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 IG.20/8.3 القرار

  
 الهكسٌن؛ حلقً كلورو سداسً ، إلزالة ألفا1996، البرٌة المصادر بروتوكول من 15 المادة تنفٌذ إطار فً إقلٌمٌة خطة
 رباعً وأثٌر الكلور؛ خماسً وبنزٌن والكلوردٌكون؛ الفٌنٌل؛ ثنابً البروم وسداسً الهكسٌن؛ حلقً كلورو سداسً وبٌتا

 ثنابً البروم سباعً وأثٌر الفٌنٌل ثنابً البروم سداسً وأثٌر الفٌنٌل؛ ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل ثنابً البروم
 المشبع األوكتٌن سلفونٌل وفلورٌد وأمالحه الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات وحامض واإلندوسلفان؛ واللٌندٌن؛ الفٌنٌل؛

 الفلورة
 

، تعاقدةالم لؤلطراؾ السابع عشر إن االجتماع
 

 عام برشلونة فً المعدلة بصٌؽتها المتوسط للبحر الساحلٌة والمنطقة البحرٌة البٌبة حماٌة اتفاقٌة من 8 المادة إلى ٌشٌر إذ
 علٌه والقضاء ومكافحته المصادر البرٌة والتخفٌؾ من حدته عن الناجم التلوث بمنع األطراؾ بالتزامات ٌتعلق فٌما، 1995
، ممكن حد أقصى إلى
 

 فً المعدلة بصٌؽته، وأنشطة برٌة مصادر من التلوث من المتوسط البحر حماٌة بروتوكول من 5 المادة إلى أٌضا ٌشٌر إذو
 من المدخبلت من التدرٌجً التخلص بشؤن، البرٌة المصادر بروتوكول بعبارة ٌلً فٌما إلٌه وٌشار، 1996 عام فً سٌراكٌوز

  ،الحٌوي والقابلة للتتراكم والمداومة للمواد السامة األولوٌة وإٌبلء، جٌم-1مرفقه  فً الوارد المواد على النحو
 

( 2008 ٌناٌر/كانون الثانً، إسبانٌا، ألمرٌا) المتعاقدة الخامس عشر لؤلطراؾ لبلجتماع 17/8 المقرر وإذ ٌضع فً اعتباره
 بروتوكول من  15المادة  تتطلبها التً الزمنٌة والجداول قانونا الملزمة التدابٌر وإعداد الوطنٌة العمل برامج تنفٌذ’’ بعنوان

، ‘‘البرٌة المصادر
 

 المتعلقة بالملوثات استكهولم اتفاقٌة وبخاصة، الدولٌة البٌبٌة االتفاقٌات من الصلة ذات األحكام االعتبار بعٌن وإذ ٌؤخذ
 معٌنة خطرة آفات ومبٌدات كٌمٌابٌة ادمو على علم عن المسبقة الموافقة إجراء لتطبٌق روتردام واتفاقٌة الثابتة، العضوٌة
 ،الحدود عبر منها والتخلص الخطرة النفاٌات نقل فً التحكم بشؤن بازل واتفاقٌة الدولٌة، التجارة فً متداولة

 اتفاقٌة إطار فً األطراؾ ِقبل من التً تم إعدادها بالفعل أو قٌد اإلعداد الوطنٌة التنفٌذ خطط االعتبار فً أٌضا وإذ ٌؤخذ
، الثابتة العضوٌة الملوثات بشؤن تكهولماس
 

، التحلل وتقاوم، سامة خصابص تمتلك التً الثابتة العضوٌة من الملوثات هً أعبله المذكورة الكٌمٌابٌة المواد بؤن وإذ ٌسّلم
 لوثت عن فضبل المحلً التعرض عن ناجمة صحٌة مخاطر تشكل وبالتالً، واسع نطاق على نقلها وٌجري أحٌابٌا، وتتراكم
 المؽلقة شبه بصفته من البحار الخاصة واإلٌكولوجٌة الجؽرافٌة المابٌة لخصابصه نظرا المتوسط األبٌض البحر منطقة

، الحٌوي التراكم ذلك فً بما، بشكل خاص للتلوث المعرضة
 

 إطار فً محدد أو/و حظورأمر م المتعاقدة األطراؾ قبل من واستخدامها أعبله المذكورة الكٌمٌابٌة المواد إنتاج بؤن وإذ ٌقرّ 
 اإلقلٌمً الصعٌدٌن على بالفعل اتخذت التً اإلجراءات من الرؼم على وأنه، واإلقلٌمٌة والمنظمات الدولٌة االتفاقات من العدٌد

 نتٌجة البحرٌة البٌبة ٌستمر دخولها إلى قد كمٌتها تناقص رؼم اإلقلٌمٌة الخطة هذه موضوع هً التً فإن المواد، والوطنً
 والنفاٌات، المخزونات إدارة كفاٌة ملعد
 

 الدولٌة البٌبٌة االتفاقات مع، االقتضاء حسب، تكون متوابمة الخطرة للمواد إقلٌمٌة تنظٌمٌة تدابٌر وضع ضرورة وإذ ٌعً
  ،الصلة ذات األخرى

 
 والمقرر االتفاقٌة من 27 دةللما وفقا البرٌة المصادر وبروتوكول برشلونة اتفاقٌة لمتطلبات االمتثال واجب تماما وإذ ٌدرك
IG 17/2 إجراءات بشؤن( 2008 ٌناٌر/كانون الثانً، إسبانٌا، ألمرٌا) المتعاقدة الخامس عشر لؤلطراؾ االجتماع الصادر عن 
، آلٌاته و االمتثال
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، 2011 ماٌو/أٌار فً، الٌونان، رودس فً عقد الذي مدبول االتصال نقاط المقدم من اجتماع التقرٌر فً نظر وقد
 

 إنتاج من الحد أو/ بشؤن إزالة و اإلقلٌمٌة الخطة، البرٌة المصادر بروتوكول من 15 المادة تنفٌذ إطار فً أن ٌعتمد، ٌقرر
 الفٌنٌل؛ ثنابً البروم وسداسً الهكسٌن؛ حلقً كلورو سداسً وبٌتا الهكسٌن؛ حلقً كلورو سداسً ألفا واستخدام

 سداسً وأثٌر الفٌنٌل؛ ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل ثنابً البروم رباعً وأثٌر الكلور؛ خماسً وبنزٌن والكلوردٌكون؛
 الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات وحامض واإلندوسلفان؛ واللٌندٌن؛ الفٌنٌل؛ ثنابً البروم سباعً وأثٌر الفٌنٌل ثنابً البروم

 ٌلً فٌما إلٌها وٌشار القرار؛ بهذا الثانً المرفق التً ٌتضمنها ومرفقاتها، الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونٌل وفلورٌد وأمبلحه
. اإلقلٌمٌة الخطة بعبارة

 

، اإلقلٌمٌة الخطة هذه تنفٌذ لضمان وؼٌرها واإلدارٌة القانونٌة البلزمة ما ٌلزم من التدابٌر اتخاذ على المتعاقدة األطراؾ ٌحث
 .الخامسة من الخطة مادةلل وفقا األمانة إلى تقدم عما تحرزه من تقرٌر وتقدٌم

 

 على المتعاقدة بناء لؤلطراؾ البلزمة توفٌر المساعدة (مدبول ومركز األنشطة البٌبٌة لئلنتاج األنظؾ) األمانة إلى ٌطلب
 .اإلقلٌمٌة الخطة تنفٌذ أجل قدراتها من لبناء البرامج وتنظٌم، األموال بتوافر ورهنا، طلبها
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 الثالث المرفق

 

 البروم وسداسً؛ الهكسٌن حلقً كلورو سداسً وبٌتا الهكسٌن؛ حلقً كلورو ألفا سداسً) ثابتة عضوٌة ملوثات 10إزالة 
؛ الفٌنٌل ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل ثنابً البروم رباعً وأثٌر؛ وبنزٌن خماسً الكلور؛ والكلوردٌكون؛ الفٌنٌل ثنابً

 سلفونات وحامض واإلندوسلفان؛؛ واللٌندٌن؛ الفٌنٌل ثنابً رومالب سباعً وأثٌر الفٌنٌل ثنابً البروم وأثٌر سداسً
( الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونٌل وفلورٌد وأمالحه الفلورة المشبع األوكتٌن

 

الفٌنٌل  ثنابً البروم سباعً وأثٌر الفٌنٌل ثنابً البروم أثٌر سداسً من التدرٌجً التخلص بشؤن اإلقلٌمٌة الخطة - 1
 المصادر بروتوكول من 15 المادة تنفٌذ إطار الفٌنٌل فً ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل ثنابً رومالب رباعً وأثٌر
 البرٌة

 األولى المادة

 المصطلحات تعارٌؾ
 

ٌُقصد به  4-15-207122, 2-49-68631 :ورقمه فً سجل المستخلصات الكٌمٌابٌة‘‘ الفٌنٌل ثنابً البروم سداسً أثٌر’’ و
 .الفٌنٌل األخرى الموجودة فً أثٌر ثمانً البروم ثنابً الفٌنٌل التجاري ثنابً رومالب سداسً أثٌرات

 

 وصناعات واألجهزة الكهربابٌة ستاٌرٌن ألؼراض البناء-بوتادٌن-أكرٌلونٌترٌل الحرارٌة اللدابن فً للهب كمثبط ٌستخدم(  أ)
 .السٌارات لتنجٌد ٌورٌثان البولً رؼاوي وفً الكهربابٌة المنتجات

ٌُقصد به  5-16-7,207122-22-446255: ورقمه فً سجل المستخلصات الكٌمٌابٌة‘‘ الفٌنٌل ثنابً البروم سباعً أثٌر’’ و
 .الفٌنٌل األخرى الموجودة فً أثٌر ثمانً البروم ثنابً الفٌنٌل التجاري ثنابً البروم سباعً أثٌرات

 والمركبات المنازل فً وتنجٌد المفروشات لؤلثاث المرنة ٌورٌثان رؼاوي البولً لتصنٌع تقرٌبا حصري بشكل ٌستخدم(  ب)
 بعض التطبٌقات فً أحٌانا ٌُستخدم كما. االلكترونٌة للمعدات رؼوة بدون المرن ٌورٌثان والبولً والتؽلٌؾ

 .والصناعة المنسوجات فً المتخصصة
ٌُقصد به أثٌرات  ،1-43-5436: ورقمه فً سجل المستخلصات الكٌمٌابٌة ،‘‘الفٌنٌل ثنابً البروم رباعً أثٌر’’  رباعً و

