
ي التجارة الدولية المنصوص عليها
تداب�ي التحكم �ف

ي اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم
�ف

االتفاقيات وأهدافها

ــات الخطــرة  ي نقــل النفاي
ــازل بشــأن التحكــم �ف ــة ب إن اتفاقي

والتخلــص منهــا عــرب الحــدود، واتفاقيــة روتــردام المتعلقــة 
بتطبيــق إجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم عــى مــواد 
ي التجــارة 

كيميائيــة ومبيــدات آفــات خطــرة معينــة متداولــة �ف
ــة  ــات العضوي ــأن الملوث ــتكهولم بش ــة اس ــة، واتفاقي الدولي
ي حمايــة صحــة 

ك المتمّثــل �ف َ الثابتــة تتشــاطر الهــدف المشــرت
ي 

نســان والبيئــة مــن المــواد الكيميائيــة والنفايــات الخطــرة �ف الإ
ــا وحــىت التخلــص  ــدًءا مــن إنتاجه ــا ب كل مراحــل دورة حياته
التجــارة  ي 

�ف بالتحكــم  الثــاث  التفاقيــات  ي 
منهــا. وتقــىف

ي التفاقيــات 
الدوليــة أو نقــل المــواد والنفايــات المشــمولة �ف

عــرب الحــدود. يعــرض هــذا المنشــور لمحــة عامــة عــن 
ي 

ــم �ف ــة إىل التحك ــدف كل اتفاقي ــا ته ي بموجبه
ــىت ــكام ال الأح

هــذه التجــارة الدوليــة والنقــل عــرب الحــدود. ويلقــي الضــوء 
ــا. ــا بينه ــن فيم عــى أوجــه التشــابه والتباي

ــ�ب  ــل ع ــة والنق ــارة الدولي ي التج
ــم �ف التحك

ــدود الح

تنــص اتفاقيــات بــازل وروتــردام واســتكهولم عــى مجموعــة 
نســان والبيئــة مــن الآثــار  مــن التدابــري لحمايــة صحــة الإ

ــرة. ــات الخط ــة والنفاي ــواد الكيميائي ــلبية للم الس

وط  ــا تحــدد الــرش ي أنه
ــاث �ف ــات الث ــع التفاقي ك جمي وتشــرت

المــواد  وتصديــر  اد  لســتري اتباعهــا  الواجــب  والإجــراءات 

الكيميائيــة والنفايــات المشــمولة فيهــا. ومــن المتوقــع أن 

اد   الإجــراءات عــدم تعريــض دول الســتري تضمــن هــذه 

لمواجهــة مشــكلة التعامــل مــع مــواد كيميائيــة ونفايــات 

ي الحصــول عليهــا نظــًرا لعــدم قدرتهــا عــى 
خطــرة ل ترغــب �ف

إدارتهــا بطريقــة ســليمة بيئًيــا عــى ســبيل المثــال. تغطــي كل 

ي التجارة 
ي روتردام واســتكهولم مســألة التحكــم �ف

مــن اتفاقيــىت

الدوليــة للمــواد الكيميائيــة بينمــا تنظــم اتفاقيــة بــازل تجــارة 

ــون  ــع أن يك ــن المتوق ــه م ــام الأول، إل أن ي المق
ــات �ف النفاي

ــد  ــن خــال تقيي ــر أوىلي م ــردام واســتكهولم أث ي روت
ــىت لتفاقي

ي 
ــدرج �ف ي تن

ــىت ــة ال ــاج واســتخدام بعــض المــواد الكيميائي إنت

ــات. ــول إىل نفاي ــا تتح ــازل حينم ــة ب ــاق اتفاقي نط
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ــات  ــل النفاي ي نق
ــم �ف ــأن التحك ــازل بش ــة ب اتفاقي

ــدود ــ�ب الح ــا ع ــص منه ــرة والتخل الخط

ام العــام بالعمــل عــى التقليــل إىل أد�ف  ف ي اتفاقيــة بــازل اللــرت
عــى الأطــراف �ف

ــرب الحــدود )المشــار  ــات الأخــرى ع ــات الخطــرة والنفاي ــل النفاي ــن نق حــّد م

إليهــا فيمــا يــىي باســم “النقــل عــرب الحــدود«( والعمــل عــى إجــراء أي نقــل 

ــة،  ــص التفاقي ــة. وتن ــان والبيئ نس ــة الإ ــي صح ــة تحم ــدود بطريق ــرب الح ع

ــدود  ــرب الح ــل ع ــدث النق ــى أل يح ــة، ع ــات العام ام ف ــذه اللرت ــة إىل ه إضاف

نــة. وتعَتــرب  وط معّينــة وإلّ إذا تمــت وفقــاً لإجــراءات معيَّ إلّ باســتيفاء �ش

ــت  ــا إذا كان ــم م ي تقيِّ
ــىت ي يســّميها كل طــرف هــي ال

ــىت الســلطات المختصــة ال

ــتوفيت. ــد اس ــازل ق ــة ب ي اتفاقي
ــواردة �ف ــل ال ــة بالنق اطات المتعلق ــرت الش

ي “ النقل ع�ب الحدود« بمقت�ف االتفاقية ؟
ماذا يع�ف

ي نقــاً عــرب الحــدود، بمقتــىف اتفاقيــة بــازل، أي نقــاً لنفايــات خطــرة أو 
يعــىف

لنفايــات أخــرى:

من منطقة خاضعة للولية القضائية الوطنية لإحدى الدول  •

إىل أو عــرب منطقــة خاضعــة للوليــة القضائيــة الوطنيــة لدولــة أخــرى، أو   •
ــة، ــة دول ــة لأي ــة الوطني ــة القضائي ــع للولي ــة ل تخض ــرب منطق إىل أو ع

ي النقل دولتان عى الأقل.
ك �ف يطة أن تشرت �ش

وط المتعلقة بعمليات النقل ع�ب الحدود ال�ش

تُعتــرب الأطــراف ُملزَمــة باتخــاذ التدابــري المائمــة لضمــان عــدم الســماح بنقــل 
وط  نفايــات خطــرة ونفايــات أخــرى عرب الحــدود إلّ إذا تــم اســتيفاء الــرش

ــة )الفقــرة 9، المــادة 4(:  ــة التالي الثاث

وريــة، والقــدرة  ل تتوّفــر لدولــة التصديــر القــدرة التقنيــة والمرافــق ال�ف  •
أو مواقــع التخّلــص المناســبة لــ�ي تتخلــص مــن النفايــات المعنيــة 

