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جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة 
  لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

  الدورة األولى
  ٢٠١٤ ونيه/يحزيران ٢٧  - ٢٣نريويب، 

  *من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

  ت العامةقضايا السياسا

  ٢٧/١٢: تنفيذ المقرر إدارة المواد الكيميائية والنفايات

  تقرير المدير التنفيذي

  املوجز

بشأن إدارة املواد  ٢٧/١٢من مقرر جملس اإلدارة  اً تاسع الفرعمن  ١لفقرة باأُعد هذا التقرير عمًال 
. وال يقدم عرضًا شامًال لكل ما مت تنفيذه عمًال ل التقدم احملرز يف تنفيذ املقررلنفايات، ويتناو الكيميائية وا

  بعض األنشطة املختارة ونتائجها.ربز يملقرر بل با
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  مقدمة  -أوالً 
وقعات العاملية للمواد بأمهية نتائج الت ، واعرتافاً ٢٧/١٢من املقرر  أوالً  الفرعمن  ٤لدى تنفيذ الفقرة   - ١

ا، عقد برنامج األمم املتحدة للبيئة (برنامج الب ئة) أول اجتماع للجنة اخلرباء املعنية بالتوقعات يالكيميائية وتوصيا
يف جنيف. وقد مجع هذا االجتماع خرباء من العديد  ،٢٠١٣العاملية للمواد الكيميائية يف تشرين الثاين/نوفمرب 

وثيقة قضايا حتدد الثغرات يف البحوث واالحتياجات من املعلومات اليت ميكن معاجلتها من البلدان الستعراض 
 مبزيد من العمل يف التوقعات العاملية للمواد الكيميائية، والتعليق على هذه الوثيقة.

  الرصاص والكادميوم  - ثانياً 
نامج البيئة باألنشطة الواردة اضطلع بر  ،٢٧/١٢من املقرر  اً ثاني الفرعمن  ٤و ٣لدى تنفيذ الفقرتني   - ٢

  يف الفقرات التالية.
اليت النظيفة واصل برنامج البيئة تنفيذ األنشطة مبوجب الشراكة من أجل الوقود النظيف واملركبات   - ٣

يتوقع أن تتخلص من البنزين املزود بالرصاص على الصعيد العاملي خالل السنوات اخلمس القادمة. وواصلت 
حلقات عمل بناء القدرات، وزيارات اخلرباء، واالتصاالت مع صانعي القرارات، االشرتاك الشراكة، من خالل 

مع البلدان الستة املتبقية اليت ما زالت تستخدم البنزين املزود بالرصاص وهي أفغانستان، واجلزائر، ومجهورية كوريا 
نامج البيئة يف اتفاق مع شريك إقليمي دخل بر  ٢٠١٣الشعبية الدميقراطية، والعراق، وميامنار، واليمن. ويف عام 
الشرق األوسط تشمل التخلص من البنزين املزود  مبنطقةلدعم عملية إعداد خارطة طريق بشأن الوقود النظيف 

بالرصاص يف اليمن والعراق. وتتابع الشراكة أيضًا العمل مع اجلزائر اليت يتوقع أن تتخلص من استخدام البنزين 
بلدًا يف  ٨٠. وقدمت أمانة الشراكة الدعم املباشر ألكثر من ٢٠١٤آذار/مارس  املزود بالرصاص حبلول

  جهودها للتخلص من البنزين املزود بالرصاص.
قدم برنامج البيئة الدعم لدراسة تقارن بني مستويات الرصاص يف دماء السكان يف  ٢٠١٣ويف عام   - ٤

وفرقت االختبارات بني التعرض البيئي . ٢٠٠٥يف  نريويب قبل وبعد ختلص كينيا من البنزين املزود بالرصاص
. وكان هناك ٢٠١٣و ٢٠٠٥، وقارنت النتائج املستخلصة من الدراسات اليت ُأجريت يف عامي واملهين للرصاص

  يف املائة يف مستويات الرصاص يف الدم يف فرتة ما بعد التخلص. ٣٨اخنفاض يف الفئتني بنسبة 
الرصاص جهوده على األنشطة املبينة يف احملتوية على دهانات التخلص من وركز التحالف العاملي لل  - ٥

خطة أعماله واليت تصف االسرتاتيجيات واملعامل البارزة والوسائل املتعلقة بتحقيق األهداف والغايات الشاملة 
ضافية وإجراءات إ ٢٠١٣- ٢٠١٢للتحالف العاملي. وحتدد خطة األعمال مثانية إجراءات ذات أولوية للفرتة 

: الصحة، والبيئة، وصحة العمال، والتشريعات والقواعد، ييف مخسة جماالت للرتكيز ه ٢٠٢٠- ٢٠١٤للفرتة 
سد الثغرات يف  ٢٠١٣- ٢٠١٢والتوعية للصناعة. وتشمل اإلجراءات ذات األولوية خلطة األعمال للفرتة 

سواق املستهلكني يف تلك البلدان اليت الرصاص يف أاحملتوية على دهانات الاملعلومات بشأن وجود أو عدم وجود 
  ال تتوافر عنها إال بيانات ضئيلة أو ال تتوافر هذه البيانات على اإلطالق.