  .الفٌنٌل األخرى الموجودة فً أثٌر خماسً البروم ثنابً الفٌنٌل التجاري ثنابً البروم
 والمركبات المنازل فً وتنجٌد المفروشات لؤلثاث المرنة ٌورٌثان رؼاوي البولً لتصنٌع تقرٌبا حصري بشكل وٌستخدم ( ج)

 بعض التطبٌقات فً أحٌانا ٌُستخدم كما. االلكترونٌة للمعدات رؼوة بدون المرن ٌورٌثان والبولً والتؽلٌؾ
. والصناعة المنسوجات فً المتخصصة

ٌُقصد به أثٌرات،   9-60-60348: الفٌنٌل، ورقمه فً سجل المستخلصات الكٌمٌابٌة ثنابً البروم خماسً أثٌر  خماسً و

 .البروم ثنابً الفٌنٌل التجاري الفٌنٌل األخرى الموجودة فً أثٌر خماسً ثنابً البروم
 والمركبات المنازل فً وتنجٌد المفروشات لؤلثاث المرنة ٌورٌثان رؼاوي البولً لتصنٌع تقرٌبا حصري بشكل وٌستخدم(  د)

 بعض التطبٌقات فً أحٌانا ٌُستخدم كما. االلكترونٌة للمعدات رؼوة بدون المرن ٌورٌثان والبولً والتؽلٌؾ
. والصناعة وجاتالمنس فً المتخصصة

 وتقاوم، سامة خصابص وتمتلك اصطناعً أو طبٌعً أصل من عضوٌة مركبات هً ‘‘الثابتة العضوٌة الملوثات’’( هـ)
 عبر وتنتقل الؽذابٌة الشبكة خبلل من عالٌة تركٌزات أحٌابٌا فً وتتراكم، والبٌولوجً المادي والكٌمٌابً التدهور
 العالٌة درجة ثباتها وتشكل؛ مستخدمة لها أو منتجة قط تكن لم مناطق إلى صللت، المهاجرة واألنواع والماء الهواء
 .اإلنسان وصحة البٌبة على سلبٌة آثار فً التسبب خطر

 أحكام على بناء منها التخلص مطلوب أو منها التخلص ٌُعتزم أو منها التخلص ٌتم التً األشٌاء أو المواد تعنً ‘‘النفاٌات’’ ( و)
 .الوطنً القانون

 والتخلص ونقلها النفاٌات جمع لكفالة العملٌة الخطوات جمٌع تعنى اتخاذ ‘‘مبٌدات اآلفات لنفاٌات بٌبٌا السلٌمة اإلدارة’’(  ز)
 تنجم قد التً الضارة اآلثار من والبٌبة البشرٌة الصحة تحمً بطرٌقة( التخلص للمواقع بعد الرعاٌة ذلك فً بما) منها
 .النفاٌات هذه عن

 أو، أو المرافق، للعملٌات( أحدث ما وصل إلٌه العلم) اإلعداد مراحل من مرحلة آخر تعنً ‘‘المتاحة التقنٌات ضلأؾ’’ ( ح)
 .والنفاٌات واالنبعاثات التصرٌفات من للحد من الوجهة العملٌة خاص تدبٌر مبلءمة تشٌر إلى التً العمل أسالٌب

. البٌبٌة الرقابة واستراتٌجٌات تدابٌر من مبلءمة األكثر المزٌج تطبٌق تعنً ‘‘البٌبٌة الممارسات أفضل’’ ( ط)
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 الثانٌة المادة

 الحقوق حفظ
 

 الفٌنٌل ثنابً البروم سداسً أثٌر من التدرٌجً بالتخلص فٌما ٌتعلق صرامة األكثر باألحكام اإلقلٌمٌة الخطة هذه أحكام تخل ال
 الصكوك فً الواردة الفٌنٌل، ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل بًثنا البروم رباعً وأثٌر الفٌنٌل ثنابً البروم سباعً وأثٌر
 .المقبلة أو الحالٌة، الدولٌة األخرى أو اإلقلٌمٌة أو البرامج الوطنٌة أو

 
 الثالثة المادة

 تدابٌر
 

: إلزالة البلزمة واإلدارٌة القانونٌة التدابٌر تتخذ أو/و األطراؾ تحظر - 1
 

 ثنابً البروم رباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم داسًس أثٌر واستخدام إنتاج( أ)
 ألؾ؛ التذٌٌل بؤحكام رهنا، الفٌنٌل ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل،

 

 ثنابً رومالب رباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سداسً أثٌر وتصدٌر استٌراد( ب)
. المادة هذه من 2 الفٌنٌل رهنا بؤحكام الفقرة ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل،

 

 أو ولبلستخدام، بٌبٌا منها السلٌم التخلص لؽرض تصدٌرها أو الكٌمٌابٌة المواد هذه استٌراد أن أي األطراؾ تضمن - 2

. والمعاٌٌر واألنظمة الدولٌة ذات الصلةألؾ، إنما ٌتم وفقا للقواعد  التذٌٌل بموجب به المسموح الؽرض
 

 ثنابً البروم سباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سداسً نفاٌات أثٌر أن بحٌث المناسبة التدابٌر األطراؾ تتخذ - 3
 تحولها دبمجر والمواد المنتجات ذلك فً بما، الفٌنٌل ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم رباعً وأثٌر الفٌنٌل،

: نفاٌات إلى
 

 ؛بٌبٌا سلٌمة بطرٌقة وتخزٌنها ونقلها وجمعها تتم معالجتها( أ)

 ال بحٌث، فٌه رجعة ال بشكل تحوٌله أو الثابتة العضوٌة الملوثات محتوى تدمٌر على نحو ٌكفل منها التخلص ٌتم( ب)
 التحوٌل أو التدمٌر ٌمثل ال عندما ٌابٌا سلٌمة بطرٌقة منها التخلص أو الثابتة، العضوٌة الملوثات خصابص تظهر
 القواعد مراعاة مع، منخفضا الثابتة العضوٌة الملوثات ٌكون محتوى أو من الوجهة البٌبٌة المفضل الخٌار النهابً

 ؛الخطرة النفاٌات إدارة تحكم التً الصلة ذات واإلقلٌمٌة العالمٌة والنظم، التوجٌهٌة الدولٌة والمبادئ والمعاٌٌر

 إعادة أو االستصبلح، أو التدوٌر، أو إعادة، االسترداد إلى تإدي قد التً التخلص لعملٌات بإخضاعها ٌسمح ال( ج)
 الثابتة؛ العضوٌة للملوثات البدٌلة االستخدام أوجه أو المباشر االستخدام

. الصلة ذات التوجٌهٌة الدولٌة والمبادئ والمعاٌٌر القواعد مراعاة دون الدولٌة الحدود عبر ُتنَقل ال( د)
 

 الفٌنٌل، ثنابً البروم سداسً ألثٌر بٌبٌا السلٌمة لئلدارةأفضل الممارسات البٌبٌة   لتطبٌق المتعاقدة األطراؾ تسعى - 4
وُتستخدم المعلومات . الفٌنٌل ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم رباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سباعً وأثٌر

. بذلك القٌام فً ،أخرى أمور بٌن باء، من التذٌٌل فً الواردة بؤفضل الممارسات البٌبٌة المتعلقة
 

 .التدابٌر هذه تنفٌذ فٌها بمراقبة المختصة الهٌبات أو المختصة سلطاتها قٌام األطراؾ تكفل - 5
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 الرابعة المادة

 للتنفٌذ الزمنٌة الجداول
 

 2013 عام فً المتعاقدة لؤلطراؾ الثامن عشر االجتماع بحلول 3ها فً المادة المنصوص علً التدابٌر بتنفٌذ طرؾ كل ٌقوم

 .تقدٌر أبعد على

 الخامسة المادة

 اإلبالغ
 

 عن سنتٌن كل تقارٌر األطراؾ تقدم، البرٌة المصادر بروتوكول من 13 من المادة( د) 2 والفقرة االتفاقٌة من 26 للمادة وفقا
 الخاص التقارٌر شكل تعدٌل على، بذلك قٌامها المتعاقدة، فً األطراؾ وتوافق. فعالٌتها وعن ،أعبله المذكورة التدابٌر تنفٌذ

الخاصة  التقارٌر تقدٌم متطلبات مع   -أو التوقٌت المضمون حٌث من سواء   -متماشٌة، اإلمكان قدر، لتكون برشلونة باتفاقٌة
 . االقتضاء حسب، الكٌمٌابٌة المواد بشؤن التقارٌر بتقدٌم األخرى لؤلطراؾ ومع االلتزامات استكهولم باتفاقٌة

 

 السادسة المادة

 التقنٌة المساعدة
 

والتكنولوجٌا، لؤلطراؾ  الدراٌة نقل ذلك فً بما، القدرات واألمانة بتوفٌر بناء األطراؾ تقوم، التدابٌر تنفٌذ تسهٌل ألؼراض
 .البرٌة المصادر ي بروتوكولؾ لؤلطراؾ األولوٌة وتولى. المتعاقدة التً تحتاج إلى مساعدة

 
 السابعة المادة

 المخزونات تحدٌد
 

 سباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سداسً أثٌر من المكونة المخزونات عملٌا إلى المدى الممكن  تحدد أن لؤلطراؾ ٌنبؽً
 تقدم وأن علٌها، المحتوٌة ٌنٌل، أوالؾ ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم رباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم

 .2013 عام قبل 26األمانة تقرٌرا عن ذلك إلى

 
 الثامنة المادة

 بدء النفاذ
 

 من المادة 4 و 3 للفقرتٌن وفقا األمانة إخطار التالً لٌوم 180 الٌوم فً ملزمة وتصبح النفاذ حٌز اإلقلٌمٌة هذه الخطة تدخل
 .البرٌة المصادر بروتوكول من 15

  

                                                 
26

 .إٔ رٌٕٞ اُزوبس٣ش ٓ٘غوخ ثٔٞعت ارلبه٤ز٢ اعزٌُْٜٞ ٝثشؽِٞٗخ ؽغت االهزنبء  
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 ألؾ ذٌٌلالت

 أو المختبرات نطاق على البحث ألؼراض المعتزم استخدامها من هذه المواد الكٌمٌابٌة أ  ال تنطبق المادة الثالثة على الكمٌات
. مرجعً كمعٌار

 

