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وقــد تــم نـ ?ـ@ هــذا الكتيــب بغــرض العلــم بــه فحســب ،و Eيحــل محــل النــص D
اEصــ) ذي الحجيــة
ـ Mالعــام D
Eتفاقيــة روتــردام والتعديــLت المدخلــة عليهــا ،والمودعــة لــدى D
اEمـ 
لLمــم المتحــدة بوصفــه
الوديــع لLتفاقيــة.
وللحصول ع) مزيد من المعلومات ،يرجى اEتصال D


التالي:M
العنوانM
باEمانة  أحد
Rotterdam Convention Secretariat
)Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Fax: (+39 06) 57033224
E-mail: pic@fao.org
Rotterdam Convention Secretariat
)United Nations Environment Programme (UNEP
11-13, chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine
Geneva, Switzerland
Fax: (+41 22) 917 8098
E-mail: brs@brsmeas.org

www.pic.int

نقحت  2015

_ 2

اتفاقية روتردام

المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم ع) مواد كيميائية
ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة  التجارة الدولية
النص والمرفقات
نقحت  2015

مقدمة
لقــد أثــار نمــو إنتــاج المــواد الكيميائيــة وتجارتهــا بشــكل Eفــت للنظــر خــLل العقــود الثLثــة الماضيــة
انشــغال D
اEوســاط الشــعبية والرســمية عــ) حــد ســواء بشــأن المخاطــر المحتملــة الناشــئة عــن المــواد
k
الكيميائيــة ومبيــدات اEفــات الخطــرة .والبلــدان الـ iـ jتفتقــر إ hالبنيــة التحتيــة المناســبة لرصــد اســتgاد
معرضــة للـ ـmر عــ) وجــه الخصــوص.
المــواد الكيميائيــة واســتخدامها ّ
اEغذيــة والزراعــة D
اEمــم المتحــدة للبيئــة )اليونيــب( ومنظمــة D
وtع برنامــج D
?
لLمــم المتحــدة ،اســتجابة


لهــذه الشــواغل  ،اســتحداث وتعزيــز برامــج طوعيــة لتبــادل المعلومــات  منتصــف الثمانينيــات مــن
اEغذيــة والزراعــة D
ـا . zفأطلقــت منظمــة D
القــرن المـ 
لLمــم المتحــدة مدونــة الســلوك الدوليــة بشــأن توزيــع
D
k


واســتخدام مبيــدات اEفــات  عــام  ،1985وقــام برنامــج اEمــم المتحــدة للبيئــة  عــام  1987بوضــع
مبــادئ لنــدن التوجيهيــة لتبــادل المعلومــات بشــأن المــواد الكيميائيــة المتداولــة  التجــارة الدوليــة.
وبعــد ذلــك بقليــل ،اشـ iـgكت المنظمتــان  تقديــم إج ـراء الموافقــة المســبقة عــن علــم  عــام .1989
وقــد ســاعد هــذا الgنامــج ،الــذي اشـ iـgكت منظمــة D
اEغذيــة والزراعــة واليونيــب  تنفيــذه ،عــ) كفالــة

حصــول الحكومــات عــ) المعلومــات i
الــ jتحتاجهــا عــن المــواد الكيميائيــة الخطــرة مــن أجــل تقييــم
المخاطــر واتخــاذ ق ـرارات مســتنgة بالمعلومــات بشــأن الــواردات مــن المــواد الكيميائيــة.
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واعتمــد المســؤولون الذيــن حـ ـmوا قمــة ريــو لعــام  ،1992بعــد أن أدركــوا الحاجــة إ hضوابــط إلزاميــة،
الفصــل  19مــن جــدول أعمــال القــرن  21الــذي يدعــو إ hإتبــاع أداة ملزمــة قانونـاً بشــأن إجـراء الموافقــة
المســبقة عــن علــم بحلــول عــام  .2000وبنــاء عليــه ،أنــاط مجلــس منظمــة D
اEغذيــة والزراعــة ) عــام
ـ Mأن ?ي@عــا  المفاوضــات الـ iـ jأســفرت 
 (1994ومجلــس اليونيــب ) عــام  (1995رئيســيهما التنفيذيـ 
آذار/مــارس  1998عــن اســتكمال وضــع نــص اتفاقيــة تطبيــق إجـراء الموافقــة المســبقة عــن علــم عــ) مــواد
كيميائيــة ومبيــدات آفــات معينــة خطــرة متداولــة  التجــارة الدوليــة.
ـ Mالمفوضـ 
وقــد اعتمــدت اEتفاقيــة وفتحــت للتوقيــع عليهــا  مؤتمــر للمندوبـ 
ـ Mعقــد  روتــردام  10
ـبتم ،1998 gودخلــت حـ 
ـباط/فgاير .2004
ـ gالنفــاذ   24شـ

أيلول/سـ 
D


ـبتم/gأيلول  2004وأســفر عــن إضافــة  14مــادة كيميائيــة
وعقــد أول اجتمــاع لLط ـراف  اEتفاقيــة  سـ 
جديــدة إ hالمرفــق الثالــث )القـرار  (RC-1/3واعتمــاد المرفــق الســادس بشــأن التحكيــم والتوفيــق )القـرار
ـ gالنفــاذ  D
 .(RC-1/11وقــد دخلــت التعديــLت عــ) المرفــق الثالــث حـ 
اEول مــن فgاير/شــباط ،2005
فيمــا عــدا حــذف المدخــLت الموجــودة بشــأن تركيبــات مونوكروتوفــوس والباراثيــون شــديدة الخطــورة
ـ gالنفــاذ  D
اEول مــن يناير/كانــون الثـ 
الـ iـ jدخلــت حـ 
ـا  .2006ودخــل المرفــق الســادس ،بالصيغــة الـ iـj
D



أبلغهــا الوديــع إ hجميــع اEطـراف ،حــ gالنفــاذ   11يناير/كانــون الثــا  2006طبقـاً للفقــرة  3مــن المــادة
 22مــن اEتفاقيــة.
أكتوبر/ت@يــن D
وعقــد المؤتمــر الرابــع D
?
اEول  2008وأفـ ـ إ hإضافــة مــادة كيمائيــة
لLطـراف خــLل شــهر
ُ
واحــدة )جميــع ثـ ?
ـ Lبوتيــل القصديــر( إ hالمرفــق الثالــث )القـرار  .(RC-5/5وقــد دخــل هــذا التعديــل 
ـ gالنفــاذ  D
المرفــق الثالــث حـ 
اEول مــن فgاير/شــباط .2009
وعقــد المؤتمــر الخامــس D
لLط ـراف خــLل شــهر يونيو/حزي ـران  2011وأفـ ـ إ hإضافــة  3مــواد كيمائيــة
ُ
اEديــكارب و D
)اEEكلــورD ,
D
اEندوســلقان( إ hالمرفــق الثالــث )القــرارات  RC-5/4, RC-5/3و  .( RC-5/5وقــد
أكتوبر/ت@يــن D
دخــل هــذا التعديــل  المرفــق الثالــث حـ 
?
ـ gالنفــاذ  الرابــع و ?
اEول .2011
الع@يــن مــن
D
D

اEيـ ?ـD g
الثنا
وعقــد المؤتمــر الســادس لLطـراف  ابريل-مايــو  2013و أفـ ـ ا hاضافــة اEزنينفــوس ميثــل ,
D
الفينيــل الثمـ 
?
اEيــ gالثنــا الفينيــل الخمــا الـ ـgوم التجــاري و حمــض الســلفونيك
ـا الـ ـgوم التجــاري ,
البgفلوركتـ 
ـا ســلفونات البgفلوركتــان ،ســلفوناميدات البgفلوركتــان وســلفونيLت البgفلوركتــان ا hالمرفــق


الثالــث ( القـرارات  RC-6/6, RC-6/5, RC-6/4و  (RC-6/7و قــد دخلــت هــذه التعديــLت حــ gالنفــاذ  13
D D

ـا الفينيــل الثمـ 
اEيـ ?ـ gالثنـ D
ـا
اغســطس EE 2013زنينفــوس ميثــل و  10أغســطس  2013للمــواد التاليــة  :
ـا الفينيــل الخمــا الـ ـgوم التجــاري و حمــض الســلفونيك البgفلوركتـ 
اEيـ ?ـ gالثنـ D
ـا
الـ ـgوم التجــاري ,
ســلفونات البgفلوركتــان ،ســلفوناميدات البgفلوركتــان وســلفونيLت البgفلوركتــان
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وعقــد المؤتمــر الســابع D

وأفــ إ hإضافــة مــادة كيمائيــة واحــدة
لLطــراف خــLل شــهر مايــو 2015
ُ
)ميثاميدوفــوس( إ hالمرفــق الثالــث )القـرار  .( RC-7/4 ,وقــد دخــل هــذا التعديــل  المرفــق الثالــث حـ 
ـg

ـبتم.2015 g
النفــاذ  الخامــس عـ ?ـ@ مــن سـ 
وتضطلــع منظمــة D
اEغذيــة والزراعــة واليونيــب مع ـاً بوظائــف أمانــة اتفاقيــة روتــردام .وإذا مــا رغبتــم 
اi Eنgنــت:
اEطــLع عــ) معلومــات إضافيــة عــن اتفاقيــة روتــردام ،يرجــى الرجــوع إ hالموقــع التــا hعــ) 
.www.pic.int
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اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم
ع) مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة
خطرة متداولة  ., -التجارة الدولية
إن 7
ا1طراف  ., -هذه ا1تفاقية،
إدراكاً منهــا للتأثــ gالضــار عــ) صحــة البـ ?ـ@ والبيئــة مــن ج ـراء مــواد كيميائيــة ومبيــدات آفــات معينــة
خطــرة متداولــة  التجــارة الدوليــة،
وإذ تشــ gإD h
اEحــكام ذات الصلــة مــن إعــLن ريــو بشــأن البيئــة والتنميــة ،والفصــل  19مــن جــدول أعمــال


”اEدارة الســليمة بيئيـاً للمــواد الكيميائيــة الســمية ،بمــا  ذلــك منــع اEتجــار الــدوh
القــرن  21المعــ jبـــ 
غــ gالمـ ?ـ@وع بالمنتجــات الســمية والخطــرة“،
اEمــم المتحــدة للبيئــة ومنظمــة D
وإذ تضــع  اعتبارهــا العمــل الــذي قــام بــه برنامــج D
اEمــم المتحــدة
D

المبــ  Mمبــادئ لنــدن
لLغذيــة والزراعــة  تطبيــق إجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم عــ) النحــو

التوجيهيــة المعدلــة لتبــادل المعلومــات عــن المــواد الكيميائيــة المتداولــة  التجــارة الدوليــة )المشــار إليهــا
فيمــا بعــد بـــ ”مبــادئ لنــدن التوجيهيــة المعدلــة“( الصــادرة عــن برنامــج D
اEمــم المتحــدة للبيئــة ومدونــة
اEفــات الصـــادرة عـــن منظمــة D
قواعــد الســلوك الدوليــة لتوزيــع واســتخدام مبيــدات k
اEمــم المتحــدة
D
لLغذيــة والزراعــة )المشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ ”مدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة“(،
وإذ تضــع  اعتبارهــا الظــروف والمتطلبــات الخاصــة للبلــدان الناميــة والبلــدان i
الــ jتمــر اقتصاداتهــا
بمرحلــة انتقــال وعــ) وجــه التحديــد الحاجــة إ hتعزيــز طاقاتهــا وقدراتهــا الوطنيــة Eدارة المــواد الكيميائية
ـD M
بمــا  ذلــك نقــل التكنولوجيــا وتوفــ gالمســاعدة الماليــة والتقنيــة وتشــجيع التعــاون فيمــا بـ 
اEطـراف،
وإذ تLحظ اEحتياجات المحددة لبعض البلدان من المعلومات عن عمليات العبور،
وإذ تــدرك ¤ورة i
الgويــج للممارســات الجيــدة Eدارة المــواد الكيميائيــة  جميــع البلــدان مــع وضــع اعتبــار

لجملــة أمــور مــن بينهــا المعايــ gالطوعيــة المنصــوص عليهــا  مدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة ومدونــة
اEخLقيــات الصــادرة عــن برنامــج D
D
اEمــم المتحــدة للبيئــة بشــأن اEتجــار الــدو  hالمــواد الكيميائيــة،
ورغبــة منهــا  ضمــان تغليــف المــواد الكيميائيــة الخطــرة الـ iـ jتصــدر عــن أقاليمهــا ،ووضــع بطاقــات
العبــوة عليهــا بطريقــة تكفــل الحمايــة الكافيــة لصحــة البـ ?ـ@ والبيئــة تمشــياً مــع مبــادئ لنــدن التوجيهيــة
المعدلــة ومدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة،
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وإذ تدرك ¤ورة أن تكون السياسات التجارية والبيئية متداعمة بغية تحقيق التنمية المستدامة،
إذ تؤكــد أنــه  Eيوجــد  هــذه اEتفاقيــة مــا يفــ@ عــ) أنــه ينطــوي بــأي طريقــة مــن الطــرق عــ) أن تغيــg
 حقــوق  i
والgامــات أي طــرف بموجــب أي اتفــاق دو hســار يطبــق عــ) المــواد الكيميائيــة  التجــارة
الدوليــة أو عــ) الحمايــة البيئيــة،
وإذ تعي أن ال@د الوارد أعLه  Eيقصد به خلق تفاضل 
ب Mهذه اEتفاقية واتفاقات دولية أخرى،

ـتهلك Mوالعمــال والبيئــة مــن التأثــgات
وتصميمـاً منهــا عــ) حمايــة صحــة البـ ?ـ@ بمــا  ذلــك صحــة المسـ
الضــارة المحتملــة مــن جـراء مــواد كيميائيــة ومبيــدات آفــات معينــة خطــرة متداولــة  التجــارة الدوليــة،

ي):
اتفقت ع) ما ,
المادة 1
الهدف
ـD M
الهــدف مــن هــذه اEتفاقيــة هــو تشــجيع المشــاركة  المســؤولية 
و الجهــود التعاونيــة فيمــا بـ 
اEطـراف
D

 اEتجــار الــدو hبمــواد كيميائيــة خطــرة معينــة بغيــة حمايــة صحــة البـ ?ـ@ والبيئــة مــن ا¤Eار المحتملــة،
والمســاهمة  اســتخدامها اســتخداماً ســليماً بيئيــاً ،وذلــك بتيســ gتبــادل المعلومــات عــن خواصهــا
وباEعــداد لعمليــة صنــع القــرارات الوطنيــة بشــأن وارداتهــا وصادراتهــا وبتعميــم هــذه القــرارات عــ)

D
اEط ـراف.

