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جــرد ِّ
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للملوثات العضوية الثابتة
الغرض من إعداد قوائم جرد
ِّ

ف
الملوثــات العضويــة الثابتــة واســتخدامها
الملوثــات العضويــة الثابتــة هــي تجميــع لمعلومــات خاصــة بإنتــاج مــواد كيميائيــة مدرجــة ي� اتفاقيــة اســتكهولم بشــأن ِّ
إن قوائــم جــرد ِّ
ض ف
ف
ض
ت
ـ� قــد يكــون لديهــا عمــر خدمــة طويــل،
الملوثــات العضويــة الثابتــة ف ي� تصنيــع
ـا� أو الحــا� ي� البلــد .وبالنظــر إىل اســتخدام العديــد مــن ِّ
المنتجات/المــواد الـ ي
ســواء ي� المـ ي
ف
ف
ف
ن
ت
ـ� يســتخدمها المســتهلكون) أثنــاء
ينبغــي تقديــر كميــة ِّ
الملوثــات العضويــة الثابتــة ي� المنتجات/المــواد ي� البلــد أثنــاء عمليــة الجــرد الشــامل (عــى ســبيل المثــال ي� المبـ ي
ـا� أو الـ ي
ف
النتــاج أو
الــدورة الكاملــة للحيــاة ،مــا يســاهم ي� تنفيــذ أحــكام المــادة  6مــن االتفاقيــة بشــأن إدارة النفايــات .وقــد تشــمل عمليــة الجــرد مواقــع ربمــا تكــون ملوثــة عــن طريــق إ
للملوثــات العضويــة الثابتــة.
االســتخدام أو الترسيبــات العرضيــة ِّ
الملوثــات العضويــة الثابتــة ف ي� بلــد مــا اللجــوء إىل مصــادر ومنهجيــات مختلفــة لجمــع البيانــات .ويســتند إعــداد
ويتطلــب إعــداد قوائــم جــرد تعطــي صــورة كاملــة عــن اســتخدام ِّ
القوائــم إىل المعلومــات المســتقاة مــن أ
الدبيــات (دراســات ومقــاالت علميــة وتقاريــر حكوميــة) المســتكملة بالمعلومــات المقدمــة خــال المقابــات مــع المنتجـ ي ن
ـ� والمســتوردين
أ
ف
ين
و� أفضــل الحــوال ،يمكــن التحقــق مــن المعلومــات
والمورديــن
للملوثــات العضويــة الثابتــة أو المنتجات/المــواد ُ
والمســتخدم� ِّ
المن َتجــة باســتخدام المــادة الكيميائيــة .ي
واســتكمالها باســتخدام التحليــل الكيميـ ئ
ـا�.
ي
أ
ت
تز
ـ� ترتبهــا
للملوثــات العضويــة الثابتــة رصاحــة ضمــن مقتضيــات
ولــم يُذكــر إعــداد قوائــم جــرد ِّ
االتفاقيــة .إال أنــه يُطلــب إىل الط ـر أاف وضــع خطــة للوفــاء باالل�امــات الـ ي
ف
الجـراءات ذات الصلــة والمركــزة
عليهــا االتفاقيــة وفقـاً للمــادة  7منهــا .ومــن شــأن قوائــم الجــرد وصــورة المــادة الكيميائيــة ي� البلــد مســاعدته عــى تحديــد الولويــات ووضــع إ
والفعالــة مــن حيــث التكلفــة.
والمتناســبة َّ
ويمكــن اســتخدام تقريــر الجــرد أيضـاً ألغـراض أخــرى مثــل إثـراء عمليــة تقديــم التقاريــر إىل مؤتمــر أ
الطـراف بموجــب المــادة  15مــن االتفاقيــة ،وتطويــر مشــاريع أخــرى ،ووضــع
الملوثــات العضويــة الثابتــة للوفــاء ت ز
باالل�امــات بموجــب االتفاقية.
اسـ تـراتيجيات وخطــط عمــل َّ
فعالــة إلدارة ِّ
عالوة عىل ذلك ،لوحظ تحقق الفوائد التالية من وجود قوائم جرد موثوقة بشأن مبيدات آ
الفات عىل وجه التحديد( ،الفاو:)2010 ،
(أ)

آ
ت
ال� تشكلها عىل الصحة العامة والبيئة؛
تحديد أولويات مواقع الفات وفق مستوى المخاطر ي

(ب) تخطيط أنشطة الحماية؛
(ج)

تحديــد مصنعــي ومــوردي ومانحــي مبيــدات آ
الفــات المتقادمــة الذيــن قــد يكونــون عــى اســتعداد لتقديــم المــوارد الالزمــة للتخلــص
منهــا ومعالجتهــا؛

(د)

للتخل عن المخزونات العتيقة؛
تخطيط حمالت للقطاع الخاص
ي

(هـ) التخطيط للتخلص الالحق من المخزونات العتيقة؛
(و)

التخطيط لمعالجة المواقع الملوثة؛

(ز)

لتال� معاودة ظهور مبيدات آ
ف
الفات المتقادمة.
وضع برنامج ي
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	2-1الغرض من هذه الوثيقة التوجيهية
أ
ملوثــات عضويــة ثابتــة جديــدة ف ي� االتفاقيــة ،يســتعرض كل طــرف خطــط التنفيــذ
طبق ـاً للمــادة  7مــن اتفاقيــة اســتكهولم وبنــاء عــى مقــررات مؤتمــر الط ـراف بشــأن إدراج ِّ
أ
ف
()1
ز
ن
الوطنيــة الخاصــة بــه ويســتكملها .والبــد أن تحــال خطــط التنفيــذ الوطنيــة المســتكملة إىل مؤتمــر الطـراف ي� غضــون عامـ يـ� مــن تاريــخ دخــول هــذه التعديــات حـ ي ِّـر النفــاذ .
الطـراف ف� مقــرره ا س 1/12-توجيهــات الســتعراض خطــط التنفيــذ الوطنيــة واســتكمالها .ويتــم اســتكمال التوجيهــات بصفــة دوريــة لمســاعدة أ
واعتمــد مؤتمــر أ
الطـراف عــى
ي
أ
أ
ف
أ ف
الملوثــات العضويــة الثابتــة المدرجــة حديثـاً ي� االتفاقيــة منــذ تقديمهــا لخطــة التنفيــذ الوطنيــة الســابقة وشــجع مؤتمــر الطـراف الطـراف عــى اســتخدام
الخــذ ي� االعتبــار ِّ
النســخة المنقحــة ،حســب مقتـ ضـى الحــال.
وجــرى إعــداد عــدد مــن الوثائــق التوجيهيــة لمســاعدة أ
الط ـراف عــى اســتعراض خطــط التنفيــذ الوطنيــة الخاصــة بهــا واســتكمالها عــى ســبيل المثــال التوجيهــات المتعلقــة
الملوثــات العضويــة الثابتــة (اليونيــب2017 ،أ) .وتتــاح جميــع الوثائــق التوجيهيــة عــى موقــع اتفاقيــة اســتكهولم عــى
بإعــداد خطــة تنفيــذ وطنيــة باتفاقيــة اســتكهولم بشــأن ِّ
المــم المتحــدة للبيئــة ووكاالت التنفيــذ أ
المانــة وبرنامــج أ
شــبكة الويــب( .)2وكجــزء مــن خطــة المســاعدة التقنيــة التفاقيــات بــازل وروتــردام واســتكهولم ،تقــدم أ
الخــرى المســاعدة
للطـراف لدعــم اســتعراض خطــط التنفيــذ الوطنيــة واســتكمالها .يرجــى االتصــال أ
التقنيــة أ
بالمانــة( )3للحصــول عــى المســاعدة.
والغــرض مــن الوثيقــة التوجيهيــة هــذه هــو عــرض مقدمــة عامــة للنهــج المتبــع لعــداد قوائــم الجــرد الــوارد ف� التوجيهــات التفصيليــة بشــأن الجــرد ،والـ تـ� وضعتهــا أ
المانــة
إ
ي
ي
لمســاعدة البلــدان ف� إعــداد قوائــم جــرد لبعــض الملوثــات العضويــة الثابتــة .والهــدف مــن التوجيهــات أيض ـاً هــو مســاعدة أ
للملوثــات
ـرد
ـ
ج
ـم
ـ
قوائ
ـداد
ـ
إع
ـى
ـ
ع
اف
ر
ـ
ط
ال
ِّ
ِّ
ي
ت
ـ� تفتقــر لوجــود وثيقــة توجيهيــة تفصيليــة .وينبغــي أن تســتخدم الوثائــق التوجيهيــة التفصيليــة بشــأن إعــداد قوائــم الجــرد باالقـ تـران مــع الوثيقــة هــذه.
العضويــة الثابتــة الـ ي
عــاوة عــى ذلــك ،عنــد إعــداد قائمــة جــرد ،يمكــن اســتخدام الوثائــق التوجيهيــة التفصيليــة كمثــال لل ُنهــج والمعلومــات المطلوبــة.
ف
يل قائمة بوثائق توجيهية تفصيلية محددة إلعداد قوائم الجرد(:)4
ي
و� ما ي
(أ)

ـ� والمــواد الكيميائيــة أ
توجيهــات بشــأن إعــداد قوائــم جــرد لحامــض الســلفونات المشــبع بالفلورواوكتـ ي ن
الخــرى ذات الصلــة المـُــدرجة ف ي�
الملوثــات العضويــة الثابتــة (اليونيــب7102 ،ب)؛
اتفاقيــة اســتكهولم بشــأن ِّ

ـ� والمــواد الكيميائيــة أ
(ب) توجيهــات موجــزة بشــأن إعــداد قوائــم جــرد لحامــض الســلفونات المشــبع بالفلورواوكتـ ي ن
الخــرى ذات الصلــة
ف
الملوثــات العضويــة الثابتــة (اليونيــب9102 ،أ)؛
المـُــدرجة ي� اتفاقيــة اســتكهولم بشــأن ِّ
(ج)

ف
ئ
ث
الملوثــات
ثنــا� الفينيــل المتعــددة ب
الــروم المدرجــة ي� اتفاقيــة اســتكهولم بشــأن ِّ
توجيهــات بشــأن إعــداد قوائــم جــرد إليــرات ي
العضويــة الثابتــة (اليونيــب 7102 ،ج)؛

(د)

ال�وم (اليونيب 7102 ،د)؛
توجيهات بشأن إعداد قوائم جرد للدوديكان الحلقي
السداس ب
ي

ال�وم (اليونيب 9102 ،ب)؛
(هـ) توجيهات موجزة بشأن إعداد قوائم جرد للدوديكان الحلقي
السداس ب
ي

1
2
3
4
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(و)

ين
السداس الكلور (اليونيب 9102 ،ج)؛
للبوتاداي�
توجيهات بشأن إعداد قوائم جرد
ي

(ز)

توجيهات بشأن إعداد قوائم جرد للنفتالينات المتعددة الكلور (اليونيب 9102 ،د)؛

(ح)

خماس الكلور وأمالحه (اليونيب 9102 ،هـ).
توجيهات بشأن إعداد قوائم جرد للفينول
ي

أ
ت
ز
ـ� قدمــت إخطــاراً عمـا ً بأحــكام الفقــرة ( 3ب) مــن المــادة  22مــن اتفاقيــة اســتكهولم .ووفقـاً للفقــرة  4مــن المــادة  ،22لــن تدخــل
لــن تدخــل التعديــات حـ ي ِّـر النفــاذ بالنســبة للطـراف الـ ي
أ
التعديــات حـ ي ِّ ز
ً
ً
ـر النفــاذ فيمــا يتعلــق بــأي طــرف أصــدر إعالنـا بشــأن تعديــل المرفقــات وفقـا للفقــرة  4مــن المــادة  .25وتــودع هــذه الطـراف صكوكهــا الخاصــة بالتصديــق عــى التعديــل،
ف
و� هــذه الحالــة يبــدأ نفــاذ التعديــل بالنســبة إىل ذلــك الطــرف ف� اليــوم التسـ ي ن
ـع� مــن تاريــخ إيداعــه لــدى الوديــع.
ي
ي
.http://chm.pops.int/tabid/7730/Default.aspx
ت ن
و�.brs@brsmeas.org :
أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم ،بريد إلك� ي
.http://chm.pops.int/tabid/7730/Default.aspx

 3-1أهداف إعداد قائمة جرد
ـ� مــن إعــداد قائمــة جــرد ف ي� الحصــول عــى معلومــات ألغ ـراض اســتعراض خطــة التنفيــذ الوطنيــة والمعلومــات المختلفــة لتلبيــة مقتضيــات االتفاقيــة
يتمثــل الهــدف الرئيـ ي
(عــى ســبيل المثــال المــادة  ،15تقديــم التقاريــر).
أ
�ث
يل:
وبشكل أك تحديداً ،تتمثل الهداف فيما ي
(أ)

أ
أ
ف
الملوثــات العضويــة الثابتــة المنتجــة
توفـ يـر الســس الالزمــة لتحديــد الولويــات الوطنيــة ي� خطــة التنفيــذ الوطنيــة (مث ـا ً ،كميــات ِّ
ف
والمســتخدمة والمخزنــة كمخزونــات والمولــدة كنفايــات � البلــد ،وتحديــد القطاعــات االقتصاديــة المهمــة والمشـ ي ن
الجـراءات
ـغل� ونــوع إ
ي
المطلوبــة لتلــك القطاعــات ،وتقديــر القــدرات الالزمــة للتنفيــذ وتحديــد المصــادر الـ تـ� ينبغــي ترتيبهــا حســب أ
الوليــة)؛
ي

ف
ف
ت
النســان والبيئــة لتحديــد
(ب)
ـ� قــد تتســبب ي� مخاطــر عــى إ
تحديــد االســتخدامات المنطويــة عــى تشــتت ي� االســتخدامات المفتوحــة الـ ي
أ
الولويــات؛
(ج)

ف
ن
يســتو� حاليــاً
ي
ي
توفــر أســاس لتقييــم مــاذا كان االســتخدام واالنتــاج وإدارة المــواد الكيميائيــة والنفايــات عــى المســتوى الوطــ ي
مقتضيــات االتفاقيــة وتحديــد المجــاالت ت
الــ� ال تســتوفيها؛
ي

(د)

تقديم معلومات بشأن الحاجة إىل إعفاءات محددة أو أ
الغراض ﺍلمقبولة ،ف ي� حال إتاحتها؛

(هـ) دعم تقديم التقارير بموجب المادة  51من االتفاقية؛
(و)

أ
ن ف
وغ�ها؛
تحديد أصحاب المصلحة
المعني� ي� الحكومة والدوائر الكاديمية والصناعية وإدارة النفايات والمنظمات يغ� الحكومية ي
ي

(ز)

تحديــد المجــاالت الـ تـ� تحتــاج إىل الدعــم المــال أو التقـن لســد ثغـرات المعلومــات ف� قوائــم الجــرد و/أو للوفــاء ت ز
باالل�امــات بموجــب
ي
ي
ي
ي
االتفاقيــة.

