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جمعية األمم المتحدة 
للبيئة التابعة لبرنامج 
  األمم المتحدة للبيئة

  
جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة 

  لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
  الدورة األولى

  ٢٠١٤ ونيه/يحزيران ٢٧  - ٢٣نريويب، 
  *من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

  ات العامةالسياس قضايا

  ٢٧/١٢ قررمُ الالمواد الكيميائية والنفايات: تنفيذ إدارة 

نتيجة العملية التشاورية الُقطرية بشأن تعزيز التعاون والتنسيق داخل مجموعة المواد الكيميائية 
  د الكيميائية والنفايات على المدى الطويلوالنفايات: تدعيم اإلدارة السليمة للموا

  تقرير المدير التنفيذي

بشأن  ٢٦/١٢يف دورته السادسة والعشرين، املقرر ، اعتمد جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة  - ١
املدير  تعزيز التعاون والتنسيق داخل جمموعة املواد الكيميائية والنفايات. وطلب جملس اإلدارة يف هذا املقرر إىل

أن يقوم بتيسري ودعم عملية تشاورية شاملة تقودها البلدان وتعىن بالتحديات واخليارات اخلاصة التنفيذي 
 - د.إويف ُمقرره مبواصلة تعزيز التعاون والتنسيق داخل جمموعة املواد الكيميائية والنفايات على املدى الطويل. 

ملواد الكيميائية والنفايات، كرر جملس اإلدارة طلبه إىل املدير بشأن تعزيز التعاون والتنسيق داخل جمموعة ا ١٢/٥
بشأن إدارة املواد الكيميائية والنفايات إىل املدير التنفيذي أن يُقدم  ٢٧/١٢التنفيذي كما طلب أيًضا يف ُمقرره 

ا لربنامج األمم التابعة عن نتيجة العملية التشاورية إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة  اً تقرير  املتحدة للبيئة يف دور
  .٢٠١٤األوىل اليت سُتعقد يف حزيران/يونيه 

حرز يف جمال اإلدارة السليمة للمواد   - ٢
ُ
وقادت البلدان العملية التشاورية اعرتافًا منها بأن التقدم امل

ز االهتمام األمر مواصلة تركي يالكيميائية والنفايات ليس بالقدر الكاف على الصعيد العاملي، وبالتايل يقتض
  على اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على املدى الطويل.
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تشرين  ٢٠و ١٩وُعقد االجتماع األول ضمن العملية التشاورية اليت تقودها البلدان يف بريتوريا يومي   - ٣
يات املتحدة األمريكية، . وُعقد االجتماع الثاين يف العملية التشاورية يف غلني كوف، بالوال٢٠١٣الثاين/نوفمرب 
. وحضر االجتماعني ممثلون عن احلكومات واملنظمات ٢٠١٤شباط/فرباير عام  ٢٧إىل  ٢٥يف الفرتة من 

ا، ومنظمات اجملتمع املدين والصناعة.   احلكومية الدولية وهيئات األمم املتحدة وأمانا
تقدم الوثيقة يف ، ٢٧/١٢باملقرر  الً مع، و فيذيالتن إىل املدير للعملية التشاورية الوثيقة اخلتامية وُقدمت  - ٤

ا األوىل. هذا، وتُعرض البيئة قدم إىل مجعيةُـ امل تقريره مرفق هذا التقرير باعتباره  على  الوثيقة اخلتامية يف دور
  .إجراء حترير رمسي هلا دون، يف العملية التشاورية الُقطرية من قبل املشاركني النحو املتفق عليه
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  المرفق

  )أ (اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على المدى الطويلعزيز ت

                                                      
تعزيز التعاون  ملزيد مناملتعلقة با التحديات واخليارات نبشأ اليت تقودها البلدان العملية التشاورية نتاج هذه الوثيقة هي  (أ)

جملس الصادر عن  ٢٦/١٢املقرر  يف، على النحو املبني على املدى الطويل والنفايات داخل جمموعة املواد الكيميائية والتنسيق
شباط/فرباير  ٢٧يف األمم املتحدة للبيئة  لربنامجالتنفيذي  إىل املديرتُقدم هذه الوثيقة وسوف . املتحدة للبيئة برنامج األمم إدارة

اليت بعض اآلراء ل ملخصاً  الوثيقة ههذتقدم . و ٢٠١٤يف حزيران/يونيه  املتحدة للبيئة مجعية األمم يف تقريره إىل إلدراجها ٢٠١٤
ااآل خالل هذه العملية. وهذه أعرب عنها املشاركون إصدار  أو استباق إىل دف والاالتفاق عليها،  أو راء مل يتم التباحث بشأ
  .جمموعة املواد الكيميائية والنفايات اليت تتم يف العمليات األخرى يف القرارات أحكام ُمسبقة على

