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  *ؤقتمن جدول األعمال امل) و (٤ البند
: تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

 القضايا الناشئة يف السياسة العامة

  معلومات أساسية تتعلق بالقضية السياساتية الناشئة املتصلة باملواد الكيميائية يف املنتجات
  األمانةمن مذكرة 

د إعالمية أساسية تتصل بالقضية تتشرف األمانة بأن تعمم يف مرفق هذه املذكرة موا  - ١
السياساتية الناشئة املتعلقة باملواد الكيميائية يف املنتجات، على النحو املوضح يف الوثيقة 

SAICM/ICCM.2/10. ا بدون مة لعلم املشاركني ومت استنساخها بصيغتها اليت وردتوهذه املادة مقد 
  . بتيسري استنساخ هذه املادة) السويد(يتس وقامت السيدة جوهانا ليسينغر با. أي حترير رمسي

وقد استخلصت املعلومات األساسية من املذكرات األصلية املقدمة بشأن هذه القضية من   - ٢
أكتوبر / تشرين األول٢٤ و٢٣أصحاب املصلحة قبل املناقشات غري الرمسية اليت عقدت يف روما يف 

يت وضعها فريق التخطيط غري الرمسي التابع ألصدقاء واتبع امليسرون اإلرشادات اإلضافية ال. ٢٠٠٨
األمانة يف إعداد الوثيقة وأتاحوا الفرصة ألصحاب املصلحة املشاركني يف النهج االستراتيجي لإلدارة 
الدولية للمواد الكيميائية لتقدمي تعليقام بعد نشر مسودات هذه املعلومات يف املوقع الشبكي للنهج 

هذه املادة األساسية إىل توضيح كيفية استيفاء هذه القضية ملعايري انتقاء القضايا ودف . االستراتيجي
الناشئة يف السياسة العامة اليت وضعت أثناء املناقشات غري الرمسية وتقدمي األساس املنطقي لإلجراءات 

  .SAICM/ICCM.2/10/Add.1التعاونية املقترحة بشأن هذه القضية يف الوثيقة 
الفرصة للمشاركني ملناقشة املادة األساسية يف جلسة إحاطة إعالمية تقنية ستعقَد يوم وستتاح   - ٣

  .ظهراً ٠٠/١٣صباحاً إىل الساعة  ٣٠/٩  من الساعة٢٠٠٩مايو / أيار١٠األحد 
                                                

*  SAICM/ICCM.2/1.  
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  املرفق
  معلومات أساسية تتعلق بالقضية السياساتية الناشئة املتصلة باملواد الكيميائية يف املنتجات

  مقدمة
ثّل احلصول على املعلومات عامالً رئيسياً للمساعدة يف متكني اجلهات الفاعلة من تقليل مي  - ١

اآلثار املعاكسة الناشئة عن وجود مواد كيميائية خطرة يف املنتجات وتعزيز البدائل األكثر سالمة 
ة على صحة البشر كان ذلك ممكناً وجمدياً وتسهيل إدارة املخاطر اليت قد تثريها املنتجات الكيميائي كلما

وقد مت تعيني احلاجة إىل تعزيز تدفُّق املعلومات يف كل مراحل سلسلة املُنتج بدءاً من التصنيع . والبيئة
فالتوزيع فاالستعمال فإعادة التدوير ومعاملة النفايات، واهلدف الشامل هلذه املبادرة هو تسهيل اختاذ 

  .نتجاتقرارات مستنرية بشأن املواد الكيميائية يف امل
وتركِّز هذه القضية السياساتية الناشئة على االحتياجات املعلوماتية املتصلة باملواد الكيميائية يف   - ٢

املنتجات اليت ال يغطيها أي نظام دويل شامل لنشر املعلومات بصدد الصحة واجلوانب البيئية، ومنها 
واحللي واألجهزة اإللكترونية على سبيل املثال منتجات شائعة االستعمال مثل املالبس واللعب 

وقد وضعت اإلجراءات التعاونية املقترحة مع مراعاة النظام املتوائم على الصعيد العاملي . ولوازمها
لتصنيف املواد الكيميائية وومسها انطالقاً من الرغبة يف جتنب ازدواج اجلهود املبذولة مبوجب هذا 

، باعتبارها "األصناف"ى إىل تعريف هذه املنتجات أو وهناك بضعة تعاريف إقليمية تسع. النظام
ولذلك . جمموعة، وهو ما يشار إليها أيضاً يف النظام املتوائم، ولكن ال يوجد تعريف دويل مشترك اليوم

 مبعىن املنتجات غري الكيميائية مثل اللعب املنتجاتفإننا نستعمل من خالل هذه الوثيقة مصطَلح 
  .البس واألجهزة اإللكترونية إخلوالسيارات واألثاث وامل

وتوفِّر املواد الكيميائية خاصية وظيفية هامة يف جمموعة واسعة من املنتجات، ولكن الفهم   - ٣
وهناك يف الوقت . يتزايد إلمكانات التعرض للمواد الكيميائية املوجودة يف املنتجات شائعة االستعمال

قدمة يف النظم القائمة مثل النظام املتوائم على الصعيد نفسه إدراك متزايد للفجوة بني املعلومات امل
وتنتقل املواد الكيميائية اخلطرة يف املنتجات من . العاملي واملعلومات بشأن املواد الكيميائية يف املنتجات

خالل التجارة الدولية، وقد تبين يف حاالت حمددة أا تسبب آثاراً معاكسة هامة على صحة البشر 
يئة، وذلك مثالً نتيجة الرصاص املوجود يف لعب األطفال واحللي وتؤثّر على البيئة من خالل إطالق والب

وقد تثري املواد الكيميائية يف املنتجات أخطاراً .  يف املياه على سبيل املثال)NPE(إيثوكسيالت نونيلفونيل 
أثناء اإلنتاج أو االستعمال :  املُنتجيف املستقبل على صحة البشر والبيئة يف مراحل خمتلفة من دورة حياة

وتتوقّف املخاطر اليت ينطوي عليها ذلك على عوامل كثرية أثناء دورة . أو التخلُّص التدويرأو إعادة 
التصنيع، وأمناط االستعمال /احلياة؛ إذ أن ذلك يشمل على سبيل املثال احتماالت التعرض أثناء اإلنتاج

قدرة املواد الكيميائية على االنطالق من املُنتج، واملخاطر اليت ينطوي من جانب الكبار أو األطفال، و
واجلهود والقدرات احلالية املوجهة لتوفري املعلومات بشأن . عليها إعادة التدوير، والتعامل مع النفايات

تنرية إىل املواد الكيميائية يف املنتجات والبدائل ليست دائماً كافية لكي تستند عملية اختاذ قرارات مس
فهم كامل للمخاطر اليت قد تنشأ طوال دورة احلياة نتيجة املواد اخلطرة يف املنتجات وتعمل على محاية 

وهلذا يتعين اختاذ مزيد من اإلجراءات للتوصل إىل األهداف . الصحة البشرية والبيئة من هذه املخاطر
  .٢٠٢٠اليت وضعها النهج االستراتيجي لعام 
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اساتية الناشئة املتعلقة باالحتياجات إىل املعلومات عن املواد الكيميائية يف والقضية السي  - ٤
 من االستراتيجية اجلامعة للسياسات التابعة للنهج االستراتيجي ١٥املنتجات تتصل اتصاالً وثيقاً بالفقرة 

