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  االقتصادي واالجتماعياجمللس   العامةاجلمعية
 ٢٠٠٧الدورة املوضوعية لعام   الدورة الثانية والستون

 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٧-٢جنيف،   *من القائمة األولية) د (٥٦البند 
 **من جدول األعمال املؤقت) هـ (١٣البند   أجيال  محاية املناخ العاملي ملنفعة: التنمية املستدامة

  البيئة: املسائل االقتصادية والبيئية  لبشرية احلالية واملقبلةا
 املنتجات الضارة بالصحة والبيئة  
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
، الـذي طُلـب فيـه إىل األمـني     ٣٩/٢٢٩م هذا التقرير عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة      ُيقدَّ  

تقريــرا كــل ثــالث ســنوات عــن  العــام أن يقــدم مــن خــالل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي   
 اسـتعراض نـشر القائمـة املوحـدة للمنتجـات الـيت             يـشمل املنتجات الضارة بالصحة والبيئة، مبـا       

ــودا صــارمة   /حتظــر احلكومــات اســتهالكها و   .أو بيعهــا أو الــيت تــسحبها أو تفــرض عليهــا قي
ملواد الكيميائيــة ابــ املتعلقــةوجيــري إعــداد القائمــة، الــيت تتــضمن القــرارات التنظيميــة التقييديــة   

 منظومــة هيئــاتواملستحــضرات الــصيدالنية، باالســتناد إىل املعلومــات املوجــودة بالفعــل لــدى 
 كجـزء مـن اجلهـود الـيت ُتبـذل لنـشر املعلومـات عـن املنتجـات الـضارة                      وذلـك  األمم املتحـدة،  

 .بالصحة والبيئة على الصعيد الدويل
 وملـا حـدث    هبا كيانات األمم املتحدة      ألنشطة اليت تضطلع   عرضا عاما ل    التقرير قدموي  

تطـورات رئيـسية أخـرى      مـن    ٢٠٠٤الـسابق يف عـام      الـثالث   سنوات  الـ منذ صدور استعراض    
كـي ينظـر     أيـضا توصـيات       التقريـر  ويتـضمن . يف جمال اإلدارة الـسليمة بيئيـا للمـواد الكيميائيـة          

 .اجمللس االقتصادي واالجتماعيفيها 
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 مقدمة -أوال  
ول مــرة يف اجلمعيــة العامــة عــام  نوقــشت مــسألة املنتجــات الــضارة بالــصحة والبيئــة أ   - ١

ــد .١٩٧٩ ــا    وق ــة يف قراره ــة العام ــت اجلمعي ــة   ٣٧/١٣٧طلب ــد قائم ــام أن يع  إىل األمــني الع
أو بيعهـا، أو الـيت تـسحبها أو تفـرض     /موحدة باملنتجـات الـيت حتظـر احلكومـات اسـتهالكها و           

نظومـة األمـم    ، على أساس األعمـال اجلـاري االضـطالع هبـا بالفعـل يف م              )١(عليها قيودا صارمة  
، ضـمن مجلـة أمـور، أنـه ينبغـي إصـدار        ٣٩/٢٢٩وقررت اجلمعية العامـة، يف قرارهـا         .املتحدة

قائمة موحـدة مـستكملة سـنويا وإتاحـة البيانـات للحكومـات وغريهـا مـن املـستعملني بطريقـة            
 القـرار، أبقـي     بـذلك وعمـال    .تتيح الوصول مباشرة باحلاسـبات اإللكترونيـة إىل تلـك البيانـات           

التعاون مع أجهزة منظومة األمـم املتحـدة ومنظماهتـا          بل القائمة قيد االستعراض املتواصل،      شك
 كتـسب هبدف حتسني القائمة مع مراعاة ما هلا من طـابع تكميلـي ومـا يُ               املعنية، وذلك    وهيئاهتا

، طلبـت اجلمعيـة     القـرار نفـسه   ويف  . من خربات وما تعرب عنه احلكومـات مـن وجهـات نظـر            
 يف دورهتا احلادية واألربعـني، وكـل ثـالث سـنوات بعـد ذلـك،       هاني العام أن يبلغإىل األم أيضا  

 .  عن تنفيذ القرارات آنفة الذكر،عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي
، الذي طلب فيـه اجمللـس       ٢٠٠١/٣٣واستجابة لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي       - ٢

 إىل جانــب إعــدادها ،ائمــة علــى شــبكة اإلنترنــتإىل األمــني العــام أن يبحــث إمكانيــة نــشر الق
ــة، ُنـــ  ــصادي       تشرللطباعـ ــس االقتـ ــم اجمللـ ــب دعـ ــشبكي ملكتـ ــع الـ ــة يف املوقـ ــات القائمـ  بيانـ

ــة   ــابع إلدارة الـــشؤون االقتـــصادية واالجتماعيـ ــبتمرب /يف أيلـــول واالجتمـــاعي والتنـــسيق التـ سـ
، إىل ٢٠٠٤/٥٥القائمــة، وهــو القــرار وطلــب اجمللــس يف أحــدث قــرار لــه خبــصوص . ٢٠٠٣

األمــني العــام أن يواصــل حتــديث النــسخة اإللكترونيــة مــن القائمــة املوحَّــدة، واالكتفــاء بطبــع    
ن قـــد البيانــات اجلديــدة لتكملــة اإلصــدارات املطبوعــة الـــسابقة مــن أجــل األشــخاص الــذي         

  .يستطيعون االطالع على النسخة اإللكترونية بسهولة، وخاصة يف البلدان النامية ال
 وفقـا للقـرارات     ،سنوات الثالث الثامن  ال الذي يغطي استعراض     ، أعد هذا التقرير   وقد - ٣

 ٣٨/١٤٩(درة عـــن اجلمعيـــة العامـــة اآلنفـــة الـــذكر وللقـــرارات األخـــرى ذات الـــصلة الـــصا 
 ٢٠٠١/٣٣ و ١٩٩٨/٤١(واالجتمـــــــــــــاعي واجمللــــــــــــس االقتـــــــــــــصادي  ) ٤٤/٢٢٦ و
أفـادت هبـا    يت حـدثت مـؤخرا و      الـ  لتطـورات الرئيـسية   هو يقدم عرضا عاما ل    و). ٢٠٠٤/٥٥ و

تقارير مؤسسات منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق باملنتجات الضارة بالصحة والبيئة، ويطـرح             

__________ 
 - Corr.1 و A/50/182، و Corr.1 و A/47/222-E/1992/57، و A/44/276-E/1989/78، و A/41/329-E/1986/83انظر  )١( 

 .A/59/81-E/2004/63، و E/2001/92-A/56/115 و ،A/53/156-E/1998/78، و Corr.1 و E/1995/66و 
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التطــورات علــى شــكل القائمـة وحمتواهــا ومــدى مشــول  التــأثري احملتمــل لتلـك  مقترحـات بــشأن  
 . تغطيتها واجلدول الزمين إلصدارها ومنط توزيعها

 
 ائمة املوحدةاستعراض الق - ثانيا 
 

 الشكل والنطاق واحملتوى -ألف  
 .أتاح االستعراض املتواصل لشكل القائمة املوحدة وحمتواهـا توسـيع تغطيتـها ونطاقهـا              - ٤

، فقــد ٣٧/١٣٧ويف حــني ظلــت القائمــة ســهلة القــراءة والفهــم، عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة  
مـع صـدور كـل      وذلـك   املبلغـة   طرأت زيـادة منتظمـة يف عـدد املنتجـات املدرجـة واحلكومـات               

 منـتج  ٥٠٠ مـا يقـل عـن   ففي حني غطت الطبعـة األوىل مـن القائمـة     .طبعة جديدة من القائمة
،  لقواعـد تنظيميـة    حكومـة  ٦٠ختـضعها   ) من املستحضرات الصيدالنية واملواد الكيميائيـة معـا       (

ــة تــضم إحــدامها املستحــضرات الــصيدالنية واألخــرى املــواد الكيم  ،طبعــتني أحــدث فــإن  ،يائي
  . لقواعد تنظيمية حكومة١١٥ ختضعها  منتج١ ١٠٠معا أكثر من تغطيان 

. وقد ظل نطاق املعلومات الواردة يف القائمـة علـى مـر الـسنوات دون تغـيري جـوهري                - ٥
 األمم املتحـدة ومنظمـة الـصحة العامليـة          تعدهاجلزء األول، الذي    و. جزأينوالقائمة مقسمة إىل    

نصوص القرارات التنظيمية التقييدية املتخذة مـن جانـب         يتضمن  للبيئة،  وبرنامج األمم املتحدة    
ات، وتلك الـيت تتـضمن   الوحيدة املكون(السلطات الوطنية املختصة بشأن املنتجات الصيدالنية       

أمـا املنتجـات    ). اعيةالزراعية والصن (واملنتجات الكيميائية   ) واجملموعاتواحد  من مكون   أكثر  
وال تـدرج املـؤثرات     . إال إذا كانت خطـرة بـسبب تركيبـها الكيميـائي          درج  ُت فال   االستهالكية

العقلية واملخدرات اليت تغطيها االتفاقيات الدولية إال يف احلاالت اليت خيطـر فيهـا أحـد البلـدان                  
منظمة الصحة العاملية إما بأن املـادة املعنيـة ختـضع لرقابـة أشـد صـرامة ممـا تـنص عليـه االتفاقيـة                         

ة، أو أن املادة قد أُخضعت للرقابة الوطنية قبل النظر يف إدراجهـا يف القـوائم                الدولية ذات الصل  
ــة ــيت       . الدولي ــشائعة االســتعمال ال ــصناعية ال ــة ال ــواد الكيميائي ــشمل القائمــة كــثريا مــن امل وال ت

ــا        ــن التعــرض املهــين هل ــه م ــسموح ب ــة حــدودا للنطــاق امل ــسلطات الوطني ــو .وضــعت ال فر اوتت
ــة  املنتجــاتلــكمعلومــات عــن  ــة كــذلك، . )٢(ت يف منــشورات منظمــة العمــل الدولي تنظــر جلن

يف  )٣( املـــشتركة بـــني منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة ومنظمـــة الـــصحة العامليـــة الغـــذائيدســـتور ال
ــيت        ــضاف إىل األغذيــة وال ــاملواد الــيت ت ــات املتعلقــة ب  نطــاق القائمــة  ال تنــدرج ضــمن املعلوم

 أيـضا إشـارات إىل الوثـائق القانونيـة          القائمة تتضمن  اليت ترد يف     املعلومات التنظيمية و. املوحدة
__________ 

 .http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/standard.htm#cr_specriskانظر  )٢( 
 .http://www.codexalimentarius.netانظر  )٣( 



A/62/78 
E/2007/62  
 

07-33749 5 
 

ــانوين هلــذه القواعــد        ــسياق الق ــتمكن املــستخدم مــن التحقــق مــن ال ــصلة لي ــة ذات ال والتنظيمي
وتوجـد باإلضـافة إىل ذلـك إشـارات ببليوغرافيـة إىل الدراسـات               .التنظيمية ومن نطاق تطبيقها   

وتـشمل القائمـة    .فيما يتعلق باملنتجات الكيميائيـة العلمية والتقنية اليت جتريها املنظمات الدولية     
فهـرس باألمسـاء العلميـة       :أيضا فهرسا أجبديا وآخـر مـصنفا حبـسب فئـة املنـتج، وثالثـة فهـارس                