المادة 2
التعاريف
EDغراض هذه اEتفاقية ،
يع:j
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)أ(

مصطلــح ”مــادة كيميائيــة“ أي مــادة كيميائيــة ســواء كانــت  حــد ذاتهــا أو  خليــط أو
مسـ 
ـتح ،mوســواء كانــت مصنوعــة أو تــم الحصــول عليهــا مــن الطبيعــة ولكنهــا  Eتحتــوي
k

عــ) أي كائــن حــي .وتشــمل الفئــات التاليــة :مبيــدات اEفــات )بمــا  ذلــك تركيبــات
مبيــدات k
اEفــات شــديدة الخطــورة( i
والgكيبــات الصناعيــة؛

)ب(

مصطلــح ”مــادة كيميائيــة محظــورة“ أي مــادة كيميائيــة حظــرت جميــع اســتعماEتها  فئــة
اســتخدام أو أكـ ?ـ ،gبموجــب إجـراء تنظيمــي نهـ D
ـا بغــرض حمايــة صحــة البـ ?ـ@ أو البيئــة.
D

وتشــمل المــواد الكيميائيــة الـ iـ jتــم رفــض الموافقــة عليهــا  اســتخدام المــرة اEو hأو

ســحبتها جهــة صناعيــة مــن الســوق المحليــة أو ســحبت مــن النظــر فيهــا مــرة أخــرى 
اEج ـراء قــد اتخــذ
عمليــة الموافقــة المحليــة وحيثمــا يوجــد دليــل واضــح عــ) أن ذلــك 
لحمايــة صحــة البـ ?ـ@ أو البيئــة،
)ج(

ﻣﺼﻄﻠــﺢ ”ﻣــﺎدة يكميائيــة مقيــدة بشــدة“ أي ماديــة كيميائيــة تحظــر جميــع اســتعماEتها
تقريب ـاً  فئــة اســتخدام واحــدة أو أكـ ?ـ ،gبموجــب إج ـراء تنظيمــي نهـ D
ـا بغيــة حمايــة
صحــة البـ ?ـ@ أو البيئــة .ولكــن تظــل لهــا اســتخدامات محــددة معينــة ﻣﺴــﻤﻮح ﺑﻬــﺎ .وﺗﺸــﻤﻞ
أي ﻣــﺎدة ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴــﺔ ﺗــﻢ رﻓــﺾ اﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﻋــﲆ ﺟﻤﻴــﻊ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎً أو ﺳــﺤﺒﺘﻬﺎ ﺟﻬــﺔ
ﺻﻨﺎﻋﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻮق اﳌﺤﻠﻴــﺔ أو ﺳــﺤﺒﺖ ﻣــﻦ اﻟﻨﻈــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣــﺮة أﺧــﺮى ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﳌﻮاﻓﻘــﺔ
اﳌﺤﻠﻴــﺔ وﺣﻴﺜــام ﻳﻮﺟــﺪ دﻟﻴــﻞ واﺿــﺢ ﻋــﲆ أن ذﻟــﻚ اﻹﺟـﺮاء ﻗــﺪ اﺗﺨــﺬ ﻟﺤامﻳــﺔ ﺻﺤــﺔ اﻟﺒــﴩ أو
اﻟﺒﻴﺌــﺔ،

)د(

”تركيبــات مبيــدات آفــات شــديدة الخطــورة“ أي مــادة كيميائيــة مركبــة Eســتعمالها  إبــادة
k
اEفــات تنتــج عنهــا آثــار صحيــة أو بيئيــة حــادة تحــت ظــروف اســتخدامها ،تُLحــظ خــLل
i
فــgة زمنيــة قصــgة بعــد التعــرض لهــا مــرة واحــدة أو عــدة م ـرات؛

)ﻫ(

”إجــراء تنظيمــي D
نهــا“ أي إجــراء يتخــذه طــرف و Eيتطلــب إجــراءات تنظيميــة Eحقــة،
ويكــون الغــرض منــه حظــر مــادة كيميائيــة معينــة أو تقييدهــا بشــدة،

)و(

مصطلحــا ”التصديــر“ و ”اEســتgاد“ كل حســب مدلولــه ،نقــل مــادة كيميائيــة مــن طــرف إh
آخــر ،فيمــا عــدا عمليــات المــرور العابــر البحتــة؛

)ز(

”الطــرف“ دولــة أو منظمــة إقليميــة للتكامــل اEقتصــادي ارتضــت التقيــد بهــذه اEتفاقيــة
وتــ@ي عليهــا أحــكام اEتفاقيــة؛

)ح(

”منظمــة إقليميــة للتكامــل اEقتصــادي“ منظمــة تتألــف مــن دول ذات ســيادة  إقليــم
ـ Mنقلــت إليهــا دولهــا D
معـ 
اEعضــاء اEختصــاص  المســائل الـ iـ jتحكمهــا هــذه اEتفاقيــة،
D
والمخــول لهــا حســب اEصــول وطبقـاً لنظامهــا الداخــ) التوقيــع عــ) هــذه اEتفاقيــة أو
التصديــق عليهــا أو قبولهــا ،أو اعتمادهــا ،أو اEنضمــام إليهــا؛

)ط(

”ﻟﺠﻨﺔ اﺳﺘﻌﺮاض اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ“ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة  6ﻣﻦ اﳌﺎدة .18
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المادة 3
نطاق ا1تفاقية
-1

-2
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ت@ي هذه اEتفاقية ع) ما ي):
)أ(

المواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة بشدة؛ و

)ب(

تركيبات مبيدات k
اEفات شديدة الخطورة.

 Eت@ي هذه اEتفاقية ع) ما ي):
)أ(

العقاق gالمخدرة والمؤثرة ع) العقل؛

)ب(

المواد المشعة؛

)ج(

النفايات؛

)د(

D
اEسلحة الكيميائية؛

)ﻫ(


المستحmات الصيدEنية ،بما  ذلك العقاق gالطبية ?
الب@ية والبيطرية؛

)و(

المواد الكيميائية المستخدمة كمضافات D
لLغذية؛

)ز(

D
اEغذية؛

)ح(

المــواد الكيميائيــة المســتوردة بكميــات  Eيحتمــل أن تؤثــر عــ) الصحــة ?
الب@يــة أو البيئــة،
?tيطــة أن تكــون قــد اســتوردت:
‘’1

EDغراض البحث أو التحليل؛ أو

‘’2

بواســطة فــرد Eســتخدامه أو اســتخدامها الشــخ بكميــات معقولــة لذلــك
اEســتخدام .

المادة 4
السلطات الوطنية المعينة
-1

يعــ Mكل طــرف ســلطة وطنيــة أو ?

أكــ gيخــول لهــا العمــل نيابــة عــن ذلــك الطــرف  تأديــة

اEداريــة المطلوبــة بمقتــ هــذه اEتفاقيــة.
الوظائــف 

-2

يســعى كل طــرف لضمــان أن يكــون لــدى الســلطة أو الســلطات الوطنيــة المعينــة التابعــة لــه
المــوارد الكافيــة لLضطــLع بالمهــام الموكلــة إليهــا بصــورة فعالــة.

-3

يخطــر كل طــرف D
اEمانــة  ،موعــد  Eيتجــاوز موعــد بــدء tيــان هــذه اEتفاقيــة عليــه ،باســم
D
وعنــوان الســلطة أو الســلطات الوطنيــة المعينــة التابعــة لــه .وعــ) كل طــرف أيضـاً إخطــار اEمانــة
فــوراً بــأي تغيــgات  اســم وعنــوان تلــك الســلطة أو الســلطات.

-4

D
D
باEخطارات i
ال jتتلقاها بموجب الفقرة .3
تقوم اEمانة فوراً بإبLغ اEطراف 

المادة 5
إجراءات بشأن المواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة بشدة
-1

D
اEجـراء .وينبغــي إصــدار
عــل كل طــرف يعتمــد إجـراء تنظيميـاً نهائيـاً أن يخطــر اEمانــة كتابــة بهــذا 
D
اEخطــار  أقــرب وقــت ممكــن عــ) أ Eيتجــاوز ذلــك بأيــة حــال مــن اEحــوال تسـ 
ـع Mيومـاً
هــذا 
D
اEجــراء التنظيمــي النهــا ،وينبغــي أن يتضمــن المعلومــات المطلوبــة
مــن تاريــخ بــدء tيــان 
بمقتـ ـ المرفــق D
اEول ،إذا كانــت متاحــة.

-2

عــ) كل طــرف أن يخطــر D
اEمانــة ،مــن تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه اEتفاقيــة بالنســبة لــه ،كتابــة
باEجــراءات التنظيميــة النهائيــة الســارية حينئــذ ،غــ gأن أي طــرف قــدم إخطــارات بإجــراءات

تنظيميــة نهائيــة بمقتـ ـ مبــادئ لنــدن التوجيهيــة المعدلــة أو مدونــة قواعــد الســلوك الدوليــةE ،
اEخطــارات مــن جديــد.
يلزمــه تقديــم تلــك 

-3

تقــوم D
اEمانــة  أقــرب فرصــة ممكنــة ،عــ) أ Eيتجــاوز ذلــك عــ) أيــة حــال ســتة أشــهر عقــب
تســلم أي إخطــار وفقــاً للفقر 
اEخطــار يتضمــن المعلومــات
تــ 1 Mو ،2بالتحقــق ممــا إذا كان 
D
D
اEخطــار يتضمــن المعلومــات المطلوبــة ،ترســل اEمانــة
المطلوبــة بمقتـ ـ المرفــق اEول .فــإذا كان 
D

اEخطــار المعلومــات
 الحــال إ hجميــع اEطـراف ملخصـاً بالمعلومــات الــواردة .وإذا لــم يتضمــن 
D
المطلوبــة تخطــر اEمانــة الطــرف المخطــر تبع ـاً لذلــك.
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-4

اEمانــة ،كل ســتة أشــهر ،إD h
ترســل D
اEطـراف موجـزاً بالمعلومــات الــواردة تبعـاً للفقرتـ 
ـ 1 Mو 2بمــا 
باEخطــارات الـ iـ E jتتضمــن جميــع المعلومــات الـ iـ jيتطلبهــا المرفــق
ذلــك المعلومــات المتعلقــة 
D
اEول.

-5

اEمانــة إخطــار ًا واحــد ًا عــ) D
عندمــا تتســلم D
ـ Mمختلفـ 
اEقــل مــن إقليمـ 
ـ Mمــن أقاليــم الموافقــة
المســبقة عــن علــم بشــأن مــادة كيميائيــة معينــة تحققــت مــن أنهــا مســتوفية لـ ?ـ@وط المرفــق
D
اEول ،فعليهــا إرســاله إ hلجنــة اســتعراض المــواد الكيميائيــة .وســيتم تعريــف أقاليــم الموافقــة
D
D
k


المســبقة عــن علــم  مقــرر يتــم اعتمــاده بتوافــق اEراء  اEجتمــاع اEول لمؤتمــر اEطــراف.

-6


اEخطــارات وتــوz
تســتعرض لجنــة اســتعراض المــواد الكيميائيــة المعلومــات المقدمــة  هــذه 
مؤتمــر D
اEط ـراف ،وفق ـاً للمعايــ gالمبينــة  المرفــق الثـ 
ـا ،فيمــا إذا كان ينبغــي إخضــاع المــادة

الكيميائيــة المعنيــة Eجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم وإدراجهــا  المرفــق الثالــث تبع ـاً لذلــك.

المادة 6
اءات الخاصة OبPكيبات مبيدات N
ا1فات شديدة الخطورة
ا1جر
R
-1

يجــوز EDي طــرف يكــون بلــداً ناميـاً أو بلــداً يمــر اقتصــاده بمرحلــة انتقــال تصادفــه مشــاكل بســبب
تركيبــة مبيــد آفــات شــديدة الخطــورة  ظــروف اســتخدامها  أراضيــه ،أن يقـ iـgح عــ) D
اEمانــة،
الgكيبــة لمبيــد k
إدراج تلــك i
اEفــات شــديدة الخطــورة  المرفــق الثالــث .ويجــوز للطــرف عنــد وضــع
D
مقـ iـgح أن يســتفيد مــن الدرايــة الفنيــة Eي مصــدر مختــص .ويشــتمل المقـ iـgح عــ) المعلومــات
الـ iـ jيقتضيهــا الجــزء  1مــن المرفــق الرابــع.

-2

تقــوم D
اEمانــة  ،أقــرب وقــت ممكــن ،عــ) أ Eيتجــاوز ذلــك ســتة أشــهر عــ) أيــة حــال بعــد
i
i
تســلم أي مقــgح بموجــب الفقــرة  ،1بالتحقــق ممــا إذا كان المقــgح يحتــوي عــ) المعلومــات
الـ iـ jيقتضيهــا الجــزء  1مــن المرفــق الرابــع .فــإذا كان المقـ iـgح يشــتمل عــ) المعلومــات المطلوبــة،
اEمانــة فــوراً بإرســال موجــز بالمعلومــات المتلقــاة إ hجميــع D
فتقــوم D
اEطــراف .وإذا لــم يكــن
i
i
المقــgح مشــتم ً Lعــ) المعلومــات المطلوبــة فإنهــا تبلــغ الطــرف المقــgح بذلــك.

-3

D
اEضافيــة المبينــة  الجــزء  2مــن المرفــق الرابــع المتعلقــة
تقــوم اEمانــة بجمــع المعلومــات 
i
المقgحــات المرســلة بموجــب الفقــرة .2

-4

عندمــا يتــم اســتيفاء اشـ iـgاطات الفقرتـ 
ـ 2 Mو 3أعــLه فيمــا يتعلــق iبgكيبــة مبيــد آفــات معينــة
شــديدة الخطــورة ،فتقــوم D
اEمانــة بإرســال المقـ iـgح والمعلومــات ذات الصلــة إ hلجنــة اســتعراض
المــواد الكيميائيــة.
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-5

i
المقــgح والمعلومــات
تســتعرض لجنــة اســتعراض المــواد الكيميائيــة المعلومــات المقدمــة 
اEضافيــة الـ iـ jتــم جمعهــا ،ووفق ـاً للمعايــ gالمحــددة  الجــزء  3مــن المرفــق الرابــع ،تــوz

الgكيبــة المعنيــة لمبيــد k
مؤتمــر D
اEط ـراف بمــا إذا كان ينبغــي إخضــاع i
اEفــات شــديدة الخطــورة،
Eجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم وإدراجهــا تبعــاً لذلــك  المرفــق الثالــث.

