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املقدمة
مؤتمر  في  الثابتة  العضوية  الملوثات  بشأن  استكهولم  اتفاقية  اعتمدت 
بدأ  وقد  السويد.  استكهولم،  في   2001 أيار/مايو  في 22  المعقود  المفوضين 
نفاذ هذه االتفاقية في 17 أيار/مايو 2004، بعد تسعين يوماً من إيداع الصك 
الخمسين من صكوك التصديق على االتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو 

االنضمام إليها.

االتفاقية  في  األطراف  مؤتمر  يعتمد  بأن  االتفاقية  من   18 المادة  وتقضي 
في  األطراف  بين  المنازعات  تصفية  لتحكم  والمصالحة  للتحكيم  إجراءات 
االتفاقية. فقد اعتمد مؤتمر األطراف، في اجتماعه األول، المعقود في بونتا 
ديل ايستي، أوروغواي، في الفترة من 2 إلى 6 أيار/مايو 2005، المقرر ا س -2/1، 
تلك اإلجراءات. وترد هذه اإلجراءات في مرفق  المؤتمر بمقتضاه  الذي أرسى 
جديد لالتفاقية، هو المرفق زاي، الذي يورد الجزء األول منه إجراءات التحكيم، 
فيما يورد الجزء الثاني منه إجراءات المصالحة. وقد بدأ نفاذ المرفق زاي في 31 
االتفاقية  وديع  قيام  تاريخ  من  واحد  عام  بعد  أي  األول/أكتوبر2007  تشرين 

باإلبالغ عن اعتماده.

أيار/ إلى 8  من 4  الفترة  في  المعقود  األطراف،  لمؤتمر  الرابع  االجتماع  وفي 
إلى  ا س - 10/4  مقرراته  في  المؤتمر  عّدل  في جنيف، سويسرا،  مايو 2009، 
بإدراج مواد كيميائية  المرفقات ألف وباء وجيم لالتفاقية وذلك  ا س - 18/4، 
إضافية هي: سداسي كلور حلقي الهكسان ألفا؛ وسداسي كلور حلقي الهكسان 
البروم  سداسي  واألثير  الفينيل؛  ثنائي  البروم  وسداسي  ديكون؛  والكلور  بيتا؛ 
وخماسي  والليندين؛  الفينيل؛  ثنائي  البروم  سباعي  واألثير  الفينيل؛  ثنائي 
كلورو البنزين؛ وحامض السلفونات المشبع بالفلورو أوكتين وأمالحه وفلوريد 
الفينيل  ثنائي  البروم  رباعي  واألثير  بالفلورو أوكتين؛  المشبع  السلفونيل 
بعد  أي   ،2010 آب/أغسطس   26 وفي  الفينيل.  ثنائي  البروم  خماسي  واألثير 
التعديالت  نفاذ  بدأ  االتفاقية،  اعتماد  تاريخ  عن  الوديع  إعالن  من  واحد  عام 
كانت  التي  األطراف  باستثناء  وذلك  األطراف  لجميع  بالنسبة  المرفقات  على 
والفقرة 4 من  المادة 22  الفقرة 3 (ب) من  قد قدمت إخطارات وفقاً ألحكام 
المادة 25 من االتفاقية. وال يبدأ سريان تلك التعديالت لدى كل طرف من تلك 
األطراف حتى اليوم التسعين بعد التاريخ الذي يودع فيه الطرف، لدى الوديع، 

صك تصديقه على االتفاقية أو قبوله لها أو موافقته عليها أو انضمامه إليها.

وديع  بصفته  العام  األمين  ممارسة  ”موجز  من   62 إلى   48 للفقرات  ووفقاً 
في  االتفاقية  نص  في  تعيينها  جرى  أخطاء  أي  تصويب  تم  فقد  االتفاقية“ 
النسخ أو الطباعة أو اإلمالء أو في عالمات الترقيم أو األعداد أو نتيجة لعدم 
االتساق مع السجالت األصلية لمؤتمر المفوضين، أو لعدم التطابق بين نَُسخ 
متساوية  تعتبر جميعها  والتي  اللغات،  بمختلف  استكهولم  اتفاقية  نصوص 

في الحجية بحكم المادة 30 من االتفاقية. 

التي  المحددة  اإلعفاءات  من  عدداً  االتفاقية  من  وباء  ألف  المرفقان  ويورد 
من  و4  للمادتين 3  وفقاً  عليها  للحصول  أسماءها  تسجل  أن  لألطراف  يجوز 
من  وقت  أي  في  إذا حدث  أنه  على   4 المادة  من   9 الفقرة  وتنص  االتفاقية. 
األوقات أن لم تعد هناك أي أطراف تسجل أسماءها للحصول على أي إعفاء 
معين، فال يسمح بتسجيل أية أسماء جديدة لذلك اإلعفاء. وحتى 17 أيار/مايو 
2009 لم تكن هناك أطراف مسجلة لإلعفاء المحدد المدرج في المرفق ألف 
أو  الكلور  سباعي  أو  الديلدرين  أو  الكلوردان  أو  األلدرين  بمواد  يتعلق  الذي 
البنزين سداسي الكلور أو الميركس للحصول على اإلعفاء المدرج في المرفق 
باء يتعلق بـ الـ دي.دي. تي كمادة وسيطة في إنتاج الديكوفول. وبالتالي فإنه 
جديدة  أسماء  بتسجيل  ال يسمح  االتفاقية  من  المادة 4  من  للفقرة 9  وفقاً 
بالنسبة لتلك اإلعفاءات. أما اإلعفاءات التي يجوز عمل تسجيالت بشأنها فترد 

إشارة إليها في نسخة اتفاقية استكهولم الواردة في هذا الكتيب.

اعتمدها  حسبما  التعديالت  يعكس  استكهولم  التفاقية  المنقح  النص  هذا 
االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف في عام 2009 في مقرراته اعتبارا من المقرر ا 

س - 10/4 وحتى المقرر ا س - 18/4.

النسخة  محل  يحل  ال  الكتيب  هذا  في  ــوارد  ال استكهولم  اتفاقية  نص  إن 
المطابقة لألصل المودعة لدى األمين العام في نيويورك. وإذا كنتم في حاجة 
موقع  من  إلكترونية  نسخة  استرجاع  يمكنكم  لألصل،  مطابقة  نسخة  إلى 
مجموعة معاهدات األمم المتحدة على شبكة اإلنترنت أو التفضل باالتصال 

بقسم المعاهدات للحصول على مزيد من المساعدة.

أمانة اتفاقية استكهولم، آب/أغسطس 2010.
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اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

إن األطراف في هذه االتفاقية،

إذ تسلم بأن امللوثات العضوية الثابتة لها خاصيات ُسمية، وتقاوم التحلل، وترتاكم أحيائياً وتنتقل 

الدولية وتستقر بعيداً عن مكان إطالقها حيث  الحدود  املهاجرة، عرب  الهواء واملاء واألنواع  عن طريق 

تتجمع يف النظم اإليكولوجية األرضية واملائية،

للملوثات  محلياً  التعرض  جراء  من  النامية،  البلدان  يف  وخاصة  صحية،  شواغل  وجود  تدرك  وإذ 

العضوية الثابتة، وباألخص اآلثار الواقعة عىل النساء، ومن ثم عىل األجيال املقبلة عن طريقهن،

وإذ تقر بأن نظم القطب الشاميل اإليكولوجية ومجتمعات سكانها األصليني، معرضة بصفة خاصة 

للخطر بسبب تضخم اآلثار األحيائية للملوثات العضوية الثابتة، وبأن تلوث أغذيتها التقليدية ميثل قضية 

صحية عامة بالنسبة لها،

وإذ تعي الحاجة إىل اتخاذ إجراء عاملي إزاء امللوثات العضوية الثابتة،

وإذ تضع يف اعتبارها قرار مجلس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة 13/19 جيم املؤرخ 7 شباط/

فرباير 1997، بشأن اتخاذ إجراء دويل لحامية صحة اإلنسان وبيئته عن طريق تدابري لخفض و/أو القضاء 

عىل انبعاثات امللوثات العضوية الثابتة وإطالقها،

وإذ تشري إىل األحكام وثيقة الصلة باملوضوع من االتفاقيات البيئية الدولية املعنية، وخاصة اتفاقية 

روتردام لتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم عىل مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة 

يف التجارة الدولية، واتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عرب الحدود، مبا 

يف ذلك االتفاقات اإلقليمية املوضوعة يف إطار املادة 11 منها،

وإذ تُشري أيضاً إىل األحكام ذات الصلة من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول أعامل القرن 21،

وإذ تقر بأن الحيطة هي أساس شواغل كل األطراف يف هذه االتفاقية ومتأصلة فيها،

وإذ تدرك أن هذه االتفاقية واالتفاقات الدولية األخرى يف ميدان التجارة والبيئة متداعمة تبادلياً،

الحق  الدويل،  القانون  ومبادئ  املتحدة  األمم  ميثاق  مبوجب  للدول،  أن  أيضاً  مجدداً  تؤكد  وإذ 

البيئية واإلمنائية الخاصة بها، وأن عليها مسؤولية كفالة  السيادي يف استغالل مواردها عمالً بسياساتها 

عدم تسبّب األنشطة املضطلع بها ضمن واليتها أو تحت سيطرتها يف رضر لبيئة أو تنمية دول أو مناطق 

أخرى خارج حدود واليتها الوطنية،

وإذ تأخذ يف الحسبان الظروف واالحتياجات التي تنفرد بها البلدان النامية، وال سيام أقل البلدان 

انتقال، وخاصة الحاجة إىل تقوية قدراتها الوطنية عىل  بينها والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة  منواً 

إدارة املواد الكيميائية، مبا يف ذلك عن طريق نقل التكنولوجيا، وتوفري املساعدة املالية والتقنية، وتعزيز 

التعاون بني األطراف، 

وإذ تراعي مراعاة تامة برنامج العمل للتنمية املستدامة للدول الجزرية الصغرية النامية املعتمد يف 

بربادوس يف 6 أيار/مايو 1994،

وإذ تالحظ قدرات كل من البلدان املتقدمة والنامية، وكذلك املسؤوليات املشرتكة واملتاميزة للدول 

وفق الوارد يف املبدأ 7 من إعالن 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 وإطالقها،

وإذ تؤكد أهمية تحّمل صانعي امللوثات العضوية الثابتة املسؤولية عن خفض اآلثار الضارة التي 

الخاصيات  عن  باملعلومات  الجمهور  وعامة  والحكومات،  املستعملني،  تزويد  وعن  منتجاتهم  تسببها 

الخطرة لهذه املواد الكيميائية،

كل  الثابتة يف  العضوية  امللوثات  تسببها  التي  الضارة  اآلثار  ملنع  تدابري  اتخاذ  منها برضورة  ووعياً 

مراحل دورة حياتها،

وإذ تؤكد من جديد املبدأ 16 من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية الذي يعلن أن عىل السلطات 

الوطنية أن تسعى إىل الرتويج لتدخيل التكاليف البيئية واستخدام األدوات االقتصادية، آخذة يف االعتبار 

النهج القايض بأن عىل امللوِّث، من حيث املبدأ، أن يتحمل تكلفة التلويث، مع املراعاة الواجبة للمصلحة 

العامة ودون اإلخالل بالتجارة واالستثامر الدوليني،

وإذ تشجع األطراف التي ليست لديها خطط تنظيمية وتقييمية ملبيدات اآلفات وللمواد الكيميائية 

الصناعية عىل وضع هذه الخطط،

وإذ تدرك أهمية تطوير واستخدام عمليات ومواد كيميائية بديلة تكون سليمة بيئياً،

وتصميامً منها عىل حامية الصحة البرشية والبيئة من اآلثار الضارة للملوثات العضوية الثابتة،

قد اتفقت عىل ما ييل
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الهدف املادة 1 
البيئة  بشأن  ريو  إعالن  من   15 املبدأ  يف  الوارد  التحوطي  النهج  وضع  مع  االتفاقية،  هذه  هدف 

والتنمية يف االعتبار، هو حامية الصحة البرشية والبيئة من امللوثات العضوية الثابتة.

التعاريف املادة 2 
ألغراض هذه االتفاقية:

(أ)    "الطرف" يعني دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي وافقت عىل االلتزام بهذه االتفاقية 

وأصبحت االتفاقية نافذة بالنسبة إليها؛

(ب)  "منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي" تعني منظمة أنشأتها دول ذات سيادة يف منطقة إقليمية 

ما ونقلت إليها الدول األعضاء فيها االختصاص يف مسائل تَحُكمها هذه االتفاقية وفوَّضتها عىل 

النحو الواجب، وفقاً إلجراءاتها الداخلية، بالتوقيع أو التصديق أو املوافقة عىل هذه االتفاقية 

أو إقرارها أو االنضامم إليها؛

(ج)   "األطراف الحارضة واملصوتة" تعني األطراف الحارضة التي تديل بصوت إيجايب أو سلبي.

املادة 3  تدابري لخفض اإلطالقات املقصودة من 
اإلنتاج واالستخدام أو القضاء عليه

1 - يقوم كل طرف مبا ييل:

(أ) حظر و/أو اتخاذ ما يلزم من التدابري القانونية واإلدارية للقضاء عىل:

‘1’ إنتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية املدرجة يف املرفق ألف مع مراعاة أحكام ذلك املرفق؛

الفقرة 1 مكرر  ألف وفقاً ألحكام  املرفق  املدرجة يف  الكيميائية  للمواد  ‘2’  واسترياده وتصديره 

من املادة دال؛

(ب)  والحد من إنتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية املدرجة يف املرفق باء وفقاً ألحكام ذلك املرفق.

2 - يتخذ كل طرف تدابري لكفالة:

(أ) أن أي مادة كيميائية مدرجة يف املرفق ألف أو املرفق باء ال تُستورد إالَّ:

‘1’ لغرض التخلص السليم بيئياً، كام هو منصوص عليه يف الفقـرة 1 (د) من املادة 6؛ أو

‘2’ أو الستخدام أو لغرض مسموح به لذلك الطرف مبوجب املرفق ألف أو املرفق باء؛

(ب)  أنه، بالنسبة إىل مادة كيميائية مدرجة يف املرفق ألف، يرسي اإلعفاء املحدد عىل أي إنتاج أو 

استخدام لها أو إىل مادة كيميائية مدرجة يف املرفق باء، يكون الغرض من إنتاجه أو استخدامه 

الصكوك  الصلة يف  ذات  األحكام  من  أي  مراعاة  مع  الكيميائية،  املادة  ر هذه  تُصدَّ ال  مقبوالً، 

الدولية للموافقة املسبقة عن علم، إال:

‘1’ لغرض التخلص السليم بيئياً، كام هـو منصوص عليه يف الفقرة 1 (د) من املادة 6؛

‘2’ أو لطرف مسموح له باستخدام هذه املادة الكيميائية مبوجب املرفق ألف أو املرفق باء؛

ر وتتضمن هذه  ‘3’  أو لدولة ليست طرفاً يف هذه االتفاقية قدمت شهادة سنوية إىل الطرف املصدِّ

الشهادة بياناً باالستخدام املقصود للامدة الكيميائية وبأن الدولة املستوردة، فيام يتعلق بهذه 

املادة الكيميائية، تلتزم:

أ - بحامية الصحة البرشية والبيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتدنية اإلطالقات أو منعها؛

ب - وباالمتثال ألحكام الفقرة 1 من املادة 6؛ 

ج - وباالمتثال حسب االقتضاء، ألحكام الفقرة 2 من الجزء الثاين من املرفق باء.

ويتضمن االعتامد أيضاً أية وثائق داعمة مالمئة مثل الترشيعات، والصكوك التنظيمية، واملبادئ التوجيهية 

ر شهادة االعتامد إىل األمانة يف غضون ستني  العامة. ويحيل الطرف املصدِّ اإلدارية واملتعلقة بالسياسة 

يوماً من تسلمها.

(ج)  بأن مادة كيميائية مدرجة يف املرفق ألف، مل تَعد اإلعفاءات املحددة إلنتاجها واستخدامها نافذة 

بالنسبة ألي طرف، ال تُصّدر من ذلك الطرف إال لغرض التخلص السليم بيئياً كام هو منصوص 

عليه يف الفقرة 1 (د) من املادة 6 ؛

(د)  وألغراض هذه الفقرة، يشمل مصطلح "دولة ليست طرفاً يف هذه االتفاقية"، بالنسبة إىل مادة 

كيميائية معينة، أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي مل توافق عىل أن تلتزم بهذه 

االتفاقية فيام يتعلق بتلك املادة الكيميائية.
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3 -  يتخذ كل طرف، لديه خطة تنظيمية وتقييمية أو أكرث ملبيدات اآلفات الجديدة أو املواد الكيميائية 

الصناعية الجديدة، تدابري ليك يُنظِّم، بهدف املنع، إنتاج واستخدام مبيدات اآلفات الجديدة أو املواد 

دال،  املرفق  الفقرة 1 من  الواردة يف  املعايري  تُظِهر، مع مراعاة  التي  الجديدة  الصناعية  الكيميائية 

خصائص امللوثات العضوية الثابتة.

4 -  يأخذ كل طرف لديه خطة تنظيمية وتقييمية أو أكرث ملبيدات اآلفات أو املواد الكيميائية يف االعتبار، 

عند االقتضاء، داخل هذه الخطط، املعايري الواردة يف الفقرة 1 من املرفق دال عند إجراء تقييامت 

ملبيدات اآلفات أو املواد الكيميائية الصناعية الجاري استخدامها.

5 -  باستثناء املنصوص عليه خالفاً لذلك يف هذه االتفاقية، ال تُطبق الفقرتان 1 و1 مكرر عىل كميات مادة 

كيميائية سوف تستخدم يف البحث عىل نطاق املخترب أو كمعيار مرجعي.

للمرفق ألف أو إعفاء محدد أو لغرض مقبول وفقاً  6 -  يتخذ أي طرف حصل عىل إعفاء محدد وفقاً 

للمرفق باء التدابري املناسبة لكفالة إمتام أي إنتاج أو استخدام مبوجب ذلك اإلعفاء عىل نحو يحول 

أوجه  إىل  بالنسبة  أما  األدىن.  الحد  إىل  منهام  يقلل  أو  البيئة  يف  اإلطالق  أو  البرشي  التعرض  دون 

االستخدام املعفاة التي تنطوي عىل إطالق متعمد يف البيئة يف ظروف االستخدام العادي، فيكون ذلك 

اإلطالق بالحد األدىن الالزم، مع مراعاة أية معايري ومبادئ توجيهية قابلة للتطبيق.

