
 
  للملوثات العضوية الثابتةبشأن ااستكهومل  اتفاقية 

  
  إن األطراف يف هذه االتفاقية، 

  
بأن امللوثات العضوية الثابتة هلا خاصيات ُسمية، وتقاوم التحلل، وتتراكم أحيائياً وتنتقل عن طريق  إذ تسلم  

ان إطالقها حيث تتجمع يف النظم اهلواء واملاء واألنواع املهاجرة، عرب احلدود الدولية وتستقر بعيداً عن مك
  اإليكولوجية األرضية واملائية،

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

  الثابتة، وباألخص اآلثار الواقعة على النساء، ومن مث على األجيال املقبلة عن طريقهن،
  

طب الشمايل اإليكولوجية وجمتمعات سكاهنا األصليني، معرضة بصفة خاصة للخطر بأن نظم الق وإذ تقر  
بسبب تضخم اآلثار األحيائية للملوثات العضوية الثابتة، وبأن تلوث أغذيتها التقليدية ميثل قضية صحية عامة بالنسبة 

  هلا،
  

  احلاجة إىل اختاذ إجراء عاملي إزاء امللوثات العضوية الثابتة، وإذ تعي  
  

فرباير /شباط ٧جيم املؤرخ  ١٩/١٣قرار جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة  وإذ تضع يف اعتبارها  
نبعاثات اأو القضاء على /، بشأن اختاذ إجراء دويل حلماية صحة اإلنسان وبيئته عن طريق تدابري خلفض و١٩٩٧

  امللوثات العضوية الثابتة وإطالقها،
  

قة الصلة باملوضوع من االتفاقيات البيئية الدولية املعنية، وخاصة اتفاقية روتردام إىل األحكام وثي وإذ تشري  
لتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، 

ود، مبا يف ذلك االتفاقات اإلقليمية واتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلد
  منها، ١١املوضوعة يف إطار املادة 

  
  ،٢١إىل األحكام ذات الصلة من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرن  وإذ ُتشري أيضاً  

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

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

 
أيضاً أن للدول، مبوجب ميثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل، احلق السيادي يف  وإذ تؤكد جمدداً  

ؤولية كفالة عدم تسّبب األنشطة املضطلع استغالل مواردها عمالً بسياساهتا البيئية واإلمنائية اخلاصة هبا، وأن عليها مس
  ضرر لبيئة أو تنمية دول أو مناطق أخرى خارج حدود واليتها الوطنية،يف  هبا ضمن واليتها أو حتت سيطرهتا



  

 
٢  

  
الظروف واالحتياجات اليت تنفرد هبا البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً بينها  وإذ تأخذ يف احلسبان  

متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال، وخاصة احلاجة إىل تقوية قدراهتا الوطنية على إدارة املواد الكيميائية، مبا يف والبلدان اليت 
  ذلك عن طريق نقل التكنولوجيا، وتوفري املساعدة املالية والتقنية، وتعزيز التعاون بني األطراف، 

  
 ٦ل اجلزرية الصغرية النامية املعتمد يف بربادوس يف برنامج العمل للتنمية املستدامة للدو وإذ تراعي مراعاة تامة  

  ،١٩٩٤مايو /أيار
  

قدرات كل من البلدان املتقدمة والنامية، وكذلك املسؤوليات املشتركة واملتمايزة للدول وفق  وإذ تالحظ  
  من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، ٧الوارد يف املبدأ 

  
أو /نظمات غري احلكومية تقدميه من مسامهة هامة يف حتقيق خفض ومبا يستطيع القطاع اخلاص وامل وإذ تسلم  

  نبعاثات امللوثات العضوية الثابتة وإطالقها،اإزالة 
  

أمهية حتّمل صانعي امللوثات العضوية الثابتة املسؤولية عن خفض اآلثار الضارة اليت تسببها  وإذ تؤكد  
جلمهور باملعلومات عن اخلاصيات اخلطرة هلذه املواد منتجاهتم وعن تزويد املستعملني، واحلكومات، وعامة ا

  الكيميائية،
  

ضرورة اختاذ تدابري ملنع اآلثار الضارة اليت تسببها امللوثات العضوية الثابتة يف كل مراحل دورة ب ووعياً منها  
  حياهتا،

  
السلطات الوطنية أن من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية الذي يعلن أن على  ١٦املبدأ  وإذ تؤكد من جديد  

 تسعى إىل الترويج لتدخيل التكاليف البيئية واستخدام األدوات االقتصادية، آخذة يف االعتبار النهج القاضي بأن على
، من حيث املبدأ، أن يتحمل تكلفة التلويث، مع املراعاة الواجبة للمصلحة العامة ودون اإلخالل بالتجارة امللوِّث

  واالستثمار الدوليني،
  

األطراف اليت ليست لديها خطط تنظيمية وتقييمية ملبيدات اآلفات وللمواد الكيميائية الصناعية  وإذ تشجع  
  على وضع هذه اخلطط،

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

 
  ارة للملوثات العضوية الثابتة،على محاية الصحة البشرية والبيئة من اآلثار الض وتصميماً منها  

  
  :قد اتفقت على ما يلي

  



٣  

  ١املادة 
  

  اهلدف
  

من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية يف  ١٥هدف هذه االتفاقية، مع وضع النهج التحوطي الوارد يف املبدأ 
  .االعتبار، هو محاية الصحة البشرية والبيئة من امللوثات العضوية الثابتة

  
  ٢املادة 

  
  التعاريف

  
  :ألغراض هذه االتفاقية

  
لتزام هبذه االتفاقية يعين دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي وافقت على اال" الطرف"  )أ(  

  وأصبحت االتفاقية نافذة بالنسبة إليها؛
  

تعين منظمة أنشأهتا دول ذات سيادة يف منطقة إقليمية ما " منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي"  )ب(  
ضتها على النحو الواجب، وفقاً وفوِّ يها الدول األعضاء فيها االختصاص يف مسائل َتحكُمها هذه االتفاقيةونقلت إل

  نضمام إليها؛إلجراءاهتا الداخلية، بالتوقيع أو التصديق أو املوافقة على هذه االتفاقية أو إقرارها أو اال
  

  . تديل بصوت إجيايب أو سليبتعين األطراف احلاضرة اليت" األطراف احلاضرة واملصوتة"  )ج(  
  

  ٣املادة 
  

  تدابري خلفض اإلطالقات املقصودة من اإلنتاج واالستخدام أو القضاء عليه
  
  :يقوم كل طرف مبا يلي  -  ١
  

  :أو اختاذ ما يلزم من التدابري القانونية واإلدارية للقضاء على/حظر و  )أ(  
  

  املرفق ألف مع مراعاة أحكام ذلك املرفق؛ إنتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية املدرجة يف  ’١’
  

مكرر  ١واسترياده وتصديره للمواد الكيميائية املدرجة يف املرفق ألف وفقاً ألحكام الفقرة   ’٢’
  من املادة دال؛

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



  

 
٤  

  
  :ف تدابري لكفالةيتخذ كل طر  -  ٢
  

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

  ؛ أو٦من املادة ) د( ١لغرض التخلص السليم بيئياً، كما هو منصوص عليه يف الفقـرة   ’١’
  

  أو الستخدام أو لغرض مسموح به لذلك الطرف مبوجب املرفق ألف أو املرفق باء؛  ’٢’
  

أنه، بالنسبة إىل مادة كيميائية مدرجة يف املرفق ألف، يسري اإلعفاء احملدد على أي إنتاج أو   )ب(  
ر هذه دَُّتص استخدام هلا أو إىل مادة كيميائية مدرجة يف املرفق باء، يكون الغرض من إنتاجه أو استخدامه مقبوالً، ال

  :يف الصكوك الدولية للموافقة املسبقة عن علم، إال املادة الكيميائية، مع مراعاة أي من األحكام ذات الصلة
  

  ؛٦من املادة ) د( ١لغرض التخلص السليم بيئياً، كما هـو منصوص عليه يف الفقرة   ’١’
 

  أو لطرف مسموح له باستخدام هذه املادة الكيميائية مبوجب املرفق ألف أو املرفق باء؛  ’٢’
 

قدمت شهادة سنوية إىل الطرف املصدٍّر وتتضمن أو لدولة ليست طرفاً يف هذه االتفاقية   ’٣’
هذه الشهادة بياناً باالستخدام املقصود للمادة الكيميائية وبأن الدولة املستوردة، فيما يتعلق 

  :هبذه املادة الكيميائية، تلتزم
 

حبماية الصحة البشرية والبيئة باختاذ ما يلزم من إجراءات لتدنية اإلطالقات أو   -أ 
  منعها؛

 
  ؛ ٦من املادة  ١متثال ألحكام الفقرة وباال  -ب 

 
  .من اجلزء الثاين من املرفق باء ٢وباإلمتثال حسب االقتضاء، ألحكام الفقرة   -ج 

  
ويتضمن االعتماد أيضاً أية وثائق داعمة مالئمة مثل التشريعات، والصكوك التنظيمية، 

يل الطرف املصدِّر شهادة وحي. واملبادئ التوجيهية اإلدارية واملتعلقة بالسياسة العامة
  .االعتماد إىل األمانة يف غضون ستني يوماً من تسلمها

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

 ١ليه يف الفقرة بالنسبة ألي طرف، ال ُتصّدر من ذلك الطرف إال لغرض التخلص السليم بيئياً كما هو منصوص ع
  ؛ ٦من املادة ) د(



٥  

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

كيميائية معينة، أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي مل توافق على أن تلتزم هبذه االتفاقية فيما يتعلق بتلك 
  .املادة الكيميائية

  
يتخذ كل طرف، لديه خطة تنظيمية وتقييمية أو أكثر ملبيدات اآلفات اجلديدة أو املواد الكيميائية الصناعية   -  ٣

م، هبدف املنع، إنتاج واستخدام مبيدات اآلفات اجلديدة أو املواد الكيميائية الصناعية اجلديدة اجلديدة، تدابري لكي ُينظِّ
  .من املرفق دال، خصائص امللوثات العضوية الثابتة ١ردة يف الفقرة اليت ُتظهِر، مع مراعاة املعايري الوا

  
يأخذ كل طرف لديه خطة تنظيمية وتقييمية أو أكثر ملبيدات اآلفات أو املواد الكيميائية يف االعتبار، عند   -  ٤

بيدات اآلفات أو املواد من املرفق دال عند إجراء تقييمات مل ١االقتضاء، داخل هذه اخلطط، املعايري الواردة يف الفقرة 
  .الكيميائية الصناعية اجلاري استخدامها

  
على كميات مادة  مكرر ١و ١باستثناء املنصوص عليه خالفاً لذلك يف هذه االتفاقية، ال ُتطبق الفقرتان   -  ٥

  .كيميائية سوف تستخدم يف البحث على نطاق املخترب أو كمعيار مرجعي
  
دد وفقاً للمرفق ألف أو إعفاء حمدد أو لغرض مقبول وفقاً للمرفق باء يتخذ أي طرف حصل على إعفاء حم  -  ٦

التدابري املناسبة لكفالة إمتام أي إنتاج أو استخدام مبوجب ذلك اإلعفاء على حنو حيول دون التعرض البشري أو 
اليت تنطوي على إطالق  أما بالنسبة إىل أوجه االستخدام املعفاة. اإلطالق يف البيئة أو يقلل منهما إىل احلد األدىن

متعمد يف البيئة يف ظروف االستخدام العادي، فيكون ذلك اإلطالق باحلد األدىن الالزم، مع مراعاة أية معايري ومبادئ 
  .توجيهية قابلة للتطبيق

 
  ٤املادة 

 
  سجل اإلعفاءات احملددة

 
وال حيدد . املرفق ألف أو املرفق باء ُينشأ هبذا سجل لغرض حتديد األطراف اليت هلا إعفاءات خاصة مدرجة يف  -  ١

وحتتفظ األمانة هبذا . األطراف اليت تستخدم األحكام يف املرفق ألف أو املرفق باء اليت جيوز أن متارسها كل األطراف
  .السجل ويكون متاحاً للجمهور

  
  :يتضمن السجل  -  ٢
  

  ق باء؛قائمة بأنواع اإلعفاءات احملددة مستنسخة من املرفق ألف واملرف  )أ(  
  

  وقائمة باألطراف اليت هلا إعفاءات حمددة مدرجة يف املرفق ألف أو املرفق باء؛  )ب(  
  



  

 
٦  

  .نتهاء كل إعفاء حمدد مسجلاوقائمة بتواريخ   )ج(  
  
جيوز ألي دولة، عندما تصبح طرفاً، أن تسجل بواسطة إخطار كتايب توجهه إىل األمانة، لواحد أو أكثر من   -  ٣

  .ددة املدرجة يف املرفق ألف أو املرفق باءأنواع اإلعفاءات احمل
  
تفاقية االتنتهي مدة كل إعفاء من اإلعفاءات احملددة واملسجلة لطرف ما بعد مخس سنوات من بدء نفاذ هذه   -  ٤

 ن يف السجل تارخياً أسبق أو ما مل يكن قد ُمنح متديداً عمالًفيما يتعلق مبادة كيميائية معينة، ما مل يكن الطرف قد بيَّ
  .٧بالفقرة 

  
  .يبت مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول يف عملية استعراضه للقيود املسجلة يف السجل  -  ٥
  
يقدم الطرف املعين، قبل أي استعراض لقيده يف السجل، تقريراً إىل األمانة يربر استمرار حاجته للتسجيل   -  ٦

ع باستعراض التسجيل باالستناد إىل كل املعلومات وُيضطل. وتعمم األمانة التقرير على كل األطراف. لذلك اإلعفاء
  .وبناء على ذلك، يقدم مؤمتر األطراف لذلك الطرف املعين ما يراه مناسباً من التوصيات. املتاحة

  
إعفاء حمدد لفترة أقصاها مخس  انتهاءملؤمتر األطراف، بناء على طلب من الطرف املعين، أن يقرر متديد موعد   -  ٧

متر األطراف، يف إختاذه لقراره، املراعاة الواجبة للظروف اخلاصة لألطراف من البلدان النامية ويويل مؤ. سنوات
  .نتقالامبرحلة  اقتصاداهتا واألطراف اليت متر

  
ألي طرف، يف أي وقت، أن يسحب امسه من السجل بالنسبة إىل إعفاء من اإلعفاءات احملددة بتوجيه إخطار   -  ٨

  .نفاذ االنسحاب اعتباراً من التاريخ احملدد يف اإلخطار ويبدأ. كتايب إىل األمانة
  
عندما ال يعود هناك أي طرف مسجالً لنوع معني من اإلعفاءات احملددة، ال يسمح بتسجيل أية أمساء جديدة   -  ٩

  .فيما يتعلق بذلك النوع
  

  ٥املادة 
  

  غري املقصود أو القضاء عليه اإلنتاجطالق من اإل تدابري خلفض
  

طرف، كحد أدىن، التدابري التالية خلفض جمموع اإلطالق الناشئ عن مصادر ُصنعية، لكل من  يتخذ كل  
املواد الكيميائية املدرجة يف املرفق جيم، هبدف مواصلة خفضه إىل أدىن حد، وحيثما كان ذلك ممكناً، القضاء عليه 

  :بصورة هنائية
  

بالنسبة إليه، على وضع خطة عمل أو، حيثما  االتفاقية العمل يف غضون سنتني من تاريخ بدء نفاذ  )أ(
 ٧كان مناسباً، خطة عمل إقليمية أو دون إقليمية ومن مث تنفيذها بوصفها جزءاً من خطة التنفيذ احملددة يف املادة 



