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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية للمواد 

 الكيميائية
 

للمؤتمر الدولي التابع المفتوح العضوية  الفريق العامل
 لمواد الكيميائيةالمعني بإدارة ا

 الثاني االجتماع
 1054 ديسمرب/ولكانون األ 57 - 51، جنيف
 *من جدول األعمال املؤقت 3البند 

التقدم المحرز والثغرات باتجاه تحقيق هدف عام 
 المتمثل في اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 0202

للفترة موجز لنتائج حلقات عمل النهج االستراتيجي اإلقليمية الرامية لتحديد األولويات 
 في االجتماعات اإلقليميةوالقرارات التي اعتمدت  0202-0202

 مذكرة من األمانة

قدت االجتماعات اإلقليمية للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف كل منطقة من ع   - 5
ضمن كل اجتماع . وت1054وآذار/مارس  1053/أغسطس مناطق األمم املتحدة اخلمسة خالل الفرتة من آب

عمل إقليمية ترمي إىل حتديد األولويات وتركز على سلسلة من األسئلة إقليمي مكونًا يتمثل يف حلقة 
االستشارية. واعتمد املشاركون يف بعض هذه االجتماعات اإلقليمية قرارات بشأن مسائل سياساتية ناشئة خمتارة 

 ومواضيع أخرى.
ت العمل اإلقليمية هذه وتتشرف األمانة بأن تعمم، يف مرفق هذه املذكرة، موجزًا للنتائج العامة حللقا - 1

 اليت ترمي إىل حتديد األولويات إضافة إىل موجز للقرارات اليت اعتمدت يف االجتماعات اإلقليمية.
ربز املوجز إجنازات النهج وفيما يتعلق بنتائج حلقات العمل اإلقليمية الرامية لتحديد األولويات، ي   - 3

ربز جمموعة من أحد عشر عنصراً أساسياً ضرورياً لإلدارة ي  ما ك ،ددت بشكل عام يف املناطقاالسرتاتيجي اليت ح  
 طق.اناملالسليمة للمواد الكيميائية نشأت من كل 

ويقدم املوجز أيضًا عرضاً عامًا عن القرارات اليت اعتمدت يف اجتماعني إقليميني أو أكثر، وبالتحديد:  - 4
لنهج االسرتاتيجي؛ مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة؛ املواد الكيميائية املعيقة لعمل الغدد الصماء؛ متويل ا
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والرصاص يف الدهانات. وميكن االطالع على فرادى القرارات يف تقارير االجتماعات اإلقليمية اليت اعتمدت 
 فيها.

وعند التحضري للدورة الرابعة للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية، قد يرغب الفريق العامل  - 1
فتو  العضوية يف أن يدرس وأن يأخذ يف االعتبار نتائج حلقات العمل اإلقليمية الرامية لتحديد األولويات، اما امل

املتمثل يف اإلدارة السليمة  1010يف ذلك أمهيتها يف تعزيز تطوير التوجيهات العامة باجتاه حتقيق هدف عام 
 .SAICM/OEWG.2/4)انظر (للمواد الكيميائية 
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 مرفقال

 ز لنتائج حلقات عمل النهج االستراتيجي اإلقليمية الرامية لتحديد األولويات للفترة موج
 والقرارات التي اعتمدت في االجتماعات اإلقليمية 0202-0202

 مقدمة - أوالا 
أنه من ’’الشاملة التابعة للنهج االسرتاتيجي على  يةمن االسرتاتيجية السياسات 12تنص الفقرة  - 5

املؤمتر، وأن  اجتماعاتصل تنفيذ النهج االسرتاتيجي على حنو فعال يف الفرتات الفاصلة بني الضروري أن يتوا
وتربز الفقرة ‘‘. يستند يف ذلك إىل طرائقه املفتوحة اليت تشمل أصحاب مصلحة متعددين وقطاعات متعددة