المادة 7
إدراج المواد الكيميائية بالمرفق الثالث
-1

بالنســبة لــكل مــادة كيميائيــة قــررت لجنــة اســتعراض المــواد الكيميائيــة التوصيــة بإدراجهــا 
المرفــق الثالــث ،تقــوم اللجنــة بإعــداد مـ ?ـ@وع وثيقــة توجيــه ق ـرارات .ويجــب أن تعتمــد وثيقــة
أد ،عــ) المعلومــات الــواردة  المرفــق D
توجيــه صنــع القـرارات ،كحــد 
اEول أو حســب الحالــة ،

المرفــق الرابــع ،وتتضمــن معلومــات عــن اســتخدامات المــادة الكيميائيــة  فئــة خــLف الفئــة الـ iـj
اEج ـراء التنظيمــي النهـ D
ـا.
ينطبــق عليهــا 
تحــال التوصيــة المشــار إليهــا  الفقــرة  1مشــفوعة ?
بمــ@وع وثيقــة توجيــه صنــع القــرارات
اEطــراف .ويقــرر مؤتمــر D
المتعلقــة بهــا إ hمؤتمــر D
اEطــراف مــا إذا كان ينبغــي إخضــاع المــادة

الكيميائيــة Eج ـراء الموافقــة المســبقة عــن علــم وإدراج المــادة الكيميائيــة تبع ـاً لذلــك  المرفــق
الثالــث والموافقــة عــ) ?
مــ@وع وثيقــة توجيــه القــرارات.

-3

ـ Mيتخــذ ق ـرار بــإدراج مــادة كيميائيــة  المرفــق الثالــث وتتــم موافقــة مؤتمــر D
حـ 
اEط ـراف عــ)
D
وثيقــة توجيــه صنــع القـرارات ذات الصلــة ،تقــوم اEمانــة عــ) الفــور بتعميــم هــذه المعلومــات
عــ) جميــع D
اEط ـراف.

-2

المادة 8الكيميائية -
ا1جراء الطوعي
إطار
.
المواد
R
,

D


اEج ـراء
بالنســبة Eي مــادة كيميائيــة خــLف المــواد الكيميائيــة المدرجــة  المرفــق الثالــث المشــمولة  
اEطـراف ،يقــرر مؤتمــر D
الطوعــي للموافقــة المســبقة عــن علــم قبــل تاريــخ أول اجتمــاع لمؤتمــر D
اEطـراف 
ذلــك اEجتمــاع إدراج المــادة الكيميائيــة  المرفــق الثالــث ?tيطــة اســتيفائها لجميــع ?tوط إدراج المــادة
 قائمــة بذلــك المرفــق.

_ 13

المادة 9
حذف المواد الكيميائية من المرفق الثالث
-1

إذا قــدم طــرف إD h
اEمانــة معلومــات لــم تكــن متاحــة عنــد صــدور ق ـرار إدراج مــادة كيميائيــة
معينــة بالمرفــق الثالــث تبـ 
ـ Mأنــه ربمــا لــم يعــد هنــاك مــا يـ ـgر إدراجهــا وفقـاً للمعايــ gذات الصلة
D
D

الــواردة  المرفــق الثـ 
ـا أو ،كيفمــا يكــون اEمــر  ،المرفــق الرابــع ،فتقــوم اEمانــة بإرســال تلــك
المعلومــات إ hلجنــة اســتعراض المــواد الكيميائيــة.

-2

تســتعرض لجنــة اســتعراض المــواد الكيميائيــة المعلومــات الــواردة بموجــب الفقــرة  .1وبالنســبة
لــكل مــادة كيميائيــة تقــرر لجنــة اســتعراض المــواد الكيميائيــة ،طبقــاً للمعايــ gذات الصلــة 
المرفــق الثـ 
ـا أو حســب الحالــة  ،المرفــق الرابــع ،التوصيــة بإزالتهــا مــن المرفــق الثالــث ،عــ)
D
اEمانــة أن تعــد ?
مــ@وع وثيقــة منقحــة لتوجيــه صنــع القــرارات.

-3

وترســل التوصيــة المشــار إليهــا  الفقــرة  2إ hمؤتمــر D
اEط ـراف مشــفوعة بوثيقــة منقحــة لتوجيــه
صنــع الق ـرارات .ويقــرر مؤتمــر D
اEط ـراف مــا إذا كان ينبغــي حــذف المــادة الكيميائيــة مــن المرفــق
الثالــث ومــا إذا كان ســيوافق عــ) الوثيقــة المنقحــة لتوجيــه صنــع الق ـرارات.

-4

عندمــا يتقــرر حــذف مــادة كيميائيــة معينــة مــن المرفــق الثالــث وتعتمــد الوثيقــة المنقحــة لتوجيــه
اEمانــة هــذه المعلومــات عــ) الفــور عــ) جميــع D
صنــع الق ـرارات بشــأنها ،تعمــم D
اEط ـراف.

المادة 10
-O
ا1لPامات بالنسبة لواردات المواد الكيميائية المدرجة  ., -المرفق الثالث
-1

عــ) كل طــرف أن ينفــذ ،تدابــ? gت@يعيــة أو إداريــة مناســبة لضمــان إصــدار القـرارات  الوقــت
المناســب فيمــا يتعلــق باســتgاد المــواد الكيميائيــة المدرجــة  المرفــق الثالــث.

-2

عــ) كل طــرف أن يرســل إD h
اEمانــة  ،أtع وقــت ممكــن ،وعــ) أ Eيتجــاوز ذلــك تســعة أشــهر

مــن تاريــخ إرســال وثيقــة توجيــه صنــع القــرارات المشــار إليهــا  الفقــرة  3مــن المــادة  ،7رداً
بشــأن وارداتــه  المســتقبل مــن المــادة الكيميائيــة المعنيــة .فــإذا عــدل أي طــرف رده هــذا ،فعليــه
تقديــم الــرد المنقــح  الحــال إD h
اEمانــة.

-3

عــ) D
اEمانــة ،بانتهــاء الفـ iـgة الزمنيــة المذكــورة  الفقــرة  ،2أن توجــه فــوراً للطــرف الــذي لــم
يقــدم هــذا الــرد ،طلب ـاً كتابي ـاً بتقديــم الــرد .فــإذا لــم يتمكــن الطــرف مــن تقديــم الــرد فعــ)
اEمانــة ،مــا كان مناســباً ،مســاعدته  تقديــم رده خــLل الفـ iـgة الزمنيــة المحــددة  الجملــة D
D
اEخــgة
مــن الفقــرة  2مــن المــادة .11
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-4

يتألف الرد  إطار الفقرة  2من واحد مما ي):
)أ(

)ب(

قرار D
اEدارية ،
نها ،وفقاً للتداب? g
يق بما ي):
الت@يعية أو 
‘’1

الموافقة ع) اEستgاد؛

‘’2

عدم الموافقة ع) اEستgاد؛ أو

‘’3

الموافقة ع) اEستgاد ?ب@وط محددة؛ أو

رد مؤقت ،قد يتضمن:
‘’1

ق ـراراً مؤقت ـاً بالموافقــة عــ) اEســتgاد بـ ?ـ@وط محــددة أو بــدون ?tوط محــددة،
أو بعــدم الموافقــة عــ) اEســتgاد خــLل i
الفــgة المؤقتــة؛

‘’2

بياناً يوضح أنه يجري النظر حثيثاً  اتخاذ قرار D
نها؛

‘’3

D
اEجــراء
طلــب معلومــات إضافيــة مــن اEمانــة أو مــن الطــرف الــذي أبلــغ عــن 
D
النهــا؛
التنظيمــي

‘’4

طلباً إD h
اEمانة للمساعدة  تقييم المادة الكيميائية.

-5

ينبغــي أن ينطبــق أي رد يــرد تحــت )أ( أو )ب( مــن الفقــرة  4عــ) الفئــة أو الفئــات المحــددة للمــادة
الكيميائيــة بالمرفــق الثالــث.

-6

D
النهــا مصحوبــاً بوصــف EDي تدابــ? gت@يعيــة أو إداريــة اســتند إليهــا
يجــب أن يكــون القــرار
القــرار.

-7

عــ) كل طــرف ،أن يوفــر D
لLمانــة  ،موعــد  Eيتجــاوز تاريــخ بــدء tيــان هــذه اEتفاقيــة بالنســبة

لــه ،ردوده فيمــا يتعلــق بــكل مــادة كيميائيــة مدرجــة  المرفــق الثالــث .و Eيطلــب مــن أي طــرف


بمقتــ المدونــة الدوليــة
بمقتــ مبــادئ لنــدن التوجيهيــة المعدلــة أو
قــدم هــذه الــردود
لقواعــد الســلوك أن يقــدم تلــك الــردود مــرة أخــرى.

-8

ـ Mالواقعـ 
عــ) كل طــرف توفــ gردوده تبعـاً لهــذه المــادة لجميــع المعنيـ 
ـ Mتحــت وEيتــه القضائيــة
وفق ـاً للتدابــ? g
اEداريــة الخاصــة بــه.
الت@يعيــة أو 
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-9

تــ 2 Mو 4أعــLه والفقــرة ’ ’2مــن المــادة  ،11قــراراً 
عــ) كل طــرف يتخــذ ،بموجــب الفقر 
يقــ
?
بعــدم الموافقــة عــ) اســتgاد أي مــادة كيميائيــة أو بالموافقــة عــ) اســتgادها فقــط بــ@وط
محــددة ،أن يحظــر  نفــس الوقــت ،إن لــم يكــن قــد فعــل ذلــك ســلفاً ،أو أن يخضــع لنفــس
?
الــ@وط:
)أ(

استgاد المادة الكيميائية من أي مصدر؛ و

)ب(

إنتاج المادة الكيميائية محلياً لLستخدام المح) .

اEمانــة ،إبــLغ D
 - 10عــ) D
اEط ـراف ،كل ســتة أشــهر ،بالــردود الــواردة إليهــا .وينبغــي أن تتضمــن هــذه
المعلومــات وصفـاً للتدابــ? g
اEداريــة الـ iـ jاتخــذت عــ) أساســها القـرارات ،إذا كانــت
الت@يعيــة أو 
D
متوافــرة .وعــ) D
اEمانــة ،فض ـ ً Lعــن ذلــك ،إبــLغ اEط ـراف بــأي حالــة مــن حــاEت عــدم إرســال
الــردود.

المادة
امات7 11
-O
ا1طراف بالنسبة لصادرات المواد الكيميائية المدرجة  ., -المرفق الثالث
الP
-1

_ 16

i
يلgم كل طرف مصدر:

)أ(


المعنيــ  Mنطــاق وEيتــه
بتنفيــذ تدابــ? gت@يعيــة أو إداريــة مناســبة لتبليــغ أولئــك
القضائيــة بالــردود الــواردة مــن D

بمقتــ الفقــرة  10مــن المــادة 10؛
اEمانــة

)ب(

باتخــاذ تدابــ? gت@يعيــة أو إداريــة مناســبة لضمــان امتثــال المصدريــن  نطــاق وEيتــه
القضائيــة بالمقــررات الــواردة  كل رد مــن تلــك الــردود  موعــد أقصــاه ســتة أشــهر مــن
اEمانــة إD h
تاريــخ أول تبليــغ بالــرد توجهــه D
اEط ـراف بمقتـ ـ الفقــرة  10مــن المــادة 10؛

)ج(

بتقديم المشورة والمساعدة إD h
اEطراف المستوردة بناء ع) طلب ،وحسبما يتناسب:
’’1

للحصــول عــ) المزيــد مــن المعلومــات لمســاعدة تلــك D
اEطــراف عــ) اتخــاذ
إجــراءات بموجــب الفقــرة  4مــن المــادة  10والفقــرة ) 2ج( أدنــاه؛ و

’’2

لتعزيــز قدراتهــا وطاقاتهــا عــ) إدارة المــواد الكيميائيــة بطريقــة ســليمة خــLل دورة
وجودهــا.

-2

عــ) أي طــرف أن يضمــن عــدم تصديــر أي مــادة كيميائيــة مدرجــة  المرفــق الثالــث مــن إقليمــه
إ hأي طــرف مســتورد يكــون لظــروف اســتثنائية لــم يرســل رداً أو أرســل رداً مؤقتـاً  Eيحتــوي عــ)
ق ـرار مؤقــت مــا لــم:
)أ(

تكن مادة كيميائية مسجلة ،وقت اEستgاد ،كمادة كيميائية ،لدى الطرف المستورد؛ أو

)ب(

تكــن مــادة كيميائيــة يوجــد بالدليــل أنــه ســبق اســتخدامها أو اســتgادها  إقليــم الطــرف
المســتورد ،ولــم يتخــذ بشــأنها أي إجــراء تنظيمــي يُحظــر اســتخدامها؛ أو

المصــدر مــن خــLل ســلطة وطنيــة معينــة  الطــرف
)ج( يكــن قــد تــم التمــاس وتلقــي
°
المســتورد ،موافقــة ¤يحــة باEســتgاد .وعــ) الطــرف المســتورد أن يــرد عــ) طلــب كهــذا
ســت Mيومــاً ويخطــر D

اEمانــة فــوراً بقــراره.
 غضــون
الgامــات D
تــ@ي  i
اEطـراف المصــدرة بموجــب هــذه الفقــرة بعــد انقضــاء فـ iـgة ســتة أشــهر مــن تاريــخ أول
D
D


تبليــغ وجهتــه اEمانــة إ hاEطـراف ،بمقتــ الفقــرة  10مــن المــادة  ،10ينــص عــ) عــدم تمكــ Mأي طــرف
مــن إرســال أي رد أو عــن إرســاله رداً مؤقتـاً  Eيتضمــن قـراراً مؤقتـاً ،ويســتمر ال@يــان لمــدة ســنة واحــدة.

