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لعملية ما   4.2بشأن االجتماع ( IPEN)وجهات نظر سريعة للشبكة الدولية للقضاء على الملوثات 

 ( SAICM)بين الدورات الخاصة بالنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية 

 

الكيميائية  ، سينعقد المؤتمر الدولي الخامس حول إدارة المواد  2023في أيلول/سبتمبر من عام 

(ICCM5 في مدينة بون في ألمانيا وذلك من أجل التوافق على الصك الخاص "بما بعد عام )2020 "

. ومع عدم تحقيق الهدف (SAICMالخاص بالنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية )

د دورة حياتها بحلول عام  المتمثل بالتقليل من اآلثار الضارة للمواد الكيميائية والنفايات على امتدا

بغية التقليل  وبتوقيت محدد، يجب أن يضع الصك الجديد نصب عينيه إجراءات أكثر طموحاً 2020

من اآلثار الضارة المرتبطة بالتعرض إلى مواد كيميائية سامة ونفايات، وأن يبني على الدروس  

الدولية للمواد الكيميائية والتوصيات التي لنهج االستراتيجي لإلدارة  لالمستفادة من التقييم المستقل 

 تبعت ذلك. 

 

يعد النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية الصك الدولي الوحيد الذي يتناول كامل مجال 

القضايا المثيرة للقلق المعروفة والمكتشفة حديثاً فيما يخص الصحة البيئة والمرتبطة بإنتاج المواد 

( المرتبطة بالمواد MEAsستخدامها. ومن بين كافة االتفاقيات البيئية متعددة األطراف )الكيميائية وا

الكيميائية، فإن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يمتلك أوسع مجال لتناول كامل  

 . ياً تمويالً كاف  وأيلقى دعماً  نادراً ما طيف التحديات، ولكنه

 

 وثائق أساسية

 

أيلول/سبتمبر من عام   2آب/أغسطس إلى  29( من IP4ما بين الدورات )لعملية الرابع  االجتماعد انعق

في بوخارست في رومانيا. وكانت نقطة البداية الستئناف المفاوضات هي وثيقة النتائج من   2022

الرئيسة في الخريف ، بينما كانت النتيجة 2019االجتماع الثالث لعملية ما بين الدورات في عام 

". ومن بين الوثائق األساسية األخرى  النص الموحد الفريد من الرؤساء المشاركينالمنصرم هي "

 المرتبطة بالمفاوضات نجد ما يلي: 

 لعملية ما بين الدورات 4.2جدول األعمال المؤقت مع الشرح الخاص باالجتماع  •

 للمواد الكيميائية: من اإلرث المتروك إلى الحلول المبتكرة 2التوقعات العالمية  •

تقرير موجز بشأن نشرة مفاوضات األرض لالجتماع الرابع لعملية ما بين الدورات   •

(IP4) 

وجهات نظر سريعة للشبكة الدولية للقضاء على الملوثات بشأن االجتماع الرابع لعملية ما   •

 ( IP4) بين الدورات

 تقرير تقييم بشأن القضايا المثيرة للقلق •

 ( IP4وثائق العمل ووثائق المعلومات لالجتماع الرابع لعملية ما بين الدورات ) •

 بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات  7/5قرار جمعية األمم المتحدة للبيئة  •

 تقييم مستقل للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية )ملخص تنفيذي(  •

 

http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/2022/SAICM_IP.4_2_Rev.1_Compilation%20of%20recommendations%20for%20ICCM5%20co-chair%20.pdf
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4_2/SAICM_IP.4_1_Add.1_Rev.2.pdf
https://www.unep.org/resources/report/global-chemicals-outlook-ii-legacies-innovative-solutions
https://enb.iisd.org/saicm-intersessional-process-4-sound-management-chemicals-waste-beyond-2020-summary
https://enb.iisd.org/saicm-intersessional-process-4-sound-management-chemicals-waste-beyond-2020-summary
https://ipen.org/sites/default/files/documents/2022_saicm_ip4_quick_views_web.pdf
https://ipen.org/sites/default/files/documents/2022_saicm_ip4_quick_views_web.pdf
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/33807
http://www.saicm.org/Beyond2020/IntersessionalProcess/FourthIntersessionalmeeting/tabid/8226/language/en-US/Default.aspx
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39846/SOUND%20MANAGEMENT%20OF%20CHEMICALS%20AND%20WASTE.%20English.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/reporting/ExecSum_Independent-Evaluation-SAICM-2006-2015.pdf


( والمتابعة الضرورية في  IP4طورات إيجابية في االجتماع الرابع لعملية ما بين الدورات )ت

 (IP4.2االجتماع ) 

 

ساعد االجتماع الذي جرى وجهاً لوجه وكذلك المفاوضات بشأن النص الجديد في زيادة  •

 تحمل المسؤولية واالندفاع المرتبطين بالعملية عقب الجائحة العالمية. 

