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باوجود نقش حیاتی علوم و دستاوردهای فناورانه در خلق 
تمدن جدید، خطرهای بسیاری از جانب محصوالت و فرایندهای 
شیمیایی، سالمت انسان و محیط زیست را تهدید می کند. در 
سال های اخیر همراه با گسترش روزافزون جمعیت، فناوری نیز 
رشد بسیاری یافته و تولید مواد جدید، به ویژه مواد شیمیایی، 
به شدت اوج گرفته است، به طوری که ساالنه نزدیک به هزاران 
نوع ماده ی شیمیایی جدید وارد بازار می شود و درپی آن 
میزان چشم گیری پسماندهای خطرناک شیمیایی تولید می شود. 
درگذشته ی نه چندان دور، بخش زیادی از این پسماندها، 
بدون رعایت نکته های ایمنی و زیست محیطی در محیط رها 
می شدند. درحال حاضر مشخص شده این گونه رهاسازی ها 
و سایر دست کاری های انسان در چرخه ی محیط زیست در 
جهان، باعث عوارض زیان باری مانند تخریب الیه ی ازون، 
گرم شدن تدریجی زمین، ایجاد گازهای گلخانه ای، باران های 
اسیدی، بیابان زایی و... شده است. با توجه به اهمیت حفظ 
محیط زیست و تأمین سالمت انسان ها، ایمنی صنعتی و 
ضرورت پرداختن به پژوهش های مرتبط با کاهش خطرهای 
زیان بار صنایع، مؤلفه های اصلی توسعه ی پایدار و موضوع 
روز و جدی تمامی کشورها شده است. توسعه ی پایدار به معنی 
تالش نسل فعلی برای تأمین نیازهای خود- بدون صدمه زدن 
به امکانات وسرمایه ی نسل های آتی- است. از طرفی به چند دلیل 

ازجمله گستردگی محیط زیست، ارتباط  های چندگانه، و پیچیدگی 
سازوکار های تأخیرِی فرایندهای زیان آور زیست محیطی؛ درک 
صحیح تأثیر آلودگی ها در محیط زیست، به راحتی امکان پذیر 

نیست..
بر اساس اصل 18 قطعنامه ی کنفرانس جهانی محیط زیست 
در استکهلم در سال 1972 میالدی، علم و فناوری- با توجه 
به نقش مهمی که در توسعه ی اقتصادی و اجتماعی ایفا 
می کند- باید به منظور شناسایی، کنترل و برطرف کردن خطرها 
و مشکالت زیست  محیطی، ارگان های نظارتی، قانون های الزم 

را تدوین و به مرحله ی اجرا درآورند.
در کشور ما سازمان حفاظت محیط زیست متولی اصلی 
کنترل موضوع های زیست محیطی، به ویژه درحوزه ی پسماندها 
و مواد شیمیای خطرناک است. بر اساس اصل پنجاهم 
قانون اساسی جمهوری اسالمی، حفاظت از محیط زیست، که 
نسل امروز و نسل های بعدی باید در آن زندگی اجتماعی 
روبه رشدی داشته باشند، وظیفه ی عمومی همه تلقی می شود. 
ازاین رو می باید هرگونه فعالیت  اقتصادی یا فعالیتی که سبب 
آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن شود، ممنوع 
شود. هم چنین بر اساس سند چشم انداز بیست ساله ی جمهوری 
اسالمی ، تمامی ارکان کشور می باید برای دست یابی به 
محیط زیست شایسته برای آحاد جامعه تالش  کنند؛ به نحوی که 
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وضعیت طبیعی ذخیره های ژنتیکی، منبع ها و عنصرهای حیاتی 
هوا، آب، خاک و اقلیم، سیمای منظره ها و زیست بوم ها در 
آن حفظ و احیا شده و جامعه در پناه چنین محیط سالمی، 
از آرامش و امنیت اجتماعی، اقتصادی و عدالت زیست محیطی 
و هم چنین بهداشت و سالمت جسمی و روانی برخوردار 
 شوند. ارتقای مشخصات واحدهای تولیدی بزرگ درکنار ارتقای 
آگاهی های عمومی، به نحوی که با ضابطه ها و استانداردهای 
ازجمله مهم ترین  محیط زیست مطابق باشد، را می توان 
سیاست های محیط زیستی برشمرد که درقالب راهبردهای اصلی 

