت رتية  األم  ادلتددة للبةة  يف دورهتا األوىل  - 6

 ،ادلكونات الثبلث  للنهج ادلتكامل، وىي اإلدماج’’مع التأكةد على أن  ‘‘السلةم  للمواد الكةمةائة  والنفايات
وأهنا رتةيًا مهم  لتمويل  ،‘‘والتمويل اخلارجي ادلخصص هيضد بيضها بيضاً  ،وإشراك ادلؤسسات الصناعة 

، اجلزء الثاين(؛ ويف نفس الوقت، 1/5اإلدارة السلةم  للمواد الكةمةائة  والنفايات على كل ادلستويات )القرار 
الربنامج اخلاص لدع  التيزيز ادلؤسسي على طلبت اجلمية  إىل ادلدير التنفةذي، مبا يتسق مع اختصاصات 

إنشاء وإدارة الصندوق االستةماين ’’ستكهومل ا، و مادلستوى الوطين من أجل هنفةذ اهفاقةات بازل، وروهردا
هقدًن اختصاصات الربنامج اخلاص دلؤدتر ’’، و‘‘للربنامج اخلاص، وهوفري أمان  لتقدًن الدع  اإلداري للربنامج

الهفاقة  مةناماها بشأن  التابي  ستكهومل، وجلن  التفاوض احلكومة  الدولة اات بازل، وروهردام، و األطراف يف اهفاقة
لنهج االسًتاهةجي لئلدارة الدولة  للمواد الكةمةائة  لليل  ل التابعالزئبق، والفريق اليامل ادلفتوح اليضوي  

 .، اجلزء الثاين(1/5)القرار ‘‘هبا
 البرنامج الخاص لدعم التعزيز المؤسسي على المستوى الوطني :صالتمويل الخارجي المخص -ألف 

ادلؤسسي على  التيزيز دع أمان  الربنامج اخلاص ل عمل ،هيةني موظف برنامج، بيد 3215يف عام بدأ  - 7
 والنهج االسًتاهةجي واهفاقة  مةناماها بشأن الزئبق ستكهوملاو وروهردام  وطين لتيزيز هنفةذ اهفاقةات بازلالصيةد ال

 نفايات التابع لشيب  التكنولوجةافرع ادلواد الكةمةائة  وال والذي يستضةف ،لئلدارة الدولة  للمواد الكةمةائة 
 .يف برنامج األم  ادلتددة للبةة  والصناع  واالقتصاد

، بفضل ادلسامهات الكبرية اليت مت الصندوق االستةماين للربنامج اخلاص شأ مقر األم  ادلتددةوأن - 8
ملةون يورو(، وحكومات كل من أدلانةا  11من جانب االحتاد األورويب ) 3216شباط/فرباير  34ا يف التيهد هب

يورو(، والواليات ادلتددة األمريكة   182 222يورو(، والسويد ) 322 222يورو(، وفنلندا ) 182 222)
 دوالر أمريكي(. 752 222)
يف ىذا اجمللس التنفةذي األرجنتني  دتثلها اآلن رللس هنفةذي. والبلدان ادلتلقة  وللربنامج اخلاص - 9

فًتة السنتني(، لالتمثةل  سةتقامسانن ان البلداىذممثلني ألمريكا البلهةنة  ومنطق  البدر الكارييب )كوالربازيل  
ممثل ألقل ثل لوسط وشرق أوروبا، والةمن كممقدونةا الةوغوسبلفة  السابق  كفريقةا، ورتهوري  مكممثل ألوكةنةا  
 من بنيمنطق  آسةا واحملةط اذلادئ البلد الذي سةمثلها  وستختار .ن منوًا والدول اجلزري  الصغرية النامة البلدا

االحتاد األورويب، وفنلندا، وأدلانةا،  يىو البلدان ادلاضل   يشمل اجمللس أيضًا شلثليالًتشةدات اليت مت استبلمها. و 
 والسويد، والواليات ادلتددة. 

حةث ُأحرز هقدم   3216شباط/فرباير  2و 3ول جمللس اإلدارة يف جنةف يومي وُعقد االجتماع األ - 12
بشأن النظام الداخلي للمجلس التنفةذي، وهطبةق ادلبادئ التوجةهة  واستمارات  (1)كبري بالتوصل إىل اهفاق

ل  األوىل حةث من ادلتوقع أن هبدأ اجلو  3216هقدًن الطلبات. ومت أيضًا االهفاق على جدول زمين مقًتح ليام 
أن  . ومن ادلتوقع3216من هقدًن طلبات احلصول على الدع  يف إطار الربنامج اخلاص حبلول نةسان/أبريل 

على ادلشاريع األوىل اليت ستدصل على ، 3216يف اجتماعو الثاين يف الربع األخري من عام يوافق اجمللس 
 التمويل يف إطار الربنامج.

                                                      
اجمللس اليضو الذي ميثل منطق  آسةا واحملةط  حهوصل اجمللس التنفةذي يف اجتماعو األول إىل اهفاق مؤقت ريثما يرش  (1)

 .3216آذار/مارس  4سةت  االعتماد النهائي للوثائق حبلول و اذلادئ. 
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 اإلدماج -باء 
، ُأجري يف عام ادلتكامل  الدامنرك، ودعمًا لتنفةذ مكون اإلدماج للنهج بفضل مند  من حكوم - 11

مشاريع اإلدماج يف إطار مبادرة الشراك  بني برنامج األم  ادلتددة للبةة  وبرنامج األم   لنتائجحتلةل  3215
منائي لدع  النهج ادلتددة اإلمنائي يف رلال إدماج اإلدارة السلةم  للمواد الكةمةائة  يف عملةات التخطةط اإل

االسًتاهةجي. ويقدم التدلةل، وىو متاح على موقع برنامج األم  ادلتددة للبةة ، استيراضًا موجزًا للخربة 
مشروعاً قطرياً، وىو يهدف إىل مساعدة البلدان اليت هنظر يف هنفةذ أنشط   15س ادلستفادة من و ادلكتسب  والدر 

السلةم  للمواد الكةمةائة  والنفايات عن طريق هوفري ادليلومات وادليرف   اإلدماج لتيزيز القاعدة ادلالة  لئلدارة
بشأن التدديات والفرص اليت هتهةأ يف أثناء التنفةذ. وهرد ميلومات أكثر هفصةبًل عن ىذه اخلربات والدروس 

د الكةمةائة  والنفايات ادلستفادة يف هقرير ادلدير التنفةذي عن هنفةذ النهج ادلتكامل لتمويل اإلدارة السلةم  للموا
(UNEA/EA.2/INF/18). 

