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مجمووعة حوولل ) IPEN( االثابتة االملووثاتت االعضوويیة منن لشبكة االددووليیة للتخلصصلآآررااء سرريیعة 
)OEWG2( 2 االعملل مفتووحة االعضوويیة  

 
  2014دديیسمبرر 

 
:)OEWG2( 2مجمووعة االعملل مفتووحة االعضوويیة  لبعضض ااآلررااء بشأنن فيیما يیلي بيیانن مووجزز  

 

:2020 بعدد عامم  
أأيي  :االددووليیة للموواادد االكيیميیائيیة لإلددااررةةاالمحوورر االررئيیسي للنهھج ااالستررااتيیجي االتنفيیذذ ٬، يینبغي أأنن يیصبح 2020بعدد عامم 

للموواادد االفعلي االمباددررااتت االتي تستندد إإلى ما تمم إإنجاززهه حتى ااآلنن وولكنن االتي ترركزز أأكثرر على االتخفيیضض وواالتقليیلل منن االتعررضض 
:2االعضوويیة  ةمفتووح مجمووعة االعمللاالسامة على نططاقق ووااسع. في   

جددوولل في  2020عامم بعدد  االددووليیة للموواادد االكيیميیائيیة لإلددااررةةمستقبلل االنهھج ااإلستررااتيیجي  يیقع ااقتررااححيینبغي أأنن  •
حسبب ططلبب االمنططقة ااألفرريیقيیة 4 االمؤؤتمرر االددوولي االمعني بإددااررةة االموواادد االكيیميیائيیةأأعمالل   

عناصرر  تتضّمننووررقة خيیاررااتت  ااعددااددأأمانة االنهھج ااإلستررااتيیجي لإلددااررةة االددووليیة للموواادد االكيیميیائيیة وومكتبب يینبغي على  •
ددااررةة ااإل حووللوواالتعاوونن بيینن االحكووماتت االنهھج ااإلستررااتيیجي لإلددااررةة االددووليیة للموواادد االكيیميیائيیة لتحدديیدد مستقبلل ما عمليیة 

االمؤؤتمرر االددوولي االمعني بإددااررةة االموواادد االكيیميیائيیة لنظظرر فيیهھا منن قبلل قصدد اا 2020للموواادد االكيیميیائيیة بعدد عامم االسليیمة 
:على سبيیلل االذذكرر ال االحصرر٬، بما في ذذلكك٬، 4  
o للمؤؤتمرر االددوولي  االمستقبليّیةووعقدد ااالجتماعاتت االنهھج ااإلستررااتيیجي لإلددااررةة االددووليیة للموواادد االكيیميیائيیة تووسيیع  

2020ما بعدد عامم االمعني بإددااررةة االموواادد االكيیميیائيیة   
o 2020وو  2015بيینن عامي مجمووعة االعملل مفتووحة االعضوويیة ل ةممكن أأوو ااجتماعاتت االحاجة إإلى ااجتماععوو   
o 2020للموواادد االكيیميیائيیة بعدد عامم  ةة االسليیمةخيیاررااتت أأخررىى لتعززيیزز ااإلدداارروو   
o االكيیميیائيیة منن االموواادد مناقشة تموويیلل ااإلددااررةة االسليیمة للموواادد االكيیميیائيیة بما في ذذلكك ااألنشططة االهھامة للسالمة وو 

لمدديیرر ل االتشاوورريیةعمليیة االنتائج  إإلىووااإلستنادد  هھوولممكووستوواالتي ال تشكلل جززءاا منن ااتفاقيیاتت باززلل ووررووترردداامم 
وويیلل للموواادد االكيیميیائيیة وواالنفايیاتتبشأنن خيیاررااتت االتم )UNEPبررنامج ااألممم االمتحددةة للبيیئة (لاالتنفيیذذيي   

o عمليیة تفاعلل مع قددرر االمستططاعع االنهھج ااإلستررااتيیجي لإلددااررةة االددووليیة للموواادد االكيیميیائيیة تالؤؤمم مناقشة كيیفيیة وو 
كهھوولممووستااتفاقيیاتت باززلل ووررووترردداامم وو  

o بيینن جميیع ااإلستررااتيیجي لإلددااررةة االددووليیة للموواادد االكيیميیائيیة لنهھج باتعززيیزز اااللتززاامم االسيیاسي  يّیةمناقشة كيیفوو 
أأصحابب االمصلحة.  