سجل اإلعفاءات املحددة املادة 4 
1 -  يُنشأ بهذا سجل لغرض تحديد األطراف التي لها إعفاءات خاصة مدرجة يف املرفق ألف أو املرفق 

باء. وال يحدد األطراف التي تستخدم األحكام يف املرفق ألف أو املرفق باء التي يجوز أن متارسها كل 

األطراف. وتحتفظ األمانة بهذا السجل ويكون متاحاً للجمهور.

2 -  يتضمن السجل:

(أ) قامئة بأنواع اإلعفاءات املحددة مستنسخة من املرفق ألف واملرفق باء؛

(ب) وقامئة باألطراف التي لها إعفاءات محددة مدرجة يف املرفق ألف أو املرفق باء؛

(ج) وقامئة بتواريخ انتهاء كل إعفاء محدد مسجل.

3 -  يجوز ألي دولة، عندما تصبح طرفاً، أن تسجل بواسطة إخطار كتايب توجهه إىل األمانة، لواحد أو أكرث 

من أنواع اإلعفاءات املحددة املدرجة يف املرفق ألف أو املرفق باء.

4 -  تنتهي مدة كل إعفاء من اإلعفاءات املحددة واملسجلة لطرف ما بعد خمس سنوات من بدء نفاذ 

هذه االتفاقية فيام يتعلق مبادة كيميائية معينة، ما مل يكن الطرف قد بنيَّ يف السجل تاريخاً أسبق أو 

ما مل يكن قد ُمنح متديداً عمالً بالفقرة 7.

5 -  يبت مؤمتر األطراف يف اجتامعه األول يف عملية استعراضه للقيود املسجلة يف السجل.

استمرار حاجته  يربر  األمانة  إىل  تقريراً  السجل،  لقيده يف  استعراض  أي  قبل  املعني،  الطرف  6 -  يقدم 

التسجيل  باستعراض  ويُضطلع  األطراف.  كل  عىل  التقرير  األمانة  وتعمم  اإلعفاء.  لذلك  للتسجيل 

باالستناد إىل كل املعلومات املتاحة. وبناء عىل ذلك، يقدم مؤمتر األطراف لذلك الطرف املعني ما يراه 

مناسباً من التوصيات.

7 -  ملؤمتر األطراف، بناء عىل طلب من الطرف املعني، أن يقرر متديد موعد انتهاء إعفاء محدد لفرتة 

الخاصة  الواجبة للظروف  املراعاة  اتخاذه لقراره،  أقصاها خمس سنوات. ويويل مؤمتر األطراف، يف 

لألطراف من البلدان النامية واألطراف التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال.

8 -  ألي طرف، يف أي وقت، أن يسحب اسمه من السجل بالنسبة إىل إعفاء من اإلعفاءات املحددة بتوجيه 

إخطار كتايب إىل األمانة. ويبدأ نفاذ االنسحاب اعتباراً من التاريخ املحدد يف اإلخطار.

9 -  عندما ال يعود هناك أي طرف مسجالً لنوع معني من اإلعفاءات املحددة، ال يسمح بتسجيل أية أسامء 

جديدة فيام يتعلق بذلك النوع.
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املادة 5  تدابري لخفض اإلطالق من اإلنتاج غري 
املقصود أو القضاء عليه

يتخذ كل طرف، كحد أدىن، التدابري التالية لخفض مجموع اإلطالق الناشئ عن مصادر ُصنعية، لكل 

من املواد الكيميائية املدرجة يف املرفق جيم، بهدف مواصلة خفضه إىل أدىن حد، وحيثام كان ذلك ممكناً، 

القضاء عليه بصورة نهائية:

(أ)  العمل يف غضون سنتني من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إليه، عىل وضع خطة عمل أو، حيثام 

كان مناسباً، خطة عمل إقليمية أو دون إقليمية ومن ثم تنفيذها بوصفها جزءاً من خطة التنفيذ 

املحددة يف املادة 7 الرامية إىل تحديد ووصف ومعالجة إطالق املواد الكيميائية املدرجة يف املرفق 

جيم وتيسري تنفيذ الفقرات الفرعية من (ب) إىل (ه). وتتضمن خطة العمل العنارص التالية:

‘1’  تقييم لإلطالق الحايل واملتوقع، يشمل وضع قوائم للمصادر واالحتفاظ بها، وتقديرات لحاالت 

اإلطالق، ويؤخذ يف االعتبار فئات املصادر املحددة يف املرفق جيم؛

‘2’  تقييم ملدى مالءمة قوانني وسياسات الطرف فيام يتعلق بإدارة مثل حاالت اإلطالق هذه؛

‘3’  وضع اسرتاتيجيات للوفاء بااللتزامات املرتتبة عىل هذه الفقرة ومع مراعاة التقييامت املذكورة 

يف ‘1’ و‘2’؛

‘4’  اتخاذ خطوات لتشجيع التعليم، والتدريب، فيام يتعلق بهذه االسرتاتيجيات والتوعية بشأنها؛

الوفاء بااللتزامات  ‘5’  إجراء استعراض كل خمس سنوات لتلك االسرتاتيجيات ولدى نجاحها يف 

التي ترتبها هذه الفقرة، وتُدرج هذه االستعراضات يف التقارير املقدمة عمالً باملادة 15؛

‘6’  وضع جدول لتنفيذ خطة العمل، مبا يف ذلك االسرتاتيجيات والتدابري املحددة فيها؛

التي ميكن أن تحقق برسعة مستوى واقعياً  املتاحة واملمكنة والعملية  التدابري  (ب)  تعزيز تطبيق 

ومفيداً لخفض اإلطالق أو إزالة مصدره؛

(ج)  النهوض بتطوير، وحيثام اعتُِرب ذلك مناسباً، اشرتاط استخدام املواد واملنتجات والعمليات البديلة 

أو املعدلة ملنع تكّون وإطالق املواد الكيميائية املدرجة يف املرفق جيم، مع مراعاة التوجيهات 

املقرر  التوجيهية  واملبادئ  جيم،  املرفق  يف  الواردة  اإلطالق  وخفض  املنع  تدابري  بشأن  العامة 

اعتامدها بقرار من مؤمتر األطراف؛

من  املتاحة  التقنيات  أفضل  استخدام  اشرتاط  عمله،  خطة  تنفيذ  لجدول  وطبقاً  (د)  تشجيع، 

أجل مصادر جديدة من بني فئات املصادر التي يكون الطرف قد حددها بأنها تتطلب مثل 

هذا اإلجراء يف خطة عمله، مع الرتكيز املبديئ بصفة خاصة عىل فئات املصادر املحددة يف 

املتاحة  التقنيات  أفضل  استخدام  اشرتاط  فإن  أي حال  املرفق جيم. وعىل  الثاين من  الجزء 

به  العمل  يبدأ  سوف  املرفق،  لذلك  الثاين  الجزء  يف  املدرجة  الفئات  يف  الجديدة  للمصادر 

نفاذ  بدء  أربع سنوات من  يتجاوز ذلك  أال  أقرب وقت ممكن عملياً، عىل  عىل مراحل يف 

استخدام  األطراف  ع  تُشجِّ املحددة،  الفئات  إىل  وبالنسبة  الطرف.  لذلك  بالنسبة  االتفاقية 

البيئية،  املامرسات  وأفضل  املتاحة  التقنيات  أفضل  تطبيق  وعند  البيئية.  املامرسات  أفضل 

املنع وخفض اإلطالق  تدابري  العامة بشأن  التوجيهات  اعتبارها  األطراف يف  أن تضع  ينبغي 

الواردة يف املرفق جيم، واملبادئ التوجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املامرسات 

البيئية املقرر اعتامدها بقرار من مؤمتر األطراف؛

(ه) القيام، وفقاً لخطة عمله، بتشجيع استخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املامرسات البيئية:

جيم  املرفق  من  الثاين  الجزء  يف  املحددة  املصادر  فئات  الحالية ضمن  املصادر  إىل  ‘1’  بالنسبة 

وضمن فئات املصدر مثل تلك املدرجة يف الجزء الثالث من ذلك املرفق؛

‘2’  وبالنسبة إىل املصادر الجديدة ضمن فئات املصادر، مثل تلك املدرجة يف الجزء الثالث من 

املرفق جيم والتي ال يكون الطرف قد تناولها يف إطار الفقرة الفرعية (د).

اعتبارها  يف  األطراف  تضع  أن  ينبغي  البيئية،  املامرسات  وأفضل  املتاحة  التقنيات  أفضل  تطبيق  عند 

أفضل  بشأن  التوجيهية  واملبادئ  املرفق جيم  اإلطالق يف  املنع وخفض  تدابري  بشأن  العامة  التوجيهات 

التقنيات املتاحة وأفضل املامرسات البيئية املقرر اعتامدها بقرار من مؤمتر األطراف؛

(و) ألغراض هذه الفقرة واملرفق جيم:

‘1’  تعني "أفضل التقنيات املتاحة" أكرث مرحلة فعالية وتقدماً يف تطور األنشطة وطرق إدارتها 

مام يبني املالءمة العملية لتقنيات معيَّنة يف توفري األساس، من حيث املبدأ، لفرض قيود عىل 

اإلطالق تستهدف منع، وحيثام يكون ذلك غري عميل، إحداث خفض بصورة عامة يف إطالق 

املواد الكيميائية املدرجة يف الجزء األول من املرفق جيم وتأثريها عىل البيئة ككل. ويف هذا 

الخصوص فإن:

‘2’ "التقنيات" تشمل كالً من التكنولوجيا والطريقة التي تم بها تصميم املنشأة وبناؤها وصيانتها 

وتشغيلها ووقفها عن العمل؛

‘3’  التقنيات "املتاحة" تعني تلك التقنيات التي ميكن للمشغل الوصول إليها وتكون قد طورت 

عىل نطاق يتيح تنفيذها يف القطاع الصناعي ذي الصلة يف ظل ظروف قابلة للتواصل اقتصادياً 

وتقنياً، مع مراعاة التكاليف واملزايا؛

‘4’ "أفضل" تعني األكرث فعالية يف تحقيق مستوى عام رفيع من الحامية للبيئة ككل؛
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‘5’  "أفضل املامرسات البيئية" تعني تطبيق املزيج األكرث مالءمة من تدابري واسرتاتيجيات الرقابة 

البيئية؛

‘6’  "مصدر جديد" يعني أي مصدر يبدأ تشييده أو إجراء تعديل كبري فيه بعد سنة واحدة عىل 

األقل من تاريخ:

أ - بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة إىل الطرف املعني؛

ب -  أو بدء نفاذ تعديل للمرفق جيم بالنسبة إىل الطرف املعني وهنا يصبح املصدر خاضعاً 

ألحكام هذه االتفاقية بفضل ذلك التعديل فقط.

(ز)  يجوز ألي طرف أن يستخدم قيم حدود اإلطالق أو معايري األداء للوفاء بالتزاماته بالنسبة ألفضل 

التقنيات املتاحة مبوجب هذه الفقرة.

املادة 6  تدابري لتخفيض اإلطالق من املخزونات 
والفضالت أو القضاء عليه

1 -  بغية ضامن أن تدار املخزونات املكونة من، أو املحتوية عىل، مواد كيميائية مدرجة إما يف املرفق 

ألف أو املرفق باء ونفايات، مبا فيها املنتجات واملواد مبجرد تحولها إىل نفايات مؤلفة من، أو مشتملة 

عىل، أو ملوثة مبادة كيميائية مدرجة يف املرفق ألف أو باء أو جيم عىل نحو يحمي الصحة البرشية 

والبيئة، يقوم كل طرف مبا ييل:

(أ) وضع اسرتاتيجيات مالمئة لتحديد:

‘1’  املخزونات التي تتكون من، أو تحتوي عىل، املواد الكيميائية املدرجة إما يف املرفق ألف أو 

املرفق باء؛

مبادة  امللوثة  أو  عىل،  املشتملة  أو  من  املكونة  والنفايات  املستخدمة،  واملواد  ‘2’  واملنتجات 

كيميائية مدرجة يف أي من املرفقات ألف أو باء أو جيم؛

مواد  عىل،  تشتمل  أو  من،  تتكون  التي  املخزونات  تحديد  عىل  عملياً،  اإلمكان  بقدر  (ب)  العمل، 

كيميائية مدرجة إما يف املرفق ألف أو املرفق باء عىل أساس االسرتاتيجيات املشار إليها يف الفقرة 

الفرعية (أ)؛

(ج)  إدارة املخزونات، حسب االقتضاء، بطريقة مأمونة وكفء وسليمة بيئياً. أما املخزونات من املواد 

الكيميائية املدرجة إما يف املرفق ألف أو املرفق باء، بعد التوقف عن السامح باستخدامها وفقاً 

ألي إعفاء محدد وارد يف املرفق ألف أو أي إعفاء محدد أو لغرض مقبول منصوص عليه يف املرفق 

باء، باستثناء املخزونات املسموح بتصديرها وفقاً للفقرة 2 من املادة 3، تعترب نفايات وتدار وفقاً 

للفقرة الفرعية (د)؛

(د)  اتخاذ التدابري املناسبة التي تكفل أن هذه النفايات، مبا فيها منتجات ومواد عند صريورتها نفايات:

‘1’  يتم تناولها وجمعها ونقلها وخزنها بصورة سليمة بيئياً؛

ر محتوى امللوث العضوي الثابت أو تحوِّله بصورة دامئة بحيث  ‘2’  ويتم التخلص منها بطريقة تدمِّ

ال تظهر عليه خصائص امللوثات العضوية الثابتة، أو التخلص منه بطريقة سليمة بيئياً عندما 

ال 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 

عمالً بالفقرة 2 والنظم العاملية واإلقليمية ذات الصلة التي تحكم إدارة النفايات الخطرة؛

أو  التدوير  إعادة  أو  االستعادة  إىل  تؤدي  قد  التي  التخلص  لعمليات  بإخضاعها  يُسمح  ‘3’  وال 

االستصالح أو إعادة االستخدام املبارش أو أوجه االستخدام البديلة للملوثات العضوية الثابتة؛

واملبادئ  واملعايري  القواعد  االعتبار  يف  تؤخذ  أن  دون  الدولية  الحدود  عرب  نقلها  يتم  ‘4’  وال 

التوجيهية ذات الصلة؛

(ه)  السعي إىل وضع اسرتاتيجيات مالمئة لتحديد املواقع امللوثة مبواد كيميائية مدرجة يف املرفقات 

ألف أو باء أو جيم. وإذ اضطلع بإصالح هذه املواقع، تم هذا اإلصالح عىل نحو سليم بيئياً.

2 -  يتعاون مؤمتر األطراف عن كثب مع الهيئات املختصة املنشأة مبوجب اتفاقية بازل بشأن التحكم يف 

نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عرب الحدود من أجل جملة أمور منها:

(أ)  تحديد مستويات التدمري والتحويل الدائم الالزمة لكفالة عدم ظهور خصائص امللوثات العضوية 

الثابتة وفق املحدد يف الفقرة 1 من املرفق دال؛

(ب)  وتحديد الطرق التي يََرْون أنها تشكل التخلص السليم بيئياً املشار إليه أعاله؛

(ج)  والعمل عىل تحديـد مستويات تركيز املـواد الكيميائية املدرجة يف املرفقات ألف وباء وجيم مـن 

أجـل تحديـد املحتوى املنخفض من امللوثـات العضوية الثابتة املشار إليه يف الفقرة 1 (د) ‘2’.
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خطط التنفيذ املادة 7 
1 - يقوم كل طرف مبا ييل:

(أ)  وضع خطة لتنفيذ التزاماته مبوجب هذه االتفاقية؛

(ب)  وإحالة خطة التنفيذ الخاصة به إىل مؤمتر األطراف يف غضون سنتني من تاريخ بدء نفاذ هذه 

االتفاقية بالنسبة إليه؛

نحو  أساس دوري وعىل  به عىل  الخاصة  التنفيذ  االقتضاء خطة  واستكامل حسب  (ج)  واستعراض 

يحدده قرار ملؤمتر األطراف.

حسبام  اإلقليمية  ودون  واإلقليمية  العاملية  املنظامت  طريق  عن  أو  مبارشة  إما  األطراف  2 -  تتعاون 

يكون مالمئاً، وتتشاور مع أصحاب املصلحة عىل الصعيد الوطني، مبا يف ذلك املجموعات النسائية 

واملجموعات العاملة يف مجال صحة األطفال، لتيسري وضع وتنفيذ واستكامل خطط التنفيذ لديها.

3 -  تسعى األطراف إىل استخدام، وعند الرضورة وضع الوسائل الكفيلة بإدماج خطط التنفيذ الوطنية 

للملوثات العضوية الثابتة يف اسرتاتيجيات التنمية املستدامة الخاصة بها حيثام كان ذلك مناسباً.

املرفقات  يف  الكيميائية  املواد  املادة 8  إدراج 
ألف وباء وجيم

1 -  يجوز ألي طرف أن يقدم مقرتحاً إىل األمانة بإدراج مادة كيميائية يف املرفقات ألف و/أو باء و/أو 

جيم. ويتضمن املقرتح املعلومات املحددة يف املرفق دال. ويجوز ألطراف أخرى و/أو األمانة مساعدة 

الطرف يف تقديم املقرتح.

2 -  تتحقق األمانة مام إذا كان املقرتح يتضمن املعلومات املحددة يف املرفق دال. فإذا اقتنعت األمانة بأن 

املقرتح يتضمن تلك املعلومات، قامت بإحالته إىل لجنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة.

3 -  تقوم اللجنة بدراسة املقرتح وتطبيق معايري الفرز املحددة يف املرفق دال بطريقة مرنة وشفافة آخذة 

يف االعتبار كل املعلومات املقدمة عىل نحو تكاميل ومتوازن.

4 –  إذا قررت اللجنة:

(أ)  أنها مقتنعة بأن معايري الفرز قد استوفيت، قامت عن طريق األمانة بإتاحة املقرتح والتقييم الذي 

أجرته اللجنة لجميع األطراف واملراقبني وبدعوتهم إىل تقديم املعلومات املبينة يف املرفق هاء؛

(ب)  أنها غري مقتنعة بأن معايري الفرز قد استُوفيت، قامت عن طريق األمانة بإبالغ جميع األطراف 

واملراقبني بذلك، وبإتاحة املقرتح وتقييم اللجنة لجميع األطراف، ويطرح املقرتح جانباً.