 و الًتابطأوجومن أجل ادلزيد من دع  مكون اإلدماج للنهج ادلتكامل، مت هيزيز جهود متضافرة بشأن  - 13
ادلتكامل  والتيزيز القانوين وادلؤسسي  والبةة مراصد الصد  ’’بينوان  مشروعبني البةة  والصد  عن طريق وضع 

وقد اعتمد رللس مرفق البةة  اليادلة  ىذا ادلشروع يف  ،‘‘م  للمواد الكةمةائة  يف أفريقةامن أجل اإلدارة السلة
بني قطاعي  أوجو الًتابط . ويركز ادلشروع الكامل على هيزيز3215اجتماعو الثامن واألربيني يف حزيران/يونةو 

بلدان أفريقة  هبدف إدماج اإلدارة  البةة  والصد  على ادلستويات احمللة  والوطنة  واإلقلةمة  على نطاق هسي 
 ذين القطاعني.هب نظراً لصلتها الوطنة ةزانةات ادلو السلةم  للمواد الكةمةائة  والنفايات يف اخلطط اإلمنائة  

وعلى ادلستوى األوسع نطاقًا لؤلم  ادلتددة، أنشأ فريق األم  ادلتددة لئلدارة البةةة  فريق إدارة القضايا  - 12
من أجل زيادة ادليرف  باإلدارة السلةم  للمواد الكةمةائة  على نطاق  3214 زلدد يف عام ادللتزم بإطار زمين

منظوم  األم  ادلتددة. وكان اذلدف ىو هيزيز إدماج اإلدارة السلةم  للمواد الكةمةائة  يف السةاق األوسع 
بني منظمات األم  ادلتددة من لتخطةط التنمة  االقتصادي  واالجتماعة ، وضمان حتقةق ادلزيد من أوجو التآزر 

أجل دع  البلدان يف رلال األنشط  الرامة  إىل حتقةق ىدف مؤدتر القم  اليادلي للتنمة  ادلستدام  اخلاص باإلدارة 
 .3232السلةم  للمواد الكةمةائة  حبلول عام 

   للمواد الكةمةائة : األم  ادلتددة واإلدارة السلةم’’  يف هقرير جتمةيي مينون ةويشدد فريق اإلدارة البةة - 14
على أمهة  اإلدارة السلةم  للمواد الكةمةائة  بالنسب   ‘‘للدول األعضاء والتنمة  ادلستدام  األداء بالنسب هنسةق 

لربنامج التنمة  ادلستدام  األوسع نطاقاً، وييرض ما مت إصلازه بالفيل، ويشري إىل الكةفة  اليت ميكن أن هقدم هبا 
د من ادلساعدة للدول األعضاء من أجل حتقةق اإلدارة السلةم  للمواد الكةمةائة  يف إطار األم  ادلتددة ادلزي

التنمة  ادلستدام . ويقدم التقرير للبلدان إرشادات وأمثل  ألفضل ادلمارسات بشأن كةفة  اإلدماج الناجح لئلدارة 
 الوطنة . التنمة السلةم  للمواد الكةمةائة  والنفايات يف خطط 

 شراك المؤسسات الصناعيةإ -جيم 
م  للمواد بشأن اإلدارة السلة هوجةهاتوضع برنامج األم  ادلتددة للبةة ، بدع  من حكوم  السويد،  - 15

 بشأن وضع التشرييات، واذلةاكل األساسة  اإلداري ، واسًتداد التكالةف اتهوجةه’’الكةمةائة  بينوان 
مقًتحات لضمان إشراك ادلؤسسات الصناعة  يف إطار هنج متكامل للتمويل مع  التوجةهات. وهشمل ‘‘اإلداري 

التكالةف لدع  اإلدارات الوطنة  يف هنفةذ التشرييات الًتكةز على هقسة  ادلسؤولةات واستخدام هدابري اسًتداد 

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mainstreaming/LIRA-Country%20Workshop/LIRA%20Guidance/LIRA_Guidance%20Report_Draft1.pdf
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يف عدد من األحداث الوطنة  واإلقلةمة  والدولة  ليرض منافع  التوجةهاتالكةمةائة  وإنفاذىا. وُاستخدمت 
 إشراك ادلؤسسات الصناعة  يف اإلدارة السلةم  للمواد الكةمةائة .

طق  آسةا واحملةط اذلادي، نظ  برنامج األم  ادلتددة ولتةسري إشراك ادلؤسسات الصناعة  يف أفريقةا ومن - 16
 وعي احلكومات وقطاع الصناع  بشأن ما يلي: زيادةللبةة ، بدع  من حكوم  السويد، حلقيت عمل اقلةمةتني ل

 ؛ماذا سةنطوي على إشراك ادلؤسسات الصناعة  يف النهج ادلتكامل )أ( 
 اإلدارة السلةم  للمواد الكةمةائة  والنفايات؛فوائد وضرورة إشراك ادلؤسسات الصناعة  يف  )ب( 
 مسامه  إشراك ادلؤسسات الصناعة  يف التمويل الطويل األجل على الصيةد الوطين؛ )ج( 
 ادلسائل اليت هتطلب مزيدا من النظر على أساس مناقشات حلق  اليمل. )د( 

دد ادلشاركون يف حلق  اليمل ش فقد للنهج ادلتكامل، الصناعيمكون لوفةما يتيلق بالتنفةذ الناجح ل - 17
على أمهة  إشراك ومشارك  سلتلف قطاعات الصناع  وأصداب ادلصلد  اآلخرين. وكان ىناك أيضًا هسلة  
باحلاج  إىل إنشاء و/أو هيزيز إطار هياوين ذلذه القطاعات والسلطات اليام  لدع  اإلدارة السلةم  للمواد 

ت إضافة  عن نتائج حلقيت اليمل يف هقرير ادلدير التنفةذي عن هنفةذ الكةمةائة  وضمان االستدام . وهرد ميلوما
 .(UNEA/EA.2/INF/18) النهج ادلتكامل لتمويل اإلدارة السلةم  للمواد الكةمةائة  والنفايات

 التنمية المستدامة - رابعاً 
السلةم  للمواد  شددت الدول األعضاء على أن اإلدارة ،يف الدورة األوىل جلمية  األم  ادلتددة للبةة  - 18

لتنمة  ادلستدام ، ويتس  بأمهة  كبرية جلدول اال يتجزأ من عناصر  أساسي شاملالكةمةائة  والنفايات ىي عنصر 
 أعمال التنمة  ادلستدام .

وهرهبط اإلدارة السلةم  للمواد الكةمةائة  والنفايات بكل أىداف التنمة  ادلستدام  هقريباً، وهساى  يف  - 19
اخلاص بادلةاه النظةف   6، واذلدف اجلةدة والرفاه اخلاص بالصد  2اف، وبصف  خاص  اذلدف حتقةق ىذه األىد

اخلاص باالستهبلك واإلنتاج  13ادلستدام ، واذلدف  واجملتميات اخلاص بادلدن 11وادلرافق الصدة ، واذلدف 
 .ادلسؤوَلني

ين فوائد أوجو التآزر بني وللنهوض بالتدلةل واليمل على الصيةدين الدويل والوطين الستكشاف وج - 32
فرع هنفةذ ىدف التنمة  ادلستدام  وهنفةذ االهفاقات الدولة  للمواد الكةمةائة  والنفايات، مت هيزيز التياون بني 

النهج و  ،برنامج األم  ادلتددة للبةة  يفشيب  التكنولوجةا والصناع  واالقتصاد ادلواد الكةمةائة  والنفايات التابع ل
ئلدارة الدولة  للمواد الكةمةائة ، واألمان  ادلؤقت  الهفاقة  مةناماها، وأمان  اهفاقةات بازل، و روهردام، االسًتاهةجي ل

