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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

للمؤتمر الدولي التابع المفتوح العضوية  الفريق العامل
 المعني بإدارة المواد الكيميائية

 االجتماع الثاني
 1054 ديسمرب/لكانون األو  57 - 51، جنيف
  *( من جدول األعمال املؤقتأ) 1البند 

األخرى ذات  والمسائلالسياسات الناشئة  مسائل
 ما يتعلق بمسائل: تقرير عن التقدم المحرز فياألهمية

 السياسات الناشئة

 األهميةاألخرى ذات  والمسائلالسياسات الناشئة ما يتعلق بمسائل التقدم المحرز في

 مذكرة من األمانة
 مقدمة -أواًل 

 14تتمثل إحدى وظائف املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية، على النحو الوارد يف الفقرة  - 5
تركيز االهتمام، ’’)ي( من اسرتاتيجية السياسات اجلامعة للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف 

توافق حني ظهورها والتوصل إىل السياسات  املسائل الناشئة يف جمالة بشأن ئالئماملجرااات اإلوالدعوة إىل اختاذ 
 .‘‘العمل التعاوينيف اآلراا بشأن أولويات 

، واملواد الكيميائية يف املنتجات، والتكنولوجيات الدهاناتوقد حدد املؤمتر قضايا الرصاص يف  - 1
دورة حياة املنتجات اإللكرتونية والكهربائية واملواد الكيميائية النانوية، واملواد النانوية املصنعة واملواد اخلطرة ضمن 

 الغدد الصماا باعتبارها قضايا سياسات ناشئة. املعيقة لعمل
القرار  1051أيلول/سبتمرب  15إىل  57واعتمد املؤمتر خئالل دورته الثالثة اليت عقدت يف نريويب من  - 3

واالنتقال إىل  فلورية،بري البشأن إدارة املواد الكيميائية  3/3لقرار بشأن قضايا السياسات الناشئة، وا 3/1اجلامع 
يتضمنان سلسلة من اإلجرااات التعاونية اليت يتعني أن يتخذها أصحاب املصلحة للنهج ومها بدائل أكثر أماناً، 

 الدورتني املؤدية إىل الدورة الرابعة للمؤمتر. بنياالسرتاتيجي خئالل فرتة ما 

                                                 
* SAICM/OEWG.2/1. 
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هتمام إىل الواائق التالية اليت أعداها املنممات املشاركة املعنية يف الربنامج املشرت  بني ويسرتعي اال - 4
اليت توفر معلومات إضافية عن التقدم احملرز يف هذه و املنممات املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، 

 القضايا:
 انات احملتوية على الرصاصتقرير االجتماع الثالث للتحالف العاملي للتخلص من الده )أ(

 ؛(SAICM/OEWG.2/INF/9)انمر 
 ؛(SAICM/OEWG.2/INF/10)انمر  تقرير عن التكنولوجيات النانوية واملواد النانوية املصنعة )ب(
)انمر  مشروع مقرتح بشأن برنامج للمواد الكيميائية يف املنتجات )ج(

SAICM/OEWG.2/INF/11)؛ 
)انمر رفة املواد الكيميائية يف املنتجات وسلسلة اإلمداداتإعداد قضية األعمال بشأن مع )د(

SAICM/OEWG.2/INF/12)؛ 
تقرير اجتماع فريق اخلرباا الذي استضافته اليونيدو بشأن املواد اخلطرة يف دورة حياة  )ه(

 ؛(SAICM/OEWG.2/INF/13)انمر  املنتجات الكهربائية واإللكرتونية
 ملواد اخلطرة يف دورة حياة املنتجات الكهربائية واإللكرتونيةجتميع ألفضل املمارسات بشأن ا )و(

 .(SAICM/OEWG.2/INF/14)انمر 
 للفريق العامل المفتوح العضوية الممكنةاإلجراءات  -ثانياً 

 :يف القيام مبا يلي قد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية - 1
 :السياسات الناشئة مبسائلفيما يتعلق  )أ(

مبا يف  ،السياسات الناشئة مسائلمن  مسألةالتقدم احملرز يف كل  استعراض ‘5’
املواد املعىن بإدارة ذلك ما إذا كانت اإلجرااات اليت طلبها املؤمتر الدويل 

 تنفذ بصورة كافيه؛ مسألةالكيميائية بشأن كل 
من  مسألةالنمر يف التوصيات املتعلقة مبواصلة اإلجرااات التعاونية بشأن كل  ‘1’

 السياسات الناشئة حسب مقتضى احلال؛ ئلمسا
وفيما يتعلق بإدارة املواد الكيميائية البريفلورية واالنتقال إىل البدائل األكثر أمناً، استعراض  )ب(

 التقدم احملرز يف إدارة هذه املواد الكيميائية، واالنتقال إىل البدائل األكثر أمناً.
 السياسات الناشئة مسائلفيما يتعلق بملخص التقدم المحرز  -ثالثاً 
 الدهاناتالرصاص في  -ألف 

 الوالية - 1
، يف األصباغ استخدام الرصاص للتخلص منأقر املؤمتر، يف دورته الثالثة، احلاجة إىل مواصلة اجلهود  - 6

باا، مجيع احلكومات، ومنممات اجملتمع املدين، والقطاع  3/1والرصاص يف الدهانات. وشجع املؤمتر يف قراره 
اخلاص على تقدمي املساعدات التقنية واملالية، حيثما يكون ممكناً، مبا يف ذلك يف اجملاالت التالية: سد الثغرات 
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يف املعلومات بشأن وجود أو عدم وجود دهانات حمتوية على الرصاص يف السوق االستهئالكية، والتوسع يف 
ا القدرات إلجراا برامج اختبارات الرصاص بناو املعلومات عن مسارات التعرض للرصاص للسكان املستضعفني، 

واملهنية، وتنفيذ التوعية العامة واملهنية بشأن التخفيف من  السكنية، وتقييم املخاطر املراقبة، وبرامج يف الدم
نتجات الدهانات اجلديدة ملساعدة املستهلكني، ملأخرى دولية أطراف  عتمادوتشجيع الالتسمم بالرصاص، 
ومرافق رعاية الطفولة واملدارس وغري ذلك من املباين ويف  ؛حوهلاض التعرض يف املساكن و وبرامج الوقاية خلف

مركبات إضافية من الرصاص، والرتويج لألطر  حتتوي علىاملرافق الصناعية اليت تنتج أو تستخدم الدهانات اليت 
بالرصاص، واستريادها دهانات واملنتجات املكسية الالتنميمية الوطنية، حسب مقتضى احلال ووقف تصنيع 

 الطئالاوتصديرها، وبيعها واستخدامها، وتشجيع الشركات على االستعاضة عن مركبات الرصاص املضافة إىل 
 ببدائل أكثر أماناً.

، شجعت مجيع أقاليم أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، 3/1وعئالوة على االختصاصات املبينة يف القرار  - 7
الئالتينية والبحر الكارييب على عقد حلقات عمل إقليمية الستثارة الوعي والتدريب   ووسط وشرق أوروبا، وأمريكا

بشأن الدهانات احملتوية على الرصاص باعتبارها نتيجة لئالجتماعات  لكجزا من اجلهود الشاملة اليت تبذ
احملتوية على الرصاص. ، وآسيا واحمليط اهلادئ قرارين بشأن الدهانات أفريقيا إقليمااإلقليمية لكل منها. واعتمد 

وهبذا الشكل، قدم اإلقليمان الدعم للرتويج لتطبيق األطر التنميمية الرامية إىل وقف تصنيع الدهانات املعتمدة 
على الرصاص واستريادها وتصديرها وبيعها واستخدامها، وإجراا االختبارات يف الدهانات للكشف عن 

ئالوة على ذلك، دعت أفريقيا جهات تصنيع الدهانات الرصاص، وزيادة القدرة على مجع البيانات. وع
على الرصاص واستريادها وتصديرها  احملتويةدهانات الومستورديها واجلهات اليت تقوم ببيعها إىل وقف تصنيع 

 وبيعها واستخدامها.
 التقدم المحرز حتى اآلن - 2

. احملددةرصاص على خطة أعماله الدهانات احملتوية على ال للتخلص منترتكز جهود التحالف العاملي  - 8
-1054، وإجرااات إضافية للفرتة 1053-1051وتضع خطة األعمال مثانية إجرااات ذات أولوية للفرتة 

. وجتري متابعة هنج خطة األعمال يف إطار مخسة جماالت للرتكيز هي: اجلوانب الصحية، واجلوانب 1010
 ري التوعية للصناعة.البيئية، وصحة العمال، والتشريعات والقواعد وتوف

يف  1053-1051ويتمثل أحد اإلجرااات ذات األولوية يف خطة أعمال التحالف العاملي للفرتة  - 9
دهانات حمتوية على الرصاص يف السوق االستهئالكية  عدم وجودسد الثغرات يف املعلومات بشأن وجود أو 

قدم  1051تتوافر فيها على اإلطئالق. ويف عام  لتلك البلدان اليت ال يتوافر فيها الكثري من البيانات أو ال
برنامج البيئة الدعم للشبكة العاملية للمنممات غري احلكومية ألخذ عينات واجراا اختبارات عن احملتوى من 
الرصاص يف دهانات الزينة يف األسواق يف تسعة بلدان نامية خمتلفة إقليميًا ولغوياً، والبلدان اليت متر اقتصادااها 

توافر أي بيانات حالية عن الدهانات احملتوية على الرصاص. وكان ائالاة من هذه البلدان تة انتقال حيث ال مبرحل
يف أمريكا الئالتينية )األرجنتني وشيلي وأوروغواي(، وأربعة يف أفريقيا )كوت ديفوار وإايوبيا وغانا وتونس(، 

 :ذات الصلة من واملرفقاتر التقرير وبلدان يف وسط وشرق أوروبا )أذربيجان وقريغيزستان(. ويتواف

www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/publications/Lead_in_Enamel_decorative_

paints.pdf. 

