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 ت الصامدة العهوية امللوثات
ت صيا العاملية الصحة مجعية اىل تو

ر من تقرير دي مل اخلام ا

/٣٢ ٨ القرار دعا ر ين عرشة الثامنة دورته يف للبيثة املحتدة األمم برناجم ادارة جملس اعمتده الذي ١ ا ي و /أ  ماي
١ ٩ ٩ مللوثات بشأن ،٥ ة ا ربي ع ك الربناجم ؛الصامدة ال رت ش مل ت بني ا مظآ ملن د السلمية لالدارة ا ملرا مييائية ل  الك
ملواد ألمان الدويل الربناجم مع العامل مييائية ا ن املشرتلب الك مظة ي مظة الدولية العمل من  العاملية الصممحة ومن
ر احمهتالل اىل الك؛مياثية املواد أمان بشأن الدويل احلكويم واملحفل لنييثة املحتدة األمم وبرناجم ري ق ت ت ونا ملل  ل

ة ربي ع ر ودعا ٠ ت د د ال نادة مهنا مادة ١ ٢ من بقامئة بدءا الصامدة ال قرا ضا ال ملحفل أي ت وحض اىل ا صيا و  ت
مجع املطلوبة الدولية االجراءات بشأن ك يف مبا عهبا معلومات و د اليت املعلومات ذل هيا ت ع د ست متال ي ذ اح ختا  ا
مللوثات بشان مناسبة دولية قانونية آلية يانشاء ترار  الصحسة ومجعية االدارة جملس” عىل ليعرض ،اشامدة العضوية ا

مناه موعد يق فيه للنظر العاملية ١ عام أ ٩ ٩ ٧”.

ف ونظرا ملبيدات استخدام من املنمظة ملوت ة درجة عىل املسألة هذه خان األمرامض نواتل ملاكحفة احلرشية ا ري  كب
ت القضايا ويوجز خمترصة أساسية معلومات التقرير هذا ويقدم .األمهية من ض الصلة ذا ت ويعر صيا ملحددة التو  ا

ت ص املشرتك املحفل عن الصادرة حلكوما ن بشأن ا ما حتدة األمم برناجم ادارة جملس عىل الكمييائية املواد أ مل  ا
لصا^ة مجعية وعىل للبيئة .العاملية ا

مللوثات — ١ رصية ا ت يه الصامدة الب ف .والبيولويج والكمييايث الصويت للتدرك مقاومة عضوية مركبا ص  هذه وت
ن الكبرية بقابليهتا امللوثات ذوبا يم لل ي مما الشا ؤد ت اىل ي مكا را ت الدهنية النمسج ين ت اكئنا حلية لل ن .ا ميك  و
ت وثا ة آثارا ممرك أن الصامدة العضوية مبل  واسع نطاق عىل علهيا املتعارف األمور وس ٠ والبيثة االنسان حصة عىل طي

ل عىل للدالتل ونظرا .مستداما يعترب أن ميكن ال املواد هذه استخدام أن قا  رىن البينة ين طويلة مسافات املواد هذه انت
اكملها األرضية الكرة تهتدد اليت واملخاطر (واملاء اهلواء ك جراء من ب  عديده عناسنات يف الدويل املجمتع دعا فقد ذل

.علهيا والقضاء الكمييائية املواد هذه واطالتات انبعاثات من ألحد عاملية اجراءات اختاذ اىل

مقدمة
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ة معلومهات مي ما أ

٣^١٨ القرار دعا “٢ مللوثات بشأن ٢  ين للبيئة املحتدة األمم برناجم ادارة جملس اعمتده الذي الصامدة العضوية ا
١ مايو /أيار يف عرشة الثامنة دورته ٩ ٩ ك الربناجم ٥ رت ش مل د السلمية لالدارة املقملات يني ا را مل مييائية ل ع العامل الك  م
ن الدويل احلكويم واملحفل الكمييائية املواد ألمان الدويل الربناجم شأ ملراد أمان ب مييائية ا جه عيل البدء اىل الك  و

مدا عضويا ملوثا ١ ٢ يتقيمي الرسعة ت صا مركبا ل ثنايئ ر ملي لكررة املتعددة ا ن والفريران والديوكسني ال أللدري  وا
ت وال ميلربدندوال د لكور واالذدردن د م اندوال ا د ء ر و ر ض ،سوامليريمكم <احمين اك كب مه م و لكرر( ءا ال د  و

ت وضع اىل الكمييائية املواد أمان بشأن الدويل احلكويم املحفل أيضا القرار صيا  املطلوبة الدولية االجراءات بشأن تو
مجع ك يف مبا عهنا معلومات و د اليت املعلومات ذل ذ احمتال يستدعهيا ت ختا ر ا را ة يانشاء ن لي ة آ وني  مناسبة دولية تان
ن مللوثات بثأ ض الصامدة العضوية ا ر ع ي ر العاملية الصحة ومجعية االدارة حملس عىل ل ظ ن ل ه ل ي وز ال موعد يف ف حا عام يت

ب عن الراهنة املعارف وتعززت — ٣ رتكي ن الدويل الربناجم خالل من عرشة االثتيت لملواد رالمسى الكمييايئ ال ما  أل
ل اىل معلومات كوثيقة تدم تقرير يق الكمييائية املواد ملنف ن الدويل احلكويم ا متر واىل الكمييائية املواد أمان نبأ ملؤ  ا

