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  االقتصادي واالجتماعياجمللس   العامةاجلمعية
 ٢٠٠٤الدورة املوضوعية لعام   الدورة التاسعة واخلمسون

 ٢٠٠٤يوليه / متوز٢٣ -يونيه / حزيران٢٨نيويورك،   * من القائمة األولية٨٨البند 
 **من جدول األعمال املؤقت) هـ (١٣البند   التنمية املستدامة

   البيئة:  والبيئيةاملسائل االقتصادية  
 املنتجات الضارة بالصحة والبيئة  
 تقرير األمني العام  

 وجزامل 
، الـذي طُلـب فيـه مـن األمـني           ٣٩/٢٩٩ُيقدم هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامـة          

قريـرا كـل ثـالث سـنوات عـن          العام أن يقدم إليها من خالل اجمللس االقتصادي واالجتماعي ت         
املنتجــات الضــارة بالصــحة والبيئــة، مبــا يف ذلــك نشــر القائمــة املوحــدة للمنتجــات الــيت حتظــر   

. أو بيعهـــا أو الـــيت تســـحبها أو تفـــرض عليهـــا قيـــودا صـــارمة      /احلكومـــات اســـتهالكها و 
ــواد      وجيـــري ــة علـــى املـ ــة التقييديـ ــرارات التنظيميـ ــدة الـــيت تتضـــمن القـ ــة املوحـ ــداد القائمـ إعـ

والصــيدالنية بالتعــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة ومنظمــة الصــحة العامليــة،     الكيميائيــة
كجــزء مــن اجلهــود الــيت ُتبــذل لنشــر املعلومــات عــن املنتتجــات الضــارة بالصــحة والبيئــة علــى 

 .الصعيد الدويل

 

 * A/59/150 و Corr.1. 
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ويلقي التقريـر نظـرة عامـة علـى األنشـطة الـيت تضـطلع هبـا مؤسسـات منظومـة األمـم                        
تحــدة والتطــورات الرئيســية األخــرى يف جمــال اإلدارة الســليمة بيئيــا للمــواد الكيميائيــة منــذ   امل

ويتضـمن التقريـر أيضـا توصـيات        . ٢٠٠١صدور اسـتعراض الـثالث سـنوات السـابق يف عـام             
 .للعرض على اجمللس االقتصادي واالجتماعي
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 مقدمة -أوال  
ــا   - ١ ــة، يف قرارهـ ــة العامـ ــانون األول١٧ املـــؤرخ ٣٧/١٣٧طلبـــت اجلمعيـ ديســـمرب / كـ

، إىل األمــني العــام إعــداد قائمــة موحــدة باملنتجــات الــيت حتظــر احلكومــات اســتهالكها  ١٩٨٢
، وذلـك بنـاء   )١(عليهـا قيـودا صـارمة أو ال توافـق عليهـا         أو بيعها أو تقوم بسحبها أو تفرض        /و

، ٣٩/٢٢٩ويف القـرار    . على األعمال اليت مت االضطالع هبا فعال داخل منظومة األمم املتحـدة           
ــة العامــة، يف مجلــة أمــور، إصــدار   ١٩٨٤ديســمرب / كــانون األول١٨املــؤرخ  ، قــررت اجلمعي

ومات وغريها من املستعملني بطريقة متكـن       قائمة موحدة مستكملة سنويا وإتاحة بياناهتا للحك      
االسـتعراض املسـتمر،     شـكل القائمـة قيـد        يمن مث، أُبق  و. من الوصول املباشر إليها باحلواسيب    

من أجل حتسـينه، بالتعـاون مـع األجهـزة واملؤسسـات واهليئـات ذات الصـلة يف منظومـة األمـم                
ملكتسبة، ومـا تعـرب عنـه احلكومـات         املتحدة، مع مراعاة الطابع التكميلي للقائمة، واخلربات ا       

ووفقا للقرار نفسه، طُلب إىل األمني العام أن يزود اجلمعية العامـة يف دورهتـا احلاديـة       . من آراء 
ــك، مــن خــالل اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي،        واألربعــني، وكــل ثــالث ســنوات بعــد ذل

 .باملعلومات املتصلة بتنفيذ القرارين املشار إليهما أعاله
بشــأن القائمــة ) ٢٠٠١/٣٣(اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي األخــري  مــال بقــرار عو - ٢

املوحدة، الذي طلب فيه اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي إىل األمـني العـام أن يبحـث إمكانيـة                   
 إضـافة إىل إعـدادها للطبـع، إلتاحـة     -نترنت، ُبذلت جهود خاصة إلنشر بيانات القائمة على ا  

وقد أُدرجت الطبعة الثامنة من القائمـة يف موقـع          . نترنتإلد ذلك على ا   الطبعة املقرر نشرها بع   
ومنــذ ذلــك .  علــى ســبيل التجربــة٢٠٠٣ســبتمرب /اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف أيلــول 

نترنــت، ومــا زال جيــري يف  إلالتــاريخ، أُدرجــت طبعتــان أخريــان مــن القائمــة املوحــدة علــى ا   
نترنت مـن خـالل منشـور ُيعـرض         إلإليها عن طريق ا   الوقت نفسه حبث إمكانية إتاحة الوصول       

 .للبيع
للقائمة املوحـدة،   السابع  وقد أُعد هذا التقرير، الذي يغطي استعراض الثالث سنوات           - ٣

ــا أعـــاله لاســـتجابة   ٣٨/١٤٩( والقـــرارات األخـــرى للجمعيـــة العامـــة  لقـــرارات املشـــار إليهـ
وهــو يــوفر استعراضــا . )١٩٨٨/٤١(ولقــرار اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  ) ٤٤/٢٢٦ و

عامـا للتطـورات الرئيسـية خـالل الفتـرة األخـرية، الـيت أُبلغـت عنـها مؤسسـات منظومـة األمــم            
املتحدة بشأن املنتجات الضارة بصحة اإلنسان والبيئة، ويقدم مقترحـات بشـأن التـأثري احملتمـل          

ضـمن التقريـر وصـفا    يتكمـا  . هلذه التطورات علـى شـكل القائمـة املوحـدة وحمتوياهتـا ونطاقهـا             
. ومنـــط توزيعهـــااملوحـــدة للتعـــديالت الـــيت أُدخلـــت علـــى اجلـــدول الـــزمين إلنتـــاج القائمـــة   

 .يتضمن التطورات النشطة يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كما
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 استعراض القائمة املوحدة -ثانيا  
 الشكل والنطاق واحملتويات -ألف  

لشكل القائمة املوحدة وحمتواهـا إىل إمكانيـة توسـيع          أدت عملية االستعراض املستمرة      - ٤
ويف حــني ظلــت القائمــة ســهلة القــراءة والفهــم، عمــال بقــرار   . مــدى مشوهلــا ونطــاق تغطيتــها 

، فقد طرأت زيـادة منتظمـة يف عـدد املنتجـات املدرجـة واحلكومـات                ٣٧/١٣٧اجلمعية العامة   
 حــني غطــت الطبعــة األوىل مــن يففمــثال، . املبلغــة مــع صــدور كــل طبعــة جديــدة مــن القائمــة

 حكومة للتنظيم، فإن الطبعتني األخريتني تغطيـان حنـو          ٦٠ منتج ختضعها    ٥٠٠القائمة أقل من    
ــعها    ١ ١٠٠ ــة ختضـ ــواد الكيميائيـ ــيدالنية واملـ ــرات الصـ ــن املستحضـ ــتج مـ ــة ١١٣ منـ  حكومـ

 .إلجراءات تنظيمية
والقائمــة .  جــوهريوقــد ظــل نطــاق املعلومــات الــواردة يف القائمــة دون أي تغــيري       - ٥

يغطـي اجلـزء األول، الـذي جتمعـه األمـم املتحـدة ومنظمـة الصـحة العامليـة           . مقسمة إىل جـزأين   
ــب          ــن جان ــة املتخــذة م ــة التقييدي ــرارات التنظيمي ــة، نصــوص الق ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم وبرن

كثـر مـن    الوحيـدة املكـون واملتضـمنة أل      (السلطات الوطنية املختصة بشأن املنتجات الصيدالنية       
ــة  ) مكــون ــة (واملنتجــات الكيميائي ــتم   ). والصــناعيةالزراعي ــا املنتجــات االســتهالكية، فــال ي أم

وال تـــدرج املـــؤثرات العقليـــة . إدراجهـــا إال إذا اعُتـــربت خطـــرة بســـبب تركيبـــها الكيميـــائي 
واملخــدرات، الــيت تغطيهــا االتفاقيــات الدوليــة، إال يف احلــاالت الــيت خيطــر فيهــا أحــد البلــدان    

ظمة الصحة العاملية إما بأن املـادة املعنيـة ختضـع لرقابـة أشـد صـرامة ممـا تـنص عليـه االتفاقيـة                         من
املادة قد أُخضعت للرقابة الوطنية قبل النظـر يف إدراجهـا يف القائمـة    أن الدولية ذات الصلة، أو   

، الــيت وال تشــمل القائمــة كــثريا مــن املــواد الكيميائيــة الصــناعية الشــائعة االســتعمال   . الدوليــة
ــا         ــرض املهــين هل ــن التع ــه م ــة حــدودا للنطــاق املســموح ب ــوفر . وضــعت الســلطات الوطني وتت

وباملثـل، تنظـر جلنـة      . )٢(املعلومات خبصوص هذه املنتجات يف منشورات منظمة العمل الدوليـة         
 يف املعلومات املتعلقـة بـاملواد الـيت تضـاف إىل            )٣(منظمة الصحة العاملية  /مدونة األغذية والزراعة  

وتتضمن املعلومات التنظيمية أيضـا إشـارات       . ألغذية، واليت تقع خارج نطاق القائمة املوحدة      ا
إىل الوثائق املرجعية القانونية والتنظيمية ذات الصلة اليت تتـيح للمسـتخدم التحقـق مـن السـياق                  

 وتوجـد أيضـا مراجـع للدراسـات العلميـة والتقنيـة الـيت             . القانوين هلذه األنظمة ونطاق تطبيقهـا     
وفضـال عـن ذلـك، تشـمل القائمـة          . جتريها املنظمات الدولية فيما يتعلـق باملنتجـات الكيميائيـة         

فهـرس باألمسـاء العلميـة     : إضـافة إىل ثالثـة فهـارس      فهرسا أجبديا وآخر حبسـب املنـتج،        املوحدة  
العالمات التجارية وثالث رتبت فيـه املنتجـات حبسـب رقـم القيـد يف               /خر باألمساء آوالدارجة و 

 .امللخصات الكيميائيةسجل 
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ــة        - ٦ ــات إيضــاحية خبصــوص اإلجــراءات التنظيمي ــة تعليق ــة الصــحة العاملي ــدم  منظم وتق
وتتضمن هذه التعليقات معلومات مفيدة تـبني       . املتخذة بشأن مجيع املنتجات الصيدالنية تقريبا     

