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النص واملرفقات

املقﺪﻣة

اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

ﻫﺬا النص الﻤنقﺢ ﻻﺗﻔاﻗﻴة اﺳﺘﻜﻬﻮلﻢ ﻳﻌﻜﺲ الﺘﻌﺪﻳﻼت ﺣﺴﺒﻤا اعﺘﻤﺪﻫا
اﻻﺟﺘﻤاع ال راﺑﻊ لﻤﺆﺗﻤر اﻷﻃ راف فﻲ عام  2009فﻲ ﻣقرراﺗﻪ اعﺘﺒارا ﻣﻦ الﻤقرر ا
س  10/4 -وﺣﺘﻰ الﻤقرر ا س .18/4 -
إن ﻧص اﺗﻔاﻗﻴة اﺳﺘﻜﻬﻮلﻢ ال ــﻮارد فﻲ ﻫﺬا الﻜﺘﻴﺐ ﻻ ﻳحﻞ ﻣحﻞ النﺴﺨة
الﻤﻄاﺑقة لﻸﺻﻞ الﻤﻮدعة لﺪى اﻷﻣﻴﻦ الﻌام فﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك .وإذا ﻛنﺘﻢ فﻲ ﺣاﺟة
إلﻰ ﻧﺴﺨة ﻣﻄاﺑقة لﻸﺻﻞ ،ﻳﻤﻜنﻜﻢ اﺳﺘرﺟاع ﻧﺴﺨة إلﻜﺘروﻧﻴة ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ
ﻣﺠﻤﻮعة ﻣﻌاﻫﺪات اﻷﻣﻢ الﻤﺘحﺪة عﻠﻰ ﺷﺒﻜة اﻹﻧﺘرﻧﺖ أو الﺘﻔﻀﻞ ﺑاﻻﺗﺼال
ﺑقﺴﻢ الﻤﻌاﻫﺪات لﻠحﺼﻮل عﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ الﻤﺴاعﺪة.
أﻣاﻧة اﺗﻔاﻗﻴة اﺳﺘﻜﻬﻮلﻢ ،آب/أﻏﺴﻄﺲ .2010
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اعﺘﻤﺪت اﺗﻔاﻗﻴة اﺳﺘﻜﻬﻮلﻢ ﺑﺸﺄن الﻤﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة فﻲ ﻣﺆﺗﻤر
الﻤﻔﻮﺿﻴﻦ الﻤﻌقﻮد فﻲ  22أﻳار/ﻣاﻳﻮ  2001فﻲ اﺳﺘﻜﻬﻮلﻢ ،الﺴﻮﻳﺪ .وﻗﺪ ﺑﺪأ
ﻧﻔاذ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة فﻲ  17أﻳار/ﻣاﻳﻮ  ،2004ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣ اً ﻣﻦ إﻳﺪاع الﺼﻚ
الﺨﻤﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﻜﻮك الﺘﺼﺪﻳﻖ عﻠﻰ اﻻﺗﻔاﻗﻴة أو ﻗﺒﻮلﻬا أو الﻤﻮافقة عﻠﻴﻬا أو
اﻻﻧﻀﻤام إلﻴﻬا.
وﺗقﻀﻲ الﻤادة  18ﻣﻦ اﻻﺗﻔاﻗﻴة ﺑﺄن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺆﺗﻤر اﻷﻃ راف فﻲ اﻻﺗﻔاﻗﻴة
إﺟ راءات لﻠﺘحﻜﻴﻢ والﻤﺼالحة لﺘحﻜﻢ ﺗﺼﻔﻴة الﻤنازعات ﺑﻴﻦ اﻷﻃ راف فﻲ
اﻻﺗﻔاﻗﻴة .فقﺪ اعﺘﻤﺪ ﻣﺆﺗﻤر اﻷﻃ راف ،فﻲ اﺟﺘﻤاعﻪ اﻷول ،الﻤﻌقﻮد فﻲ ﺑﻮﻧﺘا
دﻳﻞ اﻳﺴﺘﻲ ،أوروﻏﻮاي ،فﻲ الﻔﺘرة ﻣﻦ  2إلﻰ  6أﻳار/ﻣاﻳﻮ  ،2005الﻤقرر ا س ،2/1-
الﺬي أرﺳﻰ الﻤﺆﺗﻤر ﺑﻤقﺘﻀاه ﺗﻠﻚ اﻹﺟ راءات .وﺗرد ﻫﺬه اﻹﺟ راءات فﻲ ﻣرفﻖ
ﺟﺪﻳﺪ لﻼﺗﻔاﻗﻴة ،ﻫﻮ الﻤرفﻖ زاي ،الﺬي ﻳﻮرد الﺠﺰء اﻷول ﻣنﻪ إﺟ راءات الﺘحﻜﻴﻢ،
فﻴﻤا ﻳﻮرد الﺠﺰء الﺜاﻧﻲ ﻣنﻪ إﺟ راءات الﻤﺼالحة .وﻗﺪ ﺑﺪأ ﻧﻔاذ الﻤرفﻖ زاي فﻲ 31
ﺗﺸرﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑر 2007أي ﺑﻌﺪ عام واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗارﻳﺦ ﻗﻴام ودﻳﻊ اﻻﺗﻔاﻗﻴة
ﺑاﻹﺑﻼغ عﻦ اعﺘﻤاده.
وفﻲ اﻻﺟﺘﻤاع ال راﺑﻊ لﻤﺆﺗﻤر اﻷﻃ راف ،الﻤﻌقﻮد فﻲ الﻔﺘرة ﻣﻦ  4إلﻰ  8أﻳار/
ﻣاﻳﻮ  ،2009فﻲ ﺟنﻴﻒ ،ﺳﻮﻳﺴ را ،ع ّﺪل الﻤﺆﺗﻤر فﻲ ﻣقرراﺗﻪ ا س  10/4 -إلﻰ
ا س  ،18/4 -الﻤرفقات ألﻒ وﺑاء وﺟﻴﻢ لﻼﺗﻔاﻗﻴة وذلﻚ ﺑﺈدراج ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة
إﺿافﻴة ﻫﻲ :ﺳﺪاﺳﻲ ﻛﻠﻮر ﺣﻠقﻲ الﻬﻜﺴان ألﻔا؛ وﺳﺪاﺳﻲ ﻛﻠﻮر ﺣﻠقﻲ الﻬﻜﺴان
ﺑﻴﺘا؛ والﻜﻠﻮر دﻳﻜﻮن؛ وﺳﺪاﺳﻲ الﺒروم ﺛناﺋﻲ الﻔﻴنﻴﻞ؛ واﻷﺛﻴر ﺳﺪاﺳﻲ الﺒروم
ﺛناﺋﻲ الﻔﻴنﻴﻞ؛ واﻷﺛﻴر ﺳﺒاعﻲ الﺒروم ﺛناﺋﻲ الﻔﻴنﻴﻞ؛ والﻠﻴنﺪﻳﻦ؛ وﺧﻤاﺳﻲ
ﻛﻠﻮرو الﺒنﺰﻳﻦ؛ وﺣاﻣﺾ الﺴﻠﻔﻮﻧات الﻤﺸﺒﻊ ﺑالﻔﻠﻮرو أوﻛﺘﻴﻦ وأﻣﻼﺣﻪ وفﻠﻮرﻳﺪ
الﺴﻠﻔﻮﻧﻴﻞ الﻤﺸﺒﻊ ﺑالﻔﻠﻮرو أوﻛﺘﻴﻦ؛ واﻷﺛﻴر رﺑاعﻲ الﺒروم ﺛناﺋﻲ الﻔﻴنﻴﻞ
واﻷﺛﻴر ﺧﻤاﺳﻲ الﺒروم ﺛناﺋﻲ الﻔﻴنﻴﻞ .وفﻲ  26آب/أﻏﺴﻄﺲ  ،2010أي ﺑﻌﺪ
عام واﺣﺪ ﻣﻦ إعﻼن الﻮدﻳﻊ عﻦ ﺗارﻳﺦ اعﺘﻤاد اﻻﺗﻔاﻗﻴة ،ﺑﺪأ ﻧﻔاذ الﺘﻌﺪﻳﻼت
عﻠﻰ الﻤرفقات ﺑالنﺴﺒة لﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃ راف وذلﻚ ﺑاﺳﺘﺜناء اﻷﻃ راف الﺘﻲ ﻛاﻧﺖ
ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ إﺧﻄارات وفق اً ﻷﺣﻜام الﻔقرة ) 3ب( ﻣﻦ الﻤادة  22والﻔقرة  4ﻣﻦ
الﻤادة  25ﻣﻦ اﻻﺗﻔاﻗﻴة .وﻻ ﻳﺒﺪأ ﺳرﻳان ﺗﻠﻚ الﺘﻌﺪﻳﻼت لﺪى ﻛﻞ ﻃرف ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﻷﻃ راف ﺣﺘﻰ الﻴﻮم الﺘﺴﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ الﺘارﻳﺦ الﺬي ﻳﻮدع فﻴﻪ الﻄرف ،لﺪى الﻮدﻳﻊ،

ﺻﻚ ﺗﺼﺪﻳقﻪ عﻠﻰ اﻻﺗﻔاﻗﻴة أو ﻗﺒﻮلﻪ لﻬا أو ﻣﻮافقﺘﻪ عﻠﻴﻬا أو اﻧﻀﻤاﻣﻪ إلﻴﻬا.
ووفق اً لﻠﻔق رات  48إلﻰ  62ﻣﻦ ”ﻣﻮﺟﺰ ﻣﻤارﺳة اﻷﻣﻴﻦ الﻌام ﺑﺼﻔﺘﻪ ودﻳﻊ
اﻻﺗﻔاﻗﻴة“ فقﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺐ أي أﺧﻄاء ﺟرى ﺗﻌﻴﻴنﻬا فﻲ ﻧص اﻻﺗﻔاﻗﻴة فﻲ
النﺴﺦ أو الﻄﺒاعة أو اﻹﻣﻼء أو فﻲ عﻼﻣات الﺘرﻗﻴﻢ أو اﻷعﺪاد أو ﻧﺘﻴﺠة لﻌﺪم
اﻻﺗﺴاق ﻣﻊ الﺴﺠﻼت اﻷﺻﻠﻴة لﻤﺆﺗﻤر الﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ،أو لﻌﺪم الﺘﻄاﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﻧ َُﺴ ﺦ
ﻧﺼﻮص اﺗﻔاﻗﻴة اﺳﺘﻜﻬﻮلﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ الﻠﻐات ،والﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒر ﺟﻤﻴﻌﻬا ﻣﺘﺴاوﻳة
فﻲ الحﺠﻴة ﺑحﻜﻢ الﻤادة  30ﻣﻦ اﻻﺗﻔاﻗﻴة.
وﻳﻮرد الﻤرفقان ألﻒ وﺑاء ﻣﻦ اﻻﺗﻔاﻗﻴة عﺪدا ً ﻣﻦ اﻹعﻔاءات الﻤحﺪدة الﺘﻲ
ﻳﺠﻮز لﻸﻃ راف أن ﺗﺴﺠﻞ أﺳﻤاءﻫا لﻠحﺼﻮل عﻠﻴﻬا وفق اً لﻠﻤادﺗﻴﻦ  3و 4ﻣﻦ
اﻻﺗﻔاﻗﻴة .وﺗنص الﻔقرة  9ﻣﻦ الﻤادة  4عﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﺣﺪث فﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ
اﻷوﻗات أن لﻢ ﺗﻌﺪ ﻫناك أي أﻃ راف ﺗﺴﺠﻞ أﺳﻤاءﻫا لﻠحﺼﻮل عﻠﻰ أي إعﻔاء
ﻣﻌﻴﻦ ،فﻼ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ أﻳة أﺳﻤاء ﺟﺪﻳﺪة لﺬلﻚ اﻹعﻔاء .وﺣﺘﻰ  17أﻳار/ﻣاﻳﻮ
 2009لﻢ ﺗﻜﻦ ﻫناك أﻃ راف ﻣﺴﺠﻠة لﻺعﻔاء الﻤحﺪد الﻤﺪرج فﻲ الﻤرفﻖ ألﻒ
الﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮاد اﻷلﺪرﻳﻦ أو الﻜﻠﻮردان أو الﺪﻳﻠﺪرﻳﻦ أو ﺳﺒاعﻲ الﻜﻠﻮر أو
الﺒنﺰﻳﻦ ﺳﺪاﺳﻲ الﻜﻠﻮر أو الﻤﻴرﻛﺲ لﻠحﺼﻮل عﻠﻰ اﻹعﻔاء الﻤﺪرج فﻲ الﻤرفﻖ
ﺑاء ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ الـ دي.دي .ﺗﻲ ﻛﻤادة وﺳﻴﻄة فﻲ إﻧﺘاج الﺪﻳﻜﻮفﻮل .وﺑالﺘالﻲ فﺈﻧﻪ
وفق اً لﻠﻔقرة  9ﻣﻦ الﻤادة  4ﻣﻦ اﻻﺗﻔاﻗﻴة ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ أﺳﻤاء ﺟﺪﻳﺪة
ﺑالنﺴﺒة لﺘﻠﻚ اﻹعﻔاءات .أﻣا اﻹعﻔاءات الﺘﻲ ﻳﺠﻮز عﻤﻞ ﺗﺴﺠﻴﻼت ﺑﺸﺄﻧﻬا فﺘرد
إﺷارة إلﻴﻬا فﻲ ﻧﺴﺨة اﺗﻔاﻗﻴة اﺳﺘﻜﻬﻮلﻢ الﻮاردة فﻲ ﻫﺬا الﻜﺘﻴﺐ.
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اﺗﻔاﻗﻴة اﺳﺘﻜﻬﻮﻢﻟ ﺑﺸﺄن املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة
إن اﻷﻃ ﺮاف ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻتفاقية،
إذ تﺴلﻢ ﺑﺄن املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة لﻬا ﺧاﺻﻴات ُﺳﻤﻴة ،وﺗقاوم الﺘحﻠﻞ ،وﺗﱰاﻛﻢ أﺣﻴاﺋﻴاً وﺗنﺘقﻞ
عﻦ ﻃرﻳﻖ الﻬﻮاء واملاء واﻷﻧﻮاع املﻬاﺟرة ،عﱪ الحﺪود الﺪولﻴة وﺗﺴﺘقر ﺑﻌﻴﺪا ً عﻦ ﻣﻜان إﻃﻼﻗﻬا ﺣﻴﺚ
ﺗﺘﺠﻤﻊ يف النﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮلﻮﺟﻴة اﻷرﺿﻴة واملاﺋﻴة،
وإذ تﺪرك وﺟﻮد ﺷﻮاﻏﻞ ﺻحﻴة ،وﺧاﺻة يف الﺒﻠﺪان الناﻣﻴة ،ﻣﻦ ﺟراء الﺘﻌرض ﻣحﻠﻴاً لﻠﻤﻠﻮﺛات
الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة ،وﺑاﻷﺧص اﻵﺛار الﻮاﻗﻌة عﲆ النﺴاء ،وﻣﻦ ﺛﻢ عﲆ اﻷﺟﻴال املقﺒﻠة عﻦ ﻃرﻳقﻬﻦ،
وإذ تﻘﺮ ﺑﺄن ﻧﻈﻢ القﻄﺐ الﺸﺎﻤﱄ اﻹﻳﻜﻮلﻮﺟﻴة وﻣﺠﺘﻤﻌات ﺳﻜاﻧﻬا اﻷﺻﻠﻴﻦﻴ ،ﻣﻌرﺿة ﺑﺼﻔة ﺧاﺻة
لﻠﺨﻄر ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻀﺨﻢ اﻵﺛار اﻷﺣﻴاﺋﻴة لﻠﻤﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة ،وﺑﺄن ﺗﻠﻮث أﻏﺬﻳﺘﻬا الﺘقﻠﻴﺪﻳة ﻤﻳﺜﻞ ﻗﻀﻴة
ﺻحﻴة عاﻣة ﺑالنﺴﺒة لﻬا،
وإذ تعﻲ الحاﺟة إﱃ اﺗﺨاذ إﺟراء عاملﻲ إزاء املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة،
وإذ تضﻊ ﰲ اﻋتﺒارﻫا ﻗرار ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑرﻧاﻣﺞ اﻷﻣﻢ املﺘحﺪة لﻠﺒﻴﺌة  13/19ﺟﻴﻢ املﺆرخ  7ﺷﺒاط/
فﱪاﻳر  ،1997ﺑﺸﺄن اﺗﺨاذ إﺟراء دوﱄ لحﺎﻤﻳة ﺻحة اﻹﻧﺴان وﺑﻴﺌﺘﻪ عﻦ ﻃرﻳﻖ ﺗﺪاﺑﺮﻴ لﺨﻔﺾ و/أو القﻀاء
عﲆ اﻧﺒﻌاﺛات املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة وإﻃﻼﻗﻬا،
وإذ تشﺮﻴ إﱃ اﻷﺣﻜام وﺛﻴقة الﺼﻠة ﺑاملﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﻻﺗﻔاﻗﻴات الﺒﻴﺌﻴة الﺪولﻴة املﻌنﻴة ،وﺧاﺻة اﺗﻔاﻗﻴة
روﺗردام لﺘﻄﺒﻴﻖ إﺟراء املﻮافقة املﺴﺒقة عﻦ عﻠﻢ عﲆ ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة وﻣﺒﻴﺪات آفات ﻣﻌﻴنة ﺧﻄرة ﻣﺘﺪاولة
يف الﺘﺠارة الﺪولﻴة ،واﺗﻔاﻗﻴة ﺑازل ﺑﺸﺄن الﺘحﻜﻢ يف ﻧقﻞ النﻔاﻳات الﺨﻄرة والﺘﺨﻠص ﻣنﻬا عﱪ الحﺪود ،ﻤﺑا
يف ذلﻚ اﻻﺗﻔاﻗات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴة املﻮﺿﻮعة يف إﻃار املادة  11ﻣنﻬا،
وإذ تُشﺮﻴ أيضاً إﱃ اﻷﺣﻜام ذات الﺼﻠة ﻣﻦ إعﻼن رﻳﻮ ﺑﺸﺄن الﺒﻴﺌة والﺘنﻤﻴة وﺟﺪول أعﺎﻤل القرن ،21
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وإذ تﺪرك أن ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة واﻻﺗﻔاﻗات الﺪولﻴة اﻷﺧرى يف ﻣﻴﺪان الﺘﺠارة والﺒﻴﺌة ﻣﺘﺪاعﻤة ﺗﺒادلﻴاً،
وإذ تﺆﻛﺪ ﻣﺠﺪداً أﻳﻀاً أن لﻠﺪول ،ﻤﺑﻮﺟﺐ ﻣﻴﺜاق اﻷﻣﻢ املﺘحﺪة وﻣﺒادئ القاﻧﻮن الﺪوﱄ ،الحﻖ
الﺴﻴادي يف اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮاردﻫا عﻤﻼً ﺑﺴﻴاﺳاﺗﻬا الﺒﻴﺌﻴة واﻹﻤﻧاﺋﻴة الﺨاﺻة ﺑﻬا ،وأن عﻠﻴﻬا ﻣﺴﺆولﻴة ﻛﻔالة
عﺪم ﺗﺴﺒّﺐ اﻷﻧﺸﻄة املﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬا ﺿﻤﻦ وﻻﻳﺘﻬا أو ﺗحﺖ ﺳﻴﻄرﺗﻬا يف ﴐر لﺒﻴﺌة أو ﺗنﻤﻴة دول أو ﻣناﻃﻖ

وإذ تأﺧﺬ ﰲ الﺤﺴﺒان الﻈروف واﻻﺣﺘﻴاﺟات الﺘﻲ ﺗنﻔرد ﺑﻬا الﺒﻠﺪان الناﻣﻴة ،وﻻ ﺳﻴﺎﻤ أﻗﻞ الﺒﻠﺪان
ﻤﻧﻮا ً ﺑﻴنﻬا والﺒﻠﺪان الﺘﻲ ﻤﺗر اﻗﺘﺼاداﺗﻬا ﻤﺑرﺣﻠة اﻧﺘقال ،وﺧاﺻة الحاﺟة إﱃ ﺗقﻮﻳة ﻗﺪراﺗﻬا الﻮﻃنﻴة عﲆ
إدارة املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ،ﻤﺑا يف ذلﻚ عﻦ ﻃرﻳﻖ ﻧقﻞ الﺘﻜنﻮلﻮﺟﻴا ،وﺗﻮفﺮﻴ املﺴاعﺪة املالﻴة والﺘقنﻴة ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
الﺘﻌاون ﺑﻦﻴ اﻷﻃراف،
وإذ تﺮاﻋﻲ ﻣﺮاﻋاة تاﻣة ﺑرﻧاﻣﺞ الﻌﻤﻞ لﻠﺘنﻤﻴة املﺴﺘﺪاﻣة لﻠﺪول الﺠﺰرﻳة الﺼﻐﺮﻴة الناﻣﻴة املﻌﺘﻤﺪ يف
ﺑرﺑادوس يف  6أﻳار/ﻣاﻳﻮ ،1994
وإذ تﻼﺣﻆ ﻗﺪرات ﻛﻞ ﻣﻦ الﺒﻠﺪان املﺘقﺪﻣة والناﻣﻴة ،وﻛﺬلﻚ املﺴﺆولﻴات املﺸﱰﻛة واملﺘﺎﻤﻳﺰة لﻠﺪول
وفﻖ الﻮارد يف املﺒﺪأ  7ﻣﻦ إعﻼن رﻳﻮ ﺑﺸﺄن الﺒﻴﺌة والﺘنﻤﻴة،
وإذ تﺴلﻢ ﻤﺑا ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ القﻄاع الﺨاص واملنﻈﺎﻤت ﻏﺮﻴ الحﻜﻮﻣﻴة ﺗقﺪﻤﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﺴاﻫﻤة ﻫاﻣة يف ﺗحقﻴﻖ
ﺧﻔﺾ و/أو إزالة اﻧﺒﻌاﺛات املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة وإﻃﻼﻗﻬا،
وإذ تﺆﻛﺪ أﻫﻤﻴة ﺗح ّﻤﻞ ﺻاﻧﻌﻲ املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة املﺴﺆولﻴة عﻦ ﺧﻔﺾ اﻵﺛار الﻀارة الﺘﻲ
ﺗﺴﺒﺒﻬا ﻣنﺘﺠاﺗﻬﻢ وعﻦ ﺗﺰوﻳﺪ املﺴﺘﻌﻤﻠﻦﻴ ،والحﻜﻮﻣات ،وعاﻣة الﺠﻤﻬﻮر ﺑاملﻌﻠﻮﻣات عﻦ الﺨاﺻﻴات
الﺨﻄرة لﻬﺬه املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة،
ووﻋياً ﻣﻨها ﺑﴬورة اﺗﺨاذ ﺗﺪاﺑﺮﻴ ملنﻊ اﻵﺛار الﻀارة الﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬا املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة يف ﻛﻞ
ﻣراﺣﻞ دورة ﺣﻴاﺗﻬا،
وإذ تﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪيﺪ املﺒﺪأ  16ﻣﻦ إعﻼن رﻳﻮ ﺑﺸﺄن الﺒﻴﺌة والﺘنﻤﻴة الﺬي ﻳﻌﻠﻦ أن عﲆ الﺴﻠﻄات
الﻮﻃنﻴة أن ﺗﺴﻌﻰ إﱃ الﱰوﻳﺞ لﺘﺪﺧﻴﻞ الﺘﻜالﻴﻒ الﺒﻴﺌﻴة واﺳﺘﺨﺪام اﻷدوات اﻻﻗﺘﺼادﻳة ،آﺧﺬة يف اﻻعﺘﺒار
النﻬﺞ القاﴈ ﺑﺄن عﲆ املﻠ ﱢﻮث ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ املﺒﺪأ ،أن ﻳﺘحﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔة الﺘﻠﻮﻳﺚ ،ﻣﻊ املراعاة الﻮاﺟﺒة لﻠﻤﺼﻠحة
الﻌاﻣة ودون اﻹﺧﻼل ﺑالﺘﺠارة واﻻﺳﺘﺜﺎﻤر الﺪولﻴﻦﻴ،
وإذ تشﺠﻊ اﻷﻃراف الﺘﻲ لﻴﺴﺖ لﺪﻳﻬا ﺧﻄﻂ ﺗنﻈﻴﻤﻴة وﺗقﻴﻴﻤﻴة ملﺒﻴﺪات اﻵفات ولﻠﻤﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
الﺼناعﻴة عﲆ وﺿﻊ ﻫﺬه الﺨﻄﻂ،
وإذ تﺪرك أﻫﻤﻴة ﺗﻄﻮﻳر واﺳﺘﺨﺪام عﻤﻠﻴات وﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﺑﺪﻳﻠة ﺗﻜﻮن ﺳﻠﻴﻤة ﺑﻴﺌﻴاً،
وتﺼﻤيﺎﻤً ﻣﻨها عﲆ ﺣﺎﻤﻳة الﺼحة الﺒﴩﻳة والﺒﻴﺌة ﻣﻦ اﻵﺛار الﻀارة لﻠﻤﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة،
قﺪ اتفﻘﺖ ﻋﲆ ﻣا يﲇ
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وإذ تﻘﺮ ﺑﺄن الحﻴﻄة ﻫﻲ أﺳاس ﺷﻮاﻏﻞ ﻛﻞ اﻷﻃراف يف ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة وﻣﺘﺄﺻﻠة فﻴﻬا،

أﺧرى ﺧارج ﺣﺪود وﻻﻳﺘﻬا الﻮﻃنﻴة،

5

املادة 1

الﻬﺪف

املادة 2

الﺘﻌارﻳﻒ

ﻫﺪف ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ،ﻣﻊ وﺿﻊ النﻬﺞ الﺘحﻮﻃﻲ الﻮارد يف املﺒﺪأ  15ﻣﻦ إعﻼن رﻳﻮ ﺑﺸﺄن الﺒﻴﺌة
والﺘنﻤﻴة يف اﻻعﺘﺒار ،ﻫﻮ ﺣﺎﻤﻳة الﺼحة الﺒﴩﻳة والﺒﻴﺌة ﻣﻦ املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة.

ﻷﻏراض ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة:

)أ( "الﻄرف" ﻳﻌنﻲ دولة أو ﻣنﻈﻤة إﻗﻠﻴﻤﻴة لﻠﺘﻜاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼادي وافقﺖ عﲆ اﻻلﺘﺰام ﺑﻬﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة
وأﺻﺒحﺖ اﻻﺗﻔاﻗﻴة ﻧافﺬة ﺑالنﺴﺒة إلﻴﻬا؛
)ب( "ﻣنﻈﻤة إﻗﻠﻴﻤﻴة لﻠﺘﻜاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼادي" ﺗﻌنﻲ ﻣنﻈﻤة أﻧﺸﺄﺗﻬا دول ذات ﺳﻴادة يف ﻣنﻄقة إﻗﻠﻴﻤﻴة
ﻣا وﻧقﻠﺖ إلﻴﻬا الﺪول اﻷعﻀاء فﻴﻬا اﻻﺧﺘﺼاص يف ﻣﺴاﺋﻞ ﺗ َحﻜُﻤﻬا ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة وف ﱠﻮﺿﺘﻬا عﲆ
النحﻮ الﻮاﺟﺐ ،وفقاً ﻹﺟراءاﺗﻬا الﺪاﺧﻠﻴة ،ﺑالﺘﻮﻗﻴﻊ أو الﺘﺼﺪﻳﻖ أو املﻮافقة عﲆ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة
أو إﻗرارﻫا أو اﻻﻧﻀﺎﻤم إلﻴﻬا؛
)ج( "اﻷﻃراف الحاﴐة واملﺼﻮﺗة" ﺗﻌنﻲ اﻷﻃراف الحاﴐة الﺘﻲ ﺗﺪﱄ ﺑﺼﻮت إﻳﺠاﻲﺑ أو ﺳﻠﺒﻲ.

املادة 3
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 - 1ﻳقﻮم ﻛﻞ ﻃرف ﻤﺑا ﻳﲇ:

)أ( ﺣﻈر و/أو اﺗﺨاذ ﻣا ﻳﻠﺰم ﻣﻦ الﺘﺪاﺑﺮﻴ القاﻧﻮﻧﻴة واﻹدارﻳة لﻠقﻀاء عﲆ:
‘ ’1إﻧﺘاﺟﻪ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ لﻠﻤﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة املﺪرﺟة يف املرفﻖ ألﻒ ﻣﻊ ﻣراعاة أﺣﻜام ذلﻚ املرفﻖ؛
‘ ’2واﺳﺘﺮﻴاده وﺗﺼﺪﻳره لﻠﻤﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة املﺪرﺟة يف املرفﻖ ألﻒ وفقاً ﻷﺣﻜام الﻔقرة  1ﻣﻜرر
ﻣﻦ املادة دال؛

 - 2ﻳﺘﺨﺬ ﻛﻞ ﻃرف ﺗﺪاﺑﺮﻴ لﻜﻔالة:
)أ( أن أي ﻣادة ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻣﺪرﺟة يف املرفﻖ ألﻒ أو املرفﻖ ﺑاء ﻻ ﺗ ُﺴﺘﻮرد إﻻﱠ:
‘ ’1لﻐرض الﺘﺨﻠص الﺴﻠﻴﻢ ﺑﻴﺌﻴاً ،ﻛﺎﻤ ﻫﻮ ﻣنﺼﻮص عﻠﻴﻪ يف الﻔقـرة ) 1د( ﻣﻦ املادة 6؛ أو
‘ ’2أو ﻻﺳﺘﺨﺪام أو لﻐرض ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ لﺬلﻚ الﻄرف ﻤﺑﻮﺟﺐ املرفﻖ ألﻒ أو املرفﻖ ﺑاء؛
)ب( أﻧﻪ ،ﺑالنﺴﺒة إﱃ ﻣادة ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻣﺪرﺟة يف املرفﻖ ألﻒ ،ﻳﴪي اﻹعﻔاء املحﺪد عﲆ أي إﻧﺘاج أو
اﺳﺘﺨﺪام لﻬا أو إﱃ ﻣادة ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻣﺪرﺟة يف املرفﻖ ﺑاء ،ﻳﻜﻮن الﻐرض ﻣﻦ إﻧﺘاﺟﻪ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
ﻣقﺒﻮﻻً ،ﻻ ﺗ ُﺼﺪﱠر ﻫﺬه املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ،ﻣﻊ ﻣراعاة أي ﻣﻦ اﻷﺣﻜام ذات الﺼﻠة يف الﺼﻜﻮك
الﺪولﻴة لﻠﻤﻮافقة املﺴﺒقة عﻦ عﻠﻢ ،إﻻ:
‘ ’1لﻐرض الﺘﺨﻠص الﺴﻠﻴﻢ ﺑﻴﺌﻴاً ،ﻛﺎﻤ ﻫـﻮ ﻣنﺼﻮص عﻠﻴﻪ يف الﻔقرة ) 1د( ﻣﻦ املادة 6؛
‘ ’2أو لﻄرف ﻣﺴﻤﻮح لﻪ ﺑاﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻤﺑﻮﺟﺐ املرفﻖ ألﻒ أو املرفﻖ ﺑاء؛
‘ ’3أو لﺪولة لﻴﺴﺖ ﻃرفاً يف ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ﻗﺪﻣﺖ ﺷﻬادة ﺳنﻮﻳة إﱃ الﻄرف املﺼﺪﱢر وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه
الﺸﻬادة ﺑﻴاﻧاً ﺑاﻻﺳﺘﺨﺪام املقﺼﻮد لﻠﺎﻤدة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة وﺑﺄن الﺪولة املﺴﺘﻮردة ،فﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬه
املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ،ﺗﻠﺘﺰم:
أ  -ﺑحﺎﻤﻳة الﺼحة الﺒﴩﻳة والﺒﻴﺌة ﺑاﺗﺨاذ ﻣا ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟراءات لﺘﺪﻧﻴة اﻹﻃﻼﻗات أو ﻣنﻌﻬا؛
ب  -وﺑاﻻﻣﺘﺜال ﻷﺣﻜام الﻔقرة  1ﻣﻦ املادة 6؛
ج  -وﺑاﻻﻣﺘﺜال ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀاء ،ﻷﺣﻜام الﻔقرة  2ﻣﻦ الﺠﺰء الﺜاﻲﻧ ﻣﻦ املرفﻖ ﺑاء.
وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻعﺘﺎﻤد أﻳﻀاً أﻳة وﺛاﺋﻖ داعﻤة ﻣﻼﻤﺋة ﻣﺜﻞ الﺘﴩﻳﻌات ،والﺼﻜﻮك الﺘنﻈﻴﻤﻴة ،واملﺒادئ الﺘﻮﺟﻴﻬﻴة
اﻹدارﻳة واملﺘﻌﻠقة ﺑالﺴﻴاﺳة الﻌاﻣة .وﻳحﻴﻞ الﻄرف املﺼﺪﱢر ﺷﻬادة اﻻعﺘﺎﻤد إﱃ اﻷﻣاﻧة يف ﻏﻀﻮن ﺳﺘﻦﻴ
ﻳﻮﻣاً ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻤﻬا.
)ج( ﺑﺄن ﻣادة ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻣﺪرﺟة يف املرفﻖ ألﻒ ،ﻢﻟ ﺗ َﻌﺪ اﻹعﻔاءات املحﺪدة ﻹﻧﺘاﺟﻬا واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬا ﻧافﺬة
ﺑالنﺴﺒة ﻷي ﻃرف ،ﻻ ﺗ ُﺼﺪّر ﻣﻦ ذلﻚ الﻄرف إﻻ لﻐرض الﺘﺨﻠص الﺴﻠﻴﻢ ﺑﻴﺌﻴاً ﻛﺎﻤ ﻫﻮ ﻣنﺼﻮص
عﻠﻴﻪ يف الﻔقرة ) 1د( ﻣﻦ املادة  6؛
)د( وﻷﻏراض ﻫﺬه الﻔقرة ،ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ "دولة لﻴﺴﺖ ﻃرفاً يف ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة" ،ﺑالنﺴﺒة إﱃ ﻣادة
ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻣﻌﻴنة ،أﻳة دولة أو ﻣنﻈﻤة إﻗﻠﻴﻤﻴة لﻠﺘﻜاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼادي ﻢﻟ ﺗﻮافﻖ عﲆ أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺬه
اﻻﺗﻔاﻗﻴة فﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة.
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ﺗﺪاﺑﺮﻴ لﺨﻔﺾ اﻹﻃﻼﻗات املقﺼﻮدة ﻣﻦ
اﻹﻧﺘاج واﻻﺳﺘﺨﺪام أو القﻀاء عﻠﻴﻪ

)ب( والحﺪ ﻣﻦ إﻧﺘاﺟﻪ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ لﻠﻤﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة املﺪرﺟة يف املرفﻖ ﺑاء وفقاً ﻷﺣﻜام ذلﻚ املرفﻖ.
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 - 3ﻳﺘﺨﺬ ﻛﻞ ﻃرف ،لﺪﻳﻪ ﺧﻄة ﺗنﻈﻴﻤﻴة وﺗقﻴﻴﻤﻴة أو أﻛﺮﺜ ملﺒﻴﺪات اﻵفات الﺠﺪﻳﺪة أو املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
الﺼناعﻴة الﺠﺪﻳﺪة ،ﺗﺪاﺑﺮﻴ لﻲﻜ ﻳُنﻈﱢﻢ ،ﺑﻬﺪف املنﻊ ،إﻧﺘاج واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻴﺪات اﻵفات الﺠﺪﻳﺪة أو املﻮاد
الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة الﺼناعﻴة الﺠﺪﻳﺪة الﺘﻲ ﺗ ُﻈﻬِر ،ﻣﻊ ﻣراعاة املﻌاﻳﺮﻴ الﻮاردة يف الﻔقرة  1ﻣﻦ املرفﻖ دال،
ﺧﺼاﺋص املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة.
 - 4ﻳﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﻃرف لﺪﻳﻪ ﺧﻄة ﺗنﻈﻴﻤﻴة وﺗقﻴﻴﻤﻴة أو أﻛﺮﺜ ملﺒﻴﺪات اﻵفات أو املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة يف اﻻعﺘﺒار،
عنﺪ اﻻﻗﺘﻀاء ،داﺧﻞ ﻫﺬه الﺨﻄﻂ ،املﻌاﻳﺮﻴ الﻮاردة يف الﻔقرة  1ﻣﻦ املرفﻖ دال عنﺪ إﺟراء ﺗقﻴﻴﺎﻤت
ملﺒﻴﺪات اﻵفات أو املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة الﺼناعﻴة الﺠاري اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬا.
 - 5ﺑاﺳﺘﺜناء املنﺼﻮص عﻠﻴﻪ ﺧﻼفاً لﺬلﻚ يف ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ،ﻻ ﺗ ُﻄﺒﻖ الﻔقرﺗان  1و 1ﻣﻜرر عﲆ ﻛﻤﻴات ﻣادة
ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم يف الﺒحﺚ عﲆ ﻧﻄاق املﺨﺘﱪ أو ﻛﻤﻌﻴار ﻣرﺟﻌﻲ.
 - 6ﻳﺘﺨﺬ أي ﻃرف ﺣﺼﻞ عﲆ إعﻔاء ﻣحﺪد وفقاً لﻠﻤرفﻖ ألﻒ أو إعﻔاء ﻣحﺪد أو لﻐرض ﻣقﺒﻮل وفقاً
لﻠﻤرفﻖ ﺑاء الﺘﺪاﺑﺮﻴ املناﺳﺒة لﻜﻔالة إﻤﺗام أي إﻧﺘاج أو اﺳﺘﺨﺪام ﻤﺑﻮﺟﺐ ذلﻚ اﻹعﻔاء عﲆ ﻧحﻮ ﻳحﻮل
دون الﺘﻌرض الﺒﴩي أو اﻹﻃﻼق يف الﺒﻴﺌة أو ﻳقﻠﻞ ﻣنﻬﺎﻤ إﱃ الحﺪ اﻷدﻰﻧ .أﻣا ﺑالنﺴﺒة إﱃ أوﺟﻪ
اﻻﺳﺘﺨﺪام املﻌﻔاة الﺘﻲ ﺗنﻄﻮي عﲆ إﻃﻼق ﻣﺘﻌﻤﺪ يف الﺒﻴﺌة يف ﻇروف اﻻﺳﺘﺨﺪام الﻌادي ،فﻴﻜﻮن ذلﻚ
اﻹﻃﻼق ﺑالحﺪ اﻷدﻰﻧ الﻼزم ،ﻣﻊ ﻣراعاة أﻳة ﻣﻌاﻳﺮﻴ وﻣﺒادئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴة ﻗاﺑﻠة لﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.