“بطريقــة ســليمة بيئيــاً”؛ أو

هنــاك حاجــة للنفايــات المعنيــة كمــواد خــام مــن أجــل صناعــات إعــادة   •
اد؛ أو ي دولــة الســتري

التدويــر أو الســتعادة �ف

تتــم عمليــة النقــل المعنيــة عــرب الحــدود وفقــاً لمعايــري أخــرى تقررهــا   •
ي يعتمدهــا 

ي القــرارات الــىت
الأطــراف )وعــادة مــا توجــد هــذه المعايــري �ف

ــراف(. ــر الأط مؤتم

دارة الســليمة  ط التفاقيــة اســتيفاء معيــار “الإ ي جميــع الحــالت، تشــرت
و�ف

دارة الســليمة بيئيــاً  ي الإ
بيئيــاً« للنفايــات الخطــرة أو النفايــات الأخــرى.  وتعــىف

اتخــاذ جميــع الخطــوات العمليــة لضمــان إدارة النفايــات الخطــرة أو النفايــات 

ــار الضــارة  ــن الآث ــة م نســان وســامة البيئ ــي صحــة الإ ــة تحم الأخــرى بطريق

ــات )الفقــرة 8، المــادة 2(.  ي قــد تنجــم عــن هــذه النفاي
ــىت ال

وط، الحــالت  ي مادتهــا الرابعــة، إضافــة إىل هــذه الــرش
د اتفاقيــة بــازل �ف وتحــدِّ

ي 
ــىت ــالت ال ــدود والح ــرب الح ــل ع د النق ــدِّ ــا أن تح ــراف فيه ــوز لاأط ي يج

ــىت ال

د النقــل عــرب الحــدود: يجــب عــى الأطــراف فيهــا أن تحــدِّ

اد نفايــات  ي اســتري
يحــّق لاأطــراف أن تحظــر بشــكل كامــل أو بشــكل جــز�أ  •

خطــرة أو نفايــات أخــرى إىل داخــل وليتهــا القضائيــة مــن أجــل التخّلــص 

منهــا )الفقــرة 1، المــادة 4(. وتتوافــر تلــك المقــررات عــى الموقع الشــب�ي 

لاتفاقيــة:
http://www.basel.int/Countries/ImportExportRestrictions/tabid/1481/Default.

aspx

ــات  ــات خطــرة أو نفاي اد نفاي ــد أو حظــر اســتري إذا قــام طــرف مــا بتقيي  •

ام هــذا التقييــد أو الحظــر  أخــرى، يجــب عــى الأطــراف الأخــرى احــرت

)الفقــرة 2، المــادة 4(.

ــه  ــة مــا عندمــا يكــون لدي يجــب ألّ يســمح طــرف مــا بصــادرات إىل دول  •

مــن الأســباب مــا يحملــه عــى العتقــاد بــأن النفايــات المعنيــة لــن تـُـدار 

ــادة 4(. ــرة 2 )ز(، الم ــاً )الفق ــليمة بيئي ــة س بطريق

ــرة أو  ــات خط ــر نفاي ــر تصدي ــد أو حظ ــرر تقيي ــراف أن تق ــوز لاأط يج  •

.)13 المــادة  )د(،   2 )الفقــرة  أخــرى  أطــراف  إىل  أخــرى  نفايــات 

ي نطــاق التفاقيــة 
ي تنــدرج �ف

يُحَظــر عــى الأطــراف تصديــر النفايــات الــىت  •

ي منطقــة جنــوب خــط عــرض 60 درجــة، بعبــارة 
مــن أجــل التخّلــص منهــا �ف

ي )الفقــرة 6، المــادة 4(. أخــرى داخــل منطقــة القطــب الجنــو�ب
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ل ينبغــي أن يحــدث نقــل عــرب الحــدود مــع دولــة غــري طــرف، مــا لــم   •

اط  يوجــد اتفــاق أو ترتيــب بشــأن النقــل عــرب الحــدود ينــص عــى اشــرت

ــادة 11(.  ــرة1، الم ــادة 4 والفق ــرة 5، الم ــاً )الفق ــليمة بيئي دارة الس ــاق الإ انطب

ــت  ــور ليس ــال دول عب ــن خ ــدود م ــرب الح ــل ع ــدث النق ــن أن يح يمك  •

ــة  ر أو دول ــدِّ ــد أو المص ــب إىل المولِّ ــه يُطَل ــد أن ــة، بي ي التفاقي
ــاً �ف أطراف

ح عــرب  التصديــر إبــاغ الســلطة المختصــة لدولــة العبــور بــأي نقــل مقــرت

ــادة 7(. ــدود )الم الح

ط اتفاقيــة بــازل أن يضطلــع الأشــخاص المــأذون  إضافــة إىل ذلــك، تشــرت
ــذه  ــا به ــص منه ــات أو التخّل ــل النفاي ــب بنق ــم فحس ــموح له ــم أو المس له
العمليــات، وينبغــي أن تتــم تعبئــة النفايــات الخاضعــة لعمليــة النقــل عــرب 
ــة  ــري الدولي ــد والمعاي ــاً للقواع ــا وفق ــا ونقله ــة عليه ــع بطاق ــدود، ووض الح

ف بهــا  )الفقــرة 7 )ا( و)ب(، المــادة 4(. َ المقبولــة والمعــرت

جراءات المتعلقة بعمليات النقل ع�ب الحدود االإ

تتضّمــن المــادة السادســة مــن اتفاقيــة بــازل إجــراًء تفصيليــاً خاصــاً بالموافقــة 
ــدود  ــرب الح ــل ع ــق بالنق ــة تتعّل اطات صارم ــرت ــع اش ــم م ــن عل ــَبقة ع الُمس
للنفايــات الخطــرة والنفايــات الأخــرى. وتشــكِّل الإجــراءات صميــم نظــام 
ي اتفاقيــة بــازل وهــي تســتند إىل أربــع مراحــل أساســية )1( الإخطــار؛ 

التحكــم �ف
)2(  الموافقــة وإصــدار وثيقــة النقــل؛ )3(  النقــل عــرب الحــدود؛ و)4( التأكيــد 

ــات. ــص مــن النفاي بشــأن التخّل

المرحلة 1: االإخطار

ــاغ  ــح بإب ــ�ي يقــوم بشــكل صحي ر ل ــق بالمصــدِّ ــة 1 يتعل الغــرض مــن المرحل
ح عــرب الحــدود لنفايــات خطــرة أو نفايــات أخــرى. المســتورد بشــأن نقــل مقــرت

ويتاح النموذج عى الموقع الشب�ي لاتفاقية: 

http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/
Default.aspx

المرحلة 2: الموافقة وإصدار وثيقة النقل

ح عــرب  َ الغــرض مــن المرحلــة 2 كفالــة أن يوافــق المســتوِرد عــى النقــل المقــرت
ــة  ــرى مصحوب ــات الأخ ــرة والنفاي ــات الخط ــحنة النفاي ــون ش ــدود وأن تك الح

بوثائــق مناســبة.