)OOG( االتووجيیهھ ووااإلررشادد االشامليینن  
لتنفيیذذ ااأأنشططة ألنّن االثغررااتت حوولل بيیاناتت  خددماتت مكتبب االمووظظفيیننتنفيیذذ االمحررزز فيیما يیتعلقق باالتقددمم شملل يیيینبغي أأنن  •

أأنّن  تتمثلل فيعنن نتائج في االووااقع االتي يیمكنن أأنن تسفرر ااإلستررااتيیجي لإلددااررةة االددووليیة للموواادد االكيیميیائيیة االمتعلقة بالنهھج 
بدداايیة فقططفي االززاالل يیال للموواادد االسامة  ةاالفعليیّ  اتتضعررّ االتقليیلل منن االتّ   

ثغررةة هھھھاّمةاالفشلل في تحقيیقق تقددمم ملمووسس بشأنن ااالتجارر غيیرر االمشررووعع باعتباررهه على يینبغي تسليیطط االضووء  •  
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االنهھج مسألة ما إإذذاا كانن  وويینبغي أأنن تشمال اا متقدّدماجدديیدد جووهھھھرريیا انشاطط نبغي أأنن يیكوونن االتموويیلل وواانعكاساتهھيی •
ليیحلل محلل  2020حتى عامم  آآليیة االتموويیلل االخاصة بهھلهھ يیكوونن سااإلستررااتيیجي لإلددااررةة االددووليیة للموواادد االكيیميیائيیة 

بررنامج االبدداايیة االسرريیعة  
بدداائلل غيیرر االبما في ذذلكك  منة وواالتقنيیاتت االبدديیلةااآلقوواائمم جرردد للبدداائلل  ااعدداادد) (بب االجووهھھھرريياالنشاطط  يیتضّمننيینبغي أأنن  •

يیةكيیميیائيیة وواالززررااعة ااإليیكوولووجاال  
الموواادد االمتعلقة بتفاقيیاتت ااال(جج) نقلل االتقنيیاتت االصدديیقة للبيیئة االتي تتوواافقق مع  االجووهھھھرريياالنشاطط  يیتضّمننيینبغي أأنن  •

لإلددااررةة االددووليیة للموواادد االكيیميیائيیةاالنهھج ااإلستررااتيیجي االكيیميیائيیة ووتنسجمم مع   
(دد) االجووهھھھرريياالنشاطط  إإلىاالناشئة االسيیاساتت قضايیا  لتحقيیققضافف تدداابيیرر محددددةة تيینبغي أأنن  •  
بشكلل ااستباقي مع ااإلستررااتيیجي لإلددااررةة االددووليیة للموواادد االكيیميیائيیة بالنهھج  االخاّصة مررااكزز االتنسيیققيیجبب أأنن تعملل  •

ددفي االبالااإلستررااتيیجي لإلددااررةة االددووليیة للموواادد االكيیميیائيیة بالنهھج  االخاّصةاالمنظظماتت غيیرر االحكووميیة  مرركزز  
 2020بحلوولل عامم ااإلستررااتيیجي لإلددااررةة االددووليیة للموواادد االكيیميیائيیة لنهھج ل ةررئيیسيیّ االتحقيیقق االحدد منن االمخاططرر يیتمّثلل وو •

تخدداامم االططالء في جميیع االددوولل االتي تحظظرر تصنيیع ووااستيیرراادد ووتسوويیقق ووااسعلى عيینن االمكانن تحكمم  ووسيیلة اايیجادد في
االمحتوويي على االررصاصص  

4 لمؤؤتمرر االددوولي االمعني بإددااررةة االموواادد االكيیميیائيیةاالتحضيیرر ل  
االعناصرر االتاليیة: 4االمؤؤتمرر االددوولي االمعني بإددااررةة االموواادد االكيیميیائيیة أأعمالل يیتضمنن جددوولل  يینبغي أأنن  