٧  

الرامية إىل حتديد ووصف ومعاجلة إطالق املواد الكيميائية املدرجة يف املرفق جيم وتيسري تنفيذ الفقرات الفرعية من 
  :وتتضمن خطة العمل العناصر التالية). ه(إىل ) ب(
  

تقييم لإلطالق احلايل واملتوقع، يشمل وضع قوائم للمصادر واالحتفاظ هبا، وتقديرات   ’١’
  خذ يف االعتبار فئات املصادر احملددة يف املرفق جيم؛ؤوي حلاالت اإلطالق،

  
  ؛هإدارة مثل حاالت اإلطالق هذتقييم ملدى مالءمة قوانني وسياسات الطرف فيما يتعلق ب  ’٢’

  
وضع استراتيجيات للوفاء بااللتزامات املترتبة على هذه الفقرة ومع مراعاة التقييمات   ’٣’

  ؛’٢’و’ ١’املذكورة يف 
  

  اختاذ خطوات لتشجيع التعليم، والتدريب، فيما يتعلق هبذه االستراتيجيات والتوعية بشأهنا؛  ’٤’
  

ت لتلك االستراتيجيات ولدى جناحها يف الوفاء إجراء استعراض كل مخس سنوا  ’٥’
بااللتزامات اليت ترتبها هذه الفقرة، وُتدرج هذه االستعراضات يف التقارير املقدمة عمالً 

  ؛١٥باملادة 
  

  وضع جدول لتنفيذ خطة العمل، مبا يف ذلك االستراتيجيات والتدابري احملددة فيها؛  ’٦’
  

واملمكنة والعملية اليت ميكن أن حتقق بسرعة مستوى واقعياً ومفيداً تعزيز تطبيق التدابري املتاحة   )ب(  
  خلفض اإلطالق أو إزالة مصدره؛

  
استخدام املواد واملنتجات والعمليات البديلة أو  اشتراط ذلك مناسباً،اعُتبِر  النهوض بتطوير، وحيثما  )ج(  

جيم، مع مراعاة التوجيهات العامة بشأن تدابري املنع  املعدلة ملنع تكّون وإطالق املواد الكيميائية املدرجة يف املرفق
  وخفض اإلطالق الواردة يف املرفق جيم، واملبادئ التوجيهية املقرر اعتمادها بقرار من مؤمتر األطراف؛

 
استخدام أفضل التقنيات املتاحة من أجل مصادر  اشتراط تشجيع، وطبقاً جلدول تنفيذ خطة عمله،  )د(  

املصادر اليت يكون الطرف قد حددها بأهنا تتطلب مثل هذا اإلجراء يف خطة عمله، مع التركيز جديدة من بني فئات 
استخدام  اشتراطوعلى أي حال فإن . املبدئي بصفة خاصة على فئات املصادر احملددة يف اجلزء الثاين من املرفق جيم

لثاين لذلك املرفق، سوف يبدأ العمل به على أفضل التقنيات املتاحة للمصادر اجلديدة يف الفئات املدرجة يف اجلزء ا
. بالنسبة لذلك الطرف االتفاقية مراحل يف أقرب وقت ممكن عملياً، على أال يتجاوز ذلك أربع سنوات من بدء نفاذ

وعند تطبيق أفضل التقنيات املتاحة . ع األطراف استخدام أفضل املمارسات البيئيةُتشجِّ وبالنسبة إىل الفئات احملددة،
فضل املمارسات البيئية، ينبغي أن تضع األطراف يف اعتبارها التوجيهات العامة بشأن تدابري املنع وخفض اإلطالق وأ

الواردة يف املرفق جيم، واملبادئ التوجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية املقرر اعتمادها بقرار 
  من مؤمتر األطراف؛

 



  

 
٨  

  :خلطة عمله، بتشجيع استخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية القيام، وفقاً  )ه(  
 

بالنسبة إىل املصادر احلالية ضمن فئات املصادر احملددة يف اجلزء الثاين من املرفق جيم   ’١’
  وضمن فئات املصدر مثل تلك املدرجة يف اجلزء الثالث من ذلك املرفق؛

 
يدة ضمن فئات املصادر، مثل تلك املدرجة يف اجلزء الثالث من وبالنسبة إىل املصادر اجلد  ’٢’

  ).د(املرفق جيم واليت ال يكون الطرف قد تناوهلا يف إطار الفقرة الفرعية 
 

عند تطبيق أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية، ينبغي أن تضع األطراف يف اعتبارها التوجيهات العامة 
ض اإلطالق يف املرفق جيم واملبادئ التوجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات بشأن تدابري املنع وخف

  ؛البيئية املقرر اعتمادها بقرار من مؤمتر األطراف
 

  :ألغراض هذه الفقرة واملرفق جيم  )و(
 

ا مما أكثر مرحلة فعالية وتقدماً يف تطور األنشطة وطرق إدارهت" أفضل التقنيات املتاحة"تعين   ’١’
نة يف توفري األساس، من حيث املبدأ، لفرض قيود على يبني املالءمة العملية لتقنيات معيَّ

اإلطالق تستهدف منع، وحيثما يكون ذلك غري عملي، إحداث خفض بصورة عامة يف 
. إطالق املواد الكيميائية املدرجة يف اجلزء األول من املرفق جيم وتأثريها على البيئة ككل

  :خلصوص فإنا اهذ ويف
 

تشمل كالً من التكنولوجيا والطريقة اليت مت هبا تصميم املنشأة وبناؤها وصيانتها " التقنيات"  ’٢’
  وتشغيلها ووقفها عن العمل؛

  
تعين تلك التقنيات اليت ميكن للمشغل الوصول إليها وتكون قد طورت " املتاحة"التقنيات   ’٣’

ذي الصلة يف ظل ظروف قابلة للتواصل على نطاق يتيح تنفيذها يف القطاع الصناعي 
  اقتصادياً وتقنياً، مع مراعاة التكاليف واملزايا؛

  
  تعين األكثر فعالية يف حتقيق مستوى عام رفيع من احلماية للبيئة ككل؛" أفضل"  ’٤’

  
تعين تطبيق املزيج األكثر مالءمة من تدابري واستراتيجيات الرقابة " أفضل املمارسات البيئية"  ’٥’

  يئية؛الب
  

يعين أي مصدر يبدأ تشييده أو إجراء تعديل كبري فيه بعد سنة واحدة على " مصدر جديد"  ’٦’
  :األقل من تاريخ

  



٩  

  بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة إىل الطرف املعين؛  -أ 
  

أو بدء نفاذ تعديل للمرفق جيم بالنسبة إىل الطرف املعين وهنا يصبح املصدر   -ب 
  .تفاقية بفضل ذلك التعديل فقطخاضعاً ألحكام هذه اال

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

  .التقنيات املتاحة مبوجب هذه الفقرة
  

  ٦املادة 
  

  من املخزونات والفضالت أو القضاء عليه اإلطالق تدابري لتخفيض
  
زونات املكونة من، أو احملتوية على، مواد كيميائية مدرجة إما يف املرفق ألف أو بغية ضمان أن تدار املخ  -  ١

املرفق باء ونفايات، مبا فيها املنتجات واملواد مبجرد حتوهلا إىل نفايات مؤلفة من، أو مشتملة على، أو ملوثة مبادة 
  :والبيئة، يقوم كل طرف مبا يليكيميائية مدرجة يف املرفق ألف أو باء أو جيم على حنو حيمي الصحة البشرية 

  
  :وضع استراتيجيات مالئمة لتحديد  )أ(  

  
املخزونات اليت تتكون من، أو حتتوي على، املواد الكيميائية املدرجة إما يف املرفق ألف أو   ’١’

  املرفق باء؛
  

دة واملنتجات واملواد املستخدمة، والنفايات املكونة من أو املشتملة على، أو امللوثة مبا  ’٢’
  كيميائية مدرجة يف أي من املرفقات ألف أو باء أو جيم؛

  
العمل، بقدر اإلمكان عملياً، على حتديد املخزونات اليت تتكون من، أو تشتمل على، مواد كيميائية   )ب(  

  ؛)أ(مدرجة إما يف املرفق ألف أو املرفق باء على أساس االستراتيجيات املشار إليها يف الفقرة الفرعية 
  

أما املخزونات من املواد . وسليمة بيئياً ءوكف دارة املخزونات، حسب االقتضاء، بطريقة مأمونةإ  )ج(  
الكيميائية املدرجة إما يف املرفق ألف أو املرفق باء، بعد التوقف عن السماح باستخدامها وفقاً ألي إعفاء حمدد وارد يف 

املرفق باء، باستثناء املخزونات املسموح بتصديرها  املرفق ألف أو أي إعفاء حمدد أو لغرض مقبول منصوص عليه يف
  ؛)د(، تعترب نفايات وتدار وفقاً للفقرة الفرعية ٣من املادة  ٢وفقاً للفقرة 

  
  :اختاذ التدابري املناسبة اليت تكفل أن هذه النفايات، مبا فيها منتجات ومواد عند صريورهتا نفايات  )د(  

  
  هنا بصورة سليمة بيئياً؛يتم تناوهلا ومجعها ونقلها وخز  ’١’

  



  

 
١٠  

له بصورة دائمة وِّتوى امللوث العضوي الثابت أو حتر حمتدمِّ ويتم التخلص منها بطريقة  ’٢’
حبيث ال تظهر عليه خصائص امللوثات العضوية الثابتة، أو التخلص منه بطريقة سليمة بيئياً 

و عندما يكون حمتوى امللوث عندما ال ميثل التدمري أو التحويل الدائم اخليار املفضل بيئياً أ
الثابت منخفضاً، مع مراعاة القواعد واملعايري واملبادئ التوجيهية الدولية، مبا فيها تلك اليت 

والنظم العاملية واإلقليمية ذات الصلة اليت حتكم إدارة النفايات  ٢قد توضع عمالً بالفقرة 
  اخلطرة؛

  
أو إعادة التدوير أو  االستعادةتؤدي إىل  وال ُيسمح بإخضاعها لعمليات التخلص اليت قد  ’٣’

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

  
وال يتم نقلها عرب احلدود الدولية دون أن تؤخذ يف االعتبار القواعد واملعايري واملبادئ   ’٤’

  التوجيهية ذات الصلة؛
  

ضع استراتيجيات مالئمة لتحديد املواقع امللوثة مبواد كيميائية مدرجة يف املرفقات ألف السعي إىل و  )ه(  
  .بإصالح هذه املواقع، مت هذا اإلصالح على حنو سليم بيئياً اضطلعوإذ . أو باء أو جيم

  
نقل  بازل بشأن التحكم يف اتفاقية يتعاون مؤمتر األطراف عن كثب مع اهليئات املختصة املنشأة مبوجب  -  ٢

  :النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود من أجل مجلة أمور منها
  

حتديد مستويات التدمري والتحويل الدائم الالزمة لكفالة عدم ظهور خصائص امللوثات العضوية   )أ(
  من املرفق دال؛ ١الثابتة وفق احملدد يف الفقرة 

  
  يم بيئياً املشار إليه أعاله؛وحتديد الطرق اليت َيَرْون أهنا تشكل التخلص السل  )ب(

  
والعمل على حتديـد مستويات تركيز املـواد الكيميائية املدرجة يف املرفقات ألف وباء وجيم   )ج(

  .’٢’) د( ١مـن أجـل حتديـد احملتوى املنخفض من امللوثـات العضوية الثابتة املشار إليه يف الفقرة 
  

  ٧املادة 
  

  خطط التنفيذ
  
  :يلي يقوم كل طرف مبا  -  ١
  

  ؛االتفاقيةمبوجب هذه  التزاماته وضع خطة لتنفيذ  )أ(  



١١  

  
 وإحالة خطة التنفيذ اخلاصة به إىل مؤمتر األطراف يف غضون سنتني من تاريخ بدء نفاذ هذه  )ب(  
  بالنسبة إليه؛ االتفاقية

  
ده خطة التنفيذ اخلاصة به على أساس دوري وعلى حنو حيد االقتضاءواستعراض واستكمال حسب   )ج(  

  .قرار ملؤمتر األطراف
  
تتعاون األطراف إما مباشرة أو عن طريق املنظمات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية حسبما يكون مالئماً،   -  ٢

وتتشاور مع أصحاب املصلحة على الصعيد الوطين، مبا يف ذلك اجملموعات النسائية واجملموعات العاملة يف جمال صحة 
  .تنفيذ واستكمال خطط التنفيذ لديهااألطفال، لتيسري وضع و

  
األطراف إىل استخدام، وعند الضرورة وضع الوسائل الكفيلة بإدماج خطط التنفيذ الوطنية للملوثات  ىتسع  -  ٣

  .العضوية الثابتة يف استراتيجيات التنمية املستدامة اخلاصة هبا حيثما كان ذلك مناسباً
  

  ٨املادة 
  

  ملرفقات ألف وباء وجيمإدراج املواد الكيميائية يف ا
  
. أو جيم/أو باء و/جيوز ألي طرف أن يقدم مقترحاً إىل األمانة بإدراج مادة كيميائية يف املرفقات ألف و  -  ١

أو األمانة مساعدة الطرف يف تقدمي /وجيوز ألطراف أخرى و. ويتضمن املقترح املعلومات احملددة يف املرفق دال
  .املقترح

  
فإذا اقتنعت األمانة بأن املقترح . إذا كان املقترح يتضمن املعلومات احملددة يف املرفق دال تتحقق األمانة مما  -  ٢

  .يتضمن تلك املعلومات، قامت بإحالته إىل جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة
  
ة آخذة يف االعتبار تقوم اللجنة بدراسة املقترح وتطبيق معايري الفرز احملددة يف املرفق دال بطريقة مرنة وشفاف  -  ٣

  .كل املعلومات املقدمة على حنو تكاملي ومتوازن
  
  :إذا قررت اللجنة  – ٤
  

، قامت عن طريق األمانة بإتاحة املقترح والتقييم الذي استوفيت أهنا مقتنعة بأن معايري الفرز قد  )أ(  
 ة يف املرفق هاء؛أجرته اللجنة جلميع األطراف واملراقبني وبدعوهتم إىل تقدمي املعلومات املبين

  
أهنا غري مقتنعة بأن معايري الفرز قد اسُتوفيت، قامت عن طريق األمانة بإبالغ مجيع األطراف   )ب(  

  .واملراقبني بذلك، وبإتاحة املقترح وتقييم اللجنة جلميع األطراف، ويطرح املقترح جانباً
  



  

 
١٢  

. ٤ـة قـد طرحته جانباً عمالً بالفقرة جيوز ألي طرف أن يقدم ثانية إىل اللجنة مقترحاً تكـون اللجن  -  ٥
وإذا قامت . وقد يتضمن التقدمي املعاد أية شواغل تساور الطرف وكذلك تربيراً للدراسة اإلضافية من جانب اللجنة

اللجنة بعد هذا اإلجراء، بطرح املقترح جانباً، جاز للطرف أن يعترض على قرار اللجنة، وينظر مؤمتر األطراف يف 
إىل معايري الفرز الواردة يف املرفق دال ومع أخذ تقييم  استناداً وجيوز ملؤمتر األطراف أن يقرر. دورته التاليةاملسألة يف 

  .اللجنة وأية معلومات إضافية مقدمة من أي طرف أو مراقب يف االعتبار، أن املقترح ينبغي أن ميضي
  