 المنتجات فً متعمدة ؼٌر نزرة ملوثات شكل فً التً توجد الكٌمٌابٌة هذه المواد من ب   ال تنطبق المادة الثالثة علىالكمٌات
 .والمواد

 
.  االستثناءات المسموح بها/قابمةباالستخدامات

 

 
 

الفٌنٌل،  ثنابً البروم سداسً أثٌر
 ثنابً البروم سباعً وأثٌر

 البروم رباعً وأثٌر الفٌنٌل،
 خماسً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً
 الفٌنٌل ثنابً البروم

 
 
 
 

 االستخدام
 

 قد أو تحتوي التً المواد تدوٌر بإعادة ٌسمح أن طرؾ ألي ٌجوز. 1

 ثنابً البروم سباعً وأثٌر الفٌنٌل ثنابً البروم سداسً أثٌر على تحتوي
وأثٌر ثبلثً البروم ثنابً الفٌنٌل واثٌر خماسً البروم ثنابً  الفٌنٌل،
 تحتوي التً تدوٌرها المعاد المواد من المصنعة البنود واستخدامالفٌنٌل 
 :أن شرٌطة منها، النهابً والتخلص ، أثٌر على تحتوي قد أو على

 وال بٌبٌا سلٌمة بطرٌقة النهابً والتخلص التدوٌر إعادة عملٌة تنفذ( أ) 
 البروم سباعً وأثٌر الفٌنٌل ثنابً البروم سداسً أثٌر استرداد إلى تإدي
وأثٌر ثبلثً البروم ثنابً الفٌنٌل واثٌر خماسً البروم ثنابً  الفٌنٌل ثنابً
االستخدام /وٌنتهً العمل بهذا االستثناء .استخدامهما إعادة بؽرض الفٌنٌل

 .2020على أي حال فً عام 
 على تحتوي التً البنود تصدٌر المعنً الطرؾ ٌحظر( ب)

به  المسموح القدر تتجاوز أي من المواد األربع من تركٌزات/مستوٌات
 أراضً أو استخدامها أو استٌرادها أو إنتاجها داخل لٌع تلك البنود

  الطرؾ؛
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 باء ٌٌلالتذ

 الفٌنٌل، ثنابً البروم سباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سداسً لنفاٌات أثٌر بٌبٌا السلٌمة لئلدارة البٌبٌة الممارسات أفضل
 الفٌنٌل ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم رباعً وأثٌر

1- 

 وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سداسً أثٌر من التدرٌجً للتخلصأفضل الممارسات البٌبٌة  لعدد من  فٌما ٌلً وصؾ-  ألؾ
 :الفٌنٌل ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم رباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سباعً

 :لتحدٌد المبلبمة االستراتٌجٌات وضع -1

 وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سداسً أثٌر من تتكون التً المخزونات ‘ 1’

 ؛علٌها الفٌنٌل ومشتقاتها، أو المحتوٌة ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم رباعً
 البروم سباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سداسً من أثٌر تتكون التً والنفاٌات المستخدمة المنتجات ‘ 2’

 ؛علٌها الفٌنٌل، أو المحتوٌة ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل، بًثنا البروم رباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً

 وٌكفل مدٌرو. للتدمٌر المتاحة الخٌارات أحد اختٌار على ٌإثر قد الذي التلوث التقلٌل إلى أقصى حد من انتقال -2

 :استنادا إلى مدربٌن موظفٌن على أٌدي الفصل التجمٌع ومخازن التجمٌع مراكز

 ثنابً البروم سباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سداسً أثٌر فً حالة وجود نفاٌات مةالعبل معلومات‘ 1’
وعلٌها  حاوٌتها األصلٌة الفٌنٌل فً ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم رباعً وأثٌر الفٌنٌل،

 ؛عبلمة محددة
 .المحددة فً العبلمة المعلومات فروذلك فً حالة عدم توا، اإلرشادٌة التحلٌلٌة االختبارات أو ‘ 2’

 البروم رباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سداسً أثٌر الجهات الحابزة لنفاٌات -3

 .حوزتها فً التً النفاٌات لهذه السلٌمة اإلدارة عن مسإولة،  الفٌنٌل ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً

 ثنابً البروم رباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سداسً أثٌر نفاٌات فصل ٌجب -4

 برنامج أي فً جمعها قد ٌجري التً النفاٌات من األخرى الفبات الفٌنٌل عن ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل،

 .للجمع

 البروم رباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سباعً وأثٌر نٌل،الفً ثنابً البروم سداسً نفاٌات أثٌر عدم خلط ٌجب -5

 أو الفردٌة العٌنات بؤخذ النفاٌات تحدٌد تم إذا الفٌنٌل أو شحنها ساببة إال ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً

 .التحلٌل وتقنٌات المركبة

وذلك  الطوارئ حاالت فً والتطهٌر الحتواءا وٌستخدمون إجراءات التجمٌع ومخازن التجمٌع مراكز ٌعتمد مدٌرو -6

 رباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سداسً لنفاٌات أثٌر العارض فً حالة التسرب

 .الوطنٌة السلطة على النحو الذي تقره، البٌبة الفٌنٌل فً ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم

7- ً  البروم سباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سداسً بؤثٌر الملوثة المواقع لتحدٌد المبلبمة االستراتٌجٌات لوضع السع

 االضطبلع وٌنبؽً. الفٌنٌل ومشتقاتها ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم رباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً

 .بٌبٌا سلٌم على نحو بالمعالجة

 ثنابً البروم سداسً أثٌر مٌر مرخص لها، فً ؼضون سنة واحدة من تارٌخ البدء، بتدمٌر نفاٌات تكلؾ منشؤة تد -8

الفٌنٌل  ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم رباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سباعً وأثٌر الفٌنٌل،

. البلد فً صالحة للتدمٌر مرافق فرعدم توا الوطنٌة السلطة تقرر لم ما، التجمٌع مخازن المودعة فً
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 التقرٌر فً وتفصٌبل شموال أكثر وترد معلومات شاملة؛ لٌست البٌبٌة الممارسات ألفضل أعبله المذكورة القابمة - باء
 الكلورٌة الروابط ذات الفنٌل ثنابٌات نفاٌات المعنون خطة إلدارة المتوسط عمل البحر لخطة 155 رقم الفنً

 الثابتة العضوٌة الملوثات بشؤن استكهولم اتفاقٌة وفً البحر المتوسط، لمنطقة لآلفات مبٌدات المتعددة وتسعة
 السلٌمة لئلدارة التقنٌة التوجٌهٌة المبادئ بازل التفاقٌة التقنٌة التوجٌهٌة وفً المبادئ، (الثانً الجزء باء المرفق)

 وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم سباعً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً ومالبر سداسً البروم أثٌر سداسً من المكونة للنفاٌات بٌبٌاً 
 .به الملوثة أو علٌه المحتوٌة الفٌنٌل أو ثنابً البروم خماسً وأثٌر الفٌنٌل، ثنابً البروم رباعً

 

المعنٌة،  المواد من التدرٌجً للتخلص مفٌدة أخرى ممارسات أو/و ذلك استراتٌجٌات إلى األطراؾ وتضٌؾ
. المتعلقة بذلك المعلومات ونفاٌاتها، وتتبادلومخزوناتها 
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 المصادر بروتوكول من 15 المادة تنفٌذ إطار فً واإلندوسلفان اللٌندٌن من التدرٌجً للتخلص اإلقلٌمٌة الخطة- 2
 البرٌة

 األولى المادة

 المصطلحات تعارٌؾ
 

 لمعالجة كمبٌد لآلفات عالً التركٌز ٌستخدم. CAS: 58-89-9 :، ورقمه فً سجل المستخلصات الكٌمٌابٌة‘‘اللٌندٌن’’( أ)
التً  للطفٌلٌات المضادة لبعض التطبٌقات وكذلك، واألخشاب األشجار ومعالجة، باألوراق المتعلقة والتطبٌقات، والتربة البذور
. والحٌوانات البشر تصٌب

 

وإٌسومراه  CAS 115-29-7  :بٌةالتقنً، ورقمه فً سجل المستخلصات الكٌمٌا هو اإلندوسلفان ‘‘اإلندوسولفان’’( ب)
اإلندوسولفان، ورقمها فً سجل  وكبرٌتات، فً سجل المستخلصات الكٌمٌابٌة 9-65-33213و  CAS 959-98-8 بالرقمٌن 

 من طابفة عرٌضة تصٌب آفات عدة على فعال بشكل للسٌطرة وٌستخدم. CAS 1031/07/08   :المستخلصات الكٌمٌابٌة
. المحاصٌل

 

 وتقاوم، سامة خصابص وتمتلك اصطناعً أو طبٌعً أصل من عضوٌة مركبات هً ‘‘الثابتة العضوٌة تالملوثا’’( ج)
 الهواء عبر وتنتقل الؽذابٌة الشبكة خبلل من عالٌة تركٌزات أحٌابٌا فً وتتراكم، والبٌولوجً المادي والكٌمٌابً التدهور
 فً التسبب خطر العالٌة درجة ثباتها وتشكل؛ مستخدمة لها أو منتجة قط تكن لم مناطق إلى لتصل، المهاجرة واألنواع والماء
. اإلنسان وصحة البٌبة على سلبٌة آثار
 

 أحكام على بناء منها التخلص مطلوب أو منها التخلص ٌُعتزم أو منها التخلص ٌتم التً األشٌاء أو المواد تعنً ‘‘النفاٌات’’ ( د)
 . الوطنً القانون

 
 والتخلص ونقلها النفاٌات جمع لكفالة العملٌة الخطوات جمٌع تعنى اتخاذ ‘‘مبٌدات اآلفات لنفاٌات بٌابً السلٌمة اإلدارة’’( هـ)

 هذه عن تنجم قد التً الضارة اآلثار من والبٌبة البشرٌة الصحة تحمً بطرٌقة( التخلص للمواقع بعد الرعاٌة ذلك فً بما) منها
. النفاٌات

 

 أو، أو المرافق، للعملٌات( أحدث ما وصل إلٌه العلم) اإلعداد مراحل من مرحلة آخر يتعن ‘‘المتاحة التقنٌات أفضل’’ ( و)
. والنفاٌات واالنبعاثات التصرٌفات من للحد من الوجهة العملٌة خاص تدبٌر مبلءمة تشٌر إلى التً العمل أسالٌب

 

