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أوال - مقدمة 
نظرت اجلمعية العامة للمـرة األوىل يف دورـا الرابعـة  - ١
والثالثني املعقودة سنة ١٩٧٩ يف مسألة تبادل املعلومات عـن 
املــواد الكيماويــة الضـــارة واملســـتحضرات الصيدالنيـــة غـــري 
املأمونــة. ومبوجــــب القـــرار ١٣٧/٣٧ املـــؤرخ ١٧ كـــانون 
األول/ديسمرب ١٩٨٢، طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العـام 
القيام بإعداد قائمة موحـدة باملنتجـات الـيت حتظـر احلكومـات 
ـــها  اســتهالكها و/أو بيعــها أو تقــوم بســحبها أو تفــرض علي
قيودا صارمة أو ال توافق عليها(١)، وذلـك بنـاء علـى األعمـال 

اليت مت االضطالع ا فعال داخل منظومة األمم املتحدة. 
ـــــــــؤرخ ١٨ كــــــــانون  ويف القـــــــرار ٢٢٩/٣٩، امل - ٢
األول/ديسمرب ١٩٨٤، قررت اجلمعية العامة، يف مجلة أمـور، 
ــــة موحـــدة مســـتكملة ســـنويا وإتاحـــة بياناـــا  إصــدار قائم
للحكومات وغريها من املستعملني بطريقة متكن من الوصـول 
املباشـر إليـــها باحلواســيب. ووفقــا لذلــك، فــإن شــكل هــذه 
القائمـة أبقـي قيـد االســـتعراض املســتمر، مــن أجــل حتســينه، 
ـــات ذات الصلــة يف  بالتعـاون مـع األجـهزة واملؤسسـات واهليئ
منظومة األمم املتحدة، مـع مراعـاة الطـابع التكميلـي للقائمـة، 
واخلـربات املكتسـبة، ومــا تعــرب عنــه احلكومــات مــن آراء. 
ووفقــا لنفــس القــرار، زود األمــني العــام اجلمعيــة العامــــة يف 
دورا احلادية واألربعني، وكل ثالث سنوات بعد ذلك، مـن 
خـالل الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، باملعلومـــات املتصلــة 
ـــة العامــة يف  بتنفيـذ القراريـن السـالفي الذكـر. وطلبـت اجلمعي
قرارهــــا ٢٢٦/٤٤، املــــؤرخ ٢٢ كــــــانون األول/ديســـــمرب 
١٩٨٩، إىل األمـني العـام أن يقـوم بتقـــدمي مقترحــات حمــددة 
بشأن سبل ووسـائل توفـري التعـاون التقـين، وال سـيما للبلـدان 
النامية، لتعزيز قدراـا علـى االسـتفادة مـن القائمـة، وبدراسـة 
مجيـع املسـائل املعلقـــة، مثــل إجيــاد بدائــل مقبولــة للمنتجــات 
احملظورة واملقيدة بشدة، ومبيدات اآلفـات غـري املسـجلة. ويف 
ـــب  القــرار ٤١/١٩٩٨ املــؤرخ ٣٠ متــوز/يوليــه ١٩٩٨، طل

الـس االقتصـــادي واالجتمــاعي إىل األمــني العــام، يف مجلــة 
أمـــور، مواصلـــة التركــــيز علــــى قائمــــة املــــواد الكيماويــــة 
والصيدالنية كل سنتني، بـالتواتر نفسـه لكـل لغـة مـن اللغـات 
الرمسيــة، علــى النحــو املتوخــى يف قــــرارات اجلمعيـــة العامـــة 

السابقة. 
وأعـد هـذا التقريـر، الـذي يغطــي اســتعراض الثــالث  - ٣
ـــــرارات  ســـنوات الســـادس للقائمـــة املوحـــدة، اســـتجابة للق
املذكـوره أعـاله. وهـو يقـدم نظـرة عامـة للتطـورات الرئيســـية 
اليت وقعت منذ ١٩٩٨ فيما يتصل باملنتجات الضارة وآثارها 
علـى الصحـة البشـرية والبيئـة، كمـا يشـمل مقترحـات بشـــأن 
األثـر احملتمـل هلـذه التطـورات علـى شـكل القائمـة ومضموــا 
ونطاق تغطيتها. ويناقش التقرير أيضا التغيريات الـيت قـد تؤثـر 

على إعداد القائمة وتوزيعها. 
واستند إعداد هذا التقرير إىل املسـامهات الـواردة مـن  - ٤

عدد من مؤسسات منظومة األمم املتحدة. 
 

 ثانيا - استعراض القائمة املوحدة 
ترتيبات إعداد القائمة   ألف -

يف عـام ١٩٨٥ قـامت األمانـة العامـة لألمـم املتحــدة،  - ٥
بالتعـاون الوثيـق مـع منظمـة الصحـــة العامليــة، ومــع مــا كــان 
يعـرف آنـذاك بربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـــة/الســجل الــدويل 
للمواد الكيميائية احملتملة السـمية والـذي يعـرف اآلن بربنـامج 
األمم املتحدة للبيئة/شعبة الكيمياء باالستعراض األول للقائمة 
املوحـدة، وذلـك يف اجتماعـها التنســـيقي األول املشــترك بــني 
الوكاالت(٢). وركز هذا االسـتعراض علـى الترتيبـات املتصلـة 
بـإعداد اإلصـدارات املقبلـة، وضـرورة وضـــع معايــري لتحديــد 
املنتجــات الــيت ينبغــي إدراجــــها، ومســـألة تضمـــني القائمـــة 
ــــرد يف طبعتـــها األوىل عـــن اإلطـــار القـــانوين  معلومــات مل ت
واملتعلــق بالصحــة العامــــة لإلجـــراءات التنظيميـــة، ومعاجلـــة 
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ــى  البيانـات التجاريـة. وقـد أسـفر االسـتعراض عـن املوافقـة عل
مذكـرة تعـــاون حيــدد فيــها توزيــع املســؤوليات بــني منظمــة 
الصحة العاملية، وشعبة الكيمياء التابعة لربنـامج األمـم املتحـدة 
للبيئة واألمانة العامة لألمـم املتحـدة، ومنـذ اسـتعراض الثـالث 
سـنوات األول ظلـت الترتيبـات اخلاصـة بـإعداد هـــذه القائمــة 
كما هــي عليـه بصفـة أساسـية. وقـد أعطيـت معلومـات أكـثر 
تفصيال يف تقارير األمني العام السـابقة(٣) عـن التعديـالت الـيت 
أدخلت على القائمة. ومن مث فقد اقتصر يف هذا التقريـر علـى 

إيراد أحدث ما أدخل من تعديالت فقط.  
وإثـر الترتيبـات الـيت مت التوصـــل إليــها يف املشــاورات  - ٦
ــــني  الــيت عقــدت خــالل االجتماعــات التنســيقية املشــتركة ب
الوكاالت اليت جترى على أساس دوري، مت التوصـل إىل قـرار 
يف سـنة ١٩٩٥ بتقسـيم القائمـــة املوحــدة إىل جزئــني، ينشــر 
كــل منــهما بالتنــاوب كــل ســنتني، ويركــــز أحدمهـــا علـــى 
املســتحضرات الصيدالنيــة واآلخــر علــى املــــواد الكيماويـــة. 
ونشرت الطبعة السادسة من القائمـة، وهـي األوىل الـيت تنشـر 
يف إطار الترتيب اجلديد وحتتـوي علـى معلومـات تتعلـق فقـط 
باملستحضرات الصيدالنية، يف عام ١٩٩٧، وستشمل الطبعـة 
السـابعة، وهـي قيـد اإلعـداد يف الوقـت الراهـــن، ومــن املزمــع 
إصدارها يف وقت الحق من عـام ٢٠٠١، املعلومـات املتصلـة 

باملواد الكيميائية وحدها. 
ولقـد عـاق اجلـهود املبذولـة إلصـدار الطبعـة الســـابعة  - ٧
مـن القائمـة املوحـــدة يف وقــت ســابق املصــاعب التقنيــة الــيت 
ووجــهت يف صيانــة الربنــامج احلاســويب القــائم علــــى نظـــام 
تشغيل ”دوس“ (DOS)، املستخدم يف نشر القائمـة. بيـد أنـه 
يتـم حاليـا تطويـر برنـامج حاسـويب يقـوم علـــى نظــام تشــغيل 
”ونــدوز“ (WINDOWS)، ويســتمر بــذل اجلــهود لتجــــهيز 
الطبعة السابعة مـن القائمـة كـي يقـوم الـس باسـتعراضها يف 

دورته املوضوعية لعام ٢٠٠١. 

الشكل واحملتويات والنطاق   باء -
أدت عمليــة االســتعراض املســتمرة لشــــكل القائمـــة  - ٨
املوحـدة وحمتواهـا إىل إمكانيـــة توســيع مــدى مشوهلــا ونطــاق 
تغطيتها. ويف حني ظلت القائمة سهلة القراءة والفـهم، عمـال 
بقرار اجلمعية العامة ١٣٧/٣٧، فقد طرأت زيادة منتظمـة يف 
عـدد املنتجـات املدرجـة واحلكومـات املبلغـة مـع صـدور كـــل 
طبعة جديدة من القائمة. وهكذا، فإنه يف حني غطـت الطبعـة 
األوىل من القائمة أقـل مـن ٥٠٠ منتـج حتضعـها ٦٠ حكومـة 
للتنظيم، فإن الطبعتـني اخلامسـة واألخـرية اللتـني تغطيـان كـال 
من املستحضرات الصيدالنية واملواد الكيميائية مشلتا أكثر مـن 
٧٠٠ منتج ختضعها ٩٤ حكومة إلجراءات تنظيمية، ومشلـت 
الطبعة السادسة، املخصصة للمســتحضرات الصيدالنيـة فقـط، 
معلومـات عـن ٣٦٦ منتجـا خاضعـا للتنظيـم مـن جـــانب ٧٧ 
حكومة. وسوف تغطـي الطبعـة السـابعة مـا يربـو علـى ٣٠٠ 
منتـج كيميـائي، يشـمل ٣١ منـها فقـط حاليـا إجـــراء املوافقــة 
املسـبقة عـن علـم الـذي اعتمـــده مؤمتــر املفوضــني املعقــود يف 
روتـردام، هولنـدا، يف ١٠ أيلـول/ســـبتمرب ١٩٩٨، يف اتفاقيــة 

روتردام(٤). 
ــــامج األمـــم  وجتــدر اإلشــارة يف هــذا الصــدد أن برن - ٩
ـــري مــن املنتجــات  املتحـدة للبيئـة قـدم معلومـات عـن عـدد كب
والبيانات ذات الصلة عن املواد الكيميائية املدرجـة يف القائمـة 
املوحــدة، وقــد اســتقيت هــذه املعلومــــات مـــن طائفـــة مـــن 
ـــدويل للمــواد  املصـادر، خاصـة مـن امللـف القـانوين للسـجل ال
الكيميائية احملتملة السمية، والبيانات املقدمـة مبوجـب اإلجـراء 
األصلـي الطوعـي للموافقـة املسـبقة عـن علـم. غـري أن برنــامج 
األمـم املتحـدة للبيئـة توقـف، يف سـنة ١٩٩٥، عـن اســتكمال 
امللــف القــانوين. ويف ســــنة ١٩٩٨، عندمـــا أبطـــل اإلجـــراء 
املؤقت للموافقة املسبقة عن علم – املنفذ وفقا ألحكام اتفاقية 
روتردام – العمل باإلجراء األصلي للموافقة املسبقة عن علـم، 
اتضـح أن مـا يقـرب مـــن مجيــع اإلشــعارات اخلاصــة بــإجراء 
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احلظـر أو التقييـد الشـديد الـيت سـبق تقدميـها مبوجـب اإلجــراء 
األصلي للموافقة املسبقة عـن علـم ال تفـي بالشـروط اجلديـدة 
ــــة.  لتقــدمي املعلومــات، كمــا وردت يف املرفــق األول لالتفاقي
ومــن مث فــإن أمانــــة االتفاقيـــة تعتـــد فقـــط بصالحيـــة تلـــك 
ــــديد الـــيت تفـــي  اإلشــعارات املتعلقــة بــاحلظر أو التقييــد الش

