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 المفتوح العضوية التابع للمؤتمر الفريق العامل
 الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية

 االجتماع الثاني
 ٕٗٔٓسمرب كانوف األوؿ/دي  ٚٔ-٘ٔجنيف، 

 

 للمؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائيةالتابع  تقرير الفريق العامل المفتوح العضوية    
 اجتماعو الثانيعن أعمال 

 مقدمة -أواًل 
 العضوية الفريق العامل اؼبفتوح ٙ/ٕ، دبوجب قراره اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية اؼبؤسبر الدويل أنشأ - ٔ

 دورة من دوراتسنة السابقة لكل ال أف هبتمع يف العامليتعُت على ىذا الفريق و . تابعة لو فرعية ةىيئبوصفو 
 األوؿ للفريق عقد االجتماعقد و  .تووفعالية اؼبؤسبر مشوليكفالة   هبدؼلبلطبلع باألعماؿ التحضَتية للدورة  اؼبؤسبر

الثالثة  لتحضَت للدورةل يف بلغراد ٕٔٔٓنوفمرب /تشرين الثاين ٛٔ إىل ٘ٔالفًتة من يف  العامل اؼبفتوح العضوية
، يف تلك الدورةقد صدؽ اؼبؤسبر و  .ٕٕٔٓسبتمرب أيلوؿ/ ٕٔإىل  ٚٔمن يف الفًتة  نَتويب قد يفالذي عُ  للمؤسبر

 ٕٗٔٓيف  اجتماعو الثاين عقدلأف تدعو الفريق  األمانة إىل وطلبعلى إنشاء الفريق العامل  ،٘/ٖ قرارهدبوجب 
قد عُ  ،٘/ٖ للقرار قاً طبو . قصَتة قدر اإلمكاف االجتماععلى أف تكوف مدة ، لمؤسبرلالرابعة  للدورة لتحضَتل

 رك  جنيفدب اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية للمؤسبر الدويلالتابع  العامل اؼبفتوح العضوية الثاين للفريق االجتماع
  .ٕٗٔٓديسمرب كانوف األوؿ/ ٚٔإىل  ٘ٔمن  الفًتة يفالدويل للمؤسبرات 

 افتتاح االجتماع - ثانياً 
صباح االثنُت  ٓٔ/ٕٓؼبؤسبر، االجتماع يف الساعة اافتتح السيد ريتشارد ليسيميب )كينيا( رئيس  - ٕ

  .ٕٗٔٓكانوف األوؿ/ديسمرب  ٘ٔ
واف، رئيسة فرع اؼبواد ليسيميب والسيدة فاتوماتا كيتا أ أدىل ببياف افتتاحي وترحييب كل من السيد - ٖ

 الكيميائية، شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد، برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة.
وشدد الرئيس، يف مبلحظاتو، على أف اؼبوعد النهائي لتحقيق ىدؼ النهج االسًتاتيجي اؼبتمثل يف  - ٗ

ئة وعلى صحة ضماف إنتاج واستخداـ اؼبواد الكيميائية بطرؽ ربد إىل أدىن درجة من اآلثار الضارة على البي

                                                           

  .ٕ٘ٔٓ/أغسطس آب ٕٗأعيد إصدارىا ألسباب فنية يف   *
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اؼبعٍت بالتنمية اؼبستدامة، مل يبقى  ٕٕٓٓ، اؼبتفق عليو أواًل يف مؤسبر القمة العاؼبي لعاـ ٕٕٓٓالبشر حبلوؿ عاـ 
منو سوى ست سنوات. ولذا فإف االجتماع اغبايل يكتسي أنبية باعتباره وسيلة الستعراض التقدـ احملرز يف 

اؼبضي قدمًا كبو ذلك اؽبدؼ. ويشتمل االجتماع أيضًا على  ربقيق ذلك اؽبدؼ واالتفاؽ على تدابَت تضمن
فضبًل عن ذلك و ، ٕٕٓٓمناقشة أىداؼ التنمية اؼبستدامة واإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ؼبا بعد عاـ 

والذي يعترب النتيجة اليت ينتظر  ٕٕٓٓسيجري مناقشة التوجو العاـ والتوجيهات العامة بشأف ربقيق ىدؼ عاـ 
مخض عنها الدورة الرابعة للمؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية يف السياسات االسًتاتيجية، وتشمل أف تت

عناصر ملموسة لدعم تنفيذ االسًتاتيجية اعبامعة للسياسات. وأورد اػبطوط العريضة للمنهجية اليت استخدمت 
وفقًا لتوجيهات اؼبكتب  الذي ُوضعوع الوثيقة يف وضع التوجو العاـ والتوجيهات العامة مشَتًا إىل أف مشر 

وقد   .نتاج مشاورات مكثفة فيما بُت صبيع أصحاب اؼبصلحة وصبيع اؼبناطق اإلقليمية وىوبدعم من األمانة 
كانت أمانة النهج االسًتاتيجي تشارؾ مشاركة نشطة يف العملية التشاورية القطرية بشأف التحديات واػبيارات 

جل الطويل، دبا يكفل أف يكوف التوجو عاوف يف ؾبموعة اؼبواد الكيميائية والنفايات يف األؼبواصلة تع ي  الت
عنصرًا أساسيًا يف بوصفها اسًتاتيجية قطاع الصحة ووجو االنتباه إىل والتوجيهات انعكاسًا للتفكَت السائد. 

تعدد أصحاب اؼبصلحة وتعدد اؼبتمي ة بلنهج االسًتاتيجي الفريدة لطبيعة ال. كما أف ٕٕٓٓعاـ  ىدؼربقيق 
صبعية األمم  مدتعتا. وقد ٕٕٓٓالقطاعات مسألة حاظبة يف اعبهود اؼببذولة يف السعي لتحقيق ىدؼ عاـ 

دعت فيو اجملتمع الدويل لدعم و بشأف اؼبواد الكيميائية والنفايات،  ٘/ٔاؼبتحدة للبيئة يف دورهتا األوىل القرار 
بد من إهباد  . واللوتقدًن اؼبسانبات اؼبالية والعينية ى لعحاب اؼبصلحة تنفيذ النهج االسًتاتيجي وشجعت أص

 .ُٕٕٓٓت لدعم تنفيذ النهج االسًتاتيجي ومن دوف ذلك سيتعذر ربقيق ىدؼ عاـ يماكبُت جدد وغَت تقليد
ؤسبر إلدراجها يف جدوؿ أعماؿ الدورة الرابعة للمويشجع تقدًن مقًتحات ملموسة بشأف القضايا ذات األولوية 

يف التوصل إىل اتفاؽ على الكيفية اليت سينظر فيها اؼبؤسبر يف واألمل معقود  ،الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية
  .ٕٕٓٓعاـ بعد يف اإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية  تلك الدورة

م اؼبتحدة للبيئة يف ؾبموعة وجهت السيدة كيتا أواف االنتباه إىل العمل الذي اضطلع بو برنامج األم - ٘
اؼبواد الكيميائية والنفايات، والذي اتسم بالكثافة يف السنوات األخَتة. وقد كاف ذلك العمل هبري يف وقت 

دًا على صبيع اؼبستويات واالعًتاؼ بو كقضية مت اياكتسب فيو جدوؿ أعماؿ اؼبواد الكيميائية اىتمامًا سياسيًا 
ؼبستدامة. واستشهدت بتقرير األمُت العاـ بشأف جدوؿ األعماؿ ؼبا بعد عاـ مرتبطة بشكل واضح بالتنمية ا

الذي ، ‘‘: القضاء على الفقر وتغيَت اغبياة وضباية الكوكبٖٕٓٓالطريق إىل الكرامة حبلوؿ عاـ ’’ ،ٕ٘ٔٓ
د يتيح فرصة فريدة لتوحيد اعبهود من أجل القضاء على الفقر. فسبلمة إدارة اؼبوا، ٕ٘ٔٓأورد أف عاـ 

الكيميائية تؤدي دورًا رئيسيًا يف ذلك اجملاؿ، بالنظر إىل أف تلوث أو استنفاد اؼبوارد يقع أكثر تأثَته على أفقر 
الشرائح السكانية. وت ايد التصنيع يقتضي باؼبقابل النهوض باالستدامة، دبا يف ذلك إدارة اؼبواد الكيميائية. 

، هنج تعاوين إزاء العمل بصدد اؼبواد الكيميائية والنفايات وأىداؼ التنمية اؼبستدامة تتيح فرصة الستحداث
ودفع تنفيذ األنشطة بشأف إدارة اؼبواد الكيميائية على اؼبستوى الوطٍت ووضع األولويات يف تطوير هنج شامل. 

ل فتضمُت إدارة اؼبواد الكيميائية يف ؾباالت تركي  أىداؼ التنمية اؼبستدامة، واليت تتصدى ثبلثة منها بشك
دارة اؼبواد الكيميائية والنفايات يربز للمجتمع الدويل العبلقة بُت البيئة اؼبأمونة، ورفاه الناس والتنمية إلصريح 

عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة األنشطة  ٘/ٔاؼبستدامة. وقد حدد القرار 
بشأف  بازؿ ةى اؼبستوى الوطٍت لتنفيذ اتفاقي ي  اؼبؤسسي علاألساسية، وسيشكل الربنامج اػباص لدعم التع

اؼبتعلق بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة  وروترداـ التحكم يف نقل النفايات اػبطرة والتخلص منها عرب اغبدود واتفاقية
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أف اؼبلوثات بش استكهوملاتفاقية و  عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة متداولة يف التجارة الدولية
وؿ ؼبا يتعلق بإدارة لوالنهج االسًتاتيجي عوامل أساسية يف إهباد ح بشأف ال ئبق ميناماتااتفاقية و  العضوية الثابتة

اؼبواد الكيميائية والنفايات، دبا يف ذلك عن طريق تعميم وسبويل صبيع أوجو إدارة اؼبواد الكيميائية والنفايات. وقد 
أصحاب اؼبصلحة يف النهج االسًتاتيجي يف ربسُت االستجابات لقضايا شاركة دعت صبعية البيئة لتع ي  م

السياسات العامة الناشئة وطلبت إىل اؼبدير التنفيذي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أف يواصل دعمو للنهج 
لكيميائية طواؿ إلدارة السليمة للمواد اا اليت ستوجواالسًتاتيجي. فاؼبناقشات الدائرة يف االجتماع اغبايل ىي 

بوصفو نتيجًة من  ت العامة أيضًا لتحقيق ذلك اؽبدؼ، وقد وضع التوجو العاـ والتوجيهايف اؼبستقبل ادوراهت
اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية وخارطة طريق لتحقيق للدورة الرابعة للمؤسبر الدويل  نتائج السياسات االسًتاتيجية

  .ٕٕٓٓىدؼ عاـ 
 تنظيميةالمسائل ال - ثالثاً 

 إقرار جدول األعمال -ألف 
أقر الفريق العامل جدوؿ األعماؿ اؼببُت أدناه على أساس جدوؿ األعماؿ اؼبؤقت  - ٙ
(.2/1GWEO/MCIAS): 

 افتتاح االجتماع. - ٔ
 اؼبسائل التنظيمية: - ٕ

 إقرار جدوؿ األعماؿ؛ )أ( 
 تنظيم العمل. )ب( 

اؼبتمثل يف اإلدارة السليمة للمواد  ٕٕٓٓدؼ عاـ التقدـ احملرز والثغرات باذباه ربقيق ى - ٖ
 الكيميائية:

اإلقبازات ونقاط القوة والتحديات على الصعيد اإلقليمي يف سياؽ العمل باذباه ربقيق  )أ( 
 ؛ٕٕٓٓىدؼ عاـ 

التقدـ احملرز على صعيد إقباز أىداؼ االسًتاتيجية السياساتية الشاملة للنهج  )ب( 
 االسًتاتيجي؛

 ذ اسًتاتيجية القطاع الصحي؛تنفي )ج( 
 . ٕٕٓٓوالتوجيهات العامة فيما يتعلق هبدؼ عاـ  لعاـا التوجو )د( 

 .ٕٕٓٓأىداؼ التنمية اؼبستدامة واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ؼبا بعد عاـ  - ٗ
 مسائل السياسات الناشئة واؼبسائل األخرى ذات األنبية: - ٘

 يما يتعلق دبسائل السياسات الناشئة:تقرير عن التقدـ احملرز ف )أ( 
 الرصاص يف الدىانات؛ ‘ٔ’
 اؼبواد الكيميائية يف اؼبنتجات؛ ‘ٕ’
 اؼبواد اػبطرة خبلؿ دورة اؼبنتجات الكهربائية واإللكًتونية؛ ‘ٖ’
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 التكنولوجيات النانوية واؼبواد النانوية اؼبصنعة؛ ‘ٗ’
 صماء؛الغدد ال اتالضطراب اؼبسببةائية ياؼبواد الكيم ‘٘’

مسألة سياساتية ناشئة جديدة مقًتحة ينظر فيها اؼبؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد  )ب( 
 الكيميائية يف دورتو الرابعة: اؼبلوثات الصيدالنية اؼبقاومة للتحلل يف البيئة؛

 مسائل أخرى ذات أنبية: )ج( 
 اؼبواد الكيميائية البَتفلورية؛ ‘ٔ’
 ػبطورة.مبيدات اآلفات الشديدة ا ‘ٕ’

  .ٕٕٓٓ - ٕٙٔٓاألنشطة اؼبقررة لؤلمانة ومشروع مي انيتها للفًتة  - ٙ
 التحضَتات للدورة الرابعة للمؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية. - ٚ
 مسائل أخرى. - ٛ
 اعتماد تقرير االجتماع. - ٜ

 اختتاـ االجتماع. - ٓٔ
 تنظيم العمل -باء 
 الحضور - 1

 ،وأرمينيا ،واألردف ،واألرجنتُت ،االرباد الروسي كومات التالية اؼبشاركة يف االجتماع دبمثلُت:بعثت اغب - ٚ
 ،وأوكرانيا ،وأوغندا ،وأوروغواي ،وإندونيسيا ،واإلمارات العربية اؼبتحدة ،وأؼبانيا ،وألبانيا ،وإكوادور ،وإسبانيا

 ،وبنن ،وبنما ،وبلجيكا ،والربازيل ،والبحرين ،الووبا ،وباراغوايوإيطاليا،  ،اإلسبلمية( - وإيراف )صبهورية
 ،وجامايكا ،وتونس ،وتوغو ،وتشاد ،وتايلند ،وبَتو ،وبولندا ،والبوسنة واؽبرسك ،وبوروندي ،وبوتسوانا ،وبوتاف

واعبمهورية العربية  ،وصبهورية تن انيا اؼبتحدة ،وصبهورية أفريقيا الوسطى ،وج ر مارشاؿ ،وج ر كوؾ ،وج ر القمر
وصبهورية مقدونيا  ،وصبهورية الو الديبقراطية الشعبية ،وصبهورية الكونغو الديبقراطية ،وصبهورية كوريا ،السورية

 وسانت ،وزامبيا ،ورومانيا ،ورواندا ،والدامبرؾ ،وجيبويت ،وجنوب أفريقيا ،مولدوفا وصبهورية ،اليوغوسبلفية سابقا

 ،والسوداف ،وسوازيلند ،والسنغاؿ ،وسلوفينيا ،وسلوفاكيا ،اوسري النك ،وسانت لوسيا ،فنسنت وج ر غرينادين
 ،وفرنسا ،وغيانا ،وغواتيماال ،وغانا ،وغامبيا ،وغابوف ،والعراؽ ،والصُت ،وصربيا ،وسَتاليوف ،وسويسرا ،والسويد
 ،بياوكولوم ،وكوت ديفوار ،وكندا ،وكمبوديا ،وكرواتيا ،والكامَتوف ،وقطر ،ناـ وفييت ،وفنلندا ،والفلبُت

 ،ومبلوي ،واؼبكسيك ،ومدغشقر ،ومايل ،وليسوتو ،وليتوانيا ،وليبيا ،وليربيا ،ولبناف ،والتفيا ،وكينيا ،والكونغو
 ،والنيجر ،ونيباؿ ،والنمسا ،والنرويج ،وناميبيا ،وموريشيوس ،واؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 .واليمن ،والياباف ،والواليات اؼبتحدة األمريكية ،وىولندا ،وىندوراس ،واؽبند ،ونيجَتيا
، ومرفق لؤلغذية وال راعة ألمم اؼبتحدةامنظمة اغبكومية الدولية التالية دبمثلُت:  اعبهات اؼبشاركةوبعثت  - ٛ

البيئة العاؼبية، ومنظمة العمل الدولية، وجامعة الدوؿ العربية، ومكتب مفوض األمم اؼبتحدة السامي غبقوؽ 
النفايات  نقلأمانة اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف و ، يف اؼبيداف االقتصادي منظمة التعاوف والتنميةو ساف، اإلن

، واتفاقية روترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد  عرب اغبدود اػبطرة والتخلص منها
لدولية، واتفاقية استكهومل بشأف اؼبلوثات العضوية كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة ا
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األمم اؼبتحدة للبيئة، ومنظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية،  وبرنامجلجنة االقتصادية ألوروبا، الو الثابتة، 
اسًتاتيجية األمم اؼبتحدة الدولية للحد من الكوارث، ومنظمة الصحة و ومعهد األمم اؼبتحدة للتدريب والبحوث، 

 لعاؼبية.ا
 ن:ػليػة دبمثػة التاليػػغَت اغبكومي اعبهات اؼبشاركةت ػوبعث - ٜ
 narse aeu EPmrtreras Wmmeetoet P  oetePo  aa  o EPaemrsto ,etuteos WmmeetorteP WuasteoP narse aeu 

EPmrtrera sai esAesIinlAes iANnccnNAnóicaicosAnaaimseA sWmmeetorteP aa  eIaeeorteP IPAtsePPauaPro a 

sees  am éeresam SsPssortePm snAicNn v iCcics inlcns iANnv  ocsiAcsinnvcicocn  on  oAsisinn Aicn

 celi N nTn  onclcna oseAinlcns ionnAicNnv iCcics inlcns iANnvcicocn  onaisAnAicnclcneAes sensin

vlsiAn onAicNn v iCcics in lcns iANn vcicocn  on rociel-iscA sinn e aicoscin sin a oseAn sin cicnANon

na rn Bnon oeumutrt EPmrtreraMS eeo  W  toPea eP eao rt oPa ne  erteP sOaPrsa  es EPrasPortePo  

IPAtsePuaPro  voE sOaPrsa aa Caetaseta ar aeIaeeorteP sees  a EsAa essauaPrs OaPrsa  es 

IPAtsePuaPro  Ge ertePms OaPrse aa WPL tmtm o Weet P aP   uteem o mem W rasPortAoms Osesvt a 

EPrasPortePo s EenePr EPrasPortePo  GWCvs Iosrtremrteas Ieeveutem EPrasPortePo s Iee enteo  

CamresortePms IPaeestPa Geetaros IesesaoP Otauteo  EPaemrso OeePet s SsaaPsaoea Iomr Wmtos 

SsaaPsaoea EPrasPortePo s tSsaaPEeuaPm WPo orteo  IPAtsePuaPr WnaPeos Sseesa aeoerteP sees  o 

sseuerteP aa  o   esa ar  o  oePas eao rt oPa IPAtsePuaPr W  toPeas eao rt Oosa Atrteer eosus 

eaE arr-noeuosas EPaePamto  eutem-ésaa  arEesus EPaooer-vaonea e  EPaasaPaaPr WertAtmrms 

EPrasPortePo  OeePet  e  Otauteo  WmmeetortePm sEPrasPortePo  nCnG I tutPorteP  arEesus EPrasPortePo  

Geetaro e  Eeeresm  es rta IPAtsePuaPr sEPrasPortePo   soaa fPteP OeP aaasorteP W steos EPrasPortePo  

fPteP e  nesa oPa Wss taa Otautmrso sEm oPa GemrotPoet tro W  toPea OEG EPees vaeoPama IPAtsePuaPr 

éeseus  ortePo  IPAtsePuaPro   SC /W/W-68 sCeraees EPaemrso WmmeetortePs namrtetaa WerteP 

 arEesus namrtetaa WerteP  auem WmmeetortePs CWnWv fseneoos Caa aa Weet P meesa n onetetaom o 

mem W rasPortAom aa Wuasteo vortPos Ctmu CaaeerteP éeePaortePs Greeute u OePAaPrteP CantePo  

OaPrsa  es Oosoetro-eet atPn oPa rta  soPm as e   aetPe eno Ooaet Casee tes Greeute u IPAtsePuaPr 

EPmrtreras  toPo s  eute vtPus fPtraa Groram OeePet   es EPrasPortePo  nemtPamms fPtAasmtro e  Oosa 

 eEP OaPrsa  es IPAtsePuaPro  oPa CeeesortePo  eao rt Camaosets AeuaP tP Iesesa  es o OeuueP 

éeresas Aes a W  toPea  es /aseeso-ésaa EaPrtmrsos ,et IPAtsePuaPre 

 :التالية األخرى الكياناتوُمثلت أيضاً  - ٓٔ
 Chemtopia Co., Ltd., Chemical Watch, Cogeneris, Hyundai Motor Europe Technical Centre GmbH, 

IWW Water Centre, Mizuho Information and Research Institute, Inc., Sofies, S.A., Sony Mobile 

Communications, University of Guelph, University of Leuven, University of Pretoria, University of 

Toulouse Jean Jaurès. 
 أعضاء المكتب - 2

ينطبق النظاـ الداخلي للمؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية، على النحو اؼبنصوص عليو يف اؼبادة  - ٔٔ
ق العامل اؼبفتوح العضوية بعد إجراء التعديبلت البلزمة. من ذلك النظاـ الداخلي، على اجتماعات الفري ٖٕ

اؼبنتخبوف يف الدورة الثالثة للمؤسبر بوصفهم أعضاء اؼبكتب أعضاء اؼبكتب ، يعمل ٗٔمن اؼبادة  ٕووفقًا للفقرة 
قد مت خبلؿ االجتماع اغبايل. بيد أنو، ومنذ الدورة الثالثة ىناؾ عدد من أعضاء اؼبكتب الذين انتخبهم اؼبؤسبر 

 من النظاـ الداخلي. ٜٔاستبداؽبم وفقاً للمادة 
 باف االجتماع اغبايل من التالية أظباؤىم:إوبذلك، يتكوف اؼبكتب  - ٕٔ

 السيد ريتشارد ليسيميب )كينيا( الرئيس:
 السيد نصر الدين حيدري )صبهورية إيراف اإلسبلمية( نواب الرئيس:

 السيد فبلديبَت لينيف )االرباد الروسي( 
 السيد ماركوس ريتشارد )سانت فنسنت وج ر غرينادين( 
 السيدة غايب أغينماف )سويسرا( 

 وعمل السيد ريتشارد مقرراً لبلجتماع. - ٖٔ
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 تنظيم العمل - 3
لدى اضطبلع الفريق العامل بأعمالو يف االجتماع اغبايل، كاف معروضًا عليو وثائق عمل ووثائق  - ٗٔ

هبذا التقرير الوثائق  األوؿؼبدرجة يف جدوؿ أعماؿ االجتماع. وترد يف اؼبرفق إعبلمية تتعلق دبختلف البنود ا
 .ااؼبذكورة مرتبة وفقاً لبنود جدوؿ األعماؿ اؼبتعلقة هب

اتفق الفريق العامل على العمل وفقًا للمقًتح الوارد يف مذكرة سيناريو أعدىا الرئيس  - ٘ٔ
(SAICM/OEWG.2/2)مور، على أف يعمل يف جلسات عامة يومياً من الساعة . وىكذا فقد اتفق، ضمن صبلة أ

، مع إجراء ما يلـ  من التعديبلت، ٛٔ/ٓٓإىل الساعة  ٘ٔ/ٓٓومن الساعة  ٖٔ/ٓٓإىل الساعة  ٓٔ/ٓٓ
وأف ينشئ ما يراه ضروريًا من األفرقة الصغَتة، على أال هبتمع أي فريق يف وقت واحد مع اعبلسة العامة 

 ُت يف نفس الوقت.هبتمع أكثر من فريق وأال
المتمثل في اإلدارة السليمة للمواد  2222التقدم المحرز والثغرات باتجاه تحقيق ىدف عام  - رابعاً 

 الكيميائية
العمل باتجاه تحقيق ىدف عام اإلنجازات ونقاط القوة والتحديات على الصعيد اإلقليمي في سياق  -لف أ

2222 
حلقات العمل اؼبعنية نتائج ملخص لاألمانة االنتباه إىل  ةفبثل ت، وجهالفرعي تقدًن ىذا البندوعند  - ٙٔ

لنهج االسًتاتيجي اعتمدت يف اجتماعات القرارات اليت اُ إىل و سًتاتيجي اإلقليمية للنهج اال بتحديد األولويات
ليمية يف لتحديات اإلقإىل ذبميع ا(، وكذلك SAICM/OEWG.2/3أنظر ) ٕٗٔٓو ٖٕٔٓ ياإلقليمية يف عام

أنظر ) االجتماعات اإلقليمية وغَتىا من اؼبشاورات اؼبواد الكيميائية الذي مت إعداده بناء على إسهامات ؾباؿ
SAICM/OEWG.2/INF/3.) 

كل ؾبموعة من اجملموعات اإلقليمية اػبمس عن نتائج االجتماعات  فبثلوف تكلموا نيابة عنأبلغ مث  - ٚٔ
 فضبلً  إقبازاتما ربقق على الصعيد اإلقليمي من  ووصفوا ،األولويات اػباصة بتحديداإلقليمية وحلقات العمل 

سليمة الدارة اؼبتمثل يف اإل ٕٕٓٓ ربقيق ىدؼ عاـالثغرات والتحديات اليت ال ت اؿ تعًتض العمل صوب  عن
 للمواد الكيميائية.

ىدؼ قيق النهج االسًتاتيجي وربملت مة بشكل إهبايب بتنفيذ ف اؼبنطقة إألفريقيا  اؼبنسق اإلقليميوقاؿ  - ٛٔ
لدورة اػبامسة للمؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اكيفية ربضَت يف   التفكَت اعباد شدد على ضرورة وولكن ،ٕٕٓٓعاـ 

وأضاؼ أنو . ٕٕٓٓ احملدد لبلوغ ىدؼ عاـقبل اؼبوعد النهائي األخَتة كوف تس اهنأل اً نظر اؼبواد الكيميائية، 
، ربدياً طرح  اؿ يي السبويل النهج االسًتاتيجي أف النظر إىل بمسائل التمويل، يف  ينبغي كذلك التفكَت بتأف  

لتنمية اؼبستدامة. من أىداؼ ا اً ىدفبوصفها دارة السليمة للمواد الكيميائية لئل الًتويجكيفية مواصلة يف  التفكَت و 
  .ٕٕٓٓبعد عاـ مستقبل النهج االسًتاتيجي النظر فيما سيكوف عليو  ويتعُت أيضاً 

 يف من قدراهتابفضل برنامج البداية السريعة، ع زت العديد من البلداف يف منطقتو نو إ أردؼ قائبلً و  - ٜٔ
ىل سن التشريعات اؼبناسبة، ورصد البيانات اؼبتعلقة إإدارة اؼبواد الكيميائية، دبا يف ذلك من خبلؿ اؼبشاريع الرامية 

بيانات الصحة البيئية والبشرية رصد ر و وـب ونات اؼبواد الكيميائية، واغبد من اؼبخاطاألسر اؼبعيشية دبنتجات 
أو أوجو تآزر مع اؼببادرات األخرى  العديد من مشاريع برنامج البداية السريعة وقد أحدثتواد معينة. دباؼبتعلقة 

تبادؿ عملت على النهوض بالعمل حلقات األنشطة اإلقليمية و كما أف ـبتلف  ع زت ما ىو قائم منها،



SAICM/OEWG.2/13 

7 

، ةاإلقليميدوف مراك  السمـو عن بفضل مشروع  ،ومت إنشاء رابطة علماء السمـواؼبعلومات وبناء القدرات. 
الوقاية من تتعلق بمشاريع بتنفيذ  البلدافبعض وقامت إىل اؼببادئ التوجيهية ؼبنظمة الصحة العاؼبية.  استناداً أقيم 

 ستة عشر بلداً وقاـ خرى. بلداف أيف  ىي مشاريع يبكن استخداـ نتائَجها، و ؽبا اغبوادث الكيميائية والتأىب
وىناؾ اآلف . الشديدة اػبطورةاؼببيدات  لتعريفمعايَت كما قامت بوضع لتسجيل اؼببيدات   متجانس نظاـبوضع 

تنفيذ النهج الكبَت بعلى االلت اـ األمر الذي يدؿ ، تقريباً  اؼبنطقة من بلدافوطنية يف كل بلد جهة تنسيق 
تفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل، وشرع يف عملية اعلى  قد صادؽد منها عن أف العدي ىذا فضبلً االسًتاتيجي، 

 التصديق على اتفاقية ميناماتا.

فيما نقص يف القدرات  تعاين مناؼبنطقة إذ أف . ال ت اؿ قائمةالعديد من الثغرات بيد أنو أشار إىل أف  - ٕٓ
 بكميات كبَتةهبري ؼبواد الكيميائية ف إنتاج ا؛ كما أتحديد اؼبلوثات الكيميائية يف اؼبنتجات االستهبلكيةيتعلق ب

هبا اؼبطاؼ يف ينتهي ما  كثَتاً و  سارياً اؼبعدات الكهربائية اػبطرة ونشرىا يتم على نطاؽ واسع؛ وال ي اؿ استعماؿ 
على نطاؽ واسع  ي اؿ الرصاص مستعمبلً  الالسمـو يف البيئة؛ و فبا يؤدي إىل تسرب النفايات اؼبفتوحة،  مدافن
 كيفية إشراؾب ما يتعلق ، دبا يف ذلكخاصاً  تمويل ربدياً ويعد الدىانات ال خرفية يف صبيع أكباء أفريقيا. يف ال

، ، ذلكإىل جانب لى التمويل اػبارجي. عصوؿ وكيفية اغب الصناعي القطاع ىناؾ نقص كبَت يف مراك  السمـو
اؼبواد الكيميائية شديدة فإف ، أخَتاً يف اؼبنطقة. و ة بلداف يف تسع فقط اً مرك   ٗٔيوجد منها سوى  حيث ال
تخ ين اؼبستمر ؼببيدات اآلفات اؼبتقادمة وعدـ وجود بالفيما يتعلق سيما  ال، اً مصدر قلق كبَت تشكل اػبطورة 

 ها.والقضاء علي إطار مناسب الستبداؿ تلك اؼبواد

لى إدارة سليمة للمواد ؼبنطقة آسيا واحمليط اؽبادئ إنو بينما تتوفر اؼبنطقة ع اؼبنسق اإلقليميوقاؿ  - ٕٔ
وأشار إىل النطاؽ الواسع من القدرات  الكيميائية إال أنو ال ت اؿ ىناؾ حاجة يف بعض البلداف إىل بناء القدرات.

لدى بلداف اؼبنطقة، الذي يبكن أف يصبح أكثر وضوحًا من خبلؿ التوسيع احملتمل للمنطقة لتشمل بلداف آسيا 
التعاوف بُت ـبتلف أصحاب اؼبصلحة على الصعيد الوطٍت كما مت تع ي  قد ُوضعت آليات لتنسيق و  الوسطى.

التعاوف بُت الوكاالت على الصعيدين الوطٍت واإلقليمي. وقد مت إنشاء أو تدعيم آليات وطنية إلدارة اؼبواد 
مية يف الكيميائية وشبكات عبهات التنسيق، وُوضعت موج ات وطنية للمواد الكيميائية يف عدد من البلداف النا

عن ذلك، ُوضعت خطط عمل وطنية وإقليمية. وتعمل اؼبنطقة على توفَت معلومات تكوف يف  اؼبنطقة. وفضبلً 
متناوؿ اعبمهور بشأف اؼبواد الكيميائية والنفايات اػبطرة. وقد ازبذت إجراءات لرفع مستوى الوعي وتبادؿ 

لرفع مستوى تبادؿ  ي اؿ متواصبلً  والعمل الاؼبعلومات بُت الوزارات اغبكومية وأصحاب اؼبصلحة اآلخرين، 
اؼبعرفة واؼبعلومات، خاصة بشأف قضايا السياسات الناشئة. ومت دعم العديد من الربامج يف اؼبنطقة من خبلؿ 
برامج البداية السريعة، فبا ساعد البلداف على بناء القدرات من أجل ربقيق السبلمة الكيميائية وتنفيذ الت اماهتا. 

فقد ُجعلت قضية الرصاص يف الطبلء أولوية إقليمية. إىل جانب ذلك، سبخض عن االجتماع اإلقليمي  ،وأخَتاً 
استنتاج مفاده أف ؿبدودية اؼبوارد اؼبالية وآليات التمويل، واالفتقار إىل تبادؿ اؼبعلومات وعدـ وجود دعم تقٍت 

يف اإلدارة السليمة للمواد  اؼبتمثل ٕٕٓٓمناسب تشكل ربديات كبَتة تعًتض سبيل ربقيق ىدؼ عاـ 
 الكيميائية.