يل:
تتضمن المعلومات الالزمة إلعداد قوائم الجرد ما ي
(أ)

ن
الوط�؛
الكميات المنتجة والمستوردة والمصدرة عىل المستوى
ي

(ب) استخدامات المادة الكيميائية ف ي� البلد؛
(ج)

وجود منتجات/مواد مكونة من ملوثات عضوية ثابتة ،أو محتوية عليها أو ملوثة بها ف� أ
السواق أو موجودة ف ي� الخدمة؛
ِّ
ي

(د)

ملوثات عضوية ثابتة ،أو محتوية عليها أو ملوثة بها وتم إدخالها إىل البلد؛
واردات منتجات/مواد مكونة من ِّ

ملوثات عضوية ثابتة ،أو محتوية عليها أو ملوثة بها؛
(هـ) مجاري نفايات ذات أهمية مكونة من ِّ
(و)

ملوثــات عضويــة ثابتــة ،أو محتويــة عليهــا أو ملوثــة
الملوثــات العضويــة الثابتــة ،منتجات/مــواد مكونــة مــن ِّ
ممارســات التخلــص مــن ِّ
بهــا والمــواد ذات الصلــة بهــا عندمــا تصبــح نفايــات؛

(ز)

الملوثات العضوية الثابتة؛
مخزونات ِّ

(ح)

الملوثات العضوية الثابتة ف ي� البيئة من مصادر ثابتة؛
ترسيبات ِّ

بالملوثات العضوية الثابتة؛
(ط) مواقع يحتمل تلوثها
ِّ
(ي)

الب� والبيئة ض
احتماالت تعرض ش
لل�ر.

وينبغــي معالجــة كل مــن كميــة المــادة الكيميائيــة نفســها وكميــة المــواد المحتويــة عــى المــادة الكيميائيــة .ومــن أ
الهميــة بمــكان تحديــد الكميــة المنتجــة والمســتوردة والمصــدرة
ف
ملوثــات عضويــة ثابتــة
والمســتخدمة ي� البلــد لرصــد نجــاح عمليــة التخلــص التدريجــي منهــا .ووفقـاً للمــادة  6مــن االتفاقيــة ،مــن المهــم تحديــد كميــة المــواد المحتويــة عــى ِّ
أ
ت
ـ� ينبغــي الرجــوع إليهــا
لغ ـراض إدارة النفايــات .واعتمــدت اتفاقيــة بــازل سلســلة مــن المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة إلدارة النفايــات المحتويــة عــى ِّ
ملوثــات عضويــة ثابتــة والـ ي
الملوثــات العضويــة الثابتــة ،أو المحتويــة عليهــا أو الملوثــة بهــا (اليونيــب،
الدارة الســليمة بيئي ـاً للنفايــات
(انظــر ،المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة العامــة بشــأن إ
المكونــة مــن ِّ
َّ
2017هـ).
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 4-1عملية إعداد قوائم الجرد ت
المق�حة
إن النهــج المتبــع لعــداد قوائــم الجــرد المقـ تـرح ف� التوجيهــات هــو نهــج متــدرج يســمح أ
للط ـراف بصياغــة قوائــم الجــرد الخاصــة بهــا وفــق احتياجاتهــا وقدراتهــا وتعديــل
إ
َّ
ي
النطــاق ف ي� ســياق العمــل بنــا ًء عــى النتائــج .تكــون عمليــة إعــداد قوائــم الجــرد متكــررة .ويمكــن تحســينها عــى مــدار الوقــت حينمــا تتــاح المــوارد والقــدرات التقنيــة.
وينبغــي تكويــن فريــق مع ـن ي بإعــداد قوائــم الجــرد متعــدد أصحــاب المصلحــة يتألــف مــن الســلطات والخـ بـراء والجهــات الصناعيــة ذات الصلــة والمنظمــات غـ يـر الحكوميــة
أ
ف
ئ
ن
ـا� يشــتمل عــى عمليــة الجــرد والمصــادر
ول وخطــة العمــل إلعــداد قوائــم الجــرد .وينبغــي تضمـ يـ� مخرجــات عمــل الفريــق ي� تقريــر نهـ ي
لتنســيق العمــل وتحديــد النطــاق ال ي
ف
ت
واالف�اضــات والتقديـرات والحســابات بطريقــة شــفافة لتيسـ يـر إدخــال تحســينات ي� المســتقبل حينمــا تتــاح معلومــات جديــدة.

أ
ف
أ ف
الملوثــات العضويــة الثابتــة واســتخدامها ف ي� البلــد بنــا ًء عــى
وتتمثــل المرحلــة الوىل (المســتوى الول) ي� إعــداد قوائــم الجــرد ي� إج ـراء تقييــم َّأو يل إلنتــاج ِّ
المعلومــات المتاحــة .وقــد تكــون المخرجــات عــى هيئــة دراســة أ
للدبيــات تكملهــا معلومــات الفريــق المعـن ي بإعــداد قوائــم الجــرد متعــدد أصحــاب المصلحــة.
لملوثــات عضويــة ثابتــة معينــة بنــا ًء عــى المعلومــات المتاحــة فقــط ،لكــن يمكــن إدخــال مزيــد مــن التحســينات عــى خطــة
قــد ال تتحقــق الصــورة الكاملــة ِّ
العمــل ونطــاق الجــرد عــى ســبيل المثــال ،باســتبعاد بعــض ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ في البلــد.
ن
ـا�) ،يُجمــع خاللهــا المزيــد مــن المعلومــات (ومــن المرجــح أن تكــون المعلومــات الرئيســية) عــن طريــق إجـراء مقابــات مــع أصحــاب
وبالنســبة للمرحلــة الثانيــة (المســتوى الثـ ي
ملوثــات عضويــة ثابتــة ،أو محتويــة عليهــا أو ملوثــة بهــا ،والقائمـ ي ن
ن
ن
ـ�
ـن
ـ
م
ـة
ـ
المكون
ـواد
ـ
المنتجات/الم
ـتخدمي
ـ
ومس
ـتخدم�
ـ
والمس
ـ�
ـ
المنتج
المصلحــة وإرســال اســتبيانات لهــم ،أي
ي
ي
ِّ
ف
الملوثــات العضويــة الثابتــة ،ينبغــي أن يكــون لــدى الفريــق فهــم معقــول لتدفقــات
ـتخدمي
ـ
ومس
ـي
ـ
منتج
ـن
ـ
م
ـة
ـ
المتأتي
ـات
ـ
المعلوم
ـوء
و� ضـ
عــى إدارة النفايــات ،ي
ِّ
وغ�هــم .ي
المــادة الكيميائيــة واســتخداماتها ف ي� البلــد وكذلــك حجــم المخزونــات والقطاعــات المعنيــة بهــا والمــواد المحتويــة عــى المــادة الكيميائيــة.
وخــال المرحلــة الثالثــة (المســتوى الثالــث) ،يمكــن توفـ يـر معلومــات متعمقــة بخصــوص القطاعــات ذات االهتمــام الخــاص واالســتخدامات المهمــة لســد الثغـرات ف ي� المعلومات
ئ
ـا� وزيــارات الموقــع .وعــادة مــا تكــون التحاليــل باهظــة التكاليــف وتتطلــب الكثـ يـر مــن الخـ بـرة التقنيــة .عــاوة عــى ذلــك ،قــد ال تتوفــر طــرق تحليــل
مــن خــال التحليــل الكيميـ ي
الملوثــات العضويــة الثابتــة بســهولة.
بعــض ِّ
ودائمــا مــا يعتمــد هيــكل الجــرد وتنظيمــه عــى المــادة الكيميائيــة والظــروف المحليــة وأولويــات البلــد والفريــق المعـن ي بإعــداد قوائــم الجــرد .ولذلــك فــإن هــذه التوجيهــات ال
ً
يقصــد بهــا أن تكــون إلزاميــة ،لكــن الهــدف منهــا تقديــم أفــكار لصياغــة النهــج وفــق االحتياجــات.

بالرسية
 5-1معالجة المعلومات المتسمة
ِّ

عــادة مــا يعتــر اســتخدام المــواد الكيميائيــة ف� النتــاج مــن قبيــل المعلومــات التجاريــة المتســمة بالرسيــة الـ تـ� ال يتيــر الوصــول إليهــا ف� أ
الدبيــات المنشــورة .وقــد تعرقــل
ي إ
ُ ب
ي
ي
ِّ
الشــواغل إزاء معالجــة المعلومــات الـ ت
ـ� لهــا قيمــة تجاريــة نجــاح الفريــق المعـن ي بإعــداد قوائــم الجــرد ف ي� الحصــول عــى المعلومــات مــن القطــاع الخــاص .وقــد يرغــب أصحــاب
ي
ف
ف
النتــاج بعيــداً عــن منافســيهم.
المصلحــة ي� االحتفــاظ برسيــة المعلومــات المطلوبــة لتقديــر اســتخدام المــواد الكيميائيــة ي� البلــد ،مثــل حجــم المبيعــات الســنوية أو بيانــات إ
أ
ف
ت
ش
وبالضافــة إىل ذلــك ،ال ينبغــي
و� مثــل هــذه الحــاالت ،مــن الهميــة توفــر القــدرة عــى تقديــم ضمانــات للــركات بــأن
ـ� توفرهــا لــن تُنقــل إىل أطـراف ثالثــة .إ
ي
المعلومــات الـ ي
أ
ف
ف
ت
ً
ً
ـ� يكــون فيهــا عــدد
أن تمكــن البيانــات المقدمــة ي� التقاريــر مــن اســتنتاج الكميــات الخاصــة بأصحــاب المصلحــة الف ـراد .يشــكل ذلــك تحديّـا ّ
خاص ـا ال ســيما ي� الحــاالت الـ ي
الـ شـركات العاملــة ف ي� هــذا القطــاع قليـا ً.
وال يلــزم تقديــم البيانــات الــواردة ف ي� تقريــر الجــرد كمعلومــات محــددة خاصــة بأصحــاب المصلحــة .ويمكــن تجميعهــا أو معالجتهــا لمراعــاة الشــواغل التجاريــة للجهــات
ف
ف
بالبــاغ عــن إنتاجهــم الســنوي أو
الصناعيــة .مــن المهــم النظــر ي� مســتوى التفاصيــل المطلوبــة إلعــداد قوائــم الجــرد ،وكبديــل لذلــك النظــر ي� مطالبــة أصحــاب المصلحــة إ
ف
اســتهالكهم أو مبيعاتهــم مــن المــادة الكيميائيــة والمركبــات المرتبطــة بهــا ي� صــورة مجمعــة تناســبهم.
ف
الملوثــات العضويــة الثابتــة وإنتاجهــا ،إذ ســيمكن الطــرف مــن تســجيل أغـراض
ولــدى دوائــر الصناعــة مصلحــة أصيلــة ي� تزويــد الســلطات بمعلومــات واقعيــة عــن اســتخدام ِّ
ف
مقبولــة أو إعفــاءات محــددة حســب الـرض ورة ،كمــا ســيعكس احتياجاتــه ي� لوائحــه الوطنيــة.
بالرسيــة وفقـاً التفاقيــة اســتكهولم ،يُرجــى االطــاع عــى مدونــة قواعــد الممارســات المتعلقة بمعالجة المعلومــات الرسيــة ي ف� لجنــة
وبشــأن نهــج معالجــة المعلومــات المتســمة ِّ
الملوثــات العضويــة الثابتــة (اليونيــب.)2007 ،
اســتعراض ِّ
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 -2إعداد قوائم الجرد
أ
ف
ئ
ـز� بـ ي ن
ـ� نُهــج إعــداد قوائــم جــرد
يعــرض هــذا الفصــل عمليــة إعــداد قوائــم الجــرد المطبقــة بالســاس ي� الوثائــق التوجيهيــة التفصيليــة بشــأن الجــرد .وبالنظــر إىل االختــاف الجـ ي
آ
رض
ن
والملوثــات العضويــة الثابتــة الصناعيــة ،تفــرق التوجيهــات بـ يـ� هــذه ال ُّنهــج إذا دعــت الـ ورة.
الملوثــات العضويــة الثابتــة
ِّ
لمبيــدات الفــات المحتويــة عــى ِّ

