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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

  ةالثاني الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥ - ١١، جنيف
  *قت من جدول األعمال املؤ٥البند 

 التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية

  )١(للمنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائيةتقرير الدورة اخلامسة 

  مذكرة من األمانة

للمنتدى دورة اخلامسة التنفيذي لتقرير ال، املوجز  لعلم املؤمتر،ة بأن تعممـتتشرف األمان  
 ٢٩ إىل ٢٥من   بودابست يف الفترة يفت عقدة، اليتائياحلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيمي

 العنوان  علىالتقرير الكاملوميكن الرجوع إىل . ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
http://www.who.int/ifcs/documents/forums/forum5/report/en/index.html. 

 

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1.  

 .ومل يتم حتريره رمسياًتورد نسخة من املوجز التنفيذي بشكله الوارد   )١(

http://www.who.int/ifcs/documents/forums/forum5/report/en/index.html
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 املرفق

  

 

IFCS/FORUM-V/05w 
 اإلنجلیزیة :النسخة األصلیة

 ٢٠٠٦تمبر سب/ أیلول٣٠

  
  

 املنتدى اخلامس
 

 اجللسة اخلامسة
 للمنتدى

 احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية
 

 
 بودابست، ار

 ٢٠٠٦ سبتمرب ٢٩ - ٢٥
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 التقرير النهائي

 
 التنفيذي املوجز
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 التنفيذي املوجز

 البنود والتوصيات اليت مت االتفاق عليها يف املنتدى اخلامس

  مقدمة
يف الفترة ) املنتدى اخلامس(تدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية مت عقد اللجنة اخلامسة للمن

شاركت  . يف بودابست بار، حيث قامت باستضافته احلكومة ارية٢٠٠٦ سبتمرب ٢٩-٢٥من 
ست وتسعون حكومة يف االجتماع، إىل جانب ثالثني ممثالً من إحدى عشر منظمة حكومية دولية 

 . من أربع وأربعني منظمة غري حكوميةوسبع ومثانني ممثالً

هو عبارة عن آلية ) أو املنتدى(جتدر اإلشارة إىل أن املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية 
للمشاركة دف إىل توفري توجيهات سياسية واستراتيجيات لإلدارة اجليدة للمواد الكيميائية على 

ويتيح املنتدى للدول فرصة وضع القضايا على جدول األعمال  .الدوليةاملستويات ا لقومية واإلقليمية و
وقد مت  .الدويل والتأكيد على احتياجاا وخماوفها اخلاصة فيما يتعلق بتحسني إدارة املواد الكيميائية

  استجابة لتوصية مت تبنيها يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد يف١٩٩٤تأسيس املنتدى يف 
 .١٩٩٢نريو بالربازيل عام ا جيريو د

وقد وضع املنتدى احلكومي الدويل اخلامس املعين بالسالمة الكيميائية يف عني االعتبار التقدم الذي مت 
وقد حدد املنتدى اخلامس منهج  .إجنازه بشأن التعهدات والتوصيات اليت صدرت عن املنتدى الرابع

 .العمل يف عدد من اجلوانب اجلديدة

 .ما يلي التوصيات والبنود اليت مت االتفاق عليها يف إطار املنتدى اخلامسوفي
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 قرار بشأن مستقبل املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية

 اجللسة اخلامسة للمنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية

  ،٢٠٠٦ سبتمرب ٢٩إىل  ٢٥ بودابست، بدعوة من حكومة ار، من يف بعد االجتماع
 من قبل )SAICM(النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  وفيما يتعلق بتبين

  ،٢٠٠٦ فرباير ٦ يف )ICCM(املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية 
 مواصلة دوره  بدعوة املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية للمنتدى من أجلوفيما يتعلق

اهلام يف توفري منتدى مفتوح وشفاف وشامل بغية مناقشة القضايا ذات االهتمام املشترك والقضايا 
اجلديدة والناشئة، وبغية مواصلة اإلسهام من خالل تنفيذ النهج االستراتيجي وعمل املؤسسات 

  واملنظمات الدولية املتعلقة باملواد الكيميائية،
متعدد اجلوانب الذي لعبه املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة  الفريد وتقديراً للدور