بشروط االتفاقية. 
وإدراكـــــا ألن مجيـــــع املســـــتحضرات الصيدالنيــــــة  - ١٠
ــى  والكيميائيـة تنطـوي علـى أخطـار حمتملـة إن مل تسـتعمل عل
النحو الصحيح، فإنه جيـدر التنويـه بعـدد مـن االعتبـارات الـيت 
ـــات القائمــة املوحــدة مثــل: (أ) إن  ميكـن أن تؤثـر علـى حمتوي
القرارات اليت يتخذها عدد حمدود من احلكومــات فيمـا يتعلـق 
ــــيت تنتهجـــها  مبنتــج معــني قــد ال تكــون ممثلــة للسياســات ال
حكومات أخرى، ال سيما فيما خيـص االعتبـارات املتباينـة يف 
العالقة بني اخلطورة والفائدة؛ (ب) إن عدم إدراج اسم منتج 
معــني يف قائمــة املنتجــات املقيــدة االســتعمال يف بلــد معــــني 
ال يعـين بـالضرورة أن اسـتعماله مسـموح بـــه يف ذلــك البلــد؛ 
وقـد يكـون معنـاه، بـاألحرى، أن القـــرار التنظيمــي ذا الصلــة 
حلظر استعماله مل يبلغ بعد لألمـم املتحـدة، أو ملنظمـة الصحـة 
العامليـة، أو برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة؛ (ج) قـد يعـين األمــر 
ـــة ومبيــدات اآلفــات، الــيت  بالنسـبة للمسـتحضرات الصيدالني
ـــري مــن األحيــان خاضعــة إلجــراءات التســجيل  تكـون يف كث

اإللزامية، أن املنتج مل يقدم بعد من أجل تسجيله. 
وتنبغـي اإلشـارة إىل أن املعايـــري(٤) املوضوعــة يف عــام  - ١١
١٩٨٧، املتصلة بإدراج املستحضرات الصيدالنية والكيميائية 
يف القائمة املوحدة، قد يسـرت إىل حـد كبـري فـرز املعلومـات 
الــيت حيتويــها املنشــور. بيــد أن احلكومــات ال تــزال ختتلــــف 
بشـكل واسـع يف تفسـرياا التطبيقيـــة، ال ســيما، فيمــا يتعلــق 
مبعيـار ”املـواد املقيـدة بشـدة“، ممـا يـؤدي إىل تبـــاين كبــري يف 
اإلبـالغ عـن التدابـري التقييديــة الوطنيــة. وقــد حتســن الوضــع 
حتسنا كبريا مـع صـدور التعريفـات اجلديـدة املعتمـدة مبوجـب 

اتفاقيـة روتـردام امللزمـة قانونـا. ومـع أن عـــدد املنتجــات الــيت 
تغطيـها االتفاقيـة ال يـزال حمـدودا إىل حـد مـا، فســـيكون مــن 
املفيد االستمرار يف تقدمي املعلومات عن املواد اخلطرة اليت يتم 
حتديدهـا، وذلـك مـن خـــالل القائمــة املوحــدة، حــىت يتســىن 
اسـتعراض العمليـة الـيت تتـم مبوجـب اتفاقيـة روتـــردام، واختــاذ 

قرارات فيما خيص إدراج أي من هذه املنتجات. 
وكمــا كــان احلــــال يف الطبعـــات الســـابقة للقائمـــة  - ١٢
املوحدة، فإن نطاق املعلومات الواردة يف القائمة سـيظل كمـا 
هـو بشـكل أساسـي. والقائمـــة مقســمة إىل جزئــني. ويغطــي 
اجلـزء األول، الـــذي جتمعــه األمــم املتحــدة ومنظمــة الصحــة 
العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة نـص القـرارات التنظيميـة 
التقييديــة املتخــذة مــن جــانب الســلطات الوطنيــــة املختصـــة 
خبصـوص كـل مـــن املنتجــات الصيدالنيــة (األحاديــة العنصــر 
ــــــة  واملتعـــــددة العنـــــاصر) واملنتجـــــات الكيميائيـــــة (الزراعي
والصناعية). أما املنتجات االستهالكية، فـال يتـم إدراجـها إال 
ـــدرج  إذا اعتــربت خطــرة بســبب تركيبــها الكيميــائي. وال ت
املؤثرات العقلية واملخدرات، اليت تغطيها االتفاقيـات الدوليـة، 
إال يف احلـاالت الـيت يخطـر فيـها أحـد البلـدان منظمـة الصحــة 
العاملية إما بأن املادة املعنية ختضع لرقابة أشد صرامة ممـا تنـص 
عليــه االتفاقيــة الدوليــــة ذات الصلـــة، أو تكـــون املـــادة قـــد 
ـــر يف إدراجــها يف القائمــة  أخضعـت للرقابـة الوطنيـة قبـل النظ
الدوليــة. وال تشــمل القائمــــة كثـــريا مـــن املـــواد الكيميائيـــة 
الصناعيـة شـــائعة االســتعمال، الــيت تقــوم الســلطات الوطنيــة 
بوضـع حـدود للنطـاق املسـموح بـه مـن التعـــرض املــهين هلــا. 
ـــات خبصــوص هــذه املعلومــات يف منشــورات  وتتوفـر املعلوم
ـــة األغذيــة  منظمـة العمـل الدوليـة(٥). وبـاملثل تنظـر جلنـة مدون
التابعـة ملنظمـــة األغذيــة والزراعــة/منظمــة الصحــة العامليــة يف 
املعلومات املتعلقة باملضافات الغذائية، الـيت تقـع خـارج نطـاق 
القائمـة(٦). وتتضمـن املعلومـات التنظيميـة أيضـــا إشــارات إىل 
الوثائق املرجعية القانونيـة والتنظيميـة ذات الصلـة حـىت يتسـىن 
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للمستخدم التحقق من السياق القانوين هلذه األنظمة، ونطـاق 
تطبيقها. وتوجد أيضا مراجـع ببليوغرافيـة للدراسـات العلميـة 
والتقنية اليت تقوم ا املنظمات الدوليـة فيمـا يتعلـق باملنتجـات 
الكيميائيـة. وفضـال عـن ذلـك، تشـمل القائمـة ســردا هجائيــا 
ومصنفــا باملنتجــات، وســردا ثالثيــا يبــــني: األمســـاء العلميـــة 
والشائعة، األمساء التجارية/أو الومسية، وأرقـام التسـجيل لـدى 

دائرة اخلدمات التابعة لة املستخلصات الكيميائية. 
وترد يف اجلزء الثـاين مـن القائمـة املعلومـات التجاريـة  - ١٣
املتعلقة بنسبة كبرية من املنتجات املدرجة يف اجلزء األول مـن 
القائمة. وتقوم األمانة العامة لألمـم املتحـدة بتجميـع البيانـات 
التجاريـة مـن املصـادر العامـة املتاحـة، وتشـمل هـــذه البيانــات 
معلومات عن اجلـهات املنتجـة للمعلومـات وأمسائـها النوعيـة، 
واألمساء التجارية، مىت كانت متوفرة، الـيت يتـم حتتـها تسـويق 
هـذه املنتجـات يف مجيـع أرجـاء العـامل. وتشـمل القائمـة فقـــط 
اسم الشركة األم وموقعـها، حـىت يف حالـة مـا إذا كـان املنتـج 
الفعلي شركة فرعية تقع يف بلد آخر. ويبذل جـهد مـع اجلهـة 
املنتجة املعنية للتحري عن صحة البيانات التجارية امعة قبل 

طبعها يف القائمة. 
وفيمـــــا يتعلـــــق مبســـــألة املعلومـــــات ذات الصلــــــة  - ١٤
ـــة الوطنيــة املتخــذة خبصــوص املنتجــات  بـاإلجراءات التنظيمي
الصيدالنيـة، تقـدم منظمـة الصحـة العامليـة تعليقـــات إيضاحيــة 
بصـورة منتظمـة. وتتضمـن هـذه التعليقـات معلومـــات مفيــدة 
تبني موقف احلكومة من إجراءاا التنظيمية يف ضوء أولوياـا 
الوطنية املختلفة، متيحة بذلـك شـرحا للسـياق الـذي تتـم فيـه 
هذه اإلجراءات. ومن ناحية أخرى، ال يتسـىن لربنـامج األمـم 
املتحـدة للبيئـة أو الربنـامج الـــدويل للســالمة الكيميائيــة إبــداء 
ــــاملواد  تعليقــات مماثلــة علــى اإلجــراءات التنظيميــة املتصلــة ب
الكيميائية الزراعية والصناعية بسـبب ضخامـة عـدد املنتجـات 
اليت تدخل فيها هذه املواد الكيميائية وتعدد استخدامات هذه 
املنتجات. كما أنـه ال يـزال مـن العسـري حـىت اآلن علـى هـذه 

املنظمــات أن تقــدم تعليقاــا علــى أوجــه احلظــر أو القيــــود 
املفروضة على اسـتعمال املنتجـات الكيميائيـة، مـع الوضـع يف 
االعتبار أن نتائج التقييمات اليت تقابل بني املخـاطر والفوائـد، 
ومـا يـترتب عليـها مـن قـرارات تتخذهـــا احلكومــات، تتبــاين 
كثريا من بلد إىل آخـر، كمـا ال يتـم يف مجيـع األحيـان إبـالغ 
برنـامج األمـم  املتحـدة للبيئـة و/أو الربنـامج الــدويل للســالمة 
ـــدات اآلفــات واملــواد  الكيميائيـة ـا. غـري أنـه فيمـا خيـص مبي
الكيميائية احملظورة أو املقيدة بشدة مبوجـب اتفاقيـة روتـردام، 
فإن وثائق توجيه صنع القرار، اليت تعدها أمانة االتفاقية، تتيح 
معلومات مفصلة تشتمل على ملخصات للعالقة بني اخلطورة 

والفائدة وأسباب اختاذ اإلجراءات التنظيمية. 
 