للعمل من أجل منع  وتتمثل أولوية أخرى يف خطة األعمال للتحالف العاملي يف االحتفال بيوم دويل  - ٦
لرصاص الذي كان يدور موضوعه الرئيسي حول التسمم بالرصاص متابعة ألسبوع العمل الدويل بشأن التسمم با

تشرين األول/أكتوبر  ٢٦إىل  ٢٠التخلص من الرصاص يف الدهانات. وقد أقيم أسبوع العمل يف الفرتة من 
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وهو الوقت الذي كان برنامج البيئة قد انتهي فيه من تقرير يعرض عناصر إطار تنظيمي دويل للتخلص  ٢٠١٣
  )١(ذا التقرير.من الرصاص يف الدهانات، ونشر ه

وهناك اآلن مخس حكومات تسهم إما ماليًا أو عينيًا يف التحالف العاملي: الكامريون، هندوراس،   - ٧
باراغواي، سويسرا والواليات املتحدة األمريكية. وقد انضم اجمللس الدويل للدهانات وحرب الرسم إىل التحالف 

سامهة اآلن هناك مخس منظمات من أفريقيا ومنظمتان من العاملي أيضاً. ومن بني املنظمات غري احلكومية امل
أمريكا الشمالية ومنظمتان من غرب آسيا ومنظمتان من آسيا واحمليط اهلادئ. ويبلغ عدد املسامهني يف التحالف 

  مسامهاً. ٢٧العاملي ما جمموعه 
  الزئبق  - ثالثاً 

برنامج البيئة على  ٢٧/١٢من املقرر  اً ثالث الفرعمن  ١٢و ٩و ٦و ٢حث جملس اإلدارة يف الفقرات   - ٨
االضطالع بالعديد من اإلجراءات بشأن الزئبق. واستجابة لذلك اضطلع برنامج البيئة باإلجراءات اليت يرد 

  وصف هلا يف الفقرات التالية.
  بشأن الزئبق اعتماد صك ملزم قانوناً   -ألف 

كامل من   بدعم ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١١إىل  ٩ُعقد مؤمتر للمفوضني يف كوماموتو، اليابان من   - ٩
حكومة.  ١٣٩االتفاقية   حكومة اليابان لغرض اعتماد اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق وفتحها للتوقيع. وقد وافقت على

املتحدة األمريكية) على االتفاقية.    موقعًا وطرف واحد (الواليات ٩٤كان هناك   ٢٠١٤شباط/فرباير  ٦وحىت 
العمل الذي سيتم االضطالع به خالل  املفوضني عددًا من القرارات اليت سوف تنظم اعتمد مؤمتر  كما
ء النفاذ دبالتنفيذ السريع و سرعة على  املرحلية بني اعتماد االتفاقية ودخوهلا حيز اإلنفاذ مع الرتكيز  الفرتة
 ملؤمتر املفوضني ةــــــة اخلتاميــــــالوثيقرارات يف ـقالر ـراف. وتتوافاألط رـاع األول ملؤمتـاالستعدادات لعقد االجتم  عن  فضالً 

.(http://www.mercuryconvention.org/Negotiations/ConferenceofPlenipotentiaries/tabid/3441/Default.aspx)  
 وإعماًال لطلب تقدم به مؤمتر املفوضني بأن يوفر املدير التنفيذي خدمات األمانة خالل الفرتة املرحلية،  -  ١٠

للدورة السادسة للجنة التفاوض احلكومية الدولية فضًال عن دعم فريق اخلرباء التقنيني  ستعداداً اتنفذ أنشطة 
، تقوم األمانة بتنظيم ٢٧/١٢من املقرر  اً لثاث الفرعمن  ٩فيذ الفقرة الذي أنشأه مؤمتر املفوضني. ولدى تن

سلسلة من حلقات العمل الستثارة الوعي بشأن متطلبات التصديق على االتفاقية وتنفيذها. وخالل االضطالع 
نات األنشطة، تبحث األمانة عن فرص للتعاون والتنسيق مع اهليئات الدولية ذات الصلة وخاصة أما تلكجبميع 

واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود،  اتفاقية بازل بشأن التحكم يف
، إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية

  ة.واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابت

                                                      
 /http://unep.org/hazardoussubstances/LeadCadmium/PrioritiesforAction/LeadPaints/FocalAreasofWorkأنظر  )١(

GAELP/tabid/106381/Default.aspx.  
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  اإلجراء المباشر للحد من المخاطر على صحة البشر والبيئة من جراء الزئبق  -باء 
أسهم برنامج البيئة بصورة مباشرة يف الشراكة العاملية من أجل الزئبق لدى برنامج البيئة من خالل توفري   -  ١١

البيئة خالل فرتة اإلبالغ يف  دعم األمانة وآلية تبادل املعلومات. ويرد وصف للدعم اإلضايف املقدم من برنامج
  )٢(.الفقرات التالية

، الذي يتضمن معلومات ‘‘اآلنالعمل الزئبق: ’’، أصدر برنامج البيئة ٢٠١٣يف تشرين األول/أكتوبر   -  ١٢
ا الشراكة العاملية من أجل الزئبق لدى برنامج البيئة الدعم للحكومات يف معاجلة  عن الكيفية اليت قدمت 

  )٣(.لرئيسية اليت تغطيها اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبقالقضايا ا
وانتهي برنامج البيئة من تنفيذ مشروع وطين للتخزين والتخلص يف املكسيك وبنما يف آب/أغسطس   -  ١٣

. وأجرى املشروع، الذي قدمت حكومة النرويج الدعم له، تقييمًا للتشريعات الوطنية واألطر التنظيمية ٢٠١٣
حصرًا ملرافق معاجلة النفايات اخلطرة اليت ميكن أن تعمل كمرافق ختزين مؤقتة للزئبق. وأسفر  ذات الصلة وقدم

دف إىل ختزين الزئبق والتخلص منه بطريقة سليمة بيئياً يف كال البلدين.   املشروع عن خطط عمل وطنية 
حلد من املخاطر البيئية والصحية الناشئة قريغيزستان يف جهودها الرامية إىل اوقدم برنامج البيئة الدعم ل  -  ١٤

عن استخراج الزئبق اخلام يف كايدركان. ويقوم برنامج البيئة، بتمويل من مرفق البيئة العاملية وحكومة النرويج، 
قريغيزستان يف جهودها لالنتقال من استخراج الزئبق اخلام إىل األنشطة االقتصادية البديلة املستدامة. مبساعدة 

على الدعم من كل من اجملتمع احمللي  ٢٠١٣وقد حصل املشروع، من خالل أنشطة استثارة الوعي النشطة يف 
  وحكومة قريغيزستان.

