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المتعلقــة بتطبيــق إجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم
عــى مــواد كيميائيــة
ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة ف ي� التجارة الدولية
النص والمرفقات
[نقحت ف ي� ]2017

مقدمة
لقد أثار منو إنتاج املواد الكيميائية وتجارتها بشكل الفت للنظر خالل العقود األربعة املاضية انشغال
األوساط الشعبية والرسمية عىل حد سواء ،بشأن املخاطر املحتملة الناشئة عن املواد الكيميائية
ومبيدات اآلفات الخطرة .والبلدان التي تفتقر إىل البنية التحتية املناسبة لرصد استرياد املواد الكيميائية
واستخدامها مع َّرضة للرضر عىل وجه الخصوص.
ورشع برنامج األمم املتحدة للبيئة (اليونيب) ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،استجابة لهذه
الشواغل ،يف استحداث وتعزيز برامج طوعية لتبادل املعلومات يف منتصف الثامنينيات من القرن
املايض .فأطلقت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع واستخدام
مبيدات اآلفات يف عام  ،1985وقام برنامج األمم املتحدة للبيئة يف عام  1987بوضع مبادئ لندن
التوجيهية لتبادل املعلومات بشأن املواد الكيميائية املتداولة يف التجارة الدولية.
وبعد ذلك بقليل ،اشرتكت املنظمتان يف تقديم إجراء املوافقة املسبقة عن علم يف عام  .1989وقد
ساعد هذا الربنامج ،الذي اشرتكت منظمة األغذية والزراعة واليونيب يف تنفيذه ،عىل كفالة حصول
الحكومات عىل املعلومات التي تحتاجها عن املواد الكيميائية الخطرة من أجل تقييم املخاطر واتخاذ
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قرارات مستنرية باملعلومات بشأن الواردات من املواد الكيميائية.
واعتمد املسؤولون الذين حرضوا قمة ريو لعام  ،1992بعد أن أدركوا الحاجة إىل ضوابط إلزامية،
الفصل  19من جدول أعامل القرن  21الذي يدعو إىل اتباع أداة ملزمة قانوناً بشأن إجراء املوافقة
املسبقة عن علم بحلول عام  .2000وبناء عليه ،أناط مجلس منظمة األغذية والزراعة (يف عام )1994
ومجلس اليونيب (يف عام  )1995رئيسيهام التنفيذيني أن يرشعا يف املفاوضات التي أسفرت يف مارس/
آذار  1998عن استكامل وضع نص اتفاقية تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم عىل مواد كيميائية
ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية.
وقد اعتُمدت االتفاقية وفُتحت للتوقيع عليها يف مؤمتر للمندوبني واملفوضني ُعقد يف روتردام يف 10
سبتمرب /أيلول  ،1998ودخلت حيز النفاذ يف  24فرباير/شباط .2004
و ُعقد أول اجتامع لألطراف يف اتفاقية روتردام يف الفرتة من  10إىل  24أيلول /سبتمرب  2004وأسفر
عن عدة تعديالت يف املرفق الثالث (القرار  )RC-1/3واعتامد املرفق السادس بشأن التحكيم والتوفيق
(القرار  .)RC -1/11وقد دخلت التعديالت عىل املرفق الثالث حيز النفاذ يف األول من فرباير /شباط
 ،2005فيام عدا حذف املدخالت املوجودة بشأن بعض تركيبات مبيدات اآلفات شديدة الخطورة
املكونة من املونوكروتوفوس والباراثيون التي دخلت حيز النفاذ يف األول من يناير /كانون الثاين .2006
ودخل املرفق السادس ،بالصيغة التي أبلغها الوديع إىل جميع األطراف ،حيز النفاذ يف  11يناير /كانون
الثاين  2006طبقاَ للفقرة  3من املادة  22من االتفاقية.
و ُعقد املؤمتر الرابع لألطراف يف الفرتة من  27إىل  31أكتوبر /ترشين األول  2008وأفىض إىل إضافة
جميع ثاليث بوتيل القصدير إىل فئة مبيدات اآلفات يف املرفق الثالث (القرار  .)5/4-RCوقد دخل هذا
التعديل يف املرفق الثالث حيز النفاذ يف األول من فرباير /شباط .2009
و ُعقد املؤمتر الخامس لألطراف يف الفرتة من  20إىل  24يونيو /حزيران  2011وأفىض إىل إضافة املواد
الكيميائية التالية :األالكلور ،واألديكارب ،واألندوسلفان إىل فئة مبيدات اآلفات يف املرفق الثالث
(القرارات  .)5/5-RC ،4/5-RC،3/5-RCوقد دخلت التعديالت يف املرفق الثالث حيز النفاذ يف الرابع
والعرشين من أكتوبر /ترشين األول .2011
و ُعقد املؤمتر السادس لألطراف يف الفرتة من  28أبريل /نيسان إىل  10مايو /أيار  ،2013وأفىض إىل
إضافة املواد الكيميائية التالية :األزنينفوس ميثل إىل فئة مبيدات اآلفات ،واإليرث الثنايئ الفينيل الثامين
الربوم التجاري ،واإليرث الثنايئ الفينيل الخاميس الربوم التجاري ،وحمض السلفونيك البريفلوركتاين
سلفونات البريفلوركتان ،وسلفوناميدات البريفلوركتان وسلفونيالت البريفلوركتان إىل الفئة املواد
الصناعية يف املرفق الثالث (القرارات  .)7/6-RC ،6/6-RC ،5/6-RC ،4/6-RCوقد دخلت هذه
التعديالت حيز النفاذ يف  13أغسطس /آب  2013ملادة األزنينفوس ميثل ويف  10أغسطس/آب 2013
للمواد التالية :اإليرث الثنايئ الفينيل الثامين الربوم التجاري ،اإليرث الثنايئ الفينيل الخاميس الربوم التجاري
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وحمض السلفونيك البريفلوركتاين وسلفونات البريفلوركتان ،سلفوناميدات البريفلوركتان وسلفونيالت
البريفلوركتان.
و ُعقد املؤمتر السابع لألطراف يف الفرتة من  4إىل  15مايو /أيار  2015وأفىض إىل إضافة مادة
امليثاميدوفوس إىل فئة مبيدات اآلفات وحذف مركبات مبيدات اآلفات ميثاميدوفوس شديدة الخطورة
(القرار  .)4/7-RCوقد دخلت التعديالت يف املرفق الثالث حيز النفاذ يف الخامس عرش من سبتمرب/
أيلول .2015
و ُعقد املؤمتر الثامن لألطراف يف الفرتة من  24أبريل /نيسان إىل  5مايو /أيار 2017وأفىض إىل إضافة
املواد الكيميائية التالية :الكاربوفوران والرتايكلورفون إىل فئة مبيدات اآلفات ،والبارافينات املكلورة
القصرية السلسلة وجميع ثاليث بوتيل القصدير إىل فئة املواد الصناعية (القرارات ،3/8-RC ،2/8-RC
 .)5/8-RC ،4/8-RCوقد دخلت التعديالت يف املرفق الثالث حيز النفاذ يف الخامس عرش من سبتمرب/
أيلول .2017
وتضطلع منظمة األغذية والزراعة واليونيب معاً بوظائف أمانة اتفاقية روتردام .وإذا ما رغبتم يف
االطالع عىل معلومات إضافية عن اتفاقية روتردام ،يُرجى الرجوع إىل املوقع التايل عىل اإلنرتنت
www.pic.int
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اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم
عىل مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة
خطرة متداولة ف ي� التجارة الدولية
إن أ
الطراف ف ي� هذه االتفاقية،

إدراكاً منهــا للتأثـ يـر الضــار عــى صحــة البـ شـر والبيئــة مــن ج ـراء مــواد كيميائيــة ومبيــدات آفــات معينــة
خطــرة متداولــة ف ي� التجــارة الدوليــة،
وإذ تشــر إىل أ
الحــكام ذات الصلــة مــن إعــان ريــو بشــأن البيئــة والتنميــة ،والفصــل  19مــن جــدول أعمــال
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غـ يـر المــروع بالمنتجــات الســمية والخطــرة”،
المــم المتحــدة للبيئــة ومنظمــة أ
وإذ تضــع ف� اعتبارهــا العمــل الــذي قــام بــه برنامــج أ
المــم المتحــدة
ي
أ
ف
ن
المبــ� ي� مبــادئ لنــدن
للغذيــة والزراعــة ف ي� تطبيــق إجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم عــى النحــو
ي
ف
التوجيهيــة المعدلــة لتبــادل المعلومــات عــن المــواد الكيميائيــة المتداولــة ي� التجــارة الدوليــة (المشــار إليهــا
فيمــا بعــد بـــ “مبــادئ لنــدن التوجيهيــة المعدلــة”) الصــادرة عــن برنامــج أ
المــم المتحــدة للبيئــة ومدونــة
الفــات الصـــادرة عـــن منظمــة أ
قواعــد الســلوك الدوليــة لتوزيــع واســتخدام مبيــدات آ
المــم المتحــدة
أ
للغذيــة والزراعــة (المشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ “مدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة”)،
ف
ت
الــ� تمــر اقتصاداتهــا
وإذ تضــع ي� اعتبارهــا الظــروف والمتطلبــات الخاصــة للبلــدان الناميــة والبلــدان ي
بمرحلــة انتقــال وعــى وجــه التحديــد الحاجــة إىل تعزيــز طاقاتهــا وقدراتهــا الوطنيــة إلدارة المــواد الكيميائية
ـ� أ
بمــا ف� ذلــك نقــل التكنولوجيــا وتوفـ يـر المســاعدة الماليــة والتقنيــة وتشــجيع التعــاون فيمــا بـ ي ن
الطـراف،
ي
وإذ تالحظ االحتياجات المحددة لبعض البلدان من المعلومات عن عمليات العبور،
وإذ تــدرك ض�ورة ت
ال�ويــج للممارســات الجيــدة إلدارة المــواد الكيميائيــة ف ي� جميــع البلــدان مــع وضــع اعتبــار
ف
لجملــة أمــور مــن بينهــا المعايـ يـر الطوعيــة المنصــوص عليهــا ي� مدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة ومدونــة
أ
أ
ـدول ف ي� المــواد الكيميائيــة،
الخالقيــات الصــادرة عــن برنامــج المــم المتحــدة للبيئــة بشــأن االتجــار الـ ي
ف
ت
ـ� تصــدر عــن أقاليمهــا ،ووضــع بطاقــات
ورغبــة منهــا ي� ضمــان تغليــف المــواد الكيميائيــة الخطــرة الـ ي
العبــوة عليهــا بطريقــة تكفــل الحمايــة الكافيــة لصحــة البـ شـر والبيئــة تمشــياً مــع مبــادئ لنــدن التوجيهيــة
المعدلــة ومدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة،
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وإذ تدرك ض�ورة أن تكون السياسات التجارية والبيئية متداعمة بغية تحقيق التنمية المستدامة،
إذ تؤكــد أنــه ال يوجــد ف ي� هــذه االتفاقيــة مــا يفــر عــى أنــه ينطــوي بــأي طريقــة مــن الطــرق عــى أن تغيـ يـر
ف
تز
دول ســار يطبــق عــى المــواد الكيميائيــة ف ي� التجــارة
ي� حقــوق وال�امــات أي طــرف بموجــب أي اتفــاق ي
الدوليــة أو عــى الحمايــة البيئيــة،
وإذ تعي أن الرسد الوارد أعاله ال يقصد به خلق تفاضل ي ن
ب� هذه االتفاقية واتفاقات دولية أخرى،
وتصميمـاً منهــا عــى حمايــة صحــة البـ شـر بمــا ف� ذلــك صحــة المسـ ي ن
ـتهلك� والعمــال والبيئــة مــن التأثـ يـرات
ي
الضــارة المحتملــة مــن جـراء مــواد كيميائيــة ومبيــدات آفــات معينــة خطــرة متداولــة ف ي� التجــارة الدوليــة،

يل:
اتفقت عىل ما ي
المادة 1
الهدف

ـ� أ
ف
ف
و� الجهــود التعاونيــة فيمــا بـ ي ن
الطـراف
الهــدف مــن هــذه االتفاقيــة هــو تشــجيع المشــاركة ي� المســؤولية ي
أ
ف
ض
ـدول بمــواد كيميائيــة خطــرة معينــة بغيــة حمايــة صحــة البـ شـر والبيئــة مــن ال�ار المحتملــة،
ي� االتجــار الـ ي
ف
بتيســر تبــادل المعلومــات عــن خواصهــا
والمســاهمة ي� اســتخدامها اســتخداماً ســليماً بيئيــاً ،وذلــك
ي
وبالعــداد لعمليــة صنــع القــرارات الوطنيــة بشــأن وارداتهــا وصادراتهــا وبتعميــم هــذه القــرارات عــى
إ
أ
الط ـراف.

