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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

  ةالثاني الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥ - ١١، جنيف
  *ؤقتمن جدول األعمال امل) و (٤البند 

تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد 
  القضايا الناشئة يف السياسة العامة: الكيميائية

  قضايا الناشئة يف السياسة العامةال
  مذكرة من األمانة
  ملخص تنفيذي

 من ٢٤تتمثل إحدى مهام املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية الواردة يف الفقرة   - ١
تركيز ’’راتيجية السياسات اجلامعة يف النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف است

 عندما تنشأ، وإقامة  السياسة العامةيف قضايا الناشئةالاالهتمام والدعوة إىل إجراءات مالئمة بشأن 
  .‘‘التوافق يف اآلراء بشأن أولويات العمل التعاوين

. الثانية خالل دورته  السياسة العامةيف قضايا الناشئةال، سيقوم املؤمتر مبناقشة ووفقاً هلذه املهمة  - ٢
 العدد الكبري من خفض القضايا املعينة اليت ستناقش من خالل املشاورات اليت دف إىل وقد حددت

 من ٢١اقترح  بأن  هذه العمليةوقد بدأت. معقولالقضايا اليت ميكن نظرها للوصول ا إىل عدد 
وجرى بعد ذلك .  قضية لكي يناقشها املؤمتر٣٦حاب املصلحة، استجابة لدعوة من األمانة، أص

 تشرين ٢٤ و٢٣استعراض ملخص هلذه القضايا أثناء مناقشات غري رمسية عقدت يف روما يومي 
وأجريت جمموعة من إجراءات املتابعة لإلعداد لدورة املؤمتر هذه على النحو . ٢٠٠٨أكتوبر /األول
 القضايا املقترحة بطريقة شفافة وفقاً ملعايري متفق فرزوتتضمن هذه اإلجراءات . اقترح يف روماالذي 

عليها والتشاور مع جهات االتصال اإلقليمية واحلكومات واملنظمات غري احلكومية واملنظمات 
  .احلكومية الدولية لتحديد القضايا اليت سيجري النظر فيها خالل هذه الدورة

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1. 
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 عمليات حتضريية إضافية  بشأاهلذه العملية، جرى حتديد أربع قضايا، أجريتونتيجة   - ٣
 النانوتكنولوجيا النانو ومواد ’’والقضايا هي . للتمكني من نظرها بصورة مفصلة خالل هذه الدورة

 الرصاص يف ’’ و‘‘النفايات اإللكترونية ’’ و‘‘ يف املنتجات املتضمنةاملواد الكيميائية ’’ و‘‘املصنعة
 السياسة العامة من بني تلك اليت اقترحت أوالً موضوع يفوستكون القضايا الناشئة األخرى . ‘‘الطالء

وقد تكون طرائق معاجلة .  الدورة هذهحداث جانبية ومناقشات مائدة مستديرة رفيعة املستوى أثناءأ
  .ضعهويل األجل قد يرغب املؤمتر يف وطالقضايا املقترحة املتبقية جزءاً من إجراء 

  :قد يرغب املؤمتر يف  - ٤
اسة العامة املعدة للنظر بالتفصيل يلسا يف أن يستعرض كل قضية من القضايا الناشئة  )أ(

  كن بشأن كل قضية حسب مقتضى احلال؛ممجراء تعاوين إ إىلالدعوة أثناء هذه الدورة، والنظر يف 
اسة العامة واستعراضها سي اليفأن يبت يف اإلجراء املقبل لترشيح القضايا الناشئة   )ب(

  .وترتيب أولوياا مع مراعاة اخلربات املكتسبة يف إعداد هذه القضايا للنقاش يف هذه الدورة

  معلومات أساسية  -أوالً 
 ٢٤تتمثل إحدى املهام اخلاصة باملؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية احملددة يف الفقرة   - ٥

تركيز االهتمام والدعوة إىل ’’سياسات التابعة للنهج االستراتيجي يف من االستراتيجية اجلامعة لل
إجراءات مالئمة بشأن القضايا الناشئة يف السياسة العامة عندما تنشأ وإقامة توافق يف األداء بشأن 

من االستراتيجية اجلامعة للسياسات، ) ز (١٥و) ز (١٤وتدعو الفقرتان . ‘‘أولويات العمل التعاوين
 قضايا جديدة وناشئة ذات اهتمام عاملي بصورة كافية بواسطة آليات مالئمة  معاجلةايل، إىلعلى التو

 البحوث العلمية املتعلقة بتحديد وتقييم تأثريات املواد الكيميائية على البشر والبيئة مبا بوتريةسراع اإلو
  .يف ذلك القضايا الناشئة

 للمساعدة ‘‘أصدقاء األمانةفريق ’’ وي ه ختطيط غري رمس فريقمت تشكيل، ٢٠٠٨ويف أوائل  - ٦
وكانت اموعة تتألف من جهات االتصال اإلقليمية وممثلي . يف التحضريات لقعد الدورة الثانية للمؤمتر

، أعدت الفريقوعقب مشاورات مع . احلكومات واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية
 ‘‘القضايا الناشئة يف السياسة العامة’’خدمه أصحاب املصلحة يف اقتراح األمانة استبياناً قصرياً لكي يست

 أصحاب املصلحة بالربيد اإللكتروين، إىل االستبيان دموقُ. لنظرها من جانب املؤمتر خالل هذه الدورة
. ومن خالل املناقشات أثناء االجتماعات اإلقليمية، وبالنشر على املوقع الشبكي للنهج االستراتيجي

  .٢٠٠٨أغسطس / آب٣١ب من أصحاب املصلحة تقدمي قضايا ناشئة مقترحة قبل وطل
 قضية من القضايا الناشئة يف السياسة العامة ٣٦م واحد وعشرون من أصحاب املصلحة وقد  - ٧

