
النتائج الرئيسية

يولّد قطاع الصناعات الكيميائية تريليونات الدوالرات من املبيعات السنوية ولكنه 

ال يساهم يف تحمل التكاليف الصحية والبيئية الكبرية التي تنجم عن أنشطته.

حامية  أجل  من  واسعتني  تحتية  وبنية  إدارية  إمكانيات  إىل  الحكومات  تحتاج 

إنتاج  الناجمة عن  مواطنيها بشكل فّعال من األرضار الصحية والبيئية املحتملة 

املواد الكيامئية واستخدامها والتخلص منها.

من شأن رسم صغري منّسق يبلغ 0.5% من قيمة إنتاج املواد الكيميائية األساسية أن 

يولّد متويالً كاٍف لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات عىل املستوى العاملي.

مقدمة

السامة  الكيميائية  للمواد  الحالية  االستخدام  مستويات  ملعالجة  العامل  يكافح 

كبري  البرتوكيامويات بشكل  فمع منو صناعة  عنها.  الناجمة  لها واألرضار  والتعرض 

خالل العقد القادم، ستنمو كذلك أعباء إدارة املواد الكيميائية وانبعاثاتها والحوادث 

العام، تقع هذه األعباء بشكل غري متناسب عىل  الناجمة عنها. ويف جميع بلدان 

البلدان منخفضة  عاتق السكان األكرث ضعفاً وتهميشاً ويكون الشعور بها أشد يف 

ومتوسطة الدخل والتي لديها حامية أقل وموارد أقل إلدارة التهديديات من املواد 

الكيميائية.

“إن الغالبية العظمى من تكاليف صحة اإلنسان املرتبطة بإنتاج املواد 

منتجي  قبل  من  تحملها  يتم  ال  منها  والتخلص  واستهالكها  الكيميائية 

املواد الكيميائية وال يتم تقاسمها عىل امتداد سلسة القيم. تعد األرضار 

يف صحة اإلنسان والبيئة التي ال يتم تعويضها إخفاقات يف السوق تحتاج 

إىل تصحيح.” )برنامج األمم املتحدة للبيئة(

آلية سياسات  بعد عام 2020  ما  الكيميائية  للمواد  السليمة  اإلدارة  يحدد متويل 

تستند إىل قانون سليم واقتصاديات سليمة ميكنها معالجة العقبات املالية الخطرية 

التي تعرتض اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية. يعد الرسم املنّسق املقرتح عىل املواد 

الكيميائية األساسية مبثابة آلية لتنفيذ مبدأ امللّوث هو من يدفع. ويأيت هذا االقرتاح 

يف وقت يتفاوض فيه املجتمع العاملي حول كيفية التعامل مع إدارة املواد الكيميائية 

عىل املستوى العاملي، مبا يف ذلك كيفية دفع مثنها.

 قطاع الصناعات الكيميائية ال يدفع التكلفة الحقيقية ملنتجاته

“من بني عرشات اآلالف من الصناعات الكيميائية املوجودة يف السوق، 

مل يتم تقييم سوى جزء بسيط فقط منها بدقة لتحديد آثارها عىل صحة 

اإلنسان والبيئة”. )برنامج األمم املتحدة للبيئة(

ميوت عامل كل 15 ثانية جرّاء التعرض للمواد السامة يف العمل. تعد األمراض املهنية 

مسؤولة عن أكرث من 86% من إجاميل الوفيات املبكرة املرتبطة بالعمل.

الكيميائية  املواد  بإنتاج  املرتبطة  التكاليف  من  مفرطاً  عبئاً  الجمهور  يتحمل 

واستخدامها والتخلص منها. حيث توجد مواد كيميائية خطرية يف األلعاب واملالبس 

واألجهزة اإللكرتونية واملنتجات االستهالكية والتوضيب والرتبة الزراعية. وترتاكم يف 

الطعام الذي نأكله واملاء الذي نرشبه والهواء الذي نتنفسه. كام ميكن العثور عليها 

بشكل  العاملية  الصحة  منظمة  قدرت   ،2018 عام  يف  أجسادنا.  يف  متزايد  بشكل 

ميكن  الذي  الكيميائية  اإلدارة  سوء  إىل  يُعزى  الذي  العاملي  املرض  عبء  متحفظ 

الوقاية منه بنحو 1.6 مليون وفاة مبكرة سنوياً و45 مليون سنة من سنوات العمر 

املفقودة املعدلة حسب اإلعاقة.