حلربة البيئة حلماية عاملي معل برناجم اعمتاد أجل تن الدويل احلكويم ي الربية األنهشبة من ا ذ ل مظه ا  األمم برناجم ن
وبر /األول ترشين ٢ ٣ من العامصة واشنطن يف حمثة املحتدة كت ٠١٩ نومفبر /الثاين ترشين ٣ اىل أ ن لك وتوصل ٩٥ م
حراءات اذ ادخ رضورة عىل ؛للدالل تكيف املتوافرة العملية الرباهني أن اىل واملؤمتر املهحفل ملواد بشأن دولية ا  ا

حلكومات عربت ،واشنطن مؤمتر عن صدر الذي االعالن ريخ .املحددة ة وضع عىل موافقهتا عن ا ق  ملزمة عاملية وثي
ف ائنونا ت االنبعاثات خلفي د ،علهيا القضاء أو /و واالطالتا عن ء و ا ب ث ال ظر ،ا ع ح ت واستعامل صن ونا ملل  العضوية ا

٣٢ ٨ القرار يف املحددة الصامدة /  .للبيئة املحتدة األمم برناجم ادارة حملس عن الصادر ١

ت ،هذا عىل وعالوة “٤ ث التفاقية التنفيذية اهليثة ترر و لتل ي ا حلر عيد ا ى ب ملد حلدود عرب ا ة ا جن  االقتصادية لل
ل أجل من مفاوضات اسهتالل اماكنية عرشة الثالثة دورهتا يف ألوروبا وب لت ل امل ا وكو روت ن ب أ ت ب ونا ملل  العضوية ا
ت الصامدة لك و ل ملمحوعة وا من ت املعنية ا جيا رتاتي س ال ت هذه اسهتالل مهمة با ضا ملفاو ا مقرتحة ا د ع و هتا م هتا  الت

م عا وز جا ٠١ اليت ٩ ٩ ٧

ة للدعوة واستحبابة “٥ جه ر /٣٢ ٨ القرار يف ال محل نظم للبيثة املحتدة األمم برناحم ادارة حملس عن الصادر ١  امل
شا املطلوبة التقيمي معلية الستمكال ١ خرباء اجمتاع الكمييائية املواد ألمان الدويل ل جمموعة وان صة مع شأن خا  ب

صيات اعداد مهمهتا الصامدة العرصية امللونات ل نتاجئ التقريب هذا ويعرض .الدولية االجراءات بشأن تو  جمموعة مع
ل من ن حرضه مفتوح لقاء يف اجمتعت اليت هذه ا و ط ن م دا ٣٢ ع ل ع ب سب ت و مظا ة غري من ع حكومي سب ت و مظا  من

.دولية حكومية

الكمييائية املواد ألمان الدويل املحفل وتوصيات استنتاجات

ق يف ترد “٦ ح صيات التقرير هذا ٦ مل ة تو دد  برناجم ادارة جملس اىل الكمييائية املواد ألمان الدويل املحفل من مب
لصا^ة ومجعية .الدولية االجراءات بشأن العاملية الصحة ومجعية للبيقة املحتدة األمم  هذه يف النظر اىل مدعوة العاملية ا

ة ل ملأ ة يخ وخاصة ا علي ,املقرتحة ال

ا — ٧ ي ن د ض و د ن ع ة النقاط م ب ي ر ل ة ا مل خت مل ن ا ت م ال و ت مدا جا ا خلت ملحفل و ملواد ألمان الدويل ا  ا
أ : إل إ م ا
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ذ رضورة اىل الكمييائية املواد ألمان الدويل املحفل خلص ٠ ختا جراءات ا ة ا وي هيا مبا د ك ابرام ف  ص
ف تانونا ملزم عامل ن والبيثة االمسان حص عىل املترتبة املخاطر من للتخفي وثا ١ ٢ اطالق جراء م  مل

ق رضورة وعىل حمددا صامدا عرصنا ب ك بشأن والدولية االقلميية املبادرات ت ت تل ونا ملل ل مبا ا كف  ي
مصة ييثية نتاجث حتقيق ز سياسات لوضع متهيدا وفعالة متدامعة براجم خالل من متسقة و حنا ف ال هدا  أ
.ومتاكملة حمددة

دا ،املحفل خلص ٠ ؛اىل ،املتاحة املعلومات اىل مننا

ن أن (أ) أللدري ن ا ن والديلدري ألندري ض وا سا د والتوك ف ن ون جها ت س وأن ،انتا  وسدايس امليريك
و منا ،ملسا لكوروالبزنين د د ،ي ج تي ا الث ع أجل من جهود لبذل مرر ال وأن ا د مج ن مزي ملعلومان م  ا

؛واحمتعامهلما انتاجهام عن

د (ؤب ض نواقل ماكحفة ألغراض آلجت ماقزال ت د د ال أ ه رمغ ،األمرا ساء أن ض استخدامه ي  ألغرا
؛اخرى

لكور وسبايع اللكوردان أن (ج) حفة مبعان مازاال ال ؛األجبض والمنل المنل ملاك

ت أن (د) لكررة املتعددة الفيتيل تتايث مركبا ن وسدايس ال زني ع ال لكوروالب صن ا ت ي هنا حا ك ح ول ت  ت
ت حا .لذاهتا مقصودة غري ثانوية مكنت

