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البند ( 1أ) ’ ‘1من جدول األعمال املؤقت
المسائل المتصلة بتنفيذ االتفاقية :تدابير
لخفض اإلطالقات من اإلنتاج واالستخدام
المقصودين ،أو القضاء عليها :مادة الـ دي
دي تي

تقييم الحاجة المستمرة لمادة الـ ـ دي دي تي لمكافحة ناقالت األمراض والترويج للحلول
البديلة لمادة الـ دي دي تي
مذكرة من األمانة
أوالا  -المقدمة
 - 5تنص الفقرة  6يف اجلزء الثاين من املرفق باء باتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة على أنه
ابتداء من أول مؤمتر لألطراف ،وعلى األقل مرة كل ثالث سنوات بعد ذلك ،يقوم مؤمتر األطراف ،بالتشاور مع
منظمة الصحة العاملية ،بتقييم استمرار احلاجة إىل مادة الـ دي دي يت ملكافحة ناقالت األمراض استنادا إىل
املعلومات العلمية والفنية والبيئية واالقتصادية املتاحة.
 - 1ويف ووء انعقاد االجتماعات العادية ملؤمتر األطراف مرة كل سنتني ،فقد قرر مؤمتر األطراف يف
اجتماعه الثالث ،على النحو املبني يف الفقرة  1من العملية املنقحة املتعلقة بإعداد تقارير وعمليات تقييم وتقدير
عن مادة الـ دي دي يت الواردة يف املرفق األول باملقرر ا س ،1/3-إجراء تقييم بشأن احلاجة املستمرة إىل مادة
الـ ـ دي دي يت ملكافحة ناقالت األمراض خالل كل اجتماع عادي يعقده بعد ذلك .ويف إطار هذه العلمية،
أنشئ فريق خرباء معين مبادة ال ـ دي دي يت لتقييم املعلومات ذات الصلة بإنتاج واستخدام مادة الـ دي دي يت
ومساعدة مؤمتر األطراف على تقييم احلاجة املستمرة إىل املادة.

* .UNEP/POPS/COP.7/1
K1404108

250215

UNEP/POPS/COP.7/5

 - 3وخلُص املؤمتر ،يف الفقرة  1من املقرر ا س ،5/6-بشأن مادة الـ دي دي يت ،إىل أن البلدان اليت
تعتمد على هذه املادة ملكافحة ناقالت األمراض يتعني عليها أن تواصل هذا االستخدام إىل أن تُـ ــتاح احلوافز
احمللية املأمونة والفعالة ومعقولة التكلفة والسليمة بيئيا لتحقيق التحول املستدام من استخدام مادة الـ دي دي يت.
 - 4وقرر مؤمتر األطراف ،يف الفقرة  4من املقرر ا س 1/6-تقييم احلاجة املستمرة إىل مادة الـ دي دي يت
ملكافحة ناقالت األمراض ،خالل االجتماع السابع ،استنادا إىل املعلومات العلمية والفنية والبيئية واالقتصادية
املتاحة ،مبا يف ذلك تلك املقدمة من فريق اخلرباء املعين مبادة الـ دي دي يت ،بررض التعجيل بتحديد وإجياد
البدائل احمللية املالئمة والفعالة من حيث التكاليف واملأمونة.
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ويف الفقرتني  1و 6من املقرر ا س ،5/6-طلب مؤمتر األطراف القيام مبا يلي:

(أ) أن ُجيري فريق اخلرباء املعين مبادة الـ دي دي يت تقييما للحاجة املستمرة ملادة الـ دي دي يت
ملكافحة ناقالت األمراض استنادا إىل معلومات وقائعية مقدمة من األطراف واملراقبني؛
(ب) أن تعمل األمانة على اختاذ خطوات فعالة ومجع املعلومات الالزمة تيسيا ألعمال فريق اخلرباء
املعين مبادة الـ دي دي يت فيما خيص إجراء التقييم.
 - 6دعا مؤمتر األطراف ،يف الفقرة  55من املقرر ا س ،5/6-برنامج األمم املتحدة للبيئة بالتشاور مع
منظمة الصحة العاملية وفريق اخلرباء املعين مبادة الـ دي دي يت واألمانة إىل إعداد خارطة طريق لصياغة احلوافز
املتعلقة مبادة الـ دي دي يت وعروها على مؤمتر األطراف يف اجتماعه السابع.
 - 7ووفقا للفقرة ( 50أ) من العملية املنقحة إلعداد تقارير وعمليات تقييم وتقدير بشأن مادة الـ دي دي
يت ،يعمل أعضاء فريق اخلرباء املعين مبادة الـ دي دي يت الذين اختارهتم األطراف ملدة متتد إىل أربع سنوات.
وتنتهي فرتة عضوية األعضاء احلاليني يف  5سبتمرب/أيلول  .1051وسيتعني على مؤمتر األطراف أن يقوم يف
اجتماعه السابع ،باختيار  50أطراف ،اثنني منهم عن كل إقليم من األقاليم احملددة اخلمسة ،لتسمية أعضاء
جدد يف فريق اخلرباء .وينبري لألطراف املختارة أن تبلغ األمانة بأمساء مرشحيها يف موعد أقصاه
 30حزيران/يونيه  .1051وترد قائمة أمساء األعضاء احلاليني لفريق اخلرباء املعين مبادة الـ دي دي يت يف املرفق
الثاين باملذكرة املقدمة من األمانة بشأن فريق اخلرباء املعين مبادة الـ دي دي يت وتقريره عن تقييم املعلومات
العلمية والفنية والبيئية واالقتصادية عن إنتاج واستخدام مادة الـ دي دي يت ملكافحة ناقالت األمراض
).(UNEP/POPS/COP.7/INF/5