ا يف ذلك، معلومات متاحة عن املواد الكيميائية طوال دورة حياا مب"اليت دف باختصار إىل كفالة 
حسبما يتناسب، املواد الكيميائية املوجودة داخل املنتجات ويسهل احلصول عليها واستخدامها وأن 

وقد مت االعتراف باحلاجة إىل التعاون . "...تكون كافية ومناسبة الحتياجات مجيع أصحاب املصلحة 
ها بشأن املواد الكيميائية يف الدويل لتعزيز التواؤم العاملي أو توافق تدفّق املعلومات واحلصول علي

ويف القيام . املنتجات، وجتنب ترقيع نظم املعلومات مع تعظيم الفوائد العائدة جلميع أصحاب املصلحة
من االستراتيجية اجلامعة ) ج (١٥بذلك يتعين دراسة متطلبات السرية على النحو الوارد يف الفقرة 

ويف خطة العمل العاملية للنهج االستراتيجي تتسم . ١٥رة للسياسات، وكذلك األجزاء األخرى من الفق
  . بأمهية خاصة١١٢ و١١١ و١٠٨األنشطة 
  اخللفية

. يهدف هذا القسم إىل وصف صياغة هذه الوثيقة وليس تقدمي خلفية تارخيية للقضية حبد ذاا  - ٥
حتاد األورويب وجاءت اقتراحات مناقشة املوضوعات املشمولة يف هذه القضية من رئاسة جملس اال

املواد الكيميائية "(، وحكومة اليابان )"االحتياجات من املعلومات بشأن املواد الكيميائية يف املنتجات"(
  )."سالمة اللعب واملواد الكيميائية"(واملنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية ) "يف املنتجات

على صياغة هذه الوثيقة عن طريق املوقع الشبكي وقد مت اإلعالن عن فرص تقدمي التعليقات   - ٦
وتضمن . للنهج االستراتيجي ورسائل الربيد اإللكتروين إىل مراكز التنسيق اخلاصة بالنهج االستراتيجي

وطُلب من أصحاب املصلحة املهتمني . هذا التبليغ خطة عمل توضح اإلطار الزمين املُزمع إلعداد الوثيقة
وكانت هذه . ملعلومات ذات الصلة واإلعراب عن اهتمامهم باملشاركة يف العملتزويد امليسرين با

  .اموعة من أصحاب املصلحة املهتمني هي اآللية األولية ملواصلة صياغة هذه املعلومات األساسية
وكانت املسودة األوىل لورقة املعلومات األساسية تستند إىل نتائج حلقة العمل الدولية غري   - ٧

 "املنتجات/حتياجات أصحاب املصلحة من املعلومات عن املواد الكيميائية يف األصنافا"ية بشأن الرمس
وكان هدف هذه احللقة . ٢٠٠٩فرباير / شباط١٢ إىل ٩اليت عقدت يف جنيف بسويسرا يف الفترة من 

السياساتية هو صياغة فهم مشترك للمشكلة ومناقشة القضية من ناحية الصلة مبعايري انتقاء القضايا 
الناشئة اليت وضعت أثناء املناقشات غري الرمسية اليت عقدت للتحضري للدورة الثانية للمؤمتر الدويل املعين 

  .بالسالمة الكيميائية ولوضع اقتراحات بشأن اإلجراءات التعاونية
لي  حكومة وممث٦٣ّويف حلقة العمل نوقشت هذه القضية بتعمق بني أصحاب املصلحة من   - ٨

املنظمات احلكومية الدولية وأمانات االتفاقات البيئية متعددة األطراف وجمتمع رجال األعمال، مبا يف 
ومت . ذلك قطاعات الصناعة ذات الصلة، واهليئات األكادميية ومعاهد األحباث واملنظمات غري احلكومية

 لكفالة العملحلقة التشاور مع نقاط التنسيق اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية قبل عقد 
وميكن االطالع على األوراق املقدمة يف التقرير الصادر عن . التوازن اجلغرايف بني املشاركني

 حلقة العمل يف املوقع الشبكي لربنامج األمم املتحدة للبيئة املتعلّق باملواد الكيميائية
)htm.default/08dec_cheminprod/unepsaicm/ch.unep.chem.www://http( . م التقريرخدوقد است
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الصادر عن حلقة العمل، مبا يف ذلك استنتاجاا وتوصياا، كأساس إلعداد ووثيقة املعلومات األساسية 
  .قة التدريبية يف مرفق هذه الوثيقةوترد نسخة من االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن احلل. احلالية

  حجم املشكلة
وهذا النقل يشمل نقل املواد . تؤدي التجارة الدولية إىل نقل املواد الكيميائية بني املناطق  - ٩

وقد سبب ذلك آثاراً معاكسة يف حاالت حمددة وقد يثري أخطاراً يف املستقبل . الكيميائية يف املنتجات
أثناء اإلنتاج أو االستعمال أو إعادة التدوير : يف خمتلف مراحل دورة حياة املُنتجعلى صحة البشر والبيئة 

، وينبغي النظر يف بذل جهود ويعطي ذلك لقضية املواد الكيميائية يف املنتجات بعداً عاملياً. أو التخلّص
توصل إىل فهم كامل ومل يتم بعد ال. ويشري البعد العاملي للقضية أيضاً إىل حجم املشكلة. عاملية مالئمة

ولكن تعزيز احلصول على املعلومات . ملدى التعرض وخطره النسيب نتيجة املواد الكيميائية يف املنتجات
  .سيزيد من املعرفة وبالتايل سيزيد من فهم املشكلة

 Toxic substances( "احلاجة إىل املعلومات: املواد السامة يف األصناف"ويقدم التقرير املعنون   - ١٠

in articles: the need for information(
.  دراسات حاالت توضح التأثري على صحة البشر والبيئة)١(

وقُدمت دراسات حاالت بشأن مركّبات اهليدروكربون املُشبع بالفلور يف املنسوجات املقاومة للمياه 
لفونيل من املنسوجات وبشأن الرصاص يف لعب األطفال واحللي، وبشأن التلوث بإيثوكسيالت نوني

وينبغي أن يالحظ أن هذه الدراسات هي أمثلة حمددة . اإللكترونيات/واملواد اخلطرة يف احلواسيب
لآلثار الناشئة عن املواد الكيميائية يف املنتجات، ولكن توجد أصناف جيري االجتار ا دولياً وال تثري 

صادر عن حلقة العمل غري الرمسية بشأن احتياجات ويتعين أيضاً أن حيدد التقرير ال. هذه املشاكل
  )٢(.أصحاب املصلحة من املعلومات عدداً من األمثلة األخرى

ومع اإلتالف ما بني ممارسات اليوم ونقص املعلومات، قد يتعرض العمال واملستخدمون   - ١١
 تكون اجلماعات املعرضة وقد. واجلمهور العام والبيئة ملخاطر غري مقبولة من املواد اخلطرة يف املنتجات

للتضرر مثل األطفال يف مجيع مراحل منوهم من التخليق إىل املراهقة، يف خطر على وجه اخلصوص من 
ويف حاالت معينة، أدت هذه التعرضات إىل آثار . التعرض لشىت املنتجات احملتوية على مواد خطرة

  ).، الرصاص يف اوهراتمثالً(حادة 
ي عدم املعرفة باحملتوى الكيميائي للمكونات اليت تستخدمها الشركات ومن املمكن أن يفض  - ١٢