 وثالث رتبت فيه املنتجات حبسب رقم القيـد يف          ،العالمات التجارية / وآخر باألمساء  ،والدارجة
 .سجل امللخصات الكيميائية

ــة ا  - ٦ ــدم منظم ــات     وتق ــصل باملعلوم ــا يت ــضاحية فيم ــات إي ــة تعليق ــصحة العاملي ــةل   املتعلق
وتتـضمن   .اإلجراءات التنظيمية الوطنية ذات الصلة املتخذة بشأن معظم املنتجات الـصيدالنية          ب

 التعليقات معلومـات مفيـدة تـبني مواقـف احلكومـات فيمـا يتعلـق بإجراءاهتـا التنظيميـة يف                     تلك
 فيـــه هـــذه ُتتخـــذ بـــذلك شـــرحا للـــسياق الـــذي فتـــوفرفـــة، ضـــوء األولويـــات الوطنيـــة املختل

ــه ال .اإلجــراءات ــري أن ــسىن غ ــة أو     يت ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــسالمة   ل لربن ــدويل لل ــامج ال لربن
 اإلجراءات التنظيمية املتصلة بـاملواد الكيميائيـة بـسبب          خبصوصالكيميائية إبداء تعليقات مماثلة     

ــا املــ      ــدخل فيه ــيت ت ــدد املنتجــات ال ــا  ضــخامة ع ــدد تطبيقاهت ــة وتع ــك،   .واد الكيميائي ــع ذل وم
 الـيت ُيـسترشد     وثـائق الاآلفات واملواد الكيميائية املشمولة باالتفاقيات، فـإن        يتعلق مببيدات    فيما

تعــدها أمانــات االتفاقيــات تــوفر معلومــات مفــصلة تــشتمل علــى   وصــنع القــرار هبــا يف عمليــة 
 .ت تنظيميةملخصات للمخاطر والفوائد ومربرات اختاذ إجراءا

ويتضمن اجلزء الثاين من القائمة املوحدة املعلومات التجارية املتعلقة بنـسبة كـبرية مـن                - ٧
ــات      . املنتجــات املدرجــة يف اجلــزء األول   ــع البيان ــم املتحــدة بتجمي ــة لألم ــة العام ــوم األمان وتق

 تلـك   اعالتجارية من املصادر املتاحة علـى املـشاع، وتـشمل هـذه البيانـات معلومـات عـن صـنّ                   
 .رتفا العـامل إن تـو  على نطاقاملنتجات وعن أمسائها النوعية، وأمسائها التجارية اليت تسوق هبا        

كـان املنـتج الفعلـي شـركة        وإن  ، حـىت    هـا اسم الـشركة األم وموقع    سوى  ُيدرج يف القائمة    ال  و
اجلهـة الـصانعة ملنـتج      ب ن خـالل االتـصال    ذل جهـد للتحقـق مـ      ُيبـ  و . يف بلد آخر   موجودةفرعية  

 . صحة البيانات التجارية اجملمعة عنه قبل طبع القائمةمن ام
 بأن مجيع املنتجات الـصيدالنية والكيميائيـة تنطـوي علـى أخطـار حمتملـة إن مل                  وإقرارا - ٨

تستعمل على النحو الـصحيح، جيـدر تـسليط الـضوء علـى عـدد مـن االعتبـارات الـيت قـد تـؤثر               
ن القــرارات الــيت يتخــذها عــدد حمــدود مــن       أ)أ( :علــى حمتويــات القائمــة املوحــدة، ومنــها    

احلكومات فيما يتعلق مبنتج معني قـد ال تكـون ممثلـة ملواقـف احلكومـات األخـرى فيمـا يتعلـق                      
 أن عـدم إدراج اسـم       )ب (الفائـدة؛ و  /بالسياسات، وباألخص نظرا لتبـاين اعتبـارات اخلطـورة        

ــت ــه خاضــع    من ــى أن ــةتنظيملقواعــد ج معــني يف القائمــة عل ــا ي ــد م ــضرورة أن   يف بل  ال يعــين بال
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املتعلـق  قد يكـون معنـاه، بـاألحرى، أن القـرار التنظيمـي             فاستعماله مسموح به يف ذلك البلد؛       
ربنـامج األمـم املتحـدة    ل استعماله مل يبلغ بعد لألمم املتحدة، أو ملنظمة الصحة العاملية، أو      حبظر

الــيت تكــون يف كــثري مــن ملستحــضرات الــصيدالنية ومبيــدات اآلفــات يف حالــة ا )ج (للبيئــة؛ و
 .األحيان خاضعة إلجراءات تسجيل إلزامية، قد ال يكون املنتج قد قُّدم للتسجيل بعد

ــدرج يف القائمــة      كــركمــا ذُو - ٩ ــصيدالنية الــيت ُت ــا، املعلومــات املتعلقــة باملنتجــات ال آنف
تبــادل،  الــيت جتمعهــا وتنــشرها عــرب خمتلــف آليــات ال ،منظمــة الــصحة العامليــةتقــدمها املوحــدة 
الربنامج الدويل لرصد العقاقري الذي يتعاون يف رصد تفاعالت العقاقري ذات التـأثري             ) أ( :ومنها

مكانيـة تـسبب أي عقـار يف آثـار          إالسليب املشتبه فيه بغرض التعرف يف أبكر وقت ممكـن علـى             
مـة  منظ نظـام ) ب(اليت أجريت عليه؛    اإلكلينيكية  غري مرغوب فيها مل تكتشف أثناء التجارب        

الــصحة العامليــة إلصــدار الــشهادات املتعلقــة جبــودة املنتجــات الــصيدالنية املتداولــة يف التجــارة   
، عنـد الطلـب، علـى معـايري مراقبـة            يـصدق  الدولية الـذي يـتعني مبوجبـه علـى البلـد املـصدِّر أن             

صدر، وإذا كان هنـاك منـتج غـري مـصرح ببيعـه أو توزيعـه يف البلـد املـ         ،عقاقريالاجلودة املتعلقة ب
التعميمـات   )ج(فـض؛    عن أسباب رفضه، إن كان قـد رُ        وُيكشفأسباب ذلك   ُتذكر صراحة   

اإلعالمية عن العقاقري اليت تصدرها منظمة الصحة العاملية وتتضمن معلومات واردة من الـدول              
فعـال أو   حيظـر عقـارا مـستعمال       األعضاء بشأن سالمة العقاقري وفعاليتها، مبـا يف ذلـك أي قـرار              

بــرفض املوافقـة علـى عقـار جديـد؛ وأي موافقـة مــصحوبة      يقـضي  تـوافره؛ وأي قـرار   د مـن  حيـ 
 .بأحكام تقييدية

وقد قدم برنامج األمم املتحدة للبيئة معلومات عن عدد كبري من املنتجـات الكيميائيـة                - ١٠
مـن مـصادر عديـدة، وخباصـة مـن      اسـتقاها  املدرجـة يف القائمـة املوحـدة    ذات الـصلة  والبيانات  

القــانوين للــسجل الــدويل للمــواد الكيميائيــة احملتملــة الــسمية والبيانــات املقدمــة مبوجــب  امللــف 
غـري أن برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة توقـف        .األصـلي الطـوعي   ملوافقة املسبقة عن علـم اإجراء 
وافقـة املـسبقة   امل، عنـدما حـل إجـراء    ١٩٩٨ويف سـنة   . عن حتديث امللف القانوين١٩٩٥سنة 

املـسبقة عـن    املوافقـة    حمـل إجـراء      ، بـه وفقـا ألحكـام اتفاقيـة روتـردام           املعمول ،قتاملؤعن علم   
احلظر أو التقييد الـشديد الـيت سـبق تقـدميها مبوجـب إجـراء               إخطارات  ، اتضح أن     األصلي علم
ــا  األصــلي ملوافقــة املــسبقة عــن علــم  ا لــشروط اجلديــدة لتقــدمي  ال تــستويف اكانــت كلــها تقريب

ومـن مث، ال تعتـد    .واردة يف املرفـق األول لتلـك االتفاقيـة امللزمـة قانونـا     الـ بـصيغتها  املعلومـات،  
 تــستويف شــروط احلظــر أو التقييــد الــشديد إال إذا كانــت خطــاراتأمانــة االتفاقيــة بــصالحية إ

 ما، مـن املفيـد   نوعاوبالرغم من أن عدد املنتجات املشمولة باالتفاقية ال يزال حمدودا  .االتفاقية
قـدمي معلومـات عـن منتجـات مقيـدة حمـددة مـن خـالل القائمـة املوحـدة إىل أن                  االستمرار يف ت  

 .استعراض اتفاقية روتردام بشأن إدراج العديد من تلك املنتجاتيتسىن اختاذ قرار يف إطار 
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الــيت تــشملها وفيمــا يتــصل بعــدم التماثــل بــني العــدد الــصغري مــن املنتجــات الكيميائيــة  - ١١
والعـدد الكـبري مـن املنتجـات الكيميائيـة        ) روتـردام واسـتوكهومل   (ن  ائيتن الكيميا احاليا االتفاقيت 

، جتــدر اإلشــارة إىل أن إضــافة منتجــات ) منــتج٥٠٠أكثــر مــن (املدرجــة يف القائمــة املوحــدة 
ــا،       ــارا لوالياهتمــا امللزمــة قانون ــا أطــول، اعتب ــدة يف إطــار االتفــاقيتني ســوف يــستغرق وقت جدي

عايريمهــا الــصارمة فيمــا يتعلــق بــإدراج منتجــات جديــدة،  وتركيزمهــا علــى منتجــات حمــددة وم
غري أن القائمة املوحدة صـك صـدر بـه تكليـف مـن اجلمعيـة        .يف ذلك تقدمي وثائق تفصيلية مبا

أساســية هــي نــشر لكــي يــؤدي مــسؤولية  وغــريه مــن القــرارات، ٣٧/١٣٧العامــة يف قرارهــا 
تجــات الــضارة بالــصحة والبيئــة الــيت  املعلومــات املتاحــة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة عــن املن 

 .اختذت احلكومات بشأهنا إجراءات تنظيمية على أكرب عدد ممكن من املتلقني
 املتصلة بـاإلجراءات التنظيميـة الـيت    خطارات ملخصات اإلوجتدر اإلشارة أيضا إىل أن  - ١٢

عايري املبينة يف املرفـق     مجيع عناصر امل  تستويف  إال إذا كانت    ال ُتنشر   تتلقاها أمانة اتفاقية روتردام     
وبغـض النظـر عـن قـرار أمانـة االتفاقيـة،             .األول لالتفاقية؛ وال تعمم سـوى معلومـات حمـدودة         

البلـدان املـصدرة هلـا كـل علـى حـدة، ومـن مث ينظـر يف                  داخل  اإلخطارات صحيحة   تلك  تعترب  
 .إدراجها يف القائمة

 
 االستخدام والنشر - باء 

يف القائمـة، تقـرر يف االجتمـاع التـشاوري     اليت ُتـدرج    البيانات  كمية  بالنظر إىل تنامي     - ١٣
 تقـــسيم إصـــدارها الـــسنوي الوحيـــد إىل  ١٩٩٦الـــذي عقـــد عـــام املـــشترك بـــني الوكـــاالت 

 ،الـصيدالنية وحيتـوي الثـاين علـى البيانـات         البيانـات الكيميائيـة     علـى    حيتوي أحدمها    ،إصدارين
اعـد البيانـات    يف معاجلـة قو   مل يـساعد فحـسب      تقـسيم   وهـذا ال  . يطبعان بالتناوب سنة بعد سنة    