وهرد نتائج ادلرحل  األولة  لتيزيز التياون يف وثةق  إعبلمة   .، وميهد األم  ادلتددة للتدريب والبدثستكهوملاو 
(UNEA/EA.2/INF/20) فة  دع  هنفةذ أىداف التنمة  ادلستدام  على الصيةد هتضمن أمثل  مواضةية  بشأن كة

 الوطين عن طريق هنفةذ اهفاقات بةة  متيددة األطراف ميةن  ودع  ىذه االهفاقات لتنفةذ ىذه األىداف. 
ومشلت األنشط  اليت نُظمت عن طريق التياون التدلةل األويل دلواد زيادة الوعي وإعداد ىذه ادلواد،  - 31

انيب ج، وهنظة  حدث 3214التنمة  ادلستدام  وإدارة ادلواد الكةمةائة  والنفايات يف عام والتفاعل بني أىداف 
يف أثناء الدورة الرابي  للمؤدتر الدويل ادليين بإدارة ادلواد الكةمةائة ، وهنظة  حلق   3215عن ىذا التفاعل يف عام 

فاقات الدولة  للمواد الكةمةائة  والنفايات عمل دولة  بشأن التنفةذ ادلتكامل ألىداف التنمة  ادلستدام  وااله
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بالتياون مع ادلنظمات الشريك  للربنامج ادلشًتك بني ادلنظمات لئلدارة السلةم  للمواد الكةمةائة  من ادلزمع 
 .3216نةسان/أبريل  12إىل  11عقدىا يف الفًتة من 

 الزئبق - خامساً 
قتضاء، إىل ادلدير التنفةذي هةسري التياون، حسب اال طلبت رتية  األم  ادلتددة للبةة  يف دورهتا األوىل - 33

ستكهومل وغريىا من ابني األمان  ادلؤقت  الهفاقة  مةناماها بشأن الزئبق، وأمانات اهفاقةات بازل وروهردام و 
ا نضمام إىل اهفاقة  مةناماهاالهفاقةات من أجل االستخدام الكامل للخربة والدراي  اليت قد هساعد البلدان يف اال

 بشأن الزئبق رىناً بتوفر ادلوارد ذلذا الغرض.
بلداً صكوك هصديق، أو موافق ، أو انضمام، أو قبول فةما  32أودع  3216شباط/فرباير  39وحبلول  - 32

من البلدان األخرى ييتزم إيداع ىذه الصكوك قبل أكرب يتيلق باهفاقة  مةناماها. وىناك إشارات إىل أن عددًا 
أساس ادليلومات ادلتوفرة لؤلمان  ادلؤقت ، من ادلتوقع أن يبدأ نفاذ االهفاقة  يف الربع . وعلى 3215هناي  عام 

صك هصديق، أو قبول، أو موافق ، أو انضمام. ولذلك فمن  15بيد إيداع  3216الثالث أو الرابع من عام 
 .3217 عام النصف الثاين منادلتوقع بصورة مؤقت  انيقاد االجتماع األول دلؤدتر األطراف يف 

عرض األردن استضاف  الدورة السابي  للجن  التفاوض احلكومة  الدولة  إلعداد صك عادلي أن وبيد  - 34
 15إىل  12التدضريات يف األردن النيقاد ىذه الدورة يف الفًتة من  اآلن ملزم قانونًا بشأن الزئبق، جتري

. كما أن اخلطط جاري  ليقد 3216آذار/مارس  9يف أعقاب اجتماعات إقلةمة  هُيقد يف  3216آذار/مارس 
اجتماعات إقلةمة  للتدضري للدورة هشمل جداول أعماذلا ادلسائل ذات الصل  يف إطار اهفاقةات بازل، 

 ستكهومل. ويرد موجز سلتصر لنتائج الدورة السابي  للجن  التفاوض احلكومة  الدولة  يف الوثةق اوروهردام، و 

UNEA/EA.2/INF/21 ادلوافقات، أو حاالت  ومات مستكمل  عن حال  التصديقات، أواإلضاف  إىل ميلب
 االنضمام أو القبول.

يف سةاق اليمل لتنظة  وإعداد الوثائق الفنة  لدورات جلن  التفاوض احلكومة  الدولة ، فضبًل عن دع  و  - 35
قتضاء، مع أمانات ، هياونت األمان  ادلؤقت ، حسب االلتنفةذ ادلبكر الهفاقة  مةناماهاالبلدان بشأن التصديق وا

 قضاياستكهومل هياونًا هقنةًا بشكل أساسي، ويف هنظة  وخدم  االجتماعات، و ااهفاقةات بازل، وروهردام، و 
ىذا التياون إىل هيزيز  وأدىاالسًتاهةجة ، ونظ  ادليلومات، والتوعة  واالهصال.  القضاياو  اليام  السةاسات

ذ. وكان ىناك أيضًا هياون وثةق مع برنامج األم  ادلتددة اإلمنائي، جهود البلدان الرامة  إىل التصديق والتنفة
ومنظم  األم  ادلتددة للتنمة  الصناعة ، ومنظم  الصد  اليادلة ، وميهد األم  ادلتددة للتدريب والبدث، 

ذه ىاليت هتمتع هبا وأمان  مرفق البةة  اليادلة  من أجل االستخدام الكامل للخربات والدراي  ذات الصل  
 ادلنظمات.

وركزت األنشط  الرامة  إىل هنفةذ اهفاقة  مةناماها على حلقات اليمل ادلينة  بالتوعة  على الصيةد  - 36
اإلقلةمي دلساعدة البلدان يف وضع خارط  طريق من أجل التصديق. عبلوة على ذلك، ىةأت األنشط  اإلقلةمة  

يلومات بشأهنا. وأصلزت األمان  ادلؤقت  عدداً من ادلشاريع فرصًا للنظر يف ادلسائل والتدديات اإلقلةمة  وهقاس  ادل
حلق  عمل دون إقلةمة   13، نُظمت 3214التجريبة  لدع  اليمل الرامي إىل حتقةق التنفةذ. ومنذ آذار/مارس 

حلقات عمل إقلةمة  لدع  التصديق والتنفةذ ادلبكر لبلهفاقة . ونُظمت حلقات اليمل اإلقلةمة  بالتياقب  4و
دلؤدتر األطراف يف اهفاقةات بازل، وروهردام،  3215االجتماعات اإلقلةمة  للتدضري الجتماعات عام  مع
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من اجملتمع ادلدين، وادلنظمات و بلدًا  125مشارك من  1222ستكهومل. وشارك يف حلقات اليمل أكثر من او 
 احلكومة  الدولة ، وادلنظمات غري احلكومة .

