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 لوضع صك دولي     التفاوض الحكومية الدولية   لجنة
قة ملزم قانوناً لتطبيق إجراء الموافقة المسب       

عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات          
 معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية

 
 الدورة العاشرة

 ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٢١ – ١٧جنيف، 
 ∗من جدول األعمال المؤقت‘ ٤‘) ه (٤البند 

 
 تنفيذ اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم

 
  للجنة قضايا أخرى ناشئة عن الدورة الرابعة

 المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية
 

 مذكرة من األمانة
 
توفر هذه المذكرة معلومات أساسية ذات صلة، وموجزاً، لمداوالت اللجنة المؤقتة الستعراض               - ١

 بشأن قضايا منتقاة ليست مغطاة بصفة خاصة في أي            (UNEP/FAO/PIC/ICRC.4/18)المواد الكيميائية   
وثمة قضايا محددة كانت    . مال الدورة العاشرة للجنة التفاوض الحكومية الدولية      مكان آخر من جدول أع    

لجنة التفاوض الحكومية الدولية قد طلبت إلى اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية بحثها في                  
دورتها الرابعة إلى جانب قضايا نشأت أثناء المناقشات ترد في ورقات منفصلة سوف تبحث في إطار                  

 . من جدول األعمال٦ و٤بندين ال
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 قضايا يجب على لجنة التفاوض الحكومية الدولية أن توجه انتباه الدول إليها
 

  استمارة اإلبالغ عن حادث بيئي–مستحضرات مبيدات اآلفات شديدة الخطورة  -ألف 
 
ستعراض المواد  بحثت لجنة التفاوض الحكومية الدولية في دورتها السابعة عمل اللجنة المؤقتة ال             - ٢

. الكيميائية بشأن وضع استمارة إبالغ عن حادث ناتج عن مستحضرات مبيدات آفات شديدة الخطورة                
 شجعت لجنة التفاوض الحكومية الدولية اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية            INC-7/3وفي المقرر   

يه مبسطة بشأن استكمال االستمارة     مواصلة تطويرها الستمارة إبالغ عن حادث، بالتعاون مع وثيقة توج          
وأوصى كذلك بأن تقوم    .  والمرفق السادس الجزء األول من االتفاقية      ٦ووضع مقترحات تتمشى مع المادة      

الدول، ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، ووكاالت المعونة الثنائية ومتعددة األطراف، والمنظمات            
مية باستخدام استمارة إبالغ عن حادث ووثيقة التوجيه عند           الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكو     

اإلبالغ عن حوادث التسمم بمبيدات اآلفات في مشروعاتها وذلك، بمجرد توافرها وتعميمها بواسطة                
 .األمانة

 
أنشأت اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية في دورتها الثانية فريق مهمة لما بين الدورات                - ٣

وقد لوحظ أن االستمارة يمكن تطويرها استناداً إلى          . ستمارة لإلبالغ عن الحوادث البيئية     لصياغة ا 
وفي دورتها الثالثة، استعرضت اللجنة المشروع المبدئي        . النموذج الحالي للحوادث المرتبطة بالصحة     

 بمشروع  لالستمارة وأنشأت فريق مهمة آخر لما بين الدورات إلجراء المزيد من المشاورات، والخروج             
مستكمل، وتعميمه وذلك لتلقي المزيد من التعليقات عليه، وإصدار مشروع استمارة منقحة في ضوء تلك                

 .التعليقات الختبارها بصورة تجريبية
 
وفي دورتها الرابعة، بحثت اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية تقرير فريق المهمة لما                - ٤

 واتفقت على ضرورة إعطاء فرصة      (UNEP/FAO/PIC/ICRC.4/4)المبدئي  بين الدورات ونتائج االختبار     
الستعراض نهائي بواسطة فريق المهمة لما بين الدورات يرمي إلى توضيح المصطلحات المستخدمة في               

وقد اعترفت بأن االستمارة    . ٢٠٠٣يونيه  /االستمارة وذلك قبل اإلفراج عنها بصفة عامة في حزيران         
 . اكتساب المزيد من الخبرات في تنفيذهاستستمر في التطور مع

 
أرسل الشكل النهائي الستمارة اإلبالغ عن حادث بيئي إلى جميع السلطات الوطنية المعينة وإلى                - ٥

مجموعة من وكاالت العون الثنائية ومتعددة األطراف، ووضع على الموقع الشبكي التفاقية روتردام                
)int.pic.www(٢٠٠٣يوليه / في تموز. 
 
 فإن لجنة التفاوض الحكومية الدولية مدعوة ألن تأخذ علماً باعتماد            INC-7/3وبالنظر إلى المقرر     - ٦

االستمارة المنقحة لإلبالغ عن حادث بيئي بواسطة اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية في دورتها               
 .الرابعة
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قرارات ورقة عمل بشأن إعداد مقترحات داخلية ووثائق توجيه           -باء 
 بالنسبة للمواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة بشدة

 
طورت اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية في دورتيها الثانية والثالثة ورقة عمل بشأن                - ٧

وكان الغرض من   . مقترحات داخلية ووثائق توجيه قرارات بشأن مواد كيميائية محظورة أو مقيدة بشدة            
وقد صممت  .  هو تقديم التوجيهات ألفرقة الصياغة في إعداد وثائق توجيه القرارات            ورقة العمل هذه  

بحيث توضح الهدف من كل فرع من وثيقة توجيه القرارات، وتوصيف المعلومات المطلوب إدراجها                
 .والتأكد من ترابطها

 
ورقة عمل تستند إلى    قامت اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية في دورتها الرابعة بتنقيح             - ٨

 DNOCالخبرات المكتسبة بواسطة أفرقة الصياغة في إعداد وثائق توجيه القرارات بشأن مادة                   
وقد عممت ورقة العمل المنقحة على أفرقة الصياغة لما بين الدورات التي أنشئت بخصوص               . واألسبست

جنة على أن ورقة العمل هي      وأكدت الل . الباراثيون والرصاص رباعي اإليثيل والرصاص رباعي الميثيل      
في دور التطوير، ويمكن أن تُعدل أكثر من ذلك استناداً إلى الخبرات اإلضافية التي تكتسب بواسطة أفرقة                 

وتوجد نسخ من ورقة العمل متوافرة باإلنجليزية من األمانة كما أنها موجودة             . الصياغة الحالية والمقبلة  
 .على الموقع الشبكي التفاقية روتردام

 
ولجنة التفاوض الحكومية الدولية مدعوة ألن تأخذ علماً بالتنقيح الذي أدخل على ورقة العمل                  - ٩

المعنية بإعداد مقترحات داخلية ووثائق توجيه قرارات بالنسبة للمواد الكيميائية التي حظرتها أو قيدتها                
 .بشدة الدورة الرابعة للجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية

 
- - - - - 

 