أيــضا طبــع عــدد مــن النــسخ وفقــا حلاجــات كــل جمموعــة مــن    أتــاح ، وإمنــا الكــبرية واملتناميــة
 . أكثر تركيزا من املستخدمني كل سنةةعلى جمموعاملنشور املستخدمني، ميسرا بذلك توزيع 

ة يف هيئـات منظومـة األمـم    تاحـ املعلومـات  املوال تزال القائمة تقدم، بأسلوب موحـد،        - ١٤
ــيت تتخــذها احلكومــات خبــصوص جمموعــة مــن        ــة ال ــة التقييدي ــرارات التنظيمي املتحــدة عــن الق

مـصدرا معترفــا بــه للمعلومــات   وهبـذه الــصفة، تعــد القائمــة  .املنتجـات الــصيدالنية والكيميائيــة 
يـد يف اختـاذ     املعلومـات الـيت ميكـن أن تف       ضمان االطـالع علـى      القيمة اليت متكن احلكومات من      

ــة يف ضــوء        ــصيدالنية والكيميائي ــتعمال املنتجــات ال ــبة الس ــة مناس ــراءات تنظيمي ــروفالإج  ظ
هبـا  تسويق هذه املنتجـات     جيري  وتوفري معلومات عن األمساء التجارية اليت        . هبا الوطنية اخلاصة 

 لــسلطات الوطنيــة وغريهــا مــن مــن قبــل امــن قيمــة القائمــة املوحــدة وييــسر اســتخدامها  ُيزيــد 
اجلهات اليت تعىن برصد هذه األنشطة مـن أجـل التعـرف علـى أي منـتج مقيـد متـاح يف سـوق              
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علـى صـحائف   االطـالع  اجلهة الصانعة للمنـتج إمكانيـة   حتديد هوية يتيح و .من األسواق احمللية
وإضـافة إىل ذلـك،    .البيانات اخلاصة بالسالمة وغريها من املعلومات املتاحة لـدى جهـة الـصنع      

بــني األمســاء التجاريــة واألمســاء العلميــة التبادليــة نــات التجاريــة وســيلة ســهلة لإلحالــة تــوفر البيا
وتشمل اجلهـات األخـرى    .الشائعة املعترف هبا اليت تقدم يف إطارها أغلب املعلومات التنظيمية

اليت تستخدم القائمة املوحدة املنظمات احلكومية الدولية، واملؤسسات األكادمييـة، واملنظمـات            
وقد ثبـت أن القائمـة    .ن من اجملتمع املديني احلكومية املعنية، ووسائط اإلعالم وأعضاء آخرغري

املوحــدة أداة هامــة خلدمــة الــصاحل العــام ومجاعــات املــستهلكني ألهنــا توجــه انتبــاه احلكومــات   
املـوظفني  لـدى   الوعي  تثري  إىل ضرورة سحب املنتجات اخلطرة من السوق و       واجلهات الصانعة   

 . على الصحةاستعمال منتجات معينةتأثريات  واملنظمات غري احلكومية بالعموميني
 الـذي  ،٢٠٠١/٣٣قـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي         امتثـاال ل  وكما ذُكر آنفا، و    - ١٥

طلب فيه اجمللس إىل األمني العام دراسة إمكانيـة نـشر القائمـة املوحـدة علـى اإلنترنـت، أصـبح                     
، الـذي يتـضمن بيانـات تارخييـة كاملـة عـن املنتجـات الـصيدالنية                ،اإلصدار الثامن مـن القائمـة     

موقع مكتب دعم اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي   األول الذي ُيطبع وُينشر إلكترونيا أيضا يف  
ــصادية واالجتماع    ــشؤون االقتــ ــابع إلدارة الــ ــسيق التــ ــت   والتنــ ــى اإلنترنــ ــة علــ ــك يــ يف وذلــ

 .٢٠٠٣ سبتمرب/أيلول
ن يتضمنان أحدث البيانـات املتاحـة عـن         اإصدار على اإلنترنت    شرومنذ ذلك احلني، نُ    - ١٦

سـوى   تتـضمن ال نـسخة مـوجزة مـن كليهمـا       وُنـشرت أيـضا     املنتجات الكيميائية والصيدالنية    
ة وتطبـع النـسخ    . منذ نـشر اإلصـدار الـسابق مـن كـل منـهما              أو ُتستكمل  ظهرتاملعلومات اليت   

ــوجزة  ــستخدمون   امل ــها امل ــستفيد من ــد  لي ــذين ق ــة،    ال ــدان النامي ــم، وخباصــة يف البل ــسر هل ال يتي
الوصول إىل اإلنترنـت، أو الـذين يرغبـون يف االسـتمرار يف تلقـي القائمـة يف صـورهتا املطبوعـة                      

ويوصـى باسـتخدام النـسخة املـوجزة بـاالقتران مـع اإلصـدارات املطبوعـة                 .ألسباب خاصة هبم  
 .السابقة من القائمة

 القائمــة املوحــدة، أُدرج فيهــا اســتبيان هبــدف مــساعدة وبـدءا مــن اإلصــدار الثــاين مــن  - ١٧
وال تـزال القائمـة    .األمانة العامة يف التعـرف علـى االسـتعماالت الـيت ُيـستفاد فيهـا مـن القائمـة        

علـــى املعلومـــات واختـــاذ القـــرارات املتعلقـــة  االطـــالع املوحـــدة تـــؤدي دورا هامـــا يف تيـــسري  
 .ال تزال متاحة يف أخرىباملنتجات املقيدة يف بعض البلدان ولكنها 
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 الثالث األخريةالسنوات منذ تقرير اليت حدثت التطورات  -ثالثا  
 

 ميائيةيآليات التعاون الدويل واالتفاقيات الك - ألف 
 ،)٤(٢١منذ اعتماد مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة جـدول أعمـال القـرن                      - ١٨

 االنشغال باإلدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائيـة        عمل مؤسسات منظومة األمم املتحدة    جيسد  
املبــادئ يــستند عمومــا إىل العمــل احلــايل املتعلــق باملنتجــات الـضارة بالــصحة والبيئــة  و .الـسامة 

 الـذي يـشجع زيـادة اجلهـود الوطنيـة      ،٢١ من جدول أعمال القرن      ١٩املشار إليها يف الفصل     
يـدعو  و .نـواة للتعـاون الـدويل    )٥(المة املـواد الكيميائيـة  الربنامج الدويل لـس اعُترب وقد  .والدولية
 أيــضا إىل زيــادة التنــسيق بــني هيئــات األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة األخــرى  ١٩الفــصل 

وقـد أدى هـذا إىل إنـشاء آلـييت تنـسيق جديـدتني،               .املشاركة يف تقييم وإدارة املـواد الكيميائيـة       
احلكــومي املنتــدى إلدارة الــسليمة للمــواد الكيميائيــة والربنــامج املــشترك بــني املنظمــات لــ مهــا 

 .لسالمة الكيميائية، من أجل تعزيز التنسيق على الصعيد الدويللالدويل 
ــول - ١٩ ــستدامة    ٢٠٠٢ســبتمرب /ويف أيل ــة امل ــاملي للتنمي ــة الع ــؤمتر القم  خطــة )٦(، اعتمــد م

 للمــواد الكيميائيــة   جتــدد االلتزامــات بــاإلدارة الــسليمة   جــسدت  الــيت   جوهانــسربغ للتنفيــذ 
 التوصــل، يف موعــد هــدف) أ: ( مــن قبيــل بعــض االلتزامــات واألهــداف اجلديــدة، توتــضمن

تقلـل إىل أدىن حـد ممكـن مـن       ائـق   ، إىل استخدام وإنتاج مواد كيميائيـة بطر       ٢٠٢٠أقصاه سنة   
يف  هنـج اسـتراتيجي،      اسـتحداث ) ب(السلبية الشديدة علـى صـحة اإلنـسان والبيئـة؛           التأثريات  

ــة للمــواد الكيميائيــة؛  ٢٠٠٥ســنة عــد أقــصاه مو التنفيــذ الــوطين للنظــام  ) ج(، لــإلدارة الدولي
حبيـث يـصبح عـامال بالكامـل يف موعـد           اجلديد املتوائم عامليا لتصنيف ووسـم املـواد الكيميائيـة           

 ٢٠٠٣دخول اتفاقييت روتردام واستوكهومل حيز النفاذ حبلـول سـنيت           ) د(؛  ٢٠٠٨سنة  أقصاه  
إعداد معلومات منسقة ومتكاملة عن املواد الكيميائية، مـثال مـن    ) هـ( التوايل؛   ، على ٢٠٠٤و  

ــة إلطــالق امللوثــات و   التقليــل مــن املخــاطر الــيت تــشكلها   ) و(؛ انتقاهلــاخــالل ســجالت وطني
وقـد أعطـى مـؤمتر القمـة العـاملي دفعـة        .تعلقة بالنفايـات اخلطـرة  املقضايا ال) ز(الفلزات الثقيلة؛ 
لعمليات احلكومية الدولية املعنيـة     لجلاري يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة و      جديدة للعمل ا  

__________ 
، اجمللــد ١٩٩٢يونيــه/ حزيــران١٤‐٣تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي جــانريو،   )٤( 

، القــرار ) والتــصويبA.93.I.8منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  ( األول، القــرارات الــيت اختــذها املــؤمتر 
 .الثايناألول، املرفق 

 .http://www.who.int/ipcsانظر  )٥( 
ــر مــؤمتر القمــة  )٦(  ــة املــستدامة تقري ــا،   العــاملي للتنمي ســبتمرب / أيلــول٤ ‐أغــسطس / آب٢٦، جوهانــسربغ، جنــوب أفريقي

 .، املرفق٢الفصل األول، القرار )  والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (، ٢٠٠٢



A/62/78
E/2007/62

 

10 07-33749 
 

ويـرد أدنـاه ملخـص مـوجز لألنـشطة الـيت اضـطلع هبـا                 .إلدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية    با
 .اآلليات منذ التقرير السابق لألمني العام املقدم أدناهتلك بعض 

 إلدارة السليمة للمواد الكيميائيةالربنامج املشترك بني املنظمات ل - ١ 
ــة      - ٢٠ ــسليمة للمــواد الكيميائي ــإلدارة ال ــامج املــشترك بــني املنظمــات ل ــشئ الربن  ســنة )٧(أن

آلية لتنسيق جهود املنظمات احلكومية الدوليـة يف جمـال       ليكون   استجابة ملؤمتر قمة ريو      ١٩٩٥
لمنظمـتني  فيـه ول  األعـضاء   لسبع  اللمنظمات  منتدى  وهو يشكل    .تقييم وإدارة املواد الكيميائية   

الدويل املتعلق باإلدارة الـسليمة      كشركاء يف النهوض بالعمل   فيما بينها   لتعاون   ل )٨( فيه راقبتنيامل
احلكـومي الـدويل    املنتـدى   وينفـذ    . الواليات املنوطة بكـل منـها      إطاربيئيا للمواد الكيميائية، يف     

لـسالمة الكيميائيـة كإسـهام منـه يف الربنـامج           لسالمة الكيميائيـة عـددا مـن األنـشطة املتعلقـة با           ل
 .املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

ممثلـي املنظمـات املـشاركة يف الربنـامج        بـني   جلنة تنسيق مشتركة بني املنظمـات       جتمع  و - ٢١
طــيط ختبــشأن إلجــراء مــشاورات  املــشترك بــني املنظمــات لــإلدارة الــسليمة للمــواد الكيميائيــة 