ملخص تنفيذي 

متويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
مصنع فورموزا للبرتوكيامويات يف لويزيانا يف الواليات املتحدة 

أيلول/سبتمرب من عام 2020

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/RightsWorkersToxicChemicalExposure.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/RightsWorkersToxicChemicalExposure.aspx
http://textileguide.chemsec.org/find/textiles-come-with-a-toxic-footprint/
https://ipen.org/dioxins-in-recycled-plastics-report
https://ipen.org/documents/public-interest-guide-toxic-flame-retardant-chemicals
https://ipen.org/documents/mercury-women-child-bearing-age-25-countries
https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/policy-and-governance/global-chemicals-outlook
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تعد العوامل املحرّكة ملخاطر املواد الكيميائية وتأثرياتها 

املــواد  نرش  يتم  حيث  بطبيعتيهام.  عامليني  شأنني 

امللوثات  وتجتاز  الدولية.  التجارة  خالل  من  الكيميائية 

الكيميائية الحدود عرب الهواء واملاء. ويساهم إنتاج املواد 

الحراري  االحتباس  ظاهرة  يف  واستخدامها  الكيميائية 

بشكل كبري ويتم تجاهلها عىل نطاق واسع.

وإنتاجها  الكيميائية  للمواد  اآلمنة  اإلدارة  تتطلب 

إىل  باإلضافة  وتنظيفها،  منها  والتخلص  واستخدامها 

املخاطر  عن  الناجمة  اإلنسان  وصحة  البيئة  عىل  اآلثار 

الكيميائية، استثامرات كبرية يف املوارد البرشية واملؤسسية 

الالزمة  املالية  املوارد  إىل  البلدان  معظم  تفتقر  واملالية. 

لضامن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وحامية صحة 

اإلنسان والبيئة من األرضار التي يسببها قطاع الصناعات 

يف  ثراًء  األكرث  الدول  حتى  فشلت  اآلن،  إىل  الكيميائية. 

والتنظيمية  القانونية  التحتية  للبنية  كاٍف  متويل  توفري 

الغالبية  ففي  الكيميائية.  للمواد  الفعالة  لإلدارة  الالزمة 

العظمى من دول العامل، تعد الفجوة بني االحتياجات من 

املوارد ومدى توافرها عميقة—وخطرية.

ويتوسع  كبري  الكيميائية  الصناعات  قطاع 
برسعة

القطاعات  أكرب  ثاين  الكيميائية  الصناعات  قطاع  يعد 

يف  الصناعية  للطاقة  مستهلك  وأكرب  العامل،  يف  الصناعية 

العامل، وثالث أكرب مصدر النبعاث ثاين أكسيد الكربون. 

الصناعي رسيع  القطاع  مبيعات هذا  إجاميل  بلغ  حيث 

النمو )مبا يف ذلك األدوية واملواد البالستيكية( 5.7 ترليون 

دوالر أمرييك يف عام 2017 ومن املتوقع أن يتضاعف هذا 

املبلغ إىل أكرث من 11 ترليون دوالر أمرييك بحلول عام 

مر  عىل  مربحاً  الصناعي  القطاع  هذا  كان  وقد   .2030

الزمن. عىل سبيل املثال، رّصح قطاع صناعة الكيامويات 

ويف   .2018 لعام  تشغيل  16.3% هامش  عن  األمريكية 

ألكرب  التشغييل  الربح  هامش  وسيط  كان   ،2017 عام 

خمسني رشكة كيميائية عاملية %12.7.

رضيبة أو رسم منسق عىل املواد الكيميائية 
األساسية

بصفتهم املحركني واملستفيدين األساسني من تجارة املواد 

منتجي  عىل  يجب  العاملي،  املستوى  عىل  الكيميائية 

املواد الكيميائية تحمل مسؤولية أكرب عن اإلدارة اآلمنة 

ملنتجاتهم. ويبدأ ذلك بتحمل املسؤولية املالية املرتبطة 

الكيامويات  قطاع  تغذي  التي  األولية  املــواد  بإنتاج 

العاملي—مبا يف ذلك قطاع صناعة البرتوكيامويات رسيع 

النمو. فإذا فرضت البلدان التي لديها رشكات تنتج هذه 

املواد رسامً أو رضيبة صغرية بنسبة 0.5% عىل إنتاجها 

ثم ساهمت بهذه األموال يف صندوق عاملي، حينها ميكن 

عىل  الكيميائية  املواد  إدارة  ملعالجة  كافية  أموال  جمع 

آلخر.  إقليم  من  الرضر  انتقال  منع  مع  العامل  مستوى 

ميكن أن يكون هذا الصندوق العاملي إما صندوقاً جديداً 

يتم انشاؤه لهذا الغرض أو صندوقاً مؤسساً من قبل مثل 

الربنامج الخاص الذي يديره برنامج األمم املتحدة للبيئة.