وأعدت األمانة عرضاً عاماً وموجزاً .  األول ذه الوثيقة قائمة بتلك القضايااملرفقويتضمن . للنظر
 ٢٤ و٢٣ املشاركون يف املناقشات غري الرمسية اليت عقدت يف روما يومي ااستعرضهللتقدميات مث 
وتضمنت هذه املناقشات غري الرمسية أيضاً دراسة أولية إلجراء يستخدم . ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول

  .يف إعداد القضايا الناشئة يف السياسة العامة للمناقشة خالل الدورات املقبلة للمؤمتر
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 املشاركون يف املناقشات غري الرمسية عدداً من أعمال املتابعة لإلعداد لنظر القضايا واقترح  - ٨
ويتضمن ذلك جمموعة من اإلجراءات املباشرة تستكمل . الناشئة يف السياسة العامة أثناء هذه الدورة

القانونية   باملسائلاملعيناملفتوح العضوية  ملا العفريقالونظراً ألن مكتب . ٢٠٠٨حبلول اية عام 
 ٢٤ إىل ٢١الذي عقد يف روما من (والفنية ال يتمتع باختصاصات تتجاوز اختتام اجتماعه األول 

، مل يتمكن من االضطالع بدور يف االستعدادات النهائية للدورة الثانية )٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول
وقررت األمانة . املصلحةللمؤمتر، وترك لألمانة مهمة حتديد أكثر الوسائل كفاءة للتشاور مع أصحاب 

 يف بعدات عن  مؤمتروعقد الفريق ، أصدقاء األمانةفريقمواصلة القيام بذلك من خالل املشاورات مع 
مث . ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٤ ويف ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢نوفمرب و/ تشرين الثاين٢٧

  .أعدت األمانة هذه الوثيقة آخذة يف االعتبار تلك املشاورات
 الثاين ذه الوثيقة موجزاً لألعمال التحضريية اليت أجريت قبل الدورة مبا يف ذلك املرفقويقدم   - ٩

. إعداد واستعراض قائمة مفصلة بالقضايا الناشئة يف السياسة العامة اليت اقترحها أصحاب املصلحة
 املعنيني أصحاب املصلحة  أصدقاء األمانة، ساعد املقترحون وغريهم منفريقووفقاً للتوجيه الصادر عن 

األمانة يف إعداد وثائق إعالمية عن القضايا األربع الناشئة التالية يف السياسة العامة للنظر فيها بالتفصيل 
 يف  املتضمنة املصنعة، واملواد الكيميائيةومواد النانومن جانب الدورة احلالية للمؤمتر؛ تكنولوجيا النانو 

وقد وضع إجراء تعاوين لكل قضية ناشئة يف . الطالءونية، والرصاص يف املنتجات، والنفايات اإللكتر
 ٣٠/٩  من الساعة٢٠٠٩مايو / أيار١٠حد وستقام جلسة إعالمية فنية يوم األ. السياسة العامة للنظر

  .لتقدمي هذه القضايا الناشئة األربع يف السياسة العامة للمشاركني يف هذه الدورة ٠٠/١٣ىت  حاحاًصب

  القضايا الناشئة يف السياسة العامة للنظر بالتفصيل  -ثانياً 
 ٢٠٠٨أكتوبر /اتفق املشاركون يف املناقشات غري الرمسية اليت جرت يف روما يف تشرين األول  - ١٠

قضية تشمل إنتاج وتوزيع واستخدام ’’على أنه ميكن تعريف القضية الناشئة يف السياسة العامة على أا 
 بدرجة كافية إال أا تنطوي على تأثريات مل تعاجل مل تعرف بعد بصورة عامة أو املواد الكيميائية اليت

وقد يرغب املؤمتر يف اعتماد هذا التعريف لدى نظره للقضايا . ‘‘أو البيئة/معاكسة كبرية على البشر و
  .الناشئة يف السياسة العامة

ة اليت جري حتديدها لنظرها وفيما يلي موجز للقضايا الناشئة األربعة يف السياسة العام  - ١١
  :بالتفصيل خالل الدورة الثانية للمؤمتر

 املسائل اليت تشملها هذه القضية اقترحها – املصنعة النانو وموادتكنولوجيا النانو   )أ(
، )‘‘ املصنعةالنانوواد متكنولوجيا النانو و’’(للنقاش املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية 

، )‘‘ املصنعةالنانو مواد’’(مج املشترك بني املنظمات املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والربنا
وترد املعلومات املتعلقة بكيفية استيفاء ). ‘‘النانوواد م -اإلدارة السليمة ملواد نوعية ’’(وحكومة اليابان 

ت خالل املناقشات غري الرمسية يف روما عضو العامة ملعايري االختيار اليت هذه القضايا الناشئة يف السياسة
وترد اإلجراءات التعاونية املقترحة املقدمة للنظر من جانب املؤمتر . SAICM/ICCM.2/INF/34يف الوثيقة 

وأشار املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة . SAICM/ICCM.2/10/Add.1يف دورته احلالية يف الوثيقة 
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قتراحه، إىل التحديات اجلديدة وال سيما فيما يتعلق بالصحة والسالمة اليت الكيميائية لدى تقدميه ال
. ية الناشئة بسرعة واحلاجة إىل فهم املخاطر وجتنبها وخفضها وإدارانتفرضها النهج التكنولوجية النانو

 تقييم سالمة وأشار الربنامج املشترك بني املنظمات املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية إىل حتديات
 الدويل واإلجراء وتقييم السالمة ا، واحلاجة إىل استعراض الطرق املستخدمة يف اختبارهالنانونيةاملواد 

وأشارت حكومة اليابان إىل االستخدام الواسع النطاق للمواد . التعاوين الذي يتخذ يف هذا الصدد
   التقييم الكامل ملخاطرها الصحية والبيئية؛ونقص النانونية

 اقترحت املسائل اليت تشملها هذه القضية – يف املنتجات  املتضمنةاملواد الكيميائية  )ب(
االحتياجات من املعلومات بشأن املواد الكيميائية ’’(للنقاش بواسطة رئاسة جملس االحتاد األورويب 