بيینن  االتعاووننوواالنهھج ااإلستررااتيیجي لإلددااررةة االددووليیة للموواادد االكيیميیائيیة مستقبلل قرراارر بشأنن عمليیة لاالمناقشة ووااتخاذذ اال •
2020للموواادد االكيیميیائيیة بعدد عامم  ددااررةة االسليیمةباإل فيیما يیتعلقّقاالحكووماتت   

االنهھج ااإلستررااتيیجي لإلددااررةة االددووليیة للموواادد االكيیميیائيیة لتووجيیهھ تنفيیذذ  االتووجيیهھ ووااإلررشادد االشامليیننكيیفف يیمكنن ااستخدداامم  •
2020حتى عامم   

)HHPs( شدديیددةة االخططووررةةاالحشرريّیة خلصص منن االمبيیددااتت لتلااالتفاقق على إإنشاء تحالفف عالمي  •  
االناميیة لبلدداانن االتي تثبتت تحدديیا لمناقشة ووااتخاذذ االقررااررااتت بشأنن االمسائلل االعمليیة االمتعلقة بتنفيیذذ االنهھج ااالستررااتيیجي وو •

االتي تمرر بمررحلة اانتقاليیةوو  

)HHPs( شدديیددةة االخططووررةةاالحشرريّیة االمبيیددااتت   
ووضع ااعة بالتشاوورر مع أأصحابب االمصلحة٬، منظظمة ااألغذذيیة وواالززررمنن  2مجمووعة االعملل مفتووحة االعضوويیة ططلبب أأنن تيیجبب 
خلصص منن االمبيیددااتت االحشرريیة شدديیددةة االخططووررةة لتحقيیقق ااألهھھھدداافف االتاليیة:لتّ قتررحح للتحالفف االعالمي لم  
االخططووررةة ووتوواافرر بدداائلل أأكثرر أأمنا شدديیددةةاالحشرريّیة ررفع مستووىى االووعي حوولل أأضرراارر االمبيیددااتت  •  
 إإعدداادداالمساعددةة على  لل االمثاللشدديیددةة االخططووررةة (على سبيیاالحشرريّیة تقدديیمم ااإلررشادد ووتعززيیزز االمساعددةة لتحدديیدد االمبيیددااتت  •

االخططووررةة) ووتقليیلل االتعررضض لهھا شدديیددةةاالحشرريّیة مبيیددااتت االقوواائمم االووططنيیة لل  
كيیميیائيیة االبدداائلل غيیرر لمع إإعططاء ااألوولوويیة ل االخططووررةة شدديیددةةاالحشرريّیة للمبيیددااتت تووفيیرر االتووجيیهھ بشأنن بدداائلل أأكثرر أأمانا  •

ألغذذيیة ووااألليیاففلاالمستدداامم نتاجج إلاالنظظامم ااإليیكوولووجي ل وومقاررباتت  
شدديیددةة االحشرريّیة تشجيیع إإنشاء أأططرر تنظظيیميیة ووططنيیة مناسبة لووقفف تصنيیع ووااستيیرراادد ووبيیع ووااستخدداامم االمبيیددااتت  •

االخططووررةة  
االمبيیددااتت االحشرريّیة شدديیددةة االخططووررةة مع االحفاظظ االمساعددةة للمززااررعيینن لتمكيینهھمم منن االتخلصص االتددرريیجي منن  تقدديیمموو •

على سبلل االعيیشش االززررااعي  
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اء مَّ لة للغدددد االصَّ )EDCs( االموواادد االكيیميیائيیة االُمعططِّ  
بررنامج  4االمؤؤتمرر االددوولي االمعني بإددااررةة االموواادد االكيیميیائيیة يیددعوو أأنن  2مجمووعة االعملل مفتووحة االعضوويیة يیجبب أأنن تقتررحح 

