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القرار  - 9/3القضاء على التعرض للطالء احملتوي على الرصاص وتعزيز اإلدارة السليمة بيئيا
لنفاايت بطارايت الرصاص احلمضية
إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
إذ تشدد على أنه من املهم ختفيض مستوى التعرض للرصاص ألنه ال يوجد أي مستوى معروف للتعرض
ميكن اعتباره آمناً ،وإذ تسلم بضرورة حتقيق التقدم يف مجيع املناطق حنو معاجلة مصادر التعرض للرصاص،
وإذ تشري إىل قراريها  5/1و 7/2املتعلقني ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت ،واللذين اعرتفت
فيهما ابملخاطر الكبرية اليت تتعرض هلا صحة البشر والبيئة بسبب تسرابت الرصاص يف البيئة ،وشجعت على اختاذ
اإلجراءات بشأن تقليل مصادر الرصاص ،وكذلك بشأن هدف النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
املتمثل يف حتقيق اإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية حبلول  ،2020على النحو الذي يتجسد أيضاً يف أهداف
التنمية املستدامة،
وإذ يساورها القلق إزاء األثر الصحي والبيئي املرتتب على إعادة تدوير نفاايت بطارايت الرصاص
احلمضية ،بوسائل منها أنشطة القطاع غري الرمسي يف البلدان النامية ،وإزاء نقص الوعي ابلتسمم ابلرصاص واالفتقار
إىل اهلياكل األساسية لإلدارة السليمة بيئياً،
وإذ تسلم أبنه على الرغم من استخدام الرصاص املعاد تدويره يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية
على حد سواء ،فاألثر البيئي والصحي الناجم عن إعادة تدوير نفاايت بطارايت الرصاص احلمضية حيدث أساساً
يف البلدان النامية،
وإذ يساورها القلق أيضاً من أن التعرض للرصاص ،مبا يف ذلك الرصاص يف الطالء ويف نفاايت بطارايت
الرصاص احلمضية ،قد يسبب أضراراً خطرية تستمر مدى احلياة وال سيما لدى األطفال ،مثل نقص معدل الذكاء
واملشاكل السلوكية ،ومن أن تعرض احلوامل ملستوايت مرتفعة من الرصاص قد يؤدي إىل اإلجهاض ،فضالً عن
والدة املواليد املوتى والتشوهات اخللقية،
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وإذ تسلم أبن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت تتطلب زايدة االهتمام السياسي من أجل
حتقيق التنمية املستدامة وتلبية خطة العام  20٣0للتنمية املستدامة،
وإذ ترحب مرة أخرى ابلعمل املضطلع به والقرارات اليت اختذت يف مجلة هيئات منها النهج االسرتاتيجي
لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية واتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود،
واليت تواصل البناء على قرار مجعية البيئة  5/1ومرفقه املتعلق بتعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت
على املدى البعيد،
وإذ تعرتف ابلعمل الذي يقوم به التحالف العاملي للتخلص من الدهاانت احملتوية على الرصاص والتقدم
الذي حققه،
وإذ ترحب أيضاً ابلعمل الذي تضطلع به الشراكة العاملية بشأن إدارة النفاايت كأداة لتقدمي حملة عامة
عن التحليل والتوصيات املتعلقة ابلسياسات واإلجراءات لإلدارة السليمة بيئياً للنفاايت،
وإذ تالحظ نشر برانمج األمم املتحدة للبيئة للقانون النموذجي والتوجيهات النموذجية من أجل تنظيم
الطالء احملتوي على الرصاص،
وإذ ترحب بنداء الدعوة إىل العمل الذي وجهته مجعية الصحة العاملية يف دورهتا السبعني من أجل
التخلص من الطالء احملتوي على الرصاص حبلول العام ،2020
وقد نظرت يف تقرير املدير التنفيذي عن التقدم احملرز مبوجب القرار  7/2بشأن اإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية والنفاايت(،)1

وإذ ِّ
تشدد على أمهية الدعم املايل والتقين والتكنولوجي ودعم بناء القدرات ،وخباصة للبلدان النامية
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،من أجل تعزيز القدرات الوطنية إلدارة الرصاص،