واملنتدى ) ‘‘املواد الكيميائية املتضمنة يف املنتجات’’(، وحكومة اليابان )‘‘املتضمنة يف املنتجات
وترد املعلومات اخلاصة ). ’’اللعب والسالمة الكيميائية’’(احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية 

ار اليت وضعت أثناء املناقشات غري يبكيفية استيفاء هذه القضية الناشئة يف السياسة العامة ملعايري االخت
وترد اإلجراءات التعاونية املقترحة املقدمة للنظر . SAICM/ICCM.2/INF/35الرمسية يف روما يف الوثيقة 

وأشار االحتاد األورويب، يف . SAICM/ICCM.2/10/Add.1من جانب املؤمتر أثناء هذه الدورة يف الوثيقة 
مثل ) املنتجات(تقدميه لالقتراح إىل تزايد اإلدراك بانتشار التعرض احملتمل للمواد الكيميائية من السلع 

واملنسوجات واللعب وجموهرات املالبس، واملخاطر الصحية اليت يتعرض هلا أجهزة احلواسيب 
ن مثة إوقالت حكومة اليابان . املستخدمون النهائيون، واملخاطر االقتصادية اليت يتعرض هلا املنتجون

حاجة إىل إدارة سليمة للمواد الكيميائية املتضمنة يف املنتجات من خالل، مثالً، استرجاع املواد 
 املعين بالسالمة يلوأشار املنتدى احلكومي الدو. ميائية من املنتجات يف نظام إعادة تدوير النفاياتالكي

الكيميائية إىل التأثريات الصحية الضارة على األطفال من املواد الكيميائية املتضمنة يف اللعب نتيجة 
ال لألضرار الكيميائية لالستخدام املتوخى للعب أو سوء االستخدام املتوقع، وزيادة تعرض األطف

واإلجراءات اليت وافق عليها املنتدى احلكومي الدويل خالل دورته اخلامسة اليت عقدت يف بودابست 
  ؛٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩ إىل ٢٥من 

 اقترحت النفايات اإللكترونية للنقاش من جانب إقليم –النفايات اإللكترونية   )ج(
، مجهورية  بشأن النهج االستراتيجي الذي عقد يف دار السالمأفريقيا خالل اجتماعه اإلقليمي الثاين

 وترد املعلومات عن .، ومن جانب حكومة بريو٢٠٠٨يوليه / متوز١٧ و١٦ يومي ترتانيا املتحدة،
ار اليت وضعت أثناء املناقشات غري يكيفية استيفاء هذه القضية الناشئة يف السياسة العامة ملعايري االخت

وترد اإلجراءات التعاونية املقترحة املقدمة للنظر . SAICM/ICCM.2/INF/36 الوثيقة الرمسية يف روما يف
وكانت املشكلة اليت وصفها . SAICM/ICCM.2/10/Add.1من جانب املؤمتر يف هذه الدورة يف الوثيقة 

ذا النقص يف ويعين ه. إقليم أفريقيا تتعلق بنقص القدرة على اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اإللكترونية
 وتفرض ،ة تطلق يف البيئةوماللهب املرب ومعوقاتالقدرة أن املواد الكيميائية السامة مثل املعادن الثقيلة 

وقالت حكومة بريو أن كمية كبرية من النفايات اإللكترونية، وال . أخطاراً على صحة البشر يف اإلقليم
  ستعملة من مجيع أحناء العامل؛منتجات مصف  حتت ولبلداتدخل  سيما أجهزة احلواسيب والتليفزيونات
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 اقترحت املسائل املشمولة ذه القضية للنقاش من جانب – الطالءالرصاص يف   )د(
 يف الطالءمواصلة استخدام الرصاص يف ’’(املواد السامة إلحدى املنظمات غري احلكومية فرقة تنسيق 

نتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية ، وامل)‘‘البلدان النامية والتخلص منه يف اية املطاف
تعزيز القدرة على إدارة الرصاص ’’(والواليات املتحدة األمريكية ) ‘‘مواد اإلحالل والبدائل’’(

اء هذه القضية الناشئة يف السياسة العامة ملعايري االختيار فوترد املعلومات عن كيفية استي). ‘‘والكادميوم
وترد . SAICM/ICCM.2/INF/38ناقشات غري الرمسية يف روما يف الوثيقة اليت وضعت خالل امل

اإلجراءات التعاونية املقترحة املقدمة للنظر من جانب املؤمتر أثناء هذه الدورة يف الوثيقة 
SAICM/ICCM.2/10/Add.1 . الطالء يف تقدميها القتراح الرصاص يف املواد السامةفرقة تنسيق ووصفت 

لتعرض األطفال للرصاص بعد التعرض من البرتين وأشارت إىل نقص التشريعات بأنه أكرب مصدر 
وقدم املنتدى احلكومي الدويل . الطالءالالزمة يف معظم البلدان النامية لتنظيم استخدام الرصاص يف 

 الطالءاملعين بالسالمة الكيميائية يف تقدميه لالقتراح معلومات عن قرار صدر باستئصال الرصاص من 
وقدم . ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٩ إىل ١٥مده املنتدى يف دورته السادسة اليت عقدت يف داكار من اعت

  خلطة الطالء إعماالًيف  للتخلص من الرصاصاملنتدى احلكومي الدويل اقتراحاً بإقامة شراكة عاملية
جنة التوجيهية  وضعه فريق عامل خمصص تابع لل،لتنمية املستدامةلجوهانسبريج لتنفيذ القمة العاملية 

واسترعت الواليات املتحدة . SAICM/ICCM.2/INF/29ويرد هذا االقتراح يف الوثيقة . للمنتدى
االهتمام إىل اإلجراءات اليت ميكن تكرارها لتعزيز قدرات البلدان النامية وخاصة يف خفض التأثريات 

  .البيئية والصحية للرصاص
 يف تقدمي قضايا ناشئة أخرى للنظر خالل هذه وقد لوحظ أن بعض أصحاب املصلحة يرغبون  - ١٢

