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 االموواادد بإددااررةة االمعني االددوولي للمؤؤتمرر االرراابعة فيیما يیتعلقق بالددووررةة االنظظرر ووجهھاتت لبعضض مووجزز بيیانن يیلي فيیما
	االكيیميیائيیة  )ICCM4:(  

	  

2020 عامم بعدد 	  

 للنظظرر االددووررااتت بيینن ما عمليیةاالى  ICCM4 االرراابع لإلددااررةة االووليیة للكيیماوويیاتت مؤؤتمرراال باددرريی أأنن يینبغي •
 بيینن للتعاوونن أأخررىى آآليیاتت أأوو/  وو SAICM االنهھج ااالستررااتيیجي إلددااررةة االكيیماوويیاتت مستقبلل في

.االكيیميیائيیة االسالمة بشأنن 2020 عامم بعدد ما االمتعدددديینن االشأنن أأصحابباالحكووماتت وو 	  

االمؤؤتمرر بالتعاقبب مع  االددووررتيینن بيینن لتخططيیططااجتماعيْینن ل عقدد إإلى عوويیدد أأنن ICCM4مؤؤتمرر ل كننيیم •
)  UNEA3االمؤؤتمرر االثالثث للجمعيیة (وو 2016 ) عاممUNEA2لجمعيیة ااألممم االمتحددةة للبيیئة (االثاني 

مجمووعة االعملل االمفتووحح  عماللأأ جددوولل في بعدد ذذلكك تصببأأنن  يیمكنن ااالجتماعاتت  هھھھذذهه. وو2018عامم 
. 2019) عامم  (OEWG3 االثالثث 	  

 االتررتيیباتت ووااعتمادد االمقتررحاتت٬،في  تنظظرر أأنن ICCM5 منن مؤؤتمررلشرريیحة ررفيیعة االمستووىى   	يیمكنن •
وواالبددء بهھا. االكيیميیائيیة للموواادد االسليیمة ددااررةةإلل 2020 عامم بعدد مااالمتفقق عليیهھا ل االمؤؤسسيیة 	  

	االنهھج ااالستررااتيیجي  •  SAICM االناميیة للبلدداانن بةبالنس خاصة قيیمة لهھ ٬، إإال أأنناالبلدداانن لجميیع مهھمم 
.ووااالنتقاليیة 	  

 االكيیميیائيیة وواالسالمة 2020،٬ عامم في تنتهھي لنن وواالنفايیاتت االكيیميیائيیة االموواادد تشكلهھا االتي االتهھدديیددااتت إإنن •
.حدديیثا عليیهھا االمتفقق) SDGsاالمستدداامة ( ااإلنمائيیة ااألهھھھدداافف لتنفيیذذ أأساسي عنصرر 	  



	  

)HHPs( االخططووررةة شدديیددةة االمبيیددااتت 	  

 للغايیة خططررةةاال مبيیددااتتاال منن االتددرريیجي للتخلصص االعالمي االتحالفف اءإإنش ICCM4 يینبغي على مؤؤتمرر •
 االززررااعة لتعززيیزز") SDGsاالمستدداامة ( ااإلنمائيیة منن ااألهھھھدداافف 2 ررقمم االهھددفف تنفيیذذ في للمساعددةة
 على االحفاظظ على تساعدد االتي...  االمستدداامم االغذذاائي ااإلنتاجج نظظمم لضمانن" 4 ررقمم وواالهھددفف" االمستدداامة
."ااإليیكوولووجيیة االنظظمم 	  

 مجلسس ددعووةة تنفيیذذ على للغايیة خططررةةاال مبيیددااتتاال منن االتددرريیجي تخلصصلل عالمياال تحالففساعدد االيی •
االخططووررةة  شدديیددةة للمبيیددااتت االتددرريیجي حظظررلل 2006 عامم )FAO(  وواالززررااعة ااألغذذيیة منظظمة

)HHPs.( 	  

ً  ةنتقاليیااال وواالبلدداانن االناميیة االبلدداانن منن االعدديیدد في االحشرريیة االمبيیددااتت ستخددااممال االعادديیة االظظررووفف •  ما غالبا
 140 منن أأكثرر أأعرربتت االسبببوولهھذذاا . ااإليیكوولووجي االنظظامم ووصحة للمززااررعع كبيیرر لضرررر مصددررااً  تكوونن
لـ  ااإلقليیميیة ااالجتماعاتت خاللل)  HHPsاالخططووررةة (  شدديیددةة منن االمبيیددااتت االشدديیدد اقلقهھعنن  ددوولة

SAICM 2014 وو 2013 يْ عام في) ااالستررااتيیجي لنهھج(اا 	  

االعامة  لألمانة كنمووذذججنفسهھ  االررصاصصاالمحتوويي على  االططالء منن للتخلصص االعالمي االتحالفف يیقددمم •
.ااألررضض على حقيیقيیة مكاسبب لتحقيیقق ووسيیلة تووفيیرر معللتقليیلل منن االعببء االى االحدد ااألددنى  	  

االمبيیددااتت شدديیددةة االخططووررةة  حوولل االمعلووماتت منن لمززيیدد INF31وو INF29 على ااالططالعع يیررجى •
)HHPs  (مسووددةة االصالحيیاتت. ذذلكك في بما 	  

	  

)OOGووااإلررشادد ( لعامماا االتووجهھ 	  

:يیلي ما)  OOG االتووجهھ االعامم ووااالررشادد ( حوولل ICCM4 مؤؤتمرر قرراارر يیتضمنن أأنن يینبغي 	  

 ثاررمنن ااآل االتقليیلل نحوو للغايیة محددوودد تقددمم سووىى حررززيیُ  لمم االبلدداانن٬، معظظمم في أأنهھإإلى  أأيیضاااالشاررةة  •
 االكيیميیائيیة االموواادد إلنتاجج االحاليیة األنماططب االمررتبططة وواالبيیئة ااإلنسانن صحة علىفعالً  كبيیررةةاال سلبيیةاال

.مددتهھا نهھايیة في منهھا وواالتخلصص ووااستخدداامهھا 	  

 بمررحلة ااقتصاددااتهھا تمرر االتي وواالبلدداانن االناميیة االبلدداانن معظظممال تززاالل  أأنهھاالى  ٬،مع ذذلكك ٬،ااالشاررةة •
 غيیرراالعامم  االشأنن ووأأصحابب االددووليیة االحكووميیة وواالمنظظماتت االصلة ذذااتت االحكووميیة وواالووكاالتت اانتقاليیة٬،
 على االكيیميیائيیة للموواادد االسليیمة ددااررةةفي ااإل مسؤؤووليیاتهھا لتنفيیذذ االكافيیة االموواارردد إإلى لووصووللاا على قاددررةة
.كافف نحوو 	  



ً  االشأنن أأصحابب عتشجيی •  االكيیميیائيیة للموواادد سليیمة إإددااررةة أأجلل منن االحاليیة االقددررااتت منن لالستفاددةة أأيیضا
 أأهھھھدداافف لتحقيیقق) سيیةااألسا االستت ااألنشططة مجاالتت تنفيیذذهھھھاب االمررتبططة قددررااتتلل تعززيیزز أأيي ذذلكك في بما(

 االمررتبططة وواالبيیئة ااإلنسانن صحة على سلبيیةاال ثاررااآل منن االفعلي االتقليیلل هھددففب ملمووسة مخاططرر منن االحدد
مددتهھا. نهھايیة في منهھا وواالتخلصص ووااستخدداامهھا االكيیميیائيیة االموواادد إلنتاجج االحاليیة األنماططب 	  

في  االتحكممووسيیلة  كووننت ننأأ هھھھوو 2020 عامم بحلوولل مخاططرراال منن للحدد االررئيیسس االهھددفف أأنن على االموواافقة •
 االمحتوويي االططالء ووااستخدداامم ووتسوويیقق ووااستيیرراادد تصنيیع تحظظرر االتي االبلدداانن جميیع فيمكانهھا االصحيیح 

.االررصاصص على 	  

ً  كافيیة غيیرر االمتاحة االموواارردد أأنن باهھھھتمامم االى ااإلشاررةة •  ضووء في سيیما ال ااالستررااتيیجي٬، االنهھج لتنفيیذذ حاليیا
	Quick( "االسرريیعة االبدداايیة لبررنامج ااالستئماني االصنددووقق" في االمساهھھھماتت إإغالقق  Start	  Programme	  Trust	  
Fund.( 	  

 االبررنامج منظظماتت وومددررااء ٬،)UNEP للبيیئة ( االمتحددةة ااألممم بررنامجل االتنفيیذذيي االمدديیرر االططلبب منن •
 )ااالستررااتيیجي االنهھج( SAICM االعامة لـ مانةااألوو ااألخررىى٬،)  IOMC( االمنظظماتت بيینن االمشترركك
 االصلة ذذااتت االحكووميیة االجهھاتت لتمكيینن كافف نططاقق على االموواارردد تعبئة لىإإ االهھاددفة االمباددررااتت متابعة

 االستت ااألنشططة لمجاالتت االكاملل االتنفيیذذ منن االعامم االشأنن ووأأصحابب االددووليیة االحكووميیة وواالمنظظماتت
 ثاررااآل منن للتقليیلل ووذذلكك االضرروورريیة االمخاططرر منن لحدداا أأنشططة منن كاملة بسلسلة لقيیاممااوو ااألساسيیة

 االكيیميیائيیة االموواادد إلنتاجج االحاليیة األنماططب االمررتبططة وواالبيیئة ااإلنسانن صحة على فعالً  كبيیررةةاال سلبيیةاال
عندد اانتهھاء مددتهھا.هھا من االتخلصصوو ووااستخدداامهھا 	  