5 -  يجوز ألي طرف أن يقدم ثانية إىل اللجنة مقرتحاً تكـون اللجنـة قـد طرحته جانباً عمالً بالفقرة 4. وقد 

يتضمن التقديم املعاد أية شواغل تساور الطرف وكذلك تربيراً للدراسة اإلضافية من جانب اللجنة. 

وإذا قامت اللجنة بعد هذا اإلجراء، بطرح املقرتح جانباً، جاز للطرف أن يعرتض عىل قرار اللجنة، 

وينظر مؤمتر األطراف يف املسألة يف دورته التالية. ويجوز ملؤمتر األطراف أن يقرر استناداً إىل معايري 

الفرز الواردة يف املرفق دال ومع أخذ تقييم اللجنة وأية معلومات إضافية مقدمة من أي طرف أو 

مراقب يف االعتبار، أن املقرتح ينبغي أن مييض.

6 -  ويف الحالة التي تكون اللجنة قد قررت فيها أن معايري الفرز قد استُوفيت، أو قرر مؤمتر األطراف أنه 

ينبغي امليض يف املقرتح، تعيد اللجنة النظر مرة أخرى يف املقرتح، مع مراعاة أية معلومات إضافية 

املرشوع  هذا  بإتاحة  وتقوم  هاء.  للمرفق  وفقاً  مخاطر  بيان  وتعد مرشوع  تلقيها،  يتم  صلة  ذات 

لجميع األطراف واملراقبني وتجمع التعليقات التقنية التي أبدوها، وتستكمل بيان املخاطر آخذة تلك 

التعليقات يف االعتبار.

7 -  إذا قررت اللجنة، استناداً إىل بيان املخاطر الذي وضع وفقاً للمرفق هاء:

البيئة، إىل آثار ضارة  (أ)  أن من املحتمل أن تؤدي املادة الكيميائية نتيجة النتقالها بعيد املدى يف 

كبرية عىل صحة البرش و/أو البيئة مام يربر اتخاذ إجراء عاملي بهذا الشأن، تم امليض يف املقرتح وال 

يحول االفتقار إىل اليقني العلمي التام دون امليض يف املقرتح. وتطلب اللجنة، عن طريق األمانة 

ومن  واو.  املرفق  يف  املحددة  باالعتبارات  يتعلق  فيام  واملراقبني  األطراف  جميع  من  معلومات 

للامدة  بالنسبة  املحتملة  املكافحة  لتدابري  تحليالً  يتضمن  املخاطر  إلدارة  تقييامً  اللجنة  تعد  ثم 

الكيميائية وفقاً للمرفق واو؛

(ب)  إنه ال ينبغي، استناداً إىل بيان املخاطر، امليض يف املقرتح، قامت عن طريق األمانة، بإتاحة بيان 

املخاطر لجميع األطراف واملراقبني وطرحت املقرتح جانباً.

8 -  بالنسبة إىل أي مقرتح يُطرح جانباً عمالً بالفقرة 7 (ب)، يجوز لطرف أن يطلب من مؤمتر األطراف أن 

ينظر يف اإليعاز إىل اللجنة بطلب معلومات إضافية من الطرف مقدم املقرتح واألطراف األخرى لفرتة 

ال تتجاوز سنة. وبعد تلك الفرتة وعىل أساس أي معلومات يتم تلقيها، تعيد اللجنة النظر يف املقرتح 

تة
ثاب

 ال
ية

ضو
لع

ت ا
وثا

ملل
ن ا

شأ
مل ب

هو
تك

اس
ة 

قي
فا

ات

تة
ثاب

 ال
ية

ضو
لع

ت ا
وثا

ملل
ن ا

شأ
مل ب

هو
تك

اس
ة 

قي
فا

ات



17 16

عمالً بالفقرة 6 عىل أن يحدد مؤمتر األطراف األولوية. فإذا طرحت اللجنة املقرتح جانباً بعد اتباع هذا 

اإلجراء، جاز للطرف أن يطعن يف قرار اللجنة، ويقوم مؤمتر األطراف ببحث املسألة يف دورته التالية. 

وملؤمتر األطراف أن يقرر، استناداً إىل بيان املخاطر املعد وفقاً للمرفق هاء ومع مراعاة تقييم اللجنة 

وأي معلومات إضافية يقدمها أي طرف أو مراقب، امليض يف املقرتح. فإذا قرر مؤمتر األطراف امليض 

يف املقرتح، أعدت اللجنة عندئذ تقييم إدارة املخاطر.

9 -  استناداً إىل بيـان املخاطر املشـار إليه يف الفقرة 7 وتقييم إدارة املخاطر املشار إليه يف الفقرة 7 (أ) 

أو الفقرة 8، تويص اللجنة مبا إذا كان ينبغي أن ينظر مؤمتر األطراف يف إدراج املادة الكيميائية يف 

املرفقات ألف و/أو باء و/أو جيم. ويقرر مؤمتر األطراف، آخذاً يف االعتبار الواجب توصيات اللجنة، 

مبا يف ذلك أي عدم يقني علمي، عىل نحو تحوطي، ما إذا كان سيدرج املادة الكيميائية ويحدد تدابري 

الرقابة املتصلة بها، يف املرفقات ألف و/أو باء و/أو جيم.

تبادل املعلومات املادة 9 
1 - يقوم كل طرف بتيسري أو تنفيذ تبادل املعلومات املتصلة:

(أ) بخفض إنتاج واستخدام وإطالق امللوثات العضوية الثابتة أو القضاء عليها؛

(ب)  وبالبدائل للملوثات العضوية الثابتة، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة مبخاطرها وكذلك بتكاليفها 

االقتصادية واالجتامعية.

2 - تتبادل األطراف املعلومات املشار إليها يف الفقرة 1 أعاله مبارشة أو عن طريق األمانة.

3 - يعني كل طرف مركز اتصال وطنياً لتبادل هذه املعلومات.

4 -  تقوم األمانة بدور آلية تبادل املعلومات بشأن امللوثات العضوية الثابتة، مبا فيها املعلومات املقدمة 

من األطراف ومن املنظامت الحكومية الدولية واملنظامت غري الحكومية.

5 -  ألغراض هذه االتفاقية، ال تعد املعلومات املتعلقة بصحة وسالمة البرش والبيئة معلومات رسية. وعىل 

األطراف التي تتبادل معلومات أخرى عمالً بهذه االتفاقية، أن تحمي أية معلومات رسية عىل نحو 

ما اتفق عليه بصورة متبادلة.

اإلعالم وتثقيف وتوعية الجمهور املادة 10 
1 - يعمل كل طرف، يف حدود قدراته عىل 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 واألطفال واألقل حظاً من التعليم، 

بشأن امللوثات العضوية الثابتة وآثارها عىل الصحة والبيئة وبشأن بدائل هذه امللوثات؛

(د)  ومشاركة الجمهور يف التصدي للملوثات العضوية الثابتة وآثارها عىل الصحة والبيئة، ويف وضع 

بتنفيذ  يتعلق  فيام  الوطني  الصعيد  املساهمة عىل  توفري فرص  مناسبة، مبا يف ذلك  استجابات 

هذه االتفاقية؛

(ه)  وتدريب العاملني والعلميني واملربني واملوظفني التقنيني واإلداريني؛

(و)  ووضع وتبادل املواد التعليمية ومواد التوعية الجامهريية عىل املستويني الوطني والدويل؛

(ز)  ووضع وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية عىل املستويني الوطني والدويل.

2 -  يكفل كل طرف، يف حدود قدراته، سبل وصول الجمهور إىل املعلومات العامة املشار إليها يف الفقرة 

1، واستكامل هذه املعلومات باستمرار.

3 -  يشجع كل طرف، يف حدود قدراته، الصناعة واملستعملني املهنيني عىل تيسري توفري املعلومات املشار 

إليها يف الفقرة 1 عىل املستوى الوطني، وحسب االقتضاء، عىل املستويات دون اإلقليمي واإلقليمي 

والعاملي.

كشوف  تستخدم  أن  لها،  والبدائل  الثابتة  العضوية  امللوثات  عن  املعلومات  توفري  عند  4 -  لألطراف، 

بيانات السالمة، والتقارير، ووسائل اإلعالم وسبل االتصال األخرى، وأن تنشئ مراكز للمعلومات عىل 

املستويني الوطني واإلقليمي.

5 -  ينظر كل طرف بعني العطف يف إنشاء آليات، مثل سجل إطالق ونقل امللوثات، من أجل جمع ونرش 

املعلومات عن تقديرات الكميات السنوية من املواد الكيميائية املدرجة يف املرفقات ألف أو باء أو 

جيم التي يتم إطالقها أو التخلص منها.
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البحث والتطوير والرصد املادة 11 
1 -  تشجع األطراف و/أو تجري يف حدود قدراتها، عىل املستويني الوطني والدويل، ما يناسب من البحث 

ببدائلها  مناسباً،  يكون  وحيث  الثابتة،  العضوية  بامللوثات  يتصل  فيام  والتعاون  والرصد  والتطوير 

وبامللوثات العضوية الثابتة املمكنة، مبا يف ذلك بشأن:

(أ) مصادرها وإطالقاتها يف البيئة؛

(ب) ووجودها ومستوياتها واتجاهاتها يف البرش ويف البيئة؛

(ج) وانتقالها، ومصريها وتحولها بيئياً؛

(د) وآثارها عىل صحة البرش والبيئة؛

(ه) وتأثرياتها االجتامعية – االقتصادية والثقافية؛

(و) وخفض إطالقاتها و/أو القضاء عليها؛

(ز)  ووضع منهجيات متسقة إلجراء عمليات حرص للمصادر املولدة وأساليب تحليلية لقياس مستوى 

اإلطالقات.

2 - تقوم األطراف، عند اضطالعها بعمل مبوجب الفقرة 1، يف حدود قدراتها، مبا ييل:

(أ)  دعم وزيادة تطوير ما يقتضيه األمر من الربامج والشبكات واملنظامت عىل الصعيد الدويل بهدف 

تحديد وإجراء وتقييم ومتويل البحوث وجمع البيانات، والرصد، مع مراعاة رضورة التقليل إىل 

الحد األدىن من ازدواجية الجهود؛

(ب)  ودعم الجهود الدولية والوطنية لتعزيز القدرات الوطنية عىل إجراء البحوث العلمية والتقنية 

وخاصة يف البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال، ولتشجيع الحصول عىل 

البيانات والتحليالت وتبادلها؛

(ج)  ومراعاة الشواغل واالحتياجات، وبصفة خاصة يف ميدان املوارد املالية والتقنية، للبلدان النامية 

يف  املشاركة  عىل  قدراتها  تحسني  عىل  والتعاون  انتقال،  مبرحلة  اقتصاداتها  متر  التي  والبلدان 

الجهود املشار إليها يف الفقرتني الفرعيتني (أ) و(ب)؛

(د)  واالضطالع بأعامل البحوث املوجهة نحو التخفيف من آثار امللوثات العضوية الثابتة عىل الصحة 

التناسلية؛

الجمهور يف  الفقرة لعامة  إليها يف هذه  البحث والتطوير والرصد املشار  نتائج أنشطة  (ه)  وإتاحة 

حينها وعىل أساس منتظم؛

(و)  وتشجيع التعاون و/أو االضطالع به فيام يتعلق بتخزين وحفظ املعلومات التي يوجدها البحث 

والتطوير والرصد.

املساعدة التقنية املادة 12 
البلدان  لطلبات  استجابة  املناسب  الوقت  ويف  املالمئة  التقنية  املساعدة  تقديم  أن  األطراف  1 -  تدرك 

النامية األطراف واألطراف التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال أمر أسايس من أجل تنفيذ هذه االتفاقية 

بنجاح.

2 -  تتعاون األطراف يف توفري املساعدة التقنية اآلنية واملالمئة للبلدان النامية األطراف ولألطراف التي متر 

اقتصاداتها مبرحلة انتقال، بغية مساعدتها، مع مراعاة ما تنفرد به من احتياجات، عىل تطوير وتقوية 

قدراتها عىل تنفيذ التزاماتها مبوجب هذه االتفاقية.

3 -  ويف هذا الخصوص، تشمل املساعدة التقنية التي تقدمها البلدان املتقدمة النمو األطراف، واألطراف 

يف  التقنية  املساعدة  متبادلة،  بصورة  عليه  املتفق  ووفق  االقتضاء  حسب  لقدراتها،  وفقاً  األخرى 

من  املزيد  األطراف  مؤمتر  ويوفر  االتفاقية.  هذه  مبوجب  االلتزامات  بتنفيذ  املتصلة  القدرات  بناء 

التوجيهات يف هذا الشأن.

التكنولوجيا  نقل  وتعزيز  التقنية  املساعدة  توفري  لغرض  ترتيبات  االقتضاء،  حسب  األطراف،  4 -  تضع 

بتنفيذ هذه  يتصل  فيام  انتقال  اقتصاداتها مبرحلة  متر  التي  واألطراف  األطراف  النامية  البلدان  إىل 

التكنولوجيا  ونقل  القدرات  لبناء  إقليمية  ودون  إقليمية  مراكز  الرتتيبات  هذه  وتشمل  االتفاقية. 

النامية األطراف واألطراف التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال يف الوفاء بالتزاماتها  البلدان  ملساعدة 

مبوجب هذه االتفاقية. ويوفر مؤمتر األطراف املزيد من التوجيهات يف هذا الشأن.

5 -  يف سياق هذه املادة، تأخذ األطراف يف االعتبار الكامل الحاجات املحددة والحالة الخاصة ألقل البلدان 

منواً وللدول الجزرية الصغرية النامية يف إجراءاتها املتعلقة باملساعدة التقنية.

تة
ثاب

 ال
ية

ضو
لع

ت ا
وثا

ملل
ن ا

شأ
مل ب

هو
تك

اس
ة 

قي
فا

ات

تة
ثاب

 ال
ية

ضو
لع

ت ا
وثا

ملل
ن ا

شأ
مل ب

هو
تك

اس
ة 

قي
فا

ات



21 20

املوارد واآلليات املالية املادة 13 
باألنشطة  يتعلق  فيام  املالية  والحوافز  املايل  الدعم  قدراته،  يقدم، يف حدود  بأن  1 –  يتعهد كل طرف 

الوطنية التي يُقصد بها تحقيق هدف هذه االتفاقية وفقاً لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية.

2 -  توفر البلدان املتقدمة النمو األطراف موارد مالية جديدة وإضافية لتمكني البلدان النامية األطراف 

التنفيذ  لتدابري  اإلضافية  التكاليف  كامل  انتقال من مواجهة  اقتصاداتها مبرحلة  التي متر  واألطراف 

املتفق عليه بني طرف مستفيد وكيان يشرتك يف  االتفاقية وفق  بالتزاماتها مبوجب هذه  التي تفي 

اآللية املوصوفة يف الفقرة 6. ويجوز لألطراف األخرى أن توفر، عىل أساس طوعي ووفقاً لقدراتها، 

مثل هذه املوارد املالية. وينبغي أيضاً تشجيع املساهامت من مصادر أخرى. وتراعى يف تنفيذ هذه 

االلتزامات الحاجة إىل تدفق األموال بشكل كاف ومنتظم ويف حينه وأهمية تقاسم األعباء فيام بني 

األطراف املتربعة.

لخططها  ووفقاً  لقدراتها  وفقاً  األخرى  ولألطراف  األطــراف،  النمو  املتقدمة  للبلدان  أيضاً  3 -  يجوز 

وأولوياتها وبرامجها الوطنية، أن توفر املوارد املالية، ويجوز للبلدان النامية األطراف ولألطراف التي 

متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال، أن تستفيد من هذه املوارد املالية للمساعدة يف قيامها بتنفيذ هذه 

االتفاقية وذلك من خالل القنوات أو املصادر األخرى الثنائية واإلقليمية ومتعددة األطراف. 

فعالية  االتفاقية عىل  اللتزاماتها مبوجب هذه  األطراف  النامية  البلدان  تنفيذ  فعالية  4 -  يتوقف مدى 

البلدان املتقدمة النمو األطراف اللتزاماتها مبوجب هذه االتفاقية فيام يتصل باملوارد املالية  تنفيذ 

واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  أن  االعتبار  كامل  ويؤخذ يف  التكنولوجيا.  ونقل  التقنية  واملساعدة 

املستدامتني واستئصال الفقر هي أوىل األولويات الغالبة للبلدان النامية األطراف، مع إيالء املراعاة 

الواجبة للحاجة إىل حامية الصحة البرشية والبيئة.

5 -  تأخذ األطراف يف االعتبار الكامل الحاجات املحددة والحالة الخاصة التي تنفرد بها أقل البلدان منواً، 

والدول الجزرية الصغرية النامية، يف إجراءاتها املتعلقة بالتمويل.

6 -  وتحدد، مبوجب هذا، آلية لتوفري املوارد املالية الكافية واملستدامة للبلدان النامية األطراف واألطراف 

التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال عىل أساس الهبة أو عىل أساس تساهيل للمساعدة يف قيامها بتنفيذ 

االتفاقية. وتعمل اآللية تحت سلطة وتوجيه مؤمتر األطراف، حسب االقتضاء، وتكون مسؤولة أمامه 

ألغراض هذه االتفاقية. ويوكل تشغيلها إىل كيان أو أكرث، مبا يف ذلك الكيانات الدولية القامئة، وفق 

ما يقرره مؤمتر األطراف. وميكن أن تشمل اآللية أيضاً كيانات أخرى تقدم املساعدة املالية والتقنية 

متعددة األطراف واإلقليمية والثنائية. وتكون املساهامت املقدمة لآللية إضافة إىل التحويالت املالية 

انتقال، كام هو مبني يف  اقتصاداتها مبرحلة  التي متر  النامية األطراف واألطراف  البلدان  األخرى إىل 

الفقرة 2، ووفقاً لها.

