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SAICM االقضايیا منن كاملة مجمووعةيیمكنن تحدديیدد  حيیثث االووحيیدد االعالمي االمحفلل ( االنهھج ااالستررااتيیجي) هھھھوو 
 ااعتماددهه منذذف. وواالووططني ووااإلقليیمي االعالمي االمستووىى على وومعالجتهھا االكيیميیائيیة ااددللموو االسليیمة باإلددااررةة االمتعلقة
 أأهھھھدداافف ووتحقيیقق لتعززيیزز للغايیة هھھھامم ددوولي إإططارر أأنهھ ثبتتأأ ووقدد. وونضج SAICMمحفلل  انم 2006،٬ عامم في

 االناميیة للبلددااننبالنسبة  خاصة قيیمة ذذاا فقدد كانن االبلدداانن٬، لجميیع مهھمم SAICM أأنن حيینن فيوو. االكيیميیائيیة االسالمة
 عنن ططرريیقق شاملل بشكلل تعالج لمماالبلدداانن  هھھھذذهه في االسامة االكيیميیائيیة االمصاددرر منن االعدديیدد ألنن ووذذلكك. ووااالنتقاليیة

هھھھذذهه  معالجة في صعووبة جدديی منهھا ووكثيیرر ٬،االنفايیاتتوو االكيیميیائيیة االموواادد ااالتفاقيیاتت االمعقووددةة حووللمنن أأيي 
 االكيیميیائيیة االموواادد إإنتاجج في االسرريیعة االززيیاددةة بسببب االمشكلة هھھھذذهه ووتتفاقمم. صحيیح بشكلل االمصاددرر على عاتقهھ

.2020 عامم في تنتهھي لنن وواالبيیئة ااإلنسانن صحةل االتهھدديیددااتت ووهھھھذذهه. ووااستخدداامهھا 	  

 سؤؤااالً  يیططررحح ووهھھھذذاا. 2020 عامم فييینتهھي مفعوولهھ  )ااالستررااتيیجي االنهھج( SAICM أأنشأ االذذيي 2006 قررااررإإنن 
 ً  في) ICCM5( االكيیميیائيیة االموواادد بإددااررةة االمعني خامسساال االددوولي االمؤؤتمرر يیعقددووفف سإإذذ  ذذلكك؟ بعدد ماذذاا: ملحا
ما  إذذااف. SAICM مستقبللفي  للنظظرر االتحضيیرريیة ااالجتماعاتت جددوولةفي االووقتت االحاضرر تمم وولمم يی 2020 عامم



 مجالل في االددوولي االحكوومي االتعاوونن بشأنن ااالعتباررااتتبحثث  في للبددء 2020 عامم حتى االددوولي االمجتمع نتظظرراا
 االططرريیقةأأما . االحاسمم االززخمم فقددووسيیُ  ؛فجووةة هھھھناكك تكوونن سووففوو ؛قدد اانتهھى SAICMوونن كسيی االكيیميیائيیة٬، االسالمة
بالنسبة للمؤؤتمرر االددوولي االرراابع حوولل إإددااررةة االموواادد االكيیميیائيیة  االززخممووفقدداانن  االفجووةة هھھھذذهه لتجنبب االووحيیددةة

)ICCM4  مستقبلل في االنظظرر بددءلما بيینن االددووررااتت  عمليیة) فسيیكوونن االشررووعع في SAICM آآليیاتت أأوو/  وو 
 االسالمة مجالل في االمتعدددديینن االمصلحة أأصحابب بيینناالددوولي وو االحكوومياالتعاوونن  بعددلما  2020 لعامم أأخررىى

 عامم بعدد ما االمؤؤسسيیة االتررتيیباتت بشأنن مقتررحاتت تططوورر أأنن يیمكنن االددووررااتت بيینن ما االعمليیة هھھھذذهه مثلل. االكيیميیائيیة
.ااعتماددهھھھا وورربما ICCM5ليینظظرر بهھا مؤؤتمرر  2020  

مجددددااً باالقترراانن  االددووررتيینن بيینن للتخططيیطط الجتماعيینن االددعووةة ICCM4نسبة لمؤؤتمرر قدد تكوونن إإحددىى االططررقق بال
	مؤؤتمرريي  مع  UNEA2 )20163وو  )UNEA  (2018 .(في بعدد ذذلكك تصببااالجتماعاتت يیمكنن أأنن  هھھھذذهه 

 ةررفيیع لشرريیحة وويیمكنن. ICCM5 مؤؤتمرر أأعمالل جددوولل إلعدداادد 2019 عامم في OEWG3 مؤؤتمرر ااعمالل جددوولل
 2020 عامم بعدد مال االمؤؤسسيیة االتررتيیباتت ااعتماددوو االمقتررحاتت٬، فيعنددهھھھا  االنظظرر ICCM5 مؤؤتمرر في االمستووىى

.وواالبددء فيیهھا عليیهھا االمتفقق االكيیميیائيیة للموواادد االسليیمة ددااررةةإلل  

 للموواادد االسليیمة لإلددااررةة االتمكيینيیة ألنشططة٬، لااألوولل االمقامم في ٬، نفسهھ ااآلنن حتى SAICM محفلل كررسس قددل
 أأططررعلى وو االقددررااتت هھھھذذهه منن ااالستفاددةة على االررئيیسس االترركيیزز يیصبح أأنن ببيیج 2020،٬ عامم بعددوو. االكيیميیائيیة
وواالقضاء  االتعررضض االسامم مصاددررمنن  للحدد ٬،على االمستووىى االمحلي٬، وواالمجتمع وواالبلدد إإجررااءااتت التخاذذ جدديیددةة
 ةااً ررئيیسأأددوواارر سيیلعبب االكيیميیائيیة االموواادد إلددااررةة معيینة سيیاسيیة أأوولوويیة ووررفع االمناسبب وواالكافف لتموويیللإإنن اا .عليیهھ
.وواالبيیئة ااإلنسانن صحة على ضررااررااأل لمنع االكيیميیائيیة االموواادد ووااستخدداامم إإنتاجج كيیفيیة تحسيینن في 	  

مقددمة  

 االناجمة وواالبيیئيیة االصحيیة األضررااررب) SAICM( "االكيیميیائيیة للموواادد االددووليیة لإلددااررةة ااالستررااتيیجي االنهھجيیعتررفف "
ً االتززاام وويیقددمم االكيیميیائيیة للموواادد االتعررضض عنن ً سيیاسيی ا  االموواادد ووااستخدداامم إإنتاججبهھا  تمماالتي يی يیةكيیفاال الححإلص شامالً  ا

 للتنميیة االعالمي االقمة مؤؤتمرر في االددوولل ليیسس ملززماً لكنن ررؤؤساء ااالتفاقق. ااألضرراارر تلكك تقليیلل أأجلل منن االكيیميیائيیة
 آآخرريینن وومنددووبيینن االصحة ووووززررااء االبيیئة ووززررااءكما أأنن  ططوويیررههاالى ت ددعوواا جووهھھھانسبررغغ في 2002 االمستدداامة

 االكيیميیائيیة االموواادد حوولل ااددااررةة ااألوولل االددوولي االمؤؤتمرر في SAICM دداااعتم أأجمعوواا على حكوومة مئة منن أأكثرر منن
)ICCM1(،2006 شباطط /فبرراايیرر ددبي في في عقدد االذذيي ٬. 	  

 متعدددداال نهھجاال/  االمتعدددديینن االشأنن صحاببوومقارربتهھ أل االووااسع نططاقهھ لجهھة نووعهھ منن فرريیددااً  SAICMيیعتبرر 
 ووهھھھذذهه. 2020 عامم في مفعوولهھ نتهھييی SAICM لـ ااإلططارر ووضع االذذيي 2006 االقرراارر فإنن ذذلكك٬، مع. االقططاعاتت
ً  SAICM نهھج ما إإذذاا كانن مسألة غططيسووفف ت االووررقة  عامم بعدد معالجتهھا يیتعيینن االتي االعناصررما هھھھي وو ٬،مهھما
 االسالمة مجالل في االددوولي االتعاوونن لمووااصلة االالززمة ااالتفاقاتت إإلى للووصوولل ممكنةاال عمليیةاالوو ٬،2020
. 2020 عامم بعدد االكيیميیائيیة 	  

ً  SAICM نهھج يیعتبرر لماذذاا مهھما  



 االمكشووفف عنهھا االقائمة لمشاكللباالمكانن تحدديیدد سلسة كاملة منن اا حيیثث االووحيیدد االعالمي االمحفللهھھھوو  SAICM إإنن
 SAICMفـ . وواالووططني االعالمي االمستووىى على وومعالجتهھا االكيیميیائيیة للموواادد االسليیمة باإلددااررةة االمررتبططةوو حدديیثا
 االسالمة لالنكبابب على االمتعددددةة في جهھووددهھھھا االددووليیة االقططاعاتتوو االمتعدددديینن حةاالمصل أأصحابب مكننوويی حفززيی

 وواالددعمم االمعلووماتت ووفررفهھوو يی. االكاملة االحيیاةة ددووررةة ططوواالل االسامة للموواادد االتعررضض مصاددرراالكيیميیائيیة وومعالجة 
 نططاققاال وويیغططي. االكيیميیائيیة االموواادد إلددااررةة ووططنيیة مسؤؤووليیاتت لدديیهھمم االذذيینن االحكووميیيینن للمسؤؤووليینن وواالتشجيیع
 االمووااددااتفاقيیاتت  إإططارر خاررجج تقع االتي االكيیميیائيیة للموواادد االتعررضضقضايیا  منن االعدديیدد SAICMاالووااسع لـ 
ً مهھم ااً أأمرر SAICM . وويیعتبرراالحاليیة االكيیميیائيیة  اانتقاليیة بمررحلة تمرر االتي وواالبلدداانن االناميیة االبلدداانن في خصووصا ا