يحـة بـذلك    مواقف احلكومات من إجراءاهتا التنظيمية يف ضوء األولويات الوطنيـة املختلفـة، مت            
يتسـىن لربنـامج األمــم املتحـدة للبيئــة    غـري أنــه  . شـرحا للسـياق الــذي تـتم فيـه هــذه اإلجـراءات     

دء تعليقـات مماثلـة علـى اإلجـراءات التنظيميـة املتصـلة       بـ الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية إ   أو
يائيـة وتعـدد    باملواد الكيميائية بسبب ضخامة عدد املنتجات اليت تـدخل فيهـا هـذه املـواد الكيم               

ــا ــا . تطبيقاهت ــة        أم ــورة املشــمولة باتفاقي ــة احملظ ــواد الكيميائي ــات وامل ــدات اآلف ــا خيــتص مببي فيم
روتردام، فإن وثـائق توجيـه صـنع القـرار، الـيت تعـدها أمانـة االتفاقيـة، تتـيح معلومـات مفصـلة                        

 .اإلجراء التنظيمياختاذ تشتمل على ملخصات للمخاطر والفوائد ومربرات 
اجلزء الثاين من القائمة املعلومات التجارية املتعلقة بنسبة كبرية من املنتجـات            من  يتضو - ٧

وتقــوم األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة بتجميــع البيانــات  . املدرجــة يف اجلــزء األول مــن القائمــة 
التجاريــة مــن املصــادر العامــة املتاحــة، وتشــمل هــذه البيانــات معلومــات عــن اجلهــات املنتجــة   

وأمسائها النوعيـة، واألمسـاء التجاريـة، مـىت كانـت متـوفرة، الـيت يـتم حتتـها تسـويق                     للمعلومات  
وتشـمل القائمـة فقـط اسـم الشـركة األم وموقعهـا، حـىت               . هذه املنتجات يف مجيع أرجاء العامل     

ويبـذل جهـد مـع اجلهـة املنتجـة املعنيـة       . إذا كان املنتج الفعلـي شـركة فرعيـة تقـع يف بلـد آخـر            
 .لبيانات التجارية اجملمعة قبل طبعها يف القائمةللتحري عن صحة ا

وإدراكا ألن مجيع املستحضرات الصـيدالنية والكيميائيـة تنطـوي علـى أخطـار حمتملـة                 - ٨
إن مل تستعمل على النحو الصحيح، فإنه جيدر التنويه بعدد من االعتبارات الـيت ميكـن أن تـؤثر            

الــيت يتخــذها عــدد حمــدود مــن احلكومــات  إن القــرارات ‘١’: علــى حمتويــات القائمــة املوحــدة
يتعلق مبنتج معني قد ال تكون ممثلة للسياسات الـيت تنتـهجها حكومـات أخـرى، ال سـيما                    فيما

 إن عدم إدراج اسم منـتج       ‘٢’فيما خيص االعتبارات املتباينة يف العالقة بني اخلطورة والفائدة؛          
ــني      ــد مع ــتعمال يف بل ــدة االس ــة املنتجــات املقي ــتعماله   معــني يف قائم ــين بالضــرورة أن اس  ال يع

مسموح به يف ذلك البلد؛ وقـد يكـون معنـاه، بـاألحرى، أن القـرار التنظيمـي ذا الصـلة حلظـر                       
استعماله مل يبلغ بعد لألمم املتحدة، أو ملنظمة الصحة العاملية، أو برنامج األمم املتحـدة للبيئـة؛       

بيـدات اآلفـات، الـيت تكـون يف كـثري        قد يعين األمر بالنسبة للمستحضـرات الصـيدالنية وم         ‘٣’
 . للتسجيل بعدمن األحيان خاضعة إلجراءات التسجيل اإللزامية، أن املنتج مل يقدم

وكمــا ذكــر آنفــا، ُجمعــت املعلومــات الــواردة يف القائمــة املوحــدة عــن املنتجــات           - ٩
ليـات تبـادل    الصيدالنية بواسطة  منظمة الصحة العاملية، اليت تقوم جبمعها ونشرها من خـالل آ             

ــدة،  ــة    )١(: فيمــا تشــمل تشــمل عدي ــة العقــاقري الــذي يتعــاون يف مراقب ــدويل ملراقب ــامج ال  الربن
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تفاعالت العقاقري ذات التأثري السليب املثرية للشـك بغـرض التعـرف يف أبكـر وقـت ممكـن علـى                     
مســؤولية أي عقــار يف التســبب يف آثــار غــري مرغــوب فيهــا ومل تكتشــف يف أثنــاء الدراســات    

 نظام  منظمة الصـحة العامليـة يف إصـدار الشـهادات املتعلقـة               )٢(لينكية اليت أجريت عليه؛     االك
جبــودة املنتجــات الصــيدالنية املتداولــة يف التجــارة الدوليــة والــيت يــتعني علــى البلــد املصــدر           

. يصدر على أساسه، عند الطلب، شهادات بشـأن العقـاقري املسـتوفية ملعـايري مراقبـة اجلـودة                  أن
ان هناك منتج غري مصرح ببيعه أو توزيعه يف البلد املصدر، وجـب ذكـر األسـباب الـيت                   وإذا ك 

 تتضــمن )٣(أدت إىل ذلــك صــراحة والكشــف عــن أســباب رفضــه، إن كــان قــد رفــض؛         
ــدول         ــن ال ــواردة م ــات ال ــة املعلوم ــة الصــحة العاملي ــيت تصــدرها منظم ــة ال املنشــورات اإلعالمي

أي قرار حبظر إمكانية احلصول على عقـار        مبا يف ذلك    ها  األعضاء بشأن سالمة العقاقري وفعاليت    
د منها، وأي قرار برفض املوافقة على عقـار جديـد وأي موافقـة مصـحوبة                حيمستعمل فعال أو    
 .بأحكام تقييدية

ــلة      - ١٠ ــة والبيانـــات املتصـ ــبري مـــن املنتجـــات الكيميائيـ ــدد كـ  وهنـــاك معلومـــات عـــن عـ
 من برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، ومسـتقاة مـن مصـادر                واملدرجة يف القائمة املوحدة مقدم     هبا

 القانوين للسجل الدويل للمواد الكيميائية احملتملة السـمية والبيانـات           لفعديدة، وخباصة من امل   
غــري أن برنــامج األمــم . املقدمــة مبوجــب اإلجــراء األصــلي الطــوعي للموافقــة املســبقة عــن علــم

، عنـدما  ١٩٩٨ويف عـام  . سـتكمال امللـف القـانوين    عـن ا ١٩٩٥املتحدة للبيئة توقـف يف عـام     
 - املنفــذ وفقــا ألحكــام اتفاقيــة روتــردام -أبطــل اإلجــراء املؤقــت للموافقــة املســبقة عــن علــم  

العمل باإلجراء األصلي للموافقة املسبقة عن علم، اتضح أن اإلشعارات اخلاصة بإجراء احلظـر              
راء األصلي للموافقة املسبقة عـن علـم كانـت          أو التقييد الشديد اليت سبق تقدميها مبوجب اإلج       

كلها تقريبا غري مستوفية للشروط اجلديدة لتقدمي املعلومات، بصورهتا الواردة يف املرفـق األول              
ومن مث، فإن أمانة االتفاقية ال تعتـد بصـالحية إشـعارات احلظـر              . التفاقية روتردام امللزمة قانونا   

وألن عــدد املنتجــات املشــمولة . ية لشــروط االتفاقيــةأو التقييــد الشــديد إال إذا كانــت مســتوف 
ــد االســتمرار يف تقــدمي معلومــات عــن        ــإن مــن املفي ــا، ف ــزال حمــدودا إىل حــد م ــة ال ي باالتفاقي
منتجات حمددة معينة من خالل القائمة املوحدة إىل أن يتسىن للعملية اليت تـتم يف إطـار اتفاقيـة                   

 .ه املنتجات واختاذ قرار بشأهناروتردام استعراض عملية إدراج لكثري من هذ
وفيما يتصل بعدم التماثل بني العـدد الصـغري مـن املنتجـات الكيميائيـة املشـمولة حاليـا                 - ١١

ــائيني   ــاقني الكيميـ ــردام (يف االتفـ ــتوكهومل ا و٣٧روتـ ــات   ) ١٢سـ ــن املنتجـ ــبري مـ ــدد الكـ والعـ
ــة املدرجــة يف القائمــة املوحــدة    ــر مــن  (الكيميائي ــتج٥٠٠أكث باإلشــارة أن إضــافة  ، جيــدر ) من

منتجــات جديــدة يف إطــار االتفــاقيتني ســوف يســتغرق وقتــا أطــول، بســبب متطلباهتمــا امللزمــة 
قانونا، وتركيزمها على منتجات معينـة ومعـايري صـارمة فيمـا يتعلـق بـإدراج منتجـات جديـدة،                    
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طلبــت القائمــة املوحــدة صــك غــري أن . يف ذلــك تقــدمي وثــائق حتتــوي علــى تفاصــيل كــثرية مبــا
ــا    ــة إعــداده يف قراره ــة العام ــرارات أخــرى، و ٣٧/١٣٧اجلمعي ــه األساســي هــو نشــر    وق هدف

املعلومــات املتاحــة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة عــن املنتجــات الضــارة بالصــحة والبيئــة الــيت   
 .اختذت احلكومات بشأهنا إجراءات تنظيمية على أكرب عدد ممكن من املتلقني

 يــتم نشــر ملخصــات اإلشــعارات املتصــلة بــاإلجراءات   وجيــدر باإلشــارة أيضــا أنــه ال  - ١٢
وتردام إال إذا كانت مسـتوفية جلميـع عناصـر املعـايري املبينـة              رالتنظيمية اليت تتلقاها أمانة اتفاقية      

وبغـض النظـر عـن      . يف املرفق األول التفاقية روتردام؛ وإمنا تعمم عنها معلومات حمـدودة فقـط            
يـة، فـإن كـل إخطـار مـن هـذه اإلخطـارات يعتـرب صـحيحا يف                   القرار الذي تتخذه أمانـة االتفاق     

 .حدود البلد املصدر له، ومن مث فإنه يكون مستوفيا لشروط اإلدراج يف القائمة
 

 استخدام القائمة املوحدة ونشرها وإتاحة الوصول إليها عن طريق احلواسيب -باء  
يف قــراري اجلمعيــة ملــبني اوقـد أويل اهتمــام شــديد لنشــر القائمــة املوحـدة علــى النحــو    - ١٣

 -ومل يســاعد تقســيم القائمــة إىل جــزأين يصــدران منفصــلني  . ٤٤/٢٢٦ و ٣٩/٢٢٩العامــة 
ــة     ــات  -أحــدمها للمستحضــرات الصــيدالنية واآلخــر للمــواد الكيميائي  يف إعــداد قواعــد البيان