يف عملياا التصنيعية، إضافة إىل اآلثار الصحية والبيئية، إىل زيادة التكاليف حيث أن استرجاع 
 وسحب اللعب أو املعدات اإللكترونية أو غريها من املنتجات من األسواق ميكن أن يكون مكلفا جداً

ولذلك فمن املمكن أن يعمل وجود معلومات أفضل عن املواد . ر بسمعة الشركاتوميكن أن يض
الكيميائية يف املنتجات على مساعدة الشركات على حتمل املسؤولية عن سالمة املنتجات اليت تنتجها 

 من األمثلة لتكاليف التطهري الباهظة الثمن، واليت كما أن هناك عديداً. وجتنب تكاليف االسترجاع

                                                
 .Toxic substances in articles: The need for information). ٢٠٠٨(جملس وزراء دول الشمال   )١(

.2008:596TemaNord 2008:596=pubnr?asp.showpub/sk/pub/org.norden.www://http.  
الكيميائية يف تقرير حلقة العمل غري الرمسية املعنية باحتياجات أصحاب املصلحة من املعلومات عن املواد   )٢(

 .برنامج األمم املتحدة للبيئة. املنتجات/األصناف
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ومن أمثلة ذلك استخدام ثنائي الفينيل . الصلة ذات تعزيز سبل احلصول على املعلوماتبجتنبها ميكن 
متعدد الكلور يف ألواح زجاج النوافذ املعزولة اليت كانت تستخدم بالدرجة األوىل يف الفترة من 

تبدال ألواح زجاج وقد قدرت التكاليف اإلمجالية الضائعة الس. مخسينيات إىل سبعينيات القرن املاضي
النوافذ امللوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور وإزالة ثنائي الفينيل متعدد الكلور ووضعه يف خمازن دائمة 

 وختلص الدراسة إىل أن التكاليف البيئية التقديرية )٣(. مليون يورو بالنسبة لالحتاد األورويب٣٧بنحو 
 ٢٠١٨ إىل ١٩٧١حتاد األورويب خالل السنوات من يف اال" غلطة ثنائي الفينيل متعدد الكلور"بشأن 

  .ليون يورو على األقل ب١٥ستصل إىل ما جمموعه 
لقد .  يستحث البحث عن بدائل وتنفيذ املواد املعوِضةكما ميكن للمعلومات أن تعطي حافزاً  - ١٣

إلجناز مستقبل  أصبحنا نعي بشكل متزايد حبقيقة أن استرجاع املنتجات يف اية دورة حياا هام جداً
  .مستدام، وال ميكن القيام بذلك بطريقة آمنة إال إذا كانت احملتويات الكيميائية معروفة بشكل كاف

 ما توجد معلومات عن احملتوى الكيميائي للمنتجات، حىت ولو كانت حتتوي على  جداًونادراً  - ١٤
 ما تتاح بدائل أكثر  وأحياناً.مواد ضارة قد تنبعث بكميات ضخمة أثناء استخدامها أو التخلص منها

 ومالءمة لتلك املنتجات احملتوية على تلك املواد الضارة ولكن املستهلكني ال يكونوا على وعي أماناً
  . بتوافرهادائماً

ومن الناحية التارخيية، تركزت األنشطة املتبعة ملواجهة املخاطر الكيميائية يف املقام األول على   - ١٥
 من منتجات بيد أن املواد اخلطرة قد تطلق أيضاً. واملاء املتصلة بعمليات التصنيعاإلطالقات يف اهلواء 

وبالنسبة لبعض املواد الكيميائية، ميكن أن حيدث معظم . أثناء استخدامها ويف اية فترة حياا املفيدة
، يف فمثالً. تصنيع أثناء استخدام املنتج أو التخلص منه، وليس يف مرحلة الالتعرض البشري والبيئي أيضاً

 من االنبعاثات من ٪٩٥ الذي يستخدم كملدن يف املنتجات املتماثرة، حيدث حوايل DEHPحالة 
  )٤(.االستخدامات النهائية ومن مناولة النفايات

يت أمهية القضية للبلدان أو األقاليم وألصحاب املصلحة، وال سيما البلدان النامية والبلدان ال
   انتقالمتر اقتصاداا مبرحلة

ة واألقاليم حتقر العملية االستشارية بأن القضية هلا أمهيتها لنطاق من خمتلف أصحاب املصل  - ١٦
، مت االعتراف يف حلقة العمل غري الرمسية بأن نقص  املعلومات عن املواد الكيميائية يف فمثالً. والبلدان

ا يف ذلك الصناعة وجهات املنتجات يعترب مشكلة بالنسبة لنطاق أعرض من أصحاب املصلحة، مب
وجيدر باملالحظة أنه عند اإلشارة . التصنيع وجتار التجزئة واملستهلكون والعمال والسلطات احلكومية

                                                
  .Cost of Late Action- the Case of PCB, TemaNord 2004- 556). ٢٠٠٤( بلدان الشمال األورويب جملس وزراء  )٣(
لمواد املفوضية األوروبية، معهد محاية الصحة واملستهلك، املواد السمية والكيميائية، املكتب األورويب ل  )٤(

  الكيميائية،
"BIS (2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (DEHP), Summary Risk Assessment Report", 2008 وميكن االطالع 

   :عليه على املوقع
،http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/SUMMARY/dehpsuma042.pdf  

  .٢٠٠٨أكتوبر /  تشرين األول٢٨

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/SUMMARY/dehpsuma042.pdf
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. ة واجلهات املصنعة للمعدات األصلية، من مجلة أمور، جتار التجزئإىل الصناعة فإن ذلك يشمل أيضاً
، أن يؤخذ يف االعتبار احلاجات املختلفة ألصحاب ومن املهم، عند مواصلة استظهار أبعاد هذه القضية

  .املصلحة املختلفني
ومن شأن البعد العاملي هلذه القضية البازغة من قضايا السياسات أن جيعلها ذات أمهية جلميع   - ١٧

وقد اختذت احلكومات والصناعة وغريمها مبادرات لتيسري تبادل املعلومات عن املواد اخلطرة . األقاليم
بيد . نتجات يف بعض ااالت، ولكن مل يتم وضع إجراءات دولية شاملة يف هذا الشأن حىت حينهيف امل

أن من املهم مراعاة أنه لكي تتم االستفادة الكفئة من املعلومات املتاحة فإن مثة حاجة إىل القدرة على 
  .إدارة املعلومات املتاحة وتفسريها وتطبيقها

الوعي بشأن املخاطر احملتملة املصاحبة للمواد الكيميائية يف املنتجات  إذكاء مثة حاجة عاملية إىل  - ١٨
وبشأن البدائل املناسبة املتاحة يف كل من البلدان املتقدمة والنامية، عالوة على البلدان اليت متر اقتصاداا 

ن  وقد شدد بعض أصحاب املصلحة على أ)٥(.مبرحلة انتقال اليت لديها مستوى منخفض من الوعي
ذلك صحيح بوجه خاص فيما يتعلق بالتعرض للمواد الكيميائية اخلطرة يف منتجات أخرى خبالف 

  . يف اللعب واإللكترونياتاملنتجات الكيميائية، مثالً

  القضية ذات طابع شاملتعترب أي حد إىل 
عرض تتحرك املواد الكيميائية احملتواة يف املنتجات طوال دورة حياا على طول سلسلة ال  - ١٩

واالطالع على معلومات بشأن . وميكن أن تسبب خماطر لصحة البشر وللبيئة على طول تلك السلسلة
هذه املواد الكيميائية مسألة أساسية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياة املنتجات، 