النتاج واالستخدام
 1-2تجميع معلومات أساسية عن إ
أ
ف
الملوثــات العضويــة الثابتــة للتوصــل إىل فهــم عــام إلنتاجهــا واســتخدامها .وغالب ـاً ال تتعلــق هــذه
ينبغــي ي� بدايــة العمليــة ،تجميــع المعلومــات الساســية المتوفــرة عــن ِّ
ت
َّن
ـبياً تُنتــج أو أُنتجــت فيهــا الغالبيــة
ـ� يُحتمــل اســتخدام المــادة الكيميائيــة فيهــا .وثمــة بلــدان قليلــة نسـ ّ
البيانــات ببلــد معـ يـ� ،لكنهــا تعطــي توجيهــات بشــأن القطاعــات الـ ي
الملوثــات العضويــة الثابتــة ،مــا قــد يســاعد ف ي� اســتبانة المصــادر وأصحــاب المصلحــة.
العظمــى مــن ِّ
ت
ـ� أدرجــت ف ي� عــام  2009ومــا بعــد ذلــك ،إىل عمليــة إدراج ف ي� المرفقــات ألــف وبــاء و/أو جيــم وفقـاً
وقــد خضعــت جميــع
ِّ
”الملوثــات العضويــة الثابتــة الجديــدة “ أي تلــك الـ ي
ف
ت
ت
ـ� كانــت متوفــرة ي� ذلــك الوقــت .وتقــدم موجـزات المخاطــر وتقييمــات إدارة
ـ
ال
ـات
ـ
المعلوم
ـع
ـ
تجمي
ـة
ـ
الثابت
ـة
ـ
العضوي
ـات
ـ
ث
الملو
اض
ر
ـتع
ـ
اس
ـة
ـ
لجن
ـا
ـ
خالله
ـت
ـ� تولـ
ِّ
ي
للمــادة  8والـ ي
()5
ت
والنتــاج
الملوثــات العضويــة الثابتــة والمتاحــة عــى موقــع اتفاقيــة اســتكهولم  ،نظــرة عامــة متمحصــة عــى خــواص المــادة الكيميائيــة إ
ـ� أعدتهــا لجنــة اســتعراض ِّ
المخاطــر الـ ي
ف
بالملوثــات العضويــة الثابتــة .ومــن شــأن هــذه الوثائــق المســاعدة ي� اســتبانة الحاجــة إىل إعــداد قوائــم الجــرد والجهــات
واالســتخدامات والترسيبــات والمخاطــر المتصلــة
ِّ
ـ� مــع ت
ال�كـ ي ز
الصناعيــة ذات الصلــة وأصحــاب المصلحــة المعنيـ ي ن
ـر عــى جمــع مزيــد مــن المعلومــات عــى الصعيــد الوطـن ي وتنقيــح نطــاق الجــرد.
ملوثــات عضويــة ثابتــة ،وهــي متاحــة
الدراج مبــادئ توجيهيــة تقنيــة بشــأن إ
وتُعــد الهيئــات التابعــة التفاقيــة بــازل ،بعــد عمليــة إ
بيئيـاً للنفايــات المحتويــة عــى ِّ
الدارة الســليمة ّ
النتــاج واالســتخدام ونظــرة عامــة عــى مجــاري النفايــات ذات الصلــة بالمــادة ،وتحــدد
عــى موقــع اتفاقيــة بــازل( .)6تقــدم هــذه المبــادئ التوجيهيــة معلومــات مســتحدثة عــن إ
ت
بيئيـاً بمــا يتمـ ش
ـا� وأحــكام المــادة  6مــن اتفاقيــة اســتكهولم.
ـ� يمكــن اســتخدامها بطريقــة ســليمة ّ
تكنولوجيــات التدمـ يـر الـ ي
أ
ف
ت
ملوثــات العضويــة
ويمكــن الحصـ
ـ� أُعــدت لصالــح عــدد قليــل مــن ِّ
ـول عـ أـى مزيــد مــن المعلومــات الساســية ي� الوثائــق التوجيهيــة المحــددة بشــأن إعــداد قوائــم الجــرد الـ ي
أ
ت
ـ� أعدتهــا المانــة .وعــاوة عــى ذلــك ،قــد
الثابتــة ،وكذلــك ف ي� الدبيــات المنشــورة ،والوثائــق التوجيهيــة الممكنــة بشــأن أفضــل التقنيــات المتاحــة وأفضــل الممارســات
البيئيــة الـ ي
تحتــوي الســجالت الوطنيــة المحتملــة للمنتجــات الكيميائيــة وســجالت مبيــدات آ
الفــات عــى المعلومــات ذات الصلــة مقدمــة ف ي� صــورة يســهل التعاطــي معهــا.

 2-2الخطوة أ
الوىل :استهالل عملية إعداد قوائم الجرد
الوىل ف� تحديــد نطــاق الجــرد والقطاعــات ذات الصلــة ف� البلــد اســتناداً إىل المعلومــات أ
الولويــة أ
تكمــن أ
المجمعــة .ويمكــن إدخــال مزيــد مــن التحســينات عــى النطــاق
الساســية
َّ
ي
ي
حــال توفــر معلومــات جديــدة (كاالســتخدامات المختلفــة وحجمهــا).
ومــن المهــم أيضـاً التكليــف بوضــوح بمســؤولية إعــداد قوائــم الجــرد .ويمكــن لجهــة االتصــال الوطنيــة التفاقيــة اســتكهولم اســتهالل عمليــة إعــداد قوائــم الجــرد بالتعــاون مــع
اللجنــة التوجيهيــة المحتملــة المنشــأة لتحديــث خطــة التنفيــذ الوطنيــة.

1-2-2

ن
مع� بإعداد قوائم الجرد الوطنية
تكوين فريق ي

ئ
النظــر ف ي� إنشــاء فريــق مع ـن بإعــداد قوائــم الجــرد الوطنيــة لـ ش
ـا� .ويمكــن أن يتألــف الفريــق المذكــور
ـ�إ�اف عــى أعمــال الجــرد وتحديــد النطــاق وإعــداد التقريــر النهـ ي
ي
وغ�هــا ،تتوفــر لديهــا معرفــة بإنتــاج
مــن وكاالت حكوميــة وأوســاط أكاديميــة وهيئــات استشــارية وجهــات صناعيــة وإدارة النفايــات وجهــات تجاريــة ومنظمــات غـ يـر حكوميــة ي
ملوثــة بهــا .ويعتمــد تشــكيل الفريــق المعـن ي بإعــداد قوائــم
ملوثــات عضويــة ثابتــة ،أو محتويــة عليهــا أو َّ
الملوثــات العضويــة الثابتــة أو منتجــات /مــواد مكونــة مــن ِّ
واســتخدام ِّ
الملوثــات العضويــة الثابتــة عبــارة عــن مبيــد آفــات أو مــادة كيميائيــة صناعيــة أو كليهمــا .وينبغــي إيــاء اهتمــام خــاص بضمــان مشــاركة
الجــرد إىل حــد كبـ يـر عــى مــا إذا كانــت ِّ
الجهــات الصناعيــة العاملــة ف ي� مجــاالت تــم مــن أجلهــا تحديــد أغ ـراض مقبولــة أو إعفــاءات محــددة.

.http://chm.pops.int/tabid/243/Default.aspx 5
.http://www.basel.int/tabid/5875/Default.aspx 6
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آ
ملوثــات عضويــة ثابتــة ،يمكــن أن يتشــكل الفريــق المع ـن بإعــداد قوائــم الجــرد مــن ممثلـ ي ن
ـ� لســلطات
وبالنســبة إلعــداد قوائــم جــرد لمبيــدات الفــات المحتويــة عــى ِّ
ي
آ
تســجيل مبيــدات آ
الفــات وســلطات البلديــة والهيئــات االستشــارية الزراعيــة وصناعــات مبيــدات الفــات واالتحــادات التجاريــة والخدمــات الجمركيــة والجامعــات أو معاهــد
أ
ـتهلك� ،مــن بـ ي ن
ـ� والمسـ ي ن
البحــوث ذات الصلــة ،والنقابــات العماليــة والتجاريــة المنظمــة ،وجمعيــات المزارعـ ي ن
ـ� المنظمــات غـ يـر الحكوميــة الخــرى.
للملوثــات العضويــة الثابتــة الصناعيــة ،يمكــن أن يتشــكل الفريــق المعـن ي بإعــداد قوائــم الجــرد مــن ســلطات ف ي� مجــال إدارة المــواد الكيميائيــة
وبالنســبة إلعــداد قوائــم جــرد
ِّ
الملوثــات العضويــة الثابتــة (إذا كانــت هــذه الحــال) ،وممثلـ ي ن
ـ� ألصحــاب مصلحــة أكـ بـر معنيـ ي ن
وســجالت المــواد الكيميائيــة( )7والخدمــات الجمركيــة ،وممثلـ ي ن
ـ� للقطاعــات
ـ� بإنتــاج ِّ
ت
ملوثــات عضويــة ثابتــة ف ي� الصناعــة والنقابــات العماليــة والتجاريــة المنظمــة والجامعــات ومعاهــد البحــوث والمنظمــات غـ يـر الحكوميــة ذات الصلــة.
ـ� تســتخدم ِّ
الصناعيــة الـ ي
ـ� أو دوليـ ي ن
ويمكــن لجهــة االتصــال الوطنيــة التفاقيــة اســتكهولم قيــادة الفريــق وتوجيــه الدعــوة لعقــد االجتماعــات .ويمكــن االســتعانة بمستشــارين محليـ ي ن
ـ� يتمتعــون بالخـ بـرات
ت
ز
الالزمــة للقيــام بالعمــل ورفــع تقاريرهــم إىل الفريــق .ومــن الممكــن تقســيم الفريــق إىل مجموعــات فرعيــة أصغــر بحســب القطــاع عنــد إتاحــة المعلومــات لل�كـ يـر عــى أجـزاء
أصغــر مــن قوائــم الجــرد.
ويتع� عىل جهة االتصال الوطنية إحاطة الفريق وتعريفه بتفويضات اتفاقية استكهولم ت ز
ين
والملوثات العضوية الثابتة الجديدة.
وال�اماتها
ِّ
ف
الملوثــات العضويــة الثابتــة وإمداداتهــا والمجــاالت ذات الصلــة لالســتخدام
ويمكــن أن يســاعد اكتســاب الفريــق المعـن ي بإعــداد قوائــم الجــرد للمعــارف الالزمــة ي� تحديــد إنتــاج ِّ
ـت�ادها
الصناعــي والمهـن ي  ،مــا يجعــل إعــداد قوائــم الجــرد عمليـاً وفعــاال ً قــدر إ
الملوثــات العضويــة الثابتــة واسـ ي
المــكان .وال بــد أن تشــارك الجهــات الصناعيــة المعنيــة بإنتــاج ِّ
ف
ف
ف
ض
ـا� وحاليـاً.
واســتخدامها ي� النقــاش حــول نطــاق الجــرد (انظــر الفصــل  ،)2-3-2إذ ربمــا تســتطيع تقديــر الكميــات ي� االســتخدامات المختلفــة ي� المـ ي

