
290409 K0951477 

 جتماعات وعدمال ويرجى من املندوبني التفضل بإحضار نسخهم ل،قتصاد يف النفقات طُبعت نسخ حمدودة من هذه الوثيقةاللدواعي ا
    .طلب نسخ إضافية

SAICM/ICCM.2/10/Add.1 

 

Distr.: General 
7 April 2009 

Arabic 
Original: English 

النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية

  الثانية الدورة
  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ - ١١جنيف، 

  *ملؤقتمن جدول األعمال ا) و (٤البند 
: تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

  القضايا الناشئة يف السياسة العامة

  القضايا الناشئة يف السياسة العامةاإلجراءات املقترحة بشأن 

  مذكرة من األمانة

ت يف روما نتيجة لألعمال التحضريية اإلضافية اليت متت عقب املناقشات غري الرمسية اليت دار  - ١
، جرى حتديد أربع من القضايا الناشئة يف السياسة العامة ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤ و٢٣يومي 

 النانوية واملواد النانوية املصنعة؛ واملواد الكيميائية يف التكنولوجيا: وهذه القضايا هي. لكي يبحثها املؤمتر
وميكن االطالع يف الوثيقة . املنتجات؛ والنفايات اإللكترونية؛ والرصاص يف الطالء

SAICM/ICCM.2/10على تفاصيل األعمال التحضريية اليت متت النتقاء هذه القضايا .  
 كل قضية معلومات أساسية توضح كيفية استيفاء )١(وترد يف وثيقة معلومات عن كلّ قضية  - ٢

اقشات غري الرمسية، وتشرح ة العامة، اليت وضعت خالل املننتقاء القضايا الناشئة يف السياسملعايري ا
وقد استرشد ميسرو األعمال التحضريية بشأن كل قضية من . األساس املنطقي لإلجراءات املقترحة

وتستند اإلجراءات . التابع ألصدقاء األمانةفريق التخطيط غري الرمسي القضايا بالتوجيه املقدم من 
ية املقدمة بشأن كل قضية، مع األخذ يف احلسبان املقترحة الواردة يف هذه املذكرة إىل املذكرات األصل

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1. 
)  النانوية واملواد النانوية املصنعةالتكنولوجيا (SAICM/ICCM.2/INF/34الوثائق   )١(
) النفايات اإللكترونية (SAICM/ICCM.2/INF/36و) املواد الكيميائية يف املنتجات (SAICM/ICCM.2/INF/35و
 .)الرصاص يف الطالء (SAICM/ICCM.2/INF/38و
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النهج االستراتيجي لإلدارة قدر اإلمكان اآلراء واملعلومات اإلضافية اليت أبداها أصحاب املصلحة يف 
، بوسائل خمتلفة مبا يف ذلك الربيد ومت إبالغ أصحاب املصلحة هؤالء. الدولية للمواد الكيميائية

وستكون هناك فرصة أخرى للمشاركني يف الدورة لكي يناقشوا . معليقاتاإللكتروين، بأن يتقدموا ب
 إىل ٣٠/٩األساس املنطقي لإلجراءات املقترحة وذلك خالل جلسة إحاطة تقنية ستعقد من الساعة 

  .٢٠٠٩مايو / أيار١٠ من يوم األحد ٠٠/١٣الساعة 
  :وميكن تلخيص اإلجراءات املقترحة كاآليت  - ٣

لفت املشتركون يف تيسري ): املرفق األول ( املصنعةالنانويةلنانوية واملواد التكنولوجيا ا  )أ(
 هذه التكنولوجيا منذ أن اعتمد النهج االستراتيجي، التزايد املطرد يف استخداماملناقشات االنتباه إىل 

اإلجراءات ومثة طائفة من . وإىل تطور حالة املعرفة باملخاطر احملتملة على البيئة والصحة والسالمة
واملؤمتر . التعاونية املقترحة، مبا يف ذلك إذكاء الوعي، وتبادل املعلومات القائمة والقيام بأعمال تعاونية

مدعو إىل االنتباه إىل أنّ احلاجة قد تدعو إىل القيام بعمل فيما بني الدورات من أجل استطالع القضايا 
تصاداا مبرحلة انتقال، وإىل احتمال تعديل خطة العمل ذات الصلة بالبلدان النامية والبلدان اليت متر اق

العاملية التابعة للنهج االستراتيجي لكي تشمل جماالت العمل اجلديدة اخلاصة بالتكنولوجيا النانوية 
  واملواد النانوية املصنعة؛

 ضرورة لفت ميسر املناقشات االنتباه إىل): املرفق الثاين (املواد الكيميائية يف املنتجات  )ب(
حتسني الوصول إىل املعلومات عن املواد الكيميائية يف املنتجات وحتسني توافر هذه املعلومات، وذلك 

وقد يكون من . من االستراتيجية اجلامعة للسياسات، التابعة للنهج االستراتيجي) ب( ١٥ بالفقرة عمالً
ارات، واملالبس، واألجهزة بني املنتجات ذات الصلة لعب األطفال، واألثاث، واوهرات، والسي

 لوضع مقترح بشأن استحداث نظام  عامالًويقترح امليسر أن ينشئ املؤمتر فريقاً. اإللكترونية وتوابعها
  معلومات أو إطار نظم ولتحديد إجراءات ملعاجلة هذه القضية؛

لف لفت ميسر املناقشات االنتباه إىل خمت): املرفق الثالث (النفايات اإللكترونية  )ج(
ائية اخلطرة، اليت ميكن اختاذها استجابة لإلدارة ياإلجراءات التعاونية العاملية ذات الصلة باملواد الكيم

  . اليت قاربت اية عمرهاالسيئة للنفايات من املعدات اإللكترونية والكهربائية واملعدات الكهربائية 
د استعرض امليسر األعمال احلالية املنفَّذة وق. وال يشمل النهج االستراتيجي صراحة النفايات اإللكترونية

د، وأعمال  اخلطرة والتخلص منها عرب احلدوفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفاياتيف إطار ات
الربامج األخرى، واقترح أن ينظر املؤمتر يف إنشاء فريق عامل لتناول عدد من املسائل ذات األولوية ذا 

  الشأن؛
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لفت املشتركون يف تيسري املناقشات االنتباه إىل ): املرفق الرابع (ءالرصاص يف الطال  )د(
تواصل استخدام الرصاص يف الطالء، وهم يقترحون أن ينظر املؤمتر يف إنشاء شراكة عاملية لدعم 

 من خطة التنفيذ اليت اعتمدها ٥٧اإلجراءات التعاونية املتضافرة، لتكون مبثابة مسامهة يف تنفيذ الفقرة 
  . ويف تنفيذ النهج االستراتيجي)٢(القمة العاملي بشأن التنمية املستدامةمؤمتر 

 املؤمتر أن ينظر يف الدعوة إىل اختاذ قد يود، SAICM/ICCM.2/10 ملا جاء يف الوثيقة وفقاًو  - ٤
  :ولدى القيام بذلك، قد يود املؤمتر أن. مناسباًإجراءات تعاونية بشأن كل قضية كلما كان ذلك 

د أنّ كل قضية هي قضية ناشئة يف السياسة العامة، ويستفيد يف ذلك من وثائق يتأكّ  )أ(
املعلومات األساسية ذات الصلة ومن تعريف القضية الناشئة يف السياسة العامة ومن معايري االختيار 

  ؛٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤ و٢٣املستحدثة خالل املناقشات غري الرمسية املنعقدة يف روما يومي 
 يف اآلراء بشأن أولويات العمل التعاوين بشأن القضايا الناشئة يف يصوغ توافقاً  )ب(

  . السياسة العامة ويدعوا إىل اختاذ اإلجراءات املناسبة
ومبا أنّ املؤمتر سوف يعمد يف دورته احلالية وألول مرة إىل أداء وظيفته فيما يتعلق بالقضايا   - ٥

وقد . ه ال توجد سوابق ألنواع اإلجراءات اليت قد يدعو املؤمتر إىل اختاذهاالناشئة يف السياسة العامة، فإن
تشمل هذه اإلجراءات وضع توصيات غري ملزمة وطلبات باختاذ إجراءات إىل جمالس إدارة املنظمات 
املشتركة بني احلكومات وإىل احلكومات واهليئات العلمية وأصحاب املصلحة يف اتمع املدين، أو 

أعمال متابعة برعاية املؤمتر نفسه وعرب أفرقة عاملة فيما بني الدورات، أو هيئة فرعية، أو استهالل 
وفيما يتعلق بالعمل املقترح تنفيذه برعاية املؤمتر، قد يود املشاركون . األمانة أو غري ذلك من اآلليات

 من االستراتيجية ٢٤ة حتديد ما إذا كان هذا العمل يتسق مع مهام املؤمتر املنصوص عليها يف الفقر
وقد .  من هذه االستراتيجية٢٨اجلامعة للسياسات، ومن مث مع مهام األمانة املنصوص عليها يف الفقرة 

 أن ينظروا يف اجلدوى املالية لإلجراءات املقترح اختاذها برعاية املؤمتر، مستفيدين أيضاًيود املشاركون 
واملتعلقة مبسائل امليزانية ذات الصلة  SAICM/ICCM.2/INF/32يف ذلك من املعلومات الواردة يف الوثيقة 

  .باهليئات الفرعية وباآلليات األخرى للعمل فيما بني الدورات
  

                                                
 ٤ -أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،   )٢(

 .)والتصويب، A.03.II.A.1 األمم املتحدة، رقم املبيع منشور (٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
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  املرفق األول

  التكنولوجيا النانوية واملواد النانوية املصنعة

   توضيحيةمالحظات
ثابة بداية إلجراء املزيد وضع املشتركون يف تيسري املناقشات جمموعة العناصر التالية لتكون مب  - ١

  . املصنعةالنانويةالتكنولوجيا النانوية واملواد من املداوالت عندما يقرر املؤمتر صياغة قرار بشأن 

  عناصر قرار مقترحة

   املصنعةالنانويةالتكنولوجيا النانوية واملواد قرار بشأن إجراءات تعاونية بشأن [
 حتديات أيضاً، ولكن  املصنعةالنانويةاملواد ة باستخدام  مرتبطةمثة منافع حمتملة وفرص جديد  - ٢

ولذلك هناك حاجة إىل إذكاء . وخماطر حمتملة على البيئة والصحة والسالمة وقضايا أخالقية واجتماعية
  .الوعي ذه املسائل

 بتصور مواد وأجهزة ونظم مكيفة حبسب االحتياجات وبتحديد التكنولوجيا النانويةتعىن   - ٣
  . نانومتر١٠٠ و١المح هذه املواد واألجهزة والنظم وصنعها بأحجام تتراوح عادة بني م

  املصنعةالنانويةالتكنولوجيا النانوية واملواد  احلكومات اليت مل تنظر بعد يف صلة وقد تود  - ٤
نوية يف  عرب دمج اعتبارات التكنولوجيا الناوميكن أن يتم ذلك مثالً.  أن تفعل ذلكةعها الوطنياوضأب

  .الربامج الوطنية
تقوم املؤسسات األكادميية والدوائر الصناعية واحلكومات بتنفيذ أنشطة شىت معنية بسالمة   - ٥

وينبغي ألصحاب املصلحة املعنيني . وصحة املواد النانوية من الناحية البيئية وبتطبيقاا اليت قد تفيد البيئة
علومات يف متناول اجلمهور، مبا يف ذلك عرب مراكز أن ينظروا يف وضع أقصى قدر ممكن من هذه امل

  .تبادل املعلومات
من املهم مراعاة عمل املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية وكذلك األنشطة الوطنية   - ٦