املادة 4

 - 4ﺗنﺘﻬﻲ ﻣﺪة ﻛﻞ إعﻔاء ﻣﻦ اﻹعﻔاءات املحﺪدة واملﺴﺠﻠة لﻄرف ﻣا ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳنﻮات ﻣﻦ ﺑﺪء ﻧﻔاذ
ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة فﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻤﺑادة ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻣﻌﻴنة ،ﻣا ﻢﻟ ﻳﻜﻦ الﻄرف ﻗﺪ ﱠﺑﻦﻴ يف الﺴﺠﻞ ﺗارﻳﺨاً أﺳﺒﻖ أو
ﻣا ﻢﻟ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ُﻣنﺢ ﻤﺗﺪﻳﺪا ً عﻤﻼً ﺑالﻔقرة .7
 - 5ﻳﺒﺖ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف يف اﺟﺘﺎﻤعﻪ اﻷول يف عﻤﻠﻴة اﺳﺘﻌراﺿﻪ لﻠقﻴﻮد املﺴﺠﻠة يف الﺴﺠﻞ.
 - 6ﻳقﺪم الﻄرف املﻌنﻲ ،ﻗﺒﻞ أي اﺳﺘﻌراض لقﻴﺪه يف الﺴﺠﻞ ،ﺗقرﻳرا ً إﱃ اﻷﻣاﻧة ﻳﱪر اﺳﺘﻤرار ﺣاﺟﺘﻪ
لﻠﺘﺴﺠﻴﻞ لﺬلﻚ اﻹعﻔاء .وﺗﻌﻤﻢ اﻷﻣاﻧة الﺘقرﻳر عﲆ ﻛﻞ اﻷﻃراف .وﻳُﻀﻄﻠﻊ ﺑاﺳﺘﻌراض الﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺑاﻻﺳﺘناد إﱃ ﻛﻞ املﻌﻠﻮﻣات املﺘاﺣة .وﺑناء عﲆ ذلﻚ ،ﻳقﺪم ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف لﺬلﻚ الﻄرف املﻌنﻲ ﻣا ﻳراه
ﻣناﺳﺒاً ﻣﻦ الﺘﻮﺻﻴات.
 - 7ملﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ،ﺑناء عﲆ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ الﻄرف املﻌنﻲ ،أن ﻳقرر ﻤﺗﺪﻳﺪ ﻣﻮعﺪ اﻧﺘﻬاء إعﻔاء ﻣحﺪد لﻔﱰة
أﻗﺼاﻫا ﺧﻤﺲ ﺳنﻮات .وﻳﻮﱄ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ،يف اﺗﺨاذه لقراره ،املراعاة الﻮاﺟﺒة لﻠﻈروف الﺨاﺻة
لﻸﻃراف ﻣﻦ الﺒﻠﺪان الناﻣﻴة واﻷﻃراف الﺘﻲ ﻤﺗر اﻗﺘﺼاداﺗﻬا ﻤﺑرﺣﻠة اﻧﺘقال.
 - 8ﻷي ﻃرف ،يف أي وﻗﺖ ،أن ﻳﺴحﺐ اﺳﻤﻪ ﻣﻦ الﺴﺠﻞ ﺑالنﺴﺒة إﱃ إعﻔاء ﻣﻦ اﻹعﻔاءات املحﺪدة ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ
إﺧﻄار ﻛﺘاﻲﺑ إﱃ اﻷﻣاﻧة .وﻳﺒﺪأ ﻧﻔاذ اﻻﻧﺴحاب اعﺘﺒارا ً ﻣﻦ الﺘارﻳﺦ املحﺪد يف اﻹﺧﻄار.
 - 9عنﺪﻣا ﻻ ﻳﻌﻮد ﻫناك أي ﻃرف ﻣﺴﺠﻼً لنﻮع ﻣﻌﻦﻴ ﻣﻦ اﻹعﻔاءات املحﺪدة ،ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ أﻳة أﺳﺎﻤء
ﺟﺪﻳﺪة فﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬلﻚ النﻮع.

ﺳﺠﻞ اﻹعﻔاءات املحﺪدة

 - 1ﻳُنﺸﺄ ﺑﻬﺬا ﺳﺠﻞ لﻐرض ﺗحﺪﻳﺪ اﻷﻃراف الﺘﻲ لﻬا إعﻔاءات ﺧاﺻة ﻣﺪرﺟة يف املرفﻖ ألﻒ أو املرفﻖ
ﺑاء .وﻻ ﻳحﺪد اﻷﻃراف الﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﺣﻜام يف املرفﻖ ألﻒ أو املرفﻖ ﺑاء الﺘﻲ ﻳﺠﻮز أن ﻤﺗارﺳﻬا ﻛﻞ
اﻷﻃراف .وﺗحﺘﻔﻆ اﻷﻣاﻧة ﺑﻬﺬا الﺴﺠﻞ وﻳﻜﻮن ﻣﺘاﺣاً لﻠﺠﻤﻬﻮر.
 - 2ﻳﺘﻀﻤﻦ الﺴﺠﻞ:
اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

 - 3ﻳﺠﻮز ﻷي دولة ،عنﺪﻣا ﺗﺼﺒﺢ ﻃرفاً ،أن ﺗﺴﺠﻞ ﺑﻮاﺳﻄة إﺧﻄار ﻛﺘاﻲﺑ ﺗﻮﺟﻬﻪ إﱃ اﻷﻣاﻧة ،لﻮاﺣﺪ أو أﻛﺮﺜ
ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻹعﻔاءات املحﺪدة املﺪرﺟة يف املرفﻖ ألﻒ أو املرفﻖ ﺑاء.
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)أ( ﻗاﻤﺋة ﺑﺄﻧﻮاع اﻹعﻔاءات املحﺪدة ﻣﺴﺘنﺴﺨة ﻣﻦ املرفﻖ ألﻒ واملرفﻖ ﺑاء؛
)ب( وﻗاﻤﺋة ﺑاﻷﻃراف الﺘﻲ لﻬا إعﻔاءات ﻣحﺪدة ﻣﺪرﺟة يف املرفﻖ ألﻒ أو املرفﻖ ﺑاء؛
)ج( وﻗاﻤﺋة ﺑﺘﻮارﻳﺦ اﻧﺘﻬاء ﻛﻞ إعﻔاء ﻣحﺪد ﻣﺴﺠﻞ.
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املادة 5

ﺗﺪاﺑﺮﻴ لﺨﻔﺾ اﻹﻃﻼق ﻣﻦ اﻹﻧﺘاج ﻏﺮﻴ
املقﺼﻮد أو القﻀاء عﻠﻴﻪ

ﻳﺘﺨﺬ ﻛﻞ ﻃرف ،ﻛحﺪ أدﻰﻧ ،الﺘﺪاﺑﺮﻴ الﺘالﻴة لﺨﻔﺾ ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻃﻼق الناﺷﺊ عﻦ ﻣﺼادر ُﺻنﻌﻴة ،لﻜﻞ
ﻣﻦ املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة املﺪرﺟة يف املرفﻖ ﺟﻴﻢ ،ﺑﻬﺪف ﻣﻮاﺻﻠة ﺧﻔﻀﻪ إﱃ أدﻰﻧ ﺣﺪ ،وﺣﻴﺜﺎﻤ ﻛان ذلﻚ ﻣﻤﻜناً،
القﻀاء عﻠﻴﻪ ﺑﺼﻮرة ﻧﻬاﺋﻴة:

عنﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ أفﻀﻞ الﺘقنﻴات املﺘاﺣة وأفﻀﻞ املﺎﻤرﺳات الﺒﻴﺌﻴة ،ﻳنﺒﻐﻲ أن ﺗﻀﻊ اﻷﻃراف يف اعﺘﺒارﻫا
الﺘﻮﺟﻴﻬات الﻌاﻣة ﺑﺸﺄن ﺗﺪاﺑﺮﻴ املنﻊ وﺧﻔﺾ اﻹﻃﻼق يف املرفﻖ ﺟﻴﻢ واملﺒادئ الﺘﻮﺟﻴﻬﻴة ﺑﺸﺄن أفﻀﻞ
الﺘقنﻴات املﺘاﺣة وأفﻀﻞ املﺎﻤرﺳات الﺒﻴﺌﻴة املقرر اعﺘﺎﻤدﻫا ﺑقرار ﻣﻦ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف؛
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)و( ﻷﻏراض ﻫﺬه الﻔقرة واملرفﻖ ﺟﻴﻢ:
‘ ’1ﺗﻌنﻲ "أفﻀﻞ الﺘقنﻴات املﺘاﺣة" أﻛﺮﺜ ﻣرﺣﻠة فﻌالﻴة وﺗقﺪﻣاً يف ﺗﻄﻮر اﻷﻧﺸﻄة وﻃرق إدارﺗﻬا
ﻣﺎﻤ ﻳﺒﻦﻴ املﻼءﻣة الﻌﻤﻠﻴة لﺘقنﻴات ﻣﻌ ﱠﻴنة يف ﺗﻮفﺮﻴ اﻷﺳاس ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ املﺒﺪأ ،لﻔرض ﻗﻴﻮد عﲆ
اﻹﻃﻼق ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣنﻊ ،وﺣﻴﺜﺎﻤ ﻳﻜﻮن ذلﻚ ﻏﺮﻴ عﻤﲇ ،إﺣﺪاث ﺧﻔﺾ ﺑﺼﻮرة عاﻣة يف إﻃﻼق
املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة املﺪرﺟة يف الﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ املرفﻖ ﺟﻴﻢ وﺗﺄﺛﺮﻴﻫا عﲆ الﺒﻴﺌة ﻛﻜﻞ .ويف ﻫﺬا
الﺨﺼﻮص فﺈن:
‘"’2الﺘقنﻴات" ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻼً ﻣﻦ الﺘﻜنﻮلﻮﺟﻴا والﻄرﻳقة الﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻬا ﺗﺼﻤﻴﻢ املنﺸﺄة وﺑناؤﻫا وﺻﻴاﻧﺘﻬا
وﺗﺸﻐﻴﻠﻬا ووﻗﻔﻬا عﻦ الﻌﻤﻞ؛
‘ ’3الﺘقنﻴات "املﺘاﺣة" ﺗﻌنﻲ ﺗﻠﻚ الﺘقنﻴات الﺘﻲ ﻤﻳﻜﻦ لﻠﻤﺸﻐﻞ الﻮﺻﻮل إلﻴﻬا وﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻃﻮرت
عﲆ ﻧﻄاق ﻳﺘﻴﺢ ﺗنﻔﻴﺬﻫا يف القﻄاع الﺼناعﻲ ذي الﺼﻠة يف ﻇﻞ ﻇروف ﻗاﺑﻠة لﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻗﺘﺼادﻳاً
وﺗقنﻴاً ،ﻣﻊ ﻣراعاة الﺘﻜالﻴﻒ واملﺰاﻳا؛
‘" ’4أفﻀﻞ" ﺗﻌنﻲ اﻷﻛﺮﺜ فﻌالﻴة يف ﺗحقﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى عام رفﻴﻊ ﻣﻦ الحﺎﻤﻳة لﻠﺒﻴﺌة ﻛﻜﻞ؛
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)أ( الﻌﻤﻞ يف ﻏﻀﻮن ﺳنﺘﻦﻴ ﻣﻦ ﺗارﻳﺦ ﺑﺪء ﻧﻔاذ اﻻﺗﻔاﻗﻴة ﺑالنﺴﺒة إلﻴﻪ ،عﲆ وﺿﻊ ﺧﻄة عﻤﻞ أو ،ﺣﻴﺜﺎﻤ
ﻛان ﻣناﺳﺒاً ،ﺧﻄة عﻤﻞ إﻗﻠﻴﻤﻴة أو دون إﻗﻠﻴﻤﻴة وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗنﻔﻴﺬﻫا ﺑﻮﺻﻔﻬا ﺟﺰءا ً ﻣﻦ ﺧﻄة الﺘنﻔﻴﺬ
املحﺪدة يف املادة  7الراﻣﻴة إﱃ ﺗحﺪﻳﺪ ووﺻﻒ وﻣﻌالﺠة إﻃﻼق املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة املﺪرﺟة يف املرفﻖ
ﺟﻴﻢ وﺗﻴﺴﺮﻴ ﺗنﻔﻴﺬ الﻔقرات الﻔرعﻴة ﻣﻦ )ب( إﱃ )ﻫ( .وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄة الﻌﻤﻞ الﻌناﴏ الﺘالﻴة:
‘ ’1ﺗقﻴﻴﻢ لﻺﻃﻼق الحاﱄ واملﺘﻮﻗﻊ ،ﻳﺸﻤﻞ وﺿﻊ ﻗﻮاﺋﻢ لﻠﻤﺼادر واﻻﺣﺘﻔاظ ﺑﻬا ،وﺗقﺪﻳرات لحاﻻت
اﻹﻃﻼق ،وﻳﺆﺧﺬ يف اﻻعﺘﺒار فﺌات املﺼادر املحﺪدة يف املرفﻖ ﺟﻴﻢ؛
‘ ’2ﺗقﻴﻴﻢ ملﺪى ﻣﻼءﻣة ﻗﻮاﻧﻦﻴ وﺳﻴاﺳات الﻄرف فﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة ﻣﺜﻞ ﺣاﻻت اﻹﻃﻼق ﻫﺬه؛
‘ ’3وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴات لﻠﻮفاء ﺑاﻻلﺘﺰاﻣات املﱰﺗﺒة عﲆ ﻫﺬه الﻔقرة وﻣﻊ ﻣراعاة الﺘقﻴﻴﺎﻤت املﺬﻛﻮرة
يف ‘ ’1و‘’2؛
‘ ’4اﺗﺨاذ ﺧﻄﻮات لﺘﺸﺠﻴﻊ الﺘﻌﻠﻴﻢ ،والﺘﺪرﻳﺐ ،فﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬه اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴات والﺘﻮعﻴة ﺑﺸﺄﻧﻬا؛
‘ ’5إﺟراء اﺳﺘﻌراض ﻛﻞ ﺧﻤﺲ ﺳنﻮات لﺘﻠﻚ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴات ولﺪى ﻧﺠاﺣﻬا يف الﻮفاء ﺑاﻻلﺘﺰاﻣات
الﺘﻲ ﺗرﺗﺒﻬا ﻫﺬه الﻔقرة ،وﺗ ُﺪرج ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻌراﺿات يف الﺘقارﻳر املقﺪﻣة عﻤﻼً ﺑاملادة 15؛
‘ ’6وﺿﻊ ﺟﺪول لﺘنﻔﻴﺬ ﺧﻄة الﻌﻤﻞ ،ﻤﺑا يف ذلﻚ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴات والﺘﺪاﺑﺮﻴ املحﺪدة فﻴﻬا؛
)ب( ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻄﺒﻴﻖ الﺘﺪاﺑﺮﻴ املﺘاﺣة واملﻤﻜنة والﻌﻤﻠﻴة الﺘﻲ ﻤﻳﻜﻦ أن ﺗحقﻖ ﺑﴪعة ﻣﺴﺘﻮى واﻗﻌﻴاً
وﻣﻔﻴﺪا ً لﺨﻔﺾ اﻹﻃﻼق أو إزالة ﻣﺼﺪره؛
)ج( النﻬﻮض ﺑﺘﻄﻮﻳر ،وﺣﻴﺜﺎﻤ اعﺘُ ِﱪ ذلﻚ ﻣناﺳﺒاً ،اﺷﱰاط اﺳﺘﺨﺪام املﻮاد واملنﺘﺠات والﻌﻤﻠﻴات الﺒﺪﻳﻠة
أو املﻌﺪلة ملنﻊ ﺗﻜ ّﻮن وإﻃﻼق املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة املﺪرﺟة يف املرفﻖ ﺟﻴﻢ ،ﻣﻊ ﻣراعاة الﺘﻮﺟﻴﻬات
الﻌاﻣة ﺑﺸﺄن ﺗﺪاﺑﺮﻴ املنﻊ وﺧﻔﺾ اﻹﻃﻼق الﻮاردة يف املرفﻖ ﺟﻴﻢ ،واملﺒادئ الﺘﻮﺟﻴﻬﻴة املقرر
اعﺘﺎﻤدﻫا ﺑقرار ﻣﻦ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف؛
)د( ﺗﺸﺠﻴﻊ ،وﻃﺒقاً لﺠﺪول ﺗنﻔﻴﺬ ﺧﻄة عﻤﻠﻪ ،اﺷﱰاط اﺳﺘﺨﺪام أفﻀﻞ الﺘقنﻴات املﺘاﺣة ﻣﻦ
أﺟﻞ ﻣﺼادر ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺑﻦﻴ فﺌات املﺼادر الﺘﻲ ﻳﻜﻮن الﻄرف ﻗﺪ ﺣﺪدﻫا ﺑﺄﻧﻬا ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬا اﻹﺟراء يف ﺧﻄة عﻤﻠﻪ ،ﻣﻊ الﱰﻛﻴﺰ املﺒﺪﻲﺋ ﺑﺼﻔة ﺧاﺻة عﲆ فﺌات املﺼادر املحﺪدة يف

الﺠﺰء الﺜاﻲﻧ ﻣﻦ املرفﻖ ﺟﻴﻢ .وعﲆ أي ﺣال فﺈن اﺷﱰاط اﺳﺘﺨﺪام أفﻀﻞ الﺘقنﻴات املﺘاﺣة
لﻠﻤﺼادر الﺠﺪﻳﺪة يف الﻔﺌات املﺪرﺟة يف الﺠﺰء الﺜاﻲﻧ لﺬلﻚ املرفﻖ ،ﺳﻮف ﻳﺒﺪأ الﻌﻤﻞ ﺑﻪ
عﲆ ﻣراﺣﻞ يف أﻗرب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ عﻤﻠﻴاً ،عﲆ أﻻ ﻳﺘﺠاوز ذلﻚ أرﺑﻊ ﺳنﻮات ﻣﻦ ﺑﺪء ﻧﻔاذ
اﻻﺗﻔاﻗﻴة ﺑالنﺴﺒة لﺬلﻚ الﻄرف .وﺑالنﺴﺒة إﱃ الﻔﺌات املحﺪدة ،ﺗ ُﺸ ﱢﺠﻊ اﻷﻃراف اﺳﺘﺨﺪام
أفﻀﻞ املﺎﻤرﺳات الﺒﻴﺌﻴة .وعنﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ أفﻀﻞ الﺘقنﻴات املﺘاﺣة وأفﻀﻞ املﺎﻤرﺳات الﺒﻴﺌﻴة،
ﻳنﺒﻐﻲ أن ﺗﻀﻊ اﻷﻃراف يف اعﺘﺒارﻫا الﺘﻮﺟﻴﻬات الﻌاﻣة ﺑﺸﺄن ﺗﺪاﺑﺮﻴ املنﻊ وﺧﻔﺾ اﻹﻃﻼق
الﻮاردة يف املرفﻖ ﺟﻴﻢ ،واملﺒادئ الﺘﻮﺟﻴﻬﻴة ﺑﺸﺄن أفﻀﻞ الﺘقنﻴات املﺘاﺣة وأفﻀﻞ املﺎﻤرﺳات
الﺒﻴﺌﻴة املقرر اعﺘﺎﻤدﻫا ﺑقرار ﻣﻦ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف؛
)ﻫ( القﻴام ،وفقاً لﺨﻄة عﻤﻠﻪ ،ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام أفﻀﻞ الﺘقنﻴات املﺘاﺣة وأفﻀﻞ املﺎﻤرﺳات الﺒﻴﺌﻴة:
‘ ’1ﺑالنﺴﺒة إﱃ املﺼادر الحالﻴة ﺿﻤﻦ فﺌات املﺼادر املحﺪدة يف الﺠﺰء الﺜاﻲﻧ ﻣﻦ املرفﻖ ﺟﻴﻢ
وﺿﻤﻦ فﺌات املﺼﺪر ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ املﺪرﺟة يف الﺠﺰء الﺜالﺚ ﻣﻦ ذلﻚ املرفﻖ؛
‘ ’2وﺑالنﺴﺒة إﱃ املﺼادر الﺠﺪﻳﺪة ﺿﻤﻦ فﺌات املﺼادر ،ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ املﺪرﺟة يف الﺠﺰء الﺜالﺚ ﻣﻦ
املرفﻖ ﺟﻴﻢ والﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن الﻄرف ﻗﺪ ﺗناولﻬا يف إﻃار الﻔقرة الﻔرعﻴة )د(.
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‘" ’5أفﻀﻞ املﺎﻤرﺳات الﺒﻴﺌﻴة" ﺗﻌنﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ املﺰﻳﺞ اﻷﻛﺮﺜ ﻣﻼءﻣة ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﺮﻴ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴات الرﻗاﺑة
الﺒﻴﺌﻴة؛
‘" ’6ﻣﺼﺪر ﺟﺪﻳﺪ" ﻳﻌنﻲ أي ﻣﺼﺪر ﻳﺒﺪأ ﺗﺸﻴﻴﺪه أو إﺟراء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﺒﺮﻴ فﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺳنة واﺣﺪة عﲆ
اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗارﻳﺦ:
أ  -ﺑﺪء ﻧﻔاذ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ﺑالنﺴﺒة إﱃ الﻄرف املﻌنﻲ؛
ب  -أو ﺑﺪء ﻧﻔاذ ﺗﻌﺪﻳﻞ لﻠﻤرفﻖ ﺟﻴﻢ ﺑالنﺴﺒة إﱃ الﻄرف املﻌنﻲ وﻫنا ﻳﺼﺒﺢ املﺼﺪر ﺧاﺿﻌاً
ﻷﺣﻜام ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ﺑﻔﻀﻞ ذلﻚ الﺘﻌﺪﻳﻞ فقﻂ.
)ز( ﻳﺠﻮز ﻷي ﻃرف أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻗﻴﻢ ﺣﺪود اﻹﻃﻼق أو ﻣﻌاﻳﺮﻴ اﻷداء لﻠﻮفاء ﺑالﺘﺰاﻣاﺗﻪ ﺑالنﺴﺒة ﻷفﻀﻞ
الﺘقنﻴات املﺘاﺣة ﻤﺑﻮﺟﺐ ﻫﺬه الﻔقرة.

املادة 6

ﺗﺪاﺑﺮﻴ لﺘﺨﻔﻴﺾ اﻹﻃﻼق ﻣﻦ املﺨﺰوﻧات
والﻔﻀﻼت أو القﻀاء عﻠﻴﻪ

 - 1ﺑﻐﻴة ﺿﺎﻤن أن ﺗﺪار املﺨﺰوﻧات املﻜﻮﻧة ﻣﻦ ،أو املحﺘﻮﻳة عﲆ ،ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻣﺪرﺟة إﻣا يف املرفﻖ
ألﻒ أو املرفﻖ ﺑاء وﻧﻔاﻳات ،ﻤﺑا فﻴﻬا املنﺘﺠات واملﻮاد ﻤﺑﺠرد ﺗحﻮلﻬا إﱃ ﻧﻔاﻳات ﻣﺆلﻔة ﻣﻦ ،أو ﻣﺸﺘﻤﻠة
عﲆ ،أو ﻣﻠﻮﺛة ﻤﺑادة ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻣﺪرﺟة يف املرفﻖ ألﻒ أو ﺑاء أو ﺟﻴﻢ عﲆ ﻧحﻮ ﻳحﻤﻲ الﺼحة الﺒﴩﻳة
والﺒﻴﺌة ،ﻳقﻮم ﻛﻞ ﻃرف ﻤﺑا ﻳﲇ:

 - 2ﻳﺘﻌاون ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف عﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻊ الﻬﻴﺌات املﺨﺘﺼة املنﺸﺄة ﻤﺑﻮﺟﺐ اﺗﻔاﻗﻴة ﺑازل ﺑﺸﺄن الﺘحﻜﻢ يف
ﻧقﻞ النﻔاﻳات الﺨﻄرة والﺘﺨﻠص ﻣنﻬا عﱪ الحﺪود ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻤﻠة أﻣﻮر ﻣنﻬا:

اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

)أ( ﺗحﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳات الﺘﺪﻣﺮﻴ والﺘحﻮﻳﻞ الﺪاﺋﻢ الﻼزﻣة لﻜﻔالة عﺪم ﻇﻬﻮر ﺧﺼاﺋص املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة
الﺜاﺑﺘة وفﻖ املحﺪد يف الﻔقرة  1ﻣﻦ املرفﻖ دال؛
)ب( وﺗحﺪﻳﺪ الﻄرق الﺘﻲ ﻳَ َر ْون أﻧﻬا ﺗﺸﻜﻞ الﺘﺨﻠص الﺴﻠﻴﻢ ﺑﻴﺌﻴاً املﺸار إلﻴﻪ أعﻼه؛
)ج( والﻌﻤﻞ عﲆ ﺗحﺪﻳـﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳات ﺗرﻛﻴﺰ املـﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة املﺪرﺟة يف املرفقات ألﻒ وﺑاء وﺟﻴﻢ ﻣـﻦ
أﺟـﻞ ﺗحﺪﻳـﺪ املحﺘﻮى املنﺨﻔﺾ ﻣﻦ املﻠﻮﺛـات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة املﺸار إلﻴﻪ يف الﻔقرة ) 1د( ‘.’2
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)أ( وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴات ﻣﻼﻤﺋة لﺘحﺪﻳﺪ:
‘ ’1املﺨﺰوﻧات الﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ،أو ﺗحﺘﻮي عﲆ ،املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة املﺪرﺟة إﻣا يف املرفﻖ ألﻒ أو
املرفﻖ ﺑاء؛
‘ ’2واملنﺘﺠات واملﻮاد املﺴﺘﺨﺪﻣة ،والنﻔاﻳات املﻜﻮﻧة ﻣﻦ أو املﺸﺘﻤﻠة عﲆ ،أو املﻠﻮﺛة ﻤﺑادة
ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻣﺪرﺟة يف أي ﻣﻦ املرفقات ألﻒ أو ﺑاء أو ﺟﻴﻢ؛
)ب( الﻌﻤﻞ ،ﺑقﺪر اﻹﻣﻜان عﻤﻠﻴاً ،عﲆ ﺗحﺪﻳﺪ املﺨﺰوﻧات الﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ،أو ﺗﺸﺘﻤﻞ عﲆ ،ﻣﻮاد
ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻣﺪرﺟة إﻣا يف املرفﻖ ألﻒ أو املرفﻖ ﺑاء عﲆ أﺳاس اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴات املﺸار إلﻴﻬا يف الﻔقرة
الﻔرعﻴة )أ(؛

)ج( إدارة املﺨﺰوﻧات ،ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀاء ،ﺑﻄرﻳقة ﻣﺄﻣﻮﻧة وﻛﻒء وﺳﻠﻴﻤة ﺑﻴﺌﻴاً .أﻣا املﺨﺰوﻧات ﻣﻦ املﻮاد
الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة املﺪرﺟة إﻣا يف املرفﻖ ألﻒ أو املرفﻖ ﺑاء ،ﺑﻌﺪ الﺘﻮﻗﻒ عﻦ الﺴﺎﻤح ﺑاﺳﺘﺨﺪاﻣﻬا وفقاً
ﻷي إعﻔاء ﻣحﺪد وارد يف املرفﻖ ألﻒ أو أي إعﻔاء ﻣحﺪد أو لﻐرض ﻣقﺒﻮل ﻣنﺼﻮص عﻠﻴﻪ يف املرفﻖ
ﺑاء ،ﺑاﺳﺘﺜناء املﺨﺰوﻧات املﺴﻤﻮح ﺑﺘﺼﺪﻳرﻫا وفقاً لﻠﻔقرة  2ﻣﻦ املادة  ،3ﺗﻌﺘﱪ ﻧﻔاﻳات وﺗﺪار وفقاً
لﻠﻔقرة الﻔرعﻴة )د(؛
)د( اﺗﺨاذ الﺘﺪاﺑﺮﻴ املناﺳﺒة الﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ أن ﻫﺬه النﻔاﻳات ،ﻤﺑا فﻴﻬا ﻣنﺘﺠات وﻣﻮاد عنﺪ ﺻﺮﻴورﺗﻬا ﻧﻔاﻳات:
‘ ’1ﻳﺘﻢ ﺗناولﻬا وﺟﻤﻌﻬا وﻧقﻠﻬا وﺧﺰﻧﻬا ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻴﻤة ﺑﻴﺌﻴاً؛
‘ ’2وﻳﺘﻢ الﺘﺨﻠص ﻣنﻬا ﺑﻄرﻳقة ﺗﺪ ﱢﻣر ﻣحﺘﻮى املﻠﻮث الﻌﻀﻮي الﺜاﺑﺖ أو ﺗح ﱢﻮلﻪ ﺑﺼﻮرة داﻤﺋة ﺑحﻴﺚ
ﻻ ﺗﻈﻬر عﻠﻴﻪ ﺧﺼاﺋص املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة ،أو الﺘﺨﻠص ﻣنﻪ ﺑﻄرﻳقة ﺳﻠﻴﻤة ﺑﻴﺌﻴاً عنﺪﻣا
ﻻ ﻤﻳﺜﻞ الﺘﺪﻣﺮﻴ أو الﺘحﻮﻳﻞ الﺪاﺋﻢ الﺨﻴار املﻔﻀﻞ ﺑﻴﺌﻴاً أو عنﺪﻣا ﻳﻜﻮن ﻣحﺘﻮى املﻠﻮث الﺜاﺑﺖ
ﻣنﺨﻔﻀاً ،ﻣﻊ ﻣراعاة القﻮاعﺪ واملﻌاﻳﺮﻴ واملﺒادئ الﺘﻮﺟﻴﻬﻴة الﺪولﻴة ،ﻤﺑا فﻴﻬا ﺗﻠﻚ الﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﺿﻊ
عﻤﻼً ﺑالﻔقرة  2والنﻈﻢ الﻌاملﻴة واﻹﻗﻠﻴﻤﻴة ذات الﺼﻠة الﺘﻲ ﺗحﻜﻢ إدارة النﻔاﻳات الﺨﻄرة؛
‘ ’3وﻻ ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﺈﺧﻀاعﻬا لﻌﻤﻠﻴات الﺘﺨﻠص الﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ اﻻﺳﺘﻌادة أو إعادة الﺘﺪوﻳر أو
اﻻﺳﺘﺼﻼح أو إعادة اﻻﺳﺘﺨﺪام املﺒاﴍ أو أوﺟﻪ اﻻﺳﺘﺨﺪام الﺒﺪﻳﻠة لﻠﻤﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة؛
‘ ’4وﻻ ﻳﺘﻢ ﻧقﻠﻬا عﱪ الحﺪود الﺪولﻴة دون أن ﺗﺆﺧﺬ يف اﻻعﺘﺒار القﻮاعﺪ واملﻌاﻳﺮﻴ واملﺒادئ
الﺘﻮﺟﻴﻬﻴة ذات الﺼﻠة؛
)ﻫ( الﺴﻌﻲ إﱃ وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴات ﻣﻼﻤﺋة لﺘحﺪﻳﺪ املﻮاﻗﻊ املﻠﻮﺛة ﻤﺑﻮاد ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻣﺪرﺟة يف املرفقات
ألﻒ أو ﺑاء أو ﺟﻴﻢ .وإذ اﺿﻄﻠﻊ ﺑﺈﺻﻼح ﻫﺬه املﻮاﻗﻊ ،ﺗﻢ ﻫﺬا اﻹﺻﻼح عﲆ ﻧحﻮ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻴﺌﻴاً.
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املادة 7

ﺧﻄﻂ الﺘنﻔﻴﺬ

 - 1ﻳقﻮم ﻛﻞ ﻃرف ﻤﺑا ﻳﲇ:

)أ( وﺿﻊ ﺧﻄة لﺘنﻔﻴﺬ الﺘﺰاﻣاﺗﻪ ﻤﺑﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة؛
)ب( وإﺣالة ﺧﻄة الﺘنﻔﻴﺬ الﺨاﺻة ﺑﻪ إﱃ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف يف ﻏﻀﻮن ﺳنﺘﻦﻴ ﻣﻦ ﺗارﻳﺦ ﺑﺪء ﻧﻔاذ ﻫﺬه
اﻻﺗﻔاﻗﻴة ﺑالنﺴﺒة إلﻴﻪ؛
)ج( واﺳﺘﻌراض واﺳﺘﻜﺎﻤل ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀاء ﺧﻄة الﺘنﻔﻴﺬ الﺨاﺻة ﺑﻪ عﲆ أﺳاس دوري وعﲆ ﻧحﻮ
ﻳحﺪده ﻗرار ملﺆﻤﺗر اﻷﻃراف.
 - 2ﺗﺘﻌاون اﻷﻃراف إﻣا ﻣﺒاﴍة أو عﻦ ﻃرﻳﻖ املنﻈﺎﻤت الﻌاملﻴة واﻹﻗﻠﻴﻤﻴة ودون اﻹﻗﻠﻴﻤﻴة ﺣﺴﺒﺎﻤ
ﻳﻜﻮن ﻣﻼﻤﺋاً ،وﺗﺘﺸاور ﻣﻊ أﺻحاب املﺼﻠحة عﲆ الﺼﻌﻴﺪ الﻮﻃنﻲ ،ﻤﺑا يف ذلﻚ املﺠﻤﻮعات النﺴاﺋﻴة
واملﺠﻤﻮعات الﻌاﻣﻠة يف ﻣﺠال ﺻحة اﻷﻃﻔال ،لﺘﻴﺴﺮﻴ وﺿﻊ وﺗنﻔﻴﺬ واﺳﺘﻜﺎﻤل ﺧﻄﻂ الﺘنﻔﻴﺬ لﺪﻳﻬا.
 - 3ﺗﺴﻌﻰ اﻷﻃراف إﱃ اﺳﺘﺨﺪام ،وعنﺪ الﴬورة وﺿﻊ الﻮﺳاﺋﻞ الﻜﻔﻴﻠة ﺑﺈدﻣاج ﺧﻄﻂ الﺘنﻔﻴﺬ الﻮﻃنﻴة
لﻠﻤﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة يف اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴات الﺘنﻤﻴة املﺴﺘﺪاﻣة الﺨاﺻة ﺑﻬا ﺣﻴﺜﺎﻤ ﻛان ذلﻚ ﻣناﺳﺒاً.

