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شن�ته أمانة اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة ف ي� يونيو /حزيران 2018
تم نرش هذا الكتيب ألغراض إعالمية فقط .فهو ال يحل محل النسخة االصلية التفاقية استكهومل و تعديالتها الالحقة املودعة لدى األمني العام لألمم املتحدة كوديع لالتفاقية.
يف حالة خطأ أو سهو أو انقطاع أو حذف أو خلل أو تغيري يف محتوياته أو أي تناقض بني هذا الكتيب و النص األصيل فهذا األخري هو املعتمد.
ال تقبل األمانة و برنامج األمم املتحدة للبيئة و األمم املتحدة تحمل املسؤولية عن دقة أو اكتامل املحتويات و لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو رضر قد يحدث بشكل
مبارش أو غري مبارش من خالل االستخدام أو االعتامد عىل محتويات هذا الكتيب
ال تعني التعيينات املستخدمة و عرض املحتويات يف هذا الكتيب التعبري عن أي رأي من جانب األمانة أو برنامج األمم املتحدة للبيئة أو األمم املتحدة فيام يتعلق باألوضاع
الجغرافية أو الوضع القانوين ألي دولة أو أي مدينة أو أي منطقة أو سلطاتها أو تتعلق برتسيم حدودها.
تجوز إعادة نرش هذا الكتيب كليا أو جزئيا و بأي شكل ألغراض تعليمية أو غري ربحية دون اذن خاص من مالك حقوق الطباعة و النرش أي األمانة برشط اإلقرار باملصدر.
ستكون األمانة ممتنة لتلقي نسخة من أي منشور يستخدم هذا الكتيب كمصدر .ال يجوز استخدام هذا الكتيب إلعادة بيعه أو ألي غرض تجاري آخر مهام كان دون اذن
مكتوب من األمانة.
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اتفاقية استكهولم

بشأن الملوثات العضوية الثابتة
النص والمرفقات
المنقحة ف ي� عام 2017
المقدمة

ين
المفوضــ� المعقــود ف ي� 22
اعتمــدت اتفاقيــة اســتكهولم بشــأن الملوثــات العضويــة الثابتــة ف ي� مؤتمــر
ف
ف
ـع�ن
أيار/مايــو  2001ي� اســتكهولم ،الســويد .وقــد بــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة ي�  17أيار/مايــو  ،2004بعــد تسـ ي
يوم ـاً مــن إيــداع الصــك الخمسـ ي ن
ـ� مــن صكــوك التصديــق عــى االتفاقيــة أو قبولهــا أو الموافقــة عليهــا أو
االنضمــام إليهــا.
أ
ف
وتقـض ي المــادة  18مــن االتفاقيــة بــأن يعتمــد مؤتمــر الطـراف ي� االتفاقيــة إجـراءات للتحكيــم والمصالحــة
الط ـراف ،ف� اجتماعــه أ
الط ـراف ف� االتفاقيــة .فقــد اعتمــد مؤتمــر أ
ـ� أ
لتحكــم تصفيــة المنازعــات بـ ي ن
الول،
ي
ي
ف
ف
ت
ت
ـ� ،أوروغــواي ،ي� الفــرة مــن  2إىل  6أيار/مايــو  ،2005المقــرر ا س  ،2/1 -الــذي
المعقــود ي� بونتــا ديــل ايسـ ي
ف
الج ـراءات ي� مرفــق جديــد لالتفاقيــة ،هــو المرفــق
الج ـراءات .وتــرد هــذه إ
أرىس المؤتمــر بمقتضــاه تلــك إ
أ
ن
ـا� منــه إجـراءات المصالحــة.
زاي ،الــذي يــورد الجــزء الول منــه إجـراءات التحكيــم ،فيمــا يــورد الجــزء الثـ ي
وقــد بــدأ نفــاذ المرفــق زاي ف�  31شت�يــن أ
الول/أكتوبــر  2007أي بعــد عــام واحــد مــن تاريــخ قيــام وديــع
ي
بالبــاغ عــن اعتمــاده.
االتفاقيــة إ
تدخــل التعديــات عــى المرفقــات ألــف أو بــاء أو جيــم لالتفاقيــة حـ ي ز
ـر النفــاذ بعــد ســنة واحــدة مــن
أ
أ
ت
ـ� تقــدم إمــا :إخطــار بعــدم القبــول وفقــا لحــكام
تاريــخ إبــاغ الوديــع باعتمادهــا  ،باســتثناء الطـراف الـ ي
الفقــرة( 3ب) مــن المــادة  22؛ أو إعــان وفقــا للفقــرة  4مــن المــادة  22والفقــرة  4مــن المــادة  25مــن
االتفاقيــة.
ت
الــ� أدخلــت عــى المرفقــات ألــف وبــاء وجيــم لالتفاقيــة
ويعكــس
هــذا الكتيــب المنقــح التعديــات ي
أ
المعتمــدة ف ي� االجتماعــات الرابعــة والخامســة والسادســة والســابعة والثامنــة لمؤتمــر الطــراف
ووفقـاً للفقـرات  48إىل  62مــن «موجــز ممارســة أ
المـ ي ن
ـ� العــام بصفتــه وديــع االتفاقيــة» فقــد تــم تصويــب
ف
ف
المــاء أو ف� عالمــات ت
ال�قيــم أو
أي أخطــاء جــرى تعيينهــا ي� نــص االتفاقيــة ي� النســخ أو الطباعــة أو إ
ي
العــداد أو نتيجــة لعــدم االتســاق مــع الســجالت أ
أ
ـ� ،أو لعــدم التطابــق بـ يـ�ن
الصليــة لمؤتمــر المفوضـ ي ن
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ت
ـ� تعتـ بـر جميعهــا متســاوية ف ي� الحجيــة بحكــم
نُ َســخ نصــوص اتفاقيــة اســتكهولم بمختلــف اللغــات ،والـ ي
المــادة  30مــن االتفاقيــة .نـ شـر هــذا التصحيــح عــى موقــع اتفاقيــة إســتكهولم تحــت العنــوان البلــدان –
وضعيــة المصادقــة و تــم كذلــك نـ شـره ف ي� هــذا الكتيــب
إن نــص اتفاقيــة اســتكهولم الــوارد ف� هــذا الكتيــب ال يحــل محــل النســخة المطابقــة أ
للصــل المودعــة لــدى
ي
ـ� العــام ف� نيويــورك .وإذا كنتــم ف� حاجــة إىل نســخة مطابقــة أ
أ
ت
المـ ي ن
للصــل ،يمكنكــم اســرجاع نســخة
ي
ي
أ
ت
ال تن�نــت أو التفضــل باالتصــال
إلك�ونيــة مــن موقــع مجموعــة معاهــدات المــم المتحــدة عــى شــبكة إ
بقســم المعاهــدات للحصــول عــى مزيــد مــن المســاعدة.
أمانة اتفاقية استكهولم ،يونيو/حزيران .2018
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اتفاقية استكهولم
بشأن الملوثات العضوية الثابتة
إن أ
الطراف ف ي� هذه االتفاقية،
إذ تســلم بــأن الملوثــات العضويــة الثابتــة لهــا خاصيــات ســمية ،وتقــاوم التحلــل ،ت
وت�اكــم أحيائيـاً وتنتقــل
ُ
عــن طريــق الهــواء والمــاء أ
والنــواع المهاجــرة ،عـ بـر الحــدود الدوليــة وتســتقر بعيــداً عــن مــكان إطالقهــا
حيــث تتجمــع ف� النظــم اليكولوجيــة أ
الرضيــة والمائيــة،
إ
ي
وإذ تــدرك وجــود شــواغل صحيــة ،وخاصــة ف ي� البلــدان الناميــة ،مــن جــراء التعــرض محليــاً للملوثــات
الثــار الواقعــة عــى النســاء ،ومــن ثــم عــى أ
وبالخــص آ
العضويــة الثابتــة ،أ
الجيــال المقبلــة عــن طريقهــن،

وإذ تقــر بــأن نظــم القطــب الشــمال اليكولوجيــة ومجتمعــات ســكانها أ
الصليـ ي ن
ـ� ،معرضــة بصفــة خاصــة
ي إ
الثــار أ
للخطــر بســبب تضخــم آ
الحيائيــة للملوثــات العضويــة الثابتــة ،وبــأن تلــوث أغذيتهــا التقليديــة يمثــل
قضيــة صحيــة عامــة بالنســبة لهــا،
وإذ تعي الحاجة إىل اتخاذ إجراء عالمي إزاء الملوثات العضوية الثابتة،
وإذ تضــع ف� اعتبارهــا قـرار مجلــس إدارة برنامــج أ
ـباط/ف�اير
المــم المتحــدة للبيئــة  13/19جيــم المــؤرخ  7شـ
ب
ي
النســان وبيئتــه عــن طريــق تدابـ يـر لخفــض و/أو القضــاء
دول لحمايــة صحــة إ
 ،1997بشــأن اتخــاذ إج ـراء ي
عــى انبعاثــات الملوثــات العضويــة الثابتــة وإطالقهــا،
وإذ تشــر إىل أ
الحــكام وثيقــة الصلــة بالموضــوع مــن االتفاقيــات البيئيــة الدوليــة المعنيــة ،وخاصــة اتفاقيــة
ي
روتــردام لتطبيــق إجـراء الموافقــة المســبقة عــن علــم عــى مــواد كيميائيــة ومبيــدات آفــات معينــة خطــرة
متداولــة ف ي� التجــارة الدوليــة ،واتفاقيــة بــازل بشــأن التحكــم ف ي� نقــل النفايــات الخطــرة والتخلــص منهــا عـ بـر
ف
القليميــة الموضوعــة ف ي� إطــار المــادة  11منهــا،
الحــدود ،بمــا ي� ذلــك االتفاقــات إ
وإذ تش� أيضاً إىل أ
الحكام ذات الصلة من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرن ،21
ُ ي
أ
ف
وإذ تقر بأن الحيطة هي أساس شواغل كل الطراف ي� هذه االتفاقية ومتأصلة فيها،
وإذ تدرك أن هذه االتفاقية واالتفاقات الدولية أ
الخرى ف ي� ميدان التجارة والبيئة متداعمة تبادلياً،
وإذ تؤكــد مجــدداً أيضــاً أن للــدول ،بموجــب ميثــاق أ
الــدول ،الحــق
المــم المتحــدة ومبــادئ القانــون
ي
ف
والنمائيــة الخاصــة بهــا ،وأن عليهــا مســؤولية كفالــة
الســيادي ي� اســتغالل مواردهــا عمـا ً بسياســاتها البيئيــة إ
عــدم تســبب أ
النشــطة المضطلــع بهــا ضمــن واليتهــا أو تحــت ســيطرتها ف ي� ض�ر لبيئــة أو تنميــة دول أو
ّ
مناطــق أخــرى خــارج حــدود واليتهــا الوطنيــة،
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ف
ت
ـ� تنفــرد بهــا البلــدان الناميــة ،وال ســيما أقــل البلــدان نمــواً
وإذ تأخــذ ي� الحســبان الظــروف واالحتياجــات الـ ي
ت
ـ� تمــر اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقــال ،وخاصــة الحاجــة إىل تقويــة قدراتهــا الوطنيــة عــى
بينهــا والبلــدان الـ ي
ف
إدارة المــواد الكيميائيــة ،بمــا ي� ذلــك عــن طريــق نقــل التكنولوجيــا ،وتوفـ يـر المســاعدة الماليــة والتقنيــة،
ـ� أ
وتعزيــز التعــاون بـ ي ن
الطـراف،
وإذ تراعــي مراعــاة تامــة برنامــج العمــل للتنميــة المســتدامة للــدول الجزريــة الصغـ يـرة الناميــة المعتمــد ف ي�
بربــادوس ف ي�  6أيار/مايــو ،1994
وإذ تالحــظ قــدرات كل مــن البلــدان المتقدمــة والناميــة ،وكذلــك المســؤوليات المشـ تـركة والمتمايــزة للــدول
وفــق الــوارد ف ي� المبــدأ  7مــن إعــان ريــو بشــأن البيئــة والتنميــة،
غــر الحكوميــة تقديمــه مــن مســاهمة هامــة ف ي�
وإذ تســلم بمــا يســتطيع القطــاع الخــاص والمنظمــات ي
تحقيــق خفــض و/أو إزالــة انبعاثــات الملوثــات العضويــة الثابتــة وإطالقهــا،
وإذ تؤكــد أهميــة تحمــل صانعــي الملوثــات العضويــة الثابتــة المســؤولية عــن خفــض آ
الثــار الضــارة الــ�ت
ّ
ي
تســببها منتجاتهــم وعــن تزويــد المسـ ي ن
ـتعمل� ،والحكومــات ،وعامــة الجمهــور بالمعلومــات عــن الخاصيــات
الخطــرة لهــذه المــواد الكيميائيــة،
آ
ف
ض
ت
ـ� تســببها الملوثــات العضويــة الثابتــة ي� كل
ووعي ـاً منهــا بــرورة اتخــاذ تدابـ يـر لمنــع الثــار الضــارة الـ ي
مراحــل دورة حياتهــا،
وإذ تؤكــد مــن جديــد المبــدأ  16مــن إعــان ريــو بشــأن البيئــة والتنميــة الــذي يعلــن أن عــى الســلطات
ال�ويــج لتدخيــل التكاليــف البيئيــة واســتخدام أ
الوطنيــة أن تســعى إىل ت
الدوات االقتصاديــة ،آخــذة ف ي�
ض
ـا� بــأن عــى الملـ ِّـوث ،مــن حيــث المبــدأ ،أن يتحمــل تكلفــة التلويــث ،مــع المراعــاة
االعتبــار النهــج القـ ي
الخــال بالتجــارة واالســتثمار الدوليـ ي ن
ـ�،
الواجبــة للمصلحــة العامــة ودون إ
آ
أ
ت
ـ� ليســت لديهــا خطــط تنظيميــة وتقييميــة لمبيــدات الفــات وللمــواد الكيميائيــة
وإذ تشــجع الط ـراف الـ ي
الصناعيــة عــى وضــع هــذه الخطــط،
وإذ تدرك أهمية تطوير واستخدام عمليات ومواد كيميائية بديلة تكون سليمة بيئياً،
الب�ية والبيئة من آ
وتصميماً منها عىل حماية الصحة ش
الثار الضارة للملوثات العضوية الثابتة،
يل:
قد اتفقت عىل ما ي

المادة 1
الهدف

هــدف هــذه االتفاقيــة ،مــع وضــع النهــج التحوطــي الــوارد ف ي� المبــدأ  15مــن إعــان ريــو بشــأن البيئــة
والتنميــة ف ي� االعتبــار ،هــو حمايــة الصحــة ش
الب�يــة والبيئــة مــن الملوثــات العضويــة الثابتــة.
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المادة 2
التعاريف

ألغراض هذه االتفاقية:
(أ)

«الطــرف» يعـن دولــة أو منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي وافقــت عــى االلـ ت ز
ـرام بهــذه
ي
االتفاقيــة وأصبحــت االتفاقيــة نافــذة بالنســبة إليهــا؛

(ب)

«منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي» تعــن ي منظمــة أنشــأتها دول ذات ســيادة ف ي�
منطقــة إقليميــة مــا ونقلــت إليهــا الــدول أ
العضــاء فيهــا االختصــاص ف ي� مســائل تَحكُمهــا
وفوضتهــا عــى النحــو الواجــب ،وفق ـاً إلجراءاتهــا الداخليــة ،بالتوقيــع أو
هــذه االتفاقيــة َّ
التصديــق أو الموافقــة عــى هــذه االتفاقيــة أو إقرارهــا أو االنضمــام إليهــا؛

(ج)

أ
ن أ
ض
ض
ت
ـا� أو
ـدل بصــوت إيجـ ب ي
ـ� تـ ي
«الط ـراف الحــا�ة والمصوتــة» تع ـ ي الط ـراف الحــا�ة الـ ي
ســل�.
بي

المادة 3
النتاج واالستخدام أو القضاء عليه
الطالقات المقصودة من إ
تداب� لخفض إ
ي
-1

يل:
يقوم كل طرف بما ي
(أ)

-2

والدارية للقضاء عىل:
حظر و/أو اتخاذ ما يلزم من
التداب� القانونية إ
ي

إنتاجــه واســتخدامه للمــواد الكيميائيــة المدرجــة ف ي� المرفــق ألــف مــع مراعــاة أحكام
’‘1
ذلــك المرفــق؛
ـت�اده وتصديــره للمــواد الكيميائيــة المدرجــة ف ي� المرفــق ألــف وفق ـاً ألحــكام
’‘2
واسـ ي
الفقــرة  1مكــرر مــن المــادة دال؛
(ب) والحــد مــن إنتاجــه واســتخدامه للمــواد الكيميائيــة المدرجــة ف ي� المرفــق بــاء وفق ـاً ألحــكام
ذلــك المرفــق.
تداب� لكفالة:
يتخذ كل طرف ي
(أ)

أن أي مادة كيميائية مدرجة ف ي� المرفق ألف أو المرفق باء ال تُستورد إالَّ:
’‘1
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لغــرض التخلــص الســليم بيئي ـاً ،كمــا هــو منصــوص عليــه ف ي� الفقـــرة ( 1د) مــن
المــادة 6؛ أو

أو الســتخدام أو لغــرض مســموح بــه لذلــك الطــرف بموجــب المرفــق ألــف أو
’‘2
المرفــق بــاء؛
ف
العفــاء المحــدد عــى
(ب) أنــه ،بالنســبة إىل مــادة كيميائيــة مدرجــة ي� المرفــق ألــف ،يــري إ
أي إنتــاج أو اســتخدام لهــا أو إىل مــادة كيميائيــة مدرجــة ف ي� المرفــق بــاء ،يكــون الغــرض
مــن إنتاجــه أو اســتخدامه مقبــوالً ،ال تُصـ َّـدر هــذه المــادة الكيميائيــة ،مــع مراعــاة أي مــن
أ
الحــكام ذات الصلــة ف ي� الصكــوك الدوليــة للموافقــة المســبقة عــن علــم ،إال:
لغــرض التخلــص الســليم بيئي ـاً ،كمــا هـــو منصــوص عليــه ف ي� الفقــرة ( 1د) مــن
’‘1
المــادة 6؛
’‘2
’‘3

-3

أو لطــرف مســموح لــه باســتخدام هــذه المــادة الكيميائيــة بموجــب المرفــق ألــف
أو المرفــق بــاء؛
ف
أو لدولــة ليســت طرفــاً ي� هــذه االتفاقيــة قدمــت شــهادة ســنوية إىل الطــرف
المصـ ِّـدر وتتضمــن هــذه الشــهادة بيانـاً باالســتخدام المقصــود للمــادة الكيميائيــة
وبــأن الدولــة المســتوردة ،فيمــا يتعلــق بهــذه المــادة الكيميائيــة ،ت ز
تلــرم:
أ-

الب�يــة والبيئــة باتخــاذ مــا يلــزم مــن إج ـراءات لتدنيــة
بحمايــة الصحــة ش
الإطالقــات أو منعهــا؛

ب-

وباالمتثال لأحكام الفقرة  1من المادة 6؛

الثــا� مــن
ني
ج  -وباالمتثــال حســب االقتضــاء ،لأحــكام الفقــرة  2مــن الجــزء
المرفــق بــاء.
ويتضمــن االعتمــاد أيضــاً أيــة وثائــق داعمــة مالئمــة مثــل ش
الت�يعــات ،والصكــوك
الداريــة والمتعلقــة بالسياســة العامــة .ويحيــل الطــرف
التنظيميــة ،والمبــادئ التوجيهيــة إ
المصــدر شــهادة االعتمــاد إىل أ
المانــة ف� غضــون ي ن
ســت� يومــاً مــن تســلمها.
ِّ
ي
ف
العفــاءات المحــددة إلنتاجهــا
(ج) بــأن مــادة كيميائيــة مدرجــة ي� المرفــق ألــف ،لــم تَعــد إ
أ
واســتخدامها نافــذة بالنســبة لي طــرف ،ال تُصـ ّـدر مــن ذلــك الطــرف إال لغــرض التخلــص
الســليم بيئيــاً كمــا هــو منصــوص عليــه ف ي� الفقــرة ( 1د) مــن المــادة  6؛
أ
ولغـراض هــذه الفقــرة ،يشــمل مصطلــح «دولــة ليســت طرفـاً ف ي� هــذه االتفاقيــة» ،بالنســبة
(د)
إىل مــادة كيميائيــة معينــة ،أيــة دولــة أو منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي لــم توافــق
عــى أن تلـ ت ز
ـرم بهــذه االتفاقيــة فيمــا يتعلــق بتلــك المــادة الكيميائيــة.
آ
يتخــذ كل طــرف ،لديــه خطــة تنظيميــة وتقييميــة أو أكـ ثـر لمبيــدات الفــات الجديــدة أو المــواد
ـ� يُن ِّظــم ،بهــدف المنــع ،إنتــاج واســتخدام مبيــدات
الكيميائيــة الصناعيــة الجديــدة ،تدابـ يـر لـ ي
آ
ت
المعايــر
اعــاة
ر
م
مــع
ــر،
ظه
ت
الــ�
الجديــدة
الصناعيــة
الفــات الجديــدة أو المــواد الكيميائيــة
ُ
ي
ي ِ
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-4

الــواردة ف ي� الفقــرة  1مــن المرفــق دال ،خصائــص الملوثــات العضويــة الثابتــة.
يأخــذ كل طــرف لديــه خطــة تنظيميــة وتقييميــة أو أكـ ثـر لمبيــدات آ
الفــات أو المــواد الكيميائيــة ف ي�
االعتبــار ،عنــد االقتضــاء ،داخــل هــذه الخطــط ،المعايـ يـر الــواردة ف ي� الفقــرة  1مــن المرفــق دال عنــد
إج ـراء تقييمــات لمبيــدات آ
الفــات أو المــواد الكيميائيــة الصناعيــة الجــاري اســتخدامها.

-5

باســتثناء المنصــوص عليــه خالف ـاً لذلــك ف ي� هــذه االتفاقيــة ،ال تُطبــق الفقرتــان  1و 1مكــرر عــى
المختــر أو كمعيــار مرجعــي.
كميــات مــادة كيميائيــة ســوف تســتخدم ف ي� البحــث عــى نطــاق
ب

-6

يتخــذ أي طــرف حصــل عــى إعفــاء محــدد وفقـاً للمرفــق ألــف أو إعفــاء محــدد أو لغــرض مقبــول
العفــاء
وفقـاً للمرفــق بــاء التدابـ يـر المناســبة لكفالــة إتمــام أي إنتــاج أو اســتخدام بموجــب ذلــك إ
عــى نحــو يحــول دون التعــرض البـ شـري أو الطــاق ف� البيئــة أو يقلــل منهمــا إىل الحــد أ
ال ن
د�.
إ
ي
ف
ف
ت
ـ� تنطــوي عــى إطــاق متعمــد ي� البيئــة ي� ظــروف
أمــا بالنســبة إىل أوجــه االســتخدام المعفــاة الـ ي
أ
ن
الطــاق بالحــد الد� الــازم ،مــع مراعــاة أيــة معايـ يـر ومبــادئ
االســتخدام العــادي ،فيكــون ذلــك إ
توجيهيــة قابلــة للتطبيــق.

المادة 4
العفاءات المحددة
سجل إ
-1

أ
ت
ـ� لهــا إعفــاءات خاصــة مدرجــة ف ي� المرفــق ألــف
يُنشــأ بهــذا ســجل لغــرض أتحديــد الط ـراف الـ ي
ـتخدم أ
الحــكام ف� المرفــق ألــف أو المرفــق بــاء الــ�ت
ت
ـ� تسـ
أو المرفــق بــاء .وال يحـ
ي
ي
ـدد الطـراف الـ ي
وتحتفــظ أ
يجــوز أن تمارســها كل أ
المانــة بهــذا الســجل ويكــون متاحــاً للجمهــور.
الطــراف.

-2

يتضمن السجل:

-3
-4
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(أ)

العفاءات المحددة مستنسخة من المرفق ألف والمرفق باء؛
قائمة بأنواع إ

(ب)

أ
ت
ال� لها إعفاءات محددة مدرجة ف ي� المرفق ألف أو المرفق باء؛
وقائمة بالطراف ي

(ج) وقائمة بتواريخ انتهاء كل إعفاء محدد مسجل.
أ
أ
كتــا� توجهــه إىل المانــة،
يجــوز لي دولــة ،عندمــا تصبــح طرفــاً ،أن تســجل بواســطة إخطــار ب ي
ف
لواحــد أو ث
العفــاءات المحــددة المدرجــة ي� المرفــق ألــف أو المرفــق بــاء.
أكــر مــن أنــواع إ
العفــاءات المحــددة والمســجلة لطــرف مــا بعــد خمــس ســنوات مــن
تنتهــي مــدة كل إعفــاء مــن إ
بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة فيمــا يتعلــق بمــادة كيميائيــة معينــة ،مــا لــم يكــن الطــرف قــد بـ ي َّ ن
ـ� ف ي�
الســجل تاريخ ـاً أســبق أو مــا لــم يكــن قــد ُمنــح تمديــداً عم ـا ً بالفقــرة .7

-5
-6

-7

-8
-9

الطراف ف� اجتماعه أ
يبت مؤتمر أ
الول ف ي� عملية استعراضه للقيود المسجلة ف ي� السجل.
ي
يقــدم الطــرف المع ـن  ،قبــل أي اســتعراض لقيــده ف� الســجل ،تقري ـراً إىل أ
المانــة يـ بـرر اســتمرار
ي
المانــة التقريــر عــى كل أ
حاجتــه للتســجيل لذلـ يـك العفــاء .وتعمــم أ
الطـراف .ويُضطلع باســتعراض
إ
التســجيل باالســتناد إىل كل المعلومــات المتاحــة .وبنــاء عــى ذلــك ،يقــدم مؤتمــر أ
الطـراف لذلــك
الطــرف المع ـن ي مــا ي ـراه مناســباً مــن التوصيــات.
لمؤتمــر أ
الط ـراف ،بنــاء عــى طلــب مــن الطــرف المع ـن ي  ،أن يقــرر تمديــد موعــد انتهــاء إعفــاء
أ
ف
ت
ويــول مؤتمــر الطــراف ،ي� اتخــاذه لقــراره ،المراعــاة
محــدد لفــرة أقصاهــا خمــس ســنوات.
ي
أ
أ
ت
ـ� تمــر اقتصاداتهــا بمرحلــة
الواجبــة للظــروف الخاصــة للطـراف مــن البلــدان الناميــة والطـراف الـ ي
انتقــال.
أ
ف
العفــاءات المحددة
لي طــرف ،ي� أي وقــت ،أن يســحب اســمه مــن الســجل بالنســبة إىل إعفــاء مــن إ
أ
ف
الخطــار.
ـا� إىل المانــة .ويبــدأ نفــاذ االنســحاب اعتبــاراً مــن التاريــخ المحــدد ي� إ
بتوجيــه إخطــار كتـ ب ي
عندمــا ال يعــود هنــاك أي طــرف مســجال ً لنــوع معـ ي ن
العفــاءات المحــددة ،ال يســمح بتســجيل
ـ� مــن إ
أيــة أســماء جديــدة فيمــا يتعلــق بذلــك النــوع.