ادلشاريع اليت ميوذلا مرفق البةة  اليادلة  لدع  البلدان يف إكمال األنشط   وهتألف يف الوقت احلايل حافظ  - 37
وادلزيد من  ،خطط عمل وطنة  12ق، وبمشروع هقةة  أويل للزئ 28التمكةنة  يف إطار اهفاقة  مةناماها من 

جيري هنفةذىا اليت  اليرضة وىناك أيضًا مشاريع زئبق بشأن التيدين األويل واالنبياثات  .اخلطط ادلخطط ذلا
وجو هآزر مع ألبدع  مايل من مرفق البةة  اليادلة . وهتةئ حافظ  مرفق البةة  اليادلة  الهفاقة  مةناماها امكانةات 

ومن األمثل  على  .ستكهوملاادلرفق اليت ينفذىا فرع ادلواد الكةمةائة  والنفايات لتدقةق أىداف اهفاقة   مشاريع
قةاس الًتكةزات، ونقل ادللوثات اليضوي  الثابت ، ودع  البلدان يف إعداد  هيزيز القدرات الوطنة  على ذلك

 خارطات طريق لتنفةذ االهفاقة .
اليادلة  التابي  لربنامج األم  ادلتددة للبةة  هةسري اإلجراءات على أرض الواقع الزئبق وواصلت شراك   - 38

ة  مةناماها. وهشمل مسامه  برنامج األم  ادلتددة للدد من سلاطر الزئبق البةةة  والصدة  كمسامه  يف هنفةذ اهفاق
سةا، ومشروعاً ةللبةة  يف الشراك  مشروعًا جتريبةًا بشأن هكنولوجةات هيدين الذىب اخلالة  من الزئبق يف اندون

يف ثبلث  بلدان أفريقة ، وحلقات عمل بشأن حرق الفد ،  خلفض استخدام مبلغ  األسنان احملتوي  على الزئبق
. عن ختزين نفايات الزئبق والتخلص منها دلةل مرجيي وضعو ات احملتوي  على الزئبق، وإدارة النفايات، وادلنتج

 خفضوينفذ أيضًا برنامج األم  ادلتددة للبةة  عددًا من مشاريع مرفق البةة  اليادلة  يف رلاالت من قبةل 
واقع هيدين مب ادلرهبط  واحلد من ادلخاطرانبياثات الزئبق من حرق الفد  يف قطاع الطاق  يف االحتاد الروسي، 

الزئبق يف قريغةزستان، ووضع خط  رصد عادلة . ونظ  برنامج األم  ادلتددة للبةة  يف كانون الثاين/يناير 
بيض األحداث بشأن الشراك  يف أربع مناطق على ىامش اجتماعات التشاور اإلقلةمة   3216وشباط/فرباير 

 .3216آذار/مارس  8تماع فريق استشاري للشراك  يف األردن يف بشأن اهفاقة  مةناماها، واج
 النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية - سادساً 

 إن رتية  األم  ادلتددة للبةة  يف دورهتا األوىل: - 39 
الدويل  دعت الفريق اليامل ادلفتوح اليضوي  التابع للنهج االسًتاهةجي يف دورهو الثانة ، وادلؤدتر )أ( 
إىل النظر يف سبل حتسني إشراك ومشارك  أصداب ادلصلد  ذوي  اجتماعو الرابعإدارة ادلواد الكةمةائة  يف ادليين ب

الصل ، وبالتايل إمكانة  احلصول على االستجابات ادلتسم  بالكفاءة والفيالة  للقضايا والتدديات اجلديدة 
 والناشة ؛
صل  دع  النهج االسًتاهةجي، مبا يف ذلك هوفري التوجةو وطلبت إىل ادلدير التنفةذي موا )ب( 

 ؛3232واإلرشاد لتنفةذ ىدف عام 
التنفةذي دلنظم  الصد   جلسالجتماع ادلقبل للميرسل إىل اوطلبت إىل ادلدير التنفةذي أن  )ج( 
م من ادلوظفني وادلوارد لتويل دور قةادي يف النهج االسًتاهةجي، وهوفري ما يلز  لمنظم اليام لدعوة للمدير اليادلة  

 األخرى ألمان  النهج؛
ودعت أعضاء الربنامج ادلشًتك بني ادلنظمات لئلدارة السلةم  للمواد الكةمةائة  إىل النظر يف  )د( 

 سبل دع  أمان  النهج االسًتاهةجي، مبا يف ذلك عن طريق الدع  ادلمكن بادلوظفني؛
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ولة ، وقطاع الصناع ، واجملتمع ادلدين، وأصداب ودعت احلكومات، وادلنظمات احلكومة  الد (ى) 
 نهج االسًتاهةجي ومواصل  هطويره؛ادلصلد  اآلخرين يف النهج االسًتاهةجي إىل دع  هنفةذ ال

احلكومات، وادلنظمات احلكومة  الدولة ، وادلنظمات غري احلكومة ، وقطاع الصناع  وحثت  )و( 
وأصداب ادلصلد  اآلخرين الذين ى  يف وضع ميكنه  من فيل ذلك أن يقدموا مسامهات عةنة  للنهج 

مات لئلدارة االسًتاهةجي، وأمانتو، وهنفةذه، مبا يف ذلك عن طريق برنامج عمل أعضاء الربنامج ادلشًتك بني ادلنظ
 السلةم  للمواد الكةمةائة ؛

 إدارة المواد الكيميائيةالمعني بنتائج الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي  -ألف 
 38ٌعقدت الدورة الرابي  للمؤدتر الدويل ادليين بإدارة ادلواد الكةمةائة  يف جنةف يف الفًتة من  - 22

مشاركًا كممثلني للدكومات،  752دورة . وحضر ال3215هشرين األول/اكتوبر  3أيلول/سبتمرب إىل 
وادلنظمات احلكومة  الدولة ، وقطاع الصناع ، واجملتمع ادلدين وهضمنت الدورة جزءًا رفةع ادلستوى شارك فةو 
وزراء، ورؤساء وكاالت، ومنظمات، وكبار ادلمثلني من القطاعات الرئةسة  وأصداب ادلصلد  مبن فةه  شلثلو 

 قطاع الصناع .
 :اخلمس  التالة  قراراتالالدورة الرابي  باعتماد وُاختتمت  - 21

الذي يقر، يف رتل  أمور،  ،3232التنفةذ من أجل حتقةق ىدف عام ، بشأن 4/1القرار  )أ( 
يبني بوضوح اإلجراءات اليت ينبغي أن اليت ، ، ادلرفق(SAICM/ICCM.4/6) اليام والتوجةهات اليام التوجو 

 ؛3232لنهج االسًتاهةجي لتدقةق ىدف عام يتخذىا رتةع أصداب ادلصلد  يف ا
النهج االسًتاهةجي واإلدارة السلةم  للمواد الكةمةائة  والنفايات يف فًتة ما ، بشأن 4/4القرار  )ب( 
الذي ينص، يف رتل  أمور، على عملة  فةما بني الدورات إلعداد هوصةات بشأن النهج  ،3232بيد عام 

 ؛3232واد الكةمةائة  والنفايات يف فًتة ما بيد عام االسًتاهةجي واإلدارة السلةم  للم
اإلجراءات  هيزيزقضايا السةاسات اليام  الناشة  الذي حيدد، باإلضاف  إىل ، بشأن 4/3قرار ال )ج( 
بشأن القضايا القائم ، ادللوثات الصةدالنة  ادلقاوم  للتدلل يف البةة  كقضة  سةاسات عام  ناشة  اإلضافة  