نظمـات  متكّـن امل جلنة التنـسيق أفرقـة تنـسيق       أنشأت  و .أنشطتها، وبرجمتها، وتنفيذها، ورصدها   
ــيت تعمــل يف   ــشة طرمــن اجملــاالت تلــك املهتمــة ال ــمناق ــشطتها   ائ ــة أن تكــون أن ق وســبل كفال

ولقـد عاجلـت أفرقـة التنـسيق      . وحتديد املسائل موضع االهتمام،التقدم احملرزرصد ، ومتعاضدة
املــواد عــن التــصنيف الكيميائيــة؛ وتبــادل املعلومــات  نظــم ة مــسائل مــن قبيــل مواءمــة  املــذكور

؛ وتقيــيم املــواد الكيميائيــة املوجــودة؛  انتقاهلــاالكيميائيــة؛ وســجالت إطــالق املــواد امللوثــات و 
والوقايــة مــن احلــوادث الكيميائيــة والتأهــب واالســتجابة هلــا؛ وحتديــد املخزونــات العتيقــة مــن   

وتقــع علــى عــاتق اللجنــة املــسؤولية   .ت وغريهــا مــن املــواد الكيميائيــة وإدارهتــا مبيــدات اآلفــا
 .املباشرة عن تنسيق أنشطة بناء قدرات املنظمات املشاركة

 املنتدى احلكومي الدويل للسالمة الكيميائية - ٢ 
ــسالمة   ١٩٩٤يف عــام  - ٢٢ ــدويل املعــين بال ــؤمتر ال ــشأ امل ــة، أن ــدى احلكــومي   الكيميائي  املنت
 ، مـن القطـاعني العـام واخلـاص    اجلهات املعنية  بني   املنتدى معوجي. )٩(كيميائيةويل للسالمة ال  الد

مبا يف ذلك احلكومات واهليئات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة وغريهـا مـن ممثلـي               
__________ 

 .http://www.who.int/iomcعلى مزيد من املعلومات، انظر  لالطالع )٧( 
منظمــة األغذيــة والزراعــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة   )٨( 

 :نان املراقبتـ اصناعية، ومعهد األمم املتحـدة للتـدريب والبحـث، ومنظمـة الـصحة العامليـة، واملنظمتـ                للتنمية ال 
 .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل

 .http://www.who.int/ifcs رانظ )٩( 
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ــدين  ــه  ســعياً ،اجملتمــع امل ــسياسات ل إىل التوصــل إىل توجي ــاء    وإىل اســتراتيجياتل ــن أجــل بن م
 وهو منظمـة    ،عقد املنتدى قد  و . الكيميائية السالمةبعملية   للنهوضالتنسيق  حتسني  ات و شراك

 .منذ إنشائه  مخس دورات،غري مؤسسية
، أولويـات العمـل مـن    ١٩٩٤، الـيت عقـدت يف عـام     يف دورته األوىل  ،اعتمد املنتدى و - ٢٣

. ٢١ل أعمـال القـرن    من جـدو ١٩أجل التنفيذ الفعال للمجاالت الربناجمية الواردة يف الفصل  
 إىل اجلمعيـة العامـة يف      توصـيات إضـافية   يف دورتـه الثانيـة        قدم املنتـدى   ،١٩٩٧ عام    أوتاوا ويف

حـرز مـن تقـدم يف تنفيـذ جـدول أعمـال              بـشأن اسـتعراض مـا أُ       ١٩٩٧دورهتا االستثنائية لسنة    
ت العمـل   إعـالن باهيـا وأولويـا   ،٢٠٠٠عام   اليت عقدت  ،واعتمدت الدورة الثالثة  . ٢١القرن  

 .٢٠٠٠ملا بعد عام 
وكـــان  ٢٠٠٣ يف بـــانكوك عـــام  الـــيت عقـــدت،وركـــزت الـــدورة الرابعـــة للمنتـــدى - ٢٤

 األطفــال  موضــوعات علــى،“الــسالمة الكيميائيــة يف عــامل يتــسم باهلــشاشة  ”موضــوعها هــو 
ــة ــتنيوالـــسالمة و ،والـــسالمة الكيميائيـ ــع و،الـــصحة املهنيـ ــار  وضـ ــة باألخطـ ــات املتعلقـ  البيانـ

ووضـعت  قـرارات   اختـذت    و ، وبنـاء القـدرات    ، ومبيدات اآلفات ذات السمية احلادة     ،هاوتوافر
ــشأن  ت ــصنيف    ) أ(وصــيات ب ــصعيد العــاملي لت ــوائم علــى ال ــة نظــام مت ــواد الكيميائي  وومسهــا؛ امل
 اتبــاع هنــج اســتراتيجي يف )ج( ؛منــع االجتــار غــري املــشروع باملنتجــات الــسامة واخلطــرة  )ب(

  . الكيميائيةاإلدارة الدولية للمواد
وكـان   ٢٠٠٦سـبتمرب   / اليت عقـدت يف بودابـست يف أيلـول         ، اخلامسة ونظرت الدورة  - ٢٥

احليطـة  :  يف مـسائل تـشمل     ،“ة املـستدامة  تنميـ مـن أجـل ال    الـسالمة الكيميائيـة     ”موضوعها هو   
ــةوالفلــزات  ــةعــب لُال و،الثقيل  سلــسلة مــن حــددتو . ومــستقبل املنتــدى،والــسالمة الكيميائي
 ملساعدة البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتـصاداهتا مبرحلـة         اختاذها اليت ميكن ملقبلة  اخلطوات ا 

 . القـرار علـى املـستوى احمللـي        اختـاذ  ات يف عمليـ   احليطةتوخي  بتزويدها بأدوات وُنهج ل   انتقالية  
 الـذي جيمـع بـني إمكانيـة تعزيـز        ،وصدر بيان بودابست املتعلق بالزئبق والرصـاص والكـادميوم        

يف صـك ملـزم   وإمكانيـة النظـر    الثقيلـة الثالثـة   الفلـزات تلك  تخدام صكوك طوعية من أجل      اس
وعلـى   .البيئـة علـى   واإلنـسان   قانوناً من أجل الزئبق للتصدي للخطر الذي يشكله على صـحة            

إلدارة الدولية للمـواد  لنهج االستراتيجي   خبصوص ال التوصل إليه   مت  ضوء االتفاق النهائي الذي     
مــشروع قــرار عــن دور   إلعــداد مــل انــشئ فريــق ع أُ) ٤٢-٣٦الفقــرات انظــر (الكيميائيــة 

اجلهـود   الـدويل للـسالمة الكيميائيـة يف املـستقبل تفاديـاً الزدواجيـة                احلكومي ووظائف املنتدى 
مـن أوجـه التـآزر ومـن فعاليـة          إىل أقـصى حـد       فعال من شأنه أن يزيـد        مؤسسي تقييم   جراءوإل

 .٢٠٠٩ عام يفرمبا لدورة السادسة اليت ستعقد يف داكار، وسيعرض القرار على ا. التكاليف
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 )اتفاقية ستوكهومل (امللوثات العضوية الثابتة  - ٣ 
ــة ســتقطبتا - ٢٦ ــات العــضوية الثابت ــسبب   )١٠( امللوث ــا ثبــت مــن االهتمــام ب  أن التعــرض م

 ،١٩٩٧يف عـام    و .البيئـة اإلنسان وعلى   جلرعات قليلة جداً ميكن أن يشكل خطراً على صحة          
اختـاذ إجـراء دويل، طلـب       وجـود حاجـة إىل      استنتاج  بعد تقييم املعلومات املتاحة والتوصل إىل       

كوميـة دوليـة لوضـع صـك     حجملس اإلدارة إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة دعوة جلنـة تفـاوض    
لوثـات العـضوية   بـدءا بامل ملزم قانوناً لتنفيذ اإلجراء الدويل بـشأن ملوثـات عـضوية ثابتـة معينـة              

 إىل ١٩٩٨ مــن عـــام لجنــة مخـــس دورات  الوعقـــدت  .)١١( ملوثــاً ١٢الثابتــة احملــددة البالغـــة   
 يهـا جرى التوقيـع عل  )اتفاقية ستوكهومل( وضع اتفاقية الختتام املفاوضات املتعلقة ب٢٠٠٠ عام

 .٢٠٠٤مايو / أيار١٧ حيز النفاذ يف تدخلو ٢٠٠١مايو /يف أيار
ثــىن عــشر  دويل بــشأن امللوثــات العــضوية الثابتــة اال وتــدعو االتفاقيــة إىل اختــاذ إجــراء  - ٢٧

 مبيدات اآلفات، واملواد الكيميائيـة الـصناعية، والنـواتج العرضـية          :هياملقسمة إىل ثالث فئات     
املمارســات أفــضل املتاحــة والتقنيــات لــب إىل احلكومــات تــشجيع أفــضل  وطُ .غــري املقــصودة

وقــد  . إنتــاج ملوثــات جديــدةومنــع،  القائمــةثابتــةالبيئيــة لالستعاضــة عــن امللوثــات العــضوية ال
تــشمل العناصــر و. علــى تلــك املــواد الكيميائيــة األخــرى وضــعت معــايري وإجــراءات للتعــرف  

 وتـدابري   ؛موارد مالية جديدة وإضافية   النمو   الدول املتقدمة    توفرياجلوهرية األخرى يف االتفاقية     
؛ والـتخلص  ن عمـد  نـتج عـ    الثابتـة الـيت تُ     نتاج واستخدام امللوثات العـضوية    لوضع هناية إل  مراقبة  

 وإدارة النفايـات العـضوية      ؛ اليت تنتج بغري قصد، كلما أمكن ذلـك         الثابتة من امللوثات العضوية  
أسـلم    والتخلص منها بطريقة سـليمة بيئيـا؛ واالستعاضـة عنـها باسـتعمال مـواد كيميائيـة                 الثابتة

 . سامةعرضية نواتج ال تسفر عن ملياتبعو
الــذي عقــد يف بونتاديــل إســته،   ،اتفاقيــة ســتوكهومل يف املــؤمتر األول لألطــرافقــرر و - ٢٨

 يبيـــد احلـــشرامل تقيـــيم احلاجـــة املتواصـــلة إىل اســـتخدام ،٢٠٠٥مـــايو / يف أيـــار،أوروغـــواي
عمليــة اســتعراض ) أ( :أنــشأ واألمــراض الوبائيــةنــاقالت يت مــن أجــل الــسيطرة علــى  دي دي

 ترتيبــات )ج( إلعــداد التقــارير؛ جــدوالً زمنيــاً )ب(دة؛  يف ســجل اإلعفــاءات احملــداتللقيــود
 مبـادئ توجيهيـة   اعتمـد   و. جلنـة اسـتعراض   ) د(لرصد البيانـات عـن امللوثـات العـضوية الثابتـة؛            

 .يزانية لألمانةوم  ونظاماً داخلياً وقواعد ماليةلآللية املالية

__________ 
 .http://www.chem.unep.ch/popsانظر  )١٠( 
ــات هــي   )١١(  ــدات لآلف ــسعة مبي ــور،     : ت ــدرين، وســباعي الكل ــدرين وان ــوردان، ودي دي يت وديل ــدرين، وكل أل