ثانيا  -التنفيذ
ألف  -تقييم فريق الخبراء المعني بمادة الـ دي دي تي للحاجة المستمرة إلى هذه المادة لـمكافحة ناقالت
األمراض
 - 8تيسيا ألعمال فريق اخلرباء املعين مبادة الـ دي دي يت ،ووعت األمانة عملية تشاورية باستخدام أدوات
اتصال إلكرتونية مبا مين أعضاء فريق اخلرباء فرصة ساحنة للعمل فيما بني الدورات .وانعقد اجتماع أويل عرب
شبكة اإلنرتنت لألعضاء يف  7أيار/مايو  1054وانعقد اجتماع ثاين يف  51أيار/مايو  1054لتحديد
العناصر الرئيسية للتقييم واألنشطة اليت ُميكن إجراؤها بني الدورات .باإلوافة إىل ذلك ،جرت احللقات الدراسية
التالية على شبكة اإلنرتنت ملساعدة فريق اخلرباء املعين مبادة الـ دي دي يت على إجراء التقييم:
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(أ) ’’مكافحة ناقالت األمراض :إنقاذ األرواح‘‘ يف  7و 51أيار/مايو  ،1054مقدمة من السيد
روبرت سلوس ،االحتاد االبتكاري ملكافحة ناقالت األمراض ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية؛
(ب) ’’حتليل حالة إنتاج واستخدام وأثر مادة الـ دي دي يت يف اهلند‘‘ ،يف  57تشرين األول/أكتوبر
 ،1054السيد راجندر سينغ شارما ،وزير الصحة ورعاية األسرة ،اهلند.
 - 9اجتمع فريق اخلرباء املعين مبادة الـ دي دي يت من  50إىل  51تشرين الثاين/نوفمرب  .(5(1054أما
تقرير فريق اخلرباء عن تقييم إنتاج واستخدام مادة الـ دي دي يت وبدائلها ملكافحة ناقالت األمراض ،إىل جانب
التوصيات املقدمة إىل مؤمتر األطراف ،فرتد يف املرفق األول مبذكرة األمانة ).(UNEP/POPS/COP.7/INF/5
واستُنسخت يف املرفق األول هبذه املذكرة استنتاجات التقييم الذي أجراه فريق اخلرباء املعين مبادة الـ دي دي يت
وتوصياته املقدمة إىل مؤمتر األطراف.
 - 50واعرتف فريق اخلرباء املعين مبادة الـ دي دي يت باحلاجة املستمرة إىل هذه املادة فيما خيص عمليات
الرش املووعي الداخلي يف بيئات حمددة ملكافحة ناقالت األمراض حيث ال تزال غي متاحة البدائل احمللية
املأمونة والفعالة ومعقولة التكلفة .وإذ اعرتف باحلاجة املستمرة إىل مادة الـ دي دي يت ملكافحة ناقالت
األمراض ،فقد أوصى بأنه ال ينبري للبلدان اليت تستخدم عمليات الرش املووعي الداخلي ملكافحة ناقالت داء
الليشمانيات أن تعتمد على مادة الـ دي دي يت إال يف حالة غياب بدائل مادة الـ دي دي يت احمللية املأمونة
والفعالة ومعقولة التكلفة .وأوصى أيضا بأنه ينبري للبلدان أن تسعى جاهدة كي يصب التطبيق املستهدف
لعمليات الرش املووعي الداخلي ومن أهم األولويات مبا يكفل االستخدام الرشيد للموارد ،مبا يف ذلك مادة
الـ دي دي يت.
 - 55ويرد يف الوثيقة  UNEP/POPS/COP.7/INF/8تقرير منظمة الصحة العاملية بشأن التقييم الذي أجراه
مؤمتر األطراف بشأن احلاجة املستمرة إىل مادة الـ ـ دي دي يت ملكافحة ناقالت األمراض .باإلوافة إىل ذلك،
تواصل منظمة الصحة العاملية رصد املنشورات الصادرة بشأن آثار هذه املادة على الصحة البشرية .ومن املزمع
أن تصدر الوكالة الدولية لبحوث السرطان يف حزيران/يونيه  1051التقييم الرمسي املقبل ويتضمن معلومات عن
التسرطن.
باء  -اإلبالغ عن المعلومات عن استخدام مادة الـ دي دي تي والبدائل لمكافحة ناقالت األمراض
 - 51ملساعدة األطراف على اختاذ قرارات تستند اىل أدلة سليمة من الناحية البيئية ملكافحة ناقالت األمراض
وتيسي تقييم احلاجة املستمرة إىل مادة الـ دي دي يت ،وفقا للفقرة  6من املقرر ا س ،5/6-قامت األمانة،
بالتشاور مع منظمة الصحة العاملية ،بإعداد إرشادات لتنفيذ ممارسات إدارية سليمة تتعلق مبادة الـ دي دي يت،
كما أوصت بذلك منظمة الصحة العاملية والرتويج للبدائل األكثر أمنا ملكافحة ناقالت األمراض ،مبا يف ذلك
البدائل غي الكيميائية ( .)2وملساعدة البلدان على النظر يف الوثائق اإلرشادية عند تنفيذ الربامج الوطنية ملكافحة
ناقالت األمراض ،ستنعقد حلقتا عمل إقليميتان يف  ،1051يف كل من آسيا وإفريقيا .وجيري تنفيذ األنشطة
املذكورة أعاله بدعم مايل من فرنسا.
) (5يرد تقرير اجتماع فريق اخلرباء املعين مباة ال ـ دي دي يت يف الوثيقة
). http://chm.pops.int/Implementation/DDT/ActionPlanProjects/tabid/130/Default.aspx (2
UNEP/POPS/DDT-EG.5/2
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جيم  -خارطة طريق إليااد بدائل لمادة الـ دي دي تي
 - 53ردا على دعوة مؤمتر األطراف الواردة يف الفقرة  55من املقرر ا س ،1/6-قامت شعبة املواد الكيميائية
بقسم التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد يف برنامج األمم املتحدة للبيئة (برنامج األمم املتحدة للبيئة/شعبة املواد
الكيميائية) ،بالتشاور مع منظمة الصحة العاملية ،وفريق اخلرباء املعين مبادة الـ دي دي يت واألمانة بإعداد خارطة
طريق من أجل إجياد بدائل مادة الـ دي دي يت .واستُنسخت يف املرفق الثاين هبذه املذكرة العناصر الرئيسية
خلارطة الطريق.
 - 54وتتضمن الوثيقة  UNEP/POPS/COP.7/INF/6تقارير برنامج األمم املتحدة للبيئة/شعبة املواد الكيميائية
بشأن خارطة الطريق املتعلقة بإجياد احللول البديلة ملادة الـ دي دي يت .أما الوثيقة UNEP/POPS/COP.7/INF/7
فتتناول التقدم احملرز يف تنفيذ التحالف العاملي.
 - 51وواصلت األمانة التعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة/شعبة املواد الكيميائية بشأن األنشطة املتعلقة
مبادة الـ دي دي يت.