 ياجلتها يف إطار النهج االسًتاهةجي؛جديدة ينبغي م
 ديدة اخلطورة؛مبةدات اآلفات الش، بشأن 4/2قرار ال )د( 
إىل فًتة  3232-3216ادلةزانة  الذي يشمل الفًتة بشأن أنشط  األمان  و ، بشأن 4/5القرار  (ى) 

ادلةزانة  وادلوظفني ألمان  النهج  انيقاد الدورة اخلامس  للمؤدتر الدويل ادليين بإدارة ادلواد الكةمةائة  مع زيادة يف
، وإنشاء 3232االسًتاهةجي لتمكةنها من هقدًن ادلزيد من الدع  جلمةع أصداب ادلصلد  يف هنفةذ ىدف عام 

رات بشأن إدارة ادلواد الكةمةائة  والنفايات و مركز هبادل ميلومات ومنرب إلدارة ادليارف لدع  اليملة  فةما بني الد
 .3232م يف فًتة ما بيد عا

 أمانة النهج االستراتيجي -باء 
، اجلزء اخلامس(، أرسل ادلدير 1/5استجاب  لطلب رتية  األم  ادلتددة للبةة  يف دورهتا األوىل )القرار  - 23

التنفةذي لربنامج األم  ادلتددة للبةة  رسال  إىل ادلدير اليام دلنظم  الصد  اليادلة  يشدد فةها على الدور ادله  
نظم  هوفري ادلوظفني ادلناسبني وادلوارد األخرى ألمان  النهج ادليف النهج االسًتاهةجي، ويطلب إىل  ذلذه ادلنظم 
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 3215االسًتاهةجي. وأرسل ادلدير التنفةذي الرسال  أيضاً، كما طُلب منو، إىل اجتماع كانون الثاين/يناير 
 للمجلس التنفةذي دلنظم  الصد  اليادلة .

م  ادلتددة للبةة  للدعوة إىل أداء دور قةادي يف وضع الًتهةبات ألمان  هتس  واستجاب أيضاً برنامج األ - 22
توظةف موظف برنامج مساعد لربنامج البداي  السريي ، وهيزيز األمان  ببالكفاءة والفيالة  للنهج االسًتاهةجي 

رهبط  بالنهج االسًتاهةجي، بًتفةع منصب موظف التنسةق الذي ميولو الربنامج، وبالتايل زيادة األمهة  السةاسة  ادل
، ومواصل  هوفري اخلدمات اإلداري ، مبا فةها اخلدمات لربنامج البداي  السريي   اليام اخلدم ومواصل  دتويل موظفي 

 عن طريق فرع ادلواد الكةمةائة  والنفايات.
ةف  موظف برنامج يف الفة  أقر ادلؤدتر الدويل ادليين بإدارة ادلواد الكةمةائة  يف دورهو الرابي  إنشاء وظوقد  - 24
. 2-ف إىل مستوى موظف برنامج 3-دارة ادليارف، وهرفةع وظةف  موظف الربنامج ادلساعد فإل 2-ف

 ويقدم خرباء استشاريون الدع  أيضاً ألمان  النهج االسًتاهةجي عند الضرورة بشأن أنشط  ميةن .
دلواد الكةمةائة ، هياونت أمان  النهج عند هنظة  الدورة الرابي  للمؤدتر الدويل ادليين بإدارة او  - 25

ستكهومل. ويف أثناء ىذه الفًتة، كانت اقتضاء، مع أمان  اهفاقةات بازل، وروهردام، و االسًتاهةجي، حسب اال
رلاالت التياون الرئةسة  هتيلق بالتياون اليلمي والتقين، وهنظة  االجتماعات وهقدًن اخلدمات ذلا، ومسائل 

 سائل االسًتاهةجة ، وآلةات مركز هبادل ادليلومات، ونظ  ادليلومات، والتوعة  واالهصال.السةاسات اليام  وادل
 أنشطة برنامج األمم المتحدة للبيئة لدعم تنفيذ النهج االستراتيجي -جيم 

ذلك  مبا يفبشأن النهج االسًتاهةجي رتةع أصداب ادلصلد ،  1/5يدعو اجلزء اخلامس من القرار  - 26
إىل دع  هنفةذ النهج االسًتاهةجي ومواصل  هطويره. وما برح برنامج األم  ادلتددة  ،الدولة ادلنظمات احلكومة  

للبةة  يتوىل القةادة أو اليمل يف رلال التنسةق والتياون مع ادلنظمات األخرى التابي  للربنامج ادلشًتك بني 
ايا السةاسات اليام  الناشة ، وغريىا ادلنظمات لئلدارة السلةم  للمواد الكةمةائة  بشأن مياجل  اليديد من قض

 من القضايا ادلثرية للقلق. 
يف إفرازات الغدد الصماء، نظ  برنامج األم  ادلتددة  وفةما يتيلق بادلواد الكةمةائة  اليت هسبب خلبلً  - 27

منطق   للبةة  على ىامش حلقات اليمل اإلقلةمة  اليت نظمها النهج االسًتاهةجي دورات إقلةمة  لزيادة الوعي يف
آسةا واحملةط اذلادي، ومنطق  وسط وشرق أوروبا، وأفريقةا، وأمريكا البلهةنة  ومنطق  البدر الكارييب. وجتري يف 
الوقت احلايل مياجل  الثغرات يف رلايل ادليرف  والسةاسات اليام  اليت ُحددت يف حلقات اليمل عن طريق 

دة التياون والوعي على نطاق ادلنظمات احلكومة  الدولة  وبني مشروع برنامج األم  ادلتددة للبةة  الرامي إىل زيا
. ويُنشئ ‘‘هقدًن ادليلومات عن ادلواد الكةمةائة  اليت هسبب خلبل يف إفرازات الغدد الصماء’’القطاعات ادلينون 

دلهم  ادلتيلق  إلببلغ أبرز النقاط اليت هرد يف الرسائل اسلصصًا برنامج األم  ادلتددة للبةة  أيضًا موقيًا شبكةًا 
 بب خلبل يف إفرازات الغدد الصماء.دلواد الكةمةائة  اليت هسبا

وفةما يتيلق بادلواد الكةمةائة  يف ادلنتجات، وجد الربنامج الذي وضيو برنامج األم  ادلتددة للبةة   - 28
ادليين بإدارة ادلواد من ادلؤدتر الدويل  الًتحةب بوصفو إطاراً طوعةًا جلمةع أصداب ادلصلد  يف النهج االسًتاهةجي

الكةمةائة  يف دورهو الرابي ، وأحاط ادلؤدتر علمًا باإلرشادات ادلصاحب  للربنامج بشأن ادلواد الكةمةائة  يف 
ادلنتجات الذي أعده برنامج األم  ادلتددة للبةة  كوسةل  عملة  لدع  هنفةذ الربنامج. وُدعي برنامج األم  