ا بداثل هناك أن اىل الكمييائية املراد ألمان الدويل املحفل خلص ٠ ك يغ )مب اكنية ذل  طرق استخدام ام
مللوثات من اآلفات ملبيدات (حملية تئليدية  حاليا العمل تعذر احمتال من الرمغ عىل ،الصامدة العضوية ا

ت بعض يخ البدائل هبذه خشداما ء بعض يف اال حنا ت بعض ين أو العامل أ ال حلا ملحفل وأوىص .ا  ا
خلبرات املعلومات توفري حتمسن برضورة مللوثات بداتل عن وا ل براجم خالل من الصامدة العضوية ا  تباد

.التثقيفية والرباجم املعلومات

ت بتطوير املحفل أوىص ٠ مللوثات من اآلفات مبيدات بداثل باختيار اخلاصة التوجهيا  الصامدة العضوية ا
مييائية البدائل اىل اضانة الكمييائية غري البدائل االرشاد يمشل وأن ل وأن الك مش ن املشورة تقدمي ي  ع

ة أو الوطنية للسلطات ويبيغ .املعلومات ومصادر البدائل اختيار عند مراعاهتا ينبيغ اليت العوامل ميي التل  ا
ت اذا مالمئ غري بديال مقرتح بديل أي متتري أن ف اكن ظرو طية ال ة آو الو ميي التل ح ال ا مس  هذا بادارة ت

.البيئة أو املحلية املجمتعات أو بالعامل األذى املحاق متنع ادارة البديل

حفة ت د د ال مادة عىل االعمتاد من احلد أجل من اجلهود بذل رضورة اىل املحفل خلص ٠ اك ل مل  نوان
ص متة بداتل توفري أجل من السيع حنو اجلهود هذه وتوجيه الر دا ومجاهزة دا ي للقضاء متهي مي  التدر

م عىل دا خ ث ال ويتبيغ .ت د د ال ا حفة متاكمل هنج اطار يف اال ت د د ال يستخدم أ اك ي الغوائل مل  )أ
ل هنج ش ح ي حصا .املنمظة تصدرها خاصة ارشادات وفق (وغريها البيئة وادارة العامة الصحة وبراجم اال

رشات مبيد هو ت د د وال ”٨ ت هن الوحيد احل وثا ملل ي عرشة االثنيت ابصامدة العرصية ا ذ م مازال ال خد  سن
ت رقد .العامة الصحة ألغراحض ا النواتل ماكحفة بشأن لملنمظة تابعة دراسية حمموعة تام ا) بالربداء فتعلق مي الري مل  (ا
ها اليت األمراض من وغريها ١) البعوض حيمل ٩ ٩ ن مقارنة بعقد (٣ طر ه ل استخدام خما ج ا ل حفة ين ل اك ل م وان  ن
ت وفوائده املرض  املايل الرش ألغراض اال ت د د ال باحمختدام يوىص وال ١ .التنفيذي املحلس اىل احمتنتاجاهتا وندم

مشانيات وداع الربداء ملاكحفة .الدراسة جمموعة تقرير من ١ املحلق يف مدرجة حمددة رشوط ومضن اللي

ة انظر ١ ل ل ق ،٨٠٧ رمن ،١٩٩٥ ،العاملية الصحة ملنمظة ^الفنية) التقنية التقارير م حل مل ة ، ١ ا وثيئ ٩ رال ٧ ١/ ٩ ٩ ٩ ن/٦ ال  ، ٢ /جس
ن حستا ٣ ا م ١ ٠ ي النص من ١ أل زي لك الن .ا
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مظة تقوم أن الكمييائية املواد ألمان الدويل املحفل نمظه الذي اخلبراء اجمتاع يف املشاركني بعفن وا؛ترح — ٩  من
حتدة مم منمطة مع بالتعاون العاملية الصحة ث جم يربا بوضع والزراعة لألغذية امل ر ل اىل للتوصل حب دان مئة ب  دا

ها اليت أألمراض من وغريها الربداء ملاكحفة ت د د لل مل مشل أن عىل النوانل حت ث ت و ب ل ج ا اكملة االدارة هن ملت ا
٠التكنولوجيا ونقل البيولوجية واملاكحفة لآلفات

حة جمال يف حمددة قضايا ص حفة تتعلق العامة ال اك ض لواقل مب األمرا

ص وجه عىل (املالريا) الربداء ماكحفة ويف ،العامة الصحة براجم يف ت د د ال استخدام اكن ” ١ ٠ رص خل ضع ،ا  مو
 يف استخدامه حظر منذ كبرية بدرجة البيئة عىل ت د د آل تآثري تضاءل وتد ٠ عديدة سنوات مدى عىل احبدل من الكثري

ب يف الزراعة ك ومع .البلدان أغل ة بطريقة استعامله منازال ذل ج ،مسمترا س حيتا ذا يف األمر و صدد ه  امجراءات اىب ال
ع رصامة أكرث ت اليت للبلدان وينبيغ .مرشوعة بطريقة ؛الزراع يف استخدامه مل زال خدم ما ست ن أن ت د د ال ت ضم ال ت  أ

رصح غري أغراض منحو هذا اهلوام مبيد احممتحدام مبحول  ت د د —ال استخدام قرص يف النظر ميكن ،الغرض وهلذا •هبا م
ت لرتابة ختضع اليت الرباجم عىل حلكوما .ا

