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  المتحدة للبيئة برنامج األمم

  
 

لمجلس اإلدارة/المنتدى  السابعة والعشرونالدورة 
  البيئي الوزاري العالمي

  ٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٢ - ١٨نريويب، 
  *من جدول األعمال(أ)  ٤البند 

  حالة البيئة: قضايا السياسات

 إدارة المواد الكيميائية والنفايات

  التنفيذي المديرتقرير 
  املوجز

ا يف ذلك ن إدارة املواد الكيميائية، مببشأ ٢٥/٥ر معلومات عن تنفيذ املقرر يقدم هذا التقري
ىل مخسة فصول رئيسية ن إدارة املواد الكيميائية والنفايات. وينقسم التقرير إبشأ ٢٦/٣الزئبق، واملقرر 
املتصلة ، وتغطي القضايا ٢٦/٣من املقرر  اخلمسةإىل سابعاً) تقابل األجزاء ثالثًا (الفصول من 

بالرصاص والكادميوم؛ والزئبق؛ وتنفيذ النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية؛ وإدارة 
  ية؛ واألحكام اخلتامية.لكرتونالنفايات، مبا يف ذلك إدارة النفايات الكهربائية واإل

                                                      
*  UNEP/GC.26/1.  
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  أن يتخذه مجلس اإلدارة اإلجراء المقترح  -أوًال 
قد يرغب جملس اإلدارة يف اعتماد مقرر على النحو الذي اقرتحه املدير التنفيذي. وسيقدم اإلجراء   - ١

 ر فيها اجمللس.قررات لينظني الستخدامه يف إعداد مشاريع ماملقرتح بصورة منفصلة إىل جلنة املمثلني الدائم

  خلفية  - ثانياً 
ا يف ذلك الزئبق، ن إدارة املواد الكيميائية، مببشأ ٢٥/٢ اإلدارةأُعد هذا التقرير عمًال مبقرر جملس   - ٢

إىل املدير التنفيذي  ٢٥/٥ن إدارة املواد الكيميائية والنفايات. وقد طلب اجمللس يف قراره بشأ ٢٦/٣واملقرر 
حرزم أن يقدم تقريرًا عن التقد

ُ
/املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف اإلدارةر إىل جملس قر يف تنفيذ هذا امل امل

تقرير إىل اجمللس يف دورته السادسة العشرين. وبناًء على ذلك، ُقدم دورتيه السادسة والعشرين والسابعة و 
حرز مالتقديغطي  )UNEP/GC.26/5/Rev.1(والعشرين 

ُ
ت انعقاد الدورة حىت وق ٢٥/٥يف تنفيذ املقرر  امل

حرزالسادسة والعشرين. ويغطي هذا التقرير التقدم 
ُ
منذ الدورة السادسة والعشرين ، ٢٥/٥يف تنفيذ املقرر  امل

 والت اجمللس. وتقابل الفصولا. ويقدم معلومات أساسية لدعم مد٢٦/٣عمًال باملقرر واإلفادات املطلوبة 
تقارير للمجلس، تغطي الرصاص اليت تطلب إعداد  ٢٦/٣ر ن املقر من ثالثًا إىل سابعًا األجزاء اخلمسة م

إلدارة الدولية للمواد الكيميائية؛ وإدارة النفايات، مبا يف لوالكادميوم، والزئبق، وتنفيذ النهج االسرتاتيجي 
  واألحكام اخلتامية. ية؛لكرتوننفايات الكهربائية واإلذلك إدارة ال

: املصادر واالنبعاثات ٢٠١٢ملي للزئبق يف الغالف اجلوي عام التقييم العاسرتعى االهتمام إىل ويُ   - ٣
ذا التقرير.اليت تقدم معل ،)UNEP/GC.27/INF/14(انظر الوثيقة واالنتقال    ومات إضافية تتعلق 

عن الرصاص  ٢٦/٣من المقرر  ،أوالً  ألمم المتحدة للبيئة عمًال بالجزءأنشطة برنامج ا  - ثالثاً 
  والكادميوم

بأن يتخذ، رهناً  ٢٦/٣أوًال من مقرره  يف اجلزء من برنامج األمم املتحدة للبيئة اإلدارةس طلب جمل  - ٤
من  ١٢، و١١، و٨، و٧بتوافر املوارد، عدة إجراءات بشأن الرصاص والكادميوم كما جاء يف الفقرات 

  طلب.أدناه بناًء على هذا ال ١٩إىل  ٥ذلك املقرر. وتقدم املعلومات الواردة يف الفقرات من 
  أنشطة برنامج األمم المتحدة للبيئة المتعلقة بالرصاص والكادميوم  -ألف 

املخاطر اليت يشكلها تقليل أكدت عدة مقررات جمللس اإلدارة من جديد االهتمام الدويل ب  - ٥
واستجابة لذلك، وضع برنامج األمم املتحدة للبيئة  )١(الرصاص والكادميوم على صحة البشر وعلى البيئة.

وعًا يتناول املخاطر اليت يشكلها التعرض للرصاص والكادميوم يف إطار الربنامج الفرعي للمواد الضارة مشر 
دف ختفيض الرصاص والكادميوم يف منتجات رئيسية  ٢٠١٣ - ٢٠١٠والنفايات اخلطرة خالل الفرتة 

  الصناعات اليت تؤدي إىل شواغل خاصة بالتعرض. اتويف قطاع
تستخدم ة للمركبات والوقود النظيف تركيز جهودها على ستة بلدان ال تزال وقد واصلت الشراك  - ٦

، وهي أفغانستان، واجلزائر، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، والعراق، البنزين احملتوي على الرصاص
دف تشجيع هذه البلدان على حتديد مواعيد واضحة للتخلص من  على البنزين احملتوي وميامنار، واليمن، 

                                                      
(اجلزء ثالثاً)، واملقرر  ٢٤/٣(اجلزء ثالثاً)، واملقرر  ٢٣/٩(اجلزء ثالثاً)، واملقرر  ٢٢/٤، واملقرر ٢١/٦املقرر   )١(

  (اجلزء أوًال). ٢٦/٣(اجلزء ثانياً)، واملقرر  ٢٥/٥
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، وبدأ استخدامه الذي ال يستخدم الرصاص. ومن املالحظ أن مجيع البلدان الستة أدخلت البنزين الرصاص
لكل من اجلزائر،  إقليميةدون ، عقدت ثالث مناسبات وطنية ومناسبة ٢٠١٢-٢٠١١يتزايد. ويف الفرتة 

موعداً  ٢٠١٤ر شهر آذار/مارس والعراق، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية. ونتيجة لذلك، حددت اجلزائ
  .٢٠١٥، وحددت العراق عام البنزين احملتوي على الرصاصللتخلص من 

تبادل املعلومات التابع للشراكة، ومنذ إنشائه يف مؤمتر  مركزويستضيف برنامج األمم املتحدة للبيئة   - ٧
البنزين احملتوي د للتخلص من ، ُقدم الدعم ألكثر من مائة بل٢٠٠٢القمة العاملي للتنمية املستدامة عام 

  .على الرصاص
البنزين احملتوي دراسة عن الفوائد العاملية للتخلص من  ٢٠١١وقد نشرت يف كانون األول/ديسمرب   - ٨

أمور من بينها أن الوفيات  ةالتقرير مجل، بدعم من برنامج األمم املتحدة للبيئة. ويقدر )٢(على الرصاص
اء استخدام  ١,٢اخنفضت سنويًا مبا يعادل  البنزين مليون حالة وفاة نتيجة للجهود العاملية املبذولة إل

 البنزين احملتوي على الرصاصيف االقتصاد العاملي نتيجة للتخلص من  ، وأن املسامهةاحملتوي على الرصاص
  لناتج احمللي اإلمجايل العاملي).من ا يف املائة ٤تريليون دوالر ( ٢,٤بلغت 

الكوارث ما بعد ومتويل من برنامج األمم املتحدة للبيئة، وعن طريق فرع إدارة  ومبساعدة تقنية  - ٩
لرصاص رباعي ا مادة ألف لرت من  ١٢ظيف قرابة على تن املنازعات، أشرفت وكالة محاية البيئة يف سرياليونو 

  اإليثيل اخلطرة والشديدة السمية.
املعقودة يف جنيف يف الفرتة  ،كيميائية يف دورته الثانيةاملواد ال بإدارةوقد تبىن املؤمتر الدويل املعين   -  ١٠
، إقامة شراكة عاملية لتشجيع التخلص التدرجيي من استخدام الرصاص ٢٠٠٩أيار/مايو  ١٥إىل  ١١من 

العاملي للتنمية  القمةمن خطة التنفيذ اخلاصة مبؤمتر  ٥٧يف مواد الطالء كمسامهة كبرية يف تنفيذ الفقرة 
الدولية للمواد الكيميائية. وقد ُدعي برنامج األمم املتحدة للبيئة  لإلدارةالنهج االسرتاتيجي  املستدامة، ويف

التحالف  ،ومنظمة الصحة العاملية، كل يف حدود واليته، رهناً بتوافر املوارد، إىل العمل كأمانة للشراكة العاملية
للرصاص  األطفالا الرئيسي يف منع تعرض ، واليت يتمثل هدفهلقضاء على الرصاص يف مواد الطالءالعاملي ل