الضخمة واملتنامية فحسب، ولكنه أتاح أيضا طبع عدد حمدود مـن النسـخ حبسـب حاجـة كـل            
موعــة مــن املســتخدمني وبــذلك ســاعد يف توزيــع املنشــور علــى جمموعــة أكثــر تركيــزا مــن     جم

 .املستخدمني كل سنة
وال تزال القائمة املوحدة تقـدم، بأسـلوب موحـد، معلومـات عـن القـرارات التنظيميـة           - ١٤

وتعـد  . اليت تتخذها احلكومات خبصوص جمموعة من املنتجات الصيدالنية والكيميائية        التقييدية  
القائمة يف حد ذاهتا مصـدرا معترفـا بـه ملعلومـات قيمـة تتـيح للحكومـات ضـمان الوصـول إىل                     
املعلومات اليت ميكن أن تفيد يف اختاذ إجراءات تقييدية مناسبة الستعمال املنتجـات الصـيدالنية               

وعـالوة علـى ذلـك، فـإن تـوفري معلومـات عـن             . والكيميائية يف ضوء ظروفهـا الوطنيـة اخلاصـة        
ــة وييســر          األمســاء  ــة القائم ــن قيم ــد م ــذه املنتجــات، يزي ــها تســويق ه ــتم حتت ــيت ي ــة، ال التجاري

استخدامها للسلطات الوطنيـة وغريهـا مـن اجلهـات الـيت تعـىن برصـد هـذه األنشـطة مـن أجـل                        
كمـا يتـيح تعريـف اجلهـة الصـانعة للمنـتج            . التعرف على أي منتج مقيد متاح يف السوق احمللي        

البيانات اخلاصة بالسالمة وغريها مـن املعلومـات املتاحـة لـدى            إمكانية احلصول على صحائف     
وإضــافة إىل ذلــك، تــوفر البيانــات التجاريــة وســيلة ســهلة لإلحالــة املرجعيــة بــني . جهــة الصــنع

. األمساء التجارية واألمساء العلمية الشائعة املعروفة الـيت تصـدر يف إطارهـا املعلومـات التنظيميـة                
تســـتخدم القائمـــة املوحـــدة املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة،  وتشـــمل اجلهـــات األخـــرى الـــيت  

واملؤسسات األكادميية، واملنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة، ووسـائط اإلعـالم وجهـات أخـرى                  
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وقد أثبتت القائمة املوحدة بذلك أهنا أداة مهمة خلدمة الصـاحل العـام             . من أعضاء اجملتمع املدين   
باه احلكومـات وجهـات الصـنع إىل ضـرورة سـحب            ومجاعات املستهلكني من خالل توجيه انت     

املنتجات اخلطرة من السوق ورفع الوعي لدى املـوظفني العمـوميني واملنظمـات غـري احلكوميـة              
 .باآلثار الصحية اليت تترتب على استعمال منتجات معينة

، الـــذي يـــدعو إىل إتاحـــة بيانـــات القائمـــة  ٣٩/٢٢٩ووفقـــا لقـــرار اجلمعيـــة العامـــة   - ١٥
 وغريهــا مــن املســتعملني بطريقــة تتــيح الوصــول مباشــرة باحلواســيب إىل تلــك        للحكومــات

البيانات، نقلت املعلومات املوجودة يف القائمة املوحدة إىل أقراص حاسوبية مدجمة علـى سـبيل               
وال تـزال األمانـة العامـة تـدرس إمكانيـة إصـدار القائمـة علـى أقـراص مدجمـة بـذاكرة                       . التجربة

ضـمن األصـناف الـيت تعـرض للبيـع إىل جانـب             دراجهـا   انيـة البحـث وإ    للقراءة فقط وتتـيح إمك    
، الـذي طلـب فيـه       ٢٠٠١/٣٣ اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي     التزاما بقرار   و. النص املطبوع 

إىل األمني العام النظر يف إمكانية اسـتخدام النشـر االلكتـروين املباشـر للقائمـة املوحـدة،                  اجمللس  
مة اليت تتضمن بيانات تارخيية كاملة عـن املنتجـات الصـيدالنية            أصبحت الطبعة الثامنة من القائ    

نترنـت يف آن واحـد يف       إلأول إصدار ُيطبع يف نسخة خطية وُيـدرج علـى موقـع اجمللـس علـى ا                
 .، على سبيل التجربة٢٠٠٣سبتمرب /أيلول
، صدرت الطبعتان التاسعة والعاشـرة مـن القائمـة املوحـدة           ٢٠٠٣سبتمرب  /ومنذ أيلول  - ١٦
 علـى التـوايل،     ،منان أحـدث البيانـات املتاحـة عـن املـواد الكيميائيـة واملنتجـات الصـيدالنية                تتض

نترنت، كما نشرت يف الوقـت نفسـه طبعـة خمتصـرة مـن كـل                إلعلى ا وأتيحت هاتان الطبعتان    
على املعلومات اليت استجدت أو استكملت منـذ صـدور        املختصرتان  وتقتصر الطبعتان   . منهما

وقد طبعت النسخ املختصرة خلدمـة مسـتعملي القائمـة وخباصـة       . ن كل منهما  الطبعة السابقة م  
نترنـــت، أو الـــذين يرغبـــون يف إليف البلـــدان الناميـــة الـــذين قـــد ال يتيســـر هلـــم الوصـــول إىل ا  

ويوصــى باســتخدام  . االســتمرار يف تلقــي القائمــة يف صــورهتا املطبوعــة ألســباب خاصــة هبــم    
.  طبعـة مـن القائمـة تتضـمن البيانـات التارخييـة الكاملـة        النسخة املختصرة باالقتران مـع أحـدث      

وألن القائمة منشور يطرح للبيع، جتري حاليا مشاورات لتقرير ما إذا كـان سـيتم وضـع نظـام      
نترنـت علـى أسـاس    إللالشتراك فيهـا أو إتاحـة الوصـول إىل قاعـدة البيانـات اخلاصـة هبـا علـى ا             

 .دائم دون مقابل
نيــة مــن القائمــة املوحــدة، أدرج فيهــا اســتبيان هبــدف مســاعدة   وبــدءا مــن الطبعــة الثا  - ١٧

وال تـزال القائمـة     . األمانة العامة يف التعرف علـى االسـتعماالت الـيت ُيسـتفاد فيهـا مـن القائمـة                 
تؤدي دورا مهما يف إتاحة املعلومات بسهولة ويف اختاذ القرارات املتعلقة باملنتجـات املقيـدة يف                

 .ال تستعمل يف بلدان أخرىبعض البلدان ولكنها ال تز
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 التطورات منذ تقرير الثالث سنوات األخرية -ثالثا  
 آليــات التعــاون واالتفاقيــات الكيميائيــة املتصــلة مبــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين         -ألف  

 والتنمية بالبيئة
 مــن ١٩، يعكــس الفصــل )٤(منــذ انعقــاد مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة    - ١٨

 اهتمـام مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة وعملـها يف جمـال اإلدارة                 ٢١ أعمـال القـرن      جدول
ويقوم العمـل احلـايل املتعلـق مبسـألة املنتجـات الضـارة             . البيئية السليمة للمواد الكيميائية السامة    

 الــيت تشــجع علــى زيــادة اجلهــود الوطنيــة  ١٩بالصــحة والبيئــة علــى املبــادئ املبينــة يف الفصــل  
نــواة )٥( املبذولــة لتكثيــف العمــل الــدويل وجعــل الربنــامج الــدويل للســالمة الكيميائيــة  والدوليــة

وقــد أنشــئ الربنــامج باالشــتراك بــني برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة ومنظمــة    . للتعــاون الــدويل
 لوضــع أســس لتقيــيم املخــاطر املتعلقــة ١٩٨٠الصــحة العامليــة ومنظمــة العمــل الدوليــة يف عــام 

. مون للمــواد الكيميائيــة ولتحقيــق التعــاون الــتقين يف جمــال الســالمة الكيميائيــةباالســتخدام املــأ
 احلاجــة إىل زيــادة التعــاون بــني هيئــات األمــم املتحــدة  ١٩وعــالوة علــى ذلــك، أورد الفصــل  

وأســفر ذلــك التعــاون عــن إنشــاء  . واملنظمــات الدوليــة األخــرى املشــاركة يف التقيــيم واإلدارة 
 ٢٠الفقـرات  انظـر  ( مـن أجـل تعزيـز التنسـيق علـى املسـتوى الـدويل        آليـتني جديـدتني للتعـاون   

 ).٢٦ و ٢٢ و ٢١ و
 خطـة تنفيـذ    )٦(، اعتمد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة       ٢٠٠٢سبتمرب  /ويف أيلول  - ١٩

جوهانسربغ، اليت تعكس التزاما متجـددا بـاإلدارة السـليمة للمـواد الكيميائيـة وتتضـمن بعـض                  
هــدف اســتعمال وإنتــاج املــواد الكيميائيــة بطرائــق  ‘ ١’:، مثــلهــداف اجلديــدةااللتزامــات واأل

، إىل أدىن حد ممكن من اآلثار السلبية الشـديدة علـى صـحة اإلنسـان           ٢٠٢٠تقلل، حبلول عام    
، لـإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة؛         ٢٠٠٥وضـع هنـج اسـتراتيجي، حبلـول عـام           ‘ ٢’والبيئة؛  

سق عامليا بتصنيف ووسم املواد الكيميائيـة ليعمـل بصـورة           ن اجلديد امل  التنفيذ الوطين للنظام  ‘ ٣’
ستوكهومل حيـز النفـاذ حبلـول عـامي     ادخول اتفاقييت روتردام و‘ ٤’؛ ٢٠٠٨كاملة حبلول عام  

تكوين معلومات منسقة ومتكاملة عن املواد الكيميائيـة،        ‘ ٥’، على التوايل؛    ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣
التقليـل مـن    ‘ ٦’ وطنية إلطالق املـواد امللوثـة ونقلـها؛          بوسائل تشمل مثال من خالل سجالت     

وقـد أعطـى    . املسـائل املتعلقـة بالنفايـات اخلطـرة       ‘ ٧’املخاطر اليت تـنجم عـن الفلـزات الثقيلـة؛           
مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة دفعة جديدة للعمـل اجلـاري يف مؤسسـات منظومـة األمـم                  

. ة املعنيـة يف جمـال اإلدارة السـليمة بيئيـا للمـواد الكيميائيـة              املتحدة والعمليات احلكوميـة الدوليـ     
ويرد أدناه ملخص مـوجز لألنشـطة الـيت اضـطلعت هبـا بعـض هـذه اآلليـات منـذ صـدور آخـر                         

 .تقرير لألمني العام
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 الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية - ١ 
 للعمــل )٧(إلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــةلــظمــات الربنــامج املشــترك بــني املنوضــع  - ٢٠

ومثـة  . كآلية لتنسيق جهود املنظمات احلكومية الدوليـة يف جمـال تقيـيم وإدارة املـواد الكيميائيـة                
برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، ومنظمـة العمـل       : سبع منظمات مشاركة يف هذه اجلهـود، وهـي    