المادة 12
إخطار التصدير
-1

عــ) كل طــرف أن يقــدم إخطــار تصديــر إ hالطــرف المســتورد ،عنــد تصديــر أي مــادة كيميائيــة
محظــورة أو مقيــدة بشــدة مــن إقليمــه .ويتضمــن إخطــار التصديــر المعلومــات المبينــة  المرفــق
الخامــس.

-2

يقــدم إخطــار التصديــر بالنســبة لتلــك المــادة الكيماويــة قبــل القيــام بــأول تصديــر لهــا عقــب
اEج ـراء التنظيمــي النهـ D
ـا المناظــر .وبعــد ذلــك ،يقــدم إخطــار التصديــر قبــل التصديــر
اعتمــاد 
D

?
اEخطــار هــذه قبــل التصديــر مــن قبــل
اEول خــLل أي ســنة تقويميــة .ويمكــن التغــا zعــن tوط 
الســلطة الوطنيــة المعينــة لــدى الطــرف المســتورد.

-3

يقــدم الطــرف المصــدر إخطــاراً مســتكم ً Lللتصديــر بعــد اعتمــاده لLجـراء التنظيمــي النهـ D
ـا الــذي
يســفر عــن تغــ gكبــ  gحظــر المــادة الكيماويــة أو تقييدهــا بشــدة.

-4

اEجــراء
يقــر الطــرف المســتورد بتســلمه لLخطــار الخــاص بــأول تصديــر يتلقــاه عقــب اعتمــاد 
التنظيمــي النهـ D
ـا  .وإذا لــم يتلــق الطــرف المصــدر إق ـرار التســلم هــذا خــLل ثLثـ 
ـ Mيوم ـاً مــن
إرســاله إخطــار التصديــر فإنــه يقــدم إخطــاراً ثانيــاً .ويبــذل الطــرف المصــدر جهــده بصــورة

الثــا .
اEخطــار
معقولــة للتأكــد مــن أن الطــرف المســتورد قــد تلقــى 
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-5

تتوقف  i
الgامات أي طرف بصورتها الواردة  الفقرة  1حينما:
تكون المادة مدرجة  المرفق الثالث؛
)أ(
)ب(
)ج(

يكــون الطــرف المســتورد قــد قــدم رداً بشــأن هــذه المــادة الكيماويــة إD h
اEمانــة بموجــب
الفقــرة  2مــن المــادة 10؛ و
اEمانة قد وزعت الرد ع) D
تكون D
اEطراف طبقاً للفقرة  10من المادة .10

المادة 13
المعلومات المرافقة للمواد الكيميائية المصدرة
-1

يشــجع مؤتمــر D
اEطـراف المنظمــة العالميــة للجمــارك عــ) إســناد رمــوز محــددة مــن رمــوز النظــام
الجمــر ±الموحــد لــكل مــادة كيماويــة بمفردهــا أو لمجموعــة مــن المــواد الكيميائيــة المدرجــة 
المرفــق الثالــث ،حســبما يتناســب .ويشـ iـgط كل طــرف ،عندمــا تســند المنظمــة العالميــة للجمــارك
رمـزاً لمــادة كيميائيــة مــن المــواد المدرجــة  المرفــق الثالــث ،بــأن تحمــل وثيقــة الشــحن الخاصــة
بتلــك المــادة ،ذلــك الرمــز عنــد تصديرهــا.

-2

اشــgاطات الطــرف المســتورد ،عــ) كل طــرف أن i
دون المســاس بــأي مــن i
يشــgط بــأن تخضــع
المــواد الكيميائيــة المدرجــة  المرفــق الثالــث والمــواد المحظــورة أو المقيــدة بشــدة  إقليمــه الij
تصــدر لـ ?ـ@وط وضــع بطاقــات العبــوة الـ iـ jتضمــن التوافــر الـ 
ـكا لمعلومــات تتعلــق بالمخاطــر و/
أو D
اEخطــار عــ) صحــة البـ ?ـ@ أو البيئــة وذلــك مــع مراعــاة المعايــ gالدوليــة ذات الصلــة.

-3

دون المســاس بــأي مــن اشـ iـgاطات الطــرف المســتورد يجــوز لــكل طــرف أن يشـ iـgط ،بــأن تخضــع
المــواد الكيميائيــة الخاضعــة ?
للــ@وط وضــع بطاقــات العبــوة المتعلقــة بالبيئــة أو الصحــة 

i
إقليمــه الـ iـ jتصــدر ،لـ ?ـ@وط وضــع بطاقــات العبــوة الــ jتضمــن التوافــر الــكا لمعلومــات تتعلــق
بالمخاطــر و/أو D
اEخطــار عــ) صحــة البـ ?ـ@ أو البيئــة ،مــع مراعــاة المعايــ gالدوليــة ذات الصلــة.

-4

فيمــا يخــص المــواد الكيميائيــة المشــار إليهــا  الفقــرة  2الـ iـ jتســتخدم EDغـراض مهنيــة ،فــإن عــ)
كل طــرف مصــدر أن يشـ iـgط إرســال ورقــة بيانــات الســLمة ذات شــكل معــروف دوليـاً تبـ 
ـ Mأحــدث
المعلومــات المتاحــة ،إ hكل مســتورد.

-5

ينبغــي تقديــم المعلومــات عــ) بطاقــة العبــوة وعــ) ورقــة بيانــات الســLمة ،بقــدر مــا هــو ممكــن
عملي ـاً ،بلغــة أو أكـ ?ـ gمــن اللغــات الرســمية لــدى الطــرف المســتورد.
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المادة 14
تبادل المعلومات
-1

ﻋﲆ اﻷﻃﺮاف أن ﺗﻴﴪ ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ووﻓﻘﺎً ﻷﻫﺪاف ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺣﺴﺒام ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ:
)أ(

تبــادل المعلومــات العلميــة والتقنيــة واEقتصاديــة والقانونيــة المتعلقــة بالمــواد الكيميائيــة
 نطــاق هــذه اEتفاقيــة ،بمــا  ذلــك المعلومــات المتعلقــة بالســمية والســمية البيئيــة
والمتعلقــة بالســLمة؛

)ب(

اEجــراءات التنظيميــة المتخــذة عــ)
توفــ gالمعلومــات المتاحــة للجمهــور عامــة عــن 
الصعيــد المحــ) المLئمــة EDهــداف هــذه اEتفاقيــة؛ و

)ج(

D
توفــ gمعلومــات إ hأطـراف أخــرى بصــورة مبـ ?
اEجـراءات
ـاtة أو عــن طريــق اEمانــة بشــأن 
?
التنظيميــة المحليــة الـ iـ jتقيــد بدرجــة كبــgة اســتخداماً أو أكــ gمــن اســتخدامات المــادة
الكيميائيــة ،حســبما يتناســب.

-2

عــ) D
اEطــراف i
الــ jتتبــادل المعلومــات بموجــب هــذه اEتفاقيــة حمايــة أيــة معلومــات tيــة
حســبما هــو متفــق تبادليــاً.

-3

تعت gالمعلومات التالية معلومات tية EDغراض هذه اEتفاقية:
 E
ـD M
اEول والرابــع ،المقدمــة بمقتـ ـ المادتـ 
المعلومــات المشــار إليهــا  المرفقـ 
ـ 5 Mو،6
)أ(
عــ) التــواh؛
)ب( المعلومات الواردة  استمارات بيانات السLمة المشار إليها  الفقرة  4من المادة 13؛
)ج(

انتهاء تاريخ صLحية المادة الكيميائية؛

)د(

المعلومــات عــن التدابــ gاEحتياطيــة ،بمــا  ذلــك تصنيــف الخطــر وطبيعتــه وإرشــادات
الســLمة المناســبة؛ و
اEيكولوجية.
موجز نتائج اEختبارات السمية والسمية 

-4
-5

)ﻫ(
D
يعت gتاريخ إنتاج المادة الكيميائية tياً بصورة عامة.
Eغراض هذه اEتفاقية  E
عــ) أي طــرف يحتــاج إ hمعلومــات بشــأن عمليــات عبــور المــواد الكيماويــة الــواردة  المرفــق
اEمانــة عــن حاجتــه تلــك وتقــوم هــي بإبــLغ جميــع D
الثالــث عــ gإقليمــه أن يبلــغ D
اEط ـراف طبق ـاً

لذلــك.
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المادة 15
تنفيذ ا1تفاقية
-1

اEطـراف مــا قــد يكــون ¤وريـاً مــن التدابــE gنشــاء وتدعيــم بنيتــه D
يتخــذ كل طــرف مــن D
اEساســية

ومؤسســاته الوطنيــة مــن أجــل التنفيــذ الفعــال لهــذه اEتفاقيــة .وقــد تتضمــن هــذه التدابــ،g
اEجــراءات الوطنيــة ?
اEداريــة وقــد تشــتمل
الت@يعيــة أو 
حســب اEقتضــاء ،اعتمــاد أو تعديــل 
هــذه التدابــ gأيض ـاً عــ):
)أ(

إنشــاء ســجLت وقواعــد بيانــات وطنيــة بمــا  ذلــك معلومــات الســLمة المتعلقــة بالمــواد
الكيماويــة؛

)ب(

تشجيع دوائر الصناعات ع) القيام بمبادرات i
للgويج للسLمة الكيماوية؛ و

)ج(

تشجيع اEتفاقات الطوعية ،مع مراعاة أحكام المادة .16

-2

يعمــل كل طــرف ،بقــدر مــا هــو ممكــن عمليـاً ،عــ) ضمــان أن تتوافــر للجمهــور الســبل المLئمــة
للحصــول عــ) معلومــات عــن مناولــة المــواد الكيماويــة وإدارة الحــوادث وعــن مــواد كيماويــة بديلــة
آمنــة بالنســبة للصحــة ?
الب@يــة أو البيئــة ،بشــكل أكـ ـ gمــن المــواد الكيماويــة المدرجــة  المرفــق
الثالــث:.
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تتفــق D
اEطــراف عــ) التعــاون ،بصــورة ?
مبــاtة ،أو مــن خــLل المنظمــات الدوليــة المختصــة،
D
واEقليميــة والعالميــة.
اEقليميــة 
حســبما يتناســب ،لتنفيــذ هــذه اEتفاقيــة عــ) اEصعــدة شــبه 

-4

 Eيوجــد  هــذه اEتفاقيــة مــا يفــ@ عــن أنــه مقيــد لحقــوق D
اEط ـراف  اتخــاذ إج ـراءات أكـ ?ـg

?
¤امــة لحمايــة الصحــة ?
الب@يــة والبيئــة مــن تلــك الـ iـ jدعــي إليهــا  هــذه اEتفاقيــةt ،يطــة أن
اEج ـراءات متســقة مــع أحــكام هــذه اEتفاقيــة ومتوافقــة مــع القانــون الــدو.h
تكــون هــذه 

المادة 16
المساعدة التقنية
تتعــاون D
اEطــراف ،مــع مراعــاة اEحتياجــات الخاصــة للبلــدان الناميــة والبلــدان i
الــ jتمــر اقتصاداتهــا
بمرحلــة انتقــال  ،تشــجيع المســاعدة التقنيــة لتطويــر البنيــة D
اEساســية والقــدرات 
الmوريــة Eدارة
D
i
الكيماويــات مــن أجــل المســاعدة عــ) تنفيــذ هــذه اEتفاقيــة .وعــ) اEط ـراف الــ jتوجــد لديهــا برامــج
لLطـراف D
أكـ ?ـ gتقدمـاً لتنظيــم الكيماويــات أن تقــدم المســاعدة التقنيــة بمــا  ذلــك التدريــب D
اEخــرى 
مجــال تطويــر بنيتهــا D
اEساســية وقدراتهــا عــ) إدارة الكيماويــات طــوال دورات بقائهــا.
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المادة 17
عدم ا1متثال
يقــوم مؤتمــر D
اEطـراف  ،أقــرب وقــت ممكــن عمليـاً ،بتطويــر واعتمــاد إجـراءات وآليــات مؤسســية لتحديــد
حــاEت عــدم اEمتثــال EDحــكام هــذه اEتفاقيــة ولكيفيــة معاملــة D
اEطـراف الـ iـ jيثبــت عــدم امتثالهــا.

18
المادة 7
ا1طراف
مؤتمر
-1

بهذا ينشأ مؤتمر D
اEطراف.

-2

اEمــم المتحــدة للبيئــة والمديــر العــام لمنظمــة D
يتــو hالمديــر التنفيــذي لgنامــج D
اEمــم المتحــدة

اEول لمؤتمــر D
لLغذيــة والزراعــة ،بصــورة مشـ iـgكة ،إســتدعاء اEجتمــاع D
D
اEط ـراف  موعــد أقصــاه
عــام واحــد مــن تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه اEتفاقيــة .وبعــد ذلــك تعقــد اEجتماعــات العاديــة لمؤتمــر
اEط ـراف عــ) فـ iـgات دوريــة يحددهــا مؤتمــر D
D
اEط ـراف.

-3

تعقــد اEجتماعــات غــ gالعاديــة لمؤتمــر D
اEطــراف  أي أوقــات أخــرى ،حســبما يــراه المؤتمــر
¤وريـاً ،أو بنــاء عــ) طلــب كتـ ـا مــن أي طــرفt? ،يطــة أن يؤيــد هــذا الطلــب مــا  Eيقــل عــن
ثلــث D
اEطــراف.

-4

اEول عــ) ،ويعتمــد بتوافــق k
اEطـراف  اجتماعــه D
يوافــق مؤتمــر D
اEراء ،نظامـاً داخليـاً ونظامـاً ماليـاً
اEحــكام الماليــة الـ iـ jتنظــم ســ gعمــل D
وEي هيئــة فرعيــة قــد ينشــئها ،وكذلــك D
لــه D
اEمانــة.