المادة 5
النتاج يغ� المقصود أو القضاء عليه
الطالق من إ
تداب� لخفض إ
ي

يتخــذ كل طــرف ،كحــد ن
الطــاق النـ ش ئ
ـا� عــن مصــادر ُصنعيــة ،لــكل
أد� ،التدابـ يـر التاليــة لخفــض مجمــوع إ
ف
ن
مــن المــواد الكيميائيــة المدرجــة ي� المرفــق جيــم ،بهــدف مواصلــة خفضــه إىل أد� حــد ،وحيثمــا كان ذلــك
ممكنـاً ،القضــاء عليــه بصــورة نهائيــة:
(أ)

العمــل ف� غضــون سـ ي ن
ـنت� مــن تاريــخ بــدء نفــاذ االتفاقيــة بالنســبة إليــه ،عــى وضــع خطــة
ي
عمــل أو ،حيثمــا كان مناســباً ،خطــة عمــل إقليميــة أو دون إقليميــة ومــن ثــم تنفيذهــا
بوصفهــا جــزءاً مــن خطــة التنفيــذ المحــددة ف ي� المــادة  7الراميــة إىل تحديــد ووصــف
ومعالجــة إطــاق المــواد الكيميائيــة المدرجــة ف ي� المرفــق جيــم وتيسـ يـر تنفيــذ الفق ـرات
الفرعيــة مــن (ب) إىل (ﻫ) .وتتضمــن خطــة العمــل العنــارص التاليــة:
’‘1

’‘2

الحــال والمتوقــع ،يشــمل وضــع قوائــم للمصــادر واالحتفــاظ
تقييــم للإطــاق
ي
الطــاق ،ويؤخــذ ف ي� االعتبــار فئــات المصــادر المحــددة
بهــا ،وتقدي ـرات لحــاالت إ
ف ي� المرفــق جيــم؛
تقييــم لمــدى مالءمــة قوانـ ي ن
ـ� وسياســات الطــرف فيمــا يتعلــق بــإدارة مثــل حــاالت
الطــاق هــذه؛
إ
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باالل�امــات ت
وضــع اسـ تـراتيجيات للوفــاء ت ز
الم�تبــة عــى هــذه الفقــرة ومــع مراعــاة
’‘3
التقييمــات المذكــورة ف ي� ’ ‘1و’‘2؛
اتخــاذ خطــوات لتشــجيع التعليــم ،والتدريــب ،فيمــا يتعلــق بهــذه االسـ تـراتيجيات
’‘4
والتوعيــة بشــأنها؛
إجـراء اســتعراض كل خمــس ســنوات لتلــك االسـ تـراتيجيات ولــدى نجاحهــا ف ي� الوفــاء
’‘5
باالل�امــات ت
تز
الــ� ترتبهــا هــذه الفقــرة ،وتُــدرج هــذه االســتعراضات ف ي� التقاريــر
ي
المقدمــة عمــا ً بالمــادة 51؛
ت
والتدابــر
االســراتيجيات
وضــع جــدول لتنفيــذ خطــة العمــل ،بمــا ف ي� ذلــك
’‘6
ي
المحــددة فيهــا؛
ت
ـ� يمكــن أن تحقــق برسعــة مســتوى
(ب) تعزيــز تطبيــق التدابـ يـر المتاحــة والممكنــة والعمليــة الـ ي
الطــاق أو إزالــة مصــدره؛
واقعي ـاً ومفيــداً لخفــض إ

| 12

(ج)

النهــوض بتطويــر ،وحيثمــا اع ُت بــر ذلــك مناســباً ،ت
اشــراط اســتخدام المــواد والمنتجــات
ِ
ف
والعمليــات البديلــة أو المعدلــة لمنــع تكـ ّـون وإطــاق المــواد الكيميائيــة المدرجــة ي� المرفق
الطــاق الــواردة ف ي�
جيــم ،مــع مراعــاة التوجيهــات العامــة بشــأن تدابـ يـر المنــع وخفــض إ
المرفــق جيــم ،والمبــادئ التوجيهيــة المقــرر اعتمادهــا بق ـرار مــن مؤتمــر أ
الط ـراف؛

(د)

تشــجيع ،وطبقـاً لجــدول تنفيــذ خطــة عملــه ،اشـ تـراط اســتخدام أفضــل التقنيــات المتاحــة
ت
مــن أجــل مصــادر جديــدة مــن ي ن
الــ� يكــون الطــرف قــد حددهــا
بــ� فئــات المصــادر ي
ف
ئ
ت
ز
ـد� بصفــة خاصــة عــى
بأنهــا تتطلــب مثــل هــذا إ
الجـراء ي� خطــة عملــه ،مــع ال�كـ يـر المبـ ي
فئــات المصــادر المحــددة ف� الجــزء الثـ ن
ـا� مــن المرفــق جيــم .وعــى أي حــال فــإن اشـ تـراط
ي
ي
اســتخدام أفضــل التقنيــات المتاحــة للمصــادر الجديــدة ف ي� الفئــات المدرجــة ف ي� الجــزء
ن
ـا� لذلــك المرفــق ،ســوف يبــدأ العمــل بــه عــى مراحــل ف ي� أقــرب وقــت ممكــن عملي ـاً،
الثـ ي
عــى أال يتجــاوز ذلــك أربــع ســنوات مــن بــدء نفــاذ االتفاقيــة بالنســبة لذلــك الطــرف.
وبالنســبة إىل الفئــات المحــددة ،تشــجع أ
الط ـراف اســتخدام أفضــل الممارســات البيئيــة.
ُ ِّ
وعنــد تطبيــق أفضــل التقنيــات المتاحــة وأفضــل الممارســات البيئيــة ،ينبغــي أن تضــع
أ
ف
الطــاق الــواردة ف ي�
الطـراف ي� اعتبارهــا التوجيهــات العامــة بشــأن تدابـ يـر المنــع وخفــض إ
المرفــق جيــم ،والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن أفضــل التقنيــات المتاحــة وأفضــل الممارســات
البيئيــة المقــرر اعتمادهــا بق ـرار مــن مؤتمــر أ
الط ـراف؛

(ﻫ)

القيــام ،وفقــاً لخطــة عملــه ،بتشــجيع اســتخدام أفضــل التقنيــات المتاحــة وأفضــل
الممارســات البيئيــة:
ف
ن
ـا�
’‘1
بالنســبة إىل المصــادر الحاليــة ضمــن فئــات المصــادر المحــددة ف ي� الجــزء الثـ ي
مــن المرفــق جيــم وضمــن فئــات المصــدر مثــل تلــك المدرجــة ي� الجــزء الثالــث
مــن ذلــك المرفــق؛

وبالنســبة إىل المصــادر الجديــدة ضمــن فئــات المصــادر ،مثــل تلــك المدرجــة ف ي�
’‘2
الجــزء الثالــث مــن المرفــق جيــم ت
والــ� ال يكــون الطــرف قــد تناولهــا ف ي� إطــار
ي
الفقــرة الفرعيــة (د).
عنــد تطبيــق أفضــل التقنيــات المتاحــة وأفضــل الممارســات البيئيــة ،ينبغــي أن تضــع أ
الطـراف ف ي� اعتبارهــا
الطــاق ف ي� المرفــق جيــم والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن
التوجيهــات العامــة بشــأن تدابـ يـر المنــع وخفــض إ
أفضــل التقنيــات المتاحــة وأفضــل الممارســات البيئيــة المقــرر اعتمادهــا بق ـرار مــن مؤتمــر أ
الط ـراف؛
(و)

ألغراض هذه الفقرة والمرفق جيم:
’‘1

’‘2
’‘3
’‘4
’‘5
’‘6

(ز)

تعـن «أفضــل التقنيــات المتاحــة» أكـ ثـر مرحلــة فعاليــة وتقدمـاً ف� تطــور أ
النشــطة
ي
ـ� المالءمــة العمليــة لتقنيــات معينــة ف ي� توفــر أ
وطــرق إدارتهــا ممــا يبـ ي ن
الســاس،
ي
َّ ي
الطــاق تســتهدف منــع ،وحيثمــا يكــون
مــن حيــث المبــدأ ،لفــرض قيــود عــى إ
عمــ� ،إحــداث خفــض بصــورة عامــة ف ي� إطــاق المــواد الكيميائيــة
غــر
ذلــك ي
المدرجــة ف� الجـ يـزء أ
الول مــن المرفــق جيــم وتأث�هــا عــى البيئــة ككل .ف
و� هــذا
ي
ي
ي
الخصــوص فــإن:
ت
ـ� تــم بهــا تصميــم المنشــأة
«التقنيــات» تشــمل كال ً مــن التكنولوجيــا والطريقــة الـ ي
وبناؤهــا وصيانتهــا وتشــغيلها ووقفهــا عــن العمــل؛
التقنيــات «المتاحــة» تع ـن تلــك التقنيــات الـ ت
ـ� يمكــن للمشــغل الوصــول إليهــا
وتكــون قــد طــورت عــى ينطــاق يتيــح تنفيذهــا يف� القطــاع الصناعــي ذي الصلــة �ف
ي
ي
ظــل ظــروف قابلــة للتواصــل اقتصاديــاً وتقنيــاً ،مــع مراعــاة التكاليــف والمزايــا؛
«أفضــل» تعـن أ
الكـ ثـر فعاليــة ف ي� تحقيــق مســتوى عــام رفيــع مــن الحمايــة للبيئــة
ي
ككل؛
أ
ث
ن
«أفضــل الممارســات البيئيــة» تع ـ ي تطبيــق المزيــج الكــر مالءمــة مــن تدابـ يـر
ت
واســراتيجيات الرقابــة البيئيــة؛
«مصــدر جديــد» يعـن ي أي مصــدر يبــدأ تشــييده أو إجـراء تعديــل كبـ يـر فيــه بعــد
ســنة واحــدة عــى أ
القــل مــن تاريــخ:
أ-

المع�؛
ني
بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة إىل الطرف

ب-

أو بــدء نفــاذ تعديــل للمرفــق جيــم بالنســبة إىل الطــرف المعــن ي وهنــا
يصبــح المصــدر خاضع ـ ًا لأحــكام هــذه االتفاقيــة بفضــل ذلــك التعديــل
فقــط.

يجــوز ألي طــرف أن يســتخدم قيــم حــدود الطــاق أو معايــر أ
الداء للوفــاء ت ز
بال�اماتــه
إ
ي
بالنســبة ألفضــل التقنيــات المتاحــة بموجــب هــذه الفقــرة.
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المادة 6
الطالق من المخزونات والفضالت أو القضاء عليه
لتخفيض
تداب�
إ
ي
-1

بغيــة ضمــان أن تــدار المخزونــات المكونــة مــن ،أو المحتويــة عــى ،مــواد كيميائيــة مدرجــة إمــا
ف ي� المرفــق ألــف أو المرفــق بــاء ونفايــات ،بمــا فيهــا المنتجــات والمــواد بمجــرد تحولهــا إىل نفايــات
مؤلفــة مــن ،أو مشــتملة عــى ،أو ملوثــة بمــادة كيميائيــة مدرجــة ف ي� المرفــق ألــف أو بــاء أو جيــم
ش
ـ�:
عــى نحــو يحمــي الصحــة الب�يــة والبيئــة ،يقــوم كل طــرف بمــا يـ ي
(أ)

وضع ت
اس�اتيجيات مالئمة لتحديد:
’‘1

ت
ـ� تتكــون مــن ،أو تحتــوي عــى ،المــواد الكيميائيــة المدرجــة إمــا ف ي�
المخزونــات الـ ي
المرفــق ألــف أو المرفــق بــاء؛

والمنتجــات والمــواد المســتخدمة ،والنفايــات المكونــة مــن أو المشــتملة عــى ،أو
’‘2
الملوثــة بمــادة كيميائيــة مدرجــة ف ي� أي مــن المرفقــات ألــف أو بــاء أو جيــم؛
ت
ـ� تتكــون مــن ،أو تشــتمل عــى،
(ب) العمــل ،بقــدر إ
المــكان عمليـا فً ،عــى تحديــد المخزونــات الـ ي
ت
مــواد كيميائيــة مدرجــة إمــا ي� المرفــق ألــف أو المرفــق بــاء عــى أســاس االســراتيجيات
المشــار إليهــا ف ي� الفقــرة الفرعيــة (أ)؛
(ج) إدارة المخزونــات ،حســب االقتضــاء ،بطريقــة مأمونــة وكــفء وســليمة بيئياً .أمــا المخزونات
مــن المــواد الكيميائيــة المدرجــة إمــا ف ي� المرفــق ألــف أو المرفــق بــاء ،بعــد التوقــف عــن
الســماح باســتخدامها وفق ـاً ألي إعفــاء محــدد وارد ف ي� المرفــق ألــف أو أي إعفــاء محــدد أو
لغــرض مقبــول منصــوص عليــه ف ي� المرفــق بــاء ،باســتثناء المخزونــات المســموح بتصديرهــا
وفق ـاً للفقــرة  2مــن المــادة  ،3تعتـ بـر نفايــات وتــدار وفق ـاً للفقــرة الفرعيــة (د)؛
ت
ـ� تكفــل أن هــذه النفايــات ،بمــا فيهــا منتجــات ومــواد عنــد
(د) اتخــاذ التدابـ يـر المناســبة الـ ي
ص�ورتهــا نفايــات:
ي
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’‘1

يتم تناولها وجمعها ونقلها وخزنها بصورة سليمة بيئياً؛

’‘2

ويتــم التخلــص منهــا بطريقــة تدمِّ ــر محتــوى الملــوث العضــوي الثابــت أو
تحوِّلــه بصــورة دائمــة بحيــث ال تظهــر عليــه خصائــص الملوثــات العضوية
الثابتــة ،أو التخلــص منــه بطريقــة ســليمة بيئيـ ًا عندمــا ال يمثــل التدمـ يـر أو
التحويــل الدائــم الخيــار المفضــل بيئيـ ًا أو عندمــا يكــون محتــوى الملــوث
والمعايــر والمبــادئ التوجيهيــة
ي
الثابــت منخفضــاً ،مــع مراعــاة القواعــد
ـ� قــد توضــع عمـ ًا بالفقــرة  2والنظــم العالمية
الدوليــة ،بمــا فيهــا تلــك الـ ت ي
ـ� تحكــم إدارة النفايــات الخطــرة؛
والإقليميــة ذات الصلــة الـ ت ي

-2

’‘3

ـ� قــد تــؤدي إىل االســتعادة
وال يُســمح بإخضاعهــا لعمليــات التخلــص الـ ت ي
ـا� أو أوجــه
أو إعــادة التدويــر أو االســتصالح أو إعــادة االســتخدام المبـ ش
االســتخدام البديلــة للملوثــات العضويــة الثابتــة؛

’‘4

وال يتــم نقلهــا عـ بـر الحــدود الدوليــة دون أن تؤخــذ ف ي� االعتبــار القواعــد
والمعايــر والمبــادئ التوجيهيــة ذات الصلــة؛
ي

(ﻫ) الســعي إىل وضــع اسـ تـراتيجيات مالئمــة لتحديــد المواقــع الملوثــة بمــواد كيميائيــة مدرجــة
ف
الصــاح
ي� المرفقــات ألــف أو بــاء أو جيــم .وإذ اضطلــع بإصــاح هــذه المواقــع ،تــم هــذا إ
عــى نحــو ســليم بيئي ـاً.
يتعــاون مؤتمــر أ
الطـراف عــن كثــب مــع الهيئــات المختصــة المنشــأة بموجــب اتفاقيــة بــازل بشــأن
التحكــم ف ي� نقــل النفايــات الخطــرة والتخلــص منهــا عـ بـر الحــدود مــن أجــل جملــة أمــور منهــا:
(أ)
(ب)
(ج)

التدمــر والتحويــل الدائــم الالزمــة لكفالــة عــدم ظهــور خصائــص
تحديــد مســتويات
ي
ف
الملوثــات العضويــة الثابتــة وفــق المحــدد ي� الفقــرة  1مــن المرفــق دال؛
ت
ال� يَ َر ْون أنها تشكل التخلص السليم بيئياً المشار إليه أعاله؛
وتحديد الطرق ي
والعمــل عــى تحديـــد مســتويات تركـ ي ز
ـر المـــواد الكيميائيــة المدرجــة ف ي� المرفقــات ألــف وباء
وجيــم مـــن أجـــل تحديـــد المحتــوى المنخفــض مــن الملوثـــات العضويــة الثابتــة المشــار
إليــه ف ي� الفقــرة ( 1د) ’.‘2

المادة 7
خطط التنفيذ
-1

يل:
يقوم كل طرف بما ي
(أ)
(ب)

-2

وضع خطة لتنفيذ ت ز
ال�اماته بموجب هذه االتفاقية؛
وإحالــة خطــة التنفيــذ الخاصــة بــه إىل مؤتمــر أ
الطـراف ف� غضــون سـ ي ن
ـنت� مــن تاريــخ بــدء
ي
نفــاذ هــذه االتفاقيــة بالنســبة إليــه؛

(ج) واســتعراض واســتكمال حســب االقتضــاء خطــة التنفيــذ الخاصــة بــه عــى أســاس دوري
وعــى نحــو يحــدده قــرار لمؤتمــر أ
الطــراف.
تتعــاون أ
الطــراف إمــا ش
القليميــة
والقليميــة ودون إ
مبــا�ة أو عــن طريــق المنظمــات العالميــة إ
ف
حســبما يكــون مالئمــاً ،وتتشــاور مــع أصحــاب المصلحــة عــى الصعيــد الوطــن ي  ،بمــا ي� ذلــك
المجموعــات النســائية والمجموعــات العاملــة ف� مجــال صحــة أ
الطفــال ،لتيسـ يـر وضــع وتنفيــذ
ي
واســتكمال خطــط التنفيــذ لديهــا.
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-3

تســعى أ
الط ـراف إىل اســتخدام ،وعنــد الـ ضـرورة وضــع الوســائل الكفيلــة بإدمــاج خطــط التنفيــذ
الوطنيــة للملوثــات العضويــة الثابتــة ف ي� اسـ تـراتيجيات التنميــة المســتدامة الخاصــة بهــا حيثمــا كان
ذلــك مناســباً.

المادة 8
إدراج المواد الكيميائية ف ي� المرفقات ألف وباء وجيم
-1

-2

مق�ح ـاً إىل أ
يجــوز ألي طــرف أن يقــدم ت
المانــة بــإدراج مــادة كيميائيــة ف ي� المرفقــات ألــف و/أو بــاء
و/أو جيــم .ويتضمــن المقـ تـرح المعلومــات المحــددة ف ي� المرفــق دال .ويجــوز ألطـراف أخــرى و/أو
أ
المانــة مســاعدة الطــرف ف ي� تقديــم المقـ تـرح.
تتحقــق أ
المانــة ممــا إذا كان المقـ تـرح يتضمــن المعلومــات المحــددة ف ي� المرفــق دال .فــإذا اقتنعــت
أ
المانــة بــأن المقـ تـرح يتضمــن تلــك المعلومــات ،قامــت بإحالتــه إىل لجنــة اســتعراض الملوثــات

-3

العضويــة الثابتــة.
ف
تقــوم اللجنــة بدراســة المقـ تـرح وتطبيــق معايـ يـر الفــرز المحــددة ي� المرفــق دال بطريقــة مرنــة
تكامــ� ومتــوازن.
وشــفافة آخــذة ف ي� االعتبــار كل المعلومــات المقدمــة عــى نحــو
ي

–4

إذا قررت اللجنة:
(أ)

-5

-6
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أنهــا مقتنعــة بــأن معايــر الفــرز قــد اســتوفيت ،قامــت عــن طريــق أ
المانــة بإتاحــة المقـ تـرح
ي
والتقييــم الــذي أجرتــه اللجنــة لجميــع أ
الطــراف والمر ي ن
اقبــ� وبدعوتهــم إىل تقديــم
المعلومــات المبينــة ف ي� المرفــق هــاء؛

(ب) أنهــا غــر مقتنعــة بــأن معايــر الفــرز قــد اس ـتوفيت ،قامــت عــن طريــق أ
المانــة بإبــاغ
ي
ي
ُ
أ
جميــع أ
الط ـراف والمراقبـ ي ن
ـ� بذلــك ،وبإتاحــة المقـ تـرح وتقييــم اللجنــة لجميــع الط ـراف،
ت
المقــرح جانبــاً.
ويطــرح
ت
يجــوز ألي طــرف أن يقــدم ثانيــة إىل اللجنــة مق�حـاً تكـــون اللجنـــة قـــد طرحتــه جانباً عمـا ً بالفقرة
الضافيــة
 .4وقــد يتضمــن التقديــم المعــاد أيــة شــواغل تســاور الطــرف وكذلــك بت�ي ـراً للدراســة إ
الجـراء ،بطــرح المقـ تـرح جانبـاً ،جــاز للطــرف أن
مــن جانــب اللجنــة .وإذا قامــت اللجنــة بعــد هــذا إ
يعـ تـرض عــى قـرار اللجنــة ،وينظــر مؤتمــر أ
الطـراف ف ي� المســألة ف ي� دورتــه التاليــة .ويجــوز لمؤتمــر
أ
الطـراف أن يقــرر اســتناداً إىل معايـ يـر الفــرز الــواردة ف ي� المرفــق دال ومــع أخــذ تقييــم اللجنــة وأيــة
معلومــات إضافيــة مقدمــة مــن أي طــرف أو مراقــب ف ي� االعتبــار ،أن المقـ تـرح ينبغــي أن يم ـض ي .
ف
ت
ـ� تكــون اللجنــة قــد قــررت فيهــا أن معايـ يـر الفــرز قــد اس ـ ُتوفيت ،أو قــرر مؤتمــر
ي
و� الحالــة الـ ي

-7

-8

-9

أ
الطـراف أنــه ينبغــي المـض ي ف ي� المقـ تـرح ،تعيــد اللجنــة النظــر مــرة أخــرى ف ي� المقـ تـرح ،مــع مراعــاة
أيــة معلومــات إضافيــة ذات صلــة يتــم تلقيهــا ،وتعــد مـ شـروع بيــان مخاطــر وفق ـاً للمرفــق هــاء.
المــروع لجميــع أ
ت
الطــراف والمر ي ن
ش
الــ�
وتقــوم بإتاحــة هــذا
اقبــ� وتجمــع التعليقــات التقنيــة ي
ف
أبدوهــا ،وتســتكمل بيــان المخاطــر آخــذة تلــك التعليقــات ي� االعتبــار.
إذا قررت اللجنة ،استناداً إىل بيان المخاطر الذي وضع وفقاً للمرفق هاء:
أن مــن المحتمــل أن تــؤدي المــادة الكيميائيــة نتيجــة النتقالهــا بعيــد المــدى ف ي� البيئــة،
(أ)
ش
إىل آثــار ضــارة كبـ يـرة عــى صحــة البــر و/أو البيئــة ممــا يـ بـرر اتخــاذ إج ـراء عالمــي بهــذا
ض ف
ض
ت
ن
الشــأن ،تــم المـ ي ي� المقــرح وال يحــول االفتقــار إىل اليقـ يـ� العلمــي التــام دون المـ ي
أ
أ
ف� المقـ تـرح .وتطلــب اللجنــة ،عــن طريــق المانــة معلومــات مــن جميــع الطـراف والمر ي ن
اقب�
ي
فيمــا يتعلــق باالعتبــارات المحــددة ف ي� المرفــق واو .ومــن ثــم تعــد اللجنــة تقييم ـاً إلدارة
المخاطــر يتضمــن تحلي ـا ً لتدابـ يـر المكافحــة المحتملــة بالنســبة للمــادة الكيميائيــة وفق ـاً
للمرفــق واو؛
(ب) إنــه ال ينبغــي ،اســتناداً إىل بيــان المخاطــر ،المـض ف� المقـ تـرح ،قامــت عــن طريــق أ
المانــة،
ي ي
بإتاحــة بيــان المخاطــر لجميــع أ
الط ـراف والمراقبـ ي ن
ـ� وطرحــت المقـ تـرح جانب ـاً.
بالنســبة إىل أي مقـ تـرح يُطــرح جانب ـاً عم ـا ً بالفقــرة ( 7ب) ،يجــوز لطــرف أن يطلــب مــن مؤتمــر
أ
ف
اليعــاز إىل اللجنــة بطلــب معلومــات إضافيــة مــن الطــرف مقــدم المقـ تـرح
الط ـراف أن ينظــر ي� إ
والطــراف أ
أ
لفــرة ال تتجــاوز ســنة .وبعــد تلــك ت
الخــرى ت
الفــرة وعــى أســاس أي معلومــات يتــم
أ
أ
ف
تلقيهــا ،تعيــد اللجنــة النظــر ي� المقـ تـرح عمـا ً بالفقــرة  6عــى أن يحــدد مؤتمــر الطـراف الولويــة.
الج ـراء ،جــاز للطــرف أن يطعــن ف ي� ق ـرار
فــإذا طرحــت اللجنــة المقـ تـرح جانب ـاً بعــد اتبــاع هــذا إ
أ
اللجنــة ،ويقــوم مؤتمــر أ
الط ـراف ببحــث المســألة ف ي� دورتــه التاليــة .ولمؤتمــر الط ـراف أن يقــرر،
اســتناداً إىل بيــان المخاطــر المعــد وفق ـاً للمرفــق هــاء ومــع مراعــاة تقييــم اللجنــة وأي معلومــات
إضافيــة يقدمهــا أي طــرف أو مراقــب ،الم ـض ف� المقـ تـرح .فــإذا قــرر مؤتمــر أ
الط ـراف الم ـض ي ف ي�
ي ي
المقـ تـرح ،أعــدت اللجنــة عندئــذ تقييــم إدارة المخاطــر.
اســتناداً إىل بيـــان المخاطــر المشـــار إليــه ف ي� الفقــرة  7وتقييــم إدارة المخاطــر المشــار إليــه ف ي� الفقرة
( 7أ) أو الفقــرة  ،8تــوص اللجنــة بمــا إذا كان ينبغــي أن ينظــر مؤتمــر أ
الطــراف ف ي� إدراج المــادة
ي
الكيميائيــة ف� المرفقــات ألــف و/أو بــاء و/أو جيــم .ويقــرر مؤتمــر أ
الطــراف ،آخــذاً ف ي� االعتبــار
ي
الواجــب توصيــات اللجنــة ،بمــا ف� ذلــك أي عــدم يقـ ي ن
ـ� علمــي ،عــى نحــو تحوطــي ،مــا إذا كان
ي
ســيدرج المــادة الكيميائيــة ويحــدد تدابـ يـر الرقابــة المتصلــة بهــا ،ف ي� المرفقــات ألــف و/أو بــاء و/أو
جيــم.
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المادة 9
تبادل المعلومات
-1

بتيس� أو تنفيذ تبادل المعلومات المتصلة:
يقوم كل طرف ي
(أ)

-2
-3
-4

-5

بخفض إنتاج واستخدام وإطالق الملوثات العضوية الثابتة أو القضاء عليها؛

(ب) وبالبدائــل للملوثــات العضويــة الثابتــة ،بمــا ف ي� ذلــك المعلومــات المتعلقــة بمخاطرهــا
وكذلــك بتكاليفهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة.
أ
تتبادل أ
ش
الطراف المعلومات المشار إليها ف ي� الفقرة  1أعاله مبا�ة أو عن طريق المانة.
ين
يع� كل طرف مركز اتصال وطنياً لتبادل هذه المعلومات.
تقــوم أ
المانــة بــدور آليــة تبــادل المعلومــات بشــأن الملوثــات العضويــة الثابتــة ،بمــا فيهــا
أ
غــر
المعلومــات المقدمــة مــن الطــراف ومــن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات ي
الحكوميــة.
ألغـراض هــذه االتفاقيــة ،ال تعــد المعلومــات المتعلقــة بصحــة وســامة البـ شـر والبيئــة معلومــات
أ
ت
الــ� تتبــادل معلومــات أخــرى عمــا ً بهــذه االتفاقيــة ،أن تحمــي أيــة
رسيــة .وعــى الطــراف ي
معلومــات رسيــة عــى نحــو مــا اتفــق عليــه بصــورة متبادلــة.

المادة 10
العالم وتثقيف وتوعية الجمهور
إ
-1
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وتيس�:
يعمل كل طرف ،ف ي� حدود قدراته عىل تشجيع
ي

(أ)

إذكاء الوعــي ف ي� صفــوف واضعــي السياســات وصانعــي القـرار لديــه فيمــا يتعلــق بالملوثــات
العضويــة الثابتــة؛

(ب)

وتزويــد الجمهــور بجميــع المعلومــات المتاحــة عــن الملوثــات العضويــة الثابتــة مــع مراعــاة
الفقــرة  5مــن المــادة 9؛

(ج)

والطفــال أ
ووضــع وتنفيــذ برامــج تثقيــف وتوعيــة للجمهــور ،وبخاصــة للنســاء أ
والقــل حظـاً
مــن التعليــم ،بشــأن الملوثــات العضويــة الثابتــة وآثارهــا عــى الصحــة والبيئــة وبشــأن
بدائــل هــذه الملوثــات؛

(د)

ومشــاركة الجمهــور ف ي� التصــدي للملوثــات العضويــة الثابتــة وآثارهــا عــى الصحــة والبيئــة،
ف
ف
ن
ي
و� وضــع اســتجابات مناســبة ،بمــا ي� ذلــك توفـ يـر فــرص المســاهمة عــى الصعيــد الوطـ ي

فيمــا يتعلــق بتنفيــذ هــذه االتفاقيــة؛
(ﻫ)

-2
-3

-4

-5

وال ي ن
ين
ين
ين
ين
ين
داري�؛
والموظف�
والمرب�
والعلمي�
العامل�
وتدريب
التقني� إ

ن
الجماه�يــة عــى المسـ ي ن
(و) ووضــع وتبــادل المــواد التعليميــة ومــواد التوعيــة
ي
ـتوي� الوط ـ ي
والــدول؛
ي
ن
ين
والدول.
الوط�
المستوي�
(ز) ووضع وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية عىل
ي
ي
يكفــل كل طــرف ،ف ي� حــدود قدراتــه ،ســبل وصــول الجمهــور إىل المعلومــات العامــة المشــار إليهــا
ف ي� الفقــرة  ،1واســتكمال هــذه المعلومــات باســتمرار.
ين
ين
توفــر
تيســر
المهنيــ� عــى
والمســتعمل�
يشــجع كل طــرف ،ف ي� حــدود قدراتــه ،الصناعــة
ي
ي
المعلومــات المشــار إليهــا ف ي� الفقــرة  1عــى المســتوى الوطـن ي  ،وحســب االقتضــاء ،عىل المســتويات
والقليمــي والعالمــي.
القليمــي إ
دون إ
أ
للط ـراف ،عنــد توفـ يـر المعلومــات عــن الملوثــات العضويــة الثابتــة والبدائــل لهــا ،أن تســتخدم
كشــوف بيانــات الســامة ،والتقاريــر ،ووســائل العــام وســبل االتصــال أ
الخــرى ،وأن تنـ ش ئ
ـ� مراكــز
إ
ين
والقليمــي.
للمعلومــات عــى
المســتوي� الوطــن ي إ
ينظــر كل طــرف بعـ ي ن
ـ� العطــف ف ي� إنشــاء آليــات ،مثــل ســجل إطــاق ونقــل الملوثــات ،مــن أجــل
ونــر المعلومــات عــن تقديــرات الكميــات الســنوية مــن المــواد الكيميائيــة المدرجــة �ف
جمــع ش
ي
ت
الــ� يتــم إطالقهــا أو التخلــص منهــا.
المرفقــات ألــف أو بــاء أو جيــم ي

المادة 11
البحث والتطوير والرصد
-1

تشــجع أ
ن
الط ـراف و/أو تجــري ف� حــدود قدراتهــا ،عــى المسـ ي ن
ـدول ،مــا يناســب
ي
ـتوي� الوط ـ ي والـ ي
مــن البحــث والتطويــر والرصــد والتعــاون فيمــا يتصــل بالملوثــات العضويــة الثابتــة ،وحيــث يكــون
مناســباً ،ببدائلهــا وبالملوثــات العضويــة الثابتــة الممكنــة ،بمــا ف ي� ذلــك بشــأن:
(أ)

مصادرها وإطالقاتها ف ي� البيئة؛

(ب)

ووجودها ومستوياتها واتجاهاتها ف� ش ف
و� البيئة؛
الب� ي
ي

(ج)

ومص�ها وتحولها بيئياً؛
وانتقالها،
ي

(د)

وآثارها عىل صحة ش
الب� والبيئة؛
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-2

(ﻫ)

وتأث�اتها االجتماعية – االقتصادية والثقافية؛
ي

(و)

وخفض إطالقاتها و/أو القضاء عليها؛

(ز) ووضــع منهجيــات متســقة إلج ـراء عمليــات حــر للمصــادر المولــدة وأســاليب تحليليــة
الطالقــات.
لقيــاس مســتوى إ
أ
ف
يل:
تقوم الطراف ،عند اضطالعها بعمل بموجب الفقرة  ،1ي� حدود قدراتها ،بما ي
(أ)

أ
ال�امــج والشــبكات والمنظمــات عــى الصعيــد
دعــم وزيــادة تطويــر مــا يقتضيــه المــر مــن ب
ـدول بهــدف تحديــد وإجـراء وتقييــم وتمويــل البحــوث وجمــع البيانــات ،والرصــد ،مــع
الـ
مراعـ يـاة ض�ورة التقليــل إىل الحــد أ
ال ن
د� مــن ازدواجيــة الجهــود؛

(ب)

ودعــم الجهــود الدوليــة والوطنيــة لتعزيــز القــدرات الوطنيــة عــى إجـراء البحــوث العلميــة
ف
ت
الــ� تمــر اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقــال،
والتقنيــة وخاصــة ي� البلــدان الناميــة والبلــدان ي
ولتشــجيع الحصــول عــى البيانــات والتحليــات وتبادلهــا؛

(ج)

ومراعــاة الشــواغل واالحتياجــات ،وبصفــة خاصــة ف ي� ميــدان المــوارد الماليــة والتقنيــة،
للبلــدان الناميــة والبلــدان الـ تـ� تمــر اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقــال ،والتعــاون عــى تحسـ ي ن
ـ�
ي
ين
قدراتهــا عــى المشــاركة ف� الجهــود المشــار إليهــا ف� الفقر ي ن
الفرعيتــ� (أ) و(ب)؛
تــ�
ي
ي

(د)

واالضطــاع بأعمــال البحــوث الموجهــة نحــو التخفيــف مــن آثــار الملوثــات العضويــة
الثابتــة عــى الصحــة التناســلية؛

(ﻫ)

وإتاحــة نتائــج أنشــطة البحــث والتطويــر والرصــد المشــار إليهــا ف ي� هــذه الفقــرة لعامــة
الجمهــور ف ي� حينهــا وعــى أســاس منتظــم؛
ت
الــ�
وتشــجيع التعــاون و/أو االضطــاع بــه فيمــا يتعلــق بتخزيــن وحفــظ المعلومــات ي
يوجدهــا البحــث والتطويــر والرصــد.

(و)

المادة 12
المساعدة التقنية
-1
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أ
ف
و� الوقــت المناســب اســتجابة لطلبــات
تــدرك الط ـراف أن تقديــم المســاعدة التقنيــة المالئمــة ي
أ
أ
ت
ـاس مــن أجــل
ـ� تمــر اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقــال أمــر أسـ ي
البلــدان الناميــة الطـراف والطـراف الـ ي
تنفيــذ هــذه االتفاقيــة بنجــاح.

-2

-3

-4

-5

الطـراف أ
النيــة والمالئمــة للبلــدان الناميــة أ
الطـراف ف� توفــر المســاعدة التقنيــة آ
تتعــاون أ
وللطـراف
ي
ي
ت
ـ� تمــر اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقــال ،بغيــة مســاعدتها ،مــع مراعــاة مــا تنفــرد بــه مــن احتياجــات،
الـ ي
ت
ز
عــى تطويــر وتقويــة قدراتهــا عــى تنفيــذ ال�اماتهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة.
و� هــذا الخصــوص ،تشــمل المســاعدة التقنيــة الـ تـ� تقدمهــا البلــدان المتقدمــة النمــو أ
ف
الطـراف،
ي
ي
أ
أ
والطــراف الخــرى وفقــاً لقدراتهــا ،حســب االقتضــاء ووفــق المتفــق عليــه بصــورة متبادلــة،
المســاعدة التقنيــة ف� بنــاء القــدرات المتصلــة بتنفيــذ ت ز
االل�امــات بموجــب هــذه االتفاقيــة .ويوفــر
ي
مؤتمــر أ
الطــراف المزيــد مــن التوجيهــات ف ي� هــذا الشــأن.
تضــع أ
توفــر المســاعدة التقنيــة وتعزيــز نقــل
الطــراف ،حســب االقتضــاء ،ترتيبــات لغــرض
ي
أ
أ
ت
ـ� تمــر اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقــال فيمــا
التكنولوجيــا إىل البلــدان الناميــة الط ـراف والط ـراف الـ ي
ت
يتصــل بتنفيــذ هــذه االتفاقيــة .وتشــمل هــذه ال�تيبــات مراكــز إقليميــة ودون إقليميــة لبنــاء
أ
أ
ت
ـ� تمــر اقتصاداتهــا
القــدرات ونقــل فالتكنولوجيــا لمســاعدة البلــدان الناميــة الطـراف والطـراف الـ أ ي
بمرحلــة انتقــال � الوفــاء ت ز
بال�اماتهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة .ويوفــر مؤتمــر الطـراف المزيــد مــن
ي
التوجيهــات ف ي� هــذا الشــأن.
ف� ســياق هــذه المــادة ،تأخــذ أ
الط ـراف ف ي� االعتبــار الكامــل الحاجــات المحــددة والحالــة الخاصــة
ي
الصغــرةالناميــة ف ي� إجراءاتهــاالمتعلقــةبالمســاعدةالتقنيــة.
ألقــلالبلــداننمــواًوللــدولالجزريــة
ي

المادة
الموارد 13آ
والليات المالية
–1

-2

-3

ف
ـال والحوافــز الماليــة فيمــا يتعلــق
يتعهــد كل طــرف بــأن يقــدم ،ي� حــدود قدراتــه ،الدعــم المـ ي
أ
ت
الــ� يُقصــد بهــا تحقيــق هــدف هــذه االتفاقيــة وفقــاً لخططــه وأولوياتــه
بالنشــطة الوطنيــة ي
وبرامجــه الوطنيــة.
توفــر البلــدان المتقدمــة النمــو أ
الط ـراف مــوارد ماليــة جديــدة وإضافيــة لتمكـ ي ن
ـ� البلــدان الناميــة
أ
أ
ت
الضافيــة
ـ� تمــر اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقــال مــن مواجهــة كامــل التكاليــف إ
الط ـراف والط ـراف الـ ي
ت
بال�اماتهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة وفــق المتفــق عليــه ي ن
الــ� تفــي ت ز
بــ� طــرف
ي
لتدابــر التنفيــذ ي
أ
أ
آ
ف
ف
مســتفيد وكيــان يشـ تـرك ي� الليــة الموصوفــة ي� الفقــرة  .6ويجــوز للطـراف الخــرى أن توفــر ،عــى
أســاس طوعــي ووفقـاً لقدراتهــا ،مثــل هــذه المــوارد الماليــة .وينبغــي أيضـاً تشــجيع المســاهمات
االل�امــات الحاجــة إىل تدفــق أ
مــن مصــادر أخــرى .وتراعــى ف� تنفيــذ هــذه ت ز
المــوال بشــكل كاف
ي
العبــاء فيمــا بـ ن أ
و� حينــه وأهميــة تقاســم أ
ف
المت�عــة.
ـ� الط ـراف ب
ي
ومنتظــم ي
وللطـراف أ
الطـراف ،أ
يجــوز أيضـاً للبلــدان المتقدمــة النمــو أ
الخــرى وفقـاً لقدراتهــا ووفقـاً لخططهــا
وأولوياتهــا وبرامجهــا الوطنيــة ،أن توفــر المــوارد الماليــة ،ويجــوز للبلــدان الناميــة أ
الطــراف
أ
ت
ـ� تمــر اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقــال ،أن تســتفيد مــن هــذه المــوارد الماليــة للمســاعدة
وللطـراف الـ ي
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-4

-5
-6

-7

ف� قيامهــا بتنفيــذ هــذه االتفاقيــة ،وذلــك مــن خــال القنــوات أو المصــادر أ
الخــرى الثنائيــة
ي
والقليميــة ومتعــددة أ
الطــراف.
إ
يتوقــف مــدى فعاليــة تنفيــذ البلــدان الناميــة أ
الط ـراف ت ز
الل�اماتهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة عــى
فعاليــة تنفيــذ البلــدان المتقدمــة النمــو أ
ت
ز
الطـراف الل�اماتهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة فيمــا يتصــل
ف
بالمــوارد الماليــة والمســاعدة التقنيــة ونقــل التكنولوجيــا .ويؤخــذ ي� كامــل االعتبــار أن التنميــة
المســتدامت� واســتئصال الفقــر هــي أوىل أ
ين
الولويــات الغالبــة للبلــدان
االقتصاديــة واالجتماعيــة
الناميــة أ
ش
الط ـراف ،مــع إيــاء المراعــاة الواجبــة للحاجــة إىل حمايــة الصحــة الب�يــة والبيئــة.
أ
ف
ت
ـ� تنفــرد بهــا أقــل
تأخــذ الط ـراف ي� االعتبــار الكامــل الحاجــات المحــددة ف والحالــة الخاصــة الـ ي
الصغــرة الناميــة ،ي� إجراءاتهــا المتعلقــة بالتمويــل.
البلــدان نمــواً ،والــدول الجزريــة
ي
أ
وتحــدد ،بموجــب هــذا ،آليــة لتوفـ يـر المــوارد الماليــة الكافيــة والمســتدامة للبلــدان الناميــة الطراف
أ
والطــراف ت
تســاهل
الــ� تمــر اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقــال عــى أســاس الهبــة أو عــى أســاس
ي
ي
الليــة تحــت ســلطة وتوجيــه مؤتمــر أ
للمســاعدة ف� قيامهــا بتنفيــذ االتفاقيــة .وتعمــل آ
الط ـراف،
ي
حســب االقتضــاء ،وتكــون مســؤولة أمامــه ألغــراض هــذه االتفاقيــة .ويــوكل تشــغيلها إىل كيــان
أكــر ،بمــا ف� ذلــك الكيانــات الدوليــة القائمــة ،وفــق مــا يقــرره مؤتمــر أ
أو ث
الطــراف .ويمكــن أن
ي
أ
آ
والقليميــة
تشــمل الليــة أيضـاً كيانــات أخــرى تقــدم المســاعدة الماليــة والتقنيــة متعــددة الطـراف إ
للليــة إضافــة إىل التحويــات الماليــة أ
والثنائيــة .وتكــون المســاهمات المقدمــة آ
الخــرى إىل البلــدان
الط ـراف أ
الناميــة أ
ف
والط ـراف الـ تـ� تمــر اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقــال ،كمــا هــو مبـ ي ن
ـ� ي� الفقــرة ،2
ي
ووفق ـاً لهــا.
أ
ف
عمـا ً بأهــداف هــذه االتفاقيــة وبالفقــرة  ،6يعتمــد مؤتمــر الطـراف ي� أول اجتمــاع لــه التوجيهــات
الليــة بهــا ويتفــق مــع الكيــان أو الكيانــات المشـ تـركة ف� آ
المناســبة المقــرر تزويــد آ
الليــة الماليــة عــى
ي
ـ�:
ترتيبــات إلعمــال تلــك التوجيهــات .وتتنــاول التوجيهــات ،ضمــن جملــة أمــور ،مــا يـ ي
ف
ال�نامــج ،وكذلــك ف ي� معايـ يـر ومبــادئ
(أ)
البــت ي� السياســة العامــة إ
والسـ تـراتيجية وأولويــات ب
أ
توجيهيــة مفصلــة وواضحــة مــن أجــل الهليــة للحصــول عــى المــوارد المالية واســتخدامها،
بمــا ف ي� ذلــك الرصــد والتقييــم عــى أســاس منتظــم لهــذا االســتخدام؛
(ب) وقيــام الكيــان أو الكيانــات بتقديــم تقاريــر منتظمــة إىل مؤتمــر أ
الطــراف عــن كفايــة
واســتدامة التمويــل أ
للنشــطة المتصلــة بتنفيــذ االتفاقيــة؛
ت
وال�ويج ل ُن ُهج وآليات وترتيبات التمويل متعدد المصادر؛
(ج)
(د)
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وطرائــق للقيــام ،عــى نحــو يمكــن التكهــن بــه وتحديــده ،بتعيـ ي ن
ـ� مبلــغ التمويــل الــازم
والمتــاح لتنفيــذ هــذه االتفاقيــة ،مــع مراعــاة أن القضــاء عــى الملوثــات العضويــة الثابتــة
ت
ش
ـ� يُســتعرض بموجبهــا ذلــك المبلــغ
عــى مراحــل يتطلــب تموي ـا ً متواص ـاً ،والــروط الـ ي
دوري ـاً؛

-8

الطــراف المهتمــة أ
(ﻫ) وطرائــق تقديــم المســاعدة إىل أ
بالمــر ف ي� تقييــم االحتياجــات،
والمعلومــات عــن مصــادر أ
المــوال المتاحــة ،وعــن أنمــاط التمويــل بغيــة تيسـ يـر التنســيق
فيمــا بينهــا.
يســتعرض مؤتمــر أ
الطـراف ف� موعــد ال يتجــاوز اجتماعــه الثـ ن
ـا� وعــى أســاس منتظــم بعــد ذلــك،
ي
ي
فعاليــة آ
الليــة المنشــأة بموجــب هــذه المــادة ،وقدرتهــا عــى تلبيــة االحتياجــات المتغـ يـرة للبلــدان
أ
أ
ت
ـ� تمــر اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقـــال .والمعايـ يـر والتوجيهــات المشــار
الناميـ فـة الطـراف والطـراف الـ ي
ت
ـ� أوكل إليهــا
إليهــا ي�
الفقــرة  ،7ومســتوى التمويــل وكذلــك فعاليــة أداء الكيانــات المؤسســية الـ ي
آ
ً
الجـراء المالئــم ،إذا لــزم،
تشــغيل الليــة الماليــة .ويتخــذ المؤتمــر ،اســتنادا إىل هــذا االســتعراض ،إ
ـ� فعاليــة آ
لتحسـ ي ن
الليــة ،بمــا ف ي� ذلــك إصــدار توصيــات وتوجيهــات بشــأن تدابـ يـر لكفالــة التمويــل
أ
ف
ـكا� والمســتدام للوفــاء باحتياجــات الط ـراف.
الـ ي

المادة 14
ت
ال�تيبات المالية المؤقتة
ـ� لمرفــق البيئــة العالميــة ،المشــغَّ ل وفق ـاً لصــك تأســيس مرفــق البيئــة العالميــة
يكــون الهيــكل المؤسـ ي
آ
ف
ـ� الــذي تعهــد إليــه عمليــات الليــة الماليــة المشــار إليهــا ي� المــادة ،13
المعــاد تشــكيله ،الكيــان الرئيـ ي
ـدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة وأول اجتمــاع لمؤتمــر أ
وذلــك للفـ تـرة الفاصلــة بـ ي ن
الط ـراف ،أو حـ تـى الوقــت
ـ� بـ
أ
ن
ـيع� وفق ـاً للمــادة  .13وينبغــي أن يــؤدي
ـ� الــذي سـ ي
الــذي يقــرر فيــه مؤتمــر الط ـراف الهيــكل المؤسـ ي
تدابــر تنفيذيــة متصلــة تحديــداً
خــال
مــن
المهمــة
المؤســ� لمرفــق البيئــة العالميــة هــذه
الهيــكل
ي
ي
أ
بالملوثــات العضويــة الثابتــة ومــع مراعــاة أن المــر قــد يتطلــب ترتيبــات جديــدة لهــذا المجــال.

المادة 15
تقديم التقارير
-1
-2

يقــدم كل طــرف تقاريــر إىل مؤتمــر أ
ي ت
الــ� اتخذتهــا لتنفيــذ أحــكام هــذه
الطــراف عــن
التدابــر ي
التدابــر ف ي� تحقيــق أهــداف االتفاقيــة.
االتفاقيــة وعــن فعاليــة هــذه
ي
أ
يل:
يزود كل طرف المانة بما ي

(أ)

إجمــال كميــات إنتاجــه ووارداتــه وصادراتــه مــن كل مــن المــواد
بيانــات إحصائيــة عــن
ي
الكيميائيــة المدرجــة ف� المرفــق ألــف ف
و� المرفــق بــاء أو بتقديــم معقــول لمثــل هــذه
ي
ي
البيانــات؛

(ب)

ت
ـ� اســتورد منهــا كل مــادة مــن هــذه
وإىل الحــد الممكــن عملي ـاً ،بقائمــة بأســماء الــدول الـ ي
ت
صــدر إليهــا كال ً مــن هــذه المــواد.
الــ� َّ
المــواد والــدول ي
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-3

تقــدم التقاريــر عــى فـ تـرات دوريــة وتكــون ف� شــكل يقــرره مؤتمــر أ
الط ـراف ف ي� اجتماعــه
ي
أ
الول.

المادة 16
تقييم الفعالية
-1
-2

أ
فعاليــة هــذه االتفاقيــة بعــد انقضــاء أربــع ســنوات عــى بــدء نفاذهــا
يقيــم مؤتمــر الطــراف َ
ِّ
أ
ت
وبانتظــام بعــد ذلــك عــى فــرات يقررهــا مؤتمــر الطــراف.
الطــراف ،ف� اجتماعــه أ
يــرع مؤتمــر أ
الول ،ف� إقامــة ترتيبــات ت ز
وتيســراً لهــذا التقييــم ،ش
ل�ويــد
ي
ي
ي
ف
مقارنَــة عــن وجــود المــواد الكيميائيــة المدرجــة ي� المرفقــات ألــف وبــاء وجيــم
ـد
ـ
رص
ـات
ـ
ببيان
نفســه
َ
ف
ت
ً
وكذلــك عــن انتقالهــا ي� البيئــة إقليميــا وعالميــاً .وهــذه ال�تيبــات:

(أ)

(ب)
(ج)
-3

ينبغــي أن تنفذهــا أ
الطـراف عــى أســاس إقليمــي حيثمــا كان ذلــك مناســباً ،ووفقـاً لقدراتهــا
التقنيــة والماليــة ،مســتخدمة برامــج وآليــات الرصــد القائمــة إىل الحــد الممكــن ومعــززة
التســاوق ف ي� ال ُن ُهــج؛
تكمــل عنــد ض
الــرورة ،عــى أن تؤخــذ ف� االعتبــار االختالفــات ي ن
بــ� المناطــق
ويجــوز أن َّ
ي
القليميــة وقدراتهــا عــى تنفيــذ أنشــطة الرصــد؛
إ
وتشــمل تقديــم تقاريــر إىل مؤتمــر أ
الطـراف عــن نتائــج أنشــطة الرصــد عــى أســاس إقليمــي
أ
وعالمــي وعــى فـ تـرات يحددهــا مؤتمــر الط ـراف.