لنهج االسرتاتيجي، وتنص ااالجتماعات اإلقليمية يف صياغة الذي تؤديه  املهم الدوراالسرتاتيجية  )أ( من 12
بشأن أنشطة النهج االسرتاتيجي، واإلعداد الجتماعات  تقدمي مدخالتأن تيسر االجتماعات اإلقليمية ’’على 

 .‘‘واملعلومات املؤمتر املقبلة، وتبادل اخلربات اإلقليمية
ليمية للنهج ومنذ الدورة الثالثة للمؤمتر الدويل املعين باملواد الكيميائية، عقدت اجتماعات إق - 1

 االسرتاتيجي يف كل املناطق، كما يلي:
 ؛1053آب/أغسطس  13-51البحر الكارييب: مكسيكو سييت، و أمريكا الالتينية  )أ(

 ؛1053أيلول/سبتمرب  17-13وسط وشرق أوروبا: اسكوجبي،  )ب( 
 ؛1053تشرين الثاين/نوفمرب  11-51أفريقيا: بريتوريا،  )ج(
 ؛1054شباط/فرباير  54: باريس، ( أ)ل أخرىدو  –االحتاد األورويب  )د(
 .1054آذار/مارس  17-13منطقة آسيا واحمليط اهلادئ: كواالملبور،  )ه(

 نتائج حلقات عمل النهج االستراتيجي اإلقليمية الرامية لتحديد األولويات - ثانياا 
ولويات. ومت توجيه تضمن كل اجتماع إقليمي مكونًا يتمثل يف حلقة عمل إقليمية ترمي لتحديد األ - 3

عامة ‘‘ وثيقة إطارية استشارية’’حلقات العمل من خالل سلسلة من األسئلة االستشارية اليت حددت يف 
ممت األسئلة لتحفيز املناقشات وإثراء تطوير توجيهات عامة باجتاه قدمت إىل املشاركني يف االجتماع. وص  

واد الكيميائية. ومشلت جماالت النقاش إجنازات النهج املتمثل يف اإلدارة السليمة للم 1010حتقيق هدف عام 
االسرتاتيجي حىت اآلن، والعناصر األساسية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية على املستوى الوطين، والثغرات 

 واإلجراءات ذات األولوية الالزمة للمضي قدماً.
شأت من حلقات العمل اإلقليمية الرامية اليت ن املشرتكةملواضيع ا حملة عامة عنويقدم هذا املوجز  - 4

 لتحديد األولويات يف كل منطقة من املناطق اخلمسة. 

                                                 
 واليابان ،والواليات املتحدة األمريكية ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،وكندا ،وسويسرا ،أسرتاليا (  أ)
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 فيما يلي: ،اليت اشرتكت فيها ثالث مناطق أو أكثر ،للنهج االسرتاتيجي البارزةومتثلت اإلجنازات  - 1
السليمة للمواد تعزيز التعاون بشأن اإلدارة ’’أبرزت أربع مناطق التقدم املتعلق باإلدارة،  )أ(

اما يتسق ‘‘ الكيميائية بني احلكومات، والقطاع اخلاص واجملتمع املدين على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية
اإلشارة بوجه خاص إىل التعاون  ت)ن( من االسرتاتيجية السياساتية الشاملة. ويف هذا السياق مت 52مع الفقرة 

والتطوير اونية بني احلكومة واملؤسسات الصناعية، والتعاون املعزز بني الوكاالت اإلقليمي املعزز، والعالقات التع
ألدوات دعم التنفيذ الوطين من جانب املنظمات املشاركة يف الربنامج املشرتك بني املنظمات التابع  التعاوين

 ؛لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
 وأشارت ثالث مناطق إىل التقدم املتعلق بـ: )ب(

 القدرات العاملية واإلقليمية املعززة واآلليات اليت تدعم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛ ‘5’
التدابري الرامية إلدماج إدارة املواد الكيميائية يف اسرتاتيجيات املساعدات اإلمنائية،  ‘1’

 والتنمية املستدامة وأوراق خفض مستوى الفقر؛
 ط العمل اخلاصة باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛وضع موجزات وطنية وتنفيذ خط ‘3’
 السياسات العامة املعززة، واألطر القانونية والتنظيمية وتعزيز االمتثال واإلنفاذ؛ ‘4’
والنشطة من جانب مجيع قطاعات اجملتمع املدين، خصوصاً  الفعالةتعزيز ودعم املشاركة  ‘1’