وبيع مواد  إنتاجعن طريق مواد الطالء، وتدنية التعرض املهين، واهلدف العام هو التخلص التدرجيي من 
اية املطاف على    النامجة عن مثل هذا الطالء. األخطارالطالء احملتوية على الرصاص، والقضاء يف 

الوضع احلايل ملواد ’’إجراء دراسات عن املواضيع التالية:  للبيئةوقد دعم برنامج األمم املتحدة   -  ١١
(بالتعاون مع املعهد الوطين  ‘‘الطالء واألصباغ اليت تستخدم الرصاص ومستقبلها يف آسيا واحمليط اهلادئ

ء: دعم التحالف العاملي للقضاء على الرصاص يف الطال’’)، و، اليابانللعلوم والتكنولوجيا الصناعية املتقدمة
  (بالتعاون مع الشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوية الثابتة). ‘‘اختبار الطالء يف تسعة بلدان

 منوقد أشار املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف دورته الثالثة املعقودة يف نريويب يف الفرتة   -  ١٢
ا مصدراً هاماً إىل أن مواد الطال ،٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ٢١إىل  ١٧ ء اليت تستخدم الرصاص تعامل على أ

لتعرض األطفال للرصاص، وأحاط علمًا باملعلومات الواردة يف االستعراضات العلمية عن الرصاص 
واعتمد املؤمتر والكادميوم، ولكنه مل يتناول ختفيض هذه املخاطر على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية. 

                                                      
)٢(  T. H. Hatfield and P. L. Tsai, “Global benefits from the phase-out of leaded fuel”, Journal 

of Environmental Health, December 2011.  
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جعت احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع ًا عن قضايا السياسات الناشئة، شُ عأيضًا قرارًا جام
  اخلاص مبوجبه على املسامهة يف عمل التحالف العاملي وتقدمي املساعدة التقنية واملالية حيثما أمكن.

حرزويشمل العمل احلايل والتقدم   -  ١٣
ُ
ء على استكمال اإلطار التشغيلي للتحالف العاملي للقضا امل

الرصاص يف الطالء، وترتيبات تنظيمية، واتفاقًا مشرتكًا بني املنظمات حيدد نطاق التعاون بني برنامج األمم 
ما. وعالوة على ذلك، مت إنشاء فريق استشاري مؤقت  املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية ومسؤوليا

  .حرزاملُـ د التقدم ملناقشة القضايا الشاملة، واستعراض وتشجيع اإلجراءات، ورص
نيف، أيار/مايو يف الطالء (جوحدد االجتماع األول للتحالف العاملي للقضاء على الرصاص   -  ١٤

) غاياٍت وأهدافاً عامة، وخطط عمل جملاالت الرتكيز ذات األولوية. وأتاح االجتماع الثاين (بانكوك، ٢٠١٠
ملناقشة فرص التعاون يف األنشطة اخلاصة ) فرصًة للرتحيب مبسامهني جدد وحمتملني ٢٠١٢ يوليهمتوز/

  بالقضاء على الطالء الذي يستخدم الرصاص.
كملت خطة العمل للتحالف العاملي للقضاء على الرصاص يف الطالء، وهي حتدد وقد استُ   -  ١٥

حرزاسرتاتيجيات ومعامل واضحة، ومؤشرات للتقدم 
ُ
  الوسائل احملتملة لتحقيق غاياته وأهدافه العامة.، امل

ستكمل بسبب عدم كفاية الدعم املايل بعض أنشطة التحالف العاملي وتشمل األنشطة اليت مل تُ   -  ١٦
للقضاء على الرصاص يف الطالء، وبدء شراكة ملكافحة استخدام الرصاص والكادميوم، وعقد اجتماع 

  للفريق العامل املعين بالرصاص والكادميوم.
  التمويل لتنفيذ المقرر  - باء

 ١من حكوميت النرويج والسويد حىت  ٢٠١٢- ٢٠١١ملسامهات اليت قدمت يف الفرتة بلغت ا  -  ١٧
دوالراً، خصصت للمشروع الذي يتناول  ٢٩٠ ٠٢٤لدعم تنفيذ املقرر قرابة  ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر 

ئة عن املخاطر اليت يشكلها التعرض للرصاص والكادميوم يف إطار الربنامج الفرعي لربنامج األمم املتحدة للبي
  املواد الضارة والنفايات اخلطرة.

يف تنفيذ املقرر عن طريق املشاركة يف استضافة االجتماع الثاين للتحالف  تايلندوسامهت حكومة   -  ١٨
  .٢٠١٢ يوليهالعاملي يف متوز/

، تلقت الشراكة للمركبات والوقود النظيف مسامهات من رابطة صناعة ٢٠١٢-٢٠١١ويف الفرتة   -  ١٩
  لية حلفظ البيئة، وحكومة النرويج، والوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل التنمية بلغتالنفط الدو 

للتخلص من البنزين احملتوى على الرصاص.  معينة إقليمية ندوالرًا لدعم مناسبات وطنية ودو  ٢٣٦ ٥٦٨
واليات املتحدة، دوالرًا من وكالة محاية البيئة التابعة لل ١ ٥٢٢ ٩٤٠وفضًال عن هذا، تلقت الشراكة 

واملفوضية األوروبية، وحتالف املناخ واهلواء النظيف، ومؤسسة السيارة واجملتمع التابعة الحتاد السيارات الدويل 
ا  الستخدامها يف دعم أنشطة تشجيع املركبات والوقود النظيف يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا

التدرجيي من البنزين احملتوي على الرصاص. وبذلك يصل املبلغ اإلمجايل  مبرحلة انتقال، مبا يف ذلك التخلص
  دوالراً. ١٢ ٧٧٨ ٩٢٧إىل  ٢٠٠٢الذي تلقته الشراكة منذ إنشائها يف عام 
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  عن الزئبق ٢٦/٣المقرر  من ،ثانياً بالجزء  عمالً أنشطة برنامج األمم المتحدة للبيئة   -  رابعاً 
  قانوناً بشأن الزئبق المفاوضات المتعلقة بصك ملزم  -ألف 

، إىل املدير التنفيذي أن يعقد اجتماعًا للجنة ٢٥/٥من مقرره  ٢٦طلب جملس اإلدارة يف الفقرة   -  ٢٠
لجنة عملها يف عام تفاوض حكومية دولية تكلف بإعداد صك عاملي ملزم قانونًا بشأن الزئبق، وأن تبدأ ال

ادية السابعة والعشرين جمللس اإلدارة/املنتدى البيئي لكي تفرغ من إعداد الصك قبل موعد الدورة الع ٢٠١٠
  .٢٠١٣الوزاري العاملي املقرر أن تعقد يف عام 

، UNEP/GC.26/5/Rev.1(وقدم تقرير املدير التنفيذي عن إدارة املواد الكيميائية، مبا يف ذلك الزئبق   -  ٢١

حرزحتديثًا للتقدم  )Add.1و
ُ
اية كانون الثاين/يناير  امل حرز، مبا يف ذلك التقدم ٢٠١١حىت 

ُ
يف الدورة  امل

ا خالل عامي   ٢٠١١الثانية للجنة التفاوض احلكومية الدولية. وسيغطي هذا التقرير األنشطة املضطلع 
  .٢٠١٢و

دورات للجنة التفاوض احلكومية الدولية.  أربعوقد استغرقت عملية املفاوضات بشأن الزئبق   -  ٢٢
قبيل الدورة العادية  ،٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ١٨إىل  ١٣رية يف الفرتة من وستعقد الدورة اخلامسة واألخ

  السابعة والعشرين جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة/املنتدى البيئي الوزاري العاملي.
تشرين  ٤تشرين األول/أكتوبر إىل  ٣١وقد عقدت الدورة الثالثة للجنة يف نريويب يف الفرتة من   -  ٢٣
مبقر برنامج األمم املتحدة للبيئة. ونظرت اللجنة يف مشروع نص كامل لصك الزئبق،  ،٢٠١١اين/نوفمرب الث

تضمن التعليقات اليت أبديت أثناء الدورة الثانية، وكذلك الطروحات اليت قدمت بعد الدورة الثانية. وطلبت 
اء بشأن املوارد املالية واملساعدة اللجنة االضطالع بعمٍل فيما بني الدورات، مبا يف ذلك عقد اجتماع خرب 

(انظر الوثيقة  ٢٠١٢ أبريلنيسان/ ١٣إىل  ١١التقنية، والذي عقد يف إناركس، هنغاريا، يف الفرتة من 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/8(.  

ونالت عملية التفاوض اعرتاف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي اختتم أعماله قبيل عقد   -  ٢٤
ذه املفاوضات وطالب بأن تصل إىل نتيجٍة ناجحة.الدورة    الرابعة للجنة. ورحب املؤمتر 
سىت، أوروغواي، إ يف بونتاديل تغواي الدورة الرابعة للجنة، واليت ُعقدو أور  حكومة وقد استضافت  -  ٢٥

  .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/8ة (انظر الوثيق ٢٠١٢متوز/يوليه  ٢حزيران/يونيه إىل  ٢٧يف الفرتة من 
ا اخلامسة، كجزٍء من العمل فيما بني الدورات، أن يعد الرئيس نسخًة من   -  ٢٦ وطلبت اللجنة يف دور

مشروع صك الزئبق يقرتح فيها نصًا توافقيًا للتغلب على االختالفات فيما بني خمتلف املواقف اليت تبنتها 
تعد األمانة مشروع عناصر للنص األطراف يف الدورة الرابعة. وعالوة على ذلك، وافقت اللجنة على أن 

عتمد خالل املؤمتر الدبلوماسي املتوقع، الذي سيجري فيه التوقيع على صك الزئبق. الذي سيُ  النهائي
ووافقت اللجنة أيضًا على أن جتري األمانة حتليًال بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية ملدى جتسيد أحكام 

  وإعداد تقرير حيدد نتائج حتليلها. النص،اً من مشروع مكرر  ٢٠مشروع صك الزئبق حملتوى املادة 
وستنظر اللجنة يف النص الذي أعده الرئيس يف الدورة اخلامسة للجنة التفاوض احلكومية الدولية.   -  ٢٧

ا اخلامسة املؤمتر التحضريي قبيل املؤمتر الدبلوماسي، املقرر عقده  وستكون الدورة القادمة للجنة بعد دور
  .٢٠١٣يف اليابان يف تشرين األول/أكتوبر  بصفة مؤقتة
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مليون دوالر، حسب  ١,٠٣مليون و ١,٠٥وترتاوح التقديرات احلالية لتكاليف كل دورة ما بني   -  ٢٨
موعد ومكان الدورات. وتبلغ التكاليف اإلمجالية املقدرة لدورات اللجنة اخلمس وللمؤمتر الدبلوماسي حنو 

ه التكاليف بتربعات مالية أو عينية تقدمها احلكومات، مبا يف ذلك مليون دوالر. وستتم تغطية هذ ٦,٥
احلكومات اليت تقدمت بعروض الستضافة الدورات. وهذا ال يشمل التكاليف احمللية املرتبطة بعقد 
االجتماعات خارج مكان خاص باملقر الرئيسي لألمم املتحدة، مثل التكاليف املرتبطة باملكان، واليت تغطيها 

أو املنظمة املضيفة. وباإلضافة إىل هذه التكاليف، مت تكبد تكاليف أخرى تتعلق مبوظفي األمانة  احلكومة
وسفر املوظفني، واملساعدة يف إعداد الوثائق، واالتصاالت، وأنشطة االتصال، واجتماع املكتب 

 للفرتة بالنسبة ماليني دوالر ٨واالجتماعات التحضريية اإلقليمية. وتقدر هذه التكاليف اإلضافية بنحو 
٢٠١٣ -  ٢٠١٠.  

، طلب جملس اإلدارة إىل املدير التنفيذي أن يدعم البلدان النامية ٢٥/٥من املقر  ٣٣ويف الفقرة   -  ٢٩
ا مبرحلة انتقال للمشاركة بفعالية يف أعمال الفريق العام املفتوح  خصصاملُـ  لوالبلدان اليت متر اقتصادا

  لدولية.العضوية وجلنة التفاوض احلكومية ا
لتقدمي مثل  ،على طلب اجملموعات اإلقليمية املختلفة بناءً  ،ظمت مشاورات إقليمية خمتلفةوقد نُ   -  ٣٠

هذه املشاورات بفضل التربعات املالية عقد هذا الدعم للحكومات عند التحضري للمفاوضات. وقد أمكن 
يمية للتحضري قدت اجتماعات إقلمن عدٍد من اجلهات املاحنة. وخالل الفرتة اليت يشملها التقرير، عُ 

)، ٢٠١٢يف أيار/مايو  ،، وبريتوريا٢٠١٢يف أيلول/سبتمرب  ،(واغادوغو اأفريقيللمفاوضات بالنسبة إلقليم 
يف أيار/مايو  ،، وكواالملبور٢٠١١وبالنسيبة إلقليم آسيا واحمليط اهلادئ (كويب، اليابان، يف أيلول/سبتمرب 

الوسطى والشرقية (برينو، اجلمهورية التشيكية، يف تشرين األول/أكتوبر  )، وبالنسبة إلقليم أوروبا٢٠١٢
 تينية ومنطقة البحر الكارييب )، وبالنسبة إلقليم أمريكا الال٢٠١٢، ولوتز، بولندا، يف أيار/مايو ٢٠١١

 ). وستعقد مشاورات إقليمية أيضاً ٢٠١٢يف أيار/مايو  ،، وبرازيليا٢٠١١يف أيلول/سبتمرب  ،بنما سييت(
للتحضري للدورة اخلامسة للجنة التفاوض احلكومية الدولية. وُرصدت مبالغ لعقد اجتماعات للمجموعات 

  جلنة التفاوض احلكومية الدولية. اإلقليمية قبيل كل دورة من دورات
  أنشطة مؤقتة للحد من مخاطر الزئبق على صحة البشر وعلى البيئة  - باء

 ٢٠٠٨حتديث تقرير عام  ،٢٥/٥من املقرر  ٣٦لتنفيذي يف الفقرة طلب جملس اإلدارة إىل املدير ا  -  ٣١
واستجابًة هلذا الطلب، . : املصادر، واالنبعاثات، واالنتقاليف الغالف اجلوي للزئبق العاملي التقييم املعنون

لس تعاون برنامج األمم املتحدة للبيئة مع الفريق العامل لربنامج الرصد والتقييم القطيب حتت إشراف اجمل
، وهو عبارة عن تقرير على هذا األساس القطيب إلعداد تقرير تقين، وإعداد التقرير الذي طلبه جملس اإلدارة

)، واجتاهات املنشأ السياسات ويعاجل االنبعاثات اجلوية (مركزًا على االنبعاثات البشرية قرريموجز مل
زئبق ومنذجته وترسبه (انظر الوثيقة االنبعاثات ونتائج البحوث احلديثة العهد عن االنتقال اجلوي لل

UNEP/GC.27/INF/14 ويشكل تقرير املعلومات األساسية التقنية املفصل (التقرير العلمي الكامل املشفوع .(
، األساس ‘‘٢٠١٢تقرير املعلومات األساسية التقنية للتقييم العاملي للزئبق عام ’’املعنون و بأمساء املراجع)، 

، واليابان، الدامنركس اإلدارة. وقد أُعد هذا التقرير بتمويٍل من حكومات كندا، و للتقرير املوجز إىل جمل
والنرويج، والسويد، وكذلك االحتاد األورويب، واجمللس الوزاري لبلدان الشمال األورويب. وإلصدار التقييم 

ني من خمتلف العاملي النبعاثات الزئبق، بُذلت جهوٌد ضخمة لضمان مشاركة واسعة من جانب خرباء وطني
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األقاليم. واجلدير باملالحظة أنه استخدمت منهجيات خمتلفة لتطوير بعض عناصر االنبعاثات اليت ال ختضع 
  .٢٠١٢و ٢٠٠٨شرة بني تقريري عامي للمقارنة بصورة مبا

 الذي أحرزته شراكة الزئبق العامليةبالتقدم  ،٢٦/٣من املقرر  ١٩وكان هناك اعرتاف يف الفقرة   -  ٣٢
ر احلكومات وأصحاب الشأن اآلخرين على مواصلة دعم قر عة لربنامج األمم املتحدة للبيئة، وحث املالتاب

شريكاً  ٢٣، زادت عضوية الشراكة من ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير   ١الشراكة وتقدمي املسامهات هلا. ومنذ 
  .٢٠١٢حزيران/يونيه  ٣٠شريكاً حىت  ١١١رمسياً إىل 

ستشاري للشراكة العاملية للزئبق عن التقدم الاملدير التنفيذي من الفريق ا تقرير ُقدم إىلويتاح   -  ٣٣
حرز

ُ
على املوقع الشبكي  ٢٠١٢إىل حزيران/يونيه  ٢٠١٠بشكٍل عام خالل الفرتة من متوز/يوليه  امل

  للشراكة. ويقدم التقرير معلومات مفصلة عن أنشطة الشراكة يف كافة جماالت عملها.
خالل  لدعم املباشر الذي قدمه برنامج األمم املتحدة للبيئة لشراكة الزئبق العامليةوباإلضافة إىل ا  -  ٣٤

باللغتني  ‘‘أولوية للعمل -الزئبق ’’، ترجم الربنامج جمموعة مواد لزيادة الوعي بعنوان ٢٠١٢-٢٠١٠الفرتة 
 توثيق؛ ودعم ‘‘م األفريقيمعرفة الزئبق والثغرات يف اإلقلي’’؛ وأعد وثيقة جممعة بعنوان واإلسبانيةالفرنسية 

استخراج الذهب ’’قاعدة بيانات مراقبة الزئبق اليت يرعاها جملس الذهب احلريف؛ ودعم إعداد الوثائق التالية: 
حتليل ’’، و‘‘: دليل عمليضيق النطاقالخفض استخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف و ’’، و‘‘من احلجر

. ووزعت الشراكة أيضًا طائفة من مواد ‘‘ضيق النطاقالريف و ج التشكيل يف قطاع تعدين الذهب احلُ 
  التوعية.

ا املشاريع ا وبناءً   -  ٣٥  األمم املتحدة للبيئة لربنامجإلقليمية لتخزين الزئبق التابعة على التقارير اليت أصدر
ين والتخلص يف يف آسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية، نفذ الربنامج مشروعًا وطنيًا للتخز  ٢٠١٠عام 

يمًا لألطر ي. وبدعٍم من حكومة النرويج. قدم املشروع تق٢٠١١غواي عام ورو األرجنتني وأ
التشريعية/التنظيمية الوطنية ذات الصلة، وحصرًا ملرافق معاجلة النفايات اخلطرة واليت ميكن أن تصلح كمرافق 

دف إىل  التخزين السليم بيئياً للزئبق والتخلص مؤقتة لتخزين الزئبق. وأسفر املشروع عن خطط عمل وطنية 
  برنامج، نفذ ٢٠١١ا واملكسيك. ويف عام منه يف كال البلدين. وجيري حاليًا تنفيذ مشروع مماثل يف بنم

مع قطاع الكلور  ،أيضًا مشاريع جتريبية للتخزين والتخلص يف ثالثة جماالت: الصناعةاألمم املتحدة للبيئة 
سر املعيشية واجملتمع يف الصني؛ وقطاع الصحة. وأسفرت املشاريع عن مواد ؛ واألأوروغوايالقلوي يف 

  أخرى. لتخلص منه ميكن تكرارها يف بلدانتوجيهية ومواد لزيادة الوعي عن التخزين السليم بيئياً للزئبق وا
ون مع نتقال من تعدين الزئبق بالتعايف اال قريغيزستان دعم وواصل برنامج األمم املتحدة للبيئة  -  ٣٦

ث. وهدف املشروع هو احلد من املخاطر عهد األمم املتحدة للتدريب والبحبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وم
اليت يشكلها تعدين الزئبق على صحة البشر وعلى البيئة، ودعم االنتقال االقتصادي واالجتماعي إىل أنشطة 

مليون كرونة نروجيية   ٤,٨حكومة النرويج ، قدمت ٢٠١١ نوفمرباقتصادية أقل خطورة. ويف تشرين الثاين/
اقرتاح متوسط احلجم يف متوز يوليه  ىعل العامليةمرفق البيئة كتمويل لدعم الركيزة البيئية للمشروع. ووافق 

  ألف دوالر. ٩٤٤مبيزانية إمجالية تبلغ  ،٢٠١٢
للبيئة تقريرًا عن  وفيما يتعلق باملنتجات املضاف إليها الزئبق، استهل برنامج األمم املتحدة  -  ٣٧

الذي مرفق البيئة العاملية اقتصاديات حتويل املنتجات املضاف إليها الزئبق، ويقدم مساعدة تقنية ملشروع 
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يهدف إىل حتويل السوق إىل كفاءة اإلضاءة، والدعوة إىل ختفيض حمتوى الزئبق يف املصابيح الفلورية املدجمة. 
حالياً، بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية وشركاء آخرين، مشروعاً  ئةاألمم املتحدة للبيربنامج وينفذ اليونيب

جتاه استخدام الزئبق يف الرتكيبات اخلاصة باألسنان يف كينيا، وأوغندا،  ‘‘ج التخلص التدرجيي’’سيوضح 
  ومجهورية تنزانيا املتحدة.

خدام جمموعة أدوات عن است ٢٠١١قدت حلقة عمل تدريبية يف نريويب يف أيلول/سبتمرب وعُ   -  ٣٨
بلدان أفريقية. وقد أعقب  ١٠برنامج األمم املتحدة للبيئة لتحديد وقياس كميات إطالقات الزئبق ملمثلي 

بلدان منها. وقدمت  تسعةالتدريب تقدمي دعم تقين هلذه البلدان، أدى إىل تطوير حصر إطالقات الزئبق يف 
ويله حكومة سويسرا عن طريق معهد األمم املتحدة حكومة النرويج متويًال هلذا العمل، وشاركت يف مت

للتدريب والبحث. ومبساعدة من اجمللس الوزاري لبلدان الشمال األورويب، مت تنقيح جمموعة األدوات يف عام 
. ويطور برنامج األمم املتحدة للبيئة حافظة مشاريع (وطنية وإقليمية) ميوهلا مرفق البيئة العاملية عن ٢٠١١

  طالقات الزئبق ووضع خطط عمل وطنية للحد من إطالقات الزئبق.عمليات جرد إ
وقد استهل برنامج األمم املتحدة للبيئة مشاريع دون إقليمية يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات،   - ٣٩

مواد التابع للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية لل وكولومبيا، وبريو، والفلبني، بدعٍم من برنامج البداية السريعة
الكيميائية من أجل بناء قدرة البلدان املشاركة على التصدي لتحديات صحة البشر والبيئة الناشئة عن 

. وكانت نتيجة هذه املشاريع وضع خطط بق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاقاستخدام الزئ
ريف عدين الذهب احلاسرتاتيجية وطنية خاصة بأصحاب املصلحة العديدين للحد من استخدام الزئبق يف ت

ُج تعدين  ٢٠١٠النطاق. وقد ُعقد يف مانيال يف كانون األول/ديسمرب  والضيق منتدى عاملي ملناقشة 
  .النطاق والضيقالذهب احلريف 

تدريب ونقل التكنولوجيا عن استخدام الزئبق يف لواستهل برنامج األمم املتحدة للبيئة مشروعًا ل  -  ٤٠
يف إندونيسيا، بتمويل من وكالة محاية البيئة التابعة للواليات املتحدة. النطاق  قوالضيتعدين الذهب احلريف 

حلقة عمل وطنية شاركت فيها وزارات حكومية خمتلفة، ورجال  ٢٠١١وعقدت يف كانون األول/ديسمرب 
  املشروع.هذا  ن كجزء منوساط أكادميية، وأصحاب مصلحة آخرو وأورابطات تعدين، تعدين، 

رنامج األمم املتحدة للبيئة، بتمويٍل من االحتاد األورويب، ومبساعدة تقنية من وكالة محاية ويعمل ب  -  ٤١
ا غري املقصو البيئة التابعة للواليات املتحدة، مع أربعة  دة من الزئبق النامجة عن إحراق بلدان بشأن انبعاثا

ز الفحم النظيف التابع للوكالة الدولية الفحم ألغراض توليد الطاقة الكهربائية. ويعمل الربنامج أيضًا مع مرك
للطاقة إلعداد دليل عن كيفية ختفيض انبعاثات الزئبق من حمطات الطاقة اليت تدار بالفحم  عن طريق 
االستخدام األمثل للنظم القائمة. وبتمويٍل آخر من االحتاد األورويب وحكومة الواليات املتحدة األمريكية، 

ة للبيئة أنشطة مماثلة تركز على قطاع الطاقة الذي يعتمد على إحراق الفحم يف سيستهل برنامج األمم املتحد
  ، وفيتنام.تايلندإندونيسيا، و 

  تمويل تنفيذ المقرر  - جيم
، وجه برنامج األمم املتحدة للبيئة الدعوة إىل احلكومات لدعم ٢٦/٣يف أعقاب اعتماد املقرر   -  ٤٢

  تنفيذ املقرر مالياً وتقنياً.
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، ُقدمت تعهدات ومسامهات للصندوق االستئماين للزئبق واملعادن األخرى من ٢٠١١عام ويف   -  ٤٣
، وفنلندا، وفرنسا، وأملانيا، واليابان، والنرويج، والسويد، وسويسرا، والدامنركجانب حكومات بلجيكا، 

املفوضية  مليون يورو أيضًا من جانب هدوالراً. وأتيح ما جمموع ٣ ٣٥٨ ٨٨٣والواليات املتحدة، بلغت 
  دوالراً من جانب اجمللس الوزاري لبلدان الشمال األورويب لدعم مفاوضات الزئبق. ٥٧ ٣٠٢بية، وو األور 
من جانب حكومات كندا،  ،٢٠١٢، وردت تعهدات لعام ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١وحىت   -  ٤٤

لسويد، وسويسرا، والواليات املتحدة, ، وفنلندا، وفرنسا، وأملانيا، واليابان، والنرويج، وأسبانيا، واالدامنركو 
دم متويٌل إضايف من جانب املفوضية األوروبية، واليت سامهت دوالراً. وقُ  ٣ ٦٢٥ ٤٦٤وأوروغواي بلغت 

ألف يورو للعمل فيما بني الدورات بشأن املساعدة املالية والتقنية اليت طلبتها جلنة التفاوض  ٩٥٠مببلغ 
ا الث الثة، وكذلك ألنشطة الزئبق املتعلقة بتقرير التقييم وعمليات اجلرد. وباإلضافة احلكومية الدولية يف دور

 ٥٠دم متويل إضايف قدره . وقُ ألف دوالر كندي ٣٠٠ بلغت دمت تعهدات من جانب كنداإىل ذلك، قُ 
  .يةألف دوالر للمشاورات اإلقليمية من أجل التحضري للدورة الرابعة من جانب أمانة مرفق البيئة العامل

ملدة عامني تبدأ من متوز/يوليه  مبتدئفين  ة فرنسا بالتكاليف الكاملة ملوظفحكوموسامهت   -  ٤٥
. وقدمت حكومة أسبانيا دعماً ٢٠١٢، واستمرت يف تقدمي دعم جزئي للموظف منذ متوز/يوليه ٢٠١٠

  .٢٠١٢بدأ العمل مع فريق مفاوضات الزئبق يف شباط/فرباير  مبتدئجزئياً ملوظف فين 
ملت حكومة أوروغواي مجيع التكاليف احمللية للدورة الرابعة للجنة التفاوض احلكومية الدولية، حتو   -  ٤٦

  وكذلك تقدمي مسامهة لتغطية التكاليف اإلضافية لعقد االجتماع بعيداً عن مقر األمم املتحدة.
ن تنفيذ النهج ع ٢٦/٣من المقرر  ،ثالثاً  الجزءدعم برنامج األمم المتحدة للبيئة لتنفيذ   - خامساً 

  االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
  مقدمة  -ألف 

على مواصلة  ،٢٦/٣ثالثًا من املقرر  ، يف اجلزءحث جملس اإلدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة  -  ٤٧
الناشئة،  تبقضايا السياساتنفيذ النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، السيما فيما يتعلق 

وعناصر برنامج عمله املتصلة باجلوانب البيئية للنهج االسرتاتيجي، مبا يف ذلك أنشطة التعميم وتقدير 
التكاليف االقتصادية واالجتماعية لإلدارة غري السليمة للمواد الكيميائية، وكذلك تقدير األدوات االقتصادية 

 كيميائية. ورحب املقرر أيضًا بتعزيز إشراك قطاع الصحةاليت تستوعب التكاليف اخلارجية املتصلة باملواد ال
تنفيذ النهج االسرتاتيجي، وحث احلكومات، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية يف 

تنفيذ النهج االسرتاتيجي، على أن تقوم بذلك عن طريق مجلة لوغريها، والقادرة على املسامهة املالية والعينية 
  من الوسائل منها برنامج البداية السريعة، واألمانة، وبرنامج عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة.

طالب رؤساء الدول واحلكومات بالتنفيذ الفعال للنهج  ،ويف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  -  ٤٨
فعال ومتسق ويتسم بالكفاءة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية و تعزيزه يف إطار نظام قوي االسرتاتيجي و 

ا، مبا يشمل التصدي للتحديات الناشئة، وشجع على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون فيما  واطوال دورة حيا
  ي.، ومع النهج االسرتاتيجاستكهوملبني اتفاقية بازل واتفاقية روتردام واتفاقية 
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  تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  - باء
يقوم برنامج األمم املتحدة للبيئة بدوٍر قيادي يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي بتشجيع وتنفيذ أنشطة   -  ٤٩

ظمات تتصدى للجوانب البيئية للنهج االسرتاتيجي، باعتباره منظمة مشاركة يف الربنامج املشرتك بني املن
للمواد الكيميائية. وفضًال عن ذلك، يعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة، باالشرتاك مع  السليمة لإلدارة

منظمة الصحة العاملية، كأمانة للنهج االسرتاتيجي، ويقدم الربنامج أيضًا خدمات إدارية لربنامج البداية 
  السريعة.

  أنشطة أمانة النهج االستراتيجي  - جيم
لوظائف األساسية لألمانة خدمة اجتماعات املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية، تشمل ا  -  ٥٠

واالجتماعات اإلقليمية واجتماعات اهليئات الفرعية للنهج االسرتاتيجي، من قبيل اهليئات املرتبطة بتشغيل 
مساعدة تقدمي ريعة ذاته عن طريق برنامج البداية السريعة. وعالوة على ذلك، تدير األمانة برنامج البداية الس

، ٢٠١٢تقنية للبلدان وجهات التنفيذ األخرى، وكذلك استعراض املشاريع وإعدادها. وحىت حزيران/يونيه 
مشروعًا يف إطار  ١٤٦مليون دوالر للصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة لدعم  ٣١أُتيح أكثر من 

بلدان على مساعدة تقنية إلعداد  ١٠٥ا. وكنتيجة هلذا الربنامج، حصل ، واليت تتوىل األمانة إدارالربنامج
بيئية التفاقات االوتقييم القدرة، ووضع منهجيات لتقييم املخاطر، وتنفيذ  ،موجزات وطنية للمواد الكيميائية

ا املؤس ،تعددة األطراف عن املواد الكيمائية، واستخدام البدائل غري الكيميائيةامل سية الوطنية وتعزيز قدر
بلدًا من أقل  ٥٤فيما يتعلق باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية. وكان من بني املستفيدين من هذه املشاريع 

  البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية.
  المواد الكيميائيةإدارة الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي المعني ب  -ال د

الكيميائية مبثابة معلٍم هام يف تنفيذ النهج  املعين بإدارة املوادؤمتر الدويل كانت الدورة الثالثة للم  -  ٥١
  مدت خالهلا عدة قرارات تغطي بعض القضايا املوضحة أدناه.االسرتاتيجي اعتُ 

حرزم ألول مرة التقدم فقد استعرض املؤمتر وقيّ   -  ٥٢
ُ
 ٢٠٠٦يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي منذ عام  امل

. وكان العمل ٢٠٠٩ؤشرات العشرين اليت وقع عليها االختيار أثناء الدورة الثانية يف أيار/مايو استناداً إىل امل
بشأن قضايا السياسات الناشئة وبرنامج البداية السريعة ينطوي على أمهية خاصة بالنسبة لتحقيق التقدم يف 

ة، واملنظمات املشاركة يف التنفيذ، مثل اجلهود اليت بذلتها الصناعات اخلاصة، واألوساط غري احلكومي
  الربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية.

ووافق املؤمتر على إدراج التكنولوجيات النانوية واملواد النانوية، وكذلك املواد اخلطرة يف إدارة حياة   -  ٥٣
خطة العمل العاملية، واعتمد قراراً جامعاً  ، باعتبارها جماالت عمل جديدة يفيةلكرتوناملنتجات الكهربائية واإل

زيد من اإلجراءات التعاونية بشأن الرصاص يف الطالء، واملواد الكيميائية يف املنتجات، واملواد اخلطرة امللدعم 
ية، والتكنولوجيات النانوية واملواد النانوية. ووافق املؤمتر أيضاً لكرتونيف دورة حياة املنتجات الكهربائية واإل

البريفلورية والتحول إىل بدائل أكثر أماناً، وقرر  ةلى مواصلة اإلجراءات التعاونية بشأن إدارة املواد الكيميائيع
هو و تنفيذ إجراءات تعاونية بشأن املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصماء، حتقيقًا هلدف عام 

  حة اآلخرين.زيادة الوعي والفهم بني مقرري السياسيات وأصحاب املصل
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نهج ووفقًا للوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، واليت تطالب بتعزيز ال  -  ٥٤
االسرتاتيجي، قررت الدورة الثالثة للمؤمتر متديد فرتة تقدمي املسامهات للصندوق االستئماين لربنامج البداية 

. واستعرض املؤمتر وناقش مشروع مقرتٍح ٢٠١٥ها يف عام السريعة حىت الدورة الرابعة للمؤمتر، واملقرر عقد
ج متكامل لتمويل اإلدارة السلمية للمواد الكيميائية والنفايات، وطالب  مكتمل للمدير التنفيذي بشأن 
ٍج لتمويٍل أطول أجًال  بأن يكون النهج االسرتاتيجي لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية جزءًا من أي 

اد الكيميائية والنفايات. ودعا املؤمتر املدير التنفيذي وجملس اإلدارة إىل حبث احلاجة إىل تعزيز جملموعة املو 
من االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات يف سياق اجملموعة  ١٩تنفيذ االعتبارات املالية كما وردت يف الفقرة 

 تقرير الدورة الثالثة للمؤمتر. كما دعا احلالية للمواد الكيميائية والنفايات، مع مراعاة النقاش الذي انعكس يف
املؤمتر مرفق البيئة العاملية، أثناء عملية التجديد السادس ملوارده، إىل حبث األولويات واألنشطة احملددة يف 

  النهج االسرتاتيجي دعماً لتحقيق أهدافه.
الصحية يف تنفيذ النهج الرعاية  قطاع ووافق املؤمتر أيضًا على اعتماد اسرتاتيجية لتعزيز إشراك  -  ٥٥

تنفيذ االسرتاتيجية يف  عن ،مع األمانة املية إعداد تقرير، بالتعاوناالسرتاتيجي، وطلب إىل منظمة الصحة الع
  دورات املؤمتر، بدءاً من دورته الرابعة.

ويد ومنظمة الصحة العاملية لتز  ورحب املؤمتر باملسامهات اليت قدمها برنامج األمم املتحدة للبيئة  -  ٥٦
على التوايل، ولكنه الحظ مع القلق  ٤-فالفنية ووظيفة من الفئة  ٥-فالفنية األمانة بوظيفة من الفئة 

سحب الدعم املقدم من منظمة الصحة العاملية بسبب القيود املالية، وطالب منظمة الصحة العاملية بدعم 
ا، بإعادة تكليف أحد املوظفني يف أقر  ب وقٍت ممكن. واسرتعى املؤمتر أيضاً عمل األمانة، يف جماالت خرب

ودعا املدير التنفيذي لربنامج  ،االحتياجات املالية احملددة يف امليزانية اإلرشاديةإىل اهتمام مجيع احلكومات 
  .األمم املتحدة للبيئة إىل إتاحة هذه املعلومات للجنة املمثلني الدائمني

تنمية املستدامة بزيادة أوجه التآزر فيما بني االتفاقات واستكماًال لنداءات مؤمتر األمم املتحدة لل  -  ٥٧
دارة إللر منسق أمانة النهج االسرتاتيجي املتعددة األطراف بشأن املواد الكيميائية والنفايات، دعا املؤمت

دة وروتردام إىل مواصلة زيا استكهومللمواد الكيميائية واألمانة التنفيذية املشرتكة التفاقيات بازل و الدولية ل
ا   .أوجه التآزر يف تنفيذ مراكز تبادل املعلومات اخلاصة 

بشأن اإلدارة السليمة  ٢٠٢٠وبعد إعادة تأكيد مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة هلدف عام   -  ٥٨
للمواد الكيميائية، ُعقد حوار رفيع املستوى لتوفري ساحٍة للتفاعل بني أصحاب املصلحة بشأن تعزيز النهج 

  وتقدمي مزيٍد من التوجيهات لتحقيقه. ٢٠٢٠اتيجي من أجل التنفيذ األكثر فعالية هلدف عام االسرت 
  األنشطة المتعلقة بتنفيذ النهج االستراتيجي  - هاء

مل برنامج تتناول معظم جوانب الربنامج الفرعي للمواد الضارة والنفايات اخلطرة التابع لربنامج ع  -  ٥٩
  ف ذات األولوية اخلاصة بالنهج االسرتاتيجي.ألهدااألمم املتحدة للبيئة ا

ويتوىل برنامج األمم املتحدة للبيئة قيادة العمل يف التصدي لقضايا السياسات الناشئة املتفق عليها   -  ٦٠
الكيميائية واخلاصة باملواد الكيميائية يف املنتجات والرصاص  املعين بإدارة املواديف الدورة الثانية للمؤمتر الدويل 

الطالء. وكجزٍء من مشروع املواد الكيميائية يف املنتجات، قدم برنامج األمم املتحدة للبيئة تقريرًا عن يف 
أنشطة املشروع إىل الدورة الثالثة للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية. واعتمد املؤمتر توصيات بشأن 
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، والذي سريكز ٢٠١٥ - ٢٠١٣ا بني الدورات اإلجراءات يف املستقبل، وهو ما يشكل العمل يف فرتة م
على وضع برنامج طوعي للمواد الكيميائية يف املنتجات من جانب برنامج األمم املتحدة للبيئة لتسهيل 
تبادل املعلومات املتعلقة باملواد الكيميائية اليت حتتوي عليها املنتجات على امتداد دورة حياة املنتج، وسيقوم 

) حتديد أدوار ومقرتحات ملسؤوليات اجملموعات الرئيسية ألصحاب املصلحة أا يلي: (على وجه التحديد مب
بشأن تبادل املعلومات؛ (ب) ووضع توجيهات بشأن نوع املعلومات اليت ميكن نقلها، وكيف ميكن الوصول 

يتعلق إىل املعلومات وتبادهلا؛ (ج) وتنفيذ مشاريع منوذجية لتوضيح إمكانية تطبيق التوجيهات. وفيما 
بالرصاص يف الطالء، يواصل برنامج األمم املتحدة للبيئة دعم التحالف العاملي للقضاء على الرصاص يف 

على  ٢٠١٥ -  ٢٠١٣عمل يف فرتة ما بني الدورات الالطالء بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية. وسريكز 
ا  ي. ويشارك برنامج األمم املتحدة خطة عمل  التحالف العاملتنفيذ األهداف القصرية األجل اليت حدد

؛ وترد هذه األنشطة يف يةلكرتونواإللتصدي للمواد الضارة يف دورة حياة املنتجات الكهربائية يف اللبيئة أيضًا 
  رابعاً أدناه. الفصل
تناول العمل الذي اقرتحه برنامج األمم املتحدة للبيئة أيضًا يف دورته الثالثة على  ووافق املؤمتر  -  ٦١
الغدد الصماء. وسريكز العمل  الضطراباتتعاون مع منظمة الصحة العاملية بشأن املواد الكيميائية املسببة بال

املقرر االضطالع به يف فرتة ما بني الدورات قبل الدورة الرابعة للمؤمتر على زيادة الوعي والفهم بني مقرري 
  السياسات وأصحاب املصلحة اآلخرين.

ة للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية، أنشأ برنامج األمم املتحدة للبيئة وبعد الدورة الثاني  -  ٦٢
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي فريقًا عامليًا معنيًا باملواد الكيميائية البريوفلورية كآلية هامة 

  ل إىل بدائل أكثر أماناً.الكيمائية دعماً لالنتقاجلمع املعلومات وتبادهلا بشأن هذه املواد 
، ويتضمن حتليًال ٢٠١٢هل تقرير التوقعات العاملية للمواد الكيميائية يف أيلول/سبتمرب وقد استُ   -  ٦٣

والتكاليف  ،النامية البلدانللتغريات الكمية والنوعية يف إنتاج املواد الكيميائية واستخدامها والتخلص منها يف 
أن اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية. وحيدد التقرير أيضًا منهجية مفيدة احملتملة لعدم اختاذ إجراءات بش

وأدوات لصنع القرار ملنع التلوث الكيميائي السام وتشجيع البدائل األكثر أماناً، إىل جانب توصيات عامة 
  وحمددة لألنشطة يف املستقبل.

جي عن طريق عدد من التحالفات ويؤيد برنامج األمم املتحدة للبيئة تنفيذ النهج االسرتاتي  -  ٦٤
والشراكات االسرتاتيجية. وهذه تشمل مبادرة الشراكة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة بشأن إدماج (تعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية) يف اخلطط والسياسات اإلمنائية 

التحالف االسرتاتيجي بني برنامج األمم املتحدة للبيئة فريقيا عن طريق الوطنية، وإدماج الصحة والبيئة يف أ
ومنظمة الصحة العاملية يف جمال الصحة والبيئة. وجيري تنفيذ أنشطة مكافحة االجتار غري املشروع باملواد 

ن تضمتالكيميائية يف عدة أقاليم عن طريق شبكات اإلنفاذ اإلقليمية اليت جتمع وكاالت وطنية ودولية 
ا التجارة عرب احلدود وحركة السلع.   مسؤوليا

وجيري تنفيذ إطار مرن وضعه برنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل اتقاء احلوادث الكيميائية   -  ٦٥
، مبا يف ذلك بدعٍم من برنامج البداية السريعة األفريقي واآلسيويوالتأهب هلا يف عدة بلداٍن يف اإلقليمني 

  رتاتيجي.التابع للتحالف االس
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العضوية الثابتة واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل لوثات لمبشأن ا استكهولمالتفاقية تقديم الدعم   -  واو
  عبر الحدود النفايات الخطرة والتخلص منها

يقدمه برنامج األمم املتحدة للبيئة للنهج االسرتاتيجي ولالتفاقات البيئية  استكماًال للدعم الذي  -  ٦٦
ألطراف بشأن املواد الكيميائية والنفايات، يواصل الربنامج توفري بناء القدرة واملساعدة للبلدان من املتعددة ا

ا مبوجب هذه االتفاقات. وهذا يشمل توفري معلومات وطنية تتعلق باإلطالقات غري  أجل الوفاء بالتزاما
املشاريع الوطنية واإلقليمية اليت  املقصودة للملوثات العضوية الثابتة، واملساعدة يف وضع طائفة واسعة من

ميوهلا مرفق البيئة العاملية عن إدارة املواد الكيميائية، واملسامهة يف خطة الرصد العاملية للملوثات العضوية الثابتة 
  .استكهومليف إطار اتفاقية 

لعامليني وشارك برنامج األمم املتحدة للبيئة بنشاط يف اجتماعات خرباء واجتماعات املمثلني ا  -  ٦٧
مبا يف ذلك االجتماعان السادس والسابع لفريق  ،استكهوملواإلقليميني والُقطريني اليت نظمتها أمانة اتفاقية 

، ٢٠١٢وتشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١١اخلرباء املعين مبجموعة األدوات، املعقودان يف تشرين الثاين/نوفمرب 
وتشرين  ٢٠١١، املعقودة يف آذار/مارس ةيف إطار خطة الرصد العامليواجتماعات فريق التنسيق 

. وقد أسفرت مشاركة برنامج األمم املتحدة للبيئة عن وضع املبادئ التوجيهية املنقحة ٢٠١٢األول/أكتوبر 
، وإعداد تقارير خلطة الرصد العاملية بشأن امللوثات العضوية الثابتة. املواد السمية إلعداد حصر إطالقات
بلداً يف  ٣٢علقة ببناء القدرة واليت ميوهلا مرفق البيئة العاملية وبرنامج البداية السريعة وقد ساعدت املشاريع املت

  أفريقيا وجزر احمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية.
، وافق برنامج األمم املتحدة للبيئة استكهوململؤمتر األطراف يف اتفاقية  ٥/٦ -س  وتنفيذاً للمقرر ا  -  ٦٨

ملادة  لةبديالسرتاتيجيات االساليب و األنتجات و املالتحالف العاملي لتطوير ونشر  على قيادة ،٢٠١٢يف عام 
قد االجتماع األول للجنة . وقد عُ استكهوملدي دي يت ملكافحة نواقل األمراض بدًال من أمانة اتفاقية ـــــــ ال

ة عمل وميزانية ؛ ووافق االجتماع على خط٢٠١٢التوجيهية للتحالف العاملي يف نريويب يف آب/أغسطس 
لتنفيذه ووضع برنامج عمل ألفرقة اخلرباء املواضيعية، اليت يلتمس برنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية 

  اآلن األموال الالزمة للتنفيذ. استكهومل
 ، قبل برنامج األمم املتحدة للبيئةاستكهوململؤمتر األطراف يف اتفاقية  ٥/٧-س  وتنفيذًا للمقرر ا  -  ٦٩

قيادة شبكة القضاء على املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور بدًال من أمانة اتفاقية  ٢٠١٢أيضاً يف عام 
؛ ووافقت ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  بيجني يفقد االجتماع للجنة االستشارية للشبكة يف . وقد عُ استكهومل

قة املواضيعية املكلفة بتنفيذ أجزاء من وعلى استمرار عمل األفر  ،اللجنة على خطة عمل وميزانية لتنفيذها
  األموال الالزمة للتنفيذ. استكهوملخطة العمل، اليت يلتمس اآلن برنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية 

إدارة النفايات،  عن ٢٦/٣من المقرر بالجزء رابعًا،  عمالً أنشطة برنامج األمم المتحدة للبيئة   - سادساً 
  يةلكتروناإلالنفايات الكهربائية و  بما في ذلك إدارة

بأن يضطلع بعدٍد من األنشطة املتعلقة بإدارة  ٢٦/٣طالب جملس اإلدارة املدير التنفيذي يف مقرره   -  ٧٠
النفايات، وهي قضية شاملة تتزايد أمهيتها بسرعة بالنسبة للتنمية املستدامة. وأشار إىل دور املركز الدويل 

ع لربنامج األمم املتحدة للبيئة، والكائن يف أوساكا، اليابان، والذي أنشئ مبوجب للتكنولوجيا البيئية التاب
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، ركز املركز بصورة حصرية على القضايا ٢٠١١مع حكومة اليابان. ومنذ أواخر عام  ١٩٩٢اتفاق عام 
  املتعلقة بإدارة النفايات.

  اإلدارة المتكاملة للنفايات  - ألف
للبيئة برناجمه الدائم عن اإلدارة املتكاملة للنفايات من أجل بناء واصل برنامج األمم املتحدة   -  ٧١

فذت مشاريع يف  ، نُ ٢٠١٢و ٢٠١١القدرات احمللية واملساعدة يف وضع خطط بلدية. وخالل عامي 
، وفيتنام. ومت توفري تدريب لفرق املشاريع احمللية عن جتميع البيانات، وتقييم النظم تايلندكمبوديا، وإثيوبيا، و 

الية إلدارة النفايات، ووضع األهداف، وحتديد شواغل أصحاب املصلحة، والتخطيط. وتضمنت احل
لوضع مشروع مبادئ توجيهية إلدارة حطام الفيضانات،  تايلنداألنشطة األخرى ذات الصلة تقدمي الدعم ل

ا أمواج التسونامي يف  وإيفاد بعثة خرباء دوليني تابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة إىل منطقة توهوكو اليت دمر
ونظم املركز الدويل للتكنولوجيا البيئية حلقة عمل إلقليم  )٣(يف إدارة حطام الكوارث. اتل اخلرب اليابان لتباد

 ٢٠و ١٩آسيا واحمليط اهلادئ عن اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة، عقدت يف أوساكا، اليابان، يومي 
ريعه النموذجية، والتدريب، واملعلومات احلاسوبية. وتعاون برنامج ، الستعراض مشا٢٠١٢ أبريلنيسان/

مع معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث لتوفري تدريب إقليمي على إدارة  أيضاً األمم املتحدة للبيئة 
  النفايات البلدية الصلبة إلقليم آسيا واحمليط اهلادئ.

إدارة النفايات الصلبة صدى يف مؤمتر األمم  وقد كان لالهتمام الذي وجهه جملس اإلدارة إىل  -  ٧٢
املتحدة للتنمية املستدامة، حيث طالب رؤساء الدول واحلكومات بوضع سياسات واسرتاتيجيات وقوانني 
ولوائح وطنية وحملية شاملة إلدارة النفايات، والتزموا مبواصلة ختفيض النفايات، وإعادة استخدامها، وإعادة 

، استهل برنامج األمم املتحدة للبيئة ومعهد األمم املتحدة للتدريب ٢٠١٢تدويرها. ويف آب/أغسطس 
  وحتديثها. ،واستعراضها رتاتيجيات وطنية إلدارة النفايات،والبحث إعداد مبادئ توجيهية لوضع اس

  نفايات الطاقة  - باء
لة احليوية بتوسيع عمله بشأن الكت ٢٠١٢و ٢٠١١قام برنامج األمم املتحدة للبيئة خالل عامي   -  ٧٣

للنفايات الزراعية عن طريق تنفيذ مشاريع إيضاحية يف كمبوديا، واهلند، ونيبال، وباكستان، والفلبني، وسري 
النكا. وتضمنت املشاريع حتديد خصائص وكميات الكتلة احليوية للنفايات الزراعية، وتقييم األمناط احلالية 

ملالئمة لتحويل النفايات إىل طاقة، وتقدمي املشورة الستخدامها والتخلص منها، وحتديد التكنولوجيات ا
واالقتصادية لتحويل بشأن التنفيذ. وأجرى برنامج األمم املتحدة للبيئة أيضًا دراسة عن اجلدوى التقنية 

نفايات أشجار زيت النخيل يف ماليزيا إىل مورٍد مستدام. ومن املقرر تنظيم حلقة عمل إقليمية عن الكتلة 
. ويف مؤمتر األمم املتحدة ٢٠١٢يات الزراعية ألمريكا الوسطى وبنما يف كانون األول/ديسمرب احليوية للنفا

  للتنمية املستدامة، التزم رؤساء الدول واحلكومات بزيادة استخالص الطاقة من النفايات.
  يةلكتروناإلالنفايات الكهربائية و   - جيم

للحكومات يف جمال بناء القدرات ووضع  واصل برنامج األمم املتحدة للبيئة تقدمي الدعم  -  ٧٤
ا الدولية. ويف عاميةلكرتوناإلاسرتاتيجيات لإلدارة السليمة بيئيًا للنفايات الكهربائية و   ي، والوفاء بالتزاما

                                                      
)٣(  http://www.unep.org/ietc/InformationResources/Events/SeminarinOsaka/tabid/79552/Default.aspx.  



UNEP/GC.27/4 

15 

، تركز العمل بشكٍل خاص على ما يسمى مبخططات االسرتداد لتيسري استخالص ٢٠١٢و ٢٠١١
التخلص منها بصورٍة صحيحة، وبشأن التعاون بني القطاعني العام األجهزة املستخدمة إلعادة تدويرها و 

يقدم توجيهات بشأن كيفية وضع اسرتاتيجيات يف شراكة )٤(أُعد دليل جديد عن نظم االسرتدادو واخلاص. 
مع القطاع اخلاص، واملستهلكني، وأصحاب املصلحة اآلخرين الستكمال أدلة سابقة عن عمليات جرد 

ا. وُنظمت حلقة عمل تدريبية دولية عن نظم االسرتداد يف أوساكا،  يةلكرتوناإلة و النفايات الكهربائي وإدار
. وعقد حوار خاص بسياسات أصحاب املصلحة ٢٠١١متوز/يوليه  ١٥إىل  ١٣اليابان، يف الفرتة من 
بني عن طريق التعاون  يةلكرتوناإلمواجهة حتديات وفرص النفايات الكهربائية و ’’العديدين عن موضوع 
، وأسفر عن وثيقة ختامية ٢٠١٢متوز/يوليه  ٢٠إىل  ١٨اكا يف الفرتة من يف أوس ‘‘القطاعني العام واخلاص

  .)٥( ‘‘نداء للعمل: يةلكرتوناإلاملستقبل واحلاجة إىل النفايات ’’
يف وساعد برنامج األمم املتحدة للبيئة يف التنسيق عن طريق الشراكة العاملية إلدارة النفايات، و   -  ٧٥

. وسامهت يةلكرتوناإلإطارها تتوىل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية قيادة جمال تركيز عن النفايات 
، والذي عقدته أمانة يةلكرتوناإلمكاتب برنامج األمم املتحدة للبيئة يف املنتدى األفريقي حول النفايات 

. ودعم برنامج ٢٠١٢آذار/مارس  ١٦إىل  ١٤يف نريويب يف الفرتة من  استكهوملبازل وروتردام و  اتاتفاقي
النفايات ألكادميية ’’تنفيذ دورة تدريبية  يف ‘‘يةلكرتوناإلحل مشكلة النفايات ’’األمم املتحدة للبيئة مبادرة 

. وتشمل األنشطة األخرى ٢٠١٢ حزيران/يونيه ٢٩إىل  ٢٥أكرا يف الفرتة من  يف عقدت ،‘‘يةلكرتوناإل
األمم املتحدة للبيئة حلقة عمل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية عن السلع  اليت تعاون فيها برنامج

، وحلقة عمل تدريبية عن إدارة النفايات ٢٠١٢متوز/يوليه  ٤و ٣املغشوشة، عقدت يف بانكوك يومي 
 هانوي يف األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومركز األمم املتحدة للتنمية اإلقليمية يف منظمةنظمتها  يةلكرتوناإل

ملنع نقل النفايات اخلطرة بصورة  اآلسيوية، وحلقة عمل للشبكة ٢٠١٢متوز/يوليه  ١٣إىل  ١٠الفرتة من 
تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣إىل  ٢٠غري مشروعة عرب احلدود، عقدت يف سيفو، الفلبني، يف الفرتة من 

ىل التحديات اخلاصة املرتبطة بالنفايات . واسرتعى مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة االهتمام إ٢٠١٢
  واللدائن. يةلكرتوناإلالصلبة من قبيل النفايات 

  الشراكة العالمية بشأن إدارة النفايات  - دال
، ويعمل املركز الدويل ٢٠١٠هلت الشراكة العاملية بشأن إدارة النفايات يف تشرين الثاين/نوفمرب استُ   -  ٧٦

، وضعت املنظمات الرائدة ٢٠١١ه الشراكة. ويف كانون األول/ديسمرب للتكنولوجيا البيئية كأمانة هلذ
جملاالت الرتكيز الستة األولية يف إطار الشراكة، وهي على وجه التحديد اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة، 

مامة البحرية، ، والكتلة احليوية للنفايات الزراعية، والنفايات وتغري املناخ، والقيةلكرتوناإلالنفايات إدارة و 
 ،٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٦و ٥وتقليل النفايات إىل احلد األدىن، خطط العمل اخلاصة بكل منها. ويف 

ُعقد مؤمتر الشراكة لفرتة السنتني يف أوساكا، اليابان، الستعراض األنشطة ومناقشة التحديات، والفرص، 
  .‘‘النفايات كمورد’’ج يف إدارة النفايات، مبا يف ذلك واالجتاهات اجلديدة 

                                                      
)٤(  http://www.unep.org/ietc/Portals/136/Events/WEEE-E%20workshop%20July%202011/ UNEP_ 

Ewaste_Manual3_TakeBackSystem.pdf.  
  وقائع حلقة العمل، مبا يف ذلك الوثيقة اخلتامية، متاحة على املوقع الشبكي:  )٥(

http://www.unep.org/ietc/OurWork/WasteManagement/MeetingsWorkshops/E-WasteworkshopJuly2012/ tabid 

/79644/Default.aspx..  
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قدت بالفعل عدة مشاورات بشأن الشراكة. ولتعزيز استجابة الشراكة الحتياجات البلدان وقد عُ   -  ٧٧
ا مبرحلة انتقال يف جمال إدارة النفايات، أعدت األمانة تقريرًا خالل عام  النامية، والبلدان اليت متر اقتصادا

إىل مدخالت من أصحاب املصلحة. وسيتم حتديث تقدير  عن احتياجات بناء القدرة، استناداً  ٢٠١٢
االحتياجات كل عامني. ومت توسيع برنامج املعلومات احلاسوبية للشراكة، وسيستمر تطويره. وبغية تعزيز 
التعاون والتنسيق، أقامت الشراكة شبكة تضم منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومعهد األمم املتحدة 

، ومركز األمم املتحدة للتنمية اإلقليمية، والبنك الدويل، وكذلك منظمات اجملتمع املدين، للتدريب والبحث
  مبا يف ذلك الرابطة الدولية للنفايات الصلبة.

ا املنتظمة مع كيانات من قبيل االزدواجيةولضمان التكامل وتاليف   -  ٧٨ ، واصلت أمانة الشراكة اتصاال
 يف مقرره  ،طراف يف اتفاقية بازلونالت الشراكة اعرتاف مؤمتر األ . ستكهوملابازل وروتردام و  اتأمانة اتفاقي

بشأن برنامج شراكات اتفاقية بازل، الذي اعتمد يف اجتماعه العاشر املعقود يف كارتاخينا،   ١٠/١٩ -ب ا 
  .٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١إىل  ١٧كولومبيا، يف الفرتة من 

  التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدودزل بشأن تقديم الدعم التفاقية با  - هاء
يف سياق دعم برنامج األمم املتحدة للبيئة لتنفيذ اتفاقية بازل، يقدم الربنامج مساعدة تقنية ألمانة   -  ٧٩

 بناءً االتفاقية من أجل إعداد صحائف وقائعية عن تكنولوجيات التدمري لنفايات امللوثات العضوية الثابتة. و 
املفتوح العضوية التابع التفاقية بازل، يقوم برنامج األمم  العاملعلى دعوة من االجتماع الثامن للفريق 

  املتحدة للبيئة مبراجعة املبادئ التوجيهية التقنية للنفايات امللوثة مبلوثات عضوية ثابتة غري مقصودة.
ًا تنفيذ اتفاقية بازل عن طريق ستة مشاريع ودعم برنامج البداية السريعة للنهج االسرتاتيجي أيض  -  ٨٠

  دوالراً. ١ ٤٣٧ ٢٦٧بلغت قيمتها اإلمجالية 
األحكام  عن ٢٦/٣من المقرر  ،بالجزء خامساً  عمالً أنشطة برنامج األمم المتحدة للبيئة   -  سابعاً 

  الختامية
نمية املستدامة يف تشرين تنفيذًا ملطالبة املدير التنفيذي بتقدمي مدخالت ملؤمتر األمم املتحدة للت  -  ٨١

، قدم برنامج األمم املتحدة للبيئة وثيقة مدخالت يف سياق العملية التحضريية للمؤمتر. ٢٠١١الثاين/نوفمرب 
وتضمنت وثيقة الربنامج نصًا عن املواد الكيميائية والنفايات يف عدٍد من اجملاالت، مبا يف ذلك تعزيز النهج 

  االسرتاتيجي.
)، ٢٢٣ -  ٢١٣(الفقرات  ‘‘املستقبل الذي نبتغيه’’يقة اخلتامية للمؤمتر، املعنونة وتناولت الوث  -  ٨٢

الكيميائية والنفايات، ويف هذه الوثيقة أعرب رؤساء الدول واحلكومات عن تأييدهم  باملوادالقضايا املتعلقة 
بذل جهود إضافية لتعزيز للمدخالت اليت قدمها الربنامج إىل املؤمتر، وأشاروا إىل مجلة أمور منها أنه يلزم 

وحتسني هياكل وتقدمي املساعدة التقنية، العمل من أجل بناء القدرات، بوسائل منها إقامة الشراكات، 
صوب حتقيق اهلدف املتمثل يف اإلدارة السليمة  تقدماً  احلوكمة. وشجعوا البلدان واملنظمات اليت أحرزت

لبلدان األخرى عن طريق تبادل املعارف واخلربات على مساعدة ا ٢٠٢٠للمواد الكيميائية حبلول عام 
وأفضل املمارسات، كما شجعوا على إحراز مزيد من التقدم يف مجيع البلدان واملناطق من أجل سد الثغرات 

  يف الوفاء بااللتزامات.
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 ،ةوطالبوا أيضًا بإقامة شراكات مستمرة وجديدة ومبتكرة بني القطاعني العام واخلاص لتعزيز القدر   -  ٨٣
وتكنولوجيا اإلدارة السليمة بيئيًا للمواد الكيميائية، مبا يف ذلك منع إنتاج النفايات. وشجعوا على تطوير 

اإلنتاج عن طريق مجلة أمور  يمائية اخلطرة يف املنتجات وعملياتبدائل سليمة بيئيًا وأكثر أمانًا للمواد الك
توسيع نطاق مسؤولية املنتجني، والبحث والتطوير، تشمل، حسب االقتضاء، تقييم دورة احلياة، واإلعالم، و 

  والتصميم املستدام، وتبادل املعارف.
وحثوا أيضًا البلدان واجلهات املعنية األخرى على اختاذ مجيع التدابري املمكنة ملنع اإلدارة غري   -  ٨٤

فيها القدرة ليت تكون السليمة للنفايات اخلطرة، ودفن النفايات على حنٍو غري مشروع، وخباصة يف البلدان ا
  على معاجلة هذه النفايات حمدودة.

________________  


