
 من نظماتت االمجتمع االمدني بيیانن عالمي مشترككغيیر االحكوميیة / مووضعت االمنظماتت  ووقد
االمواادد  متزاايیدةة منااليیاتت كمّ أأمامم اال ة لخلق مزيید من االوعيأأجل مستقبل خالل من االمواادد االسامّ 

.ووااألططفالل االمجتمعاتت االمحليیةوو االغذااء وو ة في االبيیئةة االسامّ االكيیميیائيیّ   
االبيیانن اااللتزااماتت االتي قطعت في مؤتمر قمة ااألررضض في رريیو  على هھھھذااقونن ددّ انس االمصيیلم  وو

وونحن  .مم شيیئا يیذكر لضمانن هھھھذهه االحقوققيیقدّ لم  20عاما٬، رريیو + نيیبعد عشر . وو1992عامم 
ووضمانن االمجتمع  ندعو االحكوماتت في جميیع أأنحاء االعالم إإلى ااتخاذذ إإجرااءااتت لحمايیة االيیومم

 االمخاططرمن  محميیّةووأأماكن عمل آآمنة وومجتمعاتت  االعيیش في في حصولل االجميیع على االحقّ 
.ةماالسا  

 
دعم هھھھذاا لإإليینا  النضمامماالعالم ماتت االمجتمع االمدني في جميیع أأنحاء جميیع منظّ  من نطلب وونحن

.ة للجميیعاالسامّ  أأجل مستقبل خالل من االموااددّ  االبيیانن االمشتركك٬، وواالعمل معا في تضامن من  
http://ipen.org/toxics-free-2012 :االزيیاررةة  

 
 

 نظماتت االمجتمع االمدني بيیانن عالمي مشترككنظماتت غيیر االحكوميیة / ماالم
من أأجل مستقبل خالل من االمواادد االسامة  

 
من أأجل  ةاتت االمجتمع االمدني٬، االمشارركة في االحملة االعالميیّ ااسم االمنظمة) إإحدىى منظمّ (نحن٬،

 وو  رراضغيیر وواالخطرةة  ةة االسامّ االكيیميیائيیّ  االتعرضض للموااددّ أأنّن ة االسامّ  مستقبل خالل من االموااددّ 
 الأأجساددهھھھم وو ال تضرّ  وومستداامة في بيیئة سليیمة االعيیشسبل بع متّ في االتّ  لناسس االحقّ يیكونن ل
عمل خاليیة من في مجتمعاتت سليیمة ووآآمنة ووأأماكن  االحقّ  االعيیش يیشملّ◌سبل  إإننّ  .االبيیئة

قبل مستاالهھھھذاا نحن نريید  االقاددمة وو جيیاللوو لأل اسس وواالبيیئاتت االمحيیطة بهھالنّ لة امّ االتهھديیدااتت االسّ 
.مستداامم للعالم ووألططفالنااال  

 
مع  جميیع ااألططفالل في بيیئة آآمنة يیة حقّ ووحما لك االتزاامنا ااإلنصافف بيین ااألجيیاللكذ وونؤكد

.ة االخطرةةاالكيیميیائيیّ  للموااددّ  بوجهھ خاصص بتعرضهھمااالعتراافف   
 

االتي تهھيیمن على هھھھناكك حاجة إإلى تغيیيیرااتت جذرريیة في ااألنماطط غيیر االمستداامة  ندرركك أأننّ  وونحن
.ص منهھاووااستخرااجج االمواارردد وواالتخلّ  ووااإلنتاجج لالستهھالكك ىاالعالم ااالقتصادديياالنظامم   

االمجتمعاتت  بهھا ريیقة االتي تديیرهھھھناكك حاجة لتغيیيیرااتت جذرريیة في االطّ كذلك بأنّن  نعترفف نحنوو 
أأغلبيیة  ". وونشيیر إإلى أأننّ  حيیاتهھا بما في ذذلك تصميیمهھا ووااستخداامهھا وو" نهھايیة ة٬، االكيیميیائيیّ  االموااددّ 

حاليیا لم يیتم ااختباررهه على االمنتجة وو االمستخدمة ة االكيیميیائيیّ  ة وواالموااددّ بيیدااتت االحشريیّ كبيیرةة من االم
مثل االناشئة االمخاووفف في مجالل  خاصة ث أأثرهھھھا على صحة ااإلنسانن وواالبيیئةنحو كافف من حيی