-5

يبقــي مؤتمــر D
اEطـراف تنفيــذ هــذه اEتفاقيــة قيــد اEســتعراض والتقييــم المســتمرين ،وعليــه أداء
المهــام i
الــ jأســندتها إليــه اEتفاقيــة ولهــذه الغايــة ،عليــه:
)أ(

إضافــة إ hمقتضيــات أحــكام الفقــرة  6أدنــاه ،إنشــاء الهيئــات الفرعيــة ،الـ iـ jيــرى أنهــا
Eزمــة لتنفيــذ اEتفاقيــة؛

)ب(

التعــاون ،حســب اEقتضــاء ،مــع المنظمــات الدوليــة المختصــة والهيئــات الحكوميــة
الدوليــة والهيئــات غــ gالحكوميــة؛ و

)ج(

النظر  واتخاذ ما قد يلزم من إجراءات إضافية لتحقيق أهداف اEتفاقية.
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-6

-7

يقــوم مؤتمــر D
اEط ـراف  أول اجتمــاع لــه ،بإنشــاء هيئــة فرعيــة تســمى لجنــة اســتعراض المــواد
الكيميائيــةED ،غــراضأداءالمهــامالموكلــةلهــذهاللجنــةبموجــبهــذهاEتفاقيــة .
وهــذاالصــدد:
)أ(

يقــوم مؤتمــر D
اEطـراف بتعيـ 
ـ Mأعضــاء لجنــة اســتعراض المــواد الكيميائيــة .وتتألــف عضوية

اللجنــة مــن عــدد محــدود مــن الخـ ـgاء المعينـ 
ـ Mمــن الحكومــات  مجــال إدارة المــواد
ـ Mأعضــاء اللجنــة عــ) أســاس التوزيــع الجغ ـر ا العــادل ،بمــا 
الكيميائيــة .ويتــم تعيـ 
D
D

ذلــك ضمــان الحفــاظ عــ) التــوازن بــ MاEط ـراف المتقدمــة واEط ـراف الناميــة؛

)ب(

يبت مؤتمر D
اEطراف  اختصاص اللجنة وتنظيمها وس gعملها؛

)ج(

تبــذل اللجنــة قصــارى جهدهــا لتقديــم توصيــات بتوافــق k
اEراء .فــإذا اســتنفدت جميــع
الجهــود الســاعية لتوافــق k
اEراء دون التوصــل إ hاتفــاق ،تعتمــد تلــك التوصيــات ،كحــل
D

أخــ gبأغلبيــة ?
ثلــ jأصــوات اEعضــاء الحــا¤ة والمصوتــة.

يجــوز D
لLمــم المتحــدة ولوكاEتهــا المتخصصــة ،والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ،وكذلــك EDيــة
دولــة ليســت طرف ـاً  هــذه اEتفاقيــة ،أن تكــون ممثلــة  اجتماعــات مؤتمــر D
اEط ـراف بمراقبـ 
ـ.M
ويجــوز أن يســمح بحضــور أيــة هيئــة أو وكالــة ،وطنيــة كانــت أم دوليــة ،حكوميــة أو غــ gحكوميــة،
مؤهلــة  المجــاEت الـ iـ jتشــملها اEتفاقيــة ،إذا مــا أبلغــت D
اEمانــة برغبتهــا  أن تكــون ممثلــة 
اجتمــاع لمؤتمــر D
اEط ـراف بصفــة مراقــب وذلــك مــا لــم يعـ iـgض عــ) ذلــك مــا  Eيقــل عــن ثلــث
D
اEطـراف الحـ 
ـا¤ة .ويخضــع قبــول المراقبـ 
ـ Mومشــاركتهم للنظــام الداخــ) الــذي يعتمــده مؤتمــر
D
اEط ـراف.

المادة 19
7
ا1مانة
-1

بموجب هذا تنشأ أمانة.

-2

تتمثل وظائف D
اEمانة فيما ي):
)أ(
)ب(
)ج(
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الgتيــب لعقــد اجتماعــات مؤتمــر D
i
اEطــراف وهيئاتــه الفرعيــة وتقديــم الخدمــات لهــا

حســب مقتــ الحــال؛
D
D
تيســ gتقديــم المســاعدة إ hالبلــدان اEطـراف و Eســيما الناميــة منهــا واEخــرى الـ iـ jتمــر
اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقــال ،حســب الطلــب ،لتنفيــذ اEتفاقيــة؛
ضمان التنسيق الLزم مع أمانات الهيئات الدولية المختصة D
اEخرى؛

)د(
)ﻫ(

الدخــول ،بتوجيــه عــام مــن مؤتمــر D
اEطـرافi  ،
اEداريــة والتعاقديــة الـ iـ jقــد
الgتيبــات 
يقتضيهــا أداء وظائفهــا بفعاليــة؛ و
اEخــرى D
أداء الوظائــف D

لLمانــة المحــددة  هــذه اEتفاقيــة وأي وظائــف أخــرى قــد يحددها
مؤتمــر D
اEط ـراف.

-3

اEمانــة لهــذه اEتفاقيــة بصــورة مشـ iـgكة بواســطة المديــر التنفيــذي لgنامــج D
تــؤدي وظائــف D
اEمــم

D
D
المتحــدة للبيئــة والمديــر العــام لمنظمــة اEمــم المتحــدة لLغذيــة والزراعــة وفقــا i
للgتيبــات الـ iـj
يتــم اEتفــاق بشــأنها بينهمــا ويعتمدهــا مؤتمــر D
اEط ـراف.

-4

اEط ـراف أن يقــرر ،بأغلبيــة ثLثــة أربــاع D
يجــوز لمؤتمــر D
اEط ـراف الحـ 
ـا¤ة والمصوتــة ،أن يعهــد
D
بوظائــف D
اEمانــة إ hمنظمــة دوليــة مختصــة أخــرى أو أكـ ?ـ gإذا اتضــح للمؤتمــر أن اEمانــة  Eتــؤدي
وظائفهــا بالصــورة المتوخــاة.

المادة 20
تسوية المنازعات
-1

تســعى D
اEط ـراف إ hتســوية أي ن ـزاع بينهــا يتعلــق بتفســ gأو تطبيــق هــذه اEتفاقيــة عــن طريــق
التفــاوض أو أي طــرق ســلمية أخــرى تختارهــا بنفســها.

-2

عنــد التصديــق عــ) هــذه اEتفاقيــة ،أو قبولهــا ،أو إقرارهــا ،أو اEنضمــام إليهــا ،أو  أي وقــت
Eحــق ،يجــوز EDي طــرف ليــس منظمــة إقليميــة للتكامــل اEقتصــادي ،أن يعلــن  صــك خطــي
يقــدم للوديــع فيمــا يتعلــق بــأي ن ـزاع يتعلــق بتفســ gأو تطبيــق اEتفاقيــة ،عــن i
اعgافــه بإحــدى
ـيلت Mالتاليتـ 
الوسـ 
اEلـزام لتســوية المنازعــات إزاء أي طــرف يقبــل نفــس
ـ Mأو كلتيهمــا عــ) ســبيل 
اEلـ  i
ـgام:
)أ(
)ب(

التحكيــم وفقـاً لLجـراءات الـ iـ jســوف يعتمدهــا مؤتمــر D
اEطـراف  مرفــق  أقــرب وقــت
ممكــن عمليــاً؛ و
عرض  
الgاع ع) محكمة العدل الدولية.

-3

يجــوز EDي طــرف يكــون منظمــة إقليميــة للتكامــل اEقتصــادي أن يصــدر إعLنـاً لــه نفــس D
اEثــر فيمــا
يتعلــق بالتحكيــم وذلــك وفق ـاً لLج ـراء المشــار إليــه  الفقــرة ) 2أ(.

-4

اEعــLن الصــادر بموجــب الفقــرة  2ســارياً إ hأن تنقـ ـ فـ iـgة tيانــه وفقـاً EDحكامــه أو بعــد
يظــل 
انقضــاء ثLثــة أشــهر مــن إيــداع إشــعار خطــي بنقضــه لــدى الوديــع.
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 Eيؤثــر انقضــاء tيــان أي إعــLن ،أو تقديــم إشــعار بالنقــض أو Eصــدار إعــLن جديــد بــأي وســيلة

اEج ـراءات الـ iـ jتكــون قيــد النظــر أمــام أي هيئــة تحكيــم أو محكمــة العــدل
مــن الوســائل  


الدوليــة مــا لــم يتفــق طرفــا الــgاع عــ) خــLف ذلــك.

-6

إذا لــم يقبــل طرفــا الـ  
اEجـراء أو أي إجـراء وفقـاً للفقــرة  ،2وإذا لــم يتمكنــا مــن تســوية
ـgاع نفــس 
k


?
نزاعهمــا خــLل مــدة أثــ jعــ@ شــهراً بعــد قيــام أحــد الطرفــ Mبإخطــار الطــرف اEخــر بوجــود
ـgاع للجنــة التوفيــق عــ) طلــب أي مــن طـ 
نـزاع بينهمــا ،يحــال الـ  
ـر الـ  
ـgاع .وتقــدم لجنــة التوفيــق

اEضافيــة المتعلقــة بلجنــة التوفيــق  مرفــق يعتمــده
اEجـراءات 
تقريـراً يتضمــن توصياتهــا .وتــدرج 
مؤتمــر D

اEط ـراف  موعــد  Eيتجــاوز انعقــاد اEجتمــاع الثــا للمؤتمــر.

المادة 21
التعدي`ت ع) ا1تفاقية
-1

يجوز EDي طرف أن i
يقgح تعديLت ع) هذه اEتفاقية.

-2

اEطــراف .وتبلــغ D
تعتمــد تعديــLت هــذه اEتفاقيــة  اجتمــاع لمؤتمــر D
اEمانــة نــص أي تعديــل
مقـ iـgح لهــذه اEتفاقيــة إD h
اEطـراف قبــل موعــد اEجتمــاع الــذي سـ i
ـيقgح فيــه اعتمــاده بســتة أشــهر
اEقــل .كمــا تبلــغ D
عــ) D
i

اEمانــة الموقعــ Mعــ) هــذه اEتفاقيــة بالتعديــLت المقgحــة وتبلــغ بهــا
كذلــك الوديــع للعلــم.

-3

تبــذل D
اEطــراف قصــارى جهدهــا للتوصــل إ hاتفــاق عــ) أي تعديــل i
مقــgح لهــذه اEتفاقيــة
k
k
بتوافــق اEراء .فــإذا اســتنفدت كل الجهــود الســاعية لتوافــق اEراء دون التوصــل إ hاتفــاق ،يعتمــد
التعديــل ،كحــل أخــ ،gبأغلبيــة ثLثــة أربــاع أصــوات D

الحــا¤ة والمصوتــة  اEجتمــاع.
اEطــراف

-4

يرسل الوديع التعديل إ hجميع D
اEطراف للتصديق عليه أو قبوله ،أو إقراره.

-5

يتــم إخطــار الوديــع كتابــة بالتصديــق عــ) أي تعديــل أو إق ـراره أو قبولــه .ويبــدأ نفــاذ التعديــل
المعتمــد وفقـاً للفقــرة  3بالنســبة D
لLطـراف الـ iـ jقبلتــه اعتبــاراً مــن اليــوم التعسـ 
ـ Mالتــا hلتاريــخ
D
إيــداع صكــوك التصديــق عليــه أو إقـراره أو قبولــه مــن قبــل مــا  Eيقــل عــن ثLثــة أربــاع اEطـراف.
ويبــدأ نفــاذ التعديــل بعــد ذلــك بالنســبة EDي طــرف آخــر  اليــوم التسـ 
ـع MالتــاE hيــداع ذلــك
الطــرف لوثيقــة تصديقــه عــ) هــذا التعديــل أو قبولــه أو إق ـراره.
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المادة 22
اعتماد وتعديل المرفقات
-1

تشــكل مرفقــات هــذه اEتفاقيــة جــزءاً  Eيتج ـزأ منهــا ،ومــا لــم ينــص ¤احــة عــ) خــLف ذلــك،
تشــكل أيــة إحالــة إ hهــذه اEتفاقيــة إحالــة  الوقــت ذاتــه إ hأيــة مرفقــات بهــا.

-2

اEدارية.
اEجرائية أو العلمية أو التقنية أو 
تقت mالمرفقات ع) المسائل 

-3

اEجراء التا hع) i
اEضافية لهذه اEتفاقية:
اقgاح واعتماد نفاذ المرفقات 
ينطبق 
)أ(

i
تقــgح مرفقــات إضافيــة لهــذه اEتفاقيــة وتعتمــد طبقــاً لLجــراء المنصــوص عليــه 
الفقــرات  2 ،1و 3مــن المــادة 21؛

)ب(


إضــا ،أن يخطــر الوديــع كتابــة بذلــك 
عــ) أي طــرف  Eيســتطيع قبــول أي مرفــق

اEضــا  .ويبلــغ الوديــع،
غضــون ســنة مــن تاريــخ قيــام الوديــع بإبLغــه باعتمــاد المرفــق 
دون تأخــ ،gجميــع D
اEطــراف بــأي إخطــار يتلقــاه .ويجــوز EDي طــرف 
و أي وقــت ،أن
يســحب إعLنــه الســابق باEعـ iـgاض عــ) أي مرفــق إضـ 
ـا ،وعنــد ذلــك يبــدأ نفــاذ المرفــق
بالنســبة لهــذا الطــرف ،وفق ـاً للفقــرة الفرعيــة )ج( أدنــاه؛ و

)ج(

عنــد انقضــاء ســنة واحــدة مــن تاريــخ تعميــم الوديــع للتبليــغ باعتمــاد أي مرفــق إضـ 
ـا،
يصبــح المرفــق نافــذاًَ بالنســبة لجميــع D
اEط ـراف الـ iـ jلــم تقــدم إخطــاراً وفق ـاً EDحــكام
الفقــرة الفرعيــة )ب( أعــLه.

-4

باســتثناء حالــة المرفــق الثالــث ،يخضــع اقـ iـgاح واعتمــاد وبــدء نفــاذ أي تعديــLت لمرفقــات هــذه
اEجــراءالمتبــع  i
اقــgاحواعتمــادوبــدءنفــاذأيمرفقــاتإضافيــةلهــذهاEتفاقيــة.
اEتفاقيــةلنفــس 

-5

اEجراء التا hع) i
اقgاح واعتماد وبدء نفاذ التعديLت للمرفق الثالث:
يطبق 
)أ(
)ب(
)ج(

تقـ iـgح التعديــLت للمرفــق الثالــث وتعتمــد وفقـاً لLجـراء المنصــوص عليــه  المــواد مــن
 5إ 9 hوالفقــرة  2مــن المــادة 21؛
اEطراف قراراته بشأن اEعتماد بتوافق k
يتخذ مؤتمر D
اEراء؛
يرســل الوديــع إ hجميــع D
اEطــراف فــوراً أي قــرار بتعديــل المرفــق الثالــث .ويبــدأ نفــاذ
D


التعديــLت بالنســبة لجميــع اEطــراف  تاريــخ يحــدد  المقــرر.
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-6

إذا ارتبــط أي مرفــق إضـ 
ـا أو أي تعديــل لمرفــق بتعديــل لهــذه اEتفاقيــة ،فــ Lيبــدأ نفــاذ ذلــك
المرفــق ا E
ضــا أو التعديــل إ Eوقتمــا يبــدأ نفــاذ التعديــل المتعلــق بهــذه اEتفاقيــة.