المادة 2
التعاريف

أ
ن
يع�:
لغراض هذه االتفاقية ،ي
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(أ)

مصطلــح “مــادة كيميائيــة” أي مــادة كيميائيــة ســواء كانــت ف ي� حــد ذاتهــا أو ف ي� خليــط أو
مسـ ض
ـتح� ،وســواء كانــت مصنوعــة أو تــم الحصــول عليهــا مــن الطبيعــة ولكنهــا ال تحتــوي
آ
عــى أي كائــن حــي .وتشــمل الفئــات التاليــة :مبيــدات الفــات (بمــا ف ي� ذلــك تركيبــات
مبيــدات آ
الفــات شــديدة الخطــورة) ت
وال�كيبــات الصناعيــة؛

(ب)

مصطلــح “مــادة كيميائيــة محظــورة” أي مــادة كيميائيــة حظــرت جميــع اســتعماالتها ف ي� فئــة
ئ
ث
ـا� بغــرض حمايــة صحــة البـ شـر أو البيئــة.
اســتخدام أو أكــر ،بموجــب إجـراء تنظيمــي نهـ ي
أ
ف
ت
ـ� تــم رفــض الموافقــة عليهــا ي� اســتخدام المــرة الوىل أو
وتشــمل المــواد الكيميائيــة الـ ي

ســحبتها جهــة صناعيــة مــن الســوق المحليــة أو ســحبت مــن النظــر فيهــا مــرة أخــرى ف ي�
الج ـراء قــد اتخــذ
عمليــة الموافقــة المحليــة وحيثمــا يوجــد دليــل واضــح عــى أن ذلــك إ
لحمايــة صحــة البـ شـر أو البيئــة،
(ج)

مصطلــح “مــادة يكميائيــة مقيــدة بشــدة” أي ماديــة كيميائيــة تحظــر جميــع اســتعماالتها
ف
ئ
ث
ـا� بغيــة حمايــة
تقريب ـاً ي� فئــة اســتخدام واحــدة أو أكــر ،بموجــب إج ـراء تنظيمــي نهـ ي
ش
صحــة البــر أو البيئــة .ولكــن تظــل لهــا اســتخدامات محــددة معينــة مســموح بهــا .وتشــمل
أي مــادة كيميائيــة تــم رفــض املوافقــة عــى جميــع اســتخداماتها تقريبــاً أو ســحبتها جهــة
صناعيــة مــن الســوق املحليــة أو ســحبت مــن النظــر فيهــا مــرة أخــرى يف عمليــة املوافقــة
املحليــة وحيثــا يوجــد دليــل واضــح عــى أن ذلــك اإلجـراء قــد اتخــذ لحاميــة صحــة البــر أو
البيئــة،

(د)

“تركيبــات مبيــدات آفــات شــديدة الخطــورة” أي مــادة كيميائيــة مركبــة الســتعمالها ف ي� إبــادة
آ
الفــات تنتــج عنهــا آثــار صحيــة أو بيئيــة حــادة تحــت ظــروف اســتخدامها ،تُالحــظ خــال
ت
فــرة زمنيــة قصـ يـرة بعــد التعــرض لهــا مــرة واحــدة أو عــدة م ـرات؛

(ﻫ)

ئ
نهــا�” أي إجــراء يتخــذه طــرف وال يتطلــب إجــراءات تنظيميــة الحقــة،
“إجــراء تنظيمــي ي
ويكــون الغــرض منــه حظــر مــادة كيميائيــة معينــة أو تقييدهــا بشــدة،

(و)

ـت�اد” كل حســب مدلولــه ،نقــل مــادة كيميائيــة مــن طــرف إىل
مصطلحــا “التصديــر” و “االسـ ي
آخــر ،فيمــا عــدا عمليــات المــرور العابــر البحتــة؛

(ز)

“الطــرف” دولــة أو منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي ارتضــت التقيــد بهــذه االتفاقيــة
وتــري عليهــا أحــكام االتفاقيــة؛

(ح)

“منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي” منظمــة تتألــف مــن دول ذات ســيادة ف ي� إقليــم
أ
ف
ت
ن
ـ� تحكمهــا هــذه االتفاقيــة،
معـ يـ� نقلــت إليهــا دولهـ أـا العضــاء االختصــاص ي� المســائل الـ ي
ـ� التوقيــع عــى هــذه االتفاقيــة أو
والمخــول لهــا حســب الصــول وطبق ـاً لنظامهــا الداخـ ي
التصديــق عليهــا أو قبولهــا ،أو اعتمادهــا ،أو االنضمــام إليهــا؛

(ط)

“لجنة استعراض املواد الكيميائية” الهيئة الفرعية املشار إليها يف الفقرة  6من املادة .18
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المادة 3
نطاق االتفاقية
-1

يل:
ترسي هذه االتفاقية عىل ما ي
(أ)

المواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة بشدة؛ و

(ب)

تركيبات مبيدات آ
الفات شديدة الخطورة.

يل:
	- 2ال ترسي هذه االتفاقية عىل ما ي
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(أ)

العقاق� المخدرة والمؤثرة عىل العقل؛
ي

(ب)

المواد المشعة؛

(ج)

النفايات؛

(د)

أ
السلحة الكيميائية؛

(ﻫ)

ض
العقاق� الطبية ش
الب�ية والبيطرية؛
المستح�ات الصيدالنية ،بما ف ي� ذلك
ي

(و)

المواد الكيميائية المستخدمة كمضافات أ
للغذية؛

(ز)

أ
الغذية؛

(ح)

المــواد الكيميائيــة المســتوردة بكميــات ال يحتمــل أن تؤثــر عــى الصحــة ش
الب�يــة أو البيئــة،
ش�يطــة أن تكــون قــد اســتوردت:
’‘1

ألغراض البحث أو التحليل؛ أو

’‘2

الشــخص بكميــات معقولــة لذلــك
بواســطة فــرد الســتخدامه أو اســتخدامها
ي
االســتخدام.

المادة 4
السلطات الوطنية المعينة
-1

يعــ� كل طــرف ســلطة وطنيــة أو ث
ين
أكــر يخــول لهــا العمــل نيابــة عــن ذلــك الطــرف ف ي� تأديــة
ىض
الداريــة المطلوبــة بمقتــ هــذه االتفاقيــة.
الوظائــف إ

-2

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

-3

يخطــر كل طــرف أ
المانــة ،ف ي� موعــد ال يتجــاوز موعــد بــدء رسيــان هــذه االتفاقيــة عليــه ،باســم
أ
وعنــوان الســلطة أو الســلطات الوطنيــة المعينــة التابعــة لــه .وعــى كل طــرف أيضـاً إخطــار المانــة
فــوراً بــأي تغيـ يـرات ف ي� اســم وعنــوان تلــك الســلطة أو الســلطات.

-4

أ
أ
ت
ال� تتلقاها بموجب الفقرة .3
تقوم المانة فوراً بإبالغ الطراف إ
بالخطارات ي

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

أ
الجـراء .وينبغــي إصــدار
عــل كل طــرف يعتمــد إجـراء تنظيميـاً نهائيـاً أن يخطــر المانــة كتابــة بهــذا إ
أ
الخطــار ف� أقــرب وقــت ممكــن عــى أال يتجــاوز ذلــك بأيــة حــال مــن الحــوال تسـ ي ن
ـع� يومـاً
هــذا إ
ي
ئ
النهــا� ،وينبغــي أن يتضمــن المعلومــات المطلوبــة
الجــراء التنظيمــي
مــن تاريــخ بــدء رسيــان إ
ي
بمقت ـىض المرفــق أ
الول ،إذا كانــت متاحــة.

-2

عــى كل طــرف أن يخطــر أ
المانــة ،مــن تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة بالنســبة لــه ،كتابــة
غــر أن أي طــرف قــدم إخطــارات بإجــراءات
إ
بالجــراءات التنظيميــة النهائيــة الســارية حينئــذ ،ي
تنظيميــة نهائيــة بمقتـىض مبــادئ لنــدن التوجيهيــة المعدلــة أو مدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة ،ال
الخطــارات مــن جديــد.
يلزمــه تقديــم تلــك إ

-3

تقــوم أ
المانــة ف ي� أقــرب فرصــة ممكنــة ،عــى أال يتجــاوز ذلــك عــى أيــة حــال ســتة أشــهر عقــب
تســلم أي إخطــار وفقــاً للفقر ي ن
الخطــار يتضمــن المعلومــات
تــ�  1و ،2بالتحقــق ممــا إذا كان إ
أ
أ
الخطــار يتضمــن المعلومــات المطلوبــة ،ترســل المانــة
المطلوبــة بمقتـىض المرفــق الول .فــإذا كان إ
أ
ف
الخطــار المعلومــات
ي� الحــال إىل جميــع الطـراف ملخصـاً بالمعلومــات الــواردة .وإذا لــم يتضمــن إ
أ
المطلوبــة تخطــر المانــة الطــرف المخطــر تبع ـاً لذلــك.
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-4

المانــة ،كل ســتة أشــهر ،إىل أ
ترســل أ
الطـراف موجـزاً بالمعلومــات الــواردة تبعـاً للفقرتـ ي ن
ـ�  1و 2بمــا ف ي�
ت
ت
ـ� يتطلبهــا المرفــق
ذلــك المعلومــات المتعلقــة إ
ـ� ال تتضمــن جميــع المعلومــات الـ ي
بالخطــارات الـ ي
أ
الول.

-5

المانــة إخطــاراً واحــداً عــى أ
عندمــا تتســلم أ
ـ� مختلفـ ي ن
القــل مــن إقليمـ ي ن
ـ� مــن أقاليــم الموافقــة
المســبقة عــن علــم بشــأن مــادة كيميائيــة معينــة تحققــت مــن أنهــا مســتوفية لـ شـروط المرفــق
أ
الول ،فعليهــا إرســاله إىل لجنــة اســتعراض المــواد الكيميائيــة .وســيتم تعريــف أقاليــم الموافقــة
أ
أ
آ
ف
ف
المســبقة عــن علــم ي� مقــرر يتــم اعتمــاده بتوافــق الراء ي� االجتمــاع الول لمؤتمــر الطــراف.

-6

ف
ـوص
تســتعرض لجنــة اســتعراض المــواد الكيميائيــة المعلومــات المقدمــة ي� هــذه إ
الخطــارات وتـ ي
أ
ف
ن
ـا� ،فيمــا إذا كان ينبغــي إخضــاع المــادة
مؤتمــر الط ـراف ،وفق ـاً للمعايـ يـر المبينــة ي� المرفــق الثـ ي
ف
الكيميائيــة المعنيــة إلجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم وإدراجهــا ي� المرفــق الثالــث تبعــاً لذلــك.

المادة 6
اءات الخاصة تب�كيبات مبيدات آ
الفات شديدة الخطورة
الجر
إ
-1

يجــوز ألي طــرف يكــون بلــداً ناميـاً أو بلــداً يمــر اقتصــاده بمرحلــة انتقــال تصادفــه مشــاكل بســبب
تركيبــة مبيــد آفــات شــديدة الخطــورة ف� ظــروف اســتخدامها ف� أراضيــه ،أن يقـ تـرح عــى أ
المانــة،
ي
ي
ال�كيبــة لمبيــد آ
إدراج تلــك ت
الفــات شــديدة الخطــورة ف ي� المرفــق الثالــث .ويجــوز للطــرف عنــد وضع
أ
مقـ تـرح أن يســتفيد مــن الدرايــة الفنيــة لي مصــدر مختــص .ويشــتمل المقـ تـرح عــى المعلومــات
ت
ـ� يقتضيهــا الجــزء  1مــن المرفــق الرابــع.
الـ ي

-2

تقــوم أ
المانــة ،ف ي� أقــرب وقــت ممكــن ،عــى أال يتجــاوز ذلــك ســتة أشــهر عــى أيــة حــال بعــد
ت
ت
ت
ـ�
تســلم أي مقــرح بموجــب الفقــرة  ،1بالتحقــق ممــا إذا كان المقــرح يحتــوي عــى المعلومــات الـ ي
ت
يقتضيهــا الجــزء  1مــن المرفــق الرابــع .فــإذا كان المقــرح يشــتمل عــى المعلومــات المطلوبــة،
المانــة فــوراً بإرســال موجــز بالمعلومــات المتلقــاة إىل جميــع أ
فتقــوم أ
الطــراف .وإذا لــم يكــن
ت
ت
المقــرح مشــتمال ً عــى المعلومــات المطلوبــة فإنهــا تبلــغ الطــرف المقــرح بذلــك.

-3

أ
الضافيــة المبينــة ف ي� الجــزء  2مــن المرفــق الرابــع المتعلقــة
تقــوم المانــة بجمــع المعلومــات إ
ت
المق�حــات المرســلة بموجــب الفقــرة .2

-4

عندمــا يتــم اســتيفاء اشـ تـراطات الفقرتـ ي ن
ـ�  2و 3أعــاه فيمــا يتعلــق تب�كيبــة مبيــد آفــات معينــة
شــديدة الخطــورة ،فتقــوم أ
المانــة بإرســال المقـ تـرح والمعلومــات ذات الصلــة إىل لجنــة اســتعراض
المــواد الكيميائيــة.
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-5

ت
المقــرح والمعلومــات
تســتعرض لجنــة اســتعراض المــواد الكيميائيــة المعلومــات المقدمــة ف ي�
ف
ت
ـوص
إ
ـ� تــم جمعهــا ،ووفق ـاً للمعايـ يـر المحــددة ي� الجــزء  3مـ آـن المرفــق الرابــع ،تـ ي
الضافيــة أ الـ ي
ت
مؤتمــر الط ـراف بمــا إذا كان ينبغــي إخضــاع ال�كيبــة المعنيــة لمبيــد الفــات شــديدة الخطــورة،
إلجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم وإدراجهــا تبعــاً لذلــك ف ي� المرفــق الثالــث.

المادة 7
إدراج المواد الكيميائية بالمرفق الثالث
-1

-2

-3

بالنســبة لــكل مــادة كيميائيــة قــررت لجنــة اســتعراض المــواد الكيميائيــة التوصيــة بإدراجهــا ف ي�
المرفــق الثالــث ،تقــوم اللجنــة بإعــداد مـ شـروع وثيقــة توجيــه ق ـرارات .ويجــب أن تعتمــد وثيقــة
أد� ،عــى المعلومــات الــواردة ف� المرفــق أ
توجيــه صنــع القـرارات ،كحــد ن
الول أو حســب الحالــة ،ف ي�
ي
ف
ت
ـ�
المرفــق الرابــع ،وتتضمــن معلومــات عــن اســتخدامات المــادة الكيميائيــة ي� فئــة خــاف الفئــة الـ ي
ئ
ـا�.
ينطبــق عليهــا إ
الج ـراء التنظيمــي النهـ ي
تحــال التوصيــة المشــار إليهــا ف ي� الفقــرة  1مشــفوعة ش
بمــروع وثيقــة توجيــه صنــع القــرارات
الطــراف .ويقــرر مؤتمــر أ
المتعلقــة بهــا إىل مؤتمــر أ
الطــراف مــا إذا كان ينبغــي إخضــاع المــادة
ف
الكيميائيــة إلج ـراء الموافقــة المســبقة عــن علــم وإدراج المــادة الكيميائيــة تبع ـاً لذلــك ي� المرفــق
الثالــث والموافقــة عــى ش
مــروع وثيقــة توجيــه القــرارات.
ـ� يتخــذ ق ـرار بــإدراج مــادة كيميائيــة ف� المرفــق الثالــث وتتــم موافقــة مؤتمــر أ
حـ ي ن
الط ـراف عــى
ي
أ
وثيقــة توجيــه صنــع القـرارات ذات الصلــة ،تقــوم المانــة عــى الفــور بتعميــم هــذه المعلومــات
عــى جميــع أ
الط ـراف.

