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  المرفق الثاني

إدراج أنشطة جديدة تتعلق باإلدارة السليمة بيئيًا للتكنولوجيات النانوية والمواد النانوية 
خطة في  لكترونيةاإلالمصنعة والمواد الخطرة داخل دورة حياة المنتجات الكهربية و 

  لعمل العالمية للنهج االستراتيجيا

إلضافة أنشطة جديدة خلطة العمل العاملية للنهج االسرتاتيجي  ) أ(وجريًا على اإلجراء املتفق عليه  
للتكنولوجيات النانوية واملواد النانوية املصنعة يتم إدراج األنشطة التالية ذات الصلة باإلدارة السليمة بيئيًا 

  خطة العمل العاملية.يف  اإللكرتونيةاخلطرة داخل دورة حياة املنتجات الكهربية و واملواد 
الوارد أدناه موجزًا جملاالت العمل واألنشطة اجلديدة ذات الصلة باإلدارة السليمة  ١يبني التذييل و   

 واألنشطةجاالت العمل موجزًا مب أدناه ٢بيئيًا للتكنولوجيات النانوية واملواد النانوية املصنعة. ويقدم التذييل 
. وسوف يُدرج التذييالن اإللكرتونيةو  ةاجلديدة ذات الصلة باملواد اخلطرة داخل دورة حياة املنتجات الكهربي

  اجلدول باء من خطة العمل العاملية. يف  ٢والتذييل  ١بصفتهما التذييل 
ىل جنب مع األنشطة جنبًا إفتدرج جماالت العمل  ٢و ١ التذييلنييف  أما اجلداول املوجودة  

أجزاء منفصلة مناظرة لفئات األهداف النظرية ذات الصلة يف  احملتملة، ومؤشرات التقدم وجوانب التنفيذ،
من املوجز التنفيذي لربنامج العمل العاملي. وعلى الرغم من أن كل جمال عمل يتم  ٢الفقرة يف  املدرجة

يظهر حتت العديد من قد فإنه  ،ف لربنامج العمل العاملياجلدول املوجز أليف  إدراجه حتت فئة رئيسية وحيدة
غايات اجلداول التفصيلية اليت ترد أدناه. فاخلانات اليت تُعين باجلهات الفاعلة املقرتحة، وباليف  األهداف

لتحقيق  كاملة ومل يُتح هلا الوقت الكايف  وباألطر الزمنية ومبؤشرات التقدم وجوانب التنفيذ مل حتظ مبناقشة
ا أثناء الدورة الثالثة للمؤمتات تنفيذ يف  . غري أن أصحاب املصلحة قد جيدوا هذه العناصر جمديةرفاق بشأ

التذييل يف  اجلداوليف  األنشطة ذات الصلة. ويرد جدول باألحرف األولية لألمساء واملختصرات املستخدمة
  أدناه.  ٣

 

                                                 
 .، املرفق الثاينSAICM/ICCM.2/15 ( أ)
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   ١التذييل 

  ) أ(نانوية والمواد النانوية المصنعةة العمل العالمية ذات الصلة بالتكنولوجيات الخطفي  نشطة العملألللجدول باء  ١التذييل 
 )١تتناول تخفيض المخاطر (الهدف  مجاالت العمل التي

  
/األطر غاياتال األطراف الفاعلة   األنشطة  مجاالت العمل

  الزمنية
  جوانب التنفيذ مؤشرات التقدم 

التكنولوجيات النانوية 
  ية املصنعةواملواد النانو 

ا دولياً يف  تسهم -١ تطوير وتشجيع واعتماد مبادئ توجيهية تقنية معرتف 
 ومعايري منسقة تتعلق باملواد النانوية املصنعة

احلكومات الوطنية، املنظمات 
احلكومية الدولية واملنظمات 
 ،الدولية، دوائر الصناعة

املنظمات غري احلكومية، 
الربنامج املشرتك بني املنظمات 
لإلدارة السليمة للمواد 
الكيميائية، منظمة التعاون 

امليدان االقتصادي، يف  والتنمية
 ياملنظمة الدولية للتوحيد القياس

وضع مبادىء توجيهية    ٢٠١٧ - ٢٠١٢
ا دولياً    ومعايري معرتف 

  
تعميق الوعى واستخدام هذه 

 املبادئ التوجيهية واملعايري

 

ُج حلماية العمال و  -٢  الصلة  يئة من اخلطر احملتمل ذياجلمهور والبتطوير 
  .باملواد النانوية املصنعة

احلكومات الوطنية، املنظمات 
احلكومية الدولية واملنظمات 
الدولية، دوائر الصناعة، 
املنظمات غري احلكومية، 

 ومنظمات العمال.

