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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

معلومات أساسية عن القضايا الناشئة يف السياسة العامة املتعلقة بتكنولوجيا النانو ومواد 
  النانو املصنعة

  مذكرة من األمانة
القضايا الناشئة يف عن  املذكرة، مواد أساسية مهمة تتشرف األمانة بأن تعمم، يف مرفق هذه  - ١

السياسة العامة املتعلقة بالتكنولوجيا النانونية وباملواد النانونية املصنعة، على النحو املوجز يف الوثيقة 
SAICM/ICCM.2/10 . ا الواردة دون إجراءوتقدم هذه املواد األساسية لفائدة املشاركني وتنسخ بصور

والسيد جيم ) سويسرا(هذه املواد السيد جورج كارالغانيس إعداد وقد قام بتيسري . حترير رمسي
  ).الواليات املتحدة األمريكية(ويلليس 

وقد وضعت هذه املادة على أساس البيانات األصلية اليت وردت عن هذه القضية من أصحاب   - ٢
أكتوبر / تشرين األول٢٤ و٢٣عقدت يف روما يف يومي املصلحة قبيل املناقشات غري الرمسية اليت 

وعند إعداد هذه الوثيقة، اتبع ميسروها التوجيهات اإلضافية اليت وضعها فريق ختطيط غري . ٢٠٠٨
رمسي هو فريق أصدقاء األمانة وأتاحوا الفرصة ألصحاب املصلحة يف النهج االستراتيجي من إبداء 

ودف .  على موقع النهج االستراتيجي على اإلنترنتساسيةاد األتعليقام وذلك من خالل إتاحة املو
املواد األساسية إىل توضيح كيفية استيفاء هذه القضية ملعايري الفحص اخلاصة بقضايا السياسة العامة 

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1.  
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الناشئة اليت وضعت خالل املناقشات غري الرمسية وإلعطاء املربرات لإلجراءات التعاونية املقترحة الواردة 
  .، بشأن هذه القضيةSAICM/ICCM.2/10/Add.1 ةلوثيقيف ا
وسوف تتاح للمشاركني الفرصة ملناقشة املواد األساسية يف جلسة إحاطة تقنية تعقد من   - ٣

  .٢٠٠٩مايو / أيار١٠من يوم األحد  ٠٠/١ إىل الساعة ٣٠/٩الساعة 
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  املرفق

بالتكنولوجيا متناهية "املعلومات األساسية ذات الصلة بقضايا السياسات الناشئة املتعلقة 
  "املواد متناهية الصغر املصنعة"و" الصغر
  مقدمة

اد متناهية الصغر املصنعة تشكل قضية حبد ذاا بعد مل تكن التكنولوجيا متناهية الصغر واملو  -١
النهج االستراتيجي "وبالتايل فإن " للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية"انعقاد الدورة األوىل 

غري أنه اعتباراً من عام . مل يتناول موضوع التكنولوجيا املتناهية الصغر" لًإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
 تطورت هذه التكنولوجيا بسرعة وكذلك األمر بالنسبة للمعارف املتصلة مبخاطرها احملتملة ٢٠٠٦

  .على البيئة والصحة والسالمة
وتركز هذه الوثيقة على صحة اإلنسان واعتبارات سالمة البيئة واملنافع البيئية احملتملة عالوة   -٢

واهلدف من الوثيقة هو إذكاء الوعي بشأن . ديدةعلى التحديات االجتماعية واالقتصادية واألخالقية اجل
وتتضمن الوثيقة . أحدث ما مت التوصل إليه يف هذا اال حىت اآلن واقتراح إجراءات تعاونية للمستقبل

وقد أرفقت ا قائمة باإلجراءات التعاونية املمكنة . قائمة مبراجع الوثائق األساسية للمزيد من االطالع
  .يف املستقبل

ترب التكنولوجيا متناهية الصغر تكنولوجيا متكينية يتوقع أن حتدث تغيريات رئيسية يف العديد تع  -٣
وسوف تساهم يف إنتاج مواد وأجهزة . من القطاعات االقتصادية بدءاً من الطب وحىت الطاقة

وهنالك، رهناً مبجال التطبيق ذي الصلة، مواعيد خمتلفة للشروع يف عملية . ومنتجات جديدة شىت
وقد طرح اجليل . تصنيع النماذج األولية منها وطرح التكنولوجيا متناهية الصغر جتارياً يف األسواق

األول من هذه املنتجات يف السوق بالفعل على شكل طالءات، ومنتجات تغليف، ومواد جتميل، 
ية، وأجهزة طبية وأدوات تشخيصية، وثياب وأدوات مرتلية، وعبوات لألغذية، واملواد البالستيك

أما املنتجات األكثر تعقيداً من قبيل املواد الصيدالنية، وأدوات التشخيص وختزين . وحمفزات الوقود
  .وإنتاج الطاقة فمازالت يف مرحلة التطوير اآلن

ومن املالحظ باإلضافة إىل االستعماالت التجارية األخرى أن املواد متناهية الصغر املصنعة   -٤
جي بالغ األمهية ينطوي على إمكانية احلد من التلوث بصورة كبرية، تفضي إىل إحراز تقدم تكنولو

وقد بدأ استخدام بعض هذه . وحتسني توليد الطاقة، وختزينها واستعماهلا، وحتسني صحة اإلنسان والبيئة
وتشمل . التكنولوجيات بالفعل يف حني مازالت تكنولوجيات أخرى قيد التطوير من الناحية التجارية

  : ذلك ما يلياألمثلة على
توليد الطاقة اخلضراء باستخدام حمطات أكثر كفاءة لتجميع الطاقة الشمسية باستخدام  •

الفوالرينات والتوربينات اهلوائية األخف وزناً واألكثر قوة اليت حتتوي على أنابيب الكربون 
 املتناهية الصغر؛
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 الكربون متناهية الصغر البطاريات احملسنة باستخدام مواد األقطاب متناهية الصغر كأنابيب •
واألغشية ذات البنية متناهية الصغر واليت تيسر تطوير مركبات هجينة حمسنة واملركبات 
الكهربائية املمكن شحنها بصورة مباشرة وعلى حنو أسرع من مقابس السيارات وبدورات 
شحن أطول وتفريغ أكثر، مع خفض استهالك الوقود األحفوري واحلد من توليد 

حيث يتم ختزين " ذكية"وقد يتيح هذا التقدم الفرصة لتطوير شبكات كهربائية . اتاالنبعاث
الطاقة اخلضراء باستخدام بطاريات السيارات املمكن وصلها مبصدر التيار الكهربائي 

 مباشرة؛
وميكن ملعدن احلديد متناهي الصغر أن خيفض بصورة مباشرة من التلوث البيئي، وذلك على  •

صالح املواقع امللوثة بنفايات الكلور العضوية وتطبيقات من قبيل السطوح سبيل املثال، باست
 اليت تنظف نفسها ذاتياً خلفض مستويات أوكسيد النتروجني يف املدن؛

وميكن استخدام أنواع الصلصال متناهية الصغر كبديل عن معوقات التوهج املتحدة بالربوم  •
 املتصلة بسالمة البيئة وصحة اإلنسان؛دف التخلص منها تدرجييا بالنظر إىل الشواغل 

وميكن استعمال أوكسيد السرييوم كأحد مضافات الوقود خلفض االنبعاثات اهلبائية وزيادة  •
 فعالية الوقود؛

وميكن أن ختفض احملفزات متناهية الصغر النفايات املتولدة والطاقة املستهلكة يف عدد كبري  •
 من العمليات الصناعية؛

 كبري من املواد متناهية الصغر كمواد تغليف، ولتوفري بدائل عن املواد وميكن استخدام عدد •
الكيميائية، يف الوقت الذي يتم فيه حتسني فترة دوامها ووظائفها باملقارنة مع التكنولوجيات 

 القدمية؛
وتتم معاجلة هذا اجلانب (وميكن استخدام املواد متناهية الصغر يف توفري وإدارة املياه النظيفة  •

إطار مشروع الفرقة العاملة املعنية بالتكنولوجيا متناهية الصغر للنهوض بالتكنولوجيا يف 
  ).متناهية الصغر ملواجهة التحديات العاملية

وينبغي، لدى النظر يف البدء باستخدام املواد املتناهية الصغر املصنعة يف التجارة لتحقيق املنافع   -٥
عتبار الواجب أيضاً لآلثار الصحية أو البيئية املمكنة املترتبة على البيئية احملتملة، أن تويل البلدان اال

ويشمل ذلك اآلثار احملتملة . استخدام املواد متناهية الصغر على هذا النحو خالل كامل دورة بقائها
ب، املترتبة على إنتاج املواد املتناهية الصغر، عالوة على التخلص من املواد املتناهية الصغر اليت قد تتطل

على سبيل املثال، وضع برامج جديدة إلبالغ القائمني على إعادة التدوير باألخطار أو اهلواجس 
  .اجلديدة املتصلة بالتخلص منها

  معلومات أساسية
لقد أطلق املنتدى احلكومي الدويل لسالمة املواد الكيميائية اسم املواد املتناهية الصغر على القضية   -٦

املواد املتناهية الصغر املصنعة : ومسيت القضية. ابان اسم اإلدارة السليمة ملواد حمددةقيد  البحث وأطلقت الي
املنتدى "وأشار . (OIMC)من جانب الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 