مع االمكووناتت االتاليیة: )HHPsاالمبيیددااتت االحشرريّیة شدديیددةة االخططووررةة ( حووللمشررووعع لقيیاددةة  )UNEPااألممم االمتحددةة للبيیئة (  
اء تحدديیدد قائمة  • مَّ لة للغدددد االصَّ للجميیع ووإإتاحتهھاتعررضض االمحتملة وومصاددرر االاالموواادد االكيیميیائيیة االُمعططِّ  
اء إإجررااء ددررااساتت ررصدد  • مَّ لة للغدددد االصَّ بمررحلة اانتقاليیة. في االبلدداانن االناميیة وواالبلدداانن االتي تمررّ االموواادد االكيیميیائيیة االُمعططِّ  
لبيیئي االصحيیة وواالتلووثث اا وواالتأثيیررااتت ستخددااماتتااالبما في ذذلكك معلووماتت  االووعي تفعيیلل ززيیاددةة قوويّیة في مستووىى •

كيیميیائيیةاالبدداائلل غيیرر االبما في ذذلكك  ووبدداائلل أأكثرر أأمانا ااإلنساننووااألعباء على جسمم   
اءالحدد منن ااستخدداامم ب االخاّصةجمع وونشرر أأمثلة أأفضلل االمماررساتت االمتاحة  • مَّ لة للغدددد االصَّ بما  االموواادد االكيیميیائيیة االُمعططِّ

لل غيیرر االكيیميیائيیة ووإإددااررةة االمخاططرروواالبدداائ كثرر أأماناااأل االبدداائللفي ذذلكك   
تحدديیدد االثغررااتت في االتشرريیعاتت وواالسيیاساتت االتنظظيیميیة االقائمة ووتعززيیزز سيیاساتت لحمايیة صحة ااإلنسانن وواالبيیئة منن  •

اء مَّ لة للغدددد االصَّ .االموواادد االكيیميیائيیة االُمعططِّ  
االموواادد االكيیميیائيیة االموواادد االكيیميیائيیة في االمنتجاتت لتحدديیدد ااحتيیاجاتت أأصحابب االمصلحة بشأنن مشررووعع مع  االتفاعلل •

لة اء االُمعططِّ مَّ .للغدددد االصَّ  
االمؤؤتمرر االددوولي االمعني بإددااررةة االموواادد االكيیميیائيیة منن  III/2Fددررااساتت االحالة االمشارر إإليیهھا في االقرراارر يینبغي أأنن تشملل  •

االموواادد االكيیميیائيیة االمنسووجاتت وومنتجاتت ااألططفالل وومنتجاتت االبناء وواالمنتجاتت االكهھرربائيیة ووااإللكترروونيیة ووتحدديیدد  3
اء مَّ لة للغدددد االصَّ تت في االسيیاساتت ثغرراااالكشفف وو ووتووثيیقق االتعررضض االبشرريي حيیةاالمحتملة ووااآلثارر االصّ  االُمعططِّ

لة للغدددد  عووضا عننووتسليیطط االضووء على أأفضلل االمماررساتت االمتاحة  االتنظظيیميیة االقائمة االموواادد االكيیميیائيیة االُمعططِّ
اء مَّ االصَّ  

لنهھج ااإلستررااتيیجي لإلددااررةة ل ااإلقليیميیةجتماعاتت ااالهھھھذذهه ااإلجررااءااتت في  فياالتقددمم االمحررزز  بشأنن ااعدداادد االتقارريیرر •
االمؤؤتمرر االددوولي االمعني بإددااررةة وو ةممكن يّیةمستقبلعملل مفتووحة االعضوويیة  اتتمجمووع؛ االددووليیة للموواادد االكيیميیائيیة 

.5االموواادد االكيیميیائيیة   

االططالء االمحتوويي على االررصاصص  
االمؤؤتمرر ااألعمالل االتاليیة حوولل االررصاصص في االططالء في قررااررااتت  2مجمووعة االعملل مفتووحة االعضوويیة يیجبب أأنن تقتررحح 

:4االددوولي االمعني بإددااررةة االموواادد االكيیميیائيیة   
االعالمي بحلوولل عامم على االمستووىى االررصاصص االمحتوويي على ططالء على االاالجهھوودد لتحقيیقق االقضاء  تسرريیعيینبغي  •