ي دولــة 
ر/مولِّــد النفايــات الســلطة المختصــة �ف بعــد أن يُبِلــغ مصدِّ  •

حــة مــن نفايــات خطــرة أو نفايــات أخــرى،  التصديــر بوجــود شــحنة مقرت
ي دولــة التصديــر رفــض أو قبــول التصديــر.

تقــرر الســلطة المختصــة �ف

ر / المولِّــد  ف المصــدِّ ِم عقــداً بــ�ي قبــل الســماح ببــدء الشــحنة، يُــرب  •
بيئيــاً. ســليمة  بطريقــة  النفايــات  مــن  التخّلــص  يكفــل  والمتخلِّــص 

ر  إذا لــم يكــن لدى الســلطة المختصــة لدولــة التصديــر أو المولِّد/المصدِّ  •
اض  ــر اعــرت ــة التصدي الــذي يعمــل مــن خــال الســلطة المختصــة لدول
عــى التصديــر، فإنهــا تُبِلــغ الســلطة المختصــة للــدول المعنيــة )دولــة 
ــات  ح للنفاي َ ــرت ــل المق ــوع النق ــور( بموض ــة )دول( العب اد ودول ــتري الس
الخطــرة أو النفايــات الأخــرى باســتخدام وثيقــة إخطــار تتضمــن جميــع 
مــن  ألــف  الخامــس  المرفــق  ي 

�ف والمحــّددة  وريــة  ال�ف المعلومــات 
ــة. التفاقي

ــة  ــتام وثيق ــد اس اد عن ــتري ــد الس ــة لبل ــلطة المختص ــى الس ــب ع يج  •
أو  وط(   �ش بــدون  أو  وط  )بــرش مكتوبــة  موافقــة  تقديــم  الإخطــار، 
ــد  ــح( وأن تؤكِّ ــد مــن التوضي ــب الحصــول عــى مزي رفــض )ويمكــن طل
ي حــال 

ر والمتخلِّــص �ف ف المصــدِّ للجهــة ُمرِســلة الإخطــار وجــود عقــد بــ�ي
الموافقــة. 

يجــب عــى الســلطة المختصــة لأي بلــد مــن بلــدان العبــور أن تقــّر عــى   •
ــد  ــة إىل بل ــا المكتوب م موافقته ــدِّ ــا أن تق ــوز له ــتام ويج ــور بالس الف

وط( أو الــرّد بالنفــي خــال 60   يومــاً. وط أو دون �ش التصديــر )بــرش

اطات  بمجــرد أن تُقــّر الســلطات المختصــة ذات الصلــة بــأن جميع الشــرت  •
ي التفاقيــة قــد اســتوفيت ووافقــت عــى عمليــة النقــل، 

الــواردة �ف
ي إصــدار وثيقــة 

ي �ف
تســتطيع الســلطة المختصــة لبلــد التصديــر أن تمــىف

ــحن. ــة الش ــدء عملي ــأذن بب ــل وأن ت النق

ويتاح النموذج عى الموقع الشب�ي لاتفاقية: 

http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/
Default.aspx

المرحلة 3: النقل ع�ب الحدود

ي 
ــدء �ف ــرد الب ــا بمج ــزم اتباعه ي يل

ــىت ــوات ال ــف الخط ــة 3 مخَتل ر المرحل ــوِّ تص
ــات. ــص النفاي ــّلم المتخلِّ ف يتس ــ�ي ــدود وإىل ح ــرب الح ــل ع ــة النق عملي
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ــتام  ــداً اس ــل مؤك ــة النق ــن وثيق ــة م ــخة موقع ــص نس ــل المتخل يرس  •
ر/المولِّــد والســلطة المختصــة لبلــد التصديــر. الشــحنة وذلــك إىل المصدِّ

ف عــى كل شــخص مســؤول عــن النقــل عــرب الحــدود التوقيــع عــى  يتعــ�ي  •
وثيقــة النقــل.  وتتضّمــن هــذه الوثيقــة معلومــات مفّصلــة عــن الشــحنة 
ي تصدرهــا 

)بشــأن نــوع النفايــة وكيــف يتــم تغليفهــا، والأذون الــىت
الســلطات المختصــة، وناقــات الشــحنة، وبشــأن موظفــي الجمــارك 
الذيــن تمــر الشــحنة أمامهــم، ...إلــخ.( ويجــب أن ترافــق الوثيقــة 
ــا. ــص منه ــة التخل ــىت نقط ــدود ح ــرب الح ــل ع ــدء النق ــة ب ــن نقط ــحنة م الش

المرحلة 4: تأكيد عملية التخلص

ي إجــراء النقــل عــرب الحــدود، 
الغــرض مــن المرحلــة 4، وهــي المرحلــة النهائيــة �ف

ي نقلــت عــرب الحدود 
أن يتلقــى المولِّــد وبلــد التصديــر تأكيــداً بــأن النفايــات الــىت

قــام المتخلــص بت�يفهــا عــى النحــو المقــرر وبطريقــة ســليمة بيئياً.