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان عمدت . [واإلقليمية اليت تقوم ا احلكومات واملنظمات غري احلكومية
 أمام املشاركة النشطة لالقتصادات غري األطراف ولسائر )٣( إىل فتح طرفيها العاملنيقتصادياال

وتشجع البلدان غري األطراف واملراقبون املهتمون اآلخرون على االتصال بأمانة املنظمة . املراقبني
  ].واملشاركة يف أنشطة الطرفني العاملني ذات الصلة

 للبحوث والتطوير يف جمال التطبيقات اجلديدة القائمة كبرية ختصص بعض احلكومات موارد  - ٧
 تلك احلكومات أن تنظر يف موازنة تلك املواد مببالغ مناسبة تخصص وقد تود. التكنولوجيا النانويةعلى 

  .للبحوث يف جمال تطبيقات الصحة والسالمة البيئيتني

                                                
 .التكنولوجيا النانويةالطرف العامل املعين باملواد النانوية املصنعة والطرف العامل املعين بالطرفان العامالن مها   )٣(
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 املصنعة بشكل يسهم يف بلوغ أهداف مثة حاجة إىل ضمان إنتاج واستخدام املواد النانوية  - ٨
ومن املهم أن يتم يف .  بشأن املواد الكيميائية٢٠٢٠ املرسومة لعام القمة العاملي للتنمية املستدامةمؤمتر 

ولعل احلكومات تود أن تنظر يف . هذا اجلهد إدراج تقييمات املخاطر واستراتيجيات إدارة املخاطر
، اليت قد تكون مفيدة يف اختاذ اإلجراءات اليت دعت إليها النانويةالتكنولوجيا متويل حبوث تطبيقات 

، مبا يف ذلك يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا القمة العاملي للتنمية املستدامةخطة تنفيذ مؤمتر 
  .مبرحلة انتقال

وسالمتها، ينبغي فيما يتواصل استكشاف تبعات املواد النانوية املصنعة على صحة البيئة   - ٩
للحكومات والدوائر الصناعية أن تنظر يف اختاذ تدابري متنع أو تقلّل إىل أدىن حد من تعرض العمال 

سيما فيما يتعلق باملواد النانوية املصنعة  واملستهلكني لإلصابة، ومن انبعاث اإلطالقات يف البيئة، وال
وينبغي كلّما كان األمر .  عنها يف البيئة وصحة البشراخلطرة أو حباالت عدم اليقني بشأن اآلثار املترتبة

 اختاذ تدبري إلطالع املستعملني النهائيني ضمن كامل سلسلة اإلمدادات وذلك بواسطة صحائف مناسباً
  .بيانات سالمة املواد أو غريها من الوسائل

وية املصنعة يتطور بسرعة، لئن كان الكثري من األنشطة الوطنية واإلقليمية املعنية باملواد النان[  - ١٠
  ]. غياب إطار سياسايت عاملي جامعأيضاًولوحظ . فإنّ عدة بلدان تفتقر إىل إطار سياسايت شامل

إنّ الضعف اخلاص حيال املواد النانوية املصنعة لفئات من قبيل األطفال واحلوامل وكبار [  - ١١
ختاذ تدابري السالمة املناسبة حلماية صحة هذه السن أمر مسلّم به، ومن مث ينبغي التأكيد على ضرورة ا

  ].الفئات
يتطلب األمر املزيد من البحوث واستراتيجيات البحوث لدعم إجراء حتليل أفضل للمخاطر [  - ١٢

  ].صحة البشر والبيئةعلى احملتملة 
ة انتقال جيب إحراز فهم أفضل الحتياجات البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحل[  - ١٣

  ].ولقدراا على التعامل مع املواد النانوية املصنعة
بغية التقليص إىل أدىن حد من خماطر املواد النانوية املصنعة، يتم التسليم حبق البلدان يف قبول [  - ١٤

  ].أو رفض هذه املواد مع عدم التمييز بني املنتجات احمللية واملنتجات املستوردة
املؤمتر ويقرر .  واملواد النانوية املصنعة مسألة جديدة وناشئة هامةا النانويةالتكنولوجيإنّ [  - ١٥

 يف دورته الثانية تعديل خطة العمل العاملية التابعة للنهج اإلستراتيجي الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية
 التكنولوجيا النانوية"ن لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية لكي تشتمل على جمال العمل اجلديد املعنو

  ].وعلى األنشطة احملددة اجلديدة حبسب ما يرد يف التذييل ذا القرار" واملواد النانوية املصنعة
  :اخلطوات التالية[

املواد النانوية املصنعة ة أن تكفل توخي احلذر يف مناولة ينبغي للحكومات والدوائر الصناعي  - ١٦
  ].على كامل أطوار دورة حياا
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املنتجات اليت حتتوي على املواد النانوية مطروحة بالفعل يف األسواق ولكن املعايري اخلاصة [  - ١٧
ولذلك ينبغي للحكومات أن تضع توصيات بشأن كيفية مناولة املواد . ذه املواد غري متوفّرة بعد

  .]النانوية بأمان على أساس املعرفة املتاحة
صلحة أن يشرعوا أو يواصلوا احلوار للنظر يف املنافع واملخاطر ينبغي للحكومات وأصحاب امل  - ١٨

  . احملتملة للمواد النانوية املصنعة
ينبغي للحكومات واملنظمات املشتركة بني احلكومات واملنظمات الدولية واجلامعات والقطاع   - ١٩

دام املواد النانوية هور املعلومات عن استخماخلاص وأصحاب املصلحة اآلخرين أن يضعوا يف متناول اجل
مع وضع موجز تنفيذي موجه لألطراف من غري [املصنعة وعن املخاطر املتصلة بدورة حياة هذه املواد 

فآليات مركز تبادل املعلومات اليت . [وذلك من أجل إذكاء الوعي واختاذ القرارات املستنرية] العلماء
التبادل املثمر للمعلومات الوطنية والدولية  تستخدم تكنولوجيات املعلومات واالتصال تيسر كثرياً

وميكن للمواقع الشبكية املتاحة للجمهور اليت تتيح . بشكل يتسم بالنجاعة واليسر وحسن اهليكلة
الوصول إىل املعلومات عن البحوث وتقرير السياسات يف جمال التكنولوجيا النانوية أن تساعد يف تعزيز 

  .]ل اجلمهور بنتائج السياسة العامةاختاذ القرارات املستنرية ويف قبو
ينبغي تعزيز قدرة اتمع املدين لكي يشارك بفعالية يف اختاذ القرارات ذات الصلة باملواد [  - ٢٠

وينبغي أن تشارك نظم التعليم الوطنية يف تبادل املعلومات عن املنافع واملخاطر احملتملة . [النانوية املصنعة
  .]]للمواد النانوية

بغي للباحثني واألكادمييني أن جيروا املزيد من البحوث لتقييم املخاطر احملتملة للمواد النانوية ين  - ٢١
  .]سيما بالنسبة للفئات الضعيفة بشكل خاص مثل األطفال واحلوامل وكبار السن وال[بفعالية 

ت الصلة ينبغي أن تواصل احلكومات والدوائر الصناعية سد الثغرات يف تقييمات املخاطر ذا  - ٢٢
  .بكامل أطوار دورة حياة املواد النانوية املصنعة يف ظروف احلياة الواقعية

ينبغي للدوائر الصناعية أن تشرك العمال وممثليهم يف وضع الربامج والتدابري ذات الصلة [  - ٢٣
ملخاطر بالصحة والسالمة املهنية، مبا يف ذلك وضع تقييم املخاطر واختيار تدابري منع املخاطر ورصد ا

  .]املتصلة باملواد النانوية املصنعة
ينبغي اتخاذ تدابري ملنع أو للتقليل إىل أدىن حد من تعرض العمال لإلصابة ومن انبعاث   - ٢٤

سيما فيما يتعلق باملواد النانوية املصنعة اخلطرة أو  ال][مناسباًكلما كان األمر [اإلطالقات يف البيئة، 
  ].اآلثار املترتبة عن املواد النانوية املصنعة يف البيئة وصحة البشرحباالت عدم اليقني بشأن 

ينبغي للباحثني الذين يستخدمون املواد النانوية املصنعة أن يتعاونوا مع خرباء البيئة والصحة [  - ٢٥
  .]والسالمة ومع الدوائر الطبية يف برامج البحوث القائمة أو املقررة

 أن يواصل تطوير استراتيجيات حبوث فعالة بشأن املخاطر احملتملة ينبغي للمجتمع الدويل[  - ٢٦
  .]على صحة البشر والبيئة، ومتويل تلك االستراتيجيات وتقامسها
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ينبغي للحكومات واملنظمات أن تنظر يف أفضل السبل إلطالع املستعملني النهائيني للمواد   - ٢٧
اخلصائص اجلديدة للمواد النانوية املصنعة، وأن حتدد النانوية على املخاطر بشأن الصحة والسالمة وعلى 

  .  صحائف بيانات سالمة املواداملستوى املناسب للمعلومات مستخدمة يف ذلك مثالً
ينبغي للدوائر الصناعية أن تواصل أو تستهلّ اتصاالت ومحالت إلذكاء الوعي ضمن إطار [  - ٢٨

السالمة من املواد النانوية املصنعة، مبا يف وة بالبيئة والصحة املتعلق) املهنية(برامج الرعاية بشأن اجلوانب 
ذلك رصد أماكن العمل، وأن حتفز املزيد من النهوج التعاونية فيما بينها وبني أصحاب املصلحة 

  .]اآلخرين
ينبغي للحكومات وأصحاب املصلحة أن يعززوا سبل تبادل معلومات السالمة اخلاصة باملواد   - ٢٩

ملصنعة، وأن يستطلعوا يف الوقت نفسه احلاجة إىل إدخال تغيريات على ما هو قائم من أُطر النانوية ا
  .يعية وبرامج رعاية وأنشطة طوعيةتشر
ينبغي للبلدان واملنظمات أن تقيم شراكات بغية توفري الدعم املايل ملساعدة البلدان النامية [  - ٣٠

على اكتساب خربة سياساتية علمية وتقنية وقانونية وتنظيمية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال 
  .]تتعلّق مبخاطر املواد النانوية املصنعة

ينبغي للحكومات، حبسب قدراا، أن تتعاون يف وضع مدونات قواعد سلوك وطنية، [  - ٣١
نشاط يف تشجعهم على املشاركة ب[مبساعدة املنظمات الدولية، وأن مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة و

  .]]تقيم جدوى وضع مدونات قواعد سلوك عاملية يف وقت مناسب][املناقشات العاملية
ينبغي للمنتجني أن يوفّروا املعلومات املناسبة عن حمتوى املواد النانوية املصنعة إلطالع [  - ٣٢

 املنتجات ، عرب وضع عالمات علىمناسباًاملستهلكني على املخاطر احملتملة وذلك، كلما كان األمر 
  .]مناسباًواستحداث مواقع شبكية وقواعد معلومات إذا كان ذلك 

ينبغي أن متد املنظمات املشتركة بني احلكومات واملنظمات األخرى ذات الصلة يد املساعدة   - ٣٣
  .للحكومات لكي تنفّذ هذه اإلجراءات

  .] املواد النانويةينبغي للحكومات والدوائر الصناعية أن تسعى إىل الترويج لبدائل[  - ٣٤
ع املدين، مبا يف ذلك يف ينبغي للمجتمع الدويل أن يطور وميول بناء قدرات احلكومات واتم[  - ٣٥

  .]والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال النامية البلدان
  .]ددة لتسجيل املواد النانوية املستخدمة يف أغراض حمينبغي للحكومات أن تستحدث نظاماً[  - ٣٦
ينبغي تشجيع املنظمات غري احلكومية على املشاركة يف اجلوانب املتعلقة باإلدارة السليمة [  - ٣٧

