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/IG.19 قرر العاشرالم 10�

*اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية" "  

  إن األطراف المتعاقدة في االجتماع السادس عشر 

 من اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط كما عدلت في برشلونة في عام                8 إلى المادة    إذ تشير 
�، يشار إليھا ھنا باتفاقية برشلونة،1995

 من بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة برية، يشار إليه ھنا                 15 إلى المادة    تشيرإذ  
�ببروتوكول المصادر البرية، 

يناير /الميرية، إسبانيا، كانون الثاني   ( لالجتماع الخامس عشر لألطراف المتعاقدة        17/8 أيضا إلى المقرر      إذ تشير 
 من بروتوكول المصادر    15نية ووضع تدابير وبرامج ملزمة قانونا عمال بالمادة         بشأن تنفيذ خطط عمل وط    )  2008
  البرية،

تنفيذ خطط عمل وطنية وإعداد تدابير ملزمة قانونا         قائمة المواد الكيميائية التي اتفق عليھا اجتماع مدبول بشأن           إذ تالحظ 
نوفمبر / تشرين الثاني  28-27 أن بروفانس،     من بروتوكول المصادر البرية الذي عقد في إكس        15كما تتطلب المادة    

2008،  

 بدء المشروع التجريبي المشترك بين مدبول ومركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف للتخلص من ثنائيات                إذ تالحظ 
  الفينيل ذات الروابط الكلورية المتعددة في إطار الشراكة االستراتيجية لمرفق البيئة العالمية،

دم المتحقق على المستوى العالمي بشأن الحاجة إلى ضمان التعاون والتنسيق بين اتفاقيات وبرامج المواد                إلى التق  إذ تشير 
  الكيميائية،

 بالحاجة إلى ضمان االستخدام الفعال للموارد والتماسك بين السياسات القطاعية المتعلقة بالمواد الكيميائية على                إذ تسلم 
  المستوى الوطني،

ي اتخذه االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف في اتفاقية استوكھولم الذي سلم بأن مركز األنشطة                 بالمقرر الذ  إذ ترحب 
اإلقليمية لإلنتاج األنظف لخطة عمل البحر المتوسط ھو المركز اإلقليمي بناء على اتفاقية استوكھولم لبناء القدرات ونقل                 

  التكنولوجيا في منطقة البحر المتوسط،

ذه مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف بشأن نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في بلدان البحر                العمل الذي نف   إذ تقدر 
  المتوسط بشأن أفضل تكنولوجيا متاحة وأفضل ممارسات بيئية واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية،

نظف والمواد الكيميائية في البحر      إذ تسلم بأھمية ضمان العمل التعاوني بين المراكز العاملة في ميدان اإلنتاج األ               
�المتوسط،

  :تقرر أن

 على تعزيز دور مركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف، في المسائل المتعلقة بتنفيذ بروتوكول المصادر                توافق)  أ (
ية بازل  البرية، كميسر للتعاون الضروري للمراكز اإلقليمية في البحر المتوسط بناء على اتفاقية استوكھولم واتفاق                

  .والمراكز العاملة في ميدان اإلنتاج األنظف في منطقة البحر المتوسط بھدف إعداد برامج مشتركة، حسب االقتضاء
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خطط التنفيذ الوطنية   ( على محاولة ضمان التماسك بين مختلف االستراتيجيات الوطنية للمواد الكيميائية             توافق)  ب (
ـ     مع خطط العمل الوطنية بمقتضي بروتوكول المصادر البرية التفاقية         )  SAICM  التفاقية استوكھولم والملفات الوطنية ل

  .برشلونة

ومركز إن االجتماع السادس عشر لألطراف المتعاقدة، يحث األطراف المتعاقدة على االتفاق لبدء العمل بدعم من مدبول         
 من بروتوكول المصادر البرية بشأن ما       15برامج إقليمية عمال بالمادة     /األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف إلعداد خطط     

  :يلي

الملوثات العضوية المداومة الجديدة التي أدرجت مؤخرا في اتفاقية استوكھولم، من بين أخرى، فيما يتعلق بإنتاجھا                )  أ (
   :واستخدامھا واالتجار فيھا والمنتجات والنفايات المحتوية على ھذه المواد ومخزونات المواد التالية

I.� Alpha�hexachlorocyclohexane�
II.� Beta�hexachlorocyclohexane�
III.� Hexabromobiphenyl�
IV.� Chlordecone�
V.� Pentachlorobenzene�
VI.� Tetrabromodiphenyl�ether�and�Pentabromodiphenyl�ether�
VII.� Hexabromodiphenyl�ether�and�Heptabromodiphenyl�ether�
VIII.� Lindane�

IX.� Perfluorooctane�sulfonic�acid�and�its�salts�and�Perfluorooctane�sulfonyl�
fluoride�and�its�salts�

�

الزئبق، من بين أمور أخرى، فيما يتعلق بإنتاجه واستخدامه واالتجار فيه والمنتجات والنفايات المحتوية على ھذه                 )  ب(
  المواد ومخزونات

  .الطلب على األكسجين الحيوي في قطاع األغذية) ج(

األنظف بشأن قائمة الملوثات     األطراف المتعاقدة إلى دعم العمل المشترك لمدبول ومركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج             تدعو
  أعاله،

   األمانة ومركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف ومدبول اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ ھذا المقرر،ترجو

 أيضا األمانة ومركز األنشطة اإلقليمية لإلنتاج األنظف ومدبول التعاون مع االتفاقات البيئية متعددة األطراف،                 ترجو
قيات استوكھولم وبازل وروتردام بغرض تجنب االزدواجية وتحسين األثر وضمان االستخدام الفعال               وخاصة، اتفا 

  .للموارد فيما يتعلق باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية


