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 2019 مارس/آذار 15-11 نريويب،

 2019آذار/مارس  15قرار اختذته مجعية األمم املتحدة للبيئة يف 

 والنفاايتاإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  -4/8

 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
حتقيق اإلدارة السليمة بيئياً ”، وهي 2030من خطة التنمية املستدامة لعام  4-12إىل الغاية  إذ تشري

للمواد الكيميائية ومجيع النفاايت طوال دورة عمرها وفقاً لألطر الدولية املتفق عليها، واحلد بدرجة كبرية من إطالقها 
اثرها الضارة على صحة اإلنسان والبيئة، حبلول عام يف اهلواء واملاء والرتبة، من أجل التقليل إىل أدىن حد من آ

2020“، 
على األمهية الشاملة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت من أجل حتقيق العديد من  وإذ تشدد

 ،، مبا فيها تلك املتعلقة ابلصحة2030أهداف وغاايت خطة عام 
، على النحو املبني احلاليةالجتاهات والتحدايت ابو  الراهنة حلالةفيما يتعلق اب وإذ تعرب عن القلق الشديد

 اإلقليميةواإلصدارات التوقعات العاملية إلدارة النفاايت، يف التوقعات العاملية للمواد الكيميائية و إصداري يف 
البيئة توقعات  منالسادس  واإلصدار، التقييم العاملي للزئبقمن  2018يف إصدار العام و إدارة النفاايت لتوقعات 

 4-12الغاية  2020أن تتحقق حبلول العام العاملية، اليت تبني عدم كفاية ما أحرز من تقدم وأن من املستبعد 
 ،2030من خطة التنمية املستدامة لعام 

يتوقع أن يزداد مبقدار ثالثة أضعاف،  على الصعيد العامليأن إنتاج واستخدام املواد الكيميائية  وإذ تدرك
 ،2050 عام االستهالك العاملي من املواد أبكثر من الضعف حبلولمن املقدَّر أن يزداد وأن 

، والنهج االسرتاتيجي إىل ضرورة التنفيذ الفعال لالتفاقيات العاملية للمواد الكيميائية والنفاايت وإذ تشري
 2020وإذ تشدد على أمهية التوجه العام والتوجيهات العامة لتحقيق هدف عام  ،لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

املستقبل الذي نصبو إليه للوصول إىل اإلدارة السليمة للمواد ”واملعنون إلدارة السليمة للمواد الكيميائية ل
 ،يف اجتماعه الرابع أقره املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية، على النحو الذي “الكيميائية
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على أمهية تعزيز جوانب الرتابط بني العلم والسياسات وقاعدة األدلة العاملية بشأن املواد  وإذ تؤكد
 ،الكيميائية

على الضرورة امللحة لتعزيز جوانب الرتابط بني العلم والسياسات على مجيع املستوايت من  وإذ تشدد
الوطين واإلقليمي والعاملي بشأن اإلدارة أجل دعم وتعزيز اختاذ اإلجراءات القائمة على العلم على الصعد احمللي و 

؛ وحتديد فيها ؛ واستخدام العلم يف رصد التقدم احملرز2020السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت بعد عام 
األولوايت ورسم السياسات على مدى دورة حياة املواد الكيميائية والنفاايت، مع مراعاة الثغرات القائمة واملعلومات 

 ،تاحة يف البلدان الناميةالعلمية امل
بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص  املبادرات املتخذة يف إطار اتفاقية ابزل وإذ تالحظ

ابزل  ةالتفاقي والتنسيقية للتدريب ونقل التكنولوجيا التابعة واألنشطة اليت تقوم هبا املراكز اإلقليمية منها عرب احلدود
معاجلة املسألة امللحة للقمامة البالستيكية البحرية امللواثت العضوية الثابتة، والرامية إىل بشأن  استكهوملاتفاقية و 

 ،واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة
احلكومات وأوساط الصناعة والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واألوساط العلمية واألكادميية  حتث -1
اجلهات املعنية على تكثيف اجلهود ووضع أولوايهتا فيما يتعلق ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وغريها من 
 ؛2030من خطة التنمية املستدامة لعام  4-12حتقيق الغاية  لكي يتاحوالنفاايت، 