المادة 23
التصويت
-1

يكــون لــكل طــرف  هــذه اEتفاقيــة صــوت واحــد ،فيمــا عــدا مــا هــو منصــوص عليــه  الفقــرة 2
أدنــاه.

-2

تمــارس أي منظمــة إقليميــة للتكامــل اEقتصــادي ،حقهــا  التصويــت  المســائل الـ iـ jتدخــل 
اEصــوات مســاو لعــدد الــدول D
نطــاق اختصاصهــا ،بإدEئهــا بعــدد مــن D
اEعضــاء فيهــا الـ iـ jتكــون

أطرافـاً  اEتفاقيــة .و Eتمــارس هــذه المنظمــة حقهــا  التصويــت إذا كانــت أي دولــة عضــو فيهــا
تمــارس حقهــا  التصويــت ،والعكــس بالعكــس.

-3

D
الحــا¤ة والمصوتــة“ D
تعــ jعبــارة D


وEغــراض هــذه اEتفاقيــة 
الحــا¤ة
اEطــراف
”اEطــراف
باEيجــاب أو الســلب.
والمصوتــة 

المادة 24
التوقيع
اEقليميــة عــ) هــذه اEتفاقيــة  11
يفتــح بــاب التوقيــع لجميــع الــدول ولمنظمــات التكامــل اEقتصــادي 
أيلول/ســبتم ،8991 gوبمقــر D
اEمــم المتحــدة  نيويــورك  i
أيلول/ســبتم 8991 gإ01 h
الفــgة مــن 21


أيلول/ســبتم.9991 g


المادة 25
ا1قرار أو ا1نضمام
التصديق أو القبول أو R
-1

اEقليميــة
اEقـرار مــن جانــب الــدول والمنظمــات 
تخضــع هــذه اEتفاقيــة للتصديــق أو القبــول أو 
اEقليميــة للتكامــل
للتكامــل اEقتصــادي .ويفتــح بــاب اEنضمــام إ hاEتفاقيــة للــدول والمنظمــات 
اEقتصــادي اعتبــاراً مــن اليــوم التــا hلتاريــخ إقفــال بــاب التوقيــع عليهــا .وتــودع صكــوك التصديــق
اEق ـرار أو اEنضمــام لــدى الوديــع.
أو القبــول أو 

-2

تصبــح أي منظمــة إقليميــة للتكامــل اEقتصــادي طرفــاً  هــذه اEتفاقيــة ،دون أي مــن الــدول
D
اEلgامــات الناشــئة عــن اEتفاقيــة .
اEعضــاء فيهــا ،ملزمــة بجميــع  i
و حالــة المنظمــات الـ iـ jتكــون
D

واحــدة أو ?
أكــ gمــن الــدول اEعضــاء فيهــا طرفــاً  هــذه اEتفاقيــة ،تتــو hالمنظمــة ودولهــا
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D
بالgاماتهــا بموجــب اEتفاقيــة .
اEعضــاء البــت  مســؤولية كل منهــا عــن الوفــاء  i
و هــذه الحــاEت،
 Eيجــوز للمنظمــة والــدول D
اEعضــاء فيهــا أن تمــارس ،معـاً 
و الوقــت ذاتــه ،الحقــوق الناشــئة عــن
اEتفاقيــة.
-3

تعلــن أي منظمــة إقليميــة للتكامــل اEقتصــادي  صكــوك تصديقهــا أو قبولهــا ،أو إقرارهــا ،أو
انضمامهــا ،مــدى اختصاصهــا بالمســائل الـ iـ jتنظمهــا هــذه اEتفاقيــة ،كمــا تخطــر هــذه المنظمــة
الوديــع الــذي يخطــر بــدوره D
اEط ـراف بــأي تعديــل جوهــري يط ـرأ عــ) نطــاق اختصاصهــا.

المادة 26
بدء النفاذ
-1

ـع Mالتــا hلتاريــخ إيــداع الصــك الخمسـ 
يبــدأ نفــاذ هــذه اEتفاقيــة  اليــوم التسـ 
ـ Mمــن صكــوك
اEقــرار أو اEنضمــام.
التصديــق أو القبــول أو 

-2

يبــدأ نفــاذ اEتفاقيــة ،بالنســبة EDي دولــة أو منظمــة إقليميــة للتكامــل اEقتصــادي تصــدق عــ)
هــذه اEتفاقيــة أو تقبلهــا أو تقرهــا أو تنظــم إليهــا ،بعــد إيــداع الصــك الخمسـ 
ـ Mمــن صكــوك
اEقـرار أو اEنضمــام  ،اليــوم التسـ 
ـع Mالتــا hلتاريــخ إيــداع هــذه الدولــة
التصديــق أو القبــول أو 
اEقليميــة للتكامــل اEقتصــادي لصــك تصديقهــا أو إقرارهــا أو قبولهــا أو انضمامهــا.
أو المنظمــة 

-3

EDغــراض الفقر 
يعتــ gأي صــك مــودع مــن ِقبــل أي منظمــة إقليميــة للتكامــل
تــ 1 MوE ، 2

D

اEقتصــادي ،صــكاً إضافيــاً للصكــوك i
الــ jأودعتهــا الــدول اEعضــاء  تلــك المنظمــة.

المادة 27
التحفظات
 Eيجوز إبداء تحفظات ع) هذه اEتفاقية.

المادة 28
ا1نسحاب
-1

يجــوز EDي طــرف أن ينســحب مــن اEتفاقيــة  أي وقــت بعــد ثــLث ســنوات مــن تاريــخ بــدء نفاذهــا
بالنســبة لذلــك الطــرف ،وذلــك بتوجيــه إخطــار خطــي إ hالوديــع.

-2

يكــون أي انســحاب مــن هــذا القبيــل نافــذاً بانقضــاء ســنة واحــدة عــ) تاريــخ تســلم الوديــع
Eخطــار اEنســحاب أو  أي تاريــخ Eحــق حســبما يتحــدد  إخطــار اEنســحاب.
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المادة 29
الوديع
م Mالعام D
يكون D
ا E
لLمم المتحدة هو الوديع لهذه اEتفاقية.

المادة 30
حجية النصوص
D
وا E
نجلgيــة والروســية والصينيــة والعربيــة
يــودع أصــل هــذه اEتفاقيــة الــذي تتســاوى نصوصــه اEســبانية 
ـ Mالعــام D
والفرنســية  الحجيــة ،لــدى D
اEمـ 
لLمــم المتحــدة.
وإثباتاً لذلك ،قام الموقعون أدناه ،المفوضون  ذلك قانوناً ،بالتوقيع ع) هذه اEتفاقية.

حررت  روتردام  اليوم ?
وتسع.M
أيلول/سبتم gمن عام ألف وتسعمائة وثمانية
العا tمن
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اﳌﺮﻓﻖ اﻷول
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المرفق 7
ا1ول
المعلومات المطلوبة ل `Rخطارات بموجب المادة 5
ي):
تشمل R
ا1خطارات ما ,
-1

-2

خواص المواد الكيماوية وتعريفها واستخداماتها
)أ(

اEسم الشائع؛

)ب(

اEســم الكيمــاوي وفق ـاً لنظــام تســميات معـ iـgف بــه دولي ـاً )مثــال ذلــك اEتحــاد الــدوh
للكيميــاء البحتــة والتطبيقيــة( حيثمــا وجــدت مثــل هــذه التســميات؛

)ج(

D

المستحmات؛
اEسماء التجارية وأسماء

)د(

D
اEرقــام الرمزيــة ،والرقــم  الســجل الرقمــي الموجــز للمــواد الكيماويــة ) (CASورمــوز
النظــام الجمــر ±الموحــد وأرقــام أخــرى؛

)ﻫ(

معلومات عن تصنيف D
اEخطار ،إذا كانت المادة الكيميائية خاضعة ?ل@وط التصنيف؛

)و(

استخدام أو استخدامات المادة الكيماوية؛

)ز(

الخواص 
الفgيائية – الكيماوية ،السمية والسمية البيئية للمادة الكيماوية.

7
النهاj
ا1جراء التنظيمي
R
,
)أ(
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D
النها:
باEجراء التنظيمي
معلومات خاصة 
‘’1

D
النها؛
اEجراء التنظيمي
موجز 

‘’2

اEشارة إ hالوثيقة التنظيمية؛


‘’3

D
النها؛
اEجراء التنظيمي
تاريخ بدء tيان 

‘’4

اEج ـراء التنظيمــي النهـ D
ـا قــد اتخــذ عــ) أســاس تقييــم
اEشــارة إ hمــا إذا كان 

اEخطــار ،وإذا كان D
المخاطــر أو D
اEمــر كذلــك ،توفــ gمعلومــات عــن هــذا التقييــم
اEشــارة إ hالوثائــق ذات الصلــة؛
تشــمل 

)ب(

‘’5

اEج ـراء التنظيمــي النهـ D
ـا بالنســبة للصحــة ?
الب@يــة بمــا  ذلــك صحــة
دواعــي 

المســتهلك Mوالعمــال ،أو البيئــة؛

‘’6

موجــز D
لLخطــار والمخاطــر الـ iـ jتشــكلها المــادة الكيماويــة عــ) الصحــة ?
الب@يــة

المســتهلك Mوالعمــال ،أو البيئــة والتأثــ gالمتوقــع لLجــراء
بمــا  ذلــك صحــة
D
النهــا؛
التنظيمــي

D
النها ولكل فئة:
اEجراء التنظيمي
فئة أو فئات اEستخدام حيثما اتخذ 
‘’1

اEج ـراء التنظيمــي
اEســتخدام المحظــور أو اEســتخدامات المحظــورة بمقتـ ـ 
D
النهــا؛

‘’2

اEستخدام أو اEستخدامات )الذي( i
ال jيظل مسموحاً )به( بها؛

‘’3

تقدي ـرات لكميــات الكيماويــات المنتجــة ،والمســتوردة والمصــدرة والمســتخدمة،
i
مــ jمــا توافــرت؛

)ج(

واEقاليــم D
ـا بالنســبة للــدول D
إشــارة إD h
اEهميــة المحتملــة لLجـراء التنظيمــي النهـ D
اEخــرى،
مــا كان ذلــك ممكن ـاً؛

)د(

معلومات أخرى ذات صلة قد تشمل:
‘’1

D
النها؛
تقييم التأثgات اEجتماعية – اEقتصادية لLجراء التنظيمي

‘’2

أي معلومــات عــن البدائــل والمخاطــر النســبية الناجمــة عنهــا ،إن وجــدت والـ iـj
قــد تشــمل:

 اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻹدارة اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﻓﺎت؛ -اﳌامرﺳﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ مبﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻷﻧﻈﻒ.
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الثاj
المرفق ,
معاي1R Pدراج المواد الكيماوية المحظورة أو المقيدة بشدة
,
 ., -المرفق الثالث

لــدى اســتعراض اEخطــارات الـ iـ jتحيلهــا D
اEمانــة عم ـ ً Lبالفقــرة  5مــن المــادة  ،5تقــوم لجنــة اســتعراض

المــواد الكيماويــة:
)أ(

D
النهــا قــد اتخــذ EDســباب حمايــة صحــة ?
البــ@ أو
اEجــراء التنظيمــي
بالتأكــد مــن أن 
البيئــة؛

)ب(

اEج ـراء التنظيمــي النهـ D
ـا قــد اتخــذ نتيجــة لتقييــم المخاطــر ،ويقــوم هــذا
بإثبــات أن 

التقييــم عــ) أســاس اســتعراض للبيانــات العلميــة  ســياق الظــروف الســائدة لــدى

المعــ . jولهــذا الغــرض ،ينبغــي أن 
تبــ Mالوثائــق المقدمــة:
الطــرف
‘’1

أن البيانات تحصلت طبقاً للطرائق i
المعgف بها علمياً؛

‘’2

واEج ـراءات العلميــة
أن اســتعراضات البيانــات قــد تمــت ووثقــت وفق ـاً للمبــادئ 
المعمــول بهــا بصــورة عامــة؛
D
النهــا موضــوع عــ) أســاس عمليــة تقديــر المخاطــر
اEجــراء التنظيمــي
أن 

‘’3
)ج(
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المرتبطــة بالظــروف الســائدة لــدى الطــرف المتخــذ لLجــراء؛

ـا يوفــر أساس ـاً علمي ـاً عريض ـاً بالقــدر الـ 
اEج ـراء التنظيمــي النهـ D
ـكا
بالنظــر فيمــا إذا كان 
لتgيــر إدراج المــادة الكيماويــة  المرفــق الثالــث ،وذلــك بمراعــاة:

‘’1

D
النهــا قــد أدى أو مــن المتوقــع أن يــؤدي إh
اEجــراء التنظيمــي
مــا إذا كان 


إنخفــاضكبــgكميــةالمــادةالكيماويــةالمســتخدمةأو عــدداســتخداماتها؛أو

‘’2

اEج ـراء التنظيمــي النهـ D
ـا قــد أدى إ hتقليــل فعــ) للمخاطــر أو مــن
مــا إذا كان 

المتوقــع أن يســفر عنــه تخفيــض كبــ  gالمخاطــر عــ) الصحــة ?
الب@يــة أو البيئــة
اEخطــار المعـ ـj؛
لــدى الطــرف الــذي قــدم 

‘’3

D
مــا إذا كانــت اEعتبــارات i
النهــا الــذي يجــري
اEجــراء التنظيمــي
الــ jأدت إ h

اتخــاذه غــ gمطبقــة ســوى  منطقــة جغرافيــة محــدودة أو  ظــروف محــدودة
أخــرى؛

‘’4
)د(

مــا إذا كان هنــاك دليــل يؤكــد اســتمرار تــداول المــادة الكيماويــة تجاريــاً عــ)
الصعيــد الــدوh؛

مراعــاة أن إســاءة اEســتخدام بصــورة متعمــدة ليســت  حــد ذاتهــا ســبباً كافيـاً Eدراج أي
مــادة كيماويــة  المرفــق الثالــث.