سُتوفيت، أو قرر مؤمتر األطراف أنه ينبغي ا رز قدويف احلالة اليت تكون اللجنة قد قررت فيها أن معايري الف  -  ٦

املضي يف املقترح، تعيد اللجنة النظر مرة أخرى يف املقترح، مع مراعاة أية معلومات إضافية ذات صلة يتم تلقيها، وتعد 
ات التقنية وتقوم بإتاحة هذا املشروع جلميع األطراف واملراقبني وجتمع التعليق. مشروع بيان خماطر وفقاً للمرفق هاء

  .اليت أبدوها، وتستكمل بيان املخاطر آخذة تلك التعليقات يف االعتبار
  
  :إىل بيان املخاطر الذي وضع وفقاً للمرفق هاء استناداًإذا قررت اللجنة،   -  ٧
  

أن من احملتمل أن تؤدي املادة الكيميائية نتيجة إلنتقاهلا بعيد املدى يف البيئة، إىل آثار ضارة كبرية   )أ( 
إىل اليقني  االفتقار أو البيئة مما يربر إختاذ إجراء عاملي هبذا الشأن، مت املضي يف املقترح وال حيول/على صحة البشر و

وتطلب اللجنة، عن طريق األمانة معلومات من مجيع األطراف واملراقبني فيما . العلمي التام دون املضي يف املقترح
ومن مث تعد اللجنة تقييماً إلدارة املخاطر يتضمن حتليالً لتدابري املكافحة . اويتعلق باالعتبارات احملددة يف املرفق و

  احملتملة بالنسبة للمادة الكيميائية وفقاً للمرفق واو؛
  

ستناداً إىل بيان املخاطر، املضي يف املقترح، قامت عن طريق األمانة، بإتاحة بيان اإنه ال ينبغي،   )ب( 
  .قبني وطرحت املقترح جانباًاملخاطر جلميع األطراف واملرا

  
، جيوز لطرف أن يطلب من مؤمتر األطراف أن ينظر )ب( ٧بالنسبة إىل أي مقترح ُيطرح جانباً عمالً بالفقرة   -  ٨

وبعد . يف اإليعاز إىل اللجنة بطلب معلومات إضافية من الطرف مقدم املقترح واألطراف األخرى لفترة ال تتجاوز سنة
على أن حيدد مؤمتر  ٦أي معلومات يتم تلقيها، تعيد اللجنة النظر يف املقترح عمالً بالفقرة  تلك الفترة وعلى أساس

تباع هذا اإلجراء، جاز للطرف أن يطعن يف قرار اللجنة، افإذا طرحت اللجنة املقترح جانباً بعد . األطراف األولوية
طراف أن يقرر، استناداً إىل بيان املخاطر املعد وفقاً وملؤمتر األ. ويقوم مؤمتر األطراف ببحث املسألة يف دورته التالية

فإذا قرر . للمرفق هاء ومع مراعاة تقييم اللجنة وأي معلومات إضافية يقدمها أي طرف أو مراقب، املضي يف املقترح
  .مؤمتر األطراف املضي يف املقترح، أعدت اللجنة عندئذ تقييم إدارة املخاطر

  
أو ) أ( ٧وتقييم إدارة املخاطر املشار إليه يف الفقرة  ٧اطر املشـار إليه يف الفقرة استناداً إىل بيـان املخ  -  ٩

أو باء /، توصي اللجنة مبا إذا كان ينبغي أن ينظر مؤمتر األطراف يف إدراج املادة الكيميائية يف املرفقات ألف و٨الفقرة 
ت اللجنة، مبا يف ذلك أي عدم يقني علمي، على ويقرر مؤمتر األطراف، آخذاً يف االعتبار الواجب توصيا. أو جيم/و

  .أو جيم/أو باء و/حنو حتوطي، ما إذا كان سيدرج املادة الكيميائية وحيدد تدابري الرقابة املتصلة هبا، يف املرفقات ألف و
 



١٣  

  ٩املادة 
 

  تبادل املعلومات
  
  :يقوم كل طرف بتيسري أو تنفيذ تبادل املعلومات املتصلة  -  ١
  

  تاج واستخدام وإطالق امللوثات العضوية الثابتة أو القضاء عليها؛خبفض إن  )أ(  
  

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

  
  .طريق األمانة أعاله مباشرة أو عن ١تتبادل األطراف املعلومات املشار إليها يف الفقرة   -  ٢
  
  .لتبادل هذه املعلومات اًوطني يعني كل طرف مركز اتصال  -  ٣
  
تقوم األمانة بدور آلية تبادل املعلومات بشأن امللوثات العضوية الثابتة، مبا فيها املعلومات املقدمة من األطراف   -  ٤

  .ومن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية
  
وعلى . التفاقية، ال تعد املعلومات املتعلقة بصحة وسالمة البشر والبيئة معلومات سريةألغراض هذه ا  -  ٥

األطراف اليت تتبادل معلومات أخرى عمالً هبذه االتفاقية، أن حتمي أية معلومات سرية على حنو ما اتفق عليه بصورة 
 .متبادلة

  
  ١٠املادة 

 
  اإلعالم وتثقيف وتوعية اجلمهور

  
  :يف حدود قدراته على تشجيع وتيسري يعمل كل طرف،  -  ١
  

إذكاء الوعي يف صفوف واضعي السياسات وصانعي القرار لديه فيما يتعلق بامللوثات العضوية   )أ(  
  الثابتة؛

  
من املادة  ٥وتزويد اجلمهور جبميع املعلومات املتاحة عن امللوثات العضوية الثابتة مع مراعاة الفقرة   )ب(

  ؛٩
  

مج تثقيف وتوعية للجمهور، وخباصة للنساء واألطفال واألقل حظاً من التعليم، ووضع وتنفيذ برا  )ج(
  بشأن امللوثات العضوية الثابتة وآثارها على الصحة والبيئة وبشأن بدائل هذه امللوثات؛



  

 
١٤  

  
 ومشاركة اجلمهور يف التصدي للملوثات العضوية الثابتة وآثارها على الصحة والبيئة، ويف وضع  )د(
  ؛االتفاقية اسبة، مبا يف ذلك توفري فرص املسامهة على الصعيد الوطين فيما يتعلق بتنفيذ هذهمن استجابات

  
  وتدريب العاملني والعلميني واملربني واملوظفني التقنيني واإلداريني؛  )ه(

  
  ووضع وتبادل املواد التعليمية ومواد التوعية اجلماهريية على املستويني الوطين والدويل؛  )و(

  
  .وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية على املستويني الوطين والدويل ووضع  )ز(

  
، ١يكفل كل طرف، يف حدود قدراته، سبل وصول اجلمهور إىل املعلومات العامة املشار إليها يف الفقرة   -  ٢

  .واستكمال هذه املعلومات باستمرار
  
لى تيسري توفري املعلومات املشار إليها يف يشجع كل طرف، يف حدود قدراته، الصناعة واملستعملني املهنيني ع  -  ٣

 .على املستوى الوطين، وحسب االقتضاء، على املستويات دون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي ١الفقرة 
 
لألطراف، عند توفري املعلومات عن امللوثات العضوية الثابتة والبدائل هلا، أن تستخدم كشوف بيانات   -  ٤

اإلعالم وسبل االتصال األخرى، وأن تنشئ مراكز للمعلومات على املستويني الوطين  السالمة، والتقارير، ووسائل
  .واإلقليمي

  
ينظر كل طرف بعني العطف يف إنشاء آليات، مثل سجل إطالق ونقل امللوثات، من أجل مجع ونشر   -  ٥

ف أو باء أو جيم اليت يتم إطالقها املعلومات عن تقديرات الكميات السنوية من املواد الكيميائية املدرجة يف املرفقات أل
  .أو التخلص منها

  
  ١١املادة 

  
  البحث والتطوير والرصد

  
أو جتري يف حدود قدراهتا، على املستويني الوطين والدويل، ما يناسب من البحث /تشجع األطراف و  -  ١

ببدائلها وبامللوثات العضوية  والرصد والتعاون فيما يتصل بامللوثات العضوية الثابتة، وحيث يكون مناسباً، والتطوير
  :الثابتة املمكنة، مبا يف ذلك بشأن

 
  مصادرها وإطالقاهتا يف البيئة؛  )أ(

  
 ووجودها ومستوياهتا واجتاهاهتا يف البشر ويف البيئة؛  )ب(



١٥  

  
  وانتقاهلا، ومصريها وحتوهلا بيئياً؛  )ج(

  
  وآثارها على صحة البشر والبيئة؛  )د(

  
  االقتصادية والثقافية؛ – وتأثرياهتا االجتماعية  )ه(

 
  أو القضاء عليها؛/وخفض إطالقاهتا و  )و(

  
ووضع منهجيات متسقة إلجراء عمليات حصر للمصادر املولدة وأساليب حتليلية لقياس مستوى   )ز(
  .اإلطالقات

  
  :، يف حدود قدراهتا، مبا يلي١تقوم األطراف، عند اضطالعها بعمل مبوجب الفقرة   -  ٢
  

هبدف  تطوير ما يقتضيه األمر من الربامج والشبكات واملنظمات على الصعيد الدويلدعم وزيادة   )أ(
حتديد وإجراء وتقييم ومتويل البحوث ومجع البيانات، والرصد، مع مراعاة ضرورة التقليل إىل احلد األدىن من ازدواجية 

  اجلهود؛
  

راء البحوث العلمية والتقنية وخاصة ودعم اجلهود الدولية والوطنية لتعزيز القدرات الوطنية على إج  )ب( 
  ، ولتشجيع احلصول على البيانات والتحليالت وتبادهلا؛انتقال مبرحلة اقتصاداهتا يف البلدان النامية والبلدان اليت متر

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

مبرحلة انتقال، والتعاون على حتسني قدراهتا على املشاركة يف اجلهود املشار إليها يف  اقتصاداهتامتر  والبلدان اليت
  ؛)ب(و) أ(الفقرتني الفرعيتني 

  
بأعمال البحوث املوجهة حنو التخفيف من آثار امللوثات العضوية الثابتة على الصحة  واالضطالع  )د( 
  التناسلية؛

  
بحث والتطوير والرصد املشار إليها يف هذه الفقرة لعامة اجلمهور يف حينها وإتاحة نتائج أنشطة ال  )ه(

  وعلى أساس منتظم؛
  

أو االضطالع به فيما يتعلق بتخزين وحفظ املعلومات اليت يوجدها البحث /وتشجيع التعاون و  )و(
  .والتطوير والرصد

  



  

 
١٦  

  ١٢املادة 
  

  املساعدة التقنية
  
التقنية املالئمة ويف الوقت املناسب استجابة لطلبات البلدان النامية  تدرك األطراف أن تقدمي املساعدة  -  ١

  .األطراف واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال أمر أساسي من أجل تنفيذ هذه االتفاقية بنجاح
  
ف اليت متر تتعاون األطراف يف توفري املساعدة التقنية اآلنية واملالئمة للبلدان النامية األطراف ولألطرا  -  ٢

مبرحلة انتقال، بغية مساعدهتا، مع مراعاة ما تنفرد به من احتياجات، على تطوير وتقوية قدراهتا على تنفيذ  اقتصاداهتا
  .التزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية

  
 ويف هذا اخلصوص، تشمل املساعدة التقنية اليت تقدمها البلدان املتقدمة النمو األطراف، واألطراف األخرى  -  ٣

ووفق املتفق عليه بصورة متبادلة، املساعدة التقنية يف بناء القدرات املتصلة بتنفيذ  االقتضاءوفقاً لقدراهتا، حسب 
  .ويوفر مؤمتر األطراف املزيد من التوجيهات يف هذا الشأن. االتفاقية االلتزامات مبوجب هذه

  
التقنية وتعزيز نقل التكنولوجيا إىل البلدان ، ترتيبات لغرض توفري املساعدة االقتضاءتضع األطراف، حسب   -  ٤

وتشمل هذه الترتيبات . تفاقيةاال فيما يتصل بتنفيذ هذه انتقال النامية األطراف واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة
  مترمراكز إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ملساعدة البلدان النامية األطراف واألطراف اليت

ويوفر مؤمتر األطراف املزيد من التوجيهات يف هذا . يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب هذه اإلتفاقية انتقال مبرحلة اقتصاداهتا
  .الشأن

  
يف سياق هذه املادة، تأخذ األطراف يف االعتبار الكامل احلاجات احملددة واحلالة اخلاصة ألقل البلدان منواً   -  ٥

  .ة النامية يف إجراءاهتا املتعلقة باملساعدة التقنيةوللدول اجلزرية الصغري
 

  ١٣املادة 
 

  املوارد واآلليات املالية
  
يتعهد كل طرف بأن يقدم، يف حدود قدراته، الدعم املايل واحلوافز املالية فيما يتعلق باألنشطة الوطنية اليت   – ١

  .ه الوطنيةوفقاً خلططه وأولوياته وبراجم االتفاقية ُيقصد هبا حتقيق هدف هذه
  
توفر البلدان املتقدمة النمو األطراف موارد مالية جديدة وإضافية لتمكني البلدان النامية األطراف واألطراف   -  ٢

اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال من مواجهة كامل التكاليف اإلضافية لتدابري التنفيذ اليت تفي بالتزاماهتا مبوجب هذه 
وجيوز لألطراف األخرى . ٦يه بني طرف مستفيد وكيان يشترك يف اآللية املوصوفة يف الفقرة وفق املتفق عل االتفاقية

وينبغي أيضاً تشجيع املسامهات من مصادر . أن توفر، على أساس طوعي ووفقاً لقدراهتا، مثل هذه املوارد املالية



١٧  

ومنتظم ويف حينه وأمهية تقاسم وتراعى يف تنفيذ هذه االلتزامات احلاجة إىل تدفق األموال بشكل كاف . أخرى
  .األعباء فيما بني األطراف املتربعة

  
جيوز أيضاً للبلدان املتقدمة النمو األطراف، ولألطراف األخرى وفقاً لقدراهتا ووفقاً خلططها وأولوياهتا   -  ٣

ر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال، أن وبراجمها الوطنية، أن توفر املوارد املالية، وجيوز للبلدان النامية األطراف ولألطراف اليت مت
تستفيد من هذه املوارد املالية للمساعدة يف قيامها بتنفيذ هذه اإلتفاقية، وذلك من خالل القنوات أو املصادر األخرى 

   .الثنائية واإلقليمية ومتعددة األطراف
  
على فعالية تنفيذ البلدان  تفاقيةاال يتوقف مدى فعالية تنفيذ البلدان النامية األطراف اللتزاماهتا مبوجب هذه  -  ٤

. فيما يتصل باملوارد املالية واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا االتفاقيةاملتقدمة النمو األطراف اللتزاماهتا مبوجب هذه 
البة ويؤخذ يف كامل االعتبار أن التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامتني واستئصال الفقر هي أوىل األولويات الغ

  .للبلدان النامية األطراف، مع إيالء املراعاة الواجبة للحاجة إىل محاية الصحة البشرية والبيئة
  
تأخذ األطراف يف االعتبار الكامل احلاجات احملددة واحلالة اخلاصة اليت تنفرد هبا أقل البلدان منواً، والدول   -  ٥

  .مويلاجلزرية الصغرية النامية، يف إجراءاهتا املتعلقة بالت
 
وحتدد، مبوجب هذا، آلية لتوفري املوارد املالية الكافية واملستدامة للبلدان النامية األطراف واألطراف اليت متر   -  ٦

