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المرفق
مذكرة تصورية لالجتماع الرابع عشر للجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة
 -1يُقصد من املذكرة التصورية هذه مساعدة املشاركني على التحضري لالجتماع الرابع عشر للجنة استعراض
امللوثات العضوية الثابتة.
 -2وقد نُشرت وثائق االجتماع يف املوقع الشبكي التفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة
( ،)www.pops.int/poprc14وأُتيحت للَّجنة.
ألف  -أهداف االجتماع ونتائجه المحتملة
 -3اهلدف األول من االجتماع هو كفالة أن تضطلع اللجنة بالعمل املوكل إليها يف إطار االتفاقية .ولتحقيق
هذه الغاية ،يتعني على اللجنة االضطالع مبا يلي:
(أ) فيما خيص مشروع موجز خماطر محض السلفونيك البريفلوروهكساين (الرقم يف سجل دائرة
املستخلصات الكيميائية  )PFHxS ،335-46-4وأمالحه واملركبات املرتبطة به الذي وضعته األفرقة العاملة ملا
بني الدورات اليت أنشأهتا اللجنة:
’ ‘1أن تعتمد موجز املخاطر مع أي تعديالت عليه؛
’ ‘2أن تقرر ،وفقاً للفقرة  7من املادة  8من االتفاقية ،واستناداً إىل موجز املخاطر ،ما إذا
كان من املرجح أن تؤدي املواد الكيميائية ،نتيجة النتقاهلا يف البيئة على نطاق واسع،
إىل آثار وخيمة مضرة بصحة اإلنسان أو بالبيئة أو بكليهما ،مبا يربر اختاذ إجراء عاملي
هبذا الشأن ،وأن تقرر أيضاً الـ ُمضي يف املقرتح؛

(ب) وفيما خيص محض البنتاديكافلوروكتانويك (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية:
 ،PFOA ،1-67-335محض البريفلوروكتانويك) وأمالحه واملركبات املرتبطة به:
’‘ 1

أن تراجع مشروع تقييم املعلومات املتعلقة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه
واملركبات املرتبطة به ،والنظر يف إمكانية إدراجه يف إضافة لتقييم إدارة املخاطر بشأن
هذه املواد الكيميائية الذي اعتمدته اللجنة يف اجتماعها الثالث عشر؛

’‘ 2

أن تنظر يف تعزيز توصيتها إىل مؤمتر األطراف بشأن محض البنتاديكافلوروكتانويك
وأمالحه واملركبات املرتبطة به.

 -4وينبغي أن يالحظ املشاركون أن أية معلومات جديدة قد يرغبون يف توجيه نظر اللجنة إليها بشأن املادتني
الكيميائيتني قيد االستعراض ال ميكن النظر فيهما أثناء االجتماع إال إذا قُدمت الوثائق الكاملة اليت تتضمن هذه
املعلومات ،مبا يف ذلك مراجعها ،إىل مجيع أعضاء اللجنة.
 -5واهلدف الثاين من االجتماع هو إجناز املهام اليت أوكلها مؤمتر األطراف إىل اللجنة والنظر يف املسائل
املتعلقة بفعالية عمل اللجنة .ولتحقيق هذا اهلدف ،ستتخذ اللجنة اخلطوات التالية:
(أ)
أعضاء اللجنة؛
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(ب) فيما خيص محض السلفونيك البريفلوروكتاين وأمالحه وفلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين:
’‘ 1

إكمال تقريرها عن تقييم بدائل محض السلفونيك البريفلوروكتاين وأمالحه وفلوريد
السلفونيل البريفلوروكتاين ،مبا يف ذلك التوصيات؛

’‘ 2

استعراض مشروع التقرير الذي أعدته األمانة بشأن تقييم محض السلفونيك
البريفلوروكتاين وأمالحه وفلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين وتقدمي تعليقات عليه؛

’‘ 3

تناول كيفية املضي قدماً بشأن السلفوراميد ،باعتبار أن هذه املادة الكيميائية قد تفي
بتعريف محض البنتاديكافلوروكتانويك وأهنا يف الوقت نفسه مدرجة يف موجز خماطر
محض السلفونيك البريفلوروكتاين وأمالحه وفلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين ،يف حني أن
الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية غري مدرج يف املرفق باء لالتفاقية؛