ثالث ا  -اإلجراء المقترح
 - 56قد يرغب مؤمتر األطراف يف اعتماد مقرر وفقا ملا يلي:

إن مؤمتر األطراف،
حييط علما بتقرير فريق اخلرباء املعين مبادة ال ـ ـ دي .دي .يت عن تقييم استمرار احلاجة
-5
إىل استخدام مادة الـ ـ دي دي يت ملكافحة ناقالت األمراض ،مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات
()3
الواردة فيه؛
خيلُص إىل أن البلدان اليت تعتمد على الرش املووعي الداخلي ملكافحة ناقالت
-1
األمراض رمبا حتتاج إىل مادة الـ دي دي يت يف هذه السياقات يف بيئات حمددة حيث ال يزال هناك
للتحول املستدام عن استخدام
نقص يف البدائل احمللية املأمونة والفعالة ومعقولة التكلفة والسليمة بيئيا ُّ
مادة ال ـ ـ دي .دي .يت؛
يشي إىل ورورة تقدمي املساعدة الفنية واملالية وغيها من أشكال املساعدة إىل البلدان
-3
النامية ،وأقل البلدان منوا ،والدول اجلزرية الصرية النامية ،والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال ،من
أجل التحول عن االعتماد على مادة ال ـ ـ دي .دي .يت ،يف مكافحة ناقالت األمراض ،مع إعطاء
األولوية الواجبة إىل ما يلي:
(أ) التطبيق املستهدف لعمليات الرش املووعي الداخلي لضمان االستخدام
الرشيد للموارد ،مبا يف ذلك مادة الـ دي دي يت؛
(ب) ومان قدرات وطنية مالئمة يف جمايل السياسات واإلدارة من أجل تطبيق
أفضل املمارسات الدولية على مكافحة ناقالت األمراض؛

) (3انظر الوثيقة .UNEP/POPS/COP.7/INF/5
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(ج) حتديد خمزونات مادة الـ دي دي يت اليت مل تعد مستعملة والتخلص منها من
أجل القضاء هنائيا على هذه املخزونات؛
يعرتف بأنه ال ينبري استخدام مادة الـ دي دي يت يف عمليات الرش املووعي
-4
الداخلي ملكافحة ناقالت داء الليشمانيات إال إذا مل تتوافر بدائل هذه املادة املتاحة حمليا واملأمونة
والفعالة ومعقولة التكلفة؛
ويقرر إجراء تقييم الستمرار احلاجة إىل استخدام ال ـ ـ دي .دي .يت يف مكافحة
-1
ناقالت األمراض ،يف اجتماعه الثامن ،استنادا إىل املعلومات العلمية والفنية والبيئية واالقتصادية
املتاحة ،بررض التعجيل بتحديد وإجياد بدائل حملية مالئمة ومعقولة التكلفة ومأمونة؛
ويطلب إىل األمانة أن تواصل دعم عملية إعداد تقارير وعمليات تقييم وتقدير بشأن
-6
استمرار احلاجة إىل مادة الـ دي دي يت ملكافحة ناقالت األمراض ،على النحو املبني يف املرفق األول
باملقرر ا س ،1/3-طبقا للفقرة  6من اجلزء الثاين للمرفق باء باالتفاقية ،وملساعدة األطراف على
لتحول املستدام عن
الرتويج لبدائل حملية مأمونة وفعالة ومعقولة التكلفة وسليمة بيئيا من أجل ا ُّ
استخدام مادة ال ـ ـ دي .دي .يت؛
يرحب بالتعاون القائم مع منظمة الصحة العاملية ،ويدعو إىل استمرار تعاوهنا خبصوص
-7
هذه العملية من أجل إعداد تقارير وعمليات تقييم وتقدير بشأن استمرار احلاجة إىل استخدام مادة
ال ـ ـ دي دي يت ملكافحة ناقالت األمراض حسبما يرد يف الفقرة  6أعاله وبأي طريقة من شأهنا أن تدعم
مؤمتر األطراف يف عمليات التقييم املستقبلية للحاجة املستمرة إىل مادة الـ دي دي يت ملكافحة ناقالت
األمراض والرتويج لبدائل مناسبة ملادة ال ـ دي دي يت ملكافحة ناقالت األمراض؛
يعتمد قائمة األطراف اليت سيطلب إليها تعيني خرباء للعمل كأعضاء يف فريق اخلرباء
-8
املعين مبادة الـ دي دي يت ،لفرتة عمل مدهتا أربع سنوات تبدأ من  5أيلول/سبتمرب  ،1051على
النحو الوارد يف مرفق هذا املقرر؛
يأخذ علما بتقرير برنامج األمم املتحدة للبيئة عن إعداد خارطة طريق من أجل إجياد
-9
()4
بدائل مادة الـ دي دي يت  ،ويؤيد العناصر الرئيسية خلارطة الطريق ،الواردة يف املرفق الثاين مبذكرة
األمانة بشأن تقييم احلاجة املستمرة إىل مادة الـ دي دي يت ملكافحة ناقالت األمراض والرتويج لبدائل
مادة الـ دي دي يت( ،)5ويدعو برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل أن يقود تنفيذ خارطة الطريق بالتشاور
مع منظمة الصحة العاملية ،وفريق اخلرباء املعين مبادة الـ دي دي يت واألمانة ،ويدعو برنامج األمم
املتحدة للبيئة إىل اإلبالغ عن التقدم احملرز يف تنفيذ خارطة الطريق إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه
الثامن؛
 - 50يأخذ علما أيضا بتقرير برنامج األمم املتحدة للبيئة عن التقدم احملرز يف تنفيذ
التحالف العاملي لتطوير ونشر منتجات وطرائق واسرتاتيجيات بديلة ملادة الـ ـ ـ دي .دي .يت ملكافحة

) (4انظر الوثيقة .UNEP/POPS/COP.7/INF/6
) (1الوثيقة UNEP/POPS/COP.7/5
5
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ناقالت األمراض (6(،ويدعو برنامج األمم املتحدة للبيئة لإلبالغ عن التقدم احملرز يف تنفيذ التحالف
العاملي إىل مؤمتر األطراف خالل اجتماعه الثامن؛
- 55

ويطلب إىل األمانة أن تواصل املشاركة يف أنشطة التحالف العاملي؛

 - 51ويدعو احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غي احلكومية ومؤسسات
البحوث واهليئات الصناعية وغيها من اجلهات املعنية إىل توفي املوارد الفنية واملالية لدعم عمل
التحالف العاملي ،مبا يف ذلك األنشطة الواردة يف خارطة الطريق.

