ف
تداب� التحكم ي� التجارة الدولية المنصوص عليها
ي
ف
ي� اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم
االتفاقيات وأهدافها

إن اتفاقيــة بــازل بشــأن التحكــم ف ي� نقــل النفايــات الخطــرة
والتخلــص منهــا عـ بـر الحــدود ،واتفاقيــة روتــردام المتعلقــة
بتطبيــق إجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم عــى مــواد
كيميائيــة ومبيــدات آفــات خطــرة معينــة متداولــة ف ي� التجــارة
الدوليــة ،واتفاقيــة اســتكهولم بشــأن الملوثــات العضويــة
الثابتــة تتشــاطر الهــدف المشـ ت َـرك المتم ّثــل ف ي� حمايــة صحــة
النســان والبيئــة مــن المــواد الكيميائيــة والنفايــات الخطــرة ف ي�
إ
ت
كل مراحــل دورة حياتهــا بــد ًءا مــن إنتاجهــا وحــى التخلــص
منهــا .وتقــض ي االتفاقيــات الثــاث بالتحكــم ف ي� التجــارة
الدوليــة أو نقــل المــواد والنفايــات المشــمولة ف ي� االتفاقيــات
عــر الحــدود .يعــرض هــذا المنشــور لمحــة عامــة عــن
ب
أ
الحــكام ت
الــى بموجبهــا تهــدف كل اتفاقيــة إىل التحكــم ف ي�
ي
هــذه التجــارة الدوليــة والنقــل عـ بـر الحــدود .ويلقــي الضــوء
عــى أوجــه التشــابه والتبايــن فيمــا بينهــا.

ف
عــر
التحكــم ي� التجــارة الدوليــة والنقــل ب
الحــدود
تنــص اتفاقيــات بــازل وروتــردام واســتكهولم عــى مجموعــة
مــن التدابــر لحمايــة صحــة النســان والبيئــة مــن آ
الثــار
إ
ي
الســلبية للمــواد الكيميائيــة والنفايــات الخطــرة.
وتشـ تـرك جميــع االتفاقيــات الثــاث ف ي� أنهــا تحــدد الـ شـروط
الســت�اد وتصديــر المــواد
والجــراءات الواجــب اتباعهــا
إ
ي
الكيميائيــة والنفايــات المشــمولة فيهــا .ومــن المتوقــع أن
االســت�اد
الجــراءات عــدم تعريــض دول
تضمــن هــذه إ
ي
لمواجهــة مشــكلة التعامــل مــع مــواد كيميائيــة ونفايــات
خطــرة ال ترغــب ف ي� الحصــول عليهــا نظـ ًـرا لعــدم قدرتهــا عــى
بيئيــا عــى ســبيل المثــال .تغطــي كل
إدارتهــا بطريقــة ســليمة ً
ت
ـى روتردام واســتكهولم مســألة التحكــم ف ي� التجارة
مــن اتفاقيـ ي
الدوليــة للمــواد الكيميائيــة بينمــا تنظــم اتفاقيــة بــازل تجــارة
النفايــات ف� المقــام أ
الول ،إال أنــه مــن المتوقــع أن يكــون
ي
ت
أول مــن خــال تقييــد
ـى روتــردام واســتكهولم أثــر ي
التفاقيـ ي
إنتــاج واســتخدام بعــض المــواد الكيميائيــة الـ تـى تنــدرج �ف
ي
ي
نطــاق اتفاقيــة بــازل حينمــا تتحــول إىل نفايــات.

اتفاقيــة بــازل بشــأن التحكــم ف ي� نقــل النفايــات
عــر الحــدود
الخطــرة والتخلــص منهــا ب

عــى أ
ـرام العــام بالعمــل عــى التقليــل إىل ن
الطـراف ف� اتفاقيــة بــازل االلـ ت ز
أد�
ي
حــد مــن نقــل النفايــات الخطــرة والنفايــات أ
الخــرى عـ بـر الحــدود (المشــار
ّ
ـ� باســم “النقــل عـ بـر الحــدود») والعمــل عــى إج ـراء أي نقــل
ـ
ي
ـا
ـ
فيم
ـا
ـ
إليه
ي
النســان والبيئــة .وتنــص االتفاقيــة،
عــر الحــدود بطريقــة تحمــي صحــة إ
ب
ت
ز
عــر الحــدود
إضافــة إىل هــذه االل�امــات العامــة ،عــى أال يحــدث النقــل ب
ــر
معينــة .وتع َت ب
معينــة وإال ّ إذا تمــت وفقــاً إلجــراءات َّ
إال ّ باســتيفاء ش�وط ّ
ت
ت
تقيــم مــا إذا كانــت
ـى ِّ
ـى يسـ ّـميها كل طــرف هــي الـ ي
الســلطات المختصــة الـ ي
ف
ت
االشــراطات المتعلقــة بالنقــل الــواردة ي� اتفاقيــة بــازل قــد اســتوفيت.

ض
ن
بمقت� االتفاقية ؟
يع� “ النقل بع� الحدود»
ماذا ي

يعـن ي نقـا ً عـ بـر الحــدود ،بمقتـ ضـى اتفاقيــة بــازل ،أي نقـا ً لنفايــات خطــرة أو
لنفايــات أخــرى:
•

من منطقة خاضعة للوالية القضائية الوطنية إلحدى الدول

• إىل أو عـ بـر منطقــة خاضعــة للواليــة القضائيــة الوطنيــة لدولــة أخــرى ،أو
عــر منطقــة ال تخضــع للواليــة القضائيــة الوطنيــة أليــة دولــة،
إىل أو ب
تش�ك ف� النقل دولتان عىل أ
ش�يطة أن ت
القل.
ي

ش
ال�وط المتعلقة بعمليات النقل بع� الحدود

أ
لزمــة باتخــاذ التدابـ يـر المالئمــة لضمــان عــدم الســماح بنقــل
تُعتـ بـر الطـراف ُم َ
نفايــات خطــرة ونفايــات أخــرى بع� الحــدود إال ّ إذا تــم اســتيفاء ش
الــروط
الثالثــة التاليــة (الفقــرة  ،9المــادة :)4
•	ال تتو ّفــر لدولــة التصديــر القــدرة التقنيــة والمرافــق ض
ال�وريــة ،والقــدرة
لــ� تتخلــص مــن النفايــات المعنيــة
أو مواقــع التخلّــص المناســبة ي
“بطريقــة ســليمة بيئيــاً”؛ أو
•

2

هنــاك حاجــة للنفايــات المعنيــة كمــواد خــام مــن أجــل صناعــات إعــادة
االســت�اد؛ أو
التدويــر أو االســتعادة ف ي� دولــة
ي

•

تتــم عمليــة النقــل المعنيــة عـ بـر الحــدود وفق ـاً لمعايـ يـر أخــرى تقررهــا
أ
ف
ت
ـى يعتمدهــا
الط ـراف أ(وعــادة مــا توجــد هــذه المعايـ يـر ي� الق ـرارات الـ ي
مؤتمــر الطــراف).