وجيري .  فيه هذه القضاياعرضتولتلبية هذه الرغبة، تقرر إقامة برنامج من األحداث اجلانبية . الدورة
وسيجري تناول قضايا أخرى أثناء . تشجيع أصحاب املصلحة على املشاركة يف األحداث اجلانبية

والغرض من األحداث اجلانبية . ملستوى اليت ستعقد خالل الدورةمناقشات املائدة املستديرة الرفيعة ا
. ومناقشات املائدة املستديرة هو تعزيز التبادل التفاعلي للمعلومات واملناقشات بشأن هذه القضايا

 النظر يف القضايا املقدمة للمناقشة خالل هذه الدورة إال أا مل تعاجل بالتفصيل، يف عملية  أيضاًميكنو
  .األولويات خالل فترة ما بني الدورات القادمةلترتيب 

  اقتراح بشأن طرائق النظر يف القضايا الناشئة يف السياسة العامة يف املستقبل  -ثالثاً 
 تشرين ٢٤ و٢٣ خالل املناقشات غري الرمسية اليت عقدت يف روما يومي خلصلقد   - ١٣

ل هذه الدورة يف اعتماد إجراء طويل  إىل أنه يتعني على املؤمتر أن ينظر خال٢٠٠٨أكتوبر /األول
وقد طلب من األمانة أن تعد . األجل لالضطالع مبهامه فيما يتعلق بالقضايا الناشئة يف السياسة العامة

مشروع اقتراح يف هذا الصدد بالتشاور مع جهات االتصال اإلقليمية وأصحاب املصلحة اآلخرين مع 
 يف روما واخلربات يف تطبيق اإلجراء املتفق على استخدامه األخذ يف االعتبار املناقشات غري الرمسية

املؤمتر يف النظر يف ثالث إىل مخس يرغب ومن املتوقع أن . خالل الفترة املؤدية إىل الدورة الثانية للمؤمتر
  .قضايا ناشئة يف السياسة العامة خالل كل دورة من دوراته يف املستقبل
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 املكون من أربع خطوات لترشيح القضايا الناشئة واستعراضها وتقترح األمانة اإلجراء التايل  - ١٤
،  الترشيحاتيمقدمعلومات أولية من جانب مطلب تقدمي ترشيحات، تقدمي : وترتيب أولوياا

 وترتيب األولويات من خالل التشاور واملشورة من جانب ، الترشيحات بواسطة األمانةوفرزاستعراض 
 إعداد وثائق املؤمتر عن القضايا الناشئة املختارة جزءاً من العمل يف ويكون. أصحاب املصلحة واخلرباء

  . من دورات املؤمتر ذاتهةالتحضري لكل دور

  طلب الترشيحات  -ألف 
نظراً ألن طابع القضايا الناشئة يف السياسة العامة سوف يتباين حبسب منظورات واحتياجات   - ١٥

 ألي حيقية لترشيح القضايا الناشئة عملية مفتوحة  ينبغي أن تكون أي عمل،خمتلف أصحاب املصلحة
وسوف تنشر إجراءات الترشيح على املوقع .  فيهاصاحب مصلحة يف النهج االستراتيجي املشاركة

إرسال نسخة من ينبغي ولتعزيز االتصال على املستوى الوطين، . الشبكي للنهج االستراتيجي
ونظراً ألن القضايا الناشئة يف السياسة العامة . راتيجيالترشيحات إىل جهات االتصال بشأن النهج االست

طلب تسوف لكنها الترشيحات ممكنة يف أي وقت، ولتصبح مسألة سوف تنشأ وتتطور مبرور الوقت، 
. كل دورة للمؤمترالسابقة النعقاد ترة يف الف مثل مرة ،رمسياً من أصحاب املصلحة على فترات حمددة

لترشيح القضايا يف تشجيع الرصد واالستعراض املنتظمني واملناقشات وسوف يفيد هذا الطلب الدوري 
وسوف حيدد موعد ائي لتلقي . الدورية للقضايا الناشئة بني أصحاب املصلحة يف النهج االستراتيجي

ونظراً للخطوات اليت ستعقب ذلك، . الترشيحات إلتاحة الوقت الكايف للخطوات التالية يف اإلجراء
  . املؤمتر اليت ستنظر فيهادورة شهراً من ١٢ إىل ٩لترشيحات قبل سيتعني تقدمي ا

  تقدمي املعلومات األولية من جانب مقدمي الترشيحات  -باء 
سوف يطلب من صاحب املصلحة لدى ترشيح إحدى القضايا الناشئة يف السياسة العامة   - ١٦

 قبل املناقشات غري مستخدمة كانت اليتللنظر من جانب املؤمتر، استكمال استبيان يشمل العناصر 
، وتعكس معايري الفرز اليت وضعت يف تلك ٢٠٠٨أكتوبر /الرمسية اليت عقدت يف روما يف تشرين األول

  :وسوف تتضمن املعلومات األولية اليت يطلبها االستبيان ما يلي. املناقشات
مدى اتساقها مع  ما وخاصةملاذا تعترب القضية املعينة قضية ناشئة يف السياسة العامة   )أ(  

  تعريف القضية الناشئة املشار إليها أعاله؛
ار الواردة حتت الفصل الفرعي الثالث جيم يما مدى استيفاء القضية ملعايري االخت  )ب(  

  أدناه؛
وحيث املقدمون . وصف لإلجراء التعاوين املقترح الذي سيطلب مبا يف ذلك املربرات  )ج(  

رات لإلجراءات التعاونية واليت سوف تتضمن حتديد أي أدوات على النظر يف طائفة عريضة من اخليا
  .ومؤسسات وغري ذلك من اآلليات واملوارد اليت ميكن أن تدعم اإلجراء املقترح
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  استعراض وفرز الترشيحات من جانب األمانة  -جيم 
 يف تصنيف ، وفقاً للمعايري املتفق عليها،سوف تساعد عملية استعراض وفرز الترشيحات  - ١٧

وميكن أن تقوم األمانة بذلك باستخدام . الترشيحات وتقييم فائدا ألهداف النهج االستراتيجي
وقد يرغب . وميكن االتصال مبقدمي الترشيحات لتقدمي أي معلومات ناقصة. املعلومات املتوافرة بالفعل