7 -  عمالً بأهداف هذه االتفاقية وبالفقرة 6، يعتمد مؤمتر األطراف يف أول اجتامع له التوجيهات املناسبة 

املقرر تزويد اآللية بها ويتفق مع الكيان أو الكيانات املشرتكة يف اآللية املالية عىل ترتيبات إلعامل 

تلك التوجيهات. وتتناول التوجيهات، ضمن جملة أمور، ما ييل:

توجيهية  ومبادئ  معايري  يف  وكذلك  الربنامج،  وأولويات  واإلسرتاتيجية  العامة  السياسة  يف  (أ)  البت 

الرصد  ذلك  يف  مبا  واستخدامها،  املالية  املوارد  عىل  للحصول  األهلية  أجل  من  وواضحة  مفصلة 

والتقييم عىل أساس منتظم لهذا االستخدام؛

واستدامة  كفاية  عن  األطراف  مؤمتر  إىل  منتظمة  تقارير  بتقديم  الكيانات  أو  الكيان  (ب)  وقيام 

التمويل لألنشطة املتصلة بتنفيذ االتفاقية؛

(ج)  والرتويج لُنُهج وآليات وترتيبات التمويل متعدد املصادر؛

(د)  وطرائق للقيام، عىل نحو ميكن التكهن به وتحديده، بتعيني مبلغ التمويل الالزم واملتاح لتنفيذ 

هذه االتفاقية، مع مراعاة أن القضاء عىل امللوثات العضوية الثابتة عىل مراحل يتطلب متويالً 

متواصالً، والرشوط التي يُستعرض مبوجبها ذلك املبلغ دورياً؛

عن  واملعلومات  االحتياجات،  تقييم  يف  باألمر  املهتمة  األطراف  إىل  املساعدة  تقديم  (ه)  وطرائق 

مصادر األموال املتاحة، وعن أمناط التمويل بغية تيسري التنسيق فيام بينها.

الثاين وعىل أساس منتظم بعد ذلك، فعالية  8 -  يستعرض مؤمتر األطراف يف موعد ال يتجاوز اجتامعه 

اآللية املنشأة مبوجب هذه املادة، وقدرتها عىل تلبية االحتياجات املتغرية للبلدان النامية األطراف 

واألطراف التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقـال. واملعايري والتوجيهات املشار إليها يف الفقرة 7، ومستوى 

التمويل وكذلك فعالية أداء الكيانات املؤسسية التي أوكل إليها تشغيل اآللية املالية. ويتخذ املؤمتر، 

استناداً إىل هذا االستعراض، اإلجراء املالئم، إذا لزم، لتحسني فعالية اآللية، مبا يف ذلك إصدار توصيات 

وتوجيهات بشأن تدابري لكفالة التمويل الكايف واملستدام للوفاء باحتياجات األطراف.
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الرتتيبات املالية املؤقتة املادة 14 
ل وفقاً لصك تأسيس مرفق البيئة العاملية املعاد  يكون الهيكل املؤسيس ملرفق البيئة العاملية، املشغَّ

للفرتة  املادة 13، وذلك  إليها يف  املشار  املالية  اآللية  إليه عمليات  الذي تعهد  الرئييس  الكيان  تشكيله، 

الفاصلة بني بدء نفاذ هذه االتفاقية وأول اجتامع ملؤمتر األطراف، أو حتى الوقت الذي يقرر فيه مؤمتر 

األطراف الهيكل املؤسيس الذي سيعني وفقاً للامدة 13. وينبغي أن يؤدي الهيكل املؤسيس ملرفق البيئة 

العاملية هذه املهمة من خالل تدابري تنفيذية متصلة تحديداً بامللوثات العضوية الثابتة ومع مراعاة أن 

األمر قد يتطلب ترتيبات جديدة لهذا املجال.

تقديم التقارير املادة 15 
1 -  يقدم كل طرف تقارير إىل مؤمتر األطراف عن التدابري التي اتخذتها لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية وعن 

فعالية هذه التدابري يف تحقيق أهداف االتفاقية.

2 -  يزود كل طرف األمانة مبا ييل:

الكيميائية  املواد  من  كل  من  وصادراته  ووارداته  إنتاجه  كميات  إجاميل  عن  إحصائية  (أ)  بيانات 

املدرجة يف املرفق ألف ويف املرفق باء أو بتقديم معقول ملثل هذه البيانات؛

(ب)  وإىل الحد املمكن عملياً، بقامئة بأسامء الدول التي استورد منها كل مادة من هذه املواد والدول 

ر إليها كالً من هذه املواد. التي صدَّ

3 - تقدم التقارير عىل فرتات دورية وتكون يف شكل يقرره مؤمتر األطراف يف اجتامعه األول.

تقييم الفعالية املادة 16 
1 -  يقيِّم مؤمتر األطراف فَعالية هذه االتفاقية بعد انقضاء أربع سنوات عىل بدء نفاذها وبانتظام بعد 

ذلك عىل فرتات يقررها مؤمتر األطراف.

2 -  وتيسرياً لهذا التقييم، يرشع مؤمتر األطراف، يف اجتامعه األول، يف إقامة ترتيبات لتزويد نفسه ببيانات 

رصد مقارَنَة عن وجود املواد الكيميائية املدرجة يف املرفقات ألف وباء وجيم وكذلك عن انتقالها يف 

البيئة إقليمياً وعاملياً. وهذه الرتتيبات:

التقنية  لقدراتها  إقليمي حيثام كان ذلك مناسباً، ووفقاً  أساس  األطراف عىل  تنفذها  أن  (أ)  ينبغي 

واملالية، مستخدمة برامج وآليات الرصد القامئة إىل الحد املمكن ومعززة التساوق يف الُنُهج؛

اإلقليمية  املناطق  بني  االختالفات  االعتبار  يف  تؤخذ  أن  عىل  الرضورة،  عند  ل  تكمَّ أن  (ب)  ويجوز 

وقدراتها عىل تنفيذ أنشطة الرصد؛

(ج)  وتشمل تقديم تقارير إىل مؤمتر األطراف عن نتائج أنشطة الرصد عىل أساس إقليمي وعاملي 

وعىل فرتات يحددها مؤمتر األطراف.

واالقتصادية  والتقنية  والبيئية  العلمية  املعلومات  أساس  عىل   1 الفقرة  يف  املذكور  التقييم  3 -  يجري 

املتاحة، مبا يف ذلك:

(أ) التقارير ومعلومات الرصد األخرى املقدمة عمالً بالفقرة 2؛

(ب) والتقارير الوطنية املقدمة عمالً باملادة 15؛

(ج) واملعلومات عن عدم االمتثال عمالً باإلجراءات املقررة مبوجب املادة 17.
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عدم االمتثال املادة 17 
يقوم مؤمتر األطراف، يف أقرب وقت ممكن عملياً، بوضع واعتامد تدابري وآليات مؤسسية لتحديد 

عدم االمتثال ألحكام هذه االتفاقية وملعاملة األطراف التي يثبت عدم امتثالها. 

تسوية املنازعات املادة 18 
1 -  تسوي األطراف أي نزاع بينها يتعلق بتفسري أو تطبيق االتفاقية عن طريق التفاوض أو من خالل 

الوسائل السلمية األخرى التي تختارها.

2 -  عند التصديق عىل هذه االتفاقية، أو قبولها أو املوافقة عليها أو االنضامم إليها، أو يف أي وقت بعد 

ذلك، يجوز ألي طرف ال يكون منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن يعلن يف صك كتايب يُقدم إىل 

الوسيلتني  من  بواحدة  االتفاقية،  تطبيق  أو  تفسري  بشأن  نزاع  بأي  يتعلق  فيام  يعرتف  أنه  الوديع، 

التاليتني لتسوية املنازعات أو بكلتيهام بوصفها ملزمة له إزاء أي طرف يقبل االلتزام نفسه:

(أ) التحكيم وفقاً لإلجراءات التي يعتمدها مؤمتر األطراف يف مرفق، يف أقرب وقت ممكن عملياً؛

(ب) عرض النزاع عىل محكمة العدل الدولية.

يتعلق  فيام  املضمون  بنفس  إعالناً  يقدم  أن  االقتصادي  للتكامل  إقليمية  منظمة  يكون  3 -  ألي طرف 

بالتحكيم وفقاً لإلجراء املشار إليه يف الفقرة 2 (أ).

4 -  يظل أي إعالن يقدم عمالً بالفقرة 2 أو الفقرة 3 نافذاً حتى نهاية مدته وفقاً ألحكامه، أو حتى انقضاء 

ثالثة أشهر عىل إيداع إخطار كتايب بنقضه لدى الوديع.

5 -  ال يؤثر انتهاء مدة إعالن، أو إخطار بالنقض، أو إصدار إعالن جديد، بأي طريقة عىل دعوى معروضة 

عىل هيئة التحكيم أو عىل محكمة العدل الدولية ما مل تتفق األطراف يف النزاع عىل خالف ذلك.

6 -  إذا مل تقبل األطراف يف النزاع نفس اإلجراء أو أي إجراء عمالً بالفقرة 2، وإذا مل تتمكن من تسوية 

نزاعها يف غضون اثني عرش شهراً بعد إخطار من أحد األطراف إىل اآلخر بوجود نزاع بينهام، يُعرض 

يتضمن  تقريراً  التوفيق  لجنة  وتقدم  النزاع.  يف  طرف  أي  طلب  عىل  بناء  توفيق  لجنة  عىل  النزاع 

توصيات. وتُدرج اإلجراءات اإلضافية املتصلة بلجنة التوفيق يف مرفق يعتمده مؤمتر األطراف يف موعد 

ال يتجاوز موعد انعقاد اجتامعه الثاين.

مؤمتر األطراف املادة 19 
1 - يُنشأ مبوجب هذا مؤمتٌر لألطراف.

2 -  يدعو املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة إىل عقد االجتامع األول ملؤمتر األطراف يف موعد 

أقصاه عام واحد من بدء نفاذ هذه االتفاقية. وبعد ذلك تعقد االجتامعات العادية ملؤمتر األطراف 

عىل فرتات منتظمة يحددها املؤمتر.

3 -  تعقد االجتامعات غري العادية ملؤمتر األطراف يف أي أوقات أخرى حسبام يراه املؤمتر رضورياً، أو بناء 

عىل طلب كتايب يقدمه أي طرف، برشط أن يؤيده ثلث األطراف عىل األقل.

4 -  يقر مؤمتر األطراف ويعتمد، بتوافق اآلراء، يف أول اجتامع له، نظاماً داخلياً ونظاماً مالياً له وألي هيئة 

فرعية، إضافة إىل األحكام املالية التي تنظم سري عمل األمانة.

5 -  يُبقي مؤمتر األطراف تنفيذ هذه االتفاقية قيد االستعراض والتقييم املستمرين. ويؤدي املهام التي 

توكلها إليه االتفاقية، وتحقيقاً لهذه الغاية:

(أ) ينشئ، زيادة عىل مقتضيات الفقرة 6، أي هيئات فرعية قد يراها رضورية لتنفيذ االتفاقية؛

وغري  الدولية  الحكومية  والهيئات  الدولية  املنظامت  مع  مناسباً،  ذلك  كان  حيثام  (ب)  ويتعاون، 

الحكومية املختصة؛

(ج)  ويستعرض بانتظام جميع املعلومات التي توفر لألطراف عمالً باملادة الم مبا يف ذلك النظر يف 

فعالية الفقرة الفرعية 2 (ب) ‘3’من املادة 3؛

(د) وينظر يف أي إجراءات إضافية قد تكون رضورية لتحقيق أهداف االتفاقية، ويضطلع بها.

6 -  ينشئ مؤمتر األطراف، يف اجتامعه األول، هيئة فرعية تسمى لجنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة، 

ألغراض أداء املهام التي توكلها هذه االتفاقية إىل تلك اللجنة. ويف هذا الخصوص:

(أ)  يعني مؤمتر األطراف أعضاَء لجنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة. وتتألف عضوية اللجنة من 

خرباء يف تقييم أو إدارة املواد الكيميائية تسميهم الحكومات. ويُعني أعضاء اللجنة عىل أساس 

التوزيع الجغرايف العادل؛

(ب) ويبت مؤمتر األطراف يف اختصاصات وتنظيم وعمل اللجنة؛

(ج)  وتبذل اللجنة قصارى جهدها العتامد توصياتها بتوافق اآلراء. فإذا استنفدت كل الجهود لتوافق 

اآلراء دون التوصل إىل توافق يف اآلراء تعتمد التوصية، كحل أخري، بأغلبية ثلثي أصوات األعضاء 

الحارضين واملصوتني.
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7 -  يقيِّم مؤمتر األطـراف يف اجتامعه الثالث باستمرار الحاجة إىل اإلجراء الوارد يف الفقرة الفرعية 2 (ب) 

من املادة 3، مبا يف ذلك النظر يف فعاليتها.

8 -  يجوز أن متثل األمم املتحدة، ووكاالتها املتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك أي دولة 

ليست طرفاً يف هذه االتفاقية، يف اجتامعات مؤمتر األطراف مبراقبني. ويجوز أن يسمح بحضور أية 

هيئة أو وكالة وطنية كانت أو دولية، حكومية أو غري حكومية، مؤهلة يف مسائل تشملها االتفاقية، 

إذا أبلغت األمانة برغبتها يف أن مُتثل يف أي اجتامع ملؤمتر األطراف بصفة مراقب، ما مل يعرتض عىل 

ذلك ثلث األطراف الحارضة عىل األقل. ويكون قبول املراقبني ومشاركتهم خاضعني للنظام الداخيل 

الذي يعتمده مؤمتر األطراف.

األمانة املادة 20 
1 - تنشأ مبوجب هذا أمانة.

2 - وتكون وظائف األمانة هي:

(أ) وضع الرتتيبات الجتامعات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية وتقديم الخدمات لها حسب الطلب؛

(ب)  وتيسري تقديم املساعدة يف تنفيذ هذه االتفاقية إىل األطراف، وال سيام األطراف النامية واألطراف 

التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال، بناء عىل طلبها؛

(ج) وكفالة التنسيق الالزم مع أمانات الهيئات الدولية األخرى ذات الصلة؛

(د)  وإعداد تقارير دورية استناداً إىل املعلومات املتلقاة عمالً باملادة 15 وغري ذلك من املعلومات 

املتوافرة، وإتاحتها لألطراف؛

(ه)  والدخول، بتوجيه عام من مؤمتر األطراف، يف الرتتيبات اإلدارية والتعاقدية التي قد يقتضيها أداء 

وظائفها بفعالية؛ 

(و)  وأداء وظائف األمانة األخرى املحددة يف هذه االتفاقية وغري ذلك من الوظائف التي قد يقررها 

مؤمتر األطراف.

3 -  يقوم املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة بتأدية وظائف األمانة لهذه االتفاقية، ما مل يقرر 

مؤمتر األطراف، بأغلبية ثالثة أرباع األطراف الحارضة واملصوتة، أن يوكل وظائف األمانة إىل واحدة أو 

أكرث من املنظامت الدولية األخرى.

التعديالت عىل االتفاقية املادة 21 
1 - ألي طرف أن يقرتح تعديالت عىل هذه االتفاقية.

2 -  تُعتمد التعديالت لهذه االتفاقية يف اجتامع ملؤمتر األطراف. وتبلغ األمانة نص أي تعديل مقرتح لهذه 

االتفاقية إىل األطراف قبل موعد االجتامع الذي سيُقرتح فيه اعتامده بستة أشهر عىل األقل. وتبلغ 

األمانة املوقعني عىل هذه االتفاقية بالتعديالت املقرتحة، وتبلغ بها الوديع للعلم.

3 -  تبذل األطراف قصارى جهدها للتوصل إىل اتفاق عىل أي تعديل مقرتح لهذه االتفاقية بتوافق اآلراء. 

فإذا استنفدت كل الجهود لتوافق اآلراء دون التوصل إىل اتفاق، يعتمد التعديل، كحل أخري، بأغلبية 

ثالثة أرباع أصوات األطراف الحارضة واملصوتة.

4 - يرسل الوديع التعديل إىل جميع األطراف للتصديق عليه أو قبوله، أو إقراره.

5 -  يتم إخطار الوديع كتابًة بالتصديق عىل التعديالت أو إقرارها أو قبولها. ويبدأ نفاذ أي تعديل معتمد 

وفقاً للفقرة 3 بالنسبة إىل األطراف التي قبلته اعتباراً من اليوم التسعني التايل لتاريخ إيداع صكوك 

التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من ِقبل ما ال يقل عن ثالثة أرباع األطراف. وبعد ذلك، يبدأ نفاذ 

التعديل بالنسبة ألي طرف آخر يف اليوم التسعني بعد إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه عىل هذا 

التعديل أو قبوله أو إقراره.

اعتامد وتعديل املرفقات املادة 22 
1 -  تشكل مرفقات هذه االتفاقية جزًءا ال يتجزأ منها، وما مل يَُنص رصاحة عىل خالف ذلك، تشكل أية 

إحالة إىل هذه االتفاقية إحالة يف الوقت ذاته إىل أية مرفقات بها.

2 - تكون أية مرفقات إضافية مقترصة عىل املسائل اإلجرائية أو العلمية أو التقنية أو اإلدارية.

3 -  يُطبق اإلجراء التايل عىل اقرتاح املرفقات اإلضافية لهذه االتفاقية واعتامدها وبدء نفاذها:

(أ)  تُْقرتح املرفقات اإلضافية لهذه االتفاقية وتُعتمد طبقاً لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرات 1 و2 

و3 من املادة 21؛
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من  سنة  بذلك يف غضون  كتابًة  الوديع  إضايف،  مرفق  أي  قبول  يستطيع  ال  أي طرف  (ب)  ويخطر 

الوديع، دون تأخري، جميع األطراف  الوديع باإلبالغ باعتامد املرفق اإلضايف. ويبلغ  تاريخ قيام 

بأي إخطار من هذا القبيل يتلقاه. ويجوز ألي طرف يف أي وقت، أن يسحب إعالنه السابق 

باالعرتاض عىل 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 

نافذاً بالنسبة لجميع األطراف التي مل تقدم إخطاراً وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية (ب).