وتعمل اآللية . االتفاقيةاقتصاداهتا مبرحلة انتقال على أساس اهلبة أو على أساس تساهلي للمساعدة يف قيامها بتنفيذ 
ويوكل تشغيلها . تفاقيةاال ، وتكون مسؤولة أمامه ألغراض هذهاالقتضاء، حسب حتت سلطة وتوجيه مؤمتر األطراف

وميكن أن تشمل اآللية أيضاً . إىل كيان أو أكثر، مبا يف ذلك الكيانات الدولية القائمة، وفق ما يقرره مؤمتر األطراف
وتكون املسامهات املقدمة لآللية . ئيةكيانات أخرى تقدم املساعدة املالية والتقنية متعددة األطراف واإلقليمية والثنا

إضافة إىل التحويالت املالية األخرى إىل البلدان النامية األطراف واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال، كما هو 
 .، ووفقاً هلا٢مبني يف الفقرة 

 
له التوجيهات املناسبة املقرر  عاجتما ، يعتمد مؤمتر األطراف يف أول٦عمالً بأهداف هذه اإلتفاقية وبالفقرة   -  ٧

وتتناول . تزويد اآللية هبا ويتفق مع الكيان أو الكيانات املشتركة يف اآللية املالية على ترتيبات إلعمال تلك التوجيهات
  :التوجيهات، ضمن مجلة أمور، ما يلي

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

مفصلة وواضحة من أجل األهلية للحصول على املوارد املالية واستخدامها، مبا يف ذلك الرصد والتقييم على أساس 
  منتظم هلذا االستخدام؛

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

  ؛االتفاقيةيذ لألنشطة املتصلة بتنف
 

  والترويج لُنُهج وآليات وترتيبات التمويل املتعدد املصادر؛  )ج(  



  

 
١٨  

  
 وطرائق للقيام، على حنو ميكن التكهن به وحتديده، بتعيني مبلغ التمويل الالزم واملتاح لتنفيذ هذه  )د(  
الً متواصالً، والشروط اليت ، مع مراعاة أن القضاء على امللوثات العضوية الثابتة على مراحل يتطلب متوياالتفاقية

  ُيستعرض مبوجبها ذلك املبلغ دورياً؛
  

وطرائق تقدمي املساعدة إىل األطراف املهتمة باألمر يف تقييم االحتياجات، واملعلومات عن مصادر   )ه(  
  .األموال املتاحة، وعن أمناط التمويل بغية تيسري التنسيق فيما بينها

  
د ال يتجاوز اجتماعه الثاين وعلى أساس منتظم بعد ذلك، فعالية اآللية يستعرض مؤمتر األطراف يف موع  -  ٨

املنشأة مبوجب هذه املادة، وقدرهتا على تلبية االحتياجات املتغرية للبلدان النامية األطراف واألطراف اليت متر اقتصاداهتا 
مويل وكذلك فعالية أداء الكيانات ، ومستوى الت٧واملعايري والتوجيهات املشار إليها يف الفقرة . مبرحلة انتقـال

إىل هذا االستعراض، اإلجراء املالئم، إذا لزم،  استناداًويتخذ املؤمتر، . املؤسسية اليت أوكل إليها تشغيل اآللية املالية
لتحسني فعالية اآللية، مبا يف ذلك إصدار توصيات وتوجيهات بشأن تدابري لكفالة التمويل الكايف واملستدام للوفاء 

  .حتياجات األطرافبا
  

  ١٤املادة 
 

  الترتيبات املالية املؤقتة
 

يكون اهليكل املؤسسي ملرفق البيئة العاملية، املشغَّل وفقاً لصك تأسيس مرفق البيئة العاملية املعاد تشكيله،   
صلة بني بدء نفاذ هذه ، وذلك للفترة الفا١٣الكيان الرئيسي الذي تعهد إليه عمليات اآللية املالية املشار إليها يف املادة 

االتفاقية وأول اجتماع ملؤمتر األطراف، أو حىت الوقت الذي يقرر فيه مؤمتر األطراف اهليكل املؤسسي الذي سيعني 
وينبغي أن يؤدي اهليكل املؤسسي ملرفق البيئة العاملية هذه املهمة من خالل تدابري تنفيذية متصلة . ١٣وفقاً للمادة 

  .ضوية الثابتة ومع مراعاة أن األمر قد يتطلب ترتيبات جديدة هلذا اجملالحتديداً بامللوثات الع
  

  ١٥املادة 
  

  تقدمي التقارير
  
وعن فعالية  االتفاقية يقدم كل طرف تقارير إىل مؤمتر األطراف عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ أحكام هذه  -  ١

  .هذه التدابري يف حتقيق أهداف اإلتفاقية
  
  :األمانة مبا يلي يزود كل طرف  -  ٢
 



١٩  

نتاجه ووارداته وصادراته من كل من املواد الكيميائية املدرجة إعن إمجايل كميات  إحصائية بيانات  )أ(  
  يف املرفق ألف ويف املرفق باء أو بتقدمي معقول ملثل هذه البيانات؛

 
ن هذه املواد والدول اليت دة موإىل احلد املمكن عملياً، بقائمة بأمساء الدول اليت استورد منها كل ما  )ب(  

  .ر إليها كالً من هذه املواددَّص
 
  .تقدم التقارير على فترات دورية وتكون يف شكل يقرره مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول  -  ٣
 

  ١٦املادة 
 

  تقييم الفعالية
 
وبانتظام بعد ذلك على أربع سنوات على بدء نفاذها  انقضاءبعد  االتفاقيةالية هذه م مؤمتر األطراف فعَّيقيِّ  -  ١

  .فترات يقررها مؤمتر األطراف
  
وتيسرياً هلذا التقييم، يشرع مؤمتر األطراف، يف اجتماعه األول، يف اقامة ترتيبات لتزويد نفسه ببيانات رصد   -  ٢

. يمياً وعاملياًمقاَرَنة عن وجود املواد الكيميائية املدرجة يف املرفقات ألف وباء وجيم وكذلك عن انتقاهلا يف البيئة إقل
  :وهذه الترتيبات

  
لقدراهتا التقنية  وفقاًو، مناسباً ينبغي أن تنفذها األطراف على أساس إقليمي حيثما كان ذلك  )أ(  

  واملالية، مستخدمة برامج وآليات الرصد القائمة إىل احلد املمكن ومعززة التساوق يف الُنُهج؛
 

ؤخذ يف االعتبار االختالفات بني املناطق اإلقليمية وقدراهتا ل عند الضرورة، على أن توجيوز أن تكمَّ  )ب(  
  على تنفيذ أنشطة الرصد؛

 
وتشمل تقدمي تقارير إىل مؤمتر األطراف عن نتائج أنشطة الرصد على أساس إقليمي وعاملي وعلى   )ج(  

  .فترات حيددها مؤمتر األطراف
 
ت العلمية والبيئية والتقنية واالقتصادية املتاحة، مبا يف على أساس املعلوما ١جيري التقييم املذكور يف الفقرة   -  ٣

  :ذلك
 

  ؛٢التقارير ومعلومات الرصد األخرى املقدمة عمالً بالفقرة   )أ(
 

  والتقارير الوطنية املقدمة عمالً باملادة الم؛  )ب(
 

  .عمالً باإلجراءات املقررة مبوجب املادة ميم االمتثال واملعلومات عن عدم  )ج(



  

 
٢٠  

 
  ٧١املادة 

 
  االمتثالعدم 

 
 يقوم مؤمتر األطراف، يف أقرب وقت ممكن عملياً، بوضع واعتماد تدابري وآليات مؤسسية لتحديد عدم  
 . وملعاملة األطراف اليت يثبت عدم امتثاهلا االتفاقية ألحكام هذه االمتثال

 
  ١٨املادة 

 
 تسوية املنازعات

 
عن طريق التفاوض أو من خالل الوسائل  االتفاقية تطبيقتسوي األطراف أي نزاع بينها يتعلق بتفسري أو   -  ١

  .السلمية األخرى اليت ختتارها
 
، أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام إليها، أو يف أي وقت بعد ذلك، االتفاقيةعند التصديق على هذه   -  ٢

 ُيقدم إىل الوديع، أنه يعترف فيما جيوز ألي طرف ال يكون منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن يعلن يف صك كتايب
يتعلق بأي نزاع بشأن تفسري أو تطبيق االتفاقية، بواحدة من الوسيلتني التاليتني لتسوية املنازعات أو بكلتيهما بوصفها 

  :نفسه االلتزام ملزمة له إزاء أي طرف يقبل
  

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

  .عرض النزاع على حمكمة العدل الدولية  )ب(  
 
أن يقدم إعالناً بنفس املضمون فيما يتعلق بالتحكيم  االقتصاديألي طرف يكون منظمة إقليمية للتكامل   -  ٣

  ).أ( ٢وفقاً لإلجراء املشار إليه يف الفقرة 
 
نافذاً حىت هناية مدته وفقاً ألحكامه، أو حىت انقضاء ثالثة  ٣أو الفقرة  ٢يظل أي إعالن يقدم عمالً بالفقرة   -  ٤

  .أشهر على إيداع إخطار كتايب بنقضه لدى الوديع
 
مدة إعالن، أو إخطار بالنقض، أو إصدار إعالن جديد، بأي طريقة على دعوى معروضة على  انتهاءال يؤثر   -  ٥

  .طراف يف النزاع على خالف ذلكهيئة التحكيم أو على حمكمة العدل الدولية ما مل تتفق األ
 
، وإذا مل تتمكن من تسوية نزاعها ٢إذا مل تقبل األطراف يف النزاع نفس اإلجراء أو أي إجراء عمالً بالفقرة   -  ٦

ا، ُيعرض النزاع على جلنة توفيق مبينه عشر شهراً بعد إخطار من أحد األطراف إىل اآلخر بوجود نزاع اثين يف غضون



٢١  

وُتدرج اإلجراءات اإلضافية املتصلة . وتقدم جلنة التوفيق تقريراً يتضمن توصيات. طرف يف النزاع بناء على طلب أي
  .اجتماعه الثاين انعقاد بلجنة التوفيق يف مرفق يعتمده مؤمتر األطراف يف موعد ال يتجاوز موعد

 
  ١٩املادة 

 
  مؤمتر األطراف

 
  .ُينشأ مبوجب هذا مؤمتٌر لألطراف  -  ١
 
األول ملؤمتر األطراف يف موعد أقصاه  االجتماعدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة إىل عقد يدعو امل  -  ٢

العادية ملؤمتر األطراف على فترات منتظمة حيددها  االجتماعاتوبعد ذلك تعقد . االتفاقية عام واحد من بدء نفاذ هذه
  .املؤمتر

 
اف يف أي أوقات أخرى حسبما يراه املؤمتر ضرورياً، أو بناء على تعقد االجتماعات غري العادية ملؤمتر األطر  -  ٣

  .طلب كتايب يقدمه أي طرف، بشرط أن يؤيده ثلث األطراف على األقل
 
يقر مؤمتر األطراف ويعتمد، بتوافق اآلراء، يف أول اجتماع له، نظاماً داخلياً ونظاماً مالياً له وألي هيئة   -  ٤

  .الية اليت تنظم سري عمل األمانةفرعية، إضافة إىل األحكام امل
 
ويؤدي املهام اليت توكلها إليه . ُيبقي مؤمتر األطراف تنفيذ هذه االتفاقية قيد االستعراض والتقييم املستمرين  -  ٥

  :االتفاقية، وحتقيقاً هلذه الغاية
 

  اقية؛، أي هيئات فرعية قد يراها ضرورية لتنفيذ االتف٦ينشئ، زيادة على مقتضيات الفقرة   )أ(
  

ويتعاون، حيثما كان ذلك مناسباً، مع املنظمات الدولية واهليئات احلكومية الدولية وغري احلكومية   )ب(
  املختصة؛

 
ويستعرض بانتظام مجيع املعلومات اليت توفر لألطراف عمالً باملادة الم مبا يف ذلك النظر يف فعالية   )ج(

  ؛٣من املادة ’٣’) ب( ٢الفقرة الفرعية 
 

  .ظر يف أي إجراءات إضافية قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف اإلتفاقية، ويضطلع هباوين  )د(
 
األول، هيئة فرعية تسمى جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة،  اجتماعه ينشئ مؤمتر األطراف، يف  -  ٦

  :ويف هذا اخلصوص. ألغراض أداء املهام اليت توكلها هذه االتفاقية إىل تلك اللجنة
 



  

 
٢٢  

وتتألف عضوية اللجنة من . يعني مؤمتر األطراف أعضاَء جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة  )أ(  
  وُيعني أعضاء اللجنة على أساس التوزيع اجلغرايف العادل؛. خرباء يف تقييم أو إدارة املواد الكيميائية تسميهم احلكومات

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

 
فإذا استنفدت كل اجلهود لتوافق . وتبذل اللجنة قصارى جهدها العتماد توصياهتا بتوافق اآلراء  )ج(

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

 
من ) ب( ٢احلاجة إىل اإلجراء الوارد يف الفقرة الفرعية  م مؤمتر األطـراف يف اجتماعه الثالث باستمراريقيِّ  -  ٧

  .، مبا يف ذلك النظر يف فعاليتها٣املادة 
 
جيوز أن متثل األمم املتحدة، ووكاالهتا املتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك أي دولة ليست   -  ٨

وجيوز أن يسمح حبضور أية هيئة أو وكالة وطنية كانت . طرفاً يف هذه االتفاقية، يف اجتماعات مؤمتر األطراف مبراقبني
أو دولية، حكومية أو غري حكومية، مؤهلة يف مسائل تشملها االتفاقية، إذا أبلغت األمانة برغبتها يف أن ُتمثل يف أي 

ويكون قبول . اجتماع ملؤمتر األطراف بصفة مراقب، ما مل يعترض على ذلك ثلث األطراف احلاضرة على األقل
  .املراقبني ومشاركتهم خاضعني للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤمتر األطراف

 
  ٢٠املادة 

 
 األمانة

 
  .تنشأ مبوجب هذا أمانة  -  ١
 
  :وتكون وظائف األمانة هي  -  ٢
  

  وضع الترتيبات الجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية وتقدمي اخلدمات هلا حسب الطلب؛  )أ(  
  

وتيسري تقدمي املساعدة يف تنفيذ هذه االتفاقية إىل األطراف، وال سيما األطراف النامية واألطراف   )ب(  
  اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال، بناء على طلبها؛

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

  
وغري ذلك من املعلومات  ١٥ىل املعلومات املتلقاة عمالً باملادة وإعداد تقارير دورية استناداً إ  )د(  

  املتوافرة، وإتاحتها لألطراف؛



٢٣  

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

  وظائفها بفعالية؛ 
  

وغري ذلك من الوظائف اليت قد يقررها مؤمتر  تفاقيةاالوأداء وظائف األمانة األخرى احملددة يف هذه   )و(  
  .األطراف

  
يقوم املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة بتأدية وظائف األمانة هلذه اإلتفاقية، ما مل يقرر مؤمتر   -  ٣

أكثر من املنظمات  األطراف، بأغلبية ثالثة أرباع األطراف احلاضرة واملصوتة، أن يوكل وظائف األمانة إىل واحدة أو
  .الدولية األخرى