بخش حفاظت از  زیست بوم کشور متبلور می شود.
کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه ی محیط زیست و 
توسعه )UNCED()1( که از 3 تا 14 ژوئن 1992 میالدی در 
ریودوژانیرو برزیل برگزار شد و 172 کشور در آن شرکت 
کردند، سندی با عنوان “دستور کار 21” را به عنوان برنامه ی 
اقدام برای توسعه ی پایدار پذیرفته است. در فصل نوزدهم 
این دستور اشاره می شود "مدیریت دقیق و صحیح مواد 
شیمیایی، راهبردی بین المللی برای اقدام می طلبد". امروزه در 
جهان مدیریت مواد شیمیایی خطرناک )صنعتی، آفت کش ها و 
کودهای شیمیایی(، در چارچوب قانون ها و مقررات موجود 
ملی و هم چنین بر اساس کنوانسیون ها، برنامه ها و تعهدات 
بین المللی و منطقه ای گوناگون انجام می شود و از این راه 
اقدام های مفیدی در راستای نظارت و کنترل بر ساخت، تولید، 
واردات، توزیع و مصرف مواد شیمیایی صنعتی و نهاد های 
کشاورزی صورت گرفته است. اجرای مفاد کنوانسیون رتردام 
درباره ی تجارت مواد شیمیایی، اجرای مفاد کنوانسیون استکهلم 
درباره ی مدیریت زیست محیطی آالینده های آلی پایدار، اجرای 
برنامه ی جهانی مدیریت مواد شیمیایی در کشور )استراتژی 
سایکم( کنوانسیون مینی ماتا، اجرای مفاد کنوانسیون بازل 
درباره ی حمل ونقل فرامرزی پسماندهای خطرناک، و هم چنین 
برنامه ی جهانی یونپ از آن جمله هستند. این سازوکارهای 

حقوقی الزام آور )کنوانسیون ها(، در کنار برنامه های بین المللی 
زیست محیطی داوطلبانه و همکاری های زیست محیطی با سایر 
کشورها به ما کمک می کند تا با دست یابی به تجربه های موفق 
سایر کشورها و مطلع شدن از آخرین فناوری های زیست محیطی 
دنیا و با استفاده از کمک های فنی و مالی، نسبت به کنترل 
و جلوگیری از ورود مواد شیمیایی خطرناک به عرصه های 
تولید و مصرف و درنهایت انتشار در محیط زیست اقدام کرد. 
بدیهی ست با کاهش یا حذف و یا مصرِف کنترل شده ی این 
گروه از مواد، که به ناچار الزمه ی زندگی کنونی ست و گاهی 
بسیار خطرناک هستند، ضمن کاهش تولید فاضالب ها و 
پسماندهای شیمیایی خطرناک، که تصفیه و امحای آن ها به لحاظ 
کمی و کیفی بسیار هزینه بر و نیازمند دانش و فناوری های 
گران قیمت است، از انتشار ناخواسته ی آن ها در محیط زیست 

نیز جلوگیری کنیم.
با توجه به این که در سال های آتی در سامانه ی تجارت 
جهانی، تقسیم کار و تولید مابین کشورها، بر اساس مزیت های 
نسبی صورت خواهد گرفت، باید انتظار داشته باشیم کشور ما 
با دو مزیت نسبی مهم یعنی گسترگی سرزمین و منابع زیاد، 
در آینده ای نه چندان دور، در بخش صنایع شیمیایی، فلزی، 
نفت، پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن رشد روزافزونی 
داشته باشد. این بدان معناست که ما بیش ازپیش با حجم 
بسیار زیادی از تولید و پسماندهای خطرناک صنعتی روبه رو 
خواهیم بود. بنابراین ضرورت برنامه ریزی درجهت شناسایی، 
معرفی و نحوه ی مدیریت اصولی تولید، بر اساس استانداردهای 
روز دنیا و سازگار با محیط زیست حس می شود. امروزه نیل 
به مدیریت صحیح مواد شیمیایی، باهدف کاهش خطرها و 
پیش گیری از عوارض زیان آور، در تمامی مرحله های چرخه ی 
عمر ماده ی شیمیایی؛ انجام می شود این مرحله  ها شامل تولید 
یا واردات، انجام فرایند، نگه داری، حمل ونقل، توزیع، کاربرد 
و دفع آن است. به نظر می رسد مهم ترین و ابتدایی ترین اقدام 

