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البند ( 4ج) من جدول األعمال

املؤقت*

التقدم احملرز صوب حتقيق اهلدف الشامل لعام  ٢٠٢٠بشأن
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية :مسائل السياسات العامة
الناشئة وغريها من املسائل املثرية للقلق

مسائل السياسات العامة الناشئة وغريها من املسائل املثرية للقلق
مذكِّرة من األمانة
 -1يشرف األمانة أن تعمم وصفا لألنشطة اليت دعا إليها املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية يف دوراته
السابقة ،إىل جانب ملخصات عن التقدم احملرز يف ما يتعلق مبسائل السياسات العامة الناشئة احلالية وغريها من
املسائل املثرية للقلق ،أُعدت من اإلسهامات الواردة من املنظمات الرائدة املعنية للربانمج املشرتك بني املنظمات
لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية (انظر املرفق).
 -2ومسائل السياسات العامة الناشئة اليت حددها املؤمتر حىت اآلن هي الرصاص يف الطالء ،واملواد الكيميائية
يف املنتجات ،واملواد اخلطرة يف دورة املنتجات الكهرابئية واإللكرتونية ،وأنواع التكنولوجيا النانوية واملواد النانوية
املصنعة ،واملواد الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء ،وامللواثت الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة.
وعالوة على ذلك ،مت حتديد إدارة املواد الكيميائية البريوفلورية واالنتقال إىل بدائل أكثر أماان ،ومبيدات اآلفات
الشديدة اخلطورة ،ابعتبارمها مسألتني مثريتني للقلق.
 -3وُدعي إىل اختاذ إجراءات ذات أولوية بشأن مسائل السياسات العامة الناشئة وغريها من املسائل املثرية
للقلق يف قرارات املؤمتر  4/2و 5/2و 2/3و 3/3و 2/4و ،3/4وكذلك يف التوجيه العام املتعلق بتحقيق هدف
عام  2020لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية(.)1
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ويوجه االنتباه إىل وثيقة االجتماع ذات الصلة بشأن مسائل السياسات العامة الناشئة واستجابة الربانمج
-4
َّ
املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية للطلبات الواردة من الدورة الرابعة للمؤمتر
).(SAICM/OEWG.3/INF/9
 -5وقد يود املؤمتر أن حييط علما ابألنشطة املضطلع هبا ويستعرض التقدم احملرز فيما يتعلق ابلقرارات 4/2
و 5/2و 2/3و 3/3و 2/4و ،3/4حسب االقتضاء ،مبا يف ذلك النظر فيما إذا كانت اإلجراءات املطلوبة بشأن
كل مسألة قد نفذت بطريقة مالئمة.
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املرفق
مسائل السياسات العامة الناشئة وغريها من املسائل املثرية للقلق
أوالا -معلومات أساسية
 -1طلب املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية ،يف قراره  ،2/4إىل الوكاالت الرائدة يف الربانمج املشرتك
بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية واحلكومات وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة املعنية أن تقدم
عن طريق األمانة تقاريرها عن التقدم احملرز يف تنفيذ القرارات الصادرة عن املؤمتر بشأن مسائل السياسات العامة
الناشئة ،واملوجهة إىل الفريق العامل املفتوح العضوية واملؤمتر يف دورته اخلامسة.
 -2ومسائل السياسات العامة الناشئة اليت حددها املؤمتر حىت اآلن هي الرصاص يف الطالء ،واملواد الكيميائية
يف املنتجات ،واملواد اخلطرة يف دورة املنتجات الكهرابئية واإللكرتونية ،وأنواع التكنولوجيا النانوية واملواد النانوية
املصنعة ،واملواد الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء ،وامللواثت الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة.
وعالوة على ذلك ،مت حتديد إدارة املواد الكيميائية البريوفلورية واالنتقال إىل بدائل أكثر أماان ،ومبيدات اآلفات
الشديدة اخلطورة ،ابعتبارمها مسألتني مثريتني للقلق.
-3

وتقود العمل بشأن املسائل املذكورة أعاله
املنظمات احلكوميةُ الدوليةُ
ُ

التالية:

(أ) الرصاص يف الطالء :برانمج األمم املتحدة للبيئة (برانمج البيئة) ومنظمة الصحة العاملية ،من خالل
التحالف العاملي للتخلص من الدهاانت احملتوية على الرصاص؛
(ب) املواد الكيميائية يف املنتجات :برانمج البيئة؛
(ج) املواد اخلطرة يف دورة املنتجات الكهرابئية واإللكرتونية :منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
(اليونيدو)؛
(د) التكنولوجيا النانوية واملواد النانوية املصنعة :منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (منظمة
التعاون والتنمية) ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث )اليونيتار(؛
(هـ) املواد الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء :منظمة التعاون والتنمية ،وبرانمج البيئة،
ومنظمة الصحة العاملية؛
(و) امللواثت الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة :منظمة التعاون والتنمية ،وبرانمج البيئة ،ومنظمة
الصحة العاملية.
 -4وفضال عن ذلك ،تقود منظمة التعاون والتنمية وبرانمج البيئة العمل بشأن إدارة املواد الكيميائية البريوفلورية
واالنتقال إىل بدائل أكثر أماان ،من خالل الفريق العاملي املعين ابملواد الكيميائية البريوفلورية املطلوب يف القرار
.3/3
 -5وتقود منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (منظمة األغذية والزراعة) وبرانمج البيئة ومنظمة الصحة
العاملية العمل املتعلق مببيدات اآلفات الشديدة اخلطورة املطلوب مبوجب القرار .3/4
 -6وكان العمل املتعلق مبسائل السياسات العامة الناشئة واملسائل األخرى املثرية للقلق جاراي طوال فرتة ما
بني الدورتني منذ دورة املؤمتر الرابعة.
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 -7وتسعى منظمة العمل الدولية إىل حفز إرساء ثقافة عاملية للوقاية يف جمال السالمة والصحة ،هبدف حتقيق
ختفيضات حقيقية يف الوفيات واإلصاابت واألمراض املتصلة ابلعمل يف مجيع سالسل التوريد العاملية .وهتدف هذه
املشاريع إىل منع املخاطر على السالمة والصحة املهنيتني للعمال يف قطاعات رئيسية مثل الزراعة واملنسوجات
وإنتاج املالبس والصناعة التحويلية .وتقوم منظمة العمل الدولية حاليا بوضع هنج اسرتاتيجي ملشاركتها يف عدد
من مسائل السياسات العامة الناشئة ،مبا يف ذلك الرصاص يف الطالء واملواد الكيميائية يف املنتجات (مثال ،يف
سلسلة توريد املنسوجات واملالبس) ،ومبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة ،والتكنولوجيا النانوية واملواد النانوية
املصنعة.

اثني ا -اإلجراءات اليت دعا إىل اختاذها املؤمتر يف دورته الرابعة وموجز للتقدم احملرز

 -8دعا املؤمتر يف قراريه  2/4و 3/4إىل تنفيذ إجراءات حمددة يف إطار كل مسألة من مسائل السياسات
العامة الناشئة احملددة يف القرارين .ويرد يف هذا الفرع أيضا موجز للتقدم احملرز فيما يتعلق مبسائل السياسات العامة
الناشئة ومبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة ،على النحو املطلوب يف القرار  ،3/4وإبدارة املواد الكيميائية البريفلورية
واالنتقال إىل بدائل أكثر أماان ،على النحو املطلوب يف القرار .3/3

ألف -الدعم الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية ملسائل السياسات العامة الناشئة وغريها من املسائل املثرية للقلق
 -9دعا املؤمتر يف قراره  2/4مرفق البيئة العاملية ،يف إطار واليته ،إىل دعم تنفيذ قرارات املؤمتر بشأن مجيع
مسائل السياسات العامة الناشئة ،ومواصلة هذا الدعم يف جتديده السابع ملوارده.
 -10ووافق مرفق البيئة العاملية على مشروع بقيمة  8.19ماليني دوالر حول موضوع ”أفضل املمارسات
العاملية بشأن مسائل السياسات العامة الكيميائية الناشئة املثرية للقلق يف إطار النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية
للمواد الكيميائية“ .واهلدف من هذا املشروع العاملي هو تسريع التقدم وقياس مدى اعتماد األنشطة الوطنية
املتعلقة مبسائل السياسات العامة الناشئة من أجل حتقيق هدف النهج االسرتاتيجي حبلول عام  2020ودعم
التخطيط إلدارة املواد الكيميائية يف خطة التنمية املستدامة لعام .2030
 -11وسينفَّذ املشروع يف أكثر من  40بلدا على مدى  4سنوات هبدف عرض نتائج املشروع املبكرة يف دورة
املؤمتر اخلامسة ،يف عام  .2020ووحدة مرفق البيئة العاملية يف برانمج البيئة هي الوكالة املنفذة املشرفة ،وأمانة النهج
االسرتاتيجي هي الوكالة املنفذة املباشرة .ويركز املشروع على ثالثة عناصر عمل :الرصاص يف الطالء ،واملواد
الكيميائية يف املنتجات ،والتخطيط االسرتاتيجي وإدارة املعارف .وصدرت موافقة مرفق البيئة العاملية على تنفيذ
وعقد اجتماع بدء املشروع يف  15و 16كانون الثاين/يناير .2019
املشروع يف  7آب/أغسطس ُ ،2018
 -12وقُدم إىل مرفق البيئة العاملية يف  11تشرين األول/أكتوبر  2018اقرتاح مشروع متوسط احلجم الستعراضه
وملوافقة املسؤول التنفيذي األول للمرفق عليه .وتبلغ ميزانية املشروع مليوين دوالر ،ومن املقرر تنفيذه يف  11بلدا
على مدى  4سنوات .وسريكز املشروع على امللواثت الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة واملواد الكيميائية املسببة
الضطراابت الغدد الصماء ومبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة .ووحدة مرفق البيئة العاملية يف برانمج البيئة هي
الوكالة املنفذة املشرفة ،وأمانة النهج االسرتاتيجي هي الوكالة املنفذة املباشرة .والشركاء الرئيسيون يف املشروع هم
منظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة الصحة العاملية ،وبرانمج األمم املتحدة للبيئة.
ابء  -الرصاص يف الطالء
 -13فيما يتعلق مبسألة الرصاص يف الطالء ،قام املؤمتر ،يف قراره  ،2/4مبا

يلي:

(أ) رحب جبهود التحالف العاملي للتخلص من الرصاص يف الطالء لتحقيق هدفه املتمثل يف التخلص
التدرجيي من الرصاص يف الطالء حبلول عام 2020؛
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(ب) شجع احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص على املشاركة يف عمل التحالف العاملي
للتخلص من الدهاانت احملتوية على الرصاص واملساعدة يف حتقيق اهلدف املذكور أعاله؛
(ج) شجع أصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي على تشجيع و/أو إجراء مناقشات وطنية و/أو
إقليمية لتناول إمكانية وضع تدابري فعالة ،مبا يف ذلك وضع القواعد التنظيمية ،للتخلص التدرجيي من استخدام
الرصاص يف الطالء.
 -14وفيما يتعلق ابحلالة العاملية للقيود القانونية على حمتوى الرصاص يف الطالء ،أكد  71بلدا ،حىت 30
أيلول/سبتمرب  ،2018أن لديها ضوابط ملزمة قانوان على الطالء احملتوي على الرصاص .وميكن االطالع على
معلومات عن حالة كل بلد يف املرصد الصحي العاملي ملنظمة الصحة العاملية( .)1ويف التحديث الصادر عن برانمج
البيئة بشأن احلالة العاملية للقيود القانونية على الرصاص يف الطالء حىت أيلول/سبتمرب .)2(2018
 -15وتتوىل وكالة محاية البيئة يف الوالايت املتحدة األمريكية رائسة اجمللس االستشاري للتحالف ،وجيتمع
اجمللس مرتني يف السنة عن طريق التداول ابلفيديو من أجل تتبع التقدم احملرز واستعراض األنشطة املتصلة خبطة
عمل فرتة السنتني للتحالف .ويضم اجمللس االستشاري حاليا  14عضوا ميثلون  5حكومات و 3منظمات حكومية
دولية و 3منظمات غري حكومية و 3ممثلني لصناعة الطالء .وتقوم املفوضية األوروبية بدور مراقب يف اجمللس.
 -16ويتزايد عدد الشركاء يف التحالف كل عام ،وحىت تشرين الثاين/نوفمرب  2018كان هناك  92شريكا،
مبا يف ذلك  22حكومة و 3منظمات حكومية دولية و 38منظمة غري حكومية و 21ممثال لصناعة الطالء و6
ممثلني لألوساط األكادميية.
 -17وميكن االطالع على ”القانون النموذجي واإلرشادات بشأن تنظيم استخدام الطالء احملتوي على
الرصاص“ بلغات األمم املتحدة الرمسية الست(.)3
 -18وسيحفز عنصر املشروع الكامل ملرفق البيئة العاملية يف إطار النهج االسرتاتيجي ،بشأن موضوع ”تعزيز
التنظيم والعمل الطوعي من جانب احلكومات واملؤسسات الصناعية للتخلص التدرجيي من الرصاص يف الطالء“،
اختاذ اإلجراءات التنظيمية على الصعيد الوطين ،وسيشرك القطاع اخلاص يف التصدي ملسألة الرصاص يف الطالء،
وسيوفر معلومات عن أفضل املمارسات العاملية فيما يتعلق ابلشروط واملدخالت الضرورية األكثر فعالية يف توليد
اإلرادة السياسية الالزمة الختاذ اإلجراءات على الصعيد الوطين .وستشمل نواتج املشروع الدعوة إىل مناصرة
السياسات وإثبات إعادة تركيب الطالء حبيث يكون خاليا من الرصاص يف ما ال يقل عن  50مؤسسة طالء
صغرية ومتوسطة احلجم .والنتيجة اليت يسعى إليها املشروع هي قيام  40بلدا بسن وتنفيذ تشريعات بشأن الطالء
احملتوي على الرصاص.
 -19ويُعقد أسبوع العمل الدويل للوقاية من التسمم ابلرصاص كل سنة منذ عام  ،2013وقد ُعقد آخر مرة
يف الفرتة من  21إىل  27تشرين األول/أكتوبر  .2018ونُظمت املناسبات كل سنة يف  40بلدا أو أكثر شارك
فيها أصحاب مصلحة متعددون .ويُنشر كل عام تقرير عن األنشطة اليت نظمت خالل أسبوع العمل الدويل
للوقاية من التسمم ابلرصاص .وقد أُجري استعراض ألسبوع العمل الدويل للوقاية من التسمم ابلرصاص للفرتة
( )1انظر.www.who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/ :
( )2متاح على الرابط.www.unenvironment.org/resources/report/2018-update-global-status-legal-limits-lead-paint :
( )3متاح على الرابط.www.unenvironment.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint :
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 ،2017-2013ونُشر تقرير مرحلي يف صفحة التحالف العاملي للتخلص من الدهاانت احملتوية على الرصاص
على املوقع الشبكي ملنظمة الصحة العاملية(.)4
 -20وابإلضافة إىل أسبوع العمل الدويل السنوي للوقاية من التسمم ابلرصاص ،وضع التحالف اسرتاتيجية
لالتصال استحدث يف إطارها مبادئ توجيهية بشأن هوية العالمات التجارية ورسالة إخبارية نصف شهرية(.)5
جيم -املواد الكيميائية يف املنتجات
 -21فيما يتعلق ابملواد الكيميائية يف املنتجات ،قام املؤمتر ،يف قراره  ،2/4مبا يلي:
(أ) شجع القطاع اخلاص واحلكومات واملنظمات احلكومية الدولية ،واملنظمات غري احلكومية ،مبا
يف ذلك منظمات العمال ،على املشاركة بنشاط ،وتقدمي تقارير بشأن تنفيذ برانمج املواد الكيميائية يف املنتجات،
ودعا مجيع أصحاب املصلحة إىل تقدمي املوارد البشرية واملالية والعينية الكافية ملواصلة العمل؛
(ب) جدد والية الفريق التوجيهي لربانمج املواد الكيميائية ،املنصوص عليها يف القرارين  4/2جيم
و 2/3جيم ،مع متثيل إضايف ألصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي لكي يكون شامال ،واقرتح إدراج ممثلني
لقطاع إعادة التدوير ،وطلب من الفريق التوجيهي أن يقوم ،مع مراعاة مسامهات أصحاب املصلحة ،إبعداد
االختصاصات اخلاصة به واعتمادها؛
(ج) دعا برانمج البيئة ،رهنا بتوفر املوارد ،إىل مواصلة قيادة برانمج املواد الكيميائية يف املنتجات
بطريقة مفتوحة وشفافة وشاملة ،وتعزيز وتيسري أنشطة التنفيذ مبسامهة أصحاب املصلحة ،وتنسيق التحديث
الدوري للتوجيهات ،حسب احلاجة ،وتقدمي تقرير شامل عن التقدم احملرز للفريق العامل املفتوح العضوية يف دورته
الثالثة ،وللمؤمتر أيضا يف دورته اخلامسة ،بدعم من الفريق التوجيهي؛
(د) دعا أيضا برانمج البيئة ،رهنا بتوفر املوارد ،إىل تعهد املوقع اإللكرتوين لربانمج املواد الكيميائية
يف املنتجات بغية تيسري احلصول على واثئق الربانمج ،وإذكاء الوعي بشأن استخدام املعلومات املتعلقة ابملواد
الكيميائية يف املنتجات من أجل اختاذ إجراءات اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ،فضال عن التنسيق مع الفريق
التوجيهي للمشاركة يف بناء قدرات أصحاب املصلحة وتوعيتهم ،وتيسري األنشطة التجريبية وأنشطة التنفيذ لربانمج
املواد الكيميائية يف املنتجات ،ال سيما يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،مبشاركة
أصحاب املصلحة املعنيني والفئات الضعيفة املعنية.
 -22ويتضمن املشروع الكامل ملرفق البيئة العاملية عنصرا ،يف إطار النهج االسرتاتيجي ،بشأن موضوع ”إدارة
املواد الكيميائية املوجودة يف املنتجات على مدى دورة حياهتا“ .وينطوي عنصر املشروع املتعلق ابملواد الكيميائية
يف املنتجات على اختاذ إجراءات من جانب احلكومات واجلهات الفاعلة يف سالسل القيمة يف قطاعات البناء
واإللكرتونيات واأللعاب لتتبع وإدارة املواد الكيميائية املثرية للقلق يف منتجاهتا .والناجتان املتوقعان مها على النحو
التايل( :أ) أدوات وتوجيهات جديدة لتخفيض استخدام املواد الكيميائية املثرية للقلق يف قطاعات البناء
واإللكرتونيات واأللعاب؛ (ب) توفري التدريب والدعم للحكومات واجلهات الفاعلة يف سالسل القيمة الختبار
واعتماد التوجيهات واألدوات اجلديدة.
( )4متاح على الرابط.www.who.int/ipcs/assessment/public_health/gaelp/en/ :
( ) 5متاح على الرابطwww.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-issues/ :
.global-alliance-eliminate-lead-paint
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 -23واستمر برانمج البيئة يف التواصل مع أصحاب املصلحة ،والتوعية بربانمج املواد الكيميائية يف املنتجات،
َّ
وتلقى التزامات من أصحاب املصلحة ابملشاركة يف التوعية ابلربانمج والرتويج له .ويواصل برانمج البيئة اجلهود اليت
يبذهلا يف هذا اجملال ،ومن املتوقع أن تشارك يف هذا الصدد يف املستقبل القريب جهات أخرى صاحبة مصلحة.
 -24واجتمع الفريق التوجيهي مرتني ،يف برازيليا يف شباط/فرباير  ،2017ويف استكهومل يف كانون
األول/ديسمرب  .2018وأاتح االجتماعان فرصا لتقييم التقدم احملرز يف الربانمج .وركز االجتماعان على وضع
الصيغة النهائية الختصاصات الفريق التوجيهي احملدَّثة واعتمادها؛ واستحداث عملية منقحة لتحفيز مشاركة
أصحاب املصلحة يف الربانمج؛ وحتديد النهج الذي سيتبع يف حتديث توجيهات الربانمج؛ ومناقشة املزيد من
الدراسات واملبادرات الالزمة ،مبا يف ذلك التقييمات االقتصادية لفوائد نظم تبادل املعلومات .وأُعدت ثالث واثئق
توجيهية موجزة للحكومات والصناعة واجملتمع املدين.
 -25وابلنظر إىل أن عضوية الفريق التوجيهي ينقصها ممثلون من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ،فهي ال تزال غري
مكتملة .وقد أبدى املركز اإلقليمي التفاقييت ابزل واستكهومل ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف الصني رغبته يف أن
يكون عضوا ،ومل يؤكد املكتب موافقته على ذلك بعد .ومن املهم مالحظة أن ممثلني لتجار التجزئة والقطاعات
الصناعية ،مثل املنسوجات ،من قبيل شراكة اإلنتاج املستدام للمنسوجات ،أعربوا عن اهتمامهم ابملشاركة يف
اجتماعات الفريق التوجيهي ومناقشاته.
 -26ولتحديد وبيان أفضل املمارسات يف تيسري الوصول إىل املعلومات املتعلقة ابملواد الكيميائية اليت حتتوي
عليها منتجات املنسوجات ،أشرف برانمج البيئة على تنفيذ مشروع قام بدعمه مرفق البيئة العاملية بشأن
موضوع ”حتديد وبيان أفضل املمارسات لتبادل املعلومات عن املواد الكيميائية يف منتجات املنسوجات“ ،وتولت
تنفيذه بشكل مشرتك حكومة الصني وصانعو منسوجات ابرزون .وبدأ املشروع يف أواخر عام  2014وسينتهي
كمل اجلهود احلالية الرامية إىل تعزيز تبادل املعلومات عن املواد الكيميائية يف
يف عام  .2019وعزز املشروع و َّ
املنتجات ،واستفاد من اجلهود الكبرية اليت بذهلا عدد من أصحاب العالمات التجارية البارزة يف جمال املالبس
واألحذية واملالبس اخلارجية عن طريق زايدة إمكانية احلصول على هذه املعلومات يف مجيع مراحل سلسلة توريد
هذه املنتجات .وعلى وجه اخلصوص ،ساعد املشروع على حتديد أدوار ومسؤوليات أصحاب املصلحة املعنيني يف
مجيع مراحل سلسلة التوريد وخارجها ،وحدد أفضل املمارسات لتبادل املعلومات عن املواد الكيميائية يف قطاع
املنسوجات يف الصني .وكان للمشروع أثر إجيايب على اجلهات الفاعلة يف قطاع املنسوجات يف الصني خارج
سالسل توريد العالمات التجارية الدولية.
 -27وأجنزت الشبكة الدولية للقضاء على امللواثت العضوية الثابتة تنفيذ ثالثة مشاريع جتريبية لتعزيز تنفيذ
برانمج املواد الكيميائية يف املنتجات والتوجيهات املتصلة به من أجل حتسني الكشف عن املعلومات املتعلقة ابملواد
الكيميائية املوجودة يف املنتجات ،مبا فيها األلعاب .وسيلي ذلك مشروعان مماثالن يف عام  .2019وملساعدة
املنظمات غري احلكومية الشريكة على تنفيذ املشاريع يف إطار الربانمج ،أُعدت جمموعة من املعلومات ومواد التوعية.
وتتضمن اجملموعة ،يف مجلة أمور ،إرشادات بشأن أنشطة املشاريع اليت تنفذ يف إطار الربانمج؛ ومبادئ توجيهية
بشأن رصد مواد الفثاالت؛ وإرشادات بشأن حتليل عالمات وسم املنتجات؛ وإرشادات بشأن تقييم تنفيذ الربانمج.
 -28وفضال عن ذلك ،نفذت الشبكة الدولية للقضاء على امللواثت العضوية الثابتة مشروعا متعدد البلدان
بشأن املواد الكيميائية يف األلعاب ،يف إطار املعلومات املتعلقة ابستدامة املنتجات ،اشتمل على حتليل عينات من
األلعاب اليت حتتوي الفلزات ( 32يف املائة من مجيع العينات اليت اختربت) أو مواد الفثاالت ( 40يف املائة من
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مجيع العينات اليت اختربت) ،وومست هذه املنتجات مبعلومات عن حمتواها من املواد الكيميائية من أجل حتذير
املستهلكني.
 -29وفيما يتعلق ابملشاركة القطاعية ،يتزايد االهتمام يف مجيع أحناء العامل بشأن املواد الكيميائية السمية واملواد
الكيميائية املثرية للقلق املوجودة يف األلياف االصطناعية للمنسوجات ويف منتجات املنسوجات .وجتري عدة أنشطة
على الصعيدين الوطين واإلقليمي لتعزيز تبادل املعلومات املتعلقة ابملواد الكيميائية يف املنتجات .وتشمل األمثلة
على هذه املشاركة القطاعية ما يلي:
(أ) التقدم احملرز يف أملانيا يف وضع مشروع اتبع لالحتاد األورويب لتحسني عمليات االتصال يف
سالسل التوريد وتدفق املعلومات بني املستهلكني واملوردين بشأن املواد املثرية لقلق ابلغ ،مما يدعم االستعاضة عن
تلك املواد ببدائل أكثر أماان()6؛
(ب) تنفيذ حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية برانمج عمل للتصدي لوجود
امللواثت العضوية الثابتة يف فئات منتجات خمتلفة .وتشمل املشاريع اجلارية استقصاءات بشأن مثبطات اللهب
املربرومة املقيَّدة االستخدام املوجودة يف نفاايت املعدات الكهرابئية واإللكرتونية وأقمشة ومواد تنجيد األاثث
ر
ومنتجات التشييد ،والنظر يف السبل املناسبة للتخلص منها .وسيكفل هذا العمل اتباع هنج قائم على األدلة لوضع
السياسات أثناء تنفيذ االلتزامات الدولية للمملكة املتحدة؛
(ج) مشروع حبثي يف اململكة املتحدة يقوده جملس الصناعة إلعادة تدوير املعدات اإللكرتونية وقطاع
إعادة تدوير نفاايت املعدات الكهرابئية واإللكرتونية من أجل حتديد امللواثت العضوية الثابتة املوجودة يف البالستيك.
وسيأخذ املشروع عينات جلميع الفئات الرئيسية من النفاايت اإللكرتونية يف عدد من مرافق إعادة التدوير يف كل
أحناء البلد .وستثري النتائج االسرتاتيجيات السياساتية والتنظيمية املتخذة يف البلد لكفالة أن يكون احملتوى من
امللواثت العضوية الثابتة يف املواد البالستيكية املعاد تدويرها أدىن من احلدود املتفق عليها دوليا؛
(د) نظر كندا يف اخلربات وأفضل املمارسات ،مبا يف ذلك التطورات اجلارية يف إطار برانمج املواد
الكيميائية يف املنتجات ،لدى قيام البلد برسم معامل املرحلة التالية من خطته إلدارة املواد الكيميائية ،اليت ستشمل
معاجلة املواد الكيميائية يف سلسلة التوريد بعد عام .2020
دال-