النامجة عن النهج يف عرضه إىل التحديات اجلديدة، وخصوصا يف جمال الصحة والسالمة، "  احلكومي الدويل
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حيث . اجلديد يف جمال التكنولوجيا متناهية الصغر واحلاجة إىل فهم وتفادي املخاطر واحلد منها وتدبرها
إىل التحديات النامجة عن تقييم سالمة املواد املتناهية الصغر، وضرورة " (IOMC)الربنامج املشترك "أشار 

. مة والعمل التعاوين الدويل املضطلع به ذا اخلصوصمراجعة الطرق املستخدمة يف اختبار وتقييم السال
وأشارت اليابان إىل االستخدام الواسع النطاق للمواد متناهية الصغر وعدم وجود تقييم كامل للمخاطر 

  .الصحية والبيئية يف هذا املضمار
مة، وقد استهلت وتعترب التكنولوجيا متناهية الصغر واملواد متناهية الصغر املصنعة قضية ناشئة وها  -٧

 األنشطة الدولية لتناول هذه القضية، مع أن املواد (OECD)منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
" املنظمة"متناهية الصغر والتكنولوجيا متناهية الصغر تستعمالن على نطاق واسع أيضاً يف بلدان غري بلدان 

زد .  وبني البلدان غري األعضاء فيها(OECD) بني املنظمة ومن األمهية مبكان تقاسم هذا العمل. املذكورة
على ذلك أنه قد جيدر االضطالع بأنشطة إضافية تشمل التعاون الدويل، للمساعدة على استعمال املواد 

فاهلدف من النهج . متناهية الصغر املصنعة والتكنولوجيا متناهية الصغر بطريقة مستدامة ومفيدة
 حىت اآلن هو توفري إطار السياسات الشامل (SAICM)دولية للمواد الكيميائية االستراتيجي لإلدارة ال

لسياسة املواد الكيميائية وإدارة املواد الكيميائية عل حنو سليم، لكنه ال يتناول بعد هذا اال املتزايد 
واالستراتيجية  من إعالن ديب، (SAICM)ويتألف النهج االستراتيجي . األمهية يف إدارة املواد الكيميائية

" جمموعة أدوات طوعية"وتعترب خطة العمل العاملية هذه . (GPA)السياسية الشاملة وخطة العمل العاملية 
ومن . تلخص األنشطة املمكنة اليت ميكن أن ختتارها البلدان لتناول ااالت اليت حددا كأولويات

، مبا يف ذلك من خالل "اخلطة" لتنفيذ هذه إطاراً داعماً دولياً" النهج االستراتيجي"املفترض أن يوفر 
مساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية على وضع وتنفيذ سياسات وأنشطة 
ملموسة حيث أن القيام ذه األنشطة يف إطار خطة العمل العاملية ميكن أن يساعد البلدان على معاجلة 

وقد يرغب املؤمتر . سياسات مناسبة، واحلصول على الدعم هلذه السياساتهذه القضية، ووضع وتنفيذ 
 يف النظر فيما إذا كان يتعني تعديل خطة العمل العاملية )ICCM)الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية 

  .املصنعةوكيفية تعديلها حبيث تتناول األنشطة املتصلة بالتكنولوجيا متناهية الصغر واملواد متناهية الصغر 

  أبعاد املشكلة

  املخاطر بالنسبة لصحة اإلنسان واملخاطر اإليكولوجية
تثري بعض اخلصائص الفريدة اليت جتعل اجلسيمات متناهية الصغر املصنعة صاحلة لتطبيقات   -٨

وتتأثر مسية ومصري . معينة أيضاً التساؤالت حول تأثري هذه اجلسيمات على صحة اإلنسان والبيئة
 متناهية الصغر بشىت اخلواص الفيزيائية الكيميائية من قبيل حجم وشكل وسطح اجلسيمات اجلسيمات

وتؤثر هذه العوامل أيضا على متثّل . متناهية الصغر، كحمولة اجلسيمة وسطحها وتفاعلها ونوع غالفها
جلسيمات ومع تزايد أعداد املنتجات املصنوعة من ا. وتوزع اجلسيمات متناهية الصغر يف جسم اإلنسان

متناهية الصغر، وحتديد استعماالا اجلديدة، قد يزداد أيضاً احتمال تعرض اإلنسان وانطالق اجلسيمات 
لكننا ال نبدأ من نقطة . ذات احلجم متناهي الصغر يف البيئة رهناً بثباا وغري ذلك من اخلصائص

ت اليت يتم استنشاقها تلحق الصفر، واملثال على ذلك أنه من املعروف منذ عقود كثرية أن اجلسيما
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أما كيفية تشابه اجلسيمات املتناهية املصنعة . الضرر بالرئتني وبطانة الشرايني، واجلهاز القليب الوعائي
مع، أو اختالفها عن، اجلسيمات ذات احلجم متناهي الصغر الطبيعية أو العارضة، وكيف ختتلف عن 

حيث أننا مازلنا يف مستهل فهم تأثري . اجلارية حالياًمقابالا األكرب حجماً فمازالت موضوع البحوث 
  .املواد متناهية الصغر على صحة اإلنسان والبيئة

وقد بدأنا نكتشف، باإلضافة إىل جرعة اجلسيمات متناهية الصغر وتركيب عناصرها، أن   -٩
جلسيمات عوامل مثل مساحة سطحها، ووظيفة السطح، وامليل إىل التكدس والتكوم، وشكل وبنية ا

ومع ذلك، فإنه ال يعرف . ومحولة سطوحها قد تؤثر على توزعها يف كامل اجلسم، ومسيتها احملتملة
فيما يتعلق مبعظم اجلسيمات متناهية الصغر، عالوة على معظم املواد الكيميائية تقريباً، كيف يتمثلها 

 التعرض اليت ميكن أن ومازالت مستويات. اجلسم، وكيفية توزعها، واستقالا وتراكمها وفرزها
وميكن أن يساعد وضع مناذج . تترتب عليها آثار ضارة بالنسبة لصحة اإلنسان أو البيئة غري معروفة

ومثة . حركية على تقدير اجلرعات الواقعية من اجلسيمات يف األجهزة املستهدفة اليت ميكن أن تتأثر ا
نفسها النظر أيضاً يف اآلثار احملتملة على صحة عقدة أخرى هنا، إذ أنه يتعني باإلضافة إىل اجلسيمات 

  .اإلنسان والبيئة النامجة عن نواتج إحنالهلا وكذلك تفاعلها مع امللوثات األخرى
ويعترب فهم إمكانية تعرض اجلسيمات متناهية الصغر والسمية املرتبطة بذلك للنظم البيولوجية   -١٠

واملثال على ذلك أن . بدأ االضطالع ا بالفعلضرورة قصرية األمد وهامة يف جمال البحوث اليت 
فالرئتني تشكالن . الرئتني تشكالن أول األماكن اليت تستهدفها اجلسيمات متناهية الصغر املستنشقة

سطحاً معرضاً هائالً وحيث ميكن أن تدخل منه بعض اجلسيمات متناهية الصغر املستنشقة جمرى الدعم 
وعلينا بعد أن نكتشف أية جسيمات حممولة باهلواء قابلة . نسجة األ- الدم -عن طريق حاجز اهلواء 

. لالستنشاق كجسيمات متناهية الصغر، مبا يف ذلك نتيجة ميل هذه اجلسيمات إىل التراكم أو التكدس
وباملثل، فاليزال من غري املعروف بعد إىل أي حد تتحلل اجلسيمات املتكدسة إىل جسيمات أدق يف 

  .تنشاقها أو ابتالعهاجسم اإلنسان بعد اس
وباإلضافة إىل الرئتني، يشكل اجللد سطح استيعاب حمتمل يف أعقاب التعرض عن طريق اجللد   -١١

كما هو احلال بالنسبة ملستحضرات التجميل، وحاجبات األشعة الشمسية، واأللبسة املشربة (
جللد السليم حيمي اجلسم وقد أظهرت الدراسات أن ا). باجلسيمات متناهية الصغر، ويف أماكن العمل
 يف حاجبات (TiO2)كما هو احلال بالنسبة للتيودونيوم (بفعالية وكفاءة ضد اجلسيمات متناهية الصغر 

غري أن جسيمات أخرى قد تنفذ من خالل اجللد عرب حوائل اجللد السليم أو غري ). األشعة الشمسية
غري أنه إذا مل تسفر تطبيقات . اجللدالسليم، وال يوجد أي استنتاج عام خبصوص النفاذ من خالل 

اجلسيمات على اجللد عن تعرض اخلاليا احلية، فعلينا النظر يف نتائج الدراسات التمهيدية املتعلقة 
باملخاطر باستخدام احليوانات أو املزارع اخللوية حيث تشري التقارير إىل اإلجهاد التأكسدي 

ة بسبب البريوكسيد الشحمي بعد التعرض للجسيمات واالستجابات االلتهابية ومتزق األغشية اخللوي
  .متناهية الصغر