  :املؤمتر يف اعتماد التقارير التالية وتعديلها حسبما يراه مالئماً
حجم املشكلة وتأثريها على صحة البشر أو البيئة مع مراعاة السكان املعرضني وأي   )أ(  

  ثغرات يف بيانات السمية والتعرض؛
  مدى معاجلة هذه القضية من جانب اهليئات األخرى؛  )ب(  
  مستوى املعارف عن القضية؛  )ج(  
  ؛مشويلمدى ما تتسم به القضية من طابع   )د(  
  جراء املقترح؛إمكانية تنفيذ اإل  )ه(  
عدد كبري من البلدان أو األقاليم وأصحاب املصلحة وال سيما ل القضية فائدةمدى   )و(  

  .البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال
وتوضع نتائج عملية الفرز اليت تقوم ا األمانة يف قائمة للترشيحات مع تزويدها بتفاصيل عن   - ١٨

وميكن جتميع القضايا املماثلة أو وضعها يف جمموعات حىت . دمت بشأن كل معياراليت قُاملعلومات 
وسوف تتاح القائمة .  يف القضايا املماثلة على أساس جمموعات مواضيعية النظرميكن قدر املستطاع

  . إىل تقدمي معلومات ذات صلة بشأااملعنينيللجمهور العام، وميكن دعوة أصحاب املصلحة 

  ترتيب األولويات من خالل التشاور واملشورة من جانب أصحاب املصلحة  -دال 
عقب ترشيح القضايا الناشئة يف السياسة العامة وفرزها واستعراضها من جانب األمانة، قد   - ١٩

يكون من املفيد إشراك الطائفة الكاملة من أصحاب املصلحة بصورة رمسية يف ترتيب أولويات القضايا 
صلة من جانب املؤمتر خالل دورته الثالثة، وإعداد معلومات ومقترحات إضافية للعمل للنظر بصورة مف

 ،وميكن إجراء هذه املشاورات من خالل مكتب املؤمتر. بشأن هذه القضايا املختارة ملواصلة بلورا
 االستشارية وأفرقة العمل بشأن قضايا معينة وحلقات العمل واألفرقة ،واالجتماعات اإلقليمية

وسوف يعتمد املزيج األمثل هلذه النهج، . شاركة الدوائر العلمية وعمل األمانة واخلرباء االستشارينيوم
  . وسائل ضرورية للقيام بنشاطاته الشاملة فيما بني الدوراتمنلمؤمتر ل يترآىإىل حد ما، على ما 

سة العامة ألول مرة يف هذه ونظراً ألن املؤمتر سيضطلع مبهمته املتعلقة بالقضايا الناشئة يف السيا  - ٢٠
الدورة، ال تتوافر أية سوابق ألمناط العمل الذي سيدعو إليه املؤمتر فيما يتعلق باألولويات اخلاصة 

وبعد مراعاة الطائفة الكاملة لإلجراءات التعاونية املمكنة . باإلجراءات التعاونية يف حالة املوافقة عليها
 تنطوي على أن حياط املؤمتر، ببساطة، علماً باألمر ويوزع قد  من جانب املؤمتراالستجابات هذه فإن

وقد .  األمانةاألولويات املتفق عليها وذلك مثالً من خالل وظيفة مركز تبادل املعلومات اليت تضطلع ا
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ينظر املؤمتر أيضاً يف اختاذ إجراءات أكثر فعالية مثل التوصيات غري امللزمة، وطلبات العمل املوجهة إىل 
سية للمنظمات احلكومية الدولية واحلكومات واهليئات العلمية وأصحاب املصلحة يف ئاجهزة الراأل

اتمع املدين أو بدء عملية متابعة حتت إشراف املؤمتر ذاته من خالل أفرقة عمل فيما بني الدورات، 
وبدالً من . لياتواالجتماعات اإلقليمية والدورات التدريبية وجهاز فرعي واألمانة أو غري ذلك من اآل

 لتقدميذلك ميكن أن تستخدم احلكومات واتمع املدين والصناعة دورات املؤمتر باعتبارها فرصاً 
ويف بعض . التزامات حمددة باالضطالع حبلقات عمل فيما بني الدورات وإقامة الشراكات وما إىل ذلك

  .ل العاملية للنهج االستراتيجياحلاالت، قد تكون اإلجراءات املقترحة ذات صلة أيضاً خبطة العم
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  املرفق األول

قائمة بالقضايا الناشئة يف السياسة العامة اليت اقترحتها احلكومات واملنظمات لينظر فيها 
  املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية خالل دورته الثانية

  احلكومات
  )إقليم أفريقيا(الوقود احليوي   - ١
  )إقليم أفريقيا(ترونية النفايات اإللك  - ٢
  )إقليم أفريقيا(تغري املناخ   - ٣
  )إقليم أفريقيا(النفايات احملتوية على معادن ثقيلة   - ٤
التنسيق اإلقليمي بشأن املوافقة املسبقة عن علم عن الواردات والصادرات من املواد والنفايات   - ٥

  )البحرين(الكيميائية اخلطرة 
  )بيالروس(بتة والسامة القابلة للتراكم أحيائياً إدارة خماطر املواد الثا  - ٦
  )بوركينا فاسو(إدارة املواد الكيميائية املتقادمة   - ٧
فرنسا بوصفها رئيساً ( يف املنتجات  املتضمنةاالحتياجات من املعلومات عن املواد الكيميائية  - ٨

  )لالحتاد األورويب
  )يابانال(تقييم السالمة للمواد الكيميائية القائمة   - ٩

  )اليابان (تقاسم البيانات ذات الصلة بالسالمة الكيميائية  - ١٠
  )اليابان( يف املنتجات  املتضمنةاملواد الكيميائية  - ١١
  )اليابان( والزئبق النونيةاإلدارة السليمة للمواد النوعية واملواد   - ١٢
رو حلقي اهلكسان يف  سداسي كلوومراتزيالنقاط الساخنة النامجة عن التخزين املؤقت أل  - ١٣