المشاركة القوية لمنظمات المجتمع المدني إلى تحسن ملحوظ في نتائج االجتماع  أدت  •

 وشرعيته. 

جرى اتخاذ خطوات مهمة نحو األمام في االجتماع الرابع لعملية ما بين الدورات بشأن   •

األهداف، بما في ذلك تلك التي تسعى إلى الوصول إلى وضع ’مدونة سلوك‘ للمواد 

قضاء على مبيدات اآلفات عالية الخطورة في الزراعة، وتوفير الكيميائية الصناعية، وال

 معلومات بشأن المواد الكيميائية على امتداد دورة حياتها، واستيعاب التكاليف داخلياً. 

جرى تضمين مبادئ، بما في ذلك اإلقرار بالحق في الحصول على بيئة صحية، في   •

 دعم من عدد من أصحاب الشأن. االجتماع الرابع لعملية ما بين الدورات وحصلت على 

أجرى أصحاب الشأن نقاشات مفصلة حول عدد من مقترحات النصوص التي تسلط  •

الضوء على الحاجة إلى تأمين التمويل وتفعيل ركيزة مشاركة القطاع الصناعي في النهج  

المتكامل بغية تمويل مجموعة المواد الكيميائية والنفايات، وتم تضمين ذلك في النص  

 باالجتماع الرابع لعملية ما بين الدورات.الخاص 

 

 اإلطار التمكيني 

 

كبعض األهداف األخرى، فإن الهدف المتمثل في تحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات  

غياب التزام كافة الحكومات وأصحاب الشأن وكذلك  إلى ذلك يعود لم يتحقق، و 2020بحلول عام 

ل المستدام الذي يمكن توقعه والوصول إليه. ومن أجل المضي قدماً، بسبب نقص حاد في التموي

إلى الدعم وذلك من خالل إطار تمكيني محسن وطويل   2020سيحتاج الصك الخاص بما بعد عام 

األمد، كما هو الحال بالنسبة إلى اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات وبما يتماشى مع قرارات  

بشأن اإلدارة السليمة للمواد    7/2بشأن المواد الكيميائية والنفايات و 5/1تحدة للبيئة جمعية األمم الم

بشأن البيئة والصحة. عالوة على ذلك، يجب أن يتماشى الصك مع قراري    4/3الكيميائية والنفايات و

بحيث يعكس   بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات 7/5و   8/4جمعية األمم المتحدة للبيئة 

 نهجاً لكامل دورة الحياة والحاجة إلى تحقيق استهالك وإنتاج مستدامين. 

 

 توصيات الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات لتحسين نص الرؤساء المشتركين 

 

أدّت المفاوضات التي جرى استئنافها في االجتماع الرابع لعملية ما بين الدورات في بوخارست في 

تحقيق بعض  ". وعلى الرغم من نص موّحد فريد للرؤساء المشتركينالوصول إلى " رومانيا إلى 

 التقدم، ال تزال هناك عدة ثغرات ال بد من معالجتها، بما في ذلك: 

 

 تصريح لالحتياجات يشرح لماذا يعد تناول المواد الكيميائية أمراً مهماً  •

http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/2022/SAICM_IP.4_2_Rev.1_Compilation%20of%20recommendations%20for%20ICCM5%20co-chair%20.pdf


 

ح الضرورة الملحة للوصول إلى صك جديد للنهج االستراتيجي  يجب أن يقوم نص تمهيدي بشر

 الكيميائية. ويجب أن يركز تصريح االحتياجات هذا على ما يلي بشكل محدد: لإلدارة الدولية للمواد 

أظهرت الدراسات العلمية كيف قمنا بتجاوز حدود الكوكب إلنتاج المواد الكيميائية   -

والبالستيكية )كيانات جديدة(، ويجب أن يكون النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد  

 لعكس هذا التوجه. مهمةالكيميائية أداة 

لمسببة الضطرابات الغدد ، مثل المواد الكيميائية االتعرض إلى مواد كيميائية خطرة يشكل -

 الصماء والتي تهدد قدرة البشر على التكاثر، ضرراً كبيراً وقابالً للقياس على صحة اإلنسان. 

، وينبغي علينا أن نحد بشكل 2040من المتوقع أن يتضاعف إنتاج المواد الكيميائية بحلول عام  -

ية غير قائمة على الوقود  ملح من إنتاج المواد الكيميائية الخطرة وأن ننتقل إلى مواد أول

 األحفوري.