اتفاقيــة روتــردام المتعلقــة بتطبيــق إجــراء الموافقة 
ــدات  ــة ومبي ــم عــى مــواد كيميائي المســبقة عــن عل

ي التجــارة الدوليــة
نــة خطــرة متداولــة �ف آفــات معيَّ

ــر  اد وتصدي ــتري ــأن اس ــات بش ــراف المعلوم ــادل الأط ــة أن يتب ط التفاقي ــرت تش
أ إجــراءان )1( إجــراء الموافقــة  المــواد الكيميائيــة المشــمولة فيهــا. وأنــ�ش
ي المرفــق الثالــث لاتفاقيــة 

المســبقة عــن علــم عــى مــواد كيميائيــة مدرجــة �ف
و)2( إجــراءات إخطــار التصديــر بشــأن المــواد الكيميائيــة الأخــرى المحظــورة 

ــث بعــد. ــق الثال ي المرف
ــدرج �ف ــم ت ي ل

ــىت ــدة بشــدة وال أو المقي

ي االتفاقية؟
ما هي التجارة الدولية المشمولة �ف

اد للمــواد  ــر والســتري ــردام التصدي ــة روت القصــد مــن التجــارة بموجــب اتفاقي

ي الفقــرة )و( مــن المــادة 2: 
الكيميائيــة المشــمولة، بحســب التعريــف الــوارد �ف

نقل مادة كيميائية من طرف إىل آخر؛  •

استبعاد عمليات المرور العابر البحتة.  •

وط التجارة الدولية �ش

اد  ــان الســماح باســتري ــة لضم ــري المائم ــة باتخــاذ التداب ــرب الأطــراف ُملزَم تُعت

ــة: وط التالي ــرش ــد اســتيفاء ال ــة المشــمولة عن ــواد الكيميائي ــر الم وتصدي

ــث  ــق الثال ي المرف
ــة �ف ــرة المدرج ــة الخط ــواد الكيميائي ــل الم ــع نق يخض 	•

إىل إجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم )المشــار إليــه فيمــا يــىي باســم 
ي 

“إجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم«(. ويجــري الســماح بالصــادرات �ف
اد المــادة الكيميائيــة  اد بالموافقــة عــى اســتري حــال قيــام دولــة الســتري
ي حــال 

اد” . و�ف ــم “رد بشــأن الســتري ــة مســتقباً مــن خــال تقدي المعين
وط  اد بــرش اد، عــى الســتري موافقــة الطــرف مــن خــال رده بشــأن الســتري
وط )المــادة 10 والمــادة 11(.  ــرش محــددة، يجــب أيضــاً اســتيفاء هــذه ال

عــى الطــرف أن يقــدم إخطــار تصديــر إىل كل طــرف مســتورد قبــل  	•
ــث  ــق الثال ي المرف

ــة غــري مدرجــة �ف ــادة كيميائي ــر لم ــأول تصدي ــام ب القي
لكنهــا محظــورة أو مقيــدة بشــدة مــن الطــرف مــن إقليمــه وبعــد ذلــك 
ي 

ــر المعلومــات المبينــة �ف ســنوياً )المــادة 12(، ويتضمــن إخطــار التصدي
ــس. ــق الخام المرف

ينبغــي وضــع بطاقــات تعريفيــة عــى صــادرات المــواد الكيميائيــة  	•
ــة  ــة الخاضع ــواد الكيميائي ــك الم ــدة، وكذل ــدة بش ــورة أو المقي المحظ
لإجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم، وأن تكــون مشــفوعة بالمعلومــات 
الصحيــة ومعلومــات الســامة الأساســية عــى هيئــة ورقــة بيانــات 

الســامة )الفقــرة 2، المــادة 13(.

اد عــى كل  ــرد بشــأن الســتري ــد ال ــاد عن ط توخــي الحي يفــرض وجــود �ش 	•
اد بعــض المــواد  ي بعــدم  الموافقــة عــى اســتري

طــرف يتخــذ قــراراً يقــىف
وط محــددة، أن  ادها فقــط بــرش الكيميائيــة أو بالموافقــة عــى اســتري
وط  ــرش ــع الإخضــاع لنفــس ال ي نفــس الوقــت، أو أن يســمح م

يرفــض �ف
ي ذلــك مــن غــري 

اد هــذه المــواد الكيميائيــة مــن أي مصــدر، بمــا �ف باســتري
ــادة 10(.   ــرة 9، الم ــراف )الفق الأط

ي التفاقيــة تأكيــداً مــن المتخلِّــص عندمــا يتــم ت�يــف النفايــات، 
تقتــىف  •

ــار. ــة الإخط ي وثيق
ــّدد �ف ــو المح ــى النح ــد، ع وط العق ــرش ــاً ل وفق

ــأن ت�يــف  ــر التأكيــد ب إذا لــم تتلــق الســلطة المختصــة لبلــد التصدي  •
اد  ــد الســتري ــر الســلطة المختصــة لبل ــم، يجــب أن تُخِط ــد ت ــة ق النفاي

ــك. ــاً لذل وفق

وع االتجار غ�ي الم�ش

ي 
ــىت ــة ال ــة بالبيئ ــة المعني ــدات القليل ــن المعاه ــدة م ــازل واح ــة ب ــد اتفاقي تع

وع  تعــرف نشــاطاً محظــوراً بأنــه فعــل “  إجرامــي«. ويعــرف التجــار غــري المرش
بأنــه أي نقــل عــرب الحــدود لنفايــات خطــرة )المــادة 9(:

دون إخطار جميع الدول المعنية عماً بأحكام التفاقية؛  •

دون الحصول عى موافقة الدول المعنية؛  •

ــكاذب أو  ــاء ال ــر، أو الدع وي ف ــق الرت ــن طري ــة ع ــى الموافق ــول ع بالحص  •
الغــش؛ 

ل يتفق من الناحية المادية مع الوثائق؛ أو  •

لقــاء( مــن نفايــات خطــرة ممــا  ينتــج عــن تخلــص متعمــد )مثــل الإ  •
. الــدوىلي للقانــون  العامــة  والمبــادئ  التفاقيــة  مــع  يتناقــض 

ط التفاقيــة أن يقــوم جميــع الأطــراف بمنــع الت�فــات المخالفــة  وتشــرت
وع  ي ذلــك التجــار غــري المــرش

لاأحــكام الــواردة فيهــا والمعاقبــة عليهــا بمــا �ف
ــادة 9(.  ــرة 5، الم ــادة 4 والفق ــرة 4، الم )الفق
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إجراءات التجارة الدولية

1. إجراء الموافقة المسبقة عن علم

ضافــة إىل تبــادل المعلومــات،  يعــد إجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم  بالإ
ــن  ــة تمك ــن آلي ــون م ــو يتك ــردام.  وه ــة روت ــية لتفاقي ــكام الأساس ــد الأح أح
مــن الحصــول رســمًيا ونــرش قــرارات الأطــراف المســتوردة حــول مــا إذا كانــت 
ــق  ي المرف