4 -  يخضع اقرتاح واعتامد وبدء نفاذ أي تعديالت للمرفقات ألف أو باء أو جيم لهذه االتفاقية لنفس 

أن  باستثناء  االتفاقية،  لهذه  إضافية  مرفقات  أي  نفاذ  وبدء  واعتامد  اقرتاح  يف  املتبعة  اإلجراءات 

يتعلق  أي تعديل للمرفقات ألف أو باء أو جيم لن يبدأ نفاذه بالنسبة إىل أي طرف أصدر إعالناً 

بتعديل لتلك املرفقات وفقاً للفقرة 4 من املادة 25، ويف هذه الحالة يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إىل 

ذلك الطرف يف اليوم التسعني من تاريخ إيداعه لصك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضاممه لذلك 

التعديل، لدى الوديع.

5 -  يطبق اإلجراء التايل عىل اقرتاح واعتامد وبدء نفاذ أي تعديل للمرفقات دال أو هاء أو واو:

(أ) تقرتح التعديالت وفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرتني 1 و2 من املادة 21؛

(ب) وتتخذ األطراف القرارات بشأن أي تعديالت للمرفق دال أو هاء أو واو بتوافق اآلراء؛

(ج) ويقوم الوديع عىل الفور بإرسال أي قرار بشأن تعديل املرفق دال أو هاء أو واو إىل األطراف. 

د يف ذلك القرار. ويبدأ نفاذ التعديل بالنسبة لجميع األطراف يف تاريخ يُحدَّ

6 -  إذا ارتبط أي مرفق إضايف، أو أي تعديل ملرفق، بتعديل لهذه االتفاقية، فال يبدأ نفاذ ذلك املرفق 

اإلضايف أو التعديل، إال وقت بدء نفاذ التعديل لهذه االتفاقية.

حق التصويت املادة 23 
1 -  يكون لكل طرف يف هذه االتفاقية صوت واحد، باستثناء ما هو منصوص عليه يف الفقرة 2.

2 -  يجوز ألي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي، أن متارس حقها يف التصويت يف املسائل التي تدخل 

يف نطاق اختصاصها، بإدالئها بعدد من األصوات مساو لعدد الدول األعضاء فيها التي تكون أطرافاً يف 

هذه االتفاقية. وال متارس هذه املنظمة حقها يف التصويت إذا كانت أي دولة من الدول األعضاء فيها 

متارس حقها يف التصويت، والعكس بالعكس.

التوقيع املادة 24 
التوقيع لجميع الدول وللمنظامت اإلقليمية للتكامل االقتصادي عىل هذه االتفاقية يف  يفتح باب 

استكهومل يف الفرتة من 23 أيار/مايو 2001، ومبقر األمم املتحدة بنيويورك يف الفرتة من 24 أيار/مايو 2001 

إىل 22 أيار/مايو 2002.

أو  اإلقــرار  أو  القبول  أو  املادة 25  التصديق 
االنضامم

1 -  تخضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو اإلقرار من جانب الدول واملنظامت اإلقليمية للتكامل 

يف  االقتصادي  للتكامل  اإلقليمية  واملنظامت  للدول  االتفاقية  إىل  االنضامم  باب  ويفتح  االقتصادي. 

اليوم التايل لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضامم 

لدى الوديع.
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2 -  أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تصبح طرفاً يف هذه االتفاقية، دون أن تكون أي من الدول 

األعضاء طرفاً فيها، تصبح مرتبطة بجميع االلتزامات الناشئة عن االتفاقية. ويف حالة املنظامت التي 

تكون واحدة أو أكرث من الدول األعضاء فيها طرفاً يف هذه االتفاقية، تتوىل املنظمة والدول األعضاء 

فيها البت يف مسؤولية كـل منها عن الوفاء بالتزاماتها مبوجب االتفاقية. ويف هذه الحاالت، ال يحق 

للمنظمة والدول األعضاء فيها أن متارس، معاً ويف الوقت ذاته، الحقوق الناشئة عن االتفاقية.

3 -  تعلن أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي يف صك تصديقها، أو قبولها، أو إقرارها، أو انضاممها، 

مدى اختصاصها يف املسائل التي تنظمها هذه االتفاقية. كام تخطر هذه املنظمة الوديع الذي يخطر 

بدوره األطراف بأي تعديل هام يطرأ عىل نطاق اختصاصها.

4 -  يجوز ألي 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 إال عند إيداع صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضاممه 

لذلك التعديل.

بدء النفاذ املادة 26 
1 -  يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم التسعني التايل لتاريخ إيداع الصك الخمسني من صكوك التصديق 

أو القبول أو اإلقرار أو االنضامم.

هذه  عىل  تصدق  االقتصادي  للتكامل  إقليمية  منظمة  أو  دولة  ألي  بالنسبة  االتفاقية،  نفاذ  2 -  يبدأ 

االتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الخمسني من صكوك التصديق أو القبول 

أو اإلقرار أو االنضامم، يف اليوم التسعني التايل لتاريخ إيداع هذه الدولة أو املنظمة اإلقليمية للتكامل 

االقتصادي لصك تصديقها أو إقرارها أو قبولها أو انضاممها.

3 -  ألغراض الفقرتني 1 و2، ال يعترب أي صك مودع من ِقبل أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي، صكاً 

إضافياً للصكوك التي أودعتها الدول األعضاء يف تلك املنظمة.

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

االنسحاب املادة 28 
1 -  يجوز ألي طرف أن ينسحب يف أي وقت بعد ثالث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة 

لذلك الطرف، وذلك بتوجيه إخطار كتايب إىل الوديع.

إلخطار  الوديع  استالم  تاريخ  عىل  واحدة  سنة  بانقضاء  نافذاً  القبيل  هذا  من  انسحاب  أي  2 -  يكون 

االنسحاب أو يف أي تاريخ الحق حسبام يكون محدداً يف إخطار االنسحاب.

الوديع املادة 29 
يكون األمني العام لألمم املتحدة هو الوديع لهذه االتفاقية.

حجية النصوص املادة 30 
يودع أصل هذه االتفاقية، الذي تتساوى نصوصه اإلسبانية واإلنجليزية والروسية والصينية والعربية 

والفرنسية يف الحجية، لدى األمني العام لألمم املتحدة.

وإثباتاً لذلك، قام املوقعون أدناه، املفوضون يف ذلك حسب األصول بالتوقيع عىل هذه االتفاقية.

حررت يف استكهومل يف هذا اليوم الثاين والعرشين من شهر أيار/مايو، من عام واحد بعد األلفني.
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اإلزالة املرفق ألف  

الجزء األول
إعفاءات محددة1 النشاط املستخلصات الكيميائية

ال يوجد اإلنتاج ألدرين*
الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية 

309-00-2
مبيد الطفيليات الخارجية املحيل، ومبيدات 

الحرشات
االستخدام

ال يوجد اإلنتاج سدايس كلور حلقي الهكسان ألفا*
الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية 

319-84-6
ال يوجد االستخدام

ال يوجد اإلنتاج سدايس كلور حلقي الهكسان بيتا*
الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية 

319-85-7
ال يوجد االستخدام

وفق املسموح به لألطراف املدرجة يف السجل اإلنتاج كلوردين*
الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية  

57-74-9
 مبيد الطفيليات الخارجية املحيل، مبيدات الحرشات،

مبيدات النمل األبيض
مبيدات النمل األبيض يف املباين والسدود

مبيدات النمل األبيض يف الطرق
مادة مضافة إىل لواصق الخشب الرقائقي

االستخدام

ال يوجد اإلنتاج الكلورديكون*
 الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية

143-50-0 
ال يوجد االستخدام

ال يوجد اإلنتاج ديلدرين*
 الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية

60-57-1
يف العمليات الزراعية االستخدام

ال يوجد اإلنتاج إندرين*
الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية

72-20-8
ال يوجد االستخدام

ال يوجد اإلنتاج سباعي الكلور*
الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية

76-44-8
مبيدات النمل األبيض

 مبيدات النمل األبيض يف هياكل املنازل
مبيدات النمل األبيض (تحت األرض)

معالجة الخشب
صناديق الكابالت تحت األرضية

االستخدام

ال يوجد اإلنتاج سدايس الربوم ثنايئ الفينيل*
 الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية

36355-01-8
ال يوجد االستخدام
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إعفاءات محددة1 النشاط املستخلصات الكيميائية
ال يوجد اإلنتاج إثري سدايس الربوم ثنايئ الفينيل* وإثري 

مواد وفقاً ألحكام الجزء الرابع من هذا املرفقسباعي الربوم ثنايئ الفينيل* االستخدام

وفق املسموح به لألطراف املدرجة يف السجل اإلنتاج سدايس كلور البنزين
الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية  

118-74-1
وسيط

مذيب داخل يف مبيدات اآلفات
2وسيط يف نظام مغلق محدد املوقع

االستخدام

ال يوجد اإلنتاج الليندين*
الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية

58-89-9
مستحرض صيدالين لصحة البرش من أجل مكافحة 

قمل الرأس والجرب كعالج من املستوى الثاين
االستخدام

وفق املسموح به لألطراف املدرجة يف السجل اإلنتاج مايركس*
الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية 

2385-85-5
مبيدات النمل األبيض االستخدام

ال يوجد اإلنتاج خاميس كلور البنزين*
 الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية

608-93-5
ال يوجد االستخدام

ال يوجد اإلنتاج مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور*

 املواد املستخدمة طبقاً ألحكام الجزء الثاين من هذا
املرفق

االستخدام

ال يوجد اإلنتاج إثري رباعي الربوم ثنايئ الفينيل*
مواد وفقاً ألحكام الجزء الخامس من هذا املرفقوإثري خاميس الربوم ثنايئ الفينيل* االستخدام

ال يوجد اإلنتاج توكسافني*
 الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية

8001-35-2
ال يوجد االستخدام

يرجى مالحظة أنه حتى 17 أيار/مايو 2009، ال يوجد هناك أي طرف مسجل لنوع معني من اإلعفاءات   1

البنزين  كلور  وسدايس  الكلور  وسباعي  والديلدرين  والكلوردين  األلدرين  مبواد  املتعلق  ألف  املرفق  يف  املحددة 

واملايركس. وبناء عىل ذلك ومبوجب الفقرة (9) من املادة (4) من االتفاقية، ال يسمح بتسجيل أية أسامء جديدة فيام 

يتعلق بذلك النوع من اإلعفاءات املبينة باللون الرمادي يف الجدول.

يرجى مالحظة أنه عىل الرغم من أن اإلعفاء املحدد الخاص باستخدام سدايس كلور البنزين كوسيط يف   2

نظام مغلق محدد املوقع مل يعد متاحا، فإن هذا االستخدام ال يزال ممكنا وفقا للمالحظة (3) من الجزء األول من 

هذا املرفق.

مالحظات:

‘1’  ال تُعدُّ مدرجة يف هذا املرفق أي كميات من مادة كيميائية توجد يف شكل ملوثات نزرة غري 

متعمدة يف املنتجات واملواد، ما مل يحدد خالف ذلك يف االتفاقية؛

واالستخدام  لإلنتاج  محدداً  إعفاء  املالحظة  هذه  تعترب  ال   ،3 املادة  من   2 الفقرة  ‘2’  ألغراض 

وأي كميات من مادة كيميائية توجد يف شكل مكونات ملواد مصنوعة أو سبق أن أصبحت 

الكيميائية، وبنفس  املادة  لتلك  بالنسبة  الصلة  االلتزام ذي  نفاذ  بدء  تاريخ  قبل  مستخدمة 

نوعاً  بأن  األمانة  أَخطر  قد  الطرف  يكون  أن  املرفق، برشط  هذا  مدرجة يف  تعد  ال  تاريخه 

معيناً من املواد ال يزال مستخدماً لدى ذلك الطرف. وتضع األمانة هذه اإلخطارات يف متناول 

الجمهور.

‘3’  ال تنطبق هذه املالحظة عىل مادة كيميائية تتبع اسمها عالمة نجمية يف عمود املادة الكيميائية 

يف الجزء األول من هذا املرفق، وال تعترب إعفاًء محدداً لإلنتاج واالستخدام ألغراض الفقرة 2 

من املادة 3. ومبا أنه ال ينتظر أن تصل كميات كبرية من املادة الكيميائية إىل البرش والبيئة 

إنتاج واستخدام وسيط يف نظام مغلق محدد املوقع، للطرف، لدى إخطار األمانة، أن  أثناء 

يسمح بإنتاج واستخدام كميات من مادة كيميائية مدرجة يف هذا املرفق كوسيط يف نظام 

تُظهر،  ال  مواد  وهي  أخرى،  كيميائية  مواد  تصنيع  يف  كيميائياً  يتحول  املوقع  محدد  مغلق 

مع أخذ املعايري الواردة يف الفقرة 1 من املرفق دال يف االعتبار، خصائص امللوثات العضوية 

الثابتة. ويتضمن هذا اإلخطار معلومات عن مجموع إنتاج واستخدام هذه املادة الكيميائية 

محدد  املغلق  النظام  عملية  بطبيعة  تتعلق  ومعلومات  املعلومات  لهذه  معقوالً  تقديراً  أو 

املوقع مبا يف ذلك كمية أي ملوثات نزرة غري متعمدة وغري متحولة للامدة األولية للملوثات 

العضوية الثابتة يف املنتج النهايئ. ويكون هذا اإلجراء سارياً ما مل يحدد خالف ذلك يف هذا 

املرفق. وتقوم األمانة بإتاحة هذه اإلخطارات ملؤمتر األطراف وللجمهور. وال يعترب هذا اإلنتاج 

أو االستخدام إعفاء محدداً لإلنتاج أو االستخدام. ويتوقف هذا اإلنتاج واالستخدام بعد فرتة 

10 سنوات، إال إذا قدم الطرف املعني إخطاراً جديداً إىل األمانة، ويف هذه الحالة متدد الفرتة 

لعرش سنوات أخرى ما مل يقرر مؤمتر األطراف، بعد استعراض اإلنتاج واالستخدام، خالف ذلك. 

وميكن تكرار إجراء اإلخطار.

‘4’  جميع اإلعفاءات املحددة يف هذا املرفق ميكن أن تتمتع بها األطراف التي سجلت إعفاءات لها 

وفقاً للامدة 4، باستثناء استخدام ثنائيات الفينيل متعدد الكلور يف املواد قيد االستعامل وفقاً 

ألحكام الجزء الثاين والتي يجوز لجميع األطراف مامرستها، واستخدام إثري سدايس الربوم ثنايئ 

الفينيل وإثري سباعي الربوم ثنايئ الفينيل وفقاً ألحكام الجزء الرابع من هذا املرفق واستخدام 

إثري رباعي الربوم ثنايئ الفينيل وإثري خاميس الربوم ثنايئ الفينيل وفقاً لرشوط الجزء الخامس 

من هذا املرفق.
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الجزء الثاين   مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور
يقوم كل طرف:

الكلور املوجودة يف املعدات  الفينيل متعدد  ثنائية  (أ)  فيام يتعلق بالقضاء عىل استخدام املركبات 

(مثل املحوالت، واملكثفات، واألوعية األخرى املحتوية عىل كميات من املواد السائلة) بحلول عام 

2025، رهناً باستعراض ذلك من ِقبل مؤمتر األطراف، باتخاذ إجراءات وفقاً لألولويات التالية:

املحتوية عىل نسبة  املعدات  بالتصميم لتحديد ووسم ووقف استخدام  ‘1’  بذل جهود متسمة 

تزيد عىل 10 يف املائة من املركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور وبأحجام تزيد عىل 5 لرتات؛

‘2’  بذل جهود تتسم بالتصميم لتحديد ووسم ووقف استخدام املعدات املحتوية عىل مركبات 

ثنائية الفينيل متعدد الكلور برتكيز يزيد عىل 05ر0 يف املائة وبأحجام تزيد عىل 5 لرتات؛

متعدد  الفينيل  ثنائية  مركبات  عىل  املحتوية  املعدات  استخدام  ووقف  تحديد  إىل  ‘3’  السعي 

الكلور برتكيز يزيد عىل 005ر0 يف املائة وبأحجام تزيد عىل 05ر0 لرت.

للتقليل من حاالت  التالية  بالتدابري  (أ)،  الفقرة  الواردة يف  األولويات  يتامىش مع  (ب)  النهوض، مبا 

التعرض واألخطار الناجمة عن استخدام املركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور والتحكم فيه:

‘1’  عدم االستخدام إال يف معدات سليمة محكمة وإال يف مناطق ميكن فيها خفض خطر إطالقها 

يف البيئة إىل الحد األدىن ومعالجته رسيعا؛

‘2’  عدم االستخدام يف مناطق مرتبطة بإنتاج أو تجهيز األغذية أو األعالف؛

‘3’  القيام عند االستخدام يف مناطق آهلة بالسكان وفيها مدارس ومستشفيات، باتخاذ كل التدابري 

املعقولة للحامية من حدوث خلل كهربايئ ميكن أن يؤدي إىل اندالع حريق، وبفحص هذه 

املعدات بصورة منتظمة للكشف عن احتامالت الترسب.

(ج)  برغم أحكام الفقرة 2 من املادة 3، كفالة عدم تصدير أو استرياد املعدات املحتوية عىل مركبات 

السليمة  اإلدارة  إال لغرض  (أ)،  الفرعية  الفقرة  الكلور، وفق املرشوح يف  الفينيل متعدد  ثنائية 

بيئياً للنفايات؛

يزيد محتواها يف  باستعادة سوائل  السامح  والتصليح، عدم  الصيانة  لعمليات  يلزم  ما  (د)  باستثناء 

املركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور عىل 005ر0 يف املائة لغرض إعادة االستخدام يف معدات 

أخرى؛

املحتوية  للسوائل  بيئياً  السليمة  اإلدارة  إىل  تؤدي  أن  بالتصميم من شأنها  (ه)  بذل جهود متسمة 

عىل مركبات الفينيل متعدد الكلور واملعدات امللوثة بها واملحتوية عىل املركبات ثنائية الفينيل 

متعدد الكلور مبحتوى يزيد عىل 005ر0 يف املائة، وفقاً للفقرة 1 من املادة 6، وذلك يف أقرب 

وقت ممكن عىل أال يتجاوز ذلك عام 2028، رهناً باستعراض مؤمتر األطراف؛

(و)  بدالً من املالحظة 2 يف الجزء األول من هذا املرفق، السعي إىل تحديد مواد أخرى تحتوي عىل 

أكرث من 005ر0 يف املائة من املركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور (مثل أغلفة الكوابل، مركبات 

السد واإلغالق املحكم والدهانات ) وإدارتها، وفقاً للفقرة 1 من املادة 6؛

(ز)  تقديم تقرير عن التقدم املحرز يف إزالة املركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور كل خمس سنوات، 

عمالً باملادة 15؛

(ح)  ينظر مؤمتر األطراف، حسب االقتضاء، يف التقارير املذكورة يف الفقرة الفرعية (ز) يف استعراضاته 

املتصلة باملركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور. ويستعرض مؤمتر األطراف التقدم املحرز يف إزالة 

املركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور عىل فرتات خمس سنوات أو، حسب االقتضاء، واضعاً يف 

االعتبار تلك التقارير.