ووااآلثارر االمترتبة  اتت منخفضةجرعل ضض االمستمرّ االتعرّ  وو قعلم االتخلّ  اء وومّ ااختاللل االغددد االصّ 
. االسمومم  علممفهھومم ي تطعن في االتّ  ةاالكيیميیائيیّ  وااددّ مخالطي االمل  

 
 ااضطرااباتترططانن ووأأمرااضض االقلب وورااضض مثل االسّ مااأل نا ندرركك أأننّ على ذذلك٬، فإنّ  ووعالووةة



أأمرااضض وو ووااألمرااضض االتنكسيیةريي كّ بو وومرضض االتوحد وو مرضض االسّ و وواالرّ مّ اسل وواالنّ االتنّ 
االمستهھلكة االمنتجاتت  ووكذلك وواالغذااء ربةثث االهھوااء وواالماء وواالتّ تلوّ ب لةص لديیهھااالجهھازز االعصبي 

.نفايیاتتة وواالّ امّ االسّ   
 

االشعوبب في ااالقتصادد ااألخضر وومستقبل مستداامم  نتيیجة  ر حقّ دد على أأنن ال يیتأثّ نشدّ  نحنوو 
 .ووفي االمنزلل ررااعيیةة في مكانن االعمل وواالمدااررسس وواالمناططق االزّ امّ ة االسّ ضض للمواادد االكيیميیائيیّ عرّ االتّ 

ضعف  ة وووواالعيیوبب االخلقيیّ  رططاننمثل االسّ  طيیرةة ال ررجعة فيیهھاب أأضراارراا خقد يیسبّ ووأأنن هھھھذاا 
. مثيیل االغذاائية في االجهھازز االمناعي وواالعصبي ووضعف االتّ لبيیّ ووااآلثارر االسّ االتنميیة   

ااإلنسانن بعد  ا تبقى في جسمة االثابتة وواالمترااكمة بيیولوجيیّ االكيیميیائيیّ  االموااددّ  أأننّ  على ددوونحن نشدّ  
حم ووعن ططريیق االرّ  إإلى ططفلهھا في أأنن تنتقل من ااألممّ  وويیمكن إإليیهھا ضضفترةة ططويیلة من االتعرّ 

االعصبي االجهھاززنظامم  ر علىؤثّ فيیماغغ االدّ  مم االذيي يیصل إإلىاالمشيیمة بوااسطة االدّ ووعبر ضاعة االرّ 
نمّوهه .االمركزيي وو  

 
 ةاالكيیميیائيیّ  للموااددّ  ووليیةاالدّ  ااالسترااتيیجي لإلددااررةة هھجاالنّ ذيي صدرر عن  االّ  2009بيیانن ب كنتمسّ وو 

لتنميیة االمستداامة االتحقيیق أأهھھھداافف ة االعالمي غيیر االحكوميیة وومؤتمر االقمّ  اتتاالمنظم االعالمي/
أأساسي من حقوقق  حقّ  ثث هھھھولوّ من االتّ  في عالم خالل عيیشاال " أكيید على أأننوواالتّ  2020عامم ل

 ة وو ة سامّ كيیميیائيیّ  لموااددّ  عرضضّ ططريیق االتّ عن دد مهھدّ في االحيیاةة ااألساسي  االحقّ  ااإلنسانن"٬، ووأأنن
" .ربب وواالغذااءثث ميیاهه االشّ وّ ووتلفايیاتت االخطرةة االنّ   

 
نميیة أأمر ضروورريي لتحقيیق االتّ ة االكيیميیائيیّ  ليیمة للموااددّ ااإلددااررةة االسّ  في صالححااإلم بأنن نسلّ  وونحن

ووااالررتقاء  ة ااإلنسانن وواالبيیئةووتحسيین صحّ  االقضاء على االفقر وواالمرضض بما في ذذلك االمستداامة
ما يیتفق مع يیاتت االتنميیة بجميیع مستو على مستوىى االمعيیشة في االبلداانن على وواالمحافظةبهھا 