	  

)CiP(  االمنتجاتت في االكيیميیائيیة االموواادد  

( االبررنامج االمشترركك بيینن االمنظظماتت) ووهھھھي  IOMCيینبغي تررجمة ووثيیقة   •
SAICM/ICCM.4/INF/17،االمنتجاتت في االكيیميیائيیة االموواادد لمعررفة حالة قططاعع ااألعمالل" ٬ 

	The(" االتوورريیدد ووسالسلل  Business	  Case	  for	  Knowing	  Chemicals	  in	  Products	  and	  Supply	  Chains( جميیع إإلى 
.ووااسع نططاققوونشرر االتررجمة على  االمتحددةة ااألممم لغاتت 	  

 ٬،االعامم ااتت االشأننذذ االحكووميیة غيیرر االمنظظماتت تكوونن أأنن )UNEP ااألممم االمتحددةة للبيیئة ( تكفلل أأنن يینبغي •
 تهھددفف االتي االرراائددةة االمشارريیع في للمشارركة مددعووةة ٬،ااألخررىى االعماليیة وواالمنظظماتت االنقاباتت ذذلكك في بما
).CIP( االمنتجاتت في االكيیميیائيیة لموواادداا بررنامج تنفيیذذ إإلى 	  

	  

:يیلي ما)  CIP بررنامج االموواادد االكيیميیائيیة في االمنتجاتت ( حوولل ICCM4مؤؤتمرر  قرراارر يیتضمنن أأنن يینبغي 	  



ً  أأكثرر كيیميیائيیة لموواادد بررنامج االتشغيیلل بأنن تررففااالع •  االتجارريیة االمعلووماتتبأنن وو االشفافيیة منن يیأتي أأمانا
 ال وواالسالمة االصحة معلووماتتووأأنن  ااألساسي االكيیميیائيیة االسالمة مبددأأ تقووضض أأال يینبغي) CBI( االسرريیة
؛ااالهھھھتمامم مووضع االكيیميیائيیة للموواادد ااالحتجاجج بذذلكك بالنسبة يینبغي ووال سرريیة٬،ااعتباررهھھھا  يینبغي 	  

 أأثناء االكيیميیائيیة االموواادد منن االمتضرررريینن االررئيیسيیيینناالشأنن  أأصحاببمنن  كمجمووعة العماللب ااالعترراافف •
 معلووماتت على لحصووللاا ووحاجة هھھھؤؤالء االى ٬،االمنتجاتت منن وواالتخلصص تددوويیرراال ووإإعاددةة االتصنيیع٬، عمليیة
.معهھا يیعملوونن االتي االكيیميیائيیة االموواادد عنن كاملة 	  

 االموواادد ااختيیاررجهھة ل تحدديیاتت خلققيی االددوولل بيینن ااألنظظمة وواالقوواانيینن تضارربب أأوو غيیابب٬، ااالعترراافف بأنن •
 ااالقتصاددااتت ذذااتت وواالبلدداانن االناميیة االبلدداانن في خصووصا CIP االمعلووماتت نظظامم في إلددررااجهھا االكيیميیائيیة

.اانتقاليیةبمررحلة  تمرر االتي 	  

لقضايیا  ةبفعاليی للتصدديي تكوونن مووجووددةة حتى ااآلنن ال قدد االتشرريیعاتتأأنن  منن االررغمم علىاالتووصيیة بأنهھ  •
 ااإلفصاحح متططلباتتفإنن  نتقاليیة٬،ااال وواالبلدداانن االناميیة االبلدداانن في االمنتجاتت في االمووجووددةة االكيیميیائيیة االموواادد
أأنن  ووخاصة االمتقددمة٬، االبلدداانن فياالمووجووددةة  االمعايیيیرر عنن مختلفة تكوونن أأنن يینبغي ال االمعلووماتت عنن

ووااالنتقاليیة. االناميیة االبلدداانن منن للك في ووتستخددمم متززاايیدد نحوو علىتنتج  االكيیميیائيیة االموواادداالمنتجاتت وو 	  

 االمووااددوواالتصدديي لقضايیا  وومررااقبة ووإإنفاذذ االووططنيیة االتشرريیعاتت تططوويیرر االددووللبمووااصلة  االتووصيیة •
.للقلقق االمثيیررةة االكيیميیائيیة االموواادد عنن جدديیددةة معلووماتتما أأنن تتوواافرر  االمنتجاتت في االكيیميیائيیة 	  

ً  االمحظظووررةة دداالمووااقائمة  يیتخططى ااستباقي تحررككاالشرركاتت على االقيیامم ب حثث • وواالكشفف عنن  تحدديیددب قانوونا
.االخططررةة خووااصهھا أأساسس على االتوورريیدد ووسالسلل منتجاتهھا فياالمووجووددةة  للقلقق االمثيیررةة االكيیميیائيیة االموواادد 	  