ف
و� جميــع الحــاالت ،ت
“الدارة الســليمة
تشــرط االتفاقيــة اســتيفاء معيــار إ
ي
أ
الدارة الســليمة بيئي ـاً
بيئي ـاً» للنفايــات الخطــرة أو النفايــات الخــرى .وتع ـن ي إ
اتخــاذ جميــع الخطــوات العمليــة لضمــان إدارة النفايــات الخطــرة أو النفايــات
الخــرى بطريقــة تحمــي صحــة النســان وســامة البيئــة مــن آ
أ
الثــار الضــارة
إ
ت
ـى قــد تنجــم عــن هــذه النفايــات (الفقــرة  ،8المــادة .)2
الـ ي

وتحـ ِّـدد اتفاقيــة بــازل ف ي� مادتهــا الرابعــة ،إضافــة إىل هــذه الـ شـروط ،الحــاالت
أ
ت
ت
الــى
تحــدد النقــل ب
الــى يجــوز للطــراف فيهــا أن ِّ
عــر الحــدود والحــاالت ي
ي
أ
يجــب عــى الط ـراف فيهــا أن تحـ ِّـدد النقــل عـ بـر الحــدود:
أ
ئ
ـت�اد نفايــات
ـز� اسـ ي
• يحـ ّـق للطـراف أن تحظــر بشــكل كامــل أو بشــكل جـ ي
خطــرة أو نفايــات أخــرى إىل داخــل واليتهــا القضائيــة مــن أجــل التخ ّلــص
ـبك
منهــا (الفقــرة  ،1المــادة  .)4وتتوافــر تلــك المقــررات عــى الموقع الشـ ي
لالتفاقيــة:
http://www.basel.int/Countries/ImportExportRestrictions/tabid/1481/Default.
aspx

•

ـت�اد نفايــات خطــرة أو نفايــات
إذا قــام طــرف مــا بتقييــد أو حظــر اسـ ي
الط ـراف أ
أخــرى ،يجــب عــى أ
ت
الخــرى احــرام هــذا التقييــد أو الحظــر
(الفقــرة  ،2المــادة .)4

•

يجــب أال ّ يســمح طــرف مــا بصــادرات إىل دولــة مــا عندمــا يكــون لديــه
مــن أ
الســباب مــا يحملــه عــى االعتقــاد بــأن النفايــات المعنيــة لــن تُــدار
بطريقــة ســليمة بيئيــاً (الفقــرة ( 2ز) ،المــادة .)4
يجــوز أ
للطــراف أن تقــرر تقييــد أو حظــر تصديــر نفايــات خطــرة أو

•
•

نفايــات أخــرى إىل أطــراف أخــرى (الفقــرة ( 2د) ،المــادة .)13
أ
ت
ـى تنــدرج ف ي� نطــاق االتفاقيــة
يُح َظــر عــى الطـراف تصديــر النفايــات الـ ي
مــن أجــل التخ ّلــص منهــا ف ي� منطقــة جنــوب خــط عــرض  60درجــة ،بعبــارة
ـو� (الفقــرة  ،6المــادة .)4
أخــرى داخــل منطقــة القطــب الجنـ ب ي

•	ال ينبغــي أن يحــدث نقــل عـ بـر الحــدود مــع دولــة غـ يـر طــرف ،مــا لــم
يوجــد اتفــاق أو ترتيــب بشــأن النقــل عـ بـر الحــدود ينــص عــى اشـ تـراط
الدارة الســليمة بيئيــاً (الفقــرة  ،5المــادة  4والفقــرة ،1المــادة .)11
انطبــاق إ
عــر الحــدود مــن خــال دول عبــور ليســت
• يمكــن أن يحــدث النقــل ب
أطراف ـاً ف ي� االتفاقيــة ،بيــد أنــه يُط َلــب إىل المو ِّلــد أو المصـ ِّـدر أو دولــة
التصديــر إبــاغ الســلطة المختصــة لدولــة العبــور بــأي نقــل مقـ تـرح عـ بـر
الحــدود (المــادة .)7
تشــرط اتفاقيــة بــازل أن يضطلــع أ
إضافــة إىل ذلــك ،ت
الشــخاص المــأذون

الشبك لالتفاقية:
ويتاح النموذج عىل الموقع
ي

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

المرحلة  :2الموافقة وإصدار وثيقة النقل
ـتورد عــى النقــل المقـ ت َـرح عـ بـر
الغــرض مــن المرحلــة  2كفالــة أن يوافــق المسـ ِ
أ
الحــدود وأن تكــون شــحنة النفايــات الخطــرة والنفايــات الخــرى مصحوبــة
بوثائــق مناســبة.

لهــم أو المســموح لهــم فحســب بنقــل النفايــات أو التخلّــص منهــا بهــذه
العمليــات ،وينبغــي أن تتــم تعبئــة النفايــات الخاضعــة لعمليــة النقــل عـ بـر
والمعايــر الدوليــة
الحــدود ،ووضــع بطاقــة عليهــا ونقلهــا وفقــاً للقواعــد
ي
والمعــرف بهــا (الفقــرة ( 7ا) و(ب) ،المــادة .)4
المقبولــة
تَ

الجراءات المتعلقة بعمليات النقل بع� الحدود
إ
تتضمــن المــادة السادســة مــن اتفاقيــة بــازل إجـرا ًء تفصيليـاً خاصـاً بالموافقــة
ّ
المســبقة عــن علــم مــع ت
عــر الحــدود
اشــراطات صارمــة تتعلّــق بالنقــل ب
ُ َ
أ
الجــراءات صميــم نظــام
للنفايــات الخطــرة والنفايــات الخــرى .وتشــكِّل إ
ف
الخطــار؛
التحكــم ي� اتفاقيــة بــازل وهــي تســتند إىل أربــع مراحــل أساســية ( )1إ
( )2الموافقــة وإصــدار وثيقــة النقــل؛ ( )3النقــل عـ بـر الحــدود؛ و( )4التأكيــد
بشــأن التخ ّلــص مــن النفايــات.