file:///C:/Users/Koekkoek/AppData/Local/Temp/notesA29C03/www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/publications/Lead_in_Enamel_decorative_paints.pdf
file:///C:/Users/Koekkoek/AppData/Local/Temp/notesA29C03/www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/publications/Lead_in_Enamel_decorative_paints.pdf
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بلداً، واملشروعات األخرى  18وتستكمل هذه اجلهود البيانات املتوافرة عن اختبار الدهانات يف  - 50
الختبار  ‘‘سويتش آسيا’’التحول يف التنمية  اجلاري تنفيذها بواسطة شركاا التحالف العاملي من خئالل برنامج

 الدهانات يف بنغئالديش والصني واهلند وإندونيسيا ونيبال والفلبني وسري النكا وتايلند.
 تأكيدطلبت فيها  اليت عن أمانة التحالف العاملي 1054واستجابة للدعوة اليت صدرت يف متوز/يوليه  - 55

 14حكومة، حىت  44 حنو، أشار بلدانالالدهانات احملتوية على الرصاص يف  تنميمالة حلتصديق رمسي 
إىل أن لديها قيودًا ملزمة قانونًا بشأن الدهانات احملتوية على الرصاص. ويتعلق ذلك  1054أيلول/سبتمرب 

لعدد البلدان اليت اعتمدت قوانني ’’باألهداف التالية اليت حددت يف خطة األعمال اخلاصة بالتحالف العاملي 
اات ملزمة قانونًا للرقابة على إنتاج الدهانات احملتوية على الرصاص واستريادها، وقواعد ومواصفات و/أو إجرا

دهانات الزينة احملتوية على الرصاص، والدهانات  للتخلص منوبيعها واستخدامها مع إيئالا اهتمام خاص 
وذلك يف : ‘‘احملتوية على الرصاص لئالستخدامات األخرى اليت تسهم على األرجح يف تعرض األطفال للرصاص

 .1010، ومجيع البلدان حبلول 1051بلداً أو أكثر حبلول  70، و1053بلداً حبلول  30
تشرين  16إىل  10وأجرى التحالف العاملي محلة توعية دولية بشأن الوقاية من تسمم الرصاص من  - 51

ريت األنشطة يف مع تركيز أويل على القضاا على الدهانات احملتوية على الرصاص. وأج 1053األول/أكتوبر 
بلداً. وعئالوة على استثارة الوعي بشأن تسمم الرصاص، أبرزت احلملة اجلهود اليت  44مدينة يف  500أكثر من 

الرصاص  للتخلص منبذلتها البلدان والشركاا للوقاية من تسمم األطفال بالرصاص، وحثت على مواصلة العمل 
وتقاسم من خئالل املوقع الشبكي للحملة، مواداً للتوعية  يف الدهانات. وكجزا من هذه احلملة، وضع التحالف،

ميكن تطويعها حسب المروف جلهود التوعية اليت تبذهلا البلدان جرى نشرها من خئالل الوسائط املطبوعة، 
الشبكية، والوسائط االجتماعية، وتتوافر مواد التوعية على املوقع الشبكي باللغات العربية والصينية  واملواقع
ليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية. وميكن االطئالع على املوقع الشبكي للحملة على: واإلنك

www.who.int/ipcs/pb_campaign/en. 
بعنوان  ووضع برنامج البيئة بالتعاون مع أعضاا الفريق االستشاري املؤقت للتحالف العاملي كتيباً  - 53
. ويوفر ‘‘وطين للقضاا على استخدام الرصاص يف دهانات الزينة اجلديدة وقانوين عناصر إلطار تنميمي’’

ملكافحة الرصاص  القانونيةالكتيب إرشادات للحكومات اليت تدرس وضع إطار وطين لتنفيذ وإنفاذ املتطلبات 
فرض خماطر جسيمة على مما يك من املواقع يف دهانات الزينة اليت تستخدم يف املنازل واملدارس وغري ذل

األطفال. وميكن أن تشكل أهداف التشريعات و/أو القواعد اخلاصة بالدهانات احملتوية على الرصاص ما يلي: 
ب( وضع نمام مزود )أ( منع تصنيع الدهانات احملتوية على الرصاص واستريادها واستخدامها وتصديرها؛ )

ج( حتديد املسؤوليات والرتتيبات اخلاصة بإدارة وإنفاذ التشريعات و/أو )ال؛ وبوسائل فعالة لإلنفاذ واالمتث
 :التايل القواعد. ويتوافر الكتيب على الرابط

www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Lead_Cadmium/docs/GAELP/GAELP%20Documents/NR

Fflyer-.pdf. 

 اً حمدود اً عدد ويضم هذا ًا يف التحالف العامليمسامه 31، 1054وكان هنا ، حىت آب/أغسطس  - 54
ان من أفريقيا تان من أمريكا الئالتينية والبحر الكارييب )هندوراس وباراغواي( واانتمن احلكومات، مبا يف ذلك اان

)الكامريون وكينيا(، وائالث حكومات من غرب أوروبا وجمموعة البلدان األخرى )كندا وسويسرا، والواليات 
برنامج األمم و التحالف العاملي من منممات حكومية دولية  منألمريكية(. وجاا ائالاة مسامهني املتحدة ا

. وانضم إىل التحالف (ومنممة الصحة العاملية )اليونيدو( املتحدة للبيئة، ومنممة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

http://www.who.int/ipcs/pb_campaign/en
http://www.who.int/ipcs/pb_campaign/en
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ألف أعضاؤها من احتادات جتارية من كافة العاملي أيضًا اجمللس الدويل للدهانات وحرب الطباعة، وهو منممة يت
مسامهًا يف التحالف العاملي من  11أحناا العامل متثل مصاحل صناعات الدهانات وحرب الطباعة. كما أن هنا  

 :التايل طائفة من املنممات غري احلكومية من خمتلف األقاليم. وتتوافر قائمة املسامهني احلاليني على الرابط
http://unep.org/chemicalsandwaste/LeadCadmium/PrioritiesforAction/LeadPaints/PotentialPartners/Cur

rentContributors/tabid/104120/Default.aspx. 

بتقدمي معلومات عن التقدم  1054التحالف العاملي للمسامهني يف متوز/يوليه أمانة واستجابة لدعوة  - 51
، قامت أمانة التحالف العاملي بتجميع خبطة أعمال التحالففيما يتعلق باإلجرااات واألهداف ذات األولوية 

لتحالف العاملي الذي عقد يف نيودهلي يف هذه املعلومات واتاحتها ملواصلة مناقشتها خئالل االجتماع الثالث ل
 ويف أماكن أخرى حسب مقتضى احلال. 1054أيلول/سبتمرب  14
وعقد االجتماع الثالث للتحالف العاملي باالقرتان مع حلقة عمل بشأن وضع حدود قصوى قانونية  - 56

ناسبتان يف املكتب . وقد استضيفت امل1054أيلول/سبتمرب  13و 11للدهانات احملتوية على الرصاص يومي 
اإلقليمي ملنممة الصحة العاملية جلنوب شرق آسيا يف نيودهلي. ويتمثل الغرض من االجتماع الثالث يف استعراض 
التقدم احملرز من حيث اإلجرااات اليت تتخذ للقضاا على الرصاص يف الدهانات، وتشجيع األنشطة اجلديدة 

ي. كما وفر االجتماع الثالث منتدى ملناقشة املسائل اليت ميكن على تنفيذ أولويات خطة أعمال التحالف العامل
إدارة املعىن ب عرضها على الفريق العامل املفتوح العضوية خئالل دورته الثانية لإلعداد للدورة الرابعة للمؤمتر الدويل

الئالزمة الختاذ املزيد املواد الكيميائية. ويتمثل الغرض من حلقة العمل يف تزويد املشاركني باألدوات واملعلومات 
من اخلطوات على املستوى الوطين لوضع حدود قصوى قانونية للرصاص يف الدهانات. ويتوافر املزيد من 

 املعلومات عن االجتماع مبا يف ذلك واائق االجتماع والتقرير النهائي على املوقع: 
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/LeadCadmium/PrioritiesforAction/LeadPaints/GAELPWorksh

op/tabid/1036780/Default.aspx. 

وجرى من خئالل برنامج البداية السريعة، متويل مشروعني يتعلقان بالرصاص يف الدهانات. واستكمل  - 57
مركز البحوث والتعليم ألغراض التنمية يف الكامريون عملية تقييم لرتكيزات الرصاص يف الدهانات احمللية 

دة، ووضع ووزع مواداً تعليمية عن خماطر الرصاص. وهنا  مشروع جار آخر يف نيبال يهدف، من خئالل واملستور 
التحليل القانوين والبيئي وحبوث التنمية، إىل توايق عمليات استرياد وتصدير وإنتاج واستهئال  دهانات مجعية 

تماع غري رمسي مع العمال املعنيني الزينة اليت حتتوي على الرصاص. ووضعت كتيبات الستثارة الوعي، وعقد اج
اجلمهور العام وصانعي السياسات واملنممات غري احلكومية العاملة يف و  يف صناعة الدهانات، ووسائط اإلعئالم،

 جمال صحة البيئة. وتتوافر معلومات أخرى عن مشروعي برنامج البداية السريعة على املوقع الشبكي للربنامج يف:
www.saicm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=504. 