الوصــول عــن طريــق احلواســيب وتواتــر نشــــر  جيم -
القائمة ولغات إعدادها   

مت حفظ املعلومات الـواردة يف القائمـة املوحـدة علـى  - ١٥
احلواسيب الشخصية منذ أوائل التسعينات عندما مت نقلها من 
احلواسيب الرئيسية، ومت نقل البيانـات إىل القريصـات يف عـام 
١٩٩٤ علـى أسـاس جتريـيب. غـري أن املشـــكالت التقنيــة الــيت 
ووجهت عند العمل بالربنامج احلاسويب الذي استخدم سـابقا 
يف نشـر القائمـة عـاقت قـدرة األمانـة العامـة علـى إنتـاج هـــذه 
املواد يف الوقت املناسب. وتواصل األمانــة العامـة بـذل جـهود 
إلنتـاج بيانـات القائمـــة علــى قريصــات/أقــراص مدجمــة، مــع 
إمكانيات حبثية، وتوفريها كبند مـن بنـود املبيعـات، باإلضافـة 
إىل النص املطبوع. ونظرا السـتخدام برنـامج حاسـويب جديـد 
يف الوقـت احلـاضر، فـإن إمكانيـة إتاحــة القائمــة علــى شــبكة 
اإلنترنت سيتم حبثها أيضا. وعلى الرغم من كون القائمة مـن 
منشـورات املبيـع، فـإن املشـاورات تتواصـــل مــن أجــل توفــري 
الوصـول اـــاين لقــاعدة بيانــات القائمــة مــن خــالل شــبكة 

اإلنترنت. 
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وقـد أويل اهتمـام خـاص بنشـر القائمـة املوحـدة كمــا  - ١٦
ــــه يف قـــراري اجلمعيـــة العامـــة ٢٢٩/٣٩  هــو منصــوص علي
و ٢٢٦/٤٤. ويف حــــني أن تقســــيم نشــــر القائمــــة علــــــى 
إصدارين، أحدمها للمستحضرات الصيدالنيـة واآلخـر للمـواد 
ـــرية  الكيميائيـة، قـد سـاعد عمليـة مناولـة قواعـد البيانـات الكب
واملـتزايدة، فإنـه قـــد اتضحــت صعوبــة تنفيــذ توصيــة الــس 
االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بإصدار القائمة يف جمموعـات 
متناوبة من اللغات كل سنة، مع التقيد مبا ال يزيد على ثالث 
لغات للسنة الواحدة بالتواتر نفسه لكل لغة من اللغات. ومن 
العقبات الرئيسية يف هذا الصدد عدم توفــر إمكانيـات لقواعـد 
البيانــات يف لغــات غــري اللغــة االنكليزيــة. ومــــع الوضـــع يف 
االعتبــار أن القائمــة هـــي اآلن مقســـمة إىل جزئـــني – جـــزء 
خمصــــص للمســــتحضرات الصيدالنيـــــــة واآلخــــــر للمـــــواد 
الكيميائيـة – فقـد يرغـب الـس يف إعـادة النظـــر يف التوصيــة 
الـواردة أعـاله، والنظـر يف إمكانيـة نشـر كـل إصـــدار للقائمــة 
جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة. وهذا اإلجـراء مـن شـأنه 
أن يساعد األمانة العامة بشـكل كبـري يف جـهودها الراميـة إىل 

نشر القائمة دومنا تأخري جبميع اللغات الرمسية. 
وتنبغي اإلشارة أيضا إىل أن قواعد البيانـات املختلفـة  - ١٧
قائمة باللغة االنكليزية، وأن مجع البيانات التجارية الـواردة يف 
القائمة املوحدة، واستكماهلا، وتعديلها، وهي عملية تقوم ـا 
أيضـا األمانـــة العامــة لألمــم املتحــدة، يتــم باللغــة االنكليزيــة 
كذلك. غري أنه يف إطار اإلجراء املؤقت للموافقة املســبقة عـن 
علم، باإلضافة إىل اإلجراء األصلي للموافقة املسبقة عن علم، 
تتوىل أمانة االتفاقية املعنية (برنامج األمم املتحــدة للبيئـة) نشـر 
ملخصات باإلشعارات الواردة عن حظر مادة كيميائية تتقدم 
بـه األطـراف أو تقييدهـا بشـــدة، بثــالث لغــات (االنكليزيــة، 
الفرنسـية، االسـبانية). ويف الوقـت الـذي مت فيـــه حتقيــق تقــدم 
كبـري فيمـــا يتعلــق بــإصدار القائمــة باالنكليزيــة، فــإن إنشــاء 
تسهيالت مماثلة لقواعد البيانـات بلغـات أخـرى مـن شـأنه أن 

يعمل بشكل كبري على سـرعة عمليـة ترمجـة القائمـة ونشـرها 
باللغات الرمسية األخرى، وسيساعد على احلد من الفــترة الـيت 
تفصـل بـني توفـر القائمـة باللغـات الرمسيـــة األخــرى وتوفرهــا 

باللغة االنكليزية. 
 

 دال – التوزيع واالستخدام 
تواصــل القائمــة املوحــدة جبزءيــها – اجلــزء  املتعلــــق  - ١٨
باملستحضرات الصيدالنية واجلـزء املتعلـق بـاملواد الكيميائيـة –
تقـدمي املعلومـات، بطريقـة موحـدة، عــن القــرارات التنظيميــة 
التقييديــة الــيت تتخذهــا احلكومــات خبصــوص جمموعــــة مـــن 
املنتجـات الصيدالنيـة واملـواد الكيميائيـة الزراعيــة والصناعيــة. 
ولـذا فـهي متثـل مصـدرا معترفـا بـــه للمعلومــات القيمــة يتيــح 
للحكومـات ضمـان احلصـول علـى املعلومـات الـيت قـد تكــون 
ذات جـــدوى يف اختـــاذ اإلجـــــراءات التنظيميــــة الســــتخدام 
املنتجـات الصيدالنيـة والكيميائيـــة، وذلــك يف ضــوء ظروفــها 
الوطنية اخلاصة. وفضال عن ذلك، فـإن إتاحـة املعلومـات عـن 
األمساء التجارية، الـيت يتـم حتتـها تسـويق املنتجـات، يزيـد مـن 
قيمة القائمة وجيعل من األيسر على السلطات الوطنية وغريها 
من اجلهات اليت ترصد هذه األنشـطة التعـرف علـى املنتجـات 
املقيـدة املتوفـرة يف السـوق احملليـة. كمـا أن حتديـــد املنتــج مــع 
جهـة التصنيـع يتيـــح أيضــا احلصــول علــى صحــائف بيانــات 
السالمة وغريها من املعلومات املتوفرة لدى جـهات التصنيـع. 
ــــة  وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن البيانــات التجاريــة تتيــح طريق
ميسرة لإلحالة املرجعية بني األمساء التجاريـة واألمسـاء العلميـة 
ـــري معظــم املعلومــات  الشـائعة املعروفـة، الـيت يتـم مبوجبـها توف
التنظيميـة. ومـن بـني املسـتعملني اآلخريـن للقائمـــة املنظمــات 
احلكوميـة الدوليـة، واملؤسسـات األكادمييـــة، واملنظمــات غــري 
ــــن  احلكوميــة املعنيــة، ووســاط اإلعــالم، وجــهات أخــرى م
أعضاء اتمع املدين. وقد أثبتت القائمة بذلك أا أداة مهمـة 
خلدمة الصاحل العام وجمموعات املستهلكني، وذلك من خــالل 
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اسـترعاء انتبـاه احلكومـات وجـــهات التصنيــع إىل احلاجــة إىل 
سحب املنتجات اخلطرة من األسـواق، وإىل زيـادة مسـتويات 
الوعي لدى املوظفني العامني واملنظمات غري احلكوميـة بشـأن 
اآلثـار الـيت تـترتب علـى الصحـــة مــن جــراء اســتخدام بعــض 

املنتجات. 
ويشـهد الـترويج لنشـر القائمـة املوحـدة واســتخدامها  - ١٩
تزايدا مستمرا. وعلى وجـه اخلصـوص، فـإن عـددا كبـريا مـن 
املنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة يتقـدم علـــى الــدوام بطلبــات 
للحصول على القائمة، كما أن هـذه املنظمـات تقـدم بشـكل 
مسـتمر انطباعاـا عـن االسـتخدامات اإلجيابيـة للقائمـة. علــى 
سـبيل املثـال، فـإن شـبكة مناهضـــة إســاءة اســتعمال مبيــدات 
اآلفــات، الــيت مــن بــني أهدافــها الدعــــوة إىل ســـحب هـــذه 
املبيــدات مــن األســواق، ودعــم اســــتخدام الطـــرق املأمونـــة 
ــــدمي  واملســتدامة ملكافحــة اآلفــات، تقــوم بشــكل منتظــم بتق
تعليقات إجيابية عن فائدة القائمة وجدواها. كما أن كال مـن 
املنظمة الدولية الحتـاد املسـتهلكني، ومنظمـة ”غريـن بيـس“، 
عربتـا بـاملثل عـن فـائدة القائمـة يف إجنـــاز أنشــطة كــل منــهما 
املتعلقة برصد استخدام املنتجات اخلطرة. وتواصل جمموعـات 
املستهلكني يف البلدان النامية طلبها للقائمة، وتعتمد عليـها يف 
إبقائـها علـى درايـة بـأحدث املسـائل املتعلقـة بـالرصد البيئـــي، 

واألنشطة ذات الصلة بالتنمية املستدامة. 
وبـدءا مـن الطبعـة الثانيـة للقائمـــة املوحــدة، مت إدراج  - ٢٠
استبيان يف القائمة لغرض مساعدة األمانـة العامـة علـى حتديـد 
جماالت استخدام القائمة. وال تزال القائمة تلعـب دورا مـهما 
يف تيسري احلصول على املعلومـات املتعلقـة باملنتجـات، املقيـدة 
بشدة، أو احملظورة يف بعـض البلـدان، ولكنـها ال تـزال متاحـة 

يف بلدان أخرى. 
وســـتقوم إدارة الشـــؤون االقتصاديــــة واالجتماعيــــة  - ٢١
التابعـة لألمانـة العامـــة لألمــم املتحــدة بتحليــل متعمــق ملــدى 

اسـتخدام القائمـة املوحـدة، وذلـك إثـر نشـر اإلصـدار الســابع 
مباشرة. وسيسهل من عملية التحليل املذكورة إصدار دراسـة 
استقصائية شاملة، تغطـي كـال مـن املسـتحضرات الصيدالنيـة 
واملـواد الكيميائيـة، ولـذا سـيتم توزيعـها علـى مجيـع األطــراف 
املعنيـــة مبســـألة املنتجـــات الصيدالنيـــة والكيميائيـــة احملتملـــــة 
ـــري هــذه الدراســة االســتقصائية للــدول  اخلطـورة. وسـيتم توف
األعضاء، واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية املعنيــة، 
وجمموعـات املسـتهلكني، وغريهـا مـن أعضـاء اتمـع املـــدين، 
مثـــل األوســـاط األكادمييـــة واإلعالميـــة. ولضمـــان وصــــول 
الدراسـة االسـتقصائية إىل مجيـــع املتلقــني للقائمــة، فــإن هــذه 
الدراســة ســترفق مــع اإلصـــدار الســـابع القـــادم عـــن املـــواد 
الكيميائيــة، وســيتم إرســاهلا أيضــا إىل مجيــع متلقــي القائمـــة 

املهتمني باملستحضرات الصيدالنية.  
  

ـــالث ســـــنوات  ـــر الث ـــذ تقري ـــورات من ثالثا -التط
األخري   

متابعة مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية   ألف -
ــــرن ٢١  يظــهر الفصــل ١٩ مــن جــدول أعمــال الق - ٢٢
املنبثق عن مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنميـة(٧) اهتمـام 
مؤسســات منظومــة األمــــم  املتحـــدة مبجـــال اإلدارة البيئيـــة 
السليمة للمواد الكيميائية السـمية، والعمـل الـذي تضطلـع بـه 
يف هذا الصدد. ويقـوم العمـل احلـايل املتعلـق مبسـألة املنتجـات 
الضارة بالصحة والبيئة على املبادئ املبينة يف الفصـل ١٩ الـيت 
تشجع على زيادة اجلـهود الوطنيـة والدوليـة املبذولـة لتكثيـف 
العمل الدويل وحتسني التنســيق بـني األنشـطة الدوليـة. وفضـال 
عن ذلك، فإن الفصل ١٩ يشري إىل احلاجة ملزيد مـن التنسـيق 
بني هيئات األمم املتحدة واملنظمات الدوليـة األخـرى املهتمـة 
ــــق األهـــداف  بتقييــم املــواد الكيميائيــة وإدارــا. وبغيــة حتقي
الواردة يف الفصل ١٩، وبتحديد أكرب، تلك املتعلقة مبوضوع 
التقريـر احلـايل، مبـا يف ذلـك التنسـيق، فقـد مت وضـع عـدد مــن 
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اآلليات لتعزيز التنسيق على املسـتوى الـدويل. ومـن بـني هـذه 
ـــإلدارة  اآلليــات، يســتمر الربنــامج املشــترك بــني املنظمــات ل
الســـليمة للمـــواد الكيميائيـــة، والربنـــامج الـــدويل للســـــالمة 
الكيميائيـــة، واملنتـــدى احلكومـــي الـــدويل املعـــين بالســـــالمة 
الكيميائيـة، وآليـة املوافقـة املسـبقة عـن علـم، يف إجنـــاز العمــل 
املهم املتعلق مبسألة املنتجات الصيدالنية والكيميائية اخلطرة.  
ويـرد أدنـاه ملخـص موجـز لألنشـطة الـيت قـــامت ــا  - ٢٣

هذه اآلليات منذ صدور التقرير السابق.  
 