ين
المعني�
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أ
الملوثــات العضويــة الثابتــة واســتخدامها ف� البلــد ،ينبغــي عــى الفريــق اســتبانة أصحــاب المصلحــة المعنيـ ي ن
ـ� الذيــن ســيجري
اســتناداً إىل المعلومــات الوليــة بشــأن إنتــاج ِّ
ي
ت
التواصــل معهــم للحصــول عــى المعلومــات خــال إتمــام عمليــة الجــرد .وتتضمــن الوثائــق التوجيهيــة التفصيليــة بشــأن قوائــم الجــرد قوائــم بأصحــاب المصلحــة المق�حـ ي ن
ـ�
اعتمــاداً عــى المــادة الكيميائيــة المعنيــة واســتخداماتها.
آ
ملوثــات عضويــة ثابتــة ،مــن المحتمــل توفــر معلومــات ذات صلــة لــدى
بيــد أنــه بشــكل عــام ،يمكــن اعتبــار أنــه عنــد إعــداد قوائــم جــرد لمبيــدات الفــات المحتويــة عــى ِّ
آ
ـ� :جهــات صناعــة مبيــدات آ
أصحــاب المصلحــة التالـ ي ن
الفــات و/أو المســتوردون والســلطات البيئيــة وســلطات تســجيل مبيــدات الفــات (حســب االقتضــاء) ،والرابطــات التجاريــة
أ
لمبيــدات آ
ن
الفــات والتجــار الف ـراد والمنظمــات االستشــارية الزراعيــة ومؤسســات البحــوث الزراعيــة والتعليــم وجمعيــات المزارعـ يـ� والبلديــات والمنظمــات غـ يـر الحكوميــة
آ
المعنيــة بالبيئــة .وتعــد المســائل المتعلقــة بالنفايــات وثيقــة الصلــة بالموضــوع ،ال ســيما بالنســبة لمبيــدات الفــات المحظــورة.
وبالنســبة للمــواد الحافظــة أ
للخشــاب ،قــد ينــدرج ف� القائمــة صناعــة حفــظ أ
ين
النــارة ،أي ش�كات الطاقــة والهاتــف)
الخشــاب ومنظمــة المسـ
ـتخدم� (مثــل مســتخدمي أعمــدة إ
ي
والمصنعـ ي ن
ـ� والمســتوردين والتجــار وســلطات التســجيل (حســب االقتضــاء) والمؤسســات البحثيــة والتعليميــة والمنظمــات غـ يـر الحكوميــة المعنيــة بالبيئــة.
للملوثــات العضويــة الثابتــة الصناعيــة ،قــد يشــمل أصحــاب المصلحــة المنتجـ ي ن
ـ� و/أو المســتوردين والســلطات البيئيــة وســلطات تســجيل المــواد الكيميائيــة (حســب
وبالنســبة
ِّ
ت
ن
ن
ش
ـ� تســتخدم
االقتضــاء) ،وقطــاع تجــارة المــواد الكيميائيــة والجمعيــات ورابطــات الصناعــة ذات الصلــة والمصنعـ يـ� ومنظمــات المسـ
ي
ـتخدم� والــركات كبـ يـرة الحجــم الـ ي
ت
الملوثــات العضويــة الثابتــة والمؤسســات البحثيــة والتعليميــة ذات الصلــة والمسـ ي ن
ـ�
ِّ
ـتهلك� والمنظمــات غـ يـر الحكوميــة المعنيــة بالبيئــة .وينبغــي إدراج جميــع المجــاالت الـ ي
تشــهد اســتخداماً متواص ـا ً.
ف
ـنزل،
وفيمــا يتعلــق عــى وجــه الخصــوص
ِّ
بالملوثــات العضويــة الثابتــة الصناعيــة المســتخدمة ي� إنتــاج المــواد أو المعــدات أو المنتجات/المــواد أو تلــك المباعــة لالســتخدام المـ ي
قــد ال تتــاح المعلومــات الخاصــة باالســتخدامات والكميــات إال مــن دوائــر الصناعــة والتجــارة ذات الصلــة فحســب .لــذا ،يجــب بــذل جهــد خــاص إلدراج جميــع أصحــاب
ف
المصلحــة المعنيـ ن ف
و� حــال تغـ يـر اللوائــح ومــا إىل ذلــك ،مــن الممكــن اللجــوء ف ي� المســتقبل إىل
ي
ـ� ي� البلــد الذيــن قــد تتوفــر لديهــم معلومــات عــن ِّ
الملوثــات العضويــة الثابتــة .ي
أ
تحديــد أصحــاب المصلحــة الذيــن ينتجــون المــادة الكيميائيــة ويســتوردونها ويســتخدمونها وذلــك لغـراض التواصــل المبـ ش
ـا�.
ـي� ذوي الصلــة وتحديــد نطــاق الجــرد ،يمكــن ت
االس�شــاد بقائمــة أصحــاب المصلحــة المحتملـ ي ن
وعنــد تحديــد أصحــاب المصلحــة الرئيسـ ي ن
ـ� الــواردة ف ي� الجــدول  1-3والتذييــل  2ف ي�
التوجيهــات التفصيليــة بشــأن إعــداد قوائــم جــرد للســلفونات المشــبعة بالفلــور أوكتـ ي ن
ـ�اليونيــب2017 ،ب) .

 7يُطلــب ف ي� بعــض البلــدان مــن قطــاع الصناعــة أو المســتوردين إبــاغ الســلطات باســتخداماتهم مــن المركَّبــات الكيميائيــة ،بمــا ف ي� ذلــك الكميــة المســتخدمة ونــوع االســتخدام .ويجــوز تســجيل
هــذه المعلومــات ف ي� قاعــدة بيانــات ،إضافــة للهويــة الكيميائيــة للمــادة ،مــا يوفــر ســجال ً وطنيـاً للمنتجــات.
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ـ� فحصهــا أثنــاء العمليــة وتخطيــط اســتخدام المــوارد ومــدى أ
القصــد مــن تحديــد نطــاق الجــرد هــو اســتبانة القطاعــات الوطنيــة ذات الصلــة الـ تـ� يتعـ ي ن
النشــطة المطلوبــة.
ي
ف
وتكــون عمليــة الجــرد متدرجــة ومــن المرجــح أن تكــون هنــاك حاجــة إىل تعديــل النطــاق كلمــا توافــرت معلومــات تخــص الوضــع ي� البلــد.
وتكتس االعتبارات الواردة أدناه أ
بالهمية ف ي� تحديد نطاق الجرد:
ي
(أ)

أ
ف
تز
والعفاءات المحددة؛
ال�امات اتفاقية استكهولم ،بما ي� ذلك الغراض المقبولة إ

ين
الفصل�  1-1و)3-1؛
(ب) أهداف إعداد قائمة جرد (انظر
(ج)

الموارد والقدرات المتاحة (الموارد المالية ش
والب�يةـ القدرات التحليلية)؛

(د)

الملوثات العضوية الثابتة؛
دورة حياة ِّ

(هـ) أ
الولويات الوطنية (عىل سبيل المثال ،وضع خطط التنفيذ الوطنية).
وأثنــاء مرحلــة التخطيــط ،قــد يكــون مــن أ
ـ� الرئيسـ ي ن
النجــع التواصــل مــع عــدد قليــل مــن أصحــاب المصلحــة فقــط ،كالمصنعـ ي ن
ـي� والرابطــات الصناعيــة والزراعيــة الوطنيــة
والخدمــات الجمركيــة واستشــارتهم.
واعتمــاد ًا عــى توافــر المــوارد والمعلومــات (قــد ال يتــاح ف ي� هــذه المرحلــة ســوى مصــادر دوليــة ومعلومــات مــن الفريــق المع ـن ي بإعــداد قوائــم الجــرد) ،يُتخــذ الق ـرار ســواء
ت
ـ� يمكــن اســتبعادها مــن الجــرد.
بوضــع قائمــة جــرد شــاملة للإنتــاج واالســتخدام والمخزونــات والمنتجات/المــواد قيــد االســتخدام والنفايــات أو أن هنــاك بعــض القطاعــات الـ ي
ـت�اد ،واالســتخدامات الصناعيــة المختلفــة
الملوثــات العضويــة الثابتــة كاملــة ،وكذلــك إمكانيــة إ
النتــاج أو االسـ ي
وينبغــي أن يتنــاول إعــداد قوائــم الجــرد عــى الــدوام دورة حيــاة ِّ
والمخزونــات واالســتخدام ف ي� إنتــاج المنتجات/المــواد إضافــة إىل مــدة خدمتهــا ،بمــا ف ي� ذلــك إدارة النفايــات.
وال بد أيضاً أ
الخذ ي ن
تلوثها ف ي� خطة العمل.
بع� االعتبار إىل أي مدى تُدرج المواقع المحتمل ُّ
آ
الملوثــات العضويــة الثابتــة ،يكمــن الســؤال المهــم ف� مــا إذا كانــت المبيــدات ال زالــت قيــد االســتخدام ف� البلــد أم ينبغــي تركـ ي ز
ـر
وبالنســبة لمبيــدات الفــات المحتويــة عــى ِّ
ي
ي
العمــل بالكامــل عــى إعــداد قوائــم جــرد النفايــات.
وقــد يتوافــر لــدى أعضــاء الفريــق المع ـن بإعــداد قوائــم الجــرد معلومــات قطريــة محــددة مهمــة مــن شــأنها المســاعدة ف� تركـ ي ز
ـر عمليــة إعــداد قوائــم الجــرد واســتبانة
ي
ي
االســتخدامات الواجــب شــمولها وأصحــاب المصلحــة الذيــن ينبغــي التواصــل معهــم للمزيــد مــن االستفســارات.
ويُــوىص أيضـاً بــأن يُنظــر ف ي� وقــت مبكــر مــن العمليــة ف ي� مــا إذا كان هنــاك نُهــج تآزريــة يمكــن اتباعهــا لتعزيــز فعاليــة التكلفــة والكفــاءة ف ي� إعــداد قوائــم الجــرد .فعــى ســبيل
آ
أ
آ
أ
ملوثــات عضويــة
المثــال ،مــن الجــدر عــى مســتوى الكفــاءة وضــع قوائــم جــرد كاملــة لنفايــات مبيــدات الفــات المتقادمــة (أو عــى القــل مبيــدات الفــات المحتويــة عــى ِّ
أ
ثابتــة) دفعــة واحــدة بــدال ً مــن االكتفــاء ت
بال�كـ ي ز
ـر عــى إعــداد قائمــة جــرد لمــادة كيميائيــة واحــدة .وعــى نحــو مماثــل ،مــن الجــدر كذلــك عــى مســتوى الكفــاءة دمــج قوائــم
ملوثــات عضويــة ثابتــة
ـداس الـ بـروم إ
والثـ يـرات ثنائيــة الفينيــل ب
الم�ومــة المحتويــة عــى ِّ
فالجـ أـرد الخاصــة ببعــض القطاعــات ،فمثـا ً ،اســتخدم كل مــن الدوديــكان الحلقــي السـ ي
وال ت
لك�ونيــة ،لــذا يمكــن إعــداد قوائــم جــرد لــكل منهــا ف ي� ٍآن واحــد ف ي� قطاعــات االســتخدام المشـ تـرك.
ي� الجهــزة الكهربائيــة إ
وقــد يكــون مــن المفيــد عنــد تخطيــط درجــة ومســتوى تعمــق عمليــة إعــداد قوائــم الجــرد ،االطــاع عــى الفصــل  3-2بشــأن جمــع البيانــات والفصــل  4-2الخــاص بجمــع
ف
ف
ـدرج .وتُســتبعد االســتخدامات الطفيفــة مــن العمليــة
وتصنيــف البيانــات والنظــر ي� المــوارد المـرادة إلعــداد قوائــم الجــرد ي� القطاعــات الوطنيــة المعنيــة باســتخدام نهــج متـ ِّ
وتعطــى أ
ف
الولويــة الســتخدام الوقــت والمــوارد ي� جمــع المعلومــات بالنســبة للفئــات المهمــة فحســب.
ُ

 4-2-2وضع خطة العمل
ن
ين
يل:
يتع� عىل الفريق
المع� بإعداد قوائم الجرد الوطنية وضع خطة عمل تتضمن ما ي
ي
(أ)

ت
اس�اتيجية الجرد؛

(ب) منهجيات جمع البيانات الواجب استخدامها؛
(ج)

أ
النشطة المطلوبة؛

(د)

تخصيص الموارد ،بما ف� ذلك المسؤوليات ي ز
والم�انية؛
ي

ن
الزم� والمراحل المهمة.
(هـ) الجدول ي
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ـ� ف� الفصــل  .3-2وتعتمــد درجــة ومســتوى تعمــق عمليــة إعــداد قوائــم الجــرد عــى أ
ن
الهــداف
يُتبــع النهــج المتـ ِّ
ـدرج عنــد اختيــار منهجيــات جمــع البيانــات عــى النحــو المبـ ي ي
المختــارة ،وينبغــي تحديدهــا ف ي� ضــوء المــوارد والقــدرات المتاحــة .ولــن يكــون مــن الممكــن إعــداد قوائــم جــرد مفصلــة لجميــع القطاعــات دون إجـراء تحاليــل كيميائيــة .بيــد
الساســية ذات الصلــة بإعــداد قوائــم الجــرد يعــد الحــد أ
أن جمــع المعلومــات أ
ال ن
للملوثــات العضويــة الثابتــة.
د� مــن المطالــب لعمليــة إ
ُ
العــداد الســتبانة المصــادر الرئيســية ِّ