 سكانناال لحمايیةضعيیفة جدداا  فنيیةاالوو مؤؤسسيیةاالوو تنظظيیميیةاالوو قانوونيیةاال تحتيیةاال تززاالل بنيیتهھا المنهھا  االكثيیرر ألنن
 )ااالستررااتيیجي االنهھج( SAICM ووقدد أأصبح. وواالنفايیاتت االكيیميیائيیة االموواادد سميیة منن وواالبيیئة في هھھھذذهه االبلدداانن

 بالتنميیة ووعالقتهھا االكيیميیائيیة االسالمة مجالل في للعملل هھھھامةبرراامج تشغيیلل  ااألخررىى االعالميیة ووااالتفاقيیاتت
	 غيیابب يووف. اانتقاليیة بمررحلة تمرر االتي وواالبلدداانن االناميیة بلدداانناال في االمستدداامة  SAICM) ٬،)ااالستررااتيیجي االنهھج 

ً  ااألكثرراالمخاووفف  غالبيیة لمعالجة االمشارركة على قائمم ددوولي إلططارريیكوونن هھھھناكك ووجوودد  لنن االمتعلقة وو إإلحاحا
.االعالمم في االكيیميیائيیة بالسالمة 	  

اانتقاليیة بمررحلة تمرر االتي وواالبلدداانن االناميیة بلددااننلل أأهھھھميیتهھ بالنسبة 	  

 أأهھھھدداافف ووتحقيیقق لتعززيیزز للغايیة هھھھامم ددوولي إإططارر بأنهھ ثبتتأأ ووقدد. وونضج SAICM نهھج نما ٬،هھھھذذاا االنهھج   	ااعتمادد منذذ
 منن كثيیرربالنسبة ل خاصة قيیمة ذذوو فقدد كانن االبلدداانن٬، لجميیع مهھمم SAICM أأنن حيینن يووف. االكيیميیائيیة االسالمة
ال تززاالل  فنيیةاالوو مؤؤسسيیةاالوو تنظظيیميیةاالوو قانوونيیةاال تحتيیةاال بنيیتهھا تعتبرر االتي االددخلل وواالمتووسططة االمنخفضة االبلدداانن

 وواالنفايیاتت االكيیميیائيیة للموواادد بالتعررضض االمررتبططة ااألضرراارر منن هھھھذذهه االبلدداانن بيیئةوو سكانن لحمايیة ضعيیفة جددااً 
 هھھھناكك لنامي٬،اا االعالمم في االكيیميیائيیة االموواادد ووإإنتاجج االكيیميیائيیة االموواادد استخددااممب االحالي االسرريیع االتووسع معوو. االسامة
يیتلقى أأنن وو مناسبةاال سيیاسيیةاال وولوويیةااأل ناللووأأنن يی أأقووىىوو قددررةة أأكثرر SAICM نهھجنن يیكوونن أل متززاايیددةة حاجة
.كافيیةاال موواارردداال  

- االثابتة االعضوويیة االملووثاتت بشأنن ااستكهھوولمم ااتفاقيیةتنكبب كلل منن  - SAICM قبللاالمعتمددةة    ميیناماتا ااتفاقيیةوو 
- االززئبقق بشأنن - SAICMااعتمددتت بعدد  االتي  ملووثاتت سامة محددددةة يیمكنهھا  ٬، على معالجةسووااء حدد على 

 االتيوو االحيیة وواالكائناتت االبيیئة في تررااكممكما يیمكنهھا اال ٬،االمائيیة أأوو ئيیةاالهھوواا تيیاررااتتعبرر اال ططوويیلة لمسافاتتااالنتقالل 
لهھذذهه  ااألصلي االمصددرر مووقع عنن بعيیددةة أأماكنن في ااإلنسانن صحة على باألضرراارر تسببباال ذذلكك٬،ب ٬،يیمكنهھا
 هھھھيوو االبيیوولووجي لتررااكمملوو االكيیميیائيیة االموواادد لهھذذهه االمددىى بعيیددالنتقالل لهھھھذذهه االخاصيیة ااوواالنززعة . تتاالملووثا
 االقانوونيیة٬، االناحيیة منن ةملززماال االعالميیة٬، االمعاهھھھددااتت إإنشاء لتبرريیرر االحكووماتت بعضضاالتي تعططيیهھا  سباببااأل
 اً يیتعلققسبب االمررتفع ددخللاال ذذااتت االبلدداانن حكووماتت تعططي االخصائصص هھھھذذهه. االكيیميیائيیة لمووااددلسيیططررةة على ااوواا
.ااالتفاقيیاتت لهھذذهه وواالمالي وواالتقني االسيیاسي االددعمم تقدديیممل االذذااتيیة المصلحةب  

	منن ناحيیة أأخررىى٬، لددىى   SAICM)مصاددرر جميیع٬، تقرريیبا٬ً، يیتناوولل فهھوو: بكثيیرر أأووسع نططاقق ستررااتيیجي)ااال االنهھج 
 االحاالتت٬، منن كثيیرر يفف. ميیناماتا أأوو ستووكهھوولمم معاهھھھددتيْ  تشملهھا ال االتي االسامة االكيیميیائيیة للموواادد االتعررضض
 ااألضرراارر مثلل كبيیررةة خررىىااأل مصاددرراال هھھھذذهه تسببهھا االتي االبيیئة أأوو/  وو ااإلنسانن صحة على ضررااررتكوونن ااأل



 االكيیميیائيیة االسامة للموواادد االتعررضض منن ااألخررىى االمصاددرر هھھھذذهه. وواالززئبقق االثابتة االعضوويیة االملووثاتت تسببهھا االتي
 وواالمتووسططة االمنخفضة االبلدداانن في وواالبيیئاتت االناسس على ٬،متناسبب يیررغ بشكلل٬، ووااألحيیانن منن كثيیرر فيتؤؤثرر 
 ووبرراامجأأ سيیاساتتأأوو  عنهھا معلووماتت االبلدداانن هھھھذذهه حكووماتتلددىى  ال يیكوونن االحاالتت٬، منن كثيیرر فيوو. االددخلل

.ااآلنن حتىصحيیحة لمعالجتهھا بشكلل مناسبب   

 مننأأيي في  شاملل بشكلل تناوولهھا يیتمم لمم االتي االسامة االكيیميیائيیة لمصاددررل ةةعدديیددمنن ااألمثلة اال فقطط مثاليینن أأنظظرر
 اانظظرر( االحشرريیة للمبيیددااتت وواالتعررضض بالررصاصص االتسممم: وواالنفايیاتت االكيیميیائيیة الموواادداالمعنيیة ب االقائمة ااالتفاقيیاتت
).1 االملحقق  

 ً  مننوو ذذلكك٬، مع". يیمكنن االووقايیة منهھ بشكلل كاملل مررضض" هھھھوو بالررصاصص االتسممم االعالميیة٬، االصحة لمنظظمة ووفقا
 االمناططقق في يیعيیشوونن٪ 90 ـب يیقددرر ماهھھھناكك  االددمم٬، فياالعاليیة  االررصاصص مستوويیاتتوويي ذذ ااألططفالل جميیعأأصلل 
جاء   حتى االمسألة هھھھذذهه لمعالجة آآليیة أأيي بانشاء آآخرر ددوولي تعاووني ااتفاققوولمم يیقمم أأيي . االمنخفضض االددخلل ذذااتت

االططالء  منن للتخلصص االعالمي االتحالفف إإنشاءعلى  ززووحف ناشئة سيیاسيیة قضيیةمنهھ  ووجعلل ICCM2مؤؤتمرر 
.االررصاصص االحاوويي على  

على  متناسبب غيیرر بشكلل االحشرريیة للمبيیددااتت التعررضضب االمررتبططة ااألضرراارر ٬، تؤؤثرراالررصاصص مع االحالل هھھھوو كما
 وو االززررااعة في ننمنخررططوو االددوولل هھھھذذهه سكانن منن بكثيیرر أأكبرر نسبة ووهھھھناكك. االددخلل وواالمتووسططة االمنخفضة االبلدداانن

 أأنظظمة االررقابة االووططنيیة علىنن إإ. مكثفف بشكلل االمبيیددااتت تستخددمم حيیثث االرريیفيیة االمناططقق في يیعيیشوونن أأوو/ 
ووغيیرر  ضعيیفة وومسألة االررقابة ووفررضض االقوواانيینن متقططعة االددخلل وواالمتووسططة االمنخفضة االبلدداانن في االمبيیددااتت

 كبيیرر ضررررل مصددرراا تكوونن ما غالبا االبلدداانن هھھھذذهه في االحشرريیة االمبيیددااتت ستخددااممفالظظررووفف االعادديیة ال. يیةكاف
 سيیكوونن ذذلكك٬، مع. ددوولي تعاووني ااتفاقق أأيي في شاملة بططرريیقة تعالج لمم قضيیةاال . هھھھذذههاالبيیئي لنظظامملوو مززااررععلل

 االخططررةة االحشرريیة مبيیددااتتاال منن االتددرريیجي االتخلصص إإلى االررااميیة االعالميیة االجهھوودد في للشررووعع فررصة هھھھناكك
.ICCM4 مؤؤتمرر في للغايیة 	  

SAICM ددهھھھمم االررااميیة االىاالمتعددددةة في جهھوو االددووليیة االقططاعاتتوو االمتعدددديینن االمصلحة أأصحابب ننمكِّ وويی حفززيی 
االسامة للموواادد االتعررضض مصاددرر معالجة 	  