 صحة لحمايیة االبلدداانن جميیع في ااإلفصاححمنن االكشفف وو مستووىى أأعلىااستخدداامم  ااالقرراارر بووجووبب •
 ووسالسلل االمنتجاتت في االكيیميیائيیة االموواادد ةمعررفحوولل  االمتززاايیدد للططلبب ووااالمتثالل وواالبيیئة٬، ااإلنسانن

االمنتجاتت٬، على حدد سووااء. في االكيیميیائيیة االمووااددهھھھذذهه ووجوودد  عنن االكشفف ووكذذلككاالتوورريیدد٬،  	  

وواالذذيي  االمنتجاتت في االكيیميیائيیة االموواادد بشأنن معلووماتت عنن االكشفف في للمستهھلكيینن االهھامم بالددوورر ااالقرراارر •
 فإنهھمم سيیكوونوواا ااستدداامة٬، أأكثرر منتجاتتبمم سيیططالبوونن ووحيیثث أأنهھ ٬،وواالقانوونيیة االتنظظيیميیة االمتططلباتت تجاووززيی

ً  أأكثرر .أأعلى تووقعاتهھممستكوونن وو قبلل٬، ذذيي منن ووعيیا 	  

 عنن تفصيیليیة معلووماتت تووفرر االتي االمنتجاتت على االملصقة االبططاقاتت تحسيینن إإلى الحاجةب ااالقرراارر •
 ووتعليیماتت ٬،ننااآلم االتعاملل االصحيیة٬، تأثيیررااتهھا ذذلكك في بما االمنتجاتت في االمووجووددةة االكيیميیائيیة االموواادد
هھھھذذهه االمنتجاتت. منن االتخلصص 	  

عندد  للعمالل اتتهھااعططاء االتووجيیوو منتجاتتاال بررنامج في االكيیميیائيیة االموواادد تططبيیقق تططوويیرر منن لمززيیدداا •
.هھھھؤؤالء سالمة تحقيیقق في يیساهھھھمم نحوو على الستخدداامماا 	  

	  



االططالء فياالمووجوودد  االررصاصص 	  

:يیلي بما تووصيیة ICCM4 مؤؤتمرر  قرراارريینبغي أأنن يیصددرر  	  

 كووننت أأنن هھھھوو)ااالستررااتيیجي (االنهھج SAICMلـ  2020 عامم بحلوولل االررئيیسس االمخاططرر منن االحدد هھھھددففإإنن  •
 على االمحتوويي االططالء ووااستخدداامم ووتسوويیقق ووااستيیرراادد تصنيیع تحظظرر االتي االبلدداانن جميیع في االتحكمم ووسيیلة

في مكانهھا االصحيیح. االررصاصص 	  

 االسووقق في االررصاصصاالمحتوويي على  ططالءاال ووجوودد عددمم أأوو ووجوودد عنن إإضافيیة بيیاناتتيینبغي تووليیدد  •
ً  االبيیاناتت بعضضتكوونن  2017،٬ عامم نهھايیة بحلوولل أأنهھ بحيیثث ااالستهھالكيیة  عنن يیقلل اللددىى ما  متووفررةة علنا

ااالنتقاليیة. وواالبلدداانن االناميیةمنن االبلدداانن  80 	  

 ووثيیقة)  GAELP االررصاصص ( على االططالء االمحتوويي على للقضاء االعالمي االتحالفف صددرريی أأنن يینبغي •
االمووجوودد  االررصاصص بشأنن ووططنيیة تنظظيیميیة ضوواابطط ووضع في عنيیةاالم االحكووماتتلتستخددمهھا  تووجيیهھيیة

."ووططنياال تنظظيیمياالوو قانوونياال ططاررااإل عناصرر": GAELP كتيیبب هھيیفصل االذذييوو االططالء في 	  

 وواالمشارركة ٬،للشرركاء أأكبرر مشارركة ووتعززيیزز تمكيینن شأنهھا منن االتي ااآلليیاتت GAELP ضعيی أأنن يینبغي •
	 .الففاالتحهھھھذذاا  أأهھھھدداافف تحقيیقق إإلى االررااميیة ااألنشططة في  

	لـ  االووططنيیة ااالتصالل نقاطط •  SAICM االمسؤؤووليینن تشملل االتي االووططنيیة االمناقشاتت بددء أأوو/  وو لتعززيیزز 
 االمعنيیة وواالجهھاتت االووططني٬، االصحي االقططاعع عنن ووممثليینن االططالء٬، صناعة ووممثلي االمعنيیيینناالحكووميیيینن 
 تدداابيیرروو صصاالررصا على االمحتوويي الططالءب االمررتبططة االمخاططرر لمعالجة االصلة ذذااتت ااألخررىى االووططنيیة