المادة
المواد 8الكيميائية ف
الجراء الطوعي
إطار
�
إ
ي

أ
ف
ف
الج ـراء
بالنســبة لي مــادة كيميائيــة خــاف المــواد الكيميائيــة المدرجــة ي� المرفــق الثالــث المشــمولة ي� إ
الطـراف ،يقــرر مؤتمــر أ
الطوعــي للموافقــة المســبقة عــن علــم قبــل تاريــخ أول اجتمــاع لمؤتمــر أ
الطـراف �ف
ي
ذلــك االجتمــاع إدراج المــادة الكيميائيــة ف ي� المرفــق الثالــث ش�يطــة اســتيفائها لجميــع ش�وط إدراج المــادة
ف ي� قائمــة بذلــك المرفــق.
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المادة 9
حذف المواد الكيميائية من المرفق الثالث
-1

إذا قــدم طــرف إىل أ
المانــة معلومــات لــم تكــن متاحــة عنــد صــدور ق ـرار إدراج مــادة كيميائيــة
معينــة بالمرفــق الثالــث تبـ ي ن
ـ� أنــه ربمــا لــم يعــد هنــاك مــا يـ بـرر إدراجهــا وفقـاً للمعايـ يـر ذات الصلة
أ
أ
ف
ف
ن
ـا� أو ،كيفمــا يكــون المــر ،ي� المرفــق الرابــع ،فتقــوم المانــة بإرســال تلــك
الــواردة ي� المرفــق الثـ ي
المعلومــات إىل لجنــة اســتعراض المــواد الكيميائيــة.

-2

تســتعرض لجنــة اســتعراض المــواد الكيميائيــة المعلومــات الــواردة بموجــب الفقــرة  .1وبالنســبة
لــكل مــادة كيميائيــة تقــرر لجنــة اســتعراض المــواد الكيميائيــة ،طبقــاً
للمعايــر ذات الصلــة ف ي�
ي
ن
ـا� أو حســب الحالــة ،ف ي� المرفــق الرابــع ،التوصيــة بإزالتهــا مــن المرفــق الثالــث ،عــى
المرفــق الثـ ي
أ
ش
المانــة أن تعــد مــروع وثيقــة منقحــة لتوجيــه صنــع القــرارات.

-3

وترســل التوصيــة المشــار إليهــا ف� الفقــرة  2إىل مؤتمــر أ
الط ـراف مشــفوعة بوثيقــة منقحــة لتوجيــه
ي
صنــع الق ـرارات .ويقــرر مؤتمــر أ
الط ـراف مــا إذا كان ينبغــي حــذف المــادة الكيميائيــة مــن المرفــق
الثالــث ومــا إذا كان ســيوافق عــى الوثيقــة المنقحــة لتوجيــه صنــع الق ـرارات.

-4

عندمــا يتقــرر حــذف مــادة كيميائيــة معينــة مــن المرفــق الثالــث وتعتمــد الوثيقــة المنقحــة لتوجيــه
المانــة هــذه المعلومــات عــى الفــور عــى جميــع أ
صنــع القــرارات بشــأنها ،تعمــم أ
الطــراف.

المادة 10
تز
االل�امات بالنسبة لواردات المواد الكيميائية المدرجة ف ي� المرفق الثالث
-1

عــى كل طــرف أن ينفــذ ،تدابـ يـر شت�يعيــة أو إداريــة مناســبة لضمــان إصــدار الق ـرارات ف ي� الوقــت
باســت�اد المــواد الكيميائيــة المدرجــة ف ي� المرفــق الثالــث.
المناســب فيمــا يتعلــق
ي

-2

عــى كل طــرف أن يرســل إىل أ
المانــة ،ف ي� أرسع وقــت ممكــن ،وعــى أال يتجــاوز ذلــك تســعة أشــهر
ف
مــن تاريــخ إرســال وثيقــة توجيــه صنــع القـرارات المشــار إليهــا ي� الفقــرة  3مــن المــادة  ،7رداً بشــأن
وارداتــه ف ي� المســتقبل مــن المــادة الكيميائيــة المعنيــة .فــإذا عــدل أي طــرف رده هــذا ،فعليــه
تقديــم الــرد المنقــح ف� الحــال إىل أ
المانــة.
ي

-3

عــى أ
المانــة ،بانتهــاء ت
الفــرة الزمنيــة المذكــورة ف ي� الفقــرة  ،2أن توجــه فــوراً للطــرف الــذي لــم
يقــدم هــذا الــرد ،طلب ـاً كتابي ـاً بتقديــم الــرد .فــإذا لــم يتمكــن الطــرف مــن تقديــم الــرد فعــى
المانــة ،مــا كان مناســباً ،مســاعدته ف� تقديــم رده خــال الفـ تـرة الزمنيــة المحــددة ف� الجملــة أ
أ
الخـ يـرة
ي
ي
مــن الفقــرة  2مــن المــادة .11
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-4

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

(ب)

ئ
�ض
للتداب� ش
نها� ،وفقاً
يل:
الت�يعية أو إ
ي
قرار ي
الدارية ،يق ي بما ي
’‘1

االست�اد؛
الموافقة عىل
ي

’‘2

االست�اد؛ أو
عدم الموافقة عىل
ي

’‘3

االست�اد شب�وط محددة؛ أو
الموافقة عىل
ي

رد مؤقت ،قد يتضمن:
’‘1

ـت�اد بـ شـروط محــددة أو بــدون ش�وط محــددة،
ق ـراراً مؤقت ـاً بالموافقــة عــى االسـ ي
ت
االســت�اد خــال الفــرة المؤقتــة؛
أو بعــدم الموافقــة عــى
ي

’‘2

ف
ئ
نها�؛
بياناً يوضح أنه يجري النظر حثيثاً ي� اتخاذ قرار ي

’‘3

أ
الجــراء
طلــب معلومــات إضافيــة مــن المانــة أو مــن الطــرف الــذي أبلــغ عــن إ
ئ
النهــا�؛
التنظيمــي
ي

’‘4

طلباً إىل أ
المانة للمساعدة ف ي� تقييم المادة الكيميائية.

-5

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

-6

ئ
تدابــر شت�يعيــة أو إداريــة اســتند إليهــا
النهــا� مصحوبــاً بوصــف ألي
يجــب أن يكــون القــرار
ي
ي
القــرار.

-7

عــى كل طــرف ،أن يوفــر أ
للمانــة ،ف ي� موعــد ال يتجــاوز تاريــخ بــدء رسيــان هــذه االتفاقيــة بالنســبة
لــه ،ردوده فيمــا يتعلــق بــكل مــادة كيميائيــة مدرجــة ف ي� المرفــق الثالــث .وال يطلــب مــن أي طــرف
قــدم هــذه الــردود بمقتــىض مبــادئ لنــدن التوجيهيــة المعدلــة أو بمقتــىض المدونــة الدوليــة
لقواعــد الســلوك أن يقــدم تلــك الــردود مــرة أخــرى.

-8

ـ� الواقعـ ي ن
عــى كل طــرف توفـ يـر ردوده تبعـاً لهــذه المــادة لجميــع المعنيـ ي ن
ـ� تحــت واليتــه القضائيــة
وفق ـاً للتدابـ يـر ش
الداريــة الخاصــة بــه.
الت�يعيــة أو إ

| 15

-9

- 10

عــى كل طــرف يتخــذ ،بموجــب الفقرتـ ي ن
ـ�  2و 4أعــاه والفقــرة ‘ ‘2مــن المــادة  ،11قـرار ًا يقـض ي بعــدم
ش
ـت�ادها فقــط بــروط محــددة ،أن
ـت�اد أي مــادة كيميائيــة أو بالموافقــة عــى اسـ ي
الموافقــة عــى اسـ ي
يحظــر ف ي� نفــس الوقــت ،إن لــم يكــن قــد فعــل ذلــك ســلفاً ،أو أن يخضــع لنفــس الـ شـروط:
(أ)

است�اد المادة الكيميائية من أي مصدر؛ و
ي

(ب)

المحل.
إنتاج المادة الكيميائية محلياً لالستخدام
ي

المانــة ،إبــاغ أ
عــى أ
الط ـراف ،كل ســتة أشــهر ،بالــردود الــواردة إليهــا .وينبغــي أن تتضمــن هــذه
ت
المعلومــات وصفـاً للتدابـ يـر ش
ـ� اتخــذت عــى أساســها القـرارات ،إذا كانــت
الت�يعيــة أو إ
الداريــة ال أـ ي
متوافــرة .وعــى أ
المانــة ،فض ـا ً عــن ذلــك ،إبــاغ الط ـراف بــأي حالــة مــن حــاالت عــدم إرســال
الــردود.

المادة
امات 11أ
تز
الطراف بالنسبة لصادرات المواد الكيميائية المدرجة ف ي� المرفق الثالث
ال�

-1

-2
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تز
يل�م كل طرف مصدر:

(أ)

ين
المعنيــ� ف ي� نطــاق واليتــه
تدابــر شت�يعيــة أو إداريــة مناســبة لتبليــغ أولئــك
بتنفيــذ
ي
القضائيــة بالــردود الــواردة مــن أ
المانــة بمقتــىض الفقــرة  10مــن المــادة 10؛

(ب)

باتخــاذ تدابـ يـر شت�يعيــة أو إداريــة مناســبة لضمــان امتثــال المصدريــن ف ي� نطــاق واليتــه
القضائيــة بالمقــررات الــواردة ف ي� كل رد مــن تلــك الــردود ف ي� موعــد أقصــاه ســتة أشــهر مــن
المانــة إىل أ
تاريــخ أول تبليــغ بالــرد توجهــه أ
الط ـراف بمقت ـىض الفقــرة  10مــن المــادة 10؛

(ج)

بتقديم المشورة والمساعدة إىل أ
الطراف المستوردة بناء عىل طلب ،وحسبما يتناسب:
‘‘1

للحصــول عــى المزيــد مــن المعلومــات لمســاعدة تلــك أ
الطــراف عــى اتخــاذ
إجــراءات بموجــب الفقــرة  4مــن المــادة  10والفقــرة ( 2ج) أدنــاه؛ و

‘‘2

لتعزيــز قدراتهــا وطاقاتهــا عــى إدارة المــواد الكيميائيــة بطريقــة ســليمة خــال دورة
وجودهــا.

عــى أي طــرف أن يضمــن عــدم تصديــر أي مــادة كيميائيــة مدرجــة ف ي� المرفــق الثالــث مــن إقليمــه

إىل أي طــرف مســتورد يكــون لظــروف اســتثنائية لــم يرســل رداً أو أرســل رداً مؤقتـاً ال يحتــوي عــى
ق ـرار مؤقــت مــا لــم:
(أ)

االست�اد ،كمادة كيميائية ،لدى الطرف المستورد؛ أو
تكن مادة كيميائية مسجلة ،وقت
ي

(ب)

ـت�ادها ف ي� إقليــم الطــرف
تكــن مــادة كيميائيــة يوجــد بالدليــل أنــه ســبق اســتخدامها أو اسـ ي
المســتورد ،ولــم يتخــذ بشــأنها أي إجــراء تنظيمــي يُحظــر اســتخدامها؛ أو

المصــدر مــن خــال ســلطة وطنيــة معينــة ف ي� الطــرف
(ج) يكــن قــد تــم التمــاس وتلقــي
َّ
ـت�اد .وعــى الطــرف المســتورد أن يــرد عــى طلــب كهــذا
ـ
باالس
المســتورد ،موافقــة رصيحــة
ي
أ
ف� غضــون ي ن
ســت� يومــاً ويخطــر المانــة فــوراً بقــراره.
ي
أ
تــري ت ز
ال�امــات الطـراف المصــدرة بموجــب هــذه الفقــرة بعــد انقضــاء فـ تـرة ســتة أشــهر مــن تاريــخ أول
أ
أ
ىض
ن
تبليــغ وجهتــه المانــة إىل الطـراف ،بمقتـ الفقــرة  10مــن المــادة  ،10ينــص عــى عــدم تمكـ يـ� أي طــرف
مــن إرســال أي رد أو عــن إرســاله رداً مؤقتـاً ال يتضمــن قـراراً مؤقتـاً ،ويســتمر الرسيــان لمــدة ســنة واحــدة.

المادة 12
إخطار التصدير
-1

عــى كل طــرف أن يقــدم إخطــار تصديــر إىل الطــرف المســتورد ،عنــد تصديــر أي مــادة كيميائيــة
محظــورة أو مقيــدة بشــدة مــن إقليمــه .ويتضمــن إخطــار التصديــر المعلومــات المبينــة ف ي� المرفــق
الخامــس.

-2

يقــدم إخطــار التصديــر بالنســبة لتلــك المــادة الكيماويــة قبــل القيــام بــأول تصديــر لهــا عقــب
ئ
ـا� المناظــر .وبعــد ذلــك ،يقــدم إخطــار التصديــر قبــل التصديــر
اعتمــاد إ
الج ـراء التنظيمــي النهـ ي
أ
�ض
ش
الخطــار هــذه قبــل التصديــر مــن قبــل
الول خــال أي ســنة تقويميــة .ويمكــن التغــا ي عــن �وط إ
الســلطة الوطنيــة المعينــة لــدى الطــرف المســتورد.

-3

ئ
ـا� الــذي
يقــدم الطــرف المصــدر إخطــاراً مســتكمال ً للتصديــر بعــد اعتمــاده للإجـراء التنظيمــي النهـ ي
يســفر عــن تغـ يـر كبـ يـر ف ي� حظــر المــادة الكيماويــة أو تقييدهــا بشــدة.

-4

الجــراء
يقــر الطــرف المســتورد بتســلمه للإخطــار الخــاص بــأول تصديــر يتلقــاه عقــب اعتمــاد إ
ئ
ـا� .وإذا لــم يتلــق الطــرف المصــدر إق ـرار التســلم هــذا خــال ثالثـ ي ن
ـ� يوم ـاً مــن
التنظيمــي النهـ ي
إرســاله إخطــار التصديــر فإنــه يقــدم إخطــاراً ثانيــاً .ويبــذل الطــرف المصــدر جهــده بصــورة
ن
الثــا�.
الخطــار
معقولــة للتأكــد مــن أن الطــرف المســتورد قــد تلقــى إ
ي
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-5

تتوقف ت ز
ال�امات أي طرف بصورتها الواردة ف ي� الفقرة  1حينما:
تكون المادة مدرجة ف ي� المرفق الثالث؛
(أ)
(ب) يكــون الطــرف المســتورد قــد قــدم رد ًا بشــأن هــذه المــادة الكيماويــة إىل أ
المانــة بموجــب
الفقــرة  2مــن المــادة 10؛ و
أ
(ج) تكون أ
المانة قد وزعت الرد عىل الطراف طبقاً للفقرة  10من المادة .10

المادة 13
المعلومات المرافقة للمواد الكيميائية المصدرة
-1

يشــجع مؤتمــر أ
الطـراف المنظمــة العالميــة للجمــارك عــى إســناد رمــوز محــددة مــن رمــوز النظــام
ـرك الموحــد لــكل مــادة كيماويــة بمفردهــا أو لمجموعــة مــن المــواد الكيميائيــة المدرجــة ف ي�
الجمـ ي
المرفــق الثالــث ،حســبما يتناســب .ويشـ تـرط كل طــرف ،عندمــا تســند المنظمــة العالميــة للجمــارك
رمـزاً لمــادة كيميائيــة مــن المــواد المدرجــة ف ي� المرفــق الثالــث ،بــأن تحمــل وثيقــة الشــحن الخاصــة
بتلــك المــادة ،ذلــك الرمــز عنــد تصديرهــا.