يف تنفيذ األنشطة  كبَتاً   ف منطقتو أحرزت تقدماً إ الوسطى والشرقيةوروبا أل اؼبنسق اإلقليمي وقاؿ - ٕٕ
يتعُت القياـ بو الذي إال أف ىناؾ الكثَت من العمل  ،ٕٕٓٓ ىدؼ عاـالنهج االسًتاتيجي وربقيق باؼبتعلقة 
 وإذ مل تتبق سوىمة للمواد الكيميائية واغبد من آثارىا على صحة اإلنساف والبيئة. اإلدارة السليالتقيد بلضماف 

 توحرز ذي أوالتقدـ البلداف اؼبنطقة قدرات يف  اً فإف ىناؾ اختبلف، ٕٕٓٓىدؼ عاـ  سنوات فقط لتحقيق ست
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 ،دؼاؽبشًتكة لتحقيق اؼب اختبلفاهتا، دبسؤوليتهارغم ، صبيع البلدافومع ذلك تقر يف تنفيذ النهج االسًتاتيجي. 
إدارة ؛ و مراك  مراقبة السمـويف األولويات اإلقليمية وتتمثل عدد من اإلجراءات اؼبمكنة ؽبذا الغرض. مت ربديد و 

استخداـ النظاـ ؛ و إشراؾ أصحاب اؼبصلحة؛ و تنفيذ االتفاقيات الدولية للمواد الكيميائيةو اغبوادث الصناعية؛ 
هنج متكامل وجود اؼبنطقة أف وتعتقد اؼبتخصصُت. ؛ وتدريب الكيميائية ووظبهالتصنيف اؼبواد  اؼبنسق عاؼبياً 

رفق اعبديد ؼبًتكي  بالاؼبنطقة  رحبت، ومن ىذا اؼبنطلق. ٕٕٓٓأُريد ربقيق ىدؼ عاـ ضروري إذا أمر لتمويل ل
لدعم اػباص  امجنرب نشاء البإألمم اؼبتحدة للبيئة اصبعية بقياـ اؼبواد الكيميائية والنفايات، و على  ةالبيئة العاؼبي

ميناماتا والنهج  واتفاقيةالتع ي  اؼبؤسسي على اؼبستوى الوطٍت لتنفيذ اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل 
للحصوؿ على  وعلى ضوء احتماالت وجود فرص جديدة لتمويل اؼبشاريع، تتطلع اؼبنطقة االسًتاتيجي.

 ت اغبصوؿ على األمواؿ من مرفق البيئة العاؼبيةتقدـ بطلباسهلة االستعماؿ عن إجراءات الو معلومات مفصلة 
 لصاحل اؼبشاريع يف ؾباؿ تركي  اؼبواد الكيميائية والنفايات واغبصوؿ على األمواؿ من الربنامج اػباص.

 َتاً كب  ىتماماً اف اؼبنطقة تويل إفقاؿ منطقة أمريكا البلتينية والبحر الكارييب  وربدث فبثل نيابًة عن - ٖٕ
عن اؼبوعد سنوات فقط  ستمل تعد تفصلنا سوى  اإنو من األنبية دبكاف، إذ، و ٕٕٓٓدؼ عاـ ىتحقيق ل

ؿبددة تدابَت دؼ بشأف ربقيق اؽب العامة والتوجيهاتالعاـ التوجو أف يضم ، ٕٕٓٓاحملدد لتنفيذ ىدؼ عاـ 
إدارة اؼبواد الكيميائية يف لمؤسبر الدويل اؼبعٍت بوينبغي ل التخلص من الرصاص يف الطبلء.مثل للحد من اؼبخاطر، 

اؼبنظمات ية ربسُت التعاوف فيما بُت كيفو ، ٕٕٓٓدورتو الرابعة مناقشة مستقبل النهج االسًتاتيجي بعد عاـ 
تفاقيات بازؿ ال ية أوسع نطاقاً تآزر  عمليةإدراج النهج االسًتاتيجي يف  يةبُت القطاعات، وكيفو اغبكومية الدولية 

مرة واحدة على األقل قبل إىل االجتماع الفريق العامل اؼبفتوح العضوية اؼبنطقة  . ودعتوروترداـ واستكهومل
البلزمة يف فًتة ما بعد عاـ االجتماع اػبامس للمؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية لتحديد التدابَت 

على تشدد اؼبنطقة يل، بعد اإلشارة إىل بعض البنود اليت مل تدرج يف جدوؿ أعماؿ االجتماع اغباو . ٕٕٓٓ
. وقاؿ مناقشة الوضع اؼبايل للنهج االسًتاتيجي وتوافر األمواؿ وآليات التمويل اؼبناسبةإىل حاجة الفريق العامل 

هبب أف تتضمن التمويل بوصفو بندًا رئيسيًا فوؽ الربنامج اػباص العامة  والتوجيهاتالعاـ  التوجو إف وثيقة
  .ٕٕٓٓؼبا بعد عاـ  سيتوفر لو التمويل النهج االسًتاتيجي ما إذا كافر فيومرفق البيئة العاؼبية وأف تنظ

مريكا البلتينية ومنطقة أل اً مصدر قلق خاصيشكل شديدة اػبطورة الاستخداـ اؼببيدات  وأضاؼ أف - ٕٗ
 غَت أف ،ائلبداللتلك اؼبواد وإهباد  الوضع القانوينربديد يف  اً كبَت   اً اؼبنطقة تقدمفقد أحرزت البحر الكارييب؛ 
وثيقة للدورة الرابعة للمؤسبر الدويل إعداد  واقًتح .تنسيق عاؼبي أفضل بكثَت للقضاء عليها سباماً ىناؾ حاجة إىل 

تدابَت ؿبددة لتوفَت اؼبعلومات عن ظبية اؼببيدات وآثارىا الضارة على مشفوعة باؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية 
ينبغي حث و  ،النهج االسًتاتيجيعناصر من  رئيسياً  عنصراً الصحي  القطاع وقد شكلصحة اإلنساف والبيئة. 

لتع ي  وجود منظمة كما أف ىناؾ حاجة إىل اؼب يد من العمل نظمة الصحة العاؼبية على اؼبشاركة يف األمانة،  م
 يف إدارة اؼبواد الكيميائية.بالنظر إىل أنبيتها العمل الدولية واؼبنظمات العاملة األخرى، 

، مشَتا إىل اجتماع عقدتو الدوؿ األعضاء يف لدوؿ أوروبا الغربية ودوؿ أخرى نسق اإلقليمياؼب وقاؿ - ٕ٘
االرباد األورويب وأسًتاليا، وكندا، والياباف، ونيوزيلندا، والنرويج، وسويسرا، والواليات اؼبتحدة، يف شباط/فرباير 

اد الكيميائية يف األسواؽ واستخدامها التشريعات اليت تنظم طرح اؼبو  تإف البلداف يف اجملموعة نفذ ،ٕٗٔٓ
 سعياً  والتخلص منها هبدؼ ضباية صحة اإلنساف والبيئة، وأكدت على ضرورة ضماف االمتثاؿ ؽبذه التشريعات

 يد من نقل اؼبعرفة وترصبة اؼبحاجة إىل أف ىناؾ  البلداف أيضاً  رأتتحقيق تنفيذ النهج االسًتاتيجي. و ل
لبلستعماؿ. وكاف تقرير التقدـ اؼبرحلي للمنطقة قد صبلحية دة إىل صيغ أكثر التوجيهات واؼبعلومات اؼبوجو 
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يف تنفيذ النهج االسًتاتيجي؛ وأف إجراءات ـبتلفة ازبذت يف ؾباالت اغبد من  اً ببلًء حسنأظهر أف البلداف تُبلي 
علمية  عباف بلداف تقريباً ال سبلك صبيعاؼبخاطر، واؼبعارؼ واؼبعلومات واغبوكمة واالذبار الدويل غَت اؼبشروع. و 

 اؼبنسق لتصنيف اؼبواد الكيميائية ووظبها.العاؼبي بتنفيذ النظاـ  كما أف معظمها قاـلتقييم اؼبخاطر  

اغبكومية واؼبنظمات  فرادى اؼبنظماتث فبثلو ربدّ ، بشأف اؼبسائل اإلقليميةعروض وعقب تقدًن ال - ٕٙ
تنفيذ النهج االسًتاتيجي يف اؼبضطلع هبا لنشطة وا األحيث وصفغَت اغبكومية، اؼبنظمات اغبكومية الدولية و 

ىدؼ عاـ كبو ربقيق احملرز الفًتة منذ االجتماع الثالث للمؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية والتقدـ 
 اً يدم  اليت قالوا إهنا تتطلب اؼبسائل اؼبمثلوف وربديات. وباإلضافة إىل ذلك، أبرز ما تبقى من فجوات ، و ٕٕٓٓ

من االىتماـ يف االجتماع اغبايل أو يف الفًتة اؼبؤدية إىل الدورة الرابعة للمؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد 
  الكيميائية.

دارة السليمة للمواد الكيميائية، اإلتشريعات فيما يتعلق باؼبمثلُت إف بلداهنم نفذت  منالعديد قاؿ قد و  - ٕٚ
. ائل مبلئمةبديتم ربديد صحة اإلنساف والبيئة واستبداؿ اؼبواد اػبطرة عندما  دبا يف ذلك إدارة النفايات، وضباية

بالكامل االتفاقات اؼبتعددة األطراؼ ذات الصلة وغَتىا من اآلليات مثل نفذت ف بلداهنم اؼبمثلُت إوقاؿ بعض 
لتسجيل اؼبواد  امهنظ ف بلداهنم ع زتإاؼبنسق لتصنيف اؼبواد الكيميائية ووظبها. وقاؿ آخروف العاؼبي النظاـ 

لحيلولة دوف دخوؿ لمع زة  اً جهودالبلداف العديد من بذلت . و مبلئمة لائالكيميائية واؼبواد اػبطرة وربديد بد
مستويات تكفل توفَت ف بلداهنم اؼبمثلُت إد صحة اإلنساف. وقاؿ بعض يالبيئة وهتد إىلاؼبواد الكيميائية اػبطرة 

لنهج االسًتاتيجي أو عن لجهات ماكبة بوصفها طنية واإلقليمية، دبا يف ذلك ؤلنشطة الو لتمويل من المناسبة 
 طريق إنشاء صناديق ؼبساعدة البلداف النامية على وجو اػبصوص.

الطبلء من إلزالة الرصاص  إطارٍ يف وضع  أصابت قباحاً ف منظمتو إوقاؿ فبثل ؼبنظمة غَت حكومية  - ٕٛ
طبيعتو الضارة. ونتيجة لذلك، بشأف بار الرصاص ورفع مستوى الوعي الختعلى الصعيد العاؼبي بادرات والقياـ دب
غالبية اإلشارة إىل أف الرصاص يف الطبلء، رغم أنو من اؼبهم تخلص من العلى وشك من الدوؿ  فإف عدداً 

 على الرصاصالذي وبتوي الطبلء ال ت اؿ تنتج البلداف النامية والبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ 
اؼبسببة واؼبواد  قال ئبتوجيهات بشأف لوضع  مع جهات أخرىعملت قد . وكانت اؼبنظمة نفسها وتستخدمو
 الغدد الصماء.الختبلؿ 

على اغباجة إىل ربسُت رصد اليت واجهوىا، لتحديات وشدد العديد من اؼبمثلُت، يف معرض وصفهم ل - ٜٕ
تعلق يػبطرة، وربسُت تقييم اؼبخاطر، دبا يف ذلك فيما ل البيانات اؼبتعلقة بالنفايات ايشم، دبا هاوصبع البيانات

التعاوف بُت البلداف وصبيع اعبهات اؼبعنية األخرى  زيادةإىل كذلك اجة  أضافوا أنو ستدعو اغببالفئات الضعيفة. و 
تنفيذ النظاـ  ال ي اؿ غَت كاٍؼ على صعيد. وقاؿ بعض اؼبمثلُت إف التقدـ ٕٕٓٓعاـ ىدؼ لضماف ربقيق 

بلد يبلك صناعة كيميائية كبَتة إف ىناؾ حاجة إىل فبثل اؼبنسق لتصنيف اؼبواد الكيميائية ووظبها. وقاؿ  العاؼبي
االذبار  مثَّلأفعاؽبا. و  إىل اؼبساءلة بشأف تعددة اعبنسياتاؼبالشركات  إخضاعربسُت التعاوف يف ذلك القطاع و 

 معاعبتهاالبلداف  لفرادى يبكن مسألة ال يعد أنوىل بالنظر إسيما  لبلد آخر، ال غَت اؼبشروع مصدر قلق رئيسياً 
 اإلقليمي والعاؼبي.على الصعيدين بشكل صحيح وتتطلب التعاوف 

ينبغي إظهارىا بوضوح يف التوجو العاـ والتوجيهات اليت ولفت العديد من اؼبتحدثُت االنتباه إىل اؼبسائل  - ٖٓ
. وما كامبلً   تنفيذاً النهج االسًتاتيجي وتنفيذ  ٕٕٓٓ عاـ ريد ربقيق ىدؼأُ أكرب إذا  تطلب اىتماماً تالعامة واليت 

 رةو اػبطشديدة مبيدات اآلفات  لتحديدعدـ وجود إطار مثلُت ىو غالبية اؼبدى يثَت القلق بشكل خاص ل
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ىناؾ ولكن  ،قيود على استخدامهابفرض  أوالبلداف بالفعل حبظرىا بعض لقد قامت . منها والتخلص التدرهبي
ازباذ خطوة ىامة  ا، ومن مثواستبداؽب هنائياً تخلص منها ق إقليمي وعاؼبي أكرب بكثَت لضماف التنسيحاجة إىل 
تعرض حياة  الشديدة اػبطورة تلك اؼببيداتفوالتنفيذ الكامل للنهج االسًتاتيجي.  ٕٕٓٓ ىدؼ عاـكبو ربقيق 

يف البلداف النامية. م موجودوف ه، ومعظمسيما من يتعُت عليهم التعامل معها الطر، إىل اػبالعديد من الناس 
ربالف عاؼبي للتخلص التدرهبي من اؼبواد دعوة منظمة األمم اؼبتحدة لؤلغذية وال راعة إلنشاء وأشَت إىل ضرورة 

اؼبواد الكيميائية التاـ من للتخلص هود اؼب يد من اعببذؿ إىل  ودعا الكثَتوف أيضاً . اػبطورة الشديدة الكيميائية
الرصاص الغدد الصماء، واستخداـ ال ئبق، و  الكيميائية اؼبسببة الضطراباتات الكهربائية، واؼبواد اػبطرة يف اؼبنتج

 خاصة يف القطاع غَت الرظبي. مشكلةً و يبثل استخدامال ي اؿ وىذا األخَت ، الدىاناتيف 

م أف أحدىسبويل النهج االسًتاتيجي. واقًتح التصدي ؼبسألة من اؼبمثلُت على ضرورة العديد  وشدد - ٖٔ
الوطنية  هاططاليت تقدمها خبلتمويل اطلبات ف َتربط ألديها و اجملاالت الرئيسية اؼبثَتة للقلق بتحديد البلداف تقـو 

 ايبكن الوصوؿ إليه مستدامة آلية سبويليف حاجة إىل للتنمية اؼبستدامة. وقاؿ آخر إف النهج االسًتاتيجي 
 لتحقق منها.وا

 وفودىا صغَتة جداً  تكوفوالدوؿ اعب رية الصغَتة النامية عادة ما  اف مبواً ُت إف أقل البلدوقاؿ أحد اؼبمثل - ٕٖ
لتدخل يف المشاركة الكاملة يف االجتماعات أو ل فرصتها األمر الذي يهدد بالتايل بإضاعة يف االجتماعات

ر الدويل اإلعداد بشكل صحيح للدورة الرابعة للمؤسب سبكُت البلداف من ا. ومن أجلؽبقضايا ذات أنبية خاصة 
الرئيسية در القلق امص بشأفينبغي أف ُيسمح للبلداف بتقدًن مداخبلت مكتوبة ، اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية

 يف الفًتة اليت تسبق الدورة.لديها 

 التقدم المحرز على صعيد إنجاز أىداف االستراتيجية السياساتية الشاملة للنهج االستراتيجي - باء
إىل أف الغرض منو ىو ت ويد اؼبشاركُت دبعلومات بشأف الفرعي لدى عرضو ؽبذا البند أشار الرئيس  - ٖٖ

حالة تنفيذ النهج االسًتاتيجي، دبا يف ذلك ما يتعلق بالتمويل. وبعد أف أشارت فبثلة األمانة إىل أف إحدى 
االسًتاتيجي وتقدًن تقرير عن  وظائف اؼبؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية تتمثل يف تقييم تنفيذ النهج

ومشلت الوثائق اؼبعروضة  ثائق اؼبعلومات ذات الصلة بالبند.من و  ذلك إىل أصحاب اؼبصلحة، عرضت عدداً 
وىي مذكرة من األمانة بشأف التقدـ احملرز صوب تنفيذ النهج االسًتاتيجي ، SAICM/OEWG.2/INF/4الوثيقة 

اليت ربتوي على  SAICM/OEWG.2/INF/5؛ والوثيقة ٖٕٔٓ-ٕٔٔٓفًتة باالستناد إىل عملية إعداد التقارير لل
ربليل الربنامج اؼبشًتؾ بُت اؼبنظمات اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية للجهود اؼببذولة لتنفيذ خطة العمل العاؼبية 

اؼبشًتؾ بُت  ، وىي تقرير من الربنامجSAICM/OEWG.2/INF/6واألوراؽ الرئيسية اؼبتعلقة بالقضايا؛ والوثيقة 
اؼبنظمات اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية بشأف أنشطتو لدعم تنفيذ النهج االسًتاتيجي؛ والوثيقة 

SAICM/OEWG.2/INF/7 وىي تقرير مقدـ من األمانة بشأف برنامج البداية السريعة، والوثيقة ،
SAICM/OEWG.2/INF/8يق ألمانات اتفاقيات بازؿ وروترداـ ، وىي تقرير عن فرقة العمل اؼبعنية بالتعاوف والتنس

واستكهومل وفرع اؼبواد الكيميائية بشعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد بربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة؛ والوثيقة 
SAICM/OEWG.2/INF/16 وىي مذكرة من األمانة بشأف أداء مهامها كمرك  لتبادؿ اؼبعلومات؛ والوثيقة ،
SAICM/OEWG.2/INF/18 ، وىي تقرير من مرفق البيئة العاؼبية بشأف أنشطتو لدعم تنفيذ النهج االسًتاتيجي؛

، وىي تقرير من فريق إدارة البيئة بشأف الدعم اؼبقدـ على نطاؽ منظومة SAICM/OEWG.2/INF/22والوثيقة 
العاـ والتوجيهات  وتتصل أيضًا بالتوجو، األمم اؼبتحدة لتحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات

. واسًتعت فبثلة األمانة االنتباه )د( ٗالذي سيناقش يف إطار البند  ٕٕٓٓالعامة اؼبتعلقة بتحقيق ىدؼ عاـ 
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مليوف دوالر،  ٖٙ، صبع ٕٙٓٓإنو مت، منذ عاـ  قالت فبثلة األمانةإىل الوثيقة اؼبتعلقة بربنامج البداية السريعة 
ات للصندوؽ االستئماين للربنامج قد مت سبديدىا حىت الدورة الرابعة للمؤسبر. وإف الفًتة احملددة لتقدًن التربع

 العامة. والتوجيهاتودعت اؼبمثلُت إىل النظر يف كيفية استخداـ الوثائق يف سياؽ التوجو العاـ 

يد وصرح الرئيس بأنو بينما ربقق تقدـ يف سبويل أنشطة النهج االسًتاتيجي، دبا يف ذلك دبوجب التجد - ٖٗ
لصندوؽ االستئماين ؼبرفق البيئة العاؼبية، ال ت اؿ ىناؾ حاجة إىل ربديد اعبهات اؼباكبة غَت لوارد السادس ؼب

 .ما توفرت مىتالتقليدية على صبيع اؼبستويات، ودعا واضعي وثائق اؼبعلومات إىل تقدًن تفاصيل إضافية 
ظمات لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية االنتباه ووجو فبثل يتحدث نيابة عن الربنامج اؼبشًتؾ بُت اؼبن - ٖ٘

اليت ناقشت التدابَت اليت تقـو هبا اؼبنظمات اؼبشاركة يف الربنامج اؼبشًتؾ  SAICM/OEWG.2/INF/6إىل الوثيقة 
بُت اؼبنظمات لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية ألجل دعم تنفيذ النهج االسًتاتيجي. واشتملت مثل ىذه 

النامية على الوفاء بالت اماهتا دبوجب االتفاقيات  البلدافعلى معايَت التصميم لؤلمراض اؼبهنية؛ ومساعدة  التدابَت
ودعم اإلنتاج األنظف على مستوى اؼبصنع؛ واالضطبلع باألنشطة دبوجب اتفاقية ميناماتا؛ وتطوير  ؛ذات الصلة

، SAICM/OEWG.2/INF/5نتباه أيضًا إىل الوثيقة طرائق للتنبؤ باػبصائص اػبطرة للمواد الكيميائية. ووجو اال
اليت قدمت ربليبًل قاـ بو الربنامج اؼبشًتؾ بُت اؼبنظمات لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية للجهود اليت تقـو هبا 
اؼبنظمات اؼبشاركة يف الربنامج اؼبشًتؾ بُت اؼبنظمات لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية لتنفيذ خطة العمل 
العاؼبية، دبا يف ذلك التقدـ، والثغرات اؼبتبقية، واؼبقًتحات الرامية إىل معاعبة تلك الثغرات. وعلى الرغم من أف  

ي اؿ يتوجب القياـ بو، فإف اؼبنظمات اؼبشاركة قد حققت تقدماً، وخباصة يف اؼبيادين اليت  كثَتًا من العمل ال
أف تُفيد يف يد من اؼبنظمات بصورة صباعية. وأعرب عن أملو قوية، واليت تعمل فيها العد اتبواليتتمتع فيها 

 حرز وزبطيط اؼبشروعات اؼبقبلة.ػُ ىذه الورقات اؼبشاركُت يف التفكر بشأف التقدـ اؼب
 اؿ ي ف نقص إدارة اؼبواد الكيميائية يف اؼبنطقة الإأحد اؼبمثلُت، وىو يتحدث نيابة عن منطقتو  قاؿو  - ٖٙ
تعتمد على النشاط ال راعي، فإف تنظيم مكافحة اآلفات ذو اؼبنطقة ًا ألف معظم بلداف ثل سببًا للقلق. ونظر يب

قد أبلغ عن البفاض النشاط بالنسبة  ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓأنبية كبَتة. وإف التقرير اؼبرحلي اإلقليمي للفًتة 
مة طويلة اؼبدى، للمؤشرات يف ؾباؿ تبادؿ اؼبعارؼ بأكثر فبا ىو يف ؾباؿ اغبوكمة، فبا ُيشَت إىل أف االستدا

وأنبية آليات تقاسم اؼبعارؼ أمر مهم. وفيما يتعلق ببناء القدرات، صرح بأف صعوبة إنشاء اؼبواقع الشبكية على 
غالباً  يى استكهوملاالنًتنت واحملافظة عليها سبثل مشكلة كربى. وأضاؼ أف خطط التنفيذ الوطنية التفاقية 

ل غبوسائل  يت بشأف تنفيذىا، ُملمحًا بذلك إىل أهنا ليست ىتوجد معلوما اػبطط اليت ُتستكمل ولكن ال
 .اؼبلوثات العضوية اؼبقاومة للتحلل. وقاؿ إف ىذا الوضع ىو نتيجة نقص التمويل مشاكل

-ٕٔٔٓف التقرير اؼبرحلي للفًتة إأحد اؼبمثلُت، وىو يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف  قاؿو  - ٖٚ
تعلق بالغرض من النهج االسًتاتيجي وتنفيذه. وأعرب عن دعمو لتطوير تدابَت يفتقر إىل الوضوح فيما ي ٖٕٔٓ

إدارة اؼبواد الكيميائية، قائبًل إهنا اؼبعٍت بإببلغ للتقرير اؼبرحلي الثالث قُبيل انعقاد الدورة اػبامسة للمؤسبر الدويل 
وينبغي ربديد طرؽ زيادة اغبدود  ينبغي أف تتماشى مع اإلجراءات اليت اسُتخدمت يف التقرير اؼبرحلي الثاين.

 أيال منية إلعداد التقارير ونوعية ىذه التقارير، وشجع اؼبشاركُت على أف يُدرجوا يف تقييماهتم إلعداد التقارير 
حتملة. وال ينبغي ػُ . إىل جانب اغبلوؿ اؼبالعامة ويف التوجيهات العاـمصاعب تعًتض تنفيذ األنشطة يف التوجو 

النسبة للتقرير الثالث، وينبغي أف ينصب الًتكي  كما ىو اآلف، بداًل من أف ينصب على تنفيذ تنقيح اؼبؤشرات ب
تقييم للتقدـ  التقرير الثالث ينبغي أف يشتمل على قاؿ إف النهج االسًتاتيجي على اؼبستوى الوطٍت. ويف النهاية،

 العامة والتوجيهاتالعاـ التوجو وثيقة ناصر من ع ٔٔ ػػالعناصر األساسية الػ احملرز يف اإلجراءات الكفيلة بتحقيق
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وقاؿ أحد اؼبمثلُت إف اؼبؤسبر ينبغي لو، عند تنقيح اؼبؤشرات يف دورتو الرابعة، أف يضع يف اعتباره  أولوية. باعتبارىا
 اإلدارة اؼبستدامة للمواد الكيميائية والنفايات. أىداؼ التنمية اؼبستدامة واؼبؤشرات ذات الصلة اليت تتناوؿ

ف ىناؾ مناطق معينة كانت ناقصة التمثيل يف التقرير اؼبرحلي إفبثل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة  قاؿ - ٖٛ
. وأضاؼ أف إعداد التقارير من ىذه اؼبناطق وبتاج إىل التحسُت، وأعرب عن قلقو عما ٖٕٔٓ-ٕٔٔٓللفًتة 

وكرر اآلراء اليت مت اإلعراب  .النامية من البلداف مبوًا وغَتىا األقلوصفو بالثغرة اآلخذة يف االتساع بُت البلداف 
ينبغي أف يتم يف تاريخ الحق، مع استمرار الًتكي  حالياً فيما يتعلق باؼبؤشرات، قائبًل إف أي تنقيح  عنها آنفاً 

 .على التنفيذ
 تنفيذ استراتيجية القطاع الصحي -جيم 

س، أبرز فبثل منظمة الصحة العاؼبية نتائج استقصاء بناًء على طلب الرئيالفرعي لدى تقديبو ىذا البند  - ٜٖ
اإلببلغ الثاين للنهج االسًتاتيجي، الذي أسست عليو منظمة الصحة العاؼبية تقريراً بشأف إشراؾ القطاع الصحي 

. وفيما يتعلق بتقليل اؼبخاطر، )2/8GWEO/MCIAS.أنظر ) ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓيف تنفيذ النهج االسًتاتيجي يف 
ي األمراض اؼبهنية ذات الصلة بالتعرض الكيميائي والتسمم. ويف ؾباؿ اؼبعارؼ واؼبعلومات، رصد القطاع الصح

قدـ ىذا القطاع التدريب وتعميق الوعي بشأف السبلمة الكيميائية، والذي يستهدؼ بصورة رئيسية اعبمهور 
بلداً، فإف بلدين  ٗٗيف  العاـ. وعلى الرغم من تسجيل األنشطة يف إطار األسبوع الدويل ؼبنع التسمم بالرصاص

تنفيذ لوائح باإلببلغ فيما يتعلق  نقصقد لوحظ باؼبثل ففقط قد أشارا إىل مثل ىذه اؼببادرات يف تقاريرىا. و 
الصحة الدولية. وقد دلل نقص اإلببلغ على اغباجة إىل تع ي  االتصاؿ بُت القطاع الصحي والقطاعات 

، بشأف إشراؾ القطاع الصحي يف النهج االسًتاتيجي INF/17GWEO/MCIAS/2.األخرى. وقدمت الوثيقة 
معلومات إضافية بشأف عمل القطاع الصحي على اؼبستويُت الدويل واإلقليمي بشأف العديد من القضايا 
السياساتية الناشئة. ولعبت اؼبكاتب اإلقليمية ؼبنظمة الصحة العاؼبية دورًا رئيسيًا يف الصحة ويف عمليات اإلدارة 

ويف عقد حلقات التدريب العملي اإلقليمية بشأف تنفيذ النهج االسًتاتيجي. وأنشأت منظمة الصحة البيئية، 
لرصد اؼبخاطر، وصياغة اؼبعايَت بشأف استخداـ وإدارة اؼبواد  اً تقني اً تعاوننفذت العاؼبية أيضًا شبكات و 

 .الصحي عما يتسع لو اؼبقاـ ىنا الوثيقة الكثَت من األمثلة األخرى بشأف إشراؾ القطاع وأوردتالكيميائية. 
وأثناء اؼبناقشة اليت تلت ذلك، رحب صبيع الذين تناولوا الكلمة بتقرير منظمة الصحة العاؼبية. وساد  - ٓٗ

اتفاؽ عاـ بشأف أنبية إشراؾ القطاع الصحي اؼبع ز يف النهج االسًتاتيجي، وخباصة يف البلداف النامية، وأبرز 
اؼبرضي الذي يُع ى إىل عمليات التعرض للمواد الكيميائية. وقاؿ أحد اؼبمثلُت إنو  العديد من اؼبمثلُت العبء

ينبغي للبلداف أف ذبمع بيانات عن حاالت التسمم بالرصاص، وال ئبق واؼبواد األخرى، وإنو ينبغي تطوير 
لسكاف اؼبعرضُت مؤشرات لرصد حاالت التعرض اؼبنخفضة اؼبستوى للمواد الكيميائية واستخدامها، وأف ضباية ا

ربتاج إىل  ، إف البلدافالبلداف نيابة عن ؾبموعة من ، متكلماً وبتاج إىل إشراؾ أصحاب األعماؿ. وقاؿ فبثل آخر
ربسُت التنسيق واالتصاؿ على اؼبستوى الدويل من أجل تع ي  إشراؾ القطاع الصحي يف تنفيذ النهج 

 .االسًتاتيجي
اؼبقصد  يعبمعية األمم اؼبتحدة ذ ٘/ٔ القرارتناولوا الكلمة إىل  وبصدد إشارة معظم اؼبمثلُت الذين - ٔٗ

اؼبماثل، فقد ناشدوا منظمة الصحة العاؼبية االضطبلع بدور رائد يف إشراؾ القطاع الصحي يف تنفيذ النهج 
ويبلً  االسًتاتيجي، قائلُت إنو ينبغي أف يقدـ موظفُت وموارد أخرى إىل أمانة النهج االسًتاتيجي، وأف ىبصص سب

ف منظمة إوقاؿ أحد ىؤالء اؼبمثلُت أيضًا مع اؼبواد الكيميائية.  تتعاملكافياً إلدارات منظمة الصحة العاؼبية اليت 
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الصحة العاؼبية ربتاج إىل إبراز م ايا التدابَت الصحية يف التقليل من عبء اؼبرض، وأعرب عن أملو يف أف يقـو 
دبناقشة دوره يف النهج االسًتاتيجي أثناء اجتماعو القادـ وأف يدعو أمانة اجمللس التنفيذي ؼبنظمة الصحة العاؼبية 

النهج االسًتاتيجي إىل أف تقدـ تقريرًا لو بشأف اؼبناقشات اليت دارت داخل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية حوؿ 
 .ىذه اؼبسألة

من أف إدارة اؼبواد الكيميائية نو على الرغم إأحد اؼبمثلُت وىو يتحدث نيابة عن دوؿ أفريقية  قاؿو  - ٕٗ
توجد آلية واضحة لتنسيق القطاعات ذات الصلة. ومن مث ناشد  والنفايات متعددة القطاعات بطبيعتها؛ ال

البلداف األفريقية تطوير وتع ي  ربالفات اسًتاتيجية يف ؾبايل الصحة والبيئة، طبقًا ؼبا جاء يف إعبلف ليربفيل بشأف 
يا، بصفتها وسائل تنسيق القضايا الكيميائية والقضايا األخرى اؼبتعلقة بالصحة، وأضاؼ الصحة والبيئة يف أفريق

أف اؼبنطقة األفريقية ينبغي أف تستخدـ الًتتيبات اؼبؤسسية اليت توضع لتنفيذ إعبلف ليربفيل بشأف التغَت اؼبناخي 
طاعات. وبصدد مبلحظتو أف إشراؾ والصحة كوسيلة لتنسيق إدارة اؼبواد الكيميائية والقضايا الصحية عرب الق