  )مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة(مواقع دفن املواد الكيميائية العضوية 
  )بريو(النفايات اإللكترونية   - ١٤
) التثقيف، املواد الكيميائية املتقادمة، التوسيم/التوعية(حتديات إدارة املواد الكيميائية يف ساموا   - ١٥

  )ساموا(
  )أوكرانيا (املهجورةاملبيدات ) مفعولإبطال (استخدام   - ١٦
الواليات املتحدة (تعزيز القدرة على معاجلة الرصاص، والكادميوم من خالل العمل التعاوين   - ١٧

  )األمريكية
  )الواليات املتحدة األمريكية(إدارة املواد الكيميائية كاملة الفلورة وحتويلها إىل بدائل آمنة   - ١٨

  ة واملنظمات واموعات غري احلكوميةاملنظمات احلكومية الدولي
قائمة املواضيع اليت حددها املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية خالل دورته   - ١٩

  اخلامسة
  )املنتدى( يف سياق السالمة الكيميائية يتطبيق النهج التحوط  - ٢٠
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  )املنتدى(ي؟ هل مثة حاجة إىل مزيد من العمل العامل: املعادن الثقيلة  - ٢١
  )املنتدى(اللعب والسالمة الكيميائية   - ٢٢
  )املنتدى( املصنعة يةنوالنان واملواد  النانوتكنولوجيا  - ٢٣
  )املنتدى(مواد اإلحالل والبدائل   - ٢٤
االنتقال الدويل للرصاص والكادميوم عن طريق التجارة، هل يشكل ذلك قلقاً دولياً؟   - ٢٥

  )املنتدى(
العناصر الرئيسية الستراتيجيات احلد من خماطر املبيدات : تكاملة لعوائل املرضاإلدارة امل  - ٢٦

  )املنتدى(
  )املنتدى(تغري املناخ واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية   - ٢٧
الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد ( املصنعة يةنوالنانسالمة املواد   - ٢٨

  )الكيميائية
سهام يف مناقشة القضايا الناشئة يف السياسة العامة اجلديدة املرشحة اليت سيجري تناوهلا يف اإل  - ٢٩

  )برنامج األمم املتحدة للبيئة(الدورة الثانية للمؤمتر 
األدوار واملسؤوليات اإلضافية لقطاع الصحة نتيجة الزدياد إنتاج واستخدام املواد الكيميائية   - ٣٠

  )منظمة الصحة العاملية(بلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال يف البلدان النامية وال
اللجنة االستشارية لألعمال (انبعاثات حامض األيكتانيك كامل الفلورة واحلد من اإلطالقات   - ٣١

  )والصناعة التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
وطين للملوثات ونقل اإلطالقات لدعم تنفيذ النهج تعزيز القدرات الوطنية على تصميم سجل   - ٣٢

شبكة املنظمات غري احلكومية (االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف جورجيا 
  )البيئية يف القوقاز

منظمة إكو توكس ( تقييم املخاطر واحلد من املخاطر بالنسبة للمواد الكيميائية ذات األولوية  - ٣٣
  )عنية بالبيئة والصحةغري احلكومية امل

 املصلحة من خالل أصحاب جلميع  بطريقة مفهومةعن املواد الكيميائية تعزيز املعلومات  - ٣٤
 وحدة حبوث الصحة املهنية والبيئية يف  ( الفهميف احلق – القدرة على الفهم اختبارمبادرات 

  )جامعة كيب تاون
فرقة (  اية املطافيف النامية والتخلص منها  البلدانيف الطالء يف الرصاص استخدام استمرار  - ٣٥

  )املواد السامةتنسيق 
رابطة (مراقبة ورصد املخاطر اليت يتعرض هلا األطفال من املواد الكيميائية، وعمل األطفال   - ٣٦

  )املستهلكني يف زامبيا
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  املرفق الثاين

اداً للدورة الثانية موجز العمل الذي نفذ بشأن القضايا الناشئة يف السياسة العامة استعد
  للمؤمتر

  عرض عام للتقدميات املتلقاة  -أوالً 
استعداداً لنظر املؤمتر يف القضايا الناشئة يف السياسة العامة خالل دورته الثانية، أعدت األمانة   - ١

القضايا ’’ يقترح من خالهلا أصحاب املصلحة بالنهج االستراتيجي أداةاستبياناً موجزاً الستخدامه 
وميكن االطالع على نسخة من االستبيان على .  للنظر من جانب املؤمتر‘‘ئة يف السياسة العامةالناش

ويرجى من أصحاب املصلحة تقدمي القضايا . )www.saicm.org(املوقع الشبكي للنهج االستراتيجي 
  .٢٠٠٨أغسطس / آب٣١ املقترحة قبل

ت بشأن القضايا الناشئة يف السياسة العامة من الواحد والعشرين من أصحاب وصلت تقدميا  - ٢
  : التالينياملصلحة

إقليم أفريقيا، من اجتماعه اإلقليمي الثاين بشأن النهج االستراتيجي الذي عقد يف دار   )أ(  
  ؛٢٠٠٨يوليه / متوز١٧ و١٦السالم يومي 

بوصفها رئاسة االحتاد (سا حكومات البحرين وبيالروس وبوركينا فاسو وفرن  )ب(  
واليابان ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وبريو وساموا وأوكرانيا والواليات املتحدة ) األورويب
  األمريكية؛
  املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية؛  )ج(  
  الكيميائية؛الربنامج املشترك بني املنظمات املعين باإلدارة السليمة للمواد   )د(  
برنامج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية املشترك بني منظمتان مشاركتان من   )ه(  

   برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العاملية؛املنظمات،
اللجنة االستشارية لألعمال والصناعة التابعة : ست منظمات وأفرقة غري حكومية  )و(  