-2

اشــراطات الطــرف المســتورد ،عــى كل طــرف أن ت
دون المســاس بــأي مــن ت
يشــرط بــأن تخضــع
ف
ت
ال�
المــواد الكيميائيــة المدرجــة ف ي� المرفــق الثالــث والمــواد المحظـ
ـورة أو المقيــدة بشــدة ي� إقليمــه ي
ف
ت
ش
ـكا� لمعلومــات تتعلــق بالمخاطــر و/
ـ� تضمــن التوافــر الـ ي
تصـ أـدر لــروط وضــع بطاقــات العبــوة الـ ي
ش
أو الخطــار عــى صحــة البــر أو البيئــة وذلــك مــع مراعــاة المعايـ يـر الدوليــة ذات الصلــة.

-3

دون المســاس بــأي مــن اشـ تـراطات الطــرف المســتورد يجــوز لــكل طــرف أن يشـ تـرط ،بــأن تخضــع
المــواد الكيميائيــة الخاضعــة ش
للــروط وضــع بطاقــات العبــوة المتعلقــة بالبيئــة أو الصحــة ف ي�
ف
ت
ت
ش
ـ� تصـ
ـكا� لمعلومــات تتعلــق
ـ� تضمــن التوافــر الـ ي
إقليمــه الـ ي
ـدر ،لــروط وضــع بطاقــات العبــوة الـ ي
أ
ش
بالمخاطــر و/أو الخطــار عــى صحــة البــر أو البيئــة ،مــع مراعــاة المعايـ يـر الدوليــة ذات الصلــة.

-4

ف
ت
ـ� تســتخدم ألغـراض مهنيــة ،فــإن عــى
فيمــا يخــص المــواد الكيميائيــة المشــار إليهــا ي� الفقــرة  2الـ ي
كل طــرف مصــدر أن يشـ تـرط إرســال ورقــة بيانــات الســامة ذات شــكل معــروف دوليـاً تبـ ي ن
ـ� أحــدث
المعلومــات المتاحــة ،إىل كل مســتورد.

-5

ينبغــي تقديــم المعلومــات عــى بطاقــة العبــوة وعــى ورقــة بيانــات الســامة ،بقــدر مــا هــو ممكــن
عملي ـاً ،بلغــة أو أكـ ثـر مــن اللغــات الرســمية لــدى الطــرف المســتورد.
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المادة 14
تبادل المعلومات
-1

-2

عىل األطراف أن تيرس حسب االقتضاء ،ووفقاً ألهداف هذه االتفاقية وحسبام يتناسب:
(أ)

تبــادل المعلومــات العلميــة والتقنيــة واالقتصاديــة والقانونيــة المتعلقــة بالمــواد الكيميائيــة
ف ي� نطــاق هــذه االتفاقيــة ،بمــا ف ي� ذلــك المعلومــات المتعلقــة بالســمية والســمية البيئيــة
والمتعلقــة بالســامة؛

(ب)

الجــراءات التنظيميــة المتخــذة عــى
توفــر المعلومــات المتاحــة للجمهــور عامــة عــن إ
ي
المحــ� المالئمــة ألهــداف هــذه االتفاقيــة؛ و
الصعيــد
ي

(ج)

أ
توفـ يـر معلومــات إىل أطـراف أخــرى بصــورة مبـ ش
الجـراءات
ـا�ة أو عــن طريــق المانــة بشــأن إ
ث
ت
ـ� تقيــد بدرجــة كبـ يـرة اســتخداماً أو أكــر مــن اســتخدامات المــادة
التنظيميــة المحليــة الـ ي
الكيميائيــة ،حســبما يتناســب.

أ
ت
الــ� تتبــادل المعلومــات بموجــب هــذه االتفاقيــة حمايــة أيــة معلومــات رسيــة
عــى الطــراف ي
حســبما هــو متفــق تبادليــاً.

تعت� المعلومات التالية معلومات رسية ألغراض هذه االتفاقية:
	- 3ال ب
ـ� أ
الول والرابــع ،المقدمــة بمقت ـىض المادتـ ي ن
المعلومــات المشــار إليهــا ف� المرفقـ ي ن
ـ�  5و،6
(أ)
ي
التــوال؛
عــى
ي
ف
ف
(ب) المعلومات الواردة ي� استمارات بيانات السالمة المشار إليها ي� الفقرة  4من المادة 13؛
(ج)
(د)

انتهاء تاريخ صالحية المادة الكيميائية؛

المعلومــات عــن التدابـ يـر االحتياطيــة ،بمــا ف ي� ذلــك تصنيــف الخطــر وطبيعتــه وإرشــادات
الســامة المناســبة؛ و
اليكولوجية.
موجز نتائج االختبارات السمية والسمية إ

-4
-5

(ﻫ)
أ
يعت� تاريخ إنتاج المادة الكيميائية رسياً بصورة عامة.
لغراض هذه االتفاقية ال ب
عــى أي طــرف يحتــاج إىل معلومــات بشــأن عمليــات عبــور المــواد الكيماويــة الــواردة ف ي� المرفــق
المانــة عــن حاجتــه تلــك وتقــوم هــي بإبــاغ جميــع أ
الثالــث عــر إقليمــه أن يبلــغ أ
الط ـراف طبق ـاً
ب
لذلــك.
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المادة 15
تنفيذ االتفاقية
-1

الطـراف مــا قــد يكــون ض�وريـاً مــن التدابــر لنشــاء وتدعيــم بنيتــه أ
يتخــذ كل طــرف مــن أ
الساســية
ي إ
ومؤسســاته الوطنيــة مــن أجــل التنفيــذ الفعــال لهــذه االتفاقيــة .وقــد تتضمــن هــذه التدابـ يـر،
الجـراءات الوطنيــة ش
الداريــة وقــد تشــتمل هــذه
الت�يعيــة أو إ
حســب االقتضــاء ،اعتمــاد أو تعديــل إ
التدابـ يـر أيض ـاً عــى:

(أ)

إنشــاء ســجالت وقواعــد بيانــات وطنيــة بمــا ف ي� ذلــك معلومــات الســامة المتعلقــة بالمــواد
الكيماويــة؛

(ب)

تشجيع دوائر الصناعات عىل القيام بمبادرات ت
لل�ويج للسالمة الكيماوية؛ و

(ج)

تشجيع االتفاقات الطوعية ،مع مراعاة أحكام المادة .16

-2

يعمــل كل طــرف ،بقــدر مــا هــو ممكــن عمليـاً ،عــى ضمــان أن تتوافــر للجمهــور الســبل المالئمــة
للحصــول عــى معلومــات عــن مناولــة المــواد الكيماويــة وإدارة الحــوادث وعــن مــواد كيماويــة بديلــة
آمنــة بالنســبة للصحــة ش
الب�يــة أو البيئــة ،بشــكل أكـ بـر مــن المــواد الكيماويــة المدرجــة ف ي� المرفــق
الثالــث:.

-3

تتفــق أ
الطــراف عــى التعــاون ،بصــورة ش
مبــا�ة ،أو مــن خــال المنظمــات الدوليــة المختصــة،
أ
والقليميــة والعالميــة.
القليميــة إ
حســبما يتناســب ،لتنفيــذ هــذه االتفاقيــة عــى الصعــدة شــبه إ

	- 4ال يوجــد ف� هــذه االتفاقيــة مــا يفــر عــن أنــه مقيــد لحقــوق أ
الط ـراف ف ي� اتخــاذ إج ـراءات أكـ ثـر
ي
ف
ت
ش
ـ� دعــي إليهــا ي� هــذه االتفاقيــة ،ش�يطــة أن
رصامــة لحمايــة الصحــة الب�يــة والبيئــة مــن تلــك الـ ي
ـدول.
تكــون هــذه إ
الج ـراءات متســقة مــع أحــكام هــذه االتفاقيــة ومتوافقــة مــع القانــون الـ ي

المادة 16
المساعدة التقنية

تتعــاون أ
ت
الــ� تمــر اقتصاداتهــا
الطــراف ،مــع مراعــاة االحتياجــات الخاصــة للبلــدان
الناميــة والبلــدان ي
بمرحلــة انتقــال ،ف� تشــجيع المســاعدة التقنيــة لتطويــر البنيــة أ
الساســية والقــدرات ض
ال�وريــة إلدارة
ي
أ
الكيماويــات مــن أجــل المســاعدة عــى تنفيــذ هــذه االتفاقيــة .وعــى الط ـراف الـ ت
ـ� توجــد لديهــا برامــج
ي
للطـراف أ
أكـ ثـر تقدمـاً لتنظيــم الكيماويــات أن تقــدم المســاعدة التقنيــة بمــا ف� ذلــك التدريــب أ
الخــرى ف ي�
ي
مجــال تطويــر بنيتهــا أ
الساســية وقدراتهــا عــى إدارة الكيماويــات طــوال دورات بقائهــا.
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المادة 17
عدم االمتثال

يقــوم مؤتمــر أ
الطـراف ،ف ي� أقــرب وقــت ممكــن عمليـاً ،بتطويــر واعتمــاد إجـراءات وآليــات مؤسســية لتحديــد
أ
أ
ت
ـ� يثبــت عــدم امتثالهــا.
حــاالت عــدم االمتثــال لحــكام هــذه االتفاقيــة ولكيفيــة معاملــة الطـراف الـ ي

18
المادة أ
الطراف
مؤتمر
-1

بهذا ينشأ مؤتمر أ
الطراف.

-2

المــم المتحــدة للبيئــة والمديــر العــام لمنظمــة أ
يتــوىل المديــر التنفيــذي ل�نامــج أ
المــم المتحــدة
ب
الول لمؤتمــر أ
للغذيــة والزراعــة ،بصــورة مشـ تـركة ،إســتدعاء االجتمــاع أ
أ
الط ـراف ف ي� موعــد أقصــاه
عــام واحــد مــن تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة .وبعــد ذلــك تعقــد االجتماعــات العاديــة لمؤتمــر
الط ـراف عــى فـ تـرات دوريــة يحددهــا مؤتمــر أ
أ
الط ـراف.

-3

تعقــد االجتماعــات غــر العاديــة لمؤتمــر أ
الطــراف ف ي� أي أوقــات أخــرى ،حســبما يــراه المؤتمــر
ي
ـا� مــن أي طــرف ،ش�يطــة أن يؤيــد هــذا الطلــب مــا ال يقــل عــن
ـ
كت
ـب
ـ
طل
ض�وريـاً ،أو بنــاء عــى
بي
ثلــث أ
الطــراف.

-4

الول عــى ،ويعتمــد بتوافــق آ
الطـراف ف� اجتماعــه أ
يوافــق مؤتمــر أ
الراء ،نظامـاً داخليـاً ونظامـاً ماليـاً
ي
الحــكام الماليــة الـ تـ� تنظــم ســر عمــل أ
ولي هيئــة فرعيــة قــد ينشــئها ،وكذلــك أ
لــه أ
المانــة.
ي
ي

-5

يبقــي مؤتمــر أ
الطـراف تنفيــذ هــذه االتفاقيــة قيــد االســتعراض والتقييــم المســتمرين ،وعليــه أداء
ت
الــ� أســندتها إليــه االتفاقيــة ولهــذه الغايــة ،عليــه:
المهــام ي
(أ)

ت
ـ� يــرى أنهــا
إضافــة إىل مقتضيــات أحــكام الفقــرة  6أدنــاه ،إنشــاء الهيئــات الفرعيــة ،الـ ي
الزمــة لتنفيــذ االتفاقيــة؛

(ب)

التعــاون ،حســب االقتضــاء ،مــع المنظمــات الدوليــة المختصــة والهيئــات الحكوميــة
غــر الحكوميــة؛ و
الدوليــة والهيئــات ي

(ج)

النظر ف ي� واتخاذ ما قد يلزم من إجراءات إضافية لتحقيق أهداف االتفاقية.
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-6

-7

يقــوم مؤتمــر أ
الط ـراف ف ي� أول اجتمــاع لــه ،بإنشــاء هيئــة فرعيــة تســمى لجنــة اســتعراض المــواد
أ
ف
و�هــذاالصــدد:
الكيميائيــة،لغــراضأداءالمهــامالموكلــةلهــذهاللجنــةبموجــبهــذهاالتفاقيــة .ي
(أ)

يقــوم مؤتمــر أ
الطـراف بتعيـ ي ن
ـ� أعضــاء لجنــة اســتعراض المــواد الكيميائية .وتتألــف عضوية
ف
اللجنــة مــن عــدد محــدود مــن الخـ بـراء المعينـ ي ن
ـ� مــن الحكومــات ي� مجــال إدارة المــواد
ـ� أعضــاء اللجنــة عــى أســاس التوزيــع الجغ ـر فا� العــادل ،بمــا �ف
الكيميائيــة .ويتــم تعيـ ي ن
ي
ي
أ
أ
ن
ذلــك ضمــان الحفــاظ عــى التــوازن بـ يـ� الط ـراف المتقدمــة والط ـراف الناميــة؛

(ب)

أ
ف
وس� عملها؛
يبت مؤتمر الطراف ي� اختصاص اللجنة وتنظيمها ي

(ج)

تبــذل اللجنــة قصــارى جهدهــا لتقديــم توصيــات بتوافــق آ
الراء .فــإذا اســتنفدت جميــع
الجهــود الســاعية لتوافــق آ
الراء دون التوصــل إىل اتفــاق ،تعتمــد تلــك التوصيــات ،كحــل
أ
ض
أخــر بأغلبيــة ثلــث ي أصــوات العضــاء الحــا�ة والمصوتــة.
ي

يجــوز أ
للمــم المتحــدة ولوكاالتهــا المتخصصــة ،والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ،وكذلــك أليــة
دولــة ليســت طرف ـاً ف� هــذه االتفاقيــة ،أن تكــون ممثلــة ف� اجتماعــات مؤتمــر أ
الط ـراف بمراقبـ ي ن
ـ�.
ي
ي
ويجــوز أن يســمح بحضــور أيــة هيئــة أو وكالــة ،وطنيــة كانــت أم دوليــة ،حكوميــة أو غـ يـر حكوميــة،
مؤهلــة ف� المجــاالت الـ تـ� تشــملها االتفاقيــة ،إذا مــا أبلغــت أ
المانــة برغبتهــا ف ي� أن تكــون ممثلــة ف ي�
ي
ي
اجتمــاع لمؤتمــر أ
الط ـراف بصفــة مراقــب وذلــك مــا لــم يعـ تـرض عــى ذلــك مــا ال يقــل عــن ثلــث
أ
ض
ن
ـ� الــذي يعتمــده مؤتمــر
الطـراف الحــا�ة .ويخضــع قبــول المراقبـ يـ� ومشــاركتهم للنظــام الداخـ ي
أ
الط ـراف.