إدارة اؼبواد الكيميائية والنفايات يتفاوت تفاوتًا كبَتًا من بلد إىل آخر، على كبو ما جاء يف  يفالقطاع الصحي 
تقرير منظمة الصحة العاؼبية، قاؿ إنو يلـ  بذؿ اعبهود لتحديد األدوار الواضحة يف التشريعات الوطنية، وأعرب 

اليت تقدمت هبا منظمة الصحة العاؼبية بشأف تعميق الوعي، وتقييم اؼبخاطر، وبناء عن دعمو للتوصيات 
 .القدرات واؼبقاومة، وصبع اؼبعلومات والتقييم والتواصل والربط الشبكي الدولْيُت

أعرب فبثبلف تابعاف ؼبنظمتُت غَت حكوميتُت معنيتُت  ،وبصدد إهباز خربات وأنشطة منظماهتما - ٖٗ
ية عن رغبة منظمتيهما يف اؼبشاركة النشطة يف اعبهد اؼببذوؿ لتع ي  إشراؾ القطاع الصحي يف بالرعاية الصح

النهج االسًتاتيجي. وأوج ا أيضًا عدد التوصيات اليت ترمي إىل زيادة قدرة القطاع الصحي والوكاالت ذات 
اآلمنة، وتع ي  الروابط بُت نقاط  الصلة فيما يتعلق باؼبواد الكيميائية والنفايات، وبث اؼبعلومات بشأف البدائل

االتصاؿ التابعة للنهج االسًتاتيجي وبُت وزارات الصحة، وإشراؾ القطاع الصحي يف القضاء على الرصاص يف 
الضطرابات  اؼبسببةالدىانات، والرصد األحيائي البشري ؼببيدات اآلفات الشديدة اػبطورة واؼبواد الكيميائية 

وسيلة االلكًتونية للتتبع الصحي للعمل بشأف القضايا الصحية اؼبهنية اؼبتعلقة باؼبواد لغدد الصماء، واستخداـ الا
 .النانوية واإللكًتونيات وإعادة تدوير النفايات اإللكًتونية

مثَّل ربوالً  للبيئة ألمم اؼبتحدة الصادر عن صبعية ا ٘/ٔإف القرار فبثل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة  قاؿو  - ٗٗ
ذباه هنج أكثر مشولية ذباه سياسات اؼبواد الكيميائية، واشتمل على ىواجس اجتماعية واقتصادية، أدت كبَتًا با

إىل إعادة مناط تركي  أعمالو ميدانيًا للتشديد على  للبيئةاالستجابة لو من جانب برنامج األمم اؼبتحدة 
صاد األخضر، والصحة البشرية. وسوؼ االرتباطات ببعض اؼبسائل مثل اإلنتاج واالستهبلؾ اؼبستدامُت، واالقت

يواصل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة العمل مع شركاء منظمة الصحة العاؼبية والربنامج اؼبشًتؾ بُت اؼبنظمات 
  .ٕٕٓٓط بُت الصحة والبيئة هبدؼ ربقيق غاية باًت لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية للتعامل مع ال

 2222هدف عام ب فيما يتعلقعامة والتوجيهات ال اتالتوجه –دال 
 فيما يتعلق والتوجيهات ثل األمانة االىتماـ اىل التوجهاتلدى تقدًن ىذا البند الفرعي، اسًتعى فب - ٘ٗ
ظر SAICM/OEWG.2/4بشأف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ) ٕٕٓٓدؼ عاـ هب األمانة  ا( اليت وضعتهأن

ومن  SAICM/OEWG.2/3ات والثغرات اإلقليمية اليت ربددت يف الوثيقة ربت إشراؼ اؼبكتب مع مراعاة االقباز 
 الشاملةبُت اؼبكونات الرئيسية، إبراز ؾباالت األنشطة الستة األساسية لتنفيذ أىداؼ االسًتاتيجية السياساتية 

 احملددة ونقاط العمل لكل ؾباؿ من اجملاالت، والًتكي  على ربقيق والتوجيهات، ٕٕٓٓ-ٕ٘ٔٓللفًتة 



SAICM/OEWG.2/13 

14 

االستخداـ األمثل للموارد دبا يف ذلك تفعيل النهج اؼبتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، 
الوثيقة  يفواغباجة اىل هنج عاؼبي للتعاوف الطويل األجل. كما اسًتعى االىتماـ اىل اؼبعلومات األساسية اؼبقدمة 

SAICM/OEWG.2/INF/2 اص لدعم التع ي  اؼبؤسسي على اؼبستوى الوطٍت لتنفيذ واختصاصات الربنامج اػب
ظر SAICM/OEWG.2/5)اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل، واتفاقية ميناماتا والنهج االسًتاتيجي   ا. ودع(أن

ىل استعراض الوثيقة وتقدًن مدخبلت ذات صلة هبا سوؼ تؤخذ يف االعتبار لدى وضعها يف الفريق العامل إ
 ئية للنظر من جانب اؼبؤسبر الدويل إلدارة اؼبوارد الكيميائية خبلؿ دورتو الرابعة.صيغتها النها

وخبلؿ اؼبناقشات اليت أعقبت ذلك، أعرب صبيع اؼبتكلمُت عن تقديرىم للمكتب واألمانة إلعدادنبا  - ٙٗ
ُت بالتقدـ احملرز بشأف إلجراء اؼب يد من اؼبناقشات. ورحب أحد اؼبمثل سليماً  توفر أساساً و وثيقة تتسم بالشموؿ، 

وأعرب عن قلقو يف ذات الوقت إزاء عدـ توفر  خفض اؼبخاطر، واغبوكمة وبناء القدرات والتعاوف التقٍت
 . وقاؿ فبثل آخر، كاف يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف،اؼبعلومات البلزمة عن االذبار الدويل غَت اؼبشروع

يبكن من خبللو وضع إجراءات اؼبستقبل، وأف نقاط العمل يف  يوفر بعداً إف الًتكي  على التقدـ احملرز حىت اآلف 
وكاف  ،إطار كل ؾباؿ من اجملاالت األساسية سوؼ تساعد أصحاب اؼبصلحة يف ربديد أولويات كل منهم

وؾباالت األنشطة  ٜٔالفقرة  يفالواردة  األحد عشرمعظم اؼبمثلُت يشعروف باالرتياح بصورة عامة إزاء العناصر 
كانت تتحدث نيابة عن ؾبموعة من   اليت اؼبمثبلت حدىو إؼبا قالت . ووفقاً ٕٔاألساسية الست الواردة يف الفقرة 

البلداف إف من الضروري أخذىا بعُت االعتبار يف صندوؽ األدوات لصنع القرار يف ؾباؿ إدارة اؼبواد الكيميائية 
إف  تقال إحدى اؼبمثبلتسليمة للمواد الكيميائية. غَت أف اليت وضعها الربنامج اؼبشًتؾ بُت اؼبنظمات لئلدارة ال

القدرات اؼبع زة ’’من ىذه العناصر مثل  ؾباالت األنشطة ال تعاجل بصورة واضحة العناصر األساسية، وأف بعضاً 
يتعرض ػبطر الفقد إذا مل يدرج يف ؾباالت األنشطة.  ‘‘للتعامل مع اغبوادث الكيميائية دبا يف ذلك التسمم

)ي( من العناصر األساسية، وأضافت قائلة إف  ٜٔيف الفقرة  ‘‘التع ي  اؼبؤسسي ؼبراك  السمـو’’ًتحت إدراج واق
 على اإلجراءات اليت سوؼ توفر اؼبنافع الصحية القابلة للقياس واؼبهمة.للًتكي   ىناؾ حاجة

يد من اؼبمثلُت إف من الضروري وفيما يتعلق باجملاالت احملددة اليت ربتاج اىل مواصلة نظرىا، قاؿ العد - ٚٗ
ف إضافة ؾباؿ نشاط أساسي آخر بشأف ىذا اؼبوضوع: فقاؿ أحدنبا فبثبل واقًتح ،زيادة االىتماـ دبسألة التمويل

على تعبئة النهج اؼبتكامل إزاء سبويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية،  ؾباؿ ىذا النشاط ينبغي أف يرك إف 
من الضروري إدراج أىداؼ ملموسة لضماف استيعاب تكاليف إدارة اؼبواد الكيميائية وأضاؼ اؼبمثل اآلخر إف 

والنفايات بواسطة الصناعة مع الًتكي  على توسيع نطاؽ قاعدة اؼباكبُت، وزيادة اؼبوارد اليت يقدمها مرفق البيئة 
قاؿ إف من األفضل اإلبقاء آخر  العاؼبية، ودعم عمل أصحاب اؼبصلحة يف إطار الربنامج اػباص. غَت أف فبثبلً 

إف الوثيقة  ،على ؾباالت األنشطة بسيطة وشاملة. وقاؿ فبثل، كاف يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف
تعاجل على كبو كاؼ موضوع إدارة النفايات ال يف جدوؿ أعماؿ التنمية اؼبستدامة بل ويف صنع السياسات يف  ال

. وقاؿ فبثل آخر كاف يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف إف من صبيع القطاعات دبا يف ذلك العماؿ والصحة
كاف و ىل العناصر الفاعلة غَت اغبكومية. ودعا أحد اؼبمثلُت، إالضروري توسيع نطاؽ تعميم اؼبتطلبات لتصل 

ية على اسًتاتيج ف تتضمن الوثيقة تركي اً إىل أ ،أحدنبا نيابة عن ؾبموعة من البلدافربدث يؤيده اثناف آخراف 
عن الفئات اؼبستضعفة والنظم االيكولوجية. وقاؿ  قطاع الصحة فبا سيساعد يف ربديد أدواره ومسؤولياتو فضبلً 

اؼبعلومات فبثل آخر، كاف يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف، إف من الضروري ت ويد البلداف النامية دب يد من 
الًتكي  على دور اجملتمع الدويل يف الًتويج لتنفيذ العناصر ، وينبغي العامة والتوجيهات عن كيفية تنفيذ التوجهات
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ؼبتعلقة حبماية صحة عشر األساسية مع ضماف أف تطبق الشركات اؼبتعددة اعبنسيات نفس اؼبواصفات ا األحد
 ة يف البلداف النامية مثلما تطبقها يف بلداهنا.البشر والبيئ

دبا يف ذلك األىداؼ القابلة للقياس  ،داؼ النواتج اؼبلموسةوقاؿ أحد اؼبمثلُت إف الوثيقة تفتقر اىل أى - ٛٗ
ىل التحديد اؼبفصل اشئة، وقاؿ فبثل آخر إهنا تفتقر إبالنسبة لؤلنشطة الرامية اىل معاعبة القضايا السياساتية الن

وضع واقًتح فبثل إضافة بندين جديدين للعناصر األساسية اإلحدى عشرة: نبا ترويج و  .لؤلدوار واؼبسؤوليات
وإشراؾ اعبمهور، وضماف الشفافية خبلؿ  -واليت كما ذكر فبثل آخر يتعُت إدراجها -بدائل كيميائية أكثر أمناً 

 صنع السياسات. وقاؿ فبثل آخر إف من الضروري أف ذبسد الوثيقة نتائج حلقات العمل اليت عقدت مؤخراً 
دارة السليمة للمواد الكيميائية يف اؼبشروعات بشأف عدة موضوعات من بينها ترشيد استخداـ اؼبوارد، وتعميم اإل

اليت تنفذ يف إطار برنامج البداية السريعة، وقاؿ آخر إف من الضروري أف تأخذ يف االعتبار التباينات فيما بُت 
 ،ـبتلف البلداف، وقاؿ ثالث إف من اؼبهم معاعبة اغباجة اىل حساب اغبدود الكوكبية ألغراض التلوث الكيميائي

ذلك يف سياؽ أىداؼ التنمية اؼبستدامة. وقاؿ فبثل إف من الضروري أف توفر الوثيقة إرشادات ؿبددة  دبا يف
ِبشأف أولويات العمل من جانب ؾبموعات أصحاب اؼبصلحة يف إطار ؾباالت األىداؼ االسًتاتيجية بشأف 

نسبة للعناصر الثبلثة اؼبشكلة االسًتاتيجية السياساتية اعبامعة. وقاؿ آخر إف من الضروري أف توضح وضعها بال
سًتاتيجي؛ إعبلف ديب بشأف اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، واالسًتاتيجية السياساتية اعبامعة، لوثائق النهج اال

 وخطة العمل العاؼبية.
سيا  تيوعقب ىذه اؼبناقشات، وافق الفريق العامل على إنشاء فريق اتصاؿ تشًتؾ يف رئاستو السيدة لي - ٜٗ

مبرؾ( الستعراض وتقدًن معلومات مسًتجعة بشأف ؾباالت استيد )الدر كارفاؽبو )الربازيل( والسيدة اينت اج
تحديد عشرة اليت كانت تستند اىل اؼبناقشات يف حلقات العمل اإلقليمية ل اإلحدىاألنشطة الست والثغرات 

قاط عمل وكيفية االنتقاؿ ىل نة إجغباوحاالت اغبذؼ والثغرات وا، والتوجيهات األولويات، ومشولية التوجهات
فيها  نظريتم الإدارة اؼبواد الكيميائية لكي اؼبعٍت باىل الدورة الرابعة للمؤسبر الدويل  والتوجيهات بالتوجهات

 ذىا.وتفعيلها وتنفي
وعرض عن اؼبناقشات اليت دارت يف الفريق،  وعقب ذلك قدـ الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ تقريراً  - ٓ٘
 طوط العريضة حملتوى اؼبلخص اؼبكتوب الذي أعده الرؤساء اؼبشاركوف لفريق االتصاؿ لتلك اؼبناقشات.اػب
ويف اؼبناقشات اليت تلت ذلك، قاؿ أحد اؼبمثلُت إف وثيقة التوجو العاـ والتوجيهات العامة وثيقة مفيدة  - ٔ٘

بشكل كاؼ أنشطة اغبد من اؼبخاطر اليت  ولكنها ترك  بشكل غَت متناسب على أىداؼ العملية بينما ال تتناوؿ
. فالوثيقة كاف ينبغي أف ربدد الثغرات يف أنشطة اغبد من اؼبخاطر يف ٕٕٓٓيبكن االضطبلع هبا قبل عاـ 

. ويبكن أف تشمل مثل تلك ٕٕٓٓاجملاالت اليت يبكن أف وبرز فيها تقدـ كبَت يف اغبد من اؼبخاطر حبلوؿ عاـ 
قضايا السياسات الناشئة، وعناصر منتقاة من و ذ النهج االسًتاتيجي بقوة أكرب، مقًتحات بشأف تنفي األنشطة

خطة العمل العاؼبية واألنشطة األخرى يف اسًتاتيجية السياسات الشاملة من قبيل تنفيذ خطة عمل التحالف 
تدرهبي التاـ من وبدء تنفيذ ربالف عاؼبي للتخلص ال العاؼبي اؼبعٍت بالقضاء على الرصاص يف الدىانات، واعتماد

وتنفيذ برنامج اؼبواد الكيميائية يف اؼبنتجات بقوة، وتنفيذ التوصيات اليت  مبيدات اآلفات الشديدة اػبطورة،
يف دورة حياة اؼبنتجات  ، بشأف اؼبواد اػبطرة(ٔ) ٕٔٔٓاعتمدهتا حلقة عمل عقدت يف فيينا يف آذار/مارس 

                                                           

-http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/eWaste/HsInternationalWorkshopEwasteLifeCycle-Viennaانظر  (ٔ)

20110329.pdf. 
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، وإجراء دراسات رصد دد الصماءعاد الكيميائية اؼبسببة الضطرابات الالكهربائية واإلليكًتونية، ونشر قائمة باؼبو 
اؼبسببة الضطرابات الغدد الصماء يف مبيدات اآلفات،  ودراسات حالة بشأف احتماؿ وجود اؼبواد الكيميائية

يف واؼبنسوجات، ومنتجات األطفاؿ، ومنتجات البناء واؼبنتجات الكهربائية واإلليكًتونية، وربديد الثغرات 
اؼبسببة الضطرابات  السياسات التنظيمية اؼبوجودة ويف أفضل اؼبمارسات اؼبتاحة لبلستعاضة عن اؼبواد الكيميائية

طق اؼبلوثة، ، والتشجيع على التصديق على اتفاقية ميناماتا وتنفيذىا، والتشجيع على إصبلح اؼبناالغدد الصماء
وقيل إف ىذه اؼبقًتحات طرحت أثناء مناقشات  ة األخرى.سبست ومن األمراض اؼبهنياإلداء وضباية العماؿ من 

 فريق االتصاؿ ولكنها مل تضمن يف ملخص الرؤساء اؼبشاركُت لتلك اؼبناقشات.
أف اؼبسائل اليت سردىا  على الرغم مننيابة عن ؾبموعة من البلداف، إنو  وقاؿ فبثل آخر، متكلماً  - ٕ٘

للتفاوض حوؿ  يف االجتماع اغبايل وال يف الدورة الرابعة للمؤسبر مهمة لن يتوفر الوقت ال اؼبتكلم الذي سبقو
 إدراجها يف وثيقة التوجو العاـ والتوجيهات العامة.

واتفق الفريق العامل على إبراز تعليقات اؼبمثل األوؿ يف ىذا التقرير وأف يدرج اؼبلخص الذي أعده  - ٖ٘
يف الصياغة النهائية للتوجو العاـ ير لكي توضع يف االعتبار الرؤساء اؼبشاركوف لفريق االتصاؿ كمرفق ؽبذا التقر 

 والتوجيهات العامة. ويرد اؼبلخص يف صورة اؼبرفق الثاين ؽبذا التقرير وعلى النحو الذي قدـ بو بدوف ربرير رظبي.
 2222عام ما بعد لاإلنمائية المستدامة واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية التنمية  أىداف - اً خامس

ولدى تقدًن فبثل األمانة ؽبذا البند، قدـ فبثل األمانة اؼبذكرة اليت أُعدت بشأف تقرير الفريق العامل  - ٗ٘
. وأشار إىل أف اؼبمثلُت أثناء (A/68/970) اؼبفتوح العضوية التابع للجمعية العامة بشأف غايات التنمية اؼبستدامة

صدر مؤخرًا عن الذي تقرير النمية اؼبستدامة اؼبقًتحة حالياً، و تال أىداؼاؼبناقشة ينبغي أف يضعوا يف اعتبارىم 
العيش الطريق إىل ’’بعنواف  ٕ٘ٔٓعاـ ؼبا بعد  التنمية اؼبستدامة أعماؿالعاـ لؤلمم اؼبتحدة بشأف جدوؿ األمُت 

 ، الذي(A/69/700) ‘‘حياة اعبميع وضباية كوكب األرض: وتغيَت القضاء على الفقر :ٕٕٓٓكرامة حبلوؿ ب
ألمم اؼبتحدة اعبمعية  ٘/ٔشتمل على ستة عناصر أساسية لتأطَت وتع ي  جدوؿ األعماؿ اإلمبائي؛ والقرار ا

 .بشأف اؼبواد الكيميائية والنفاياتللبيئة 
وأبلغ فبثل فريق إدارة البيئة التابع لؤلمم اؼبتحدة عن الدعم على مستوى منظومة األمم اؼبتحدة  - ٘٘

للمواد الكيميائية والنفايات، موج ًا اؼبعلومات اليت وردت يف الوثيقة  اإلدارة السليمة لتحقيق
.2/INF/22GWEO/MCIAS.  البلداف، عن تقديره  منوأعرب أحد اؼبمثلُت، وىو يتحدث نيابة عن ؾبموعة

 لعمل فريق اإلدارة البيئية وشجعو على مواصلة بذؿ اعبهود.
ن اؼبمثلُت، من بينهم فبثبلف يتحدثاف نيابة عن ؾبموعة ويف اؼبناقشة اليت تلت ذلك، رحب العديد م - ٙ٘

على من البلداف دبا وصفوه بأنو ربسن الرؤية عبدوؿ أعماؿ اؼبواد الكيميائية والنفايات على اؼبستوى الدويل 
 النحو الذي يظهر جببلء يف أمور ليس أقلها اإلشارات الصروبة إىل ىذا اؼبوضوع يف تقرير الفريق العامل اؼبفتوح

. وأبرز أحد اؼبمثلُت وىو ٘/ٔ، وكذلك يف القرار اؼبستدامة أىداؼ التنميةالعضوية التابع للجمعية العامة بشأف 
اليت دعت الفريق العامل اؼبفتوح  ٘/ٔمن اؼبقرر  ٜٔيتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف، بصفة خاصة الفقرة 
ذوي الصلة، بينما الحظ آخروف  اؼبصلحةأصحاب  العضوية إىل النظر يف طُرٍؽ لتحسُت إشراؾ ومشاركة صبيع

  .ٕٕٓٓالنهج االسًتاتيجي لعاـ  ىدؼاؼبستدامة و  أىداؼ التنميةمن  ٗ-ٕٔالتشابو الكبَت بُت اؽبدؼ 
صبيع اؼبمثلُت الذين تناولوا الكلمة بأنو ينبغي مناقشة مستقبل النهج االسًتاتيجي فيما بعد  قاؿو  - ٚ٘

إدارة اؼبواد الكيميائية مع قوؿ العديد من اؼبمثلُت اآلخرين بأف اؼبعٍت بة للمؤسبر الدويل أثناء الدورة الرابع ٕٕٓٓ
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النهج االسًتاتيجي غَت  أىداؼاالسًتاتيجي، وقوؿ فبثل آخر بأف لنهج ا أنبيةيدلل على استمرار  ٘/ٔالقرار 
نو إذا ظُبح دبواصلة النهج إُت بحبد زمٍت. وقاؿ أحد اؼبمثل أف يكوف مقيداً ال ينبغي أف النهج نفسو ؿبددة و 

االسًتاتيجي فإنو سوؼ يضمن سباسك اإلطار الدويل إلدراج اؼبواد الكيميائية والنفايات يف الربامج والسياسات 
اإلمبائية على اؼبستويات الوطنية واإلقليمية والعاؼبية. وقاؿ أحد اؼبمثلُت إف أدوات الفريق العامل سوؼ تكوف 

. وقاؿ فبثل آخر يتحدث نيابة عن ٕ٘ٔٓؼبا بعد  التنميةداؼ والتقدـ يف جدوؿ أعماؿ مفيدة يف تقييم األى
 اؼبصلحةالقطاعات، ومتعدد أصحاب  متعدد وبالنظر إىل كونو النهج االسًتاتيجي،ف إؾبموعة من البلداف 

أف يعطي إشارة واضحة إىل ، يعترب منربًا مثاليًا ؼبعاعبة مسائل اؼبواد الكيميائية والنفايات حيث أنو يبكن بطبيعتو
. ٕ٘ٔٓا بعد ؼبنمية اؼبستدامة عبدوؿ األعماؿ تال أىداؼأنبية اؼبسألة وإىل دور النهج االسًتاتيجي لتحقيق 

، ٕٕٓٓوأشار فبثل آخر إىل أنو طبقاً للحاجة إىل ربديد األولويات فإف عدداً من اؼبسائل لن تتم مناقشتها قبل 
 ب قولو، أف يُنظر إليها يف إطار زمٍت أطوؿ.وأف مثل ىذه اؼبسائل ينبغي، حس

على  ٕ٘ٔٓوذكر العديد من اؼبشاركُت بأف من األنبية اغباظبة دبكاف أف تشمل اعبهود فيما بعد  - ٛ٘
تنمية ال أىداؼإدماج واسع إلدارة اؼبواد الكيميائية بصفة ذلك عنصرًا أساسيًا للتنمية اؼبستدامة، وضرورة تع ي  

الدوائر اؼبتعاملة مع النهج  يف أوساط ولويةتعطى األتعلق ربديدًا باؼبواد الكيميائية وأف اؼبستدامة اليت ت
على الدور اؼبهم للنهج االسًتاتيجي يف تنفيذ  يشددنو ينبغي للفريق العامل أف إاالسًتاتيجي. وقاؿ أحد اؼبمثلُت 

مناقشتو، بينما قاؿ  يف االسًتاتيجي نهجلل ينبغي إدراج ذلك الدور احملتملاؼبستدامة، ومن مث  التنميةأىداؼ 
اؼبستدامة يبكن أف ُتشجع أيضًا أنشطة النهج االسًتاتيجي عن طريق تع ي  جدوؿ  التنميةآخر إف أىداؼ 

الصلة بالصحة والعمالة، والتقدـ دبسألة االستهبلؾ اؼبستداـ من أجل كفالة إدارة أفضل للمواد  ياألعماؿ ذ
 هتا.الكيميائية طواؿ دورات حيا

وذكر أحد اؼبمثلُت بأف التلوث الكيميائي ىو مسألة عابرة للحدود وعاؼبية تستأىل تدابَت ومؤشرات  - ٜ٘
عاؼبية لقياس فعالية التدابَت العبلجية. وأف النهج االسًتاتيجي، كمنرب دويل متعدد القطاعات، ؾُبه  دبا يكفي 

أف يضطلع بدور مهم يف اؼبناقشات اليت ذبري بشأنو. لو  ينبغيللمسانبة يف تطوير مثل ىذه اؼبؤشرات ومن مث 
ومع ذلك، فقد حقق قباحًا أقل يف تدنية والقضاء على التعرض الُسمي، حيث أنو خصص حىت اآلف نفسو 
بصورة رئيسية لؤلنشطة التمكينية. وقاؿ إف اؼبضي ُقدماً، بداًل من حلقات التدريب العملية بشأف بناء القدرات 

كل أنشطة التعليم عن طريق العمل، اليت يبكن أف ربل اؼبشكبلت الفعلية بينما تقـو ببناء ينبغي أف تتخذ ش
القدرات. وقاؿ فبثل آخر إف تنفيذ النهج االسًتاتيجي ينجح فقط إذا بُذلت جهود كبَتة للتغلب على اغبواج  

واد الكيميائية مل تُغِط صبيع القائمة على طريق التنفيذ. والحظ أحد اؼبمثلُت بأف االتفاقيات ذات الصلة باؼب
جوانب السبلمة الكيميائية؛ وأف النهج االسًتاتيجي، على النقيض من ذلك، غطى صبيع اعبوانب اؼبتبقية من 
التعرض للمواد الكيميائية، ليس أقلها بالنسبة للبلداف النامية والبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ، ومن مث 

النهج االسًتاتيجي سباقًا مع ال من، وأنو من اغبيوي تنفيذ  ة. وىكذا يكوف توصيل أنبيةيكوف ذا أنبية مستمر 
 .بشأف مستقبلو أثناء ىذا االجتماع القراراتأف تُتخذ 

وعقب مناقشاتو، اتفق الفريق العامل على إنشاء فريق اتصاؿ يتشارؾ يف رئاستو السيد لوكا آرنولد  - ٓٙ
ة اؼبستدامة واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية تنميال أىداؼيا(، ؼبناقشة َت )ليب ويسرا( والسيد ىنري ويليام )س

. وسوؼ تتمحور مناقشات الفريق بشأف اؼبوضوع األوؿ، حوؿ تقرير الفريق العامل اؼبفتوح ٕٕٓٓفيما بعد 
د الكيميائية بالنسبة للتنمية نمية اؼبستدامة، مع الًتكي  على أنبية اإلدارة السليمة للمواتال بأىداؼالعضوية اؼبعٍت 

الرسائل اؼبتعلقة بأنبية النهج االسًتاتيجي إىل اعبهات الفاعلة والعمليات توصيل اؼبستدامة، والكيفية اليت يبكن 
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اؼبستدامة، والدور الواجب أف يلعبو النهج نمية تال بأىداؼاؼبعٍت  اؼبفتوح العضوية ذات الصلة مثل الفريق العامل
اؼبستدامة. وسوؼ يقـو الفريق، بشأف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية نمية تال أىداؼتنفيذ  االسًتاتيجي يف

ببحث كيفية مناقشة ىذا اؼبوضوع أثناء الدورة الرابعة للمؤسبر الدويل إلدارة اؼبواد الكيميائية  ٕٕٓٓفيما بعد 
 والتحضَتات البلزمة ؼبثل ىذه اؼبناقشة.

اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ إف الفريق قد توصل إىل توافق يف اآلراء بشأف أنبية  وبعد ذلك قاؿ الرئيس - ٔٙ
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات بالنسبة ألىداؼ التنمية اؼبستدامة، واتفق على النص الذي سَتفق 

كيميائية والنفايات بعد عاـ بتقرير االجتماع اغبايل. وعبلوة على ذلك، اتفق الفريق على أف تع ي  إدارة اؼبواد ال
أف القرار ينبغي أف يدرج على جدوؿ أعماؿ الدورة الرابعة للمؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية، و  ٕٕٓٓ

، الصادر عن صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة، بالنظر إىل ارتباطو الواضح، يبكن ازباذه أساسا للعمل البلحق. ٘/ٔ
تعد األمانة وثيقة لبدء التفكَت يف اؼبوضوع لتلك الدورة، إف اقًتاحا قد قدـ يقضي بأف  وقاؿ الرئيس اؼبشارؾ

االتفاؽ على إمكانية مواصلة مناقشة ىذا األمر ربت  و .ولكن مل يتم التوصل إىل اتفاؽ بشأف ىذا االقًتاح
فريق العامل االستنتاجات اليت . وأقر اللتلك الدورة تالتحضَتامن جدوؿ أعماؿ الدورة اغبالية يف إطار  ٚالبند 

النص الذي اتفق عليو فريق االتصاؿ، الذي يرد يف اؼبرفق الثالث ؽبذا  ق االتصاؿ. وأقر أيضاً يتوصل إليها فر 
 عليو.رظبي التقرير، حيث يعرض بصورتو اؼبقدمة دوف إجراء تعديل 

 مسائل السياسات الناشئة والمسائل األخرى ذات األىمية -ساً ساد
 تقرير عن التقدم المحرز فيما يتعلق بمسائل السياسات الناشئة -ألف 

إىل أف من بُت وظائف اؼبؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد  ،عند تقدًن ىذا البند ،أشارت فبثلة األمانة - ٕٙ
ة بازباذ تركي  االىتماـ واؼبطالب’’ ،)ي( لبلسًتاتيجية السياساتية الشاملة ٕٗكما جاء يف الفقرة   ،الكيميائية

إجراء مبلئم بشأف مسائل السياسات الناشئة عندما تنشأ والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأف أولويات العمل 
. وقد اعترب اؼبؤسبر الرصاص يف الدىانات، واؼبواد الكيميائية يف اؼبنتجات، والتكنولوجيات النانوية واؼبواد ‘‘التعاوين

ختبلالت ال اؼبسببةواؼبواد الكيميائية ورة اؼبنتجات الكهربائية وااللكًتونية، د يفواؼبواد اػبطرة  النانوية اؼبصنعة
ف مسائل السياسات بشأ ٕ/ٖو ٗ/ٕرين اعمل الغدد الصماء من مسائل السياسات الناشئة، واعتمد القر 

مث . ٕٕٓٓاؼبؤدية إىل  مسائل السياسات الناشئة يف الفًتة يفأنشطة أصحاب اؼبصلحة  وجهتالناشئة اليت 
، وعدد (SAICM/OEWG.2/6)دبا يف ذلك مذكرة من األمانة  ،(األوؿاؼبرفق  أنظر)قدمت الوثائق اؼبتعلقة بالبند 

من الوثائق اليت أعدهتا اؼبنظمات اؼبشاركة يف الربنامج اؼبشًتؾ بُت اؼبنظمات لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية، 
دي ؽبذه اؼبسائل. وُدعي الفريق العامل إىل اإلحاطة علمًا بالتقدـ واليت توفر معلومات عن التقدـ احملرز يف التص

  .ٕٕٓٓوالتوجيهات العامة لتحقيق ىدؼ عاـ  العاـ احملرز، وحبث أي إجراء ضروري آخر يف سياؽ التوجو
 مث أبدى عدة فبثلُت تعليقات عامة على مسائل السياسات الناشئة، مرحبُت بالوثائق اليت أعدهتا األمانة - ٖٙ

واؼبنظمات اؼبشاركة يف الربنامج اؼبشًتؾ بُت اؼبنظمات لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية، قائلُت إف إجراء 
. وقاؿ عدة فبثلُت أف البلداف ٕٕٓٓالتصدي ؼبسائل السياسات الناشئة دعم التقدـ العاـ كبو ىدؼ عاـ 
السياسات الناشئة، ولكن أحد اؼبمثلُت  النامية على وجو اػبصوص حباجة إىل اؼبساعدة على التصدي ؼبسائل

اقًتح أنو ينبغي أف ينصب الًتكي  أواًل على التنفيذ وضماف أف تتوفر لدى صبيع البلداف القدرة على اإلدارة 
السليمة للمواد الكيميائية والنفايات. وقاؿ أحد اؼبمثلُت إف بلده من أكرب منتجي ومستخدمي اؼبواد الكيميائية، 
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ًا من التدابَت للتصدي ؼبسائل السياسات الناشئة عن طريق استعراض التشريعات واؼبعايَت ذات وأنو يتخذ عدد
 الصلة، وإجراء حبوث واستقصاءات، وفرض ضوابط صارمة على اؼبنتجات الكيميائية. 