تعاريف الجزء الثالث  
1 - ألغراض هذا املرفق:

إثري   -‘5،5،‘4،4،‘2،2 يعني  الفينيل"  ثنايئ  الربوم  سباعي  وإثري  الفينيل  ثنايئ  الربوم  (أ)  "إثري سدايس 

سدايس الربوم ثنايئ الفينيل (إثري الربوم ثنايئ الفينيل- 153، الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية 

 - الفينيل  ثنايئ  الربوم  (إثري  الفينيل  ثنايئ  الربوم  سدايس  إثري   -‘6،5،‘4،4،‘2،2 و   (68631-49-2

2،2‘،3،3‘،5،4‘،6-إثري سباعي  و  الكيميائية: 207122-15-4)  املستخلصات  الرقم يف سجل   ،154

الكيميائية: املستخلصات  الرقم يف سجل   ،175  - الفينيل  ثنايئ  الربوم  (إثري  الفينيل  ثنايئ  الربوم 

الفينيل  ثنايئ  الربوم  (إثري  الفينيل  ثنايئ  الربوم  سباعي  إثري  و2,2‘,4,4,3‘,5‘,6-   ،(446255-22-7

الربوم  سدايس  إثري  ومركّبات   (207122-16-5 الكيميائية:  املستخلصات  يف سجل  الرقم   ،183  -

وسباعي الربوم ثنايئ الفينيل األخرى املوجودة يف إثري مثاين الربوم ثنايئ الفينيل التجاري.

(ب)  يعني "إثري رباعي الربوم ثنايئ الفينيل وإثري خاميس الربوم ثنايئ الفينيل" 2،2‘،4،4‘ -إثري رباعي 

الكيميائية:  املستخلصات  الرقم يف سجل  الفينيل - 47،  ثنايئ  الربوم  (إثري  الفينيل  ثنايئ  الربوم 

الفينيل - 99،  ثنايئ  الربوم  (إثري  الفينيل  ثنايئ  الربوم  إثري خاميس  1-43-5436) و 2،2‘،4،4‘،5- 

الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية: 9-60-60348) ومركبات اإلثري رباعي وخاميس الربوم 

ثنايئ الفينيل األخرى املوجودة يف إثري خاميس الربوم ثنايئ الفينيل التجاري.
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وإثري  الفينيل  ثنايئ  الربوم  سدايس  الجزء الرابع   إثري 
سباعي الربوم ثنايئ الفينيل

1 -  يجوز ألي طرف أن يسمح بإعادة تدوير املواد التي تحتوي أو قد تحتوي عىل إثري سدايس الربوم ثنايئ 

الفينيل وإثري سباعي الربوم ثنايئ الفينيل، واستعامل املواد املُصنَّعة من املواد املعاد تدويرها وتحتوي 

أو قد تحتوي عىل إثري سدايس الربوم ثنايئ الفينيل وإثري سباعي الربوم ثنايئ الفينيل والتخلّص منها 

نهائياً برشط:

(أ)  أن يتم إعادة تدويرها والتخلّص منها نهائياً بطريقة سليمة بيئياً وال تؤّدي إىل استعادة إثري سدايس 

الربوم ثنايئ الفينيل وإثري سباعي الربوم ثنايئ الفينيل ألغراض إعادة استعاملها؛

إثري  من  مستويات/تركيزات  تحتوي عىل  التي  املواد  ملنع صادرات  الطرف خطوات  يتخذ  أن  (ب)  

سدايس الربوم ثنايئ الفينيل وإثري سباعي الربوم ثنايئ الفينيل تتعّدى املسموح ببيعه أو استعامله 

أو استرياده أو تصنيعه داخل أرايض الطرف؛

(ج)  أن يكون الطرف قد بلّغ األمانة بعزمه عىل االستفادة من هذا اإلعفاء.

2 -  يقوم مؤمتر األطراف يف اجتامعه العادي السادس وبعده يف كل اجتامع بعد آخر بتقييم التقّدم الذي 

الفينيل وإثري سباعي  ثنايئ  الربوم  إثري سدايس  للقضاء عىل  النهايئ  إنجاز هدفها  تحرزه األطراف يف 

د. ويف  الربوم ثنايئ الفينيل الداخل يف محتوى املواد واستعراض استمرار الحاجة إىل هذا اإلعفاء املحدَّ

جميع األحوال ينقيض هذا اإلعفاء املحّدد يف عام 2030 عىل أقىص تقدير.

وإثري  الفينيل  ثنايئ  الــربوم  رباعي  الجزء الخامس   إثري 
خاميس الربوم ثنايئ الفينيل

1 -  يجوز ألي طرف السامح بإعادة تدوير السلع التي تحتوي، أو قد تحتوي، عىل إثري رباعي الربوم ثنايئ 

الفينيل وإثري خاميس الربوم ثنايئ الفينيل، واستخدام السلع املصنعة من املواد املعاد تدويرها والتي 

تحتوي، أو قد تحتوي، عىل إثري رباعي الربوم ثنايئ الفينيل وإثري خاميس الربوم ثنايئ الفينيل، والتخلص 

منها بصفة نهائية وفق الرشوط التالية:

رباعي  إثري  استعادة  إىل  وال تؤدي  بيئياً  النهايئ بطريقة سليمة  والتخلص  التدوير  إعادة  تتم  (أ)  أن 

الربوم ثنايئ الفينيل وإثري خاميس الربوم ثنايئ الفينيل بغرض إعادة استخدامهام؛

(ب)  أال يسمح الطرف بأن يؤدي هذا اإلعفاء إىل تصدير سلع محتوية عىل مستويات/تركيزات من 

إثري رباعي الربوم ثنايئ الفينيل وإثري خاميس الربوم ثنايئ الفينيل تتجاوز ما هو مسموح ببيعه 

داخل أرايض الطرف؛ و

(ج)  أن يكون الطرف قد أخطر األمانة بنيته يف االستفادة من هذا اإلعفاء.

2 -  يقوم مؤمتر األطراف يف اجتامعه العادي السادس ويف كل ثاين اجتامع عادي بعد ذلك بتقييم التقدم 

وإثري  الفينيل  ثنايئ  الربوم  رباعي  إثري  من  للتخلص  النهايئ  الهدف  إنجاز  يف  األطراف  تحققه  الذي 

خاميس الربوم ثنايئ الفينيل الذي تحتوي عليه السلع، واستعراض استمرار الحاجة إىل هذا اإلعفاء 

املحدد. وتنتهي مدة هذا اإلعفاء املحدد عىل كل حال يف موعد غايته 2030.
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التقييد املرفق باء  

الجزء األول

اسم املادة الكيميائية النشاط 3الغرض املقبول أو اإلعفاء املحدد

الغرض املقبول:
لالستخدام يف مكافحة ناقالت األمراض وفقاً للجزء 

الثاين من هذا املرفق
اإلعفاءات املحددة:

وسيط يف إنتاج الدايكوفول
وسيط

اإلنتاج دي. دي. يت
(1,1,1- ترايكلـــور – 2,2-4 كلوروفينيل) 

اإليثان
الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية 

الكيميائية:50-29-3

الغرض املقبول:
مكافحة ناقالت األمراض وفقاً للجزء الثاين من هذا 

املرفق
اإلعفاءات املحددة:

إنتاج الدايكوفول
وسيط

االستخدام

الغرض املقبول:
 وفقاً للجزء الثالث من املرفق، إنتاج مواد كيميائية

 أخرى تستخدم من أجل االستخدامات الرضورية
 املذكورة أدناه ال غري. إنتاج لالستخدامات الواردة

أدناه

د: اإلعفاء املحدَّ
كام هو مسموح به لألطراف املدرجة يف السجل

اإلنتاج حامض السلفونات املشبع بالفلورو أوكتني 
(الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية: 

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

الغرض املقبول:
 وفقاً للجزء الثالث من املرفق بالنسبة لألغراض
املقبولة التالية، أو كامدة وسيطة يف إنتاج مواد

كيميائية ذات األغراض املقبولة التالية:
• التصوير الضويئ

 • األكسية املقاومة للضوء واملانعة لالنعكاسات
الضوئية والخاصة بأشباه املوصاليت

 • عامل تنميش خاص بأشباه املوصالت املركبة
وباملرشحات الخزفية

• السوائل الهيدرولية للطريان
 • الطالء املعدين (الطالء املعدين القوي) يف نظم

الدائرة املغلقة دون غريه
 • بعض األجهزة الطبية (مثل نتاج طبقات املتامثل

 املختلط لإلثيلني رباعي فلورو اإلثيلني واإلثيلني
 رباعي فلورو اإلثيلني غري املنفذ لألشعة، أجهزة

 التشخيص الطبي املختربية، ومرشحات لونية ألجهزة
العرض البلورية الخلوية)

االستخدام
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اسم املادة الكيميائية النشاط 3الغرض املقبول أو اإلعفاء املحدد

• رغاوى مقاومة النريان
 • الطعم السام للنمل ملكافحة النمل القاطع ألوراق

,"Atta spp." الشجر من فصيلة  
 "Acromyrmex spp."

د: اإلعفاء املحدَّ
 لألغراض املقبولة التالية، أو كامدة وسيطة يف إنتاج

مواد كيميائية ذات األغراض املقبولة التالية:
 • أقنعة ضوئية يف صناعة أشباه املوصالت وأجهزة

العرض البلورية السائلة
• الطالء املعدين (الطالء املعدين القوي)

• الطالء املعدين (الطالء الزخريف)
 • قطع الغيار الكهربائية واإللكرتونية الخاصة ببعض

الطابعات والناسخات باأللوان
 • مبيدات الحرشات ملكافحة منل النار األحمر الوافد

واألرضة
• إنتاج الزيوت املستحث كيميائياً

• السجاد
• الجلود واملالبس

• املنسوجات ولوازم التنجيد
• الورق والتغليف

• التكسية ومضافات التكسية
• املطاط واملواد البالستيكية

مثال(أ): بوتاسيوم السلفونات املشبع 
بالفلورو أوكتني (الرقم يف سجل 

املستخلصات الكيميائية: 3-39-2795)؛ 
وليثيوم السلفونات املشبع بالفلورو أوكتني 

(الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية: 
5-72-29457)؛ وأمونيوم السلفونات 
املشبع بالفلور أوكتني (الرقم يف سجل 

املستخلصات الكيميائية: 
9-56-29081)؛ وديثانوالمني السلفونات 
املشبع بالفلورو أوكتني (الرقم يف سجل 

املستخلصات الكيميائية: 
8-14-70225)؛ وتيرتإيثيألمونيوم 

السلفونات املشبع بالفلورو أوكتني (الرقم 
يف سجل املستخلصات الكيميائية:

3-42-56773)؛ وديديسيلدمييثيألمونيوم 
السلفونات املشبع بالفلورو أوكتني (الرقم 

يف سجل املستخلصات الكيميائية: 
(251099-16-8

يرجى مالحظة أنه حتى 17 أيار/ مايو 2009، ال يوجد هناك أي طرف مسجل لنوع معني من اإلعفاءات   3

املحددة يف املرفق (باء) املتعلق مبادة الـ دي. دي. يت. وبناء عىل ذلك ومبوجب الفقرة (9) من املادة (4) من االتفاقية، 

ال يسمح بتسجيل أية أسامء جديدة فيام يتعلق بذلك النوع من اإلعفاءات املبينة باللون الرمادي يف الجدول.

مالحظات:

‘1’  ال تُعّد مدرجة يف هذا املرفق أي كميات من مادة كيميائية توجد يف شكل ملوثات نزرة غري 

متعمدة يف املنتجات واملواد، ما مل يحدد خالف ذلك يف االتفاقية؛

‘2’  ألغراض الفقرة 2 من املادة 3، ال تعترب هذه املالحظة إعفاء لإلنتاج واالستخدام لغرض مقبول 

أو إعفاء محدداً. وأي كميات من مادة كيميائية توجد يف شكل مكونات ملواد مصنوعة أو سبق 

أن أصبحت مستخدمة قبل تاريخ بدء نفاذ االلتزام ذي الصلة بالنسبة لتلك املادة الكيميائية، 

أو من تاريخه، ال تعد مدرجة يف هذا املرفق، برشط أن يكون الطرف قد أَخطر األمانة بأن 

نوعاً معيناً من املواد ال يزال مستخدماً لدى ذلك الطرف. وضع األمانة هذه اإلخطارات يف 

متناول الجمهور؛

واالستخدام.  لإلنتاج  محدداً  إعفاء  املالحظة  هذه  تعترب  ال   ،3 املادة  من   2 الفقرة  ‘3’  ألغراض 

إنتاج  أثناء  والبيئة  البرش  إىل  الكيميائية  املادة  أن تصل كميات كبرية من  ينتظر  أنه ال  ومبا 

واستخدام وسيط يف نظام مغلق محدد املوقع، للطرف، لدى إخطار األمانة، 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 ال تُظهر، مع أخذ املعايري 

الواردة يف الفقرة 1 من املرفق دال يف االعتبار، خصائص امللوثات العضوية الثابتة. ويتضمن 

هذا اإلخطار معلومات عن مجموع إنتاج واستخدام هذه املادة الكيميائية أو تقديراً معقوالً 

ذلك  مبا يف  املوقع  املغلق محدد  النظام  عملية  بطبيعة  تتعلق  ومعلومات  املعلومات  لهذه 

كمية أي ملوثات نزرة غري متعمدة وغري متحولة للامدة األولية للملوثات العضوية الثابتة يف 

املنتج النهايئ. ويكون هذا اإلجراء سارياً ما مل يحدد خالف ذلك يف هذا املرفق. وتقوم األمانة 

بإتاحة هذه اإلخطارات ملؤمتر األطراف وللجمهور. وال يعترب هذا اإلنتاج أو االستخدام إعفاء 

محدداً لإلنتاج أو االستخدام. ويتوقف هذا اإلنتاج واالستخدام بعد فرتة 10 سنوات، إال إذا 

قدم الطرف املعني إخطاراً جديداً إىل األمانة، ويف هذه الحالة متدد الفرتة لعرش سنوات أخرى 

ما مل يقرر مؤمتر األطراف، بعد استعراض اإلنتاج واالستخدام، خالف ذلك. وميكن تكرار إجراء 

اإلخطار؛

‘4’  جميع اإلعفاءات املحددة يف هذا املرفق يجوز أن تتمتع بها األطراف التي سجلت إعفاءات 

لها وفقاً للامدة 4.
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الجزء الثاين  الـ دي. دي. يت
إنتاج و/ باعتزامها  األمانة  التي تخطر  بالنسبة لألطراف  إال  الـ دي. دي. يت  إنتاج واستخدام  1 -  يُنهى 

للـ دي. دي. يت ويكون متاحاً الطالع الجمهور.  املادة وينشأ مبوجب هذا سجل  أو استخدام هذه 

وتحتفظ األمانة بسجل الـ دي. دي .يت.

2 -  يقرص كل طرف ينتج و/أو يستخدم الـ دي. دي. يت هذا اإلنتاج و/أو االستخدام عىل مكافحة ناقالت 

األمراض وفقاً للتوصيات واملبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية بشأن استخدام الـ 

دي. دي. يت وذلك إذا مل تكن بدائل محلية مأمونة وفّعالة ومعقولة التكلفة متاحة للطرف املعني.

3 -  يف حالة إذا ما قرر طرف غري مدرج يف سجل الـ دي. دي. يت أنه يحتاج إىل الـ دي. دي. يت ملكافحة 

الـ  الحال إىل قامئة سجل  ناقالت األمراض، يخطر األمانة بذلك يف أقرب وقت ممكن يك يضاف يف 

دي.دي.يت. ويخطر يف الوقت ذاته منظمة الصحة العاملية.

4 -  يزود كل طرف يستخدم الـ دي. دي. يت األمانة ومنظمة الصحة العاملية كل ثالث سنوات، مبعلومات 

املتعلقة  الطرف  ذلك  بإسرتاتيجية  صلته  ومدى  االستخدام  ذلك  وظروف  املستخدمة  الكمية  عن 

مبكافحة األمراض وذلك يف شكل يقرره مؤمتر األطراف بالتشاور مع منظمة الصحة العاملية.

5 -  بهدف تخفيض استخدام الـ دي. دي. يت، ويف نهاية األمر القضاء عليه، يشجع مؤمتر األطراف:

(أ)  كل طرف يستخدم الـ دي. دي. يت عىل وضع خطة عمل ينفذها بوصفها جزءاً من خطة التنفيذ 

املحددة يف املادة 7. وتشمل هذه الخطة ما ييل:

عىل  يت  دي.  دي.  الـ  استخدام  قرص  لكفالة  اآلليات  من  وغريها  تنظيمية  آليات  ‘1’  استحداث 

مكافحة ناقالت األمراض؛

‘2’  تنفيذ تطوير املنتجات البديلة واألساليب واإلسرتاتيجيات املالمئة مبا فيها إسرتاتيجيات إدارة 

املقاومة لكفالة استمرار فعالية هذه البدائل؛

‘3’  اتخاذ تدابري لتعزيز الرعاية الصحية ولتقليل حاالت تفيش األمراض؛

كيميائية  كيميائية وغري  ملنتجات  والتطوير  البحث  قدراتها،  تعزز، يف حدود  أن  األطراف  (ب)  عىل 

بديلة آمنة وعىل أن تضع طرائق وإسرتاتيجيات تتبعها األطراف التي تستخدم الـ دي. دي. يت، 

تتناسب مع أحوال تلك البلدان وذلك بهدف التخفيف من العبء البرشي واالقتصادي الناتج 

البدائل،  مجموعات  أو  البدائل  يف  النظر  عند  تعزيزها  الواجب  العوامل  وتشمل  املرض.  عن 

البدائل  وتشكل  البدائل.  هذه  مثل  عـن  الناتجة  البيئية  واآلثار  اإلنسان  صحة  عىل  املخاطر 

الصالحة ملادة الـ دي. دي. يت مخاطر أقل عىل الصحة البرشية والبيئية وتكون مناسبة ملكافحة 

األمراض استناداً إىل الظروف السائدة يف األطراف املعنية ومدعمة ببيانات الرصد.