ــة �ف ــة المدرج ــواد الكيميائي ــن الم ــحنات م ــي ش ي تلق
ــة �ف ــا الرغب لديه

الثالــث لاتفاقيــة مســتقباً وكفالــة امتثــال الأطــراف المصــدرة لهــذه القــرارات. 
ينطبــق إجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم عــى المــواد الكيميائيــة المدرجــة 
ف )1( ردود  ف أساســيت�ي ي المرفــق الثالــث فحســب. وتنــص التفاقيــة عــى مرحلتــ�ي

�ف
اد و)2(  متابعــة مســؤوليات الأطــراف. بشــأن الســتري

اد المرحلة 1:  ردود بشأن الستري

 بمجــرد أن تخضــع المــادة الكيميائيــة لإجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم، 
ي 

تقــدم  الأطــراف مــن خــال الســلطة الوطنيــة المعينــة، رًدا بشـــأن وارداتهــا �ف
المســتقبل مــن المــادة الكيميائيــة المعنيــة.

ي 
�ف كانــت ســتوافق  إذا  مــا  بشــأن  قــرار  اتخــاذ  الأطــراف  إىل  يطلــب  	•

ي 
اد أي مــادة كيميائيــة مــن المــواد المدرجــة �ف المســتقبل عــى اســتري

ي بعــدم 
المرفــق الثالــث. قــد يكــون القــرار مؤقًتــا أو نهائًيــا ويقــىف

وط.  �ش بــدون  أو  وط  بــرش بالموافقــة  أو  اد  الســتري عــى  الموافقــة 

ويتاح النموذج والتعليمات عى الموقع الشب�ي لاتفاقية:   

http://www.pic.int/Procedures/ImportResponses/
FormandInstructions/tabid/1165/language/en-US/Default.aspx

ــة  اد بمعرف ــة باســم ردود بشــأن الســتري ــرارات المعروف ــرش هــذه الق تن 	•

الأمانــة وتتــاح لجميــع الأطــراف كل ســتة أشــهر مــن خــال  منشور املوافقة 
ي القســم المعنــون . 

املسبقة عن علم  وعــى الموقــع الشــب�ي لاتفاقيــة �ف
وبهــذه الطريقــة يجــري إبــاغ الأطــراف قبــل التصديــر بمــا إذا كان قــد 

اد أم ل. تقــرر الموافقــة عــى الســتري

وتتــاح قاعــدة بيانــات الــردود بشــأن االســترياد عــى املوقــع الشــبيك   

: قيــة لالتفا

http://www.pic.int/Procedures/ImportResponses/Database/
tabid/1370/language/en-US/Default.aspx

ويتاح  منشور املوافقة املسبقة عن علم عى املوقع الشبيك لالتفاقية:  

http://www.pic.int/Implementation/PICCircular/tabid/1168/
language/en-US/Default.aspx

ــه  ي أن
اد. وهــذا يعــىف ــد اتخــاذ قــرارات الســتري ــاد عن ينبغــي توخــي الحي 	•

اد مــادة كيميائيــة محــددة،  إذا قــرر الطــرف عــدم الموافقــة عــى اســتري
عليــه أيًضــا إيقــاف إنتاجهــا محلًيــا لأغــراض الســتخدام المحــىي وعــدم 

ي 
ي ذلــك مــن البلــدان الــىت

الموافقــة عــى الــواردات مــن أي مصــدر بمــا �ف
ــة. ي التفاقي

ــا �ف ليســت طرًف

اد والتصدير المرحلة 2: متابعة مسؤوليات االأطراف بشأن االست�ي

اد  يُتوقــع مــن الأطــراف المســتوردة أن تنــرش عــى الفــور ردهــا بشــأن الســتري
ي نطــاق وليتهــا 

ي منشور املوافقة املسبقة عن علم  للجهــات المعنيــة بالأمــر �ف
�ف

ي 
ــاركة �ف ــون مش ــد تك ي ق

ــىت ــة ال ــوكالت ذات الصل ــع ال ــة، وهــي جمي الوطني
ي البــاد مثــل الدوائــر 

عمليــة تنظيــم وإنتــاج وتجــارة المــواد الكيميائيــة �ف
الحكوميــة والجهــات المصنعــة والصناعــات التصديريــة وإدارة الجمــارك ، ... 
ــال »ردود  ــل وإرس ــج مماث ــاع نه ــدرة اتب ــراف المص ــى الأط ف ع ــ�ي ــخ  .ويتع إل
ي نطــاق وليتهــا الوطنيــة واتخــاذ 

بشــأن التصديــر« للجهــات المعنيــة بالأمــر �ف
ف لوليتهــا لهــا. وخاًفــا  التدابــري الازمــة لضمــان امتثــال المصدريــن الخاضعــ�ي
ي اتفاقيــة بــازل، ل تنــص اتفاقيــة روتــردام  عــى عواقــب محددة 

لمــا هــو وارد �ف
اد” وعمليــات  ي “الــرد بشــأن الســتري

ف مــا ورد �ف ي حــال وجــود تعــارض بــ�ي
تــب �ف ترت

ي إمكانيــة إدراج هــذه 
ك لــكل طــرف حريــة النظــر �ف اد، وتــرت التصديــر والســتري

ي الخــاص بــه.
ي الوطــىف

طــار القانــو�ف ي الإ
العواقــب �ف

ــم  ــن عل ــبقة ع ــة المس ــراء الموافق ــول إج ــو ح ــم فيدي ــاهدة فيل ــن مش ويمك
ــردام: ــة روت لتفاقي

http://www.youtube.com/watch?v=5UFMB2FdvRs

2. إجراءات إخطار التصدير

ــم  ــة بتقدي ــراءات خاص ــى إج ــة ع ــن التفاقي ة م ــرش ــة ع ــادة الثاني ــص الم تن
ــدة  ــورة أو المقي ــرى المحظ ــة الأخ ــواد الكيميائي ــأن الم ــر بش ــار التصدي إخط
ي المرفــق الثالــث ولــم تخضــع 

بشــدة مــن الطــرف المصــدر لــم تــدرج بعــد �ف
ــم. بعــد لإجــراء الموافقــة المســبقة عــن عل

المرحلة 1: إخطار التصدير

م  ف ي تعــرت
ــىت ــدى الطــرف المصــدر ال ــة ل ــة المعين ف عــى الســلطة الوطني يتعــ�ي

ي إقليمــه تقديــم “إخطــار 
تصديــر مــواد كيميائيــة محظــورة أو مقيــدة بشــدة �ف

التصديــر« إىل الطــرف المســتورد.ويتضمن إخطــار التصديــر جميــع المتطلبــات 
ي المرفــق الخامــس مــن التفاقيــة.