االمحتوويیة على االررصاصص ددهھھھاناتت وواال االمحتوويیة على االررصاصص االددهھھھاناتت االززخررفيیة إإلىااالهھھھتمامم  إإيیالءمع  2020
للررصاصص. ااألططفاللتعررضض في  تهھامساهھھھم االمررجح خاصةلتططبيیقاتت أأخررىى   

االسووقق ااالستهھالكيیة  فيمحتوويي على االررصاصص ووجوودد أأوو عددمم ووجوودد ططالء  حوولليیجبب أأنن تتوولدد بيیاناتت إإضافيیة  •
2017على ااألقلل بحلوولل نهھايیة عامم  بلدد نامم وواانتقاليّ  80 لـ االمتووّفررةة للجميیعبعضض االبيیاناتت  تتاححبحيیثث   

االمحتوويي ططالء اال لمررااقبة ةإإنشاء تدداابيیرر ووططنيیّ على  2االمؤؤتمرر االددوولي االمعني بإددااررةة االموواادد االكيیميیائيیة حثث أأنن يیيیجبب  •
ملززمة معايیيیررقوواانيینن وولوواائح ووإإلى حاليیا منن االناحيیة االقانوونيیة في االبلدداانن االتي تفتقرر  االررصاصصعلى   

تعززيیزز منن أأجلل ااإلستررااتيیجي لإلددااررةة االددووليیة للموواادد االكيیميیائيیة بالنهھج  االخاّصةاالووططنيیة  مررااكزز االتنسيیققيیتمم تشجيیع  •
ووممثلي صناعة االططالء ووممثلي االقططاعع االصحي االمعنيیيینن االحكووميیيینن ووططنيیة تشملل االمسؤؤووليینن وو/أأوو بددء مناقشاتت 

الططالء االمحتوويي على بلمعالجة االمخاططرر االمررتبططة  االمعنيیيینن ااآلخرريینن يیننمصلحة االووططنيیووأأصحابب اال االووططني
للررقابةاالممكنة االووططنيیة االررصاصص وواالتدداابيیرر   

نظظمة االصحة ممكاتبب شررااكك إلمنظظمة االصحة االعالميیة  2مجمووعة االعملل مفتووحة االعضوويیة ع تشجأأنن يیجبب  •
على االططالء االمحتوويي على نتقاليیة في االعملل على االقضاء ااال وواالبلدداانناالووططنيیة في االبلدداانن االناميیة وو ةاالعالميیة ااإلقليیميی

لى االمستوويیاتت ااإلقليیميیة وواالووططنيیةمنن قبلل أأصحابب االمصلحة ع االررصاصص  
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االموواادد االكيیميیائيّیة في االمنتووجاتت  
:ااددررااجهھا في بررنامج االموواادد االكيیميیائيّیة في االمنتووجاتتاالتاليیة  االعناصرر 2مجمووعة االعملل مفتووحة االعضوويیة يیجبب أأنن تقتررحح   

لمنتج وويیمكنن أأنن يیؤؤدديي إإلى تكاليیفف االحّساسس لمحتووىى اال) جمع CBIاالمعلووماتت االتجارريیة االسرريیة (تعيیقق ااددعاءااتت  •
عددمم بررنامج تأكيیدد اال يیعيیددكبيیررةة للشرركاتت لعددمم االشفافيیة بشأنن االموواادد االكيیميیائيیة االخططررةة في منتجاتهھا. يیجبب أأنن 

 عددمم ااددعاء أأننّ الصحة وواالسالمة االخاصة بالموواادد االكيیميیائيیة سرريیة. ال يینبغي االمتعلّقة بتلكك االمعلووماتت أأنّن  ااعتبارر
جميیع االموواادد  هھ يیجبب ااإلبالغغ عننمثيیررةة للقلقق ووهھھھذذاا يیعني أأنّ لموواادد االكيیميیائيیة بشأنن االمعلووماتت االتجارريیة االسرريیة 

االكيیميیائيیة االمثيیررةة للقلقق.  
ة عنن االمعايیيیرر في االددوولل نتقاليیة مختلفووااال االناميیةلبلدداانن اامتططلباتت ااإلفصاحح عنن االمعلووماتت في يینبغي أأال تكوونن  •