 5-2-2التواصل مع أصحاب المصلحة
مــن المرجــح أن يجــري التواصــل مــع أصحــاب المصلحــة م ـرات عديــدة عــى مــدار عمليــة إعــداد قوائــم الجــرد .وقــد يكــون مــن المفيــد التواصــل معهــم ف ي� بدايــة العمليــة
الطالعهــم عــى المعلومــات أ
الساســية الخاصــة بــه ونطاقــه .مــن شــأن ذلــك الســماح لهــم بالوصــول إىل فهــم أفضــل للهــدف المرجــو مــن إعــداده ومنحهــم فرصــة عــرض
ف
ف
ز
ن
وجهــات نظرهــم وطــرح أســئلتهم ،وكذلــك تحديــد أصحــاب مصلحــة معنيـ يـ� آخريــن .ويســاعد الحصــول عــى تعليقــات أصحــاب المصلحــة ي� وقــت مبكــر ي� تركـ يـر الجــرد،
المــكان.
مــا يجعلــه عمليـاً وفعــاال ً ودقيقـاً بقــدر إ
أ
الول ش�ح الغــرض مــن اتفاقيــة اســتكهولم وعــرض خطــة التنفيــذ الوطنيــة ش
و�ح القيــود المتفــق عليهــا عالميـاً ووطنيـاً المفروضــة عــى
وقــد يكــون مــن المفيــد أثنــاء االتصــال ي
أ
ف
ول ي� مرافــق الوثائــق التوجيهيــة التفصيليــة بشــأن إعــداد قوائــم الجــرد.
المــادة الكيميائيــة .وتتــاح أمثلــة عــى المعلومــات الممكــن تقديمهــا لهــم خــال االتصــال ال ي
وتبع ـاً للظــروف ،قــد يكــون مــن المفيــد أيض ـاً تنظيــم لقــاءات جماعيــة ألصحــاب المصلحــة يُدعــى إليهــا العديــد مــن أصحــاب المصلحــة ف ي� نفــس القطــاع .فعــى ســبيل
ف
ـتخدم� المهنيـ ن ف
ين
ـا�
المثــال ،ف ي� حــال إعــداد قوائــم جــرد لرغــاوي مكافحــة الحرائــق ،يمكــن توجيــه الدعــوة للعديــد مــن المسـ
ـ� ي� مجــاالت مختلفــة (مطــارات وفــرق إ
ي
الطفــاء ومصـ ي
الزيــت وصناعــة المــواد الكيميائيــة ،إلــخ) عـ بـر أنحــاء البلــد .وقــد يقتـض ي إعــداد قوائــم جــرد لمجــاري النفايــات أيضـاً مشــاركة مجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة عــى مســتويات
مختلفــة.
ويمكن التواصل مع أصحاب المصلحة بشأن إعداد قوائم جرد لمبيدات آ
الفات ف ي� إطار مناسبات أخرى تتعلق بالزراعة.
ومــن المهــم كذلــك ف� هــذه المرحلــة إتاحــة ت
ال�تيبــات الخاصــة بمعالجــة المعلومــات التجاريــة المتســمة بالرسيــة (الفصــل  ،)5-1إذ ســيكون مــن شــأن ذلــك تحسـ ي ن
ـ� التعــاون
ي
ِّ
وتيسـ يـر الكشــف عــن المعلومــات دون خســائر تجاريــة.

 3-2الخطوة الثانية :اختيار منهجيات جمع البيانات
ف
للملوثات العضوية الثابتة .ويمكن تقسيم المنهجيات إىل ثالث مجموعات:
ثمة عدد من ال ُّنهج المختلفة المستخدمة ي� جمع المعلومات الالزمة إلعداد قوائم جرد ِّ
(أ)

الرشــادية :إجـراء دراســات مكتبيــة للمعلومــات المتاحــة وعقــد حلقــات عمــل ومقابــات توفــر معلومــات أوليــة لمزيــد مــن
المنهجيــة إ
التخطيــط إلعــداد قوائــم الجــرد اســتناداً إىل كــم المــوارد (أي المــوارد ش
ـال) .تتســم هــذه المنهجيــة بالرسعــة وال
الب�يــة والوضــع المـ
ي
الول (المســتوى أ
أ
ف
ش
الول).
تتطلــب مــوارد ب�يــة وماليــة كبـ يـرة .وتُســتخدم هــذه المنهجيــة عــاد ًة ي� التقييــم ي

(ب) المنهجيــة النوعيــة :الحصــول عــى مزيــد مــن البيانــات المحــددة مــن خــال المقابــات واالســتبيانات (انظــر الوثائــق التوجيهيــة
التفصيليــة للحصــول عــى أمثلــة) والدراســات االســتقصائية أ
للدبيــات .وتعتمــد التقديــرات عــى المعلومــات الخاصــة بكميــات
ف
النتــاج ف ي� تصنيــع المنتجات/المــواد .قــد تفيــد حلقــات العمــل ي� الحصــول عــى
الملوثــات العضويــة الثابتــة المســتخدمة وأحجــام إ
ِّ
المســتوي� أ
بيانــات مــن قطــاع الصناعــة .تُســتخدم هــذه المنهجيــة عــاد ًة ف
ن
ين
والثــا�.
ول
ال
�
ي
ي
(ج)

| 12

ئ
ـا� .وتُعــد هــذه المرحلــة
المنهجيــة الكميــة :جمــع معلومــات متعمقــة محــددة خــال المقابــات وزيــارات المواقــع والتحليــل الكيميـ ي
ف
ت
ـ� تشــمل عقــد مقابــات تفصيليــة مــع قطــاع الصناعــة والرابطــات حيــث تدعــم
مرحلــة متقدمــة ي� عمليــة إعــداد قوائــم الجــرد والـ ي
االســتبيانات أيض ـاً (انظــر الوثائــق التوجيهيــة التفصيليــة) الدراســات االســتقصائية وتفتيــش المواقــع المحتمــل .وتشــمل المنهجيــات
ئ
ـا� لســد نقــص المعلومــات الالزمــة إلعــداد قوائــم الجــرد .وقــد يتضمــن ذلــك عــى ســبيل المثــال،
الكميــة اللجــوء إىل التحليــل الكيميـ ي
ف
الملوثــات العضويــة الثابتــة للمنتجات/المــواد المســتوردة أو المطروحــة ي� الســوق .وجديــر بالذكــر أن التحليــل
تحليــل محتــوى ِّ
ئ
ـا� باهــظ التكلفــة ويتطلــب خـ بـرة محــددة وال يُجــرى عــادة إلعــداد قوائــم الجــرد المتعمــق لقطاعــات محــددة فقــط .تُســتخدم
الكيميـ ي
ف
هــذه الطريقــة عــاد ًة ي� المســتوى الثالــث.

أمثلة عىل منهجيات جمع البيانات المختلفة:
دراسة مكتبية للمعلومات المتوفرة
ملوثــات عضويــة ثابتــة ،أو محتويــة
الملوثــات العضويــة الثابتــة ومنتجات/مــواد مكونــة مــن ِّ
جمــع معلومــات خاصــة بالبيانــات الوطنيــة الحاليــة والســابقة حــول إنتــاج ِّ
أ
ن
ت
ملوثــة بهــا .يمكــن الحصــول عــى هــذه
عليهــا أو َّ
ـ� تصــدر أالذون والخدمــات الجمركيـ أـة والمكتــب الوطـ ي
المعلومــات مــن قطاعــي الصناعــة والتجــارة والســلطات الـ ي
للإحصــاءات والبنــك المركــزي أ
والدبيــات المنشــورة ف ي� المجــات العلميــة والتقاريــر أو المذك ـرات التقنيــة وتقاريــر البحــاث وأدلــة الهاتــف والبحــاث عــى شــبكة
ال تن�نــت .وال بــد أن تجمــع الســلطات القليميــة والمحليــة والمعنيــة بالزراعــة والبيئــة المعلومــات الخاصــة بنفايــات مبيــدات آ
الفــات .وينبغــي تصنيــف المعلومــات
إ
إ
أ
ف
ف
ول (المســتوى
وتقييمهــا والتحقــق منهــا إىل أقــى حــد ممكــن ،ويمكــن تحليــل الثغ ـرات ي� البيانــات .وعــاد ًة مــا تُجــرى الدراســات المكتبيــة ي� مرحلــة التقييــم ال ي
أ
الول).

والملوثات العضوية الثابتة الجديدة
عقد حلقة عمل وطنية لتعزيز الوعي بإعداد قوائم الجرد واتفاقية استكهولم
ِّ
ف
ت
ش
الملوثــات العضويــة الثابتــة أو المنتجات/المــواد
ـ� كانــت أو ال زالــت تســتخدم
ِّ
يمكــن إ�اك أصحــاب المصلحــة ي� حلقــة العمــل الوطنيــة مــن جميــع القطاعــات الـ ي
ف
ملوثــة بهــا .ويمكــن التأكيــد عــى أهميــة تعاونهــم � أعمــال الجــرد للوفــاء ت ز
بال�امــات البلــد حيــال القضــاء
أو
ـا
ـ
عليه
ـة
ـ
محتوي
أو
ـة،
ـ
ثابت
ـة
ـ
عضوي
ـات
ـ
ث
ملو
ـن
ـ
م
ـة
المكونـ
َّ
ِّ
ي
بالرسيــة لضمــان الحصــول عــى المعلومــات المطلوبــة وتقاســمها
ـمة
ـ
المتس
ـة
ـ
التجاري
ـات
ـ
المعلوم
ـة
ـ
معالج
ـأن
ـ
بش
ـاق
ـ
االتف
ـي
ـ
وينبغ
ـة.
ـ
الثابت
ـة
ـ
العضوي
ـات
ـ
ث
الملو
عــى ِّ
ِّ
بطريقــة مناســبة ،مث ـا ً ف ي� صــورة مجمعــة (دون إمكانيــة تعقــب المعلومــات الخاصــة بـ شـركات انفراديــة) أو ف ي� حــدود معينــة .ويمكــن خــال حلقــة العمــل تنظيــم
ت
الملوثــات العضويــة الثابتــة وكذلــك للحصــول عــى
ـ� اســتخدمت فيهــا ِّ
جلســات مصغــرة واجتماعــات جماعيــة لضمــان أن تُتنــاول بصــورة كافيــة جميــع القطاعــات الـ ي
إجمــاع حــول أفضــل الســبل لجمــع البيانــات وتصنيفهــا.

االستبيانات
تعــد االســتبيانات أدوات قيمــة لجمــع البيانــات أ
ال َّوليــة ف ي� برامــج إعــداد قوائــم الجــرد .ويمكــن ف ي� ضــوء التواصــل ولقــاءات التشــاور مــع أصحــاب المصلحــة ،وضــع
أ
ف
ن
ـ� لجمــع المعلومــات الالزمــة لتصنيــف البيانــات لغـراض التقييــم � المسـ ي ن
اســتبيانات بهــا مالحظــات إيضاحيــة وإرســالها إىل أصحــاب المصلحــة المعنيـ ي ن
ـا�
ـتوي� الثـ ي
ي
بالرسيــة أمـراً حيويـاً.
أو الثالــث .وتكــون معالجــة المعلومــات التجاريــة المتســمة ِّ
ف
المــداد ،والتوزيــع عــن طريــق النقابــات العماليــة
وال�يــد وتوزيــع سلســلة إ
وتُســلم االســتبيانات مــن خــال آليــات التواصــل المختلفــة ،بمــا ي� ذلــك التوزيــع الرقمــي ب
ف
ـ� .ويمكــن أيض ـاً اســتخدام االســتبيانات للمقابــات الفرديــة أو ي� إطــار حلقــة عمــل
والمنظمــات غـ يـر الحكوميــة والحكومــات المحليــة وقــادة المجتمــع المحـ ي
أصحــاب المصلحــة .وللحصــول عــى أمثلــة عــى االســتبيانات ،انظــر الوثائــق التوجيهيــة التفصيليــة بشــأن إعــداد قوائــم الجــرد الخاصــة بالمــواد الكيميائيــة.

تفتيش المواقع وأخذ العينات وتحليلها
يمكــن تجميــع عينــات مــن المنتجات/المــواد أثنــاء الزيــارات الميدانيــة للمرافــق المعنيــة والمحــال ومرافــق إعــادة التدويــر ومرافــق التخلص/تخزيــن النفايــات .تــرد
ـداس الـ بـروم ف ي� المــواد والمنتجــات ف ي� ”التوجيهــات بشــأن أخــذ العينــات وفحــص
الملوثــات العضويــة الثابتــة والدوديــكان الحلقــي السـ
معلومــات عــن رصــد وتحليــل ِّ
وتحليــل الملوثــات العضويــة الثابتــة ف� المنتجــات والمــواد“ (اليونيــب 2017 ،ز) .ويمكــن ي الشــارة إىل الدراســات التاليــة :الفحــص أ
ـداس
ـ
الس
ـي
ـ
الحلق
ـكان
ـ
للدودي
ول
ال
إ
ِّ
ي
ي
ي
الـ بـروم عــى ســبيل المثــال :تــم إجراؤهــا ف ي� اليابــان للســتائر (( )8كاجيــوارا وآخــرون )2009 ،2008 ،والمنســوجات ف ي� المركبــات (كاجيــوارا وآخــرون .)2014 ،وأجــري رصــد
ـداس الـ بـروم ف ي� البوليسـ تـرين المشــكل بالتمديــد والبوليسـ تـرين المشــكل باالنبثــاق ف ي� كوريــا الجنوبيــة ألغـراض التعبئــة والتغليــف (ر ن يا�
ي
أول للدوديــكان الحلقــي السـ ي
ـداس الـ بـروم عنــد مســتويات مختلفــة(.)9
ـ
الس
ـي
ـ
الحلق
ـكان
ـ
الدودي
ـن
ـ
ع
ـف
ـ
الكش
)2013
ـرون
ـ
وآخ
ـغ
ـ
وآخــرون )2014 ،وللطفافــات (هون
ي

