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 077 أكثر من تضم عالمیة رائدة شبكة الثابتة العضویة الملوثات للتخّلص من الدولیة تعتبر الشبكة
تعمل الشبكة . دولة في الدول ذات االقتصادات االنتقالّیة  077 من أكثر في تعمل حكومیة غیر منظمة

قامت بهذا من خالل بناء  وقد. والبیئة صحة اإلنسان لحمایة من أجل إرساء وتنفیذ سیاسات وممارسات
قدرات منظماتها األعضاء لتنفیذ األنشطة على أرض الواقع والتعلم من عمل بعضهم البعض والعمل على 

وتتمثل مهمتها في بلوغ مستقبل خال من . المستوى الدولي لتحدید األولویات وتحقیق سیاسات جدیدة
 .المواد السامة للجمیع

 
ّلص من الملوثات العضویة الثابتة في عملیة النهج االستراتیجي لإلدارة وقد شاركت الشبكة الدولیة للتخ
، وقد ساعدت شبكتها العالمیة على وضع اإلطار الدولي لسیاسة 3772الدولیة للمواد الكیمیائیة منذ عام 

لعضویة ركزت الشبكة الدولیة للتخّلص من الملوثات ا. النهج االستراتیجي لإلدارة الدولیة للمواد الكیمیائیة
على المضي قدما في تطویر وتنفیذ اتفاقیة استكهولم بشأن الملوثات  0991الثابتة عند تأسیسها في عام 

تشمل مهمتها الیوم أیضا تعزیز اإلدارة السلیمة للمواد الكیمیائیة من خالل عملیة النهج . العضویة الثابتة
ا تتحّمل مسؤولیة تنظیم المصلحة العامة في مكتب حیث أّنه)الدولیة للمواد الكیمیائیة  االستراتیجي لإلدارة

ووقف انتشار المعادن السامة وبناء حركة من أجل ( الدولیة للمواد الكیمیائیة النهج االستراتیجي لإلدارة
 .مستقبل خال من المواد السامة
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لدليل المنظمات غير الحكومية للنهج  2104مقدمة طبعة 

 (SAICM)كيميائية الدولية للمواد ال االستراتيجي لإلدارة
 

وعّممته، وهو  2118أعدت الشبكة الدولية للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة الكتيّب في العام 

الدولية للمواد الكيميائية، كجزء من  دليل المنظمات غير الحكومية للنهج االستراتيجي لإلدارة

د الكيميائية لدى المجتمع المدني الدولية للموا حملتها المتعلقة بنشر النهج االستراتيجي لإلدارة

يكمن الغرض من حملة نشر النهج المذكور تقديمه وشرحه لمنظمات المجتمع المدني في . العالمي

منظمات لبذل جهود تهدف إلى تحقيق أهداف النهج الشجعت الحملة . جميع مناطق العالم

المجتمعات والبلدان للحد من  الدولية للمواد الكيميائية من خالل العمل في االستراتيجي لإلدارة

األضرار التي تؤثر على صحة اإلنسان والبيئة الناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية السامة 

وافقت أكثر من ألف منظمة من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع . والقضاء عليها

العالمي المشترك للمنظمات  المدني من أكثر من مائة دولة التي شملتها الحملة على إقرار البيان

منظمات المجتمع المدني من أجل مستقبل خال من المواد الّسامة/ غير الحكومية 
1
التي عّممتها  

 .الشبكة الدولية للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة

منظمات المجتمع المدني / تبقى محتويات الكتيب والبيان المشترك للمنظمات غير الحكومية 

يكون العديد من المسؤولين الحكوميين وموظفي وكالة األمم المتحدة والمنظمات غير  لم. مالئمة

الحكومية وغيرها الناشطين حاليا في عملية النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية 

ية في موجودين خالل السنوات األولى عندما كان النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائ

لهذا السبب، فإّن الشبكة الدولية . طور اإلعداد واالعتماد وعندما وقع تعميم هذا الكتيب ألول مّرة

للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة تعيد نشر دليل المنظمات غير الحكومية الخاص بالنهج 

 .االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

**** 

 لتعزيز للغاية هاما دوليا إطارا يكون أن ثبت وقد. ونضج اعتماده منذ االستراتيجي النهج نما

النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد  فكما أن  . من المواد الكيميائية وتحقيقها السالمة أهداف

ومتوسطة  ضعيفة البلدان من بالنسبة للعديد خاصة قيمة ذو فإنه البلدان لجميع مهم  الكيميائية 

 وبيئة شعب لحماية جدا ضعيفة وفنية ومؤسسية قانونية تحتية بنى لديها تزال ال لتيا الدخل

امة والنفايات الكيميائية للمواد بالتعرض المتعل ق األضرار من بلدانهم  السريع فمع التوسع. الس 

 اجةح كانت هناك النامي، العالم في الكيميائية المواد وإنتاج الكيميائية المواد الستخدام الحالي

 أولوية يتلقى من شأنه أن أقوى وأقدرهج استراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية إلى ن متزايدة

 .كافية وموارد مناسبة سياسية

النهج  لقب   اعُتِمدت التي - الثابتة العضوية الملوثات بشأن ستوكهولم تعالج كل  من اتفاقية

 بعد اعتمد الذي - الزئبق بشأن ميناماتا واتفاقية -ئية االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميا

                                                
1 The NGO/CSO Common Statement can be found in Annex A of this booklet 
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 يمكنها معي نة سامة ملوثات سواء حد على -النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية 

 التي، الحية وفي الكائنات البيئة في وتتراكم الماء أو الهواء تيارات في طويلة لمسافات االنتقال

تعتبر خاصية . األصلي المصدر موقع عن بعيدة أماكن في اإلنسان بصحة ر  تض أن يمكن بالتالي،

 ذكرتها بعض أسبابا داخل الكائنات الحي ة التراكم على والقدرة المدى طويلة االنتقال لمسافات

وهي . للحد  من الخاصيات المذكورة قانونا ملزمة عالمية معاهدات ارساء لتبرير الحكومات

ية  السياسي الدعم لتقديم ذاتية وذات مصلحة واضحة ذريعة المرتفع الدخل ذات البلدان تمنح خاص 

 .االتفاقيات لهذه والمالي والتقني

 فهو: بكثير أوسع نطاقاالنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يحوز  أخرى، ناحية من

 ستوكهولم معاهدات تشملها ال التي السامة الكيميائية للمواد التعرض مصادر جميع تقريبا يتناول

 البيئة أو/  و اإلنسان التي تلحق صحة يت ضح أن  األضرار الحاالت، من كثير ففي. ميناماتا أو

 العضوية الملوثات تسببها التي األضرار على غرار كبيرة األخرى المصادر هذه تسببها التي

 كثير في السامة الكيميائية للمواد ضالمتعلقة بالتعر األخرى المصادر تؤث ر هذه. والزئبق الثابتة

 وفي ومتوسطة الدخل ضعيفة البلدان في والبيئات على الناس متجانس غير بشكل األحيان من

 كاف بشكل للتصدي وبرامج سياسات حتى اآلن الدول هذه ال تملك حكومات الحاالت، من كثير

 .لها

 من شامل بشكل تناولها يتم لم التي سامةال الكيميائية األخرى للمواد المصادر من فقط مثالين نذكر

 وستوكهولم وروتردام بازل - والنفايات الكيميائية المتعلقة بالمواد الحالية االتفاقيات من أي قبل

 .وميناماتا

 التسمم بالرصاص

 التي أمراض عشر أكبر من واحدا بالرصاص التسمم( WHO) العالمية الصحة منظمة تعتبر

ة تؤث ر سلبا على  التسمم يشكل 2 .للتغيير القابلة البيئية العوامل ذلك إلى ويرجع طفالاأل صح 

 عشر إلى أن  ستة التقديرات وتشير 3 .اإلجمالي للمرض العالمي العبء من % 6.0 بالرصاص

 من أعلى بمستويات دمائهم في الرصاص يحملون العالم أنحاء جميع في األطفال من المائة في

 ذوي األطفال مجموع من٪ 06 بـ يقدر كما أن  ما. ديسيلتر للك الرصاص من ميكروغرام 06

 4 .ضعيفة الدخل المناطق في يعيشون الدم في من الرصاص مرتفعة مستويات

 اقتصاديا عبئا يضع إليه أيضا فإن  التعرض الهائلة للرصاص، البشرية التكاليف إلى وباإلضافة

رت دراسة. المجتمعات على كبيرا  األطفال لتعرض االقتصادي األثر في بحثت حديثة فقد قد 

 التكلفة أن  عبء الدخل ومتوسطة ضعيفة البلدان في الوطنية االقتصادات على للرصاص

 المجموع من أكبر مرات سبع المبلغ يعتبر هذا 5 .سنويا دوالر مليار 099 هو التراكمية اإلجمالية

                                                
2 A. Prüss-Üstün and C. Corvalán, World Health Organization, Preventing Disease Through Healthy 

Environments: Towards an estimate of the environmental burden of disease, 2006, page 12: 

http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventingdisease.pdf 
3 World Health Organization, Childhood Lead Poisoning, 2010 page 11: 

http://www.who.int/ceh/publications/leadguidance.pdf 
4 Ibid, page 32 
5 Teresa M. Attina and Leonardo Trasande, Economic Costs of Childhood Lead Exposure in Low- and 

http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventingdisease.pdf
http://www.who.int/ceh/publications/leadguidance.pdf
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 الحكومات تقدمها التي الدخل ومتوسطة ضعيفة للبلدان التنموية المساعدات لجميع اإلجمالي

فت6 .الرئيسية المانحة  الوقاية يمكن مرض" بأن ه بالرصاص التسمم العالمية الصحة منظمة فقد عر 

 7".تماما منه

  الحشرية التعرض للمبيدات

 والبيئة اإلنسان صحة التي تؤث ر على األضرار حول القطعي ة والتقديرات العالمية تعتبر البيانات

 بالتعرض تتعل ق التي تلك من بكثير تناثرا الحشري ة أكثر للمبيدات التعرض عن الناجمة

صاص  المرتبطة لألمراض العالمي العبء أن إلى العالمية الصحة منظمة علماء أشار. للر 

 إجراء بعد يتسن لم ألنه معروف غير يزال ال السامة الحشرية للمبيدات المزمن بالتعرض

ب األعمال من لفةمخت أنماط إلى تستند تقديرات  قدرت 8 .السامة تأثيراتها من خاللها المبيدات تسر 

 التسمم حاالت من حالة مليون أن يكون هناك المحتمل من بأنه جازمة ولكن قديمة دراسة

 في األشخاص من إضافية حالة ومليوني عام كل المتعمدة غير الحشرية بالمبيدات الخطيرة

 سوى حتما ال يعكس هذا أن إلى الكاتب ويشير. الحشرية اتبالمبيد االنتحار حاولوا المستشفى

 العالم في زراعي عامل مليون 52 قرابة هناك يكون قد أنه ويقدر الحقيقية المشكلة من جزء

 مسجلة غير الحوادث معظم لكن عام كل في المهنية الحشرية بالمبيدات التسمم من يعانون النامي

 9 .العالج علىيسعون إلى الحصول  ال المرضى ومعظم

 لألمم والزراعة األغذية منظمة من وثيقة في ذكرها ورد المتعلقة باألضرار التقديرات أحد تشير

 الصحراء جنوب في الحشري ة المبيدات آثار جراء الصحية للرعاية التراكمية التكاليف أن المتحدة

 متحفظ تقدير يشيرو 10 .مليار دور أمريكي 97 تكون قد 5656-5662 الفترة خالل اإلفريقي ة

ة على للمبيدات التعرض آثار بشأن ة الصحراء جنوب في المزارعين صغار الحشري   إلى اإلفريقي 

 وعالج مهدورة عمل أيام -الحشري ة  بالمبيدات بالتسمم المرتبطة المعينة بعض التكاليف أن

 وال .أمريكي دوالر مليار 4.4 قيمة 5662 عام في قد بلغت -الخارجيين والداخليين  للمرضى

 العيش كسب بسبل المقترنة التكاليف أو اإلنسان معاناة مثل أخرى تكاليف التقديرات هذه تشمل

                                                                                                                                         
Middle-Income Countries (Environmental Health Perspectives; DOI:10.1289/ehp.1206424; 
http://ehp.niehs.nih.gov/1206424/ ) 

6 In 2013, governments participating in the Development Assistance Committee (DAC) of the 

Organization of Economic Development and Cooperation (OECD) provided a total of USD 134.8 billion 

in net official development assistance. See: OECD; Aid to developing countries rebounds in 2013 to 

reach an all-time high; http://www.oecd.org/newsroom/aid-to-developing-countries-rebounds-in-2013-

to-reach-an-all-time-high.htm 
7 World Health Organization, Childhood Lead Poisoning, 2010 page 8: 

http://www.who.int/ceh/publications/leadguidance.pdf 
8Annette Prüss-Ustün, et al, Knowns and unknowns on burden of disease due to chemicals: a systematic 
review; Environmental Health, 2011: http://www.ehjournal.net/content/10/1/9 
9Jeyaratnam J. 1990. Acute Pesticide Poisoning: A Major Global Health Problem. World Health Stat Q 

43(3):139-44 
10

Information note on highly hazardous pesticides prepared by the Food and Agriculture Organization of 

the United Nations, September 2014, a Meeting Document for the 2nd meeting of the SAICM Open-

ended Working Group, Geneva, 15-17 December 2014; 

http://www.saicm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=509:meeting-documents-2nd-

meeting-of-the-open-ended-working-group-geneva-15-17-december-2014&catid=92:oewg 

http://ehp.niehs.nih.gov/1206424/
http://www.oecd.org/newsroom/aid-to-developing-countries-rebounds-in-2013-to-reach-an-all-time-high.htm
http://www.oecd.org/newsroom/aid-to-developing-countries-rebounds-in-2013-to-reach-an-all-time-high.htm
http://www.who.int/ceh/publications/leadguidance.pdf
http://www.ehjournal.net/content/10/1/9
http://www.saicm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=509:meeting-documents-2nd-meeting-of-the-open-ended-working-group-geneva-15-17-december-2014&catid=92:oewg
http://www.saicm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=509:meeting-documents-2nd-meeting-of-the-open-ended-working-group-geneva-15-17-december-2014&catid=92:oewg
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د ال كما 11 المهدورة  النظم التي تؤث ر على األضرار حجم الجازمة والتقديرات البيانات تحد 

 المرتبطة راراألض كل فما إن يقع دراسة. للمبيدات الحشري ة بالتعرض المرتبطة اإليكولوجية

 كبيرة تكون أن المرجح الحشري ة وتحديد حجمها بشكل أفضل حتى يصبح من للمبيدات بالتعرض

 .للرصاص بالتعرض المرتبطة األضرار من أكبر أو

سلبا  يؤثر الحشرية للمبيدات بالتعرض المرتبطة فإن  األضرار الرصاص، مع الحال هو وكما

 في تشارك الدول هذه سكان من بكثير أكبر نسبة ناكفه. ومتوسطة الدخل ضعيفة البلدان على

ة بشكل المبيدات تستخدم حيث الريفية المناطق في تعيش أو/  و الزراعة كما . مكثف الحشري 

 عموما ومتوسطة الدخل ضعيفة البلدان الحشري ة في المبيدات لمكافحة الوطنية نتبي ن أن  اللوائح

 المبيدات الستخدام العادي ة كما أن  الظروف ريوقس وذات رقابة ضعيفة شموال أضعف وأقل

 .اإليكولوجي النظام وسالمة للفالح أكبر تهديدات األحيان من كثير في تشكل الحشرية

ض للرصاص  من محتملة كثيرة بين أمثلة من مثالين اثنين سوى الحشرية وللمبيدات ال يمث ل التعر 

 يمكن ال غيابه، ففي. معالجتها إلى ستراتيجيالنهج اإل التي يسعى السامة للمواد التعرض مصادر

من  بالسالمة المتعلقة إلحاحا األكثر اإلهتمامات غالبية لمعالجة التواجد تشاركي دولي إلطار

 .العالم في المواد الكيميائية

*** 

أصحاب المصلحة الدولية  ويمكن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يحفز

 فقد تأسس. السامة للمواد التعرض مصادر من دراسة القطاعات متعّددة والجهود المتعددة

 في 5660 عام في اتخذ الذي القرار على ردا الرصاص طالء على للقضاء العالمي التحالف

لنهج االستراتيجي التابع ل (ICCM) الكيميائية المواد بإدارة المعني الدولي للمؤتمر الثاني االجتماع

 دولية إجراءات اتخاذ إمكانية قرار التباحث بشأن المرجح ومن. دولية للمواد الكيميائيةلإلدارة ال

الدولي  للمؤتمر الرابع االجتماع في 5602 عام في للغاية الخطرة الحشري ة المبيدات لمعالجة

المعني  الدولي أخرى صادرة عن المؤتمر قرارات دفعت وقد. الكيميائية المواد بإدارة المعني

 للمواد أخرى للتعرض مصادر معالجة إلى ترمي دولية إلى القيام بأنشطةارة المواد الكيميائية بإد

 للمواد المنتجات والتعرض في الكيميائية المواد حول المعلومات إلى النفاذ: ذلك في بما السامة

الكيميائية المواد واإللكترونية و الكهربائية للمنتجات الكامل العمر اإلفتراضي المتعلقة السامة

اء  مَّ لة للغدد الصَّ  .النانوية وغيرها والمواد النانو وتكنولوجيا (EDCs)الُمعطِّ

 والتشجيع والدعم المعلومات النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يوفر

النهج  يوفر. الكيميائية المواد إلدارة وطنية مسؤوليات لديهم الذين الحكوميين للمسؤولين

من إجراء  تمكن التي الجهوية لالجتماعات إطارا االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

النهج  يساعد. الكيميائية للمواد السليمة باإلدارة المتصلة القضايا حول بين النظراء مناقشات

 أفضل فهم على يةالكيميائ للمواد الوطنيين المدراء االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

 تحتاج التي المختلفة الكيميائية المخاطر عديد على للسيطرة أخرى دول تستخدمها التي لألساليب

                                                
11 UNEP; Global Chemicals Outlook/ Towards Sound Management of Chemicals: Synthesis Report for 

Decision-Makers; 2012; P 29 
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ع. معالجة إلى  المعلومات إلى النفاذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يوس 

ج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد النه يساعد. السياسة ودليل والخبرة الكيميائية بالمواد المتعلقة

 أو وزاراتهم داخل الكيميائية المواد المكل فين بإدارة الوطنيين المسؤولي مكانة رفع على الكيميائية

من المواد  السالمة أهداف لدعم الوزارات بين والتعاون التنسيق تحفيز على وكاالتهم كما تساعد

 .الكيميائية

أصحاب  بين من التعاون ويمكن إلدارة الدولية للمواد الكيميائيةالنهج االستراتيجي ل يحفز

النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية  يوفر. والمحّلي الدولي المستوى على المصلحة المتعّددين

ذات  الحكومية غير والمنظمات الحكوميين المسؤولين يحث   الذي اإلطار للمواد الكيميائية

 العمالية والنقابات الصحي والقطاع الخاص والقطاع المتحدة ماألم ووكاالت العامة المصلحة

 لدعم البعض بعضهم مع والتعاون التفاعل من ويمكنهم الصلة ذات الفاعلة الجهات من وغيرها

النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد  إطار غياب وفي. الكيميائية للمواد السليمة اإلدارة أهداف

 سياق في. األحيان بعض ممكنا في يكون ال وقد صعبا يكون ما غالبا لتعاونا هذا فإن الكيميائية

ذات  الحكومية غير المنظمات تستطيع ،النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

من المواد  بالسالمة الخاصة المبادرات موائمة اآلخرين المصلحة وأصحاب العامة المصلحة

 .بها وتدعمها حكوماتهم تعترف التي عالميا المعتمدة واألطر تالسياسا مع الكيميائية

*** 

ة القرار تنتهي النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد  إطار وضع الذي 5660 صالحي 

ا سؤاال يطرح وهذا. 5656 عام في الكيميائية  ?بعد ماذا: ملح 

 عام في اعتمد كما ، واد الكيميائيةاالستراتيجي لإلدارة الدولية للم للنهج العام يتمث ل الهدف

 :في ،5660

 ،5656 عام بحلول يتم، بحيث حياتها دورة طوال الكيميائية للمواد السليمة اإلدارة تحقيق

 صحة على الكبيرة السلبية اآلثار تقليل إلى تؤدي بطرق وإنتاجها الكيميائية المواد استخدام

 .والبيئة اإلنسان

 على الصحة الكبيرة السلبية البيئية فإن  اآلثار المناطق، بعض في تقدم إحراز من الرغم على

 إلى وستظل  بحاجة 5656 عام بعد ما إلى ستستمر السامة الكيميائية للمواد التعرض جراء

لنهج االستراتيجي لإلدارة ل األعمال العالمي مخطط في المحددة األهداف معظم تزال ال. المعالجة

 واردة في البلدان حددتها الناشئة التي السياسة قضايا وغالبية المنال بعيدة الدولية للمواد الكيميائية

 "،5602 عام في األفريقي اإلقليم قبل من لوحظ وكما. والمعالجة الفهم من األولى المرحلة

 كيميائية مواد إضافة باعتبار 5656 عام بعد الكيميائية للمواد السليمة اإلدارة تحديات ستستمر

 12 .جديدة ناشئة قضايا وتحديد سوقال إلى جديدة

                                                
12 Strategic Approach to Internationals Chemicals Management (2013) Report of the fifth African 

regional meeting on the Strategic Approach to International Chemicals Management, Pretoria, South 

Africa, 22 November 2013, Strengthening SAICM as a Chemicals Management Mechanism, 
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عا سريعا واستخدامها الكيميائية المواد إنتاج توسع  التي ومتوسطة الدخل ضعيفة البلدان في توس 

 للمواد التعرض لمعالجة التقنية والقدرات الوعي نقص بسبب الشديدة السلبية اآلثار تواجه

الكيميائية  للمواد السليمة اإلدارة هدف قتحقي ودليل العام التوجه"ذكر  13 .صحيح الكيميائية بشكل

، لنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةل"  5656 سنة  أن 

 العالم، أنحاء جميع في واستخدامها الكيميائية المواد إنتاج في زيادة إلى التوقعات تشير

 ذات بلدانال في تحدث الزيادات العلم أن  أكبر مع ،0202 عام ذلك بعد واستمرار

ه لن تنتهي الحاجة. النامية والبلدان انتقالية بمرحلة تمر   التي االقتصادات  قدرة إلى ذلك أن 

 اإلدارة لتعزيز وذلك المخاطر من والحد المعلومات وتبادل والمعرفة على اإلدارة قوية

 للمواد السليمة اإلدارة أهمية حيث أن  استمرار ،0202 عام في الكيميائية للمواد السليمة

 14 .ثابت ومعترف به 0202 عام بعد والنفايات الكيميائية

ت جمعية  والنفايات في الكيميائية المواد بشأن 0/2 القرار في( UNEA) للبيئة المتحدة األمم أقر 

 ،"5656 عام بعد والنفايات الكيميائية للمواد السليمة اإلدارة استمرار أهمية على" 5604 عام

 لألمم العامة الجمعية جلسة وفي 15. "النهج استراتيجية تعزيز اصلةمو ضرورة على" وأك دت

 البلدان تقودها تشاورية عملية عن تقريرا لشبكة اليونيب التنفيذي المدير أصدر للبيئة، المتحدة

 الكيميائية المواد مجموعة داخل والتنسيق التعاون تعزيز لزيادة والخيارات التحديات حول

 اإلدارة مجال في التقدم أن" البالد إقرار من العملية وأسفرت. لطويلا المدى على والنفايات

 المستمر على وأن  التركيز العالمي الصعيد على كافيا يكن لم والنفايات الكيميائية للمواد السليمة

 أن، التقرير ويذكر 16".الطويل ضروري   المدى على والنفايات الكيميائية للمواد السليمة اإلدارة

 متشعبة أساسية قضية الطويل المدى على والنفايات الكيميائية للمواد السليمة دارةاإل تعزيز

 واالقتصاد الفقر على والقضاء والصحة للبيئة فوائد هناك ألن المستدامة للتنمية

 .عام بشكل والمجتمعات

 فاياتوالن الكيميائية المواد جراء الكبيرة السلبية اآلثار تقليل أو في تفادي الحاجة وستستمر

و  الكيميائية للمواد سليمة إلدارة قوي أساس في توفير والبيئة، اإلنسان صحة على الخطرة

                                                                                                                                         
http://www.saicm.org/images/saicm_documents/meeting/afreg/Pretoria2013/Meetingdocuments/FINAL

%20report%20afr%20reg%20mtg%2013%20February.pdf 
13United Nations Environment Program (2012) Global Chemicals 

Outlookhttp://unep.org/chemicalsandwaste/UNEPsWork/Mainstreaming/GlobalChemicalsOutlook/tabid/

56356/Default.aspx 
14Strategic Approach to Internationals Chemicals Management (2014)Overall orientation and guidance 

for achieving the 2020 goal of sound management of chemicals, SAICM/OEWG.2/4, 

http://www.saicm.org/images/saicm_documents/OEWG2/Meetingdocs/FINAL/Doc4/k1402879%20saic
m-eowg2-4-e.pdf 
15 United Nations Environment Assembly (2014) 1/5 Chemicals and waste, Proceedings of the United 

Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Program at its first session, 

UNEP/EA.1/10 
16 United Nations Environment Assembly (2014) Chemicals and waste management: implementation of 

decision 27/12:Outcome of the country-led consultative process on enhancing cooperation and 

coordination within the chemicals and wastes cluster: strengthening the sound management of chemicals 

and waste in the long term; UNEP/EA.1/5/Add.2 
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إطار  ضمن تكميلية ومؤشرات بأهداف مصحوبة تكون أن ويمكن 5656 عام بعد النفايات

 .محدد زمني

 المصلحة وأصحاب الحكومات بين التعاون بأن النطاق واسع اعتراف وبجمعهما نتبي ن وجود

 وسوف. 5656 عام في ينتهي أن ينبغي ال من المواد الكيميائية السالمة مجال في لمتعددينا

 لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية مستمر وديناميكي قوينهج استراتيجي  إلى حاجة هناك تكون

 تتعلق مجاله الكثيرة مسائل معالجة في فعاليته من تزيد بطريقة ينفذ ولكن - 5656 عام بعد حتى

 .من المواد الكيميائية بالسالمة

النهج االستراتيجي لإلدارة  لعملية صادقين وتقييم مراجعة هناك يكون أن يجب قدما، وللمضي

سيتم  . 5656 لعام العمل أولويات مع جنب إلى جنبا 5660 عام منذ الدولية للمواد الكيميائية

 المندوبون أخذ كما الكيميائية المواد بإدارة المعني الرابع الدولي المؤتمر في اإلتفاق على هذا

 يلخص. "5656لعام  الكيميائية للمواد السليمة اإلدارة أهداف الشاملين لتحقيق واإلرشاد التوجه"

 ستة ويحددان السياسة الجامعة استراتيجية تنفيذ في المحرز الشاملين التقدم واإلرشاد التوجه

 .تراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةالنهج االس أهداف لتنفيذ أساسية نشاط مجاالت

 عام في المصادق عليها النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وقع دعم نصوص

االستراتيجي لإلدارة الدولية  للنهج المؤسسية الترتيبات مراجعة ذلك ينبغي ومع. جيدا 5660

 كبير بشكل قوية أمانة وضع في النظر الخصوص وجه على ينبغي. وتقييمها للمواد الكيميائية

 واليتها لتنفيذ كافية بشري ة موارد تخصيص مع االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية للنهج

 .بالكامل

ة مشكلة  الخارجية والمساعدات الدعم نوعي ة النظر أال وهي تحديد إلى إعادة تحتاج أخرى ثم 

النهج االستراتيجي لإلدارة  أهداف تحقيق نحو ملموس تقدم حرازإل وغيرها المطلوبة للبلدان

 .الدولية للمواد الكيميائية

 لنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد ل السياسة الجامعة استراتيجية أقرت

 موارد إلى النفاذ إلى حاجة هناك أن ه سيكون 5660 عام في اعتمدت التيالكيميائية

 هذه فإن ذلك ومع 17 .الكيميائية للمواد السليمة اإلدارة قيقلتح وغيرها كبيرة مالية

د لم األموال  .الحاجة مع يتناسب نطاق على أبدا تتجس 

 االستراتيجي لإلدارة  للنهج التحضيرية االجتماعات في المانحة الحكومات مندوبو أثار

 أن شأنها من يةالدول اإلنمائية المساعدة وكاالت بأن انتظاراتالدولية للمواد الكيميائية 

ا تمويال توف ر  يحدث لم. النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية لتنفيذ هام 

 .المتابعة من مزيد إلى ويحتاج واسع نطاق على اآلن حتى هذا

                                                
17 UNEP, Strategic Approach to International Chemicals Management: SAICM texts and resolutions of 

the International Conference on Chemicals Management, 2006, p21: 

http://www.saicm.org/images/saicm_documents/saicm%20texts/SAICM_publication_ENG.pdf 

http://www.saicm.org/images/saicm_documents/saicm%20texts/SAICM_publication_ENG.pdf
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 للنهج سريعة ومحدود ذو بداية متواضع تمويل برنامج من وضع الرغم على 

 ومستدام كبير برنامج أي فإنه لم يتبعه د الكيميائيةاالستراتيجي لإلدارة الدولية للموا

النهج االستراتيجي  لتنفيذ األموال بعض إضافة تم ت. التنفيذ الالزمة موارد لتعبئة

 تجديديه خالل العالمية البيئة مرفق محفظةإلى لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية 

 برنامج وضع. الحاجة مع ةبالمقارن ضئيال يزال ال المبلغ لكن  . والسادس الخامس

 والنفايات الكيميائية للمواد السليمة اإلدارة لتمويل متكامال للبيئة نهجا المتحدة األمم

 فوري تدفق أي تقدم لم ولكن أكثر تطويرها يمكن التي العناصر بعض تتضمن التي

تم  وضع  ذلك، إلى باإلضافة. النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية لدعم

 أنه من الرغم على الوطني المستوى على المؤسسات تعزيز لدعم خاص برنامج

 نهج وضع يجب. العامة ذات المصلحة المدني المجتمع منظمات تمويل تحديدا يستثني

لإلدارة  القويالنهج االستراتيجي  لتنفيذ الالزم النطاق على الموارد لتعبئة واقعي

 .الدولية للمواد الكيميائية

لنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ل السياسية األولوية إلثارة حاجة هناك أخيرا،و

 استخدام استمرار بإعتبار. البلدان جميع في والنفايات الكيميائية للمواد السليمة باإلدارة وااللتزام

عها وإنتاجها الكيميائية المواد ه يجب وتوس  يجي لإلدارة الدولية للمواد النهج االسترات ترقية فإن 

من المواد  بالسالمة تتعلق مع مخاوف وأهميته الواسع نطاقه لمطابقة األهمية من حيثالكيميائية 

النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد  يبقى. األخرى االتفاقات تغطيها لم التي الكيميائية

 للمواد السليمة لإلدارة شاملة مشاكل إبرازفيها  يمكن التي الوحيدة العالمية الساحةالكيميائية 

 .ووطنيا عالميا الكيميائية

*** 

 .5662 عام في األصلية نشر النسخة منذ تحديثه أو يتبع الذي الكتيب نص يتم  تنقيح لم

 

 جاك فاينبرج    الدكتورة أولغا سبيرانسكايا

ل،        الشبكة الدولية للتخل صنائب رئيس       كة الشبمستشار سياسة أو 

                                                        من الملوثات العضوية الثابتة الدولية للتخل ص                     من الملوثات العضوية الثابتة

         

 

 

  5604ديسمبر  0
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 مقدمة . 0
 
والسیاس    ات االس    تراتیجیة  یماوی   اتهج االس   تراتیجي ل    إلدارة الدولی    ة للكع    ن ال    ن ذا الكأتَی    ِب مقدم   ةأ ه   

به  دف  لِحمای  ة ص  حِة اإلنس  ان واألنظم  ة البیئی  ةمص  ال  الحكوم  اِت وأص  حاِب ال الت  ي أقرته  ا الدولی  ة
م  ن الرس  الة  المس  تهدفجمهورن  ا . لم  واِد الكیمیائی  ِة الس  اّمةِ لالتع  ّرِض  الناتج  ة م  نِم  نا األض  راِر  الح  د
 منظم  اتویش  مل ،  ه  م اولویاته  ا الس  المة الكیمیائی  ةالت  ي تض  ع م  ن امنظم  اتأ المجتم  ع الم  دني ه  و 

ص  حیِة؛ المنظم   ات الرعای   ة متخصص  ي الو  ی  ةطبال المنظم   ات؛  ةِ بیئ  ال ع  ن دفاعِ ال   الص  حة العام  ة و 
وتش     مل أیض     ا  ؛  والمؤسس     ات الت     ي تت    أثر وتتع     رض للكیماوی     ات الس     امة المجتمع     ات الت    ي تمث     ل

 .؛ وآخرونالتجاریةتحادات اإل
 

والح  د م  ن الع  الِم  نح  اءَرفا  ع ال  وعي ف  ي كأ  ّل أ ف  ىللمأَس  اَعَدة  تنش  راألولأ ف  ي سلس  لة  الكأتَی  بَ ه  و  ه  ذا
. ع المي ال وأوطني ال  وأمحل ّي ال س واء عل ى المس توى للكیماوی ات الس امةالتع ّرِض  الن اتج ع نالقلق 

ص  الع عملی  ل  دعِم  ال  دولم  دني ف  ي كأ  ّل المجتم  ع بالتع  اون م  ع الج  زءأ حمل  ة عالمی  ة  م  ن ه  وو  ة وا 
دارة الكیماویات  .وذلك للحد او منع المخاطر الناتجة عن الكیماویات السامة إنتاج واستخدام وا 

 
س    یاِق  ف    ي ( یكماس    )خلفی    ِة تأس    اعدأ عل    ى َوضا    ع إلعط    اء ث    ّم َیس    تمر  . بقس    ِم تمهی    ديِ  الكأتَی    بأ  یب    دأ
 اس  تفادةط  رَق  یأق  ّدمأ  ,أخی  را  و  ,بالتفص  یلأهمی  ة وعناص  ر ذل  ك البرن  امج  ش  رع ث  م ینتق  ل إل  ى. ریخيِ االت  

 بی ان متض منا للعم لالكأتَی بأ بن داء  ویخت تم  .(یكماس)من  المنظمات الغیر حكومیِة والمجتمع المدني
لمنظم   ات الغی   ر حكومی   ِة والمنظم   اِت ا وال   ذي ع   رض عل   ى, SAICM  ل    ال   دولىم   دني المجتم   ع ال

 .لمراجعت  والتصدیق علی  الدولاألخرى في كأّل 
 

غی  ر حكومی  ِة دولی  ِة ف  ي الحمل  ِة العالمی  ِة الت  ي منه  ا ه  ذا  اتمنظم  لش  بكات س  تة ( 6)حالی  ا تتع  اون 
للح  د م  ن الملوث  ات  ش  بكة الدولی  ةِ ال ؛  (HCWH) أذىص  حیة ب  دون الرعای  ة الجمعی  ة  :الكأتَی  ِب ه  م

 اتمبی    دَ لل العم    ل؛ ش    بكة (ISDE)لبیئ    ِة األطب    اِء  ی    ةالدول الجمعی    ة ؛  (IPEN)العض    ویة الثابت    ة 
منظم ات اإلتح اد    ؛(WECF) ع اممس تقبل  م ن أج لجمعی ة الم رأة االوروبی ة   ؛(PAN) الحشریة

 (WFPHA) الدولي للصحة العامة
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ت  دریب والبح  ِث لمعه  د األأم  م المّتح  دَة لوك  ذلك حكوم  ات الس  وید وكن  دا؛ و َنشا  كرأ اإلتح  اد األورب  ي؛  و
(UNITAR)ص   دار ه   ذا ه   ذل الحمل   ِة و  لتفعی   لآخ   رون  ؛ ومتبرع   ون كم   ا نش   یر إل   ي ان . ی   ِب الكأتَ ا 

 18.الجهات المانحةال َتعاكسأ بالضرورة آراء المذكورة في الكتیب وجهاتأ النظر 
 
 

 وينبرج جاك      
 .الدوليةمستشار الشبكة 

 2112-حزيران-يونيو 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
18

 HCWH:    http://www.noharm.org/  
18

 IPEN:       http://www.ipen.org/  
18

 ISDE:        www.isde.org/  
18

 PAN:        http://www.pan-international.org/  
18

 WECF:     www.wecf.eu  
18

 WFPHA:  http://www.wfpha.org/  

http://www.noharm.org/
http://www.ipen.org/
http://www.isde.org/
http://www.isde.org/
http://www.pan-international.org/
http://www.wecf.eu/
http://www.wfpha.org/
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 النهج األستراتيجي لإلدارة الدولية للكيماويات عن مقدمة. 2
 

س  تراتیجیة عالمی  ة جدی  دة َدع  تا  المص  ال م  ات وأص  حاب حكو تبن  ت ، 2116 ع  ام ف  ي إل  ي سیاس  ة وا 
تغیی ر طریق ة ه ذا ال نهج األس تراتیجى ه دَف وی(.س ایكم)النهج األستراتیجي لإلدارة الدولی ة للكیماوی ات 

 .البیئةِ و  ضاّرَة على صحِة اإلنسانال هاتأثیراتَ والحد  الكیماویات إنتاج واستخدام
 

ص  حِة ومن  دوبین آخ  ریِن ِم  نا أكث  ر الوزراء و  الِبیَئ  ِة، اءِم  ن ِقب  ل إجم  اع َوِزر ( مس  ایك)برن  امج تأبّن  ى ت  م 
 ال  ذى عق  د و ،(ICCM-1) الكیماوی  اتدارِة إلِم  نا مائ  ة حكوم  ة تأش  اركأ ف  ي الم  ؤتمر ال  دولي األوِل 

 فع  الدعِم ب   ،(UNEP)ئ  ة بیللبرن  امِجِ  األأم  م المّتح  دَة   نظم   وال  ذي 2116ش  باط /ف  ي دب  ي، فبرای  ر
متعلق  ة البرامِج المعنی  ة ب  ال خ  رىاال دولی  ةالوك  االت بع  ض الو ( WHO)نا منظم  ة الص  حة العالمی  ِة ِم  

 .ِبالمواد الكیمیاویةَ 
 

 حمای  ة البیئ  ةو الص  حة العام  ة المعنی  ة ب الحكومی  ةوالمنظم  ات غی  ر الهیئ  ات ن م  ن مس  ئولیوق  د ش  ارك 
 كم  ا ش   ارك ِ.التحض  یریة جتماع   اتاالوف  ي  (ICCM -0)المؤتمر ال  دولي إلدارة الم   واد الكیمیائی  ة ب  

 ف ى مهنی ة الت ي تأمثّ لأ قطاع اتالتح ادات اإل ع نكم ا ممثلین  شاركوأیضا التجارة الدولیِة  ممثلو إتحاد
وق  د اق ر ك ل المش  اركین ب المؤتمر م  ن .تع دینالو  االخ  رى كیمیاوی ةال ادو م الو  الزراعی  ة اتِ مبی دالص ناعة 

اع والموافق  ة عل  ى ال  نهج االس  تراتیجي إلدارة الكیماوی  ات ممثل  ي الحكوم  ات والمنظم  ات الدولی  ة باإلجم  
ش كل الت  زام سیاس ى ع  المى   عل ى اى ح  ال یقانونی ا لكن   غی ر مل  زم( س  ایكم)وب  الرغم م ن ان  .(س ایكم)

الت ى یمك ن ان ة ی ض رار البیئاألالص حة العام ة و  اهمی ةمن ناحیة الحكوم ات واألخ رون ال ذین یعرف ون 
 .كیماویات وكذلك العمل على الحد من هذل االضراریسببها إنتاج او استخدام ال

 

 ةالكيميائي   السالمة االلتزام نحو تحقيق   
تمر ال دولى الدارة الم واد  خ رون ف ياآلمش اركون الحكوم ات و من قب ل ، (سایكم)برنامج تَبّني  مع الم وا

 س      تخدامالّرِة ض      االت      أثیراِت اللَمنا      ع  والوس     ائلاإلج      راءاَت  والموافق      ة عل      ى(  ICCM)الكیمیائی     ة 
و عأّم    ال فئ    ات الو  المس    نون، الفق    راء،و ، ش    باب وال، الحوام    ل و عل    ى ص    حِة األطف    اِل،  اتالكیمیاوی    
 ه   ذالك  ن و َبعا  ض التق  ّدِم ف   ي إدارِة الم  واد الكیمیاوی  ِة،  وق   د ل  وحظ . رأثبیئ  ات س  ریعة الت  الو الض  عفاء 

اله  واِء  تل  وث الع الم ِم  نا  جمی  ع أنح  اءتع  اني ف ى  م ا زال  ت  البیئ  ة حی  ث أنك  افي عالمی ا ،  ل  یسالتق ّدِم 
 .البشریة ورفاهیةصحَة  یشكلون ضرر علىین أ والماَء الذ والتربة

 الس  لیمةیحق  ق األدارة  َأنا ه  و  (س  ایكم)لبرن  امج ب  أّن اله  دَف الع  ام   الم  ؤتمر المش  اركون ف  يوق  د واف  ق 
لت   أثیراِت ا تقلی   لتأ   ؤّدي إل   ى الطرِق الت   ي وب   ، 2121س   نة  بحل   ول اس   تخدامها أثن   اءللم   واد الكیمیاوی   ِة 
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أعلن   وا إلت   زامهم المؤك    َد و  .الكیماوی   ات اس   تخدام م   ن انت   اج و  عل   ى الص   حِة اإلنس   انیِة والبیئ   ة الض   ارة
 اآلخ  ريالجه  ات المجتم  ع الم  دني و م  ع الَعَم  ل بَتعهّ  دوا كم  ا  اإلس  تراتیجي ال  نهج والعم  ل عل  ى تطبی  ق

 الفق     ر وحمای     ة محارب     ةللمأَس     اَعَدة ف     ي  و میائی     ةلتحقی     ق الس     المة الكیروع التض     امِن والش     راكِة ب     
 .توفیر السالمة البشریةو عامَة الصحة ال وذلك لحمایةضعیفَة، المجموعاَت ال
 

 للعم لِ  ماس ة ب أّن الحاج ةَ  (ICCM)إلدارة الم واد الكیماوی ة  المش اركون ف ي الم ؤتمر ال دولي اق روقد  
إلدارة  نق     ص الق     درات واالمكانی     ات ذل     ك ویش     ملو ف     ى م     دي كبی     ر لتحقی     ق الس     المة الكیمیائی     ة 

والت ي تعتم د عل ى اس تهالك  التي تم ر اقتص ادیتها بمرحل ة انتق ال والدولفي الدول النامیِة  اتِ یالكیمیاو 
 تع  ّرض العأّم  اِل إل  ى الم  واد الكیمیاوی  ِة الض  اّرِة؛ وو ف  ي الزراع  ِة؛  الزراعی  ة مبی  داتِ الكمی  ات كبی  رة م  ن 

ب  أّن اإلنت  اِج  كم  ا اق  ر المش  اركون. الطوی  ل  الم  دى عل  ىالص  حِة عل  ى اته  ا مخ  اوف ح  ول تأثیر هن  اك 
ستعماِل المواد الكیمیاویة ش كل یا ِب َأن  ه ذ م ن الواض  ، و فى حالة زیادة س ریعة واالتجار بهاِ  العالمِي وا 

 عل ىأیض ا  المش اركون واف َق  وق د.الت ي تم ر اقتص ادیتها بمرحل ة انتق ال والدولعلى الدول النامیِة  ئاعب
هن   اك  أنو  نمی   ةِ مس   تویات التك   ل  ف   ى ال   دول لتل   كبللم   واد الكیمیاوی   ِة  الس   لیمةاإلدارَة  ض   رورة واهمی   ة