نحوو متززاايیدد في كلل منن االبلدداانن االناميیة على االكيیميیائيیة وواالمنتجاتت  االموواادد ووااستخددااممإإنتاجج  ووأأّنهھ يیتممّ خاصة  االمتقددمة
قاليیةووااالنت  

في االشرركاتت فإنّن هھددفف٬، نجعلهھا كاالتي يینبغي أأنن االموواادد االكيیميیائيیة  عندد تحدديیدد أأييّ االترركيیزز نقططة االلوواائح هھھھي كانتت إإذذاا  •
 إإلى أأنن تضططررهھھھافي ااتخاذذ ااإلجررااءااتت  تبططءسووفف  ةمناسب غيیررأأوو  ةفيیضع اتت جارريیةتشرريیع ذذااتتاالبلدداانن االناميیة 

ستباقيیة للموواادد االكيیميیائيیة في االمنتجاتت ووسالسلل االتوورريیدد االتي تخلقق ااالددااررةة ااإلتعتبرر . إإلى ذذلكك ااإلجررااءااتت االحكووميیة
. يینبغي على االشرركاتت أأنن هھھھاّمةوواالسووقق  االتنظظيیمم ططلباتت أأمامم في االمقددّمةقيیمة على االمددىى االططوويیلل منن خاللل االبقاء 

لقلقق في منتجاتهھا ووسالسلل االموواادد االكيیميیائيیة االمثيیررةة لمنن خاللل تحدديیدد  للوواائحااالمتثالل  في ااإلنتقالل إإلى ما بعددتبددأأ 
هھاوواالكشفف عن االتوورريیدد  

. ايیيیرر مززددووجة لإلفصاححنتقاليیة لخلقق معوواااليیتعيینن على االشرركاتت عددمم ااستخدداامم االقوواانيینن االضعيیفة في االبلدداانن االناميیة  •
لتززاايیدد  ووااإلستجابة لدداانن لحمايیة صحة ااإلنسانن وواالبيیئةااإلفصاحح في جميیع االبمنن ستخددمم أأعلى مستووىى يیوويینبغي أأنن 

االموواادد االكيیميیائيیة  ووكذذلكك االكشفف عنن ائيیة في االمنتجاتت ووسالسلل االتوورريیدداالططلبب على كلل منن معررفة االموواادد االكيیميی
في االمنتجاتت  

جززئيیة االقائمة اال ى) إإلTEDX(ااختاللل تباددلل االغدددد االصماء وو )SINاالبدداائلل االفوورريّیة (قوواائمم ضافف توويینبغي أأنن  •
لالستخدداامم منن قبلل  االموواادد االكيیميیائيیة في االمنتجاتتبررنامج االتي ااقتررحهھا االجاززمة االكيیميیائيیة االمخاططرر قوواائمم ل

لكشفف عنن االمخاططرر االصحيیة وواالبيیئيیةاالشرركاتت ل  
) GEF(مررفقق االبيیئة االعالميیة االمصلحة االعامة للمشارركة في مشررووعع ذذااتت يینبغي ددعووةة االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة  •

االنسيیج وواالمشارريیع في قططاعع  االموواادد االكيیميیائيیة في االمنتجاتتبررنامج بشأنن بررنامج ااألممم االمتحددةة للبيیئة االخاصص ب
٬، االموواادد االكيیميیائيیة في االمنتجاتتاالتجرريیبيیة ااألخررىى االتي تهھددفف إإلى تنفيیذذ بررنامج   

االتي معلووماتت بشأنن االموواادد االكيیميیائيیة في االمنتجاتت االتسليیطط االضووء على ددوورر االمستهھلكك في االكشفف عنن  يینبغي •
أأعلى أأكثرر ووعيیا منن ذذيي قبلل ووتووقعاتهھ فإّنهھ منتجاتت أأكثرر ااستدداامة أأّنهھ يیططلبب باعتبارر االمتططلباتت االتنظظيیميیة تخالفف  