املواد اخلطرة يف دورة حياة املنتجات الكهرابئية واإللكرتونية
 -30فيما يتعلق ابملواد اخلطرة يف دورة حياة املنتجات الكهرابئية واإللكرتونية ،قام املؤمتر ،يف قراره  ،2/4مبا
يلي:
(أ)

شجع أصحاب املصلحة على القيام مبا يلي:
’ ‘1النظر يف خطة العمل العاملية للنهج االسرتاتيجي وتنفيذها ،حسب االقتضاء ،ال سيما
اإلجراءات املتعلقة ابملواد اخلطرة يف املنتجات الكهرابئية واإللكرتونية اليت اعتمدها املؤمتر
يف دورته الثالثة؛

( )6انظر.https://www.askreach.eu/ :
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’ ‘2تقليل املخاطر إىل أدىن درجة ممكنة بتشجيع صانعي املعدات األصلية على اعتماد
التصميمات املستدامة ،والعمليات األكثر أماان لإلنتاج ،وإدارة النفاايت ،وإعادة تدوير
املنتجات الكهرابئية واإللكرتونية على مدى سلسلة اإلمداد ودورة احلياة؛
’ ‘3نشر تقرير حلقة العمل الدولية بشأن املواد اخلطرة يف دورة حياة املنتجات الكهرابئية
واإللكرتونية ،اليت عقدت يف فيينا يف الفرتة من  29إىل  31آذار/مارس  ،2011على
نطاق واسع ،والنظر يف التوصيات املقدمة والرسائل الرئيسية بشأن املواد الكيميائية اخلطرة
يف دورة حياة املنتجات الكهرابئية واإللكرتونية اليت أرسلها املشاركون يف حلقة العمل
تلك ،لدى البت يف اختاذ إجراءات أخرى تتخذ يف جمال هذه املواد الكيميائية (انظر
الوثيقة )SAICM/ICCM.3/INF/24؛
(ب) دعا اليونيدو ،ابلشراكة مع املنظمات األخرى يف الربانمج املشرتك بني املنظمات من أجل اإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية ،وأصحاب املصلحة املعنيني ،إىل االضطالع بعملية إلعداد خطة العمل للفرتة -2016
 2020الواردة يف مذكرة األمانة ( )SAICM/ICCM.4/INF/18ووضع صيغتها النهائية ،بسبل تشمل ما يلي:
’ ‘1طلب التعليقات واملسامهات يف خطة العمل من جانب أصحاب املصلحة يف النهج
االسرتاتيجي؛
’ ‘2تنقيح خطة العمل على أساس التعليقات املـُقدمة من أصحاب املصلحة يف النهج
االسرتاتيجي ،وإدراج مؤشرات التقدم احملرز اليت ينبغي إبالغ أصحاب املصلحة بشأهنا
كجزء من التقرير الذي يتعني إعداده لينظر فيه املؤمتر يف دورته اخلامسة؛
(ج) شجع أصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي على اختاذ خطوات لتعزيز مشاركتهم وجهودهم
من أجل إعداد خطة العمل وتنفيذها مىت أمكن ذلك ،وبصفة خاصة منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بتناول
سالمة العمال يف جمال إنتاج املنتجات الكهرابئية واإللكرتونية على مدى سلسلة اإلمداد ،فضال عن العاملني يف
جمال إدارة النفاايت وإعادة تدويرها؛
(د) شجع املشاركة ذات املغزى من جانب كل أصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي يف النظر يف
التوصيات املقدمة من حلقة العمل اليت ُعقدت يف فيينا عند البت يف اختاذ املزيد من اإلجراءات ،ال سيما بشأن
ما يلي:
’ ‘1تعزيز الدعوة ،وزايدة الوعي ،واملعلومات ،والتثقيف ،واالتصاالت ،بشأن املواد الكيميائية
اخلطرة يف املنتجات الكهرابئية واإللكرتونية ابلنسبة للفئات الضعيفة وأصحاب املصلحة
املعنيني على مدى سلسلة اإلمداد بدءا من عام 2016؛
’ ‘2تشجيع صانعي املعدات األصلية على العمل مع سالسل إمدادهم من أجل إعداد وتنفيذ
برامج فعالة ومستدامة السرتداد املنتجات الكهرابئية واإللكرتونية؛
’ ‘3تشجيع صانعي املعدات األصلية على العمل مع سالسل إمدادهم من أجل إعداد وتنفيذ
برامج للصحة الصناعية والرصد البيئي؛
املعززة واالستدامة
’ ‘4تيسري تنفيذ مبادرات املشرتايت اليت تدعم خصائص السالمة َّ
للمنتجات الكهرابئية واإللكرتونية ،مبا فيها املواد الكيميائية املستخدمة يف التصنيع؛
9
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’ ‘5تشجيع صانعي املعدات األصلية على مجع املعلومات عن الصحة والسالمة وتوفريها
للعمال الذين يتعاملون مع املواد الكيميائية أو يتعرضون هلا يف جمال تصنيع املنتجات
الكهرابئية اإللكرتونية؛
(ه) شجع أصحاب املصلحة املعنيني على النظر يف تنفيذ برانمج املواد الكيميائية يف املنتجات من
أجل إاتحة احلصول على املعلومات عن املواد الكيميائية اخلطرة يف دورة حياة املنتجات الكهرابئية واإللكرتونية.
 -31ويف دورة املؤمتر الثالثة ،أضيفت أنشطة جديدة إىل خطة العمل العاملية تتعلق ابملواد اخلطرة يف دورة حياة
وسلط الضوء يف قرار املؤمتر  2/3على عدد من األنشطة اإلضافية من أجل
املنتجات الكهرابئية واإللكرتونيةُ ،
اختاذ إجراءات بشأهنا .ونظرا لكون اليونيدو الوكالة املنسقة خالل الدورة الثالثة للمؤمتر بشأن هذه املسألة السياساتية
العاجلة ،فقد تولت قيادة اجلهود اجلماعية الرامية إىل حتديد وتقييم القضااي الرئيسية املتصلة ابملسألة ووضع جمموعة
من اخليارات والتوصيات بشأن األعمال املقبلة قُدمت إىل الفريق العامل املفتوح العضوية التابع للنهج االسرتاتيجي
وإىل املؤمتر الدويل إلدارة املواد الكيميائية للنظر فيها واختاذ اإلجراءات التعاونية املمكنة بشأهنا.
 -32وخالل دورة املؤمتر الرابعة ،قدمت اليونيدو ،ابلنيابة عن الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية ،معلومات حمدَّثة عن املواد اخلطرة يف دورة حياة املنتجات الكهرابئية واإللكرتونية
) ،(SAICM/ICCM.4/INF/18وعرضت خطة عمل مقرتحة للفرتة  .2020–2016وعرضت أمانة النهج
تقرر أن املسألة
االسرتاتيجي أيضا تقريرا عن دراسة استقصائية ذات صلة ) .(SAICM/ICCM.4/INF/27/Rev.1و َّ
شاملة لعدة قطاعات وأن من املهم ،بسبب التعقيد املتزايد هلذه املسألة ،أن تتم معاجلتها بطريقة تعاونية .وبعد
املناقشات وتبادل اآلراء ،أنشأ املؤمتر فريق اتصال لصياغة مشروع قرار جامع بشأن املسائل السياساتية املستجدة،
مبا يف ذلك املواد اخلطرة يف دورة حياة املنتجات الكهرابئية واإللكرتونية ،اعتمده املؤمتر يف وقت الحق ابعتباره
قراره ( 2/4انظر الوثيقة .)SAICM/ICCM.4/15
 -33ويف إطار متابعة قرار املؤمتر  ،2/4واصلت اجلهات صاحبة املصلحة املعنية يف النهج االسرتاتيجي ،مبا يف
ذلك األمانة ،واتفاقيات ابزل واستكهومل وميناماات ،وجامعة األمم املتحدة ،واالحتاد الدويل لالتصاالت ،ومنظمة
العمل الدولية ،وبرانمج البيئة ،واليونيدو ،ومنظمة الصحة العاملية ،ومبادرة حل مشكلة النفاايت اإللكرتونية،
والشراكة من أجل العمل بشأن املعدات احلاسوبية ،والحقا ،الفريق املعين ابإلدارة البيئية ،من خالل فريق إدارة
القضااي املعين مبعاجلة مسألة النفاايت اإللكرتونية ،تنفيذ األنشطة اخلاصة بكل منها ،مع إيالء االهتمام الواجب
للتوصيات اليت وضعها املؤمتر .بيد أنه ،ابلنظر إىل أنه مل تتحقق حماولة مجاعية للحصول على التمويل هلذه املسألة
السياساتية الناشئة ،بقيت األنشطة الرامية إىل معاجلة مسألة املواد اخلطرة يف دورة حياة املنتجات الكهرابئية
واإللكرتونية غري ممولة ،ومل تتم معاجلة العديد منها .ومن انحية أخرى ،اضطلعت اليونيدو ،ابلشراكة مع أمانة النهج
االسرتاتيجي وغريها من املنظمات املشاركة يف الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
واجلهات املعنية األخرى صاحبة املصلحة ،بعملية إعداد خطة العمل للفرتة  2020–2016ووضع صيغتها النهائية
على النحو الذي طلبه املؤمتر .ومن املتوقع بذل مزيد من اجلهود حىت عام  2020بشأن تعزيز الشراء املراعي للبيئة،
والتصميم من أجل البيئة ،وتعقب املواد يف عملية التصنيع على امتداد دورة حياة املنتجات.
وردا على الزايدة الكبرية يف إنتاج النفاايت اإللكرتونية على الصعيد العاملي ،ومع
 -34وعالوة على ذلكَّ ،
مراعاة وجود العديد من املبادرات القائمة بشأن النفاايت اإللكرتونية واجلهات الفاعلة النشطة يف منظومة األمم
املتحدة يف هذا اجملال ،أنشأ فريق اإلدارة البيئية يف أاير/مايو  2016فريق إدارة القضااي املشرتك بني الوكاالت املعين
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ابلنفاايت اإللكرتونية ،الذي نشر تقريرا يف عام  2017عن االستجابة على نطاق منظومة األمم املتحدة ملعاجلة
مشكلة النفاايت اإللكرتونية ،حدد فيه مسات مبادرات األمم املتحدة بشأن النفاايت اإللكرتونية وكياانت األمم
املتحدة املعنية .واستنادا إىل التوصيات الواردة يف ذلك التقرير ،يقوم فريق إدارة القضااي املعين مبعاجلة مسألة النفاايت
اإللكرتونية حاليا إبعداد ثالثة مسارات عمل.
يلي:

 -35ولكن ال تزال هناك ثغرات هامة يف حتقيق هدف عام  2020خلطة العمل العاملية ،من بينها ما
(أ) الرتكيز احلايل خلطة العمل يقع على مستوى املصدر ،األمر الذي يتطلب تنسيق املناقشات مع صانعي املعدات
الكهرابئية واإللكرتونية لتزويدهم ابملعلومات عن استخدام املواد اخلطرة يف املعدات الكهرابئية واإللكرتونية ،وهذا
بدوره أمر أساسي ملناشدهتم أن يعززوا التصميم املالئم للبيئة لتلك املعدات؛ (ب) االفتقار إىل التمويل الالزم من
اجلهات ذات املصلحة املعنية ابلنهج االسرتاتيجي للتصدي لألنشطة املبينة يف خطة العمل للفرتة ،2020-2016
اليت ال تزال غري ممولة.
 -36وركز العمل الذي تقوم به منظمة الصحة العاملية بشأن هذه املسألة على اآلاثر الصحية للنفاايت
اإللكرتونية على األطفال( .)7وتعاونت منظمة الصحة العاملية أيضا مع جهات أخرى ،مبا يف ذلك االحتاد الدويل
لالتصاالت واليونيدو ،يف جمال إعداد تقرير عن اإلدارة املستدامة لنفاايت املعدات الكهرابئية واإللكرتونية يف
أمريكا الالتينية(.)8
 -37وركز العمل الذي اضطلعت به منظمة العمل الدولية بشأن هذه املسألة على ختضري املنشآت ،والسالمة
والصحة املهنيتني ،وتعزيز فرص العمل الالئق( .)9وأسهمت منظمة العمل الدولية أيضا يف إعداد تقرير لتحالف
النفاايت اإللكرتونية عن التحول حنو االقتصادات الدائرية يف هذا القطاع( .)10ولدى منظمة العمل الدولية مشاريع
قطرية جارية يف األرجنتني وبريو لتحليل حالة العمالة يف قطاع النفاايت اإللكرتونية وحتسني ظروف العمل يف
سلسلة قيمة النفاايت اإللكرتونية .وستعقد املنظمة يف نيسان/أبريل  2019منتدى ملناقشة القضااي الناشئة املتصلة
بفرص العمل الالئق يف إدارة النفاايت اإللكرتونية ،هبدف اعتماد توصيات بشأن اختاذ اإلجراءات يف املستقبل.
هاء-

التكنولوجيات النانوية واملواد النانوية املصنعة
 -38فيما يتعلق ابلتكنولوجيا النانوية واملواد النانوية املصنعة ،قام املؤمتر يف قراره  2/4مبا يلي:
(أ) شجع أصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي على تناول اإلدارة السليمة للمواد النانوية املصنعة
يف الصكوك الوطنية والدولية ذات الصلة ،مبا يف ذلك األطر التنظيمية ،املكيفة ملراعاة اخلصائص احملددة للمواد
النانوية املصنعة ،حسب االقتضاء ،ومع مراعاة هدف تعزيز التعاون والتنسيق يف جمموعة املواد الكيميائية والنفاايت؛
(ب) رحب إبنشاء شبكات إقليمية تركز على سالمة املواد النانوية ،وشجع أصحاب املصلحة على
وضع وتنفيذ آليات للتعاون اإلقليمي؛

( )7انظر.www.who.int/ceh/risks/ewaste/en/ :
( )8متاح على الرابط.www.who.int/ceh/publications/ewaste latinamerica/en/ :
( )9انظر،www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS 196105/lang--en/ :
.www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS 315228/lang--en/and
www.ilo.org/beijing/what-we-do/publications/WCMS_375174/lang--en/.