. البٌبٌة الرقابة واستراتٌجٌات تدابٌر من مبلءمة األكثر المزٌج تطبٌق تعنً ‘‘البٌبٌة الممارسات أفضل’’ ( ز)
 

 الثانٌة المادة

 الحقوق حفظ
 

 الواردة واإلندوسلفان، اللٌندٌن من التدرٌجً بالتخلص فٌما ٌتعلق صرامة األكثر باألحكام اإلقلٌمٌة الخطة هذه أحكام تخل ال
. المقبلة أو الحالٌة، الدولٌة األخرى أو اإلقلٌمٌة أو البرامج الوطنٌة أو الصكوك فً
 

 الثالثة المادة

 تدابٌر
 

 :إلزالة البلزمة واإلدارٌة القانونٌة التدابٌر تتخذ أو/و األطراؾ تحظر - 1

 ألؾ؛ التذٌٌل بؤحكام رهنا، اللٌندٌن واإلندوسلفان واستخدام إنتاج ( أ)
 

. المادة هذه من 2 الفقرة  رهنا بؤحكام اللٌندٌن واإلندوسلفان ونفاٌاتهما، وتصدٌر استٌراد ( ب)
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 ولبلستخدام، بٌبٌا منها السلٌم التخلص لؽرض تصدٌر لهما واإلندوسلفان أو اللٌندٌن أن أي استٌراد األطراؾ نتضم - 2

. ألؾ، إنما ٌتم وفقا للقواعد والمعاٌٌر واألنظمة الدولٌة ذات الصلة التذٌٌل بموجب به المسموح الؽرض أو
 

 تحولها بمجرد والمواد المنتجات ذلك فً بما، ندٌن واإلندوسلفاننفاٌات اللً أن بحٌث المناسبة التدابٌر األطراؾ تتخذ - 3
: نفاٌات إلى
 

؛ بٌبٌا سلٌمة بطرٌقة وتخزٌنها ونقلها وجمعها تتم معالجتها ( أ)
 

 ال بحٌث، فٌه رجعة ال بشكل تحوٌله أو الثابتة العضوٌة الملوثات محتوى تدمٌر على نحو ٌكفل منها التخلص ٌتم ( ب)
 التحوٌل أو التدمٌر ٌمثل ال عندما بٌبٌا سلٌمة بطرٌقة منها التخلص أو الثابتة، وٌةالعض الملوثات خصابص تظهر
 القواعد مراعاة مع، منخفضا الثابتة العضوٌة الملوثات ٌكون محتوى أو من الوجهة البٌبٌة المفضل الخٌار النهابً

؛ الخطرة النفاٌات إدارة تحكم التً صلةال ذات واإلقلٌمٌة العالمٌة والنظم، التوجٌهٌة الدولٌة والمبادئ والمعاٌٌر
 

 إعادة أو االستصبلح، أو التدوٌر، أو إعادة، االسترداد إلى تإدي قد التً التخلص لعملٌات بإخضاعها ٌسمح ال( ج)
 الثابتة؛ العضوٌة للملوثات البدٌلة االستخدام أوجه أو المباشر االستخدام

 

. الصلة ذات التوجٌهٌة الدولٌة والمبادئ والمعاٌٌر القواعد ةمراعا دون الدولٌة الحدود عبر ُتنَقل ال( د)
 

وُتستخدم . للٌندٌن واإلندوسلفان بٌبٌا السلٌمة لئلدارةأفضل الممارسات البٌبٌة  لتطبٌق المتعاقدة األطراؾ تسعى - 4

. بذلك القٌام فً ،أخرى أمور بٌن باء، من التذٌٌل فً الواردة المعلومات
 

. التدابٌر هذه تنفٌذ فٌها بمراقبة المختصة الهٌبات أو المختصة سلطاتها ٌامق األطراؾ تكفل - 5
 

 الرابعة المادة

 للتنفٌذ الزمنٌة الجداول
 

 2013 عام فً المتعاقدة لؤلطراؾ الثامن عشر االجتماع بحلول 3المنصوص علٌها فً المادة  التدابٌر بتنفٌذ طرؾ كل ٌقوم
 .تقدٌر أبعد على

 الخامسة المادة

 بالغاإل
 

 عن سنتٌن كل تقارٌر األطراؾ تقدم، البرٌة المصادر بروتوكول من 13 من المادة( د) 2 والفقرة االتفاقٌة من 26 للمادة وفقا

 الخاص التقارٌر شكل تعدٌل على، بذلك قٌامها المتعاقدة، فً األطراؾ وتوافق. فعالٌتها وعن، أعبله المذكورة التدابٌر تنفٌذ
الخاصة  التقارٌر تقدٌم متطلبات مع   -أو التوقٌت المضمون حٌث من سواء   -متماشٌة، اإلمكان قدر، تكونل برشلونة باتفاقٌة
 . االقتضاء حسب، الكٌمٌابٌة المواد بشؤن التقارٌر بتقدٌم األخرى لؤلطراؾ ومع االلتزامات استكهولم باتفاقٌة

 
 السادسة المادة

 التقنٌة المساعدة
 

والتكنولوجٌا،  الدراٌة نقل ذلك فً بما، القدرات واألمانة بتوفٌر بناء األطراؾ تقوم، التدابٌر هذه تنفٌذ تسهٌل ألؼراض
 .البرٌة المصادر فً بروتوكول لؤلطراؾ األولوٌة وتولى. لؤلطراؾ المتعاقدة التً تحتاج إلى مساعدة
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 السابعة المادة

 المخزونات تحدٌد
 

 وأن علٌهما، المحتوٌة اللٌندٌن واإلندوسلفان، أو من المكونة المخزونات عملٌا  إلى المدى الممكن تحدد أن لؤلطراؾ ٌنبؽً
. 2013 عام قبل 27األمانة تقرٌرا عن ذلك إلى تقدم
 

 الثامنة المادة

 بدء النفاذ
 

 من المادة 4 و 3 للفقرتٌن وفقا األمانة إخطار التالً لٌوم 180 الٌوم فً ملزمة وتصبح النفاذ حٌز اإلقلٌمٌة هذه الخطة تدخل
. البرٌة المصادر بروتوكول من 15
  

                                                 
27

 .إٔ رٌٕٞ اُزوبس٣ش ٓ٘غوخ ثٔٞعت ارلبه٤ز٢ اعزٌُْٜٞ ٝثشؽِٞٗخ ؽغت االهزنبء   
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 ألؾ التذٌٌل
 

 أو المختبرات نطاق على البحث ألؼراض المعتزم استخدامها من هذه المواد الكٌمٌابٌة أ  ال تنطبق المادة الثالثة على الكمٌات
. مرجعً كمعٌار

 

 المنتجات فً متعمدة ؼٌر نزرة ملوثات شكل فً ي توجدالت الكٌمٌابٌة هذه المواد من ب   ال تنطبق المادة الثالثة علىالكمٌات
 .والمواد

 
. قابمةباالستخدامات المسموح بها للٌندٌن واإلندوسلفان

 

 المادة الكٌمٌابٌة
 النشاط

 االستخدام المسموح به

 ال ٌوجد اإلنتاج اللٌندٌن 

 ال ٌوجد االستخدام

 
 

 المادة الكٌمٌابٌة
 النشاط

 االستخدام المسموح به

   إلندوسلفانا

 ال ٌوجد اإلنتاج

 
 االستخدام

 

مركبات إلبادة آفات المحاصٌل على 
 النحو المذكور أدناه

 
 اآلفــة المحصول

 األبٌض، الذباب نطاطات الورق، المن، الوردي، اللوز دودة الحّب، دودة القطن
 لّفافة الورق التربس،

 الصفراء العثة الشعرٌة، بٌهار ٌرقة الجوت
 الساق حفار الثمرة، ارحؾ البن

 القشرٌة، الحشرات البق الدقٌقً، الشاي، بعوضة حشرات الٌرقات، المن، الشاي
  األخضر الصؽٌر، أرفٌة الشاي الورق نطاط ولفافة الورق الحمراء، التربس،

 المن الشرقٌة، التبػ دودة براعم التبػ
 ة الورقنّقاب المن، األبٌض، الذباب والطماطم والفاصولٌا اللوبٌا
 نطاطات الورق المن، العثة، ،الخنفساء البراقة النار، اطبلق الفاكهة حفار والباذنجان والطماطم البامٌة
 نطاطات الورق المن، والفلفل والبطاطس البصل
 االصفر المن التفاح
 الفاكهة ذبابة النطاطة، المانجو
  القٌاسة دودة البازالء نصؾ  حفار القرون، الٌرقات، المن، الحّمص
 الوردي الحفار الساق، حفار ، المن الذرة
 وخنفساء األرز الزرقاء العفصٌة، الذبابة الساق، حفار األبٌض، نطاط الورق  األرز
  الحفار الوردي األبٌض، النمل المن، القمح
  المن السودانً الفول

العفصٌة الذبابة ، المن الخردل  



UNEP(DEPI)/MED IG.20/8 
Annex II 
Page 95 
 

 

 

 
 باء التذٌٌل

 واإلندوسلفان اللٌندٌن لنفاٌات بٌبٌا السلٌمة اإلدارة أجل من بٌةالبً الممارسات أفضل
 

: واإلندوسلفان اللٌندٌن من التدرٌجً للتخلصأفضل الممارسات البٌبٌة  لعدد من  فٌما ٌلً وصؾ-  ألؾ
 

 :لتحدٌد المبلبمة االستراتٌجٌات وضع- 1

 ؛علٌها ، أو المحتوٌةواإلندوسلفان ومشتقاتها اللٌندٌن من تتكون التً المخزونات ‘ 1’

؛ علٌها واإلندوسلفان، أو المحتوٌة من اللٌندٌن تتكون التً والنفاٌات المستخدمة المنتجات ‘ 2’
 

 وٌكفل مدٌرو. للتدمٌر المتاحة الخٌارات أحد اختٌار على ٌإثر قد الذي التلوث التقلٌل إلى أقصى حد من انتقال- 2

 :استنادا إلى مدربٌن موظفٌن على أٌدي ت اللٌندٌننفاٌا فصل التجمٌع ومخازن التجمٌع مراكز
 ؛وعلٌها عبلمة محددة حاوٌتها األصلٌة واإلندوسلفان فً اللٌندٌن فً حالة وجود نفاٌات العبلمة معلومات‘ 1’

. المحددة فً العبلمة المعلومات وذلك فً حالة عدم توافر، اإلرشادٌة التحلٌلٌة االختبارات أو ‘ 2’
 