معررفة  فيااألعمالل قططاعع حالة تت عنوواانن "تح INF12وويینبغي أأنن تتررجمم ووثيیقة االبررنامج االمشترركك بيینن االمنظظماتت  •
جميیع لغاتت ااألممم االمتحددةة وونشررهھھھا على نططاقق ووااسع. إإلى "االموواادد االكيیميیائيیة في االمنتجاتت ووسالسلل االتوورريیدد  

ااألجهھززةة ااإللكترروونيّیة  
لإلددااررةة نهھج ااالستررااتيیجي االاالعملل على االموواادد االخططررةة ضمنن ددووررةة حيیاةة االمنتجاتت االكهھرربائيیة ووااإللكترروونيیة في يیعتبرر 

-كبيیرر  غيیرر مكتملل إإلى حددّ  االددووليیة للموواادد االكيیميیائيیة ااألجهھززةة منن ددووررةة حيیاةة  االووسططى وواالتحضيیرريّیةجززااء ااألووخاصة  
على ما يیلي: ووتعملل ااالعتبارربعيینن االخططووااتت االمقبلة تأخذذ . يیجبب أأنن اااللكترروونيّیة  

لمم يینّفذذحوولل هھھھذذاا االمووضووعع  3 االكيیميیائيیةاالمؤؤتمرر االددوولي االمعني بإددااررةة االموواادد قرراارر  تبيّینن أأننّ بعدد عاميینن٬،  •  
 امشارركلتحدديیدد نهھج مشترركك بشأنن االنفايیاتت ااإللكترروونيیة منظظمة ااألممم االمتحددةة للتنميیة االصناعيیة ااجتماعع  يیددعوولمم  •

االمصلحة االعامةذذااتت االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة منن  ااووااحدد  
االمؤؤتمرر االددوولي منن ووررشة االعملل االددووليیة حوولل هھھھذذاا االمووضووعع بتكليیفف منن االنابعة ووااسعة االتووصيیاتت االتمم تجاهھھھلل  •

ااألجززااء . ووتتناوولل هھھھذذهه االتووصيیاتت 2011وواالذذيي عقدد في فيیيینا في عامم  2االمعني بإددااررةة االموواادد االكيیميیائيیة 
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أأصحابب االمصلحة منن منن قبلل مجمووعة  إإعددااددهھھھامنن ددووررةة حيیاةة اااللكترروونيیاتت ووتمم  االتحضيیرريّیة وواالووسططى ووااألخيیررةة
االمصلحة االعامة. لتجنبب ااالززددووااجيیة في ذذااتت وواالمنظظماتت غيیرر االحكووميیة  ووصناعيیيینن حكوومة 32لمتعدددديینن منن اا

سيیرر إإلى ااألمامممنن ااألجلل االمنهھا في االعملل على هھھھذذاا االمووضووعع  ووااالستفاددةةاالتووصيیاتت االعملل٬، يینبغي ااعتمادد هھھھذذهه   
مووااصلة  معمعررفة االموواادد االكيیميیائيیة في جميیع مررااحلل ددووررةة حيیاةة اااللكترروونيیاتت في االعامة  حققّ ددررجج يیيینبغي أأنن  •

االعملل على هھھھذذاا االمووضووعع  
وويینبغي أأنن تتضمنن ووررشة االعملل االعالميیة االقاددمة بشأنن االموواادد االخططررةة ضمنن ددووررةة حيیاةة االمنتجاتت االكهھرربائيیة  •

االمصلحة االعامة.ذذااتت ووااإللكترروونيیة االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة   
 

االتكنولوجيیا االنانويیة وواالمواادد االنانويیة  
في سيیاقق االنهھج ااالستررااتيیجي  االتكنوولووجيیاتت االنانوويیة وواالموواادد االنانوويیة االمصنعةمستووىى ال يیززاالل االعملل محددوودداا على 

ددااررةة االسليیمة نامج االمشترركك بيینن االمنظظماتت لإلاالتابعة للبررسيیما فيیما يیتعلقق بالمشارركة االكاملة جميیع االمنظظماتت ل٬،. 
لددعمم جميیع االبلدداانن على ااإلددااررةة االفعالة للمخاططرر االمحتملة لنشرر االموواادد  تووجيیهھيیةووتططوويیرر موواادد لكيیميیائيیة للموواادد اا