وكما هو احلال بالنسبة لسبل التعرض األخرى، فإنه مل يتم اختبار ابتالع املواد متناهية الصغر   -١٢
وكما تبني بعض الدراسات العلمية فإنه ما أن يتم ابتالع . عن طريق الفم على النحو الكايف حىت اآلن
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وقد لوحظ ازدياد امتصاص . متناهية الصغر حىت يتم تفريغها بصورة فعالة عن طريق األمعاءاجلسيمات 
  .عن طريق اجلدار املعوي لدى الفئران)  نانوغرام١٠٠<(اجلسيمات الصغرية جداً 

وتفيد الدراسات بأنه مىت دخلت اجلسيمات النانوية جمرى الدم ميكن أن تنتقل يف أحناء اجلسم   -١٣
وعلى النقيض . ا األعضاء واألنسجة مبا فيها الكبد والطحال والكليتني ونقي العظم والقلبوأن تتمثله

من اجلسيمات األكرب حجماً فقد يتم امتصاص اجلسيمات متناهية الصغر من جانب بنيات داخل اخللية 
 قادرة، يف وال يعرف ما إذا كانت اجلسيمات متناهية الصغر. مبا فيها املتقدرات اخللوية ونواة اخللية

ظروف عدم إجراء االختبارات، على دخول األجهزة البيولوجية بأشكال تسمح هلا بالتحرك عرب حائل 
غري أن النقل املشيمي تدعمه الدراسات اجلارية .  الدماغ، أو احلائل املشيمي أو احلوائل األخرى-الدم 

ال من الفئران احلوامل إىل أدمغة مؤخراً اليت تظهر قدرة بعض اجلسيمات املتناهية الصغر على االنتق
كما أظهر عدد من الدراسات أن بعض اجلسيمات متناهية الصغر قد تكون قابلة . وخصى أنساهلا

لالنتقال مباشرة من عصبونات حاسة الشم إىل اجلهاز العصيب املركزي، وذلك باملرور عرب حاجز الدم 
ل بني األعضاء تستند إىل أساليب خمتلفة وإىل حاالت وبالنظر إىل أن البيانات املتصلة باالنتقا.  الدماغ-

ومثة حاجة للمزيد من البحوث يف . اختبار اصطناعية، فلم يتيسر تكرار هذه االستنتاجات إىل حد كبري
  .هذا امليدان بغية التوصل إىل نتائج ائية

) ل األم احلاملمن خال(وأخرياً، فإن عدداً متزايداً من الدراسات تؤكد سرعة تأثر األجنة   -١٤
والرضع بصورة خاصة ألنواع عديدة من التوكسينات واملواد الكيميائية، مما قد يؤثر بصورة شديدة 

وينبغي إجراء املزيد من البحوث بشأن السمية احملتملة للجسيمات متناهية . على صحتهم يف املستقبل
حلامسة األمهية يف جمال التطوير الصغر على السكان السريعي التأثر بغية تفادي ضياع هذه الفرصة ا

  .والنماء
وال توجد يف الوقت احلاضر سوى حفنة من الدراسات عن السمية البيئية والسلوك البيئي   -١٥

بيد أن الدراسات احلالية حمدودة ويتعني اعتبارها . املواد متناهية الصغر) مصري وانتقال واستحالة(
 القائمة يف جمال املعرفة، فإن املعلومات املتعلقة بآثار السمية وعلى الرغم من الثغرات الكبرية. متهيدية

وقد مت إيضاح اآلثار السمية لبعض املواد املتناهية . البيئية النامجة عن املواد متناهية الصغر تتزايد باطراد
التكدس الصغر على الكائنات احلية، وكذلك إمكانية انتقاهلا عرب األنواع البيئية، مما يشري إىل احتمال 

   )١(. احليوي يف األنواع عند اية ذلك اجلزء من السلسلة الغذائية
وال توجد بعد أية تقديرات موثوقة لالنبعاثات احملتمل أن حتدث يف البيئة اليت ميكن أن حتدث   -١٦

وهناك بصورة خاصة نقص يف الطرق . أثناء إنتاج املواد متناهية الصغر واستخدامها والتخلص منها
وباملثل، فإنه ال يوجد سوى عدد قليل، إن وجد، من . ئمة لقياس املواد متناهية الصغر يف البيئةاملال

  .الدراسات عن املنتوجات النانوية النامجة عن احنالل املواد متناهية الصغر
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SCENIHRوفيما يتعلق بتقييم املخاطر املترتبة على املواد متناهية الصغر فإن جلنة   -١٧
 توصلت )١(

  :االستنتاج التايل يف رأي أدلت به مؤخراًإىل 
يف حني أنه يتم استعمال منهجيات التقييم لتقدير املخاطر احملتملة املترتبة على املواد واملواد "

التقليدية اليت تتهدد اإلنسان استعماالً واسع النطاق وتطبيقها بصورة خاصة على املواد متناهية 
وسيظل . متناهية الصغر مازالت تتطلب املزيد من التطويرالصغر، فإن جوانب حمددة من املواد 

هذا الوضع على ما هو عليه إىل حني توفر معلومات علمية كافية لتوصيف اآلثار الضارة 
ومثة حاجة لالستزادة من تطوير كل من . للمواد متناهية الصغر بالنسبة لإلنسان والبيئة

ويرتبط أشد خطر على . تها وتوحيدهاتقديرات التعرض وحتديد املخاطر، والتحقق من صح
اإلطالق، وبالتايل أهم  مصادر القلق، بوجود أو ظهور املواد متناهية الصغر غري القابلة 

  ".إما يف السوائل املشتقة أو الغبار احملمول باهلواء) غري املرتبطة(لالحنالل والطليقة 

  السالمة والصحة املهنيتني 
 خاصة لدى النظر يف سالمة اإلنسان وصحته فيما يتعلق باملواد تتسم أماكن العمل بأمهية  -١٨

وطبقاً . متناهية الصغر املصنعة، حيث أنه مثة احتمال حبدوث تعرض شديد نسبياً يف هذه األماكن
ملعلوماتنا احملدودة احلالية، حيدث تعرض العمال للجسيمات متناهية الصغر يف املقام األول عن طريق 

تناهية الصغر لدى صنع املنتجات، مع أن مدى التعرض واآلثار احملتملة املترتبة عليه مناولة اجلسيمات م
وال يتوفر سوى الرتر اليسري، إن توفر، من املعلومات عن تعرض . مازاال موضع املزيد من الدراسة

العمال من انطالق اجلسيمات متناهية الصغر لدى عمليات التخلص من النفايات ومناولتها، أو يف 
أو نقل /ألنشطة اجلارية يف مكان العمل أو تنظيف املعدات أو خالل عملية التغليف، واملناولة وا

  .املنتجات اليت حتتوي على اجلسيمات متناهية الصغر
وميكن أن تشكل اخلصائص الفيزيائية والكيميائية النوعية للجسيمات متناهية الصغر، باملقارنة   -١٩

وأهم األخطار املتعلقة بسالمة املواد . اطر غري متوقعة تتهدد السالمةمع اجلسيمات األكرب حجماً، خم
خطر احتراق أو انفجار اجلسيمات متناهية الصغر املتأكسدة وحدوث زيادة غري متوقعة يف النشاط 

ويعترب حجم اجلسيمات ومساحة السطح احملددة ذات الصلة ا أمراً حاسم األمهية فيما . التحفيزي
  .نفجاريتعلق حبدوث اال

وال توجد أية دراسات وبائية تتعلق باملخاطر الصحية املترتبة على املواد متناهية الصغر املصنعة   -٢٠
إذ تظهر البحوث التمهيدية أن أشكال أنابيب الكربون متناهية الصغر ذات األبعاد املناسبة . احلديثة

اً على اإلنسان على حدوث ويتوقف ما إذا كان ذلك يشكل خطر. ميكن أن تسبب أوراماً حبيبية
  .التعرض باالستنشاق هلذه األنواع احملددة من أنابيب الكربون متناهية الصغر

                                                
)١(  SCENIHR) تقرير عن خماطر ) اللجنة العلمية املعنية باملخاطر الصحية الناشئة واملكتشفة حديثا

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٩التكنولوجيات متناهية الصغر، 
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وقد بدأ قياس التركيزات يف أماكن العمل، لكنه ليس من الواضح ما إذا كانت النماذج   -٢١
ومثة . الصغر اجلديدةالراهنة من مرتسمات التركيزات املوضعية والزمانية تنطبق يف حالة املواد متناهية 

إدراك متزايد بأن الكتلة قد ال تكون مناسبة لقياس التعرض للمواد متناهية الصغر وأن مساحة سطح 
وال توجد أية معايري دولية حالياً بشأن . اجلسيمات، أو عدد اجلسيمات، قد يكونا القياسني األفضل

وإىل أن تتوفر مثل هذه املعايري يف هذا . طرق قياس اجلسيمات متناهية الصغر وتقدير مدى التعرض هلا
  .اال، يظل تبادل اخلربات بني مهندسي وعلماء القياسات يتسم بأمهية خاصة

ويتم حالياً تطبيق استراتيجيات ثبتت جناعتها للحد من التعرض املهين للمواد متناهية الصغر يف   -٢٢
عريفها من جانب اختصاصيي الصحة والسالمة كما يتم تقييم تدابري احلماية املناسبة وت. أماكن العمل