الربنــامج املشــترك بــني املنظمـــات لـــإلدارة  - ١
السليمة للمواد الكيميائية. 

وضع الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة  - ٢٤
للمـواد الكيميائيـة(٨) للعمـل كآليـة لتنســـيق جــهود املنظمــات 
احلكومية الدولية يف جمال تقييم وإدارة املـواد الكيميائيـة. ومثـة 
سبع منظمات مشاركة يف هذه اجلهود، وهي: برنـامج األمـم 
املتحــدة للبيئــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، ومنظمـــة الصحـــة 
ـــة، ومنظمــة  العامليـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراع
األمـم املتحـــدة للتنميــة الصناعيــة (اليونيــدو)، ومعــهد األمــم 
ــــار)، ومنظمـــة التعـــاون  املتحــدة للتدريــب والبحــث (اليونيت
ــني  والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي. ويتيـح الربنـامج املشـترك ب
املنظمــات لــإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة حمفــــال هلـــذه 
ـــن خاللــه التعــاون بوصفــها شــريكة يف  املنظمـات تسـتطيع م
تشجيع العمل الـدويل املتعلـق بـاإلدارة البيئيـة السـليمة للمـواد 

الكيميائية، يف إطار الواليات املنوطة بكل منها.  
وتقـوم جلنـة التنسـيق املشـتركة بـني املنظمـات التابعـــة  - ٢٥
للربنامج املشترك باجلمع بني ممثلي املنظمات املشاركة إلجراء 
املشـاورات املتعلقـة بتخطيـط أنشـطتها، وبرجمتـها، وتنفيذهـــا، 
ورصدهـا. كمـــا تتــوىل جلنــة التنســيق إعــداد قائمــة بأنشــطة 
ــــة الـــيت تقـــوم ـــا املنظمـــات املشـــاركة،  الســالمة الكيميائي
واستكماهلا دوريا. وحتقيقا هلذا الغرض، قـامت جلنـة التنسـيق 

بإنشـاء أفرقـة تنسـيقية تتيـح الوسـائل للمنظمـات املهتمـة الـــيت 
تعمـل يف هـذه اـاالت ملناقشـة الوسـائل والسـبل الـيت تضمــن 
ألنشطتها أن يساند بعضها بعضا، وذلك لرصد التقـدم احملـرز 
وحتديد املسائل موضع االهتمام. ولقد عـاجلت جلـان التنسـيق 
املذكورة املسائل املتعلقة مبواءمة أنظمـة التصنيـف الكيميائيـة، 
وتبادل املعلومات الكيميائيـة وسـجالت إطـالق املـواد امللوثـة 
ونقلها، وتقييم املواد الكيميائية احلاليـة، والتـأهب للوقايـة مـن 
احلــوادث الكيميائيــة، واالســتجابة هلــــا، وحتديـــد الكميـــات 
املخزنة من مبيدات اآلفات وغريها مـن املـواد الكيميائيـة الـيت 
مل تعد مستعملة، وإدارا. وتقع على جلنـة التنسـيق املشـتركة 
أيضـا املسـؤولية املباشـــرة عــن تنســيق أنشــطة بنــاء القــدرات 

للمنظمات املشاركة. 
 

املنتــــــــدى احلكــــــــومي الـــــــدويل املعــــــين  - ٢
بالسالمة الكيميائية 

قام املؤمتر الـدويل املعـين بالسـالمة الكيميائيـة، تطبيقـا  - ٢٦
لتوصية صادرة عن مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئـة والتنميـة، 
بإنشــاء منتــدى حكومــي دويل للســالمة الكيميائيــة يف ســـنة 
١٩٩٤(٩)، وهــو عبــارة عــن آليــة دوليــــة للتعـــاون يف جمـــال 
السالمة الكيميائيــة. ويقـوم املنتـدى احلكومـي الـدويل بـاجلمع 
بـني األطـراف اخلاصـة والعامـة صاحبـة املصلحـة، مبـا يف ذلــك 
احلكومــات، واهليئــات احلكوميــة الدوليــة، واملنظمــات غــــري 
ـــي اتمــع املــدين، لبــذل اجلــهود  احلكوميـة، وغريهـا مـن ممثل
الرامية إىل التوصل لتوجيه السياسات، ووضع االستراتيجيات 
من أجل بناء الشـراكات، وتعزيـز التنسـيق يف جمـال العمـل يف 
سـبيل السـالمة. وقــد عقــد املنتــدى احلكومــي الــدويل، منــذ 
إنشــائه، ثــالث دورات. وخــالل الفــترات الــيت تفصــل بـــني 
دورات املنتــدى، تقــوم جلنــة دائمــة، يف مجلــة أمــور، بتوفـــري 
املدخالت األولية املتعلقـة باملسـائل اجلديـدة ذات األمهيـة الـيت 
ستعرض على املنتـدى للنظـر فيـها، فضـال عـن تقـدمي املشـورة 
واملساعدة فيما يتعلق باجلهود اإلقليمية ورصد التقدم احملرز. 



1001-41987

A/56/115
E/2001/92

ــــدى  ويف الـــدورة األوىل لســـنة ١٩٩٤، اعتمـــد املنت - ٢٧
احلكومي الدويل، وهو منظمة غري مؤسسية، أولويـات العمـل 
من أجل التنفيذ الفعال للمجاالت الرباجمية الـواردة يف الفصـل 
١٩ مــن جــــدول أعمـــال القـــرن ٢١. وكـــانت التوصيـــات 
ــــة إىل  الـــواردة يف هـــذه األولويـــات املتصلـــة بـــالعمل موجه
احلكومات، كما أا تقدم اإلرشاد للهيئات الدولية مـن أجـل 
اسـتحداث وسـائل تسـتخدمها احلكومـات يف حتقيـق أهدافـــها 
الوطنية. ويف الدورة الثانية، املعقودة يف شباط/فرباير ١٩٩٧، 
يف أوتاوا، قام املنتـدى احلكومـي الـدويل باسـتعراض األنشـطة 
الـيت مت تنفيذهـا منـذ انعقـاد دورتـــه األوىل، وقــدم مزيــدا مــن 
التوصيات للجمعية العامة يف دورا االسـتثنائية لسـنة ١٩٩٧ 
بشأن استعراض مـا أحـرز مـن تقـدم يف تنفيـذ جـدول أعمـال 
القرن ٢١. ومت اإلبالغ عن حدوث تقـدم ملحـوظ يف حتقيـق 
ـــــواردة يف الفصــــل ١٩ مــــن جــــدول أعمــــال  األهـــداف ال

القرن ٢١. 
واستعرضت الدورة الثالثة للمنتدى احلكومي الـدويل  - ٢٨
املعقـودة بالـربازيل يف تشـــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٠، التقــدم 
ــــامج العمـــل لـــإلدارة الســـليمة للمـــواد  احملــرز يف متابعــة برن
ـــن جــدول أعمــال القــرن  الكيميائيـة الـوارد يف الفصـل ١٩ م
٢١، وكذلك التقدم احملـرز يف حتقيـق األهـداف الـيت حـددت 
يف الدورتني األوىل والثانية للمنتدى. ولقد أمكن حتقيق تقـدم 
كبري يف الوفاء ذه األهداف، ولوحظ، بوجـه خـاص، حتقيـق 
تقدم يف تقييم املخاطر احملتملة للمواد الكيميائيـة علـى الصحـة 
البشـرية والبيئـة؛ ومواءمـة تصنيـف ووســـم املــواد الكيميائيــة؛ 
ـــات؛ وتنفيــذ التدابــري الطوعيــة وإجــراء  وزيـادة إتاحـة املعلوم
املفاوضات ألجل وضع صك ملـزم قانونـا يف مـا خيـص املـواد 
الكيميائية العضوية املستعصية؛ ومسألة ختزين مبيدات اآلفات 
وغريهـا مـن املـواد الكيميائيـة الـــيت مل تعــد مســتعملة؛ وإجيــاد 
بدائل مأمونة بشكل أكرب للمـواد الكيميائيـة اخلطـرة، وتقليـل 
اسـتخدامها؛ ووضـع خمططـــات وخطــط عمــل وطنيــة إلدارة 

املواد الكيميائية. 

ويف الـدورة الثالثـة، اعتمـد املنتـدى احلكومـي الــدويل  - ٢٩
إعالن باهيا بشأن السالمة الكيميائية وأولويات العمل ملا بعد 
عـــام ٢٠٠٠، وهـــي موجهـــة إىل احلكومـــات، واملنظمــــات 
ــــا مـــن أصحـــاب املصلحـــة. وتؤكـــد هـــذه  الدوليــة، وغريه
األولويــات علــى قيــــام مجيـــع القطاعـــات بالتنســـيق الفعـــال 
للجـهود، ومشـاركة أربـاب العمـل والعمـــال، وتعزيــز ”حــق 
اتمع يف املعرفة“. وتشـمل األولويـات حتديـث األهـداف يف 
اــاالت املعروفــة، ووضــع أهــداف لعــدة جمــاالت جديــدة. 
ــــة باملخـــاطر  وهــذه اــاالت تشــمل: توفــري البيانــات املتعلق
الكامنــة يف منــاطق جغرافيــة مــــن غـــري املنـــاطق ذات املنـــاخ 
املعتـدل؛ وضمـان توفـري البيانـــات املتعلقــة مبخــاطر يف أســرع 
وقت ممكن؛ وكفالة توفري املعلومات املتعلقة باملخاطر تصديـر 
املواد الكيميائية اخلطرة؛ وإدارة الكميات املخزنة من مبيـدات 
اآلفـات وغريهـا مـن املـواد الكيميائيـة الـيت مل تعـــد مســتعملة، 
ـــات العضويــة املســتعصية؛  واختـاذ تدابـري عامليـة ملكافحـة امللوث
وتوفري البيانات عن حاالت التسمم لدى مستخدمي مبيـدات 
اآلفـات السـامة؛ وخطـط العمـــل الوطنيــة املوضوعــة ملواجهــة 
املـواد الكيميائيـة اخلطـرة؛ واختـاذ إجـراءات ضـد التجـارة غــري 
املشـروعة يف املنتجـات السـامة واخلطـرة؛ وتشـــجيع املســاعدة 
لتمكـني مجيـع البلـدان املشـاركة مـن العمـل يف مجيـع اــاالت 
الربناجميـة الـيت يشـــملها املنتــدى. وإن مجيــع شــركاء املنتــدى 
احلكومي الدويل – احلكومات واملنظمـات الدوليـة، والقطـاع 
الصناعي، واحتادات العمال، اموعات املدافعة عـن املصلحـة 
العامـة – مدعـوون للمشـاركة اإلجيابيــة يف حتقيــق األولويــات 

ضمن إطار زمين حمدد. 
 

الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية  - ٣
واصلت منظمة الصحة العاملية، باالشتراك مع منظمـة  - ٣٠
العمــل الدوليــة وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، مــن خـــالل 
ــــائق  الربنـــامج الـــدويل للســـالمة الكيميائيـــة(١٠)، إعـــداد الوث
التوجيهيــة املتعلقــة مبنــهجيات تقييــم املخــاطر املترتبــــة علـــى 
التعرض للمواد الكيميائية. ومت اإلبالغ أيضا عن إحـراز تقـدم 
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ــــيت تســـبب خلـــال يف  يف العمــل املتعلــق بــاملواد الكيميائيــة ال
إفـرازات الغـدد الصمـاء، وتقييـم املخـاطر الالحقـة باألطفــال، 
والتقييــم املتكــــامل للمخـــاطر الصحيـــة والبيئيـــة. ويف إطـــار 
مشـروع تنسـيق ـج تقييـم املخـاطر، واصـل الربنـامج الـــدويل 
للسـالمة الكيميائيـة عملـه املتعلـق مبصطلحـات تقييـم املخــاطر 
ــــــاون والتنميـــــة يف امليـــــدان  (باالشــــتراك مــــع منظمــــة التع
االقتصــادي)، وتقييــم خمــاطر الســــرطان، والســـمية بالنســـبة 
لإلجناب والنمو، وتقييم التعرض وحتليل العوامل املتعلقة بعــدم 

التيقن/التغري. 
ويف إطــار برنــامج تقييــــم املخـــاطر املتعلقـــة بـــاملواد  - ٣١
الكيميائيـة ذات األوليـة، يســـتمر الربنــامج الــدويل يف إصــدار 
معايـري الصحـة البيئيـة والوثـائق الدوليـة املوجـزة لتقييـــم املــواد 
الكيميائية. وإن معايري الصحة البيئية الـيت تقـدم تقييمـات عـن 
آثـار املـواد الكيميائيـة علـى الصحـة البشـرية والبيئـة، مصممــة 
بوجه خاص الستخدام اخلرباء العلميـني املسـؤولني عـن تقييـم 
املخـاطر، ولتمكـني السـلطات املختصـة مـن وضـع السياســات 
املتعلقـة باالســـتخدام املــأمون هلــذه املــواد الكيميائيــة. وتبــني 
الوثـائق الدوليـة املوجـــزة لتقييــم املــواد الكيميائيــة التقييمــات 
الوطنية واإلقليمية ذات النوعية العاليـة، وتركـز علـى املخـاطر 
النامجة عن التعرض ملواد كيميائيـة معينـة، واالسـتجابة لكميـة 

هذا التعرض. 
ويف إطـــار مشـــــروع البطاقــــات الدوليــــة للســــالمة  - ٣٢
ـــره منظمــة العمــل الدوليــة مــن خــالل  الكيميائيـة، الـذي تدي
الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، مبساعدة مالية مقدمة مـن 
االحتـاد األورويب ومنظمـة العمـل الدوليـة، ميكـن الوصـــول إىل 
ما يقرب من ٢٠٠ ١ بطاقة دوليـة للسـالمة الكيميائيـة، دون 
مقــابل، علــى شــــبكة اإلنـــترنت، وذلـــك باللغـــات الصينيـــة 
واالنكليزية والفرنسية والفنلندية واألملانية واليابانيـة والكوريـة 
واألسبانية والسواحلية والتايلندية واألرديـة. ومثـة عمـل جـار، 
ـــة  أو خيطــط لــه، لترمجــة هــذه البطاقــات إىل اهلنديــة والبنغالي

والتاميلية والربتغالية. ويشارك ما يقـرب مـن مخسـني مؤسسـة 
وطنية يف هذا املشروع. 

ـــــز جديــــدة للمعلومــــات املتعلقــــة  ومت إنشـــاء مراك - ٣٣
بالسـموم يف ٢٥ بلـدا. وقـامت منظمـة الصحـة العامليـــة بنشــر 
عدد من املبادئ التوجيهية ملراقبة السموم، وتقدم للحكومات 
والفنيني العاملني يف جمال الرعاية الصحية املشـورة فيمـا يتعلـق 
بإنشــاء مراكــز مراقبــة الســموم وتعزيزهــا. ومت أيضــا وضـــع 
قاعـــــدة بيانـــــات للربنامـــــج الـــــدويل للسالمـــــة الكيميائيـــة 
قرصــا مدجمــــا للمعلومـــات احلاســـوبية للســـموم ”إنتوكـــس 
ســـيديروم“ (INTOX-CD-ROM) حتتـــوي علـــى معلومــــات 
ـــــني العــــاملني يف مراكــــز الســــموم  مقيمـــة الســـتخدام الفني
وللمختصـني بـاملواد التوكســـينية الســريرية. وتشــمل سلســلة 
”دراسات املعلومات املتعلقة بالسموم“، الـيت يتوفـر مـا يزيـد 
على ٤٠٠ منها على أقراص مدجمـة معظـم املعلومـات املتعلقـة 
بتشـــخيص وعـــالج حـــاالت التســـــمم، ال ســــيما أحــــدث 
املعلومات عن االستفسارات املتعلقة حباالت التعرض للتسـمم 
أو االشتباه يف حدوثها. وقد أنشأ برنـامج جمموعـة املعلومـات 
احلاسوبية للسموم التابع للربنـامج الـدويل للسـالمة الكيميائيـة 
(انتوكس) نظاما منسقا على الصعيد العاملي جلمـع املعلومـات 
عــن حــاالت التســمم البشــري، وحــاالت التعــرض للمــــواد 
التوكسينية واحلوادث الكيميائية، وذلـك باشـتراك خـرباء مـن 
أكثر من ٦٠ بلدا. وهذا النظام متوفـر باالنكليزيـة والفرنسـية 
والربتغالية واألسبانية، وتتم ترمجته حاليا إىل العربيـة والصينيـة 

والروسية.  
وقـامت منظمـة الصحـة العامليـة، مـن خـالل الربنـــامج  - ٣٤
الـدويل للسـالمة الكيميائيـة واملؤسسـات الشـريكة لـه، بتنظيــم 
دورات تدريبية يف جمال تقييم وإدارة املخاطر البيئية والصحيـة 
املترتبة على املواد الكيميائية التوكسينية، يف عـدد مـن البلـدان 
النامية. ومت أيضا توفري بنـاء القـدرات ملـا يزيـد علـى ٦٠ بلـدا 
ناميـا يف جمـال إنشـــاء مراكــز للســموم، أو تعزيزهــا، كمــا مت 
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تقـدمي تدريـب إضـــايف يف جمــال اســتخدام نظــام إدارة قواعــد 
البيانـات املنسـق التـابع للربنـامج الـدويل. وفضـــال عــن ذلــك، 
ـــة يف جمــال اســتخدام قــاعدة البيانــات  عقـدت دورات تدريبي
املتعلقــة بالســموم ”إنتوكــس“ (INTOX) وقــاعدة البيانـــات 
ــــم“ (INCHEM) التـــابعتني  املتعلقــة بــاملواد الكيميائيــة ”إنك
للربنامج الدويل، وحلقات عمل يف جمال السـالمة الكيميائيـة، 
ـــــام،  ذلـــك يف الفلبـــني، وفـــرتويال، وجنـــوب أفريقيـــا، وفيتن
ـــوادور، ونيبــال، وأورغــواي، وســنغافورة،  واألرجنتـني، وإك

وأملانيا. 
ـــم املتحــدة للبيئــة مــا يزيــد علــى  وعقـد برنـامج األم - ٣٥
سبعني حلقــة عمـل إقليميـة يف جمـال التدريـب وبنـاء القـدرات 
خـالل هـذه الفـترة، ويدعـم هـــذا الربنــامج مشــاريع الــترويج 
للســـالمة الكيميائيـــة يف حـــوايل ٦٠ بلـــدا. وتتعـــامل هـــــذه 
املشاريع بشكل مباشر مع املواد الكيميائية احملظورة أو املقيــدة 

بشدة. 
ووفقـا ألولويـــات العمــل ملــا بعــد عــام ٢٠٠٠ الــيت  - ٣٦
اعتمـدت يف الـدورة الثالثـة للمنتـدى احلكومـي الـــدويل املعــين 
بالسالمة الكيميائية، طُلب إىل اللجنة الدائمة التابعــة للمنتـدى 
تقـدمي املدخـالت األوليـة عـن مـدى انتشـار مشـــكلة مبيــدات 
اآلفـات التوكسـينية احلـادة، وتقــدمي التوجيــه يف جمــال اإلدارة 
السليمة للمخاطر، واحلد منها. وإن الربنامج الـدويل للسـالمة 
الكيميائيـة مؤهـل للمسـامهة يف هـذه األنشـطة ملشـــاركته منــذ 
مـدة يف مجـع البيانـات املتعلقـة حبـاالت التســـمم مــن مبيــدات 
اآلفات يف مجيع أحنـاء العـامل. ويف هـذا الصـدد، أعـد الربنـامج 
الدويل خطة ملشروع ذي صلة دف إىل مجع بيانـات منسـقة 
عن حاالت التسمم البشرية النامجة عن مبيدات اآلفات، بغيـة 
حتديد العبء العاملي لألمراض واالختالالت الوظيفيـة املعـزوة 
هلذا السبب. ويشمل املشـروع القيـام بدراسـات مركـزة، مـن 
بينها دراسة عن حاالت التعـرض التوكسـينية، ووضـع آليـات 
الرصــد وقواعــد بيانــات تتعلــــق مببيـــدات اآلفـــات، والقيـــام 

بالتدريب داخل القطاع الصحي، ورفع مستويات الوعي مـن 
خـالل محـالت التثقيـف والوقايـة بـني اجلمـهور. وقـد مت فعــال 
عقـد حلقـة عمـل يف دهلـــي، يف كــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠١، 
لتقييـــم املرحلـــة األوىل مـــن األنشـــطة الـــيت اضطلـــع ــــا يف 
اندونيسيا، وتايلند، ونيبـال، واهلنـد. ويتـم التخطيـط ملشـروع 
إقليمي، سيلتمس تقدمي املساعدة له من الدول املاحنـة. وتقـرر 
ـــة  النظـر يف هـذا املشـروع يف اجتمـاع شـبكة املعلومـات العاملي
املتعلقـــة بـــاملواد الكيميائيـــة، الـــذي ســـيعقد يف طوكيـــــو يف 

نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
 

املوافقة املسبقة عـن علم  - ٤
بفضل التعاون املستمر الذي بدأ يف سنة ١٩٨٩ بـني  - ٣٧
منظمـة األغذيـة والزراعـة وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة فيمـــا 
يتعلق مببدأ املوافقة املسبقة عن علـم(١١)، أقــر مؤمتـر املفوضـني 
املعقـود يف روتـردام، هولنـدا، يف ١٠ أيلـول/ســـبتمرب ١٩٩٨، 
اتفاقية روتردام لتطبيـق إجـراء املوافقـة املسـبقة عـن علـم علـى 
ــــة يف  مــواد كيميائيــة ومبيــدات آفــات خطــرية معينــة متداول
ـــة ٧٢  التجــارة الدوليــة(١٢). وقــد وقعــت علــى هــذه االتفاقي
ـــــي،  دولـــة، ومنظمـــة واحـــدة للتكـــامل االقتصـــادي اإلقليم
وستدخل حيز النفاذ بعد انقضاء ٩٠ يوما مـن تسـليم الصـك 
اخلمسـني مـن صكـوك التصديـق. ويف شـــباط/فــرباير ٢٠٠١، 
كـان قـد مت إيـداع ١٤ صكـا مـن صكـوك التصديـق. وينبغــي 
على الدول األعضاء ومنظمات التكامل االقتصـادي اإلقليمـي 
التصديـق علـى االتفاقيـة وقبوهلـــا واملوافقــة عليــها واالنضمــام 
إليــها بغيــة ضمــان وضــع اإلجــراءات الضروريــة مــن أجــــل 