 - 5ﻳﺠﻮز ﻷي ﻃرف أن ﻳقﺪم ﺛاﻧﻴة إﱃ الﻠﺠنة ﻣقﱰﺣاً ﺗﻜـﻮن الﻠﺠنـة ﻗـﺪ ﻃرﺣﺘﻪ ﺟاﻧﺒاً عﻤﻼً ﺑالﻔقرة  .4وﻗﺪ
ﻳﺘﻀﻤﻦ الﺘقﺪﻳﻢ املﻌاد أﻳة ﺷﻮاﻏﻞ ﺗﺴاور الﻄرف وﻛﺬلﻚ ﺗﱪﻳرا ً لﻠﺪراﺳة اﻹﺿافﻴة ﻣﻦ ﺟاﻧﺐ الﻠﺠنة.
وإذا ﻗاﻣﺖ الﻠﺠنة ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻹﺟراء ،ﺑﻄرح املقﱰح ﺟاﻧﺒاً ،ﺟاز لﻠﻄرف أن ﻳﻌﱰض عﲆ ﻗرار الﻠﺠنة،
وﻳنﻈر ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف يف املﺴﺄلة يف دورﺗﻪ الﺘالﻴة .وﻳﺠﻮز ملﺆﻤﺗر اﻷﻃراف أن ﻳقرر اﺳﺘنادا ً إﱃ ﻣﻌاﻳﺮﻴ
الﻔرز الﻮاردة يف املرفﻖ دال وﻣﻊ أﺧﺬ ﺗقﻴﻴﻢ الﻠﺠنة وأﻳة ﻣﻌﻠﻮﻣات إﺿافﻴة ﻣقﺪﻣة ﻣﻦ أي ﻃرف أو
ﻣراﻗﺐ يف اﻻعﺘﺒار ،أن املقﱰح ﻳنﺒﻐﻲ أن ﻤﻳﴤ.
 - 6ويف الحالة الﺘﻲ ﺗﻜﻮن الﻠﺠنة ﻗﺪ ﻗررت فﻴﻬا أن ﻣﻌاﻳﺮﻴ الﻔرز ﻗﺪ اﺳﺘُﻮفﻴﺖ ،أو ﻗرر ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف أﻧﻪ
ﻳنﺒﻐﻲ املﴤ يف املقﱰح ،ﺗﻌﻴﺪ الﻠﺠنة النﻈر ﻣرة أﺧرى يف املقﱰح ،ﻣﻊ ﻣراعاة أﻳة ﻣﻌﻠﻮﻣات إﺿافﻴة
ذات ﺻﻠة ﻳﺘﻢ ﺗﻠقﻴﻬا ،وﺗﻌﺪ ﻣﴩوع ﺑﻴان ﻣﺨاﻃر وفقاً لﻠﻤرفﻖ ﻫاء .وﺗقﻮم ﺑﺈﺗاﺣة ﻫﺬا املﴩوع
لﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃراف واملراﻗﺒﻦﻴ وﺗﺠﻤﻊ الﺘﻌﻠﻴقات الﺘقنﻴة الﺘﻲ أﺑﺪوﻫا ،وﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺑﻴان املﺨاﻃر آﺧﺬة ﺗﻠﻚ
الﺘﻌﻠﻴقات يف اﻻعﺘﺒار.

 - 3ﺗقﻮم الﻠﺠنة ﺑﺪراﺳة املقﱰح وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌاﻳﺮﻴ الﻔرز املحﺪدة يف املرفﻖ دال ﺑﻄرﻳقة ﻣرﻧة وﺷﻔافة آﺧﺬة
يف اﻻعﺘﺒار ﻛﻞ املﻌﻠﻮﻣات املقﺪﻣة عﲆ ﻧحﻮ ﺗﻜاﻣﲇ وﻣﺘﻮازن.

 - 8ﺑالنﺴﺒة إﱃ أي ﻣقﱰح ﻳُﻄرح ﺟاﻧﺒاً عﻤﻼً ﺑالﻔقرة ) 7ب( ،ﻳﺠﻮز لﻄرف أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف أن
ﻳنﻈر يف اﻹﻳﻌاز إﱃ الﻠﺠنة ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣات إﺿافﻴة ﻣﻦ الﻄرف ﻣقﺪم املقﱰح واﻷﻃراف اﻷﺧرى لﻔﱰة
ﻻ ﺗﺘﺠاوز ﺳنة .وﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ الﻔﱰة وعﲆ أﺳاس أي ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻳﺘﻢ ﺗﻠقﻴﻬا ،ﺗﻌﻴﺪ الﻠﺠنة النﻈر يف املقﱰح

 - 1ﻳﺠﻮز ﻷي ﻃرف أن ﻳقﺪم ﻣقﱰﺣاً إﱃ اﻷﻣاﻧة ﺑﺈدراج ﻣادة ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة يف املرفقات ألﻒ و/أو ﺑاء و/أو
ﺟﻴﻢ .وﻳﺘﻀﻤﻦ املقﱰح املﻌﻠﻮﻣات املحﺪدة يف املرفﻖ دال .وﻳﺠﻮز ﻷﻃراف أﺧرى و/أو اﻷﻣاﻧة ﻣﺴاعﺪة
الﻄرف يف ﺗقﺪﻳﻢ املقﱰح.
اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

 - 2ﺗﺘحقﻖ اﻷﻣاﻧة ﻣﺎﻤ إذا ﻛان املقﱰح ﻳﺘﻀﻤﻦ املﻌﻠﻮﻣات املحﺪدة يف املرفﻖ دال .فﺈذا اﻗﺘنﻌﺖ اﻷﻣاﻧة ﺑﺄن
املقﱰح ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ املﻌﻠﻮﻣات ،ﻗاﻣﺖ ﺑﺈﺣالﺘﻪ إﱃ لﺠنة اﺳﺘﻌراض املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة.

اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

إدراج املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة يف املرفقات
ألﻒ وﺑاء وﺟﻴﻢ

 - 7إذا ﻗررت الﻠﺠنة ،اﺳﺘنادا ً إﱃ ﺑﻴان املﺨاﻃر الﺬي وﺿﻊ وفقاً لﻠﻤرفﻖ ﻫاء:
)أ( أن ﻣﻦ املحﺘﻤﻞ أن ﺗﺆدي املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻧﺘﻴﺠة ﻻﻧﺘقالﻬا ﺑﻌﻴﺪ املﺪى يف الﺒﻴﺌة ،إﱃ آﺛار ﺿارة
ﻛﺒﺮﻴة عﲆ ﺻحة الﺒﴩ و/أو الﺒﻴﺌة ﻣﺎﻤ ﻳﱪر اﺗﺨاذ إﺟراء عاملﻲ ﺑﻬﺬا الﺸﺄن ،ﺗﻢ املﴤ يف املقﱰح وﻻ
ﻳحﻮل اﻻفﺘقار إﱃ الﻴقﻦﻴ الﻌﻠﻤﻲ الﺘام دون املﴤ يف املقﱰح .وﺗﻄﻠﺐ الﻠﺠنة ،عﻦ ﻃرﻳﻖ اﻷﻣاﻧة
ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃراف واملراﻗﺒﻦﻴ فﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑاﻻعﺘﺒارات املحﺪدة يف املرفﻖ واو .وﻣﻦ
ﺛﻢ ﺗﻌﺪ الﻠﺠنة ﺗقﻴﻴﺎﻤً ﻹدارة املﺨاﻃر ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗحﻠﻴﻼً لﺘﺪاﺑﺮﻴ املﻜافحة املحﺘﻤﻠة ﺑالنﺴﺒة لﻠﺎﻤدة
الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة وفقاً لﻠﻤرفﻖ واو؛
)ب( إﻧﻪ ﻻ ﻳنﺒﻐﻲ ،اﺳﺘنادا ً إﱃ ﺑﻴان املﺨاﻃر ،املﴤ يف املقﱰح ،ﻗاﻣﺖ عﻦ ﻃرﻳﻖ اﻷﻣاﻧة ،ﺑﺈﺗاﺣة ﺑﻴان
املﺨاﻃر لﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃراف واملراﻗﺒﻦﻴ وﻃرﺣﺖ املقﱰح ﺟاﻧﺒاً.

املادة 8
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 – 4إذا ﻗررت الﻠﺠنة:
)أ( أﻧﻬا ﻣقﺘنﻌة ﺑﺄن ﻣﻌاﻳﺮﻴ الﻔرز ﻗﺪ اﺳﺘﻮفﻴﺖ ،ﻗاﻣﺖ عﻦ ﻃرﻳﻖ اﻷﻣاﻧة ﺑﺈﺗاﺣة املقﱰح والﺘقﻴﻴﻢ الﺬي
أﺟرﺗﻪ الﻠﺠنة لﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃراف واملراﻗﺒﻦﻴ وﺑﺪعﻮﺗﻬﻢ إﱃ ﺗقﺪﻳﻢ املﻌﻠﻮﻣات املﺒﻴنة يف املرفﻖ ﻫاء؛
)ب( أﻧﻬا ﻏﺮﻴ ﻣقﺘنﻌة ﺑﺄن ﻣﻌاﻳﺮﻴ الﻔرز ﻗﺪ اﺳﺘُﻮفﻴﺖ ،ﻗاﻣﺖ عﻦ ﻃرﻳﻖ اﻷﻣاﻧة ﺑﺈﺑﻼغ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃراف
واملراﻗﺒﻦﻴ ﺑﺬلﻚ ،وﺑﺈﺗاﺣة املقﱰح وﺗقﻴﻴﻢ الﻠﺠنة لﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃراف ،وﻳﻄرح املقﱰح ﺟاﻧﺒاً.
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عﻤﻼً ﺑالﻔقرة  6عﲆ أن ﻳحﺪد ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف اﻷولﻮﻳة .فﺈذا ﻃرﺣﺖ الﻠﺠنة املقﱰح ﺟاﻧﺒاً ﺑﻌﺪ اﺗﺒاع ﻫﺬا
اﻹﺟراء ،ﺟاز لﻠﻄرف أن ﻳﻄﻌﻦ يف ﻗرار الﻠﺠنة ،وﻳقﻮم ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ﺑﺒحﺚ املﺴﺄلة يف دورﺗﻪ الﺘالﻴة.
وملﺆﻤﺗر اﻷﻃراف أن ﻳقرر ،اﺳﺘنادا ً إﱃ ﺑﻴان املﺨاﻃر املﻌﺪ وفقاً لﻠﻤرفﻖ ﻫاء وﻣﻊ ﻣراعاة ﺗقﻴﻴﻢ الﻠﺠنة
وأي ﻣﻌﻠﻮﻣات إﺿافﻴة ﻳقﺪﻣﻬا أي ﻃرف أو ﻣراﻗﺐ ،املﴤ يف املقﱰح .فﺈذا ﻗرر ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف املﴤ
يف املقﱰح ،أعﺪت الﻠﺠنة عنﺪﺋﺬ ﺗقﻴﻴﻢ إدارة املﺨاﻃر.
 - 9اﺳﺘنادا ً إﱃ ﺑﻴـان املﺨاﻃر املﺸـار إلﻴﻪ يف الﻔقرة  7وﺗقﻴﻴﻢ إدارة املﺨاﻃر املﺸار إلﻴﻪ يف الﻔقرة ) 7أ(
أو الﻔقرة  ،8ﺗﻮﴆ الﻠﺠنة ﻤﺑا إذا ﻛان ﻳنﺒﻐﻲ أن ﻳنﻈر ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف يف إدراج املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة يف
املرفقات ألﻒ و/أو ﺑاء و/أو ﺟﻴﻢ .وﻳقرر ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ،آﺧﺬا ً يف اﻻعﺘﺒار الﻮاﺟﺐ ﺗﻮﺻﻴات الﻠﺠنة،
ﻤﺑا يف ذلﻚ أي عﺪم ﻳقﻦﻴ عﻠﻤﻲ ،عﲆ ﻧحﻮ ﺗحﻮﻃﻲ ،ﻣا إذا ﻛان ﺳﻴﺪرج املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة وﻳحﺪد ﺗﺪاﺑﺮﻴ
الرﻗاﺑة املﺘﺼﻠة ﺑﻬا ،يف املرفقات ألﻒ و/أو ﺑاء و/أو ﺟﻴﻢ.

املادة 9

ﺗﺒادل املﻌﻠﻮﻣات

 - 1ﻳقﻮم ﻛﻞ ﻃرف ﺑﺘﻴﺴﺮﻴ أو ﺗنﻔﻴﺬ ﺗﺒادل املﻌﻠﻮﻣات املﺘﺼﻠة:
)أ( ﺑﺨﻔﺾ إﻧﺘاج واﺳﺘﺨﺪام وإﻃﻼق املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة أو القﻀاء عﻠﻴﻬا؛
)ب( وﺑالﺒﺪاﺋﻞ لﻠﻤﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة ،ﻤﺑا يف ذلﻚ املﻌﻠﻮﻣات املﺘﻌﻠقة ﻤﺑﺨاﻃرﻫا وﻛﺬلﻚ ﺑﺘﻜالﻴﻔﻬا
اﻻﻗﺘﺼادﻳة واﻻﺟﺘﺎﻤعﻴة.
 - 2ﺗﺘﺒادل اﻷﻃراف املﻌﻠﻮﻣات املﺸار إلﻴﻬا يف الﻔقرة  1أعﻼه ﻣﺒاﴍة أو عﻦ ﻃرﻳﻖ اﻷﻣاﻧة.
 - 3ﻳﻌﻦﻴ ﻛﻞ ﻃرف ﻣرﻛﺰ اﺗﺼال وﻃنﻴاً لﺘﺒادل ﻫﺬه املﻌﻠﻮﻣات.

 - 1ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻃرف ،يف ﺣﺪود ﻗﺪراﺗﻪ عﲆ ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﻴﺴﺮﻴ:
)أ( إذﻛاء الﻮعﻲ يف ﺻﻔﻮف واﺿﻌﻲ الﺴﻴاﺳات وﺻاﻧﻌﻲ القرار لﺪﻳﻪ فﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑاملﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة
الﺜاﺑﺘة؛
)ب( وﺗﺰوﻳﺪ الﺠﻤﻬﻮر ﺑﺠﻤﻴﻊ املﻌﻠﻮﻣات املﺘاﺣة عﻦ املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة ﻣﻊ ﻣراعاة الﻔقرة 5
ﻣﻦ املادة 9؛
)ج( ووﺿﻊ وﺗنﻔﻴﺬ ﺑراﻣﺞ ﺗﺜقﻴﻒ وﺗﻮعﻴة لﻠﺠﻤﻬﻮر ،وﺑﺨاﺻة لﻠنﺴاء واﻷﻃﻔال واﻷﻗﻞ ﺣﻈاً ﻣﻦ الﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﺑﺸﺄن املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة وآﺛارﻫا عﲆ الﺼحة والﺒﻴﺌة وﺑﺸﺄن ﺑﺪاﺋﻞ ﻫﺬه املﻠﻮﺛات؛
)د( وﻣﺸارﻛة الﺠﻤﻬﻮر يف الﺘﺼﺪي لﻠﻤﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة وآﺛارﻫا عﲆ الﺼحة والﺒﻴﺌة ،ويف وﺿﻊ
اﺳﺘﺠاﺑات ﻣناﺳﺒة ،ﻤﺑا يف ذلﻚ ﺗﻮفﺮﻴ فرص املﺴاﻫﻤة عﲆ الﺼﻌﻴﺪ الﻮﻃنﻲ فﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘنﻔﻴﺬ
ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة؛
)ﻫ( وﺗﺪرﻳﺐ الﻌاﻣﻠﻦﻴ والﻌﻠﻤﻴﻦﻴ واملرﺑﻦﻴ واملﻮﻇﻔﻦﻴ الﺘقنﻴﻦﻴ واﻹدارﻳﻦﻴ؛
)و( ووﺿﻊ وﺗﺒادل املﻮاد الﺘﻌﻠﻴﻤﻴة وﻣﻮاد الﺘﻮعﻴة الﺠﺎﻤﻫﺮﻴﻳة عﲆ املﺴﺘﻮﻳﻦﻴ الﻮﻃنﻲ والﺪوﱄ؛
)ز( ووﺿﻊ وﺗنﻔﻴﺬ ﺑراﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴة وﺗﺪرﻳﺒﻴة عﲆ املﺴﺘﻮﻳﻦﻴ الﻮﻃنﻲ والﺪوﱄ.
 - 2ﻳﻜﻔﻞ ﻛﻞ ﻃرف ،يف ﺣﺪود ﻗﺪراﺗﻪ ،ﺳﺒﻞ وﺻﻮل الﺠﻤﻬﻮر إﱃ املﻌﻠﻮﻣات الﻌاﻣة املﺸار إلﻴﻬا يف الﻔقرة
 ،1واﺳﺘﻜﺎﻤل ﻫﺬه املﻌﻠﻮﻣات ﺑاﺳﺘﻤرار.
 - 3ﻳﺸﺠﻊ ﻛﻞ ﻃرف ،يف ﺣﺪود ﻗﺪراﺗﻪ ،الﺼناعة واملﺴﺘﻌﻤﻠﻦﻴ املﻬنﻴﻦﻴ عﲆ ﺗﻴﺴﺮﻴ ﺗﻮفﺮﻴ املﻌﻠﻮﻣات املﺸار
إلﻴﻬا يف الﻔقرة  1عﲆ املﺴﺘﻮى الﻮﻃنﻲ ،وﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀاء ،عﲆ املﺴﺘﻮﻳات دون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
والﻌاملﻲ.

اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

 - 4ﺗقﻮم اﻷﻣاﻧة ﺑﺪور آلﻴة ﺗﺒادل املﻌﻠﻮﻣات ﺑﺸﺄن املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة ،ﻤﺑا فﻴﻬا املﻌﻠﻮﻣات املقﺪﻣة
ﻣﻦ اﻷﻃراف وﻣﻦ املنﻈﺎﻤت الحﻜﻮﻣﻴة الﺪولﻴة واملنﻈﺎﻤت ﻏﺮﻴ الحﻜﻮﻣﻴة.

 - 4لﻸﻃراف ،عنﺪ ﺗﻮفﺮﻴ املﻌﻠﻮﻣات عﻦ املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة والﺒﺪاﺋﻞ لﻬا ،أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺸﻮف
ﺑﻴاﻧات الﺴﻼﻣة ،والﺘقارﻳر ،ووﺳاﺋﻞ اﻹعﻼم وﺳﺒﻞ اﻻﺗﺼال اﻷﺧرى ،وأن ﺗنﺸﺊ ﻣراﻛﺰ لﻠﻤﻌﻠﻮﻣات عﲆ
املﺴﺘﻮﻳﻦﻴ الﻮﻃنﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.

 - 5ﻷﻏراض ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ،ﻻ ﺗﻌﺪ املﻌﻠﻮﻣات املﺘﻌﻠقة ﺑﺼحة وﺳﻼﻣة الﺒﴩ والﺒﻴﺌة ﻣﻌﻠﻮﻣات ﴎﻳة .وعﲆ
اﻷﻃراف الﺘﻲ ﺗﺘﺒادل ﻣﻌﻠﻮﻣات أﺧرى عﻤﻼً ﺑﻬﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ،أن ﺗحﻤﻲ أﻳة ﻣﻌﻠﻮﻣات ﴎﻳة عﲆ ﻧحﻮ
ﻣا اﺗﻔﻖ عﻠﻴﻪ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺒادلة.

 - 5ﻳنﻈر ﻛﻞ ﻃرف ﺑﻌﻦﻴ الﻌﻄﻒ يف إﻧﺸاء آلﻴات ،ﻣﺜﻞ ﺳﺠﻞ إﻃﻼق وﻧقﻞ املﻠﻮﺛات ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻤﻊ وﻧﴩ
املﻌﻠﻮﻣات عﻦ ﺗقﺪﻳرات الﻜﻤﻴات الﺴنﻮﻳة ﻣﻦ املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة املﺪرﺟة يف املرفقات ألﻒ أو ﺑاء أو
ﺟﻴﻢ الﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻃﻼﻗﻬا أو الﺘﺨﻠص ﻣنﻬا.

اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة
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املادة  10اﻹعﻼم وﺗﺜقﻴﻒ وﺗﻮعﻴة الﺠﻤﻬﻮر

17

املادة  11الﺒحﺚ والﺘﻄﻮﻳر والرﺻﺪ

 - 1ﺗﺪرك اﻷﻃراف أن ﺗقﺪﻳﻢ املﺴاعﺪة الﺘقنﻴة املﻼﻤﺋة ويف الﻮﻗﺖ املناﺳﺐ اﺳﺘﺠاﺑة لﻄﻠﺒات الﺒﻠﺪان
الناﻣﻴة اﻷﻃراف واﻷﻃراف الﺘﻲ ﻤﺗر اﻗﺘﺼاداﺗﻬا ﻤﺑرﺣﻠة اﻧﺘقال أﻣر أﺳاﳼ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗنﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة
ﺑنﺠاح.
 - 2ﺗﺘﻌاون اﻷﻃراف يف ﺗﻮفﺮﻴ املﺴاعﺪة الﺘقنﻴة اﻵﻧﻴة واملﻼﻤﺋة لﻠﺒﻠﺪان الناﻣﻴة اﻷﻃراف ولﻸﻃراف الﺘﻲ ﻤﺗر
اﻗﺘﺼاداﺗﻬا ﻤﺑرﺣﻠة اﻧﺘقال ،ﺑﻐﻴة ﻣﺴاعﺪﺗﻬا ،ﻣﻊ ﻣراعاة ﻣا ﺗنﻔرد ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﻴاﺟات ،عﲆ ﺗﻄﻮﻳر وﺗقﻮﻳة
ﻗﺪراﺗﻬا عﲆ ﺗنﻔﻴﺬ الﺘﺰاﻣاﺗﻬا ﻤﺑﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة.
 - 3ويف ﻫﺬا الﺨﺼﻮص ،ﺗﺸﻤﻞ املﺴاعﺪة الﺘقنﻴة الﺘﻲ ﺗقﺪﻣﻬا الﺒﻠﺪان املﺘقﺪﻣة النﻤﻮ اﻷﻃراف ،واﻷﻃراف
اﻷﺧرى وفقاً لقﺪراﺗﻬا ،ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀاء ووفﻖ املﺘﻔﻖ عﻠﻴﻪ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺒادلة ،املﺴاعﺪة الﺘقنﻴة يف
ﺑناء القﺪرات املﺘﺼﻠة ﺑﺘنﻔﻴﺬ اﻻلﺘﺰاﻣات ﻤﺑﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة .وﻳﻮفر ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف املﺰﻳﺪ ﻣﻦ
الﺘﻮﺟﻴﻬات يف ﻫﺬا الﺸﺄن.
 - 4ﺗﻀﻊ اﻷﻃراف ،ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀاء ،ﺗرﺗﻴﺒات لﻐرض ﺗﻮفﺮﻴ املﺴاعﺪة الﺘقنﻴة وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧقﻞ الﺘﻜنﻮلﻮﺟﻴا
إﱃ الﺒﻠﺪان الناﻣﻴة اﻷﻃراف واﻷﻃراف الﺘﻲ ﻤﺗر اﻗﺘﺼاداﺗﻬا ﻤﺑرﺣﻠة اﻧﺘقال فﻴﺎﻤ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺘنﻔﻴﺬ ﻫﺬه
اﻻﺗﻔاﻗﻴة .وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه الﱰﺗﻴﺒات ﻣراﻛﺰ إﻗﻠﻴﻤﻴة ودون إﻗﻠﻴﻤﻴة لﺒناء القﺪرات وﻧقﻞ الﺘﻜنﻮلﻮﺟﻴا
ملﺴاعﺪة الﺒﻠﺪان الناﻣﻴة اﻷﻃراف واﻷﻃراف الﺘﻲ ﻤﺗر اﻗﺘﺼاداﺗﻬا ﻤﺑرﺣﻠة اﻧﺘقال يف الﻮفاء ﺑالﺘﺰاﻣاﺗﻬا
ﻤﺑﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة .وﻳﻮفر ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف املﺰﻳﺪ ﻣﻦ الﺘﻮﺟﻴﻬات يف ﻫﺬا الﺸﺄن.
 - 5يف ﺳﻴاق ﻫﺬه املادة ،ﺗﺄﺧﺬ اﻷﻃراف يف اﻻعﺘﺒار الﻜاﻣﻞ الحاﺟات املحﺪدة والحالة الﺨاﺻة ﻷﻗﻞ الﺒﻠﺪان
ﻤﻧﻮا ً ولﻠﺪول الﺠﺰرﻳة الﺼﻐﺮﻴة الناﻣﻴة يف إﺟراءاﺗﻬا املﺘﻌﻠقة ﺑاملﺴاعﺪة الﺘقنﻴة.

اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة
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 - 1ﺗﺸﺠﻊ اﻷﻃراف و/أو ﺗﺠري يف ﺣﺪود ﻗﺪراﺗﻬا ،عﲆ املﺴﺘﻮﻳﻦﻴ الﻮﻃنﻲ والﺪوﱄ ،ﻣا ﻳناﺳﺐ ﻣﻦ الﺒحﺚ
والﺘﻄﻮﻳر والرﺻﺪ والﺘﻌاون فﻴﺎﻤ ﻳﺘﺼﻞ ﺑاملﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة ،وﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣناﺳﺒاً ،ﺑﺒﺪاﺋﻠﻬا
وﺑاملﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة املﻤﻜنة ،ﻤﺑا يف ذلﻚ ﺑﺸﺄن:
)أ( ﻣﺼادرﻫا وإﻃﻼﻗاﺗﻬا يف الﺒﻴﺌة؛
)ب( ووﺟﻮدﻫا وﻣﺴﺘﻮﻳاﺗﻬا واﺗﺠاﻫاﺗﻬا يف الﺒﴩ ويف الﺒﻴﺌة؛
)ج( واﻧﺘقالﻬا ،وﻣﺼﺮﻴﻫا وﺗحﻮلﻬا ﺑﻴﺌﻴاً؛
)د( وآﺛارﻫا عﲆ ﺻحة الﺒﴩ والﺒﻴﺌة؛
)ﻫ( وﺗﺄﺛﺮﻴاﺗﻬا اﻻﺟﺘﺎﻤعﻴة – اﻻﻗﺘﺼادﻳة والﺜقافﻴة؛
)و( وﺧﻔﺾ إﻃﻼﻗاﺗﻬا و/أو القﻀاء عﻠﻴﻬا؛
)ز( ووﺿﻊ ﻣنﻬﺠﻴات ﻣﺘﺴقة ﻹﺟراء عﻤﻠﻴات ﺣﴫ لﻠﻤﺼادر املﻮلﺪة وأﺳالﻴﺐ ﺗحﻠﻴﻠﻴة لقﻴاس ﻣﺴﺘﻮى
اﻹﻃﻼﻗات.
 - 2ﺗقﻮم اﻷﻃراف ،عنﺪ اﺿﻄﻼعﻬا ﺑﻌﻤﻞ ﻤﺑﻮﺟﺐ الﻔقرة  ،1يف ﺣﺪود ﻗﺪراﺗﻬا ،ﻤﺑا ﻳﲇ:
)أ( دعﻢ وزﻳادة ﺗﻄﻮﻳر ﻣا ﻳقﺘﻀﻴﻪ اﻷﻣر ﻣﻦ الﱪاﻣﺞ والﺸﺒﻜات واملنﻈﺎﻤت عﲆ الﺼﻌﻴﺪ الﺪوﱄ ﺑﻬﺪف
ﺗحﺪﻳﺪ وإﺟراء وﺗقﻴﻴﻢ وﻤﺗﻮﻳﻞ الﺒحﻮث وﺟﻤﻊ الﺒﻴاﻧات ،والرﺻﺪ ،ﻣﻊ ﻣراعاة ﴐورة الﺘقﻠﻴﻞ إﱃ
الحﺪ اﻷدﻰﻧ ﻣﻦ ازدواﺟﻴة الﺠﻬﻮد؛
)ب( ودعﻢ الﺠﻬﻮد الﺪولﻴة والﻮﻃنﻴة لﺘﻌﺰﻳﺰ القﺪرات الﻮﻃنﻴة عﲆ إﺟراء الﺒحﻮث الﻌﻠﻤﻴة والﺘقنﻴة
وﺧاﺻة يف الﺒﻠﺪان الناﻣﻴة والﺒﻠﺪان الﺘﻲ ﻤﺗر اﻗﺘﺼاداﺗﻬا ﻤﺑرﺣﻠة اﻧﺘقال ،ولﺘﺸﺠﻴﻊ الحﺼﻮل عﲆ
الﺒﻴاﻧات والﺘحﻠﻴﻼت وﺗﺒادلﻬا؛
)ج( وﻣراعاة الﺸﻮاﻏﻞ واﻻﺣﺘﻴاﺟات ،وﺑﺼﻔة ﺧاﺻة يف ﻣﻴﺪان املﻮارد املالﻴة والﺘقنﻴة ،لﻠﺒﻠﺪان الناﻣﻴة
والﺒﻠﺪان الﺘﻲ ﻤﺗر اﻗﺘﺼاداﺗﻬا ﻤﺑرﺣﻠة اﻧﺘقال ،والﺘﻌاون عﲆ ﺗحﺴﻦﻴ ﻗﺪراﺗﻬا عﲆ املﺸارﻛة يف
الﺠﻬﻮد املﺸار إلﻴﻬا يف الﻔقرﺗﻦﻴ الﻔرعﻴﺘﻦﻴ )أ( و)ب(؛
)د( واﻻﺿﻄﻼع ﺑﺄعﺎﻤل الﺒحﻮث املﻮﺟﻬة ﻧحﻮ الﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﺛار املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة عﲆ الﺼحة
الﺘناﺳﻠﻴة؛
)ﻫ( وإﺗاﺣة ﻧﺘاﺋﺞ أﻧﺸﻄة الﺒحﺚ والﺘﻄﻮﻳر والرﺻﺪ املﺸار إلﻴﻬا يف ﻫﺬه الﻔقرة لﻌاﻣة الﺠﻤﻬﻮر يف
ﺣﻴنﻬا وعﲆ أﺳاس ﻣنﺘﻈﻢ؛
)و( وﺗﺸﺠﻴﻊ الﺘﻌاون و/أو اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻪ فﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ وﺣﻔﻆ املﻌﻠﻮﻣات الﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪﻫا الﺒحﺚ
والﺘﻄﻮﻳر والرﺻﺪ.

املادة  12املﺴاعﺪة الﺘقنﻴة
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املادة  13املﻮارد واﻵلﻴات املالﻴة

 – 1ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻛﻞ ﻃرف ﺑﺄن ﻳقﺪم ،يف ﺣﺪود ﻗﺪراﺗﻪ ،الﺪعﻢ املاﱄ والحﻮافﺰ املالﻴة فﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑاﻷﻧﺸﻄة
الﻮﻃنﻴة الﺘﻲ ﻳُقﺼﺪ ﺑﻬا ﺗحقﻴﻖ ﻫﺪف ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة وفقاً لﺨﻄﻄﻪ وأولﻮﻳاﺗﻪ وﺑراﻣﺠﻪ الﻮﻃنﻴة.
 - 2ﺗﻮفر الﺒﻠﺪان املﺘقﺪﻣة النﻤﻮ اﻷﻃراف ﻣﻮارد ﻣالﻴة ﺟﺪﻳﺪة وإﺿافﻴة لﺘﻤﻜﻦﻴ الﺒﻠﺪان الناﻣﻴة اﻷﻃراف
واﻷﻃراف الﺘﻲ ﻤﺗر اﻗﺘﺼاداﺗﻬا ﻤﺑرﺣﻠة اﻧﺘقال ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬة ﻛاﻣﻞ الﺘﻜالﻴﻒ اﻹﺿافﻴة لﺘﺪاﺑﺮﻴ الﺘنﻔﻴﺬ
الﺘﻲ ﺗﻔﻲ ﺑالﺘﺰاﻣاﺗﻬا ﻤﺑﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة وفﻖ املﺘﻔﻖ عﻠﻴﻪ ﺑﻦﻴ ﻃرف ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ وﻛﻴان ﻳﺸﱰك يف
اﻵلﻴة املﻮﺻﻮفة يف الﻔقرة  .6وﻳﺠﻮز لﻸﻃراف اﻷﺧرى أن ﺗﻮفر ،عﲆ أﺳاس ﻃﻮعﻲ ووفقاً لقﺪراﺗﻬا،
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه املﻮارد املالﻴة .وﻳنﺒﻐﻲ أﻳﻀاً ﺗﺸﺠﻴﻊ املﺴاﻫﺎﻤت ﻣﻦ ﻣﺼادر أﺧرى .وﺗراعﻰ يف ﺗنﻔﻴﺬ ﻫﺬه
اﻻلﺘﺰاﻣات الحاﺟة إﱃ ﺗﺪفﻖ اﻷﻣﻮال ﺑﺸﻜﻞ ﻛاف وﻣنﺘﻈﻢ ويف ﺣﻴنﻪ وأﻫﻤﻴة ﺗقاﺳﻢ اﻷعﺒاء فﻴﺎﻤ ﺑﻦﻴ
اﻷﻃراف املﺘﱪعة.
 - 3ﻳﺠﻮز أﻳﻀاً لﻠﺒﻠﺪان املﺘقﺪﻣة النﻤﻮ اﻷﻃـراف ،ولﻸﻃراف اﻷﺧرى وفقاً لقﺪراﺗﻬا ووفقاً لﺨﻄﻄﻬا
وأولﻮﻳاﺗﻬا وﺑراﻣﺠﻬا الﻮﻃنﻴة ،أن ﺗﻮفر املﻮارد املالﻴة ،وﻳﺠﻮز لﻠﺒﻠﺪان الناﻣﻴة اﻷﻃراف ولﻸﻃراف الﺘﻲ
ﻤﺗر اﻗﺘﺼاداﺗﻬا ﻤﺑرﺣﻠة اﻧﺘقال ،أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه املﻮارد املالﻴة لﻠﻤﺴاعﺪة يف ﻗﻴاﻣﻬا ﺑﺘنﻔﻴﺬ ﻫﺬه
اﻻﺗﻔاﻗﻴة وذلﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل القنﻮات أو املﺼادر اﻷﺧرى الﺜناﺋﻴة واﻹﻗﻠﻴﻤﻴة وﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃراف.
 - 4ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﺪى فﻌالﻴة ﺗنﻔﻴﺬ الﺒﻠﺪان الناﻣﻴة اﻷﻃراف ﻻلﺘﺰاﻣاﺗﻬا ﻤﺑﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة عﲆ فﻌالﻴة
ﺗنﻔﻴﺬ الﺒﻠﺪان املﺘقﺪﻣة النﻤﻮ اﻷﻃراف ﻻلﺘﺰاﻣاﺗﻬا ﻤﺑﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة فﻴﺎﻤ ﻳﺘﺼﻞ ﺑاملﻮارد املالﻴة
واملﺴاعﺪة الﺘقنﻴة وﻧقﻞ الﺘﻜنﻮلﻮﺟﻴا .وﻳﺆﺧﺬ يف ﻛاﻣﻞ اﻻعﺘﺒار أن الﺘنﻤﻴة اﻻﻗﺘﺼادﻳة واﻻﺟﺘﺎﻤعﻴة
املﺴﺘﺪاﻣﺘﻦﻴ واﺳﺘﺌﺼال الﻔقر ﻫﻲ أوﱃ اﻷولﻮﻳات الﻐﻼﺑة لﻠﺒﻠﺪان الناﻣﻴة اﻷﻃراف ،ﻣﻊ إﻳﻼء املراعاة
الﻮاﺟﺒة لﻠحاﺟة إﱃ ﺣﺎﻤﻳة الﺼحة الﺒﴩﻳة والﺒﻴﺌة.
 - 5ﺗﺄﺧﺬ اﻷﻃراف يف اﻻعﺘﺒار الﻜاﻣﻞ الحاﺟات املحﺪدة والحالة الﺨاﺻة الﺘﻲ ﺗنﻔرد ﺑﻬا أﻗﻞ الﺒﻠﺪان ﻤﻧﻮا ً،
والﺪول الﺠﺰرﻳة الﺼﻐﺮﻴة الناﻣﻴة ،يف إﺟراءاﺗﻬا املﺘﻌﻠقة ﺑالﺘﻤﻮﻳﻞ.