الكيميائية باعتباره منتدى مفتوحاً وشفافاً لتبادل األفكار بني احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية 
  واملنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك املنظمات من القطاع اخلاص، مما سهل بناء اإلمجاع،

  ،بة يف استمرار مثل ذلك املنتدى للرغوتقديراً
 باحلاجة إىل استخدام املوارد البشرية واملالية بكفاءة ولتجنب تكرار املهام وفيما يتعلق

وجوانب العمل من أجل تدعيم تطبيق النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية للسماح 
  .دويل املعين بالسالمة الكيميائيةباستمرار الدور اهلام الذي يلعبه املنتدى احلكومي ال

سكرتارية املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية بإقامة عالقة  تطالب  - ١
  وثيقة مع سكرتارية النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية،وتعاون عمل 

الكيميائية للمشاركة يف سكرتارية النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد  تدعو  - ٢
  كافة االجتماعات املنظمة للمنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية حسبما أمكن،

 تشكيل جمموعة عمل من أجل إعداد مسودة قرار، من بني أشياء أخرى، من تقرر  - ٣
 واملهام املستقبلية خالل مؤمترات عن بعد والربيد اإللكتروين وغريها من وسائل االتصاالت حول الدور

للمنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية، مبا يف ذلك خيارات الترتيب املؤسسي ودراسة 
سكرتارية مشتركة مع النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، مع االنتباه إىل احلاجة إىل 

ويل املعين بإدارة املواد الكيميائية، ومسامهته يف تطبيق النهج جتنب التكرار، وعالقته احملتملة مع املؤمتر الد
  .االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، من أجل دراستها يف املنتدى السادس

أو أحد ( قصر العضوية واملشاركة يف جمموعة العمل على أعضاء اللجنة الدائمة تقرر  - ٤
أن تتم دعوة نقاط التركيز اإلقليمية اخلمس للنهج االستراتيجي ، و)املعينني من قبل اللجنة الدائمة

أو أحد املعينني من قبل منطقة من خالل نقطة تركيز النهج (لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية 
  للمشاركة كأعضاء يف جمموعة العمل،) االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
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وصيات جمموعة العمل، وقبل املؤمتر الدويل املعين بإدارة  أنه، اعتماداً على تتقرر  - ٥
املواد الكيميائية التايل، ينبغي أن يقترح املنتدى السادس، إذا قرر ذلك، مسودة قرار بغية أن يقوم املؤمتر 

  الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية بدراستها،
لنظر يف تدعيم اجتماع املنتدى ، ألسباب تتعلق بالتآلف وتقليل التكلفة، على احتث  - ٦

احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية الذي سيعقد على التوايل إىل جانب اجتماعات دولية أخرى 
  ذات صلة مثل املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية،

 مبا يف كافة احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، تدعو  - ٧
ذلك املنظمات من القطاع اخلاص، إىل توفري موارد مالية وعينية طواعية بغية دعم السكرتارية يف تنفيذ 

  .املهام املنوطة ا
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 موضوعات املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية املقبل

 )٢(دياتالفرص والتح: اجلزيئات الدقيقة واملواد الدقيقة وتكنولوجيا النانو  - ١

اجلمهور واملنظمات غري احلكومية وجلنة األمم (احلوار مع األطراف املعنية /البعد العام  •
املتحدة االقتصادية ألوروبا واملنظمات احلكومية الدولية والعلوم والصناعة واالحتادات 

  )التجارية والسياسة
  ستهلك والبيئةدعم اإلجراءات االحتياطية فيما يتعلق بالصحة املهنية وسالمة امل  •
مثل مبادئ السيطرة على النفس وقواعد السلوك (اختاذ إجراءات صناعية تطوعية   •

  )ولةؤوالرعاية املس
الترويج للمخزون القومي حول استخدام اجلزيئات الدقيقة ووضع سيناريوهات   •

  للتعرض
  تعديل قيم حدود التشريعات احلالية، إذا كان ذلك ضرورياً  •
 بني الدول الصناعية والدول النامية والدول ذات االقتصاديات اليت كيفية سد الفجوة  •

 متر مبرحلة انتقالية

 )٣(التراكم البيولوجي املستمر واملواد السامة  - ٢

  تقييم األخطار وتقييم املخاطر  •
 إدارة املخاطر  •

 املعادن  - ٣
  الزرنيخ  •
  الكروم  •
  النيكل  •
  الزئبق  •
  الرصاص  •
  الكادميوم  •
 ثقيلة سامة أخرىمعادن   •