ونفذ برنامج البيئة مشروع مللغم األسنان يف كينيا وأوغندا ومجهورية تنزانيا املتحدة بالتعاون مع منظمة   -  ١٥
لغم األسنان إعماًال التفاقية ميناماتا. وأشرك املشروع احلكومات م الصحة العاملية خلفض استخدام الزئبق يف

الوطنية مبا يف ذلك السلطات البيئية والصحية، فضًال عن احتادات طب األسنان ومصنعيها. وقام املشروع ببناء 
اياته. حشو األسنان واإلدارة السليمة بيئيًا لنف ستخدام الزئبق يفقدرات أصحاب املصلحة للرتويج لبدائل ال

  وأسفر املشروع عن خفض إطالق الزئبق من ملغم األسنان إىل البيئة.
عقد برنامج البيئة حلقة عمل لتدريب املدربني بشأن استخدام جمموعة أدوات برنامج البيئة لتحديد   -  ١٦

ا يف جنوب أفريقيا يف كانون األول/ديسمرب   ١٥ن . وجرى تدريب خرباء م٢٠١٣إطالقات الزئبق وتقدير كميا
ث وضع أداة مركزًا إقليميًا التفاقييت بازل واستكهومل. وجيري بالتعاون مع معهد األمم املتحدة للتدريب والبح

لكرتوين ملواصلة تعزيز استخدام جمموعة األدوات. وسوف تساعد هذه األنشطة اليت ميوهلا االحتاد للتعلم اإل
  حصر وطنية للزئبق.األورويب املزيد من البلدان يف جهودها لوضع عمليات 

وعقد برنامج البيئة املنتدى العاملي الثاين بشأن خفض استخدام الزئبق يف استخراج الذهب على   -  ١٧
. وأبرز املنتدى القضايا ذات الصلة بتدريب ٢٠١٣يف بريو يف أيلول/سبتمرب  ضيق النطاقاملستويني احلريف وال

تخدام الزئبق يف استخراج الذهب على املستويني احلريف العاملني يف املناجم ووضع خطة عمل وطنية خلفض اس
. ومتابعة هلذا املنتدى، ُعقد اجتماع إقليمي ملنطقة األنديز يف كولومبيا يف تشرين الثاين/نوفمرب والضيق النطاق

                                                      
  :وقعاملترد تفاصيل أخرى عن دعم برنامج البيئة لكل جمال من جماالت الشراكة يف   )٢(

http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/GlobalMercuryPartnership/tabid/1253/ Default.aspx..  
  .http://issuu.com/unep/docs/mercury_acting_now?e=1015067/5529776يتوافر الكتيب اإللكرتوين على   )٣(
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، والضيق النطاقحيث حددت البلدان القضايا ذات األولوية يف استخراج الذهب على املستويني احلريف  ٢٠١٣
  لت على إقامة منصة لتبادل املعلومات.وعم
ونفذ برنامج البيئة مشروعاً مولته وكالة احلماية البيئية يف الواليات املتحدة بشأن خفض استخدام الزئبق   -  ١٨

يف إندونيسيا ركز على التدابري التقنية مثل توزيع والضيق النطاق يف استخراج الذهب على املستويني احلريف 
ر الزئبق على اجملتمعات العاملة يف استخراج الذهب والسعي إىل وضع بدائل فعالة ملمارسات معدات إعادة تدوي

كيلو غرام يف سنة واحدة   ٣٠٠٠استخدام الزئبق. وأسفر املشروع عن خفض إطالقات الزئبق مبا يقدر بنحو 
  وزيادة الوعي فيما بني أصحاب املصلحة.

بعاثات غري املتعمدة للزئبق من احرتاق الفحم لتوليد الطاقة ونفذ برنامج البيئة مشروعًا خلفض االن  -  ١٩
وجنوب أفريقيا. وقد مول االحتاد األورويب املشروع واستفاد من  يروسال داالحتاالكهربائية يف الصني واهلند و 

البيولوجية يف الواليات املساحة ة هيئاملساعدات التقنية املقدمة من وكالة احلماية البيئية يف الواليات املتحدة و 
تحدة. وبتمويل آخر من االحتاد األورويب والواليات املتحدة، جيري إعداد أنشطة مماثلة يف اندونيسيا وتايلند امل
  نام. تيوفي
معلومات عن اخلفض  والقلويات الكلورإنتاج وقدم مسح عاملي بدعم من برنامج البيئة بشأن مرافق   -  ٢٠

  .٢٠١٣يف  ٨١إىل  ٢٠٠٥يف  ١٤٠من ت والقلويا الكلورإنتاج العاملي الكبري لعدد من مرافق 
يف الصني وبرنامج البيئة حلقة عمل استهاللية  محاية البيئة، نظمت وزارة ٢٠١٣ويف آذار/مارس   -  ٢١

ملشروع مشرتك بني برنامج البيئة ومرفق البيئة العاملية بشأن وضع حصر للزئبق يف بيجني. وقد حضر احللقة حنو 
والقلويات  الكلور جملس كهرباء الصني واحتادات صناعات(مبا يف ذلك  مشاركًا من احتادات الصناعة ٤٥

مسنت)، ومقاطعات غويلزغو وهيومان وسانفسكسي يف الصني واألوساط والنفط والصناعات غري احلديدية واإل
دموا التزامات األكادميية، وسفارة النرويج (اليت تشرتك يف متويل املشروع) ومكتب برنامج البيئة يف الصني وق

  .بشأن املشروع
  تنفيذ النهج االستراتيجي إزاء اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  - رابعاً 

شرع برنامج البيئة يف إجراءات يرد  ٢٧/١٢من املقرر  اً رابع الفرعمن  ٧و ٥و ٣لدى تنفيذ الفقرات   -  ٢٢
  وصف هلا يف الفقرات التالية.