  .]للمواد النانوية
ينبغي هلذه التوصيات أن حتظى بدعم احلكومات واملنظمات املشتركة بني احلكومات   - ٣٨

  .صحاب املصلحة اآلخرينواملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية والدوائر الصناعية وأ
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يطلب املؤمتر إىل منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية وضع وثيقة توجيه بشأن [  - ٣٩
ن ذات صلة واملخاطر الصحية املهنية النامجة عن التكنولوجيا النانوية وعن املواد النانوية املصنعة، تك

  .]ر اقتصاداا مبرحلة انتقالبالبلدان املتقدمة والبلدان النامية والبلدان اليت مت
) ز( ١٤ فيما بني الدورات للمساعدة على استيفاء وتنفيذ الفقرة  عامالًينشئ املؤمتر فريقاً[  - ٤٠

من االستراتيجية اجلامعة للسياسات، التابعة للنهج االستراتيجي، بغية ضمان املعاجلة الكافية باآلليات 
ويكلَّف الفريق العامل باستكشاف . ناشئة ذات االهتمام العاملياملناسبة للقضايا القائمة واجلديدة وال

مبا يف ذلك استعراض (القضايا ذات الصلة بالبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال 
املعلومات القائمة عن التكنولوجيا النانوية، وتبادل املعلومات عن املنتجات اليت حتتوي على املواد 

وعالوة على ذلك، يضع الفريق العامل وثائق بشأن ). نوية، وعن اآلثار الصحية والبيئية احملتملةالنا
املسائل االجتماعية واألخالقية احمليطة بالتكنولوجيا النانوية وذلك لفائدة البلدان النامية والبلدان اليت متر 

طار قانوين وسياسات حمددة بشأن  عن توجيهات تشريعية بشأن وضع إاقتصاداا مبرحلة انتقال، فضالً
  .]املواد النانوية والتكنولوجيا النانوية

 بالوسائل اإللكترونية أساساًيدير الفريق العامل أعماله خالل الفترة فيما بني الدورات، [  - ٤١
 على هامش االجتماعات األخرى القائمة، كلما كان مترات عن بعد، وباالجتماع احلضوريوباملؤ
  .]، ويضمن أن تتسم أعماله باالنفتاح والشفافيةاًمناسبذلك 

  :، ينظر الفريق العامل يف العناصر التاليةمناسباًكلما كان األمر [  - ٤٢
  تبادل املعلومات عن املنتجات احملتوية على املواد النانوية؛  )أ(
  تبادل املعلومات عن اللوائح والتشريعات القائمة واملقترحة؛  )ب(
  مات عن اآلثار النامجة عن املواد النانوية يف صحة البشر ويف البيئة؛تبادل املعلو  )ج(
تبادل املعلومات وتقدمي الدعم الدويل لتعزيز التشريعات الوطنية القائمة بشأن محاية   )د(

  صحة البشر فيما يتعلق بالتكنولوجيا النانوية واملواد النانوية املصنعة؛
  على املنتجات؛تبادل املعلومات عن وضع العالمات   )ه(
  بناء القدرات لتسهيل الفحوص املختربية على املواد النانوية؛  ) و(
  بناء القدرات على إدارة النفايات احملتوية على املواد النانوية املصنعة؛  ) ز(
  وضع توجيهات تشريعية بشأن نظام املسؤولية املوسعة للمنتج؛  ) ح(
واألخالقية احمليطة بالتكنولوجيا وضع وثيقة إلثارة األفكار بشأن املسائل االجتماعية   )ط(

  ].النانوية واملواد النانوية املصنعة وذلك لفائدة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال
املعين بإدارة يتوىل الفريق العامل، عرب املوقع الشبكي للنهج االستراتيجي، تزويد املؤمتر الدويل [  - ٤٣

  ].بتقارير عن التقدم احملرز يف عمله املواد الكيميائية
 يف دورته الثالثة مسألة احلاجة إىل املعين بإدارة املواد الكيميائيةينبغي أن يبحث املؤمتر الدويل   - ٤٤

  .]] من األعمال بشأن هذه املسألةاحتمال القيام باملزيد
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  التذييل
راتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية جمال عمل جديد بشأن املعرفة تعديل مقترح لتضمني خطة العمل العاملية التابعة للنهج االست

  واملعلومات عن التكنولوجيا النانوية واملواد النانوية املصنعة

  )٢اهلدف (مل ذات الصلة باملعرفة واملعلومات جماالت الع
األطر /األهداف  اجلهات الفاعلة  األنشطة  جمال العمل

  الزمنية
  انب التنفيذجو  مؤشرات التقدم

التكنولوجيا النانوية واملواد 
  النانوية املصنعة

 زيادة فهم التبعات املترتبة -١
 صحة البيئة وسالمتها، يف

وتعزيز التطوير املسؤول 
، وزيادة لتطبيقات مفيدة بيئياً

فهم االعتبارات األخالقية 
ووضع وتعزيز معايري توافقية 

التكنولوجيا النانوية بشأن 
  . انوية املصنعةواملواد الن

احلكومات الوطنية، واملنظمات املشتركة 
بني احلكومات واملنظمات الدولية، 
واملؤسسات األكادميية، والدوائر 

  .الصناعية، واملنظمات غري احلكومية

توافر أساليب متسقة ومثبتة   ٢٠١٥-٢٠٠٩
. بشأن االختبار والتقييم

وتوافر تطبيقات مفيدة يف 
مة مؤمتر القبلوغ أهداف 

. العاملي للتنمية املستدامة
وإدراك احلكومات واجلمهور 
للتبعات املترتبة يف صحة البيئة 
وسالمتها وللتبعات األخالقية 

  .والقانونية واالجتماعية

تنسيق خمتلف الوحدات 
الربنامج النموذجية من قبل 

املشترك بني املنظمات لإلدارة 
  .السليمة للمواد الكيميائية

 حسب  دعم زيادة،– ٢  
اإلمكان، التمويل املتاح 
للبحوث بشأن تبعات 
 التكنولوجيا النانوية
وللتطبيقات اليت قد تكون 
مفيدة يف تنفيذ اإلجراءات اليت 

احلكومات الوطنية، واملنظمات املشتركة 
بني احلكومات واملنظمات الدولية، 
واملؤسسات األكادميية، والدوائر 

  .الصناعية

املواد إحراز فهم أفضل لتبعات   ٢٠٢٠-٢٠٠٩
 املترتبة يف النانوية املصنعة

توافر . صحة البيئة وسالمتها
 بلوغ تطبيقات مفيدة يف

مؤمتر القمة العاملي أهداف 
  .للتنمية املستدامة

من املهم أن يشمل هذا اجلهد 
تقييم املخاطر واستراتيجيات 

  .إدارة املخاطر
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  )٢اهلدف (مل ذات الصلة باملعرفة واملعلومات جماالت الع
األطر /األهداف  اجلهات الفاعلة  األنشطة  جمال العمل

  الزمنية
  انب التنفيذجو  مؤشرات التقدم

دعت إليها خطة تنفيذ أهداف 
القمة العاملي للتنمية مؤمتر 

 املرسومة لعام املستدامة
، مبا يف ذلك ٢٠٢٠

اإلجراءات يف البلدان النامية 
ليت متر اقتصاداا والبلدان ا

  .مبرحلة انتقال
 اختاذ تدابري ملنع أو – ٣  

 من تعرض للتقليل إىل أدىن حد
العمال واملستهلكني وعامة 
اجلمهور بشكل غري مقصود 
لإلصابة، ومن انبعاث 

سيما   البيئة، والاإلطالقات يف
فيما يتعلق باملواد النانوية 
املصنعة اخلطرة أو حباالت عدم 
اليقني بشأن اآلثار املترتبة عنها 

  يف البيئة وصحة البشر

احلكومات الوطنية، واملنظمات املشتركة 
بني احلكومات واملنظمات الدولية، 
واملؤسسات األكادميية، والدوائر 

  .الصناعية

 املصنعني واملستعملني إطالع  ٢٠١٢-٢٠٠٩
النهائيني للمواد النانوية على 

اختاذ . املواد النانوية اخلطرة
تدابري للتقليل إىل أدىن حد من 

  .التعرض لإلصابة

اختاذ خطوات إلطالع 
املستعملني النهائيني ضمن 
كامل سلسلة اإلمدادات 
وذلك بواسطة صحائف 
بيانات سالمة املواد أو غريها 

لما كان األمر من الوسائل، ك
  .مناسباً
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  املرفق الثاين

  املعلومات عن املواد الكيميائية يف املنتجات

   توضيحيةمالحظات
من ) ب (١٥ إنّ اإلجراءات املقترحة، مبا يف ذلك إنشاء فريق عامل لتعزيز تنفيذ الفقرة  - ١

سني املعلومات عن املواد االستراتيجية اجلامعة للسياسات، التابعة للنهج االستراتيجي، فيما يتعلق بتح
الكيميائية يف املنتجات، تستند إىل االستنتاجات والتوصيات اليت متخضت عنها حلقة العمل غري الرمسية 
بشأن احتياجات أصحاب املصلحة من املعلومات عن املواد الكيميائية يف املنتجات، اليت عقدت يف 

وتأخذ يف احلسبان التعليقات اإلضافية  )٤(،٢٠٠٩فرباير / شباط١٢ إىل ٩جنيف يف الفترة من 
ألصحاب املصلحة يف النهج االستراتيجي اليت وردت خالل إعداد وثيقة املعلومات األساسية وهذه 

  .اإلجراءات املقترحة

  قرار مقترح

  عن املواد الكيميائية يف املنتجات وتوافر هذه املعلوماتفرص احلصول على املعلومات حتسني 
  ،إنّ املؤمتر

 إىل االستراتيجية اجلامعة للسياسات التابعة للنهج االستراتيجي وإىل أحكامها بشأن يشريإذ   
معلومات عن املواد املعرفة واملعلومات، اليت تنص ضمن مجلة أمور على اهلدف املتمثل يف ضمان توافر 

، وسهولة جات املنتيفالكيميائية طوال دورة حياا مبا يف ذلك، حسبما يتناسب، املواد الكيميائية 
 تكون كافية ومناسبة الحتياجات مجيع  بيسر، وضمان أن واستخدامهاعلى هذه املعلوماتاحلصول 

  )٥(،أصحاب املصلحة
 ضرورة محاية املعلومات واملعارف التجارية والصناعية السرية عمالًوإذ يضع يف اعتباره   

  معة للسياسات،من االستراتيجية اجلا) ج( ١٥باألحكام اليت تنص عليها الفقرة 
بأنّ التجارة الدولية تنطوي على نقل املواد الكيميائية، مبا يف ذلك املواد الكيميائية وإذ يسلّم   

يف املنتجات، بني األقاليم، مما حيدث أضرار يف حاالت معينة وقد يشكّل خماطر يف املستقبل على صحة 
نتاج أو االستخدام أو إعادة التدوير أو البشر والبيئة خالل خمتلف مراحل حياة املنتج، كمرحلة اإل

   دولية مناسبة، ردوداًي يقتض عاملياًالتخلّص، وهي بذلك متنح مسألة املواد الكيميائية يف املنتجات بعداً

                                                
: نظر املوقع الشبكيأنظّمها برنامج األمم املتحدة للبيئة والسويد ودعمتها اليابان؛   )٤(

http://www.chem.unep.ch/unepsaicm/cheminprod_dec08. 
، املرفق الثاين، )SAICM/ICCM.1/7( لمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية لتقرير أعمال الدورة األوىل  )٥(