 فً التً النفاٌات لهذه السلٌمة اإلدارة عن بما فً ذلك المزارعون والمبلك، مسإولة،  بزة لنفاٌاتالجهات الحا- 3
. حوزتها

 

 برنامج أي فً جمعها قد ٌجري التً النفاٌات من األخرى الفبات واإلندوسلفان عن اللٌندٌن نفاٌات فصل ٌجب- 4
. للجمع

 

 أو الفردٌة العٌنات بؤخذ النفاٌات تحدٌد تم إذا شحنها ساببة إال واإلندوسلفان أو نفاٌات اللٌندٌن عدم خلط ٌجب- 5

. التحلٌل وتقنٌات المركبة
 

وذلك  الطوارئ حاالت فً والتطهٌر االحتواء وٌستخدمون إجراءات التجمٌع ومخازن التجمٌع مراكز ٌعتمد مدٌرو- 6
. الوطنٌة السلطة ى النحو الذي تقرهعل، البٌبة واإلندوسلفان فً لنفاٌات اللٌندٌن العارض فً حالة التسرب

 

 االضطبلع وٌنبؽً. واإلندوسلفان ومشتقاتهما باللٌندٌن الملوثة المواقع لتحدٌد المبلبمة االستراتٌجٌات لوضع السعً- 7

. بٌبٌا سلٌم على نحو بالمعالجة
 

واإلندوسلفان  ٌندٌنالل تكلؾ منشؤة تدمٌر مرخص لها، فً ؼضون سنة واحدة من تارٌخ البدء، بتدمٌر نفاٌات  -8

 .البلد فً صالحة للتدمٌر مرافق عدم توافر الوطنٌة السلطة تقرر لم ما، التجمٌع مخازن المودعة فً

 التقرٌر فً وتفصٌبل شموال أكثر وترد معلومات شاملة؛ لٌست البٌبٌة الممارسات ألفضل أعبله المذكورة القابمة - باء
 الكلورٌة الروابط ذات الفنٌل ثنابٌات نفاٌات المعنون خطة إلدارة المتوسط عمل البحر لخطة 155 رقم الفنً

 الثابتة العضوٌة الملوثات بشؤن استكهولم اتفاقٌة وفً البحر المتوسط، لمنطقة لآلفات مبٌدات المتعددة وتسعة
 المكونة للنفاٌات بٌبٌاً  السلٌمة بشؤن اإلدارة بازل التفاقٌة التقنٌة التوجٌهٌة وفً المبادئ، (الثانً الجزء باء المرفق)
. به الملوثة أو علٌه المحتوٌة أو اإلندوسلفان أو/اللٌندٌن و من

 

 

المعنٌة، ومخزوناتها  المواد من التدرٌجً للتخلص مفٌدة أخرى ممارسات أو/و ذلك استراتٌجٌات إلى األطراؾ وتضٌؾ
. المتعلقة بذلك المعلومات ونفاٌاتها، وتتبادل
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 سلفونٌل وفلورٌد وأمالحه الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات حامض من التدرٌجً لتخلصل اإلقلٌمٌة الخطة- 3

 البرٌة المصادر بروتوكول من 15 المادة تنفٌذ إطار فًالفلورة  المشبع األوكتٌن

 
 األولى المادة

 المصطلحات تعارٌؾ
 

 المشبع األوكتٌن سلفونٌل وفلورٌد حهوأمبل الفلورة المشبع األوكتٌن ,(CAS No:1763-23-1)سلفونات  حامض’’ ( أ)

 رؼاوي البولً لتصنٌع تقرٌبا حصري بشكل ٌستخدم ،7-35-307 :برقم  ، ورقمه فً سجل المستخلصات الكٌمٌابٌة‘‘الفلورة
 للمعدات رؼوة بدون المرن ٌورٌثان والبولً والتؽلٌؾ والمركبات المنازل فً وتنجٌد المفروشات لؤلثاث المرنة ٌورٌثان
. والصناعة المنسوجات فً المتخصصة بعض التطبٌقات فً أحٌانا ٌُستخدم كما. ترونٌةاإللك

 

 وتقاوم، سامة خصابص وتمتلك اصطناعً أو طبٌعً أصل من عضوٌة مركبات هً ‘‘الثابتة العضوٌة الملوثات’’( ب) 
 الهواء عبر وتنتقل الؽذابٌة الشبكة خبلل من عالٌة تركٌزات أحٌابٌا فً وتتراكم، والبٌولوجً المادي والكٌمٌابً التدهور
 فً التسبب خطر العالٌة درجة ثباتها وتشكل؛ مستخدمة لها أو منتجة قط تكن لم مناطق إلى لتصل، المهاجرة واألنواع والماء
. اإلنسان وصحة البٌبة على سلبٌة آثار
 

 على بناء منها التخلص مطلوب أو منها التخلص ٌُعتزم أو منها التخلص ٌتم التً األشٌاء أو المواد تعنً ‘‘النفاٌات’’ ( ج)
 . الوطنً القانون أحكام

 
 والتخلص ونقلها النفاٌات جمع لكفالة العملٌة الخطوات جمٌع تعنى اتخاذ ‘‘مبٌدات اآلفات لنفاٌات بٌبٌا السلٌمة اإلدارة’’( د)

 هذه عن تنجم قد التً الضارة اآلثار من والبٌبة البشرٌة الصحة تحمً بطرٌقة( التخلص للمواقع بعد الرعاٌة ذلك فً بما) منها
. النفاٌات

 

 أو، أو المرافق، للعملٌات( أحدث ما وصل إلٌه العلم) اإلعداد مراحل من مرحلة آخر تعنً ‘‘المتاحة التقنٌات أفضل’’ ( هـ)
. والنفاٌات عاثاتواالنب التصرٌفات من للحد من الوجهة العملٌة خاص تدبٌر مبلءمة تشٌر إلى التً العمل أسالٌب

 

 .البٌبٌة الرقابة واستراتٌجٌات تدابٌر من مبلءمة األكثر المزٌج تطبٌق تعنً ‘‘البٌبٌة الممارسات أفضل’’ ( و)

 
 الثانٌة المادة

 الحقوق حفظ
 

 ناألوكتً سلفونات حامض من التدرٌجً بالتخلص فٌما ٌتعلق صرامة األكثر باألحكام اإلقلٌمٌة الخطة هذه أحكام تخل ال
 أو اإلقلٌمٌة أو البرامج الوطنٌة أو الصكوك فً الواردة الفلورة، المشبع األوكتٌن سلفونٌل وفلورٌد وأمبلحه الفلورة المشبع

 .المقبلة أو الحالٌة، الدولٌة األخرى

 
 الثالثة المادة

 تدابٌر
 

: إلزالة البلزمة واإلدارٌة القانونٌة التدابٌر تتخذ أو/و األطراؾ تحظر - 1
 

،  الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونٌل وفلورٌد وأمبلحه الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات حامض واستخدام إنتاج( أ)
 ألؾ؛ التذٌٌل بؤحكام رهنا
الفلورة  المشبع األوكتٌن سلفونٌل وفلورٌد وأمبلحه الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات حامض وتصدٌر استٌراد( ب)

 .المادة هذه نم 2 للفقرة وفقا ونفاٌاتها
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 األوكتٌن سلفونٌل وفلورٌد وأمبلحه الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات لحامض أن أي استٌراد األطراؾ تضمن - 2

ألؾ، إنما  التذٌٌل بموجب به المسموح الؽرض أو ولبلستخدام، بٌبٌا منها السلٌم التخلص لؽرض تصدٌر لها الفلورة أو المشبع
. واألنظمة الدولٌة ذات الصلة ٌتم وفقا للقواعد والمعاٌٌر

 

 وفلورٌد وأمبلحه الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات نفاٌات حامض أن بحٌث المناسبة التدابٌر األطراؾ تتخذ - 3
: نفاٌات إلى تحولها بمجرد والمواد المنتجات ذلك فً بما، الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونٌل

 

 ؛بٌبٌا سلٌمة بطرٌقة نهاوتخزي ونقلها وجمعها تتم معالجتها( أ)

 ال بحٌث، فٌه رجعة ال بشكل تحوٌله أو الثابتة العضوٌة الملوثات محتوى تدمٌر على نحو ٌكفل منها التخلص ٌتم( ب)
 التحوٌل أو التدمٌر ٌمثل ال عندما بٌبٌا سلٌمة بطرٌقة منها التخلص أو الثابتة، العضوٌة الملوثات خصابص تظهر
 القواعد مراعاة مع، منخفضا الثابتة العضوٌة الملوثات ٌكون محتوى أو من الوجهة البٌبٌة المفضل الخٌار النهابً

 ؛الخطرة النفاٌات إدارة تحكم التً الصلة ذات واإلقلٌمٌة العالمٌة والنظم، التوجٌهٌة الدولٌة والمبادئ والمعاٌٌر

 إعادة أو االستصبلح، أو التدوٌر، و إعادةأ، االسترداد إلى تإدي قد التً التخلص لعملٌات بإخضاعها ٌسمح ال( ج)
 الثابتة؛ العضوٌة للملوثات البدٌلة االستخدام أوجه أو المباشر االستخدام

. الصلة ذات التوجٌهٌة الدولٌة والمبادئ والمعاٌٌر القواعد مراعاة دون الدولٌة الحدود عبر ُتنَقل ال( د)
 

 األوكتٌن سلفونات لنفاٌات حامض بٌبٌا السلٌمة لئلدارةسات البٌبٌة أفضل الممار لتطبٌق المتعاقدة األطراؾ تسعى - 4

 أمور بٌن باء، من التذٌٌل فً الواردة وُتستخدم المعلومات. الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونٌل وفلورٌد وأمبلحه الفلورة المشبع
. بذلك القٌام فً ،أخرى

 

. التدابٌر هذه تنفٌذ فٌها بمراقبة لمختصةا الهٌبات أو المختصة سلطاتها قٌام األطراؾ تكفل - 5
 
 :أن تقرر كما- 6

 األوكتٌن سلفونٌل وفلورٌد وأمبلحه الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات حامض واستخدام إنتاج على القضاء ٌتم ( أ)
 تخطر لتًا لؤلطراؾ بالنسبة التذٌٌل ألؾ فً علٌه منصوص هو ما باستثناء األطراؾ جمٌع جانب الفلورة من المشبع
 .مقبولة ألؼراض استخدامها أو/و إنتاج باعتزامها األمانة