يخلّف التدهور البيئي والتلوث، وكذلك اإلدارة غير السليمة للمواد الكيميائية والنفايات،   -

وراءهم أثاراً سلبية، بشكل مباشر وغير مباشر، على حق التمتع بكافة حقوق اإلنسان، مثل  

المياه والنظافة والحق في الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في الطعام والحق في 

الفشل في اتخاذ إجراءات فعّالة للحد من اآلثار  يمثلالمساواة وعدم التمييز والحق في المسكن. 

على صحة اإلنسان ورفاهيته انتهاكاً اللتزامات الدولة  السلبية للتعرض إلى مواد خطرة

الحق في بيئة صحية كما   القانونية في احترام حقوق اإلنسان وحمايتها وتحقيقها، بما في ذلك

في تموز/يوليو من عام  300/76أقّرت بذلك الجمعية العمومية لألمم المتحدة في قرارها  

. حيث جرى اعتماد هذا القرار وبشكل غير مسبوق من قبل مائة وواحد وستين بلداً 2022

 ودون أي صوت ضده.

 

 

 نطاق شامل وإقرار بالمبادئ التوجيهية  •

 

 توافق بشأن نطاق الصك ومبادئه التوجيهية. ينبغي على النص: ال يزال هناك عدم 

 

فة النفايات على  يحدد نطاق الصك بحيث يتضمن اإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية وكاأن  -

من أهداف التنمية المستدامة والذي يدعو إلى   12.4امتداد دورة حياتها، بما يتماشى مع الهدف 

 على امتداد دورة حياتها".  وكافة النفاياتبيئياً للمواد الكيميائية  تحقيق "اإلدارة السليمة 

مبدأ التحوط ومبدأ االستبدال ومبدأ المنع ومبدأ التكامل ومبدأ أن يستند إلى مبادئ واضحة:  -
 الملّوث هو من يدفع.

أن يستند إلى التزام بالمساهمة في تحقيق حق اإلنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة كما   -
من الجمعية العمومية لألمم المتحدة، وكذلك حماية الحق في   A/76/L.75أقر بذلك القرار 

 الوصول إلى المعلومات حول المواد الكيميائية واستخدامها.

 

 طموحة وأهداف وغايات استراتيجية ومحددة رؤية •

 



في االجتماع الرابع لعملية ما بين الدورات، رّكزت المفاوضات على األهداف، دون التوصل إلى  

طموحة أو التوافق عليها. وكذلك كان األمر فيما يخص الغايات االستراتيجية التي يجب أن تقود   رؤية

لعملية ما بين الدورات، ينبغي على أصحاب الشأن  4.2صياغة األهداف والمؤشرات. في االجتماع 

ذلك،  باإلضافة إلى  وغير مقيدة زمنياً لتحقيق كوكب خاٍل من السموم.طموحة   رؤيةالتوافق على 

يجب أن توضح الغايات االستراتيجية التحديات المقبلة بشكل واضح وأن توفر المعلومات الالزمة  

لوضع األهداف والمؤشرات بدالً من العكس. يجب أن يكون كل هدف من األهداف قائماً على النتيجة  

ب أن تكون  بحيث يركز على التقليل من األضرار بدالً من أن يكون قائماً على العملية. كما يج

األهداف قابلة للقياس من خالل مؤشرات ونقاط عالم. على سبيل المثال، يمكن أن يكون أحد األهداف  

 ".2025والمؤشرات: "القضاء على مبيدات اآلفات عالية الخطورة في ثالثين بلداً بحلول عام 

 

لصك  دمج قضايا السياسات الناشئة الراهنة وغيرها من القضايا المثيرة للقلق في ا •

 الجديد

 

أحرز أصحاب المصلحة تقدماً   ‘للمواضيع بشأن الترتيبات المؤسساتيةالمجموعة المخصصة ’ضمن 

حول كيفية تحديد القضايا المثيرة للقلق المستقبلية ومعالجتها. ولكن ينبغي على اإلطار الجديد أن 

الحالية وغيرها من القضايا المثيرة للقلق التي جرى   (EPIsيتضمن صراحة قضايا السياسة الناشئة ) 

في دورات سابقة من المؤتمر الدولي حول إدارة  االتفاق عليها بالفعل من قبل أكثر من مائة حكومة 

(. مع دخول الصك الجديد إلى حيز التنفيذ، سيتم إغالق النهج االستراتيجي ICCMsالمواد الكيميائية )

لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية. وإلى يومنا هذا لم يتم تناول القضايا الناشئة الراهنة بشكل مناسب.  