مرفق المقرر ا س] [/7-
قائمة باألطراف التي تمت تسميتها من قبل مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع
لتعيين أعضاء في فريق الخبراء المعني بالـ دي دي تي تبدأ فترة عملهم في
 1أيلول/سبتمبر 5112
[تستكمل لكل من الدول األفريقية ( ،)1دول آسيا ومنطقة احمليط اهلادي ( ،)1دول وسط
وشرق أوروبا ( ،)1دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب ( ،)1دول أوروبا الرربية ودول أخرى (])1

) (6انظر .UNEP/POPS/COP.7/INF/7
6
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المرفق األول
االستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير فريق الخبراء بشأن تقييم إنتاج واستخدام مادة الـ دي
()1
دي تي وبدائلها لمكافحة ناقالت األمراض
موجز التقييم
 - 5مل يوجد اجتاه واو فيما خيص إنتاج مادة الـ دي دي يت واالجتار هبا عامليا خالل السنوات اخلمس
املاوية .ويُرج أن يشكل املوعد النهائي احملدد من  1053-1051إىل  1054-1053جزءا من دورة متقلبة
إلنتاج هذه املادة .وتعرب اهلند البلد املنتج الوحيد ملادة الـ دي دي يت وقد استُخدم خالل السنتني املاويتني أكثر
من  97يف املائة من اإلنتاج العاملي السنوي داخل هذا البلد .وتراجع معدل استخدامها ملكافحة املالريا يف اهلند
بشكل مطرد خالل السنوات اخلمس املاوية .غي أن معدل هذه املادة املستخدمة يف مكافحة داء الليشماين
احلشوي تراجع خالل الفرتة نفسها ،حيث أن مكافحة هذا املرض انتقلت من مرحلة القضاء عليه يف اهلند .كما
أن بعض البلدان تستخدم مادة الـ دي دي يت ود األمراض اليت تنقلها بعووة اإليدس خارج نطاق التوصيات
املتعلقة باملبادئ التوجيهية القياسية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية .وتبقى إدارة وإعداد جرد ملخزونات مادة الـ
دي دي يت من التحديات على املستوى العاملي .وباملثل ،تبقى عملية التخلص من مادة الـ دي دي يت اليت مل تعد
ُمستعملة ومن األولويات .أما سوء إدارة خمزونات مادة الـ دي دي يت اليت مل تعد مستعملة فقد يرتتب عنه سوء
استخدام هذه املادة مع حدوث عواقب على البيئة والصحة البشرية .غي أنه جرت عملية شاملة للتخلص من
خمزونات مادة الـ دي دي يت اليت مل تعد مستعملة يف املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق البحر األبيض
املتوسط ) (EMROومكتبها اإلقليمي يف البلدان األمريكية ).(PAHO
 - 1ويوجد حاليا عدد حمدود من البدائل الفعالة ومعقولة التكلفة ملادة دي دي يت ملكافحة ناقالت
األمراض .وجيري اآلن إعداد جمموعة واسعة من املواد الكيميائية البديلة احملتملة وأدوات جديدة ملكافحة ناقالت
األمراض حيث سيجري إعداد البعض منها بشكل كاف للتوصية بشأن السياسات خالل السنتني أو السنوات
اخلمس املقبلة .وبالنسبة للعديد من املنتجات والنماذج اجلديدة ،ثبت عمليا جانب األمان وسالمة املبدأ بيد أنه
ال توجد أدلة على آثار االعتالل لدى البشر (جتارب املرحلة الثالثة) .ومما حفز عملية إعداد املنتجات والطرائق
وجود شواغل إزاء مقاومة مبيدات احلشرات وترييات سلوكية لناقالت األمراض .ولتبديد هذه الشواغل البد من
مواصلة االستثمار يف البحوث املتعلقة بإعداد أدوات واسرتاتيجيات جديدة ملكافة ناقالت األمراض.
 - 3وال حتظى برامج وطنية عديدة تتعلق مبكافحة املالريا مبا يكفي من القدرات البشرية واهلياكل األساسية
لإلبقاء على برامج مكافحة األمراض .أما عدم قدرة الربامج على رصد ومواكبة املستويات املتزايدة ملقاومة
مبيدات احلشرات والنقل اخلارجي لناقالت املالريا فتشكل هتديدا خطيا على برامج مكافحة ناقالت األمراض.
وهناك حاجة إىل تعزيز اإلجراءات املنسقة بني وزارة الصحة وغيها من الوزارات املعنية لضمان ختطيط مكافحة
وحترز عملية إدماج مبادئ عمليات الرش
ناقالت األمراض بفعالية وتوجيه جدول أعمال القضاء عليهاُ .
املووعي الداخلي يف برامج مكافحة ناقالت األمراض تقدما حمدودا .والبد من زيادة الدعم لتحسني مستوى
عمليات الرش املووعي الداخلي بينما ينبري إجياد مزيد من األدلة لتوجيه تنفيذ عمليات الرش املووعي
( )1انظر الوثيقة  .UNEP/POPS/COP.7/INF/5اما االستنتاجات والتوصيات فمستنسخة بالصيرة الواردة يف التقرير ،وذلك
بدون حترير رمسي.
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الداخلي .وينبري الرتكيز أكثر على إدارة مقاومة مبيدات احلشرات وتنفيذ اخلطة العاملية إلدارة مقاومة مبيدات
احلشرات الصادرة عن منظمة الصحة العاملية .أما اإلبقاء على مجيع الفئات املعتمدة ملبيدات احلشرات لربنامج
تقييم مبيدات اآلفات التابع ملنظمة الصحة العاملية يف هذه اجملاالت اليت ال تزال تتعرض هلذه املبيدات فينبري
اعتباره عنصرا وروريا يف إطار الربامج الوطنية ملكافحة املالريا .وقد يكون دور مادة الـ دي دي يت حمدودا يف
املراحل األخية لتواصل القضاء على ناقالت األمراض .باإلوافة إىل ذلك ،هناك حاجة إىل التأكد من أن
استخدام مادة الـ دي دي يت يقتصر على مكافحة ناقالت األمراض حيث تشكل عمليات الرش املووعي
الداخلي وسيلة التدخل املالئمة.
 - 4وأعدت منظمات دولية عددا كبيا من األدلة التدريبية واملبادئ التوجيهية احملددة ذات الصلة مبكافحة
ناقالت األمراض مبا يف ذلك عمليات الرش املووعي الداخلي ،وإدارة مقاومة مبيدات احلشرات واستخدام
مبيدات اآلفات اليت تضر بالصحة البشرية .ووفقا للتقرير االستقصائي لعام  ،1050ال يزال هناك نقص على
مستوى قدرات املوارد البشرية داخل البلد لتنفيذ املبادئ التوجيهية الدولية .أما السياسات واألطر القانونية غي
الكافية املتعلقة بالتسجيل الوطين ملبيدات اآلفات اليت تضر بالصحة العامة وتعزيز اللوائ فمازالت تشكل حتديا.
ونظرا لرياب الفرص الوظيفية بالنسبة للمتخصصني يف علم احلشرات وغيهم من املوظفني الرئيسيني املعنيني
مبكافحة األمراض ،تراجع معدل رصد وفعالية برامج الرش املووعي الداخلي .كما أن غياب أدلة كافية على
فعالية تكاليف خمتلف األساليب املتبعة يف مكافحة األمراض مبا يف ذلك عمليات الرش املووعي الداخلي يعوق
االنتقال من االعتماد على مادة الـ دي دي يت إىل البدائل .وينبري معاجلة بعض التحديات الرئيسية املطروحة
عند استحداث بدائل لالنتقال من استخدام مادة الـ دي دي يت وذلك بواسطة خارطة الطريق إلجياد بدائل
مادة الـ دي دي يت من جانب برنامج األمم املتحدة للبيئة.
 - 1وبُذلت جهود منسقة يف سبيل تعزيز حبث وإجياد بدائل مادة الـ دي دي يت على املستوى الدويل مبا
يكفل االستخدام الفعال للموارد .وينبري أن يشارك القطاع اخلاص يف هذه اجلهود بشكل متزايد .وجرى متويل
عدد من املشاريع اإلرشادية من أجل الرتويج للبدائل املستدامة ملادة الـ دي دي يت وتنفيذها بنجاح.
االستنتاجات
 - 5خالل فرتة السنوات اخلمس املاوية ،مل يطرأ أي تريي واو يف إنتاج مادة الـ دي دي يت واالجتار هبا
وسجلت نسبة  81يف املائة من االستخدام العاملي السنوي يف اهلند .غي أن استخدام
على املستوى العامليُ .
مادة الـ دي دي يت ملكافحة املالريا يف اهلند قد تراجع بشكل مطرد خالل السنوات اخلمس املاوية يف حني
تزايد استخدامها ملكافحة داء الليشمانيات احلشوي خالل الفرتة نفسها.
 - 1وال تزال إدارة خمزونات مادة الـ دي دي يت تشكل حتديا عامليا .غي أنه ،يف املكتب اإلقليمي ملنظمة
الصحة العاملية لشرق البحر األبيض املتوسط ) (EMROويف مكتبها اإلقليمي يف بلدان أمريكا ) (PAHOمت
التخلص بالكامل من املخزونات اليت مل تعد مستعملة ملادة الـ دي دي يت.
 - 3وجيري حاليا إعداد جمموعة واسعة من املواد الكيميائية البديلة احملتملة واألدوات اجلديدة ملكافحة
ناقالت األمراض .وسيجري إجياد هذه البدائل بشكل كاف إلصدار توصيات بشأن السياسات خالل السنتني
إىل اخلمس سنوات املقبلة.
 - 4وفيما خيص العديد من منتجات ومناذج جديدة ،تبينت سالمة استخدامها وصحة مبدأها وإن كانت
تنقص اآلن األدلة على تأثيها على صحة البشر (جتارب املرحلة الثالثة).
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 - 1من التهديدات اخلطية على برامج مكافحة ناقالت األمراض عدم قدرة الربامج الوطنية على رصد
ومواجهة تزايد مستويات مقاومة مبيدات احلشرات واالنتقال املووعي اخلارجي لناقالت مرض املالريا.
 - 6اما غياب األدلة لضمان التنفيذ الفعال لإلدارة املتكاملة لناقالت األمراض فيعوق عملية الرتويج لبدائل
مادة الـ دي دي يت.
 - 7والبد من توفي مزيد من الدعم للرتكيز أكثر على إدارة مقاومة مبيدات احلشرات وورورة تطبيق اخلطة
العاملية إلدارة مقاومة مبيدات احلشرات.
 - 8وال تراعي بعض برامج مكافحة املالريا مادة الـ دي دي يت ملكافحة ناقالت األمراض يف املراحل
األخية الستمرارية القضاء عليها .
-9
احلشوي.