وسيجري تنفيذ مشروع لثئالث سنوات وافقت عليه أمانة مرفق البيئة العاملية يف كانون األول/ديسمرب  - 58
لكامريون، وكوت ديفوار وإايوبيا ومجهورية تنزانيا املتحدة. ويهدف املشروع إىل التقليل إىل أدىن حد يف ا 1053

يف آخر املطاف  التخلص منهامن تصنيع دهانات الزينة احملتوية على الرصاص واستريادها وبيعها واستخدامها مث 
اكن أخرى يف إقليم أفريقيا وما ورااه. ويبلغ يف البلدان املشاركة، ووضع اسرتاتيجيات لتكرار اإلجرااات يف أم

 دوالراً أمريكياً. 3 134 361دوالر أمريكي، والتمويل املشرت  مليون  للمشروع العاملية جمموع أموال مرفق البيئة

http://unep.org/chemicalsandwaste/LeadCadmium/PrioritiesforAction/LeadPaints/PotentialPartners/CurrentContributors/tabid/104120/Default.aspx
http://unep.org/chemicalsandwaste/LeadCadmium/PrioritiesforAction/LeadPaints/PotentialPartners/CurrentContributors/tabid/104120/Default.aspx
http://www.saicm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=504
http://www.saicm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=504
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 الخطوات القادمة - 3
 .SAICM/OEWG.2/INF/9يف الوايقة تقرير االجتماع  يف ترد نتائج االجتماع الثالث للتحالف العاملي - 59

على املشاركة يف األنشطة  بشدةوجيري تشجيع احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين يف النهج االسرتاتيجي 
 ذات األولوية اليت حددها التحالف العاملي لفرتة التنفيذ القادمة.

القوية.  التحالف العاملي وسيلة يف أنشطة التنسيق والدعم، واستفاد من مشاركة اجملتمع املدين وكان - 10
بصورة مباشرة يف انشطة التحالف العاملي حىت اآلن، ومل يكن  قليل من احلكومات عدد ه مل يشار  سوىغري إن

 هنا  قدر كاف من الدعم من اجلهات املاحنة.
الرصاص يف ب املتعلقة قواعدالوتدعي احلكومات اليت مل ترد حىت اآلن على طلب تأكيد حالة  - 15

إىل أن تفعل ذلك دون تأخري لكي تتمكن أمانة التحالف العاملي من تتبع التقدم يف  يف بلداهنا، الدهانات
 .الدهاناتالرصاص يف  التخلص منبشأن  1010حتقيق هدف 

فعالة من الناحية التكاليفية لدعم عملية تتوافر بدائل غري أنه ، معروفة منذ أمد بعيدوهذه قضية  - 11
ح هذه القضية خمتلفة اختئالفًا جذريًا عن قضايا السياسات الناشئة ، تصبالدهاناتالرصاص يف  التخلص من

 قوة الدفعقابل للتحقيق، فإن زيادة  الدهاناتالرصاص يف  للتخلص من 1010األخرى. ويف حني أن هدف 
 بدأ بعد يف معاجلة هذه القضية.يإليها بالغ األمهية بالنمر إىل أن الكثري من البلدان مل 

 يائية في المنتجاتالمواد الكيم -باء 
 االختصاص - 1

جيم على مواصلة املشروع املتعدد أصحاب املصلحة الذي أنشئ مبقتضى  3/1وافق املؤمتر، يف قراره  - 13
جيم لئالضطئالع بإجرااات تعاونية ملعاجلة احلاجة إىل حتسني توافر املعلومات ذات الصلة بشأن املواد  1/4القرار 

ويف  .ومن خئالل دورات حيااها، واحلصول على هذه املعلومات ،لسلة اإلمداداتالكيميائية يف املنتجات يف س
ضع مقرتح لربنامج دويل طوعي وقرر أن يتم و نفس القرار، دعا املؤمتر برنامج البيئة إىل مواصلة قيادة املشروع، 

رات حيااها هبدف ومن خئالل دو  ،سلسلة اإلمدادات امتدادللمعلومات عن املواد الكيميائية يف املنتجات على 
تيسري وتوجيه عملية توفري املعلومات ذات الصلة عن املواد الكيميائية يف املنتجات، وتوفري هذه املعلومات 

ميع فئات أصحاب املصلحة. واتفق املؤمتر على ضرورة حتقيق املهام التالية لدى إعداد جلواحلصول عليها 
ووضع إرشادات بشأن  ؛صحاب املصلحة الرئيسيةئات أار ومقرتحات بشأن مسؤوليات فاملقرتح: حتديد أدو 

ما هي معلومات املواد الكيميائية اليت ميكن تبادهلا وكيفية حتقيق ذلك، مبا يف ذلك  ،طرائق تبادل املعلومات
وتنفيذ املشروعات الرائدة يف قطاع أو أكثر من القطاعات ذات األولوية لبيان إمكانية تطبيق اإلرشادات. وأقر 

خرباا إدارة املواد الكيميائية، واقرتح إدراج خرباا ميثلون مصنعي املنتجات  إشرا  ، أمهيةةالثالث دورتهر، يف املؤمت
النهائية، وقطاع النفايات يف الفريق التوجيهي احلايل. كما حث مشروع املواد الكيميائية يف املنتجات على جتنب 

 يف وتوسيم املواد الكيميائية.النمام املتجانس عاملياً لتصن مع هوداجل ازدواجية
 التقدم حتى اآلن - 2

تبني نتائج مشروع املواد الكيميائية يف املنتجات حىت اآلن استمرار التقدم صوب حتقيق أهداف  - 14
 اسرتاتيجية السياسات اجلامعة ذات الصلة باملعارف واملعلومات يف بعض القطاعات ومع بعض العناصر الفاعلة.
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البيئة خطة عمل لفرتة ما بني الدورتني الثالثة والرابعة للمؤمتر استعرضها الفريق التوجيهي  ووضع برنامج - 11
ملشروع املواد الكيميائية يف املنتجات. وتتضمن خطة العمل إعداد برنامج مقرتح للمواد الكيميائية يف املنتجات، 

ذات األولوية. كما استعرض الفريق اختبار رائد للربنامج يف قطاع أو أكثر من قطاعات املنتجات إجراا و 
الذي سيقدم للمؤمتر يف دورته الرابعة. ويستند هيكل املبادئ املنممة  املقرتح لربنامجلالتوجيهي اهليكل املقرتح 

االستثمار  مبادئ ةر مبا يف ذلك مباد ،برامج طوعية مماالةته واإلرشادات بشأن التنفيذ إىل هنج موحد اعتمد
املواد الكيميائية يف  عن مبادئ بشأن علوماتاملتبادل  تشمل. وسوف األمم املتحدةاملدعومة من  الرشيد

املنتجات، وإرشادات بشأن تبادل معلومات املواد الكيميائية. ويف نفس الوقت، تتواصل أنشطة التوعية 
 للقطاعات الرئيسية.

مبادرة  ىف شكلهذا الربنامج  إعداد برنامج املواد الكيميائية يف املنتجات. وقد صمم بنشاط وجيري - 16
هدف يطوعية تستهدف قطاعات األعمال واملنممات وغريها من املشاركني يف مجيع جوانب دورة حياة املنتج، و 

 باإلمداد باملواد اخلام، ملنتج الذين يشكلون أولئك املعنينيإىل إشرا  مجيع أصحاب املصلحة يف سلسلة ا
وجتارة التجزئة اخلاصة هبا، واستخدامها وإدارااها يف هناية عمرها  ومكونااها وتصنيع املنتجات، وتوزيعها

االفرتاضي. ولكل قطاع من هذه القطاعات حاجة ألنواع معينة من املعلومات الكيميائية، وسوف يتبادل كل 
ها. ويقر منها، يف إطار برنامج املواد الكيميائية يف املنتجات، املعلومات الكيميائية مع اآلخرين يف قطاع إنتاج

مثل  مناولة املنتجاتبالضرورة  يتولونالربنامج أيضاً االحتياجات من املعلومات ألصحاب املصلحة الذين قد ال 
 باملواد الكيميائية يف املنتجات. احلكومات واملنممات غري احلكومية إال أهنا حتتاج إىل املعلومات املتعلقة

ة بتنفيذ برنامج املواد الكيميائية يف املنتجات، واستعرض، وقد أعد مشروع املبادئ واإلرشادات اخلاص - 17
للحصول على ردود فعل أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك من خئالل اجتماع تشاوري عقد يف بوسطن، الواليات 

. ويتوافر تقرير االجتماع التشاوري على املوقع الشبكي لربنامج 1053كانون األول/ديسمرب   6و1املتحدة يومي 
كيميائية يف املنتجات. وقد صيغت عناصر برنامج املواد الكيميائية يف املنتجات لتمكني أصحاب املواد ال

خئالل  طوال دورة حيااها: املصلحة من بيان التزامهم باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية املتضمنة يف املنتجات
مم إعادة االستخدام وعمليات إعادة تصنيعها ونقلها، وشرائها وبيعها واستخدامها، وعندما تصبح جزاًا من ن

التدوير الستعادة املواد، والتخلص منها يف هناية األمر يف شكل نفايات. وعئالوة على وضع اإلرشادات، نممت 
الذين ميكن اشرتاكهم أولئك عمليات توعية جارية ألصحاب املصلحة الرئيسيني يف برنامج املنتجات من خئالل 

مشروع رائد يف القطاع اخلاص هبم. وقد  عن طريقملواد الكيميائية يف املنتجات يف بيانات إيضاحية لربنامج ا
 العئالمات التجاريةساعدت إمكانية املشروع الرائد يف اجتذاب اهتمام متزايد ومشاركة من جانب العديد من 

 إمدادااها. سئالسلوالشركات و 
مليون دوالر أمريكي يهدف إىل  5ملية مببلغ وقد وضع برنامج البيئة مقرتحًا مبشروع ملرفق البيئة العا - 18

نتجات املحتديد وإيضاح املمارسات اليت تيسر احلصول على املعلومات املتعلقة باملواد الكيميائية املتضمنة يف 
. وحيمى مقرتح املشروع هذا بدعم قوي من 1054، وقد وافق عليه مرفق البيئة العاملية يف شباط/فرباير ةالنسيجي
مئاليني من الدوالرات  3الرئيسية للمرايل، واألحذية واملئالبس اخلارجية حيث حقق  ئالمات التجاريةالععدد من 

اإلطئالق  فريقو  ،اهلواا الطلقئالبس ماألمريكية من التمويل املشرت  من الشركات األعضاا يف رابطة صناعات 
ممارسة اإلدارة السليمة للمواد  ىفيج مواد الكيميائية اخلطرة. وسوف تساعد نتائج املشروع صناعة النسلل الصفري

. وسوف تعمل االكيميائية، واختاذ التدابري املئالئمة للحد من استخدام املواد الكيميائية غري املرغوبة يف منتجااه
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 -املنسوجات  ةالوكالة املنفذة وهي وزارة احلماية البيئية يف الصني، بصورة وايقة من قاعدة اإلنتاج الوطنية لصناع
قضايا املواد الكيميائية. وسوف تنسق الوزارة أيضاً مع األكادميية  يف جمالواسع النطاق  تعاونمعه  هلاطاع وهو ق

معهد حكومي يدعم عملية إشراف الصني على الصادرات. ويف هذا  ىالصينية للتفتيش واحلجر الزراعي، وه
، مع معاونة، بطريقة ات لدى برنامج البيئةة يف املنتجاملشروع الرائد لربنامج املواد الكيميائيعمل الصدد، سي

منوذج إدارة املواد الكيميائية الذي وضعه  مثلصناعة املنسوجات ) جمال األنشطة احلكومية ومبادرات الصناعة يف
الفريق العامل إلدارة املواد الكيميائية يف القطاع( لضمان التنسيق والكفااة يف الرتويج لألهداف املشرتكة. 