 1. United Nations Conference on Environment and Development
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درجهت مدیریت مواد شیمیایی و ایمنی در کشور؛ ارزیابی 
خطرها، اجرای سیاست ها و برنامه های مدیریت مواد شیمیایی 
به روش گام به گام و بر اساس دستورالعمل ملی ایمنی شیمیایی 
باشد. به عبارت دیگر نیاز به یک ارزیابی مدون از زیرساخت های 
موجود، برای مدیریت ایمنی مواد شیمیایی و شناسایی 
مشکل های اصلی و نقطه های بحرانی آن احساس می شود. این 
موضوع خود وابسته به الگوبرداری از کشورهای پیشرفته و 
هماهنگی های الزم بین کشورهای درحال توسعه و درنظر گرفتن 
عامل های فرهنگی و اقتصادی جامعه  و به کارگیری تجهیزات 
فنی  به روز، و دانش موردنیاز کشور است. اولویت های چنین 

اقدامی عبارت اند  از:
گسترش و سرعت بخشیدن به ارزیابی خطرهای مواد   )1

شیمیایی؛
2(  هماهنگ سازی طبقه بندی و برچسب گذاری بر روی 
 مواد شیمیایی )قانون CLP شکل اختصارى واژه های
Labeling ،Classification و Packaging است. اتحادیه ی 

اروپا مقررات سخت گیرانه ی جدیدی را جای گزین قانون های 
پیشین کرد، به طوری که تمام عالمت های هشداردهنده و 
خطر های مواد شیمیایی روی بسته بندی ها و ظرف های 
صادراتی درج می شود. هم چنین بسته بندی این مواد 
شامل مقررات جدیدی ست که بر اساس آن جنس مواد 
مورداستفاده بسیار مقاوم تر و محکم تر خواهد بود. این 

قانون از اول دسامبر  2010 میالدی اجرایی شد(؛
پیش بینی برنامه های کاهش خطر شامل جلوگیری از حمل   )3

غیرقانونی مواد سمی و خطرناک؛ و
توان مندسازی و تقویت ظرفیت های ملی برای مدیریت   )4

مواد شیمیایی.
 برای تحقق اولویت اول، اتحادیه ی اروپا باهدف مدیریت، 

شفاف سازی و برطرف کردن ابهام های مقرراتی، افزایش ایمنی، 
سالمتی افراد و حفاظت از محیط زیست و کنترل خطرها که در 
مرحله های تولید، ساخت، واردات و استفاده از مواد شیمیایی 
بروز می کنند، نظام نامه ای با نام ریچ تدوین کرده است. 
واژه ی ریچ)1( اختصاری ست از واژگان “ثبت”)2(،  “ارزیابی”)3( 
و “صدور مجوز برای مواد شیمیایی”)4(، که مرحله ی سوم آن 
درواقع نوعی محدودیت و جلوگیری از استفاده از این مواد 
است؛ زیرا مواد شیمیایی خطرناک فقط پس از تصویب آژانس 

مواد شیمیایی اروپا )ECHA()5( قابل استفاده هستند.
بر اساس قانون ریچ، همه ی محصوالت شیمیایی صادراتی 
به کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا باید زیرپوشش قانون ریچ 
قرار گیرند و تمام تولیدکنندگان و واردکنندگان این مواد باید 
  ECHA آمار دقیقی از مواد تولیدشده و واردشده ی خود به
ارائه کنند. مواد موجود در حد و مقدار آستانه ی مجاز ثبت 
می شوند و برای برخی مواد شیمیایی خطرناک ممکن است 
نیاز به گرفتن مجوز باشد. رعایت قانون ریچ از اول ژوئن 
2007 میالدی برای همه ی صادرکنندگان و واردکنندگان مواد 
شیمیایی الزامی شده و آژانس مواد شیمیایی اروپا از سال 

2008 میالدی شروع به ثبت نام این مواد کرده است.
الزم به یادآوری ست در کشور ما تنها بخش محدودی از 
صنایع پتروشیمی و روغن ها، با توجه به ضرورت صادرات، 
به این موضوع توجه کرده اند و در دیگر صنایع، این مهم 
تقریباً نادیده گرفته شده است؛ بنابراین با توجه به قانون های 
زیست محیطی که پیش تر اشاره شد و هم چنین هدف های عالی 
کشور که نشأت گرفته از سند چشم انداز بیست ساله است، 
با تأکید بر آرمان دست یابی به محیط زیست مطلوب برای آحاد 
جامعه و سیاست های زیست محیطی می باید در سایر صنایع 

نیز این قانون موردتوجه قرار گیرد 

 1. REACh                                    2. Registration                                3. Evaluation                               4. Authorization Restrictions of Chemicals                       
 5. European Chemical Agency (ECHA) 
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