م عىل الربداء ملاكحفة العاملية االمرتاتيجية تنفيذ وينطوي “١١ خدا ست ملتاحة الوسائل ا حفة ا اك  بطريقة النوانل مل
جلدوى ؛مراعا مع ،ومتاكملة انتقائية متد .األساسية والبىن واملوارد والتشغيلية التقنية ا ملتاحة الوسائل وتع حفة ا اك  مل
م البيولوجية واملاكحفة البيثة ادارة عىل النواتل منخدا ت وباسشاء .الكمييائية املواد و ال اكنية فان ،نادرة حا  تطبيق ام
ل املايل للرش استخدامها فميكن الكمييائية املواد أما .حمدودة ذاهتما حد يف البيولوجية واملاكحفة الييثية االدارة خ  دا

رشيب أو الريتات ابادة أو البايت هتا الربداء من الوتاية يف املستخدمة املراد من وغريها التامومسات ت حف اك ل ،وم ميث  و
خليارات أمه استخدامها .األويثة مباكحفة يعلق فميا ا

ت بال المثايل الرش أجري واذا “"١٢ د ث ال خانه سليب بطريقة املباين داخل د ة يلو جة اال البيئ د ال بدر اك ر ت ك ذ  .ت
ل يف رييس دور ت د د لل اكن وتد صا ز الربداء منث ن عدد يف اكمل شبه أو اكمل حنو ع هر ،البلدان م ل و  اليزا
 اليت السيئة والدعاية العاملي انتاجه واخنفاض النواتل مقاومة بسبب تراجع استخدامه أن بيد .امليدان هذا يف تمية أداة

.به حتيط

ع عىل املقملة دأبت وتد هذا — ١ ٣ جش ن احلرشية املبيدات من جديدة خات وتقمي استنباط ت ل م ال  تقمي نظام خ
ت رشات مقاومة ومدى واملقاومة النحاعة ^١١̂ اختيار يف املستخدمة امله؛يري وتمشل .لملنمظة التابع اهلوام مبيدا  احل

ت املسهتدفة ملبيدا ى رالتلكفة التقليدية احلرشية ل  حصة عىل الراتعة واآلثار املدارية املناطق أجواء يف االحمختدام وجدو
ت استنباط نان ،احلظ وملوء .باالمتحدام املرتبطة واألخطار الييثية واآلثار السيت والتحلل االنسان دا  جديدة مرام مبي
رشات مقاومة تزايد من بكثري أبطأ حنو عىل جيري د استخدام يق املايض يف رشع وقد •احل وا ة م مييائي  مسية أكرث ك

مها أن ييد ،التواتل ملاكحفة ت زيادة اىل أدى خلخدا د عىل واملهنية مهنا العرضية ،احلاد التمسم حاال د .رساء ح ن  و
ت .الربداء نواتل من عدد يف املواد هلذه املقاومة حمهلرت ت هذه حمتل حبل البرييرثويدات وبدأ كبا ملر ت ين ا سنوا  ال
ت وتعزى .الكمييائية املواد من املمحوعة هلذه املقاومة زيادة عش شواهد هناك أن ييد ،األخرية ال ر حا ر  املقاومة طه

ت استخدام يف التوسع اىل العادة يف هذه دا رشات مي ن وبالتايل .الزراعة يف احل د مب كي ن اتامة عىل التأ عاو ق ت  جبن وي
رشات مبيدات استخدام يتخطيط يتعلق فميا والزراعة الصطحة وزارات  .لملقاومة والتصدي احل

حتدر “١٤ خلائب أن اىل االشارة و ض من األكرب ا ت االنسان تعر ائ و ملل ملذكورة الصامدة العضوية ل ى ا  اىل يعز
مللة مل ر وال الغذائية ا منتقاة فائت يف اال ينترش فال املهين التعرض أما ،العامة الصحة جمال ين هاما تلقا حيدو ما عىل ي

حمن العاملني من -المكا

ريا هتديدا تثلك التواتل تنقلها اليت واإلعراض —١٥ ن لصحة ك ا الن متادية االجمتاعية وللتمنية ا ن العمل مع ،واالت  بأ
ك أمه عن إلربداء ت .األمراض تل را ا ي ب  التشغييل لالستخدام حب اليت غاللقاحا؛ث ؛.حمدود الربداء ملاكحفة املتاحة وا
ت ب ي د وس ،بعد متاحة ل ع ملب ح أن ا ل يف تتا قب ملت ب ا ة والعقاتري .القر ملقال م للربداء ا د خ ت يف أحماط ت

ث ،العالجية األغراض در التقليل وينبيغ .حمدود الوتاية ين دورها ان حي ت مسد أي استخدام عن االماكن ت رئا ح  بث ،لل
ك ؛ي ة بطريقة الوايق ماكحفة تدابري استخدام خالل من ،ت د د ال ذل قاي د .حمددة أماكن يف ومتاكملة اث ي أنه ي  مض
ل ملاكحفة املباين داخل املايل الرش يف ت د د ال استخدام ين املمتثل اخليار يقلل أن وان ذ وداء الربداء ن ا ي ن ائ ي ل ل ا
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ة بدائل له تتوافر أن اىل متاحا ب ا ريا اليت بالوفرة ليست وص ،حمدودا ت د د لل البدائل هذه مثل توافر مفازال .من  ما كث
ج األمر أن مكا ،عهنا تشاع ة الطبية النباتات باستخدام فتعلق وفميا .مزاياها يني املقارنة بشأن معطيات اىل حيتا حلي مل  ،ا