( )10متاح على الرابط.www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS 665137/lang--en/ :
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(ج) شدد على ضرورة مواصلة تيسري تبادل املعلومات عن اإلدارة السليمة للمواد النانوية املصنعة على
مدى دورات حياهتا ،وذلك مثال عن طريق آلية مالئمة لتبادل املعلومات وعن طريق الشبكات اإلقليمية؛
(د) شدد على ضرورة أن يواصل معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ومنظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي وضع توجيهات دولية ومواد تدريب بشأن اإلدارة السليمة للمواد النانوية املصنعة ابالستفادة
من املبادرات القائمة ،وتقييم االحتياجات ،وأفضل املمارسات ،يف إطار والية كل منهما ،ورهنا بتوفر املوارد،
وذلك ابلتعاون مع املناطق وأصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني؛
(ه) رحب خبطة العمل املقرتحة للفرتة  2020-2016الواردة يف مذكرة األمانة )(ICCM.4/INF/19؛
(و) دعا أصحاب املصلحة إىل مواصلة العمل على إذكاء الوعي ،وتعزيز القدرات على اإلدارة السليمة
للمواد النانوية املصنعة ،مع إيالء اهتمام خاص حلالة واحتياجات البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة
انتقالية ،بوسائل منها تنظيم املشاورات اإلقليمية ،ودورات التعليم اإللكرتوين؛
(ز) شجع أصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي على استخدام التوجيهات لوضع سياسة وبرانمج
التكنولوجيا النانوية على الصعيد الوطين ،اليت وضعها معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ،وغريها من الواثئق
ذات الصلة.
 -39وقامت جامعة إندونيسيا بزايرة يف أيلول/سبتمرب  2016إىل املركز الوطين للتكنولوجيا النانوية بتايلند
ملناقشة إمكانية التعاون البحثي يف جمال علم السموم اإليكولوجية .وهذه العالقة هي نتيجة مباشرة حللقة العمل
حول السالمة النانوية لصاحل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ اليت عقدت يف عام .2015
 -40ويف تشرين الثاين/نوفمرب  ،2018نظمت وزارة الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وتغري املناخ يف ماليزاي
دورة تدريبية ملدة أسبوع بشأن املواد النانوية ،استندت مباشرة إىل املواد التعليمية املستمدة من دورة التعلم اإللكرتوين
اليت نظمها اليونيتار بشأن السالمة النانوية .وساهم اثنان من كبار خرباء اليونيتار وخبري من منظمة التعاون والتنمية
يف جوانب التعلم اخلاصة ابلدورة .واستفادت الدورة أيضا من العالقات اليت تكونت أثناء حلقات العمل اإلقليمية
اليت عقدها اليونيتار والفرقة العاملة التابعة ملنظمة التعاون والتنمية واملعنية ابملواد النانوية املصنعة.
 -41ويف عام  ،2017أصدرت منظمة الصحة العاملية مبادئ توجيهية بشأن محاية العمال من املخاطر احملتملة
للمواد النانوية املصنعة .وهدفت التوصيات الواردة يف تلك املبادئ التوجيهية إىل مساعدة مقرري السياسات
واملهنيني يف جمال الصحة والسالمة املهنيتني على اختاذ القرارات بشأن أفضل وسيلة للحماية من املخاطر احملتملة
املتعلقة حتديدا ابملواد النانوية املصنعة املوجودة يف أماكن العمل .وهتدف املبادئ التوجيهية أيضا إىل دعم العمال
وأرابب العمل(.)11
 -42ويف أواخر عام  ،2013شرع اليونيتار يف تنفيذ املرحلة الثانية من املشاريع الرائدة املنفذة على الصعيد
الوطين ،يف األردن وأرمينيا وفييت انم ،اليت أجنز كل منها أنشطته منذ الدورة الرابعة للمؤمتر .ووضع املشروع املنفذ
يف فييت انم اقرتاحا لألنشطة للفرتة  2020-2016ورؤية وطنية حىت عام  ،2025وقدم استعراضا لألنشطة
والبحوث اجلارية يف البلد املتعلقة ابلتكنولوجيا النانوية ،وأجرى تقييما لألولوايت الوطنية بشأن األمان النانوي.
ووضعت أرمينيا سياسة جديدة بشأن األمان النانوي ،وأضافت فصال عن األمان النووي إىل امللف الوطين بشأن
( )11متاح على .www.who.int/occupational health/publications/manufactured-nanomaterials/en/
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إدارة املواد الكيميائية .وقام األردن ابلتوعية هبذه املسألة على الصعيد الوطين ،وتبادل املعلومات عن األنشطة
املضطلع هبا يف البلد ،واستحدث مبادئ توجيهية للسالمة يف أماكن العمل.
وعقدت اجلولة الثالثة لدورة اليونيتار الدراسية للتعلم اإللكرتوين حول موضوع ”مدخل إىل السالمة
ُ -43
النانوية“ من تشرين األول/أكتوبر إىل كانون األول/ديسمرب  ،2015وأكمل كل املشاركني السبعة الدورة بنجاح.
ونُفذت الدورة ابلتعاون مع ثالثة من مدريب اليونيتار اخلرباء .ومل ينظم املزيد من الدورات لعدم وجود طلب عليها.
 -44ويف شباط/فرباير  ،2018عقدت منظمة التعاون والتنمية واليونيتار حلقيت عمل عقب اجتماعي النهج
االسرتاتيجي اإلقليميني اللذين عقدا يف بنما وبولندا .وابإلضافة إىل ذلكُ ،عقدت يف أيلول/سبتمرب  ،2018عقب
االجتماع احلادي عشر للفريق العامل املفتوح العضوية التابع التفاقية ابزل ،حلقة عمل ركزت على أفريقيا وعلى
منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ،من أجل تيسري املناقشات بشأن النفاايت احملتوية على مواد اننوية فيما يتعلق ابملقرر
ا ب 17/13-الذي قام فيه مؤمتر األطراف يف اتفاقية ابزل جبملة أمور منها ،أنه طلب إىل األمانة أن تعد ،رهنا
بتوافر املوارد ،وثيقة جتميع للمعلومات عن األنشطة اجلارية اليت تعاجل النفاايت احملتوية على مواد اننوية ،وتتضمن
حتديدا املسائل املتصلة ابلنفاايت احملتوية على مواد اننوية اليت قد تكون ذات صلة ابلعمل يف إطار االتفاقية ،وعن
اخليارات املتاحة ملواصلة األعمال اليت قد يُضطلع هبا يف إطار اتفاقية ابزل خبصوص النفاايت احملتوية على مواد
اننوية يف نطاق االتفاقية ،وأن تتفادى االزدواجية بني هذا النشاط واألنشطة اجلارية هبذا الصدد يف حمافل أخرى،
وذلك لكي ينظر فيها الفريق العامل املفتوح العضوية خالل اجتماعه احلادي عشر.
 -45وأدت حلقات العمل إىل إعادة ربط املشاركني ابلشبكة اليت أنشئت يف كولومبيا ملنطقة أمريكا الالتينية
والكارييب يف عام  ،2015وإعادة إطالق األنشطة يف منطقة أورواب الوسطى والشرقية ،والوصول إىل اجلهات
صاحبة املصلحة يف اتفاقية ابزل .وكان الغرض الرئيسي من حلقات العمل هذه هو تقدمي حتديثات بشأن التطورات
السياساتية الدولية (أنشطة اليونيتار ،وأنشطة منظمة التعاون والتنمية ،واملواد النانوية يف إطار النظام العاملي املنسق
لتصنيف املواد الكيميائية وومسها ،ومقرر اتفاقية ابزل ذو الصلة ابلنفاايت احملتوية على مواد اننوية (ا ب-
 ،)17/13والفصل ذو الصلة يف اإلصدار الثاين من التوقعات العاملية للمواد الكيميائية) ،كما أدت إىل توفري
ملتقى للخرباء اإلقليميني واملشاركني لتبادل املعلومات بشأن أحدث أعماهلم .وفضال عن ذلكُ ،كرس قدر كبري
من الوقت لتقدمي املبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية بشأن محاية العمال من املخاطر احملتملة
للمواد النانوية املصنعة ،ومثل هذا حداث سياساتيا رئيسيا يف عام  2017وجهدا تعاونيا هاما بني اتفاقية ابزل
ومنظمة التعاون والتنمية وبرانمج البيئة ومنظمة الصحة العاملية .وفيما يتعلق حبلقة العمل اليت عقدت يف بنما،
متكنت منظمة الصحة العاملية ،من خالل منظمة الصحة للبلدان األمريكية ،من دعوة ممثلني حمددين عن ”قطاع
الصحة“.
 -46وأعرب املشاركون عن سعادهتم بفرصة االجتماع مرة أخرى ،وتبادل املعلومات ،ومساع املزيد عن أعمال
اتفاقية ابزل ومنظمة التعاون والتنمية واليونيتار ومنظمة الصحة العاملية ،ومناقشة اإلجراءات ذات األولوية يف
املستقبل بشأن املواد النانوية ،واقرتاح األنشطة التعاونية يف املنطقة.
 -47وتشجع منظمة التعاون والتنمية التعاون الدويل بشأن اجلوانب املتعلقة ابلصحة البشرية والسالمة البيئية
فيما خيص املواد النانوية املصنعة .وهتدف املنظمة إىل تيسري التعاون فيما بني البلدان على تقييم اآلاثر املتعلقة
ابلسالمة املرتتبة على املواد النانوية وعلى حتديد احللول للتحدايت املشرتكة .وال يزال هذا هدفها الرئيسي يف جمال
املواد النانوية ،بينما تنظر يف سالمة املواد النانوية يف سياق إدارة املواد الكيميائية .ويف ضوء االجتاه املتزايد خالل
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السنوات األخرية إىل استخدام األطر التنظيمية القائمة ،مثل األطر التنظيمية اخلاصة ابملواد الكيميائية الصناعية،
إلدارة خماطر املواد النانوية املصنعة ،فقد اعتمد جملس منظمة التعاون والتنمية توصية ذات صلة ابملوضوع يف عام
 ،2013وهي توصية مفتوحة لاللتزام هبا من البلدان غري األعضاء يف املنظمة ،هبدف تعزيز التعاون الدويل يف هذا
الصدد.
 -48ويف أواخر عام  ،2015نشرت منظمة التعاون والتنمية نتائج برانمج اختباراهتا( ،)12هبدف تقييم فعالية
ودقة املبادئ التوجيهية املوحدة بشأن االختبارات .ومن اجلدير ابلذكر أن هذه املبادئ التوجيهية ليست معدة
الستخدامها يف حتديد املخاطر املرتبطة ابستخدام املواد النانوية أو بتطبيقاهتا .ويندرج الكثري من البياانت اجملمعة
ضمن نطاق نظام منظمة التعاون والتنمية اخلاص ابلقبول املتبادل للبياانت يف تقييم املواد الكيميائية .ويتمثل جزء
هام من هذا النظام يف املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية بشأن االختبارات ،اليت تتيح تقييم اآلاثر احملتملة
للمواد الكيميائية على صحة اإلنسان والبيئة .ويف حني أن العديد من هذه املبادئ التوجيهية يعترب مالئما للمواد
النانوية فإن بعضها ال يعترب مالئما هلا وتقوم املنظمة بتكييفه ليالئم الطابع احملدد للتكنولوجيا النانوية واملواد النانوية.
ويف عام  ،2017نشرت منظمة التعاون والتنمية حتديثات للمبادئ التوجيهية لالختبارات اخلاصة ابلسمية عن
طريق االستنشاق ،بغية إيالء االعتبار لسمية املواد النانوية .وفضال عن ذلك ،نُشرت مبادئ توجيهية الختبار
السلوك التكتلي للمواد النانوية.
 -49ولتكميل هذا العمل ،تنظر منظمة التعاون والتنمية يف وضع أساليب لتكييف املنهجيات القائمة اخلاصة
بتقييم املخاطر لكي تالئم املواد النانوية املصنعة ،وحتديد أفضل املمارسات ملعاجلة مستوايت متفاوتة من عدم
اليقني يف تقييم املخاطر استنادا إىل النظم الرقابية املختلفة املتعلقة ابملواد النانوية املصنعة ،وحتديد املسائل اليت من
شأهنا مساعدة البلدان يف تنفيذ و/أو استحداث سياساهتا الرقابية اخلاصة هبا للمواد النانوية املصنعة.
 -50وتعاجل منظمة التعاون والتنمية أيضا مسألة التعرض للمواد النانوية .ففي املاضي ،كان جزء كبري من
األنشطة يركز على التعرض يف السياقات املهنية .بيد أن املنظمة ظلت تزيد أنشطتها تدرجييا ملعاجلة التعرض البشري
الناجم عن االتصال ابملنتجات االستهالكية وعن اإلطالقات يف البيئة .ويف عام  ،2017نُشرت نتيجة دراسة
استقصائية عن توافر مناذج التعرض اخلاصة بتقييم تعرض املستهلكني والتعرض البيئي(.)13
 -51وستواصل منظمة التعاون والتنمية تيسري تبادل املعلومات بشأن األمان النانوي( )14بغية حتسني الشفافية
وعمليات اختاذ القرار من خالل برانمج عملها ،ابلتنسيق مع كياانت من قبيل اليونيتار ومنظمة الصحة العاملية.
واو-

املواد الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء
 -52فيما يتعلق ابملواد الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء ،قام املؤمتر ،يف قراره  ،2/4مبا يلي:

(أ) رحب( )15بتقرير برانمج البيئة ومنظمة الصحة العاملية املعنون ”حالة العلم بشأن املواد الكيميائية
املعوقة لعمل الغدد الصماء  “2012 -الذي حدد مصادر القلق ،مبا يف ذلك األدلة لدى البشر واحليواانت
( )12انظر.http://www.oecd.org/chemicalsafety/nanosafety/testing-programme-manufactured-nanomaterials.htm :
( )13انظرhttp://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono :
.(2017)32&doclanguage=en.
( )14انظر .www.oecd.org/env/nanosafety
( )15يود اجمللس الدويل لالحتادات الكيميائية ومنظمة كروباليف الدولية وجملس الوالايت املتحدة لألعمال التجارية الدولية
اإلشارة إىل أن منهجية التقرير واستنتاجاته ال تزال خالفية لدى جمموعات علمية معيَّنة.
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املختربية واألحياء الربية ،وأفاد أبن التعرض للمواد الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء ميكن أن يؤدي
إىل آاثر ضارة؛ وأن أخطر منافذ التعرض هو أثناء فرتة النمو وأن التعرض يف مراحل احلياة املبكرة ميكن أن يسبب
األمراض لدى البالغني؛ والحظ أن من املهم الرتكيز على التقليل من التعرض؛
(ب) دعا برانمج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية إىل تلبية االحتياجات اليت حددهتا البلدان
النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،رهنا بتوفر املوارد ،وذلك عن طريق توليد ونشر املعلومات عن
املواد الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء ،كجزء من خطة العمل الواردة يف التقرير املرحلي عن املواد
املعيقة لعمل الغدد الصماء الذي أعده برانمج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي ( ،SAICM/ICCM.4/INF/20املرفق ،الفرع اثلثا)؛
(ج) اعرتف ابلعمل الذي قامت به اجملموعة االستشارية املعنية ابختبار وتقييم املواد الكيميائية املسببة
الضطراابت الغدد الصماء التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وابجلهود اليت تبذهلا احلكومات
وأصحاب املصلحة اآلخرين؛
(د) دعا الربانمج املشرتك بني املنظمات املعين ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية إىل املضي يف وضع
وتنفيذ خطة العمل من أجل اإلجراءات التعاونية الواردة يف التقرير املرحلي بطريقة مفتوحة وشاملة وشفافة ،وطلب
إىل مجيع اجلهات الراغبة من أصحاب املصلحة دعم هذه اجلهود.
 -53وللمضي قدما يف العمل بشأن املواد الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء ،عقد برانمج البيئة
اجتماعني بعد اجتماعات مؤمترات األطراف يف اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل .ومشل االجتماعان اجتماعا
تشاوراي بشأن املواد الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء ،عقد يومي  20و 21نيسان/أبريل ،2017
وتاله االجتماع الرابع للفريق االستشاري لربانمج البيئة املعين ابملواد الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء،
الذي عقد يف  21نيسان/أبريل .2017
 -54وكان االجتماع التشاوري بشأن املواد الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء معلما هاما يف
املناقشات واألعمال قيد اإلعداد .ومشلت األهداف احملدَّدة لالجتماع ما يلي:
(أ)

وضع الصيغة النهائية للتقارير الثالثة لربانمج البيئة بشأن املواضيع التالية:
’ ‘1املبادرات العاملية لتحديد املواد الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء واملواد
الكيميائية اليت حيتمل أن تسبب اضطراابت الغدد الصماء؛
’ ‘2استعراض األطر التنظيمية الوطنية واإلقليمية والعاملية القائمة اليت تتناول املواد الكيميائية
املسببة الضطراابت الغدد الصماء؛
’ ‘3حملة عامة عن املعارف احلالية بشأن املواد الكيميائية اليت ُحدد أهنا مسببة الضطراابت
الغدد الصماء وبشأن مواد كيميائية خمتارة حيتمل أن تكون مسببة الضطراابت الغدد
الصماء؛