•

االســت�اد عنــد اســتالم وثيقــة
يجــب عــى الســلطة المختصــة لبلــد
ي
ش
ش
الخطــار ،تقديــم موافقــة مكتوبــة (بــروط أو بــدون �وط) أو
إ
رفــض (ويمكــن طلــب الحصــول عــى مزيــد مــن التوضيــح) وأن تؤ ِّكــد
الخطــار وجــود عقــد بـ ي ن
ـ� المصـ ِّـدر والمتخ ِّلــص ف ي� حــال
للجهــة ُم ِرســلة إ
الموافقــة.
يجــب عــى الســلطة المختصــة ألي بلــد مــن بلــدان العبــور أن تقـ ّـر عــى
تقــدم موافقتهــا المكتوبــة إىل بلــد
الفــور باالســتالم ويجــوز لهــا أن ِّ
التصديــر ش
(بــروط أو دون ش�وط) أو الــر ّد بالنفــي خــال  60يومــاً.

•

بمجــرد أن تُقـ ّـر الســلطات المختصــة ذات الصلــة بــأن جميع االشـ تـراطات
الــواردة ف ي� االتفاقيــة قــد اســتوفيت ووافقــت عــى عمليــة النقــل،
تســتطيع الســلطة المختصــة لبلــد التصديــر أن تمـض ي ف ي� إصــدار وثيقــة
النقــل وأن تــأذن ببــدء عمليــة الشــحن.

الخطار
المرحلة  :1إ
ـ� يقــوم بشــكل صحيــح بإبــاغ
الغــرض مــن المرحلــة  1يتعلــق بالمصـ ِّـدر لـ ي
المســتورد بشــأن نقــل مقـ تـرح عـ بـر الحــدود لنفايــات خطــرة أو نفايــات أخــرى.

•

الشبك لالتفاقية:
ويتاح النموذج عىل الموقع
ي

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

•

مصدر/مولِّــد النفايــات الســلطة المختصــة ف ي� دولــة
بعــد أن يُ ِبلــغ ِّ
ت
التصديــر بوجــود شــحنة مق�حــة مــن نفايــات خطــرة أو نفايــات أخــرى،
تقــرر الســلطة المختصــة ف ي� دولــة التصديــر رفــض أو قبــول التصديــر.
ــرم عقــداً ي ن
المصــدر  /المولِّــد
بــ�
ِّ
قبــل الســماح ببــدء الشــحنة ،يُ ب ِ
والمتخلِّــص يكفــل التخلّــص مــن النفايــات بطريقــة ســليمة بيئيــاً.

•

ِّد/المصدر
إذا لــم يكــن لدى الســلطة المختصــة لدولــة التصديــر أو المول
ِّ
ت
الــذي يعمــل مــن خــال الســلطة المختصــة لدولــة التصديــر اعــراض
عــى التصديــر ،فإنهــا تُ ِبلــغ الســلطة المختصــة للــدول المعنيــة (دولــة
المقــرح للنفايــات
االســت�اد ودولــة (دول) العبــور) بموضــوع النقــل
ي
تَ
أ
الخطــرة أو النفايــات الخــرى باســتخدام وثيقــة إخطــار تتضمــن جميــع
المعلومــات ض
والمحــددة ف ي� المرفــق الخامــس ألــف مــن
ال�وريــة
ّ
االتفاقيــة.

•

المرحلة  :3النقل بع� الحدود

ت
الــى يلــزم اتباعهــا بمجــرد البــدء ف ي�
ِّ
تصــور المرحلــة  3مخ َتلــف الخطــوات ي
عــر الحــدود وإىل ي ن
حــ� يتســلّم المتخلِّــص النفايــات.
عمليــة النقــل ب

3

•

يرســل المتخلــص نســخة موقعــة مــن وثيقــة النقــل مؤكــداً اســتالم
المصدر/المولِّــدوالســلطةالمختصــةلبلــدالتصديــر.
الشــحنةوذلــكإىل
ِّ

•

يتعـ ي ن
ـ� عــى كل شــخص مســؤول عــن النقــل عـ بـر الحــدود التوقيــع عــى
مفصلــة عــن الشــحنة
وثيقــة النقــل.
ّ
وتتضمــن هــذه الوثيقــة معلومــات ّ
(بشــأن نــوع النفايــة وكيــف يتــم تغليفهــا ،أ
والذون ت
الــى تصدرهــا
ي
الســلطات المختصــة ،وناقــات الشــحنة ،وبشــأن موظفــي الجمــارك
الذيــن تمــر الشــحنة أمامهــم... ،إلــخ ).ويجــب أن ترافــق الوثيقــة
عــر الحــدود ت
حــى نقطــة التخلــص منهــا.
الشــحنة مــن نقطــة بــدء النقــل ب

المرحلة  :4تأكيد عملية التخلص
الغــرض مــن المرحلــة  ،4وهــي المرحلــة النهائيــة ف ي� إجـراء النقــل عـ بـر الحــدود،
ت
ـى نقلــت عـ بـر الحدود
أن يتلقــى المو ِّلــد وبلــد التصديــر تأكيــداً بــأن النفايــات الـ ي
قــام المتخلــص بترصيفهــا عــى النحــو المقــرر وبطريقــة ســليمة بيئياً.