وقد أوصي . املهنيتني كجزء من اجلهود الدولية للتخلص من الثغرات املعرفية الكبرية يف هذا امليدان
باختاذ تدابري محاية على مستوى املنظمات يف املقام األول، على أن تدعمها تدابري احلماية التقنية 

وميكن أن  تستكمل هذه . املستحضرات اليت تتخذ شكل مساحيقواالستعاضة عن ) كالنظم املغلقة(
. التدابري من حني آلخر باستخدام معدات احلماية الشخصية ، لكنه ينبغي بوجه عام االستعاضة عنها

فالدراسات تبني أن استخدام نظم احلماية التقنية على الوجه الصحيح وكذلك معدات احلماية 
، غري أنه ال )٥)(٤)(٣)(٢(ة لعمال املنتجات ضد بعض أنواع اجلسيماتالشخصية يتسم بالفعالية بالنسب

  .تتوفر معدات احلماية هذه يف العديد من البلدان أو أا ال تفي مبعايري السالمة الضرورية

  مدى صلة القضية باملوضوع
ولوجيا حاول القائمون بالعديد من الدراسات تقدير التوقعات االقتصادية املتصلة بسوق التكن  -٢٣

املوصالت (فقد أشارت بعض التقديرات مثالً إىل أن جمال اإللكترونيات متناهية الصغر . متناهية الصغر
) اجلزئية، واملكثفات الكهربائية الفائقة، والتخزين املتناهي الصغر وأجهزة االستشعار املتناهية الصغر

يف حالة املواد املتناهية الصغر ومثة تقدير مماثل . ٢٠١٥ مليار دوالر يف عام ٤٥٠ستكلف قرابة 
وسيتم تطوير املزيد . ٢٠١٠ مليار دوالر يف عام ٤٥٠يبلغ ) كاجلسيمات ومواد التغليف واملنشآت(

من أجيال املنتجات املدعومة نانوياً والقائمة على هياكل وأنظمة ذات حجم متناهي الصغر يف 
 العصرنة التقنية وتغيريات يف وجيهة وستنطوي هذه التطورات على ابتكارات يف ميدان. املستقبل

  .املنتجات/التفاعل بني اإلنسان واآلالت
غري أن احتمال حدوث هذا النمو يف سوق التكنولوجيا متناهية الصغر يستند إىل العديد من   -٢٤

  .جوانب عدم اليقني واملخاطر اجلديدة احملتملة املرتبطة ذه التكنولوجيا املتطورة

                                                
)٢(  Hullmann A. Measuring and assessing the development of nanotechnology; 

Scientometrics 70(3): 739-758, 2007.  
)٣(  Nanosafe II.  
)٤(  Guidance for Handling and Use of Nanomaterials at the Worklace, BAUA, VCI, 2007, 

http://www.vci.de.  
)٥(  http://www.cdc.gov/niosh/updates/upd-02-13-09.html.  

http://www.vci.de
http://www.cdc.gov/niosh/updates/upd-02-13-09.html
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 الدائر حالياً على الفرص والتحديات املتصلة بالتكنولوجيا متناهية الصغر واملواد ويركز النقاش  -٢٥
ومن واجب . متناهية الصغر املصنعة، لكنه ينبغي أن ال يقتصر على اجليل األول من هذه املنتجات

م احلكومات استحداث وتطبيق إطار سياسايت لتيسري تطوير املواد متناهية الصغر املصنعة على حنو يتس
وينبغي أن . باملسؤولية من خالل تقدير املخاطر بصورة علمية وتأمني اإلدارة املناسبة هلذه املخاطر

تكفل احلكومات والصناعة التعامل مع املواد متناهية الصغر بصورة حذرة طوال دورة حياا، مع اختاذ 
إىل أن يتيسر فهم املخاطر على التدابري املناسبة ملنع، أو التحكم خالف ذلك يف، تعرض اإلنسان والبيئة 

  .حنو أفضل
ومن الضروري التحقيق بدقة يف املخاطر احملتملة وكذلك الفرص املرتبطة باملواد متناهية   -٢٦

وبذا ميكن جتنب االستثمار . الصغر، واختاذ إجراءات، إذا دعت الضرورة لذلك، حلماية اإلنسان والبيئة
  .كاليف بالنسبة للمجتمع واالقتصاديف تطبيقات خطرة وما يترتب عليها من ت

  مدى مشولية القضية
يتطلب األمر تناول ضمان االستخدام اآلمن للمواد املتناهية الصغر املصنعة، والسالمة املهنية،   -٢٧

وإضافة إىل هذه القضايا هناك أيضاً التحديات األخالقية  واالقتصادية النامجة . ومحاية الصحة والبيئة
متناهية الصغر واملسائل املتعلقة باملنفعة االجتماعية للتكنولوجيا متناهية الصغر كما هو عن التكنولوجيا 

  .احلال بالنسبة جلميع االبتكارات

  االعتبارات األخالقية
والتحالفات املرموقة ) )٦(مثل تقرير اجلمعية امللكية يف اململكة املتحدة(مثة عدد من التقارير   -٢٨

تدعو إىل التزام جانب احلذر يف استحداث وتسويق ) صادرة عن فئات اتمع املدينالعمالية والبيئية وال(
وتشمل القضايا . وغالباًُ ما تبحث جلان األخالقيات مفهوم احلذر هذا. املواد متناهية الصغر املصنعة

غري االتفاق على املخاطر املقبولة أو : األخرى أيضاً اليت اعتربت ذات أولوية يف حبث األخالقيات
، "للنهوض باإلنسان"املقبولة اجتماعياً، وتطبيق التكنولوجيا متناهية الصغر والتكنولوجيات األخرى 

براءات /وتوزيع املنافع على الصعيدين االجتماعي والعاملي، والتكاليف واملخاطر، وقضايا امللكية
شراف التنظيمي، ومشاركة االختراع، واملخاطر املتصلة بصحة وسالمة العمال، والبيئة واتمع، واإل

  .اتمع يف اختاذ القرارات
 عدداً من )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  )٧(ويعرض تقرير صادر عن  -٢٩

ويبني التقرير أنه ميكن لدى إضفاء . القضايا األخالقية اليت ستواجه اتمع الدويل يف املستقبل القريب
على استخدام املواد متناهية الصغر وعمليات اإلنتاج متناهية الصغر أن تنشأ قضايا الصبغة التجارية 

اختصاصيي التكنولوجيا "ويضيف التقرير قائالً إن . أخالقية وسياساتية جديدة وأن تثار قضايا قدمية
                                                

)٦(  The Royal Society and the Royal Academy of Engineering: Nanoscience and 
nanotechnologies: opportunities and uncerntainties; 2004, page 8  

)٧( http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001459/145951e.pdf  

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001459/145951e.pdf
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ويل من متناهية الصغر يدركون متاماً ضرورة دراسة االستعماالت احملتملة واألضرار املمكنة قبل وقت ط
ويعترب هذا اإلدراك والتوجيه التحوطي للبحوث اليت جتريها . طرح هذه التكنولوجيا يف األسواق

ويشري التقرير إىل أن اإلطار املؤسسي والتنظيمي لتناول أوجه القلق الناشئة عن ". الشركات أمراً جديداً
 على الصعيد الدويل مل يتطور املصاحل املتضاربة املرتبطة بوضع واعتماد املعايري وأفضل املمارسات

ويقول التقرير إن سهولة االتصال واحلصول على املعلومات من جانب اخلرباء يف . بصورة كافية بعد
فجوة "معظم البلدان يشري إىل أن التكنولوجيا متناهية الصغر ستكون مشروعاً علمياً دولياً وأن 

يف املاضي مع إمكانية نشوء فجوة أعمق ضمن بني البلدان قد تبدو خمتلفة عما كانت عليه " املعارف
ومما يتصل بذلك هو مسألة كيفية تعزيز املنفعة النامجة عن حبوث التكنولوجيا . البلدان وليس بينها

متناهية الصغر ملصلحة أشد الناس فقراًُ، من قبيل إجراء البحوث خبصوص التطبيقات اليت تتناول 
  .األهداف اإلمنائية لأللفية مثالً

ومثة مسألة ذات صلة مبا سبق هي مقدار استفادة مجيع البلدان على قدم املساواة من املعارف   -٣٠
ويشري التقرير إىل أن . العلمية اجلديدة املتصلة بالتكنولوجيا متناهية الصغر وحبوث االبتكارات بوجه أعم
حوث العلمية من قبل قضايا حقوق امللكية الفكرية وما جتنيه من عوائد ومكافآت، والتدقيق يف الب

اتمع، واملساءلة املتعلقة بالبحوث واستخدام املعلومات العلمية يف سياق جهود مكافحة اإلرهاب 
وقد يسفر انعدام البنية األساسية إلدارة العلوم . ميكن هلا كلها أن تؤثر يف نوع وكمية البحوث العلمية

أفضل املعارف واملمارسات العلمية وأكثرها على حنو جيد عن عجز البلدان النامية عن احلصول على 
  .موثوقية

  املنفعة االجتماعية املترتبة على التكنولوجيا متناهية الصغر
تترك الطريقة اليت نتبعها يف استخدام املوارد الطبيعية آثارها على صحتنا وعلى البيئة وتتأثر إىل   -٣١