.ااألهھھھداافف ااإلنمائيیة لأللفيیة  
 

مواافقة جميیع عالمم باالحريیّة ووااإل في االحقّ  تتضمن شطةالة وواالنّ االمشارركة االفعّ  على أأننّ  ددوونشدّ 
ي في أأمر أأساسّ ن وو هھھھوكانن ااألصليیيیّ الل وواالسّ وواالعمّ  ساءما االنّ قطاعاتت االمجتمع االمدني٬، ووال سيیّ 

قة المعلوماتت وواالمعاررفف االمتعلّ ب بمّدنا " عجيیلاالتّ  المة االكيیميیائيیة ووقة بالسّ االمتعلّ  خاذذ االقرااررااتتااتّ 
ة ططواالل ددووررةة حيیاتهھا٬، بما في ذذلك االمخاططر االتي تشكلهھا على صحة ااإلنسانن االكيیميیائيیّ  بالموااددّ 
"وواالبيیئة؛  

 
نحن نعترفف بأنن االصناعة االكيیميیائيیة تلعب ددوورراا هھھھاما في ااالقتصادد االعالمي٬، مع مبيیعاتت 

أأنن نسبة متزاايیدةة من باهھھھتمامم  نالحظ .ددووالرر 3.000.000.000.000 وااليح سنويیة قدررهھھھا
بمرحلة  اميیة وواالبلداانن االتي تمرّ لل إإلى االبلداانن االنّ آآخذ في االتحوّ  ة في االعالماالكيیميیائيیّ  إإنتاجج االموااددّ 
 بدوونن آآليیاتت ااالمتثالل للتخفيیفتنظيیمهھا  االقدررااتت االمحدووددةة إلددااررةة هھھھذهه االعمليیاتت وو اانتقاليیة ذذااتت
.ة ااإلنسانن وواالبيیئةاططر على صحّ من االمخ  

 
االكيیميیائيیة  لمبيیدااتت ااالصطناعيیة وواالموااددلااستخداامهھا  في ززيیاددةة تقريیباجميیع االبلداانن  في نالحظ

 .في االمنتجاتت ااالستهھالكيیة ة االموجوددةةاالنانويیّ  االخطرةة وواالموااددّ  ة٬، بما في ذذلك االموااددّ ناعيیّ االصّ 



اانتقاليیة ال تملك بنيیة  هھھھا بمرحلةااقتصادد مرّ يیتي االّ ة اميیة ووخاصّ ة االبلداانن االنّ غالبيیّ  ذذلك٬، فإننّ  وومع
 .ناعيیةفايیاتت االصّ االكيیميیائيیة وواالمبيیدااتت وواالنّ  ليیمة للموااددتحتيیة كافيیة أأوو مواارردد لضمانن ااإلددااررةة االسّ 

االصلبة فايیاتت وواالنّ  إللكتروونيیةفايیاتت اااتت االمتزاايیدةة من االنّ سبة للكميیّ هھھھو االحالل خاصة بالنّ  ووهھھھذاا
سعة وو االمبيیدااتت االمهھجوررةة ووعبوااتهھا االتعديین وواالنفط ووااستخرااجج االغازز وون االمتزاايیدةة مائلة وواالسّ 

.تركة سامة من ماضيینا كلهّھا وو االّتي ناعيیة االخطرةةمخزووناتت االنفايیاتت االصّ   
 
 

 وولكن مؤهھھھل تماما غيیر عن االمواادد االكيیميیائيیة بة على االتقاعسكاليیف االمترتّ االتّ  أأننّ  وونحن ندرركك
 ةاالكيیميیائيیّ  االموااددّ  أأننّ  تفيید حة االعالميیةمنظمة االصّ تقديیرااتت  بأننّ  علما كمنحيیط وو. جوهھھھريي

حاالتت  ناتجة عن  حالة ووفاةة سنويیا مليیونن 1.2تتسبب في  وواالزررااعيّ  ةاالمستعملة في  االصناع
 االتكاليیف . إإننّ في االمئة من االعبء االعالمي للمرضض 1.7ووعلى ااألقل   االكيیميیائي االحاددّ  سممّ االتّ 

االفقرااء  خاصة منهھاوولل (وواالدّ  ااألفراادد وواالمجتمعاتت حملهّھاوو ااألمرااضض تت االوفيیاتت نتيیجةاالكبيیرةة 
بدال  .تورريید ااإلنتاججسالسل ة أأوو االكيیميیائيیّ  االموااددّ  منتجوال تتحملهھا  وو  وواالفئاتت ااألكثر ضعفا)