 .فى إدارة الكیماویات  تلك المجتمعاتِ ل ساسیة ِ ألتغیرات  ضرورة 
 

 أداة مفيدة (SAICMـ  سايكم)برنامج 
الع الم  دولى ف ي كأ ّل منظم ات المجتم ع الم دني األخ ر متض امنة م ع المنظمات الغیر حكومیة تعمل 

 م ن الع الم ف ي الج زِء الكبی رِ  و.ع ّدة َس َنواتمن ذ بشكل نش یط  ةِ الكیمیائی للسالمةَتقأومأ بحملة مساندة  و 
المجتم  ع  واحتیاج  اتض  غوِط ك  رد فع  ل ل( س  ایكم)برن  امج بالموافق  ة عل  ى  اتالحكوم   تق  رار ان  ن  ري

الت     ي تم     ت الموافق     ة علیه     ا ف     ى ی     ِة مالعالواإلتفاقی     اِت  الق     راراتب     الطبع، تل     ك و . يِ دولالم     دني ال     
كأ  ّل ل( س  ایكم)برن  امج  تظه  ر اهمی  ة م  ع ه  ذا،و . حا  ل  مش  اكَل الع  المَ تَ  ل  م االجتماع  ات ش  ب  الحكومی  ة

 .لسالمة الكیمیائیةل للوصولالمجتمع المدنى تدعم مجهودات كأدة  الدول
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السـامة  للكيماويات يمختصر تاريخ(: سايكم)برنامج  عنخلفية . 3
  التحكم بها ات  ُجهودمو 
 

رئیس  ي حت  ى الص  ناعة القط  اع ف  ى   الكیماوی  ات المص  نعةوتوزی  ع تص  نیع و تنتش  ر عملی  ة  ظاه  رتَ َل  ما 
ف  ي الخمس  یناِت  ةی  مبی  دات والمخّص  باِت الزراعالخدام إس  ت إزدادث  ّم . بع  د الح  رب العالمی  ة الثانی  ةِ  إال

 انتقل ت إل ى ث مالص ناعیِة  ال دولال  ف ي أو ب دأت قد و ، شائعة فى قطاع الزراعةت أصبححتى بسرعة و 
كبی  رِة ومأتزای  دِة ص  ناعیة بْسا  ِتعامال كمی  اِت القطاع  ات ال تف  ي نف  س الوق  ت، َب  دَأ. الع  المِ  أنح  اءمأعظ  م 

 .والسلِع الصناعیةِ  ةالمستهلكِ  البضائع ِمنا المواد الكیمیاویِة الصناعیِة في إنتاجِ 
 

ویمث  ل . للكیماوی  اتة یالص  ناعالقف  زة  تل  كبع  د  ، ق  رن فأكث  ر ِم  نا ِنصا   بع  د (س  ایكم)برن  امج  وی  أتي
ل   ى الص   حِة ع بخط   ورة الكیماوی   ات الس   امة اعت   رافرس   میا   (س   ایكم)برن   امج ل ال   دوليمجتم   ع ال إق  رار

ل  ي و  س  ریع يَیتطّل  بأ َح ل  عمَل  ال  ذى و والبیئ  ِة ،  البش ریة ( س  ایكم)برن  امج  لتطبی  ق. ش  املة عام ةنظ  رة ا 
ه   ودِ مأرَ ل هام   ة أداةوال   ذي یع   د  واالس   تجابة وال   ردوِد  ةالكیمیائِی    لتطبی   ق الس   المة ات لدولی   ةاَجَع   ة الجأ

 .لهذل المراجعات  الحكومیةِ 
 

 :صامتالربيع الو  (دي دي تي) مادة

 اصتدرالكيماايتِة  اتالصتنا  استتالال  االتاستف  ت  بزيادةة بيئالأضراُر  ترتبطأالسّتيناِت، خالل 

 الااستت ة االستتخدامات لت   زكتتاقتد ر  ل كارست،، يراشتت  بقلت،  0962 الربيتف الصتتامت  تا  كتتا ِ 

ائق متا يشتير كيت  اثتال هنا  مت،امبيدات حشرات كيميائية أخرى، ا (دي دي تي ) لمادةاإلنتشاِر 

ُكتتّر    تي البالتت  اكتتا  كارست،  تضتتم، بينمتا.  رقتل  اننممتتة البيئيتةدمتر للت  مملكتتة الطيتار ا

 كتدتؤ اشتااهد    ت ضتّم،  م لامتات ا ة البيئيتة الطبي يتِة، لت  اننممت ةيتمبيتدات الزرا التتثثيراِت 

انمتتتراِض ب تتتض ثمراِض الستتترطا، ااانصتتتابة بتتتُتستتتّمُ  النتتتا     تتت  ةيتتتمبيتتتدات الزرا ال تستتتب 

التتا  لّمتتت  ب امتتف نالايتتة ال متتل. انختترى تت ابثّنالتتا، نهستتالراشتتيل كتاب  ان  . ثتتديالستترطا،  ت تتاني متت، تك 

 .0964 سنة تا تا

الديتد ناشتِر كارست،  إنتتا  الكيماايتاتشركات حاالت ال ديد م،   تف نشتِر الربيتِف الصتامِت أاالَ بت  ن  م 

نا احتتاالاا هتتهاجما للت    نتتدما  شتتلِ ا. بالتد ااي الكتتتاِ  لكتت، أيضتتاَ  ناشتر  لتت  لتي   قتتط التتاط   

ي تتال ةِ المبّكتر الاستائلم،  ةاأصبحت  ااحد أستقرت   ل  أية حال، رسالة رايتشل كارس، . هتُمؤله  

التدال   ال ديتد مت، ر مت، منممتات المجتمتف المتدني  تاد  تت الكثيت الحركتة  البيئيتة  الحديثتة   تق  أطل
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راشتتيل ستتا دت  . الكيمياايتتةِ انتتتا  ااستتتخدا  المتتااد  طتترق  لتبييتتر  جديتتدة  اتشتتري اتقتتااني، لستت، 

 اقتتللت  الاينتشتر منتل  قاةباللى بدأته الضبط  كارس، المجتمف المدن   ل  اننطالق امااصلة 

 .حت  اقتنا الحال 

 

  PCB’s )      ـ بي سي بي (مادة   

تا،  ُيحتاالُ االتلي باحت  ستايدي، ـت  Soren Jensen ـت  التّدكتار مالتركارست، اب تد   تة  ك  ِدراس 

جتد  مجما تة مامضتة ِمت،  المتااد الكيمياايتِة .  مستايات دي دي تي  ي د ِّ اإلنسا،  ل  أية حال ا 

تتتدّخلُ  انتتت  ت  بِتتث ،ه هتتلم المتتااد  0964ب تتد البحتتِ  ا،ختتِر، إكتشتت    تتي .  تتي تحليالتِتته  تتي  يناتِتته ك 

انتتت   متتااد متت، ال  ائلتتة تمثتتل ، (بتتي ستتي بتتي إ ) polychlorinated biphenylsالكيمياايتتِة ك 

لتطبيقتتاِت ب تتض االكالربائيتتِة ا التتداائر تتي أنممتتِة  الاإستتت مال التتتي كتتا، يكثتترصتتنا ية الكيمياايتتة ال

 .انخرى

جد  البح  ا Jenson اااصل     تي الحيتاة  ، ي كل مكتا، PCB’s) بي سي بي(أ، مركبات مادة ا 

تات   لتيال ينتات  حي  احتات كل، Jensonإل   زِع اأدي لل   .البشريةالبريهِة ا ي ال يناِت  تجم ه

جتد  كمتا PCB’s )  ـ   بتي ستي بتي(نست   اليتة مت، متادة  ا  تي الممرضتة  آثتار مت، تلت  المتادةا 

 .بثبنتهالخاصة 

 

 رصاصبق والئالز

الكتشتتا  المتتااد   تتي اقتتت ستتابق الرصتتا  الم تتاد، الستتاّمة مثتتل الزئبتتِق اب تتض  إنتشتتر استتتخدا 

 ائديِ  تتي قُتترى صتت (Minamata) ميناماتتتا  تتي الخمستتيناِت إكتشتت   متترضا.صتتنا ية  الكيمياايتتة  ال

اإلحستتاِ    قتتدإشتتتك  المرضتت  ِمتت،  . اليابتتا، ـ Minamataالستتم   لتت  طتتال شتتاطِ  خلتتيِ  

((Numbness  ثرتر؛ اإلنسا،  ؛ ال ي ستطيفُ   ي أيديال  اأقداِمال شي بتدا، ت    م  كض  أ ا ي  إضتا ة أ ،  ي ر 

ستب   اقتد تبتي، أ، .  0959  تا  نستبة الية  تياتا يت . ة    الرؤية االسمف االبلف الص اب الي

 . صتد ّيِة اأاحتاِل  تي الخلتي ِ الاالمحتارات  اليتة  ِمت،  الزئبتِق  تي الستمِ   نستبة تجمتفه  هتاالمرِض 

اتصتتدي  .  تتي إنتتتاِ  انستتيتالديالايدِ  يِ زئبقتت ستتا دنِف مامصتتال إحتتدي إستتت مال ااتضتتا ا، المصتتدر 

لاي  الزئبِق  ال مل  لي اق   المجتمف المدني م، أجل   أ تر تت Minamataمترض  .   مليِة ت 

، اأكثتر  26265ضتحايا ال بلت   تدد 2110احتت   تا  . 0968  تا  اليابانية  ي به رسمياَ الحكامة

 .شخ  إستلماا ت ايضاَ مالياَ  016111ِم،  

تتّم   س  بتترا   خ ته تتت المختتاا  متت،  رأال شتترينات،   تتي بدايتتةطايتتل ،  تتتثري  ل تتُه أيضتتاَ بالرصتتا  الت 

استتخدامات   ت  ، اقتد يكتا، الستب ُ ّمتاِل ال لت  انطهتاِل ا الرصتاِ   الصحة ال امِة حال تثثيرات
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 متتِل لل الثالتت  التتداليمتتؤتمر  الأاصتت    اقتتد زي،نتتب تتي الالطتتال  التتداخلي للمنتتازل  ا الرصتتا   تت 

، ستّت التدالإلستت ماِل التداخليِ اأ طتت  ا    بمادة الرصا  الطال  منفب 0920 ا   ل صبة انم ِ 

ن ااِت لإلمتِثال  0941بحلتال التـ  قتط رستمياَ دالتة حكامتات  أربتف ا شترا،  ابالرم  م، ماا قة،. س 

اقتتد استتتمر . ااإلتحتتادات التجاريتتة التاب تتة لتتهالرصتتا   دا  تتت  تت، صتتنا ة أ، م متت  التتدال إال

المضا  اليه الرصتا  ل تدة ستناات اختري  البنزي،  اكلل   استخدا  الطال  اللي يحتاي  ل  مادةِ 

 .ب د لل 

 ندتاستتقبتل للت  الاقتِت، ا. للرصتا   م لامات طبية جديدة حال الت ّرِض  مالرت  ي السب يناِت،

ِِ يصحالتثثيراِت ال  ،ُكّل البيانات  اقتد . نكلينيكيتةا الاأ راِضتا اليتةال  اتلجر لت ّرِض لل كنتيجةة 

، أستتتال أمريكتتي طتتّ  انمتتراض ال قليتتِة اطتتِ  أطهتتال، بتتثّ، Needlemanهيربيتترت التتدكتار  اجتتد

قتُ   نالتاينتت     .أيضاَ مشتكلة خطيترة جتداَ  م، الرصا منخهضِة اللجر ِة ل االطهال ت ّرِض   ت  ن 

 .الكال   ل  لِ اطهاال قدرةِ  ي  تثخيركلل  التسب     ، ا همدى إنتباهِ  االتثثير  ل طهِل، لكا  ال

 

 :اوياتالكيمب التحكم ألنظمةالجيل األول 

هيربيتتترت اأيضتتتا  ، Soren Jensen استتتاري، كارستتت،، شتتتيلِمتتت، قِبتتتل را االبحتتتا نتائ  تشتتتير

Needleman ،نممتة انلصحِة اإلنسانيِة ابااال ا ِّ المتزايِد حال انضراِر  اله ال   ال لميِ  ا، اآخرا

 لت  الحكامتاِت  اان ك  لل  بضتبط المتااطني،.بيئية سببالا الت ّرِض إل  المااد الكيمياايِة الساّمةِ ال

اَ  . خترىان هساّمة اأشتكالال االكيماايات، زرا يةمبيداِت الال استخدا لت نمي   الدال ي ال ديد ِم،    رده

تت  للمترة انالت  ا، الدالال ديد ِم،    يااضا نما  ك ةبيئالقانا،  مالراميرها  المخاا ِ  ل  هلم 

 قتتد انُمتت  المّتحتتدةُ إلتت   ت، د  تت0972  تتا   تتيا . لبيئتتِة ااكتتاالِت حمايتتِة البيئتتةِ لازارات   إنشتتا 

  "االمت  المتحتدة للبيئتة     برنتام   يّ ث ستتت  ت الستايد ابلبيئتِة  تي إستتاكالال  لالمتؤتمر التدالي اناِل 

 .(UNEP) "ياني 

بّنت   تف اإلنتتاِ  المستتمِر اإستت مالِ لم  القتاانيُ، التشتري ات اَ  صنا يةُ ال الدالت  ،  (دي دي تتي) مبيتد ن 

 اايضتتا استتتخدا  الرصتتا   تتي التتدهانات الداخليتتة للمبتتاني،   .PCBS(  بتتي ستتي بتتي إ )امتتادة 

دأ   را  إضا اِت ال مل اب  تدأت   اقتد. البنتزي،ِ  مت، الرصتاِ  بإخ  نمتي   التدالال ديتد ِمت،  ب  ة البت  ر  ط  تي  س 

ة  لتت   صتتدرتا مبيتتدات الزرا تتة لتت  إستتت ماِل  ر  ط  تتي  تلتتاِ  التتتي ستتاّمِة ال الكيماايتتاتالقتتااني،  للس 

انت  أبطث التي نامية الدال ال ب ض الك، هنا . الاا ِ الاماِ  ال  . ي اتخال مثل تل  القرارات ك 

انلتشتري ات للقتتاانيِ، اا الجيتل انال ، كمتتا انته لتت  تتتاا ر قتتاة ناقصتتة  تي أملتت  انحيتا،  تتاالبيئيتتِة ك 

تتة تتي أملتت  انحيتتا، اكانتتت الاليئتتات المنته تتة  االلتتزا  للتنهيتتل س  ار  ضتتباط أقتصتتادية  قتتادرة  لتت  ُمم 

لمتدن  ااجالتت منممتات المجتمتف ااميرهتا لالتلم انستبا   .اانلتزا  االمتثالاسلطة سياسية لتهادى 
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 مالترت  تي الثمانينتاِت،ا  .المالمة تنهيلِ  ي  الاكاالتِ  جز  شل القاانيِ، الجديدِة ا بسب ِ خيبة انمل 

تِجتا   لت  التلتاِ   التدال ي ال ديد ِم،  اجاليات  منمماتانشطت  إتحتادات ال متال  كمتا قامتتلإِلح 

ط لحمايتِة مزار تا،،  الحتا، ا نتاخ مت، ت انخرى التي ُتمّثُل الُ ّمتال  االمنمما تب  با، آخترا، بالض 

اأصتتبحت قتتاة  التتدال تتي ال ديتتد ِمتت،   تستتتقرُ ة البيئت تت، منممتتات التتد اِع  ابتتدأتِ  .ال متتل ابيئتتة ماقتفِ 

قتت،  ، تلت  المنممتاتال ديتد متاقتد حتددت . ُمتزايتدةِ  ضتبط لِت  الا   ةّ ستتامال يتةالكيميائ الملاثتات تي ل 

بط  ال ابدأت كثالايِة مالمةِ   .قااني،ال تنهيللض 

 

 المخاوف َتْنمو

تمتلكته  االتلي أحتد المصتانف الكيمائيتةستّربت  _  ، الالنتدBhopal مدينتة يابتال ،  ي0984  ا   ي

 86111َ  ت  ا تاة ُتستّب ُ ا Isocyanateميثيتِل ِ الستا ِّ ال طت،  ِمت،  متاز 41, شركة يانيتا، كاريبتد 

 هتتلم. أ ا أكثتترِ  21,111  حتتاال   انطتتال أجتتالَ ا التتلي،  تتاناا مصتتابي،ال تتدد  بلتت ا ا تتار شتتخ 

انت  انكثر ِ  الكارثة : الحااد  االخترىِ   ك، هنا  ال ديد ِم،لالكيماايِة،  اتلصنا لنتيجة ك ٌشالرةك 

 .  ي الااليات المّتحدةِ  (Love Canal)   ي قناِة الح ِّ ا ي إيطاليا؛  Seveso ي 

أنتجتتتت هتتتلم  0981كانتتتت الحمتتتالت اإلجتما يتتتة للستتتالمة الكيمائيتتتة م را تتتة لكتتت، منتتتل منتصتتت  

، بحتر البلطيتقابحتر الشتمال، اثمريكتا الشتمالية، بالبحيرات الكبترى بتالحمالت ُنممآ بيئيتة خاصتة 

اأكتشت   لمتا  البيئتة  نتد دراستتال  لالتلم المنتاطق أ،  .البحر انبيض المتاسط االمنطقة القطبيةا

 .ة قد تثثرت باللم المااد السامة يصحة الحياانات الثدي

تتتة أختترى  تتتي هتتلم اننممتتتة البيئيتتتة الحيتتاة الطيتتتار ااال انستتما  يتتتراتبحاقتتد تتتتثثرت ايضتتا  بريه

أمتتراض ا، ستتلا الضتت   امنا تتة، النمتتا   خلتتل  تتي امتتا تب تته متت، تناقصتتاِت  تتي الخصتتابِة، ا

ستتّبُ  هتتلم تُ  تتتيال ةّ الستتام تلتت  الملاثتتات  التتب ض ِمتت،  . ىارا  احتتاالت  جتتز آختتراانستترطا،، ال

خلتتت   أ ا بشتتكل ميتتر مباشتتر ِمتت،  حقتتاِل  مجتتاري الصتتر مباشتترة ِمتت،   ئيتتة  االمالمجتتاري ال راقيتتِل د 

بتاحثي، بتثّ، ال احتد    لّت   أيتة حتال، كتا،  مهاجتثَة  نتدما  لت. شاارِع المدينةِ التلا     المزار ي، ا

خلتت  كنتيجتة  رضتية  ة التت  اجتدت طريقالتا للمجتارى المائيتةالستامّ تل  الملاثتات أمل   الكبيترِة د 

 .المصادِر الب يدِة َاالب ض االخر م،  الب ض ِم،  المصادِر القريبةِ  :ِم،  الالاا ِ 

هتلم اننممتة البيئيتة خصاصتاَ     بشرية قد ض هت اتثثرتِ ال المنا ةبثّ،  ى   ا،خرالبحاشير تا

بتتث، الِدراستاُت اأمالترت   .الستمِ  المحلتيِّ االحيتتاة البريهتةِ   لت  اساستا  ت  متتلائالا تلت  التتي ت  تمتدُ 

ث كل،  سم  ِم،  البحيترات الكبترى نمريكتا الشتمالية  الالت   انمالاتِ  قتد  كيميائيتةال الملتا  بتالماادي 

اأمالر البح  التابف لالتلا الماضتاع أ، النتا  اللتلي، يستكنا، هتلم المنتاطق  إل  أطهالاِل  نقلاا لل 

ة اكتلل   انا، مشكالت صحية اخاصة هؤال  الللي، ي تمتد متلائال   لت  انستما  االحيتاة البريتي
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اجتد  القتة بتي، التلتا  الكيميتائي اكثيتر مت، انمتراض  كماأمالر متاب ة البح  تثكيد هلم النتائ  

 .االنساناالمشاكل التي تصي  صحة 

 
 :المواد الكيماوية السامة في المنتجات

نمت وتزایدت المخاوف من تكرار وتعدد الحوادث الكیمیائیة والتلوث الصناعي والتسمم من المبیدات 
نمت المخاوف حول التعرض  كما. واسع االنتشار فى البیئةالحشریة وأصب  التلوث الكیمیائي 

األبحاث  وقد اثبتت.  الكیمیائیة السامة في المنتجات االستهالكیة المواد وجودمن  الحادثالكیمیائي 
صحة  تؤثر علىوالدراسات عن تأثیر الرصاص والزئبق في المنتجات االستهالكیة التي یمكن أن 

 بعضالمجتمع المدني والعلماء أجراس اإلنذار حول  دقمؤخرا  .  وخصوصا  األطفال اإلنسان
 .العضویة التي أصبحت موجودة في المنتجات االستهالكیة الكیماویات

من مجموعة  االنسانصحة المدني على األضرار التي تحدث ل وقد ركزت هیئات المجتمع
ك وكثیر من مستحضرات التجمیل وكذلك یالبالستفنییل صناعة التي تستخدم بكثرة في  (الفثالیت)

األنتبال للبرومینات الكیمیائیة التي تستخدم في تقلیل األحتراق في المفروشات ومواد البالستیك 
قد ، و البولیكاربونیة البالستیك تصنیع تستخدم في  مادة كیمیاویةوهي  (Bisphenol) بیسفونیل 

ن هذل المواد وكذلك الكیماویات اآلخرى التي تستخدم في التصنیع ولكن دافع رجال الصناعة كثیرآ ع
إلستخدام هذل المواد أو تصنیعها والزالت هذل  خلق تنظیماجهود المجتمع المدني نجحت في 

 .اللوائ  والقوانین التي تواج  هذل المشكلة لعدم كفایةالحمالت مستمرة 
 

 ( Basel)اتفاقية بازل 
على المستوي المحلي أو  یةمشاكل الدولالفي التسعینات من الكیمائیة  أصبحت قضیة السالمة

الخطط والتكلفة للتخلص  وقد تم وضعالوطنیة للسیطرة على النفایات،  للقوانینالوطني،  كنتیجة 
أعطى المشاریع  مما. الصناعیة الدولفي العدید من  كبیرمن النفایات الخطرة التي ارتفعت بشكل 

وقد .  لنفایات الخطرةلكمیة الكلیة ال هبوطوأدي ذلك إلي  خطرة،میة إنتاج نفایات الحافز لتقلیل ك
اتخذت  ولكن سرعان ماانتهاك القانون حاول بعض اصحاب االعمال التخلص من هذل النفایات ب