وتعترب املوارد الطبيعية عامالً هاماً يف . قتصاديةحد كبري باجلوانب الثقافية واخليارات الشخصية واال
ويأمل املؤيدون والداعون إليها بأن تلعب . اال االقتصادي وعنصراً هاماً من عناصر رفاهنا

االبتكارات التكنولوجية، مبا فيها تلك النامجة عن العلوم النانوية والتكنولوجيات متناهية الصغر دوراً 
  .للموارد على حنو يتسم باملزيد من الكفاءةأساسياً يف استخدامنا 

وينبغي، قبل تطوير أو استخدام أي تطبيق للتكنولوجيات متناهية الصغر، طرح سؤال عن   -٣٢
وتتطلب اإلجابة على هذا السؤال معرفة اإلسهام احملتمل للتطبيقات احملددة . مدى منفعتها االجتماعية

والتكنولوجيات البديلة أو خيار عدم استخدام التكنولوجيات، النامجة عن التكنولوجيا متناهية الصغر، 
وينبغي أخذ . وحلل أية مشكلة حمددة ذات صلة باتمع من مثل تغري املناخ، وشح املياه واملوت جوعا

املخاطر الصحية والبيئية وآثارها بالنسبة للمجتمع واالقتصاد بعني االعتبار عالوة على احللول البديلة 
  .وقد تنحصر حسنات أية خيارات متاحة يف بلدان أو مناطق بعينها. املتوفرة
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 وكان )٨(.يشكل إنتاج السلع األساسية بالنسبة لغالبية البلدان النامية أهم دعائم اقتصاداا  -٣٣
ألوجه التقدم يف جمايل العلوم والتكنولوجيا فيما مضى أيضاً آثارها العميقة على إنتاج هذه السلع 

ومثة بواعث قلق إزاء احتمال أن تغري التكنولوجيا متناهية الصغر أسواق السلع األساسية، . واالجتار ا
وسيلحق تشريد العمال الناجم عن السلع اآليلة إىل الزوال . وتعطل التجارة وتقضي على فرص العمل

 هلم املرونة الضرر بأشد الناس فقراً وأشدهم ضعفا، وخصوصاً العمال يف العامل النامي الذين ال تتوفر
فالبلدان . االقتصادية الالزمة لالستجابة للمتطلبات املفاجئة من املهارات اجلديدة أو املواد اخلام املختلفة

املتقدمة هي اليت حترك حالياً االبتكارات يف جمال التكنولوجيا متناهية الصغر ومحاية امللكية الفكرية 
ة يف العامل، وأهم املختربات األكادميية املبتدئة يف وتسعى أكرب الشركات عرب الوطني. بصورة رئيسية

جمال التكنولوجيا متناهية الصغر للحصول على حق امللكية الفكرية للمواد والنبائط وعمليات التصنيع 
والبد من أن تفهم البلدان النامية اليت تعتمد على السلع األساسية فهماً أدق وجهة وآثار . اجلديدة

ة النامجة عن التكنولوجيا متناهية الصغر، واملشاركة يف حتديد كيفية تأثري التحوالت التكنولوجي
  .التكنولوجيات املستجدة على مستقبل هذه البلدان

ومثة هواجس أيضا تتعلق باستفادة البلدان املتقدمة استفادة أكرب من التكنولوجيا متناهية الصغر   -٣٤
مثل إمكانية تدهور الصحة املهنية ومعايري (خاطر احملتملة ومبعاناة البلدان النامية معاناة أشد بسبب امل

األمان، وإدارة النفايات، وعدم كفاية البىن التحتية للتخلص من نفايات املواد املتناهية الصغر واملنتجات 
ويشكل ذلك أحد عناصر جمموعة من اجلوانب اليت يتعني أخذها ) املدعمة بالتكنولوجيا متناهية الصغر

ويعترب احتمال أن تؤدي التكنولوجيا متناهية الصغر إىل تفاقم أوجه التفاوت . بار التامبعني االعت
االجتماعية واالقتصادية احملتملة، إىل " التكاليف"ويؤكد ذلك أمهية تقييم . االقتصادي احلالية قضية هامة

  .احملتملة املترتبة على التكنولوجيا متناهية الصغر" املنافع"جانب 

  ارف املتعلقة بالقضيةمستوى املع
أخذت كل من البلدان املتقدمة والبلدان الناشئة ختصص املزيد من املوارد لتعزيز العلوم النانوية   -٣٥

والتكنولوجيات متناهية الصغر يف حماولة دف إىل احتالل موقع متقدم يف هذا اال وجلين مثار املنافع 
  .دون تناول املخاطر احملتملة على حنو كافاليت ينطويان عليها، وذلك يف أغلب األحيان 

غري أنه يسود االعتقاد على نطاق واسع بأن اآلمال املعلقة على هذه التكنولوجيا املستجدة لن   -٣٦
وقد ازداد مستوى االهتمام باآلثار البيئية . تتحقق بالكامل إال إذا مت تطويرها بطريقة تتسم بروح املسؤولية

مة وكذلك القضايا األخالقية والقانونية واالجتماعية النامجة عن التكنولوجيا والصحية واملتصلة بالسال
وسوف يكون لتناول هذه القضايا على النحو . متناهية الصغر وتطبيقاا زيادة كبرية يف السنوات األخرية

  .الصحيح وبروح املسؤولية أمهية كربى يف جناح هذه التكنولوجيا

                                                
)٨(  The Potential Impacts of Nano-Scale Technologies on Commodity Markets: The 

Implications for Commodity Dependent Developing Countries; Research Papers 4; ETC Group, 
South Center, November 2005 
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هتمة بالتكنولوجيا متناهية الصغر وكذلك املنظمات الوطنية أولوية وتويل معظم البلدان امل  -٣٧
وقد شرعت احلكومات . كربى لضمان تطوير هذه التكنولوجيا على حنو يتسم باملسؤولية

اهليئات املعنية بالتنظيم وحتديد املعايري يف تطوير اخلربات واألرضية التقنية للتعامل مع /والوكاالت
وأقرت العديد من البلدان، وكذلك اللجنة األوروبية خطط عمل ملعاجلة . الصلةالقضايا التنظيمية ذات 

  .موضوع البيئة والصحة والسالمة وآثار القضايا األخالقية والقانونية  واالجتماعية

  إىل أي حد تعاجل اهليئات األخرى هذه القضية
 فرقة عاملة معنية ٢٠٠٦ عام  يف(OECD)أنشأت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي   -٣٨

وكان . باملواد متناهية الصغر املصنعة بوصفها هيئة فرعية من هيئات اللجنة املعنية باملواد الكيميائية التابعة هلا
اهلدف من هذه الفرقة العاملة النهوض بالتعاون الدويل يف جمال اجلوانب املتصلة بصحة اإلنسان وسالمة 

ملواد متناهية الصغر املصنعة بالنسبة للبلدان األعضاء وغري األعضاء، واملنظمات غري البيئة اليت تنطوي عليها ا
ويتم حالياً تغطية ااالت التالية من خالل خطة العمل . احلكومية، والصناعة، واملنظمات احلكومية الدولية

  :اليت تنفذها الفرقة العاملة املذكورة
تعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، لالضطالع استحداث قاعدة بيانات، تابعة ملنظمة ال •

 بالبحوث يف جمايل صحة اإلنسان وسالمة البيئة
استراتيجيات البحوث اخلاصة بصحة البيئة وسالمتها من حيث صلتها باملواد متناهية الصغر  •

 )مبا يف ذلك الصحة والسالمة املهنيتني(املصنعة 
 واد متناهية الصغر املصنعةاختبار سالمة وأمان جمموعة منوذجية من امل •
 املواد متناهية الصغر املصنعة واملبادئ اإلرشادية إلجراء االختبارات •
 التعاون يف جمال اخلطط الطوعية والربامج التنظيمية •
 التعاون يف تقييم املخاطر •
 دور الطرق البديلة املتصلة بسمية املواد املتناهية الصغر •
  قياس التعرض والتخفيف من التعرض •
وكان أبرز . وقد حتقق تقدم كبري منذ إنشاء الفرقة العاملة املعنية باملواد متناهية الصغر املصنعة  -٣٩

نوفمرب /أوجه هذا التقدم استهالل برنامج لرعاية اختبار املواد متناهية الصغر املصنعة يف تشرين الثاين
  . ألهداف تتعلق بصحة اإلنسان وسالمة البيئة٢٠٠٧

ذلك، قامت اللجنة املعنية بالسياسة العلمية والتكنولوجية التابعة ملنظمة التعاون وباإلضافة إىل   -٤٠
. ٢٠٠٧والتنمية يف امليدان االقتصادي بإنشاء فرقة عاملة معنية بالتكنولوجيا متناهية الصغر يف عام 

طوير واستخدام ويهدف هذا الربنامج إىل تناول قضايا السياسات املتصلة بالعلوم والتكنولوجيا املتعلقة بت
هذه التكنولوجيا على حنو يتسم باملسؤولية واملنافع احملتملة للتكنولوجيا متناهية الصغر بالنسبة للمجتمع، 
مع مراعاة تفهم اتمع فيما خيص أوجه التقدم يف جمال التكنولوجيا متناهية الصغر وتالقيها مع 