. علومات خصيصاً من أصحاب املصلحة والفعاليات من احملتاجني إىل امل عريضاًويشمل ذلك نطاقاً
والقضية هامة لقطاعات خمتلفة من اتمع مثل اجلهات القائمة بالتنظيم والصناعة والعمل وجتار 

إن من شأن إبالغ املعلومات عن املواد الكيميائية احملتواة يف املنتجات  .التجزئة، ومحاية اجلمهور، والبيئة
أثناء : لكيميائية يف مجيع مراحل دورة حياة املنتجأن يفتح املزيد من اإلمكانات للحد من خماطر املواد ا

وقضية . إعادة التدوير/التصميم، والتصنيع، والتوزيع، واالستخدام، عالوة على مرحلة التخلص
املعلومات عن املواد الكيميائية يف املنتجات جزء من ج دورة احلياة إزاء إدارة املنتجات الكيميائية عند 

  من منتج سواء كان ذلك املنتج مكوناًمادة كيميائية أو مزيج كيميائي جزءاًالنقطة اليت تصبح فيها 
  .ملنتج آخر أو منتج جتاري ائي يف حد ذاته

 على استحداث منتجات وعمليات كما ميكن لتدفق من املعلومات احملسنة أن حيفز أيضاً  - ٢٠
  .افع اقتصاديةجديدة من خالل االبتكارات، وأن حيد من املخاطر، وأن يفضي إىل من

 ولن يتيسر ذلك بطريقة -  إلجناز مستقبل مستدامواستعادة املنتجات املتخلص منها هامة جداً  - ٢١
  .آمنة إال إذا كانت حمتويات املواد اخلطرة معروفة بشكل كاف

                                                
 عن املواد الكيميائية يف تقرير من حلقة العمل غري الرمسية بشأن احتياجات أصحاب املصلحة من املعلومات  )٥(

  .املنتجات، اليونيب/السلع
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  مستوى املعرفة بالقضية
٢٢ -  ا ال يوجد مستوى واسع النطاق أو منهجي من املعرفة عن أفضل طريقة ميكن أن ت عجم

املعلومات عن املواد الكيميائية يف املنتجات وتنشر وتيسر للراغبني يف االطالع عليها، غري أنه توجد 
وهناك نقص عام يف الوعي طوال دورة احلياة، كما أن مستوى . كمية واسعة من املعارف التجريبية

 املتصلة باملخاطر احملتملة للمواد ويعترب تفهم املشكلة. املعرفة خيتلف فيما بني خمتلف قطاعات الصناعة
ورغم وجود البيانات واخلربة إىل حد معني، فال يوجد اليوم . اخلطرة يف املنتجات منخفض بشكل عام

وقد يكون مستوى . تفهم عام أو نظام يكفل ألصحاب املصلحة االطالع على املعلومات املالئمة
لعرض، ولكن مع حترك املنتج على طول دورة احلياة  يف وقت مبكر من سلسلة ا متاماًاملعلومات تفصيلياً

فإنه يبدو أن املعلومات تضيع وأنه ينظر إىل وعي اجلمهور ومعرفته يف مرحلة أبعد من دورة احلياة على 
وعادة ما ينشأ الوعي بشأن املادة الضارة يف منتج ما بعد ظهور مشكلة . أما منخفضان بشكل عام

 مثالً(ات على أساس تفاعلي مكلة للمعلومات، ولكن تنتج املعلووال توجد مصادر مهي. بالفعل
وقد أفضى نقص التنسيق إىل ). الفورمالديهيد يف البيئات الداخلية واللدائن يف بوليفينيل الكلوريد

ويظن البعض أن طابع . حدوث مشاكل يف العديد من األقاليم، متسببة يف تكاليف ومعاناة ال داع هلا
بيد أنه ينبغي أن تساهم املعلومات احملسنة عن املواد الكيميائية يف املنتجات . م جيداًاملشكلة غري مفهو

  .يف تفهم أفضل للمشكلة
، أن من اجلدير عند "احلاجة إىل املعلومات: املواد السمية يف السلع"تذكر الدراسة األساسية   - ٢٣

دد من النظم القائمة يف خمتلف  فحص ع)٦(استحداث نظم معلومات عن املواد الكيميائية يف السلع،
 إزاء املعلومات عن املواد الكيميائية يف السلع، ويف ضوء عدم وجود أي ج متجانس دولياً. أحناء العامل

 من السياسات وتناقش الدراسة قليالً. وضعت بعض النظم القضائية اشتراطات لإلفصاح عن املعلومات
ويشمل ذلك .  يف جمال السياساتجهود املبذولة مستقبالًاملبتكرة اليت قد تثري االهتمام كنماذج لل

اشتراطات قانونية وطنية بشأن اإلفصاح عن املعلومات ونظم إدارة املعلومات اليت أوجدها القطاع 
  .اخلاص

الوعي باملخاطر احملتملة املصاحبة للمواد الكيميائية يف  إذكاء وقد مت االعتراف باحلاجة إىل  - ٢٤
 كما أن مثة حاجة إىل التصدي ملخاطر )٧(.ائل املناسبة املتاحة، وخباصة يف البلدان الناميةاملنتجات والبد

ة اخلطرة يف املنتجات والتعرض يإنشاء معايري مزدوجة، أي ينبغي أن تكون املعلومات عن املواد الكيميائ
  .هلا متاحة ألصحاب املصلحة يف مجيع البلدان بطريقة عادلة

 بأن مثة قطاعات معينة من الصناعة استثمرت يف استحداث بنية حتتية لتوفري ينبغي االعتراف  - ٢٥
ولذلك قد يكون . معلومات وافية ومالئمة بشأن احملتوى الكيميائي يف املنتجات يف حاالت خمتلفة

  . فيما بني خمتلف أصحاب املصلحةمستوى املعرفة خمتلفاً

                                                
)٦(  2008:596=pubnr?asp.showpub/pub/org.norden.www://http.  
 عن املواد الكيميائية يف  أصحاب املصلحة من املعلوماتة العمل غري الرمسية بشأن احتياجتقرير حلق  )٧(

 .املنتجات، اليونيب/السلع
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 رىإىل أي حد عوجلت فيه هذه القضية يف اهليئات األخ
. بذلت جهود على مستويات عديدة من سلسلة اإلمدادات ملعاجلة مشكلة نقص املعلومات  - ٢٦

وميكن أن توفر بعض هذه . ويقدم هذا اجلزء بعض املبادرات اجلارية ذات الصلة ذه القضية الناشئة
 اإلجراءات النظم يف طياا، نقطة بداية لوضع مقترح بنظام للمعلومات أو إطار لنظم أو غري ذلك من

وجتدر املالحظة بأن هذا اجلزء ال يتضمن أي تقييم بل جمرد إشارات إىل جماالت للعمل ذات . املالئمة
  .الصلة

وقد أظهرت عملية تشاورية أنه رغم أن هناك بعض األعمال اجلارية ذات الصلة ذه القضية   - ٢٧
 )٨(.نري حلماية صحة البشر والبيئةالناشئة، فإن اجلهود والقدرات احلالية ال تكفي لصنع قرار مست

وميكن العثور على أمثلة على نظم املعلومات يف قطاع الصناعة من خالل النظام الدويل   - ٢٨
 املواد يف ةالذي وضعته صناعات السيارات أو دليل الصناعات املشترك إلعالن تشكيللبيانات املواد 