في  2009 عامم في ااتخذذ االذذيي االقرراارر عتجاووباً مللتخلصص منن ططالء االررصاصص  االعالمي االتحالففتمم إإنشاء 
 قرراارر في االنظظرر سيیتمموو. )ICCM( االكيیميیائيیة االموواادد بإددااررةة االمعني االددوولي SAICM لمؤؤتمرر االثاني ااالجتماعع
 حفززتت ووقدد. ICCM4 مؤؤتمرر فيذذااتت االسميیة االعاليیة  االمبيیددااتت لمعالجة ددووليیة جررااءااتتإإ ااتخاذذ إإمكانيیة بشأنن

تررمي االى معالجة  أأخررىى ددووليیة أأنشططة) ICCMاالمعني باالددااررةة االكيیميیائيیة ( االددوولي لمؤؤتمررأأخررىى ل قررااررااتت
 تجاتت؛االمن فيحوولل االموواادد االكيیميیائيیة  معلووماتت إإلى االووصوولل: ذذلكك في بما االسامة٬، للموواادد االتعررضض مصاددرر
 االكيیميیائيیة االموواادد ؛وواااللكترروونيیة االكهھرربائيیة منتجاتتلل كاملةاال حيیاةةاال ددووررةةب االمتعلقة االسامة للموواادد االتعررضض

.االنانوو وواالموواادد االنانوونيیة٬، ووأأمووررااً أأخررىى تكنوولووجيیا ؛)EDCs( االصماء االمسببة الختالالتت االغدددد 	  

 ووططنيیة مسؤؤووليیاتتب يیضططلعوونن لذذيینناا االحكووميیيینن للمسؤؤووليینن وواالتشجيیع وواالددعمم االمعلووماتت SAICM يیووفرر
االكيیميیائيیة االموواادد إلددااررةة 	  



 باإلددااررةة االمتعلقة لقضايیااالندديیَّة ل ااجررااء االمناقشاتتمنن  ننتمكِّ  االتي ااإلقليیميیة لالجتماعاتت إإططارراا SAICMيیووفرر 
 أأفضلل فهھممااحددااثث  مدديیرريي االموواادد االكيیميیائيیة االووططنيیة على SAICM وويیساعدد .االكيیميیائيیة للموواادد االسليیمة

 إإلى تحتاجج االتي االمختلفة االكيیميیائيیة ااألخططارر منن االعدديیددللسيیططررةة على  أأخررىى بلدداانن هھاتستخددم االتي ببألساليیل
لل االى وواالووصوو االكيیميیائيیة٬، بالموواادد االصلة ذذااتت االمعلووماتت إإلىفي االددخوولل  SAICM وويیتووسع .معالجة
 االكيیميیائيیة لمووااددل االووططنيیة ااإلددااررةة مسؤؤوولي مكانة ررفععلى  SAICM يیساعدد . االسيیاساتت ووتووجيیهھ ٬،االخبررااتت
 أأهھھھدداافف ددعمم في االووززااررااتت بيینن وواالتعاوونن االتنسيیقق تحفيیزز على يیساعدد ووذذلكك ؛هھممووكاالت أأوو ممووززااررااتهھ ددااخلل
.االكيیميیائيیة االسالمة 	  

	 االددووليوو نن االووططنييیاالمستوويی علىمنن االتعاوونن  االمتعدددديینن االمصلحة أأصحابب ننمكِّ يیوو SAICM حفززيی  

 ٬،االعامم االشأننذذااتت  االحكووميیة غيیرر االمنظظماتت٬، ووميیيینناالحك االمسؤؤووليینن ننمكِّ يیحفزز وويی إإططارراا SAICM يیووفرر
 منن ووغيیررهھھھا االعماليیة٬، االنقاباتتوو االصحة٬، قططاعع ٬،االقططاعع االخاصص االمتحددةة٬، ااألممم ووكاالتت االمحليیة٬، االجماعاتت
 للموواادد االسليیمة ااإلددااررةةأأهھھھدداافف  لددعمم االبعضض بعضهھا معوواالتعاوونن  للتفاعلل االصلة ذذااتت االفاعلة االجهھاتت
ً  االتعاوونن هھھھذذاا ننفإ ٬،)ااالستررااتيیجي االنهھج( SAICM اررإإطط غيیابب. ووفي االكيیميیائيیة  ال ووقدد صعبا٬، يیكووننس ما غالبا

	 ااالستررااتيیجي االنهھج سيیاقق يفف. ااألحيیانن بعضض فيممكناً حتى  كووننيی  SAICM،غيیرر االمنظظماتت تستططيیع ٬ 
 االكيیميیائيیة بالسالمة االخاصة االمباددررااتت مووااءمة ااآلخرريینن االمصلحة ووأأصحابب االعامة االمصلحةذذااتت  االحكووميیة

ً  االمعتمددةة ووااألططرر االسيیاساتت مع ووتددعمهھا.  حكووماتهھمم االتي تعتررفف بهھا عالميیا 	  

2020 بعدد ما إإلى تستمرر أأنن يیجبب شاملةاال االكيیميیائيیة االسالمة جهھوودد 	  

ً  االكيیميیائيیة االموواادد ووااستخدداامم إإنتاججيیالقي  ً  تووسعا  لذذلكك٬، نتيیجة. االددخلل وواالمتووسططة االمنخفضة االبلدداانن في سرريیعا
 معالجة على االتقنيیة وواالقددررةة االووعي قلة إإلى ذذلكك وويیررجع ااززدديیادد في كووننت قدد دديیددةةاالش االسلبيیة ااآلثاررفإنن 

	SAICMلـ  لتووجيیهھلتووجهھ االعامم ووااالررشادد وواااا"  مسووددةةووتشيیرر . بشكلل صحيیح االكيیميیائيیة للموواادد االتعررضض   
 االموواادد ججإإنتا في ززيیاددةةتظظهھرر  االتووقعاتت" أأنناالى "  2020 عاممااالددااررةة االسليیمة للموواادد االكيیميیائيیة  هھھھددفف تحقيیققل

 ززيیاددااتتووجوودد  مع 2020،٬ عامم بعدد ما إإلىبذذلكك  ووااالستمرراارر االعالمم٬، أأنحاء جميیع في ووااستخدداامهھا االكيیميیائيیة
 االحكمم علىاالقوويیة  االقددررةةاالى  بالحاجة ااالعتررااففإإنن . االناميیة وواالبلدداانناالبلدداانن ااالنتقاليیة  ااقتصاددااتت فيأأكبرر 

 عامم فيلنن يینتهھي  االكيیميیائيیة للموواادد االسليیمة ااإلددااررةة ززلتعززيی االمخاططرر منن وواالحدد االمعلووماتت٬، ووتباددلل وواالمعررفة
". أأمرر معتررفف بهھ 2020 عامم بعدد وواالنفايیاتتللموواادد االكيیميیائيیة  االسليیمة ااإلددااررةة ااستمرراارر أهھھھميیةف. 2020 	  

 في االناشئة االقضايیا ووغالبيیة االمنالل ةةبعيیدد ززااللت ال SAICM لـ االعالميیة االعملل خططة في االمحددددةة ااألهھھھدداافف معظظمم
 في ة"ااألفرريیقيی " االمنططقة أأشاررتت كماوو. وومعالجتهھا لفهھمهھا بدداايیة مجرردد هھھھي االبلدداانن تحددددهھھھا االتي عامةاال االسيیاسة
 مووااددمنن حيیثث إإضافة  2020 عامم بعدد االكيیميیائيیة للموواادد االسليیمة ددااررةةتحدديیاتت ااإل ستستمرر"...  2013،٬ عامم

."جدديیددةة ناشئة قضايیا تحدديیددوو االسووقق إإلى جدديیددةة كيیميیائيیة 	  

 حوولل) UNEA( للبيیئة االمتحددةة ااألممم مجلسساالصاددرر عنن    	5 /1 االقرراارر توواافقق علىتمم اال 2014،٬ عامم في
 ضررووررةة" علىاالقرراارر  ووشدددد ٬،"2020 عامم بعدد وواالنفايیاتت االكيیميیائيیة للموواادد االسليیمةاالمستمررةة لالددااررةة  هھھھميیةااأل"



يیاررااتت االخ حووللستشارريیة عمليیة اا ووأأشارر أأحدد االبلدداانن االذذيي قادد ."ااالستررااتيیجي لنهھجلاالمستمرر   تعززيیززاال
 على وواالنفايیاتت االكيیميیائيیة االموواادد مجمووعة ددااخلل وواالتنسيیقق االتعاوونن تعززيیزز لززيیاددةة هھاووااجهھيی االتي االتحدديیاتتوو

ً  للنفايیاتتللموواادد االكيیميیائيیة وو االسليیمة ااإلددااررةة مجالل في االتقددمم هھھھذذاا يیكنن لمم"االى أأنهھ  االططوويیلل٬، االمددىى  على كافيیا
 علىأأمرر مططلووبب  االنفايیاتتوو االكيیميیائيیة للمووااددلسليیمة ااالددااررةة اا على االترركيیزز ااستمرراارر ووأأنن االعالمي االمستووىى
 في وواالنفايیاتت االكيیميیائيیة لمووااددل االسليیمة ااإلددااررةة تعززيیزز "االقوولل بأنن إإلى االتقرريیرر وويیمضي".  االططوويیلل االمددىى
 االقضاء٬، االصحة٬، لبيیئةلذذلكك على اا فوواائددألنن هھھھناكك  االمستدداامة للتنميیة أأساسيیة شاملة قضيیة هھھھي االبعيیدد االمددىى
 لمووااددل كبيیررةةاال سلبيیةاال ثاررااآل تقليیلل أأوو منع إإلى الحاجةف. عامم بشكلل وواالمجتمعاتت ااالقتصادد االفقرر٬، على