المادة 19
أ
المانة
-1

بموجب هذا تنشأ أمانة.

-2

أ
يل:
تتمثل وظائف المانة فيما ي
(أ)
(ب)
(ج)
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ال�تيــب لعقــد اجتماعــات مؤتمــر أ
ت
الطــراف وهيئاتــه الفرعيــة وتقديــم الخدمــات لهــا
ىض
حســب مقتــ الحــال؛
أ
أ
ت
ـ� تمــر
تيسـ يـر تقديــم المســاعدة إىل البلــدان الطـراف وال ســيما الناميــة منهــا والخــرى الـ ي
اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقــال ،حســب الطلــب ،لتنفيــذ االتفاقيــة؛
ضمان التنسيق الالزم مع أمانات الهيئات الدولية المختصة أ
الخرى؛

(د)
(ﻫ)

الدخــول ،بتوجيــه عــام مــن مؤتمــر أ
ت
الطـراف ،ف� ت
ـ� قــد
ال�تيبــات إ
ي
الداريــة والتعاقديــة الـ ي
يقتضيهــا أداء وظائفهــا بفعاليــة؛ و
الخــرى أ
أداء الوظائــف أ
للمانــة المحــددة ف ي� هــذه االتفاقيــة وأي وظائــف أخــرى قــد يحددها
مؤتمــر أ
الط ـراف.

-3

المانــة لهــذه االتفاقيــة بصــورة مشـ تـركة بواســطة المديــر التنفيــذي ل�نامــج أ
تــؤدي وظائــف أ
المــم
ب
أ
أ
ت
ت
ـ�
المتحــدة للبيئــة والمديــر العــام لمنظمــة المــم
المتحــدة للغذيــة والزراعــة وفقــا لل�تيبــات الـ ي
يتــم االتفــاق بشــأنها بينهمــا ويعتمدهــا مؤتمــر أ
الط ـراف.

-4

الط ـراف أن يقــرر ،بأغلبيــة ثالثــة أربــاع أ
يجــوز لمؤتمــر أ
الط ـراف الحـ ض
ـا�ة والمصوتــة ،أن يعهــد
أ
بوظائــف أ
المانــة إىل منظمــة دوليــة مختصــة أخــرى أو أكـ ثـر إذا اتضــح للمؤتمــر أن المانــة ال تــؤدي
وظائفهــا بالصــورة المتوخــاة.

المادة 20
تسوية المنازعات
-1

تســعى أ
الط ـراف إىل تســوية أي ن ـزاع بينهــا يتعلــق بتفسـ يـر أو تطبيــق هــذه االتفاقيــة عــن طريــق
التفــاوض أو أي طــرق ســلمية أخــرى تختارهــا بنفســها.

-2

عنــد التصديــق عــى هــذه االتفاقيــة ،أو قبولهــا ،أو إقرارهــا ،أو االنضمــام إليهــا ،أو ف ي� أي وقــت
الحــق ،يجــوز ألي طــرف ليــس منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي ،أن يعلــن ف ي� صــك خطــي
يقــدم للوديــع فيمــا يتعلــق بــأي ن ـزاع يتعلــق بتفسـ يـر أو تطبيــق االتفاقيــة ،عــن ت
اع�افــه بإحــدى
ـيلت� التاليتـ ي ن
الوسـ ي ن
اللـزام لتســوية المنازعــات إزاء أي طــرف يقبــل نفــس
ـ� أو كلتيهمــا عــى ســبيل إ
االلـ ت ز
ـرام:
(أ)
(ب)

التحكيــم وفقـاً للإجـراءات الـ تـ� ســوف يعتمدهــا مؤتمــر أ
الطـراف ف ي� مرفــق ف ي� أقــرب وقــت
ي
ممكــن عمليــاً؛ و
عرض ال�نز اع عىل محكمة العدل الدولية.

-3

يجــوز ألي طــرف يكــون منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي أن يصــدر إعالنـاً لــه نفــس أ
الثــر فيمــا
يتعلــق بالتحكيــم وذلــك وفق ـاً للإج ـراء المشــار إليــه ف ي� الفقــرة ( 2أ).

-4

العــان الصــادر بموجــب الفقــرة  2ســارياً إىل أن تنقـض ي فـ تـرة رسيانــه وفقـاً ألحكامــه أو بعــد
يظــل إ
انقضــاء ثالثــة أشــهر مــن إيــداع إشــعار خطــي بنقضــه لــدى الوديــع.
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	- 5ال يؤثــر انقضــاء رسيــان أي إعــان ،أو تقديــم إشــعار بالنقــض أو إلصــدار إعــان جديــد بــأي وســيلة
ف
ت
ـ� تكــون قيــد النظــر أمــام أي هيئــة تحكيــم أو محكمــة العــدل
مــن الوســائل ي� إ
الج ـراءات الـ ي
نز
الدوليــة مــا لــم يتفــق طرفــا ال ـ اع عــى خــاف ذلــك.
-6

الجـراء أو أي إجـراء وفقـاً للفقــرة  ،2وإذا لــم يتمكنــا مــن تســوية
إذا لــم يقبــل طرفــا الـنز اع نفــس إ
آ
ن
نزاعهمــا خــال مــدة أث ـىن عـ شـر شــهراً بعــد قيــام أحــد الطرفـ يـ� بإخطــار الطــرف الخــر بوجــود
ف
نز
ـر� الـنز اع .وتقــدم لجنــة التوفيــق
نـزاع بينهمــا ،يحــال الـ اع للجنــة التوفيــق عــى طلــب أي مــن طـ ي
ف
الضافيــة المتعلقــة بلجنــة التوفيــق ي� مرفــق يعتمــده
الجـراءات إ
تقريـراً يتضمــن توصياتهــا .وتــدرج إ
أ
ف
ن
ـا� للمؤتمــر.
مؤتمــر الط ـراف ي� موعــد ال يتجــاوز انعقــاد االجتمــاع الثـ ي

المادة 21
التعديالت عىل االتفاقية
-1

يجوز ألي طرف أن ت
يق�ح تعديالت عىل هذه االتفاقية.

-2

الطــراف .وتبلــغ أ
تعتمــد تعديــات هــذه االتفاقيــة ف� اجتمــاع لمؤتمــر أ
المانــة نــص أي تعديــل
ي
مقـ تـرح لهــذه االتفاقيــة إىل أ
الطـراف قبــل موعــد االجتمــاع الــذي سـ ت
ـيق�ح فيــه اعتمــاده بســتة أشــهر
القــل .كمــا تبلــغ أ
عــى أ
ت
المانــة الموقعـ ي ن
ـ� عــى هــذه االتفاقيــة بالتعديــات المق�حــة وتبلــغ بهــا
كذلــك الوديــع للعلــم.

-3

تبــذل أ
الطــراف قصــارى جهدهــا للتوصــل إىل اتفــاق عــى أي تعديــل ت
مقــرح لهــذه االتفاقيــة
آ
آ
بتوافــق الراء .فــإذا اســتنفدت كل الجهــود الســاعية لتوافــق الراء دون التوصــل إىل اتفــاق ،يعتمــد
التعديــل ،كحــل أخــر ،بأغلبيــة ثالثــة أربــاع أصــوات أ
ض
الحــا�ة والمصوتــة ف ي� االجتمــاع.
الطــراف
ي

-4

يرسل الوديع التعديل إىل جميع أ
الطراف للتصديق عليه أو قبوله ،أو إقراره.

-5

يتــم إخطــار الوديــع كتابــة بالتصديــق عــى أي تعديــل أو إق ـراره أو قبولــه .ويبــدأ نفــاذ التعديــل
أ
ت
ن
ـال لتاريــخ
ـ� قبلتــه اعتبــاراً مــن اليــوم التعسـ يـ� التـ ي
المعتمــد وفقـاً للفقــرة  3بالنســبة للطـراف الـ ي
أ
إيــداع صكــوك التصديــق عليــه أو إقـراره أو قبولــه مــن قبــل مــا ال يقــل عــن ثالثــة أربــاع الطـراف.
ويبــدأ نفــاذ التعديــل بعــد ذلــك بالنســبة ألي طــرف آخــر ف� اليــوم التسـ ي ن
ـال إليــداع ذلــك
ي
ـع� التـ ي
الطــرف لوثيقــة تصديقــه عــى هــذا التعديــل أو قبولــه أو إق ـراره.
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المادة 22
اعتماد وتعديل المرفقات
-1

تشــكل مرفقــات هــذه االتفاقيــة جــزءاً ال يتج ـزأ منهــا ،ومــا لــم ينــص رصاحــة عــى خــاف ذلــك،
تشــكل أيــة إحالــة إىل هــذه االتفاقيــة إحالــة ف ي� الوقــت ذاتــه إىل أيــة مرفقــات بهــا.

-2

الدارية.
الجرائية أو العلمية أو التقنية أو إ
تقترص المرفقات عىل المسائل إ

-3

الجراء التال عىل ت
الضافية لهذه االتفاقية:
اق�اح واعتماد نفاذ المرفقات إ
ينطبق إ
ي
(أ)

ت
تقــرح مرفقــات إضافيــة لهــذه االتفاقيــة وتعتمــد طبقــاً للإجــراء المنصــوص عليــه ف ي�
الفقــرات  2 ،1و 3مــن المــادة 21؛

(ب)

ف
إضــا� ،أن يخطــر الوديــع كتابــة بذلــك ف ي�
عــى أي طــرف ال يســتطيع قبــول أي مرفــق
ي
ف
ـا� .ويبلــغ الوديــع،
ـ
ض
ال
ـق
ـ
المرف
ـاد
ـ
باعتم
ـه
ـ
غضــون ســنة مــن تاريــخ قيــام الوديــع بإبالغ
إ
ي
دون تأخــر ،جميــع أ
الطــراف بــأي إخطــار يتلقــاه .ويجــوز ألي طــرف ف
و� أي وقــت ،أن
ي
ي
ف
ت
ـا� ،وعنــد ذلــك يبــدأ نفــاذ المرفــق
يســحب إعالنــه الســابق باالعــراض عــى أي مرفــق إضـ ي
بالنســبة لهــذا الطــرف ،وفق ـاً للفقــرة الفرعيــة (ج) أدنــاه؛ و

(ج)

ف
ـا�،
عنــد انقضــاء ســنة واحــدة مــن تاريــخ تعميــم الوديــع للتبليــغ باعتمــاد أي مرفــق إضـ ي
أ
ت
ـ� لــم تقــدم إخطــاراً وفق ـاً ألحــكام
يصبــح المرفــق نافــذاًَ بالنســبة لجميــع الط ـراف الـ ي
الفقــرة الفرعيــة (ب) أعــاه.

-4

باســتثناء حالــة المرفــق الثالــث ،يخضــع ت
اقــراح واعتمــاد وبــدء نفــاذ أي تعديــات لمرفقــات
الج ـراء المتبــع ف ي� اقـ تـراح واعتمــاد وبــدء نفــاذ أي مرفقــات إضافيــة لهــذه
هــذه االتفاقيــة لنفــس إ
االتفاقيــة.

-5

الجراء التال عىل ت
اق�اح واعتماد وبدء نفاذ التعديالت للمرفق الثالث:
يطبق إ
ي
(أ)
(ب)
(ج)

تقـ تـرح التعديــات للمرفــق الثالــث وتعتمــد وفقـاً للإجـراء المنصــوص عليــه ف ي� المــواد مــن
 5إىل  9والفقــرة  2مــن المــادة 21؛
آ
يتخذ مؤتمر أ
الطراف قراراته بشأن االعتماد بتوافق الراء؛

يرســل الوديــع إىل جميــع أ
الط ـراف فــوراً أي ق ـرار بتعديــل المرفــق الثالــث .ويبــدأ نفــاذ
أ
ف
ف
التعديــات بالنســبة لجميــع الطــراف ي� تاريــخ يحــدد ي� المقــرر.
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-6

ف
ـا� أو أي تعديــل لمرفــق بتعديــل لهــذه االتفاقيــة ،فــا يبــدأ نفــاذ ذلــك
إذا ارتبــط أي مرفــق إضـ ي
ف
ضــا� أو التعديــل إال وقتمــا يبــدأ نفــاذ التعديــل المتعلــق بهــذه االتفاقيــة.
المرفــق إ
ال ي

المادة 23
التصويت
-1

يكــون لــكل طــرف ف ي� هــذه االتفاقيــة صــوت واحــد ،فيمــا عــدا مــا هــو منصــوص عليــه ف ي� الفقــرة 2
أدنــاه.

-2

ف
ف
ت
ـ� تدخــل ف ي�
تمــارس أي منظمــة إقليميــة للتكامــل
االقتصــادي ،حقهــا ي� التصويــت ي� أالمســائل الـ ي
نطــاق اختصاصهــا ،بإدالئهــا بعــدد مــن أ
ت
ـ� تكــون
ـ
ال
ـا
ـ
فيه
ـاء
ـ
عض
ال
ـدول
ـ
ال
ـدد
ـ
لع
ـاو
ـ
مس
ـوات
ـ
ص
ال
ي
أطرافـاً ف ي� االتفاقيــة .وال تمــارس هــذه المنظمــة حقهــا ف ي� التصويــت إذا كانــت أي دولــة عضــو فيهــا
تمــارس حقهــا ف ي� التصويــت ،والعكــس بالعكــس.