_ 33

المرفق الثالث
المواد الكيميائية الخاضعة 1Rجراء الموافقة المسبقة عن علم
1

المادة الكيماوية
الرقــم  ., -الســجل الفئة
الرقمــي الموجــز للمــواد
ا لكيما ويــة
 – 5 ،4 ،2ت وأمLحه i
*93-76-5
مبيد آفات
واسgاته
D
مبيد آفات
15972-60-8
اEEكلور
D
مبيد آفات
116-06-3
اEلديكارب
مبيد آفات
309-00-2
الدرين
D
مبيد آفات
86-50-0
اEزنينفوس ميثل
مبيد آفات
485-31-4
بينا باكريل
مبيد آفات
2425-06-1
كابتافول
مبيد آفات
57-74-9
كلوردان
مبيد آفات
6164-98-3
كلور ديميفورم
كلورو  
مبيد آفات
510-15-6
بgيLت
i
مبيد آفات
50-29-3
د.د.
مبيد آفات
60-57-1
ديلدرين
i
مبيد آفات
نيgو-أورثو-كريســول ) (DNOCوأمLحــه )مثــل النشــادر وملــح البوتاســيوم 534-52-1
2980-64-5
وملــح الصوديــوم(
5787-96-2
2312-76-7
دينوسيب وأمLحه i
*88-85-7
واسgاته
مبيد آفات
D – 2 ،1
مبيد آفات
106-93-4
ثنا برومو اEيثان
D
مبيد آفات
115-29-7
اEندوسلفان


مبيد آفات
107-06-2
ثا كلوريد اEيثيلM

مبيد آفات
75-21-8
أكسيد اEيثيلM
مبيد آفات
640-19-7
فلورو اسيتاميد
مبيد آفات
608-73-1
سدا كلورو هكسان حلقي )أيسومرات مختلطة(
مبيد آفات
76-44-8
سباعي الكلور
سدا كلورو  
مبيد آفات
118-74-1
البgين
مبيد آفات
58-89-9
ليندان
مبيد آفات
مركبــات الزئبــق ،بمــا فيهــا مركبــات الزئبــق غــ gالعضويــة ومركبــات زئبــق
اEلكيــل D
D
واEلكيلــو كســيالكيل ومركبــات زئبــق آريــل
D

ـبتم/gأيلول  2004و RC-4/5الصــادر
) (1بالصيغــة المعدلــة مــن ِقبــل مؤتمــر اEطـراف بموجــب القـرارات  RC-1/3الصــادر   24سـ 
أكتوبر/ت@يــن D
?
اEول;2008
بتاريــخ 31
و  RC-5/4, RC-5/3و  RC-5/5الصــادرة بتلريــخ  24يونيــو /حزيــران  2011و  RC-6/6, RC-6/5 RC-6/4و  RC-6/7الصــادرة بتاريــخ
 10مايو  2013و  RC-7/4بتاريخ  15مايو 2015

_ 34

المادة الكيماوية
الرقــم  ., -الســجل الفئة
الرقمــي الموجــز للمــواد
ا لكيما ويــة
مبيد آفات
10265-92-6
ميثاميدوفو
مبيد آفات
6923-22-4
مونوكروتوفوس
مبيد آفات
56-38-2
باراثيون
خما كلورو الفينول وأمLحه i
مبيد آفات
*87-86-5
واسgاته

مبيد آفات
8001-35-2
التوكسافM

?
مبيد آفات
جميع مركبات ث Lبوتيل القصدير بما  ذلك:
 أكسيد ?56-35-9
ث Lبوتيل القصدير
?
1983-10-4
 فلوريد ث Lبوتيل القصدير ميتا كريليت ?2155-70-6
ث Lبوتيل القصدير
 بنـزويت ?4342-36-3
ث Lبوتيل القصدير
 كلوريد ?1461-22-9
ث Lبوتيل القصدير
?
24124-25-2
 لينوليت ث Lبوتيل القصدير نافثينيت ?85409-17-2
ث Lبوتيل القصدير
تركيبــة مبيــد آفــات
تركيبات مساحيق غبارية تحتوي ع) توليفة من:
شــديدة الخطــورة
17804-35-2
 بينوميل بمقدار   7المائة أو يزيد،1563-66-2
 كربوفوران بمقدار   10المائة أو يزيد،137-26-8
 ثgام بمقدار   15المائة أو يزيدفوسفاميدون
) 13171-21-6مزيــج ايزومــر تركيبــة مبيــد آفــات
)تركيبــة ســائلة قابلــة للذوبــان مــن المــادة تزيــد عــن  1000غــم مــن ) (Eو)((Z
شــديدة الخطــورة
العنــ mالمكــون النشــط(1/
) 23783-98-4ايزومر )((Z
) 297-99-4ايزومر )((E
تركيبــة مبيــد آفــات
298-00-0
ميثيل باراثيون
)تركـ 
شــديدة الخطــورة
ـgات قابلــة لLســتحLب ) (ECبنســبة  19.5%و مــا فــوق ،مــن العنــm
المكــون النشــط ومــواد غباريــة تحتــوي عــ)  1.5%و مــا فــوق  ،مــن
العنــ mالنشــط(
D
اEسبست:
صناعية
77536-66-4
 اكتينوليتصناعية
77536-67-5
 أنثوفيليت أموسيتصناعية
12172-73-5
12001-28-4
 كريسوديليتصناعية
 تريموليتصناعية
77536-68-6

ا? EيD g
الgوم التجاري بما  ذلك:
الثنا الفينيل

الثما 
D
صناعية
36483-60-0
الgوم
السدا
الفينيل
الثنا
ا? Eيg
 
ا? EيD g
68928-80-3
الgوم
 الثنا الفينيل السباعي 

ا? EيD g
الgوم التجاري بما  ذلك:
صناعية

الثنا الفينيل الخما 
ا? EيD g
الgوم
40088-47-9
 الثنا الفينيل الرباعي 
ا? EيD g
الgوم
32534-81-9
 الثنا الفينيل الخما 
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المادة الكيماوية

فلوركتا
حمض السلفونيك البg
سلفونات البgفلوركتان،
سلفوناميدات البgفلوركتان وسلفونيLت البgفلوركتان ،بما فيها:

فلوركتا
 حمض السلفونيك البg سلفونات البوتاسيوم البgفلوركتانية سلفونات الليثيوم البgفلوركتانية سلفونات DاEمونيوم البgفلوركتانية
D
 سلفونات ثا إيثانول اEمونيوم البgفلوركتانية
D
 سلفونات رابع إيثيل اEمومنيوم البgفلوركتانيةثا إيثيل D
اEمونيوم D
 سلفونات الثنا الحلقي البgفلوركتانية
اEيثيل البgفلوركتا
 ن-سلفوناميد ن-ﺳﻠﻔﻮﻧﺎﻣﻴﺪ اﳌﻴﺜﻴﻞ اﻟﺒريﻓﻠﻮرﻛﺘﺎين-N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl) perfluorooctane sulfonamide
-N-(2-hydroxyethyl)-Nmethylperfluorooctane sulfonamide


فلوركتا
فلوريد السلفونيل البg

الgوم
مركبات ثنائية الفينيل متعددة 
مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور
مركبات ثLثية الفينيل متعددة الكلور
اEيثيل
الرصاص رباعي 
الرصاص رباعي الميثيل
تريس )D – 3 ،2
ثنا برومو بروبيل( فوسفات

الرقــم  ., -الســجل الفئة
الرقمــي الموجــز للمــواد
ا لكيما ويــة
صناعية

1763-23-1
2795-39-3
29457-72-5
29081-56-9
70225-14-8
56773-42-3
251099-16-8
4151-50-2
31506-32-8
1691-99-2
24448-09-7
307-35-7
) 36355-01-8سدا(
 27858-07-7
)ثما(
) 13654-09-6عشاري(
1336-36-3
61788-33-8
78-00-2
75-74-1
126-72-7

صناعية
صناعية
صناعية
صناعية
صناعية
صناعية

اEم المســجلة  الســجل الرقمــي الموجــز للمــواد الكيميائيــة .ولLطــLع عــ) قائمــة D
* لــم نذكــر ســوى أرقــام المركبــات D
لLرقــام
D
اEخــرى الوثيقــة الصلــة  الســجل الرقمــي الموجــز ,يمكــن الرجــوع إ hالوثيقــة التوجيهيــة للقـرار ذات الصلــة.
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المرفق الرابع

المعلومات والمعاي Pال`زمة 1دراج تركيبات مبيدات N
ا1فات
R
,
شديدة الخطورة  ., -المرفق الثالث
الجزء  - 1الوثائق المطلوبة من الطرف O
المقPح
تتضمن i
المقgحات المقدمة تبعاً للفقرة  1من المادة  6وثائق كافية تشتمل ع) المعلومات التالية:
)أ(

اسم تركيبة مبيد k
اEفات الخطرة؛

)ب(

اسم العن mالمكون النشط أو العنا ¤المكونة النشطة  i
الgكيبة؛

)ج(

الكمية النسبية من كل عن mمكون نشط  i
الgكيبة؛

)د(

نوع i
الgكيبة؛

)ﻫ(

D

المنتج ،Mإن وجدت؛
اEسماء التجارية وأسماء

)و(

المعgف بها iلgكيبة مبيد k
اEفات لدى الطرف i
أنماط اEستخدام الشائعة i
المقgح؛

)ز(

وصــف واضــح لــكل حــادث متعلــق بالمشــكلة؛ بمــا  ذلــك k
اEثــار الضــارة والطريقــة الـ iـj
اســتخدمت بهــا تركيبــة مبيــد k
اEفــات؛

)ح(

أي إج ـراء تنظيمــي أو إداري أو غــgه اتخــذه الطــرف المقـ iـgح أو يعـ  i
ـgم اتخــاذه اســتجابة
لهــذه الحــوادث.
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يتع qأن تجمعها 7
O
ال- , r
ا1مانة
الجزء  - 2المعلومات ,

تبعــاً للفقــرة  3مــن المــادة  ،6تقــوم D
اEمانــة بجمــع المعلومــات المناســبة ذات الصلــة iبgكيبــة مبيــد
k
اEفــات ،بمــا  ذلــك:
)أ(

الفgيائية – الكيماوية والسمية والسمية اEيكولوجية iلgكيبة مبيد k
الخواص 
اEفات؛


)ب(

وجود قيود ع) المناولة أو المستخدم مطبقة بالدول D
اEخرى؛

)ج(

معلومات عن الحوادث المرتبطة iبgكيب المبيد  الدول D
اEخرى؛

)د(

معلومــات مقدمــة مــن أط ـراف أخــرى ،أو منظمــات دوليــة أو منظمــات غــ gحكوميــة أو
مصــادر أخــرى ذات صلــة ،وطنيــة كانــت أم دوليــة؛

)ﻫ(

تقييمات المخاطر و/أو D
اEخطار ،حيثما وجدت؛

)و(

ـؤtات حجــم اســتعمال i
مـ ?
اEنتــاج أو المبيعــات
الgكيبــة مثــل عــدد التســجيLت أو كميــات 
إذا توافــرت؛

)ز(

المع ،jوالحوادث المرتبطة بهذه i

الgكيبات ،إن وجدت؛
تركيبات أخرى للمبيد

)ح(

ممارسات بديلة لمكافحة k
اEفات؛

)ط(

معلومات أخرى قد تحدد لجنة استعراض المواد الكيميائية أنها ذات صلة.

الجزء  - 3معاي1 Pدراج تركيبات مبيدات N
ا1فات شديدة الخطورة  ., -المرفق
R ,
الثالث
للمقgحــات الـ iـ jأحالتهــا D
لــدى اســتعراض لجنــة اســتعراض المــواد الكيماويــة i
اEمانــة إليهــا بموجــب الفقــرة
 5مــن المــادة  6فإنهــا تراعــي:
)أ(
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اEدلــة عــ) أن اســتخدام تركيبــة مبيــد k
دقــة D
اEفــات قــد أدى طبقـاً للممارســات الشــائعة أو
i
i
للمقــgح إ hوقــوع الحــوادث المبلــغ عنهــا؛
المعــgف بهــا لــدى الطــرف المقــدم

)ب(

أهميــة مثــل هــذه الحــوادث للــدول D
اEخــرى المتشــابهة مــن حيــث المنــاخ والظــروف
وأنمــاط اســتخدام تركيبــة مبيــدات k
اEفــات؛

)ج(

وجــود قيــود عــ) مناولــة أو عــ) المســتخدم فيمــا يتعلــق بالتكنولوجيــا أو بالتقنيــات الـ iـj
قــد يكــون مــن غــ gالمعقــول تطبيقهــا ،أو تطبيقهــا عــ) نطــاق واســع لــدى الــدول الـ iـE j
تتوافــر لديهــا البنيــة D
اEساســية 
الmوريــة؛

)د(

أهمية k
اEثار المبلغ عنها بالنسبة للكميات i
ال jاستخدمت من تركيبة المبيد؛

)هـ(

إن إســاءة اEســتخدام بصــورة متعمــدة ليســت  حــد ذاتهــا ســبباً كافيــاً Eدراج تركيبــة
المبيــد  المرفــق الثالــث.
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المرفق الخامس
المعلومات المطلوبة 1Rخطارات التصدير
-1

-2
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تحتوي إخطارات التصدير ع) المعلومات التالية:
)أ(

المصــدر والطــرف
اســم وعنــوان الســلطات الوطنيــة المعينــة المختصــة لــدى الطــرف ُ
المســتورد؛

)ب(

التاريخ المتوقع للتصدير إ hالطرف المستورد؛

)ج(

اســم المــادة الكيماويــة المحظــورة أو المقيــدة بشــدة وموجــز بالمعلومــات المحــددة 
اEول الـ iـ jســتقدم D
المرفــق D
لLمانــة بمقتـ ـ المــادة  .5وإذا كان الخليــط أو المسـ 
ـتحm
?
يحتــوي عــ) أكــ gمــن مــادة مــن هــذه المــواد الكيماويــة فتقــدم هــذه المعلومــات عــن كل
مــادة منهــا؛

)د(

بيــان يوضــح الفئــة المتوقعــة للمــادة الكيماويــة واEســتخدام المتوقــع لهــا داخــل تلــك
الفئــة لــدى الطــرف المســتورد ،إذا كانــت معروفــة؛

)ﻫ(

معلومات عن التداب gالوقائية لتقليل التعرض للمادة الكيماوية وانبعاثاتها؛

)و(

 حالــة الخليــط أو المسـ 
ـتح ،mفتذكــر نســبة تركـ 
ـ gالمــادة أو المــواد الكيماويــة المحظورة
أو المقيــدة بشــدة المعنيــة؛

)ز(

اسم وعنوان الجهة المستوردة؛

)ح(

أي معلومــات إضافيــة متوافــرة  الحــال للســلطة الوطنيــة المعينــة المختصــة لــدى
الطــرف المصــدر يمكــن أن تســاعد الســلطة الوطنيــة المعينــة لــدى الطــرف المســتورد؛

باEضافــة إ hالمعلومــات المشــار إليهــا  الفقــرة  ،1يقــدم الطــرف المصــدر المعلومــات D
اEخــرى

D

i
المحــددة  المرفــق اEول الــ jقــد يطلبهــا الطــرف المســتورد.