وواالقررااررااتت االسابقة٬، فأنن أأصحابب  GPAنانوو خططة االعملل االعالميیة للففيي ااططاارر   االنانوويیة. وو ااعتبارراا  لألنشططة
االمصلحة للنهھج ااالستررااتيیجي عليیهھمم  أأنن يیهھددفوواا االى:  

جميیع االمنظظماتت االتابعة للبررنامج االمشترركك بيینن االمنظظماتت٬، خاصة منن خاللل رربطط مع مباددررااتت  تعززيیزز مشارركة• 
منظظمة االصحة االعالميیة وو ددعووةة مشارركة منظظمة االعملل االددووليیة (باإلضافة إإلى ااستمرراارر ااألنشططة منن قبلل 

UNITAR ووOECD؛ (  
تجميیع االمباددررااتت االقائمة إلددااررةة االتووجيیهھ ووااإلددااررةة االقانوونيیة وواالتقنيیة لغايیة تططوويیرر االتووجيیهھ االقانووني وواالتقني االعالمي  •

إلددااررةة آآمنة لتكنوولووجيیا االنانوويیة.  
ااعدداادد جرردد عالمي للموواادد االنانوويیة وواالمنتجاتت االتي تحتوويي على االموواادد االنانوويیة. •   
 االسكانن٬، ووكذذلكك االموواادد االنانوويیة تحتوويي علىنفايیاتت االتي إلددااررةة ااآلمنة للل الززمةيیتمم منح االعنايیة اال االتأكدد منن أأنن• 

) ؛ ااألكثرر عررضة (خاصة االعامليینن  

مشارركة االقططاعع االصحي  
االددووليیة للموواادد االكيیميیائيیة  لإلددااررةةلنهھج ااالستررااتيیجي لقضايیا االسيیاساتت االناشئة بستررااتيیجيیة ااالستة في االنشططة ااألوويیمكنن رربطط 

. مثال:االتفاعلللززيیاددةة   
لمهھنيیة في صناعة االموواادد االنانوويیة إإلكترروونيیة للعملل على قضايیا االصحة ااتتبع ططبيیة  ووسيیلةووضع ووتنفيیذذ  •

اتت ااإللكترروونيیةووإإعاددةة تددوويیرر االنفايی ووااإللكترروونيیاتت  
منع ووعالجج االتسممم بالررصاصص •  
االكيیميیائيیة في  ووضع ووتنفيیذذ إإططارر سيیاسة االموواادد االكيیميیائيیة في االمستشفيیاتت االتي تووفرر االمعلووماتت عنن االموواادد •

بسببب  وواالمعررووفة اهھفيی االمظظنووننلمخاططرر االصحيیة االمهھنيیة لاالمنتجاتت كأساسس لبدداائلل أأكثرر أأمنا ووووضع قوواائمم جرردد 
كيیميیائيیةاالتعررضض للموواادد اال  

للررصاصصوولززئبقق لوواالتعررضض االتسممم بالمبيیددااتت مسألة  ووااإلعددااددشملل االتددرريیبب االمهھني يیيینبغي أأنن  •  
لغدددد االصماء.ل االمعطّطلةاالموواادد االكيیميیائيیة إإشررااكك جمعيیة االغدددد االصماء في االعملل على  •  

)SDGsااألهھھھدداافف ااإلنمائيیة االمستدداامة (  
االسالمة االكيیميیائيیة في  تناووللتدداابيیرر يینبغي أأنن تعالج فإنهھ ٬، ااألهھھھدداافف وواالغايیاتت ددررااسةمنن غيیرر االمررجح إإعاددةة  هھألن •

االمناقشاتت بشأنن االمؤؤشررااتتفي  ااالهھھھدداافف ااالنمائيیة االمستدداامة  
.اأأهھھھددااف باعتباررهھھھا يیهھاوويینبغي االحفاظظ عل بططبيیعتهھا ةعالميی ااالهھھھدداافف ااالنمائيیة االمستدداامةيینبغي أأنن تكوونن مؤؤشررااتت  •  