مــن المعلومــات المحــددة �ف

المرحلة 2: إقرار باالستالم

قــرار بتســلمها  ــدى الطــرف المســتورد بالإ ــة ل ــة المعين فم الســلطة الوطني ــرت تل
ي حــال عــدم التمكــن مــن ذلــك، 

ف يومــاً. و�ف ي غضــون ثاثــ�ي
لإخطــار التصديــر �ف

يرســل الطــرف المصــدر إخطــار تصديــر ثانيــا.

ويتاح النموذج الموحد والتعليمات عى الموقع الشب�ي لاتفاقية:

http://www.pic.int/Procedures/ExportNotifications/
FormandInstructions/tabid/1365/language/en-US/Default.aspx

 

 
 

ي ما إذا كان جرى توفري 
تنظر �ف

يالمعلومات ذات الصلة الخاصة بالقرار  
جراء الوط�ف االإ

وثيقة توجيه القرارات بشأن المواد الكيميائية المدرجة 
ي المرفق الثالث

�ف

منشور املوافقة املسبقة عن علم
: ي المرفق الثالث تتعلق بما يىي

يشتمل عى معلومات عن كل مادة كيميائية مدرجة �ف
اد مرسلة من الأطراف 1. ردود بشأن الستري

اد ي لم تقدم أي رد بشأن الستري
2. قائمة الإخفاقات: الأطراف الىت

عى جميع السلطات 
الوطنية المعينة

اد  تُبلغ العالم بالرد بشأن الستري
ح من خال   منشور املوافقة  المقرت

املسبقة عن علم

اد أو بالموافقة  ي بعدم الموافقة عى الستري
اد )قد يكون القرار مؤقًتا أو نهائًيا ويقىف يأخذ قرار الستري

ي وثيقة توجيه القرارات
وط( عى أساس المعلومات المقدمة �ف وط أو بدون �ش برش

التوزيع

ر الطرف المصدٍّ

الطرف تقوم بالرد عى البلد

االأ

ما

نة
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اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة

اد وتصديــر الملوثــات العضويــة الثابتــة  تنظــم اتفاقيــة اســتكهولم اســتري
ف محــدد بموجــب  ي التفاقيــة، بيــد أنــه ليــس هنــاك إجــراء معــ�ي

المشــمولة �ف
اتفاقيــة اســتكهولم بشــأن التجــارة الدوليــة للملوثــات العضويــة الثابتــة. 
ي نطــاق 

ــة مشــمولة �ف ــة الثابت ــات العضوي ي هــذه الحــال، تكــون الملوث
لكــن �ف

اتفاقيــة بــازل أو اتفاقيــة روتــردام، وبعدهــا يجــري تطبيــق إجــراءات الرقابــة 
اد وعبــور وتصديــر، حســب  ي توفرهــا هــذه التفاقيــات عــى عمليــات اســتري

الــىت
ي نطــاق تلــك التفاقيات.

ي تدخــل �ف
القتضــاء، الملوثــات العضويــة الثابتــة الــىت

ي االتفاقية؟
ما هي التجارة الدولية المشمولة �ف

ــة المنتجــة عــن  اد المــواد الكيميائي ــر واســتري ــات تصدي ــة عملي ــم التفاقي تنظِّ
ــة. ــاء لاتفاقي ــف وب ف أل ي المرفقــ�ي

عمــد، والمدرجــة �ف

وط التجارة الدولية �ش

ــتخدام  ــاج والس نت ــن الإ ــودة م ــات المقص طاق ــض الإ ــري خف ف تداب ــ�ي ــن ب م

اد أو  ام بضمــان أن أي اســتري ف ي المــادة الثالثــة، اللــرت
المنصــوص عليهــا �ف

ف ألــف وبــاء لاتفاقيــة يخضــع  ي المرفقــ�ي
تصديــر للمــواد الكيميائيــة المدرجــة �ف

ــة. اطات صارم ــرت لش

اد: فيما يتعلق بالستري

اد هــذه المــواد فقــط لغــرض التخلــص الســليم بيئيــاً، كمــا  يمكــن اســتري  •

ــادة 6؛ أو ــن الم ــرة 1 )د( م ي الفقـ
ــه �ف ــوص علي ــو منص ه

لســتخدام أو لغــرض مســموح بــه لذلــك الطــرف بموجــب المرفــق ألــف   •

ــاء؛ ــق ب أو المرف

ي ليســت 
اد: يمكــن فقــط تصديــر المــواد الكيميائيــة الــىت وفيمــا يتعلــق بالســتري

ي 
لهــا بدائــل أكــرش أمانــاً ل يتيــر لجميــع البلــدان الحصــول عليهــا والــىت

ــول:  ــرض مقب ــدد أو لغ ــاء مح ــى إعف ــت ع حصل

ي الفقــرة 1 )د( 
غــرض التخلــص الســليم بيئيــاً، كمــا هـــو منصــوص عليــه �ف  •

ــادة 6؛ ــن الم م

ــب  ــة بموج ــادة الكيميائي ــذه الم ــتخدام ه ــه باس ــموح ل ــرف مس أو لط  •

بــاء؛ المرفــق  أو  ألــف  المرفــق 

ــرف  ــنوية إىل الط ــهادة س ــت ش ــة قدم ي التفاقي
ــاً �ف ــت طرف ــة ليس لدول  •

اد مــا يلــزم  ر. وتضمــن هــذه الشــهادة بــأن تتخــذ دولــة الســتري المصــدٍّ

طاقــات أو منعهــا وذلــك بطريقــة ســليمة بيئيــاً  مــن إجــراءات لتدنيــة الإ

ــاء. ــق ب ــن المرف ي م
ــا�ف ــزء الث ــن الج ــرة 2 م ــكام الفق ــال لأح والمتث

عفاءات المحددة عى الموقع الشب�ي لاتفاقية: ويُتاح سجل الإ

http://chm.pops.int/Implementation/Exemptions/
RegisterofSpecificExemptions/tabid/1133/Default.aspx