تعد املواد األولية أو املواد الكيميائية األساسية عبارة عن 

مواد كيميائية يتم إنتاجها يف مرحلة مبكرة من البرتول 

0.5% tax generates 
$11.5 billion

Total Chemical Sales in 2017
$5.7 trillion

 املبيعات املبيعات
  السنوية  السنوية

  لقطاع  لقطاع
  الصناعات  الصناعات
 الكيميائية الكيميائية

5.7 
  ترليون
  دوالر

 أمرييك

الصعود إىل 

 11 ترليون دوالر

  أمرييك بحلول

 عام 2030

1 ترليون دوالر

100 مليار دوالر أمرييك 

5 ترليون دوالر

إجاميل مبيعات املواد الكيميائية يف عام 2017
5.7 تريليون دوالر

مبيعات املواد 
الكيميائية األساسية
2.3 تريليون دوالر

توفر رضيبة مقدارها %0.5 
مبلغ 11.5 مليار دوالر

https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/policy-and-governance/global-chemicals-outlook
https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/policy-and-governance/global-chemicals-outlook
https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/policy-and-governance/global-chemicals-outlook
https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/policy-and-governance/global-chemicals-outlook
https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/policy-and-governance/global-chemicals-outlook
https://www.americanchemistry.com/GBC2019.pdf
https://www.americanchemistry.com/GBC2019.pdf
https://cen.acs.org/business/finance/CENs-Global-Top-50-chemical/96/i31?PageSpeed=noscript
https://cen.acs.org/business/finance/CENs-Global-Top-50-chemical/96/i31?PageSpeed=noscript
https://www.unep.org/
https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/special-programme


املواد  هذه  متثل  األخرى.  الخام  واملواد  الطبيعي  والغاز 

جميع  منها  تصنع  التي  األساسية  البناء  لبنات  الكيميائية 

املواد الكيميائية األخرى. يف عام 2018، بلغ إجاميل مبيعات 

املواد الكيميائية 2.3 ترليون دوالر أمرييك. لذلك فإن فرض 

الكيميائية  املواد  إنتاج  قيمة  عىل   %0.5 بنسبة  رضيبة 

األساسية ميكن أن يولّد 11.5 مليار دوالر أمرييك سنوياً –

أي ما يقارب خمسة ومثانني ضعف من إجاميل املساعدات 

السنوية املخصصة حالياً إىل قسم املواد الكيميائية يف مرفق 

البيئة العاملي )131 مليون دوالر أمرييك( والربنامج الخاص 

)4.7 مليون دوالر أمرييك( مجتمعني. 

املنسق  الرسم  يتم جمعها من هذا  التي  األموال  ستمّكن 

والسياسات  القوانني  وإنفاذ  وتطبيق  تطوير  من  البلدان 

الكيميائية  للمواد  السليمة  ــاإلدارة  ب الخاصة  واللوائح 

املواد  الختبار  الدعم  أنظمة  هذا  ويشمل  والنفايات. 

الكيميائية واملوافقة عىل املواد الكيميائية الجديدة وتنظيم 

تنفيذ  ومراقبة  الكيميائية  املواد  إنتاج  مرافق  ومراقبة 

السياسات الكيميائية وضامن التخلص اآلمن من املنتجات 

التي تحتوي عىل مواد كيميائية وغري ذلك.

ملاذا ينبغي تطبيق نهج منّسق؟

يتمتع النهج املنّسق مبيزة استخدام البنية التحتية التنظيمية 

تجنب  مع  الرسوم  أو  الرضائب  لتحصيل  الراهنة  املحلية 

حيث  دولية.  هيئة  إىل  الرضائب  سلطة  تفويض  تحديات 

يتيح األساس الكبري للرضيبة إمكانية تطبيق معدل منخفض 

للغاية يبلغ %0.5.