ت متاحة بدائل عىل الراهن الونت يف ينطوي ال أنه م املنمظة موقف فان ى ذا  .تشغيلية جدو

ب وتدل ““١٦ حار ة وحميله عىل كبرية بدرجة االعمتاد من االحتياط رضورة عىل الت د حي ب أر و و سل د أ حي ه ،و  ال ألن
ب أو ؛وحيد وحميله توجد و ط ت يق تطبيقهام ميكن وحيد أ حلاال ك ،املصادفة للربداء املختلفة الوبائية ا ذل  ين حىت و
ت يف حىت أنه مكا ،الواحد البلد حلاال ن ،ما مهنج أو وحميله تطبيق منها ميكن اليت ا  التقنني أو وا التشغيلية املحموانب با

ال أو عاجال ان فاتدتهيام من تنال أن ميكن ج ت وتد .آ ة املبيدات امصختدام أن أيضا معوما املكتسبة اخلبرة أثبت رشي حل  ا
متحدامها ذللث يف مبا ،واسع نطاق وعىل طويلة ملدة ر مضمون ليس ،املباين داخل المثايل الرش يف ا مترا س ب اال سب  ب

ملبيدات ياممتحدام بشدة يوىص نانه ،وبالتايل .النوافل ومقاومة واملالية التشغيلية القيود د انتقاثية بطريقة احلرشية ا د  حت
ا معنفة زمنية فرتة خالل االمتحدام هذا جيري أن غىل ،دتيقة بطريقة املخماة واألهداف املواقع فهيا د ك ،جي ذل  ين و

ة اطار مت رسا ال ب ا عا .الربداء ملاكحفة ال

التنفيذي املجلس من املطلوب االجراء

رشوع دراسة اىل مدعو املعلس ”١٧  ؛الصحة مجعية اىل لتقدميه توطئة التايل القرار م

،التنفيذي املجلس

ة الصامدة العضوية امللوثات بشأن العام املدير تقرير درس آن بعد ٧ ٩ت؟ )الوثيق (؛٢ ٩

شكر — ١ ي التقرير ين امباجبة وبطريقة امبناسب الونت يف مسامهته عىل العام املدير ي ذ د ال ع  استجابة أ
٣٢ ٨ للقرار / ؛للبيثة املحتدة األمم برناجم ادارة حملس عن صدر الذي ١

 ت التايل القرار باعمتاد املمحسني العاملية الصحة مجعية يويص “٢

،اخلمسون العاملية الصحة مجعية

مللوثات عن العام املدير تقرير درست آن بعد ؛الصامدة العضوية ا

آ 1V-Y ٠ عامجحر القرارات األذهان واذمتداىل مس ت م و أ ^ - م ا ع ص ج  آثار تنمي بشأن ١و
ق والقرارين ،الصحة عىل الكمييائية املواد ^ا ت عه ١ ٠ م ص ج  ألمان الدويل الربناجم بشان ٣٢ —1و
؛الكمييائية املواد

و /أيار يف أنشأ العام املدير أن تالحط واذ ي ١ ما ٩ ٩ ة ٦ ة حبن هيي ج و ة باالدارة معنية ت مت مل  ا
د فرا ؛الكمييائية املراد بأمان امنتعلقة األنشطة تنسيق آجل من الكمييائية ل

ل ومنمظة للبيئة املحتدة األمم برناجم حمن التفامه مذكرة أن تالحظ واذ عم  ومنفملة الدولية ال
د الكمييائية املواد ألمان الدويل الربناجم يف بالتعاون املعلقة العاملة الصحة ت ت ١ عام حمي جدد ٩ ٩ ؛٦

ر لنداء استجابة أنه تالحظ واذ ؤب  التعاون حتمسين بشأن والتمنية بالييثة املعين املحتدة األمم م
مييائية لملواد املجلمة االدارة أجل من الدويل مظات يني مشرتك برناجم انشاء مت ،الك ملن  لالدارة ا

ة جن لل ١ عام يف الكمييائية لملراد ا ٩ ٩  ومنمظة للبيئة املحتدة األمم )برناجم منمظات ست فيه تشرتك ٥
مظة ابعاملية الصحة ومنمظة والزراعة لألغذية املحتدة األمم ومنمظة الدولية العمل حتدة األمم ومن  امل
منية التعاون ومنمظة الصناعية للتمنية ي امليدان يف والت صاد التت ة منمطة وأن (،ا ملذب  يه العاملية ا

؛الربناجم هذا ادارة عىل القامتة املنمظة
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ت لتوصية احمحتابة أنه تالحظ واذ وللقرار والتمنية لبيثة با املعين البتحدة األمم مؤمتر عن صدر
عآ ص ئ العاملية الصحة مجعية عن صدر الذي ٢ ٠ — ٤ مج ملال  حكويم حمفل انشاء مت ،واألربعني ا

١ عام يف الكمييائية املواد ألمان دويل ٩٩  ؛املحفل هلذا املستضيفة الواكلة هي املنمظة وأن ،٤

صيات تؤيد — ١ مييائية املواد ألمان الدويل احلكويم املحفل تو صهبة مجعية اىل املقدمة الك  ال
مللوثات بشأن العاملية  ؛العام املدير تقرير يف ترد حسمبا ،الصامدة العضوية ا