يجــري التقييــم المذكــور ف ي� الفقــرة  1عــى أســاس المعلومــات العلميــة والبيئيــة والتقنيــة
واالقتصاديــة المتاحــة ،بمــا ف ي� ذلــك:
التقارير ومعلومات الرصد أ
الخرى المقدمة عمال ً بالفقرة 2؛
(أ)
(ب)

والتقارير الوطنية المقدمة عمال ً بالمادة 15؛

(ج)

بالجراءات المقررة بموجب المادة. 17
والمعلومات عن عدم االمتثال عمال ً إ

المادة 17
عدم االمتثال

يقــوم مؤتمــر أ
الط ـراف ،ف ي� أقــرب وقــت ممكــن عملي ـاً ،بوضــع واعتمــاد تدابـ يـر وآليــات مؤسســية لتحديــد
أ
أ
ت
ـ� يثبــت عــدم امتثالهــا.
عــدم االمتثــال لحــكام هــذه االتفاقيــة ولمعاملــة الط ـراف الـ ي
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المادة 18
تسوية المنازعات
-1
-2

تســوي أ
الط ـراف أي ن ـزاع بينهــا يتعلــق بتفسـ يـر أو تطبيــق االتفاقيــة عــن طريــق التفــاوض أو مــن
أ
ت
الــ� تختارهــا.
خــال الوســائل الســلمية الخــرى ي
عنــد التصديــق عــى هــذه االتفاقيــة ،أو قبولهــا أو الموافقــة عليهــا أو االنضمــام إليهــا ،أو ف ي� أي
وقــت بعــد ذلــك ،يجــوز ألي طــرف ال يكــون منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي أن يعلــن ف ي� صــك
ـا� يُقــدم إىل الوديــع ،أنــه يعـ تـرف فيمــا يتعلــق بــأي ن ـزاع بشــأن تفسـ يـر أو تطبيــق االتفاقيــة،
كتـ ب ي
ن
ن
ـيلت� التاليتـ يـ� لتســوية المنازعــات أو بكلتيهمــا بوصفهــا ملزمــة لــه إزاء أي طــرف
بواحــدة مــن الوسـ ي
يقبــل االلـ ت ز
ـرام نفســه:

(أ)

-3
-4

التحكيــم وفقـاً للإجـراءات الـ تـ� يعتمدهــا مؤتمــر أ
الطـراف ف ي� مرفــق ،ف ي� أقــرب وقــت ممكــن
ي
عملي ـاً؛

(ب) عرض ال�نز اع عىل محكمة العدل الدولية.
ألي طــرف يكــون منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي أن يقــدم إعالن ـاً بنفــس المضمــون فيمــا
يتعلــق بالتحكيــم وفقــاً للإجــراء المشــار إليــه ف ي� الفقــرة ( 2أ).
يظــل أي إعــان يقــدم عمـا ً بالفقــرة  2أو الفقــرة  3نافــذاً حـ تـى نهايــة مدتــه وفقـاً ألحكامــه ،أو حـ تـى
ـا� بنقضــه لــدى الوديــع.
انقضــاء ثالثــة أشــهر عــى إيــداع إخطــار كتـ ب ي

	- 5ال يؤثــر انتهــاء مــدة إعــان ،أو إخطــار بالنقــض ،أو إصــدار إعــان جديــد ،بــأي طريقــة عــى دعــوى
معروضــة عــى هيئــة التحكيــم أو عــى محكمــة العــدل الدوليــة مــا لــم تتفــق أ
الط ـراف ف ي� ال ـنز اع
عــى خــاف ذلــك.
أ
ف
الجـراء أو أي إجـراء عمـا ً بالفقــرة  ،2وإذا لــم تتمكــن مــن
 - 6إذا لــم تقبــل الطـراف ي� الـنز اع نفــس إ
آ
أ
تســوية نزاعهــا ف ي� غضــون اثـن ي عـ شـر شــهراً بعــد إخطــار مــن أحــد الطـراف إىل الخــر بوجــود نـزاع
بينهمــا ،يُعــرض الــنز اع عــى لجنــة توفيــق بنــاء عــى طلــب أي طــرف ف ي� الــنز اع .وتقــدم لجنــة
الضافيــة المتصلــة بلجنــة التوفيــق ف ي� مرفــق
الجـراءات إ
التوفيــق تقريـراً يتضمــن توصيــات .وتُــدرج إ
يعتمــده مؤتمــر أ
الط ـراف ف� موعــد ال يتجــاوز موعــد انعقــاد اجتماعــه الثـ ن
ـا�.
ي
ي

19
المادة
أ
مؤتمر الطراف
-1
-2

ينشأ بموجب هذا مؤتمر أ
للطراف.
ُ
ٌ

الول لمؤتمــر أ
المــم المتحــدة للبيئــة إىل عقــد االجتمــاع أ
يدعــو المديــر التنفيــذي ل�نامــج أ
الطـراف
ب
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-3
-4
-5

ف ي� موعــد أقصــاه عــام واحــد مــن بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة .وبعــد ذلــك تعقــد االجتماعــات
العاديــة لمؤتمــر أ
الطــراف عــى ت
فــرات منتظمــة يحددهــا المؤتمــر.
تعقــد االجتماعــات غــر العاديــة لمؤتمــر أ
الطــراف ف ي� أي أوقــات أخــرى حســبما يــراه المؤتمــر
ي
الطــراف عــى أ
بــرط أن يؤيــده ثلــث أ
ض
كتــا� يقدمــه أي طــرف ،ش
القــل.
�وريــاً ،أو بنــاء عــى طلــب يب
الطـراف ويعتمــد ،بتوافــق آ
يقــر مؤتمــر أ
الراء ،ف ي� أول اجتمــاع لــه ،نظامـاً داخليـاً ونظامـاً ماليـاً لــه
الــ� تنظــم ســر عمــل أ
أ
أ
ت
المانــة.
ي
ولي هيئــة فرعيــة ،إضافــة إىل الحــكام الماليــة ي
يبقــي مؤتمــر أ
الطــراف تنفيــذ هــذه االتفاقيــة قيــد االســتعراض والتقييــم المســتمرين .ويــؤدي
ُ
المهــام ت
الــ� توكلهــا إليــه االتفاقيــة ،وتحقيقــاً لهــذه الغايــة:
ي
(أ)

-6

-7
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ينـ ش ئ
ـ� ،زيــادة عــى مقتضيــات الفقــرة  ،6أي هيئــات فرعيــة قــد يراهــا ض�وريــة لتنفيــذ
االتفاقيــة؛

(ب) ويتعــاون ،حيثمــا كان ذلــك مناســباً ،مــع المنظمــات الدوليــة والهيئــات الحكوميــة الدوليــة
وغــر الحكوميــة المختصــة؛
ي
(ج) ويســتعرض بانتظــام جميــع المعلومــات الـ تـ� توفــر أ
للط ـراف عم ـا ً بالمــادة الم بمــا ف ي�
ي
ذلــك النظــر ف ي� فعاليــة الفقــرة الفرعيــة ( 2ب) ’‘3مــن المــادة 3؛
(د) وينظــر ف ي� أي إجـراءات إضافيــة قــد تكــون ض�وريــة لتحقيــق أهــداف االتفاقيــة ،ويضطلــع
بهــا.
أ
أ
ف
ش ئ
ينــ� مؤتمــر الطــراف ،ي� اجتماعــه الول ،هيئــة فرعيــة تســمى لجنــة اســتعراض الملوثــات
أ
ف
ت
و� هــذا
ـ� توكلهــا هــذه االتفاقيــة إىل تلــك اللجنــة .ي
العضويــة الثابتــة ،لغ ـراض أداء المهــام الـ ي
الخصــوص:
يعــ� مؤتمــر أ
ين
الطــراف أعضــا َء لجنــة اســتعراض الملوثــات العضويــة الثابتــة .وتتألــف
(أ)
ف
خــراء ي� تقييــم أو إدارة المــواد الكيميائيــة تســميهم الحكومــات.
عضويــة اللجنــة مــن ب
ويُ ي ن
عــ� أعضــاء اللجنــة عــى أســاس التوزيــع الجغــر ف يا� العــادل؛
(ب) ويبت مؤتمر أ
الطراف ف ي� اختصاصات وتنظيم وعمل اللجنة؛
(ج) وتبــذل اللجنــة قصــارى جهدهــا العتمــاد توصياتهــا بتوافــق آ
الراء .فــإذا اســتنفدت كل
ف آ
آ
أخــر،
الجهــود لتوافــق الراء دون التوصــل إىل توافــق ي� الراء تعتمــد التوصيــة ،كحــل ي
أ
ض
ين
والمصوتــ�.
بأغلبيــة ثلــث ي أصــوات العضــاء الحا�يــن
أ
ف
ف
الجـراء الــوارد ي� الفقــرة الفرعيــة
يقيــم مؤتمــر الطــراف ي� اجتماعــه الثالــث باســتمرار الحاجــة إىل إ
ِّ
ف
ف
( 2ب) مــن المــادة  ،3بمــا ي� ذلــك النظــر ي� فعاليتهــا.

-8

يجــوز أن تمثــل أ
المــم المتحــدة ،ووكاالتهــا المتخصصــة ،والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ،وكذلك
أي دولــة ليســت طرفــاً ف� هــذه االتفاقيــة ،ف� اجتماعــات مؤتمــر أ
الطــراف بمر ي ن
اقبــ� .ويجــوز أن
ي
ي
يســمح بحضــور أيــة هيئــة أو وكالــة وطنيــة كانــت أو دوليــة ،حكوميــة أو غــر حكوميــة ،مؤهلــة �ف
ي
ي
المانــة برغبتهــا ف� أن تمثــل ف� أي اجتمــاع لمؤتمــر أ
مســائل تشــملها االتفاقيــة ،إذا أبلغــت أ
الطـراف
ي ُ
ي
ـا�ة عــى أ
بصفــة مراقــب ،مــا لــم يعـ تـرض عــى ذلــك ثلــث أ
الط ـراف الحـ ض
القــل .ويكــون قبــول
أ
ن
ن
ـ� الــذي يعتمــده مؤتمــر الط ـراف.
المراقبـ يـ� ومشــاركتهم خاضعـ يـ� للنظــام الداخـ ي

المادة 20
أ
المانة
-1
-2

-3

تنشأ بموجب هذا أمانة.
وتكون وظائف أ
المانة هي:
(أ)

ال�تيبــات الجتماعــات مؤتمــر أ
وضــع ت
الط ـراف وهيئاتــه الفرعيــة وتقديــم الخدمــات لهــا
حســب الطلــب؛

(ب)

الطــراف ،وال ســيما أ
وتيســر تقديــم المســاعدة ف� تنفيــذ هــذه االتفاقيــة إىل أ
الطــراف
ي
ي
أ
ت
الــ� تمــر اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقــال ،بنــاء عــى طلبهــا؛
الناميــة والطــراف ي

(ج)

وكفالة التنسيق الالزم مع أمانات الهيئات الدولية أ
الخرى ذات الصلة؛

(د)

وإعــداد تقاريــر دوريــة اســتناداً إىل المعلومــات المتلقــاة عمـا ً بالمــادة  15وغـ يـر ذلــك مــن
المعلومــات المتوافــرة ،وإتاحتهــا أ
للطــراف؛

(ﻫ)

والدخــول ،بتوجيــه عــام مــن مؤتمــر أ
ت
الطـراف ،ف� ت
ـ� قــد
ال�تيبــات إ
ي
الداريــة والتعاقديــة الـ ي
يقتضيهــا أداء وظائفهــا بفعاليــة؛

أ
أ
ف
ت
ـ�
(و) وأداء وظائــف المانــة أالخــرى المحــددة ي� هــذه االتفاقيــة وغـ يـر ذلــك مــن الوظائــف الـ ي
قــد يقررهــا مؤتمــر الطــراف.
أ
يقــوم المديــر التنفيــذي ل�نامــج أ
المــم المتحــدة للبيئــة بتأديــة وظائــف المانــة لهــذه االتفاقيــة،
ب
أ
مــا لــم يقــرر مؤتمــر أ
ض
الحــا�ة والمصوتــة ،أن يــوكل
الطــراف ،بأغلبيــة ثالثــة أربــاع الطــراف
أكــر مــن المنظمــات الدوليــة أ
وظائــف أ
المانــة إىل واحــدة أو ث
الخــرى.
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المادة 21
التعديالت عىل االتفاقية
-1
-2

-3

ألي طرف أن ت
يق�ح تعديالت عىل هذه االتفاقية.
الط ـراف .وتبلــغ أ
تعتمــد التعديــات لهــذه االتفاقيــة ف� اجتمــاع لمؤتمــر أ
المانــة نــص أي تعديــل
ُ
ي
أ
ت
ســي تق�ح فيــه اعتمــاده بســتة
مقــرح لهــذه االتفاقيــة إىل الطــراف قبــل موعــد االجتمــاع الــذي ُ
القــل .وتبلــغ أ
أشــهر عــى أ
ـ� عــى هــذه االتفاقيــة بالتعديــات ت
المانــة الموقعـ ي ن
المق�حــة ،وتبلــغ بهــا
الوديــع للعلــم.
تبــذل أ
الطـراف قصــارى جهدهــا للتوصــل إىل اتفــاق عــى أي تعديــل مقـ تـرح لهــذه االتفاقيــة بتوافق
آ
آ
الراء .فــإذا اســتنفدت كل الجهــود لتوافــق الراء دون التوصــل إىل اتفــاق ،يعتمــد التعديــل ،كحــل
أ
أخـ يـر ،بأغلبيــة ثالثــة أربــاع أصــوات الط ـراف الحـ ض
ـا�ة والمصوتــة.

-4

يرسل الوديع التعديل إىل جميع أ
الطراف للتصديق عليه أو قبوله ،أو إقراره.

-5

يتــم إخطــار الوديــع كتابــةً بالتصديــق عــى التعديــات أو إقرارهــا أو قبولهــا .ويبــدأ نفــاذ أي
تعديــل معتمــد وفقـاً للفقــرة  3بالنســبة إىل أ
الطـراف الـ تـ� قبلتــه اعتبــاراً مــن اليــوم التسـ ي ن
ـال
ـع� التـ ي
ي
لتاريــخ إيــداع صكــوك التصديــق عليــه أو قبولــه أو إق ـراره مــن ِقبــل مــا ال يقــل عــن ثالثــة أربــاع
أ
الط ـراف .وبعــد ذلــك ،يبــدأ نفــاذ التعديــل بالنســبة ألي طــرف آخــر ف� اليــوم التسـ ي ن
ـع� بعــد
ي
إيــداع ذلــك الطــرف لوثيقــة تصديقــه عــى هــذا التعديــل أو قبولــه أو إق ـراره.

المادة 22
اعتماد وتعديل المرفقات
-1
-2
-3
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تشــكل مرفقــات هــذه االتفاقيــة جــز ًءا ال يتج ـزأ منهــا ،ومــا لــم يُ َنــص رصاحــة عــى خــاف ذلــك،
تشــكل أيــة إحالــة إىل هــذه االتفاقيــة إحالــة ف ي� الوقــت ذاتــه إىل أيــة مرفقــات بهــا.
الدارية.
الجرائية أو العلمية أو التقنية أو إ
تكون أية مرفقات إضافية مقترصة عىل المسائل إ
الجراء التال عىل ت
الضافية لهذه االتفاقية واعتمادها وبدء نفاذها:
اق�اح المرفقات إ
يُطبق إ
ي
(أ)

الضافيــة لهــذه االتفاقيــة وتُعتمــد طبق ـاً للإج ـراء المنصــوص عليــه ف ي�
تُ ْقـ تـرح المرفقــات إ
الفقــرات  1و 2و 3مــن المــادة 21؛

(ب)

ف
ـا� ،الوديــع كتابــةً بذلــك ف ي� غضــون ســنة
ويخطــر أي طــرف ال يســتطيع قبــول أي مرفــق إضـ ي
ف
ـا� .ويبلــغ الوديــع ،دون تأخـ يـر،
بالبــاغ باعتمــاد المرفــق إ
مــن تاريــخ قيــام الوديــع إ
الضـ ي
أ
جميــع أ
ف
الطـراف بــأي إخطــار مــن هــذا القبيــل يتلقــاه .ويجــوز لي طــرف ي� أي وقــت ،أن

ف
ت
ـا� ،وعنــد ذلــك يبــدأ نفــاذ المرفــق
يســحب إعالنــه الســابق باالعــراض عــى أي مرفــق إضـ ي
بالنســبة لهــذا الطــرف ،وفق ـاً للفقــرة الفرعيــة (ج)؛
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ف
ـا�،
(ج) وعنــد انقضــاء ســنة واحــدة مــن تاريــخ تعميــم الوديــع للتبليــغ باعتمــاد أي مرفــق إضـ ي
أ
ت
ـ� لــم تقــدم إخطــاراً وفق ـاً ألحــكام
يصبــح المرفــق نافــذاً بالنســبة لجميــع الط ـراف الـ ي
الفقــرة الفرعيــة (ب).
يخضــع اقـ تـراح واعتمــاد وبــدء نفــاذ أي تعديــات للمرفقــات ألــف أو بــاء أو جيــم لهــذه االتفاقيــة
الج ـراءات المتبعــة ف ي� اقـ تـراح واعتمــاد وبــدء نفــاذ أي مرفقــات إضافيــة لهــذه االتفاقيــة،
لنفــس إ
باســتثناء أن أي تعديــل للمرفقــات ألــف أو بــاء أو جيــم لــن يبــدأ نفــاذه بالنســبة إىل أي طــرف أصــدر
ف
و� هــذه الحالــة يبــدأ نفــاذ
إعالنـاً يتعلــق بتعديــل لتلــك المرفقــات وفقـاً للفقــرة  4مــن المــادة  ،25ي
التعديــل بالنســبة إىل ذلــك الطــرف ف� اليــوم التسـ ي ن
ـع� مــن تاريــخ إيداعــه لصــك تصديقــه أو قبولــه
ي
أو إقـراره أو انضمامــه لذلــك التعديــل ،لــدى الوديــع.
الجراء التال عىل ت
اق�اح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديل للمرفقات دال أو هاء أو واو:
يطبق إ
ي
(أ)

ت
تق�ح التعديالت وفقاً للإجراء المنصوص عليه ف� الفقر ي ن
ت�  1و 2من المادة 21؛
ي

(ب)

الطراف القرارات بشأن أي تعديالت للمرفق دال أو هاء أو واو بتوافق آ
وتتخذ أ
الراء؛

(ج)

ويقــوم الوديــع عــى الفــور بإرســال أي قـرار بشــأن تعديــل المرفــق دال أو هــاء أو واو إىل
أ
أ
ف
حــدد ف ي� ذلــك القــرار.
الطــراف .ويبــدأ نفــاذ التعديــل بالنســبة لجميــع الطــراف ي� تاريــخ يُ َّ
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ف
ـا� ،أو أي تعديــل لمرفــق ،بتعديــل لهــذه االتفاقيــة ،فــا يبــدأ نفــاذ
إذا ارتبــط أي مرفــق إضـ ي
ف
ـا� أو التعديــل ،إال وقــت بــدء نفــاذ التعديــل لهــذه االتفاقيــة.
ذلــك المرفــق إ
الضـ ي

المادة 23
حق التصويت
-1
-2

يكون لكل طرف ف ي� هذه االتفاقية صوت واحد ،باستثناء ما هو منصوص عليه ف ي� الفقرة .2
ت
ـ�
يجــوز ألي منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي ،أن تمــارس حقهــا ف ي� التصويــت ف ي�
المســائل الـ ي
أ
تدخــل ف� نطــاق اختصاصهــا ،بإدالئهــا بعــدد مــن أ
الصــوات مســاو لعــدد الــدول العضــاء فيهــا
ي
ف
ت
ـ� تكــون أطرافـاً ف ي� هــذه االتفاقيــة .وال تمــارس هــذه المنظمــة حقهــا ي� التصويــت إذا كانــت أي
الـ ي
أ
ف
دولــة مــن الــدول العضــاء فيهــا تمــارس حقهــا ي� التصويــت ،والعكــس بالعكــس.

| 29

المادة 24
التوقيع

القليميــة للتكامــل االقتصــادي عــى هــذه االتفاقيــة ف ي�
يفتــح بــاب التوقيــع لجميــع الــدول وللمنظمــات إ
اســتكهولم ف� الفـ تـرة مــن  23أيار/مايــو  ،2001وبمقــر أ
المــم المتحــدة بنيويــورك ف ي� الفـ تـرة مــن  24أيار/مايــو
ي
 2001إىل  22أيار/مايــو .2002

المادة 25
القرار أو االنضمام
التصديق أو القبول أو إ
-1

-2

-3

-4

القليميــة
الق ـرار مــن جانــب الــدول والمنظمــات إ
تخضــع هــذه االتفاقيــة للتصديــق أو القبــول أو إ
القليميــة للتكامــل
للتكامــل االقتصــادي .ويفتــح بــاب االنضمــام إىل االتفاقيــة للــدول والمنظمــات إ
ف
ـال لتاريــخ إقفــال بــاب التوقيــع عليهــا .وتــودع صكــوك التصديــق أو القبول
االقتصــادي ي� اليــوم التـ ي
الق ـرار أو االنضمــام لــدى الوديــع.
أو إ
أي منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي تصبــح طرف ـاً ف ي� هــذه االتفاقيــة ،دون أن تكــون أي مــن
أ
ف
تز
و� حالــة
الــدول العضــاء طرفـاً فيهــا ،تصبــح مرتبطــة بجميــع أاالل�امــات الناشــئة فعــن االتفاقيــة .ي
ث
ت
ـ� تكــون واحــدة أو أكــر مــن الــدول العضــاء فيهــا طرفـاً ي� هــذه االتفاقيــة ،تتــوىل
المنظمــات الـ ي
ـدول أ
العضــاء فيهــا البــت ف� مســؤولية كـــل منهــا عــن الوفــاء ت ز
بال�اماتهــا بموجــب
المنظمــة والـ
و� هــذه الحــاالت ،ال يحــق يللمنظمــة والــدول أ
العضــاء فيهــا أن تمــارس ،معــاً ف
ف
و�
ي
االتفاقيــة .ي
الوقــت ذاتــه ،الحقــوق الناشــئة عــن االتفاقيــة.
ف
تعلــن أي منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي ي� صــك تصديقهــا ،أو قبولهــا ،أو إقرارهــا ،أو
ف
ت
ـ� تنظمهــا هــذه االتفاقيــة .كمــا تخطــر هــذه المنظمــة
انضمامهــا ،مــدى اختصاصهــا ي� أالمســائل الـ ي
الوديــع الــذي يخطــر بــدوره الط ـراف بــأي تعديــل هــام يط ـرأ عــى نطــاق اختصاصهــا.

يجــوز ألي طــرف أن يعلــن ف ي� صــك تصديقــه أو قبولــه أو إقـراره أو انضمامــه أن أي تعديــل للمرفــق
ألــف أو بــاء أو جيــم ولــن يبــدأ نفــاذه بالنســبة إليــه إال عنــد إيــداع صــك تصديقــه أو قبولــه أو
إق ـراره أو انضمامــه لذلــك التعديــل.

المادة 26
بدء النفاذ
-1
-2
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ـع� التــال لتاريــخ إيــداع الصــك الخمسـ ي ن
يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة ف� اليــوم التسـ ي ن
ـ� مــن صكــوك
ي
ي
القــرار أو االنضمــام.
التصديــق أو القبــول أو إ
أ
يبــدأ نفــاذ االتفاقيــة ،بالنســبة لي دولــة أو منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي تصــدق عــى
هــذه االتفاقيــة أو تقبلهــا أو تقرهــا أو تنضــم إليهــا ،بعــد إيــداع الصــك الخمسـ ي ن
ـ� مــن صكــوك
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القـرار أو االنضمــام ،ف� اليــوم التسـ ي ن
ـال لتاريــخ إيــداع هــذه الدولــة
التصديــق أو القبــول أو إ
ي
ـع� التـ ي
القليميــة للتكامــل االقتصــادي لصــك تصديقهــا أو إقرارهــا أو قبولهــا أو انضمامهــا.
أو المنظمــة إ
ألغـراض الفقرتـ ي ن
ـ�  1و ،2ال يعتـ بـر أي صــك مــودع مــن ِقبــل أي منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصادي،
أ
ف
ت
ـ� أودعتهــا الــدول العضــاء ي� تلــك المنظمــة.
صــكاً إضافي ـاً للصكــوك الـ ي

المادة 27
التحفظات
ال يجوز إبداء أي تحفظات عىل هذه االتفاقية.

المادة 28
االنسحاب
-1
-2

يجــوز ألي طــرف أن ينســحب ف ي� أي وقــت بعــد ثــاث ســنوات مــن تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة
ـا� إىل الوديــع.
بالنســبة لذلــك الطــرف ،وذلــك بتوجيــه إخطــار كتـ ب ي
يكــون أي انســحاب مــن هــذا القبيــل نافــذاً بانقضــاء ســنة واحــدة عــى تاريــخ اســتالم الوديــع
إلخطــار االنســحاب أو ف ي� أي تاريــخ الحــق حســبما يكــون محــدداً ف ي� إخطــار االنســحاب.

المادة 29
الوديع

م� العام أ
يكون أ
ال ي ن
للمم المتحدة هو الوديع لهذه االتفاقية.

المادة 30
حجية النصوص
وال ي ز
نجل�يــة والروســية والصينيــة والعربيــة
الســبانية إ
يــودع أصــل هــذه االتفاقيــة ،الــذي تتســاوى نصوصــه إ
ـ� العــام أ
والفرنســية ف� الحجيــة ،لــدى أ
المـ ي ن
للمــم المتحــدة.
ي
أ
ف
وإثباتاً لذلك ،قام الموقعون أدناه ،المفوضون ي� ذلك حسب الصول بالتوقيع عىل هذه االتفاقية.
والع�ين من شهر أيار/مايو ،من عام واحد بعد أ
ف
ف
ن
ال ي ن
ش
لف�.
الثا�
حررت ي� استكهولم ي� هذا اليوم ي

| 31

المرفقات
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المرفق ألف

1

الزالة
إ
الجزء أ
الول
المادة الكيميائية

1

ألدرين*
الرقم ف ي� سجل المستخلصات الكيميائية
(2-00-309 )CAS
سداس كلور حلقي الهكسان ألفا*
ي
الرقم ف ي� سجل المستخلصات الكيميائية
)CAS(6-84-319
سداس كلور حلقي الهكسان بيتا*
ي
الرقم ف ي� سجل المستخلصات الكيميائية
)CAS(7-85-319

النشاط

إعفاءات محددة

النتاج
إ

ال يوجد

2

االستخدام مبيد الطفيليات الخارجية المحل ،ومبيدات ش
الح�ات
ي

النتاج
إ

ال يوجد

االستخدام ال يوجد
النتاج
إ

ال يوجد

االستخدام ال يوجد
وفق المسموح به أ
للطراف المدرجة ف ي� السجل

كلوردين*
الرقم ف ي� سجل المستخلصات الكيميائية
(9-74-57 )CAS

الكلورديكون*
الرقم ف ي� سجل المستخلصات الكيميائية
(0-50-143 )CAS

النتاج
إ
ش
المحل ،مبيدات الح�ات،
مبيد الطفيليات الخارجية
ي
مبيدات النمل أ
البيض
االستخدام مبيدات النمل أ
ف
ن
المبا� والسدود
البيض ي�
ي
مبيدات النمل أ
ف
البيض ي� الطرق
مادة مضافة إىل لواصق الخشب الرقائقي
النتاج
إ

ال يوجد

االستخدام ال يوجد

كمــا ُعدلــت بالمقــررات  SC 10 /4 -إىل  18/4 - SCالمؤرخــة  8مايــو  2009؛  SC 3/5 -المؤرخــة  29نيســان  /أبريــل  2011؛–  SC 13 /6بتاريــخ 10
1
مايــو  2013؛  12/7-SCإىل  14/7-SCبتاريــخ  15مايــو  2015؛ و  10/8-SCإىل  12/8-SCبتاريــخ  5مايــو .2017
ن
العفــاءات المحــددة
 2يرجــى مالحظــة أنــه وفقـاً للفقــرة  9مــن المــادة  4مــن االتفاقيــة  ،عندمــا ال تكــون هنـ فـاك أطـراف مسـ فـجلة لنــوع معـ يـ� مــن إ
ت
ـ� تظهــر ي� نــص رمــادي ي� الجــدول
 ،ال يجــوز إجـراء تســجيالت جديــدة فيمــا يتعلــق بهــذه إ
العفــاءات  ،الـ ي
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المادة الكيميائية

1

ئ
الي�ث
ال�وم
إ
الثنا� الفينيل العشاري ب
ي
ف
الي�ث
( )209-BDEالموجود ي� خليط إ
ئ
ال�وم التجاري
الثنا� الفينيل العشاري ب
ي
الرقم 5-19-1163

ال�وم
الدوديكان الحلقي
السداس ب
ي

ديلدرين*
الرقم ف ي� سجل المستخلصات الكيميائية
(1-57-60 )CAS
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النشاط

إعفاءات محددة

2

عىل النحو المسموح به أ
للطراف المدرجة ف ي� السجل
النتاج
إ
ً
وفقا للجزء التاسع من هذا المرفق:
االستخدام قطع الغيار المخصصة لالستخدام ف ي� المركبات عىل
النحو ي ن
المب� ف ي� الفقرة  ٣من الجزء التاسع من هذا
المرفق؛
y yالطائر ت
ال� تطلب بشأنها الموافقة عىل النوع قبل
ات ي
كانون أ
ت
وال� تحصل عىل الموافقة
ال
ب
ول/ديسم�  ٢٠١٨ي
أ
ول/ديسم�  ،2022وقطع غيار تلك
قبل كانون ال
ب
الطائرات؛
ت
ال� تتطلب خصائص عدم القابلية
y yالمنسوجات ي
لالشتعال ،باستثناء المالبس واللعب؛
y yالمواد المضافة أ
للغطية الواقية البالستيكية
ف
والقطع البالستيكية المستخدمة ي� أجهزة التدفئة
الم�نز لية والمكاوي والمراوح والسخانات المغموسة
ت
ال� تتضمن أجزاء كهربائية أو تتالمس ش
مبا�ة مع
ي
أ
تأخ�
تلك الجزاء أو يُفرض عليها االمتثال
لمعاي� ي
ي
ت
االح�اق ،وذلك تب� ي ز
ك�ات أقل من  10ف ي� المائة من
وزن القطعة؛
y yرغوة متعدد اليوريثان ألغراض العزل ف ي� البناء.
أ
المدرجة ف ي� السجل
y yوفق ما هو مسموح به للطراف ُ
النتاج
إ
وفقاً ألحكام الجزء السابع من هذا المرفق
والبوليست�ين المشكَّل
البوليست�ين المشكَّل بالتمدد
yy
ي
ي
باالنبثاق ف
ن
المبا� وفقاً ألحكام الجزء السابع من
�
االستخدام
ي
ي
هذا المرفق
النتاج
إ