شروع مع سلسلة اإلمداد باملنسوجات يف الصني، ومع أصحاب املصلحة اآلخرين على الصعيد وسيشرت  امل
املشروع بني برنامج البيئة والعناصر الفاعلة لقطاع  ختطيطالعاملي يف جتربة عملية تبادل هذه املعلومات. وجيري 

االستهئاليل هلذا املشروع يف  عقد االجتماعختطط لاملنسوجات الوطين والعاملي، ومنممات احلكومة الصينية. و 
 .1054تشرين األول/أكتوبر  10

 الخطوات القادمة - 3
مقرتح برنامج املواد  مشروع قد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية يف تقدمي معلومات مسرتجعة عن - 19

 .(SAICM/OEWG.2/INF/11)بالتشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني الذى أعد  الكيميائية يف املنتجات
، عقد حلقة عمل عن املواد الكيميائية يف املنتجات قبل 3/1املؤمتر يف قراره  دعا بماومن املقرر، حس - 30

الدعم املطلوب للربنامج. وسوف يقدم  توفري، و الربنامجالدورة الرابعة للمؤمتر جلمع التعليقات النهائية عن مقرتح 
 . 3/1القرار  يف طلب مانمر حسباملقرتح بعد ذلك للمؤمتر يف دورته الرابعة لل

برنامج  يف تنفيذ املرحلة التجريبيةاجلهود  وبدأت ،لقطاع املنسوجات التجرييبذ املشروع ينفقد بدأ تو  - 35
 املواد الكيميائية يف املنتجات يف قطاع آخر من قطاعات اإلنتاج ذات األولوية إذا ما مسحت املوارد بذلك.

 والمواد النانوية المصنعة التكنولوجيات النانوية -جيم 
 االختصاص - 1

بشأن التكنولوجيات النانوية واملواد النانوية املصنعة، مجيع أصحاب  3/1شجع املؤمتر يف قراره  - 31
تحسني الشفافية العاملية والتمكني من النهوض تيسري تبادل املعلومات ل املصلحة يف النهج االسرتاتيجي على

الربنامج املشرت  بني  يف املنممات الدولية املعنية، مبا يف ذلك املنممات املشاركةبعملية صنع القرار، ودعا 
مثل منممة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ومعهد األمم  املنممات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

مات بناا القدرات، ووضع املتحدة للتدريب والبحوث إىل مواصلة دعم اجلهود اليت تبذل لتيسري تبادل معلو 
إرشادات ومواد للتدريب، ودعم احلوار العام، وأوصى بوضع املزيد من املشروعات الرائدة على املستوى الوطين 
لتعزيز قدرة أصحاب املصلحة على اإلدارة السليمة للتكنولوجيات النانوية واملواد النانوية املصنعة. وعئالوة على 

خطة العمل العاملية بشأن التكنولوجيا النانوية واملواد النانوية املصنعة خئالل إجراًا إىل  53ذلك، أضيف عدد 
 الدورة الثالثة للمؤمتر.

 التقدم حتى اآلن - 2
مرحلة اانية من  علىمعهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث، بتمويل من حكومة سويسرا،  عكف - 33

وىل من املشروعات( بشأن التكنولوجيات النانوية واملواد املشروعات الرائدة )باالرتكاز على نتائج املرحلة األ
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النانوية املصنعة لألقاليم العربية واخلاصة بآسيا واحمليط اهلادئ ووسط وشرق أوروبا. والبلدان املشاركة يف اجلولة 
 الثانية من املشروعات الرائد هي: أرمينيا، واألردن، وفيت نام. وعقدت حلقات عمل للتخطيط الوطين يف

مقدمة ’’. وأطلقت دورة تعليم الكرتونية بعنوان 1054أرمينيا وفيت نام فيما بني آذار/مارس ونيسان/أبريل 
مع استعراضات  1054حزيران/يونيه  19يف أيار/مايو، ظلت حىت  ‘‘لتدابري األمان للتكنولوجيات النانوية

املرحلة األوىل واملرحلة  ىف كل منالرائدة  إجيابية من املشاركني. وجرى تقاسم اخلربات املستمدة من املشروعات
بني آب/أغسطس  اليت عقدتالثانية مع أصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي خئالل االجتماعات اإلقليمية 

 . 1054وآذار/مارس  1053
اية منممة الصحة العاملية مبادئ توجيهية بشأن مح تضعوبغية معاجلة املخاطر املهنية للمواد النانوية،  - 34

العمال من املخاطر احملتملة للمواد النانوية املصنعة. واهدف هذه املبادئ التوجيهية إىل تيسري التحسينات يف 
الصحة املهنية، وسئالمة العمال الذين حيتمل أن يتعرضوا للمواد النانوية يف طائفة عريضة من بيئات التصنيع 

ة عناصر لتقييم املخاطر وإدارة املخاطر والقضايا االجتماعية. وسوف تتضمن املبادئ التوجيهيوالبيئات 
السياقية. وسوف تدعم صانعي السياسات احلكوميني بالقرائن العلمية والتوصيات بشأن املواصفات واإلرشادات 
اخلاصة باملناولة السليمة للمواد النانوية يف مواقع العمل. وعئالوة على ذلك، ستستخدم املبادئ التوجيهية  

ليل للتنفيذ حيتوي على إرشادات نوعية للمستخدمني، وتوصيات للفئات املستهدفة، ويوفر كأساس لوضع د
حقائق رئيسية لتقييم املخاطر وإداراها. وجيري يف الوقت احلاضر استعراضات منتممة للقرائن لتوفري أساس 

 للمبادئ التوجيهية.
بتقييم مان أن تكون النهج املتعلقة واهدف منممة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل ض - 31
بشأن املواد النانوية املصنعة من نوعية رفيعة تعتمد على العلم ومتجانسة دولياً. والتعرض  ألخطار، واملخاطرا

وتواصل منممة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وهذا األمر نصب أعينها، استعراض مجيع املنهجيات 
التغيريات الضرورية لتطبيقها على املواد النانوية من خئالل وضع واائق إرشادية. وعئالوة  القائمة لتحديد وتنفيذ

على ذلك، يتواصل العمل يف جمال التعرض. فعلى سبيل املثال، وضع مؤخرًا هنج من ائالاة مستويات إلجراا 
احملمولة  ةهداف النانويألاوالوقت احلقيقي. وتقييم  املوقع،قياس لإلطئالق والتعرض يف مواقع العمل تعتمد على 

لعينات القياس. وميكن أن يصبح هذا  املنفردة، والتحليئالت مرت نانوى 500عن تئالاها وتزيد جتميعااها وتكجواً، 
النهج جزاًا من إدارة املخاطر واسرتاتيجية التخفيف، وميكن أن يستخدم يف تقييم فعالية تدابري التخفيف من 

االسرتاتيجي وسيلة يف توسيع نطاق مناقشات منممة التعاون والتنمية يف امليدان املخاطر. وعموماً، كان النهج 
 االقتصادي، والتقدم فيما يتعلق باختبارات السئالمة بشأن املواد النانوية.

 الخطوات القادمة - 3
وائل  أوطنية عن السئالمة النانوية يف أرمينيا واألردن وفيت نام يف تدريبية من املقرر عقد حلقات عمل - 36
حلقات عمل دون إقليمية بشأن  1051 -1054ني املخطط هلا للعامخرى . وتشمل األنشطة األ1051عام 

مع منممة  باالشرتا البحر الكارييب، وآسيا واحمليط اهلادئ، منطقة السئالمة النانوية ألفريقيا، وأمريكا الئالتينية، و 
جلولة الثانية من دورة التعليم اإللكرتوين للتكنولوجيات وبدأت اوقد . ن والتنمية يف امليدان االقتصاديالتعاو 

 . 1054النانوية يف تشرين األول/أكتوبر 
ومن املقرر تنميم مناسبات جانبية، يف شراكة مع منممة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي خئالل  - 37

املواد الكيميائية املقرر  املعىن بإدارةؤمتر الدويل الثاين للفريق العامل املفتوح العضوية والدورة الرابعة للم االجتماع
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. وسوف تواصل منممة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي توفري املعلومات الناشئة عن 1051عقده يف 
 برناجمها بشأن سئالمة املواد النانوية املصنعة الذي سيساعد يف هذا العمل.