:األعضاء الدول مماس -٢

لصا^ة عىل املرتكز املخاطر تقيمي يكون أن تضمن أن ( ١ ) مليا لمي—واملع والبيئة ا سا ع  أسا
؛الكمييائية املخاطر الدارة

ت تعزيز أو انشاء اىل الرامية العهود تواصل أن (٢) ا ي ل ل يف الوطنية التنسيق آ  أمان جما
ك وأن ،الكمييائية املراد رث ع ت ملاطات مج ت اىل باالضافة املسؤولة ا مظا ملن  غري ا

؛املعنية املختصة احلكومية

خذ ؛أل (٣) ت عىل االعمتاد من احلد أجل من اخلطوات تت دا ت مبي رشا حل حفة يف ا اك  م
ها اليت األمراض قل ن ل من النوانل ت ال ع خ جش ب ت سالي أل اكملة ا ملت  عىل للسيطرة ا

ت وفقا اآلفات ق وتطبيق استنباط دمع خالل ومن ،املقملة الرغادا ة معلية طر ديل ب
؛األمراض نواتل ملاكحفة

ئ أن (٤) ت تعزز أو تنث ت مستويات عن املعلومات لتوفري الالزمة احلكومية اآلليا ونا ملل  ا
ضافة ،األغذية يف اخلصوص وجه وعىل ،الوسائط مجيع يف ومصادرها الكمييائية  باال

ت اىل شويا ؛هلا الساكن تعرض م

ب ؛،بالت املتعلقة التدابري تنفيذ يف تنشط آن (ره حلمهور وتوعية ري ت مع بالتعاون ،ا مظا ملن  ا
مظات اندولية احلكومية ة غري واملن حلكومي ن ،ا ن الوتاية أمجل م ت م ال مسم حا  الت

.احلرشية املبيدات وخاصة ،الكمييائية باملراد

ب -٣ طل ر اىل ت دي مل :العام ا

ث يدمع أن (١) ،الغوائل تنقلها اليت األمراض ملاكحفة املتاكملة باألساليب املعلقة البحو
ك يف مبا ؛البيئة ادارة ذل

طر تقيمي باستخدام فتعلق خيب وتوسيعها املنمظة أنشطة تعجل دمع يواصل أن (٢)  خما
د را ل ك يف مبا ،املواد هذه ادارة يشأن الوطية القرارات لصنع كأساس الكمييائية ا ل  ذ
ة ومنمظة والزراعة لألغذية املحتدة األمم منفملة جبن املشرتكة الربجب صب ل  ألعاملية ا

ت بشأن صانا مل ت ا ونا ملل ت الغذائية وا ال مثا شأن ،البيطرية العقاتري و ت رب ال  مثا
؛اهلرام مبيدات

ل تيسري يف األعضاء الدول مع يعاون أن (٣) د ا ملعلومات ب ملراد بشأن ا ،الكمييائية ا
ملقارنة والسميا ن ا ملقارنة والقابلة هبا املرتوق املعطيات ي ل وتوفري ل  هذه مث

ث البرشي بالتعرىخ يتعلق فميا املعطيات و د ح ت و ال مسم حا ن وغريها الت ر م آلثا  ا
؛النامية البلدان يف خصوصا ،الضارة الصحية
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خذ أن (٤) ميا القيادي املنفملسة دور لتعزيز الالزمة اخلطوات يت  املخاطر يتقمي يتعلق ف
س جشح العالية األولوية ذات الناشئة لملشالك للتصدي كأما ل ما وت ص ك فت ذل ن ب  م
ث ا حبو ه ق ب ت ن الصم الغدد عىل املحمتلة الصحية اآلثار مثل ،و  التعرض مجراء م
د ملرا مييائية ل ما الصامدة الك ن هلا و ط م ع ممكنة سببية رواب ن م طا ملر ع ا م  و

؛واملناعية والعصبية االجنايية االضطرابات

ل من األعضاء الدول مع التقين التعاون تعزيز اىل الرامية احلهود يواصل أن (٥) ج د أ دي حت
طر بادارة امثعنية الرباجم وتنفيذ ،القدرات بناء حمال يف احتياجاهتا خا مل ،الكمييائية ا

ت مع بالتعاون حلبا ت بني املشرتك الربناجم يف املشاركة ا ملا ملق  ياالدارة املعين ا
؛املنمظات وسائر الكمييائية لملراد املجلمة

ملداوالت نتاجت عن يقريرا يقدم أن (٦) صحة مجعية يف حتري اليت ا س اىل ال  ادارة جمل
؛للبيئة املحتدة األمم برناجم

ن املستقبل ين ة—الصح مجعية اىل تقريرا يقدم أن (٧) ذ يف املمهمرز التقدم ع في  هذا تن
.القرار
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ANNEX

RECOMMENDATIONS OF THE INTERGOVERNMENTAL FORUM 
ON CHEMICAL SAFETY TO THE UNEP GOVERNING COUNCIL 

AND TO THE WORLD HEALTH ASSEMBLY^

50. Based on the information assessed in impiementing UNEP GC □ecision 18/32, 
and the concisions and recommendations included in this report, the 
Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS) recommends to the UNEP 
Governing Council (GC) and the World Health Assembly (WHA) that:

51. UNEP GC and WHA decide that immediate international action should be 
initiated to protect human health and the environment through measures which 
will reduce and/or eliminate (as further elaborated in paragraphs 46, 47, 48) the 
emissions and discharges of the 12 POPs specified in UNEP GC Decision 18/32 
and, where appropriate, eliminate production and subseguently the; remaining 
use of those POPs that are intentionally produced.