لعمليات التنظيمية وعمليات صنع القرار النساء والعمال واجملتمعات األصلية، يف ا
 األخرى ذات الصلة بالسالمة من املواد الكيميائية؛

 املعارف املعززة واملعلومات، خصوصاً التعليم احملسن، والتدريب وأنشطة إذكاء الوعي. ‘2’
طين فيما وحدد املشاركون أيضًا عناصر أساسية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية على املستوى الو  - 2

عنصراً أساسياً  أحد عشر. وبرزت جمموعة عامة من 1010يتعلق باجلهود اإلضافية املطلوبة لتحقيق هدف عام 
 دد كل منها من جانب أربع مناطق على األقل(، وهي على وجه التحديد:)ح  

 القدرات املعززة للتعامل مع حوادث املواد الكيميائية، اما يف ذلك حاالت التسمم )خفض )أ(
 املخاطر(؛

تقييم خماطر املواد الكيميائية من خالل استخدام أفضل املمارسات )خفض املخاطر وتعزيز  )ب(
 املعارف واملعلومات(؛

اجلمع ونظم تقاسم البيانات واملعلومات بني مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة باستخدام  )ج(
 )تعزيز املعارف واملعلومات(؛ دورة احلياةهنج 

 نظام العاملي املنسق لتصنيف املواد الكيميائية وومسها )تعزيز املعارف واملعلومات(؛تنفيذ ال )د(
 رصد وتقييم آثار املواد الكيميائية على الصحة والبيئة )تعزيز املعارف واملعلومات(؛ )ه(
 األطر القانونية اليت تعاجل دورة املواد الكيميائية والنفايات )اإلدارة(؛ )و(
 االمتثال على املستوى الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي )اإلدارة(؛و  اإلنفاذآليات  )ز(
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 تنفيذ االتفاقيات الدولية ذات الصلة )اإلدارة(؛ ) (
 األطر املؤسسية القوية وآليات التنسيق بني أصحاب املصلحة ذوي الصلة )اإلدارة(؛ (ط)

نظم استعادة التكاليف ، اما يف ذلك سياسات و ولياهتاؤ ومسمشاركة املؤسسات الصناعية  )ي(
 وكذلك إدماج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف سياسات وممارسات الشركات )املواضيع الشاملة(؛

)بناء القدرات والتعاون والعمليات وخطط التنمية الوطنية إدراج املواد الكيميائية يف امليزانيات  )ك(
 التقين(.

األحد عشر املسؤولية املتمثلة يف أن حتقيقها على املستوى الوطين ويربز حتديد هذه العناصر األساسية  - 7
. وستكون هناك حاجة 1010ميكن أن يعمل كمقياس للتقدم على املستوى الوطين يف حتقيق هدف عام 

 ملواصلة دراسة وتقييم هذه العناصر األساسية األحد عشر من أجل النظر يف هنج للمضي قدماً.
الثغرات واإلجراءات ذات األولوية الالزمة للمضي قدمًا فيما يتعلق بالعناصر  وحدد املشاركون أيضاً  - 1

األساسية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية. وترد الثغرات، اليت حدد كل منها منطقة واحدة أو أكثر، يف 
 اجلدول الوارد أدناه.

ويات لإلجراءات يف حلقات العمل وباستثناء منطقة وسط وشرق أوروبا، مل تضع املناطق األخرى أول - 1
اإلقليمية الرامية لتحديد األولويات، والسبب يف ذلك يعود بشكل رئيسي لعدم توفر الوقت. وترد اإلجراءات 

بيد  ،(SAICM/OEWG.2/INF/3)املقرتحة لكل منطقة يف جمموعة التحديات اإلقليمية املتعلقة باملواد الكيميائية 
 وجز.ستعرض يف هذا اململ ت  أهنا 