 البدائل/اإلحالل  - ٤
  اإلحالل كمبدأ  •
  إحالل املواد  •

                                                
طبقت بعض ان. االقتراحات) ١(بينما مت اقتراح هذه املوضوعات، عرب بعض املشاركني عن خماوفهم بشأن   )٢(

  .املخاوف أيضاً على قوائم النقاط الفرعية
من االستراتيجية السياسية ) د (١٤أشار أحد املشاركني أن هذا ميكن تناوله بطريقة أفضل من خالل اهلدف   )٣(

  .قييمالطموحة للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية فيما يتعلق بتحديد أولويات تلك املواد ألغراض الت
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  إحالل مبيدات اآلفات املرتبطة باحلد من الفقر  •
  اإلحالل داخل دورة املنتج  •
 )٤()ح(النقطة ) د( البند ١٤اإلحالل يف ضوء الفقرة   •

 متابعة املوضوعات النشطة احلالية  - ٥
  )سات استرشاديةدرا/دراسات حالة(االحتياطات   •
  )مع اقتراح التركيز على املبيدات احلشرية(احلد من املواد الكيمائية والفقر   •
  الفجوة املتسعة  •
  لعب األطفال والسالمة الكيميائية  •
 الصحة والسالمة املهنية  •

 )٥(املخلفات اإللكترونية  - ٦

  احلوار على جوانب متعددة األبعاد  •
ل، مثل املنتجات اليت أوشكت فترة صالحيتها زة باعناصر ليست مدرجة يف اتفاقي  •

  على االنتهاء
 مشاركة اخلربات والتكنولوجيا، مثل إعادة التصنيع  •

  )بدون البدائل(إدارة اآلفات والكميات املوجهة البيئية واملتكاملة   - ٧
  التلوث باملواد الكيميائية :مياه الشرب  - ٨

  معايري مياه الشرب العاملية  •
  جيات املراقبةاستراتي  •
  استراتيجيات اإلدارة  •
 بناء القدرات يف الدول النامية من أجل تنفيذ املعايري وبرامج املراقبة  •

                                                
أن املواد الكيميائية أو االستخدامات الكيميائية اليت متثل خطورة غري معقولة  "٢٠٢٠من أجل ضمان حبلول   )٤(

وال ميكن إدارا على صحة اإلنسان والبيئة وفقا ملا يراه العلم ووفقاً لتقييم املخاطر مع الوضع يف االعتبار التكاليف 
أماناً وفعاليتها، لن يتم استخدامها بعد ذلك أو لن يتم استخدامها يف تلك والفوائد إىل جانب توافر بدائل أكثر 

  ."األغراض
املواد  :تشمل جمموعات املواد الكيميائية اليت ميكن ترتيب أولوياا من أجل تقييمها والدراسات ذات الصلة ما يلي"

البيولوجي الشديد والدائم، واملواد الكيميائية ذات التراكم البيولوجي بشكل دائم واملواد السامة، واملواد ذات التراكم 
املسرطنة أو املشوهة أو اليت تؤثر بشكل عكسي، إىل جانب أشياء أخرى، على األجهزة التناسلية أو أجهزة اإلفرازات 

ليت تثري قلقاً الداخلية أو جهاز املناعة أو اجلهاز العصيب، وامللوثات العضوية الثابتة، والزئبق واملواد الكيميائية األخرى ا
واملواد الكيميائية اليت يتم إنتاجها أو استخدام بكميات كبرية؛ واملواد ذات االستخدامات املختلفة، واملواد ، عاملياً

  ".الكيميائية األخرى اليت تثري قلقاً على املستوى الوطين
  ."املعادن"أوضح بعض املشاركني أن القضية قد تكون مرتبطة مبوضوع   )٥(
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 )٦(التجارة غري الشرعية يف املواد اخلطرة والسامة  - ٩

االستراتيجية السياسية الطموحة للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية   - ١٠
  الدويلوخطة العمل

تشمل جمموعات املواد الكيميائية اليت ميكن ترتيب أولوياا من أجل تقييمها "  •
املواد ذات التراكم البيولوجي بشكل دائم واملواد  :والدراسات ذات الصلة ما يلي