 األخرى قواعد البيانات املوجهة للمستهلكني مثل أداة التقييم وتشمل األمثلة. املنتجات اإللكترونية
 اليت صممت لتيسري عملية اختاذ القرار لدى شراء أجهزة احلاسوب )٩(البيين للمنتجات اإللكترونية

  .كما تتوافر مبادرات تنظيمية على املستوى شبه اإلقليمي. وشاشاا
 امليدان االقتصادي يف استكمال وحتسني املعلومات احلالية وتعمل منظمة التعاون والتنمية يف  - ٢٩

 اآلن اإلطالقات (PRTRs)فتشمل سجالت إطالق امللوثات ونقلها . عن إطالقات املواد الكيميائية
، ومعلومات عن اإلطالقات من )عمليات الطاقة واإلنتاج الصناعي ومناولة النفايات(حمددة املصدر 

ويقوم فريق املهام التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي . دودةمصادر غري ثابتة بطريقة حم
املعين بسجالت إطالق النفايات ونقلها بتجميع املعلومات عن اإلطالقات من املنتجات، وآليات 

وعلى ذلك فإن سجالت . ٢٠١٠اإلطالق، وتقنيات تقدير اإلطالقات وستنشر النتائج يف بداية عام 
 تتضمن معلومات عن إطالقات املواد الكيميائية يف البيئة وهو نطاق PRTRsلوثات ونقلها إطالق امل

  .أضيق مما تتوخاه هذه القضية الناشئة إال أا ميكن أن توفر مدخالً مفيداً للعملية
ومتثل استعادة السلع اليت جيري التخلص منها مسألة مهمة إال أنه ال ميكن عمل ذلك بطريقة   - ٣٠

ويف هذا الصدد، هناك صالت بني . إال إذا كانت حمتويات هذه املواد اخلطرة معروفة بصورة كافيةآمنة 
حتسني املعلومات عن املواد الكيميائية يف املنتجات وهدف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات 

والبيئة من التأثريات املتمثل يف محاية صحة البشر ) اتفاقية بازل(اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود 
وينبغي ألي استعراض جيري هلدف . املعاكسة الناشئة عن توليد النفايات وإدارا ونقلها والتخلص منها

ونطاق هذه املبادرة أن يأخذ يف احلسبان العمل اجلاري حالياً مبقتضى شراكة العمل بشأن أجهزة 
  .ن بني املبادرتني يف إطار اتفاقية بازل لضمان أي تآزر ممك(PACE)احلاسوب 

                                                
 املواد الكيميائية يف السلع عنمسية بشأن احتياجات أصحاب املصلحة من املعلومات  حلقة عمل غري رريرتق  )٨(

  .واملنتجات، برنامج األمم املتحدة للبيئة
)٩(  http://www.epeat.net/.  

http://www.epeat.net/
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 االستخدام املستدام للمواد )١٠(وتتناول عملية مراكش بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني  - ٣١
الكيميائية واإلنتاج املستدام للمنتجات مبا يف ذلك االنعكاسات فيما يتعلق باحتماالت تدوير املنتجات 

 ميكن التعرف على صالت هامة بني عملية غري أنه يف حني أنه. اليت حتتوي على مواد كيميائية خطرة
مراكش وهذه القضية الناشئة، مل يتعرف على أي إجراءات حمددة بشأن املعلومات املتعلقة باملواد 

  .الكيميائية يف املنتجات
وفيما يتعلق باملواد واخلالئط، فإن احلاجة إىل معلومات للمستعملني من املهنيني، واملستهلكني   - ٣٢

حمددة بوضوح تقريباً فقد توافرت النظم اخلاصة بنشر املعلومات املتعلقة باألخطار يف العديد من البلدان 
وال يغطي هذا . الكيميائية وومسهامنذ عدة سنوات، وأنشئ مؤخراً النظام املوحد عاملياً لتصنيف املواد 

غري أن التصنيفات اليت وضعت يف . النظام املواد الكيميائية يف املنتجات مثل اللعب أو اإللكترونيات
إطار النظام املوحد عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها قد تكون مفيدة إلجراء املزيد من 

  .تجاتالتوضيحات بشأن املواد الكيميائية يف املن
  جدوى اإلجراء املقترح

جرى خالل العمل التحضريى لقضايا السياسات الناشئة، حتديد ثالث تقدميات تتعلق   - ٣٣
باالحتياجات من املعلومات بشأن املواد الكيميائية يف املنتجات، وجرى ترتيب أوليات هذه التقدميات 

وقد .  الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائيةللنظر يف اإلجراءات التعاونية أثناء الدورة الثانية للمؤمتر
االحتياجات من املعلومات بشأن املواد ("وردت هذه التقدميات من رئاسة جملس االحتاد األورويب 

، واملنتدى احلكومي الدويل ")املواد الكيميائية يف املنتجات("، وحكومة اليابان ")الكيميائية يف املنتجات
وأشار االحتاد األورويب يف تقدميه إىل "). األلعاب وسالمة املواد الكيميائية("ة الكيميائية املعين بالسالم

تنامي اإلدراك بانتشار املواد الكيميائية واحتمال التعرض هلا من بعض املنتجات مثل أجهزة احلاسوب 
ملون النهائيون واملنسوجات واأللعاب وجموهرات املالبس، واملخاطر الصحية اليت يتعرض هلا املستع

ن مثة حاجة إىل إدارة سليمة  إوقالت حكومة اليابان. واملخاطر االقتصادية اليت يتعرض هلا املنتجون
للمواد الكيميائية يف املنتجات من خالل، مثالً، إستعادة املواد الكيميائية من املنتجات من خالل نظام 

املعين بالسالمة الكيميائية إىل التأثريات الصحية وأشار املنتدى احلكومي الدويل . إعادة تدوير النفايات
 املعاكسة احملتملة على األطفال نتيجة للمواد الكيميائية املوجودة يف اللعب بسبب االستخدام املتوخى أو
سوء االستخدام املتوقع لأللعاب، وزيادة تعرض األطفال لألضرار الكيميائية، فضالً عن اإلجراءات اليت 

  ).٢٠٠٦بودابست، (تدى احلكومي الدويل خالل دورته اخلامسة اتفق عليها املن
بإدارة املواد   املعىنيلللمؤمتر الدونظر الدورة الثانية واقترح االحتاد األورويب يف مقترحه أن ت  - ٣٤

نظم للمعلومات /الكيميائية يف اعتماد مقرر لبدء عملية ميكن أن دف إىل بلورة اقتراح إلقامة نظام
وخالل العملية التشاورية، اشترك أصحاب املصلحة . توى من املواد الكيميائية يف املنتجاتيتعلق باحمل

املهتمون بالنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية من مجيع األقاليم مبا يف ذلك حكومة 
                                                

عملية مراكش بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني عملية عاملية متعددة أصحاب املصلحة لدعم تنفيذ   )١٠(
اج املستدامني، ووضع إطار مدته عشر سنوات لربامج تتعلق باالستهالك واإلنتاج املستدامني سوف االستهالك واإلنت

  .http://www.unep.fr/scp/marrakech ٢٠١١ - ٢٠١٠تستعرضه جلنة التنمية املستدامة خالل دورة السنتني 

http://www.unep.fr/scp/marrakech
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 مواصلة بلورة هذا اليابان واملنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية يف العمل الرامي إىل
وقد أسفرت العملية عن توصية تقدم للدورة الثانية للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية . املقترح