 اإللكترونيةو  المواد الخطرة في دورة حياة المنتجات الكهربائية -دال 
 االختصاص - 1

دورة حياة املنتجات  ىفجرى خئالل الدورة الثالثة للمؤمتر، إضافة أنشطة جديدة تتعلق باملواد اخلطرة  - 38
. دال 3/1عمل يف القرار لعاملية، وإبراز عدد من األنشطة األخرى للالعمل  إىل خطة اإللكرتونيةو  الكهربائية

جمموعة دولية من موارد أفضل املمارسات بشأن  تكوينوقرر املؤمتر، يف القرار، مواصلة العمل لتحديد وجتميع و 
املبادرات والفرص القائمة للتعاون واليت قد تشمل: )أ( أدوات ب باإلستعانةيف هذا اجملال  املتضمنةاملواضيع 

 والتخلص منهاتقلل من استخدام املواد الكيميائية اخلطرة يف اإلنتاج  ضي إىل التقدم يف وضع تصميماتفت
)ب( مواصفات وممارسات أعمال لتتبع وكشف وجود املواد الكيميائية اخلطرة يف التصنيع واالستخدام ومراحل 

ستخدامات ؛ )ج( أدوات ومعلومات عن إمكانيات البدائل املأمونة للمواد الكيميائية املثرية للقلق يف ااإلهئال 
لقطاعات األعمال واحلكومات؛ )ه( السياسات املمتدة ملسؤولية  الشراا األخضراملنتجات؛ )د( اسرتاتيجيات 

قطاعات األعمال واحلكومات؛ )و( اسرتاتيجيات وأعمال مؤقتة يف التصميم والتصنيع ميكن تنفيذها إىل أن 
 أو توافر البدائل املأمونة. التخلصميكن حتقيق عملية 

 التقدم حتى اآلن - 2
أعدت األمانة ملخصًا لألنشطة الرئيسية يعتمد على املدخئالت اليت تلقيت من املنممات الدولية  - 39

 العاملة يف هذا اجملال على النحو املبني يف الفقرات التالية.
ها عرب نقل النفايات اخلطرة والتخلص من التحكم يف مل يعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل بشأن - 40

، مشروع املبادئ التوجيهية التقنية بشأن 1053احلدود، خئالل اجتماعه احلادي عشر الذي عقد يف أيار/مايو 
نقل النفايات اإللكرتونية والكهربائية واملعدات اإللكرتونية والكهربائية املستعملة عرب احلدود، وخاصة فيما يتعلق 

 هاميتقد ومتاملبادئ التوجيهية التقنية يف العمل  تواصلاتفاقية بازل. و  بالتفرقة بني النفايات وغري النفايات يف إطار
 1054التاسع يف أيلول/سبتمرب فيها يف اجتماعه للفريق العامل املفتوح العضوية التابع التفاقية بازل للنمر 

. 1051/مايو واحتمال اعتمادها من جانب مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل خئالل اجتماعه الثاين عشر يف أيار
 وتتوافر النسخة األخرية من مشروع املبادئ التوجيهية التقنية يف:

www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/Ewaste/tabid/ 

2377/Default.aspx. 

الكثري من  بشأن يف عمله تقدما وعئالوة على ذلك، حقق مؤمتر األطراف يف اجتماعه احلادي عشر - 45
للنفايات اخلطرة األخرى الذي اعتمده مؤمتر القضايا ذات الصلة بالتنفيذ. ويوفر إطار اإلدارة السليمة بيئيًا 

، وإعادة منها مبا يف ذلك منع النفايات والتقليل إىل أدىن حدكًا لإلدارة السليمة بيئيًا األطراف فمًا مشرت 
باإلضافة إىل ذلك، قرر مؤمتر األطراف تكاليف فريق االستخدام وإعادة التدوير واالسرتجاع والتخلص النهائي. و 

برنامج عمل  ة األجل ووضععامل من اخلرباا لوضع وتنفيذ إجرااات مفصلة بشأن بنود أعمال مبدئية قصري 
وضع العديد من الواائق  ويشمل ذلك، إلدارة السليمة بيئياً ألولويات إضافية وبنود أعمال إضافية لتنفيذ ا

http://www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/Ewaste/tabid/
http://www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/Ewaste/tabid/
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وعئالوة على ذلك، تسعى شبكة أصحاب املصلحة املتعددين  (5)واألدوات اإلرشادية ذات الصلة هبذه اإلدارة.
إىل الرتويج  ،(1)شيد االمتثال التنميمي بشأن االجتار غري املشروعاجلديدة لإلنفاذ، وهي الشبكة البيئية لرت 

غري القانوين للنفايات اخلطرة من خئالل النهوض بتنفيذ وإنفاذ القوانني  باإلجتارلئالمتثال لألحكام املتعلقة 
 الوطنية.

اعه احلادي عشر وفيما يتعلق بشراكة العمل بشأن املعدات احلاسوبية، اعتمد مؤمتر األطراف يف اجتم - 41
)االختبار والتجديد  4)توصيات مبعايري اإلدارة السليمة بيئياً( و 1)الغرض من الوايقة اإلرشادية( و 5األقسام 

)اسرتجاع املواد وإعادة تدوير املعدات احلاسوبية اهلالكة( من  1( واحلاسوبيةعدات باملواإلصئالح فيما يتعلق 
)نقل  3يمة بيئيًا للمعدات احلاسوبية املستعملة واهلالكة، وأكد أن القسم الوايقة اإلرشادية بشأن اإلدارة السل

التوجيهية التقنية بشأن  املبادئ اعتمادعقب  تنقيحهاملعدات احلاسوبية املستعملة واهلالكة عرب احلدود( قد جيري 
النفايات )انمر أعئاله(  وخاصة فيما يتعلق بالتفريق بني النفايات وغري، النفايات اإللكرتونية عرب احلدودنقل 

ديد اختصاصات شراكة العمل بشأن املعدات متووافق مؤمتر األطراف على  .لتجنب حاالت االزدواج والتباينات
 . 1051-1054لتمكينها من استكمال برنامج العمل احملدد للفرتة  1051احلاسوبية حىت هناية عام 

عاملية بشأن إدارة النفايات الشراكة القيادة  البيئةتابع لربنامج ويتوىل املركز الدويل للتكنولوجيا البيئية ال - 43
تابعة التفاقية بازل. وكجزا من عمل هذه الشراكة يف هذا اجملال، ميكن االضطئالع على خارطة تفاعلية ال

اا سلط الضوا على املبادرات اجلارية اليت تتخذها خمتلف املنممات يف كافة أحنتملشروع النفايات اإللكرتونية 
التفاعلية اليت  للخارطةالعامل يف املوقع الشبكي للمركز الدويل للتكنولوجيا البيئية. ويرحب بأي مدخئالت إضافية 

 تتوافر يف:
www.unep.org/gpwm/InformationPlatform/Mapsofongoingactivities/E-waste/tabid/104457/Default.aspx. 

أجزاا عن النفايات  ةوعئالوة على ذلك، أصدر املركز الدويل للتكنولوجيا البيئية سلسلة أدلة من ائالا - 44
وايقة إرشادية  هباعتبار  ‘‘قييماجمللد األول: دليل احلصر والت حصر النفايات اإللكرتونية’’اإللكرتونية تشمل )أ( 

لدعم عملية وضع حصر لنفايات املعدات اإللكرتونية والكهربائية، والنفايات اإللكرتونية وتقييم املخاطر املتصلة 
باعتبارها وايقة إرشادية لوضع وتنفيذ نمم إلدارة ‘‘ إدارة النفايات اإللكرتونية اجمللد الثاين: دليل’’ هبا؛ )ب(

اجمللد الثالث: نفايات املعدات  الكهربائية واإللكرتونية وإدارة النفايات اإللكرتونية؛ )ج( نفايات املعدات
وصانعي  للممارسنيليكون وايقة إرشادية ‘‘ نمم االسرتجاع’’ اإللكرتونية والكهربائية والنفايات اإللكرتونية

بائية واإللكرتونية والنفايات القرارات بشأن فهم وختطيط وتصميم وتنفيذ خمططات اسرتجاع املعدات الكهر 
اهدف سلسلة األدلة املكونة من ائالاة أجزاا إىل مساعدة أصحاب و اإللكرتونية على املستويات الوطنية واحمللية. 

املصلحة على فهم خمتلف جوانب نمم االسرتجاع خبصوص النفايات اإللكرتونية مبا يف ذلك آلية مالية وإطار 
ستفادة من دراسات احلالة يف خمتلف البلدان، ميكن استخدام األدلة إلقامة للسياسات. ويف ضوا الدروس امل

وتنفيذ سلسلة ناجحة إلدارة نفايات املعدات الكهربائية واإللكرتونية والنفايات اإللكرتونية. وأدرجت دراسات 
 ا يف:احلالة يف األدلة باعتبارها مواداً للتعلم. وتتوافر سلسلة األدلة املكونة من ائالاة أجزا

www.unep.org/ietc/InformationResources/Publications/tabid/56265/Default.aspx. 