ال يوجد

االستخدام ف ي� العمليات الزراعية

المادة الكيميائية

1

إندرين*
الرقم ف ي� سجل المستخلصات الكيميائية
(8-20-72 )CAS

النشاط

إعفاءات محددة

النتاج
إ

ال يوجد

االستخدام ال يوجد
النتاج
إ

سباعي الكلور*
الرقم ف ي� سجل المستخلصات الكيميائية
(8-44-76 )CAS
ئ
ثنا� الفينيل*
سداس ب
ال�وم ي
ي
الرقم ف ي� سجل المستخلصات الكيميائية
(8-01-36355 )CAS
القص�ة السلسلة
البارافينات المكلورة
ي
أ
(اللكانات المكلورة ت
ال� تي�اوح طول
ي
سلسلتها ي ن
ب�  10و 13من ذرات الكربون)
زائدا المركبات الهيدروكربونية ذات
ت
ال� تي�اوح طول
السالسل المستقيمة ي
سلسلتها ي ن
ب�  10و 13من ذرات الكربون،
ويزيد محتواها من الكلور عىل  48ف ي�
المائة من وزنها.
فمثال يمكن أن تحتوي المواد ت
ال� ترد
ي
يل أرقام تسجيلها لدى دائرة
فيما ي
المستخلصات الكيميائية عىل بارافينات
قص�ة السلسلة:
مكلورة ي
رقم التسجيل 8-84-85535؛
رقم التسجيل 7-70-68920؛
رقم التسجيل 6-12-71011؛
رقم التسجيل 7-22-85536؛
رقم التسجيل 8-73-85681؛
رقم التسجيل 2-26-108171؛

2

ال يوجد

مبيدات النمل أ
البيض
مبيدات النمل أ
ف
البيض ي� هياكل المنازل
أ
االستخدام مبيدات النمل أ
البيض (تحت الرض)
معالجة الخشب
صناديق الكابالت تحت أ
الرضية
النتاج
إ

ال يوجد

االستخدام ال يوجد
النتاج
إ

عىل النحو المسموح به أ
للطراف المدرجة ف ي� السجل

y yالمواد المضافة ف ي� إنتاج أحزمة نقل الحركة وصناعة
المطاط الطبيعي واالصطناعي؛
y yقطع غيار السيور الناقلة ف ي� صناعات التعدين
والغابات؛
y yصناعة الجلود ،وال سيما عمليات ي ن
التلي� بالشحم؛
y yالمواد المضافة إىل زيوت التشحيم ،وال سيما ف ي�
محركات السيارات والمولدات الكهربائية ومرافق
الطاقة الريحية ،أ
ولغراض التنقيب عن النفط
االستخدام
والغاز ،وتكرير النفط إلنتاج زيت الديزل؛
لل� ي ن
y yأنابيب المصابيح الكهربائية المخصصة ت ز
ي�
الخارجي؛
y yدهانات الحماية من البلل والمواد المؤخرة ت
لالح�اق؛
y yاللواصق؛
y yمعالجة المعادن؛
الم ِّلدنات الثانوية ف ي� مادة متعدد كلور الفينيل
ُ yy
المطاطة ،باستثناء اللُّعب ومنتجات أ
الطفال.
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المادة الكيميائية

1

النشاط

إعفاءات محددة

2

وفق المسموح به أ
للطراف المدرجة ف ي� السجل

ن
التق�*
ال
إ
ندوسلفان ي
(الرقم ف ي� سجل المستخلصات الكيميائية
()7-29-115: )CAS
وآيزوم�اته ذات الصلة*
ي
آ
بحسب مركبات المحاصيل/الفات المدرجة وفقاً
ف
(الرقم ي� سجل المستخلصات الكيميائية االستخدام
أ
لحكام الجزء السادس من هذا المرفق
( 8-98-959: )CASوالرقم ف ي� سجل
المستخلصات الكيميائية (-33213: )CAS
)9-65
ئ
ال يوجد
النتاج
إ
وإث�
إث�
ثنا� الفينيل* ي
سداس ب
ي
ال�وم ي
ي
ال�وم ئ
ثنا� الفينيل*
سباعي
ب
االستخدام مواد وفقاً ألحكام الجزء الرابع من هذا المرفق
ي
وفق المسموح به أ
للطراف المدرجة ف ي� السجل
النتاج
إ
سداس كلور الب�نز ين
ي
وسيط
الكيميائية
المستخلصات
الرقم ف ي� سجل
آ
ف
االستخدام مذيب داخل ي� مبيدات الفات
(1-74-118 )CAS
2وسيط ف ي� نظام مغلق محدد الموقع
وفق ما هو مسموح به أ
للطراف المـُدرجة ف ي� السجل
إنتاج
عمال ً بأحكام الجزء الثامن من هذا المرفق
الخماس الكلور وأمالحه
الفينول
ي
الخماس الكلور ف ي� أعمدة الخدمات
استخدام الفينول
ت
ي
اته
وإس�
أ
والذرع المستعرضة عمال ً بأحكام الجزء الثامن من هذا
استخدام
المرفق
ين
ال يوجد
إنتاج
السداس الكلور
البيوتاداي�
ي
(الرقم ف ي� سجل المستخلصات
استخدام ال يوجد
الكيميائية)3-68-87 :
النتاج
إ

الليندين*
الرقم ف ي� سجل المستخلصات الكيميائية
(9-89-58 )CAS
مايركس*
الرقم ف ي� سجل المستخلصات الكيميائية
(5-85-2385 )CAS
خماس كلور الب�نز ين*
ي
الرقم ف ي� سجل المستخلصات الكيميائية
(5-393-608 )CAS
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ال يوجد
النتاج
إ
ن
�ض
ش
صيدال� لصحة الب� من أجل مكافحة قمل
مستح
ي
االستخدام
ن
الثا�
الرأس والجرب كعالج من المستوى ي

وفق المسموح به
النتاج
إ
أ
للطراف المدرجة ف ي� السجل
االستخدام مبيدات النمل أ
البيض
النتاج
إ

ال يوجد

االستخدام ال يوجد

المادة الكيميائية

1

مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور*
النفثالينات المتعددة الكلور ومنها
النفثالينات الثنائية الكلور ،والنفثالينات
الثالثية الكلور ،والنفثالينات الرباعية
الكلور ،والنفثالينات الخماسية الكلور،
والنفثالينات السداسية الكلور،
ين
والنفثال�
والنفثالينات السباعية الكلور،
ن
الثما� الكلور
ي
ئ
ثنا� الفينيل*
إث� رباعي ب
ي
ال�وم ي
ئ
ثنا� الفينيل*
وإث�
خماس ب
ي
ال�وم ي
ي
ين
توكساف�*
الرقم ف ي� سجل المستخلصات الكيميائية
(2-35-8001 )CAS

النشاط

إعفاءات محددة

2

ال يوجد
النتاج
إ
أ
ن
ً
الثا� من هذا
االستخدام المواد المستخدمة طبقا لحكام الجزء ي
المرفق
مواد وسيطة ف ي� إنتاج النفثالينات المتعددة الفلور ،بما
النتاج
إ
ن
ين
الثما� الفلور
النفثال�
فيها
ي
ين
النفثال�
إنتاج النفثالينات المتعددة الفلور ،بما فيها
االستخدام
ن
الثما� الفلور
ي
ال يوجد
النتاج
إ
أ
االستخدام مواد وفقاً لحكام الجزء الخامس من هذا المرفق
النتاج
إ

ال يوجد

االستخدام ال يوجد

مالحظات:
ف
ف
’	‘1ال تُعـ ُّـد مدرجــة ي� هــذا المرفــق أي كميــات مــن مــادة كيميائيــة توجــد ي� شــكل ملوثــات نــزرة غـ يـر
متعمــدة ف ي� المنتجــات والمــواد ،مــا لــم يحــدد خــاف ذلــك ف ي� االتفاقيــة؛
ألغ ـراض الفقــرة  2مــن المــادة  ،3ال تعتـ بـر هــذه المالحظــة إعفــاء محــدداً للإنتــاج واالســتخدام
’‘2
ف
وأي كميــات مــن مــادة كيميائيــة توجــد ي� شــكل مكونــات لمــواد مصنوعــة أو ســبق أن أصبحــت
مســتخدمة قبــل تاريــخ بــدء نفــاذ االلـ ت ز
ـرام ذي الصلــة بالنســبة لتلــك المــادة الكيميائيــة ،وبنفــس
أ
تاريخــه ال تعــد مدرجــة ف ي� هــذا المرفــق ،بـ شـرط أن يكــون الطــرف قــد أَخطــر المانــة بــأن نوع ـاً
أ
الخطــارات ف ي�
معينــاً مــن المــواد ال يــزال مســتخدماً لــدى ذلــك الطــرف .وتضــع المانــة هــذه إ
متنــاول الجمهــور.
ف
’	‘3ال تنطبــق هــذه المالحظــة عــى مــادة كيميائيــة تتبــع اســمها عالمــة نجميــة ي� عمــود المــادة
الكيميائيــة ف� الجــزء أ
تعتــر إعفــا ًء محــدداً للإنتــاج واالســتخدام
الول مــن هــذا المرفــق ،وال
ب
ي
ألغـراض الفقــرة  2مــن المــادة  .3وبمــا أنــه ال ينتظــر أن تصــل كميــات كبـ يـرة مــن المــادة الكيميائيــة
إىل البـ شـر والبيئــة أثنــاء إنتــاج واســتخدام وســيط ف ي� نظــام مغلــق محــدد الموقــع ،للطــرف ،لــدى
إخطــار أ
المانــة ،أن يســمح بإنتــاج واســتخدام كميــات مــن مــادة كيميائيــة مدرجــة ف ي� هــذا المرفــق
ف
كوســيط ف ي� نظــام مغلــق محــدد الموقــع يتحــول كيميائيـاً ي� تصنيــع مــواد كيميائيــة أخــرى ،وهــي
مــواد ال تُظهــر ،مــع أخــذ المعايـ يـر الــواردة ف ي� الفقــرة  1مــن المرفــق دال ف ي� االعتبــار ،خصائــص
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الخطــار معلومــات عــن مجمــوع إنتــاج واســتخدام
الملوثــات العضويــة الثابتــة .ويتضمــن هــذا إ
هــذه المــادة الكيميائيــة أو تقدي ـراً معقــوال ً لهــذه المعلومــات ومعلومــات تتعلــق بطبيعــة عمليــة
النظــام المغلــق محــدد الموقــع بمــا ف ي� ذلــك كميــة أي ملوثــات نــزرة غـ يـر متعمــدة وغـ يـر متحولــة
أ
ف
ئ
الجـراء ســارياً مــا لــم
ـا� .ويكــون هــذا إ
للمــادة الوليــة للملوثــات العضويــة الثابتــة ي� المنتــج النهـ ي
المانــة بإتاحــة هــذه الخطــارات لمؤتمــر أ
يحــدد خــاف ذلــك ف� هــذا المرفــق .وتقــوم أ
الط ـراف
إ
ي
النتــاج أو االســتخدام إعفــاء محــدداً للإنتــاج أو االســتخدام .ويتوقــف
وللجمهــور .وال يعتـ بـر هــذا إ
النتــاج واالســتخدام بعــد فـ تـرة  10ســنوات ،إال إذا قــدم الطــرف المعـن ي إخطــاراً جديــداً إىل
هــذا إ
أ
أ
ف
ت
ش
و� هــذه الحالــة تمــدد الفــرة لعــر ســنوات أخــرى مــا لــم يقــرر مؤتمــر الطـراف ،بعــد
المانــة ،ي
الخطــار.
النتــاج واالســتخدام ،خــاف ذلــك .ويمكــن تك ـرار إج ـراء إ
اســتعراض إ
أ
ف
ت
ـ� ســجلت إعفــاءات
’ ‘4جميــع إ
العفــاءات المحــددة ي� هــذا المرفــق يمكــن أن تتمتــع بهــا الطـر فاف الـ ي
لهــا وفقـاً للمــادة  ،4باســتثناء اســتخدام ثنائيــات الفينيــل متعــدد الكلــور ي� المــواد قيــد االســتعمال
أ
أ
ن
ت
ـداس
وفق ـاً لحــكام الجــزء الثـ ي
ـ� يجــوز لجميــع الط ـراف ممارسـ أـتها ،واســتخدام إثـ يـر سـ ي
ـا� والـ ي
ئ
ئ
ـا� الفينيــل وفق ـاً لحــكام الجــزء الرابــع مــن هــذا
ـا� الفينيــل وإثـ يـر ســباعي الـ بـروم ثنـ ي
الـ بـروم ثنـ ي
ئ
ئ
ـا� الفينيــل وفقـاً
ـاس الـ بـروم ثنـ ي
المرفــق واســتخدام إثـ يـر رباعــي الـ بـروم ثنـ ي
ـا� الفينيــل وإثـ يـر خمـ ي
لـ شـروط الجــزء الخامــس مــن هــذا المرفــق.
الندوســولفان التقـن ي (رقــم التســجيل ف ي� ســجل المســتخلصات الكيميائيــة ، )7-29-115 :أيزومراتــه ذات
‹ ‘ ›5إ
الصلــة (الرقــم ف ي� ســجل المســتخلصات الكيميائيــة ، 8-98-959 :ورقــم المســتخلصات الكيميائيــة:
الندوســلفان (رقــم التســجيل ف ي� ســجل المســتخلصات الكيميائيــة-1031 :
وك�يتــات إ
 )9-65-33213ب
 ) 8-07تــم تقييمهــا وتحديدهــا عــى أنهــا ملوثــات عضويــة ثابتــة
‹ ‘ ›6خمــاس كلوروفينــول (رقــم الســجل التجــاري ، )5-86-87 :خمــاس كلوروفـ ي ن
ـ� الصوديــوم (رقــم
ي
ي
ـاس كلوروفينيــل
ـ
خم
ـة
ـ
وخالص
ات))
ر
ـد
ـ
مونوهي
ـاره
ـ
(باعتب
و4-64-27735
2-52-131
ـاري:
ـ
التج
الســجل
ي
(الرقــم ف ي� ســجل المســتخلصات الكيميائيــة )9-94-3772 :عنــد تحديدهــا مــع منتــج التحويــل
الخمــاس الكلــور ( ، )4-21-1825 :CAS Noتــم تحديدهــا كملوثــات عضويــة ثابتــة
ي
‹	›7ال تنطبــق المالحظــة ( )1عــى كميــات مــادة كيميائيــة تحتــوي عــى عالمــة زائــد (« )»+تتبــع اســمها
ـا�» ف� الجــزء أ
ف
ئ
الول مــن هــذا الملحــق والــذي يحــدث ف� مخاليــط تب�كـ ي ز
ـرات أكـ بـر
ي
ي� العمــود «الكيميـ ي ي
مــن أو تســاوي إىل  1ف ي� المائــة مــن الــوزن
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ن
الثا�
الجزء ي
مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور
يقوم كل طرف:
(أ)

فيمــا يتعلــق بالقضــاء عــى اســتخدام المركبــات ثنائيــة الفينيــل متعــدد الكلــور الموجــودة
والوعيــة أ
ف� المعــدات (مثــل المحــوالت ،والمكثفــات ،أ
الخــرى المحتويــة عــى كميــات مــن
ي
أ
المــواد الســائلة) بحلــول عــام  ،2025رهن ـاً باســتعراض ذلــك مــن ِقبــل مؤتمــر الط ـراف،
باتخــاذ إج ـراءات وفق ـاً أ
للولويــات التاليــة:
’‘1

بــذل جهــود متســمة بالتصميــم لتحديــد ووســم ووقــف اســتخدام المعــدات
المحتويــة عــى نســبة تزيــد عــى  01ف ي� المائــة مــن المركبــات ثنائيــة الفينيــل متعــدد
الكلــور وبأحجــام تزيــد عــى  5ت
لــرات؛

’‘2

بــذل جهــود تتســم بالتصميــم لتحديــد ووســم ووقــف اســتخدام المعــدات
المحتويــة عــى مركبــات ثنائيــة الفينيــل متعــدد الكلــور تب�كـ ي ز
ـر يزيــد عــى 50ر 0ف ي�
المائــة وبأحجــام تزيــد عــى  5ت
لــرات؛

الســعي إىل تحديــد ووقــف اســتخدام المعــدات المحتويــة عــى مركبــات ثنائيــة
’‘3
الفينيــل متعــدد الكلــور تب�كـ ي ز
ـر يزيــد عــى 500ر 0ف ي� المائــة وبأحجــام تزيــد عــى 50ر0
لـ تـر.
يتمــا� مــع أ
ش
الولويــات الــواردة ف ي� الفقــرة (أ) ،بالتدابـ يـر التاليــة للتقليــل
(ب) النهــوض ،بمــا
أ
مــن حــاالت التعــرض والخطــار الناجمــة عــن اســتخدام المركبــات ثنائيــة الفينيــل متعــدد
الكلــور والتحكــم فيــه:
’‘1
’‘2
’‘3

(ج)

عــدم االســتخدام إال ف ي� معــدات ســليمة محكمــة وإال ف ي� مناطــق يمكــن فيهــا
خفــض خطــر إطالقهــا ف� البيئــة إىل الحــد أ
ال ن
د� ومعالجتــه رسيعــا؛
ي
أ
أ
ف
ز
تجه� الغذية أو العالف؛
عدم االستخدام ي� مناطق مرتبطة بإنتاج أو ي
القيــام عنــد االســتخدام ف ي� مناطــق آهلــة بالســكان وفيهــا مــدارس ومستشــفيات،
ئ
كهربــا� يمكــن أن
التدابــر المعقولــة للحمايــة مــن حــدوث خلــل
باتخــاذ كل
ي
ي
يــؤدي إىل انــدالع حريــق ،وبفحــص هــذه المعــدات بصــورة منتظمــة للكشــف عــن
احتمــاالت التــرب.

ـت�اد المعــدات المحتويــة
برغــم أحــكام الفقــرة  2مــن المــادة  ،3كفالــة عــدم تصديــر أو اسـ ي
عــى مركبــات ثنائيــة الفينيــل متعــدد الكلــور ،وفــق المـ شـروح ف ي� الفقــرة الفرعيــة (أ) ،إال
الدارة الســليمة بيئي ـاً للنفايــات؛
لغــرض إ
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(د)

باســتثناء مــا يلــزم لعمليــات الصيانــة والتصليــح ،عــدم الســماح باســتعادة ســوائل يزيــد
محتواهــا ف ي� المركبــات ثنائيــة الفينيــل متعــدد الكلــور عــى 005ر 0ف ي� المائــة لغــرض إعــادة
االســتخدام ف ي� معــدات أخــرى؛

(ﻫ)

الدارة الســليمة بيئي ـاً للســوائل
بــذل جهــود متســمة بالتصميــم مــن شــأنها أن تــؤدي إىل إ
المحتويــة عــى مركبــات الفينيــل متعــدد الكلــور والمعــدات الملوثــة بهــا والمحتويــة عــى
المركبــات ثنائيــة الفينيــل متعــدد الكلــور بمحتــوى يزيــد عــى 005ر 0ف ي� المائــة ،وفقـاً للفقــرة
 1مــن المــادة  ،6وذلــك ف ي� أقــرب وقــت ممكــن عــى أال يتجــاوز ذلــك عــام  ،2028رهنــاً
باســتعراض مؤتمــر أ
الطــراف؛

(و)

بــدال مــن المالحظــة  2ف� الجــزء أ
الول مــن هــذا المرفــق ،الســعي إىل تحديــد مــواد أخــرى
ً
ي
ف
ث
تحتــوي عــى أكــر مــن 005ر 0ي� المائــة مــن المركبــات ثنائيــة الفينيــل متعــدد الكلــور (مثــل
والغــاق المحكــم والدهانــات ) وإدارتهــا ،وفق ـاً للفقــرة 1
أغلفــة الكوابــل ،مركبــات الســد إ
مــن المــادة 6؛

(ز)

تقديــم تقريــر عــن التقــدم المحــرز ف ي� إزالــة المركبــات ثنائيــة الفينيــل متعــدد الكلــور كل
خمــس ســنوات ،عمــا ً بالمــادة 15؛

(ح)

ينظــر مؤتمــر أ
الطــراف ،حســب االقتضــاء ،ف ي� التقاريــر المذكــورة ف ي� الفقــرة الفرعيــة (ز)
ف ي� اســتعراضاته المتصلــة بالمركبــات ثنائيــة الفينيــل متعــدد الكلــور .ويســتعرض مؤتمــر
أ
الط ـراف التقــدم المحــرز ف ي� إزالــة المركبــات ثنائيــة الفينيــل متعــدد الكلــور عــى فـ تـرات
ف
خمــس ســنوات أو ،حســب االقتضــاء ،واضعــاً ي� االعتبــار تلــك التقاريــر.

الجزء الثالث
تعاريف
-1

ألغراض هذا المرفق:

(أ)
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ئ
ئ
ثنــا� الفينيــل» يعــن ي ،2
«إثــر
وإثــر ســباعي ب
ثنــا� الفينيــل ي
ســداس ب
ي
الــروم ي
الــروم ي
ي
ئ
ئ
ثنــا� الفينيــل،153 -
إثــر
(إثــر ب
ثنــا� الفينيــل ي
ســداس ب
 -’5 ،5 ،’4 ،4 ،’2ي
الــروم ي
الــروم ي
ي
ف
ـداس
الرقــم ي� ســجل المســتخلصات الكيميائيــة  )2-49-68631و ،4 ،’2،2ف  -’6 ،5 ،’4إثـ يـر سـ ي
ئ
ئ
ـا� الفينيــل  ،154 -الرقــم ي� ســجل المســتخلصات
ـا� الفينيــل (إثـ يـر الـ بـروم ثنـ ي
الـ بـروم ثنـ ي
ئ
ـا� الفينيــل (إثـ يـر
الكيميائيــة )4-15-207122 :و 6 ،’5 ،4 ،’3 ،3 ،’2 ،2إثـ يـر ســباعي الـ بـروم ثنـ ي
ئ
ـا� الفينيــل  ،175 -الرقــم ف ي� ســجل المســتخلصات الكيميائيــة،)7-22-446255 :
الـ بـروم ثنـ ي
ئ
ئ
ـا� الفينيــل
ـا� الفينيــل (إثـ يـر الـ بـروم ثنـ ي
و -6 ،’5 ،’4 ،4 ،3 ،’2 ،2إثـ يـر ســباعي الـ بـروم ثنـ ي
ســداس
إثــر
ّبــات
ك
ومر
)5-16-207122
الكيميائيــة:
  ،183الرقــم ف ي� ســجل المســتخلصاتي
ي

أ
ف
ئ
ن
ئ
ثنــا�
ثمــا� ب
ثنــا� الفينيــل الخــرى الموجــودة ي� ي
الــروم وســباعي ب
ب
الــروم ي
إثــر ي
الــروم ي
الفينيــل التجــاري.
ئ
ئ
ن
ثنــا� الفينيــل»
وإثــر
ثنــا� الفينيــل
خمــاس ب
ي
«إثــر رباعــي ب
ي
الــروم ي
الــروم ي
ي
(ب) يعــ ي
ـا� الفينيــل  ،47 -الرقــم �ف
ـا� الفينيــل (إثـ يـر الـ بـروم ثنـ ئ
- ’4،4،’2,2إثـ يـر رباعــي الـ بـروم ثنـ ئ
ي
ي
ي
الــروم ئ
ثنــا�
خمــاس
إثــر
-5,’4,4,’2,2
و
)1-43-5436
ســجل المســتخلصات الكيميائيــة:
ب
ي
ي
ي
ئ
ثنــا� الفينيــل  ،99 -الرقــم ف ي� ســجل المســتخلصات الكيميائيــة:
(إثــر ب
الفينيــل ي
الــروم ي
ـا� الفينيــل أ
الخــرى الموجــودة �ف
الثـ يـر رباعــي وخمــاس الـ بـروم ثنـ ئ
 )9-60-60348ومركبــات إ
ي
ي
ي
ئ
ثنــا� الفينيــل التجــاري.
إثــر
خمــاس ب
ي
الــروم ي
ي
ن
ـداس الـ بـروم (الرقــم
ف’’(جيم) ’’الدوديــكان الحلقــي السـ ي
ـداس الـ بـروم‘‘ يع ـ ي الدوديــكان الحلقــي السـ ي
الســداس
الحلقــي
الدوديــكان
و10،9،6،5،2،1
)4-99-25637
الكيميائيــة:
ي� ســجل دائــرة المســتخلصات
ي
الـ بـروم (الرقــم ف ي� ســجل دائــرة المســتخلصات الكيميائيــة )6-55-3194 :وآيســومراته الفراغيــة غـ يـر المرآويــة
الــروم  -ألفــا (الرقــم ف ي� ســجل دائــرة المســتخلصات
الرئيســية ،وهــي :الدوديــكان الحلقــي
الســداس ب
ي
الــروم  -بيتــا (الرقــم ف ي� ســجل دائــرة
الحلقــي
والدوديــكان
الكيميائيــة)6-50-134237 :
الســداس ب
ي
ـداس الـ بـروم  -غامــا (الرقــم ف ي� ســجل
ـ
الس
الحلقي
ـكان
ـ
والدودي
)7-51-134237
المســتخلصات الكيميائيــة:
ي
دائــرة المســتخلصات الكيميائيــة‘‘.)8-52-134237 :

الجزء الرابع
ال�وم ئ
ال�وم ئ
ثنا� الفينيل
سباعي
وإث�
الفينيل
ثنا�
سداس
إث�
ب
ي
ب
ي
ي
ي
ي
-1

أ
ت
ـداس
ـ� تحتــوي أو قــد تحتــوي عــى إثـ يـر سـ ي
يجــوز لي طــرف أن يســمح بإعــادة تدويــر المــواد الـ ي
ئ
ئ
المص َّنعــة مــن
وإثــر ســباعي ب
ثنــا� الفينيــل ي
ب
ثنــا� الفينيــل ،واســتعمال المــواد ُ
الــروم ي
الــروم ي
ئ
ـا� الفينيــل وإثـ يـر
ـ
ثن
وم
ـر
ـ
ال
ـداس
ـ
س
ـر
ـ
إث
ـى
ـ
ع
ـوي
ـ
تحت
ـد
ـ
ق
أو
ـوي
ـ
وتحت
ـا
ـ
تدويره
ـاد
ـ
المع
ـواد
ـ
الم
ب
ي
ي
ي
ســباعي الـ بـروم ثنـ ئ
ـا� الفينيــل والتخ ّلــص منهــا نهائي ـاً بـ شـرط:
ي

(أ)

أن يتــم إعــادة تدويرهــا والتخ ّلــص منهــا نهائيـاً بطريقــة ســليمة بيئيـاً وال تــؤ ّدي إىل اســتعادة
ئ
ئ
ـا� الفينيــل ألغ ـراض إعــادة
ـا� الفينيــل وإثـ يـر ســباعي الـ بـروم ثنـ ي
ـداس الـ بـروم ثنـ ي
إثـ يـر سـ ي
اســتعمالها؛

(ب)

ت
يز
ـتويات/ترك�ات
ـ� تحتــوي عــى مسـ
أن يتخــذ الطــرف خطــوات لمنــع صــادرات المــواد الـ ي
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-2

ئ
ئ
تتعــدى
ثنــا� الفينيــل
إثــر
ّ
وإثــر ســباعي ب
ثنــا� الفينيــل ي
ســداس ب
مــن ي
الــروم ي
الــروم ي
ي
ض
ا� الطــرف؛
ر
أ
داخــل
تصنيعــه
أو
اده
اســت�
أو
اســتعماله
أو
ببيعــه
المســموح
ي
ي
أ
العفاء.
(ج) أن يكون الطرف قد بلّغ المانة بعزمه عىل االستفادة من هذا إ
يقــوم مؤتمــر أ
الط ـراف ف ي� اجتماعــه العــادي الســادس وبعــده ف ي� كل اجتمــاع بعــد آخــر بتقييــم
أ
ف
ئ
ئ
ـا�
ـداس الـ بـروم ثنـ ي
التقـ ّـدم الــذي تحــرزه الطـراف ي� إنجــاز هدفهــا النهـ ي
ـا� فللقضــاء عــى إثـ يـر سـ ي
ئ
ثنــا� الفينيــل الداخــل ي� محتــوى المــواد واســتعراض اســتمرار
وإثــر ســباعي ب
الفينيــل ي
الــروم ي
أ
ف
ف
ض
العفــاء المحـ ّـدد ي� عــام 2030
د.
ـد
ـ
المح
ـاء
ـ
عف
ال
ـذا
ـ
ه
الحاجــة إىل
و� جميــع الحــوال ينقـ ي هــذا إ
إ
َّ
ي
عــى أقــى تقديــر.