  :على النحو التايل
 مع وجهة النظر اليت ترى اختاذ إجراءات تعاونية مالئمة ملواصلة النظر يف احلاجة إىل أن يتفق

 يف املنتجات املتضمنة يف سلسلة اإلمدادات وطول دورة حياا، معلومات عن املواد الكيميائية
ويدرك احلاجة إىل إجراءات أخرى للوفاء دف النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد 

استراتيجية السياسة ) ب (١٥ وتنفيذه مع تركيز حمدد على اهلدف ٢٠٢٠الكيميائية لعام 
  اجلامعة؛
فويض يقضي، وفقاً لالختصاصات الواردة يف املرفق، باستعراض  إنشاء فريق عامل بتأن يقرر

غري ذلك من املعلومات ذات الصلة، ووضع مقترح املبادرات القائمة عن نظم املعلومات و
أو إجراءات، حسب مقتضى احلال، ملعاجلة هذه احلاجة /إلقامة نظام معلومات أو إطار لنظم و
  ؛")الفريق العامل(" حةإىل املعلومات وىف حدود املوارد  املتا

واملعلومات املتعلقة باملواد الكيميائية يف املنتجات وثيقة الصلة بتنفيذ عدد من العناصر يف النهج   - ٣٥
االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وداعمة هلا فضالً عن قضايا السياسات الناشئة األخرى 

ومات عن املواد الكيميائية يف املنتجات فائدا وتتحول إىل ويتعني لكي حتقق املعل. املرتبة أولوياا
وتعترف عملية النهج . معارف وإجراءات للحد من املخاطر، توفري قدر كاف من البنية التحتية

غري أنه ينظر . االستراتيجي بذلك يف أهدافها وال سيما تلك اليت تغطي بناء القدرات والتعاون التقين
األكثر تفصيالً وذات الصلة ببناء القدرات على أا تقع خارج نطاق هذه القضية حالياً إىل اإلجراءات 

  .وينبغي معاجلتها ضمن العمل الشامل املتعلق ببناء القدرات
وحددت العملية التشاورية مبا يف ذلك حلقة العمل غري الرمسية ووضعت مربرات مؤيدة ملزيد   - ٣٦

  :من العمل
لتوفري املعلومات عن املواد الكيميائية اخلطرة يف املنتجات اجلهود والقدرات احلالية   )أ(

والبدائل املالئمة واملتاحة ال تكفي لصنع القرار املستنري لتحقيق الفهم الكامل، وحينما يكون ضرورياً 
  محاية صحة البشر والبيئة من املخاطر اليت قد حتدث خالل دورة حياة املنتجات؛

عاونية على مجيع املستويات لتوليد املعلومات الفعالة يتعني توفري اإلجراءات الت  )ب(
مثل املستويات الدولية واإلقليمية وشبه اإلقليمية والوطنية مع إشراك (والكفؤة وتيسري احلصول عليها 

على أن خيضع ذلك للسلطات واللوائح الوطنية ويف حدود ) مجيع القطاعات املعنية وأصحاب املصلحة
  املوارد املتاحة؛

 ميكن أن يشجع على إعداد منتجات وعمليات جديدة املعلوماتسني تدفق حت  )ج(
والطلب عليها من خالل االبتكار الذي ميكن أن حيد بدوره من املخاطر اليت تلحق بقطاع األعمال 

  .والصحة والبيئة، ويسفر عن منافع اقتصادية
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ىل اختاذ إجراء مالئم بشأن من استراتيجية السياسة اجلامعة إ) ي (٢٤تدعو الفقرة الفرعية   - ٣٧
" املعلومات عن املواد الكيميائية يف املنتجات"ويقدم اإلجراء املقترح بشأن . قضايا السياسات الناشئة

إىل الدورة الثانية للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية للنظر واختاذ قرار بشأن إنشاء فريق عامل 
ت املتوافرة وإعداد مقترح بشأن نظام للمعلومات أو إطار للنظم بتفويض يقضي باستعراض املعلوما

  .أو اإلجراءات ملعاجلة هذه احلاجة إىل املعلومات وذلك رهناً بتوافر املوارد/و
من استراتيجية السياسة اجلامعة على أن يقدم املؤمتر التوجيه بشأن ) ج (٢٤وتنص الفقرة   - ٣٨

حاب املصلحة يف النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد وقد حدد أص. تنفيذ النهج االستراتيجي
الكيميائية من خالل عملية تشاورية احلاجة إىل التعاون الدويل بشأن هذه القضية للمساعدة يف تعزيز 
االتساق لتجنب األجزاء املنفصلة يف نظم املعلومات مع ضمان التماثل مع النظم العاملة وتنظيم املنافع 

وهلذا السبب فإن الغرض الشامل من اإلجراء التعاوين املقترح . لى مجيع أصحاب املصلحةاليت تعود ع
من ) ب (١٥ مع تركيز خاص على الفقرة ٢٠٢٠هو الترويج للوفاء دف النهج االستراتيجي لعام 

ولدى القيام ذه . استراتيجية السياسة اجلامعة وما يتصل ا من أنشطة يف خطة العمل العاملية
من استراتيجية السياسة اجلامعة ) ج (١٥جراءات، ينبغي مراعاة متطلبات السرية املبينة يف الفقرة اإل

وقد يتوافد أصحاب مصلحة . فضالً عن املبادرات واملعلومات السارية على النحو املبني يف هذه الوثيقة
. دود املوارد املتاحةاإلجراءات يف ح/آخرون خالل مواصلة بلورة هذه القضية فضالً عن كفاءة النظم

ولذا فإن اإلجراء التعاوين املقترح سوف يوفر املزيد من املبادئ التوجيهية لتنفيذ األهداف، واألنشطة 
  .ذات الصلة يف النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

اد الكيميائية دعيت اجلهات صاحبة املصلحة يف النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمو  - ٣٩
وأظهرت التعليقات تأييداً عاماً للحاجة إىل مواصلة العمل على . للمسامهة يف وضع هذه الوثيقة

وتشري . املستوى الدويل بشأن هذه القضية املستجدة يف جمال السياسات واإلجراءات املشتركة املقترحة
اخلاص ) ب( ١٥ هام املتصلة باهلدفاإلجراءات املشتركة املقترحة إىل أن تقوم مجاعة العمل بتنفيذ امل

، أي استعراض املبادرات القائمة بشأن نظم املعلومات وغريها من املعلومات  الثابتةبامللوثات العضوية
أو إجراءات، مع التركيز على /معلومات أو إطار لنظم املعلومات وللذات الصلة، ووضع اقتراح بنظام 

  :جماالت األولوية التالية
موعات املنتجات وترتيب أولوياا وحتديد املواد الكيميائية اخلطرة بطريقة جمحتديد   )أ(
  يف ذلك حتديد ااالت اليت قد تقع فيها املخاطر؛ علمية، مبا
 واحتياجاا احملددة من املعلومات، حتديد اجلهات صاحبة املصلحة ذات الصلة  )ب(

  وزيادة حتديد املعلومات املطلوب توفريها وبأي صيغة؛
توضيح كيفية دخول احلكومات واجلهات صاحبة املصلحة إىل نظام املعلومات   )ج(

  وكيفية تشغيله؛
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حتليل التكاليف واملنافع بالنسبة للدوائر الصناعية، واحلكومات، واجلهات األخرى   )د(
بطة املرت) مثل معلومات النشاط السرية(يتصل باالطالع على املعلومات، وكذلك املعوقات املمكنة   مافي