-3

أ
الحــا�ة والمصوتــة” أ
ولغــراض هــذه االتفاقيــة تعــن عبــارة أ
ض
ض
الحــا�ة
الطــراف
“الطــراف
ي
باليجــاب أو الســلب.
والمصوتــة إ

المادة 24
التوقيع

القليميــة عــى هــذه االتفاقيــة ف ي� 11
يفتــح بــاب التوقيــع لجميــع الــدول ولمنظمــات التكامــل االقتصــادي إ
أ
ف
ف
ـبتم�  8991إىل  01أيلــول/
ـبتم�  ،8991وبمقــر المــم المتحــدة ي� نيويــورك ي� الفـ تـرة مــن  21أيلول/سـ ب
أيلول/سـ ب
سبتم� .9991
ب

المادة 25
القرار أو االنضمام
التصديق أو القبول أو إ
-1

القليميــة
الق ـرار مــن جانــب الــدول والمنظمــات إ
تخضــع هــذه االتفاقيــة للتصديــق أو القبــول أو إ
القليميــة للتكامــل
للتكامــل االقتصــادي .ويفتــح بــاب االنضمــام إىل االتفاقيــة للــدول والمنظمــات إ
ـال لتاريــخ إقفــال بــاب التوقيــع عليهــا .وتــودع صكــوك التصديــق
االقتصــادي اعتبــاراً مــن اليــوم التـ ي
الق ـرار أو االنضمــام لــدى الوديــع.
أو القبــول أو إ

-2

تصبــح أي منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي طرفــاً ف ي� هــذه االتفاقيــة ،دون أي مــن الــدول
أ
ف
ت
تز
الــ�
العضــاء فيهــا ،ملزمــة بجميــع االل�امــات الناشــئة عــن االتفاقيــة .ي
و� حالــة المنظمــات ي
أ
تكــون واحــدة أو أكـ ثـر مــن الــدول العضــاء فيهــا طرفـاً ف ي� هــذه االتفاقيــة ،تتــوىل المنظمــة ودولهــا
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أ
ف
ف
تز
و� هــذه الحــاالت،
العضــاء البــت ي� مســؤولية كل منهــا عــن الوفــاء بال�اماتهــا بموجــب االتفاقيــة .ي
أ
ف
و� الوقــت ذاتــه ،الحقــوق الناشــئة عــن
ال يجــوز للمنظمــة والــدول العضــاء فيهــا أن تمــارس ،معـاً ي
االتفاقيــة.
-3

تعلــن أي منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي ف ي� صكــوك تصديقهــا أو قبولهــا ،أو إقرارهــا ،أو
ت
ـ� تنظمهــا هــذه االتفاقيــة ،كمــا تخطــر هــذه المنظمــة
انضمامهــا ،مــدى اختصاصهــا
بالمســائل الـ ي
الوديــع الــذي يخطــر بــدوره أ
الط ـراف بــأي تعديــل جوهــري يط ـرأ عــى نطــاق اختصاصهــا.

المادة 26
بدء النفاذ
-1

ـع� التــال لتاريــخ إيــداع الصــك الخمسـ ي ن
يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة ف� اليــوم التسـ ي ن
ـ� مــن صكــوك
ي
ي
القــرار أو االنضمــام.
التصديــق أو القبــول أو إ

-2

يبــدأ نفــاذ االتفاقيــة ،بالنســبة ألي دولــة أو منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي تصــدق عــى
هــذه االتفاقيــة أو تقبلهــا أو تقرهــا أو تنظــم إليهــا ،بعــد إيــداع الصــك الخمسـ ي ن
ـ� مــن صكــوك
القـرار أو االنضمــام ،ف� اليــوم التسـ ي ن
ـال لتاريــخ إيــداع هــذه الدولــة
التصديــق أو القبــول أو إ
ي
ـع� التـ ي
القليميــة للتكامــل االقتصــادي لصــك تصديقهــا أو إقرارهــا أو قبولهــا أو انضمامهــا.
أو المنظمــة إ

-3

ألغـراض الفقرتـ ي ن
ـ�  1و ، 2ال يعتـ بـر أي صــك مــودع مــن ِقبــل أي منظمــة إقليمية للتكامــل االقتصادي،
أ
ف
ت
ـ� أودعتهــا الــدول العضــاء ي� تلــك المنظمــة.
صــكاً إضافي ـاً للصكــوك الـ ي

المادة 27
التحفظات
ال يجوز إبداء تحفظات عىل هذه االتفاقية.

المادة 28
االنسحاب
-1

يجــوز ألي طــرف أن ينســحب مــن االتفاقيــة ف ي� أي وقــت بعــد ثــاث ســنوات مــن تاريــخ بــدء نفاذهــا
بالنســبة لذلــك الطــرف ،وذلــك بتوجيــه إخطــار خطــي إىل الوديــع.

-2

يكــون أي انســحاب مــن هــذا القبيــل نافــذاً بانقضــاء ســنة واحــدة عــى تاريــخ تســلم الوديــع
إلخطــار االنســحاب أو ف ي� أي تاريــخ الحــق حســبما يتحــدد ف ي� إخطــار االنســحاب.
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المادة 29
الوديع

م� العام أ
يكون أ
ال ي ن
للمم المتحدة هو الوديع لهذه االتفاقية.

المادة 30
حجية النصوص

أ
وال ي ز
نجل�يــة والروســية والصينيــة والعربيــة
يــودع أصــل هــذه االتفاقيــة الــذي تتســاوى نصوصــه الســبانية إ
ـ� العــام أ
والفرنســية ف� الحجيــة ،لــدى أ
المـ ي ن
للمــم المتحــدة.
ي
وإثباتاً لذلك ،قام الموقعون أدناه ،المفوضون ف ي� ذلك قانوناً ،بالتوقيع عىل هذه االتفاقية.
ين
حررت ف ي� روتردام ف ي� اليوم ش
وتسع�.
أيلول/سبتم� من عام ألف وتسعمائة وثمانية
العا� من
ب
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املرفق األول
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المرفق أ
الول

المعلومات المطلوبة ل إلخطارات بموجب المادة 5
يل:
تشمل إ
الخطارات ما ي
-1

-2

خواص المواد الكيماوية وتعريفها واستخداماتها
(أ)

االسم الشائع؛

(ب)

ت
ـدول
االســم الكيمــاوي وفق ـاً لنظــام تســميات معــرف بــه دولي ـاً (مثــال ذلــك االتحــاد الـ ي
للكيميــاء البحتــة والتطبيقيــة) حيثمــا وجــدت مثــل هــذه التســميات؛

(ج)

أ
ض
المستح�ات؛
السماء التجارية وأسماء

(د)

أ
الرقــام الرمزيــة ،والرقــم ف ي� الســجل الرقمــي الموجــز للمــواد الكيماويــة ( )CASورمــوز
الجمــرك الموحــد وأرقــام أخــرى؛
النظــام
ي

(ﻫ)

معلومات عن تصنيف أ
الخطار ،إذا كانت المادة الكيميائية خاضعة شل�وط التصنيف؛

(و)

استخدام أو استخدامات المادة الكيماوية؛

(ز)

الخواص ي ز
الف�يائية – الكيماوية ،السمية والسمية البيئية للمادة الكيماوية.

ئ
النها�
الجراء التنظيمي
إ
ي
(أ)

| 30

ئ
النها�:
بالجراء التنظيمي
معلومات خاصة إ
ي
’‘1

ئ
النها�؛
الجراء التنظيمي
موجز إ
ي

’‘2

الشارة إىل الوثيقة التنظيمية؛
إ

’‘3

ئ
النها�؛
الجراء التنظيمي
تاريخ بدء رسيان إ
ي

’‘4

ئ
ـا� قــد اتخــذ عــى أســاس تقييــم
الشــارة إىل مــا إذا كان إ
إ
الج ـراء التنظيمــي النهـ ي
الخطــار ،وإذا كان أ
المخاطــر أو أ
المــر كذلــك ،توفـ يـر معلومــات عــن هــذا التقييــم
الشــارة إىل الوثائــق ذات الصلــة؛
تشــمل إ

(ب)

’‘5

ئ
ـا� بالنســبة للصحــة ش
الب�يــة بمــا ف ي� ذلــك صحــة
دواعــي إ
الج ـراء التنظيمــي النهـ ي
ين
المســتهلك� والعمــال ،أو البيئــة؛

’‘6

موجــز أ
للخطــار والمخاطــر الـ تـ� تشــكلها المــادة الكيماويــة عــى الصحــة ش
الب�يــة
ي
ين
والتأثــر المتوقــع للإجــراء
المســتهلك� والعمــال ،أو البيئــة
بمــا ف ي� ذلــك صحــة
ي
ئ
النهــا�؛
التنظيمــي
ي

ئ
النها� ولكل فئة:
الجراء التنظيمي
فئة أو فئات االستخدام حيثما اتخذ إ
ي
’‘1

الج ـراء التنظيمــي
االســتخدام المحظــور أو االســتخدامات المحظــورة بمقت ـىض إ
ئ
النهــا�؛
ي

’‘2

ت
ال� يظل مسموحاً (به) بها؛
االستخدام أو االستخدامات (الذي) ي

’‘3

تقدي ـرات لكميــات الكيماويــات المنتجــة ،والمســتوردة والمصــدرة والمســتخدمة،
ت
مــى مــا توافــرت؛

(ج)

والقاليــم أ
ـا� بالنســبة للــدول أ
أ
ئ
الخــرى،
إشــارة إىل الهميــة المحتملــة للإجـراء التنظيمــي النهـ ي
مــا كان ذلــك ممكن ـاً؛

(د)

معلومات أخرى ذات صلة قد تشمل:
’‘1

ئ
النها�؛
التأث�ات االجتماعية – االقتصادية للإجراء التنظيمي
تقييم ي
ي

’‘2

ت
ـ�
أي معلومــات عــن البدائــل والمخاطــر النســبية الناجمــة عنهــا ،إن وجــدت والـ ي
قــد تشــمل:
	-اسرتاتيجيات اإلدارة املتكاملة لآلفات؛
	-املامرسات والعمليات الصناعية مبا فيها التكنولوجيات األنظف.
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ن
الثا�
المرفق ي
معاي� إلدراج المواد الكيماوية المحظورة أو المقيدة بشدة
ي
ف ي� المرفق الثالث

لــدى اســتعراض الخطــارات الـ تـ� تحيلهــا أ
المانــة عم ـا ً بالفقــرة  5مــن المــادة  ،5تقــوم لجنــة اســتعراض
إ
ي
المــواد الكيماويــة:
(أ)

ئ
النهــا� قــد اتخــذ ألســباب حمايــة صحــة ش
البــر أو
الجــراء التنظيمــي
بالتأكــد مــن أن إ
ي
البيئــة؛

(ب)

ئ
ـا� قــد اتخــذ نتيجــة لتقييــم المخاطــر ،ويقــوم هــذا
بإثبــات أن إ
الج ـراء التنظيمــي النهـ ي
ف
التقييــم عــى أســاس اســتعراض للبيانــات العلميــة ي� ســياق الظــروف الســائدة لــدى
الطــرف المعــن  .ولهــذا الغــرض ،ينبغــي أن ي ن
تبــ� الوثائــق المقدمــة:
ي
’‘1

أن البيانات تحصلت طبقاً للطرائق ت
المع�ف بها علمياً؛

’‘2

والج ـراءات العلميــة
أن اســتعراضات البيانــات قــد تمــت ووثقــت وفق ـاً للمبــادئ إ
المعمــول بهــا بصــورة عامــة؛
ئ
النهــا� موضــوع عــى أســاس عمليــة تقديــر المخاطــر
الجــراء التنظيمــي
أن إ
ي
المرتبطــة بالظــروف الســائدة لــدى الطــرف المتخــذ للإجــراء؛

’‘3
(ج)
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ف
ئ
ـكا�
بالنظــر فيمــا إذا كان إ
الج ـراء التنظيمــي النهـ ي
ـا� يوفــر أساس ـاً علمي ـاً عريض ـاً بالقــدر الـ ي
لت�يــر إدراج المــادة الكيماويــة ف ي� المرفــق الثالــث ،وذلــك بمراعــاة:
ب
’‘1

ئ
النهــا� قــد أدى أو مــن المتوقــع أن يــؤدي إىل
الجــراء التنظيمــي
مــا إذا كان إ
ي
ف
كبــر ف ي�كميــةالمــادةالكيماويــةالمســتخدمةأو ي� عــدداســتخداماتها؛أو
إنخفــاض ي

’‘2

ئ
ـ� للمخاطــر أو مــن
مــا إذا كان إ
الج ـراء التنظيمــي النهـ ي
ـا� قــد أدى إىل تقليــل فعـ ي
ف
المتوقــع أن يســفر عنــه تخفيــض كبـ يـر ي� المخاطــر عــى الصحــة ش
الب�يــة أو البيئــة
الخطــار المع ـن ي ؛
لــدى الطــرف الــذي قــدم إ

’‘3

ئ
ت
النهــا� الــذي يجــري
الجــراء التنظيمــي
الــ� أدت إىل إ
ي
مــا إذا كانــت االعتبــارات ي
ف
اتخــاذه غـ يـر مطبقــة ســوى ف ي� منطقــة جغرافيــة محــدودة أو ي� ظــروف محــدودة
أخــرى؛

’‘4
(د)

مــا إذا كان هنــاك دليــل يؤكــد اســتمرار تــداول المــادة الكيماويــة تجاريــاً عــى
الــدول؛
الصعيــد
ي

مراعــاة أن إســاءة االســتخدام بصــورة متعمــدة ليســت ف ي� حــد ذاتهــا ســبباً كافيـاً إلدراج أي
مــادة كيماويــة ف ي� المرفــق الثالــث.
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المرفق الثالث
المواد الكيميائية الخاضعة إلجراء الموافقة المسبقة عن علم
1