6 -  ابتداء من أول مؤمتر لألطراف، وعىل األقل كل ثالث سنوات بعد ذلك، يقوم مؤمتر األطراف، بالتشاور 

مع منظمة الصحة العاملية، بتقييم استمرار الحاجة إىل الـ دي. دي. يت ملكافحة ناقالت األمراض عىل 

أساس املعلومات العلمية والتقنية والبيئية واالقتصادية املتوافرة مبا يف ذلك:

(أ) إنتاج واستخدام الـ دي. دي. يت والرشوط املحددة يف الفقرة 2؛

(ب) وتوافر ومالءمة وتنفيذ بدائل الـ دي. دي. يت؛

(ج) والتقدم املحرز يف تعزيز قدرة البلدان عىل االنتقال اآلمن إىل االعتامد عىل مثل هذه البدائل.

7 -  ألي طرف، يف أي وقت، شطب اسمه من سجل الـ دي. دي. يت بعد إخطار األمانة كتابة بذلك ويصبح 

االنسحاب نافذاً من التاريخ املحدد يف اإلخطار.

أوكتني  بالفلور  املشبع  السلفونات  الجزء الثالث  حامض 
بالفلور  املشبع  السلفونيك  وفلوريد  وأمالحه 

أوكتني
وأمالحه  أوكتني  بالفلورو  املشبع  السلفونات  حامض  واستخدام  إنتاج  عن  األطراف  جميع  1 -  تتخىل 

وفلوريد السلفونيل املشبع بالفلورو أوكتني إال بالنسبة لألطراف التي تخطر األمانة باعتزامها إنتاج 

و/أو استخدام هذه املادة يف أغراض مقبولة، وفق ما ينص عليه الجزء األول من هذا املرفق. وبهذا 

يُنشأ سجل األغراض املقبولة ويكون متاحاً الطالع الجمهور. وتحتفظ األمانة بهذا السجل. يف حالة 

ما إذا قرر طرف غري مدرج يف سجل األغراض املقبولة أنّه يحتاج إىل استخدام حامض السلفونات 

املشبع بالفلورو أوكتني وأمالحه وفلوريد السلفونيل املشبع بالفلورو أوكتني يف أغراض مقبولة مدرجة 

يف الجزء األول من هذا املرفق، فإنّه يخطر األمانة بذلك يف أقرب وقت ممكن يك يضاف اسمه يف 

الحال إىل السجل.

2 -  تأخذ األطراف التي تنتج و/أو تستخدم هذه املواد الكيميائية يف اعتبارها، حسب االقتضاء، التوجيهات 

من قبيل تلك التي ترد يف األجزاء وثيقة الصلة من التوجيه العام بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل 

املامرسات البيئية املقدم يف الجزء الخامس من املرفق جيم لالتفاقية.

3 -  مرة كل أربع سنوات، يقوم كل طرف يستخدم و/أو ينتج هذه املواد الكيميائية باإلبالغ عن التقدم 

املشبع  السلفونيل  وفلوريد  وأمالحه  أوكتني  بالفلورو  املشبع  السلفونات  حامض  إزالة  يف  املحقق 

بالفلورو أوكتني، ويقدم معلوماته عن التقدم املحرز إىل مؤمتر األطراف وفق عملية اإلبالغ مبقتىض 

املادة 15 من االتفاقية.
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نهاية  الكيميائية وإزالتها يف  املواد  إنتاج هذه  استخدام و/أو  تقليل  األطراف، بهدف  4 -  يشجع مؤمتر 

املطاف، عىل ما ييل:

(أ)  أن يتخذ كل طرف يستخدم هذه املواد الكيميائية إجراءات للتخلص التدريجي من االستخدامات 

التي تتوافر بشأنها مواد أو أساليب بديلة مالمئة؛

(ب)  يقوم كل طرف يستخدم و/أو ينتج هذه املواد الكيميائية بوضع وتنفيذ خطة عمل كجزء من 

خطة التنفيذ املحددة يف املادة 7 من االتفاقية؛ 

(ج)  تعزز األطراف، مبا لديها من قدرات، البحث والتطوير بشأن املنتجات الكيميائية وغري الكيميائية 

مبا  الكيميائية،  املواد  تلك  تستخدم  التي  لألطراف  املأمونة  البديلة  واالسرتاتيجيات  واألساليب 

يكون وثيق الصلة بظروف تلك األطراف. وعند النظر يف البدائل أو توليفات من البدائل فإن 

العوامل التي يتم تعزيزها تشمل املخاطر عىل صحة البرش والتداعيات البيئية التي تنطوي عليها 

هذه البدائل.

املقبولة  األغراض  الكيميائية يف شتى  املواد  تلك  إىل  املستمرة  الحاجة  بتقييم  األطراف  5 -  يقوم مؤمتر 

دة وذلك عىل أساس املعلومات العلمية والتقنية والبيئية واالقتصادية املتاحة، مبا  واإلعفاءات املحدَّ

يف ذلك:

مة يف التقارير املشار إليها يف الفقرة 3؛ (أ) املعلومات املقدَّ

(ب) املعلومات عن إنتاج هذه املواد الكيميائية واستخدامها؛

(ج) املعلومات عن توافر البدائل لتلك املواد الكيميائية ومدى مالءمتها وتنفيذها؛

(د)  املعلومات عن التقدم املحرز يف بناء قدرات البلدان عىل التحول بشكل آمن إىل االعتامد عىل 

تلك البدائل.

6 -  يتم االستعراض املشار إليه يف الفقرة السابقة يف موعد ال يتجاوز سنة 2015، ثم مرّة كل أربع سنوات 

بعد ذلك، وبالتوازي مع االجتامعات العادية ملؤمتر األطراف.

املواد  هذه  استخدام  يف  املنخرطة  املجتمع  قطاعات  ولكرثة  املواد  هذه  استخدام  لتشّعب  7 -  نظراً 

الوقت  البلدان يف  الكيميائية ال تدركها  املواد  لهذه  استخدامات أخرى  الكيميائية، قد تكون هناك 

ع األطراف التي تعلم باستخدامات أخرى عىل إبالغ األمانة بذلك يف أقرب وقت ممكن. الحايل. وتُشجَّ

8 -  ألي طرف، يف أي وقت، أن يسحب اسمه من سجل األغراض املقبولة وذلك بعد توجيه إخطار كتايب 

إىل األمانة. ويبدأ نفاذ االنسحاب اعتباراً من التاريخ املحدد يف اإلخطار.

9 - ال تنطبق أحكام الحاشية ‘3’ من الجزء األول من املرفق باء عىل هذه املواد الكيميائية.

اإلنتاج غري املقصود املرفق جيم  

ملقتضيات  الخاضعة  الثابتة  العضوية  امللوثات  األول:  الجزء 
املادة 5

يتعلق هذا املرفق بامللوثات العضوية الثابتة التالية حني تتشكل وتطلق عن غري قصد من مصادر 

ُصنعية:

املادة الكيميائية

سدايس كلور البنزين (HCB) (الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية (118-74-1)
خاميس كلور البنزين (PeCB) الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية (608-393-5)

(PCBs) ثنائيات الفينيل متعدد الكلور
(PCDF/PCDD) ثنايئ بنزوباراديوكسني متعدد الكلور وثنايئ بنزوفيوران متعدد الكلور

الجزء الثاين: فئات املصادر
مركبات  وتنبعث  الكلور  متعدد  الفينيل  وثنائيات  البنزين  كلور  وخاميس  البنزين  كلور  سدايس 

ثنايئ بنزو باراديوكسني متعدد الكلور (الديوكسينات)/ثنايئ بنزوفيوران متعدد الكلور (الفيورانات) من 

العمليات الحرارية التي تشمل مواد عضوية وكلور كنتيجة لالحرتاق غري التام أو للتفاعالت الكيميائية. 

ولفئات املصادر الصناعية التالية قدرة عالية نسبياً عىل تشكيل وإطالق هذه املواد الكيميائية يف البيئة:

(أ)  أجهزة ترميد النفايات، مبا يف ذلك ترميد النفايات البلدية إىل الخطرة أو النفايات الطبية أو حأمة 

املجاري يف مكان واحد؛

(ب) أفران األسمنت التي تحرق نفايات خطرة؛

(ج) إنتاج لب الورق باستخدام عنرص الكلور أو املواد الكيميائية املولدة لعنرص الكلور للتبييض؛

(د) العمليات الحرارية التالية يف الصناعات املعدنية:

‘1’ اإلنتاج الثانوي للنحاس؛

‘2’ مصانع امللبدات يف صناعات الحديد والصلب؛

‘3’ اإلنتاج الثانوي لألملونيوم؛

‘4’ اإلنتاج الثانوي للزنك.
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الجزء الثالث: فئات املصادر
سدايس كلور البنزين وخاميس 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 وتُطلق 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 االحرتاق يف املناطق السكنية؛

(د) احرتاق الوقود األحفوري يف غاليات املرافق واملنشآت الصناعية؛

(ه) منشآت حرق الخشب وأنواع وقود الكتلة األحيائية األخرى؛

(و)  عمليات معينة إلنتاج املواد الكيميائية تنطلق منها بصورة غري مقصودة ملوثات عضوية ثابتة 

تكونت بصورة غري مقصودة، وبخاصة إنتاج كلور الفينيل والكلورانيل؛

(ز) محارق الجثث؛

(ح) املركبات اآللية، وال سيام التي تحرق الغازولني املحتوي عىل الرصاص؛

(ط) تدمري جيف الحيوانات؛

(ي) صبغ املنسوجات والجلود (بالكلورانيل) وصقلها (بانتزاع القلوية)؛

(ك) معامل تقطيع املركبات بعد نهاية عمرها؛

(ل) حرق الكابالت النحاسية بدون لهب؛

(م) مصايف نفايات الزيوت.

الجزء الرابع: تعاريف
1 - ألغراض هذا املرفق:

(أ)  "مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور" تعني مركبات عطرية تتشكل بطريقة ميكن معها االستعاضة 

عن ذرات الهيدروجني يف جزيئ ثنايئ الفينيل (حلقتان من البنزين مربوطتان معاً برابط كربوين – 

كربوين وحيد) بذرات كلورين يصل عددها إىل عرش؛

(الديوكسينات/ الكلور  متعدد  فيوران  بنزو  وثناىئ  الكلور  متعدد  ديوكسني  بارا  بنزو  (ب)  ثنايئ 

البنزين موصولتني  تتكون من حلقتني من  الحلقات وعطرية  ثالثية  الفيورانات) هي مركبات 

أوكسجني  الكلور (PCDD) وبذرة  بارا ديوكسني متعدد  بنزو  ثنايئ  األوكسجني يف  بذرتني من 

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 إىل 

مثاين.

الذي يقيس  السمية  الديوكسينات والفيورانات باستخدام مكافئ  املرفق، ويُعرب عن سمية  2 -  يف هذا 

النشاط السمي الشبيه بالديوكسني بالنسبة إىل مختلف مركبات مجانسة الديوكسينات والفيورانات 

ومركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور املتحدة مقارنة بـ 2، 3، 7، 8 – ثنايئ بنزو بارا ديوكسني رباعي 

كلور. وتكون قيم عامل تكافؤ السمية الواجب استخدامها ألغراض هذا االتفاق متسقة مع املستويات 

الدولية املقبولة، بدءاً بقيم عوامل تكافؤ السمية يف الثدييات التي أصدرتها منظمة الصحة العاملية 

للديوكسينات والفيورانات واملركبات ثنائية الفينيل املتحدة. ويعرب عن الرتكيزات مبكافئات السمية؛

الجزء الخامس: توجيهات عامة بشأن أفضل األساليب املتاحة 
وأفضل مامرسة بيئية

الكيميائية املدرجة يف  لألطراف بشأن منع أو خفض إطالقات املواد  عاماً  يوفر هذا الجزء توجيهاً 

الجزء األول من هذا املرفق.

املتاحة  التقنيات  بأفضل  تتعلق  للوقاية  عامة  تدابري  ألف - 
وبأفضل املامرسات البيئية

ينبغي أن تُعطى األولوية للنظر يف النهج الكفيلة مبنع تكُّون وإطالق املواد الكيميائية املدرجة يف 

الجزء األول. 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 مبارشة بني 

املواد وإطالق امللوثات العضوية الثابتة من املصدر؛

(ه) االعتناء بإدارة املنشأة واعتامد برامج صيانة وقائية؛
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(و)  إجراء تحسينات يف إدارة النفايات بهدف إيقاف حرق النفايات يف األماكن املكشوفة أو الحرق 

غري املتحكم به، مبا يف ذلك حرق مدافن النفايات. وعند النظر يف اقرتاحات تشييد مرافق جديدة 

للتخلص من النفايات، ينبغي إيالء االعتبار لبدائل مثل أنشطة التقليل إىل أدىن حد من توليد 

النفايات البلدية والطبية، مبا يف ذلك استعادة املوارد، وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير، وفصل 

النفايات، وتشجيع املنتجات التي تولد نفايات أقل. وينبغي يف اتباع هذا النهج مراعاة شواغل 

الصحة العامة بعناية؛

(ز) التقليل إىل أدىن حد من استعامل هذه املواد الكيميائية بوصفها ملوثات يف املنتجات؛

(ح) تجنب الكلور األويل أو املواد الكيميائية التي تولد الكلور األويل للتبييض.

أفضل التقنيات املتاحة باء - 
ال يهدف مفهوم أفضل التقنيات املتاحة إىل فرض أي أسلوب بعينه أو تكنولوجيا بعينها بل إىل مراعاة 

الخصائص التقنية للمنشأة املعنية، وموقعها الجغرايف، والظروف البيئية املحلية. وأساليب الرقابة املالمئة 

لخفض إطالق املواد الكيميائية املدرجة يف الجزء األول واحدة بصورة عامة. وينبغي عند البت يف أفضل 

التقنيات املتاحة، إيالء اعتبار خاص، عىل وجه العموم أو يف حاالت محددة، للعوامل التالية، دون إغفال 

التكاليف واملزايا املحتملة ألي تدبري، واعتبارات الحيطة واملنع:

(أ) االعتبارات العامة:

‘1’ طبيعة حاالت اإلطالق املعنية وآثارها وحجمها: وقد تختلف األساليب تبعاً لحجم املصدر؛

‘2’ تواريخ تشغيل املنشآت الجديدة أو القامئة؛

‘3’ الوقت الالزم لألخذ بأفضل تقنية متاحة؛

حيث  من  كفاءتها  ومدى  املواد  هذه  وطبيعة  العملية  يف  املستعملة  الخام  املواد  ‘4’  استهالك 

استهالك الطاقة؛

‘5’  الحاجة إىل منع التأثري العام لحاالت اإلطالق أو خفض هذا التأثري إىل أدىن حد بالنسبة إىل 

البيئة وما يسببه من أخطار عليها؛

‘6’ رضورة منع وقوع الحوادث واإلقالل إىل الحد األدىن من نتائجها بالنسبة إىل البيئة؛

‘7’ رضورة كفالة الصحة والسالمة املهنيتني يف أماكن العمل؛

‘8’ العمليات أو املنشآت أو طرق التشغيل املقارنة التي ثبت نجاحها بالتجربة عىل نطاق صناعي؛

‘9’ الطفرات التكنولوجية والتغيريات يف املعرفة العلمية والفهم.

(ب)  تدابري عامة لخفض اإلطالق: عند النظر يف مقرتحات لتشييد منشآت جديدة أو إجراء تعديالت 

رئيسية يف منشآت قامئة تستخدم عمليات تطلق مواد كيميائية مدرجة يف هذا املرفق، ينبغي 

إعطاء األولوية لعمليات أو أساليب أو مامرسات بديلة لها فائدة مامثلة ولكنها تتفادى تكوين 

إجراء  أو  املنشآت  تلك  تشييد  فيها  سيتم  التي  الحاالت  ويف  الكيميائية.  املواد  هذه  وإطالق 

الجزء  ألف من  الفرع  املوجزة يف  املنع  تدابري  باإلضافة إىل  أيضاً،  فيها ميكن  تعديالت رئيسية 

الخامس، النظر يف تدابري الخفض التالية عند البت يف أفضل األساليب املتاحة:

أو  بالحفز  والرتميد  الحراري  الرتميد  مثل  املداخن  غازات  لتنظيف  محسنة  طرق  ‘1’  استخدام 

األكسدة أو تساقط الغبار أو االدمصاص؛

‘2’  معالجة املخلفات والنفايات ومياه الفضالت وحأمة املجارير مثالً باملعالجة الحرارية أو بجعلها 

خاملة أو بعمليات كيميائية إلزالة سمومها؛

التحول إىل نظم  العمليات تؤدي إىل خفض أو إزالة حاالت اإلطالق مثل  ‘3’  إجراء تغيريات يف 

مغلقة؛

من خالل  الكيميائية  املواد  هذه  تكوين  ومنع  االحرتاق  لتحسني  العمليات  تصاميم  ‘4’  تعديل 

التحكم يف القياسات مثل درجة حرارة الرتميد أو مدة البقاء يف الجو.

أفضل املامرسات البيئية جيم - 
قد يضع مؤمتر األطراف توجيهات فيام يتعلق بأفضل مامرسة بيئية.
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املعلومات املطلوبة ومعايري الفرز املرفق دال 
1 -  يحدد أي طرف يقدم اقرتاحاً بإدراج أي مادة كيميائية يف املرفقات ألف و/أو باء و/أو جيم املادة 

الكيميائية عىل النحو الوارد وصفه يف الفقرة الفرعية (أ) وأن يوفر فيام يتعلق مبعايري الفرز املبينة 

يف الفقرات الفرعية من (ب) إىل (ه)، املعلومات عن املادة الكيميائية ونواتجها التحويلية إن كانت 

ذات صلة:

(أ) هوية املادة الكيميائية:

‘1’  أسامؤهـا مبـا فـي ذلك اسمها التجـاري أو أسامؤها التجارية ومرادفاته أو مرادفاتها، ورقمها يف 

سجل دائرة الخدمات التابعة ملجلة املستخلصات الكيميائية(CAS)، واسمها يف االتحاد الدويل 

للكيمياء البحتة والتطبيقية(IUPAC)؛

‘2’  وبنيتها، مبا يف ذلك تحديد االيسومرات، إذا كان مناسباً، وبنية فئتها الكيميائية.