 الثغرات التي حددتها منطقتان أو أكثر في حلقات العمل اإلقليمية الرامية لتحديد األولويات

 العناصر األساسية
هدف االسرتاتيجية 
 السياساتية الشاملة

 منطقتني أو أكثر( من جانبددة )الثغرات احمل

عززة للتعامل مع املقدرات ال - 5
حوادث املواد الكيميائية، اما يف 

 ذلك حاالت التسمم

 عدم الوصول إىل مراكز مكافحة السموم خفض املخاطر
 املراكز املوجودة ال تعمل بكامل طاقتها أو تفتقر إىل القدرات الضرورية. عدم املتابعة

تقييم خماطر املواد الكيميائية  - 1
من خالل استخدام أفضل 

 املمارسات

خفض املخاطر 
وتعزيز املعارف 

 واملعلومات

عدم فهم طرائق تقييم املخاطر والتطبيقات والتقييمات من أجل تقرير السياسات نظراً 
 الرتباطها باملسائل اجلديدة الناشئة

 عدم وجود مبادئ توجيهية وطرائق لتقييم املخاطر
اجلمع ونظم تقاسم البيانات  - 3

واملعلومات بني مجيع أصحاب 
ة ذوي الصلة باستخدام املصلح

 هنج دورة احلياة

تعزيز املعارف 
 واملعلومات

املعرفة احملدودة والوصول احملدود ملراكز وقواعد البيانات اليت حتتوي على معلومات عن 
 اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

م عدم اإلدارة املالئمة للمعلومات القطرية، ومن ذلك قواعد البيانات غري احملدثة وعد
 تقاسم البيانات بني مجيع أصحاب املصلحة باستخدام هنج دورة احلياة

 خصوصاً بشأن املواد الكيميائية يف املنتجات ،عدم توفر املعلومات
 عدم توفر املعرفة والتدريب بشأن قواعد البيانات املوجودة وكيفية استخدامها 

 عدم مواءمة املعلومات
 عدم توفر قواعد بيانات معتمدة
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 العناصر األساسية
هدف االسرتاتيجية 
 السياساتية الشاملة

 منطقتني أو أكثر( من جانبددة )الثغرات احمل

النظام العاملي املنسق  تنفيذ - 4
 لتصنيف املواد الكيميائية وومسها

تعزيز املعارف 
 واملعلومات

وعدم فهمه من جانب أصحاب املصلحة استخدام النظام العاملي املنسق بعدم الوعي 
 الرئيسيني، خصوصاً اجلمارك ووكاالت مراقبة احلدود ووزارات التجارة واملنظمات

 ةقدرات التنفيذ يف املنطقتباين 
رصد وتقييم آثار املواد  - 1

 الكيميائية على الصحة والبيئة
تعزيز املعارف 

 واملعلومات
 عدم توفر امليزانية

عدم وجود شبكة إقليمية تعاونية جيدة لدعم أنشطة الرصد والبحوث على نطاق 
 املنطقة. عدم تقاسم املعلومات

األطر القانونية اليت تعاجل دورة  - 2
 تاملواد الكيميائية والنفايا

 عدم وجود أطر تشريعية وتنظيمية أساسية، وعدم مشوليتها اإلدارة

آليات اإلنفاذ واالمتثال على  - 7
املستوى الوطين ودون اإلقليمي 

 واإلقليمي

 عدم وجود أطر تشريعية وتنظيمية أساسية، وعدم مشوليتها اإلدارة

تنفيذ االتفاقيات الدولية ذات  - 1
 الصلة

 ى الصعيد الوطينعدم التنسيق، خصوصاً عل اإلدارة
 عدم تنفيذ خطط التنفيذ

 عدم التصديق
األطر املؤسسية القوية وآليات  - 1

التنسيق بني مجيع أصحاب 
 املصلحة

 احلاجة إلنشاء أو تعزيز اللجان الوطنية املتعددة التخصصات املشرتكة بني القطاعات اإلدارة
 عدم املشاركة من جانب عدة قطاعات

 كة والتعاون والتنسيق بني مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلةاحلاجة ملواصلة حتسني املشار 
مشاركة املؤسسات الصناعية  - 50