(ب) تبادل التقارير اليت تتضمن املعلومات وجتسد املنظورات عن التطورات احلديثة يف العلوم وعن
اآلاثر املرتتبة عليها .والتقارير منشورة على املوقع الشبكي لربانمج البيئة.
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 -55ويف أاير/مايو  ،2017وافق مرفق البيئة العاملية على مشروع كامل لتعزيز أفضل املمارسات املتعلقة
ابملسائل السياساتية الناشئة املثرية للقلق يف إطار النهج االسرتاتيجي ،ووافق على دعم اقرتاح مشروع متوسط احلجم
حول موضوع ”أفضل املمارسات العاملية بشأن مسائل السياسات الكيميائية الناشئة املثرية للقلق يف إطار النهج
االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية“ ،يتضمن الرتكيز على املواد الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد
الصماء ،وامللواثت الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة ،ومبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة ،هبدف تعجيل وقياس
اعتماد األنشطة الوطنية الرامية إىل السيطرة على املسائل السياساتية الناشئة من أجل حتقيق تنفيذ هدف النهج
االسرتاتيجي حبلول عام  2020ودعم التخطيط املبكر إلدارة املواد الكيميائية يف خطة التنمية املستدامة لعام
 .2030وجيري إعداد املشروع املتوسط احلجم ملرفق البيئة العاملية ابلتشاور بني منظمة األغذية والزراعة وبرانمج
البيئة ومنظمة الصحة العاملية.
 -56وتقوم منظمة التعاون والتنمية بوضع مبادئ توجيهية لالختبارات وواثئق إرشادية وأطر مفاهيمية
واسرتاتيجيات لتحديد املواد الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء .ويف عام  ،2018نشرت منظمة التعاون
والتنمية وثيقتها عن املبادئ التوجيهية لالختبارات حتت عنوانRevised Guidance Document 150 on :
 .Standardized Test Guidelines for Evaluating Chemicals for Endocrine Disruptionوهتدف الوثيقة إىل
تقدمي إرشادات يف جمال تقييم املواد الكيميائية من خالل استخدام املبادئ التوجيهية املوحدة بشأن االختبارات.
وتشمل األهداف احملددة للوثيقة توفري بيان لإلطار املفاهيمي ملنظمة التعاون والتنمية اخلاص بتقييم املواد الكيميائية
من حيث تسببها يف اضطراابت الغدد الصماء ،ومعلومات أساسية عن أساليب االختبار املوحدة املستخدمة يف
هذا الصدد ،وإرشادات بشأن تفسري نتائج كل اختبار على حدة.
 -57وظلت منظمة الصحة العاملية تواصل العمل بشأن املواد الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء،
يف سياق مشروعها األوسع نطاقا عن التعرض البيئي الذي حيدث يف فرتة عمرية مبكرة وميكن جتنبه .ويف أول
اجتماع بشأن التعرض البيئي الذي حيدث يف فرتة عمرية مبكرة وميكن جتنبه ،املعقود يف حزيران/يونيه ،2016
وعقد اجتماع اثن يف تشرين
أُعدت خريطة طريق لتحديد أولوايت العمل الذي يضطلع به القطاع الصحيُ .
الثاين/نوفمرب  2017للتخطيط لتنفيذ جوانب الدعوة والتدريب من خريطة الطريق .وجرى استعراض مسودات
املواد يف اجتماع عقد يف تشرين األول/أكتوبر  .2018وجيري حاليا وضع الصيغة النهائية لرسائل رئيسية ألطباء
التوليد وأمراض النساء ،وأطباء األطفال ،وكليات الطب وأعضاء هيئات التدريس فيها ،واملمارسني الصحيني
احملليني ،وكذلك توضع خطط لنشرها من خالل اجلمعيات املهنية الطبية وغريها من شبكات القطاع الصحي.
زاي-

امللواثت الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة
 -58وافق املؤمتر يف قراره  2/4على أن التعاون الدويل حاسم األمهية لبناء الوعي والفهم وتعزيز اإلجراءات
بشأن امللواثت الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة ،ابعتبارها مسألة سياسات انشئة .وعالوة على ذلك ،قام
املؤمتر يف ذلك القرار مبا يلي:
(أ) وافق على أن التعاون الدويل حاسم األمهية لبناء الوعي والفهم وتعزيز اإلجراءات بشأن امللواثت
الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة ،ابعتبارها مسألة سياسات انشئة؛
(ب) رأى أن نشر املعلومات وزايدة الوعي ابمللواثت الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة أمر هام
بصفة خاصة ،وأن حتسني توافر املعلومات عن هذه املواد الكيميائية وحتسني إمكانية االطالع عليها ميثل أولوية؛
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(ج) سلم ابلفجوات احلالية يف املعارف عن التعرض للملواثت الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة
وعن آاثرها؛
(د) قرر تنفيذ إجراءات تعاونية بشأن امللواثت الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة هبدف عام هو
زايدة الوعي والفهم يف أوساط مقرري السياسات وسائر أصحاب املصلحة؛
املعرفة؛

(هـ) دعا احلكومات وسائر أصحاب املصلحة إىل توفري املعلومات وتبادهلا لسد الفجوات احملددة يف

(و) دعا املنظمات املشاركة ذات الصلة التابعة للربانمج املشرتك بني املنظمات املعنية ابإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية إىل االضطالع ،كل يف حدود واليته وكجزء من برامج عملها ،بقيادة وتسهيل اإلجراءات التعاونية
ووضع برانمج عمل بشأن امللواثت الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة بطريقة مفتوحة وشفافة وشاملة؛
(ز) طلب إىل مجيع اجلهات الراغبة من أصحاب املصلحة واملنظمات تقدمي الدعم ،مبا يف ذلك اخلربة
الفنية واملوارد املالية والعينية ،على أساس طوعي هلذه اإلجراءات التعاونية ،مبا يف ذلك عن طريق املشاركة يف إعداد
وإاتحة معلومات وتوجيهات ذات صلة؛
(ح) دعا املنظمات املشاركة ذات الصلة التابعة للربانمج املشرتك بني املنظمات املعين ابإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية واجلهات األخرى من أصحاب املصلحة ابلنهج االسرتاتيجي إىل تقدمي تقارير بشأن اإلجراءات
التعاونية يف جمال امللواثت الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة إىل املؤمتر يف دورته اخلامسة أو يف أي دورة أخرى
حيددها املؤمتر.
 -59وأعد برانمج البيئة ،يف إطار خططه املتعلقة ابمللواثت الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة ،تقريرا يبني
خمططا وحيدد النطاق بشأن الثغرات ،وتعرف على عدة جوانب مثرية للقلق ،مبا يف ذلك كيف ميكن أن يؤثر
النشاط البيولوجي أتثريا سلبيا مباشرا على الكائنات احلية غري املستهدفة ،مثل األحياء الربية .وتشمل اآلاثر الضارة
للمركبات الصيدالنية تكوين املقاومة يف الكائنات اجملهرية ،والسمية اجلينية ،والتسبب يف اضطراابت الغدد الصماء،
وإحداث تغيريات يف سلوك الكائنات احلية .وميثل التلوث الكبري للرتبة والتضخيم البيولوجي جانبني ينبغي النظر
فيهما ،وال سيما ابلنظر إىل أنه ميكن منعهما .ويف هذا الصدد ،سريكز عمل برانمج البيئة على حتسني فهم وتقييم
اخليارات ملعاجلة هذه املسائل .ويقوم برانمج البيئة إبعداد صفحة على موقعه اإللكرتوين لعرض النتائج والفجوات
واملعلومات األخرى ذات الصلة.
 -60وأُجنز املشروع املتوسط احلجم ملرفق البيئة العاملية يف إطار النهج االسرتاتيجي .وعلى النحو املتوقع يتضمن
املشروع عنصرا بشأن املسائل العلمية الناشئة ،مبا فيها املواد الكيميائية املسببة الضطراابت الغدد الصماء وامللواثت
الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة .ومن عناصر املشروع اليت متثل نواتج له إعداد جمموعة أدوات عاملية بشأن
املخلفات الصيدالنية يف البيئة ،ستتوىل إدارهتا منظمة الصحة العاملية ويُضطلع هبا ابالقرتان ابجلهود اليت يبذهلا
برانمج البيئة وهيئات الرصد الوطنية لتأكيد مسارات االنبعااثت ذات الصلة النامجة عن التصنيع واملياه املستعملة.
 -61وميكن لبعض العوامل املضادة للميكروابت أو نواتج تفككها أن تبقى يف البيئة عند إطالقها إما من
اإلنتاج يف الصناعة الصيدالنية ،أو بعد استخدامها كعوامل ملعاجلة احملاصيل ،أو بعد طرحها من الكائنات البشرية
واحليوانية اليت تُعاجل هبا .ومن مث فمن املهم العمل الذي يتناول على وجه التحديد التلوث البيئي ابلعوامل املضادة
للميكروابت ،وكذلك اإلجراءات الرامية إىل خفض االستعمال العام .ومتثل مقاومة مضادات امليكروابت أحد
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أكثر التحدايت الصحية واإلمنائية تعقيدا وخطورة ،ألهنا تؤثر على مجيع البلدان وتشكل أخطارا متزايدة هتدد
صحة اإلنسان واحليوان وإنتاج األغذية واألمن الغذائي والبيئة والتنمية االقتصادية.
 -62ويف عام  ،2016مثل اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن مقاومة مضادات
وجسد
امليكروابت (قرار اجلمعية العامة  )3/71عالمة ابرزة يف التزام العامل ابلتصدي ملقاومة مضادات امليكروابتَّ ،
الدعوة إىل زايدة االستعجال والعمل من أجل التصدي للتحدايت اليت تطرحها هذه املقاومة .وقد شكل األمني
العام ،ابلتشاور مع منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية ،فريق التنسيق
املخصص املشرتك بني الوكاالت املعين مبقاومة مضادات امليكروابت( ،)16برائسة مشرتكة بني املكتب التنفيذي
لألمني العام ومنظمة الصحة العاملية ،ويتألف من ممثلني رفيعي املستوى من وكاالت األمم املتحدة املعنية وغريها
من املنظمات الدولية واخلرباء األفراد يف خمتلف القطاعات .ويضم الفريق يف عضويته عددا من اجلهات صاحبة
املصلحة يف النهج االسرتاتيجي ،ومن بينها برانمج البيئة .واهلدف من هذا الفريق هو تقدمي إرشادات عملية بشأن
النـ ُهج الالزمة لكفالة العمل العاملي املستمر للتصدي ملقاومة مضادات امليكروابت ،مبا يف ذلك اخليارات املتاحة
لتحسني التنسيق ،مع مراعاة خطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروابت .وسيعد الفريق تقريرا من
األمني العام عن هذا املوضوع ،سيقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني ،يف عام  .2019ومنذ اعتماد
اإلعالن السياسي لعام  ،2016ساعد التعاون الثالثي األطراف بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية
لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية على التوعية وحفز العمل اجلماعي .ويف عام  ،2018وقعت الوكاالت
الثالث على مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز عملها يف جمال العالقة بني اإلنسان واحليوان والبيئة .وعملت املنظمات
الثالث معا وابلتعاون مع برانمج البيئة على وضع خطة عمل لفرتة سنتني لتنفيذ مذكرة التفاهم.
 -63ويف الدورة الثالثة جلمعية األمم املتحدة للبيئة ،يف عام  ،2017اعتمدت الدول األعضاء القرار ،4/3
بشأن البيئة والصحة ،الذي أكدت فيه الدول األعضاء على أمهية بذل اجلهود واختاذ اإلجراءات املشرتكة من
جانب مجيع هيئات األمم املتحدة املعنية واجلهات صاحبة املصلحة من أجل مكافحة التلوث .ويف إطار هذا
اجلهد الواسع ملعاجلة حتدايت التلوث ،طُلب إىل املدير التنفيذي أن يقدم ،حبلول الدورة اخلامسة جلمعية البيئة ،يف
عام  ،2021تقريرا عن اآلاثر البيئية ملقاومة مضادات امليكروابت وأسباب تطور وانتشار هذه املقاومة يف البيئة،
مبا يف ذلك الثغرات اليت تعرتي فهم هذه اآلاثر واألسباب .وطلبت الدول األعضاء إىل املدير التنفيذي أن يقوم
بذلك ابلتعاون مع منظمة الصحة العاملية ،ومنظمة األغذية والزراعة ،واملنظمة العاملية لصحة احليوان ،والربانمج
املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ،والنهج االسرتاتيجي ،وفريق التنسيق املشرتك بني الوكاالت
املعين مبقاومة مضادات امليكروابت.
 -64ويقوم برانمج البيئة بوضع الصيغة النهائية لوثيقة بشأن موضوع ”مقاومة مضادات امليكروابت والبيئة“.
ومن املعتزم أن تسهم تلك الوثيقة يف التقرير املذكور أعاله .وتتضمن الوثيقة استعراضا واسع النطاق ،وإن مل يكن
شامال ،للمنشورات اليت تبني أحدث التطورات يف هذا اجملال وتعمق املعرفة بتأثري مقاومة مضادات امليكروابت يف
البيئة .وتتضمن الوثيقة حتديدا أوليا ألهم العوامل البيئية ،وتستعرض السياسات ذات الصلة اليت وضعت على
الصعيد الدويل .والوثيقة يف مرحلة وضع املسودة وقيد االستعراض ،وستقدم إىل فريق من اخلرباء للتعليق عليها.