اتفاقيــة روتــردام المتعلقــة بتطبيــق إجـراء الموافقة
المســبقة عــن علــم عــى مــواد كيميائيــة ومبيــدات
آفــات مع َّينــة خطــرة متداولــة ف ي� التجــارة الدوليــة

أ
ت
اســت�اد وتصديــر
تشــرط االتفاقيــة أن يتبــادل الطــراف المعلومــات بشــأن ي
ش
ئ
وأنــ� إجــراءان ( )1إجــراء الموافقــة
المــواد الكيميائيــة المشــمولة فيهــا.
ف
المســبقة عــن علــم عــى مــواد كيميائيــة مدرجــة ي� المرفــق الثالــث لالتفاقيــة
و( )2إج ـراءات إخطــار التصديــر بشــأن المــواد الكيميائيــة أ
الخــرى المحظــورة
ت
ـى لــم تــدرج ف ي� المرفــق الثالــث بعــد.
أو المقيــدة بشــدة والـ ي

ما هي التجارة الدولية المشمولة ف ي� االتفاقية؟

ـت�اد للمــواد
القصــد مــن التجــارة بموجــب اتفاقيــة روتــردام التصديــر واالسـ ي
الكيميائيــة المشــمولة ،بحســب التعريــف الــوارد ف ي� الفقــرة (و) مــن المــادة :2
•

نقل مادة كيميائية من طرف إىل آخر؛

•

استبعاد عمليات المرور العابر البحتة.

ش�وط التجارة الدولية
•

تقتـض ي االتفاقيــة تأكيــداً مــن المتخ ِّلــص عندمــا يتــم ترصيــف النفايــات،
ف
وفقــاً ش
الخطــار.
لــروط العقــد ،عــى النحــو
المحــدد ي� وثيقــة إ
ّ

•

إذا لــم تتلــق الســلطة المختصــة لبلــد التصديــر التأكيــد بــأن ترصيــف
ـت�اد
خطــر الســلطة المختصــة لبلــد االسـ ي
النفايــة قــد تــم ،يجــب أن تُ ِ
وفقــاً لذلــك.

االتجار يغ� ش
الم�وع

ت
الــى
تعــد اتفاقيــة بــازل واحــدة مــن المعاهــدات القليلــة المعنيــة بالبيئــة ي
تعــرف نشــاطاً محظــوراً بأنــه فعــل “ إجرامــي» .ويعــرف االتجــار غـ يـر ش
الم�وع
بأنــه أي نقــل عـ بـر الحــدود لنفايــات خطــرة (المــادة :)9

•

دون إخطار جميع الدول المعنية عمال ً بأحكام االتفاقية؛

•

دون الحصول عىل موافقة الدول المعنية؛

•

بالحصــول عــى الموافقــة عــن طريــق ت ز
ال�ويــر ،أو االدعــاء الــكاذب أو
الغــش؛

أ
ـت�اد
لزمــة باتخــاذ التدابـ يـر المالئمــة لضمــان الســماح باسـ ي
تُعتـ بـر الط ـراف ُم َ
وتصديــر المــواد الكيميائيــة المشــمولة عنــد اســتيفاء الـ شـروط التاليــة:
• يخضــع نقــل المــواد الكيميائيــة الخطــرة المدرجــة ف ي� المرفــق الثالــث
ـ� باســم
إىل إج ـراء الموافقــة المســبقة عــن علــم (المشــار إليــه فيمــا يـ ي
“إجـراء الموافقــة المســبقة عــن علــم») .ويجــري الســماح بالصــادرات ف ي�
ـت�اد المــادة الكيميائيــة
ـت�اد بالموافقــة عــى اسـ ي
حــال قيــام دولــة االسـ ي
المعينــة مســتقبال ً مــن خــال تقديــم “رد بشــأن االســت�اد”  .ف
و� حــال
ي
ي
ـت�اد بـ شـروط
ـت�اد ،عــى االسـ ي
موافقــة الطــرف مــن خــال رده بشــأن االسـ ي
محــددة ،يجــب أيض ـاً اســتيفاء هــذه الـ شـروط (المــادة  10والمــادة .)11

•

عــى الطــرف أن يقــدم إخطــار تصديــر إىل كل طــرف مســتورد قبــل
القيــام بــأول تصديــر لمــادة كيميائيــة غـ يـر مدرجــة ف ي� المرفــق الثالــث
لكنهــا محظــورة أو مقيــدة بشــدة مــن الطــرف مــن إقليمــه وبعــد ذلــك
ســنوياً (المــادة  ،)12ويتضمــن إخطــار التصديــر المعلومــات المبينــة ف ي�
المرفــق الخامــس.

•

ينبغــي وضــع بطاقــات تعريفيــة عــى صــادرات المــواد الكيميائيــة
المحظــورة أو المقيــدة بشــدة ،وكذلــك المــواد الكيميائيــة الخاضعــة
إلجـراء الموافقــة المســبقة عــن علــم ،وأن تكــون مشــفوعة بالمعلومــات
الصحيــة ومعلومــات الســامة أ
الساســية عــى هيئــة ورقــة بيانــات
الســامة (الفقــرة  ،2المــادة .)13
ـت�اد عــى كل
يفــرض وجــود ش�ط توخــي الحيــاد عنــد الــرد بشــأن االسـ ي
ـت�اد بعــض المــواد
طــرف يتخــذ قـراراً يقـض ي بعــدم الموافقــة عــى اسـ ي
اســت�ادها فقــط ش
بــروط محــددة ،أن
الكيميائيــة أو بالموافقــة عــى
ي
ف
ش
الخضــاع لنفــس الــروط
يرفــض ي� نفــس الوقــت ،أو أن يســمح مــع إ
ـت�اد هــذه المــواد الكيميائيــة مــن أي مصــدر ،بمــا ف ي� ذلــك مــن غـ يـر
باسـ ي
أ
الطــراف (الفقــرة  ،9المــادة .)10

•	ال يتفق من الناحية المادية مع الوثائق؛ أو
اللقــاء) مــن نفايــات خطــرة ممــا
• ينتــج عــن تخلــص متعمــد (مثــل إ
الــدول.
يتناقــض مــع االتفاقيــة والمبــادئ العامــة للقانــون
ي
وتشــرط االتفاقيــة أن يقــوم جميــع أ
ت
الطــراف بمنــع الترصفــات المخالفــة
أ
ف
للحــكام الــواردة فيهــا والمعاقبــة عليهــا بمــا ي� ذلــك االتجــار غـ يـر المـ شـروع
(الفقــرة  ،4المــادة  4والفقــرة  ،5المــادة .)9
4