السامة، واملواد ذات التراكم البيولوجي الشديد والدائم، واملواد الكيميائية املسرطنة 
يت تؤثر بشكل عكسي، إىل جانب أشياء أخرى، على األجهزة أو املشوهة أو ال

التناسلية أو أجهزة اإلفرازات الداخلية أو جهاز املناعة أو اجلهاز العصيب، وامللوثات 
العضوية الثابتة، والزئبق واملواد الكيميائية األخرى اليت تثري قلقاً عاملياً، واملواد 

 بكميات كبرية؛ واملواد ذات االستخدامات الكيميائية اليت يتم إنتاجها أو استخدام
 ".املختلفة، واملواد الكيميائية األخرى اليت تثري قلقاً على املستوى الوطين

  مسودة خطة العمل الدويل للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  - ١١
لدويل املعين بإدارة املؤمتر ا/النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية"  •

  " بنود اجلدول ج١/٤ - املواد الكيميائية
إعداد تقرير يتضمن معلومات موضوعية من أجل دعم دراسة املؤمتر الدويل املعين   •

بإدارة املواد الكيميائية للموضوعات والبنود الواردة يف اجلدول ج اخلاص مبستندات 
املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد /يميائيةالنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الك

 )٧(.الكيميائية

                                                
ي النظر يف نتائج ورشة عمل النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وبرنامج األمم املتحدة ينبغ  )٦(

  .)٢٠٠٦ نوفمرب ٨-٦(للبيئة يف مجهورية التشيك 
  .http://www.chem.unep.ch/saicmاملوقع اإللكتروين   )٧(

http://www.chem.unep.ch/saicm
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 تطبيق االحتياطات يف سياق السالمة الكيميائية

حدد املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية جمموعة من اخلطوات التالية لدعم الدول النامية 
 ترغب يف االستفادة من األساليب واألدوات يف والدول ذات االقتصاديات اليت متر مبرحلة انتقالية واليت

وقام املنتدى بتصنيف اخلطوات التالية إىل . تطبيق االحتياطات يف أنشطة إدارة املواد الكيماوية احمللية
  :جانبني عامني

توفري معلومات للدول النامية والدول ذات االقتصاديات اليت متر مبرحلة انتقالية حول أدوات   - ١
أو تطبيق االحتياطات على املستوى /اذ القرارات من أجل مواجهة الغموض ووأساليب اخت

  :الداخلي، مبا يف ذلك
تضم أدوات من ) تتضمن روابط ألدوات خمتلفة بدالً من بناء بنية حتتية كاملة(بوابة   -أ 

  ؛نيةخمتلف اجلهات املعنية لتسهيل الوصول من قبل اجلهات املع
من أدوات وأساليب تطبيق االحتياطات واليت ميكن جمموعة أدوات حتدد سلسلة   -ب 

استخدامها من قبل الدول النامية والدول ذات االقتصاديات اليت متر مبرحلة انتقالية 
ذلك اعتماداً على سياق وغريها من اجلهات املعنية وحتديد طريقة تطبيقها وسبب 

  ؛استخدامها
دوات واألساليب املستخدمة من قبل أمثلة حلاالت عملية، إجيابية وسلبية، بشأن األ  -ج 

  ؛الدول وغريها من األطراف املعنية
قائمة بنقاط االتصال بالدول وغريها من اجلهات املعنية للحصول على مزيد من   -د 

 .املعلومات حول األدوات واألساليب

 وضع مبادرات لبناء القدرات ومشاركة املهارات من أجل دعم استخدام األدوات واألساليب  - ٢
أو تطبيق االحتياطات على املستوى الداخلي، مبا يف /الختاذ القرارات يف مواجهة الغموض و

  :ذلك
  ؛مشاركة واسعة من األطراف املعنيةعقد ورش عمل مشتركة مع   -أ 

روس املستفادة احلوار املستمر بني الدول واألطراف املعنية ملشاركة الد  -ب 
  ؛األساليب/واألدوات

استرشادية يف الدول النامية والدول ذات االقتصاديات اليت متر إعداد مشروعات   -ج 
مبرحلة انتقالية حول تطبيق أدوات وأساليب تنفيذ االحتياطات املتعلقة بالسالمة 