بعض  مما أدي إلى بحثالسلطات اإلجراءات الصارمة ضد هذل العملیات الغیر شرعیة ، 
تجار النفایات  وقد ظهر فئات من. من النفایاتلتخلص ري اقل تكلفة لاخ المشاریع عن خیارات

وشرق ها إلي الدول النامیة یر صدالذین یقومون بتمؤهلین للتعامل مع النفایات الخطرة و الغیر 
الجمعیات األهلیة وقد احتجت  19.خطورة الموضوعالمناطق التى ال تدرك  فىبا أو و أور 

                                                
19 19 For more information about phthalates, see: http://www.chemicalbodyburden.org/cs_phthalate.htm or     

http://www.ourstolenfuture.org/NEWSCIENCE/oncompounds/phthalates/phthalates.htm  

http://www.chemicalbodyburden.org/cs_phthalate.htm
http://www.ourstolenfuture.org/NEWSCIENCE/oncompounds/phthalates/phthalates.htm
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 َشّنوا حملةعلى هذا الوضع و المستوردة المصدرة أو الدول والمجتمعات سواء كانت في الدول 
حدوِد الللَسیاَطَرة على حركَة النفایات الخطرِة عبر   اعالمیو  املزمة قانونیالمعاهدة ال ان تنفیذَضمل
 نقلوالمسؤولة عن التحكم فى  Baselإتفاقیِة وتطبیق  مما أدي إلى التصدیق على ،دولیةِ ال
 .م 0992عام حّیز التنفیذ في التي دخلت و ، التخلص منهاو  الحدودعبر  لنفایات الخطرةِ ا

 

 (IFCS) ةالكيميائي للسالمةوالمنتدي الحكومي  ـ  جانيرو دى ريو ـ  رض  األ قّمة 

في برنامِج  ،ِ الساّمة الكیماویاتعلى قضیِة 0992 عام "دى جانیرو ریو"رِض األقّمة  دقتاص
دارةأ األ إلي 20 جندةاألِمنا   09فصل الویشیر . (20 جندةاال)عمال األالعمِل الذي َتبّنى جدول 

التلّوِث الكیمیائِي  یؤكد على أنكما . الساّمةِ الكیماویات عند التعامل مع بیئیا  ةأ یصحوالة میالسل
راثي الو تركیب والنظام البیئي وال ضرر خطیر إلى الصحِة اإلنسانیِة،"یأمكنأ َأنا َیكأوَن مصدر 

والمشاكِل الخاّصَة  االحتیاجاتبشكل مأحّدد  " 09فصل ال"خاطَب وی  .بة على ذلكالمترتنتائج الو 
َتفتقرأ إلى األنظمِة الوطنیِة  الدولبأّن العدید ِمنا  اعتراف والذي یعدلدول النامیِة الخاصة با

 فىیِة إلى الوسائِل العلم الدول معظم هذل َتفتقرأ و  .مواجهتهاوكیفیة األخطاِر الكیمیائیِة  لمواجهة
ع أدّلة سوِء  مالو االستخدام َجما كا  .الساّمِة على البیئةِ  الكیماویاتتأثیِر  على مدى حأ

 

ومنظمة العمِل  (WHO) الهیئات الحاكمِة ِمنا منظمة الصحة العالمیةِ  "09فصل ال"یدعو  كما
من شأن  الترویج مي عالمنتدى  إلنشاءبیئِة لللإِلناِضمام إلى برنامِج األأمم المّتحدِة ( ILO)الدولیِة 
للسالمة  يمؤسسِة المنتدى الحكومإنشاء إلى  0994 عام فيادي الذي و  ةِ الكیمیائی السالمة لمبدأ

أثبَت  إال ان  .تنفیذیةَ  سلطة دو وجوبالرغم من عدم المنتدى میزانیة صغیرة ومن  (. IFCS) الكیمائیة
الدول النامیِة َأو في بیئِة النا ع ولینؤ سالمخصوصا  إلى العدید ِمنا  امفیدَ و  ،عَ انجالمفاجئ بشكل 

المسؤولیِة لإلشاراف على برامِج إدارِة المواد الكیمیاویِة مما یشجع على إعطاء وزاراِت الصحِة 
 .الوطنیةِ 

دولي التفاهم ال دعم ةالكیمیائی للسالمةمنتدى الحكومي للرائد النجاز ومن الواض  أن األ
في عملیاِت تحدیِد المصلحة اب حصمن أ على تواجد إرتباط شّجعأ ویوأعطى الفرصة والسماع بل 

تَتعّلقأ  هامة أسسالمنتدى وضع قد و . الكیمیائیةِ  السالمةالسیاسة الدولیِة التي تأخاطبأ قضایا 
                                                                                                                                         
19 For more information on Brominated Flame Retardants see: 
http://www.noharm.org/details.cfm?type=document&id=1095 or 
http://www.ehponline.org/members/2003/6559/6559.html  
19 For more information on Bisphenol A see: http://www.bisphenolafree.org/ or 
http://www.ourstolenfuture.org/NewScience/oncompounds/bisphenola/bpauses.htm  
19 For more information on the Basel Convention see: http://www.basel.int/  
19 See Agenda 21: Chapter 19 at: 

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21chapter19.htm 
 

 

http://www.noharm.org/details.cfm?type=document&id=1095
http://www.ehponline.org/members/2003/6559/6559.html
http://www.bisphenolafree.org/
http://www.ourstolenfuture.org/NewScience/oncompounds/bisphenola/bpauses.htm
http://www.basel.int/
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21chapter19.htm
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جمعیاِت وال ممثلو الصحِة والمنظمات الغیر حكومیِة البیئیةِ  شارك فیها ةِ كیمیائیال السالمةسیاساَت ب
 .الكاملةِ  ووض  فیها الحقوق ماتَ َة والحكو یالصناع

 

 توصیة إلى برنامِج األأمم المّتحدةَ  ةالكیمیائی للسالمةتبنى المنتدي الحكومي  ،0996عام في  
لِحمایة الصحة العامِة والبیئِة  الدولیةمعاهدة ْنشاء مجلس لوضع األطار المؤسسي للتقترع ب للبیئة
 (POP’s)الملوثات العضویة الثابتة ِمنا 

 

 
 :روتردام و إستوكهولمتفاقيات ا

والتي ساّمَة ال الكیماویاتمن عائلة  (POP’s)تشكل مجموعة الملوثات العضویة الثابتة 
ادت تلك و مزارع؛ الحیواناِت و بری ِة الحیاة الِك و اسمألفي ا وبصفة متراكمةفي البیئِة؛  تظهران بدأت 

ویرجع ذلك إلى  .ةِ حیمشاكِل الصالمن  ار العدیدوزیادة وانتشاألنظمة البیئیة؛  ةأ عرقلالملوثات الى أ 
ِكنأ َأنا  (POP’s)تلك الملوثات أن   الو ، مع المجاري المائیةالهواِء و  فيمسافاَت طویلَة ل تنتقلیأما
مي ت، َأنا اوحدهحكومَة، لل یمكن هي ات الدولیة معاهدال لذا نجد ان  نظم  البیئةاألو  مواطنینالحا
لعمل إتفاقیة المفاوضات  بدأت. عملیا   تلك الملوثات العضویة الثابتةة على الوحید للَسیاَطرَ  السبیل

 عام تفاقیِة فيعلى اإلتم التصدیق إستوكهولم وفى  0998 عام دولیة للملوثات العضویة الثابتة
إزالة هذل االتفاقیة إلى تأهّدفأ  . POP’s) )الحد من مركبات التى من شأنها التحكم و   2110

باإلضافة .  PCB’s) ومجموعةدي دي تي ( مبیدضمن تت، مادة كیمیائیة )02(َة ِمنا قائمَة أولی
منع  بغرض المماثلةِ أخرى تحمل الخصائص  ساّمةِ  ماویاتتسجیل مواد كیل إلى قوائم اخريَ 

 .استخدامها

 

عن  المسّبق اإلخطاروتختص  -روتردام اتفاقیة -لمواد الكیمیاویةِ ل رىدولیة أخوهناك أتفاقیة 
المواد من قائمة  وحددت هذل االتفاقیة 0991فى منتصف عام  علیها، وقد تمت الموافقة لم ع

ویجب على اى من الدول  . منطقتینفي األقل علي  بشد ة قیدتالكیمیاویِة التي مأِنعتا َأو 
  دولة نامیة، أيإلى االعضاء ارسال إخطار مسبق عن علم فى حالة تصدیر اى من هذل المواد 

ِكنأ تِجبأ َأنا یوَ ی بل  2114وفي عام  .الشحنةَ  ترفض أن عطي إخطاَر مسّبَق إلى الحكومِة التي یأما
 .روتردام حّیز التنفیذ واتفاقیةإستوكهولم  اتفاقیة دخلت

 

 (-FAO فاو) واالغذيةزراعة  لل اأُلمم المّتحدة  منظمة ل اإلتصال كود

دولِي  كود إتصاللوضع  نسخَتها األولى( اوف) واالغذیةزراعِة لل االمم المتحدة منظمةتبنت     
ستعمال الستخدام  2112عام  وتحدیث تمت مراجعت  ثّم . 0985 عام في مبیدات الزراعة وا 
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وخاصة التصدیق ، ةِ المتغیر  ةإطاِر السیاسِة الدولیوالتمشي مع  یةِ الضعِف الرئیس نقاط لَتصحی 
 .روتردام تفاقیةعلى ا

ستعماِل الدولیة والمعاییر  واالغذیةزراعِة لا االمم المتحدة منظمة وتنظم مبیداِت اللتوزیِع وا 
لممارساِت وتشجع ارّوجأ بل توطنیِة  ولوائ  اتتشریعِ  التي ال توجد لدیها للدول، خصوصا  زراعیةال
 َلعبتا شبكةأ . زراعیةمبیداِت الالمضاّدَة على البشِر والبیئِة إرتبطا بمعالجة التأثیراَت القّللأ تأ  تيال
كما , على الكود المعدلَق، یصدّ لتل والدعوةلَترویج هاما دورا  PAN  المبیدات لحد منل عملِ ال

 .اشارت إلي فاعلیة تنفیذل
 

 :GHS العالمي الموحد لتصنيف ووسم الكيماوياتنظام ال

العالمي الموحد لتصنیف ووسم الكیماویات نظام ال المجتمع الدولى ى، تَبنّ 2112 عام في
(GHS .) ّةِ ر و الخط وتحدید مستویاتللتصنیِف الكیمیائِي  مقبوال دولیاسأ هذا النظاِم معیارا  یأؤس 

: تشمللى المواد الكیمیاویِة الخطرِة ویقوم هذا النظام على وضع اكواد موحدة ع.  لالستخدام
نَتِج؛ ومعلومات لاب تعریفخطِر؛ البیانات الوقائیة؛ ال؛ بیانات كلمات دالة  هذل تترجم  للمستهلكمأ

 .المعلومات إلى كل اللغات على ان تكون موحدة
 

لمواد الكیمیاویِة إلى التأكد من المعلومات الخاصة بالمخاطر الفزیائیة وسمیة ا( GHS) یهدف    
 ةمفیدَ تلك المعلومات أیضا  . المواد الكیمیائیة یقومون بتداول واستخدام ونقلإلى أولئك الذین  واضحة

َلعبتا . الكیمیائیِة الوطنیِة الشاملةِ  السالمةمیِة التي َتعاملأ لتَأسیس برامِج لعدید ِمنا الدول النال
ب  عاملأ للَ ( GHS) صیاغِة وتبنيدورا  نشیطا  في  األخرىنظمات بالمشاركة مع المحاداتأ العمال إت
 .لَترویج لتطبیِق ا و  

 

 ،(SAICM سايكم)حلي االتفاقيات والبرامج الدولية للمواد اللكيمياوية والتطبيق المر   
تفاقیات إستوكهولم، Baselاتفاقیات بازل وضعت  للسالمة والمنتدى والحكومي ، روتردام وا 

العالمي الموحد لتصنیف ووسم نظام ال و واالغذیةَ زراعِة لل االمم المتحدة منظمةِ  الكیمیائیة وكود
فرص هیاكل و خرى، األ دولیةِ الكیمیائیِة ال السالمةبرامج  باالضافة إلى( GHS) الكیماویات

 وقد كان . هاّمةِ الالكیمیائیِة  السالمةأهداِف وتطبیق للحكوماِت والمنظمات الغیر حكومیِة لمأَتاَبَعة 
محدودا ولكن اتفق الجمیع على عدم مواجهة المدي العریض لقضایا السالمة  مجاال  لكل برنامج 

وهو  دولى اكثر تماسكا وشموالال ةكیمیائیِ ال ةالسالمبرنامج ل الحاجة تزایدهذا أّدى إلى . الكیمیائیة
   (SAICM) سایكمبرنامج  والتصدیق على لتطویرِ ل التالیةالمرحلَة  ما ادي إلى

 

 :حكومية  الدولية  الغير  اتنمو شبكات  المنظم
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 السالمةالخبرِة المأَتَخّصصِة في قضایا تملك ، منظمات غیر حكومیة الدولفي َبعاض ظهرت 
 .PANالمبیدات للحد من  عملالشبكة ومنها . حدود السبعیناَت والثمانیناتَ وذلك في  الكیمیائیةِ 

مبادراِت أخرى دولیِة  وإتفاقیاِت المواد الكیمیاویَة الثالث  وطبقآ للموافقة على 0991عام في
20.قضیَة مهمَة ومعترف بهَا في العدید ِمنا الدول النامیةِ  تأصبحو 

 
 

حمالت نشیطة فى العدید  بعملالسالم األخضر منظمة ولیة مثل المنظمات البیئیة الدقامت 
دائرة  POP’sوتدخل مجموعة الملوثات العضویة  االتجار بالنفایاتمن الدول النامیة على قضایا 

ستوكهولم  علي ضوء ذلكالمفاوضات مابین الحكومات ، أصبحت فى النهایة إتفاقیات بازل وا 
 مثل من الشبكات العالمیة الجدیدة، مجموعةلظهور و  ،الدولحقیقیة حفزت بذلك العدید من 

الشبكة الدولیة للحد من الملوثات العضویة و  HCWH))صحیة بدون أذى الرعایة مؤسسة ال
((IPEN محارق القمامة لبدائل  االتحاد الدولى(GAIA)  ، شبكة عملBasel وآخرون  .

ت لنشاط المجتمع المدني لتحقیق هذل الشبكات الجدیدة على نشر المعرفة والخبرة وروجساعدت 
في العدید من الدول النامیة كما نما هذا النشاط وانتشر وأصبحت هذل  ةالكیمیائ السالمةأهداف 
 . ثرة أقوى وأكثرؤ الغیر حكومیة قوة م المنظمةالشبكات 

 

 OSPARلجنة 
نمو و  وبظهور ،متعلقة بالمواد الكیمائیة ال دولیةالتفاقیات الا فى الوقت الذي وضعت فی     

تطورات بعض الأیضا   حدثت الدولیة المستجداتومع .  ةالكیمیائی للسالمةحركات المجتمع المدني 
تحالف أقلیمي بین  منظمات غیر حكومیة تتبني  بعملوفى أوروبا الغربیة  الصناعیةفى المناطق 

ثیر على السیاسة ونج   في التأ  ةالسام الملوثاتحملة لحمایة بحر الشمال وبحر البلطیق من 
فى البرتغال فى  أجتمع وزارء البیئة من البلدان االوربیة 0998وفى عام . الحكومیة اإلقلیمیة

 ( SINTRA)وتبنت بیان  يالشرق يالشمال األطلسيالتي تجاور المحیط  OSPARنطاق

                                                
20 20 For more information on the Stockholm Convention see: http://www.pops.int/  
20 For more information on the Stockholm Convention see: http://www.pic.int/  
20 For more information on the FAO Code see: http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/Code/PM_Code.htm  
20 For information from PAN on how civil society can contribute to the implementation of the FAO Code, see: 
http://www.fao-code-action.info/  

; http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.htmlre information on the GHS see: For mo 20

for a presentation of the system see: 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/GHS_presentations/English/hazcom_e.pdf 

 

 
20 IPEN has recently established a GHS working group. Information about it can be found in the February, 2008, 
IPEN Newsletter at: http://www.ipen.org/ipenweb/news.html  
20 See Information on GAIA at: http://www.no-burn.org/  
20 See information on BAN at: http://www.ban.org/ 

http://www.pops.int/
http://www.pic.int/
http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/Code/PM_Code.htm
http://www.fao-code-action.info/
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/GHS_presentations/English/hazcom_e.pdf
http://www.ipen.org/ipenweb/news.html
http://www.no-burn.org/
http://www.ban.org/
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مة تضمن البیان وعد بالعمل لمنع تلوث البیئة البحریة من مجموعة المواد المتراكمة والدائ
قریبة من بأن تلك التجمعات من المواد الخطرة فى البیئة یجب أن تكون  زراءالو  واوض السمیة 

ویجب الوصول .  وقریبة من الصفر للمواد واأللیاف الصناعیة الكمیات االساسیة للمواد الطبیعیة
 .  المواد الخطرة هذلأنبعاثات للحد من  2121عام لتلك االهداف بحلول

 الدوليوبالتي یعكس االتجال  2121نتائج بعیدة المدى سن  بتحدید عام ( SINTRA)تبنى بیان 
 اوروبیةسیاسة لوضع للمواد الكیمیائیة،  واألكثر أهمیة أن  بدأ نقاش  السلیمةة باألدار  القاضي

  .المواد الكیمائیةوربي للتعامل مع اال إلصالحات والتشریعات االیجابیة المهمة من االتحادل
 

قرارقييم تسجيل وت  : المواد الكيمياوية وحظر وا 
والسیاسات مناقشة بلدان المجموعة االوربیة لإلستراتجیة بدأت المفوضیة االوربیة  2110م في عا

الى اقتراع إطار هذا النقاش بین الحكومات وأصحاب الحصص  أدي .الكیمیائیة للمواد المستقبلیة
المواد فى  والتحكمویر الجیل األول للتشریع الجدید التنظیمي الستبدال وتط يألتحاد األوربل

وقد تعلم من الضعف والخبرات وحاالت فشل التشریع . في السبعینات ی تبن تمالكیمیاویة الذي 
نظام سیطرة فعال وأكثر كفاءة أعطى التشریع   سسؤ قترحت المفوضیة االوربیة مأو .  السابق

 .وتفویض وتقیید المواد الكیماویةم ویهدف الى تسجیل وتقیی (REACH)المقترع حدیثا أسم 
 

دعم من الصحیة فى أوربا الى شن حملة ب وبدأ تحالف المنظمات الغیر حكومیة البیئیة والهیئات 
دخل  و،  2116بالشكل الجید فى عام  (REACH)وتبنى وظهر فى النهایة برنامج أخرى دول

ونجحت المنظمات البیئیة .  ة ینظر بأهتمام أكثر للصحة العام والذي. 2117حیز التنفیذ فى 
 الدولثر على اإلصالحات المماثلة فى ؤ ویجب أن ی ي مهموأساس يغیر الحكومیة كْصالع سیاس

عیوب اللتعامل مع المواد الكیماویة و یصح  العدید من والتشریع لاالخرى والوصول بنموذج جدید 
تشریع اإلمكانیة ولهذا ى السبعینات ، ت فأللتشریع والرقابة على المواد الكیمیائیة التي بد ةالسابق

 . للكیماویاتلتقلیل وتفادى مخاطر المستقبل بسبب التعرض 
 

 قانون الحماية البيئى الكندى 
قییم تأن یتم حدوث  ووجدت ضرورةاالخرى وتغیرت النظرة أیضا   الدولفى بدأت اإلصالحات   

یلزم الذي  0999ایة البیئى الكندى عام وبالفعل صدر قانون الحم. إلستخدامات المواد الكیمیائیة 
مادة  4,300 على الجهدهذا أفرز و الحكومة لتصنیف وتمییز المواد الدائمة والمتراكمة والسامة 

 .دارة المواد الكیمیائیة  فى كندا إلأطالق خطة  وأدى ذلك الى تتطلب عمال أخر
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  ىاإلستراتجي النهج
 سایكمكل شى ساعدت لوضع المرحلة لتبنى برنامج قبل و أعادت األحداث حسابات تاریخیة     

فى  وثبتظمات األخرى نالغیر حكومیة والعدید من الم نظماتالم بْقرار هامةوأصب  قوة دافعة 
فترة  فى المواد الكیمیاویة استخدام وتداوللحد من اتعلیمات لالجیل األول  أن الدولالعدید من 
إنشاء برامج جدیدة مقبول عالمیآ ویواكب نموذج  أصب  غیر مؤثر وفاشل لذلك كانالسبعینات 

 غرب فىمبنیا على الخبرات التى توفرت  للسیطرة على مخاطر الكیماویات 20عالمي للقرن 
ولون الحكومیون والمنظمات ئعتراف من قبل المسلالأوروبا وأماكن أخرى، كانت القوة الدافعة 
للمواد  السلیمةسیاسات وأستراتجییات اإلدارة اء أن انشالغیر حكومیة في العدید من الدول النامیة 

 .الكیمیائیة في بلدانهم  السالمة للتقدم بأهداف الجهوددعم  تساعد فىعالمیا الكیماویة والموثقة
 
، في جوهانسبیرغ حیث َتبّنى 2112عام  WSSD) )  -التنمیة المستدامة -القّمة العالمیةعقدت  

هذل الخطِة َتضّمنتا قسم . عمل تنفیذیة للتنمیة المستدامة خطةِ  القّمَة العالمیةَ في رؤساَء الدول 
نظرة الاإلدارِة الصحیحِة للمواد الكیمیاویِة، وَدعتا الحكوماِت بشكل مأحّدد لَتطویر  للتعامل مع

 امجرنب للتنمیة المستدامةالقّمة العالمیة  وتبنت(.سایكم)إستراتیجیة إلى إدارِة المواد الكیمیاویِة الدولیِة 
  :وهو  هدَف عالمَي طموعَ و َس اَأسّ كباني على اإلستنتاجاِت واألولویاِت الذي َ   سایكم

 
 دنىاألحّد ل الوصولالطرِق التي تأؤّدي إلى ب الكیمیائیةالمواد إنتاج واستعمال  ،2121بحلول ال 