 الرصاص في الدىانات - 1
 ةالثالث الدورةوقاؿ إنو منذ  عرض فبثل منظمة الصحة العاؼبية ىذا البند الفرعي بناًء على طلب الرئيس، - ٗٙ

للمؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية ظل التحالف العاؼبي للتخلص من الدىانات احملتوية على الرصاص 
يتابع عدداً من اإلجراءات وفقاً ػبطة عملو. وباإلضافة إىل ذلك، قدـ عدد من البلداف معلومات حكومية موثقة 

من البلداف أف ؽبا قيودًا مل مة قانونًا بشأف  ٕ٘ة بالرصاص يف الدىانات؛ فيما أبلغ عن حالة الضوابط اػباص
بلدًا بأهنا ليست لديها تلك القيود، ىناؾ حكومات كثَتة مل تقدـ  ٕٙاستخداـ الرصاص يف الدىانات وأبلغ 

ات على أف تقدـ أي معلومات عن حالة الضوابط على الرصاص يف الدىانات يف بلداهنا. ورُبَث تلك اغبكوم
اؼبتمثل يف القضاء  ٕٕٓٓاؼبعلومات اؼبذكورة دوف إبطاء حىت تتسٌت اؼبتابعة الدقيقة للتقدـ احملرز كبو ىدؼ 

 على الرصاص يف الدىانات.
، مت يف تشرين األوؿ/أكتوبر يبكن ازباذىا بشأف ىذه القضايااإلجراءات اليت البلداف يف وبغية دعم  - ٘ٙ

بلت توعية دولية استغرقت أسبوعًا كامبًل بشأف منع التسمم بالرصاص، مع الًتكي  تنظيم ضب ٕٗٔٓو ٖٕٔٓ
على القضاء على الرصاص يف الدىانات. كما مت تنظيم حلقة عمل باالقًتاف مع االجتماع الثالث للتحالف 

لبيئة إنو العاؼبي ترك ت يف وضع حدود قانونية للرصاص يف الدىانات. وأضاؼ فبثل برنامج األمم اؼبتحدة ل
، ُأجريت اختبارات يف تسعة بلداف لقياس اؼبلوثات العضوية الثابتةبالتعاوف مع الشبكة الدولية للقضاء على 

 بلداً آخر. ٕٛؿبتوى الرصاص يف دىانات ال ينة انصبت نتائجها يف تكملة البيانات اليت صُبعت سلفاً من 
توية على الرصاص دورًا فعااًل يف تنسيق ودعم وقد أدى التحالف العاؼبي للتخلص من الدىانات احمل - ٙٙ

ي اؿ غَت   األنشطة وانتفع بنفس القدر من اؼبشاركة القوية من اجملتمع اؼبدين. بيد أف الدعم اؼبقدـ من اؼباكبُت ال
اؼبتمثل يف القضاء على الرصاص يف الدىانات يبكن ربقيقو، ولكن  ٕٕٓٓكاؼ حىت ىذا التاريخ. فهدؼ عاـ 

 كثَتة مل تبدأ حىت اآلف يف التصدي ؽبذه القضية.  اً ف بلدانأزيادة الدفع، وخباصة بد من  ال
وأثناء اؼبناقشة اليت تلت ذلك، وصف العديد من اؼبمثلُت مشاريع جرى االضطبلع هبا للقضاء على  - ٚٙ

، ٕٕٓٓحبلوؿ عاـ  . وينتظر أف تكوف عبميع البلداف،ٕٕٓٓالرصاص يف الدىانات من أجل بلوغ ىدؼ عاـ 
ضوابط مل مة قانونًا بشأف الرصاص يف الدىانات، وعلى وجو اػبصوص دىانات ال ينة، اليت سانبت يف تعرض 
األطفاؿ ؽبا، وأف يتمكن صبيع أصحاب مصانع الدىانات من التوقف عن إضافة مركبات الرصاص ؼبنتجاهتم. 

ذ اإلجراءات زيادًة كبَتة، خصوصًا بالنظر إىل بيد أف ـبتلف اؼبمثلُت قالوا إف ىناؾ ضرورة ل يادة السرعة يف ازبا
أف البلداف النامية والبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ىي اليت تفتقر يف األساس إىل الضوابط الضرورية 
اؼبل مة قانوناً. وكاف اعتماد منطقتُت لقرارات بشأف الرصاص يف الدىانات موضع ثناء، غَت أف اؼبمثلُت شددوا 

اإلجراءات األخرى اليت ينبغي أف تتخذىا اغبكومات لدعم عمل التحالف العاؼبي واؼبسانبة يف إقباز  على
، دبا يف ذلك وضع التشريعات اؼبناسبة، واؼبساعدة يف وضع التوجيهات بشأف إرساء حدود ٕٕٓٓىدؼ 

قليمية وتكثيف عملية للرصاص يف الدىانات، وتنظيم فعاليات للتثقيف وزيادة الوعى واستضافة حلقات عمل إ
 الرصد، خصوصاً بواسطة قطاع الصحة.

وقاؿ أحد اؼبمثلُت، وأيده آخروف، إف الصكوؾ القانونية غَت كافية للتصدي للرصاص يف الدىانات  - ٛٙ
نظرًا لصعوبة اإلنفاذ. ولذا أصبحت زيادة الوعي يف أوساط الشرائح السكانية اؼبعرضة للتضرر أمرًا حاظباً، 
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البلداف النامية حيث يكوف األطفاؿ والعماؿ يف القطاع غَت الرظبي ىم يف خطر بالغ من جراء وخباصة يف 
التعرض. وباإلضافة إىل ذلك يتعُت على الشركات أف تتحمل اؼبسؤولية عن القضاء على صناعة الدىانات 

أخبلقياً. والبد من  ةمقبول غَتي فبارسة يقوؿ اؼبمثل أهنا احملتوية على الرصاص وإدخاؽبا يف البلداف النامية وى
تنسيق اعبهود بُت أصحاب الصناعات واؼبستوردين واؼبصدرين والباعة إليقاؼ أنتاج ىذه اؼبنتجات وبيعها 

 واستخدمها.
وقاؿ أحد اؼبمثلُت إف التدابَت اليت ينتظر ازباذىا للتغلب على الثغرات يف تنفيذ التحالف العاؼبي اؼبعٍت  - ٜٙ

يف الدىانات ينبغي أف تشمل تشجيع جهات التنسيق الوطنية للنهج االسًتاتيجي  بالقضاء على الرصاص
تشارؾ فيها الوزارات اؼبعنية، وفبثلوف عن دوائر  لبدء إجراء مناقشات وطنية واعبهات األخرى على الًتويج

الرصاص يف صناعة الدىانات وغَتىم من أصحاب اؼبصلحة الوطنيُت اؼبعنيُت هبدؼ تناوؿ األخطار اؼبرتبطة ب
بشأف الرصاص  أو أكثر باعتماد ضوابط مل مة قانوناً  بلداً  ٓٚوقياـ  :لدرئها الدىانات والتدابَت الوطنية اؼبمكنة

الدىانات ال خرفية احملتوية على  لقضاء علىبا، مع االىتماـ بصفو خاصة ٕ٘ٔٓيف الدىانات حبلوؿ عاـ 
من األرجح أف تساىم يف تعرض األطفاؿ ات األخرى اليت والرصاص يف الدىانات اؼبستعملة يف التطبيق الرصاص

من البلداف النامية والبلداف اليت  بلداً  ٓٛيقل عن  للرصاص؛ وإتاحة البيانات عن الرصاص يف الدىانات ؼبا ال
يف صبيع  إقامة ضوابط مل مة قانوناً  كبو باعتبار ذلك خطوة ٕٚٔٓسبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ حبلوؿ عاـ 

؛ وتشجيع اؼبكاتب الوطنية واإلقليمية التابعة ؼبنظمة الصحة العاؼبية على العمل النشط ٕٕٓٓاف حبلوؿ عاـ البلد
 يف دعم اعبهود الوطنية اؼببذولة للقضاء على الرصاص يف الدىانات.

 المواد الكيميائية في المنتجات - 2
ئة ىذا البند الفرعي، مشَتًا إىل أف الربنامج بناًء على طلب الرئيس، قدـ فبثل برنامج األمم اؼبتحدة للبي - ٓٚ

لمؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد لقد شارؾ يف وضع اقًتاح برنامج للمواد الكيميائية يف اؼبنتجات منذ الدورة الثالثة 
ف الكيميائية، إىل جانب فريق للخرباء، بدعم مايل من الدامبرؾ، والنرويج، والسويد، واجمللس الوزاري لبلدا

اؼبسودة األوىل على الفريق التوجيهي للمشروع إلبداء التعليقات،  ٖٕٔٓالشماؿ األورويب. وقد ُعممت يف عاـ 
مث أُعدت مسودة منقحة. وكاف الغرض من الربنامج اؼبقًتح ىو توجيو أصحاب اؼبصلحة بشأف طريقة تبادؿ 

من اؼبقرر بدء مشروع ذبرييب يف الصُت يف إطار اؼبعلومات اؼبفيدة عن اؼبواد الكيميائية بشكل قابل لبلستخداـ. و 
، هبدؼ العمل مع سلسلة إمدادات أصحاب اؼبصلحة وغَتىم يف قطاع ٕ٘ٔٓالربنامج يف أوائل عاـ 

اؼبنسوجات ؽبذا البلد. وقد الُتمست تعليقات من الفريق العامل على اؼبسودة اغبالية 
(SAICM/OEWG.2/INF/11)  مسودة هنائية يف حلقة العمل اؼبقرر عقدىا قبل قبل مواصلة تنقيحها وإعداد

مسائل ذات صلة من قبيل الًتتيبات اؼبؤسسية، وتأثَتات يف الفريق العامل أيضًا نظر الدورة الرابعة للمؤسبر. وقد ي
اؼببادرات القائمة ذات الصلة، وكيفية إشراؾ الكثَت من ؾبموعات  يفاؼبوارد، وكيفية إدماج الربنامج اؼبقًتح 

 اب اؼبصلحة اؼبعنيُت.أصح
ويف اؼبناقشة اليت أعقبت ذلك، أكد عدة فبثلُت أنبية اؼبواد الكيميائية يف اؼبنتجات واقًتاح الربنامج  - ٔٚ

للنهج االسًتاتيجي، نظرًا ألف الشفافية وزيادة اؼبعلومات عن اؼبواد الكيميائية ذات اػبطورة احملتملة يف اؼبواد 
ة غبماية صحة اإلنساف، خاصة يف البلداف النامية حيث يؤدي االفتقار إىل اؼبعايَت اؼبستخدمة يوميًا تُعد حاظب

والضوابط غالبًا إىل تعرض السكاف الضعفاء، مثل األطفاؿ. ورحب عدة فبثلُت حبلقة العمل من أجل االنتهاء 
ضرورة واقًتح يف اؼبنتجات  فعلياً يا معرفة اؼبواد الكيميائية اؼبوجودة اووصف أحدىم م   ؛من مسودة اقًتاح الربنامج
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جوىري أو حذفها كلية. وطالب فبثل آخر بإتاحة الفرصة ؼبناقشة  الربنامج بشكل آلية اإلببلغ يف اقًتاح  تنقيح
 كيف يبكن مواصلة تع ي  اقًتاح الربنامج بشأف النواحي العملية لتنفيذ الربنامج. 

ـ بدور رئيسي يف ضماف تدفق اؼبعلومات ذات الصلة وقاؿ عدة فبثلُت إف صناعة اؼبواد الكيميائية تقو  - ٕٚ
على نطاؽ سلسلة اإلمداد وللمستهلكُت. ولدى الصناعة بروتوكوالت وآليات موسعة لتقاسم اؼبعلومات، ولكن 
توسيع األسواؽ العاؼبية يؤدي إىل ظهور ربديات، ويلـ  قياـ تعاوف أكرب بُت ـبتلف قطاعات الصناعة. واقًتح 

ي أف يعتمد الربنامج اؼبقًتح على اؼببادرات القائمة، وينبغي تنقيحو بالتشاور مع الصناعة لكي أيضًا أنو ينبغ
 يكوف قاببًل للتنفيذ.

وقاؿ فبثل آخر إف اؼبعلومات عن اؼبواد الكيميائية يف اؼبنتجات ضرورية ألصحاب اؼبصلحة سواء داخل  - ٖٚ
إرشادات قيمة بشأف توليد ىذه اؼبعلومات وتقاظبها أو خارج سلسلة اإلمدادات، وأف اقًتاح الربامج يوفر 

واستخدامها. وعبلوة على ذلك فإف شبة مبدأ رئيسي يف إدارة اؼبواد الكيميائية يتمثل يف حق اعبمهور يف اؼبعرفة، 
 فهم، بتوقعاهتم الكبَتة، يطالبوف ،فوؽ الشروط التنظيمية فللمستهلكُت دور ىاـ بشأف االفصاح عن اؼبعلومات

، وأف يكوف لديهم منتجات أكثر استدامة وأفضل اضطبلعا على اؼبعلوماتأكثر يكونوا بأف مت ايد  بشكل
ونظافة. غَت أف من الواضح أف بوسع الشركات يف البلداف النامية اليت تتسم تشريعاهتا بالضعف أو عدـ 

اؼبعلومات  إف نفس اؼبمثل جراءات إذا مل تفرض اغبكومات عليها فعل ذلك. وقاؿاإلاؼببلءمة، أف ترجئ ازباذ 
معلومات سرية. وقد أعاقت ىذه والبيئة ينبغي أال تعترب  اؼبرتبطة صحة وسبلمة البشر الكيميائيةاؼبواد عن 

االدعاءات بالسرية عندما يتعلق األمر باؼبواد الكيميائية اليت تثَت قدرًا كبَتًا من القلق، صبع البيانات الضرورية 
للمنتجات. ودعا فبثل آخر، كاف يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف، الصناعة اىل  بشأف احملتوى الكيميائي

اليت من النوع الذي يتوافر يف أوراؽ بيانات السبلمة، قائبًل إف البلداف يف إقليمو  اؼبعلوماتتوفَت اؼبعلومات مثل 
لعب األطفاؿ اليت ربتوي على وبتاجوف اىل ىذه اؼبعلومات على كبو عاجل يف ضوء الواردات من اؼبنتجات مثل 

 مواد كيميائية تعرض األطفاؿ ؼبخاطر.
للمواد دراسة استقصائية وسيتم أجراء  على تنفيذ مشروع رائد. يعكف حالياً  وأبلغ فبثل الصُت أف بلده - ٗٚ

 حيث أف الكثَت منها يباثل تلك اؼبستخدمة يف صناعة النسيج. الصباغة اليت تستخدـ يف صناعةالكيميائية 
من العملية اليت  وقاؿ فبثل آخر إف أصحاب اؼبصلحة داخل سلسلة االمدادات وخارجها هبب أف يكونوا ج ءاً 

وأكد اؼبتحدثوف اآلخروف أنبية اؼبشروع الرائد قائلُت إنو سيوفر اقًتحها برنامج اؼبواد الكيميائية يف اؼبنتجات. 
الشركات واؼبوردين وغَتىم من أوساط  النطاؽ العاؼبي يفبيانات مفيدة ويساعد يف زيادة االىتماـ بالربنامج على 

 أصحاب اؼبصلحة اؼبعنيُت.
 المنتجات الكهربائية واإللكترونيةالمواد الخطرة في دورة حياة  - 3

لدى تقدًن ىذا البند الفرعي بناء على طلب الرئيس، بُت فبثل اليونيدو األنشطة اليت تضطلع هبا  - ٘ٚ
خبلؿ شراكات مع برنامج البيئة ومرفق البيئة العاؼبية واؼبراك  اإلقليمية التفاقية بازؿ  اليونيدو، واليت تتم من

 ،وغَتىا من الشركاء الوطنيُت والدوليُت فيما يتعلق باؼبواد اػبطرة يف دورة حياة اؼبنتجات الكهربائية واإللكًتونية
، والًتويج ػبطط اعبمع ‘‘(ايات اإللكًتونيةالنف)’’ دبا يف ذلك نظم اإلدارة اؼبستدامة للنفايات اإللكًتونية

اؼبستدامة وخطط إعادة التدوير، واؼبشروعات الرائجة يف أفريقيا وآسيا واحمليط اؽبادئ وأمريكا البلتينية والبحر 
الكارييب. وسوؼ تربز مناسبة جانبية على ىامش ىذا االصباع الفرص والتحديات فيما يتعلق بالنفايات اػبطرة 

 على البلداف النامية والبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ. مع الًتكي 
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نيابة عن  تكلماً وخبلؿ اؼبناقشات اليت أعقبت ذلك، رحب العديد من اؼبمثلُت، من بينهم اثناف  - ٙٚ
نية، باألنشطة اليت تضطلع هبا اليونيدو ومنظمة الصحة العاؼبية يف ؾباؿ النفايات اإللكًتو  ،ؾبموعة من البلداف

وأكدوا التأثَتات الضارة غَت التناسبية للنفايات اإللكًتونية يف البلداف النامية وعلى األطفاؿ والفئات اؼبستضعفة 
األخرى. وقاؿ أحد اؼبمثلُت إنو على الرغم من أف البلداف النامية ىي األكثر تعرضًا ؼبخاطر اؼبواد اػبطرة من 

 .تؤخذ يف االعتبار حىت يف البلداف اؼبتقدمة النفايات اإللكًتونية ال األجه ة الكهربائية، ىناؾ كميات كبَتة من
نيابة عن ؾبموعة من البلداف، إنو يتعُت على منظمة الصحة العاؼبية تع ي  التعاوف مع  تكلموقاؿ فبثل آخر، 

 القطاع الصحي غبماية األطفاؿ من اؼبواد اػبطرة.
 أف بعض البلداف قد وضع تشريعات ؼبعاعبة النفايات إنو يف حُت ُتياإلقليماؼبنسقُت حد أوقاؿ  - ٚٚ

التعرض للمواد الكيميائية اػبطرة  ذبنبزاؿ األمر وبتاج إىل م يد من اعبهود. ومن الضروري  اإللكًتونية، ما
خبلؿ تفكيك األجه ة اإللكًتونية الذي يؤثر يف العماؿ يف البلداف النامية ويتطلب تعاونًا بُت طاليب العمل 

 اؼبسؤولية عن إنتاج األجه ة اليت ربتوي على مواد خطرة. واتحمليينبغي أف ب الصناعات الذين وأصحا
ف عقد حلقة عمل عاؼبية ثانية بشأف النفايات إًا باسم ؾبموعة من البلداف، كلموقاؿ أحد اؼبمثلُت، مت - ٛٚ

اؼبتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(.  اإللكًتونية يبكن أف ُيسهم يف ربقيق النتائج اؼبتوقعة من قبل منظمة األمم
تحديد ما إذا كاف ينبغي أف تُعقد مثل السعي بالتعاوف الوثيق مع أمانة اتفاقية بازؿ، لوأنو من اؼبهم، مع ذلك، 

ىذه اغبلقة قبل االجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ أو بعده، حيث أف تلك االتفاقية تتعامل 
وينبغي أف يتم تنسيق تاـ بُت االجتماع وحلقة العمل من جل اسع مع النفايات اإللكًتونية على نطاؽ و 

وحذر عدد كبَت من اؼبمثلُت من ازدواجية العمل من جانب اتفاقية بازؿ واؽبيئات األخرى اليت . مضاعفة الفائدة
 .تتعامل مع النفايات اإللكًتونية

فيما يتعلق بالنفايات اإللكًتونية تظل  ٕٕٓٓبية أىداؼ عاـ إىل أف تل فبثلة إحدى اعبهاتوأشارت  - ٜٚ
يف اؼبنطقة. وأنو فبكنة إذا مت تنفيذ التوصيات اليت صدرت عن اؼبناقشات وحلقات العمل السابقة اليت ُعقدت 

ُخطط عاؼبية موحدة وأف ُتدرج اعبماعات ذات اؼبصلحة العامة يف صبيع حلقات ع اؼبصنعوف ضمن اؼبهم أف ي
قد  ‘‘النفايات اإللكًتونية’’العاؼبية بشأف اؼبواد اؼبتعلقة باؼبنتجات اإللكًتونية. وأوضحت أف مصطلح  العمل

نوقش على نطاؽ واسع، بالنظر إىل أف اؼبنتجات اؼبنتهية الصبلحية غالبًا ما تُنقل بغرض إصبلحها أو إعادة 
يف ىذه القضية بُت  نفيذنشطة قابلة للتة يف شكل أبوأعربت عن أملها يف أف ترى ظهور نتائج طي .تدويرىا
ٕٓٔ٘-ٕٕٓٓ . 

وأكد العديد من اؼبمثلُت على أنبية تبادؿ وتطبيق أفضل اؼبمارسات، وأشار أحد اؼبمثلُت إىل أفضل  - ٓٛ
اليت يبكن بالفعل تنفيذىا.  (SAICM/OEWG.2/INF/14) التجميع الذي أعدتو األمانةاؼبمارسات اؼبذكورة يف 

 .ثلُت إىل أف مثبطات اللهب مل تؤخذ يف االعتبار يف ذبميع أفضل اؼبمارساتوأشار أحد اؼبم
أبرز أحد اؼبمثلُت أنبية تصميم اؼبنتجات اػبضراء يف صبيع أكباء خطوط اإلنتاج، ُمشَتًا إىل أنو إذا مت  - ٔٛ

تصبح أقل خطرًا يف  أخذ منتجات النفايات اػبطرة يف االعتبار يف العمليات الرئيسية من سلسلة التصنيع، فإهنا
 عمليات التصنيع الفرعية ويف اؼبنتجات اؼبنتهية الصبلحية.

إدارة اؼبواد اػبطرة. ؾباؿ  يفاؼبرك  نفذىا فريقيا التابع التفاقية بازؿ األنشطة اليت أوسرد فبثل مرك  تنسيق  - ٕٛ
ن وضع خريطة سبلسل التصنيع برنامج فبوؿ من االرباد األورويب َمكن العديد من بلداف غرب أفريقيا مفهناؾ 

سيكوف واإلنتاج وبعد ذلك من التعرؼ على اؼبواد اػبطرة اليت قد يتعرضوف ؽبا عند تفريغ النفايات اإللكًتونية. و 



SAICM/OEWG.2/13 

23 

لسلع اإللكًتونية والكهربائية اؼبنتهية الصبلحية. اليت ربتوي عليها ا ،يف اغبدث اعبانيب، ىناؾ م يد من اؼبناقشة
 وأشار أيضًا إىل الوثيقة اػبتامية .اجة إىل اؼب يد من األنشطة واعبهات الفاعلة يف ىذه اؼبنطقةوأشار إىل أف شبة ح

اليت  ‘‘إليو نصبواؼبستقبل الذي ’’اؼبعنونة  ،ٕٕٔٓحدة للتنمية اؼبستدامة لعاـ الصادرة عن مؤسبر األمم اؼبت
األخضر ال يبكن الوصوؿ إليو دوف إىل مفهـو االقتصاد األخضر. ويف اعتقاده أف االقتصاد إشارة تتضمن 

 الكيمياء اػبضراء والتقييم األخضر للمنتجات الكهربائية واإللكًتونية.
إف معظم الصناعات تتقيد بتعليمات االرباد  وأوضح فبثل آخر التدابَت اؼبعموؿ هبا يف ببلده، قائبلً  - ٖٛ

إللكًتونية اعبديدة. وأنو مت ترويج لشراء اؼبنتجات األورويب بشأف استخداـ اؼبواد الكيميائية اػبطرة يف اؼبنتجات ا
اػبضراء يف القطاع العاـ، مع توسعة نطاقو ليشمل القطاع اػباص. وباإلضافة إىل ذلك، فإف االلت امات الطوعية 

 .ستصبح قريباً إل امية ٕٓاؼبتفق عليها يف ريو+
 التكنولوجية النانوية والمنتجات النانوية الُمصنعة  - 4

ؿ فبثل معهد األمم اؼبتحدة للتدريب والبحث، عند تقديبو ىذا البند الفرعي بناء على طلب من وقا - ٗٛ
اؼبنظمات الدولية ذات يدعو الصادر عن اؼبؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية ىاء  ٕ/ٖ إف القرار ،الرئيس

سليمة للتكنولوجيات الدارة على اإل أصحاب اؼبصلحة ةلتدريب وتع ي  قدر لمواد وضع إرشادات و الصلة إىل 
من اغبكومة السويسرية جولتُت من حلقات  بتمويلٍ اؼبعهد أطلق  النانوية واؼبواد النانوية اؼبصنعة. وأضاؼ أف

الدورة الرابعة  علىنتائج اعبولة الثانية  حيث ستعرضالعمل بشأف االستخداـ اآلمن للمواد اؼبتناىية الصغر، 
مع الشركاء على صبيع اؼبستويات لبناء قدرات للتغلب على بالعمل  ملتـ إف اؼبعهد للمؤسبر. وأردؼ يقوؿ 

 اؼبوارد. بتوفر رىناً التحديات اؼبستقبلية يف ؾباؿ اؼبواد النانوية، 
ف دور منظمتو يف إىل أ، التقدًن كمبلً االقتصادي، مست اؼبيدافوأشار فبثل منظمة التعاوف والتنمية يف  - ٘ٛ

لتقييم اػبطر الذي  داخلياً تجانسة ودة، وقائمة على العلم وماعب هُنج عاليةعهد يكمن يف وضع شراكتها مع اؼب
تطبيق األطر ب البلداف تقـوبأف  ٖٕٔٓف منظمتو أوصت يف عاـ وأضاؼ أتشكلو اؼبواد النانوية اؼبصنعة. 

معايَتىا  و يبكن تطبيقنظمة أنتبلحظ اؼب ويف حُتالتنظيمية اغبالية لئلدارة السليمة للمواد اؼبتناىية الصغر. 
ددة احملصائص مع اػب النظمتكييف بعض  ضرورة رىفيما يتعلق باؼبواد النانوية، إال أهنا ت بصورة مناسبةاغبالية 

الثغرات يف اؼبعرفة.  والوقوؼ علىتواصل استعراض اؼبنهجيات القائمة سوؼ منظمتو  فإف ذه اؼبواد. وبالتايلؽب
 عن التكنولوجيات اػباصة بالتخلص من اؼبواد النانوية ومعاعبتها. ٕ٘ٔٓتقرير يف عاـ  وأشار إىل أنو سيتم طرح

ؼبؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة يُ مع تقديبو إىل امشروع قرار  عناصر تتضمناجتماع وقدـ فبثل تايلند ورقة  - ٙٛ
لة أمور، بالوالية اؼبذكورة يف القرارين ويذكر القرار اؼبقًتح، ضمن صب ؛للنظر فيو اؼبواد الكيميائية يف دورتو الرابعة

بشأف التكنولوجيات النانوية واؼبواد النانوية اؼبصنعة، ودعا إىل االستمرار يف تنفيذ القرارين اؼبذكورين،  ٕ/ٖو ٗ/ٕ
مع تركي  خاص على تبادؿ اؼبعلومات، وعلى التوجيهات التقنية والتنظيمية ومواد التدريب وعمل عبنة األمم 

فيما يتعلق للخرباء اؼبعنية بالنظاـ اؼبتوائم على الصعيد العاؼبي لتصنيف اؼبواد الكيميائية ووظبها  الفرعيةاؼبتحدة 
ورقة  وربتوي دبدى قابلية تطبيق معايَت النظاـ اؼبنسق على التكنولوجيات النانوية واؼبواد النانوية اؼبصنعة.

بشأف وضع سياسات وبرامج  ظيمات اجملتمع اؼبدينوتن مقًتحات قدمتها العديد من اغبكوماتعلى االجتماع 
على تكنولوجيات النانوية على اؼبستوى الوطٍت وتشجيع أصحاب اؼبصلحة الأوصى هبا اؼبعهد ؼبعاعبة مسألة 

 تنفيذ التوصيات الواردة يف خطة العمل العاؼبية.
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عهد األمم اؼبتحدة ؼبكرىم عن ش تكلمواأعرب معظم اؼبمثلُت الذين  ،أعقبت ذلكويف اؼبناقشة اليت  - ٚٛ
وصبيع أصحاب اؼبصلحة واؼبنظمات العاملة يف ؾباؿ ربسُت اإلدارة السليمة للمواد اؼبتناىية  للتدريب والبحث
 كما أعربوا عن دعمهم،  الصددىذا يف االجتماع  ورقةَ ؼبا ورد يف  ىممنهم عن تأييدالكثَتوف الصغر. وأعرب 

 توصيات اؼبؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية يف دورتو الثالثة.مع  للعمل الذي هبري تنفيذه سبشياً 
إف ىناؾ حاجة إىل تع ي  الشفافية واإلقرار حبق اؼبستهلكُت يف اغبصوؿ  من اؼبمثلُت أيضاً  العديدوقاؿ  - ٛٛ

ت النانوية واؼبواد التكنولوجيا من جراء على صحة اإلنسافاؼبخاطَر والتأثَتات اؼبًتتبة على اؼبعلومات بشأف 
إف ىناؾ حاجة إىل زيادة التوعية وتبادؿ اؼبعلومات واؼبعارؼ  . ويف ىذا السياؽ، قاؿ صبيع اؼبمثلُت تقريباً النانوية

قرار  إىل ازباذمن أجل تع ي  االستخداـ اآلمن والتنمية اؼبسؤولة للتكنولوجيات واؼبواد النانوية. ودعا أحد اؼبمثلُت 
. وقاؿ فبثل ُتلتأثَتىا على الصحة وضرورة توعية اؼبستهلك ، نظراً نانويةقانوين للمواد ال آخر بشأف وضع إطار

 حاجة إىل تصميم تقييٍم للمخاطر على أساس علمي للتكنولوجيات النانوية واؼبواد النانوية.ىناؾ آخر إف 
، على ؾبموعة من البلداف نعنيابة من بينهم فبثل تكلم وباإلضافة إىل ذلك، أكد العديد من اؼبمثلُت،  - ٜٛ

حاسم  ضطلع بدورسي األمر الذي، النانويةنية وقانونية لبلستخداـ اآلمن للمواد تقأنبية وضع مبادئ توجيهية 
ينظر فيها اؼبؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية يف دورتو الرابعة. كي يف ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة، ل

الذي بُت قوسُت يف ورقة االجتماع اؼبوضوع أحد اؼبمثلُت على االقًتاح الوارد يف النص ويف ىذا الصدد، أكد 
األمانة إىل ذبميع اؼببادئ التوجيهية القانونية والفنية بشأف اإلدارة السليمة للتكنولوجيات النانوية واؼبواد يدعو 

 .للدورة لبلسًتشاد هبا النانوية وإتاحتها
ا إذا كاف ينبغي لؤلمانة إعداد أوراؽ عن صبع اؼبعلومات بشأف التوجيو وسأؿ أحد اؼبمثلُت عم - ٜٓ

يف ظل اؼبتنافسة لمطالب ل للعمليات التنظيمية اؼبتعلقة بتكنولوجيا النانو، مثلما اُقًُتح يف ورقة االجتماع، نظراً 
 ابعة.انعقاد الدورة الر  حىت موعد يتم البت فيوف القرار لن أل احملدد لؤلمانة ونظراً الوقت 

 دهولفت فبثل االرباد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية االنتباه إىل مؤسبر الكيمياء اػبضراء الذي عق - ٜٔ
لرفع مستوى الوعي بتكنولوجيا النانو اػبضراء لتع ي  االستدامة البيئية وتع ي  استخدامها  ٕٗٔٓاالرباد يف 

بلرباد إصدار منشور ل، وسوؼ يتم ٕٙٔٓمن ىذا القبيل يف عقد مؤسبر آخر اآلمن واؼبسؤوؿ. ومن اؼبقرر أف يُ 
 يف اؼبستقبل القريب لتيسَت تبادؿ اؼبعرفة يف ؾباؿ سبلمة تكنولوجيا النانو.

 أمراً قرار جديد بشأف التكنولوجيا النانوية واؼبواد النانوية اعتماد أحد اؼبمثلُت عما إذا كاف وتساءؿ  - ٕٜ
إنو فبثل آخر قاؿ على ذلك،  . ورداً ما يكفي من إرشادات يقدماف ٗ/ٕو ٕ/ٖ ينقرار ال إف قائبلً ، ضرورياً 

تنفيذ التعجيل بوالية و الذبديد و القرارات السابقة، اليت أوصت هبا تع ي  األنشطة ضماف إحراز التقدـ ال بد من ل
 العناصر اؼبقًتحة يف القرارات السابقة.

تشارؾ يف رئاستو السيدة شَتيل بيبلرد )كندا( والسيد واتفق الفريق العامل على إنشاء فريق اتصاؿ  - ٖٜ
ؿبمد اػبشاشنو )األردف( يكلف باستعراض وإكماؿ ورقة اجتماع ربتوي على عناصر ؼبشروع قرار عن األعماؿ 

يائية البلحقة بشأف اؼبواد النانونية اؼبصنعة والتكنولوجيا النانونية تقدـ إىل اؼبؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيم
 للنظر فيها يف دورتو الرابعة.