( )16انظر .www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-coordination-group/en/
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 -65ويف عام  ،2015أصدرت منظمة الصحة العاملية خطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروابت،
إقرارا ابملخاطر اليت تشكلها إساءة االستخدام املنهجية للعقاقري املضادة للميكروابت واإلفراط املنهجي يف
استخدامها يف الطب البشري واإلنتاج الغذائي(.)17
 -66ويواصل الفريق االستشاري التقين االسرتاتيجي ملنظمة الصحة العاملية املعين مبقاومة مضادات امليكروابت،
الذي وفر اإلرشاد لوضع خطة العمل العاملية ،عقد اجتماعات منتظمة لتقدمي املشورة إىل املدير العام ملنظمة
الصحة العاملية بشأن التقدم احملرز والتحدايت املطروحة يف تنفيذها .ويُدعم ذلك بدراسة استقصائية قطرية من
أجل التقييم الذايت بشأن حالة اإلجراءات املتخذة لتنفيذ خطة العمل العاملية( .)18ويف تشرين الثاين/نوفمرب ،2017
أصدرت منظمة الصحة العاملية مبادئ توجيهية بشأن استخدام مضادات امليكروابت املهمة من الناحية الطبية يف
احليواانت اليت تنتج األغذية ،توصي املزارعني والصناعات الغذائية ابلتوقف عن استخدام املضادات احليوية بصورة
روتينية لتعزيز النمو والوقاية من األمراض لدى احليواانت السليمة .وهتدف هذه املبادئ التوجيهية إىل املساعدة
على احلفاظ على فعالية املضادات احليوية املهمة للطب البشري ،من خالل احلد من استخدامها يف احليواانت(.)19
 -67وتتوىل منظمة الصحة العاملية تنسيق األسبوع العاملي للتوعية ابملضادات احليوية ،الذي يعقد يف تشرين
الثاين/نوفمرب من كل عام هبدف زايدة الوعي العاملي مبقاومة املضادات احليوية وتشجيع أفضل املمارسات يف
أوساط عامة اجلمهور والعاملني يف اجملال الصحي ومقرري السياسات من أجل جتنب زايدة ظهور وانتشار مقاومة
املضادات احليوية.
 -68ويف شباط/فرباير  ،2018عقدت منظمة التعاون والتنمية حلقة عمل عن إدارة امللواثت الناشئة املثرية
للقلق يف املياه السطحية ،مع الرتكيز على املستحضرات الصيدالنية .ويف أعقاب نتائج حلقة العمل ،تقوم املنظمة
إبعداد تقرير حيدد تدابري التصدي السياساتية الالزمة ملكافحة امللواثت الناشئة املثرية للقلق يف املياه العذبة ،مع
الرتكيز على املستحضرات الصيدالنية .وينتظر أن ينشر التقرير يف أوائل عام .2019
حاء-

إدارة املواد الكيميائية البريوفلورية واالنتقال إىل بدائل أكثر أمانا
-69
مبا يلي:

فيما يتعلق إبدارة املواد الكيميائية البريوفلورية واالنتقال إىل بدائل أكثر أماان ،قام املؤمتر ،يف قراره ،3/3
(أ)

أشار إىل احلاجة الكبرية لالضطالع بعمل إضايف لدعم تنفيذ القرار 5/2؛

(ب) دعا الفريق العاملي املعين ابملواد الكيميائية البريفلورية إىل توسيع نطاق املشاركة يف هذا العمل
بشأن املواد الكيميائية البريفلورية لكي يتجاوز البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
ابعتبار ذلك آلية مهمة لتحقيق مزيد من التقدم يف هذا اجملال؛
(ج) دعا أيضا الفريق العاملي املعين ابملواد الكيميائية البريفلورية إىل أن يتعاون بشكل وثيق مع أمانة
اتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة ومع اليونيدو.
 -70ويتوىل الفريق العاملي املعين ابملواد الكيميائية البريفلورية إدارة العمل املتصل إبدارة املواد الكيميائية
البريوفلورية واالنتقال إىل بدائل أكثر أماان.
( )17متاحة على .www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/global-action-plan/en/
( )18انظر.www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/database/en/ :
( )19متاح على الرابط.www.who.int/foodsafety/areas-work/antimicrobial-resistance/cia-guidelines/en/ :
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 -71ويف متوز/يوليه  ،2017أصدر الفريق نسخة جديدة من بوابته اإللكرتونية على الشبكة العاملية( ،)20اليت
تعمل على تيسري تبادل املعلومات عن املواد الكيميائية البريوفلورية والبوليفلورية ،مع الرتكيز حتديدا على املواد
البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية .ومن أجل دعم االنتقال إىل بدائل أكثر أماان على الصعيد العاملي ،توفر البوابة
معلومات عن اجملاالت التالية:
(أ)

خصائص املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية؛

(ب) ُهنُج احلد من املخاطر يف البلدان املختلفة؛
(ج) معلومات عن البدائل؛
(خ) اإلنتاج واالنبعااثت؛
(ه) املعلومات الواردة من البلدان.
 -72وعقد الفريق أيضا سلسلة من احللقات الدراسية الشبكية هبدف مجع وتبادل املعلومات عن حالة تطوير
واستخدام بدائل املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية يف مجيع أحناء العامل .ويف عامي  2017و ،2018مشلت
احللقات الدراسية الشبكية اليت عقدت يف إطار السلسلة املواضيع التالية:
(أ) األنشطة املنفذة يف إطار اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل يف سبيل احلد من أخطار املواد
البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية ،واإلرشادات اليت تعدها جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة بشأن بدائل
سلفوانت البريفلوروكتان واملواد الكيميائية ذات الصلة؛
(ب) جمموعات املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية إلطار اجلرد والتقييم املتعدد املستوايت وحتديد
األولوايت (أسرتاليا)؛
(ج) أفضل املمارسات البيئية يف صناعة املنسوجات؛
(د) االستنتاجات املستخلصة من مشروع يهدف إىل التخفيف من األثر البيئي الدائم للمواد الطاردة
للمياه والزيوت(.)21
 -73ويف أاير/مايو  ،2018نشر الفريق قائمة جديدة ابملواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية ،استنادا إىل
حتليل شامل للمعلومات املتاحة لالطالع العام .ومت يف هذه الدراسة حتديد وتصنيف ما جمموعه  4 730رقما من
األرقام الواردة يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية تتصل ابملواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية ،مبا يف ذلك
العديد من اجملموعات اجلديدة من املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية اليت تفي ابلتعريف الشائع هلذه املواد
(أي أهنا حتتوي على شق كيميائي واحد على األقل من البريفلوروألكيل) ولكنها حىت اآلن ال تعترب عادة من املواد
البوليفلوروألكيلية .والقائمة هي حتديث للقائمة اليت نشرهتا منظمة التعاون والتنمية يف عام .2007
 -74ولدى الفريق حاليا ثالثة مشاريع جارية ،حول املواضيع التالية:
(أ) املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية وبدائلها  -التوافر التجاري واالستخدامات احلالية.
ويهدف املشروع إىل توفري املعلومات عن االستخدامات احلالية لبدائل املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية يف
إنتاج املنتجات واملواد يف ثالثة قطاعات صناعية :املنسوجات (مبا يف ذلك األحذية) ،ورغاوى مكافحة احلرائق،
(.www.oecd.org/chemicalsafety/portal-perfluorinated-chemicals/ )20
( )21انظر. www.midwor-life.eu.
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وتعبئة األغذية .وقد أُعد استبيان جلمع املعلومات من أصحاب املصلحة عن البدائل واستخدامها (أو استخداماهتا)
وأدائها والتكاليف ذات الصلة هبا ،واالستيعاب/اخرتاق األسواق ،والتحدايت اليت تواجه تطويرها .وقد ورد اثنا
عشر ردا على االستبيان من البلدان ومن أوساط الصناعة؛
(ب) توسيع املصطلحات احلالية بشأن املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية .واهلدف من هذا
املشروع هو توفري اإلرشاد جلميع اجلهات صاحبة املصلحة لكي تستخدم نفس التعابري عند التواصل بشأن املواضيع
املتصلة ابملواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية .وبصفة أكثر حتديدا ،يهدف هذا املشروع إىل التوسيع املنهجي
لنطاق املصطلحات احلالية بشأن املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية بغية حل املشاكل القائمة يف املصطلحات
احلالية واستيعاب املواد البريفلوروألكيلية والبوليفلوروألكيلية اليت مت حتديدها حديثا .ويعمل الفريق حاليا على زايدة
حتديد نطاق املشروع؛
(ج) ُهنُج احلد من املخاطر يف البلدان املختلفة ( .) 22وجيري حتديث املعلومات الواردة يف البوابة
اإللكرتونية ملنظمة التعاون والتنمية عن النـ ُهج املتبعة يف خمتلف البلدان إزاء احلد من خماطر املواد البريفلوروألكيلية
والبوليفلوروألكيلية .وقد شرعت البلدان يف توفري معلومات حمدَّثة عن طريق استبيان.
طاء-

مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة
 -75سلم املؤمتر يف قراره  3/4أبن مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة تتسبب يف أتثريات ضارة بصحة اإلنسان
والبيئة يف الكثري من البلدان ،وخباصة يف البلدان ذات الدخل املنخفض والبلدان ذات الدخل املتوسط .وعالوة
على ذلك ،قام املؤمتر يف ذلك القرار مبا يلي:
(أ) رد رعم العمل املنسق للتعامل مع مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة يف سياق النهج االسرتاتيجي،
ورحب مع التقدير ابالسرتاتيجية الواردة يف اجلزء الثاين من املقرتح بشأن مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة
َّ
()SAICM/ICCM.4/8؛
(ب) شجع أصحاب املصلحة املعنيني على بذل جهود ُمنسقة لتنفيذ االسرتاتيجية على املستوى احمللي
والوطين واإلقليمي والدويل ،مع الرتكيز على تشجيع البدائل الزراعية واإليكولوجية وتعزيز القدرات التنظيمية الوطنية
إلجراء تقييم للمخاطر وإدارة املخاطر ،مبا يف ذلك توفر املعلومات الالزمة ،مع األخذ يف االعتبار مسؤوليات
الشركات الوطنية واملتعددة اجلنسيات؛
(ج) رحب ابلعرض الذي تقدمت به منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،وبرانمج األمم املتحدة
للبيئة ،ومنظمة الصحة العاملية ،لتطوير طرائق للتنسيق الدويل يف سياق الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية؛
(د) دعا املنظمات املعنية يف الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية إىل
تيسري تعاون اجلهات صاحبة املصلحة وتقدمي مسامهاهتا يف تنفيذ االسرتاتيجية؛
(هـ) دعا اجلهات صاحبة املصلحة يف النهج االسرتاتيجي إىل تقدمي التقارير ،عن طريق األمانة ،عن
التقدم احملرز فيما يتعلق بتنفيذ االسرتاتيجية ،إلحالتها إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف دورته الثالثة وإىل املؤمتر
يف دورته اخلامسة.
( )22انظر.www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/:
21