•

إجراءات التجارة الدولية

 .1إجراء الموافقة المسبقة عن علم

بالضافــة إىل تبــادل المعلومــات،
يعــد إج ـراء الموافقــة المســبقة عــن علــم إ
الحــكام أ
أحــد أ
الساســية التفاقيــة روتــردام .وهــو يتكــون مــن آليــة تمكــن
أ
ـميا ونـ شـر ق ـرارات الط ـراف المســتوردة حــول مــا إذا كانــت
مــن الحصــول رسـ ً
لديهــا الرغبــة ف ي� تلقــي شــحنات مــن المــواد الكيميائيــة المدرجــة ف ي� المرفــق
الثالــث لالتفاقيــة مســتقبال وكفالــة امتثــال أ
الطـراف المصــدرة لهــذه القـرارات.
ً
ينطبــق إجـراء الموافقــة المســبقة عــن علــم عــى المــواد الكيميائيــة المدرجــة
ـ� أساسـ ي ن
ف� المرفــق الثالــث فحســب .وتنــص االتفاقيــة عــى مرحلتـ ي ن
ـيت� ( )1ردود
يبشــأن االســت�اد و( )2متابعــة مســؤوليات أ
الط ـراف.
ي
االست�اد
المرحلة  :1ردود بشأن
ي
بمجــرد أن تخضــع المــادة الكيميائيــة إلج ـراء الموافقــة المســبقة عــن علــم،
تقــدم أ
الطـراف مــن خــال الســلطة الوطنيــة المعينــة ،ر ًدا بشـــأن وارداتهــا ف ي�
المســتقبل مــن المــادة الكيميائيــة المعنيــة.
• يطلــب إىل أ
الطــراف اتخــاذ قــرار بشــأن مــا إذا كانــت ســتوافق ف ي�
المســتقبل عــى اســت�اد أي مــادة كيميائيــة مــن المــواد المدرجــة �ف
ي
ي
نهائيــا ويقــض ي بعــدم
أو
ــا
ت
مؤق
ار
ر
القــ
يكــون
المرفــق الثالــث .قــد
ً
ً
ش
ش
االســت�اد أو بالموافقــة بــروط أو بــدون �وط.
الموافقــة عــى
ي

•

الشبك لالتفاقية:
ويتاح النموذج والتعليمات عىل الموقع
ي
http://www.pic.int/Procedures/ImportResponses/
FormandInstructions/tabid/1165/language/en-US/Default.aspx
ـت�اد بمعرفــة
تنـ شـر هــذه الق ـرارات المعروفــة باســم ردود بشــأن االسـ ي
المانــة وتتــاح لجميــع أ
أ
الطـراف كل ســتة أشــهر مــن خــالﻣﻨﺸﻮر اﻤﻟﻮاﻓﻘﺔ
ـبك لالتفاقيــة ف ي� القســم المعنــون .
اﻤﻟﺴﺒﻘﺔ ﻋﻦ ﻋﻠ ﻢ وعــى الموقــع أالشـ ي
وبهــذه الطريقــة يجــري إبــاغ الط ـراف قبــل التصديــر بمــا إذا كان قــد
ـت�اد أم ال.
تقــرر الموافقــة عــى االسـ ي
وتتــاح قاعــدة بيانــات الــردود بشــأن االســترياد عــى املوقــع الشــبيك
لالتفا قيــة :
http://www.pic.int/Procedures/ImportResponses/Database/
tabid/1370/language/en-US/Default.aspx

•

ويتاح ﻣﻨﺸﻮر اﻤﻟﻮاﻓﻘﺔ اﻤﻟﺴﺒﻘﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ عىل املوقع الشبيك لالتفاقية:
http://www.pic.int/Implementation/PICCircular/tabid/1168/
language/en-US/Default.aspx
ن
ـت�اد .وهــذا يع ـ ي أنــه
ينبغــي توخــي الحيــاد عنــد اتخــاذ ق ـرارات االسـ ي
ـت�اد مــادة كيميائيــة محــددة،
إذا قــرر الطــرف عــدم الموافقــة عــى اسـ ي
ـ� وعــدم
ـ
المح
ـتخدام
ـ
االس
محليــا ألغـراض
عليــه ً
أيضــا إيقــاف إنتاجهــا ً
ي
ف
توف�
تنظر ي� ما إذا كان جرى ي
المعلومات ذات الصلة الخاصة بالقرار
تقوم بالرد عىل البلد

أ
ال
ما
نة

االست�اد
تُبلغ العالم بالرد بشأن
ي
ت
المق�ح من خالل ﻣﻨﺸﻮر اﻤﻟﻮاﻓﻘﺔ
اﻤﻟﺴﺒﻘﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ

ف
ت
ـى
الموافقــة عــى ف الــواردات مــن أي مصــدر بمــا ي� ذلــك مــن البلــدان الـ ي
ليســت طر ًفــا ي� االتفاقيــة.
أ
االست�اد والتصدير
المرحلة  :2متابعة مسؤوليات الطراف بشأن
ي
أ
ـت�اد
يُتوقــع مــن الط ـراف المســتوردة أن تنـ شـر عــى الفــور ردهــا بشــأن االسـ ي
أ
ف ي� ﻣﻨﺸﻮر اﻤﻟﻮاﻓﻘﺔ اﻤﻟﺴﺒﻘﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ للجهــات المعنيــة بالمــر ف ي� نطــاق واليتهــا
الوطنيــة ،وهــي جميــع الــوكاالت ذات الصلــة ت
الــى قــد تكــون مشــاركة ف ي�
في
عمليــة تنظيــم وإنتــاج وتجــارة المــواد الكيميائيــة ي� البــاد مثــل الدوائــر
الحكوميــة والجهــات المصنعــة والصناعــات التصديريــة وإدارة الجمــارك ... ،
.ويتعــ� عــى أ
ين
الطــراف المصــدرة اتبــاع نهــج مماثــل وإرســال «ردود
إلــخ
أ
ف
بشــأن التصديــر» للجهــات المعنيــة بالمــر ي� نطــاق واليتهــا الوطنيــة واتخــاذ
التدابـ يـر الالزمــة لضمــان امتثــال المصدريــن الخاضعـ ي ن
ـ� لواليتهــا لهــا .وخال ًفــا
لمــا هــو وارد ف ي� اتفاقيــة بــازل ،ال تنــص اتفاقيــة روتــردام عــى عواقــب محددة
ف
تت�تــب ف� حــال وجــود تعــارض بـ ي ن
ـت�اد” وعمليــات
ـ� مــا ورد ي� “الــرد بشــأن االسـ ي
ي
ف
ـت�اد ،وتـ تـرك لــكل طــرف حريــة النظــر ي� إمكانيــة إدراج هــذه
التصديــر واالسـ ي
ف
ن
ـو� الوط ـن ي الخــاص بــه.
العواقــب ي� إ
الطــار القانـ ي
ويمكــن مشــاهدة فيلــم فيديــو حــول إجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم
التفاقيــة روتــردام:
http://www.youtube.com/watch?v=5UFMB2FdvRs
 .2إجراءات إخطار التصدير
تنــص المــادة الثانيــة ش
عــرة مــن االتفاقيــة عــى إجــراءات خاصــة بتقديــم
أ
إخطــار التصديــر بشــأن المــواد الكيميائيــة الخــرى المحظــورة أو المقيــدة
بشــدة مــن الطــرف المصــدر لــم تــدرج بعــد ف ي� المرفــق الثالــث ولــم تخضــع
بعــد إلج ـراء الموافقــة المســبقة عــن علــم.
المرحلة  :1إخطار التصدير
ت
ت
ز
ن
ـى تعــرم
يتعـ يـ� عــى الســلطة الوطنيــة المعينــة لــدى الطـ فـرف المصــدر الـ ي
تصديــر مــواد كيميائيــة محظــورة أو مقيــدة بشــدة ي� إقليمــه تقديــم “إخطــار
التصديــر» إىل الطــرف المســتورد.ويتضمن إخطــار التصديــر جميــع المتطلبــات
مــن المعلومــات المحــددة ف ي� المرفــق الخامــس مــن االتفاقيــة.