  دارة الدولية للمواد الكيميائيةإللتنفيذ النهج االستراتيجي   -ألف 
إلدارة الدولية للمواد الكيميائية، الذي يغطي لعن تنفيذ النهج االسرتاتيجي  سوف يقدم التقرير الثاين  -  ٢٣

إىل املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية خالل دورته الرابعة املقرر عقدها يف  ٢٠١٣إىل  ٢٠١١الفرتة من 
ية إعداد التقرير أطلقت أمانة النهج االسرتاتيجي وسيلة إبالغ الكرتونية لإلبالغ من كانون . وبغ٢٠١٥عام 

. وسوف يُقدم مشروع التقرير للنظر من جانب الفريق العامل ٢٠١٤آذار/مارس  ٣١وحىت  ٢٠١٤الثاين/يناير 
وإىل املؤمتر الدويل  ٢٠١٤ديسمرب املفتوح العضوية املعين بالنهج االسرتاتيجي يف اجتماعه الثاين يف كانون األول/

. وسيقدم التقرير بيانات عملية لتقييم حالة تنفيذ النهج املعين بإدارة املواد الكيميائية يف دورته الرابعة
  االسرتاتيجي.

مليون دوالر أمريكي للصندوق  ٣٤، توافر أكثر من ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ٣١وحىت   -  ٢٤
بلدان. وقد ركزت  ١٠٤مشروعًا يف  ١٥٤البداية السريعة للنهج االسرتاتيجي لتمويل  االستئماين لربنامج
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املشروعات على بناء القدرات املمكنة وأنشطة التنفيذ، واملساعدات التقنية لوضع بيانات املواد الكيميائية 
املتعددة األطراف بشأن ووضع منهجيات لتقييم املخاطر، وتنفيذ االتفاقات البيئية  وتقييم القدرات، الوطنية،

املواد الكيميائية والنفايات، واستخدام البدائل غري الكيميائية وتعزيز القدرات املؤسسية الوطنية لتحقيق اإلدارة 
البلدان منوًا والدول اجلزرية أقل بلدًا من  ٥٤السليمة للمواد الكيميائية. وتشمل اجلهات املتلقية للمشروعات 

  الصغرية النامية.
وبعد متديد املوعد النهائي لتلقي املسامهات يف الصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة حىت الدورة   -  ٢٥

طلباً   ٣٥الرابعة للمؤمتر، فتحت األمانة اجلولة الثالثة عشر لطلبات التمويل اخلاصة بالبداية السريعة تلقى خالهلا 
اين بتقييم املقرتحات خالل اجتماعها السادس عشر الذي كامًال ومؤهًال. وقامت جلنة تنفيذ الصندوق االستئم

مقرتحات بقيمة جمتمعة تبلغ  ٤ووافقت على متويل  ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥ينا يوم يُعقد يف ف
دوالرًا أمريكيًا ملشروعني عن البدائل غري الكيميائية بدعم  ٣٩٦ ٨٦٦دوالر أمريكي مبا يف ذلك  ٦٥١ ٨٢٣

  من حكومة فرنسا.
ولدى النظر يف األهداف املنقحة للمسامهات يف خطة أعمال برنامج البداية السريعة اليت وافق عليها   -  ٢٦

يف جنيف،  ٢٠١٣اجمللس التنفيذي لربنامج البداية السريعة خالل دورته الثامنة اليت ُعقدت يف آذار/مارس 
مشروعًا من احلكومات بقيمة  ١٣ى وافقت اللجنة أيضًا أو وافقت بشروط إىل أن يتوافر متويل إضايف، عل

  دوالراً أمريكياً. وجيري حالياً مجع األموال لتلك املشروعات الثالثة عشر. ٣ ٠٩٤ ٦٤٨جمتمعة تبلغ 
وجتري حاليًا االستعدادات لعقد االجتماع الثاين للفريق العامل املفتوح العضوية والدورة الرابعة للمؤمتر   -  ٢٧

كانون األول/ديسمرب   ١٧إىل  ١٤الكيميائية. وسوف يعقد االجتماع األول من  الدويل املعين بإدارة املواد
  يف موعد ومكان سيتم تأكيدمها فيما بعد. ٢٠١٥يف جنيف وسيعقد االجتماع الثاين يف عام  ٢٠١٤

  ائيةيلإلدارة السليمة للمواد الكيم ٢٠٢٠التوجيه الشامل واإلرشاد بشأن تحقيق هدف   -باء 
خذ املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية قرارات يف دورته الرابعة بشأن اإلجراءات يتوقع أن يت  -  ٢٨

ملا قررته الدورة  املتعلق باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية. ووفقاً  ٢٠٢٠ذات األولوية الالزمة لتحقيق هدف 
اخلاص  ٢٠٢٠بشأن حتقيق هدف  مًال وإرشاداً الثالثة للمؤمتر، تعد حاليًا أمانة النهج االسرتاتيجي توجيهًا شا

  وجيري ذلك بتوجيه من مكتب املؤمتر. باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية،
وتقيم أمانة النهج االسرتاتيجي عملها بشأن التوجيه الشامل واإلرشاد على أساس منهجية   -  ٢٩

ن تنفيذ النهج االسرتاتيجي واليت تغطي الفرتة حتليًال للبيانات املقدمة خالل دورة اإلبالغ الثانية بشأ تتضمن
، وبشأن نتائج االجتماعات اإلقليمية وبشأن استعراض الدراسات الواردة يف التقارير احلالية. ٢٠١٣- ٢٠١١