هيزيز وهةسري هنفةذ األنشط  فضبًل عن الربنامج بطريق  مفتوح  وشفاف  وشامل ،  قةادةمواصل  ادلتددة للبةة  إىل 
ينفذ برنامج األم  ادلتددة للبةة  أنشط  جتريبة  لتةسري هبادل ادليلومات عن ادلواد و مبسامه  أصداب ادلصلد . 
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داب ادلصلد  يف الكةمةائة  يف منتجات ادلنسوجات يف الصني، وسةواصل الربنامج اليمل على مشارك  أص
 ، واإللكًتونةات، ومواد البناء.األطفال هناول رلموعات ادلنتجات الرئةسة  األخرى، مثل لُيب

ويف سةاق متابي  الدورة الرابي  للمؤدتر الدويل ادليين بإدارة ادلواد الكةمةائة ، سةيمل برنامج األم   - 29
ومنظم  الصد  اليادلة  بشأن وضع طرائق للتياون ادلتددة للبةة  مع منظم  األم  ادلتددة لؤلغذي  والزراع ، 

الدويل بشأن مبةدات اآلفات الشديدة اخلطورة يف إطار الربنامج ادلشًتك بني ادلنظمات لئلدارة السلةم  للمواد 
الكةمةائة . ومن أجل دع  ىذا اليمل، أنشأ برنامج األم  ادلتددة للبةة ، وادلنظمات األخرى التابي  للربنامج 

ستكهومل فريق عمل اك بني ادلنظمات لئلدارة السلةم  للمواد الكةمةائة  مع أمان  اهفاقةات بازل، وروهردام، و ادلشًت 
 صغري لوضع بواب  إلكًتونة  لتوفري ادليلومات ادلشًتك  ادلستقاة من سلتلف ادلصادر بطريق  موحدة.

تدلل يف البةة  كقضة  سةاسات عام  وحدد ادلؤدتر يف دورهو الرابي  ادللوثات الصةدالنة  ادلقاوم  لل - 42
ناشة ، واهفق على أن التياون الدويل لو أمهة  بالغ  لبث الوعي والفه ، وهيزيز اليمل دلياجل  ىذه القضة . وسل  

ادليلومات ذات  لتيزيز هوفر وباحلاج  ادللد ادلؤدتر بوجود ثغرات يف ادليارف بشأن التيرض للملوثات، وآثارىا، 
يلتزم برنامج األم  ادلتددة للبةة  بإجياد ادليلومات وهقامسها لسد الثغرات اليت و ة  احلصول علةها. وإمكان ،الصل 

عن مت حتديدىا. وبدأ أيضًا برنامج األم  ادلتددة للبةة  عملة  حتديد نطاق من أجل رتع وجتمةع ادليلومات 
اب ادلصلد ، واليمل اجلاري يف الوقت الدراسات، وادلمارسات القائم ، والتشرييات الساري  ادلفيول، وأصد

هتضمن ادلصادر فةما يتيلق هبذه ادلسأل  السةاساهة  الناشة  اجلديدة. وستصدر ادلخرجات يف شكل وثةق   احلايل
 الرئةسة  للميلومات وادليارف اليت جرى جتمةيها وإهاحتها باستخدام الوسائل اإللكًتونة .

 الرصاص والكادميوم - سابعاً 
ول األعضاء يف الدورة األوىل جلمية  األم  ادلتددة للبةة  بادلخاطر الكبرية اليت هتيرض ذلا سلمت الد - 41

صد  البشر والبةة  بسبب اطبلقات الرصاص والكادمةوم يف البةة ، وطلبت إىل برنامج األم  ادلتددة للبةة ، 
من استخدام الرصاص يف الطبلء  بالتنسةق مع منظم  الصد  اليادلة ، مواصل  بناء القدرات للتخلص التدرجيي

 هنظة  حلقات عمل إقلةمة . النظر يفعن طريق 
ويتشارك برنامج األم  ادلتددة للبةة  ومنظم  الصد  اليادلة  يف استضاف  التدالف اليادلي للقضاء على  - 43

 يفو . 3232الرصاص يف الطبلء بغة  وضع حدود ملزم  قانونًا الستخدام الرصاص يف الطبلء حبلول عام 
وضيت قةودًا ملزم  قانونًا على استخدام الرصاص يف الطبلء.  احكوم  بأهن 59، أبلغت 3215آب/أغسطس 

رلموع  ’’بدأ التدالف، بدع  من وكال  زتاي  البةة  يف الواليات ادلتددة، إنشاء  3215ويف أيلول/سبتمرب 
بك  اإللكًتونة  دلساعدة احلكومات مرهكزة على الش ‘‘أدوات لسن قوانني دلراقب  استخدام الرصاص يف الطبلء

، 3215وأصداب ادلصلد  يف التخلص التدرجيي من استخدام الرصاص يف الطبلء. ويف كانون األول/ديسمرب 
نظ  برنامج األم  ادلتددة للبةة  حلق  عمل شرق أفريقة  دون إقلةمة  يف أديس أبابا دلساعدة احلكومات يف 

الطبلء. ونفذ برنامج األم  ادلتددة للبةة  أيضًا مشروعًا بتمويل من  وضع لوائح بشأن استخدام الرصاص يف
مرفق البةة  اليادلة  للتخلص التدرجيي من استخدام الرصاص يف الطبلء يف أفريقةا. وسُتستكمل رلموع  األدوات 

ي إىل أن باستمرار لتوفري الدع  التقين للدكومات وأصداب ادلصلد  ودتكةنه  من حتقةق ىدف التدالف الرام
 .3232هكون ىناك لوائح قائم  بشأن استخدام الرصاص يف الطبلء يف رتةع البلدان حبلول عام 

يف ادلائ  من الطلب اليادلي على الرصاص،  82ويبلغ طلب البطاريات على الرصاص أكثر من  - 42
دوير البطاريات وحددت هقارير عديدة ادلخاطر البةةة  والصدة  النارت  عن اإلدارة غري السلةم  وإعادة ه
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ادلستيمل  اليت هستخدم الرصاص. ودلياجل  ىذه القضة ، عقد برنامج األم  ادلتددة للبةة  حلقيت عمل بشأن 
، 3215اإلدارة السلةم  للبطاريات ادلستيمل  احلمضة  الرصاصة  يف أوساكا، الةابان، يف هشرين الثاين/نوفمرب 

اق متابي  حلقيت اليمل ادلذكورهني، ييد برنامج األم  ادلتددة . ويف سة3216ويف غواهةماال يف شباط/فرباير 
وما يصاحب ذلك من آثار  ،للبةة  هقريراً عن التجارة يف البطاريات ادلستيمل  احلمضة  الرصاصة  وإعادة هدويرىا

 بةةة  وصدة . 
ادمةوم يف بياثات والبدائل للرصاص والكخفض االنوعلى الندو ادلطلوب، هرد ادليلومات عن هقنةات  - 44

 . UNEA/EA.2/INF/19يف الوثةق  1/5من القرار  السادساجلزء 

 النفايات - ثامناً 
  األم  ادلتددة للبةة  يف دورهتا األوىل إىل ادلدير التنفةذي النظر يف أوجو الًتابط بني ةطلبت رتي - 45

حلد منها إىل أدىن درج ، سةاسات ادلواد الكةمةائة  والنفايات يف التوقيات اليادلة  بشأن منع النفايات، وا
 وإدارهتا.