  
  ٢١املادة 

 
  االتفاقيةالتعديالت على 

  
  .ألي طرف أن يقترح تعديالت على هذه االتفاقية  -  ١
  
وتبلغ األمانة نص أي تعديل مقترح هلذه االتفاقية . ملؤمتر األطراف اجتماعُتعتمد التعديالت هلذه االتفاقية يف   -  ٢

وتبلغ األمانة املوقعني على هذه . اع الذي سُيقترح فيه اعتماده بستة أشهر على األقلإىل األطراف قبل موعد االجتم
  .االتفاقية بالتعديالت املقترحة، وتبلغ هبا الوديع للعلم

  
فإذا . تبذل األطراف قصارى جهدها للتوصل إىل اتفاق على أي تعديل مقترح هلذه االتفاقية بتوافق اآلراء  -  ٣

وافق اآلراء دون التوصل إىل اتفاق، يعتمد التعديل، كحل أخري، بأغلبية ثالثة أرباع أصوات استنفدت كل اجلهود لت
  .األطراف احلاضرة واملصوتة

  
  .يرسل الوديع التعديل إىل مجيع األطراف للتصديق عليه أو قبوله، أو إقراره  -  ٤
  
ويبدأ نفاذ أي تعديل معتمد وفقاً . هلايتم إخطار الوديع كتابةً بالتصديق على التعديالت أو إقرارها أو قبو  -  ٥

بالنسبة إىل األطراف اليت قبلته اعتباراً من اليوم التسعني التايل لتاريخ إيداع صكوك التصديق عليه أو قبوله أو  ٣للفقرة 
وم وبعد ذلك، يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة ألي طرف آخر يف الي. إقراره من ِقبل ما ال يقل عن ثالثة أرباع األطراف

  .التسعني بعد إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذا التعديل أو قبوله أو إقراره
  



  

 
٢٤  

  ٢٢املادة 
 

  وتعديل املرفقات اعتماد
  
جزءاً ال يتجزأ منها، وما مل ُيَنص صراحة على خالف ذلك، تشكل أية إحالة  االتفاقية تشكل مرفقات هذه  -  ١

  . أية مرفقات هباإىل هذه االتفاقية إحالة يف الوقت ذاته إىل
  
  .تكون أية مرفقات إضافية مقتصرة على املسائل اإلجرائية أو العلمية أو التقنية أو اإلدارية  -  ٢
  
  :وبدء نفاذها واعتمادها االتفاقية املرفقات اإلضافية هلذه اقتراحُيطبق اإلجراء التايل على   -  ٣
  

 ٣و ٢و ١د طبقاً لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرات ُتقْترح املرفقات اإلضافية هلذه اإلتفاقية وُتعتم  )أ(  
  ؛٢١من املادة 

  
وخيطر أي طرف ال يستطيع قبول أي مرفق إضايف، الوديع كتابةً بذلك يف غضون سنة من تاريخ   )ب(  

ل ويبلغ الوديع، دون تأخري، مجيع األطراف بأي إخطار من هذا القبي. املرفق اإلضايف باعتماد قيام الوديع باإلبالغ
وجيوز ألي طرف يف أي وقت، أن يسحب إعالنه السابق باالعتراض على أي مرفق إضايف، وعند ذلك يبدأ . يتلقاه

  ؛)ج(نفاذ املرفق بالنسبة هلذا الطرف، وفقاً للفقرة الفرعية 
  

أي مرفق إضايف، يصبح املرفق  باعتماد وعند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ  )ج(  
  ).ب(بالنسبة جلميع األطراف اليت مل تقدم إخطاراً وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية  نافذاً

  
لنفس اإلجراءات  االتفاقيةوبدء نفاذ أي تعديالت للمرفقات ألف أو باء أو جيم هلذه  واعتماد اقتراحخيضع   -  ٤

اء أن أي تعديل للمرفقات ألف أو باء أو ، باستثناالتفاقية املتبعة يف إقتراح وإعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات إضافية هلذه
، ويف ٢٥من املادة  ٤جيم لن يبدأ نفاذه بالنسبة إىل أي طرف أصدر إعالناً يتعلق بتعديل لتلك املرفقات وفقاً للفقرة 

هذه احلالة يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إىل ذلك الطرف يف اليوم التسعني من تاريخ إيداعه لصك تصديقه أو قبوله أو 
  .قراره أو انضمامه لذلك التعديل، لدى الوديعإ

 
  :يطبق اإلجراء التايل على اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديل للمرفقات دال أو هاء أو واو  -  ٥
 

  ؛٢١من املادة  ٢و ١تقترح التعديالت وفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرتني   )أ(
 

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



٢٥  

. ويقوم الوديع على الفور بإرسال أي قرار بشأن تعديل املرفق دال أو هاء أو واو إىل األطراف  )ج(
  .يف ذلك القرار ُيحدَّدويبدأ نفاذ التعديل بالنسبة جلميع األطراف يف تاريخ 

  
، فال يبدأ نفاذ ذلك املرفق اإلضايف أو االتفاقيةتعديل هلذه إذا ارتبط أي مرفق إضايف، أو أي تعديل ملرفق، ب  -  ٦

  .االتفاقيةالتعديل، إال وقت بدء نفاذ التعديل هلذه 
  

  ٢٣املادة 
  

  حق التصويت
  
  .٢ما هو منصوص عليه يف الفقرة  باستثناءصوت واحد،  االتفاقية يكون لكل طرف يف هذه  -  ١
  
، أن متارس حقها يف التصويت يف املسائل اليت تدخل يف نطاق صادياالقت جيوز ألي منظمة إقليمية للتكامل  -  ٢

وال . اختصاصها، بإدالئها بعدد من األصوات مساو لعدد الدول األعضاء فيها اليت تكون أطرافاً يف هذه االتفاقية
يت، متارس هذه املنظمة حقها يف التصويت إذا كانت أي دولة من الدول األعضاء فيها متارس حقها يف التصو

  .والعكس بالعكس
  

  ٢٤املادة 
  

  التوقيع
  

على هذه االتفاقية يف استكهومل يف  االقتصادي يفتح باب التوقيع جلميع الدول وللمنظمات اإلقليمية للتكامل  
مايو /أيار ٢٢إىل  ٢٠٠١مايو /أيار ٢٤، ومبقر األمم املتحدة بنيويورك يف الفترة من ٢٠٠١مايو /أيار ٢٣الفترة من 
٢٠٠٢.  

  
  ٢٥ادة امل

  
  االنضمامالتصديق أو القبول أو اإلقرار أو 

  
. ختضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو اإلقرار من جانب الدول واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي  -  ١

إقفال باب ويفتح باب االنضمام إىل االتفاقية للدول واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي يف اليوم التايل لتاريخ 
  .وتودع صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام لدى الوديع. التوقيع عليها

  
أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تصبح طرفاً يف هذه االتفاقية، دون أن تكون أي من الدول األعضاء   -  ٢

حالة املنظمات اليت تكون واحدة أو أكثر من  ويف. طرفاً فيها، تصبح مرتبطة جبميع االلتزامات الناشئة عن االتفاقية
الدول األعضاء فيها طرفاً يف هذه االتفاقية، تتوىل املنظمة والدول األعضاء فيها البت يف مسؤولية كـل منها عن 



  

 
٢٦  

ويف هذه احلاالت، ال حيق للمنظمة والدول األعضاء فيها أن متارس، معاً ويف . الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية
 .وقت ذاته، احلقوق الناشئة عن االتفاقيةال
 
، مدى انضمامهاتعلن أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي يف صك تصديقها، أو قبوهلا، أو إقرارها، أو   -  ٣

كما ختطر هذه املنظمة الوديع الذي خيطر بدوره األطراف بأي . يف املسائل اليت تنظمها هذه االتفاقية اختصاصها
  .اختصاصهاعلى نطاق  تعديل هام يطرأ

 
أو قبوله أو إقراره أو انضمامه أن أي تعديل للمرفق ألف أو باء  هجيوز ألي طرف أن يعلن يف صك تصديق  -  ٤

  .أو جيم ولن يبدأ نفاذه بالنسبة إليه إال عند إيداع صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه لذلك التعديل
 

  ٢٦املادة 
 

  بدء النفاذ
 
فاذ هذه االتفاقية يف اليوم التسعني التايل لتاريخ إيداع الصك اخلمسني من صكوك التصديق أو القبول يبدأ ن  -  ١

  .أو اإلقرار أو االنضمام
 
يبدأ نفاذ االتفاقية، بالنسبة ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تصدق على هذه االتفاقية أو   -  ٢

إيداع الصك اخلمسني من صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام، يف  تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد
اليوم التسعني التايل لتاريخ إيداع هذه الدولة أو املنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي لصك تصديقها أو إقرارها أو 

  .قبوهلا أو انضمامها
 
ل أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي، صكاً ، ال يعترب أي صك مودع من ِقب٢و ١ألغراض الفقرتني   -  ٣

  .إضافياً للصكوك اليت أودعتها الدول األعضاء يف تلك املنظمة
 

  ٢٧املادة 
 

  التحفظات
 

  .ال جيوز إبداء أي حتفظات على هذه االتفاقية  
 



٢٧  

  ٢٨املادة 
 

  االنسحاب
 
تفاقية بالنسبة لذلك اال ذ هذهجيوز ألي طرف أن ينسحب يف أي وقت بعد ثالث سنوات من تاريخ بدء نفا  -  ١

  .الطرف، وذلك بتوجيه إخطار كتايب إىل الوديع
  
يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذاً بانقضاء سنة واحدة على تاريخ استالم الوديع إلخطار االنسحاب   -  ٢

  .أو يف أي تاريخ الحق حسبما يكون حمدداً يف إخطار االنسحاب
  

  ٢٩املادة 
  

  الوديع
  

  .مني العام لألمم املتحدة هو الوديع هلذه االتفاقيةيكون األ  
  

  ٣٠املادة 
  

  حجية النصوص
  

سبانية واإلجنليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اإليودع أصل هذه االتفاقية، الذي تتساوى نصوصه   
  .يف احلجية، لدى األمني العام لألمم املتحدة

  
  .، املفوضون يف ذلك حسب األصول بالتوقيع على هذه االتفاقية، قام املوقعون أدناهوإثباتاً لذلك  

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

  اإلزالة
 

  اجلزء األول
 

 إعفاءات حمددة النشاط املادة الكيميائية

  *ألدرين

لكيميائية الرقم يف سجل املستخلصات ا
(CAS) 309-00-2  

 ال يوجد إنتاج

 مبيد الطفيليات اخلارجية احمللي، ومبيدات احلشرات ستخداما

  *كلوردين

الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية 
(CAS) 57-74-9  

 وفق املسموح به لألطراف املدرجة يف السجل إنتاج

ات، مبيدات النمل مبيد الطفيليات اخلارجية احمللي، مبيدات احلشر ستخداما
  األبيض

 مبيدات النمل األبيض يف املباين والسدود

 مبيدات النمل األبيض يف الطرق

 مادة مضافة إىل لواصق اخلشب الرقائقي

  *ديلدرين

الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية 
(CAS) 60-57-1  

 ال يوجد  إنتاج

  يف العمليات الزراعية  ستخدام ا

  *إندرين

  ملستخلصات الكيميائيةالرقم يف سجل ا

  (CAS) 8-20-72الرقم 

 ال يوجد إنتاج

 ال يوجد ستخداما

  *سباعي الكلور

  الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية

  76-44-8 (CAS)الرقم 

 ال يوجد  إنتاج

  مبيدات النمل األبيض ستخداما

  مبيدات النمل األبيض يف هياكل املنازل 

  )حتت األرض(مبيدات النمل األبيض 

  معاجلة اخلشب

 صناديق الكابالت حتت األرضية
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 إعفاءات حمددة النشاط املادة الكيميائية

  سداسي كلور البنزين

الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية 
(CAS) 118-74-1  

 وفق املسموح به لألطراف املدرجة يف السجل  إنتاج

  وسيط إستخدام

  مذيب داخل يف مبيدات اآلفات

 وسيط يف نظام مغلق حمدد املوقع

  *مايركس

ستخلصات الكيميائية الرقم يف سجل امل
2385-85-5 (CAS) 

 وفق املسموح به لألطراف املدرجة يف السجل  إنتاج

 مبيدات النمل األبيض ستخداما

  *توكسافني

الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية 
8001-35-2 

 ال يوجد إنتاج

 ال يوجد ستخداما

 ال يوجد جإنتا  *مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور

 املواد املستخدمة طبقاً ألحكام اجلزء الثاين من هذا املرفق تخدامسا

  
  :مالحظات

  
مدرجة يف هذا املرفق أي كميات من مادة كيميائية توجد يف شكل ملوثات نزرة غري  ال ُتعدُّ  ’١’

  متعمدة يف املنتجات واملواد، ما مل حيدد خالف ذلك يف االتفاقية؛
  
، ال تعترب هذه املالحظة إعفاء حمدداً لإلنتاج واالستخدام وأي ٣من املادة  ٢ألغراض الفقرة   ’٢’

ت مستخدمة كميات من مادة كيميائية توجد يف شكل مكونات ملواد مصنوعة أو سبق أن أصبح
لتزام ذي الصلة بالنسبة لتلك املادة الكيميائية، وبنفس تارخيه ال تعد مدرجة اال قبل تاريخ بدء نفاذ

ن يكون الطرف قد أَخطر األمانة بأن نوعاً معيناً من املواد ال يزال مستخدماً يف هذا املرفق، بشرط أ
  .وتضع األمانة هذه اإلخطارات يف متناول اجلمهور. لدى ذلك الطرف

  
ال تنطبق هذه املالحظة على مادة كيميائية تتبع امسها عالمة جنمية يف عمود املادة الكيميائية يف اجلزء   ’٣’

. ٣من املادة  ٢ستخدام ألغراض الفقرة االو تعترب إعفاًء حمدداً لإلنتاجق، وال األول من هذا املرف
 واستخدامومبا أنه ال ينتظر أن تصل كميات كبرية من املادة الكيميائية إىل البشر والبيئة أثناء إنتاج 
 واستخداموسيط يف نظام مغلق حمدد املوقع، للطرف، لدى إخطار األمانة، أن يسمح بإنتاج 

ات من مادة كيميائية مدرجة يف هذا املرفق كوسيط يف نظام مغلق حمدد املوقع يتحول كيميائياً كمي
من املرفق  ١يف تصنيع مواد كيميائية أخرى، وهي مواد ال ُتظهر، مع أخذ املعايري الواردة يف الفقرة 

عن جمموع  ويتضمن هذا اإلخطار معلومات. ، خصائص امللوثات العضوية الثابتةاالعتبار دال يف
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إنتاج وإستخدام هذه املادة الكيميائية أو تقديراً معقوالً هلذه املعلومات ومعلومات تتعلق بطبيعة 
عملية النظام املغلق حمدد املوقع مبا يف ذلك كمية أي ملوثات نزرة غري متعمدة وغري متحولة للمادة 

ا اإلجراء سارياً ما مل حيدد خالف ويكون هذ. األولية للملوثات العضوية الثابتة يف املنتج النهائي
وال يعترب هذا . خطارات ملؤمتر األطراف وللجمهوراألمانة بإتاحة هذه اإل وتقوم. ذلك يف هذا املرفق

ويتوقف هذا اإلنتاج واالستخدام بعد فترة . إعفاء حمدداً لإلنتاج أو االستخدام االستخداماإلنتاج أو 
إخطاراً جديداً إىل األمانة، ويف هذه احلالة متدد الفترة لعشر سنوات، إال إذا قدم الطرف املعين  ١٠