المرحلة  :2إقرار باالستالم
تلـ ت ز
بالق ـرار بتســلمها
ـرم الســلطة الوطنيــة المعينــة لــدى الطــرف المســتورد إ
ف
ف
ن
و� حــال عــدم التمكــن مــن ذلــك،
إلخطــار التصديــر ي� غضــون ثالثـ يـ� يومـاً .ي
يرســل الطــرف المصــدر إخطــار تصديــر ثانيــا.
الشبك لالتفاقية:
ويتاح النموذج الموحد والتعليمات عىل الموقع
ي
http://www.pic.int/Procedures/ExportNotifications/
FormandInstructions/tabid/1365/language/en-US/Default.aspx

ن
الوط�
الجراء
إ
ي
الطرف

التوزيع
عىل جميع السلطات
الوطنية المعينة

وثيقة توجيه القرارات بشأن المواد الكيميائية المدرجة
ف ي� المرفق الثالث

االست�اد أو بالموافقة
نهائيا ويق�ض ي بعدم الموافقة عىل
يأخذ قرار
ي
ي
االست�اد (قد يكون القرار مؤق ًتا أو ً
شب�وط أو بدون ش�وط) عىل أساس المعلومات المقدمة ف ي� وثيقة توجيه القرارات

ﻣﻨﺸﻮر اﻤﻟﻮاﻓﻘﺔ اﻤﻟﺴﺒﻘﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ

ف
يل:
يشتمل عىل معلومات عن كل مادة أكيميائية مدرجة ي� المرفق الثالث تتعلق بما ي
االست�اد مرسلة من الطراف
 .1ردود بشأن
ي
أ
ت
االست�اد
ال� لم تقدم أي رد بشأن
 .2قائمة إ
ي
الخفاقات :الطراف ي

المصدر
الطرف
ٍّ
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اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة
اســت�اد وتصديــر الملوثــات العضويــة الثابتــة
تنظــم اتفاقيــة اســتكهولم
ي
ن
المشــمولة ف ي� االتفاقيــة ،بيــد أنــه ليــس هنــاك إج ـراء معـ يـ� محــدد بموجــب
اتفاقيــة اســتكهولم بشــأن التجــارة الدوليــة للملوثــات العضويــة الثابتــة.
لكــن ف ي� هــذه الحــال ،تكــون الملوثــات العضويــة الثابتــة مشــمولة ف ي� نطــاق
اتفاقيــة بــازل أو اتفاقيــة روتــردام ،وبعدهــا يجــري تطبيــق إج ـراءات الرقابــة
ت
ـت�اد وعبــور وتصديــر ،حســب
ـى توفرهــا هــذه االتفاقيــات عــى عمليــات اسـ ي
الـ ي
ف
ت
ـى تدخــل ي� نطــاق تلــك االتفاقيات.
االقتضــاء ،الملوثــات العضويــة الثابتــة الـ ي

ما هي التجارة الدولية المشمولة ف ي� االتفاقية؟

•

أو لطــرف مســموح لــه باســتخدام هــذه المــادة الكيميائيــة بموجــب
المرفــق ألــف أو المرفــق بــاء؛

•

لدولــة ليســت طرفــاً ف ي� االتفاقيــة قدمــت شــهادة ســنوية إىل الطــرف
ـت�اد مــا يلــزم
المصـ ٍّـدر .وتضمــن هــذه الشــهادة بــأن تتخــذ دولــة االسـ ي
الطالقــات أو منعهــا وذلــك بطريقــة ســليمة بيئيـاً
مــن إجـراءات لتدنيــة إ
أ
ن
ـا� مــن المرفــق بــاء.
واالمتثــال لحــكام الفقــرة  2مــن الجــزء الثـ ي

الشبك لالتفاقية:
العفاءات المحددة عىل الموقع
ويُتاح سجل إ
ي

ـت�اد المــواد الكيميائيــة المنتجــة عــن
تن ِّظــم االتفاقيــة عمليــات تصديــر واسـ ي
عمــد ،والمدرجــة ف� المرفقـ ي ن
ـ� ألــف وبــاء لالتفاقيــة.
ي

http://chm.pops.int/Implementation/Exemptions/
RegisterofSpecificExemptions/tabid/1133/Default.aspx
وتتاح سجالت أ
ين
ين
التالي�:
الموقع�
الغراض المقبولة عىل

مــن ي ن
النتــاج واالســتخدام
بــ�
الطالقــات المقصــودة مــن إ
تدابــر خفــض إ
ي
ف
تز
اســت�اد أو
االلــرام بضمــان أن أي
المنصــوص عليهــا ي� المــادة الثالثــة،
ي
ن
تصديــر للمــواد الكيميائيــة المدرجــة ف ي� المرفقـ يـ� ألــف وبــاء لالتفاقيــة يخضــع
ت
الشــراطات صارمــة.