: ف ف التالي�ي وتتاح سجات الأغراض المقبولة عى الموقع�ي

http://chm.pops.int/Implementation/Exemptions/
AcceptablePurposesDDT/tabid/456/Default.aspx and;

http://chm.pops.int/Implementation/Exemptions/
AcceptablePurposesPFOSandPFOSF/tabid/794/Default.aspx

ي ليســت طرًفــا عــى 
ويتــاح نمــوذج للشــهادة المتضمنــة لــواردات الدولــة الــىت

: الموقــع التــاىلي

http://chm.pops.int/Procedures/ExporttoanonPartyState/
tabid/3349/Default.aspx

ر أي مــن هــذه المــواد الكيميائيــة إل مــع مراعــاة أي مــن الأحــكام ذات  ول يُصــدَّ
ي الصكــوك الدوليــة للموافقــة المســبقة عــن علــم )الفقــرة 1 )ب( مــن 

الصلــة �ف
ي 

ي اتفاقيــىت
المــادة الثالثــة(، عــى ســبيل المثــال إجــراءات الموافقــة المشــمولة �ف

بــازل وروتــردام.
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وروتــردام  بــازل  اتفاقيــات  ف  بــ�ي فيمــا  التــآزر 
ســتكهولم وا

عمــل المجتمــع الــدوىلي خــال الســنوات الماضيــة عــى تعزيــز التعــاون 

ــق  ــة تحقي ــتكهولم بغي ــردام واس ــازل وروت ــات ب ف اتفاقي ــ�ي ــا ب ــيق فيم والتنس

ــة  ــواد الكيميائي ــات والم ــأن النفاي ــاث بش ــة الث ــات العالمي ــداف التفاقي أه

الخطــرة بطريقــة أفضــل. ويشــار إىل هــذه الجهــود أحيانــاً باســم عمليــة 

ي التجــارة، تمثــل العنــارص التاليــة، 
»التــآزر«. وفيمــا يتعلــق بتدابــري التحكــم �ف

ــا: ــآزر فيه ــق الت ــن تحقي ي يمك
ــىت ــالت ال ــرى، المج ــور أخ ــة أم ــن جمل ضم

التغطية

ــات  ي التفاقي
ــات المشــمولة �ف ــة والنفاي ــواد الكيميائي ــاف الم ــن اخت بالرغــم م

ي روتــردام 
الثــاث، مــع النطــاق الواســع لتفاقيــة بــازل مقارنــة باتفاقيــىت

ــب  ــا بموج ــري تنظيمه ي يج
ــىت ــواد ال ــد الم ــن تحدي ــن الممك ــتكهولم، م واس

التفاقيــات الثــاث جميعهــا. وتعتــرب الملوثــات العضويــة الثابتــة همــزة 

يــن الأول/ أكتوبــر عــام 2013، يخضع  ف التفاقيــات: اعتبــاراً مــن ترش الوصــل بــ�ي

ــة المنتجــة عــن عمــد  ــة الثابت ــات العضوي ــردام 13 مــن الملوث ــة روت إىل اتفاقي

ي اتفاقيــة اســتكهولم. وعندمــا تتحــول الملوثــات العضويــة 
الـــ 19 المشــمولة �ف

الثابتــة إىل نفايــات، تقــع المــواد أو الخائــط المحتويــة عــى ملوثــات عضويــة 

ــازل. ــة ب ــة ضمــن نطــاق اتفاقي ثابت

ي اتفاقيــات 
ف المــواد الكيميائيــة المدرجــة �ف ويتــاح جــدول يظهــر التداخــل بــ�ي

ــى  ــر 2013 ع ــن الأول/ أكتوب ي ــن ترش ــاًرا م ــازل اعتب ــتكهولم وب ــردام واس روت

ــات: ــة بالتفاقي ــع الخاص المواق
http://synergies.pops.int/Implementation/TechnicalAssistance/
tabid/2628/language/fr-CH/Default.aspx.

ي والمؤسسي
طار القانو�ف االإ

ف عــى الأطــراف وضــع هيــاكل تنظيميــة مــن أجــل تنفيــذ التفاقيــة عــى  يتعــ�ي

ــة  ــن اتفاقي ــرش م ي أك
ــراف �ف ــدان الأط ــتفيد البل ــد تس ــري. وق ــتوى القط المس

ــذ هــذه  ــة بتنفي ــا المحــىي والأطــر المؤسســية ذات الصل ــة قانونه ــن مواءم م

التفاقيــات وإنفاذهــا. ويمكــن أن يجــري ذلــك، عــى ســبيل المثــال مــن خــال 

ــة عــى المســتوى  ــة ذات الصل ــوكالت الحكومي ف ال ــ�ي ــات  تنســيق ب وضــع آلي

ف كيــان واحــد يعمــل كســلطة مختصــة )بموجــب  المحــىي أو مــن خــال تعيــ�ي

/ ونقطــة اتصــال رســمي )بموجــب اتفاقية  ي
اتفاقيــة بــازل(، ومركــز اتصــال وطــىف

اســتكهولم( وســلطة وطنيــة معينــة )بموجــب اتفاقيــة روتــردام(. ويجــب عــى 

ف الســلطات  ــ�ي ــان إذكاء الوعــي ب ــات لضم ــادل المعلوم ــة تب الســلطات الوطني

ــى  ــق ع ــاون الوثي ــاعد التع ــوف يس . وس ي
ــىف ــد الوط ــى الصعي ــة ع ذات الصل

ــى  ط ع ــرت ــاث تش ــات الث ــق. فالتفاقي ــذ المنس ــل والتنفي ــج متكام ــاع نه اتب

ــع  ــا�ش م ــو يتم ــى نح ــات ع ــة والنفاي ــواد الكيميائي ــم الم ــال وس ــبيل المث س

ف بهــا. ــة المعــرت ــري الدولي القواعــد والمعاي

روتردام روتردام بازل

أو  المحظــورة  الكيميائيــة  المــواد 
المقيــدة بشــدة مــن الطــرف المصــدر 
ــث ــق الثال ي المرف