المادة الكيماوية
الرقــم ف ي� الســجل الفئة
الرقمــي الموجــز للمــواد
ا لكيما و يــة
 – 5 ،4 ،2ت وأمالحه ت
*93-76-5
مبيد آفات
واس�اته
أ
مبيد آفات
15972-60-8
الالكلور
أ
مبيد آفات
116-06-3
اللديكارب
مبيد آفات
309-00-2
الدرين
أ
مبيد آفات
86-50-0
الزنينفوس ميثل
مبيد آفات
485-31-4
بينا باكريل
مبيد آفات
2425-06-1
كابتافول
مبيد آفات
1563-66-2
الكاربوفيوران
مبيد آفات
57-74-9
كلوردان
مبيد آفات
6164-98-3
كلور ديميفورم
مبيد آفات
510-15-6
كلورو ب�نز يالت
ت
مبيد آفات
50-29-3
د.د�.
ي
مبيد آفات
60-57-1
ديلدرين
ت
مبيد آفات
ني�و-أورثو-كريســول ( )DNOCوأمالحــه (مثــل النشــادر وملــح البوتاســيوم 534-52-1
2980-64-5
وملــح الصوديــوم)
5787-96-2
2312-76-7
دينوسيب وأمالحه ت
*88-85-7
واس�اته
مبيد آفات
ئ
مبيد آفات
106-93-4
ثنا� برومو االيثان
 – 2 ،1ي
أ
مبيد آفات
115-29-7
الندوسلفان
ن
ن
مبيد آفات
107-06-2
االيثيل�
ثا� كلوريد
ي
ي
ن
مبيد آفات
75-21-8
االيثيل�
أكسيد
ي
مبيد آفات
640-19-7
فلورو اسيتاميد
مبيد آفات
608-73-1
سداس كلورو هكسان حلقي (أيسومرات مختلطة)
ي
مبيد آفات
76-44-8
سباعي الكلور
مبيد آفات
118-74-1
سداس كلورو الب�نز ين
ي
مبيد آفات
58-89-9
ليندان

1

أ
ف
ـبتم�/أيلول  2004و 5/4-RCالصــادر
بالصيغــة المعدلــة مــن ِقبــل مؤتمــر الطـراف بموجــب القـرارات  3/1-RCالصــادر ي�  24سـ ب
أكتوبر/ت�يــن أ
ش
الول;2008
بتاريــخ 31
و  3/5-RC ,4/5-RCو  5/5-RCالصــادرة بتلريــخ  24يونيــو /حزي ـران  2011و  4/6-RC 5/6-RC ,6/6-RCو  7/6-RCالصــادرة بتاريــخ
 10مايو  2013و  4/7-RCبتاريخ  15مايو  5/8-RC , 4/8-RC ,3/8-RC ,2/8-RCبتاريخ  5مايو /أيار 2017
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المادة الكيماوية
الرقــم ف ي� الســجل الفئة
الرقمــي الموجــز للمــواد
ا لكيما و يــة
مبيد آفات
مركبــات الزئبــق ،بمــا فيهــا مركبــات الزئبــق غـ يـر العضويــة ومركبــات زئبــق
اللكيــل أ
أ
واللكيلــو كســيالكيل ومركبــات زئبــق آريــل
مبيد آفات
10265-92-6
ميثاميدوفو
مبيد آفات
6923-22-4
مونوكروتوفوس
مبيد آفات
56-38-2
باراثيون
خماس كلورو الفينول وأمالحه ت
مبيد آفات
*87-86-5
واس�اته
ي
ت
مبيد آفات
52-68-6
ال�ايكلورفون
ين
مبيد آفات
8001-35-2
التوكساف�

تركيبــة مبيــد آفــات
شــديدة الخطــورة

تركيبات مساحيق غبارية تحتوي عىل توليفة من:
17804-35-2
 بينوميل بمقدار  7ف ي� المائة أو يزيد، كربوفوران بمقدار  10ف ي� المائة أو يزيد،1563-66-2
137-26-8
 يث�ام بمقدار  15ف ي� المائة أو يزيدفوسفاميدون
( 13171-21-6مزيــج ايزومــر تركيبــة مبيــد آفــات
(تركيبــة ســائلة قابلــة للذوبــان مــن المــادة تزيــد عــن  1000غــم مــن ( )Eو())Z
شــديدة الخطــورة
العنــر المكــون النشــط)1/
( 23783-98-4ايزومر ())Z
( 297-99-4ايزومر ())E
تركيبــة مبيــد آفــات
298-00-0
ميثيل باراثيون
(تركـ ي ز
شــديدة الخطــورة
ـرات قابلــة للإســتحالب ( )ECبنســبة  19.5%و مــا فــوق ،مــن العنــر
المكــون النشــط ومــواد غباريــة تحتــوي عــى  1.5%و مــا فــوق  ،مــن
العنــر النشــط)
أ
السبست:
77536-66-4
 اكتينوليتصناعية
 أنثوفيليتصناعية
77536-67-5
12172-73-5
 أموسيتصناعية
صناعية
12001-28-4
 كريسوديليتصناعية
77536-68-6
 تريموليتن
ئ
الي�ث
ال�وم التجاري بما ف ي� ذلك:
الثنا� الفينيل
إ
الثما� ب
ي
ي
ئ
�ث
صناعية
36483-60-0
ال�وم
السداس
الفينيل
الثنا�
ي
ال
 إي ب
ي
ئ
الي�ث
68928-80-3
ال�وم
 إالثنا� الفينيل السباعي ب
ي
ف
ئ
الي�ث
صناعية
ال�وم التجاري بما ي� ذلك:
الثنا� الفينيل
إ
الخماس ب
ي
ي
ئ
الي�ث
40088-47-9
ال�وم
 إالثنا� الفينيل الرباعي ب
ي
ئ
الي�ث
32534-81-9
ال�وم
الثنا� الفينيل
 إالخماس ب
ي
ي
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المادة الكيماوية
ن
فلوركتا�
الب�
حمض السلفونيك ي
ي
الب�فلوركتان،
سلفونات ي
الب�فلوركتان ،بما فيها:
الب�فلوركتان وسلفونيالت ي
سلفوناميدات ي
ن
فلوركتا�
الب�
 حمض السلفونيك يي
الب�فلوركتانية
 سلفونات البوتاسيوم يالب�فلوركتانية
 سلفونات الليثيوم يأ
الب�فلوركتانية
 سلفونات المونيوم يأ
ن
الب�فلوركتانية
ثا� إيثانول المونيوم ي
 سلفونات يأ
الب�فلوركتانية
 سلفونات رابع إيثيل المومنيوم يأ
ئ
ن
الب�فلوركتانية
الثنا� الحلقي ي
ثا� إيثيل المونيوم ي
 سلفونات يالب�فلوركتا�ن
يثيل
ال
ن-سلفوناميد
إ
ي
ي
-ن-سلفوناميد امليثيل البريفلوركتاين

-N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl) perfluorooctane sulfonamide
-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctane sulfonamide

ن
فلوركتا�
الب�
فلوريد السلفونيل ي
ي
ال�وم
متعددة
مركبات ثنائية الفينيل
ب

الرقــم ف ي� الســجل الفئة
الرقمــي الموجــز للمــواد
ا لكيما و يــة
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
(سداس)
36355-01-8
ن ي
(ثما�)
 27858-07-7ي
( 13654-09-6عشاري)
1336-36-3
61788-33-8
85535-84-8
78-00-2
75-74-1
126-72-7

صناعية

مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور
مركبات ثالثية الفينيل متعددة الكلور
القص�ة السلسة
ال�افينات المكلورة
ي
ب
اليثيل
الرصاص رباعي إ
الرصاص رباعي الميثيل
ئ
ثنا� برومو بروبيل) فوسفات
تريس ( – 3 ،2ي
ف
ث
ثال� بوتيل القصدير بما ي� ذلك:
جميع مركبات ي
ث
56-35-9
ثال� بوتيل القصدير
 أكسيد يث
1983-10-4
ثال� بوتيل القصدير
 فلوريد يث
2155-70-6
ثال� بوتيل القصدير
 ميتا كريليت يث
4342-36-3
ثال� بوتيل القصدير
 بنـزويت يث
1461-22-9
ثال� بوتيل القصدير
 كلوريد يث
24124-25-2
ثال� بوتيل القصدير
 لينوليت يث
85409-17-2
ثال� بوتيل القصدير
 نافثينيت يالم المســجلة ف� الســجل الرقمــي الموجــز للمــواد الكيميائيــة .وللإطــاع عــى قائمــة أ
* لــم نذكــر ســوى أرقــام المركبــات أ
للرقــام
ي
أ
الخــرى الوثيقــة الصلــة ف ي� الســجل الرقمــي الموجــز ,يمكــن الرجــوع إىل الوثيقــة التوجيهيــة للق ـرار ذات الصلــة.
ث
ين
ثــا� بوتيــل القصديــر ف ي� المرفــق الثالــث ف ي�
الفئتــ� مبيــد آفــات و صناعيــة .مبدئيــا ادرجــت
** تــم ادراج جميــع مركبــات ي
المركبــات ف� المرفــق الثالــث ف� فئــة مبيــد آفــات بالمقــرر 5/4-RCالــذي دخــل حـ ي ز
ـر النفــاذ بتاريــخ  01بف�اير/شــباط  .2009بعــد
ي
ي
ذلــك و طبقــا للمقــرر  5/8-RCأضيفــت كل هــذه المركبــات ف� الفئــة الصناعيــة حيــث يدخــل الق ـرار حـ ي ز
ـر النفــاذ بتاريــخ 15
ي
ســبتم�/أيلول 2017
ب
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صناعية
صناعية
صناعية
صناعية
صناعية
صناعية
مبيد آفات /
**صناعية

المرفق الرابع

المعلومات والمعاي� الالزمة لدراج تركيبات مبيدات آ
الفات
إ
ي
شديدة الخطورة ف ي� المرفق الثالث
الجزء  - 1الوثائق المطلوبة من الطرف ت
المق�ح
تتضمن ت
المق�حات المقدمة تبعاً للفقرة  1من المادة  6وثائق كافية تشتمل عىل المعلومات التالية:
(أ)

اسم تركيبة مبيد آ
الفات الخطرة؛

(ب)

اسم العنرص المكون النشط أو العنارص المكونة النشطة ف� ت
ال�كيبة؛
ي

(ج)

الكمية النسبية من كل عنرص مكون نشط ف� ت
ال�كيبة؛
ي

(د)

نوع ت
ال�كيبة؛

(ﻫ)

أ
ين
المنتج� ،إن وجدت؛
السماء التجارية وأسماء

(و)

المع�ف بها تل�كيبة مبيد آ
الفات لدى الطرف ت
أنماط االستخدام الشائعة ت
المق�ح؛

(ز)

آ
ف
ت
ـ�
وصــف واضــح لــكل حــادث متعلـ آـق بالمشــكلة؛ بمــا ي� ذلــك الثــار الضــارة والطريقــة الـ ي
اســتخدمت بهــا تركيبــة مبيــد الفــات؛

(ح)

أي إج ـراء تنظيمــي أو إداري أو غـ يـره اتخــذه الطــرف المقـ تـرح أو يعـ ت ز
ـرم اتخــاذه اســتجابة
لهــذه الحــوادث.
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يتع� أن تجمعها أ
ت
ال� ي ن
المانة
الجزء  - 2المعلومات ي

تبعــاً للفقــرة  3مــن المــادة  ،6تقــوم أ
المانــة بجمــع المعلومــات المناســبة ذات الصلــة تب�كيبــة مبيــد
آ
الفــات ،بمــا ف ي� ذلــك:
(أ)

الف�يائية – الكيماوية والسمية والسمية اليكولوجية تل�كيبة مبيد آ
الخواص ي ز
الفات؛
إ

(ب)

وجود قيود عىل المناولة أو المستخدم مطبقة بالدول أ
الخرى؛

(ج)

معلومات عن الحوادث المرتبطة تب�كيب المبيد ف� الدول أ
الخرى؛
ي

(د)

معلومــات مقدمــة مــن أط ـراف أخــرى ،أو منظمــات دوليــة أو منظمــات غـ يـر حكوميــة أو
مصــادر أخــرى ذات صلــة ،وطنيــة كانــت أم دوليــة؛

(ﻫ)

تقييمات المخاطر و/أو أ
الخطار ،حيثما وجدت؛

(و)

ـؤ�ات حجــم اســتعمال ت
مـ ش
النتــاج أو المبيعــات
ال�كيبــة مثــل عــدد التســجيالت أو كميــات إ
إذا توافــرت؛

(ز)

المع� ،والحوادث المرتبطة بهذه ت
ن
ال�كيبات ،إن وجدت؛
تركيبات أخرى للمبيد
ي

(ح)

ممارسات بديلة لمكافحة آ
الفات؛

(ط)

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

الجزء  - 3معاي� لدراج تركيبات مبيدات آ
الفات شديدة الخطورة ف ي� المرفق
ي إ
الثالث

للمق�حــات الـ تـ� أحالتهــا أ
لــدى اســتعراض لجنــة اســتعراض المــواد الكيماويــة ت
المانــة إليهــا بموجــب الفقــرة
ي
 5مــن المــادة  6فإنهــا تراعــي:
(أ)
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الدلــة عــى أن اســتخدام تركيبــة مبيــد آ
دقــة أ
الفــات قــد أدى طبقـاً للممارســات الشــائعة أو
ت
ت
للمقــرح إىل وقــوع الحــوادث المبلــغ عنهــا؛
المعــرف بهــا لــدى الطــرف المقــدم

(ب)

أهميــة مثــل هــذه الحــوادث للــدول أ
الخــرى المتشــابهة مــن حيــث المنــاخ والظــروف
وأنمــاط اســتخدام تركيبــة مبيــدات آ
الفــات؛

(ج)

ت
ـ�
وجــود قيــود عــى مناولــة أو عــى المســتخدم فيمــا يتعلــق بالتكنولوجيــا أو بالتقنيــات الـ ي
ت
ـ� ال
قــد يكــون مــن غـ يـر
المعقــول تطبيقهــا ،أو تطبيقهــا عــى نطــاق واســع لــدى الــدول الـ ي
تتوافــر لديهــا البنيــة أ
الساســية ض
ال�وريــة؛

(د)

آ
ت
ال� استخدمت من تركيبة المبيد؛
أهمية الثار المبلغ عنها بالنسبة للكميات ي

(هـ)

إن إســاءة االســتخدام بصــورة متعمــدة ليســت ف ي� حــد ذاتهــا ســبباً كافيــاً إلدراج تركيبــة
المبيــد ف ي� المرفــق الثالــث.
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المرفق الخامس

المعلومات المطلوبة إلخطارات التصدير
-1

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

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

(ب)

التاريخ المتوقع للتصدير إىل الطرف المستورد؛

(ج)

اســم المــادة الكيماويــة المحظــورة أو المقيــدة بشــدة وموجــز بالمعلومــات المحــددة ف ي�
المرفــق أ
الول الـ تـ� ســتقدم أ
للمانــة بمقت ـىض المــادة  .5وإذا كان الخليــط أو المسـ ض
ـتح�
ي
يحتــوي عــى أكـ ثـر مــن مــادة مــن هــذه المــواد الكيماويــة فتقــدم هــذه المعلومــات عــن كل
مــادة منهــا؛