 .الكيميائية اليت ميكن لكافة األطراف املعنية املشاركة فيها

  :االعتراف بأمهية اآلليات من أجل
  فادة من األمثلة املقدمة، اإلجيابية والسلبية؛مشاركة املعلومات والدروس املست  •
  تدعيم احلوار متعدد الطوائف؛  •
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بناء القدرات يف الدول النامية والدول ذات االقتصاديات اليت متر مبرحلة انتقالية حول   •
أو تطبيق /تطبيق أدوات وأساليب اختاذ القرارات من أجل مواجهة الغموض و

 ،االحتياطات على املستوى الداخلي

يطالب املنتدى باختاذ اإلجراءات بني الفترة احلالية واملنتدى السادس من أجل تطبيق اخلطوات التالية 
وينبغي وضع . احملددة دف املسامهة يف تطبيق النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

  :النقاط التالية يف االعتبار عند تطبيق هذه اخلطوات
يب واألدوات اليت سيتم إدراجها يف آلية حمتملة ملشاركة املعلومات نطاق األسال  )١

  واملهارات؛
  اللوائح والتشريعات والتطبيقات الداخلية املختلفة يف عني االعتبار؛  )٢
املبادرات احلالية اليت أطلقتها املنظمات احلكومية الدولية واحلكومات احمللية من أجل   )٣

  عاون؛تقليل تكرار اجلهود وحتسني الت
 األطراف املعنية طرق توفري األدوات احلالية بشكل أكرب للحكومات وغريها من  )٤

  ؛بالدول النامية
  اجلوانب احملتملة للمشروعات الوطنية االسترشادية؛  )٥
 .املصادر احملتملة للدعم املايل التطوعي من أجل تطبيق اإلجراءات احملددة  )٦

تاحة مثل تلك املعلومات وتقدمي املساعدة واألدوات يدعو املنتدى املشاركني ويشجعهم على إ
  .واألساليب كما هو موضح أعاله
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 احلاجة إىل مزيد من اإلجراءات الدولية؟ :املعادن الثقيلة

 بيان بودابست بشأن الزئبق والرصاص والكادميوم

لسة ، يف اجل٢٠٠٦ سبتمرب ٢٩ إىل ٢٥يف بودابست، بدعوة من حكومة ار، من  بعد االجتماع
 سبتمرب ٢٩- ٢٥اخلامسة للمنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية املنعقد يف الفترة من 

  ،]٢٠٠٦ سبتمرب ٢٣ويف احلدث اجلانيب املتعلق باملعادن الثقيلة حتت رعاية سويسرا يف [ ٢٠٠٦
  ،صاص والكادميوم على مستوى العامل باآلثار البيئية والصحية للزئبق والرنعترف 

 باإلجراءات الدولية احلالية واملخططة لتدعيم احلد من خماطر الزئبق والرصاص والكادميوم يف نعترف
منتديات أخرى مثل، برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للتنمية 

األمم املتحدة االقتصادية الصناعية ومنظمة التعاون ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث وجلنة 
  ،ألوروبا ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية

، على سبيل املثال، العمل املستمر يف الربنامج العاملي للزئبق التابع لربنامج األمم املتحدة نضع يف االعتبار
يمات الدولية للكادميوم والرصاص سيتم رفع تقارير ا إىل الس اإلداري للبيئة مع مالحظة أن التقي

  ،٢٠٠٧ألمم املتحدة للبيئة يف عام لربنامج ا
  ، قلق الدول النامية بشأن صادرات املنتجات احملظورة إىل تلك الدولنضع أيضاً يف االعتبار

الرصاص والكادميوم من خالل مزيد باحلاجة إىل مواجهة املخاطر اليت يشكلها الزئبق وأيضاً  نعترف
  ،ة والدولية واحمللية، حسبما أمكنمن اإلجراءات الدولية واإلقليمي

 بأن اجلهود احلالية للتقليل من استخدام الزئبق واحلد من انبعاثاته مل تواجه حىت اآلن نعترف أيضاً
  ،توسيعها وتوفري الدعم الكايف هلااملخاطر الدولية بشكل تام ويلزم 

ف بأمهية الوعي العام واالتصاالت وتبادل املعلومات والتعليم على كافة املستويات وبناء القدرات نعتر
  ،ر على الزئبق والرصاص والكادميوممن أجل تنفيذ إجراءات احلد من املخاط