 للموواادد لسليیمةلالددااررةة اا قوويیا أأساسا تووفرر االبيیئة ستظظللوو ااإلنسانن صحة على االخططررةة وواالنفايیاتت االكيیميیائيیة
 إإططارر ضمنن ررااتت٬،مؤؤشبأهھھھدداافف تكميیليیة وو مشفووعة تكوونن أأنن وويیمكنن 2020،٬ عامم بعدد االنفايیاتتوو االكيیميیائيیة
ووجووبب أأنن  على ووااتفقوواا 2014 في SAICMلـ  االمفتووححلمجمووعة االعملل  ااالجتماعع االثاني ووعقدد. " محدددد ززمني

.ICCM4 مؤؤتمرر أأعمالل جددوولل على 2020 عامم بعدد وواالنفايیاتت االكيیميیائيیة االموواادد إإددااررةة تعززيیزز تكوونن مسألة 	  

ً ووبجمع ااالموورر   ووأأصحابب االحكووماتت بيینن االتعاوونن اءبعددمم ووجووبب اانتهھ االنططاقق ووااسع ااعترراافف هھھھناكك ٬،معا
 SAICM لـ حاجة هھھھناكك تكوونن سووففإإذذ . 2020 عامم في االكيیميیائيیة االسالمة مجالل في االمتعدددديینن االمصلحة
 فعاليیتهھ منن تززيیدد بططرريیقة منفذذااً يینبغي أأنن يیكوونن هھھھذذاا االنهھج إإنما  2020،٬ عامم بعدد حتى يیستمرر وودديیناميیكي قوويي

.ضمنن نططاقهھ ةووااسعاال االكيیميیائيیة االسالمة لمعالجة هھھھووااجسس 	  

2020 عامم بعدد لما االمستدداامة االتنميیة أأعمالل جددوولل منن جززءاا االكيیميیائيیة االسالمةبقاء  	  

 مناسبة ضوواابطط لووضع االددووليیة االجهھوودد أأنن تووضح 2015 عامم بعدد ما مررحلة في االمستدداامة ااإلنمائيیة ااألهھھھدداافف
.2020 عامم بعدد ما إإلى تستمرر أأنن يیجبب وواالنفايیاتت االكيیميیائيیة االموواادد على 	  

 ماتصررحح ب  3.9 االفقررةة ااألعمارر٬، جميیع في للجميیع االررفاهه ووتعززيیزز صحيیة حيیاةة ضمانن: 3 االهھددفف اررإإطط في
:يیلي  

 االكيیميیائيیة االموواادد عنن االناجمة ووااألمررااضض االووفيیاتت عدددد منن كبيیرر بشكلل لليیتقلاال 2030،٬بحلوولل عامم  •
.االترربةتلووثث االميیاهه وووو االخططررةة 	  

تصررحح  6.3 االفقررةة للجميیع٬، االصحي وواالصررفف للميیاهه ةاالمستدداام ااإلددااررةة توواافرر منن االتأكدد: 6 االهھددفف إإططارر في
:يیلي ماب  

 االسووقق بالبضائع إإغررااقق على وواالقضاء االتلووثث٬، منن وواالحدد االميیاهه نووعيیة تحسيینن 2030،٬بحلوولل عامم  •
 االمعالجة٬، غيیرر االعاددمة االميیاهه نسبة تخفيیضض االخططررةة٬، وواالموواادد االكيیميیائيیة االموواادد إإططالقق منن وواالتقليیلل

.االعالمي االصعيیدد على ااآلمنن ااالستخدداامم ووإإعاددةة كبيیرر حدد إإلى رراالتددوويی إإعاددةة نسبة ززيیاددةةوو 	  

:بما يیلي 12.5 وو 12.4تصررحح االفقررتانن  ااإلنتاجج٬، ووأأنماطط االمستدداامم ااالستهھالكك ضمانن: 12 االهھددفف إإططارر في 	  



 ددووررةة ططوواالل االنفايیاتت ووجميیع االكيیميیائيیة للموواادد بيیئيیا االسليیمة ااإلددااررةة تحقيیقق 2020،٬بحلوولل االعامم  •
 وواالترربة وواالماء االهھووااء فيمنن ااططالقهھا  كبيیرر حدد إإلى لليیتقلاالوو عليیهھا٬، االمتفقق االددووليیة ررلألطط ووفقا حيیاتهھا٬،
.وواالبيیئة ااإلنسانن صحة على االضاررةة ااآلثارر تقليیلل أأجلل منن 	  

 ٬،االتددوويیرر منهھا٬، االحدد٬، االووقايیة خاللل منن كبيیرر حدد إإلى االنفايیاتت تووليیدد منن االحدد 2030،٬بحلوولل عامم  •
.ااالستخدداامم ووإإعاددةة  

 االتنميیة أأجلل منن االبحرريیة وواالموواارردد وواالبحارر للمحيیططاتت االمستدداامم ووااالستعمالل االحفظظ :14 االهھددفف إإططارر في
:يیلي ماتصررحح ب 14.1 االفقررةة االمستدداامة٬،  

 ااألنشططة سيیما ال ااألنووااعع٬، جميیع منن االبحرريي االتلووثث منن ٬،كبيیرر بشكلل وواالحدد ٬،منع 2025،٬بحلوولل عامم  •
.االغذذاائيیة االموواادد ووتلووثث االبحرريي االحططامم ذذلكك في بما االبرريیة٬، 	  

 االسليیمة ااإلددااررةةتحقيیقق  يیتووقع ال االددوولي االمجتمع أأنن يیووضح أأعالهه االمذذكووررةة ألهھھھددااففل  2030تأرريیخ عامم 
ً تقددمبلل أأنن . 2020 عامم بحلوولل بالكاملل وواالنفايیاتت االكيیميیائيیة للموواادد  االمستدداامة االتنميیة أأهھھھدداافف تحقيیقق نحوو ااً جيیدد ا
 ما إإلى وواالنفايیاتت االكيیميیائيیة للموواادد االسليیمة ااررةةلإلدد االددووليیة االمؤؤسسيیة االتررتيیباتتااستمرراارر  يیتططلبب 2015 بعدد ما
.2020 عامم بعدد 	  

2020 عامم بعدد لما االططرريیقق خاررططة عمليیة عناصرر 	  

ً  سؤؤااال يیططررحح ووهھھھذذاا. 2020 عامم في )ااالستررااتيیجي االنهھج( SAICM شأأأن االذذيي 2006 قرراارر يینتهھي  ماذذاا: ملحا
 ييأل ووال OEWG للـ مووعدد تحدديیدد مميیت لمم ااآلنن ووحتى 2020 عامم في ICCM5 مؤؤتمرر يیعقددووفف سإإذذ  ذذلكك؟ بعدد

 في االنظظرر لبددء 2020 عامم حتى االددوولي االمجتمع نتظظررما اا إذذااف. االددووررااتت بيینن ااجتماعاتت تحضيیرريیة لما
 SAICMفإنن  االكيیميیائيیة٬، بالسالمة االمعني االددوولي االحكوومي للتعاوونن 2020 عامم بعدد فيیما االمؤؤسسيیة االتررتيیباتت
 ووفقدداانن فجووةة ووجوودد منعسيیضيیع. وول SAICM بناهه اسمم االذذيي االح وواالززخمم ٬،فجووةة هھھھناكك تكوونن سووفف سيینتهھي.
 مقتررحاتت لووضع صالحيیة مع ICCM4 في االددووررتيینن بيینن تحضيیرريیة عمليیة على ااالتفاقق يینبغي االززخمم٬،

سرر  أأمانة تشيیرر كماوو. ICCM5 مؤؤتمرر في اااعتماددهھھھاامكانيیة وو افيیهھ نظظررلل 2020 عامم بعدد ما مررحلةتررتيیباتت ل
SAICM )يیررغبب قدد" ٬،"2020 عامم بعدد وواالنفايیاتت االكيیميیائيیة للموواادد االسليیمة ااإلددااررةة" في )ااالستررااتيیجي االنهھج 
 لإلددااررةة االتصدديي حوولل مقتررحح تططوويیرر بهھددفف وواالخامسة االرراابعة االددووررتيینن بيینن ما عمليیة إإنشاء في االمؤؤتمرر
 حاببأأص منن قبلل ةووشامل ةكامل بمشارركة ٬،بشكلل أأكبرر 2020 عامم بعدد االنفايیاتت" وو االكيیميیائيیة للموواادد االسليیمة

.االمختلفة االقططاعاتتوو االمتعدددديینن شأنناال 	  

 

 

 



 

 

إإجررااءااتت التخاذذ محتملل ززمني جددوولل  

االززمنن االحددثث  االتعليیقق   

2015تشرريینن ااألوولل  /أأكتووبرر  ICCM4  االتحضيیرريیة االعمليیة إإجررااء قرراارر 
 االددوولي للتعاوونن مقتررحاتت لووضع
 االكيیميیائيیة االسالمة حوولل االشاملل
2020 عامم بعدد  

2016أأيیارر  /مايیوو  UNEA2 ااألوولى  االتحضيیرريیة عع االلجنةااجتما 
)PrepCom1 (االمفتووحح 
 خططة ما بعدد لصيیاغة خصصةاالم
 معمعقووددةة لتقتررنن  2020 عامم

UNEA  

2018أأيیارر  /مايیوو  UNEA3 	 ااجتماعع االلجنة االتحضيیرريیة االثانيیة  
PrepCom2) (خصصةاالم 

ووددةة عقم 2020 بعدد ما خططة لووضع
UNEA مع لتقتررنن  

2019كانوونن ااألوولل  /دديیسمبرر  OEWG3  جميیع OEWG3 ااجتماعع وولليیتنا 
 أأعمالل بجددوولل االصلة ذذااتت االمسائلل
ذذلكك خططة  في بما ICCM5مؤؤتمرر 

2020 عامم بعدد ما  

2020تشرريینن ااألوولل  /ااكتووبرر  ICCM5 تقوومم شرريیحة ررفيیعة االمستووىى  
 عامم خططة ما بعدد مقتررحح بددررسس
 االتررتيیباتت علىووتتفقق  2020

