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لحماية األرض من المواد الكيميائية

توجد مواد كيميائية عديدة في كوكبنا اليوم ،تدعم حياتنا،
وتجعل حياتنا اليومية مزدهرة .غير أننا نادرا ً ما ندرك
أخطار المواد الكيميائية التي ناخذها في الحسبان لفائدتها.
علينا المضي قُدما التخاذ قرار ليس فقط لألرض ،ولكن
أيضا ً ألجل الناس في بلدكم.
اإلجراء التنظيمي النهائي هو إجراء تقدمي يتقاسم المسؤولية.
اتخذ قرار وكن التغيير!

مجموعة أدوات جديدة على شبكة االنترنت تهدف
إلى مساعدة وتعزيز جهود السلطات الوطنية
ال ُمعيّنة التخاذ قرارات تنظيمية نهائية سليمة علميا ً
بشأن المواد الكيميائية الخطرة.

ي
عمليةجاختاذجاإلجراءجالتنظيميجالنهائ ج
للنظر في إدراج مادة كيميائية

تُخطر السلطة الوطنية ال ُمعيّنة من منطقة ُمحددة من
مناطق الموافقة المسبقة عن علم األمانة باتخاذ إجراء تنظيمي
نهائي بشأن مادة كيميائية.
تتحقق األمانة من اإلخطار في ضوء متطلبات
المعلومات الواردة بالمرفق األول من االتفاقية.
إذا كان هذا اإلخطار يفي بمتطلبات المعلومات الواردة
في المرفق األول ،فإنه يُطرح جانباً ،بانتظار تلقي إخطار
آخر لنفس المادة الكيميائية من سلطة وطنية معيّنة من منطقة
مختلفة من مناطق الموافقة المسبقة عن علم.
عندما تتلقى األمانة إخطاراً ثانيا ً بشأن نفس المادة الكيميائية
من منطقة مختلفة من مناطق الموافقة المسبقة عن علم ويفي
هذا اإلخطار بمتطلبات المعلومات الواردة في المرفق األول،
فيتم إحالة اإلخطارين إلى لجنة استعراض المواد الكيميائية.
تقوم لجنة استعراض المواد الكيميائية بمراجعة اإلخطارين
بشأن المادة الكيميائية في ضوء المعايير الواردة في المرفق
الثاني لالتفاقية.
إذا كان اإلخطاران متوافقان مع معايير المرفق الثاني
فستوصي لجنة استعراض المواد الكيميائية مؤتمر األطراف
بإدراج المادة الكيميائية في المرفق الثالث.
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(الباراميات) من قبل لجنة استعراض المواد
الكيميائية عند تقييمها لمادة كيميائية.
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متطلبات
روتردام /لجنة استعراض
المواد الكيميائية
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تقييمات المخاطر التي تفي
بمتطلبات الملحق الثاني

تجسير المعلومات

مراجـع
إلجراء تقييم المخاطر
*

تتجسد مجموعة األدوات هذه يف دوران عجلة توجيه
وسيشدك كل عامل إىل
العبارة لسهولة الوصول للفهم ،ر
النهان.
التنظيم
خطوات التخاذ اإلجراء
ي
ي

ُ
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التشعبية لمثل هذه الوثائق.
تتاح الوثائق العلمية المرجعية والوصالت

نام ذي موارد
معلومات تتيح الفرصة لبلد ً ٍ
محدودة أن يستخدم تقييما للمخاطر من
بلد آخر لديه ظروف محلية مماثلة عند
اتخاذ قرار بشأن مادة كيميائية واتخاذ
نهان.
إجراء
تنظيم ي
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