تطوير سياسات وقوانني وأطر  ٢٠١٨ - ٢٠١٢
  .تنظيمية ذات صلة

  
رسات تطوير أفضل مما

 .العمل

 

زيادة اإلشراك النشط للقطاع الصحي من أجل زيادة فهم التأثريات الصحية  -٣ 
 .األجلني القصري والطويل النامجة عن املواد النانوية املصنعةيف  املهنية

الربنامج املشرتك بني املنظمات 
لإلدارة السليمة للمواد 

مشروع منظمة الصحة   ٢٠٢٠ - ٢٠١٢
دولية العاملية/منظمة العمل ال

الرصد األحيائي 
والرقابة الصحية 

                                                 
كاملة ومل لفاعلة املقرتحة، والغايات واألطر الزمنية، ومؤشرات التقدم وجوانب التنفيذ مل تأخذ حظها الكامل من املناقشة ومل حتظى باملناقشة الإن اخلانات الواردة يف اجلدول أعاله واخلاصة باألطراف ا ) أ(

ا أثناء الدورة الثالثة للمؤمتر.  يتح هلا الوقت الكايف لتحقيق االتفاق بشأ
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 )١تتناول تخفيض المخاطر (الهدف  مجاالت العمل التي
  

/األطر غاياتال األطراف الفاعلة   األنشطة  مجاالت العمل
  الزمنية

  جوانب التنفيذ مؤشرات التقدم 

الكيميائية (منظمة الصحة 
، دوليةالعاملية، منظمة العمل ال
يف  منظمة التعاون والتنمية

احلكومات  ،امليدان االقتصادي)
الوطنية، دوائر الصناعة، 
املنظمات غري احلكومية 
وأصحاب املصلحة املعنيون 

 اآلخرون.

لتحديد ومعاجلة ومتابعة 
األمراض اليت من احملتمل أن 

التعرض املهين للمواد  يسببها
   .النانوية املصنعة

  
عدد األمراض ذات الصلة 

  بالعمل 

  على العمال
  

التعاون بني القطاع 
الصحي وبني 
السلطات والصناعة 
 املعنية حبماية العمال 

  
تنفيذ التدخالت 
الوقائية عند الضرورة

 
  ) ٢والمعلومات (الهدف  العمل التي تتناول المعارف تمجاال

/األطر غاياتال األطراف الفاعلة األنشطة  مجاالت العمل
 الزمنية

 جوانب التنفيذ مؤشرات التقدم

التكنولوجيات النانوية 
 واملواد النانوية املصنعة

ذلك تقييم يف  زيادة فهم التداعيات البيئية والعامة والصحة املهنية واألمان، مبا -٤
التمويل للبحوث  لنانوية املصنعة من خالل التنسيق، والدعم و/أواملخاطر، للمواد ا

 السليمة علمياً.

ملنظمات ااحلكومات الوطنية، 
احلكومية الدولية واملنظمات 
الدولية، ودوائر الصناعة، 
واألوساط األكادميية، واملنظمات 

واجلماعات  ،غري احلكومية
 .املهتمة األخرى

ة عدد ورقات البحث املتوافر  -٢٠١٢
اليت خضعت للجمهور 

لالستعراض النظري بشأن 
  األخطار واملخاطر 

  
جمال يف  متويل البحوث العامة

  املواد النانوية 
 

عدد فرص التمويل املتوافرة 
املواد يف  لتطوير البحث

  التمويل
  

 املطبوعات 
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  ) ٢والمعلومات (الهدف  العمل التي تتناول المعارف تمجاال
/األطر غاياتال األطراف الفاعلة األنشطة  مجاالت العمل

 الزمنية
 جوانب التنفيذ مؤشرات التقدم

  النانوية 
 

يتعلق  زيادة تقاسم املعلومات واملعارف بشأن املواد النانوية املصنعة فيما -٥ 
 باملبادرات الدولية والوطنية واإلقليمية التنظيمية والسياساتية.