(د)

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

(ﻫ)

التداب� الوقائية لتقليل التعرض للمادة الكيماوية وانبعاثاتها؛
معلومات عن
ي

(و)

ف� حالــة الخليــط أو المسـ ض
ـتح� ،فتذكــر نســبة تركـ ي ز
ـر المــادة أو المــواد الكيماويــة المحظورة
ي
أو المقيــدة بشــدة المعنيــة؛

(ز)

اسم وعنوان الجهة المستوردة؛

(ح)

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

بالضافــة إىل المعلومــات المشــار إليهــا ف� الفقــرة  ،1يقــدم الطــرف المصــدر المعلومــات أ
الخــرى
إ
ي
أ
ف
ت
الــ� قــد يطلبهــا الطــرف المســتورد.
المحــددة ي� المرفــق الول ي

المرفق السادس

2

تسوية المنازعات

ألف  -قواعد التحكيم
تكــون إج ـراءات التحكيــم ف� أ
الغ ـراض المتعلقــة بالفقــرة ( 2أ) مــن المــادة  20مــن اتفاقيــة روتــردام بشــأن
ي
إجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم بشــأن مــواد كيميائيــة ومبيــدات آفــات معينــة خطــرة متداولــة �ف
ي
ـال:
التجــارة الدوليــة ،عــى النحــو التـ ي

المادة 1
-1

يجــوز للطــرف أن يـ شـرع ف ي� اللجــوء إىل التحكيــم وفقــا للمــادة  02مــن االتفاقيــة بواســطة إخطــار
أ
آ ف
الدعــاء ،إىل
الخطــار مصحوبــا ببيــان لوجــه إ
مكتــوب موجــه إىل الطــرف الخــر ي� ال ـنز اع .ويكــون إ
جانــب أي وثائــق مؤيــدة لــه ،ويبـ ي ن
ـ� الموضــوع المطــروح عــى التحكيــم ،بمــا ف ي� ذلــك ،عــى وجــه
الخصــوص ،مــواد االتفاقيــة المثــار تفسـ يـرها أو تطبيقهــا،

-2

يقــوم الطــرف المدعــي بإخطــار أ
المانــة بــأن الطرفـ ي ن
ـ� يحيــان نزاعــا إىل التحكيــم وفقــا للمــادة .02
أ
الدعــاء والوثائــق
الخطــار المكتــوب المقــدم مــن الطــرف المدعــي مصحوبــا ببيــان لوجــه إ
ويكــون إ
المؤيــدة المشــار إليهــا ف� الفقــرة  1آنفــا .وتقــوم أ
المانــة بإرســال المعلومــات الـ ت
ـ� تلقتهــا بهــذا
ي
ي
الشــأن إىل جميــع أ
الط ـراف.

المادة 2
-1

ب� أ
ف
ت
ال� تنشب ي ن
الطراف ،هيئة تحكيم قضائية تتكون من ثالثة أعضاء.
تنشأ ،ي� المنازعات ي

-2

يعـ ي ن
ـ� كل طــرف ف ي� الـنز اع محكمــا ،ويقــوم المحكمــان المعينــان وفقــا لذلــك باالتفــاق فيمــا بينهمــا
بتســمية المحكــم الثالــث الــذي يكــون رئيســا للهيئــة القضائيــة .وال يكــون رئيــس الهيئــة القضائيــة
ف
ن
ـر� ال ـنز اع ،وال يكــون محــل إقامتــه ف� أراض أي مــن هذيــن الطرفـ ي ن
ـ� ،وال
ي
مــن مواط ـ ي بلــدي طـ ي
أ
يكــون مســتخدما لــدى أي منهمــا ،وال يكــون قــد عالــج القضيــة بــأي صفــة مــن الصفــات الخــرى.

-3

أ
ف
ت
بــ� ث
ت
ين
الــ� تنشــب ي ن
الــ� لهــا نفــس المصلحــة
أكــر مــن
طرفــ� ،تقــوم الطــراف ي
ي� المنازعــات ي
ن
بتعيــ� محكــم واحــد باالتفــاق فيمــا بينهــا.
ي

2

الول لمؤتمر أ
ال� اعتمدها االجتماع أ
ت
أيلول/سبتم� .2004
الطراف بموجب المقرر  1/11المؤرخ 24
ب
بالصيغة ي
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-4

ن أ
ول.
يتم شغل أي شاغر بالطريقة المذكورة بالنسبة
ي
للتعي� ال ي

-5

إذا لــم تتفــق أ
الطـراف عــى موضــوع الـنز اع قبــل تســمية رئيــس هيئــة التحكيــم القضائيــة ،تقــوم
هيئــة التحكيــم القضائيــة بتحديــد الموضــوع.

المادة 3
-1

إذا لــم يعـ ي ن
ـ� أحــد أطـراف الـنز اع محكمــا خــال شــهرين مــن التاريــخ الــذي يتســلم فيــه الطــرف
أ
أ
آ
ن
المدعــى عليــه إخطــار التحكيــم ،يجــوز للطــرف الخــر أن يخطــر المـ يـ� العــام للمــم المتحــدة
بذلــك ليقــوم بالتســمية خــال فـ تـرة شــهرين آخريــن.

-2

إذا لــم يتــم تســمية رئيــس هيئــة التحكيــم القضائيــة خــال شــهرين مــن تاريــخ تعيـ ي ن
ـ� المحكــم
مــ� العــام أ
الثــا� ،يقــوم أ
ن
ين
ال ي ن
الطرفــ� ،بتســمية
للمــم المتحــدة ،بنــاء عــى طلــب مــن أحــد
ي
الرئيــس خــال ت
ين
أخريــ�.
فــرة شــهرين

المادة 4

الدول.
تصدر هيئة التحكيم القضائية قراراتها وفقا ألحكام االتفاقية والقانون
ي

المادة 5
الداخل ،ما لم يقرر أطراف ال�نز اع خالف ذلك.
تقرر هيئة التحكيم القضائية نظامها
ي

المادة 6
يجــوز لهيئــة التحكيــم القضائيــة أن تــوص ،بنــاء عــى طلــب أحــد أ
الط ـراف ،بتدابـ يـر حمايــة أساســية
ي
مؤقتــة.

المادة 7
يســهل أطـراف الـنز اع عمــل هيئــة التحكيــم القضائيــة ،ويعملــون كل مــا بوســعهم ،عــى وجــه الخصــوص،
مــن أجــل:
(أ)
(ب)
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تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والمرافق الوثيقة الصلة؛
وتمكينها ،عند ض
الخ�اء وتلقي شهادتهم.
ال�ورة ،من استدعاء الشهود أو ب

المادة 8

أ
الط ـراف والحــكام ت ز
مل�مــون بحمايــة رسيــة أي معلومــات يتلقونهــا بصفــة رسيــة أثنــاء سـ يـر أعمــال هيئــة
التحكيــم القضائيــة.

المادة 9
يتحمــل أط ـراف ال ـنز اع نفقــات المحكمــة بالتســاوي فيمــا بينهــم ،مــا لــم تقــرر هيئــة التحكيــم القضائيــة
خــاف ذلــك بســبب ظــروف القضيــة عــى وجــه الخصــوص .وتحتفــظ الهيئــة القضائيــة بســجل لجميــع
نفقاتهــا وتقــدم بيانــا نهائيــا بهــذا الصــدد إىل أ
الط ـراف.

المادة 10

ن
ـو� ف ي� موضــوع الـنز اع وقــد يتأثــر بالقـرار المتخــذ ف ي� القضيــة،
يجــوز لطــرف لديــه مصلحــة ذات طابــع قانـ ي
أن يتدخــل ف ي� الدعــوى بموافقــة هيئــة التحكيــم القضائيــة.

المادة 11
يجــوز لهيئــة التحكيــم القضائيــة أن تســتمع لدعــاوى مضــادة قــد تنشــأ عــن موضــوع ال ـنز اع مبـ ش
ـا�ة وأن
تبــت فيهــا.

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

لمادة 13
-1

ف
ـر� ال ـنز اع أمــام الهيئــة القضائيــة أو عجــز عــن الدفــاع عــن دعــواه ،يجــوز
إذا لــم يمثــل أحــد طـ ي
آ
ف
الج ـراءات وإصــدار قرارهــا .ولــن يشــكل
للطــرف الخــر أن يطلــب مــن الهيئــة مواصلــة السـ يـر ي� إ
ف
غيــاب طــرف مــا أو عجــزه عــن الدفــاع عــن دعــواه مانعــا مــن السـ يـر ي� إجراءاتهــا.

-2

الدعــاء قائــم عــى أســس
عــى الهيئــة القضائيــة قبــل إصــدار قرارهــا أن تطم ـئن إىل أن إ
ســليمة مــن الحقائــق والقانــون.
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المادة 14
ئ
النهــا� خــال خمســة أشــهر مــن التاريــخ الــذي اكتمــل فيــه
تصــدر هيئــة التحكيــم القضائيــة قرارهــا
ي
ت
ن
تشــكيلها ،مــا لــم تجــد أن مــن ال ـرض وري تمديــد الحــد الزم ـ ي لفــرة ينبغــي أال تتجــاوز خمســة أشــهر
أخــرى.

المادة 15
ئ
ت
نز
ـ� قــام عليهــا .ويحتــوي
يقتــر القـرار النهـ ي
ـا� أللهيئــة القضائيــة عــى موضــوع الـ اع ويــرد المســوغات الـ ي
أ
ف
ئ
النهــا� .ويجــوز لي عضــو ي� الهيئــة
القــرار عــى أســماء العضــاء الذيــن شــاركوا فيــه وتاريــخ القــرار
ي
ئ
ـا� رأيــا منفصــا أو مخالفــا.
القضائيــة أن يرفــق بالق ـرار النهـ ي

لمادة 16

ف
ـر� الـنز اع .ويكــون تفسـ يـر االتفاقيــة المقــدم بموجــب القـرار ملزمــا أيضــا للطــرف
يكــون القـرار ملزمــا لطـ ي
أ
آ
ت
ـ� تدخــل هــذا الطــرف بشــأنها وال يقبــل
الــذي تدخــل بموجــب المــادة  01النفــة بقــدر مــا يتصــل بالمــور الـ ي
القـرار اســتئنافا مــا لــم يتفــق طرفــا الـنز اع مســبقا عــى إجـراءات اســتئنافية.

المادة 17
ئ
ن
ن
ـا� وفقــا للمــادة  61أعــاه ،فيمــا يتعلــق بتفسـ يـر
أي اختــاف قــد ينشــأ بـ يـ� أولئــك الملزمـ يـ� بالق ـرار النهـ ي
أ
ت
ـ� أصدرتــه
هــذا الق ـرار أو طريقــة تنفيــذه ،يجــوز لي منهمــا أن يقدمــه إىل هيئــة التحكيــم القضائيــة الـ ي
لتبــت فيــه.

باء  -قواعد التوفيق

أ
يل:
سوف يكون إجراء التوفيق لغراض الفقرة  6من المادة  20من االتفاقية عىل غرار ما ي

المادة 1
-1

يقــدم طلــب خطــي مــن أي طــرف ف ي� نـزاع إلنشــاء لجنــة توفيــق بموجــب الفقــرة  6مــن المــادة 20
المانــة فــوراً بإبــاغ أ
المانــة .وتقــوم أ
إىل أ
الطــراف بذلــك.

-2

تتألــف لجنــة التوفيــق ،مــا لــم تتفــق أ
الطـراف عــى غـ يـر ذلــك ،مــن خمســة أعضــاء ،اثنــان يعينهــم
أ
كل طــرف ضالــع ورئيــس ســينتخبه أولئــك العضــاء بصــورة مشـ تـركة.
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المادة 2

ـ� يقــوم أ
الطـراف الذيــن تتـ ق
ـا� مصالحهــم بتعيـ ي ن
ـ� أكـ ثـر مــن طرفـ ي ن
ف� حالــة نشــوء نزاعــات بـ ي ن
ـ� أعضائهــم
ي
ف ي� اللجنــة بصــورة مشـ تـركة وباالتفــاق.

المادة 3

الط ـراف خــال شــهرين مــن تاريــخ تلقــي أ
إذا لــم تتــم أي تعيينــات مــن جانــب أ
المانــة للطلــب الخطــي
أ
المشــار إليــه ف� المــادة  ،1فيقــوم أ
المـ ي ن
ـ� العــام للمــم المتحــدة بنــا ًء عــى طلــب مــن الطــرف ،بإجـراء تلــك
ي
التعيينــات خــال فـ تـرة شــهرين آخريــن.

المادة 4

إذا لــم يتــم اختيــار رئيــس لجنــة التوفيــق خــال شــهرين مــن تاريــخ تعيـ ي ن
ـ� العضــو الرابــع ف ي� اللجنــة ،فــإن
ـ� العــام أ
أ
ت
ن
المـ ي ن
للمــم المتحــدة يقــوم ،بنــا ًء عــى طلــب مــن الطــرف ،بتعيـ يـ� رئيــس خــال فــرة شــهرين
آخريــن

المادة 5
-1
-2

الداخل.
تقوم لجنة التوفيق ،ما لم تتفق أطراف ال�نز اع عىل خالف ذلك ،بتحديد نظامها
ي
تكلــف أ
الطـراف وأعضــاء اللجنــة بحمايــة رسيــة أيــة معلومــات يتلقونهــا بصــورة رسيــة أثنــاء أعمــال

اللجنــة.

المادة 6
تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة 7
تقــدم لجنــة التوفيــق تقريـراً بتوصيــات خاصــة بحســم الـنز اع خــال اثـىن عـ شـر شــهراً مــن إنشــائها ،ويقــوم
أ
الطـراف ببحثــه مــع توافــر حســن النوايا.

المادة 8

ف ي� حالــة أي خــاف حــول مــا إذا كانــت لجنــة التوفيــق لديهــا الصالحيــة لبحــث المســألة المحالــة إليهــا،
فتقــوم اللجنــة بالبــت فيــه.
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المادة 9

تتحمــل أطــراف الــنز اع تكاليــف اللجنــة بحصــص يتــم االتفــاق عليهــا فيمــا بينهــم .وتحتفــظ اللجنــة
بالســجل لجميــع تكاليفهــا ،وتقــدم بيانــاً نهائيــاً بهــا إىل أ
الطــراف.
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