األغذيـة والزراعـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة            الدولية، ومنظمة الصـحة العامليـة، ومنظمـة         
، ومنظمـة التعـاون   )اليونيتـار (، ومعهـد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث      )اليونيـدو (الصـناعية  
ويتيح الربنامج املشترك بـني املنظمـات لـإلدارة السـليمة للمـواد             . يف امليدان االقتصادي  والتنمية  

ــة حمفــال هلــذه املنظمــات تســتط    ــاون بوصــفها شــريكة يف تشــجيع     الكيميائي ــه التع ــن خالل يع م
الدويل املتعلق باإلدارة البيئية السليمة للمواد الكيميائية، يف إطار الواليـات املنوطـة بكـل        العمل
وجيــري الربنــامج الــدويل للســالمة الكيميائيــة عــددا مــن األنشــطة املتعلقــة بالســالمة          . منــها

لمــواد بــني املنظمــات لــإلدارة الســليمة لإلدارة لــرك الكيميائيــة كإســهام منــه يف الربنــامج املشــت
 .الكيميائية

وتقــوم جلنــة التنســيق املشــتركة التابعــة للربنــامج املشــترك بــاجلمع بــني ممثلــي املنظمــات  - ٢١
ــذها، ورصــدها        ــها، وتنفي ــة بتخطــيط أنشــطتها، وبرجمت . املشــاركة إلجــراء املشــاورات املتعلق

 بأنشــطة الســالمة الكيميائيــة الــيت تقــوم هبــا املنظمــات   تتــوىل جلنــة التنســيق إعــداد قائمــة  كمــا
وحتقيقا هلذا الغرض، قامت جلنـة التنسـيق بإنشـاء أفرقـة تنسـيقية              . املشاركة، واستكماهلا دوريا  

تتــيح الوســائل للمنظمــات املهتمــة الــيت تعمــل يف هــذه اجملــاالت ملناقشــة الوســائل والســبل الــيت  
وذلـك لرصـد التقـدم احملـرز وحتديـد املسـائل موضـع        تضمن ألنشطتها أن يساند بعضها بعضا،  

ــة أنظمــة التصــنيف      . االهتمــام ــة مبواءم ــذكورة املســائل املتعلق ولقــد عاجلــت جلــان التنســيق امل
الكيميائية؛ وتبادل املعلومات الكيميائية؛ وسجالت إطالق املواد امللوثة ونقلـها؛ وتقيـيم املـواد              

اليـــة، والتأهـــب للوقايـــة مـــن احلـــوادث الكيميائيـــة، الكيميائيـــة؛ وتقيـــيم املـــواد الكيميائيـــة احل
واالستجابة هلا؛ وحتديد الكميات املخزنة من مبيدات اآلفات وغريها من املواد الكيميائية الـيت              

وتقع على عاتق جلنة التنسيق املشتركة أيضا املسؤولية املباشـرة عـن         . مل تعد مستعملة، وإدارهتا   
 .ت املشاركةتنسيق أنشطة بناء القدرات للمنظما

 
 املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية - ٢ 

قـام املــؤمتر الـدويل املعــين بالســالمة الكيميائيـة بإنشــاء منتـدى حكــومي دويل للســالمة      - ٢٢
. ، وهو عبارة عن آلية دولية للتعـاون يف جمـال السـالمة الكيميائيـة              )٨(١٩٩٤الكيميائية يف سنة    
مع بني األطراف اخلاصة والعامة صاحبة املصلحة، مبا يف ذلـك احلكومـات،             ويقوم املنتدى باجل  

واهليئات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية، وغريها مـن ممثلـي اجملتمـع املـدين، لبـذل                 
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ــاء      ــتراتيجيات مـــن أجـــل بنـ ــع االسـ ــات، ووضـ ــه السياسـ ــة إىل التوصـــل لتوجيـ ــود الراميـ اجلهـ
وقـد عقـد املنتـدى، وهـو     . جمال العمل يف حتسني سبيل السالمةالشراكات، وتعزيز التنسيق يف    

وخــالل الفتــرات الــيت تفصــل بــني دورات . منظمــة غــري مؤسســية، منــذ إنشــائه، أربــع دورات
املنتدى، تقوم جلنة دائمة، يف مجلـة أمـور، بتـوفري املـداخالت األوليـة املتعلقـة باملسـائل اجلديـدة          

 للنظر فيهـا، فضـال عـن تقـدمي املشـورة واملسـاعدة فيمـا           ذات األمهية اليت ستعرض على املنتدى     
 .يتعلق باجلهود اإلقليمية ورصد التقدم احملرز

، اعتمــد املنتــدى أولويــات العمــل مــن أجــل التنفيــذ  ١٩٩٤ ويف الــدورة األوىل لســنة  - ٢٣
وكانــت . ٢١ مــن جــدول أعمــال القــرن  ١٩الفعــال للمجــاالت الرباجميــة الــواردة يف الفصــل  

 الواردة يف هذه األولويات املتصلة بالعمـل موجهـة إىل احلكومـات، كمـا أهنـا تقـدم                    التوصيات
اإلرشاد للهيئات الدولية من أجل استحداث وسائل تستخدمها احلكومـات يف حتقيـق أهـدافها           

، يف أوتــاوا، اســتعرض املنتــدى ١٩٩٧فربايــر /ويف الــدورة الثانيــة، املعقــودة يف شــباط. الوطنيــة
ألنشطة اليت مت تنفيذها منذ انعقاد دورته األوىل، وقدم مزيدا مـن التوصـيات              احلكومي الدويل ا  

 بشأن استعراض ما أحرز من تقدم يف تنفيـذ          ١٩٩٧للجمعية العامة يف دورهتا االستثنائية لسنة       
ومت اإلبالغ عن حدوث تقدم كـبري يف حتقيـق األهـداف الـواردة يف               . ٢١جدول أعمال القرن    

 .١٩الفصل 
أكتـــوبر /ضـــت الـــدورة الثالثـــة للمنتـــدى املعقـــودة بالربازيـــل يف تشـــرين األولواستعر - ٢٤

ولقـد أبلـغ عـن      . ، التقدم احملرز يف متابعة برنامج العمل واألهـداف الـيت سـبق حتديـدها              ٢٠٠٠
واعتمــد املنتــدى إعــالن باهيــا وأولويــات العمــل  . حتقيــق تقــدم كــبري يف الوفــاء هبــذه األهــداف

جهـة إىل احلكومـات، واملنظمـات الدوليـة، والصـناعة، ونقابـات             ، وهـي مو   ٢٠٠٠بعد عام    ملا
ــداف يف اجملــاالت          ــام، وتشــمل حتــديث األه ــن أجــل الصــاحل الع ــل م ــال ومجاعــات العم العم

ودعـي مجيـع الشـركاء يف املنتـدى للمشـاركة           . املعروفة، ووضع أهداف لعـدة جمـاالت جديـدة        
 .اإلجيابية يف حتقيق األولويات ضمن إطار زمين حمدد

ــانكوك،    - ٢٥ ــدى يف ب ــة للمنت ــدورة الرابع ــن    وعقــدت ال ــرة م ــد، خــالل الفت  ٧ إىل ١تايلن
السـالمة   ”وكان عنوان املوضوع الذي انعقـدت يف إطـاره هـو            . ٢٠٠٣نوفمرب  /تشرين الثاين 

وقــد اســتعرض املنتــدى التقـــدم الــذي حتقــق بشـــأن      . “الكيميائيــة يف عــامل يتســم باهلشاشـــة   
وركـز املنتـدى علـى املواضـيع     .  متخضـت عنـها الـدورات السـابقة        االلتزامات والتوصـيات الـيت    

 :التالية
ــة   )أ(  ــال والســالمة الكيميائي ــدعو إىل النظــر يف   : األطف ــدوة أن احلاجــة ت رأت الن

عمليات التعرض للمواد الكيميائية اليت حتدث يف فترة ما قبل احلمـل، وأثنـاء احلمـل، ويف سـن                   
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ــة  ــة واملراهق ــدم . الرضــاعة، والطفول ــوم، مــن خــالل     وق ــدى توصــية للحكومــات لكــي تق املنت
مشاورات لكافـة أصـحاب املصـلحة، بـإجراء تقييمـات قطريـة أوليـة للصـحة البيئيـة والسـالمة                     
الكيميائية لألطفال، وتشجيع التعليم والتدريب يف جمال السالمة الكيميائية لألطفـال، والتعهـد             

ــيت حتــول دون التعــرض للمــواد الك    ــه، وطلبــت إىل   باختــاذ اإلجــراءات ال ــل من ــة أو للتقلي يميائي
ــة ــات         منظم ــيت تســتخدم يف مجــع البيان ــات ال ــاع الســتطالع اآللي ــد اجتم ــة عق الصــحة العاملي
املعلومات اليت ميكن االسـتفادة هبـا يف التقليـل مـن أوجـه عـدم التـيقن يف عمليـات تقيـيم                      ونشر

 .املخاطر
 الدولية ومنظمـة الصـحة      حث املنتدى منظمة العمل   : السالمة املهنية والصحة   )ب( 

العامليــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة علــى تعزيــز التعــاون فيمــا بينــها يف جمــال الســالمة املهنيــة،     
حتقيـق تقابـل مـع اجملـاالت     : وقدمت توصيات حمددة يف كل جمال مـن جمـاالت االهتمـام التاليـة          

بيئيــة، مواءمــة تقيــيم املخــاطر ال: ، وهــي٢١ مــن جــدول أعمــال القــرن  ١٩الربناجميــة للفصــل 
 التصنيف والوسم الكيميائيني، وتبادل املعلومات، وبرنامج احلد من املخاطـر، وبناء القدرات؛

بالنسـبة جلميـع املـواد الكيميائيــة    : توليـد البيانـات املتعلقـة باألخطـار وتوافرهـا      )ج( 
 كمـا دعـي إىل     التجارية، دعا املنتدى إىل توفري املعلومات املناسبة املتصـلة باألخطـار للجمهـور            

تيســري الوصــول إىل املعلومــات األخــرى مــن أجــل حتقيــق تــوازن بــني حــق اجلمهــور يف املعرفــة  
وشجعت الندوة احلكومـات    . واحلاجة املشروعة إىل محاية املعلومات السرية لألعمال التجارية       

ت علــى وضــع أولويــات قطريــة لتوليــد املعلومــات بشــأن املــواد الكيميائيــة الــيت ال تنــتج بكميــا 
 كبرية وتشجيع توليد البيانات املتعلقة باألخطار يف الوقت املناسب؛

أوصــى :  إدارة املخــاطر واحلــد منــها -مبيــدات اآلفــات ذات الســمية احلــادة   )د( 
املنتدى بأن تتخذ احلكومات إجراءات للحد من مسية مبيدات اآلفات، والتقليـل مـن احلـوادث       