  المقدمة  -ألف 
يف كافة أنشطة الصناعة  اً حبياتنا؛ فهي ُتستخدم أو تُنتج تقريب وثيقاً  املواد الكيميائية ارتباطاً ترتبط   - ١

ناء والتشييد، وصناعة النسيج والتعدين والقطاع االجتماعي، مبا يف ذلك الصحة، والطاقة، والنقل، والزراعة، والب
ا أساسية لتحقيق التنمية  كبرياً واملنتجات االستهالكية. وُتسهم املواد الكيميائية إسهاما ً  يف رفاهية اجملتمع كما أ

على صحة اإلنسان والبيئة والتنمية  املستدامة ومواجهة حتديات املستقبل. بيد أن هذه املواد قد ُتشكل خطراً 
ا، مبا يف ذلك مرحلة حتوهلا إىل نفايات. ،امةاملستد ا بطريقة سليمة طوال دورة حيا   إذا مل تتم إدار

على الصعيد العاملي، باإلضافة إىل توليد النفايات ا املتاجرة و إن إنتاج واستخدام املواد الكيميائية   - ٢
ه أمناط النمو على البلدان النامية والبلدان اليت ا، آخذ كله يف االزدياد، مع العبء املتزايد الذي تفرضواملتاجرة 

ا مبرحلة انتقال، وال والدول اجلزرية الصغرية النامية، مما ُيسبب هلا صعوبات  البلدان منواً أقل سيما  متر اقتصادا
ة هذا التحدي   .خاصة يف جما

لسليمة للمواد الكيميائية وتتأكد احلاجة إىل مواصلة اختاذ إجراءات متضافرة بغية حتقيق اإلدارة ا  - ٣
ا مبرحلة انتقال،  والنفايات بسبب عدم وجود القدرات اإلدارية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا
واالعتماد على مبيدات اآلفات يف الزراعة، وتعرض العمال واجملتمعات احمللية خلطر املواد الكيميائية الضارة 

ثار الطويلة األمد للمواد الكيميائية والنفايات على كل من صحة اإلنسان والبيئة، والنفايات والقلق بشأن اآل
تمثل يف املرض الذي يُعزى السبب فيه إىل ُـ ومما يدعو للقلق ذلك العبء الكبري امل ومن مث على التنمية املستدامة.

والفئات الضعيفة هي  ية األكثر فقراً ما تكون التجمعات السكان اً التعرض خلطر املواد الكيميائية والنفايات. وغالب
  .األكثر تضرراً 

على وضع هدف تسعى إىل  ٢٠٠٢ويف جوهانسربغ، جبنوب أفريقيا، وافقت احلكومات يف عام   - ٤
، وهو أن يتم استخدام وإنتاج املواد الكيميائية بطرق تؤدي إىل التقليل ألدىن حد من ٢٠٢٠حتقيقه، حبلول عام 

على صحة اإلنسان والبيئة. وأُعتمد هذا اهلدف من قبل العديد من أصحاب املصلحة  اآلثار الضارة امللموسة
دف عام  بشكل أكرب يف الوثيقة  ٢٠٢٠يف الدورة األوىل للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية. وأُعرتف 

، وُوسع نطاق ‘‘نصبوا إليهقبل الذي املست’’اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، اليت جاءت بعنوان 
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على املدى الطويل مبثابة  ويعد تعزيزالوثيقة لتشمل النفايات اخلطرة. 
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مسألة شاملة وأساسية بالنسبة للتنمية املستدامة وذلك ألن هناك فوائد ستعود بالنفع على البيئة، والصحة، 
  .على الفقر، واالقتصاد، واجملتمعات بشكل عاموقضية القضاء 

ويف مؤمتر األمم املتحدة حول التنمية املستدامة، أثنت احلكومات على زيادة التنسيق والتعاون بني   - ٥
، واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق عرب احلدود والتخلص منها نقل النفايات اخلطرة اتفاقية بازل بشأن التحكم يف

فقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية إجراء املوا
  .ااستكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة، وشجعوا على مواصلة التنسيق والتعاون فيما بينه

ا يف ذلك من خالل جمال تركيز وزادت املوارد املخصصة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، مب  - ٦
مرفق البيئة العاملية على املواد الكيميائية والنفايات، واليت أصبح هلا اآلن نطاق أوسع، ولكن هناك حاجة إىل 

  املزيد من املوارد لالستجابة للتحديات املتعددة.
  الرؤية  - باء

ا وإ  - ٧ دارة النفايات اخلطرة بالطرق اليت تؤدي إىل حتقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حيا
منع اآلثار الضارة امللموسة على صحة اإلنسان والبيئة أو تقليلها إىل أدىن حد ممكن، وذلك كمسامهة أساسية 

  .يف حتقيق األبعاد الثالثية للتنمية املستدامة
  عناصر السياسة الطويلة المدى  - جيم
  العناصر األساسية لتحقيق الرؤية  -  ١

اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على املدى الطويل هو أمر أساسي لتحقيق  تعزيزإن   - ٨
  التنمية املستدامة، وينبغي تضمينه يف أجندة التنمية املستدامة كجزء ال يتجزأ منها.