تنفيذها العاجل. 
ولقد قرر مؤمتـر روتـردام، يف قـراره بشـأن الترتيبـات  - ٣٨
املؤقتة، جعل اإلجراء الطوعـي األصلـي للموافقـة املسـبقة عـن 
ـــة أمــور،  علـم متفقـا مـع أحكـام االتفاقيـة لتسـمح لـه، يف مجل
باالسـتمرار يف العمـل كـإجراء طوعـي لتطبيـق اإلجــراء. وقــد 
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ُأطلق على هذا الترتيب اإلجراء املؤقــت للموافقـة املسـبقة عـن 
ـــد، تقــوم جلنــة التفــاوض  علـم. ويف إطـار هـذا اإلجـراء اجلدي
احلكوميـة الدوليـــة بوظــائف مؤمتــر األطــراف. وقــامت جلنــة 
ـــة مؤقتــة لالســتعراض  التفـاوض احلكوميـة الدوليـة بإنشـاء جلن
الكيميائي. ووقع االختيـار علـى برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة 
ـــة،  ومنظمـة األغذيـة والزراعـة للعمـل بوصفـهما أمانـة لالتفاقي
ـــن  وللعمـل أيضـا كأمانـة لإلجـراء املؤقـت للموافقـة املسـبقة ع

علم. 
وتعاجل جلنة التفاوض احلكومية الدولية، بوصفها هيئة  - ٣٩
إدارية لإلجراء املؤقت للموافقة املسبقة عن علم مسـائل مثـل: 
ــــاء اللجنـــة املؤقتـــة  اســتعراض طــرق مجــع املعلومــات؛ وإنش
لالســتعراض الكيميــائي، مبــا يف ذلــــك إجراءاـــا التنفيذيـــة؛ 
وإدراج مـواد كيميائيـة جديـدة يف اإلجـــراء املؤقــت للموافقــة 
املسبقة عن علم؛ واعتمـاد وثـائق توجيـه صنـع القـرار. وتنظـر 
اللجنـة املؤقتـة لالسـتعراض الكيميـائي باعتبارهـــا هيئــة فرعيــة 
لإلجراء املؤقت للموافقة املسبقة عن علـم، يف مشـاريع وثـائق 
توجيـه صنـع القـرار بالنسـبة للمـــواد الكيميائيــة اجلديــدة الــيت 
سيتم إدراجها يف اإلجـراء املؤقـت للموافقـة املسـبقة عـن علـم 
وتقدم التوصيات للجنة التفاوض احلكومية الدولية فيما يتعلق 
بـإدراج مـواد كيميائيـة جديـدة يف اإلجـــراء املؤقــت للموافقــة 
املســبقة عــن علــم، وتســتعرض اإلجــراءات التنفيذيــة للجنـــة 
املؤقتــة لالســتعراض الكيميــائي. وتكفــل األمانــة العامـــة أداء 
اإلجـراء املؤقـت للموافقـة املســـبقة عــن علــم بقيامــها باملــهام 

املسندة إليها مبوجب املادة ١٩ من االتفاقية. 
ويتمثل اهلدف من هذه االتفاقية يف تشجيع املشاركة  - ٤٠
ــــني األطـــراف يف  يف املســؤولية ويف اجلــهود التعاونيــة فيمــا ب
االجتار الدويل مبـواد كيميائيـة خطـرة معينـة بغيـة محايـة صحـة 
البشـر والبيئـة مـن األضـرار احملتملـة، واملسـامهة يف اســتخدامها 
اسـتخداما سـليما بيئيـا، وذلـك بتيسيــر تبـادل املعلومـات عــن 
خواصــها واإلعــداد لعمليــة صنــع القــرارات الوطنيــة بشــــأن 
وارداـا وصادراـا وبتعميـم هـذه القـرارات علـى األطـــراف. 

ـــواد الكيميائيــة احملظــورة أو املقيــدة  وتنطبـق االتفاقيـة علـى امل
ـــدات  بشـدة أو مبيـدات اآلفـات، وتشـمل أيضـا تركيبـات مبي
اآلفـات شـديدة اخلطـــورة، الــيت ال ختضــع للحظــر أو التقييــد 
الشـديد مبوجـب االتفاقيـة، خالفـا لذلـــك. وتشــمل االتفاقيــة 
حاليـا ٣١ منتــجا(١٣). وكـانت ١٧ مـن مبيـدات اآلفـــــــــات، 
و ٥ من مبيدات اآلفات شديدة اخلطورة و ٥ مواد كيميائيـة 
صناعيـــة، متضمنـــة أصـــال يف االتفاقيـــة يف وأيلـــول/ســـبتمرب 
١٩٩٨، وُأضيفــت أربــع مــواد كيميائيــة أخــرى منــذ ذلـــك 

احلني. 
وخبصوص التباين بني عدد املنتجـات املشـمولة حاليـا  - ٤١
مبوجــب اتفاقيــة روتـــردام (٣١ منتجــــا)، وعـــدد املنتجـــات 
املدرجة يف القائمة املوحـدة (ما يزيد على ٣٠٠ منتــج، انظـر 
ــــدر املالحظـــة أن إضافـــة عـــدد حمـــدود مـــن  الفقــرة ٨)، جت
ـــا  املنتجــات اجلديــدة مبوجــب اتفاقيــة روتــردام يســتغرق وقت
أطول، وذلك نظرا لطبيعة الوالية امللزمة قانونا هلذه االتفاقيــة، 
وتركيزها على املنتجات احملظورة أو املقيدة بشدة، ومعايريهـا 
الصارمـة إلدراج منتجـات جديـدة، مبـا يف ذلـك إعـداد وثــائق 
ـــا فيمــا يتعلــق بالقائمــة، فــهي صــك  توجيـه صنـع القـرار. أم
يستمد واليته مـن قـرار اجلمعيـة العامـة ١٣٧/٣٧، وقـرارات 
أخرى، وتتمثل مسـؤوليته يف املقـام األول يف نشـر املعلومـات 
املتاحة داخل نطاق منظومة األمم املتحدة واملتعلقة باملنتجـات 
الضـارة بالصحـــة والبيئــة الــيت اختــذت احلكومــات إجــراءات 
ــا يف  تنظيميـة بشـأا بـني أوسـع نطـاق ممكـن مـن اجلمـهور، مب
ذلك احلكومات األعضاء، واملنظمات غري احلكومية املعنية. 

ومــن املــهم أيضــا مالحظــة أن موجــزات اإلخطــــار  - ٤٢
باإلجراء التنظيمي اليت تتلقاها أمانة االتفاقيـة، ال يتـم نشـرها، 
إال إذا كـانت مسـتوفية جلميـع العنـــاصر الــيت حتددهــا املعايــري 
الواردة يف املرفق األول لالتفاقية؛ ومن مث ال يتم تعميم سـوى 
قدر حمدود من املعلومات. وألجل ذلـك تعـتزم األمانـة العامـة 
ـــزات  لألمـم املتحـدة أن تطلـب إىل أمانـة االتفاقيـة تقـدمي موج
باإلخطارات غري املستوفية للشروط املنصوص عليها يف املرفق 
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األول، حيــث إن هــذه اإلخطــارات تظــل ســارية الصالحيــة 
داخـل بلـد املنشـأ، وقـد تـدرج يف القائمـــة ملــا هلــا مــن فــائدة 

حمتملة للبلدان األخرى. 
 

تطورات أخرى   باء -
ـــألة تصديــر الســلع  تعـاجل منظمـة التجـارة العامليـة مس - ٤٣
احملظـورة حمليـا. وبتحديـد أكـرب، تقـــوم جلنــة التجــارة والبيئــة 
التابعـة ملنظمـة التجـارة العامليـة بدراسـة هـذه املسـألة منـذ ســنة 
ـــق العــامل املعــين بتصديــر  ١٩٩٥ عندمـا مت دمـج واليـة الفري
السلع احملظورة حمليا وغريها من املواد اخلطرة، التـابع موعـة 
االتفاق العام بشأن التعريفـات اجلمركيـة والتجـارة (الغـات)، 
ـــة. ويف الوقــت الــذي اســتطاعت فيــه  يف برنـامج عمـل اللجن
اللجنة حتديد عدد من الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة بتصديـر 
السلع احملظورة حمليا، فما زالت هناك حاجة إلحراز كثري مـن 
التقـدم يف هـذا املضمـار. بيـــد أنــه مت تبــادل اخلــربات بشــكل 
إجيايب بني اللجنة وأمانات االتفاقات البيئية املتعـددة األطـراف 
ــــة  ذات الصلــة. وعلــى ســبيل املثــال، فــإن التطــورات احلديث
املتعلقة بالتجارة اليت جرت يف إطـار اتفاقيـة روتـردام واتفاقيـة 
اسـتكهومل بشـأن امللوثـات العضويـة املسـتعصية(١٤) قـد قــامت 
بتقدميـها إىل جلنـة التجـارة والبيئـة(١٥) األمانـاُت املعنيـة املنشـــأة 
مبوجب االتفاقية. وفضال عن ذلـك، فـإن ممثـل إدارة الشـؤون 
االقتصاديـة واالجتماعيـة سـيحيط اللجنـة علمـا، يف اجتماعــها 
الـذي سـيعقد يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، باملعلومـات الـــواردة 
يف القائمـة املوحـدة، وعلـى األخـــص، بــاالجراءات التنظيميــة 
التقييديــة الــيت اختذــا الســلطات الوطنيــــة بشـــأن املنتجـــات 
االســـتهالكية الـــيت قـــد تكـــون خطـــــرة بســــبب تركيبتــــها 

الكيميائية. 
 