ملنظمات ااحلكومات الوطنية، 
احلكومية الدولية واملنظمات 
الدولية، ودوائر الصناعة، 

  واألوساط األكادميية 

حصول أصحاب املصلحة  - ٢٠١٢
على املعلومات بشأن 
األخطار واملخاطر النامجة 

  ة عن املواد النانوي
  

عدد حلقات العمل الوطنية 
واإلقليمية املعنية باملواد 

  النانوية

  تعميق الوعي
  

  بناء القدرات

 
 

خلطة  ٢١٠إبراز جوانب التآزر احملتملة مع األنشطة املنفذة مبوجب النشاط  -٦
وقوائم اجلرد و/أو أنشطة تقييم /العمل العاملية، استكشاف تطوير السجالت

  النانوية املصنعة السوق ذات الصلة باملواد

احلكومات الوطنية، املنظمات 
احلكومية الدولية واملنظمات 
الدولية، ودوائر الصناعة، 

املنظمات غري احلكومية، و 
، واجملموعات األوساط األكادميية

 املهتمة األخرى.

عدد القوائم الوطنية  ٢٠١٨ - ٢٠١٢
 املوضوعة واإلقليمية 

قوائم جرد إنشاء 
  أو سجالت. 

  
  تشريعات

تشجيع توافر املعلومات عن وجود مواد نانوية مصنعة بني إمدادات املنتجات  -٧ 
على مل تاالستخدام طوال دورات حياة املنتجات، اليت ميكن أن تشسلسلة و 

، وذلك متشيًا مع التعهدات الدولية ذات الصلة، و/أو األشكال احملتمل التوسيم
ات االستهالكية اليت حتتوى على األخرى للخطوط التوجيهية ذات الصلة باملنتج

  مواد نانوية مصنعة. 

احلكومات الوطنية، املنظمات 
احلكومية واملنظمات الدولية، 
ودوائر الصناعة، واملنظمات غري 

 احلكومية.

  تشريعات  عدد املنتجات املوسومة  ٢٠١٨ - ٢٠١٢
  

 خطط طوعية 
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  ) ٣(الهدف الحوكمة العمل التي تتناول  تمجاال

 جوانب التنفيذ مؤشرات التقدم /األطر الزمنيةغاياتال األطراف الفاعلة األنشطة  العمل مجاالت
النظام العاملي املنسق لتصنيف املواد الكيميائية استعراض مدى انطباق معايري  -٨ 

ا إدرا وومس املعلومات  جها على املواد النانوية املصنعة وكذلك الكيفية اليت ينبغي 
  .ن املوادابأماملتعلقة صحائف البيانات يف  ام اآلمناملتعقلة باالستخد

  

جلنة اخلرباء املعنية بنقل السلع 
اخلطرة وبالنظام املنسق عاملياً 
 لتصنيف ووسم املواد الكيميائية

إدراج معايري املواد النانوية  ٢٠١٥ - ٢٠١٢
النظام املنسق يف  املصنعة

عامليًا لتصنيف املواد 
  الكيميائية وومسها 

  
مات ذات صلة بشأن معلو 

يف  املواد النانوية املدرجة
صحائف البيانات اخلاصة 

  بسالمة املواد.

الكتاب ’’تنقيح 
  ‘‘األرجواين

مجيع يف  الوعي اجلماهريي بشأن املواد النانوية املصنعةزيادة تشجيع أنشطة  -٩ 
 األقاليم

احلكومات الوطنية، املنظمات 
غري واملنظمات الدولية، 

ائر الصناعة، ، ودو احلكومية
غرف  ،النقابات العمالية

 .التجارة

٢٠١٥ - ٢٠١٢    

التكنولوجيات النانوية 
 واملواد النانوية املصنعة

ُج  -١٠ املواد النانوية يف  دورة احلياة،فلسفة نوعية، تضم قطرية تشجيع تطوير 
 األطر الوطنية والسياسات واألحكام التنظيمية واملبادئ التوجيهيةيف  املوجودة

 ألفضل املمارسات وبرامج اإلدارة الكيميائية

احلكومات الوطنية، املنظمات 
احلكومية واملنظمات الدولية 

الدولية، دوائر الصناعة، 
 املنظمات غري احلكومية

عدد برامج إدارة املواد  ٢٠١٨ - ٢٠١٢
الكيميائية اليت تشمل املواد 

  النانوية 
  

تقارير بشأن الثغرات 
   التنظيمية واملؤسسية

  
أحكام تنظيمية تشمل املواد 

  انويةالن
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  ) ٣(الهدف الحوكمة العمل التي تتناول  تمجاال
 جوانب التنفيذ مؤشرات التقدم /األطر الزمنيةغاياتال األطراف الفاعلة األنشطة  العمل مجاالت