يـذ االتفاقـات ذات الصـلة؛ وإعطـاء أولويـة متقدمـة       اليت تنجم عنها، مبا يف ذلك عـن طريـق تنف          
إلدارة املبيدات ضمن االسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة؛ وتشـجيع اإلدارة املتكاملـة للمبيـدات؛           
واالستعاضة عن املبيدات احلادة السمية ببدائل مأمونة؛ وضمان وسـم هـذه املبيـدات بالصـورة                

فات اليت مل تعد تستعمل وإنشـاء أو تعزيـز الـنظم            املناسبة؛ وتفادي تراكم خمزونات مبيدات اآل     
 الوطنية للرقابة على حاالت التسمم واإلبالغ عنها؛

يف جمـــال املســـاعدة يف بنـــاء القـــدرات، دعـــا املنتـــدى مجيـــع  : بنـــاء القـــدرات )هـ( 
رص التمويل املتاحة، وإىل تعزيز اجلهود الثنائيـة لبنـاء       املشاركني فيه إىل االستفادة الكاملة من ف      

القدرات وكفالة توفر القدرة الالزمة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، ونشر قصص النجـاح             
وفيمـا يتعلـق ببنـاء القـدرات،        . وإدماج إدارة املواد الكيميائيـة يف الـربامج اخلاصـة بـإدارة البيئـة             
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الكبرية القائمة بـني البلـدان املتقدمـة والبلـدان الناميـة يف قـدرة كـل         تناول املنتدى أيضا الفجوة     
وقـرر املنتـدى إنشـاء فريـق خمصـص مـن اخلـرباء         . منها على تنفيذ السياسـات املتصـلة بالسـالمة        

ُيعهــد إليــه بتقــدمي اقتــراح لوضــع طريقــة منهجيــة لتعزيــز اإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة يف  
 .حاجتها إىل مثل هذه املساعدةالبلدان اليت ُتعرب عن 

النظــام العــاملي املنســق لتصــنيف  ‘ ١’: واختــذ املنتــدى قــرارات وقــدم توصــيات بشــأن   - ٢٦
منــع االجتــار غــري املشــروع يف املنتجــات الســامة واخلطــرية؛ ‘ ٢’ووســــــم املـــــــواد الكيميائيــة؛ 

وسوف تعقد الـدورة اخلامسـة      . إتباع هنج استراتيجي يف اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية       ‘ ٣’
 .٢٠٠٦ أو يف أوائل عام ٢٠٠٥للمنتدى يف هنغاريا خالل النصف الثاين من عام 

 
 )اتفاقية استوكهومل(امللوثات العضوية العصية التحلل  - ٣ 

 
هــي جمموعــة حمــددة مــن املــواد الكيميائيــة الــيت  . )٩(امللوثــات العضــوية العصــية التحلــل - ٢٧

 يف السـتينات والسـبعينات نتيجـة لتـوفر أدلـة علـى أن التعـرض جلرعـات         جذبت اهتمامـا دوليـا    
ضــئيلة جــدا منــها ميكــن أن يــؤدي إىل اإلصــابة بالســرطان، وإتــالف اجلهــاز العصــيب، ويســبب 

. أمراضا يف اجلهاز املناعي واضطرابات يف الصحة اإلجنابية واضـطرابا يف منـو الرضـع واألطفـال     
ترة طويلة وتتراكم بيولوجيا فتشكل خطرا على صـحة اإلنسـان           وتبقى هذه املواد الكيميائية لف    

ومع توفر املزيد من األدلة عن انتقال هـذه املـواد ملسـافات بعيـدة ووصـوهلا إىل منـاطق                    . والبيئة
مل يسبق أن استخدمت فيها من قبل، وما تشـكله مـن هتديـد بنـاء علـى ذلـك، فـإن مثـة حاجـة                          

 .طالق هذه املواد يف البيئة أو إهنائه متاماملحة إىل اختاذ إجراء عاملي للحد من إ
، دعا جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة والربنـامج املشـترك بـني              ١٩٩٥ويف عام    - ٢٨

ــة        ــدويل املعــين بالســالمة الكيميائي ــدى ال ــة؛ واملنت ــإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائي املنظمــات ل
ــة إىل بـــد  ــة ُتضـــم هلـــذه   والربنـــامج الـــدويل للســـالمة الكيميائيـ ــة األوليـ ــيم القائمـ ء عمليـــة تقيـ

 وعقــد الربنــامج املشــترك لــإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة فريقــا عــامال لوضــع )١٠(امللوثــات
وخلـص الفريـق العامـل إىل       . خطة عمل لتقييم املعلومات املتاحة عن املواد امللوثة االثنيت عشرة         

اختـاذ إجـراء دويل للتقليـل إىل أدىن حـد ممكـن             أنه تتوفر معلومات كافية للتدليل علـى ضـرورة          
من املخاطر اليت تـنجم عـن املـواد امللوثـة االثـنيت عشـرة، مبـا يف ذلـك وضـع صـك عـاملي ملـزم                      
قانونا وقـدم الفريـق توصـيات إىل جملـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومجعيـة الصـحة                       

ــة ــامج األ ١٩٩٧ويف عــام . العاملي ــة، الــذي أيــد هــذه     طلــب جملــس إدارة برن مــم املتحــدة للبيئ
التوصــيات، إىل الربنــامج أن يقــوم باالشــتراك مــع املنظمــات الدوليــة ذات الصــلة باألعمــال        
التحضريية والدعوة إىل عقد جلنة تفاوض حكومية دولية ختول واليـة لوضـع صـك دويل ملـزم                  

 . امللوثة االثنيت عشرة، لتنفيذ اإلجراء الدويل، بدءا باملواد٢٠٠٠قانونا، حبلول هناية عام 
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يونيـه  /وعقدت جلنة التفاوض احلكوميـة الدوليـة مخـس دورات يف الفتـرة مـن حزيـران                 - ٢٩
وانعقد مـؤمتر   .  الختتام املفاوضات املتعلقة باالتفاقية    ٢٠٠٠ديسمرب  / إىل كانون األول   ١٩٩٨

مللــزم  العتمــاد الصــك الــدويل ا٢٠٠١مــايو / أيــار٢٣ و ٢٢للمفوضــني يف اســتكهومل، يــومي 
، )اتفاقيـة اسـتكهومل   (قانونا لتنفيذ اإلجراء الدويل بشأن ملوثات عضـوية معينـة عصـية التحلـل               

 تصـديقا   ٥٠وحتتـاج االتفاقيـة إىل      .  حكومة، فضال عـن املفوضـية األوروبيـة        ٩١ووقّعت عليه   
وبعد تلقي التصديق اخلمسـني مـن فرنسـا         .  يوما حىت تدخل حيز النفاذ     ٩٠وفترة انتظار مدهتا    

 .٢٠٠٤مايو / أيار١٧فرباير، دخلت االتفاقية حيز النفاذ يف / شباط١٧ يف
 العصـية التحلـل     ١٢وتدعو االتفاقية إىل اختاذ إجراء دويل بشأن امللوثات العضـوية الــ              - ٣٠

املقسمة إىل ثالث فئات من مبيـدات اآلفـات، واملـواد الكيميائيـة الصـناعية، والنـواتج العرضـية                   
إىل احلكومــات تشــجيع أفضــل األســاليب املتاحــة واملمارســات البيئيــة  وطلــب . غــري املقصــودة

لالستعاضة عن امللوثات العضوية العصية التحلل، مع العمل يف الوقت نفسـه علـى عـدم إنتـاج                  
وقــد وضــعت معــايري وإجــراءات للتعــرف علــى امللوثــات   . ملوثــات جديــدة مــن النــوع نفســه 

تــدابري مراقبــة : األخــرى يف االتفاقيــة مــا يلــي وتشــمل العناصــر اجلوهريــة  . العضــوية اإلضــافية
للتخلص من إنتاج واستخدام امللوثات العضوية اليت تنتج على الصعيد الـدويل؛ والـتخلص مـن                
امللوثات العضوية اليت تنـتج بغـري قصـد، كلمـا أمكـن ذلـك، وإدارة النفايـات العضـوية العصـية             

ة عنها باستعمال مواد كيميائيـة مأمونـة        التحلل والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا؛ واالستعاض      
 .وبعمليات ال تسفر عن نواتج عرضية سامة

ومنــذ اعتمــاد االتفاقيــة، واصــلت جلنــة التفــاوض احلكوميــة الدوليــة االنعقــاد يف إطــار    - ٣١
ــة، لإلعــداد للمــؤمتر األول لألطــراف   ــة يف دورتيهــا السادســة  . ترتيبــات مؤقت وأصــدرت اللجن

 جلنة استعراض امللوثات العضوية العصية التحلل؛ وفريق اخلرباء املعـين           :والسابعة قرارات بشأن  
ــاء القــدرات ونقــل       ــة؛ وإنشــاء مراكــز لبن بأفضــل األســاليب املتاحــة وأفضــل املمارســات البيئي

يت؛ وإنشــاء ســجل لإلعفــاءات احملــددة؛ واالســتعماالت  . دي. التكنولوجيــات؛ ومــادة الـــ دي
 من األطراف؛ وفعالية التقييم؛ والترتيبات املادية املؤقتة؛ وامليزانيـة          املستثناة؛ والتقارير اليت تقدم   

ومــن املقــرر أن يعقــد االجتمــاع األول ملــؤمتر األطــراف يف بونتاديــل إســنه،        . واآلليــة املاليــة 
 .٢٠٠٥مايو /أبريل وأيار/أوروغواي، يف نيسان

 
 )اتفاقية روتردام(املوافقة املسبقة عن علم  - ٤ 

 
 بني منظمة األغذية والزراعـة وبرنـامج        ١٩٨٩تعاون املستمر الذي بدأ يف عام       أسفر ال  - ٣٢

، عـن   ١٩٩٨سبتمرب  / أيلول ١٠ يف   )١١(األمم املتحدة للبيئة بشأن مبدأ املوافقة املسبقة عن علم        
اعتماد مؤمتر املفوضني الذي عقـد يف روتـردام وهولنـدا التفاقيـة روتـردام بشـأن تطبيـق إجـراء                     
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ة عــن علــم يف التجــارة الدوليــة علــى بعــض املــواد الكيميائيــة ومبيــدات اآلفــات  املوافقــة املســبق
 دولــة ومنظمــة اقتصــادية إقليميــة ٧٢وكــان مقــررا أن تــدخل االتفاقيــة، الــيت وقعتــها . اخلطــرة

وقـد مت   .  يومـا مـن تقـدمي الصـك اخلمسـني مـن صـكوك التصـديق                ٩٠واحدة، حيز النفاذ بعد     
ومـن  . ، عندما صدقت أرمينيا علـى االتفاقيـة       ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ذلك الشرط يف    

 .٢٠٠٤فرباير / شباط٢٤مث، دخلت االتفاقية حيز النفاذ يف 
ــود         - ٣٣ ــة يف تشــجيع املشــاركة يف املســؤولية ويف اجله ــذه االتفاقي ــن ه ــل اهلــدف م ويتمث