 ."والبیئةِ  على صحِة اإلنسان الضارةالتأثیراِت  من
 

بیئِة ، بالتعاون للبرنامج األأمم المّتحدِة  تبني ، للتنمیة المستدامةلعالمیِة ِمنا القّمِة اوبناء على طلب 
دأِعیتا كما . سایكمبرنامج  لتطبیقخرى، سلسلة اإلجتماعاِت األالحكومات و  األهلیة منظماتالمع 

َشاَرَكة   ممثليدولي ِمنا المؤتمر المما ادي إلى انعقاد وشأّجعتا المنظمات الغیر حكومیة للمأ
شباِط، /فبرایر  دبي  الذي عقد فى سایكملَتبّني المصلحة وأصحاِب حكومییِن وال لمجتمع المدنيا

2116.21 
                                                

21
  

21 The OSPAR Commission represents the 15 contracting Parties to the OSPAR Convention which combines and up-
dates the 1972 Oslo Convention on dumping waste at sea and the 1974 Paris Convention on land-based sources of 
marine pollution, See: http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html  
21 See the Sintra Statement of Environment Ministers meeting within the framework of the OSPAR Commission for 
the Protection of the Marine Environment of the North East Atlantic at: 
http://www.ospar.org/eng/html/md/sintra.htm   

; For an NGO it/reach/http://ecb.jrc.: Official European Union information on REACH can be found at  21

perspective on REACH, see Navigating REACH: an Activists Guide to Using and Improving  the New EU Chemical 

. The full text of REACH can be found at: ch.pdfhttp://www.wecf.eu/cms/download/2007/navi_reaat: Legislation 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:EN:PDF-http://eur 

http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html
http://www.ospar.org/eng/html/md/sintra.htm
http://ecb.jrc.it/reach/
http://www.wecf.eu/cms/download/2007/navi_reach.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:EN:PDF
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  تفصيليوصف : (سايكم)برنامج  .4

   

، و لقد تم االتفاق ادولي للمواد الكيمياوية   السليمةإطاُر سياسة  لتَبّني اإلدارة   وه اإلستراتيجي النهج

في  والذي عقد َ ، (ICCM-1)دارة  المواد الكيمياوية  الدولي األول إل باالجماع عليها في المؤتمر

ْن  وممثليصحة  الالب يَئة ، وزراء راء َوز بمشاركة وحضور 2116فبرايرشباط  /دبي  011أكثر م 

 .القرار   تخا ال باألضافة الي المهتمين بهذا الشأنحكومة 

 

الكيمياوية  ،  لموادلِ   الدولية دارة  إللدبي  إعالن: ثالثة نصوص  رئيسية   سايكمبرنامج  يَْشملُ 

 سايكمو لقد تم تأسيس سكرتارية برنامج . العمل الدوليه    ةوخط الجامعة للسياسات ستراتيجية األ

كذلك تم تأسيس برنامج محدد للَدعوة إلى اإلجتماعات  وللُمَساَعَدة في التطبيق ؛ وبغرض الترتيب 

 .يل بسيط لمساعدة الدول النامية لبدء تطبيق البرنامجبتمو ية سريعة اكبد سايكمالوقت ل

 

 : سايكمعمل برنامج  مجال

إلتزام  ، وهوبمثابةُ  األستراتيجية الجامعة للسياساتمجال واسع كما هو مفصل في  سايكمول

مثل التعّرض  إلى حتي ال ي،الدولفي ُكّل   للكيماويات السليمةدارة للوصول لإلحكومات  العالَم ل

ليس  سايكمو برنامج . صحة  اإلنسان  والبيئة  ل ضررَ  أىالكيمياوية الزراعية والصناعية  المواد

 .زئبق  الكادميوم  والو رصاص  أيضا المعادَن الساّمةَ ً مثل ال لكن و صناعيةَ فقط،معنيا بالكيماويات ال

 حل اصياغة مرا و في كل مراحل  دورة  حياته للكيماويات السليمةاإلدارة ب سايكمهتم برنامج يو

، و يضمن  لك امكانية المواد الكيمياوية  إنتاج  وإستخدام  لطرق   والدوليةإلصالحات  الوطنية  ا

 ات  المواد الكيمياوية  هذه  خدامَ إنتاَج وإستو التخلص التدريجى و الحد من  اإلجراءات  لَمْنع

، العُ  أن َس آلياَت لضمانيّستأ سايكمنظام  تطبيق و يستلزم  .الخطورة ن وعاّمة يمزارعوالّمال 

المواد  كللت  بيئيَ المهنَي أَو اللتعّرَض لمراض  أَو وفيّات  كنتيجة األو العلل الناس لَْن يَعانوا من 

 .الكيمياوية  

 

                                                                                                                                         

 
21 For information on Canada’s Chemicals Management Plan see: 

http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/index_e.html  
21 See 2002 WSSD Johannesburg Plan of Implementation, paragraph 23 
at:  http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POIChapter3.htm  
 

 

http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/index_e.html
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POIChapter3.htm
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النفايات الخطرة   من انتاجَ قلُّل تُ تفادى أَوتَ ي تَسيُرّوُج للممارسات  ال للبرنامج تطبيق الجيدان ال

.ناتجةنفايات خطرة  ألية سات  التي تَتطّلُب المعالجةَ الصحيحةَ باإلضافة إلى السيا
22

 

 

 فتتي الُمنتَجتتتات    موجتتودة الالمتتواد الكيمياويتتتة  لتتى مكمتتتن خطتتورة إالنظتتر  ستتتايكملفتتت برنتتامج يُ    

ستتبَّب يْن أيُْمك تتُن  التتتي  المنتجتتات اإلستتتهالكية  وحظتتر هتتذه  لتنبيتتها ضتترورةيَقتتترُ   األستتتهالكية و

األدارة الستليمة  ضترورةالتنبيته التي   سايكموال ينسى برنامج . ضارة  ة  يتأثيرات  صح ا لهالتعّرَض 

ألن أكثتتتر المنتجتتتات اإلستتتتهالكية الحديثتتتة  تَحتتتتوي مكّونتتتاَت  و  لتتتك 6والتجاريتتتة   منزليتتتة  للنفايتتتات  ال

 .فات، متتواد الصتتقة، أصتتبام أَو معتتادن ستتاّمة، إضتتا(بالستتتيك)كيميائيتتةَ مثتتل المركبتتات الكيميائيتتة 

لتم يتتم  إ ا  ي خطتورة ستاهَم فتي تلتوس  ستام  تُ ْمك تُن أَْن فانهتا يُ عندما تُصبُح هذه الُمنتَجتات  نفايتاَت، و

 .التخلص اآلمن والسليم منها

 

ان  ستتمات العمتتَل و األمتتة و البيئيتتة ، وقتصتتادية واإلاإلجتماعيتت الجوانتتب ُكتتلّ  ستتايكمشتتمل برنتتامج ي

 .مجال واسع جداً   ىُجهُد عالمُي طموُ   سايكمان برنامج  .الكيميائي  

 

  سايكمبرنامج أهداف 

 مراحلهتتافتتي كافتتة  الستتليمة للكيماويتتاتإلدارةَ يتتتم الوصتتول لتت أَنْ  اإلستتتراتيجي التتنهجَف العتتام  الهتتد 

ِ  رّ التتأثيرات  الضتا بطترق تقلتل كيمياوية المواد و أن يكون انتاج و استخدام ال، 2121عام  بحلول ة 

، و .الى حدودها الدنيا على صحة  اإلنسان  والبيئة   خمسة  سايكميضم برنامج إلْنجاز هذا الهدف  العام 

 :هدف العام  ال منبثقة من هذاأهداف  

  تقليل المخاطر 

 معلوماتالمعرفة وال 

 السيطرة. 

  تقنيات و التعاون القدرالبناء. 

 تجار الدولى غير المشروع اإل . 

  

 لتقليل المخاطر  البرنامج أهداف 

ْن التعّرض  الكيميتائي  ل انشطة البرامجُكّل  تهدف ماية صحة  اإلنسان  والبيئة  م   تنتدرج تحتت مستمىح 

 :تَتضّمُن التالي و ."الحد من المخاطر فعاليات"

 

                                                
22 22 The documents and resolutions adopted at the Dubai ICCM are available in all six United Nations languages 

and can be downloaded at: http://www.chem.unep.ch/saicm/SAICM%20texts/SAICM%20documents.htm 

http://www.chem.unep.ch/saicm/SAICM%20texts/SAICM%20documents.htm
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  َتُب أَْن يُْؤَختذ فتي ف تَتعلُّق بالمواد الكيمياوية  الضاّرةً،من قبل المجتمع قراراَت  تم اتخا ُ عندما ي يَج 

 معرضتينو التتأثرا كثتر األ ، خصوصتاً أولئتكتهمياحمتل الحسبان حاجات البشر  واألنظمة البيئية

 .للتعّرض  

  ُب أَْن تُطبَّق تُب كمتا ة  يوشتفّاف وشتموليةة  اءكفتوبطترق  فّعالتة  بمخاطر الإستراتيجيات إدارة  يَج  يَج 

 . البيئية  وتحليل  إقتصتادي  وإجتمتاعي  مالئتم   لصحة  والتأثيرات  لعلمي   فَْهم مستندة على أَْن تَُكونَ 

ُب أَْن تُستَهدَف إْنجاز منع  التلوس  وتخفيض  الخط  .تها  وإزال ة  روهذه اإلستراتيجيات  يَج 

 ةَ صتحة  اإلنستان  والبيئتة  وصتعبعلتي  اَ ، المتواد الكيمياويتة التتي تُشتّكُل خطتر2121َستنَة  حلتول ب 

الكيميائيتتة التتتي تُشتتّكُل مثتتل هتتذه  خداماتاإلستتت كمتتا أن   .بعتتد  لتتكَ  نتتتجتُ يجتتب أن  ال  ًالمعالجتتة

  .لتلك األغراض   تستخدم َال يجب بعد أن  مخاطر  ال

 تستعصتتي علتتي المعالجتتة  اَ شتتّكَل أخطتتارتُ  يتتة والتتتى وتكتتون لهتتا األول المتتواد الكيمياويتتة التتتي

التتي تتؤدى أَومسترطنة المتواد الكيمياويتة ال  ؛ابتتة التراكمية الث ساّمةال الحيوية  موادال:  تَتضّمنُ 

. ة  أو اإلفرازيتة  يتعااألنظمتة  العصتبية  أو المنلها تأثير ضار علتي ي التو لحدوس طفرات جينية أَ 

إهتمتام عتالمي؛ المتواد الكيمياويتة لهتا زئبق ومواد كيمياوية أخترى الالملوثات العضوية الثابتة و

؛ المتعتددة  واألستتخدامات إلستعماالت  لخضُع و تلك التى تُ ؛ كبيرة  م  احجة بأستعملالمأَو  ةْ نتجالم

 .المستوى الوطني    ات االهتمام علىومواد كيمياوية أخرى 

 تطبيتتق  و  باالحتيتاط لمبتدأ األختتذ ولويتتة  األ إعتبتارو اءعطتإو تطبيتتقتقلتل المختتاطر يجتب  يهتدف 

تبُ متا َكي  .أوال  اإلجتراءات  الوقائيتة  مثتل منتع  التلتوس   بعض َر بتدائل صتحيحة وأكثتر يّطتوتُ ِْ  ج 

، المقلقتة لمتواد الكيمياويتة  لل ائبتد  6 نظتفَ ألأ  نتتاجَ ألتضتّمَن إوتَ  هاَ َدعمتشجيعها و أماناً بيئياً ، وّ 

 .كيميائية غير وبدائل 

 

  

  لمعلوماَت والمعرفةَ ـ ل سايكم أهداف

 :تاليال سايكمعن برنامج معلومات  التَتضّمُن األهداُف ومعرفةُ 

  ُب أَْن التعامتل  يتستنى كافيتةَ ْلكتي ادارتهتاَ المواد الكيمياويتةَ و ن   معلومات عالمعرفة والُكون تَ يَج 

 .دورة حياتها مراحلها و أشكالهابسالمة في كافة  األمن معها  

  ُب أَْن تَُكوَن تُب أَْن تُنْ  شتأنُكتّل أصتحاا اللالمتواد الكيمياويتة  متتوفرةَ  عتنمعلومتات اليَج  َشتَر ويَج 

ُب أَْن تَتضّمَن معلوماَت  و. المناسبةللغات  با  ها، إستتعمالاإنتاجهت: كيمياويتة المادة كافية عن اليَج 

ُب أَْن تَتضّمنَ  و.  دورة حياتها و فتي المضافة المواد الكيمياوية   نمعلوماَت مالئمةَ  ع أيضا  يَج 

تتت عتتتنمعلومتتتات هتتتذه ال   .الُمنتَجتتتات   ُب أَْن تَُكتتتوَن مالئمتتتةَ وكافيتتتةَ وستتتهلة المتتتواد الكيمياويتتتة  يَج 
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تُب أَنْ  و. شتأنحاجتات  ُكتّل أصتحاا ال تغطياإلستعماَل وسهلة الوصوَل ومتوفرةَ  تعنتي هتذه  يَج 

المحتملتة؛  ا؛ إستتعماالتهخصائصتها ؛ الكيميائيتة صتحةَ  اإلنستاَن والتتأثيراَت البيئيتةَ المعلومات ب

 .الوقائية و ةنظامياإلجراءات ال

 

  َحمايتةَ اإلعتالن التجتاري الستّري   أحيانتا التعليمات  الوطنية  يَتطلّبتان  و عترُف بأّن القوانين  بينما ي

 لتتدى ة  المتواد الكيمياويتتة  المتتوفر عتنمعلومتتات  لكتن الصتناعية ، المعرفتتة  حتق  الو  معلومتات  الو

ُب أْن تَعو ،شأنأصحاا  ال  .تبَر سّريةالتي تَتعلُّق بصحة وسالمة  البشر  والبيئة  ال يَج 

 

  تتُب  نستتان  وتَقيتتيم تتتأثيرات  المتتواد الكيمياويتتة  علتتى األ تحديتتدستترعة البحتتع العلمتتي لب ليّتتعجالتُ يَج 

ُب أَْن يُجري البحع والتطوير على تقنيات  السيطرة  الكيميائية  وعلى تطوير  المواد و  .والبيئة   يَج 

 .غير كيمياويةواد لم نظف وبدائل األتقنيات وال الكيمياوية  األكثر أماناً،

 

  ُب عن التأثيرات المختلفة لالتجاهات و الموارد المتاحتة للتطتوير معلومات المعرفة والريطوّ تُ يَج 

 .المستمر المرتبط  عن سوء إدارة المواد الكيميائية  ات االهتمام على المستوى العالمى

 

 اإلدارةـ  سايكمأهداف 

 :التالي ةبالسيطرـ  المتعلقة  سايكمتَتضّمُن أهداُف 

 

  تتُب أَْن تَُكتتوَن اآلليتتات الدوليتتة واإلقليميتتة والوطنيتتة والتتتي تُستتتَعمُل دارة  المتتواد الكيمياويتتة  إليَج 

تتتُب أَْن يَْضتتتمنوا  ةوفّعالتتت ة ءاكفتتت ات و ةوشتتتفّاف ةومتماستتتك ة، شتتتاملالقطاعتتتات متعتتتددة ، و يَج 

 .مسؤليةَ ال

 

  ُب تْن  ى ومتن مياويتة   ضتمن ُكتّل قطتاع كيالمتواد اآلمنة للالسليمة و دارةالإ تشجيعَ يَج  العالقتة م 

تتْن الحكومتتتة  قَتتتْد تَتضتتّمُن، . )الحكومتتة   اآلختتترين، وزارات البيئتتتة   دونقطاعتتتات  ات العالقتتتة م 

تتُب أَْن تَْفتترَض  و.  (تطتتوير  الصتتناعة  والو ، عمتتل  الزراعتتة  والصتتحة  والو حكومتتات بتترامَج اليَج 

تْن ُكتّل  متكاملةَ إضافة إلتى  لتك إلدارة  المتواد تلتك الكيمياويتة  الصتحيحة  التتي تَتضتّمُن ممثلتين م 

 .القطاعات  ات العالقة

  ُب أَْن تُطبَّق  .بكتل حتزم إدارةَ المتواد الكيمياويتة  وتنفتذَ بِ   المعنيةوطنية التعليمات القوانين واليَج 

تتبُ كمتتا  البيئيتتة  المستتؤولية   أصتتحااأولئتتك  مشتتتمال أنظمتتة اإلنضتتباط  ات العالقتتة ،  تشتتجيع يَج 

 .واإلجتماعية  المتعلّقة بالشركات  
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  َُب أَْن تَتعاون َمْنتع  متن أجتل ْالمختلفة  في تبتادل  المعلومتات   ات العالقتة   الدول الجمارك فى  يَج 

 .لمنتجات الكيماوية الخطرة  ل مشروع المرور  الدولي  الغير 

 

  ُب أَْن تُعطي  يتة  فتي إتّختا  القترارات  التنظيمناشتطا دورا هاما و ُكّل قطاعات المجتمع المدني يَج 

، خصوصتتافيمتتتا ي  غيرهتتا  و  ،والستتتكان األصتتتليين ُعّمتتتال الن ستتتاء، الًِ  تعلّتتتُق باألمتتتان  الكيميتتتائي 

تُب أَْن يَتعتاون ْنجتاز إدارة  المتواد الكيمياويتة  إلا والحكومات، القطاع الخاّص والمجتمع المدني يَج 

 .قليمية  والوطنية  الصحيحة  في المستويات العالمية  واإل

 

 ُب أَْن التجارية وال سياساتال  .بشكل متبادلومساعدةَ  تَُكوَن متكاملةبيئية يَج 

 

  اتقدرالبناء ل سايكم أهداف

 :التالي و بناء القدرات تعاون  التقنيال تَتضّمُن أهدافُ 
 

  ُب أَْن تَُحّسَن ، حستب الحاجتة، التدولُكتّل للمواد الكيمياوية  في  السليمةوطنية لإلدارة  القدرة اليَج 

إستتتراتيجيات بنتتاء . التتتي تمتتر اقتصتتاديتها بحالتتة انتتقتتال التتدولخصوصتتاً فتتي التتدول الناميتتة  و

ُب أَْن تُطّوَر وتُطبَّق و اتقدرال  .تعاوَن بين ُكّل البلدان يجب تشجيع ال المستمرة يَج 
 

  ْتتُب أَن بنتتد  التقنيتتة  المالئمتتة   بمتتا فتتى  لتتك ، تتتدعم ؤّستتَس أَوتُ  شتتراكات وآليتتات للتعتتاون  التقنتتي  يَج 

 .والنظيفة  

  تُب أَْن  اتقدرالبناء ولويتة فتي إستتراتيجيات  يكتون لته األ لإلدارة  الصحيحة  للمواد الكيمياوية  يَج 

بُ . جتماعية  و اإل قتصادية  اإل تنميةال  التنميتة المستتدامةإستتراتيجيات   األخذ فى األعتبار أن و يَج 

متعلقتتة القضتتايا ال ان .التتدولوإستتتراتيجيات  مستتاعدة   الفقتتر  تخفتتيض   تيجية  إستتتراهتتي  الوطنيتتة  

ُب أَْن تُصبَح جزء ْن السياسة  الوطنية   اَ مهم اَ بالمواد الكيمياويةَ يَج   .م 

  ُْب أَن مالئتم متن ال خدامستتألإولَعَمتل ل ى  إلقتصتاد  اإلنتقتالاناميتة وبلتدان الدول التشتّجَع تُ ساعَد وتُ  يَج 

ن ق بل  وخبرات أَّسسَ على رة  المواد الكيمياوية  نما ج  إدا  .األخرى والمنظمات  الدولية   الدولم 

  تتُب أَْن منظمتتات متعتتددة األطتتراف وممثلتتون ال،  للجهتتات المانحتتةيتتتم التبصتتير والتوضتتيح يَج 

 .تنمية المستدامة الو ر  تخفيض  الفقبصلة  األمان  الكيميائي  بمعنيون آخرون 

 

 تجار غير المشروع فى النقلاإل سايكم أهداف

  ة و المحظتتورة  ستتامّ ة و الخطتترللمتتواد الكيماويتتة ال األتجتتار التتدولي الغيتتر مشتتروعيجتتب منتتع .