  .‘١’ )ب( ١٥الفقرة 

http://www.chem.unep.ch/unepsaicm/cheminprod_dec08
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بأنّ املعلومات واملعارف بشأن املواد الكيميائية يف املنتجات أساسية لإلدارة  أيضاًوإذ يسلّم   
 يف كامل أطوار حياة املنتجات، وبأنّ املواد الكيميائية يف املنتجات قضية السليمة للمواد الكيميائية

  شاملة هامة متس طائفة واسعة من أصحاب املصلحة ذوي االحتياجات احملددة من املعلومات،
بأنّ األمر يقتضي، من أجل توليد وإتاحة املعلومات الفعالة والناجعة، اختاذ وإذ يسلّم كذلك   

ة على مجيع املستويات ومبشاركة مجيع املعنيني من القطاعات وأصحاب املصلحة وذلك إجراءات تعاوني
   للسلطات واللوائح الوطنية وضمن إطار املوارد املتاحة،وفقاً

باملبادرات اليت اختذا احلكومات والدوائر الصناعية واملنظمات غري احلكومية وإذ يرحب   
  ت عن املواد اخلطرة يف املنتجات املوجودة يف بعض املناطق،واألطراف األخرى لتيسري تبادل املعلوما

مع ذلك أنه مل يتم حىت اآلن اختاذ إجراء عاملي شامل بشأن املنتجات اليت تقع وإذ يالحظ   
   )٦(،النظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسهاخارج نطاق اختصاصات 

فع النسبية الختاذ إجراء يف هذا اال مقارنة باجلهود اهلادفة إىل تقليص وضع صياغة مفصلة للمناول
  املخاطر ذات الصلة مبنافذ التعرض لإلصابة، املفهومة بشكل أفضل،

بأنّ اجلهود والقدرات احلالية يف جمال توفري املعلومات عن املواد الكيميائية اخلطرة وإذ يسلّم   
 واملتاحة غري كافية الختاذ قرارات مستنرية لفهم املخاطر اليت قد تطرأ يف املنتجات وعن البدائل املناسبة

  على امتداد أطوار دورة حياة املنتجات ولوقاية صحة البشر والبيئة من هذه املخاطر حسب االقتضاء،
بأنّ التعاون الدويل على هذه املسألة أساسي وأنّ اختاذ إجراء عاجل ضروري  أيضاًوإذ يسلّم   
تساق، مما حيول دون ظهور خليط من نظم املعلومات ويضمن يف الوقت نفسه التوافق مع لتعزيز اال

  النظم القائمة ويزيد إىل احلد األقصى من املنافع العائدة على مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة،
أنّ االستخدام الناجع للمعلومات يتطلب القدرة على إدارة املعلومات وإذ يضع يف اعتباره  

ة وتفسريها وتطبيقها وأنّ هناك حاجة إلذكاء الوعي باملخاطر احملتملة ذات الصلة باملواد املتاح
  الكيميائية يف املنتجات وبالبدائل املناسبة واملتاحة،

 على أن يعمد، من أجل اختاذ اإلجراءات التعاونية املناسبة، إىل مواصلة النظر يوافق  - ١  
عن املواد الكيميائية يف املنتجات ضمن كامل سلسلة اإلمدادات يف احلاجة إىل حتسني توافر املعلومات 

وعلى امتداد دورة حياة هذه املواد وإىل حتسني فرص الوصول إىل هذه املعلومات، ويسلّم باحلاجة إىل 
 واملتمثل يف استخدام ٢٠٢٠ اإلجراءات لبلوغ اهلدف الذي رمسه النهج االستراتيجي لعام  منمزيد

   وإنتاجها بأشكال تقلّل إىل أدىن حد األضرار الكبرية على صحة البشر والبيئة؛املواد الكيميائية
 الوالية املبينة يف املرفق  تسند إليه عامالً باملوارد املتاحة، أن ينشئ فريقاً، رهناًيقرر  - ٢  

إلنشاء  ذا القرار، وأن يستعرض املبادرات القائمة وغريها من املعلومات ذات الصلة ويضع مقترحاً

                                                
، نيويورك )الطبعة املنقحة الثانية (النظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها  )٦(

منشور لألمم املتحدة، (، ST/SG/AC.10/30/Rev.2، ISBN 978-92-1-116957-7، ٢٠٠٧األمم املتحدة، : وجنيف
  .)A.07.II.A.5رقم املبيع 
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، من أجل تلبية احلاجة إىل حتسني مناسباًنظام معلومات أو إطار لنظم وإجراءات، كلما كان ذلك 
  توافر املعلومات عن املواد الكيميائية يف املنتجات وفرص الوصول إىل هذه املعلومات؛

 النظام املتوائم على الصعيد العاملي بأن تراعي مقترحات اإلجراءات التعاونية يوصي  - ٣
   وتتفادى أي ازدواج يف اجلهود ضمن إطار ذلك النظام؛لتصنيف املواد الكيميائية وومسها

 احلكومات، ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، واملنظمات املشتركة يشجع  - ٤  
حلكومات، وسائر املنظمات الدولية، ومنظمات الصناعة أو األعمال التجارية، واملنظمات غري ابني 

   ومنظمات اتمع املدين، واملؤسسات األكادميية على املشاركة يف الفريق العامل؛احلكومية
واملنظمات غري احلكومية،  حلكوماتا مجيع احلكومات واملنظمات املشتركة بني حيثّ  - ٥  

مبا يف ذلك املنظمات من القطاع اخلاص، بتوفري املوارد البشرية واملالية والعينية املناسبة بشكل طوعي 
  عم الفريق العامل؛لد

 برنامج األمم املتحدة للبيئة وغريه من املنظمات املهتمة إىل تقدمي الدعم للفريق يدعو  - ٦  
العامل، مبا يف ذلك عرب تطوير واستخدام املعلومات واملبادئ التوجيهية ذات الصلة ومجع أمثلة احلاالت 

  ملعلومات التابعة للنهج االستراتيجي؛والنهوج واألدوات لوضعها على الذمة عرب آلية مركز تبادل ا
 يعمد، عرب املوقع الشبكي للنهج اإلستراتيجي، إىل تزويد  أن الفريق العامل إىليدعو  - ٧  

  . يف دورته الثالثة بتقرير عن التقدم احملرز يف عملهاملعين بإدارة املواد الكيميائيةاملؤمتر الدويل 
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  التذييل

عن املواد الكيميائية يف املنتجات وتوافر هذه ات فرص احلصول على املعلومحتسني 
  املعلومات

  مقترحة للفريق العاملاختصاصات 
فيما يلي اختصاصات الفريق العامل املخول له بوضع مقترح لنظام معلومات أو إطار لنظم   - ١

ة من االستراتيجية اجلامع) ب( ١٥وإجراءات، حسب مقتضى احلال، من أجل تعزيز الوفاء بالفقرة 
  :للسياسات التابعة للنهج االستراتيجي اليت تنص على ما يلي

معلومات متاحة عن املواد الكيميائية طوال : العمل على أن يكفل جلميع أصحاب املصلحة
دورة حياا مبا يف ذلك، حسبما يتناسب، املواد الكيميائية املوجودة داخل املنتجات ويسهل 

.  كافية ومناسبة الحتياجات مجيع أصحاب املصلحةاحلصول عليها واستخدامها، وأن تكون
ومن أنواع املعلومات املناسبة، التأثريات على صحة البشر والبيئة وما هلا من خواص ذاتية 

  .ا الوقائية ولوائحها التنظيميةواستخداماا احملتملة وتدابريه
النظام املتوائم على الصعيد  باملوارد املتاحة، يقترح إنشاء الفريق العامل حتت رعاية ورهناً  - ٢

  .العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها
  اهلدف الشامل

من االستراتيجية اجلامعة ) ب( ١٥يتمثل اهلدف الشامل للفريق العامل يف تعزيز تنفيذ الفقرة   - ٣
ملتصلة للسياسات التابعة للنهج االستراتيجي واألنشطة ذات الصلة من خطة العمل العاملية، وخباصة ا

  )٧(.منها بإدارة املعلومات ونشرها يف حالة املواد الكيميائية يف املنتجات

  األهداف احملددة
  :يقوم الفريق العامل  - ٤

باستعراض نظم املعلومات القائمة ذات الصلة باملواد الكيميائية يف املنتجات،   )أ(
  وكذلك املعلومات األخرى ذات الصلة؛

م معلومات أو إطار لنظم وإجراءات، حسب مقتضى بوضع مقترح إلنشاء نظا  )ب(
  .احلال، من أجل تعزيز تنفيذ النهج االستراتيجي فيما يتعلق باملعلومات عن املواد الكيميائية يف املنتجات

                                                
 ١١١ والنشاط ١٠٨النشاط : األنشطة التالية يف خطة العمل العاملية حمددة على أنها تكتسي أمهية خاصة  )٧(

 .١١٢والنشاط 
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من النهج االستراتيجي ذات الصلة ) ج( ١٥ الفقرة يضطلع الفريق العامل بعمله مراعياً  - ٥
  : السرية ومينح األولوية للمسائل التاليةباملعلومات التجارية والصناعية

حتديد فئات املنتجات وظروف التعرض لإلصابة يف حالة وجود خماطر وترتيب   )أ(
  األولويات بشأا؛

  توخي األساليب العلمية يف حتديد املواد الكيميائية اخلطرة اليت تبعث على االنشغال؛  )ب(
م املعينة من املعلومات، وتقدمي املزيد من حتديد أصحاب املصلحة املعنيني واحتياجا  )ج(

  املقترحات بشأن املعلومات اليت ينبغي توفريها وأشكال هذا التوفري؛
توفري معلومات إضافية عن كيفية وصول احلكومات وأصحاب املصلحة إىل نظام   )د(

  ؛)ها(وعن كيفية عمله) ـة(املعلومات املقترح) نظم(
لعائدة على الدوائر الصناعية واحلكومات واألطراف حتليل التكاليف واملنافع ا  )ه(

، وذلك باإلضافة إىل أية قيود حمتملة تتعلق )ها(املعلومات والولوج إليه) نظم(األخرى من توفري نظام 
  بتوفري املعلومات من قبيل املعلومات التجارية والصناعية السرية؛

يائية يف املنتجات يف متناول وضع أساليب مالئمة جلعل املعلومات عن املواد الكيم  )و(
  .مجيع أصحاب املصلحة

  :، يف العناصر الرئيسية التالية لعملهمناسباً، كلما كان األمر أيضاًوجيوز للفريق العامل أن ينظر   - ٦
  األنشطة التكميلية للقضايا الناشئة ذات الصلة األخرى؛  )أ(
اف أو الدولية األخرى اليت هلا العمل واألنشطة املنفذة يف املنتديات املتعددة األطر  )ب(

   )٨(؛عملية مراكش بشأن أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامةصلة بنظم املعلومات، مبا يف ذلك 
العمل املنفَّذ يف إطار فرادى القطاعات الصناعية وعلى نطاق سلسلة إمداداا من   )ج(

  أجل تيسري تبادل املعلومات؛
نة للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة التحديات واالحتياجات املعي  )د(

  انتقال، مثل االحتياجات يف جمال بناء القدرات والشؤون التقنية واملالية ونقل التكنولوجيا؛
االحتياجات اخلاصة للمنشآت الصغرية واملتوسطة وللقطاع غري الرمسي، كلما كان   )ه(

  .مناسباًذلك 

                                                
ة أصحاب املصلحة وعاملية لدعم  هي عملية متعددعملية مراكش بشأن أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة  )٨(