مسؤولية القطاع الصناعي يف متويل جدول األعامل العاملي للمواد الكيميائية

تشمل االتفاقيات الدولية الرئيسية للمواد الكيميائية والنفايات ما ييل:

اتفاقية ستوكهومل: تحمي صحة اإلنسان والبيئة من خالل حظر صنف من املواد الكيميائية تعرف بامللوثات العضوية 

الثابتة. تعد هذه املواد ثابتة وترتاكم يف الكائنات الحية ويف السلسلة الغذائية وتقطع مسافات طويلة وتسبب رضراً 

لصحة اإلنسان والنظم البيئية.

اتفاقية روتردام: تنظم تجارة املواد واملركبات الكيميائية الخطرة وتعزز تبادل املعلومات بشأن عمليات الحظر والقيود 

الصارمة. حيث تشمل املواد الكيميائية الصناعية ومبيدات اآلفات ومركبات مبيدات اآلفات شديدة الخطورة.

اتفاقية بازل: تنظم تجارة النفايات الخطرة والنفايات األخرى مبا يف ذلك النفايات البالستكية.

اتفاقية ميناماتا: تتناول التلوث بالزئبق الذي يسببه اإلنسان عن طريق الحد من إمدادات الزئبق والتجارة به، والتخلص 

التدريجي من بعض املنتجات والعمليات التي تستخدم الزئبق أو الحد منها، وضبط انبعاثات وإطالقات الزئبق.

وأصحاب  الحكومات  تتبناها  عاملية  واسرتاتيجية  سياسة  يعترب  الكيميائية:  للمواد  الدولية  لإلدارة  االسرتاتيجي  النهج 

املصلحة لحامية صحة اإلنسان والنظم اإليكولوجية من األرضار الناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية السامة.

 أمثلة عن أمثلة عن
  التكاليف   التكاليف 

 الصحية  الصحية 
 للمواد  للمواد 

الكيميائيةالكيميائية

 املواد األلكلية
  البريوفلورينية

  (PFAS) يف املنطقة
 االقتصادية األوروبية 

52 مليار يورو

املواد الكيميائية املسببة 
الضطرابات الغدد الصامء 

 يف االتحاد األورويب
157 مليار يورو

 التلوث باملركبات
  العضوية املتطايرة 

236 مليار يورو

التسمم بالرصاص يف 
مرحلة الطفولة يف البلدان 

 منخفضة ومتوسطة الدخل 
997 مليار يورو

100 مليار دوالر أمرييك 

5 ترليون دوالر

صناعة  ــطــاع  ق مــبــيــعــات 

املواد الكيميائية سنوياً

https://www.essentialchemicalindustry.org/98-chemicals.html
https://www.americanchemistry.com/GBC2019.pdf
https://www.americanchemistry.com/GBC2019.pdf
http://saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP3/INF/SAICM_IP3_INF5_EvaluationIntegratedApproachFinancing.pdf
http://saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP3/INF/SAICM_IP3_INF5_EvaluationIntegratedApproachFinancing.pdf


اتفاقية بازل واتفاقية روتردام والنهج  الكيميائية. ال متتلك  وليس قطاع الصناعات 

لتنفيذ هذه  ومشاريع  مالية  آليات  الكيميائية  للمواد  الدولية  لإلدارة  االسرتاتيجي 

االتفاقيات، حيث تتلقى متويل مخصص من مرفق البيئة العاملي وصناديق خاصة.

املالية  املسؤولية  وضع  إىل  األساسية  الكيميائية  املواد  عىل  املنّسق  الرسم  سيؤدي 

إلدارة املواد الكيميائية والنفايات يف مكانها الصحيح: عىل عاتق الجهات الصناعية 

الفاعلة التي تنتج هذه املواد الكيميائية وتحقق أرباحاً من خاللها.

أمثلة قامئة للرسوم املنسقة

توجد أمثلة فّعالة لتطبيق الرسوم املنّسقة ومثال وطني لفرض رضائب عىل املواد 

الكيميائية األولية.

الدولية من خالل رسوم منسقة عىل  النفطي  التلوث  يتم متويل صناديق تعويض 

الرشكات التي تتلقى شحنات بحرية من النفط الخام والنفط الثقيل. تذهب األموال 

الناجمة عن  والتعويض عن األرضار  التنظيف  أجل عمليات  الرسوم من  من هذه 

انسكاب النفط.