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

ش�وط التجارة الدولية

باالست�اد:
فيما يتعلق
ي
•

ـت�اد هــذه المــواد فقــط لغــرض التخلــص الســليم بيئيـاً ،كمــا
يمكــن اسـ ي
ف
هــو منصــوص عليــه ي� الفقـــرة ( 1د) مــن المــادة 6؛ أو

•

الســتخدام أو لغــرض مســموح بــه لذلــك الطــرف بموجــب المرفــق ألــف
أو المرفــق بــاء؛

ت
ـى ليســت
وفيمــا يتعلــق باالسـ ي
ـت�اد :يمكــن فقــط تصديــر المــواد الكيميائيــة الـ ي
أكــر أمانــاً ال يتيــر لجميــع البلــدان الحصــول عليهــا والــىت
لهــا بدائــل ث
ي
حصلــت عــى إعفــاء محــدد أو لغــرض مقبــول:
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•

غــرض التخلــص الســليم بيئيـاً ،كمــا هـــو منصــوص عليــه ف ي� الفقــرة ( 1د)
مــن المــادة 6؛

http://chm.pops.int/Implementation/Exemptions/
AcceptablePurposesPFOSandPFOSF/tabid/794/Default.aspx
ت
ـى ليســت طر ًفــا عــى
ويتــاح نمــوذج للشــهادة المتضمنــة لــواردات الدولــة الـ ي
ـال:
الموقــع التـ ي
http://chm.pops.int/Procedures/ExporttoanonPartyState/
tabid/3349/Default.aspx

وال يصــدر أي مــن هــذه المــواد الكيميائيــة إال مــع مراعــاة أي مــن أ
الحــكام ذات
ُ َّ
الصلــة ف ي� الصكــوك الدوليــة للموافقــة المســبقة عــن علــم (الفقــرة ( 1ب) مــن
ف
ت
ـى
المــادة الثالثــة) ،عــى ســبيل المثــال إجـراءات الموافقــة المشــمولة ي� اتفاقيـ ي
بــازل وروتــردام.

موجز لجراءات االست�اد والتصدير المنصوص عليها ف
ت
اتفاقي� بازل وروتردام
�
إ
ي
ي
ي
بازل

روتردام

روتردام

الموضوع

جميــع النفايــات الخطــرة والنفايــات المــواد الكيميائيــة المدرجــة ف ي� المــواد الكيميائيــة المحظــورة أو
أ
المقيــدة بشــدة مــن الطــرف المصــدر
المرفــق الثالــث لالتفاقيــة
الخــرى المشــمولة ف ي� االتفاقيــة
ت
ـى لــم تــدرج ف ي� المرفــق الثالــث
والـ ي
كقاعــدة عامــة بالنســبة لــكل نقــل بعــد إدراج هــذه المــادة ف� المرفــق قبــل عمليــة التصديــر أ
الوىل بعــد
ي
ت
الجــراءات التنظيميــة
الثالــث
مقــرح
اعتمــاد إ
النهائيــة ذات الصلــة

الحفز

ت
المرســل مــن دولــة
النقــل
المقــرح ب
المرســلة مــن إخطــار التصديــر ُ
عــر الحــدود مــن وثيقــة توجيــه القـرارات ُ
أ
أ
ـت�اد
دولــة التصديــر لدولــة العبــور ودولــة المانــة إىل جميــع الطـراف
التصديــر إىل دولــة االسـ ي
ـت�اد باســتخدام وثيقــة إخطــار
االسـ ي

التوقيت

االست�اد (ودولة العبور)
قرار دولة
ي

موافقة/رفــض /طلــب معلومــات
إضافيــة

العراب عن القرار
طرق إ

قــرار مكتــوب يُرســل إىل دولــة
االســت�اد
التصديــر مــن دولــة
ي
(والعبــور) مــن خــال وثيقــة إخطــار

االتصال

السلطة المختصة

التــآزر فيمــا ي ن
بــ� اتفاقيــات بــازل وروتــردام
واســتكهولم
الــدول خــال الســنوات الماضيــة عــى تعزيــز التعــاون
عمــل المجتمــع
ي
ن
بــ� اتفاقيــات بــازل وروتــردام واســتكهولم بغيــة تحقيــق
والتنســيق فيمــا ي
أهــداف االتفاقيــات العالميــة الثــاث بشــأن النفايــات والمــواد الكيميائيــة
الخطــرة بطريقــة أفضــل .ويشــار إىل هــذه الجهــود أحيانــاً باســم عمليــة
«التــآزر» .وفيمــا يتعلــق بتدابـ يـر التحكــم ف ي� التجــارة ،تمثــل العنــارص التاليــة،
ت
الــى يمكــن تحقيــق التــآزر فيهــا:
ضمــن جملــة أمــور أخــرى ،المجــاالت ي

التغطية

بالرغــم مــن اختــاف المــواد الكيميائيــة والنفايــات المشــمولة ف ي� االتفاقيــات
ت
باتفاقيــى روتــردام
الثــاث ،مــع النطــاق الواســع التفاقيــة بــازل مقارنــة
ي
ت
الــى يجــري تنظيمهــا بموجــب
واســتكهولم ،مــن الممكــن تحديــد المــواد ي
وتعتــر الملوثــات العضويــة الثابتــة همــزة
االتفاقيــات الثــاث جميعهــا.
ب
أ
الوصــل بـ ي ن
ش
ـ� االتفاقيــات :اعتبــاراً مــن ت�يــن الول /أكتوبــر عــام  ،2013يخضع
إىل اتفاقيــة روتــردام  13مــن الملوثــات العضويــة الثابتــة المنتجــة عــن عمــد
الـــ  19المشــمولة ف ي� اتفاقيــة اســتكهولم .وعندمــا تتحــول الملوثــات العضويــة
الثابتــة إىل نفايــات ،تقــع المــواد أو الخالئــط المحتويــة عــى ملوثــات عضويــة
ثابتــة ضمــن نطــاق اتفاقيــة بــازل.