 - 7عﻤﻼً ﺑﺄﻫﺪاف ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة وﺑالﻔقرة  ،6ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف يف أول اﺟﺘﺎﻤع لﻪ الﺘﻮﺟﻴﻬات املناﺳﺒة
املقرر ﺗﺰوﻳﺪ اﻵلﻴة ﺑﻬا وﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ الﻜﻴان أو الﻜﻴاﻧات املﺸﱰﻛة يف اﻵلﻴة املالﻴة عﲆ ﺗرﺗﻴﺒات ﻹعﺎﻤل
ﺗﻠﻚ الﺘﻮﺟﻴﻬات .وﺗﺘناول الﺘﻮﺟﻴﻬات ،ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻠة أﻣﻮر ،ﻣا ﻳﲇ:
)أ( الﺒﺖ يف الﺴﻴاﺳة الﻌاﻣة واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴة وأولﻮﻳات الﱪﻧاﻣﺞ ،وﻛﺬلﻚ يف ﻣﻌاﻳﺮﻴ وﻣﺒادئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴة
ﻣﻔﺼﻠة وواﺿحة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﻫﻠﻴة لﻠحﺼﻮل عﲆ املﻮارد املالﻴة واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬا ،ﻤﺑا يف ذلﻚ الرﺻﺪ
والﺘقﻴﻴﻢ عﲆ أﺳاس ﻣنﺘﻈﻢ لﻬﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام؛
)ب( وﻗﻴام الﻜﻴان أو الﻜﻴاﻧات ﺑﺘقﺪﻳﻢ ﺗقارﻳر ﻣنﺘﻈﻤة إﱃ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف عﻦ ﻛﻔاﻳة واﺳﺘﺪاﻣة
الﺘﻤﻮﻳﻞ لﻸﻧﺸﻄة املﺘﺼﻠة ﺑﺘنﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔاﻗﻴة؛
)ج( والﱰوﻳﺞ ل ُن ُﻬﺞ وآلﻴات وﺗرﺗﻴﺒات الﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد املﺼادر؛
)د( وﻃراﺋﻖ لﻠقﻴام ،عﲆ ﻧحﻮ ﻤﻳﻜﻦ الﺘﻜﻬﻦ ﺑﻪ وﺗحﺪﻳﺪه ،ﺑﺘﻌﻴﻦﻴ ﻣﺒﻠﻎ الﺘﻤﻮﻳﻞ الﻼزم واملﺘاح لﺘنﻔﻴﺬ
ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ،ﻣﻊ ﻣراعاة أن القﻀاء عﲆ املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة عﲆ ﻣراﺣﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻤﺗﻮﻳﻼً
ﻣﺘﻮاﺻﻼً ،والﴩوط الﺘﻲ ﻳُﺴﺘﻌرض ﻤﺑﻮﺟﺒﻬا ذلﻚ املﺒﻠﻎ دورﻳاً؛
)ﻫ( وﻃراﺋﻖ ﺗقﺪﻳﻢ املﺴاعﺪة إﱃ اﻷﻃراف املﻬﺘﻤة ﺑاﻷﻣر يف ﺗقﻴﻴﻢ اﻻﺣﺘﻴاﺟات ،واملﻌﻠﻮﻣات عﻦ
ﻣﺼادر اﻷﻣﻮال املﺘاﺣة ،وعﻦ أﻤﻧاط الﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻐﻴة ﺗﻴﺴﺮﻴ الﺘنﺴﻴﻖ فﻴﺎﻤ ﺑﻴنﻬا.
 - 8ﻳﺴﺘﻌرض ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف يف ﻣﻮعﺪ ﻻ ﻳﺘﺠاوز اﺟﺘﺎﻤعﻪ الﺜاﻲﻧ وعﲆ أﺳاس ﻣنﺘﻈﻢ ﺑﻌﺪ ذلﻚ ،فﻌالﻴة
اﻵلﻴة املنﺸﺄة ﻤﺑﻮﺟﺐ ﻫﺬه املادة ،وﻗﺪرﺗﻬا عﲆ ﺗﻠﺒﻴة اﻻﺣﺘﻴاﺟات املﺘﻐﺮﻴة لﻠﺒﻠﺪان الناﻣﻴة اﻷﻃراف
واﻷﻃراف الﺘﻲ ﻤﺗر اﻗﺘﺼاداﺗﻬا ﻤﺑرﺣﻠة اﻧﺘقـال .واملﻌاﻳﺮﻴ والﺘﻮﺟﻴﻬات املﺸار إلﻴﻬا يف الﻔقرة  ،7وﻣﺴﺘﻮى
الﺘﻤﻮﻳﻞ وﻛﺬلﻚ فﻌالﻴة أداء الﻜﻴاﻧات املﺆﺳﺴﻴة الﺘﻲ أوﻛﻞ إلﻴﻬا ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻵلﻴة املالﻴة .وﻳﺘﺨﺬ املﺆﻤﺗر،
اﺳﺘنادا ً إﱃ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌراض ،اﻹﺟراء املﻼﺋﻢ ،إذا لﺰم ،لﺘحﺴﻦﻴ فﻌالﻴة اﻵلﻴة ،ﻤﺑا يف ذلﻚ إﺻﺪار ﺗﻮﺻﻴات
وﺗﻮﺟﻴﻬات ﺑﺸﺄن ﺗﺪاﺑﺮﻴ لﻜﻔالة الﺘﻤﻮﻳﻞ الﻜايف واملﺴﺘﺪام لﻠﻮفاء ﺑاﺣﺘﻴاﺟات اﻷﻃراف.

اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

20

 - 6وﺗحﺪد ،ﻤﺑﻮﺟﺐ ﻫﺬا ،آلﻴة لﺘﻮفﺮﻴ املﻮارد املالﻴة الﻜافﻴة واملﺴﺘﺪاﻣة لﻠﺒﻠﺪان الناﻣﻴة اﻷﻃراف واﻷﻃراف
الﺘﻲ ﻤﺗر اﻗﺘﺼاداﺗﻬا ﻤﺑرﺣﻠة اﻧﺘقال عﲆ أﺳاس الﻬﺒة أو عﲆ أﺳاس ﺗﺴاﻫﲇ لﻠﻤﺴاعﺪة يف ﻗﻴاﻣﻬا ﺑﺘنﻔﻴﺬ
اﻻﺗﻔاﻗﻴة .وﺗﻌﻤﻞ اﻵلﻴة ﺗحﺖ ﺳﻠﻄة وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ،ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀاء ،وﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆولة أﻣاﻣﻪ
ﻷﻏراض ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة .وﻳﻮﻛﻞ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬا إﱃ ﻛﻴان أو أﻛﺮﺜ ،ﻤﺑا يف ذلﻚ الﻜﻴاﻧات الﺪولﻴة القاﻤﺋة ،وفﻖ
ﻣا ﻳقرره ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف .وﻤﻳﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ اﻵلﻴة أﻳﻀاً ﻛﻴاﻧات أﺧرى ﺗقﺪم املﺴاعﺪة املالﻴة والﺘقنﻴة
ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃراف واﻹﻗﻠﻴﻤﻴة والﺜناﺋﻴة .وﺗﻜﻮن املﺴاﻫﺎﻤت املقﺪﻣة لﻶلﻴة إﺿافة إﱃ الﺘحﻮﻳﻼت املالﻴة

اﻷﺧرى إﱃ الﺒﻠﺪان الناﻣﻴة اﻷﻃراف واﻷﻃراف الﺘﻲ ﻤﺗر اﻗﺘﺼاداﺗﻬا ﻤﺑرﺣﻠة اﻧﺘقال ،ﻛﺎﻤ ﻫﻮ ﻣﺒﻦﻴ يف
الﻔقرة  ،2ووفقاً لﻬا.
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املادة  14الﱰﺗﻴﺒات املالﻴة املﺆﻗﺘة

ﻳﻜﻮن الﻬﻴﻜﻞ املﺆﺳﴘ ملرفﻖ الﺒﻴﺌة الﻌاملﻴة ،املﺸﻐﱠﻞ وفقاً لﺼﻚ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣرفﻖ الﺒﻴﺌة الﻌاملﻴة املﻌاد
ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ،الﻜﻴان الرﺋﻴﴘ الﺬي ﺗﻌﻬﺪ إلﻴﻪ عﻤﻠﻴات اﻵلﻴة املالﻴة املﺸار إلﻴﻬا يف املادة  ،13وذلﻚ لﻠﻔﱰة
الﻔاﺻﻠة ﺑﻦﻴ ﺑﺪء ﻧﻔاذ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة وأول اﺟﺘﺎﻤع ملﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ،أو ﺣﺘﻰ الﻮﻗﺖ الﺬي ﻳقرر فﻴﻪ ﻣﺆﻤﺗر
اﻷﻃراف الﻬﻴﻜﻞ املﺆﺳﴘ الﺬي ﺳﻴﻌﻦﻴ وفقاً لﻠﺎﻤدة  .13وﻳنﺒﻐﻲ أن ﻳﺆدي الﻬﻴﻜﻞ املﺆﺳﴘ ملرفﻖ الﺒﻴﺌة
الﻌاملﻴة ﻫﺬه املﻬﻤة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪاﺑﺮﻴ ﺗنﻔﻴﺬﻳة ﻣﺘﺼﻠة ﺗحﺪﻳﺪا ً ﺑاملﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة وﻣﻊ ﻣراعاة أن
اﻷﻣر ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗرﺗﻴﺒات ﺟﺪﻳﺪة لﻬﺬا املﺠال.

املادة  15ﺗقﺪﻳﻢ الﺘقارﻳر

 - 1ﻳقﺪم ﻛﻞ ﻃرف ﺗقارﻳر إﱃ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف عﻦ الﺘﺪاﺑﺮﻴ الﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬا لﺘنﻔﻴﺬ أﺣﻜام ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة وعﻦ
فﻌالﻴة ﻫﺬه الﺘﺪاﺑﺮﻴ يف ﺗحقﻴﻖ أﻫﺪاف اﻻﺗﻔاﻗﻴة.
 - 2ﻳﺰود ﻛﻞ ﻃرف اﻷﻣاﻧة ﻤﺑا ﻳﲇ:
)أ( ﺑﻴاﻧات إﺣﺼاﺋﻴة عﻦ إﺟﺎﻤﱄ ﻛﻤﻴات إﻧﺘاﺟﻪ ووارداﺗﻪ وﺻادراﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
املﺪرﺟة يف املرفﻖ ألﻒ ويف املرفﻖ ﺑاء أو ﺑﺘقﺪﻳﻢ ﻣﻌقﻮل ملﺜﻞ ﻫﺬه الﺒﻴاﻧات؛
)ب( وإﱃ الحﺪ املﻤﻜﻦ عﻤﻠﻴاً ،ﺑقاﻤﺋة ﺑﺄﺳﺎﻤء الﺪول الﺘﻲ اﺳﺘﻮرد ﻣنﻬا ﻛﻞ ﻣادة ﻣﻦ ﻫﺬه املﻮاد والﺪول
الﺘﻲ ﺻﺪﱠر إلﻴﻬا ﻛﻼً ﻣﻦ ﻫﺬه املﻮاد.

املادة  16ﺗقﻴﻴﻢ الﻔﻌالﻴة

 - 1ﻳق ﱢﻴﻢ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ف َﻌالﻴة ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ﺑﻌﺪ اﻧقﻀاء أرﺑﻊ ﺳنﻮات عﲆ ﺑﺪء ﻧﻔاذﻫا وﺑاﻧﺘﻈام ﺑﻌﺪ
ذلﻚ عﲆ فﱰات ﻳقررﻫا ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف.
 - 2وﺗﻴﺴﺮﻴا ً لﻬﺬا الﺘقﻴﻴﻢ ،ﻳﴩع ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ،يف اﺟﺘﺎﻤعﻪ اﻷول ،يف إﻗاﻣة ﺗرﺗﻴﺒات لﺘﺰوﻳﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺒﻴاﻧات
رﺻﺪ ﻣقا َرﻧَة عﻦ وﺟﻮد املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة املﺪرﺟة يف املرفقات ألﻒ وﺑاء وﺟﻴﻢ وﻛﺬلﻚ عﻦ اﻧﺘقالﻬا يف
الﺒﻴﺌة إﻗﻠﻴﻤﻴاً وعاملﻴاً .وﻫﺬه الﱰﺗﻴﺒات:
)أ( ﻳنﺒﻐﻲ أن ﺗنﻔﺬﻫا اﻷﻃراف عﲆ أﺳاس إﻗﻠﻴﻤﻲ ﺣﻴﺜﺎﻤ ﻛان ذلﻚ ﻣناﺳﺒاً ،ووفقاً لقﺪراﺗﻬا الﺘقنﻴة
واملالﻴة ،ﻣﺴﺘﺨﺪﻣة ﺑراﻣﺞ وآلﻴات الرﺻﺪ القاﻤﺋة إﱃ الحﺪ املﻤﻜﻦ وﻣﻌﺰزة الﺘﺴاوق يف ال ُن ُﻬﺞ؛
)ب( وﻳﺠﻮز أن ﺗﻜ ﱠﻤﻞ عنﺪ الﴬورة ،عﲆ أن ﺗﺆﺧﺬ يف اﻻعﺘﺒار اﻻﺧﺘﻼفات ﺑﻦﻴ املناﻃﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴة
وﻗﺪراﺗﻬا عﲆ ﺗنﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄة الرﺻﺪ؛
)ج( وﺗﺸﻤﻞ ﺗقﺪﻳﻢ ﺗقارﻳر إﱃ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف عﻦ ﻧﺘاﺋﺞ أﻧﺸﻄة الرﺻﺪ عﲆ أﺳاس إﻗﻠﻴﻤﻲ وعاملﻲ
وعﲆ فﱰات ﻳحﺪدﻫا ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف.
 - 3ﻳﺠري الﺘقﻴﻴﻢ املﺬﻛﻮر يف الﻔقرة  1عﲆ أﺳاس املﻌﻠﻮﻣات الﻌﻠﻤﻴة والﺒﻴﺌﻴة والﺘقنﻴة واﻻﻗﺘﺼادﻳة
املﺘاﺣة ،ﻤﺑا يف ذلﻚ:
)أ( الﺘقارﻳر وﻣﻌﻠﻮﻣات الرﺻﺪ اﻷﺧرى املقﺪﻣة عﻤﻼً ﺑالﻔقرة 2؛
)ب( والﺘقارﻳر الﻮﻃنﻴة املقﺪﻣة عﻤﻼً ﺑاملادة 15؛
)ج( واملﻌﻠﻮﻣات عﻦ عﺪم اﻻﻣﺘﺜال عﻤﻼً ﺑاﻹﺟراءات املقررة ﻤﺑﻮﺟﺐ املادة .17

 - 3ﺗقﺪم الﺘقارﻳر عﲆ فﱰات دورﻳة وﺗﻜﻮن يف ﺷﻜﻞ ﻳقرره ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف يف اﺟﺘﺎﻤعﻪ اﻷول.

اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة
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املادة  17عﺪم اﻻﻣﺘﺜال

ﻳقﻮم ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ،يف أﻗرب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ عﻤﻠﻴاً ،ﺑﻮﺿﻊ واعﺘﺎﻤد ﺗﺪاﺑﺮﻴ وآلﻴات ﻣﺆﺳﺴﻴة لﺘحﺪﻳﺪ
عﺪم اﻻﻣﺘﺜال ﻷﺣﻜام ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة وملﻌاﻣﻠة اﻷﻃراف الﺘﻲ ﻳﺜﺒﺖ عﺪم اﻣﺘﺜالﻬا.

املادة  18ﺗﺴﻮﻳة املنازعات

 - 1ﻳُنﺸﺄ ﻤﺑﻮﺟﺐ ﻫﺬا ﻣﺆﻤﺗ ٌر لﻸﻃراف.

 - 2ﻳﺪعﻮ املﺪﻳر الﺘنﻔﻴﺬي لﱪﻧاﻣﺞ اﻷﻣﻢ املﺘحﺪة لﻠﺒﻴﺌة إﱃ عقﺪ اﻻﺟﺘﺎﻤع اﻷول ملﺆﻤﺗر اﻷﻃراف يف ﻣﻮعﺪ
أﻗﺼاه عام واﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﺪء ﻧﻔاذ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة .وﺑﻌﺪ ذلﻚ ﺗﻌقﺪ اﻻﺟﺘﺎﻤعات الﻌادﻳة ملﺆﻤﺗر اﻷﻃراف
عﲆ فﱰات ﻣنﺘﻈﻤة ﻳحﺪدﻫا املﺆﻤﺗر.
 - 3ﺗﻌقﺪ اﻻﺟﺘﺎﻤعات ﻏﺮﻴ الﻌادﻳة ملﺆﻤﺗر اﻷﻃراف يف أي أوﻗات أﺧرى ﺣﺴﺒﺎﻤ ﻳراه املﺆﻤﺗر ﴐورﻳاً ،أو ﺑناء
عﲆ ﻃﻠﺐ ﻛﺘاﻲﺑ ﻳقﺪﻣﻪ أي ﻃرف ،ﺑﴩط أن ﻳﺆﻳﺪه ﺛﻠﺚ اﻷﻃراف عﲆ اﻷﻗﻞ.

 - 2عنﺪ الﺘﺼﺪﻳﻖ عﲆ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ،أو ﻗﺒﻮلﻬا أو املﻮافقة عﻠﻴﻬا أو اﻻﻧﻀﺎﻤم إلﻴﻬا ،أو يف أي وﻗﺖ ﺑﻌﺪ
ذلﻚ ،ﻳﺠﻮز ﻷي ﻃرف ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣنﻈﻤة إﻗﻠﻴﻤﻴة لﻠﺘﻜاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼادي أن ﻳﻌﻠﻦ يف ﺻﻚ ﻛﺘاﻲﺑ ﻳُقﺪم إﱃ
الﻮدﻳﻊ ،أﻧﻪ ﻳﻌﱰف فﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻧﺰاع ﺑﺸﺄن ﺗﻔﺴﺮﻴ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔاﻗﻴة ،ﺑﻮاﺣﺪة ﻣﻦ الﻮﺳﻴﻠﺘﻦﻴ
الﺘالﻴﺘﻦﻴ لﺘﺴﻮﻳة املنازعات أو ﺑﻜﻠﺘﻴﻬﺎﻤ ﺑﻮﺻﻔﻬا ﻣﻠﺰﻣة لﻪ إزاء أي ﻃرف ﻳقﺒﻞ اﻻلﺘﺰام ﻧﻔﺴﻪ:
)أ( الﺘحﻜﻴﻢ وفقاً لﻺﺟراءات الﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫا ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف يف ﻣرفﻖ ،يف أﻗرب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ عﻤﻠﻴاً؛
)ب( عرض النﺰاع عﲆ ﻣحﻜﻤة الﻌﺪل الﺪولﻴة.

 - 5ﻳُﺒقﻲ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ﺗنﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﻌراض والﺘقﻴﻴﻢ املﺴﺘﻤرﻳﻦ .وﻳﺆدي املﻬام الﺘﻲ
ﺗﻮﻛﻠﻬا إلﻴﻪ اﻻﺗﻔاﻗﻴة ،وﺗحقﻴقاً لﻬﺬه الﻐاﻳة:
)أ( ﻳنﺸﺊ ،زﻳادة عﲆ ﻣقﺘﻀﻴات الﻔقرة  ،6أي ﻫﻴﺌات فرعﻴة ﻗﺪ ﻳراﻫا ﴐورﻳة لﺘنﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔاﻗﻴة؛
)ب( وﻳﺘﻌاون ،ﺣﻴﺜﺎﻤ ﻛان ذلﻚ ﻣناﺳﺒاً ،ﻣﻊ املنﻈﺎﻤت الﺪولﻴة والﻬﻴﺌات الحﻜﻮﻣﻴة الﺪولﻴة وﻏﺮﻴ
الحﻜﻮﻣﻴة املﺨﺘﺼة؛
)ج( وﻳﺴﺘﻌرض ﺑاﻧﺘﻈام ﺟﻤﻴﻊ املﻌﻠﻮﻣات الﺘﻲ ﺗﻮفر لﻸﻃراف عﻤﻼً ﺑاملادة ﻻم ﻤﺑا يف ذلﻚ النﻈر يف
فﻌالﻴة الﻔقرة الﻔرعﻴة ) 2ب( ‘’3ﻣﻦ املادة 3؛
)د( وﻳنﻈر يف أي إﺟراءات إﺿافﻴة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﴐورﻳة لﺘحقﻴﻖ أﻫﺪاف اﻻﺗﻔاﻗﻴة ،وﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬا.

 - 4ﻳﻈﻞ أي إعﻼن ﻳقﺪم عﻤﻼً ﺑالﻔقرة  2أو الﻔقرة  3ﻧافﺬا ً ﺣﺘﻰ ﻧﻬاﻳة ﻣﺪﺗﻪ وفقاً ﻷﺣﻜاﻣﻪ ،أو ﺣﺘﻰ اﻧقﻀاء
ﺛﻼﺛة أﺷﻬر عﲆ إﻳﺪاع إﺧﻄار ﻛﺘاﻲﺑ ﺑنقﻀﻪ لﺪى الﻮدﻳﻊ.

 - 6ﻳنﺸﺊ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ،يف اﺟﺘﺎﻤعﻪ اﻷول ،ﻫﻴﺌة فرعﻴة ﺗﺴﻤﻰ لﺠنة اﺳﺘﻌراض املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة،
ﻷﻏراض أداء املﻬام الﺘﻲ ﺗﻮﻛﻠﻬا ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة إﱃ ﺗﻠﻚ الﻠﺠنة .ويف ﻫﺬا الﺨﺼﻮص:
)أ( ﻳﻌﻦﻴ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف أعﻀا َء لﺠنة اﺳﺘﻌراض املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة .وﺗﺘﺄلﻒ عﻀﻮﻳة الﻠﺠنة ﻣﻦ
ﺧﱪاء يف ﺗقﻴﻴﻢ أو إدارة املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ﺗﺴﻤﻴﻬﻢ الحﻜﻮﻣات .وﻳُﻌﻦﻴ أعﻀاء الﻠﺠنة عﲆ أﺳاس
الﺘﻮزﻳﻊ الﺠﻐرايف الﻌادل؛
)ب( وﻳﺒﺖ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف يف اﺧﺘﺼاﺻات وﺗنﻈﻴﻢ وعﻤﻞ الﻠﺠنة؛
)ج( وﺗﺒﺬل الﻠﺠنة ﻗﺼارى ﺟﻬﺪﻫا ﻻعﺘﺎﻤد ﺗﻮﺻﻴاﺗﻬا ﺑﺘﻮافﻖ اﻵراء .فﺈذا اﺳﺘنﻔﺪت ﻛﻞ الﺠﻬﻮد لﺘﻮافﻖ
اﻵراء دون الﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺗﻮافﻖ يف اﻵراء ﺗﻌﺘﻤﺪ الﺘﻮﺻﻴة ،ﻛحﻞ أﺧﺮﻴ ،ﺑﺄﻏﻠﺒﻴة ﺛﻠﺜﻲ أﺻﻮات اﻷعﻀاء
الحاﴐﻳﻦ واملﺼﻮﺗﻦﻴ.
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 - 5ﻻ ﻳﺆﺛر اﻧﺘﻬاء ﻣﺪة إعﻼن ،أو إﺧﻄار ﺑالنقﺾ ،أو إﺻﺪار إعﻼن ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﺄي ﻃرﻳقة عﲆ دعﻮى ﻣﻌروﺿة
عﲆ ﻫﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ أو عﲆ ﻣحﻜﻤة الﻌﺪل الﺪولﻴة ﻣا ﻢﻟ ﺗﺘﻔﻖ اﻷﻃراف يف النﺰاع عﲆ ﺧﻼف ذلﻚ.
 - 6إذا ﻢﻟ ﺗقﺒﻞ اﻷﻃراف يف النﺰاع ﻧﻔﺲ اﻹﺟراء أو أي إﺟراء عﻤﻼً ﺑالﻔقرة  ،2وإذا ﻢﻟ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳة
ﻧﺰاعﻬا يف ﻏﻀﻮن اﺛنﻲ عﴩ ﺷﻬرا ً ﺑﻌﺪ إﺧﻄار ﻣﻦ أﺣﺪ اﻷﻃراف إﱃ اﻵﺧر ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺰاع ﺑﻴنﻬﺎﻤ ،ﻳُﻌرض
النﺰاع عﲆ لﺠنة ﺗﻮفﻴﻖ ﺑناء عﲆ ﻃﻠﺐ أي ﻃرف يف النﺰاع .وﺗقﺪم لﺠنة الﺘﻮفﻴﻖ ﺗقرﻳرا ً ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻮﺻﻴات .وﺗُﺪرج اﻹﺟراءات اﻹﺿافﻴة املﺘﺼﻠة ﺑﻠﺠنة الﺘﻮفﻴﻖ يف ﻣرفﻖ ﻳﻌﺘﻤﺪه ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف يف ﻣﻮعﺪ
ﻻ ﻳﺘﺠاوز ﻣﻮعﺪ اﻧﻌقاد اﺟﺘﺎﻤعﻪ الﺜاﻲﻧ.

اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

 - 1ﺗﺴﻮي اﻷﻃراف أي ﻧﺰاع ﺑﻴنﻬا ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﺴﺮﻴ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔاﻗﻴة عﻦ ﻃرﻳﻖ الﺘﻔاوض أو ﻣﻦ ﺧﻼل
الﻮﺳاﺋﻞ الﺴﻠﻤﻴة اﻷﺧرى الﺘﻲ ﺗﺨﺘارﻫا.

 - 4ﻳقر ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف وﻳﻌﺘﻤﺪ ،ﺑﺘﻮافﻖ اﻵراء ،يف أول اﺟﺘﺎﻤع لﻪ ،ﻧﻈاﻣاً داﺧﻠﻴاً وﻧﻈاﻣاً ﻣالﻴاً لﻪ وﻷي ﻫﻴﺌة
فرعﻴة ،إﺿافة إﱃ اﻷﺣﻜام املالﻴة الﺘﻲ ﺗنﻈﻢ ﺳﺮﻴ عﻤﻞ اﻷﻣاﻧة.

 - 3ﻷي ﻃرف ﻳﻜﻮن ﻣنﻈﻤة إﻗﻠﻴﻤﻴة لﻠﺘﻜاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼادي أن ﻳقﺪم إعﻼﻧاً ﺑنﻔﺲ املﻀﻤﻮن فﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑالﺘحﻜﻴﻢ وفقاً لﻺﺟراء املﺸار إلﻴﻪ يف الﻔقرة ) 2أ(.

24

املادة  19ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف
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 - 7ﻳق ﱢﻴﻢ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃـراف يف اﺟﺘﺎﻤعﻪ الﺜالﺚ ﺑاﺳﺘﻤرار الحاﺟة إﱃ اﻹﺟراء الﻮارد يف الﻔقرة الﻔرعﻴة ) 2ب(
ﻣﻦ املادة  ،3ﻤﺑا يف ذلﻚ النﻈر يف فﻌالﻴﺘﻬا.

املادة  21الﺘﻌﺪﻳﻼت عﲆ اﻻﺗﻔاﻗﻴة

 - 8ﻳﺠﻮز أن ﻤﺗﺜﻞ اﻷﻣﻢ املﺘحﺪة ،ووﻛاﻻﺗﻬا املﺘﺨﺼﺼة ،والﻮﻛالة الﺪولﻴة لﻠﻄاﻗة الﺬرﻳة ،وﻛﺬلﻚ أي دولة
لﻴﺴﺖ ﻃرفاً يف ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ،يف اﺟﺘﺎﻤعات ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ﻤﺑراﻗﺒﻦﻴ .وﻳﺠﻮز أن ﻳﺴﻤﺢ ﺑحﻀﻮر أﻳة
ﻫﻴﺌة أو وﻛالة وﻃنﻴة ﻛاﻧﺖ أو دولﻴة ،ﺣﻜﻮﻣﻴة أو ﻏﺮﻴ ﺣﻜﻮﻣﻴة ،ﻣﺆﻫﻠة يف ﻣﺴاﺋﻞ ﺗﺸﻤﻠﻬا اﻻﺗﻔاﻗﻴة،
إذا أﺑﻠﻐﺖ اﻷﻣاﻧة ﺑرﻏﺒﺘﻬا يف أن ﻤﺗُ ﺜﻞ يف أي اﺟﺘﺎﻤع ملﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ﺑﺼﻔة ﻣراﻗﺐ ،ﻣا ﻢﻟ ﻳﻌﱰض عﲆ
ذلﻚ ﺛﻠﺚ اﻷﻃراف الحاﴐة عﲆ اﻷﻗﻞ .وﻳﻜﻮن ﻗﺒﻮل املراﻗﺒﻦﻴ وﻣﺸارﻛﺘﻬﻢ ﺧاﺿﻌﻦﻴ لﻠنﻈام الﺪاﺧﲇ
الﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪه ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف.

 - 2ﺗ ُﻌﺘﻤﺪ الﺘﻌﺪﻳﻼت لﻬﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة يف اﺟﺘﺎﻤع ملﺆﻤﺗر اﻷﻃراف .وﺗﺒﻠﻎ اﻷﻣاﻧة ﻧص أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣقﱰح لﻬﺬه
اﻻﺗﻔاﻗﻴة إﱃ اﻷﻃراف ﻗﺒﻞ ﻣﻮعﺪ اﻻﺟﺘﺎﻤع الﺬي ﺳ ُﻴقﱰح فﻴﻪ اعﺘﺎﻤده ﺑﺴﺘة أﺷﻬر عﲆ اﻷﻗﻞ .وﺗﺒﻠﻎ
اﻷﻣاﻧة املﻮﻗﻌﻦﻴ عﲆ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ﺑالﺘﻌﺪﻳﻼت املقﱰﺣة ،وﺗﺒﻠﻎ ﺑﻬا الﻮدﻳﻊ لﻠﻌﻠﻢ.

املادة  20اﻷﻣاﻧة

 - 1ﺗنﺸﺄ ﻤﺑﻮﺟﺐ ﻫﺬا أﻣاﻧة.
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 - 3ﻳقﻮم املﺪﻳر الﺘنﻔﻴﺬي لﱪﻧاﻣﺞ اﻷﻣﻢ املﺘحﺪة لﻠﺒﻴﺌة ﺑﺘﺄدﻳة وﻇاﺋﻒ اﻷﻣاﻧة لﻬﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ،ﻣا ﻢﻟ ﻳقرر
ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ،ﺑﺄﻏﻠﺒﻴة ﺛﻼﺛة أرﺑاع اﻷﻃراف الحاﴐة واملﺼﻮﺗة ،أن ﻳﻮﻛﻞ وﻇاﺋﻒ اﻷﻣاﻧة إﱃ واﺣﺪة أو
أﻛﺮﺜ ﻣﻦ املنﻈﺎﻤت الﺪولﻴة اﻷﺧرى.

 - 3ﺗﺒﺬل اﻷﻃراف ﻗﺼارى ﺟﻬﺪﻫا لﻠﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔاق عﲆ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣقﱰح لﻬﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ﺑﺘﻮافﻖ اﻵراء.
فﺈذا اﺳﺘنﻔﺪت ﻛﻞ الﺠﻬﻮد لﺘﻮافﻖ اﻵراء دون الﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔاق ،ﻳﻌﺘﻤﺪ الﺘﻌﺪﻳﻞ ،ﻛحﻞ أﺧﺮﻴ ،ﺑﺄﻏﻠﺒﻴة
ﺛﻼﺛة أرﺑاع أﺻﻮات اﻷﻃراف الحاﴐة واملﺼﻮﺗة.
 - 4ﻳرﺳﻞ الﻮدﻳﻊ الﺘﻌﺪﻳﻞ إﱃ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃراف لﻠﺘﺼﺪﻳﻖ عﻠﻴﻪ أو ﻗﺒﻮلﻪ ،أو إﻗراره.
 - 5ﻳﺘﻢ إﺧﻄار الﻮدﻳﻊ ﻛﺘاﺑ ًة ﺑالﺘﺼﺪﻳﻖ عﲆ الﺘﻌﺪﻳﻼت أو إﻗرارﻫا أو ﻗﺒﻮلﻬا .وﻳﺒﺪأ ﻧﻔاذ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪ
وفقاً لﻠﻔقرة  3ﺑالنﺴﺒة إﱃ اﻷﻃراف الﺘﻲ ﻗﺒﻠﺘﻪ اعﺘﺒارا ً ﻣﻦ الﻴﻮم الﺘﺴﻌﻦﻴ الﺘاﱄ لﺘارﻳﺦ إﻳﺪاع ﺻﻜﻮك
الﺘﺼﺪﻳﻖ عﻠﻴﻪ أو ﻗﺒﻮلﻪ أو إﻗراره ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﻣا ﻻ ﻳقﻞ عﻦ ﺛﻼﺛة أرﺑاع اﻷﻃراف .وﺑﻌﺪ ذلﻚ ،ﻳﺒﺪأ ﻧﻔاذ
الﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑالنﺴﺒة ﻷي ﻃرف آﺧر يف الﻴﻮم الﺘﺴﻌﻦﻴ ﺑﻌﺪ إﻳﺪاع ذلﻚ الﻄرف لﻮﺛﻴقة ﺗﺼﺪﻳقﻪ عﲆ ﻫﺬا
الﺘﻌﺪﻳﻞ أو ﻗﺒﻮلﻪ أو إﻗراره.

املادة  22اعﺘﺎﻤد وﺗﻌﺪﻳﻞ املرفقات

 - 1ﺗﺸﻜﻞ ﻣرفقات ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ﺟﺰ ًءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣنﻬا ،وﻣا ﻢﻟ ﻳُ َنص ﴏاﺣة عﲆ ﺧﻼف ذلﻚ ،ﺗﺸﻜﻞ أﻳة
إﺣالة إﱃ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة إﺣالة يف الﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ إﱃ أﻳة ﻣرفقات ﺑﻬا.
 - 2ﺗﻜﻮن أﻳة ﻣرفقات إﺿافﻴة ﻣقﺘﴫة عﲆ املﺴاﺋﻞ اﻹﺟراﺋﻴة أو الﻌﻠﻤﻴة أو الﺘقنﻴة أو اﻹدارﻳة.
 - 3ﻳُﻄﺒﻖ اﻹﺟراء الﺘاﱄ عﲆ اﻗﱰاح املرفقات اﻹﺿافﻴة لﻬﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة واعﺘﺎﻤدﻫا وﺑﺪء ﻧﻔاذﻫا:
)أ( ﺗُقْﱰح املرفقات اﻹﺿافﻴة لﻬﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة وﺗُﻌﺘﻤﺪ ﻃﺒقاً لﻺﺟراء املنﺼﻮص عﻠﻴﻪ يف الﻔقرات  1و2
و 3ﻣﻦ املادة 21؛
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 - 2وﺗﻜﻮن وﻇاﺋﻒ اﻷﻣاﻧة ﻫﻲ:
)أ( وﺿﻊ الﱰﺗﻴﺒات ﻻﺟﺘﺎﻤعات ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف وﻫﻴﺌاﺗﻪ الﻔرعﻴة وﺗقﺪﻳﻢ الﺨﺪﻣات لﻬا ﺣﺴﺐ الﻄﻠﺐ؛
)ب( وﺗﻴﺴﺮﻴ ﺗقﺪﻳﻢ املﺴاعﺪة يف ﺗنﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة إﱃ اﻷﻃراف ،وﻻ ﺳﻴﺎﻤ اﻷﻃراف الناﻣﻴة واﻷﻃراف
الﺘﻲ ﻤﺗر اﻗﺘﺼاداﺗﻬا ﻤﺑرﺣﻠة اﻧﺘقال ،ﺑناء عﲆ ﻃﻠﺒﻬا؛
)ج( وﻛﻔالة الﺘنﺴﻴﻖ الﻼزم ﻣﻊ أﻣاﻧات الﻬﻴﺌات الﺪولﻴة اﻷﺧرى ذات الﺼﻠة؛
)د( وإعﺪاد ﺗقارﻳر دورﻳة اﺳﺘنادا ً إﱃ املﻌﻠﻮﻣات املﺘﻠقاة عﻤﻼً ﺑاملادة  15وﻏﺮﻴ ذلﻚ ﻣﻦ املﻌﻠﻮﻣات
املﺘﻮافرة ،وإﺗاﺣﺘﻬا لﻸﻃراف؛
)ﻫ( والﺪﺧﻮل ،ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ عام ﻣﻦ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ،يف الﱰﺗﻴﺒات اﻹدارﻳة والﺘﻌاﻗﺪﻳة الﺘﻲ ﻗﺪ ﻳقﺘﻀﻴﻬا أداء
وﻇاﺋﻔﻬا ﺑﻔﻌالﻴة؛
)و( وأداء وﻇاﺋﻒ اﻷﻣاﻧة اﻷﺧرى املحﺪدة يف ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة وﻏﺮﻴ ذلﻚ ﻣﻦ الﻮﻇاﺋﻒ الﺘﻲ ﻗﺪ ﻳقررﻫا
ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف.