سداسـي كلوروهكـسان وثنـائي الفنينـل متعـدد          : ومريكس، وتوكسافني؛ ومادتان كيميائيتان صـناعيتان مهـا       
 .الديوكسني والفيوران: اجتان عرضيان غري مقصودين مهاالكلور؛ ون
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تعلـق  ت قـراراً    ١٨ختـذ   وا.  ٢٠٠٦مايو  / أيار ٥ إىل   ١ يف جنيف من     املؤمتر الثاين وعقد   - ٢٩
ــور   ــة أم ــديف مجل ــاءات، دي دي يتمببي ــة  ، واإلعف ــات املالي ــوارد واآللي ــذ ، وامل  ، وخطــط التنفي
  الثالـث يف داكـار  املـؤمتر ومن املقـرر أن يعقـد    . وتقييم أوجه التآزر والفعالية    ،واملساعدة التقنية 

  .٢٠٠٧مايو /أيار وأبريل/يف نيسان
 يف تـــشرين   امللوثـــات العـــضوية الثابتـــة  جنـــة اســـتعراض وعقـــد االجتمـــاع األول لل  - ٣٠
 .يف االتفاقيـة إدراجهـا   ونظر يف مخـس مـواد كيميائيـة مقتـرح         ، يف جنيف  ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين
ــة اخلمــس  اتفقــتو ــة علــى أن املــواد الكيميائي ــها اللجن  دراجهــااملعــايري الالزمــة إلتــستوىف   كل

وأقــر االجتمــاع الثــاين   .ت املخــاطروطلبــت إىل األطــراف تقــدمي معلومــات لتحديــد مواصــفا  
مواصـفات  أيـضا،    يف جنيـف     ٢٠٠٦نـوفمرب   /يف تـشرين الثـاين    الـذي عقـد      ،للجنة االستعراض 

 املعـايري الالزمـة     تـستويف على أن املقترحات اخلمسة اجلديدة املقدمة للنظـر فيهـا           اتفق  املخاطر و 
 .إلدراجها

 )اتفاقية روتردام(وافقة املسبقة عن علم امل - ٤ 
 بـني منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة         ١٩٨٩الـذي بـدأ يف عـام         نتيجة للتعاون املـستمر    - ٣١

اعتمـد مـؤمتر     )١٢(املوافقة املسبقة عن علـم    خبصوص مبدأ   والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة      
 اتفاقيــة روتــردام لتطبيــق إجــراء ١٩٩٨سـبتمر  / أيلــول١٠املفوضـني الــذي عقــد يف هولنــدا يف  

ملسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيـدات آفـات خطـرة معينـة متداولـة يف التجـارة                   املوافقة ا 
حبيـث   يـة للتكامـل االقتـصادي علـى االتفاق      واحـدة    دولة ومنظمة إقليميـة      ٧٢ووقعت   .الدولية
 واخـتري برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة           .٢٠٠٤فرباير  / شباط ٢٤حيز النفاذ يف    االتفاقية   تدخل

 .أعباء أمانة االتفاقيةب للقيامتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة األمم امل
ــشجيع      - ٣٢ ــة يف ت ــذه االتفاقي ــن ه ــل اهلــدف م ــسؤولية وتقاســم ويتمث ــشجيع امل ــود ت اجله

محايـة  وذلـك هبـدف    مبواد كيميائية خطرة معينة   ة الدولي التجارةالتعاونية فيما بني األطراف يف      
، والبيئة مـن األضـرار احملتملـة، واملـسامهة يف اسـتخدامها اسـتخداما سـليما بيئيـاً                 اإلنسان  صحة  

علــى الــصعيد  قــرارات اختــاذممــا يتــيح عمليــة  صائــصهاوذلــك بتيــسري تبــادل املعلومــات عــن خ
وتنطبـق االتفاقيـة     . وتعمـيم هـذه القـرارات علـى األطـراف          ،بشأن استريادها وتصديرها  الوطين  

 أو مبيـدات اآلفـات احملظـورة أو املقيـدة بـشدة، وتـشمل أيـضا تركيبـات                   على املواد الكيميائيـة   
 .مبيدات اآلفات شديدة اخلطورة، الـيت ال ختـضع للحظـر أو التقييـد الـشديد مبوجـب االتفاقيـة                

__________ 
 .http://www.pic.intانظر  )١٢( 
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 مــــن مبيــــدات اآلفــــات، ١٧، منــــها )١٣( منتجــــا٢٧وكانــــت االتفاقيــــة تــــشمل يف البدايــــة 
 . مـواد كيميائيـة صـناعية     ٥و  يـدات اآلفـات،     مـن تركيبـات مب    شديدة اخلطـورة    تركيبات   ٥ و

 وافقــة املــسبقة عــن علــم إجــراء امل مــادة كيميائيــة ُيطبــق عليهــا  ٣٩جمموعــه  ويوجــد حاليــا مــا
 . مادة كيميائية صناعية١١  و،تركيبات شديدة اخلطورةمنها   مبيداً لآلفات٢٨ واملؤقت، 

ــاإلجراءات التنظيميــ   - ٣٣ ــة ملنــع وبعــد اســتعراض اإلخطــارات اخلاصــة ب  مــادة ١٤ة النهائي
 دورهتـا   يف  التابعة لالتفاقيـة    خلصت جلنة استعراض املواد الكيميائية     ،كيميائية أو تقييدها بشدة   

ــباط الــــيت عقــــدتاألوىل ــداً يتعلــــق  ٢٠٠٥فربايــــر / يف جنيــــف يف شــ ــاراً واحــ  إىل أن إخطــ
ثالـث لالتفاقيـة    شرط املعلومات الالزمـة إلدراجـه يف املرفـق ال         يستويف  كريسوتيل   سبستوسألاب

 األسبـــستوسُيـــسترشد هبـــا يف اختـــاذ قـــرار خبـــصوص  خطـــة عمـــل إلعـــداد وثيقـــة ووضـــعت 
 .كريسوتيل

 ،٢٠٠٥سـبتمرب   /ألطـراف يف اتفاقيـة روتـردام يف رومـا يف أيلـول            الثـاين ل  ؤمتر  املوعقد   - ٣٤
إلجـراءات  ا؛  ٢٠٠٦نامج العمل وامليزانية لعـام      بر : باآليت  قراراً تتعلق يف مجلة أمور     ١٥ اختذ  و

ربنامج األمم املتحدة للبيئـة ومنظمـة       ل نهائي ال قرار ال ؛التنفيذية للجنة استعراض املواد الكيميائية    
رائــدة املتعلقــة الشاريع فيمــا يتعلــق بتــوفري أمانــة لالتفاقيــة؛ املــاألمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة 

ــات      ــني أمان ــآزر ب ــاون والت ــة والتع ــة اإلقليمي ــساعدة التقني ــدمي امل ــردام  بتق ــازل وروت ــات ب  اتفاقي
 اجتماعهــا الثــاينالتفاقيــة يف ل التابعــة جلنــة اســتعراض املــواد الكيميائيــة ناقــشتو .وســتوكهومل

املخـاطر والتقييـدات التجاريـة يف إطـار     تقييمـات   ٢٠٠٦فرباير /يف شباط  يف جنيفالذي عقد 
ستوفية للــشروط الالزمــة االتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطــراف ومالءمتــها للمــواد الكيميائيــة املــ 

سترشد هبـا   بالوثيقـة الـيت يُـ     على مشروع الـنص اخلـاص       اللجنة   ووافقت   .إلدراجها يف االتفاقية  
 علـى أن مركبـات اإلندوسـولفان والقـصدير    و كريـسوتيل   األسبـستوس خبـصوص يف اختاذ قرار 

يف اختـاذ  ا ُيسترشد هبـ  وبدأت العمل على صياغة وثائق .شروط اإلدراجتستويف البيوتيل  ثالثي  
 وادستستوىف مـ  ،  ستلم اإلخطار الثاين، حسب االقتضاء     حاملا يُ  أنهواتفقت أيضا على    القرارات  
__________ 

ــدات    )١٣(  ــذه املبيـ ــدد هـ ــي (، ١٧عـ ــورم،    -٥، ٤، ٢هـ ــوردان، وكلوردمييفـ ــافول، وكلـ ــدرين، وكابتـ ت، وألـ
ـــزيالت، ودي ـــي     . دي. وكلوروبن ـــب، وإي دي ب ـــب، وأمــالح دينوسي ــدرين، ودينوسي ـــي، وديل  ٢، ١(ت

، وسـباعي الكلـور،     )أيزومـرات خمتلطـة   (وفلورواسيتاميـد، وسداسي كلورو هـكـسان      ) ي دبرومو اإليثان  ثنائ
، ومركبـات الزئبـق ومخاسـي كلـورو      ) غامـا  -سداسـي كلوروهكـسان     (وسداسي كلورو البنـزين، ولينـدان      

وفــوس،  بــاراثيون، ومونوكروت-هــي ميثاميــدوفوس، وميثيــل (الفينــول، ومخــسة مركبــات شــديدة اخلطــورة 
هي كروسيدواليت، واملركبـات الثنائيـة الفينيــل     (، ومخس مواد كيميائية صناعية      )وباراثيون، وفوسفاميدون 

املتعــددة الــربوم، واملركبــات الثنائيــة الفينيــل متعــددة الكلــور، واملركبــات الثالثيــة الفينيــل املتعــددة الكلــور،     
ـــس  ــل الفوســفات  ٣، ٢(وتري ــائي بروموبروبي ــت مدر) ثن ــول   ، وكان ــة يف أيل ــبتمرب /جــة أصــال يف االتفاقي س
١٩٩٨. 
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ميكــن علــى أنــه  وإلدراجهــااأللكلــور ومريكــس والسيهكــساتني والــدايكوفول الــشرط الــالزم  
 .واد الكيميائيةاليت ُيسترشد هبا يف اختاذ قرارات خبصوص تلك املوثائق الصياغة 

 تــشرين ١٣ إىل ٩ الثالــث لألطــراف يف اتفاقيــة روتــردام يف جنيــف مــن املــؤمترعقــد و - ٣٥
ربنــامج تتعلــق ب قــرارات منــها قــراراً ١٦ واختــذونظــر يف عــدة تقــارير  .٢٠٠٦أكتــوبر /األول
 ،اآلليـات املاليـة   بو،  كريـسوتيل  إدراج األسبـستوس  ب و ،٢٠٠٨-٢٠٠٧لفترة  ل ومبيزانيته ،عمل

وأرجـأ   .والتنـسيق بـني أمانـات االتفاقيـات املتعلقـة بـاملواد الكيميائيـة             وعدم االمتثـال والتعـاون      
ومل يتوصل إىل اتفاق بـشأن اسـتكمال    كريسوتيل بإدراج مادة األسبستوس متعلقاً   قراراً   املؤمتر

 بــسبب االفتقــار إىل ، وذلــك التفاقيــةلاإلجــراءات واآلليــات الالزمــة للتــصدي لعــدم االمتثــال 
حـرز تقـدم يف مـسائل هامـة متعلقـة بالـسياسات             ومـع ذلـك أُ     . املـسألتني  توافق يف اآلراء بـشأن    

لتعـاون  يف جمـال ا  وأوجـه التـآزر   ،وبنـاء القـدرات    التمويـل املـستدام   ، منـها    تنفيذيـة ال باجلوانبو
ــاملواد الكيميائيــة   وأوصــت اللجنــة يف اجتماعهــا   .والتنــسيق بــني أمانــات االتفاقيــات املتعلقــة ب