من  2030على ضرورة اختاذ إجراءات عاجلة وحامسة على مجيع الصعد لتنفيذ خطة عام  تشدد -2
لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وطويل األجل املسائل، بوسائل منها وضع إطار متكيين حمسَّن  ا بتلكحيث تعلقه

بشأن اإلدارة السليمة للمواد  2/7وبشأن املواد الكيميائية والنفاايت  1/5والنفاايت، متشياً مع قرارات مجعية البيئة 
رحب مببادرة حتالف الطموح الرفيع بشأن املواد الكيميائية ؛ وتبشأن البيئة والصحة 3/4والكيميائية والنفاايت 

 الصدد؛ ذلكوالنفاايت يف 
 ومنععلى أمهية ختفيض استخدام املواد اخلطرة يف دورات املواد إىل أدىن حد ممكن،  وتشدد -3

حتوهلا إىل  وحىتإن أمكن، وإدارة املواد الكيميائية يف املنتجات طوال دورة حياهتا، من مرحلة التصميم  استخدامها
لتحقيق اإلنتاج واالستهالك املستدامني، مبا يف ذلك نفاايت، وذلك من أجل تكييف مناذج اإلنتاج واالستهالك 

 ؛وغريه من الُنهج االقتصادية املستدامة اقتصاد التدويرهنج على سبيل املثال ال احلصر 
 جبملة وسائلعلى أمهية منع إنتاج النفاايت والتقليل منها إىل أدىن حد ممكن من مصدرها  وتؤكد -4

منها استخدام أقل قدر ممكن من مواد التغليف والثين عن العمليات املخطط هلا إلبطال استخدام املنتجات، 
حتسني عن طريق خدام املوارد، الكفاءة يف استحتقيق حتسني قابلية إعادة االستخدام وإعادة التدوير للمنتجات، و و 

 تصميم واستخدام املواد اخلام الثانوية؛
: املبتكرة احللول إىل الرتكات من: الكيميائية للمواد العاملية للتوقعات الثاين التقريربصدور  ترحب -5

وتسلط الضوء على إمكانية إسهامه يف التفاعل بني العلوم والسياسات  2030 لعام املستدامة التنمية خطة تنفيذ
 يف جمال املواد الكيميائية؛

 الذي سيشمللتوقعات العاملية إلدارة النفاايت، لللتقرير الثاين الصدور املرتقب إىل  وتتطلع -6
وكذلك التكامل والروابط  فيها، والنظر واملواد الكيميائية والنفاايتعن اجلوانب املشرتكة بني املنتجات  املعلومات

ملواد البالستيكية والقمامة من حيث ارتباطها اباملشرتكة مع التطورات والسياسات ذات الصلة، على سبيل املثال 
 البحرية؛
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برانمج األمم املتحدة للبيئة ألفضل املمارسات يف جمال الكيمياء  أصدرهابلتحليل الذي  ترحب -7
 إىل فهم أفضل للفرص املتاحة يف جمال الكيمياء املستدامة على الصعيد العاملي؛املستدامة وتدرك قيمة التوصل 

بتقييم تنفيذ النهج املتكامل ملعاجلة متويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت؛  ترحب أيضاً  -8
لدعم التعزيز املؤسسي على الصعيد الوطين من أجل تنفيذ  مع التقدير إبنشاء وتشغيل الربانمج اخلاص حتيط علماً و 

اتفاقية ابزل واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معنية 
يناماات بشأن الزئبق خطرة متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة واتفاقية م

البلدان املتقدمة  سيما والوتشجع الدول األعضاء القادرة، والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية؛ 
يف  تعميم مسألة املواد الكيميائية والنفاايتوتشجع البلدان على تعزيز ومواصلة حتسني  ؛النمو، على زايدة التمويل

السياسات القطاعية، وكذلك تعزيز ومواصلة حتسني مشاركة قطاع الصناعة والقطاع اخلاص امليزانيات الوطنية و 
 وتوزيع املسؤوليات عليهما؛

العلم  أدلةمشاركة مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك قطاع الصناعة، يف تعزيز  تشجع -9
 ؛االقتصادية-والسياسات يف هذا اجملال، مبا يف ذلك النظر يف اجلوانب االجتماعية