ــدرج �ف ــم ت ي ل
ــىت وال

ي 
�ف المدرجــة  الكيميائيــة  المــواد 

لاتفاقيــة الثالــث  المرفــق 
ــات  ــات الخطــرة والنفاي ــع النفاي جمي

ــة ي التفاقي
ــمولة �ف ــرى المش الأخ

الموضوع

قبــل عمليــة التصديــر الأوىل بعــد 
التنظيميــة  الإجــراءات  اعتمــاد 

الصلــة ذات  النهائيــة 

ــق  ي المرف
ــادة �ف ــذه الم ــد إدراج ه بع

ــث الثال
كقاعــدة عامــة بالنســبة لــكل نقــل 

ح مقــرت
التوقيت

إخطــار التصديــر الُمرســل مــن دولــة 
اد التصديــر إىل دولــة الســتري

وثيقــة توجيــه القــرارات الُمرســلة مــن 
الأمانــة إىل جميــع الأطــراف

ح عــرب الحــدود مــن  النقــل المقــرت
دولــة التصديــر لدولــة العبــور ودولــة 
ــة إخطــار اد باســتخدام وثيق الســتري

الحفز

قرار الإ الموافقــة  الموافقــة/  موافقة/عــدم 
وطــة المرش

معلومــات  طلــب  موافقة/رفــض/ 
إضافيــة

اد )ودولة العبور( قرار دولة االست�ي

إخطار مكتوب إخطــار مكتــوب يُرســل إىل الأمانــة.  
ــم  ــة باس ــارات )المعروف ــاح الإخط تت
ــال    ــن خ اد« م ــتري ــأن الس »ردود بش

علم . عن  املسبقة  املوافقة  منشور 

دولــة  إىل  يُرســل  مكتــوب  قــرار 
اد  الســتري دولــة  مــن  التصديــر 
)والعبــور( مــن خــال وثيقــة إخطــار 

عراب عن القرار طرق االإ

السلطة الوطنية المعينة السلطة الوطنية المعينة السلطة المختصة االتصال

ي بازل وروتردام
ي اتفاقي�ت

اد والتصدير المنصوص عليها �ف جراءات االست�ي موجز الإ
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نظرة عامة عى االتفاقيات

اتفاقية بازل

ي العالمــي الأشــمل بشــأن النفايــات الخطــرة 
َ اتفاقيــة بــازل التفــاق البيــىأ تعَتــرب

ــات  ــن النفاي ــعة م ــة واس ــا طائف ــاق تطبيقه ــمل نط ــرى. ويش ــات الأخ والنفاي
ليــة  ف تُعــرّف بأنهــا »نفايــات خطــرة« فضــاً عــن »نفايــات أخــرى« )النفايــات المرف

ورمــاد المحــارق(. وتتمحــور أحــكام التفاقيــة حــول:

دارة الســليمة بيئيــاً  الحــد مــن توليــد النفايــات الخطــرة وتعزيــز الإ 	•
يــات؛ للنفا

ــاً  ــرب متوافق ــا يعت ــرب الحــدود إل حيثم ــات الخطــرة ع ــل النفاي ــد نق تقيي 	•
بيئيــاً؛ دارة الســليمة  مــع مبــادئ الإ

ي يكــون فيهــا النقــل عــرب 
ــق عــى الحــالت الــىت إطــار تنظيمــي يطبَّ 	•

بــه. مســموحاً  الحــدود 

اتفاقية روتردام

ي الجهــود التعاونيــة فيمــا 
ي المســؤولية و�ف

تشــجع اتفاقيــة روتــردام المشــاركة �ف
ــدف  ــة. وته ــرة معين ــة خط ــواد كيميائي ــدوىلي بم ــار ال ي التج

ــراف �ف ف الأط ــ�ي ب
الخطــرة  الكيميائيــة  المــواد  اســتخدام هــذه  ي 

المســاهمة �ف التفاقيــة إىل 
ــال: ــن خ ــاً م ــليماً بيئي ــتخداماً س اس

تيسري تبادل المعلومات عن خواصها؛ 	•

عداد لعملية صنع القرارات الوطنية بشأن وارداتها وصادراتها؛ الإ 	•

تعميم هذه القرارات عى الأطراف. 	•

امــات ملزمــة قانونــاً لتنفيــذ إجــراء الموافقــة المســبقة عــن  ف أ التفاقيــة الرت وتنــ�ش
. علم

Secretariat of the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions 
United Nations Environment Programme (UNEP)
International Environment House
11-13 Chemin des Anèmones
CH-1219 Châtelaine GE, Switzerland 

Tel: +41 22 917 82 18 | Fax: +41 22 917 80 98     
Email: brs@brsmeas.org

Secretariat of the Rotterdam Convention
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy

Tel: +39 06 5705 2061 | Fax: +39 06 5705 3224
Email: pic@fao.org

www.basel.int 
www.pic.int 
www.pops.int 
http://synergies.pops.int/

اتفاقية استكهولم

ي تظــل 
َ اتفاقيــة اســتكهولم اتفاقيــة شــاملة بشــأن المــواد الكيميائيــة الــىت تعَتــرب

ــاً،  ــار جغرافي ــعة النتش ــح واس ــة، وتصب ات طويل ــرت ــة لف ي البيئ
ــا �ف ــى حاله ع

ات ضــارة  ــري ــا تأث ــة، وله ي ــاء الرب نســان والأحي ي لاإ
ي النســيج الدهــىف

ــم �ف اك وترت
ط التفاقيــة أن يقــوم كل طــرف،  نســان أو عــى البيئــة. وتشــرت عــى صحــة الإ

ي جملــة أمــور بـــ:
�ف

اد وتصديــر الملوثــات العضويــة  حظــر إنتــاج واســتخدام وكذلــك اســتري 	•
ف ألــف وبــاء لاتفاقيــة  ي المرفقــ�ي

الثابتــة المنتجــة عــن قصــد والمدرجــة �ف
ــا؛ ــاء عليه والقض

اد وتصديــر الملوثــات العضويــة  تقييــد إنتــاج واســتخدام وكذلــك اســتري 	•
ــة؛ ــاء لاتفاقي ــف وب ف أل ــ�ي ي المرفق

ــة �ف ــد والمدرج ــن قص ــة ع ــة المنتج الثابت

خفــض إطاقــات الملوثــات العضويــة الثابتــة المنتجــة عــن غــري قصــد  	•
ي المرفــق جيــم لاتفاقيــة  أو القضــاء عليهــا؛

والمدرجــة �ف

ضمــان أن تــدار المخزونــات والنفايــات المحتويــة عــى، أو الملوثــة  	•
بيئًيــا؛  وســليمة  آمنــة  بطريقــة  الثابتــة  العضويــة  بالملوثــات 

استهداف ملوثات عضوية ثابتة إضافية. 	•