دماجها صراحة في االتفاقية الجديدة إلى توقف العمل بشأن هذه القضايا  وبالتالي، سيؤدي عدم إ

. وفقاً للصك المرتقب، ينبغي معالجة هذه القضايا بشكل فوري من خالل  الحاصلوخسارة كافة التقدم 

قرار جمعية األمم المتحدة  أوصى كما أو القضاء عليها خطط عمل للتقليل من المخاطر المرتبطة بها 

اإلجراءات على   . فمن أجل تعزيز2022آذار/مارس من عام  2الذي جرى اعتماده في  7/5للبيئة 

الفور حول تلك القضايا، يجب أن يحدد الصك الجديد المسار للمضي قدماً فيما يخص اإلجراءات 

المتعلقة بقضايا السياسات الناشئة الراهنة في النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وأن  

ر شامل في المؤتمر الدولي  يضع خطط عمل ويوافق عليها لكل قضية من القضايا من خالل قرا

الخامس حول إدارة المواد الكيميائية. وكمثال على ذلك في هذا المضمار، تشجع الشبكة الدولية للقضاء  

( كافة أصحاب الشأن على دعم إنشاء "تحالف دولي حول مبيدات اآلفات عالية  IPENعلى الملوثات )

 .SAICM/IP.4/INF/38الخطورة" على النحو الذي اقترحه اإلقليم األفريقي في الوثيقة 

 

أنشطة التطبيق، من الضروري أن يقوم أصحاب الشأن بإجراء جرد باإلضافة إلى ذلك ومن ضمن 

ووضع خطط )تتضمن الموارد( لتحقيق األهداف األصلية. وفي حال عدم تحقيق األهداف األصلية 

: "يجب القضاء على للقضايا المثيرة للقلق، يجب وضع أهداف ومؤشرات محددة )على سبيل المثال

 "(.2025الرصاص في الطالء في )عدد محدد( بلداً بحلول عام 

 

التوافق على إنشاء صندوق عالمي للمواد الكيميائية والنفايات من أجل التطبيق الكامل   •

 2020ما بعد عام  صك للنهج المتكامل بغية تمويل 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39846/SOUND%20MANAGEMENT%20OF%20CHEMICALS%20AND%20WASTE.%20English.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39846/SOUND%20MANAGEMENT%20OF%20CHEMICALS%20AND%20WASTE.%20English.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/2022/SAICM_IP.4_INF_38.pdf


 

المجموعة المخصصة  ’في الجلسة األول من االجتماع الرابع لعملية ما بين الدورات، ناقشت 

‘ الحاجة إلى توفير موارد مالية جديدة من أجل دعم تطبيق صك ما بعد عام  التمويلبشأن ع يللمواض

(/مركز القانون  IPENوالشبكة الدولية للقضاء على الملوثات ). حيث دعا اإلقليم األفريقي 2020

على المستوى العالمي على المواد الكيميائية األساسية )المواد  منّسق   إلى رسم   (LCIEالبيئي الدولي)

أن تذهب عائدات هذا الرسم إلى صندوق دولي تم تأسيسه حديثاً لإلدارة الكيميائية الخام(. ينبغي 

 لوصول إليه دون قيود زمنية. السليمة للمواد الكيميائية بحيث يمكن لكافة أصحاب الشأن ا

 

أمراً ولكن ال يزال حصول توافق بشأن تأسيس وتجديد مثل آلية التمويل الخارجية المخصصة هذه 

بعيد المنال. يجب أن توافق الجلسة المستأنفة في االجتماع الرابع لعملية ما بين الدورات على إنشاء 

متعددة  البيئية كما هو الحال في االتفاقات   صندوق عالمي جديد يتناول إدارة المواد الكيميائية،

( األخرى حول التنوع البيولوجي والمناخ. يجب أن يتمكن كافة أصحاب الشأن من  MEAsطراف )األ

الوصول إلى الصندوق ويجب أن يتضمن تمويالً كبيراً من قطاع صناعة المواد الكيميائية وغيره من  

واد الكيميائية )على سبيل المثال من خالل أطر عمل  القطاعات في المراحل الالحقة الستخدام الم

 مسؤولية الُمنتِج الممتدة(. 