 - 1ﻷي ﻃرف أن ﻳقﱰح ﺗﻌﺪﻳﻼت عﲆ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة.
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)ب( وﻳﺨﻄر أي ﻃرف ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﺒﻮل أي ﻣرفﻖ إﺿايف ،الﻮدﻳﻊ ﻛﺘاﺑ ًة ﺑﺬلﻚ يف ﻏﻀﻮن ﺳنة ﻣﻦ
ﺗارﻳﺦ ﻗﻴام الﻮدﻳﻊ ﺑاﻹﺑﻼغ ﺑاعﺘﺎﻤد املرفﻖ اﻹﺿايف .وﻳﺒﻠﻎ الﻮدﻳﻊ ،دون ﺗﺄﺧﺮﻴ ،ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃراف
ﺑﺄي إﺧﻄار ﻣﻦ ﻫﺬا القﺒﻴﻞ ﻳﺘﻠقاه .وﻳﺠﻮز ﻷي ﻃرف يف أي وﻗﺖ ،أن ﻳﺴحﺐ إعﻼﻧﻪ الﺴاﺑﻖ
ﺑاﻻعﱰاض عﲆ أي ﻣرفﻖ إﺿايف ،وعنﺪ ذلﻚ ﻳﺒﺪأ ﻧﻔاذ املرفﻖ ﺑالنﺴﺒة لﻬﺬا الﻄرف ،وفقاً لﻠﻔقرة
الﻔرعﻴة )ج(؛
)ج( وعنﺪ اﻧقﻀاء ﺳنة واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗارﻳﺦ ﺗﻌﻤﻴﻢ الﻮدﻳﻊ لﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑاعﺘﺎﻤد أي ﻣرفﻖ إﺿايف ،ﻳﺼﺒﺢ املرفﻖ
ﻧافﺬا ً ﺑالنﺴﺒة لﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃراف الﺘﻲ ﻢﻟ ﺗقﺪم إﺧﻄارا ً وفقاً ﻷﺣﻜام الﻔقرة الﻔرعﻴة )ب(.
 - 4ﻳﺨﻀﻊ اﻗﱰاح واعﺘﺎﻤد وﺑﺪء ﻧﻔاذ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت لﻠﻤرفقات ألﻒ أو ﺑاء أو ﺟﻴﻢ لﻬﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة لنﻔﺲ
اﻹﺟراءات املﺘﺒﻌة يف اﻗﱰاح واعﺘﺎﻤد وﺑﺪء ﻧﻔاذ أي ﻣرفقات إﺿافﻴة لﻬﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ،ﺑاﺳﺘﺜناء أن
أي ﺗﻌﺪﻳﻞ لﻠﻤرفقات ألﻒ أو ﺑاء أو ﺟﻴﻢ لﻦ ﻳﺒﺪأ ﻧﻔاذه ﺑالنﺴﺒة إﱃ أي ﻃرف أﺻﺪر إعﻼﻧاً ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ لﺘﻠﻚ املرفقات وفقاً لﻠﻔقرة  4ﻣﻦ املادة  ،25ويف ﻫﺬه الحالة ﻳﺒﺪأ ﻧﻔاذ الﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑالنﺴﺒة إﱃ
ذلﻚ الﻄرف يف الﻴﻮم الﺘﺴﻌﻦﻴ ﻣﻦ ﺗارﻳﺦ إﻳﺪاعﻪ لﺼﻚ ﺗﺼﺪﻳقﻪ أو ﻗﺒﻮلﻪ أو إﻗراره أو اﻧﻀﺎﻤﻣﻪ لﺬلﻚ
الﺘﻌﺪﻳﻞ ،لﺪى الﻮدﻳﻊ.
 - 5ﻳﻄﺒﻖ اﻹﺟراء الﺘاﱄ عﲆ اﻗﱰاح واعﺘﺎﻤد وﺑﺪء ﻧﻔاذ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ لﻠﻤرفقات دال أو ﻫاء أو واو:
)أ( ﺗقﱰح الﺘﻌﺪﻳﻼت وفقاً لﻺﺟراء املنﺼﻮص عﻠﻴﻪ يف الﻔقرﺗﻦﻴ  1و 2ﻣﻦ املادة 21؛
)ب( وﺗﺘﺨﺬ اﻷﻃراف القرارات ﺑﺸﺄن أي ﺗﻌﺪﻳﻼت لﻠﻤرفﻖ دال أو ﻫاء أو واو ﺑﺘﻮافﻖ اﻵراء؛
)ج( وﻳقﻮم الﻮدﻳﻊ عﲆ الﻔﻮر ﺑﺈرﺳال أي ﻗرار ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ املرفﻖ دال أو ﻫاء أو واو إﱃ اﻷﻃراف.
وﻳﺒﺪأ ﻧﻔاذ الﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑالنﺴﺒة لﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃراف يف ﺗارﻳﺦ ﻳُحﺪﱠد يف ذلﻚ القرار.
 - 6إذا ارﺗﺒﻂ أي ﻣرفﻖ إﺿايف ،أو أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ملرفﻖ ،ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ لﻬﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ،فﻼ ﻳﺒﺪأ ﻧﻔاذ ذلﻚ املرفﻖ
اﻹﺿايف أو الﺘﻌﺪﻳﻞ ،إﻻ وﻗﺖ ﺑﺪء ﻧﻔاذ الﺘﻌﺪﻳﻞ لﻬﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة.

 - 1ﻳﻜﻮن لﻜﻞ ﻃرف يف ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ﺻﻮت واﺣﺪ ،ﺑاﺳﺘﺜناء ﻣا ﻫﻮ ﻣنﺼﻮص عﻠﻴﻪ يف الﻔقرة .2
 - 2ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣنﻈﻤة إﻗﻠﻴﻤﻴة لﻠﺘﻜاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼادي ،أن ﻤﺗارس ﺣقﻬا يف الﺘﺼﻮﻳﺖ يف املﺴاﺋﻞ الﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ
يف ﻧﻄاق اﺧﺘﺼاﺻﻬا ،ﺑﺈدﻻﺋﻬا ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﻣﺴاو لﻌﺪد الﺪول اﻷعﻀاء فﻴﻬا الﺘﻲ ﺗﻜﻮن أﻃرافاً يف
ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة .وﻻ ﻤﺗارس ﻫﺬه املنﻈﻤة ﺣقﻬا يف الﺘﺼﻮﻳﺖ إذا ﻛاﻧﺖ أي دولة ﻣﻦ الﺪول اﻷعﻀاء فﻴﻬا
ﻤﺗارس ﺣقﻬا يف الﺘﺼﻮﻳﺖ ،والﻌﻜﺲ ﺑالﻌﻜﺲ.

املادة  24الﺘﻮﻗﻴﻊ

ﻳﻔﺘﺢ ﺑاب الﺘﻮﻗﻴﻊ لﺠﻤﻴﻊ الﺪول ولﻠﻤنﻈﺎﻤت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴة لﻠﺘﻜاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼادي عﲆ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة يف
اﺳﺘﻜﻬﻮﻢﻟ يف الﻔﱰة ﻣﻦ  23أﻳار/ﻣاﻳﻮ  ،2001وﻤﺑقر اﻷﻣﻢ املﺘحﺪة ﺑنﻴﻮﻳﻮرك يف الﻔﱰة ﻣﻦ  24أﻳار/ﻣاﻳﻮ 2001
إﱃ  22أﻳار/ﻣاﻳﻮ .2002

املادة  25الﺘﺼﺪﻳﻖ أو القﺒﻮل أو اﻹﻗــرار أو
اﻻﻧﻀﺎﻤم

اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

 - 1ﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة لﻠﺘﺼﺪﻳﻖ أو القﺒﻮل أو اﻹﻗرار ﻣﻦ ﺟاﻧﺐ الﺪول واملنﻈﺎﻤت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴة لﻠﺘﻜاﻣﻞ
اﻻﻗﺘﺼادي .وﻳﻔﺘﺢ ﺑاب اﻻﻧﻀﺎﻤم إﱃ اﻻﺗﻔاﻗﻴة لﻠﺪول واملنﻈﺎﻤت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴة لﻠﺘﻜاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼادي يف
الﻴﻮم الﺘاﱄ لﺘارﻳﺦ إﻗﻔال ﺑاب الﺘﻮﻗﻴﻊ عﻠﻴﻬا .وﺗﻮدع ﺻﻜﻮك الﺘﺼﺪﻳﻖ أو القﺒﻮل أو اﻹﻗرار أو اﻻﻧﻀﺎﻤم
لﺪى الﻮدﻳﻊ.

اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة
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املادة  23ﺣﻖ الﺘﺼﻮﻳﺖ
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 - 2أي ﻣنﻈﻤة إﻗﻠﻴﻤﻴة لﻠﺘﻜاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼادي ﺗﺼﺒﺢ ﻃرفاً يف ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ،دون أن ﺗﻜﻮن أي ﻣﻦ الﺪول
اﻷعﻀاء ﻃرفاً فﻴﻬا ،ﺗﺼﺒﺢ ﻣرﺗﺒﻄة ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻻلﺘﺰاﻣات الناﺷﺌة عﻦ اﻻﺗﻔاﻗﻴة .ويف ﺣالة املنﻈﺎﻤت الﺘﻲ
ﺗﻜﻮن واﺣﺪة أو أﻛﺮﺜ ﻣﻦ الﺪول اﻷعﻀاء فﻴﻬا ﻃرفاً يف ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ،ﺗﺘﻮﱃ املنﻈﻤة والﺪول اﻷعﻀاء
فﻴﻬا الﺒﺖ يف ﻣﺴﺆولﻴة ﻛـﻞ ﻣنﻬا عﻦ الﻮفاء ﺑالﺘﺰاﻣاﺗﻬا ﻤﺑﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔاﻗﻴة .ويف ﻫﺬه الحاﻻت ،ﻻ ﻳحﻖ
لﻠﻤنﻈﻤة والﺪول اﻷعﻀاء فﻴﻬا أن ﻤﺗارس ،ﻣﻌاً ويف الﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ،الحقﻮق الناﺷﺌة عﻦ اﻻﺗﻔاﻗﻴة.
 - 3ﺗﻌﻠﻦ أي ﻣنﻈﻤة إﻗﻠﻴﻤﻴة لﻠﺘﻜاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼادي يف ﺻﻚ ﺗﺼﺪﻳقﻬا ،أو ﻗﺒﻮلﻬا ،أو إﻗرارﻫا ،أو اﻧﻀﺎﻤﻣﻬا،
ﻣﺪى اﺧﺘﺼاﺻﻬا يف املﺴاﺋﻞ الﺘﻲ ﺗنﻈﻤﻬا ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة .ﻛﺎﻤ ﺗﺨﻄر ﻫﺬه املنﻈﻤة الﻮدﻳﻊ الﺬي ﻳﺨﻄر
ﺑﺪوره اﻷﻃراف ﺑﺄي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫام ﻳﻄرأ عﲆ ﻧﻄاق اﺧﺘﺼاﺻﻬا.
 - 4ﻳﺠﻮز ﻷي ﻃرف أن ﻳﻌﻠﻦ يف ﺻﻚ ﺗﺼﺪﻳقﻪ أو ﻗﺒﻮلﻪ أو إﻗراره أو اﻧﻀﺎﻤﻣﻪ أن أي ﺗﻌﺪﻳﻞ لﻠﻤرفﻖ ألﻒ
أو ﺑاء أو ﺟﻴﻢ ولﻦ ﻳﺒﺪأ ﻧﻔاذه ﺑالنﺴﺒة إلﻴﻪ إﻻ عنﺪ إﻳﺪاع ﺻﻚ ﺗﺼﺪﻳقﻪ أو ﻗﺒﻮلﻪ أو إﻗراره أو اﻧﻀﺎﻤﻣﻪ
لﺬلﻚ الﺘﻌﺪﻳﻞ.

املادة  26ﺑﺪء النﻔاذ

 - 1ﻳﺒﺪأ ﻧﻔاذ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة يف الﻴﻮم الﺘﺴﻌﻦﻴ الﺘاﱄ لﺘارﻳﺦ إﻳﺪاع الﺼﻚ الﺨﻤﺴﻦﻴ ﻣﻦ ﺻﻜﻮك الﺘﺼﺪﻳﻖ
أو القﺒﻮل أو اﻹﻗرار أو اﻻﻧﻀﺎﻤم.
 - 2ﻳﺒﺪأ ﻧﻔاذ اﻻﺗﻔاﻗﻴة ،ﺑالنﺴﺒة ﻷي دولة أو ﻣنﻈﻤة إﻗﻠﻴﻤﻴة لﻠﺘﻜاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼادي ﺗﺼﺪق عﲆ ﻫﺬه
اﻻﺗﻔاﻗﻴة أو ﺗقﺒﻠﻬا أو ﺗقرﻫا أو ﺗنﻀﻢ إلﻴﻬا ،ﺑﻌﺪ إﻳﺪاع الﺼﻚ الﺨﻤﺴﻦﻴ ﻣﻦ ﺻﻜﻮك الﺘﺼﺪﻳﻖ أو القﺒﻮل
أو اﻹﻗرار أو اﻻﻧﻀﺎﻤم ،يف الﻴﻮم الﺘﺴﻌﻦﻴ الﺘاﱄ لﺘارﻳﺦ إﻳﺪاع ﻫﺬه الﺪولة أو املنﻈﻤة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴة لﻠﺘﻜاﻣﻞ
اﻻﻗﺘﺼادي لﺼﻚ ﺗﺼﺪﻳقﻬا أو إﻗرارﻫا أو ﻗﺒﻮلﻬا أو اﻧﻀﺎﻤﻣﻬا.
 - 3ﻷﻏراض الﻔقرﺗﻦﻴ  1و ،2ﻻ ﻳﻌﺘﱪ أي ﺻﻚ ﻣﻮدع ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ أي ﻣنﻈﻤة إﻗﻠﻴﻤﻴة لﻠﺘﻜاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼادي ،ﺻﻜاً
إﺿافﻴاً لﻠﺼﻜﻮك الﺘﻲ أودعﺘﻬا الﺪول اﻷعﻀاء يف ﺗﻠﻚ املنﻈﻤة.
اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

ﻻ ﻳﺠﻮز إﺑﺪاء أي ﺗحﻔﻈات عﲆ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة.

 - 1ﻳﺠﻮز ﻷي ﻃرف أن ﻳنﺴحﺐ يف أي وﻗﺖ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳنﻮات ﻣﻦ ﺗارﻳﺦ ﺑﺪء ﻧﻔاذ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ﺑالنﺴﺒة
لﺬلﻚ الﻄرف ،وذلﻚ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ إﺧﻄار ﻛﺘاﻲﺑ إﱃ الﻮدﻳﻊ.
 - 2ﻳﻜﻮن أي اﻧﺴحاب ﻣﻦ ﻫﺬا القﺒﻴﻞ ﻧافﺬا ً ﺑاﻧقﻀاء ﺳنة واﺣﺪة عﲆ ﺗارﻳﺦ اﺳﺘﻼم الﻮدﻳﻊ ﻹﺧﻄار
اﻻﻧﺴحاب أو يف أي ﺗارﻳﺦ ﻻﺣﻖ ﺣﺴﺒﺎﻤ ﻳﻜﻮن ﻣحﺪدا ً يف إﺧﻄار اﻻﻧﺴحاب.

املادة  29الﻮدﻳﻊ

ﻳﻜﻮن اﻷﻣﻦﻴ الﻌام لﻸﻣﻢ املﺘحﺪة ﻫﻮ الﻮدﻳﻊ لﻬﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة.

املادة  30ﺣﺠﻴة النﺼﻮص

ﻳﻮدع أﺻﻞ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ،الﺬي ﺗﺘﺴاوى ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻹﺳﺒاﻧﻴة واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳة والروﺳﻴة والﺼﻴنﻴة والﻌرﺑﻴة
والﻔرﻧﺴﻴة يف الحﺠﻴة ،لﺪى اﻷﻣﻦﻴ الﻌام لﻸﻣﻢ املﺘحﺪة.
وإﺛﺒاﺗاً لﺬلﻚ ،ﻗام املﻮﻗﻌﻮن أدﻧاه ،املﻔﻮﺿﻮن يف ذلﻚ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل ﺑالﺘﻮﻗﻴﻊ عﲆ ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة.
ﺣررت يف اﺳﺘﻜﻬﻮﻢﻟ يف ﻫﺬا الﻴﻮم الﺜاﻲﻧ والﻌﴩﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬر أﻳار/ﻣاﻳﻮ ،ﻣﻦ عام واﺣﺪ ﺑﻌﺪ اﻷلﻔﻦﻴ.

اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة
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املادة  27الﺘحﻔﻈات

املادة  28اﻻﻧﺴحاب
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املرفﻖ ألﻒ

اﻹزالة

الﺠﺰء اﻷول
املﺴتﺨلﺼات الكيﻤياﺋية

ألﺪرﻳﻦ*
الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
309-00-2
ﺳﺪاﳼ ﻛﻠﻮر ﺣﻠقﻲ الﻬﻜﺴان ألﻔا*
الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
319-84-6
ﺳﺪاﳼ ﻛﻠﻮر ﺣﻠقﻲ الﻬﻜﺴان ﺑﻴﺘا*
الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
319-85-7
ﻛﻠﻮردﻳﻦ*
الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
57-74-9
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ﺳﺪاﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ*
الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
36355-01-8

اﻹﻧﺘاج
اﻻﺳﺘﺨﺪام

إﻋفاءات ﻣﺤﺪدة

اﻹﻧﺘاج
اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻣﺒﻴﺪ الﻄﻔﻴﻠﻴات الﺨارﺟﻴة املحﲇ ،وﻣﺒﻴﺪات
الحﴩات
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

اﻹﻧﺘاج
اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

اﻹﻧﺘاج
اﻻﺳﺘﺨﺪام

اﻹﻧﺘاج
اﻻﺳﺘﺨﺪام

وفﻖ املﺴﻤﻮح ﺑﻪ لﻸﻃراف املﺪرﺟة يف الﺴﺠﻞ
ﻣﺒﻴﺪ الﻄﻔﻴﻠﻴات الﺨارﺟﻴة املحﲇ ،ﻣﺒﻴﺪات الحﴩات،
ﻣﺒﻴﺪات النﻤﻞ اﻷﺑﻴﺾ
ﻣﺒﻴﺪات النﻤﻞ اﻷﺑﻴﺾ يف املﺒاﻲﻧ والﺴﺪود
ﻣﺒﻴﺪات النﻤﻞ اﻷﺑﻴﺾ يف الﻄرق
ﻣادة ﻣﻀافة إﱃ لﻮاﺻﻖ الﺨﺸﺐ الرﻗاﺋقﻲ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

اﻹﻧﺘاج
اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
يف الﻌﻤﻠﻴات الﺰراعﻴة

اﻹﻧﺘاج
اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

اﻹﻧﺘاج
اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻣﺒﻴﺪات النﻤﻞ اﻷﺑﻴﺾ
ﻣﺒﻴﺪات النﻤﻞ اﻷﺑﻴﺾ يف ﻫﻴاﻛﻞ املنازل
ﻣﺒﻴﺪات النﻤﻞ اﻷﺑﻴﺾ )ﺗحﺖ اﻷرض(
ﻣﻌالﺠة الﺨﺸﺐ
ﺻنادﻳﻖ الﻜاﺑﻼت ﺗحﺖ اﻷرﺿﻴة
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

اﻹﻧﺘاج
اﻻﺳﺘﺨﺪام
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الﻜﻠﻮردﻳﻜﻮن*
الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
143-50-0
دﻳﻠﺪرﻳﻦ*
الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
60-57-1
إﻧﺪرﻳﻦ*
الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
72-20-8
ﺳﺒاعﻲ الﻜﻠﻮر*
الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
76-44-8

الﻨشاط

1
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املﺴتﺨلﺼات الكيﻤياﺋية

الﻨشاط

1

إﻋفاءات ﻣﺤﺪدة

إﺛﺮﻴ ﺳﺪاﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ* وإﺛﺮﻴ
ﺳﺒاعﻲ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ*
ﺳﺪاﳼ ﻛﻠﻮر الﺒنﺰﻳﻦ
الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
118-74-1

اﻹﻧﺘاج
اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻹﻧﺘاج
اﻻﺳﺘﺨﺪام

الﻠﻴنﺪﻳﻦ*
الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
58-89-9
ﻣاﻳرﻛﺲ*
الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
2385-85-5
ﺧﺎﻤﳼ ﻛﻠﻮر الﺒنﺰﻳﻦ*
الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
608-93-5
ﻣرﻛﺒات ﺛناﺋﻴة الﻔﻴنﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر*

اﻹﻧﺘاج
اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻣﻮاد وفقاً ﻷﺣﻜام الﺠﺰء الراﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا املرفﻖ
وفﻖ املﺴﻤﻮح ﺑﻪ لﻸﻃراف املﺪرﺟة يف الﺴﺠﻞ
وﺳﻴﻂ
ﻣﺬﻳﺐ داﺧﻞ يف ﻣﺒﻴﺪات اﻵفات
2وﺳﻴﻂ يف ﻧﻈام ﻣﻐﻠﻖ ﻣحﺪد املﻮﻗﻊ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻣﺴﺘحﴬ ﺻﻴﺪﻻﻲﻧ لﺼحة الﺒﴩ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻜافحة
ﻗﻤﻞ الرأس والﺠرب ﻛﻌﻼج ﻣﻦ املﺴﺘﻮى الﺜاﻲﻧ
وفﻖ املﺴﻤﻮح ﺑﻪ لﻸﻃراف املﺪرﺟة يف الﺴﺠﻞ
ﻣﺒﻴﺪات النﻤﻞ اﻷﺑﻴﺾ

اﻹﻧﺘاج
اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

اﻹﻧﺘاج
اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
املﻮاد املﺴﺘﺨﺪﻣة ﻃﺒقاً ﻷﺣﻜام الﺠﺰء الﺜاﻲﻧ ﻣﻦ ﻫﺬا
املرفﻖ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻣﻮاد وفقاً ﻷﺣﻜام الﺠﺰء الﺨاﻣﺲ ﻣﻦ ﻫﺬا املرفﻖ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

إﺛﺮﻴ رﺑاعﻲ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ*
وإﺛﺮﻴ ﺧﺎﻤﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ*
ﺗﻮﻛﺴافﻦﻴ*
الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
8001-35-2

اﻹﻧﺘاج
اﻻﺳﺘﺨﺪام

اﻹﻧﺘاج
اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻹﻧﺘاج
اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻣﻼﺣﻈﺎت:
‘ ’1ﻻ ﺗُﻌ ﱡﺪ ﻣﺪرﺟة يف ﻫﺬا املرفﻖ أي ﻛﻤﻴات ﻣﻦ ﻣادة ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﺗﻮﺟﺪ يف ﺷﻜﻞ ﻣﻠﻮﺛات ﻧﺰرة ﻏﺮﻴ
ﻣﺘﻌﻤﺪة يف املنﺘﺠات واملﻮاد ،ﻣا ﻢﻟ ﻳحﺪد ﺧﻼف ذلﻚ يف اﻻﺗﻔاﻗﻴة؛
اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة
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ﻳرﺟﻰ ﻣﻼﺣﻈة أﻧﻪ ﺣﺘﻰ  17أﻳار/ﻣاﻳﻮ  ،2009ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫناك أي ﻃرف ﻣﺴﺠﻞ لنﻮع ﻣﻌﻦﻴ ﻣﻦ اﻹعﻔاءات
1
املحﺪدة يف املرفﻖ ألﻒ املﺘﻌﻠﻖ ﻤﺑﻮاد اﻷلﺪرﻳﻦ والﻜﻠﻮردﻳﻦ والﺪﻳﻠﺪرﻳﻦ وﺳﺒاعﻲ الﻜﻠﻮر وﺳﺪاﳼ ﻛﻠﻮر الﺒنﺰﻳﻦ
واملاﻳرﻛﺲ .وﺑناء عﲆ ذلﻚ وﻤﺑﻮﺟﺐ الﻔقرة ) (9ﻣﻦ املادة ) (4ﻣﻦ اﻻﺗﻔاﻗﻴة ،ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ أﻳة أﺳﺎﻤء ﺟﺪﻳﺪة فﻴﺎﻤ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬلﻚ النﻮع ﻣﻦ اﻹعﻔاءات املﺒﻴنة ﺑالﻠﻮن الرﻣادي يف الﺠﺪول.
ﻳرﺟﻰ ﻣﻼﺣﻈة أﻧﻪ عﲆ الرﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻹعﻔاء املحﺪد الﺨاص ﺑاﺳﺘﺨﺪام ﺳﺪاﳼ ﻛﻠﻮر الﺒنﺰﻳﻦ ﻛﻮﺳﻴﻂ يف
2
ﻧﻈام ﻣﻐﻠﻖ ﻣحﺪد املﻮﻗﻊ ﻢﻟ ﻳﻌﺪ ﻣﺘاﺣا ،فﺈن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻻ ﻳﺰال ﻣﻤﻜنا وفقا لﻠﻤﻼﺣﻈة ) (3ﻣﻦ الﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ
ﻫﺬا املرفﻖ.

‘ ’2ﻷﻏراض الﻔقرة  2ﻣﻦ املادة  ،3ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬه املﻼﺣﻈة إعﻔاء ﻣحﺪدا ً لﻺﻧﺘاج واﻻﺳﺘﺨﺪام
وأي ﻛﻤﻴات ﻣﻦ ﻣادة ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﺗﻮﺟﺪ يف ﺷﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧات ملﻮاد ﻣﺼنﻮعة أو ﺳﺒﻖ أن أﺻﺒحﺖ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣة ﻗﺒﻞ ﺗارﻳﺦ ﺑﺪء ﻧﻔاذ اﻻلﺘﺰام ذي الﺼﻠة ﺑالنﺴﺒة لﺘﻠﻚ املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ،وﺑنﻔﺲ
ﺗارﻳﺨﻪ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﺪرﺟة يف ﻫﺬا املرفﻖ ،ﺑﴩط أن ﻳﻜﻮن الﻄرف ﻗﺪ أَﺧﻄر اﻷﻣاﻧة ﺑﺄن ﻧﻮعاً
ﻣﻌﻴناً ﻣﻦ املﻮاد ﻻ ﻳﺰال ﻣﺴﺘﺨﺪﻣاً لﺪى ذلﻚ الﻄرف .وﺗﻀﻊ اﻷﻣاﻧة ﻫﺬه اﻹﺧﻄارات يف ﻣﺘناول
الﺠﻤﻬﻮر.
‘ ’3ﻻ ﺗنﻄﺒﻖ ﻫﺬه املﻼﺣﻈة عﲆ ﻣادة ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﺗﺘﺒﻊ اﺳﻤﻬا عﻼﻣة ﻧﺠﻤﻴة يف عﻤﻮد املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
يف الﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا املرفﻖ ،وﻻ ﺗﻌﺘﱪ إعﻔا ًء ﻣحﺪدا ً لﻺﻧﺘاج واﻻﺳﺘﺨﺪام ﻷﻏراض الﻔقرة 2
ﻣﻦ املادة  .3وﻤﺑا أﻧﻪ ﻻ ﻳنﺘﻈر أن ﺗﺼﻞ ﻛﻤﻴات ﻛﺒﺮﻴة ﻣﻦ املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة إﱃ الﺒﴩ والﺒﻴﺌة
أﺛناء إﻧﺘاج واﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻂ يف ﻧﻈام ﻣﻐﻠﻖ ﻣحﺪد املﻮﻗﻊ ،لﻠﻄرف ،لﺪى إﺧﻄار اﻷﻣاﻧة ،أن
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻧﺘاج واﺳﺘﺨﺪام ﻛﻤﻴات ﻣﻦ ﻣادة ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻣﺪرﺟة يف ﻫﺬا املرفﻖ ﻛﻮﺳﻴﻂ يف ﻧﻈام
ﻣﻐﻠﻖ ﻣحﺪد املﻮﻗﻊ ﻳﺘحﻮل ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴاً يف ﺗﺼنﻴﻊ ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة أﺧرى ،وﻫﻲ ﻣﻮاد ﻻ ﺗ ُﻈﻬر،
ﻣﻊ أﺧﺬ املﻌاﻳﺮﻴ الﻮاردة يف الﻔقرة  1ﻣﻦ املرفﻖ دال يف اﻻعﺘﺒار ،ﺧﺼاﺋص املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة
الﺜاﺑﺘة .وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻹﺧﻄار ﻣﻌﻠﻮﻣات عﻦ ﻣﺠﻤﻮع إﻧﺘاج واﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
أو ﺗقﺪﻳرا ً ﻣﻌقﻮﻻً لﻬﺬه املﻌﻠﻮﻣات وﻣﻌﻠﻮﻣات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌة عﻤﻠﻴة النﻈام املﻐﻠﻖ ﻣحﺪد
املﻮﻗﻊ ﻤﺑا يف ذلﻚ ﻛﻤﻴة أي ﻣﻠﻮﺛات ﻧﺰرة ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻌﻤﺪة وﻏﺮﻴ ﻣﺘحﻮلة لﻠﺎﻤدة اﻷولﻴة لﻠﻤﻠﻮﺛات
الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة يف املنﺘﺞ النﻬاﻲﺋ .وﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻹﺟراء ﺳارﻳاً ﻣا ﻢﻟ ﻳحﺪد ﺧﻼف ذلﻚ يف ﻫﺬا
املرفﻖ .وﺗقﻮم اﻷﻣاﻧة ﺑﺈﺗاﺣة ﻫﺬه اﻹﺧﻄارات ملﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ولﻠﺠﻤﻬﻮر .وﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻹﻧﺘاج
أو اﻻﺳﺘﺨﺪام إعﻔاء ﻣحﺪدا ً لﻺﻧﺘاج أو اﻻﺳﺘﺨﺪام .وﻳﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻹﻧﺘاج واﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺪ فﱰة
 10ﺳنﻮات ،إﻻ إذا ﻗﺪم الﻄرف املﻌنﻲ إﺧﻄارا ً ﺟﺪﻳﺪا ً إﱃ اﻷﻣاﻧة ،ويف ﻫﺬه الحالة ﻤﺗﺪد الﻔﱰة
لﻌﴩ ﺳنﻮات أﺧرى ﻣا ﻢﻟ ﻳقرر ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌراض اﻹﻧﺘاج واﻻﺳﺘﺨﺪام ،ﺧﻼف ذلﻚ.
وﻤﻳﻜﻦ ﺗﻜرار إﺟراء اﻹﺧﻄار.
‘ ’4ﺟﻤﻴﻊ اﻹعﻔاءات املحﺪدة يف ﻫﺬا املرفﻖ ﻤﻳﻜﻦ أن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬا اﻷﻃراف الﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ إعﻔاءات لﻬا
وفقاً لﻠﺎﻤدة  ،4ﺑاﺳﺘﺜناء اﺳﺘﺨﺪام ﺛناﺋﻴات الﻔﻴنﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر يف املﻮاد ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﻌﺎﻤل وفقاً
ﻷﺣﻜام الﺠﺰء الﺜاﻲﻧ والﺘﻲ ﻳﺠﻮز لﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃراف ﻣﺎﻤرﺳﺘﻬا ،واﺳﺘﺨﺪام إﺛﺮﻴ ﺳﺪاﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ
الﻔﻴنﻴﻞ وإﺛﺮﻴ ﺳﺒاعﻲ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ وفقاً ﻷﺣﻜام الﺠﺰء الراﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا املرفﻖ واﺳﺘﺨﺪام
إﺛﺮﻴ رﺑاعﻲ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ وإﺛﺮﻴ ﺧﺎﻤﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ وفقاً لﴩوط الﺠﺰء الﺨاﻣﺲ
ﻣﻦ ﻫﺬا املرفﻖ.
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الﺠﺰء الﺜاﻲﻧ
ﻳقﻮم ﻛﻞ ﻃرف:

ﻣرﻛﺒات ﺛناﺋﻴة الﻔﻴنﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر

)أ( فﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑالقﻀاء عﲆ اﺳﺘﺨﺪام املرﻛﺒات ﺛناﺋﻴة الﻔﻴنﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر املﻮﺟﻮدة يف املﻌﺪات
)ﻣﺜﻞ املحﻮﻻت ،واملﻜﺜﻔات ،واﻷوعﻴة اﻷﺧرى املحﺘﻮﻳة عﲆ ﻛﻤﻴات ﻣﻦ املﻮاد الﺴاﺋﻠة( ﺑحﻠﻮل عام
 ،2025رﻫناً ﺑاﺳﺘﻌراض ذلﻚ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ،ﺑاﺗﺨاذ إﺟراءات وفقاً لﻸولﻮﻳات الﺘالﻴة:
‘ ’1ﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﻣﺘﺴﻤة ﺑالﺘﺼﻤﻴﻢ لﺘحﺪﻳﺪ ووﺳﻢ ووﻗﻒ اﺳﺘﺨﺪام املﻌﺪات املحﺘﻮﻳة عﲆ ﻧﺴﺒة
ﺗﺰﻳﺪ عﲆ  10يف املاﺋة ﻣﻦ املرﻛﺒات ﺛناﺋﻴة الﻔﻴنﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر وﺑﺄﺣﺠام ﺗﺰﻳﺪ عﲆ  5لﱰات؛
‘ ’2ﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﺗﺘﺴﻢ ﺑالﺘﺼﻤﻴﻢ لﺘحﺪﻳﺪ ووﺳﻢ ووﻗﻒ اﺳﺘﺨﺪام املﻌﺪات املحﺘﻮﻳة عﲆ ﻣرﻛﺒات
ﺛناﺋﻴة الﻔﻴنﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر ﺑﱰﻛﻴﺰ ﻳﺰﻳﺪ عﲆ 05ر 0يف املاﺋة وﺑﺄﺣﺠام ﺗﺰﻳﺪ عﲆ  5لﱰات؛
‘ ’3الﺴﻌﻲ إﱃ ﺗحﺪﻳﺪ ووﻗﻒ اﺳﺘﺨﺪام املﻌﺪات املحﺘﻮﻳة عﲆ ﻣرﻛﺒات ﺛناﺋﻴة الﻔﻴنﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد
الﻜﻠﻮر ﺑﱰﻛﻴﺰ ﻳﺰﻳﺪ عﲆ 005ر 0يف املاﺋة وﺑﺄﺣﺠام ﺗﺰﻳﺪ عﲆ 05ر 0لﱰ.
)ب( النﻬﻮض ،ﻤﺑا ﻳﺘﺎﻤﳽ ﻣﻊ اﻷولﻮﻳات الﻮاردة يف الﻔقرة )أ( ،ﺑالﺘﺪاﺑﺮﻴ الﺘالﻴة لﻠﺘقﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣاﻻت
الﺘﻌرض واﻷﺧﻄار الناﺟﻤة عﻦ اﺳﺘﺨﺪام املرﻛﺒات ﺛناﺋﻴة الﻔﻴنﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر والﺘحﻜﻢ فﻴﻪ:
‘ ’1عﺪم اﻻﺳﺘﺨﺪام إﻻ يف ﻣﻌﺪات ﺳﻠﻴﻤة ﻣحﻜﻤة وإﻻ يف ﻣناﻃﻖ ﻤﻳﻜﻦ فﻴﻬا ﺧﻔﺾ ﺧﻄر إﻃﻼﻗﻬا
يف الﺒﻴﺌة إﱃ الحﺪ اﻷدﻰﻧ وﻣﻌالﺠﺘﻪ ﴎﻳﻌا؛
‘ ’2عﺪم اﻻﺳﺘﺨﺪام يف ﻣناﻃﻖ ﻣرﺗﺒﻄة ﺑﺈﻧﺘاج أو ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻷﻏﺬﻳة أو اﻷعﻼف؛
‘ ’3القﻴام عنﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام يف ﻣناﻃﻖ آﻫﻠة ﺑالﺴﻜان وفﻴﻬا ﻣﺪارس وﻣﺴﺘﺸﻔﻴات ،ﺑاﺗﺨاذ ﻛﻞ الﺘﺪاﺑﺮﻴ
املﻌقﻮلة لﻠحﺎﻤﻳة ﻣﻦ ﺣﺪوث ﺧﻠﻞ ﻛﻬرﺑاﻲﺋ ﻤﻳﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ اﻧﺪﻻع ﺣرﻳﻖ ،وﺑﻔحص ﻫﺬه
املﻌﺪات ﺑﺼﻮرة ﻣنﺘﻈﻤة لﻠﻜﺸﻒ عﻦ اﺣﺘﺎﻤﻻت الﺘﴪب.
)ج( ﺑرﻏﻢ أﺣﻜام الﻔقرة  2ﻣﻦ املادة  ،3ﻛﻔالة عﺪم ﺗﺼﺪﻳر أو اﺳﺘﺮﻴاد املﻌﺪات املحﺘﻮﻳة عﲆ ﻣرﻛﺒات
ﺛناﺋﻴة الﻔﻴنﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر ،وفﻖ املﴩوح يف الﻔقرة الﻔرعﻴة )أ( ،إﻻ لﻐرض اﻹدارة الﺴﻠﻴﻤة
ﺑﻴﺌﻴاً لﻠنﻔاﻳات؛