وسيكون التوجيه الشامل واإلرشاد بأثر رجعي من حيث أنه سينظر يف االجنازات حىت اآلن وتقييم الثغرات، 
سيحدد اإلجراءات ذات األولوية ويقدم توصيات ستحدد جدول أعمال املستقبل  واستشرايف من حيث أنه

  .٢٠٢٠بالنسبة للمواد الكيميائية والنفايات بغرض حتقيق هدف 
وجرى حث أصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي على العمل معًا يف وضع توجيه شامل وإرشاد   -  ٣٠

خالل اجتماع الفريق العامل املفتوح  ٢٠٢٠م الفردية إزاء هدف وأن يكونوا مستعدين لتعزيز وتدعيم التزاما
اية    وخالل الدورة الرابعة للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية. ٢٠١٤العضوية الذي سيعقد يف 
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  القضايا الناشئة والتعميم  -جيم 
الصادر  ٣/٢واو من القرار  فرعقًا للووف ٢٧/١٢من املقرر  اً رابع الفرعمن  ٧و ٥لدى تنفيذ الفقرتني   -  ٣١

، وضع صماءالغدد السببة الضطرابات عن املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية بشأن املواد الكيميائية امل
، ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي خطة عمل ُقدمت ملكتب برنامج البيئة

املؤمتر. ووفقاً هلذه اخلطة، قدم برنامج البيئة سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية املعنية باستثارة الوعي بالتوايل مع 
املسببة الضطرابات الغدد ن املواد الكيميائية االجتماعات اإلقليمية للنهج االسرتاتيجي حيث ُقدمت عروض ع

ذه املسألة فضًال عن أي إجراءات وطنية قد الصماء . وجرى جتميع معلومات من كل إقليم عن حالة الوعي 
تكون قد اختذت. وجيري العمل أيضًا على إنشاء شبكة من اخلرباء الذين سيمكنهم اإلسهام بالعمل املتواصل 

الذي أعده  ٢٠١٢معاجلة الثغرات احملددة بتقرير عام  املسببة الضطرابات الغدد الصماءية بشأن املواد الكيميائ
  ومنظمة الصحة العاملية. برنامج البيئة

 برنامج البيئةومنذ الدورة الثالثة للمؤمتر، أصدر الفريق العاملي للمواد الكيميائية البريفلورية، برئاسة   -  ٣٢
يدان االقتصادي، ورقة جممعة عن املواد الكيميائية البريفلورية واملتعددة الفلورة. ومنظمة التعاون والتنمية يف امل

ا  ا الصناعية. كما أبرزت تأثريا وقدمت الورقة معلومات مفصلة عن املواد الكيميائية البريفلورية واستخداما
دف الورقة إىل مساعدة واضعي السياسات بال جاً السلبية وحددت البدائل احملتملة. و ُ ا توفر  نظر إىل أ

  تنظيمية إزاء إدارة املواد الكيميائية البريفلورية وحتديد جماالت القلق الرئيسية.
، برنامج البيئةبشأن املواد الكيميائية املتضمنة يف املنتجات، وضع  ٣/٢جيم من القرار للفرع ووفقًا   -  ٣٣

يف املنتجات خطة عمل ألغراض وضع برنامج للمواد بالتنسيق مع فريق التوجيه يف مشروع املواد الكيميائية 
الكيميائية يف املنتجات خالل الفرتة بني الدورتني الثالثة والرابعة للمؤمتر. وتتضمن خطة العمل كًال من وضع 
برنامج املواد الكيميائية يف املنتجات املقرتح واختبار جترييب للربنامج املقرتح يف قطاع أو أكثر من قطاعات 

جات ذات األولوية. وتستند املبادئ املنظمة واإلرشاد بشأن تنفيذ الربنامج إىل املبادئ واإلرشاد املعتمدة يف املنت
. وسوف يتضمن اهليكل برنامج البيئةالربامج الطوعية املماثلة مبا يف ذلك مبادئ االستثمارات الرشيدة لدى 

د الكيميائية يف املنتجات، ووصف لألدوار واملسؤوليات املقرتح مبادئ توجيهية لتبادل املعلومات املتعلقة باملوا
  اخلاصة بأصحاب املصلحة، وإرشاد بشأن تبادل املعلومات عن املواد الكيميائية.

بشأن تعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف خطط التنمية الوطنية،  برنامج البيئةوجتري أنشطة   -  ٣٤
مج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة الصحة العاملية. وقد بدأ أحدث مشروع بالدرجة األوىل، يف شراكة مع برنا

من وضع الصيغة النهائية لوثيقة  برنامج البيئةيف موريشيوس. وانتهى  ٢٠١٣بشأن التعميم يف نيسان/أبريل 
وتدابري  إرشاد بشأن وضع بنية أساسية مؤسسية وقانونية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية’’إرشاد بعنوان 

  .‘‘اسرتجاع تكاليف اإلدارة الوطنية
وُأحرز تقدم خالل الفرتة قيد االستعراض يف املشروع املشرتك لربنامج البيئة ومنظمة الصحة العاملية   -  ٣٥

بقيادة التحالف االسرتاتيجي للصحة والبيئة لتنفيذ إعالن ليربفيل بشأن الصحة والبيئة يف أفريقيا وحىت اآلن انشأ 
مشروعاً  ١٨أفرقة مهام متعددة القطاعات، واستكملت حتديث األوضاع وتقييم االحتياجات. ووضع  بلداً  ٣٤

متعدد القطاعات يف سبعة بلدان. وسوف يقيم املؤمتر الوزاري الثالث للصحة والبيئة يف أفريقيا املقرر عقده يف 
دف  ٢٠٠٨د إعالن ليربفيل يف ليربفيل يف وقت حيدد فيما بعد التقدم الذي أحرزته البلدان منذ اعتما وذلك 
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حتديد جدول أعمال اسرتاتيجي لإلسراع بوترية اإلسهام املشرتك لقطاعات الصحة والبيئة يف التنمية املستدامة يف 
  أفريقيا.
أفريقيا لتنفيذ إعالن ليربفيل يف إجراء دراسة  يف إطار برناجمه للمواد الكيميائية يف برنامج البيئةوشرع   -  ٣٦