امليدان االقتصادي، شبكة املنظمات غري احلكومية البيئية يف القوقاز، منظمة ملنظمة التعاون والتنمية يف 
أيكوتوكس غري احلكومية املعنية بالبيئة والصحة، وحدة حبوث الصحة املهنية والبيئية يف جامعة كيب 

  . ورابطة املستهلكني يف زامبيااملواد السامةفرقة تنسيق تاون، جنوب أفريقيا، 
ت وصفاً موجزاً للقضايا الناشئة يف السياسة العامة واإلجراءات ذات الصلة وتوفر التقدميا  - ٣

  .املتخذة، واألسباب اليت تستدعي اختاذ إجراءات تعاونية، واإلجراءات التعاونية املقترحة
 املسائل اليت قد تقع ضمن تعريف القضايا الناشئة يف اتساعوتعكس القضايا املطروحة مدى   - ٤

ليت اتفق عليه خالل املناقشات غري الرمسية يف روما، وطرحت لينظر فيها املؤمتر يف هذه السياسة العامة ا
ويركز عدد من التقدميات على مواد كيميائية حمددة مثل املواد الكيميائية كاملة الفلورة مع . الدورة

http://www.saicm.org
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أو السامة، واملواد خماطرها النوعية وخواص خماطرها مثل املواد الكيميائية الثابتة واملتراكمة بيولوجيا 
الكيميائية اليت تفرض خماطر نوعية يف خمتلف مراحل دورات حياا مثل املواد الكيميائية املتضمنة يف 

واسترعت التقدميات األخرى االهتمام إىل . الطالءاملنتجات، واملعادن الثقيلة يف النفايات، والرصاص يف 
ائية مبا يف ذلك حتديات إدارة املواد الكيميائية يف ساموا، املسائل النوعية املتعلقة بإدارة املواد الكيمي

والتنسيق اإلقليمي بشأن املوافقة املسبقة عن علم بالنسبة للواردات والصادرات من النفايات اخلطرة، 
  واحلاجة إىل تعزيز القدرات يف قطاع الصحة

تطهري احمللية والوطنية، وتعتمد اإلجراءات املتخذة على القضية املطروحة وتتضمن عمليات ال  - ٥
والتدابري الوطنية مثل الضوابط التشريعية، ووضع معايري علمية واستراتيجيات االختبار لتحديد اخلواص 
اخلطرة احملددة، وتبادل املعلومات، واإلجراءات اإلقليمية اليت تدعمها االلتزامات واألهداف السياسية، 

 مثل برامج الرعاية يف إطار الصناعة وإجراءات وحلقات العمل الدولية، ووضع إجراءات طوعية
املنتديات احلكومية الدولية مبا يف ذلك البيانات السياسية وااللتزامات بالعمل، وبدء برامج العمل الدولية 

  .التعاونية
وكانت األسباب اليت قدمت لتربير اإلجراءات التعاونية تشمل حجم وأمهية املشكلة املعينة   - ٦

ليت تتعرض هلا الفئات املعرضة مبا يف ذلك األطفال، واالفتقار إىل التعاون الدويل فيما مثل املخاطر ا
، واحلاجة األقاليميتعلق بالقضايا املشتركة عادة، والتأثريات العابرة للحدود اليت تتجاوز أحد البلدان أو 

مبا يف ذلك تعزيز (ليها إىل االتفاق بشأن كيفية تنفيذ السياسات الدولية والصكوك القانونية املتفق ع
، واحلاجة إىل احلد املتسارع من املخاطر من خالل تنفيذ استراتيجيات بديلة إلدارة )تنفيذها وفعاليتها

املخاطر، وزيادة استخدام التكنولوجيات اجلديدة، واستخدام املواد الكيميائية اجلديدة اليت قد ال تكون 
 بالنسبة هلا، والتأثريات اليت تلحق بصحة البشر من جراء األمناط  كافيةج تقييم املخاطر وإدارا احلالية

  .املتغرية يف استحداث واستخدام املواد الكيميائية
. وتوفر التقدميات أيضاً وصفاً موجزاً لإلجراءات التعاونية املقترحة وخيارات تلك اإلجراءات  - ٧

 حني يطلب آخرون وضع أمناط ويقترح بعض أصحاب املصلحة إجراءات على املستوى اإلقليمي يف
ويف كثري . من املعلومات والتوجيه أو يطلبون أن تتخذ هذه اإلجراءات لتعزيز القدرات وتعبئة املوارد

ويف العديد . من األحيان، كانت التقدميات تشري إىل جمموعة أو عدد من اإلجراءات التعاونية املترابطة
  .ذا االمن احلاالت كانت التقدميات غري كاملة يف ه

  استعراض وفرز التقدميات  -ثانياً 

  الفرز يف ضوء معايري االختيار اليت وضعت خالل املناقشات غري الرمسية  -ألف 
بغية توفري أساس ملواصلة النظر يف أولوية كل قضية مرشحة من القضايا الناشئة يف السياسة   - ٨

  :ية اليت عقدت يف روماالعامة، وضعت املعايري التالية خالل املناقشات غري الرمس
حجم املشكلة وتأثرياا على صحة البشر والبيئة مع مراعاة السكان املعرضني وأي   )أ(  

  ثغرات يف بيانات السمية والتعرض؛
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  مدى معاجلة هذه القضية من جانب اهليئات األخرى؛  )ب(  
  مستوى املعارف عن القضية؛  )ج(  
  ؛مشويلمدى ما تتسم به القضية من طابع   )د(  
  إمكانية تنفيذ اإلجراء املقترح؛  )ه(  
دد كبري من البلدان أو األقاليم، وأصحاب املصلحة وال سيما لع القضية فائدةمدى   )و(  

  .البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال

  إعداد قائمة مفصلة عن التقدميات  -باء 
لفورية اليت اختذا عقب املناقشات غري الرمسية يف أعدت األمانة، كأحد إجراءات املتابعة ا  - ٩

وترد القائمة يف . روما، قائمة مفصلة بالقضايا الناشئة يف السياسة العامة اليت اقترحها أصحاب املصلحة
. (www.saicm.org)وتتوافر على املوقع الشبكي للنهج االستراتيجي  .SAICM/ICCM.2/INF/33الوثيقة 