على التزامنا ببيان باهيا بشأن السالمة الكيميائية وبيان ديب بشأن اإلدارة الدولية للمواد نؤكد 
وثيقة ، ١٩، الفصل ٢١يائية، وعلى حنو خاص األهداف الرئيسية املوضحة يف جدول األعمال الكيم

، ٢٣، خطة جوهانسربج لتنفيذ البند س من الفقرة ٢٠٠٠أولويات العمل فيما بعد املنتدى الثالث 
، الفقرة ية للمواد الكيميائيةوأهداف االستراتيجية السياسية الطموحة للنهج االستراتيجي لإلدارة الدول

١٤،  
ندعو إىل أن يقوم املشاركون يف املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية ببدء   - ١

  ؛إجراءات ملواجهة التأثري الصحي والبيئي للزئبق والرصاص والكادميوم
يق تلك الغاية ندعو منظمة الصحة العاملية وغريها إىل تدعيم اإلجراءات اهلادفة إىل حتق  - ٢

  ؛ملتها وتوسيعهاوتك
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حنث املشاركني يف املنتدى على بدء اإلجراءات ومتابعتها وتكثيفها، حسبما أمكن، من أجل   - ٣
مواجهة حركة اإلمدادات الزائدة (تقليل إمدادات الزئبق على املستوى الدويل من خالل إجراءات مثل 
رات بغية منع إعادة دخول الزئبق من الزئبق ومن خالل العديد من اإلجراءات احملتملة، مثل منع الصاد

  ؛الزائد إىل السوق العاملي واإلاء التدرجيي على مستوى العامل لإلنتاج الرئيسي للزئبق
ندعو الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي واموعات املعنية، وبصفة خاصة   - ٤

 إذا أمكن، مبا يف ذلك استخدام اموعات الصناعية، للنظر يف العديد من األنشطة، أو استخدامها
الزئبق والرصاص والكادميوم وختزينهم وإعادة تدويرهم والتخلص منهم على حنو ال يضر بالبيئة، 
وبرامج الشراكة واالتفاقيات التطوعية إىل جانب اآلليات األخرى األكثر إلزاماً حسبما أمكن، بغية 

  ؛كادميومدعم إدارة املشكالت املتعلقة بالزئبق والرصاص وال
تقوية اإلجراءات ] النظر يف تدعيم[ندعو الس اإلدارة لربنامج األمم املتحدة للبيئة إىل   - ٥

  ؛التطوعية على املستوى الدويل بشأن الزئبق والرصاص والكادميوم
كما ندعو جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل إعطاء أولوية كبرية الختاذ مزيد من   - ٦

ات حلماية الصحة البشرية والبيئة من املخاطر الناجتة عن الزئبق، عالوة على اختاذ إجراءات اإلجراء
مناسبة للوقاية من خماطر الرصاص والكادميوم، وذلك من خالل تقييم احلاجة إىل اختاذ مزيد من 

ونياً اإلجراءات ووضع جمموعة من اخليارات يف االعتبار مبا يف ذلك إمكانية وضع آلية ملزمة قان
وكذلك إقامة شراكات وغريها من األنشطة األخرى، باإلضافة إىل إجراء مناقشات مستمرة حول هذه 

  ؛املوضوعات
ندعو الس اإلداري لربنامج األمم املتحدة للبيئة إىل النظر يف حتديد استخدام عاملي للزئبق   - ٧
  ؛أو هدف احلد من االنبعاثات/و
حلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية على دعم مزيد من حنث املشاركني يف املنتدى ا  - ٨

مناقشات املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف إطار عمل النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية 
للمواد الكيميائية من أجل احلد من خماطر الزئبق والرصاص والكادميوم مع التركيز بشكل خاص على 

  ؛الدول النامية واالقتصاديات اليت متر مبرحلة انتقالاحتياجات 
حنث أيضاً املشاركني يف املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية على دعم   - ٩

  ؛الشراكات الدولية للحد من الزئبق واملسامهة فيها
ستراتيجي لإلدارة الدولية حنث املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف إطار النهج اال  - ١٠

للمواد الكيميائية على النظر يف اإلجراءات على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية اخلاصة 
بالزئبق والرصاص والكادميوم حيثما أمكن مع التركيز بشكل خاص على احتياجات الدول النامية 