جيات احمللية والوطنية ينبغي تعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات يف السياسات واالسرتاتي  - ٩
عن آليات  واإلقليمية والدولية، مبا يف ذلك السياسات القطاعية واملالية والقانونية وسياسات بناء القدرات، فضالً 

  .ومؤسسات التمويل الدولية
وهناك حاجة لزيادة األولوية السياسية وااللتزام باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على   -  ١٠
من العمليات اليت تُتيح فرص لفت  اً ستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية، مع االعرتاف بأن هناك عددامل

الَنهج االسرتاتيجي لإلدارة ’’االنتباه إىل هذه القضايا اهلامة، ومنها تلك املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة و
  .‘‘الدولية للمواد الكيميائية

وينطوي حتقيق الرؤية على االستجابة بفعالية وكفاءة واتساق وتنسيق للتحديات يف جمال اإلدارة   -  ١١
  .السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية

والنفايات اخلطرة  واحلاجة إىل منع أو التقليل قدر اإلمكان من اآلثار السلبية امللموسة للمواد الكيميائية  -  ١٢
على صحة اإلنسان والبيئة سوف تستمر يف توفري األساس القوي الالزم لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 

  .، وقد ُيصاحبها أهداف ومؤشرات تكميلية، يف غضون إطار زمين ُحمدد٢٠٢٠والنفايات بعد عام 
ولية مشرتكة بني كافة أصحاب املصلحة، مبا واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات هي مسؤ   -  ١٣

  .فيهم احلكومات والصناعة وغريها
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  العناصر األساسية التي ينبغي معالجتها  -  ٢
العناصر األساسية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات احلاجة إىل وضع وتطبيق وإنفاذ من   -  ١٤

ا يف ذلك حتديد مسؤوليات نشاط الصناعة وجمتمع األعمال األطر التشريعية والسياسات الوطنية األساسية، مب
  األوسع، وأن تتوفر القدرات املؤسسية الوطنية الالزمة.

ويضطلع نشاط الصناعة مبسؤولية خاصة، باعتباره اجلهة املصممة واملنتجة واملستخدمة للمواد   -  ١٥
ا، وعليه أن يُطبق الكيمياء املستدامة، مع اال عرتاف باجلهود اجلارية اليت تُبذل يف هذا الكيميائية ومنتجا

  الصدد.
التطبيق الفعال والكفء لاللتزامات القائمة املتعلقة باملواد الكيميائية والنفايات يف إطار ضرورة   -  ١٦

  االتفاقات واإلجراءات البيئية املتعددة األطراف بتطبيق اُألطر الطوعية، مع البناء على اخلربات والنجاحات.
حتسني سبل الوصول إىل البيانات ذات الصلة واملعلومات املفهومة وحتسني إنشائها وتبادهلا يف رة ضرو   -  ١٧

امجيع    لتحقيق قدر أكرب من االستنارة يف صنع القرار والوعي السياسي والعام. حلقا
نتاج أمناط االستهالك واإلتنطوي اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على النهوض ب  -  ١٨

ج دورة احلياة، واعتبار النفايات أحد املوارد.املستدامني   ، ويشمل ذلك تطبيق 
ينبغي حتديد القضايا والتحديات اجلديدة الناشئة اليت حتظى باهتمام عاملي، بأسلوب علمي من خالل   -  ١٩

عال. واالستجابة عملية شاملة وفاعلة تضم العديد من أصحاب املصلحة، على أن يتم تناوهلا بشكل مناسب وف
  لتلك القضايا والتحديات تستلزم توافر القدرات الكافية على الُصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية.

  اجراءات التدعيم  -  ٣
عند حتديد اخليارات لتعزيز إدارة املواد الكيميائية والنفايات على املدى الطويل، هناك مثة حاجة إىل   -  ٢٠

، مع األخذ بعني االعتبار ٢٠٢٠عناية وتقييم التقدم احملرز يف حتقيق هدف عام البدء أوًال بدراسة الوضع ب
  التقييمات ذات الصلة اليت متت يف جمموعة املواد الكيميائية والنفايات.

اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ينبغي أن تستجيب، على وجه التحديد، الحتياجات   -  ٢١
ا مبرحلة انتقال.وحتديات البلدان النامي   ة والبلدان اليت متر اقتصادا

اجلوانب املتعددة األبعاد لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات تُتيح الفرصة لتعزيز التعاون و   -  ٢٢
والتنسيق على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، مع إقرار العمل اجلاري لتعزيز نقاط التآزر فيما بني 

  قيات بازل وروتردام واستكهومل.اتفا
اجلهود الرامية إىل االرتقاء باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات سوف تستلزم مشاركة تعاونية   -  ٢٣

من قبل. وهذا عادة تشارك تكن من قطاعات متعددة، وخباصة من خالل توسيع مشاركة القطاعات اليت مل 
رتابط القوي مع قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والعمل، والتعدين، والبيئة، التعاون ينبغي أن يُعاجل أوجه ال

  والزراعة، واملياه، والصناعة.
كما تستلزم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات إشراك أصحاب املصلحة املتعددين، مبا فيهم   -  ٢٤

  ط البحثية والعلمية.عن األوسا أصحاب املصلحة من الصناعة واجملتمع املدين، فضالً 
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وعلى الصعيدين العاملي واإلقليمي، من شأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات اإلفادة من   -  ٢٥
تعزيز التعاون والتنسيق بني املنظمات املشاركة يف الربنامج املشرتك بني املنظمات املعين باإلدارة السليمة للمواد 

نظمات احلكومية الدولية ذات الصلة، واليت من بينها برنامج األمم املتحدة وغريها من امل )ب (الكيميائية
داخل جمموعة املواد الكيميائية  ةربمُـ للمستوطنات البشرية، ومن تعزيز التعاون والتنسيق مع االتفاقيات امل

  والنفايات وخارجها.

                                                      
، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وبرنامج ألغذية والزراعةل ألمم املتحدةمنظمة ا  )ب(

وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومعهد األمم املتحدة للتدريب  األمم املتحدة اإلمنائي،
  .والبحث، والبنك الدويل، ومنظمة الصحة العاملية

يميائية والنفايات التعاون بني مجيع وعلى الصعيد الوطين، تستلزم اإلدارة السليمة الفعالة للمواد الك  -  ٢٦
  الوزارات املعنية، مثل التعاون بني وزاريت الزراعة والبيئة فيما يتعلق باللوائح اخلاصة مببيدات اآلفات.

ا سوف تعتمد على تعزيز التعاون   -  ٢٧ اجلهود املستقبلية إلدارة املواد الكيميائية والنفايات طوال دورة حيا
الدراسة اإلستشرافية للمواد ’’عارف وتفيد من ذلك، مع البناء على مجلة أمور منها تقرير العلمي والتقين وامل
 ‘‘الدراسة االستشرافية ملستقبل إدارة النفايات يف العامل’’وما يتضمنه من توصيات، وتقرير  ‘‘الكيميائية يف العامل

بيانات العلمية احلالية واملستقبلية أن وغري ذلك من مصادر املعلومات ذات الصلة. عالوة على ذلك، من شأن ال
  تعزز اعتبار األهداف املشرتكة حلماية الصحة والبيئة مبثابة األساس لسياسات املستقبل.

حتققت حلول التقليل قدر اإلمكان من اآلثار الضارة للمواد الكيميائية والنفايات من خالل   -  ٢٨
ة للمواد الكيميائية والنفايات يف العديد من البلدان، واليت املمارسات القائمة اليت تنطوي على اإلدارة السليم

  إجراء ذلك من خالل بناء قدرات البلدان على تنفيذ تلك احللول.ذلك ن إمكانية تكرارها، ويشمل كمي
ج متكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، ومن ذلك عن طريق   -  ٢٩ َ والقيام بوضع 

إشراك الصناعة وخمصصات التمويل اخلارجية أمر يعد  امليزانيات الوطنية وخطط املساعدة اإلمنائية، و التعميم يف
  بالغ األمهية يف تعبئة املوارد املالية على املدى الطويل.

كما أن التمويل املالئم املستدام، والطويل األجل، الذي ُميكن التنبؤ به واحلصول عليه على كافة   -  ٣٠
باإلضافة إىل توفر املساعدة التقنية اآلنية واملناسبة لألنشطة الداعمة لإلدارة السليمة للمواد  املستويات،

  مبرحلة انتقال. ااقتصادااليت متر سيما يف البلدان النامية والبلدان  الكيميائية والنفايات، هو عنصر أساسي، ال
على  اً ة فيما يتعلق بالنفايات، استنادينبغي بذل جهود إضافية لوضع الرؤية طويلة األجل، وخاص  -  ٣١

املشاركة الكاملة ألصحاب املصلحة املتعددين، وزيادة الوعي لدى القيادات العامة والسياسية، والتقدم احملرز يف 
 .٢٠٢٠حتقيق هدف عام 

___________ 