 .نفاياتالمرّكبات ، والخلطات  والهذا الُمنتَجاَت التي تَْدمُج هذه المواد الكيمياوية  ويَتضّمُن و
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 المتعّددة الجوانب  الحالية  التي تُخاطُب منَع  آلليات  في اإلتّفاقاتلقليمي ألمحلي وإالتطبيق ال دعم

 .المرور  الدولي  الغير شرعي  

 

  للمنتع  وستيطرة  المترور  التدولي  الغيتر  ى  قدرة الدول النامية  وبلتدان  اإلقتصتاد اإلنتقتاليجب تقوية

 .معلومات  تشجيع تبادل الو  مشروع

 

  عتبارات الماليةاإلـ  سايكم

 ستايكمبرنتامج بتأّن تطبيتَق  -دبتي  - سايكم  (ICCM)دارة المواد الكيميائية المؤتمر الدولي إل وافق

تتْن التتدعم المتتاليالمصتتادر  الحاليتتة  والج الستتتخدام َستتيَحتاُج  للتتدول الناميتتة ، خصوصتتاً التتدول   ديتتدة  م 

 .2121ّ عام سايكم هدف  بُوُصول الالصغيرة َ، إلْحراز التقّدم  نحو  رالناميةاألقل تطورا والجز

 عل ، شتّجُع تُ  ال بتد أن  ى  اإلقتصتاد  اإلنتقتال حكومات الدول الناميتة  وبلتدان  فان ي المستوى الوطني 

تبُ  كمتا.  ات العالقتة   ستتراتيجيات  الخطط  وإالالبرامج  الوطنية  و ضمن سايكمأهداف   دماجال  يَج 

تطبيتق  أهتداف  ب ستراعتعتزى التى اال التغييرات  التذي قَتدْ  حديدقوانيَن وسياساَت وتعليماَت لتَ  سن

تتبُ  و. مطلتتوا  لتمويتتل الا تقيتتيم   ة ضتتمنمت ، ستتايكم  شتتملُ السياستتاَت  التتتي قَتتْد تَ إقامتتة وتبنتتي  يَج 

 ةضتتمنمتى تَْغطيتتة كلفتتة  إدارة  المتتواد الكيمياويتتة  الصتتحيحة ، فتتقتصتتاديةَ للُمَستتاَعَدة اإل االدوات

 .ألقتصاديةومساهمة القطاع الخاص والصكوك ا ياتاآللتكلفة  إعتبار  

 

  تتتُب أَْن  ستتتايكمتطبيتتتق المتعتتتدد و لتطتتتوير  المشتتتترك ل الثنتتتائى تعتتتاون  الأهتتتداف   يتتتدمج ضتتتمنيَج 

الوثتتائق  الوطنيتتة   ات  متتع  ستتايكمتطبيتتَق أهتتداف   أن تتتدمج ُلتتدول الناميتتة و يمكتتن ل . األطتتراف   

أَْن   الممتولين يجب علتى  ،هذه الطلبات  و استجابة ل. التطوير   دعم  العالقة  التي تُؤثُّر على تعاون  

 .لدعم التنمية المستدامةَ  التعاون الثنائيوكالة  لعناصَر مهمةَ  يكونواَ ل كي  سايكميَْعرفوا أهداَف 

   لتَْضمين  ة  ْدعومَ  ية الحكومغير منظمات  الو التمويل  وكاالت األُمم المتّحدة  المتخصصة وبرامج

 .معهم الئما يتُ مبهم، أهداف  النظرة  اإلستراتيجية  ضمن نشاطات  

 

  َتَأستيس علتىْ  تفتاقتتم اإل،  ستايكماألوليتة  لتطبيتق  أهتداف   القتدرات بنتاءَم نشاطاَت يْدعمن أجل ت 

وقتت وقَتتْد يَتضتتّمُن ال محتتدودتمويتل تطتتوعى هتتذا البرنتامج  يَحتتتوي . ستريع البتتدء ستتايكمبرنتامج 

 .متعدد األطراَف  الو ىَ ثنائمن التعاون ال أشكاَل أخرى

 

  التنفيذ وتقييم التقدم المحرزِ ـ  سايكم طبيقت 
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 ستايكمبرنتامج تطبيتق  وترتيبتات مؤسستاتية لتَدْعم  ـ دبتى ـ  المؤتمر الدولى الدارة الكيماوياتُ  وضع

 :و لقد تم االتفاق على ما يأتى ،المحرز التقّدم   وتقييم

 

  قَتتْد و . ات المؤسستتية قتتدرالب نتتاء تَْمكتتين لال ضتترورية وهتتي يُْمك تتُن أَْن يَْبتتدأَ بمرحلتتة   ستتايكمتطبيتتق

 ستايكمبرنتامج  خطتة تطبيتق  لالعالقتة ،  ى و المصتلحةاا  حصتأ راك  التطتويَر، بإشت لك يَتضّمُن 

تتُب أَْن تَأْختتَذ فتتي الحستتبان . التتوطنى  المالمتتح الوطنيتتةو حتتاليَ الوطنَي التتتشتتريَع الهتتذه الخطتتة  يَج 

وقتتد . ظتتروف  الحاجتتات  والولويتتات  واألفجتتوات  والو الشتتأناا  حصتتأعمتتل ومبتتادرات الوخطتتط 

مراحتتل ب كمتتا يجتتب التركيتتز الحقتتا.رُ يّتُطتتوال بعتتضاإلقليميتتة أيضتتاً  ستتايكمخطتتط تطبيتتق  تتطلتب 

 .ومحددةتَطبيق خطط  عمل 

 القطتاع الختاص دوليتة والماليتة المؤسستات ال البتد متن تشتجيع، يتة الحكوموالهيئتات  منظمات ال

  بيتتتنهم وبتتتين  ةركاشتتتالحتتتع علتتتي الموعملهتتتم لير  خطتتتط  لتتتَدْعم هتتتذه النشتتتاطات  وإلعت بتتتار تطتتتو

 .سايكممساندةً تطبيق  لأصحاا المصلحة والمهتمين بالشأن 

  تتتُب أَْن أَو  ات  وزار ات صتتتلة بتتتال قاعتتتدة علتتتى ستتتايكمُكتتتّل حكومتتتة الترتيبتتتاَت لتَطبيتتتق  تتتتنظميَج 

ُكتتّل كتتذلك  ولشتتأن و المهتمتتين با ينطنيالتتون يُكتتّل اإلداريتتيكتتون هنتتاك تمثيتتل ل مؤسستتاَت لكتتيال

تُب أَْن تُعتيَّن نقطتة   و .معنيةُ ال األجهزة ، قوميتاً وعالميتاً، ُكتّل حكومتة يَج  اتصتال لتَسهيل اإلتصتال 

ضتمن يل كقناةَ فّعالةَ لإلتصال  على أمور  النظترة  اإلستتراتيجية ، عمللمركزية إستراتيجية  وطنية  

 .إلجتماعاتَ  لك الدعوات  للُمَشاَرَكة في نشر  المعلوماَت وا

 التتتتتنهج َستتتتتيَجتمُع بشتتتتتكل دوري ويَفتتتتتترُض مراجعتتتتتاَت  المتتتتؤتمر التتتتتدولى الدارة الكيماويتتتتتات

ْن ُكلّ و سيقوم بتس. ىاإلستراتيجي التقتّدم  فتي تطبيتق  بشتأن ن يالمعنيتالشتأن  أصحاا لُم التقاريَر م 

َستيَتّخُذ و كتذلك . 2121 بحلتول عتام هتدف  تحقيتق ال لبيان مدى التقتدم نحتوّ تطبيًق الَم يقيّتُ و سايكم

. ويُجتتتّدُد النظتتترةَ حستتتب الضتتترورة و تحديتتتد األولويتتتاتُ  برمجتتتة،و الستتتتراتيجيةَ، األقتتراراَت ال

 (ستتايكم) لبرنتتامج تَمويتتلال وكفايتتة  داَء األيُّم قيتتلتُ َستتيَجتمُع  المتتؤتمر التتدولى الدارة الكيماويتتات

و ستتيقوم أيضتتا . ستتايكم رية   لتطبيتتق  المصتتادر  الماليتتة  والتقنيتتة  الضتترو تتتوافروَستتيَْعمُل لضتتمان 

المتؤتمر جلستات . أيضتاً فتي تطبيتق  النظترة  اإلستتراتيجية   شأنُج إلشتراك  ُكّل أصحاا اليروّ بالتُ 

 2121و 62105 62102 2119فتتي  التتدولى الدارة الكيماويتتات متتن المقتترر األجتمتتاع التتدوري 

 .غير  لك   المؤتمريقررمالم 

  َسيَستتتعمُل طتترَق  (ستتايكم)تطبيتتق  فتتان ، ُلتتدولى الدارة الكيماويتتاتالمتتؤتمر ابتتين إجتماعتتات  متتا

اإلقليميتة  ستايكمإجتماعتات  و سوف تعقتد  .متعلقة بالقطاعات وأصحاا الشأنمفتوحة ومتعددة 
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  ستايكمل تحضتير لإلجتماعتات  المستتقبلية  و لل، ستايكمنشتاطات   فتى والمشتاركة مستاهمةً الُل يّسهلتُ 

 ستايكمتطبيتق  فتى تقتّدَم متدى الهذه اإلجتماعات  َستتُراجُع  . ومات  اإلقليمية  تبادل الخبرة  والمعللو

تستتهيل  ؛ وشتتأنُكتتّل أصتتحاا الالتتى تطبيتتق  لل ةً قليميتتو ستتتمدها بالتوجيهتتات اإل المنتتاطق ؛ داختتل

 .اتستراتيجياإلتقنيةً وتبادل المعلوماَت والُمناقشاَت اجراءات ال
 

  وبتاألخص الحكوميتة  منظمتات  الزء  الهتام  علتى نشتاطات  يَعتمتُد فتي الجتسوف  سايكمتطبيق ان 

إلدارة  الصتتحيحة  ايُشتتاركان  فتتي برنتتامج   اللتتذان ة  مراقبتتالالستتبع ومنظمتتتي  اءعضتتمنظمتتات  األال

للزراعتتتة  االمتتتم المتحتتتدة منظمتتتة: هتتتم IOMC))إّن أعضتتتاء .  IOMC)) للمتتتواد الكيمياويتتتة  

؛ منظمتتتتة التعتتتتاون والتنميتتتتة اإلقتصتتتتادية (ILO)؛ منظمتتتتة العمتتتتل  الدوليتتتتة  (FAO)ألغذيتتتتة و

(OECD) َللبيئتتة ؛ برنتتامج  األُمتتم المتّحتتدة (UNEP) َتنميتتة الصتتناعية  لل ؛ منظمتتة األُمتتم المتّحتتدة

(UNIDO) َلتتدريب والبحتع  ل؛ معهد األُمتم المتّحتدة(UNITAR) ؛ ومنظمتة الصتحة العالميتة

(WHO) ألمتتتم المتحتتتدة ل األنمتتتائيبرنتتتامج همتتتا  تتتتانَ المراقب انمنظمتتتتوال؛(UNDP ) والبنتتتك

      (WB).      الدولي
 

  مقّرهتتا برنتتامج األُمتتم المتّحتتدة  و،  المتتؤتمر التتدولى الدارة الكيماويتتات ستتوف تقتتوم ستتكرتارية 

 بمتا فتي  لتك ستايكمالتحضتيرية لل اعمتاألو المتؤتمرُل إجتماعتاَت يَّسهـ  بت مكتب  جنيفـ ، للبيئة

 لتعاون مع العديتد متن أصتحاا الشتأن المشتاركينبإ ستقوم األمانةُ  و. اإلقليمية سايكم إجتماعات  

 صتيانة   شتبكة أصتحاا  و ستتقوم أيضتا بتشتجيع تأستيس و . (سايكم )توصياتَ التقاريَر وال َوْنشرُ 

 .يةالدوليات الوطنية و االقليمية والمستوعلي  (سايكمل)الشأن 
 

   سايكمل الدوليةالعمل  خطة

علتى أصتحاا  تعتينُ ي التتى درُج النشتاطات  تُ  توجيه  دالئل و وثيقة هىلعمل  ل الدولية  سايكمخطة ان 

لرصتد للتطتوير   قابلتةأداة عاملتة  َستتَُكوُن  ىهتو . ستايكم قَ يّتطبتُ  ضعوها فى أ هانهم عنتدأَْن يالشأن 

 .متغيرةَ ال الحالية و اجاتَ تيحاال

ضتمن و  .ستايكمتطبيتق  بصتلة   ات   منطقةَ عمتل   86 ى نسيجا مكونا منُ عمل  تَحتوللالخطة الشاملة 

، تُميُّز  َمتع  قائمتة  انشتاطاَت ُمقتََرحتةَ معيّنتةَ ستوي، وتتضتمن الدوليتةالخطتة وتوضتع ُكّل منطقة عمل 

فتتي و  . مؤشتترات ستتمات  التطبيتتَق والتقتتّدمَ و، األطتتر الزمنيتتة  هتتداف وبهتتا األ ة محتتدد، المنفتتذين 

نْ تكون نسيجا ي المجموع ، تُميُّز الخطة الشاملةَ   .سايكمتطبيق  ل  مقتر   نشاط 278  م 
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تتْن خطتتة  لمتتداخل  العمتتل  ال يُْمكتتن أْن تُلّختتَص  متتن األنشتتطة  278 الشتتاملة    ستتايكمالقائمتتة الكاملتتة م 

 من قبتلهتمام  تحظى باإلالشاملة  للعمل  قَْد   سايكممدعومة من قبل خطة الالنشاطات التالية . بسهولة

 :المدني والمنظمات الغير حكوميةَ  بَْعض منظمات  المجتمع
 

 ( فتاو) واالغذيتة لزراعتةالمتم المتحتدة لمنظمتة ل لكود االتصال الدوليكامَل التطبيَق والْع يشجّ الت 

 .زراعيةمبيدات  الال وتداول أستخدامب ة والمتعلق
 

 دراستات و المختاطر الكامنتةتقيتيم  لالستاّمة  جتداً  زراعيتةمبيدات  الال قرارات وطنية أساسية حول

 .لها محليا تعّرضَ عند ال توقع المخاطر
 

 نتتاقالت  الحشتترات  ووالتعامتتل متع مبيتتدات  ْس إستتتراتيجياَت صتتحيحةَ ومتكاملتةَ ب يئيتتاً إلدارة  يّأَستت 

 .ض  امراأل

 حبلْع الصناعةَ يّشجت والتتي ال تستتخدم  الخطترةالتطوعي للكيماويتات الستامة شتديدة الستمية  لس 

 فحتى تحت أي ظرف من الظرو

 قليتتل ْق خطتتطَ معالجتة  الموقتتع  الملوثتة  لتَ يّتطبتْر ويطتوّ تستتاخنةَ، والبقتع الملوثتتةَ والمواقتَع تحديتد ال

 .لبيئة  ا لالنسان ةروخطال
 

 المحظتور  والمواد الكيمياوية  األخرى زراعيةلمبيدات  الامخزون التخلص من ْل التعرَف ويّسهت

 (.PCB’s - ورةمركبات ثنائى الفينيل المكلخصوصاً ) استعمالها
 

  غيتر معقتوَل وصتعَب كبيترا و اَ المواد الكيمياويةَ التي تُشّكُل خطر ةسْ التقييم  ودراعطاء األولوية

 .صحة  اإلنسان  والبيئة   ليً عالتحكم فيه 
 

  تْن العلي  ضرارتخفيض  األالتشجيع على ؛الزئبتق  والو رصتاص  صحة  اإلنسان  والبيئتة  م   كتادميوم 

 .غير  لكمن تشريع قانونى وما فى  لك الزئبق ، ب ت بخصوصوأخذ كافة االجراءا
 

 لخفض النفايات والتخلص منها  ْق خططَ عمل وطنيةَ يّطبتْس ويأَسّ ت  

   مستتتوى ال علتتىمنظمتتة  العمتتل  التتدولي  بيئتتة العمتتل طبقتتا لتعليمتتات  ستتالمةتشتتجيع اقامتتة بتترامج

 ( 084،  074 ، 071)لية  والتصديَق وتطبيَق إتفاقيات  منظمة  العمل  الدو ىَ الوطن

 

 لتم تتتوفر أو يكونتوا علتتى لَعَمتل فتي البيئتات  الخطترة  إ ا التَرْفض حتق  المستتخدمين  التأكيتد علتى

فتي  ا هتيتعرضتون لبالمعلومات  الكافية  والصحيحة  حول المتواد الكيمياويتة  الخطترة  التتي دراية 

 .أنفسهم ةياْحملَ بيئة  عمل هم وحول الطرق  المالئمة  
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  ْلألطفال الكيميائي  برامج األمان لتعليم  والتدريب على ا تشجيع. 

 

 واالفراج عن الملوثات بنقلالخاصة  سجالتنشاء الْس اإلطاَر المطلوَا أليأَسّ ت PRTRs. 

 

 تستهيلفتي التدول الناميتة  ل والمجتمتع متدني المجتمتع المنظمتات الغيتر حكوميتة  واء القدرات للبن 

 .ةُ يط  والنش ة  المسؤلمساهمتهم 

 

  تنظيمية  الهياكل الو ودعم وتفعيل القوانين  يةّ قوالعمل على ت. 

 

  ْتَنفيتذ ومراقبتتة خطتط  تطبيتتق  و ،ةُ غياُصتلَ متدني فتتي اللجتان  الحكوميتتة  المجتمتتع الممثلتي  اشتراك

 ( .سايكم)

 

  متتن واألستتتفادة كفتتاءة  زيتتادة و،  اتلنفايتتمتتن ا دنتتىاألتحقيتتق الحتتّد ل ات  قتتدرالبتترامج بنتتاء تطبيتتق 

 ،ات  نفايتال توالتد  منتعأو ، ( اتَ نفايت بتدون) بيئياالسليمة دارة  اإل لك بما فى  ،وارد والمصادر الم

 .ة  رفوضلمواد  المَ سمية احجم  و ، لتَخفيض وم  سمالوتخفيض إستعمال   االحالل

 

  كأداة للعملِ  سايكم

 

يتتْ ،  ستايكمأثناء صيَاَْغة وتحضير   تْن ُكتّل المنتاطق  و الصتحة يتةبيئللمنظمتات غيتر حكوميتة ال ُدع  م 

ُ لَعبتْت أدواُر نشتيطةُ؛ وَكتاَن  وللُمَشتاَرَكة؛ علتى أيتة حتال المنظمتات الغيتر حكوميتتة . تتأثيُر حقيقتيُ  لهتا

عتتدد  فتان6نهايتة  العمليتة   و قترا.تكتْن قتادرة علتى الُحُصتول علتى ُكتّل شتيء  أرادلتم تالمشتاركة، ، 

ْن الحكومات  تَدّخَل في محاولة ل تن  سايكمبنود  بعضكي يَْعكُس صغير م  التي َكانْت قَْد قُب لتْت ستابقاً م 

وتلتي  . إتحتادات الصتناعة الكيماويتةَ المهنيتة تقبلهتالَتْم  البنتود التتي: شتأنق بل الحكومات  وأصحاا  ال

مع هذا فتي النهايتة، و     .(سايكم)نَص  النهائي من ال أجزاء   بعضلتعديل المفاوضات النشيطة  لك 

حكوميتتتة وُمَشتتتاَرَكة إتحتتتادات  العمتتتال والصتتتحة  فتتتي العمليتتتة  المنظمتتتات البيئتتتةَ غيتتتر  تنضتتتمإ فقتتتد

 .سايكمالتحضيرية  إلى قرار  اإلجماع  النهائي  لتَبنّي 

 

، يُمثّتُل البعتْض ن ، علتى الترغم مت(ستايكم)إعترفْت هتذه المنظمتات الغيتر حكوميتة  بتأّن تبنتي  ضتعف 

أغلتب حكومتات  العتالَم إنضتّموا إلتى  من يمالعال المستوىعلي الممثلون . اَ مهم اَ عالمي اوتقّدمَ  اَ إنجاز

تْن المجتمتع   ى و صتحكهتدف  األمتان  الكيميتائي  ب اإلعتتراف  الرستمي  ضتفاء إلالقطاعات  األخترى م 
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وقتد ؛ اُ مطلوبت بتات هذه المشكلة   لشامال َحالّ  ضرورة وجودعلى وافقْت الحكوماُت . عالمي مهم بيئى

تَبنّتوا السياستاَت واإلستتراتيجياَت  و لقتد  ؛2121َستنَة  حلول تزاَم للَعَمل للتغيير  الحقيقي  بلتعهدوا باأل

؛ ، ودالئل إتّفقوا أخيراً على التعليمات  و المفيدةَ؛ سلستلة  بما  فى  لتكتَبنّوا ترتيباَت التطبيق ، وللعمل 

.حسب الحاجةالدورية لمدي التقدم تصحيحات  اللُمَراَجَعة التقّدم  وإلْجراء  ةالدولي اتالمؤتمر
23
 

 

 

 

 

 

                                                

 

23
 The ILO SafeWork Program addresses safety and health at work and the environment and can be 

 http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/intro/found in French, English and Spanish at:  
ILO 170 concerns safety in the use of chemicals at work and can be found at: 

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/safetytm/c170.htm:  

ILO 174 concerns the Prevention of Major Industrial Accidents Convention and can be found at: 

http://www.ilo.org/public/english/region/asro/beijing/download/speech/ct_28apr06.pdf  

 ILO 184 concerns safety and health in agriculture and can be found at: 

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc89/pdf/c184.pdf 

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/intro/
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/safetytm/c170.htm
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/beijing/download/speech/ct_28apr06.pdf
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc89/pdf/c184.pdf
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  سايكمالمجتمع المدني أَْن يَستعمَل ويُساهَم في تطبيِق كيف يمكن . 5

 

يَُكون جزءاً قد بات مقررا و لك التلوس  والتعّرض  الكيميائي   الى أن إشارة هو بمثابة سايكمإّن تبني 

، ب جانب تغ فىْ مهماً  .  المهتدد بتاالنقراض التنوع البيولتوجىيير  المناخ  جدول  األعمال البيئي  العالمي 

علمتتاء وبتتاحثوَن حتتول متتدى تعتتّرض  الحيتتاة البري تتةَ واإلنستتاَن إلتتى المتتواد  فلقد تعلتتمَستتنَوات،و لعتتدة 

مدني في ُكتّل أجتزاء  المجتمع و لقد استجاا ال. التى تسببهاالكيمياوية  الساّمة  وحول األضرار  الحاّدة  

تبنتتي  ان ُ .لحلتتول  ا متتن أجتتل ايجتتاد  لعمتتل  وبالَضتتْغطلطَلَتتب والالُمتزايتتد  للمعلومتتات  لكتتم هتتذا االعتتالم  ل

علتتى َخْلتتق  و أيضتتا يستتاعدُ  .جهتتود  المجتمتتع المتتدنيلمصتتداقية الو الصتتورة ستتوف يحستتن( ستتايكم)

 .إلنتشار  ُجهود  المجتمع المدني وقّوت هم الُمتزايدة  قواعد ال

 

  سايكمفي تطبيِق  فعال المجتمع المدني يُساهمُ 

وفتي ُكتّل المنتاطق  التتي  التدولهناك منظمات المجتمع المتدني والمنظمتات الغيتر حكوميتةَ فتي أكثتر 

 .رفُهايعْ أن حتى بدون  منها يفعل  لك لكثيروا،سايكمتُساهُم في تطبيق  
 

 

فتي  المنظمتات الغيتر حكوميتة تَْعمتلُ  :  المواد الكيمياويةالمتعلقة ب سياسات والممارساتِ ال

تتْن  اإلصتتالحاَت فتتي سياستتات  متعلقتتة ب تتالمواد الكيمياويتتةَ اإلقليميتتةَ والرستتميةَ  بغيتتةُ  التتدولالعديتتد م 

 الحتتتد متتتن: حملتتتة إلتتتىبقيتتتادة  المنظمتتتات الغيتتتر حكوميتتتة تَقُتتتومُ . تعليمتتتاتالقتتتوانين وو الوالوطنيتتتةَ، 

