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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية للمواد 

 الكيميائية
 

للمؤتمر التابع المفتوح العضوية  الفريق العامل
 لمواد الكيميائيةالدولي المعني بإدارة ا

 الثاني االجتماع
 1054 ديسمرب/كانون األول 57 - 51، جنيف
 *من جدول األعمال املؤقت 4البند 

أهداف التنمية المستدامة واإلدارة السليمة للمواد 
 0202الكيميائية لما بعد عام 

 اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات في سياق أهداف التنمية المستدامة

 مذكرة من األمانة

ق العامل املفتوح التابع للجمعية العامة املعين بأهداف التنمية األمانة بالرجوع إىل تقرير الفريتتشرف  - 5
غايًة.  561هدفًا من أهداف التنمية املستدامة و 57، الذي اقرتح فيه الفريق العامل (A/68/970)املستدامة 

أيلول/سبتمرب  50 وُقدِّم التقرير إىل اجلمعية يف دورهتا الثامنة والستني للنظر فيه واختاذ اإلجراء املالئم بشأنه. ويف
الذي قررت فيه اعتبار اقرتاح الفريق العامل املضمن يف التقرير  66/901اعتمدت اجلمعية القرار  1054

، مع التسليم بأن 1051األساس الرئيسي إلدماج أهداف التنمية املستدامة يف برنامج التنمية ملا بعد عام 
 فاوض احلكومية الدولية يف الدورة التاسعة والستني للجمعية.املدخالت األخرى سُينَظر فيها أيضاً يف عملية الت

يف  ،بالربازيل ،ويف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، الذي عقد يف ريو دي جانريو - 1
، دعا رؤساء الدول واحلكومات إىل إنشاء فريق عامل مفتوح لوضع جمموعة من أهداف التنمية 1051عام 
وسهلة اإلبالغ وحمدودة العدد وتطلعية وذات طابع عاملي ستدامة ال ي ينبيي أن تكون عملية املنح  ووجيةة امل

نة ومع وقابلة للتطبيق يف مجيع البلدان، مع األخذ يف االعتبار احلقائق الوطنية والقدرات ومستويات التنمية املتباي
 الوطنية.  مراعاة السياسات واألولويات
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من خالل تفصيلها بصورة إضافية مصحوبة بيايات وسيجرى املقرتحة اف التنمية املستدامة أهدإن  - 9
وتستند تلك األهداف إىل األساس الذي أرسته األهداف اإلمنائية مؤشرات تركة عل  النتائج القابلة للقياس. 

وهي  .وجماهبة التحديات اجلديدةألهداف اإلمنائية لأللفية ل، وتسع  إىل إجناز األعمال غري املنتهية لأللفية،
لتنمية املستدامة. وحتدَّد اليايات بوصفها غايات عاملية لتشكل جمموعة متكاملة ال تنفصم من األولويات العاملية 

تطلعية حبيث حتدد كل حكومة غاياهتا الوطنية مسرتشدة يف ذلك باملستوى العاملي للطموح، ولكن مع أخذ 
. وتضم األهداف واليايات جوانب اقتصادية واجتماعية وبيئية وتعرتف بالصالت الظروف الوطنية يف االعتبار

 .فيما بينها لتحقيق التنمية املستدامة جبميع أبعادها
ويستهدف اهلدف املقرتح املرتبط بالصحة بوضوح تلوث اهلواء واآلثار الصحية للمخاطر الكيميائية  - 4

سليمة للمواد الكيميائية والنفايات اخلطرة يف عدد من األهداف بينما متت اإلشارة إىل اإلدارة ال ،والتلوث
 املقرتحة، مبا يف ذلك تلك املتصلة باملوارد املائية وأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة.

املتحدة للتنمية املستدامة، وتوفر أهداف التنمية املستدامة املقرتحة، مع الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم  - 1
 لتعةية هنج تعاوين لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، مبا يف ذلك يف إطار النهج االسرتاتيجي. فرصةً 
وقد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية يف أن يبني مةايا التضمني الصريح للتنفيذ الناجح للنهج  - 6

ة يف برنامج التنمية ملا بعد عام االسرتاتيجي كتدبري يرمي لتحقيق الكثري من غايات أهداف التنمية املستدام
ألهداف التنمية املستدامة املقرتحة أن توفر . وقد يرغب الفريق أيضًا يف أن يدرس الكيفية ال ي ميكن هبا 1051

دافعًا جديدًا لتحفية تنفيذ اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية عل  املستوى القطري، من أجل توفري دعم إضايف 
دولية القائمة ولتحديد أولويات باجتاه هنج شامل لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية بوصفها لتنفيذ األنظمة ال

 شرطاً ضرورياً لتحقيق التنمية املستدامة.
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