الجزء الخامس
ال�وم ئ
ال�وم ئ
ثنا� الفينيل
خماس
وإث�
الفينيل
ثنا�
ب
ي
إث� رباعي ب
ي
ي
ي
ي
-1

أ
ت
ـ� تحتــوي ،أو قــد تحتــوي ،عــى إثـ يـر رباعــي
يجــوز لي طــرف الســماح بإعــادة تدويــر الســلع الـ ي
ئ
ئ
ـا� الفينيــل ،واســتخدام الســلع المصنعــة مــن
ـاس الـ بـروم ثنـ ي
الـ بـروم ثنـ ي
ـا� الفينيــل وإثـ يـر خمـ ي
ئ
ت
ـا� الفينيــل
ـ� تحتــوي ،أو قــد تحتــوي ،عــى إثـ يـر رباعــي الـ بـروم ثنـ ي
المــواد المعــاد تدويرهــا والـ ي
ئ
ثنــا� الفينيــل ،والتخلــص منهــا بصفــة نهائيــة وفــق ش
الــروط التاليــة:
وإثــر
خمــاس ب
ي
الــروم ي
ي

(أ)

ئ
ـا� بطريقــة ســليمة بيئي ـاً وال تــؤدي إىل اســتعادة
أن تتــم إعــادة التدويــر والتخلــص النهـ ي
ئ
ئ
ثنــا� الفينيــل بغــرض إعــادة
وإثــر
خمــاس ب
ثنــا� الفينيــل ي
إثــر رباعــي ب
ي
الــروم ي
الــروم ي
ي
اســتخدامهما؛

(ب)

العفــاء إىل تصديــر ســلع محتويــة عــى مســتويات/
أال يســمح الطــرف بــأن يــؤدي هــذا إ
ئ
ئ
ز
ـا� الفينيــل تتجاوز
ـاس الـ بـروم ثنـ ي
تركـ يـرات مــن إثـ يـر رباعــي الـ بـروم ثنـ ي
ـا� الفينيــل وإثـ يـر خمـ ي
ض
ا� الطــرف؛ و
مــا هــو مســموح ببيعــه داخــل أر ي
أ
ف
العفاء.
أن يكون الطرف قد أخطر المانة بنيته ي� االستفادة من هذا إ

(ج)
-2
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أ
ف
ف
ن
ـا� اجتمــاع عــادي بعــد ذلــك بتقييــم
و� كل ثـ ي
يقــوم مؤتمــر الطـراف ي� اجتماعــه العــادي الســادس ي
أ
ف
ئ
ئ
ـا�
ـا� للتخلــص مــن إثـ يـر رباعــي الـ بـروم ثنـ ي
التقــدم الــذي تحققــه الطـراف ي� إنجــاز الهــدف النهـ ي
ئ
ـا� الفينيــل الــذي تحتــوي عليــه الســلع ،واســتعراض اســتمرار
ـاس الـ بـروم ثنـ ي
الفينيــل وإثـ يـر خمـ ي
ف
العفــاء المحــدد عــى كل حــال ي� موعــد
العفــاء المحــدد .وتنتهــي مــدة هــذا إ
الحاجــة إىل هــذا إ
غايتــه .2030

الجزء السادس
ن
التق�
الندوسلفان
(الندوسلفان)
الصلة
ذات
اته
وآيزوم�
إ
إ
ي
ي

الطـراف الـ تـ� أخطــرت أ
يوقــف إنتــاج واســتخدام الندوســلفان إال فيمــا يخــص أ
المانــة ت ز
باع�امهــا إنتاجــه و/
إ
ي
الندوســلفان ف ي�
أو اســتخدامه وفقـاً للمــادة  4مــن االتفاقيــة .ويجــوز إتاحــة إعفــاءات محــددة الســتخدام إ
آ
مكافحــة آ
المحاصيل/الفــات التاليــة:
الفــات وفــق مركّبــات

المحصول

التفاح
الحمص ،البازالء االستوائية
ّ
اللوبياء ،الفول
الفلفل ،البصل ،البطاطس
بن
ال�
القطن
البامية ،الباذنجان
ن
السودا�
الفول
ي
الجوت
الذرة
المانغو
الخردل
أ
الرز
الشاي
التبغ
الطماطم
القمح

آ
الفة

ش
ح�ة المن
أ
ش
الحمص ،ثاقبات القرون
ح�ة المن ،يرقات حرشفيات الجنحة ،دودة ّ
أ
ش
ح�ة المن ،حافرة النفاق ،الذبابة البيضاء
ش
ح�ة المن ،الجاسيد
ثاقبات الثمار العنبية ،ثاقبات الساق
ح�ة المن ,دودة اللوز أ
ش
ش
المريكية ،الجاسيد ،الح�ة لفافة الورق ،دودة اللوز
�ث
ش
القرنفلية ,ح�ة ال بس ،الذبابة البيضاء
ش
المن ،العثة الماسية الظهر ،الجاسيد ،ثاقبات الثمار والسوق
ح�ة ّ

ش
ح�ة المن
يرقة بيهار المشعرة ،العنكبوت الصفراء
ش
ح�ة المن ،الثاقبة الوردية ،حافرات الساق
ذبابة الثمار ،النطاطات
ش
ح�ة المن ،ذبابة الدرنات
أ
أ
ش
ذبابة الدرنات ،ح�ة الرز ،حافرات الساق ،الجاسيد البيض
ح�ة المن ،يرقات حرشفيات أ
ش
ش
الجنحة ،الدودة الوردية ،البق الدقيقي ،ح�ات
�ض
ش
ش
الصغ�ة ،حرشفية الشاي الذارعة ،بق الشاي،
ق�ية ،الح�ة النطاطة الخ اء
ي
ال�ث بس
ح�ة المن ،ديدان براعم التبغ ش
ش
ال�قية
أ
ش
ح�ة المن ،العثة الماسية الظهر ،الجاسيد ،حافرة النفاق ،ثاقبات الثمار
والسوق ،الذبابة البيضاء
ح�ة المن ،الثاقبة الوردية ،أ
ش
الرضة

| 43

الجزء السابع
ال�وم
السداس
الحلقي
الدوديكان
ي ب
عــى كل طــرف قــام بالتســجيل إلعفــاء عمـا ً بالمــادة  ،4إلنتــاج واســتخدام الدوديــكان الحلقــي الســداس
ف
ن
ـا� ،أن يتخــذ
ـت�ين المشـكَّل بالتمديــد والبوليسـ ي
الـ بـروم مــن أجــل البوليسـ ي
ـت�ين المشـكَّل باالنبثــاق ي� المبـ ي
ت
والبوليســت�ين المشــكَّل
بالتمديــد
َّل
ك
المشــ
ين
البوليســت�
تحديــد
إمكانيــة
تكفــل
الــ�
ي
ي
ي
التدابــر الالزمــة ي
ـداس الـ بـروم بســهولة ،وذلــك بوســمه أو بغـ يـر ذلــك مــن
باالنبثــاق المحتــوي عــى الدوديــكان الحلقــي السـ ي
الوســائل طــوال دورة حياتــه

الجزء الثامن
الفينول الخماس الكلور وأمالحه ت
وإس�اته
ي
عــى كل طــرف قــام بالتســجيل للحصــول عــى إعفــاء عمـا ً بالمــادة  4مــن أجــل إنتــاج واســتخدام الفينــول
الخمــاس الكلــور ف� أعمــدة الخدمــات أ
ي �ض
ت
الــ� تضمــن
والذرع المســتعرضة أن يتخــذ
ي
التدابــر ال وريــة ي
ســهولة يتحديــد أعمــدة الخدمــات أ
الخمــاس الكلــور عــن
والذرع المســتعرضة المحتويــة عــى الفينــول
ي
طريــق الوســم أو بغـ يـر ذلــك مــن الوســائل طــوال دورات حياتهــا .ويجــب عــدم إعــادة اســتخدام المــواد
المعالجــة بالفينــول الخمــاس الكلــور ألغ ـراض أخــرى بخــاف أ
الغ ـراض المســتثناة.
ي

الجزء التاسع
ال ثي� ئ
ال�وم
إ
الثنا� الفينيل العشاري ب
ي
.1
.2

أ
ئ
ت
يُنهــى إنتــاج واســتخدام إ ث
ـ� تخطــر
اليــر الثنـ ي
ـا� الفينيــل العشــاري الـ بـروم إال بالنســبة للطـراف الـ ي
أ
المانــة ت ز
باع�امهــا إنتــاج و/أو اســتخدام هــذه المــادة وفقــاً للمــادة .4
وقــد تتــاح إعفــاءات محــددة أ
للجــزاء المخصصــة لالســتخدام ف ي� المركبــات مــن أجــل إنتــاج
ُ
ئ
ال ث
يــ�:
يــر
واســتخدام إ
الثنــا� الفينيــل العشــاري ب
ي
الــروم التجــاري ،عــى أن تقتــر عــى مــا ي

(أ)

أ
ف
ت
الــ�
الجــزاء المخصصــة لالســتخدام ي� المركبــات أالقديمــةُ ،و َّ
تعــرف بأنهــا المركبــات ي
ف
ث
توقــف إنتاجهــا بالجملــة ،بـ شـرط أن تنــدرج تلــك الجـزاء ي� فئــة واحــدة أو أكــر مــن الفئــات
التاليــة:
’‘1
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تطبيقــات مجموعــات نقــل الحركــة ومــا تحــت غطــاء المحــرك ،مثــل مجموعــة
أســاك البطاريــات ،وأســاك توصيــل البطاريــات ،وأنابيــب أجهــزة تكييــف الهــواء
المتنقلــة ،ومجموعــات نقــل الحركــة ،وبطانــات أنابيــب العــادم المتفرعــة ،وعــوازل
والســاك أ
المكونــات تحــت غطــاء المحــرك ،أ
والحزمــة تحــت غطــاء المحــرك

(أســاك المحــرك ومــا إىل ذلــك) ،ومجســات الرسعــة ،والخراطيــم ،ووحــدات
المــراوح ،ومجســات طقطقــة المحــرك؛
تطبيقــات نظــام الوقــود ،مثــل خراطيــم الوقــود ،وخزانــات الوقــود ،وخزانــات
’‘2
الوقــود تحــت هيــكل المركبــة؛
الجهــزة الناريــة والتطبيقــات الـ تـ� تتأثــر أ
أ
بالجهــزة الناريــة ،مثــل :أســاك جهــاز
’‘3
ي
تشــغيل الوســادة الهوائيــة ،وأغطية/أقمشــة المقاعــد (فقــط إذا كانــت ذات صلــة
بالوســادة الهوائيــة) ،والوســائد الهوائيــة أ
(الماميــة والجانبيــة)؛
نظــم التعليــق والتطبيقــات الداخليــة مثــل أ
بال� ي ن
الجــزاء الخاصــة ت ز
يــ� والمــواد
’‘4
الصوتيــة وأحزمــة أ
المــان.
(ب) قطــع المركبــات المحــددة ف ي� الفقـرات مــن ( 2أ) مــن ’ ‘1إىل ’ ‘4أعــاه ،وتلــك المندرجــة ضمــن فئــة أو
أكـ ثـر مــن الفئــات التاليــة:
’‘1
’‘2

’‘3

’‘4
-3
-4
-5

البالستيك المقوى (مثل لوحات التحكم أ
والجزاء الخاصة بالزينة)؛
الجــزاء الواقعــة تحــت غطــاء المحــرك أو لوحــة البيانــات (نهايــات أ
أ
الســاك
المبــر العــال وأغلفــة أ
ومجموعــات الصمامــات الكهربائيــة وأســاك تيــار أ
الســاك
ي
ي
الشــعال))؛
(أســاك شــمعة إ
وال ت
لك�ونيــة (أغطيــة البطاريــات ،ولوحــات تثبيــت
المعــدات الكهربائيــة إ
ف
البطاريــات ،وموصــات الكهربائيــة لمفاتيــح التحكــم ي� المحــرك ،ومكونــات
أق ـراص الراديــو ،ونظــم المالحــة بالســاتل ،والنظــم العالميــة لتحديــد المواقــع،
والنظــم الحاســوبية)؛
أ
أ
والبســط والبطانــات ومقاعــد الســيارات
النســجة مثــل أرضيــة صنــدوق المتعــة ُ
ال� ي ن
ومســاند الــرأس وحواجــب الشــمس ولوحــات ت ز
يــ� والســجاد.

العفــاءات المحــددة للقطــع المذكــورة ف ي� الفقــرة ( 2أ) أعــاه ف ي� نهايــة مــدة خدمــة
تنقـض ي إ
ف
المركبــات القديمــة أو ي� عــام  ،2036أيهمــا أســبق.
العفــاءات المحــددة للقطــع المذكــورة ف ي� الفقــرة ( 2ب) أعــاه ف ي� نهايــة مــدة
تنقــض ي إ
خدمــة المركبــات القديمــة أو ف ي� عــام  ،2036أيهمــا أســبق.
ت
ـ� تطلــب الموافقــة عــى النــوع لهــا
تنقـض ي إ
العفـ أـاءات المحــددة لقطــع غيــار الطائـرات الـ ي
أ
ـم� ،2022
ـم�  ،2018وتحصــل عــى الموافقــة قبــل كانــون الول/ديسـ ب
قبــل كانــون الول/ديسـ ب
وذلــك ف ي� نهايــة فـ تـرة الخدمــة لتلــك الطائ ـرات.

| 45

المرفق باء

3

التقييد

الجزء أ
الول
العفاء المحدد
اسم المادة الكيميائية النشاط 3الغرض المقبول أو إ

4

دي .دي .ت ي�
( -1,1,1ترايكلـــور – 4-2,2
اليثان
كلوروفينيل) إ
الرقم ف ي� سجل المستخلصات
الكيميائية
(3-29-50 )CAS

3
4

النتاج
إ

الغرض المقبول:
أ
ف
ن
الثا� من هذا المرفق
لالستخدام ي� مكافحة ناقالت المراض وفقاً للجزء ي
العفاءات المحددة:
إ
وسيط ف ي� إنتاج الدايكوفول
وسيط

الغرض المقبول:
أ
ن
الثا� من هذا المرفق
مكافحة ناقالت المراض وفقاً للجزء ي
العفاءات المحددة:
االستخدام إ
إنتاج الدايكوفول
وسيط

كما تم تعديله بموجب مقرر  SC 17/4 -المؤرخ  8مايو .2009
يرجــى مالحظــة أنــه وفق ـاً للفقــرة  9مــن المــادة  4مــن االتفاقيــة  ،عندمــا ال تكــون هنــاك أط ـراف مســجلة لنــوع معـ ي ن
العفــاءات
ـ� مــن إ
ف
ف
ت
الــ� تظهــر ي� نــص رمــادي ي� الجــدول
المحــددة  ،ال يجــوز إجــراء تســجيالت جديــدة فيمــا يتعلــق بهــذه إ
العفــاءات  ،ي
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العفاء المحدد
اسم المادة الكيميائية النشاط 3الغرض المقبول أو إ

4

حامض السلفونات المشبع
بالفلورو ي ن
أوكت� (الرقم
ف ي� سجل المستخلصات
الكيميائية،)1-23-1763 :
وأمالحه(أ) وفلوريد السلفونيل
المشبع بالفلورو ي ن
أوكت�
(الرقم ف ي� سجل المستخلصات
الكيميائية)7-35-307 :

النتاج
إ

الغرض المقبول:
وفقاً للجزء الثالث من المرفق ،إنتاج مواد كيميائية أخرى تستخدم من أجل
االستخدامات ال�ض ورية المذكورة أدناه ال يغ� .إنتاج لالستخدامات الواردة
أدناه
المحدد:
العفاء
إ
َّ
كما هو مسموح به أ
للطراف المدرجة ف ي� السجل
الغرض المقبول:
وفقاً للجزء الثالث من المرفق بالنسبة أ
للغراض المقبولة التالية ،أو كمادة
وسيطة ف� إنتاج مواد كيميائية ذات أ
الغراض المقبولة التالية:
ي

ئ
الضو�
y yالتصوير
ي
 yyأ
الكسية المقاومة للضوء والمانعة لالنعكاسات الضوئية والخاصة
بأشباه الموصالت
y yعامل تنميش خاص بأشباه الموصالت المركبة وبالمرشحات الخزفية
للط�ان
y yالسوائل الهيدرولية ي
ن
ن
المعد� القوي) ف ي� نظم الدائرة المغلقة
المعد� (الطالء
y yالطالء
ي
ي
دون يغ�ها
y yبعض أ
ين
للإثيل�
الجهزة الطبية (مثل نتاج طبقات المتماثل المختلط
ن
ن
ن
ثيل� يغ� المنفذ
ثيل� رباعي فلورو إ
ثيل� إ
رباعي فلورو إ
ال ي
وال ي
ال ي
أ
الط�
المخت�ية ،ومرشحات لونية
ب
أللشعة ،أجهزة التشخيص ب ي
لجهزة العرض البلورية الخلوية)
الن�ان
y yرغاوى مقاومة ي
y yالطعم السام للنمل لمكافحة النمل القاطع ألوراق الشجر من
فصيلة «  ”.Atta sppو” ”.Acromyrmex spp

مثال(أ) :بوتاسيوم السلفونات
المشبع بالفلورو ي ن
أوكت�
(الرقم ف ي� سجل المستخلصات
الكيميائية)3-39-2795 :؛
وليثيوم السلفونات المشبع
بالفلورو ي ن
أوكت� (الرقم
ف ي� سجل المستخلصات
الكيميائية)5-72-29457 :؛
وأمونيوم السلفونات المشبع
بالفلور ي ن
أوكت� (الرقم ف ي� سجل
المستخلصات الكيميائية:
االستخدام
ين
وديثانوالم�
)9-56-29081؛
المحدد:
العفاء
إ
َّ
أ
السلفونات المشبع بالفلورو
للغراض المقبولة التالية ،أو كمادة وسيطة ف ي� إنتاج مواد كيميائية ذات
أ
ين
أوكت� (الرقم ف ي� سجل
الغراض المقبولة التالية:
ف
y yأقنعة ضوئية ي� صناعة أشباه الموصالت وأجهزة العرض البلورية
المستخلصات الكيميائية:
وتي� أ
)8-14-70225؛ ت
السائلة
إيثيلمونيوم
ن
ن
المعد� القوي)
المعد� (الطالء
y yالطالء
السلفونات المشبع
في
ني
بالفلورو ي ن
الزخر�)
المعد� (الطالء
y yالطالء
أوكت� (الرقم
ي
ي
وال ت
لك�ونية الخاصة ببعض الطابعات
y yقطع الغيار الكهربائية إ
المستخلصات
ف ي� سجل
أ
والناسخات باللوان
الكيميائية)3-42-56773 :؛
الحمر الوافد أ
الح�ات لمكافحة نمل النار أ
y yمبيدات ش
أ
والرضة
وديديسيلديميثيلمونيوم
y yإنتاج الزيوت المستحث كيميائياً
السلفونات المشبع بالفلورو
y yالسجاد
ين
أوكت� (الرقم ف ي� سجل
y yالجلود والمالبس
المستخلصات الكيميائية:
y yالمنسوجات ولوازم التنجيد
)8-16-251099

y yالورق والتغليف
y yالتكسية ومضافات التكسية
y yالمطاط والمواد البالستيكية
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مالحظات:
عــد مدرجــة ف ي� هــذا المرفــق أي كميــات مــن مــادة كيميائيــة توجــد ف ي� شــكل
’	‘1ال تُ ّ
ملوثــات نــزرة غـ يـر متعمــدة ف ي� المنتجــات والمــواد ،مــا لــم يحــدد خــاف ذلــك ف ي�
االتفاقيــة؛
تعتــر هــذه المالحظــة إعفــاء للإنتــاج
ألغــراض الفقــرة  2مــن المــادة  ،3ال
’‘2
ب
واالســتخدام لغــرض مقبــول أو إعفــاء محــدداً .وأي كميــات مــن مــادة كيميائيــة
توجــد ف ي� شــكل مكونــات لمــواد مصنوعــة أو ســبق أن أصبحــت مســتخدمة قبــل
تاريــخ بــدء نفــاذ االلـ ت ز
ـرام ذي الصلــة بالنســبة لتلــك المــادة الكيميائيــة ،أو مــن
ف
تاريخــه ،ال تعــد مدرجــة ي� هــذا المرفــق ،ش
بــرط أن يكــون الطــرف قــد أَخطــر
أ
ً
المانــة بــأن نوعـاً معينـاً مــن المــواد ال يـزال مســتخدما لــدى ذلــك الطــرف .وضــع
أ
الخطــارات ف ي� متنــاول الجمهــور؛
المانــة هــذه إ
ألغـراض الفقــرة  2مــن المــادة  ،3ال تعتـ بـر هــذه المالحظــة إعفــاء محــدداً للإنتــاج
’‘3
واالســتخدام .وبمــا أنــه ال ينتظــر أن تصــل كميــات كبـ يـرة مــن المــادة الكيميائيــة
إىل البـ شـر والبيئــة أثنــاء إنتــاج واســتخدام وســيط ف ي� نظــام مغلــق محــدد الموقــع،
للطــرف ،لــدى إخطــار أ
المانــة ،أن يســمح بإنتــاج واســتخدام كميــات مــن مــادة
كيميائيــة مدرجــة ف ي� هــذا المرفــق كوســيط ف ي� نظــام مغلــق محــدد الموقــع يتحــول
كيميائيـاً ف ي� تصنيــع مــواد كيميائيــة أخــرى ،وهــي مــواد ال تُظهــر ،مــع أخــذ المعايـ يـر
الــواردة ف ي� الفقــرة  1مــن المرفــق دال ف ي� االعتبــار ،خصائــص الملوثــات العضويــة
الخطــار معلومــات عــن مجمــوع إنتــاج واســتخدام هــذه
الثابتــة .ويتضمــن هــذا إ
المــادة الكيميائيــة أو تقديـراً معقــوال ً لهــذه المعلومــات ومعلومــات تتعلــق بطبيعــة
عمليــة النظــام المغلــق محــدد الموقــع بمــا ف ي� ذلــك كميــة أي ملوثــات نــزرة غـ يـر
متعمــدة وغــر متحولــة للمــادة أ
الوليــة للملوثــات العضويــة الثابتــة ف ي� المنتــج
ي
ئ
الجـراء ســارياً مــا لــم يحــدد خــاف ذلــك ف ي� هــذا المرفــق.
ـا� .ويكــون هــذا إ
النهـ ي
أ
أ
الخطــارات لمؤتمــر الط ـراف وللجمهــور .وال يعتـ بـر
وتقــوم المانــة بإتاحــة هــذه إ
النتــاج أو االســتخدام إعفــاء محــدداً للإنتــاج أو االســتخدام .ويتوقــف هــذا
هــذا إ
ن
ت
النتــاج واالســتخدام بعــد فــرة  01ســنوات ،إال إذا قــدم الطــرف المع ـ ي إخطــاراً
إ
جديــداً إىل أ
المانــة ،ف
و� هــذه الحالــة تمــدد الفـ تـرة لعـ شـر ســنوات أخــرى مــا لــم
ي
أ
النتــاج واالســتخدام ،خــاف ذلــك.
يقــرر مؤتمــر الطــراف ،بعــد اســتعراض إ
الخطــار؛
ويمكــن تك ـرار إج ـراء إ
أ
ف
ت
ـ�
’‘4
جميــع إ
العفــاءات المحــددة ي� هــذا المرفــق يجــوز أن تتمتــع بهــا الط ـراف الـ ي
ســجلت إعفــاءات لهــا وفقــاً للمــادة .4
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ن
الثا�
الجزء ي
ت
اليثان
الـ دي .دي .ي� ( -1,1,1ترايكلـــور –  4-2,2كلوروفينيل) إ
-1

-2

-3

-4

-5

للطـراف الـ تـ� تخطــر أ
ينهــى إنتــاج واســتخدام الـــ دي .دي .ت� إال بالنســبة أ
المانــة ت ز
باع�امهــا إنتــاج
ُ
ي
ي
و/أو اســتخدام هــذه المــادة وينشــأ بموجــب هــذا ســجل للـــ دي .دي .ت ي� ويكــون متاح ـاً الطــاع
الجمهــور .وتحتفــظ أ
المانــة بســجل الـــ دي .دي ت ي.�.
النتــاج و/أو االســتخدام عــى مكافحــة
يقــر كل طــرف ينتــج و/أو يســتخدم الـــ دي .دي .ت ي� هــذا إ
ناقــات أ
الم ـراض وفق ـاً للتوصيــات والمبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة
وفعالــة ومعقولــة
بشــأن اســتخدام الـــ دي .دي .ت ي� وذلــك إذا لــم تكــن بدائــل محليــة مأمونــة ّ
التكلفــة متاحــة للطــرف المع ـن ي .
ف ي� حالــة إذا مــا قــرر طــرف غـ يـر مــدرج ف ي� ســجل الـــ دي .دي .ت ي� أنــه يحتــاج إىل الـــ دي .دي .ت ي�
الم ـراض ،يخطــر أ
لمكافحــة ناقــات أ
المانــة بذلــك ف ي� أقــرب وقــت ممكــن يك يضــاف ف ي� الحــال إىل
ف
ت
دي.دي .�.ويخطــر ي� الوقــت ذاتــه منظمــة الصحــة العالميــة.
قائمــة ســجل الـــ
ي
أ
ت
يــزود كل طــرف يســتخدم الـــ دي .دي .ي� المانــة ومنظمــة الصحــة العالميــة كل ثــاث ســنوات،
بمعلومــات عــن الكميــة المســتخدمة وظــروف ذلــك االســتخدام ومــدى صلتــه بإسـ تـراتيجية ذلــك
المـراض وذلــك ف� شــكل يقــرره مؤتمــر أ
الطــرف المتعلقــة بمكافحــة أ
الطـراف بالتشــاور مــع منظمــة
ي
الصحــة العالميــة.
أ
ف
ت
و� نهايــة المــر القضــاء عليــه ،يشــجع مؤتمــر
بهــدف تخفيــض اســتخدام الـــ دي .دي .ي� ،ي
أ
الطــراف:

كل طــرف يســتخدم الـــ دي .دي .ت ي� عــى وضــع خطــة عمــل ينفذهــا بوصفهــا جــزءاً مــن
(أ)
خطــة التنفيــذ المحــددة ف
يــ�:
مــا
الخطــة
هــذه
وتشــمل
.7
المــادة
�
ي
ي
آ
وغ�هــا مــن الليــات لكفالــة قــر اســتخدام الـــ دي.
’‘1
اســتحداث آليــات تنظيميــة ي
دي .ت� عــى مكافحــة ناقــات أ
المــراض؛
ي
أ
والسـ تـراتيجيات المالئمــة بمــا فيهــا
’‘2
تنفيــذ تطويــر المنتجــات البديلــة والســاليب إ
ت
إســراتيجيات إدارة المقاومــة لكفالــة اســتمرار فعاليــة هــذه البدائــل؛
تف� أ
ش
المراض؛
’‘3
اتخاذ ي
تداب� لتعزيز الرعاية الصحية ولتقليل حاالت ي
أ
ف
(ب) عــى الط ـراف أن تعــزز ،ي� حــدود قدراتهــا ،البحــث والتطويــر لمنتجــات كيميائيــة وغـ يـر
أ
ت
ت
ال� تســتخدم
كيميائيــة بديلــة آمنــة وعــى أن تضــع طرائــق وإســراتيجيات تتبعهــا الطـراف ي
الـــ دي .دي .ت ي� ،تتناســب مــع أحــوال تلــك البلــدان وذلــك بهــدف التخفيــف مــن العــبء
البـ شـري واالقتصــادي الناتــج عــن المــرض .وتشــمل العوامــل الواجــب تعزيزهــا عنــد النظــر
ف� البدائــل أو مجموعــات البدائــل ،المخاطــر عــى صحــة النســان آ
والثــار البيئيــة الناتجــة
إ
ي
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عـــن مثــل هــذه البدائــل .وتشــكل البدائــل الصالحــة لمــادة الـــ دي .دي .ت ي� مخاطــر أقــل
الب�يــة والبيئيــة وتكــون مناســبة لمكافحــة أ
عــى الصحــة ش
الم ـراض اســتناداً إىل الظــروف
الســائدة ف� أ
الط ـراف المعنيــة ومدعمــة ببيانــات الرصــد.
ي
أ
أ
ابتــداء مــن أول مؤتمــر للطــراف ،وعــى القــل كل ثــاث ســنوات بعــد ذلــك ،يقــوم مؤتمــر
أ
الطــراف ،بالتشــاور مــع منظمــة الصحــة العالميــة ،بتقييــم اســتمرار الحاجــة إىل الـــ دي .دي.
أ
ت ي� لمكافحــة ناقــات الم ـراض عــى أســاس المعلومــات العلميــة والتقنيــة والبيئيــة واالقتصاديــة
المتوافــرة بمــا ف ي� ذلــك:
(أ)

-7

إنتاج واستخدام الـ دي .دي .ت ي� ش
وال�وط المحددة ف ي� الفقرة 2؛

(ب) وتوافر ومالءمة وتنفيذ بدائل الـ دي .دي .ت ي�؛
(ج) والتقــدم المحــرز ف� تعزيــز قــدرة البلــدان عــى االنتقــال آ
المــن إىل االعتمــاد عــى مثــل
ي
هــذه البدائــل.
ألي طــرف ،ف� أي وقــت ،شــطب اســمه مــن ســجل الـــ دي .دي .ت� بعــد إخطــار أ
المانــة كتابــة بذلك
ي
ي
ف
الخطــار.
ويصبــح االنســحاب نافــذاً مــن التاريــخ المحــدد ي� إ

الجزء الثالث
حامض السلفونات المشبع بالفلور ي ن
أوكت� وأمالحه
وفلوريد السلفونيك المشبع بالفلور ي ن
أوكت�
-1

-2

-3
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تتخــى جميــع أ
ين
أوكتــ�
الطــراف عــن إنتــاج واســتخدام حامــض الســلفونات المشــبع بالفلــورو
أ
أ
ت
ن
ـ� تخطــر المانــة
وأمالحــه وفلوريــد الســلفونيل المشــبع بالفلـ
ـورو أوكتـ يـ� إال بالنســبة للطـراف الـ ي
أ
تز
باع�امهــا إنتــاج و/أو اســتخدام هــذه المــادة ف ي� أغـراض مقبولــة ،وفــق مــا ينــص عليــه الجــزء الول
أ
مــن هــذا المرفــق .وبهــذا يُنشــأ ســجل الغـراض المقبولــة ويكــون متاحـاً الطــاع الجمهــور .وتحتفظ
المانــة بهــذا الســجل .ف� حالــة مــا إذا قــرر طــرف غــر مــدرج ف� ســجل أ
أ
الغ ـراض المقبولــة أنّــه
ي
ي
ي
ن
يحتــاج إىل اســتخدام حامــض الســلفونات المشــبع بالفلــورو أوكتـ يـ� وأمالحــه وفلوريــد الســلفونيل
ـ� ف� أغـراض مقبولــة مدرجــة ف� الجــزء أ
ن
الول مــن هــذا المرفــق ،فإنّــه يخطــر
المشــبع بالفلـ
ي
ـورو أوكتـ ي ي
أ
ف
ف
المانــة بذلــك ي� أقــرب وقــت ممكــن يك يضــاف اســمه ي� الحــال إىل الســجل.
أ
ت
ـ� تنتــج و/أو تســتخدم هــذه المــواد الكيميائيــة ف ي� اعتبارهــا ،حســب االقتضــاء،
تأخــذ الطـراف الـ ي
أ
ف
ت
ـ� تــرد ي� الجـزاء وثيقــة الصلــة مــن التوجيــه العــام بشــأن أفضــل
التوجيهــات مــن قبيــل تلــك الـ ي
التقنيــات المتاحــة وأفضــل الممارســات البيئيــة المقــدم ف ي� الجــزء الخامــس مــن المرفــق جيــم
لالتفاقيــة.

بالبــاغ
مــرة كل أربــع ســنوات ،يقــوم كل طــرف يســتخدم و/أو ينتــج هــذه المــواد الكيميائيــة إ
عــن التقــدم المحقــق ف� إزالــة حامــض الســلفونات المشــبع بالفلــورو أوكتـ ي ن
ـ� وأمالحــه وفلوريــد
ي

-4

-5

ـ� ،ويقــدم معلوماتــه عــن التقــدم المحــرز إىل مؤتمــر أ
الســلفونيل المشــبع بالفلــورو أوكتـ ي ن
الطـراف
البــاغ بمقتـ ضـى المــادة  15مــن االتفاقيــة.
وفــق عمليــة إ
يشــجع مؤتمــر أ
الطـراف ،بهــدف تقليــل اســتخدام و/أو إنتــاج هــذه المــواد الكيميائيــة وإزالتهــا �ف
ي
ـ�:
نهايــة المطــاف ،عــى مــا يـ ي
أن يتخــذ كل طــرف يســتخدم هــذه المــواد الكيميائيــة إج ـراءات للتخلــص التدريجــي مــن
(أ)
االســتخدامات ت
الــ� تتوافــر بشــأنها مــواد أو أســاليب بديلــة مالئمــة؛
ي
(ب) يقــوم كل طــرف يســتخدم و/أو ينتــج هــذه المــواد الكيميائيــة بوضــع وتنفيــذ خطــة عمــل
كجــزء مــن خطــة التنفيــذ المحــددة ف ي� المــادة  7مــن االتفاقيــة؛
(ج) تعــزز أ
الط ـراف ،بمــا لديهــا مــن قــدرات ،البحــث والتطويــر بشــأن المنتجــات الكيميائيــة
أ
أ
ت
ت
ـ� تســتخدم
وغـ يـر الكيميائيــة والســاليب واالســراتيجيات البديلــة المأمونــة
للط ـراف الـ ي
تلــك المــواد الكيميائيــة ،بمــا يكــون وثيــق الصلــة بظــروف تلــك أ
الطـراف .وعنــد النظــر ف ي�
ت
ـ� يتــم تعزيزهــا تشــمل المخاطــر عــى
البدائــل أو توليفــات مــن البدائــل فــإن العوامــل الـ ي
ت
ش
ـ� تنطــوي عليهــا هــذه البدائــل.
صحــة أالبــر والتداعيــات البيئيــة الـ ي
أ
ف
ت
يقــوم مؤتمــر الط ـراف بتقييــم الحاجــة المســتمرة إىل تلــك المــواد الكيميائيــة ي� شــى الغ ـراض
المحــددة وذلــك عــى أســاس المعلومــات العلميــة والتقنيــة والبيئيــة
والعفــاءات
المقبولــة إ
َّ
واالقتصاديــة المتاحــة ،بمــا ف ي� ذلــك:
المقدمة ف ي� التقارير المشار إليها ف ي� الفقرة 3؛
(أ)
المعلومات َّ
(ب)

المعلومات عن إنتاج هذه المواد الكيميائية واستخدامها؛

(ج) المعلومات عن توافر البدائل لتلك المواد الكيميائية ومدى مالءمتها وتنفيذها؛
(د) المعلومــات عــن التقــدم المحــرز ف ي� بنــاء قــدرات البلــدان عــى التحــول بشــكل آمــن إىل
االعتمــاد عــى تلــك البدائــل.
ف
 - 6يتــم االســتعراض المشــار إليــه ف ي� الفقــرة الســابقة ي� موعــد ال يتجــاوز ســنة  ،2015ثــم مـ ّـرة كل أربــع
ســنوات بعــد ذلــك ،وبالتــوازي مــع االجتماعــات العاديــة لمؤتمــر أ
الط ـراف.
 - 7نظ ـراً لتشـ ّـعب اســتخدام هــذه المــواد ولكـ ثـرة قطاعــات المجتمــع المنخرطــة ف ي� اســتخدام هــذه
المــواد الكيميائيــة ،قــد تكــون هنــاك اســتخدامات أخــرى لهــذه المــواد الكيميائيــة ال تدركهــا البلــدان
الطـراف الـ تـ� تعلــم باســتخدامات أخــرى عــى إبــاغ أ
ف� الوقــت الحــال .وتشــجع أ
المانــة بذلــك ف ي�
ي ُ َّ
ي
ي
أقــرب وقــت ممكــن.
ألي طــرف ،ف� أي وقــت ،أن يســحب اســمه مــن ســجل أ
الغــراض المقبولــة وذلــك بعــد توجيــه
-8
ي
أ
ف
ً
الخطــار.
كتــا� إىل المانــة .ويبــدأ نفــاذ االنســحاب اعتبــارا مــن التاريــخ المحــدد ي� إ
إخطــار ب ي
أ
	- 9ال تنطبق أحكام الحاشية ’ ‘3من الجزء الول من المرفق باء عىل هذه المواد الكيميائية.
| 51

المرفق جيم

7

النتاج يغ� المقصود
إ

الجزء أ
الول :الملوثات العضوية الثابتة الخاضعة لمقتضيات المادة
يتعلــق هــذا المرفــق بالملوثــات العضويــة الثابتــة التاليــة حـ ي ن
ـ� تتشــكل وتطلــق عــن غـ يـر قصــد مــن مصــادر
ُصنعية :
5

المادة الكيميائية
ف
�نز
سداس كلور الب ين (( )HCBالرقم ي� سجل المستخلصات الكيميائية )1-74-118
ي
ين
السداس الكلور (الرقم ف ي� سجل المستخلصات الكيميائية)3-68-87 :
البيوتاداي�
ي
خماس كلور الب�نز ين ( )PeCBالرقم ف ي� سجل المستخلصات الكيميائية (5-393-608
ي
ثنائيات الفينيل متعدد الكلور ()PCBs
ئ
ئ
ين
وثنا� ب�نز وفيوران متعدد الكلور ()PCDD/PCDF
ثنا� ب�نز وبار
اديوكس� متعدد الكلور ي
ي
النفثالينات المتعددة الكلور ومنها النفثالينات الثنائية الكلور ،والنفثالينات الثالثية الكلور ،والنفثالينات الرباعية
ين
والنفثال�
الكلور ،والنفثالينات الخماسية الكلور ،والنفثالينات السداسية الكلور ،والنفثالينات السباعية الكلور،
ن
الثما� الكلور
ي

ن
الثا� :فئات المصادر
الجزء ي
ن
�نز
ـاس كلــور الب�نز يــن وثنائيــات الفينيــل
ـداس الكلــور وخمـ ي
ـداس كلــور الب يــن البيوتادايـ يـ� السـ ي
سـ ي
ئ
متعــدد الكلــور وتنبعــث مركبــات ثنــا� بـنز و باراديوكسـ ي ن
ـ� متعــدد الكلــور (الديوكســينات)/
ي
ئ
ثنــا� ب�نز وفيــوران متعــدد الكلــور (الفيورانــات) النفثالينــات المتعــددة الكلــور ومنهــا
ي
النفثالينــات الثنائيــة الكلــور ،والنفثالينــات الثالثيــة الكلــور ،والنفثالينــات الرباعيــة الكلــور،
والنفثالينــات الخماســية الكلــور ،والنفثالينــات السداســية الكلــور ،والنفثالينــات الســباعية
ن
ت
ين
الــ� تشــمل مــواد عضويــة
والنفثالــ�
الكلــور،
ي
الثمــا� الكلــور مــن العمليــات الحراريــة ي
ت
وكلــور كنتيجــة لالحــراق غـ يـر التــام أو للتفاعــات الكيميائيــة .ولفئــات المصــادر الصناعيــة
التاليــة قــدرة عاليــة نســبياً عــى تشــكيل وإطــاق هــذه المــواد الكيميائيــة ف ي� البيئــة:
أجهــزة ترميــد النفايــات ،بمــا ف ي� ذلــك ترميــد النفايــات البلديــة إىل الخطــرة أو النفايــات
(أ)
الطبيــة أو حمــأة المجــاري ف ي� مــكان واحــد؛
أ
ت
ال� تحرق نفايات خطرة؛
(ب) أفران السمنت ي
5

كمــا تــم تعديلــه بموجــب المقرريــن  16/4-SCو  18/4-SCالمؤرخـ ي ن
ـ�  8مايــو  2009؛  14/7-SCبتاريــخ  15مايــو  2015؛ و  12/8-SCبتاريــخ  5مايــو
2017
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(ج)

إنتــاج لــب الــورق باســتخدام عنــر الكلــور أو المــواد الكيميائيــة المولــدة لعنــر الكلــور
للتبييــض؛

(د)

العمليات الحرارية التالية ف ي� الصناعات المعدنية:
النتاج الثانوي للنحاس؛
’‘1
إ
ف
مصانع الملبدات ي� صناعات الحديد والصلب؛
’‘2
النتاج الثانوي أ
لللمونيوم؛
’‘3
إ
النتاج الثانوي للزنك.
’‘4
إ

الجزء الثالث :فئات المصادر
ن
�نز
ـاس كلــور الب�نز يــن وثنائيــات الفينيــل متعــدد
ـداس الكلــور وخمـ ي
ـداس كلــور الب يــن البيوتادايـ يـ� السـ ي
سـ ي
ئ
ئ
�نز
ن
نز
ـينات)/ثنا� ب وفيــوران متعــدد
ـا� بـ و باراديوكسـ يـ� متعــدد الكلــور (الديوكسـ
ي
الكلــور وتنبعــث مركبــات ثنـ ي
الكلــور (الفيورانــات) النفثالينــات المتعــددة الكلــور ومنهــا النفثالينــات الثنائيــة الكلــور ،والنفثالينــات الثالثية
الكلــور ،والنفثالينــات الرباعيــة الكلــور ،والنفثالينــات الخماســية الكلــور ،والنفثالينــات السداســية الكلــور،
ن
ن
ـا� الكلــور يمكــن أن تتكــون مــن غـ يـر قصــد وتُطلــق مــن
والنفثالينــات الســباعية الكلــور ،والنفثالـ يـ� الثمـ ي
فئــات المصــادر التاليــة ،بمــا ف ي� ذلــك:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ﻫ)

حرق النفايات ف ي� العراء ،بما فيها حرق مواقع دفن النفايات؛
ف
ف
ن
الثا�؛
عمليات حرارية ي� الصناعات المعدنية لم تذكر ي� الجزء ي
مصادر ت
االح�اق ف ي� المناطق السكنية؛
اح�اق الوقود أ
ت
الحفوري ف ي� غاليات المرافق والمنشآت الصناعية؛
الحيائية أ
منشآت حرق الخشب وأنواع وقود الكتلة أ
الخرى؛

(و)

عمليــات معينــة إلنتــاج المــواد الكيميائيــة تنطلــق منهــا بصــورة غـ يـر مقصــودة ملوثــات
غــرمقصــودة،وبخاصــةإنتــاجكلــورالفينيــلوالكلورانيــل؛
عضويــةثابتــةتكونــتبصــورة ي

(ز)

محارق الجثث؛
آ
ت
ين
الغازول� المحتوي عىل الرصاص؛
ال� تحرق
المركبات اللية ،وال سيما ي
تدم� جيف الحيوانات؛
ي
ت
ز
صبغ المنسوجات والجلود (بالكلورانيل) وصقلها (بان�اع القلوية)؛

(ح)
(ط)
(ي)
(ك)

معامل تقطيع المركبات بعد نهاية عمرها؛

(ل)

حرق الكابالت النحاسية بدون لهب؛
ف
مصا� نفايات الزيوت.
ي

(م)
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الجزء الرابع :تعاريف
-1

-2

ألغراض هذا المرفق:

ئ
ـا� الفينيــل متعــدد الكلــور» تع ـن ي مركبــات عطريــة تتشــكل بطريقــة يمكــن
(أ)
«مركبــات ثنـ ي
ف
ئ
ئ
�نز
ن
ـا� الفينيــل (حلقتــان مــن الب يــن
ـ
ثن
ـز�
ـ
ج
�
ـ�
ـ
الهيدروج
ات
ر
ذ
ـن
ـ
ع
ـتعاضة
ـ
االس
ـا
ـ
معه
ي
ي
ي
ي
ن
ن
كربــو� وحيــد) بــذرات كلوريــن يصــل عددهــا إىل ش
عــر؛
كربــو� –
مربوطتــان معــاً برابــط
ي
ي
ـ� متعــدد الكلــور وثنـ ئ
ئ
ـا� بـنز و بــارا ديوكسـ ي ن
ـا� بـنز و فيــوران متعدد الكلــور (الديوكســينات/
(ب) ثنـ ي
�نز
ن
حلقتــ� مــن الب يــن
الفيورانــات) هــي مركبــات ثالثيــة الحلقــات وعطريــة تتكــون مــن
ي
ـ� مــن أ
الوكسـ ن ف
ئ
ـا� ب ـنز و بــارا ديوكسـ ي ن
ـ� بذرتـ ي ن
موصولتـ ي ن
ـ� متعــدد الكلــور ()PCDD
ي
ـج� ي� ثنـ ي
ف
ئ
نز
ن
ـج� واحــدة ي� ثنــا� ب ـ و فيــوران متعــدد الكلــور وبرابــط كربــون – كربــون
وبــذرة أوكسـ ي
ف
ئ
ـ� متعــدد الكلــور والـ ت
ـا� ب ـنز و بــارا ديوكسـ ي ن
ـ� يمكــن اســتبدال ذراتهــا الهيدروجينيــة
ي� ثنـ ي
ي
ن
ـا�.
بــذرات مــن الكلــور قــد يصــل عددهــا إىل ثمـ ي
ف
ف ي� هــذا المرفــق ،ويُعـ بـر عــن ســمية الديوكســينات والفيورانــات باســتخدام مـ ئ
ـكا� الســمية الــذي
يقيــس النشــاط الســمي الشــبيه بالديوكسـ ي ن
ـ� بالنســبة إىل مختلــف مركبــات مجانســة الديوكســينات
ئ
نز
ـا� بـ و
والفيورانــات ومركبــات ثنائيــة الفينيــل متعــدد الكلــور المتحــدة مقارنــة بـــ  – 8 ،7 ،3 ،2ثنـ ي
بــارا ديوكسـ ي ن
ـ� رباعــي كلــور .وتكــون قيــم عامــل تكافــؤ الســمية الواجــب اســتخدامها ألغـراض هــذا
ف
االتفــاق متســقة مــع المســتويات الدوليــة المقبولــة ،بــدءاً بقيــم عوامــل تكافــؤ الســمية ي� الثدييــات
ت
ـ� أصدرتهــا منظمــة الصحــة العالميــة للديوكســينات والفيورانــات والمركبــات ثنائيــة الفينيــل
الـ ي
ت
ز
المتحــدة .ويعـ بـر عــن ال�كـ يـرات بمكافئــات الســمية؛

الجزء
الخامس :بشأن أفضل أ
الساليب المتاحة وأفضل ممارسة بيئية
توجيهات عامة

يوفــر هــذا الجــزء توجيه ـاً عام ـاً أ
للط ـراف بشــأن منــع أو خفــض إطالقــات المــواد الكيميائيــة المدرجــة ف ي�
الجــزء أ
الول مــن هــذا المرفــق.

ألف -
تداب� عامة للوقاية تتعلق بأفضل التقنيات المتاحة وبأفضل الممارسات البيئية
ي

ينبغــي أن تعطــى أ
الولويــة للنظــر ف ي� النهــج الكفيلــة بمنــع ت ُّكــون وإطــاق المــواد الكيميائيــة المدرجــة ف ي�
ُ
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الجــزء أ
الول .ويمكــن أن تشــمل التدابـ يـر المفيــدة ف ي� هــذا الصــدد:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ﻫ)
(و)

(ز)
(ح)

استخدام تكنولوجيا قليلة النفايات؛
استخدام مواد أقل خطورة؛
ف
تعزيز استعادة وإعادة تدوير النفايات والمواد المولدة والمستخدمة ي� عملية ما؛
ت
ـ� تكــون ملوثــات عضويــة ثابتــة أو حيــث تكــون هنــاك رابطــة
اســتبدال المــواد الوســيطة الـ ي
ـا�ة بـ ي ن
مبـ ش
ـ� المــواد وإطــاق الملوثــات العضويــة الثابتــة مــن المصــدر؛
االعتناء بإدارة المنشأة واعتماد برامج صيانة وقائية؛
أ
ف
إجـراء تحســينات ف ي� إدارة النفايــات بهــدف إيقــاف حــرق النفايــات ي� الماكــن المكشــوفة أو
الحــرق غـ يـر المتحكــم بــه ،بمــا ف� ذلــك حــرق مدافــن النفايــات .وعنــد النظــر ف� ت
اق�احــات
ي
ي
تشــييد مرافــق جديــدة للتخلــص مــن النفايــات ،ينبغــي إيــاء االعتبــار لبدائــل مثــل أنشــطة
التقليــل إىل ن
أد� حــد مــن توليــد النفايــات البلديــة والطبيــة ،بمــا ف ي� ذلــك اســتعادة المــوارد،
ت
ـ� تولــد
وإعــادة االســتخدام،
وإعــادة التدويــر ،وفصــل النفايــات ،وتشــجيع المنتجــات الـ ي
نفايــات أقــل .وينبغــي ف ي� اتبــاع هــذا النهــج مراعــاة شــواغل الصحــة العامــة بعنايــة؛
التقليل إىل ن
أد� حد من استعمال هذه المواد الكيميائية بوصفها ملوثات ف ي� المنتجات؛
أ
أ
ت
ول للتبييض.
ال� تولد الكلور ال ي
تجنب الكلور ال ي
ول أو المواد الكيميائية ي

باء -
أفضل التقنيات المتاحة
ال يهــدف مفهــوم أفضــل التقنيــات المتاحــة إىل فــرض أي أســلوب بعينــه أو تكنولوجيــا بعينهــا بــل إىل
مراعــاة الخصائــص التقنيــة للمنشــأة المعنيــة ،وموقعهــا الجغـر ف يا� ،والظــروف البيئيــة المحليــة .وأســاليب
الرقابــة المالئمــة لخفــض إطــاق المــواد الكيميائيــة المدرجــة ف� الجــزء أ
الول واحــدة بصــورة عامــة .وينبغــي
ي
عنــد البــت ف ي� أفضــل التقنيــات المتاحــة ،إيــاء اعتبــار خــاص ،عــى وجــه العمــوم أو ف ي� حــاالت محــددة،
للعوامــل التاليــة ،دون إغفــال التكاليــف والمزايــا المحتملــة ألي تدبـ يـر ،واعتبــارات الحيطــة والمنــع:
(أ)

االعتبارات العامة:
أ
الطــاق المعنيــة وآثارهــا وحجمهــا :وقــد تختلــف الســاليب تبعـاً
’‘1
طبيعــة حــاالت إ
لحجــم المصــدر؛
’‘2
’‘3
’‘4

تواريخ تشغيل المنشآت الجديدة أو القائمة؛
الوقت الالزم أ
للخذ بأفضل تقنية متاحة؛

اســتهالك المــواد الخــام المســتعملة ف ي� العمليــة وطبيعــة هــذه المــواد ومــدى
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’‘5
’‘6

كفاءتهــا مــن حيــث اســتهالك الطاقــة؛
الطــاق أو خفــض هــذا التأثـ يـر إىل أد�ن
الحاجــة إىل منــع التأثـ يـر العــام لحــاالت إ
حــد بالنســبة إىل البيئــة ومــا يســببه مــن أخطــار عليهــا؛
ض�ورة منــع وقــوع الحــوادث والقــال إىل الحــد أ
ال ن
د� مــن نتائجهــا بالنســبة إىل
إ

البيئــة؛
ف
ين
المهنيت� ي� أماكن العمل؛
ض�ورة كفالة الصحة والسالمة
’‘7
ت
’‘8
ـ� ثبــت نجاحهــا بالتجربــة
العمليــات أو المنشــآت أو طــرق التشــغيل المقارنــة الـ ي
عــى نطــاق صناعــي؛
والتغي�ات ف ي� المعرفة العلمية والفهم.
الطفرات التكنولوجية
’‘9
ي
الطــاق :عنــد النظــر ف� ت
مق�حــات لتشــييد منشــآت جديــدة أو إجـراء
(ب) تدابـ يـر عامــة لخفــض إ
ي
تعديــات رئيســية ف� منشــآت قائمــة تســتخدم عمليــات تطلــق مــواد كيميائيــة مدرجــة �ف
ي
ي
هــذا المرفــق ،ينبغــي إعطــاء أ
الولويــة لعمليــات أو أســاليب أو ممارســات بديلــة لهــا فائــدة
ف
ت
ـ� ســيتم
مماثلــة ولكنهــا تتفــادى تكويــن وإطــاق هــذه المــواد الكيميائيــة .ي
و� الحــاالت الـ ي
بالضافــة إىل
فيهــا تشــييد تلــك المنشــآت أو إج ـراء تعديــات رئيســية فيهــا يمكــن أيض ـاً ،إ
تدابــر الخفــض
تدابــر المنــع الموجــزة ف ي� الفــرع ألــف مــن الجــزء الخامــس ،النظــر ف ي�
ي
ي
التاليــة عنــد البــت ف� أفضــل أ
الســاليب المتاحــة:
ي
’‘1

اســتخدام طــرق محســنة لتنظيــف غــازات المداخــن مثــل ت
ال�ميــد الحــراري
وال�ميــد بالحفــز أو أ
ت
الكســدة أو تســاقط الغبــار أو االدمصــاص؛

’‘2

معالجــة المخلفــات والنفايــات وميــاه الفضــات وحمــأة المجاريــر مثـا ً بالمعالجــة
الحراريــة أو بجعلهــا خاملــة أو بعمليــات كيميائيــة إلزالــة ســمومها؛
ف
الطــاق مثــل
تغيــرات ي� العمليــات تــؤدي إىل خفــض أو إزالــة حــاالت إ
إجــراء ي
التحــول إىل نظــم مغلقــة؛
ت
ين
االحــراق ومنــع تكويــن هــذه المــواد
لتحســ�
تعديــل تصاميــم العمليــات
الكيميائيــة مــن خــال التحكــم ف� القياســات مثــل درجــة ح ـرارة ت
ال�ميــد أو مــدة
ي
البقــاء ف ي� الجــو.