ت
ـداس الـ بـروم ف ي� الســتائر المعالجــة قيــد االســتخدام ف ي�
 8تتجــاوز فـ أـرة عمــر الســتائر ذات الجــودة العاليــة  20عام ـاً (فرايــس .)1997 ،لــذا ،ال ت ـزال نســبة كبـ يـرة مــن الدوديــكان الحلقــي السـ ي
العقــود الخـ يـرة.
ـداس الـ بـروم المســتخدمة لتثبيــط اللهــب (ر ن يا� وآخــرون 2014 ،؛ هونــغ وآخــرون ،)2013 ،مــا يشـ يـر إىل أن جــزءاً مــن
 9كانــت المســتويات أقــل جزئي ـاً مــن مســتويات الدوديــكان الحلقــي السـ ي
البوليسـ تـرين أنتــج مــن إعــادة التدويــر.
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 4-2الخطوة الثالثة :جمع وتصنيف البيانات
ف
ت
الملوثات العضوية الثابتة كاملة هي:
ال� ينبغي جمعها ي� إطار إعداد قوائم الجرد مع مراعاة دورة حياة ِّ
البيانات الرئيسية ي
(أ)

الملوثــات العضويــة الثابتــة أو المسـ ض
ـتح�ات الكيميائيــة المحتويــة عليهــا .هــذا قــد يعـن ي عــى ســبيل المثــال الكلورديكــون
إنتــاج ِّ
ت
وال�كيبــات المحتويــة عليــه (مبيــدات آفــات محتويــة عــى الكلورديكــون كمكــون نشــط) أو حامــض الســلفونات المشــبع بالفلورواوكتـ يـ�ن
ت
وال�كيبــات المحتويــة عليــه (مثــل رغــاوي مكافحــة الحرائــق والســوائل الهيدروليــة للطـ يـران)؛

الملوثــات العضويــة الثابتــة بنفســها ،لكنهــا
(ب) اسـ ي
ـت�اد المــادة الكيميائيــة أو المركبــات المحتويــة عليهــا .ال ينتــج معظــم البلــدان ِّ
ض
مســتح�ات كيميائيــة؛
تســتوردها كمــواد كيميائيــة أو
(ج)

(د)

ملوثــة بهــا .يشــمل ذلــك منصــات
ي
الملوثــات العضويــة الثابتــة أو محتويــة عليهــا أو َّ
اســت�اد المنتجات/المــواد المكونــة مــن ِّ
التحميــل المعالجــة بمبيــدات آ
ش
افق/الم�بــة والمنســوجات ومــواد
ر
الم
وأعمــدة
الثابتــة،
العضويــة
ثــات
الملو
مــن
المكونــة
فــات
ال
ِّ
َّ
أ
ال ت
لك�ونيــة والكهربائيــة حســب المــادة
التنجيــد ومــواد العــزل والبالســتيك والجلــود والمالبــس والســجاد االصطناعــي والمــواد والجهــزة إ
الكيميائيــة؛
آ
ف
الملوثــات العضويــة الثابتــة كمــواد كيميائيــة ومخزوناتهــم مــن
الصناعــات واﻤﻟﺴﺘﺨﺪمــون اﻤﻟﻬﻨﻴون الخــرون ي� البلــد الذيــن يســتخدمون ِّ
الملوثــات العضويــة الثابتــة؛
ِّ

ف
الملوثات العضوية الثابتة؛
(هـ) الصناعات ي� البلد ُ
ملوثات عضوية ثابتة ومخزوناتها من ِّ
المصنع لمنتجات ومواد محتوية عىل ِّ
(و)

ملوثــة بهــا ف� ســوق المسـ ي ن
ـتهلك� والموجــودة ف ي�
المنتجات/المــواد
ملوثــات عضويــة ثابتــة ،أو محتويــة عليهــا أو َّ
المكونــة مــن ِّ
َّ
ي
أ
ف
وال ت
وغ�هــا؛
الخدمــة ي� البلــد .يشــمل ذلــك عــى ســبيل المثــال ،مــواد العــزل والجهــزة الكهربائيــة إ
لك�ونيــة والســيارات ي

(ز)

مرافق تخزين مبيدات آ
الفات المتقادمة المتاحة؛

(ح)

ملوثات عضوية ثابتة ومعلومات حول إدارتها؛
مجاري النفايات المحتوية عىل ِّ

(ط) المواقع الملوثة عند إتاحة المعلومات.
الكمية التالية:
يجري البحث عن المعلومات ِّ
(أ)

كمية المادة الكيميائية المستخدمة ف ي� العمليات الصناعية وتصنيع المنتجات/المواد؛

(ب) كمية المخزونات؛
(ج)

كمية المادة الكيميائية ف ي� المنتجات/المواد الموجودة ف ي� الخدمة؛

(د)

كمية المواد الكيميائية المصنعة ف ي� البلد و/أو المستوردة؛

الملوثــات العضويــة الثابتــة ،أو المحتويــة عليهــا أو الملوثــة بهــا ،حســب االقتضــاء (للحصــول عــى مزيــد
(هـ) كميــة النفايــات
المكونــة مــن ِّ
َّ
ً
ملوثــات عضويــة ثابتــة).
ـى
ـ
ع
ـة
ـ
المحتوي
ـات
ـ
للنفاي
ا
ـ
بيئي
ـليمة
ـ
الس
دارة
ال
ـأن
ـ
بش
ـة
ـ
التقني
ـة
ـ
التوجيهي
ـازل
ـ
ب
ـادئ
ـ
مب
ـر
ـ
انظ
ـات،
مــن المعلومـ
إ
ِّ
ويعــد تصنيــف البيانــات ذات الصلــة بإعــداد قوائــم الجــرد عمليــة متعــددة الخطــوات يمكــن أن تعتمــد عــى نهــج متــدرج (شــكل  .)1يوفــر هــذا النهــج المرونــة الالزمــة أ
للطـراف
ُ
ِّ
الـ ت
ـ� تتبايــن أولوياتهــا وقدراتهــا ويســمح بتوســيع نطــاق العمــل بحســب النتائــج.
ي
أ
ن ف
ـ� قيــد الفحــص .وتعتمــد منهجيــات
يُجــرى تقييــم َّأول
(المســتوى الول) لتكويــن نظــرة عامــة عــى االســتخدامات ذات الصلــة وأصحــاب المصلحــة المعنيـ يـ� ي� القطــاع الرئيـ ي
الول ع يــى أ
المســتوى أ
والحصــاءات المتاحــة إضافــة لحســابات مســتندة إىل المعلومــات المتوفــرة بالفعــل ،مثــل موجـزات المخاطــر ووثائــق تقييــم إدارة المخاطــر الــ�ت
ـات
ـ
دبي
ال
إ
ي
الملوثــات العضويــة الثابتــة.
اعتمدتهــا لجنــة اســتعراض ِّ
ن
ـا�) الســتقاء بيانــات بشــأن القطاعــات الرئيســية مــن خــال المقابــات وإرســال االســتبيانات ألصحــاب المصلحــة
ـ� ذلــك عمليــة إعــداد قوائــم الجــرد الرئيســية (المســتوى الثـ ي
يـ ي
آ
عــى الصعيــد الوطـن ي وتحديــد المعلومــات المفقــودة بشــكل أكـ بـر .ويشــمل ذلــك إجـراءات مثــل الدراســات المكتبيــة لمحتويــات مرافــق تخزيــن مبيــدات الفــات.
أ
ف
و� حــال توفــر المــوارد الالزمــة وذلــك بعــد تقييــم البيانــات المجمعــة ف ي� إطــار
ويُمكــن القيــام بإعــداد قوائــم الجــرد المتعمــق بشــكل أكـ بـر (المســتوى الثالــث) إذا لــزم المــر ي
عمليــة إعــداد قوائــم الجــرد الرئيســية .وتشــمل منهجيــات المســتوى أ
العــى أنشــطة جمــع بيانــات باســتخدام قــدر أكـ بـر مــن المــوارد وغالبـاً مــا تعــزز فــرص الحصــول عــى نتائــج
ف
القليميــة.
الجـراءات الخاصــة بــكل بلــد أو منطقــة ،عــى ســبيل المثــال بالتعــاون مــع المراكــز إ
دقيقــة .وبخصــوص بعــض االســتخدامات ،يمكــن النظــر ي� إ
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الشكل  :1نهج متد ِّرج إلعداد قوائم الجرد

طلب املوارد(مبا
يف ذلك التقنية)
مخرجات/نتائج
زيارات املواقع ،أخذ
العينات والتحليل

تحديد الكميات/الفحص:
فهم مفصل للكميات يف
قطاع رئييس

جمع بيانات من أصحاب
املصلحة املحددين،
االستبيانات

نطاق املشاكل يف قطاع
رئييس/ثغرات البيانات
نظرة عامة/تحديد القطاعات
الرئيسية وتحديد النطاق

املستوى الثالث :إعداد قوائم الجرد
املتعمق

املستوى الثاين :إعداد قوائم الجرد

1-4-2

املستوى األول :التقييم األويل

تعقُّد عملية الجرد

جمع بيانات من أصحاب
املصلحة املحددين،
االستبيانات

الول :التقييم أ
المستوى أ
ال َّو يل

الدبيــات وعقــد المقابــات وغ�هــا .وتتمثــل أ
الول عــى جمــع ”الثمــار دانيــة القطــوف“ أي المعلومــات المتوفــرة والدراســات المكتبيــة والبحــث ف� أ
أ
الولويــة
ي
ي
يعتمــد التقييــم ي
ف
ف
أ ف
ض
ض
ـا� أو الحــا� ،بغــرض تنقيــح نطــاق عمليــة الجــرد والتخطيــط لهــا:
الوىل ي� الحصــول عــى نظــرة عامــة عــى اســتخدام المــادة الكيميائيــة ودورة حياتهــا ي� البلــد ســواء ي� المـ ي
(أ)

النتاج؛
إ

(ب) االستخدامات؛
(ج)

إدارة النفايات وإعادة التدوير المحتملة للمواد المحتوية عىل المادة الكيميائية؛

(د)