وأفضتتل ،     (BAT)لمتتوفرة  ؛ يَتطلّتُب تبنّتى أفضتتل التقنيتات  االنهائيتتة ممارستاُت التَلتوس الصتناعي  

 شتجعُ بترامج التتي تُ ال ؛ دعتم   الملوثاتنقل  و لبعوطنية  ْس سجالتيأَسّ ت ؛  BEP الممارسات  البيئية  

 لشتد االنتبتاه لتواجتد تُْشتن    الحمتالتتلك   .األنظفنتاج األو،  المواد السامةإستعمال   علي الحد من 

، مستحضتترفتتي لَُعتتحتتتي   المتتواد الكيمياويتتة  الستتاّمة   ستتتهالكية المنتجتتات إالتجميتتل وات الب  األطفتتال 

 .ف نظاأل اتلنقل  التقني والتشجيع تَْعمُل المنظمات الغير حكوميةُ أيضاً للتَرويج. خرىاأل

 

ُجهتتود المجتمتتع المتتدني الواستتعة اإلنتشتتار  جاريتتة إلْنهتتاء ستتوء  اإلستتتعمال  : الزراعيددةمبيدددات ال

مكافحتتة  فتتى بيئيتتاً  الستتليمةللتَتترويج للنظتترات  ، و فتتي الزراعتتة   ةيتتراعمبيتتدات الزالواإلعتمتتاد  علتتى 

 َج غتذاءَ المستهلك  ألنتتلالزراعي؛ ولب ناء أسواق  في المجال   المتكاملة   ةالحشرات  والممارسات  البيئيّ

      . ب يئيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاً  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتليم

م وجتود القتوانين الملزمتة وافيتة  لعتد بتدون تعليمتات   زراعيتةال ات  مبيدال تستخدمفي الدول النامية     

تتْن نظتتام  إنضتتباط المنظمتتات غيتتر ال.  لتتذلك    حكوميتتة تَقُتتوُم بحملتتة إلْنجتتاز التطبيتتق  التتوطني  الكامتتل  م 
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  .  زراعيتةمبيتدات  الالوإستتعمال   ستتخداماتـ  والخاص بأ (فاو)وتعليمات منظمة الغذاء والزراعة ـ 

والرقابتة علتي  بتالتعريف و تحديتدُ  متدنيالمجتمتع ال يقتومفي أفريقيا، أوربا الشرقية ومناطق أخرى، 

البقتتتع الستتتاخنة  الستتتاّمة   ة، كمتتتا توجتتتدالمتروك تتتو  اة  الملغمبيتتتدات الزراعتتتةلاالحتيتتتاطي و مختتتزونال

 التتخلصالحكوماَت والوكتاالَت الدوليتةَ إلفت تراض التنظيفتات  وعلى ْضغطُ تقوم أيضا بالَ  األخرى؛ و

الفّعالتة   إلجتراءات  لحكوميتة للتَترويج المنظمتات غيتر ال تعملالمالريا،المصابة ب   الدولفي . الصحيح  

مقاومة ناقالت في ( دي دي تي)مبيد المالريا التي ال تَعتمُد على اإلستعمال  المستمر  ل على سيطرة  لل

 .األمراض  

 

تتْن  فتتيْ حكوميتتة المنظمتتات غيتتر اللَعبتتْت  :المعاهدددات الدوليددة مةَ فتتي األدوار الحاستت التتدولالعديتتد م 

 تَْشتن   ، روتردام وإتفاقيتات إستتوكهولم؛ واليتومعلي إتفاقية بازل تصديقَ الالتَرويج للمفاوضاَت وتبني و

الناتجتتة عتتن معاهتتدة عالميتتة جديتتدة للَستتْيطََرة علتى المشتتاكل الخطيتترةَ  متتن أجتل منظمتتات   حملتتةال هتذه

ى فتتإتفاقيتتةُ إستتتوكهولم  وتستتعي .وم  كتتادميالو الرصتتاص التعتتّرض  إلتتى المعتتادن  الثقيلتتة  مثتتل الزئبتتق  و

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنْ إلالوقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الحاضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر    زالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة قائمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة م 

فتتي الَستتنَوات . بيئيتتة لعتتّدة عقتتودالخطتتار أنهتتا متتن أشتتد األالتتتي ُعر فتتْت  دائتتم عضتتوي ملتتوس (   02 ) 

 حكتتمتَْحتتَت  األختترى المشتتابهه ضتتاّرة ال ملوثتتات العضتتوية الدائمتتة  علمتتاَء المتتن الاألخيتترة، ميّتتَز العديتتد 

مبيتتدات ال؛  الفلوريته الكيماويتة  متواد بعتض ال؛ وأبخترة البتتروملهتب : تتضتمن و  . قيتة  إستتوكهولمإتفا

المنظمتات غيتر حكوميتة بحملتة  و تقتوم  .وآخترون مؤخرات اللهتب ( اندوسولفانو ليندين) زراعية ال

متتة  إتفاقيتتة  إلى قائالملوثتتة بتتنفس التتتأثيركيمياويتتة  الاد ومتتاللضتتمان إضتتافة  هتتذه وغيرهتتا متتن  ةعالميتت

 .ظر استخدامهاُ أَو يُح الممنوعة الدائمة ةعضويللمواد والملوثات ال إستوكهولم 

 

تتْن متتات غيتتر حكوميتتة منظاهتمتتت  :المراقبدة الحيويددة َر دم  اختبتتالَ   مشتتاريع  ب التتدولفتتي العديتد م 

ملوَن هتذا إلْعطتاء رةيتة  هم يَع. نشر النَتائ ج  مل علي عاللمواد الكيمياوية  الساّمة  وا بحثا عن  نسانَ الإ

ْن المواد الكيمياوية  الساّمة  الصناعية   راكبي ايَْحمُل اآلن عددجسم األنسان من المصداقية بان ّأعلى  م 

 ستاّمةال الحيويتة  متوادال:  ات االهتمتام ةّ ستامال الملوثتات نتبتاهً علتى التُرّكتُز هتذه الُجهتود  إ. المختلفتة  

لهتا ي التتو التي تؤدى لحدوس طفترات جينيتة أَ أَومسرطنة الكيمياوية ال الموادو   ؛التراكمية لمستمرة

 . الهومونيةة  أو يعااألنظمة  العصبية  أو المنتأثير ضار علي 

 

تْن األبتاء  و :صحة األطفال شتتغلين مالقضايا صحة  األطفال  البيئية  أَْصبَحْت مهمةَ جداً إلى العديد م 

أّن الجنتيَن الغيتر مولتوَد، الرضتيع  إكتشتفوا قتد  نُ يبتاحثى أن الالت الستببَ و يرجتع . صحة  وآخترينبال
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الن ستتاء اللتتواتي . ستتاّمةال بهتتذه الملوثتتات إلصتتابات  لمعرضتتون   هتتمّ لكُ  صتتغاراإلنستتاني واألطفتتال ال

عتن طريتق  هتاإلى أطفال هم قبل التوالدة ؛ وهتم يُواصتلوَن نَْقل ها  يَْنقلن يتعرضن لتلك الملوثات الكيميائية

رتَبطُ بتاألمراض  وحتاالت  العجتز بعتد التوالدة يُتقَْبتَل و للملوثتات  التعّرضهذا  ، الطبيعية  الرضاعة

ن ستتاء أَْن يُخفّضتتَن للفتتي بَْعتتض الحتتاالت ، يُْمك تتُن . بعتتد  لتتك   الطفولتتة  وفتتي الحيتتاة   مرحلتتة العديتتد   فتتي

، لكتن الحمايتةَ التتي ( يتةالتغذ) ختالل التغييترات  فتي الحميتة   نأطفال ه تعرضْ  نم  تعّرَضهم الخاَص و

، وافَق الكثيُر على حمالت  دفاع  إلْنهاء لذلك كنتيجة. في أحسن األحوالتنتج عن  لك تكون محدودة 

 .من البدايةممارسات  التَلويع الذي يُسبُّب المشكلةَ 

وافق بعض األطباء على أن تستمر األمهات فى إرضتاع اطفتالهن حيتع أن لتبن األم لته فوائتد هامتة 

 .عددة مت

 

، المكشتتوف ق رحتتال، لتتدفنا مثتتل، الستتليم التتتخلص متتن النفايتتات غيتتر   :الددتخلص مددن النفايددات

ْن التلوس  السام   اُ رئيسي اُ مصدر يعد مالئمالحرق غير الو مجموعتاَت  و لقتد أدى  لتك التى أن . آخُر م 

ْن  مجتمعية  ؛ عارضت الدولفي العديد م  قة ممارستة  اإلحتتراق إلعا تسعى مواقع  النفايات واألفران 

ضتمن اإلدارة ( صتفر النفايتة  ) لك حمالت   ا فى، بم اتلنفايلدنى األحّد الالمفتو  ؛ وللتَرويج لتحقيق 

كشتتتف المنظمتتتات الغيتتتر حكوميتتتة تَقُتتتوُم بحملتتتة أيضتتتاً عالميتتتاً ل . الفعالتتتة للحتتتد متتتن توالتتتد النفايتتتات

ُ تجاّ قايو تْن شتحناَت النفايتات  اإللكترونيتة  نقل و ةُ راف   المتقدمتة الصتناعية   التدولوالنفايتات  األخترى م 

ممارستات  اللتَبرير هذه  ات  لتُّجار  النفاي تَ ي َسمحتال بازلإلى الدول النامية ، ولَغْلق المنافذ  في إتفاقية  

ْن  اْ باإلّدعاء  بإ ن هُ  ةلوثمَ ال  .اعادة التدويرأشكاَل شرعيةَ م 

 

، إتحادات العما تبنت :الصحة المهنية و 6 فالحتون المزارعتون، الل والُمحامون اآلخرون للُعّمتال 

مايتتة ضتتّد التعتتّرض   الصتتيادون القتتوانين  والتعليمتتات  الوطنيتتة ، ْو اإلتفاقيتتات  والبتترامج  الدوليتتة  للح 

احترام  ، َعملوا لضمانيهم  لكتَبنّ بمجرد  ، و. قع  العملاموبيئة والكيميائي  واألخطار  الكيميائية  في 

 .تفاقياتواإلقوانين، والالتعليمات ، البرامج وهذه  نفيذ  و ت

 

مساندةً ألهداف  األمان  الكيميائية  التتي تَْحتدُس ال تفقط بَْعض أمثلة  دفاع  المجتمع المدني وحمال هذه 

 األنشتطة  ِّ  ، ُكتلسايكمضمن سياق و.سايكم برنامج ى تطبيق  فمساهمة  لك للُكّل . اآلن حول العالم  

كيميتائي يَُعتْد التعتّرض الحيتع أن  واحتد  عتالم لمستقبلي   ساهموَن في إنجاز  مُ جميعاً  نحن؛  همتماسك

تْن األ ى  اّ هام امصدر ، ونَُمتو اإلعتتراف  ستايكمبرنتامج بتبنتي و. صتحة  اإلنستان واألنظمتة البيئيتةلم 

ْمك تتُن أَْن التتتي يُ    اتطارتشتتاألستتتوجد  األمتتان  الكيميتتائي  كمشتتكلة عالميتتة مستتتعجلة، بأهميتتة التتدولي  
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الغيتر حكوميتةَ  اتالمجتمتع المتدني والمنظمت قبتلوغيرهتا متن  الجهود هذه ركيزتُساعَد على نشر وتَ 

 .أهداف  األمان  الكيميائي حقيقلتَ 

 

  الغير حكوميةِ  اتُجهوِد المنظمل  سايكم دعم

لبيئيتة  غيتر حكوميتة  ،  حكومتاَت بتأّن الصتحة العامتة  والمنظمتات االدبتي، إعترفتْت  ستايكمفي إعالن  

 الستتتالمة نحتتتو  مستتتاهمات  مهمتتتة   قتتتد أدت إتحتتتاداَت العمتتتال ومنظمتتتاَت المجتمتتتع المتتتدني األختتترى

 و  لك متن شتأنه أن. سايكمتطبيق  لالمجتمع المدني بالمشاركة بفاعلية مع  هماَ يوانأثبتوا ، وةالكيميائي  

مترا غيتر قابتل أهتداف  األمتان  الكيميائيتة  أ مستاندةً ل حملتتهيُساعُد علتى َجْعتل دفتاع  المجتمتع المتدني و

ثون  أيضتاً  لك   . للجدل أكثر من  ى قبل  مشتكلة  أن هنتاك إْنكتار  أو  يَْجعُل األمر صعباً على الملو 

 لتك متن   علتى أن أحيانت  محاطتا بالمختاطر متدني المجتمع النشاط  يظهر  حيع الدولوفي . حقيقية ُ 

تتْن تماشتتيا متتع عملهتتم  متتن أدمتتاجحكوميتتةَ ال يُمّكتتُن المنظمتتات غيتتر شتتأنه أن السياستتة  المنصوصتتة  م 

 . 2121 سايكملَعَمل نحو إْنجاز التَطبيق النظرة  اإلستراتيجية  و اتحكومال

 

  الوطنية والقوانين اتالتشريع

ي فتلكتن  ، ستايكمأهتداف   و تحقيتق بالرغم من أن نشاط  المجتمع المتدني يُْمك تُن أَْن يُستاهَم فتي إنجتاز  

تتتْن األضتتترار   مايتتتة الصتتتحة  اإلنستتتانية  واألنظمتتتة البيئيتتتة م  ها المتتتواد تستتتبب التىالنهايتتتة، مستتتؤولية ح 

مشتاركة علتى تشتريعى وطنتى هذا يَتطلُّب تَأسيس نظتام و. الكيمياوية  الساّمة  تَتوقُّف على الحكومات  

يَتطلّتُب َخْلتَق أيضتا  . شتريعاتوالتقتوانين  اللسياستات  الدوليتة  وة ضمن األطتار العتام لالمواطن  الفّعال

بَتة اَ رقلُ والستلطةَ ل المتدربين  متوظفينالالمختبترات  الكافيتة ، ، البنى التحتية التنظيمية  الوطنية  الكافية  

 .القوانيَن وتعليماَت إدارة  المواد الكيمياوية   تطبيقو ةً عمليالفعالة ال

 

متن أجتل  لتَْمكين اإلنجاز  التوطني   كافية تنظيميةَ وطنيةَ  أنظمةَ  ، ب ْضَعة بلدانَ  تفي العالم  اليوم أَّسسَ 

لمنظمتتات  المجتمتتع المتتدني والمنظمتتات غيتتر  امهمتت اهتتدف فتتان لتتذا . 2121 ستتايكمل تطبيتتق الهتتدف 

تشتريعات المتتواد الكيماويتتة ْعمتتَل إلصتتال   هتو الَ  ستتايكمتمنّتي  الُمَستتاهََمة فتتي تطبيتق  تَ ي تتتحكوميتةَ الال

 .الوطنية 

 

 ولية للحددددد مددددن اسددددتخدام المددددواد الكيماويددددةؤتسددددجيل والمسدددداللتقيدددديم ول األوروبدددديِ تشددددريع ال

(REACH) 

هنتاك . اإلصال  التنظيمي جارُي بشكل جيد جداً في بلدان  اإلتحاد األوربي، النرويج وسويسرا      

َف في وقت سابق) جديتد  تشتريع لبرنتامج َن تبنتيا  مدني حملة لنجا  وُضمالمجتمع ال، َشن  (كما ُوص 
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 الديباجتةووضتح فتى  . التذي َدختَل حيّتز التنفيتذ (REACH)ى َدعيتالمواد الكيمياويتة  علي سيطرة  لل

 التتذي يستتعى اإلتحتتاد األوربتتي متتن قبتتل  قتتد تتتم تبنيتته (REACH)تشتتريع  الجديتتد  أن ال إلتتى األشتتارة

 .ذلك الُجهد  لمساهمة ك 2121إلْنجاز هدف  

،(REACH)برنتامج  متن ختتالل  االتجتتار  راغبتتون فتى  ال تيتااوكيمال اومستتتوردو اجتومنت ستتيقوم ِ 

تتْن اعتتداد   والمطلتتوا اواللإلستتتعمال  فتتي اإلتحتتاد األوربتتي ،كيمياويتتة الاد ومالبتت مجموعتتة كاملتتة م 

وستيكون  . خصتائَص خطر هتا علتي أن يتضتمن ، ةمتوفر هاُ َوْجعل البيانات  على الخواص الكيمياوية

المعلومتتاَت إلتتى  وتوصتتيلإستتتعماالت  المتتادة الكيمياويتتةَ،  عتتنمعلومتتات   تتتوفيرهم أيضتتاً مطلتتوا متتن

بَْعتتض خصتتائص   حمتتل تَ  قتتد تلتتك المتتواد الكيمياويتتة  التتتيلتتتداول الطتترق  اآلمنتتة   نعتت خدمينالمستتت

  هذا التفتويض  فقتط َستيُْمنَُح إلتى المشتاريع  التتي يُْمك تُن أَنْ . لذلكُ تفويَض معيَّن   لك لزمُ يَستو، ة  الخطر

 الناتجةُ قتصاديةَ اإلجتماعيةَ والمنافَع إال أن بشكل كافي، أَو يهاعليمكن السيطرة األخطار   بأنّ  ظهرتُ 

ْن األخطار ، عندما ال   .أَو تقنياَت بديلةَ مناسبةَ  يتوافر موادَ أكثر م 

 

  (REACH)المبنى عليها تشريع المبادئ الرئيسية 

جتداً صتّممْت للتطبيتق  فتي بلتدان  اإلتحتاد ومعقّتدة  ةتشريعية معيّن مجموعة هو  (REACH)تشريع 

وجتود مستتوى للثتروة والبنيته  ، لَكن ه يَفتترضُ المتقدمةللبلدان  الصناعية   اجيد امو جن مثلت. األوربي

المبتتادئ  متتن لتتكمتتع  و. ىقتتل غنتتاألأَو  الناميتتة التتدول فتتيغيتتر متتتوفرة  عمومتت  هتتي التحتيتته التقنيتته

تُب أَْن يَُكتوَن قتابال  (REACH)يها تشريع علالمبنى الرئيسية  غتض ب التدولى فتللتطبيتَق عمومتاً  يَج 

 .اها  مستو النظر عن

 تشتتريع  قبتتل(REACH)  ، ّأي مكتتان  فتتى   ة  المحتملتتة  يالصتتحالتتتأثيرات بيانتتات علتتى  لتتم يكتتن اي

، (REACH)ضتتتمن تشتتتريع    .حاليتتتا   متتتواد كيمياويتتتة  الصتتتناعية  قيتتتد اإلستتتتعمالالألكثتتتر   ِ

ْستت ْمرار ببَْيتع  متادة كيمياويتة  راغبتون فتى  ال ويتاتكيمياال اودرأَو مستتومنتجتون ال ى الستوق  فتاإل 

ُب أَْن يَ  سنويا طَنّ  أكثر منم  احجبأاألوروبية   تْن البيانتات  والمعلومتات  وفر يَج  مجموعتة شتاملة م 

، متا ادهذا يُؤّسُس مبدأ جديتو. إلى المنظّمات  وإلى المستعملين المستخدمةحول المادة الكيمياوية  

 .(ال سوقَ  ......ال بياناتَ )سّمى ي

  ضتتمن تشتتريع(REACH) ، تتْن المتتواد بالعالقتتة  اتبيانتتات  الِ  الصتتحة  والتتتأثيرات  البيئيتتة  م 

 ستايكمل اَ هذا يُنجُز مبدأَ مهم. لجمهور  لحكومة ، لكن أيضاً لمتوفرة لَيسْت فقط ل تكون  الكيمياوية  سَ 

 .لمْعر فةفى ا الحقّ : أهميةً   و دائما المجتمع المدني إعتبَر وهو أن 
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 تشتتريع  يَتتْدعو(REACH)  ًلمتتواد الكيمياويتتة  األكثتتر خطتتورة متتتى لإلتتى البتتديل  التقتتدّمي  أيضتتا 

قتادرة علتى َجْلتب بتدائل  أكثتر اليَْخلُق هذا البند  حوافَز إقتصاديةَ للمشاريع  . بدائل  مناسبة  وجدت 

لمتواد الكيمياويتة  الخطترة  ا التتخلص متنالَمْنتع النهائيتة  و أماناً إلى السوق ؛ وَسيُؤّدي إلى عمليات  

 .مبدأ اإلحالل: هذه النظرة  تُْدَعى. بدائل  أكثر أماناً  توافرت متى
 

 تشريع لُّب ايَط(REACH) و ، ةَ ْصتنعالمَ المتواد الكيمياويتة   باثبتات أنن يمستتوردال و المنتجتين

تن . ر  على صحة  اإلنسان  ً أَو البيئة  ؤثّ تُ ستعمال ال اإل قيدلسوق أَوالمتواجدة با هذه البنود  ُمستنَدة م 

 األخذ باألحوط مبدأ : ق بل
 

مبتدأ ( 4مبتدأ اإلحتالل؛ و( 8لمْعر فتة؛ فتى االحتّق ( 2ال بيانتاَت، ال ستوَق؛ ( 0: هذه المبتادئ  األربعتة

د إلْصتال  التشتتريع  فتي أّي بتتال ةُ ملتتاعْ الَ نقطتتة بدايتة مفيتتدة للمنظمتات غيتتر حكوميتة    األختذ بتاألحوط

 .وتعليمات  إدارة  المواد الكيمياوية  الوطنية  

 لتدى ةَستتَُكون  متتوفر  (REACH)التى يحويها  تشتريع المواد الكيمياوية   نالبيانات والمعلومات ع

، يُمّكتتُن    بتتَدْمج. التتدولالمنظّمتتات  فتتي ُكتتّل  اد ومتتال  إستتتعمال   متتن الحتتد متتن دلتتبالالقتتانون  التتوطني 

بتتدائل  أكثتر أمانتتاً ؛ يُزيتُل بتقتتدم  تتوافرت خطترة أَو إليقتتاْف إستتيراد ها أَو صتتناعت ها متتىالياويتة كيمال

تْن الستوق  الكيمياويتة  الوطنيتة  تلتك المتواد تتدريجي مرحلي  خصوصتاً  المعالجتة صتعبةالتتى تكتون م 