’‘3
’‘4

جيم -
أفضل الممارسات البيئية

قد يضع مؤتمر أ
الطراف توجيهات فيما يتعلق بأفضل ممارسة بيئية.
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المرفق دال

ومعاي� الفرز
المعلومات المطلوبة
ي
-1

يحــدد أي طــرف يقــدم ت
اق�اح ـاً بــإدراج أي مــادة كيميائيــة ف ي� المرفقــات ألــف و/أو بــاء و/أو جيــم
ف
المــادة الكيميائيــة عــى النحــو الــوارد وصفــه ي� الفقــرة الفرعيــة (أ) وأن يوفــر فيمــا يتعلــق بمعايـ يـر
الفــرز المبينــة ف ي� الفقـرات الفرعيــة مــن (ب) إىل (ﻫ) ،المعلومــات عــن المــادة الكيميائيــة ونواتجهــا
التحويليــة إن كانــت ذات صلــة:
(أ)

هوية المادة الكيميائية:
’‘1

’‘2
(ب) ثباتها:

(ج)

(د)

أسماؤهـــا بمـــا فـــي ذلــك اســمها التجـــاري أو أســماؤها التجاريــة ومرادفاتــه أو
مرادفاتهــا ،ورقمهــا ف ي� ســجل دائــرة الخدمــات التابعــة لمجلــة المســتخلصات
الــدول للكيميــاء البحتــة والتطبيقيــة
الكيميائيــة ( ،)SACواســمها ف ي� االتحــاد
ي
()CAPUI؛
ف
وبنيتها ،بما ي� ذلك تحديد االيسومرات ،إذا كان مناسباً ،وبنية فئتها الكيميائية.

أ
ت
’‘1
الــ� تثبــت أن العمــر النصفــي للمــادة الكيميائيــة ف ي� المــاء يزيــد عــى
الدلــة ي
ف
ت
شــهرين ،أو أن عمرهــا النصفــي ي� ال�بــة يزيــد عــى ســتة أشــهر ،أو أن عمرهــا
النصفــي ف� ت
ال�ســبات يزيــد عــى ســتة أشــهر؛
ي
أ
كاف مــن الثبــات
’‘2
أو الدلــة عــى أن المــادة الكيميائيــة تتســم ،خــاف ذلــك ،بقــدر ٍ
يــرر اعتبارهــا ضمــن نطــاق هــذه االتفاقيــة؛
ب
أ ئ
حيا�:
تراكمها ال ي
أ ئ
ت ز أ ئ
ت
ـا� ()FAB
’‘1
الدليــل عــى أن َ
ـا� ( )FCBأو معامــل ال�اكــم الحيـ ي
معامـ ْـل ال�كـ يـر الحيـ ي
ف� أ
النــواع المائيــة للمــادة الكيميائيــة يزيــد عــى  5 000أو أن التخطيــط المنحـن ي  ،ف ي�
ي
حــال عــدم توفــر بيانــات عــن هذيــن المعاملـ ي ن
ـ� ،يزيــد عــى 5؛

أو الدليــل عــى أن المــادة الكيميائيــة تنطــوي عــى دواع أخــرى للقلــق ،مثــل ارتفــاع
’‘2
أ
ال ئ ف أ
ال�اكــم أ
ت
اليكولوجيــة؛
حيــا� ي� النــواع الخــرى أو ارتفــاع الســمية أو الســمية إ
ي
ت
’ ‘3أو أن بيانــات الرصــد الخاصــة بالمنطقــة وحيواناتهــا تــدل عــى أن إمكانيــة ال�اكــم
أ ئ
لت�يــر اعتبارهــا ضمــن نطــاق هــذه االتفاقيــة.
حيــا� للمــادة الكيميائيــة كافيــة ب
ال ي
ئ
البي� بعيد المدى:
احتمال انتقالها ي
ت
ـ� يمكــن أن تثـ يـر القلــق ،ف ي� مواقــع بعيــدة
’‘1
مســتويات مقيســة للمــادة الكيميائيــة الـ ي
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’‘2

’‘3

-2

-3
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عــن مصــادر إطــاق المــادة؛
ئ
ت
الــ� تــدل عــى أن االنتقــال البيــ ي بعيــد المــدى للمــادة
أو بيانــات الرصــد ي
الكيميائيــة المعنيــة ،مــع إمكانيــة االنتقــال إىل بيئــة مســتقبلية ،يمكــن أن يكــون قــد
حــدث عــن طريــق الهــواء أو المــاء أو أ
النــواع المهاجــرة؛
ت
ئ
الــ� تثبــت أن
أو الخــواص المتعلقــة
ي
بالمصــر البيــ ي و/أو النتائــج النموذجيــة ي
ئ
المــادة الكيميائيــة تنطــوي عــى احتمــال انتقــال بي ـ ي بعيــد المــدى عــن طريــق
الهــواء أو المــاء أو أ
النــواع المهاجــرة ،مــع إمكانيــة االنتقــال إىل بيئــة مســتقبلية ف ي�
أ
مواقــع بعيــدة عــن مصــادر إطــاق المــادة .وبالنســبة لي مــادة كيميائيــة كثـ يـرة
االرتحــال عــن طريــق الهــواء ،ينبغــي أن يكــون عمرهــا النصفــي ف ي� الهــواء أكـ ثـر مــن
يومـ ي ن
ـ�؛

(ﻫ) آثارها الضارة:
آ
أ
ت
ش
ـ� تـ بـرر اعتبــار
’‘1
الدلــة عــى الثــار الضــارة عــى الصحــة الب�يــة أو عــى البيئــة الـ ي
المــادة الكيميائيــة داخــل نطــاق هــذه االتفاقيــة؛
اليكولوجيــة الـ تـ� تبـ ي ن
ـ� احتمــال وقــوع الـ ضـرر عــى
’ ‘2أو بيانــات الســمية أو الســمية إ
ي
صحــة ش
البــر أو البيئــة.
أ
يقــدم الطــرف المقـ تـرح بيانـاً بالســباب الداعيــة للقلــق ،بمــا فيهــا ،إن أمكــن ،إجـراء مقارنــة لبيانــات
اليكولوجيــة مــع المســتويات المكتشــفة أو المتنبــأ بهــا للمــادة الكيميائيــة،
الســمية أو الســمية إ
قصــر ي ن
يبــ� الحاجــة إىل
الناتجــة عــن أو المتوقعــة مــن االنتقــال البيــئ ي بعيــد المــدى ،وبيــان
ي
الرقابــة عــى مســتوى عالمــي.
المــكان ومــع أخــذ قدراتــه ف ي� االعتبــار ،معلومــات إضافيــة دعم ـاً
يوفــر الطــرف المقـ تـرح ،قــدر إ
ت
للنظــر ف ي� االقـ تـراح المشــار إليــه ف ي� الفقــرة  6مــن المــادة  ..8وعنــد وضــع مثــل هــذا االقــراح ،يجــوز
للطــرف المع ـن ي أن يســتفيد مــن الخـ بـرات التقنيــة مــن أي مصــدر.

المرفق هاء

المعلومات المطلوبة إلعداد بيان المخاطر
الغــرض مــن هــذا االســتعراض هــو تقييــم مــا إذا كان يرجــح أن تــؤدي المــادة المعنيــة ،نتيجــة النتقالهــا
النســان و/أو البيئــة ،ممــا يســتدعي اتخــاذ تدبـ يـر
البيـئ ي بعيــد المــدى ،إىل آثــار ســلبية هامــة عــى صحــة إ
عالمــي بشــأنها .ولهــذا الغــرض ،يوضــع بيــان بالمخاطــر يتضمــن مزيــداً مــن التفاصيــل والتقييمــات،
ف
المــكان ،أنــواع المعلومــات التاليــة:
للمعلومــات المشــار إليهــا ي� المرفــق دال ،كمــا يتضمــن ،بقــدر إ
(أ)

المصادر ،متضمنة حسب االقتضاء:
’‘1

النتاج ،بما ف ي� ذلك كمياته وموقعه؛
بيانات إ

’‘2

وأوجه االستخدام؛

’‘3

والطالق ،مثل الترصيفات والفواقد واالنبعاثات؛
إ

(ب)

المثــرة للقلــق ،بمــا ف ي� ذلــك ،النظــر ف ي�
وتقديــر المخاطــر عنــد نقطــة أو نقــاط النهايــة
ي
التفاعــات الســمية ي ن
بــ� مــواد كيميائيــة متعــددة؛

(ج)

والمصــر البيــئ ي  ،بمــا ف ي� ذلــك بيانــات ومعلومــات عــن الخــواص الكيميائيــة والماديــة
ي
للمــادة الكيميائيــة المعنيــة ومــدى ثباتهــا ،وكيفيــة ارتباطهــا بطريقــة انتقالهــا البيــئ ي ،
وتحركهــا داخــل القطاعــات البيئيــة وفيمــا بينهــا ،وتدهورهــا ،وتحولهــا إىل مــواد أخــرى.
أ ئ
ت ز أ ئ
ت
ـا� ،تســتند
ـا� ُ
ومعامــل ال�اكــم الحيـ ي
ويجــب توافــر مقاديــر محــددة ُلمعامــل ال�كـ يـر الحيـ ي
إىل قيــم مقيســة ،إال إذا ي ن
تبــ� أن بيانــات الرصــد تفــي بهــذه الحاجــة؛

(د)

وبيانات الرصد؛

(ﻫ)

والتعــرض ف ي� المناطــق المحليــة وخصوصـاً مــن جـراء االنتقــال البيـئ ي بعيــد المــدى ،وبمــا
ف
أ ئ
حيــا�؛
ي� ذلــك معلومــات تتعلــق بالتوافــر ال ي
ن
ـدول ،والمعلومات
وتقييمــات أو تقديـرات أو بيانــات المخاطـ أـر عــى الصعيديــن الوطـ ي والـ ي
المتعلقــة بالوســم البي ـئ ي وتصنيفــات الخطــار ،حســب توافرهــا؛

(و)
(ز)

ومركز المادة الكيميائية بموجب االتفاقيات الدولية.
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المرفق واو

معلومات عن االعتبارات االجتماعية  -االقتصادية
ت
ـ� يجري
ينبغــي إجـراء تقييـ
ـم لتدابـ يـر الرقابــة الممكنـ فـة يشــمل كل الخيــارات المتعلقــة بالمــواد الكيميائيــة الـ ي
النظــر ف ي� إدراجهــا ف ي� هــذه االتفاقيــة ،بمــا ي� ذلــك إدارة تلــك المــواد والتخلــص منهــا .ولهــذا الغــرض،
ت
ـ�
ينبغــي توفـ يـر معلومــات ذات صلــة باالعتبــارات االجتماعيــة – االقتصاديــة المق�نــة بتدابـ يـر الرقابــة ،لـ ي
يتس ـىن لمؤتمــر أ
الط ـراف اتخــاذ ق ـرار بشــأنها .وينبغــي أن تـ بـرز تلــك المعلومــات عــى النحــو الواجــب
أ
الرشــادية التاليــة:
اختــاف القــدرات والظــروف لــدى الط ـراف ،وأن تتضمــن دراســة لقائمــة البنــود إ
(أ)

كفاءة وفعالية تداب� الرقابة المحتملة ف� تحقيق أ
الهداف المتعلقة بتقليل المخاطر:
ي
ي

الجدوى التقنية؛
’‘1
ف
والتكاليف ،بما ي� ذلك التكاليف البيئية والصحية؛
’‘2
(ب) والبدائل (المنتجات والعمليات):

’‘3

الجدوى التقنية؛
والتكاليف ،بما ف ي� ذلك التكاليف البيئية والصحية؛
والكفاءة؛

’‘1

’‘4

والمخاطر؛

’‘5

والتوافر؛

’‘6

سهولة االستعمال؛

’‘2

(ج)

آ
اليجابيــة و/أو الســلبية الواقعــة عــى المجتمــع مــن ج ـراء تنفيــذ تدابـ يـر الرقابــة
والثــار إ
المحتملــة:

’‘1
’‘2
’‘3

أ ئ
حيا�)؛
ونباتات المنطقة وحيواناتها (التنوع ال ي
والجوانب االقتصادية؛

’‘5

والتحرك نحو تنمية مستدامة؛

’‘4
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الصحة بما فيها الصحة العامة والصحة البيئية والصحة المهنية؛
والزراعة ،بما فيها تربية أ
النواع المائية ،والحراجة؛

(د)

والتكاليف االجتماعية؛
’‘6
آ
والنفايــات والثــار الناجمــة عــن التخلــص منهــا (خصوصــاً المخزونــات العتيقــة مــن
مبيــدات آ
الفــات وتنظيــف المواقــع الملوثــة):
’‘1

الجدوى التقنية؛

’‘2

والتكلفة؛

(ﻫ)

وسهولة الوصول إىل المعلومات والتثقيف العام؛

(و)

وحالة الرقابة والقدرة عىل الرصد؛

(ز)

القليمــي ،بمــا ف ي� ذلــك معلومــات عــن
وأي تدابـ يـر رقابــة متخــذة عــى الصعيــد الوطـن ي أو إ
وغ�هــا مــن المعلومــات ذات الصلــة بــإدارة المخاطــر.
البدائــل ي
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المرفق زاي

إجراءات التحكيم وإجراءات التوفيق لتسوية المنازعات

6

الجزء أ
الول :إجراءات التحكيم

أ
التال:
تكون إجراءات التحكيم لغراض الفقرة ( 2أ) من المادة  18من االتفاقية عىل النحو ي

المادة 1
-1

-2

يجــوز ألي طــرف ف ي� االتفاقيــة أن يحــرك اللجــوء إىل التحكيــم وفقـاً للمــادة  18مــن االتفاقيــة بإخطــار
آ ف
الخطــار بيــان باالدعــاء مشــفوعاً بأيــة وثائــق
ـا� يوجهــه إىل الطــرف الخــر ي� الـنز اع .ويصاحــب إ
كتـ ب ي
ـ� موضــوع التحكيــم ويشــمل بصــورة خاصــة مــواد االتفاقيــة الـ ت
داعمــة ويبـ ي ن
ـ� يكــون تفسـ يـرها
ي
وتطبيقهــا موضــع خــاف.
يخطــر الطــرف المدعــي أ
المانــة بــأن الطرفـ ي ن
ـ� يحيــان نزاعـاً إىل التحكيــم عمـا ً بالمــادة  .18ويكــون
ـا� الصــادر عــن الطــرف المدعــي وبيــان االدعــاء والوثائــق الداعمة
الخطــار مصحوبـاً إ
إ
بالخطــار الكتـ ب ي
وتحيــل أ
المشــار إليهــا ف
المانــة المعلومــات الـ ت
�
ـ� تتلقاهــا عــى هــذا النحــو إىل كل
ـاه.
ـ
أع
1
ـرة
ـ
الفق
ي
ي
أ
الطـراف.

المادة 2
 - 1إذا تمــت إحالــة ال ـنز اع إىل التحكيــم وفق ـاً للفقــرة  1أعــاه ،يتــم إنشــاء هيئــة تحكيــم تتألــف مــن
ثالثــة أعضــاء.
ف
نز
ين
طــر� الــ اع محكمــاً واحــداً ،ويُســمى المحكِّمــان المعينــان عــى هــذا النحــو،
يعــ� كل مــن
-2
ي
ت
باالتفــاق المشــرك ،المحكِّــم
الثالــث الــذي يكــون رئيــس الهيئــة .وال يكــون رئيــس هيئــة التحكيــم مــن رعايــا أي مــن الطرفـ ي ن
ـ� ف ي� الـنز اع
أو يكــون مــكان إقامتــه المعتــاد ف� إقليــم أحــد هذيــن الطرفـ ي ن
ـ� .وال يكــون موظف ـاً لــدى أي منهمــا أو قــد
ي
تنــاول القضيــة بــأي صفــة أخــرى.
ن أ
 -3ف
ت
ن ث
ن
ـ� لهــا نفــس المصلحــة ،باالتفــاق المشـ تـرك،
ي� المنازعــات بـ يـ� أكــر مــن طرفـ يـ� تعـ يـ� الطـراف الـ ي
محكم ـاً واحــداً.
أ
ين
ول.
 - 4يتم ملء أي شاغر بالطريقة المنصوص عليها
للتعي� ال ي
 -6أعتمد المرفق زاي من طرف المؤتمر أ
الول ل بالمقرر ألطراف SC 1/2
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-5

إذا لــم يتفــق الطرفــان عــى موضــوع ال ـنز اع قبــل أن يتــم تعيـ ي ن
ـ� رئيــس هيئــة التحكيــم ،تتــوىل
هيئــة التحكيــم تحديــد الموضــوع.

المادة 3
-1

-2

ـ� أحــد الطرفـ ي ن
إذا لــم يُعـ ي ِّ ن
ـ� ف ي� ال ـنز اع محكم ـاً ف ي� غضــون شــهرين مــن التاريــخ الــذي يتســلم فيــه
أ
آ
ن
الخطــار بالتحكيــم ،جــاز للطــرف الخــر أن يعلــم بذلــك المـ يـ� العــام
المدعــى عليــه إ
الطــرف ُ
أ
التعيــ� ف� غضــون ت
ين
فــرة شــهرين آخريــن.
بذلــك
يقــوم
الــذي
المتحــدة،
للمــم
ي
ف
ن
ن
ن
ـا� ،قــام
إذا لــم يتــم تعيـ يـ� رئيــس هيئــة التحكيــم ي� غضــون شــهرين مــن تعيـ يـ� المحكــم الثـ ي
ـ� العــام أ
أ
ف
ت
ن
ن
المـ ي ن
للمــم المتحــدة ،بنــاء عــى طلــب أي مــن الطرفـ يـ� ،بتعيـ يـ� الرئيــس ي� غضــون فــرة
شــهرين آخريــن.

المادة 4

الدول.
تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقاً ألحكام االتفاقية والقانون
ي

المادة 5

الداخل الخاص بها ،ما لم يتفق الطرفان ف ي� ال�نز اع عىل خالف ذلك.
تقرر هيئة التحكيم نظامها
ي

المادة 6
لهيئــة التحكيــم أن تشـ يـر ،بنــاء عــى طلــب أي مــن الطرفـ ي ن
ـ� ،إىل تدابـ يـر الحمايــة الالزمــة عــى أســاس
مؤقــت.

المادة 7
ين
ـتخدم� بصــورة خاصــة كل الوســائل
يعمــل طرفــا الـنز اع عــى تيسـ يـر عمــل هيئــة التحكيــم ،ويقومــان ،مسـ
ـ�:
المتاحــة لهمــا ،بمــا يـ ي
(أ)

تزويدها بكل الوثائق والمعلومات والتسهيالت ذات الصلة؛

(ب)

والخ�اء وتلقي إفاداتهم.
وتمكينها ،عند ال�ض ورة ،من استدعاء الشهود ب
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المادة 8
ـ� الـ ت ز
ـ� والمحكمـ ي ن
يقــع عــى الطرفـ ي ن
ـرام بحمايــة رسيــة أي معلومــات يتلقونهــا برسيــة أثنــاء أعمــال هيئــة
التحكيــم.

المادة 9

تتحمــل أ
الط ـراف ف ي� ال ـنز اع تكاليــف هيئــة التحكيــم بحصــص متســاوية مــا لــم تقــرر هيئــة التحكيــم غـ يـر
ذلــك بســبب الظــروف الخاصــة للقضيــة .وتحتفــظ هيئــة التحكيــم بســجل بــكل تكاليفهــا وتقــدم بيان ـاً
نهائي ـاً بهــا إىل أ
الط ـراف.

المادة 10

ف
ن
ـو� ف ي� موضــوع ال ـنز اع قــد تتأثــر بالق ـرار ف ي�
يجــوز للطــرف ي� االتفاقيــة الــذي لــه مصلحــة ذات طابــع قانـ ي
القضيــة أن يتدخــل ف ي� الدعــوى بموافقــة هيئــة التحكيــم.

المادة 11

يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر وتبت ف ي� ادعاءات مضادة ناشئة ش
مبا�ة عن موضوع ال�نز اع.

المادة 12
الجراءات والجوهر بأغلبية أصوات أعضائها.
تُتخذ قرارات هيئة التحكيم بشأن كل من إ

المادة 13
-1

-2
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ف
ف
ـر� الـنز اع أمــام هيئــة التحكيــم أو عــدم دفاعــه عــن قضيتــه ،يجــوز
ي� حالــة عــدم مثــول أحــد طـ ي
آ
للطــرف الخــر أن يطلــب مــن هيئــة التحكيــم مواصلــة النظــر ف ي� القضيــة وإصــدار حكمهــا .وال
يشــكل عــدم مثــول أي طــرف أو عــدم قيامــه بالدفــاع عــن قضيتــه عائق ـاً أمــام اســتمرار القضيــة.
ئ
ـا� ،أن لالدعــاء أساسـاً متينـاً ف ي� الواقــع
يجــب أن تقتنــع هيئــة التحكيــم ،قبــل إصــدار قرارهــا النهـ ي
والقانــون.

المادة 14

ئ
ـا� ف ي� غضــون خمســة أشــهر مــن التاريــخ الــذي يكتمــل فيــه إنشــاؤها،
تُصــدر هيئــة التحكيــم قرارهــا النهـ ي
ت
مــا لــم تجــد أن مــن الـ ضـروري تمديــد الفــرة المحــددة لمــدة أقصاهــا خمســة أشــهر أخــرى.

المادة 15

ـا� لهيئــة التحكيــم عــى موضــوع الـنز اع ويذكــر أ
ئ
ت
ـ� اســتند إليهــا .ويتضمــن
السـ
يقتــر القـرار النهـ ي
ـباب الـ ي
أ
أ
ف
ف
ئ
ـا� وتاريخــه .ولي عضــو ي� هيئــة التحكيــم أن
القـرار أســماء العضــاء الذيــن شــاركوا ي� إصــدار القـرار النهـ ي
ئ
ـا� رأيـاً مســتقال ً أو مخالفـاً.
يرفــق بالقـرار النهـ ي

المادة 16
يــكون الحكــم ملزمـاً ألطـراف الـنز اع ويكــون تفسـ يـر االتفاقيــة المقــدم مــن الحكــم أيضـاً ملزمـاً ألي طرف
يتدخــل ف� الدعــوى بموجــب المــادة  10أعــاه ،بقــدر اتصالــه بالمســائل الـ ت
ـ� تدخــل فيهــا هــذا الطــرف.
ي
ي
ف
نز
ـتئنا�.
ويكــون الحكــم غـ يـر قابــل لالســتئناف مــا لــم تكــن أطـراف الـ اع قــد اتفقــت مســبقاً عــى إجـراء اسـ ي

المادة 17

أ
أ
ئ
ـا� وفق ـاً للمــادة  16أعــاه ،ف ي� حالــة نشــوء أي خــاف بينهــا يتعلــق
لي مــن الط ـراف الملزمــة بالق ـرار النهـ ي
ئ
ت
ـ� أصدرتــه.
بتفسـ يـر الق ـرار النهـ ي
ـا� أو طريقــة تنفيــذه ،أن يحيلــه إىل هيئــة التحكيــم الـ ي

ن
الثا�:
الجزء ي
إجراءات التوفيق

أ
التال:
وتكون إجراءات التوفيق لغراض الفقرة  6من المادة  18من االتفاقية عىل النحو ي

المادة 1
-1
-2

يوجــه أي طــرف ف� نـزاع طلبـاً بشــأن إنشــاء لجنــة للتوفيــق تبعـاً للفقــرة  6مــن المــادة  ،18إىل أ
المانــة
ي
المانــة بعدئــذ بإبــاغ جميــع أ
كتابــة .وتقــوم أ
الط ـراف ف ي� االتفاقيــة بذلــك.
ـ� كل طــرف مع ـن عضــواً ،ويختــار هــؤالء أ
تتألــف لجنــة التوفيــق مــن ثالثــة أعضــاء يعـ ي ن
العضــاء
َ
ي
ين
مجتمعــ� رئيســاً للجنــة ،مــا لــم يتفــق الطرفــان عــى خــاف ذلــك.
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المادة 2

ن أ
ف
ت
ن ث
ن
ـ� لهــا نفــس المصلحــة عضويتهــا ف ي� اللجنــة
ي� حالــة المنازعــات بـ يـ� أكــر مــن طرفـ يـ� ،تعـ يـ� الطـراف الـ ي
باالتفــاق المشـ تـرك.

المادة 3

أ
ـا� المشــار إليــه
إذا لــم يقــم الطرفــان بأيــة تعيينــات خــال شــهرين مــن تاريــخ تلقــي المانــة الطلــب الكتـ ب ي
ـ� العــام أ
ف� المــادة  ،1قــام أ
للمــم المتحــدة ،بنــاء عــى طلــب مــن أحــد الطرفـ ي ن
المـ ي ن
ـ� ،بتعيينهــم خــال
ي
شــهرين آخريــن.

المادة 4
ن
ن
ـا� مــن أعضــاء اللجنــة،
إذا لــم يتــم اختيــار رئيــس للجنــة التوفيــق خــال شــهرين مــن تعيـ يـ� العضــو الثـ ي
ـ� العــام أ
يقــوم أ
ت
ن
ن
المـ ي ن
للمــم المتحــدة ،بنــاء عــى طلــب مــن أحــد الطرفـ يـ� ،بتعيـ يـ� رئيــس خــال فــرة
شــهرين آخريــن.

المادة 5
-1
-2

الداخل ،ما لم يتفق الطرفان ف ي� ال�نز اع عىل خالف ذلك.
تقرر لجنة التوفيق نظامها
ي
ـ� وعــى أعضــاء اللجنــة الـ ت ز
يقــع عــى الطرفـ ي ن
ـرام بحمايــة رسيــة أيــة معلومــات يتلقونهــا برسيــة
خــال إجــراءات اللجنــة.

المادة 6

تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المادة 7

تقــدم لجنــة التوفيــق تقري ـراً يتضمــن توصيــات لتســوية ال ـنز اع ف ي� غضــون  12شــهراً مــن تاريــخ إنشــائها،
ينظــر فيــه الطرفــان بحســن نيــة.
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المادة 8

تبــت اللجنــة ف ي� أي خــاف يتعلــق بمــا إذا كان لــدى لجنــة التوفيــق االختصــاص للنظــر ف ي� مســألة أحيلــت
إليهــا.

المادة 9
يتحمــل طرفــا ال ـنز اع تكاليــف لجنــة التوفيــق بحصــص يتفقــان عليهــا .وتحتفــظ اللجنــة بســجل بجميــع
تكاليفهــا وتقــدم بيان ـاً نهائي ـاً بذلــك إىل الطرفـ ي ن
ـ�.
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