                                                 
 /www.basel.int/Implementation/CountryLedInitiative/EnvironmentallySoundManagementانمر  ((5

Overview/tabid/3615/Default.aspx. 
 .www.basel.int/Implementation/TechnicalAssistance/Enforcement/Enforce/tabid/3479/Default.aspxانمر  ((1

http://www.unep.org/gpwm/InformationPlatform/Mapsofongoingactivities/E-waste/tabid/104457/Default.aspx
http://www.unep.org/gpwm/InformationPlatform/Mapsofongoingactivities/E-waste/tabid/104457/Default.aspx
http://www.unep.org/ietc/InformationResources/Publications/tabid/56265/Default.aspx
http://www.unep.org/ietc/InformationResources/Publications/tabid/56265/Default.aspx
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، وهي جمموعة ‘‘ونيةحل مشكلة النفايات اإللكرت ’’وتستضيف جامعة األمم املتحدة أمانة مبادرة  - 41
عضوًا )شركات خاصة، ومعاهد حبثية ووكاالت حكومية، ومنممات دولية،  61عاملية مكونة من أكثر من 

ومنممات غري حكومية( من مجيع القارات. وهذه املبادرة مكرسة لتحقيق التقدم يف إدارة ووضع عملية اسرتجاع 
من خئالل اعتماد  هذه املوارد بيئيًا واقتصاديًا وأخئالقيًا وتئاليف وإعادة استخدام موارد النفايات اإللكرتونية سليمة

حل مشكلة النفايات ’’قضايا التصميم والسياسات والقدرات. وتسعى مبادرة  عن قصد هنج مشويل يعاجل أيضاً 
ونية. إلجياد حلول مستدامة لقضية النفايات اإللكرت  العلمىل توفري توصيات تطبيقية تعتمد على إ ‘‘اإللكرتونية

األوراق البيضاا، ومسار الدراسات  وكتابةالبحوث،  يف جماالتوتنفذ هذه املبادرة أكثر من أاىن عشر مشروعًا 
النفايات وإسداا املشورة املتعلقة بالسياسات  مساراتالرائدة، ووضع نمم إلدارة النفايات اإللكرتونية، ومعايرة 

 ونية لصانعي السياسات واملدراا والعلماا.لألكادمييات املنتممة اخلاصة بالنفايات اإللكرت 
ومنممة اليونيدو هي املنممة الرئيسية جملال الرتكيز املتعلق بالنفايات اإللكرتونية يف إطار الشراكة  - 46

. ومنممة اليونيدو ‘‘حل مشكلة النفايات اإللكرتونية’’العاملية بشأن إدارة النفايات كما أهنا عضو يف مبادرة 
 دد من املشروعات اجلارية يف هذا اجملال:مسؤولة عن ع
يف أوغندا، وضعت أداة حلساب خطة أعمال للمساعدة يف احلسابات الئالزمة لوضع خطة  )أ(

أعمال تستغرق مخس سنوات. وقد صممت األداة وفقًا لألوضاع السائدة يف أوغندا، وتبني أن أحد العوامل 
وهذه األداة اليت ميكن تطويعها لئالستخدام يف بلدان الكااود. شاشات أشعة  املؤارة الرئيسية يتمثل يف معاجلة

أخرى تفيد بصورة خاصة صانعي القرار حيث توفر عرضًا عامًا لتكاليف املعاجلة ومستوى الدعم املايل الئالزم 
 لنمام إعادة التدوير؛

املية يف إقامة ويف مجهورية تنزانيا املتحدة، تعمل اليونيدو بصورة وايقة مع منممة العروة الع )ب(
مرفق لتفكيك النفايات. وكنقطة بداية، أجريت عملية حصر ودراسة جدوى اقتصادية. وحددت اليونيدو، 

مشروع  واخترياستنادًا إىل نتائج تلك الدراسات الشركات العاملة يف جمال مجع النفايات اإللكرتونية وتفكيكها. 
تفكيك  ىفة تدوير البئالستيك، تسعى إىل االستثمار مشرت  بني جامع للنفايات اإللكرتونية وشركة إلعاد

 من خئالل املشروع؛ لتوفري الدعم لهالنفايات اإللكرتونية 
ويعترب مشروع اليونيدو إلدارة النفايات اإللكرتونية أول مشروع من هذا النوع ميوله مرفق البيئة  )ج(

بوجد مرفق  في إايوبيافرة النفايات اإللكرتونية. العاملية. ويهدف املشروع إىل وضع وتنفيذ اسرتاتيجية شاملة إلدا
مرفق التفكيك  يفالتوسع يف العمليات اليت تنفذ  غري أنه يتعني، مملو  للدولة لتفكيك النفايات اإللكرتونية

وحتسينها للتعامل مع الكميات املولدة من النفايات اإللكرتونية يف إايوبيا. ويركز املشروع على إنشاا بيئة ممكنة 
 تيسري العمليات احملسنة يف مرفق التفكيك.ل

على  ومتت املوافقةاليونيدو مشروعات أخرى خمتلفة يف حافمة مرفق البيئة العاملية للتمويل.  ىولد - 47
استمارة حتديد املشروع بشأن مشروع إقليمي يف أمريكا الئالتينية ممول من مرفق البيئة العاملية وذلك خئالل الربع 

بلدًا من بلدان أمريكا الئالتينية ويركز على التوسع يف  53. وسوف ينفذ هذا املشروع يف 1054األول من عام 
فضئاًل عن تيسري التعاون اإلقليمي. وعئالوة على ذلك، جيري  ،البينية التحتية الوطنية إلدارة النفايات اإللكرتونية

 االقتصادية لدول غرب أفريقيا.  وضع مشروعات يف إقليمي اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، واجلماعة
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وبدأ فريق الصحة البيئية لألطفال التابع ملنممة الصحة العاملية العمل بشأن النفايات اإللكرتونية  - 48
وضعها املركزان  1055مبادرة رائدة جارية يف عام  عنهذه املبادرة  جنمتوالتأاريات على صحة األطفال. وقد 

يف جامعة أوتريشت( وتايلند )معهد  املخاطرعاملية يف هولندا )معهد علوم تقييم املتعاونان مع منممة الصحة ال
للنفايات اإللكرتونية يف مناطق خمتارة. وعقدت منممة  تعرض األطفالحبوث شوالهبورم(، اللذان يتوليان تقييم 

رتونية، وصحة الطفل مبا الصحة العاملية اجتماعاً لفريق عامل الستعراض األوضاع الراهنة للتعرض للنفايات اإللك
يف ذلك حاالت التعرض الرئيسية، والقضايا الصحية ذات األولوية، والثغرات يف البحوث، والتدخئالت 

 55الناجحة. ويتمثل اهلدف من االجتماع الذي عقد يف املقر الرئيسي ملنممة الصحة العاملية يف جنيف يومي 
ت وحتديد اخلطوات التالية مع الشركاا الرئيسيني يف جمال يف التعرف على االحتياجا 1053حزيران/يونيه  51و

لنفايات اإللكرتونية لتحديد وتوسيع لالصحة العامة. وبعد ذلك، أطلقت منممة الصحة العاملية مشروعاً وشبكة 
 نطاق التعاون فيما بني اخلرباا وأصحاب املصلحة الدوليني يف جمال إدارة النفايات اإللكرتونية. ويتمثل اهلدف
من املشروع يف النهوض بالتنسيق وتعزيز التعاون بني منممة الصحة العاملية وغريها من كيانات األمم املتحدة، 
واملراكز املتعاونة مع منممة الصحة العاملية، واملنممات غري احلكومية والشركاا اآلخرين وإلشرا  أصحاب 

كون يف اجتماع الفريق العامل إعئالن جنيف ، أصدر املشار 1053مصلحة حدد يف الشبكة. ويف حزيران/يونيه 
بشأن النفايات اإللكرتونية وصحة األطفال، دعوا فيه إىل اختاذ إجرااات مئالئمة للوقاية من العواقب الصحية 

املعنية بالتعرض شبكة ال ىالضارة الناشئة عن املمارسات غري السليمة إلدارة النفايات اإللكرتونية. وتسع
أي احلوامل واألجنة  -إىل إجياد توازن بني محاية صحة الفئات املستضعفة  وصحة الطفل ةلنفايات اإللكرتونيل

واملكاسب االقتصادية احملتملة إلعادة تدوير النفايات اإللكرتونية. كما تعمل الشبكة يف وضع  –واألطفال 
اإللكرتونية على صحة  مناذج تدريبية الستثارة الوعي بني املهنيني يف جمال الصحة بشأن تأاريات النفايات

األطفال. وقد أطلق املشروع والشبكة املعنيان بالنفايات اإللكرتونية خئالل املؤمتر الدويل اخلامس عشر جملموعة 
أيلول/سبتمرب  17إىل  14يف الواليات املتحدة من  حوض احمليط اهلادئ للبيئة والصحة الذي عقد يف هونولولو

1053 . 
هبدف  1054أيلول/سبتمرب  14إىل  11تماعاً لفريق خرباا عقد يف فيينا من واستضافت اليونيدو اج - 49

مواصلة تعزيز العئالقات بني الشركاا االسرتاتيجيني وحتديد هنج مشرت  إزاا إدارة النفايات اإللكرتونية يف البلدان 
 .SAICM/OEWG.2/INF/13وايقة النامية والبلدان اليت متر اقتصادااها مبرحلة انتقال. ويتوافر تقرير االجتماع يف ال

 الخطوات القادمة - 3
عئالوة على ذلك، تعتزم اليونيدو، رهنًا بتوافر املوارد، استضافة حلقة عمل عاملية عن املواد اخلطرة يف  - 10

ستعزز و  .1051إطار دورة حياة املنتجات الكهربائية واإللكرتونيات مبشاركة مجيع العناصر الفاعلة الرئيسية يف 
العمل من التعاون بني املنممات الدولية وتيسري التواصل بني العناصر الفاعلة الرئيسية. وتساعد مثل هذه  حلقة

 بعضهم.  عاالجتماعات يف متكني املشاركني من االستعانة خبربات بعضهم اآلخر، والتعامل م
مارسات وفقاً وسيتواصل العمل يف حتديد وجتميع واستحداث جمموعة دولية من موارد أفضل امل - 15

املواد الكيميائية خئالل دورته الثالثة واالستعانة باملبادرات  املعىن بإدارةلئالختصاصات اليت حيددها املؤمتر الدويل 
 والفرص القائمة.

لنفايات اإللكرتونية وصحة الطفل معاً صوب املعنية بالتعرض ل شبكةالوتعمل منممة الصحة العاملية و  - 11
منوذج  1054الصحة، وصحة الطفل يف املبادرات الدولية. وسوف يصدر يف عام  عناصر اجاستثارة الوعي وإدر 
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بالتنسيق مع  1051تدرييب ملنممة الصحة العاملية بشأن هذه القضية لقطاع الصحة. ويستلزم عقد اجتماع يف 
ية الفعالة لتجنب تعرض هبدف حتديد اسرتاتيجيات الوقا يف الواليات املتحدة املعهد الوطين لعلوم الصحة البيئية
 األطفال للنفايات اإللكرتونية.

