إﻣﻜاﻧﻴة اﻻﻧﺘقال إﱃ ﺑﻴﺌة ﻣﺴﺘقﺒﻠﻴة،ﻤﻳﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺪث عﻦ ﻃرﻳﻖ الﻬﻮاء أو املاء أو اﻷﻧﻮاع املﻬاﺟرة؛
‘ ’3أو الﺨﻮاص املﺘﻌﻠقة ﺑاملﺼﺮﻴ الﺒﻴﺌﻲ و/أو النﺘاﺋﺞ النﻤﻮذﺟﻴة الﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ أن املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
ﺗنﻄﻮي عﲆ اﺣﺘﺎﻤل اﻧﺘقال ﺑﻴﺌﻲ ﺑﻌﻴﺪ املﺪى عﻦ ﻃرﻳﻖ الﻬﻮاء أو املاء أو اﻷﻧﻮاع املﻬاﺟرة ،ﻣﻊ إﻣﻜاﻧﻴة
اﻻﻧﺘقال إﱃ ﺑﻴﺌة ﻣﺴﺘقﺒﻠﻴة يف ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻌﻴﺪة عﻦ ﻣﺼادر إﻃﻼق املادة .وﺑالنﺴﺒة ﻷي ﻣادة ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻛﺜﺮﻴة
اﻻرﺗحال عﻦ ﻃرﻳﻖ الﻬﻮاء ،ﻳنﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن عﻤرﻫا النﺼﻔﻲ يف الﻬﻮاء أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻦﻴ؛
)ﻫ( آﺛارﻫا الﻀارة:
‘ ’1اﻷدلة عﲆ اﻵﺛار الﻀارة عﲆ الﺼحة الﺒﴩﻳة أو عﲆ الﺒﻴﺌة الﺘﻲ ﺗﱪر اعﺘﺒار املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
داﺧﻞ ﻧﻄاق ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة؛
‘ ’2أو ﺑﻴاﻧات الﺴﻤﻴة أو الﺴﻤﻴة اﻹﻳﻜﻮلﻮﺟﻴة الﺘﻲ ﺗﺒﻦﻴ اﺣﺘﺎﻤل وﻗﻮع الﴬر عﲆ ﺻحة الﺒﴩ
أو الﺒﻴﺌة.
 - 2ﻳقﺪم الﻄرف املقﱰح ﺑﻴاﻧاً ﺑاﻷﺳﺒاب الﺪاعﻴة لﻠقﻠﻖ ،ﻤﺑا فﻴﻬا ،إن أﻣﻜﻦ ،إﺟراء ﻣقارﻧة لﺒﻴاﻧات الﺴﻤﻴة أو
الﺴﻤﻴة اﻹﻳﻜﻮلﻮﺟﻴة ﻣﻊ املﺴﺘﻮﻳات املﻜﺘﺸﻔة أو املﺘنﺒﺄ ﺑﻬا لﻠﺎﻤدة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ،الناﺗﺠة عﻦ أو املﺘﻮﻗﻌة
ﻣﻦ اﻻﻧﺘقال الﺒﻴﺌﻲ ﺑﻌﻴﺪ املﺪى ،وﺑﻴان ﻗﺼﺮﻴ ﻳﺒﻦﻴ الحاﺟة إﱃ الرﻗاﺑة عﲆ ﻣﺴﺘﻮى عاملﻲ.
 - 3ﻳﻮفر الﻄرف املقﱰح ،ﻗﺪر اﻹﻣﻜان وﻣﻊ أﺧﺬ ﻗﺪراﺗﻪ يف اﻻعﺘﺒار ،ﻣﻌﻠﻮﻣات إﺿافﻴة دعﺎﻤً لﻠنﻈر يف
اﻻﻗﱰاح املﺸار إلﻴﻪ يف الﻔقرة  6ﻣﻦ املادة  .8وعنﺪ وﺿﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح ،ﻳﺠﻮز لﻠﻄرف املﻌنﻲ أن
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ الﺨﱪات الﺘقنﻴة ﻣﻦ أي ﻣﺼﺪر.

املرفﻖ ﻫاء املﻌﻠﻮﻣات املﻄﻠﻮﺑة ﻹعــﺪاد ﺑﻴان
املﺨاﻃر

الﻐرض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌراض ﻫﻮ ﺗقﻴﻴﻢ ﻣا إذا ﻛان ﻳرﺟﺢ أن ﺗﺆدي املادة املﻌنﻴة ،ﻧﺘﻴﺠة ﻻﻧﺘقالﻬا الﺒﻴﺌﻲ
ﺑﻌﻴﺪ املﺪى ،إﱃ آﺛار ﺳﻠﺒﻴة ﻫاﻣة عﲆ ﺻحة اﻹﻧﺴان و/أو الﺒﻴﺌة ،ﻣﺎﻤ ﻳﺴﺘﺪعﻲ اﺗﺨاذ ﺗﺪﺑﺮﻴ عاملﻲ ﺑﺸﺄﻧﻬا.