(ج) مناقشة األنشطة الرامية إىل حتقيق فعالية مشاركة األطراف يف عمل اللجنة.
باء  -جدول أعمال االجتماع
 -6ترد يف جدول األعمال املؤقت لالجتماع ( )UNEP/POPS/POPRC.14/1املسائل املعروضة على اللجنة.
ويُدعى أعضاء اللجنة إىل إبالغ األمانة قبل االجتماع بأية مسائل أخرى ينبغي إدراجها .وحتدِّد شروح جدول
األعمال املؤقت ( )UNEP/POPS/POPRC.14/1/Add.1املسائل املطروحة للنقاش يف إطار كل بند من بنود جدول
األعمال ،والوثائق املتصلة بالبند املعين.
جيم  -تنظيم العمل
 -7س ـ ـ ـ ـ ـ ــيُعقـد االجتمـاع يف الفرتة من يوم االثنني  17إىل يوم اجلمعـة  21أيلول/س ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمرب  .2018وقبل
االجتماع ،يعقد أعض ــاء اللجنة جلس ــة مغلقة يوم االثنني  17أيلول/س ــبتمرب ،من الس ــاعة  9إىل الس ــاعة 9:30
الس ـ ــتعراض املس ـ ــائل املتعلقة بتض ـ ــارب املص ـ ــاحل .ويرد يف الوثيقة  UNEP/POPS/POPRC.14/INF/2جدول زمين
مؤقت لالجتماع ،يشمل ساعات العمل .وستُنشأ أفرقة اتصال وأفرقة صياغة ،حسب االقتضاء ،طوال األسبوع.
 -8وسيبدأ االجتماع يف الساعة  9:30من يوم االثنني  17أيلول/سبتمرب  2018مبراسم االفتتاح ،اليت تقام
يف جلسة عامة (البند  1من جدول األعمال املؤقت) .وبعد ذلك تقر اللجنة جدول أعمال االجتماع (البند
( 2أ) من جدول األعمال املؤقت) ،بعد تعديله حسب االقتضاء ،وتتفق على تنظيم العمل (البند ( 2ب) من
جدول األعمال املؤقت).
 -9وتنظر اللجنة بعد ذلك يف تناوب عضويتها (البند  3من جدول األعمال املؤقت) .ويقدم ممثل عن
األمانة معلومات عن األعضاء املعينني حديثاً والتناوب يف العضوية الذي يتم يف أيار/مايو .2020
 -10وبعد ذلك تناقش اللجنة العمل التقين (البند  4من جدول األعمال املؤقت) ،على النحو التايل:
(أ) تنظر اللجنة يف مشروع موجز خماطر محض السلفونيك البريفلوروهكساين ،وأمالحه واملركبات
املرتبطة به املعروض عليها .ويف إطار هذا البند من جدول األعمال:
’ ‘1يقدم رئيس الفريق العامل ملا بني الدورات ،الذي وضع مشروع موجز املخاطر هذا املشروع
إىل اللجنة؛
’ُ ‘2متنح اللجنة الفرصة لطرح األسئلة عن املشروع؛
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’ ‘3تناقش اللجنة مشروع موجز املخاطر ومسألة ما إذا كان من املرجح أن تؤدي املادتان
الكيميائيتان ،نتيجة النتقاهلما يف البيئة على نطاق واسع ،إىل آثار وخيمة مضرة بصحة
اإلنسان أو بالبيئة أو بكليهما مبا يربر اختاذ إجراء عاملي هبذا الشأن؛
’ ‘4تنشئ اللجنة على األرجح فريق اتصال لوضع مشروع مقرر يتضمن العناصر الواردة يف
الفقرة ( 3أ) ’ ‘2أعاله ،وذلك توخياً إلمكانية أن تعتمده اللجنة أثناء االجتماع؛
(ب) تنظر اللجنة بعد ذلك يف توصيتها إىل مؤمتر األطراف بشأن محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه
واملركبات املرتبطة به .ويف إطار هذا البند من جدول األعمال:
’ ‘1يقدم رئيس الفريق العامل ملا بني الدورات الذي وضع مشروع تقييم املعلومات بشأن
محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به هذا املشروع إىل اللجنة؛
’ ‘2متنح اللجنة الفرصة لطرح األسئلة عن املشروع؛
’ ‘3تنشئ اللجنة على األرجح فريق اتصال الستعراض مشروع التقييم وتنظر يف إمكانية تعزيز
توصيتها إىل مؤمتر األطراف بشأن محض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه واملركبات املرتبطة به؛
(ج) تنظر اللجنة بعد ذلك يف العمل املتصل بعملية تقييم محض السلفونيك البريفلوروكتاين وأمالحه
وفلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين ،عمالً بالفقرتني  5و 6من اجلزء الثالث من املرفق باء لالتفاقية (البند ( 4ج)
من جدول األعمال املؤقت).
 -11وبعد ذلك ،تستعرض اللجنة تقريراً عن األنشطة للمشاركة الفعالة يف عمل اللجنة (البند  5من جدول
األعمال املؤقت).
 -12وتنظر اللجنة بعد ذلك يف خطة العمل للفرتة الفاصلة بني اجتماعيها الرابع عشر واخلامس عشر (البند
 6من جدول األعمال املؤقت) .ويف إطار هذا البند ،تُعتمد خطة العمل اخلاصة بإعداد مشاريع موجزات املخاطر
ومشاريع تقييمات إدارة املخاطر.
 -13مث تتفق اللجنة على مكان وموعد انعقاد اجتماعها اخلامس عشر (البند  7من جدول األعمال املؤقت)
وتناقش أية مسائل أخرى (البند  8من جدول األعمال املؤقت) ،مبا يف ذلك إمكانية استعراض اخلطوط العريضة
ملوجزات املخاطر وتقييمات إدارة املخاطر ،وحتديثات تقدمها األمانة عن العمل بشأن موضوع ’’من العلم إىل
العمل‘‘.
 -14ومن املتوقع اعتماد تقرير االجتماع خالل فرتة بعد ظهر يوم اجلمعة  21أيلول/سبتمرب ( 2018البند 9
من جدول األعمال املؤقت) .وستقر اللجنة تقرير االجتماع يف هناية اجللسة العامة اليت تعقد يوم اخلميس 20
أيلول/سبتمرب  ،2018بعد أن تدخل عليه التعديالت اليت تعتربها ضرورية .واتساقاً مع املمارسة السابقة ،قد تتفق
اللجنة على أن يعد نائب الرئيس بالتعاون مع األمانة ،وعامالً بصفة مقرر ،الفرع من التقرير املتعلق باجللسات
العامة اليت تعقد يوم اجلمعة  21أيلول/سبتمرب  ،2018وعلى أن يُدرج هذا الفرع يف التقرير النهائي لالجتماع
حتت إشراف الرئيس.
 -15وعند إهناء مناقشة املسائل املعروضة على اللجنة ،سيختتم الرئيس االجتماع (البند  10من جدول
األعمال املؤقت).
_________
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