وتندرج . نية واالجتماعية واألخالقية ذات الصلةالتكنولوجيات األخرى، وذلك دون إغفال القضايا القانو
  :املشاريع التالية يف إطار خطة عمل الفرقة العاملة املعنية باملواد متناهية الصغر املصنعة
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 اإلطار اإلحصائي للتكنولوجيا متناهية الصغر •
 رصد وحتديد معامل التطورات يف جمال التكنولوجيا متناهية الصغر •
 يئة التجارية اخلاصة بالتكنولوجيا متناهية الصغرالتصدي للتحديات يف الب •
 تعزيز التكنولوجيا متناهية الصغر ملعاجلة التحديات العاملية •
 تشجيع التعاون العلمي الدويل يف جمال التكنولوجيا متناهية الصغر •
  .عقد موائد مستديرة بشأن قضايا السياسة األساسية املتصلة بالتكنولوجيا متناهية الصغر •

ستند جماالت مشاريع الفرقة العاملة املعنية باملواد متناهية الصغر املصنعة إىل العمل الذي مت وت  -٤١
فقد أسفر هذا العمل عن عدة تقارير ستظهر قريباً وتتناول القضايا . ٢٠٠٨-٢٠٠٧إجنازه يف الفترة 

ؤشرات واإلحصائيات التطورات يف جمال التكنولوجيا متناهية الصغر وآثارها استناداً إىل امل: التالية
املتوفرة؛ وآثار التكنولوجيا متناهية الصغر على الشركات والبيئات التجارية استناداً إىل عدد كبري من 
دراسات احلاالت املتصلة بالشركات؛ وحتديد البىن األساسية للعلم والتكنولوجيا وفرص التعاون بني 

 السياسات واالستجابة إليها يف البلدان؛ والفرص البلدان؛ التوعية وإشراك اتمع؛ والتطورات يف جمال
والعوائق املتصلة بالتكنولوجيا متناهية الصغر دف احلد من التحديات العاملية النطاق فيما يتعلق باملياه 

وقد يسرت الفرقة العاملة باإلضافة إىل ذلك إجراء نقاش حول السياسات بني البلدان املشاركة . النقية
  .من ورشات العمليف إطار العديد 

وميكن احلصول جماناً على معلومات ومطبوعات مفصلة عن عمل منظمة التعاون والتنمية يف   -٤٢
امليدان االقتصادي يف جمال املواد متناهية الصغر املصنعة والتكنولوجيا متناهية الصغر من املوقع 

  www.oecd.org/sti/nano  وhttp://www.oecd.org/env/nanosafety: اإللكتروين التايل
 التكنولوجيات متناهية - ٢٢٩ اللجنة الفنية رقم (ISO)وقد أنشأت املنظمة الدولية للتوحيد القياسي   -٤٣

املصطلحات والتسميات؛ القياس والتوصيف؛ اجلوانب الصحية : ومت إنشاء األفرقة العاملة األربعة التالية. الصغر
وقد صدرت . لتكنولوجيات متناهية الصغر؛ ومواصفات املوادوتلك املتصلة بالسالمة واجلوانب البيئية ل

 املمارسات الصحية واملتعلقة -بشأن التكنولوجيات متناهية الصغر : ISO/TR 12885:2008الوثيقتان التاليتان 
 التكنولوجيات متناهية: ISO/TS 27687:2008بالسالمة يف األطر املهنية املتصلة بالتكنولوجيات متناهية الصغر؛ و

 اجلسيمات متناهية الصغر، واأللياف متناهية - املصطلحات والتعاريف املتصلة باألشياء متناهية الصغر -الصغر 
  . بند عمل متوزعة على الفرق العاملة األربع٣٠ويتم حالياً وضع قرابة . الصغر والصفائح متناهية الصغر

لصغر املصنعة التابعة ملنظمة التعاون وعكفت كل من الفرقة العاملة املعنية باملواد متناهية ا  -٤٤
والتنمية يف امليدان االقتصادي والفرقة العاملة املعنية بالتكنولوجيا متناهية الصغر واللجنة التقنية رقم 

 التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي على إجراء التنسيق الروتيين فيما بينها عن طريق أمانيت ٢٢٩
  .منهااملمثلني الوطنيني لكل 

 بتشكيل جلنة ١٩٩٨وضعت منظمة اليونسكو برنامج أخالقيات العلوم والتكنولوجيا يف عام   -٤٥
 إلضفاء صبغة أخالقية على العلوم (COMEST)عاملية ألخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجية 

ا ضمن إطار ويهدف هذا الربنامج إىل تشجيع دراسة العلوم والتكنولوجي. والتكنولوجيا وتطبيقاما
ويقوم هذا النهج على املثل األعلى لليونسكو وهو . أخالقي باستهالل عملية لوضع املعايري األخالقية

http://www.oecd.org/env/nanosafety
http://www.oecd.org/sti/nano


SAICM/ICCM.2/INF/34 

15 

وبالتايل ". احلوار احلقيقي القائم على احترام القيم املشتركة عموماً واملرتلة النبيلة لكل حضارة وثقافة"
لدوافع األساسية الستراتيجية اليونسكو يف هذا فإن إذكاء الوعي، وبناء القدرات ووضع املعايري تشكل ا

  .اال ومجيع ااالت األخرى
ووجهت اليونسكو الدعوة إىل خرباء بارزين يف جمال التكنولوجيا متناهية الصغر لبحث احلالة   -٤٦

 الراهنة للتكنولوجيا متناهية الصغر، ودراسة اجلدل الدائر هو تعريفها واستكشاف القضايا األخالقية
أخالقيات وسياسات التكنولوجيا " بعنوان ٢٠٠٦ويعرض تقرير صدر عام . والسياسية ذات الصلة ا

علم التكنولوجيا متناهية الصغر، وبعض القضايا األخالقية والقانونية والسياساتية اليت " متناهية الصغر
التكنولوجيات "اً عن وقد أصدرت اليونسكو مؤخرا كتاب. ستواجه اتمع الدويل يف املستقبل القريب

والغرض من هذا الكتاب هو إطالع اتمع عموماً واألسرة ". متناهية الصغر واألخالقيات والسياسات
العلمية، وجمموعات املصاحل اخلاصة وواضعي السياسات على القضايا األخالقية البارزة فيما يتعلق 

اصات بشأن التكنولوجيات الصغرية بالتكنولوجيات متناهية الصغر وحفز حوار مثمر متعدد االختص
  .احلجم جداً بني أصحاب املصلحة هؤالء

انعقدت جلسة عامة حول التكنولوجيا متناهية الصغر واملواد متناهية الصغر املصنعة أثناء   -٤٧
سبتمرب /انعقاد الدورة السادسة للمنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية يف شهر أيلول

وكان الغرض منها تبادل املعلومات بغية رفع مستوى وعي املشاركني . اكار، السنغال يف د٢٠٠٨
بالفرص اجلديدة احملتملة،  والتحديات اجلديدة واملخاطر اجلديدة النامجة عن املواد متناهية الصغر 

 توصية تتعلق باملزيد من ٢١واعتمد املنتدى السادس باإلمجاع بيان داكار املؤلف من . املصنعة
اإلجراءات، وأوصى بأن يتم النظر فيها أثناء انعقاد املؤمتر الدويل الثاين املعين بإدارة املواد الكيميائية 

(ICCM).)٩(  
وقد خططت كل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية لعقد اجتماع مشترك   -٤٨

 األغذية، واستعراض إجراءات تقييم للخرباء دف حتديد الفجوات يف املعارف مبا يف ذلك قضية سالمة
املخاطر الراهنة، وبالتايل دعم املزيد من البحوث يف ميدان سالمة األغذية ووضع مبادئ إرشادية عاملية 
بشأن املنهجيات املالئمة والصحيحة لتقييم إمكانية نشوء خماطر تتعلق بسالمة األغذية بسبب 

 اجتماع اخلرباء املشترك بني ٢٠٠٩يونيو /زيران ح٥-١وسوف يعقد من . اجلسيمات متناهية الصغر
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، بشأن تطبيق التكنولوجيات  متناهية الصغر يف قطاعي 

اآلثار احملتملة بالنسبة لسالمة األغذية، يف املقر الرئيسي ملنظمة األغذية  والزراعة، : األغذية والزراعة
  .د دعت املنظمتان اخلرباء إىل توفري املعلومات هلذا االجتماعوق. روما، إيطاليا

دأبت املنظمات احلكومية الدولية على مدى سنني عديدة على التعاون بشأن سالمة املواد   -٤٩
. (IMOC)الكيميائية من خالل الربنامج املشترك بني املنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 

  .ن يف هذا الربنامج سالمة وأمان املواد متناهية الصغر يف عدد من املناسباتوقد حبث املشاركو

                                                
  .SAICM/ICCM2/INF/5ترد توصيات داكار بشأن املواد متناهية الصغر املصنعة يف الوثيقة   )٩(
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  مدى مالءمة اإلجراءات املقترحة
وال تسمح املعارف . لقد نزلت املنتجات احملتوية على مواد متناهية الصغر بالفعل إىل األسواق  -٥٠

وعليه . لصحية والبيئية املترتبة على ذلكاحلالية والفجوات املنهجية احلالية بإجراء تقييم شامل للمخاطر ا
فإنه من األمهية مبكان تعزيز البحوث املتصلة بالسالمة ووضع األدوات والبيانات املنهجية الالزمة لتقييم 