وعقب ذلك، أورد الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ أف الفريق توصل إىل اتفاؽ حوؿ صيغة منقحة  - ٜٗ
للعناصر اؼبقًتحة ؼبشروع قرار للمؤسبر مع إبقاء بعض النصوص بُت األقواس اؼبعقوفة للدليل على أهنا مل ربظ 

ل العناصر، بصيغتها اؼبنقحة بواسطة فريق االتصاؿ، لعرضها على اؼبؤسبر للنظر باتفاؽ عليها. وأقر الفريق العام
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فيها يف دورتو الرابعة. وترد العناصر اليت أقرىا الفريق العامل يف اؼبرفق الرابع ؽبذا التقرير، وتعرض بالصورة اليت 
 .قدمت هبا بدوف ربريرىا رظبياً 

 غدد الصماءال المسببة الختالالتالمواد الكيميائية  - 5

األمم  وبرنامجاالقتصادي  اؼبيدافعند تقدًن ىذا البند الفرعي، عرض فبثلو منظمة التعاوف والتنمية يف  - ٜ٘
يف إطار الربنامج اؼبشًتؾ بُت  أنشطة كل من ىذه اؼبنظماتومنظمة الصحة العاؼبية حملة عامة عن  ،اؼبتحدة للبيئة

لغدد الصماء، الفتُت االنتباه إىل ا اؼبسببة الختبلالتالكيميائية ؾباؿ اؼبواد يف  اؼبواد الكيميائية،ب اؼبعٍتاؼبنظمات 
قد نشرهتا وخطة عمل مشًتكة تضمنت تنظيم حلقات عمل إقليمية ل يادة الوعي،  منظماهتم تقارير كانت

 ٕٕٓٓ ىدؼ عاـوتبادؿ اؼبعارؼ وربديد الثغرات يف السياسات اليت ينبغي معاعبتها لتحقيق 
(SAICM/OEWG.2/INF/23) ،فريقاً أنشأ األمم اؼبتحدة للبيئة  برنامجأف . ومن بُت األمثلة اليت استشهد هبا 

بإعداد مشروع لتوفَت  قـو حالياً ي ولغدد الصماء، وىسببة الختبلالت ااؼبواد الكيميائية اؼبب معنياً  استشارياً 
تبادؿ اػبربات يف بغرض للخرباء  عاً اجتماعقدت منظمة الصحة العاؼبية  أفاؼبعلومات عن ىذا اؼبوضوع؛ و 

منهجيات تقييم اؼبخاطر الصحية، دبا يف ذلك بناء القدرات يف القطاع الصحي؛ أما منظمة التعاوف والتنمية يف 
االقتصادي، اليت كانت زبطط لتطوير أدوات لتحديد اختبلؿ الغدد الصماء، فهي تواصل عملها يف  اؼبيداف

 آثارىا على صحة اإلنساف والبيئة. وضع منهجيات متجانسة الختبار
األمم اؼبتحدة للبيئة  برنامجويف اؼبناقشة اليت أعقبت ذلك، أعرب اغباضروف عن تقديرىم بوجو عاـ  - ٜٙ

وغَتنبا من اؼبنظمات الدولية العاملة يف ومنظمة التعاوف والتنمية يف اؼبيداف االقتصادي ومنظمة الصحة العاؼبية 
لغدد الصماء على عملها يف عرض أحدث اؼبعلومات عن ىذا ا اؼبسببة الختبلالتة ؾباؿ اؼبواد الكيميائي

باسم ؾبموعة من البلداف، اؼبنظمات ذات الصلة على  كلماً وحث ثبلثة فبثلُت، من بينهم اثناف ت .اؼبوضوع
الغدد تبلالت مسببة الخأو احملتمل أهنا اؼبعروؼ ؼبواد با ها وضع قائمةتنسيق اعبهود وتسريعها يف ؾباالت من

الصماء؛ وإجراء دراسات الرصد يف بلداف ـبتارة يف صبيع اؼبناطق؛ وتعميم أفضل اؼبمارسات للحد من استخداـ 
اثناف بأف تشمل فبثبلف بدائل غَت كيميائية. وأوصى إىل اؼبواد الكيميائية وتشجيع التحوؿ إىل بدائل أكثر أمانا و 

دبرحلة انتقاؿ يف ؾباؿ وضع  ااقتصاداهت اليت سبرف النامية والبلداف تقدًن اؼبساعدة للبلدا ىذه اعبهود أيضاً 
 لتوعية العامة، دبا يف ذلك الوصوؿ إىل الفئات الضعيفة. وشددا أيضاً الكبَتة لمبلت اغبستنَتة و اؼبسياسات ال

أهنم يبلكوف على أنبية إشراؾ متخصصُت مهنيُت يف الغدد الصماء يف العمل على تنفيذ النهج االسًتاتيجي، دبا 
الغدد الصماء وتأثَتىا على جسم اؼبسببة الختبلالت اؼبعرفة واػبربة لتحديد اػبصائص الرئيسية للمواد الكيميائية 

 اإلنساف والنظر فيها.
لغدد الصماء اليت ينبغي اؼبسببة الختبلالت ااػبواص الرئيسية للمواد الكيميائية أظبياه فبثبلف ما  صفو  - ٜٚ

د يكوف ؽبرموف واحد تأثَتات متغَتة يف أوقات وأماكن ـبتلفة يف اعبسم خبلؿ النمو نظرىا، وىي أف ق
وبدرجات ـبتلف من اغبساسية فبا يتطلب ترتيب أولويات النقاط النهائية اغبساسة ذات القدرة على التنبؤ 

الشديدة االلبفاض فبا  لغدد الصماء، وأف اؽبرمونات تؤثر يف الًتكي اتاؼبسببة الختبلالت التسَت ربديد العناصر 
يقتضي أخذ تأثَتات الكمية اؼبتناىية الصغر يف االعتبار بصورة منتظمة، وأف التدخل الكيميائي بإجراءات 
ىرمونية خبلؿ مرحلة النمو اؼببكرة قد يكوف لو تأثَتات طويلة األجل بل وردبا تكوف دائمة، وىي عوامل قد 

 .ئالغدد الصماء اعبسم لتكيف خاط سببات اختبلالتم يئيستغرؽ ظهورىا عدة سنُت، ويبكن أف هت
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كبَتة الثغرات المن الضروري معاعبة إنو نيابة عن ؾبموعة من البلداف، تكلم أحدنبا اؿ فبثبلف، وق - ٜٛ
أف تأكيد احدنبا على ، مع هاالفهم العلمي ومنهجيات اختبار اؼبواد الكيميائية وتقييم القائمة على صعيد
ت اؿ يف  اؼبستوى الوطٍت العلى الغدد الصماء اؼبسببة الختبلالت  تنظيم اؼبواد الكيميائية اعبهود الرامية إىل

طر تكرار تلك اعبهود أو اـبتجنب ينبغي أف ييف إطار النهج االسًتاتيجي  يمراحلها اؼببكرة، وأف العمل اؼبستقبل
 .إجهاضها

اؼبواد معٍت بإنشاء فريق استشاري  يئة علىلربنامج األمم اؼبتحدة للب ىمتقدير اغباضروف عن وأعرب  - ٜٜ
يف الربنامج شًتكة اؼبعمل الخطة يف يف إطار مسانبتو الغدد الصماء، اؼبسببة الختبلالت لعمل  الكيميائية

من أصحاب أكرب عدد  شاملة وفبثلة آلراء هبب أف تكوف ألحد اؼبمثلُت وفقاً  واليتاؼبشًتؾ بُت اؼبنظمات، 
 لقات عمل إقليمية.تنظيم حعلى اؼبصلحة، و 

 لغدداؼبسببة الختبلالت ا الكيميائية باؼبواد يتعلق فيما عديدة بأنشطة القياـ إىل اؼبمثلُت أحد ودعا -ٓٓٔ
 الكيميائية اؼبواد من مادة كل عن بانتظاـ ربديثها هبري ٕ٘ٔٓ عاـ يف قائمة إصدار ذلك يف دبا ،الصماء
 ورصد العاؼبية، الصحة ومنظمة البيئة برنامج بُت اؼبشًتؾ مالعل حالة تقرير من اؼبأخوذة التعرض ومصادر

 النامية البلداف من بلداف ٘ إىل ٖ يف الصماء لغدداؼبسببة الختبلالت ا الكيميائية باؼبواد اؼبتعلقة الدراسات
 ،ٕٛٔٓ عاـ حبلوؿ األربعة اؼبتحدة األمم أقاليم من إقليم كل يف انتقاؿ دبرحلة اقتصاداهتا سبر اليت والبلداف
 العناية يف اؼبهنيُت والعاملُت اؼبستضعفة، للفئات اإلرشادات ذلك يف دبا ،ٕٕٓٓ إىل ٕ٘ٔٓ من الوعي واستثارة
 وتلوث الصحية، والتأثَتات الصماء الغدداؼبسببة الختبلالت  الكيميائيةاؼبواد  باستخدامات يتعلق فيما الصحية
 ونشر صبع ٕٛٔٓ عاـ قبل يتم وأف الكيميائية، غَت البدائل ذلك يف دبا ،والبدائل البشري اعبسم وضبولة البيئة،
 ٕٓ والبالغة الصماء لغدداؼبسببة الختبلالت ا الكيميائية اؼبواد استخداـ خفض عن اؼبتاحة اؼبمارسات أفضل
 يعاتالتشر  يف الثغرات وربديد اؼبخاطر، وإدارة الكيميائية غَت والبدائل اؼبأمونة، البدائل ذلك يف دبا ،مادة

 تعيق اليت للكيفية فهم إىل تستند البيئة وضباية العامة بالصحة وخاصة تنظيمية قوية سياسات واعتماد القائمة،
 البلداف من بلداف ٘ إىل ٖ عن يقل ال ما يف ٕٕٓٓ عاـ حبلوؿ العادية الفسيولوجيات الكيميائية اؼبواد هبا

 لتمكُت شبكة وإقامة اؼبتحدة، األمم أقاليم من إقليم كل يف ؿانتقا دبرحلة اقتصاداهتا سبر اليت والبلداف النامية
 الفعالة اؼبمارسات بشأف والتعاوف اؼبعلومات، تقاسم من انتقاؿ دبرحلة اقتصاداهتا سبر اليت والبلداف النامية البلداف
 الصماء، لغددت ااؼبسببة الختبلال الكيميائية للمواد التعرض ػبفض وإنفاذىا وتنفيذىا التنظيمية التدابَت لوضع

 عاـ حبلوؿ الشبكة خبلؿ من اؼبعلومات بلداً  ٘ٔ عن يقل ال ما تقاسم مع القائمة للتشريعات االمتثاؿ وضماف
 فيما اؼبصلحة أصحاب احتياجات لتحديد اإلنتاج مرحلة يف الكيميائية اؼبواد مشروع مع والتعاوف ،ٕٕٓٓ
 دراسات ٕٛٔٓ قبل وتستكمل ،ٜٕٔٓ عاـ حبلوؿ الصماء ددلغاؼبسببة الختبلالت ا الكيميائية باؼبواد يتعلق
 اآلفات مبيدات بشأف واو ٕ/ٖ رقم الكيميائية اؼبواد بإدارة اؼبعٌت الدويل اؼبؤسبر قرار يف إليها اؼبشار اغبالة

 احملتمل ةالكيميائي اؼبواد وربديد واإللكًتونية، الكهربائية واؼبنتجات البناء، موادو  األطفاؿ، ومنتجات واؼبنسوجات
 يف الثغرات عن والكشف البشر، تعرض وتوثيق الصحية، وتأثَتاهتا الصماء الغدد تسبب اختبلالت يف أف

اؼبسببة  الكيميائية اؼبواد عن لبلستعاضة اؼبتاحة اؼبمارسات أفضل وإبراز والقائمة، التنظيمية السياسات
 اؼبعنية اإلقليمية االجتماعات يف أعبله إليها شاراؼب اإلجراءات عن اؼبنتظم واإلببلغ الصماء، لغددالختبلالت ا

 اؼبعٍت الدويل للمؤسبر اػبامسة والدورة العضوية، اؼبفتوح العامل للفريق اؼبقبلة واالجتماعات االسًتاتيجي، بالنهج
 .الكيميائية اؼبواد بإدارة
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بإدارة المواد الكيميائية في دورتو مسألة سياساتية ناشئة جديدة مقترحة ينظر فيها المؤتمر الدولي المعني  -باء 
 الرابعة: الملوثات الصيدالنية المقاومة للتحلل في البيئة

بَتو،  حكومتا لفت فبثل األمانة االنتباه إىل موج  مقًتح قدمتو ،تقديبو ىذا البند الفرعي ىولد -ٔٓٔ
ة مقاومة للتحلل يف البيئة كمسألة وأوروغواي واعبمعية الدولية لؤلطباء اؼبعنية بالبيئة لتعيُت ملوثات صيدالني

، كما لفت (SAICM/OEWG.2/7 أنظر)ناشئة جديدة للسياسات لبحثها من جانب اؼبؤسبر يف دورتو الرابعة 
قًتح ػُ توضح آراء مقدمي اؼب SAICM/OEWG.2/INF/15))أنظر االنتباه إىل معلومات إضافية تُقدـ يف ملف 

تعريف مسألة سياسات ناشئة يف إطار النهج االسًتاتيجي، مع  ينطبق عليهااؼبواد ؿبل البحث  كيف أفبشأف  
مبلحظة أف األخَتة قد نُقحت دبا يتمشى مع التعليقات اليت وردت. وقد ُدعي الفريق العامل، سبشيًا مع 

ازباذ  ، الستعراض اؼبسألة وحبث ما إذا كافٗ/ٕؼبقرر االوسائط اػباصة دبثل ىذه التعيينات اؼبوضحة يف مرفق 
الرابعة للمؤسبر، وما  ةعمل تعاوين أمرًا مناسباً، وما إذا كاف ينبغي إدراج اؼبسألة يف جدوؿ األعماؿ اؼبؤقت للدور 

لبلسًتاتيجية اعبامعة للسياسات وػبطة العمل العاؼبية، وما إذا كاف ينبغي الطلب إىل مقدمي  اً إذا كاف ذلك مهم
قًتح إعداد موج  باغبالة اغبالية 

ُ
 ؽبذه اؼبسألة لكي تُبحث أثناء الدورة الرابعة للمؤسبر. اؼب

قدـ فبثلو بَتو، وأوروغواي واعبمعية الدولية لؤلطباء اؼبعنية بالبيئة عروضًا توضح اإلجراء الذي اتُبع يف  -ٕٓٔ
قيقة أف ح يإعداد ىذا اؼبقًتح وإبراز ىواجسهم فيما يتعلق باؼبلوثات الصيدالنية اؼبقاومة للتحلل يف البيئة: أ

ورُبدث تأثَتات بيئية للملوثات األخرى اؼبقاومة للتحلل واؼبواد  ،تلك اؼبواد تشًتؾ يف خصائص متشاهبة
لوائح أو اتفاقيات، وأف  يلغدد الصماء، ولكنها مل يتم تناوؽبا من جانب أا اؼبسببة الختبلالتالكيميائية 

ذلك اؼبعدات يف نتقاؿ تفتقر إىل القدرات التقنية، دبا البلداف النامية والبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة ا
اؼبختربية، لتحديد وجود ىذه اؼبلوثات يف اؼبياه السطحية؛ وأنو نظرًا لعدـ وجود الرصد على اؼبستوى القطري، 

يبكن أف تتأسس عليها إجراءات فعالة غبل  حبيث الضئيلة للغاية اؼبتوفرة علومات فإف اؼبواإلقليمي والعاؼبي، 
و يف ضوء إناؼبمثلوف الثبلثة صبيعهم  قاؿمشكلة يبكن أف يًتتب عليها نتائج خطَتة على صحة البشر والبيئة. و 

مشاوراهتم اؼبوسعة مع أصحاب اؼبصلحة وخربهتم على األرض، فإف مسألة اؼبلوثات الصيدالنية اؼبقاومة للتحلل 
بعة للمؤسبر، وحثوا الفريق العامل على اعتماد مقًتحهم يف البيئة تفي دبعايَت اإلدراج يف جدوؿ أعماؿ الدورة الرا

 لكي تبحثو الدورة الرابعة.
مع لكونو يتوافق ويف اؼبناقشة اليت تلت ذلك، مت اإلعراب عن التقدير والدعم بصفة عامة للُمقًتح  -ٖٓٔ

ئق والعروض، بأف األمر عمل النهج االسًتاتيجي. وصرح الكثَت من اؼبمثلُت، الذين أيدوا وأسهبوا يف ؿبتوى الوثا
وبتاج إىل اؼب يد من البحوث لتحديد النطاؽ اغبقيقي للتهديد احملتمل الذي وبيق بالبيئة وبرفاه اإلنساف وسبلمة 

صممة الستخدامها يف اعبسم البشري. وكما أوضحت األمثلة من ا اؼبنظم غَت التخلص بسبباغبيواف 
ُ
ؼبواد اؼب

دث نيابة عن ؾبموعة من البلداف، فإف اػبطر يف أفريقيا كبَت، وأف تلك القارة اليت قدمها أحد اؼبمثلُت، وىو يتح
ف من اؼبهم حصر ورصد وجود اؼبنتجات الصيدالنية يف إأحد اؼبمثلُت  قاؿيف أمْس اغباجة إىل اؼبساعدة. و 

ؼبسألة تُثَت قلقاً ف ىذه اإالعديد من اؼبمثلُت  قاؿالبيئة، مع الًتكي  بصفة خاصة على االختبلفات اإلقليمية. و 
حاظبة لصنع القرارات الرشيدة وقاؿ أحدىم، وىو يتحدث نيابة عن أنبية اؼبعرفة اؼبتعمقة عاؼبياً، وأكدوا على أف 

 . ٕٕٓٓؾبموعة من البلداف، بأف ذلك مهم للغاية من أجل ربقيق غاية 
البلداف، بأنو نظرًا التساع وقاؿ العديد من اؼبمثلُت، من بينهم فبثل يتحدث نيابة عن ؾبموعة من  -ٗٓٔ

نطاؽ التأثَتات احملتملة الناذبة عن اؼبلوثات الصيدالنية اؼبقاومة للتحلل يف البيئة، فإنو من اؼبهم تشجيع أوجو 
التآزر اؼبشًتكة بُت القطاعات واؼبشًتكة بُت اؼبنظمات وتشجيع التعاوف، وإف كاف أحد اؼبمثلُت قد أعرب عن 
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تفادي االزدواجية. وتساءؿ فبثبلف عما إذا كاف النهج االسًتاتيجي ىو أفضل اؼبنابر ربوطو بشأف اغباجة إىل 
واقًتح فبثل آخر يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف، إعطاء الدور الرائد يف ذلك  .للتعامل مع قضايا الصحة
ي إلحراز تقدـ فيها على للًتكي  على ؾبموعة ؿبدودة من اإلجراءات اليت يبكن السع إىل منظمة الصحة العاؼبية

دعم عملية ربديد ل على استعدادوقالت فبثلة إحدى البلداف إف بلدىا . الصعيد العاؼبي يف اؼبدى القريب
إذا كانت األنشطة اؼبقًتحة  من مسائل السياسات الناشئة باعتبارىااؼبلوثات الصيدالنية اؼبقاومة للتحلل يف البيئة 

 على النحو الوارد يف اسًتاتيجية السياسات الشاملة. تتسق مع نطاؽ النهج االسًتاتيجي
اؼبنشأ للنظر يف التكنولوجيات  تصاؿاالفريق  أف يناقش وعقب مناقشاتو، اتفق الفريق العامل على -٘ٓٔ

، يئةاؼبلوثات الصيدالنية اؼبقاومة للتحلل يف الباؼبتعلق ب اؼبقًتح النانوية واؼبواد النانوية واؼبواد الصيدالنية اؼبصنعة
 بغرض عرضو على اؼبؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية للنظر فيو يف دورتو الرابعة.

 الفريق ووافق. منقحاً  مقًتحاً  تتضمناجتماع  ورقة االتصاؿ لفريق اؼبشارؾ الرئيس قدـ ذلك وعقب -ٙٓٔ
 اؼبقًتح ويرد. الرابعة دورتوللنظر فيو يف  يميائيةالك اؼبواد بإدارة اؼبعٍت الدويل اؼبؤسبر على لعرضو اؼبقًتح على العامل

 أي دوف هبا قدـ اليت بالصيغة يقدـ حيث التقرير هبذا اػبامس اؼبرفق يف العامل الفريق عليها وافق اليت بالصيغة
 .رظبي ربرير

 المسائل األخرى ذات األىمية -جيم 
 المواد الكيميائية البيروفلورية - 1

حرز يف إدارة اؼبواد الكيميائية ولدى تقديبو ىذا ا -ٚٓٔ
ُ
لبند، قدـ فبثل األمانة موج ًا ـبتصرًا للتقدـ اؼب

البَتفلورية واالنتقاؿ إىل بدائل أكثر أماناً، مؤكدًا على دور الفريق العاؼبي للمواد الكيميائية البَتفلورية. وأضاؼ 
يداف االقتصادي، اللتاف أنشأتا ىذا الفريق، فبثبل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ومنظمة التعاوف والتنمية يف اؼب

اآلونة األخَتة: فقد أصدر مؤخرًا ورقة ذبميعية بشأف اؼبواد الكيميائية البَتفلورية،  تفاصيل بشأف عملو يف
نًتنت بشأف اؼبوضوعات على اإلحلقات تدارس ُعِقَدت أربع  ٕٗٔٓ عاـو  ٖٕٔٓواؼبتعددة الفلورة ويف عاـ 

تقرير عن مدى هُنج تقليل اؼبخاطر للمواد الكيميائية عمل يف كاف يو  ،ن فصوؿ التقريرالواردة يف كل فصل م
البَتفلورية؛ وأنو يقـو حاليًا جبمع البيانات بشأف أرقاـ انبعاثات اؼبواد الكيميائية البَتفلورية على مستوى العامل 

صبع البيانات، وأنو يبحث اآلف عن  وذلك لتحديد مواضع وجود الثغرات، وأوجو عدـ اليقُت اليت تكتنف تدابَت
أيضًا على  اً صيالفريق حر  كافبدائل للمواد الكيميائية البَتفلورية، مستفيدًا من أعماؿ اتفاقية استكهومل. كما  

 والتنمية يف اؼبيداف االقتصادي. الًتحيب باألعضاء اإلضافيُت، وخباصة من خارج منظمة التعاوف
قدـ العديد من اؼبمثلُت، من بينهم فبثل يتحدث نيابة عن ؾبموعة من  ،ويف اؼبناقشة اليت تلت ذلك -ٛٓٔ

البلداف، الشكر إىل الفريق العاؼبي اؼبعٍت باؼبواد الكيميائية البَتفلورية ؼبا قاـ بو من أعماؿ. وشجع فبثل، يتحدث 
ل يادة الوعي، نيابة عن ؾبموعة من البلداف ىذا الفريق على مواصلة توسيع عضويتو بقدر اإلمكاف، وذلك 

ولتيسَت تقاسم خربات االنتقاؿ إىل البدائل، ولتقدًن التوجيهات بشأف هُنج تقليل اؼبخاطر، وبصفة خاصة لفائدة 
البلداف النامية. وقاؿ أحد اؼبمثلُت إف دوائر الصناعة هتتم بشدة هبذا اؼبوضوع ولكنها ترى أف البدائل غَت اؼبفلورة 

يتم إنتاجها على نطاؽ يكفي األغراض الصناعية. ومع ذلك، فإف الشركاء  اليت اكُتشفت حىت وقتنا ىذا ال
الصناعيُت ليس من دوائر صناعة اؼبواد الكيميائية فقط وإمبا أيضًا من قطاعات منتجات اؼبنسوجات ومنتجات 

 حبوثاً مشًتكة يف الوقت الراىن. تيسَت العمل ذُبري
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ؾبموعة من البلداف، عن قلقو فبا أظباه عدـ الشفافية،  وأعرب أحد اؼبمثلُت، وىو يتحدث نيابة عن -ٜٓٔ
وتوافر البيانات ذات الصلة، وكذلك ما يتعلق بالتطبيقات الواسعة النطاؽ للمواد الكيميائية البَتفلورية. وأضاؼ 

مياه بأف أحد التقارير قد أشار إىل تركي ات اؼبواد الكيميائية البَتفلورية اليت اكُتِشفت يف أمصاؿ األمهات و 
عليها ىذا الوضع. وأضاؼ أف  يأحد البلداف األفريقية، األمر الذي أبرز مدى العجالة اليت ينطو  الشرب يف

ىناؾ حاجة إىل ربسُت صبع البيانات، وزيادة الوعي يف أفريقيا، وحث الشركاء الصناعيُت على ربمل مسؤولية 
 أف اؼبركباتإف ىناؾ شواىد مت ايدة تدؿ على شاركُت أحد اؼب وقاؿأكرب، وأف يتحولوا إىل البدائل األكثر أماناً. 

عددًا من بائعي الكيميائية البَتفلورية القصَتة السلسلة تسبب مشاكل خطَتة على الصحة والبيئة، وأف 
بالتخلص التدرهبي من اؼبواد  تالت مقد  اجملمعات التجارية الكبَتةو وموردي اؼبنسوجات بالتج ئة  اؼبلبوسات

 صبيعو )دبا يف ذلك صبيع اؼبواد الكيميائية البَتفلورية الطويلة السلسلة والقصَتة السلسة( ػبطَتة الكيميائية ا
اؼببدأ التحوطي.  اعتبارات من بينها على أساس ا من اؼبنسوجات واألجه ة وذلك يف مواعيد هنائية ؿبددةمنتجاهت

كيميائية البَتفلورية )دبا يف ذلك صبيع اؼبواد من جيع اؼبواد ال بالقضاء كلياً  وقد قامت شركتاف ذباريتاف فعبلً 
كما أف إصدار بياف أكثر وضوحًا حوؿ ىذه اؼبسألة  يع منتجاهتا.الكيميائية البَتفلورية القصَتة السلسلة( من صب

التحوطي، الذي سيساعد يف ضماف  )دبا يف ذلك فيما يتعلق بتطبيق اؼببدأ يف إطار النهج االسًتاتيجي
من شأنو أف يبُت لدوائر الصناعة  ال غَت( آخري إشكالية دبجموعة إشكالية عة مواد كيميائيةتستبدؿ ؾبمو  أال

أف اؼبواد الكيميائية اػبطَتة ليس ؽبا مكاف يف اجملتمع اؼبستداـ، وأنو يبكن بدورىا أف تدفع عملية التجديد 
 واإلبداع كبو البدائل األكثر أماناً.

بينهم فبثل يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف، الفرؽ بُت اؼبواد أبرز العديد من اؼبمثلُت، من  -ٓٔٔ
الكيميائية البَتفلورية طويلة السلسلة واؼبواد الكيميائية البَتفلورية القصَتة السلسلة؛ وأشار صبيع الذين تناولوا 

و يف اؼبنتجات الكيميائية. الكلمة إىل اغباجة إىل ازباذ تدابَت لتقليل اؼبركبات الطويلة السلسلة سواء يف التصنيع أ
قد القصَتة السلسلة  أهنم يعتقدوف أف اؼبواد الكيميائية البَتفلورية وقاؿ فبثٌل يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف

أحيائياً. وجادؿ فبثل آخر بقولو إف البحوث اعبيدة اليت ُأجريت حوؿ اؼبركبات  قل قدرة على الًتاكمأتكوف 
وأضاؼ أف ىناؾ دالئل مت ايدة على أف اؼبواد الطويلة السلسلة واؼبواد القصَتة للغاية قليلة القصَتة السلسلة 

السلسلة تشًتؾ يف خصائص خطرة فباثلة والحظ أف وكالة البيئة األؼبانية الفيدرالية قد أصدرت حكمًا بالفعل 
ستقرار وإمكاناهتا لتلويث مياه بأف اؼبواد األخَتة ليست بالبدائل الصديقة للبيئة نظرًا الرتفاع قدرهتا على اال

الشرب. وطلب أحد اؼبمثلُت إىل النهج االسًتاتيجي وإىل منظمة الصحة العاؼبية التشديد بدرجة أكرب على 
سرطنة يف جدوؿ أعماؿ اؼبواد الكيميائية البَتفلورية، حيث أف ىناؾ نقصًا دائمًا يف الوعي دبخاطرىا 

ُ
التأثَتات اؼب

 .الكيميائية ؼبوادمثل ىذه ا يبُت مستخدم
 مبيدات اآلفات الشديدة الخطورة - 2

ولدى تقديبو ىذا البند، عرض فبثل منظمة األغذية وال راعة مذكرة أعدهتا منظمة األغذية وال راعة  -ٔٔٔ
توجيو االنتباه أال يقتصر  وقاؿ إنو ينبغي، SAICM/OEWG.2/10) )أنظر اػبطورة الشديدةبشأف مبيدات اآلفات 

صبيع مبيدات اآلفات طواؿ دورات حياهتا. وباإلضافة إىل بل ليشمل اػبطورة،  الشديدةت اآلفات لى مبيداع
أف اغبكومات  وقاؿ إف. SAICM/OEWG.2/INF/5))أنظر ذلك، قدـ بنوداً ذات صلة من ورقة اؼبسائل الرئيسية 

اػبطورة وأف تُػْتِبْع  ديدةالشتدابَت بشأف مبيدات اآلفات عليها أف تتخذ  ٕٕٓٓغايتها حبلوؿ أرادت ربقيق 
ذلك باإلنفاذ، وأهنا ستحتاج إىل تعاوف مشًتؾ بُت القطاعات، دبا يف ذلك بُت قطاعي ال راعة والصحة، اؼبمثلة 

وجري التشديد على أف منظمة األغذية وال راعة  سبثيبًل ضئيبًل حاليًا داخل اجتماعات النهج االسًتاتيجي.
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امج اؼبشًتؾ بُت اؼبنظمات ربتاج إىل موافقة من ىيئاهتا اإلدارية قبل اؼبوافقة على واؼبنظمات األخرى التابعة للربن
 أي إضافات لربامج عملها.