 -1تؤكد جمدداً تصميمها القوي على مواصلة تقليل التعرض للرصاص ،بوسائل منها تعزيز اإلدارة
السليمة بيئياً لنفاايت بطارايت الرصاص احلمضية والتخلص من الطالء احملتوي على الرصاص؛
 -2تشجع احلكومات على أن تقوم يف ضوء ظروفها ،وإن مل تكن قد قامت بذلك بعد ،بوضع
واعتماد وتنفيذ التشريعات أو القواعد التنظيمية ،وأن تدعم وضع اسرتاتيجيات القطاع اخلاص من أجل التخلص
من الطالء احملتوي على الرصاص ،وأن تتخذ اإلجراءات يف مجيع مراحل سلسلة القيمة ،مبا يف ذلك مرحلة التصرف
النهائي يف املنتجات ،من أجل إزالة املخاطر اليت تشكلها هذه الطالءات ،وال سيما على الفئات الضعيفة اليت
تشمل النساء والرضع واألطفال؛
 -٣تشجع الدول األعضاء على مواصلة اجلهود اليت تبذهلا من أجل اإلدارة السليمة بيئياً لنفاايت
بطارايت الرصاص احلمضية ،وذلك بوسائل منها:
(أ) القيام بوضع االسرتاتيجيات الوطنية من أجل إدارة مجع نفاايت بطارايت الرصاص احلمضية،
ومبعاجلة مسألة استصالح املواقع امللوثة؛
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(ب) املعاجلة املالئمة لإلطالقات واالنبعااثت وحوادث التعرض النامجة عن نفاايت بطارايت الرصاص
احلمضية ،مبا يف ذلك إعادة التدوير ،واستخدام املعايري والقواعد املناسبة يف هذا اجملال؛
(ج) التعاون يف جمال مجع نفاايت بطارايت الرصاص احلمضية من أجل املعاجلة السليمة بيئياً يف مرافق
إعادة التدوير اإلقليمية أو الوطنية ،مبا يتفق مع األحكام ذات الصلة من اتفاقية ابزل واالتفاقيات اإلقليمية املعنية،
مثل اتفاقية ابماكو بشأن حظر استرياد النفاايت اخلطرة إىل أفريقيا ومراقبة وإدارة حتركها عرب احلدود األفريقية،
حسب االقتضاء؛

 -4تدعو مؤمتر األطراف يف اتفاقية ابزل إىل النظر يف تنقيح املبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة
بيئياً لنفاايت بطارايت الرصاص احلمضية فيما يتعلق بتطبيق أنواع التكنولوجيا اجلديدة يف جوانب خمتلفة من نظام

اإلدارة السليمة بيئياً؛

 -5تطلب إىل املدير التنفيذي أن يواصل تقدمي املساعدة للبلدان ،وال سيما البلدان النامية والبلدان
اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،يف جهودها الرامية إىل تعزيز وحتسني تنفيذ اإلدارة السليمة بيئياً للنفاايت ،على
الصعد الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية ،رهناً بتوافر املوارد ،وذلك بوسائل منها توفري املزيد من بناء القدرات فيما
يتعلق بنفاايت بطارايت الرصاص احلمضية لتنفيذ األطر والربامج التنظيمية إلعادة التدوير ،وحتسني تتبع وتعقب
الشحنات ،ابلتعاون الوثيق مع أمانة اتفاقية ابزل؛
 -6تدعو احلكومات وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة املعنية إىل أن تصبح شريكاً للتحالف
العاملي للتخلص من الدهاانت احملتوية على الرصاص؛
 -7حتث احلكومات وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة على أن تواصل تقدمي الدعم إىل الشراكة
العاملية بشأن إدارة النفاايت ،وأن تتخذ ،عند االقتضاء ،اإلجراءات الالزمة يف إطار الشراكات يف اجملاالت
األساسية لإلدارة السليمة بيئياً للنفاايت؛
 -8تطلب إىل املدير التنفيذي ،رهناً بتوافر املوارد ،أن يقدم املساعدة للبلدان يف القضاء على استخدام
الطالء احملتوي على الرصاص يف ظل قيادة التحالف العاملي للتخلص من الدهاانت احملتوية على الرصاص ومنظمة
الصحة العاملية ،وبوجه خاص توفري األدوات وبناء القدرات من أجل وضع التشريعات والقواعد التنظيمية الوطنية،
وأن يعمل على الصعيد اإلقليمي حيثما كان ذلك مناسباً؛
 -9تطلب أيضاً إىل املدير التنفيذي أن يرفع تقريراً إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الرابعة عن
تنفيذ هذا القرار ،وذلك كجزء من التقرير املتعلق بتنفيذ قرارات مجعية البيئة املتعلقة ابإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية والنفاايت.
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