52. UNEP GC and WHA recognize that in order to protect human health and the 
environment, such international action should include:

(a) use of separate differentiated approaches to take action on pesticides, 
industrial chemicals, and unintentionally produced by-products and 
contaminants:

(b) use of transition periods, with phased implementation for various proposed 
actions:

(c) careful and efficient management of existing stocks of the specified POPs 
and, where necessary and feasible, their elimination;

(d) training in enforcement and monitoring of use to discourage the misuse of 
PCPs pesticides; and

(e) remediation of contaminated sites and environmental reservoirs, where 
feasible and practicable.

53. UNEP GC and WHA recognize that international action should incorporate such 
practical measures as:

(a) the expeditious development of a global, legally binding instrument. The 
instrument should be developed in such a manner as to recognize ongoing 
activities on POPs and other related issues and institutions, as well as differing

' IFCS Ad Hoc Working Group on Persistent Oganic Pollutants Meeting, Pinal Report, 21-22 June 1996, Manila, 
Philippines (Section 5; IPCS/WG.PGPs/Report.l, ا July 1996); full report is available (in English, Prench and Spanish) on 
request.
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regional and national conditions and taking into account the special concerns of 
developing countries and countries with economies in transition. In addition, 
provision should be made for commitments at a national and regional level 
allowing for a higher level of protection than that afforded through the global 
instrument.

(b) voluntary measures, which may be implemented as a complement to, or 
independently of, a legally binding instrument;

(c) action at the national, regional and global levels, reflecting possible needs 
for different regional and sub-regional approaches and the need to find, at the 
national level, the most effective and appropriate mix of policy instruments and 
measures to implement agreed international commitments;

(d) consideration of unigue customs codes for POPs chemicals, and labelling in 
compliance with guidelines under the FAO Code of Conduct;

(e) coordination among different regional and international initiatives on P©Ps 
to ensure harmonized environmental and health outcomes from mutually 
supportive and effective programs that result in the development of policies with 
complements^, and non-conflicting, objectives and that avoid overlap and 
duplication with other international and regional conventions and programmes; 
and

(f) input of scientific, technical and economic expertise and consideration of the 
ability of existing institutions and organisations to provide this input.

54. UNEP GC and WHA note that socio-economic factors should be addressed in 
developing and implementing international action including the following:

(a) possible impacts on food production;

(b) possible impacts on human health (e.g. for vector control agents);

(c) need for capacity building in countries and regions;

(d) financing concerns and opportunities; and

(e) possible trade impacts

55. UNEP GC invite UNEP to prepare for and convene, together with other relevant 
international organisations, an intergovernmental negotiating committee (INC), 
with a mandate to prepare an international legally binding instrument for 
implementing international action initially beginning with the 12 specified PCPs. 
Participation in the INC should be open fo governments and relevant 
intergovernmental and non-governmental organizations consistent with UN 
applicable rules.

56. UNEP GC and WHA note the need to develop science-based criteria and a 
procedure for identitying additional PCPs as candidates for future international 
action and recommend that the proposed INC be directed to establish, at its

2
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first meeting, an expert group to carry out this work. The group should work 
expeditiously, proceeding concurrently with the INC process, in order to develop 
criteria tor consideration by the INC in the negotiation of a legally binding 
instrument. The process should incorporate criteria pertaining to persistence, 
bioaccumulation, toxicity and exposure in different regions, and should take into 
account dispersion mechanisms for the atmosphere and the hydrosphere, 
m igrator species and the need to reflect possible influences of marine transport 
and tropical climates.

57. UNEP GC recommend that the INC, in undertaking its work, take into account 
the conclusions and recommendations of the IFCS ad hoc Working Group on 
PCPs.

3
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ANNEXE

RECOMMANDATIONS □٧ FORUM INTERGOUVERNEMENTAL SUR ما  
SECURITE CHIMIQUE AU CONSEIL □ ’ADMINISTRATION □٧ PNUE 

ET A L’ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE^

50. En se fondant sur les informations évaluées dans le cadre de l’application de la 
décision 18/32 du Conseil d’administration du PNUE et sur les conclusions et 
recommandations contenues dans ce rapport, le Forum intergouvememental sur 
la sécurité chimique (FISC) recommande au Conseil d’administration du PNUE 
et ف !’Assemblée mondiale de la Santé ce ٩؛ ٧  suit :

51. Le Conseil d’administration du PNUE et !’Assemblée de la Santé décident 
qu’une action internationale immédiate devrait être entreprise pour protéger la 
santé et l’environnement par des mesures visant ف réduire et/ou ق éliminer 
(comme indiqué de façon plus détaillée aux paragraphes 46, 47 et 48 du rapport 
final) les émissions et rejets des 12 polluants organiques persistants (PCP) dont 
la liste figure dans la décision 18/32 du Conseil d’administration du PNUE et, le 
cas échéant, éliminer la production, puis l’utilisation s'il y a encore lieu, des PCP 
produits volontairem ent

52. Le Conseil d’administration du PNUE et !’Assemblée de la Santé reconnaissent 
que, pour protéger la santé et l’environnement, une telle action internationale doit 
com prendre :

a) le reours ف des méthodes distinctes et diffé
pesticides, les produits chimiques Industriels et les sous-produits et contaminants 
non intentionnels;

b) la mise en place de périodes de transition prévoyant l’application 
progressive des diverses mesures proposées;

c) la gestion ^ d e n te  et effiœ (Æ es stocks existante des ٣ ٥ ٣  considérés et, 
dans la mesure du possible et si nécessaire, l’élimination de ces derniers;

d) la formation en matière d’a^ication س  n o r^ s  et de ccntrô ®؛ آأ؛؛و ءه
décourager l’utilisation abusive de ces substances;

e) la remise en état des sites et des réservoirs écologiques contaminés, 
chaque fois que possible.