تشجيع مسؤولية املنتج عن تقدمي التوجيهات املناسبة بشأن االستخدام  -١١ 
ذلك مرحلة يف  سلسلة اإلمدادات، مباعلى امتداد اآلمن للمواد النانوية املصنعة 

  النفايات

احلكومات الوطنية، املنظمات 
واملنظمات الدولية احلكومية 

دوائر الصناعة،  الدولية،
 املنظمات غري احلكومية.و 

و/و التشريعات ذات الصلة أ  -٢٠١٢
  أفضل املمارسات 

  
عدد البلدان اليت لديها 

املمتدة ج خطط مسؤولية املنتِ 
  (طوعية أو إلزامية)

  
عدد جهات التصنيع اليت 
تطبق خطط مسؤولية املنتج 

 املمتدة 

تطوير مشروعات 
جتريبية لإلدارة 

نفايات للاملستدامة 
احملتوية على مواد 

 نانوية

تشجيع اسرتاتيجيات السياسات املنسقة الدولية واإلقليمية والوطنية املتعلقة  -١٢ 
 النانوية واملواد النانوية املصنعة ابفرص وخماطر التكنولوجي

احلكومات الوطنية، املنظمات 
احلكومية الدولية واملنظمات 
الدولية، دوائر الصناعة، 

 ري احلكوميةاملنظمات غ

عدد خطط تنسيق  -٢٠١٢
السياسات الوطنية واملؤسسية 

 القائمة 

إشراك مجيع 
أصحاب املصلحة 
واستخدام مبادئ 
توجيهية دولية 

  ومقبولة 
 

  ) ٤(الهدف تشمل بناء القدرات والتعاون التقني مجاالت العمل التي 
 جوانب التنفيذ مؤشرات التقدم /األطر الزمنيةالغايات األطراف الفاعلة األنشطة  مجاالت العمل

التكنولوجيات النانوية واملواد 
 النانوية املصنعة

تشجيع شراكات القطاعني العام واخلاص لإلدارة السليمة بيئياً  -١٣
للمواد النانوية املصنعة ملساعدة البلدان، وخباصة البلدان النامية، والدول 

ا مبرحلة انتقال لبناء النامية اجلزرية الصغرية والبلدان اليت متر اقتص ادا
  قدرات علمية وتقنية وقانونية. 

احلكومات الوطنية، املنظمات 
احلكومية الدولية واملنظمات 
الدولية، دوائر الصناعة، 
، واملنظمات غري احلكومية

 األوساط األكادميية.

اخلاصة عدد الشراكات العامة/  ٢٠١٥ - ٢٠١٢
  اليت مت التوقيع عليها
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  ٢التذييل 
  العالمية العمل خطة لللجدول باء  ٢تذييل ال

  ) أ(اإللكترونيةبالمواد الخطرة داخل دورات حياة المنتجات الكهربية و ذات الصلة األنشطة 
/األطر الغايات األطراف الفاعلة   األنشطة  مجاالت العمل

 الزمنية
  جوانب التنفيذ مؤشرات التقدم 

تصميم املنتجات 
  اخلضراء  اإللكرتونية

ع وتعميم قوائم باملواد الكيميائية اليت تثري القلق بشأن صحة جتمي -١
  اإللكرتونيةاملنتجات يف  اإلنسان و/البيئة

، واإلقليمية الوطنيةالسلطات 
اتفاقية استكهومل، املراكز 
اإلقليمية التابعة التفاقييت بازل 
واستكهومل، أمانة النهج 
االسرتاتيجي لإلدارة الدولية 

، دوائر للمواد الكيميائية
الصناعة، املنظمات غري 
احلكومية، الشراكة من أجل 
العمل بشأن املعدات 