الﺠﺰء الﺜالﺚ

ﺗﻌارﻳﻒ

اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

 - 1ﻷﻏراض ﻫﺬا املرفﻖ:
)أ( "إﺛﺮﻴ ﺳﺪاﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ وإﺛﺮﻴ ﺳﺒاعﻲ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ" ﻳﻌنﻲ  -‘5،5،‘4،4،‘2،2إﺛﺮﻴ
ﺳﺪاﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ )إﺛﺮﻴ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ ،153 -الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
 (68631-49-2و  -‘6،5،‘4،4،‘2،2إﺛﺮﻴ ﺳﺪاﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ )إﺛﺮﻴ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ -
 ،154الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة (207122-15-4 :و -6،‘5،4،‘3،3،‘2،2إﺛﺮﻴ ﺳﺒاعﻲ
الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ )إﺛﺮﻴ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ  ،175 -الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة:
 ،(446255-22-7و -6,‘5,‘4,4,3,‘2,2إﺛﺮﻴ ﺳﺒاعﻲ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ )إﺛﺮﻴ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ
  ،183الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة (207122-16-5 :وﻣرﻛّﺒات إﺛﺮﻴ ﺳﺪاﳼ الﱪوموﺳﺒاعﻲ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ اﻷﺧرى املﻮﺟﻮدة يف إﺛﺮﻴ ﻤﺛاﻲﻧ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ الﺘﺠاري.
)ب( ﻳﻌنﻲ "إﺛﺮﻴ رﺑاعﻲ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ وإﺛﺮﻴ ﺧﺎﻤﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ" - ‘4،4،‘2،2إﺛﺮﻴ رﺑاعﻲ
الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ )إﺛﺮﻴ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ  ،47 -الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة:
 (5436-43-1و  -5،‘4،4،‘2،2إﺛﺮﻴ ﺧﺎﻤﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ )إﺛﺮﻴ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ ،99 -
الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة (60348-60-9 :وﻣرﻛﺒات اﻹﺛﺮﻴ رﺑاعﻲ وﺧﺎﻤﳼ الﱪوم
ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ اﻷﺧرى املﻮﺟﻮدة يف إﺛﺮﻴ ﺧﺎﻤﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ الﺘﺠاري.
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)د( ﺑاﺳﺘﺜناء ﻣا ﻳﻠﺰم لﻌﻤﻠﻴات الﺼﻴاﻧة والﺘﺼﻠﻴﺢ ،عﺪم الﺴﺎﻤح ﺑاﺳﺘﻌادة ﺳﻮاﺋﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﻣحﺘﻮاﻫا يف
املرﻛﺒات ﺛناﺋﻴة الﻔﻴنﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر عﲆ 005ر 0يف املاﺋة لﻐرض إعادة اﻻﺳﺘﺨﺪام يف ﻣﻌﺪات
أﺧرى؛
)ﻫ( ﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﻣﺘﺴﻤة ﺑالﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬا أن ﺗﺆدي إﱃ اﻹدارة الﺴﻠﻴﻤة ﺑﻴﺌﻴاً لﻠﺴﻮاﺋﻞ املحﺘﻮﻳة
عﲆ ﻣرﻛﺒات الﻔﻴنﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر واملﻌﺪات املﻠﻮﺛة ﺑﻬا واملحﺘﻮﻳة عﲆ املرﻛﺒات ﺛناﺋﻴة الﻔﻴنﻴﻞ

ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر ﻤﺑحﺘﻮى ﻳﺰﻳﺪ عﲆ 005ر 0يف املاﺋة ،وفقاً لﻠﻔقرة  1ﻣﻦ املادة  ،6وذلﻚ يف أﻗرب
وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ عﲆ أﻻ ﻳﺘﺠاوز ذلﻚ عام  ،2028رﻫناً ﺑاﺳﺘﻌراض ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف؛
)و( ﺑﺪﻻً ﻣﻦ املﻼﺣﻈة  2يف الﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا املرفﻖ ،الﺴﻌﻲ إﱃ ﺗحﺪﻳﺪ ﻣﻮاد أﺧرى ﺗحﺘﻮي عﲆ
أﻛﺮﺜ ﻣﻦ 005ر 0يف املاﺋة ﻣﻦ املرﻛﺒات ﺛناﺋﻴة الﻔﻴنﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر )ﻣﺜﻞ أﻏﻠﻔة الﻜﻮاﺑﻞ ،ﻣرﻛﺒات
الﺴﺪ واﻹﻏﻼق املحﻜﻢ والﺪﻫاﻧات ( وإدارﺗﻬا ،وفقاً لﻠﻔقرة  1ﻣﻦ املادة 6؛
)ز( ﺗقﺪﻳﻢ ﺗقرﻳر عﻦ الﺘقﺪم املحرز يف إزالة املرﻛﺒات ﺛناﺋﻴة الﻔﻴنﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر ﻛﻞ ﺧﻤﺲ ﺳنﻮات،
عﻤﻼً ﺑاملادة 15؛
)ح( ﻳنﻈر ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ،ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀاء ،يف الﺘقارﻳر املﺬﻛﻮرة يف الﻔقرة الﻔرعﻴة )ز( يف اﺳﺘﻌراﺿاﺗﻪ
املﺘﺼﻠة ﺑاملرﻛﺒات ﺛناﺋﻴة الﻔﻴنﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر .وﻳﺴﺘﻌرض ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف الﺘقﺪم املحرز يف إزالة
املرﻛﺒات ﺛناﺋﻴة الﻔﻴنﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر عﲆ فﱰات ﺧﻤﺲ ﺳنﻮات أو ،ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀاء ،واﺿﻌاً يف
اﻻعﺘﺒار ﺗﻠﻚ الﺘقارﻳر.
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الﺠﺰء الراﺑﻊ

إﺛﺮﻴ ﺳﺪاﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ وإﺛﺮﻴ
ﺳﺒاعﻲ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ

 - 1ﻳﺠﻮز ﻷي ﻃرف أن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈعادة ﺗﺪوﻳر املﻮاد الﺘﻲ ﺗحﺘﻮي أو ﻗﺪ ﺗحﺘﻮي عﲆ إﺛﺮﻴ ﺳﺪاﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ
الﻔﻴنﻴﻞ وإﺛﺮﻴ ﺳﺒاعﻲ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ ،واﺳﺘﻌﺎﻤل املﻮاد امل ُﺼ ﱠنﻌة ﻣﻦ املﻮاد املﻌاد ﺗﺪوﻳرﻫا وﺗحﺘﻮي
أو ﻗﺪ ﺗحﺘﻮي عﲆ إﺛﺮﻴ ﺳﺪاﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ وإﺛﺮﻴ ﺳﺒاعﻲ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ والﺘﺨﻠّص ﻣنﻬا
ﻧﻬاﺋﻴاً ﺑﴩط:
)أ( أن ﻳﺘﻢ إعادة ﺗﺪوﻳرﻫا والﺘﺨﻠّص ﻣنﻬا ﻧﻬاﺋﻴاً ﺑﻄرﻳقة ﺳﻠﻴﻤة ﺑﻴﺌﻴاً وﻻ ﺗﺆدّي إﱃ اﺳﺘﻌادة إﺛﺮﻴ ﺳﺪاﳼ
الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ وإﺛﺮﻴ ﺳﺒاعﻲ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ ﻷﻏراض إعادة اﺳﺘﻌﺎﻤلﻬا؛
)ب( أن ﻳﺘﺨﺬ الﻄرف ﺧﻄﻮات ملنﻊ ﺻادرات املﻮاد الﺘﻲ ﺗحﺘﻮي عﲆ ﻣﺴﺘﻮﻳات/ﺗرﻛﻴﺰات ﻣﻦ إﺛﺮﻴ
ﺳﺪاﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ وإﺛﺮﻴ ﺳﺒاعﻲ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ ﺗﺘﻌﺪّى املﺴﻤﻮح ﺑﺒﻴﻌﻪ أو اﺳﺘﻌﺎﻤلﻪ
أو اﺳﺘﺮﻴاده أو ﺗﺼنﻴﻌﻪ داﺧﻞ أراﴈ الﻄرف؛
)ج( أن ﻳﻜﻮن الﻄرف ﻗﺪ ﺑﻠّﻎ اﻷﻣاﻧة ﺑﻌﺰﻣﻪ عﲆ اﻻﺳﺘﻔادة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹعﻔاء.

)ب( أﻻ ﻳﺴﻤﺢ الﻄرف ﺑﺄن ﻳﺆدي ﻫﺬا اﻹعﻔاء إﱃ ﺗﺼﺪﻳر ﺳﻠﻊ ﻣحﺘﻮﻳة عﲆ ﻣﺴﺘﻮﻳات/ﺗرﻛﻴﺰات ﻣﻦ
إﺛﺮﻴ رﺑاعﻲ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ وإﺛﺮﻴ ﺧﺎﻤﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ ﺗﺘﺠاوز ﻣا ﻫﻮ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﺒﻴﻌﻪ
داﺧﻞ أراﴈ الﻄرف؛ و
)ج( أن ﻳﻜﻮن الﻄرف ﻗﺪ أﺧﻄر اﻷﻣاﻧة ﺑنﻴﺘﻪ يف اﻻﺳﺘﻔادة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹعﻔاء.
 - 2ﻳقﻮم ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف يف اﺟﺘﺎﻤعﻪ الﻌادي الﺴادس ويف ﻛﻞ ﺛاﻲﻧ اﺟﺘﺎﻤع عادي ﺑﻌﺪ ذلﻚ ﺑﺘقﻴﻴﻢ الﺘقﺪم
الﺬي ﺗحققﻪ اﻷﻃراف يف إﻧﺠاز الﻬﺪف النﻬاﻲﺋ لﻠﺘﺨﻠص ﻣﻦ إﺛﺮﻴ رﺑاعﻲ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ وإﺛﺮﻴ
ﺧﺎﻤﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ الﺬي ﺗحﺘﻮي عﻠﻴﻪ الﺴﻠﻊ ،واﺳﺘﻌراض اﺳﺘﻤرار الحاﺟة إﱃ ﻫﺬا اﻹعﻔاء
املحﺪد .وﺗنﺘﻬﻲ ﻣﺪة ﻫﺬا اﻹعﻔاء املحﺪد عﲆ ﻛﻞ ﺣال يف ﻣﻮعﺪ ﻏاﻳﺘﻪ .2030

 - 2ﻳقﻮم ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف يف اﺟﺘﺎﻤعﻪ الﻌادي الﺴادس وﺑﻌﺪه يف ﻛﻞ اﺟﺘﺎﻤع ﺑﻌﺪ آﺧر ﺑﺘقﻴﻴﻢ الﺘقﺪّم الﺬي
ﺗحرزه اﻷﻃراف يف إﻧﺠاز ﻫﺪفﻬا النﻬاﻲﺋ لﻠقﻀاء عﲆ إﺛﺮﻴ ﺳﺪاﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ وإﺛﺮﻴ ﺳﺒاعﻲ
الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ الﺪاﺧﻞ يف ﻣحﺘﻮى املﻮاد واﺳﺘﻌراض اﺳﺘﻤرار الحاﺟة إﱃ ﻫﺬا اﻹعﻔاء املحﺪﱠد .ويف
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳنقﴤ ﻫﺬا اﻹعﻔاء املحﺪّد يف عام  2030عﲆ أﻗﴡ ﺗقﺪﻳر.

الﺠﺰء الﺨاﻣﺲ
اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

 - 1ﻳﺠﻮز ﻷي ﻃرف الﺴﺎﻤح ﺑﺈعادة ﺗﺪوﻳر الﺴﻠﻊ الﺘﻲ ﺗحﺘﻮي ،أو ﻗﺪ ﺗحﺘﻮي ،عﲆ إﺛﺮﻴ رﺑاعﻲ الﱪوم ﺛناﻲﺋ
الﻔﻴنﻴﻞ وإﺛﺮﻴ ﺧﺎﻤﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ ،واﺳﺘﺨﺪام الﺴﻠﻊ املﺼنﻌة ﻣﻦ املﻮاد املﻌاد ﺗﺪوﻳرﻫا والﺘﻲ
ﺗحﺘﻮي ،أو ﻗﺪ ﺗحﺘﻮي ،عﲆ إﺛﺮﻴ رﺑاعﻲ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ وإﺛﺮﻴ ﺧﺎﻤﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ ،والﺘﺨﻠص
ﻣنﻬا ﺑﺼﻔة ﻧﻬاﺋﻴة وفﻖ الﴩوط الﺘالﻴة:
)أ( أن ﺗﺘﻢ إعادة الﺘﺪوﻳر والﺘﺨﻠص النﻬاﻲﺋ ﺑﻄرﻳقة ﺳﻠﻴﻤة ﺑﻴﺌﻴاً وﻻ ﺗﺆدي إﱃ اﺳﺘﻌادة إﺛﺮﻴ رﺑاعﻲ
الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ وإﺛﺮﻴ ﺧﺎﻤﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ ﺑﻐرض إعادة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﻤ؛
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إﺛﺮﻴ رﺑاعﻲ الــﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ وإﺛﺮﻴ
ﺧﺎﻤﳼ الﱪوم ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ

39

املرفﻖ ﺑاء

الﺘقﻴﻴﺪ

الﺠﺰء اﻷول
3الﻐﺮض املﻘﺒول أو اﻹﻋفاء املﺤﺪد

دي .دي .ﻲﺗ
) -1,1,1ﺗراﻳﻜﻠـــﻮر –  4-2,2ﻛﻠﻮروفﻴنﻴﻞ(
اﻹﻳﺜان
الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة50-29-3:

الﻨشاط
اﻹﻧﺘاج

اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﺣاﻣﺾ الﺴﻠﻔﻮﻧات املﺸﺒﻊ ﺑالﻔﻠﻮرو أوﻛﺘﻦﻴ
)الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة:
 ،(1763-23-1وأﻣﻼﺣﻪ)أ( وفﻠﻮرﻳﺪ
الﺴﻠﻔﻮﻧﻴﻞ املﺸﺒﻊ ﺑالﻔﻠﻮرو أوﻛﺘﻦﻴ )الرﻗﻢ يف
ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة(307-35-7 :

اﻹﻧﺘاج

اﻻﺳﺘﺨﺪام

اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

الﻐرض املقﺒﻮل:
لﻼﺳﺘﺨﺪام يف ﻣﻜافحة ﻧاﻗﻼت اﻷﻣراض وفقاً لﻠﺠﺰء
الﺜاﻲﻧ ﻣﻦ ﻫﺬا املرفﻖ
اﻹعﻔاءات املحﺪدة:
وﺳﻴﻂ يف إﻧﺘاج الﺪاﻳﻜﻮفﻮل
وﺳﻴﻂ
الﻐرض املقﺒﻮل:
ﻣﻜافحة ﻧاﻗﻼت اﻷﻣراض وفقاً لﻠﺠﺰء الﺜاﻲﻧ ﻣﻦ ﻫﺬا
املرفﻖ
اﻹعﻔاءات املحﺪدة:
إﻧﺘاج الﺪاﻳﻜﻮفﻮل
وﺳﻴﻂ
الﻐرض املقﺒﻮل:
وفقاً لﻠﺠﺰء الﺜالﺚ ﻣﻦ املرفﻖ ،إﻧﺘاج ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة
أﺧرى ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣات الﴬورﻳة
املﺬﻛﻮرة أدﻧاه ﻻ ﻏﺮﻴ .إﻧﺘاج لﻼﺳﺘﺨﺪاﻣات الﻮاردة
أدﻧاه
اﻹعﻔاء املحﺪﱠد:
ﻛﺎﻤ ﻫﻮ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ لﻸﻃراف املﺪرﺟة يف الﺴﺠﻞ
الﻐرض املقﺒﻮل:
وفقاً لﻠﺠﺰء الﺜالﺚ ﻣﻦ املرفﻖ ﺑالنﺴﺒة لﻸﻏراض
املقﺒﻮلة الﺘالﻴة ،أو ﻛﺎﻤدة وﺳﻴﻄة يف إﻧﺘاج ﻣﻮاد
ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ذات اﻷﻏراض املقﺒﻮلة الﺘالﻴة:
• الﺘﺼﻮﻳر الﻀﻮﻲﺋ
• اﻷﻛﺴﻴة املقاوﻣة لﻠﻀﻮء واملاﻧﻌة لﻼﻧﻌﻜاﺳات
الﻀﻮﺋﻴة والﺨاﺻة ﺑﺄﺷﺒاه املﻮﺻﻼﻲﺗ
• عاﻣﻞ ﺗنﻤﻴﺶ ﺧاص ﺑﺄﺷﺒاه املﻮﺻﻼت املرﻛﺒة
وﺑاملرﺷحات الﺨﺰفﻴة
• الﺴﻮاﺋﻞ الﻬﻴﺪرولﻴة لﻠﻄﺮﻴان
• الﻄﻼء املﻌﺪﻲﻧ )الﻄﻼء املﻌﺪﻲﻧ القﻮي( يف ﻧﻈﻢ
الﺪاﺋرة املﻐﻠقة دون ﻏﺮﻴه
• ﺑﻌﺾ اﻷﺟﻬﺰة الﻄﺒﻴة )ﻣﺜﻞ ﻧﺘاج ﻃﺒقات املﺘﺎﻤﺛﻞ
املﺨﺘﻠﻂ لﻺﺛﻴﻠﻦﻴ رﺑاعﻲ فﻠﻮرو اﻹﺛﻴﻠﻦﻴ واﻹﺛﻴﻠﻦﻴ
رﺑاعﻲ فﻠﻮرو اﻹﺛﻴﻠﻦﻴ ﻏﺮﻴ املنﻔﺬ لﻸﺷﻌة ،أﺟﻬﺰة
الﺘﺸﺨﻴص الﻄﺒﻲ املﺨﺘﱪﻳة ،وﻣرﺷحات لﻮﻧﻴة ﻷﺟﻬﺰة
الﻌرض الﺒﻠﻮرﻳة الﺨﻠﻮﻳة(
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3الﻐﺮض املﻘﺒول أو اﻹﻋفاء املﺤﺪد

ﻣﺜﻼ)أ( :ﺑﻮﺗاﺳﻴﻮم الﺴﻠﻔﻮﻧات املﺸﺒﻊ
ﺑالﻔﻠﻮرو أوﻛﺘﻦﻴ )الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ
املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة(2795-39-3 :؛
ولﻴﺜﻴﻮم الﺴﻠﻔﻮﻧات املﺸﺒﻊ ﺑالﻔﻠﻮرو أوﻛﺘﻦﻴ
)الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة:
(29457-72-5؛ وأﻣﻮﻧﻴﻮم الﺴﻠﻔﻮﻧات
املﺸﺒﻊ ﺑالﻔﻠﻮر أوﻛﺘﻦﻴ )الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ
املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة:
(29081-56-9؛ ودﻳﺜاﻧﻮﻻﻣﻦﻴ الﺴﻠﻔﻮﻧات
املﺸﺒﻊ ﺑالﻔﻠﻮرو أوﻛﺘﻦﻴ )الرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ
املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة:
(70225-14-8؛ وﺗﻴﱰإﻳﺜﻴﻸﻣﻮﻧﻴﻮم
الﺴﻠﻔﻮﻧات املﺸﺒﻊ ﺑالﻔﻠﻮرو أوﻛﺘﻦﻴ )الرﻗﻢ
يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة:
(56773-42-3؛ ودﻳﺪﻳﺴﻴﻠﺪﻤﻳﻴﺜﻴﻸﻣﻮﻧﻴﻮم
الﺴﻠﻔﻮﻧات املﺸﺒﻊ ﺑالﻔﻠﻮرو أوﻛﺘﻦﻴ )الرﻗﻢ
يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة:
(251099-16-8

الﻨشاط
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• رﻏاوى ﻣقاوﻣة النﺮﻴان
• الﻄﻌﻢ الﺴام لﻠنﻤﻞ ملﻜافحة النﻤﻞ القاﻃﻊ ﻷوراق
الﺸﺠر ﻣﻦ فﺼﻴﻠة ","Atta spp.
""Acromyrmex spp.
اﻹعﻔاء املحﺪﱠد:
لﻸﻏراض املقﺒﻮلة الﺘالﻴة ،أو ﻛﺎﻤدة وﺳﻴﻄة يف إﻧﺘاج
ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ذات اﻷﻏراض املقﺒﻮلة الﺘالﻴة:
• أﻗنﻌة ﺿﻮﺋﻴة يف ﺻناعة أﺷﺒاه املﻮﺻﻼت وأﺟﻬﺰة
الﻌرض الﺒﻠﻮرﻳة الﺴاﺋﻠة
• الﻄﻼء املﻌﺪﻲﻧ )الﻄﻼء املﻌﺪﻲﻧ القﻮي(
• الﻄﻼء املﻌﺪﻲﻧ )الﻄﻼء الﺰﺧريف(
• ﻗﻄﻊ الﻐﻴار الﻜﻬرﺑاﺋﻴة واﻹلﻜﱰوﻧﻴة الﺨاﺻة ﺑﺒﻌﺾ
الﻄاﺑﻌات والناﺳﺨات ﺑاﻷلﻮان
• ﻣﺒﻴﺪات الحﴩات ملﻜافحة ﻤﻧﻞ النار اﻷﺣﻤر الﻮافﺪ
واﻷرﺿة
• إﻧﺘاج الﺰﻳﻮت املﺴﺘحﺚ ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴاً
• الﺴﺠاد
• الﺠﻠﻮد واملﻼﺑﺲ
• املنﺴﻮﺟات ولﻮازم الﺘنﺠﻴﺪ
• الﻮرق والﺘﻐﻠﻴﻒ
• الﺘﻜﺴﻴة وﻣﻀافات الﺘﻜﺴﻴة
• املﻄاط واملﻮاد الﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴة

ﻣﻼﺣﻈات:
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ﻳرﺟﻰ ﻣﻼﺣﻈة أﻧﻪ ﺣﺘﻰ  17أﻳار /ﻣاﻳﻮ  ،2009ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫناك أي ﻃرف ﻣﺴﺠﻞ لنﻮع ﻣﻌﻦﻴ ﻣﻦ اﻹعﻔاءات
3
املحﺪدة يف املرفﻖ )ﺑاء( املﺘﻌﻠﻖ ﻤﺑادة الـ دي .دي .ﻲﺗ .وﺑناء عﲆ ذلﻚ وﻤﺑﻮﺟﺐ الﻔقرة ) (9ﻣﻦ املادة ) (4ﻣﻦ اﻻﺗﻔاﻗﻴة،
ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ أﻳة أﺳﺎﻤء ﺟﺪﻳﺪة فﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬلﻚ النﻮع ﻣﻦ اﻹعﻔاءات املﺒﻴنة ﺑالﻠﻮن الرﻣادي يف الﺠﺪول.

‘ ’3ﻷﻏراض الﻔقرة  2ﻣﻦ املادة  ،3ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬه املﻼﺣﻈة إعﻔاء ﻣحﺪدا ً لﻺﻧﺘاج واﻻﺳﺘﺨﺪام.
وﻤﺑا أﻧﻪ ﻻ ﻳنﺘﻈر أن ﺗﺼﻞ ﻛﻤﻴات ﻛﺒﺮﻴة ﻣﻦ املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة إﱃ الﺒﴩ والﺒﻴﺌة أﺛناء إﻧﺘاج
واﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻂ يف ﻧﻈام ﻣﻐﻠﻖ ﻣحﺪد املﻮﻗﻊ ،لﻠﻄرف ،لﺪى إﺧﻄار اﻷﻣاﻧة ،أن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻧﺘاج
واﺳﺘﺨﺪام ﻛﻤﻴات ﻣﻦ ﻣادة ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻣﺪرﺟة يف ﻫﺬا املرفﻖ ﻛﻮﺳﻴﻂ يف ﻧﻈام ﻣﻐﻠﻖ ﻣحﺪد
املﻮﻗﻊ ﻳﺘحﻮل ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴاً يف ﺗﺼنﻴﻊ ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة أﺧرى ،وﻫﻲ ﻣﻮاد ﻻ ﺗ ُﻈﻬر ،ﻣﻊ أﺧﺬ املﻌاﻳﺮﻴ
الﻮاردة يف الﻔقرة  1ﻣﻦ املرفﻖ دال يف اﻻعﺘﺒار ،ﺧﺼاﺋص املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة .وﻳﺘﻀﻤﻦ
ﻫﺬا اﻹﺧﻄار ﻣﻌﻠﻮﻣات عﻦ ﻣﺠﻤﻮع إﻧﺘاج واﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة أو ﺗقﺪﻳرا ً ﻣﻌقﻮﻻً
لﻬﺬه املﻌﻠﻮﻣات وﻣﻌﻠﻮﻣات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌة عﻤﻠﻴة النﻈام املﻐﻠﻖ ﻣحﺪد املﻮﻗﻊ ﻤﺑا يف ذلﻚ
ﻛﻤﻴة أي ﻣﻠﻮﺛات ﻧﺰرة ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻌﻤﺪة وﻏﺮﻴ ﻣﺘحﻮلة لﻠﺎﻤدة اﻷولﻴة لﻠﻤﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة يف
املنﺘﺞ النﻬاﻲﺋ .وﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻹﺟراء ﺳارﻳاً ﻣا ﻢﻟ ﻳحﺪد ﺧﻼف ذلﻚ يف ﻫﺬا املرفﻖ .وﺗقﻮم اﻷﻣاﻧة
ﺑﺈﺗاﺣة ﻫﺬه اﻹﺧﻄارات ملﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ولﻠﺠﻤﻬﻮر .وﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻹﻧﺘاج أو اﻻﺳﺘﺨﺪام إعﻔاء
ﻣحﺪدا ً لﻺﻧﺘاج أو اﻻﺳﺘﺨﺪام .وﻳﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻹﻧﺘاج واﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺪ فﱰة  10ﺳنﻮات ،إﻻ إذا
ﻗﺪم الﻄرف املﻌنﻲ إﺧﻄارا ً ﺟﺪﻳﺪا ً إﱃ اﻷﻣاﻧة ،ويف ﻫﺬه الحالة ﻤﺗﺪد الﻔﱰة لﻌﴩ ﺳنﻮات أﺧرى
ﻣا ﻢﻟ ﻳقرر ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌراض اﻹﻧﺘاج واﻻﺳﺘﺨﺪام ،ﺧﻼف ذلﻚ .وﻤﻳﻜﻦ ﺗﻜرار إﺟراء
اﻹﺧﻄار؛
‘ ’4ﺟﻤﻴﻊ اﻹعﻔاءات املحﺪدة يف ﻫﺬا املرفﻖ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬا اﻷﻃراف الﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ إعﻔاءات
لﻬا وفقاً لﻠﺎﻤدة .4
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‘ ’1ﻻ ﺗُﻌ ّﺪ ﻣﺪرﺟة يف ﻫﺬا املرفﻖ أي ﻛﻤﻴات ﻣﻦ ﻣادة ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﺗﻮﺟﺪ يف ﺷﻜﻞ ﻣﻠﻮﺛات ﻧﺰرة ﻏﺮﻴ
ﻣﺘﻌﻤﺪة يف املنﺘﺠات واملﻮاد ،ﻣا ﻢﻟ ﻳحﺪد ﺧﻼف ذلﻚ يف اﻻﺗﻔاﻗﻴة؛

‘ ’2ﻷﻏراض الﻔقرة  2ﻣﻦ املادة  ،3ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬه املﻼﺣﻈة إعﻔاء لﻺﻧﺘاج واﻻﺳﺘﺨﺪام لﻐرض ﻣقﺒﻮل
أو إعﻔاء ﻣحﺪدا ً .وأي ﻛﻤﻴات ﻣﻦ ﻣادة ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﺗﻮﺟﺪ يف ﺷﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧات ملﻮاد ﻣﺼنﻮعة أو ﺳﺒﻖ
أن أﺻﺒحﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣة ﻗﺒﻞ ﺗارﻳﺦ ﺑﺪء ﻧﻔاذ اﻻلﺘﺰام ذي الﺼﻠة ﺑالنﺴﺒة لﺘﻠﻚ املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة،
أو ﻣﻦ ﺗارﻳﺨﻪ ،ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﺪرﺟة يف ﻫﺬا املرفﻖ ،ﺑﴩط أن ﻳﻜﻮن الﻄرف ﻗﺪ أَﺧﻄر اﻷﻣاﻧة ﺑﺄن
ﻧﻮعاً ﻣﻌﻴناً ﻣﻦ املﻮاد ﻻ ﻳﺰال ﻣﺴﺘﺨﺪﻣاً لﺪى ذلﻚ الﻄرف .وﺿﻊ اﻷﻣاﻧة ﻫﺬه اﻹﺧﻄارات يف
ﻣﺘناول الﺠﻤﻬﻮر؛
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الﺠﺰء الﺜاﻲﻧ الـ دي .دي .ﻲﺗ
 - 1ﻳُنﻬﻰ إﻧﺘاج واﺳﺘﺨﺪام الـ دي .دي .ﻲﺗ إﻻ ﺑالنﺴﺒة لﻸﻃراف الﺘﻲ ﺗﺨﻄر اﻷﻣاﻧة ﺑاعﺘﺰاﻣﻬا إﻧﺘاج و/
أو اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه املادة وﻳنﺸﺄ ﻤﺑﻮﺟﺐ ﻫﺬا ﺳﺠﻞ لﻠـ دي .دي .ﻲﺗ وﻳﻜﻮن ﻣﺘاﺣاً ﻻﻃﻼع الﺠﻤﻬﻮر.
وﺗحﺘﻔﻆ اﻷﻣاﻧة ﺑﺴﺠﻞ الـ دي .دي .ﻲﺗ.
 - 2ﻳقﴫ ﻛﻞ ﻃرف ﻳنﺘﺞ و/أو ﻳﺴﺘﺨﺪم الـ دي .دي .ﻲﺗ ﻫﺬا اﻹﻧﺘاج و/أو اﻻﺳﺘﺨﺪام عﲆ ﻣﻜافحة ﻧاﻗﻼت
اﻷﻣراض وفقاً لﻠﺘﻮﺻﻴات واملﺒادئ الﺘﻮﺟﻴﻬﻴة الﺼادرة عﻦ ﻣنﻈﻤة الﺼحة الﻌاملﻴة ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺨﺪام الـ
دي .دي .ﻲﺗ وذلﻚ إذا ﻢﻟ ﺗﻜﻦ ﺑﺪاﺋﻞ ﻣحﻠﻴة ﻣﺄﻣﻮﻧة وف ّﻌالة وﻣﻌقﻮلة الﺘﻜﻠﻔة ﻣﺘاﺣة لﻠﻄرف املﻌنﻲ.
 - 3يف ﺣالة إذا ﻣا ﻗرر ﻃرف ﻏﺮﻴ ﻣﺪرج يف ﺳﺠﻞ الـ دي .دي .ﻲﺗ أﻧﻪ ﻳحﺘاج إﱃ الـ دي .دي .ﻲﺗ ملﻜافحة
ﻧاﻗﻼت اﻷﻣراض ،ﻳﺨﻄر اﻷﻣاﻧة ﺑﺬلﻚ يف أﻗرب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻲﻛ ﻳﻀاف يف الحال إﱃ ﻗاﻤﺋة ﺳﺠﻞ الـ
دي.دي.ﻲﺗ .وﻳﺨﻄر يف الﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻣنﻈﻤة الﺼحة الﻌاملﻴة.
 - 4ﻳﺰود ﻛﻞ ﻃرف ﻳﺴﺘﺨﺪم الـ دي .دي .ﻲﺗ اﻷﻣاﻧة وﻣنﻈﻤة الﺼحة الﻌاملﻴة ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳنﻮات ،ﻤﺑﻌﻠﻮﻣات
عﻦ الﻜﻤﻴة املﺴﺘﺨﺪﻣة وﻇروف ذلﻚ اﻻﺳﺘﺨﺪام وﻣﺪى ﺻﻠﺘﻪ ﺑﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴة ذلﻚ الﻄرف املﺘﻌﻠقة
ﻤﺑﻜافحة اﻷﻣراض وذلﻚ يف ﺷﻜﻞ ﻳقرره ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ﺑالﺘﺸاور ﻣﻊ ﻣنﻈﻤة الﺼحة الﻌاملﻴة.

 - 7ﻷي ﻃرف ،يف أي وﻗﺖ ،ﺷﻄﺐ اﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ الـ دي .دي .ﻲﺗ ﺑﻌﺪ إﺧﻄار اﻷﻣاﻧة ﻛﺘاﺑة ﺑﺬلﻚ وﻳﺼﺒﺢ
اﻻﻧﺴحاب ﻧافﺬا ً ﻣﻦ الﺘارﻳﺦ املحﺪد يف اﻹﺧﻄار.

الﺠﺰء الﺜالﺚ ﺣاﻣﺾ الﺴﻠﻔﻮﻧات املﺸﺒﻊ ﺑالﻔﻠﻮر أوﻛﺘﻦﻴ
وأﻣﻼﺣﻪ وفﻠﻮرﻳﺪ الﺴﻠﻔﻮﻧﻴﻚ املﺸﺒﻊ ﺑالﻔﻠﻮر
أوﻛﺘﻦﻴ
 - 1ﺗﺘﺨﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃراف عﻦ إﻧﺘاج واﺳﺘﺨﺪام ﺣاﻣﺾ الﺴﻠﻔﻮﻧات املﺸﺒﻊ ﺑالﻔﻠﻮرو أوﻛﺘﻦﻴ وأﻣﻼﺣﻪ
وفﻠﻮرﻳﺪ الﺴﻠﻔﻮﻧﻴﻞ املﺸﺒﻊ ﺑالﻔﻠﻮرو أوﻛﺘﻦﻴ إﻻ ﺑالنﺴﺒة لﻸﻃراف الﺘﻲ ﺗﺨﻄر اﻷﻣاﻧة ﺑاعﺘﺰاﻣﻬا إﻧﺘاج
و/أو اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه املادة يف أﻏراض ﻣقﺒﻮلة ،وفﻖ ﻣا ﻳنص عﻠﻴﻪ الﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا املرفﻖ .وﺑﻬﺬا
ﻳُنﺸﺄ ﺳﺠﻞ اﻷﻏراض املقﺒﻮلة وﻳﻜﻮن ﻣﺘاﺣاً ﻻﻃﻼع الﺠﻤﻬﻮر .وﺗحﺘﻔﻆ اﻷﻣاﻧة ﺑﻬﺬا الﺴﺠﻞ .يف ﺣالة
ﻣا إذا ﻗرر ﻃرف ﻏﺮﻴ ﻣﺪرج يف ﺳﺠﻞ اﻷﻏراض املقﺒﻮلة أﻧّﻪ ﻳحﺘاج إﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﺣاﻣﺾ الﺴﻠﻔﻮﻧات
املﺸﺒﻊ ﺑالﻔﻠﻮرو أوﻛﺘﻦﻴ وأﻣﻼﺣﻪ وفﻠﻮرﻳﺪ الﺴﻠﻔﻮﻧﻴﻞ املﺸﺒﻊ ﺑالﻔﻠﻮرو أوﻛﺘﻦﻴ يف أﻏراض ﻣقﺒﻮلة ﻣﺪرﺟة
يف الﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا املرفﻖ ،فﺈﻧّﻪ ﻳﺨﻄر اﻷﻣاﻧة ﺑﺬلﻚ يف أﻗرب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻲﻛ ﻳﻀاف اﺳﻤﻪ يف
الحال إﱃ الﺴﺠﻞ.

اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

 - 2ﺗﺄﺧﺬ اﻷﻃراف الﺘﻲ ﺗنﺘﺞ و/أو ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬه املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة يف اعﺘﺒارﻫا ،ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀاء ،الﺘﻮﺟﻴﻬات
ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻠﻚ الﺘﻲ ﺗرد يف اﻷﺟﺰاء وﺛﻴقة الﺼﻠة ﻣﻦ الﺘﻮﺟﻴﻪ الﻌام ﺑﺸﺄن أفﻀﻞ الﺘقنﻴات املﺘاﺣة وأفﻀﻞ
املﺎﻤرﺳات الﺒﻴﺌﻴة املقﺪم يف الﺠﺰء الﺨاﻣﺲ ﻣﻦ املرفﻖ ﺟﻴﻢ لﻼﺗﻔاﻗﻴة.
 - 3ﻣرة ﻛﻞ أرﺑﻊ ﺳنﻮات ،ﻳقﻮم ﻛﻞ ﻃرف ﻳﺴﺘﺨﺪم و/أو ﻳنﺘﺞ ﻫﺬه املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ﺑاﻹﺑﻼغ عﻦ الﺘقﺪم
املحقﻖ يف إزالة ﺣاﻣﺾ الﺴﻠﻔﻮﻧات املﺸﺒﻊ ﺑالﻔﻠﻮرو أوﻛﺘﻦﻴ وأﻣﻼﺣﻪ وفﻠﻮرﻳﺪ الﺴﻠﻔﻮﻧﻴﻞ املﺸﺒﻊ
ﺑالﻔﻠﻮرو أوﻛﺘﻦﻴ ،وﻳقﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣاﺗﻪ عﻦ الﺘقﺪم املحرز إﱃ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف وفﻖ عﻤﻠﻴة اﻹﺑﻼغ ﻤﺑقﺘﴣ
املادة  15ﻣﻦ اﻻﺗﻔاﻗﻴة.

اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة
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 - 5ﺑﻬﺪف ﺗﺨﻔﻴﺾ اﺳﺘﺨﺪام الـ دي .دي .ﻲﺗ ،ويف ﻧﻬاﻳة اﻷﻣر القﻀاء عﻠﻴﻪ ،ﻳﺸﺠﻊ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف:
)أ( ﻛﻞ ﻃرف ﻳﺴﺘﺨﺪم الـ دي .دي .ﻲﺗ عﲆ وﺿﻊ ﺧﻄة عﻤﻞ ﻳنﻔﺬﻫا ﺑﻮﺻﻔﻬا ﺟﺰءا ً ﻣﻦ ﺧﻄة الﺘنﻔﻴﺬ
املحﺪدة يف املادة  .7وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه الﺨﻄة ﻣا ﻳﲇ:
‘ ’1اﺳﺘحﺪاث آلﻴات ﺗنﻈﻴﻤﻴة وﻏﺮﻴﻫا ﻣﻦ اﻵلﻴات لﻜﻔالة ﻗﴫ اﺳﺘﺨﺪام الـ دي .دي .ﻲﺗ عﲆ
ﻣﻜافحة ﻧاﻗﻼت اﻷﻣراض؛
‘ ’2ﺗنﻔﻴﺬ ﺗﻄﻮﻳر املنﺘﺠات الﺒﺪﻳﻠة واﻷﺳالﻴﺐ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴات املﻼﻤﺋة ﻤﺑا فﻴﻬا إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴات إدارة
املقاوﻣة لﻜﻔالة اﺳﺘﻤرار فﻌالﻴة ﻫﺬه الﺒﺪاﺋﻞ؛
‘ ’3اﺗﺨاذ ﺗﺪاﺑﺮﻴ لﺘﻌﺰﻳﺰ الرعاﻳة الﺼحﻴة ولﺘقﻠﻴﻞ ﺣاﻻت ﺗﻔﴚ اﻷﻣراض؛
)ب( عﲆ اﻷﻃراف أن ﺗﻌﺰز ،يف ﺣﺪود ﻗﺪراﺗﻬا ،الﺒحﺚ والﺘﻄﻮﻳر ملنﺘﺠات ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة وﻏﺮﻴ ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة
ﺑﺪﻳﻠة آﻣنة وعﲆ أن ﺗﻀﻊ ﻃراﺋﻖ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴات ﺗﺘﺒﻌﻬا اﻷﻃراف الﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم الـ دي .دي .ﻲﺗ،
ﺗﺘناﺳﺐ ﻣﻊ أﺣﻮال ﺗﻠﻚ الﺒﻠﺪان وذلﻚ ﺑﻬﺪف الﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ الﻌﺐء الﺒﴩي واﻻﻗﺘﺼادي الناﺗﺞ
عﻦ املرض .وﺗﺸﻤﻞ الﻌﻮاﻣﻞ الﻮاﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫا عنﺪ النﻈر يف الﺒﺪاﺋﻞ أو ﻣﺠﻤﻮعات الﺒﺪاﺋﻞ،
املﺨاﻃر عﲆ ﺻحة اﻹﻧﺴان واﻵﺛار الﺒﻴﺌﻴة الناﺗﺠة عـﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه الﺒﺪاﺋﻞ .وﺗﺸﻜﻞ الﺒﺪاﺋﻞ
الﺼالحة ملادة الـ دي .دي .ﻲﺗ ﻣﺨاﻃر أﻗﻞ عﲆ الﺼحة الﺒﴩﻳة والﺒﻴﺌﻴة وﺗﻜﻮن ﻣناﺳﺒة ملﻜافحة
اﻷﻣراض اﺳﺘنادا ً إﱃ الﻈروف الﺴاﺋﺪة يف اﻷﻃراف املﻌنﻴة وﻣﺪعﻤة ﺑﺒﻴاﻧات الرﺻﺪ.

 - 6اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻣﺆﻤﺗر لﻸﻃراف ،وعﲆ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳنﻮات ﺑﻌﺪ ذلﻚ ،ﻳقﻮم ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ،ﺑالﺘﺸاور
ﻣﻊ ﻣنﻈﻤة الﺼحة الﻌاملﻴة ،ﺑﺘقﻴﻴﻢ اﺳﺘﻤرار الحاﺟة إﱃ الـ دي .دي .ﻲﺗ ملﻜافحة ﻧاﻗﻼت اﻷﻣراض عﲆ
أﺳاس املﻌﻠﻮﻣات الﻌﻠﻤﻴة والﺘقنﻴة والﺒﻴﺌﻴة واﻻﻗﺘﺼادﻳة املﺘﻮافرة ﻤﺑا يف ذلﻚ:
)أ( إﻧﺘاج واﺳﺘﺨﺪام الـ دي .دي .ﻲﺗ والﴩوط املحﺪدة يف الﻔقرة 2؛
)ب( وﺗﻮافر وﻣﻼءﻣة وﺗنﻔﻴﺬ ﺑﺪاﺋﻞ الـ دي .دي .ﻲﺗ؛
)ج( والﺘقﺪم املحرز يف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة الﺒﻠﺪان عﲆ اﻻﻧﺘقال اﻵﻣﻦ إﱃ اﻻعﺘﺎﻤد عﲆ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه الﺒﺪاﺋﻞ.
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 - 4ﻳﺸﺠﻊ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ،ﺑﻬﺪف ﺗقﻠﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام و/أو إﻧﺘاج ﻫﺬه املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة وإزالﺘﻬا يف ﻧﻬاﻳة
املﻄاف ،عﲆ ﻣا ﻳﲇ:
)أ( أن ﻳﺘﺨﺬ ﻛﻞ ﻃرف ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬه املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة إﺟراءات لﻠﺘﺨﻠص الﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣات
الﺘﻲ ﺗﺘﻮافر ﺑﺸﺄﻧﻬا ﻣﻮاد أو أﺳالﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠة ﻣﻼﻤﺋة؛
)ب( ﻳقﻮم ﻛﻞ ﻃرف ﻳﺴﺘﺨﺪم و/أو ﻳنﺘﺞ ﻫﺬه املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ﺑﻮﺿﻊ وﺗنﻔﻴﺬ ﺧﻄة عﻤﻞ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ
ﺧﻄة الﺘنﻔﻴﺬ املحﺪدة يف املادة  7ﻣﻦ اﻻﺗﻔاﻗﻴة؛
)ج( ﺗﻌﺰز اﻷﻃراف ،ﻤﺑا لﺪﻳﻬا ﻣﻦ ﻗﺪرات ،الﺒحﺚ والﺘﻄﻮﻳر ﺑﺸﺄن املنﺘﺠات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة وﻏﺮﻴ الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
واﻷﺳالﻴﺐ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴات الﺒﺪﻳﻠة املﺄﻣﻮﻧة لﻸﻃراف الﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻠﻚ املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ،ﻤﺑا
ﻳﻜﻮن وﺛﻴﻖ الﺼﻠة ﺑﻈروف ﺗﻠﻚ اﻷﻃراف .وعنﺪ النﻈر يف الﺒﺪاﺋﻞ أو ﺗﻮلﻴﻔات ﻣﻦ الﺒﺪاﺋﻞ فﺈن
الﻌﻮاﻣﻞ الﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫا ﺗﺸﻤﻞ املﺨاﻃر عﲆ ﺻحة الﺒﴩ والﺘﺪاعﻴات الﺒﻴﺌﻴة الﺘﻲ ﺗنﻄﻮي عﻠﻴﻬا
ﻫﺬه الﺒﺪاﺋﻞ.
 - 5ﻳقﻮم ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ﺑﺘقﻴﻴﻢ الحاﺟة املﺴﺘﻤرة إﱃ ﺗﻠﻚ املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة يف ﺷﺘﻰ اﻷﻏراض املقﺒﻮلة
واﻹعﻔاءات املحﺪﱠدة وذلﻚ عﲆ أﺳاس املﻌﻠﻮﻣات الﻌﻠﻤﻴة والﺘقنﻴة والﺒﻴﺌﻴة واﻻﻗﺘﺼادﻳة املﺘاﺣة ،ﻤﺑا
يف ذلﻚ:
)أ( املﻌﻠﻮﻣات املقﺪﱠﻣة يف الﺘقارﻳر املﺸار إلﻴﻬا يف الﻔقرة 3؛
)ب( املﻌﻠﻮﻣات عﻦ إﻧﺘاج ﻫﺬه املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬا؛
)ج( املﻌﻠﻮﻣات عﻦ ﺗﻮافر الﺒﺪاﺋﻞ لﺘﻠﻚ املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة وﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺘﻬا وﺗنﻔﻴﺬﻫا؛
)د( املﻌﻠﻮﻣات عﻦ الﺘقﺪم املحرز يف ﺑناء ﻗﺪرات الﺒﻠﺪان عﲆ الﺘحﻮل ﺑﺸﻜﻞ آﻣﻦ إﱃ اﻻعﺘﺎﻤد عﲆ
ﺗﻠﻚ الﺒﺪاﺋﻞ.
 - 6ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻌراض املﺸار إلﻴﻪ يف الﻔقرة الﺴاﺑقة يف ﻣﻮعﺪ ﻻ ﻳﺘﺠاوز ﺳنة  ،2015ﺛﻢ ﻣ ّرة ﻛﻞ أرﺑﻊ ﺳنﻮات
ﺑﻌﺪ ذلﻚ ،وﺑالﺘﻮازي ﻣﻊ اﻻﺟﺘﺎﻤعات الﻌادﻳة ملﺆﻤﺗر اﻷﻃراف.

اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

 - 8ﻷي ﻃرف ،يف أي وﻗﺖ ،أن ﻳﺴحﺐ اﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ اﻷﻏراض املقﺒﻮلة وذلﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ إﺧﻄار ﻛﺘاﻲﺑ
إﱃ اﻷﻣاﻧة .وﻳﺒﺪأ ﻧﻔاذ اﻻﻧﺴحاب اعﺘﺒارا ً ﻣﻦ الﺘارﻳﺦ املحﺪد يف اﻹﺧﻄار.
 - 9ﻻ ﺗنﻄﺒﻖ أﺣﻜام الحاﺷﻴة ‘ ’3ﻣﻦ الﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ املرفﻖ ﺑاء عﲆ ﻫﺬه املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة.

الﺠﺰء اﻷول :املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة الﺨاﺿﻌة ملقﺘﻀﻴات
املادة 5
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬا املرفﻖ ﺑاملﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة الﺘالﻴة ﺣﻦﻴ ﺗﺘﺸﻜﻞ وﺗﻄﻠﻖ عﻦ ﻏﺮﻴ ﻗﺼﺪ ﻣﻦ ﻣﺼادر
ُﺻنﻌﻴة:
املادة الكيﻤياﺋية
ﺳﺪاﳼ ﻛﻠﻮر الﺒنﺰﻳﻦ )) (HCBالرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة )(118-74-1
ﺧﺎﻤﳼ ﻛﻠﻮر الﺒنﺰﻳﻦ ) (PeCBالرﻗﻢ يف ﺳﺠﻞ املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة )(608-393-5
ﺛناﺋﻴات الﻔﻴنﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر )(PCBs
ﺛناﻲﺋ ﺑنﺰوﺑارادﻳﻮﻛﺴﻦﻴ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر وﺛناﻲﺋ ﺑنﺰوفﻴﻮران ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر )(PCDF/PCDD

الﺠﺰء الﺜاﻲﻧ :فﺌات املﺼادر
ﺳﺪاﳼ ﻛﻠﻮر الﺒنﺰﻳﻦ وﺧﺎﻤﳼ ﻛﻠﻮر الﺒنﺰﻳﻦ وﺛناﺋﻴات الﻔﻴنﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر وﺗنﺒﻌﺚ ﻣرﻛﺒات
ﺛناﻲﺋ ﺑنﺰو ﺑارادﻳﻮﻛﺴﻦﻴ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر )الﺪﻳﻮﻛﺴﻴنات(/ﺛناﻲﺋ ﺑنﺰوفﻴﻮران ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر )الﻔﻴﻮراﻧات( ﻣﻦ
الﻌﻤﻠﻴات الحرارﻳة الﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻮاد عﻀﻮﻳة وﻛﻠﻮر ﻛنﺘﻴﺠة لﻼﺣﱰاق ﻏﺮﻴ الﺘام أو لﻠﺘﻔاعﻼت الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة.
ولﻔﺌات املﺼادر الﺼناعﻴة الﺘالﻴة ﻗﺪرة عالﻴة ﻧﺴﺒﻴاً عﲆ ﺗﺸﻜﻴﻞ وإﻃﻼق ﻫﺬه املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة يف الﺒﻴﺌة:
)أ( أﺟﻬﺰة ﺗرﻣﻴﺪ النﻔاﻳات ،ﻤﺑا يف ذلﻚ ﺗرﻣﻴﺪ النﻔاﻳات الﺒﻠﺪﻳة إﱃ الﺨﻄرة أو النﻔاﻳات الﻄﺒﻴة أو ﺣﺄﻤة
املﺠاري يف ﻣﻜان واﺣﺪ؛
)ب( أفران اﻷﺳﻤنﺖ الﺘﻲ ﺗحرق ﻧﻔاﻳات ﺧﻄرة؛
)ج( إﻧﺘاج لﺐ الﻮرق ﺑاﺳﺘﺨﺪام عنﴫ الﻜﻠﻮر أو املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة املﻮلﺪة لﻌنﴫ الﻜﻠﻮر لﻠﺘﺒﻴﻴﺾ؛
)د( الﻌﻤﻠﻴات الحرارﻳة الﺘالﻴة يف الﺼناعات املﻌﺪﻧﻴة:
‘ ’1اﻹﻧﺘاج الﺜاﻧﻮي لﻠنحاس؛
‘ ’2ﻣﺼاﻧﻊ املﻠﺒﺪات يف ﺻناعات الحﺪﻳﺪ والﺼﻠﺐ؛
‘ ’3اﻹﻧﺘاج الﺜاﻧﻮي لﻸملﻮﻧﻴﻮم؛
‘ ’4اﻹﻧﺘاج الﺜاﻧﻮي لﻠﺰﻧﻚ.
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 - 7ﻧﻈرا ً لﺘﺸ ّﻌﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه املﻮاد ولﻜﺮﺜة ﻗﻄاعات املﺠﺘﻤﻊ املنﺨرﻃة يف اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه املﻮاد
الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫناك اﺳﺘﺨﺪاﻣات أﺧرى لﻬﺬه املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻻ ﺗﺪرﻛﻬا الﺒﻠﺪان يف الﻮﻗﺖ
الحاﱄ .وﺗ ُﺸ ﱠﺠﻊ اﻷﻃراف الﺘﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﺑاﺳﺘﺨﺪاﻣات أﺧرى عﲆ إﺑﻼغ اﻷﻣاﻧة ﺑﺬلﻚ يف أﻗرب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.

املرفﻖ ﺟﻴﻢ

اﻹﻧﺘاج ﻏﺮﻴ املقﺼﻮد
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الﺠﺰء الﺜالﺚ :فﺌات املﺼادر
ﺳﺪاﳼ ﻛﻠﻮر الﺒنﺰﻳﻦ وﺧﺎﻤﳼ ﻛﻠﻮر الﺒنﺰﻳﻦ وﺛناﺋﻴات الﻔﻴنﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر وﺗنﺒﻌﺚ ﻣرﻛﺒات ﺛناﻲﺋ
ﺑنﺰو ﺑارادﻳﻮﻛﺴﻦﻴ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر )الﺪﻳﻮﻛﺴﻴنات(/ﺛناﻲﺋ ﺑنﺰوفﻴﻮران ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر )الﻔﻴﻮراﻧات( ﻤﻳﻜﻦ أن
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻏﺮﻴ ﻗﺼﺪ وﺗ ُﻄﻠﻖ ﻣﻦ فﺌات املﺼادر الﺘالﻴة ،ﻤﺑا يف ذلﻚ:
)أ( ﺣرق النﻔاﻳات يف الﻌراء ،ﻤﺑا فﻴﻬا ﺣرق ﻣﻮاﻗﻊ دفﻦ النﻔاﻳات؛
)ب( عﻤﻠﻴات ﺣرارﻳة يف الﺼناعات املﻌﺪﻧﻴة ﻢﻟ ﺗﺬﻛر يف الﺠﺰء الﺜاﻲﻧ؛
)ج( ﻣﺼادر اﻻﺣﱰاق يف املناﻃﻖ الﺴﻜنﻴة؛
)د( اﺣﱰاق الﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري يف ﻏﻼﻳات املرافﻖ واملنﺸﺂت الﺼناعﻴة؛
)ﻫ( ﻣنﺸﺂت ﺣرق الﺨﺸﺐ وأﻧﻮاع وﻗﻮد الﻜﺘﻠة اﻷﺣﻴاﺋﻴة اﻷﺧرى؛
)و( عﻤﻠﻴات ﻣﻌﻴنة ﻹﻧﺘاج املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ﺗنﻄﻠﻖ ﻣنﻬا ﺑﺼﻮرة ﻏﺮﻴ ﻣقﺼﻮدة ﻣﻠﻮﺛات عﻀﻮﻳة ﺛاﺑﺘة
ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺑﺼﻮرة ﻏﺮﻴ ﻣقﺼﻮدة ،وﺑﺨاﺻة إﻧﺘاج ﻛﻠﻮر الﻔﻴنﻴﻞ والﻜﻠﻮراﻧﻴﻞ؛
)ز( ﻣحارق الﺠﺜﺚ؛
)ح( املرﻛﺒات اﻵلﻴة ،وﻻ ﺳﻴﺎﻤ الﺘﻲ ﺗحرق الﻐازولﻦﻴ املحﺘﻮي عﲆ الرﺻاص؛
)ط( ﺗﺪﻣﺮﻴ ﺟﻴﻒ الحﻴﻮاﻧات؛
)ي( ﺻﺒﻎ املنﺴﻮﺟات والﺠﻠﻮد )ﺑالﻜﻠﻮراﻧﻴﻞ( وﺻقﻠﻬا )ﺑاﻧﺘﺰاع القﻠﻮﻳة(؛
)ك( ﻣﻌاﻣﻞ ﺗقﻄﻴﻊ املرﻛﺒات ﺑﻌﺪ ﻧﻬاﻳة عﻤرﻫا؛
)ل( ﺣرق الﻜاﺑﻼت النحاﺳﻴة ﺑﺪون لﻬﺐ؛
)م( ﻣﺼايف ﻧﻔاﻳات الﺰﻳﻮت.

الﺠﺰء الراﺑﻊ :ﺗﻌارﻳﻒ
اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

)أ( "ﻣرﻛﺒات ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر" ﺗﻌنﻲ ﻣرﻛﺒات عﻄرﻳة ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﻄرﻳقة ﻤﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬا اﻻﺳﺘﻌاﺿة
عﻦ ذرات الﻬﻴﺪروﺟﻦﻴ يف ﺟﺰﻲﺋ ﺛناﻲﺋ الﻔﻴنﻴﻞ )ﺣﻠقﺘان ﻣﻦ الﺒنﺰﻳﻦ ﻣرﺑﻮﻃﺘان ﻣﻌاً ﺑراﺑﻂ ﻛرﺑﻮﻲﻧ –
ﻛرﺑﻮﻲﻧ وﺣﻴﺪ( ﺑﺬرات ﻛﻠﻮرﻳﻦ ﻳﺼﻞ عﺪدﻫا إﱃ عﴩ؛
)ب( ﺛناﻲﺋ ﺑنﺰو ﺑارا دﻳﻮﻛﺴﻦﻴ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر وﺛناﻰﺋ ﺑنﺰو فﻴﻮران ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر )الﺪﻳﻮﻛﺴﻴنات/
الﻔﻴﻮراﻧات( ﻫﻲ ﻣرﻛﺒات ﺛﻼﺛﻴة الحﻠقات وعﻄرﻳة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻠقﺘﻦﻴ ﻣﻦ الﺒنﺰﻳﻦ ﻣﻮﺻﻮلﺘﻦﻴ

 - 2يف ﻫﺬا املرفﻖ ،وﻳُﻌﱪ عﻦ ﺳﻤﻴة الﺪﻳﻮﻛﺴﻴنات والﻔﻴﻮراﻧات ﺑاﺳﺘﺨﺪام ﻣﻜافﺊ الﺴﻤﻴة الﺬي ﻳقﻴﺲ
النﺸاط الﺴﻤﻲ الﺸﺒﻴﻪ ﺑالﺪﻳﻮﻛﺴﻦﻴ ﺑالنﺴﺒة إﱃ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣرﻛﺒات ﻣﺠاﻧﺴة الﺪﻳﻮﻛﺴﻴنات والﻔﻴﻮراﻧات
وﻣرﻛﺒات ﺛناﺋﻴة الﻔﻴنﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر املﺘحﺪة ﻣقارﻧة ﺑـ  – 8 ،7 ،3 ،2ﺛناﻲﺋ ﺑنﺰو ﺑارا دﻳﻮﻛﺴﻦﻴ رﺑاعﻲ
ﻛﻠﻮر .وﺗﻜﻮن ﻗﻴﻢ عاﻣﻞ ﺗﻜافﺆ الﺴﻤﻴة الﻮاﺟﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬا ﻷﻏراض ﻫﺬا اﻻﺗﻔاق ﻣﺘﺴقة ﻣﻊ املﺴﺘﻮﻳات
الﺪولﻴة املقﺒﻮلة ،ﺑﺪءا ً ﺑقﻴﻢ عﻮاﻣﻞ ﺗﻜافﺆ الﺴﻤﻴة يف الﺜﺪﻳﻴات الﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬا ﻣنﻈﻤة الﺼحة الﻌاملﻴة
لﻠﺪﻳﻮﻛﺴﻴنات والﻔﻴﻮراﻧات واملرﻛﺒات ﺛناﺋﻴة الﻔﻴنﻴﻞ املﺘحﺪة .وﻳﻌﱪ عﻦ الﱰﻛﻴﺰات ﻤﺑﻜافﺌات الﺴﻤﻴة؛

الﺠﺰء الﺨاﻣﺲ :ﺗﻮﺟﻴﻬات عاﻣة ﺑﺸﺄن أفﻀﻞ اﻷﺳالﻴﺐ املﺘاﺣة
وأفﻀﻞ ﻣﺎﻤرﺳة ﺑﻴﺌﻴة
ﻳﻮفر ﻫﺬا الﺠﺰء ﺗﻮﺟﻴﻬاً عاﻣاً لﻸﻃراف ﺑﺸﺄن ﻣنﻊ أو ﺧﻔﺾ إﻃﻼﻗات املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة املﺪرﺟة يف
الﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا املرفﻖ.

ألﻒ  -ﺗﺪاﺑﺮﻴ عاﻣة لﻠﻮﻗاﻳة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄفﻀﻞ الﺘقنﻴات املﺘاﺣة
وﺑﺄفﻀﻞ املﺎﻤرﺳات الﺒﻴﺌﻴة
ﻳنﺒﻐﻲ أن ﺗ ُﻌﻄﻰ اﻷولﻮﻳة لﻠنﻈر يف النﻬﺞ الﻜﻔﻴﻠة ﻤﺑنﻊ ﺗﻜﱡﻮن وإﻃﻼق املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة املﺪرﺟة يف
الﺠﺰء اﻷول .وﻤﻳﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ الﺘﺪاﺑﺮﻴ املﻔﻴﺪة يف ﻫﺬا الﺼﺪد:
)أ( اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜنﻮلﻮﺟﻴا ﻗﻠﻴﻠة النﻔاﻳات؛
)ب( اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد أﻗﻞ ﺧﻄﻮرة؛
)ج( ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﻌادة وإعادة ﺗﺪوﻳر النﻔاﻳات واملﻮاد املﻮلﺪة واملﺴﺘﺨﺪﻣة يف عﻤﻠﻴة ﻣا؛
)د( اﺳﺘﺒﺪال املﻮاد الﻮﺳﻴﻄة الﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻮﺛات عﻀﻮﻳة ﺛاﺑﺘة أو ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻫناك راﺑﻄة ﻣﺒاﴍة ﺑﻦﻴ
املﻮاد وإﻃﻼق املﻠﻮﺛات الﻌﻀﻮﻳة الﺜاﺑﺘة ﻣﻦ املﺼﺪر؛
)ﻫ( اﻻعﺘناء ﺑﺈدارة املنﺸﺄة واعﺘﺎﻤد ﺑراﻣﺞ ﺻﻴاﻧة وﻗاﺋﻴة؛
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 - 1ﻷﻏراض ﻫﺬا املرفﻖ:

ﺑﺬرﺗﻦﻴ ﻣﻦ اﻷوﻛﺴﺠﻦﻴ يف ﺛناﻲﺋ ﺑنﺰو ﺑارا دﻳﻮﻛﺴﻦﻴ ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر ) (PCDDوﺑﺬرة أوﻛﺴﺠﻦﻴ
واﺣﺪة يف ﺛناﻰﺋ ﺑنﺰو فﻴﻮران ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر وﺑراﺑﻂ ﻛرﺑﻮن – ﻛرﺑﻮن يف ﺛناﻲﺋ ﺑنﺰو ﺑارا دﻳﻮﻛﺴﻦﻴ
ﻣﺘﻌﺪد الﻜﻠﻮر والﺘﻲ ﻤﻳﻜﻦ اﺳﺘﺒﺪال ذراﺗﻬا الﻬﻴﺪروﺟﻴنﻴة ﺑﺬرات ﻣﻦ الﻜﻠﻮر ﻗﺪ ﻳﺼﻞ عﺪدﻫا إﱃ
ﻤﺛاﻲﻧ.
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)و( إﺟراء ﺗحﺴﻴنات يف إدارة النﻔاﻳات ﺑﻬﺪف إﻳقاف ﺣرق النﻔاﻳات يف اﻷﻣاﻛﻦ املﻜﺸﻮفة أو الحرق
ﻏﺮﻴ املﺘحﻜﻢ ﺑﻪ ،ﻤﺑا يف ذلﻚ ﺣرق ﻣﺪافﻦ النﻔاﻳات .وعنﺪ النﻈر يف اﻗﱰاﺣات ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣرافﻖ ﺟﺪﻳﺪة
لﻠﺘﺨﻠص ﻣﻦ النﻔاﻳات ،ﻳنﺒﻐﻲ إﻳﻼء اﻻعﺘﺒار لﺒﺪاﺋﻞ ﻣﺜﻞ أﻧﺸﻄة الﺘقﻠﻴﻞ إﱃ أدﻰﻧ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻮلﻴﺪ
النﻔاﻳات الﺒﻠﺪﻳة والﻄﺒﻴة ،ﻤﺑا يف ذلﻚ اﺳﺘﻌادة املﻮارد ،وإعادة اﻻﺳﺘﺨﺪام ،وإعادة الﺘﺪوﻳر ،وفﺼﻞ
النﻔاﻳات ،وﺗﺸﺠﻴﻊ املنﺘﺠات الﺘﻲ ﺗﻮلﺪ ﻧﻔاﻳات أﻗﻞ .وﻳنﺒﻐﻲ يف اﺗﺒاع ﻫﺬا النﻬﺞ ﻣراعاة ﺷﻮاﻏﻞ
الﺼحة الﻌاﻣة ﺑﻌناﻳة؛
)ز( الﺘقﻠﻴﻞ إﱃ أدﻰﻧ ﺣﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎﻤل ﻫﺬه املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ﺑﻮﺻﻔﻬا ﻣﻠﻮﺛات يف املنﺘﺠات؛
)ح( ﺗﺠنﺐ الﻜﻠﻮر اﻷوﱄ أو املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة الﺘﻲ ﺗﻮلﺪ الﻜﻠﻮر اﻷوﱄ لﻠﺘﺒﻴﻴﺾ.

ﺑاء  -أفﻀﻞ الﺘقنﻴات املﺘاﺣة
ﻻ ﻳﻬﺪف ﻣﻔﻬﻮم أفﻀﻞ الﺘقنﻴات املﺘاﺣة إﱃ فرض أي أﺳﻠﻮب ﺑﻌﻴنﻪ أو ﺗﻜنﻮلﻮﺟﻴا ﺑﻌﻴنﻬا ﺑﻞ إﱃ ﻣراعاة
الﺨﺼاﺋص الﺘقنﻴة لﻠﻤنﺸﺄة املﻌنﻴة ،وﻣﻮﻗﻌﻬا الﺠﻐرايف ،والﻈروف الﺒﻴﺌﻴة املحﻠﻴة .وأﺳالﻴﺐ الرﻗاﺑة املﻼﻤﺋة
لﺨﻔﺾ إﻃﻼق املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة املﺪرﺟة يف الﺠﺰء اﻷول واﺣﺪة ﺑﺼﻮرة عاﻣة .وﻳنﺒﻐﻲ عنﺪ الﺒﺖ يف أفﻀﻞ
الﺘقنﻴات املﺘاﺣة ،إﻳﻼء اعﺘﺒار ﺧاص ،عﲆ وﺟﻪ الﻌﻤﻮم أو يف ﺣاﻻت ﻣحﺪدة ،لﻠﻌﻮاﻣﻞ الﺘالﻴة ،دون إﻏﻔال
الﺘﻜالﻴﻒ واملﺰاﻳا املحﺘﻤﻠة ﻷي ﺗﺪﺑﺮﻴ ،واعﺘﺒارات الحﻴﻄة واملنﻊ:

ﺟﻴﻢ  -أفﻀﻞ املﺎﻤرﺳات الﺒﻴﺌﻴة
ﻗﺪ ﻳﻀﻊ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف ﺗﻮﺟﻴﻬات فﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄفﻀﻞ ﻣﺎﻤرﺳة ﺑﻴﺌﻴة.
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)أ( اﻻعﺘﺒارات الﻌاﻣة:
‘ ’1ﻃﺒﻴﻌة ﺣاﻻت اﻹﻃﻼق املﻌنﻴة وآﺛارﻫا وﺣﺠﻤﻬا :وﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳالﻴﺐ ﺗﺒﻌاً لحﺠﻢ املﺼﺪر؛
‘ ’2ﺗﻮارﻳﺦ ﺗﺸﻐﻴﻞ املنﺸﺂت الﺠﺪﻳﺪة أو القاﻤﺋة؛
‘ ’3الﻮﻗﺖ الﻼزم لﻸﺧﺬ ﺑﺄفﻀﻞ ﺗقنﻴة ﻣﺘاﺣة؛
‘ ’4اﺳﺘﻬﻼك املﻮاد الﺨام املﺴﺘﻌﻤﻠة يف الﻌﻤﻠﻴة وﻃﺒﻴﻌة ﻫﺬه املﻮاد وﻣﺪى ﻛﻔاءﺗﻬا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﺳﺘﻬﻼك الﻄاﻗة؛
‘ ’5الحاﺟة إﱃ ﻣنﻊ الﺘﺄﺛﺮﻴ الﻌام لحاﻻت اﻹﻃﻼق أو ﺧﻔﺾ ﻫﺬا الﺘﺄﺛﺮﻴ إﱃ أدﻰﻧ ﺣﺪ ﺑالنﺴﺒة إﱃ
الﺒﻴﺌة وﻣا ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ أﺧﻄار عﻠﻴﻬا؛
‘ ’6ﴐورة ﻣنﻊ وﻗﻮع الحﻮادث واﻹﻗﻼل إﱃ الحﺪ اﻷدﻰﻧ ﻣﻦ ﻧﺘاﺋﺠﻬا ﺑالنﺴﺒة إﱃ الﺒﻴﺌة؛
‘ ’7ﴐورة ﻛﻔالة الﺼحة والﺴﻼﻣة املﻬنﻴﺘﻦﻴ يف أﻣاﻛﻦ الﻌﻤﻞ؛
‘ ’8الﻌﻤﻠﻴات أو املنﺸﺂت أو ﻃرق الﺘﺸﻐﻴﻞ املقارﻧة الﺘﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺠاﺣﻬا ﺑالﺘﺠرﺑة عﲆ ﻧﻄاق ﺻناعﻲ؛
‘ ’9الﻄﻔرات الﺘﻜنﻮلﻮﺟﻴة والﺘﻐﻴﺮﻴات يف املﻌرفة الﻌﻠﻤﻴة والﻔﻬﻢ.