إضـافيني مـن مبيـدات    بيـدين   مب٢٠٠٧مـارس  / آذار٢٣ إىل ٢٠مـن ا الثالث الذي عقد يف رومـ   
 إلدراجهمـا يف إجـراء املوافقـة املـسبقة عـن            البيوتيـل مها اإلندوسـولفان وقـصدير ثالثـي        اآلفات  

أكتــوبر / يف رومــا، يف تــشرين األولمــؤمتر األطــراف الرابــع وســيعقد  .علــم يف إطــار االتفاقيــة 
  . أو عدم قبوهلااللجنةتوصيات قبول منها  للبت يف مجلة أمور ،٢٠٠٨

 النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية - ٥ 
اعتمد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة مبادرة برنامج األمم املتحـدة للبيئـة املتعلقـة                - ٣٦

باهيــا بــشأن  اســتنادا إىل إعــالن )١٤(بإعـداد هنــج اســتراتيجي لــإلدارة الدوليــة للمــواد الكيميائيــة 
، الــذي اعتمــده املنتــدى احلكــومي ٢٠٠٠الــسالمة الكيميائيــة وأولويــات العمــل ملــا بعــد عــام  

ودعت خطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ إىل إكمـال هـذه العمليـة              . الدويل املعين بالسالمة الكيميائية   
، هبــدف حتقيــق إدارة فعالــة للمخــاطر طــوال دورة عمــر املــواد الكيميائيــة، ٢٠٠٥حبلــول عــام 

بتــداء مــن إنتاجهــا ومــرورا باســتخدامها وحــىت الــتخلص منــها، وذلــك يف موعــد أقــصاه عــام   ا
ــسالمة      . ٢٠٢٠ ــع قطاعــات اجملتمــع املهتمــة بال ــة يف إشــراكها مجي ــل أهــم مســات العملي ويتمث

 .الكيميائية، ومن بينها قطاعات البيئة والصحة والزراعة والعمل والصناعة والتنمية
، أقــر جملــس إدارة برنــامج البيئــة مفهــوم عقــد مــؤمتر دويل،  ٢٠٠٣فربايــر /ويف شــباط - ٣٧

تـسبقه اجتماعـات حتـضريية، كأسـاس إلعـداد هــذا النـهج مـن خـالل عمليـة مفتوحـة وشــفافة           
، ومـؤمتر العمـل الـدويل،       ٢٠٠٣مـايو   /وأعرب كل من مجعية الصحة العاملية، يف أيار       . وشاملة

__________ 
 .http://www.chem.unep.ch/saicmانظر  )١٤( 
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ــه /يف حزيــران ــة ٢٠٠٣يوني ــ. ، عــن تأييــدمها للعملي اقش املنتــدى يف دورتــه الرابعــة، مــسألة  ون
 .إعداد لنهج استراتيجي بعد ذلك، وقدم تقريرا إىل االجتماع األول للجنة التحضريية

ــانكوك يف تـــشرين الثـــاين   - ٣٨ ــة التحـــضريية يف بـ ــوفمرب /وانعقـــد االجتمـــاع األول للجنـ نـ
 ونظـر يف النـواتج   وناقش املسائل اليت حيتمل تناوهلا، وفحص ُسـبل تنظـيم املناقـشات،          . ٢٠٠٣

وحظيت بتأييد واسع فكـرة القيـام بعمليـة ذات ثالثـة مـستويات إلعـداد هنـج                  . احملتملة للعملية 
 تتكون من برنامج عمل عاملي ذي أهداف وجداول زمنية؛ وسياسة اسـتراتيجية             -استراتيجي  

راتيجي، وناقش االجتمـاع الثـاين للجنـة التحـضريية للنـهج االسـت            . عليا؛ وإعالن رفيع املستوى   
، عناصر إعداد سياسـة اسـتراتيجية عليـا    ٢٠٠٤أكتوبر /الذي انعقد يف نريويب يف تشرين األول    

لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، وأحرز تقدما يف جمال إعداد مـصفوفة تـدابري حمتملـة حمـددة،                 
أن يتناوهلـا   لتدرج يف خطة العمل العاملية، وقدم تعليقات على قائمة أولية للمـسائل الـيت ميكـن                 

وانعقـــد االجتمـــاع الثالـــث للجنـــة التحـــضريية يف فيينـــا يف  . إعـــالن سياســـي رفيـــع املـــستوى 
، حيث نوقـشت املـسائل الـثالث نفـسها، أي اإلعـالن الرفيـع املـستوى،                 ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول

والسياسة االستراتيجية العليا، وخطة العمل العاملية، لكن مل يتسن التوصل إىل اتفاق خبـصوص              
 جوانب يف مجيع اجملاالت الثالثة، ومن بينها املبادئ والُنهج، ووْصف النـهج االسـتراتيجي     عدة
، واالعتبارات املالية، وتوقيت وتواتر انعقاد الدورات املستقبلية للمؤمتر الـدويل           “طوعي”بـأنه  

 .املعين بالسالمة الكيميائية
 يف ديب،   ٢٠٠٦فربايـر   /ائيـة يف شـباط    وانعقد املؤمتر الـدويل املعـين بـإدارة املـواد الكيمي           - ٣٩

ــة املتحــدة  ــدوبون يف املــؤمتر، عقــب مناقــشة املــسائل املعلقــة مــن     . باإلمــارات العربي واتفــق املن
وكان اخلالف األساسـي يتعلـق بتطبيـق     . االجتماع الثالث للجنة التحضريية، على نص توفيقي      

إضــافية مــن أجــل تنفيــذ النــهج هنــج حتــوطي يف إدارة املــواد الكيميائيــة وإجيــاد مــوارد جديــدة و
وعقب اكتمال املفاوضـات، اعتمـد املـؤمتر النـهج االسـتراتيجي لـإلدارة الدوليـة                . االستراتيجي

للمواد الكيميائية، الذي يشمل إعالنا رفيع املستوى، وسياسـة اسـتراتيجية عليـا، وخطـة عمـل         
داف وجـداول زمنيـة،     وسيشكل تنفيذ خطة العمل العاملية، اليت تشمل أنـشطة ذات أهـ           . عاملية

 يف خطـة  ٢٠٢٠إذا جرى على نطاق واسع، مسامهة ملموسة يف حتقيق األهداف احملددة لعـام       
وأُنيطـت بربنـامج األمـم    . جوهانسربغ للتنفيذ املنبثقة عن مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املـستدامة           

لـإلدارة الدوليـة للمـواد    املتحدة للبيئة املـسؤولية اإلداريـة العامـة عـن أمانـة النـهج االسـتراتيجي                 
أو التعاون مع املنظمـات املـشاركة يف الربنـامج املـشترك بـني املنظمـات                /الكيميائية، بالتنسيق و  

لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمـات حكوميـة دوليـة              
 .أخرى
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، بالتعاون مع هيئـات أخـرى،       )تاراليوني(ونظم معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث        - ٤٠
حلقة عمـل بـشأن احلوكمـة فيمـا يتـصل بتنفيـذ النـهج االسـتراتيجي علـى الـصعيد الـوطين، يف                      

وتــنص الــسياسة االســتراتيجية العليــا للنــهج االســتراتيجي  . ٢٠٠٦يونيــه /جنيــف، يف حزيــران
 بـه، تيـسريا     على أن تعد كل حكومة ترتيبات تتعلق بتنفيذ النـهج وحتـدد مركـز اتـصال خاصـا                 

ودعـت أمانـة النـهج احلكومـات إىل حتديـد           . لالتصال على كل من الصعيدين الوطين والـدويل       
 كانـت قـد قُـدمت أمسـاء أكثـر           ٢٠٠٦نوفمرب  /مراكز تنسيق وطنية للنهج، وحىت تشرين الثاين      

 مركــز، واقترحــت كنــدا مــشروعا إلعــداد توجيهــات ألمانــة النــهج، بالتــشاور مــع   ١٠٠مــن 
نية، هبدف املساعدة على وضع طرائق لإلبالغ، باعتبار أن ذلـك يـشكل مـسامهتها             اجلهات املع 

وســيعاجل املــشروع إعــداد تقريــر أساســي، ووضــع مؤشــرات للتقــارير  . يف النــهج االســتراتيجي
 .املرحلية التالية وتدابري جلمع املعلومات من اجلهات املعنية

ملؤمتر الدويل املعين بـإدارة املـواد الكيميائيـة         ومتثل االجتماعات اإلقليمية اليت دعا إليها ا       - ٤١
ــراره  ــذ    ١/١يف ق ــة التنفي ــدء عملي ــة إىل ب ــة الرامي ــصرا أساســيا يف اجلهــود اجلماعي وعقــب .  عن

يف (اعتمــاد النــهج نظمــت أمانتــه، بالتعــاون مــع بعــض احلكومــات، أربعــة اجتماعــات إقليميــة  
تلــك االجتماعــات منتــدى ملناقــشة وشــكلت ). القــاهرة وبرشــلونة، بإســبانيا، وريغــا وبــانكوك

ــشديدة جلهــود       ــة ال ــة واملعلومــات ذات األمهي ــادل اخلــربات التقني ــات االســتراتيجية وتب األولوي
وهــي تــساعد علــى صــياغة خطــط العمــل اإلقليميــة، وحتديــد . املنــاطق الراميــة إىل تنفيــذ النــهج

واختيـار ممـثلني إقليمـيني      صالحيات اجملموعات اإلقليمية األساسية ومراكـز التنـسيق اإلقليميـة،           
للمجلــس التنفيــذي لربنــامج البدايــة الــسريعة، وإعــداد مــشاريع إقليميــة تــصلح ألن ُينظــر فيهــا  

 .ألغراض التمويل يف إطار الصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة
م نصت الـسياسة االسـتراتيجية العليـا فيمـا يتعلـق باالعتبـارات املاليـة علـى تـوفري الـدع                 - ٤٢

لألنــشطة األوليــة لبنــاء القــدرات الالزمــة مــن أجــل تنفيــذ أهــداف النــهج مــن خــالل تأســيس    
برنــامج البدايــة الــسريعة، الــذي يــشتمل علــى صــندوق اســتئماين للتربعــات حمــدد املــدة، يتــوىل  

ويتمثـل اهلـدف مـن ذلـك يف دعـم أنـشطة الـتمكني األوليـة            . إدارته برنامج األمم املتحدة للبيئة    
نــاء القــدرات وأنــشطة التنفيــذ يف البلــدان الناميــة وأقــل البلــدان منــوا والــدول اجلزيــرة  املتعلقــة بب

وتعمـل أمانـة النـهج علـى        . الصغرية النامية والبلدان ذات االقتـصادات الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـة             
إعداد خطة أعمال أو استراتيجية حلشد املوارد للمساعدة على كفالـة اسـتدامة برنـامج البدايـة                 

 .يعةالسر
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 التطورات األخرى -باء  
 النظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها  

ُوضع العمـل اجلـاري لتحقيـق تـواؤم تـصنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـا حتـت إشـراف                    - ٤٣
نظمـات  فريق التنسيق املعـين مبواءمـة نظـم التـصنيف الكيميـائي التـابع للربنـامج املـشترك بـني امل                    

ــدان         ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــه منظم ــشارك في ــذي ت ــة، ال ــسليمة للمــواد الكيميائي ــإلدارة ال ل
االقتصادي، ومنظمة العمل الدولية، واللجنة الفرعية التابعة للجنة خـرباء األمـم املتحـدة املعنيـة                