 إليها معلومات تكميلية وحواشي يف وقت افاألمانة مشروع القائمة، وأضواستعرض فريق أصدقاء 
 كانون ١٢نوفمرب و/ تشرين الثاين٢٧ مييوبعد الحق لكي تعكس املؤمترات اليت عقدت عن 

  .٢٠٠٨ديسمرب /األول
ا  فئة حىت ميكن النظر يف القضاي٢٢وتنظم القائمة وتقدم القضايا الناشئة يف السياسة العامة يف   - ١٠

فعلى سبيل املثال، ميكن ربط ثالث من القضايا الناشئة األربع للدورة احلالية بأكثر من . املتماثلة معاً
الحظة قصرية توفر معلومات متاحة قد تكون م تقدمي بكل ولذا يرفق. مقدم ترشيحات أصلي واحد

 املفصلة بطريقة شفافة وذه الطريقة، من املتوخى أن تنقل القائمة. يدة ملواصلة النظر يف القضيةفم
  .املعلومات ذات الصلة مبواصلة استعراض التقدميات

وقد استخدمت القائمة املفصلة للتقدميات بشأن القضايا الناشئة يف السياسة العامة خالل   - ١١
  . فريق أصدقاء األمانة باعتبارها أداة لفرز التقدميات يف ضوء املعايري املتفق عليهامعاملشاورات 

  خلربات يف استخدام معايري االختيارا  -جيم 
قد تكون بعض اخلربات املكتسبة من استخدام القائمة املفصلة متصلة باستخدام معايري   - ١٢

  .فقد أدرجت مالحظات يف القائمة املفصلة لتسجيل هذه اخلربات. االختيار يف املستقبل
مدى معاجلة ’’) ب(يل ومها املعيار ارين بالكامل يف مرحلة الفرز األوعيمل يكن ممكناً تطبيق م  - ١٣

ففي حالة املعيار . ‘‘إمكانية تنفيذ اإلجراءات املقترحة’’) ه( واملعيار ‘‘القضية يف اهليئات األخرى
 بالوسع مل يكن إال انه له عالقة بالقضية قد يكون الذي حتديد العمل اجلاري ميكن، كان )ب(

وبالنسبة . د عاجل القضية املطروحة بصورة كاملة إذا كان ذلك العمل قبشأن ماتقييم الاستكمال 
، كذلك فإنه يف حني اقترحت اإلجراءات وقت التقدمي األول، فإا كانت توضع يف كثري )ه(للمعيار 

 بصلة اإلجراءات اإلدراكوعالوة على ذلك، فإنه يف حني ميكن . من األحيان بصورة غري كاملة
تيسر تقييم الطابع العملي لإلجراءات واملوارد، وغري ذلك من املقترحة مبهام املؤمتر، مل يكن من امل

http://www.saicm.org)
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 بالنسبة للمعيارين إجراء املزيد من ىومن املتوخ. االحتياجات، ومصاحل الشركاء احملتملني بصورة كاملة
وسوف تدرج هذه . التشاور واحلصول على املشورة من أصحاب املصلحة عقب خطوة الفرز األولية

ترتيب األولويات من ’’للعملية اليت تقترحها األمانة للمستقبل، يف اخلطوة الرابعة  بالنسبة ،االعتبارات
  .‘‘خالل املشاورات واملشورة من أصحاب املصلحة

  حتديد القضايا للنظر فيها بالتفصيل  -دال 
 كانون ١٢نوفمرب و/ تشرين الثاين٢٧ مييو بعدعقد فريق أصدقاء األمانة مؤمترين عن   - ١٤

 الستعراض القائمة املفصلة للتقدميات اليت أعدا األمانة، ولتبادل اآلراء مع ٢٠٠٨ ديسمرب/األول
األمانة بشأن القضايا الناشئة يف السياسة العامة اليت سيجري النظر فيها بالتفصيل خالل الدورة احلالية 

  .للمؤمتر
.  االختياروأعرب أعضاء الفريق عن وجهات نظر بشأن مدى استيفاء كل قضية ملعايري  - ١٥

 القائمة املفصلة األولويات اليت تسندها تعكسوأوضح األعضاء من إقليم أفريقيا أم يريدون أن 
على النحو الذي ووفق عليه يف االجتماعات اإلقليمية مثلما حدث يف (األقاليم لبعض القضايا 

املختارة للمؤمتر منظورات كما أشري إىل ضرورة أن تنقل القضايا ). االجتماع اإلقليمي الثاين ألفريقيا
وألغراض تطبيق . كل من البلدان املتقدمة والبلدان النامية إزاء ما يشكل قضايا ناشئة يف السياسة العامة

تعريف القضية الناشئة يف السياسة العامة ومعايري الفرز املقترحة، اتفق على أن الدوائر العاملية املعنية 
، وإن ‘‘ املصنعةيةنوالنانتكنولوجيا النانو واملواد ’’ كاملة بقضية باملواد الكيميائية ليست على دراية

 مل تعاجل بعد على الصعيد الدويل، وأن قضييت ‘‘ يف املنتجات املتضمنةاملواد الكيميائية’’قضية 
  . تنطوي على شواغل خاصة ومباشرة للبلدان النامية‘‘الطالءالرصاص يف  ’’ و‘‘النفايات اإللكترونية’’

  معلومات إضافية عن القضايا املقترحة للنظر يف الدورة الثانية للمؤمتر  -ثالثاً 
تتوافر، لكل قضية من القضايا الناشئة يف السياسة العامة املقترح النظر فيها بالتفصيل يف هذه   - ١٦

الدورة، وثيقة إعالمية تقدم معلومات أساسية ذات صلة من بينها تقييم للقضية يف ضوء معايري 
وعالوة على توفري معلومات عن القضايا األربع، قد توفر هذه الوثائق فرصة الستعراض مدى . راالختيا

  .اآلنالطابع العملي ملعايري االختيار اليت استخدمت حىت 
________________   