)ب( ﺗﺪاﺑﺮﻴ عاﻣة لﺨﻔﺾ اﻹﻃﻼق :عنﺪ النﻈر يف ﻣقﱰﺣات لﺘﺸﻴﻴﺪ ﻣنﺸﺂت ﺟﺪﻳﺪة أو إﺟراء ﺗﻌﺪﻳﻼت
رﺋﻴﺴﻴة يف ﻣنﺸﺂت ﻗاﻤﺋة ﺗﺴﺘﺨﺪم عﻤﻠﻴات ﺗﻄﻠﻖ ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻣﺪرﺟة يف ﻫﺬا املرفﻖ ،ﻳنﺒﻐﻲ
إعﻄاء اﻷولﻮﻳة لﻌﻤﻠﻴات أو أﺳالﻴﺐ أو ﻣﺎﻤرﺳات ﺑﺪﻳﻠة لﻬا فاﺋﺪة ﻣﺎﻤﺛﻠة ولﻜنﻬا ﺗﺘﻔادى ﺗﻜﻮﻳﻦ
وإﻃﻼق ﻫﺬه املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة .ويف الحاﻻت الﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ فﻴﻬا ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺗﻠﻚ املنﺸﺂت أو إﺟراء
ﺗﻌﺪﻳﻼت رﺋﻴﺴﻴة فﻴﻬا ﻤﻳﻜﻦ أﻳﻀاً ،ﺑاﻹﺿافة إﱃ ﺗﺪاﺑﺮﻴ املنﻊ املﻮﺟﺰة يف الﻔرع ألﻒ ﻣﻦ الﺠﺰء
الﺨاﻣﺲ ،النﻈر يف ﺗﺪاﺑﺮﻴ الﺨﻔﺾ الﺘالﻴة عنﺪ الﺒﺖ يف أفﻀﻞ اﻷﺳالﻴﺐ املﺘاﺣة:
‘ ’1اﺳﺘﺨﺪام ﻃرق ﻣحﺴنة لﺘنﻈﻴﻒ ﻏازات املﺪاﺧﻦ ﻣﺜﻞ الﱰﻣﻴﺪ الحراري والﱰﻣﻴﺪ ﺑالحﻔﺰ أو
اﻷﻛﺴﺪة أو ﺗﺴاﻗﻂ الﻐﺒار أو اﻻدﻣﺼاص؛
‘ ’2ﻣﻌالﺠة املﺨﻠﻔات والنﻔاﻳات وﻣﻴاه الﻔﻀﻼت وﺣﺄﻤة املﺠارﻳر ﻣﺜﻼً ﺑاملﻌالﺠة الحرارﻳة أو ﺑﺠﻌﻠﻬا
ﺧاﻣﻠة أو ﺑﻌﻤﻠﻴات ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻹزالة ﺳﻤﻮﻣﻬا؛
‘ ’3إﺟراء ﺗﻐﻴﺮﻴات يف الﻌﻤﻠﻴات ﺗﺆدي إﱃ ﺧﻔﺾ أو إزالة ﺣاﻻت اﻹﻃﻼق ﻣﺜﻞ الﺘحﻮل إﱃ ﻧﻈﻢ
ﻣﻐﻠقة؛
‘ ’4ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺼاﻣﻴﻢ الﻌﻤﻠﻴات لﺘحﺴﻦﻴ اﻻﺣﱰاق وﻣنﻊ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﺬه املﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻣﻦ ﺧﻼل
الﺘحﻜﻢ يف القﻴاﺳات ﻣﺜﻞ درﺟة ﺣرارة الﱰﻣﻴﺪ أو ﻣﺪة الﺒقاء يف الﺠﻮ.
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املرفﻖ دال املﻌﻠﻮﻣات املﻄﻠﻮﺑة وﻣﻌاﻳﺮﻴ الﻔرز

 - 1ﻳحﺪد أي ﻃرف ﻳقﺪم اﻗﱰاﺣاً ﺑﺈدراج أي ﻣادة ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة يف املرفقات ألﻒ و/أو ﺑاء و/أو ﺟﻴﻢ املادة
الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة عﲆ النحﻮ الﻮارد وﺻﻔﻪ يف الﻔقرة الﻔرعﻴة )أ( وأن ﻳﻮفر فﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻤﺑﻌاﻳﺮﻴ الﻔرز املﺒﻴنة
يف الﻔقرات الﻔرعﻴة ﻣﻦ )ب( إﱃ )ﻫ( ،املﻌﻠﻮﻣات عﻦ املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة وﻧﻮاﺗﺠﻬا الﺘحﻮﻳﻠﻴة إن ﻛاﻧﺖ
ذات ﺻﻠة:
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)أ( ﻫﻮﻳة املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة:
‘ ’1أﺳﺎﻤؤﻫـا ﻤﺑـا فـﻲ ذلﻚ اﺳﻤﻬا الﺘﺠـاري أو أﺳﺎﻤؤﻫا الﺘﺠارﻳة وﻣرادفاﺗﻪ أو ﻣرادفاﺗﻬا ،ورﻗﻤﻬا يف
ﺳﺠﻞ داﺋرة الﺨﺪﻣات الﺘاﺑﻌة ملﺠﻠة املﺴﺘﺨﻠﺼات الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة) ،(CASواﺳﻤﻬا يف اﻻﺗحاد الﺪوﱄ
لﻠﻜﻴﻤﻴاء الﺒحﺘة والﺘﻄﺒﻴقﻴة)(IUPAC؛
‘ ’2وﺑنﻴﺘﻬا ،ﻤﺑا يف ذلﻚ ﺗحﺪﻳﺪ اﻻﻳﺴﻮﻣرات ،إذا ﻛان ﻣناﺳﺒاً ،وﺑنﻴة فﺌﺘﻬا الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة.
)ب( ﺛﺒاﺗﻬا:
‘ ’1اﻷدلة الﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ أن الﻌﻤر النﺼﻔﻲ لﻠﺎﻤدة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة يف املاء ﻳﺰﻳﺪ عﲆ ﺷﻬرﻳﻦ ،أو أن عﻤرﻫا
النﺼﻔﻲ يف الﱰﺑة ﻳﺰﻳﺪ عﲆ ﺳﺘة أﺷﻬر ،أو أن عﻤرﻫا النﺼﻔﻲ يف الﱰﺳﺒات ﻳﺰﻳﺪ عﲆ ﺳﺘة أﺷﻬر؛
‘ ’2أو اﻷدلة عﲆ أن املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ﺗﺘﺴﻢ ،ﺧﻼف ذلﻚ ،ﺑقﺪر ٍ
ﻛاف ﻣﻦ الﺜﺒات ﻳﱪر اعﺘﺒارﻫا
ﺿﻤﻦ ﻧﻄاق ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة؛
)ج( ﺗراﻛﻤﻬا اﻷﺣﻴاﻲﺋ:
اﻣﻞ الﱰاﻛﻢ اﻷﺣﻴاﻲﺋ ) (BAFيف اﻷﻧﻮاع
اﻣﻞ الﱰﻛﻴﺰ اﻷﺣﻴاﻲﺋ) (BCFأو ُﻣ َﻌ ْ
‘ ’1الﺪلﻴﻞ عﲆ أن ُﻣ َﻌ ْ
املاﺋﻴة لﻠﺎﻤدة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻳﺰﻳﺪ عﲆ  5 000أو أن الﺘﺨﻄﻴﻂ املنحنﻲ ،يف ﺣال عﺪم ﺗﻮفر ﺑﻴاﻧات
عﻦ ﻫﺬﻳﻦ املﻌاﻣﻠﻦﻴ ،ﻳﺰﻳﺪ عﲆ 5؛
‘ ’2أو الﺪلﻴﻞ عﲆ أن املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ﺗنﻄﻮي عﲆ دواع أﺧرى لﻠقﻠﻖ ،ﻣﺜﻞ ارﺗﻔاع الﱰاﻛﻢ اﻷﺣﻴاﻲﺋ
يف اﻷﻧﻮاع اﻷﺧرى أو ارﺗﻔاع الﺴﻤﻴة أو الﺴﻤﻴة اﻹﻳﻜﻮلﻮﺟﻴة؛
‘ ’3أو أن ﺑﻴاﻧات الرﺻﺪ الﺨاﺻة ﺑاملنﻄقة وﺣﻴﻮاﻧاﺗﻬا ﺗﺪل عﲆ أن إﻣﻜاﻧﻴة الﱰاﻛﻢ اﻷﺣﻴاﻲﺋ لﻠﺎﻤدة
الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻛافﻴة لﺘﱪﻳر اعﺘﺒارﻫا ﺿﻤﻦ ﻧﻄاق ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة.
)د( اﺣﺘﺎﻤل اﻧﺘقالﻬا الﺒﻴﺌﻲ ﺑﻌﻴﺪ املﺪى:
‘ ’1ﻣﺴﺘﻮﻳات ﻣقﻴﺴة لﻠﺎﻤدة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة الﺘﻲ ﻤﻳﻜﻦ أن ﺗﺜﺮﻴ القﻠﻖ ،يف ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻌﻴﺪة عﻦ ﻣﺼادر
إﻃﻼق املادة؛
‘ ’2أو ﺑﻴاﻧات الرﺻﺪ الﺘﻲ ﺗﺪل عﲆ أن اﻻﻧﺘقال الﺒﻴﺌﻲ ﺑﻌﻴﺪ املﺪى لﻠﺎﻤدة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة املﻌنﻴة ،ﻣﻊ
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إﻣﻜاﻧﻴة اﻻﻧﺘقال إﱃ ﺑﻴﺌة ﻣﺴﺘقﺒﻠﻴة،ﻤﻳﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺪث عﻦ ﻃرﻳﻖ الﻬﻮاء أو املاء أو اﻷﻧﻮاع املﻬاﺟرة؛
‘ ’3أو الﺨﻮاص املﺘﻌﻠقة ﺑاملﺼﺮﻴ الﺒﻴﺌﻲ و/أو النﺘاﺋﺞ النﻤﻮذﺟﻴة الﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ أن املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
ﺗنﻄﻮي عﲆ اﺣﺘﺎﻤل اﻧﺘقال ﺑﻴﺌﻲ ﺑﻌﻴﺪ املﺪى عﻦ ﻃرﻳﻖ الﻬﻮاء أو املاء أو اﻷﻧﻮاع املﻬاﺟرة ،ﻣﻊ إﻣﻜاﻧﻴة
اﻻﻧﺘقال إﱃ ﺑﻴﺌة ﻣﺴﺘقﺒﻠﻴة يف ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻌﻴﺪة عﻦ ﻣﺼادر إﻃﻼق املادة .وﺑالنﺴﺒة ﻷي ﻣادة ﻛﻴﻤﻴاﺋﻴة ﻛﺜﺮﻴة
اﻻرﺗحال عﻦ ﻃرﻳﻖ الﻬﻮاء ،ﻳنﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن عﻤرﻫا النﺼﻔﻲ يف الﻬﻮاء أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻦﻴ؛
)ﻫ( آﺛارﻫا الﻀارة:
‘ ’1اﻷدلة عﲆ اﻵﺛار الﻀارة عﲆ الﺼحة الﺒﴩﻳة أو عﲆ الﺒﻴﺌة الﺘﻲ ﺗﱪر اعﺘﺒار املادة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة
داﺧﻞ ﻧﻄاق ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة؛
‘ ’2أو ﺑﻴاﻧات الﺴﻤﻴة أو الﺴﻤﻴة اﻹﻳﻜﻮلﻮﺟﻴة الﺘﻲ ﺗﺒﻦﻴ اﺣﺘﺎﻤل وﻗﻮع الﴬر عﲆ ﺻحة الﺒﴩ
أو الﺒﻴﺌة.
 - 2ﻳقﺪم الﻄرف املقﱰح ﺑﻴاﻧاً ﺑاﻷﺳﺒاب الﺪاعﻴة لﻠقﻠﻖ ،ﻤﺑا فﻴﻬا ،إن أﻣﻜﻦ ،إﺟراء ﻣقارﻧة لﺒﻴاﻧات الﺴﻤﻴة أو
الﺴﻤﻴة اﻹﻳﻜﻮلﻮﺟﻴة ﻣﻊ املﺴﺘﻮﻳات املﻜﺘﺸﻔة أو املﺘنﺒﺄ ﺑﻬا لﻠﺎﻤدة الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة ،الناﺗﺠة عﻦ أو املﺘﻮﻗﻌة
ﻣﻦ اﻻﻧﺘقال الﺒﻴﺌﻲ ﺑﻌﻴﺪ املﺪى ،وﺑﻴان ﻗﺼﺮﻴ ﻳﺒﻦﻴ الحاﺟة إﱃ الرﻗاﺑة عﲆ ﻣﺴﺘﻮى عاملﻲ.
 - 3ﻳﻮفر الﻄرف املقﱰح ،ﻗﺪر اﻹﻣﻜان وﻣﻊ أﺧﺬ ﻗﺪراﺗﻪ يف اﻻعﺘﺒار ،ﻣﻌﻠﻮﻣات إﺿافﻴة دعﺎﻤً لﻠنﻈر يف
اﻻﻗﱰاح املﺸار إلﻴﻪ يف الﻔقرة  6ﻣﻦ املادة  .8وعنﺪ وﺿﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح ،ﻳﺠﻮز لﻠﻄرف املﻌنﻲ أن
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ الﺨﱪات الﺘقنﻴة ﻣﻦ أي ﻣﺼﺪر.

املرفﻖ ﻫاء املﻌﻠﻮﻣات املﻄﻠﻮﺑة ﻹعــﺪاد ﺑﻴان
املﺨاﻃر

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

ﻳنﺒﻐﻲ إﺟراء ﺗقﻴﻴﻢ لﺘﺪاﺑﺮﻴ الرﻗاﺑة املﻤﻜنة ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ الﺨﻴارات املﺘﻌﻠقة ﺑاملﻮاد الﻜﻴﻤﻴاﺋﻴة الﺘﻲ
ﻳﺠري النﻈر يف إدراﺟﻬا يف ﻫﺬه اﻻﺗﻔاﻗﻴة ،ﻤﺑا يف ذلﻚ إدارة ﺗﻠﻚ املﻮاد والﺘﺨﻠص ﻣنﻬا .ولﻬﺬا الﻐرض،
ﻳنﺒﻐﻲ ﺗﻮفﺮﻴ ﻣﻌﻠﻮﻣات ذات ﺻﻠة ﺑاﻻعﺘﺒارات اﻻﺟﺘﺎﻤعﻴة – اﻻﻗﺘﺼادﻳة املقﱰﻧة ﺑﺘﺪاﺑﺮﻴ الرﻗاﺑة ،لﻲﻜ ﻳﺘﺴنﻰ
ملﺆﻤﺗر اﻷﻃراف اﺗﺨاذ ﻗرار ﺑﺸﺄﻧﻬا .وﻳنﺒﻐﻲ أن ﺗﱪز ﺗﻠﻚ املﻌﻠﻮﻣات عﲆ النحﻮ الﻮاﺟﺐ اﺧﺘﻼف القﺪرات
والﻈروف لﺪى اﻷﻃراف ،وأن ﺗﺘﻀﻤﻦ دراﺳة لقاﻤﺋة الﺒنﻮد اﻹرﺷادﻳة الﺘالﻴة:
)أ( ﻛﻔاءة وفﻌالﻴة ﺗﺪاﺑﺮﻴ الرﻗاﺑة املحﺘﻤﻠة يف ﺗحقﻴﻖ اﻷﻫﺪاف املﺘﻌﻠقة ﺑﺘقﻠﻴﻞ املﺨاﻃر:
‘ ’1الﺠﺪوى الﺘقنﻴة؛
‘ ’2والﺘﻜالﻴﻒ ،ﻤﺑا يف ذلﻚ الﺘﻜالﻴﻒ الﺒﻴﺌﻴة والﺼحﻴة؛
)ب( والﺒﺪاﺋﻞ )املنﺘﺠات والﻌﻤﻠﻴات(:
‘ ’1الﺠﺪوى الﺘقنﻴة؛
‘ ’2والﺘﻜالﻴﻒ ،ﻤﺑا يف ذلﻚ الﺘﻜالﻴﻒ الﺒﻴﺌﻴة والﺼحﻴة؛
‘ ’3والﻜﻔاءة؛
‘ ’4واملﺨاﻃر؛
‘ ’5والﺘﻮافر؛
‘ ’6ﺳﻬﻮلة اﻻﺳﺘﻌﺎﻤل؛
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)ج( واﻵﺛار اﻹﻳﺠاﺑﻴة و/أو الﺴﻠﺒﻴة الﻮاﻗﻌة عﲆ املﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺟراء ﺗنﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﺮﻴ الرﻗاﺑة املحﺘﻤﻠة:
‘ ’1الﺼحة ﻤﺑا فﻴﻬا الﺼحة الﻌاﻣة والﺼحة الﺒﻴﺌﻴة والﺼحة املﻬنﻴة؛
‘ ’2والﺰراعة ،ﻤﺑا فﻴﻬا ﺗرﺑﻴة اﻷﻧﻮاع املاﺋﻴة ،والحراﺟة؛
‘ ’3وﻧﺒاﺗات املنﻄقة وﺣﻴﻮاﻧاﺗﻬا )الﺘنﻮع اﻷﺣﻴاﻲﺋ(؛
‘ ’4والﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼادﻳة؛
‘ ’5والﺘحرك ﻧحﻮ ﺗنﻤﻴة ﻣﺴﺘﺪاﻣة؛
‘ ’6والﺘﻜالﻴﻒ اﻻﺟﺘﺎﻤعﻴة؛
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)د( والنﻔاﻳات واﻵﺛار الناﺟﻤة عﻦ الﺘﺨﻠص ﻣنﻬا )ﺧﺼﻮﺻاً املﺨﺰوﻧات الﻌﺘﻴقة ﻣﻦ ﻣﺒﻴﺪات اﻵفات
وﺗنﻈﻴﻒ املﻮاﻗﻊ املﻠﻮﺛة(:
‘ ’1الﺠﺪوى الﺘقنﻴة؛
‘ ’2والﺘﻜﻠﻔة؛
)ﻫ( وﺳﻬﻮلة الﻮﺻﻮل إﱃ املﻌﻠﻮﻣات والﺘﺜقﻴﻒ الﻌام؛
)و( وﺣالة الرﻗاﺑة والقﺪرة عﲆ الرﺻﺪ؛
)ز( وأي ﺗﺪاﺑﺮﻴ رﻗاﺑة ﻣﺘﺨﺬة عﲆ الﺼﻌﻴﺪ الﻮﻃنﻲ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻤﺑا يف ذلﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣات عﻦ الﺒﺪاﺋﻞ
وﻏﺮﻴﻫا ﻣﻦ املﻌﻠﻮﻣات ذات الﺼﻠة ﺑﺈدارة املﺨاﻃر.

املرفﻖ زاي إﺟـــــراءات الﺘحﻜﻴﻢ وإﺟــــراءات
الــﺘــﻮفــﻴــﻖ لــﺘــﺴــﻮﻳــة املــنــازعــات
)ﻣقرر اﺗﻔاﻗﻴة اﺳﺘﻜﻬﻮﻢﻟ  2/1 -الﺼادر عﻦ ﻣﺆﻤﺗر اﻷﻃراف(

الﺠﺰء اﻷول :إﺟراءات الﺘحﻜﻴﻢ
ﺗﻜﻮن إﺟراءات الﺘحﻜﻴﻢ ﻷﻏراض الﻔقرة ) 2أ( ﻣﻦ املادة  18ﻣﻦ اﻻﺗﻔاﻗﻴة عﲆ النحﻮ الﺘاﱄ:

املادة 1
 - 1ﻳﺠﻮز ﻷي ﻃرف يف اﻻﺗﻔاﻗﻴة أن ﻳحرك الﻠﺠﻮء إﱃ الﺘحﻜﻴﻢ وفقاً لﻠﺎﻤدة  18ﻣﻦ اﻻﺗﻔاﻗﻴة ﺑﺈﺧﻄار ﻛﺘاﻲﺑ
ﻳﻮﺟﻬﻪ إﱃ الﻄرف اﻵﺧر يف النﺰاع .وﻳﺼاﺣﺐ اﻹﺧﻄار ﺑﻴان ﺑاﻻدعاء ﻣﺸﻔﻮعاً ﺑﺄﻳة وﺛاﺋﻖ داعﻤة وﻳﺒﻦﻴ
ﻣﻮﺿﻮع الﺘحﻜﻴﻢ وﻳﺸﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﺧاﺻة ﻣﻮاد اﻻﺗﻔاﻗﻴة الﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﺗﻔﺴﺮﻴﻫا وﺗﻄﺒﻴقﻬا ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻼف.
 - 2ﻳﺨﻄر الﻄرف املﺪعﻲ اﻷﻣاﻧة ﺑﺄن الﻄرفﻦﻴ ﻳحﻴﻼن ﻧﺰاعاً إﱃ الﺘحﻜﻴﻢ عﻤﻼً ﺑاملادة  .18وﻳﻜﻮن اﻹﺧﻄار
ﻣﺼحﻮﺑاً ﺑاﻹﺧﻄار الﻜﺘاﻲﺑ الﺼادر عﻦ الﻄرف املﺪعﻲ وﺑﻴان اﻻدعاء والﻮﺛاﺋﻖ الﺪاعﻤة املﺸار إلﻴﻬا يف
الﻔقرة  1أعﻼه .وﺗحﻴﻞ اﻷﻣاﻧة املﻌﻠﻮﻣات الﺘﻲ ﺗﺘﻠقاﻫا عﲆ ﻫﺬا النحﻮ إﱃ ﻛﻞ اﻷﻃراف.

املادة 2
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 - 1إذا ﻤﺗﺖ إﺣالة النﺰاع إﱃ الﺘحﻜﻴﻢ وفقاً لﻠﻔقرة  1أعﻼه ،ﻳﺘﻢ إﻧﺸاء ﻫﻴﺌة ﺗحﻜﻴﻢ ﺗﺘﺄلﻒ ﻣﻦ ﺛﻼﺛة أعﻀاء.
 - 2ﻳﻌﻦﻴ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃريف النﺰاع ﻣحﻜﺎﻤً واﺣﺪا ً ،وﻳُﺴﻤﻰ املحﻜﱢﺎﻤن املﻌﻴنان عﲆ ﻫﺬا النحﻮ ،ﺑاﻻﺗﻔاق املﺸﱰك،
املحﻜﱢﻢ الﺜالﺚ الﺬي ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ الﻬﻴﺌة .وﻻ ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ ﻣﻦ رعاﻳا أي ﻣﻦ الﻄرفﻦﻴ يف
النﺰاع أو ﻳﻜﻮن ﻣﻜان إﻗاﻣﺘﻪ املﻌﺘاد يف إﻗﻠﻴﻢ أﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ الﻄرفﻦﻴ .وﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻇﻔاً لﺪى أي ﻣنﻬﺎﻤ أو
ﻗﺪ ﺗناول القﻀﻴة ﺑﺄي ﺻﻔة أﺧرى.
 - 3يف املنازعات ﺑﻦﻴ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﻃرفﻦﻴ ﺗﻌﻦﻴ اﻷﻃراف الﺘﻲ لﻬا ﻧﻔﺲ املﺼﻠحة ،ﺑاﻻﺗﻔاق املﺸﱰك ،ﻣحﻜﺎﻤً
واﺣﺪا ً.
 - 4ﻳﺘﻢ ﻣﻞء أي ﺷاﻏر ﺑالﻄرﻳقة املنﺼﻮص عﻠﻴﻬا لﻠﺘﻌﻴﻦﻴ اﻷوﱄ.
 - 5إذا ﻢﻟ ﻳﺘﻔﻖ الﻄرفان عﲆ ﻣﻮﺿﻮع النﺰاع ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻦﻴ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ ،ﺗﺘﻮﱃ ﻫﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ
ﺗحﺪﻳﺪ املﻮﺿﻮع.
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املادة 3

املادة 9

ﻌﻦﻴ أﺣﺪ الﻄرفﻦﻴ يف النﺰاع ﻣحﻜﺎﻤً يف ﻏﻀﻮن ﺷﻬرﻳﻦ ﻣﻦ الﺘارﻳﺦ الﺬي ﻳﺘﺴﻠﻢ فﻴﻪ الﻄرف
 - 1إذا ﻢﻟ ﻳُ ﱢ
امل ُﺪعﻰ عﻠﻴﻪ اﻹﺧﻄار ﺑالﺘحﻜﻴﻢ ،ﺟاز لﻠﻄرف اﻵﺧر أن ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺬلﻚ اﻷﻣﻦﻴ الﻌام لﻸﻣﻢ املﺘحﺪة ،الﺬي
ﻳقﻮم ﺑﺬلﻚ الﺘﻌﻴﻦﻴ يف ﻏﻀﻮن فﱰة ﺷﻬرﻳﻦ آﺧرﻳﻦ.
 - 2إذا ﻢﻟ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻦﻴ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ يف ﻏﻀﻮن ﺷﻬرﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻦﻴ املحﻜﻢ الﺜاﻲﻧ ،ﻗام اﻷﻣﻦﻴ الﻌام لﻸﻣﻢ
املﺘحﺪة ،ﺑناء عﲆ ﻃﻠﺐ أي ﻣﻦ الﻄرفﻦﻴ ،ﺑﺘﻌﻴﻦﻴ الرﺋﻴﺲ يف ﻏﻀﻮن فﱰة ﺷﻬرﻳﻦ آﺧرﻳﻦ.

ﺗﺘحﻤﻞ اﻷﻃراف يف النﺰاع ﺗﻜالﻴﻒ ﻫﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ ﺑحﺼص ﻣﺘﺴاوﻳة ﻣا ﻢﻟ ﺗقرر ﻫﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ ﻏﺮﻴ
ذلﻚ ﺑﺴﺒﺐ الﻈروف الﺨاﺻة لﻠقﻀﻴة .وﺗحﺘﻔﻆ ﻫﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ ﺑﺴﺠﻞ ﺑﻜﻞ ﺗﻜالﻴﻔﻬا وﺗقﺪم ﺑﻴاﻧاً ﻧﻬاﺋﻴاً
ﺑﻬا إﱃ اﻷﻃراف.

املادة 4
ﺗﺼﺪر ﻫﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ ﻗراراﺗﻬا وفقاً ﻷﺣﻜام اﻻﺗﻔاﻗﻴة والقاﻧﻮن الﺪوﱄ.

املادة 5
ﺗقرر ﻫﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ ﻧﻈاﻣﻬا الﺪاﺧﲇ الﺨاص ﺑﻬا ،ﻣا ﻢﻟ ﻳﺘﻔﻖ الﻄرفان يف النﺰاع عﲆ ﺧﻼف ذلﻚ.

املادة 6
لﻬﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ أن ﺗﺸﺮﻴ ،ﺑناء عﲆ ﻃﻠﺐ أي ﻣﻦ الﻄرفﻦﻴ ،إﱃ ﺗﺪاﺑﺮﻴ الحﺎﻤﻳة الﻼزﻣة عﲆ أﺳاس ﻣﺆﻗﺖ.

املادة 7
ﻳﻌﻤﻞ ﻃرفا النﺰاع عﲆ ﺗﻴﺴﺮﻴ عﻤﻞ ﻫﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ ،وﻳقﻮﻣان ،ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻦﻴ ﺑﺼﻮرة ﺧاﺻة ﻛﻞ الﻮﺳاﺋﻞ
املﺘاﺣة لﻬﺎﻤ ،ﻤﺑا ﻳﲇ:
)أ( ﺗﺰوﻳﺪﻫا ﺑﻜﻞ الﻮﺛاﺋﻖ واملﻌﻠﻮﻣات والﺘﺴﻬﻴﻼت ذات الﺼﻠة؛
)ب( وﻤﺗﻜﻴنﻬا ،عنﺪ الﴬورة ،ﻣﻦ اﺳﺘﺪعاء الﺸﻬﻮد والﺨﱪاء وﺗﻠقﻲ إفاداﺗﻬﻢ.

املادة 8

ﻳﺠﻮز لﻠﻄرف يف اﻻﺗﻔاﻗﻴة الﺬي لﻪ ﻣﺼﻠحة ذات ﻃاﺑﻊ ﻗاﻧﻮﻲﻧ يف ﻣﻮﺿﻮع النﺰاع ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛر ﺑالقرار يف
القﻀﻴة أن ﻳﺘﺪﺧﻞ يف الﺪعﻮى ﻤﺑﻮافقة ﻫﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ.

املادة 11
ﻳﺠﻮز لﻬﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ أن ﺗنﻈر وﺗﺒﺖ يف ادعاءات ﻣﻀادة ﻧاﺷﺌة ﻣﺒاﴍة عﻦ ﻣﻮﺿﻮع النﺰاع.

املادة 12
ﺗ ُﺘﺨﺬ ﻗرارات ﻫﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ ﺑﺸﺄن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﺟراءات والﺠﻮﻫر ﺑﺄﻏﻠﺒﻴة أﺻﻮات أعﻀاﺋﻬا.

املادة 13
 - 1يف ﺣالة عﺪم ﻣﺜﻮل أﺣﺪ ﻃريف النﺰاع أﻣام ﻫﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ أو عﺪم دفاعﻪ عﻦ ﻗﻀﻴﺘﻪ ،ﻳﺠﻮز لﻠﻄرف اﻵﺧر
أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ ﻣﻮاﺻﻠة النﻈر يف القﻀﻴة وإﺻﺪار ﺣﻜﻤﻬا .وﻻ ﻳﺸﻜﻞ عﺪم ﻣﺜﻮل أي ﻃرف
أو عﺪم ﻗﻴاﻣﻪ ﺑالﺪفاع عﻦ ﻗﻀﻴﺘﻪ عاﺋقاً أﻣام اﺳﺘﻤرار القﻀﻴة.
 - 2ﻳﺠﺐ أن ﺗقﺘنﻊ ﻫﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ ،ﻗﺒﻞ إﺻﺪار ﻗرارﻫا النﻬاﻲﺋ ،أن لﻼدعاء أﺳاﺳاً ﻣﺘﻴناً يف الﻮاﻗﻊ والقاﻧﻮن.

املادة 14
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ﺗ ُﺼﺪر ﻫﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ ﻗرارﻫا النﻬاﻲﺋ يف ﻏﻀﻮن ﺧﻤﺴة أﺷﻬر ﻣﻦ الﺘارﻳﺦ الﺬي ﻳﻜﺘﻤﻞ فﻴﻪ إﻧﺸاؤﻫا ،ﻣا
ﻢﻟ ﺗﺠﺪ أن ﻣﻦ الﴬوري ﻤﺗﺪﻳﺪ الﻔﱰة املحﺪدة ملﺪة أﻗﺼاﻫا ﺧﻤﺴة أﺷﻬر أﺧرى.
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ﻳقﻊ عﲆ الﻄرفﻦﻴ واملحﻜﻤﻦﻴ الﺘﺰام ﺑحﺎﻤﻳة ﴎﻳة أي ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻳﺘﻠقﻮﻧﻬا ﺑﴪﻳة أﺛناء أعﺎﻤل ﻫﻴﺌة
الﺘحﻜﻴﻢ.

املادة 10
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املادة 15

املادة 3

ﻳقﺘﴫ القرار النﻬاﻲﺋ لﻬﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ عﲆ ﻣﻮﺿﻮع النﺰاع وﻳﺬﻛر اﻷﺳﺒاب الﺘﻲ اﺳﺘنﺪ إلﻴﻬا .وﻳﺘﻀﻤﻦ
القرار أﺳﺎﻤء اﻷعﻀاء الﺬﻳﻦ ﺷارﻛﻮا يف إﺻﺪار القرار النﻬاﻲﺋ وﺗارﻳﺨﻪ .وﻷي عﻀﻮ يف ﻫﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ أن ﻳرفﻖ
ﺑالقرار النﻬاﻲﺋ رأﻳاً ﻣﺴﺘقﻼً أو ﻣﺨالﻔاً.

إذا ﻢﻟ ﻳقﻢ الﻄرفان ﺑﺄﻳة ﺗﻌﻴﻴنات ﺧﻼل ﺷﻬرﻳﻦ ﻣﻦ ﺗارﻳﺦ ﺗﻠقﻲ اﻷﻣاﻧة الﻄﻠﺐ الﻜﺘاﻲﺑ املﺸار إلﻴﻪ يف
املادة  ،1ﻗام اﻷﻣﻦﻴ الﻌام لﻸﻣﻢ املﺘحﺪة ،ﺑناء عﲆ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ أﺣﺪ الﻄرفﻦﻴ ،ﺑﺘﻌﻴﻴنﻬﻢ ﺧﻼل ﺷﻬرﻳﻦ آﺧرﻳﻦ.

املادة 16

إذا ﻢﻟ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴار رﺋﻴﺲ لﻠﺠنة الﺘﻮفﻴﻖ ﺧﻼل ﺷﻬرﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻦﻴ الﻌﻀﻮ الﺜاﻲﻧ ﻣﻦ أعﻀاء الﻠﺠنة ،ﻳقﻮم
اﻷﻣﻦﻴ الﻌام لﻸﻣﻢ املﺘحﺪة ،ﺑناء عﲆ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ أﺣﺪ الﻄرفﻦﻴ ،ﺑﺘﻌﻴﻦﻴ رﺋﻴﺲ ﺧﻼل فﱰة ﺷﻬرﻳﻦ آﺧرﻳﻦ.

ﻳﻜﻮن الحﻜﻢ ﻣﻠﺰﻣاً ﻷﻃراف النﺰاع وﻳﻜﻮن ﺗﻔﺴﺮﻴ اﻻﺗﻔاﻗﻴة املقﺪم ﻣﻦ الحﻜﻢ أﻳﻀاً ﻣﻠﺰﻣاً ﻷي ﻃرف
ﻳﺘﺪﺧﻞ يف الﺪعﻮى ﻤﺑﻮﺟﺐ املادة  10أعﻼه ،ﺑقﺪر اﺗﺼالﻪ ﺑاملﺴاﺋﻞ الﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ فﻴﻬا ﻫﺬا الﻄرف .وﻳﻜﻮن
الحﻜﻢ ﻏﺮﻴ ﻗاﺑﻞ لﻼﺳﺘﺌناف ﻣا ﻢﻟ ﺗﻜﻦ أﻃراف النﺰاع ﻗﺪ اﺗﻔقﺖ ﻣﺴﺒقاً عﲆ إﺟراء اﺳﺘﺌنايف.

املادة 5

املادة 17

 - 1ﺗقرر لﺠنة الﺘﻮفﻴﻖ ﻧﻈاﻣﻬا الﺪاﺧﲇ ،ﻣا ﻢﻟ ﻳﺘﻔﻖ الﻄرفان يف النﺰاع عﲆ ﺧﻼف ذلﻚ.

ﻷي ﻣﻦ اﻷﻃراف املﻠﺰﻣة ﺑالقرار النﻬاﻲﺋ وفقاً لﻠﺎﻤدة  16أعﻼه ،يف ﺣالة ﻧﺸﻮء أي ﺧﻼف ﺑﻴنﻬا ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻔﺴﺮﻴ القرار النﻬاﻲﺋ أو ﻃرﻳقة ﺗنﻔﻴﺬه ،أن ﻳحﻴﻠﻪ إﱃ ﻫﻴﺌة الﺘحﻜﻴﻢ الﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻪ.

 - 2ﻳقﻊ عﲆ الﻄرفﻦﻴ وعﲆ أعﻀاء الﻠﺠنة الﺘﺰام ﺑحﺎﻤﻳة ﴎﻳة أﻳة ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻳﺘﻠقﻮﻧﻬا ﺑﴪﻳة ﺧﻼل
إﺟراءات الﻠﺠنة.

الﺠﺰء الﺜاﻲﻧ :إﺟراءات الﺘﻮفﻴﻖ
وﺗﻜﻮن إﺟراءات الﺘﻮفﻴﻖ ﻷﻏراض الﻔقرة  6ﻣﻦ املادة  18ﻣﻦ اﻻﺗﻔاﻗﻴة عﲆ النحﻮ الﺘاﱄ:

املادة 1
 - 1ﻳﻮﺟﻪ أي ﻃرف يف ﻧﺰاع ﻃﻠﺒاً ﺑﺸﺄن إﻧﺸاء لﺠنة لﻠﺘﻮفﻴﻖ ﺗﺒﻌاً لﻠﻔقرة  6ﻣﻦ املادة  ،18إﱃ اﻷﻣاﻧة ﻛﺘاﺑة.
وﺗقﻮم اﻷﻣاﻧة ﺑﻌﺪﺋﺬ ﺑﺈﺑﻼغ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃراف يف اﻻﺗﻔاﻗﻴة ﺑﺬلﻚ.
 - 2ﺗﺘﺄلﻒ لﺠنة الﺘﻮفﻴﻖ ﻣﻦ ﺛﻼﺛة أعﻀاء ﻳﻌﻦﻴ ﻛﻞ ﻃرف ﻣﻌنﻲ عﻀﻮا ً ،وﻳَﺨﺘار ﻫﺆﻻء اﻷعﻀاء ﻣﺠﺘﻤﻌﻦﻴ
رﺋﻴﺴاً لﻠﺠنة ،ﻣا ﻢﻟ ﻳﺘﻔﻖ الﻄرفان عﲆ ﺧﻼف ذلﻚ.
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املادة 2
يف ﺣالة املنازعات ﺑﻦﻴ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﻃرفﻦﻴ ،ﺗﻌﻦﻴ اﻷﻃراف الﺘﻲ لﻬا ﻧﻔﺲ املﺼﻠحة عﻀﻮﻳﺘﻬا يف الﻠﺠنة
ﺑاﻻﺗﻔاق املﺸﱰك.

املادة 6
ﺗﺘﺨﺬ لﺠنة الﺘﻮفﻴﻖ ﻗراراﺗﻬا ﺑﺄﻏﻠﺒﻴة أﺻﻮات أعﻀاﺋﻬا.

املادة 7
ﺗقﺪم لﺠنة الﺘﻮفﻴﻖ ﺗقرﻳرا ً ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺻﻴات لﺘﺴﻮﻳة النﺰاع يف ﻏﻀﻮن  12ﺷﻬرا ً ﻣﻦ ﺗارﻳﺦ إﻧﺸاﺋﻬا،
ﻳنﻈر فﻴﻪ الﻄرفان ﺑحﺴﻦ ﻧﻴة.

املادة 8
ﺗﺒﺖ الﻠﺠنة يف أي ﺧﻼف ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻤﺑا إذا ﻛان لﺪى لﺠنة الﺘﻮفﻴﻖ اﻻﺧﺘﺼاص لﻠنﻈر يف ﻣﺴﺄلة أﺣﻴﻠﺖ
إلﻴﻬا.

املادة 9
ﻳﺘحﻤﻞ ﻃرفا النﺰاع ﺗﻜالﻴﻒ لﺠنة الﺘﻮفﻴﻖ ﺑحﺼص ﻳﺘﻔقان عﻠﻴﻬا .وﺗحﺘﻔﻆ الﻠﺠنة ﺑﺴﺠﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ
ﺗﻜالﻴﻔﻬا وﺗقﺪم ﺑﻴاﻧاً ﻧﻬاﺋﻴاً ﺑﺬلﻚ إﱃ الﻄرفﻦﻴ.
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املادة 4
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