ة محايـة صـحة   التعاونية فيما بـني األطـراف يف االجتـار الـدويل مبـواد كيميائيـة خطـرة معينـة بغيـ              
البشــر والبيئــة مــن األضــرار احملتملــة، واملســامهة يف اســتخدامها اســتخداما ســليما بيئيــا، وذلــك  
بتيسري تبادل املعلومات عن خواصها واإلعداد لعملية صنع القرارات الوطنيـة بشـأن اسـتريادها               

يميائيـة أو   وتنطبـق االتفاقيـة علـى املـواد الك        . وتصديرها وبتعميم هذه القرارات على األطـراف      
مبيدات اآلفـات احملظـورة أو املقيـدة بشـدة، وتشـمل أيضـا تركيبـات مبيـدات اآلفـات شـديدة                      

وكانـت االتفاقيـة تشـمل      . اخلطورة، اليت ال ختضع للحظر أو التقييد الشـديد مبوجـب االتفاقيـة            
 من تركيبـات مبيـدات اآلفـات شـديدة     ٥ من مبيدات اآلفات، و  ١٧ )١٢( منتجا ٢٧يف البداية   

 . مواد كيميائية صناعية٥طورة و اخل
ومن أجل تغطية الفترة بـني اعتمـاد الصـك ودخولـه حيـز النفـاذ، قـرر مـؤمتر روتـردام                       - ٣٤

جعل اإلجراء الطوعي األصلي للموافقة املسبقة عن علـم متفقـا مـع أحكـام االتفاقيـة ألهـداف                   
راء الذي مسي اإلجـراء     تشمل، يف مجلة أمور أخرى، تيسري االستمرار يف التطبيق الطوعي لإلج          

ويف إطار هذا اإلجراء اجلديد، اضطلعت جلنة التفاوض احلكومية الدوليـة مبهـام مـؤمتر               . اجلديد
وأنشــأت جلنــة التفــاوض احلكوميــة الدوليــة اللجنــة املؤقتــة لالســتعراض الكيميــائي   . األطــراف

. عـا أعبـاء أمانـة االتفاقيـة    واختري برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة ليتوليـا م     
كمــا اختــذت األمانــة الترتيبــات الالزمــة لكفالــة تشــغيل اإلجــراء املؤقــت للموافقــة املســبقة عــن 

 .علم
ــائي، باعتبارهــا هيئــة فرعيــة تابعــة لإلجــراء      - ٣٥ ــة املؤقتــة لالســتعراض الكيمي وتنظــر اللجن

ــه صــنع ال       ــائق توجي ــم يف مشــاريع وث ــة املســبقة عــن عل ــواد   املؤقــت للموافق ــرار بالنســبة للم ق
الكيميائيــة اجلديــدة وتقــدم توصــياهتا إىل جلنــة التفــاوض احلكوميــة الدوليــة بشــأن إدراج مــواد   

ويوجـد حاليـا مـا جمموعـه        . كيميائية جديدة يف إطار اإلجراء املؤقت للموافقة املسبقة عن علم         
 مـواد  ٩ني هـذه املـواد   ويوجد ب.  مادة كيميائية ُيطبق عليها إجراء املوافقة املسبقة عن علم ٣٧

ويف الدورة اخلامسة للجنـة املعقـودة       .  تركيبات مبيدات شديدة اخلطورة    ٦كيميائية صناعية و    
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، ناقشـــــت اللجنة مخسة مـواد كيميائيـة أخـرى، ولكنـها            ٢٠٠٤فربايـــــر  /يف جنيف يف شباط   
 .مل توص بإدراج أي منها

صفها هيئة إداريـة لإلجـراء املؤقـت للموافقـة          وتعاجل جلنة التفاوض احلكومية الدولية بو      - ٣٦
اســتعراض طرائــق مجــع املعلومــات؛ وتوصــيات اللجنــة املؤقتــة  : املســبقة عــن علــم مســائل مثــل

لالســتعراض الكيميــائي وإجراءاهتــا التنفيذيــة، وإدراج مــواد كيميائيــة جديــدة؛ واعتمــاد وثــائق 
ــر      ــؤمتر األط ــاع األول مل ــرار والتحضــري لالجتم ــه صــنع الق ــاوض   . افتوجي ــة التف ــررت جلن وق

 عقـد  ٢٠٠٣نـوفمرب  /احلكومية الدولية يف دورهتا العاشرة املعقـودة يف جنيـف يف تشـرين الثـاين       
أكثــر مــن دورة أخــرى لتســهيل عمليــة االنتقــال مــن اإلجــراء املؤقــت إىل إجــراء ملــزم قانونــا    

وسـتعقد الـدورة   . وإدراج مواد كيميائية جديدة يف اإلجراء املؤقت قبل انعقاد مؤمتر األطـراف           
، وقـــررت جلنـــة التفـــاوض ٢٠٠٤ســـبتمرب / أيلـــول١٨احلاديـــة عشـــرة للجنـــة يف جنيـــف، يف 

 ٢٤ إىل ٢٠احلكومية الدولية عقد املؤمتر األول لألطراف يف االتفاقية يف جنيف يف الفتـرة مـن         
 .٢٠٠٤سبتمرب /أيلول

 
 وضع هنج استراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية - ٥ 

 
اعتمد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة مبادرة برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة الراميـة                 - ٣٧

 اســتنادا إىل إعــالن باهيــا - )١٣(إىل وضــع هنــج اســتراتيجي لــإلدارة الدوليــة للمــواد الكيميائيــة 
ويل ، الذي اعتمده املنتدى الـد     ٢٠٠٠بشأن السالمة الكيميائية وأولويات العمل فيما بعد عام         

ودعـت خطـة تنفيـذ جوهانسـربغ إىل اسـتكمال عمليـة وضـع هنـج                 . املعين بالسالمة الكيميائيـة   
، مـن أجـل حتقيـق إدارة فعالـة          ٢٠٠٥استراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية حبلـول عـام          

للمخــاطر طــوال دورة حيــاة إنتــاج املــواد الكيميائيــة، واســتعماهلا والــتخلص منــها حبلــول عــام  
والعنصــر اجلــوهري يف هــذه العمليــة هــو أهنــا تشــرك مجيــع قطاعــات اجملتمــع املهتمــة    . ٢٠٢٠

. بالسالمة الكيميائيـة، مبـا يف ذلـك البيئـة، والصـحة، والزراعـة، والعمالـة، والصـناعة، والتنميـة                   
وقـد شـكلت جلنـة توجيهيـة        . وما زال يتعني على أصحاب املصلحة حتديد نطاق االسـتراتيجية         

) ٢٢ و   ٢١انظـر الفقـرتني     (ركة بني الوكاالت املعنية بإدارة املواد الكيميائيـة         تابعة للجنة املشت  
ــامج األمــم       ــة وبرن ــدويل املعــين بالســالمة الكيميائي ــدى ال وستشــرف املنظمــات األعضــاء؛ املنت

 .املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل على التخطيط لعملية وضع النهج االستراتيجي
وافق جملـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة علـى فكـرة                ،  ٢٠٠٣فرباير  /ويف شباط  - ٣٨

عقد مؤمتر دويل، تسبقه اجتماعات حتضريية، كأساس لوضع هنـج اسـتراتيجي لـإلدارة الدوليـة                
وأعربـت كـل مـن مجعيـة        . للمواد الكيميائية من خالل عملية شاملة تتسم باالنفتاح والشفافية        

، عـن  ٢٠٠٣يونيـه  /ر العمـل الـدويل، يف حزيـران     ، ومـؤمت  ٢٠٠٣مـايو   /الصحة العاملية، يف أيـار    
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ــا إىل املشــاركة واإلســهام الكــاملني يف مواصــلة      ــة وضــع هنــج اســتراتيجي ودعت تأييــدمها لعملي
، نـاقش املنتـدى الـدويل املعـين بالسـالمة الكيميائيـة             ٢٠٠٣نـوفمرب   /ويف تشـرين الثـاين    . تطويره

جـة مداوالتـه يف شـكل تقريـر إىل الـدورة            املرحلة التاليـة لوضـع النـهج االسـتراتيجي، وقـدم نتي           
 .األوىل للجنة التحضريية لوضع هنج استراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

 تشـرين   ١٣ إىل   ٩وعقدت الدورة األوىل للجنة التحضريية يف بـانكوك يف الفتـرة مـن               - ٣٩
نـاء وضـع النـهج، وحبثـت        وناقشت اللجنة املسائل احملتمل معاجلتها يف أث      . ٢٠٠٣نوفمرب  /الثاين

ويف هنايـة االجتمـاع اعتمـدت اللجنـة         . طرائق تنظيم املناقشة ودرسـت النتـائج احملتملـة للعمليـة          
تقريرها، الذي يتضمن موجزا ملـا دار مـن مناقشـات خـالل الـدورة، وإضـافة تتضـمن املسـائل                     

 البنـود الـيت     اليت سيجري تناوهلا يف أثناء وضع النـهج االسـتراتيجي، ومرفقـات عديـدة تتضـمن               
سُتحال إىل الدورة الثانية للجنة التحضريية واقتراحا باألنشطة اليت سـتجرى يف فتـرات مـا بـني                  

وقد تقرر، بصورة أولية أن تعقد الدورة الثانية للجنـة التحضـريية خـالل الفتـرة مـن                  . الدورات
 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٨ إىل ٤
 

 تطورات أخرى -باء  
 

 وضـع العمـل     - ائم على الصعيد العاملي لتصـنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـا           النظام املتو  - ٤٠
اجلــاري يف جمــال مواءمــة تصــنيف ووســم املــواد الكيميائيــة حتــت رعايــة فريــق التنســيق املعــين     
مبواءمة نظم التصنيف الكيميائية التابعة للربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمـواد             

 مبشــاركة منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، ومنظمــة العمــل  الكيميائيــة، وذلــك
ويف . الدولية وجلنة خرباء األمـم املتحـدة املعنيـة مبسـألة نقـل البضـائع اخلطـرة كأعضـاء عـاملني                    

 وسع اجمللس االقتصادي واالجتماعي باألمم املتحدة والية اللجنـة الرئيسـية وأنشـأ       ١٩٩٩عام  
ــة اخلــرباء الفرع  ــواد        جلن ــاملي لتصــنيف امل ــى الصــعيد الع ــوائم عل ــام املت ــة بالنظ ــدة املعني ــة اجلدي ي
وبعد عقد من العمل املنسق، اعتمدت اللجنة الفرعيـة النظـام املتـوائم علـى               . الكيميائية وومسها 

 ووافق عليها اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي        ٢٠٠٢ديسمرب  /الصعيد العاملي يف كانون األول    
والنظــام جــاهز اآلن للتنفيــذ علــى الصــعيد العــاملي مــن   ). ٢٠٠٣/٦٤ر القــرا (٢٠٠٣يف عــام 