الشراكة من أجل احلاسوبية، 
العمل بشأن مشكلة النفايات 

، منظمة األمم اإللكرتونية
املتحدة للتنمية الصناعية، 
املؤسسات األكادميية 

  ومؤسسات البحوث
  

قاعدة البيانات واملعلومات   ٢٠١٥ - ٢٠١٢
افرة جماناً بشأن أخطار وخماطر املتو 

يف  املواد الكيميائية اخلطرة
  اإللكرتونيةاملنتجات 

تنسيق الربنامج املشرتك بني 
املنظمات لإلدارة السليمة 

  للمواد الكيميائية 
  
اء جلان تنسيق على إنش

وشبكات  املستوى الوطين
إقليمية ووطنية)  ،(عاملية

تضم مجيع أصحاب 
 املصلحة الرئيسيني 

                                                 
ناقشة الكاملة ومل األطراف الفاعلة املقرتحة، والغايات واألطر الزمنية، ومؤشرات التقدم وجوانب التنفيذ مل تأخذ حظها الكامل من املناقشة ومل حتظى باملإن اخلانات الواردة يف اجلدول أعاله واخلاصة ب)  أ(

ا أثناء الدورة الثالثة للمؤمتر.   يتح هلا الوقت الكايف لتحقيق االتفاق بشأ



SAICM/ICCM.3/24 

73 

/األطر الغايات األطراف الفاعلة   األنشطة  مجاالت العمل
 الزمنية

  جوانب التنفيذ مؤشرات التقدم 

ج اإلدارة يف  تشجيع قيام الشراكات العامة واخلاصة، مبا -٢  ذلك 
إلدارة السليمة بيئياً لاملسؤولة عن املنتجات ومسؤولية املنتج املمتدة، 

واالستخدام وىف  ،، أثناء اإلنتاجاإللكرتونيةاملنتجات يف  للمواد اخلطرة
ا.  اية حيا

السلطات الوطنية واإلقليمية، 
املنظمات غري  دوائر الصناعة،

ة ياحلكومية، اتفاقية بازل، واتفاق
استكهومل، أمانة النهج 
االسرتاتيجي لإلدارة الدولية 

املراكز للمواد الكيميائية، 
اإلقليمية التابعة التفاقييت بازل 

، الشراكة من أجل واستكهومل
العمل بشأن املعدات 
احلاسوبية، الشراكة من أجل 
العمل بشأن مشكلة النفايات 

، منظمة األمم لكرتونيةاإل
املتحدة للتنمية الصناعية، 
املؤسسات األكادميية 

 . ومؤسسات البحوث

   .تئعدد الشراكات اليت أُنش  ٢٠١٥ - ٢٠١٢
  

عدد مشروعات الشراكات اليت 
   .نُفذت

إنشاء أو استعمال مبادرات 
العامة  –الشراكات اخلاصة 

والشبكات العاملية 
واإلقليمية والوطنية اليت 

مجيع أصحاب ظم نتت
  املصلحة الرئيسيني 

تقييم السياسات واألطر القانونية واملؤسسية القائمة اليت تُعين بتصميم  -٣ 
ا.  اإللكرتونيةاملنتجات   حسبما يتناسب وملء الثغرات اليت 

السلطات الوطنية واإلقليمية، 
املراكز املنظمات غري احلكومية، 

تفاقية بازل، الالتابعة اإلقليمية 
ة األمم ممنظاتفاقية استكهومل، 

املتحدة للتنمية الصناعية، 
 .املؤسسات األكادميية والبحثية

تقارير عن الثغرات التنظيمية   ٢٠١٥ - ٢٠١٢
تصاميم املنتجات يف  واملؤسسية
  اخلضراء  اإللكرتونية

  
عدد البلدان والسلطات اإلقليمية 
ذات السياسات والقوانني والنظم 

   .املتصلة بذلك واملبادئ التوجيهية
  

 التقليل النسيب من املواد السمية
   اإللكرتونيةاملواد يف 

اللجان املشرتكة بني 
الوكاالت واملتعددة أصحاب 

  .املصاحل اليت أُنشئت
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/األطر الغايات األطراف الفاعلة   األنشطة  مجاالت العمل
 الزمنية

  جوانب التنفيذ مؤشرات التقدم 

ُج التصميمات اخلضراء للمنتجات  -٤  ق يعن طر  اإللكرتونيةتشجيع 
ا وحتديد األدوات  وأفضل حتديد كميات املواد اليت ميكن استعاد

املمارسات اليت تساعد تصاميم ختفيض املواد الكيميائية اخلطرة والقضاء 
   .عليها واستبداهلا