لوضع نظام متكامل ملراقبة البيئة والصحة يف أفريقيا لتوفري املعلومات الالزمة لتحقيق اخلفض الفعال يف  جدوى
املخاطر الكيميائية على البيئة وصحة البشر. ويهدف املشروع إىل وضع معلومات أساسية بشأن تصميم هذا 

  النظام وتكلفته يف أفريقيا.
يها أعاله على التعاون فيما بني بلدان اجلنوب باعتباره عنصراً هاماً وينطوي عدد من األنشطة املشار إل  -  ٣٧

يف بناء القدرات. ويرتكز العديد من مشروعات مرفق البيئة العاملية بشأن امللوثات العضوية الثابتة اجلاري 
  القدرات.إعدادها يف الوقت احلاضر على التعاون فيما بني بلدان اجلنوب باعتباره مكوناً رئيسياً يف بناء 

  إدارة النفايات  - خامساً 
، أعد برنامج البيئة مشروع اسرتاتيجية ٢٧/١٢من املقرر  اً خامس الفرعمن  ٢و ١لدى تنفيذ الفقرتني   -  ٣٨

تشمل املنظمة بأكملها لرتتيب أولويات عمله وتقدمي توصيات بشأن اجملاالت احلالية واملقبلة لعمل برنامج البيئة 
الدورة األوىل جلمعية قاد عوجيري إعدادها للنشر قبل انمشروع االسرتاتيجية مت إكمال قد يف جمال النفايات. و 

  .البيئة
املركز الدويل للتكنولوجيا البيئية التابع لربنامج البيئة، بالتعاون مع االحتاد الدويل للنفايات الصلبة، وبدأ   -  ٣٩

اء العامل. وسوف توفر التوقعات العاملية إلدارة النفايات العمل يف إجراء تقييم إلدارة النفايات يف كافة أحن
)http://www.unep.org/ietc/InformationResources/Events/GlobalWasteManagementOutlookGWMO/tabid/106373/Default.aspx(  ًعرضا

عامًا موثوق به وحتليًال للصكوك السياساتية اليت تعاجل خمتلف مراحل سلسلة النفايات ومتويل النماذج اخلاصة 
بإدارة النفايات يف خمتلف أحناء العامل. وأُنشئ فريق أساسي يتألف من كبري احملررين ورئيس املؤلفني، وحمرري 

ات احلالة، وممثلني عن أصحاب املصلحة واألقاليم. ويتوقع صدور املسودة النهائية للمشروع حبلول دراس
  .٢٠١٥آذار/مارس 

  الملوثات العضوية الثابتة  -سادساً 
، أعد املدير التنفيذي وثائق عن ثنائي ٢٧/١٢من املقرر  اً سادس الفرعمن  ٣و ١لدى تنفيذ الفقرتني   -  ٤٠

 .يت .دي .دي ــــــوال )UNEP/POPS/COP.6/9و UNEP/POPS/COP.6/INF/5(لور الفينيل املتعدد الك
)UNEP/POPS/COP.6/INF/3  وUNEP/POPS/COP.6/4(  لتقدميها لالجتماع السادس ملؤمتر األطراف يف

  اتفاقية استكهومل.
لفينيل متعدد بشأن مركبات ثنائي ا ٦/٦ -س ورحب مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل، يف مقرره ا  -  ٤١

إدارة وتنفيذ شبكة  يليت، باملقرر الذي اختذه برنامج البيئة بتو  .دي .دي ـــــبشأن الـ ٦/١-س  الكلور، واملقرر ا
التخلص من ثنائي الفينيل متعدد الكلور، والتحالف العاملي بشأن وضع ونشر املنتجات والطرائق 

يف مكافحة ناقالت األمراض. كما دعا املؤمتر برنامج البيئة إىل  ،يت .دي .دي ـــــواالسرتاتيجيات لتكون بدائل للـ
  .٢٠١٥يف عام  هعقد املزمعتقدمي تقرير له خالل اجتماعه السابع 
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يت برنامج البيئة إىل أن يعد، بالتشاور مع منظمة  . دي.دي ــــــــوعالوة على ذلك، دعا املقرر بشأن ال  -  ٤٢
. دي .دي ــــــ، خارطة طريق لوضع بدائل للاالتفاقية أمانةيت و  .دي .دي ـــــــ بالالصحة العاملية وفريق اخلرباء املعين

  يت وتقدميها للمؤمتر يف اجتماعه السادس.
برنامج البيئة إىل أن يعد، بالتشاور مع  ١١/٣ - ب ودعا مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل، يف مقرره ا  -  ٤٣

توجيهية تقنية لإلدارة السليمة بيئيًا للنفايات اليت تتألف من فريق عامل صغري فيما بني الدورات، مشروع مبادئ 
البنزين املتعدد الكلور،  املنتج دون قصد، والفيوران ثنائي أو حتتوى على أو امللوثة بالديوكسني ثنائى البنزين

  وثنائي الفينيل متعدد الكلور. وخامس وسادس كلورو البنزين،
املتزامن ملؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل، وروتردام، واستكهومل،  ويف مناسبة االجتماع االستثنائي  -  ٤٤

، واالجتماع الثاين ٢٠١٣أيار/مايو  ٦ُعقد اجتماع إعالمي لشبكة التخلص من ثنائي الفينيل املتعدد الكلور يف 
اء مكتب مؤمتر األطراف يف اتفاقية . وُدعي أعض٢٠١٣أيار/مايو  ٧الذي ُعقد يف جلمعية التحالف العاملي 