وّسـع  ، حينمـا    ١٩٩٩مبسألة نقل البضائع اخلطـرة، وقـد أنـشئت تلـك اللجنـة الفرعيـة يف عـام                   
واعتمــدت اللجنــة . اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي واليــة اللجنــة الرئيــسية كأعــضاء عــاملني 

. ٢٠٠٣، وصدق عليه اجمللـس يف عـام        ٢٠٠٢ديسمرب  /الفرعية النظام املتوائم يف كانون األول     
وتنفذ البلدان النظام اآلن، وفقا ملـا هـو مطلـوب يف خطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ، حبيـث يـصبح                      

ــول عــام  عــامال با ــوائم،     . ٢٠٠٨لكامــل حبل ــابع للنظــام املت ــاء القــدرات الت ــامج بن وأســس برن
املشترك بني اليونيتار ومنظمة العمل الدولية والربنامج املشترك بـني املنظمـات لـإلدارة الـسليمة                
للمــواد الكيميائيــة، أنــشطة شــراكات وهــو يقــدم الــدعم ملــساعدة البلــدان علــى إعــداد وتنفيــذ  

 .٢٠٠٨ لتحقيق هدف عام النظام املتوائم
 

 الزئبق والرصاص والكاديوم: الفلزات الثقيلة  
ــة، اســتنادا إىل       - ٤٤ ــامج األمــم املتحــدة للبيئ ــذي لربن ــدير التنفي طلــب جملــس اإلدارة إىل امل

العمل الـذي قـام بـه الفريـق العامـل املعـين بـالتقييم العـاملي للزئبـق يف دورتـه الثالثـة والعـشرين،                          
م إىل الدورة التالية للمجلس بشأن املعروض من الزئبق وجتارتـه والطلـب عليـه     إعداد تقرير يقد  

يف السوق العاملية، وطلب إليه أيضا أن ييسر إقامة شـراكات بـني احلكومـات واجلهـات املعنيـة                   
األخرى، باعتبار ذلك أحد الُنهج للحد من املخاطر اليت يـشكلها الزئبـق علـى صـحة اإلنـسان                   

وشـجع القـرار أيـضا احلكومـات     . يف حشد املوارد دعما لتلك الـشراكات     والبيئة، وأن يساعد    
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة والقطــاع اخلــاص علــى اختــاذ إجــراء   
فوري للحد من املخاطر اليت يشكلها وجود الزئبق يف املنتجات ويف العمليـات اإلنتاجيـة علـى                 

وقرر جملس اإلدارة أيضا أن جيـري تقـديرا للحاجـة           . العامليصحة اإلنسان والبيئة على الصعيد      
ــا، وإقامــة        ــة إصــدار صــك ملــزم قانون إىل اختــاذ إجــراء آخــر بــشأن الزئبــق، مبــا يــشمل إمكاني

ــام       ــد يف عـ ــيت ُتعقـ ــة، الـ ــه التاليـ ــراءات، يف دورتـ ــن اإلجـ ــري ذلـــك مـ ــراكات، وغـ . ٢٠٠٧شـ
اء اسـتعراض للمعلومـات العلميـة،       يتعلق بالرصاص والكـاديوم طلـب جملـس اإلدارة إجـر           وفيما

مـع التركيـز علـى انتقـال الرصـاص والكــاديوم بيئيـا علـى املـدى الطويـل، ومواصـلة املناقــشات           
 .املستقبلية بشأن ضرورة اختاذ إجراء عاملي فيما يتعلق هبما
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وحدد جملس إدارة برنامج البيئة يف دورته الرابعة والعشرين، مع اعترافه بالتقدم احملـرز               - ٤٥
يف إطــار برنــامج الزئبــق، األولويــات يف جمــال احلــد مــن املخــاطر النامجــة عــن انبعاثــات الزئبــق، 
وحث احلكومات على مجع معلومات عـن ُسـبل احلـد مـن املخـاطر النامجـة عـن املعـروض مـن                       
الزئبــق، وطلــب إىل املــدير التنفيــذي للربنــامج إعــداد تقريــر عــن انبعاثــات الزئبــق وُســبل تعزيــز  

وأنشأ جملس اإلدارة فريقـا عـامال خمصـصا مفتـوح العـضوية مكونـا مـن                 . تعلقة به الشراكات امل 
ممثلني للحكومات واجلهات املعنية لكي يستعرض ويقيم اخليارات فيما يتعلق بتحسني التـدابري             
الطوعية وإعداد صـكوك قانونيـة دوليـة جديـدة أو فيمـا يتعلـق بالـصكوك القائمـة، وطلـب إىل            

، هبــدف اختــاذ قــرار بــشأن ٢٠٠٩ائي يف دورة اجمللــس التاليــة، يف عــام الفريــق تقــدمي تقريــر هنــ
ويف الــدورة نفــسها، حــث جملــس اإلدارة اجلهــات املعنيــة علــى ســد الثغــرات املتعلقــة   . املــسألة

بالرصاص والكاديوم، وشجع احلكومات على احلد من خماطرمها على صـحة اإلنـسان والبيئـة،            
 .ج إعداد قائمة بالتدابري القائمة إلدارة املخاطروطلب إىل املدير التنفيذي للربنام

 
 االتفاقات البيئية املتعددة األطراف  

 ظلت جلنـة التجـارة والبيئـة ومنظمـة التجـارة العامليـة تعقـدان دورات                 ١٩٩٧منذ عام    - ٤٦
إعالمية سنوية بشأن االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، قدمت أمانات االتفاقـات فيهـا، ومـن       

ها دورتا ستوكهومل وروتردام، تقارير بشأن اجلوانب املختلفة املتـصلة بالتجـارة يف أعماهلـا،               بين
وكــان الغــرض مــن هــذه  . مبــا يف ذلــك املــساعدة التقنيــة، وبنــاء القــدرات، وتبــادل املعلومــات  

الدورات هو حتـسني فهـم آليـات االمتثـال واألحكـام املتعلقـة بتـسوية املنازعـات يف االتفاقـات                     
ومــن أصــل . ة املتعــددة األطــراف وقواعــد منظمــة التجــارة العامليــة، علــى وجــه اخلــصوصالبيئيــ
 اتفاقــا منــها اتفاقيتــا روتــردام واســتوكهومل، أحكامــا  ٢٠ مــن هــذه االتفاقــات، يتــضمن ٢٠٠

 تكليـــف باختـــاذ )١٥(، صـــدر يف إعـــالن الدوحـــة الـــوزاري٢٠٠١ويف عـــام . تتــصل بالتجـــارة 
إجراء مفاوضات بشأن العالقة بـني القواعـد املعمـول هبـا        ) أ: (راإلجراءات التالية، يف مجلة أمو    

ــة        ــات البيئي ــا يف االتفاق ــة احملــددة املنــصوص عليه ــة وااللتزامــات التجاري ملنظمــة التجــارة العاملي
ــددة األطــراف، و   ــات هــذه      ) ب(املتع ــني أمان ــتظم للمعلومــات ب ــادل املن ــشأن التب إجــراءات ب

ــات وجلــان منظمــة التجــارة ال   ــايري مــنح مركــز املراقــب    االتفاق ــشأن مع ــصلة وب ــة ذات ال . عاملي
ــادل         ــجع تب ــة، وُش ــدرات يف جمــايل التجــارة والبيئ ــاء الق ــة وبن ــساعدة التقني ــة امل ــرف بأمهي واعُت

 .اخلربات والتجارب املتعلقة باالستعراضات البيئية الوطنية
فاوضـات بـشأن   وداومت جلنة التجـارة والبيئـة، عـرب دوراهتـا االسـتثنائية، علـى عقـد م             - ٤٧

تلك املسائل، وأُفيد يف املؤمتر الوزاري اخلامس ملنظمـة التجـارة العامليـة، املعقـود يف املكـسيك،                  
__________ 

 .، املرفقA/C.2/56/7انظر  )١٥( 
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وكان هناك اتفـاق عـام علـى أن األشـكال           . ، عن إحراز بعض التقدم    ٢٠٠٦سبتمرب  /يف أيلول 
ــة واالتفاقــات البي     ــادل املعلومــات بــني منظمــة التجــارة العاملي ــة املتعــددة  القائمــة للتعــاون وتب ئي

ــتعني حتــسينها   ــدعوة إىل بعــض    . األطــراف أثبتــت جــدواها وي ــة قــد وجهــت ال وكانــت اللجن
، ٢٠٠٣أمانــات هــذه االتفاقــات بــصفة خمــصوصة، حلــضور دورتيهــا االســتثنائيتني يف عــام         

ــاون      ــك التع ــل يف أن يتواصــل ذل ــن األم ــرب ع ــتثنائية    . وأُع ــا االس ــة، يف دورهت ونظــرت اللجن
، وعقـب اسـتئناف جولـة الدوحـة، يف اقتـراح تقـدمت              ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢ و   ١املعقودة يف   

بــه الواليــات املتحــدة بــشأن تبــادل املعلومــات بــني أمانــات االتفاقــات وجلــان منظمــة التجــارة   
وتنــاول االقتــراح أيــضا مــسألة مــنح االتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطــراف   . العامليــة ذات الــصلة

واقترحـت الواليـات املتحـدة أيـضا مـنح سـبع مـن أمانـات                . مركز املراقب لـدى جلـان املنظمـة       
االتفاقات مركز املراقـب الـدائم، بـدال عـن املركـز املؤقـت احلـايل، خـالل مـا تبقـى مـن جولـة                          

ــة، الــذي ُعقــد يف    . الدوحــة ــايل للــدورة االســتثنائية للجن ــار٤ و ٣ويف االجتمــاع الت مــايو / أي
 املراقـب لالتفاقـات لـدى منظمـة التجـارة           ، قدم رمسيا اقتراح كندي بشأن مـنح مركـز         ٢٠٠٧

العاملية، ويرمي االقتراح إىل سد الفجوة بني خمتلف االقتراحات املتعلقة هبذه املـسألة يف أعمـال                
 .املنظمة

 
 االجتاهات املستقبلية والقضايا املستجدة -رابعا  

تمـاد النـهج    ، وفـر اع   ٢٠٠٤باإلضافة إىل بدء نفاذ اتفـاقييت اسـتكهومل وروتـردام عـام              - ٤٨
ــة يف    ــة للمــواد الكيميائي ــر /شــباطاالســتراتيجي لــإلدارة الدولي ــا ٢٠٠٦عــام فرباي  زمخــا حقيقي

ــة         ــواد الكيميائي ــل يف ضــمان اســتعمال امل ــستدامة املتمث ــة امل ــاملي للتنمي ــة الع ــؤمتر القم هلــدف م
ن وإنتاجهــا بطرائــق تقلــل إىل أدىن حــد ممكــن مــن اآلثــار الــسلبية الــشديدة علــى صــحة اإلنــسا 

وأبـرز اعتمـاد ذلـك النـهج أيـضا الفجـوة الواسـعة              . ٢٠٢٠والبيئة وذلك يف موعد أقصاه عـام        
القائمــة بــني الــدول املتقدمــة النمــو والــدول الناميــة مــن حيــث القــدرة علــى تنفيــذ الــسياسات   

 وإحراز أي تقـدم ُيعتـد بـه فيمـا يتعلـق بـإدارة املـواد الكيميائيـة                 . املتصلة بإدارة املواد الكيميائية   
على الصعيد الوطين سيتوقف يف هناية املطـاف علـى تـوفري املـساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات يف                     