تخزين النفايات ف(� حال مبيدات آ
الفات المتقادمة)؛
ي

الملوثات العضوية الثابتة واالنبعاثات المحتملة.
(هـ) فهم دورة حياة ِّ
إعداد قوائم جرد لمبيدات آ
الفات
آ
النتــاج و/أو االســتخدام أم يقتــر إعــداد قوائــم الجــرد عــى
ينبغــي كخطــوة أوىل أن يوضــح الفريــق المعـن ي بإعــداد قوائــم الجــرد مــا إذا كانــت مبيــدات الفــات ال زالــت قيــد إ
أ
ـ� عــى الفريــق فحص/المعلومــات المتاحــة حــول إنتــاج مبيــدات آ
ف
النفايــات فحســب .يتعـ ي ن
الفــات واســتخداماتها المتاحــة ي� الدبيــات وتلــك الــواردة مــن المؤسســات الوطنيــة
الفــات وصناعــة المبيــدات ورابطــات الصناعــة وتجــارة المبيــدات وعمليــات البحــث عــر شــبكة ال تن�نــت باســتخدام أ
العاملــة عــى مســتوى حمايــة النباتــات ومبيــدات آ
الرقــام �ف
إ
ب
ي
الفــات ودراســات مخلفــات أ
والســماء التجاريــة .وال بــد مــن اســتعراض ســجل مبيــدات آ
ســجل دائــرة المســتخلصات الكيميائيــة أ
الغذيــة المحتملــة وجميــع قوائــم الجــرد الســابقة
الملوثــات العضويــة الثابتــة ،إال أنهــا قــد توفــر معلومــات عــن
الممكنــة .وبالرغــم مــن أنــه مــن غـ يـر المرجــح أن تكــون قوائــم الجــرد المتاحــة مفصلــة تفصيـا ً كافيـاً لتحديــد ِّ
نطــاق مواقــع النفايــات وموقعهــا.
ـت�اد أو حـ تـى تصديــر تتوفــر معلومــات بشــأنها لــدى الجمــارك الوطنيــة .وينبغــي التمــاس
وإذا كان المبيــد ال يـزال قيــد االســتخدام ،فربمــا تكــون هنــاك عمليــات إنتــاج أو اسـ ي
ـ� والتجــار والمسـ ي ن
مزيــد مــن المعلومــات مــن خــال االتصــال بالمصنعـ ي ن
ـوق� حســب االقتضــاء.
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إعداد قوائم جرد للمواد الكيميائية الصناعية
الدبيــات والمعلومــات المتاحــة الــواردة مــن مكتب الحصــاءات الوطنية أ
ف� حــال المــواد الكيميائيــة الصناعيــة ،يفحص/الفريــق المعــن بإعــداد قوائــم الجــرد أ
والدبيــات
إ
ي
ي
أ
ف
ت
الن�نــت.
المنشــورة ي� المجــات العلميــة والتقاريــر أو المذك ـرات التقنيــة لقطــاع الصناعــة ورابطــات الصناعــة والتقاريــر البحثيــة المكلــف بإجرائهــا /والبحــاث عــى شــبكة إ
وينبغــي أن يشــمل التقييــم أ
ال َّو يل المعايـ يـر واللوائــح الوطنيــة المتعلقــة بالمــواد الكيميائيــة ف ي� شـ تـى االســتخدامات .ويشــمل ذلــك عــى ســبيل المثــال ،تقييــم معايـ يـر قابليــة
ف
االشــتعال لالســتخدامات المختلفــة ي� المنســوجات مثــلمقاعــد وســائل النقــل والتنجيــد والســجاد والســتائر.
وينبغــي عــى الفريــق المعـن بإعــداد قوائــم الجــرد كخطــوة ثانيــة التواصــل مــع أطـراف المصلحــة الرئيسـ ي ن
ـي� (الـ شـركات الكـ بـرى ورابطــات الصناعــة) لتحصــل عــى معلومــات
ي
ف
ف
ض
ض
ت
ـ� قــد يتواصــل فيهــا االســتخدام
أوليــة بشــأن اســتخدام ِّ
ـا� أو الحــا� .وينبغــي إيــاء اهتمــام خــاص لتلــك القطاعــات الـ ي
الملوثــات العضويــة الثابتــة ي� البلــد ســواء ي� المـ ي
أ
القليميــة التفاقيــة ســتوكهولم معلومــات ذات صلــة.
وفقـاً لحــكام اتفاقيــة اســتكهولم .قــد تتوفــر لــدى وزارة البيئــة والــوزارة المســؤولة عــن الصناعــة وكذلــك المراكــز إ
ـت�اد المــادة الكيميائيــة لــدى الخدمــات الجمركيــة أو الصناعــات المســتخدمة لهــا أو الرابطــات الصناعيــة ذات الصلــة بهــا .وينبغــي التمــاس
وقــد تتــاح معلومــات بشــأن اسـ ي
ف
ـا� أو الحـ ض
ض
ـا� .وعنــد التواصــل مــع أصحــاب المصلحــة للحصــول عــى المعلومــات ،ينبغــي طلــب معلومــات
المعلومــات بشــأن عمليــات االسـ ي
ـت�اد والتصديــر ســواء ي� المـ ي
عــن االســتخدامات ذات الصلــة.
أ
ف
ف
ـال للمــواد ف ي� قطــاع مــا
الجـراءات ،عــى ســبيل المثــال الحجــم إ
وقــد تُفيــد التقديـرات الوليــة للكميــات المســتخدمة ي� أي تطبيــق مــن االســتخدامات ي� تحديــد أولويــات إ
الجمـ ي
أ
أ
ن
(كالســيارات) أو اســتخدام محــدد (كتنجيــد الثــاث) .ويمكــن جمــع مزيــد مــن المعلومــات خــال المسـ ي ن
ـا� والثالــث لغـراض التحقــق.
ـتوي� الثـ ي
ت
كاف لمعالجــة مــادة كيميائيــة بعينهــا أو منتجات/مــواد محتويــة عليهــا (كوروكــو وآخــرون،
ـ� تســتخدمها الجمــارك محــددة بشــكل ٍ
وعــادة ال تكــون رمــوز النظــام َّ
المنســق الـ ي
الملوثــات العضويــة الثابتــة أو المنتجات/المــواد المحتويــة عليهــا .ينبغــي اســتخدام
ـض
ـ
بع
اد/تصدير
ـت�
ـ
اس
ـم
ـ
تقيي
ـى
ـ
ع
ـق
ـ
المنس
ـام
ـ
النظ
ـوز
 .)2014ومــن المرجــح أال تنطبــق رمـ
ي
ِّ
َّ
الرقــام ف� ســجل دائــرة المســتخلصات الكيميائيــة أ
أ
الملوثــات العضويــة
ـن
ـ
م
ات
ر
ـاد
ـ
والص
ـواردات
ـ
ال
ـى
ـ
ع
ـة
ـ
للرقاب
ـات
ـ
توجيه
ـر
ـ
انظ
ـات،
ـ
المعلوم
ـن
ـ
م
ـد
ـ
لمزي
ـة.
ـ
التجاري
ـماء
ـ
س
وال
ِّ
ي
أ
الثابتــة (برنامــج المــم المتحــدة للبيئــة 2017 ،و).
ف
ف
ـا� االســتهالك باســتخدام النمــوذج
ي� حــال توافــر المعلومــات الخاصــة باسـ ي
ـت�اد منتجات/مــواد محتويــة عــى ِّ
ملوثــات عضويــة ثابتــة أو تصنيعهــا أو تصديرهــا ،يمكــن حســاب صـ ي
أدنــاه (بطريقــة منفصلــة للقطاعــات المختلفــة إذا كان يُفضــل ذلــك):
ف
ف
است�اد  -تصدير
صا� استهالك المنتجات ي� ] بلد[ = تصنيع +ي
ي
ف
ف
ملوثــات عضويــة ثابتــة  Xمحتــوى
الملوثــات العضويــة الثابتــة ي� ] بلــد[ =] تصنيــع +ي
اســت�اد  -تصديــر[ المنتجــات أو المــواد المحتويــة عــى ِّ
صــا� اســتهالك ِّ
ي
الملوثــات العضويــة الثابتــة*
ِّ

الملوثــات العضويــة الثابتــة والمبــادئ التوجيهيــة التقنيــة التفاقيــة
* ي ف� حــال عــدم توافــر قيــم أخــرىُ ،يرجــى االطــاع عــى موجــز المخاطــر وتقييــم إدارة المخاطــر الـ
ـذي اعتمدتــه لجنــة اســتعراض ِّ
بــازل بشــأن إالدارة الســليمة بيئيـاً للنفايــات للحصــول عــى معلومــات بشــأن المحتويــات المعهــودة ي ف� المنتجات/المــواد.

أ
للملوثات العضوية الثابتة.
وللمزيد من المثلة ،يُرجى االطالع عىل الوثائق التوجيهية التفصيلية بشأن إعداد قوائم جرد ِّ
ف
ـت�اد والتصديــر .وقــد
الحصــاءات الخاصــة بتصنيــع المــواد إىل التفصيــل .وقــد ال تســتخدم إحصــاءات إ
قــد تفتقــر إ
النتــاج بالـرض ورة نفــس رمــوز المنتجــات المســتخدمة ي� االسـ ي
ف
الحصائيــة الخاصــة بأنشــطة التصنيــع رسيــة وغـ يـر متاحــة.
الحصــاءات بعــض الـ شـركات الموجــودة ي� البلــد فحســب .ومــن المتوقــع أيضـاً أن تكــون بعــض البيانــات إ
تشــمل إ
ف
الحصــاءات.
لــذا ،ينبغــي توخــي الحــذر ي� تفسـ يـر الحســابات المســتندة إىل إ
ت
ش
ـ� التقــى بهــا الفريــق المعـن ي بإعــداد قوائــم الجــرد ف ي� كل قطــاع اســتخدام ذي
وبالنســبة للمعلومــات الصحيحــة الخاصــة إ
بالنتــاج المتحصــل عليهــا مــن الــركات الكـ بـرى الـ ي
الحصــاءات.
الكميــة الــواردة مــن إ
صلــة ،يتوقــع أن تكــون ذات جــودة أفضــل وتمــس الحاجــة إليهــا لدعــم المعلومــات ِّ
واســتناداً إىل هــذه البيانــات ،ينبغــي عــى الفريــق تقييــم جــدوى النطــاق المحــدد ،ومــا إذا كان قــد جــرى تحديــد أصحــاب المصلحــة المناسـ ي ن
ـب� قبــل االنتقــال إىل المســتوى
ن
ـا�.
الثـ ي
ت
ال� تم جمعها باستخدام النموذج الخاص الوارد ف ي� تذييل هذا المرفق.
ويمكن تصنيف البيانات ي

2-4-2

ن
الثا� :إعداد قوائم الجرد الرئيسية
المستوى ي

أ
أ
ول وســيتم الحصــول عــى المعلومــات الرئيســية الخاصــة بإعــداد قوائــم الجــرد ف ي� المرحلــة
مــن المرجــح أن يظــل العديــد مــن الســئلة دون إجابــة بعــد انتهــاء التقييــم ال ي
أ
ن
ـا� ،تُجمــع معلومــات جديــدة
ول .ففــي المســتوى الثـ ي
ـال مــن إعــداد قوائــم الجــرد يركــز عــى قطاعــات بعينهــا ذات أهميــة ُحــددت بنــا ًء عــى التقييــم ال ي
الثانيــة .فالمســتوى التـ ي
وأكـ ثـر تفصيـا ً مــن أصحــاب المصلحــة خــال المقابــات والدراســات االســتقصائية وزيــارات المواقــع.
أ
وقد ينصب ي ز
الملوثات العضوية الثابتة واستخدامها والتخلص منها ف ي� البلد:
ترك� زيارات المواقع المحتمل إجراؤها والدراسات الخرى عىل مواقع إنتاج ِّ
(أ)

النتاج الحالية والسابقة؛
مواقع إ

(ب) مواقع التخلص (كمرافق تخزين مبيدات آ
الفات) الحالية والسابقة؛
(ج)
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الملوثات العضوية الثابتة والمنتجات المحتوية عليها؛
مستخدمو ِّ

(د)

مراكز جمع النفايات وإعادة التدوير؛

ت ض
ا� ،إذا كان منطبقاً؛
(هـ) مرافق معالجة السيارات المنتهي عمرها االف� ي
(و)

الملوثات العضوية الثابتة والتخلص منها.
مواقع تخزين المواد المحتوية عىل ِّ

النتــاج وتاريــخ إدارة نفايــات هــذه المنتجــات وتفريغهــا (بمــا ف ي� ذلــك عمليــات الطمــر المرتبطــة
ويمكــن أثنــاء إعــداد قوائــم الجــرد معالجــة المعلومــات الخاصــة بكميــة نفايــات إ
بها ).
إعداد قوائم جرد لمبيدات آ
الفات
آ
ف
ف
ـال والمخزونــات والنفايــات ،كمــا هــي الحــال بالنســبة للمــواد الكيميائيــة الصناعيــة.
النتــاج
يتمثــل إعــداد قوائــم جــرد لمبيــدات الفــات ي� تحديــد إ
واالســتخدام ي� الوقــت الحـ ي
آ
ف
ملوثــات عضويــة ثابتــة منــذ زمــن طويــل ،قــد يقتــر إعــداد قوائــم الجــرد عــى نفايــات
بيــد أنــه ي� ضــوء التخلــص التدريجــي مــن العديــد مــن مبيــدات الفــات المحتويــة عــى ِّ
آ
أ
آ
ف
ف
مبيــدات الفــات ي� البلــد .وأصــدرت منظمــة الغذيــة والزراعــة توجيهــات شــاملة ي� إطــار برنامــج منــع اســتخدام مبيــدات الفــات المتقادمــة والتخلــص منهــا( .)10وقــد يســتند
الغذيــة والزراعــة جميــع جوانــب إدارة مبيــدات آ
ـا� مــن إعــداد قوائــم الجــرد إىل الوثائــق المتاحــة ف� مواقــع التخزيــن .وتشــمل توجيهــات منظمــة أ
ن
الفــات (الفــاو،
المســتوى الثـ ي
ي
الدارة الســليمة بيئيـاً المشــار إليهــا ف� المــادة  6مــن االتفاقيــة ،ينبغــي االلـ ت ز
ـرام بالمبــادئ التوجيهيــة التقنيــة التفاقيــة
ـص
ـ
يخ
ـا
ـ
فيم
ـه
ـ
أن
ـة
ـ
مالحظ
ـدر
ـ
تج
ـه
ـ
أن
ـد
ـ
بي
.)2010
2001؛ الفــاو،
إ
ي
بالملوثــات العضويــة الثابتــة ذات الصلــة).
ـة
ـ
الخاص
ـة
ـ
التقني
ـة
ـ
التوجيهي
ـادئ
ـ
والمب
ــ
ـ
ه
2017
ـب،
ـ
بــازل (اليوني
ِّ
آ
ف
و� حــال عــدم توفــر البيانــات الخاصــة بالمبيعــات،
وإذا كانــت مبيــدات الفــات قيــد االســتخدام ،يجــب الحصــول عــى المعلومــات بشــأن التدفقــات والــدورة الكاملــة لحياتهــا .ي
ن
يمكــن جمــع تلــك البيانــات خــال المســتوى الثــا� بمســاعدة االســتبيانات المســتهدفة أو المقابــات مــع المنتجـ ي ن
ـ� والمســتوردين والهيئــات االستشــارية الزراعيــة وجمعيــات
ي
المزارعـ ي ن
ـ� والمنظمــات غـ يـر الحكوميــة.
إعداد قوائم جرد للمواد الكيميائية الصناعية
ُعــرض جانــب مــن منهجيــات جمــع البيانــات ف ي� الفصــل  .3-2ويســتطيع الفريــق المعـن ي بإعــداد قوائــم الجــرد تشــكيل فــرق منفصلــة بحســب القطاعــات الصناعيــة المختلفــة
واالســتعانة بمستشــارين حســبما يكــون مالئمـاً.
ف
ت
ت
ـ� جــرى
وتتضمــن الوثائــق التوجيهيــة التفصيليــة أمثلــة عــى
ـ� يمكــن اســتخدامها لالتصــال ،وطلــب معلومــات مــن أصحــاب المصلحــة ي� مختلــف القطاعــات الـ ي
االســتبيانات الـ ي
أ
ن ف
ول.
تحديدهــا عــى أنهــا ذات صلــة عــى الصعيــد الوطـ ي ي� التقييــم ال ي
ف
ف
و� حــال
وينبغــي تعميــم جميــع نمــاذج تقديــم البيانــات بعنايــة بمــا ي� ذلــك نمــاذج االســتبيانات االســتقصائية حرصـاً عــى اتســاق عمليــة جمــع البيانــات بأكـ بـر قــدر ممكــن .ي
ـول أصحــاب المصلحــة تحويــل البيانــات وتقديرهــا (عــى ســبيل المثــال مــن أجــل إدارة البيانــات الرسيــة) ،قــد يحتــاج الفريــق المعـن ي بإعــداد قوائــم الجــرد إىل توفـ يـر التدريــب
تـ ي
الملوثــات العضويــة الثابتــة وكيفيــة اســتيفاء االســتبيان .مــن شــأن ذلــك ضمــان توافــر بيانــات ذات نوعيــة عاليــة واتســاق.
الــازم عــى الحســابات الخاصــة بمحتــوى ِّ