تؤكد أمهية التعاون والتنسيق بني أمانة اتفاقية ميناماات، واألمانة املشرتكة التفاقيات ابزل وروتردام  -10
يف تلك من مؤمترات األطراف ألطراف يف كل على النحو الذي توافق عليه اواستكهومل، حسب االقتضاء، 

 ؛االتفاقيات
ميناماات واتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل  ابملقررات املتعلقة ابلتنسيق والتعاون بني اتفاقية ترحب -11

تفاقية بشأن التعاون بني ا 2/7مقرر اتفاقية ميناماات االتفاقيات، مبا يف ذلك تلك اليت اختذهتا مؤمترات األطراف يف 
تقدمي إىل املدير التنفيذي  أن يطلب، الذي قرر مجلة أمور منها وأمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ميناماات

األمني التنفيذي التفاقييت ابزل وبدعم من ميناماات اقرتاح عملي يعد ابالشرتاك مع األمني التنفيذي التفاقية 
بشأن إطار مستقر لتبادل اخلدمات ذات واستكهومل واجلزء التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة من اتفاقية روتردام، 

ودعا ، يف اجتماعه الثالث اتفاقية ميناماات، لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف تلك االتفاقياتبني أماانت الصلة 
 ؛حهذا االقرتا  يف النظرمؤمترات األطراف يف اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل إىل أيضاً 

 املتحدةاألخرى، مبا فيها وكاالت األمم  صاحبة املصلحةابحلكومات ومجيع اجلهات  هتيب -12
، حسب االقتضاء، والقطاع الصناعي والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واألوساط العلمية وصناديقها وبراجمها

 مبا يلي:القيام واألكادميية، 
لإلدارة الدولية للمواد  يأن أتخذ يف احلسبان التوجه العام والتوجيهات العامة للنهج االسرتاتيج (أ)

املستقبل ”املعنون و اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  املتمثل يف 2020العام   الكيميائية من أجل حتقيق هدف
 ؛2020عام هدف اليف اجلهود املبذولة لتحقيق ، “الذي نصبو إليه للوصول إىل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

العاملية للمواد لتوقعات من االثاين  اإلصدارتوصيات الواردة يف أن تتابع االستنتاجات وال (ب)
التوقعات اإلقليمية إلدارة النفاايت اليت كذلك إىل ، و لتوقعاتتلك ااألول ل اإلصدارإىل  مع االستنادالكيميائية، 

 أجنزت حىت اآلن؛
جوانب االرتباط بني املنتجات واملواد الكيميائية والنفاايت يف التشريعات واألطر أن تعاجل أمهية  (ج)

 التنظيمية ذات الصلة، حسب االقتضاء؛
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طول  وعلىالسلع االستهالكية،  املوجودة يفأن حتسن املعلومات املقدمة عن املواد الكيميائية  (د)
 سلسلة اإلمداد؛

على  - ات من أجل تنفيذ النهج املتكامل للتمويللمساعدة التقنية وبناء القدر تقدم الدعم لأن  (ه)
لدعم التعزيز املؤسسي على الصعيد الوطين من أجل  سبيل املثال من خالل تقدمي التربعات إىل الربانمج اخلاص

، الكيميائيةميناماات والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد اتفاقية و استكهومل و روتردام و ابزل  اتتنفيذ اتفاقي
 كجزء من املساعدة اإلمنائية الرمسية أو من خالل التعاون فيما بني املؤسسات التجارية؛

أن تشجع مجيع أصحاب املصلحة املشاركني يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت،  (و)
املتولدة من املخاطر  ربزت، وعامة الناسإىل املستهلكني  موجهةإىل ترسيخ برامج دائمة للمعلومات  على السعي

 ؛إبدارة املواد الكيميائية والنفاايتابملسؤوليات املتعلقة  وتذكي الوعياملواد الكيميائية، 
لتفاعل بني العلم والسياسات، مبا يف ذلك اإلسهامات من ذات الصلة لوانب اجلأن تدعم  (ز)

ر يف االجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح البيئة والصحة؛ وأن تنظ جمايلالتعاون يف ؛ وتعزز األوساط األكادميية
ويف عملية ما بني الدورات بشأن اإلدارة السليمة  لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية العضوية التابع للنهج االسرتاتيجي