دعمـا  ) داخلية وخارجية علـى حـد سـواء       (الدول النامية، اليت ستحتاج إىل موارد مالية إضافية         
 .للجهود الوطنية

، ٢٠٠٤ عـام    ومنذ انعقاد املؤمتر األول لألطـراف يف اتفـاقييت اسـتكهومل وروتـردام يف              - ٤٩
مـن  “ أوجـه التـآزر بـني أمانـات اتفاقيـات املـواد الكيميائيـة والنفايـات               ”ُبحثت بنشاط مـسألة     

ومتخـضت تلـك    . أجل حتسني التعاون فيما بني أمانـات اتفاقيـات بـازل وروتـردام واسـتكهومل              
 اجلهود عن تشكيل فريق عامل مشترك ُيعىن بتحسني التعـاون والتنـسيق فيمـا بـني االتفاقيـات،                 
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وأنيطت به مهمة إعداد توصيات مـشتركة تتعلـق بتحـسني التعـاون والتنـسيق، لكـي تقـدم إىل                    
وقـد توصـل الفريـق العامـل املـشترك يف اجتماعـه       . مؤمترات األطراف اخلاصة بتلك االتفاقيـات  

 إىل اتفــاق خبــصوص قائمــة غــري شــاملة باألهــداف    ٢٠٠٧مــارس /آذاراألول الــذي ُعقــد يف  
األنـشطة  ) أ: (واتفق أيضا علـى ثـالث فئـات رئيـسية هـي           . لعمله املستقبلي واملبادئ التوجيهية   

األنــشطة الراميــة إىل زيــادة حتــسني التعــاون     ) ب(اجلاريــة فعــال مــن أجــل حتــسني التعــاون؛      
. األنشطة املتعلقـة باختـاذ القـرارات والرقابـة       ) ج(والتنسيق على الصعيدين اإلداري والربناجمي؛      

فريق العامل تركيزا رئيسيا على األنشطة اليت تندرج ضـمن الفئـتني    ويف ذلك االجتماع ركز ال    
ومـن املـرجح أن يعقـد     ). أ(واتفق على إعادة النظر يف األنشطة املندرجة يف الفئة          ) ج(و  ) ب(

 .٢٠٠٧ديسمرب / األولكانونالفريق العامل املشترك اجتماعه املقبل يف 
، بعـد ثـالث سـنوات       ٢٠٠٦ديـسمرب   /ول األ كـانون  ١٨واعتمد الربملان األورويب يف      - ٥٠

. من املفاوضات، قانونا شامال يتعلق بصنع املواد الكيميائيـة وتـسويقها واسـتريادها واسـتعماهلا              
ويهدف هذا التشريع التنظيمي املتعلق بتسجيل وتقييم املواد الكيميائية وإصـدار التـراخيص هلـا          

 الــسلبية الــشديدة للمــواد الكيميائيــة    وتقييــدها إىل محايــة املــستهلكني والبيئــة مــن التــأثريات     
ــسيارات واحلواســيب    ــدهان واملنظفــات وال ــه فــإن  . املوجــودة يف منتجــات مــن قبيــل ال ومبوجب

 مادة كيميائية ُتنتج يف االحتاد األورويب أو يستوردها سـيجري تـسجيلها يف غـضون       ٣٠ ٠٠٠
 لالختبـار املـواد   وستخـضع . السنوات العـشر املقبلـة لـدى وكالـة مركزيـة سُتنـشأ يف هلـسنكي           

وسـتجري تـدرجييا    . الكيميائية األكثـر خطـورة، وسـيتطلب اسـتعماهلا احلـصول علـى تـرخيص              
تصفية املواد الكيميائيـة الثابتـة، املتراكمـة أحيائيـا والـسامة، إذا مـا وجـدت هلـا بـدائل مناسـبة؛            

شريع ويلقـي التـ   . وإال سيتعني على الشركات تقدمي خطـة هتـدف إىل اسـتحداث تلـك البـدائل               
التنظيمــي عــبء اإلثبــات علــى عــاتق الــصناعات الكيميائيــة، مــع إســناد مــسؤولية الرقابــة إىل     

وستخضع للفرز مبوجب القانون آالف املواد الكيميائية اليت مـا زالـت تـستخدم              . القطاع العام 
ومـــن املتوقـــع أن يبـــدأ نفـــاذ ذلـــك التـــشريع التنظيمـــي يف       . منـــذ ســـنوات بـــدون اختبـــار   

 .٢٠٠٧يونيه /حزيران ١
للتنميـة الـصناعية     املتحـدة    األمـم ويتمثل أحد األنـشطة الرئيـسية الـيت تقـوم هبـا منظمـة                - ٥١

ــإلدارة الدو ”فيمــا يتعلــق بتــشجيع   ــة للمــواد الك لالنــهج االســتراتيجي ل ــةي ــرويج “يميائي  يف الت
لنمــوذج جتــاري لتــأجري املــواد الكيميائيــة بواســطة شــبكة عامليــة لإلنتــاج األنظــف، هــو منــوذج  

وجه حنو اخلدمات حيول التركيز من زيـادة أحجـام مبيعـات املـواد الكيميائيـة إىل هنـج القيمـة                     م
فاملنتج يبيع أساسـا املهـام الـيت تؤديهـا املـواد الكيميائيـة، وتـشكل الوحـدات الوظيفيـة                    . املضافة

ع للتنميـة الـصناعية حاليـا، باالشـتراك مـ         املتحـدة    األمـم وتنفـذ منظمـة     . األساس الرئيسي للدفع  
ويف . آخرين، مـشاريع جتريبيـة لتـأجري املـواد الكيميائيـة يف االحتـاد الروسـي ومـصر واملكـسيك              
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هذا النموذج التجاري، تتوىل اجلهة املوردة املسؤوليات املترتبة على استعمال املـواد الكيميائيـة              
تجريبيـة  والنتائج اليت متخضت عنها هذا املشاريع ال      . وإعادة تدويرها ومعاجلتها والتخلص منها    

مشجعة للغاية وتظهر أن تأجري املواد الكيميائية ميثل مكسبا جلميع األطراف، حيـث ُتـستخدم               
 .املواد الكيميائية بكفاءة أفضل، وتنخفض خماطرها على صحة اإلنسان والبيئة

 
 االستنتاجات والتوصيات -خامسا  

يهـا املئـات كـل سـنة،        هناك آالف من املواد الكيميائية متاحـة يف األسـواق، تـضاف إل             - ٥٢
يشكل حتديا هائال أمام احلكومات، ال سيما حكومات البلـدان الناميـة، فيمـا يتعلـق برصـد                   مما

ــواطين تلــك         ــة مل ــاة اليومي ــها أساســية يف احلي ــيت حيتمــل أن تكــون خطــرة ولكن ــواد ال وإدارة امل
. جـات اخلطـرة  وبـشكل عـام، اسـتخدم يف املاضـي هنـج جمـزأ يف التعامـل مـع إدارة املنت          . البلدان

ولكن يف هنج اإلدارة طوال عمر املادة الكيميائية الذي يهدف إىل حتقيق إدارة فعالـة للمخـاطر           
من خالل دورة عمر املادة الكيميائية، بـدءا مـن إنتاجهـا مـرورا باسـتعماهلا ومعاجلتـها وانتـهاء                    

تيجياهتا اإلمنائيـة   بالتخلص من النفايات، من املهم أن تنفذ الدول األعـضاء تنفيـذا كـامال اسـترا               
، علـى النحـو الـذي أقـره        ٢٠٢٠الوطنية متاشيا مع ذلـك النـهج مـن أجـل حتقيـق أهـداف عـام                  

 .مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة
 ١التوصية   

قد يرغب اجمللس يف أن يوصـي الـدول األعـضاء بتنفيـذ اسـتراتيجياهتا اإلمنائيـة الوطنيـة                    - ٥٣
 املتعلقة باسـتعمال املـواد الكيميائيـة وإنتاجهـا     ٢٠٢٠ أهداف عام تنفيذا كامال من أجل حتقيق  

بطرائــق تفــضي إىل التقليــل إىل أدىن حــد مــن التــأثريات الــسلبية الــشديدة علــى صــحة اإلنــسان 
 .والبيئة
والتطـــورات اإلجيابيـــة الـــيت حـــدثت مـــؤخرا يف جمـــال اإلدارة الـــسليمة بيئيـــا للمـــواد    - ٥٤

تنفيذ اتفاقييت روتـردام واسـتكهومل واعتمـاد النـهج االسـتراتيجي            الكيميائية اخلطرة، من خالل     
احلاجـة املاسـة للمـساعدة       إىل، تـشري مجيعهـا      ٢٠٠٦ يف عـام     لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيـة    

التقنية وبناء القدرات لكي تتمكن البلدان النامية لـيس فحـسب مـن االمتثـال لآلليـات الدوليـة                   
وسـيظل  . ملزيـد مـن التقـدم علـى الـصعيد الـوطين يف ذلـك اجملـال                القائمة بـل أيـضا مـن إحـراز ا         

التوسع يف أنـشطة بنـاء القـدرات مرهونـا بتـوافر مـوارد ماليـة جديـدة وكـبرية مـن أجـل تقـدمي                          
 .الدعم لألنشطة املضطلع هبا على الصعيد الوطين يف إدارة املنتجات الضارة بالصحة والبيئة



A/62/78 
E/2007/62  
 

07-33749 23 
 

 ٢التوصية   
أن يوصــي الوكــاالت املتعــددة األطــراف والثنائيــة مبواصــلة قــد يرغــب اجمللــس يف  - ٥٥

تعزيز أنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية يف البلدان النامية وأن حيث الوكاالت املاحنـة              
على تقدمي موارد مالية إضافية دعما للجهـود الوطنيـة الراميـة إىل حتـسني اإلدارة الـسليمة               

 .بيئيا للمواد الكيميائية اخلطرة
أقامت اتفاقية روتردام نظاما فعاال يهـدف إىل تفـادي العديـد مـن املمارسـات اخلطـرة                   - ٥٦

. الــيت جــرت خــالل العقــود املنــصرمة، حيــث كــان النــاس أقــل وعيــا بأخطــار املــواد الكيميائيــة
وزودت االتفاقيــة األطــراف، ال ســيما يف البلــدان الناميــة، بــاألدوات الالزمــة حلمايــة مواطنيهــا 

وتستطيع احلكومات اآلن حتديد مـا تريـد اسـترياده مـن مـواد              . هتا للمواد الكيميائية  وتعزيز إدار 
ميكن أن تكون خطرة، وتلك اليت جيب أال تستوردها وذلك لعدم قدرهتا علـى إدارهتـا بطريقـة               

ــة ــا أو بــشكل آخــر، مبوجــب     . مأمون كــذلك يف ضــوء املعلومــات اإلضــافية املتاحــة، إلكتروني
يائيـة األخـرى مـن قبيـل اتفـاقييت روتـردام واسـتكهومل، تنتفـي احلاجـة إىل                   اتفاقيات املواد الكيم  

قـد رأى، يف التوصـيات الـواردة يف تقريـره عـن اسـتعراض                العام   األمنينشر القائمة، وإن كان     
 .الواليات، أن القائمة حققت الغرض منها على خري وجه على مر السنني

 ٣التوصية   
يف أن يوصـي بإلغـاء واليـة حتـديث القائمـة بانتظـام،             قد يرغب اجمللس يف أن ينظـر         - ٥٧

 .٣٧/١٣٧ العامة اجلمعيةعلى النحو الوارد يف قرار 
 