ويتعني . وإىل حني القيام بذلك، فإنه من السابق ألوانه تطبيق أي ج تنظيمي قائم على العلم. السالمة
اذج إدارة رشيدة لضمان االستخدام واملناولة اآلمنني القائمني على احلذر يف ظل هذه الظروف وضع من
  .واحليطة للمواد متناهية الصغر

وتتراوح . ويتم حالياً تنفيذ سلسلة من األنشطة املتصلة بسالمة املواد متناهية الصغر املصنعة  -٥١
. إىل الدراسات اإلقليمية والدوليةهذه األنشطة بني الدراسات األكادميية عرب احلكومات الوطنية إضافة 

وينبغي إتاحة املعلومات عن هذه . ويضطلع أصحاب املصلحة اآلخرون أيضاً بأنشطة ذات صلة بالقضية
وتتحمل املنظمات . األنشطة حسب اإلمكان بشكل ميكن تلخيصه للتشجيع على إذكاء الوعي

  .احلكومية الدولية مسؤولية يف هذا السياق أيضا
ب احلكومات اليت مل تفعل ذلك بعد يف دراسة مدى أمهية العمل التعاوين احملتمل يف قد ترغ  -٥٢

. املستقبل يف ميدان التكنولوجيا متناهية الصغر واملواد متناهية الصغر املصنعة بالنسبة ألوضاع بلداا
 الصغر يف وميكن أن يتم ذلك، على سبيل املثال، بإدماج االعتبارات املتصلة بالتكنولوجيا متناهية

النظر ) ١وباإلضافة إىل ذلك قد يرغب املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف . معلوماا الوطنية
يف القيام بأعمال بني الدورات الستكشاف القضايا ذات الصلة بالبلدان النامية والبلدان اليت متر 

النظر فيما إذا كان يتعني  ) ٢ للمواد متناهية الصغر اقتصاداا مبرحلة انتقالية ذات صلة باإلدارة السليمة
تعديل خطة العمل العاملية كي تتناول األنشطة املتصلة بالتكنولوجيا متناهية الصغر واملواد متناهية الصغر 

 .املصنعة

ويتراوح عمل . ومثة جمموعة من األنشطة اجلارية املتصلة بسالمة املواد متناهية الصغر املصنعة  -٥٣
ائمون ذه األنشطة بني العامل األكادميي، واملنظمات غري احلكومية، والصناعة واحلكومات فيما الق

ويتعني أن ينظر . يتصل بصحة وسالمة البيئة، والتطبيقات املفيدة بيئياً للمواد متناهية الصغر املصنعة
مبا يف ذلك دور أصحاب املصلحة املعنيون يف إتاحة أكرب قدر ممكن من هذه املعلومات للعموم، 

وقد أحرز عدد من الكيانات تقدماً يف هذا اال، مبا يف ذلك قواعد البيانات التابعة للمجلس . املقاصة
، ومشروع معهد وودرو ويلسون خبصوص (ICON)الدويل املعين بالتكنولوجيا متناهية الصغر 

جلسيمات متناهية الصغر التابعة التكنولوجيات متناهية الصغر الناشئة، ومكتبة املعلومات املتصلة با
، وقاعدة البيانات العامة التابعة للفرقة العاملة املعنية (NIOSH)للمعهد الوطين للسالمة والصحة املهنيتني 

باملواد متناهية الصغر املصنعة التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملتصلة بالبحوث يف 
وقد تتمكن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري . اهية الصغر املصنعةجمال سالمة املواد متن

  .احلكومية من املسامهة مسامهة هامة يف هذا اال
وتقوم بعض احلكومات بتكريس موارد ال يستهان ا للبحث والتطوير اللذين يركزان على   -٥٤

وقد ترغب هذه احلكومات يف النظر بإجياد . رالتطبيقات اجلديدة القائمة على التكنولوجيا متناهية الصغ
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التوازن بني املوارد املتصلة بالتطبيقات وبني مستوى حبوث مناسب بغية فهم اآلثار املتصلة بصحة وسالمة 
وميكن تشجيع احلكومات أيضاً على وضع نظم شاملة تتعلق مبسؤولية املنتجني تأخذ يف احلسبان . البيئة

  .ومواد متناهية الصغر مصنعة بعينهاتكنولوجيات متناهية الصغر 
وقد ترغب احلكومات أيضاً يف النظر بتمويل البحوث املتعلقة بتطبيقات التكنولوجيا متناهية   -٥٥

الصغر واليت قد تكون مفيدة يف االضطالع باإلجراءات اليت تدعو إليها خطة جوهانسربغ للتنفيذ اليت 
امة، مبا يف ذلك اإلجراءات املتخذة يف البلدان النامية والبلدان وضعها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستد

  .اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية
وفتحت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي باب العضوية يف فرقتيها العاملتني   -٥٦

)  املعنية بالتكنولوجيا متناهية الصغرالفرقة العاملة املعنية باملواد متناهية الصغر املصنعة والفرقة العاملة(
وشارك حىت اآلن عدد من . للمشاركة الفعالة من جانب البلدان غري األعضاء وغريها من املراقبني

البلدان غري األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ، ملا فيه املنفعة املتبادلة لألطراف، 
وقد ترغب البلدان غري . الصني واهلند واالحتاد الروسي وسنغافورة وتايلندومنها األرجنتني والربازيل و

األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أو غريها من املراقبني املهتمني بالقضية اليت 
فإنه قد وباملثل، . تستكشفها خمتلف الفرق العاملة باالتصال بأمانة املنظمة واملشاركة يف هذه األنشطة

 والذين ٢٢٩ترغب البلدان واملنظمات غري احلكومية والصناعة املهتمة باملشاركة يف اللجنة التقنية رقم 
  . نفسها ذا اخلصوص229مل يفعلوا ذلك يف االتصال يئات املعايري الوطنية أو اللجنة التقنية 

ات احلكومية الدولية اليت هلا وقد ترغب البلدان واملنظمات غري احلكومية، والصناعة واملنظم  -٥٧
مصلحة يف الفوائد البيئية احملتملة للمواد متناهية الصغر املصنعة يف النظر يف املشاركة يف مؤمتر منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن الفوائد البيئية احملتملة للمواد متناهية الصغر املصنعة الذي 

 يف مركز املؤمترات التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان ٢٠٠٩ يوليو/ متوز١٧-١٥سينعقد من 
  .االقتصادي

ويف حني يتواصل استكشاف اآلثار الصحية واملتصلة بسالمة البيئة املترتبة على املواد متناهية   -٥٨
هلكني، الصغر املصنعة، ينبغي أن تنظر احلكومات والصناعة يف اختاذ تدابري ملنع تعرض العمال واملست

وانطالق هذه املواد يف البيئة، أو احلد ما أمكن منهما وخصوصا فيما يتعلق باملواد متناهية الصغر 
ويتعني اختاذ اخلطوات . املصنعة اخلطرة أو حيثما توجد شكوك بشأن أثرها على البيئة وصحة اإلنسان

على سالمة املواد أو إلطالع املستخدمني من خالل كامل سلسلة اإلمداد عن طريق صحائف بيانات 
  .سبل أخرى حيثما يكون ذلك مناسباً
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  معلومات أخرى ذات صلة باملوضوع

  املنظمات الدولية

 واملعنية باملواد متناهية الصغر (OECD)الفرقة العاملة التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  •
  WPMN( :nanosafety/env/org.oecd.www(املصنعة 

التقرير الصادر عن حلقة عمل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن سالمة املواد متناهية   -
  ]MONO/JM/ENV)2006(19[) ٢٠٠٦(إرساء التعاون والتنسيق واالتصال : الصغر املصنعة

  :امةمناقشات ع: األنشطة الراهنة يف جمال سالمة املواد متناهية الصغر املصنعة/التطورات  
 1 (2006) [ ENV/JM/MONO(2006)35] 

 2 (2007) [ENV/JM/MONO(2007)16] 

 3 (2008) [ENV/JM/MONO(2008)7]; and  

 4 (2008) [ENV/JM/MONO(2008)29] 

  [ENV/JM/MONO(2008)2]) ٢٠٠٨ (٢٠٠٨-٢٠٠٦برنامج العمل : املواد متناهية الصغر املصنعة  -

صنعة وقائمة بنهايات املرحلة األوىل من برنامج االختبارات التابع ملنظمة  املالصغرقائمة باملواد متناهية   -
  [ENV/JM/MONO(2008)13/REV]) ٢٠٠٨(التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

  :املطبوعات املرتقبة  
- Preliminary Analysis of Exposure Measurement and Exposure Mitigation in Occupational Settings: 

Manufactured Nanomaterials 

- Analysis of Information Gathering Initiatives: Manufactured Nanomaterials 

- Table of Comparison on Information Gathering Schemes: Manufactured Nanomaterials 

- EHS Research Strategies on Manufactured Nanomaterials: Compilation of Outputs 

- Report of the Workshop on Exposure Assessment and Exposure Mitigation 

- Identification and Compilation and Analysis of Guidance Information for Exposure Measurements and 

Exposure Mitigation 

- Emission Assessment for Identification of Sources and Release of Airborne Manufactured Nanomaterials in 

the Workplace – Compilation of Existing Guidance 

- Comparison of Guidance on Selection of Skin Protective Equipment and Respirators for Nanotechnology 

Workplace 

- Sponsorship Programme for Testing Manufactured Nanomaterials: Guidance Manual for Sponsors 
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الفرقة العاملة التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملعنية بالتكنولوجيا متناهية الصغر،  •
nano/sti/org.oecd.www://http  

- Nanotechnology: an overview based on indicators and statistics (STI Working Paper); 

- The Commercialization of Nanotechnology: Evidence, Impacts and Policy Implications (Monograph); and 

- Review of National STI Policy Approaches to Nanotechnology (Web report). 