  ؛واالقتصاديات اليت متر مبرحلة انتقال
 . الدول املتقدمة وغريها من الدول املهيأة للقيام بذلك، إىل تدعيم هذه األنشطةندعو  - ١١

يشكر املشاركون يف املنتدى اخلامس حكومة سويسرا على استضافتها ومبادرا يف رعاية حدث جانيب 
 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٣ست، خاص باملعادن الثقيلة يف بوداب
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  لعب األطفال والسالمة الكيميائية
ش املنتدى املخاطر الكيميائية احملتملة الناجتة عن لعب األطفال واملرتبطة بالتعرض للمواد الكيميائية، ناق

ومسألة انتشار األضرار ذات الصلة باملواد الكيميائية، واألساليب احلالية املتبعة لتقييم املخاطر الكيميائية 
ل من األضرار الكيميائية الناجتة عن لعب احملتملة، باإلضافة إىل اإلجراءات املتخذة حلماية األطفا

  .األطفال
  :ملنتدى ببنود اإلجراءات التاليةوقد أوصى ا

أو حساسيتهم هلا، ونظراً لالفتقار إىل معلومات /نظراً لزيادة تعرض األطفال للمواد الكيميائية و  - ١
شجع املنتدى علمية بشأن املواد الكيميائية يف لعب األطفال وتأثريها على صحة األطفال، ي

وينبغي . استخدام أساليب وأدوات الوقاية واالحتياط لضمان أن لعب األطفال تلك آمنة
  استخدام تلك األدوات واألساليب من قبل

  مصممي األلعاب ومصنعيها  •
  متخذي القرارات يف عمليات توريد لعب األطفال وبيعها  •
 لعب األطفالاحلكومات واجلهات التنظيمية املتخصصة يف جمال سالمة   •

ونظراً للفجوة املعلوماتية احلالية، يشجع املنتدى احلوار بني احلكومات ومصنعي لعب األطفال،   - ٢
مبا يف ذلك هؤالء الذين يف القطاع غري الرمسي بالدول النامية والدول اليت متر مبرحلة انتقالية، 

   بغيةوبائعي التجزئة وجمموعات املستهلكني وغريهم من األطراف املعنية
حتديد املواد الكيميائية املستخدمة يف لعب األطفال اليت تشكل قلقاً وخيارات احتمالية   •

  استبداهلا
وضع استراتيجيات ملشاركة املعلومات اخلاصة باملواد الكيميائية اليت يشيع استخدامها   •

  ثار الضارة الناجتة عن استخدامهايف لعب األطفال، واآل
 على حتديد نتائج مراقبة احملتوى الكيميائي للعب األطفال تشجيع الدول واملناطق  •

  ع الدول واألطراف املعنية األخرىومشاركتها م
تدعيم البحث يف آثار املواد الكيميائية على سالمة املنتجات وصحة األطفال يف ظل   •

  استخدام لعب األطفال
مة الكيميائية ولعب تدعيم اجلهود التعليمية الرامية إىل زيادة الوعي بقضايا السال  •

األطفال بني اموعات اهلامة، مثل اآلباء واألطفال ومتخصصي الرعاية الصحية 
 ة واملتوسطة والقطاع غري الرمسيوجهات التصنيع الصغري

والفوارق املوجودة يف ) مبا يف ذلك اإلنترنت(نظراً للزيادة يف التجارة الدولية يف لعب األطفال   - ٣
 هذه اللعب على مستوى العامل، تشجع احلكومات واجلهات الصناعية على معايري السالمة يف

. العمل حنو وضع إرشادات لسالمة لعب األطفال وحتقيق التوافق بني املعايري الدولية اخلاصة
  :وقد تشتمل النقاط اهلامة اليت جيب التعامل معها على ما يلي

  . اللعب وتوثيقهحتديد حمتوى املواد الكيماوية املوجودة يف هذه  •
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اختاذ إجراءات من أجل منع استخدام لعب األطفال اليت حتتوي على مواد كيماوية   •
  .سامة مثل الرصاص والزئبق، واليت حيتمل أن يترتب عليها آثار سامة

اختاذ إجراءات حلماية األطفال من التعرض للمواد الكيميائية اخلطرة املضمنة يف لعب   •
  األطفال

 .السالمةوضع ملصقات   •

____________  
  