رضيبة التضامن الدولية للسفر الجوي التي تفرضها تسع دول والتي متول مشرتيات 

األدوية يف البلدان النامية.

فرضت الواليات املتحدة رضيبة مشابهة جداً للرسم املقرتح من 1980 إىل 1995. 

يتم  كيميائية  أولية  مادة  وأربعني  اثنني  عىل  مبدئياً  الرضيبة  تطبيق  جرى  حيث 

محددة  واردات  الحقاً  وأضيف  إليها،  استريادها  أو  املتحدة  الواليات  يف  تصنيعها 

منتجة من تلك املواد الكيميائية. يف السنوات األربع السابقة النتهاء صالحية تلك 

الرضائب، تم جمع 331 مليون دوالر أمرييك وسطياً يف كل عام.

التي  الكيميائية  املواد  بناًء عىل حجم  املصنعة  الرشكات  من  الرسوم  تحصيل  يتم 

تنتجها بغض النظر عن نسبة املواد الكيميائية املسجلة عىل أنها “مباعة”. يضمن 

املنقولة  الكيميائية  املواد  تبقى  أن  املنتجة  الكيميائية  املواد  عىل  الرسوم  تطبيق 

إىل  يؤدي  مام  للرسوم  خاضعة  مسجل  بيع  دون  رأسياً  املتكاملة  الرشكات  داخل 

إغالق ثغرة كبرية محتملة. من شأن رضيبة أو رسم عىل اإلنتاج، باملقارنة مع رضيبة 

وكذلك  تطبيقها  إىل  تحتاج  التي  البلدان  عدد  من  يحّد  أن  التجزئة،  مبيعات  عىل 

عدد الكيانات الخاضعة للرضيبة. عالوة عىل ذلك، يتوافق هذا االقرتاح مع منظمة 

التجارة العاملية.

ميكن أن يولّد الرسم املنّسق حجم التمويل املطلوب للتنفيذ الكامل واملتني إلدارة 

املواد الكيميائية والنفايات يف البلدان النامية والبلدان التي متر مبرحلة انتقالية. كام 

يعترب أكرب بكثري مام يتوقع أن تقدمه الحكومات املانحة عىل شكل مساعدة وفق 

نحٍو مستمر ومستدام.

الكيميائية من نقص شديد  للمواد  السليمة  الراهنة لإلدارة  الدولية  اآلليات  تعاين 

تنظيمية،  قدرة  والنفايات  الكيميائية  للمواد  الفعالة  اإلدارة  تتطلب  التمويل.  يف 

يأيت  وتنظيفها.  النفايات  إلدارة  وأنظمة  ورصد،  معلومات  وأنظمة  تحتية،  وبنية 

لذلك،  نتيجة  املانحة.  الدول  مساهامت  من خالل  األغراض  لهذه  الحايل  التمويل 

وعىل املستويني املحيل والدويل، قام قطاع الصناعات الكيميائية بنقل تكاليف كبرية 

لعملياته إىل الجمهور بدالً من استيعاب هذه التكاليف بشكل صحيح داخل هذا 

القطاع.

يقدم دافعو الرضائب يف البلدان املتقدمة األموال إىل حكوماتهم الوطنية لتمويل 

ستوكهومل  التفاقية  املالية  اآللية  العاملي  البيئة  مرفق  يوفر  العاملي.  البيئة  مرفق 

التي متر مبرحلة  النامية والبلدان  البلدان  واتفاقية ميناماتا، وهي متاحة ملساعدة 

الجمهور هو  الطريقة،  فبهذه  املعاهدتني.  بالتزاماتها مبوجب  الوفاء  انتقالية عىل 

الذي يدفع من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات يف هذه االتفاقات 

اقرأ التقرير الكامل:

ciel.org/ChemicalsTax

ipen.org/ChemicalsTax

يقوم جامعو القاممة بفرز املواد 

البالستيكية وجمعها من أجل إعادة 

تدويرها يف جبل القاممة يف بانتار 

غيبانغ يف إندونيسيا.

https://iopcfunds.org/about-us
http://leadinggroup.org/rubrique177.html
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2008-title42/pdf/USCODE-2008-title42.pdf
https://www.epa.gov/superfund/superfund-amendments-and-reauthorization-act-sara
https://www.thegef.org/partners/conventions#slide-3
https://www.thegef.org/