 الغدد الصماء المعوقة لعملالمواد الكيميائية  -هاء 
 االختصاص - 1

الغدد  املعوقة لعمل، تنفيذ إجرااات تعاونية بشأن املواد الكيميائية واو 3/1قرر املؤمتر يف قراره  - 13
والفهم بني صانعي السياسات وغريهم من أصحاب  الصماا وذلك هبدف شامل يتمثل يف زيادة الوعي

، يف نطاق الربنامج املشرت  بني املنممات إلدارة السليمة للمواد الكيميائيةاملصلحة، ودعا املنممات املشاركة يف 
اختصاص كل منها كجزا من برامج عملها، إىل أن تقود وتيسر اإلجرااات التعاونية بشأن املواد الكيميائية 

. ودعا املؤمتر، يف نفس القرار، املنممات املشاركة يف وحصريةالغدد الصماا بطريق مفتوحة وشفافة  عملل املعوقة
اإلجرااات التعاونية بشأن املواد الكيميائية  لوضع هذهإىل أن تضع خطة عمل ل الربنامج املشرت  بني املنممات

ؤمتر، ونشر اخلطة على املوقع الشبكي لغرفة الغدد الصماا، بالتشاور مع املشاركني يف مكتب امل املعوقة لعمل
 تبادل معلومات النهج االسرتاتيجي.

وعئالوة على االختصاصات اليت منحها املؤمتر خئالل دورته الثالثة، اعتمد قرارات بشأن املواد  - 14
وآسيا واحمليط اهلادئ الغدد الصماا يف أقاليم أمريكا الئالتينية والبحر الكارييب، وأفريقيا املعوقة لعمل الكيميائية 

واو. ودعت القرارات، بني مجلة أمور، برنامج البيئة ومنممة الصحة العاملية، رهنًا بتوافر  3/1مما عزز من القرار 
الغدد الصماا مع مدخئالت إقليمية تستهدف  املعوقة لعملاملوارد، إىل: )أ( إعداد تقرير عن املواد الكيميائية 

نامية والبلدان اليت متر اقتصادااها مبرحلة انتقال و)ب( التوصية بسلسلة متينة من أوضاع واحتياجات البلدان ال
 الغدد الصماا. املعوقة لعملأنشطة استثارة الوعي بشأن املواد الكيميائية 

 التقدم حتى اآلن - 2
حالة العلم بشأن  منذ الدورة الثالثة للمؤمتر، أصدر برنامج البيئة ومنممة الصحة العاملية تقريرًا بعنوان - 11

باالقرتان مع ملخص لصانعي القرارات. وتوفر هاتان  1051-الغدد الصماا الكيميائية املعوقة لعملاملواد 
، على 1053الوايقتان اللتان صدرتا خئالل الدورة السابعة والعشرين جمللس إدارة برنامج البيئة يف شباط/فرباير 

الغدد الصماا، واملعامل البارزة  املعوقة لعملمية بشأن املواد الكيميائية التوايل تقريرًا مفصئاًل عن املعلومات العل
الرئيسية للمواد العلمية يف صيغة موجزة ملساعدة صانعي القرارات على حتديد جماالت االهتمام الرئيسية. 

سالة مع ر  1053مجيع جهات االتصال بشأن النهج االسرتاتيجي يف نيسان/أبريل  علىوعممت وايقة امللخص 
 تربز النتائج الرئيسية وتدعو إىل توفري معلومات إضافية يف جماالت االهتمام.

، يف بني املنممات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية املشرت الربنامج ودعيت املنممات املشاركة يف  - 16
صحة العاملية ومنممة برنامج البيئة ومنممة ال وضعها يفإشرت  واو إىل إعداد خطة العمل اليت  3/1القرار 

 50و 9إىل مكتب املؤمتر يف اجتماعه الذي عقد يومي وتقدميها التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
 للنمر والتعليق. 1053متوز/يوليه 

املعوقة ومتشياً مع خطة العمل، عقد برنامج البيئة حلقات عمل الستثارة الوعي بشأن املواد الكيميائية  - 17
غدد الصماا وذلك باالقرتان مع االجتماعات اإلقليمية للنهج االسرتاتيجي يف أقاليم أمريكا الئالتينية ال لعمل
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والبحر الكارييب، ووسط وشرق أوروبا، وأفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ. وأتاحت حلقات العمل فرصة لألقاليم 
حالة العلم بشأن املواد يسيني للتقرير املعنون الطئالعها على احلالة الراهنة للمعارف العلمية حبسب املؤلفني الرئ

. وأجرى املشاركون يف كل إقليم مناقشات مستفيضة بشأن 1051-الغدد الصماا املعوقة لعملالكيميائية 
املسالة مبا يف ذلك النمر يف األنشطة احملتملة على املستويات الوطنية واإلقليمية. وقد سلم على نطاق واسع 

التوعية هبذه املسالة مبا يف ذلك احلاجة إىل مجع معلومات عن مستويات املواد الكيميائية باحلاجة إىل زيادة 
تتوافر سوى رقابة حمدودة أو ال تتوافر  بعدمعلى نطاق واسع أعرتف الغدد الصماا يف البيئة. كما  املعوقة لعمل

الغدد الصماا على املستوى الوطين إعاقة عمل هذه الرقابة على اإلطئالق على املواد اليت تنطوي على إمكانيات 
يف معمم البلدان. وأبرزت احلاجة إىل زيادة أنشطة استثارة الوعي والبحوث يف القرارات اليت اعتمدت يف أقاليم 
أفريقيا، وأمريكا الئالتينية والبحر الكارييب، وآسيا واحمليط اهلادئ. وشار  ممثلو منممة التعاون والتنمية يف امليدان 

يف مجيع حلقات العمل اإلقليمية اليت نممها برنامج البيئة، وقدموا عروضًا عن اإلجنازات واألدوات  االقتصادي
 واملنهجيات اليت وضعتها املنممة واليت تتوافر للسلطات التنميمية يف أي بلد.

 1054متوز/يوليه  8و 7وعقدت منممة الصحة العاملية اجتماعًا للخرباا يف بون، أملانيا، يومي  - 18
الغدد الصماا. وناقش  املعوقة لعململناقشة املنهجيات املتعلقة بتقييم املخاطر الصحية للمواد الكيميائية 

االجتماع على وجه اخلصوص اخلربات املتعلقة بتقييم التعرض، واإلشراف الصحي، وتصميم وأداا الدراسات 
ة. وناقش املشاركون يف االجتماع أيضًا الوسائل الوبائية فضئاًل عن بناا القدرات على املستويات الوطنية والدولي

الغدد الصماا  املعوقة لعملالكفيلة بتيسري األنشطة الرامية إىل الوقاية من التأاريات الصحية للمواد الكيميائية 
واو. وسوف ينشر تقرير اجتماع اخلرباا على املوقع الشبكي  3/1فضئاًل عن توفري الدعم للبلدان لتنفيذ القرار 

حتديد املخاطر الناشئة عن ’’ممة الصحة العاملية. وقدم خئالل اجتماع اخلرباا يف بون عرضًا ملطبوع بعنوان ملن
اعده املكتب اإلقليمي ملنممة  ‘‘الغدد الصماا على املستوى القطري املعوقة لعمل يةالتعرض للمواد الكيميائ

شبكي ملنممة الصحة العاملية. ويوفر التقرير والذي يتوافر على املوقع ال 1054الصحة العاملية ألوروبا يف 
الغدد الصماا يف الدامنر  وفرنسا واليابان  املعوقة لعملمعلومات عن األنشطة ذات الصلة باملواد الكيميائية 

 ومجهورية كوريا والواليات املتحدة.
لتوفري منتدى للتبادل وأنشأت منممة الصحة العاملية شبكة عاملية ملؤسسات تقييم املخاطر الكيميائية  - 19

الغدد الصماا. وعقد االجتماع  املعوقة لعملالعلمي واإلجرااات التعاونية مبا يف ذلك بشأن املواد الكيميائية 
 . 1054تشرين األول/أكتوبر  50إىل  8األول للشبكة يف باريس من 

 الخطوات القادمة - 3
ضطئالع بأنشطة الستثارة الوعي لتوفري املعلومات عن ويعتزم برنامج البيئة، رهنًا بتوافر األموال، اال - 60

 ،1051-الغدد الصماا املعوقة لعملحالة العلم بشأن املواد الكيميائية الشواغل الرئيسية اليت حددت يف تقرير 
وإقامة شبكات للخرباا املعنيني لوضع بيانات إضافية ومواصلة عمليات استثارة الوعي ذات الصلة بالشواغل 

 البيئية.
الغدد الصماا،  املعوقة لعملويقوم برنامج البيئة بإعداد وايقة ختطيط مشروع بشأن املواد الكيميائية  - 65

ألصحاب املصلحة. ويعتزم برنامج البيئة، كجزا من هذه  وتشمل األنشطة املقرتحة حتليل الثغرات، وحتليل
بشأن املواد الكيميائية  يف املستقبل القريب ةالعملية ورهنًا بتوافر األموال، عقد مشاورة متعددة أصحاب املصلح

. ويعتزم برنامج البيئة، بغية نشر املعلومات املتعلقة هبذا املوضوع حتديث موقعه الغدد الصماا لعمل املعوقة
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حالة العلم بشأن املواد ’’الشبكي. وعئالوة على ذلك، جيري ترمجة امللخص اخلاص بصانعي السياسات املعنون 
وسوف يتوافر يف وقت قريب بلغات األمم املتحدة الرمسية  ،‘‘1051-الغدد الصماا عوقة لعملامل الكيميائية
 الستة. 
وتواصل منممة الصحة العاملية تنفيذ اجلوانب ذات الصلة بالصحة يف خطة العمل التعاونية مبا يف  - 61

وتقدمي التوصيات العلمية لتنفيذ . ويشمل ذلك إسداا املشورة 1054ذلك إجرااات املتابعة الجتماع متوز/يوليه 
نمام  إعاقة عملالغدد الصماا، واإلشراف والتخطيط بشأن  املعوقة لعملعملية رصد التعرض للمواد الكيميائية 

الغدد الصماا يف البلدان.  املعوقة لعملالغدد الصماا، وتنفيذ الدراسات الوبائية لتقييم خماطر املواد الكيميائية 
ات من خئالل الدوريات العلمية، وجتري عمليات بناا القدرات مبشاركة املراكز املتعاونة وسوف تنشر املعلوم

ملنممة الصحة العاملية ومجعيات املعنيني يف جمال الصحة. وستنمر منممة الصحة العاملية أيضاً يف مسألة التعرض 
ن املصادر اإلمنائية والبيئية املبكرة الغدد الصماا كجزا من أنشطتها القادمة بشأ املعوقة لعملللمواد الكيميائية 
 للصحة واألمراض.