حسب االقتضاء، التوجٌهات من ، االعتبار بعٌن الكٌمٌابٌة المواد لهذه المستخدمة أو/و المنتجة األطراؾ تؤخذ( ب) 
التً  البٌبٌة ارساتالمم وأفضل المتاحة التقنٌات أفضل بشؤن العام التوجٌه من الصلة ذات األجزاء فً ما ٌرد قبٌل

 ؛باء التذٌٌل ٌتضمنها

 القضاء أجل من المحرز التقدم عن تقرٌرا سنتٌن فً كل الكٌمٌابٌة المواد لهذه منتج أو/و مستخدم طرؾ كل ٌقدم ( ج)
 معلومات الفلورة وٌقدم المشبع األوكتٌن سلفونٌل أو فلورٌد وأمبلحه الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات حامض على
 من13والمادة  برشلونة اتفاقٌة من 26 المادة بموجب اإلببلغ لعملٌة وفقا األطراؾ مإتمر إلى التقدم ذاه عن

 ؛البرٌة وفً إطار هذه العملٌة المصادر بروتوكول

األطراؾ  تشجع، المطاؾ نهاٌة علٌه فً الكٌمٌابٌة والقضاء المواد هذه استخدام أو/و إنتاج من الحد بهدؾ( د)
: المتعاقدة

 

 االستخدامات من التدرٌجً للتخلص إجراءات اتخاذ على الكٌمٌابٌة المواد هذه ٌستخدم طرؾ كل‘ 1’
 ؛بدٌلة مناسبة أسالٌب أو فً حال توافر مواد

 المنتجات والعملٌات مجال فً والتطوٌر البحوث بتعزٌز، قدراتها حدود فً، األطراؾ تقوم  ‘2’

 هذه تستخدم التً لؤلطراؾ واالستراتٌجٌات واألسالٌب ونة،المؤم وؼٌر الكٌمٌابٌة البدٌلة الكٌمٌابٌة
 النظر عند تعزٌزها الواجب العوامل وتشمل. األطراؾ تلك بما ٌتبلءم وظروؾ الكٌمٌابٌة، المواد
؛ البدابل لهذه البٌبٌة واآلثار اإلنسان صحة على المخاطر، البدابل مجموعات أو البدابل فً

 إلى هذه بها بموجب اتفاقٌة استكهولم بشؤن تقٌٌم استمرار الحاجة التآزر مع األعمال المضطلع‘ 3’
 المعلومات من أساس على المحددة واإلعفاءات المقبولة المختلفة لؤلؼراض الكٌمٌابٌة المواد
 .واالقتصادٌة المتاحة والبٌبٌة والتقنٌة العلمٌة
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 هناك تكون قد، الكٌمٌابٌة المواد هذه ستخداما فً المعنٌة المجتمع قطاعات وتعدد االستخدام لتعقٌد نظرا ( هـ) 
ع. الحاضر الوقت فً بها للبلدان ال علم الكٌمٌابٌة المواد لهذه أخرى استخدامات  تصبح المتعاقدة التً األطراؾ وُتشجَّ

 .ممكن وقت أسرع فً األمانة على إببلغ األخرى مدركة لبلستخدامات
 

 الرابعة المادة

  للتنفٌذ الزمنٌة الجداول
 

 2013 عام فً المتعاقدة لؤلطراؾ الثامن عشر االجتماع بحلول 3المنصوص علٌها فً المادة  التدابٌر بتنفٌذ طرؾ كل ٌقوم

 .تقدٌر أبعد على

 
 الخامسة المادة

 اإلبالغ
 

 عن سنتٌن لك تقارٌر األطراؾ تقدم، البرٌة المصادر بروتوكول من 13 من المادة( د) 2 والفقرة االتفاقٌة من 26 للمادة وفقا
 الخاصة التقارٌر شكل تعدٌل على، بذلك قٌامها المتعاقدة، فً األطراؾ وتوافق. فعالٌتها وعن، أعبله المذكورة التدابٌر تنفٌذ

الخاصة  التقارٌر تقدٌم متطلبات مع   -أو التوقٌت المضمون حٌث من سواء   -متماشٌة، اإلمكان قدر، لتكون برشلونة باتفاقٌة
 . االقتضاء حسب، الكٌمٌابٌة المواد بشؤن التقارٌر بتقدٌم األخرى لؤلطراؾ ومع االلتزامات هولماستك باتفاقٌة

 

 السادسة المادة

 التقنٌة المساعدة
 

والتكنولوجٌا،  الدراٌة نقل ذلك فً بما، القدرات واألمانة بتوفٌر بناء األطراؾ تقوم، هذه التدابٌر تنفٌذ تسهٌل ألؼراض
. البرٌة المصادر فً بروتوكول لؤلطراؾ األولوٌة وتولى. لتً تحتاج إلى المساعدةلؤلطراؾ المتعاقدة ا

 

 السابعة المادة

 المخزونات تحدٌد
 

 وأمبلحه الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات حامض من المكونة المخزونات عملٌا إلى المدى الممكن  تحدد أن لؤلطراؾ ٌنبؽً
. 2013 عام قبل 28األمانة تقرٌرا عن ذلك إلى تقدم وأن علٌها، المحتوٌة ورة، أوالفل المشبع األوكتٌن سلفونٌل وفلورٌد

 

 الثامنة المادة

 بدء النفاذ
 

 من المادة 4 و 3 للفقرتٌن وفقا األمانة إخطار التالً لٌوم 180 الٌوم فً ملزمة وتصبح النفاذ حٌز اإلقلٌمٌة هذه الخطة تدخل
. البرٌة المصادر بروتوكول من 15
 
 
 
  

                                                 
28

 .إٔ رٌٕٞ اُزوبس٣ش ٓ٘غوخ ثٔٞعت ارلبه٤ز٢ اعزٌُْٜٞ ٝثشؽِٞٗخ ؽغت االهزنبء  
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 ألؾ لتذٌٌلا

 أو المختبرات نطاق على البحث ألؼراض المعتزم استخدامها من هذه المواد الكٌمٌابٌة أ  ال تنطبق المادة الثالثة على الكمٌات
. مرجعً كمعٌار

 

 اتالمنتج فً متعمدة ؼٌر نزرة ملوثات شكل فً التً توجد الكٌمٌابٌة هذه المواد من ب   ال تنطبق المادة الثالثة علىالكمٌات
 .والمواد

 
 

 وفلورٌد وأمالحه الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات قابمةبؤؼراض اإلنتاج المقبولة واالستخدامات المسموح بها لحامض
. الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونٌل

 

 االستخدامات المسموح بها أؼراض اإلنتاج المقبولة المادة الكٌمٌابٌة

 الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات مواد حامض
 الفلورة  المشبع األوكتٌن سلفونٌل وفلورٌد وأمبلحه

 أخرى كٌمٌابٌة مواد إنتاج
 فً حصرا الستخدامها

 االستخدامات المسوح بها
 

 وسٌطة كمادة أو المسموح بها التالٌة، لؤلؼراض
المسموح بها  لبلستخدامات كٌمٌابٌة مواد إنتاج فً

 :التالٌة

 الفوتوؼرافً التصوٌر
 المضادة والطبلءات الضوبً صوٌرالت راتنجات
 الموصبلت ألشباه لبلنعكاس

 المركبة الموصبلت ألشباه النقش عامل
 الخزفٌة والمرشحات

 للطٌران الهٌدرولٌكٌة السوابل
 فً إال( الثابت المعدنً الطبلء) المعدنً الطبلء
  المؽلقة الحلقة نظم

 بولٌمر طبقات مثل) معٌنة طبٌة أجهزة
 وإنتاج المشترك الفلور عًربا إٌثلٌن/اإلثلٌن
 المشترك الفلور رباعً إٌثلٌن/اإلثلٌن بولٌمر
 التشخٌصٌة الطبٌة واألجهزة لؤلشعة، المعتم

 المتقارنة لؤلجهزة اللونٌة والمرشحات المختبرٌة،

 )الشحنات بواسطة

 الحرابق مكافحة رؼاوي
 ألوراق القاطع النمل لمكافحة الحشرات ُطعم

 .كرومٌرمٌكسوأ أتا  النوع من الشجر

 الموصبلت أشباه صناعة فً ضوبٌة أقنعة
 السابل الكرٌستال وشاشات
 (الثابت المعدنً الطبلء) المعدنً الطبلء
 (الزخرفً الطبلء) المعدنً الطبلء
 الطابعات لبعض واإللكترونٌة الكهربابٌة األجزاء
 الملونة النسخ وآالت الملونة
 األحمر النمل لمكافحة الحشرٌة المبٌدات

 األبٌض والنمل لمستوردا
  الكٌمٌابً بالدفع النفط إنتاج
 السجاد
 والمبلبس الجلود

 المفروشات وتنجٌد المنسوجات
 والتؽلٌؾ والتعببة الورق

 للتكسٌات المضافة والمواد الطبلءات
 والببلستٌك المطاط
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 باء التذٌٌل

 

 وفلورٌد وأمالحه الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات ضحام لنفاٌات بٌبٌا السلٌمة اإلدارة أجل من البٌبٌة الممارسات أفضل
 الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونٌل

 

 الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات حامض من التدرٌجً للتخلصأفضل الممارسات البٌبٌة  لعدد من  فٌما ٌلً وصؾ-  ألؾ
: الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونٌل وفلورٌد وأمبلحه

 

 :لتحدٌد المبلبمة جٌاتاالستراتً وضع- 1

 األوكتٌن سلفونٌل وفلورٌد وأمبلحه الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات حامض من تتكون التً المخزونات ‘ 1’
 ؛علٌها ومشتقاتها، أو المحتوٌة الفلورة المشبع

 وفلورٌد حهوأمبل الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات من حامض تتكون التً والنفاٌات المستخدمة المنتجات ‘ 2’

 ؛علٌها الفلورة، أو المحتوٌة المشبع األوكتٌن سلفونٌل
 وٌكفل مدٌرو. للتدمٌر المتاحة الخٌارات أحد اختٌار على ٌإثر قد الذي التلوث التقلٌل إلى أقصى حد من انتقال- 2

 لورٌدوؾ وأمبلحه الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات نفاٌات حامض فصل التجمٌع ومخازن التجمٌع مراكز
 :استنادا إلى مدربٌن موظفٌن على أٌدي الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونٌل

 سلفونٌل وفلورٌد وأمبلحه الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات حامض فً حالة وجود نفاٌات العبلمة معلومات- 3
وذلك فً ، اإلرشادٌة ٌلٌةالتحل االختبارات أو ؛وعلٌها عبلمة محددة حاوٌتها األصلٌة فً الفلورة المشبع األوكتٌن

. المحددة فً العبلمة المعلومات حالة عدم توافر
 

. حوزتها فً التً النفاٌات لهذه السلٌمة اإلدارة عن مسإولة الجهات الحابزة للنفاٌات(     أ)
 

 عن الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونٌل وفلورٌد وأمبلحه الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات حامض نفاٌات فصل ٌجب(   ب)
 .للجمع برنامج أي فً جمعها قد ٌجري التً النفاٌات من األخرى الفبات

أو  الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونٌل وفلورٌد وأمبلحه الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات نفاٌات حامض عدم خلط ٌجب(    ج)
 .التحلٌل وتقنٌات ركبةالم أو الفردٌة العٌنات بؤخذ النفاٌات تحدٌد تم إذا شحنها ساببة إال

وذلك فً  الطوارئ حاالت فً والتطهٌر االحتواء وٌستخدمون إجراءات التجمٌع ومخازن التجمٌع مراكز ٌعتمد مدٌرو(    د)
 المشبع األوكتٌن سلفونٌل وفلورٌد وأمبلحه الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات لنفاٌات حامض العارض حالة التسرب

 .الوطنٌة السلطة ى النحو الذي تقرهعل، البٌبة فً الفلورة

 وفلورٌد وأمبلحه الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات حامض الملوثة المواقع لتحدٌد المبلبمة االستراتٌجٌات لوضع السعً(  هـ)
 .بٌبٌا سلٌم على نحو بالمعالجة االضطبلع وٌنبؽً. ومشتقاتها الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونٌل

 األوكتٌن سلفونات حامض تدمٌر مرخص لها، فً ؼضون سنة واحدة من تارٌخ البدء، بتدمٌر نفاٌات  تكلؾ منشؤة(    و)
 السلطة تقرر لم ما، التجمٌع مخازن المودعة فً الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونٌل وفلورٌد وأمبلحه الفلورة المشبع
 .البلد فً صالحة للتدمٌر مرافق عدم توافر الوطنٌة

 

 التقرٌر فً وتفصٌبل شموال أكثر وترد معلومات شاملة؛ لٌست البٌبٌة الممارسات ألفضل أعبله المذكورة ةالقابم - باء
 الكلورٌة الروابط ذات الفنٌل ثنابٌات نفاٌات المعنون خطة إلدارة المتوسط عمل البحر لخطة 155 رقم الفنً

 الثابتة العضوٌة الملوثات بشؤن استكهولم ةاتفاقً وفً البحر المتوسط، لمنطقة لآلفات مبٌدات المتعددة وتسعة
 السلٌمة لئلدارة التقنٌة التوجٌهٌة المبادئ بازل التفاقٌة التقنٌة التوجٌهٌة وفً المبادئ، (الثانً الجزء باء المرفق)

 عالمشب األوكتٌن سلفونٌل وفلورٌد وأمبلحه الفلورة المشبع األوكتٌن سلفونات حامض من المكونة للنفاٌات بٌبٌاً 
 .بها الملوثة أو علٌها المحتوٌة أو الفلورة

 

المعنٌة، ومخزوناتها  المواد من التدرٌجً للتخلص مفٌدة أخرى ممارسات أو/و ذلك استراتٌجٌات إلى األطراؾ وتضٌؾ
. المتعلقة بذلك المعلومات ونفاٌاتها، وتتبادل
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؛ الهكسٌن حلقً كلورو سداسً وبٌتا هكسٌن؛ال حلقً كلورو ألفا سداسً من التدرٌجً للتخلص اإلقلٌمٌة الخطة- 4

 بروتوكول من 15 المادة تنفٌذ إطار فً وبنزٌن خماسً الكلور؛ الفٌنٌل ثنابً البروم وسداسً؛ والكلوردٌكون
 البرٌة المصادر

 األولى المادة

 المصطلحات تعارٌؾ

 

هو أحد المشتقات  ،6-84-319 :، ورقمه فً سجل المستخلصات الكٌمٌابٌةالهكسٌن حلقً كلورو سداسً ألفا ( أ)

 .وهو نتاج فرعً إلنتاج مبٌد اآلفات اللٌندٌن. العارضة التً ٌتعٌن التخلص منها

هو أحد المشتقات  ، 7-85-319 :، ورقمه فً سجل المستخلصات الكٌمٌابٌةالهكسٌن حلقً كلورو سداسً بٌتا
 .اللٌندٌنوهو نتاج فرعً إلنتاج مبٌد اآلفات . العارضة التً ٌتعٌن التخلص منها

هو أحد مبٌدات اآلفات سبق استخدامه ، 0-50-143: ، ورقمه فً سجل المستخلصات الكٌمٌابٌةالكلوردٌكون
ٌُستخدم فً الشراك، الحشرات من وؼٌرها، والصدأ، لمعالجة مرض جذور الموز والعفن وعثة البطاطس  .كما 

ٌُستخدم كمثبط للهب فً  ،8-01-36355: بٌة، ورقمه فً سجل المستخلصات الكٌمٌاالفٌنٌل ثنابً البروم سداسً و
ستاٌرٌن ألؼراض التشٌٌد وفً صناعة األجهزة الكهربابٌة والمنتجات  بوتادٌن اللدن الحراري أكرٌلونٌترٌل

 .الكهربابٌة فضبل عن رؼاوي البولٌورٌثان المستخدم فً تنجٌد السٌارات
لٌست له حالٌا أي استخدامات ، 5-93-608: ة، ورقمه فً سجل المستخلصات الكٌمٌابًالكلور خماسً بنزٌن

المتعددة، وعبوات األصباغ،  الكلورٌة الروابط ذات الفنٌل ثنابٌات: مقصودة، رؼم اكتشافه فً االستخدامات التالٌة
كما (. مٌثٌل واألترازٌن والكلبٌرٌلٌدا الكوٌنتوزٌن واإلندوسلفان والكلوربٌرٌفوس)ومثبطات اللهب، ومبٌدات اآلفات 

 .تخدم كوسٌط فً تصنٌع مبٌد الفطر البنتاكلورونٌتروبنزٌنٌس
 على بناء منها التخلص مطلوب أو منها التخلص ٌُعتزم أو منها التخلص ٌتم التً األشٌاء أو المواد تعنً ‘‘النفاٌات’’ ( ب)

 . الوطنً القانون أحكام

 ونقلها النفاٌات جمع لكفالة العملٌة لخطواتا جمٌع تعنى اتخاذ ‘‘مبٌدات اآلفات لنفاٌات بٌبٌا السلٌمة اإلدارة’’ ( ج)
 الضارة اآلثار من والبٌبة البشرٌة الصحة تحمً بطرٌقة( التخلص للمواقع بعد الرعاٌة ذلك فً بما) منها والتخلص

 .النفاٌات هذه عن تنجم قد التً

 أو، أو المرافق، للعملٌات( العلم أحدث ما وصل إلٌه) اإلعداد مراحل من مرحلة آخر تعنً ‘‘المتاحة التقنٌات أفضل’’ ( د)
 .والنفاٌات واالنبعاثات التصرٌفات من للحد من الوجهة العملٌة خاص تدبٌر مبلءمة تشٌر إلى التً العمل أسالٌب

 .البٌبٌة الرقابة واستراتٌجٌات تدابٌر من مبلءمة األكثر المزٌج تطبٌق تعنً ‘‘البٌبٌة الممارسات أفضل’’ ( هـ)

 

 الثانٌة المادة

 الحقوق حفظ

 :بالقضاء على فٌما ٌتعلق صرامة األكثر باألحكام اإلقلٌمٌة الخطة هذه أحكام تخل ال
 الهكسٌن حلقً كلورو سداسً ألفا-  
 الهكسٌن حلقً كلورو بٌتا سداسً- 
 الكلوردٌكون- 
 سداسً البروم ثنابً الفٌنٌل - 
 الكلور خماسً بنزٌن- 

 .المقبلة أو الحالٌة، الدولٌة األخرى أو اإلقلٌمٌة أو ةالبرامج الوطنً أو الصكوك فً الواردة
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 الثالثة المادة

 تدابٌر
 :إلزالة البلزمة واإلدارٌة القانونٌة التدابٌر تتخذ أو/و األطراؾ تحظر - 1

 

 ثنابً البروم وسداسً والكلوردٌكون؛ الهكسٌن؛ حلقً كلورو سداسً وبٌتا الهكسٌن؛ سداسً ألفا واستخدام إنتاج ( أ)
 ألؾ؛ التذٌٌل بؤحكام رهنا، الكلور خماسً وبنزٌن نٌل؛الفً

 وسداسً والكلوردٌكون؛ الهكسٌن؛ حلقً كلورو سداسً وبٌتا الهكسٌن؛ حلقً كلورو سداسً ألفا وتصدٌر استٌراد  ( ب)
 .المادة هذه من 2 للفقرة وفقا ونفاٌاتها الكلور خماسً وبنزٌن الفٌنٌل؛ ثنابً البروم

 

 والكلوردٌكون الهكسٌن حلقً كلورو سداسً وبٌتا الهكسٌن حلقً كلورو سداسً أللفا استٌرادأن أي  األطراؾ تضمن  -2

 ولبلستخدام، بٌبٌا منها السلٌم التخلص لؽرض تصدٌر لها الكلور أو خماسً وبنزٌن الفٌنٌل ثنابً البروم وسداسً
 .واألنظمة الدولٌة ذات الصلة ألؾ، إنما ٌتم وفقا للقواعد والمعاٌٌر التذٌٌل بموجب به المسموح الؽرض أو

 

 :نفاٌات إلى تحولها بمجرد والمواد المنتجات ذلك فً بما، هذه النفاٌات أن بحٌث المناسبة التدابٌر األطراؾ تتخذ - 3

 

 ؛بٌبٌا سلٌمة بطرٌقة وتخزٌنها ونقلها وجمعها تتم معالجتها ( أ)