االممكنة. ووططنيیةاال ررقابةاال 	  

 في االووططنيیة وواالمكاتبب ةااإلقليیميی االعالميیة االصحة منظظمة إلشررااكك )WHO( االعالميیة االصحة منظظمة •
 االمتعلقق بالقضاء على االططالء االمحتوويي على االعملل تنفيیذذ في نتقاليیةااال وواالبلدداانن االناميیة االبلدداانن

.وواالووططني ااإلقليیمي االمستوويیيینن على االمعنيیة االجهھاتت قبلل منن االررصاصص 	  

إلشررااكك مكاتبهھما  )UNIDOاالصناعيیة ( للتنميیة االمتحددةة ااألممم منظظمةوو )UNEP( للبيیئة االمتحددةة ااألممم •
	Nationalاالووططنيیة ( ااألنظظفف   	وومررااكزز ااالنتاجج ووااالنتقاليیة وواالبلدداانن االناميیة االبلدداانن في  Cleaner	  

Production	  Centres بهھا تقوومم االتي ررصاصصاالاالمحتوويي على  ططالءاالقضيیة  على) في االعملل 
.االووططني االمستووىى على االمعنيیة االجهھاتت 	  

 

 

	  



ااإللكترروونيیاتت 	  

 حدد إإلى نتهھيی لمم SAICM في ووااإللكترروونيیة االكهھرربائيیة االمنتجاتت حيیاةة ددووررةة إإططارر في االخططررةة االموواادد على االعملل
- كبيیرر  اءلألشيی مفيیددةة مكووناتت على INF18 وويیحتوويي .اااللكترروونيیاتت حيیاةة ددووررةةوومنبع  منتصفف في ووخاصة 
 صعباً. وويینبغي أأنن يیكوونن االمتسقق االتنفيیذذ يیجعلل االشاملة االتنسيیقق تررتيیباتت ووجوودد عددمم ٬، إإال أأننعلى ذذلكك للعملل
 )EEE( ووااإللكترروونيیة االكهھرربائيیة االمعددااتت في االخططررةة االموواادد ووإإززاالة لخفضض ااألوولوويیة إإعططاء ااألسمى االهھددفف

.إإنتاجهھا ووعمليیاتت  

	  

:يیلي بما ICCM4 مؤؤتمرر قرراارريینبغي أأنن يیووصي  	  

 أأوو/  وو ااإلنسانن صحة على للقلقق االمثيیررةة االكيیميیائيیة للموواادد قوواائمم إعددااددب االقيیامم 2016،٬ عامم ووللبحل •
 االتصنيیع٬، في االمستخددمة االكيیميیائيیة االموواادد ذذلكك في بما ااإللكترروونيیة االمنتجاتت فياالمووجووددةة  االبيیئة
.SAICM ااالكتررووني لـ مووقعاال علىنشررهھھھا وو 	  

 بحلوولل أأنهھ بحيیثث)  EEE( ووااإللكترروونيیة االكهھرربائيیة لمعددااتتاا إإنتاجج عمليیة أأثناء االخططررةة االموواادد تقليیلل •
-2 في ااألقلل على ددوولل ٬5، تتبنى 2020 عامم االتي  ااإلجررااءااتت تتناوولل ةيیسيیاس ووسائلل مناططقق أأمميیة 3
.)EEE ( ووااإللكترروونيیة االكهھرربائيیة االمعددااتت في االخططررةة االموواادد على ووتقضي ووتستبددلل حدد٬،ت 	  

-2 في ااألقلل على ددوولل 5تقوومم   	 2020 ممعا بحلوولل أأنهھ بحيیثث االمعلووماتت نظظمم إإنشاء • مناططقق أأمميیة  3
 تصنيیع في االمستخددمة االكيیميیائيیة االموواادد حوولل االسالمةمالمعلوومانن عنن وو االصحيیة االمعلووماتت بجمع

 التخاذذ االمتعدددديینناالشأنن  أأصحاببجماعة  منن ووااالستفاددةة) EEE ( ووااإللكترروونيیة االكهھرربائيیة االمعددااتت
 االمعلووماتت إإلى االعماللووصوولل  ضماننل)  CBI ( االسرريیة االتجارريیة االمعلووماتتمززااعمم  بشأنن قرراارر

يیتعررضوونن لهھا. أأوواالتي يیعالجوونهھا  االكيیميیائيیة بالموواادد االخاصة 	  

 االمعددااتت أأكثرر ااخضررااررااً منن منتجاتت تفضلل ننبلدداا 10 في شررااء مباددررااتت تنفيیذذ 2020،٬ عامم بحلوولل •
 االمستخددمة وواالموواادد ميیائيیةاالكيی للموواادد مخفضةاال سميیةاال أأساسس على)  EEE(  ووااإللكترروونيیة االكهھرربائيیة