السكاف  إفنيابة عن ؾبموعة من البلداف،  متكلماً أحد اؼبمثلُت،  قاؿويف اؼبناقشة اليت تلت ذلك،  -ٕٔٔ
صحية وبيئية مرتبطة باستمرار وت ايد استَتاد  يف ىذه اؼبنطقة يتحملوف بغَت وجو حق أعباءً  للتضرر اؼبعرضُت

اػبطورة. وأضاؼ فبثل آخر، بأف الفجوة بُت البلداف اؼبتقدمة والبلداف  الشديدةواستخداـ مبيدات اآلفات 
فجوة كبَتة تًتابط ترابطًا وثيقًا مع الفقر واستخداـ مبيدات  يالنامية والبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ى

 فات.اآل
االجتماعات اإلقليمية للنهج االسًتاتيجي يف بعض  يفصدؽ اؼبمثل األوؿ على القرارات اليت اعُتمدت  -ٖٔٔ

ودعا منظمة األغذية وال راعة إىل وضع تقرير معلومات بشأف البدائل األكثر أمانًا ؼببيدات  ٕٗٔٓو ٖٕٔٓ
دبرحلة  اقتصاداهتا سبرالبلداف اليت لداف النامية، و اػبطورة يكوف موجهاً إىل أوضاع واحتياجات الب الشديدةاآلفات 

انتقاؿ. أما اػبطوات الرئيسية اؼبوج ة يف مذكرة منظمة األغذية وال راعة للبلداف بشأف التعامل مع مبيدات 
 تتصف بالعملية أو باعبدوى بالنسبة للبلداف األفريقية وذلك نظراً لعدـ وجود اؼبوارد اػبطورة فبل الشديدةاآلفات 

اػبطورة داخل إطار النهج  الشديدةالتقنية واؼبالية. ونظرًا لعدـ وجود إطار ؿبدد أو آلية بشأف اؼببيدات 
االسًتاتيجي، فإف منطقتو ربث الفريق العامل على أف يدعو منظمة األغذية وال راعة إىل إعداد مقرر بشأف 

ة، يُعرَض على الدورة الرابعة للمؤسبر الدويل اػبطور  الشديدةربالف عاؼبي للتخلص التدرهبي من مبيدات اآلفات 
إدارة اؼبواد الكيميائية. واقًتح كذلك أف يشمل النهج االسًتاتيجي ىيكبًل سبويليًا جديدًا ؼببيدات اآلفات اؼبعٍت ب

اػبطورة اليت يبكن سبويلها بفرض رسـو سنوية على الصناعة واليت يبكن أف تطبقها اغبكومات األفريقية  الشديدة
دارة أف ذبعل اؼبسانبات السنوية إلن أجل مشروعات ؿبددة. ومن بُت التوصيات بشأف سبويل ىذا الصندوؽ م

 عباء ج ءاً من رعايتها اؼبسؤولة والت اماهتا برعاية اؼبنتجات.األاؼبخاطر وتقاسم 
اآلفات  أعربت أغلبية من تناولوا الكلمة عن موافقة قوية على إنشاء ربالف عاؼبي بشأف مبيدات -ٗٔٔ

أف بلداهنم تعتمد اعتمادًا كبَتًا على ال راعة، ومن مث فإف نسبة  باػبطورة، مربرين دعم ىذا التحالف  الشديدة
 أف وجود ربالف عاؼبي يبكن أف وبف و لتسمم الذي ينتج عن مبيدات اآلفات، ل معرضةكبَتة من السكاف 

، دبا يف ذلك اغبلوؿ اإليكولوجية اػبطورة الشديدةؼببيدات اآلفات  مأمونة البحث عن بدائل يف ويساعد كثَتاً 
التنسيق العاؼبي يف ؾباؿ  يبكن من زيادة ربسُت؛ وأف مثل ىذا التحالف قد وغَتىا من البدائل غَت الكيميائية

العديد من البلداف، األمر الذي يبكن  يفاستخداـ مبيدات اآلفات، حيث أف استخداـ مبيدات اآلفات يتسارع 
  اللوائح الوطنية يع  تيو تأثَتات سلبية على اجملتمع عن طريق تلويث إمدادات اؼبياه واؼبنتجات، وأف أف تًتتب عل

؛ وأف يبكن أف تساعد يف عملية التحديد واإلدارةللرقابة،  البنية التحتية األساسيةو ذات الصلة والتحليل التقٍت، 
عاؼبي للقضاء على التحالف الذه اؼبشكلة؛ وأف أف وُبسن الوعي العاـ هب من شأنوقياـ ربالف من ىذا القبيل 

 باتباع هنج فباثل. منذ إنشائو الرصاص يف الدىانات قد حقق تقدماً ملموساً 
على الرغم من أف صبيع اؼبمثلُت الذين تناولوا الكلمة قد اتفقوا على أنبية معاعبة ىذه اؼبسألة من  -٘ٔٔ

ثلُت عن تشككهم بشأف تشكيل ربالف عاؼبي. فقاؿ خبلؿ النهج االسًتاتيجي، فقد أعرب عدد من اؼبم
عمل منظمة الصحة العاؼبية، ل َكِمبلً مُ ىذا التحالف  يكوفأحدىم إف من اؼبهم بصورة حيوية التأكد من أف 

ومنظمة األغذية وال ارعة، واتفاقية روترداـ، وللقرارات اليت ازُبذت أخَتًا واعتمدهتا بعض اجملموعات اإلقليمية. 
د اؼبمثلُت، متحدثًا نيابة عن ؾبموعة من البلداف، إىل أف مدونة السلوؾ الدولية اؼبعنية بإدارة مبيدات وأشار أح
بالفعل توجيهات عملية جيدة، وخباصة للقطاع اػباص، وأنو بالًتكي  بدرجة أكرب على التنفيذ على  توفراآلفات 
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اػبطورة. وقاؿ فبثل أنو ينبغي أف  الشديدةت إدارة مبيدات اآلفايبكن ربقيق ربسن كبَت يف اؼبستوى القطري 
يكوف من حق السلطات الوطنية أف تكوف ىي البادئة بازباذ اػبطوات األوىل، حيث أهنا يف وضع أفضل لتقييم 

اختصاصها. وشدد فبثل آخر، بينما اعًتؼ بأف ازباذ اؼب يد من اإلجراءات  حدودـباطر مبيدات اآلفات داخل 
انعقاد الدورة الرابعة وقت كاؼ من قبل على صبيع اؼبشاركُت و تُعرض أفكار ينبغي أف  يألو ما يربره، على أف 

: وأضاؼ أف بلده مل يتلق حىت اآلف أوالً  حبثها بالكامل للتمكُت منللمؤسبر الدويل اؼبعٍت باؼبواد الكيميائية 
هج االسًتاتيجي، وكيف تفاصيل كافية عن ماىية التحالف اؼبقًتح وعملو، وكيف سيتواءـ داخل نطاؽ الن

سيمنع تداخل األعماؿ اغبالية اػباصة دببيدات اآلفات. وحذر فبثل منظمة الصحة العاؼبية من أف إنشاء آلية 
 اؼبنظمة داخل البلداف.الذي تقـو بو عمل الن إدارية جديدة يبكن أف وبوؿ اؼبوارد بعيداً ع

عن عملها  وقد أعدتكانت تقرير  إىل  ‘كروب اليف انًتناشيوناؿ’وبصدد إشارة فبثل  -ٙٔٔ
(SAICM/OEWG.2/INF/19) مبيدات اآلفات  بشأف، أوضح أف مؤسسة كروب اليف قد طورت اسًتاتيجية

على استخدامها وتقييم  بناءً اػبطورة  شديدة أهنااؼبنتجات على أساس  تصنف دبوجبهااػبطورة،  الشديدة
 يبكن تطبيق، واستخدامها تقييم ـباطر اؼبنتجات التجارية على ضوءو ـباطرىا، بداًل من اؼبخاطر الكامنة فيها. 

تقليل اؼبخاطر أو سحب اؼبنتجات. وجادؿ مشارؾ آخر بقولو إف الضرر الذي ينجم عن لتدابَت موجهة 
اػبطورة على األرض ُيشَت إىل أف النهج الذي تتبعو مؤسسة كروب اليف ال يتمتع  الشديدةمبيدات اآلفات 
 بالنجاح الكامل.

 برئاسة السيدةاػبطورة،  الشديدةباؼببيدات  تعٌتلرئيس لوعقب اؼبناقشة، أنشأ الرئيس ؾبموعة أصدقاء  -ٚٔٔ
، وذلك ؼبناقشة اؼبقًتحات اليت ُقدمت أثناء اؼبناقشات )صبهورية مقدونيا اليوغوسبلفية السابقة( سوزاف آندونوفا

 ي.العامة، دبا يف ذلك اؼبقًتح الذي يقضي بإنشاء ربالف عاؼب

 اإلجراء بشأف اؼبقبلة اػبطوات عن ورقة أعد الفريق بأف الرئيس أصدقاء فريق رئيس أبلغ ذلك، وعقب -ٛٔٔ
 بالوسائل تشاورية عملية يف الشروع أمور، صبلة ضمن الورقة، وتقًتح. اػبطورة الشديدة اآلفات دببيدات اؼبتعلق

 للبيئة اؼبتحدة األمم وبرنامج وال راعة األغذية مةمنظ وتدعو اؼبعنيُت، اؼبصلحة صحابأ بُت فيما اإللكًتونية
 للمؤسبر الرابعة لدورةيقدـ ل مقًتح لوضع اؼبتعددين اؼبصلحة ألصحاب عملية تيسَت إىل العاؼبية الصحة ومنظمة
 اليت الصلة ذات القرارات االعتبار يف يأخذ أف ينبغي مقًتح وىو ،للنظر فيها الكيميائية اؼبواد بإدارة اؼبعٍت الدويل

 البحر ومنطقة البلتينية وأمريكا أفريقيا إقليمي يف االسًتاتيجي بالنهج اؼبعنية اإلقليمية االجتماعات اعتمدهتا
 ذات النصوص من ذلك وغَت االجتماع ىذا خبلؿ وال راعة األغذية منظمة وزعتها رظبية غَت وورقة] الكارييب
 .بذلك اؼبتعلقة الوثائق من ذلك وغَت اؼبعنية االجتماعات تقارير من الصلة
 )أنظر االجتماع بتقرير أرفاقها على ووافق الرئيس، صدقاءأ أعدىا اليت الورقة على العامل الفريق ووافق -ٜٔٔ
 .(السادس اؼبرفق

 2222-2216األنشطة المقررة لألمانة ومشروع ميزانيتها للفترة  - اً ابعس
اؼبؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية قد طلب يف ولدى تقدًن البند، أشار فبثل األمانة إىل أف  -ٕٓٔ
اؼبؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد  لعرضو على ٕٛٔٓ-ٕٙٔٓمن األمانة إعداد مي انية مقًتحة للفًتة  ٘/ٖ القرار

يًا عقدىا قبل عاـ . ونظرًا ألف الدورة الرابعة ىي الدورة األخَتة اؼبقرر حالللنظر فيو الكيميائية يف دورتو الرابعة
. واسًتعى االىتماـ إىل تقرير أعدتو األمانة عن ٕٛٔٓ-ٕٙٔٓ، أعدت األمانة اؼبي انية اؼبقًتحة للفًتة ٕٕٓٓ

ومذكرة بشأف  (SAICM/OEWG.2/12) ٕٗٔٓإىل سبوز/يوليو  ٕٕٔٓأنشطة وموظفي األمانة من سبوز/يوليو 
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، اليت سوؼ تعاوف مناقشات اؼبشاركُت بشأف (SAICM/OEWG.2/INF/16)أداء خدمات آلية تبادؿ اؼبعلومات 
، الصادر عن صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة، ٘/ٔشبكات تبادؿ اؼبعلومات اغبالية. كما لفت األنظار إىل القرار 

للنهج  اءةكفذات  اليت استذكرت فيو الدور الرئيسي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف الًتتيب لوضع أمانة فعالة و 
اؼبدير العاـ  تمن األمُت التنفيذي أف يواصل توفَت الدعم للنهج االسًتاتيجي، ودعت فيو طلبو اتيجي، االسًت 

ؼبنظمة الصحة العاؼبية إىل االضطبلع بدور رئيسي يف النهج االسًتاتيجي، وتوفَت اؼبوظفُت اؼببلئمُت واؼبوارد 
ؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية إىل أف تنظر يف الوسائل األخرى ألمانتو، ودعت اؼبنظمات اؼبشاركة يف اؼبؤسبر الدويل ا

 دبا يف ذلك، من خبلؿ الدعم باؼبوظفُت. ،الكفيلة بتوفَت الدعم ألمانة النهج االسًتاتيجي
وأشار إىل أف الفريق العامل قد يرغب يف اإلحاطة بالتقرير اػباص بأنشطة وموظفي األمانة فضبًل عن  -ٕٔٔ

إىل أف األمانة سوؼ تقدـ مي انية كاملة خبلؿ الدورة الرابعة للمؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة  مشروع اؼبي انية مشَتاً 
أو  ٕٛٔٓ-ٕٙٔٓاؼبواد الكيميائية، والنظر فيما إذا كانت اؼبي انية اليت ستقدـ لتلك الدورة سوؼ تغطي الفًتة 

  .ٕٕٓٓ-ٕٙٔٓالفًتة 
 ا، الذي أيدىوالدوؿ األعضاء فيو االرباد األورويب ةلفبث توخبلؿ اؼبناقشات اليت أعقبت ذلك، أعرب -ٕٕٔ

، ٕ٘ٔٓ-ٖٕٔٓسوى ثلث اؼبي انية اؼبوافق عليها للفًتة  ما مت صبعو ليسأف من فبثلو البلداف اؼباكبة، عن القلق 
إىل أنو مل  تومل يتم تعيُت سوى طبسة من موظفي األمانة بداًل من الوظائف الثمانية اؼبتوقعة. وبعد أف أشار 

أف االرباد األورويب  تصص أي موارد لتمويل الدورة الرابعة للمؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية، أعلنزب
 يورو ؽبذا الغرض. ٓٓ٘ ٓٓٓلغ بسوؼ يسهم دب

أيضًا إنو يتعُت زيادة عدد ونطاؽ اعبهات اؼباكبة للنهج االسًتاتيجي زيادة كبَتة لكي يصبح  توقال -ٖٕٔ
إىل أف ىناؾ حاجة إىل  تأصحاب اؼبصلحة، ولضماف التمويل البلـز لعمل األمانة بفعالية. وأشار  متعدد حقاً 

وىي اؼبي انية اليت لن تتحقق إال إذا قاـ  ٕٕٓٓ-ٕٙٔٓمليوف دوالر أمريكي للفًتة  ٖٔإىل  ٕٔمي انية دببلغ 
دـ ىذه األخَتة الدعم باؼبوظفُت البلداف واؼبنظمات، حيث يبكن أف تق ،صبيع القادرين بفعل ذلك دبا يف ذلك

 حسب طلب صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة.
وأعرب العديد من فبثلي البلداف النامية عن شكرىم لبلرباد األورويب وسويسرا والنرويج لتمويلها  -ٕٗٔ

 اؼبستمر للنهج االسًتاتيجي وجهودىا إلقباحو.
وجود نقص يف دعم األمانة باؼبوظفُت الذى مل  وأعرب عدد من اؼبمثلُت عن األسف ألف ما قالوه ىو -ٕ٘ٔ

يقدـ حىت اآلف إال من برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاؼبية على الرغم من الدعوة اليت وجهت 
للمدير العاـ ؼبنظمة الصحة العاؼبية لبلضطبلع بدور رئيسي يف النهج االسًتاتيجي لتوفَت اؼبوظفُت واؼبوارد 

 يف ىذا السياؽ قاؿ أحد اؼبمثلُت إف األمانة بشكلها اغبايل ليست متعددة القطاعات.اؼببلئمة. و 
 التحضَتيوقاؿ أحد اؼبمثلُت إف من الضروري احملافظة على بند اؼبي انية اؼبخصص لتغطية االجتماع  -ٕٙٔ
واد الكيميائية بالنظر إىل أف ىذا بُت الدورتُت الرابعة واػبامسة لئلعداد للمؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼب عقدهاؼبقرر 

االجتماع سيكوف ضروريًا للمساعدة يف اإلعداد للمناقشات خبلؿ الدورة اػبامسة بشأف مواصلة تنقيح عملية 
. وبدوف ىذا االجتماع التحضَتي، ستكوف الدورة اػبامسة يف حالة اضطراب ٕٕٓٓالنهج االسًتاتيجي ؼبا بعد 

 وردبا لن تكلل بالنجاح.
رداً على أسئلة، أبلغ فبثل األمانة بأنو قد مت من فًتة وجي ة تعيُت موظف برامج مساعد لربنامج البداية و  -ٕٚٔ

. وتظل ىناؾ وظيفتاف شاغرتاف: ٕ٘ٔٓوأف اؼبوظف اعبديد سوؼ ينضم لؤلمانة يف كانوف الثاين/يناير  السريعة،
ووظيفة موظف برامج ألنشطة آلية تبادؿ  وظيفة موظف برامج كانت منظمة الصحة العاؼبية تقدمو يف السابق،
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دبا يف ذلك تكلفة ىذا  ،مليوف دوالر أمريكي للسنة اغبالية ٕاؼبعلومات. وقد مت التمويل الكامل للمي انية البالغة 
دوالر أمريكي فضبًل عن مسانبة االرباد  ٓ٘ٙ ٓٓٓ، ىناؾ ما يقرب من ٕ٘ٔٓاالجتماع. وبالنسبة لعاـ 

يورو يشكبلف كل ما ىو متوافر اآلف لتمويل الدورة الرابعة للمؤسبر الدويل اؼبعٍت  ٓٓ٘ ٓٓٓاألورويب البالغة 
ها اؼبؤسبر يف تلك الدورة أنشطة ؼبواصلة تنفيذ في بإدارة اؼبواد الكيميائية. وسوؼ تتضمن اؼبي انية اليت سينظر

 الشاملُت.انشطة األمانة اإلل امية فضبًل عن األنشطة ذات الصلة باالذباه والتوجيو 
 وأحاط الفريق العامل علماً باؼبعلومات اؼبقدمة. -ٕٛٔ

 التحضيرات للدورة الرابعة للمؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية - ثامناً 
للمعلومات الواردة يف مذكرة األمانة بشأف التحضَتات  ـ اػبطوط العريضةفبثل األمانة البند، وقد عرض -ٜٕٔ

، دبا يف ذلك توزيع العمل، (SAICM/OEWG.2/11)للمؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية للدورة الرابعة 
واػبيارات اؼبتعلقة باألحداث اعبانبية والتمويل البلـز للدورة. وأشار إىل أف من اؼبقرر بصفة مؤقتة عقد الدورة 

وذلك رىنًا بتلقي عرض الستضافتو.  ٕ٘ٔٓتشرين أوؿ/أكتوبر  ٕأيلوؿ/سبتمرب إىل  ٕٛالرابعة يف جنيف من 
 عبدوؿ أعماؿ الدورة. يفوأشار إىل أف الفريق العامل قد يرغب يف اقًتاح مسائل لئلدراج 

دبا يف ذلك فبثل كاف يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف إف  ،وقاؿ صبيع اؼبمثلُت الذين ربدثوا تقريباً  -ٖٓٔ
دبا يف ذلك  ،ٕٕٓٓلى اإلجراءات اليت هتدؼ إىل ربقيق ىدؼ عاـ من الضروري أف ترك  التحضَتات للدورة ع

على وجو اػبصوص اؼبقًتحات بشأف اإلقبازات النوعية لتحقيق اؽبدؼ. وعلى ذلك ينبغي أف توجو اؼبسائل 
العملية اليت هتدؼ إىل التنفيذ الفوري على اؼبستوى الوطٍت، اؼبناقشات بداًل من اؼبداوالت الواسعة بشأف قضايا 
السياسات القائمة أو الناشئة اعبديدة. كما يتعُت معاعبة التحديات اليت تواجو البلداف النامية يف تنفيذ النهج 

دبا يف ذلك  ،االسًتاتيجي، وينبغي أف يراعي جدوؿ أعماؿ اؼبؤسبر الظروؼ النوعية لؤلقاليم والبلداف النامية
 التحديات احملددة يف االجتماعات اإلقليمية.

وا نيابة عن ؾبموعات من البلداف إنو لمكتالذين  همدبا يف ذلك العديد من ،من اؼبمثلُت الكثَتؿ وقا -ٖٔٔ
. وبذلك فإف ٕٕٓٓيتعُت وضع التدابَت البديلة يف حالة عدـ ربقيق ىدؼ أو أكثر من أىداؼ عاـ 

ية. وقاؿ فبثل آخر تنطوي على أنب ٕٕٓٓاجتماعات ما بُت الدورتُت للتخطيط للنهج االسًتاتيجي ؼبا بعد عاـ 
إنو ينبغي وضع مواعيد لبلجتماعات اإلقليمية اليت تعقب الدورة الرابعة للمؤسبر لتيسَت تنفيذ االذباه والتوجيو 
الشاملُت. وشدد أحد اؼبمثلُت على أنبية إعداد الوثائق لتوجيو اؼبناقشات خبلؿ الدورة الرابعة مشَتًا إىل أف 

 شورة بشأف ىذا اؼبوضوع من اؼبشاركُت يف النهج االسًتاتيجي.اؼبكتب قد يرغب يف أف يطلب اؼب
وا نيابة عن ؾبموعات بلداهنم إف من لمكتوقاؿ الكثَت من اؼبمثلُت من بينهم العديد من الذين  -ٕٖٔ

على وجو السرعة واستخدامها يف ترتيب  ةامعال اتوالتوجيه العاـ ويجو الضروري االنتهاء من وضع وثيقة الت
سائل خبلؿ التحضَتات للدورة الرابعة للمؤسبر. ودعا العديد من اؼبمثلُت من بينهم فبثل كاف يتحدث أولويات اؼب

صحاب اؼبصلحة. كما قيل إنو ينبغي للدورة أنيابة عن ؾبموعة من البلداف إىل تعاوف وثيق بُت صبيع اؼبشاركُت و 
يرة تشمل صبيع أصحاب اؼبصلحة وهتدؼ الرابعة أف تضم ج ءًا رفيع اؼبستوى فضبًل عن مناقشات مائدة مستد

وإعادة تأكيد  ٕٕٓٓ، والتقدـ احملرز يف ربقيق ىدؼ عاـ ةامعال اتوالتوجيه العاـ ويجو التإىل تقييم وثيقة 
 االلت اـ جبميع األىداؼ الواردة يف اسًتاتيجية السياسات اعبامعة.

 ملموسة إجراءات للمؤسبر الرابعة ورةالد أعماؿ جدوؿ يتضمن أف الضروري من إف اؼبمثلُت أحد وقاؿ -ٖٖٔ
 لدعم االخصائيُت توفَت اؼبنظمة ىذه بوسع وأف الصماء، الغدد الختبلالت اؼبسببة الكيميائية اؼبواد بشأف

. الكيميائية اؼبواد ؽبذه التعرض يسببها اليت اؼبخاطر من للحد فعالة إجراءات وضع يف واؼبساعدة اؼبناقشات
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 الذكرى توافق سوؼ للمؤسبر الرابعة الدورة أف البلداف، من ؾبموعة عن نيابة تحدثي كاف آخر، فبثل واستذكر
 النهج حققها اليت باإلقبازات لبلحتفاؿ استخدامها لذلك يتعُت إنو وقاؿ االسًتاتيجي، للنهج العاشرة

غي مناقشة مبيدات وقاؿ فبثل آخر إنو ينب .اؼبشاركُت صبيع بو يقـو الذي العمل يف والتفكَت االسًتاتيجي،
 اػبطورة خبلؿ الدورة الرابعة، وأف يعتمد اؼبشاركوف مقرراً ينشئ ربالفاً عاؼبياً للتخلص منها. الشديدةاآلفات 
وقاؿ العديد من اؼبمثلُت، من بينهم فبثل كاف يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف، إنو سيتعُت أيضاً  -ٖٗٔ

‘‘ لرئيسُت اؼبشاركُت لفريق االتصاؿ، فقد اتفق الفريق العامل على إدراج . وكما ورد يف تقرير امناقشة التمويل
على جدوؿ أعماؿ الدورة الرابعة للمؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية ‘‘ النهج اؼبتكامل إزاء التمويل

 النهج. ذلك إحراز تقدـ ملموس صوب تنفيذ صبيع مكوناتوذلك من أجل تلبية اغباجة إىل 
وردًا على سؤاؿ بشأف الدعوة إىل تع ي  أمانة النهج االسًتاتيجي، قاؿ فبثل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة  -ٖ٘ٔ

يف ؿباولة ل يادة مكانة  ٔ-إف اؼبدير التنفيذي قاـ بًتقية وظيفة منسق النهج االسًتاتيجي إىل مستوى مدير 
والر أمريكي من موارد من خارج اؼبي انية د ٕٓٓ ٓٓٓالنهج االسًتاتيجي. وعبلوة على ذلك، خصص مبلغ 

شار إىل ت ايد العمل التعاوين بُت النهج االسًتاتيجي وبرنامج أقدمتها النرويج لضماف قباح ىذا االجتماع. و 
األمم اؼبتحدة للبيئة. وتظل عملية توفَت االستقرار ؼبوظفي النهج االسًتاتيجي اؼبتبقيُت سبثل شاغبًل رئيسياً، ولن 

ال من خبلؿ التمويل الثابت والطويل األجل. وذبري دراسة بعض اغبلوؿ اؼبمكنة لضماف االستقرار ومن تتحقق إ
 مث تع ي  كفاءة أمانة النهج االسًتاتيجي.

 وأحاط اؼبؤسبر علماً باؼبقًتحات اػباصة بالبنود إلدراجها يف جدوؿ أعماؿ الدورة الرابعة للمؤسبر. -ٖٙٔ

 مسائل أخرى -اً تاسع
وقف اؼبشاركوف يف االجتماع، دقيقة صمت لتأبُت السيدة ثيدورا إميلي كولبورف والسيد ماتثيو غوب و  -731

سهمت حبوثها أ. وكانت السيدة كولبورف من العلماء اغبائ ين على اعبوائ  واليت ٕٗٔٓاللذين وافتهما اؼبنية يف 
لوثات العضوية الثابتة إسهامًا كبَتًا يف النهج لغدد الصماء واؼباؼبسببة الختبلالت ايف ؾباالت اؼبواد الكيميائية 

االسًتاتيجي وغَت ذلك من جهود اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية. وكاف السيد غوب قد وجو، بصفتو أوؿ 
، وأدار أمانة ٕٙٓٓمنسق للنهج االسًتاتيجي، اؼبفاوضات اليت أدت إىل اعتماد النهج االسًتاتيجي يف عاـ 

منسقًا للمفاوضات بشأف وضع صك ملـ  قانونًا بشأف  ٜٕٓٓي إىل أف مت تعيينو يف عاـ النهج االسًتاتيج
عندما عُت مديرًا للمرك  الدويل للتكنولوجيات البيئية التابع  ٕٔٔٓال ئبق، وىو اؼبنصب الذي تواله حىت عاـ 

 لربنامج األمم اؼبتحدة يف أوزاكا، الياباف.
 اعتماد تقرير االجتماع -اً اشر ع

اعتمد الفريق العامل ىذا التقرير يف ضوء مشروع التقرير الذي عمم خبلؿ االجتماع على أساس الفهم  -ٖٛٔ
 بأنو سيوكل للمقرر مهمة وضع صيغتو النهائية بالتشاور مع األمانة.

 اختتام االجتماع -شرعحادي 
ساعة اػبامسة من بعد ظهر عقب تبادؿ كلمات اجملاملة اؼبعتادة، أعلن الرئيس اختتاـ االجتماع عند ال -ٜٖٔ

 .ٕٗٔٓكانوف األوؿ/ديسمرب   ٚٔيـو اعبمعة 
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 المرفق األول

 بنود جدول األعمال قائمة الوثائق السابقة للدورة مرتبة حسب

 )أ( 2البند 
 المسائل التنظيمية: إقرار جدول األعمال

SAICM/OEWG.2/1 جدوؿ األعماؿ اؼبؤقت 

SAICM/OEWG.2/1/Add.1 اؼبشروح ؼبؤقتا جدوؿ األعماؿ 

 )ب( 2البند 
 المسائل التنظيمية: تنظيم العمل

SAICM/OEWG.2/2 نيئرلس ذميتاهويرسنيس ةركذم 

 )أ( 3ند الب
: الكيميائيةالمتمثل في اإلدارة السليمة للمواد  2222التقدم المحرز والثغرات باتجاه تحقيق ىدف عام 

 2222ليمي في سياق العمل باتجاه تحقيق ىدف عام على الصعيد اإلق والتحديات القوةاإلنجازات ونقاط 

SAICM/OEWG.2/3  موج  لنتائج حلقات عمل النهج االسًتاتيجي اإلقليمية الرامية لتحديد األولويات
 والقرارات اليت اعتمدت يف االجتماعات اإلقليمية ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓللفًتة 

SAICM/OEWG.2/INF/1 Report of the International Conference on Chemicals Management on the 

work of its third session 

SAICM/OEWG.2/INF/3 Compilation of regional chemicals challenges in the implementation of the 

Strategic Approach to International Chemicals Management 

 )ب( 3البند 
 ف االستراتيجية السياساتية الشاملة للنهج االستراتيجيإنجاز أىدا صعيدالتقدم المحرز على 

SAICM/OEWG.2/INF/4 Progress in Strategic Approach implementation for 2011–2013 

SAICM/OEWG.2/INF/5 Analysis by the Inter-Organization Programme for the Sound Management of 

Chemicals of efforts to implement the Global Plan of Action of the Strategic 

Approach to International Chemicals Management and key issue papers 

SAICM/OEWG.2/INF/7 Report on the Quick Start Programme and its trust fund 

SAICM/OEWG.2/INF/8 Report on cooperation and coordination between the secretariat of the Basel, 

Rotterdam and Stockholm conventions and the Chemicals Branch of the 

United Nations Environment Programme 

SAICM/OEWG.2/INF/18 Activities of the Global Environmental Facility in support of the 

implementation of the Strategic Approach 

SAICM/OEWG.2/INF/22 United Nations system-wide support in achieving the sound management of 

chemicals and wastes 

 )ج( 3البند 
 تنفيذ استراتيجية القطاع الصحي

SAICM/OEWG.2/8 مشاركة القطاع الصحي مع النهج االسًتاتيجي لئلدارة الدولية للمواد الكيميائية 
ٕٓٔٔ-ٕٖٓٔ 

SAICM/OEWG.2/INF/17 Report by the World Health Organization on the engagement of the health 

sector in the Strategic Approach to International Chemicals Management 

2012–2014 



SAICM/OEWG.2/13 

36 

 )د( 3البند 
 2222التوجهات والتوجيهات العامة فيما يتعلق بهدف عام 

SAICM/OEWG.2/4  اؼبتمثل يف اإلدارة  ٕٕٓٓالتوجو العاـ والتوجيهات العامة فيما يتعلق هبدؼ عاـ
 السليمة للمواد الكيميائية

SAICM/OEWG.2/5  بشأف اؼبواد الكيميائية والنفايات٘/ٔقرار صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة ، 

SAICM/OEWG.2/INF/2 Background information: overall orientation and guidance for achieving the 

2020 goal of sound management of chemicals 

SAICM/OEWG.2/INF/6 Activities of the Inter-Organization Programme for the Sound Management of 

Chemicals in support of the implementation of the Strategic Approach 

SAICM/OEWG.2/INF/7 Report on the Quick Start Programme and its trust fund 

 4البند 
 2222أىداف التنمية المستدامة واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية لما بعد عام 

SAICM/OEWG.2/9 اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات يف سياؽ أىداؼ التنمية اؼبستدامة 

SAICM/OEWG.2/INF/25 Global Dialogue Forum on Initiatives to Promote Decent and Productive 

Work in the Chemical Industry - Final report of the discussion 

 )أ( 5البند 
 : تقرير مرحلي عن مسائل السياسات الناشئةوالمسائل األخرى ذات األىمية الناشئة السياساتمسائل 

SAICM/OEWG.2/6 تقدـ احملرز فيما يتعلق دبسائل السياسات الناشئة واؼبسائل األخرى ذات األنبيةال 

SAICM/OEWG.2/INF/9 Report of the third meeting of the Global Alliance to Eliminate Lead Paint 

SAICM/OEWG.2/INF/10 Report on progress on nanotechnology and manufactured nanomaterials 

SAICM/OEWG.2/INF/11 Draft chemicals in products programme proposal 

SAICM/OEWG.2/INF/12 Making the business case for knowing chemicals in products and supply 

chains 

SAICM/OEWG.2/INF/13 Report of the United Nations Industrial Development Organization Expert 

Group Meeting on electronic waste 

SAICM/OEWG.2/INF/14 Compilation of best practices on hazardous substances within the life cycle of 

electrical and electronic products 

SAICM/OEWG.2/INF/19 Crop protection industry comment by CropLife International on State of the 

Science of Endocrine-Disrupting Chemicals–2012, published by the World 

Health Organization and the United Nations Environment Programme, and the 

related summary for decision makers 

SAICM/OEWG.2/INF/20 Thought starter paper by CropLife International on endocrine disrupting 

chemicals and the Strategic Approach to International Chemicals Management 

SAICM/OEWG.2/INF/23 Summary of regional workshop outcomes and responses to 
questionnaires relating to endocrine-disrupting chemical 

SAICM/OEWG.2/INF/26 Report by the International Labour Organization on the global impact of 

electronic waste: addressing the challenge 

SAICM/OEWG.2/INF/27 Information about the status in countries of legally-binding legislation, 

regulation and standards for lead in decorative paint 
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 )ب( 5البند 
مسألة سياساتية ناشئة جديدة مقترحة ينظر فيها المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية في دورتو 

 الرابعة: الملوثات الصيدالنية المقاومة للتحلل في البيئة

SAICM/OEWG.2/7  اؼبقاومة للتحلل يف مسألة سياساتية ناشئة جديدة ُمقًتحة: اؼبلوثات الصيدالنية
 البيئة

SAICM/OEWG.2/INF/15 Submission on a nominated new emerging policy issue: environmentally 

persistent pharmaceutical pollutants 

 )ج( 5البند 
 مسائل أخرى ذات أىمية

SAICM/OEWG.2/10 منظمة األغذية  مذكرة معلومات بشأف اؼببيدات الشديدة اػبطورة من إعداد
 وال راعة لؤلمم اؼبتحدة

SAICM/OEWG.2/INF/21 Paper by CropLife International on its approach to managing highly hazardous 

pesticides 

SAICM/OEWG.2/INF/24 Submission from the Pesticides Action Network and the International POPs 

Elimination Network on highly hazardous pesticides 

 6البند 
 2222 - 2216األنشطة المقررة لألمانة ومشروع ميزانيتها للفترة 

SAICM/OEWG.2/12  األنشطة والتوظيف يف األمانة 

SAICM/OEWG.2/INF/16 Performance of information clearing house services 

 7البند 
 للمؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية التحضيرات للدورة الرابعة

SAICM/OEWG.2/11 التحضَتات للدورة الرابعة للمؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية 

 



SAICM/OEWG.2/13 

38 

 الثانيالمرفق 

العامة والتوجيهات  لعاما التوجوب المعنيتلخيص الرئيسين المشاركين لمناقشات فريق االتصال 
 2222ىدف عام شأن ب

 تلخيص عام

 استمعنا إىل التعليقات اإلهبابية العامة عن التوجو العاـ والتوجيهات العامة من فريق االتصاؿ.

وقد الحظ فريق االتصاؿ أف التوجو العاـ والتوجيهات العامة حباجة إىل أف تدعم تنفيذ األطر األساسية 
تية الشاملة، وخطة العمل العاؼبية. والغرض من لسياسات النهج االسًتاتيجي: إعبلف ديب، واالسًتاتيجية السياسا

ربل ؿبل ىذه الركائ  اؽبامة للنهج  التوجو العاـ والتوجيهات العامة ىو أف تكوف دبثابة دليل ولكنها ال
 االسًتاتيجي. 