 2020 عامم بعدد فيیما االمؤؤسسيیة
ميیائيیةاالكيی للموواادد االسليیمة ااررةةلإلدد  



 

 

؟2020 عامم بعدد معالجتهھ يیجبب ما 	  

 بعددوو. االكيیميیائيیة للموواادد االسليیمة لإلددااررةة االتمكيینيیة نشططةلأل ااألوولل االمقامم في نفسهھ ااآلنن حتى SAICM كررسس قددل
 االقددررااتت هھھھذذهه منن ااالستفاددةة ووااألهھھھمم٬، ٬،تمكيینيیة بيیئةاالتططوويیرر ل منن مززيیددعلى  ترركيیززاال صبحيی أأنن يیجبب 2020 عامم
كاملل ددووررتهھا  في االسامة للموواادد لتعررضضل االفعليیة مصاددررمنن اال تقللل االتي ااإلجررااءااتت اذذالتخ جدديیددةة أأططررمنن وو

:ةاالتاليیااألموورر معالجتهھااالتي يینبغي  لعناصررااالبتدداائيیة ل قائمةاالحيیاتيیة وواالقضاء عليیهھا. ووتتضمنن اال 	  

	 SAICMلـ  االمحررزز االتقددمم ااستعررااضض  

 نبباج إإلى 2006 عامم منذذ SAICM ليیةعمل صاددقق ووتقيیيیمم مررااجعة هھھھناكك يیكوونن أأنن يینبغي قددما٬، للمضي
 االكيیميیائيیة االموواادد بإددااررةة االمعني االرراابع االددوولي االمؤؤتمرر فيسووفف يیتمم تناوولهھ  هھھھذذاا. 2020 لعامم االعملل أأوولوويیاتت

 االكيیميیائيیة االموواادد ددااررةةإل 2020 هھھھددفف لتحقيیقق االتووجيیهھااالررشادد وووو االعامم االتووجهھ"في  حيیثث سيینظظرر االمنددووبوونن
)"OOG .(يیحاووللوو OOG مجاالتت ستت وويیحدددد للسيیاساتت جامعة ااستررااتيیجيیة تنفيیذذ في االمحررزز تقددمماال تلخيیصص 

	 أأهھھھدداافف لتنفيیذذ لنشاططل أأساسيیة  SAICM. 	  

عليیا سيیاسيیة أأوولوويیة إإلى تحتاجج االكيیميیائيیة االسالمة 	  

 كبيیرر بشكلل وواالنفايیاتت االكيیميیائيیة للموواادد االسليیمة باإلددااررةة وواااللتززاامم SAICMلـ  سيیاسيیةاال وولوويیةااأل ززيیاددةة يیجبب
	أأهھھھميیة  مستووىى ررفع يینبغي ووإإنتاجهھا٬، االكيیميیائيیة االموواادد ااستخددااممتووسع  ااستمرراارر معف. االبلدداانن جميیع في  

SAICM االكيیميیائيیة للموواادد بالتعررضض االمررتبططة بيیئيیةاالوو صحيیةاال ضررااررلأل االمتززاايیدد االتحدديي مع تناسببليی 
 مشموولة غيیرر يیميیائيیةاالك بالسالمة تتعلقق مخاووففبالنسبة ل ووأأهھھھميیتهھا ووااسعاال هھانططاقووألنن . ةاالسام وواالنفايیاتت
 للموواادد االسليیمة ددااررةةااإل مشاكللتحدديیدد  يیمكنهھ االذذيي االووحيیدد االعالمي االمحفلل SAICM ززاالليی ال أأخررىى٬، باتفاقاتت
.وومعالجتهھا شاملة بصووررةة االكيیميیائيیة 	  

ً  االتموويیلل إإلى حاجةاال االحقيیقي للتنفيیذذ ووااقعيیا 	  

 االحصوولل إإلى حاجة هھھھناكك أننب 2006 عامم في تتااعتمدد ياالت SAICM لـ االجامعةاالسيیاساتت  ااستررااتيیجيیة تتأأقرر
 على تتحققق لمم ااألموواالل هھھھذذهه لكنن. االكيیميیائيیة للموواادد االسليیمة ااإلددااررةة لتحقيیقق ووغيیررهھھھاكبيیررةة  ماليیة موواارردد على
.االحاجة مع يیتناسبب نططاقق 	  

 ووكاالتتتووفرر  بأنن تووقعاتتاال SAICMلـ  االتحضيیرريیة ااالجتماعاتت في االمانحة االحكووماتت أأثارر منددووبوو •
 حتى يیحددثث لمم هھھھذذاا ااألمرر). ااالستررااتيیجي االنهھج( SAICM لتنفيیذذ كبيیررااً  تموويیالً  االددووليیة ئيیةااإلنما االمساعددااتت

.االمتابعة منن مززيیدداال إإلى ووااألمرر بحاجة ووااسع نططاقق على ااآلنن 	  



 االبررنامج كاننفقدد  ٬،SAICM كبدداايیة لـ  ووسرريیع وومحددوودد منن إإنشاء بررنامج تموويیلل متووااضع االررغمم على •
 ً .للتنفيیذذ االالززمة االموواارردد لتعبئة وومستدداامم كبيیرر بررنامج أأيي هھيیتبعاالتمكيینن. وولمم  ططةأأنشيیرركزز على وو محددووددااً ززمنيیا 	  

 االخامسس االموواارردد تجدديیدد خاللل االعالمي االبيیئة مررفققملفف  في SAICM لتنفيیذذ ااألموواالل بعضض أأددررجتت •
.االحاجاتت مع بالمقاررنة جددااً  ااً صغيیرر االمخصصص االمبلغ كانن ذذلكك٬، مع. تررحيیبب مووضع ااألمرر هھھھذذاا. وواالساددسة 	  

ً نهھج UNEP ووضعتت •  بعضض تضمننيی وواالذذيي وواالنفايیاتت االكيیميیائيیة للموواادد االسليیمة ااإلددااررةة لتموويیلل متكامالً  ا
	 لتنفيیذذ االمالي االددعممهھھھذذاا  تددفقق وولكنن. تططوويیررهھھھا يیمكنن االتي االعناصرر  SAICMلمم يیحددثث بعدد. 	  

 ٬،جددااً  يیببتررح مووضع ااألمرر هھھھذذاا. االووططني االمستووىى على االمؤؤسسي االتعززيیزز لددعمم "خاصص بررنامج "إإنشاء تمم •
 االمددني االمجتمع لمنظظماتت االتموويیلل باستثناء SAICM في االمتعدددديینن االشأنن أأصحابب نهھج ننع تحدديیدداا يیحيیدد لكنهھ

.االعامم االعاملة في االشأنن 	  

كي  )ااالستررااتيیجي االنهھج( SAICM لتنفيیذذ ضافيیةااإلوو جدديیددةةاال موواالللقددرر كبيیرر منن ااأل حاجة هھھھناكك تكووننووفف س
 مننجدديیددةة وومهھمة  إإضافيیة مووااللأل حاجة هھھھناكك تكوونن سووفف .SAICMأأهھھھدداافف  االصاددقق عالمياال يیحققق االمجهھوودد

 وويیجبب. االعالمم في اانتقاليیة بمررحلة تمرر االتي وواالبلدداانن االناميیة االبلدداانن في SAICMلـ  وواالقوويي االكاملل االتنفيیذذ أأجلل
 مجاالبرراا لددعمم ااإليیررااددااتت تددفققفإنن  وولذذلكك٬،. مستمرر أأساسس علىوومستدداامة  تنفيیذذهھھھا يیتعيینن االتي االتدداابيیرر كووننت أأنن

 نهھج ووضع يیجبب. وومستدداامة ااألجلل ططوويیلة تكوونن أأنن يیجبب االكيیميیائيیة االموواادد إلددااررةة ووططنيیةاال االتحتيیة وواالبنى
.االقوويي )SAICM( ااالستررااتيیجي االنهھج لتنفيیذذ االالززمم االنططاقق على االموواارردد لتعبئة ووااقعي 	  

تعززيیزز إإلى حاجةب SAICMـ ل االمؤؤسسيیة االتررتيیباتت 	  

 إإيیالء يینبغي االخصووصص٬، ووجهھ علىوو. ووتقيیيیمهھا SAICMـ ل سيیةاالمؤؤس االتررتيیباتت في االنظظرر إإعاددةة يینبغي
 أأجلل منن االمووظظفيینن منن كافيیة موواارردد تخصيیصص مع كبيیرر بشكلل معززززةة SAICMسرر لـ  أأمانة إلنشاء ااالعتبارر
 مشترركةعامة  أأمانةاالمتعلقة بتفوويیضض ااستررااتيیجيیة االسيیاساتت االجامعة االتي تددعوو االى  29للفقررةة  االكاملل االتنفيیذذ
 االصحة منظظمة( WHOوو) للبيیئة االمتحددةة ااألممم بررنامج( UNEPتضططلع بهھا كلل منن  دديیةقيیا أأددوواارر ذذااتت

) منن مووقعهھا في  WHO)٬، على حدد سووااء. في كلل ااالحوواالل٬، لقدد اانسحبتت منظظمة االصحة االعالميیة (االعالميیة
 أأفرريیقيیا في SAICMلـ  ااإلقليیميیة ااالجتماعاتت في٬،  2014 وو 2013 يْ عام فيوو. ماليیة السبابب أأمانة االسرر

	ووااألممم االمتحددةة للبيیئة)  بررنامج(  UNEP منن  كالً  ااالجماعع قررااررااتتعتت دد االهھاددئئ٬، وواالمحيیطط ووآآسيیا  WHO 
 SAICMاالعامة لـ  مانةمنن االموواارردد لددعمم ااأل ووغيیررهھھھا االبشرريیة االموواارردد تووفيیرر" إإلى )االعالميیة االصحة منظظمة(