القرار
موافقة/عــدم الموافقــة /الموافقــة إ
ش
الم�وطــة
إخطــار مكتــوب يرســل إىل أ
المانــة .إخطار مكتوب
ُ
الخطــارات (المعروفــة باســم
تتــاح إ
االســت�اد» مــن خــال
بشــأن
«ردود
ي
ﻣﻨﺸﻮر اﻤﻟﻮاﻓﻘﺔ اﻤﻟﺴﺒﻘﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ.
السلطة الوطنية المعينة

السلطة الوطنية المعينة

ويتــاح جــدول يظهــر التداخــل بـ ي ن
ـ� المــواد الكيميائيــة المدرجــة ف ي� اتفاقيــات
أ
اعتبــارا مــن شت�يــن الول /أكتوبــر  2013عــى
روتــردام واســتكهولم وبــازل
ً
المواقــع الخاصــة باالتفاقيــات:

http://synergies.pops.int/Implementation/TechnicalAssistance/
tabid/2628/language/fr-CH/Default.aspx.

ن
والمؤسس
القانو�
الطار
إ
ي
ي

ـ� عــى أ
يتعـ ي ن
الطـراف وضــع هيــاكل تنظيميــة مــن أجــل تنفيــذ االتفاقيــة عــى
أ
ف
ث
المســتوى القطــري .وقــد تســتفيد البلــدان الطــراف ي� أكــر مــن اتفاقيــة
مــن مواءمــة قانونهــا المحــ� أ
والطــر المؤسســية ذات الصلــة بتنفيــذ هــذه
ي
االتفاقيــات وإنفاذهــا .ويمكــن أن يجــري ذلــك ،عــى ســبيل المثــال مــن خــال
وضــع آليــات تنســيق بـ ي ن
ـ� الــوكاالت الحكوميــة ذات الصلــة عــى المســتوى
ن
ـ� أو مــن خــال تعيـ يـ� كيــان واحــد يعمــل كســلطة مختصــة (بموجــب
المحـ ي
ن
اتفاقيــة بــازل) ،ومركــز اتصــال وطـ ي  /ونقطــة اتصــال رســمي (بموجــب اتفاقية
اســتكهولم) وســلطة وطنيــة معينــة (بموجــب اتفاقيــة روتــردام) .ويجــب عــى
الســلطات الوطنيــة تبــادل المعلومــات لضمــان إذكاء الوعــي بـ ي ن
ـ� الســلطات
ذات الصلــة عــى الصعيــد الوطــن ي  .وســوف يســاعد التعــاون الوثيــق عــى
اتبــاع نهــج متكامــل والتنفيــذ المنســق .فاالتفاقيــات الثــاث ت
تشــرط عــى
ش
يتمــا� مــع
ســبيل المثــال وســم المــواد الكيميائيــة والنفايــات عــى نحــو
القواعــد والمعايـ يـر الدوليــة المعـ تـرف بهــا.
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نظرة عامة عىل االتفاقيات
اتفاقية بازل

تعتــر اتفاقيــة بــازل االتفــاق البيـئ العالمــي أ
الشــمل بشــأن النفايــات الخطــرة
َ بَ
ي
والنفايــات أ
الخــرى .ويشــمل نطــاق تطبيقهــا طائفــة واســعة مــن النفايــات
تُعـ ّـرف بأنهــا «نفايــات خطــرة» فضـا ً عــن «نفايــات أخــرى» (النفايــات الم�نز ليــة
ورمــاد المحــارق) .وتتمحــور أحــكام االتفاقيــة حــول:
•

الدارة الســليمة بيئيــاً
الحــد مــن توليــد النفايــات الخطــرة وتعزيــز إ
للنفايــات؛

•

تقييــد نقــل النفايــات الخطــرة عـ بـر الحــدود إال حيثمــا يعتـ بـر متوافق ـاً
الدارة الســليمة بيئيــاً؛
مــع مبــادئ إ

•

ت
عــر
الــى يكــون فيهــا النقــل ب
إطــار تنظيمــي َّ
يطبــق عــى الحــاالت ي
الحــدود مســموحاً بــه.

اتفاقية روتردام

ف
ف
و� الجهــود التعاونيــة فيمــا
تشــجع اتفاقيــة روتــردام المشــاركة ي� المســؤولية ي
بــ� أ
ين
الــدول بمــواد كيميائيــة خطــرة معينــة .وتهــدف
الطــراف ف ي� االتجــار
ي
ف
االتفاقيــة إىل المســاهمة ي� اســتخدام هــذه المــواد الكيميائيــة الخطــرة
اســتخداماً ســليماً بيئيــاً مــن خــال:
•

تيس� تبادل المعلومات عن خواصها؛
ي

•

العداد لعملية صنع القرارات الوطنية بشأن وارداتها وصادراتها؛
إ
تعميم هذه القرارات عىل أ
الطراف.

•

اتفاقية استكهولم
ت
ـى تظــل
تع َتـ ب َـر اتفاقيـ فـة اســتكهولم اتفاقيــة شــاملة بشــأن المــواد الكيميائيــة الـ ي
عــى حالهــا � البيئــة ت
لفــرات طويلــة ،وتصبــح واســعة االنتشــار جغرافيــاً،
ي
أ
ف
ن
ت
ال�يــة ،ولهــا تأثـ يـرات ضــارة
وت�اكــم ي� النســيج الده ـ ي للإنســان والحيــاء ب
النســان أو عــى البيئــة .وتشـ تـرط االتفاقيــة أن يقــوم كل طــرف،
عــى صحــة إ
ف ي� جملــة أمــور بـــ:
•

ـت�اد وتصديــر الملوثــات العضويــة
حظــر إنتــاج واســتخدام وكذلــك اسـ ي
ف
ن
الثابتــة المنتجــة عــن قصــد والمدرجــة ي� المرفقـ يـ� ألــف وبــاء لالتفاقيــة
والقضــاء عليهــا؛

•

ـت�اد وتصديــر الملوثــات العضويــة
تقييــد إنتــاج واســتخدام وكذلــك اسـ ي
ف
ن
المرفقــ�ألــفوبــاءلالتفاقيــة؛
الثابتــةالمنتجــةعــنقصــدوالمدرجــة ي�
ي

•

خفــض إطالقــات الملوثــات العضويــة الثابتــة المنتجــة عــن غـ يـر قصــد
والمدرجــة ف ي� المرفــق جيــم لالتفاقيــة أو القضــاء عليهــا؛

•

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

•

استهداف ملوثات عضوية ثابتة إضافية.

ـ� االتفاقيــة ت ز
وتنـ ش ئ
ال�امــات ملزمــة قانونـاً لتنفيــذ إجـراء الموافقــة المســبقة عــن
علم .
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