ني يتم االستهالك واإلنتاج املستدامني ووضع إطار برامج لعشر سنوات بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامتنفيذ 
: نظر املوقع الشبكيأ. ٢٠١١-٢٠١٠استعراضه من قبل جلنة التنمية املستدامة خالل دورة السنتني 

http://www.unep.fr/scp/marrakech/. 

http://www.unep.fr/scp/marrakech/
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احتياجات "مل، يف تأدية عمله، نتائج حلقة العمل غري الرمسية بشأن ويستخدم الفريق العا  - ٧
 اليت عقدت يف جنيف يف الفترة )٩("أصحاب املصلحة من املعلومات عن املواد الكيميائية يف املنتجات

، مع التسليم بالطابع غري الرمسي للحلقة، ويستغلّ املعلومات ذات ٢٠٠٩فرباير / شباط١٢ إىل ٩من 
  .رى املتاحة من املشاركني يف حلقة العملالصلة األخ

ظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد النويراعي الفريق العامل يف تأدية عمله   - ٨
  . لتفادي أي ازدواج يف اجلهود ضمن إطار ذلك النظام ويسعى جاهداًالكيميائية وومسها

  املشاركة
شارك فيه خمتلف أصحاب املصلحة مبن فيهم الفريق العامل هو كيان طوعي وتعاوين ي  - ٩

أصحاب املصلحة احلكوميني وغري احلكوميني ومن القطاع العام واخلاص، ويوافق مجيع املشاركني فيه 
ومن .  بشكل مفتوح وشفاف ومنتظم من أجل حتقيق اهلدف الشامل املذكور أعالهعلى العمل معاً

 املشاركني يف الفريق العامل جيسد مجيع مناطق األمم  إجياد توزيع جغرايف عادل فيما بنياملفضل جداً
  .املتحدة

واملشاركة يف الفريق العامل مفتوحة أمام أية حكومة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أو   - ١٠
منظمة مشتركة بني احلكومات أو منظمة دولية أو إقليمية أو وطنية، أو منظمة صناعية أو جتارية، أو 

 إىل تعزيز جناعة الفريق وسعياً. كومية أو منظمة تابعة للمجتمع املدين أو مؤسسة أكادمييةمنظمة غري ح
  .العامل ومبراعاة أساليب العمل الواردة أدناه، يوصى جبعل عدد املشاركني يف مستوى قابل للتحكم فيه

ل يف على األقويوصى بأن يكون لدى املشاركني خربة يف املسائل التقنية ذات الصلة وذلك   - ١١
  :واحد من االني التاليني

  السياسة العامة ذات الصلة يف جمال البيئة أو الصحة؛  )أ(
  .سري عمل وأحكام األطر واالتفاقات ذات الصلة بإدارة املواد الكيميائية  )ب(

  العمل أسلوب
 بالوسائل اإللكترونية أساساًيدير الفريق العامل أعماله خالل فترة ما بني الدورات،   - ١٢

وباملؤمترات عن بعد، وباالجتماع احلضوري على هامش االجتماعات األخرى القائمة، كلما كان 
  .ويتم تسيري األعمال بشكل مفتوح وشفاف. مناسباًذلك 

  .تكون اللغة اإلجنليزية لغة عمل الفريق العامل  - ١٣
  .ق العام للفريقيتم تعيني رئيس من ضمن املشاركني لتيسري التنسي  - ١٤

                                                
: نظر املوقع الشبكيأنظّمها برنامج األمم املتحدة للبيئة والسويد ودعمتها اليابان؛   )٩(

http://www.chem.unep.ch/unepsaicm/cheminprod_dec08. 

http://www.chem.unep.ch/unepsaicm/cheminprod_dec08
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وإذا مل يتسن ذلك، يتم جتسيد طائفة اآلراء . يسعى أعضاء الفريق إىل إحراز التوافق يف اآلراء  - ١٥
  .املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائيةيف التقرير الذي سيقدم إىل 

املواد الكيميائية، مع ما يلزم  للمؤمتر الدويل املعين بإدارة ييطبق الفريق العامل النظام الداخل  - ١٦
  .من تعديل، وما مل ينص على خالف ذلك يف هذه االختصاصات

  املوارد
ويشجع كل كيان أو فرد، عندما يصبح .  باملوارد املتاحةيضطلع الفريق العامل بأعماله رهناً  - ١٧

. تطوير وتنفيذ أنشطة الفريقأو خبربة ل) مالية أو عينية( يف الفريق العامل، على املسامهة مبوارد عضواً
ويعمل األعضاء على حتديد املاحنني احملتملني من احلكومات أو املؤسسات ذات الصلة الذين تكون هلم 

وتشجع البلدان واملنظمات القادرة على إتاحة املوارد . مصلحة يف تقدمي املوارد لدعم الفريق العامل
  .على القيام بذلك
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  املرفق الثالث

  اإللكترونيةالنفايات 

   توضيحيةمالحظات
 على نطاق القطاعات إن النفايات اإللكترونية قضية عاملية ذات طابع شامل تتطلب تنفيذاً  - ١

االجتار الدويل غري بألهداف النهج االستراتيجي ذات الصلة باحلد من املخاطر، وباملعلومات واملعلومات 
نفيذ هذه يف خمتلف الصكوك والربامج الدولية املشروع، وتقتضي كذلك اإلدراج الناجح جلهود الت

  .والوطنية إلدارة النفايات وتصميم املنتجات، مبا يف ذلك صكوك وبرامج القطاع اخلاص
ولئن كان األنشطة الواردة يف خطة العمل العاملية التابعة للنهج االستراتيجي من صميم هذه   - ٢

  . بالنفايات اإللكترونيةاً فإنه ال وجود ال عمل يعىن حتديد)١٠(القضية،
، SAICM/ICCM.2/INF/36ومن مجلة اإلجراءات اليت اقترحها أصحاب املصلحة يف الوثيقة   - ٣

يقترح ميسر هذه املسألة أن ينظر املؤمتر يف إنشاء فريق عامل ملواصلة حتديد وتعزيز املبادرات 
وسيكمل الفريق العامل . ت اإللكترونيةواإلجراءات العملية االبتكارية من أجل التصدي ملشكلة النفايا

اجلهود اليت تبذهلا اهليئات القائمة وسينظر يف خمتلف مراحل سلسلة اإلمداد بالسلع الكهربائية 
واإللكترونية، مع مراعاة الظروف اخلاصة للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، مبا 

 االنتباه إىل بعض الروابط القائمة بني هذه تويود امليسر أن يلف. النامية ةيف ذلك البلدان اجلزرية الصغري
  . القضية وقضية املواد الكيميائية يف املنتجات

ولدى صياغته للقرار املقترح التايل املعروض على نظر املؤمتر، سعى امليسر إىل تفادي االزدواج   - ٤
 اخلطرة والتخلص منها عرب أن التحكم يف نقل النفاياتفاقية بازل بشيف األنشطة املنفذة يف إطار ات

  .داحلدو

  ة والنفايات اإللكترونيةرواد اخلطقرار مقترح بشأن امل
  املؤمتر،إنّ 

 إىل أنّ تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وتنفيذ أهدافه إذ يشري  
ة هي أمور تستند إىل ج يراعي دورة احلياة يف وجماالت العمل ذات الصلة من خطة العمل العاملي

  اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، مبا يف ذلك إدارة النفايات،
 إىل أهداف النهج االستراتيجي املتمثلة يف تعزيز أوجه التآزر بني أنشطة أيضاًوإذ يشري   

زيز التعاون على اإلدارة احلكومات واملؤسسات الدولية وأمانات املنظمات متعددة األطراف ويف تع
السليمة للمواد الكيميائية فيما بني احلكومات والقطاع اخلاص واتمع املدين على املستوى الوطين 

  ،واإلقليمي والعاملي
                                                

 .٢٠٤ و١٩٤ و١٩٠ و١٨٦ و١١٩ و٨٤ و٨٣ و٨٠ و٧٣ إىل ٧١ و٥٤ و٤٤ أنشطة العمل رقم مثالً  )١٠(
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 اخلطرة والتخلص بشأن التحكم يف نقل النفايات بالعمل الذي تقوم به اتفاقية بازل وإذ يسلّم  
بشأن اإلدارة السليمة  بإعالن نريويب سيما العمل املنفذ عمالً ، والد بشأن هذه املسألةمنها عرب احلدو

  )١١(،بيئياً للنفايات الكهربائية واإللكترونية
  : بأنّأيضاًوإذ يسلّم   

النفايات اإللكترونية هي مبعث انشغال متزايد وخطري نتيجة لإللقاء غري املشروع،   )أ(
 اخلطرة مثل الفلزات الثقيلة ومثبطات اللهب احملتوية األمر الذي يفضي إىل نقل عرب احلدود ملكوناا

  على الربوم؛
هناك غياب للقدرة على إعادة تدوير النفايات اإللكترونية يف البلدان النامية والبلدان   )ب(

 يف صحة البشر اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، مما يؤدي إىل إطالق املواد اخلطرة اليت تسبب أضراراً
  والبيئة؛

كترونية والكهربائية مثة حاجة ماسة إىل تكنولوجيا نظيفة وإىل تصميم للمنتجات اإلل  )ج(
لبيئة، وهو ما يشمل التخلص التدرجيي من تلك املواد اخلطرة املستخدمة يف اإلنتاج بشكل يالئم ا

  واملضمنة يف املكونات؛
طيع أن تسهم يف وجود املنتجات ذات املستوى املتدين للترقية وإعادة التدوير تست  )د(

  كميات أعلى من النفايات اليت يتم توليدها؛
املنتجات اإللكترونية والكهربائية املستعملة واهلالكة اليت تعمل لفترة زمنية حمددة   )ه(

  تستطيع أن تسهم يف مشكلة النفايات اإللكترونية؛
رة حياة املنتجات رعاية املنتجات ومسؤولية الـمنتج املوسعة هامان يف إدارة دو  )و(

  اإللكترونية والكهربائية؛
هناك حاجة لوضع سياسات وتشريعات وطنية عتيدة، ذات إنفاذ جاد، بشأن   )ز(

  ؛مسؤوليات املنتجني والتجار وبشأن وضع نظم لالسترداد وإعادة التدوير ذات أهداف حمددة
بالنفايات اإللكترونية لكي  باملوارد املتاحة، على إنشاء فريق عامل معين ، رهناًيوافق  - ١

  )١٢(:يتصدى للمسائل التالية على وجه األولوية
تقليص استخدام املواد اخلاضعة للتقييد أو املواد اخلطرة يف املعدات الكهربائية   )أ(

   يف اية املطاف من هذا االستخدام؛واإللكترونية ويف نفايات هذه املعدات والتخلّص تدرجيياً
ت عاملية فعالة، مبا يف ذلك حوافز للحد من املواد السمية يف وضع استراتيجيا  )ب(

  املعدات اإللكترونية والكهربائية وتدابري للتقليل إىل أدىن حد من تعرض البشر لإلصابة؛

                                                
  .رابع، املرفق ال*UNEP/CHW.8/16الوثيقة   )١١(
 . إجراءات تعاونية إضافية يستطيع الفريق العامل أن ينظر فيها٣يتضمن التذييل   )١٢(



SAICM/ICCM.2/10/Add.1 

20 

 يف اية املطاف من املواد تطوير مواد كيميائية معوضة أو بديلة والتخلص تدرجيياً  )ج(
واإللكترونية ويف النفايات اإللكترونية وذلك عرب تصميم املنتجات اخلطرة يف املنتجات الكهربائية 

 على التقليل إىل أدىن حد من أيضاًلبيئة، والعمل يف الوقت نفسه اواقتنائها واستهالكها بشكل يالئم 
  تقادم املنتجات؛