 ً  في ."للسيیاساتت االجامعة ستررااتيیجيیةااال منن 29 االفقررةة في االمبيینة مسؤؤووليیاتتاال مع بالكاملل بططاقمم يیكوونن منسجما
	وو UNEA  5 /1ددعا االقرراارر  2014،٬ عامم  WHO "ألمانةل االموواارردد منن ووغيیررهھھھا االمناسبيینن االمووظظفيینن لتووفيیرر 

 ووجوودد أأهھھھميیة على٬، ووااضح بشكللوو ٬،ااآلخرريینن االمصلحة ووأأصحابب االحكووماتت أأكددتت ووقدد.  SAICMاالعامة لـ 
 للسالمة االصحيیةاالبيیئيیة وو االجوواانبب معالجة علىيیعملل وومززووددةة بططاقمم عملل  كاملل بشكلل تعملل عامة أأمانة

.االمستقبلل في ااألمرر بحاجة للتنفيیذذ هھھھذذاا. االكيیميیائيیة 	  

االمحررزز االتقددمم ررصدد يینبغي االفعاليیة تقيیيیمم 	  



 االمؤؤشررااتت فإنن ذذلكك٬، مع. االتنفيیذذ في االمحررزز االتقددمم ررصدد يیمكنن بحيیثث العدداادد االتقارريیرر مؤؤشررااتت SAICMلددىى 
 االموواادد إإددااررةة معيینة في تررتيیباتت تنفذذ أأوو/  وو آآليیاتت تعلنن بأنن لدديیهھا االتي االبلدداانن ددمنن ااحتسابب عدد أكثررال تقوومم ب
 االكمي٬، للقيیاسس قابلة معلووماتت يیقددممااألمرر  هھھھذذاا أأنن حيینن فيف..."  عدددد" بـ االمؤؤشررااتت جميیع تبددأأ إإذذ .االكيیميیائيیة

 االسالمة أأهھھھدداافف تحقيیقق وونحاالمووجووددةة  وواالثغررااتتاالحاصلل  االفعلي االتقددمم ٬،بددقةوو بأنن يیعكسس٬، يیفشلل ما غالبافإنهھ 
.االكيیميیائيیة  

مسؤؤوولة  فررعيیة هھھھيیئة منهھا وولكلل ووميیناماتا ااستكهھوولمم ااتفاقيیة منن جززء هھھھي االفعاليیة تقيیيیمم آآليیاتت تحدددد االتي االموواادد
ً  SAICMيیشكلل  .ااألهھھھدداافف عنن قيیاسس االنتائج في مقابلل ً  تحدديیا  ووضع يینبغي ذذلكك٬، مع. نططاقهھ التساعع نظظرراا صعبا

.أأنن يیتططوورر SAICMبشكلل صرريیح ااذذاا ما اارريیدد لنهھج  SAICM فعاليیة لتقيیيیمم آآليیة  

	  

 بمررحلة تمرر االتي وواالبلدداانن االناميیة لبلددااننل بالنسبة االهھامة االقضايیا ننع نن: مثاال 1 االملحقق
 االكيیميیائيیة االمووااددحوولل  االقائمة ااالتفاقيیاتت منن أييب شاملل بشكلل تناوولهھا يیتمم لمم االتي اانتقاليیة
وواالنفايیاتت 	  

 االسامة للموواادد االتعررضض مصاددرر منن محتملة كثيیررةة أأمثلة مننمثاليینن  ااالليیسا  لمبيیددااتتوواا للررصاصص االتعررضض
 على االقائمم االددوولي ااإلططارر يیكوونن لنن ٬،SAICMغيیابب  فيوو. معالجتهھا إإلى SAICM عمليیةاالتي تسعى 
ً  مخاووففاال غالبيیة لمعالجة مووجووددااً  االمشارركة .االعالمم في االكيیميیائيیة بالسالمة ةتعلقاالم ااألكثرر االحاحا 	  

صصبالررصا االتسممم 	  

يیررجع  يياالذذ ااألوواائلل االعشررةة ااألمررااضض منن ووااحددااً  بالررصاصص االتسممم) WHO( االعالميیة االصحة منظظمة تعتبرر
 تصلل االى بالررصاصص االتسممم حساباتتف. للتعدديیلل االقابلة االبيیئيیة االعووااملل إإلى ااألططفالل بيیننفيیهھ  االصحي االعببء
 االعالمم أأنحاء جميیع في ااألططفالل% منن مجمووعع  16فهھناكك . ضضاامررااأل منن االكلي االعالمي االعببء منن٪ 0.6

 االررصاصص منن ميیكررووجرراامم 10 منن أأعلى مستوويیاتت فيهھھھي  ددمائهھمم في االررصاصص أننب االتقدديیررااتت تشيیررممنن 
 ـب يیقددرر ماهھھھناكك  االددمم٬، في االررصاصصاالمررتفعة منن  مستوويیاتتاال ذذوويي ااألططفالل جميیعوومنن أأصلل  .دديیسيیلترر لكلل
.االمنخفضض االددخلل ذذااتت االمناططقق في يیعيیشوونن٪ 90 	  

ً  أأيیضا للررصاصص االتعررضضيیضع  االهھائلة٬، االبشرريیة كاليیففاالت إإلى باإلضافة ً  عبئا  على كبيیررااً  ااقتصادديیا
 على للررصاصص ااألططفالل لتعررضض ااالقتصادديي ااألثرر أأجررتت تحقيیقاً حوولل حدديیثة ددررااسة ووقددررتت. االمجتمعاتت
ى يیصلل اال االتررااكميیة ااإلجماليیة االتكلفة عببء أأنن االددخلل وواالمتووسططة االمنخفضة االبلدداانن في االووططنيیة ااالقتصاددااتت

 لجميیع ااإلجمالي االمجمووعع منن أأكبرر مررااتت سبع هھھھوو االمبلغ هھھھذذاا. سنوويیامليیارر ددووالرر على االصعيیدد االددوولي  977
. ةررئيیساال االمانحة االحكووماتت تقددمهھا االتي االددخلل االمتووسططة وواالبلدداانن االددخلل االمنخفضة للبلدداانن االتنميیة مساعددااتت

".كنن االووقايیة منهھ بالكاملليیم مررضض" هھھھوو بالررصاصص االتسمممفإنن  االعالميیة٬، االصحة لمنظظمة ووفقاوو 	  

	 لمبيیددااتتاالتعررضض ل  



 عنن االناجمة وواالبيیئة ااإلنسانن صحة على ضررااررااأل ننع مووثووقةاالررسميیة اال تقدديیررااتتاالوو االعالميیة االبيیاناتت
ووقدد أأشارر االعلماء في . للررصاصص التعررضضاالتي تررتبطط ب تلكك منن بكثيیررمتناثررةة ووأأكثرر ضآلة  للمبيیددااتت االتعررضض
 االحشرريیة للمبيیددااتت االمززمنن بالتعررضض االمررتبططة لألمررااضض االعالمي االعببء أأنناالى  االعالميیة االصحة منظظمة
 االذذيي االعملل منن مختلفة أأنماطط أأساسس على االتقدديیررااتت إإجررااء بعدد يیتسنن لمم ألنهھ معررووفف غيیرر يیززاالل ال االسامة

 مننمحتملة  حالة مليیوونن هھھھناكك٬، أأنهھ مووثووقة وولكنن ٬،أأقددمم ددررااسة ووقددررتت. االسامة تأثيیررااتهھا االمبيیددااتتتماررسس فيیهھا 
 االمستشفيیاتت في االناسس منن إإضافيیة حالة وومليیووني عامم٬، كلل ةةمقصوودداال غيیرر المبيیددااتتب االخططيیررةة االتسممم حاالتت

 بالضررووررةة يیعكسسال  هھھھذذاا أأنناالى  ووااضع االددررااسة شيیرروويی. االحشرريیة بالمبيیددااتت ااالنتحارر محاووالتتمنن جررااء 
 في االززررااعيیيینن االعمالل منن مليیوونن 25 عنن يیقلل ال ما هھھھناكك يیكوونن قدد أأنهھ ررقددِّ وويی االحقيیقيیة االمشكلة منن جززء سووىى
 ال يیتمم تسجيیلهھا االحووااددثث معظظمم أأنن ررغمم عامم٬، كلل في االمهھنيیة بالمبيیددااتت االتسممم منننووعاً  يیعانوونن االنامي االعالمم
.االططبيیة االعنايیة يیلتمسوونن ال االمررضى وومعظظمم 	  

 االمتحددةة لألممم وواالززررااعة ااألغذذيیة منظظمة صاددررةة عنن ووررقة فيعنن ااألضرراارر االمذذكووررةة  االتقدديیررااتت ااحددىى شيیررت
 االكبررىى االصحررااء جنووبب في االمبيیددااتت آآثارر جررااء منن االتررااكميیة االصحيیة االررعايیة تكاليیفف أأنناالى ) االفاوو(

-2005 ما بيینن االفتررةة خاللل ااألفرريیقيیة  ةاالمتحفظظ ووتشيیرر ااحددىى االتقدديیررااتت. مليیارر ددووالرر 97 كووننت قدد 2020
 تكاليیفف أأنن إإلى ااألفرريیقيیة ررىىاالكب االصحررااء جنووبب في االمززااررعيینن صغارر على للمبيیددااتت االتعررضض آآثارر ننع

-المبيیددااتتبالتسممم ب مررتبططةاال معيینة محددددةة  االخاررجيیيینن٬، للمررضى االططبي االعالجج ٬،االضائعة االعملل أأيیامم 
-االددااخليیيینن االمعالجيینن في االمستشفيیاتت وواالمررضى  الهھھھذذهه االتقدديیررااتت مليیارر ددووالرر.  4.4  2005 عامم في بلغتت 