 ومسئولياهتا
 االستخدام احملدود للصكوك االقتصادية املواضيع الشاملة

إدراج املواد الكيميائية يف  - 55
امليزانيات والعمليات وخطط 

 التنمية الوطنية

بناء القدرات 
 والتعاون التقين

 جم املشكلة وتكلفة عدم العمل عدم الوعي حب
 انعدام اإلرادة السياسية

عدم إدراج وإدماج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف اخلطط والسياسات اإلمنائية ويف 
 خطط التنمية املستدامة

 ت التي اعتمدت في االجتماعات اإلقليميةاموجز للقرار  - ثالثاا 
 الية يف اجتماعني إقليميني أو أكثر:اعتمدت قرارات بشأن املواضيع الت - 50

املواد الكيميائية املعيقة لعمل الغدد الصماء )منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، ومنطقة  )أ(
 أفريقيا ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ(؛

 متويل النهج االسرتاتيجي )منطقة أفريقيا ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ(؛ )ب(
 ت الشديدة اخلطورة )منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ومنطقة أفريقيا(؛مبيدات اآلفا )ج(
 الرصاص يف الدهانات )منطقة أفريقيا ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ(. )د(
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 وميكن االطالع على فرادى القرارات يف تقارير االجتماعات اإلقليمية اليت اعتمدت فيها. - 55
واد الكيميائية املعيقة لعمل الغدد الصماء اليت اعتمدهتا منطقة أمريكا الالتينية وتعزز القرارات بشأن امل - 51

والبحر الكارييب، ومنطقة أفريقيا ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، الفرع واو، بشأن املواد الكيميائية املعيقة لعمل 
صادر عن املؤمتر الدويل املعين باملواد ، املتعلقة باملواضيع السياساتية الناشئة، ال3/1الغدد الصماء، من القرار 

ومن بني أمور أخرى، دعت القرارات برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية إىل أن الكيميائية. 
بشأن املواد الكيميائية املعيقة لعمل الغدد الصماء باستخدام صياغة تقرير تقوما اما يلي، رهنًا بتوفر املوارد: )أ( 

إقليمية تستهدف الوضع واالحتياجات يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا امرحلة انتقال؛ مدخالت 
)ب( التوصية بسلسلة من أنشطة التوعية الفعالة املتعلقة باملواد الكيميائية املعيقة لعمل الغدد الصماء، واليت 

لق باملواد الكيميائية املعيقة لعمل الغدد الصماء، يف جيب االضطالع هبا. واقرت   النظر يف مشروع قرار مماثل يتع
االجتماع اإلقليمي ملنقطة وسط وشرق أوروبا. ورغم أن املشاركني يف االجتماع مل يعتمدوا القرار إال أهنم أقروا 

 بأن عناصر مشروع القرار مهمة للمنطقة.
ذي ميكن التنبؤ به، على املستويني الوطين ويف مجيع املناطق، شدد املشاركون على أن التمويل املستقر ال - 53

. واعتمدت 1010والعاملي، ضروري إلجناز والية وهدف النهج االسرتاتيجي املتمثل يف املضي قدماً صوب عام 
 فيها املشاركون عن عرَب آسيا واحمليط اهلادئ قرارات حمددة بشأن متويل النهج االسرتاتيجي منطقة أفريقيا و  نطقةم

تعلق بعدم توفر املوارد املالية الالزمة لتنفيذ النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، القلق فيما ي
وشجعوا احلكومات على إدماج إدارة املواد الكيميائية يف خطط التنمية الوطنية. ومع حدوث حتول بارز يف إنتاج 

اخلصوص فقد أ لِقي الضوء على احلاجة على ضرورة املواد الكيميائية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ على وجه 
والتمويل  كوسيلة الكتساب اخلربة  وجود مشاركة أقوى من جانب املؤسسات الصناعية من خالل شراكات