م سيما مثبطات اللهب احملتوية على الربو  القيام بدراسة علمية ملآل املواد اخلطرة، وال  )د(
واملوجودة يف النفايات اإللكترونية أثناء عملية التجهيز، وذلك باألخص يف البلدان النامية والبلدان اليت 

  متر اقتصاداا مبرحلة انتقال؛
إنشاء قاعدة بيانات عاملية لتبادل ونشر املعلومات عن املواد اخلطرة املوجودة يف   )ه(

 ملثل ، تتضمن التوجيهات املتاحة بأن اإلدارة السليمة بيئياًاملنتجات والنفايات الكهربائية واإللكترونية
  هذه النفايات واملواد؛

وضع إطار أو آلية عاملية لتوفري حلول وتوجيهات بشأن منع الصادرات من السلع   )و(
ة اإللكترونية اهلالكة الضارة املستعملة اليت قد ال تكون نفايات من الناحية التقنية ولكن التبعات البيئي

  لتوريدها تزيد بكثري عن املنافع العائدة على البلد املتلقي هلا؛
 أساساً الفريق العامل إىل إدارة أعماله خالل الفترة فيما بني الدورات، يدعو  - ٢

بالوسائل اإللكترونية وباملؤمترات عن بعد، وباالجتماع احلضوري على هامش االجتماعات األخرى 
  ، وإىل األخذ باالنفتاح والشفافية يف عمله؛مناسباًالقائمة، كلما كان ذلك 

 إىل أن يقوم، عرب املوقع الشبكي للنهج االستراتيجي، أيضاً الفريق العامل يدعو  - ٣
  .بتقرير عن التقدم احملرز يف عمله املعين بإدارة املواد الكيميائيةبتزويد املؤمتر الدويل 
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  لتذييلا

  النفايات اإللكترونية 

  ية معروضة على نظر الفريق العامل املقترح أولو ذاتجماالت

تقليص املواد اخلاضعة للتقييد أو املواد اخلطرة يف املعدات الكهربائية واإللكترونية ويف   ) أ(
  نفايات هذه املعدات والتخلّص التدرجيي يف اية املطاف من هذه املواد

طرة، واستبدال معاجلة احلاجة إىل فهم تعقيدات التخلص من املواد الكيميائية اخل  ‘١’
املواد يف املعدات الكهربائية واإللكترونية، وكذلك توفري املعلومات عن اآلثار املترتبة 

  عن املواد أو املواد الكيميائية اجلديدة عرب كامل أطوار حياا؛
اختاذ إجراءات تعاونية فيما بني البلدان ويف جمال الفرض املوحد لقيود على استخدام   ‘٢’

رة يف املعدات الكهربائية واإللكترونية والتخلص التدرجيي من هذا املواد اخلط
االستخدام، وذلك عالوة على تطوير وسم إيكولوجي متوائم للمعدات الكهربائية 

  واإللكترونية وللنفايات اإللكترونية؛
تعزيز اجلوانب املتعلقة بتصميم املعدات الكهربائية واإللكترونية بشكل مالئم للبيئة،   ‘٣’

ا يف ذلك قابلية أيسر للترقية، وقدرة أعلى على إعادة التدوير، وكفاءة حمسنة يف مب
  استهالك الطاقة؛

البحث يف معوضات أو بدائل من املواد الكيميائية غري اخلطرة واستخدامها عرب   ‘٤’
  تغيريات تصميمية يف املعدات الكهربائية واإللكترونية؛

ا يف ذلك حوافز للحد من املواد السمية يف وضع استراتيجيات عاملية فعالة، مب  ‘٥’
املعدات اإللكترونية والكهربائية والنفايات اإللكترونية وللتخلص التدرجيي يف اية 

لتقليل إىل أدىن حد من تعرض البشر طاف من هذه املواد، وذلك من أجل اامل
لبيئة، م اتنائها أو استهالكها بشكل يالئلإلصابة بوسائل تصميم املنتجات أو اق

   على التقليل إىل أدىن حد من تقادم املنتجات؛أيضاًوالعمل يف الوقت نفسه 
تطوير وتنفيذ مشاريع جتريبية بشأن النفايات اإللكترونية تقلّل من كمية وخماطر   ‘٦’

النفايات املنتجة يف خمتلف األقاليم، مبا يف ذلك أمريكا الالتينية وآسيا واحمليط اهلادئ 
، وتفضي إىل تبادل للخربات ونقل حمتمل النامية ن اجلزرية الصغريةويف البلدا

للتكنولوجيا يف جماالت مثل احلد من الزئبق واالستعاضة عنه ببدائل مالئمة يف 
  املصابيح الفلورية بغية حتقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة؛

 مثبطات اللهب سيما القيام بدراسة علمية ملآل املواد اخلطرة ذات األولوية، وال  ‘٧’
  ؛احملتوية على الربوم واملوجودة يف النفايات اإللكترونية أثناء عملية التجهيز
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االحتياجات من املعلومات عن املواد اخلطرة يف املنتجات والنفايات اإللكترونية ضمن   ) ب(
  اإلنتاج وعرب أطوار دورة حيااسلسلة

 ووضع شكل مالئم لتقدمي هذه ملء الثغرات يف البيانات عن منافذ التعرض لإلصابة  ‘١’
  املعلومات؛

عرض املعلومات عن املواد اخلطرة يف املعدات الكهربائية واإللكترونية ويف النفايات   ‘٢’
  اإللكترونية على أصحاب املصلحة وإبالغهم ا من أجل محاية صحة البشر والبيئة؛

دات الكهربائية وضع نظام عاملي لتبادل املعلومات عن املواد اخلطرة يف املع  ‘٣’
النظام املتوائم على واإللكترونية ويف النفايات اإللكترونية، من شأنه أن يكمل 

  ، ومراعاة جممل سلسلة اإلمدادات؛الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها
وضع قاعدة بيانات عاملية عن احملتوى من املواد اخلطرة يف املنتجات والنفايات   ‘٤’

  ة واإللكترونية، تتضمن توجيهات بشأن اإلدارة السليمة؛الكهربائي
وسم املنتجات الكهربائية واإللكترونية بشكل مالئم لتقدمي معلومات عن املواد   ‘٥’

اخلطرة يف املنتجات، مبا يف ذلك معلومات عن منشئها ونظام للتعقّب باالعتماد على 
  دورة حياا؛

ة والقواعد بشأن وسم وتغليف هذه املواد يف مواءمة معايري تصنيف املواد اخلطر  ‘٦’
  النفايات اإللكترونية؛

  وضع توجيهات تقنية وبناء القدرات  ) ج(
وضع تعاريف وتصنيفات ومواءمته بشأن املواد اخلطرة يف النفايات اإللكترونية   ‘١’

  حبسب ما تنص عليه اللوائح والتشريعات الوطنية؛
اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، وكذلك الدول بناء قدرات البلدان النامية والبلدان   ‘٢’

  ، على اإلدارة السليمة للمواد اخلطرة؛النامية اجلزرية الصغرية

  اإلدارة الرشيدة  )د(
وضع إطار أو آلية عاملية لتوفري حلول وتوجيهات بشأن منع الصادرات من السلع   ‘١’

نفايات من الناحية التقنية اإللكترونية اهلالكة الضارة املستعملة اليت قد ال تكون 
  ؛ولكن التبعات البيئية لتوريدها تزيد بكثري عن املنافع العائدة على البلد املتلقي هلا

حتديد الثغرات يف األطر القانونية الوطنية وتطوير أطر وطنية وإقليمية وعاملية مالئمة   ‘٢’
 املعدات الكهربائية بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية اخلطرة يف النفايات من

  واإللكترونية؛
وضع توجيهات تشريعية بشأن املسؤولية املوسعة للمنتج، ومسؤولية املنتج الفردية   ‘٣’

سيما يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة  ورعاية املنتجات، وال
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ية واإللكترونية ويف انتقال، وذلك فيما يتعلق باملواد اخلطرة يف املعدات الكهربائ
  النفايات اإللكترونية؛

  إذكاء الوعي والتثقيف  )ه(
تعزيز الوعي باملواد اخلطرة يف املعدات والنفايات الكهربائية واإللكترونية، وباحلاجة   ‘١’

إىل اختاذ إجراءات ضبط وطنية وإقليمية وعاملية وذلك لدى مجيع أصحاب املصلحة، 
عني والسلطات التنظيمية وسلطات اجلمارك سيما مقرري السياسات واملشر وال

  النساء والشباب ووسائط اإلعالم؛و
وضع نظام عاملي لتبادل املعلومات عن املواد اخلطرة يف املعدات والنفايات الكهربائية   ‘٢’

  واإللكترونية، مع مراعاة جممل سلسلة اإلمدادات؛
 املنتجات، وباحلاجة إىل تعزيز نظم الوسم من أجل إبالغ املستعملني باملخاطر يف  ‘٣’

  إعادة التدوير، وباآلليات املتاحة للتخلص اآلمن؛
ربط مسألة النفايات اإللكترونية باملسائل الناشئة األخرى بشأن املعلومات عن املواد   ‘٤’

  )١٣(.الكيميائية يف املنتجات وبعملية مراكش

                                                
 هي عملية متعددة أصحاب املصلحة وعاملية لدعم عملية مراكش بشأن أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة  )١٣(

ني يتم ستهالك واإلنتاج املستداماالني ووضع إطار برامج لعشر سنوات بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامتنفيذ 
: انظر املوقع الشبكي. ٢٠١١-٢٠١٠استعراضه من قبل جلنة التنمية املستدامة خالل دورة السنتني 

http://www.unep.fr/scp/marrakech/. 

http://www.unep.fr/scp/marrakech/


SAICM/ICCM.2/10/Add.1 

24 

  املرفق الرابع

  الرصاص يف الطالء

   توضيحيةمالحظات
التابع ألصدقاء األمانة، تربط اإلجراءات فريق التخطيط غري الرمسي للتوجيه املقدم من  وفقاً  - ١

 للتعرض  هاماًولئن كان الرصاص يف الطالء مصدراً.  مبسألة الرصاص يف الطالءاملقترحة حتديداً
ن لإلصابة، فإنّ هناك استعماالت أخرى للرصاص يف املنتجات، كالبطاريات ولعب األطفال، قد تكو

ولذلك، فقد أشار عدة مسامهني إىل ضرورة توسيع نطاق .  مصادر هامة للتعرض لإلصابةأيضاً
 املؤمتر أن ينظر وقد يود. اإلجراءات املقترحة لكي يشمل مصادر أخرى لتعرض اإلنسان للرصاص

  .خالل مداوالته يف تعديل نطاق اإلجراءات املقترحة
 إىل وضع اإلجراء املقترح على أساس املقترح املقدم وقد عمد املشتركون يف تيسري النقاشات  - ٢

لمنتدى إىل املؤمتر يف دورته الثانية من قبل الفريق العامل املخصص التابع للجنة املنتدى الدائمة التابعة ل
أما التعليقات اليت تلقاها املشتركون يف تيسري النقاشات عند . احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية

قيام باألعمال التحضريية بشأن هذه املسألة فقد استخدمت لتعديل هذه املذكرة حسب ما هو ال
  .مناسب

وستعتمد الشراكة املقترحة كنموذجني الشراكة املقامة خالل مؤمتر القمة العاملي بشأن التنمية   - ٣
، والشراكة العاملية بشأن اًات النظيفة، اليت كانت فعالة جداملستدامة من أجل تعزيز أنواع الوقود والعرب
  )١٤(.الزئبق اليت أنشأا برنامج األمم املتحدة للبيئة