املساعدة التقنية/بناء القدرات   جيم -
ــــترك بـــني املنظمـــات لـــإلدارة  واصــل الربنــامج املش - ٤٤
السـليمة للمـواد الكيميائيـة القيـــام بــدوره كمنتــدى مركــزي 
لتنسيق هذه األنشـطة، وذلـك باعتبـاره اآلليـة العامـة لتشـجيع 

التنسيق بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف جمال التعـاون 
ـــوم  التقـين مـن أجـل تعزيـز بنـاء القـدرات للبلـدان الناميـة. وتق
املنظمات املشاِركـة يف الربنامج املشترك بتنظيم حلقات عمـل 
تعـىن مبســـائل مثــل الوقايــة مــن مبيــدات اآلفــات الــيت بطُـــل 

استعماهلا ومل يعد خمزوا مرغوبا والتخلص منها. 
ــــين بالســـالمة  ويقــوم املنتــدى احلكومــي الــدويل املع - ٤٥
الكيميائية بنشاط بتعزيـز املسـاعدة لتمكـني مجيـع البلـدان مـن 
العمــل يف مجيــع اــاالت الربناجميــة للمنتــدى، وتقــوم جلنتـــه 
الدائمة بتقدمي املشـورة واملسـاعدة للجـهود اإلقليميـة، ورصـد 
ما يحرز من تقدم. وتعـاجل أولويـات عمـل املنتـدى احلكومـي 
الدويل ملا بعد عام ٢٠٠٠ احلاجة إىل تقـدمي البيانـات املالئمـة 
ـــة املســتخدمة يف اــال  املتعلقـة مبخـاطر مجيـع املـواد الكيميائي
التجاري، واآلليات الالزمة للحصول على املعلومـات املتعلقـة 
باملواد الكيميائية، وبناء قـدرات البلـدان للحصـول علـى هـذه 
املعلومات واستخدامها. ويتـم داخـل إطـار املنتـدى احلكومـي 
الدويل إنشاء شبكة لتبـادل املعلومـات يف جمـال بنـاء القـدرات 
مـن أجـل اإلدارة السـليمة للمـــواد الكيميائيــة، وذلــك لتعزيــز 
الوصول إىل املعلومات املتعلقة باجلوانب املختلفة ألنشطة بناء 
القـــدرات. وســـيتم النظـــر يف التقـــدم احملـــــرز بشــــأن هــــذه 
األولويـات، وتقـدمي مزيـد مـن التوصيـات للعمـــل، يف الــدورة 
القادمـة للمنتـدى الـيت سـتعقد يف عـام ٢٠٠٣ وتســـتمر أمانــة 
اتفاقية استكهومل، املنشأة داخل برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة، 
يف تنفيذ برنامج عملها يف جمال امللوثات العضوية املسـتعصية، 
وخـالل الفـترة ١٩٩٩-٢٠٠٠، عقـــدت األمانــة ٢٩ حلقــة 
ـــــق بامللوثــــات العضويــــة  عمـــل إقليميـــة ودون إقليميـــة تتعل
ــــق ـــذه  املســتعصية، وأصــدرت ووزعــت ١٨ منشــورا تتعل
امللوثــات، وقدمــت الدعــم لـــ ٢٥ مشــــروعا مـــن املشـــاريع 
القطرية يف هذا اال. ويف جمال املواد السمية، يتعاون برنامج 
األمـم املتحـدة للبيئـة، ومرفـق البيئـة العامليـة يف القيـام مبشــاريع 
لتقييـم االحتياجـات اإلداريـة الوطنيـة املتعلقـة بـاملواد الســـمية، 
وعمليــات التقييــم ذات القـــاعدة اإلقليميـــة للمـــواد الســـمية 
املســتعصية. ويتوقــع أن يتمكــن املنتــدى احلكومــي الــــدويل، 
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ــــة  بوصفــه الكيــان الرئيســي املعــني للقيــام مبهمــة اآلليــة املالي
ــــدان مبوجـــب تلـــك  التفاقيــة اســتكهومل، بدعــم أنشــطة البل
االتفاقيـة، وسيشـمل ذلـــك، يف مجلــة أمــور، بنــاء القــدرات. 
وفضـال عـن ذلـك، شـرع املنتـدى احلكومـي الـدويل يف تنفيـــذ 
ـــاء القــدرات،  شـبكة لتبـادل املعلومـات للمسـاعدة يف جمـال بن
وقـد اختـذت خطـوات مهمـة يف اآلونـة األخـرية لتحسـني بنــاء 
القدرات. بيد أنه جتدر اإلشارة إىل أن هناك حاجـة إىل زيـادة 
األولويــة النســبية لبنــاء القــدرات يف جمــايل مبيــدات اآلفـــات 
واملـواد الكيميائيـة السـمية، وذلـك داخـل نطـاق جمـــالس إدارة 

مؤسسات األمم املتحدة، كل على حدة. 
وواصـل الربنـامج الـدويل للسـالمة الكيميائيـة برناجمـــه  - ٤٦
للدورات التدريبية يف جمـال تقييـم األخطـار البيئيـة والصحيـة، 
ــــاء القـــدرات  وإدارة املــواد الكيميائيــة الســمية، ويف جمــال بن
الالزمـة إلنشـاء و/أو تعزيـز املراكـز املعنيـة بالسـموم. وخيطــط 
الربنـامج الـدويل أيضـا للقيـام بأنشـطة تدريبيـة داخـل القطـــاع 
الصحي، وقام فعال بعقـد حلقـة عمـل ذات صلـة ـذا اـال، 

يف دهلي، يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠١ (انظر الفقرة ٣٦). 
وفيمـا يتعلـق بالسـلع احملظـــورة حمليــا، تؤكــد منظمــة  - ٤٧
التجـارة العامليـة علـى احلاجـة إىل وضـع معايـري وطنيـة صحيـــة 
وبيئية، وعلى ضرورة إنفاذها بشكل فعال، باعتبار ذلك أهـم 
أشـكال احلمايـة للبلـدان الناميـة مـن املنتجـــات غــري املرغــوب 
فيها. ومن مث فإن بنـاء القـدرات واملسـاعدة التقنيـة مهـا أمـران 
ضروريان يف هذا الصدد، وينبغي توجيههما حنـو تعزيـز قـدرة 
البلــدان الناميــة وأقــــل البلـــدان منـــوا، علـــى االســـتفادة مـــن 

املعلومات ومصادر التدريب املتاحة يف الوقت احلايل. 
  

 رابعا - االجتاهات املستقبلية والقضايا الناشئة 
علـى الرغـم مـن أن املنتـدى احلكومـي الـــدويل املعــين  - ٤٨
بالسالمة الكيميائية والربنامج املشــترك بـني املنظمـات لـإلدارة 
السـليمة للمـواد الكيميائيـة مهـا آليتـان حديثتـان نسـبيا، فإمـا 
قــد أثبتــا فعاليتــهما كــأداتني للمســاعدة يف حتديــد أولويـــات 

العمـل للحكومـات واملنظمـــات الدوليــة، ويف حتســني الوعــي 
باألنشطة الدولية والوصول إىل املعلومات، ويف زيادة التعـاون 
والتنسـيق يف جمـال الســـالمة الكيميائيــة. وخــالل الفــترة قيــد 
ــــأن امللوثـــات  االســتعراض، اعتمــدت اتفاقيــة اســتكهومل بش
العضوية املستعصية، وفتح باب التوقيع عليـها، يف اسـتكهومل، 
يف ٢٢ و ٢٣ أيار/مايو ٢٠٠١. وقام حنو ٩١ بلدا، واالحتــاد 
األورويب، بالتوقيع على املعاهدة. وإن التصديـق العـاجل علـى 
االتفاقية، أو قبوهلا، أو املوافقة عليها، أو االنضمام إليها، بغية 
دخوهلا حيز النفاذ يف أسـرع وقـت ممكـن، ويفضـل أن يكـون 
ذلك حبلول عام ٢٠٠٤، ميثل خطوة مهمـة حنـو حتقيـق تقـدم 
ــــواردة يف تلـــك االتفاقيـــة. ويف هـــذا  يف تنفيــذ التوصيــات ال
ـــم املتحــدة  الصـدد، يتوقـع قيـام تعـاون أوثـق بـني برنـامج األم
للبيئيــة ومرفــق البيئيــة العامليــة يف جمــال تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــــة 
اسـتكهومل. وممـــا يبعــث علــى التشــجيع قيــام برنــامج األمــم 
املتحـدة للبيئـة والبنـك الــدويل بتوقيــع مذكــرة تفــاهم ألجــل 
التعـاون والتنسـيق يف جمـال جـهودمها املبذولـة لتحديـد أنشــطة 
معينة ذات قاعدة قطريــة أو إقليميـة ـدف إىل احلـد مـن و/أو 
ـــات العضويــة املســتعصية، وتنفيــذ  القضـاء علـى إطـالق امللوث
تلـــك األنشـــــطة، واســــتعراضها، مــــع األخــــذ يف االعتبــــار 
لألولويات احملددة يف االتفاقية. وتشمل جماالت التعـاون دعـم 

وضع خطط تنفيذية وطنية أو إقليمية، وااللتزام ا. 
ـــة  وشـهد نظـام السـلطات الوطنيـة املختصـة، وهـو آلي - ٤٩
ذات أمهيـة كبـرية يف تنفيـذ اإلجـراء املؤقـت للموافقـة املســـبقة 
عـن علـم، زيـادة منتظمـة يف عـدد البلـدان الـيت قـــامت بتعيــني 
هذه السلطات. ومنذ ورود آخر التقارير عن هـذه املسـألة يف 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، قـامت كمبوديـا، ألول مـــرة، بتعيــني 
سـلطة وطنيـة خمتصـة للمشـاركة يف اإلجـراء املؤقـت للموافقـــة 
املسـبقة عـــن علــم، كمــا قــام بلــدان عضــوان، ومهــا ســاموا 

واملكسيك، بتعيني سلطات وطنية خمتصة إضافية. 
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ويف أيلول/سبتمرب ١٩٩٩، أخطـرت منظمـة الصحـة  - ٥٠
ـــــة التجــــارة العامليــــة أن بعــــض  العامليـــة املديـــر العـــام ملنظم
مســتحضرات التجميــل الــيت حتتــوي علــى الزئبــق تصنـــع يف 
البلـدان األوروبيـة وتسـوق يف البلـدان الناميـة. ونظـــرت جلنــة 
التجارة والبيئة التابعة ملنظمة التجـارة العامليـة، واملعنيـة بالسـلع 
احملظــورة حمليــا، يف املســألة يف دورتيــها الالحقتــني يف عـــامي 
١٩٩٩ و ٢٠٠٠. وتــربز هــذه احلالــة وضعــا ميثــل مشـــكلة 
بوجـه خـاص للمسـتهلكني الذيـن تبـاع هلـــم هــذه املنتجــات، 
والذيـن ال تتوفـــر هلــم املعلومــات ذات الصلــة، وال يدركــون 
طبيعـة املخـاطر الـيت ينطـوي عليـها األمـر. وقـد سـلمت أمانــة 
منظمــة التجــارة العامليــة بــأن بعــض املعلومــات ذات الصلــــة 
متوفــرة أصــال يف القائمــة املوحــدة، الــــيت حتـــدد عـــددا مـــن 
املنتجات اليت حتتوي على الزئبق ومركبـات الزئبـق، باإلضافـة 
إىل اإلجــراءات التنظيميــة ذات الصلــــة. وإن األمانـــة العامـــة 
ـــــى اســــتعداد ملواصلــــة متابعــــة مســــألة  لألمـــم املتحـــدة عل
ــــى الزئبـــق، وذلـــك  مســتحضرات التجميــل الــيت حتتــوي عل

بالتعاون الوثيق مع أمانة منظمة التجارة العاملية.  
  

 خامسا - النتائج والتوصيات 
خــالل الفــترة قيــد النظــر، طــــرأ تقـــدم ملحـــوظ يف  - ٥١
األنشـطة املنفـذة يف جمـال املنتجـات الضـارة بالصحـــة والبيئــة. 
ولقد أقر مجيع أصحاب املصلحـة علـى نطـاق واسـع بالطبيعـة 
املهمة للقائمة املوحـدة، وتشـمل هـذه األطـراف احلكومـات، 
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة وغــري احلكوميــة، واألوســـاط 
األكادميية والعلمية، وغريها مـن أعضـاء اتمـع املـدين، مبـا يف 

ذلك جمموعات املستهلكني. 
وإن تقســـيم القائمـــة إىل شـــــطرين، يتعلــــق أوهلمــــا  - ٥٢
ـــة وثانيــهما بــاملواد الكيميائيــة، قــد  باملسـتحضرات الصيدالني
جعـل القائمـة متاحـة لعـدد أكـرب مـن املسـتعملني، كمـا جعــل 
قواعـد البيانـات املختلفـة أيسـر اسـتعماال. بيـد أن هـذا التقــدم 

املـهم يقتضـي، يف الوقـت نفسـه، اسـتعراض األمـــر التوجيــهي 
املتعلـق بـــإصدار القائمــة بلغــات متناوبــة كــل ســنة، شــريطة 
أال يتجـاوز ذلـك ثـالث لغـات للعـام الواحـد، وبنفـس التواتــر 
لكل لغة. ووفقـا لـروح قـرار اجلمعيـة العامـة ١٣٧/٣٧، فـإن 
القائمـة ستسـتمر يف إدراج البيانـات الـيت جتمـع عـن املنتجــات 
اخلطـرة يف إطـار اإلجـراء األصلـي للموفقـة املسـبقة عـــن علــم 
ـــردام  حـىت يتـم اسـتعراض تلـك املنتجـات يف إطـار اتفاقيـة روت

(انظر الفقرة ٤١ أعاله). 
ويف الوقـت نفسـه، فـإن االتفاقـــات الــيت دخــل فيــها  - ٥٣
األطراف يف اتفاقية روتردام بشأن إجراء املوافقـة املسـبقة عـن 
علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينـة متداولـة 
يف التجارة الدولية، ستتطلب استعراض اخلدمات اليت تقدمـها 

القائمة املوحدة، بغية حتديد نشر القائمة يف املستقبل. 
  