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

  
وفقاً مجيع اإلعفاءات احملددة يف هذا املرفق ميكن أن تتمتع هبا األطراف اليت سجلت إعفاءات هلا   ’٤’

ثنائيات الفينيل املتعدد الكلور يف املواد قيد اإلستعمال وفقاً ألحكام  استخدام باستثناء، ٤للمادة 
  . جيوز جلميع األطراف ممارستهايتاجلزء الثاين من هذا املرفق، وال

  
  اجلزء الثاين

  
  مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور

  
 :يقوم كل طرف

 
مثل (املركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور املوجودة يف املعدات  استخدام فيما يتعلق بالقضاء على  )أ( 

، رهناً باستعراض ٢٠٢٥حبلول عام ) احملوالت، واملكثفات، واألوعية األخرى احملتوية على كميات من املواد السائلة
  :ختاذ إجراءات وفقاً لألولويات التاليةاذلك من ِقبل مؤمتر األطراف، ب

  
د متسمة بالتصميم لتحديد ووسم ووقف استخدام املعدات احملتوية على نسبة بذل جهو  ’١’

 ٥يف املائة من املركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور وبأحجام تزيد على  ١٠تزيد على 
  لترات؛

  
بذل جهود تتسم بالتصميم لتحديد ووسم ووقف استخدام املعدات احملتوية على مركبات   ’٢’

  لترات؛ ٥يف املائة وبأحجام تزيد على  ٠ر٠٥د الكلور بتركيز يزيد على ثنائية الفينيل متعد
  

مركبات ثنائية الفينيل متعدد  السعي إىل حتديد ووقف استخدام املعدات احملتوية على  ’٣’
  .لتر ٠ر٠٥يف املائة وبأحجام تزيد على  ٠ر٠٠٥الكلور بتركيز يزيد على 

  
، بالتدابري التالية للتقليل من حاالت )أ(اردة يف الفقرة النهوض، مبا يتماشى مع األولويات الو  )ب(  

  :ستخدام املركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور والتحكم فيهاالتعرض واألخطار النامجة عن 



٣١  

  
إال يف معدات سليمة حمكمة وإال يف مناطق ميكن فيها خفض خطر  االستخدامعدم   ’١’

  ته سريعا؛إطالقها يف البيئة إىل احلد األدىن ومعاجل
  

  يف مناطق مرتبطة بإنتاج أو جتهيز األغذية أو األعالف؛ االستخدامعدم   ’٢’
  
يف مناطق آهلة بالسكان وفيها مدارس ومستشفيات، باختاذ كل  االستخدامالقيام عند   ’٣’

التدابري املعقولة للحماية من حدوث خلل كهربائي ميكن أن يؤدي إىل اندالع حريق، 
  .بصورة منتظمة للكشف عن احتماالت التسربوبفحص هذه املعدات 

  
سترياد املعدات احملتوية على مركبات ا ، كفالة عدم تصدير أو٣من املادة  ٢برغم أحكام الفقرة   )ج(  

 ، إال لغرض اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات؛)أ(ثنائية الفينيل متعدد الكلور، وفق املشروح يف الفقرة الفرعية 
 

يلزم لعمليات الصيانة والتصليح، عدم السماح باستعادة سوائل يزيد حمتواها يف املركبات باستثناء ما   )د(
  يف املائة لغرض إعادة االستخدام يف معدات أخرى؛ ٠ر٠٠٥ثنائية الفينيل متعدد الكلور على 

  
على  بذل جهود متسمة بالتصميم من شأهنا أن تؤدي إىل اإلدارة السليمة بيئياً للسوائل احملتوية  )ه(  

مركبات الفينيل متعدد الكلور واملعدات امللوثة هبا واحملتوية على املركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور مبحتوى يزيد 
، ٢٠٢٨، وذلك يف أقرب وقت ممكن على أال يتجاوز ذلك عام ٦من املادة  ١يف املائة، وفقاً للفقرة  ٠ر٠٠٥على 

  رهناً باستعراض مؤمتر األطراف؛
  

يف اجلزء األول من هذا املرفق، السعي إىل حتديد مواد أخرى حتتوي على أكثر  ٢ من املالحظة بدالً  )و(  
مثل أغلفة الكوابل، مركبات السد واإلغالق احملكم (يف املائة من املركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور  ٠ر٠٠٥من 

  ؛٦من املادة  ١وإدارهتا، وفقاً للفقرة ) والدهانات 
  

تقرير عن التقدم احملرز يف إزالة املركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور كل مخس سنوات، عمالً  تقدمي  )ز(
  ؛١٥باملادة 

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

متر األطراف التقدم احملرز يف إزالة املركبات ثنائية الفينيل ويستعرض مؤ. املتصلة باملركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور
  .تلك التقارير االعتبار ، واضعاً يفاالقتضاءمتعدد الكلور على فترات مخس سنوات أو، حسب 

  
  



  

 
٣٢  

  املرفق باء
  

  التقييد
  

  اجلزء األول
  

 الغرض املقبول أو اإلعفاء احملدد النشاط اسم املادة الكيميائية

  يت. دي. دي

 ٤-٢,٢ –ور ـــترايكل -١,١,١(
  اإليثان) كلوروفينيل

 الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية 

 CAS No: 50-29-3 

  :الغرض املقبول إنتاج

ستخدام يف مكافحة ناقالت األمراض وفقاً للجزء الثاين من لال
  هذا املرفق

  :اإلعفاءات احملددة

  وسيط يف إنتاج الدايكوفول

 وسيط

  :بولالغرض املق ستخداما 

  مكافحة ناقالت األمراض وفقاً للجزء الثاين من هذا املرفق

  :اإلعفاءات احملددة

  إنتاج الدايكوفول

 وسيط

  
  :مالحظات

  
ال ُتعّد مدرجة يف هذا املرفق أي كميات من مادة كيميائية توجد يف شكل ملوثات نزرة غري   ’١’

  ؛اقيةاالتفمتعمدة يف املنتجات واملواد، ما مل حيدد خالف ذلك يف 
  

واالستخدام لغرض مقبول أو  ، ال تعترب هذه املالحظة إعفاء لإلنتاج٣من املادة  ٢ألغراض الفقرة   ’٢’
وأي كميات من مادة كيميائية توجد يف شكل مكونات ملواد مصنوعة أو سبق أن . إعفاء حمدداً

 لكيميائية، أو منلتزام ذي الصلة بالنسبة لتلك املادة ات مستخدمة قبل تاريخ بدء نفاذ االأصبح
نوعاً معيناً من  ال تعد مدرجة يف هذا املرفق، بشرط أن يكون الطرف قد أَخطر األمانة بأن تارخيه،

  اإلخطارات يف متناول اجلمهور؛ وضع األمانة هذه. املواد ال يزال مستخدماً لدى ذلك الطرف
  
ومبا أنه ال . ستخدامواال دداً لإلنتاج، ال تعترب هذه املالحظة إعفاء حم٣من املادة  ٢ألغراض الفقرة   ’٣’

ستخدام وسيط يف اينتظر أن تصل كميات كبرية من املادة الكيميائية إىل البشر والبيئة أثناء إنتاج و



٣٣  

ستخدام كميات من مادة انظام مغلق حمدد املوقع، للطرف، لدى إخطار األمانة، أن يسمح بإنتاج و
نظام مغلق حمدد املوقع يتحول كيميائياً يف تصنيع مواد كيميائية مدرجة يف هذا املرفق كوسيط يف 

من املرفق دال يف  ١كيميائية أخرى، وهي مواد ال ُتظهر، مع أخذ املعايري الواردة يف الفقرة 
 ويتضمن هذا اإلخطار معلومات عن جمموع إنتاج. عتبار، خصائص امللوثات العضوية الثابتةاال
تقديراً معقوالً هلذه املعلومات ومعلومات تتعلق بطبيعة عملية  ستخدام هذه املادة الكيميائية أواو

النظام املغلق حمدد املوقع مبا يف ذلك كمية أي ملوثات نزرة غري متعمدة وغري متحولة للمادة األولية 
ويكون هذا اإلجراء سارياً ما مل حيدد خالف ذلك يف . للملوثات العضوية الثابتة يف املنتج النهائي

وال يعترب هذا اإلنتاج . وتقوم األمانة بإتاحة هذه اإلخطارات ملؤمتر األطراف وللجمهور. قهذا املرف
 ١٠بعد فترة  واالستخدامويتوقف هذا اإلنتاج . االستخدام إعفاء حمدداً لإلنتاج أو االستخدام أو

لفترة لعشر سنوات، إال إذا قدم الطرف املعين إخطاراً جديداً إىل األمانة، ويف هذه احلالة متدد ا
وميكن . ، خالف ذلكواالستخداماإلنتاج  استعراض سنوات أخرى ما مل يقرر مؤمتر األطراف، بعد

  تكرار إجراء اإلخطار؛
  

مجيع اإلعفاءات احملددة يف هذا املرفق جيوز أن تتمتع هبا األطراف اليت سجلت إعفاءات هلا وفقاً   ’٤’
  .٤للمادة 

  
  

  اجلزء الثاين
  

  يت. دي. الـ دي
  
 أو/إنتاج و باعتزامها يت إال بالنسبة لألطراف اليت ختطر األمانة. دي. الـ دي واستخدام ُينهى إنتاج  -  ١

وحتتفظ األمانة . يت ويكون متاحاً الطالع اجلمهور. دي. هذه املادة وينشأ مبوجب هذا سجل للـ دي استخدام
  .يت.دي . بسجل الـ دي

  
على مكافحة ناقالت  االستخدامأو /يت هذا اإلنتاج و. دي. يأو يستخدم الـ د/يقصر كل طرف ينتج و  -  ٢

يت . دي. األمراض وفقاً للتوصيات واملبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية بشأن إستخدام الـ دي
  .وذلك إذا مل تكن بدائل حملية مأمونة وفّعالة ومعقولة التكلفة متاحة للطرف املعين

  
يت ملكافحة . دي. يت أنه حيتاج إىل الـ دي. دي. قرر طرف غري مدرج يف سجل الـ دي ما يف حالة إذا  -  ٣

. يت.دي.ناقالت األمراض، خيطر األمانة بذلك يف أقرب وقت ممكن كي يضاف يف احلال إىل قائمة سجل الـ دي
  .وخيطر يف الوقت ذاته منظمة الصحة العاملية

  
مانة ومنظمة الصحة العاملية كل ثالث سنوات، مبعلومات عن يت األ. دي. يزود كل طرف يستخدم الـ دي  -  ٤

ومدى صلته بإستراتيجية ذلك الطرف املتعلقة مبكافحة األمراض وذلك  االستخدامالكمية املستخدمة وظروف ذلك 
  .يف شكل يقرره مؤمتر األطراف بالتشاور مع منظمة الصحة العاملية



  

 
٣٤  

  
  : هناية األمر القضاء عليه، يشجع مؤمتر األطرافيت، ويف. دي. هبدف ختفيض إستخدام الـ دي  -  ٥
  

يت على وضع خطة عمل ينفذها بوصفها جزءاً من خطة التنفيذ . دي. كل طرف يستخدم الـ دي  )أ(
  :وتشمل هذه اخلطة ما يلي. ٧احملددة يف املادة 

  
يت . دي. الـ دي استخدام ستحداث آليات تنظيمية وغريها من اآلليات لكفالة قصرا  ’١’

  على مكافحة ناقالت األمراض؛
  

تنفيذ تطوير املنتجات البديلة واألساليب واإلستراتيجيات املالئمة مبا فيها إستراتيجيات   ’٢’
  ستمرار فعالية هذه البدائل؛اإدارة املقاومة لكفالة 

  
  األمراض؛ ختاذ تدابري لتعزيز الرعاية الصحية ولتقليل حاالت تفشيا  ’٣’

 
زز، يف حدود قدراهتا، البحث والتطوير ملنتجات كيميائية وغري كيميائية بديلة على األطراف أن تع  )ب(

يت، تتناسب مع أحوال تلك . دي. آمنة وعلى أن تضع طرائق وإستراتيجيات تتبعها األطراف اليت تستخدم الـ دي
الواجب تعزيزها وتشمل العوامل . البلدان وذلك هبدف التخفيف من العبء البشري واإلقتصادي الناتج عن املرض

. عند النظر يف البدائل أو جمموعات البدائل، املخاطر على صحة اإلنسان واآلثار البيئية الناجتة عـن مثل هذه البدائل
يت خماطر أقل على الصحة البشرية والبيئية وتكون مناسبة ملكافحة . دي. وتشكل البدائل الصاحلة ملادة الـ دي

  .سائدة يف األطراف املعنية ومدعمة ببيانات الرصداألمراض استناداً إىل الظروف ال
  
بتداء من أول مؤمتر لألطراف، وعلى األقل كل ثالث سنوات بعد ذلك، يقوم مؤمتر األطراف، بالتشاور مع ا  -  ٦

يت ملكافحة ناقالت األمراض على أساس املعلومات . دي. منظمة الصحة العاملية، بتقييم إستمرار احلاجة إىل الـ دي
  :مية والتقنية والبيئية واإلقتصادية املتوافرة مبا يف ذلكالعل
  

  ؛٢يت والشروط احملددة يف الفقرة . دي. الـ دي واستخدامإنتاج   )أ(
  

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

  .لبدائلعلى مثل هذه ا االعتماد اآلمن إىل االنتقالوالتقدم احملرز يف تعزيز قدرة البلدان على   )ج(

  
يت بعد إخطار األمانة كتابة بذلك ويصبح . دي. من سجل الـ دي امسهألي طرف، يف أي وقت، شطب   -  ٧

  .نافذاً من التاريخ احملدد يف اإلخطار االنسحاب
  
 



٣٥  

  املرفق جيم
  

  غري املقصود اإلنتاج
 

  ٥امللوثات العضوية الثابتة اخلاضعة ملقتضيات املادة : اجلزء األول
  

  :ةُصنعي املرفق بامللوثات العضوية الثابتة التالية حني تتشكل وتطلق عن غري قصد من مصادريتعلق هذا 
  

  املادة الكيميائية
  ثنائي بنزوباراديوكسني متعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور

)PCDD/PCDF(  

  )HCB(سداسي كلور البنزين 
  )PCBs(ثنائيات الفينيل متعدد الكلور 

  
  فئات املصادر: يناجلزء الثا

  
) الفيورانات(ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور )/الديوكسينات(تنبعث مركبات ثنائي بنزو باراديوكسني متعدد الكلور 

وسداسي كلور البنزين وثنائيات الفينيل متعدد الكلور من العمليات احلرارية اليت تشمل مواد عضوية وكلور كنتيجة 
ولفئات املصادر الصناعية التالية قدرة عالية نسبياً على تشكيل وإطالق . اعالت الكيميائيةغري التام أو للتف لالحتراق

  :هذه املواد الكيميائية يف البيئة
  

أجهزة ترميد النفايات، مبا يف ذلك ترميد النفايات البلدية إىل اخلطرة أو النفايات الطبية أو محأة   )أ(
  اجملاري يف مكان واحد؛

  
  ت اليت حترق نفايات خطرة؛أفران األمسن  )ب(

  
  عنصر الكلور أو املواد الكيميائية املولدة لعنصر الكلور للتبييض؛ باستخدامإنتاج لب الورق   )ج(