أيلول/سبتمرب  7يف  التوقيات اليادلة  إلدارة النفايات عملة  وبدأ ادلركز الدويل للتكنولوجةا البةةة  - 46
بالتياون مع  ،يف أثناء ادلؤدتر اليادلي للرابط  الدولة  للنفايات الصلب  الذي انيقد يف أنتويرب، بلجةكا 3215

بشأن إدارة ادلواد الكةمةائة  والنفايات  37/13ر رللس إدارة برنامج األم  ادلتددة للبةة  الرابط  استجاب  دلقر 
وهقدم التوقيات استيراضًا عامًا موثوقًا بو، وحتلةبلً، وهوصةات بشأن  (3).3212الذي اُعتمد يف شباط/فرباير 

ضبًل عن أول هقةة  شامل حلال  إدارة اإلجراءات، وأدوات السةاسات اليام ، ومناذج التمويل إلدارة النفايات، ف
أىداف اإلدارة اليادلة  للنفايات ادلدرج  يف جدول  حتدداليامل يف القرن احلادي واليشرين، كما النفايات يف أضلاء 

 ويف اخلتام هدعو إىل اختاذ إجراءات. 3222أعمال التنمة  ادلستدام  ليام 
ن ىناك حاج  واضد  إلدماج إدارة ادلواد الكةمةائة  على أ التوقيات اليادلة  إلدارة النفاياتوهنص  - 47

إدارة النفايات بصورة عام ، وإدارة النفايات اخلطرة بوجو خاص. وحتتوي منتجات عديدة من  يفاخلطرة 
ستخدم يومةاً، مثل البطاريات، ومواد التنظةف، والزيوت، والطبلء، ومبةدات اآلفات، وادلنتجات ادلنتجات اليت هُ 

واإللكًتونة  على مواد كةمةائة  خطرة، ولذلك كان الًتكةز ينصب يف اآلون  األخرية على منع  الكهربائة 
وستياجل النفايات اخلطرة عن طريق هدابري من قبةل االستياض  عن ادلواد اخلطرة يف ادلنتجات ببدائل غري خطرة. 

قطاع اخلاص، ومنظمات اجملتمع، من الوطنة  واحمللة ، وال ىي احلكوماتالتدديات ثبلث  جهات فاعل  رئةسة  
 .زيادة الوعي اليام وبناء القدرات ادلؤسسة  والبشري ، وإنشاء ادلرافق الضروري  السلةم  بةةةاً خبلل 

وقد بدأ اليمل بالفيل يف إجراء هقةةمات لتوقيات إدارة النفايات هبدف التوصل إىل فه  أفضل حلال    - 48
 صةات وإجراءات مكةف .كل منطق  واحتةاجاهتا كأساس لتقدًن هو 

 المراكز اإلقليمية: اإلدماج وتنسيق األداء - تاسعاً 
ادلراكز اإلقلةمة  الهفاقةات ’’، سلمت رتية  األم  ادلتددة للبةة  بدور 1/5قرار اجلزء الثامن من اليف  - 49

دلسامه  يف ستكهومل يف دع  هنفةذ ىذه االهفاقةات وكل اإلجراءات، فضبًل عن دورىا يف اابازل، وروهردام، و 
ئة  الصكوك األخرى ذات الصل  بادلواد الكةمةائة  والنفايات، ويف إدماج اإلدارة السلةم  للمواد الكةمةا

                                                      
(3)  http://www.unep.org/ietc/ourwork/wastemanagement/GWMO. 
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النظر يف فرص التياون ادلتس  بالكفاءة والفيالة  مع ادلراكز ’’إىل طلبت أيضًا إىل ادلدير التنفةذي . و ‘‘والنفايات
دعت األطراف يف اهفاقةات و  ‘‘ئلدارة السلةم  للمواد الكةمةائة  والنفاياتاإلقلةمة  يف هنفةذ ادلشاريع اإلقلةمة  ل

، إىل ذات الصل ، والصكوك والربامج األخرى ستكهومل، ومرفق البةة  اليادلة ، وادلؤسسات ادلالة ابازل، وروهردام، و 
 .فيل نفس الشيء

ىاماً يف دع  وهويل قةادة هنظة  عدد  ستكهومل دوراً اوأدت ادلراكز اإلقلةمة  الهفاقةات بازل، وروهردام، و  - 52
من حلقات اليمل دون اإلقلةمة  واإلقلةمة  اليت نظمتها األمان  ادلؤقت  الهفاقة  مةناماها بشأن الزئبق. وكان الدع  

، وقد ُدعةت إىل ادلشارك  وهقاس  خربهتا ودرايتها على الصيةد اإلقلةمي مع وفياالً الذي قدمتو ىذه ادلراكز كبرياً 
دلشاركني يف حلقات اليمل. وواصل عدد من ادلراكز أداء دور ىام على الصيةد اإلقلةمي دعمًا للجهود ا

 اإلقلةمة  والوطنة  الرامة  إىل هيزيز التصديق، والتنفةذ ادلبكر الهفاقة  مةناماها.
لشراك  مع عبلوة على ذلك، نفذ برنامج األم  ادلتددة للبةة  مشروعًا لتخزين الزئبق والتخلص منو با - 51

ادلركز اإلقلةمي الهفاقة  بازل يف منطق  البدر الكارييب يف جامايكا، وسورينام وهرينةداد وهوباغو، كما جيري إعداد 
هقرير عن اإلدارة السلةم  بةةةا للبطاريات ادلستيمل  احلمضة  الرصاصة  بالشراك  مع ادلركز اإلقلةمي الهفاقة  بازل 

 ألمريكا الوسطى وادلكسةك.
األداء على الصيةد اإلقلةمي ومشارك  ادلراكز اإلقلةمة  يف  دد برنامج األم  ادلتددة للبةة  فرص هيزيزوح - 53

ادلشاريع اخلاص  برصد ادللوثات اليضوي  الثابت ، وادلخاطر ادلرهبط  مبثبطات اللهب ادلربوم ، وإدارة مركبات ثنائة  
رد الزئبق ورصده، ووضع خطط هنفةذ وطنة  يف إطار الفةنةل ادلتيدد الكلور يف قطاع التيدين، وعملةات ج

اهفاقة  ستوكهومل. وأدت ىذه ادلراكز أيضًا دورًا ىامًا يف نشر األدوات والطرق اليت وضيها برنامج األم  ادلتددة 
 للبةة .
باعًتاف  3215يف أيار/مايو  اجتماعاهتاستكهومل يف اةيت بازل و قورحبت مؤدترات األطراف يف اهفا - 52

ادلراكز اإلقلةمة  يف دع  هنفةذ االهفاقةتني. ونظر مؤدترا األطراف  بدور 1/5األم  ادلتددة للبةة  يف قرارىا رتية  
، 13/12 -ا ب  هتيلق بادلراكز اإلقلةمة  على الندو الوارد يف ادلقررين 1/5أيضًا يف عناصر أخرى من القرار 

 على التوايل. ،7/17 -س  او 

 1/5ر ات صلة بتنفيذ القرامعلومات إضافية ذ - عاشراً 
باإلضاف  إىل  1/5يسلط ىذا اجلزء من التقرير الضوء على األنشط  األخرى لدع  مواصل  هنفةذ القرار  - 54

 القرارات اليت نُفذت حىت اآلن. 
رتية  األم  ادلتددة للبةة  يف أيلول/سبتمرب  ا اعتمدهتاليت 3222  ادلستدام  ليام نمةالت خط شدد وه - 55

ةئ هتابع الشامل، وادلشًتك بني عدة قطاعات للقضايا ادلتيلق  بادلواد الكةمةائة  والنفايات، و على الط 3215
لربنامج األم  ادلتددة للبةة  فرص  التياون مع البلدان، وادلنظمات احلكومة  الدولة ، وأصداب ادلصلد  

نفايات يف السةاسات الوطنة ، وهنفةذ اآلخرين، وإضاف  بيد آخر لليمل اخلاص بإدماج إدارة ادلواد الكةمةائة  وال
 أىداف التنمة  ادلستدام .