 3-4-2المستوى الثالث :إعداد قوائم الجرد المتعمق
أ
ف
ن
ن
ت
ت
ـا� ،يمكــن الحصول
ـ� وضعهــا الفريــق المعـ ي بإعــداد قوائــم الجــرد حــدود عمليــات البحــث عــن المعلومــات ي� المســتوى الثـ ي
ـ� تتجــاوز فيهــا الهــداف الـ ي
بالنســبة للمجــاالت الـ ي
ف
عــى معلومــات مركــزة بفضــل تقنيــات تتطلــب مــوارد أكـ بـر ،ي� حــال توفــر تلــك المــوارد .ويمكــن أن يشــمل إعــداد قوائــم الجــرد المتعمــق اســتخدام طــرق تحليليــة للحصــول
ف
ف
عــى المعلومــات كتلــك المتعلقــة باســتخدامات وتركـ ي ز
للملوثــات العضويــة
الملوثــات العضويــة الثابتــة ي� المنتجات/المــواد المتوفــرة ي� الســوق لتقديــر الكميــات إ
الجماليــة ِّ
ـرات ِّ
الجـراءات وتقديــر تكاليفهــا.
الثابتــة وتحديــد أولويــات إ
وقــد تنطــوي الطــرق التحليليــة عــى قياســات باســتخدام الفحــص أ
المخت�يــة (انظــر ،اليونيــب2017،ز) .قــد يشــمل أيضـاً عمليــات تفتيش
بالشــعة الســينية إضافــة إىل التحليــات
ب
آ
ف
ن
ـا� .وبالنســبة إلعــداد قوائــم جــرد مبيــدات الفــات ،يمكــن أن يســتلزم إعــداد قوائــم الجــرد المتعمــق أخــذ عينــات وتحليــل
مفصلــة للمواقــع المشــار إليهــا ي� المســتوى الثـ ي
مبيــدات آ
الفــات غـ يـر المحــددة ف ي� مســتودعات المخزونــات العتيقــة.

./http://www.fao.org/agriculture/crops/obsolete-pesticides/prevention-and-disposal-of-obsolete-pesticides/en 10
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	5-2الخطوة الرابعة :إدارة وتقييم البيانات
ثمــة حاجــة إىل تقييــم البيانــات للتأكــد مــن اكتمالهــا ومصداقيتهــا ،وقــد ينطــوي ذلــك عــى عقــد مقارنــة مــع بيانــات خاصــة ببلــدان أخــرى ف ي� المنطقــة .ويمكــن ســد ثغـرات
ف
و� حــال عــدم الرضــا عــن جــودة البيانــات ،فينبغــي جمــع بيانــات إضافيــة أو فحصها(/المســتوى الثالــث).
البيانــات (جزئيـاً) مــن خــال اســتقراء البيانــات إ
الحصائيــة المتاحــة .ي

1-5-2

إدارة البيانات

ف
ف
ن
ـياس والدعــم االقتصــادي
قــد تتنــوع منهجيــات جمــع البيانــات المطبقــة ي� عمليــة الجمــع كمــا هــي مبينــة ي� الفصــل  2-3وذلــك اعتمــا ًدا عــى إ
الطــار القانـ ي
ـو� والتنظيــم السـ ي
لــ�إدارة البيئيــة .ومــع ذلــك ،ينبغــي أن تتســم إدارة البيانــات المجمعــة باالتســاق والشــفافية .وأثنــاء معالجــة البيانــات ،ينبغــي مالحظــة /تســجيل جميــع ت
االف�اضــات وعوامــل
والشــارة إليهــا عنــد عــرض النتائــج.
التحويــل المعتمــدة كنتيجــة لـرأي الخـ بـراء ،عنــد الحاجــة ،إ

 2-5-2تقييم عملية إعداد قوائم الجرد
قــد يظــل هنــاك بعــض المشــاكل عنــد نهايــة عمليــة إعــداد قوائــم الجــرد ،بمــا ف� ذلــك عــدم توفــر معلومــات مفصلــة عــن بعــض أ
النشــطة واالســتخدامات .يمكــن إجـراء تقييــم
ي
بالضافــة إىل تقريــر اعتمــاد إجـراءات إضافيــة ض�وريــة الســتكمال عمليــة الجــرد عــى أفضــل وجــه.
للعمليــة واالسـ تـراتيجية المتبعــة والمعلومــات المجمعــة إ
يل:
يشمل التقييم تحديد ما ي
(أ)

الثغرات وأوجه القصور؛

(ب) الحاجة إىل التحقق من صحة المعلومات المجمعة ف ي� إطار إعداد قوائم الجرد؛
(ج)

الجراءات الالزمة للوفاء بمقتضيات اتفاقية استكهولم.
إ

ومــن بـ ي ن
ـ� العنــارص المهمــة ف ي� مرحلــة التقييــم المشــار إليهــا تحديــد الثغـرات وأوجــه القصــور والتدابـ يـر الالزمــة الســتكمال عمليــة الجــرد عــى أفضــل وجــه .يمكــن بعــد ذلــك
النظــر ف ي� ســبل أخــرى إل ش�اك أصحــاب المصلحــة واتبــاع اسـ تـراتيجيات أخــرى لجمــع البيانــات (انظــر الخطــوات  .)4-2قــد يكشــف تحليــل الثغ ـرات عنــد قيــاس مــدى نجــاح
الول أو إعــداد قائمــة الجــرد أ
أ
الوليــة عــن وجــود حاجــة إىل التواصــل مــع بعــض أصحــاب المصلحــة مجــدداً للحصــول عــى مزيــد مــن المعلومــات أو تحديــد
عمليــة التقييــم ي
ف
أصحــاب مصلحــة آخريــن للتواصــل معهــم للمســاعدة ي� ســد الثغـرات.
ف
ت
ـ� تفتقــر إىل المعلومــات الكافيــة ،قــد يكــون مــن الـرض وري تنظيــم حمــات إعالميــة ومقابــات مــع أصحــاب
وبالنســبة للقطاعــات المشـ
ـمولة ي� عمليــة إعــداد قوائــم الجــرد والـ ي
المصلحــة أو حلقــات عمــل .ف
ت
بالبــاغ عمــا لديهــم والتعــاون مــع الســلطات الوطنيــة
و� بعــض الحــاالت ،ربمــا يشــرط وجــود لوائــح حكوميــة لضمــان قيــام أصحــاب المصلحــة إ
ي
ف
الشــارة إىل أنــه قــد يكــون مــن المطلــوب وضــع الئحــة وتنفيذهــا.
والمشــاركة ي� إعــداد قوائــم الجــرد الوطنيــة .وتجــدر إ
والجـراءات ض
ال�وريــة الالزمــة الســتكمال إعــداد قوائــم الجــرد معلومــات قيمــة لوضــع خطــط التنفيــذ الوطنيــة ال ســيما
وتُعــد المعلومــات الخاصــة بالثغـرات وأوجــه القصــور إ
ف� البلــدان الناميــة ،لحاجتهــا إىل الدعــم المــال إلعــداد قوائــم الجــرد .ومــن المهــم بالنســبة للبلــدان الناميــة تحديــد مــا إذا كانــت بحاجــة إىل الدعــم عــى الصعيديــن التقـن
ي
ي
ي
ف
و� حــال وجــود قصــور شــديد ف ي� عمليــة الجــرد ،مــن المنتظــر أن توفــر خطــة التنفيــذ الوطنيــة
ـ
والم
ـال الســتكمال إعــداد قوائــم الجــرد الخاصــة بهــا ونوعيــة هــذا الدعــم .ي
ي
المعلومــات الالزمــة بشــأن الثغـرات وأوجــه القصــور ف ي� مــوارد البلــد وقدراتــه .وهــي معلومــات مفيــدة للوقــوف عــى االحتياجــات التقنيــة والماليــة المناســبة.
أ
ف
الجـراءات الممكنــة ت
المق�حــة ف ي� خطــة التنفيــذ الوطنيــة ال ســيما فيمــا يخــص القضــاء
ـال يفــي بمقتضيــات االتفاقيــة ،بمــا ي� ذلــك إ
ومــن الهميــة مراعــاة مــا إذا كان الوضــع الحـ أي
العفــاءات المحــددة .وقــد تكــون المعلومــات بشــأن أفضــل التقنيــات المتاحــة وأفضــل الممارســات البيئيــة
الملوثــات العضويــة الثابتــة واالمتثــال للغـراض المقبولــة أو إ
عــى ِّ
مفيــدة أيضـاً.
وقــد تكــون هنــاك حاجــة إىل اســتعراض قوائــم الجــرد ف ي� مرحلــة الحقــة عنــد تحديــث خطــة العمــل .يمكــن القيــام بذلــك باســتخدام االسـ تـراتيجيات الموضحــة ف ي� هــذه
التوجيهــات.
وقــد يكشــف تحليــل الثغـرات الــذي أجــري ف ي� إطــار تقييــم عمليــة إعــداد قوائــم الجــرد عــن وجــود حاجــة إىل التواصــل مــع بعــض أصحــاب المصلحــة مجــدداً للحصــول عــى
مزيــد مــن المعلومــات أو تحديــد أصحــاب مصلحــة آخريــن للتواصــل معهــم للمســاعدة ف ي� ســد الثغـرات ف ي� المعلومــات والبيانــات.
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 6-2الخطوة الخامسة :إعداد تقرير الجرد
ف
ت
ـ� خضعــت للفحــص مــن
تتمثــل المرحلــة النهائيــةف مــن عمليــة الجــرد ي� إعــداد تقريــر الجــرد .ويشــتمل التقريــر عــى نتائــج إجـراء عمليــات جــرد لجميــع القطاعــات الرئيســية الـ ي
البلــد وجــرى تجميعهــا ي� وثيقــة واحــدة.
عنارص التقرير أ
الساسية هي التالية:
(أ)

أ
الهداف والنطاق؛

(ب) وصــف منهجيــات جمــع البيانــات المســتخدمة والكيفيــة الـ تـ� ُجمعــت بهــا البيانــات بمــا ف� ذلــك ،جميــع ت
االف�اضــات وعوامــل التحويــل
ي
ي
المعتمــدة كنتيجــة لـرأي الخـ بـراء؛
(ج)

النتائــج النهائيــة لعمليــة إعــداد قوائــم الجــرد لــكل قطــاع اُعتـ بـر أولويــة ف ي� البلــد (باســتخدام نمــوذج يتــاح ف ي� هــذه التوجيهــات ،عــى
هــذا النحــو أو مقتبــس منــه)؛

(د)

نتائج تحليل الثغرات وأوجه القصور المحددة الستكمال إعداد قوائم الجرد؛

(هـ) إج ـراءات أخــرى (مثــل شإ�اك أصحــاب المصلحــة واسـ تـراتيجيات جمــع البيانــات) واجــب اتخاذهــا الســتكمال إعــداد قوائــم الجــرد
والتوصيــات.
ويُمكن ي ن
تضم� معلومات أخرى (مثل قائمة بأصحاب المصلحة) ف ي� التقرير بحسب الخيارات الوطنية.
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التذييل :مثال لجدول يجمع المعلومات أ
الساسية إلعداد قوائم الجرد
تعتمد أ
الجزاء ذات الصلة عىل المادة الكيميائية.

واالست�اد والتصدير
النتاج
إ
ي

كغم/سنوياً

المجموع السابق

إنتاج المادة الكيميائية ف ي� البلد
است�اد المادة الكيمائية
ي
تصدير المادة الكيميائية

االستخدام الصناعي للمادة الكيميائية ف ي� البلد

كغم/سنوياً

المجموع السابق

التطبيق (أ)
التطبيق (ب)
إلخ.

ال� تستخدم المادة الكيميائية أ
ف
ت
للغراض الصناعية
المخزونات ي� قطاع الصناعة ي

كغم

ف
ملوثات عضوية ثابتة
االستخدام ي� إنتاج منتجات ومواد محتوية عىل ِّ
يز
ترك�ات
مواد كغم
جمال السابق
إ
ال ي
وزن/وزن %

المخزونات ف� قطاع الصناعة المستخدم للمادة الكيميائية أ
للغراض الصناعية
ي

كغم

كميات المنتجات والمواد قيد االستخدام (تقدير إدارة النفايات ف ي� المستقبل)

إجمال كغم
ي

كغم/سنوياً
ش
(أ)/ال�كة (أ)
المادة
ش
المادة (ب)/ال�كة (ب)
إلخ.

ش
ال�كة (أ)
ش
ال�كة (ب)
إلخ.

ش
(أ)/ال�كة (أ)
المادة
ش
المادة (ب)/ال�كة (ب)
إلخ.

كمية النفايات سنوياً
إدارة

ش
ال�كة (أ)
ش
ال�كة (ب)
إلخ

كغم
المادة (أ)
المادة (ب) ...إلخ
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