 بيیاناتتتووجدد  ووال. االمفقووددةة االعيیشش سبللب االمررتبططة االتكاليیفف أأوو ااإلنسانيیة االمعاناةة مثلل ااألخررىى االتكاليیفف تشملل
تمم ددررااسة ووما أأنن ت. االمبيیددااتت بالتعررضض االمررتبططة ااإليیكوولووجيیة االنظظمم على ااألضررااررتحدددد  مووثووقة ووتقدديیررااتت

 كبيیررةة٬، تكوونن أأنن االمررجح مننعنددهھھھا  ٬،أأفضلل بشكلل ووتحدديیدد كميیتهھا للمبيیددااتت التعررضضب االمررتبططة ااألضرراارركلل 
٬، أأوو رربما أأكبرر.للررصاصص التعررضضب االمررتبططة ضرراارركاأل 	  

على  متناسبب غيیرر بشكلل االحشرريیة للمبيیددااتت التعررضضب االمررتبططة ااألضرراارر ٬، تؤؤثرراالررصاصص مع االحالل هھھھوو كما
 فياالذذيینن يیشارركوونن  االددوولل هھھھذذهه سكانن منن بكثيیرر أأكبرر نسبة ووهھھھناكك. االددخلل وواالمتووسططة االمنخفضة االبلدداانن
 االووططنيیة االلوواائحإإنن . مكثفف بشكلل االمبيیددااتت تستخددمم حيیثث رريیفيیةاال االمناططقق في يیعيیشوونن أأوو / وو االززررااعة
وومررااقبة بشكلل أأقلل  ٬،شمووال أأقلل أأضعفف٬، عمووما االددخلل وواالمتووسططة االمنخفضة االبلدداانن في االمبيیددااتت لمكافحة

 أأكبرر تهھدديیددااً  االحشرريیة االمبيیددااتت ستخددااممال االططبيیعيیة االظظررووففغالباً ما تشكلل ووبشكلل جيیدد ووغيیرر مفررووضة 
.ااإليیكوولووجي االنظظامموو ززااررععلمُ صحة اال 	  

االكيیميیائيیة االموواادد إإددااررةة فياالصناعيیة  االماليیة االمسؤؤووليیاتت: تفعيیلل 2االملحقق  	  

 ذذااتت االمنتجة االصناعاتت ضمنن االتكاليیفف ااستيیعابب هھھھوو االكيیميیائيیة للسالمة االمستدداامم االتموويیلل لتأميینن االمفتاحح
هھھھوو٬، في نهھايیة  سليیمة بصووررةة ررتهھاإإددااتتمم  االكيیميیائيیة االموواادد أأنن منن للتأكدد االالززمة ااألموواالل ألنن ووذذلكك. االصلة

.االكيیماوويیةاالمنتجة للموواادد  االصناعاتت مسؤؤووليیةاالمططافف٬، منن  	  

 عددمم ااالضرراارر ضمانن االحكوومة على ووااجبباال فإنن بلدد٬، أأيي في ااستخدداامهھا أأوو االكيیميیائيیة االموواادد إإنتاجج يیتمم عنددما
 االحكووماتتفف االتي تتحملهھا إإنن االتكاليی. االكيیميیائيیةأأوواالحووااددثث  للموواادد االتعررضض نتيیجة وواالبيیئة االعامة الصحةب



 االصناعة جانبب منن ااقتصادديیة لقررااررااتت نتيیجة تنشأ االتي ااالقتصادديیة االخاررجيیة االعووااملل هھھھي اااللتززاامم بهھذذاا ووفاءلل
	Polluter( االملووثثتغرريیمم  لمبددأأ ووفقاف. االكيیميیائيیة االموواادد ووااستخدداامم لتصنيیع  Pays	  Principle(،وووو ٬ ً  لسيیاسة فقا
 االووططنيیة االخززيینة أأوو االعامة٬، االضرراائبب دداافعوو االخاررجيیة االتكاليیفف هھھھذذهه حملليیت أأنن يینبغي ال سليیمة٬، ااقتصادديیة
 االتكاليیفف هھھھذذهه بالفعلل تستووعبب االتي االمناسبة ااالقتصادديیة االووسائلل ووضع يینبغي بلل. ثالثث ططررفف أأيي أأوو االعامة٬،
متحددةة بررنامج ااألممم اال أأشارر كماوو. االددووليیيینن ووااالستثمارر االتجاررةة تحررِّفف ال بططررقق االصلة ذذااتت االصناعاتت ضمنن

 هھاااستهھالكوو االكيیميیائيیة االموواادد بإنتاجج االمررتبططة ااإلنسانن صحة تكاليیفف غالبيیة تحملليی ال" ٬،UNEPااإلنمائي 
 على تعوويیضض ددوونن منن ااألضررااررإإنن . االقيیمة سلسلة ووننتقاسميی أأوو االكيیميیائيیة٬، االموواادد منتجوو هھامن وواالتخلصص
". تصحيیح إإلى تحتاججوو االسووقق إإخفاقاتتهھھھي  وواالبيیئة ااإلنسانن صحة  

 االتكاليیفف هھھھذذهه بعضضل متحفظظةاال تقدديیررااتتفال. هھھھائلة االكيیماوويیاتت صناعة االتي تجسددهھھھا االتكاليیفف امةضخإإنن 
:يیلي مااالمتجسددةة تتضمنن  	  

 االفتررةة فيااألفرريیقيیة  االكبررىى االصحررااء جنووبب في بالصحة االصلة ذذااتت االمبيیددااتت لتكاليیففددووالرر  مليیارر 90 •
 2009لعامم  االبحارر ووررااء فيیما ااإلنمائيیة ااتتكلل االمساعدد كانتت للمقاررنة٬، ووكووسيیلة. 2020 االى  2005 منن
)Overseas	  Development	  Assistance (ددووالرر مليیارر 4.8 كانن أأفرريیقيیا في االصحة لقططاعع -  منن جززء 

.ووحددهھھھا االمبيیددااتت عنن ناجمة بالصحة االصلةاالتكاليیفف ذذااتت  	  

االكيیميیائيیة االمسببة  بالموواادد االمررتبططة لألمررااضض االووسططيیة االسنوويیةاالصحيیة  االتكلفة حيیثث منن يیوورروو مليیارر 157 •
 االمررتبططة االذذهھھھنيیة ووااإلعاقة االذذكاء فقدداانن ااألمررااضض ووتشملل. ااألووررووبي ااالتحادد في االصماء االغددددالختالالتت 

 االكبارر٬، سكرريي٬، االكبارر سمنة االططفوولة٬، مررحلة في االسمنة االنشاطط٬، فررطط ٬،ااالنتباهه نقصص ااضططرراابب االتووحدد٬، بهھا٬،
 أأنن إإلى االباحثوونن ووأأشارر. تستووستيیرروونن هھھھررموونن انخفاضضب بططةاالمررت وواالووفيیاتت االذذكوورر٬، عندد االعقمم االخصيیتيینن٬،

االموواادد االكيیميیائيیة االمسببة الختالالتت االغدددد االصماء  تلكك سووىى مثللت ال هھابما أأن متحفظظة تتكان ااتتاالتقدديیرر هھھھذذهه
)EDCs أأعباء عنن أأكبرر تقدديیررااتت عنن سووفف يیسفرر أأووسع تحليیالً  بأننوو السببيیةااألعلى ب حتماللااال ) ذذااتت 

.االمرراافقة وواالتكاليیفف االمررضض 	  

 االعضوويیة االمرركباتت ووااستخدداامم بإنتاجج االمررتبطط لتلووثثل االسنوويیة االتكاليیففمليیارر ددووالرر أأميیرركي هھھھي  236 •
ووتغيیيیرر  ووااستخدداامم االميیاهه تلووثث عنن فضالً  االططبيیعيیة٬، االموواارردد معظظمم يیشملل ال ألنهھ االووااقع منن أأقلل هھھھذذاا. االمتططايیررةة
).OECD( ااالقتصادديي االميیدداانن في وواالتنميیة االتعاوونن منظظمة في ااألعضاء غيیرر االبلدداانن في االنفايیاتتوو ااألررااضي 	  

 االمنخفضة االبلدداانن في للررصاصص ااألططفالل تعررضضب االمتعلقة االسنوويیة االتكاليیففمليیارر ددووالرر أأميیرركي هھھھي  997• 
 ووالحظظ. 2011 عامم في االعالمي ااإلجمالي االمحلي االناتج منن٪ 1.20 االررقمم هھھھذذاا وويیمثلل. االددخلل وواالمتووسططة

.االددخلل وواالمتووسططة االمنخفضة االبلدداانن ااآلنن هھتتحمل للررصاصص لتعررضضألكبرر لاا عببءاال أأنن االتقرريیرر معددوو  

 االفعالل االتنفيیذذ أأجلل منن االتحتيیة وواالبنيیة االكيیميیائيیة االموواادد إإددااررةةكبيیررةة في مجالل  قددررااتت االى االحكووماتت تحتاجج
 ذذلكك٬، إإلى اإلضافةب. ووااألنظظمة االمتعلقة بهھا وواالسيیاساتت االكيیميیائيیة موواادداالسليیمة لل ددااررةةااإل قوواانيینن ووإإنفاذذ ووتعززيیزز
 إإنتاججاالووصوولل االى  االنظظيیفة٬، االتكنوولووجيیا نقلل فعاليیة تعززيیزز يیمكنن بحيیثث االقددررااتت تعززيیزز االحكووماتت على يیتعيینن
ً  أأكثرر ووبدداائلل ٬،مستدداامةوو آآمنة ززررااعيیة مماررساتت أأنظظفف٬،  إإنتاجج محلل لتحلل) كيیميیائيیةاال غيیرر ذذلكك في بما( أأمانا