  ذه املعلومات؛
الطرق واحللول األخرى املناسبة جلعل املعلومات متاحة جلميع اجلهات صاحبة   )ه(

  .املصلحة
وكما سبق التنويه يف هذه الوثيقة، تشري العملية االستشارية إىل فهم مشترك لضرورة التصدي   - ٤٠

واقف مشتركة إزاء بعض كذلك تشري التعليقات الواردة إىل وجود م. لقضية السياسات املستجدة
وقد أعربت خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة عن . املشاكل، واالحتياجات، واإلجراءات املقترحة

وقد أُخذت االحتياجات املختلفة يف االعتبار بالقدر املمكن، ومع ذلك . احتياجات واهتمامات خمتلفة
مل املقترحة بزيادة حتديد عة العاقد تكون هناك اختالفات، ولذلك فمن املقترح أن تكلف مج

ولنفس السبب، . احتياجات اجلهات صاحبة املصلحة، على أن يكون ذلك من بني جماالت األولوية
التعليقات اليت تتضمن تفاصيل كثرية بشأن النطاق، والتنفيذ، والتكاليف واملنافع على اعتبار استبعدت 

ى التعليقات اليت تتناول املسائل األكثر عمومية يف وهذا ينطبق عل. أا متثل جزءاً من مهام مجاعة العمل
تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية مثل احلاجة إىل بناء القدرات، واالحتياجات 

ومع ذلك، تشري الوثيقة على أن التقدم يف هذه ااالت ميثل أمهية كبرية بالنسبة . املالية والدعم الفين
وتعكس التعليقات الواردة إىل حد ما وجهات النظر املختلفة .  من حتسني تدفق املعلوماتلالستفادة

وميكن اعتبار ذلك جزءاً . يتصل باملعلومات اليت جيوز االطالع عليها ومىت يكون ذلك جائزاً  مافي
أي ى طبيعياً من الرغبات املختلفة اليت أعربت عنها خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة حبيث تعتمد عل

وعلى سبيل املثال، ترى بعض اجلهات . مرحلة من مراحل دورة احلياة قد تستخدم فيها املعلومات
صاحبة املصلحة أن هناك حاجة إىل نظم أكثر مشوالً عندما تستخدم املعلومات يف إعادة التدوير أو 

يميائية أو تسرا أثناء االستخالص، بينما تركز جهات أخرى على املخاطر املتصلة بالتعرض للمواد الك
وهلذا السبب، قد يعترب ذلك من ااالت اليت حتتاج إىل مزيد من العمل من جانب مجاعة . استخدامها

  .العمل املقترحة لدى قيامها مبهامها املتصلة باألولويات، واالحتياجات، والتكاليف واملنافع
أن هذه املسألة يف االعتبار، يبدو أن ومع أخذ التعليقات الواردة واملناقشات اليت جرت بش  - ٤١

  .اإلجراءات املشتركة املقترحة قابلة للتنفيذ وضرورية
  املعلومات األخرى ذات الصلة

، اليت سبق "احلاجة إىل املعلومات: املواد السمية يف األدوات واملنتجات"الدراسة العامة املعنونة   - ١
، وقُدمت يف ٢٠٠٩ فرباير/ جنيف يف شباطالرمسية اليت عقدت يف إعدادها حللقة العمل غري

ميكن االطالع (، لمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائيةلالدورة الثانية اجتماع جانيب أثناء 
  .)pubnr?asp.showpub/sk/pub/org.norden.www://http=2008:596عليها بالرجوع إىل املوقع التايل 

الرمسية بشأن احتياجات اجلهات صاحبة املصلحة من املعلومات اخلاصة   تقرير حلقة العمل غري  - ٢
  .برنامج األمم املتحدة للبيئة. املنتجات/باملواد الكيميائية يف األدوات
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، ملخص باللغة om varors innehåll av farliga kemiska ämnen املعلومات اخلاصة بـ  - ٣
  .KemI rapport 6/04اإلنكليزية تقرير 

بداية للتفكري، من إعداد مجاعة العمل املنبثقة عن جلنة   - لعب األطفال والسالمة الكيميائية  - ٤
) وهي متاحة بلغات األمم املتحدة) (IFCS/FORUM-V/03-TS, 11 July 2006(املنتدى الدائمة 

  بالرجوع إىل املوقع التايلوميكن االطالع عليها (
html.index/en/docs_meet/5forum/forums/documents/ifcs/int.who.www://http.  

احلكومي الدويل املعين ، توصيات الدورة اخلامسة للمنتدى لعب األطفال والسالمة الكيميائية  - ٥
بالسالمة الكيميائية، الدورة اخلامسة للمنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية، 

، IFCS/FORUM-V/05w(، التقرير النهائي ٢٠٠٦ سبتمرب/ أيلول ٢٩  - ٢٥بودابست، ار، 
ع عليها وميكن االطال) (وهي متاحة بلغات األمم املتحدة) (٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ٣٠

  بالرجوع إىل املوقع التايل
html.index/en/report/5forum/forums/documents/ifcs/int.who.www://http.  

حلكومي الدويل املعين توصيات داكار بشأن االستبدال والبدائل؛ الدورة السادسة للمنتدى ا  - ٦
، التقرير النهائي، ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١٩  - ١٥الكيميائية، داكار، السنغال، بالسالمة 

وهي متاحة ) (٢٠٠٨  أكتوبر/ األولتشرين ١٠ ،IFCS/FORUM-VI/07w(امللخص التنفيذي 
  وميكن االطالع عليها بالرجوع إىل املوقع التايل) (بلغات األمم املتحدة

html.index/en/report/6forum/forums/documents/ifcs/int.who.www://http.  
بيان داكار بشأن إنتاج املواد النانوية، الدورة السادسة للمنتدى احلكومي الدويل املعين   - ٧

، التقرير النهائي، ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول  ١٩ – ١٥اكار، السنغال، بالسالمة الكيميائية، د
وهي متاحة ) (٢٠٠٨ أكتوبر/ األولتشرين ١٠،IFCS/FORUM-VI/07w(امللخص التنفيذي 

  وميكن االطالع عليها بالرجوع إىل املوقع التايل) (بلغات األمم املتحدة
html.index/en/report/6forum/forums/documents/ifcs/int.who.www://http  

أولويات العمل اليت حددها املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية ملا بعد   - ٨
يميائية، التقرير ، الدورة الثالثة للمنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الك٢٠٠٠ سنة

) ٢٠٠٠ أكتوبر/تشرين األول ٢٠، IFCS/FORUM III/23w(النهائي، امللخص التنفيذي 
 وميكن االطالع عليها بالرجوع إىل املوقع التايل) (وهي متاحة بلغات األمم املتحدة(

html.index/en/3forum/forums/documents/ifcs/int.who.www://http.  
للمنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية، التقرير إعالن باهيا، الدورة الثالثة   - ٩

) ٢٠٠٠ أكتوبر/تشرين األول ٢٠، IFCS/FORUM III/23w(النهائي، امللخص التنفيذي 
  كن االطالع عليه بالرجوع إىل املوقع التايلومي) (وهو متاح بلغات األمم املتحدة(

html.index/en/3forum/forums/documents/ifcs/int.who.www://http.  
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  املرفق

ات اجلهات الرمسية بشأن احتياج مستخلص من استنتاجات وتوصيات حلقة العمل غري
  صاحبة املصلحة من املعلومات اخلاصة باملواد الكيميائية يف األدوات واملنتجات