‘ Rapp©rt final du gr©upe de travail ad hoc du FISC $٧٢ les polluants organiques persistants, 21-22 juin 1996, Manille, 
?hilippines (section 5; IFCSWG.FCPs/Report. 1, ؛ "ju illet 1996); (le texte intégral du rapport est disponible en anglais, 
espagnol et français $٧٢ demande).
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53. Le Conseil d’administration du PNUE et !’Assemblée de la Santé reconnaissent 
que !’action internationale doit comporter des mesures pratiques telles que :

a) l’élaboration rapide d’un instrument juridique mondial ayant force exécutoire. 
Cet instrument doit être élaboré de manière ف reconnaftre les activités en cours 
relatives aux PCP et autres problèmes et institutions connexes, de même que la 
diversité des situations régionales ou nationales, et en tenant compte des 
préoccupations particulières des pays en développement et des pays ق économie 
de transition. En outre, il faudrait prévoir des engagements aux niveaux national 
et régional, de manière ف assurer un niveau de protection supérieur ف celui que 
conférera l’instrument mondial;

b) des mesures volontaires, mises en oeuvre en complément ou 
Indépendamment de l’instrument juridique ayant force obligatoire;

c) une action aux niveaux national, régional et mondial, traduisant les besoins 
éventuels qui justifieraient des approches régionales et sous-régionales 
différentes et la nécessité, au niveau national, de conjuguer au mieux les 
instruments et mesures d’exécution des engagements pris au niveau 
international;

d) l’identification des POP par des codes douaniers spéciaux, et leur 
étiquetage conformément aux principes directeurs énoncés dans le code de 
conduite de la FAO;

e) la coordination des différentes initiatives régionales et internationales sur les 
PCP afin de foire en sorte que des programmes efficaces, se renforçant 
mutuellement, débouchent sur des résultats harmonisés dans le domaine de la 
santé et de l’environnement, et donnent lieu ف l'élaboration de politiques ayant 
des objectifs complémentaires et non conflictuels, qui évitent les 
chevauchements et les doubles emplois avec d’autres conventions et 
programmes internationaux et régionaux; et

f) la mobilisation de compétences scientifiques, techni^
et la prise en compte de l’aptitude des institutions et organisations existantes ق 
fournir ces compétences.

54. Le Conseil d’administration du PNUE et !’Assemblée de la Santé notent qu’il 
convient de tenir compte des facteurs socio-économiques dans l’élaboration et 
l’application de mesures internationales, et notamment des facteurs ci-après :

a) les répercussions possihles . ■؟١٢ ط  prnrilirtinn alim entaire;

b) les réperosslons^sslbles sur la santé (٣ ٧ ٢  les agents C ^g é s  de la lutie 
antivectorielle, par exemple);

c) les besoins en matière de renforcement des capacités des pays et des 
régions;
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d) les préoccupations financières et les possibilités de financement; et

e) les effets ^ssib les sur le commerce.

55. Le Conseil d’administration du PNUE invite le PNUE ف convoquer, en 
collaboration avec d’autres organisations internationales compétentes, un comité 
intergouvememental de négociation (CIN) ayant pour mandat d’élaborer un 
Instrument juridique international ayant force exécutoire pour donner effet à 
l’action internationale, en commençant par des mesures portant sur les 12 POP 
visés, □evraient pouvoir participer au CIN les gouvernements et les organisations 
intergouvemementales et non gouvernementales compétentes, conformément 
aux exigences de !’Organisation des Nations Unies.

56. Le Conseil d’administration du PNUE et !’Assemblée de la Santé prennent note 
de la nécessité d’élaborer des critères scientifiques ainsi qu’une procédure 
d’identification des nouveaux POP pouvant justifier une action internationale 
ultérieure et recommandent que le CIN qu’il est proposé de créer soit invité ؤ 
constituer, lors de sa première réunion, un groupe d’experts chargé de diriger ce 
travail. Le groupe devra travailler rapidement, parallèlement aux travaux du CIN, 
afin d’élaborer des critères qui seront soumis pour examen au CIN, dans le cadre 
des négociations de l’instrument juridique international, □evront ainsi être 
élaborés des critères applicables ف la persistance, la bioaccumulation, la toxicité 
et ؛’exposition dans différentes régions, en tenant compte des mécanismes de 
dispersion dans l’atmosphère et l’hydrosphère, ou par !es espèces migratoires; 
l’influence possible des transports maritimes et des climats tropicaux devra 
également être étudiée.

57. Le Conseil d’administration du PNUE recommande que le CIN tienne compte 
dans ses travaux des conclusions et des recommandations du groupe de travail 
ad hoc du FISC sur les POP.