وتوحي األدلة باستخدام مادة الـ دي دي يت ملكافحة ناقالت األمراض غي املالريا والداء الليشماين

 -50وأعدت منظمات دولية عددا كبيا من األدلة واإلرشادات التدريبية احملددة ذات الصلة مبكافحة
ناقالت األمراض مبا يف ذلك عمليات الرش املووعي الداخلي وإدارة مقاومة مبيدات احلشرات واستخدام
مبيدات اآلفات اليت تضر بالصحة العامة.
 - 55وال يزال هناك نقص يف قدرات املوارد البشرية داخل البلدان لتنفيذ املبادئ التوجيهية الدولية .أما
السياسات واألطر القانونية غي الكافية فيما يتعلق بالتسجيل الوطين ملبيدات اآلفات اليت تضر بالصحة العامة
وتعزيز اللوائ فال تزال تشكل حتديا.
 - 51وهناك نقص كبي يف عمليات التقييم االقتصادية لتوجيه الربامج الوطنية ملكافحة ناقالت األمراض مما
يعوق اختاذ القرارات املستنية لالنتقال من االعتماد على مادة الـ دي دي يت إىل احللول البديلة.
 - 53ويتوقع من خارطة الطريق اليت أعدها برنام األمم املتحدة للبيئة بشأن إجياد بدائل مادة ال ـ دي دي يت
أن حتفز اإلجراءات املتخذة للتحول عن استخدام مادة الـ ـ دي دي يت.
 - 54ب ُوذلت جهود منسقة تشجع على البحث وإجياد بدائل ملادة الـ دي دي يت على املستوى الدويل مبا
يضمن استخدام املوارد بفعالية.
 - 51وجرى متويل عدد من املشاريع اإلرشادية للرتويج الستخدام البدائل املستدامة ملادة الـ دي دي يت على
املستوى الدويل وتفيذها بنجاح.
التوصيات
 - 5يعرتف فريق اخلرباء املعين مبادة الـ دي دي يت باحلاجة املستمرة إىل مادة الـ دي دي يت فيما خيص الرش
املووعي الداخلي يف بيئات حمددة ملكافحة ناقالت األمراض حيث ال يزال هناك نقص يف البدائل احمللية املأمونة
والفعالة ومعقولة التكلفة؛
 - 1ال ينبري للبلدان اليت تستخدم الرش املووعي الداخلي ملكافحة ناقالت داء الليشمانيات أن تعتمد
على مادة الـ دي دي يت إال إذا مل تُتاح بدائل مادة الـ دي دي يت احمللية املأمونة والفعالة ومعقولة التكلفة؛
وتشجع منظمة الصحة العاملية على تقدمي مزيد من التووي للبلدان اليت تنظر يف استعمال
-3
َّ
الـ دي دي يت للتحكم يف األربوفيوسات؛
9