  
  :العمليات احلرارية التالية يف الصناعات املعدنية  )د(

  
  اإلنتاج الثانوي للنحاس؛  ’١’

  
  مصانع امللبدات يف صناعات احلديد والصلب؛  ’٢’

  
  الثانوي لألملونيوم؛ اإلنتاج  ’٣’
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  .اإلنتاج الثانوي للزنك  ’٤’
  

  فئات املصادر: اجلزء الثالث
  

الديوكسينات والفيورنات وسداسي كلور البنزين وثنائيات الفينيل متعدد الكلور، ميكن أن تتكون من غري 
  :قصد وُتطلق من فئات املصادر التالية، مبا يف ذلك

  
  ها حرق مواقع دفن النفايات؛حرق النفايات يف العراء، مبا في  )أ(

  
  عمليات حرارية يف الصناعات املعدنية مل تذكر يف اجلزء الثاين؛  )ب(

  
  يف املناطق السكنية؛ االحتراقمصادر   )ج(  

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

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

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

  تكونت بصورة غري مقصودة، وخباصة إنتاج كلور الفينيل والكلورانيل؛
  

  حمارق اجلثث؛  )ز(
  

  املركبات اآللية، وال سيما اليت حترق الغازولني احملتوي على الرصاص؛  )ح(

  
  ف احليوانات؛تدمري جي  )ط(

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

  
  معامل تقطيع املركبات بعد هناية عمرها؛  )ك(

  
  حرق الكابالت النحاسية بدون هلب؛  )ل(

  
  .مصايف نفايات الزيوت  )م(

  



٣٧  

  تعاريف: اجلزء الرابع
 
 :ألغراض هذا املرفق  -  ١
  

 االستعاضة تعين مركبات عطرية تتشكل بطريقة ميكن معها" نيل متعدد الكلورمركبات ثنائي الفي"  )أ(  
) كربوين وحيد –حلقتان من البنزين مربوطتان معاً برابط كربوين (عن ذرات اهليدروجني يف جزئي ثنائي الفينيل 

  بذرات كلورين يصل عددها إىل عشر؛
 

و فيوران متعدد الكلور ثنائي بنزو بارا ديوكسني متعدد الكلور وثنائى بنز  )ب(  
هي مركبات ثالثية احللقات وعطرية تتكون من حلقتني من البنزين موصولتني بذرتني من ) الفيورانات/الديوكسينات(

وبذرة أوكسجني واحدة يف ثنائى بنزو فيوران متعدد  (PCDD)األوكسجني يف ثنائي بنزو بارا ديوكسني متعدد الكلور 
ذراهتا اهليدروجينية  استبدال يف ثنائي بنزو بارا ديوكسني متعدد الكلور واليت ميكن كربون –الكلور وبرابط كربون 

  .بذرات من الكلور قد يصل عددها إىل مثاين
  
يف هذا املرفق، وُيعرب عن مسية الديوكسينات والفيورانات بإستخدام مكافئ السمية الذي يقيس النشاط   -  ٢

تلف مركبات جمانسة الديوكسينات والفيورانات ومركبات ثنائية الفينيل السمي الشبيه بالديوكسني بالنسبة إىل خم
وتكون قيم عامل تكافؤ . ثنائي بنزو بارا ديوكسني رباعي كلور – ٨، ٧، ٣، ٢متعدد الكلور املتحدة مقارنة بـ 

عوامل تكافؤ السمية  متسقة مع املستويات الدولية املقبولة، بدءاً بقيم االتفاق ألغراض هذا استخدامهاالسمية الواجب 
ويعرب عن . يف الثدييات اليت أصدرهتا منظمة الصحة العاملية للديوكسينات والفيورانات واملركبات ثنائية الفينيل املتحدة

 التركيزات مبكافئات السمية؛
 

  توجيهات عامة بشأن أفضل األساليب املتاحة وأفضل ممارسة بيئية: اجلزء اخلامس
  

عاماً لألطراف بشأن منع أو خفض إطالقات املواد الكيميائية املدرجة يف اجلزء األول  يوفر هذا اجلزء توجيهاً
  .من هذا املرفق

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

  
وميكن أن . يائية املدرجة يف اجلزء األولون وإطالق املواد الكيمتكُّ ينبغي أن ُتعطى األولوية للنظر يف النهج الكفيلة مبنع

  :تشمل التدابري املفيدة يف هذا الصدد
  

  تكنولوجيا قليلة النفايات؛ استخدام  )أ(  
  

  مواد أقل خطورة؛ استخدام  )ب(  
  

 وإعادة تدوير النفايات واملواد املولدة واملستخدمة يف عملية ما؛ استعادةتعزيز   )ج(  



  

 
٣٨  

 
هناك رابطة مباشرة بني  اليت تكون ملوثات عضوية ثابتة أو حيث تكوناملواد الوسيطة  استبدال  )د(  

  املواد وإطالق امللوثات العضوية الثابتة من املصدر؛
  

  برامج صيانة وقائية؛ واعتمادبإدارة املنشأة  االعتناء  )ه(  
  

احلرق غري  إجراء حتسينات يف إدارة النفايات هبدف إيقاف حرق النفايات يف األماكن املكشوفة أو  )و(  
وعند النظر يف اقتراحات تشييد مرافق جديدة للتخلص من النفايات، . املتحكم به، مبا يف ذلك حرق مدافن النفايات

 استعادةإىل أدىن حد من توليد النفايات البلدية والطبية، مبا يف ذلك  مثل أنشطة التقليل لبدائل االعتبارينبغي إيالء 
وينبغي يف . ادة التدوير، وفصل النفايات، وتشجيع املنتجات اليت تولد نفايات أقل، وإعاالستخداماملوارد، وإعادة 

  الصحة العامة بعناية؛ مراعاة شواغل تباع هذا النهجا
  

  يف املنتجات؛ ستعمال هذه املواد الكيميائية بوصفها ملوثاتاالتقليل إىل أدىن حد من   )ز(  
  

  .ة اليت تولد الكلور األويل للتبييضجتنب الكلور األويل أو املواد الكيميائي  )ح(  
  

  أفضل التقنيات املتاحة  -باء 
  

ال يهدف مفهوم أفضل التقنيات املتاحة إىل فرض أي أسلوب بعينه أو تكنولوجيا بعينها بل إىل مراعاة  
ئمة خلفض إطالق وأساليب الرقابة املال. اخلصائص التقنية للمنشأة املعنية، وموقعها اجلغرايف، والظروف البيئية احمللية

 اعتباروينبغي عند البت يف أفضل التقنيات املتاحة، إيالء . املواد الكيميائية املدرجة يف اجلزء األول واحدة بصورة عامة
خاص، على وجه العموم أو يف حاالت حمددة، للعوامل التالية، دون إغفال التكاليف واملزايا احملتملة ألي تدبري، 

  :واعتبارات احليطة واملنع
  

  :العامة االعتبارات  )أ( 
  

  وقد ختتلف األساليب تبعاً حلجم املصدر؛: طبيعة حاالت اإلطالق املعنية وآثارها وحجمها  ’١’
  

  تواريخ تشغيل املنشآت اجلديدة أو القائمة؛  ’٢’
  

  الوقت الالزم لألخذ بأفضل تقنية متاحة؛  ’٣’
  

هذه املواد ومدى كفاءهتا من حيث  ستهالك املواد اخلام املستعملة يف العملية وطبيعةا  ’٤’
  الطاقة؛ استهالك

  



٣٩  

احلاجة إىل منع التأثري العام حلاالت اإلطالق أو خفض هذا التأثري إىل أدىن حد بالنسبة إىل   ’٥’
  البيئة وما يسببه من أخطار عليها؛

  
  ضرورة منع وقوع احلوادث واإلقالل إىل احلد األدىن من نتائجها بالنسبة إىل البيئة؛  ’٦’

  
  ضرورة كفالة الصحة والسالمة املهنيتني يف أماكن العمل؛  ’٧’

  
العمليات أو املنشآت أو طرق التشغيل املقارنة اليت ثبت جناحها بالتجربة على نطاق   ’٨’

  صناعي؛
  

  .الطفرات التكنولوجية والتغيريات يف املعرفة العلمية والفهم  ’٩’
  

مقترحات لتشييد منشآت جديدة أو إجراء تعديالت  عند النظر يف: تدابري عامة خلفض اإلطالق  )ب(  
رئيسية يف منشآت قائمة تستخدم عمليات تطلق مواد كيميائية مدرجة يف هذا املرفق، ينبغي إعطاء األولوية لعمليات 

اليت ويف احلاالت . أو أساليب أو ممارسات بديلة هلا فائدة مماثلة ولكنها تتفادى تكوين وإطالق هذه املواد الكيميائية
سيتم فيها تشييد تلك املنشآت أو إجراء تعديالت رئيسية فيها ميكن أيضاً، باإلضافة إىل تدابري املنع املوجزة يف الفرع 

  :ألف من اجلزء اخلامس، النظر يف تدابري اخلفض التالية عند البت يف أفضل األساليب املتاحة
  

احلراري والترميد باحلفز أو  يدطرق حمسنة لتنظيف غازات املداخن مثل الترم استخدام  ’١’
  دمصاص؛اال األكسدة أو تساقط الغبار أو

  
مثالً باملعاجلة احلرارية أو جبعلها  معاجلة املخلفات والنفايات ومياه الفضالت ومحأة اجملارير  ’٢’

  خاملة أو بعمليات كيميائية إلزالة مسومها؛
  

حاالت اإلطالق مثل التحول إىل إجراء تغيريات يف العمليات تؤدي إىل خفض أو إزالة   ’٣’
  نظم مغلقة؛

  
املواد الكيميائية من خالل  ومنع تكوين هذه االحتراق تعديل تصاميم العمليات لتحسني  ’٤’ 

  .مدة البقاء يف اجلو التحكم يف القياسات مثل درجة حرارة الترميد أو
  

  أفضل املمارسات البيئية  - جيم 
  

  .يتعلق بأفضل ممارسة بيئيةقد يضع مؤمتر األطراف توجيهات فيما   
  
  



  

 
٤٠  

  املرفق دال
  

  املعلومات املطلوبة ومعايري الفرز
  
أو جيم املادة الكيميائية /أو باء و/قتراحاً بإدراج أي مادة كيميائية يف املرفقات ألف واحيدد أي طرف يقدم   -  ١

إىل ) ب(رز املبينة يف الفقرات الفرعية من وأن يوفر فيما يتعلق مبعايري الف) أ(على النحو الوارد وصفه يف الفقرة الفرعية 
  :، املعلومات عن املادة الكيميائية ونواجتها التحويلية إن كانت ذات صلة)ه(
  

  :هوية املادة الكيميائية  )أ(
  

مرادفاهتا،  أمساؤهـا مبـا فـي ذلك امسها التجـاري أو امساؤها التجارية ومرادفاته أو  ’١’ 
 ، وامسها يف(CAS)التابعة جمللة املستخلصات الكيميائية  ورقمها يف سجل دائرة اخلدمات

  ؛(IUPAC)للكيمياء البحتة والتطبيقية  حتاد الدويلاال
  

  .وبنيتها، مبا يف ذلك حتديد االيسومرات، إذا كان مناسباً، وبنية فئتها الكيميائية  ’٢’
  
  :ثباهتا  )ب(

  
ة يف املاء يزيد على شهرين، أو أن األدلة اليت تثبت أن العمر النصفي للمادة الكيميائي  ’١’

عمرها النصفي يف التربة يزيد على ستة أشهر، أو أن عمرها النصفي يف الترسبات يزيد 
  على ستة أشهر؛

  
أو األدلة على أن املادة الكيميائية تتسم، خالف ذلك، بقدر كاٍف من الثبات يربر   ’٢’

 ؛التفاقيةا ضمن نطاق هذه اعتبارها
  

  :حيائياأل تراكمها  )ج(  
  

يف  (BAF)أو معامل التراكم األحيائي  (BCF)الدليل على أن ُمَعاملْ التركيز األحيائي   ’١’
أو أن التخطيط املنحين، يف حال عدم  ٥ ٠٠٠األنواع املائية للمادة الكيميائية يزيد على 
  ؛٥توفر بيانات عن هذين املعاملني، يزيد على 

  
ية تنطوي على دواع أخرى للقلق، مثل ارتفاع التراكم أو الدليل على أن املادة الكيميائ  ’٢’

  األحيائي يف األنواع األخرى أو ارتفاع السمية أو السمية اإليكولوجية؛
  



٤١  

التراكم األحيائي  أو أن بيانات الرصد اخلاصة باملنطقة وحيواناهتا تدل على أن إمكانية  ’٣’ 
 .تفاقيةاال نطاق هذه ضمن اعتبارهاللمادة الكيميائية كافية لتربير 

 
  :البيئي البعيد املدى انتقاهلا احتمال  )د(  

  
مستويات مقيسة للمادة الكيميائية اليت ميكن أن تثري القلق، يف مواقع بعيدة عن مصادر   ’١’

  إطالق املادة؛
  

للمادة الكيميائية املعنية، مع  البيئي البعيد املدى االنتقال أو بيانات الرصد اليت تدل على أن  ’٢’ 
طريق اهلواء أو املاء أو  نقد حدث عن إىل بيئة مستقبلية،ميكن أن يكو االنتقالنية إمكا

  األنواع املهاجرة؛
  

املادة الكيميائية  أو النتائج النموذجية اليت تثبت أن/أو اخلواص املتعلقة باملصري البيئي و  ’٣’ 
األنواع املهاجرة،  طريق اهلواء أو املاء أو بيئي بعيد املدى عن انتقال احتمالتنطوي على 
نسبة وبال. إىل بيئة مستقبلية يف مواقع بعيدة عن مصادر إطالق املادة االنتقال مع إمكانية

عمرها النصفي يف  رحتال عن طريق اهلواء، ينبغي أن يكوناال مادة كيميائية كثرية ألي
  اهلواء أكثر من يومني؛

  
  :آثارها الضارة  )ه(  

  
املادة الكيميائية  اعتبار على الصحة البشرية أو على البيئة اليت تربر األدلة على اآلثار الضارة  ’١’ 

  ؛االتفاقية داخل نطاق هذه
  

وقوع الضرر على صحة البشر  احتمال أو بيانات السمية أو السمية اإليكولوجية اليت تبني  ’٢’ 
  .أو البيئة

  
إن أمكن، إجراء مقارنة لبيانات السمية أو يقدم الطرف املقترح بياناً باألسباب الداعية للقلق، مبا فيها،   -  ٢

البيئي  االنتقالالسمية اإليكولوجية مع املستويات املكتشفة أو املتنبأ هبا للمادة الكيميائية، الناجتة عن أو املتوقعة من 
  .بعيد املدى، وبيان قصري يبني احلاجة إىل الرقابة على مستوى عاملي

  
 االقتراحن ومع أخذ قدراته يف االعتبار، معلومات إضافية دعماً للنظر يف يوفر الطرف املقترح، قدر اإلمكا  -  ٣

، جيوز للطرف املعين أن يستفيد من اخلربات التقنية االقتراحوعند وضع مثل هذا . من املادة واو ٤املشار إليه يف الفقرة 
  .من أي مصدر

  
  



  

 
٤٢  

  املرفق هاء
 

  املعلومات املطلوبة إلعداد بيان املخاطر
  

هو تقييم ما إذا كان يرجح أن تؤدي املادة املعنية، نتيجة النتقاهلا البيئي البعيد  االستعراضمن هذا الغرض   
وهلذا الغرض، يوضع . تدبري عاملي بشأهنا اختاذأو البيئة، مما يستدعي /املدى، إىل آثار سلبية هامة على صحة اإلنسان و