(ب) ثباتها:

‘1’  األدلة التي تثبت أن العمر النصفي للامدة الكيميائية يف املاء يزيد عىل شهرين، أو أن عمرها 

النصفي يف الرتبة يزيد عىل ستة أشهر، أو أن عمرها النصفي يف الرتسبات يزيد عىل ستة أشهر؛

اعتبارها  الثبات يربر  الكيميائية تتسم، خالف ذلك، بقدر كاٍف من  املادة  ‘2’  أو األدلة عىل أن 

ضمن نطاق هذه االتفاقية؛

(ج) تراكمها األحيايئ:

األنواع  األحيايئ (BAF) يف  الرتاكم  ُمَعامْل  أو   (BCF)األحيايئ الرتكيز  ُمَعامْل  أن  ‘1’  الدليل عىل 

املائية للامدة الكيميائية يزيد عىل 000 5 أو أن التخطيط املنحني، يف حال عدم توفر بيانات 

عن هذين املعاملني، يزيد عىل 5؛

‘2’  أو الدليل عىل أن املادة الكيميائية تنطوي عىل دواع أخرى للقلق، مثل ارتفاع الرتاكم األحيايئ 

يف األنواع األخرى أو ارتفاع السمية أو السمية اإليكولوجية؛

‘3’  أو أن بيانات الرصد الخاصة باملنطقة وحيواناتها تدل عىل أن إمكانية الرتاكم األحيايئ للامدة 

الكيميائية كافية لتربير اعتبارها ضمن نطاق هذه االتفاقية.

(د)  احتامل انتقالها البيئي بعيد املدى:

‘1’  مستويات مقيسة للامدة الكيميائية التي ميكن أن تثري القلق، يف مواقع بعيدة عن مصادر 

إطالق املادة؛

أو بيانات الرصد التي تدل عىل أن االنتقال البيئي بعيد املدى للامدة الكيميائية املعنية، مع   ’2‘
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إمكانية االنتقال إىل بيئة مستقبلية،ميكن أن يكون قد حدث عن طريق الهواء أو املاء أو األنواع املهاجرة؛

أو الخواص املتعلقة باملصري البيئي و/أو النتائج النموذجية التي تثبت أن املادة الكيميائية   ’3‘

تنطوي عىل احتامل انتقال بيئي بعيد املدى عن طريق الهواء أو املاء أو األنواع املهاجرة، مع إمكانية 

االنتقال إىل بيئة مستقبلية يف مواقع بعيدة عن مصادر إطالق املادة. وبالنسبة ألي مادة كيميائية كثرية 

االرتحال عن طريق الهواء، ينبغي أن يكون عمرها النصفي يف الهواء أكرث من يومني؛

(ه) آثارها الضارة:

‘1’  األدلة عىل اآلثار الضارة عىل الصحة البرشية أو عىل البيئة التي تربر اعتبار املادة الكيميائية 

داخل نطاق هذه االتفاقية؛

البرش  التي تبني احتامل وقوع الرضر عىل صحة  بيانات السمية أو السمية اإليكولوجية  ‘2’  أو 

أو البيئة.

2 -  يقدم الطرف املقرتح بياناً باألسباب الداعية للقلق، مبا فيها، إن أمكن، إجراء مقارنة لبيانات السمية أو 

السمية اإليكولوجية مع املستويات املكتشفة أو املتنبأ بها للامدة الكيميائية، الناتجة عن أو املتوقعة 

من االنتقال البيئي بعيد املدى، وبيان قصري يبني الحاجة إىل الرقابة عىل مستوى عاملي.

للنظر يف  إضافية دعامً  االعتبار، معلومات  قدراته يف  أخذ  اإلمكان ومع  قدر  املقرتح،  الطرف  3 -  يوفر 

االقرتاح املشار إليه يف الفقرة 6 من املادة 8. وعند وضع مثل هذا االقرتاح، يجوز للطرف املعني أن 

يستفيد من الخربات التقنية من أي مصدر.

بيان  إلعــداد  املطلوبة  املرفق هاء  املعلومات 
املخاطر

الغرض من هذا االستعراض هو تقييم ما إذا كان يرجح أن تؤدي املادة املعنية، نتيجة النتقالها البيئي 

بعيد املدى، إىل آثار سلبية هامة عىل صحة اإلنسان و/أو البيئة، مام يستدعي اتخاذ تدبري عاملي بشأنها. 

ولهذا الغرض، يوضع بيان باملخاطر يتضمن مزيداً من التفاصيل والتقييامت، للمعلومات املشار إليها يف 

املرفق دال، كام يتضمن، بقدر اإلمكان، أنواع املعلومات التالية:

(أ) املصادر، متضمنة حسب االقتضاء:

‘1’ بيانات اإلنتاج، مبا يف ذلك كمياته وموقعه؛

‘2’ وأوجه االستخدام؛

‘3’ واإلطالق، مثل الترصيفات والفواقد واالنبعاثات؛

(ب)  وتقدير املخاطر عند نقطة أو نقاط النهاية املثرية للقلق، مبا يف ذلك، النظر يف التفاعالت 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 

الرتكيز  توافر مقادير محددة ملُعامل  بينها، وتدهورها، وتحولها إىل مواد أخرى. ويجب  وفيام 

األحيايئ وُمعامل الرتاكم األحيايئ، تستند إىل قيم مقيسة، إال إذا تبني أن بيانات الرصد تفي بهذه 

الحاجة؛

(د) وبيانات الرصد؛

(ه)  والتعرض يف املناطق املحلية وخصوصاً من جراء االنتقال البيئي بعيد املدى، ومبا يف ذلك معلومات 

تتعلق بالتوافر األحيايئ؛

(و)  وتقييامت أو تقديرات أو بيانات املخاطر عىل الصعيدين الوطني والدويل، واملعلومات املتعلقة 

بالوسم البيئي وتصنيفات األخطار، حسب توافرها؛

(ز) ومركز املادة الكيميائية مبوجب االتفاقيات الدولية.
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املرفق واو  معلومات عن االعتبارات االجتامعية - 
االقتصادية

التي  الكيميائية  باملواد  املتعلقة  الخيارات  كل  يشمل  املمكنة  الرقابة  لتدابري  تقييم  إجراء  ينبغي 

الغرض،  ولهذا  منها.  والتخلص  املواد  تلك  إدارة  ذلك  االتفاقية، مبا يف  إدراجها يف هذه  النظر يف  يجري 

ينبغي توفري معلومات ذات صلة باالعتبارات االجتامعية – االقتصادية املقرتنة بتدابري الرقابة، ليك يتسنى 

ملؤمتر األطراف اتخاذ قرار بشأنها. وينبغي أن تربز تلك املعلومات عىل النحو الواجب اختالف القدرات 

والظروف لدى األطراف، وأن تتضمن دراسة لقامئة البنود اإلرشادية التالية:

(أ) كفاءة وفعالية تدابري الرقابة املحتملة يف تحقيق األهداف املتعلقة بتقليل املخاطر:

‘1’ الجدوى التقنية؛

‘2’ والتكاليف، مبا يف ذلك التكاليف البيئية والصحية؛

(ب) والبدائل (املنتجات والعمليات):

‘1’ الجدوى التقنية؛

‘2’ والتكاليف، مبا يف ذلك التكاليف البيئية والصحية؛

‘3’ والكفاءة؛

‘4’ واملخاطر؛

‘5’ والتوافر؛

‘6’ سهولة االستعامل؛

(ج) واآلثار اإليجابية و/أو السلبية الواقعة عىل املجتمع من جراء تنفيذ تدابري الرقابة املحتملة:

‘1’ الصحة مبا فيها الصحة العامة والصحة البيئية والصحة املهنية؛

‘2’ والزراعة، مبا فيها تربية األنواع املائية، والحراجة؛

‘3’ ونباتات املنطقة وحيواناتها (التنوع األحيايئ)؛

‘4’ والجوانب االقتصادية؛

‘5’ والتحرك نحو تنمية مستدامة؛ 

‘6’ والتكاليف االجتامعية؛
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اآلفات  مبيدات  العتيقة من  املخزونات  منها (خصوصاً  التخلص  الناجمة عن  واآلثار  (د)  والنفايات 

وتنظيف املواقع امللوثة):

‘1’ الجدوى التقنية؛ 

‘2’ والتكلفة؛

(ه) وسهولة الوصول إىل املعلومات والتثقيف العام؛

(و) وحالة الرقابة والقدرة عىل الرصد؛ 

البدائل  معلومات عن  ذلك  مبا يف  اإلقليمي،  أو  الوطني  الصعيد  متخذة عىل  رقابة  تدابري  (ز)  وأي 

وغريها من املعلومات ذات الصلة بإدارة املخاطر.

ــــراءات  وإج التحكيم  املرفق زاي  إجـــــراءات 
ــات ــازع ــن ــق لــتــســويــة امل ــي ــوف ــت ال

(مقرر اتفاقية استكهومل -  2/1 الصادر عن مؤمتر األطراف)

الجزء األول: إجراءات التحكيم
تكون إجراءات التحكيم ألغراض الفقرة 2 (أ) من املادة 18 من االتفاقية عىل النحو التايل:

املادة 1

1 -  يجوز ألي طرف يف االتفاقية أن يحرك اللجوء إىل التحكيم وفقاً للامدة 18 من االتفاقية بإخطار كتايب 

يوجهه إىل الطرف اآلخر يف النزاع. ويصاحب اإلخطار بيان باالدعاء مشفوعاً بأية وثائق داعمة ويبني 

موضوع التحكيم ويشمل بصورة خاصة مواد االتفاقية التي يكون تفسريها وتطبيقها موضع خالف.

2 -  يخطر الطرف املدعي األمانة بأن الطرفني يحيالن نزاعاً إىل التحكيم عمالً باملادة 18. ويكون اإلخطار 

مصحوباً باإلخطار الكتايب الصادر عن الطرف املدعي وبيان االدعاء والوثائق الداعمة املشار إليها يف 

الفقرة 1 أعاله. وتحيل األمانة املعلومات التي تتلقاها عىل هذا النحو إىل كل األطراف.

املادة 2

1 -  إذا متت إحالة النزاع إىل التحكيم وفقاً للفقرة 1 أعاله، يتم إنشاء هيئة تحكيم تتألف من ثالثة أعضاء.

2 -  يعني كل من طريف النزاع محكامً واحداً،  ويُسمى املحكِّامن املعينان عىل هذا النحو، باالتفاق املشرتك، 

املحكِّم الثالث الذي يكون رئيس الهيئة. وال يكون رئيس هيئة التحكيم من رعايا أي من الطرفني يف 

النزاع أو يكون مكان إقامته املعتاد يف إقليم أحد هذين الطرفني. وال يكون موظفاً لدى أي منهام أو 

قد تناول القضية بأي صفة أخرى.

املشرتك، محكامً  باالتفاق  املصلحة،  نفس  لها  التي  األطراف  تعني  أكرث من طرفني  بني  املنازعات  3 -  يف 

واحداً.

4 - يتم ملء أي شاغر بالطريقة املنصوص عليها للتعيني األويل.

5 - إذا مل يتفق الطرفان عىل موضوع النزاع قبل أن يتم تعيني رئيس هيئة التحكيم، تتوىل هيئة التحكيم 

تحديد املوضوع.
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املادة 3

الطرف  فيه  يتسلم  الذي  التاريخ  النزاع محكامً يف غضون شهرين من  الطرفني يف  أحد  يُعنيِّ  1 -  إذا مل 

املُدعى عليه اإلخطار بالتحكيم، جاز للطرف اآلخر أن يعلم بذلك األمني العام لألمم املتحدة، الذي 

يقوم بذلك التعيني يف غضون فرتة شهرين آخرين.

2 -  إذا مل يتم تعيني رئيس هيئة التحكيم يف غضون شهرين من تعيني املحكم الثاين، قام األمني العام لألمم 

املتحدة، بناء عىل طلب أي من الطرفني، بتعيني الرئيس يف غضون فرتة شهرين آخرين.

املادة 4

تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقاً ألحكام االتفاقية والقانون الدويل.

املادة 5

تقرر هيئة التحكيم نظامها الداخيل الخاص بها، ما مل يتفق الطرفان يف النزاع عىل خالف ذلك.

املادة 6

لهيئة التحكيم أن تشري، بناء عىل طلب أي من الطرفني، إىل تدابري الحامية الالزمة عىل أساس مؤقت.

املادة 7

يعمل طرفا النزاع عىل تيسري عمل هيئة التحكيم، ويقومان، مستخدمني بصورة خاصة كل الوسائل 

املتاحة لهام، مبا ييل:

(أ) تزويدها بكل الوثائق واملعلومات والتسهيالت ذات الصلة؛

(ب) ومتكينها، عند الرضورة، من استدعاء الشهود والخرباء وتلقي إفاداتهم.

املادة 8

أثناء أعامل هيئة  يتلقونها برسية  التزام بحامية رسية أي معلومات  الطرفني واملحكمني  يقع عىل 

التحكيم.

املادة 9

النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متساوية ما مل تقرر هيئة التحكيم غري  تتحمل األطراف يف 

نهائياً  ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضية. وتحتفظ هيئة التحكيم بسجل بكل تكاليفها وتقدم بياناً 

بها إىل األطراف.

املادة 10

 يجوز للطرف يف االتفاقية 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 مبارشة عن موضوع النزاع.

املادة 12

تُتخذ قرارات هيئة التحكيم بشأن كل من اإلجراءات والجوهر بأغلبية أصوات أعضائها.

املادة 13

1 -  يف حالة عدم مثول أحد طريف النزاع أمام هيئة التحكيم أو عدم دفاعه عن قضيته، يجوز للطرف اآلخر 

أن يطلب من هيئة التحكيم مواصلة النظر يف القضية وإصدار حكمها. وال يشكل عدم مثول أي طرف 

أو عدم قيامه بالدفاع عن قضيته عائقاً أمام استمرار القضية.

2 -  يجب أن تقتنع هيئة التحكيم، قبل إصدار قرارها النهايئ، أن لالدعاء أساساً متيناً يف الواقع والقانون.

املادة 14

تُصدر هيئة التحكيم قرارها النهايئ يف غضون خمسة أشهر من التاريخ الذي يكتمل فيه إنشاؤها، ما 

مل تجد أن من الرضوري متديد الفرتة املحددة ملدة أقصاها خمسة أشهر أخرى.
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املادة 15

يقترص القرار النهايئ لهيئة التحكيم عىل موضوع النزاع ويذكر األسباب التي استند إليها. ويتضمن 

القرار أسامء األعضاء الذين شاركوا يف إصدار القرار النهايئ وتاريخه. وألي عضو يف هيئة التحكيم أن يرفق 

بالقرار النهايئ رأياً مستقالً أو مخالفاً.

املادة 16

يكون الحكم ملزماً ألطراف النزاع ويكون تفسري االتفاقية املقدم من الحكم أيضاً ملزماً ألي طرف 

يتدخل يف الدعوى مبوجب املادة 10 أعاله، بقدر اتصاله باملسائل التي تدخل فيها هذا الطرف. ويكون 

الحكم غري قابل لالستئناف ما مل تكن أطراف النزاع قد اتفقت مسبقاً عىل إجراء استئنايف.

املادة 17

ألي من األطراف امللزمة بالقرار النهايئ وفقاً للامدة 16 أعاله، يف حالة نشوء أي خالف بينها يتعلق 

بتفسري القرار النهايئ أو طريقة تنفيذه، أن يحيله إىل هيئة التحكيم التي أصدرته.

الجزء الثاين: إجراءات التوفيق
وتكون إجراءات التوفيق ألغراض الفقرة 6 من املادة 18 من االتفاقية عىل النحو التايل:

املادة 1

1 -  يوجه أي طرف يف نزاع طلباً بشأن إنشاء لجنة للتوفيق تبعاً للفقرة 6 من املادة 18، إىل األمانة كتابة. 

وتقوم األمانة بعدئذ بإبالغ جميع األطراف يف االتفاقية بذلك.

2 -  تتألف لجنة التوفيق من ثالثة أعضاء يعني كل طرف معني عضواً، ويَختار هؤالء األعضاء مجتمعني 

رئيساً للجنة، ما مل يتفق الطرفان عىل خالف ذلك.

املادة 2

اللجنة  لها نفس املصلحة عضويتها يف  التي  املنازعات بني أكرث من طرفني، تعني األطراف  يف حالة 

باالتفاق املشرتك.

املادة 3

إذا مل يقم الطرفان بأية تعيينات خالل شهرين من تاريخ تلقي األمانة الطلب الكتايب املشار إليه يف 

املادة 1، قام األمني العام لألمم املتحدة، بناء عىل طلب من أحد الطرفني، بتعيينهم خالل شهرين آخرين.

املادة 4

إذا مل يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خالل شهرين من تعيني العضو الثاين من أعضاء اللجنة، يقوم 

األمني العام لألمم املتحدة، بناء عىل طلب من أحد الطرفني، بتعيني رئيس خالل فرتة شهرين آخرين.

املادة 5

1 - تقرر لجنة التوفيق نظامها الداخيل، ما مل يتفق الطرفان يف النزاع عىل خالف ذلك.

خالل  برسية  يتلقونها  معلومات  أية  رسية  بحامية  التزام  اللجنة  أعضاء  وعىل  الطرفني  عىل  2 -  يقع 

إجراءات اللجنة.

املادة 6

تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

املادة 7

تقدم لجنة التوفيق تقريراً يتضمن توصيات لتسوية النزاع يف غضون 12 شهراً من تاريخ إنشائها، 

ينظر فيه الطرفان بحسن نية.

املادة 8

تبت اللجنة يف أي خالف يتعلق مبا إذا كان لدى لجنة التوفيق االختصاص للنظر يف مسألة أحيلت 

إليها.

املادة 9

بجميع  اللجنة بسجل  عليها. وتحتفظ  يتفقان  التوفيق بحصص  لجنة  تكاليف  النزاع  يتحمل طرفا 

تكاليفها وتقدم بياناً نهائياً بذلك إىل الطرفني.
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