.بمرحلة اانتقاليیة من ذذلك٬، فإنهھا تفرضض عبئا غيیر مقبولل على االبلداانن االناميیة وواالبلداانن االتي تمرّ   
 

افي االمقابل٬، اانّ   
 

 انن ااألصليیيین وواالمزااررعيینكّ الل ووااألططفالل وواالسّ ساء وواالعمّ م مطالب وونضاالتت االنّ دعنس
مماررستهھم  ة فيامّ ة االسّ االكيیميیائيیّ  ررةة من االموااددّ وواالمستهھلكيین وواالمجتمعاتت االمحليیة االمتضرّ 

ي بّ االعاددلل وواالعالجج االطّ  وواالتعويیض في االمعرفة وواالحقّ  ووحمايیة االعمالل ةلحقوقهھم في بيیئة صحيیّ 
.يیئيیةاالعداالة االب وو  

 
 ططفالناأأددااخل أأجسامنا وو  ة ة االسامّ االكيیميیائيیّ  االمتصاعد للموااددّ  من االمدّ  لحدّ بااتنا لتزمم منظمّ تس

.بعدهه ة ووااستداامة االجيیل االقاددمم وومادد صحّ وواالتي تهھدّ   
 

 وو منهھا ةاالسامّ  من االموااددّ   خاليیامستقبالوو االّتي تضمن تنا لتزمم بالمباددئئ االتي تقومم عليیهھا مهھمّ نس
–بيیاناتت  وو الفي االمعرفة  االحذرر وواالحقّ   من االموااددّ  صخلّ وواالتّ  ووااستعمالل االبديیـل   قيیسوال للت 

.ة االمنتجدفع ووتوسيیع نطاقق مسؤووليیّ ة بثاالملوّ  وو االخطرةة  
 

ة٬، ااألساسيیّ  ةناعة االكيیميیائيیّ ال عميیقا في االصّ تحوّ  ب يیتطلّ  تحقيیق مستقبل مستداامم م بأننّ سنسلّ   
تحقيیق  من أأجل وواالبيیئة ة االمجتمعووصحّ  ةوبب ااألصليیّ عاالشّ وو اللبحمايیة االعمّ   ضحيیةعدمم االتّ وو 

.االربح  
 

على  االقضاء هھايیجب أأنن يیكونن هھھھدف لةءووومسة مستداامة صناعة كيیميیائيیّ  أأييّ  د على أأننّ نأكّ س
اتت آلليیّ  وويیمكن .منتجاتهھاططواالل ددووررااتت حيیاةة ة كلفة االحقيیقيیّ ثث ووددفع االتّ لوّ االتّ  أأنوااعع جميیع

مساعدةة في هھھھذاا االااإليیكولوجيیة  ا االقيیموواالتي تعكس حقّ ة ااستيیعابب االتكاليیف ووااإلصالحاتت االماليیّ 
االكيیميیائيیة ووتقيیيیمهھا  ااددّ لتطويیر سيیاسة سليیمة إلددااررةة االمو ززمةاالمجالل على توفيیر االمواارردد االالّ 

.هھامماررساتووررصدهھھھا  وو  



 
االمستداامة  ةع ااالستثمارر في االصناعة االكيیميیائيیّ تي تشجّ يیاساتت االّ وااضحة وواالسّ اال معايیيیراالدعم نس

لهھا ووددعم يیمكن تحمّ  ة االتي الاالكيیميیائيیّ  درريیجي من إإنتاجج االموااددّ ص االتّ خلّ االتّ على  للمساعدةة
االجديیدةة قبل اتت كل االتكنولوجيیّ ل إإجرااء تقيیيیم كاملوو  وواالكيیميیاء االخضرااء ااألخضر االتصميیم 

ة ة من االصحّ بمرحلة اانتقاليیّ  اميیة وواالبلداانن االتي تمرّ حمايیة االبلداانن االنّ  وو االدخولل بهھا في االسوقق
.ووااألعباء االبيیئيیة ووااالقتصادديیة ةيیر أأميینغاال  