 االحكووميیة االقددررااتت هھھھذذههووجوودد  معوو. مماثلة أأخررىى ووإإصالحاتت االخططررةة٬، وواالموواادد االكيیميیائيیة االموواادد ووااستخدداامم
 فيأأما . االمستقبلل في االسامة االمووررووثاتت تجنببوو منن ااالضرراارر االووقايیة يیمكنن ٬،وواالمناسبب مكانهھا االصحيیح في

 ااً كبيیرر ااحتماالً  هھھھناككفإنن  نتقاليیة٬،ااال وواالبلدداانن االناميیة االبلدداانن منن االعدديیدد في ووخاصة ٬،غيیابب هھھھذذهه االقددررااتت
 منن االبيیئيیة االنظظمم عططللووت االمجتمعاتت٬، ووتلووثث وواالمززااررعيینن٬، وواالعمالل ااألططفاللاالتي تسممم  مماررساتتتمرراارر االباس
تحتاجهھا  االتي االبلدداانن تلكك في االتنميیة عمليیاتت ققيیعيی االذذيي ااألمرر٬، االكيیميیائيیةوواالحووااددثث  للموواادد االتعررضض خاللل
.غيیررهھھھا منن أأكثرر 	  

: االعادديیة ليیاتهھابعم االمررتبططة االتكاليیفف عنن يیةاالمسؤؤوولبتحملهھا  االكيیميیائيیة االموواادد تنتج االتي االصناعاتتتقرر 
 ووتتحملل. جرراا ووهھھھلمم أأمانا أأكثرر بدداائلل ووتططوويیرر االمنتجاتت٬، على ااإلشرراافف االتشغيیليیة٬، االسالمة إإجررااءااتت
 االمحضض االططووعيیة االتدداابيیررفإنن  ذذلكك٬، مع. مماثلة تكاليیفف) تتحملل أأنن يینبغي أأوو(االمستعملة  االتحوويیليیة االصناعاتت

.SAICM ااففأأهھھھدد لتحقيیقق كافيیة تكوونن لنن  

 االكيیميیائيیة االموواادد منن االقدديیمة االمخززووناتتبأعباء  مثقلةفهھي . كبيیررةة ووترركة قضايیا مع االبلدداانن منن االعدديیددتبددأأ 
االتي ليیسس هھھھناكك  االمكلفة االمووررووثاتت منن ووغيیررهھھھا وواالمووااقع؛ وواالررووااسبب ٬،االملووثة االترربة ٬،االحشرريیة وواالمبيیددااتت

٬، أأوو يیمكنن تحدديیددهه قدد يیتمم يیمكنن ااررفاقهھا ووللأأص أأوو كافيیةووااصالحيیة  عالجيیة قددررااتت ذذيي مسؤؤوولل ططررففمنن 
بشكلل  االقدديیمة االقضايیا هھھھذذهه معالجة بمووجبهھا يیتمم خططة وواالبيیئة االعامة االصحة حمايیة تشملل أأنن وويیجبب. تحدديیددهه

.كافف وومررضٍض   

 بمررحلة ااقتصاددااتهھا تمرراالناميیة وواالتي  االبلدداانن حكووماتتاالتي ستحتاجهھا  ضافيیةااإلوو جدديیددةةاال مووااللااأل كميیة
 تحقيیقق مع يیتفقق بما ٬،ووأأنن تعملل بنجاحح االفعالة االكيیميیائيیة االسالمة سيیاساتتل تأسيیسسترريیدد اال انتتك إإذذاا اانتقاليیة
	 هھھھددفف  SAICM،على ةةووقاددرر مستعددةة ٬،ااآلنن حتى ٬،االمانحة االحكووماتت كانتت ما ٬،كبيیرر نططاققووعلى  ٬،تتخططى ٬ 

 اانتقاليیة بمررحلة ررتم وواالتي االناميیة االبلدداانن حكووماتت لتمكيینن للتموويیلل جدديیدد لمصددرر تقدديیمهھ. لذذاا٬، هھھھناكك ضررووررةة
 وواالنفايیاتت االكيیميیائيیة للموواادد بالتعررضض االمررتبططةااألضرراارر  منن االووططنيیة تهھمماووبيیئ االعامة االصحة حمايیةمنن 
.االسامة  

 أألفف=  ترريیليیوونن( سنوويیاترريیليیوونن ددووالرر  4.1 تقددرر بحوواالي ةسنوويیددووررةة  االعالميیة االكيیميیائيیة االصناعةلددىى 
 االعببء فإنن سنوويیا٬،ددووالرر  مليیارر 4.1 االعالمي االتكاليیفف ااسترردداادد اممنظظإإذذاا ما ااستعادد  االمثالل٬، سبيیلل على). مليیارر
- االصناعة هھھھذذهه في االسنوويیة مبيیعاتهھا منن٪ 0.1 إإلى سيیصلل االمنتجاتت االكيیميیائيیة صناعة على االكلي  سنتت 
.االمبيیعاتت في ددووالررااتت عشرر لكلل) ددووالرر 0.01( ووااحدد 	  

 في ذذلكك يینعكسس أأنن يینبغي البحيیثث  يیماوويیةاالك االصناعاتت مبيیعاتت مجمووععل بالنسبةجددااً ضئيیلة  االتكلفة هھھھذذهه
 وواالموواادد االبترروولل أأسعارر في االيیووميیة للتددفقاتت ااإلجماليیة التكاليیففقبلل ووصوولهھا االى االمستخددمم. ف االمنتجاتت أأسعارر
 االخطططط منن االنووعع هھھھذذاا في سنوويیا هھاددفع إإلى االمنتجاالتي قدد يیحتاجج  كميیةمع اال مقاررنة ضخمة هھھھي ااألخررىى االخامم

.االتكلفة السترردداادد  



 على االمانحة االحكووماتتستقددمهھ  مما بكثيیرر أأكثرر هھھھوو سنوويیا ددووالرر مليیارر 4.1 إإنن مبلغ أأخررىى٬، ناحيیة منن
 االناميیة االبلدداانن حكووماتتمما بامكانن  بكثيیرر أأكثرر كما أأنهھ. االكيیميیائيیة االموواادد إإددااررةة لجهھوودد كمعووناتت ااألررجح
بظظلل االظظررووفف االحاليیة.  تعبئتهھ اانتقاليیة بمررحلة تمرر االتي وواالبلدداانن 	  

	  

ً جنهھإإنن   لصناعةاالعابرر للحددوودد  االططابع إإلى بالنظظرروو. االمززاايیا منن االعدديیددللتكاليیفف لهھ  اً لالستيیعابب االددااخليعالميی ا
ً  يیكوونن أأنن يیمكنن االتكاليیفف السترردداادد االصررفف االووططني االنهھجفإنن  ووأأسووااقهھا٬، االكيیميیائيیة االموواادد  حتى ٬،أأمررااً صعبا
ً  االمتقددمة االكبيیررةة لبلددااننل بالنسبة  نهھج تثبيیتتبعببء االستجدد  نتقاليیةااال وواالبلدداانن االناميیة االبلدداانن معظظممف. صناعيیا
ً نهھجإإنن . ثقيیال جددااً  فرريیدد ووططني ً ووططنيی ا ً محض ا ً  يیؤؤدديي أأنن يیمكنن ا ً  أأوو/  وو ااالقتصادديي ااالنتقامم إإلى أأيیضا  في اانحرراافا
.ووااالستثمارر االددوولي االتجاررةة  

 بعضضإإذذ تررتبطط . ررىىأأخ مززاايیا االعالمي االنهھج ووفرريی أأنن يیمكنن ٬،وواالتماسكك االكفاءةة في االمساهھھھمة جانبب إإلى
االبلدد  في تنتج ال االتي االكيیميیائيیة المووااددب االكيیميیائيیة للموواادد االسليیمة ددااررةةبما يیتعلقق باإل للحكوومة باهھھھظظةاال تكاليیففاال

 ووتططلقق االمستووررددةة االمنتجاتت في مووجووددةة تكوونن قدد . باألحررىى٬، إإنن االموواادد االكيیميیائيیةمباشررةة ستووررددوواالتي ال تُ 
 ووقدد تكوونن هھھھذذهه االموواادد االكيیميیائيیة ذذااتت. االنفايیاتت منن بعدد ذذلكك تصبح أأوو/  وو االمنتجاتت ااستخدداامم عندد االبيیئة في
 نظظامم سيیكوونن ٬،في كلل ااالحوواالل. مكلفا وواالبيیئة بالصحة عددمم ااضررااررهھھھا لضمانن تدداابيیرر ااتخاذذيیكوونن وو كبيیرر٬، حجمم

.االتكاليیفف هھھھذذهه ااسترردداادد عاجززاا٬ً، على ااالررجح٬، عنن بحتتاال ووططنياال االتكاليیفف ااسترردداادد  

منن نظظامم تووقع اال٬، ووهھھھذذاا منططقي٬، يیمكنن ال وولكنن كبيیررةة٬، ااحتيیاجاتت نموواا ااألقلل االبلدداانن عضضددىى بقدد يیكوونن ل ٬،أأخيیررااً 
 نهھج ووجوودد االمفضلل منن سيیكوونن ووغيیررهھھھا٬، ااألسبابب لهھذذهه. كافيیة إإيیررااددااتت تووليیدد ووططنياال االتكاليیفف ااسترردداادد
.عالمي  

ً  االتحتيیة االبنىوو ووططنيیةاال االكيیميیائيیة االموواادد إإددااررةة برراامج لددعمم ااإليیررااددااتت ددفققإإنن   علىوو يیجبب أأنن يیكوونن مستددااما
 ذذااتت االمنتجة االصناعاتت ضمنن االتكاليیفف تددخيیللإإال ب االالززمم االنططاقق على تحقيیقهھ يیمكنن ال هھھھذذااوو. االططوويیلل االمددىى
.االصلة  
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