 ٢٠٠٨جانـب البلــدان وحســبما طلـب، ســيكون جــاهزا للتشــغيل بصـورة كاملــة حبلــول عــام    
ويقوم برنامج بناء القدرات للنظام املتـوائم علـى الصـعيد           . كخطة تنفيذ تضطلع هبا احلكومات    

لتدريب والبحث، ومنظمة العمل الدوليـة، والربنـامج        العاملي املشترك بني معهد األمم املتحدة ل      
املشترك بني املنظمات لإلدارة السـليمة للمـواد الكيميائيـة، بأنشـطة إلقامـة الشـراكات وتقـدمي                  
الدعم ملساعدة البلدان على وضع وتنفيذ النظام املتـوائم علـى الصـعيد العـاملي مـن أجـل حتقيـق              

 .٢٠٠٨اهلدف املروم يف عام 
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 ذكر الفريق العامل املعين بالتقييم العاملي للزئبـق     -  الزئبق والرصاص  - الثقيلة   الفلزات - ٤١
 يف املائة من االنبعاثـات الكموميـة اجلديـدة مـن الزئبـق              ٧٠ أن قرابة    ٢٠٠٢يف تقريره عن عام     

إىل الغالف اجلوي اليت هـي مـن صـنع اإلنسـان تنشـأ عـن حمطـات توليـد الكهربـاء الـيت تعمـل                           
ق النفايات، ودعا احلكومـات إىل دراسـة قائمـة مـن اخليـارات لـدرء أخطـار                  بالفحم وعن حمار  

وتشمل هذه اخليارات التقليل من املخاطر باحلد من إنتـاج واسـتخدام وإطـالق الزئبـق                . الزئبق
أو إهنائه، واستعمال منتجات وعمليات بديلة خالية من الزئبق، وبدء حمادثـات لوضـع معاهـدة               

امج عمل عاملي غري ملـزم وتعزيـز التعـاون فيمـا بـني احلكومـات فيمـا                  ملزمة قانونا، وإنشاء برن   
يتعلق بتبادل املعلومات، وإجـراءات االتصـاالت يف حـاالت اخلطـر، والتقيـيم، واألنشـطة ذات              

تشـمل بـرامج لزيـادة الـوعي        “ اإلجـراءات العاجلـة   ”ويوصي الفريق العامـل بعـدد مـن         . الصلة
حلساسة، مثل احلوامل، وإىل مرافق التخلص من النفايـات         العام توجه إىل اجلماعات السكانية ا     

إلعــدام مبيــدات اآلفــات احملتويــة علــى الزئبــق والــيت مل تعــد تســتعمل، وتطــوير تكنولوجيــات     
 .ملكافحة التلوث حملطات توليد الكهرباء

 يف دورتـه الثانيـة      ٢٢/٤وأشار برنامج األمم املتحدة للبيئة يف اجلزء اخلامس من قراره            - ٤٢
العشرين إىل وجود أدلة كافية من التقيـيم العـاملي للزئبـق تـربر اختـاذ إجـراءات وطنيـة عاجلـة                       و

ودعيـت احلكومـات إىل تقــدمي   . حلمايـة صـحة اإلنسـان والبيئـة مـن انبعاثـات الزئبـق ومركباتـه        
وستسـاعد هـذه اآلراء     . آرائها بشأن الوسائط احملتملة واإلجراءات الطويلة األجل بشأن الزئبق        

لوصول إىل اخليـار املفضـل الختـاذ إجـراء آخـر بشـأن الزئبـق والفلـزات الثقيلـة األخـرى يف                       يف ا 
وعــالوة علــى ذلــك، شــجع جملــس اإلدارة يف  . ٢٠٠٥الــدورة القادمــة جمللــس اإلدارة يف عــام  

 بشـأن الرصـاص علـى اتبـاع اإلدارة السـليمة للنفايـات احملتويـة                ٢٢/٤اجلزء الثالث من مقـرره      
ــة واحلــد مــن التعــرض للرصــاص   علــى الرصــاص مــن خــ  ــة التقني ــادئ التوجيهي . الل تطبيــق املب

ودعيـــت احلكومـــات إىل العمـــل بالتعـــاون مـــع القطـــاع اخلـــاص مـــن أجـــل اإلهنـــاء التـــدرجيي 
 .الستعمال أنواع وقود السيارات والبويات احملتوية على الرصاص

نــة التجــارة والبيئــة ، تعقــد جل١٩٩٧ منــذ عــام - االتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطــراف - ٤٣
التابعة ملنظمة التجارة العاملية دورات إعالمية سـنوية عـن االتفاقـات البيئيـة املتعـددة األطـراف،                 

 الـذي يعمـل كأمانـة التفاقيـة اسـتكهومل، كمـا يعمـل               -يقوم فيها برنامج األمم املتحدة للبيئـة        
 واألمانــات األخــرى  -باالشــتراك مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة كأمانــة التفاقيــة روتــردام        

لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف بتقدمي تقـارير عـن خمتلـف اجلوانـب املتعلقـة بعملـها، مبـا يف                    
وقــد اســتهدفت هــذه   . ذلــك تقــدمي املســاعدة التقنيــة، وبنــاء القــدرات، وتبــادل املعلومــات       

آليات االلتـزام   الدورات تعزيز التفاهم بشأن خمتلف اجلوانب املتصلة بالتجارة، وبصفة خاصة،           
وأحكــام تســوية املنازعــات، يف االتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطــراف وقواعــد منظمــة التجــارة    
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 اتفاقيـة، بينـها     ٢٠ اتفاقية بيئيـة متعـددة األطـراف، هنـاك           ٢٠٠ومن بني ما يقرب من      . العاملية
، طلــب ٢٠٠١ويف عــام . اتفاقيتــا روتــردام واســتكهومل، حتتــوي علــى أحكــام تتعلــق بالتجــارة 

إجــراء مفاوضــات بشــأن ‘ ١’: ، يف مجلــة تــدابري أخــرى، مــا يلــي)١٤(إعــالن الدوحــة الــوزاري
العالقــة بــني قواعــد منظمــة التجــارة العامليــة القائمــة وااللتزامــات احملــددة الــواردة يف االتفاقــات 

ــراف؛    ــددة األط ــة املتع ــات     ‘ ٢’البيئي ــني أمان ــتظم ب ــات املن ــادل املعلوم ــراءات اخلاصــة بتب  اإلج
االتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطــراف وجلــان منظمــة التجــارة العامليــة ذات الصــلة ومعــايري مــنح  

واعترف بأمهية تقدمي املساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات يف جمـال التجـارة والبيئـة                . مركز املراقب 
 .ومت تشجيع وتبادل اخلربات والتجارب فيما يتعلق باالستعراضات البيئية الوطنية

وتقوم جلنة التجارة والبيئة، مـن خـالل دوراهتـا االسـتثنائية، بـإجراء مفاوضـات بشـأن                   - ٤٤
وجاء يف استعراض أُعد للمؤمتر الوزاري اخلامس ملنظمـة التجـارة العامليـة، الـذي               . هذه املسائل 

، أن اللجنة أحرزت تقدما كـبريا يف جوانـب معينـة            ٢٠٠٣سبتمرب  /ُعقد يف املكسيك يف أيلول    
 غــري أنــه يلــزم مواصــلة اجلهــود يف جمــاالت عديــدة أخــرى وســاد اتفــاق عــام بــأن  مــن الواليــة،

أشكال التعـاون وتبـادل املعلومـات بـني منظمـة التجـارة العامليـة وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة                       
ووجهـت اللجنـة    . واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف متثل جهودا قيمة وأنـه ينبغـي تشـجيعها            

التفاقات البيئية املتعددة األطراف وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، علـى أسـاس            الدعوة إىل بعض ا   
 وأعربـت عـن أملـها يف أن يتواصـل           ٢٠٠٣خمصص، حلضور دورتيها االستثنائيتني خالل عـام        

 .ذلك التعاون
 

 االجتاهات املستقبلية والقضايا الناشئة -رابعا  
 

اآلمـال املعقـودة علـى أهنمـا ستسـهمان يف      زاد دخول اتفاقييت روتردام واستكهومل من      - ٤٥
حتقيــق هــدف مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة يف أن جيــري اســتعمال املــواد الكيميائيــة     

، بطرائـق تقلـل إىل أدىن حـد ممكـن مـن اآلثـار السـلبية امللموسـة                   ٢٠٠٠وإنتاجها، حبلول عـام     
ملية وضـع هنـج اسـتراتيجي لـإلدارة     ويف هذا الصدد، فإن اختتام ع. على صحة اإلنسان والبيئة 

ــة ضــروري لتحقيــق األهــداف املرومــة يف عــام     ــة للمــواد الكيميائي ويف الوقــت . ٢٠٢٠الدولي
نفســه، أثــار دخــول هــاتني االتفــاقيتني حيــز النفــاذ شــواغل بشــأن الفجــوة الكــبرية القائمــة بــني 

ياســات املتعلقــة بالســالمة البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة يف قــدرهتما علــى تنفيــذ الس  
كما أن أي جهود ُتبذل لسد هذه الفجوة، من أجل حتقيق تقـدم فعلـي يف أي مـن                   . الكيميائية

ــاء       ــة وبن ــة املطــاف علــى تقــدمي املســاعدة التقني اجملــاالت املشــار إليهــا أعــاله، ســتتوقف يف هناي
 .نيةالقدرات يف البلدان النامية وتعبئة املوارد املالية لدعم اجلهود الوط
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لقد أوجدت اتفاقية روتردام نظاما فعـاال لتفـادي الكـثري مـن املمارسـات اخلطـرة الـيت                    - ٤٦
. كانت تتبع يف العقود املاضـية عنـدما كـان النـاس أقـل وعيـا مبخـاطر املـواد الكيميائيـة السـامة                       

ــة، األدوات الــيت حيتاجوهنــا      ــدان النامي ــة للحكومــات األعضــاء، وخباصــة يف البل ــيح االتفاقي  وتت
وتسـتطيع هـذه احلكومـات أن حتـدد اآلن       . لتوفري احلماية ملـواطنيهم ولتعزيـز اإلدارة الكيميائيـة        

كنه املواد الكيميائية اليت تنطوي على خمـاطر والـيت ترغـب يف اسـتريادها وتلـك الـيت ترغـب يف          
 .استبعادها ألهنا ال تستطيع إدارهتا بطريقة مأمونة

ظـر اسـتخدامات امللوثـات العضـوية العصـية التحلـل،       وفضال عن اتفاقية استوكهومل حت   - ٤٧
فإهنا تركز على تنظيف التراكمات املتزايدة غري املرغـوب فيهـا مـن خمزونـات مبيـدات اآلفـات                   

وخيتلــف هــذا الصــك يف أن احلكومــات عنــدما اعتمــدت االتفاقيــة  . واملــواد الكيميائيــة الســامة
ــة   ــة العاملي ــق البيئ ــا )١٥(عينــت مرف ــة هل ــة مالي ــة    .  كآلي ــدعم مشــاريع متعلق ــوارد ل ــأت م ــد عب وق