المرفق السادس

2

تسوية المنازعات
ألف  -قواعد التحكيم
تكــون إجـراءات التحكيــم  D
اEغـراض المتعلقــة بالفقــرة ) 2أ( مــن المــادة  20مــن اتفاقيــة روتــردام بشــأن
إجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم بشــأن مــواد كيميائيــة ومبيــدات آفــات معينــة خطــرة متداولــة 
التجــارة الدوليــة ،عــ) النحــو التــا:h

المادة 1
-1

يجــوز للطــرف أن يـ ?ـ@ع  اللجــوء إ hالتحكيــم وفقــا للمــادة  02مــن اEتفاقيــة بواســطة إخطــار
D
مكتــوب موجــه إ hالطــرف k
اEخــر  الـ  
اEدعــاء ،إh
اEخطــار مصحوبــا ببيــان Eوجــه 
ـgاع .ويكــون 
جانــب أي وثائــق مؤيــدة لــه ،ويبـ 
ـ Mالموضــوع المطــروح عــ) التحكيــم ،بمــا  ذلــك ،عــ) وجــه
الخصــوص ،مــواد اEتفاقيــة المثــار تفســgها أو تطبيقهــا،

-2

يقــوم الطــرف المدعــي بإخطــار D
اEمانــة بــأن الطرفـ 
ـ MيحيــLن نزاعــا إ hالتحكيــم وفقــا للمــادة .02
D
اEدعــاء والوثائــق
اEخطــار المكتــوب المقــدم مــن الطــرف المدعــي مصحوبــا ببيــان Eوجــه 
ويكــون 
المؤيــدة المشــار إليهــا  الفقــرة  1آنفــا .وتقــوم D
اEمانــة بإرســال المعلومــات الـ iـ jتلقتهــا بهــذا
الشــأن إ hجميــع D
اEط ـراف.

المادة 2
-1

بD M
تنشأ  ،المنازعات i
ال jتنشب 
اEطراف ،هيئة تحكيم قضائية تتكون من ثLثة أعضاء.

-2

ـ Mكل طــرف  الـ  
يعـ 
ـgاع محكمــا ،ويقــوم المحكمــان المعينــان وفقــا لذلــك باEتفــاق فيمــا بينهمــا
بتســمية المحكــم الثالــث الــذي يكــون رئيســا للهيئــة القضائيــة .و Eيكــون رئيــس الهيئــة القضائيــة
مــن مواطـ ـ jبلــدي طـ 
ـر الـ  
ـgاع ،و Eيكــون محــل إقامتــه  أراض أي مــن هذيــن الطرفـ 
ـ ،MوE
D
يكــون مســتخدما لــدى أي منهمــا ،و Eيكــون قــد عالــج القضيــة بــأي صفــة مــن الصفــات اEخــرى.

-3

طرفــ ،Mتقــوم D
اEطــراف i
بــ? M
 المنازعــات i

الــ jتنشــب 
الــ jلهــا نفــس المصلحــة
أكــ gمــن

بتعيــ Mمحكــم واحــد باEتفــاق فيمــا بينهــا.

اEول لمؤتمر D
ال jاعتمدها اEجتماع D
 2بالصيغة i
أيلول/سبتم.2004 g
اEطراف بموجب المقرر  1/11المؤرخ 24
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-4

للتعيD M

اEو. h
يتم شغل أي شاغر بالطريقة المذكورة بالنسبة

5-

إذا لــم تتفــق D
اEطـراف عــ) موضــوع الـ  
ـgاع قبــل تســمية رئيــس هيئــة التحكيــم القضائيــة ،تقــوم
هيئــة التحكيــم القضائيــة بتحديــد الموضــوع.

المادة 3
-1

ـ Mأحــد أطـراف الـ  
إذا لــم يعـ 
ـgاع محكمــا خــLل شــهرين مــن التاريــخ الــذي يتســلم فيــه الطــرف
D
D
k

المدعــى عليــه إخطــار التحكيــم ،يجــوز للطــرف اEخــر أن يخطــر اEمــ Mالعــام لLمــم المتحــدة
بذلــك ليقــوم بالتســمية خــLل فـ iـgة شــهرين آخريــن.

2-

إذا لــم يتــم تســمية رئيــس هيئــة التحكيــم القضائيــة خــLل شــهرين مــن تاريــخ تعيـ 
ـ Mالمحكــم
مــ Mالعــام D
الثــا ،يقــوم D


ا E
الطرفــ ،Mبتســمية
لLمــم المتحــدة ،بنــاء عــ) طلــب مــن أحــد
i

أخريــ.M
الرئيــس خــLل فــgة شــهرين

المادة 4
تصدر هيئة التحكيم القضائية قراراتها وفقا EDحكام اEتفاقية والقانون الدو. h

المادة 5
تقرر هيئة التحكيم القضائية نظامها الداخ) ،ما لم يقرر أطراف  
الgاع خLف ذلك.

المادة 6
يجــوز لهيئــة التحكيــم القضائيــة أن تــو ،zبنــاء عــ) طلــب أحــد D
اEط ـراف ،بتدابــ gحمايــة أساســية
مؤقتــة.

المادة 7
يســهل أطـراف الـ  
ـgاع عمــل هيئــة التحكيــم القضائيــة ،ويعملــون كل مــا بوســعهم ،عــ) وجــه الخصــوص،
مــن أجــل:
)أ(
)ب(
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تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والمرافق الوثيقة الصلة؛
وتمكينها ،عند 
الخgاء وتلقي شهادتهم.
الmورة ،من استدعاء الشهود أو 

المادة 8
D
اEط ـراف والحــكام  i
ملgمــون بحمايــة tيــة أي معلومــات يتلقونهــا بصفــة tيــة أثنــاء ســ gأعمــال هيئــة
التحكيــم القضائيــة.

المادة 9
يتحمــل أط ـراف الـ  
ـgاع نفقــات المحكمــة بالتســاوي فيمــا بينهــم ،مــا لــم تقــرر هيئــة التحكيــم القضائيــة
خــLف ذلــك بســبب ظــروف القضيــة عــ) وجــه الخصــوص .وتحتفــظ الهيئــة القضائيــة بســجل لجميــع
نفقاتهــا وتقــدم بيانــا نهائيــا بهــذا الصــدد إD h
اEط ـراف.

المادة 10
يجــوز لطــرف لديــه مصلحــة ذات طابــع قانـ 
ـو  موضــوع الـ  
ـgاع وقــد يتأثــر بالقـرار المتخــذ  القضيــة،
أن يتدخــل  الدعــوى بموافقــة هيئــة التحكيــم القضائيــة.

المادة 11
يجــوز لهيئــة التحكيــم القضائيــة أن تســتمع لدعــاوى مضــادة قــد تنشــأ عــن موضــوع الـ  
ـgاع مبـ ?
ـاtة وأن
تبــت فيهــا.

المادة 12
اEجراءات والموضوع بأغلبية أصوات أعضائها.
تتخذ قرارات الهيئة القضائية بخصوص 

لمادة 13
1-

إذا لــم يمثــل أحــد طـ 
ـر الـ  
ـgاع أمــام الهيئــة القضائيــة أو عجــز عــن الدفــاع عــن دعــواه ،يجــوز
k

اEج ـراءات وإصــدار قرارهــا .ولــن يشــكل
للطــرف اEخــر أن يطلــب مــن الهيئــة مواصلــة الســ  g
غيــاب طــرف مــا أو عجــزه عــن الدفــاع عــن دعــواه مانعــا مــن الســ  gإجراءاتهــا.

-2

عــ) الهيئــة القضائيــة قبــل إصــدار قرارهــا أن تطمـ  D
اEدعــاء قائــم عــ) أســس
ـ Mإ hأن 
ســليمة مــن الحقائــق والقانــون.
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المادة 14
D
النهــا خــLل خمســة أشــهر مــن التاريــخ الــذي اكتمــل فيــه
تصــدر هيئــة التحكيــم القضائيــة قرارهــا
i

تشــكيلها ،مــا لــم تجــد أن مــن الـ ـmوري تمديــد الحــد الزمــ jلفــgة ينبغــي أ Eتتجــاوز خمســة أشــهر
أخــرى.

المادة 15
يقتــ mالقـرار النهـ D
ـا للهيئــة القضائيــة عــ) موضــوع الـ  
ـgاع ويــ@د المســوغات الـ iـ jقــام عليهــا .ويحتــوي
D
D

D
النهــا .ويجــوز Eي عضــو  الهيئــة
القــرار عــ) أســماء اEعضــاء الذيــن شــاركوا فيــه وتاريــخ القــرار
القضائيــة أن يرفــق بالق ـرار النهـ D
ـا رأيــا منفصــ Lأو مخالفــا.

لمادة 16
يكــون الق ـرار ملزمــا لطـ 
ـر الـ  
ـgاع .ويكــون تفســ gاEتفاقيــة المقــدم بموجــب الق ـرار ملزمــا أيضــا للطــرف
D
k
i
الــذي تدخــل بموجــب المــادة  01اEنفــة بقــدر مــا يتصــل باEمــور الــ jتدخــل هــذا الطــرف بشــأنها وE
يقبــل الق ـرار اســتئنافا مــا لــم يتفــق طرفــا الـ  
ـgاع مســبقا عــ) إج ـراءات اســتئنافية.

المادة 17
ـ Mبالق ـرار النهـ D
ـ Mأولئــك الملزمـ 
أي اختــLف قــد ينشــأ بـ 
ـا وفقــا للمــادة  61أعــLه ،فيمــا يتعلــق بتفســg
D
i
هــذا الق ـرار أو طريقــة تنفيــذه ،يجــوز Eي منهمــا أن يقدمــه إ hهيئــة التحكيــم القضائيــة الــ jأصدرتــه
لتبــت فيــه.

باء  -قواعد التوفيق
سوف يكون إجراء التوفيق EDغراض الفقرة  6من المادة  20من اEتفاقية ع) غرار ما ي):

المادة 1
-1

يقــدم طلــب خطــي مــن أي طــرف  نـزاع Eنشــاء لجنــة توفيــق بموجــب الفقــرة  6مــن المــادة 20
اEمانــة فــوراً بإبــLغ D
اEمانــة .وتقــوم D
إD h
اEطــراف بذلــك.

-2

تتألــف لجنــة التوفيــق ،مــا لــم تتفــق D
اEطـراف عــ) غــ gذلــك ،مــن خمســة أعضــاء ،اثنــان يعينهــم
D
كل طــرف ضالــع ورئيــس ســينتخبه أولئــك اEعضــاء بصــورة مشـ iـgكة.
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المادة 2
ـ Mيقــوم D
اEطـراف الذيــن تتـ i
ـ Lمصالحهــم بتعيـ 
ـ Mأكـ ?ـ gمــن طرفـ 
 حالــة نشــوء نزاعــات بـ 
ـ Mأعضائهــم
 اللجنــة بصــورة مشـ iـgكة وباEتفــاق.

المادة 3
اEط ـراف خــLل شــهرين مــن تاريــخ تلقــي D
إذا لــم تتــم أي تعيينــات مــن جانــب D
اEمانــة للطلــب الخطــي
D
المشــار إليــه  المــادة  ،1فيقــوم D

اEمــ Mالعــام لLمــم المتحــدة بنــا ًء عــ) طلــب مــن الطــرف ،بإج ـراء
تلــك التعيينــات خــLل فـ iـgة شــهرين آخريــن.

المادة 4
إذا لــم يتــم اختيــار رئيــس لجنــة التوفيــق خــLل شــهرين مــن تاريــخ تعيـ 
ـ Mالعضــو الرابــع  اللجنــة ،فــإن
ـ Mالعــام D
D
i

اEمـ 
لLمــم المتحــدة يقــوم ،بنــا ًء عــ) طلــب مــن الطــرف ،بتعيــ Mرئيــس خــLل فــgة شــهرين
آخريــن

المادة 5
-1
-2

تقوم لجنة التوفيق ،ما لم تتفق أطراف  
الgاع ع) خLف ذلك ،بتحديد نظامها الداخ).
تكلــف D
اEطـراف وأعضــاء اللجنــة بحمايــة tيــة أيــة معلومــات يتلقونهــا بصــورة tيــة أثنــاء أعمــال
اللجنــة.

المادة 6
تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة 7
تقــدم لجنــة التوفيــق تقريـراً بتوصيــات خاصــة بحســم الـ  
ـgاع خــLل اثـ ـ jعـ ?ـ@ شــهراً مــن إنشــائها ،ويقــوم
D
اEطـراف ببحثــه مــع توافــر حســن النوايــا.

المادة 8
 حالــة أي خــLف حــول مــا إذا كانــت لجنــة التوفيــق لديهــا الصLحيــة لبحــث المســألة المحالــة إليهــا،
فتقــوم اللجنــة بالبــت فيــه.
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المادة 9
تتحمــل أطــراف  
الــgاع تكاليــف اللجنــة بحصــص يتــم اEتفــاق عليهــا فيمــا بينهــم .وتحتفــظ اللجنــة
D
بالســجل لجميــع تكاليفهــا ،وتقــدم بيانــاً نهائيــاً بهــا إ hاEطــراف.
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