 ذلك علم والسياسات، مبا يف ذلك أمهية، يف سبل تعزيز التفاعل بني ال2020للمواد الكيميائية والنفاايت بعد عام 
 لتنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف على الصعيد الوطين؛

بشأن املواد الكيميائية والنفاايت  1/5 البيئةقرار مجعية بدأت عمالً بأن تشارك يف املناقشات اليت  (ح)
واملتعلق ابلنهج االسرتاتيجي لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  4/4 وقرار املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية

، مبا يف ذلك إعداد توصيات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت 2020عام  يف فرتة ما بعدوالنفاايت 
 ؛2020بعد عام 

يف اإلدارة  ميناماات يف اإلسهامو  مبا حققته اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل أن حتيط علماً  (ط)
؛ وأن وأن تتخذ اإلجراءات الرامية إىل ختفيض إنتاج النفاايت من املصدر ؛السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت

إىل أدىن حد ممكن عمليات نقل النفاايت  وأن ختف ِّض ؛يف البلد الذي تنتج فيه النفاايت بطريقة سليمة بيئياً تدير 
قتضاء، الصكوك القانونية الوطنية للرقابة على الصادرات والواردات من وأن تضع وتنفذ، حسب اال ؛عرب احلدود

 ؛والنفاايت املواد الكيميائية
أن تنضم إىل مساعي إنشاء إطار متكيين حمسَّن لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت، عن  (ي)

خبطة فيما يتعلق ا تلك اهليئات طريق وسائل منها معلومات هيئات األمم املتحدة وعمليات النظر اليت تقوم هب
 واجلمعية العامة، حسب االقتضاء؛ املعين ابلتنمية املستدامة ، من قبيل املنتدى السياسي الرفيع املستوى2030لعام ا

 لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية الفريق العامل املفتوح العضوية التابع للنهج االسرتاتيجي تدعو -13
واملتعلقة لقرارات اليت ستصدر عن املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية يف اجتماعه اخلامس ل ميهدأن إىل 

لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت على املدى الطويل، مبا يف ذلك تعزيز إشراك  وكليشامل بوضع هنج 
بشأن املواد الكيميائية  1/5األمم املتحدة للبيئة مع مراعاة قرارات مجعية  اجلهات صاحبة املصلحة، وذلكمجيع 

 ؛بشأن البيئة والصحة 3/4اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت و نبشأ 2/7ووالنفاايت، 
ابلتعاون مع املنظمات األعضاء يف الربانمج و بتوافر املوارد،  ، رهناً ةالتنفيذي ةإىل املدير  تطلب -14
 القيام مبا يلي: ، عند االقتضاء،املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةاملشرتك بني 
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األعضاء من أجل حتقيق لدول إىل االقدرات بناء واملساعدة يف جمال املساعدة التقنية  تقدمي زايدة (أ)
 يف أسرع وقت ممكن، مبا يف ذلك لتحسني فرص الوصول إىل املعلومات 2030طة عام خلاألهداف والغاايت 

بني العلم والسياسات على الصعيد الوطين، مع مراعاة التوجه العام والتوجيهات  جوانب الرتابطتعزيز لالعلمية 
اإلدارة  املتمثل يف 2020العام  من أجل حتقيق هدفالعامة للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية 

 ،“ة السليمة للمواد الكيميائيةاملستقبل الذي نصبو إليه للوصول إىل اإلدار ”املعنون و السليمة للمواد الكيميائية 
 والطابع املتعدد القطاعات واملتعدد أصحاب املصلحة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت؛

الربانمج املشرتك بني  املنظمات العضوة يفتعزيز التعاون وتفادي ازدواجية اإلجراءات اليت تتخذها  (ب)
من خطة  4-12ة، يف إطار والية كل منها، من أجل حتقيق الغاية املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائي

اليت تتأثر ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  2030وسائر األهداف والغاايت الواردة يف خطة عام  2030العام 
 لمسألة؛لاإلطار احلايل املتعدد األطراف حتسني يف  أساسياً  والنفاايت، ابعتبار ذلك عنصراً 