وألن .  بلد خـالل فتـرة قصـرية مـن الـزمن     ١٠٠بامللوثات العضوية العصية التحلل يف أكثر من        
اتفاقية استوكهومل حتظى مبساندة حتالف من البلدان املتقدمة والبلدان الناميـة، فضـال عـن دعـم                 

مل خال من امللوثـات العضـوية العصـية         الصناعة واجلماعات املعنية بالبيئة، فهي تبشر بتحقيق عا       
 .التحلل لصاحل األجيال القادمة

ــين بالســالمة          - ٤٨ ــدويل املع ــدى احلكــومي ال ــان يف املنت ــا التنســيق، املتمثلت ــت آليت ــا زال وم
الكيميائيــة والربنــامج املشــترك بــني املنظمــات لــإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة، تضــطلعان    

الكيميائيـة اخلطـرة وتؤديـان دورا       : املتصلة باإلدارة السليمة للمواد   بأعمال مهمة بشأن املسائل     
فقــد . حيويــا يف املســاعدة علــى قيــام احلكومــات واملنظمــات الدوليــة بتحديــد أولويــات العمــل

أســهمتا يف حتســني الوصــول إىل املعلومــات وزيــادة الــوعي باألنشــطة الدوليــة وزيــادة التعــاون   
وحيتـــل املنتـــدى احلكـــومي الـــدويل املعـــين بالســـالمة . يائيـــةوالتنســـيق يف جمـــال الســـالمة الكيم

الكيميائية مركزه الفريد كآلية شاملة ومرنة تنبـع منـها االقتراحـات املتعلقـة بالسياسـات والـيت                  
ميكن أن توضع على جـداول أعمـال جمـالس إدارات الربنـامج املشـترك بـني املنظمـات لـإلدارة                     

ــة وتســتجيب مل   ــة   . ثــل تلــك االقتراحــات الســليمة للمــواد الكيميائي ــديها املــوارد املالي ــوفر ل وتت
 .والتقنية الالزمة الختاذ إجراءات فعلية بشأن القضايا

 
 النتائج والتوصيات -خامسا  

 
ــثالث        - ٤٩ ــذ تقــدمي اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي الســتعراض ال ــدم كــبري من أحــرز تق

.  حيز النفاذ يف أوائـل هـذا العـام         سنوات األخري، وخباصة دخول اتفاقييت روتردام واستوكهومل      
 وهــي -وقــد أوجــدت االتفاقيتــان نظامــا فعــاال للتعامــل مــع منتجــات كيميائيــة خطــرة معينــة   
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 ولكـن النطـاق الـذي تغطيـه هاتـان           -السبب الرئيسـي وراء احلاجـة إىل نشـر القائمـة املوحـدة              
 الــرغم مــن أهنمــا االتفاقيتــان مــا زال حمــدودا للغايــة مــن حيــث عــدد املنتجــات املدرجــة، علــى 

، فسوف تظل القائمة حتتـوي علـى        ٣٧/١٣٧ العامة   اجلمعيةملزمتان قانونا، ووفقا لروح قرار      
لنشـرها إىل أن يـتم اسـتعراض       األمم املتحدة    منظومةالبيانات اليت مجعتها يف املاضي مؤسسات       

 .معظم املنتجات املدرجة على القائمة إلدماجها يف االتفاقيتني
 

 ١التوصية   
ــة نشــر القائمــة       - ٥٠ ــد يرغــب اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف النظــر يف إمكاني ق

جبميع اللغات  فقط  املوحدة على اإلنترنت بصفة دائمة، مع إصدار مطبوعات االستكمال          
الرمسيــة لألمــم املتحــدة متضــمنة ملــا يســتجد مــن معلومــات، علــى أن تصــدر طبعــة املــواد    

 .ية كل سنتني بالتناوب فيما بينهماالكيميائية وطبعة املواد الصيدالن
 -التطورات اإلجيابية احلديثة يف جمال اإلدارة السـليمة بيئيـا للمـواد الكيميائيـة اخلطـرة                  - ٥١

ــوائم علــى الصــعيد العــاملي؛ ومفاوضــات      ــردام واســتوكهومل؛ والنظــام املت دخــول اتفــاقييت روت
ات البيئيـة املتعـددة األطـراف وبرنـامج         منظمة التجارة العاملية بشأن التعاون مع أمانـات االتفاقـ         

 تشـري كلـها     -للبيئة؛ وبدء النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيـة           املتحدة   األمم
إىل وجود حاجة بالغة إىل تقدمي املساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات مـن أجـل متكـني البلـدان مـن                  

وسـوف يتوقـف    .  مزيد من التقدم يف هذا اجملال      االستفادة من اآلليات الدولية القائمة، وإحراز     
التوسع يف أنشطة بناء القدرات على مدى توفر موارد مالية جديدة كبرية لدعم األنشطة علـى              

 .األصعدة الوطنية يف جمال إدارة املنتجات الضارة بالصحة والبيئة
 

 ٢التوصية   
ت املتعددة األطـراف    قد يرغب اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف توصية الوكاال        - ٥٢

والثنائية باالستمرار يف تعزيز أنشطتها الراميـة إىل حتسـني بنـاء القـدرات وتقـدمي املسـاعدة                  
التقنية للبلـدان الناميـة وحـث الوكـاالت املاحنـة علـى تـوفري مـوارد إضـافية لـدعم اجلهـود                       

 .السامةالوطنية اليت تبذل من أجل حتسني اإلدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية 
وهناك اآلالف من املواد الكيميائية املتاحة يف األسواق تضاف اليها املئـات كـل سـنة،                 - ٥٣

مما يشكل حتـديا هـائال أمـام احلكومـات، وخباصـة حكومـات البلـدان الناميـة، يف رصـد وإدارة             
جـات  وحىت اآلن، استخدم هنج تـدرجيي يف التعامـل مـن إدارة املنت            . هذه املواد احملتملة اخلطورة   

اخلطــرة، غــري أنــه تتــراكم أدلــة كــثرية لنــهج يقــوم علــى اإلدارة طــوال دورة احليــاة، أو بعبــارة   
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ــتخلص مــن النفايــات     ــاج إىل االســتعمال وحــىت ال ــدءا مــن اإلنت ومــن مث فــإن جنــاح  . أخــرى ب
ــق        ــة ضــروري لتحقي ــة للمــواد الكيميائي ــإلدارة الدولي ــهج االســتراتيجي ل ــة الن اســتكمال عملي

 .يت أيدها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ال٢٠٢٠أهداف 
 

 ٣التوصية   
قد يرغب اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي يف توصـية الـدول األعضـاء باملشـاركة         - ٥٤

التامة يف عملية تطوير النهج االستراتيجي لإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة حـىت هنايتـها        
 بشــأن اســتعمال وإنتــاج املــواد  ٢٠٢٠  مــن أجــل بلــوغ أهــداف ٢٠٠٥بنجــاح يف عــام 

الكيميائية بطرائق تؤدي إىل التقليل إىل أدىن حد ممكن مـن آثارهـا السـلبية امللموسـة علـى       
 .صحة اإلنسان والبيئة

  
 احلواشي 

 A/50/182-E/1995/66 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/56/15-E/2001/92 و A/53/156-E/1998/78  وCorr.1 و

ــرارات اجلمعيــــة العامــــة    )٢(   وقــــرارا اجمللــــس االقتصــــادي   ٤٤/٢٢٦ و ٣٩/٢٢٩ و ٣٨/١٤٩ و ٣٧/١٣٧قــ
 .٢٠٠١/٣٣ و ١٩٩٨/٤١واالجتماعي 

 .www.ilo.org/public/english/protection/safework/ standard.htm#cr_specriskانظــــــر  )٣( 
 .www.codexalimentarius.netانظر  )٤( 
منشـورات   (١٩٩٢ونيـه   ي/ حزيـران  ١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،                )٥( 

القرارات اليت اختذها املؤمتر، القرار األول، املرفـق    : اجلزء األول )  والتصويبات E.93.18األمم املتحدة، رقم املبيع     
 .الثاين

 .www.who.int/pcsانظر  )٦( 
 .www.johannesburgsummit.orgانظر  )٧( 
 .www.who.int/iomcاملزيد من املعلومات، انظر  )٨( 
 .www.who.int/ifcsانظر  )٩( 
 .www.chem.unep.ch/popsانظر  )١٠( 
الدرين، وكلوردان، وديالدرين، واندرين، وهبتـاكلور، ومريكـس، وتوكسـافني؛ مادتـان            : تسعة مبيدات آفات   )١١( 

: هكســاكلورو برتيــن وثنــائي فينايــل عديــد الكلــور؛ وناجتــان عرضــيان غــري مقصــودين  : كيميائيتــان صــناعيتان
 .ديوكسني وفيوران

 .www.pic.intانظر  )١٢( 
ت، والـــدرين، وكابتـــافول، وكلـــوردان، وكلوردمييفـــورم،  -٥، ٤، ٢: (، وهـــي)١٧(عـــدد هـــذه املبيـــدات  )١٣( 

 ثنائي برومو   ٢،  ١(تـي، وديلدرين، ودينوسيـب، وأمالح دينوسيـب، وإي دي بـي         . د. وكلوروبنـزيالت، ود 
، وسباعي الكلور، وسداسي كلورو     )يسـومرات خمتلطة إ(وفلورواسيتاميـد، وسداسي كلورو هـكسان     ) اإليثان
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ــدان  ـــزين، ولين ، ومركبــات الزئبــق ومخاســي كلــورو الفينــول، ومخســة   ) غامــا–سداســي كلوروهكســان (البن
 بـــاراثيون، ومونوكروتوفـــوس، –ميثاميـــدوفوس، وميثيـــل (مركبـــات بالغـــة اخلطـــورة ملبيـــدات آفـــات، وهــــي 

كروسـيدواليت، مركبـات ثنائيـة الفينيــل     (د كيميائيـة صـناعية، وهـي        ، ومخسـة مـوا    )وباراثيون، وفوسفاميدون 
 ٣، ٢(متعددة الربوم، مركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور، مركبات ثالثية الفينيل متعـددة الكلـور، وتريــس                 

ولقــد . ١٩٩٨ســبتمرب /أيلــول ، وقــد أدرجــت هــذه املــواد أصــال يف االتفاقيــة يف)ثنـائي بروموبروبيــل فوســفات 
بيناباكريــل، وثنــائي كلوريــد اإلثــيلني، وأكســيد : ضــيفت منــذ ذلــك احلــني أربــع مــواد كيميائيــة أخــرى وهــيأ

 .اإلثيلني، والتوكسافني
 .www.chem.unep.ch.saicmانظر  )١٤( 
 .http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htmانظر  )١٥( 
 )١٦( http://www.gefweb.org. 

 