.االتحوويیليیة وواالصناعاتت االمنتجاتت في 	  

 االخططررةة االكيیميیائيیة االموواادد عنن ووااالتصاالتت وواالتعليیمم وواالمعلووماتت االووعي تعززيیزز 2016،٬ عامم منن اابتددااء •
 ووأأصحابب ) لددىى االجماعاتت االمعررضة ووغيیرر االمحصنة EEE( ووااإللكترروونيیة االكهھرربائيیة االمعددااتت في

.االتوورريیدد لسلةس ططوولل على االمعنيیيینن االشأنن 	  

.2020 عامم بحلوولل بلدداانن 10 في يیستأنفف برراامجهھ مجانا EEE االـ ووتنفيیذذ تططوويیرر • 	  

 ناميیةبلدداانن  5 في االعمالة بيیاناتت نبباج إإلى االخلقيیة وواالتشووهھھھاتت االسررططانن عنن حاالتت سجالتت إإنشاء •
.2020 عامم بحلوولل اانتقاليیةوو 	  



 في ااألقلل علىرركة ووااحددةة ش في االحيیوويي وواالررصدد في االقططاعع االصناعي االصحة برراامج ووتنفيیذذ ووضع •
.2020 عامم بحلوولل االخمسس ووااالنتقاليیة االناميیة بلدداانناال  مننبلدد  كلل 	  

 لمعددااتت االكهھرربائيیة وواااللكترروونيیة اا في االعمالل سالمة قضايیا لمعالجة االددووليیة االعملل منظظمة ددعووةة •
EEE).( 	  

 االخططررةة لموواادداا بشأنن االددووليیة االعملل ووررشة تقرريیرر ووااسع نططاقق على تنشرر أأنن االعامة ااألمانة منن ططلبباال •
 إإلى 29 منناالممتددةة  االفتررةة في فيیيینا في عقدد االذذيي ووااإللكترروونيیة٬، االكهھرربائيیة االمنتجاتت حيیاةة ددووررةةضمنن 

	SAICM( 2011 آآذذاارر /ماررسس 31  /	  ICCM.3	  /	  INF	  /	  24(. 	  

	  

)EDC( االصماء االغدددد ااختاللل 	  

:يیلي بما يیووصي أأنن يینبغي ICCM4 مؤؤتمرر قرراارر 	  

	State( "االصماء االغدددد وواادد االكيیميیائيیة االمسببة الختالللاالتررحيیبب بتقرريیرر "االحالة االعلميیة للم •  of	  the	  Science	  

of	  Endocrine	  Disrupting	  Chemicals ( ) االصاددرر عنن منظظمة االصحة االعالميیة	  	  /	  (WHO ااألممم االمتحددةة
.)1( بهھووااجسهھ االررئيیسة قررااررووااال UNEP)للبيیئة ( 	  

لى:اا االموواارردد٬، بتووفرر ررهھھھنا )٬،UNEPددعووةة ااألممم االمتحددةة للبيیئة ( • 	  

 تسببهھا بذذلكك٬،ب االمحتملةتلكك وو EDCs) بالموواادد االكيیميیائيیة االمسببة الختالالتت االغدددد االصماء ( قائمة إإعدداادد )أأ
 مستمرر أأساسس على قائمةاال ووتحدديیثث)  UNEP لالممم االمتحددةة للبيیئة ( ااإللكتررووني االمووقع على متاحة ووجعلهھا

.االمعلووماتت منن االمززيیدد توواافرر مالك 	  

 وواالموواادد االمنتجاتت هھفيی بما نتقاليیةااال وواالبلدداانن االناميیة االبلدداانن في االتعررضض صاددررووم EDCs أأوولوويیاتت تحدديیدد )بب
.وواالنفايیاتت االحشرريیة٬، االمبيیددااتت ٬،االميیاهه٬، االغذذاائيیة 	  

-3 في)  EDCs للموواادد االكيیميیائيیة االمسببة الختالالتت االغدددد االصماء ( ررصدد ددررااساتت إإجررااء )جج  االبلددااننمنن  5
-12 مجمووعهھ لما االمتحددةة لألممم ناططققم أأرربع في نتقاليیةااال وواالبلدداانن االناميیة .2020 عامم بحلوولل االددووللمنن  20 	  

) وواالتي  EDCs حوولل االموواادد االكيیميیائيیة االمسببة الختالالتت االغدددد االصماء ( االتووعيیة موواادد وونشرر ووضع )دد
 االجسمم على ااألعباء ٬،االتلووثث ااآلثارر٬، ااالستخددااماتت٬، ذذلكك في بما نتقاليیةااال وواالبلدداانن االناميیة االبلدداانن تستهھددفف

ً  أأكثرر ووبدداائلل لبشرريي٬،اا االكيیميیائيیة. غيیرر االبدداائلل ذذلكك في بما ٬،أأمانا 	  