  
العمل مع جتارة التجزئة على زيادة نطاق املنتجات املستدامة املتوافرة 

  للمستهلكني 

السلطات الوطنية واإلقليمية، 
دوائر الصناعة، املنظمات غري 

الشراكة من أجل احلكومية، 
مل بشأن مشكلة النفايات الع

منظمة األمم ، اإللكرتونية
املتحدة للتنمية الصناعية، 
برنامج األمم املتحدة للبيئة/ 
، املركز الدويل للتكنولوجيا البيئية

، واملؤسسات استكهوملاتفاقية 
  .األكادميية والبحثية

خضر عدد أدوات التصميم األ ٢٠١٥ - ٢٠١٢
  اليت مت حتديدها 

  
بشأن أفضل تطوير توجيهات 

   .املمارسات

التنسيق الوطين واإلقليمي 
  والعاملي 

  
الشراكات بالتعاون مع 

  دوائر الصناعة

ا صكوك اعتماد  -٥  تتناول سياساتية تراعي احلاجة إىل ضمان أ
املخاطر والتدابري اليت تدعم ختفيض املواد الكيميائية اخلطرة، والقضاء 

  .اإللكرتونيةائية و املنتجات الكهربيف  عليها واستبداهلا
  

القياسي واألخذ بعني االعتبار، عند القيام بذلك، بعمل أجهزة التوحيد 
يف  بشأن تعريف القيم احلدية للمستوى األقصى من املواد اخلطرة املوجودة

  .املنتجات وطرق القياس

السلطات الوطنية واإلقليمية، 
دوائر الصناعة، املنظمات غري 
احلكومية، املؤسسات 

  .والبحثيةدميية األكا

عدد األدوات والتدابري السياساتية  ٢٠١٥ - ٢٠١٢
   .فذتاليت اُختذت ونُ 

  
يف  املواد الكيميائية اخلطرةتنظيم 

  . اإللكرتونيةاملنتجات الكهربائية و 
  
عن املكونات من املواد  فصاحاإل

الكيميائية اخلطرة عرب سلسلة 
  اإلمدادات.

  
ا لبادرات امل ء شرااليت مت القيام 

 اإللكرتونيةاملنتجات الكهربائية و 
   اخلضراء

التنسيق الوطين واإلقليمي 
  والعاملي 

  

التصنيع السليم بيئياً 
  اإللكرتونيةللمنتجات 

تشجيع اإلنتاج املستدام ومنع التلوث وتشجيع االستهالك املستدام  -٦
   اإللكرتونيةللمنتجات 

السلطات الوطنية واإلقليمية، 
املنظمات  الدوائر الصناعية،

  توفري أدوات منع التلوث   ٢٠١٥ - ٢٠١٢
  

  القدرة التقنية للبنية التحتية 
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/األطر الغايات األطراف الفاعلة   األنشطة  مجاالت العمل
 الزمنية

  جوانب التنفيذ مؤشرات التقدم 

غري احلكومية، منظمة األمم 
املتحدة للتنمية الصناعية، 

/شعبة التكنولوجيا اليونيب 
، معهد والصناعة واالقتصاد

األمم املتحدة للتدريب 
مل، و ، اتفاقية استكهوالبحث

املراكز اإلقليمية التفاقية بازل، 
  .مراكز اإلنتاج األنظف

  

قيق مستوى االمتثال ألفضل حت
  املمارسات الدولية 

  
  يتعميق الوعتوفري مواد 

  
  وضع خطط لرصد التلوث

حتديد أولويات ختفيض التعرض؛ والقضاء على أو استبدال املواد  -٧  
وىف عمليات إنتاجها،  اإللكرتونيةاملواد يف  ) ب(اخلضرة املثرية للقلق

  ات الشراء اليت تتضمن هذا اهلدف.عملي وتشجيع

السلطات الوطنية واإلقليمية، 
دوائر الصناعة، املنظمات غري 
احلكومية، منظمة األمم املتحدة 

منظمة للتنمية الصناعية، 
الصحة العاملية، منظمة العمل 

معهد األمم املتحدة الدولية، 
، الشراكة من للتدريب والبحث

أجل العمل بشأن مشكلة 
 اليونيب/، اإللكرتونيةيات النفا

شعبة التكنولوجيا والصناعة 
  .استكهوملواالقتصاد، اتفاقية 

  

عدد مواد االستعاضة والبدائل  ٢٠١٥ - ٢٠١٢
نتَجة 

ُ
  الفعالة امل

  
حتسني أوضاع العاملني 

عن  اً واجملتمعات احمللية صحي
طريق استعمال البدائل ومواد 

  االستعاضة 

  