للمبادرات يف املنطقة، اما يف ذلك تدخيل التكاليف املرتبطة بإدارة املواد الكيميائية. وشجعت منطقة أفريقيا 
ات استعادة التكاليف يف التشريعات الوطنية. إضافًة إىل ذلك، شجع قرار منطقة أفريقيا أيضًا على إدراج آلي

 على تعزيز التمويل من مصادر أخرى، مثل بنك التنمية اإلفريقي وبنك تنمية غرب أفريقيا.
نية والبحر ودعت القرارات املتعلقة امبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة، اليت اعتمدهتا منطقة أمريكا الالتي - 54

لوضع ورقة معلومات بشأن البدائل األكثر أماناً  لألمم املتحدة الكارييب ومنطقة أفريقيا، منظمة األغذية والزراعة
ملبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة تستهدف أوضاع واحتياجات البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا امرحلة 

لدان على تنفيذ استقصاءات بشأن مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة انتقال. وشجعت القرارات أيضًا الب
وأوصت بأن تستفيد جلان التنسيق ذات الصلة من استقصاءات مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة لعرض 
حاالت ناجحة للتعاون بني القطاعات يف معاجلة مسألة التخلص التدرجيي من مبيدات اآلفات الشديدة 

مبيدات  عمليات تسجيلرارات كذلك على إنشاء مركز إلكرتوين لتبادل املعلومات بشأن اخلطورة. وشجعت الق
حت مشاريع قرارات مماثلة وحظرها يف املناطق ذات الصلة. واقرت  والقيود املفروضة عليها اآلفات الشديدة اخلطورة 

املنطقتني مل يعتمدوا القرارات يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ومنطقة وسط وشرق أوروبا. ورغم أن املشاركني يف 
على ذلك، فقد دعا املشاركون يف  املعنية، إال أهنم أقروا بأمهية اختاذ إجراءات بشأن هذه املسألة. عالوةً 

، البلدان لتنفيذ استقصاءات بشأن مبيدات هماالجتماع اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، يف تقرير اجتماع
 شجعوا على تبادل املعلومات.اآلفات الشديدة اخلطورة و 
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وشجع مجيع املشاركني يف االجتماعات اإلقليمية ملنطقة أفريقيا ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ ومنطقة  - 51
وسط وشرق أوروبا ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، على إذكاء الوعي اإلقليمي وتنظيم حلقات عمل 

. واعتمد املشاركون يف االجتماعني اإلقليميني الرصاصية الدهاناتبتعلقة تدريبية كجزء من اجلهود العامة امل
املنطقتني  كلتا. وبذلك دعمت  الرصاصية ملنطقة أفريقيا ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ قرارات بشأن الدهانات

رصاص؛ تعزيز تطبيق أطر تنظيمية لوقف تصنيع واسترياد وتصدير وبيع واستخدام الدهانات القائمة على ال
إىل ذلك، دعت منطقة أفريقيا  واختبار الدهانات للتأكد من مسيتها؛ وتعزيز قدرات مجع البيانات. إضافةً 

اجلهات املصنعة للدهانات ومستورديها وبائعيها إىل وقف تصنيع واسترياد وتصدير وبيع واستخدام الدهانات 
 الرصاصية.

 موجز ختامي - رابعاا 
وجز اإلجنازات اليت حققها النهج االسرتاتيجي اليت حددهتا املناطق بشكل عام. يف اخلتام، يربز هذا امل - 52

إىل ذلك، ي ورد املوجز جمموعة من أحد عشر عنصراً أساسياً لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، مع ثغرات  إضافةً 
يذ النهج االسرتاتيجي عامًا للتقدم واألولويات على صعيد تنف وصفاً ويقدم  ،ذات صلة وإجراءات ذات أولوية

اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف  املتمثل 1010ويساهم يف وضع التوجيهات العامة باجتاه حتقيق هدف عام 
من جانب أصحاب املصلحة يف  عملية صنع القرار(. ويرمي املوجز إىل توفري الدعم لSAICM/OEWG.2/4)انظر 

 نشأت يف املناطق. مشرتكةمواضيع  النهج االسرتاتيجي من خالل حتديد وإبراز
___________ 