دعم املقدم إىل النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف إطار التحضري تعزيز ال (ج)
من املوظفني واملوارد  ما يكفي بوسائل منها تقدميلالجتماع اخلامس للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية، 

طار التمكيين احملسَّن لإلدارة السليمة للمواد اإل يف ألمانة النهج االسرتاتيجي، ابلنظر إىل الدور الذي تقوم به
 ؛، على النحو الذي كلفها به املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائيةالكيميائية والنفاايت

برانمج البيئة ألفضل املمارسات يف الكيمياء املستدامة ووضعها يف  أصدرهجتميع التحليل الذي  (د)
املستدامة، ابلتشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني، حبلول الدورة الكيمياء راعية للبيئة و األدلة اليت تتناول الكيمياء امل

لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  طويل األجل لبيئة، ومواصلة العمل على وضع هنج كليجلمعية ااخلامسة 
والنفاايت، مع مراعاة أمهية اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وكذلك الفوائد احملتملة للمواد الكيميائية يف حتقيق 

 التنمية املستدامة؛
إنتاج النفاايت  اجتاهاتتصميم املواد الكيميائية واستخدامها وإطالقها وكذلك  اجتاهاتمتابعة  (ه)

والتوقعات العاملية العاملية للمواد الكيميائية  لإلصدارات املستقبلية من التوقعاتأجل حتديد املسائل املثرية للقلق من 
 ؛وحفز اإلجراءات املتعلقة ابإلدارة السليمة إلدارة النفاايت

شري اليت ظهرت بشأهنا مؤخرًا أدلة تبشأن املسائل  2020نيسان/أبريل  30إعداد تقرير حبلول (و)
والتوقعات  لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية حددها النهج االسرتاتيجي ، واليتخماطر على الصحة البشرية والبيئة إىل

يف إطار الفقرة الفرعية )ه( أعاله، على أن يشمل حتلياًل لألطر التنظيمية والسياساتية و العاملية للمواد الكيميائية 
سيما ابلنسبة للرصاص  وال 2020حتقيق هدف عام  يف سياق املسائل تلكالقائمة وقدرهتا على معاجلة 

 والكادميوم؛
 العلم بني الرتابط جوانب لتعزيز املتاحة للخيارات تقييم إعداد، 2020أبريل /نيسان 30 حبلول (ز)

والسياسات على الصعيد الدويل من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت، مع مراعاة اآلليات القائمة، 
حتقيق لبيئة، واألمثلة ذات الصلة يف اجملاالت األخرى، بغية لاألمم املتحدة  مبا يف ذلك تلك التابعة لربانمج

، واالستفادة املثلى من أشكال التكنولوجيا اجلديدة، وتتبع التقدم من الفعالية من حيث التكلفة القصوىاالستفادة 
لكي  التقييمالبيئية املتعددة األطراف ذات الصلة على الصعيد الوطين، وإاتحة التفاقات لتنفيذ الحتسني و احملرز 

 املواد الكيميائية؛ينظر فيه مجيع أصحاب املصلحة قبل االجتماع اخلامس للمؤمتر الدويل املعين إبدارة 
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بناء القدرات إىل البلدان النامية املساعدة يف تقدمي املشورة التقنية والدعم يف جمال السياسات و  (ح)
تعميم لسيما من أجل وضع األطر التشريعية والتنظيمية الالزمة و  والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، وال

لنفاايت يف خطط التنمية الوطنية وامليزانيات احمللية والسياسات القطاعية ذات اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وا
، بوسائل منها حتديد املسؤوليات يف كامل العمليةالصناعة والقطاع اخلاص أوساط واصلة تشجيع مشاركة ملالصلة؛ و 

 ؛“تغرمي امللوث”والتدابري الرامية إىل تعزيز اسرتداد التكاليف ومبدأ 
مرحلي بشأن تنفيذ هذا القرار إىل االجتماع اخلامس للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد تقدمي تقرير  (ط)
 الكيميائية؛
عن تنفيذ و ، عن تنفيذ هذا القرار إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا اخلامسة تقدمي تقرير (ي)

 والنفاايت.أنشطة برانمج العمل فيما يتعلق ابملواد الكيميائية 
___________ 