ماددةة منن االموواادد االكيیميیائيیة  20 ااستخدداامم منن االحددمجالل  في االمتاحة االمماررساتت أأفضلل عنن أأمثلة وونشرر جمع )هه
ً  كثررااأل ستبددااللااال ذذلكك في بما ٬،)EDCs االمسببة الختالالتت االغدددد االصماء (  يیةاالكيیميیائ غيیرر وواالبدداائلل ٬،أأمانا

.2020 عامم بحلوولل االمخاططرر ووإإددااررةة 	  



	III االقرراارر في إإليیهھا االمشارر تتاالحاال ددررااساتتاانهھاء  )وو  /	  2	  F ٬، االمبيیددااتت ذذلكك في بما 2020 عامم بحلوولل
االموواادد االكيیميیائيیة  ووتحدديیدد االكهھرربائيیة وواااللكترروونيیة٬، وواالمنتجاتت االبناء٬، منتجاتت٬، ااألططفالل منتجاتت٬، االمنسووجاتت

 عنن كشففاال االبشرريي٬، االتعررضض ووتووثيیقق االمحتملة٬، االصحيیة ووااآلثارر )EDCsماء (االمسببة الختالالتت االغدددد االص
.EDCs إإستبدداالل في االمتاحة االمماررساتت أأفضلل على االضووء ووتسليیطط االقائمة٬، االتنظظيیميیة االسيیاساتت في ثغررااتتاال  

	  

 عنن تقرريیرر لووضع) WHO(  االعالميیة االصحة وومنظظمة) UNEPااألممم االمتحددةة للبيیئة (بررنامج ددعووةة  •
 االووضع تستهھددفف إإقليیميیةمساهھھھمة  مع )EDCs كيیميیائيیة االمسببة الختالالتت االغدددد االصماء (االموواادد اال

 EDC االـ قررااررااتت منن) زز(االى ) أأ( منن عناصرر تضمم االتي نتقاليیةااال وواالبلدداانن االناميیة االبلدداانن ووااحتيیاجاتت
 االبحرر ةوومنططق االالتيینيیة كاأأميیرر ٬،االهھاددئئ االمحيیططوو آآسيیا٬، أأفرريیقيیا فياالممررررةة  SAICM لـ  ااإلقليیميیة
ً ووذذلكك  االكارريیبي٬، االمتاحة. االموواارردد بتوواافرر ررهھھھنا 	  

	  

نانوواال 	  

:يیلي ما نانوواال حوولل ICCM4 مؤؤتمرر قرراارر يیتضمنن أأنن يینبغي 	  

 سبيیلل على االمصنعة االنانوويیة للموواادد االسليیمة ووااإلددااررةة االنانوويیة االتكنوولووجيیا عنن االمعلووماتت تباددلل تسهھيیلل •
.االمناسبة االمعلووماتت تباددلل آآليیة خاللل منن االمثالل 	  

 للموواادد االسليیمة االططررقق على االتقنيیيینن تددرريیببوو االتووجيیهھ ووااالررشادد االتقني وواالقانووني االددوولي وويیررتطط •
.SAICMلـ  مانةااأل االمعدّدةة منن قبلل االصلة ذذااتت االمعلووماتت تجميیع إإلى ااستنادداا االمصنعة٬، االنانوويیة 	  

.فةمختل ووسائلل خاللل منن االمعلووماتت إإلى االووصووللاامكانيیة  مستووىى ووررفع االتووعيیة بززيیاددةة االتووصيیة • 	  

 ذذلكك في بما )٬،SAICM "االنهھج ااالستررااتيیجي" ( في االشأنن أأصحابب جميیع إإشررااككبمووااصلة  ططلبباال •
ااألممم االمتحددةة للتددرريیبب  معهھدد سيیما ووال ) IOMC( االمشترركك االبررنامج في االصلة ذذااتت االمنظظماتت

 االعالميیة االصحة منظظمة عنن فضالً  )OECD( وواالتنميیة االتعاوونن وومنظظمة)  UNITARووااألبحاثث (
)WHO( االددووليیة االعملل نظظمةووم )ILO  (االددوولي االمؤؤتمرر قررااررااتت تنفيیذذ في 	  ICCM االصلة ذذااتت 
).(GPA االعالمي االعملل بررنامج أأنشططةوو  

 

 

	  



	االماليیةاالشؤؤوونن    	  

 لنهھج(اا SAICM لتنفيیذذ حاليیا االمتاحة االموواارردد كفايیة عددمم عنن هھھھووااجسهھ حوولل يیعبرر أأنن ICCM4لمؤؤتمرر  يینبغي •
" االسرريیعة االبدداايیة لبررنامج ااالستئماني االصنددووقق" في االمساهھھھماتت ققإإغال ضووء في سيیما ووال ٬،)ااالستررااتيیجي

)Quick	  Start	  Programme	  Trust	  Fund(. 	  