 ويعد التمويل أساسياً للتنفيذ ويلـ  التصدي لو بدرجة أكرب.
 ويلـ  تشغيل النهج اؼبتكامل للتمويل. 

نا عدة مطالبات لتحديد األولويات يف إطار التوجو العاـ والتوجيهات العامة ومقًتحات مفيدة كثَتة وقد ظبع
 لتنقيح الوثيقة.

 . ٕٕٓٓوتقضي الوثيقة بإقرار اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية بعد عاـ 
لة الواردة يف الوثيقة اػبتامية وتلـ  اإلشارة إىل النفايات اػبطرة يف الوثيقة وتضمُت الفقرات الكيميائية ذات الص

 ‘‘.اؼبستقبل الذي نصبو إليو’’ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة، اؼبعنونة 

تأمالت في مجاالت النشاط الستة والعناصر األحد عشر التي ُحددت في حلقات العمل اإلقليمية  -ألف 
 الخاصة بتحديد األولويات

ط األساسية الستة واألحد عشر عنصرًا أساسيًا اليت مت ربديدىا؛ ويف الوقت كاف ىناؾ تأييد عاـ جملاالت النشا
نفسو، ُأشَت إىل ضرورة ربطها بصورة أفضل. واقًتحت اغباجة إىل استعراض كيفية ربط العناصر دبؤشرات النهج 

ض اؼبؤشرات االسًتاتيجي من أجل رصد التقدـ احملرز يف العناصر األساسية، ومن األفضل أنو ينبغي إدخاؿ بع
اإلضافية يف الوثيقة أيضاً. وكاف ىناؾ اعًتاؼ بأف تع ي  األطر اؼبؤسسية يعد عنصرًا رئيسيًا لتحقيق اإلدارة 

 السليمة للمواد الكيميائية ودفعها ُقدماً. 
ينبغي وظبعنا أف تنفيذ العناصر األساسية األحد عشر يبثل أولوية واضحة بالنسبة لتنفيذ النهج االسًتاتيجي، وأنو 

أقوى إلبراز ىذه األولوية. ويلـ  أيضًا ربط العناصر األساسية األحد  ٕٓأف تكوف اللغة اؼبستخدمة يف الفقرة 
 عشر على كبو أفضل باألىداؼ اػبمسة لبلسًتاتيجية السياساتية الشاملة. 

ل، ويبكن تقديرىا  وعموماً، كاف ىناؾ شعور بأنو يلـ  أف تكوف نقاط العمل أكثر تركي اً، وموجهة صوب العم
 كلما أمكن. كما ينبغي ربط اإلجراء بشكل واضح لفرادى أصحاب اؼبصلحة أو صباعات أصحاب اؼبصلحة.

 ولوحظ أف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ىي شراكة بُت أصحاب اؼبصلحة. 
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مانًا وبدائل أكثر مراعاة واقًُتح أنو ينبغي إضافة مفهومُت إىل العناصر: تشجيع وتطوير مواد كيميائية أكثر أ
للبيئة؛ وإشراؾ اعبمهور وضماف الشفافية يف تقرير السياسات. وقُدـ اقًتاح آخر بأنو يبكن إدراج إشراؾ اعبمهور 

 )د( و)ىػ( ويف ؾباؿ النشاط الرئيسي ىاء. ٜٔوضماف الشفافية يف العناصر اليت ُحددت يف الفقرتُت 
 وبناء القدرات كنشاط أساسي إضايف.  وعبلوة على ذلك اقًُتحت تعبئة اؼبوارد

وىناؾ حاجة إىل استعراض العناصر األحد عشر بالنسبة جملاالت النشاط الرئيسية، وحبث مواءمة النص، حسب 
 مقتضى اغباؿ، لتجنب حاالت التداخل.

 مقًتحات ؿبددة:
 ‘‘.دويل’’يف العنصر األساسي )ب(، تضاؼ كلمة  -
إلشارة بوضوح إىل االتفاقيات، دبا يف ذلك االتفاقيات اؼبتعلقة دبنظمة ينبغي سبيي  العنصر األساسي )ج( وا -

 الصحة العاؼبية ومنظمة العمل الدولية. 

 ينبغي إدراج لوائح الصحة الدولية بوضوح ربت العنصر األساسي )ج(. -

-  .  ينبغي أف يتضمن العنصر األساسي )ي( تع ي  الًتتيبات اؼبؤسسية ؼبراك  السمـو

 لتكوف مقدمة جملاالت النشاط الرئيسية.  ٖٖرة ينبغي نقل الفق -

يف إطار النشاط األساسي )ج(، ينبغي إدراج صبيع أصحاب اؼبصلحة لتغطية اؼبؤسسات اؼبالية للمنظمات  -
 اغبكومية الدولية أيضاً، وغَتىا.

 ينبغي أف وبدد النشاط الرئيسي )و( اؼبستوى الذي يبكن عنده تقييم التقدـ. -

 طرة يف العناصر ويف اللغة بشكل عاـ.إدراج النفايات اػب -

ؾباؿ النشاط الرئيسي داؿ اؼبتعلق دبسائل السياسات الناشئة يبكن أف يكوف أقوى ويرك  على التعجيل  -
 باغبد من اؼبخاطر.

 شمول التوجو العام والتوجيهات العامة -باء 

فريق االتصاؿ. ومل تكن ىناؾ مطالبة  استمعنا إىل تعليقات اهبابية عامة عن التوجو العاـ والتوجيهات العامة من
بتوسيع التوجو العاـ والتوجيهات العامة أكثر من ذلك، بل إننا ظبعنا باؼبطالبة بإجراء بعض التحسُت للغة يف 

 إطار التوجو العاـ والتوجيهات العامة عبعل التوجيهات أكثر ربديداً وتركي اً ويبكن تقديرىا. 
يف الًتكي  على اإلجراءات اؼبتعلقة بالعمليات، وأرادوا م يداً من الًتكي  اؼبوجو  ويرى البعض أنو كاف ىناؾ اختبلؿ

 . ٕٕٓٓإىل إجراءات اغبد من اؼبخاطر وربقيق ىدؼ عاـ 
 ويلـ  أف يوضع يف االعتبار أف التحدي يتمثل يف اإلهباز وتغطية صبيع األولويات يف نفس الوقت. 

ع الرابع. وىذا من شأنو أف يراعي مستويات التقدـ اؼبختلفة واالختبلؼ ويبكن النظر يف وضع فقرة افتتاحية للفر 
 يف مستويات االقباز من جانب ـبتلف البلداف والقطاعات. 
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واتفق على أنو من الضروري أف تصبح الوكاالت اإلمبائية أكثر إدراكًا لقدرات اؼبواد الكيميائية والنفايات بالنسبة 
تفاؽ على االرتباط بُت ربديد األولويات الوطنية والتعليم، والتصدي لًتكي  للقضاء على الفقر. وكاف ىناؾ ا

 الوكاالت اإلمبائية.

 حاالت السهو والثغرات والحاجة إلى نقاط للعمل -جيم 

فإنو يلـ  اإلشارة بوضوح إىل القطاع الصحي يف التوجو القطاع الصحي، نظرًا ألنبية اؼبناقشة حوؿ إشراؾ  -
 لعامة، واإلشارة إىل السكاف اؼبعرضُت للتضرر.العاـ والتوجيهات ا

، واالعًتاؼ دبستويات ٕٕٓٓللتقدـ كبو ىدؼ عاـ اؼبستويات اؼبختلفة يتعُت أف تضع الوثيقة يف اعتبارىا  -
 اإلقباز اؼبختلفة يف ـبتلف البلداف، مع مراعاة أف اعبميع يسَتوف على نفس الطريق.

، وإهباد آليات لتحقيق اإلدارة ٕٕٓٓيف ربقيق ىدؼ عاـ ربديد تلك البلداف اليت أحرزت أقل تقدـ  -
وسيختلف مستويات تقدـ ـبتلفة. السليمة للمواد الكيميائية. وباؼبثل، حققت قطاعات ـبتلفة أيضًا 

 ربديد األولويات والتصدي ؽبا من بلد إىل آخر.

بند ربت  النفاياتلى عالضوء للتوجو العاـ والتوجيهات العامة أف ُتسلط وباإلضافة إىل ذلك، يبكن  -
( اغبوادث واؼبخاطر الصحية الناصبة عن اإلدارة غَت السليمة ارؼ بشأفمثل اؼبع) واؼبعلومات ارؼاؼبع

 .االذبار الدويل غَت اؼبشروعوكذلك ربت بند 
كوف يي سوؼ ذالًتكي  على الربنامج اػباص، والفقط ككل وليس   النهج اؼبتكاملهبب اإلبقاء على  -

 .مساعداً  عامبلً 
ؿبددة من أصحاب  فئاترجى الرجوع إىل إلعطاء توجيهات إىل اعبهات الفاعلة ذات الصلة، يُ  ودعماً  -

 .اؼبصلحة عند االقتضاء، يف ؿباولة الستهداؼ نقاط العمل
تقييم االذبار غَت بشكل أفضل بشأف اؼبعلومات توثيق كيفية   يفمن التفاصيل النظر دب يد حاجة إىل شبة  -

 .اإلذبار غَت اؼبشروعبفيما يتعلق القانوف رصد وإنفاذ ال عن اؼبشروع، فضبلً 
. وشبة ما يف سياؽ النهج االسًتاتيجي لصناعة اؼبواد الكيميائية ؿبدودة نوعاً  ىي حالياً  مشاركة الصناعة -

األقل األخرى القطاعات  مصانع إعادة التدوير، وعلى وجو التحديدمثل حاجة إىل إضافة جهات أخرى، 
وعبلوة على ذلك، ىناؾ حاجة ؼب يد . إعادة تدوير البطاريات والنفايات اإللكًتونيةقطاعي ، مثل تنظيماً 

 .النفايات اإللكًتونية بشأف من العمل واؼبتابعة
دور النهج االسًتاتيجي كأداة والنهج االسًتاتيجي باعتباره خطة عمل عاؼبية  ربديدسيكوف من اعبيد و  -

تآزر مع اتفاقيات بازؿ وروترداـ يف لعمل لالنهج االسًتاتيجي  تشجيع. ومن اعبيد: )أ( التنفيذ تنطوي على
  .٘/ٔ ألمم اؼبتحدة للبيئةاصبعية ( الربط بقرار واستكهومل واتفاقية ميناماتا و)ب

 التوجو العاـ والتوجيهات العامة. يفالوقاية من اغبوادث الكيميائية  إدراجينبغي  -
 .SAICM/OEWG.2/INF/4ثيقة هبب مطابقة الفرع واو بشكل أفضل مع الو  -
 .التنفيذإىل أنشطة  التمكُتهبب ذبسيد االنتقاؿ من أنشطة  -
دخلت منذ ذلك اغبُت، على سبيل اؼبثاؿ، تنفيذ اللوائح بناء على التغيَتات اليت أُ  ٗيُعاد النظر يف الفقرة  -

 .الصحية الدولية
 .الوضع اغبايلعلق بفيما يت أكثر ربديداً هبب أف تكوف  حوؿ بناء القدرات ٘ٔالفقرة  -
 .الفجوة بُت البلداف الصناعية والنامية سدأفضل  حبيث ُتسجل بشكل ٗ٘و ٖتُعاد صياغة الفقرتُت  -
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 .ضيق نطاؽ النهج االسًتاتيجيتُ ‘‘ قلق بعثم’’، العبارة ٖ ويف الفقرة -
 .األولويات إىل وضع‘‘ معاعبة’’، ُتضاؼ ٖ٘ الفقرةيف  -
 .أف تنعكس يف الوثيقةهبب تية إلدارة اؼبواد الكيميائية اعبهود اؼببذولة لبناء البنية التح -
للنهج االسًتاتيجي على تع ي  اؼبناقشات الوطنية وأصحاب التابعة االتصاؿ الوطنية هبب تشجيع جهات  -

 .دىاناتيف الاؼبوجود الرصاص دبعاعبة على سبيل اؼبثاؿ، ليقوموا، اؼبعنيُت من اؼبصلحة اآلخرين 
تأثَت ىائل على ؼبنظمة الصحة العاؼبية، مشاركة كاملة، فبا سيكوف لو لقطرية كاتب اهبب مشاركة اؼب -

 .يف قطاعات أخرى ذلك يبكن تكرار. و وزارات الصحة الوطنية
التعرض لبعض قدر اإلمكاف من تقليل هبدؼ ال ٕٕٓٓربديد بعض األنشطة اليت يبكن القياـ هبا قبل عاـ  -

ية الناشئة واألقساـ اغبيوية األخرى من خطة العمل العاؼبية اتالسياسالبدء باؼبسائل  يبكنو اؼبصادر؛ 
 .ةدددمت بعض اؼبقًتحات احملوقُ . الشاملة اتواسًتاتيجيات السياس

 .ٕٕٓٓقبل عاـ الرئيسية مع اؼبعامل وقشت اإلجراءات ن -
. ارير ال تظهر ذلكمؤشرات التق. و بالغ األنبية اً أمر  اغبالة تُعدؼبعرفة البلزمة  اؼبؤشرات والبياناتوحظ أف ولُ  -

قصص  إظهارمن اؼبهم . و إعادة صياغة خطة العمل العاؼبية للنهج االسًتاتيجي هبب، ال ىذاومع 
ؼ اىدأنتائج عملية  البناء على أساسأصحاب اؼبصلحة يف النهج االسًتاتيجي . وينبغي على النجاح

. كن أف تدير لعدد كبَت من البلدافالتنمية اؼبستدامة والًتكي  على عدد قليل من مؤشرات اغبالة اليت يب
 .تقرير التوقعات العاؼبية للمواد الكيميائيةوهبب االستفادة من أعماؿ 

 .واسعة النطاؽ للمنتجُتوثيقة تع ي  اؼبسؤوليات هبب أف تعكس ال -
اقي هنج استباليت تتبع قطاعات الوصبيع الواقع وثيقة، والعمل على أرض الالكيمياء اػبضراء يف هبب أف َترد  -

 .غطي بالفعل الكيمياء اػبضراءتُ  ٘ٚ أف الفقرةمفاده ورأى آخر . للمنتجات والعمليات
التوجو العاـ والتوجيهات العامة مع أيضاً  ية الناشئة يفاتالسياسمت إظهار مدى أنبية ومبلئمة إدراج اؼبسائل  -

يف شكك البعض اآلخر و ، موضعها ل البعض االحتفاظ هبا يفضَّ فَ أُتفق عليها. وجود قرارات ؿبددة و 
 .ذلك

توجيهات بشأن كيفية االضطالع بالتوجو العام والتوجيهات العامة للدورة الرابعة للمؤتمر المعني باإلدارة  -دال 
 بهدف اعتمادىا وتفعليها وتنفيذىاالدولية للمواد الكيميائية 

 .تصاؿاال فريقيف اليت سبت للمناقشات  اً ملخصويُقدماف الرئيساف اؼبشاركاف يُعد  -
األمانة، بتوجيو من مكتب الدورة الرابعة،  إىلالفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو الثاين يطلب  -

لنظر فيو يف الدورة الرابعة، مع األخذ يف االعتبار اؼبناقشات اليت دارت يف ل النهائي شروعاؼب عدادإل
 .الرئيسُت اؼبشاركُت لفريق االتصاؿػُقدـ من اؼبلخص اؼباالجتماع الثاين للفريق العامل اؼبفتوح العضوية و 

 علىإضاعتو يف التفاوض  للمؤسبر االستخداـ اؼبناسب لوقت الدورة الرابعةأف من غَت فريق االتصاؿ َوجد  -
 التوجو العاـ والتوجيهات العامة، سطراً بسطر.

 الطلبات األخرى المقدمة من فريق االتصال -ىاء 
تسليط الضوء على ما يتوقعوف ربقيقو مع لنهج االسًتاتيجي أولوياهتم، أصحاب اؼبصلحة يف اقد وُبدد  -

دارة اؼبعٍت باإلفريق إىل الطلب يُ . و ضرورة تع ي  اؼبشاركة بُت اؼبنظماتلوحظت أيضًا . و ٕٕٓٓحبلوؿ عاـ 
لتوجيهات التوجو العاـ واقق ربُ نظومة األمم اؼبتحدة أف يُبكن ؼبلنظر يف كيف اة وفريق إدارة القضايا يالبيئ
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الربنامج اؼبشًتؾ بُت اؼبنظمات لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية . وطُلب إىل ٕٕٓٓ حىت عاـالعامة 
 .ٕٕٓٓاؼبرجوة للفًتة حىت عاـ واتج للن مؤشراً واؼبنظمات اؼبشاركة فيو أف ُتوفر 

واد الكيميائية لنظر يف جدوى وحدات وطنية داخل ؾبموعة اؼباألنبية على الصعيد الوطٍت اوسيكوف من  -
 .لوفاء بالت اماهتا الدوليةلوالنفايات 

لتمويل، لالثبلثة لنهج متكامل الرئيسية مت التأكيد على أنبية إحراز تقدـ ملموس يف تنفيذ صبيع اؼبكونات  -
على أف وأُتفق ، ٕٕٓٓ، كبو ربقيق ىدؼ عاـ ٕٔ/ٕٚ على النحو اؼبتفق عليو يف مقرر ؾبلس اإلدارة

 .ىذه اؼبسألةيف دورتو الرابعة اؼبؤسبر يتناوؿ 
ستفيد من التقدـ يسوؼ كما أُتفق على أف تنفيذ النهج االسًتاتيجي لئلدارة الدولية للمواد الكيميائية  -

مرفق البيئة العاؼبية، يف اؼبواد الكيميائية والنفايات اؼبػُعاد ىيكلتو بشأف بشأف ؾباؿ الًتكي   الذي أحرز مؤخراً 
 .الوطٍت صعيدتع ي  اؼبؤسسات على البامج اػباص اؼبعٍت من إنشاء الربن وأيضاً 
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 الثالثالمرفق 

 2222إدارة المواد الكيميائية والنفايات في فترة ما بعد عام  ننص اتفق عليو فريق االتصال بشأ

من جدوؿ األعماؿ بشأف أىداؼ التنمية اؼبستدامة واإلدارة  ٗأتفق فريق االتصاؿ اؼبعٍت بالبند  
، على إدراج النص التايل كمرفق يف تقرير اجتماع الفريق العامل ٕٕٓٓواد الكيميائية ؼبا بعد عاـ السليمة للم

 اؼبفتوح العضوية:

على دعا الفريق العامل اؼبفتوح العضوية اؼبشاركُت من اغبكومات واعبهات اغبكومية الدولية  
اورات بشأف جدوؿ أعماؿ التنمية اؼبشصفاهتم يف األمم اؼبتحدة، إلببلغ اؼبشاركُت يف تيسَت اختبلؼ 
 :بالرسالة التالية من الفريقيف إطار اعبمعية العامة  ٕ٘ٔٓؼبا بعد 

بشأف اؼبواد الكيميائية والنفايات،  ٘/ٔإذ يرحب بقرار صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة  
ؼبدى دبا يف ذلك اؼبرفق اؼبتعلق بتع ي  اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على ا

 البعيد، والذي 
• ee يسلم باألنبية اؼبستمرة لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات إىل ما بعد

 و ‘‘ٕٕٓٓعاـ 
يشدد على أف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ىي عنصر أساسي ’’ •

تنمية يف التنمية اؼبستدامة وشامل لعدة قطاعات وىاـ للغاية عبدوؿ أعماؿ ال
 ‘‘.اؼبستدامة

، الذي قررت دبوجبو ٜٖٓ/ٛٙوإذ يشَت إىل قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة  
أف يكوف مقًتح الفريق العامل اؼبفتوح العضوية اؼبعٍت بأىداؼ التنمية  ’’... اعبمعية

ة اؼبستدامة الوارد يف ذلك التقرير ىو األساس الرئيسي الذي يستند إليو إدماج أىداؼ التنمي
، مع التسليم بأنو سينظر أيضًا يف مدخبلت ٕ٘ٔٓاؼبستدامة يف خطة التنمية ؼبا بعد عاـ 

 ‘‘.أخرى يف عملية التفاوض اغبكومية الدولية يف الدورة التاسعة والستُت للجمعية العامة
وإذ يشَت إىل تقرير الفريق العامل اؼبفتوح العضوية اؼبعٍت بأىداؼ التنمية  

ب بأف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات قد عوعبت يف اؼبستدامة، وإذ يرح
 العديد من األىداؼ اليت ُحددت يف ذلك التقرير.

يُقدر اؼبسانبة اليت قدمها النهج االسًتاتيجي لئلدارة الدولية للمواد الكيميائية  
ك مسانبتو يف تنفيذ ي اؿ يقدمها لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، دبا يف ذل وال

جدوؿ أعماؿ التنمية اؼبستدامة، ويعرب عن جاى يتو واستعداده إلتاحة منربه اؼبتعدد 
 القطاعات واؼبتعدد أصحاب اؼبصلحة مىت ما كاف مناسباً ربقيقاً لذلك اؽبدؼ.
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 الرابعالمرفق 

لى المؤتمر النانونية لتقديمو إ والمواد النانونية بشأن التكنولوجيات عناصر لمشروع قرار
 الرابعة دورتوالدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية في 

 إف اؼبؤسبر
 ىاء بشأف التكنولوجيات النانونية واؼبواد النانونية اؼبصنعة؛ ٕ/ٖىاء و ٗ/ٕيؤكد من جديد قراريو 

 يطالب دبواصلة تنفيذ ىذين القرارين مع الًتكي  بشكل خاص على ما يلي:
 ت عن التكنولوجيات النانونية واإلدارة السليمة للمواد النانونية اؼبصنعة ]مثبًل عن تيسَت تبادؿ اؼبعلوما

 طريق آلية مبلئمة لتبادؿ اؼبعلومات[؛

  وضع توجيهات تقنية وتنظيمية دولية ومواد تدريبية لئلدارة السليمة للمواد النانونية اؼبصنعة، استناداً إىل
 أمانة النهج االسًتاتيجي لئلدارة الدولية للمواد الكيميائية[؛ ذبميع اؼبعلومات ذات الصلة ]اليت أعدهتا

  يرحب بعمل اللجنة الفرعية التابعة لؤلمم اؼبتحدة واؼبعنية بالنظاـ اؼبنسق عاؼبياً لتصنيف اؼبواد الكيميائية
ية، ووظبها لتقييم إمكانية تطبيق معايَت نظاـ التصنيف اؼبنسق عاؼبيًا لتصنيف عدد من اؼبواد النانون

 ويشجعها على مواصلة جهودىا. 
 وكذلك:

يدعو صبيع أصحاب اؼبصلحة إىل مواصلة إذكاء الوعي وتع ي  القدرات يف ؾباؿ اإلدارة السليمة للمواد 
النانونية اؼبصنعة، مع توجيو اىتماـ خاص إىل حالة واحتياجات البلداف النامية والبلداف اليت سبر اقتصاداهتا 

 عن طريق دورات تعليم الكًتونية ومشاورات إقليمية؛مثبًل  دبرحلة انتقاؿ،
 ]يوصي ب يادة التوعية وتع ي  فرص اغبصوؿ على اؼبعلومات بالوسائل اؼبختلفة؛[

يشجع أصحاب اؼبصلحة يف النهج االسًتاتيجي على استخداـ التوجيهات لوضع سياسة وطنية للتكنولوجيا 
 تحدة للتدريب والبحث؛النانونية، والربنامج الذي وضعو معهد األمم اؼب

يطلب استمرار مشاركة صبيع أصحاب اؼبصلحة يف النهج االسًتاتيجي، دبا يف ذلك اؼبنظمات ذات الصلة 
بالربنامج اؼبشًتؾ بُت اؼبنظمات لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية، وخاصة معهد األمم اؼبتحدة للتدريب 

القتصادي، وكذلك منظمة الصحة العاؼبية، ومنظمة العمل والبحث، ومنظمة التعاوف والتنمية يف اؼبيداف ا
الدولية لتنفيذ القرارات ذات الصلة للمؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية ]وأنشطة خطة العمل 

 العاؼبية[؛
ة يدعو صبيع أصحاب اؼبصلحة يف النهج االسًتاتيجي، حسب مقتضى اغباؿ، إىل توفَت اؼبوارد البلزمة ؼبواصل

 العمل يف ىذا اجملاؿ؛
يطلب إىل األمانة، بالتنسيق مع أصحاب اؼبصلحة ذوي الصلة، تقدًن تقرير عن التقدـ احملرز يف تنفيذ 

 القرارات إىل الدورة القادمة للمؤسبر.
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 الخامسالمرفق 

اقتراح بتحديد الملوثات الصيدالنية المقاومة للتحلل في البيئة كمسألة ناشئة من مسائل 
 اسات العامة لينظر فيها المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية في دورتو الرابعةالسي

استبيان للحكومات والمنظمات لتحديد مسائل السياسات 
العامة الناشئة المحتملة لينظر فيها المؤتمر الدولي المعني 

 بإدارة المواد الكيميائية في دورتو الرابعة

دارة لإل النهج االستراتيجي
 للمواد الكيميائية الدولية
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 المشكلة أذكر

. اغبية اػببليا مع للتفاعل التحديد وجو على اؼبصممة الكيميائية اؼبواد من القليلة اجملموعات إحدى الصيدالنية اؼبواد سبثل
 مقاومة تكوف وأف للتحلل، قابلة غَت حىت أو التدرهبي، للتحلل قابلة لتكوف مصممة الصيدالنية ائيةالكيمي اؼبواد من والعديد
 عندما خاص بوجو خطراً  سبثل اؼبواد ىذه فإف مث، ومن. اغبيواف أو اإلنساف جسم داخل مرورىا أثناء يف الكيميائي للتحلل
 . ربللها نواتج أو النشطة، تقلباهتامس أو ذاهتا، ىي البيئة يف تنتشر أو تحلل،ت ال أو تدخل،

لوثات الصيدالنية اؼبقارف للتحلل باؼب اختصاراً  البيئة يف للتحلل اؼبقاومة الصيدالنية اؼبلوثات إىل نشَت اؼبقًتح، ىذا ويف
(EPPP.) 

 والتوجيو ،(اؼبعدلة بصيغتو) EC/ٖٛ/ٕٔٓٓ التوجيو يف متضمنة البيئة تدخل اليت الصيدالنية اؼبخلفات مسألة أف ورغم
ٕٓٓٔ/ٕٛ/EC (اؼبعدلة بصيغتو)، النامية البلداف يف الكايف بالقدر تتم مل التلوث تسبب كمشكلة معاعبتها فإف . 

 أف اؼبقاسة البيئة الًتكي ات عن البيانات مدخبلت من ٕٓٔ ٓٓٓ من أكثر تشمل جديدة عاؼبية بيانات قاعدة وأوضحت
 اؼبتحدة األمم مناطق صبيع يف ُوجدت تركي ات وجود مع عاؼبية مشكلة أصبحت البيئة يف للتحلل اؼبقاومة الصيدالنية اؼبلوثات

 .اؼبائية بالكائنات الضرر تلحق قد آثار ؽبا

 أيضاً  وتستخدـ البشر يستخدمها اليت األصل الصيدالنية الكيميائية اؼبواد بعض الشرب مياه يف اغبايل الوقت يف واُكتشفت
 اغبايل الوقت يف ُوجدت قد ـبلفاهتا أف كما البيئة، يف تتحلل ال مواد وىي منشود، لغرض الغذاء إنتاج يف العامل نطاؽ على
 .واغبيوانات األظباؾ ىذه يف تًتاكم أف يبكن حيث اغبيوانات من وغَتىا األظباؾ يف اؼبخلفات ىذه وُوجدت. الشرب مياه يف

 : ىي طرؽ، بثبلثة البيئة إىل الصيدالنية اؼبواد وتصل

 . اؼبائية البيئة يف الصيدالنية اؼبواد نشطة مواداً  تنتج اليت التحويلية الصناعات مصانع تطلق قد -

 أو تغيَت، عليها يطرأ مل ـبلفات يتغوطوف أو يتبولوف الصيدالنية باؼبخلفات يعاعبوف الذين واغبيوانات فالبشر -
 تفتقر ما وغالباً . البيئة يف مباشرة تدخل أو الصحي، الصرؼ مياه معاعبة ؿبطات مياه يف تدخل مستقلبة
 .للتحلل اؼبقاومة الصيدالنية اؼبلوثات من التخلص إجراءات إىل الصحي الصرؼ مياه معاعبة ؿبطات

 الصبلحية، اؼبنتهية أو اؼبستعملة غَت الصيدالنية اؼبواد من اؼبستشفيات أو اؼبعيشية األسر تتخلص أف ويبكن -
 النفايات معاعبة طريق عن وإما الصحي، الصرؼ مياه طريق عن إما البيئة، يف تدخل اؼبواد ىذه فإف مث ومن

 . اؼبدف يف الصلبة

 يكوف حيث) الصيدالنية الصناعات من الطبيعي باالكبدار اؼبياه تستقبل اليت الصحي الصرؼ مياه معاعبة ؿبطات وباستثناء
 الصيدالنية الكيميائية اؼبواد من النشطة اؼبخلفات تركي ات فإف ،(الصيدالنية الكيميائية اؼبواد من كبَتة كميات رصد مت قد

 يف مث من وتسهم طويلة، زمنية لفًتات تتحلل ال قد ولكن منخفضة، تكوف قد والرواسب السطحية اؼبياه يف اؼبكتشفة األصل
 . للملوثات واؼبستمر اؼب من التعرض

 التعرض أف إذ اإلنساف، وصحة بالبيئة ضارة آثار عنها وتنجم العامة، الصحة على كبَتاً  خطراً  اؼبواد ىذه تشكل وقد
 آثار أي البالغُت، حياة على كبَتة آثار حدوث احتماؿ مع النمو فًتات أثناء يف ويستمر اغبمل فًتة من يبدأ قد للملوثات

 (.واألطفاؿ واؼبرضى، اؼبسنُت،) السكاف من الضعيفة الشرائح على خاص بوجو
 وقد. العامل أكباء كل يف اؼبياه يف البيئة يف للتحلل اؼبقاومة الصيدالنية اؼبلوثات بالفعل اُكتشفت دفق أعبله، وصفو جرى وكما

 :اآليت يف اؼبنتشر التعرض يساىم

 الصماء، الغدد اختبلؿ -

 اغبيوية، للمضادات مقاومة ميكروبات تطور -

 اغبساسة، اإليكولوجية النظم توازف وعدـ األنواع، بعض انقراض إىل تفضي قد إقبابية آثار -

 .األخرى واألنواع البشر على ومناعية وتطورية جينية صحية آثار -
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 ومع الطيب، العبلج نفقات ربمل النامية العامل دوؿ يف السكاف من أكرب عدد يستطيع العامل، سكاف وشيخوخة مبو ومع
 دوف األصل الصيدالنية الكيميائية اؼبواد سببب البيئي التلوث درجة زيادة توقع يبكن العبلج، من جديدة أنواع استحداث

 مشاكل حدوث ومنع الراىنة، اؼبشاكل حدة من التخفيف أجل فمن ولذلك،. اؼبخاطر إلدارة الكافية التدابَت من اؼب يد وضع
 .عاؼبية إدارة تدابَت وضع بضرورة التسليم يتعُت اؼبستقبل، يف

  المعينة ةالمسأل لتقييم استخدامها يمكن التي المعلومات

 في ثغرات وأي السكان، من الضعيفة الشرائح مراعاة مع البيئة أو البشر، صحة على وآثارىا المسألة حجم مدى( أ
 والتعرض الُسمية بيانات

 وجود عن بيانات قاعدة مؤخراً  ذلك أوضحت وقد. عاؼبية قضية البيئة يف اؼبوجودة األصل الصيدالنية الكيميائية اؼبواد تُعترب
-http://www.pharmaceuticals-in-the. )العامل نطاؽ على البيئة يف صيدالين أصل ذات كيميائية مواد

environment.org/en/home/dok/2.php .)اػبمس اإلقليمية اجملموعات كل يف األقل على بلداً  ٔٚ البيانات قاعدة وتشمل 
 األصل ذات اؼبختلفة الكيميائية اؼبواد من مادة ٖٔٙ ؾبموعو ما أف إىل البيانات قاعدة وتشَت. اؼبتحدة لؤلمم التابعة

 الدىوف، زبفيض وعقاقَت واؼبسكنات، اغبيوية، اؼبضادات ذلك يف دبا البيئة يف اكتشفت قد( التحويلية نواذبها أو) الصيدالين
 . األخرى العبلجية العقاقَت ؾبموعات من والعديد واالسًتوجُت،

 مصفوفات يف أيضاً  ُوجدت كما الصحي، الصرؼ ومياه السطحية، اؼبياه يف األصل النيةصيد كثَتة كيميائية مواد واُكتشفت
 ٙٔ اُكتشفت البيانات، لقاعد ووفقاً . والًتبة الطبيعي، والسماد الشرب، مياه/الصنابَت ومياه اعبوفية، اؼبياه تشمل أخرى، بيئية
 كل يف الصنابَت/الشرب مياه أو/و اعبوفية، واؼبياه السطحية، اهاؼبي يف الصيدالين األصل ذات الكيميائية اؼبواد ـبتلف من مادة