المشتتتترعيين هتتتتذه النظتتتترة  شتتتتغَل  فتُخفّتتتت   .مةيستتتتلال البيئيتتتتة لإلدارة والمستتتتتخدمين للمستتتتتعملين

 ستواء كيمياوية َ بستالمالمادة ال كيفية استخدامعن هلك المستالوطنينوتضع المسئولية الرئيسية لتخبر 

يُمّكُن المنظّماَت  فان  لك لتشريع ،األخذ باألحوط وبَدْمج مبدأ  . لمنتج  أَو المستورد  الكيميائي  بالنسبة ل

 .تى تجاه المطالب المتعارضة  ، ح لك متى يتطلبَ إت خا  اإلجراء  الوقائي  من 

 

إلى المنظمات الغيتر حكوميتة  فتي التَدعوة لإلصتالحات   امفيدَ   (REACH)تشريع يُمكُن أَْن يَُكوَن   

م بالد هتم نحتو إْنجتازالقوانيَن والمتعلقة ب المواد الكيمياويةَ والسياسة  الفي   تعليماَت للُمَساَعَدة على تَقَتد 

س" المعترفتتة بهتا دوليتاً األختترى مثتل مبتدأ   المبتادئ.  2121 ستايكم هتدف  فتتىوالحتق   "يتدفع  الملتتو 

 .المسؤولية  والتعويض  لضحايا التلوس  أيضاً 
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 سايكملتَطبيق  الفنىو  ماليال الدعم  .6

التتتي تمتتر أقتصتتادها المنظمتتات الغيتتر حكوميتتة، خصوصتتاً أولئتتك التتذين يَْعملتتوَن فتتي التتدول تتتدرك 

 تعليمتاَت لَتنْ القتوانيَن والمتعلقة ب المواد الكيمياويتةَ والإْصال  السياسات  الوطنية  ،ُ  بأّن بمرحلة أنتقال

تتأثير محتدود فتي غيتاا  6  القوانين والتعليمات لَهُما، في أحستن األحتوال . سايكمأهداَف  وحده يُنجزُ 

. يتتة  للتنفيتتذ  والمراقبتتة لتتك اآلليتتات  الكاف متتا فتتىدارة  المتتواد الكيمياويتتة  الضتترورية ، بإلالتحتيتتة  يتتةبنال

،  أن تكتون يَتطلّتبُ  ةالكيميائي ت لتحقيق السالمةعالوة على  لك،  اإلستتثماراَت ُ ْ فتي التقنيتات  األنظتف 

تْن التدول الناميتة ، خصوصتاً . كثر أماناً، ومعالجة المواقتع  الملوثتة  األممارسات الُمنتَجات وال العديتد م 

المصتادر  داخليتاً لتَأستيس وإْبقتاء فير فتقتُر إلتى القتدرة  لتَتوت،  َالصغيرة دويالتالدول األقل تطورا وال

 .المعرفةَ ستثمارات  ضرورية  في التقنية  واألإدارة  التحتية المواد الكيمياوية  ولَجْعل  يةبنال

 

ْنَدهُْم أّي أمل بشكل يكون أَْن  رغبواإ ا  و التقنية ،  ماليةَ المعونة الَستَحتاُج  الدولمثل هذه  صحيح ع 

تتُب أَْن يَْعمتَل ال بتتأن األمتان   منظمتات غيتتر حكوميتةُ ال تلتتذا، إلتزَمت. ستايكمتَطبيتق ل لتتتوفير كيميتائي  يَج 

م نحتو  ة  المصتادر  الماليتة  والتقنيتة  المتتوفر وعتاء  تَوسيع و إلتى تلتك التدول الناميتة  التتي تَحتاُجهتا للتَقَتد 

 .سايكمإْنجاز أهداف  

 

  المستدامة ية والتنم ةالكيميائي السالمة

  ْئيتتةكيمياال الستتالمةمستتاندةً أهتتداَف لتقنيتتة  المعونتتة الماليتتة  والدر امصتتال أن اآلن متتن الواضتتح حتتتي

 التى نَْظترالإلتى يتل متدوليتة  التنميتة المستاعدة  ال و وكتاالت حكوماتال. االستمراريةَ محدودةَ وصعبةَ 

ل ئيةكيمياال السالمة النهج األستراتيجى حتى ا ا لتم تحتل  تبني. ن الفقيرةه البلداكترف ال تَستطيُع تََحم 

 :تقول دبي سايكمالجملة الجوهرية األولى في  إعالن  . قاعدة لَحل ها فانه يعطى هذه المشكلة ، 
 

 لتك  متا فتى  لتك، باَ مستمر اَأْن ُننجَز نمو أردنا للمواد الكيمياوية  ضروريُة إ ا نحن السليمةاإلدارة "

والمرض ، تحسين الصتحة  اإلنستانية  والبيئتة  وارتفتاع  وصتيانة  مستتوى  المعيشتة فتي  ر  إستئصال  الفق

ْن التطوير   الدول  ."على كل المستويات م 

تُب أَْن يُْنظَترَ ال، وافقْت سايكمفي تَبنّي  مكتّون  اليته علتى أنته حكوماَت بأّن األمان  الكيميائي  المتقتّدم  يَج 

ْن جتدول  أعمتال  التعتّرض   أضتطرابات الستلوك نتيجتة األمتراُض و. ُ لمتواصتلةالتنميتة اضروري م 

قتصتادَي أيضتاً ويَْفترض اإلنتتاج اإليُعيتَق معتدَل  لكن أيضا  فقط معاناة إنسانيةَ، ببيسَ  َال للكيماويات

بالد  إلدارة المتواد الكيمياويتة  التنقتص قتدرة . تعلتيم  البالد  وأنظمتة  التأعباَء إضافيةَ غاليةَ على  صتحة  

 .ر  لتنمية اإلقتصاديةَ ومبادراَت تخفيض  الفقل اانعمصبَح يُ ك ُن أَْن يُمْ 
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وتعتتاون  ىاإلستتتراتيجي التتنهج  ْدعو إلتتى تكامتتل  أهتتداف  جامعتتة للسياستتات تَتتسياستتة   ستتايكم حتتوىُ يُ و

 داختل ستايكمأهتداف   دمجيَْدعو الدول النامية  لت. ِ   ثنائية  متعددةأطراف   ومساعدة للتنمية من خالل

 هيئتتات المانحتتةالتطتتوير ؛ وهتتو يَتتْدعو العلتتي  مستتاعدة  وال تعتتاون  الثتتائق  الوطنيتتة  التتتي تُتتؤثُّر علتتى الو

ْن تعاون  وكتاال سايكملمْعر فة أهداف    تزيتدَ  ، يُْمك تُن أَنْ  لتك ق  يَتطَبّتتم تُ إ ا . معونتة  ال تكعنصر مهم م 

ي تت؛ والالكيماويتة تَتمنّتى تَحستين اإلدارة   المصادر  المتوفرة  فعالً بشكل مثير إلى الدول الناميتة  التتي

 .والتقنيات  األنظف   يالصناع التطوير تمنّى اإلنتقال  نحوت

 

تتْن  راءوَوز التنميتتة لتتوزراء   إجتمتتاع  حتتدس6 النظتترة  اإلستتتراتيجية  ْ  متتن تبنتتىشتتهرين بعتتد  الب يئَتتة    م 

للعمل  المشترك    ْت إطارمسة جديدة َدعهذا اإلجتماع تَبنّى سيا. في باريس المتقدمةالصناعية   الدول

6 بتتأّن تغييتتر  المنتتاخ   نميتتة  فتتي اإلجتماعتتات  المستتبّقة ، وافتتَق وزراَء الت  .مشتتتركة  الهتتداف  األحتتول 

فتتتي . الدوليتتتة   التنميتتتة توكتتتاال متتتن دعم  للتتتَكانتتتْت مستتتتحقّة  التنتتتوع البيولتتتوجى قصتتتورو التصتتتحر

وافقتتوا بتتأّن إدارة  المتتواد الكيمياويتتة  أيضتتاً هتتدف بيئتتي هم فتتان للمتترة األولتتى، و ،2116نيستتان  /أبريتل

ُب أَْن يَُكوَن ع  .سياسات  التنمية الوطنية  والمحليّة   مع من األفضل إدماجهالمي  يَج 

 

تطتوير  األلفيتةَ  ضتمن أهتدافاآلن  سايكمتطبيَق   ) UNDP)ألمم المتحدة ل األنمائي برنامجيربط ال

تطتوير   أهتدافرة  الصحيحة  للمواد الكيمياوية  فتي السياستات  والخطتط  أساستها  لَدْمج اإلدا أليةوَخلَق 

 .األلفيةَ 

 

 حكوميةِ الغير  اتمنظمالُجهود 

 ئيتتةكيمياال الستتالمة مبتتدأبتتأن عتتتراف  األشتتجيع علتتى تَ حكوميتتة الالمنظمتتات غيتتر يُْمك تتُن أَْن تَْعمتتَل 

ْعمتتل تَ فتتي التتدول الناميتتة ،  يُْمك تتُن أَْن  ر  لفقتتا الحتتد متتنوأهتتداف   المستتتدامةالتنميتتة  لتحقيتتقضتترورُي 

منظمتات ال.  الدوليتةى بترامج  المستاعدات فتلتَشجيع الحكومات  لَدْمج أهداف  إدارة  المواد الكيمياويتة  

 .مثل هذه الطلبات  لتنميةَ الوكاالت  استجابةحكومية يُْمك ُن أَْن تُراقَب الغير 

 

 للبتدء سايكمبرنامج الذي تَتجاوُز  سايكمآلية مالية ل تأسيس  ْن تُرّوَج لحكومية يُْمك ُن أَ الالمنظمات غير 

فتي  ستايكمتطبيق  ل ةمطلوبالالمصادر   وقد صمم لتمويلو وقت بسيط  البرنامج محدود  وهو السريع

ْن الدول النامية    .داعمة  الحكومات  الالمالية مطلب ةّ تامال سايكمآلية وقد كانت .  العديد م 

 

تتُب أَْن تَُكتتوَن علتتى  ليتته الماليتته  وهتتذه األ تتْن  وياّستتن $دوالر أمريكتتى مليتتون )  011-51 ( نحتتويَج  م 

تُب أَْن تَتْذهَب، علتى  قاعتدة أولويتة ، إلتى أقتّل التدول الناميتة ، . الجديتد  واإلضتافي  لتمويل ا األمتوال يَج 

تبُ . ، ودول صتناعية أقتل أخترىالدويالت الصتغيرةَ  أَْن تَُكتوَن تلتك التتي  التدول المستتلمة للمعونتة يَج 
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اء ادارات بنو،فعالتة تَفتقُر إلتى القتدرة  لتَوليتد المصتادر  داخليتاً لتَأستيس إدارةَ متواد كيمياويتة  تنظيميتة  

البقتع الستاخنه  علتى أى حتال  ألتجاه نحو األنتاج األنظتف وتنظيتفتحتيه للتنفيذ والمراقبةولتشجيع ا

 .تتخذأَْن  خل هناك آليات أخرى يمكن أ ا عارضت بعض دول مانحة كبيرة هذا المد

وهناك مدخل آخر وهو أن مرفق البيئتة العتالمي يعتترف بتأن اإلدارة الستليمة للكيماويتات تكتون متن 

 .ضمن مرافق تمويله

 

واألستتتخدام  لتطتتوير  لإلستتتعمال  لمستتاعدة  المتتوال  األإمكانيتتات جديتتدة لتَْعب ئتتة  ستتايكميَْخلتتُق تبنتتي       

أيضتاً حتول إمكانيتة   اَ دوليت اهداَف إدارة  المواد الكيمياوية  الصحيحة ؛ وهو يَْخلتُق ن قاَشتأمساندةً  بهدف

هتتذه لَتتْم تُجّستتْد و لستتوء الحتت ،  مرفتتق البيئتتة العتتالمىَ  تَأستتيس آليتتةَ ماليتتةَ دوليتتةَ لهتتذا الغتترض  مثتتل

قيتتاس كتتافُي حتتتى اإلمكانيتتات  الجديتتدة   ُز انجتتأُ عالميتتاً و مستتايكلتَطبيتتق  بتته ُجهتتد موثتتوق  لخلتتقآلن م 

ْستت ْمرار بَرْفتع التوعي حتول هتذا المنظمات غير الَستَحتاُج لذا، . أهدافَه تْن ُكتّل المنتاطق لإل  حكوميتة م 

 .سايكملتطبيق    لك التمويل الجديد  واإلضافي   توفير لُمَساَعَدة على ضمانوا، سايكمالنقص  في 
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 الخالصة. 7

َمْنتع  بهتدف ْعتالمي المتدني المجتمتع الة على بناء وتَْقو ية  حركتة ُمَساَعدَ لفرصةً لال يعطي سايكمتبني 

ستتببها التعتتّرض  إلتتى المتتواد الكيمياويتتة  ت التتتي لتتى الصتتحة  اإلنستتانية  وإلتتى األنظمتتة البيئيتتةع ضتتررال

 .والمواد  الساّمة  األخرى

 

 ن عضتتتتو البرمتتتتا قتتتتدم بالبرلمتتتتان األوربتتتتي ،  ً(REACH)تشتتتتريع  تتتتتم التباحتتتتع حتتتتول  عنتتتتدما

Schorling  دليالالبرنامج وأحد ُمصّممي ، دليتل الكوكتب  الوحيتد   -: نَ اَعنتوبإلى التشتريع   األصليين 

هتذا التدليل  ستاعَد  . ..؟لمتا امتا ا َحتدَس و. إلى أسرار  سياسة  المتواد الكيمياويتة  فتي اإلتحتاد األوربتي

  Schorling الستيدة . (REACH)لَضتْغط بنجتا  لتبنتي لعلى تَْعب ئة المجتمتع المتدني عبتر أوروبتا 

 كيمياوية  المواد السياسة   أهمية وضع  اوضحت
 

متتع المخلوقتتات   نشتتاركها  نحتتن  المعتتروف للحيتتاة األدميتته والكوكتتُب الوحيتتُد  هتتي رضاأل"

وكلنتا بعتد  ميولتدوالالتذين الغيتر معتدودة   ، وأولئتك القادمتة األجيتال   وأيضتا الحيّة  األخرى 

ة َأو َتتتبَعْرَقل نتتاُ ، وإ ا ُخاطرنظتتام مغلتتق  فهتتوم البيئتتى العتتالمى للبقتتاء معتمتتدون علتتى النظتتا

 ."َتْحطيمه، ُنهّدُد أنفسنا

 

حتول العتالم حركتة إْصتال   بتدأت ،اإلستتراتيجي التنهجفتي دبتي   ىالمتؤتمر الحكتومتبنى عندما     

وُن قتتدرةَ المجتمتتع المتتدني المفتتتا  إلتتى النجتتا   َستتيَكُ . بالدالتتُكتتّل  تجتتتا سياستتات  المتتواد الكيمياويتتة  

 .احقيقيَ  اَ تغيير حققالعالمي  للُمَوافَقَة على هذه الفرصة  ويَتحّدى ويَ 
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 الملحق أ 

األعالن العالمي للجمعيات األهلية ومنظمات المجتمع المدني الخداص بدالنهج األسدتراتيجي إلدارة 

 (السايكم ) الكيماويات 

كيفيتة تعامتل المجتمعتات فتي إدارة الكيماويتات أعلتن  إدراك  لضترورة إحتداس تغييترات أساستية فتي

حكومة باإلضتافة التى ممثلتين متن  011وزراء البيئة والصحة والمسئولون المفوضين من أكثر من 

البيئتة علتى مستتوى العتالم الزلتت ) أن 2116فبرايتر  6المجتمع المدني والقطاع الخاص و لتك فتي 

ولقتد ( وتؤثر بصفة ستلبية علتى صتحة ورفاهيتة الماليتين تعاني من تلوس في الهواء والماء والتربة 

وهتو خطتة دوليتة يكتون (  SAICM)وافقتو علتى المتنهج األستترتيجي لتإلدارة الدوليتة للكيماويتات 

الوصتتتول التتتى اإلدارة الستتتليمة للكيماويتتتات متتتن ختتتالل دورة حياتهتتتا حتتتتى بحلتتتول عتتتام ) هتتتدفها 

ؤدي التى تقليتل المختاطر بصتفة ملحوظتة علتى تكون الكيماويات التي تستعمل وتنتج بطرق تت2121

 (التي تضر بصحة األنسان والبيئة 

أن المتتتنهج األستتتتراتيجي يشتتتمل الكيماويتتتات الزراعيتتتة والصتتتناعية ويغطتتتي جميتتتع مراحتتتل انتتتتاج 

 . لك الكيماويات في المركبات المختلفة وفي النفايات يشمل ولكيماويات والتخلص منها واستخدام ا

ة العالميدة  جمعية أهلية مشتركة في هدذ   الحملد    (مة                               أسم  المنظ) نحن 

 .للكيماويات السامة ألي أضرارفيه أجل مستقبل ال يتم التعرض من 

 :نحن نتفق مع السايكم   

   تقليل المخاطر يحيع تمنع اآلثار الضارة للمواد الكيميائية من أن تلحتق بصتحة " الحاجة  الى

طفتتتتال والحوامتتتتل ، والستتتتكان فتتتتي ستتتتن األخصتتتتاا ، والمستتتتنين ،و الفقتتتتراء ، والعمتتتتال األ

 .والمجموعات الحساسة والبيئات المعرضة للعدوى

  تطبّيُق مبتدأ األختذ بتاألحوط وأعطتاء األوليتة لتطبيتق التتدابير الوقائيتة مثتل منتع " الحاجة  إلى

 .التلوس

   كيماويات لدى البلدان النامية والبلدان التتي تمتر مواجهه نقص القدرة  إلدارة  ال" الحاجة  الى

أقتصادتها بمرحلة إنتقال واألتكال على مبيدات اآلفتات فتي الزراعتة وتعتريض العمتال للمتواد 

 .الكميائية الضارة والقلق بشأن التأثيرات طوية األجل على كل من صحة األنسان والبيئة 

   لة ابتكار بدائل سليمة بيئي  أكثر أمان  بما في بتشجيع ودعم أستحداس وتنفيذ ومواص" األلتزام

 لتتك األنتتتاج األنظتتف واألحتتالل المناستتب  لبتتدائل للمتتواد الكيماويتتة الضتتارة و تشتتجيع البتتدائل 

 .اآلمنة  
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   استتتخدام تكنولوجيتتا األنتتتاج النظيتتف واآلمتتن والتتدعوة التتى  زيتتادة التتدعم " الحاجتتة التتى دعتتم

 .المادي وإيجاد مصادر جديدة له 

 الستليمةبنتاء القتدرات والتتدريب والتعلتيم وتبتادل المعلومتات  علتى اإلدارة  " حاجة الى دعم  ال 

 "لُكّل المنتفعيين  للكيماويات

  ضرورةُ لتحقيق التنمية المستدامة ، بما في  لك القضاء على الفقتر  السليمة للكيماوياتاإلدارة

بمستوى  المعيشة والمحافظة عليها  فتي  والمرض ، تحسين الصحة  اإلنسانية  والبيئة  واإلرتفاع  

 ."جميع الدول على مختلف مستويات التنمية 

   بمشاركة  قطاعات المجتمع المدني، خصوصتاً الن ستاء، الُعّمتال والستكان األصتليين، " اإللتزام

 .ئيةكيمياال بالسالمةفي عملية إتّخا  القرارات  التنظيمية  واألخرى التي تَتعلُّق 

  َالمعلومات المتعلقتة بتالمواد الكيمياويتة  طتوال دورة حياتهتا بمتا " سهيل الوصول  إلىاإللتزام  بت

 .في  لك المخاطر التى تشكلها على صحة األنسان والبيئة 

لقطتاع ونحن نتعهد  ونَْدعو جميع المنتفعين بما في   لك الحكومات ، والمنظمات الغير حكوميتة ، وا

ستتوي  لتنفيتتذ سياستتات  الستتايكم ، وإلعتتادة السياستتات الكيماويتتة للَعَمتتل الخاّص،المنظمتتات الحكوميتتة 

 الدولفي ُكّل  2121المحلية والنظر في القوانين  والسياسات  والممارسات  لتحقيق هدف  
24
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إعالن دبي، : تَْشمُل ثالثة نصوَص رئيسيةَ ( سايكم)مياويِة الدوليِة لنظرة اإلستراتيجية إلى إدارِة المواد الكيا 0

الوفددِد ومميلددين المجتمددع المدددني والقطدداعِ الخدداص    اءِمددن قِبددل الددوزراِء، ر سدد سددايكمالددذي يُظهددُر اإللتددزاَم إلددى 

الخطددة اف  و عندداوين وأهددد إحتياجددات،،  سددايكم ، التددي تَْعددرُض مجددالَ اإلسددتراتيجية الكليددة لسياسددة السددايكم  

. ، التددددي تَْعددددرُض المندددداطَق ونشدددداطاَت العمددددِل الُمقتََرحددددِة لتطبيددددِق النظددددرِة اإلسددددتراتيجيةِ التنفيذيددددة الدوليددددة   

 :هددددددددددددددذ  النصددددددددددددددوِص يُْمِكددددددددددددددُن أَْن تُْوَجددددددددددددددَد فددددددددددددددي ُكددددددددددددددّل لغدددددددددددددداِت األُمددددددددددددددم المتّحدددددددددددددددِة فددددددددددددددي

http://www.chem.unep.ch/saicm/SAICM%20texts/SAICM%20documents.htm 
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 الشكر والتقدير
 

 IPENالثابتة العضویة الملوثات للتخّلص من الدولیة الشبكةوّد ت، 3702 سنةهذل اإلصدار ل في
من  التعاون السویدي العام للتنمیةعترف بأن هذل الوثیقة قد تم إنتاجها بمساهمات مالیة من تأن 

 بالضرورة هذل الوثیقةال یمكن إعتبار اآلراء الواردة في . خالل الجمعیة السویدیة لحمایة الطبیعة
سویدیة لحمایة الطبیعة ألي من هذل الجهات المانحة بما في ذلك الجمعیة الالرسمي  عن الموقف

 .أو جهاتها المانحة
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