                                                 
ببة للطفرات أو اليت تسفر عن آثار د الثابتة، واملرتاكمة أحيائياً والسمية، والشديدة الثبات والشديدة الرتاكم األحيائي؛ واملواد الكيميائية املسببة للسرطان أو املساملواد املثرية للقلق تشمل تلك املوا  ) ب(

ت العضوية الثابتة؛ والزئبق واملواد الكيميائية األخرى اليت تُثري القلق العاملي؛ واملواد ضارة، إىل جانب أمور أخرى باألجهزة التناسلية، والغدد الصماء والدورتني املناعية أو العصبية؛ وامللوثا
  لقلق على املستوي الوطين.الكيميائية اليت تُنتج أو ُتستهلك بأحجام كبرية، واملواد اليت ختضع الستخدام انتشارية واسعة؛ واملواد الكيميائية األخرى املثرية ل
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/األطر الغايات األطراف الفاعلة   األنشطة  مجاالت العمل
 الزمنية

  جوانب التنفيذ مؤشرات التقدم 

بشأن املواد التعويضية والبدائل للمواد  إجراء البحوث والتطوير -٨  
ت إنتاج أكثر أمانًا للمنتجات الكيميائية تكون أكثر أمانًا والقيام بعمليا

  اإللكرتونية

السلطات الوطنية واإلقليمية، 
دوائر الصناعة، املنظمات غري 

احلكومية، منظمة األمم املتحدة 
للتنمية الصناعية، معهد األمم 

بحث، املتحدة للتدريب وال
، املراكز اإلقليمية التفاقية بازل

شعبة التكنولوجيا اليونيب/
والصناعة واالقتصاد، اتفاقية 

، البنك الدويل، استكهومل
ميية دواملؤسسات األكا

  والبحثية.

  عدد املخرجات البحثية   ٢٠١٥ - ٢٠١٢
  

عدد النجاحات البحثية اليت 
  حتققت 

جمال يف  تقدمي املساعدة
 ات مباالبحوث وبناء القدر 

ذلك التدريب يف 
  واملنهجيات 

حدود للتعرض على أساس الصحة بالنسبة تقنني وتشجيع وتنفيذ  -٩  
يف  اليت توفر محاية متساويةو  اإللكرتونيةناولون املنتجات للعمال الذين يُ 

  مكان العمل وىف اجملتمع احمللي. 

السلطات الوطنية واإلقليمية، 
دوائر الصناعة، املنظمات غري 

العمل كومية، منظمة احل
 ،ة الصحة العامليةمالدولية، منظ

املتحدة للتنمية منظمة األمم 
الصناعية، معهد األمم املتحدة 

املنظمة للتدريب والبحث، 
الدولية للتوحيد القياسي، 
املؤسسات األكادميية والبحثية، 

  البنك الدويل.

النظم عدد السياسات والقوانني و  ٢٠١٥ - ٢٠١٢
  وانفاذها.  اليت يتم وضعها

  
عدد شحنات االجتار غري 
املشروع اليت تُعاد إىل بالد املنشأ 

  التابعة له.

املشاركة املتعددة أصحاب 
  املصلحة.

  
تنسيق املبادرات القائمة 

نقل يف  بشأن التحكم
 اإللكرتونيةالنفايات 

 والشحنات غري املشروعة
  .عرب احلدود

جمال تطوير يف  ملو استكهبازل و  يتحتديد الفرص لدعم عمل اتفاقي -١٠  
يف  والتحكم اإللكرتونيةالسياسات بشأن اإلدارة السليمة بيئيًا للنفايات 

  نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود.
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/األطر الغايات األطراف الفاعلة   األنشطة  مجاالت العمل
 الزمنية

  جوانب التنفيذ مؤشرات التقدم 

ُج طوعية واستخدام أدوات اقتصادية، وحوافز أخرى  -١١   وضع 
 
ُ
ج املمتدة، حسبما يتناسب، وخطط اسرتجاع نتِ وكذلك مسؤولية امل

  باالستفادة من األنشطة الدولية والوطنية القائمة.  إللكرتونيةااملنتجات 

السلطات الوطنية واإلقليمية، 
دوائر الصناعة، املنظمات غري 

  رابطات املستهلكنياحلكومية، 

  عدد خطط االسرتجاع املنفذة  ٢٠١٥ - ٢٠١٢
  

نطاق تطوير البنية التحتية اليت 
 الصكوكتشجع استخدام 

  االقتصادية 

  