  قرار مقترح

 من خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي بشأن ٥٧شراكة عاملية لتعزيز تنفيذ التدابري الواردة يف الفقرة 
  التنمية املستدامة فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من استعمال الرصاص يف الطالء

  إنّ املؤمتر،
 من خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي بشأن التنمية ٥٧ إىل االلتزام الوارد يف الفقرة إذ يشري

 فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من الرصاص يف الطالء ويف مصادر أخرى لتعرض اإلنسان )١٥(املستدامة
لرصد واملراقبة ومعاجلة لإلصابة، وبالعمل ملنع تعرض األطفال باخلصوص للرصاص ولتعزيز جهود ا

  التسمم ذه املادة،

                                                
 .http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partnership.htm: نظر املوقعأ  )١٤(
 ٤ -أغسطس / آب٢٦ القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، تقرير مؤمتر  )١٥(

 .، املرفق٢، الفصل األول، القرار )والتصويب، A.03.II.A.1 األمم املتحدة، رقم املبيع منشور (٢٠٠٢سبتمرب /أيلول

http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partnership.htm
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 بقرار داكار بشأن التخلص من الرصاص يف الطالء، الذي اعتمده املنتدى احلكومي وإذ يسلّم
  )١٦(الدويل املعين بالسالمة الكيميائية يف دورته السادسة،

ت يف إطار  بالتقدم الذي حترزه الشراكة من أجل وقود وعربات أنظف، اليت أُنشئوإذ يعترف
  ، يف بلوغ ختلص تدرجيي عاملي من الرصاص يف وقود العربات،للبيئةبرنامج األمم املتحدة 

 بالسعي إىل )١٧( إىل التزامه مبوجب إعالن ديب بشأن اإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةوإذ يشري
لمواد الكيميائية فيما سد الثغرات والتغلب على أوجه التفاوت يف القدرات لتحقيق اإلدارة املستدامة ل

بني البلدان املتقدمة من ناحية والبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال من ناحية 
أخرى، وذلك بالتصدي لالحتياجات اخلاصة هلذه األخرية وتعزيز قدراا لتحقيق اإلدارة السليمة 

كثر أماناً مبا يف ذلك البدائل غري الكيميائية وذلك للمواد الكيميائية وتطوير منتجات وعمليات بديلة أ
  ،من خالل الشراكات والدعم التقين واملساعدة املالية

من االستراتيجية اجلامعة للسياسات التابعة للنهج ) د( ٧إىل الفقرة  أيضاًوإذ يشري 
ليمة بيئياً أكثر  ودعم استحداث وتنفيذ، ومواصلة ابتكار، بدائل ساالستراتيجي، اليت دف إىل تشجيع

أماناً، مبا يف ذلك اإلنتاج األنظف، واإلحالل املستنري لبدائل للمواد الكيميائية املثرية للقلق بوجه خاص 
  ،والبدائل غري الكيميائية

 على أنّ إقامة شراكة لدعم العمل املتضافر لتعزيز التخلّص التدرجيي من يوافق  - ١
 من خطة تنفيذ مؤمتر القمة ٥٧امهة هامة يف تنفيذ الفقرة الرصاص يف الطالء من شأا أن تشكل مس

  العاملي بشأن التنمية املستدامة وتنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية؛
إقامة شراكة عاملية لتعزيز التخلّص التدرجيي من الرصاص يف الطالء وذلك يقرر   - ٢

  الواردة يف التذييل ذا القرار؛ لالختصاصات وفقاً ورة املواد الكيميائيةاملؤمتر الدويل املعين بإدابرعاية 
احلكومات ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، واملنظمات املشتركة بني يشجع   - ٣

حلكومات، وسائر املنظمات الدولية، ومنظمات الصناعة أو األعمال التجارية، واملنظمات غري ا
تمع املدين، واملؤسسات األكادميية على املشاركة يف تلك الشراكة العاملية؛احلكومية ومنظمات ا  

بأنّ بلوغ أهداف الشراكة العاملية وغاياا سوف يقتضي موارد بشرية ومالية يسلّم   - ٤
واملنظمات غري  حلكوماتاوعينية كافية، ولذلك فهو يشجع مجيع احلكومات واملنظمات املشتركة بني 

  يف ذلك املنظمات من القطاع اخلاص، على توفري هذه املوارد بشكل طوعي؛احلكومية، مبا 
وحدة شؤون ][النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية[إىل أمانة يطلب   - ٥

أن تعمد، ] نامج األمم املتحدة للبيئةالتابعة لربشعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد املواد الكيميائية ب
  ود املوارد املتاحة، إىل تزويد الشراكة العاملية باخلدمات؛يف حد

 يف دوراته املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائيةالشراكة العاملية إىل تزويد يدعو   - ٦
  .القادمة بتقرير عن التقدم احملرز يف أعماهلا

                                                
  .SAICM/ICCM.2/INF/5الوثيقة   )١٦(
 .SAICM/ICCM.1/7املرفق األول من الوثيقة   )١٧(
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  التذييل

  الرصاص يف الطالء

 من خطة تنفيذ مؤمتر ٥٧نفيذ التدابري الواردة يف الفقرة تعزيز تعاملية بشأن شراكة اختصاصات ل
  القمة العاملي بشأن التنمية املستدامة فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من استعمال الرصاص يف الطالء

تعمال الرصاص يف االختصاصات التالية هي لشراكة عاملية بشأن التخلّص التدرجيي من اس   - ١
 اليت )١٨(،خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي بشأن التنمية املستدامة من ٥٧الفقرة  لتنفيذ اًالطالء وذلك دعم

  :اتفق املشاركني فيها على
التخلص التدرجيي من الرصاص يف الطالء ويف مصادر أخرى لتعرض اإلنسان لإلصابة، 
وبالعمل ملنع تعرض األطفال باخلصوص للرصاص ولتعزيز جهود الرصد واملراقبة ومعاجلة 

  .تسمم ذه املادةال
  .املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائيةتنشأ الشراكة العاملية حتت رعاية   - ٢

  اهلدف الشامل
 التنفيذ وذلك مبنع تعرض األطفال  من خطة٥٧تنفيذ الفقرة يتمثل اهلدف الشامل يف تعزيز   - ٣

ادة، ويف التقليل إىل أدىن حد من حاالت لإلصابة بالرصاص عن طريق الطالء الذي حيتوي على هذه امل
  .التعرض يف العمل لإلصابة بالرصاص يف الطالء

  الغايات
تتمثل الغايات العامة يف التخلص التدرجيي من صنع وبيع الطالء الذي حيتوي على الرصاص   - ٤

 األطفال والقضاء يف اية املطاف على املخاطر من هذا الطالء، ألنّ هذه املواد تسهم يف تعرض
  :أما الغايات احملددة فتتمثل يف. لإلصابة

إذكاء وعي السلطات احلكومية والتنظيمية، والدوائر الصناعية اخلاصة، واملصنعني،   )أ(  
واملستهلكني، والعمال، النقابات ومقدمي اخلدمات الصحية بسمية الرصاص يف الطالء وبتوافر بدائل 

   الناحية التقنية؛الرقي واآلمان منمن تتسم مبزيد 
حفز تصميم وتنفيذ برامج وقائية مالئمة خلفض واستبعاد املخاطر من استعمال   )ب(  

ويتعين عند استحداث عمليات للتخلص التدرجيي من الرصاص يف التجهيزات . الرصاص يف الطالء
  )١٩(؛]للعمالةو[ احلماية لصحة العمال لاملصنعة للطالء وضع ترتيبات لضمان انتقال يوفّر بشكل عاد

                                                
 ٤ -أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،   )١٨(

 .، املرفق٢، الفصل األول، القرار )والتصويب، A.03.II.A.1 األمم املتحدة، رقم املبيع منشور (٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
 .ذه املسألة خارج نطاق النهج االستراتيجيألنها تذهب " العمالة"اقترح أحد املسامهني حذف كلمة   )١٩(
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تقدمي املساعدة لصانعي الطالء الذين ال يزالون يصنعون ويسوقون طالءات حمتوية   )ج(  
  على الرصاص، وذلك لتمكينهم من التخلص التدرجيي من الرصاص يف طالءم؛

تعزيز وضع األطر التنظيمية الوطنية املالئمة لوقف صنع واسترياد وبيع واستخدام   )د(  
  على الرصاص يف تطبيقات يحتمل أن تسهم يف تعرض األطفال لإلصابة ذه املادة؛الطالء احملتوي 

 على تعزيز التصديق الدويل بواسطة طرف ثالث على مناسباًالعمل كلما كان األمر   )ه(  
منتجات الطالء اجلديدة وذلك ملساعدة املستهلكني على التعرف على الطالء والطبقات الكاسية غري 

   الرصاص؛احملتوية على
تقدمي التوجيهات وتعزيز املساعدة يف حتديد وخفض التعرض احملتمل للرصاص داخل   )و(  

املساكن وفيما حوهلا، مثل غبار البيوت، وكذلك يف مرافق رعاية الطفولة ويف املدارس اليت يوجد فيها 
لصناعية اليت تنتج أو  تقدمي التوجيهات واملساعدة إىل املرافق اأيضاًوينبغي . طالء حيتوي على الرصاص

تستخدم الطالء احملتوي على الرصاص وذلك من أجل خفض حاالت تعرض العمال لإلصابة ذه 
  .املادة

  العضوية
 إنّ الشراكة العاملية هي عالقة طوعية وتعاونية بني خمتلف األطراف، سواء كانوا أطرافاً  - ٥

 يتفق فيها مجيع املشاركني على العمل معاًحكوميني أو غري حكوميني أو من القطاع العام أو اخلاص، 
  .بانتظام لبلوغ اهلدف الشامل املتمثل يف التخلص التدرجيي من استخدام الرصاص يف الطالء

والشراكة العاملية مفتوحة أمام من يدعم هدفها من احلكومات واملنظمات املشتركة بني   - ٦
 أمام أي كيان أو فرد آخر يوافق أيضاً مفتوحة وهي. احلكومات وممثلني اتمع املدين والقطاع اخلاص

  . على العمل من أجل بلوغ هدف الشراكة
  :وسوف تشجع املشاركة من اموعات التالية  - ٧

  :ممثلو احلكومات الوطنية مبن يف ذلك احلكومات  ) أ(
 يف بلداا من استعمال الرصاص يف الطالء واليت اليت ختلّصت تدرجيياً  ‘١’

بادل اخلربات وتقدمي املساعدة إىل احلكومات اليت هي اآلن ترغب يف ت
  مستعدة للقيام بذلك؛

  اليت يزال يتم فيها بيع الطالء الذي حيتوي على الرصاص؛  ‘٢’
مثل منظمة الصحة العاملية (ممثلي املنظمات املشتركة بني احلكومات ذات الصلة   )ب(

عهد األمم ية ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وموبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدول
  ؛)املتحدة للتدريب والبحث

  ممثلو صناعة الرصاص وصناعة الطالء والطبقات الكاسية؛  )ج(
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ممثلو الشركات الدولية والوطنية اليت تصنع الطالء والطبقات الكاسية؛ ورمبا ممثلو   )د(
  منظماا املهنية ذات الصلة؛

  ة والوطنية املعنية بشؤون الطب والسكن والصحة العامة؛يالدولاملنظمات   )ه(
  األكادمييون من ذوي اخلربة يف ااالت ذات الصلة؛  )و(
ممثلو املنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية اليت تعمل على مسائل الصحة البيئية   )ز(

عي أو يف تنفيذ برامج الوقاية على واليت لديها خربة يف االتصال باجلمهور ويف تنظيم محالت إذكاء الو
  املستوى اتمعي أو الوطين؛