Policy briefs are in preparation on: 

- Public Engagement in Nanotechnology 

- The Commercialization of Nanotechnology. 

  التقارير الصادرة عن حلقات العمل  
- Nanotechnology and the Global Challenge of Access to Clean Water: workshop at the Nanotechnology 

Northern Europe in Copenhagen, Denmark, in September 2008, http://www.nanotech.net; 

- Nanotechnology and Public Engagement: a conference and a WPN workshop in Delft, the Netherlands, in 

October 2008, http://www.oecd.org/sti/nano and 

http://www.ez.nl/Onderwerpen/Meer_innovatie/Nanotechnologie 

“ Risk Governance of Nanotechnology Applications in Food andخاطر الس الدويل إلدارة امل •

pdf.Web_For_FINAL_Report_IRGC/pdf/IMG/org.irgc.www://http, 2008 September ,Cosmetics” 

  org.iso.www://http التكنولوجيات متناهية الصغر، - ٢٢٩ اللجنة التقنية - القياسياملنظمة الدولية للتوحيد  •
 ١٩-١٥لدورة السادسة للمنتدى احلكومي الدويل املعين بسالمة املواد الكيميائية، داكار، السنغال، ا •

  html.index/en/six/forums/ifcs/int.who.www://http ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
- Dakar Statement on Manufactured Nanomaterials (Final report of IFCS Forum VI), 

http://www.who.int/ifcs/documents/forums/forum6/report/en/index.html  

- “Nanotechnologies at the OECD”, 

http://www.who.int/entity/ifcs/documents/standingcommittee/f6_04inf.en.doc  

- “Activities on Nanotechnologies in the IOMC Organizations”,  

http://www.who.int/entity/ifcs/documents/forums/forum6/f6_05inf.doc 

- International Organization for Standarization - ISO/Technical Committee 229 – 

Nanotechnologies, http://www.who.int/entity/ifcs/documents/forums/forum6/f6_06inf.en.doc  

اجتماع اخلرباء املشترك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن تطبيق التكنولوجيات  •
 :اآلثار املتعلقة بسالمة األغذية: متناهية الصغر يف قطاعي األغذية والزراعة

http://www.who.int/foodsafety/fs_management/meetings/nano_june09/en/ 

http://www.fao.org/ag/agn/agns/index_en.asp 

http://www.nanotech.net;
http://www.oecd.org/sti/nano
http://www.ez.nl/Onderwerpen/Meer_innovatie/Nanotechnologie
http://www.who.int/ifcs/documents/forums/forum6/report/en/index.html
http://www.who.int/entity/ifcs/documents/standingcommittee/f6_04inf.en.doc
http://www.who.int/entity/ifcs/documents/forums/forum6/f6_05inf.doc
http://www.who.int/entity/ifcs/documents/forums/forum6/f6_06inf.en.doc
http://www.who.int/foodsafety/fs_management/meetings/nano_june09/en/
http://www.fao.org/ag/agn/agns/index_en.asp
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php.ev/en/shs/org.unesco.portal://http-برنامج أخالقيات وسياسات العلم والتكنولوجيا التابع لليونسكو،  •

html.201=SECTION_URL&TOPIC_DO=DO_URL&10581=ID_URL 
- UNESCO The Ethics and Politics of Nanotechnology, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001459/145951e.pdf 

- Nanotechnologies, Ethics and Politics, http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-

URL_ID=10883&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
  احلكومات الوطنية والوكاالت احلكومية

• United States National Nanotechnology Initiative,  http://www.nano.gov/  

• United States – Environmental Protection Agency - Interim Report on the Nanoscale Materials Stewardship 

Program, http://epa.gov/oppt/nano/stewardship.htm.   

• United States NIOSH June 2007 Report, http://www.cdc.gov/niosh/docs/2007-123/pdfs/2007-123.pdf 

• SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks), Risk assessment of 

products of nanotechnologies, 19 January 2009, 

http://ec.europa/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenir_opinions_en.htm#nano 

• EU Commission DG Sancowebsite on nanotechnologies, http:// 

ec.europa.eu/health/ph_risk/nanotechnologynanotechnology_en.htm 

• Germany – Federal Environment Agency - Legal appraisal of nanotechnologies, 

http://www.umweltbundesamt.de/technik-verfahren-sicherheit/nanotechnologie/index.htm 

• Germany - Federal Institute of Occupational Safety and Health, Federal Institute for Risk Assessment and 

Federal Environment Agency - The joint German research strategy, 

http://www.umweltbundesamt.de/technik-verfahren-sicherheit/nanotechnologie/index.htm 

• United Kingdom – Nanotechnologies at Defra, http://www.defra.gov.uk/environment/nanotech/index.htm  

• European Commission – REACH and nanomaterials,  

http://ec.europa.eu/enterprise/reach/reach/more_info/nanomaterials/index_en.htm  

• France – Afsset, Les nanomatériaux – Sécurité au travail,  

(http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/258113599692706655310496991596/afsset-nanomateriaux-2-

avis-rapport-annexes-vdef.pdf)  

• France -Afsset, Nanomatériaux : exposition et risques pour la santé. L’Afsset est saisie par ses trois tutelles 

pour évaluer les risques pour la population générale, 

(http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/707587797463045494102824770797/CP_afsset_saisine_nanoma

teriaux_28072008.pdf) 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001459/145951e.pdf
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php
http://www.nano.gov/
http://epa.gov/oppt/nano/stewardship.htm
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2007-123/pdfs/2007-123.pdf
http://ec.europa/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenir_opinions_en.htm#nano
http://www.umweltbundesamt.de/technik-verfahren-sicherheit/nanotechnologie/index.htm
http://www.umweltbundesamt.de/technik-verfahren-sicherheit/nanotechnologie/index.htm
http://www.defra.gov.uk/environment/nanotech/index.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/reach/more_info/nanomaterials/index_en.htm
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/258113599692706655310496991596/afsset-nanomateriaux-2
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/707587797463045494102824770797/CP_afsset_saisine_nanoma
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• France -Afsset, Nanomatériaux : concilier l’innovation et la sécurité sanitaire, 

(http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/511821750834000786123519684814/dp_afsset_nanomateriaux.p

df) 

• Swiss Action Plan Synthetic Nanomaterials, (http://www.environment-switzerland.ch/div-4002-e) 

  ركون اآلخرون من أصحاب املصلحةاملشا
• Friends of the Earth Australia - Discussion paper on nanotechnology standardisation and nomenclature 

issues, (www.ecostandard.org/downloads_a/2008-10-06_foea_nanotechnology.pdf) 

• Friends of the earth Australia - Nanosilver, A threat to soil, water and human health?, 

www.foeeurope.org/activities/nanotechnology/Documents/FoE_Nanosilver_report.pdf  

• Friends of the Earth Australia, Europe and United States - Out of the laboratory and on to our plates: 

Nanotechnology in Food and Agriculture, 

www.foeeurope.org/activities/nanotechnology/Documents/Nano_food_report.pdf 

• Friends of the Earth Australia – Mounting evidence that carbon nanotubes may be the next asbestos, 

(http://nano.foe.org.au/node/265) 

• Size Matters: The Case for a Global Moratorium, 

http://www.etcgroup.org/en/materials/publications.html?pub_id=165 

• The Big Down: Atomtech: Technologies Converging at Nano-Scale, 

http://www.etcgroup.org/en/materials/publications.html?pub_id=171 

• European Trade Union Confederation (ETUC) - Resolution on nanotechnologies and nanomaterials, 

http://www.etuc.org/IMG/pdf_ETUC_resolution_on_nano_-_EN_-_25_June_08.pdf 

• Woodrow Wilson International Center for Scholars - Consumer Products. An inventory of nanotechnology-

based consumer products currently on the market, http://www.nanotechproject.org/inventories/consumer/ 

• Project on Emerging Nanotechnologies (PEN) -  Where does the nano goes ?, 

http://www.nanotechproject.org/mint/pepper/tillkruess/downloads/tracker.php?url=http%3A//www.nanotec

hproject.org/process/assets/files/2699/208_nanoend_of_life_pen10.pdf 

• The Environmental Law Institute (ELI) -  Governing Uncertainty: The Nanotechnology Environmental, 

Health, and Safety Challenge, www.eli.org/pdf/research/nanotech/nanocolumbiaarticel%20final.pdf 

• Swiss Re - Nanotechnology - Small matter, many unknowns, 

http://www.swissre.com/resources/31598080455c7a3fb154bb80a45d76a0-Publ04_Nano_en.pdf 

_____________  
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