كانون الثاين/يناير   ١استكهومل إىل تعيني ممثلني إقليميني يف الشبكة والتحالف لبدء فرتة عملهم اعتبارًا من 
٢٠١٤.  
وواصل برنامج البيئة تعاونه مع أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل ومنظمة الصحة العاملية   -  ٤٥

مشروعات رصد البيئة وصحة البشر يف أقاليم البلدان النامية لتمكني األطراف يف اتفاقية والشركاء يف تنفيذ 
م. وصدرت تقارير خالل الفرتة قيد االستعراض  استكهومل من اإلبالغ عن وجود ملوثات عضوية ثابتة يف بلدا

خالل اجلولة األوىل عن تركيزات امللوثات العضوية الثابتة يف اهلواء ولنب األم. وُمجعت البيانات من 
املشروعات املمولة من مرفق البيئة العاملية وبرنامج البداية السريعة للنهج االسرتاتيجي. وكشفت عن  من

. يت كانت األعلى يف  دي .دي ــــيت وكشفت عن أن تركيزات مادة ال .دي .دي ـــتركيزات ملادة ال وجود
بلداً  ٨٤إىل جتميعات للنب األم من  ستناداً ا كان،  املصفوفتني. غري أن أعلى املخاطر على البشر كلتا

 املتعدد الكلور والبنزين اخلماسي البنزين نيل والفيوران الثنائيالفي الديوكسني الثنائي يسببها
تقييم ال’’. وجتري مناقشة أداء خمتربات امللوثات العضوية الثابتة يف تقرير بعنوان (PCDD,PCDF, BCBS) الكلور
يف  أ. وبد‘‘)٢٠١٣-٢٠١٢اجلولة الثانية ( -  لملوثات العضوية الثابتةلاملختربات العاملي املشرتك بني  تايننالس

تنفيذ املشروعات اليت تسهم يف املرحلة الثانية من خطة الرصد العاملية يف تقييم فعالية اتفاقية استكهومل مثل 
  الثانية. اجلولة السادسة لالستبيان اخلاص بلنب األم خالل االجتماعات االستثنائية املتزامنة

طرفًا يف اتفاقية استكهومل يف إعداد  ٣٨وأخريًا يساعد برنامج البيئة، بتمويل من مرفق البيئة العاملية،   -  ٤٦
م. وسوف تبني اخلطط التقدم  ٢٠١٥/٢٠١٦اليت ستستكمل يف  -  خطط التنفيذ الوطنية الثانية اخلاصة 

  ك البلدان.احملرز يف إدارة وخفض امللوثات العضوية الثابتة يف تل
  تعزيز التعاون والتنسيق في قطاع المواد الكيميائية والملوثات  - سابعاً 

، إىل املدير التنفيذي أن يواصل ٢٧/١٢سابعًا من املقرر  الفرعمن  ٢طلب جملس اإلدارة، يف الفقرة   -  ٤٧
سيق يف جمموعة املواد تيسري ودعم العملية التشاورية بشأن التحديات اليت تواجه مواصلة تعزيز التعاون والتن

الكيميائية والنفايات يف املدى الطويل واخليارات املتعلقة بذلك. ولدى تنفيذ تلك الفقرة عقد برنامج البيئة أول 
. وقد أتاح هذا االجتماع ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠و ١٩اجتماع يف العملية التشاورية يف بريتوريا يومي 

احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين وكيانات القطاع اخلاص يف احلوار  مشاركة احلكومات واملنظمات غري
التشاوري واملفتوح بشأن كيفية حتقيق اإلدارة القوية واألفضل تنسيقاً جملموعة املواد الكيميائية والنفايات يف املدى 
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ميكن أن تنهض  الطويل. وقد متكن املشاركون من حتديد طائفة عريضة من العناصر واخلطوات احملتملة اليت
باإلدارة املنسقة للمواد الكيميائية والنفايات وتعزيز القدرة على االستجابة للقضايا والتحديات اجلديدة والناشئة 

  على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية واحمللية.
 ٢ووفقاً للفقرة  يف نيويورك. ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٧إىل  ٢٥وُعقد اجتماع ثان للعملية التشاورية من   -  ٤٨
، توصل املشاركون يف االجتماع إىل اتفاق بشأن وثيقة نتائج سوف تقدم إىل ٢٧/١٢من املقرر  اً سابعالفرع من 

للنظر للبيئة ألمم املتحدة املدير التنفيذي مع توقع أن يقدم املدير التنفيذي تقريرًا عن نتائج العملية إىل مجعية ا
ا األوىل. ويرد تقريفيه يف    .ا التقريرهلذ ٢اإلضافة ر املدير التنفيذي يف دور

  العملية التشاورية بشأن خيارات التمويل للمواد الكيميائية والنفايات  -ثامناً 
، عقد برنامج البيئة حلقة عمل يف نريويب يف ٢٧/١٢من املقرر  اً ثامن الفرعمن  ٨لدى تنفيذ الفقرة   -  ٤٩

. ووضع املشاركون يف ‘‘السليمة للمواد الكيميائية يف اخلطط الوطنيةتعميم اإلدارة ’’بعنوان  ٢٠١٣متوز/يوليه 
بلدًا ناميًا يف أفريقيا.  ٢٥حلقة العمل خارطة طريق للمراحل األولية من اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية لعدد 

ات البيئية والصحية كما تدارسوا كيفية تعميم خطط التنمية املعتمدة على النهج املتكامل من خالل معرفة التأثري 
ا من تأثريات اقتصادية.   وما يرتبط 

اعتمدت مؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل  ٢٧/١٢من املقرر  اً ثامن الفرعمن  ٩واستجابة للفقرة   -  ٥٠
مقررًا جامعا بشأن تعزيز  ٢٠١٣وروتردام واستكهومل، خالل اجتماعها االستثنائي املتزامن الثاين يف أيار/مايو 