  ، جنيف٢٠٠٩ فرباير/ شباط  ١٢ إىل  ٩  اليت عقدت من

  إن حلقة العمل،
  :إذ تدرك

األدوات واملنتجات يتم نقلها على املستوى العاملي من خالل التجارة املواد اخلطرة يف أن  •
سبب يف آثار سيئة وقد متثل خماطر يف املستقبل على صحة اإلنسان وعلى الدولية وأا تت

البيئة يف املراحل املختلفة من دورة حياة األدوات واملنتجات، أثناء إنتاجها، أو استخدامها، 
 أو إعادة تدويرها، أو التخلص منها

 تعد أساسية وأن املعارف واملعلومات املتصلة باملواد الكيميائية يف األدوات واملنتجات •
لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياة األدوات واملنتجات، وتعد من القضايا 
الشاملة املهمة بالنسبة لقطاع كبري من اجلهات صاحبة املصلحة اليت تكون هلا احتياجات 

 خاصة من املعلومات

درات لتيسري تبادل وأن احلكومات والدوائر الصناعية وغريها من اجلهات أقدمت على مبا •
يتخذ  املعلومات عن املواد اخلطرة يف األدوات واملنتجات يف بعض ااالت، ومع ذلك مل

 إجراء عاملي شامل بشأا حىت اآلن

وأن هناك حاجة إىل زيادة الوعي على مستوى العامل باملخاطر احملتملة املرتبطة باملواد  •
نتجات، وبشأن البدائل املتاحة وخصوصاً يف الكيميائية اليت تدخل يف صناعة األدوات وامل

نتقال اليت يكون مستوى الوعي فيها البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة ا
 منخفضاً

أهداف االستراتيجية اجلامعة  من ١٥ من اهلدف  ‘١’ جاء يف الفقرة ب  وأن من بني ما •
بشأن املعارف  ارة الدولية للمواد الكيميائيةالنهج االستراتيجي لإلداملنبثقة عن  للسياسات
علومات متاحة عن املواد الكيميائية طوال دورة حياا مبا يف تكون امل:  أنواملعلومات

ذلك، حسبما يتناسب، املواد الكيميائية املوجودة داخل املنتجات ويسهل احلصول عليها 
 .اب املصلحةواستخدامها، وأن تكون كافية ومناسبة الحتياجات مجيع أصح

وأن املعلومات عن املواد الكيميائية يف األدوات واملنتجات تعد عنصراً أساسياً لدعم بناء  •
النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد  يف إطار األخرىالقدرات واإلجراءات 

 الكيميائية



SAICM/ICCM.2/INF/35 

15 

  :يلي ختلص إىل ما
واد الكيميائية املوجودة يف أن اجلهود والقدرات احلالية اخلاصة بتوفري املعلومات عن امل •

كافية الختاذ قرارات عن علم حلماية صحة اإلنسان  األدوات واملنتجات وبدائلها غري
 والبيئة طوال دورة حياة األدوات واملنتجات

أنه لتوليد املعلومات بفعالية وكفاءة، وتيسري احلصول عليها، يلزم اختاذ إجراءات تعاونية  •
) بني القطاعات مااإلقليمية، والوطنية وفي  لية، واإلقليمية، وشبهالدو(على مجيع املستويات 

 مع إشراك مجيع القطاعات ذات الصلة

أن التعاون الدويل يف هذه القضية أمر أساسي ومن الالزم اختاذ إجراء عاجل لضمان  •
التنسيق الدويل لتدفق املعلومات وسهولة احلصول عليها، وتاليف تلفيق نظم املعلومات 

 م املنافع بالنسبة جلميع اجلهات صاحبة املصلحةوتعظي

أن حتسني تدفق املعلومات حيفز تطوير أدوات ومنتجات وعمليات جديدة من خالل  •
 االبتكار، ويقلل من خماطر العمل كما أنه له منافع اقتصادية

  :يلي وتوصي مبا
مجاعة عمل تليب نية  يف دورته الثالمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية لأن ينشئ •

احلاجة إىل املعلومات بشأن املواد الكيميائية املوجودة يف األدوات واملنتجات املتداولة يف 
سلسلة التوريد وطوال دورة حياا، مع تكليفها باستعراض املعلومات املوجودة ووضع 

 أو اإلجراءات/اقتراح بإنشاء نظام للمعلومات أو إطار للنظم و

اعة العمل مفتوحة العضوية وأن تتألف من جمموعات من اجلهات ميكن أن تكون مج •
صاحبة املصلحة على أساس التوزيع اجلغرايف العادل حبيث تضم عدداً من البلدان من كل 

ائر الصناعية، وغريها من األطراف الرئيسية يف سلسلة وإقليم، واخلرباء املعنيني، والد
 احلكومية التوريد واملنظمات غري

 : جمموعة من القضايا واألهداف، من بينهادراسةة العمل تتوىل مجاع •

  ؛هي املواد الكيميائية واألدوات واملنتجات اليت ينبغي ترتيب أولوياا  ما  -
  حتديد اجلهات صاحبة املصلحة املعنية واحتياجاا من املعلومات اخلاصة؛  -
  هي املعلومات الواجب توفريها ويف أي صورة؛  ما  -
 ة املناسبة وغريها من احللول؛احللول التقني  -

 :تأخذ مجاعة العمل يف االعتبار العناصر الرئيسية التالية اليت حددا حلقة العمل •

األنشطة التكميلية املنبثقة عن قضايا السياسات املستجدة األخرى ذات الصلة،   -
  حسب مقتضى احلال
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مراكش وإمكانيات األعمال اليت جتري يف املنتديات الدولية، مبا يف ذلك عملية   -
  التآزر

األعمال واألنشطة اليت جتري يف إطار العمليات املتعددة األطراف والدولية ذات   -
  الصلة بنظم املعلومات مثل النظام العاملي املنسق لتصنيف وعنونة املواد الكيميائية

انتقال حلة التحديات احملددة اليت تواجه البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبر  -
  واحتياجاا، مثل بناء القدرات، واملساعدات التقنية واملالية ونقل التكنولوجيا

 الرمسي االحتياجات اخلاصة للمشروعات الصغرية واملتوسطة احلجم والقطاع غري  -

 تستفيد مجاعة العمل من نتائج حلقة العمل لدى القيام مبهامها •

ملؤمتر الدويل املعين بإدارة هات أخرى قد يضعها اتأخذ مجاعة العمل يف اعتبارها أي توجي •
  يف دورته الثانيةاملواد الكيميائية

تقوم مجاعة العمل بتصريف أعماهلا يف الفترات الفاصلة بني الدورات بالوسائل اإللكترونية  •
وتنظيم املؤمترات عن بعد، واللقاءات الشخصية وعلى هامش االجتماعات، حسب 

 احلال مقتضى

 النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةماعة العمل أن تعمل مع أمانة ميكن جل •
للمساعدة يف تيسري جتهيز املعلومات ذات الصلة واستخدامها، وأمثلة احلاالت، والنهج 

 واألدوات اليت ميكن جتميعها مبا يتفق مع وظيفة غرفة املقاصة

النهج االستراتيجي لإلدارة من خالل موقع تقدم مجاعة العمل تقريراً عن سري عملها  •
االستراتيجي  على شبكة اإلنترنت وإىل الدورة الثالثة للنهج الدولية للمواد الكيميائية

 .لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

___________  