، للمعلومات املشار إليها يف املرفق دال، كما يتضمن، بقدر بيان باملخاطر يتضمن مزيداً من التفاصيل والتقييمات
  :اإلمكان، أنواع املعلومات التالية

  
 :قتضاءاالاملصادر، متضمنة حسب   )أ(  

 
  بيانات اإلنتاج، مبا يف ذلك كمياته وموقعه؛  ’١’

  
  ؛االستخداموأوجه   ’٢’    

  
  نبعاثات؛واال واإلطالق، مثل التصريفات والفواقد  ’٣’    

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

  مواد كيميائية متعددة؛
  

واملصري البيئي، مبا يف ذلك بيانات ومعلومات عن اخلواص الكيميائية واملادية للمادة الكيميائية املعنية   )ج(  
البيئي، وحتركها داخل القطاعات البيئية وفيما بينها، وتدهورها، وحتوهلا  انتقاهلاريقة رتباطها بطاومدى ثباهتا، وكيفية 

وجيب توافر مقادير حمددة ملُعامل التركيز األحيائي وُمعامل التراكم األحيائي، تستند إىل قيم مقيسة، . إىل مواد أخرى
  إال إذا رؤي أن بيانات الرصد تفي هبذه احلاجة؛

  
  د؛وبيانات الرص  )د(

  
البيئي بعيد املدى، ومبا يف ذلك معلومات  االنتقالوالتعرض يف املناطق احمللية وخصوصاً من جراء   )ه(  

 تتعلق بالتوافر األحيائي؛
  

وتقييمات أو تقديرات أو بيانات املخاطر على الصعيدين الوطين والدويل، واملعلومات املتعلقة   )و(
 فرها؛بالوسم البيئي وتصنيفات األخطار، حسب توا

  
  .ومركز املادة الكيميائية مبوجب االتفاقيات الدولية  )ز(

  



٤٣  

 املرفق واو
  

  االقتصادية - االجتماعية االعتباراتمعلومات عن 
  

ينبغي إجراء تقييم لتدابري الرقابة املمكنة يشمل كل اخليارات املتعلقة باملواد الكيميائية اليت جيري النظر يف   
وهلذا الغرض، ينبغي توفري معلومات ذات صلة . ا يف ذلك إدارة تلك املواد والتخلص منهاإدراجها يف هذه االتفاقية، مب

وينبغي أن . ختاذ قرار بشأهناااملقترنة بتدابري الرقابة، لكي يتسىن ملؤمتر األطراف  االقتصادية –جتماعية باالعتبارات اال
لدى األطراف، وأن تتضمن دراسة لقائمة البنود  تربز تلك املعلومات على النحو الواجب إختالف القدرات والظروف

  :اإلرشادية التالية
  

  :كفاءة وفعالية تدابري الرقابة احملتملة يف حتقيق األهداف املتعلقة بتقليل املخاطر  )أ(
  

  اجلدوى التقنية؛  ’١’
  

  والتكاليف، مبا يف ذلك التكاليف البيئية والصحية؛  ’٢’
  

  :)املنتجات والعمليات(والبدائل   )ب(
  

  اجلدوى التقنية؛  ’١’
  

  والتكاليف، مبا يف ذلك التكاليف البيئية والصحية؛  ’٢’
  

  والكفاءة؛  ’٣’
  

  واملخاطر؛  ’٤’
  

  والتوافر؛  ’٥’
  

  ؛االستعمالسهولة   ’٦’
  

 :أو السلبية الواقعة على اجملتمع من جراء تنفيذ تدابري الرقابة احملتملة/واآلثار اإلجيابية و  )ج(
  

  ا الصحة العامة والصحة البيئية والصحة املهنية؛الصحة مبا فيه  ’١’
  

  والزراعة، مبا فيها تربية األنواع املائية، واحلراجة؛  ’٢’
  



  

 
٤٤  

  ؛)التنوع األحيائي(ونباتات املنطقة وحيواناهتا   ’٣’
  

  ؛االقتصاديةواجلوانب   ’٤’    
  

  والتحرك حنو تنمية مستدامة؛   ’٥’
  

  جتماعية؛االوالتكاليف   ’٦’    
  

خصوصاً املخزونات العتيقة من مبيدات اآلفات (يات واآلثار النامجة عن التخلص منها والنفا  )د(  
 ):وتنظيف املواقع امللوثة

  
  اجلدوى التقنية؛   ’١’

  
  والتكلفة؛  ’٢’

  
  وسهولة الوصول إىل املعلومات والتثقيف العام؛  )ه(  

  
  وحالة الرقابة والقدرة على الرصد؛   )و(  

  
ذة على الصعيد الوطين أو اإلقليمي، مبا يف ذلك معلومات عن البدائل وغريها متخ ةوأي تدابري رقاب  )ز(  

 .من املعلومات ذات الصلة بإدارة املخاطر



٤٥  

  املرفق زاي
 

  التوفيق لتسوية املنازعات وإجراءاتالتحكيم  إجراءات
 )عن مؤمتر األطراف الصادر ١/٢  - مقرر اتفاقية استكهومل(

 
  مالتحكي إجراءات :اجلزء األول

  
 :من االتفاقية على النحو التايل ١٨من املادة ) أ( ٢التحكيم ألغراض الفقرة  تكون إجراءات 

 
  ١املادة 

  
من االتفاقية بإخطار كتايب يوجهه  ١٨جيوز ألي طرف يف االتفاقية أن حيرك اللجوء إىل التحكيم وفقاً للمادة   -  ١

دعاء مشفوعاً بأية وثائق داعمة ويبني موضوع التحكيم ويصاحب اإلخطار بيان باال. إىل الطرف اآلخر يف النزاع
  .ويشمل بصورة خاصة مواد االتفاقية اليت يكون تفسريها وتطبيقها موضع خالف

  
ويكون اإلخطار . ١٨خيطر الطرف املدعي األمانة بأن الطرفني حييالن نزاعاً إىل التحكيم عمالً باملادة   -  ٢

. أعاله ١دعاء والوثائق الداعمة املشار إليها يف الفقرة الطرف املدعي وبيان االمصحوباً باإلخطار الكتايب الصادر عن 
 .وحتيل األمانة املعلومات اليت تتلقاها على هذا النحو إىل كل األطراف

 
  ٢املادة 

  
  .أعاله، يتم إنشاء هيئة حتكيم تتألف من ثالثة أعضاء ١إذا متت إحالة النزاع إىل التحكيم وفقاً للفقرة   -  ١
  
مان املعينان على هذا النحو، باالتفاق املشترك، احملكَّم احملكِّ ىسميعني كل من طريف النزاع حمكماً واحداً،  وُي  -  ٢

وال يكون رئيس هيئة التحكيم من رعايا أي من الطرفني يف النزاع أو يكون مكان . الثالث الذي يكون رئيس اهليئة
  .وال يكون موظفاً لدى أي منهما أو قد تناول القضية بأي صفة أخرى. إقامته املعتاد يف إقليم أحد هذين الطرفني

  
  .يف املنازعات بني أكثر من طرفني تعني األطراف اليت هلا نفس املصلحة، باالتفاق املشترك، حمكماً واحداً  -  ٣
  
  .يتم ملء أي شاغر بالطريقة املنصوص عليها للتعيني األويل  -  ٤
  
موضوع النزاع قبل أن يتم تعيني رئيس هيئة التحكيم، تتوىل هيئة التحكيم حتديد  إذا مل يتفق الطرفان على  -  ٥

  .املوضوع
  



  

 
٤٦  

  ٣املادة 
  
ن أحد الطرفني يف النزاع حمكماً يف غضون شهرين من التاريخ الذي يتسلم فيه الطرف املُدعى عليه إذا مل ُيعيِّ  -  ١

العام لألمم املتحدة، الذي يقوم بذلك التعيني يف غضون اإلخطار بالتحكيم، جاز للطرف اآلخر أن يعلم بذلك األمني 
  .فترة شهرين آخرين

  
إذا مل يتم تعيني رئيس هيئة التحكيم يف غضون شهرين من تعيني احملكم الثاين، قام األمني العام لألمم   -  ٢

  .املتحدة، بناء على طلب أي من الطرفني، بتعيني الرئيس يف غضون فترة شهرين آخرين
  

  ٤املادة 
  

  .تصدر هيئة التحكيم قراراهتا وفقاً ألحكام االتفاقية والقانون الدويل  
  

  ٥املادة 
  

  .تقرر هيئة التحكيم نظامها الداخلي اخلاص هبا، ما مل يتفق الطرفان يف النزاع على خالف ذلك  
  

  ٦املادة 
  

  .زمة على أساس مؤقتهليئة التحكيم أن تشري، بناء على طلب أي من الطرفني، إىل تدابري احلماية الال  
  

  ٧املادة 
  

يعمل طرفا النزاع على تيسري عمل هيئة التحكيم، ويقومان، مستخدمني بصورة خاصة كل الوسائل املتاحة   
  :هلما، مبا يلي

  
  تزويدها بكل الوثائق واملعلومات والتسهيالت ذات الصلة؛  )أ(
  
  .ي إفاداهتمومتكينها، عند الضرورة، من استدعاء الشهود واخلرباء وتلق  )ب(
  

  ٨املادة 
  

  .يقع على الطرفني واحملكمني التزام حبماية سرية أي معلومات يتلقوهنا بسرية أثناء أعمال هيئة التحكيم  
  



٤٧  

  ٩املادة 
  

تتحمل األطراف يف النزاع تكاليف هيئة التحكيم حبصص متساوية ما مل تقرر هيئة التحكيم غري ذلك بسبب   
  .هيئة التحكيم بسجل بكل تكاليفها وتقدم بياناً هنائياً هبا إىل األطرافوحتتفظ . الظروف اخلاصة للقضية

  
  ١٠املادة 

  
للطرف يف االتفاقية الذي له مصلحة ذات طابع قانوين يف موضوع النزاع قد تتأثر بالقرار يف القضية  جيوز   

  .أن يتدخل يف الدعوى مبوافقة هيئة التحكيم
  

  ١١املادة 
  

  .تنظر وتبت يف ادعاءات مضادة ناشئة مباشرة عن موضوع النزاعجيوز هليئة التحكيم أن   
  

  ١٢املادة 
  

  .ُتتخذ قرارات هيئة التحكيم بشأن كل من اإلجراءات واجلوهر بأغلبية أصوات أعضائها  
  

  ١٣املادة 
  
أن يف حالة عدم مثول أحد طريف النزاع أمام هيئة التحكيم أو عدم دفاعه عن قضيته، فيجوز للطرف اآلخر   -  ١

وال يشكل عدم مثول أي طرف أو عدم قيامه . يطلب من هيئة التحكيم مواصلة النظر يف القضية وإصدار حكمها
  .بالدفاع عن قضيته عائقاً أمام استمرار القضية

  
  .جيب أن تقتنع هيئة التحكيم، قبل إصدار قرارها النهائي، أن لالدعاء أساساً متيناً يف الواقع والقانون  -  ٢
  

  ٤١املادة 
  

ُتصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي يف غضون مخسة أشهر من التاريخ الذي يكتمل فيه إنشاؤها، ما مل جتد   
  .أن من الضروري متديد الفترة احملددة ملدة أقصاها مخسة أشهر أخرى

  
  ١٥املادة 

  
ويتضمن القرار . يهايقتصر القرار النهائي هليئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر األسباب اليت استند إل  

وألي عضو يف هيئة التحكيم أن يرفق بالقرار النهائي . أمساء األعضاء الذين شاركوا يف إصدار القرار النهائي وتارخيه
  .رأياً مستقالً أو خمالفاً



  

 
٤٨  

  
  ١٦املادة 

  
ف يتدخل يكون احلكم ملزماً ألطراف النزاع ويكون تفسري االتفاقية املقدم من احلكم أيضاً ملزماً ألي طر  

ويكون احلكم غري قابل . أعاله، بقدر اتصاله باملسائل اليت تدخل فيها هذا الطرف ١٠يف الدعوى مبوجب املادة 
  .لالستئناف ما مل تكن أطراف النزاع قد اتفقت مسبقاً على إجراء استئنايف

  
  ١٧املادة 

  
الة نشوء أي خالف بينها يتعلق بتفسري أعاله، يف ح ١٦ألي من األطراف امللزمة بالقرار النهائي وفقاً للمادة 

  .القرار النهائي أو طريقة تنفيذه، أن حييله إىل هيئة التحكيم اليت أصدرته
 
  

  إجراءات التوفيق :اجلزء الثاين
  

  :من االتفاقية على النحو التايل ١٨من املادة  ٦وتكون إجراءات التوفيق ألغراض الفقرة  
  

  ١املادة 
  
وتقوم . ، إىل األمانة كتابة١٨من املادة  ٦إنشاء جلنة للتوفيق تبعاً للفقرة  بشأنع طلباً يوجه أي طرف يف نزا  -  ١

  .األمانة بعدئذ بإبالغ مجيع األطراف يف االتفاقية بذلك
  
هؤالء األعضاء جمتمعني رئيساً  وَيختارتتألف جلنة التوفيق من ثالثة أعضاء يعني كل طرف معين عضواً،   -  ٢

  .الطرفان على خالف ذلك للجنة، ما مل يتفق
  

  ٢املادة 
  

يف حالة املنازعات بني أكثر من طرفني، تعني األطراف اليت هلا نفس املصلحة عضويتها يف اللجنة باالتفاق   
  .املشترك

  
  ٣املادة 

  
، ١إذا مل يقم الطرفان بأية تعيينات خالل شهرين من تاريخ تلقي األمانة الطلب الكتايب املشار إليه يف املادة   

  .قام األمني العام لألمم املتحدة، بناء على طلب من أحد الطرفني، بتعيينهم خالل شهرين آخرين
  



٤٩  

  ٤املادة 
  

األمني  يقومإذا مل يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خالل شهرين من تعيني العضو الثاين من أعضاء اللجنة،   
  . رئيس خالل فترة شهرين آخرينالعام لألمم املتحدة، بناء على طلب من أحد الطرفني، بتعيني

  
  ٥املادة 

  
  .تقرر جلنة التوفيق نظامها الداخلي، ما مل يتفق الطرفان يف النزاع على خالف ذلك  -  ١
  
  .يقع على الطرفني وعلى أعضاء اللجنة التزام حبماية سرية أية معلومات يتلقوهنا بسرية خالل إجراءات اللجنة  -  ٢
  

  ٦املادة 
  

  .ق قراراهتا بأغلبية أصوات أعضائهاتتخذ جلنة التوفي  
  

  ٧املادة 
  

شهراً من تاريخ إنشائها، ينظر فيه  ١٢تقدم جلنة التوفيق تقريراً يتضمن توصيات لتسوية النزاع يف غضون   
  .الطرفان حبسن نية

  
  ٨املادة 

  
  .يلت إليهاتبت اللجنة يف أي خالف يتعلق مبا إذا كان لدى جلنة التوفيق االختصاص للنظر يف مسألة أح  

  
  ٩املادة 

  
وحتتفظ اللجنة بسجل جبميع تكاليفها وتقدم . يتحمل طرفا النزاع تكاليف جلنة التوفيق حبصص يتفقان عليها  

 .بياناً هنائياً بذلك إىل الطرفني
  