استدامتها راء مشروعات جتريبية تُفضي إىل مبادرات حتافظ على إج -١٢  
على أساس إدارة سليمة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا للنفايات املالية 

ذلك األنشطة اليت يف  ، مبااألنشطةيف  ازدواجيةحدوث بدون  اإللكرتونية
  ظل اتفاقية استكهومل واتفاقية بازل.يف  جترى

ليمية، السلطات الوطنية واإلق
منظمة األمم املتحدة للتنمية 

النهج ، أمانة الصناعية
االسرتاتيجي لإلدارة الدولية 

، اتفاقية للمواد الكيميائية
اتفاقية بازل، استكهومل، 

الشراكة من أجل العمل بشأن 
املعدات احلاسوبية، الشراكة من 
أجل العمل بشأن مشكلة 

، املراكز اإللكرتونيةالنفايات 
  ،فاقية بازلاإلقليمية الت

املؤسسات دوائر الصناعة، 
  .األكادميية والبحثية

القطاع غري يف  اصعدد األشخ ٢٠١٥ - ٢٠١٢
نجاح على ب النظامي املدربني

اإلدارة السليمة بيئيًا للنفايات، 
واجلمع والتفكيك املستدامني 

اية يف  اإللكرتونيةللمنتجات 
ا ومكافحة االجتار غري  حيا

  املشروع
  

، روعات التجريبية املنفذةعدد املش
عدد التقارير املستكملة 

  للمشروعات. 

  

تعميق الوعى بشأن 
   اإللكرتونيةاملنتجات 

تشجيع الوعي واملعلومات والتثقيف وإبالغ مجيع أصحاب املصلحة  -١٣
على طول سلسلة اإلمدادات باملواد الكيميائية اخلطرة داخل دورة حياة 

  اإللكرتونيةاملنتجات 

الوطنية واإلقليمية،  السلطات
منظمة األمم املتحدة للتنمية 

أمانة النهج /اليونيبالصناعية، 
االسرتاتيجي لإلدارة الدولية 

معهد األمم للمواد الكيميائية، 
املتحدة للتدريب والبحث، 

اتفاقية استكهومل، ، اليونسكو

ارتفاع مستوي الوعي بني  ٢٠١٥ - ٢٠١٢
أصحاب املصلحة. كمية مواد 
اإلعالم، والتثقيف، واالتصال اليت 

  مت إنتاجها. 
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/األطر الغايات األطراف الفاعلة   األنشطة  مجاالت العمل
 الزمنية

  جوانب التنفيذ مؤشرات التقدم 

اتفاقية بازل، الشراكة من أجل 
العمل بشأن املعدات 

من أجل احلاسوبية، الشراكة 
العمل بشأن مشكلة النفايات 

، املراكز اإلقليمية اإللكرتونية
 ،استكهوملو  بازل يتالتفاقي

املؤسسات الصناعية 
واألكادميية، املؤسسات غري 

  .احلكومية
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  قائمة المختصرات ٣التذييل 
Basel Convention اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود  
GHS املياً للتصنيف ووسم املواد الكيميائية النظام املنسق ع 
ILO  العمل الدولية  منظمة  
IOMC   الربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 
ISO يياسللتوحيد القالدولية  نظمةامل 
MSDS   صحائف بيانات أمان املواد  
NGOs  املنظمات غري احلكومية  
OECD  امليدان االقتصادي يف  منظمة التعاون والتنمية  
PACE ل العمل بشأن املعدات احلاسوبيةالشراكة ألج  
Rotterdam Convention  آفات املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات املوافقة تطبيق إجراء اتفاقية روتردام بشأن

  التجارة الدولية.يف  خطرة معينة متداولة
SAICM  النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  
StEP  اإللكرتونيةحل مشكلة النفايات  
Stockholm Convention  اتفاقية ستوكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة  
UNEP  ة األمم املتحدة للبيئ برنامج  
UNEP/IETC املركز الدويل للتكنولوجيا البيئية /األمم املتحدة للبيئة برنامج 
UNEP/DTIE شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد/األمم املتحدة للبيئة برنامج  
UNIDO  لتنمية الصناعية منظمة األمم املتحدة ل 
UNITAR  معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 
WHO   منظمة الصحة العاملية 

  