 البلداف من العديد يف أساسي بشكل السطحية اؼبياه يف وتنتشر. اؼبتحدة لؤلمم التابعة اػبمس اإلقليمية اجملموعات من واحدة
 بوجود يوحي فبا أثراً  رُبدث ال اليت هبا بأاؼبتن احملددة الًتكي ات تتجاوز بًتكي ات الصيدالين األصل ذات الكيميائية اؼبواد بعض
 اؼبياه تصريف ىو السائد االنبعاثات ومسار. اؼبواقع ىذه يف تعيش اليت اجملهرية والكائنات بالكائنات ضارة بيئية ظبية آثار

 الصعيد على باألنبية اؼبائية األحياء وم ارع اغبيواف، وتربية التحويلية، الصناعات من الصرؼ يتسم بينما اؼبدف، يف اؼبستعملة
 .اإلقليمي

 من عبلجية مستويات ُوجدت وقد. البيولوجي والتنوع البيئة على ضارة آثار ؽبا الصيدالين األصل ذات الكيميائية واؼبواد
 ذبربة ويف. الطبيعي باالكبدار اؼبياه تستقبل اليت الصحي الصرؼ ؿبطات مياه بسبب اؼبلونة األظباؾ يف ليفونوغيسًتيل ىرموف
 اؼبلوثة البيئات يف اؼبوجودة بالًتكي ات االصطناعي لؤلسًتوجُت تعرضت اليت األظباؾ ذكور اكتسبت بأكملها، حبَتة مشلت

 اإليكولوجي النظاـ النفايات مسار اذباه يف اآلثار مشلت كما سنوات، سبع غضوف يف تقريباً  وانقرضت أنثوية، صفات
  بَتكا نوع من الوحشية األظباؾ أنواع لدى التغذية ومعدؿ سلوؾ من لبلكتئاب اؼبضادة أوكسازيباـ مادة وتُغَت. بأكملو

(Perca fluviatilis )سلوؾ من تُغَت قد السطحية اؼبياه يف االكتئاب مضادات أف حبيث بيئية، آثار ؽبا تركي ات وجود حالة يف 
 اإلسًتات بقايا على ربتوي اليت( الروث) اؼباشية إفرازات أوضحت وقد. وتطورية إيكولوجية نتائج ؽبا أف يُعرؼ إذ اغبيوانات
 معدالت إىل يؤدى فبا الروث، يف اؼبوجودة اغبيوانية الكائنات يف تؤثر أهنا على للطفيليات اؼبضادة الغليظة اغبلقات آحادية
 ُوِجدَ  وقد. الضوئية تغذيةال ذاتية اؼبائية للكائنات بالنسبة سامة وىى النباتات مبو من اغبيوية اؼبضادات وتقلل. منخفضة ربلل
عاعبة اؼباشية على تتغذى اليت اؽبندية النسور ونفوؽ الكلوي الفشل يسبب لبللتهابات اؼبضاد ديكلوفيناؾ عقار أف

ُ
 هبذا اؼب

 .اؽبندية النسور أعداد يف كبَت البفاض إىل يؤدى الذي األمر العقار،

. اإلنساف صحة على البيئة يف اؼبوجودة الصيدالين األصل ذات كيميائيةال اؼبواد تأثَت على حو بوض التدليل اآلف حىت يبكن وال
 األصل ذات الكيميائية للمواد البيئي التعرض عن الناذبة الضارة اآلثار فإف العلمية، اؼبعلومات من اغبايل اؼبستوى إىل واستناداً 

 تقل الشرب مياه يف اؼبوجودة اؼبواد ىذه تركي ات أف إىل نظراً  ؿبتملة، غَت اإلنساف صحة على البيئة يف اؼبوجودة الصيدالين
 اليت اآلبار مياه يف ربدث الكيميائية اؼبواد ىذه من العالية احمللية الًتكي ات أف رغم العبلجية، للجرعات الدنيا اغبدود عن عامة

 فًتة من ابتداءً  والتعرض اإلنساف، لدي اؼبستوى اؼبنخفض اؼب من التعرض ـباطر بشأف اليقُت عدـ ويسود. للشرب ُتستخدـ
 عن فضبلً  العمر، من الثالثة اؼبرحلة) الضعيفة األخرى السكانية الشرائح ولدى اإلقباب، وسن الطفولة، أثناء ويف اغبمل،
 . الشرب مياه يف صيدالين أصل ذات كيميائية مواد لوجود نتيجة وذلك ،(صحية حاالت لديهم الذين السكاف
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 الكيميائية للمواد( اؼبضادة أو التآزرية، أو اإلضافية، اآلثار) اؼبتعددة الكيميائية التعرض حباالت تعلقةاؼب اؼبعرفة يف ثغرة وىناؾ
. الشرب مياه أو السطحية، اؼبياه يف الوجود اؼبت امنة األخرى للملوثات اؼبتعددة التعرض وحاالت الصيدالين، األصل ذات

 . اؼبنتظمة الرصد خطط يف نُدرة وىناؾ
 ضارة صحية نتائج ؽبا يكوف قد البيئة يف اغبيوية اؼبضادات انبعاثات أف كيف للميكروبات اؼبضادة اؼبقاومة انتشار ايدت   ويبُت

 .واغبيواف اإلنساف على مباشرة

 السن، يف العامل سكاف تقدـ فمع. مت ايدة مشكلة يسبب البيئة يف الصيدالين األصل ذات الكيميائية اؼبواد وجود برح وما
 اؼبوجودة الصيدالنية اؼبواد على الطلب ازدياد مع منها والتخلص واستخدامها الصيدالنية اؼبنتجات إنتاج عمليات معدؿ ي داد
 اؼبواد عن الناتج البيئي التلوث درجة ازدياد توقع يبكن مث، ومن. البيطرية االستخدامات منتجات ويف األغذية إنتاج يف

 .كافية عاؼبية وقائية تدابَت تُتخذ مل ما الصيدالين األصل ذات الكيميائية

 الراىنة المعارف

 اغبية، الكائنات يف بيولوجياً  ناشطة لتكوف ُتصنع فهي. الكيميائية المواد من خاص نوع ىي الصيدالنية المواد ‘1’
 تؤثر أف كناؼبم من أهنا حيث البيئة يف أُطلقت ما إذا خطورة أكثر تصبح فهي وبذلك. طويلة عمر نصف فًتات ؽبا ولتكوف

 .الطبيعة يف

 تُقاس ما وغالباً  اللًت، يف ميلغراـ ٔ عن الشرب مياه أو السطحية المياه في الصيدالنية المواد مستويات عامة تقل ‘2’
 تركي  وبافًتاض. العامة الصحة على خطراً  تشكل تكاد ال أهنا يؤكد الضعيف الًتكي  ىذا أف يبدو وردبا. لًت لكل بالنانوغراـ

 ذلك فإف ميلغراـ، ٓٔ دبقدار البشر لدى ؿبددة يومية جرعة على ربتوي اليت الصيدالنية اؼبادة من لًت/نانوغراـ ٓٓٔ بقدر
 االعتبار يف يأخذ ال مفرط تبسيط ىو اغبساب ىذا أف غَت. لًت ٓٓٓٓٓٔ يتطلب ؿبددة يومية واحدة جرعة عمل أف يعٍت

 الشرائح أو المياه، في الصيدالنية المواد لتركيزات المنخفض زمنالم للتعرض اؽبامة الدينامية اعبوانب من العديد
 . النمو فترة أثناء وفي الحمل فترة منذ المثال سبيل على السكان من الضعيفة

 ذلك في بما المذابة، الدىنية الكيميائية للمواد بيولوجي تراكم أو بيولوجي، تركيز المائية الكائنات في يحدث قد ‘3’
 الكيميائية اؼبواد من عالية تركي ات على ربتوي قد الرنكة، مثل األظباؾ، أنواع بعض أف اؼبعروؼ ومن. نيةالصيدال المواد
 ليينالف وثنائي ،(مبيد وىي ،يت.يد.يد الـ مادة) اإليتان كلورو ثالثي فينيل وثنائي كلور ثنائي) عضوياً  تتفاعل اليت الثابتة
 نفس تطبيق ويبكن(. اؼبثاؿ سبيل على البناء مواد يف السابق يف اؼبستخدمة يميائيةالك اؼبواد من ؾبموعة وىي الكلور، متعدد
 بيولوجية تراكمات ُوجدت وقد. الصيدالنية االستخدامات منتجات يف اؼبوجودة االصطناعية الكيميائية اؼبواد على اآللية

 ُوجدت كما. البلطيق حبر يف الفرخ ظبك يف( لآلالـ مسكن عقار) والربوبوكسيفُت( لئلكتئاب مضاد عقار) للسيتالوبراـ
 اؼبياه تستقبل صحي صرؼ ؿبطة بسبب اؼبلونة األظباؾ يف( جنسي ىرموف) ليفونوغيسًتيل ىرموف من عبلجية مستويات
 .الطبيعي باالكبدار

 تحلل،ت أن دون البيئة في ستدخل أنها على الصيدالني األصل ذات الكيميائية المواد تصميم أو تصور يتم وال‘ 4’
 تنتمي وىي. اصطناعية كيميائية مواد ىي الصيدالنية واؼبواد .واضح صيدالني لغرض ذلك، من بدالً  تطويرىا، يتم ولكن

 دواء استحداث يتم وحينما. البيئة يف ـبتلفة بطرؽ تتفاعل وقد الكيميائية، اؼبواد ؾبموعات ـبتلف من كبَتة ؾبموعة إىل
 ليست السريري االختبار إجراءات أف غَت. للتسويق قبولو قبل دقيقة طبية اختبارات لُسميةوا الصيدالنية آثاره زُبترب جديد،
 عندما مقبولة غَت جانبية آثار عنها تنجم اليت العناصر من سباماً  خالية اعبديدة الصيدالنية اؼبادة أف لضماف سباماً  كافية

 إذا ما لتقييم اختبار طرق الحالي الوقت في توجد ال ذلك، على عبلوة. طويلة لفًتة اؼبرضى من كبَتة فئات تستخدمها
 الكائنات لدى أو النمو، فترات أثناء في البشر لدى االستخدام من طويلة فترة بعد ستحدث اآلثار ىذه كانت

 من منخفضة عبرعات واؼبنتشر الثابت التعرض فإف ذلك، إىل واستناداً . األخرى الحيوانات على تأثيرىا كيفية أو المجهرية،
 .سباماً  دراستو أو معرفتو تتم مل طويلة زمنية لفًتات االصطناعية الصيدالنية الكيميائية اؼبواد
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 بالنسبة التعرض في البيئة في للتحلل المقاومة الصيدالنية للملوثات البيئة في المنتشر اإلطالق يتسبب وقد‘ 5’
 سن في والنساء والرجال والمراىقين، واألطفال ية،البشر  األجنة/الجنينية المضغة: السكان من الضعيفة للشرائح

 خاضعة خاصة ظروؼ يف للمرضى السطحية اؼبياه يف ُوجدت اليت الصيدالنية اؼبواد بعض وُتوصف .والمسنين اإلنجاب،
 وىذه. واألطفاؿ للحوامل األخرى العقاقَت بعض وصف ووُبظر. اعبانبية اآلثار ـباطر بسبب قصَتة زمنية ولفًتات للمراقبة

 الكيميائية السبلمة إطار يف وناشئة جديدة مسألة وىذه. منتشرة بطريقة عامة السكاف لتعرض ُمصنعة غَت الكيميائية اؼبواد
 .العاؼبي والتلوث

 ويف. الصرف مياه لمعالجة العامة المحطات إلى منها التخلص يتم أو تُفرز التي األدوية من كبيرة نسبة وتصل ‘6’
 مواد على ربتوي ال اؼبعاعبة اؼبياه أف ضماف على القدرة إىل الصحي الصرؼ مياه معاعبة ؿبطات معظم رتفتق اغبايل الوقت

 العديد ويف. بالصناعات اػباصة الصرؼ مياه معاعبة ؿبطات على األوقات بعض يف أيضاً  ذلك وينطبق. صيدالنية كيميائية
 قد بينما الغذائية، احملاصيل لري مياه أو شرب، مياه لتصبح الصرؼ مياه معاعبة ؿبطات مياه استخداـ يُعاد العامل، أكباء من
 اؼبلوثات لوجود عاؼبي نطاؽ على والرصد الكشف يصبح ولذلك. معاعبتها بعد لبلستخداـ قابلة دائماً  اؼبياه ىذه تكوف ال

 اغبيوانات يف اؼبلوثات ىذه وجود عن بلً فض ضرورياً، أمراً  السطحية واؼبياه الشرب مياه يف البيئة يف للتحلل اؼبقاومة الصيدالنية
 يف للتحلل اؼبقاومة الصيدالنية اؼبلوثات بأف التسليم ىي األوىل واػبطوة. العاؼبية البيانات قاعدة ذلك أوضحت كما والنباتات

 رصد تتيجياواسًتا بيئي، كشف طرؽ واستحداث الضرورية، واؼبالية البشرية اؼبوارد استثمار تتطلب ناشئة مسألة ىي البيئة
 .فعالة

 بهذا ذلك يتصل وكيف الدولي، الصعيد على سيما ال المسألة، ىذه لمعالجة األخرى الهيئات تصدى مدى( ب
 ازدواجيتو يمنع أو يستكملو، أو العمل،

. الدويل لصعيدا على الكايف بالقدر البيئة يف اؼبوجودة الصيدالين األصل ذات الكيميائية اؼبواد مسألة اغبايل الوقت يف تعاجل ال
 .الدويل التعاوف إىل حاجة ىناؾ اؼبشكلة، ؽبذه التخصصات واؼبتعدد العاؼبي للنطاؽ نظراً  فإنو ولذلك،

 بشأف اؼبشًتؾ اؼبتحدة األمم وبرنامج العاؼبية، الصحة منظمة هبا تضطلع اليت األنشطة الدويل الصعيد على اؼببادرات وتشمل
 الصحة منظمة واضطلعت. الكيميائية للمواد الدولية لئلدارة االسًتاتيجي والنهج نية،الصيدال للمواد اؼبستدامة اؼبشًتيات

 اؼبنظمة برنامج ذلك يف دبا ما، حد إىل البيئة يف اؼبوجودة الصيدالين األصل ذات الكيميائية اؼبواد مسألة ؼبعاعبة بأنشطة العاؼبية
 اؼبستوى دوي الطبية اؼبنتجات بشأف األعضاء دوؿال وآلية األدوية، وسبلمة نوعية من اؼبسبق التحقق بشأف

. اؼبيكروبات مضادات دبقاومة اؼبتعلقة العاؼبية واالسًتاتيجية اؼبقلدة،/اؼب ورة/ال ائفة الوسم بطاقات ذات/اؼبغشوشة/اؼبعياري
 التقارير يف متفاوتة بدرجات البيئة يف اؼبوجودة الصيدالين األصل ذات الكيميائية اؼبواد تناوؿ مت فقد ذلك، على عبلوة

 الصيدالنية للمواد الصحية اؼبخاطر وتقييم النفايات، وإدارة الصحية، الرعاية بشأف العاؼبية الصحة ؼبنظمة التوجيهية واؼببادئ
 . الشرب مياه يف اؼبوجودة

 وصندوؽ للبيئة، اؼبتحدة ماألم وبرنامج اإلمبائي، اؼبتحدة األمم برنامج) اؼبتحدة لؤلمم اؼبشًتؾ الربنامج يهدؼ أوروبا، ويف
 إجراءات استدامة زيادة إىل( العاؼبية الصحة ومنظمة اؼبشاريع، ػبدمات اؼبتحدة األمم ومكتب للسكاف، اؼبتحدة األمم

 الضارة البيئية اآلثار تقليل مث، ومن الصحية، واػبدمات للمنتجات بالنسبة واؼبعايَت اؼبتحدة، األمم بوكاالت اػباصة اؼبشًتيات
 التقنية التوجيهية اؼببادئ وتنفيذ وضع( ٔ: معتمداف ـبتلفاف هنجاف ىناؾ اؽبدؼ، ىذا ولبلوغ. اؼبستقبل يف الصيدالنية وادللم

 حاف  هتيئة مث، ومن الصيدالنية، اؼبواد فيها دبا الصحية الرعاية ؼبنتجات اؼبستدامة اؼبشًتيات بشأف األدلة إىل اؼبستندة
 اليت اعبيدة التصنيع فبارسات يف البيئية اؼبعايَت إدماج( ٕ ؛‘‘خضرة’’ أكثر منتجات نتاجإ إىل للسعي الصناعات ألصحاب
 .األدوية من اؼبشًتيات بشأف اؼبسبق للتحقق العاؼبية الصحة منظمة تنتهجها

 اؼبسببة ئيةالكيميا باؼبواد اػباصة الكيميائية للمواد الدولية لئلدارة االسًتاتيجي النهج مبادرة بُت ج ئي تداخل وىناؾ
 اؼبواد بعض أف إىل نظراً  البيئة، يف اؼبوجودة الصيدالين األصل ذات الكيميائية اؼبواد ومسألة الصماء، الغدد الضطرابات
 . الصماء الغدد الضطرابات مسببة خصائص ؽبا( اغبمل منع ووسائل اؽبرمونات أي) الصيدالنية
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 االربادية، أؼبانيا يف للبيئة االربادية الوكالة ونظمتها ٕٗٔٓ أبريل/سيافن يف سويسرا، جنيف، يف مؤخراً  ُعقدت عمل حلقة ويف
 عن فضبلً  البيئة، يف الصيدالين األصل ذات الكيميائية اؼبواد وجود مسألة بشأف الراىنة اؼبعارؼ ؼبناقشة دوليوف خرباء اجتمع
 العمل حلقة موج  ويرد. العامل نطاؽ على البيئة يف الصيدالين األصل ذات الكيميائية اؼبواد وجود بشأف حبث برنامج نتائج

 . تكميلية معلومات لتوفَت الوثيقة هبذه كمرفق

 أي) البيئة يف الصيدالين األصل ذات الكيميائية اؼبواد بشأف مستفيضة حبوثاً  عديدة بلداف مولت الوطٍت، الصعيد وعلى
 األصل ذات الكيميائية اؼبواد ؽبذه البيئية للمخاطر تقييم ؼبطلوبا ومن(. والصُت األورويب، واالرباد وكندا، اؼبتحدة، الواليات

 تنسيق بشأف الدويل التعاوف طريق عن ج ئياً  ذلك تنسيق ويتم. مثبلً  األورويب واالرباد اؼبتحدة الواليات يف الصيدالين
 اؼبواد إدارة بشأف مبادرات دأتب واحمللي، الوطٍت اؼبستويُت وعلى. البيطرية الطبية اؼبنتجات لتسجيل التقنية اؼبتطلبات
 بأداء للنهوض السويسري والربنامج استكهومل، مقاطعة جمللس التصنيف نظاـ مثل البيئة، يف الصيدالين األصل ذات الكيميائية
 . الصحي الصرؼ مياه ؼبعاعبة الكبَتة احملطات

 :معالجتها ينبغي التي الثغرات( ج

  المسألة ىذه بشأن الفهم في المتصورة والثغرات الراىنة المعارف

 مبكرة مرحلة يف التعرض دبخاطر البيئة يف الصيدالين األصل ذات الكيميائية اؼبواد قضية فهم يف اغبالية اؼبعرفة ثغرات تتصل
 ترك ىا أو الشرب، مياه يف الكيميائية اؼبواد ىذه وجود عند البشر لدى اؼبستوى اؼبنخفض اؼب من والتعرض ،(اغبمل فًتة منذ)
( اؼبضادة أو التآزرية، أو اإلضافية،) اؼبشًتكة اآلثار بشأف اليقُت عدـ حاالت تسود ذلك، على عبلوة. األغذية يف يولوجياً ب

 (.التآزرية األثار) اؼبتعددة البيئية الكيميائية التعرض حاالت عن الناذبة

 باؼبواد يتعلق فيما سيما ال البيئة، يف الصيدالين األصل ذات الكيميائية اؼبواد وآثار ومصَت، سلوؾ، فهم تطوير مواصلة وينبغي
 كملوثات اؼبوجودة أو/و عدة عقود/سنوات مدى على األسواؽ يف واؼبعروضة الُسمية، والشديدة واسع، نطاؽ على اؼبستعملة

 . منتشرة

 العينات ألخذ وفباثل نسقوم موحد نظاـ وجود وعدـ اؼبنتظم، البيئي الرصد برامج ندرة مسألة معاعبة ينبغي ذلك، على عبلوة
 .احملاور اؼبتعددة الدراسات دعم على اإلقليمية القدرات عن فضبلً  القائمة، التحليل بروتوكوالت مع يتوافق

 البشر لدى طويلة منتشر تعرض فًتة بعد ربدث قد الضارة اآلثار كانت إذا ما لتقييم اختبار طرؽ اغبايل الوقت يف توجد وال
. األخرى اغبيوانات على تأثَتىا كيفية أو اؼبائية، اجملهرية الكائنات ولدى للتأثر، القابلة النمو فًتة أثناء ويف اغبمل، فًتة منذ

 هبب ولذلك،. اإلنساف يستهلكها اليت اؼبائية األغذية من وغَتىا األظباؾ، يف البيولوجي للًتاكم االعتبار إيبلء وهبب
 .الوقائي باؼببدأ االسًتشاد

 القطاعات لعدة شاملة طبيعة ذات المسألة ىذه كون مدى( د

 ما حد وإىل الصنابَت، ومياه الشرب، ومياه اعبوفية، اؼبياه عن فضبلً ) السطحية اؼبياه تلوث يشكلها اليت العاؼبية اؼبشكلة
 .اؼبيداف ىذا يف للعلماء جيداً  معروفة وـبلفاهتا صيدالين أصل ذات كيميائية دبواد( والًتبة ال راعية األراضي

 تتفاعل وقد اؼبختلفة، الكيميائية الطوائف من واسعة ؾبموعة إىل تنتمي اصطناعية كيميائية مواد ىي الصيدالنية واؼبواد
 الكيميائية اؼبواد من اآلالؼ لوجود ونظراً . البيئة لدخوؿ ؾبه ة أو مصممة ليست أهنا حيث البيئة، يف ـبتلفة بأشكاؿ

 التعرض حاالت نتيجة أف كما ـبتلفة، تفاعبلت ربدث أف احملتمل فمن الوقت، فسن يف البيئة يف اؼبختلفة االصطناعية
 . كافية بصورة تُفهم أو ُتدرس مل والطبيعة لئلنساف بالنسبة اؼبتعددة

 .التحلل وتقاـو البيئة يف َتدْخل الصيدالنية اؼبواد بعض أف اؼبوثقة األدلة وتبُت

 والبيئة اإلنساف على البيئة يف للتحلل اؼبقاومة الصيدالنية للملوثات احملتملة ضارةال اآلثار بشأف اؼبعرفة من ضئيل قدرٌ  وشبة
 .للتأثر القابلة النمو فًتات سيما ال ال من، من طويلة لفًتات واؼبنتظم اؼبنتشر التعرض بسبب
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( مسائل صبلة من) تشمل اأهن حيث شاملة، طبيعة ذات مسألة ىي البيئة يف الصيدالين األصل ذات الكيميائية اؼبواد ومسألة
 . الصماء الغدد واختبلالت اغبيوية، اؼبضادات مقاومة مسألة

 يبكن( والفَتوسات البكتَتيا على للقضاء اؼبصممة اغبيوية اؼبضادات مثل) البيئة يف الصيدالين األصل ذات الكيميائية واؼبواد
 تطور إىل يؤدى واغبيواف اإلنساف أحشاء يف للبكتَتيا ةمضاد مواد فوجود. للبكتَتيا اؼبضادة اؼبقاومة ـباطر من ت يد أف

 والسماد اغبمأة، ويف النفايات، مياه يف وانتشارىا الرباز، يف إخراجها يبكن مقاومة وجينات البكتَتيا، من مقاومة سبلالت
 غبيوانات اإلنساف استهبلؾ طريق عن مثبلً  الغذاء، سلسلة عرب األخرى ىي تنتشر أف اؼبقاومة عبينات ويبكن. والًتبة الطبيعي،
 أنشطة ؽبا كيميائية مواد البيئة يف وجدت إذا البيئة يف أيضاً  تتطور أف اؼبقاومة عبينات ويبكن. حيوية دبضادات ُمعاعبة

 أدلة وىناؾ. لؤلمراض مسببة بكتَتيا إىل تتحوؿ أف عندئذ يبكن اؼبت ايد البيئي اؼبستودع من اؼبقاومة فجينات. حيوية مضادات
 سبيل على العاؼبية، الصحة منظمة ت اؿ وال. السريرية الع ؿ وحاالت البيئية البكتَتيا بُت اؼبقاومة جينات تبادؿ على يضاً أ

 . اغبيوية اؼبضادات مقاومة مسألة تبحث اؼبثاؿ،

 ذات( اصطناعية ىرمونات) ىرموين نشاط ؽبا البيئة يف الصيدالين األصل ذات الكيميائية اؼبواد بعض فإف ذلك، على عبلوة
 تعرضت اليت األظباؾ ذكور اكتسبت بأكملها، حبَتة مشلت ذبربة ويف. الصماء الغدد اضطرابات يف التسبب على قدرة

 كما سنوات، سبع غضوف يف تقريباً  وانقرضت أنثوية، صفات اؼبلوثة البيئات يف اؼبوجودة بالًتكي ات االصطناعي لؤلسًتوجُت
 الغدد اضطرابات مسألة الكيميائية للمواد الدولية لئلدارة االسًتاتيجي النهج ويتناوؿ. بأكملو جياإليكولو  النظاـ اآلثار مشلت

 . متوقعة وغَت خطَتة بطرؽ فيهما وتؤثر الربية، واغبياة اجملهرية، الكائنات اآلثار ىذه تطاؿ وقد. الصماء

 المسألة ذهى بشأن المتخذة اإلجراءات بفضل المتوخاة المنجزات عن معلومات ( ىـ)

 أكباء صبيع يف اؼببادرات ـبتلف بُت والتآزر واالتساؽ، التنسيق، من واؼب يد. السياسات يف واؼبشاركة الرؤية، وضوح من اؼب يد
 . القطاعات ـبتلف من الفاعلة اعبهات ومشاركة العامل،

 البلداف يف سيما ال البيئة، يف للتحلل اومةاؼبق الصيدالنية اؼبلوثات عن الناذبة اؼبخاطر وإدارة التقييم على القدرة وربسُت
 . النامية

 البحوث ؾبايل يف األولويات وترتيب وتقييمها، اؼبخاطر ربديد ؾباؿ يف اػبرباء توجيهات: يلي ما احملددة النواتج وستشمل
 للعلماء الفائدة وبقق كبو لىع الشبكي والربط اؼبعلومات، وتبادؿ البيئية، باآلثار يتعلق فيما اؼبراقبة تدابَت/اؼبخاطر وإدارة

 اؼبتعلقة اؼبسائل فهم زيادة إىل يؤدى فبا انتقالية، دبرحلة اقتصاداهتا سبر اليت والبلداف النامية البلداف يف السياسات ومقرري
 .األولوية ذات اإلجراءات ازباذ وضرورة البيئة، يف للتحلل اؼبقاومة الصيدالنية باؼبلوثات
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 المقترح التعاوني اإلجراء صف

 :يلي ما ربقيق هبدؼ
 على الضارة وآثارىا عاؼبية، مشكلة بوصفها البيئة يف للتحلل اؼبقاومة الصيدالنية اؼبلوثات بشأف الوعي زيادة -

 اإلنساف؛ صحة على احملتملة الضارة وآثارىا البيئة،

 القرارات؛ ازباذ عملية دعم -

 بفعالية اؼبتسمة الوقائية التدابَت تع ي  مع البيئة، يف الصيدالين األصل ذات الكيميائية اؼبواد دخوؿ تقليل -
 للقياس؛ والقابلة التكلفة

 صحة على البيئة يف للتحلل اؼبقاومة الصيدالنية اؼبلوثات تشكلها اليت اؼبخاطر بشأف الفهم مستوى ربسُت -
 والبيئة؛ البشر

  انتقالية؛ دبرحلة اقتصاداهتا سبر اليت والبلداف النامية البلداف لدعم التقٍت والتعاوف القدرات، بناء عمليات تنفيذ -

 أولويات ووضع القرارات، ازباذ عملية دعم أجل من البيئة يف للتحلل اؼبقاومة الصيدالنية اؼبلوثات رصد -
 . الصلة ذات اػبربة على تنطوي اليت والتدريب اإلرشاد أنشطة/وأدوات لئلجراءات،

 نتائج ترصبة بشأف واؼبشورة البحث، ؾبايل يف اؼبتبادؿ والدعم النقاش، منتديات وتنظيم اؼبعلومات، تبادؿ تيسَت -
 .رقابة تدابَت إىل البحوث

 :يلي ما طريق عن

 وبوجو القائمة، األنشطة نم باالستفادة البيئة يف للتحلل اؼبقاومة الصيدالنية اؼبلوثات بشأف دويل مشروع وضع -
 اؼبتحدة األمم برنامج عليو يشرؼ مشروع) أوروبا يف اؼبتحدة األمم ووكاالت األوروبية، اؼبفوضية أنشطة خاص

 ػبدمات اؼبتحدة األمم ومكتب للسكاف، اؼبتحدة األمم وصندوؽ للبيئة، اؼبتحدة األمم وبرنامج اإلمبائي،
 . السويدية اػبربة ذلك يف ادب( العاؼبية الصحة ومنظمة اؼبشاريع،

 أف إىل نظراً  الصماء، الغدد الضطرابات اؼبسببة الكيميائية باؼبواد اػباصة االسًتاتيجية مع تآزر أوجو إقامة -
 . متشاهبة فاعلة جهات إىل وتشَت تتشابو، اإلجراءات من العديد

 النقاش منتديات/العمل حلقات يمتنظ تشمل أمور صبلة طريق عن الشبكي، والربط اؼبعلومات تبادؿ تيسَت -
 . الصلة ذات اؼبعلومات دبصادر ارتباط لو ـبصص شبكي موقع وإنشاء اإلقليمية، ودوف اإلقليمية

 سبر اليت والبلداف النامية البلداف خاص وبوجو البلداف، يف القدرات لبناء دويل دعم بأنشطة االضطبلع -
 . انتقالية دبرحلة اقتصاداهتا
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 اؼبلوثات دبسائل خاصة بصفة اؼبهتمُت من وغَتىم اؼبخاطر إدارة وخرباء العلماء، من دولية شبكة إنشاء -
 . البيئة يف للتحلل اؼبقاومة الصيدالنية

 وربسُت والدولية، واإلقليمية الدولية الُصعد على اؼببادرات ىذه وتقوية القائمة، اؼببادرات بُت التنسيق ربسُت -
 .اؼبتاحة اؼبوارد استخداـ

 منظمة وبرنامج الصحة، قطاع يف اػبضراء للمشًتيات اؼبشًتؾ اؼبتحدة األمم برنامج بُت تآزر أوجو إقامة -
 الدولية لئلدارة االسًتاتيجي بالنهج اػباصة الصلة ذات واؼببادرات األدوية، وسبلمة جودة بشأف العاؼبية الصحة
 عن فضبلً  ،(الصماء الغدد الضطرابات اؼبسببة يميائيةالك باؼبواد اػباصة االسًتاتيجية مثل) الكيميائية للمواد
 . القائمة والوطنية اإلقليمية اؼببادرات من غَتىا
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 السادسالمرفق 

 الخطورة الشديدة اآلفات بمبيدات المعني الفريق رئيس أصدقاء أعدىا ورقة
 اآلفات مبيدات بشأف اؼبعنيُت اؼبصلحة أصحاب بُت فيما إلكًتونية وسائل طريق عن مشاورات عملية

 اػبطورة الشديدة
منظمة الصحة العاؼبية إىل تيسَت عملية منظمة األغذية وال راعة، وبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، و  دعوة
لوضع مقًتح لبلجتماع الرابع للمؤسبر الدويل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية  متعددوف أصحاب مصلحة يشارؾ فيها

ن االجتماعات اإلقليمية للنهج عماع بفًتة طويلة( مع مراعاة اؼبقررات اؼبنبثقة قبل االجت اؼبقًتح )يقدـ
االسًتاتيجي لئلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف منطقيت أفريقيا وأمريكا البلتينية والبحر الكارييب، واؼبقًتح اؼبقدـ 

ألغذية يف االجتماع الثاين للفريق العامل من منطقة أفريقيا، والورقة غَت الرظبية اليت قدمتها منظمة ال راعة وا
رى، ووثائق اؼبعلومات الصلة من تقارير االجتماعات اإلقليمية األخ وص ذاتاؼبفتوح العضوية، فضبًل عن النص

 للفريق العامل اؼبفتوح العضوية.بلجتماع الثاين اؼبقدمة لذات الصلة 
_______________ 