من ذلك املقرر التعاون والتنسيق مع  ٢٩-٢٦عاون والتنسيق فيما بني االتفاقيات الثالثة. وتعاجل الفقرات الت
من املقرر بشأن تيسري املوارد املالية للمواد الكيميائية والنفايات،  اً سابع فرعاتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وال

  فيذه.ورحبت بالنهج املتكامل، ودعت إىل اختاذ قرارات لتن
سوف تنظر مجعية مرفق البيئة  ٢٧/١٢من املقرر  اً ثامن الفرعمن  ١٢واستجابة للدعوة الواردة يف الفقرة   -  ٥١

يف  ٢٠١٤السادس لتجديد املوارد يف حزيران/يونيه مايو بشأن التجديد أيار/املزمع عقده يف العاملية يف اجتماعها 
ية الثابتة واملواد املستنفدة اقرتاح بتعديل صك مرفق البيئة العاملية لتغيري جمال تركيز املرفق بشأن امللوثات العضو 

لألوزون إىل جمال تركيز يتعلق باملواد الكيميائية والنفايات يغطي جدول األعمال األمشل للمواد الكيميائية 
  والنفايات مبا يف ذلك اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق والنهج االسرتاتيجي.

إىل وضع اختصاصات  ٢٧/١٢يف املقرر  اً منثافرع من ال ١٦- ١٣يف الفقرات ودعا جملس اإلدارة   -  ٥٢
لربنامج خاص متوله املسامهات الطوعية لتدعيم التعزيز املؤسسي على املستوى الوطين لتنفيذ اتفاقيات بازل 
وروتردام واستكهومل واتفاقية ميناماتا والنهج االسرتاتيجي، وطلب إىل املدير التنفيذي أن ينفذ ويدعم االجتماع 

  .لدان ملواصلة وضع هذه االختصاصاتالذي تقوده الب
آب/أغسطس  ٣٠- ٢٧واستجابة لذلك، عقد اجتماع لوضع االختصاصات يف بانكوك خالل الفرتة   -  ٥٣

. وعقب مفاوضات مستفيضة، اتفق املشرتكون يف االجتماع على اختصاصات الربنامج اخلاص على ٢٠١٣
ا.الرغم من أن بعض النصوص قد ظلت بني قوسني مربعني لإلشا   رة إىل عدم التوصل إىل اتفاق بشأ

كما اتفق املشاركون يف االجتماع على أن يقدم رئيس االجتماع السيد آلف ويلز (جنوب أفريقيا)   -  ٥٤
ا األويل.  للبيئة ألمم املتحدةانسخة منقحة من االختصاصات للمدير التنفيذي للنظر من جانب مجعية  يف دور

  .هلذا التقرير ١اإلضافة ترد االختصاصات يف و 
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  أحكام ختامية  - تاسعاً 
إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريرًا عن التقدم  ٢٧/١٢من املقرر  اً تاسعالفرع طلب جملس اإلدارة يف   -  ٥٥

ى اسي لربنامج البيئة خالل دورته القادمة ودعا احلكومات وغريها القادرة علئاحملرز يف تنفيذ املقرر إىل اجلهاز الر 
  أن تقدم موارد من خارج امليزانية لتنفيذ املقرر.

وجرى إدراج أنشطة بناء القدرات املمولة من املوارد من خارج امليزانية على املستوى القطري يف معظم   -  ٥٦
تنفيذ النهج  ر اجملاالت أمهية يف هذا الصدد يفاملبادرات واملشروعات املشار إليها أعاله. وتتمثل أكث

والرصاص يف الدهانات، وامللوثات  ،بواسطة البلدان، والزئبق، والتخلص من البنزين املزود بالرصاصاالسرتاتيجي 
  العضوية الثابتة، وتعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف اخلطط الوطنية ومشروعات إدارة النفايات.

رحلي دون دعم سخي من احلكومات يف ومل يكن ليتسىن تنفيذ األنشطة املشار إليها يف هذا التقرير امل  -  ٥٧
شكل متويل خمصص وغري خمصص لألنشطة بشأن الرصاص والكادميوم، وشراكات الزئبق، واملفاوضات بشأن 
اتفاقية ميناماتا، وتنفيذ النهج االسرتاتيجي، والنفايات وامللوثات العضوية الثابتة فضًال عن العملية التشاورية 

داخل جمموعة املواد الكيميائية، والعملية التشاورية بشأن خيارات التمويل للمواد بشأن تعزيز التعاون والتنسيق 
  الكيميائية والنفايات.

وقدم مرفق البيئة العاملية كذلك التمويل لعدد من األنشطة الوارد وصف هلا فيما يتعلق مبسائل مثل   -  ٥٨
  امللوثات العضوية الثابتة.الرصاص والكادميوم، والزئبق، واملواد الكيميائية يف املنتجات و 

، توفري املزيد من األموال من خارج امليزانية ٢٠١٥-٢٠١٤ويتعني، لضمان التقدم خالل الفرتة املالية   -  ٥٩
ألنشطة وبرامج نوعية يف جماالت مثل تعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف اخلطط الوطنية، والتخلص من 

وتنفيذ النهج االسرتاتيجي، وإدارة النفايات وامللوثات العضوية الثابتة على النحو  الرصاص يف الدهانات، والزئبق،
. وعالوة على ذلك، سيحتاج عدد من االجتماعات الدولية إىل ٢٠١٥-٢٠١٤الوارد يف برنامج العمل للفرتة 

امللزم قانونًا املتعلق  موارد من خارج امليزانية مبا يف ذلك اجتماعات جلنة التفاوض احلكومية الدولية بشأن الصك
 والفريق العامل املفتوح العضوية املعين بالنهج االسرتاتيجي. بالزئبق، واملؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية،

___________ 