UNEP/POPS/COP.7/5

 - 4وينبري أن تسعى الدول جاهدة كي تُدرج عمليات الرش املوظعي الداخلي ومن أوىل األولويات مبا
حيقق االستخدام الرشيد للموارد ،مبا يف ذلك مادة الـ دي دي يت ،وإجراء عمليات تقييم اقتصادية قابلة للمقارنة
تتعلق مببيدات احلشرات موصى هبا بشأن عمليات الرش املووعي الداخلي واحللول البديلة ملكافحة ناقالت
األمراض؛
 - 1وينبري إتاحة األموال الالزمة لزيادة قدرة السياسات واإلدارة الوطنية على تطبيق أفضل املمارسات
الدولية على مكافحة ناقالت األمراض ،مبا يف ذلك تنفيذ اخلطة العاملية إلدارة مقاومة مبيدات احلشرات الصادرة
عن منظمة الصحة العاملية ) (GPIRMونظم ومان اجلودة فيما خيص األمراض اليت تنتقل عرب ناقالت األمراض؛
 - 6وينبري مواصلة حتديد املخزونات اليت مل تعد مستعملة ملادة الـ دي دي يت والتخلص منها يف سبيل
القضاء هنائيا على هذه املخزونات؛
 - 7وينبري تعزيز القدرة على إعداد وتقييم منتجات جديدة ملكافحة ناقالت األمراض والتعجيل باستعراض
هذه املنتجات من جانب اهليئات الوطنية والدولية املعنية ومن إطار خارطة الطريق اليت أعدها برنامج األمم
املتحدة للبيئة إلجياد بدائل ملادة الـ دي دي يت؛
 - 8وينبري أن تواصل األمانة التفاقية استكهومل تيسي األنشطة املتعلقة بتعزيز القدرة على التحول عن
االعتماد على مادة الـ دي دي يت ملكافحة ناقالت األمراض.

10

UNEP/POPS/COP.7/5

المرفق الثاني
العناصر الرئيسية لخارطة الطريق إيااد بدائل مادة الـ دي دي تي

))5( ،(1

تقرتح خارطة الطريق اخلطوات الالزمة إلجياد البدائل امللحية املأمونة والفعالة ومعقولة التكلفة والسليمة بيئيا لالبتعاد عن استخدام مادة الـ دي دي يت.
اجلهات الفاعلة املسؤولة

األنشطة/جماالت اإلجراءات

اجلدول الزمين

 -1تحديد اإلجراءات العامة إلدارة خارطة الطريق واإلبالغ
 1-1تنسيق وتنفيذ خارطة الطريق وتقديم التمويل
اعتبارا من أيار/مايو
1051

 5-5-5إجياد األحكام لتنسيق وتنفيذ خارطة الطريق؛ واعتماد ميزاينة أولية
لتنسيق خارطة الطريق.

شعبة املواد الكيميائية يف برنامج األمم املتحدة للبيئة

 1-5-5إعداد االختصاصات وتسمية أعضاء هيئة التنسيق والتنفيذ وإعداد
ميزانية أولية للتنفيذ.

شعة املواد الكيميائية يف برنامج األمم املتحدة للبيئة بالتشاور مع املكتب املعين حزيران/يونيه  -أيلول/
سبتمرب .1051
باتفاقية استكهومل ،ومنظمة الصحة العاملية ،والتحالف العاملي ،وفريق اخلرباء
املعين مبادة الـ دي يت يت ،وأمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل.

 3-5-5إعداد التقارير املرحلية إىل مؤمتر األطراف والتقارير املرحلية السنوية.

هيئة التنسيق والتنفيذ.

أيلول/سبتمرب 1051
وما بعدها

 4-5-5إجياد التمويل لتنفيذ وتنسيق خارطة الطريق.

هيئة التنسيق والتنفيذ؛ واألطراف؛ واجلهات املاحنة؛ ومرفق البيئة العاملي.

أيار/مايو  1051وما
بعدها

 5-1إيااد تقارير عن التقييم ورصد التطورات المستادة وتقييم التقدم المحرز (الروابط مع تقييم الفعالية)
 5-1-5تقييم ورصد الووعية العاملية من حيث إنتاج مادة الـ دي دي يت واالجتار فريق اخلرباء املعين مبادة الـ دي دي يت؛ فريق التنسيق العاملي املعين خبطة الرصد
هبا واستخدامها (مبا يف ذلك جماالت التطبيق واالستخدام غي املشروع) وخمزوناهتا العاملي؛ أمانة اتفاقيات بازل ورودردام واستكهومل؛ وشعبة املواد الكيميائية يف
برنامج األمم املتحدة للبيئة

أيار/مايو  1051وما
بعدها

) (5تتضمن الوثيقة  UNEP/POPS/COP.7/INF/6خارطة الطريق اليت أعدها برنامج األمم املتحدة للبيئة إلجياد بدائل مادة الـ دي دي يت.
) (1مستنسخة بالصيرة املقدمة ،وذلك بدون حترير رمسي.
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األنشطة/جماالت اإلجراءات