التوصية ١ 
قد يرغب الس االقتصادي واالجتماعي يف النظر  - ٥٤
يف نشر كل من إصداَري القائمة املوحدة: اإلصدار املتعلـق 
باملســـتحضرات الصيدالنيـــــة واإلصــــدار املتعلــــق بــــاملواد 
الكيميائية، جبميع اللغات الرمسية – حبيث يتم نشر النسـخة 
االنكليزيـــة يف شـــكل الصياغـــة املتبـــع بـــالفعل، والنســــخ 
ـــات األخــرى علــى شــكل ملفــات نصــوص  الصـادرة باللغ
حاسـوبية. ويف هـــذا الصــدد، ينبغــي أن تســتمر القائمــة يف 
إدراج البيانات اليت سبق مجعها، مع القيام يف نفـس الوقـت 
ـــــت  بتدويـــن املنتجـــات املشـــمولة يف إطـــار اإلجـــراء املؤق
للموافقـة املسـبقة عـن علـم بشـكل منفصـل، وفقـا ملـا تنــص 
عليـه اتفاقيـة روتـردام. ومـن ثــم، فـإن القائمـة ستســـتمر يف 
حتديـث املعلومـات الـواردة فيـها وفقـا لإلجـــراء ذي الصلــة 

املتخذ مبوجب اتفاقية روتردام. 
وتــدرك املنظمــات املعنيــة مبســألة املنتجــات الضـــارة  - ٥٥
بالصحة والبيئة أن املعايري الوطنيـة البيئيـة والصحيـة، وإنفاذهـا 
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الفعال، هي أهم أدوات احلماية للبلـدان الناميـة مـن املنتجـات 
ــاء  غـري املرغـوب فيـها. وهـي تـدرك أيضـا احلاجـة إىل دعــم بن
القدرات وتقدمي املساعدة التقنية لتعزيــز وضـع وقـدرة البلـدان 
املعنيـة يف اسـتخدام مـوارد املعلومـــات املتاحــة، وتشــدد علــى 
أمهيـة تلـك احلاجـة. وإن مرفـق البيئـة العامليـة، بوصفـه الكيـــان 
الرئيسي املختص لآللية املاليـة املنبثقـة عـن اتفاقيـة اسـتكهومل، 
سيتمكن من دعم أنشطة البلدان مبوجب االتفاقية، وستشـمل 
هـذه األنشـطة بنـاء القـدرات. وباإلضافـــة إىل مــا ســبق، فــإن 
شبكة تبادل املعلومات بشأن بنـاء القـدرات مـن أجـل اإلدارة 
السـليمة للمـواد الكيميائيـة يف إطـار املنتـدى احلكومـي الــدويل 
املعين بالسالمة الكيميائية، الــذي يتـم إنشـاؤها حاليـا، سـتعزز 
إمكانيات احلصول علـى املعلومـات بالنسـبة ألولئـك املـهتمني 

باملعلومات املتعلقة جبوانب أنشطة بناء القدرات. 
  

التوصية ٢ 
قـد يرغـب الـــس يف توصيــة الوكــاالت املتعــددة  - ٥٦
األطـراف والثنائيـة باالسـتمرار يف تعزيـز وتنســيق أنشــطتها 
الرامية إىل حتسني بناء قدرات الـدول الناميـة وأقـل البلـدان 
ـــهجيات املبتكــرة مــن أجــل ختصيــص  منـوا، مبـا يف ذلـك املن
املســاعدة التقنيــــة، وتقييمـــها، ورصدهـــا يف جمـــال اإلدارة 
الســـليمة للمـــواد الكيميائيـــــة السـُّـــــمية واملســــتحضرات 

الصيدالنية اخلطرة. 
وفيما يتصل بالعمل املتعلق باهليئات احلكومية الدولية  - ٥٧
األخرى، فإنه مما يبعـث علـى االرتيـاح بوجـه خـاص التركـيز 
ـــق إجــراء املوافقــة  علـى اعتمـاد اتفاقيـة روتـردام املتعلقـة بتطبي
ــة  املسـبقة عـن علـم علـى مـواد كيميائيـة ومبيـدات آفـات معين
خطرة متداولة يف التجارة الدوليـة، واتفاقيـة اسـتكهومل بشـأن 

امللوثات العضوية املستعصية. 
 

التوصية ٣ 
ــــس يف توصيـــة الـــدول األعضـــاء  قــد يرغــب ال - ٥٨
بــالتصديق علــى اتفاقيــة روتــردام لتطبيــق إجــراء املوافقــــة 
املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطـرة 
معينة متداولة يف التجارة الدولية، واتفاقية اسـتكهومل بشـأن 
ـــــة  امللوثـــات العضويـــة املســـتعصية، أو قبوهلمـــا، أو املوافق

عليهما، أو االنضمام إليهما، وذلك بصفة عاجلة. 
ـــــة  ســــتعقد إدارة الشــــؤون االقتصاديــــة واالجتماعي - ٥٩
مشاورات مع الوكاالت املعنية، وسـتقوم، آخـذة يف احلسـبان 
التطورات األخرية، ببحث أفضل السبل لصقل وتعزيـز نطـاق 
وحمتويــات القائمــة، لتــاليف االزدواج مــع صكــــوك أخـــرى، 
وتقـدمي معلومـات أفضـل وأحـــدث تغطــي نطاقــا أوســع مــن 
املنتجـــات. ويف هـــذا الصـــدد، فـــإن الدراســـة االســــتقصائية 
للمســـتعملني الـــيت ســـتجريها اإلدارة ينبغـــي أن تقــــدم رؤى 
وتعليقات جمديـة، من شأا أن تساعد اإلدارة بشكل كبري يف 
حتسـني حمتويـات إصـــدارات القائمــة املوحــدة مســتقبال. وإن 
هـذه الدراسـة االسـتقصائية الـيت سترسـل إىل مجيـــع األطــراف 
املهتمـــة ســـــتكون أداة مفيــــدة جلمــــع املعلومــــات املتعلقــــة 
باحتياجــات أولئــك املعنيــــني بالقائمـــة، وحتســـني حمتوياـــا، 

وزيادة مشوليتها، وتوسيع نطاق واستخدام القائمة. 
  

التوصية ٤ 
قــد يرغــب الــس يف توصيــة الــــدول األعضـــاء،  - ٦٠
ـــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة  واملنظمـات احلكوميـة الدولي
املعنية، وغري هؤالء مـن أعضـاء اتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك 
جمموعـات املسـتهلكني، واألوسـاط األكادمييـــة واإلعالميــة، 
باالهتمام الوثيق مبا تقوم به األمانة العامة لألمـم املتحـدة يف 
تنفيذ الدراسة االستقصائية املرتقبة، والتعــاون معـها يف هـذا 

الصدد. 
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احلواشي 
لالطـالع علـى اإلصـــدارات الســابقة للقائمــة املوحــدة، انظــر  (١)
 ،E.87.IV.1 و ،E.85.IV.8 منشورات األمم املتحدة، أرقام املبيع

 .E.97.IV.2 و ،E.94.IV.3 و ،E.91.IV.4 و
يشـارك ممثلـو األمانـة العامـة لألمـم املتحــدة، ومنظمــة الصحــة  (٢)
العاملية، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج األمـم املتحـدة للبيئـة/ 
شــعبة الكيميــاء، ومنظمــة التجــــارة العامليـــة يف االجتماعـــات 

التنسيقية املشتركة بني الوكاالت. 
 A/44/276-E/1989/78 و A/41/329-E/1986/83 ـــــــــــــــــــــــر انظ (٣)
 A/50/182-E/1995/66 و Corr.1 و A/47/222-E/1992/57 و

 .A/53/156-E/1998/78 و Corr.1 و
أدرجت املعايري يف مجيع إصـدارات القائمـة املوحـدة باعتبارهـا  (٤)

املرفق الثاين منذ عام ١٩٨٧. 
 www.ilo.org/public/english/protection/safework/ انظـــــــــر (٥)

 .standard.htm#cr_specrisk

 .www.codexalimentarius.net انظر (٦)
تقريـر مؤمتـر األمـــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي  (٧)
جانــريو، ٣-١٤ حزيــران/يونيــه ١٩٩٢ (منشــــورات األمـــم 
املتحـــدة، رقـــم املبيـــع E.93.18 والتصويبـــات) اجلــــزء األول: 

القرارات اليت اختذها املؤمتر، القرار األول، املرفق الثاين. 
 .www.who.int/iomc لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر (٨)

 .www.who.int/ifcs انظر (٩)
 .www.who.int/pcs انظر (١٠)

 .www.pic.int انظر (١١)
ــــني ســـنيت ١٩٨٩  لالطــالع علــى التطــورات الــيت حدثــت ب (١٢)

و ١٩٩٨، انظر A/53/156-E/1998/78، الفقرات ٢٦-٢٨. 
عـدد هـذه املبيـدات (١٧)، وهـي: (٢، ٤، ٥-ت، والدريــن،  (١٣)
وكابتـافول، وكلـوردان، وكلوردمييفـــورم، وكلوروبنـــزيالت، 
ود. د. تـي، وديلدرين، ودينوسيـب، وأمالح دينوسيـب، وإي 
دي بــــي (١، ٢ ثنـــائي برومـــو اإليثــــان) وفلورواسيتاميـــــد، 
وسداسـي كلـورو هــــكسان (إيســـومرات خمتلطــة)، وســباعي 
الكلـــور، وسداســـي كلـــورو البنــــزين، ولينـــــدان (سداســــي 
كلوروهكسـان – غامـا)، ومركبـات الزئبـق ومخاســـي كلــورو 
الفينول، ومخسة مركبات بالغة اخلطورة ملبيدات آفات، وهــي 
ـــــوس،  (ميثــــاميدوفوس، وميثيــــل – بــــاراثيون، ومونوكروتوف

ـــة،  وبـاراثيون، وفوسـفاميدون)، ومخسـة مـواد كيميائيـة صناعي
وهي (كروسيدواليت، مركبات ثنائية الفينيـل متعددة الـربوم، 
مركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور، مركبــات ثالثيـة الفينيـل 
ـــــــس (٢، ٣ ثنـــــائي بروموبروبيـــــل  متعــــددة الكلــــور، وتري
فوسـفات)، وقـــد أدرجــت هــذه املــواد أصــال يف االتفاقيــة يف 
أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٨. ولقـد أضيفـت منـذ ذلـك احلـــني أربــع 
مــواد كيميائيــة أخــرى وهــي: بينابــاكريل، وثنــائي كلوريــــد 

اإلثيلني، وأكسيد اإلثيلني، والتوكسافني. 
 .www.chem.unep.ch/pops انظر (١٤)

 .WT/CTE/W/128 انظر (١٥)
 