  .النقابات على املستوى احمللي والوطين والدويل وذلك من أجل حفز فعالية الشراكة  )ح(

  "الطالء الرصاصي"توجيهات بشأن تعريف عملي لعبارة 
  ":يالطالء الرصاص"تستخدم املعايري التالية كأساس عملي لتعريف عبارة   - ٨

 الطالء أو الدهان أو طالء اللّك أو األصباغ أو "الطالء الرصاصي"تشمل عبارة   )أ(
  امللمعات أو األكسية األولية أو الطبقات الكاسية املستخدمة يف أي غرض من األغراض؛

يضاف الرصاص للطالء أو الدهان أو طالء اللّك أو األصباغ أو امللمعات أو   )ب(
  لطبقات الكاسية؛األكسية األولية أو ا

يحدد جمموع تركيز الرصاص على أساس نسبة مئوية من وزن جمموع اجلزء غري   )ج(
  .الطيار من املنتج أو من وزن طبقة الطالء اجلافة

  األنشطة
  :قد تشمل أنشطة الشراكة ما يلي  - ٩

إجراءات مقترحة للتصدي للرصاص يف الطالء، مبا يف ذلك حاالت التعرض اهلامة   )أ(
  :نامجة عن تطبيقات سابقة للرصاص يف طالء املباينال

  تبادل املعلومات عن آثار الرصاص على الصحة؛  ‘١’
  تبادل املعلومات عن منافذ تعرض األطفال والكبار لإلصابة بالرصاص يف الطالء؛  ‘٢’
توفري خربة تقنية يف جمال تصميم وتنفيذ دراسات لتقييم توزع مستويات توزع   ‘٣’

  الدم لدى سكان الدول األخرى؛الرصاص يف 
   انتشار الرصاص يف الدم البشري؛تشجيع الدول على رصد الصحة لتقدير  ‘٤’
بناء القدرات وتبادل املعلومات عن رصد الصحة من أجل تقدير انتشار الرصاص يف   ‘٥’

  الدم البشري؛
وص بناء القدرات وتوفري التدريب من أجل بلوغ واحلفاظ على جودة عالية للفح  ‘٦’

  املختربية اليت تكشف عن الرصاص يف الدم؛
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 يف املياه مثالً(تشجيع الدول على إجراء رصد للكشف عن انتشار الرصاص يف البيئة   ‘٧’
  ؛)والتربة واحليوانات

  تبادل املعلومات عن مستويات الرصاص يف الطالءات يف خمتلف البلدان؛  ‘٨’
 ويف املقاطعات والواليات وجودة وطنياًتبادل املعلومات عن اللوائح والتشريعات امل  ‘٩’

  بشأن املستويات املسموح ا يف شىت البلدان لتركّز الرصاص يف الطالء؛
تبادل املعلومات عن نظم الوسم والتصديق فيما يتعلق حبضور الرصاص يف الطالء   ‘١٠’

  ومبستويات تركّزه؛
 من ختاذها للتخلص تدرجيياًمناقشة وتقدمي مساعدة تقنية بشأن التدابري اليت ميكن ا  ‘١١’

الرصاص يف الطالء ويف الطبقات الكاسية مثل الدهانات وامللمعات ومساحيق 
  الكساء عرب العامل؛

  تشجيع استعمال احلوافز املالية لدعم استخدام الطالء اخلايل من الرصاص؛  ‘١٢’
يح إال وضع مبادئ توجيهية الستحداث معايري وطنية، مبا يف ذلك معايري ال تب  ‘١٣’

  استخدام الطالء اخلايل من الرصاص؛
تشجيع الدول على اشتراط استعمال الطالء اخلايل من الرصاص دون غريه يف أنشطة   ‘١٤’

  البناء أو الترميم املدعومة بأموال حكومية؛
تقدمي توجيهات ومعلومات عن اإلنفاذ الفعال للمعايري الوطنية، مبا يف ذلك عن   ‘١٥’

  الطالء الرصاصي؛كيفية تفادي ريب 
بناء قدرة مسؤويل الصحة يف الوزارات والسلطات احمللية ويف املناجم على إنفاذ   ‘١٦’

  القوانني؛
توفري الدعم الدويل للبلدان النامية وذلك بصياغة أساليب أخرى لسن تشريع شامل   ‘١٧’

  بشأن التخلص التدرجيي الكامل من الطالء الرصاصي؛
قدمي الدعم الدويل لتعزيز ومواءمة التشريعات الوطنية القائمة اليت تبادل املعلومات وت  ‘١٨’

  تركّز على محاية الصحة العامة إزاء التخلص التدرجيي من الطالء الرصاصي؛
  تبادل املعلومات عن مدى توافر البدائل اليت تعوض مركّبات الرصاص يف الطالء؛  ‘١٩’
  الء؛يم خماطر بدائل مركّبات الرصاص يف الطتقي  ‘٢٠’
تقييم جدوى التخلص التدرجيي الطوعي من إنتاج الرصاص يف الطالء وذلك   ‘٢١’

  اإلقليمي؛) دون(بالتعاون مع دوائر األعمال والصناعة، مبا يف ذلك على املستوى 
  تشجيع جتار اجلملة والتجزئة على وقف مبيعات الطالء الرصاصي؛  ‘٢٢’
ل لتقدير مدى انتشار الطالء الرصاصي تشجيع الدول على إجراء استقصاءات للمناز  ‘٢٣’

  يف خمزوناا من املساكن؛
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وضع مبادئ توجيهية ذات توصيفات ألساليب حتليلية سهلة وجمموعات اختبار   ‘٢٤’
  للكشف عن الطالء الرصاصي؛

بناء القدرات وتوفري املعلومات واملعارف املتاحة لدى البشر ويف املختربات من أجل   ‘٢٥’
  ختربية للكشف عن الطالء الرصاصي؛تيسري الفحوص امل

بناء القدرات وتوفري املعلومات واملعارف ملساعدة املسؤولني يف طائفة من الوزارات   ‘٢٦’
  على االختبار للكشف عن الطالء الرصاصي؛

تبادل املعلومات عن األساليب الكفيلة بعدم إيواء األطفال واحلوامل يف املساكن   ‘٢٧’
  الء الرصاصي؛واملباين األخرى ذات الط

التقليل إىل أدىن حد من الطالء الرصاصي الذي سبق استعماله يف املباين وذلك   ‘٢٨’
  بواسطة االحتواء الفعال؛

تعزيز القضاء على الطالء الرصاصي يف املدارس وسائر املباين اليت يوجد ا األطفال،   ‘٢٩’
   حلساسية هؤالء إزاء الرصاص؛وذلك نظراً

ات عن االقتراحات بشأن وضع بطاقات حتذير على علب الطالء تبادل املعلوم  ‘٣٠’
اجلديدة وذلك للفت انتباه املستعملني إىل املخاطر الصحية اليت قد تنجم عن وجود 

  طالء رصاصي يف األسطح اليت يتم إعدادها إلعادة الطالء؛
الواجهات تبادل املعلومات عن األساليب اآلمنة للقيام بأنشطة إصالح أو ترميم على   ‘٣١’

اخلارجية والداخلية للمنازل واملباين األخرى اليت حتتوي على الطالء الرصاصي وذلك 
من أجل التقليل إىل أدىن حد من تعرض الساكنني والعمال لإلصابة ومن اإلطالقات 

  اليت قد تسهم يف التعرض لإلصابة يف املستقبل؛) مبا يف ذلك من النفايات(يف البيئة 
اء القدرات على كيفية االتصال مبقدمي اخلدمات الصحية ومقدمي مناقشة وبن  ‘٣٢’

الرعاية واألولياء إلطالعهم على كيفية التقليل إىل أدىن حد من تعرض األطفال 
لإلصابة بالرصاص الناجم عن خماطر الطالء الرصاصي، وذلك كجزء من اجلهود 

  ص يف املنازل؛املبذولة للتقليل من التعرض جلميع مصادر اإلصابة بالرصا
مناقشة اخلطوات الالزمة لتثقيف املرممني والدهانني وسائر املهنيني على كيفية   ‘٣٣’

  التقليل إىل أدىن حد من تعرض األطفال لإلصابة بالرصاص من الطالء الرصاصي؛
تبادل املعلومات عن اخلطوات الالزمة لتحذير العمال من ضعفهم وتعرضهم   ‘٣٤’

  سيما يف البلدان النامية؛ الصغرية واملتوسطة، والللرصاص يف املنشآت 
  تبادل املعلومات من أجل إذكاء وعي اجلمهور مبخاطر الطالء الرصاصي؛  ‘٣٥’
  تبادل املعلومات عن التخلص اآلمن من نفايات الطالء الرصاصي؛  ‘٣٦’
  .تطوير وج ملناولة وختزين النفايات احملتوية على الطالء الرصاصي  ‘٣٧’
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وبالتعاون مع الشركاء املعنيون، .  لنهج الراعي الرائدف يتم تطوير وتنفيذ األنشطة تبعاًوسو  - ١٠
بشأن كل نشاط إىل إعداد خطة عمل وجدول زمين وميزانية ) الرعاة الرائدون(يعمد الراعي الرائد 
  .وخطة جلمع األموال

 املنفذة من خالهلا  يف األنشطةوستضع وتطبق الشراكة العاملية آلية رصد لتعقّب التقدم احملرز  - ١١
  .أو بواسطتها

  أسلوب العمل
وسوف تستخدم فرص . أساساًتدير الشراكة العاملية أعماهلا بوسائل االتصال اإللكترونية   - ١٢

االجتماع بالتوازي مع االجتماعات اإلقليمية ألصحاب املصلحة يف النهج االستراتيجي ومع 
  .الوطنية بشأن إدارة املواد الكيميائيةاالجتماعات الدولية واإلقليمية و

النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد أمانة [وسوف تتلقى الشراكة العاملية الدعم من   - ١٣
نامج األمم التابعة لربشعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد وحدة شؤون املواد الكيميائية ب][الكيميائية

النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد أمانة [ر املوارد، تقوم  بتوافورهناً]. املتحدة للبيئة
نامج األمم التابعة لربشعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد وحدة شؤون املواد الكيميائية ب][الكيميائية

  :مبا يلي] املتحدة للبيئة
  توفري الدعم اإلداري واملكتيب؛  )أ(
  تيسري تبادل املعلومات؛  )ب(
، يف اجتذاب شركاء جدد للمشاركة يف الشراكة مناسباًساعدة، كلّما كان ذلك امل  )ج(

  . بالتقارير عن تقدم الشراكة العامليةاملؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائيةالعاملية؛ وتيسري تزويد 
  .يتم تعيني رئيس من ضمن األعضاء لتيسري التنسيق العام للشراكة العاملية  - ١٤

  رداملوا
) مالية أو عينية( يف الشراكة العاملية، بتقدمي موارد يلتزم كل كيان أو فرد، عندما يصبح عضواً  - ١٥

ويعمل األعضاء على حتديد املاحنني احملتملني ذوي الصلة، مبا يف . أو خبربة لتطوير وتنفيذ أنشطة الشراكة
م مصلحة يف تقدمي املوارد ألنشطة ذلك املاحنني احلكوميني واملاحنني املؤسسيني اآلخرين الذين هل

  .الشراكة
والشركاء املهتمون وضع ميزانية وخطة جلمع ) الرعاة الرائدون(وسيتوىل الراعي الرائد   - ١٦

وتشجع البلدان واملنظمات القادرة على تلبية االحتياجات احملددة من املوارد على القيام . األموال
رات مقترحات املشاريع إىل برنامج البداية السريعة التابع للنهج وسيتم اتباع عملية تقدمي مذك. بذلك

  .االستراتيجي
_____________  