وتدعو مؤسسات تقييم املخاطر البيئية )بالنسبة لصحة البشر( اليت مل تنضم بعد إىل شبكة منممة  - 63
 أن تصبح مشاركاً فيها. أن تطلبإىل  بشدةالصحة العاملية بشأن تقييم املخاطر الكيميائية 

الغدد الصماا يف منممة التعاون والتنمية يف  املعوقة لعملشأن املواد الكيميائية ويعترب العمل اجلاري ب - 64
نممة وضع منهجيات الختبار وتقييم املواد الكيميائية امل هذه امليدان االقتصادي ذا طابع علمي وتقين. وتتابع

ة لرصد املواد )املضادة( املختربي للقياساتالغدد الصماا. وجيري وضع مبادئ توجيهية  بإعاقة عملفيما يتعلق 
لسمية الطويل األجل يف األمسا  واألحياا الربمائية عن طريق طرق العمل بشأن لاحلية  وللقياساتلإلسرتوجني، 

الغدد الصماا يف  املعوقة لعملالغدد الصماا. وسوف جيتمع فريق استشاري معين باختبار وتقييم العناصر 
ص اخلاصة مبا يلي: )أ( دمج و/أو حتديث املبادئ التوجيهية القائمة ملناقشة الفر  1054تشرين األول/أكتوبر 

املعنية باالختبار لكي تشمل النقاط النهائية للغدد الصماا حيثما يكون ممكنًا ومئالئماً؛ )ب( إعادة النمر يف 
إعاقة لرصد  خمتربية قياساتاختيار اجلرعات يف الدراسات الوبائية ملعاجلة تأاريان اخنفاض اجلرعات؛ )ج( وضع 

الغدة الدرقية ؛ و)د( تطوير طرق االختبار الناشئة عن برنامج وضع مسارات النتائج املعاكسة, وبصفة  عمل
السبل  نالغدد الصماا يبحث دائمًا ع املعوقة لعملعامة فإن الفريق االستشاري املعين باختبار وتقييم العناصر 

قاليم مع االحتياجات التنميمية من حيث اختبار وتقييم املواد اليت تزيد من جتانس النهج يف كافة البلدان واأل
 الغدد الصماا. بإعاقة عملالكيميائية فيما يتعلق 

وسوف يقدم املزيد من املعلومات عن تفاصيل خطة العمل املشرتكة لربنامج البيئة ومنممة الصحة  - 61
للربنامج املشرت  بني من اإلجرااات التعاونية  العاملية ومنممة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي كجزا

)واو( يف وايقة معلومات خئالل الدورة الرابعة  3/1استجابة للقرار  السليمة للمواد الكيميائية املنممات لإلدارة
 للمؤمتر.

 موجز للتقدم المحرز في إدارة المواد الكيميائية البيرفلورية واالنتقال إلى بدائل أكثر أمناً  -رابعاً 
 االختصاص -ألف 

بشأن إدارة املواد الكيميائية البريفلورية واالنتقال إىل البدائل األكثر  3/3قراره  يفأخذ املؤمتر علمًا  - 66
أمناً، بإنشاا فريق عاملي معين باملواد الكيميائية البريفلورية بواسطة منممة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
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إىل ما يتجاوز البلدان األعضاا يف  هملؤمتر الفريق العاملي إىل توسيع نطاق املشاركة يف عملوبرنامج البيئة. ودعا ا
منممة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ليكون آلية هامة لتحقيق املزيد من التقدم احملرز. كما دعا املؤمتر 

ومل بشأن امللواات العضوية الثابتة واليونيدو يف الفريق العاملي إىل التعاون بصورة وايقة مع أمانة اتفاقية استكه
 األنشطة املتعلقة باملواد الكيميائية البريفلورية.

 التقدم حتى اآلن -باء 
منذ الدورة الثالثة للمؤمتر، بذل الفريق العاملي املعين باملواد الكيميائية البريفلورية، بقيادة برنامج البيئة  - 67

توسيع نطاق املشاركة يف الفريق. وحىت اآلن يشمل لامليدان االقتصادي جهدًا كبريًا  ومنممة التعاون والتنمية يف
املشاركون فيما يتجاوز عضوية منممة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي: بنن والصني واالحتاد الروسي 

 من النشاط يف خمتلف وفيت نام وزامبيا. وتتواصل اجلهود لتوسيع نطاق املشاركة وإشرا  البلدان بقدر أكرب
 أنشطة الفريق )مثل املشاركة يف املواقع الشبكية واملسامهة يف التقارير(.

ىل إويقوم الفريق العاملي بصياغة تقارير اهدف إىل تعميق الوعي وتبادل اخلربات فيما يتعلق باالنتقال  - 68
عاملي ورقة جممعة بشأن املواد الكيميائية البريفلورية البدائل األكثر أمناً. ومنذ الدورة الثالثة للمؤمتر، وضع الفريق ال

واملتعددة الفلورينات. وتقدم الورقة تقريراً مفصئاًل عن هذه املواد واستخدامااها يف صناعة املواد الكيميائية. وتتوافر 
 www.oecd.org/ehs/pfc.هذه الورقة اليت تربز التأاريات السلبية للمواد فضئاًل عن حتديد البدائل احملتملة على 

ويعمل الفريق العاملي اآلن يف وضع حتليل شامل للبلدان لنهج خفض املخاطر للمواد الكيميائية  - 69
للمواد الكيميائية البريفلورية يف  المهور واملوجودة يفاألخذة البريفلورية هبدف توفري حتليل لنهج خفض املخاطر 

ن االقتصادي، واالقتصادات الناشئة. وسوف يربز: )أ( المروف عدد من بلدان منممة التعاون والتنمية يف امليدا
مراقبة؛ )ب( جوانب القوة يف خمتلف لل اخلاضعةالضرورية لوضع وتنفيذ هنج خفض املخاطر يف البلدان  املسبقة

  النهج واملنافع املكتسبة من تنفيذها و)ج( التحديات اليت تواجه خئالل وضعها وتنفيذها.
يقيم مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل خئالل اجتماعه السابع الذي سيعقد يف ومن املقرر أن  - 70

وكل ااين اجتماع عادي بعد ذلك احلاجة املستمرة حلامض السلفونيك البريفلوركتاين وأمئالحه  1051أيار/مايو 
يف املرفق باا من االتفاقية وفلوريد السلفونيك البريفلوركتاين ملختلف األغراض املقبولة واإلعفااات احملددة الواردة 

من اجلزا الثالث من املرفق باا(.  6و 1يف ضوا املعلومات العلمية والتقنية والبيئية واالقتصادية املتوافرة )الفقرتان 
وبناا على طلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل يف اجتماعه الثالث، اعتمدت جلنة استعراض امللواات 

 1053عة التفاقية استكهومل يف اجتماعها التاسع الذي عقد يف تشرين األول/أكتوبر العضوية الثابتة التاب
اختصاصات تقييم بدائل حامض السلفونيك البريفلوركتاين وأمئالحه وفلوريد السلفونيك البريفلوكتاين وتقييم تلك 

مئاًل فيما بني الدورتني إلعداد املواد الكيميائية خئالل االجتماع السابع ملؤمتر األطراف. وأنشأت اللجنة فريقًا عا
مشروع تقييم ودعت األطراف واملراقبني إىل أن تقدم لألمانة معلومات عن بدائل حامض السلفونيك 

كانون   35البريفلوركتاين وأمئالحه وفلوريد السلفونيك البريفلوركتاين وما يتعلق هبا من مواد كيميائية قبل 
مدت اللجنة التوجيه املنقح بشأن بدائل حامض السلفونيك . وعئالوة على ذلك، اعت1054الثاين/يناير 

البريفلوركتاين وأمئالحه وفلوريد السلفونيك البريفلوركتاين وما يتعلق هبا من مواد كيميائية 
(UNEP/POPS/POPRC.9/INF/11/Rev.1)  ووافقت اللجنة على أن تستعرض التوجيه خئالل اجتماعها العاشر

مع األخذ يف االعتبار نتائج تقييم البدائل  1054تشرين األول/أكتوبر  30 إىل 17الذي سيعقد يف روما من 
 املشار إليه أعئاله.
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 الخطوات القادمة -جيم 
سيؤدي نمر املواد الكيميائية البريفلورية إىل التنسيق والتعاون فيما بني الكيانات مثل منممة التعاون  - 75

نامج البيئة واليونيدو واتفاقية استكهومل وتوسيع نطاق املشاركة يف االقتصادي والتنمية يف امليدان االقتصادي وبر 
املناقشات بشأن املسألة. وتنطوي هذه الشراكة بفضل قيادة منممة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

إمكانيات  علىهذه الشراكة  وتنطويالبلدان النامية يف املسألة،  منمورلألنشطة اجلارية، وإدراج برنامج البيئة 
 رأب االنقسام بني الشمال واجلنوب بشأن هذه املسالة.

________________ 