اجلهات الفاعلة املسؤولة

اجلدول الزمين

(مبا يف ذلك حتديث السجل اخلاص مبادة الـ دي دي يت) وحاالت التعرض البشري
والبيئي.
 1-1-5إعداد التقارير عن مقاومة مبيدات احلشرات ،وفعالية مادة الـ دي دي يت شعة املواد الكيميائية يف برنامج األمم املتحدة للبيئة بالتشاور مع منظمة الصحة أيار/مايو  1051وما
العاملية ،والتحالف العاملي ،واالحتاد االبتكاري املعين مبكافحة ناقالت األمراض ،بعدها
من حيث التكاليف ،والبدائل والعراقيل اليت حتول دون توزيع البدائل بشكل
وقطاع الصناعة.
منتظم.
 3-1-5املواظبة على تقييم احلاجة املستمرة ملادة الـ دي دي يت ملكافحة ناقالت فريق اخلرباء املعين مبادة ال دي دي يت ،منظمة الصحة العاملية
األمراض وإبالغ مؤمتر األطراف بذلك.
 4-1-5تقييم املشاريع الوطنية والدولية اجلارية وحالة التمويل والتشجيع على
البحث عند الضرورة.
 1-1-5إعداد توصية عند إتاحة البدائل احمللية املأمونة والفعالة ومعقولة التكلفة
والسليمة بيئيا.

اجلارية

شعبة املواد الكيميائية يف برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ والتحالف العاملي؛ ومرفق أيار/مايو  1051وما
بعدها
البيئة العاملي؛ واملراكز اإلقليمية
فريق اخلرباء املعين مبادة الـ دي دي يت

بعد إتاحة األدلة الكافية

 -5تنفيذ خارطة الطريق
 1-5تعزيز أساس المعارف لوضع السياسات واتخاذ القرارات
التحالف العاملي؛ ومنظمة الصحة العاملية؛ والفريق العامل املعين بربنامج دحر
املالريا؛ واملراكز اإلقليمية.

أيار/مايو - 1051
أيار/مايو 1057

 5-5-1العمل على مجع وتوحيد وكذلك  -عند الضرورة  -توسيع نطاق أو
حتديث وترمجة املواد اإلرشادية واألدلة التدريبية القائمة ،مبا يف ذلك التحليالت
االقتصادية.

 1-5-1إعداد األدوات واالسرتاتيجية املوحدة إلدارة الرصد واملعلومات من أجل شعة املواد الكيميائية يف برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ ومنظمة الصحة العاملية؛
واالحتاد االبتكاري املعين مبكافحة ناقالت األمراض؛ والفريق العامل املعين
دعم التخطيط وحتديد األهداف وتقييم عمليات مكافحة ناقالت األمراض؛
وحتديث وتعزيز وتوليف أدوات دعم القارات فيما خيص الربامج الوطنية ملكافحة بربنامج دحر املالريا؛ واألكادمييات.
ناقالت األمراض.

أيار/مايو - 1051
أيار/مايو 1057
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األنشطة/جماالت اإلجراءات
 3-5-1حتديد وتنسيق آليات تبادل املعلومات الوطنية واإلقليمية والعاملية (مثال
بشأن آليات مقاومة ناقالت األمراض ،وأفضل املمارسات يف اإلدارة املتكاملة
لناقالت األمراض؛ وحالة البدائل).

اجلدول الزمين

اجلهات الفاعلة املسؤولة

التحالف العاملي؛ واألطراف؛ واألكادمييات؛ واملراكز اإلقليمية؛ ومنظمة الصحة كانون الثاين/يناير
 1056وما بعدها
العاملية.

 4-5-1حتديد البلدان اليت ال تزال تستخدم مادة الـ دي دي يت ملكافحة ناقالت أمانة اتفاقيات بازل ورودردام واستكهومل؛ وشعة املواد الكيميائية يف برنامج
األمم املتحدة للبيئة؛ واألطراف.
األمراض؛ وإجراء عمليات تقييم خاصة ببلدان حمددة (البيانات امليدانية الوبائية
واحلشرية؛ والقدرة على إدخال البدائل ،وتطبيق اإلدارة املتكاملة لناقالت األمراض؛
واحلوافز واملسوغات الستخدام مادة الـ دي دي يت؛ والفرص املتاحة والتحديات
املطروحة ،وما إىل ذلك).

أيلول/سبتمرب - 1051
أيلول/سبتمرب 1056

 5-5تعزيز القدرات القطرية والمحلية إلدارة مقاومة مبيدات الحشرات وإعداد وتنفيذ استراتيايات اإلدارة الكاملة لناقالت األمراض وتقييم وتوزيع البدائل.
 5-1-1تنفيذ املشاريع الوطنية واإلقليمية والعاملية احلالية املتعلقة مبرفق البيئة
العاملي واإلبالغ عن التقدم احملرز واإلسهامات املقدمة.

الوكاالت املنفذة التابعة ملرفق البيئة العاملي؛ واألطراف؛ واجلهات املاحنة

جارية

 1-1-1إعداد وتنفيذ املشاريع الوطنية أو اإلقليمية التابعة ملرفق البيئة العاملي
وغيها من املشاريع ،تشمل ،ومن أمور أخرى ،املشاريع اإلرشادية للبدائل
الكيميائية وغي الكيميائية واإلدارة املتكاملة لناقالت األمراض ،استنادا إىل الفقرات
 5-1-5و 1-1-5و4-5-1؛ وإدراج املشاريع يف خطط العمل الوطنية ومن
خطط التنفيذ الوطنية اليت جرى استعراوها وحتديثها.

الوكاالت املنفذة التابعة ملرفق البيئة العاملي؛ واألطراف؛ واجلهات املاحنة

تشرين األول/أكتوبر
 1056وما بعدها

 3-1-1حقات دراسية على شبكة اإلنرتنت ،شريطة حتديد الشروط املسبقة
الفنية ،وحلقات عمل قُطرية بلرات البلد املعين على أساس الفقرة 5-4-1؛
وتوزيع وتدريب املوظفني فيما خيص استخدام األدلة واملواد حسب الفقرة 5-5-1
واألدوات واالسرتاتيجيات حسب الفقرة .1-5-1

شعة املواد الكيميائية يف برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ والتحالف العاملي؛ وأمانة
اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل.