 ال بحٌث، فٌه رجعة ال بشكل تحوٌله أو لثابتةا العضوٌة الملوثات محتوى تدمٌر على نحو ٌكفل منها التخلص ٌتم ( ب)
 التحوٌل أو التدمٌر ٌمثل ال عندما بٌبٌا سلٌمة بطرٌقة منها التخلص أو الثابتة، العضوٌة الملوثات خصابص تظهر
 القواعد مراعاة مع، منخفضا الثابتة العضوٌة الملوثات ٌكون محتوى أو من الوجهة البٌبٌة المفضل الخٌار النهابً
الخطرة  النفاٌات إدارة تحكم التً الصلة ذات واإلقلٌمٌة العالمٌة والنظم، التوجٌهٌة الدولٌة والمبادئ عاٌٌروالم

 ؛واتفاقٌة بازل

 إعادة أو االستصبلح، أو التدوٌر، أو إعادة، االسترداد إلى تإدي قد التً التخلص لعملٌات بإخضاعها ٌسمح ال ( ت)
 الثابتة؛ العضوٌة للملوثات لبدٌلةا االستخدام أوجه أو المباشر االستخدام

 .الصلة ذات التوجٌهٌة الدولٌة والمبادئ والمعاٌٌر القواعد مراعاة دون الدولٌة الحدود عبر ُتنَقل ال  ( ث)
 

 لنفاٌات ألفا بٌبٌا السلٌمة لئلدارةالممارسات البٌبٌة التقنٌات المتاحة وأفضل أفضل  لتطبٌق المتعاقدة األطراؾ تسعى - 4
 الفٌنٌل؛ ثنابً البروم وسداسً والكلوردٌكون؛ الهكسٌن؛ حلقً كلورو سداسً وبٌتا الهكسٌن؛ حلقً وكلور سداسً
. بذلك القٌام فً ،أخرى أمور بٌن باء، من التذٌٌل فً الواردة وُتستخدم المعلومات. الكلور خماسً وبنزٌن

 بهدؾ لبنزٌن خماسً الكلور، البشر إطبلق من المشتقة الكلٌة االنبعاثات من للحد تدابٌر أدنى، كحد طرؾ، كل ٌتخذ- 5
 اتفاقٌة من 5 المادة بموجب اللتزاماته وفقا ممكنا، ذلك كان حٌثما نهابٌة، بصورة علٌه والقضاء المستمر منه التقلٌل

ٌد الجد وأوجه التقدم البٌبٌة الممارسات وأفضل المتاحة التقنٌات أفضل بشؤن التوجٌهٌة المبادئ مراعاة مع استكهولم
 .المذكورة االتفاقٌة إطار فً المسؤلة هذه بشؤن المحرز

 .التدابٌر هذه تنفٌذ فٌها بمراقبة المختصة الهٌبات أو المختصة سلطاتها قٌام األطراؾ تكفل - 6

 

 الرابعة المادة

 للتنفٌذ الزمنٌة الجداول

 

 2013 عام فً المتعاقدة لؤلطراؾ لثامن عشرا االجتماع بحلول 3المنصوص علٌها فً المادة  التدابٌر بتنفٌذ طرؾ كل ٌقوم
 .تقدٌر أبعد على

 الخامسة المادة

 اإلبالغ
 عن سنتٌن كل تقارٌر األطراؾ تقدم، البرٌة المصادر بروتوكول من 13 من المادة( د) 2 والفقرة االتفاقٌة من 26 للمادة وفقا

 الخاص التقارٌر شكل تعدٌل على، بذلك قٌامها متعاقدة، فًال األطراؾ وتوافق. فعالٌتها وعن، أعبله المذكورة التدابٌر تنفٌذ
الخاصة  التقارٌر تقدٌم متطلبات مع   -أو التوقٌت المضمون حٌث من سواء   -متماشٌة، اإلمكان قدر، لتكون برشلونة باتفاقٌة
.  االقتضاء حسب ،الكٌمٌابٌة المواد بشؤن التقارٌر بتقدٌم األخرى لؤلطراؾ ومع االلتزامات استكهولم باتفاقٌة
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 السادسة المادة

 التقنٌة المساعدة

 

والتكنولوجٌا،  الدراٌة نقل ذلك فً بما، القدرات واألمانة بتوفٌر بناء األطراؾ تقوم، هذه التدابٌر تنفٌذ تسهٌل ألؼراض
 .البرٌة المصادر فً بروتوكول لؤلطراؾ األولوٌة وتولى. لؤلطراؾ المتعاقدة التً تحتاج إلى مساعدة

 

 السابعة المادة

 المخزونات تحدٌد

 

 المواد الكٌمٌابٌة المدرجة فً التذٌٌل ألؾ، أو من المكونة المخزونات عملٌا إلى المدى الممكن  تحدد أن لؤلطراؾ ٌنبؽً
 .2013 عام قبل 29األمانة تقرٌرا عن ذلك إلى تقدم وأن علٌها، المحتوٌة

 

 الثامنة المادة

 بدء النفاذ

 

 من المادة 4 و 3 للفقرتٌن وفقا األمانة إخطار التالً لٌوم 180 الٌوم فً ملزمة وتصبح النفاذ حٌز إلقلٌمٌةا هذه الخطة تدخل
 .البرٌة المصادر بروتوكول من 15

 

 

 

 ألؾ التذٌٌل

 

. أ  ال تنطبق المادة الثالثة على الكمٌات المعتزم استخدامها ألؼراض البحث على نطاق المختبرات أو كمعٌار مرجعً
ال تنطبق المادة الثالثة على الكمٌات من المادة الكٌمٌابٌة التً توجد فً شكل ملوثات نزرة ؼٌر متعمدة فً المنتجات   ب 

 .والمواد

  

                                                 
29

 .ٓ٘غوخ ثٔٞعت ارلبه٤ز٢ اعزٌُْٜٞ ٝثشؽِٞٗخ ؽغت االهزنبء إٔ رٌٕٞ اُزوبس٣ش 
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 باء التذٌٌل

 

 وبٌتا الهكسٌن، حلقً كلورو سداسً أللفا بٌبٌا السلٌمة اإلدارة أجل من البٌبٌة التقنٌات المتاحة وأفضل الممارسات أفضل

 الكلور خماسً وبنزٌن الفٌنٌل، ثنابً البروم وسداسً والكلوردٌكون، الهكسٌن، حلقً وروكل سداسً
 

 سداسً ألفا من التدرٌجً للتخلصالممارسات البٌبٌة  التقنٌات المتاحة وأفضل أفضل لعدد من  فٌما ٌلً وصؾ-  ألؾ
 وبنزٌن الفٌنٌل؛ ثنابً البروم سًوسدا والكلوردٌكون؛ الهكسٌن؛ حلقً كلورو سداسً وبٌتا الهكسٌن؛ حلقً كلورو
 :الكلور خماسً

 

 :لتحدٌد المبلبمة االستراتٌجٌات وضع- 1

 ؛علٌها المواد الكٌمٌابٌة المدرجة فً المرفق ألؾ، أو المحتوٌة من تتكون التً المخزونات ( أ)

 ق ألؾ، أو المحتوٌةمن المواد الكٌمٌابٌة المدرجة فً المرؾ تتكون التً والنفاٌات المستخدمة المنتجات ( ب)
 ؛علٌها

 وٌكفل مدٌرو. للتدمٌر المتاحة الخٌارات أحد اختٌار على ٌإثر قد الذي التلوث التقلٌل إلى أقصى حد من انتقال- 2
 :استنادا إلى مدربٌن موظفٌن النفاٌات على أٌدي فصل التجمٌع ومخازن التجمٌع مراكز

 ؛وعلٌها عبلمة محددة حاوٌتها األصلٌة فً فاتمبٌدات اآل فً حالة وجود نفاٌات العبلمة معلومات ( أ)

 .المحددة فً العبلمة المعلومات وذلك فً حالة عدم توافر، اإلرشادٌة التحلٌلٌة االختبارات أو  ( ب)
 

 حوزتها؛ فً التً النفاٌات لهذه السلٌمة اإلدارة عن مسإولة الجهات الحابزة للنفاٌات     -3
 

 وسداسً والكلوردٌكون، الهكسٌن، حلقً كلورو سداسً وبٌتا الهكسٌن، حلقً روكلو سداسً ألفا نفاٌات فصل ٌجب    -4
 برنامج أي فً جمعها قد ٌجري التً النفاٌات من األخرى الفبات الكلور عن خماسً وبنزٌن الفٌنٌل، ثنابً البروم
 للجمع؛

 

 والكلوردٌكون، الهكسٌن، حلقً كلورو سداسً وبٌتا الهكسٌن، حلقً كلورو سداسً نفاٌات ألفا عدم خلط ٌجب- 5
 الفردٌة العٌنات بؤخذ النفاٌات تحدٌد تم إذا الكلور أو شحنها ساببة إال خماسً وبنزٌن الفٌنٌل، ثنابً البروم وسداسً

 التحلٌل؛ وتقنٌات المركبة أو
 

وذلك  الطوارئ حاالت فً والتطهٌر االحتواء وٌستخدمون إجراءات التجمٌع ومخازن التجمٌع مراكز ٌعتمد مدٌرو     -6

 الهكسٌن، حلقً كلورو سداسً وبٌتا الهكسٌن، حلقً كلورو سداسً لنفاٌات ألفا العارض فً حالة التسرب
 السلطة على النحو الذي تقره، البٌبة الكلور فً خماسً وبنزٌن الفٌنٌل، ثنابً البروم وسداسً والكلوردٌكون،

 الوطنٌة؛
 

 حلقً كلورو سداسً ألفا سنة واحدة من تارٌخ البدء، بتدمٌر نفاٌات  تكلؾ منشؤة تدمٌر مرخص لها، فً ؼضون - 7
الكلور  خماسً وبنزٌن الفٌنٌل، ثنابً البروم وسداسً والكلوردٌكون، الهكسٌن، حلقً كلورو سداسً وبٌتا الهكسٌن،

. لدالب فً صالحة للتدمٌر مرافق عدم توافر الوطنٌة السلطة تقرر لم ما، التجمٌع مخازن المودعة فً
 

 شموال أكثر وترد معلومات شاملة؛ لٌست البٌبٌة ألفضل التقنٌات المتاحة وأفضل الممارسات أعبله المذكورة القابمة - باء
  .استكهولم التقنٌة التفاقٌة التوجٌهٌة المبادئ فً وتفصٌبل

المعنٌة،  ت اآلفاتمبٌدا من التدرٌجً للتخلص مفٌدة أخرى ممارسات أو/و ذلك استراتٌجٌات إلى األطراؾ وتضٌؾ
. المتعلقة بذلك المعلومات ومن نفاٌاتها ومخزوناتها، وتتبادل