 
 وومغذيیّة ة آآمنةالحصولل على أأغذيیّ ب للجميیعي هھھھو أأمر أأساسّ تحقيیق مستقبل مستداامم  م بأننّ سنسلّ 
ولوجيّ عع االبيیّ االتنوّ  تعتمد على ةبيیئيیّ  إإلى ززررااعة لزررااعة اا للتحوّ وو ب  

 
نحن للمستهھلك ف مّرخصة لهھااالغيیر  ةامّ اتت االمنتجاتت االسّ مكونّ هھا تي تشكلّ االتهھديیدااتت االّ علما أأنّن 

رااء فضال عن سيیاساتت االش االمنتجاتت حيیاةة ددووررةةفي كّل حلقة من يیة االوقازز تنفيیذ وونعزّ  عمّ دّ ن
ة االكيیميیائيیّ  االموااددّ تجد  الى حتّ يیكونن ذذلك مع شهھاددةة ططرفف ثالث  ل أأننيیفضّ  االخضرااء االّتي 

ووضع  إإلى وونحن ندعو ا تنتج عنهھإإلى االمنتجاتت ااالستهھالكيیة وواالنفايیاتت االتي ططريیقهھا  ةامّ االسّ 
ضمانن االحمايیة لجميیع خطرةة في االمنتجاتت ووفي مكانن االعمل للمواادد االلة االعالماتت ااإللزااميیّ 

.اسس وواالبيیئةاالنّ   
 

جميیع من خال لل وواالحصولل على االمعلوماتت  ةاالكيیميیائيیّ مكونّاتت اااامواادّد  ةلشفافيیّ االمطلق عم دّ اال
.االعموممسالسل االتورريید وو  

 
ة االخطرةة بما في ذذلك مبيیدااتت ااآلفاتت االكيیميیائيیّ  لموااددّ لتدرريیجي ص االلتخلّ اااالعمل على تحقيیق 

ة االمسببّ  االموااددّ  وو genotoxins االمترااكمة بيیولوجيیا ووابتة االثّ  وممشديیدةة االخطوررةة وواالسمّ 
ووجهھازز االمناعة وواالجهھازز االعصبي  االتي تؤثر على ااإلنجابب ةاالكيیميیائيیّ  وواالموااددّ  رططاننللسّ   
ة مثل االكاددميیومم سامّ االمعاددنن وو اال االمدىى ةةبعيید تنتقل لتي اا وواالموااددّ  ااختاللل االغددد االصماء وو

ب أأساسي من أأجل تجنّ  ص االتدرريیجيلتخلّ ة االخطرةة. إإنّن ااانويیّ وواالزئبق وواالرصاصص وواالمواادد االنّ 
االتي ال تملك  ووال سيیما في االبلدااننإإلى بلد ااخر  بلد قي  االمواادد االكيیميیائيیة االمحظوررةة وواالمقيیدةةبيیع 

.االسليیمة للمواادد االكيیميیائيیةاالقدررةة على تنفيیذ ااإلددااررةة   
 

غيیر اال اتتووندعو جميیع أأصحابب االمصلحة بما في ذذلك االحكوماتت وواالمنظمّ  نلزمم أأنفسناس
ة اتت االحكوميیّ وواالمنظمّ  ةووااألووساطط ااألكادديیميیّ  اتت االقطاعع االخاصصّ ة وواالشركاتت وومؤسسّ االحكوميیّ 

ووتنظيیم الددااررةة وو االتواافق عاجل  ووووسائل ااإلعالمم ووغيیرهھھھا للعمل معا من أأجل إإصالحح ةاالدووليیّ 
 ندعو . ووللجميیع خالل من االسمومم لتحقيیق مستقبل ا ووذذلكوومحليیّ  اا ووإإقليیميیّ ددووليیّ االمواادد االكيیميیائيیّة 

 االحكوماتتحّث ووة سيیاسيیّ يیاتت االمستواالالنهھج ااالسترااتيیجي على أأعلى إإعاددةة اااللتزاامم بإإلى 
 االدووليیة لإلددااررةةااالسترااتيیجي  عم االمالي لتنفيیذ االنهھجزيیاددةة في االدّ االووأأصحابب االمصلحة إإلى 

.اتتاالنفايیّ  االمواادد االكيیميیائيیّة وو حولل ااألططرااففبيین مختلف ةة فاقاتت االمتعدددّ ووااالتّ   االكيیميیائيیة للمواادد  