حزيران/يونيه - 1057
حزيران/يونيه 1010
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اجلهات الفاعلة املسؤولة

األنشطة/جماالت اإلجراءات

اجلدول الزمين

 3-5إعداد وتوزيع البدائل الكيميائية لمادة الـ دي دي تي فيما يخص الرش الموضعي الداخلي
 5-3-1تكييف خطة عمل التحالف العاملي لدعم تطبيق خارطة الطريق عند
الضرورة

شعة املواد الكيميائية يف برنامج األمم املتحدة للبيئة مع اللجنة التوجيهية
للتحالف العاملي.

أيلول/سبتمرب - 1051
كانون الثاين/يناير
1056

 1-3-1تنفيذ عملية متدرجة الختيار مكونات فعالة جديدة وتشكيالت فئات
مبيدات احلشرات القائمة/واملواد البيولوجية الكيميائية املناسبة ملكافحة ناقالت
األمراض وإعداد تقارير عن الفحص األول والثاين ،وإعداد دراسات خمتربية (املرحلة
األوىل من برنامج تقييم املبيدات احلشرية التابع ملنظمة الصحة العاملية) ،واستقاء
البيانات والتثبت من صحة املفهوم.

االحتاد االبتكاري املعين مبكافحة ناقالت األمراض؛ قطاع الصناعة؛ والتحالف
العاملي؛ وبرنامج تقييم مبيدات احلشرات التابع ملنظمة الصحة العاملية.

جاري

 3-3-1استخدام املنتجات على النحو األمثل وتطويرها.

قطاع الصناعة؛ واالحتاد االبتكاري املعين مبكافحة ناقالت األمراض.

جاري إىل عام 1011

 4-3-1تقييم املكونات الفعالة اجلديدة والتشكيالت اجلديدة من حيث ’ ‘5برنامج تقييم مبيدات اآلفات التابع ملنظمة الصحة العاملية؛ وجلنة استعراض
خصائص امللوثات العضوية الثابتة ،واملخاطر احملتملة اليت هتدد الصحة البشرية امللوثات العضوية الثابتة؛ وقطاع الصناعة؛ واجملتمع املدين؛ واألكادمييات؛
والبيئة؛’ ‘1األثر على اإلصابة باملرض؛’ ‘3التكاليف والفعالية من حيث والسلطات التنظيمية.
التكاليف؛’ ‘4القدرات التشريلية.

بعد النتائج األوىل
املستخلصة من الفقرتني
 1-3-1و3-3-1

 1-3-1إجراء االختبار على مستوى إقليمي؛ وعمليات التقييم يف االختبارات شعة املواد الكيميائية يف برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ والتحالف العاملي؛
امليدانية حمدودة النطاقُ /غرف االختبارات (املرحلة الثانية من برنامج تقييم املبيدات واألطراف اليت تستخدم مادة الـ دي دي يت؛ وبرنامج تقييم مبيدات اآلفات
احلشرية التابع ملنظمة الصحة العاملية) واالختبارات امليدانية واسعة النطاق (املرحلة التابع ملنظمة الصحة العاملية؛ واالحتاد االبتكاري املعين مبكافحة ناقالت
األمراض؛ وقطاع الصناعة.
الثالثة من برنامج تقييم املبيدات احلشرية التابع ملنظمة الصحة العاملية).

بعد النتائج األوىل
املستخلصة من الفقرة
4-3-1

 6-3-1إعداد مواصفات ملراقبة اجلودة واالجتار الدويل؛ واحلصول على املوافقة برنامج تقييم مبيدات احلشرات التابع ملنظمة الصحة العاملية؛ والسلطات
التنظيمية ،وإتاحة وإعداد املكونات الفعالة والتشكيالت اليت تعترب آمنة ومعقولة التنظيمية الوطنية؛ وقطاع الصناعة؛ واجلهات املاحنة؛ واألطراف.
التكلفة وفعالة من حيث التكاليف على األقل على غرار مادة الـ دي دي يت
ملكافحة ناقالت األمراض ،وفقا للتقييم الوارد يف الفقرتني  4-3-1و.1-3-1

عام  1057وما بعده
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اجلهات الفاعلة املسؤولة

األنشطة/جماالت اإلجراءات

اجلدول الزمين

 4-5تبادل الخبرات وتوسيع نطاق تطبيق البدائل غير الكيميائية
 5-4-1مجع الدروس املستفادة وأفضل املمارسات من املشاريع والربامج اليت
استخدمت البدائل غي الكيميائية ملكافحة املالريا وداء الليشمانيات (ورفع تقرير
إىل االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف هذا الشأن)

األطراف؛ والتحالف العاملي؛ واملراكز اإلقليمية؛ واجملتمع املدين؛ واألكادمييات؛ أيلول/سبتمرب - 1051
واإلطار متعدد القطاعات لربنامج األمم املتحدة للبيئة؛ وموائل األمم املتحدة .كانون األول /ديسمرب
1056

األطراف؛ والتحالف العاملي؛ واملراكز اإلقليمية؛ واجملتمع املدين؛ واألكادمييات؛ حزيران/يونيه 1057
 1-4-1إجراء دراسات رائدة كلما كان ذلك وروريا
واجلهات املاحنة؛ واإلطار متعدد القطاعات لربنامج األمم املتحدة للبيئة؛ وموائل وما بعده
 3-4-1تنفيذ األنشطة لتوسيع نطاق إعداد وتوزيع البدائل غي الكيميائية ،وذلك األمم املتحدة.
مايو /أيار  1051وما
بعده
بالقيام بعدة أمور من ومنها تعزيز اهلياكل املؤسسية ودعم النهوج متعددة
القطاعات ،مبا يف ذلك يف إطار الفقرتني  5-1-1و.1-1-1
 -3القضاء على المحزونات والنفايات المتعلقة بمادة الـ دي تي تي
 1-3تحديث قوائم المسح الوطنية في إطار الفقرتين  1-5-5و 5-5-5األطراف؛ والوكاالت املنفذة التابعة ملرفق البيئة العاملي؛ والتحالف العاملي؛
والقطاع اخلاص؛ واجلهات الثنائية؛ واجلهات املاحنة.

مايو /أيار  1051وما
بعده

 5-3جمع المخزونات التي لم تعد مستعملة في إطار الفقرتين 1-5-5
و5-5-5

مايو /أيار  1051وما
بعده

 3-3إعادة التعبئة والتخلص من المخـ ــزونات التي لم تعـ ــد مستعملة في
إطار الفقرتين  1-5-5و5-5-5

مايو /أيار  1051وما
بعده

______________
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