ولﻬﺬا الﻐرض ،ﻳﻮﺿﻊ ﺑﻴان ﺑاملﺨاﻃر ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺰﻳﺪا ً ﻣﻦ الﺘﻔاﺻﻴﻞ والﺘقﻴﻴﺎﻤت ،لﻠﻤﻌﻠﻮﻣات املﺸار إلﻴﻬا يف
املرفﻖ دال ،ﻛﺎﻤ ﻳﺘﻀﻤﻦ ،ﺑقﺪر اﻹﻣﻜان ،أﻧﻮاع املﻌﻠﻮﻣات الﺘالﻴة:
)أ( املﺼادر ،ﻣﺘﻀﻤنة ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀاء:
‘ ’1ﺑﻴاﻧات اﻹﻧﺘاج ،ﻤﺑا يف ذلﻚ ﻛﻤﻴاﺗﻪ وﻣﻮﻗﻌﻪ؛
‘ ’2وأوﺟﻪ اﻻﺳﺘﺨﺪام؛
‘ ’3واﻹﻃﻼق ،ﻣﺜﻞ الﺘﴫﻳﻔات والﻔﻮاﻗﺪ واﻻﻧﺒﻌاﺛات؛
)ب( وﺗقﺪﻳر املﺨاﻃر عنﺪ ﻧقﻄة أو ﻧقاط النﻬاﻳة املﺜﺮﻴة لﻠقﻠﻖ ،ﻤﺑا يف ذلﻚ ،النﻈر يف الﺘﻔاعﻼت الﺴﻤﻴة
ﺑﻦﻴ ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻣﺘﻌﺪدة؛
)ج( واملﺼﺮﻴ الﺒﻴﺌﻲ ،ﻤﺑا يف ذلﻚ ﺑﻴاﻧات وﻣﻌﻠﻮﻣات عﻦ الﺨﻮاص الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة واملادﻳة لﻠﺎﻤدة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
املﻌنﻴة وﻣﺪى ﺛﺒاﺗﻬا ،وﻛﻴﻔﻴة ارﺗﺒاﻃﻬا ﺑﻄرﻳقة اﻧﺘقالﻬا الﺒﻴﺌﻲ ،وﺗحرﻛﻬا داﺧﻞ القﻄاعات الﺒﻴﺌﻴة
وفﻴﺎﻤ ﺑﻴنﻬا ،وﺗﺪﻫﻮرﻫا ،وﺗحﻮلﻬا إﱃ ﻣﻮاد أﺧرى .وﻳﺠﺐ ﺗﻮافر ﻣقادﻳر ﻣحﺪدة مل ُﻌاﻣﻞ الﱰﻛﻴﺰ
اﻷﺣﻴاﻲﺋ و ُﻣﻌاﻣﻞ الﱰاﻛﻢ اﻷﺣﻴاﻲﺋ ،ﺗﺴﺘنﺪ إﱃ ﻗﻴﻢ ﻣقﻴﺴة ،إﻻ إذا ﺗﺒﻦﻴ أن ﺑﻴاﻧات الرﺻﺪ ﺗﻔﻲ ﺑﻬﺬه
الحاﺟة؛
)د( وﺑﻴاﻧات الرﺻﺪ؛
)ﻫ( والﺘﻌرض يف املناﻃﻖ املحﻠﻴة وﺧﺼﻮﺻاً ﻣﻦ ﺟراء اﻻﻧﺘقال الﺒﻴﺌﻲ ﺑﻌﻴﺪ املﺪى ،وﻤﺑا يف ذلﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣات
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑالﺘﻮافر اﻷﺣﻴاﻲﺋ؛
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)ز( وﻣرﻛﺰ املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻤﺑﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔاﻗﻴات الﺪولﻴة.
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)و( وﺗقﻴﻴﺎﻤت أو ﺗقﺪﻳرات أو ﺑﻴاﻧات املﺨاﻃر عﲆ الﺼﻌﻴﺪﻳﻦ الﻮﻃنﻲ والﺪوﱄ ،واملﻌﻠﻮﻣات املﺘﻌﻠقة
ﺑالﻮﺳﻢ الﺒﻴﺌﻲ وﺗﺼنﻴﻔات اﻷﺧﻄار ،ﺣﺴﺐ ﺗﻮافرﻫا؛
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