ً  كيأأميیرر ددووالرر ترريیليیوونن 4.1 حووااليتقددرر ب ةسنوويیددووررةة  االعالميیة االكيیميیائيیة االصناعةلددىى  •  كانن إإذذاا. )2( سنوويیا
 االكيیميیائيیة صناعةاال على االكلي االعببء فإنن ٬،سنوويیا ددووالرر مليیارر 4.1 يیستررجع االعالمي االتكاليیفف ااسترردداادد نظظامم

– االصناعة هھھھذذهه في االسنوويیة اتتمبيیعاال منن٪ 0.1 إإلىصلل يی االمنتجة لحجمم هھھھذذهه نسبة  جدداا ضئيیلة االتكلفة 
االمانحة. االحكووماتت ههتووفرر مام بكثيیرر ووأأكثرر االصناعة 	  

 ووكاالتتقوومم ت بأنن تووقعاتتاال SAICMلـ  االتحضيیرريیة ااالجتماعاتت في االمانحة االحكووماتت ررفع منددووبوو •
على نططاقق  هھھھذذاا يیحددثث لمم. )ااالستررااتيیجي االنهھج( SAICM لتنفيیذذ كبيیرر بتووفيیرر تموويیلل االددووليیة ااإلنمائيیة االمساعددةة

.االمتابعة منن مززيیدداال إإلىااألمرر  وويیحتاجج ااآلنن حتىووااسع  	  

	Special" (االخاصص االبررنامج" تلقى •  Programme  (كنهھددووالرر أأميیرركي٬، ل مليیوونن 13 إإلى ووصلتت تعهھددااتت 
 االمددني االمجتمع منظظماتتعنن  االتموويیللباقصائهھ  SAICM في االمتعدددديینن االشأنن أأصحابب نهھج ننع ٬،تحدديیددااً  ٬،يیحيیدد

.االشأنن االعامم االعاملة في  

	  

 ممكنا ذذلكك يیكنن لمم. ططبيیعي بشكلل تططوورروواال ااإلنجابب على االقددررةة على االبرريیة وواالحيیاةة ااإلنسانن صحة تعتمدد )1
 .ووااضططررااباتهھا في ااررتفاعع االصماء الغددددب االصلة تتذذاا ااألمررااضض منن ااً كثيیررإإنن . صحي صماء غدددد نظظامم ددوونن

) مسألة مستخفاً بهھا  EDCsقدد تكوونن ااألمررااضض بسببب االموواادد االكيیميیائيیة االمسببة الختالالتت االغدددد االصماء (
 االنموو على سلبيیة أثيیررااتتتووجوودد ووذذلكك ب االصماء٬، االغدددد اختالللب االبرريیة االحيیاةة تأثررتت قددف بشكلل ملحووظظ.

 ااضططررااباتت في ساهھھھمميی االكيیميیائيیة للموواادد االتعررضض أننب فكررةةاال ةةاالعدديیدد برريیةاالمخ اتتاالددررااس ددعممووت وواالتكاثرر؛
موواادد االكيیميیائيیة االمسببة لل للتعررضض حساسيیة ااألكثرر نافذذةةاالبأنن وو االبرريیة٬، وواالحيیاةة االبشرر في االصماء االغدددد

 االجنيیني وورراالتططأأثناء على سبيیلل االمثالل  االحررجة٬، االنموو فتررااتت خاللل ) هھھھي EDCsلالختاللل االغدددد االصماء (
 منن متنووعة مجمووعةلهھذذهه االموواادد بووااسططة  االتعررضض منن على االحدد هھھھناكك ترركيیزز مهھمم يیكوونن أأنن وويینبغي وواالبلووغغ.
 بكوونهھا إإال أأنهھا أأثبتتت جددووااهھھھا محددووددةة٬،أأنهھا  حيینن فيوو االتعررضض٬، منن للحدد االحكووميیة اإلجررااءااتتف. ااآلليیاتت
 االكلوورربيیرريیفووسس االررصاصص٬، على قيیووددفررضض االوو حظظرراال االمثالل سبيیلل على( محددددةة حاالتت في فعالة
)chlorpyrifos (،االقصدديیرر بووتيیلل ثالثي ٬ )tributyltin (،االكلوورر متعدددد االفيینيیلل ثنائي ٬ )PCBs	 االملووثاتت ووبعضض )  

 االبشرر في االغدددد االصماء ااضططررااباتت ووتيیررةة اانخفاضض في ذذلكك ساهھھھمم ووقدد).   )POPs( ااألخررىى االثابتة االعضوويیة
.االبرريیة وواالحيیاةة 	  

االعالميیة االتووقعاتت) 2012( االكيیميیائيیة االموواادد للبيیئة متحددةةاال ااألممم بررنامج )2  