 

، يجب أن تنظر البلدان في  2020ومن ضمن سياق تأمين الوسائل المناسبة لتطبيق صك ما بعد العام 

إصالح ’البرنامج الخاص‘ في جمعية األمم المتحدة للبيئة، بحيث يصبح غير مقيد زمنياً ويجري 

تخفيف القيود على نطاقه مع إمكانية الوصول إليه بشكل أوسع، وليس فقط من قبل الحكومات بطبيعة  

الحال. من شأن آلية تمويل مشابهة آللية التمويل وفق برنامج ’البداية السريعة‘ أن تكون مناسبة أكثر 

 وذلك بسبب سجلها الناجح. 

 

 تعزيز الطبيعة متعددة القطاعات لالتفاقية •

 

على الحاجة إلى مقاربة متعددة القطاعات وتتطلب   2020سودة النص الخاص بما بعد العام تؤكد م

مشاركة من ممثلين عن قطاعات العمل والصحة والزراعة وغيرها من القطاعات ذات الصلة بالمواد 

الكيميائية. ولكن النص ال يزال يحتاج إلى آليات تعّمم الصك بشكل فعال في قطاعات أخرى خارج 

رات البيئة وأصحاب الشأن التقليديين في االتفاقات البيئية متعددة األطراف. يجب أن تسعى تلك وزا

اآلليات إلى ضمان إمكانية المشاركة الكاملة للمجموعات السكانية التي تعد عرضة أكثر من غيرها  

يذ الصك. ينبغي  لآلثار الخطرة للمواد الكيميائية، مثل صغار السن والمرأة والسكان األصليون، في تنف

أن يتم دعم هذه المشاركة بواسطة تمويل مالئم لمنظمات المجتمع المدني من أجل ضمان المشاركة  

 الهادفة في تنفيذ الصك على المستويين الوطني والدولي.

 

البرنامج المشترك بين المنظمات لإلدارة السليمة للمواد عالوة على ذلك، وعقب اقتراح في ورقة من 

، وبرنامج األمم  ILO، ومنظمة العمل الدولية FAO)منظمة األغذية والزراعة  IOMCالكيميائية 

، ومعهد األمم المتحدة  UNIDO، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية UNDPالمتحدة للبيئة 

، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون  WHO، ومنظمة الصحة العالمية UNITARللتدريب واألبحاث 
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، جرى اقتراح هدف وتضمينه  الرابع لعملية ما بين الدوراتفي االجتماع  (OECDاالقتصاد والتنمية 

 في الوثيقة الموحدة:

 

، وضع استراتيجيات مستدامة إلدارة المواد الكيميائية  20xxبحلول العام  – 6"الهدف د 
قطاع صناعي يشمل استخداماً مكثفاً للمواد الكيميائية، بحيث يتم تحديد   xyوالنفايات وتنفيذها وذلك في 

المواد الكيميائية المثيرة للقلق ذات األولوية والمعايير والتدابير الالزمة من أجل الحد من مداخيل 
ائية وأثرها على امتداد سالسل القيم )على سبيل المثال، المنسوجات واألجهزة اإللكترونية  المواد الكيمي

 والبناء والزراعة الخ..(". 
 

عقب هذا التطور، نظم البرنامج المشترك بين المنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ورشة عمل  

ل العالمي الفعال في القطاعات االقتصادية  الستكشاف االعتبارات والمبادئ التوجيهية بغية دعم العم

إطار عمل ’ما بعد   تالتي تنطوي على استخدام مكثف للمواد الكيميائية وسالسل القيم التي تندرج تح

‘ الجديد. واقترح البرنامج المشترك بين المنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية إنشاء  2020العام 

لتطوير العمل ضمن تلك القطاعات )يشمل العمل إنشاء قوائم أولوية   ‘القطاعات الصناعية’حوار في 

 ومعايير للقطاعات ومؤشرات محددة(.

 

تؤمن الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات أنه من المهم إشراك مستخدمو المواد الكيميائية في  

الكيميائية. ولكن يجب أن تمتلك تلك المراحل الالحقة ضمن جهود تحقيق اإلدارة السليمة للمواد 

الجهود غايات واضحة تستند إلى مخاوف محددة. وبالتالي، يجب تحديد االستراتيجيات الخاصة  

بمشاركة قطاعات تنطوي على استخدام مكثف للمواد الكيميائية وتناولها وفقاً آلليات القضايا المثير  

ات والمعالم. إن قضايا السياسات الناشئة  للقلق وخطة عمل شاملة تتضمن وضع األهداف والمؤشر

الراهنة والقضايا المثيرة للقلق الراهنة التي جرى تحديدها بالفعل تركز على أحد القطاعات الصناعية  

)األجهزة اإللكترونية، األدوية، الزراعة( ويمكن تحديد قضايا أخرى مع األطر القطاعية )على سبيل 

 واد التجميل(. المثال المنسوجات ومواد البناء وم
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