اليديد من القرارات اليت اُعتمدت يف الدورة الرابي  للمؤدتر الدويل ادليين  ختاطبعبلوة على ذلك،  - 56
بإدارة ادلواد الكةمةائة  برنامج األم  ادلتددة للبةة  بوصفو صاحب مصلد  يف النهج االسًتاهةجي، وهدعو إىل 

شاركتو يف اليديد من قضايا السةاسات اليام  الناشة ، وبصف  خاص  ادلواد الكةمةائة  يف ادلنتجات، وادلواد م
الكةمةائة  اليت هسبب خلبل يف إفرازات الغدد الصماء، والرصاص يف الطبلء، وادللوثات الصةدالنة  ادلقاوم  

 للتدلل يف البةة .
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نبياثات من البطاريات الرصاصة  هؤدي إىل هيرض البشر الهشري البةانات الناشة  اليت هوضح أن او  - 57
 لمزيد من اليمل يف ىذا اجملال.لفرص  وجود والبةة  بدرج  كبرية لآلثار الضارة إىل

ةجي لئلدارة السلةم  للمواد ه، والنهج االسًتا4/4ويهةئ قرار ادلؤدتر الدويل ادليين بإدارة ادلواد الكةمةائة   - 58
فرص  لربنامج األم  ادلتددة للبةة ، بوصفو صاحب مصلد   3232يف فًتة ما بيد عام الكةمةائة  والنفايات 

اسًتاهةجي يف النهج، لدع  التفكري التطليي بشأن القضايا الرئةسة ، واليناصر احملتمل  لنهج مستقبلي طويل 
اد الطبي  الثانة  من األجل للنهج االسًتاهةجي، واإلدارة السلةم  للمواد الكةمةائة  والنفايات. ويهةئ إعد

التوقيات اليادلة  إلدارة بمصدوب   3218التوقيات اليادلة  يف رلال ادلواد الكةمةائة  ادلزمع إصدارىا يف عام 
للفريق ادلفتوح  3218فرص  للتدلةل الذي ميكن أن ُيستفاد منو يف عمل اجتماع عام  3215ليام  النفايات

 اليضوي  التابع للمؤدتر.
عنصر التغةري احملتمل  دتثل اليت ىو الكةمةاء ادلستدام  ظى باىتمام دويل متزايدحي   آخروذت  رلال مه - 59

لقواعد الليب  من حةث هصمة  ادلواد الكةمةائة ، وانتاجها واستخدامها. وميكن أن هساى  بقدر كبري يف هشكةل 
البلدان، كما أهنا هتةئ فرص  لربط مستقبل إدارة ادلواد الكةمةائة  شريط  مراعاة الفرص والشواغل بالنسب  لكل 

اليمل بشأن ادلواد الكةمةائة  والنفايات بالتدلةل واإلجراءات اخلاص  بالنهوض باالقتصاد األخضر الشامل، 
 واالستهبلك واالنتاج ادلستدامني.

 غبلو ودتشةًا مع والياهو، من ادلتوقع أن يواصل برنامج األم  ادلتددة للبةة  زيادة مسامهتو من أجل  - 62
. وقد أُعةدت ىةكل  فرع ادلواد الكةمةائة  والنفايات مؤخرًا بغة  هيزيز وهرقة  اإلدارة السلةم  3232ىدف عام 

للمواد الكةمةائة  والنفايات على مدى دورات حةاهتا، وهيزيزًا إلحراز التقدم صوب اقتصاد دوار. وجيمع فرع 
هقدًن اخلدمات اليلمة  والتقنة  يف رلال   ادلتددة للبةة  بشأن األم ادلواد الكةمةائة  والنفايات بني واليات برنامج

إدارة ادلواد الكةمةائة ، وهةسري التياون بني أمان  النهج االسًتاهةجي، واألمان  ادلؤقت  الهفاقة  مةناماها، وبرنامج 
وجةا البةةة ، والربنامج اخلاص اليمل ادلتيلق باألوزون التابع لربنامج األم  ادلتددة للبةة ، وادلركز الدويل للتكنول

 ستكهومل.الدع  التيزيز ادلؤسسي على ادلستوى الوطين من أجل هنفةذ اهفاقةات بازل، وروهردام، و 
الشراكات مع احلكومات، والقطاع اخلاص، واجملتمع ادلدين، والنهوض باإلدارة ادلرهكزة  هيزيزكون وسة - 61

هيزيز إشراك ادلؤسسات الصناعة  يف  وسةوفر القادم .السنوات على النتائج واالهصال مبثاب  دعامات اليمل يف 
لتيزيز الشراكات  نطاقاً  ،النهج ادلتكامل للتمويليف إطار  ،ادلطلوب على الندو اإلدارة السلةم  للمواد الكةمةائة 

 القائم  على النتائج.
التياون بشكل أوثق مر يف أن يستربنامج األم  ادلتددة للبةة  ل بالنسب وعلى نفس الدرج  من األمهة   - 63

من أي وقت مضى مع ادلنظمات األخرى التابي  للربنامج ادلشًتك بني ادلنظمات لئلدارة السلةم  للمواد 
 ستكهومل، ومرفق البةة  اليادلة ، والشركاء اآلخرين.االكةمةائة ، وأمان  اهفاقةات بازل، وروهردام، و 

ةة  على االستمرار يف جهوده ومساعدهو وزيادة ىذه برنامج األم  ادلتددة للب قدرةويستلزم ضمان  - 62
اجلهود وادلساعدة على رتةع ادلستويات من أجل النهوض باإلدارة السلةم  للمواد الكةمةائة  والنفايات، 
وادلسامه  بفيالة  يف هنفةذ االهفاقةات ذات الصل  بادلواد الكةمةائة  والنفايات، والنهج االسًتاهةجي لئلدارة 

وميكن أن يكون أحد  .هوفري ادلوارد ادلناسب  من رلموع  متنوع  من مصادر التمويل ،للمواد الكةمةائة السلةم  
قتضاء، بني الدع  التقين واخلربة اليت يوفرىا برنامج األم  ادلتددة للبةة  األمثل  على ذلك ادلواءم ، حسب اال

 تع هبا مرفق البةة  اليادلة .مصدوب  بالقدرة على حتديد األولويات وحشد ادلوارد اليت يتم
___________ 