SAICM/OEWG.3/6

 -76وتواصل البلدان الواقعة يف أفريقيا ويف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ إحراز تقدم كبري يف حتديد مبيدات
اآلفات شديدة اخلطورة ،وتقييم املخاطر اليت تتعرض هلا يف ظل ظروف االستخدام الفعلية ،واستكشاف تدابري
احلد من املخاطر ،مبا يف ذلك على النحو التايل:
(أ) أعدت بوتسواان ومجهورية تنزانيا املتحدة وزمبابوي والكامريون ومالوي قائمة خمتصرة مببيدات
اآلفات الشديدة اخلطورة املسجلة على الصعيد الوطين اليت يلزم اختاذ تدابري فورية للتخفيف من حدة خماطرها.
وأتكدت احلاجة إىل اختاذ اإلجراءات من خالل دراسات استقصائية ميدانية كشفت عن الظروف الفعلية
لالستخدام يف العديد من املناطق الزراعية يف كل بلد .ووضعت اسرتاتيجيات وطنية للحد من املخاطر ،وأقرهتا
ابلفعل السلطات املختصة ،مثل وزارة الزراعة يف بوتسواان .ولكن بدأ يتضح أن العديد من مبيدات اآلفات الشديدة
اخلطورة ذات األولوية مشرتك بني البلدان يف املنطقة ،األمر الذي يؤكد احلاجة إىل اتباع هنج إقليمي؛
(ب) شرعت الصني والبلدان األعضاء يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا يف استعراض تسجيل مبيدات
اآلفات الشديدة اخلطورة ،ووقف إنتاج واسترياد منتجات حمددة ،واالستثمار يف األخذ مبنتجات بديلة منخفضة
املخاطر .وتلتزم الصني ابلتخلص التدرجيي من مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة يف السنوات املقبلة .وحددت
ميامنار مؤخرا مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة اليت ال تزال مسجلة ومستخدمة يف البلد ،وهي تركز اآلن على
تدابري للحد من املخاطر املرتبطة ابستخدامها.
 -77ويف أفريقيا ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ تنمو إرادة سياسية قوية للتخفيف من أثر مبيدات اآلفات
الشديدة اخلطورة .واختذت خطوة هامة إىل األمام فيما يتعلق ابالسرتاتيجيات اإلقليمية عن طريق حتديد األهداف
والعناصر والفوائد املتوقعة الرئيسية ،ومناقشة النهج اإلقليمية يف سياق املشاورات اإلقليمية الكبرية الثالث التالية
اليت عقدت يف عام :2018
(أ) مجاعة شرق أفريقيا .نفذت يف كيغايل يف الفرتة من  19إىل  21آذار/مارس  2018حلقة عمل
اشرتك يف تنظيمها كل من منظمة األغذية والزراعة ومجاعة شرق أفريقيا .وقام ستة ممثلني للبلدان ،واجلهات اإلقليمية
صاحبة املصلحة ،وممثل للقطاع اخلاص (رابطة كروب اليف الدولية) ،بتنقيح املشروع األول السرتاتيجية إقليمية.
ووفقا لإلجراءات املعتادة إلصدار املبادئ التوجيهية اإلقليمية ،ستخضع االسرتاتيجية لعملية حتقق من جانب
أصحاب املصلحة املتعددين على الصعيد الوطين يف كل بلد من البلدان األعضاء يف مجاعة شرق أفريقيا ،قبل
تقدميها للموافقة الوزارية؛
(ب) اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي .نظمت يف الفرتة من  5إىل  9آذار/مارس  2018حلقة
عمل يف إطار منتدى اجلنوب األفريقي للتنظيم الرقايب ملبيدات اآلفات بشأن اسرتاتيجية إقليمية للتصدي ملبيدات
اآلفات الشديدة اخلطورة وبناء القدرات املتعلقة بتقييم خماطر مبيدات اآلفات يف البلدان األعضاء يف سادك.
واشرتكت يف تنظيم احلدث جامعة كيب اتون والوكالة السويدية للمواد الكيميائية وأمانة اتفاقية روتردام .ووضعت
االسرتاتيجية اإلقليمية للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ،وستجرى عمليات التحقق الالحقة وتصدر املوافقات
عند توفر املوارد؛
(ج) منطقة احمليط اهلادئ .نظمت يف الفرتة من  5إىل  8آذار/مارس  2018يف نوكو ألوفا ،تونغا،
حلقة عمل لقطاعات متعددة وأصحاب مصلحة متعددين بشأن مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة يف جزر احمليط
اهلادئ ،وضمت مخسة ممثلني من جزر احمليط اهلادئ ،ملناقشة هتديدات مبيدات اآلفات الشائعة للنظم اإليكولوجية
اهلشة جلزرهم .واتفقت البلدان على مواصلة تقييم مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة يف إطار اإلرشادات التقنية
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ملنظمة األغذية والزراعة واهليئة األسرتالية ملبيدات اآلفات واألدوية البيطرية .وقامت شبكة العمل املتعلق مببيدات
اآلفات آلسيا واحمليط اهلادئ بتيسري عقد دورات لتبادل املعلومات عن بدائل مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة.
 -78وعملت منظمة األغذية والزراعة أيضا على تعميم مسألة مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة يف الربامج
اإلقليمية لألمن الغذائي يف أفريقيا وآسيا من أجل كفالة أن تكون اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية جزءا ال يتجزأ
من تكثيف الزراعة املستدامة .وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير ،قدمت منظمة األغذية والزراعة موارد حتفيزية وتكميلية
لربانجمها اخلاص ابلتعاون التقين للتصدي ملبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة من خالل مشروع دون إقليمي يشمل
بوتسواان وزامبيا وزمبابوي .ومتت املوافقة على املشروع يف عام  ،2018وسيُستهل يف شباط/فرباير  .2019ومن
املتوقع أن يوفر االحتاد األورويب يف عام  2019موارد إضافية للبلدان يف مناطق أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ يف
إطار برانجمه اخلاص ابالتفاقات البيئية املتعددة األطراف.
 -79وترد فيما يلي أمثلة على التعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين يف امليدان وتبادل املعلومات:
(أ) اسرتشدت البلدان اليت تتخذ إجراءات بشأن مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة مبجموعة أدوات
منظمة األغذية والزراعة لتسجيل مبيدات اآلفات ومببادئها التوجيهية احملددة بشأن مبيدات اآلفات الشديدة
اخلطورة اليت اشرتكت يف وضعها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية( .)23وتقوم منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية بتحديث مضمون األدوات ابستمرار لتوفري توجيه مستمر ملسجلي مبيدات اآلفات؛
(ب) تيسر منظمة األغذية والزراعة التعاون العملي املثمر بني املنظمات الوطنية والدولية واألوساط
األكادميية واجملتمع املدين هبدف بناء القدرات وإجراء احلوار بني البلدان واالنتقال من العمل احمللي إىل العمل
العاملي بشأن مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة .وقد نظَّمت مؤخرا حلقة دراسية شبكية مبسامهة شركاء آخرين
من أجل تبادل الدروس املستفادة يف السنوات الثالث األوىل من تنفيذ املبادئ التوجيهية املشرتكة بني منظمة
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.
 -80وعمال بقرار مجعية البيئة ُ ،4/3عقد يف مقر منظمة األغذية والزراعة ،يف روما ،يف  12تشرين
األول/أكتوبر  ،2018االجتماع االستشاري األول بشأن التقرير املتعلق ابآلاثر البيئية والصحية ملبيدات اآلفات
واألمسدة وسبل تقليلها إىل احلد األدىن .وكان اهلدف من االجتماع هو إشراك اخلرباء وأصحاب املصلحة الرئيسيني
يف امليادين ذات الصلة بشأن العناصر الرئيسية اليت ينبغي النظر فيها لدى إعداد التقرير املذكور .وسيتناول التقرير
جماالت من بينها اجلوانب املتعلقة مببيدات اآلفات الشديدة اخلطورة ،مبا يف ذلك املخاطر واآلاثر على تلوث الرتبة
والصحة والبيئة واألمن الغذائي .وقد نظم االجتماع فرع املواد الكيميائية والصحة التابع لربانمج البيئة ،ابلتعاون
الوثيق مع منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية .و ُعقد االجتماع مباشرة عقب االجتماع املشرتك بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن إدارة مبيدات اآلفات ،الذي مجع بني أصحاب املصلحة
ووجهت الدعوة أيضا إىل خرباء إضافيني معنيني
الرئيسيني املشاركني يف تنظيم مبيدات اآلفات وتوزيعها وإدارهتاُ .
ابألمسدة ومبيدات اآلفات من احلكومات والقطاع اخلاص ووكاالت األمم املتحدة والكياانت األطراف يف االتفاقات
البيئية املتعددة األطراف ومعاهد البحوث واجملتمع املدين.
 -81وميثل التصدي ملبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة مسألة رئيسية يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية،
وهتتم منظمة األغذية والزراعة بتوسيع نطاق اجلهود املبذولة للتصدي هلذه املبيدات على الصعيد العاملي ،ابلتعاون
( )23متاح على الرابط.www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/tool/home/. :
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مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمج البيئة ومنظمة الصحة العاملية وغريمها .وهبدف اختاذ اإلجراءات يف
املستقبل ،تقرتح منظمة األغذية والزراعة ما يلي:
(أ) وضع مشروع عاملي إلدارة مبيدات اآلفات ،مبا فيها مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة ،ابلتشاور
مع أمانة النهج االسرتاتيجي وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة الصحة العاملية ،للحصول على التمويل من
التجديد السابع ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية وملضاعفة اجلهود الرامية إىل التصدي ملبيدات اآلفات
الشديدة اخلطورة على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛
(ب) وضع موجز سياسايت عن مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة للتثقيف وزايدة الوعي يف أوساط
مقرري السياسات واملسؤولني الرفيعي املستوى بشأن ضرورة اختاذ اإلجراءات يف هذا الصدد؛
(ج) تصميم مركز أو منرب للمعارف بشأن مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة .ويُتوخى أن يتضمن مركز
املعارف قاعدة بياانت للسياسات والتشريعات ،وبياانت ومعلومات تقنية عن مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة،
واملبادرات اجلارية واألحداث اهلامة ،واملعلومات املقدمة من البلدان عن العمل الذي تقوم به للتصدي ملبيدات
اآلفات الشديدة اخلطورة ،ومنتدى لتبادل التجارب واخلربات واملعلومات واألدوات واملنهجيات اخلاصة بتحديد
وتقييم املخاطر فيما يتعلق مببيدات اآلفات الشديدة اخلطورة؛
(د) وضع مقرتح بشأن اجتماع تنسيقي دويل ،تشرتك يف تنظيمه منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العاملية وأمانة النهج االسرتاتيجي ويعقد يف مقر منظمة األغذية والزراعة ،يف روما ،يف عام  2019أو
( 2020رهنا بتأكيد التمويل من مرفق البيئة العاملية) .ويتوخى أن تشارك يف االجتماع وكاالت األمم املتحدة
وممثلون عن املنظمات االقتصادية اإلقليمية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية واجلهات املاحنة
ومنظمات املنتجني .وستكون األهداف الرئيسية لالجتماع كما يلي:
’ ‘1تعزيز الروابط بني الوكاالت وآليات التعاون والتنسيق الشاملة من أجل بناء أوجه التآزر بني الربامج
واملبادرات القائمة؛
’ ‘2حتديد قيم مستهدفة لتخفيض استخدام وخماطر مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة بعد عام
2020؛
’ ‘3إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص من أجل حتسني جدوى البدائل املنخفضة املخاطر
ملبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة.
___________
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